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 ريرـيم التحـاهـمف
 

 

منذ أواسط القرن الثاين شر اهلجري )الثامن عشر 
امليالدي( والعامل اإلسالمي ينحدر عن املستوى الالئق به احنداراً 

ريعاً، ويهبط إىل هوة االحنطاط هبوطًا فظيعاً. وابلرغم من قيام س
حماوالت عديدة إلهناضه، أو احليلولة دون استمرار احنداره، مل تنجح 
وال حماولة واحدة من هذه احملاوالت، وظل العامل اإلسالمي يتخبط 
يف دايجري الفوضى واالحنطاط، وال يزال يعاين آالم هذا التأخر 

 واالضطراب. 
أما سبب احنطاطه فريجع إىل شيء واحد، هو الضعف 
الشديد الذي طرأ على األذهان يف فهم اإلسالم. وسبب هذا 
الضعف هو فصل الطاقة العربية عن الطاقة اإلسالمية حني أمهل أمر 
اللغة العربية يف فهم اإلسالم وأدائه منذ أوائل القرن السابع اهلجري. 

ــ  لطاقة اإلسالمية أبن جتعل اللغة العربيةفما مل متزج الطاقة العربية اب
جزءًا جوهراًي ال ينفصل عنه فسيبقى  ــ اليت هي لغة اإلسالم

ا الطاقة اللغوية اليت محلت طاقة  االحنطاط يهوي ابملسلمني، ألهنه
اإلسالم فامتزجت هبا، حبيث ال ميكن أداء اإلسالم أداء كاماًل إاله 
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الشرع مفقوداً، وال ميكن يف اد ن إبمهاهلا سيبقى االجتهألهبا، و 
ا شرط أساسي فيه. يف االجتهاد  الشرع إاله ابللغة العربية، ألهنه

 واالجتهاد ضروري لألمهة، ألنهه ال تقدم لألمهة إاله بوجود االجتهاد.
وأما سبب إخفاق احملاوالت اليت قامت إلهناض املسلمني 

كرة اإلسالمية ابإلسالم فريجع إىل ثالثة أمور: أحدها عدم فهم الف
اً، واثنيها عدم وضوح طريقة ـة فهمًا دقيقـضـمن قبل القائمني ابلنه

اإلسالم لديهم يف تنفيذ فكرته وضوحًا اتماً، واثلثها عدم ربطهم 
المية ربطًا حمكمًا غري قابل ـالمية ابلطريقة اإلسـالفكرة اإلس

 لالنفصال.
م الكثري أما الفكرة فقد طرأ عليها من عوامل التغشية ما أهب

من دقائقها على الكثري من املسلمني. وعوامل التغشية هذه قد 
بدأت منذ أوائل القرن الثاين للهجرة حىت جميء االستعمار، فقد كان 
للفلسفات األجنبية كاهلندية والفارسية واليواننية أثر على بعض 
املسلمني محلهم على ارتكاب حماوالت للتوفيق بني اإلسالم وبني 

لسفات، مع التناقض التام بينها وبني اإلسالم. فأدت هذه الف
حماوالت التوفيق هذه إىل التأويل والتفسري الذي أبعد بعض احلقائق 
اإلسالمية عن األذهان، كما أضعف إدراكها إايها. وعالوة على 

ني له يف ـذلك كان لدخول بعض احلاقدين على اإلسالم املبغض
الم مفاهيم ليست منه، ـتدس على اإلس أثر يف أن ــًا ـاقـنف ــريته ـحظ
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بل مناقضة له. وقد أدى ذلك إىل فهم اإلسالم فهمًا مغلوطًا عند  
كثري من املسلمني، مثه أضيف إىل ذلك يف القرن السابع اهلجري 
إمهال اللغة العربية يف محل اإلسالم. فكان هذا كله مؤذاًن ابحنطاط 

ادي عشر اهلجري )السابع املسلمني. وزاد عليه منذ أواخر القرن احل
عشر امليالدي( حىت اآلن الغزو الثقايف والتبشريي، مثه الغزو السياسي 
من الغرب، فكان ضغثًا على إابلة، وعقدة جديدة يف اجملتمع 
اإلسالمي تضاف إىل العقد السابقة. فكان لذلك كله األثر الفعال 

لور يف خطأ تصور املسلمني للفكرة اإلسالمية، حىت فقدت التب
 احلقيقي يف األذهان. 

وأما الطريقة اإلسالمية فإهنم فقدوا وضوح تصورها 
ا  ابلتدريج. وذلك أهنم بعد أن كانوا يعرفون أن وجودهم يف احلياة إّنه
هو من أجل اإلسالم، وأن عمل املسلم يف احلياة هو محل الدعوة 
اإلسالمية، وعمل الدولة اإلسالمية هو تطبيق اإلسالم وتنفيذ 

امه يف الداخل ومحل الدعوة إليه يف اخلارج، وأن طريقة ذلك أحك
ن املسلمني، بعد أن كانوا يعرفون إنقول:  ــاجلهاد حتمله الدولة 

ذلك، صاروا يرون أن عمل املسلم كسب الدنيا أواًل، والوعظ 
واإلرشاد إذا واتت الظروف اثنياً، وصارت الدولة ال ترى أي تقصري 

يف تنفيذ أحكام اإلسالم، وال ترى أي أو أي حرج يف تساهلها 
غضاضة يف القعود عن اجلهاد يف سبيل هللا لنشر اإلسالم، مثه صار 
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 ــري ـعلى ما فيها من هزال وتقص ــاملسلمون، بعد أن فقدوا دولتهم 
الم يف بناء املساجد، وإصدار املؤلفات، وتربية ـيرون عود اإلس

 واستعماره إايهم.  األخالق، ويسكتون عن سيادة الكفر عليهم
هذا من حيث الفكرة والطريقة، أما من حيث ربطهما فإن 
املسلمني صاروا يرون األحكام الشرعية املتعلقة مبعاجلة املشاكل، أي 
املتعلقة ابلفكرة، وال يعنون أنفسهم يف األحكام اليت تبني كيفية 
املعاجلة، أي اليت تبني الطريقة، فغلبت عليهم دراسة األحكام 

فصلة عن طريقة تنفيذها، وغلبت عليهم دراسة أحكام الصالة من
والصوم، والنكاح والطالق، وأمهلوا دراسة أحكام اجلهاد والغنائم 
وأحكام اخلالفة والقضاء وأحكام اخلراج وما شاهبها، ففصلوا بذلك 
الفكرة عن الطريقة، حىت نتج عن ذلك عدم إمكان تنفيذ الفكرة 

 دون طريقتها. 
إىل ذلك كله يف أواخر القرن الثالث عشر وقد أضيف 

اهلجري )التاسع عشر امليالدي( اخلطأ يف فهم الشريعة اإلسالمية 
لتطبيقها على اجملتمع، فصار اإلسالم يفسر مبا ال حتتمله نصوصه 
ليوافق اجملتمع احلاضر، وكان الواجب أن يغري اجملتمع ليوافق اإلسالم، 

ق اجملتمع، ألنه القضية هي أن هناك ال أن حياول تفسري اإلسالم ليواف
جمتمعًا فاسدًا يراد إصالحه مببدأ، فيجب أن يطبق املبدأ كما هو، 
ويغري اجملتمع برمته تغيريًا انقالبيًا على أساس هذا املبدأ، أي كان 
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ماً على احملاولني لإلصالح أن يطبقوا أحكام اإلسالم كما جاءت، الز 
الزمان أو املكان، ولكنهم مل يفعلوا  دون نظر إىل اجملتمع أو العصر أو

ذلك، بل أولوا أحكام اإلسالم ليوافق العصر. وقد أوغلوا يف هذا 
اخلطأ يف الكليات واجلزئيات. واستنبطوا قواعد كلية وأحكامًا جزئية 
تتفق مع هذه النظرة، إذ وضعوا عدة قواعد كلية خاطئة مثل )ال 

العادة حمكمة( وغري ذلك، ينكر تغري األحكام بتغري الزمان( ومثل )
وأفتوا أبحكام ال سند هلا من الشرع، بل أفتوا أبحكام تعارض نص 
القرآن القطعي. فأجازوا الراب القليل حبجة أنه غري مضاعف وحبجة 
الضرورة ملال القاصر، وصار القاضي الذي يسمى )القاضي 
الشرعي( حيكم ابلراب يف صناديق األيتام، كما صار القاضي الذي 

وه )قاضيًا نظامياً( حيكم ابلراب أيضاً، وأفتوا بوقف احلدود، وأجازوا مس
أخذ قوانني العقوابت من غري اإلسالم، وهكذا وضعوا أحكاماً 
ختالف الشرع حبجة موافقتها للعصر، وضرورة أن يوافق الشرع كل 
عصر وكل زمان ومكان. وقد نتج عن ذلك أن أبعد اإلسالم عن 

اإلسالم من هذا الفهم املغلوط وهذه األحكام احلياة، واختذ أعداء 
الباطلة وسيلة أدخلوا هبا على املسلمني قوانينهم ومبادئهم دون أن 
جيد املسلمون فيها أي تناقض مع دينهم ملا تركز يف أذهاهنم من جراء 
الفهم املغلوط، أن اإلسالم يتفق مع كل زمان ومكان، وصار أتويل 

يوافق كل مذهب، وكل مبدأ، وكل اإلسالم على لسان الكثريين ل
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دة، ولو خالف مبدأ اإلسالم ووجهة نظره، فكان ـحادثة، وكل قاع
هذا مساعداً على إبعاد اإلسالم عن احلياة. ولذلك كان إخفاق كل 

 اً. ـومـتـراً حمـحركة إصالحية تسري حسب هذا الفهم السقيم أم
وقد أضيف إىل ذلك يف أوائل القرن العشرين ما ركز 

واجز اليت قامت بني اإلسالم وبني احلياة، وزاد الصعوابت القائمة احل
يف وجه احلركات اإلسالمية صعوابت أخرى. وذلك أن املسلمني، 
وال سيما العلماء واملتعلمني، كانت تغلب عليهم يف هذا الوقت 

 ثالثة أشياء: 
أحدها أهنم كانوا يدرسون اإلسالم دراسة ختالف طريقة 

يف فهمه، ألنه طريقة اإلسالم الدراسية أن تدرس  اإلسالم الدراسية
أحكام الشريعة كمسائل عملية للتطبيق من قبل الدولة فيما خيتص 
هبا، ومن قبل الفرد فيما هو من شأنه. ولذلك عرف العلماء الفقه 

علم ابملسائل الشرعية العملية املستنبطة من أدلتها »: أبنه
ة علمًا للدارس، وعماًل وبذلك تكون الدراسة منتج .«التفصيلية

للمجتمع يف الدولة والفرد. غري أن هؤالء العلماء واملتعلمني، بل 
مجهرة املسلمني، درسوا اإلسالم للعلم النظري اجملرد، كأنه فلسفة 
نظرية خيالية. وبذلك صارت األحكام الفقهية فرضية غري عملية، 

تعاجل ية، وليس أحكامًا ُخُلقوصار الشرع يدرس مسائل روحية و 
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مشاكل احلياة. هذا ابلنسبة للدرس، أما ابلنسبة للدعوة إىل 
عها باإلسالم، فكانت تغلب عليها طريقة الوعظ واإلرشاد اليت يت

املبشرون، وليس طريقة التعليم اليت يريدها اإلسالم، وهبذا صار 
املتعلمون لإلسالم: إما علماء جامدين كأهنم كتب متحركة، وإما 

ررون للناس األقوال )اخلطب( اململولة، دون أن وعاظًا مرشدين يك
حيدث ذلك يف اجملتمع أي أثر. ومل يفهموا معىن التثقيف ابإلسالم 
الذي يعين تعليم املسلمني أمور دينهم تعليمًا يؤثر يف مشاعرهم، 
وخيوفهم عذاب هللا وسخطه، حىت يصبح املسلم طاقة مؤثرة حني 

 ،ايت هللا وطريقة تعليمها. نعمترتبط مشاعره بعقله، من جراء تعلم آ
مل يفهموا ذلك، وجعلوا مكان طريقة التعليم املؤثرة العميقة طريقة 
الوعظ واإلرشاد اليت تنحصر يف األقوال )اخلطب( السطحية املبتذلة. 
فكان من جراء ذلك أن رؤي أن بني معاجلة مشاكل اجملتمع وبني 

إىل التوفيق، حىت الدين اإلسالمي تناقضًا أو شبه تناقض، حيتاج 
 اس!ـنهـ د الـنـر أمراً مألوفاً عـق العصـالم ليوافـل اإلسـار أتويـص

 وا فهم قوله تعاىل: ؤ وعالوة على ذلك، فإهنم أسا   
                                      
                                              

        وفسروها أبن ينفر لطلب العلم من كل مجاعة فئة
يتعلمون الدين ويرجعون ليعلموا قومهم، وبذلك جعلوا تعلم الدين 
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 اآلية.فرض كفاية، وخالفوا بذلك احلكم الشرعي، كما خالفوا معىن 
أما احلكم الشرعي فهو أنه جيب على كل مسلم ابلغ عاقل 
أن يتفقه يف الدين األمور اليت تلزمه يف احلياة، ألنهه مأمور أن يسري 
أعماله كافة أبوامر هللا ونواهيه. وال سبيل إىل ذلك إاله مبعرفة 

كون التفقه يف الدين ياألحكام الشرعية املتعلقة أبعماله. وعلى ذلك 
 ،ام الالزمة للمسلم يف معرتك احلياة فرض عني ال فرض كفايةلألحك

أما االجتهاد الستنباط األحكام فهو فرض كفاية. وأما خمالفتهم 
ملعىن اآلية فإن اآلية آية جهاد، وهي تعين أنه ال جيوز للمسلمني أن 

خرج للجهاد مجاعة وبقيت فئة تتعلم  خيرجوا مجيعًا للجهاد، فهاله 
السالم، حىت إذا رجع اجملاهدون الصالة و سول عليه األحكام على الر 

مهم الباقون ما فاهتم من أحكام هللا تعليمًا يؤثر فيهم، ويدل على عله 
ذلك أيضًا ما كان عليه الصحابة رضوان هللا عليهم من حرص على 

، فقد كان السالمالصالة و عليه تعلم أحكام الدين ومالزمة الرسول 
جهاد، ويبقى الباقون ليتعلموا أحكام خيرج بعضهم يف السرااي لل

 الدين. مثه يرجع اجملاهدون فيعلمهم الباقون ما فاهتم من أحكام. 
اثنيها أن الغرب احلاقد املبغض لإلسالم واملسلمني هاجم 
الدين اإلسالمي، وصار يطعن فيه فيفرتي عليه من جهة، ويقبح 

ا هي املعاجلات الصح يحة بعض أحكامه من جهة أخرى، مع أهنه
ملشاكل احلياة. فكان للمسلمني وال سيما املتعلمني، موقف أمام 
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هذا اهلجوم يغلب عليه الضعف، إذ قبلوا أن يكون اإلسالم متَهماً 
وصاروا يدافعون عنه، وجرهم هذا إىل حماوالت لتأويل أحكام 
اإلسالم، فمثاًل أولوا اجلهاد أبنه حرب دفاعية ال هجومية، وخالفوا 

هاد. مع أن اجلهاد حرب لكل من يقف يف وجه بذلك حقيقة اجل
الدعوة اإلسالمية، سواء أكان معتداًي أم غري معتد. وبعبارة أخرى، 
هو إزالة لكل حاجز يقف يف وجه دعوة اإلسالم، أو هو الدعوة إىل 
اإلسالم، والقتال يف سبيلها، أي يف سبيل هللا. واملسلمون حني 

يقيا واألندلس وغريها إّنا هامجوا فارس والروم ومصر ومشال أفر 
هامجوها ألنه الدعوة تقتضي اجلهاد لنشرها يف هذه البالد، فذلك 
التأويل للجهاد خطأ نتج عن الضعف يف قبول اإلسالم متَهماً، 

ومثل  (.والدفاع عنه دفاعًا يظهر فيه إرضاء املتِهمني )بكسر اهلاء
ذلك  ذلك مسألة تعدد الزوجات، ومسألة قطع يد السارق، وغري

من املسائل اليت حاول املسلمون أن يردوا فيها على الكفهار، فصاروا 
اء ذلك كله إبعاد حياولون أتويل اإلسالم أتوياًل يناقضه. وكان من جره 

 املسلمني عن فهم اإلسالم، وابلتايل إبعاد اإلسالم عن العمل به. 
اثلثها أنه كان من جراء تقلص ظل الدولة اإلسالمية عن 

األقطار اإلسالمية، وخضوعها حلكم الكفر، مثه من جراء كثري من 
اهنيار الدولة اإلسالمية والقضاء عليها، أن حصل يف أذهان 
املسلمني استبعاد وجود الدولة اإلسالمية، واستبعاد احلكم ابإلسالم 



 

 12 

وحده، ولذلك صاروا يرضون أن حيكموا بغري ما أنزل هللا، وال يرون 
ظ على اسم اإلسالم، ولو مل حيكم به، أبسًا يف ذلك ما دام حياف

وينادون بوجوب االستفادة من املذاهب واملبادئ األخرى لتساعد 
على تطبيق اإلسالم يف احلياة، فنتج عن هذا قعود عن العمل إلعادة 
الدولة اإلسالمية وسكوت عن تطبيق أحكام الكفر على املسلمني 

 أبيدي املسلمني. 
قت مجيع احلركات فكان من جراء ما تقدم أن أخف

اإلصالحية اليت قامت إلهناض املسلمني وإلعادة جمد اإلسالم. وكان 
ا وإن كانت حركات إسالمية، لكنها كانت يف  طبيعيًا أن ختفق، ألهنه
سوء فهمها لإلسالم تزيد العقدة، وتعقد املشكلة، وتبعد اجملتمع عن 

 اإلسالم، بدل أن تعمل لتطبيقه فيه. 
حركة إسالمية تفهم اإلسالم فكرة  وهلذا كان ال بد من

وطريقة، وتربط بينهما، وتعمل الستئناف حياة إسالمية يف أي قطر 
من األقطار اإلسالمية حىت يكون هذا القطر نقطة ابتداء، تنبثق 

 منها الدعوة اإلسالمية، مثه نقطة انطالق للدعوة إىل اإلسالم. 
وعلى هذا األساس وجد حزب التحرير، وقام يعمل 

 ــ طبيعياً  ــ عنهاستئناف حياة إسالمية يف البالد العربية، ينتج ال
استئناف احلياة اإلسالمية يف العامل اإلسالمي إبجياد الدولة اإلسالمية 
يف قطر أو أقطار نقطة ارتكاز لإلسالم، ونواة الدولة اإلسالمية 
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الكربى، اليت تستأنف احلياة اإلسالمية، بتطبيق اإلسالم كاماًل يف 
 المية إىل العامل كله.ـالمية، ومحل الدعوة اإلسـيع البالد اإلسمج

وبعد الدراسة والفكر والبحث تبىن حزب التحرير هذا 
أحكاماً شرعية منها ما هو متعلق مبعاجلات املشاكل الفردية اليت تقع 
بني األفراد ويف عالقات األفراد بعضهم مع بعض مثل منع إجارة 

هو متعلق ابآلراء العامة اليت تقع بني عامة األرض للزراعة، ومنها ما 
املسلمني وغريهم ويف عالقات عامة املسلمني مع غريهم مثل جواز 
املعاهدات االضطرارية، والدعوة إىل اإلسالم قبل البدء ابلقتال، وما 
شابه ذلك، ومنها ما هو متعلق ابألفكار، وهي أحكام شرعية  

الكلية والتعاريف مثل  كسائر األحكام الشرعية، وذلك كالقواعد
ومثل تعريف احلكم  «ما ال يتم الواجب إاله به فهو واجب»: قاعدة

الشرعي أبنه خطاب الشارع املتعلق أبفعال العباد، وما شابه ذلك. 
فقد تبىن احلزب يف كل نوع من هذه األنواع من األحكام أحكاماً 

وأحكام معينة، وأخذ يدعو هلا إذ يدعو لإلسالم. وهي آراء وأفكار 
إسالمية ليس غري، وليس فيها أي شيء غري إسالمي وال متأثرة أبي 
شيء غري إسالمي، بل هي إسالمية فحسب، ال تعتمد غري أصول 
اإلسالم ونصوصه. ويعتمد احلزب فيها على الفكر ويرى أن الدعوة 
إىل اإلسالم جيب أن تقوم على الفكر، وأن حتمل قيادة فكرية، ألنه 

هو الذي ترتكز عليه احلياة وينهض اإلنسان على  الفكر املستنري
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أساسه، وهو الذي يري حقائق األشياء فتدرك إدراكًا صحيحاً. 
يقاً، والفكر العميق ـون عمـنريًا ال بد أن يكـتـوالفكر حىت يكون مس

هو النظرة العميقة لألشياء. والفكر املستنري هو النظرة العميقة 
ا واالستدالل بذلك للوصول إىل لألشياء وألحواهلا وما يتعلق هب

النتائج الصادقة، وبعبارة أخرى هو النظرة العميقة املستنرية لألشياء، 
ولذلك كان ال بد من النظرة العميقة املستنرية للكون واإلنسان 
واحلياة، وال بد من النظرة العميقة املستنرية لإلنسان وألعمال 

 عليها.  اإلنسان، حىت ميكن إدراك األحكام املرتتبة
والنظرة العميقة للكون واإلنسان واحلياة هي اليت تعطي 
الفكرة الكلية عنها، وهي اليت حتل العقدة الكربى لإلنسان، وهي 
اليت تكون العقيدة عند اإلنسان، وهي اليت تعني لإلنسان غاية 
احلياة، وغاية األعمال اليت يقوم هبا يف احلياة، ألنه اإلنسان حييا يف 

ا مل حتل عنده العقدة الكربى عن نفسه، وعن احلياة اليت الكون، فم
تقوم فيه، وعن الكون الذي هو مكان حياته ووجوده، ال ميكن أن 
يعرف السلوك الذي ينبغي أن يسلكه. ولذلك كان أساس كل شيء 

 هو العقيدة. 
والنظرة العميقة املستنرية إىل الكون واإلنسان واحلياة تؤدي 

ا خملوقة خلالإىل العقيدة اإلسالم ، وأن هذا قية فيظهر بوضوح أهنه
اخلالق هو وحده الذي يدبرها، ويقوم حبفظها وتسيريها وفق نظام 
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خمصوص، وأن هذه احلياة الدنيا ليست أزلية وال أبدية، فيوجد ما 
ا ومدبرها، ويوجد ما بعدها وهو يوم القيامة، وأن ـهـقـقبلها وهو خال

ائرة وفق أوامر ـلدنيا جيب أن تكون سأعمال اإلنسان يف هذه احلياة ا
هللا ونواهيه، وأن اإلنسان سيحاسب عليها يوم القيامة وهو يوم 

رع هللا الذي ـان أن يتقيد بشـاحلساب، ولذلك كان لزامًا على اإلنس
 بلغه إايه رسول هللا سيدان حممد عليه الصالة والسالم.

ري أهنا ن تُ والنظرة العميقة املستنرية للكون واحلياة واإلنسا
مادة فقط، وليست روحاً، وال مركبة من املادة والروح. واملراد ابملادة 
هنا الشيء املدرك احملسوس، سواء عرفت املادة أبهنا ما شغلت حيزاً 
وكان هلا ثقل، أو عرفت أبهنا الطاقة املشحونة ظاهرة أو خفية، إذ 

واإلنسان ليس البحث عن ماهية املادة بل البحث عن الكون واحلياة 
من انحية كوهنا خملوقة خلالق.  ــ ة املدركةـوسـياء احملسـهذه األش ــ

واملراد ابلروح هنا إدراك الصلة ابهلل، وليس املراد سر احلياة، إذ ليس 
البحث عن الروح مبعىن سر احلياة، وإّنا البحث عن عالقة الكون 

ه العالقة واحلياة واإلنسان ابملغيب عنا أي ابخلالق، وعن إدراك هذ
أي هل إدراك صلة الكون واحلياة واإلنسان خبالقها جزء منها أو 

 ليس جزءاً منها. 
من  ــفالنظرة العميقة املستنرية للكون واحلياة واإلنسان 

حيث معىن الروح أبهنا إدراك الصلة ابهلل ال من حيث الروح سر 
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املادة والروح. اً وال مركبة من ـت روحـط وليسـري أهنا مادة فقتُ  ــ احلياة
ا مدركة حمسوسة. وأما أهنا ليست  ا مادة فظاهر غري خفي ألهنه أما أهنه
روحًا فذلك أن الروح هي إدراك اإلنسان صلته ابهلل تعاىل، وهذا 
اإلدراك من اإلنسان لصلته ابهلل ليس هو الكون وال اإلنسان وال 

ا ليست مركبة من املادة والروح  احلياة، بل هو شيء غريها. وأما أهنه
فظاهر يف الكون واحلياة، وأما يف اإلنسان فإن إدراكه لصلته ابهلل 
ليس جزءًا من تركيبه بل صفة طارئة، بدليل أن الكافر املنكر لوجود 

 ان. ـسـو إنـهـهللا ال يدرك صلته ابهلل ومع ذلك ف
ه بعض النهاس من أن اإلنسان ـولـوعلى هذا فإن ما يق

لبت فيه املادة على الروح كان شريراً مركب من مادة وروح، فإذا غ
وإذا غلبت فيه الروح على املادة كان خرياً، وأن عليه أن يغلب الروح 
على املادة ليكون خرياً، هذا القول غري صحيح، فاإلنسان ليس 
مركبًا من املادة والروح، وذلك ألنه الروح املبحوث عنها يف هذا 

ود إله هي أثر اخلالق أو ما الباب عند مجيع البشر الذين يؤمنون بوج
يشاهد من آاثر للناحية الغيبية أو كون الشيء مدركاً فيه ما ال يُوَجد 

الروحانية أو الناحية  من حيثإاله من هللا أو هبذا املعىن، أي هي 
الروحانية أو الناحية الروحية املوجودة يف  من حيثالروحية، والروح 

عن سر احلياة وال عالقة هلا  اإلنسان ليست هي سر احلياة وال انشئة
بسر احلياة، بل هي شيء غريها قطعاً، بدليل أن احليوان فيه سر 
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احلياة ومع ذلك ليس لديه روحانية وال انحية روحية، وال أحد يقول 
عنه أنه مركب من املادة والروح، مما يقطع أبن الروح هبذا املعىن 

قة هلا بسر احلياة، ليست سر احلياة وال انشئة عن سر احلياة وال عال
فكما أن احليوان ليس مركبًا من املادة والروح مع أن فيه سر احلياة 

فيه سر احلياة،  مركباً من املادة والروح ولو كانفكذلك اإلنسان ليس 
ألنه الروح اليت يتميز هبا اإلنسان واليت توجد لديه ليست متعلقة 

ا إابهلل فال يقال بسر احلياة وال انشئة عنه وإّنا هي إدراك الصلة  هنه
 جزء من تركيب اإلنسان حبجة أن فيه سر احلياة. 

وما دامت الروح املبحوث عنها يف هذا الباب هي إدراك 
الصلة ابهلل وال عالقة هلا بسر احلياة فإهنا ال تكون جزءًا من تركيب 
اإلنسان، ألنه إدراك الصلة ليس جزءًا من تركيبه، بل هو صفة 

لكافر املنكر لوجود هللا ال يدرك صلته ابهلل ومع طارئة، بدليل أن ا
 ذلك فهو إنسان. 

ومع أن الكون واإلنسان واحلياة مادة وليست روحاً، ولكن 
الناحية الروحية ابلنسبة هلا، هي كوهنا خملوقة خلالق، أي هي صلتها، 
بوصفها خملوقة، ابهلل تعاىل خالقها، فالكون مادة، وكونه خملوقاً 

حية الروحية اليت يدركها اإلنسان. واإلنسان مادة، خلالق هو النا
وكونه خملوقًا خلالق هو الناحية الروحية اليت يدركها اإلنسان. واحلياة 
مادة، وكوهنا خملوقة خلالق هي الناحية الروحية اليت يدركها اإلنسان. 
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فالناحية الروحية ليست آتية من ذات الكون أو احلياة أو اإلنسان، 
هللا تعاىل. فهذه الصلة هي  خلقها هوا خملوقة خلالق بل هي من كوهن

 الناحية الروحية. 
واألصل يف معىن الروح أن النهاس الذين يؤمنون بوجود اإلله 
يرددون كلمات الروح والروحانية والناحية الروحية، ويريدون هبا أثر 
اخلالق يف املكان أو ما يشاهد من آاثر للناحية الغيبية، أو كون 

مدركًا فيه ما ال يُوَجد إاله من هللا أو هبذا املعىن. فهذه املعاين الشيء 
 اليت يطلقون عليها الروح والروحانية والناحية الروحية وما يف معناها

عامة غامضة مبهمة غري مبلورة، فهي هلا واقع يف ذهنهم وهلا  ن  معا
اته واقع يف اخلارج لديهم أال وهو املغيب املدرك وجوده وغري املدرك ذ

وأثر هذا املغيب يف األشياء، ولكن هذا الواقع الذي حيسونه يقع 
إحساسهم عليه فعاًل ولكنهم غري مستطيعني تعريفه وغري مبلور 
لديهم. وكان من جراء عدم بلورة هذه املعاين أن اضطرب تصورها 
لديهم، فكان أن اختلطت عند بعضهم ابلروح اليت هي سر احلياة 

نسان أبنه مركب من مادة وروح إلحساسهم وصاروا يطلقون على اإل
 من حيثبوجود الروح فيه اليت هي سر احلياة ولوجود الروح 

ا انشئة  الروحانية أو الناحية الروحية فظنوا أن هذه هي تلك أو أهنه
عن تلك ومل يتلفتوا إىل أن احليوان فيه روح أي سر احلياة وليس لديه 

أيضًا من جراء عدم بلورهتا أن الروحانية أو الناحية الروحية. وكان 
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صار يطلق على ما جيده اإلنسان من انتعاش نفسي أبنه روحانية 
فيقول الشخص عن نفسه أحسست بروحانية فائقة أو فالن لديه 
روحانية عظيمة، وكان أيضًا من جراء عدم بلورهتا أن صار يؤتى إىل 

حية روحية فيقال يف هذا املكان ان املكان فيحس فيه انشراح أو جتله  
أو روحانية، وكان من جراء عدم بلورهتا أن صار الشخص جييع 
نفسه ويعذب جسده ويضعف جسمه زاعمًا أنه يريد تقوية روحه.  
كل ذلك لعدم بلورة معىن الروح ومعىن الروحانية ومعىن الناحية 
الروحية. فهو يشبه واقع العقل عند القدامى، فإن العقل كلمة يراد 

حلكم على الشيء وما يف هذا املعىن، ولكن القدامى  منها اإلدراك وا
كانوا يتصورون أن هذه األشياء من إدراك وغريه هي آاثر العقل 
وليست العقل، والعقل له واقع عندهم حيسون به ولكن ال يتبينون 
حقيقته وهو غري مبلور لديهم، وكان من جراء عدم بلورته لديهم أن 

كانه واختلط عليهم إدراك اختلف تصورهم له واضطرب تصورهم مل
حقيقته، فمنهم من يقول هو يف القلب ومنهم من يقول هو يف 
الرأس ومنهم من يقول هو الدماغ ومنهم من يقول غري ذلك، وملا 
جاءت هذه العصور انصرف بعض املفكرين لبلورة معىن العقل 
وتعريفه فاختلط عليهم لعدم إدراك واقعه فقال بعضهم هو انعكاس 

على املادة وقال آخرون هو انعكاس املادة على الدماغ إىل الدماغ 
أن عرف التعريف الصحيح أبنه نقل الواقع إىل الدماغ بواسطة 
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اإلحساس ومعلومات سابقة تفسر هذا الواقع، وهبذا التعريف صار 
يدرك ما هو العقل. فكذلك ال بد أن ينصرف بعض املفكرين لبلورة 

ة الروحية وما يف هذا املعىن بلورة جتعل معىن الروح والروحانية والناحي
الذهن يدركها ويدرك واقعها. ألنه هناك واقعًا للروح والروحانية 
والناحية الروحية، إذ املشاهد احملسوس لإلنسان أن هناك أشياء 
مادية حيس هبا اإلنسان وقد يلمسها كالرغيف وقد حيسها وال 

سها وال يلمسها  يلمسها كخدمة الطبيب، وهناك أشياء معنوية حي
كالفخر وكالثناء، وهناك أشياء روحية حيسها وال يلمسها كخشية 

ثالثة هلا واقع حيس به  ن  هللا وكالتسليم له يف الشدائد، فهذه معا
اإلنسان، ويتميز أحدها عن اآلخر، فتكون الروح أو الناحية الروحية 

هذا أو الروحانية واقعًا مشخصًا يقع احلس عليه فال بد من تعريف 
 الواقع لبلورته للناس كما عرف العقل وبلور للناس. 

وابلتدقيق يف واقع الروح والروحانية والناحية الروحية يتبني 
ا موجودة فقط  ا غري موجودة عند امللحد املنكر لوجود هللا وأهنه أهنه
عند املؤمنني بوجود إله، وهذا يعين أهنا متعلقة ابإلميان ابهلل، توجد 

اإلميان وتنعدم حيث ينعدم. واإلميان بوجود هللا  حيث يُوَجد هذا
يعين التصديق اجلازم أبن األشياء خملوقة خلالق خلقها يقيناً، فيكون 
موضوع البحث هو األشياء من حيث كوهنا خملوقة خلالق، فاإلقرار 
ا خملوقة خلالق كفر، ويف حالة  أبهنا خملوقة خلالق إميان، وإنكار أهنه
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ازم توجد الناحية الروحية، والذي أوجدها هو اإلقرار والتصديق اجل
التصديق، ويف حالة عدم اإلقرار واإلنكار ال توجد الناحية الروحية، 
والذي جعلها مل توجد هو اإلنكار، فتكون الناحية الروحية هي كون 
األشياء خملوقة خلالق، أي هي صلة األشياء خبالقها من حيث اخللق 

، أي كوهنا خملوقة خلالق، إذا أدركها واإلجياد من عدم. فهذه الصلة
العقل، حصل من جراء هذا اإلدراك شعور بعظمة اخلالق، وشعور 
ابخلشية منه، وشعور بتقديسه، فكان هذا اإلدراك، الذي ينتج هذا 
الشعور، هلذه الصلة، هو الروح. فتكون الروح هي إدراك الصلة ابهلل. 

ليست   وهي ،الروح وبذلك يتبلور معىن الناحية الروحية، ومعىن
كلمات هلا مدلول لغوي يرجع فيه إىل اللغة، وال هي مصطلحات 

هلا واقع معني  ن  ون، وإّنا هي معاؤ يشاكما يصطلح عليها كل قوم  
مهما أطلق عليها من ألفاظ، فالبحث هو عن واقع هذه املعاين 
وليس عن مدلول كلمات لغوية، وواقع هذه املعاين هو هذا، وهو أن 

ن حيث الناحية الروحية يف اإلنسان هي إدراك الصلة ابهلل، الروح م
والناحية الروحية يف الكون واإلنسان واحلياة هي كوهنا خملوقة خلالق، 
ا هي اليت  فحيثما أطلقت هذه األلفاظ إّنا يراد هبا هذه املعاين ألهنه
هلا واقع حمسوس يقوم الربهان عليه، وألنه هذا الواقع احملسوس هو 

له أي بوجود إالذهين واخلارجي هلا عند البشر املؤمنني بوجود الواقع 
 خالق لألشياء. 
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أما الروح اليت هي سر احلياة فهي موجودة قطعًا واثبتة 
بنص القرآن القطعي، واإلميان بوجودها أمر حتمي، وهي ليست 

 موضوع هذا البحث. 
ولفظ الروح لفظ مشرتك كالعني هلا عدة معان، فكما أن 

لق على أشياء كثرية فتطلق على العني اجلارية والباصرة العني تط
واجلاسوس والذهب والفضة وغري ذلك، فكذلك الروح تطلق على 

متعددة، فوردت الروح وأريد  ن  عدة معان. وقد وردت يف القرآن مبعا
  :هبا سر احلياة                             

                   ووردت وأريد هبا جربيل عليه
 : السالم                          

        ووردت وأريد هبا الشريعة:                
              هذه املعاين كلها ليست هي املقصودة من القول و

فيه انحية روحية أو هذا شيء روحي أو فصل املادة عن الروح أو ما 
شابه ذلك. وال عالقة هلذا القول عن الروح مبعاين الروح الواردة يف 
القرآن، بل املعىن املقصود من الروح يف هذه اإلطالقات األخرية هو 

الق ـلوقة خلـياء خمـخبلق املادة أي من حيث كون األشاملعىن املتعلق 
 لة األشياء خبالقها. ـان لصـهو هللا تعاىل وإدراك اإلنس

والنظرة العميقة املستنرية لإلنسان تري أنه يعيش يف 
دائرتني: إحدامها تسيطر عليه، واألخرى يسيطر عليها. أما اليت 
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أنظمة الوجود، فهو  تسيطر عليه فهي الدائرة اليت تنطبق فيها عليه
يسري والكون واحلياة طبق نظام خمصوص ال يتخلف، ولذلك تقع 
األعمال عليه يف هذه الدائرة على غري إرادة منه، وهو فيها مسري 
وليس مبخري، فقد أتى إىل هذه الدنيا على غري إرادة منه، وسيذهب 
عنها على غري إرادته، وهو ال ميلك أن خيرج على نظام الكون. 

لك ال يسأل عن األعمال اليت حتصل منه أو عليه يف هذه ولذ
الدائرة. وأما الدائرة اليت يسيطر عليها فهي الدائرة اليت يسري فيها 
خمتارًا ضمن النظام الذي خيتاره، سواء شريعة هللا أو غريها. وهذه 
الدائرة هي اليت تقع فيها األعمال اليت تصدر من اإلنسان أو عليه 

اء، ـشي وكأكل ويشرب ويسافر يف أي وقت يشإبرادته، فهو مي
عل ـتاراً، وميتنع عن الفـاء: يفعل خمـوميتنع عن ذلك يف أي وقت يش

 وم هبا ضمن هذه الدائرة. ـال اليت يقـأل عن األعمـخمتاراً، ولذلك يس
ع منه أو عليه يف ـياء تقـب أشـحي ــ انـأي اإلنســ وهو 

اليت تسيطر عليه، ويكره أشياء  الدائرة اليت يسيطر عليها والدائرة
فيهما، فيحاول أن يفسر هذا احلب وهذه الكراهية ابخلري والشر، 
ومييل ألن يطلق على ما حيب أنه اخلري، وعلى ما يكره أنه الشر. 
ا شر على  ا خري وعلى أفعال أخرى أهنه وكذلك أطلق على أفعال أهنه

 رر. أساس ما أصابه منها من نفع، أو ما حلقه منها من ض
ن األعمال اليت تقع من اإلنسان يف دائرته ال أواحلقيقة 
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ا جمرد أفعال فقط ليس هلا  توصف أبهنا خري أو شر لذاهتا، ألهنه
ا جاء كوهنا خريًا أو شرًا بناء  وصف اخلري أو الشر ابعتبار ذاهتا، وإّنه
على اعتبارات خارجة عن ذات األعمال، فقتل النفس اإلنسانية ال 

ا يسمى خريًا  وال شراً، وإّنا يسمى قتاًل فقط. وكونه خريًا أو شرًا إّنه
جاء من وصف خارج عنه. ولذلك كان قتل احملارب خريًا وقتل 
املواطن أو املعاهد أو املستأمن شراً، فيكافأ القاتل األول، ويعاقب 
ا اخلري والشر  القاتل الثاين، مع أهنما عمل واحد ليس فيه متييز. وإّنه

هدف يل اليت تسري اإلنسان للقيام ابلعمل والغاية اليت آت من العوام
إليها من القيام به. فالعوامل اليت سريت اإلنسان للعمل والغاية اليت 

حب أنا وصف العمل ابخلري والشر، سواء يهدف إليها مها اللذان عيه 
 ضرر. وكره، وسواء أصابه منه نفع أ  واإلنسان أ

مل املسرية لإلنسان وعلى هذا كان لزامًا أن تبحث العوا
للقيام ابلعمل وأن تبحث الغاية اليت يهدف إليها، فيفهم حينئذ مىت 
يوصف العمل ابخلري أو الشر. ومعرفة العوامل املسرية والغاية اليت 
يسعى إليها تتوقف على نوع العقيدة اليت يعتقدها اإلنسان. فاملسلم 

شريعة اإلسالم ب الذي يؤمن ابهلل ويؤمن أبنه أرسل سيدان حممدًا 
اليت تبني أوامر هللا ونواهيه وتنظم عالقته بربه وبنفسه وبغريه: هذا 
املسلم جيب أن تسريه يف أعماله أوامر هللا ونواهيه، وتكون الغاية اليت 
يهدف إليها من هذا التسيري نوال رضوان هللا. وهلذا كان العمل 
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 ملخالفته هللا موصوفًا أبنه يغضب هللا أو يرضيه، فإن كان مما يغضب
تباع نواهيه فهو شر، وإن كان مما يرضي هللا إبطاعة أوامره األوامره و 

 واجتناب نواهيه فهو خري.
ن اخلري يف نظر املسلم ما إوعلى ذلك نستطيع أن نقول: 

 أرضى هللا والشر هو ما أسخطه.
وهذا ينطبق على األفعال اليت حتصل من اإلنسان أو عليه 

 طر عليها.يف الدائرة اليت يسي
أما األفعال اليت حتصل من اإلنسان أو عليه يف الدائرة اليت 
تسيطر عليه فإن اإلنسان يصفها ابخلري أو الشر تبعًا حملبته وكراهيته، 

  :أو نفعه وضرره                           
                 ،                     

لكن هذا الوصف ال يعين أنه وصف هلا يف حقيقتها، فقد يرى شيئاً 
 : خريًا وهو شر، وقد يراه شرًا وهو خري               

                                        
           . 

ا مادة  ير والنظرة العميقة املستنرية ألعمال اإلنسان تُ  أهنه
فقط ابعتبار ذاهتا جمردة عن كل مالبساهتا واعتباراهتا. وكوهنا مادة ال 
ا توصف بذلك من قبل  توصف ابحلسن أو القبح لذاهتا، وإّنه

ارات آتية من غريها. وهذا الغري الذي مالبسات خارجة عنها، واعتب
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وحده، أو  يبني الفعل من كونه حسنًا أو قبيحًا إما أن يكون العقلَ 
 ،دليل عليه، أو الشرعَ  والشرعُ  ،وحده، وإما أن يكون العقلَ  الشرعَ 
ألنه  ؛عليه. أما وصفها من انحية العقل وحده فباطل دليل والعقلُ 

تناقض، إذ قياسات العقل العقل عرضة للتفاوت واالختالف وال
للحسن والقبح تتأثر ابلبيئة اليت يعيش فيها بل تتفاوت وختتلف 
ابلعصور على تعاقبها، فإذا ترك قياس القبح واحلسن للعقل كان 
الشيء قبيحًا عند فئة من النهاس وحسنًا عند آخرين، بل قد يكون 
الشيء الواحد حسنًا يف عصر، قبيحًا يف عصر آخر. واإلسالم 

وصفه املبدأ العاملي اخلالد يقضي أن يكون وصف الفعل ابلقبح أو ب
احلسن ساراًي على مجيع بين اإلنسان يف مجيع العصور. ولذلك كان 
ال بد أن يكون بيان الفعل من كونه حسناً أو قبيحاً آتياً من قوة وراء 
العقل، فكان ال بد أن يكون آتياً من قبل الشرع، لذلك كان وصف 

ساين ابلقبح أو احلسن آتيًا من قبل الشرع. ومن هنا كان الفعل اإلن
الغدر قبيحاً، وكان الوفاء حسناً، وكان الفسق قبيحاً، وكانت التقوى 
حسنة، وكان اخلروج على الدولة اإلسالمية قبيحاً، وكان تصحيح 
اعوجاجها إذا احنرفت فعاًل حسناً، ألنه الشرع بنيه ذلك. أما جعل 

عليه العقل فهو يقضي جبعل العقل حكماً  ا دله الشرع دلياًل على م
يف احلسن والقبح، وقد بينها بطالنه، وأما جعل العقل دلياًل على ما 

عليه الشرع فهو يقضي جبعل العقل دلياًل على احلكم الشرعي  دله 
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مع أن احلكم الشرعي دليله النص وليس العقل، ومهمة العقل هي 
ليه. ومن هنا كان احلسن والقبح فهم احلكم الشرعي ال جعله دلياًل ع

 شرعيني فقط وليسا عقليني. 
والفرق بني وصف األفعال ابخلري والشر وبني وصفها 
ا هو من حيث أثرها يف  ابحلسن والقبح أن وصفها ابخلري والشر إّنه
نظر اإلنسان، ومن حيث اإلقدام عليها واإلحجام عنها، فاإلنسان 

ألفعال أبنه شر، وأطلق على أطلق على ما يضره أو ما يكرهه من ا
ما ينفعه وما حيبه من األفعال أبنه خري من أثر ذلك عليه بغض 
النظر عن احلسن والقبح فإنه ليس واردًا عنده يف هذه احلالة، وبناء 
على هذه النظرة يقدم على الفعل وحيجم عنه، فجاء التصحيح هلذه 

ية واحلب أو نه خري أو شر حسب الكراهإالنظرة أبن الفعل ال يقال 
ا قياس كونه خرياً أو شراً هو مرضاة هللا تعاىل. فهنا  النفع والضر، وإّنه
البحث من حيث مقياس اخلري والشر الذي تعارف النهاس عليه 

 وليس من حيث الفعل نفسه.
أما وصف األفعال ابحلسن والقبح فإنه من حيث احلكم 

ا، فاإلنسان عليها من قبل اإلنسان ومن حيث العقاب والثواب عليه
أعطى نفسه صالحية احلكم على الفعل أبنه حسن أو قبيح قياساً 
على األشياء، فإنه ملا وجد أنه استطاع أن حيكم على الشيء املر 
أبنه قبيح وعلى الشيء احللو أبنه حسن، وعلى الشكل البشع أبنه 
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قبيح وعلى الشكل اجلميل أبنه حسن رأى أنه يستطيع احلكم على 
حسن وعلى الكذب أبنه قبيح وعلى الوفاء أبنه حسن الصدق أبنه 

وعلى الغدر أبنه قبيح، فأعطى نفسه صالحية احلكم على األفعال 
أبهنا حسنة أو قبيحة بغض النظر عن موضوع اخلري والشر فإنه ليس 
واردًا عنده يف هذه احلالة، وبناء على حكمه هذا وضع العقوابت 

ى الفعل احلسن. فجاء على الفعل القبيح ووضع املكافآت عل
التصحيح هلذا احلكم أبن الفعل ال يقاس على الشيء، فإن الشيء 
يدرك احلس فيه املرارة واحلالوة والبشاعة واجلمال فيمكنه أن حيكم 
عليه، خبالف الفعل فإنه ال يُوَجد فيه شيء حيسه اإلنسان حىت 

سن حيكم عليه هو ابلقبح أو احلسن، فال يتأتى أن حيكم عليه ابحل
أو القبح مطلقًا من نفس الفعل، فال بد أن كأخذ هذا احلكم من 
غريه وهو هللا تعاىل. فهنا البحث من حيث احلكم على الفعل وليس 
من حيث مقياسه وهنا البحث من حيث العقوابت على األفعال 
واإلاثبة عليها وليس من حيث اإلقدام عليها واإلحجام عنها، 

ري والشر وبني احلسن والقبح، وكاان ولذلك كان هناك فرق بني اخل
 حبثني منفصلني متاماً. 

هذا ابلنسبة لوصف األعمال. أما ابلنسبة للقصد من 
العمل فإنه ال بده أن يكون لكل عامل قصد قد قام ابلعمل من 

جله. وهذا القصد هو قيمة العمل. ولذلك كان حتمًا أن تكون أ
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لقيام ابلعمل، وإال  لكل عمل قيمة يراعي اإلنسان حتقيقها حني ا
كان جمرد عبث. وال ينبغي لإلنسان أن يقوم أبعماله عبثًا من غري 
قصد، بل ال بد أن يراعي حتقيق قيم األعمال اليت قصد القيام 

 جلها. أابلعمل من 
وقيمة العمل إما أن تكون قيمة مادية، كاألعمال التجارية 

ام هبذه األعمال هو والزراعية والصناعية وحنوها، فإن املقصود من القي
إجياد فوائد مادية منها، وهي الربح، وهي قيمة هلا شأهنا يف احلياة، 
وإما أن تكون قيمة العمل إنسانية كإنقاذ الغرقى وإغاثة امللهوفني، 
فإن املقصود منها إنقاذ اإلنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه 

،  قيةلُ خُ مة العمل أو أي اعتبار آخر غري اإلنسانية، وإما أن تكون قي
لقية بغض كالصدق واألمانة والرمحة، فإن املقصود منها الناحية اخلُ 

لق مع النظر عن الفوائد وبغض النظر عن اإلنسانية، إذ قد يكون اخلُ 
لقي غري اإلنسان، كالرفق ابحليوان والطري، وقد حتصل من العمل اخلُ 

لقية. حية اخلُ خسارة مادية، ولكن حتقيق قيمته واجبة، أال وهي النا
وإما أن تكون قيمة العمل روحية كالعبادات، فإنه ليس املقصود منها 
الفوائد املادية، وال النواحي اإلنسانية وال املسائل اخللقية، بل املقصود 
منها جمرد العبادة، ولذلك جيب أن يراعى حتقيق قيمتها الروحية 

 فحسب بغض النظر عن سائر القيم. 
ال مجيعها، وهي اليت يعمل لتحقيقها هذه هي القيم لألعم
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 عند القيام بكل عمل من أعماله.  اإلنسانُ 
ا يكون  وقياس اجملتمعات اإلنسانية يف حياهتا الدنيوية إّنه
حسب هذه القيم، ويكون بقدر ما يتحقق منها يف اجملتمع، وما 
يضمن حتقيقها من رفاهية وطمأنينة. ولذلك كان على املسلم أن 

قيق القيمة املقصودة من كل عمل يقوم به حني أداء يبذل وسعه لتح
هذا العمل ومباشرته، حىت يساهم يف رفاهية اجملتمع ورفعته، ويضمن 

 رفاهية نفسه وطمأنينتها.  ــ نفسه يف الوقت ــ
وهذه القيم ليست متفاضلة وال متساوية لذاهتا، ألنهه ال 

فضيل توجد بينها خصائص تتخذ قاعدة ملساواهتا ببعضها أو ت
ا هي نتائج قصدها اإلنسان حني القيام  بعضها على بعض، وإّنه
ابلعمل. ولذلك ال ميكن وضعها يف ميزان واحد، وال تقاس مبعيار 
ا متخالفة إن مل تكن متناقضة. غري أن اإلنسان من شأنه  واحد، ألهنه
أن يفاضل بني القيم ليختار أفضلها، وإن مل تكن متفاضلة، وال 

ن اإلنسان ال يرضى بذلك بل يفاضل ويساوي بينها. متساوية، إاله أ
وهذه املفاضلة واملساواة ال تكون بناء على نفس القيمة، بل بناء 
على ما يصيبه هو منها، وعلى ذلك بىن اإلنسان التفاضل والتساوي 
بني القيم على نفسه، وما جتره هذه القيم له من نفع أو ضر. ولذلك 

ألثر الذي يصيب ذاته من هذه القيم جيعل نفسه املقياس أو جيعل ا
نفسه  يفهو املقياس، فتكون يف احلقيقة مفاضلة بني آاثر هذه القيم 
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ال بني القيم ذاهتا. ومبا أن استعدادات بين اإلنسان ختتلف ابلنسبة 
 آلاثر القيم، لذلك ختتلف مفاضلتهم بينها. 

فاألشخاص الذين تتغلب عليهم املشاعر الروحية وميلكهم 
ل هلا ويهملون القيمة املادية يفضلون القيمة الروحية على القيمة املي

املادية، فينصرفون للعبادات ويزهدون يف املادة. ولذلك يعطلون احلياة 
ا مادة، ويسببون أتخرها املادي، وينخفض بسببهم مستوى  ألهنه

 اجملتمع الذي يعيشون فيه، مبا يشيع فيه من كسل ومخول. 
ب عليهم امليول املادية ومتلكهم واألشخاص الذين تتغل

الشهوات ويهملون القيمة الروحية يفضلون القيمة املادية وينصرفون 
لتحقيقها. ولذلك تتعدد عندهم املثل العليا، ويضطرب بسببهم 

 اجملتمع الذي يعيشون فيه، ويشيع فيه الشر والفساد. 
وهلذا كان من اخلطأ أن يرتك لإلنسان تقدير هذه القيم، 

ب أن تقدر القيم من قبل خالق اإلنسان وهو هللا. ولذلك كان بل جي
ال بد أن يكون الشرع هو الذي حيدد لإلنسان هذه القيم وحيدد 

 وقت القيام هبا، وحبسبها كأخذها اإلنسان. 
وقد بنيه الشرع معاجلات مشاكل احلياة أبوامر هللا ونواهيه، 

وامر والنواهي،  لزم اإلنسان ابلسري يف هذه احلياة حسب هذه األأو 
كما بنيه األعمال اليت حتقق القيمة الروحية، وهي العبادات اليت 
أوجبها وسنها. كما بنيه الصفات اليت حتقق القيمة اخللقية. وترك 
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لإلنسان أن حيقق القيمة املادية اليت تلزمه ليسد هبا ضروراته 
فق نظام خمصوص وحاجاته، وما هو فوق الضرورايت واحلاجات، وَ 

ه له، وأمره أن ال حييد عنه. وما على اإلنسان إاله أن يعمل بين
فق أوامر هللا ونواهيه، وأن يقدرها ابلقدر الذي لتحقيق هذه القيم وَ 

 بينه الشرع. 
وبذلك تتحقق يف اجملتمع القيم ابلقدر الذي يلزمه  
كمجتمع معني. ويقاس هذا اجملتمع مبقاييسها. وعلى هذا األساس 

يق القيم، ليوجد اجملتمع اإلسالمي حسب وجهة جيب أن يعمل لتحق
 نظر اإلسالم يف احلياة. 

وعلى ذلك فإن العمل اإلنساين مادة يقوم به اإلنسان 
قياماً مادايً إاله أنه حني يقوم به يدرك صلته ابهلل من كون هذا العمل 
حالاًل أو حراماً، فيقوم به أو ميتنع عنه على هذا األساس، وهذا 

إلنسان لصلته ابهلل هو الروح. وهو الذي جيرب اإلنسان اإلدراك من ا
أن يعرف شرع هللا ليميز أعماله، فيفهم اخلري من الشر حني يعرف 
ما يرضي هللا من األعمال وما يسخطه، ومييز القبيح من احلسن حني 

 له الشرع الفعل احلسن والفعل القبيح، ولريى القيم اليت تلزم يعنيه 
ها الشرع. ناجملتمع اإلسالمي حسب ما يعيه للحياة اإلسالمية يف 

وهبذا ميكنه حني يقوم ابلعمل ويدرك صلته ابهلل أن يقدم على العمل 
أو حيجم عنه حسب هذا اإلدراك، ألنهه يعلم نوع العمل ووصفه 
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وقيمته. ومن هنا كانت فلسفة اإلسالم مزج املادة ابلروح أي جعل 
نت هذه الفلسفة دائمية الزمة األعمال مسرية أبوامر هللا ونواهيه. وكا

. وكانت هي تصوير احلياة، أو جله  لكل عمل مهما قله أو كثر، دقه 
وملا كانت العقيدة اإلسالمية هي أساس احلياة، وهي أساس 

اليت هي  ــالفلسفة، وهي أساس األنظمة، كانت احلضارة اإلسالمية 
على أساس مبنية  ــ جمموع املفاهيم عن احلياة من وجهة نظر اإلسالم

واحد روحي، هو العقيدة، وكان تصويرها للحياة هو مزح املادة 
 ابلروح، وكان معىن السعادة يف نظرها هو رضوان هللا. 

دة الكربى هي أساس ـقـل العـيدة اليت حتـقـوإذا كانت الع
أعمال اإلنسان، وهي اليت ترتكز عليها وجهة النظر يف احلياة 

ق عن ـعمال، فإن األنظمة اليت تنبثوالفلسفة هي اليت تضبط هذه األ
يماً دقيقاً. ـان وتنظم أعماله تنظـاكل اإلنسـاجل مشـيدة هي اليت تعـقـالع

مقياس اعتبار الدار دار   جزءًا مهمًا من ولذلك كان تطبيقها هو
 كفر أو دار إسالم. 

نزل أفالدار اليت تطبق فيها أنظمة اإلسالم وحيكم فيها مبا 
ا أبمان اإلسالم تكون دار إسالم ولو كان أكثر ويكون أماهن ،هللا

أهلها من غري املسلمني، والدار اليت ال يتوفر فيها هذان األمران 
ولو كان أكثر أهلها من املسلمني، ومن هنا كان تكون دار كفر 

ها يف معرتك ـبيقـالم وعلى تطـمة اإلسـعلى أنظ ــ يدةـبعد العق ــول ـعـامل
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ن يف األمهة العقلية ه األنظمة مع العقيدة ُيكوه احلياة، ألنه تطبيق هذ
اإلسالمية، والنفسية اإلسالمية، تكوينًا طبيعياً، وجيعل املسلم 

 شخصية سامية متميزة. 
م وقد نظر اإلسالم إىل اإلنسان على أنه كل ال يتجزأ، ونظه 

أعماله أبحكام شرعية تنظيمًا واحدًا متسقاً، مهما تعددت هذه 
وهذه األحكام الشرعية هي األنظمة اإلسالمية  األعمال وتنوعت.

ا حني تعاجل مشاكله تعاجلها على  اليت تعاجل مشاكل اإلنسان، إاله أهنه
ا مسألة حتتاج  اعتبار أن كل مشكلة حتتاج إىل حله  أي ابعتبار أهنه

إىل حكم شرعي. أي يعاجل املشاكل كلها معاجلة واحدة بوصفها 
فهو حني يعاجل مشكلة  مشكلة إنسانية ال أبي وصف آخر،

اقتصادية كالنفقة مثاًل، أو مشكلة حكم كنصب خليفة، أو مشكلة 
اجتماع كالزواج، ال يعاجلها بوصفها مشكلة اقتصادية أو بوصفها 
مشكلة حكم، أو مشكلة اجتماع بل يعاجلها بوصفها مشكلة 

أي ابعتبارها مسألة يستنبط هلا حكم  ،نبط هلا حل  ستَ يـُ إنسانية فَ 
، ولإلسالم طريقة واحدة يف معاجلة مشاكل اإلنسان هي فهم شرعي

املشكلة احلادثة واستنباط حكم هللا فيها من األدلة الشرعية 
 التفصيلية. 

واألنظمة اإلسالمية أحكام شرعية تتعلق ابلعبادات 
 واألخالق واملطعومات وامللبوسات واملعامالت والعقوابت. 
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دات واألخالق فاألحكام الشرعية املتعلقة ابلعبا
واملطعومات وامللبوسات ال تعلل، قال عليه الصالة والسالم: 

وأما األحكام الشرعية املتعلقة ابملعامالت  «.لعينها مت اخلمرةُ حره »
والعقوابت فإهنا تعلل، ألنه احلكم الشرعي فيها مبين على علة كانت 

احلكم. وقد اعتاد الكثريون أن يعللوا مجيع  الباعث على تشريع
ألحكام ابلنفعية، متأثرين ابلقيادة الفكرية الغربية واحلضارة الغربية ا

اليت جتعل النفعية البحتة أساساً جلميع األعمال. وهذا يناقض القيادة 
الفكرية اإلسالمية اليت جتعل الروح أساسًا لكل األعمال، وجتعل 
مزجها مع املادة الضابط لألعمال. وعلى هذا فإن األحكام الشرعية 

تعلقة ابلعبادات واألخالق واملطعومات وامللبوسات ال تعلل امل
ا تؤخذ كما وردت ابلنص وال  مطلقاً، ألنهه ال علة هلذه األحكام، وإّنه
تبىن على علة مطلقاً، فالصالة والصيام واحلج والزكاة وكيفية الصالة 
وعدد ركعاهتا ومشاعر احلج وأنصبة الزكاة وما شاكل ذلك تؤخذ 

وردت، وتتلقى ابلقبول والتسليم بغض النظر عن علتها، توقيفًا كما 
بل ال تلتمس هلا علة. وكذلك حترمي امليتة وحلم اخلنزير وغري ذلك ال 
تلتمس له علة أبداً، بل من اخلطأ واخلطر أن تلتمس علة له، ألنه لو 
التمست علة ألحكام هذه األشياء لرتتب على ذلك أنه لو زالت 

العلة تدور مع املعلول وجودًا وعدماً. فلو  العلة لزال احلكم، ألنه 
افة، وعلة الصالة الرايضة، وعلة الصوم ـفرضنا أن علة الوضوء النظ
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ود العلة ـال عدم وجـلرتتب على ذلك أنه يف ح ،وهكذا ...الصحة
ال يُوَجد احلكم، مع أن األمر ليس كذلك. وهلذا كان التماس العلة 

، فوجب أن تؤخذ أحكام خطرًا على احلكم، وعلى القيام به
العبادات كما هي دون التماس علة هلا. وأما احلكمة فإن هللا وحده 
هو الذي يعلمها، وعقلنا ال ميكنه إدراك حقيقة ذات هللا، فال يدرك 

  ه تعاىل:ـولـحكمته. أما ما وردت به النصوص من حكم، كق  

                          ه:ـولـكقو         
        ه:ـولـوكق                       

                     وغري ذلك من ِحكم نصت
عليها النصوص، فإنه يقتصر فيها على النص وتؤخذ منه وال يقاس 

يه. وما مل يرد حبكمته نص ال تلتمس له ِحكمة، كما ال تلتمس عل
 له علة.

هذا يف العبادات، وأما األخالق فإهنا قيمة ُجعلت هلا 
أحكام يف بيان الفضائل واملكارم وأضدادها، كما جعلت من نتائج 
العبادات، ومما جيب أن يالحظ يف املعامالت، ألنه اإلسالم يهدف 

سان يف طريق الكمال، حىت يصل إىل أعلى يف تشريعه السري ابإلن
مرتبة يستطيعها، فيحرص على اتصافه بعليا الصفات وحيرص على 
بقاء االتصاف هبا. واخللق احلسن قيمة يراعى حتقيقها حني 
االتصاف به، فهو خاص ابلفضائل اليت نص عليها الشرع، وتراعى 
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خالق جزء قيمته حني القيام هبذه الفضائل وحني االتصاف هبا. واأل
من الشريعة اإلسالمية، وقسم من أوامر هللا ونواهيه، ال بد من 
حتقيقها يف نفس املسلم ليتم عمله ابإلسالم ويكمل قيامه أبوامر هللا 

 ونواهيه. 
لقية ال يتصف هبا املسلم لذاهتا وال ملا فيها والصفات اخلُ 

ر، من منفعة، بل يتصف هبا ألنه هللا أمر هبا فقط ال ألي شيء آخ
فال يتصف املسلم ابلصدق لذات الصدق وال ملا فيه من منفعة، بل 

 ألنه الشرع أمر به. 
لق فريجع إىل لق لذات اخلُ أما عدم اتصاف املسلم ابخلُ 

وصف األفعال، فقد يكون الفعل الذي فعله اإلنسان لذاته قبيحاً 
وهو يظنه حسنًا فيقوم به، وقد تكون الصفة اليت اتصف هبا لذاهتا 

قبيحة وهو يظنها صفة حسنة فيتصف هبا وهنا يقع اخلطأ من  صفة
قيام اإلنسان ابألخالق لذات األخالق. وما مل يعني اإلسالم 
الصفات احلميدة والصفات الرديئة، ويقوم هبا املسلم على أساس 
هذا البيان، ال ميكن أن يكون اتصافه هبذه الصفات متفقًا مع 

للمسلم أن يتصف ابلصدق األحكام الشرعية، ولذلك ال جيوز 
لذات الصدق، وال يرحم الضعيف لذات الرمحة، وال يتصف 

ن إيتصف هبا ألنه هللا أمر هبا، إذ ألخالق لذات األخالق، بل اب
ا تستند إىل العقيدة اإلسالمية، وهذا هو األمر  هذه األخالق إّنه
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اجلوهري فيها. وهذا هو الذي يكفل متكن اخللق من النفس، وبقاءه 
رًا هلا من كل دنس، وجيعلها بعيدة عن أن تتسرب إليها أسباب مطهِ 

تفسدها. ولذلك كانت الوقاية للخلق، أن يقتصر فيه على ما ورد به 
 النص، وأن حيصر يف األساس الروحي ويبىن على العقيدة اإلسالمية.

وأما عدم اتصاف اإلنسان ابخللق ملا فيه من منفعة فهو 
ت مقصودة من اخللق. وال جيوز أن تكون ـيرجع إىل أن املنفعة ليس

له دائرًا معها حيث دارت. ـعـده ولئال جتـودة، لئال تفسـمقص
ع ـواألخالق صفات ال بد أن يتصف هبا اإلنسان طوعاً واختياراً بداف

ا تنفع أو تضر يف ـوى هللا. وال يقوم املسـتق لم ابألعمال اخللقية ألهنه
هللا ونواهيه. وهذا هو الذي جيعل  احلياة، بل يقوم هبا إجابة ألوامر

 االتصاف ابخللق احلسن دائمياً واثبتاً: ال يدور حيث تدور املنفعة. 
ها وهذه األخالق القائمة على تبادل املنفعة جتعل صاحب

، ألنه اخللق عنده بين على املنفعة، همنافقاً: يكون ابطنه غري ظاهر 
سان يدير األحكام فيدور يف نفسه حيثما تدور املنفعة، ألنه اإلن

املعللة على عللها، وال يعتقد بوجودها وال بوجوهبا إذا رأى أن علتها 
 قد زالت. 

ولذلك كانت األخالق غري معللة، وال جيوز أن تعلل، بل 
علة من العلل. ومن  ةتؤخذ كما ورد هبا الشرع بغض النظر عن أي
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وال اخلطأ واخلطر تعليل األخالق، حىت ال يبطل االتصاف هبا بز 
 علتها. 

ومن هنا يتبني أن املقصود من العبادات القيمة الروحية 
فقط، واملقصود من األخالق القيمة اخللقية فقط. وجيب أن يقتصر 
هبا على هذه القيمة املقصودة منها دون غريها. وال جيوز بيان ما يف 
العبادات واألخالق من فوائد ومنافع، ألنه هذا البيان خطر عليها 

فاق يف املتعبدين واملتخلقني، وجير إىل ترك العبادات يسبب الن
 واألخالق حني ال تظهر فوائدها وال تربز منافعها. 

وأما األحكام الشرعية املتعلقة أبعمال اإلنسان يف عالقته 
مع اإلنسان فإن النصوص الواردة أدلة هلا منها ما اشتمل على علة 

   :هاجرين دون األنصاربين النضري للم يفءه تعاىل يف إعطاء ـولـكق
                         ومنها ما مل يشتمل على

 : ه تعاىلـولـعلة كق                       فما ورد النص
فيه من األحكام معلاًل فإنه يعلل ويقاس عليه، وما ورد النص فيه 

ا غري معل ل ال يعلل مطلقًا وابلتايل ال يقاس عليه. والعلة املعتربة إّنه
هي العلة الشرعية أي اليت دل عليها النص الشرعي من الكتاب 
والسنة ألهنما وحدمها النصوص الشرعية. ولذلك كانت العلة اليت 
بين عليها احلكم الشرعي املعلل علة شرعية وليست علة عقلية، أي 

ا جيب أن تكون ق د ورد هبا النص إما صراحة أو داللة أو أهنه
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استنباطًا أو قياساً، وهذه العلة تدور مع املعلول وجودًا وعدماً، 
فتدور األحكام مع عللها حيث دارت، فرتى الشيء الواحد مينع يف 
حال لعلة شرعية فإذا زالت هذه العلة جاز هذا الشيء، فاحلكم 

وجدت العلة وجد احلكم  الشرعي يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فإذا
 وإذا عدمت العلة عدم احلكم. 

إاله أن انتفاء احلكم النتفاء علته ال يعين مطلقًا أن احلكم 
ا زال احلكم  تغري بل احلكم الشرعي للمسألة هو هو مل يتغري وإّنه

 بزوال علته ويرجع احلكم برجوع علته. 
هذه  وكون احلكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً ال يعين تغري

األحكام بتغري الزمان واملكان، بدعوى أن جلب املصاحل ودرء 
املفاسد هي علة لألحكام الشرعية وهذه تتغري بتغري الزمان واملكان 

 تفيتغري احلكم بتغريها، وذلك ألنه جلب املصاحل ودرء املفاسد ليس
علة لألحكام الشرعية مطلقاً، فإنه مل يرد أي نص يدل على أن 

درء املفاسد علة لألحكام الشرعية، وال ورد أي نص جلب املصاحل و 
ا علة حلكم معني، فال تكون علة شرعية.  يدل على أهنه

ا دل عليها النص الشرعي فال بد أن  مثه إن العلة الشرعية إّنه
تقيد به وأن يوقف عند داللته، وهو مل يدل ال على جلب مصلحة يُ 

ا جاء به وليست وال على درء مفسدة، فتكون العلة الشرعية هي م
 جلب املصلحة وال درء املفسدة، وهذا الذي جاء به النص مل يدله 
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ا دله  عليه الزمان واملكان، وال دله  عليه النص  عليه الفعل، وإّنه
رعي يف بيان علة احلكم، وهذا النص ال يتغري مطلقًا فال قيمة ـالش

 دة. ـسـفـللزمان واملكان هنا كما أنه ال قيمة جللب املصلحة ودرء امل
ري بتغري الزمان ـغـة ال تتـيـرعـوعلى ذلك فإن األحكام الش

واملكان بل احلكم الشرعي هو هو ال يتغري مهما اختلفت األزمنة 
 واألمكنة. 

وأما تغري العرف والعادة عند النهاس فال يؤثر يف تغري 
احلكم، ألنه العرف ليس علة للحكم وال أصاًل له. فالعرف إما أن 

ًا للشرع أو غري خمالف، فإن كان خمالفًا للشرع فالشرع يكون خمالف
جاء لينسخه ويغريه، ألنه من عمل الشريعة تغيري األعراف والعادات 
ا هي اليت تسبب فساد اجملتمع. ولذلك ال تتخذ أصاًل  الفاسدة، ألهنه

جلها. وإن كان أللحكم الشرعي وال علة له، وال يتغري احلكم من 
احلكم بدليله وعلته الشرعية ال هبذا العرف،  غري خمالف للشرع يثبت

مل خيالف الشرع. وعلى ذلك فال حتكم العادة ابلشرع، بل حيكم  ولو
الشرع ابألعراف والعادات، وعليه فلألحكام الشرعية دليل هو النص 

 وهلا علة شرعية، وليس العرف والعادة من ذلك مطلقاً.
كان فهي وأما صالحية الشريعة اإلسالمية لكل زمان وم

آتية من جهة أن الشريعة اإلسالمية تعاجل مشاكل اإلنسان يف مجيع 
ة األزمنة واألمكنة أبحكامها، وتتسع ملعاجلة مشاكل اإلنسان كافه 
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ا تعاجله  ا حني تعاجل مشاكل اإلنسان إّنه مهما جتددت وتنوعت، ألهنه
 بوصفه إنساانً ال أبي وصف آخر.

سان يف غرائزه واإلنسان يف كل زمان ومكان هو اإلن
 ،وحاجاته العضوية ال يتغري أبداً، فكذلك أحكام معاجلاته ال تتغري

وجهة نظره يف  يفواملتغري هو أشكال حياة اإلنسان، وهذه ال تؤثر 
احلياة. أما ما يتجدد من مطالب متعددة لإلنسان فهو انجم عن 
تلك الغرائز واحلاجات العضوية، وقد جاءت الشريعة واسعة ملعاجلة 

ب املتجددة واملتعددة مهما تنوعت ومهما تغريت هذه املطال
أشكاهلا. وقد كان ذلك سببًا من أسباب ّنو الفقه. إاله أن هذه 
السعة يف الشريعة ال تعين أهنا مرنة حبيث تكون منطبقة على كل 
ا متطورة حبيث تتبدل مع الزمن، بل  شيء ولو انقضها، وال تعين أهنه

متعددة، ويعين اتساع  يعين اتساع النصوص الستنباط أحكام
  تعاىل: األحكام النطباقها على مسائل كثرية، فمثاًل يقول هللا   

                     فإن هذه اآلية يستنبط منها
حكم شرعي هو أن املطلقة تستحق أجرة الرضاع، ويستنبط منها 

األجرة إذا قام بعمله،  حكم شرعي أيضًا أن األجري أاًي كان يستحق
أجريًا عاماً. وهذا احلكم ينطبق على  مسواء أكان أجريًا خاصًا أ

مسائل عديدة منها أن موظف احلكومة، والعامل يف املصنع، 
والفالح يف املزرعة، ومن شاكلهم يستحق كل منهم أجرته إذا أمت 
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عمله، ألنهه أجري خاص. وأن النجار الذي عمل اخلزانة، واخلياط 
اء الذي صنع احلذاء ومن شاكلهم يستحق  لذي خاط الثوب، واحلذه ا

كل منهم أجرته إذا قام بعمله ألنهه أجري عام. ومبا أن اإلجارة عقد 
بني مستأجر وأجري فإنه ال يدخل فيها احلاكم، ألنهه غري أجري عند 
ا هو منفذ لألحكام الشرعية، أي مطبق لإلسالم، وعلى  األمهة، وإّنه

ق اخلليفة أجرة على قيامه بعمله، ألنهه بويع لتنفيذ ذلك ال يستح
وكذلك  ،الشرع ومحل الدعوة اإلسالمية فهو ليس أجريًا عند األمهة

معاونوه أعضاء اهليئة التنفيذية والوالة ال يستحقون أجرة على القيام 
بعملهم ألنه أعماهلم حكم فهم ليسوا أجراء، ولذلك ال كأخذون 

ا يقدر هلم م قدار ما يقوم حباجاهتم النشغاهلم عن القيام أجرة وإّنه
 أبمورهم اخلاصة.

فهذا االتساع ابلنصوص الستنباط أحكام متعددة، 
واالتساع ابألحكام النطباقها على مسائل كثرية، هو الذي جعل 
الشريعة اإلسالمية وافية مبعاجلة مشاكل احلياة كافة يف كل زمان 

  تطوراً. ومكان وكل أمهة وجيل وهو ليس مرونة وال
ا هو  ودليل احلكم الشرعي من النص كتااًب كان أو سنة إّنه

تباع املعاين ال الوقوف املعاجلة املشكلة القائمة، ألنه الشارع قصد 
على النصوص، ولذلك يراعى يف استنباط األحكام وجه العلة من 
احلكم، أي تراعى يف النص حني استنباط احلكم من الناحية 
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 التشريعية.
ل إما أن يكون مشتماًل على علة احلكم أو تؤخذ والدلي

ستنبط من العلة من دليل آخر أو من جمموع أدلة، واحلكم وإن كان يُ 
العلة وال تلتزم فيه الصورة الواردة يف النص  كن يراعى فيه وجهُ لدليله 

 اليت جاءت ملعاجلة املشكلة اليت كانت قائمة، مثال ذلك قوله تعاىل:
                                       

                 فاحلكم هو إعداد القوة، واملشكلة اليت
كانت قائمة تعاجل إبعداد القوة ومنها رابط اخليل، ووجه العلة من 

حكم احلكم هو إرهاب العدو. فحني نستنبط اليوم من هذا الدليل 
اإلعداد نراعي وجه العلة من احلكم فنعد ما حيقق إرهاب العدو، وال 
نلتزم ما عوجلت به املشكلة اليت كانت قائمة، مبا ورد يف النص من 

 رابط اخليل.
وهكذا يعمل يف كل دليل يستنبط منه حكم ألنه املراد 
حتقيق وجه العلة من احلكم. وعلى ذلك فالشرع اإلسالمي يقضي 

املتعلقة بني النهاس يف املعامالت أن تبىن على عللها وأن  يف األحكام
ال  التشريعيةُ  تراعى يف النصوص عند استنباط األحكام منها الناحيةُ 

 الصورة الواردة يف النص. 
وكما يكون نص الكتاب والسنة دلياًل شرعيًا على احلكم 

والقياس يعتربان من األدلة الشرعية. وعلى  إمجاع الصحابةفكذلك 
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لألحكام الشرعية هي الكتاب والسنة  اإلمجاليةذلك فاألدلة الشرعية 
والقياس، وأما مذهب الصحايب يف مسائل  إمجاع الصحابةو 

االجتهاد فال يكون دلياًل شرعيا ألنه الصحايب من أهل االجتهاد 
واخلطأ ممكن عليه، على أن الصحابة اختلفوا يف مسائل وذهب كل 

عل مذهب الصحايب حجة ، فلو جُ واحد إىل خالف مذهب اآلخر
لكانت حجج هللا خمتلفة متناقضة. وبذلك ال يعترب مذهب 

ا هو كباقي املذاهب املع ذ ـوز األخـتربة جيـالصحايب دلياًل شرعيًا وإّنه
ا ـبه. أما ما اتف ق عليه الصحابة من أحكام فهو ليس مذهبًا هلم وإّنه
 هو اإلمجاع.

شرعًا لنا وال يعترب من  وأما شرع من قبلنا فإنه ال يعترب
نه وإن كانت العقيدة اإلسالمية توجب اإلميان إو األدلة الشرعية. 

لكن معىن  ،ابألنبياء والرسل مجيعهم وابلكتب اليت أنزلت عليهم
نزل عليهم من كتاب، أاإلميان هبم هو التصديق بنبوهتم ورسالتهم ومبا 

مد عليه الصالة تباعهم، ألنهه بعد بعثة حماوليس معىن اإلميان هبم 
صبح مجيع النهاس مطالبني برتك أدايهنم واعتناق اإلسالم أوالسالم 

  ألنهه مل يبق اعتبار لدين غري دين اإلسالم، قال تعاىل:     
           :وقال تعاىل                       

        شرع من قبلنا »: ذا صريح. وقد استنبط منه قاعدةوه
مجعوا على أن أوالدليل على ذلك هو أن الصحابة  «ليس شرعًا لنا
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انسخة جلميع الشرائع السالفة. وألنه هللا تعاىل  شريعة حممد 
  يقول:                                     

                   أي مسيطرًا ومسلطاً، وهيمنة القرآن
على الكتب السالفة هي نسخ للشرائع السالفة. أي مصدقًا هبا 
وانسخًا هلا. وروي عن النيب عليه الصالة والسالم أنه رأى مع عمر 

أمل آت هبا »بن اخلطاب قطعة من التوراة ينظر فيها فغضب وقال: 
على أن  ، «تباعيانقية ولو أدركين أخي موسى ملا وسعه إاله  بيضاء

كثريًا من مشاعر احلج كالطواف حول الكعبة وملس احلجر األسود 
وتقبيله والسعي بني الصفا واملروة كانت يف أايم اجلاهلية، وحنن حني 
نعملها ونتعبد هبا ال نقوم هبا ابعتبارها مشاعر لشريعة سابقة بل 

رها شريعة إسالمية، ألنه اإلسالم جاء هبا أحكاماً نقوم هبا ابعتبا
شرعية جديدة، ال إقراراً بشريعة سابقة، وكذلك كل ما جاء يف مجيع 
الدايانت السابقة ال نقوم به مطلقاً، ونقوم مبا جاءت به الشريعة 
اإلسالمية فقط. ولذلك كان النصراين واليهودي خماطبني بشريعة 

تهما، ألنه اإلسالم نسخ شريعتهما. اإلسالم ومأمورين برتك شريع
فإذا كان ذلك واجبًا على أتباع الشريعة اليهودية وهم اليهود 

 شريعة قبله من شريعة يتخذ أن املسلم والنصارى، فكيف يطلب من
  تعاىل: قوله وأما له؟                             فإن

 تعاىل: وقوله  النبيني  من  غريه  إىل   أوحى  كما إليه املراد أنه أوحى 
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                         صل التوحيد أمعناه شرع
  تعاىل: وقوله وهو ما وصى به نوحاً.                     

          صلأ معناها امللة ألنه  التوحيد صلأ تبعا معناه 
جبميع هذه اآلايت وما شاهبها بيان أنه عليه الصالة  واملراد التوحيد.

صل أوالسالم ليس بدعًا من الرسل بل أرسل كما أرسل غريه، وأن 
 عدا ما أما والرسل، األنبياء مجيع به اشرتك ما التوحيد هو الدين وهو

  تعاىل:رسول أرسل بدين، قال  فكل ذلك               
      . 

وعلى ذلك فإن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا وال يعترب من 
 ستنبط منها األحكام. تُ  األدلة الشرعية اليت

واألصل يف استنباط األحكام أن يكون للمجتهدين ألنه 
لذلك كان ال معرفة حكم هللا يف املسألة ال تكون إاله ابالجتهاد، و 

بد من االجتهاد. وقد نص علماء األصول على أن االجتهاد فرض 
عصار من كفاية على املسلمني وال جيوز أن خيلو عصر من األ

جمتهد، وإذا اتفق الكل على ترك االجتهاد أمثوا، وذلك ألنه طريق 
ا هو االجتهاد، فلو خال العصر من جمتهد  معرفة األحكام الشرعية إّنه

تناد إليه يف معرفة األحكام أفضى ذلك إىل تعطيل ميكن االس
الشريعة واندراس األحكام وذلك ال جيوز. إاله أن لالجتهاد شروطاً 

طالع واسع وفهم صحيح افصلها علماء األصول وهو حيتاج إىل 
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للنصوص ومعرفة كافية للغة العربية. وحيتاج إىل فقه ابملسائل الشرعية 
 ووقوف على أدلتها. 
يسمى أخذ احلكم دون روية وال إنعام نظر ولذلك ال 

استنباطاً، كما ال يسمى جمرد ظهور مصلحة يف حكم ما مثه 
االحتيال على النصوص وحتميلها ما ال يقصد منها الستنباط هذا 

م عليها احلكم اجتهاداً، بل ذلك جرأة على دين هللا يستحق املقدِ 
 العذاب من هللا. 

نه مفتوح للعلماء ال نعم إن ابب االجتهاد مفتوح ولك
للجهالء. واجملتهدون ثالثة: جمتهد مطلق، وجمتهد مذهب، وهذان 
النوعان هلما شروط خاصهة. وأما الثالث فهو جمتهد املسألة الواحدة. 
وهو القادر على فهم النص وتتبع املسألة الواحدة ودليلها ودليل 

. فإن اجملتهدين فيها. وهو الزم لكل مسلم يريد أن يعرف أحكام هللا
الشرع جعل األصل يف املسلم أن كأخذ بنفسه احلكم من الدليل، أي 

 أن يكون جمتهداً يف الدين يف املسائل اليت تلزمه. 
ولكن بعد تدوين مذاهب اجملتهدين وتركيز القواعد 
واألحكام ضعفت فكرة االجتهاد يف النفوس وقل اجملتهدون فغلب 

تهاد، حىت وصل طغيان فكرة على املسلمني التقليد وندر فيهم االج
قفال ابب االجتهاد وبوجوب التقليد، التقليد أن وجد من يقول إب

ومن أجل ذلك صارت األكثرية الساحقة يف املسلمني إن مل يكن  
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 كلهم من املقلدين. 
واملقلد فريقان: متبع وعامي، والفرق بني املتبع والعامي أن 

هدين بعد اقتناعه ابلدليل املتبع كأخذ احلكم الذي استنبطه أحد اجملت
الذي استند إليه وال يتبعه دون أن يعرف دليله، وأما العامي فهو 
الذي يقلد اجملتهد ابحلكم الشرعي دون أن يبحث عن الدليل. 

حسن حااًل من العامي وقد كان املتقدمون أكثرهم من أواملتبع 
النهاس  املتبعني لعنايتهم ابألدلة، وملا جاء العصر اهلابط وتعسر على

تباع صاروا يقلدون األئمة واجملتهدين ابألحكام من غري حبث عن الا
الدليل، وقد شجعهم على ذلك سكوت العلماء ورضاهم أبن يكون 
ا سكت العلماء عن  الشخص عاميًا ولو كان من املتعلمني، وإّنه

 مذلك ألنه التقليد من حيث هو جائز سواء أكان املقلد متبعًا أ
ولكنه  ،األصل يف املسلم أن كأخذ احلكم من دليله إاله أن ،عامياً 

جيوز له أن يقلد فيجوز له أن يكون متبعاً، أي يعرف احلكم ويعرف 
دليله ويقتنع به، وهذا جيعل املسلم أهاًل لالجتهاد ولو يف املسألة 
الواحدة. وهذا يلزمنا يف العصر احلاضر. وليست الفتاوى من ابب 

ا ال تدخل يف االجتهاد، بل هي االجتهاد يف املسألة الواح دة، ألهنه
أنواع التأليف يف الفقه، وذلك أنه أتى بعد عصر اجملتهدين  أحطه 

عصر تالميذهم وتالميذ تالميذهم، وانصرف هؤالء إىل شرح آراء 
املذهب وبيان قواعده وتركيز آرائه. ويعترب هذا العصر هو العصر 
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خمتلف املذاهب. وهي الزاهر للفقه ألفت فيه أمهات كتب الفقه يف 
اليت تعترب عمدة املراجعة للمسائل الفقهية. واستمر هذا حىت القرن 

عصور االحنطاط الفقهي وهي  هبعد تالسابع اهلجري، مثه جاء
من اإلبداع واالستنباط  عصور الشروح والتحشية، وأكثرها خال  

واالجتهاد حىت يف املسألة الواحدة، مثه جاء بعد ذلك عصر أحط 
يه علماء جروا على طريقة سرد املسائل واألحكام دون إيراد جاء ف

وجوهها وفروعها، ومسيت هذه املسائل ابلفتاوى. ولذلك ال يصح 
أن تتخذ مرجعاً لألحكام كما ال يصح أن تتخذ هذه الفتاوى مرجعاً 
 لألحكام الشرعية لبعدها عن طريقة االجتهاد يف استنباط األحكام. 

املراجع اليت ألفت على طريقة  وكذلك ال جيوز أن تتخذ
ا مظهر  التقنني التشريعي مرجعًا لألحكام الشرعية ومستندًا هلا، ألهنه
من مظاهر التقليد للقوانني الغربية، وألنه هذا التقنني يسري بشكل 
اختصار للفقه ويغلب عليها أخذ املسائل الفقهية اليت ليس هلا دليل 

مسايرة العصر والتأويل  أو ضعيفة الدليل، كما تغلب عليها روح
ليوافق وجهة نظر الغرب يف حل املشاكل، فضاًل عن انعدام الناحية 
التشريعية وانعدام االجتهاد فيها. فهي ال تصلح ألن تطبق كما ال 
تصلح ألن تكون مرجعاً. ووجودها كان واباًل على الفقه والتشريع، 

ا كانت حماولة تقليدية أضعفت معرفة النهاس ابلف قه اإلسالمي، ألهنه
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مع أن الثروة املوجودة يف الفقه اإلسالمي غزيرة جداً. وهي أوسع 
الثروات الفقهية عند مجيع األمم. وهي ضرورية للقضاة واحلكام، 
ولكن صوغها بشكل تقليدي على الصورة القانونية قد اختصرها 
ومسخها، وجعل القضاة جهالء يف الفقه حني يقتصرون على معرفة 

ا عبارة عن هذه القوانني ا تفقد الصوغ القانوين، ألهنه ، فضاًل عن أهنه
جمموعة نصوص فقهية لبعض الفقهاء أوردت حتت أرقام متسلسلة، 
ومل حياول فيها إجياد قواعد عامة تكون هي موضوع املواد، وختضع هلا 

يتفق مع املسائل، بل جعلت املسائل نفسها هي املواد. وهذا ما ال 
ن ما جاء من بعض املواد يف قواعد قد جاء إىت الصياغة القانونية، ح

بقواعد غري شاملة وما هي إاله تعاريف منقولة عن كتب الفقه وتكاد 
تكون مجيعها على هذا املنوال. ولذلك ال جيوز أن تؤخذ هذه 
القوانني وال تتخذ مرجعًا لفساد أسلوهبا وضحالة معلوماهتا وبعدها 

 ندة إىل األدلة التفصيلية. عن األحكام الشرعية املعتربة املست
ولوضع الدستور والقوانني لضمان فقه القضاة واحلكام هلا 

 تسلك يف التشريع الطريق اآلتية: 
انية وأن يوضع دستور عام هلا ـاكل اإلنسـأن تدرس املش ــ1

يكون بشكل قواعد كلية عامة أو أحكام شرعية كلية، وأن تكون 
تؤخذ إما من رأي جمتهد من مستمدة من الفقه اإلسالمي، على أن 

اجملتهدين مع معرفة أدلتها واالقتناع هبا، وإما من الكتاب والسنة أو 
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أو ابلقياس ولكن ابجتهاد شرعي ولو اجتهاداً جزئياً  إمجاع الصحابة
وهو اجتهاد املسألة، وأن يشار يف األسباب املوجبة يف كل مادة إىل 

لدليل الذي استنبطت املذهب الذي اعتمدت عليه ودليله أو إىل ا
منه، وأن ال ينظر إىل الواقع السيئ عند املسلمني وال إىل واقع األمم 

 األخرى وال إىل األنظمة غري اإلسالمية مطلقاً. 
ني العقوابت ـوانـع لقـاريـة مشـيـرعـام الشــكـع األحـوضـأن ت ــ2

فق الدستور مع واحلقوق والبينات وغريها على األساس السابق وَ 
وغ قانونيًا بقواعد شارة للمذهب والدليل، على أن يكون الصَ اإل

 عامة ليكون مرجعاً فقهياً للقضاة واحلكام. 
المي وعلم ـرعية والفقه اإلسـوص الشـأن جتعل النص ــ3

أصول الفقه املرجع لتفسري الدستور والقانون للقضاة واحلكام حىت 
 هلم وسائل الفهم العميق.  أيهت

كم مبا خيالف ما تبنته الدولة من وليس للقاضي أن حي
وأما ما قد يرد « أمر اإلمام انفذ ظاهرًا وابطناً : »أحكام شرعية ألنه 

عليه من قضااي مل تتنب الدولة هلا أحكامًا فالقاضي حيكم ابحلكم 
الشرعي الذي جيده منطبقًا على القضية سواء أكان هذا رأاًي جملتهد 

 ابجتهاده. رأايً استنبطه هو  ممن اجملتهدين أ
ام وحني تبنيها فهم ـتنباط األحكـأن يالحظ حني اس ــ4

الواقع والفقه فيه وفهم الواجب يف معاجلة الواقع من الدليل الشرعي 
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وهو فهم حكم هللا الذي حكم به يف هذا الواقع، مثه يطبق أحدمها 
على اآلخر، وبعبارة أخرى أن يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل 

 كم هللا. معرفة ح
وتنفذ الدولة الشرع اإلسالمي على كل من حيمل التابعية، 
سواء من كان مسلمًا أو غري مسلم. أما غري املسلمني فيرتكون وما 
يعتقدون وما يعبدون، ويعاملون يف أمور املطعومات وامللبوسات 
حسب أدايهنم ضمن النظام العام، وتفصل أمور األحوال الشخصية 

طالق مثاًل حسب أدايهنم. وأما ابقي أمور الشريعة بينهم كالزواج وال
وغريها  واقتصاد   حكم   اإلسالمية من معامالت وعقوابت ومن نظمِ 

فإهنا تنفذ على اجلميع، ويكون تنفيذها على املسلمني وعلى غري 
املسلمني سواء. وأما املسلمون فإن الدولة تنفذ عليهم الشرع 

، اخل ...عامالت وعقوابتاإلسالمي مجيعه من عبادات وأخالق وم
وواجب الدولة أن تطبق اإلسالم كاماًل، وأن تعترب تطبيقه على غري 
املسلمني دعوة هلم إىل اإلسالم، ألنه الشرع عام لبين اإلنسان، 
فتطبقه الدولة يف أي بالد حتكمها، حلمل الدعوة هلا، ألنه سر 

ا هو محل دعوة اإلسالم.  الفتوحات اإلسالمية إّنه
م عقيدة ينبثق عنها نظام، وهذا النظام هو واإلسال

األحكام الشرعية املستنبطة من األدلة التفصيلية. وقد بنيه اإلسالم 
يف النظام الكيفية اليت تنفذ هبا أحكامه أبحكام شرعية. وهذه 
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األحكام الشرعية اليت تبني كيفية التنفيذ هي الطريقة وما عداها هو 
رة وطريقة. فالعقيدة واألحكام الفكرة، ومن هنا كان اإلسالم فك

الشرعية اليت تعاجل مشاكل اإلنسان هي الفكرة، واألحكام الشرعية 
اليت تبني كيفية تنفيذ هذه املعاجلات واحملافظة على العقيدة، ومحل 
الدعوة، هي الطريقة، وهلذا كانت طريقة اإلسالم من جنس فكرته 

إىل اإلسالم على  وكانت جزءًا منه. فال جيوز أن يقتصر يف الدعوة
بيان فكرته بل جيب أن تشمل الطريقة أيضاً. وهلذا كان املبدأ هو 
جمموع الفكرة والطريقة. واإلميان ابلطريقة كاإلميان ابلفكرة، فكان 
لزامًا أن تكون الطريقة مع الفكرة كاًل ال يتجزأ وأن تربطا معًا ربطاً 

ة إاله الطريقة حمكمًا حبيث ال تستعمل يف تنفيذ الفكرة اإلسالمي
اإلسالمية ويكون جمموعهما هو اإلسالم الذي حيكم به وحتمل 
الدعوة له. وما دامت الطريقة موجودة يف الشريعة فيجب أن يقتصر 
فيها على ما ورد به الشرع وما يستنبط من نصوصه. وكما وردت يف 

ا أحكام الطريقة، مالكتاب والسنة أحكام الفكرة كذلك وردت فيه
  عاىل:ه تـولـفق                                  

  ال : »السالمالصالة و عليه  هـولـمن أحكام الطريقة، وكذلك ق
من أحكام الطريقة، « واصرب فا مإذا لقيتموهفتتمنوا لقاء العدو 

والسنة وهكذا سائر أحكام الطريقة تستنبط ابالجتهاد من الكتاب 
والقياس كسائر األحكام. وملا كانت السنة مبينة  وإمجاع الصحابة
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للكتاب كانت الفكرة جمملة يف الكتاب مفصلة يف السنة، وكانت 
الطريقة كذلك جمملة يف القرآن مفصلة يف السنة. ولذلك كان لزاماً 

فنأخذ أحكام  ،علينا أن جنعل نرباس اهلدى سيدان حممدًا رسول هللا
من عمله املوجود يف سريته ومن قوله وسكوته كما أنخذها الطريقة 

من القرآن ألنه ذلك كله شريعة، وجنعل قدوتنا يف فهم السرية اخللفاء 
الة للفهم الراشدين وسائر الصحابة، كما جنعل عقلنا األداة الفعه 

 واالستنباط حسب الوجه الشرعي. 
 واألحكام الشرعية اليت تبني كيفية التنفيذ تدل على

أعمال، فال بد من القيام هبذه األعمال، سواء منها ما يتعلق 
ابلتطبيق وما يتعلق حبمل الدعوة. وليست هذه األعمال وسائل ألنه 
الوسيلة أداة تتخذ أثناء القيام ابلعمل وختتلف ابختالف األعمال، 
وتتغري حسب الظروف، ويقررها نوع العمل. ولذلك ال تلتزم فيها 

عمال اليت تدل عليها الطريقة فإهنا ال تتغري، بل حال معينة، أما األ
يقام هبا حسب داللة النص، وال جيوز أن يؤتى بعمل غري الذي بينه 

 الشرع. وال يقام بعمل يف غري املوضع الذي بينه احلكم الشرعي. 
واملدقق يف هذه األعمال اليت دلت عليها األحكام الشرعية 

ا أعمال مادية حتقق نتائج حمسوسة وليست  املتعلقة ابلطريقة جيد أهنه
غري حمسوسة، حىت لو كان هذان النوعان  ائجهي أعمااًل حتقق نت

من األعمال حيققان قيمة واحدة. فمثاًل الدعاء عمل حيقق قيمة 
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روحية، واجلهاد عمل مادي حيقق قيمة روحية، لكن الدعاء وإن كان 
ب، وإن كان عماًل ماداًي فإنه حيقق نتيجة غري حمسوسة وهي الثوا

قصد القائم ابلدعاء حتقيق قيمة روحية، خبالف اجلهاد فإنه قتال 
األعداء وهو عمل مادي حيقق نتيجة حمسوسة وهي فتح احلصن أو 
املدينة أو قتل العدو وما شاكل ذلك، وإن كان قصد اجملاهد هو 
حتقيق القيمة الروحية. ومن هنا كانت أعمال الطريقة أعمااًل مادية 

ئج حمسوسة وختتلف عن األعمال األخرى. ولذلك ال يتخذ حتقق نتا
الدعاء طريقة للجهاد وإن كان اجملاهد يدعو هللا، كما ال يتخذ 

  الوعظ طريقة لردع السارق وإن كان يوعظ ويوجه. قال تعاىل:
                                وقال

 : تعاىل                         . 
ولذلك ينكر كل اإلنكار أن تكون مجيع األعمال اليت يراد 
هبا تنفيذ فكرة اإلسالم أعمااًل حتقق نتيجة غري حمسوسة ويعترب ذلك 
خمالفًا لطريقة اإلسالم، وال فرق بني األعمال اليت تستعمل لتنفيذ 

تعلقة مبعاجلة املشاكل وبني األعمال اليت تستعمل حلمل األحكام امل
الدعوة اإلسالمية، فمثاًل الصالة تعترب من الفكرة، وطريقة تنفيذها 
هي الدولة، فال جيوز أن تتخذ الدولة التعليم والتوجيه فحسب طريقة 

الصالة عقااًب مادايً   ب اتركَ لقيام النهاس ابلصالة، بل جيب أن تعاقِ 
، وإن كانت تقوم ابلتعليم والتوجيه. ومثل ذلك أيضاً كالسجن مثالً 
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محل الدعوة اإلسالمية فإنه فكرة، وطريقة تنفيذها من قبل الدولة 
اجلهاد أي قتال األعداء. فال جيوز أن تستعمل قراءة صحيح 
البخاري يف إزالة احلواجز املادية من أمامها، بل ال بد أن تستعمل 

 اًل مادايً، وهكذا مجيع األعمال. اجلهاد وهو قتال األعداء قتا
إاله أنه جيب أن يعلم أنه وإن كان العمل الذي دلت عليه 

 هذا الطريقة عماًل ماداًي له نتائج حمسوسة، لكن ال بد أن يسريه 
العمل أبوامر هللا ونواهيه، وأن يقصد من تسيريه أبوامر هللا ونواهيه 

لم إدراكه لصلته ابهلل رضوان هللا. كما أنه ال بد أن يسيطر على املس
تعاىل فيتقرب إليه ابلصالة والدعاء وتالوة القرآن وحنوها، وجيب أن 
يعتقد املسلم أن النصر من عند هللا. ولذلك كان ال بد من التقوى 
املرتكزة يف الصدور لتنفيذ أحكام هللا، وكان ال بد من الدعاء وال بد 

 القيام جبميع األعمال.  من ذكر هللا، وال بد من دوام الصلة ابهلل عند
شرعية جيب أن نلتزم  أحكاماً  هذا من انحية الطريقة وكوهنا

هبا وال خنالفها، ومن انحية األعمال وكوهنا أعمااًل حتقق نتائج 
حمسوسة. أما من انحية الوصول إىل نتائج فيجب أن تتبع القاعدة 
 العملية، وهي أن يكون العمل مبنيًا على الفكر، ويكون من أجل

غاية معينة. وذلك أن اإلحساس ابلواقع مع املعلومات السابقة جيب 
أن ينتج فكراً، وجيب أن يقرتن هذا الفكر ابلعمل، وأن يكون الفكر 
والعمل من أجل غاية معينة، وأن يكون ذلك كله مبنيًا على اإلميان 
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حىت يبقى اإلنسان سائرًا يف اجلو اإلمياين سريًا دائمياً. وال جيوز 
أن يفصل العمل عن الفكر أو عن الغاية املعينة أو عن  مطلقاً 

خطرًا على العمل نفسه،  ــ مهما قل ــاإلميان، فإن يف هذا الفصل 
وعلى نتائجه، وعلى استمراره، ولذلك كان ال بد أن تكون الغاية 
املعينة مفهومة وواضحة لكل من حياول العمل حىت يبدأ به. وكان 

ساس هو األساس، أي أن يكون الفهم لزامًا أن يكون منطق اإلح
والتفكري انمجني عن إحساس ال عن جمرد فروض لقضااي خيالية، وأن 
يكون اإلحساس ابلواقع مؤثرًا يف الدماغ، موجدًا مع املعلومات 
السابقة احلركة الدماغية اليت هي الفكر، وهذا هو الذي حيقق العمق 

س يؤدي إىل يف التفكري واإلنتاج يف العمل. ومنطق اإلحسا
اإلحساس الفكري أي إىل اإلحساس الذي يقويه عند اإلنسان 
الفكر. وهلذا يكون إحساس محلة الدعوة مثاًل بعد تفهمها أقوى من 

 إحساسهم قبل ذلك. 
ومن اخلطر أن ينتقل من اإلحساس إىل العمل رأسًا ال إىل 

: يسري الفكر، ألنه هذا ال يغري الواقع بل جيعل اإلنسان واقعيًا رجعياً 
يف عقلية منخفضة، وجيعل الواقع مصدر التفكري ال موضع التفكري. 
فال بد أن يؤدي اإلحساس إىل الفكر أواًل، مثه يؤدي هذا الفكر إىل 

من العمل. وهذا هو الذي ميكن من االرتفاع عن الواقع، وميكن 
العمل لالنتقال إىل األوضاع احلسنة انتقااًل انقالبياً. فالذي حيس 
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اقع مثه يعمل، ال يعمل لتغيري الواقع بل يعمل لتكييف نفسه ابلو 
حسب الواقع، فيبقى متأخرًا منحطاً. والذي حيس ابلواقع مثه يفكر 
يف كيفية تغيريه، مثه يعمل بناء على هذا التفكري، هذا هو الذي 
يكيف الواقع حسب مبدئه ويغريه تغيريًا كلياً. وهذا هو الذي يتفق 

بية اليت هي الطريقة الوحيدة الستئناف احلياة مع الطريقة االنقال
اإلسالمية، ألن هذه الطريقة تفرض أن يكون الفكر انجتًا عن 
إحساس، وأن يتبلور هذا الفكر حبيث يرسم املخطوط اهلندسي 
للفكرة والطريقة يف الذهن، فيدرك اإلنسان املبدأ إدراكًا صحيحاً 

يه انقالب كامل، يؤدي إىل العمل، حىت يكون الفكر قد حدث ف
فيسري حينئذ يف هتيئة األشخاص واجملتمعات واألجواء هبذا الفكر، 
ليحدث انقالاًب يف الرأي العام بعد أن يُوجد الوعي العام على املبدأ 
فكرة وطريقة، مثه يبدأ عن طريق احلكم يف تطبيق املبدأ تطبيقاً انقالبياً 

نقالبية توجب أن دون قبول أي تدرج أو ترقيع. وهذه الطريقة اال
يكون الفكر انجتًا عن إحساس، وأن يقرتن ابلعمل من أجل غاية 

 معينة. وال يؤدي إىل هذا إاله الفكر العميق. 
وهذا الفكر العميق حيتاج إىل ما يوجده، أو ينميه وخيصبه. 
وحتتاج الطريقة االنقالبية إىل إعداد األشخاص ابملبدأ اإلسالمي، 

وإجياد هذا الفكر العميق وإعداد األشخاص  وإىل إعداد اجملتمع به.
ابملبدأ يقتضي درس اإلسالم من قبل أولئك الذين يريدون العمل، 
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ويقتضي كذلك درس اجملتمع، وال يتأتى ذلك إاله عن طريق تثقيف 
الذهن ابملعلومات. والدراسة أسهل الطرق وأقرهبا إليصال هذه 

 املعلومات للذهن لتساعد على إجياد الفكر. 
تباعها هو الذي ينتج الإلسالم طريقة خاصهة يف الدرس. و و 

األثر هلذه الدراسة. تلك الطريقة هي أنه جيب أن تدرس املعلومات 
للعمل هبا، وأن يتلقاها الدارس تلقيًا فكراًي مؤثراً: يؤثر يف مشاعره 
حىت يكون إحساسه ابحلياة وتبعاهتا إحساسًا انجتًا عن فكر مؤثر، 

س الدارس التلهب واحلماس والفكر وغزارة املعرفة حىت يُوجد يف نف
يف آن واحد ويصبح التطبيق نتيجة طبيعية. وهذه الطريقة يف الدراسة 
فضاًل عن كوهنا حتدث الفهم عند الدارس، وحتدث فيه القدرة على 
أداء ما فهم بشكل مؤثر، فإهنا توسع الفكر وتربط الفكر ابلشعور، 

عاجل هبا مشاكل احلياة. وهلذا جيب أن وتعلم الدارس احلقائق اليت ي
تتجنب الدراسة جملرد العلم فقط، حىت ال يكون الدارس كتاابً 
يتحرك، وأن ال تكون جمرد مواعظ وإرشادات، وإال كانت سطحية 
خالية من حرارة اإلميان. وجيب أن ال يعترب الدارس لإلسالم الدراسة 

ظ خطرًا على العمل علمًا ومواع جمرد علم ومواعظ، بل يعترب كوهنا
 وختديراً عنه.  هلاءً إو 

وللوصول إىل الغاية اليت كان من أجلها العمل جيب أن 
يتصور أن هذه الغاية حيتاج الوصول إليها إىل اجلد واالهتمام، 



 

 61 

والتقيد ابلتزامات توجبها التبعة احلزبية ابإلضافة إىل التزامات 
ابية. وهي ذات اإلسالم. ولإلسالم التزامات معينة: سلبية وإجي

تكاليف مالية وجسدية ونفسية. وهذه االلتزامات منها ما هو فرض 
وواجب على كل واحد، ومنها ما هو فوق الفروض والواجبات، 
يقوم به اختيارًا أولئك الذين لديهم السمو الروحي والعقلي، وهم 
 الذين يريدون أن يزدادوا تقراًب من هللا تعاىل. والقيام هبذه االلتزامات

ب أن توطد النفس وجترب ـول إىل الغاية. ولذلك جيـال بد منه للوص
على القيام اباللتزامات املفروضة جبميع نواحيها: مالية وجسدية 

 ونفسية، حىت يُوَجد األمل ابلوصول إىل الغاية.
وإلنتاج العمل ال بد من حتديد املكان الذي يبدأ فيه، 

إلسالم عاملي وهو ينظر إىل واجلماعة اليت يبدأ العمل هبا. نعم إن ا
اإلنسانية كلها، ويعترب مجيع بين اإلنسان سواء، وال يقيم وزانً 
الختالف البيئات واملناخ والرتبة وما شاكل ذلك يف الدعوة، بل 
يعترب مجيع بين اإلنسان صاحلني العتناق الدعوة، ويعترب املسلمني 

لكنه مع ذلك مسؤولني عن تبليغ هذه الدعوة جلميع بين اإلنسان، و 
ال يبدأ ابلعامل ألنه البدء به يعترب عماًل خمفقًا وال يؤدي إىل نتيجة 
مطلقاً، بل ال بد أن يكون البدء ابلفرد، وأن يكون االنتهاء ابلعامل. 
ولذلك وجب أن حتمل الدعوة يف مكان ترتكز فيه حىت يصبح نقطة 

ا الدعوة ابتداء، مثه يؤخذ هو أو غريه من األمكنة اليت تركزت فيه
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ويتخذ نقطة انطالق تنطلق منها الدعوة يف طريقها، مثه يتخذ هو أو 
غريه نقطة ارتكاز تقوم فيها الدولة اليت تركز فيها الدعوة وتسري يف 
طريقها الطبيعي: طريق اجلهاد، غري أنه وإن كانت األمكنة تتخذ 
موضع العمل يف كل نقطة، إاله أن الذي ينتقل من نقطة إىل نقطة 

الدعوة وليس املكان، فتنتقل الدعوة يف مجيع األمكنة اليت تعمل  هو
مًا أن حيدد املكان ليكون نقطة افيها يف آن واحد، وأنه وإن كان لز 

ابتداء مثه توجد نقطة االنطالق ونقطة االرتكاز، إاله أن حتديد املكان 
يف كل نقطة من هذه النقاط الثالث ليس داخاًل يف الدائرة اليت 

ا يسيطر  عليها اإلنسان، ألنهه ال ميلكه، وال يستطيع أن ميلكه، وإّنه
هو داخل يف الدائرة اليت تسيطر على اإلنسان. وما على اإلنسان إاله 
أن يسري يف األعمال اليت تدخل يف الدائرة اليت يسيطر عليها. وأما 

 األعمال اليت يف الدائرة األخرى فتأيت حسب مشيئة هللا وقضائه. 
يف املكان الذي  ــ قطعاً  ــطة االبتداء فتكون ـني نقيـوأما تع

يُوَجد فيه من تشرق يف ذهنه اللمعة األوىل للدعوة، ويهيئه هللا 
حلملها. وقد يتحسس عدة أشخاص هبذه األحاسيس، ولكن الذي 
هيأه هللا حلمل الدعوة ال يعرف حىت يُوَجد فتبدأ الدعوة يف املكان 

 كان نقطة ابتداء. الذي يكون فيه، ويكون ذلك امل
أما نقطة االنطالق فإهنا تتوقف على استعداد اجملتمعات، 
ألنه اجملتمعات تتفاوت يف األفكار واملشاعر واألنظمة، فاملكان الذي 
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صلح واجلو أوفق، يكون نقطة االنطالق، ويف أيكون فيه اجملتمع 
الغالب يكون املكان الذي كان نقطة ابتداء هو نقطة االنطالق، 

كان ذلك ليس ضروراًي ألنه أصلح األمكنة لالنطالق املكان   وإن
الذي يكثر فيه الظلم السياسي واالقتصادي ويستفحل فيه اإلحلاد 

 والفساد. 
وأما نقطة االرتكاز فإهنا تتوقف كذلك على جناح الدعوة 
يف اجملتمع، فاملكان الذي مل تؤثر الدعوة يف جمتمعه، ومل تستطع أن 

ء، ال يصلح ألن يكون نقطة ارتكاز مهما كثر توجد لنفسها أجوا
عدد احلاملني للمبدأ. واملكان الذي هتضم فيه الفكرة والطريقة من 
قبل اجملتمع وتسيطر على أجوائه يصلح ألن يكون نقطة ارتكاز 

 مهما كان عدد احلاملني للمبدأ. 
ولذلك ال جيوز حلملة الدعوة أن يقيسوا الدعوة بعدد 

ا القياس خطأ حمض وخطر على الدعوة ألنهه احلاملني هلا، فهذ
يصرف محلة الدعوة عن اجملتمع إىل األشخاص، وهذا يسبب البطء، 
ورمبا سبب اإلخفاق يف ذلك املكان. والسر يف ذلك هو أن اجملتمع 
ا األفراد أجزاء يف  ليس مؤلفًا من أفراد كما يتوهم الكثريون وإّنه

يف اجملتمع أجزاء أخرى هي  اجلماعة والذي جيمع بني هؤالء األفراد
األفكار واملشاعر واألنظمة. ولذلك تبعث الدعوة لتصحيح األفكار 
واملشاعر واألنظمة، وهذه دعوة مجاعية ودعوة للمجتمع ال لألفراد. 
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وما إصالح األفراد إاله ليكونوا أجزاء يف كتلة مجاعية حتمل الدعوة 
ن حلقيقتها على إىل اجملتمع. ولذلك يعتمد محلة الدعوة الفامهو 

اجملتمع حلمل الدعوة له، ويعتربون أن إصالح الفرد ال ميكن أن 
ا  يصلح اجملتمع بل ال ميكن أن يصلحه هو إصالحًا دائمياً، وإّنه
يكون إصالح الفرد إبصالح اجملتمع، فمىت أصلح اجملتمع أصلح 
الفرد. ولذلك جيب أن يوجه هم الدعوة إىل اجملتمعات وأن تكون 

 رد ويستمر إصالحه(. ـلح الفـلح اجملتمع يصـ)أصالقاعدة 
على أن اجملتمع يشبه املاء يف القدر الكبري: إذا وضعت 

 (،حتته أو حوله ما يسبب الربودة مجد املاء وحتول إىل جليد )ثلج
وكذلك إذا وضعت يف اجملتمع املبادئ الفاسدة مجد على الفساد 

ملبادئ املتناقضة وظل يف التدهور واالحنطاط، وإذا وضعت فيه ا
ظهرت فيه التناقضات، وظل اجملتمع يتخبط يف تناقضاته وميوعته، 
وإذا وضعت حتت القدر انرًا مشتعلة ملتهبة سخن املاء مثه غلى 
فصار خبارًا دافعًا حمركاً. وكذلك إذا وضعت يف اجملتمع املبدأ 

ة الصحيح كان شعلة يف اجملتمع حولته حرارهتا إىل غليان مثه إىل حرك
واندفاع، فيطبق املبدأ وحيمل دعوته لغريه من اجملتمعات، وأنه وإن  
كان حتول اجملتمع من حال إىل حال مناقضة، أو بعبارة أخرى: 
انقالبه من حال إىل حال ال يشاهد، كما ال يشاهد حتول املاء يف 
القدر، ولكن العليمني ابجملتمعات والواثقني من أن املبدأ الذي 
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ر حترق وتضيء يعلمون أنه يف حال حتول، وأنه حيملونه انر ونو 
سيصل إىل درجة الغليان مثه درجة احلركة والدفع قطعاً، ولذلك يعنون 

 ابجملتمعات. 
وهلذا فإن املكان الذي يصلح ألن يكون ارتكازاً ال نعلمه، 
ألنهه يتوقف على استعداد اجملتمع ال على قوة الدعوة فحسب، فإن 

ة كانت قوية، ومع ذلك فإن مكة، وإن  الدعوة اإلسالمية يف مك
كانت نقطة ابتداء هلا، وصلحت ألن تكون نقطة انطالق فانطلقت 
ا   فيها الدعوة، ولكنها مل تكن صاحلة ألن تكون نقطة ارتكاز، وإّنه

 كانت نقطة االرتكاز يف املدينة، ولذلك هاجر إليها الرسول 
يت انطلقت بقوة بعد أن اطمأن إىل جمتمعها، وأقام فيها الدولة ال

 الدعوة إىل ابقي أحناء اجلزيرة مثه إىل أحناء الدنيا. 
ن محلة الدعوة ال ميكنهم أن إومن هنا نستطيع أن نقول 

يعلموا املكان الذي يصلح ألن يكون نقطة انطالق، وال املكان 
الذي يصلح ألن يكون نقطة ارتكاز، وال ميكنهم معرفته مهما أوتوا 

ا علم ذلك عند هللا تعاىل. وهلذا جيب أن من ذكاء وحتليل، وإّنه 
يكون استناد محلة الدعوة إىل شيء واحد هو اإلميان ابهلل تعاىل، وأن 
يكون كل عملهم مرتكزًا فقط على هذا اإلميان ال على غريه. 

 وابإلميان ابهلل ال بغريه يكون جناح الدعوة. 
 واإلميان ابهلل يوجب صحة التوكل عليه، واستمداد العون
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منه، ألنهه وحده الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يوفق محلة 
الدعوة ويهديهم سبيل الرشاد وطريق اهلدى. ولذلك كان ال بد من 
قوة اإلميان وال بد من كمال التوكل على هللا ودوام استمداد العون 
منه تعاىل. واإلميان حيتم على املؤمن اإلميان ابملبدأ، أي اإلميان 

نهه من عند هللا تعاىل. وحيتم أن يكون هذا اإلميان إمياانً ابإلسالم، أل
راسخًا اثبتًا ال ارتياب فيه. وال حيتمل أن يتطرق إليه ارتياب، ألنه  

ة ريب يف املبدأ جتر إىل اإلخفاق، بل رمبا جرت إىل الكفر ر كل خط
 والتمرد والعياذ ابهلل. 

مي وهذا اإلميان القوي الذي ال يتطرق إليه ريب أمر حت
حلملة الدعوة، ألنهه هو الذي يضمن دوام سري الدعوة خبطى سريعة 
واسعة يف طريقها املستقيم، وهذا اإلميان يوجب أن تكون الدعوة 
سافرة متحدية كل شيء، متحدية العادات والتقاليد، واألفكار 
السقيمة، واملفاهيم املغلوطة، متحدية حىت الرأي العام إذا كان 

كفاحه، متحدية العقائد واألداين ولو تعرضت خاطئاً، ولو تصدت ل
لتعصب أهلها. ولذلك تتميز الدعوة املبنية على العقيدة اإلسالمية 
ابلصراحة، واجلرأة والقوة، والفكر، وحتدي كل ما خيالف الفكرة 
والطريقة، وجماهبته لبيان زيفه، بغض النظر عن النتائج، وعن 

خالفه،  ودأ مجهور الشعب أاألوضاع، وبغض النظر عما إذا وافق املب
رفضوه وقاوموه، ولذلك ال يتملق حامل الدعوة  وقبل به النهاس أ
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الشعب وال يداهنه، وال يداجي من بيدهم ثقل اجملتمع من احلكام 
وغريهم وال جياملهم، بل يتمسك ابملبدأ وحده دون أن يدخل يف 

 احلساب أي شيء سوى املبدأ.
ل السيادة للمبدأ وحده وهذا اإلميان يوجب أيضًا أن جتع

أي لإلسالم وحده دون سواه، وأن يعترب غريه من املبادئ كفراً مهما 
  :تنوعت واختلفت تلك املبادئ                ،

فكل من ال يؤمن ابإلسالم كافر يف نظر اإلسالم، ولذلك ال جيوز 
ملن حيملون غري اإلسالم  مطلقًا حلاملي الدعوة اإلسالمية أن يقولوا

سواء أكان دينًا أم مبدأ: متسكوا مببدئكم ودينكم، بل جيب أن 
يدعوهم لإلسالم ابحلكمة واملوعظة احلسنة ليعتنقوه، ألنه الدعوة 
حتتم على محلتها أن يعملوا ألن تكون السيادة لإلسالم وحده، 

اراً وليس معىن ترك غري املسلمني وما يدينون به وما يعتقدون إقر 
أبدايهنم بل هو إجابة ألمر هللا الذي أوجب عدم إكراه النهاس على 
اعتناق اإلسالم، وأوجَب ترك األفراد وعقائدهم وأدايهنم وعباداهتم 
على أن تبقى فردية ال مجاعية وأن ال يكون هلا كيان يف داخل كيان 
اإلسالم، ولذلك مينع اإلسالم وجود أحزاب أو تكتالت سياسية 

مية تقوم على أساس يناقض اإلسالم، ويسمح ابألحزاب غري إسال
والتكتالت داخل حدود اإلسالم، وهكذا يقتضي اإلميان ابملبدأ 

 إفراده وحده ابجملتمع، وأن ال يشرتك معه سواه. 
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واإلميان ابإلسالم غري فهم أحكامه وتشريعاته، ألنه اإلميان 
ل، ولذلك صلها ابلعقأبه ثبت عن طريق العقل، أو عن طريق ثبت 

ال يتطرق إليه ارتياب. أما فهم أحكامه فال يتوقف على العقل وحده 
ا يتوقف على معرفة اللغة العربية ووجود قوة االستنباط، ومعرفة  وإّنه
األحاديث الصحيحة من الضعيفة، ولذلك كان على محلة الدعوة 
أن يعتربوا فهمهم لألحكام فهمًا صوااًب حيتمل اخلطأ، وأن يعتربوا 

م غريهم خطأ حيتمل الصواب، حىت يتسىن هلم أن يدعوا لإلسالم فه
وألحكامه حسب فهمهم هلا واستنباطهم إايها، وأن حيوهلوا أفهام 
اآلخرين اليت يعتربوهنا خطأ حيتمل الصواب إىل أفهامهم اليت يعتربوهنا 
صوااًب حيتمل اخلطأ. ولذلك ال يصح أن يقول محلة الدعوة عن 

رأي اإلسالم، بل عليهم أن يقولوا عن رأيهم، فهمهم، أن هذا هو 
ن هذا رأي إسالمي. وكان أصحاب املذاهب من اجملتهدين يعتربون إ

استنباطهم لألحكام صوااًب حيتمل اخلطأ، وكان كل واحد منهم 
 «.إذا صح احلديث فهو مذهيب واضربوا بقويل عرض احلائط»يقول: 

 يتبنوهنا، أو يصلون وكذلك جيب أن يعترب محلة الدعوة آراءهم اليت
إليها من اإلسالم ابعتبار فهمها، آراء صائبة حتتمل اخلطأ، يف حني 
ا  أن إمياهنم ابإلسالم عقيدة ال جيوز أن يتطرق إليها أي ارتياب. وإّنه
يعترب محلة الدعوة فهمهم هذا االعتبار ألنه الدعوة تغرس يف نفوس 

وا دائمًا عن احلقيقة أهلها النزوع إىل الكمال، وتفرض فيهم أن ينقب
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وا دومًا يف كل ما عرفوه وفهموه، حىت ينقوه مما عسى أن لهبوأن يق
يكون قد علق به من شيء غريب عنه، ويبعدوا عنه كل ما يؤدي 
قربه منه إىل احتمال أن يلصق به ويعترب جزءاً منه، وذلك حىت يظل 

، ألنهه الفهم صحيحاً، والفكر عميقاً، وحىت تبقى الفكرة نقية صافية
بقدر صفاء الفكرة ونقائها ميكنهم أن يقوموا ابلدعوة، ألنه صفاء 
الفكرة ووضوح الطريقة هو الضمان الوحيد للنجاح والستمرار 

 النجاح. 
إاله أن هذا التنقيب عن احلقيقة والبحث عن الصواب، ال 
يعين مطلقًا أن يكون فهمهم يف مهب الريح، بل جيب أن يكون 

ثبت من كل أولذلك فهو فهم  ه انتج عن فكر عميق،فهمًا اثبتًا ألنه 
فهم سواه، وهلذا كان على محلة الدعوة أن يكونوا يقظني على 

م عن هذا دعوهتم، وعلى فهمهم هلا، حذرين من أن يفتنهم غريه
خطر ما يكون على الدعوة، ولذلك حذر أالفهم، وهذه الفتنة هي 

  منها فقال له: هللا نبيه                      
            وقال سيدان عمر لقاضيه شريح حني أوصاه

ولذلك  «وال يلفتنك عنه الرجال»ابلنظر يف كتاب هللا، قال له: 
جيب أن حيذر محلة الدعوة من كلمة قد تصدر من خملص، أو رأي 

، وهو خيالف قد يراه حريص على الدعوة ويلقنه حبجة املصلحة
اإلسالم، فليحذروا منه، وال ميكنوا أحدًا من ذلك، ألنه يف هذا 
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الم والدعوة إىل ـالل املبني، وجيب التفريق بني الدعوة إىل اإلسـالض
استئناف حياة إسالمية، وإىل أنه جيب التفريق بني الدعوة حيملها 
 مجاعة يف أمهة ككتلة إسالمية وبني الدعوة اليت حتملها الدولة

 اإلسالمية. 
أما التفريق بني الدعوة إىل اإلسالم، والدعوة إىل استئناف 
حياة إسالمية، فهو ملعرفة الغاية اليت تسري إليها الدعوة، والفرق 
بينهما هو أن حتمل الدعوة لإلسالم إىل غري املسلمني، فيدعوا 
العتناقه والدخول يف حظريته، وهؤالء تكون الطريقة العملية لدعوهتم 

، وأن يدعوا إىل هابإلسالم حىت يروا نور الدولة اإلسالمية  ُهممَ كُ حَتح  أن
اإلسالم يف بيان عقائده وأحكامه حىت يدركوا عظمة اإلسالم. 

 ولذلك كان لزاماً أن حتمل الدعوة إىل اإلسالم دولة إسالمية. 
وأما الدعوة إىل استئناف حياة إسالمية فيجب أن حتملها  

لدعوة إىل استئناف حياة إسالمية هي: أن كتلة ال أفراد. وهذه ا
اجملتمع الذي يكون أفراده جبملتهم مسلمني وحيكمون بغري اإلسالم، 
يكون جمتمعًا غري إسالمي، وينطبق عليه أنه دار كفر، فيدعى فيه 
ألن تقوم دولة إسالمية تطبق اإلسالم فيه، وحتمل دعوته إىل غريه، 

ط، وإن كانت هنالك دولة هذا إن مل تكن هنالك دولة إسالمية ق
إسالمية تطبق اإلسالم كاماًل، يدعى فيه ألن يصبح إقليماً من أقاليم 
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الدولة اإلسالمية، ليحكم من قبلها ابإلسالم، ويصبح جزءًا منها، 
حيمل الدعوة اإلسالمية، حىت يصبح جمتمعًا إسالميًا ويصدق عليه 

يش يف دار الكفر، حينئذ أنه دار إسالم. ألنهه ال جيوز للمسلم أن يع
بل عليه إذا أصبحت دار اإلسالم اليت يعيش فيها دار كفر أن يعمل 

 جلعلها دار إسالم، أو أن يهاجر إىل دار اإلسالم. 
وأما التفريق بني الدعوة اليت حيملها مجاعة يف أمهة إسالمية، 
وبني الدعوة اليت حتملها دولة إسالمية، فهو ملعرفة نوع العمل الذي 

محلة الدعوة. والفرق بينهما هو أن الدعوة اليت حتملها الدولة  يقوم به
اإلسالمية، تتمثل فيها الناحية العملية، فهي تطبق اإلسالم يف 
الداخل تطبيقًا كاماًل شاماًل حىت يسعد املسلمون يف احلياة، ويرى 
غري املسلمني ممن يعيشون يف كنف الدولة اإلسالمية نور اإلسالم 

عًا واختيارًا عن رضا واطمئنان، وحتمل )أي الدولة( فيه طو  افيدخلو 
الدعوة إىل اخلارج، ال بطريق الدعاية وشرح أحكام اإلسالم فقط، 
بل إبعداد القوة للجهاد يف سبيل هللا، حلكم البالد اليت تليهم 
ابإلسالم، ابعتبار أن حكمها إايهم هو الطريقة العملية للدعوة، 

، كما استعملها خلفاؤه من لرسول وهي الطريقة اليت استعملها ا
بعده حىت آخر الدولة اإلسالمية، ولذلك كان محل الدعوة من قبل 

 الدولة هو الناحية العملية يف الدعوة داخلياً وخارجياً. 
وأما الدعوة اليت حتملها مجاعة أو كتلة، فهي أعمال تتعلق 
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ة ابلفكر وال تتعلق ابلقيام أبعمال أخرى، ولذلك أتخذ الناحي
ه عليها الشرع يف مثل ـوم مبا يفرضـرية، ال الناحية العملية، فتقـالفك

لية يف ـهذه احلال، حىت توجد الدولة اإلسالمية مثه تبدأ الناحية العم
ا تدعوهم لتفهم ـا تدعـي مع كوهنـالدولة. ولذلك فه و مسلمني إّنه

ه اإلسالم حىت يستأنفوا احلياة اإلسالمية، وتكافح من يقفون يف وج
 هذه الدعوة ابألسلوب الذي يستوجبه كفاحهم. 

يف مكة أسوة للسري  وجيب أن تؤخذ حياة الرسول 
حسبها يف الدعوة، فتبدأ يف خطوة الدراسة والتفهم مع القيام 
ابلتزامات اإلسالم، كما كان احلال يف دار األرقم، مثه ينتقل الدارسون 

اعل مع األمهة، حىت الفامهون لإلسالم املؤمنون الصادقون إىل التف
تتفهم اإلسالم وتتفهم ضرورة وجود دولة إسالمية، وعلى الكتلة أن 
تبادئ النهاس بذكر مفاسدهم وتعيبها، وتتحداهم يف مفاهيمهم 
املغلوطة وآرائهم الفاسدة وتسفهها، وتبني هلم حقيقة اإلسالم وجوهر 
 دعوته، حىت يتكون لديهم الوعي العام على الدعوة ويكون رجال

الدعوة جزءًا من األمهة، وتكون األمهة معهم كاًل ال يتجزأ، فتعمل 
األمهة يف جمموعها العمل املنتج حتت قيادة كتلة الدعوة، حىت يصلوا 
إىل احلكم، فيوجدوا الدولة اإلسالمية، وحينئذ تتخذ حياة الرسول 

  يف املدينة قدوة للسري حبسبها يف تطبيق اإلسالم ومحل الدعوة
ذا كان ال شأن للكتلة اإلسالمية اليت حتمل الدعوة ابلنواحي له. وهل
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 الدعوة، وتعترب القيام أبي عمل من ريالعملية، وال تشتغل بشيء غ
عن الدعوة، وال جيوز االشتغال  ومعوقاً األعمال األخرى ملهياً وخمدراً 

كان يدعو لإلسالم يف مكة وهي مملوءة   هبا مطلقاً. فالرسول 
، فلم يعمل شيئًا إلزالته، وكان الظلم واإلرهاق، ابلفسق والفجور

عنه أنه قام بعمل ليخفف  والفقر والعوز ظاهرًا كل الظهور، ومل يروَ 
من هذه األشياء، وكان يف الكعبة واألصنام تطل من فوق رأسه، ومل 

ا كان يعيب آهلتهم، ويسفه ميرو عنه أنه مس صن ًا منها، وإّنه
تصر على القول، وعلى الناحية أحالمهم، ويزيف أعماهلم، ويق

يئاً ـح مكة مل يبق شـة، وفتـارت لديه الدولـرية، ولكنه حني صـالفك
ور، وال الظلم وال ـق والفجـنام، وال من ذلك الفسـمن تلك األص

 اإلرهاق، وال الفقر وال العوز.
وز للكتلة، وهي حتمل الدعوة، أن تقوم ككتلة ـوهلذا ال جي

خرى، وجيب أن تقتصر على الفكر أبي عمل من األعمال األ
والدعوة، غري أن األفراد ال مينعون من القيام مبا يرغبون من أعمال 
خريية، ولكن الكتلة ال تقوم هبا، ألنه عملها إقامة دولة حلمل 

 الدعوة.
يف مكة قدوة  ومع أنه جيب أن تتخذ حياة الرسول 

ل مكة للسري حسبها، فإنه ينبغي أن يالحظ أن الفارق بني أه
ودعوهتم لإلسالم، وبني املسلمني اآلن ودعوهتم الستئناف حياة 
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كان يدعو كفارًا لإلميان، وأما الدعوة   إسالمية، هو أن الرسول 
 اآلن فهي دعوة مسلمني لتفهم اإلسالم والعمل به.

وهلذا كان لزامًا على الكتلة أن ال تعترب نفسها غري األمهة 
ها جزءًا من هذه األمهة، ألنه النهاس اليت تعيش معها، بل تعترب نفس

مسلمون مثلهم، وهم ليسوا أبفضل من أحد من املسلمني، وإن 
ثقل املسلمني محاًل، وأشدهم أفهموا اإلسالم وعملوا له، ولكنهم 

تبعة يف حتمل مسؤولية خدمة املسلمني أمام هللا والعمل لإلسالم. 
يمة هلم مهما كثر وعلى رجال الكتلة اإلسالمية أن يعلموا أنه ال ق

عددهم بغري األمهة اليت يعملون فيها. وهلذا كانت مهمتهم التفاعل 
ا هي اليت تعمل.  مع األمهة، والسري معها يف الكفاح وإشعارها أهنه
وجيب أن تبعد الكتلة عن كل عمل أو قول أو إشارة توهم انفصاهلا 

وعن عن األمهة أبي شيء صغر أم كرب، ألن هذا يبعد األمهة عنها 
دعوهتا، وجيعلها عقدة من عقد اجملتمع اليت حتول دون هنوضه، 
فاألمهة كل ال يتجزأ، تقوم الكتلة لتقيم الدولة، وتظل حارسًا على 
اإلسالم يف األمهة والدولة، حىت إذا الحظت يف األمهة تنكباً، نبهت 

رتكت مع ـفيها إمياهنا وعبقريتها، وإذا الحظت يف الدولة اعوجاجًا اش
ري الدعوة اإلسالمية ـمهة يف تقوميها مبا يفرضه اإلسالم، وبذلك تساأل

 اليت حتملها كتلة يف طريقها الطبيعي سرياً ممتازاً.
وإذن فغاية الكتلة استئناف احلياة اإلسالمية يف البالد 
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اإلسالمية ومحل الدعوة اإلسالمية إىل العامل، وطريقتها إىل ذلك 
دراسة اإلسالم وتفهمه، وتثقيف احلكم، ومن طريقتها إىل احلكم 

النهاس به تثقيفًا حيدث األثر يف إجياد العقلية اإلسالمية والنفسية 
اإلسالمية، لتكوين الشخصية اإلسالمية وكذلك التفاعل مع األمهة 
يف إفهامها اإلسالم، وإفهامها حقيقة مصاحلها، ومعاجلة اإلسالم 

ى أن جيري التفاعل هلا، وضمان حتقيقها، وتبين مصاحل األمهة، عل
والكفاح يف سبيل الدعوة مع الدراسة يف آن واحد. وهذا العمل من 
الكتلة احلزبية هو عمل سياسي، ولذلك كان ال بد أن يكون الوجه 
البارز على هذه الكتلة هو الوجه السياسي، ألنهه الطريق العملي 

إىل  األول الذي يبدأ فيه للدعوة إىل اإلسالم، وهذا ال يعين الدعوة
السياسة فقط، أو إىل احلكم وحده، بل يعين الدعوة إىل اإلسالم، 
والكفاح السياسي للوصول إىل احلكم كاماًل، إلجياد الدولة 
اإلسالمية اليت تطبق اإلسالم وحتمل دعوته. ولذلك جيب أن تكون 
الكتلة اليت حتمل الدعوة اإلسالمية كتلة سياسية، وال جيوز أن تكون  

، وال كتلة علمية، وال كتلة تعليمية وال ُخُلقية كتلة كتلة روحية وال
شيئاً من ذلك، وال ما يشبهه، بل جيب أن تكون كتلة سياسية. ومن 

حزابً سياسياً، يشتغل  ــ وهو حزب إسالمي ــهنا كان حزب التحرير 
ابلسياسة، ويعمل ألن يثقف األمهة ثقافة إسالمية، تربز فيها الناحية 

ما يفعله االستعمار وعمالؤه من منع الطالب السياسية، وينكر 
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واملوظفني من السياسة، ومن حماولة إبعاد عامة النهاس عنها، ويرى أنه 
جيب أن يعرف النهاس السياسة، وأن تظهر عليهم الرتبية السياسية. 
وليس من العمل السياسي أن يبني أن اإلسالم يشمل السياسة، وال 

م هي كيت وكيت، بل السياسة هي أن القواعد السياسية يف اإلسال
أن ترعى مصاحل األمهة مجيعها داخلية وخارجية، وأن تسري تسيرياً 
إسالميًا ليس غري، وأن يكون ذلك من قبل الدولة، ومن قبل األمهة 
حتاسب فيه الدولة، وحىت يتأتى ذلك عمليًا ال بد أن يكون احلزب 

حيمل الدعوة إىل هو الذي يتوىل ذلك يف األمهة ويف احلكم، ولذلك 
اإلسالم دعوة شاملة ويبني لألمهة األحكام الشرعية اليت تعاجل 
مشاكل احلياة، ويعمل ألن حيكم ابإلسالم وحده وجياهد الكافر 
املستعمر لقلعه من جذوره، ويكافح عمالء االستعمار، سواء الذين 

 حيملون قيادته الفكرية ومبادئه والذين حيملون سياسته وأفكاره. 
ا ومح ل الدعوة اإلسالمية والكفاح السياسي يف سبيلها، إّنه

يكون يف اجملتمع الذي حيدده احلزب جمااًل له. وحزب التحرير يعترب 
اجملتمع يف العامل اإلسالمي كله جمتمعًا واحداً، ألنه قضيته كلها قضية 
واحدة هي قضية اإلسالم. ولكنه جيعل نقطة االبتداء البالد العربية، 

ءًا من البالد اإلسالمية، ويرى أن قيام دولة إسالمية يف بوصفها جز 
 البالد العربية نواة للدولة اإلسالمية هو اخلطوة الطبيعية يف ذلك. 
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واجملتمع يف العامل اإلسالمي، يف مستوى سياسي سيئ، 
فهو يف مجلته قد استعمر من قبل الدول الغربية، وال يزال مستعمراً 

احلكم الذايت، فهو خاضع للقيادة  رغم ما يبدو عليه من مظاهر
الفكرية الرأمسالية الدميقراطية، خضوعًا اتماً، وتطبق عليه يف احلكم 

يف هو والسياسة األنظمة الدميقراطية. ويف االقتصاد النظام الرأمسايل، و 
الناحية العسكرية مقود لألجنيب يف أسلحته، وتدريبه، وسائر الفنون 

جية اتبع للسياسة األجنبية املستعمرة العسكرية، ويف السياسة اخلار 
ن البالد اإلسالمية بالد ال تزال إله، ولذلك نستطيع أن نقول 

مستعمرة، وال يزال يرتكز فيها االستعمار، ألنه االستعمار هو فرض 
السيطرة العسكرية والسياسية واالقتصادية والثقافية على الشعوب 

ى من أجل فرض املستضعفة الستغالهلا، وهو يسخر مجيع القو 
قيادته الفكرية وتركيز وجهة نظرها يف احلياة، وأشكال االستعمار 
املختلفة تشمل ضم البلد املغلوب على أمره إىل أراضي البلد 

وإنشاء املستعمرات، وإقامة احلكومات املستقلة امسياً  املستعِمر
واخلاضعة للدولة االستعمارية عملياً. وهذا هو الواقع يف البالد 

المية فإهنا كلها خاضعة للسيطرة الغربية، وتسري وفق الربامج اإلس
االستعمارية الغربية من انحية ثقافية، ومع خضوعها لسيطرة 

إال أهنا كذلك كانت هدفًا لغزو االحتاد السوفييت االستعمار الغريب، 
السابق حيث كان يعمل فيها بواسطة عمالئه العتناق الناس 
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الفكرية ووجهة نظره يف احلياة ابلدعوة إىل ، ولسيطرة قيادته للشيوعية
 املبدأ الشيوعي. 

وعلى ذلك فالبالد اإلسالمية مستعمرة للدول الغربية، 
وكذلك كانت حمط أنظار االحتاد ومسرح للقيادات الفكرية األجنبية، 

السوفيييت السابق وهدفًا لغزوه واحتالله هلا ال الستعمارها، بل 
إىل بالد شيوعية، وحتويل اجملتمع كله إىل لتحويلها من بالد إسالمية 

جمتمع شيوعي ميحى فيه أثر اإلسالم، غري أنه بسقوط االحتاد 
السوفيييت فقد تالشى كل ذلك وإن بقي بعض من ينتسبون 

 . لألحزاب الشيوعية يف البالد اإلسالمية دون أي أتثري فاعل هلم
ومن هنا كان لزامًا أن يقوم العمل السياسي ملكافحة 

والعمل على اتقاء  ،اربة القيادات الفكرية األجنبيةحملو ، االستعمار
كما أن محل الدعوة خطر الغزو األجنيب الذي يستهدف بالدان.  

اإلسالمية محاًل صحيحًا يكافح خطر القيادات الفكرية األجنبية، 
وإذن جيب أن تكون مكافحة االستعمار الغريب حجر الزاوية يف 

 الكفاح السياسي.
فاح السياسي يوجب عدم االستعانة ابألجنيب أاًي كان والك

جنسه، وأاًي كان نوع هذه االستعانة، ويعترب كل استعانة سياسية 
أبي أجنيب وكل ترويج له خيانة لألمهة. ويوجب أيضًا العمل لبناء 
الكيان الداخلي يف العامل اإلسالمي بناء سليماً، ليكون قوة عاملية هلا  
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تمعها السامي. وهذه القوة تعمل ألخذ زمام تميز، وجمكياهنا امل
املبادرة من كال املعسكرين لتحمل الدعوة اإلسالمية إىل العامل وتتوىل 
قيادته. ويوجب الكفاح السياسي أيضًا حماربة األنظمة والقوانني 

األوضاع االستعمارية، كما يوجب رفض  ومجيعوالشرائع الغربية، 
ا الربيطانية واألمريكية، سواء املشاريع مجيع املشاريع الغربية، وال سيم

ة واملالية على اختالفها، أو املشاريع السياسية على تنوعها. يالفن
ويوجب أيضًا نبذ احلضارة الغربية مطلقاً، وال يعين ذلك نبذ 
األشكال املدنية، ألنه املدنية تؤخذ إذا كانت انجتة عن العلم 

رية األجنبية من جذورها. والصناعة، ويوجب أيضًا قلع القيادة الفك
ويوجب كذلك نبذ الثقافة األجنبية اليت تتناقض مع وجهة النظر 
اإلسالمية. وال يعين ذلك العلم، ألنه العلم عاملي، وجيب أن يؤخذ 

 جهة ألنهه من أهم أسباب التقدم املادي يف احلياة.  ةمن أي
والكفاح السياسي يقتضي أن نعلم أن االستعماريني 

ال سيما الربيطانيني واألمريكان يعمدون يف كل بلد مستعمر الغربيني و 
إىل مساعدة عمالئهم من الرجعيني الظالميني، ومن املروجني 
لسياستهم وقيادهتم الفكرية، ومن الفئات احلاكمة، فيهرعون إىل 
إسداء املعونة هلؤالء العمالء يف خمتلف األقاليم، لوقف هذه احلركة 

القوى اليت تلزمهم  وجبميعملال، وغري املال، اإلسالمية، وسيمدوهنم اب
للقضاء عليها، وسيقوم االستعمار مع عمالئه حبمل علم الدعاية 
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ضد هذه احلركة التحريرية اإلسالمية، ابهتامها مبختلف التهم: أبهنا 
مأجورة لالستعمار، ومثرية للفنت الداخلية، وساعية لتأليب العامل ضد 

سالم، وما شابه ذلك من التهم. وهلذا املسلمني، وأبهنا ختالف اإل
جيب أن يكون املكافحون واعني على السياسة االستعمارية، وعلى 
أساليبها، حىت يكشفوا خططها االستعمارية داخليًا وخارجيًا يف 
حينها، ألنه كشف خطط االستعمار يف حينها يعترب من أهم أنواع 

 الكفاح.
اليم اإلسالمية وهلذا فإن حزب التحرير يعمل لتحرير األق

من االستعمار كله. فهو حيارب االستعمار حراًب ال هوادة فيها، 
ولكن ال يطلب اجلالء فقط، وال يطلب االستقالل املزيف، بل 
يعمل القتالع األوضاع اليت أقامها الكافر املستعمر من جذورها، 
بتحرير البالد، واملعاهد واألفكار، من االحتالل، سواء أكان هذا 

غري ذلك.  م، أاقتصادايً  مثقافياً، أ مفكرايً، أ مل عسكرايً، أاالحتال
انحية من نواحي االستعمار حىت  ةوحيارب كل من يدافع عن أي

تستأنف احلياة اإلسالمية إبقامة الدولة اإلسالمية اليت حتمل رسالة 
اإلسالم للعامل كافة، وهللا نسأل، وإليه نبتهل، أن ميدان بعون من 

 هبذه التبعات اجلسام، إنهه مسيع جميب.عنده، للقيام 
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 ريرـزب التحـح
حـــــزب التحريـــــر حـــــزب سياســـــي، مبـــــدؤه اإلســـــالم، وغايتـــــه 
اســـتئناف احليـــاة اإلســـالمية إبقامـــة دولـــة إســـالمية تنفـــذ نظـــم اإلســـالم 
وحتمـــل دعوتـــه إىل العـــامل. وقـــد هيـــأ هـــذا احلـــزب ثقافـــة حزبيـــة ضـــمنها 

واحلــــزب يــــدعو لإلســــالم قيــــادة أحكامــــاً إســــالمية يف شــــؤون احليــــاة. 
فكرية تنبثق عنها األنظمة اليت تعاجل مشاكل اإلنسان مجيعها سياسية 
واقتصــادية وثقافيــة واجتماعيــة وغــري ذلــك. وهــو حــزب سياســي يضــم 
إىل عضــويته النســاء كمــا يضــم الرجــال، ويــدعو مجيــع النهــاس لإلســالم 

هتم ولتبــــــين مفاهيمــــــه ونظمـــــــه، وينظــــــر إلــــــيهم مهمـــــــا تعــــــددت قوميـــــــا
ومذاهبهم نظرة اإلسالم. وهو يعتمد على التفاعل مع األمهـة للوصـول 
إىل غايتــــه، ويكــــافح االســــتعمار جبميــــع أشــــكاله ومســــمياته لتحقيــــق 
حتريـــر األمهـــة مـــن قيادتـــه الفكريـــة واجتثـــاث جـــذوره الثقافيـــة والسياســـية 
والعســــكرية واالقتصــــادية وغريهــــا مــــن تربــــة الــــبالد اإلســــالمية، وتغيــــري 

م املغلوطــــة الــــيت أشــــاعها االســــتعمار مــــن قصــــر اإلســــالم علــــى املفــــاهي
 العبادة واألخالق.


