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ٔ -حزب التحرير

ىو حزب سياسي مبدؤه اإلسالـ .فالسياسة عملو،
كاإلسالـ مبدؤه ،كىو يعمل بُت األمة كمعها لتتخذ اإلسالـ
قضية ؽبا ،كليقودىا إلعا د ة اػبػالفة كاغبكم دبا أنزؿ اهلل إىل
الوجود .
كحػزب التحػرير ىو تكتل سياسي ،كليس تكتالن ركحيان،
كال تكتالن علميان ،كال تعليميان ،كال تكتالن خَتيان ،كالفكرة
كسر حياتو .
اإلسالمية ىي الركح عبسمو ،كىي نواتو ٌ

ٕ -أسبا ب قيا م حزب التحرير



إف قياـ حزب التحرير كاف  :استجابةً

لقولو تعالى:

         

[       آل عمران] .
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بغية إهناض األمة اإلسػالمية مػا االاػدار الشػديد ،الػذ م
كصػػل إليػػو كربريرىػػا مػػا أفكػػار الكفػػر كأنأمتػػو كأحكامػػو ،كمػػا
سيطرة الدكؿ الكافرة كنفوذىا .
كبغية العمل إلعا د ة دكلة اػبػالفة اإلسالمية إىل الوجود،
حىت يعود اغبكم دبا أنزؿ اهلل .
 وجوب قيا م أحزاب سياسية شرعاً :
أوالً :أما كون قيا م الحزب كان استجابة لقولو تعالى:
     فألف اهلل سبحانو قد أمر اؼبسلمُت يف ىذه
اآلية أف تكوف منهم صباعة متكتلة ،تقوـ بأمريا اننُت :
الول  :الدعوة إىل اػبَت ،أم الدعوة إىل اإلسالـ .
والثاني  :األمر باؼبعركؼ ،كالنهي عا اؼبنكر.
كىذا األمر بإقامة صباعة متكتلة ىو جملرد الطلب ،لكا
كجدت قرينة تدؿ على أنو طلب جازـ ،فالعمل الذ م حددتو
اآلية لتقوـ بو ىذه اعبماعة اؼبتكتلة  -ما الدعوة إىل اإلسالـ،
كاألمر باؼبعركؼ كالنهي عا اؼبنكر  -ىو فرض على اؼبسلمُت أف
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يقوموا بو ،كما ىو ناب يف كثَت ما اآليات كاألحا ديث الدالة
على ذلك ،قا ؿ « : وال ِذ ي نَـ ْف ِسـي بـِيده لَـتـأْمـرن بـِالْمعر ِ
وف
َ
َ ُْ
َ َ ُُ
ولَـتَـ ْنـهون َع ِن الْم ْن َك ِر أو لَي ِ
ث َعلَْي ُك ْم ِع َقاباً من ِع ْنده
وش َكن اللوُ أَ ْن يَـ ْبـ َع َ
ُ
ُ
َ َُ
ِ
يب لَ ُك ْم » [رواه أحمد] ،فيكوف ذلك قرينة على
ثُم لَتَ ْد ُعـنوُ فَالَ يَ ْسـتَج ُ

أف الطلب ىو طلب جازـ ،كاألمر فيو للوجوب .
كجيب أف تكوف ىذه اعبماعة اؼبتكتلة حزبان سياسيان ،كىذا
و
آت ما ناحية أف اآلية طلب ما اؼبسلمُت أف يقيموا منهم
صباعة ،كما ناحية ربديد عمل ىذه اعبماعة بأنو الدعوة إىل
اإلسالـ ،كاألمر باؼبعركؼ كالنهي عا اؼبنكر.
كعمل األمر باؼبعركؼ كالنهي عا اؼبنكر اامل ألمر
اغب ٌكاـ باؼبعركؼ ،كهنيهم عا اؼبنكر ،بل ىو أىم أعماؿ األمر
باؼبعركؼ كالنهي عا اؼبنكر كىو ؿباسبة اغبكاـ ،كتقدمي النصح
ؽبم ،كىذا عمل سياسي ،بل ىو ما أىم األعما ؿ السياسية،
كىو ما أبرز أعما ؿ األحزاب السياسية .
كبذلك تكوف اآلية دالة على كجوب قياـ أحزاب
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سياسية .
غَت أف اآلية حصرت أف تكوف التكتالت أحزابان
إسالمية ،ألف اؼبهمة اليت حددهتا اآلية كاليت ىي الدعوة إىل
اإلسالـ ،كاألمر باؼبعركؼ كالنهي عا اؼبنكر  -كفق أحكاـ
اإلسالـ  -ال يقوـ هبا إال تكتالت كأحزاب إسالمية .
كاغبػ ػ ػػزب اإلسػ ػ ػػالمي ىػ ػ ػػو ال ػ ػ ػذ م يقػ ػ ػػوـ علػ ػ ػػى العقيػ ػ ػػد ة
اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالمية ،كيتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٌت األفك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار كاألحك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ كاؼبعاعب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
اإلسالمية ،كتكوف طريقة سَته ىي طريقة الرسوؿ . 
كؽبذا ال جيوز أف يكوف التكتل بُت اؼبسلمُت على غَت
أساس اإلسالـ فكرة كطريقة .ألف اهلل أمرىم بذلك ،كألف
اإلسالـ ىو كحده اؼببدأ الصاٌف يف ىذا الوجود ،فهو مبدأ عاؼبي
يتفق مع الفطرة ،كيقوـ على معاعبة اإلنساف ما حيث ىو
إنساف ،فيعاًف طاقاتو اغبيوية ما غرائز كحاجات عضوية،
كينأمها كينأم إاباعها تنأيمان صحيحان ،دكف كب أك
إطالؽ ،كدكف أف تطغى غريزة على غريزة ،كىو مبدأ اامل ينأم
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اؤكف اغبيا ة صبيعها .
كق ػ ػػد ألػ ػ ػػزـ اهلل سػ ػ ػػبحانو اؼبسػ ػ ػػلمُت أف يتقيػ ػ ػػدكا بأحكػ ػ ػػاـ
اإلسالـ صبيعها ،سواء أكان تنأم عالقاهتم خبػالقهم ،كأحكػاـ
العقائػػد كالعبػػا دات ،أك بأنفسػػهم كأحكػػاـ األخػػالؽ كاؼبطعومػػات
كاؼبلبوس ػ ػ ػ ػػات أك بغ ػ ػ ػ ػػَتىم كأحك ػ ػ ػ ػػاـ اؼبع ػ ػ ػ ػػامالت كغَتى ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػا
التشريعات .
كأكجب عليهم أف يطبقوا اإلسالـ تطبيقان اامالن يف صبيع
اؤكف اغبيا ة ،كأف حيكموا بو ،كأف يكوف دستورىم كسائر
قوانينهم أحكامان ارعية مأ خوذ ة ما كتاب اهلل كسنة رسولو
 . قاؿ تعاىل         :
[       المائد ة ،]ٗٛ :كقا ؿ  :
          

[        المائد ة ]ٜٗ :كاعترب عدـ اغبكم
باإلسالـ إنكاران لو كفران ،قاؿ تعاىل      :
[      المائد ة].
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كغَت اإلسالـ ما اؼببا دئ األخرل كالرأظبالية كالشيوعية
كمنها االاًتاكية ىي مبا د ئ فاسد ة ،تتناقػض مع فطرة
اإلنساف ،كىي ما كضع البشر ،كقد باف فسادىا ،كظهر عوارىا
كىي تتناقض مع اإلسالـ كأحكامو ،فأخذىا حراـ كضبلها
كالدعوة إليها حراـ ،كالتكتل على أساسها حراـ .
ؽبذا جيب أف يكوف تكتل اؼبسلمُت على أساس اإلسالـ
كحده فكرة كطريقة ،كحيرـ عليهم أف يتكتلوا على أساس رأظبايل
أك ايوعي أك ااًتاكي ،أك قومي أك كطٍت أك أك ماسوين ،أك
أمثاؽبا .لذلك فإنو حيرـ عليهم إقامة أحزاب ايوعية أك ااًتاكية
أك رأظبالية أك قومية أك كطنية أك ماسونية ،كحيرـ عليهم
االنتساب إليها ،أك الًتكيج ؽبا فهي أحزاب كفر كتدعو إىل
الكفر ،كاهلل يقوؿ         :
[       آل عمران] ،كاآلية اليت
معنا تقوؿ      :أم إىل اإلسالـ ،كالرسوؿ
ِ
س َعلَْي ِو ُرنَا فَـ ُه َو َرد » [متفق عليو] .
 يقوؿَ « :م ْن َعم َل َع َمالً لَْي َ
أَ مْ
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حرـ اإلسالـ إقامة أحزاب طائفية كأحزاب تدعو إىل
كقد ٌ
العصبية ،كحرـ التكتل على أساسها كالدعوة إليها  .. .كجعل
القتاؿ بناء عليها إشبػان كبػَتان .عا جندب با عبد اهلل الٍبى ىجلًي
قا ؿ :قىا ىؿ رس ي ً
ت َرايٍَة ِعمـيـ ٍة يَ ْد ُعو
وؿ اللو َ « : م ْن قُتِ َل تَ ْح َ
ىي
عصبـِيـةً أَو يـ ْنصر عصبـِيـةً فَِق ْتـلَةٌ ج ِ
اى ِليـةٌ » [أخرجو مسلم] .
َ َ ْ َ ُُ َ َ
َ

ثانياً :وأما بغية إنهاض المة اإلسالمية ما االادار الذ م
كصل إليو ،كربريرىا ما أفكار الكفر كأنأمتو كأحكامو ،كما
سيطرة الدكؿ الكافرة كنفوذىا ،فإنو يكوف برفع األمة فكريان عا
طريق تغيَت األفكار كاؼبفاىيم اليت أد ت إىل ااطاطها تغيَتان
أساسيان اامالن ،كإجيا د أفكار اإلسالـ كمفاىيمو الصحيحة
لديها ،حىت تكيف سلوكها يف اغبيا ة كفق أفكار اإلسالـ
كأحكامو .
كإف الذ م أد ل إىل ىذا االادار الفأيع ،كغَت الالئق
الذ م كصل إليو األمة ىو الضعف الشديد الذ م طرأ على
جراء عوامل التغشية
أذىاف اؼبسلمُت يف فهم اإلسالـ كأدائوٌ ،
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على فكرة اإلسالـ كطريقتو منذ القرف الثاين اؽبجرم حىت اآلف .
كعوامل التغشية ىذه نتج عا أمور كاف ما أبرزىا :
ُ .نقل الفلسفات اؽبندية كالفارسية كاليونانية كؿباكلة
بعض اؼبسلمُت التوفيق بينها كبُت اإلسالـ مع كجود التناقض
التاـ بُت تلك الفلسفات كبُت اإلسالـ .
دس اغباقديا على اإلسالـ أفكاران كأحكامان ليس
ُِّ .
ما اإلسالـ لتشويهو كإبعا د اؼبسلمُت عنو .
ّ .إمهاؿ اللغة العربية يف فهم اإلسالـ كأدائو ،كفصلها
عا اإلسالـ يف القرف السابع اؽبجرم مع أف ديا اهلل ال يفهم
بغَت لغتو ،كما أف استنباط أحكاـ جديد ة للوقائع اؼبتجدد ة عا
طريق االجتها د ال يتأتى بدكف اللغة العربية .
ْ .الغزك التبشَتم كالثقايف مثٌ السياسي ما الدكؿ الغربية
الكافرة ما القرف السابع عشر اؼبيالد م غبرؼ اؼبسلمُت عا
اإلسالـ كإبعادىم عنو ،بغية القضاء عليو .
لقد قام ؿباكالت عديد ة ،كحركات متعد د ة ،إسالمية
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كغَت إسالمية ،إلهناض اؼبسلمُت لكنها قد أخفق صبيعها ،كمل
تستطع أف تنهض اؼبسلمُت ،كال أف ربوؿ دكف االادار الفأيع .
أما سبب إخفاؽ ىذه احملاكالت كاغبركات اليت قام
إلهناض اؼبسلمُت باإلسالـ فَتجع إىل أمور عد ة منها :
ُ -عدـ فهم الفكرة اإلسالمية ما قبل القائمُت على
إهناض اؼبسلمُت فهمان دقيقان لتأنرىم بعوامل التغشية ،ككانوا
يدعوف إىل اإلسالـ بشكل عاـ مفتوح ،دكف ربديد لألفكار
كاألحكاـ اليت يريدكف إهناض اؼبسلمُت ،كمعاعبة مشاكلهم هبا،
كتطبيقها ،لعدـ كضوح ىذه األفكار كاألحكاـ يف أذىاهنم،
كجعلوا الواقع مصد ران لتفكَتىم ،يستمدكف منو تفكَتىم،
كحاكلوا أف يؤكلوا اإلسالـ كيفسركه دبا ال ربتملو نصوصو حىت
يتفق مع الواقع القائم ،مع أنو مناقض لإلسالـ ،كمل جيعلوا الواقع
موضع تفكَتىم ،ليغَتكه حسب اإلسالـ كأحكامو .
لذلك نا دكا باغبريات كالدديقراطيات ،كبالنأاـ الرأظبايل
كاالاًتاكي ،كاعتربكىا ما اإلسالـ ،مع أهنا تتناقض مع اإلسالـ

12

تناقضان كليان .
ِ -ع ػ ػ ػػدـ كض ػ ػ ػػوح طريق ػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػػالـ ل ػ ػ ػػديهم يف تنفي ػ ػ ػػذ
فكػ ػ ػ ػػرة اإلسػ ػ ػ ػػالـ كأحكامػ ػ ػ ػػو كضػ ػ ػ ػػوحان تام ػ ػ ػ ػان ،فحمل ػ ػ ػ ػوا الفكػ ػ ػ ػػرة
اإلسالمية بوسائل مرذبلة ،كبشكل يكتنفو الغموض .
وصاروا يرون أن عود ة اإلسالم تكوف ببناء اؼبساجد
كإصدار اؼبؤلفات ،أك بإقامة اعبمعيات اػبَتية كالتعاكنية ،أك
بالًتبية اػبيليقية كإصالح األفراد ،غافلُت عا فسا د اجملتمع،
كسيطرة أفكار الكفر كأحكامو كأنأمتو عليو ،ظانُت أف إصالح
اجملتمع يكوف بإصالح أفراده ،مع أف إصالح اجملتمع إمنا يكوف
بإصالح أفكاره كمشاعره كأنأمتو ،كإصالحها سيؤد م إىل
إصالح أفراده ،فاجملتمع ليس أفراد ان فقط ،كإمنا ىو أفراد
كعالقات ،أم أفراد كأفكار كمشاعر كأنأمة ،كىذا كاضح ما
ً
عمل رسوؿ اهلل  لتغيَت اجملتمع اعباىلي إىل ؾبتمع إسالمي،
إذ أخذ يعمل على تغيَت العقائد اؼبوجود ة إىل العقيد ة
اإلسالمية ،كعلى تغيَت األفكار كاؼبفاىيم كالعا دات اعباىلية إىل
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أفكار اإلسالـ كمفاىيمو كأحكامو ،كما مث تغيَت مشاعر الناس
ما االرتباط بعقائد اعباىلية كأفكارىا كعا داهتا ،إىل االرتباط
بالعقيد ة اإلسالمية ،كأفكار اإلسالـ كأحكامو ،حىت قيض اهلل
لو أف يغَت اجملتمع يف اؼبدينة ،حيث أصبح صبهرة أىل اؼبدينة
تديا بعقيد ة اإلسالـ ،كتتبٌت أفكار اإلسالـ كمفاىيمو
كأحكامو ،كعندىا ىاجر رسوؿ اهلل  إليهم ىو كأصحابو بعد
حصوؿ بيعة العقبة الثانية ،كأخذ يطبق عليهم أحكاـ اإلسالـ،
كبذلك أكجد اجملتمع اإلسالمي يف اؼبدينة .
أو يرون أن عود ة اإلسالم تكون بالعمال الما دية،
كحبمل السالح ،غَت مفرقُت بُت دار اإلسالـ كدار الكفر ،كبُت
كيفية ضبل الدعوة كإنكار اؼبنكر يف كل دار منهما :
فالدار اليت نعيش فيها اليوـ ،كإف كاف جل أىلها ما
اؼبسلمُت ،ىي دار كفر باالصطالح الشرعي ألهنا تطبق أحكاـ
الكفر ،كىي تشبو مكة أياـ بعثة الرسوؿ  ، كيكوف ضبل
الدعوة فيها بالدعوة كاألعماؿ السياسية ال باألعماؿ اؼبا دية،
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كما ضبل الرسوؿ  الدعوة يف مكة ،إذ اقتصر على ضبل
الدعوة ،كمل يستعمل األعماؿ اؼبا دية ،ألنو ليس اؼبراد تغيَت
حاكم ىح ىك ىم بغَت ما أنزؿ اهلل يف دار إسالـ ،بل اؼبراد تغيَت دار
كفر بأفكارىا كأنأمتها ،كتغيَتىا يكوف بتغيَت األفكار كاؼبشاعر
كاألنأمة فيها ،كما فعل رسوؿ اهلل  يف مكة .
أما دار اإلسالـ اليت حيكم فيها دبا أنزؿ اهلل ،فإنو لو قاـ
حاكمها ،كحكم بالكفر الصراح ،فيجب على اؼبسلمُت أف
ينكركا عليو ذلك ،كأف حياسبوه لَتجع إىل اغبكم باإلسالـ ،فإف
مل يرجع ،كجب عليهم ضبل السالح يف كجهو لَتغموه على أف
يعود إىل اغبكم دبا أنزؿ اهلل ،كما كرد يف حديث عبا د ة با
ِع الَ ْم َر أَ ْىلَوُ إِال
الصام عا رسوؿ اهلل  قاؿَ « :وأَ ْن الَ نُـنَاز َ
احا ِعْن َد ُك ْم ِم ْن الل ِو فِ ِيو بُـ ْرَىا ٌن » [رواه البخاري]،
أَ ْن تَـ َرْوا ُك ْف ًرا بَـ َو ً
ِ
ول الل ِو
يل يَا َر ُس َ
كحديث عوؼ با مالك الذ م ركاه مسلم «ق َ
أَفَالَ نُـنَابـِ ُذ ُى ْم بـِالسـ ْي ِف فَـ َق َال الَ َما أَقَ ُاموا فِي ُك ْم الصالَ ةَ » ،كإقامة
الصال ة كناية عا اغبكم باإلسالـ كىذاف اغبديثاف مها يف
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ؿباسبة اغباكم اؼبسلم يف دار اإلسالـ ،كيف بياف كيف تكوف
ؿباسبتو ،كمىت تستعمل القوة اؼبا دية معو ؼبنع ظهور الكفر البواح
يف دار اإلسالـ ،بعد أف مل يكا .
ثالثاً :وأما بغية العمل إلعا د ة دولة الخـالفة كاغبكم دبا
أنزؿ اهلل إىل الوجود ،فألف اهلل سبحانو كتعاىل قد أكجب على
اؼبسلمُت التقيد جبميع األحكاـ الشرعية ،كأكجب عليهم اغبكم
دبا أنزؿ اهلل ،كال يتأتى ذلك إال بوجود دكلة إسالمية ،كخليفة
يطبق على الناس اإلسالـ .
كاؼبسلموف منذ أف قضي على دكلة اػبػالفة يف اغبرب
العاؼبية األكىل يعيشوف بدكف دكلة إسالمية ،كبدكف اغبكم
باإلسالـ ،لذلك كاف العمل إلعا د ة اػبػالفة ،كإعا د ة اغبكم دبا
أنزؿ اهلل إىل الوجود فرضان يوجبو اإلسالـ ،كىو كاجب ؿبتم ،ال
خيار فيو ،كال ىواد ة يف اأنو ،كالتقصَت يف القياـ بو ما أكرب
ات
اؼبعاصي ،يعذب اهلل عليو أاد العذاب ،قاؿ َ « : وَم ْن َم َ
ات ِميتَةً َج ِاىلِيةً » [رواه مسلم] ،كألف القعود
س في ُعنُ ِق ِو بَـ ْيـ َعةٌ َم َ
َولَْي َ
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عنو ىو قعود عا القياـ بفرض ما أىم فركض اإلسالـ إذ
يتوقف عليو إقامة أحكاـ اإلسالـ ،بل يتوقف عليو إجيا د
اإلسالـ يف معًتؾ اغبيا ة ،ك(ما ال يتم الواجب إالّ بو فهو واجب).
ؽبذا قاـ حزب التحرير ،كأعلا عا نفسو يف القدس يف
ٖ ِ صبا د ل الثانية ِ ٕ ُّىػ اؼبوافق ُْ ُٗ ٓ ّ / ّ /ـ،
كقد جعل تكتلو قائمان على العقيد ة اإلسالمية ،كتبٌت ما أفكار
اإلسالـ كأحكامو ما يلزمو يف السَت لتنفيذ غايتو ،كقد تالىف
صبيع النواقص كاألسباب اليت أد ت إىل إخفاؽ التكتالت اليت
قام إلهناض اؼبسلمُت باإلسالـ ،فأ درؾ الفكرة كالطريقة
إد راكان فكريان دقيقان فبا نزؿ بو الوحي ما كتاب اهلل كسنة رسولو،
كفبا أرادا إليو ما إصباع الصحابة كالقياس ،كمل جيعل الواقع
مصد ر تفكَته بل موضع تفكَته ليغَته كفق أحكاـ اإلسالـ،
كالتزـ طريقة الرسوؿ  يف سَته يف ضبل الدعوة كالسَت هبا يف
مكة حىت أقاـ الدكلة يف اؼبدينة ،كجعل الرابط الذ م يربط بُت
أفراده ىو العقيد ة كما تبناه ما أفكار اإلسالـ كأحكامو .
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كبذلك كاف جػديػران بأف ربتضنو األمة ،كأف تسَت معو ،بل
إنو كاجب عليها أف ربتضنو كأف تسَت معو ألنو اغبزب الوحيد
اؽباضم لفكػرتػو ،اؼببػصػر لطريقتو الفاىم لقضيتو ،اؼبلتزـ بًتسػم
سػَتة الرسػوؿ  دكف حيد عنها ،كدكف أف يثنيو ناف عا ربقيق
غايتو .

ٖ -غاية حزب التحرير

ىي استئناؼ اغبيا ة اإلسالمية ،كضبل الدعوة اإلسالمية
إىل العامل .كىذه الغاية تعٍت إعا د ة اؼبسلمُت إىل العيش عيشان
إسالميان يف دار إسالـ ،كيف ؾبتمع إسالمي ،حبيث تكوف صبيع
اؤكف اغبيا ة فيو مسَتة كفق األحكاـ الشرعية ،كتكوف كجهة
النأر فيو ىي اغبالؿ كاغبراـ يف ظل دكلة إسالمية ،ىي دكلة
اػبػالفة اليت ينصب اؼبسلموف فيها خليفة ،يبايعونو على السمع
كالطاعة على اغبكم بكتاب اهلل كسنة رسولو ،كعلى أف حيمل
اإلسالـ رسالة إىل العامل بالدعوة كاعبها د .
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كاغبزب يهدؼ إىل إهناض األمة النهضة الصحيحة،
عزىا كؾبدىا،
بالفكر اؼبستنَت ،كيسعى إىل أف يعيدىا إىل سابق ٌ
حبيث تنتزع زماـ اؼببا درة ما الدكؿ كاألمم كالشعوب ،كتعود
الدكلة األكىل يف العامل ،كما كان يف السابق ،تسوسو كفق
أحكاـ اإلسالـ .
كما يهدؼ إىل ىداية البشرية ،كإىل قيا د ة األمة للصراع
مع الكفر كأنأمتو كأفكاره ،حىت يعم اإلسالـ األرض .

ٗ -العضوية في حزب التحرير

يضم اغبزب إىل عضويتو الرجاؿ كالنساء ما اؼبسلمُت،
بقطع النأر عا كوهنم عربان أك غَت عرب بيضان أك سودان ،فهو
حزب عبميع اؼبسلمُت ،كيدعو صبيع اؼبسلمُت غبمل اإلسالـ
كتبٍت أنأمتو بقطع النأر عا قومياهتم كألواهنم كمذاىبهم ،إذ
ينأر إىل اعبميع نأرة اإلسالـ .
كطريقة ربط األاخاص فيو تكوف باعتناؽ العقيد ة
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اإلسالمية ،كالنضج يف الثقافة اغبزبية ،كقيامو بااللتزامات
اإلسالمية ،كتبٍت أفكار اغبزب كآرائو ،كالشخص نفسو ىو
الذ م يفرض نفسو على اغبزب ،حُت ينصهر فيو ،كحُت تتفاعل
الدعوة معو ،كيتبٌت أفكاره كمفاىيمو ،فالرابط الذم يربط بُت أفراد
اغبزب ىو العقيد ة اإلسالمية كالثقافة اغبزبية اؼبنبثقة عا ىذه
العقيد ة .كحلقات النساء فيو مفصولة عا حلقات الرجاؿ،
كيشرؼ على حلقات النساء األزكاج ،أك احملارـ ،أك النسا ء .

٘ -عمل حزب التحرير

عمل حزب التحرير ىو ضبل الدعوة اإلسالمية ،لتغيَت كاقع
اجملتمع الفاسد كربويلو إىل ؾبتمع إسالمي ،بتغيَت األفكار
اؼبوجود ة فيو إىل أفكار إسالمية ،حىت تصبح رأيان عامان عند
الناس ،كمفاىيم تدفعهم لتطبيق ىذه األفكار كالعمل دبقتضاىا،
كتغيَت اؼبشاعر فيو حىت تصبح مشاعر إسالمية ترضى ؼبا يرضي
اهلل كتثور كتغضب ؼبا يغضب اهلل ،كتغيَت العالقات فيو حىت
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تصبح عالقات إسالمية تسَت كفق أحكاـ اإلسالـ كمعا عباتو .
كىذه األعما ؿ اليت يقوـ هبا اغبزب ىي أعماؿ سياسية،
إذ اغبزب يرعى فيها اؤكف الناس كفق األحكاـ كاؼبعا عبات
الشرعية ،ألف السياسة ىي رعاية اؤكف الناس بأ حكاـ اإلسالـ
كمعا عباتو .
كيربز يف ىذه األعماؿ السياسية تثقيف األمة بالثقافة
اإلسالمية لصهرىا باإلسالـ ،كزبليصها ما العقائد الفاسد ة
كاألفكار اػباطئة ،كاؼبفاىيم اؼبغلوطة ،كما التأنر بأفكار الكفر
كآرائو .
اع الفكرم
كما يربز يف ىذه األعماؿ السياسية الصر ي
كالكفاح السياسي .
أما الصراع الفكرم فيتجلى يف صراع أفكار الكفر
كأنأمتو ،كما يتجلى يف صراع األفكار اػباطئة كالعقائد الفاسدة
كاؼبفاىيم اؼبغلوطة ،ببياف فسا د ىا ،كإظهار خطئها ،كبياف حكم
اإلسالـ فيها .
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أما الكفاح السياسي فيتجلى يف مصارعة الكفار
اؼبستعمريا ،لتخليص األمة ما سيطرهتم كربريرىا ما نفوذىم،
كاجتثاث جذكرىم الفكرية كالثقافية كالسياسية كاالقتصا دية،
كالعسكرية كغَتىا ما سائر بالد اؼبسلمُت .
كما يتجلى يف مقارعة اغبكاـ ،ككشف خياناهتم لألمة،
كمؤامراهتم عليها ،كؿباسبتهم كالتغيَت عليهم إذا ىضموا حقوقها،
أك قصركا يف أداء كاجباهتم اوىا ،أك أمهلوا اأنان ما اؤكهنا ،أك
خالفوا أحكاـ اإلسالـ .
فعمل اغبزب كلو عمل سياسي ،سواء أكاف خارج
اغبكم أـ كاف يف اغبكم ،كليس عملو تعليميان فهو ليس مد رسة،
كما أف عملو ليس كعأان كإراا دان ،بل عملو سياسي تعطى فيو
أفكار اإلسالـ كأحكامو ليعمل هبا كلتحمل إلجيا د ىا يف كاقع
اغبيا ة كالدكلة .
كاغبزب حيمل اإلسالـ ليصبح ىو اؼبطبق ،كتصبح عقيدتو
ىي أصل الدكلة ،كأصل الدستور كالقوانُت فيها .ألف عقيد ة
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اإلسالـ ىي عقيد ة عقلية ،كىي عقيد ة سياسية انبثق منها نأاـ
يعاًف مشاكل اإلنساف صبيعها سياسية كان أك اقتصا دية،
نقافية أك اجتماعية ،أك غَتىا .

 -ٙمكان عمل حزب التحرير

مع أف اإلسالـ مبدأ عاؼبي ،إال أنو ليس ما طريقتو أف
يعمل لو ما البدء بشكل عاؼبي ،بل ال بد أف يدعى لو عاؼبيان ،كأف
جيعل ؾبا ؿ العمل لو يف قطر ،أك أقطار حىت يتمركز فيها فتقوـ
الدكلة اإلسالمية .
إف العامل كلو مكاف صاٌف للدعوة اإلسالمية ،غَت أنو ؼبا
كان البالد اإلسالمية يديا أىلها باإلسالـ كاف ال بد أف تبدأ
الدعوة فيها ،كؼبا كان البالد العربية ،اليت ىي جزء ما البالد
اإلسالمية ،تتكلم اللغة العربية ،لغة القرآف كاغبديث ،كىي جزء
جوىرم ما اإلسالـ كعنصر أساس ما عناصر الثقافة
اإلسالمية ،ؽبذا كان البالد العربية ىي ٍأكىل البالد بالبدء يف
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ضبل ىذه الدعوة .
كقد كاف بدء نشوء اغبزب ،كضبلو الدعوة يف بعض البالد
العربية ،مث أخذ يتوسع يف ضبلو للدعوة توسعان طبيعيان ،حىت أصبح
يعمل يف كثَت ما األقطار العربية ،كيف بعض األقطار اإلسالمية
غَت العربية .

 -ٚالتبني في حزب التحرير

بعد الد راسة كالفكر كالبحث لواقع األمة ،كما كصل
إليو ،كلواقع عصر الرسوؿ  ، كعصر اػبلفاء الرااديا كعصر
التابعُت ما بعػده ،كبالرجوع إىل الرسوؿ  ككيفية ضبلو الدعوة
منذ بدأ حىت كصل إىل إقامة الدكلة يف اؼبدينة ،مث د راسة كيفية
سَته يف اؼبدينة ،كبالرجوع إىل كتاب اهلل كسنة رسولو ،كإىل ما
أرادا إليو ما إصباع الصحابة كالقياس ،كباالستنارة بأقواؿ
الصحابة كالتابعُت ،كأقواؿ األئمة اجملتهديا ،بعد كل ذلك تبٌت
حزب التحرير أفكاران كآراءن كأحكامان تتعلق بالفكرة كالطريقة،
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كىي أفكار كآراء كأحكاـ إسالمية ليس غَت ،كليس فيها أم
ايء غَت إسالمي ،كال تتأنر بأم ايء غَت إسالمي ،بل ىي
إسالمية فحسب ،ال تعتمد غَت أصوؿ اإلسالـ كنصوصو.
كقد تبٌت اغبزب ما ىذه األفكار كاألحكاـ كاآلراء
بالقد ر الذ م يلزمو لسَته يف العمل الستئناؼ اغبيا ة اإلسالمية
كضبل الدعوة اإلسالمية إىل العامل بإقامة دكلة اػبػالفة كنصب
اػبليفة .
كقد ضم ىا ؾبموع ما تبناه ،كما صد ر عنو ما ىذه
األفكار كاآلراء كاألحكاـ ،ضمنها كتبو كنشراتو الكثَتة ،اليت
أصد رىا كنشرىا للناس .
كىذه ىي الكتب اؼبتبنا ة :
 . 1كتاب :نأاـ اإلسالـ .
 . 2كتاب :نأاـ اغبكم يف اإلسالـ .
 . 3كتاب :النأاـ االقتصا د م يف اإلسالـ .
 . 4كتاب :النأاـ االجتماعي يف اإلسالـ .
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 . 5كتاب :التكتل اغبزيب .
 . 6كتاب :مفاىيم حزب التحرير.
 . 7كتاب :الدكلة اإلسالمية .
 . 8كتاب :الشخصية اإلسالمية (يف نالنة أجزاء).
 . 9كتاب :مفاىيم سياسية غبزب التحرير.
 . 11كتاب :نأرات سياسية غبزب التحرير.
 . 11كتاب :مقدمة الدستور.
 . 12كتاب :ما مقومات النفسية اإلسالمية .
 . 13كتاب :أجهزة دكلة اػبػالفة .
 . 14كتاب :األمواؿ يف دكلة اػبػالفة .
 . 15أسس التعليم اؼبنهجي يف دكلة اػبػالفة .
 . 16قضايا سياسية .
 . 17منهج حزب التحرير يف التغيَت.
 . 18كتاب :حزب التحرير "التعريف" .
 كىذه كتب أخرل أصد رىا اغبزب :
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 . 1كتاب :كيف ىدم اػبػالفة .
 . 2كتاب :نأاـ العقوبات .
 . 3كتاب :أحكاـ البينات .
 . 4كتاب :نقض االاًتاكية اؼباركسية .
 . 5كتاب :التفكَت.
 . 6كتاب :سرعة البديهة .
 . 7كتاب :الفكر اإلسالمي .
 . 8كتاب :نقض نأرية االلتزاـ .
 . 9كتاب :نداء حار.
 . 11كتاب :السياسة االقتصا دية اؼبثلى .
 . 11كتاب :الدديقراطية نأاـ كفر.
 . 12حكم الشرع يف االستنسا خ.
كما أصد ر اغبزب آالؼ النشرات كاؼبذكرات كالكتيبات
الفكرية كالسياسية .
كاغبزب حُت حيمل ىذه األفكار كاألحكاـ للناس إمنا
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حيملها ؽبم ضبالن سياسيان ،أم يعطيهم إياىا حىت يتبنوىا ،كيعملوا
هبا كحيملوىا إليصاؽبا إىل اغبكم ككاقع اغبيا ة ،ألف ذلك كاجب
عليهم باعتبارىم مسلمُت كما ىو كاجب على اغبزب باعتباره
حزبان إسالميان ،كأفراده ما اؼبسلمُت .
كقد اعتمد اغبزب يف تبنٌيو لألفكار كاألحكاـ اإلسالمية
على ما جاء بو الوحي ما الكتاب كالسنة ،كما أرادا إليو ما
إصباع الصحابة كالقياس ،ألف ىذه األدلة األربعة ىي اليت نبت
يح ًجيٌتها بالدليل القطعي .

 - ٛطريقة حزب التحرير

 طريقة السَت يف ضبل الدعوة ىي أحكاـ ارعية ،تؤخذ
ما طريقة سَت الرسوؿ  يف ضبلو الدعوة ألنو كاجب االتباع،
لقولو تعاىل           :
[         الحزاب] ،كقولو
تعاىل           :
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[   آل عمران ،]ٖ ٔ :كقولو تعاىل :
[       الحشر .]ٚ :ككثَت غَتىا ما
  

اآليات الدالة على كجوب اتباع الرسوؿ  كالتأسي بو كاألخذ
عنو .
 لكوف اؼبسلمُت اليوـ يعيشوف يف دار كفر ،ألهنم حيكموف
بغَت ما أنزؿ اهلل فإف دارىم تشبو مكة حُت بعثة الرسوؿ 
لذلك جيب أف يكوف الدكر اؼبكي يف ضبل الدعوة ىو موضع
التأسي .
 كما تتبع سَتة الرسوؿ  يف مكة حىت أقاـ الدكلة يف
مر يف مراحل بارزة اؼبعامل ،كاف يقوـ فيها بأعماؿ
اؼبدينة تبُت أنو ٌ
معينة بارزة .فأخذ اغبزب ما ذلك طريقتو يف السَت ،كمراحل
سَته ،كاألعماؿ اليت جيب أف يقوـ هبا يف ىذه اؼبراحل تأسيان
باألعماؿ اليت قاـ هبا الرسوؿ  يف مراحل سَته .
كبناء على ذلك ح ٌدد اغبزب طريقة سَته بثالث
مراحل :
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الولى :مرحلة التثقيف إلجيا د أاخاص مؤمنُت بفكرة
اغبزب كطريقتو لتكويا الكتلة اغبزبية .
الثانية :مرحلة التفاعل مع األمة ،لتحميلها اإلسالـ ،حىت
تتخذ ق قضية ؽبا ،كي تعمل على إجيا ده يف كاقع اغبيا ة.
الثالثة :مرحلة استالـ اغبكم ،كتطبيق اإلسالـ تطبيقان
عامان اامالن ،كضبلو رسالة إىل العامل .
أما اؼبرحلة األكىل فقد ابتدأىا اغبزب يف القدس عاـ
مؤسسو العامل اعبليل ،كاؼبفكر
ِ ٕ ُّىػ ُٗ ٓ ّ -ـ على يد ٌ
الكبَت ،كالسياسي القدير ،كالقاضي يف ؿبكمة االستئناؼ يف
القدس األستا ذ تقي الديا النبهاين عليو رضبة اهلل ،ككاف اغبزب
يقوـ فيها باالتصاؿ بأفراد األمة ،عارضان عليهم فكرتو كطريقتو
بشكل فرد م ،كما كاف يستجيب لو ينأمو للد راسة اؼبركزة يف
حلقات اغبزب ،حىت يصهره بأفكار اإلسالـ كأحكامو اليت
تبنٌاىا ،كيصبح اخصية إسالمية ،يتفاعل مع اإلسالـ ،كيتمتع
بعقلية إسالمية ،كنفسية إسالمية ،كينطلق إىل ضبل الدعوة إىل
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الناس .فإ ذا كصل الشخص إىل ىذا اؼبستول ،فرض نفسو على
كضمو اغبزب إىل أعضائو .كما كاف يفعل رسوؿ اهلل
اغبزبٌ ،
 يف مرحلتو األكىل ما الدعوة ،كاليت استمرت نالث سنُت،
ما دعوتو الناس أفرادا ،عارضان عليهم ما أرسلو اهلل بو كما كاف
يؤما يكتلو معو على أساس ىذا الديا سران ،كحيرص على تعليمو
اإلسالـ ،كإقرائو ما نزؿ عليو كينزؿ ما القرآف حىت صهرىم
سران يف أماكا غَت
سران كيعلمهم ٌ
باإلسالـ ،ككاف يلتقي هبم ٌ
ظاىرة ،ككانوا يقوموف بعبا دهتم كىم مستخفوف .مثٌ فشا ذكر
اإلسالـ دبكة كربدث بو الناس كدخلوا فيو أرساالن.
كيف ىذه اؼبرحلة انصبٌ عناية اغبزب على بناء جسمو،
كتكثَت سواده كتثقيف األفراد يف حلقاتو ،بالثقافة اغبزبية اؼبركزة،
يكوف كتلة حزبية ما اباب انصهركا باإلسالـ،
حىت استطاع أف ٌ
كتبنٌوا أفكار اغبزب ،كتفاعلوا معها كضبلوىا للناس .
كبعد أف استطاع اغبزب تكويا ىذه الكتلة اغبزبية،
أحس بو اجملتمع ،كعرفو كعرؼ أفكاره ،كما يدعو إليو ،انتقل
ك ٌ
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إىل اؼبرحلة الثانية .
 كىي مرحلة التفاعل مع األمة لتحميلها اإلسالـ ،كإجيا د
الوعي العاـ ،كالرأم العاـ عندىا على أفكار اإلسالـ كأحكامو،
اليت تبناىا اغبزب ،حىت تتخذىا أفكاران ؽبا ،تعمل على إجيا د ىا
يف كاقع اغبيا ة ،كتسَت مع اغبزب يف العمل إلقامة دكلة اػبػالفة،
كنصب اػبليفة ،الستئناؼ اغبيا ة اإلسالمية كضبل الدعوة
اإلسالمية إىل العامل .
كيف ىػ ػ ػ ػػذه اؼبرحلػ ػ ػ ػػة انتقػ ػ ػ ػػل اغبػ ػ ػ ػػزب إىل ـباطبػ ػ ػ ػػة اعبمػ ػ ػ ػػاىَت
ـباطب ػ ػػة صباعي ػ ػػة .كق ػ ػػد ك ػ ػػاف يق ػ ػػوـ يف ى ػ ػػذه اؼبرحل ػ ػػة باألعم ػ ػػاؿ
التالية :
ُ -الثقافة اؼبركزة يف اغبلقات لألفراد لتنمية جسم اغبزب،
كتكثَت سواده ،كإجيا د الشخصيات اإلسالمية القا درة على ضبل
الدعوة ،كخوض الغمرات بالصراع الفكرم ،كالكفاح السياسي .
ِ -الثقافة اعبماعية عبماىَت األمة بأفكار اإلسالـ
كأحكامو اليت تبناىا اغبزب ،يف د ركس اؼبساجد كالنواد م
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كاحملاضرات كأماكا التجمعات العامة كبالصحف كالكتب
كالنشرات ،إلجيا د الوعي العاـ عند األمة ،كالتفاعل معها .
ّ -الصراع الفكرم لعقائد الكفر كأنأمتو كأفكاره،
كللعقائد الفاسد ة ،كاألفكار اػباطئة ،كاؼبفاىيم اؼبغلوطة ،ببياف
زيفها كخطئها كمناقضتها لإلسالـ ،لتخليص األمة منها كما
آنارىا .
ْ -الكفاح السياسي ،كيتمثل دبا يلي :
أ -مكافحة الدكؿ الكافرة اؼبستعمرة ،اليت ؽبا سيطرة
كنفوذ على البالد اإلسالمية كمكافحة االستعمار جبميع أاكالو
الفكرية كالسياسية كاالقتصا دية كالعسكرية ،ككشف خططو
كفضح مؤامراتو لتخليص األمة ما سيطرتو ،كربريرىا ما أم أنر
لنفوذ ق .
ب -مقارعة اغبكاـ يف البالد العربية كاإلسالمية ككشفهم
قصركا
كؿباسبتهم كالتغيَت عليهم كلما ىضموا حقوؽ األمة ،أك ٌ
يف أداء كاجباهتم اوىا ،أك أمهلوا اأنان ما اؤكهنا ،ككلما خالفوا

33

أحكاـ اإلسالـ .
كالعم ػ ػػل عل ػ ػػى إزال ػ ػػة حكمه ػ ػػم إلقام ػ ػػة حك ػ ػػم اإلس ػ ػػالـ
مكانو .
ٓ  -تبػ ػ ٌػٍت مصػ ػػاٌف األمػ ػػة ،كرعايػ ػػة اػ ػػؤكهنا كفػ ػػق أحك ػ ػػاـ
الشرع .
كقاـ اغبزب بكل ذلك اتباعان ؼبا قاـ بو الرسوؿ  بعد
أف نزؿ عليو قولو تعاىل      :
[   الحجر] ،فإنو أظهر أمره ،كدعا قريشان إىل
الصفا كأخربىم أنو نيب مرسل كطلب منهم أف يؤمنوا بو ،كأخذ
يعرض دعوتو على اعبماعات كما يعرضها على األفراد ،كقد
تصد ل لقريش كآؽبتها كعقائدىا كأفكارىا فبُت زيفها كفسا د ىا
كخطأىا كعاهبا كىاصبها كما ىاجم كل العقائد كاألفكار
اؼبوجود ة .ككان اآليات تنزؿ متالحقة بذلك كتنزؿ مهاصبة ؼبا
كانوا يقوموف بو ما أكل الربا ،ككأد البنات كتطفيف الكيل
كمقارفة الزنا ،كما كان تنزؿ دبهاصبة زعماء قريش كسا دهتا،
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كتسفيههم كتسفيو آبائهم كأحالمهم كفضح ما يقوموف بو ما
تآمر ضد الرسوؿ  كضد دعوتو كأصحابو .
ككاف اغبزب يف ضبل أفكاره ،كيف تص ٌديو لألفكار
األخرل ،كالتكتالت السياسية ،كيف تص ٌديو ؼبكافحة الدكؿ
الكافرة اؼبستعمرة ،كيف مقارعتو للح ٌكاـ صرحيان سافران متحديان ،ال
يداجي كال يداىا كال جيامل كال يتملق كال يؤنر السالمة ،بغض
النأر عا النتائج كاألكضاع فكاف يتحد ل كل ما خيالف
عرضو لإليذاء الشديد ما اغب ٌكاـ ما
اإلسالـ كأحكامو ،ما ٌ
سجا كتعذيب كتشريد كمالحقة ،كؿباربة يف رزؽ ،كتعطيل
مصاٌف ،كمنع ما سفر ،كقتل ،فقد قتل منو اغبكاـ الألمة يف
أكزبكستاف كالعراؽ كسورية كليبيا العشرات ،كما أف سجوف
األرد ف كسورية كالعراؽ كمصر كليبيا كتونس كتركيا ،كباكستاف،
كآسيا الوسطى كخباصة أكزبكستاف ،كغَتىا ،مليئة بشبابو ،كذلك
اقتداء برسوؿ اهلل  ، فقد جاء برسالة اإلسالـ إىل العامل أصبع
متحديان سافران مؤمنان باغبق الذ م يدعو إليو يتحد ل الدنيا
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بأكملها ،كيعلا اغبرب على األضبر كاألسود ما الناس دكف أف
حيسب أم حساب لعا دات كتقاليد ،أك أدياف أك عقائد أك
ح ٌكاـ أك سوقة ،كمل يلتف إىل ايء سول رسالة اإلسالـ ،فقد
با دأ قريشان بذكر آؽبتهم كعاهبا ،كربداىم يف معتقداهتم كس ٌفهها
كىو فرد أعزؿ ال عد ة معو كال معُت ،كال سالح عنده سول
إديانو العميق برسالة اإلسالـ اليت أي ً
رسل هبا .
كمع أف اغبزب التزـ يف سَته أف يكوف صرحيان كسافران
متحديان ،إالٌ أنو اقتصر على األعماؿ السياسية يف ذلك ،كمل
يتجاكزىا إىل األعماؿ اؼبا دية ضد اغبكاـ ،أك ضد ما يقفوف
أماـ دعوتو ،اقتداء برسوؿ اهلل  ما اقتصاره يف مكة على
الدعوة ،كمل يقم بأيٌة أعماؿ ما دية حىت ىاجر ،كعندما عرض
عليو أىل بيعة العقبة الثانية أف يأ ذف ؽبم دبقاتلة أىل مٌت
بالسيوؼ أجاهبم قائالن« :لَ ْم نُـ ْؤَم ْر بـِ َذلِ َك » [الطبقات الكبرى] ،كاهلل
سبحانو قد طلب منو أف يصرب على اإليذاء كما صرب ما سبقو
ما الرسل حيث قاؿ اهلل تعاىل لو      :
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[          النعام. ]ٖ ٗ :
كعدـ استعماؿ اغبزب القوة اؼبا دية للدفاع عا نفسو ،أك
ضد اغب ٌكاـ ،ال عالقة لو دبوضوع اعبها د ،فاعبها د ماض إىل يوـ
القيامة ،فإ ذا ما ىاجم األعداء الكفار بلدان إسالميان كجب على
اؼبسلمُت ما أىلو ردىم ،كاباب حزب التحرير يف ذلك البلد
جزء ما اؼبسلمُت جيب عليهم ما جيب على اؼبسلمُت ما قتاؿ
العدك كرده بوصفهم مسلمُت .كإذا يكًجد أمَت مسلم كقاـ
باعبها د إلعالء كلمة اهلل كاستنفر الناس فإف اباب حزب
التحرير يلبوف بوصفهم مسلمُت يف ذلك البلد الذ م حصل فيو
االستنفار.
جراء فقد األمة نقتها
كؼبا ٌ
ذبمد اجملتمع أماـ اغبزب ٌ
كجراء الأركؼ
بقا دهتا كزعمائها الذيا كانوا موضع أملهاٌ ،
الصعبة اليت كضع فيها اؼبنطقة لتمرير اؼبخططات التآمرية،
كجراء
كجراء التسلط كالقهر الذ م ديارسو اغبكاـ ضد اعوهبمٌ ،
ٌ
اد ة األذ ل الذ م يوقعو اغبكاـ باغبزب كابابو ،ؼبا ذبمد جراء
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كل ذلك قاـ اغبزب بطلب النصرة ما القا دريا عليها .كقد
طلبها لغرضُت :
الول :لغرض اغبماية حىت يستطيع أف يسَت يف ضبل
دعوتو كىو آما .
الث ـ ــاني :اإليصػ ػ ػ ػا ؿ إىل اغبك ػ ػػم إلقام ػ ػػة اػبػ ػ ػػالفة كتطبي ػ ػػق
اإلسالـ .
كمع قياـ اغبزب بأعماؿ النصرة ىذه فإنو قد استمر يف
القياـ جبميع األعماؿ اليت كاف يقوـ هبا ،ما د راسة مركزة يف
اغبلقات ،كما نقافة صباعية ،كما تركيز على األمة لتحميلها
اإلسالـ ،كإجيا د الرأم العاـ عندىا كما مكافحة الدكؿ الكافرة
اؼبستعمرة ككشف خططها ،كفضح مؤامراهتا ،كما مقارعة
تنب ؼبصاٌف األمة كرعاية لشؤكهنا .
اغب ٌكاـ ،كما ٌ
كى ػ ػو مسػتػ ػ ػمر يف ك ػػل ذلػ ػػك آم ػ ػالن مػ ػػا اهلل أف حي ٌق ػػق لػ ػػو
كلألمػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػػالمية الفػ ػ ػػوز كالنجػ ػ ػػاح كالنصػ ػ ػػر ،فتكػ ػ ػػوف اؼبرحلػ ػ ػػة
الثالث ػ ػ ػ ػػة حػي ػ ػ ػ ػ ػث إقػام ػ ػ ػ ػ ػة اػبػ ػ ػ ػ ػػالفة الراا ػ ػ ػ ػػد ة ،كعندئ ػ ػ ػ ػػذ يف ػ ػ ػ ػػرح
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اؼبؤمنوف بنصر اهلل .

 -ٜفكرة حزب التحرير

الفكرة اليت يقوـ عليها حزب التحرير ،كتتجسد يف
ؾبموعة أفراده ،كيعمل ألف يصهر األمة هبا ،كألف تتخذىا
قضيتها ىي الفكرة اإلسالمية ،أم العقيد ة اإلسالمية كما انبثق
عنها ما أحكاـ ،كما بٍت عليها ما أفكار.
كقد تبٌت اغبزب ما ىذه الفكرة القد ر الذ م يلزمو
كحزب سياسي يعمل إلجيا د اإلسالـ يف اجملتمع ،أم ذبسيد
كضح
اإلسالـ يف اغبكم كالعالقات كسائر اؤكف اغبيا ة ،كقد ٌ
اغبزب كل ما تبناه بشكل تفصيلي يف كتبو كنشراتو اليت
أصد رىا ،مع بياف األدلة التفصيلية لكل حكم ،كلكل رأم،
كلكل فكر ،كلكل مفهوـ .
كىذه منا ذج إصبالية ما بعض أبرز ما تبناه ما أفكار
كأحكاـ كآراء كمفاىيم :
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العقيد ة اإلسالمية

العقيد ة اإلسالمية ىي اإلدياف باهلل كمالئكتو ككتبو كرسلو
كاليوـ اآلخر كاإلدياف بالقضاء كالقد ر خَتمها كارمها ما اهلل
تعاىل .
كاإلدياف ىو التصديق اعبازـ اؼبطابق للواقع عا دليل ،فإ ذا
كاف التصديق عا غَت دليل ال يكوف إديانان ألنو ال جزـ فيو ،كال
يكوف التصديق جازمان إال إذا نب عا دليل قطعي ،لذلك ال بد
أف يكوف دليل العقيد ة قطعيان كال جيوز أف يكوف ظنٌيان .
كالعقيد ة "شها د ة أن ال إلو إالّ اهلل وأن محمداً رسول اهلل"
كالشها د ة ال تكوف اها د ة إالٌ إذا كان عا علم كيقُت
كصدؽ ،كال تكوف عا ظا ،فالأا ال يفيد العلم كاليقُت .
والعقيد ة اإلسالمية ىي أساس اإلسالم ،وأساس وجهة نظره

في الحيا ة ،وىي أساس الدولة ،وأساس الدستور ،وسائر القوانين،

وأساس كل ما انبثق عنها ،أو بني عليها من أفكار اإلسالم وأحكامو
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ومفاىيمو .فهي قيا د ة فكرية وىي قاعد ة فكرية ،وىي عقيد ة سياسية،
ألف األفكار كاألحكاـ كاآلراء كاؼبفاىيم اليت انبثق عنها ،أك
بني عليها تتعلق بشؤكف الدنيا كرعايتها ،كما تتعلق بشؤكف
اآلخرة ،فهي أساس رعاية الشؤكف يف الدنيا ففيها أحكاـ البيوع
كاإلجارات كالوكاالت كالكفاالت ،كاؼبلكية كالزكاج كالشركات
كاإلرث ،كما فيها أحكاـ تتعلق ببياف كيفية تنفيذ أحكاـ رعاية
اؤكف الدنيا كأحكاـ إقامة أمَت للجماعة كأحكاـ طريقة نصب
األمَت ،كطاعتو كؿباسبتو ،ككأحكاـ اعبها د كالصلح كالسلم
كاؽبد ف ككأحكاـ العقوبات كغَتىا ،فهي عقيد ة رعاية اؤكف
فتكوف عقيد ة سياسية ألف السياسة ىي رعاية الشؤكف ،كىي
عقيد ة ال تنفصل عا النضاؿ كالقتاؿ يف ضبل دعوهتا كضبايتها
كقيامها يف سلطاف ،كضباية السلطاف ؽبا ،كبقائو قائمان عليها
قصر يف تطبيقها كتنفيذىا ،أك يف
كعلى تنفيذىا ،كؿباسبتو إف ٌ
ضبلها رسالة إىل العامل .
كىي تقتضي إفراد اهلل كحده بالعبودية كاػبضوع
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 ما أصناـ، كنفي العبودية لغَته ما اؼبخلوقات،كالتشريع
، فهو كحده اػبالق كاؼبتفرد بالعبا د ة، كأىواء كاهوات، كطواغي
 كاؼبتصرؼ كاؼبشرع كاؽبا د م كالرزاؽ كاحمليي كاؼبمي،كىو اغباكم
 ال، كىو كحده على كل ايء قدير، كالذ م بيده اؼبلك،كالناصر
. يشاركو يف ايء ما ذلك أحد ما خلقو
 باالتباع ما دكف اػبلق  كتقتضي إفر ىاد الرسوؿ ؿبمد
 فهو اؼببلغ تشريع، كال يؤخذ عا سواه، فال يتبع غَته،أصبعُت
 أك ما أدياف، كال جيوز أف يؤخذ تشريع عا سواه ما البشر،ربو
.فرد باالتباع كاألخذ عنو
 بل جيب أف يي ى، أك مشرعُت،أك مبا د ئ
،]ٚ : [الحشر          
           



 ،]ٖ ٙ : [الحزاب     
    ،]ٙ ٘ : [النساء     
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[        النور] .
 كتقتضي كجوب تطبيق اإلسالـ تطبيقان كامػالن اػامػالن
دفعة كاحد ة ،كربرـ تطبيق جزء منو ،كترؾ تطػبيق جػزء آخػر،
كما ربرـ التد رج يف تطبيقو ،فاؼبسلموف مأموركف بأف يطبقوا
صبيع ما أنػزؿ اهلل على رسػولو بعد نزكؿ قولو تعاىل  :
        

[   المائد ة ،]ٖ :دكف تفريق بُت حكم كحكم ،فجميع
أحكاـ اهلل سواء يف كجوب التطبيق ،لذلك قاتل أبو بكر
كالصحابة معو مانعي الزكا ة ألهنم امتنعوا عا تطبيق حكم كاحد
توعد اهلل ما يفرؽ بُت حكم كحكم،
فقط ،ىو الزكا ة .كقد ٌ
كما يؤما ببعض الكتاب كيكفر ببعض باػبزم يف الدنيا
كالعذاب الشديد يف اآلخرة .حيث قاؿ   :
       
   
          

[   البقرة. ] ٛ ٘ :
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كقد تعرض اغبزب يف أفكار العقيد ة ،كما يتصل هبا
ؼبواضيع إنبات كجود اهلل اػبالق كإنبات اغباجة إىل الرسل،
كإنبات أف القرآف ما عند اهلل ،كأف ؿبمدان رسوؿ اهلل 
بالدليل العقلي كالدليل النقلي ما القرآف كاغبديث اؼبتواتر.
كمواضيع القد ر ،كالقضاء كالقد ر ،كالرزؽ ،كاألجل ،كالتوكل على
اهلل ،كاؽبداية كالضالؿ .

القواعد الشرعية

قاعد ة( :لصل في الفعال التقيد بالحكم الشرعي ) فال
يقاـ بفعل إال بعد معرفة حكمو ك(الصل في الشياء اإلباحة ما
لم يرد دليل التحريم).
فاؼبسلم مأمور ارعان بتسيَت أعمالو صبيعها حسب
أحكاـ الشرع ،قاؿ تعاىل      :
[     النساء ،]ٙ ٘ :كقا ؿ   :
[        الحشر ،]ٚ :فاألصل
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يف اؼبسلم أف يتقيد يف صبيع أفعالو بأحكاـ الشرع .كاغبكم ىو
خطاب الشارع اؼبتعلق بأفعاؿ العبا د .فكل ما مل يرد يف خطاب
ما الشارع ال يكوف حكمان ارعيان .ككل فعل ككل ايء يف ىذه
بُت اهلل حكمو .حيث قا ؿ    :
الدنيا قد ٌ
       

[المائد ة ،]ٖ :كحػيث قػا ؿ :
[  النحل. ]ٛ ٜ :



    

كخطاب الشارع العاـ جاء بإبا حة األاياء ،كاإلباحة
خَت الشارع فيو اإلنساف بُت
حكم ارعي ،ألف اإلباحة ىي ما ٌ
أف يفعلو أك أف يًتكو .قا ؿ تعاىل       :
[   البقرة ،]ٕ ٜ :كقاؿ     :
[        الجاثية ،]ٖٔ :كىذا يعٍت
أف األاياء اليت يف السموات كاألرض خلقها اهلل لنا كسخرىا
فهي مباحة ،كال حيتاج أم ايء منها إىل دليل خاص ألنو
داخل يف الدليل العاـ الذ م ىو اإلباحة .كقا ؿ   :
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[       البقرة ،]ٔٙ ٛ :كىذا يعٍت أف
أكل كل ايء حالؿ فال حيتاج أكل ايء ما األاياء إىل دليل
ألف الدليل العاـ أباحو .كإمنا ربرمي أكل ايء كاؼبيتة كاػبنزير
كاؼبًتدية كالسباع ،كربرمي ارب ايء كاػبمر فإنو حيتاج إىل دليل
ؿبرـ كيكوف استثناء ما الدليل العاـ الذ م ىو اإلباحة .
 كقاعد ة( :ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب).
 كقاعد ة( :استصحاب الصل).
 كقاعد ة( :إن الخـير مـا أرضى اهلل وإن الشـر ما أسخطو).
حسنو الشرع ،وإن القبيح ما
 كقاعد ة( :إن
الحسن ما ّ
َ
قبّحو الشرع).
 كقاعد ة( :إن العبا دات والمطعوما ت والملبوسا ت والمشروبات
والخالق ال تعلل ويلتزم فيها بالنص).

التعاريف الشرعية

كتعريف اغبكم الشرعي بأنو (خطاب الشارع المتعلق
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بأفعال العبا د) ،كمثل تعريف الواجب أنو (ما طُلِب طلباً جازماً أو ما
أثيب على فعلو وعوقب على تركو) ،كاغبراـ (ما نهي عنو نهياً جازماً أو

ما عوقب على فعلو).

التعاريف غير الشرعية

كتعريف الفكر كالطريقة العقلية ،كالطريقة العلمية،
كتعريف اجملتمع ،فإهنا تعاريف لواقع .
 فالفكر كالعقل كاإلد راؾ دبعٌت كاحد كىو :نقل الواقع إىل
الدماغ بواسطة اإلحساس مع معلومات سابقة يفسر بواسطتها
ىذا الواقع .
توفر أربعة أاياء ؾبتمعة
كيشًتط يف الفكر حىت يوجد ي
ىي :كجود كاقع ،ككجود دماغ صاٌف ،ككجود حس ،ككجود
معلومات سابقة ،فهذه األربعة ؾبتمعة ال ب ٌد ما توفرىا صبيعها
حىت ربصل العملية العقلية ،أم حىت يوجد فكر أك عقل أك
إد راؾ .

47

 الطريقة العقلية :إف الطريقة اليت جيرم هبا عقل األاياء،
ىي الطريقة اليت يعمل فيها العقل يف الوصوؿ إىل األفكار ،أم
ىي الكيفية اليت جيرم حبسبها إنتاج العقل لألفكار فهي طريقة
التفكَت.
كطريقة التفكَت العقلية ىي منهج معُت يف البحث يسلك
للوصوؿ إىل معرفة حقيقة الشيء الذ م يبحث عنو عا طريق
نقل اغبس بالواقع ،بواسطة اغبواس إىل الدماغ ككجود معلومات
سابقة يفسر بواسطتها الواقع ،في ً
صد ر الدماغ حكمو عليو .كىذا
ي
اغبكم ىو الفكر ،أك اإلد راؾ العقلي .كتكوف يف حبث اؼبواد
احملسوسة كالفيزياء ،كيف حبث األفكار ،كبحث العقائد ،كحبث
التشريع ،كيف فهم الكالـ كبحث الفقو كحبث األدب .كىذه
الطريقة ىي الطريقة الطبيعية كاألصلية يف الوصوؿ إىل اإلد راؾ
ما حيث ىو ،كعمليتها ىي اليت يتكوف هبا عقل األاياء ،أم
إد راكها .كعلى منهجها يصل اإلنساف ما حيث ىو إنسا ف إىل
إد راؾ أم ايء يريد إد راكو .
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 الطريقة العلمية :ىي منهج معُت يف البحث يسلك
للوصوؿ إىل معرفة حقيقة الشيء الذ م يبحث عنو ،عا طريق
إجراء ذبارب على الشيء ،كال تكوف إال يف حبث اؼبواد
احملسوسة ،كال يتأتى كجودىا يف األفكار ،فهي خاصة بالعلوـ
التجريبية ،كىي تكوف بإخضاع اؼبا د ة لأركؼ كعوامل غَت
ظركفها كعواملها األصلية ،كمالحأة الأركؼ كالعوامل األصلية،
كاليت خضع ؽبا ،مث تستنتج ما ىذه العملية على اؼبا د ة حقيقة
ما دية ملموسة ،كما ىي اغباؿ يف اؼبختربات .
كالنتيجة اليت يصل إليها الباحث على الطريقة العلمية
ليس قطعية كإمنا ىي ظنية فيها قابلية اػبطأ  .كقابلية اػبطأ يف
الطريقة العلمية أساس ما األسس حسب ما ىو مقرر يف البحث
العلمي .
كىذه الطريقة ىي فرع عا الطريقة العقلية كليس أساسان
للتفكَت ،ألف جعلها أساسان ال يتأتى ،إذ ىي ليس أصالن يبٌت
عليها كإمنا ىي فرع عا أصل أم عا الطريقة العقلية ،كألف
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جعلها أساسان خيرج أكثر اؼبعارؼ كاغبقائق عا البحث ،كيؤد م
إىل عدـ كجود كثَت ما اؼبعارؼ اليت تد رّّس كاليت تتضما
ٌى
حقائق ،مع أهنا موجود ة بالفعل ،كملموسة باغبس كالواقع .
 المجتمع :ىو ؾبموعة ما الناس تربطهم أفكار كمشاعر
كاحد ة كنأاـ كاحد .فهم ؾبموعة ما الناس دبا فيهم العالقات،
كليس ؾبموعة الناس فقط فمجموعة الناس صباعة ،كليس ؾبتمعان،
كوف اجملتمع ىو العالقات .كاجملتمع يف حقيقتو التفصيلية
كالذ م يي ٌ
ىو أناس كأفكار كمشاعر كأنأمة ،كإصالحو يكوف بإصالح
أفكاره كمشاعره كأنأمتو ،كبالعالقات كحلوؽبا تتمايز اجملتمعات
فيقاؿ ؾبتمع إسالمي ،أك ؾبتمع ايوعي ،أك ؾبتمع رأظبايل .

المبا د ئ الموجود ة في الدنيا

اؼببػػا د ئ اؼبوجػػود ة يف الػػدنيا نالنػػة :اإلسػػالـ ،كالدديقراطيػػة
الرأظبالية ،كالشيوعية .
 الديمقراطية الرأسمالية :
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ىي مبدأ الدكؿ الغربية كأمريكا كىي مبدأ فصل الديا
عا الدكلة ،كفصل الديا عا اغبيا ة" ،دع ما لقيصر لقيصر كما
هلل هلل" كبناء على ذلك كاف اإلنساف ىو الذ م يضع نأامو يف
اغبيا ة .
كىذا اؼببدأ ىو مبدأ كفر يتناقض مع اإلسالـ ألف اهلل ىو
اؼبشرع كىو كحده الذ م كضع النأاـ للبشر ،كجعل الدكلة جزءان
ما أحكاـ اإلسالـ ،كأكجب أف تعاًف صبيع اؤكف اغبيا ة
باألحكاـ الشرعية اليت أنزؽبا .لذلك حيرـ على اؼبسلمُت أف
يعتنقوا اؼببدأ الرأظبايل أك أف يأخذكا أفكاره أك أنأمتو ،ألنو مبدأ
كفر ،كأفكاره أفكار كفر ،كأنأمتو أنأمة كفر تتناقض مع
اإلسالـ .
رأي اإلسالم في الحريات :
كما أبرز أفكار اؼببدأ الرأظبايل كجوب احملافأة على
اغبريات لإلنساف ،كىذه اغبريات ىي حرية العقيد ة ،كحرية
الرأم ،كحرية اؼبلكية ،كاغبرية الشخصية .كقد نتج عا حرية
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التملك النأاـ االقتصا د م الرأظبايل اؼببٍت على النفعية ،اليت أدت
إىل االحتكارات الضخمة ،كاليت دفع الدكؿ الغربية الكافرة إىل
استعمار الشعوب كهنب نركاهتا .
كىذه اغبريات األربع العامة تتناقض مع أحكاـ اإلسالـ،
حران يف عقيدتو فإنو إذا ارتد يستتاب فإف مل يرجع
فاؼبسلم ليس ٌ
يقتل ،قاؿ َ « : م ْن بَد َل ِدينَوُ فَاقْـتُـلُوهُ » [رواه البخاري] ،كاؼبسلم
حران يف رأيو ،فما يراه اإلسالـ جيب أف يراه ،كال جيوز أف
ليس ٌ
يكوف للمسلم رأم غَت رأم اإلسالـ .
حران يف اؼبلك ،كال يصح لو أف يتملك إال
كاؼبسلم ليس ٌ
ضما أسباب التملك الشرعية ،فليس حران أف ديلك ما ااء دبا
ااء بل ىو مقيد بأسباب التملك فال جيوز أف يتملك بسواىا
مطلقان فال يصح أف يتملك بالربا ،أك باالحتكار أك ببيع اػبمر
أك اػبنزير ،أك ما ااكل ذلك ما طرؽ التملك اؼبمنوعة ارعان.
فإنو ال جيوز أف ديلك بأم طريق منها .
كاغبرية الشخصية ال كجود ؽبا يف اإلسالـ ،فليس
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للمسلم حرية اخصية ،بل ىو مقيد دبا يراه الشرع ،فإ ذا مل يقم
بأ داء الصال ة أك الصياـ مثالن يعاقب كإذا سكر يعاقب كإذا زنا
يعاقب ،كإذا خرج اؼبرأ ة عارية أك متربجة تعاقب ،لذلك
فاغبريات اؼبوجود ة يف النأاـ الرأظبايل الغريب ال كجود ؽبا يف
اإلسالـ ،كىي تتناقض مع أحكاـ اإلسالـ تناقضان كليان .
كما أبرز أفكار اؼببدأ الرأظبايل :الدديقراطية .
رأي اإلسالم في الديمقراطية :
كالدديقراطية ىي حكم الشعب للشعب كبالشعب،
فأصل النأاـ الدديقراطي أف الشعب ىو الذ م ديلك اإلراد ة
كالسيا د ة ،كديلك التنفيذ  ،فهو الذ م ديلك تسيَت إرادتو ألنو
سيد نفسو ،كليس ألحد سيا د ة عليو ،كبذلك يكوف ىو اؼبشرع،
فيشرع الشرع الذ م يريد كيلغي كيبطل الشرع الذ م يريد إبطالو.
كؼبا كاف ال يستطيع ذلك بنفسو فإنو خيتار نوابان عنو ليقوموا
بالتشريع نيابة عنو .
كىو الذ م ديلك اغبكم كالتنفيذ ،كؼبا كاف ما اؼبتعذر أف
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يباار اغبكم بنفسو لذلك فإنو خيتار حكامان ليقوموا نيابة عنو
بتنفيذ التشريع الذ م ارعو الشعب ،كبذلك كاف الشعب مصد ر
السلطات يف النأاـ الرأظبايل الغريب ،فالشعب ىو السيد كىو
الذ م يشرع كحيكم .
كىذا النأاـ الدديقراطي ىو نأاـ كفر ،فهو ما كضع
البشر ،كليس ىو أحكامان ارعية ،لذلك كاف اغبكم بو حكمان
بالكفر ،ككان الدعوة إليو ىي دعوة لنأاـ كفر ،كؽبذا فال ذبوز
الدعوة إليو ،أك األخذ بو حباؿ ما األحواؿ .
كىذا النأاـ الدديقراطي ـبالف ألحكاـ اإلسالـ،
فاؼبسلموف مأموركف بتسيَت صبيع أعماؽبم بأحكاـ الشرع.
يسَت إرادتو كفق أكامر اهلل كنواىيو ،كاألمة
كاؼبسلم عبد هلل ،فهو ٌ
تسَت إرادهتا كفق ىواىا ،ألهنا ليس ؽبا السيا د ة،
ال سبلك أف ٌ
كالذ م يسػيٌػر إرادهتا ىو الشرع ألنو صاحب السيا د ة .لذلك
فإف األمة ال سبلك التشريع ألف اهلل ىو اؼبشرع ،كلو أصبع األمة
على إباحة ما حرـ اهلل ،مثل الربا أك االحتكار أك الزنا أك ارب
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اػبمر فال يكوف إلصباعها أية قيمة ألنو يتناقض مع أحكاـ
اإلسالـ .فإف أصرت على ذلك تقاتىل .
إالٌ أف اهلل سبحانو كتعاىل قد جعل السلطاف أم اغبكم
كالتنفيذ لألمة ،فجعل ؽبا حق اختيار اغباكم كتنصيبو ،ليقوـ
ارع اهلل ؽبا كيفية تنصيب
باغبكم كالتنفيذ نيابة عنها ،كقد ٌ
اغباكم بالبيعة .كهبذا يد رؾ الفرؽ بُت السيا د ة كالسلطة،
فالسيا د ة للشرع كالسلطة لألمة .
 الشيوعية :
الشيوعية مبدأ ما د م يقوـ على أساس إنكار كجود
ايء غَت اؼبا د ة ،كيعترب أف اؼبا د ة أزلية ،ال أكؿ ؽبا كال آخر،
كأهنا غَت ـبلوقة ػبالق ،كأنو ال يوجد خالق ،كما ال يوجد يوـ
قيامة .كتعترب أف الديا أفيوف الشعوب .
كىي مبدأ ما د م يقوـ على نأرية التطور اؼبا د م كالتطور
التارخيي ،فاؼبا د ة فيو ىي أصل األاياء صبيعها ،كأف األاياء
تصد ر عنها ،كتتولد بطريق التطور ،كأف النأاـ فيها يؤخذ ما
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أدكات اإلنتاج ،كأف األنأمة تتطور بتطور آالت اإلنتاج ،كأف
اجملتمع فيها ىو ؾبموعة عامة ،ما األرض ،كأدكات اإلنتاج،
كالطبيعة كاإلنساف ،ككلها ايء كاحد ىو اؼبا د ة ،كحُت تتطور
الطبيعة كما فيها يتطور معها اإلنساف ،كيتطور اجملتمع كلو .
لذلك كاف اجملتمع فيها خاضعان للتطور ،كحُت يتطور
اجملتمع يتطور الفرد معو ،فيدكر معو كما يدكر السا يف
الدكالب  .كالشيوعية سبنع سبلك أدكات اإلنتاج سبلكان فرديان،
كذبعلها ملكان للدكلة .
كاؼببدأ الشيوعي مبدأ كفر ،كأفكاره أفكار كفر ،كنأامو
نأاـ كفر ،كىو يتناقض مع اإلسالـ تناقضان كليان كجذريان يف
كلياتو كجزئياتو .
فاإلسالـ بػيػا كأنب أف اؼبا د ة ـبلوقة كليس أزلية ،كأهنا
ستفٌت ،كأف اإلنساف ـبلوؽ ػبالق ،كأف الكوف كما فيو ـبلوؽ
ػبالق ،كأف النأاـ إمنا ىو ما عند اهلل ،كليس ما تطور اؼبا د ة،
أك آلة اإلنتاج ،كال ما البشر ،كأف اجملتمع ىو إنساف كأفكار
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كمشاعر كأنأمة ،كأف الذ م حيدد اجملتمعات إمنا ىو النأاـ
الذ م يطبق عليها .فاجملتمع الذ م يطبق اإلسالـ يكوف ؾبتمعان
إسالميان مهما كان نوعية آلة اإلنتاج اؼبوجود ة فيو ،كاجملتمع
الذ م يطبق عليو النأاـ الرأظبايل يكوف ؾبتمعان رأظباليان ،كاجملتمع
الذ م يطبق عليو النأاـ الشيوعي ىو ؾبتمع ايوعي مع أف آلة
اإلنتاج اؼبوجود ة فيو ىي نفس آلة اإلنتاج اؼبوجود ة يف النأاـ
الرأظبايل .
 الحضارة و المدنية :
اغبضارة ىي ؾبموع اؼبفاىيم عا اغبيا ة .أما اؼبدنية فهي
األاكاؿ اؼبا دية احملسوسة اليت تستعمل يف اؤكف اغبيا ة.
كتكوف اغبضارة خاصة حسب كجهة النأر يف اغبيا ة،
فاغبضارة اإلسالمية ىي غَت اغبضارة الغربية ،كغَت اغبضارة
الشيوعية ،ألف لكل حضارة ما ىذه اغبضارات كجهة نأرىا
اػباصة ،كاؼبختلفة عا غَتىا ما اغبضارات األخرل .
لذلك ال جيوز للمسلمُت أف يأخذكا ايئان ما اغبضارة
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الغربية ،أك ايئان ما اغبضارة الشيوعية ،لتناقض ىاتُت اغبضارتُت
مع اإلسالـ .
أما اؼبدنية فإهنا إف نتج عا اغبضارة كالصور كالتمانيل
ؼبا فيو ركح ،فإهنا تعترب خاصة كال جيوز أف تؤخذ .فحضارة
اإلسالـ ربرـ صنع التمانيل كاقتناءىا ،كما ربرـ رسم كل ذ م
ركح ،بينما اغبضارة الغربية ،كاغبضارة الشيوعية تبيحها كال
ربرمها .
أمػػا إف كان ػ اؼبدنيػػة ناذبػػة عػػا العلػػم كتقدمػػو كالصػػناعة
كرقيهػػا ،كوسػػائل اؼبواصػػالت مػػا الطػػائرات كالسػػفا كالسػػيارات،
ككػػأ دكات اإلنتػػاج الصػػناعية كالزراعيػػة ككػػأ دكات اغبػػرب اؼبتػطػ ػورة،
كك ػ ػ ػػذلك صبي ػ ػ ػػع م ػ ػ ػػا تنتج ػ ػ ػػو العػق ػ ػ ػ ػوؿ البشػري ػ ػ ػ ػة م ػ ػ ػ ػا ـبػًتع ػ ػ ػ ػات
كمكتش ػ ػػفات نتيج ػ ػػة لتق ػ ػػدـ العل ػ ػػم ،كلرق ػ ػػي الص ػ ػػناعة ك ػ ػػالعقوؿ
اإللكًتكنية كغَتىا .
فجميع ىذه األاكاؿ ىي أاكاؿ عاؼبية ،كىي عبميع
العامل ،كال زبتص حبضارة ما اغبضارات ،أك بأمة ما األمم ،أك
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بديا ما األدياف ،بل ىي للبشرية صبعاء ،ألهنا ال عالقة ؽبا
باغبضارة ،كال بوجهة النأر عا اغبيا ة.
ل ػ ػػذلك جي ػ ػػوز أف تؤخ ػ ػػذ ألهن ػ ػػا ال تػتػع ػ ػ ػارض م ػ ػػع أحك ػ ػػاـ
اإلسالـ ،بل إف أخذىا كاجب على الكفاية .

أحكام في نظام الحكم في اإلسالم

 السلطان اإلسالمي :
لقد حدد اإلسالـ السلطاف اإلسالمي بأنو اغبكم دبا
أنزؿ اهلل ،قاؿ تعاىل         :
[        المائد ة ،]ٗ ٛ :كقا ؿ:



          

[         المائد ة ،]ٜٗ :كعلى
ذلك فكل سلطاف حيكم دبا أنزؿ اهلل ،أم حيكم بالكتاب كالسنة
ىو حكم إسالمي ارعي ،أم ىو سلطا ف إسالمي ارعي .
 شكل نظام الحكم في اإلسالم :
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كقد حدد اإلسالـ اكل نأاـ اغبكم بأنو نأاـ اػبػالفة،
كجعلو كحده نأاـ اغبكم للدكلة اإلسالمية .ركل مسلم عا أيب
حازـ قاؿ :قاعدت أبا ىريرة طبس سنُت فسمعتو حيدث عا
ِ
ك
النيب  قاؿَ « :كانَ ْ
وس ُه ْم النْبـِيَا ءُ ُكل َما َىلَ َ
س ُ
يل تَ ُ
ت بَـنُو إ ْس َرائ َ
نَبـِي َخلَ َفوُ نَبـِي َوإنوُ الَ نَبـِي بَـ ْع ِد ي َو َستَ ُكو ُن ُخلَ َفا ءُ تَ ْكثُـ ُر » [رواه مسلم]،
فهذا اغبديث صريح بأف اكل نأاـ اغبكم يف اإلسالـ بعد
الرسوؿ  ىو نأاـ اػبػالفة ،كيؤيد ذلك ما جاء يف أحا ديث
عديد ة ما جعل اإلمامة أم اػبػالفة ىي كحدىا نأاـ اغبكم
كو ُن بَـ ْع ِد ي أَئِمةٌ » [رواه الحاكم في
يف اإلسالـ ،كحديث « َسيَ ُ
المستد رك] ،كحديث «إذَا بُويِ َع لِ َخلِي َفـتَـْي ِن » [رواه مسلم] ،إىل غَت
ذلك ما األحا ديث الدالة على أف نأاـ اغبكم يف اإلسالـ ىو
نأاـ اػبػالفة ليس غَت.
 طريقة نصب الخليفة :
 كقد حدد اإلسالـ الطريقة اليت ينصب هبا اػبليفة بأهنا
البيعة عا نافع عا ابا عمر قاؿ :ظبع رسوؿ اهلل  يقوؿ:
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ت ِميتَةً َج ِاىلِيةً » [رواه مسلم]،
س في ُعنُ ِق ِو بَـ ْيـ َعةٌ َما َ
« َوَم ْن َم َ
ات َولَْي َ
ول الل ِو َ علَى الس ْم ِع
كعا عبا د ة با الصام قاؿ« :بَايَـ ْعـنَا َر ُس َ

ش ِط والْمك ِ
والط َ ِ ِ
وم أَ ْو
ْره َوأَ ْن الَ نُـنَاز َ
ِع الَ ْم َر أَ ْىلَوُ َوأَ ْن نَـ ُق َ
َ
اعة في ال َْمـ ْن َ َ َ َ
ِ
ِ
اف في اللو ل َْوَمةَ الَئِ ٍم » [رواه البخاري]،
نَـ ُق َ
ْحق َحـ ْيثُ َما ُكـنا الَ نَ َخ ُ
ول بـِال َ
اآلخ َر ِمْنـ ُه َما » [رواه مسلم]،
كيف حديث «إِ َذا بُويِ َع لِ َخلِي َفـتَـ ْي ِن فَاقْـتُـلُوا َ

فهذه األحا ديث صرحية الداللة بأف طريقة نصب اػبليفة ىي
البيعة كما انعقد إصباع الصحابة على ذلك .
كعليو فإف كل حكم كسلطاف قاـ على نأاـ اػبػالفة،
كجرل نصب اػبليفة فيو بطريق البيعة ،كحكم دبا أنزؿ اهلل أم
بالكتاب كالسنة ىو حكم إسالمي ارعي ،كسلطا ف إسالمي
ارعي .
ككل خليفة نصبو اؼبسلموف ،كبايعوه عا رضى فإنو يعترب
خليفة ارعان كذبب طاعتو .
يقر
 كعلى ذلك فالنأاـ اؼبلكي ليس نأامان إسالميان ،كال ٌ
اإلسالـ النأاـ اؼبلكي سواء كاف الػ ىمػلًك رمزان للدكلة يسود كال

61

حيكم كما ىو حاصل يف بريطانيا كإسبانيا ،ألف اػبليفة ليس
رمزان ،بل ىو حاكم كمنفذ لشرع اهلل نيابة عا األمة ،أك كاف
اؼبلك يسود كحيكم كما ىو حاصل يف السعودية كاألرد ف ،ألف
اػبليفة ال يرث اػبػالفة مَتانان كاؼبلوؾ ،بل خيتاره اؼبسلموف
كيبايعونو .كنأاـ الورانة غَت جائز يف اإلسالـ ،كما أف اػبليفة
حياسػبوف ،بل ىو خاضع ألحكاـ
ليس فوؽ القانوف كاؼبلوؾ ال ى
حياسب على كل تصرؼ ما تصرفاتو .
اهلل ،ى
 كذلك فإف النأاـ اعبمهورم ليس نأامان إسالميان ،كال
يقره اإلسالـ ،سواء أكاف نأامان رئاسيان كالواليات اؼبتحد ة ،أـ
ٌ
نأامان برؼبانيان كما ىو اغبا ؿ يف أؼبانيا الغربية .ألف النأاـ
اعبمهورم بشكليو قائم على أساس النأاـ الدديقراطي الذ م
جيعل السيا د ة للشعب ،بينما نأاـ اػبػالفة قائم على نأاـ
اإلسالـ الذ م جيعل السيا د ة للشرع ،كاػبليفة ال سبلك األمة عزلو،
كإف كاف ؽبا حق اختياره كؿباسبتو ،كالذ م يعزؿ اػبليفة ىو
اغبكم الشرعي ،أم إذا خالف الشرع ـبالفة تستوجب عزلو،
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كالذ م لو صالحية الب يف أف اػبليفة قد خالف الشرع ـبالفة
تستوجب عزلو ىي ؿبكمة اؼبأامل ،كىي اليت سبلك صالحية
عزلو .لقولو تعاىل       :
        
    

[         النساء ،]٘ ٜ :أ م
ردكه إىل حكم اهلل كحكم الرسوؿ  ، كالذ م ديثل حكم اهلل
ٌ
كحكم الرسوؿ  ىي ؿبكمة اؼبأامل ،أم ىي اليت سبلك
صالحية عزؿ اػبليفة ،بينما ديلك الشعب يف النأاـ اعبمهورم
عزؿ الرئيس .
كاػبليفة غَت ؿبدد دبد ة ،بل ىو ؿبدد بتطبيق اإلسالـ،
فإف مل يطبق اإلسالـ عزؿ كلو بعد اهر ما تنصيبو بينما رئيس
اعبمهورية مقيد دبد ة معينة .كعالكة على ذلك فإف رئيس
اعبمهورية يف النأاـ الربؼباين يكوف معو رئيس للوزراء كيكوف
رئيس اعبمهورية رمزان ال حيكم ،كيكوف اغباكم معو ىو رئيس
الوزراء بينما اػبليفة ىو اغباكم كىو الذ م يباار اغبكم كالتنفيذ
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بنفسو كال يكوف معو كزراء حيكموف دكنو .
أما النأاـ الرئاسي فإنو كإف كاف رئيس اعبمهورية ىو
الذ م يباار اغبكم لكنو يكوف معو كزراء ؽبم صالحية اغبكم
كيكوف ىو رئيسان ؽبم كيكوف ىو قائمان مقاـ رئيس اغبكومة،
كىذا خبالؼ نأاـ اػبػالفة فإف اػبليفة ىو الذ م يباار اغبكم
بنفسو كما معو يكونوف معاكنُت لو يستعُت هبم ،كال توجد ؽبم
صالحيات الوزراء يف النأاـ الدديقراطي اعبمهورم ،كحُت يتوىل
اػبليفة رئاستهم فإنو يتوالىا بوصفو رئيسان للدكلة ،كليس بوصفو
رئيسان للهيئة التنفيذية .
لػػذلك يوجػػد فػػرؽ كبػػَت بػػُت النأػػاـ اعبمهػػورم كبػػُت نأػػاـ
اػب ػ ػػالفة ،كعلػ ػػى ذلػ ػػك فػ ػػال جيػ ػػوز مطلق ػ ػان أف يقػ ػػاؿ عػ ػػا الدكلػ ػػة
اإلسالمية ،اعبمهوريػة اإلسػالمية ،كمػا ال جيػوز أف يقػاؿ إف نأػاـ
اغبكػ ػػم يف اإلسػ ػػالـ ىػ ػػو نأػ ػػاـ صبهػ ػػورم ،أك إف اإلسػ ػػالـ نأػ ػػاـ
صبهػػورم ،كذلػػك لوجػػود التنػػاقض التػػاـ بػػُت اإلسػػالـ كبػػُت النأػػاـ
اعبمهورم .
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 وحد ة دولة الخـالفة :
نأاـ اغبكم يف اإلسالـ ،الذ م ىو نأاـ اػبػالفة ىو نأاـ
كحد ة ،لدكلة كاحد ة ،كليس ىو نأامان اربا ديان .
كال جيوز أف يكوف للمسلمُت صبيعان يف الدنيا إال دكلة
إسالمية كاحد ة ،كال جيوز أف يكوف ؽبم يف الوق الواحد إال
خليفة كاحد ينفذ عليهم كتاب اهلل كسنة رسولو ،أم ينفذ الشرع
اإلسالمي .ألف الدليل الشرعي إمنا جاء بذلك كحرـ ما سواه .ؼبا
يركم عا عبد اهلل با عمرك با العاص يقوؿ :إنو ظبع رسوؿ اهلل
ِ
ص ْف َقةَ يَده َوثَ َم َرةَ قَـلْبـِِو فَـلْيُط ْعوُ
 يقوؿَ « :وَم ْن بَايَ َع إِ َم ًاما فَأَ ْعطَاهُ َ
ِ
آخ ُر يُـنَا ِز ُعوُ فَا ْض ِربُوا ُعنُ َق اآل َخ ِر» [رواه مسلم]،
اء َ
إن ْ
اسـتَطَا عَ فَإ ْن َج َ
كؼبا يركم عا أيب سعيد اػبد رم عا رسوؿ اهلل  أنو قا ؿ:
اآلخ َر ِمْنـ ُه َما » [رواه مسلم] ،كؼبا يركم
« إِذَا بُويِ َع لِ َخ ِلي َفـتَـ ْي ِن فَاقْـتُـلُوا َ
عا عرفجة قا ؿ :ظبع رسوؿ اهلل  يقوؿَ « :م ْن أَتَا ُك ْم َوأَ ْم ُرُك ْم
ج ِميع علَى رج ٍل و ِ
اعتَ ُك ْم
اح ٍد يُ ِري ُد أَ ْن يَ ُ
صا ُك ْم أَ ْو يُـ َفر َق َج َم َ
شق َع َ
َ ٌ َ َُ َ
فَاقْـتُـلُوهُ » [رواه مسلم] .
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كىذه األحا ديث صرحية يف أنو ال جيوز أف يكوف
للمسلمُت أكثر ما خليفة كاحد ،فإف جاء اخص آخر ينازعو
فيجب قتل الثاين ،أك إذا بويع الننُت فاألكؿ ىو اػبليفة ،كالثاين
يقتل إف مل يتنازؿ ،كإف قاـ أحد لينازع اػبليفة ،ليقسم الدكلة،
أك ليقيم نفسو خليفة كجب قتلو ،كصرحية يف أنو ال جيوز أف
يكوف ؽبم أكثر ما دكلة كاحد ة ،كصرحية يف كجوب أف تكوف
الدكلة اإلسالمية دكلة كحد ة ال دكلة اربا د مكوف ما كحدات .


قواعد الحكم في اإلسالم :

يقوـ نأاـ اغبكم يف اإلسالـ على أربع قواعد ىي :
ٔ .السيا د ة للشرع (ال للشعب) :
فالذ م يسػ ٌَت إرا د ة اؼبسلم كاألمة بشعوهبا اؼبختلفة ،ليس
اؼبسلم نفسو ،كال األمة اإلسالمية نفسها ،كال أم اعب ما
مسَتة
اعوهبا ،بل إف إرا د ة الفرد اؼبسلم ،كإرا د ة األمة اإلسالمية ٌ
بأكامر اهلل كنواىيو فقط ،لقولو تعاىل    :
[       النساء،]ٙ ٘ :
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كلقولو سبحانو :

       

[          الحزاب،]ٖ ٙ :
كقولو تعاىل        :
          
   

[       النساء ،]٘ ٜ :كلقولو 

يُـ ْؤِم ُن أَ َح ُد ُك ْم َحتى يَ ُكو َن َى َو ُاه تَـبَعاً لِ َما ِجْئ ُت بـِِو »

 « :الَ

[أخرجو الحسن بن

سفيان بسند صححو النووي] كىذه األدلة صرحية يف أف السيا د ة إمنا
ىي لشرع اهلل كليس ىي للشعب .
ٕ .السلطان لألمة :
كاضح أف السلطاف ،أم اغبكم إمنا ىو لألمة ما الطريقة
اليت عينها الشارع لنصب اػبليفة ما قبل األمة بالبيعة ،كما
كوف اػبليفة يأخذ السلطاف هبذه البيعة كحيكم األمة نيابة عنها،
ككوف اػبليفة إمنا يأخذ السلطاف هبذه البيعة دليل كاضح على أف
السلطاف لألمة تعطيو ما تشاء ،كما كردت أحا ديث صرحية
تؤمر األمَت ،كتنصبو كتبايعو .فقد ركل
تبُت أف األمة ىي اليت ٌ
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قاؿَ « :والَ يَ ِح ُّل لِثَالَثَةِ نَـ َف ٍر
عبد اهلل با عمرك أف النيب
يَ ُكونُو َن بـِأَ ْر ِ
ض فَالَ ةٍ إِال أَم ُروا َعلَْي ِه ْم أَ َحدى ْم » [رواه أحمد] ،كىذا



أحا ديث

صريح يف النص على أف التأمَت ما األمة ،كسبق
البيعة اليت تبُت أهنا إمنا تكوف ما األمة .
ٖ .نصب خليفة واحد فرض على المسلمين :
كقد مرت معنا أحا ديث نصب اػبليفة ،ككجوب أف
يكوف كاحدان ،نائبان عا اؼبسلمُت يف اغبكم ،كما دؿ على ذلك
إصباع الصحابة .
ٗ .للخليفة وحده حق تبني الحكام الشرعية فهو
الذ ي يسن الدستور وسائر القوانين :
كقد نب بإصباع الصحابة أف للخليفة كحده حق تبٍت
األحكاـ الشرعية اليت تطبق يف الدكلة ،كما ىذا اإلصباع
أ يّ ًخذت القواعد الشرعية اؼبشهورة( .أمر اإلمام يرفع الخالف)،
(أمر السلطان نافذ)( ،للسلطان أن يحدث من القضية بقد ر ما
يحدث من مشكالت).
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أجهزة الدولة اإلسالمية :
أجهزة دكلة اػبػالفة نالنة عشر جهازان كىي :
ُ -اػبليفة (رئيس الدكلة).
ِ -اؼبعاكنوف (كزراء التفويض).
ّ -كزراء التنفيذ .
ْ -الوال ة .
ٓ -أمَت اعبها د .
ٔ -األما الداخلي .
ٕ -اػبارجية .
ٖ -الصناعة .
ٗ -القضا ء .
َُ -مصا ٌف الناس (اعبهاز اإلدارم).
ُُ -بي اؼباؿ .
ُِ -اإلعالـ .
ُّ -ؾبلس األمة (الشورل كاحملاسبة).
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كقد أي ًخذت ىذه األجهزة للدكلة ما فعل الرسوؿ ، 
فقد كاف ىو رئيس الدولة ،كأمر اؼبسلمُت بأف يقيموا ؽبم خليفة،
كقد ع ٌُت أبا بكر كعمر معاونَـْين لو ،حيث قاؿ كما أخرج
اي ِم ْن أَ ْى ِل الَ ْر ِ
ض فَأَبُو بَ ْك ٍر َو ُع َم ُر » كالوزير
الًتمذ مَ « :وأَما َوِز َير َ
يف اللغة ىو اؼبعاكف ،كليس الوزير باالصطالح الدديقراطي الغريب.
كازبذ  ما كاف يسمى يف عهده كعهد اػبلفاء الرااديا
عُت الوالة على األقاليم
بالكاتب ،كىو دبثابة وزير التنفيذ ،كقد ٌ
فعُت معا ذان كاليان على اليما ،ككىل عتاب با أسيد كاليان على
ٌ
يعُت أمراء للحرب
مكة بعد فتحها ،كما أف الرسوؿ  كاف ٌ
والجها د ،وأقام جيشاً ،ككاف ىو  قائده الفعلي .ككذلك اىتم
 بالمن الداخلي كالشرطة ،ركل البخارم أف قيس با سعد
كاف يكوف بُت يد م النيب  دبنزلة صاحب الشرطة ما
األمَت .ككاف  يدير السياسة الخارجية ،كما أمر بصناعة
كعُت
العرا د ة (الدبابة) ،كقد توىل  القضاء بنفسو ٌ
اؼبنجنيق ك ٌ
عُت عليان قاضيان على اليما كقلد
قضا ة يقضوف بُت الناس فقد ٌ
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عُت كتابان إلدارة اؼبصاٌف،
غَته القضاء .أما الجهاز اإلداري فقد ٌ
ي
عُت معيقيب با أيب فاطمة كاتب نا
فقد
ائر
ك
الد
مديرم
دبقاـ
ا
و
كان
ك
ٌ
كعُت حذيفة با اليماف كاتبان على خرص شبار
على الغنائمٌ ،
اغبجاز .ككاف  يتوىل أمر المال أك يويل ما يقوـ بو ،فيوضع
يف اؼبسجد كيوزع ،أك يف خزانة كيقسم ،كيف عهد الرااديا صار
يسمى اؼبكاف بيت المال كما ذكر ابا سعد يف الطبقات.
ككذلك كاف موضوع اإلعالم ،كخباصة يف األمور اؼبهمة ،بردىا
إىل الرسوؿ  كأكيل األمر كما يف اآلية     
           

[   النسا ء ،]ٛ ٖ :ككما كرد يف بعض األحا ديث .أما
معُت دائمان كلكنو كاف
مجلس المة فلم يكا للرسوؿ  ؾبلس ٌ
يستشَت اؼبسلمُت حينما يريد ،فقد صبعهم كاستشارىم يوـ أحد،
كصبعهم كاستشارىم يف غَت ذلك ،ككاف أحيانان يدعو أاخاصان
معيٌنُت بشكل دائمي يستشَتىم ،ككانوا نقباء القوـ منهم ضبزة،
كأبو بكر كعمر ،كجعفر كعلي كابا مسعود كسلماف ،كعمار،
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كحذيفة كأبو ذر كاؼبقد اد ،كسعد با عبا د ة ،كسعد با معا ذ،
فكانوا دبثابة ؾبلس يستشَتىم فيو .
 الحزاب السياسية
للمسلمُت اغبق ارعان يف إقامة أحزاب سياسية ،حملاسبة
اغبكاـ ،أك للوصوؿ إىل اغبكم عا طػريػق األمػة ،على ارط أف
يكوف أساس ىذه األحػزاب قػائمػان على العقيد ة اإلسالمية ،كأف
تكػوف األحكاـ كاؼبعاعبات اليت تتبناىا أحكامان ارعية،
كمعاعبات ارعية ،كال حيتاج إنشاء اغبػزب إىل ترخػيػص بل
يكفي فيو إعالـ اغباكم ،كجيػوز أف تكػوف األحػزاب متعد د ة،
لقولو تعاىل         :
[         آل عمران] .
 محاسبة الحكام
لقػد فػرض اهلل سػبحػانػو كتعػاىل طاعة اغبكاـ ،كأكجػب
ؿباسبتهم على أعماؽبم كتصرفاهتم .كقػد أمػر اؼبسلمُت أمران جازمان
بأف حيػاسػبوا اغبكاـ ،كأف يغػيٌػركا عليهم إذا ىضموا حقوؽ
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الرعية ،أك قصركا بواجباهتم اوىا ،أك أمهلوا اأنان ما اؤكهنا ،أك
خالفوا حكمان ما أحكاـ اإلسالـ ،أك حكموا بغَت ما أنزؿ اهلل.
ضل الْ ِج َها دِ َكلِمةُ حق ِع ْن َد س ْلطَ ٍ
ِ
ان َجائِ ٍر »
َ َ
ُ
قا ؿ  « : أَالَ إن أَفْ َ َ
الش َه َد ِاء َح ْم َزُة بْ ُن َع ْب ِد الْ ُمطلِ ِ
[رواه أحمد] ،كقاؿَ « :سـي ُد ُّ
ال
ب َوَر ُج ٌل قَ َ
إِلَى إِ َم ٍام َجائِ ٍر فَأََم َرهُ َونَـ َهاهُ فَـ َقتَـلَوُ » [الحاكم في المستد رك] .

 طـاع ـ ـ ـة م ـ ــن يحك ـ ــم باإلس ـ ــالم ف ـ ــرض م ـ ــا ل ـ ــم ي ـ ــأمر
بمعصية
طاعة اغباكم اؼبسلم الذ م حيكم دبا أنزؿ اهلل فرض على
اؼبسلمُت ،ما مل يأمر دبعصية ،كما مل يأهر الكفر البواح يف
حكمو ،قاؿ تعاىل       :
[      النساء ،]٘ ٜ :فالطاعة للحاكم اؼبسلم
الذ م حيكم دبا أنزؿ اهلل مطلقة إال يف حالة أمره دبعصية فإنو ال
اعةُ
ذبوز طاعتو يف اؼبعصية اليت أمر هبا .قاؿ  « : الس ْم ُع َوالط َ
َعلَى الْمرِء الْمسلِ ِم فِيما أَحب أَو َك ِرَه إِال أَ ْن يـ ْؤمر بـِم ْع ِ
صـيَـ ٍة فَِإ ْن أُِم َر
َ َ ْ
َْ ُ ْ
ُ ََ َ
بـِم ْع ِ
اعةَ » [رواه أحمد] .
صـيَـ ٍة فَالَ َس ْم َع َوالَ طَ َ
َ
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 الخروج على من يحكم باإلسالم حرام إال إذا حكم
بالكفر الصراح
كقد حرـ اإلسالـ اػبركج على اغباكم ،ما داـ حيكم
باإلسالـ ،كلو ظلم ،فإنو حياسب على ظلمو ،كال جيوز اػبركج
ِ
اع ِة قِي َد
ْج َم َ
عليو كمقاتلتو على ظلمو .قاؿ َ « : م ْن َخ َر َج م َن ال َ
ِشْب ٍر فَـ َق ْد َخلَ َع ِربْـ َقةَ ا ِإل ْسالَِم من ُعنُِق ِو إلَى أَ ْن يَـ ْرِج َع » [رواه أحمد]،
كقد كرد النهي صرحيان يف األحا ديث عا مقاتلة اغبكاـ كإف
ظلموا ،إال يف حالة كاحد ة كىي حالة ما إذا حكموا بالكفر
البواح ،أم الذ م ال اك يف أنو كفر بالدليل القاطع .قاؿ : 
ف بَ ِر َئ َوَم ْن أَنْ َك َر َس ِل َم
« َستَ ُكو ُن أَُم َراءُ فَـتَـ ْع ِرفُو َن َوتُـ ْن ِك ُرو َن فَ َم ْن َع َر َ
ِ
َكن من ر ِ
صل ْوا » [رواه
ض َي َوتَابَ َع قَالُوا أَفَالَ نُـ َقاتِلُ ُه ْم قَ َ
ال الَ َما َ
َول ْ َ ْ َ

مسلم] ،كالصال ة كناية عا اغبكم باإلسالـ .كيف حديث عوؼ
ول الل ِو أَفَالَ نُـنَـابـِ ُذ ُى ْم
با مالك الذ م ركاه مسلم «قِـيـ َل يَا َر ُس َ
بـِالسـْيـ ِف فَـ َق َال الَ َما أَقَ ُاموا فِي ُك ْم الصالَ ةَ » كيف حديث عبا د ة با
احا ِع ْن َد ُك ْم ِم َن
الصام « َوأَ ْن الَ نُـنَاز َ
ِع الَ ْم َر أَ ْىلَوُ إِال أَ ْن تَـ َرْوا ُك ْف ًرا بَـ َو ً
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الل ِو فِ ِيو بُـ ْرَىا ٌن » [رواه البخاري] .

أحكا م في النظا م االقتصاد ي في اإلسالم

كقد كضع اغبزب مقدمة طويلة لكتابو النأاـ االقتصا د م
يف اإلسالـ ،خصصها لنقض األفكار االقتصا دية للنأاـ
االقتصا د م الرأظبايل ،كللنأامُت االقتصا ديُت الشيوعي
كاالاًتاكي ،كبُت فسا د ىذه األفكار االقتصا دية صبيعها ،كما
بُت مناقضتها ألفكار النأاـ االقتصا د م يف اإلسالـ كأحكامو .
كىذه بعض األفكار كاألحكاـ يف النأاـ االقتصا د م يف
اإلسالـ :
 سياسة االقتصا د في اإلسالم
سياسة االقتصا د يف اإلسالـ ىي ضماف ربقيق إاباع
صبيع اغباجات األساسية لكل فرد إاباعان كليان ،كسبكينو ما
إاباع اغباجات الكمالية بقد ر ما يستطيع ،باعتباره يعيش يف
ؾبتمع إسالمي معُت ،لو طراز خاص ما العيش .
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لذلك فػإف األحكاـ الشػرعػية قػد ضمن إاباع
اغباجات األساسية ،ما مأكل كمسكا كملبس لكل فرد إاباعان
كليان ،كذلك بفرض العمل على القا در حىت يوفر اغباجات
األساسية لو كؼبا ذبب عليو نفقتهم ،كفرضها على اؼبولود لو،
كعلى الوارث إف مل يكا قا دران على العمل ،أك على بي اؼباؿ
إف مل يوجد ما ذبػب عليو نفقتو .كهبذا ضػمػا اإلسالـ لكل فرد
بعينو أف يشبع اغباجات اليت ال بد لإلنساف أف يشبعها .
 المشكلة االقتصا دية في نظر اإلسالم
ىػ ػ ػي تػوزيػ ػ ػع األم ػ ػواؿ كاؼبنػ ػػافع علػ ػػى صبػيػ ػ ػع أف ػ ػراد الرعيػ ػػة،
كبتعب ػ ػػَت آخ ػ ػػر ف ػ ػػإف اؼبش ػ ػػكلة االقتص ػ ػػا دي ػ ػػة ى ػ ػػي توزي ػ ػػع الث ػ ػػركة،
مهما .
كليس إنتاج الثركة ،كإف كاف انتاجها ًّ
 أصل ملكية المال
اؼباؿ أساسان فبلوؾ هلل كحده ،كاهلل قد استخلف فيو بٍت
اإلنساف ،فصار ؽبم هبذا االستخالؼ حق ملكيتو ،كاهلل ىو
الذ م ًأذ ىف للفرد حبيازتو ،فصار لو هبذا اإلذف اػباص ملكيتو
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بالفعل .قاؿ تعاىل         :
[النور ،]ٖ ٖ :فنػسػب اؼبػا ؿ إلػيػو تعاىل كقا ؿ   :
[     الحديد ،]ٚ :فجعل الناس خلفاء يف

اؼبا ؿ عا اهلل تعاىل ،فإنو ىو الذ م استخلفهم .
 أنواع الملكية
اؼبلكية نالنة أنواع :ملكية فردية ،كملكية عامة ،كملكية
دكلة .
أوالًـ الملكية الفردية :
ىي إذ ف الشارع لإلنساف باالنتفاع بالعُت استهالكان
كمنفعة كمبا دلة .كقد جعل اإلسالـ التمػلك للػفػرد حقان ارعيان،
فلو أف يتملك أمواالن منقولة كاألنعاـ كالنقود كالسيارات
كاؼبالبس ،كما لو أف يتملك أمواالن غَت منقولة ،كاألرض كالبي
كاؼبصنع .كقد جعل الشرع للفرد سلطانان على ما ديلك للتصرؼ
فيو ،إال أف الشارع قد حدد األسباب اليت جيوز أف يتملك هبا
اإلنساف اؼباؿ ،كأف ينميو ،كما حدد كيفية التصرؼ يف ىذا
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اؼبا ؿ .

 أسباب التملك
كق ػ ػػد ح ػ ػػدد الش ػ ػػارع األس ػ ػػباب ال ػ ػػيت جي ػ ػػوز لإلنس ػ ػػاف أف
يتملك هبا ،كاألسباب اليت ينمي هبا أموالو .
فجعل ما أسباب التملك العمل بأنواعو للنفس ،كعند
اآلخريا ،كما العمل إحياء اؼبوات ،كالصيد ،كاستخراج ما يف
باطا األرض ،كالسمسرة كالداللة كاؼبضاربة كاؼبساقا ة .
كما جعل الشارع ما أسباب التملك اإلرث ،كاغبػا جة
للماؿ مػا أجػل اغبػيا ة ،كإعطاء الدكلة ما أمواؽبا للرعية،
كاألمواؿ اليت يأخذىا األفراد دكف مقابل جهد أك ماؿ كأمواؿ
اؽببات كاؽبدايا كالوصايا كاألعطيات كالديات كاؼبهر كاللقطة .
كقد جعل الشارع الزراعة كالتجارة كالصناعة ما أسباب
تنمية اؼباؿ ككسبو كحدد الكيفية اليت ينمى هبا اؼباؿ يف ىذه
الطرؽ ،كما حدد الطرؽ اليت دينع اؼبسلم ما أف ينمي فيها
أموالو ،أك أف يتخذىا كسيلة للكسب ،فمنع كسب اؼباؿ كتنميتو
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بالطرؽ التالية :
 الشركات الرأسمالية المساىمة :
إف اركات اؼبسامهة اركات حيرمها اإلسالـ كال جييزىا
ألهنا غَت مستوفية صبيع اركط االنعقا د ،كاركط الصحة اليت
جاء هبا النص الشرعي ،ألف اركات اؼبسامهة ال يتحقق فيها
أركاف العقد اليت ىي اإلجياب كالقبوؿ ،فهي تتم ما جانب
كاحد كىو اؼبساىم ،إذ دبجرد أف يوقع الشخص على اركط
الشركة يصَت اريكان ،كدبجرد اراء الشخص للسهم يف الشركة
يصَت اريكان ،فهي عند الرأظباليُت ما قبيل اإلرا د ة اؼبنفر د ة،
كليس يف اركة اؼبسامهة عاقداف بل متصرؼ كاحد ،كليس فيها
إجياب كقبوؿ ،بػل قبوؿ فحسػب ،كليس فيها ما ؿ كبد ف ،بل
ماؿ فقط .
كالشركة ارعان ال بد أف تكوف بإجياب كقبوؿ ما عاقديا
مثل البيع كاإلجارة ،كما ااكل ذلك ما العقود ،كال بد أف
تكوف بُت بدنُت ،أك بُت ماؿ كبد ف ،كال جيوز أف تكوف بُت
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األمواؿ دكف بد ف .
لذلك فإف اركة اؼبسامهة الرأظبالية مل تػنػعػقػد ،لفقداهنا
ركنان ما أركاف العقد ،فكان باطلة .ككان حرامان .فإهنا
ؼبخالفتها الشػرع تعػتػرب فبا هنى اهلل عنو ،ففػيها ترؾ ما أمػر اهلل بػو
مػا اػركط انعقا د الشركة ،كفيها فعل ؼبا هنى اهلل عنو ،كىو
ـبالفة أمره .قاؿ تعاىل       :
[        النور] .
 كذلك منع الشارع كسب اؼباؿ كتنميتو عا طريق الربا أك
االحتكار ،أك القمار ،أك الغش ،أك التدليس ،أك الغنب
الفاحش ،أك بيع اػبمر أك اػبنزير أك اؼبيتة أك بيع الصلباف أك
اجرة عيد اؼبيالد ،أك عا طريق السرقة أك النشل ،أك
االختالس ،أك الراوة ،أك الغلوؿ .
ثانياًـ الملكية العامة :
النوع الثاين ما أنواع اؼبلكية ىو اؼبلكية العامة .
كىي األعياف اليت جعل الشارع ملكيتها عبماعة
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اؼبسلمُت .كجعلها مشًتكة بينهم ،كأباح لألفراد أف ينتفعوا منها،
كمنعهم ما سبلكها .
كىذه األعياف تتمثل يف نالنة أنواع رئيسية ىي :
ُ .مرافق اعبماعة اليت ال تستغٍت حيا ة اعبماعة اليومية
عنها ،كتتفرؽ عند فقدىا ،كاؼباء .قاؿ رسوؿ اهلل : 
«ال ُْم ْسلِ ُمو َن ُش َرَكا ءُ فِي ثَالَ ٍث الْ َما ءِ َوالْ َك ِل َوالنا ِر » [رواه أحمد]،
كاألمر ال يقتصر على ىذه الثالث ،بل يشمل كل ما فيو حاجة
اعبماعة كيلحق هبذا النوع كل آلة تستعمل فيو فإهنا تأخذ
حكمو كتكوف ملكية عامة كآالت ضخ اؼبياه العامة كأنابيب
توصيلها ،كآالت مولدات الكهرباء ما مساقط اؼبياه كأعمدهتا
كأسالكها .
ِ .األعياف اليت تكوف طبيعة تكوينها سبنع اختصاص
األفراد حبيازهتا .كالبحار كاألهنار كالساحات العامة ،كاؼبساجد،
كالطرؽ العامة ،قاؿ ِ « : منى ُمـنَا خُ َم ْن َسبَ َق » [رواه الترمذ ي
ً
وابن ماجو والحاكم في المستد رك] .
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كيلحق هبذا النوع ما اؼبلكيات العامة القطارات كأعمد ة
الكهرباء كأنابيب اؼبياه كقساطل اجملارم اليت سبر بالطريق العاـ
فإهنا تكوف ملكية عامة تبعان لكوف الطريق ملكية عامة ،كال جيػوز
أف خيػتص هبا فػرد ،كال أف حيػمي فبا ىػو لعػمػوـ الناس ،قا ؿ
 « : الَ ِحـ َمـى إِال لِل ِو ولَِر ُسـولِوِ » [رواه البخـاري] ،فػا غب ػ مى ال
جيػوز لغَت الدكلة .
ّ .اؼبعا دف العً ٌد اليت ال تنقطع :
كىي اؼبعا دف الكثَتة ،غَت ؿبدكد ة اؼبقدار ،فإهنا تكوف
فبلوكة عبميع اؼبسلمُت ،كال جيوز أف ديلكها األفراد ،أك الشركات،
كما ال يعطى امتياز استخراجها كتصنيعها كاحتكار توزيعها
ألفراد أك اركات بل جيب أف تبقى ملكية عامة عبميع
اؼبسلمُت ،مشًتكة بينهم ،كأف تقوـ الدكلة باستخراجها بنفسها
أك بواسطة أ يّجراء كبيعها نيابة عا اؼبسلمُت ككضع كارداهتا يف
بي اؼباؿ .كال فرؽ يف ىذه اؼبعا دف بُت أف تكوف ظاىرة كاؼبلح
كالكحل ،أك تكوف يف باطا األرض كأعماقها كال يتوصل إىل
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استخراجها إال دبشقة كمؤكنة كبَتة مثل الذىب كالفضة كاغبديد
كالنحاس كالرصاص كاليورانيوـ كالنفط كغَتىا ما اؼبعا دف ،كدليل
ض بٍ ًا ىضب واؿ «أَن وُ َوفَ َد إِلَى َر ُس ِول الل ِو 
ذلك ما ركم عا أىبٍػيى ى

ِ
ول الل ِو أَتَ ْد رِ ي َما
ال َر ُج ٌل يَا َر ُس َ
ْح فَـلَما أَ ْدبَـ َر قَ َ
فَ ْ
اسـتَـ ْقطَ َعوُ فَأَقْطَ َعوُ الْمل َ
ال فَـرجع فِ ِ
ِ
يو » [أخرجو ابن حبان في
أَقْطَ ْعتَوُ إِن َما أَقْطَ ْعتَوُ ال َْما ءَ الْعد قَ َ َ َ َ

صحيحو] .
أما اؼبعا دف القليلة ؿبدكد ة اؼبقدار كعركؽ الذىب كالفضة
فإهنا تكوف ما اؼبلكيات الفػردية .كجيوز أف ديلكها األفراد ،كما
ملٌك رسوؿ اهلل  بالؿ با اغبارث اؼبزين معا دف القبلية ما
نا حية الػفػرع با غبجاز ،ككاف بالؿ قػد سػأ ؿ رسػوؿ اهلل  أف
يقػطػعػها لو فأقطعو إياىا ،كملكها لو .
 كيفية االنتفاع بالملكية العامة
دبا أف اؼبلكية العامة ملك عبميع اؼبسلمُت ،مشًتكة بينهم
فإف لكل فرد أف ينتفع ما ىذه اؼبلكية العامة .فإف كان أعياف
ىذه اؼبلكية فبا يسهل على اإلنساف أف ينتفع منها مباارة بنفسو
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كاؼباء كالكأل كالنار كالطرقات العامة كاألهنار كالبحار فللشخص
أف ينتفع ما ذلك بنفسو .
كإف كان أعياف اؼبلكية العامة فبا ال يسهل على الفرد
االنتفاع هبا مباارة كالنفط كاؼبعا دف فإف الدكلة تستخرجها
كتضع كارداهتا يف بي اؼباؿ كينفق منها اػبليفة دبا حيقق مصلحة
اؼبسلمُت .كديكا أف يسَت يف توزيع منتجاهتا ككارداهتا على النحو
التايل :
ُ .ينػفػق على ما يتعػلق بإ دارة أعيا ف اؼبلكية العامة
كاستخراجها ما بنايات كموظفُت كمستشاريا كخرباء كآالت
كمصانع .
ِ .ينفق على اؼبسلمُت الذيا ىم اؼبالكوف ؽبذه
اؼبلكيات العامة فلو أف يوزع عليهم ما أعياف ىذه اؼبلكية كاؼباء
كالغاز كالنفط كالكهرباء بدكف شبا أك أف يوزع عليهم نقودان ما
كارداهتا حبسب ما يرل فيو اػبَت كاؼبصلحة للمسلمُت .
ّ .حيمى منها للصرؼ على اعبها د كما يتطلبو ما
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مصانع للسالح كلتكويا اعبيش ،كلنفقات بي اؼباؿ اليت جيب
على بي اؼباؿ اإلنفاؽ عليها يف حاؿ كجود اؼباؿ كعدمو .كاليت
جيب على اؼبسلمُت اإلنفاؽ عليها يف حاؿ عدـ كجود ماؿ يف
بي اؼبا ؿ .
ثالثاًـ ملكية الدولة
ىذا ىو النوع الثالث ما أنواع اؼبلكية كىو ملكية الدكلة،
كىي كل عُت ما أرض أك بناء تعلق بو حق لعامة اؼبسلمُت .كال
تكوف داخلة يف اؼبلكية العامة .فملكية الدكلة ىي أعياف تقبل
التملك الفرد م كاألرض كالبناء كاألاياء اؼبنقولة .لكا ؼبا تعلق
هبا حق لعامة اؼبسلمُت صار تدبَتىا كالقياـ على اؤكهنا
كالتصرؼ فيها موكوالن إىل اػبليفة ،أم إىل الدكلة ألنو صاحب
الصالحية يف التصرؼ يف كل ما يتعلق بو حق لعامة اؼبسلمُت،
كذلك كالصحارل ،كاعبباؿ ،كاواطئ األهنار كموات األرض غَت
اؼبملوكة لألفراد ،كاألبنية كاؼبسقفات اليت تشًتيها الدكلة ،أك
تعمرىا أك تستويل عليها ما األعداء يف اغبرب كأبنية دكائر
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الدكلة كاؼبدارس كاؼبستشفيات كما ااكلها .
كللدكلة أف سبلٌك ما أمالكها فبا ديلك لألفراد ما أرض
كبناء فإف للخليفة أف ديلك منها األفراد سبليك رقبة كمنفعة ،أك
سبليك منفعة دكف سبليك الرقبة ،أك يسمح ؽبم بإ حياء األرض
اؼبوات كسبػلكها ،يتصػرؼ يف ذلك دبا فيو مصلحة اؼبسلمُت .
 الراضي :
لألراضي رقبة كمنفعة ،فرقبتها ىي أصلها كمنفعتها ىي
استعماؽبا يف الزراعة كغَتىا كقد أباح اإلسالـ ملكية رقبة
األرض ،كما أباح ملكية منفعتها .ككضع لكل منهما أحكامان
خاصة هبا .
 أنواع الراضي :
األراضػي نػوعػاف :أرض عػش ػريػة ،كأرض خراجية .
أوالً -الرض العشرية :
ىػ ػ ػػي األرض ال ػ ػ ػػيت أس ػ ػ ػػلم أىله ػ ػ ػػا عليه ػ ػ ػػا كإنػدكنػيػس ػي ػ ػ ػ ػا،
كأرض جػزيػرة العرب .كاألرض اؼبوات اليت حيييها اإلنساف .
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كاألرض العشرية سبلك رقبتها كمنفعتها كذبػب فيها الزكا ة
على ناتػج األرض كىو العشر إف سقي دباء السماء أك نصف
العشر إف سقي باآلالت .
ثانياً -الرض الخراجية :
ىي األرض اليت فتح حربان ،أك صلحان ،ما عدا جزيرة
العرب ،كالعراؽ كالشاـ كمصر كغَتىا ما البالد اؼبفتوحة ىعنوة .
كاألرض اػبراجية رقبتها فبلوكة للمسلمُت ،كالدكلة نائبة يف
ملكية الرقبة عنهم .كجيوز لألفراد أف ديلكوا منفعة األرض
اػبراجية .
كجي ػ ػ ػ ػ ػػب يف األرض اػبراجي ػ ػ ػ ػ ػػة اػبػ ػ ػ ػ ػ ػراج كى ػ ػ ػ ػ ػ ػو مػق ػ ػ ػ ػ ػ ػدار
تفرض ػ ػػو الدكل ػ ػػة عل ػ ػػى األرض ،كم ػ ػػا ذب ػ ػ ػب الزك ػ ػػا ة عل ػ ػػى الن ػ ػػاتج
فيها بعد إخراج اػبراج منو إذا بلغ النصاب .
كحيق لكل فرد االنتفاع باألرض العشرية بيعان كمَتانان كىبة
كما حيق لو االنتفاع دبنفعة األرض اػبراجية بيعان كاراء كمَتانان
كسائر األمواؿ األخرل .
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 المصانع :
جيوز أف تكوف اؼبصانع فبلوكة ملكية فردية ،كمصانع
السيارات أك األناث ،أك اػبياطة أك اؼبعلبات أك غَتىا ما
اؼبصانع اليت سبلك فرديان .
كجيوز أف سبلك اؼبصانع للدكلة كأف سبلك الدكلة مصانع
السالح أك مصانع استخراج النفط أك اؼبعا دف أك غَت ذلك ما
اؼبصانع .
كتكوف اؼبصانع فبلوكة ملكية عامة ،عندما تكوف تنتج
ما د ة اؼبلكية العامة مثل مصانع اغبديد كالنحاس كالذىب
كالفضة كمصانع استخراج النفط كغَتىا ما أعياف اؼبلكية
العامة .
كتكوف ملكية ىذه اؼبصانع تبعان ؼبلكية اؼبا د ة اليت
تنتجها ،اتبػاعػان لقاعد ة (أن المصنع يأخذ حكم ما ينتج).
 بيت المال :
كاردات بي اؼباؿ ىي :
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 . 1األنفاؿ كالغنائم كالفيء كاػبمس .
 . 2اػبراج .
 . 3اعبزية .
 . 4كاردات اؼبلكيات العامة بأنواعها ،كتوضع يف باب
خاص هبا .
 . 5كاردات أمالؾ الدكلة ما أرض كبناء كغَتىا .
 . 6العشور اليت تؤخذ على حدكد البالد .
 . 7طبس الركاز كاؼبعد ف .
 . 8الضرائب .
 . 9أمواؿ الزكا ة كتوضع يف باب خاص هبا .
 وجوب أن يكون النقد ذىباً وفضة :
كاف اؼبسلموف ما أياـ الرسوؿ  قد ازبذكا كحد ة
الذىب ،ككحد ة الفضة أساسان للنقد عندىم ،فاستعملوىا جنبان
إىل جنب ،غَت أهنم كانوا يتخذكف ما الدنانَت البيزنطية،
كالد راىم الكسركية نقدان ؽبم ،كمل يسكوا نقدان خاصان هبم منذ
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أياـ الرسوؿ  حىت أياـ عبد اؼبلك با مركاف .ففي عهده
ضرب عبد اؼبلك نقدان إسالميان خاصان ،جعلو على اكل معُت
كطراز خاص ،نقشو بنقوش إسالمية خاصة ،كجعلو قائمان على
كحد ة الذىب ،ككحد ة الفضة ،بوزف الدينار كالد رىم الشرعيُت .
كقد ربط اإلسالـ أحكامان ارعية بالذىب كالفضة
باعتبارمها ذىبان كفضة ،كباعتبارمها نقدان كعملة ،كأشبانان لألاياء،
فحرـ كنزمها ،كربط هبما أحكامان معينة نابتة ال
كأجرة للجهدٌ ،
تتغَت ففرض الزكا ة فيهما باعتبارمها نقديا ،كأشبانان للمبيعات،
كعُت ؽبما نصابان معينان ما دنانَت الذىب ،كد راىم الفضة،
كحُت فرض الدية جعلهما يدفعاف فيها ،كعُت ؽبا مقداران معينان
ما الذىب ىو ألف دينار كمقداران معينان ما الفضة ىو اننا عشر
ألف د رىم .كحُت أكجب القطع يف السرقة ،عُت اؼبقدار الذ م
تقطع فيو يد السارؽ ما الذىب بربع دينار ،كما الفضة بثالنة
د راىم ،كحُت قرر أحكاـ الصرؼ يف اؼبعامالت النقدية جعلها
يف الذىب كالفضة .
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فربط اإلسالـ ؽبذه األحكاـ الشرعية بالذىب كالفضة
بوصفهما نقديا كعملة للتداكؿ كأشبانان للمبيعات ىو إقرار ما
الرسوؿ  عبعل الذىب كالفضة مها الوحد ة القياسية النقدية،
اليت تقد ر هبا أشباف السلع كأجرة اعبهد .
كىذا داؿ على اعتبار أف النقد يف اإلسالـ ىو الذىب
كالفضة ،ألف صبيع األحكاـ اليت ارتبط بالنقود ربط بالذىب
كالفضة .
كعليو فإف على اؼبسلمُت أف يكوف نقدىم ىو الذىب
كالفضة ،كعلى دكلة اػبػالفة أف ذبعل نقدىا ىو الذىب كالفضة،
كأف تسَت على قاعد ة الذىب كالفضة ،كما كاف اغب اؿ أياـ
الرسوؿ  كاػبلفاء ما بعده .كعليها أف تسك الدنانَت
كالد راىم على اكل معُت كطراز خاص بدكلة اػبػالفة ،كأف
ذبعل كزف الدينار ىو كزف الدينار الشرعي ِٓ ْ,غرامان للدينار
الواحد الذ م ىو كزف اؼبثقاؿ ،كأف ذبعل كزف د رىم الفضة ىو
كزف الد رىم الشرعي الذ م يطلق عليو كزف سػبعة أم كل عشرة
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د راىم منها كزف سبعة مثاقػيل فتسك الد رىم بوزف ٕٓ ِٗ,
غرامان للد رىم الواحد .
كقاعد ة الذىب كالفضة ىي كحدىا القا درة على القضاء
على اؼبشاكل النقدية ،كعلى ظاىرة التضخم الشديد ة اليت تعم
العامل ،كعلى إجيا د استقرار نقد م ،كنبات ألسعار الصرؼ
كتقدـ التجارة الدكلية .كبقاعد ة الذىب كالفضة كحدىا ديكا
القضاء على ربكم أمريكا كالدكالر األمريكي يف النقد الدكيل،
كيف التجارة الدكلية كيف االقتصا د العاؼبي ،ففي العود ة إىل قاعد ة
الذىػب ىذه يفػقػد الدكالر أية قيمة تأنَتية لو يف العامل .

سياسة التعليم

جيب أف يكوف األساس الذ م يقوـ عليو منهج التعليم
ىو العقيد ة اإلسالمية ،فتوضع مواد الد راسة ،كطرؽ التعليم
صبيعها على الوجو الذ م ال حيدث أم خركج يف التعليم عا ىذا
األساس .
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فسياسة التعليم ىي تكويا العقلية كالنفسية اإلسالمية،
فتوضع صبيع مواد الد راسة اليت يراد تد ريسها على أساس ىذه
السياسة .
كالغاية ما التعليم ىي إجيا د الشخصية اإلسالمية،
كتزكيد النٌاس بالعلوـ كاؼبعارؼ اؼبتعلقة بشؤكف اغبيا ة ،كعليو
فيجب تعليم الثقافة اإلسالمية يف صبيع مراحل التعليم .
 أفكـ ـ ــار وأحكـ ـ ــا م فـ ـ ــي العالقـ ـ ــات العامـ ـ ــة والسياسـ ـ ــة
الخارجية :
السياسة ىي رعاية اؤكف األمة كالدكلة يف الداخل
كاػبارج ،كتكوف ما الدكلة بتطبيق النأاـ على النٌاس كرعاية
اؤكهنم كقضاء مصاغبهم يف الداخل ،كدبعرفة اؼبوقف الدكيل،
كسياسة الدكؿ الكربل كاؼبؤنرة فيو ،كبناء عالقات خارجية مع
الدكؿ كفق ما يتطلبو ضبل الدعوة إىل العامل بالدعوة كاعبها د .
كتكوف السياسة ما قبل األمة ،كما قبل األحزاب
اؼبوجود ة فيها دبحاسبة اغباكم على رعايتو لشؤكهنا ،كعلى ما قاـ
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بو ما تصرفات كأعماؿ ،كتقدمي النصح لو ،كباالىتماـ بشؤكف
اؼبسلمُت كأمرىم .
 دار اإلسالم ودار الكفر:
دار اإلسالـ ىي الدار اليت تطبق فيها أحكاـ اإلسػالـ
على صبػيع اػؤكف اغبػيا ة ،كيكوف أماهنا بأماف اإلسالـ كلو كاف
أكثر أىلها ما غَت اؼبسلمُت .
كدار الكفر ىي الدار اليت تطبق فيها أحكاـ الكفر،
كيكوف أماهنا بأماف الكفر ،كلو كاف صبيع أىلها ما اؼبسلمُت.
فالعربة يف الدار ما كوهنا دار إسالـ أك دار كفر ،باألحكاـ اليت
تطبق فيها ،كباألماف الذ م تكوف آمنة بو كليس العربة بديا
أىلها .
كبالد اؼبسلمُت اليوـ ال يوجد فيها بلد ،كال دكلة تطبق
أحكاـ اإلسالـ يف اغبكم ،كاؤكف اغبيا ة ،لذلك فإهنا كلها
تعترب دار كفر ،كلو كاف أىلها مسلمُت .
كؽبذا فإف اإلسالـ يوجب على اؼبسلمُت كافة العمل
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لتحويل ديارىم ما دار كفر إىل دار إسالـ ،كذلك بإقامة الدكلة
اإلسالمية ،اليت ىي دكلة اػبػالفة ،كتنصيب خليفة كمبايعتو على
أف حيكم فيهم دبا أنزؿ اهلل ،أم أف يطبق عليهم أحكاـ
اإلسالـ ،يف البلد الذ م تقاـ فيو دكلة اػبػالفة ،مث يعملوف مع
دكلة اػبػالفة لضم بقية البلداف اإلسالمية إليها ،كبذلك تتحوؿ
إىل دار إسالـ كما مثٌ حيملوف اإلسالـ رسالة إىل العامل بالدعوة
كاعبها د .
 الجها د :
اعبها د ىو بذؿ الوسع يف القتاؿ يف سبيل اهلل إلعالء
كلمتو ،كنشر دعوة اإلسالـ مباارة أك معاكنة دباؿ أك رأم ،أك
تكثَت سواد ،أك غَت ذلك ،فالقتاؿ إلعالء كلمة اهلل كنشر
اإلسالـ ىو اعبها د ،كىو فرض ،كقد نبت فرضيتو بالقرآف
كالسنة ،فقد كردت عشرات اآليات كاألحا ديث اؼبوجبة لو .
كاعبها د فرض كفاية ابتداء ،كفرض عُت إف ىجم العدك،
كمعٌت كوف اعبها د فرض كفاية ابتداء ىو أف نبدأ بقتاؿ العدك
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كإف مل يبدأنا .فإف مل يقم بالقتاؿ ابتداء أحد ما اؼبسلمُت يف
زما ما أمث كل اؼبسلمُت بًتكو .كلذلك فليس اعبها د حربان
دفاعية ،كإمنا ىو حرب إلعالء كلمة اهلل ،كجيب ابتداء لنشر
اإلسالـ كضبل دعوتو ،كلو مل يهاصبنا الكفار.
 العالقات الدولية :
عالقة الدكلة اإلسالمية بغَتىا ما الدكؿ القائمة يف العامل
تقوـ على االعتبارات التالية :
ٔ -الدول القائـمـة في العـالم اإلسـالمي تعتبر كأنها قائمة في

بال د واحد ة ،فال تدخل ضمن العالقات الخارجية ،وال تعتبر العالقات
معها من السياسة الخارجية ،ويجب أن يعمل لتوحيدىا كلها في دولة

واحد ة .

إف اؼبسلمُت أمة ما دكف النٌاس ،كجيب أف يكونوا كحد ة
كاحد ة يف د كلة كاحد ة ،ككياف كاحد  .لذلك ال تعترب العالقة
معهم ضما العالقات اػبارجية للدكؿ ،كال تعترب ما السياسة
اػبارجية ،بل جيب أف تعترب ما السياسة الداخلية ،كؽبذا ال
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تعمل معها عالقات دبلوماسية كال تعقد معها اتفاقيات ،بل
جيب العمل على توحيدىا صبيعها يف دكلة كاحد ة يف دكلة
اػبػالفة ،كال يعترب رعايا ىذه الدكؿ أجانب إف كان دارىم دار
إسالـ ،كيعاملوف معاملة أفراد رعية دكلة اػبػالفة ،أما إف كان
دارىم دار كفر فيعاملوف معاملة رعايا دار الكفر ،مع عصمة
الدماء كاألمواؿ حبقها .
ٕ -الدول التي بيننا وبينها معاىدات اقتصا دية ،أو معاىدات

تجارية ،أو معاىدات حسن جوار ،أو معاىدات ثقافية ،تعامل وفق ما
تنص عليو المعاىدات .ولرعاياىا الحق في دخول البالد بالهوية دون

حاجة إلى جواز سفر إذ ا كانت المعاىد ة تنص على ذلك ،على شرط

المعاملة بالمثل فعالً .وتكون العالقات االقتصا دية والتجارية معها
محدود ة بأشياء معينة ،وصفات معينة على أن تكون ضرورية ،ومما ال

يؤد ي إلى تقويتها .

كىذه الدكؿ ،كإف كاف بيننا كبينها معاىدات ،إال أهنا
تعترب دكالن ؿباربة حكمان ،كذلك ألف كوهنم كفاران مل خيضعوا
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لسلطاف اإلسالـ ،فإهنم يعتربكف ؿباربُت ،ألف الرسوؿ
ِ
اس َحتى يَ ْش َه ُدوا أَ ْن الَ إِلَوَ إِال اللوُ َوأَن
يقوؿ « :أُِم ْر ُ
ت أَ ْن أُقَات َل الن َ
ول الل ِو » [رواه البخاري] فهو عاـ ،كألف بيننا كبينهم
ُم َحم ًدا َر ُس ُ
معاىدات فإهنم يعتربكف ؿباربُت حكمان ،كلذلك جيب أف تكوف
اؼبعاىدات ذات مد ة ؿبدكد ة كليس دائمية .
ٖ -الدول التي ليس بيننا وبينها معاىدات ،والدول
االستعمارية فعالً كإنكلترا وأميركا وفرنسا والدول التي تطمع في بالدنا
كروسيا ،تعتبر دوالً محاربة حكماً ،فتتخذ جميع االحتياطات بالنسبة
لها ،وال يصح أن تنشأ معها أية عالقات ديبلوماسية .ولرعايا ىذه

الدول أن يدخلوا بالدنا ،ولكن بجواز سفر وبتأشيرة خاصة لكل فرد

ولكل سفرة ،إال إذ ا أصبحت محاربة فعالً .

كىذه الدكؿ تعترب ؿباربة حكمان ،كذلك ألف كوهنم كفاران
مل خيضعوا لسلطاف اإلسالـ ،فإهنم يعتربكف ؿباربُت ،ألف الرسوؿ
ِ
اس  .. .اغبديث » فهو عاـ ،كأما
 يقوؿ « :أُِم ْر ُ
ت أَ ْن أُقَات َل الن َ
اعتبارىم ؿباربُت حكما ال فعالن فألنو ال جيرم قتاؿ فعلي بيننا
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كبينهم ،كألنو مل تعلا بيننا كبينهم حالة اغبرب الفعلية ال ما
قبلنا كال ما قبلهم ،ككما قلنا يف البند السابق فال جيوز عقد
معاىدات دائمية معهم .
كإذا أصبح ىذه الدكؿ ،كلها أك بعضها ،يف حالة
حرب فعالن ،أم اعتدت على بالد اؼبسلمُت ،فإهنا تعامل معاملة
اغبرب الفعلية كفق البند الرابع ،كلذلك فإف أمريكا كبريطانيا بعد
عدكاهنما على العراؽ كأفغانستاف ،ككذلك أية دكلة أخرل تعلا
اغبرب على أم بلد ما بالد اؼبسلمُت ،فإهنا تصبح ؿباربة فعالن،
كتطبق عليها أحكاـ اغبرب الفعلية ما دام حالة اغبرب ىذه
قائمةن بيننا كبينهم .
ٗ -الدول المحاربة فعالً (كإسرائيل) مثالً يجب أن نتخذ

معها حالة الحرب أساساً لكافة التصرفات .وتعامل كأننا وإياىا في

حرب فعلية سواء أكانت بيننا وبينها ىدنة أم ال .ويمنع جميع رعاياىا

من دخول البالد .
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كال جيوز الصلح الدائم مع ىذه الدكؿ احملاربة فعالن ،أم
كقف القتاؿ الدائم أك اؽبدنة الدائمية ألف ىذا ييعطل اعبها د،
كىو ماض إىل يوـ القيامة ،كما أف اؽبدنة الدائمية سبنع نشر
اإلسالـ حىت يأهره اهلل سبحانو على الديا كلو .يقوؿ اهلل
سبحانو         :
[   النفا ل ،]ٖ ٜ :كيقوؿ الرسػوؿ « : وال ِ
ْجـ َهـا دُ َما ٍ
ض ُم ْن ُذ
َ

بَـ َعثَـنِي اللوُ إِلَى أَ ْن يُـ َقاتِ َل ِآخـ ُر أُمـتِي الدجـا َل »

[أخرجو أبو داود من طريق

أنس . ]
أم ػ ػػا ع ػ ػػا الص ػ ػ ػلح اؼبؤقػ ػ ػ م ػ ػػع ى ػ ػػذه ال ػ ػػدكؿ ،كالػوق ػ ػ ػف
اؼبػؤقػ غبػالػة اغبرب ،فإنو ينأر:
أ -إذا كان الدكلة ،اليت ذبرم بيننا كبينها اغبرب
الفعلية ،ؽبا أرض غَت إسالمية يقوـ كياهنا عليها ،فإنو جيوز
الصلح معها هبدنة مؤقتة ،أم كقف حالة اغبرب معها مد ة
مؤقتة ،إذا كاف ذاؾ الوقف يف مصلحة اإلسالـ كاؼبسلمُت،
كبشركط يقرىا الشرع .
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كدليل ذلك صلح اغبديبية ،فهو كاف بُت الدكلة
اإلسالمية ،الدكلة اليت أقامها الرسوؿ  يف اؼبدينة ،كبُت دكلة
قريش القائم كياهنا على أرض ؽبا مل يفتحها اإلسالـ بعد ،أم مل
تكا أرضان إسالمية .
ب -أمػا إذا كانػ الدكلػة ،الػػيت ذبػرم بيننػػا كبينهػا اغبػػرب
الفعلية ،قائمان كياهنا كلو على أرض إسػالمية ،أم ال يضػم كياهنػا
أرض ػان ؽبػػا مل يفتحهػػا اؼبسػػلموف بعػػد ،مثػػل "إس ػرائيل" دكلػػة يهػػود
اؼبغتصػػبة لفلسػػطُت ،فإن ػػو ال جيػػوز الصػػلح معه ػػا ،ألف قيػػاـ ى ػػذه
الدكلػػة باطػػل اػػرعان ،كألف الصػػلح معهػػا يعػػٍت تنػػازالن ؽبػػا عػػا و
أرض
إس ػػالمية كال ب ػ ٌد ،كى ػػذا ح ػراـ كجردي ػػة يف اإلس ػػالـ ،ب ػػل جي ػػب أف
تس ػػتمر حال ػػة اغب ػػرب الفعلي ػػة معه ػػا قائم ػػة ،س ػواء أكانػ ػ ىن ػػاؾ
ىدنة عقدىا معهػا اغبكػاـ غػَت الشػرعيُت يف بػالد اؼبسػلمُت أـ مل
تكا .
كىكذا فإف أ م صلح مع دكلة يهود كلو على ارب ما
قائم كلو
األرض ىو حراـ ارعان ،ألهنا مغػتصػبػة كمعػتػدية ،ككياهنا ه
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على أرض اؼبسلمُت ،كالصلح معها ىو تنازؿ ؽبا عا أرض
إسػالمية كسبكػينها ما سبلكها كما السيطرة على اؼبسلمُت فيها،
كىذا ال جيوز ارعان .كاإلسالـ حيتم على اؼبسلمُت صبيعان
ؿباربتها ،فتنفر جيواهم للقتا ؿ ،كذبػمع القا دريا جنودان فيها،
كيستمر ذلك حىت القػضػاء على دكلة يهود  ،كاستنقا ذ بالد
اؼبسلمُت منها ،قا ؿ تعاىل      :
[    النسا ء] ،كقا ؿ سبحانو   :
     

  

[البقرة:

ٗ  ،]ٔ ٜكقا ؿ تعاىل        :

[البقرة. ]ٔ ٜٔ :

٘ -ال يجـ ـ ـ ـ ـ ــوز لدولـ ـ ـ ـ ـ ــة الخ ـ ـ ـ ـ ـ ــالفة أن تعقـ ـ ـ ـ ـ ــد اتفاقيـ ـ ـ ـ ـ ــات

عسـ ـ ــكرية مـ ـ ــع غيرىـ ـ ــا مـ ـ ــن الـ ـ ــدول كاتفاقيـ ـ ــات الـ ـ ــدفاع المشـ ـ ــترك،

والمـ ــن المتبـ ــا دل ،ومـ ــا يلحـ ــق بـ ــذلك مـ ــن التسـ ــهيالت العسـ ــكرية،
أو تـ ـ ـ ــأجير القواعـ ـ ـ ــد ،أو المطـ ـ ـ ــارات أو المـ ـ ـ ــوان  .كمـ ـ ـ ــا ال تجـ ـ ـ ــوز

االس ـ ـ ــتعانة بال ـ ـ ــدول الك ـ ـ ــافرة ،وال بجيوش ـ ـ ــها ،وال أخ ـ ـ ــذ ق ـ ـ ــروض أو
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مساعدات من ىذه الدول .

إف ىذه االتفاقيات حيرمها اإلسالـ ،فيحرـ على
اؼبسلمُت أف يعقدكىا مع غَتىم ما دكؿ الكفر ،ألنو حيرـ على
اؼبسلم أف يقاتل رب راية كفر ،أك يف سبيل كفر ،أك عا دكلة
كافرة ،أك أف جيػعل للكافر سلطانان على اؼبسلمُت أك على أرض
اإلسالـ .
ككذلك فإف الرسوؿ  قد منع اؼبسػلػمػُت مػا
االسػتػعػانة بالدكؿ الكافرة ،حػيػث هنػى عػا االستضاءة بنار
ِ
ِ
ين » [رواه أحمد].
اؼبشركُت لػقػولػو  « : الَ تَ ْسـتَضـيئُوا بـِنَا ِر الْ ُم ْش ِرك َ
ِ
شـ ِر ٍك » [صحيح
ين بـِ ُمـ ْ
كالنار كناية عا اغبرب ،كقاؿ« :فَِإن ا الَ نَ ْسـتَع ُ
ابن حبان] .
كم ػ ػ ػػا ال جي ػ ػ ػػوز للمس ػ ػ ػػلمُت أف يض ػ ػ ػػعوا قض ػ ػ ػػاياىم بي ػ ػ ػػد
ال ػ ػ ػػدكؿ الك ػ ػ ػػافرة لتحله ػ ػ ػػا ؽب ػ ػ ػػم ،ك ػ ػ ػػأ ٌف يض ػ ػ ػػعوا قض ػ ػ ػػاياىم بي ػ ػ ػػد
أمريك ػ ػ ػػا أك ركس ػ ػ ػػيا ،أك بريطاني ػ ػ ػػا ،أك فرنس ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػػي ربله ػ ػ ػػا ؽب ػ ػ ػػم.
ألف االس ػ ػػتعانة بال ػ ػػدكؿ الك ػ ػػافرة كجبنودىػ ػ ػا ،أك بوض ػ ػػع قض ػ ػػايانا
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بي ػ ػدىا جيعػ ػػل ؽب ػ ػذه الػ ػػدكؿ ج ػ ػراء ذلػ ػػك نفػ ػػوذان كسػ ػػيطرة كسػ ػػبيالن
عل ػ ػ ػ ػػى اؼبس ػ ػ ػ ػػلمُت ،كق ػ ػ ػ ػػد من ػ ػ ػ ػػع اهلل اؼبس ػ ػ ػ ػػلمُت م ػ ػ ػ ػػا أف جيعل ػ ػ ػ ػوا
للكفار عليهم سبيالن.
أما عدـ أخذ القركض كاؼبساعدات ما ىذه الدكؿ،
فألف قركضها تكوف بفوائد ،كىي ؿبرمة ألهنا ربا ،كألف ىذه
القركض كاؼبساعدات كسيلة إلجيا د سيطرة ؽبذه الدكؿ الكافرة
على اؼبسلمُت كبالدىم كىذا حراـ عمالن بقاعد ة (الوسيلة إلى
الحرام محرمة).
 -ٙكم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال يج ـ ـ ـ ـ ـ ــوز للمس ـ ـ ـ ـ ـ ــلمين أن ينض ـ ـ ـ ـ ـ ــموا إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى

المنـظـم ـ ـ ـ ـات الدولي ـ ـ ــة العالمي ـ ـ ــة كهيئ ـ ـ ــة الم ـ ـ ــم المتح ـ ـ ــد ة وكالبن ـ ـ ــك
الـ ــدولي ،وكهيئـ ــة التنميـ ــة الدوليـ ــة ،لن ىـ ــذه المنظمـ ــات تقـ ــوم علـ ــى
أسـ ــاس يتنـ ــاقا مـ ــع أحكـ ــام اإلسـ ــالم ،وكـ ــذلك ال يجـ ــوز للمسـ ــلمين
أن ينضـ ـ ـ ــموا إلـ ـ ـ ــى المنظمـ ـ ـ ــات والحـ ـ ـ ــالف اإلقليميـ ـ ـ ــة ،كالجامعـ ـ ـ ــة

العربية ،ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،وأحالف الدفاع المشترك .

إف ىذه اؼبنأمات أد ا ة بيد الدكؿ الكربل ،كخباصة
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أمريكا ،تسخرىا لتحقيق مصاغبها اػباصة ،كىي كسيلة إلجيا د
نفوذ الكفار على اؼبسلمُت كبالدىم ،كذلك ال جيوز ارعان ،ألف
الوسيلة إىل اغبراـ ؿبرمة .
عالكة على أف اؼبنأمات اإلقليمية يف بالد اؼبسلمُت
تقضي بتكريس ذبزئة بالد اؼبسلمُت ،كربوؿ دكف توحيدىا يف
دكلة كاحد ة .
كآخر دعوانا أف اغبمد هلل رب العاؼبُت .
الخامس عشر من جما دى الولى ٔ ٖٗٔىـ .

الموافق للتاسع والعشرين من نيسان ٕٓٔٓ م .
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