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مـذكرة الـشيـخ علي عبـد الرازق،
رداً علـى املالحظـات السـبع التي
وجهــتهـ ــا إلــيه  -كــتهـم  -هـيـئـ ــة
(كبار العلماء) باألزهر
أتـشـرف بــرفع هــذه الكـلمـات رداً
علـ ــى املالح ـظـ ــات الـ ـســبع الـتـي
ل ــوح ـظــت عل ــى كـتـ ــاب (اإلسالم
وأصــول احلكـم) ،راجي ـاً أن أصل
بهـ ــا إلـ ــى الــتفـ ــاهـم مـع علـمـ ــاء
امل ــسلـمـني ومع امل ــسلـمـني ك ــاف ــة
علــى مــا يجلــو حقـيقــة مـســألــة
بح ـث ــتهـ ـ ــا ،ولــم أكــن يف ذلـك إال
قـائمـاً بـبعض مــا يجب علـى كل
عـ ـ ــالــم مــن ال ــبحــث وال ـت ـمـ ـ ــاس
احلقائق.
ومـ ــا الع ــاملـيـ ــة إال صف ــة ت ــوجـب
علـى صـاحبهـا البحـث والتمـاس
احلق ـ ــائق ،وه ـ ــو عل ـ ــى كل حـ ــال
مـأجـور إن أخـطـأ أو أصـاب ،وإنـا
لـنعـتقــد إن الــوسـيلــة ال ــوحيــدة
الـتي ميكـن االعتـراض بهـا علـى
أي بـح ـ ــث عـلـ ـ ـم ـ ــي إمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ــي
املنــاقـشــة واجملــادلــة بــاحلــسنــى،
وال ت ـبــيح س ـم ـ ــاح ـ ــة ال ـ ــديــن وال
عــدال ــة القــوانـني أكـثــر مـن هــذا
احلق.
(1.جـعل ال ـشـ ــريعـ ــة اإلسالمـي ــة
شريعة روحيـة محضة ،ال عالقة
لهــا بــاحلـكم والـتنـفيــذ يف أمــور
الدنيا).
نحــن ال نعــتق ـ ــد أن الـ ـش ـ ــريع ـ ــة
اإلسالم ـي ـ ـ ــة شـ ـ ـ ــريع ـ ـ ــة روح ـي ـ ـ ــة
محـضـة ،ولـم نقل ذلك مـطلقـاً،
ال يف الكتاب وال يف غيـر الكتاب،
وال قلنـا شيئـاً يـشبه ذلك الـرأي
أو يدانيه.
ولقــد أرجعنـا الـبصــر يف الكتـاب
ف ـم ـ ــا اس ـت ــطع ـن ـ ــا أن جن ـ ــد ف ــيه
مـ ـ ـش ـ ـ ــاراً ل ـ ـ ــذلـك الـق ـ ـ ــول وال أن
نعـ ــرف له م ــأخ ــذ .ولـم جن ــد يف
الكتـاب من أوله إلـى آخـره كلمـة
(روحيـة) إال يف أثنــاء الكالم عن
والي ــة ال ــرس ــول صل ــى اهلل علـيه
وسلم على قـومه وزعامته فيهم،
س ـيـ ـ ــاق الــكالم عــن ال ـ ـش ـ ـ ــريعـ ـ ــة
اإلسـالمي ــة وال عن شـيء يتـصل
ب ــذلك املــوضــوع ،كـمــا سـيـتــضح
ع ـن ـ ــد الـكـالم عل ـ ــى املـلح ـ ــوظ ـ ــة
الرابعة.
بقي اجلـزء الثـانـي من الـسـؤال،
وهــو أن الـشــريعــة اإلسـالميــة ال
عالقـة لهـا بـاحلكم والـتنفيـذ يف
أمور الدنيا.
وال ــذي ق ــررن ــاه :أن الـنـبـي علـيه
الــسالم قــد ج ــاء بقــواعــد وآداب
وش ــرائع ع ــام ــة (وك ــان فـيه ــا م ــا
ميس إلـى حد كبير أكثـر مظاهر
احل ـي ـ ــاة يف األمم ،فـك ـ ــان ف ــيه ـ ــا
بـعـ ــض أن ـ ـظـ ـمـ ـ ـ ــة لـلـعـقـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــات
ولـلـجـ ـي ـ ـ ــش واجلـه ـ ـ ـ ــاد ولـلـ ـبـ ـيـع
واملـ ـ ـ ـ ــداي ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ــرهـ ــن وآلداب
اجللـوس واملـشي واحلــديث) الخ
ص102.
وقـررنـا بعـد ذلك ص( 103أن كل
مــا ج ــاء به اإلسالم مـن عقــائــد
ومعـامالت وآداب وعقوبات فإمنا
هو شـرع ديني خـالص هلل تعـالى
وملصلحـة البشر الدينية ال غير.
وسيــان بعــد ذلـك أن تتـضـح لنــا
تلك املـصالح الـدينـية أن تـخفى
علـيـن ــا ،وسـيـ ــان أن يك ــون مـنه ــا
للـب ـشــر مــصلحــة مــدنـيــة أم ال.
فـ ــذلـك ممـ ــا ال يـن ـظـ ــر الـ ـشـ ــرع
السماوي إليه).
بــذلك نكـون قـد قـررنـا صـراحـة
أن الشـريعـة اإلسالميـة لم تقف
عـند حـد معني ،غـير إنـنا نعـتقد
إن تلك الشريعـة إمنا أنزلها اهلل
تعــالــى رعــايــة ملــصلحــة الـب ـشــر
الـدينيـة وحـدهـا ،وإنه جل شـأنه
لم يـرد بـشيء مـن تلك األحكـام
أن يح ـم ــي لل ـب ـ ـش ـ ــر أغـ ـ ــراضهــم
ومـص ــاحلهـم الــدنـيــويــة ،ل ــذلك
قـلـ ـنـ ـ ـ ــا يف ص :92إن األغـ ـ ـ ــراض
الــدنـيــويــة ق ــد جعل اهلل الـنــاس
أحــراراً يف تــدبـيــرهــا ،وإن الـنـبـي
صل ــى اهلل علــيه وسلـم ق ــد أنك ــر
أن يكـون له فيهـا حكم أو تـدبيـر
فقــال علـيه الـسالم( :أنـتم أعـلم
ب ـشــؤون دنـيــاكـم) ..والــدنـيــا مـن
أولهــا آلخــرهــا وجمـيع مــا فـيهــا
من أغـراض وغـايـات أهــون عنـد
اهلل تعـ ــالـ ــى مــن أن يقـيــم علـ ــى
تــدبيـرهــا غيـر مــا ركب فـينــا من
عق ـ ــول وح ـب ـ ــان ـ ــا مــن عـ ـ ــواطف
وشه ـ ــوات ،وعلـمـنـ ــا مـن أسـمـ ــاء
وم ـسـمـيــات ،هـي أهــون عـنــد اهلل
تعـالـى مـن أن يبـعث لهـا رسـوال،
وأهــون عنـد رسل اهلل تعـالــى من
أن يـ ـ ـشـغـل ـ ـ ــوا بـه ـ ـ ــا وي ـن ـ ـص ـب ـ ـ ــوا
لتدبيرها ..الخ..
ولـي ــس يف ذلـك شـيء أكـثـ ــر مـن
تــرديــد احلــديـث ال ـش ــريف( :لــو
كانـت الدنيـا تزن عنـد اهلل جناح
بع ــوض ــة مل ــا مـتـع الك ــاف ــر مـنه ــا
بـشربة مـاء) ،وما يجري يف ذلك
اجملــرى مـن األحــاديـث الكـثـيــرة
الواردة يف هذا الباب.
والقـول بأن اهلل سبحـانه وتعالى
قـ ـ ــد خل ـ ــى ب ــني عق ـ ــول ـن ـ ــا وبــني
األغـ ــراض الـ ــدنـيـ ــويـ ــة وتـ ــركـنـ ــا
أحـ ــراراً يف تـ ــدبـيـ ــرهـ ــا هـ ــو نــص
احلــديـث ال ـش ــريف( :أنـتـم أعلـم
بـأمـور دينكـم) فهمـا جـملتـان إن
اخــتلـف لف ــظهـم ـ ــا فقـ ــد احتـ ــد
معـن ــاهـم ــا وكل م ــا حتــمل علـيه
أحــداهمــا حتـمل علـيه األخــرى،
وم ـ ــا ه ـ ــو امل ـ ــذهــب واجل ـ ــواب يف
أحــداهمـا فهـو املــذهب واجلـواب
يف الـث ــانـي ــة ،ويـنـبغـي أن يحـمل
علــى ذلك كل مــا ورد يف الـكتــاب
من أمثال هذه العبارات.
( 2.وإن ال ـ ــديــن ال ميــنع مــن أن
جهـ ـ ــاد ال ـن ـب ــي صلـ ـ ــى اهلل عل ــيه
وسـلم كــان يف سـبيـل امللك ،ال يف
سـبيل الـدين ،وال إلبالغ الـدعـوة
إلى العاملني).
إننا قد استقصيـنا الكتاب أيضاً
فلم جنـد ذلك القـول فيه ورمبـا
ك ــان اسـتـنـت ــاجـ ـاً لـم نهـت ــد إل ــى
مق ـ ــدمـ ـ ــاته .وقـ ـ ــد ورد يف بع ــض
صحـائف الـكتـاب (ص.)44 - 43
شـيء يقــرب مـن هــذا القــول ،يف
تق ــري ــر رأي مـن اآلراء لـم ن ــرض
به ،ومذهب رفضنا آخر األمر أن

REPORTS

كتاب مع جريدة

من وثائق محاكمة علي عبد الرازق

مــــــذكــــــرة عــبــــــد الــــــرازق يف الـــــــرد عىل هتــم
(هيئــــــة كبــــار العلمـــــــــاء) يف األزهــــــر

علي عبد الرازق

القسم االول
نذهب إليه ،وليس ثمة من حرج
يف حـكـ ـ ــايـ ـ ــة قـ ـ ــول قـ ـ ــد رددنـ ـ ــاه،
ورفضنا أن يكون لنا قوالً.
بل نحـن ق ــررن ــا ض ــد ذلـك عل ــى
خــط مـ ـســتقـيــم ص ،85نحـن ال
ن ـ ـ ـ ـ ـش ــك يف أن اإلسـالم وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
دي ـن ـي ـ ــة ،وامل ـ ــسل ـمــني مــن ح ـيــث
جماعة واحدة ،والنبي صلى اهلل
علـيـه وسلـم دعـ ــا إلـ ــى الـ ــوحـ ــدة
وأمتهــا ب ــالفعل قـبل وفــاته ،وإنه
صلــى اهلل علـيه وسـلم كــان علــى
رأس الــوحــدة الــديـنـيــة إم ــامهــا
األوحد ومـدبرهـا الفـذ وسيـدها
ال ـ ـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ـ ــراجـع لـه أم ـ ـ ـ ــر وال
يخـالف له قـول .ويف سـبيل هـذه
الـوحــدة اإلسالميـة نـاضل عـليه
الـسالم بلـسـانه وجــاءه نصـر اهلل
والـفـ ـتـح وأي ـ ـ ـ ــدتـه مـالئ ـك ـ ـ ـ ــة اهلل
وقـ ــوته حـت ــى بـلغ رس ــالــته وأدى
أمانته.
وقلنـا يف ص :93ال يـريـبنك هـذا
ال ـ ــذي ت ـ ــرى أح ـي ـ ــانـ ـ ـاً يف س ـي ـ ــرة
ال ـن ـب ــي صل ـ ـ ــى اهلل عل ـيـه وسلــم
فـيـب ــدو لك ك ــأنه عـمـل حكــومـي
ومـظهـر للـملك والـدولـة ،فــإنك
إذا تــأملـت لـن جتــده كــذلـك ،بل
هـ ـ ـ ــو ل ــم ي ـك ــن إال وسـ ـيـلـ ـ ـ ــة م ــن
الــوســائل الـتي كــان علـيه صلــى
اهلل علــيه وسلــم أن يلج ــأ إلـيه ــا
تثـبيتـاً للـدين وتـأييـداً للـدعـوة.
وليـس عجـيب ـاً أن يكــون اجلهــاد
وسيلة تلـكم الوسائل ،هو وسيلة
عنيفـة وقاسية ،ولـكن ما يدريك
فـلعل ال ـشــر ض ــروري للخـيــر يف
بـعـ ــض األح ـي ـ ـ ــان ،ورمب ـ ـ ــا وجــب
الـتخــريـب ليـتم الـعمــران .الخ..
وقلنا مثل ذلك ص103.
أمـا بعــد فتلـك جملـة ال تلـزمنـا
وال يحـتـمـله ــا كـت ــابـن ــا ،وال هـي
رأيـنـ ــا ،ونحـن مــنهـ ــا بحـم ــد اهلل
أبرياء.
(3.وإن نـ ـظـ ـ ــام احلـك ــم يف عهـ ـ ــد
الـنبي صلـى اهلل عليه وسلـم كان
م ـ ــوض ـ ــوع غ ـمـ ـ ــوض أو إبه ـ ــام أو
اض ـط ـ ــراب أو نقــص ،وم ـ ــوج ـبـ ـ ـاً
للحيرة).
نحـن لـم نـقل قــطعـ ـاً :إن ن ـظ ــام
احلـكم يف عهــد النـبي صلـى اهلل
عليه وسلم كان مـوضوع غموض
أو إبـهـ ـ ـ ــام ..الـخ ..ونـح ــن نـ ـبـ ـ ـ ــرأ
أيـضاً مـن ذلك االعتقـاد ،والذي
يرجـع إلى كتـابنا يـجد إننـا إمنا
قلنــا ص :71إن ثمـة شـيئ ـاً يبـدو
للنـاظـر كـأنه إبهــام أو اضطـراب
أو نقـص ،أو مــا شـئت فـسـمه ،يف
بنـاء احلكـومـة أيـام النـبي صلـى
اهلل علـيه وسلم ،وإمنـا قلنـا ذلك
على سبـيل االعتراض واملطـالبة
باجلواب عنه.
ذلـك اعتــراض وجـهنــاه إل ــى من
يـريـد أن يــذهب إلــى القـول بـأن
الـنبي صلـى اهلل عليه وسلـم كان
صـ ـ ــاحــب حـكـ ـ ــومـ ـ ــة س ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة
وم ــؤســس دول ــة ،واالعـت ــراض ال
يك ــون اعـت ــراضـ ـاً إال إذا ت ـضـمـن
مـح ـ ـظ ـ ـ ــوراً يـ ـنـ ـبـغ ــي أن ي ـ ـ ــدفـع.
ف ــنح ــن نقـ ـ ــول لـ ـصـ ـ ــاحــب هـ ـ ــذا
ال ـ ـ ــرأي :إن أم ـ ـ ــامــك محـ ـظ ـ ـ ــوراً
يجـب أن تـتخلـص مـنـه ،فعلـيك
أن ت ـبــني ل ـنـ ـ ــا ك ــيف وجـ ـ ــد ذلـك
الــذي ي ـشـبـه أن يك ــون نقـص ـاً أو
إيهاماً ..الخ؟ وما هو السر فيه؟
وكيف لك باخلالص منه؟
ونـح ــن بـعـ ـ ـ ــد أن وجـهـ ـنـ ـ ـ ــا ذلــك
االعـت ــراض ،لـم ن ــسكـت عــنه ،بل
أخ ـ ــذنـ ـ ــا يف رده عقــب ت ـ ــوج ـيـهه

تقدم (املدى) يف هذه الصفحة وبالتزامن مع نشر كتاب الشيخ علي عبد الرازق (االسالم وأصول
احلكم) يف سلسلة (الكتاب للجميع) ،جزءاً من وثائق (احملكمة التأديبية) التي تعرض لها
املؤلف من قبل (هيئة كبار العلماء) يف االزهر ،بسبب ما ورد يف الكتاب من
افكار.
واجه الكتاب سبع تهم هي:
 1.جعل الشريعة االسالمية روحية محضة ال عالقة لها باحلكم
والتنفيذ يف امور الدنيا.
 2.ان الدين ال مينع من ان جهاد النبي محمد كان يف سبيل
امللك ال الدين ،وال إلبالغ الدعوة إلى العاملني.
 3.ان نظام احلكم يف عهد النبي محمد كان موضوع
غموض وابهام واضطراب ونقض ،وموجباً للحيرة.
 4.ان مهمة النبي كانت بالغاً للشريعة ،مجرداً عن احلكم
والتنفيذ.
 5.انكار الصحابة على وجوب منصب االمام ،وعلى انه ال
بد لألمة ممن يقوم بأمرها يف الدين والدنيا.
 6.إنكار ان القضاء وظيفة شرعية.
 7.ان حكومة أبي بكر واخللفاء الراشدين كان حكومة ال
دينية.
وبالتالي كانت نتيجة احملكمة ان أخرج الشيخ عبد
الرازق من (زمرة العلماء) ومحي اسمه من سجالت
جامع االزهر واملعاهد األخرى ،وطرد من
الوظائف وقطعت مرتباته ،بل نص على عدم
اهليته للقيام بأية وظيفة عمومية ،دينية
كانت او غير دينية.لقد حدث هذا يف زمن كان ال
يزال احلكم الليبرالي واحلداثي العربي منتعشاً
وقوياً ،ولم يكن الفكر التكفيري قد وجد
طريقه إلى مسارب التفكير العربي بعد ،مما
كان يتيح اجملال لسجالت ومحاججات فكرية
اسمهت يف انضاج بوادر اولى لفكر ديني
متقدم ولفكر تنويري متقدم.وبالتالي ،ال
تكون استعادة هذا الكتاب استعادة فقط ملفصل من
مفاصل تراث التنوير العربي ،بل استعادة ملشهد كان اكثر سعة واكثر رحابة.

م ـب ـ ــاش ـ ــرة فـقل ـن ـ ــا ص( :71لـعل
أولــئك إذا ســئل ــوا عـن س ــر ه ــذا
ال ــذي يـبـ ــدو نق ـصـ ـاً يف أن ـظـم ــة
احلـكم وإبهـامهـا يف قـواعـده قـد
يلـتمـســون للجــواب إحــدى تلك
اخلـطـط الـتـي سـن ــأخ ــذ اآلن يف
بيانها).
ثم ذهـبنــا بعــد ذلك نـسـتعــرض
تـلــك اخلـ ـ ـط ـ ــط واح ـ ـ ـ ــدة بـع ـ ـ ـ ــد
واح ــدة ،ونـن ــاقــشه ــا خـط ــة بع ــد
خطـة ،واستغـرق البحث يف ذلك
أكبــر أجــزاء الـكتــاب ،ولـم يتــرك
ذلك البـحث إال بعــد أن انتهـينـا
إلــى مــذهـب اجلــواب ارتـضـيـنــاه
ألنف ـسـن ــا ،واعـتق ــدن ــا أنه ي ــدفع
ذلك االعتراض ،وعندئذ ختمنا
بحـثـنـ ــا بهـ ــذه الـكلـمـ ــات ص:94
(لعلك اآلن قـد اهتـديت إلـى مـا
كـنـت ت ـس ــأل عـنه قـبالً مـن خل ــو
الع ـصـ ــر الـنـبـ ــوي مـن م ـظـ ــاهـ ــر
احلـكم وأغــراض الــدولــة ،وكـيف
لم يكـن هنـالك تـرتـيب حكــومي
ولم يـكن ثمـة والة وال قضـاة وال
دي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان الـخ ولـعـل ظـالم تـل ــك
ـ
احل ـيـ ـ ــرة ال ـتــي صـ ـ ــادف ـتـك قـ ـ ــد
اس ــتح ـ ــال ن ـ ــوراً وص ـ ــارت ال ـن ـ ــار
عليك برداً وسالماً).
ذلك صريح يف إنـنا ال نقـول بأن
نـ ـظ ـ ــام احلـك ــم يف عه ـ ــد ال ـن ـبــي
صـلـ ـ ـ ـ ــى اهلل عـلـ ـيـه وسـل ــم كـ ـ ـ ـ ــان
م ـ ــوض ـ ــوع غ ـمـ ـ ــوض أو إبه ـ ــام أو
اضـ ـط ـ ـ ــراب أونق ــص ومـ ـ ــوج ـبـ ـ ــا
للحيرة.
وممــا حتـسـن مالحـظـته يف هــذا
املقام إنـنا كما ذكـرنا ذلك القول
لالعـتراض بـه ،فقد ذكـرنا أيـضاً
يف سـياق اجلـواب عنه طـريقتني
ل ـب ـيـ ـ ــان أن (احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة كـ ـ ــانــت
تـشتمـل يف زمن النـبي صلـى اهلل
علـيـه وسلــم عل ـ ــى كل م ـ ــا يلـ ــزم
لل ـ ــدول ـ ــة مــن ع ـم ـ ــال وأع ـم ـ ــال،
وأن ـظـم ــة م ـضـب ــوط ــة ،وق ــواع ــد
محدودة ،وسنن مفصلة تفصيالً
ال مجال بعده جلـديد ،وال زيادة
ملــستـزيــد ..وإنه ال شـيء مينـعنـا
مـن أن نعـتقــد أن نـظــام الــدولــة
زمن النبي صلى اهلل عليه وسلم
ك ـ ــان م ـت ـي ـن ـ ـ ـاً ومحـك ـمـ ـ ـاً ،وك ـ ــان
م ـ ـ ـشـ ـتـ ـمـالً عـل ـ ـ ــى جـ ـمـ ـيـع أوجـه
الكـمال التي تلزم لدولـة يدبرها
رس ــول مـن اهلل ،ي ــؤي ــده ال ــوحـي،
وتؤازره مالئكة اهلل .الخ.)..
يتبني من ذلك إننـا ال نقول بأن
نـ ـظ ـ ــام احلـك ــم يف عه ـ ــد ال ـن ـبــي
صـلـ ـ ـ ـ ــى اهلل عـلـ ـيـه وسـل ــم كـ ـ ـ ـ ــان
مـ ـ ـ ــوضـع غـ ـمـ ـ ـ ــوض أو إبـهـ ـ ـ ــام أو
اض ـط ـ ــراب أو نقــص ،وم ـ ــوج ـبـ ـ ـاً
للحيرة.
(4.وإن مهـم ــة الـنـبـي صل ــى اهلل
عـل ـ ـيـه وسـلـ ــم كـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ــت بـالغ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
للـ ـش ـ ــريع ـ ــة مجـ ــرداً عـن احلـكـم
والتنفيذ).
نحن قـررنــا بصـراحـة ال مـواربـة
فـيهــا ص( :83إن سلـطــان النـبي
صلى اهلل علـيه وسلم ،مبقتـضى
رس ــالــته ،كـ ــان سل ـط ــانـ ـاً ع ــامـ ـاً،
وأم ـ ــره يف امل ـ ــسل ـمــني مـ ـط ـ ــاعـ ـ ـاً،
وحـكــمه شـ ــامـالً ،فال شـيء ممـ ــا
متـتـ ــد إلــيه يـ ــد احلـكـم إال وقـ ــد
شمـله سلـطــان الـنبـي صلــى اهلل
عليه وسلـم ،وال نوع ممـا يتـصور
من الـريـاسـة والـسلطـان إال وهـو
داخل حتـت والي ــة الـنـبـي صل ــى
اهلل عليه وسلم).
وقـررنا بـصراحـة ال مواربـة فيـها
ص( :82أن مـقـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة

يقـتضي لصـاحبه سلطـاناً أوسع
ممـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــون بـ ــني احلـ ـ ـ ـ ـ ــاكـ ــم
واحملكـومني ،بـل أوسع مما يـكون
بـني األب وأبـن ـ ــائه ،قـ ــد يـتـنـ ــاول
الـرسـول مـن سيـاسـة األمــة مثل
ما يتنـاول امللوك ،ولكن للرسول
وح ـ ـ ــده وظ ـيـف ـ ـ ــة ال ش ـ ـ ــريـك لـه
ف ــيه ـ ـ ــا ..له رعـ ـ ــايـ ـ ــة الـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــر
والب ــاطن وت ــدبيــر أمــور اجلــسم
والـ ـ ـ ــروح ،وعالق ـت ـن ـ ـ ــا األرض ـي ـ ـ ــة
والــسمــاويــة ،لـه سيــاســة الــدنيــا
واآلخرة).
وقـررنا بـصراحـة ال مواربـة فيـها
م ــا سـبـق نقـله ص :85أن الـنـبـي
صل ــى اهلل علــيه وسلـم دع ــا إل ــى
الوحـدة الديـنية ،وأمتهـا بالفعل
قـبل وف ــاته ،ون ــاضل يف سـبــيله ــا
بلسانه وسنائه ..الخ..
وقلنـا( ،من كـان يـريـد ان يـسمي
تلـك الـ ــوحـ ــدة الـ ــديـنـيـ ــة دولـ ــة،
ويــدعــو سلـطــان النـبي صــى اهلل
عل ـيـه وسلــم ،ذلـك الـ ـ ــسلـ ـطـ ـ ــان
الـنـبــوي املــطلق ،مـلكـ ـاً وخالفــة،
وال ـن ـبــي صلـ ـ ــى اهلل عل ـيـه وسلــم
ملكـاً او خليفـة او سلطـاناًُ ..الخ
فهـ ـ ــو يف حل م ــن ان يفـعل ف ـ ــإن
هي اال اسمـاء ال ينبغي الـوقوف
عندها).
وقــد بـينــا ان الــرســول يــست ــولي
عــن كل ذلـك الـ ــسل ـط ـ ــان ال عـن
ط ــريق القــوة املــاديــة واخـضــاع
اجلـ ـسـم ،كـمـ ــا هـ ــو شـ ــأن امللـ ــوك
واحل ـكـ ـ ـ ـ ــام ول ـكـ ــن عـ ــن طـ ـ ـ ـ ــريـق
االمي ـ ـ ـ ــان بـه امي ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـاً قـلـ ـبـ ـيـ ـ ـ ـ ـاًُ
واخلـض ــوع له خـض ــوعـ ـاً روحـيـ ـاً
صادقـاً ،والتسـليم له يف كل شأن
من شــؤون احليـاة وامـور الــدنيـا
واآلخرة.
ف ـ ــذلـك معـن ـ ــى ق ـ ــولـن ـ ــا ص: 84
(واليـة الرسـول على قـومه والية
روحي ــة ،منـشــؤهــا اميــان القـلب
وخضـوعه خضـوعاً صـادقاً تـاماًُ
يـتــبعه خـض ــوع اجل ـسـم ،ووالي ــة
احلاكم واليـة مادية تعـتمد على
اخـ ـضـ ـ ــاع اجل ـ ـســم مــن غ ـيـ ـ ــر ان
يكون لها بالقلوب اتصال).
لعله ال يـوجد يف الـدنيا قـدميها
وحـديثها ومـاضيها ومـستقبلها،
نــوع من احلـكم والـتنـفيـذ اقـوى
من ذلك الذي اعترفنا به للنبي
صلـى اهلل عـليه وسلـم ،وقلنـا انه
ثـبت له مبقتضـى انه رسول اهلل،
وذلــك ص ـ ـ ـ ـ ــريـح يف ان مـه ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــة
الـرسـالـة ،وان شـئت فقـل :مهمـة
البـالغ عن اهلل لـلنــاس ،تـسـتلــزم
ل ـصـ ــاحــبهـ ــا ،كـم ـ ــا قلـنـ ــا ص:82
(سلـطــان ــا اوسع مم ــا يكــون بـني
احلــاكـمـني واحملكــومـني االسالم
وصول احلكم
بـل اوسع ممـ ـ ــا يـكـ ـ ــون بــني االب
وابنـائه ،قـد يتنـاول الرسـول من
سـيــاســة االمــة مـثل مــا يـتـنــاول
امللـ ــوك ،ولـكــن للـ ــرسـ ــول وحـ ــده
وظـيف ــة ال ش ــريـك له فـيه ــا مـن
وظ ـ ـيـف ـ ـتـه اي ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـاً ان ي ـ ـت ـ ـ ـصـل
بـ ــاالرواح الـتـي يف االجـ ـسـ ــاد ،له
عمل ظـاهــر يف سيـاسـة العـامـة،
وله ايـض ـاً عـمل خـفي يف ت ــدبيــر
الصلـة التي جتمع بني الـشريك
والـش ــريك ،واحللـيف واحللـيف،
والــولـي وعبــده ،والــوالــد وولــده،
ويف تـدبير تلك الـروابط التي ال
يـ ـ ـ ـطـلـع عـلـ ـ ـيـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اال احلـلـ ـ ـيـل
وحلــيلـتـه ،له رعـ ــايـ ــة ال ـظـ ــاهـ ــر
والبــاطن ،وتــدبيـر امـور اجلــسم
والـ ـ ــروح ،وعالق ـ ــات ـن ـ ــا االرض ـي ـ ــة

والــسمــاويــة ،لـه سيــاســة الــدنيــا
واآلخرة) الخ.
مــن يك ــون ه ــذا ق ــوله الـص ــريح،
ورأيـه ال ـ ـ ـ ــواضـح ،ال ي ـك ـ ـ ـ ــون م ــن
املعقـول ان يتهم بـأنه يـقول  :ان
مه ـم ـ ــة ال ـن ـبــي صل ـ ــى اهلل علــيه
وسلـم كـ ــانــت بالغ ـ ـاُ للـ ـشـ ــريعـ ــة
مجرداً عن احلكم والتنفيذ.
فـأمـا اذا اريـد بـاحلـكم والتـنفيـذ
معـنــى آخــر غـي ــر ذلك ،اذا اريــد
بهـمــا تـلك الــسلـطــة ال ـسـيــاســة
امل ــدنـي ــة ،الـتـي هـي يف رأيـن ــا مـن
خ ـ ـص ـ ـ ــائـ ــص املـلـك وم ـ ـظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــر
احلكـومـات الـسيـاسيـة ،فال شك
عنـدنــا ان النـبي صلــى اهلل عليه
وسـلــم لــم يـكــن مـلـكـ ـ ـ ـاً ب ـ ـ ــذلـك
املعنـى ،وان مهمـته كانـت مجردة
عـن احلكـم والتـنفيــذ علــى ذلك
الـوجه ،كمـا بينـاه يف صفحـة 68
وما بعدها .
( -5وانـكـ ــار اجـمـ ــاع ال ــصحـ ــابـ ــة
علـى وجـوب نـصب االمـام ،وعلـى
انـه ال ب ـ ـ ــد لـالم ـ ـ ــة مم ــن يـق ـ ـ ــوم
بأمـرها يف الـدين مـذكرة الـشيخ
علي عبد الرازق) والدنيا.
نحن نـرى مـا قـررنـاه يف الكتـاب،
مـن انه لم ينعقـد بني املـسلمني،
صحــاب ــة وغيــرهـم ،اجمــاع علــى
وجوب نصب االمام ،باملعنيالذي
اصطـلح الفقهـاء علـى تـسمـيته
بـاخلـليفــة ،نحن نـعتقــد اننـا يف
ذلك نـقف يف صف جمـاعـة غيـر
قل ــيل ـ ــة مــن اهـل الق ــبل ـ ــة ،ومــن
سـلف هـ ـ ــذه االمـ ـ ــة وعل ـمـ ـ ــائهـ ـ ــا
الـ ـصـ ـ ــاحلــني ،الـ ـ ــذيــن ال ميـكــن
الـطعن يف دينهـم وال يف علمهم.
ولـيس صحيحاً اننا ننكر اجماع
الـصحــابــة علــيانه ال بــد لالمــة
ممــن يق ــوم ب ــأم ــره ــا يف ال ــديـن
وال ــدنـيـ ــا  .بل ال ــذي ق ــررن ــاه يف
ال ـكـ ـتـ ـ ـ ــاب  -صـفـحـ ـ ـ ــة  -42ومـ ـ ـ ــا
بعـدها( :انه ال بد ألمـة منظمة،
مهمـا كان معتقـدها ،ومهمـا كان
جـنــسهــا ول ــونهــا ول ـس ــانهــا ،مـن
حكـومــة تبـاشـر شــؤونهــا ،وتقـوم
بضـبط االمـر فيهـا ..وان النـاس
ال ي ـصـلحـ ــون فـ ــوضـ ــى ال سـ ــراة
لهم ،ولعل ابا بكر رضي اهلل عنه
امنـا كـان يـشيـر الــى ذلك الـرأي
ح ــني قـ ـ ـ ــال يف خـ ـ ـطـ ـبـ ـتـه الـ ـت ــي
ســبقـت االشـ ــارة الــيهـ ــا( :ال بـ ــد
لهـ ــذا الـ ــديـن ممــن يق ـ ــوم به) و
لعل الـكتــاب الكــرمي ينحــو ذلك
املنحى احيانا.
وقل ـنـ ـ ــا يف ص  43و ( : 44ميـكــن
ح ـ ـي ـ ـن ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ــذ ان يـق ـ ـ ـ ـ ــال بـحـق ان
املـسلمني اذا اعتـبرنـاهم جمـاعة
مـ ـنـف ـ ـصـل ــني وح ـ ـ ــده ــم ك ـ ـ ــان ـ ـ ــوا
كغـيـ ــرهـم مــن امم العـ ــالـم كـله،
محتــاجني الـى حكـومــة تضـبط
امـ ــورهـم ،وتـ ــرعـ ــى شـ ــؤونهـم ،ان
يكـن الفقهـاء ارادوا بـاالمـامـة او
اخلـالف ـ ـ ــة ذلـك املـعـ ـن ـ ـ ــى ال ـ ـ ــذي
ي ـ ـ ــري ـ ـ ــده عـل ـم ـ ـ ــاء الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــة
بـ ــاحلك ــوم ــة كـ ــان صحــيحـ ـاً م ــا
يقـولــون من ان اقـامـة الـشعـائـر
الدينية وصالح الرعية يتوقفان
علــى اخلالفــة مبعنــى احلكـومـة
يف اي صورة كـانت احلكومـة ،اما
اذا ارادوا ب ــاخلالفـ ــة ذلك الـن ــوع
اخل ـ ـ ـ ـ ــاص مـ ــن احل ـكـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ــذي
يع ــرف ــون ،ف ــدلــيلهـم اقـص ــر مـن
دعواهم وحجتهم غير ناهضة).
( 6.وانك ــار ان القـض ــاء وظـيف ــة
شرعية).

نحـن قـ ــررن ـ ــا ص 51و  52انه ال
شـك يف ان املـنـ ــازعـ ــات وف ــضهـ ــا،
كان موجوداً يف زمن النبي صلى
اهلل عـل ـ ـيـه وسـلـ ــم ،ك ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ــان
مــوجــوداً عـن ــد العــرب وغـيــرهـم
ق ـ ـبـل ان يـجـ ــيء االسـالم ،وقـ ـ ـ ـ ــد
رفعـت الى الـنبي صلـى اهلل عليه
وسـلم خـصــومــات فقـضــى فـيهــا
وقـ ـ ــال صلـ ـ ــى اهلل عل ـيـه وسلــم(:
انـك ــم تخ ـتـ ـص ـمـ ـ ــون الــي ،ولـعل
بـع ـ ـ ـض ـكـ ــم احلـق بـحـج ـ ـتـه مـ ــن
بعــض ،فـمـن ق ـضـيـت الــيه بـحق
شيئاً بقـوله فإنا اقطع له قطعة
من النار فال يأخذها).
ويف التــاريخ الـصـحيح شـيء من
قـضــائه علـيه الـسالم فـيمــا كــان
ي ـ ـ ــرفع ال ـيـه ..الخ فـ ـ ــأمـ ـ ــا جـعل
الق ـض ـ ــاء وظــيف ـ ــة مع ـي ـن ـ ــة مــن
وظـائف احلـكم ومـراكـز الـدولـة،
واتخاذه مقـاماُ ذا انـظمة مـعينة
واساليب خاصة فذلك هو الذي
نعـتق ــد ،كمــا قــررنــا ص  124انه
مـن اخلطط السياسية الصرفة،
ال ش ـ ـ ــأن للـ ـ ــدي ــن به ـ ـ ــا فهـ ـ ــو لــم
يعـرفها ولم ينـكرها وال امـر بها،
وال نهــى عـنهــا وامنــا تــركه ــا لنــا
لنــرجع فـيهــا الــى احكــام العقل
وجتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب االمم وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
السياسة).
والــذيـن ذهـبــوا ال ــى ان القـضــاء
وظ ــيفـ ـ ــة شـ ـ ــرع ـيـ ـ ــة قـ ـ ــالـ ـ ــوا :ان
الـق ـ ـضـ ـ ـ ــاء خ ـ ـطـ ـ ـ ــة مـخـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــة
بـ ـ ــاخلالف ـ ــة وم ــتف ـ ــرع ـ ــة ع ــنه ـ ــا
وداخلة فيها).
وقــالــوا( :ان نـصـب القــاضـي من
ضـ ـ ــرورات نـ ـصــب االمـ ـ ــام فـكـ ـ ــان
ف ـ ــرضـ ـ ـاً ) ف ـ ــالق ـض ـ ــاء ع ـن ـ ــدهــم
يستمد حكمه من حكم اخلالفة
او االمــامــة العــظمــى ومـن انكــر
اخلالف ـ ــة انـكـ ـ ــر القـ ـض ـ ــاء وق ـ ــد
ع ــرض م ــا ت ــوارد عل ــى اخلالف ــة
مـن انـكـ ــار  ،فـ ــذلـك االنـكـ ــار كـله
يـن ـصـب حـتـمـ ـ ـاًُ عل ـ ــى الق ـضـ ــاء
ايـ ـض ـ ـ ـاً ،ويـ ـ ــزي ـ ـ ــد القـ ـضـ ـ ــاء عــن
اخلالفة ،ملـا نقله بعضهم من ان
(االم ــام احمــد يف اظهــر روايــاته
ي ـ ـ ـ ــرى انـه لـ ـي ـ ـ ــس م ــن ف ـ ـ ـ ــروض
الـكفـ ــاي ـ ــات وال يجــب علـ ــى مـن
تعــني له ال ـ ــدخ ـ ــول فــيه وان لــم
يوجد غيره).
 -7وان ح ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة ا ب ــي ب ـك ـ ـ ـ ــر
واخللفــاء الــراشــديـن مـن بعــده
كانت ال دينية.
(الــذي قــررنــاه  -يف اول صفحــة
 ( - 109ان زعـامـة النـبي " كـانت
كمــا قـلنــا زعــامــة ديـنيــة) واردنــا
بك ــونهــا ديـنـي ــة انهــا ج ــاءته عـن
طـ ــريق ال ــرس ــال ــة ،ل ــذلـك قلـن ــا
عقـب كلـم ــة (ديـنـي ــة) م ــا نــصه:
(جــاءت عـن ط ــريق الــرســالــة ال
غيـر) فـذلك صـريح ان الـزعـامـة
الـديـنيــة معنـاهـا الـزعـامـة الـتي
ت ـسـتـنــدالــى الــرســالــة والــوحـي،
وتقـابل الـزعـامـة الـديـنيـة بهـذا
املعنـى الـزعـامــة الالديـنيــة فهي
التي ال تستند الى وحي وال الى
رسالة.
كـ ـ ــذلــك قل ـنـ ـ ــا يف صـفحـ ـ ــة 110
ط ـب ــيعــي ومـعقـ ـ ــول الـ ـ ــى درجـ ـ ــة
البــداهــة اال تــوجــد بع ــد النـبي
زعـامـة ديـنيـة ،وامـا الـذي ميـكن
ان ي ـتـ ـصـ ـ ــور وج ـ ـ ــوده بعـ ـ ــد ذلـك
فـ ــإمنـ ــا هـ ــو نـ ــوع مـن الـ ــزعـ ــامـ ــة
جـديــد ليــس متـصالً بـالـرسـالـة
وال ق ــائم ـاُ علــى ال ــدين ،هــو اذن
نـوع ال دينـي ،واذا كانـت الزعـامة

ال ديـنيــة فهـي ليــست شـيئ ـاُ اقل
وال اكثـر من الـزعـامـة املـدنيـة او
ال ـسـي ــاسـي ــة زع ــامـ ــة احلك ــوم ــة
والـسلطان ال زعـامة الديـن فأما
ان اري ــد بكـلمــة ال ديـنيــة مـعنــى
آخ ـ ـ ــر غـ ـي ـ ـ ــر م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو واضـح يف
الكـت ــاب فـ ــذلك م ــا ال ش ــأن لـن ــا
به).
ان كــان قــد بقـي شيء آخ ــر غيــر
ما ذكـر ميكن ان يـشتبـه يف شأنه
من امــر هــذا الـكتــاب ونـصــوصه
فإنـا لنـرجو اذا نحـن سئلنـا عنه
ان ن ـ ـس ـتـ ـطــيع ب ـيـ ـ ــانه ،ح ـت ـ ــى ال
يـبق ــى وجـه لل ـظـن بـ ــأن يف ذلك
الـكتـاب شـيئ ـاً يخــالف الــدين او
ن ـصـ ــوص القـ ــرآن الك ــرمي او م ــا
صـح م ــن سـ ـن ـ ـ ـ ــة الـ ـنـ ـب ــي عـلـ ـيـه
الـسـالم او ثبـت انعقــاد االجمــاع
عليه.
ونعوذ باهلل تعالى من كل قول او
اعـتقــاد او عـمـل يك ــون مخ ــالف ـاً
لل ـ ــديــن او الج ـم ـ ــاع املـ ــسل ـمــني،
واحلـم ــد هلل رب العــاملـني وصلــى
اهلل عـلـ ـ ـ ــى مـحـ ـمـ ـ ـ ــد وعـلـ ـ ـ ــى آلـه
وصحبه اجمعني .
االسالم واصول احلكم
يحـسب بعض الـكاتـبني ان شيـئا
ممـ ـ ـ ــا ذهـ ـبـ ـنـ ـ ـ ــا الـ ـيـه يف كـ ـتـ ـ ـ ــاب
(االســالم واص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول احل ـ ـك ـ ـ ــم)
يـتنــافــى مع بعـض مــا قــررنــا يف
م ــذك ــرتـن ــا الـتـي رفعـن ــاه ــا ال ــى
حضـرات العلمـاء ،ويف احــاديثنـا
التي جرت بعد ذلك:
يقـولــون :اننـا يف الـكتـاب ذهـبنـا
(ال ـ ـ ــى ان االسالم ديــن روحــي ال
شـرع فيه للشؤون الـدنيوية ) ثم
رجـعـ ـن ـ ـ ـ ــا بـع ـ ـ ـ ــد ذلــك نـق ـ ـ ـ ــرر ان
االسالم دين تشريعي.
ال يزال كثير من الناس يفهمون
ان ـن ـ ــا جنـعل ال ـ ــديــن روح ـ ــان ـيـ ـ ـاًُ
الدخل له بـاملـاديـات ،وال بـشـؤون
احليــاة ،ويحــسب ــون ان ذلك هــو
الـغـ ـ ـ ـ ــرض االول مـ ــن ال ـك ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاب
وال ــواقـع ان ذلك م ــذهـب ال اث ــر
لـه يف الـك ـت ـ ـ ــاب ،وال ه ـ ـ ــو رأي ـن ـ ـ ــا
مـطلق ـاُ وامنــا الــذي نعـتقــده ان
االسالم ديــن تـ ـ ـش ـ ـ ــريعــي (وقـ ـ ــد
مست شرائعه الى حد كبير اكثر
م ـ ـظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــر احلـ ـيـ ـ ـ ــاة يف االمم )
صفحة  102من الكتاب.
فـإذا نحن قـررنـا ان االسالم دين
تـ ـش ـ ــريعـي ،لـم نـكـن بـ ــذلـك قـ ــد
خــالفنـا رأيـا لنــا ،وال رجعنـا عن
موقف وقفناه.
ويقـ ــولـ ــون :انـنـ ــا كـنـ ــا نـ ــرى (ان
اخلالفــة ليـسـت نظـامـاُ شــرعيـاًُ،
ولـم تنعقـد بــاملعنـى الـشــرعي يف
عـصــر مـن العـصــور) ثـم رجعـنــا
بع ــد ذلـك فق ــررن ــا يف ح ــديـثـن ــا
االخ ـي ـ ـ ــر (انه اذا رأت ج ـمـ ـ ــاعـ ـ ــة
املـسلـمني ان مـصلحـة املـسلـمني
يف ان تـكـ ــون احلـكـ ــوم ـ ــة خالفـ ــة
فـاخلالفـة تكـون حـينئـذ حكـومـة
شرعـية واجـبة اطـاعتهـا فيـما ال
يخالف الدين).
رأيـنــا الــذي قــررن ــاه يف الكـتــاب،
ومـ ــا زلـنـ ــا نعــتقـ ــده ،ان (اقـ ــامـ ــة
ال ـ ــشع ـ ــائ ـ ــر ال ـ ــدي ـن ـيـ ـ ــة) وصالح
الــرعـيــة يـت ــوقف ــان عل اخلالفــة
مبعـنـ ــى احلك ــوم ــة يف اي ص ــورة
ك ــانـت ،ومـن اي ن ــوع م ـطـلق ــة او
مقـيـ ــدة ،فـ ــرديـ ــة او جــمهـ ــوريـ ــة
اسـتبدادية او دستـورية او شورية
دميقـ ــراطـيـ ــة ،او اشـتـ ــراكـيـ ــة او
بـلـ ـ ـ ـشـفـ ـي ـ ـ ـ ــة) صـفـح ـ ـ ـ ــة  44م ــن
الكتاب.
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وان ال ــديـن لـم يقـي ــد امل ــسلـمـني
بنـوع من تلك االنواع وامنـا ترك
لنــا ان نـختــار مـنهــا (احــدث مــا
انتجت العقـول البشـرية) وامنت
م ـ ـ ـ ــا دل ــت عـلـ ـيـه جت ـ ـ ـ ــارب االمم
عـل ـ ـ ــيانـه خ ـي ـ ـ ــر اص ـ ـ ــول احلـكــم
صفحة 124.
ذلـك ال ينايف ما قلنا يف حديثنا
االخ ـي ـ ـ ــرمــن ان املـ ـ ـسـل ـمــني هــم
وحـ ـ ـ ــده ــم اصـحـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــرأي يف
اخـ ـتـ ـيـ ـ ـ ــار نـ ـ ـ ــوع احل ـك ــم الـ ـ ـ ــذي
يسيـرون عليه ،وصـورة احلكـومة
الـتـي يعـي ـشــون حتـت ادارتهــا ،ال
يـ ـكـلـفـهـ ــم اهلل ان يـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــون لـهـ ــم
خـليفــة ،وال ان تكــون حكـومـتهم
جــمه ـ ــوري ـ ــة ،وامن ـ ــا هــم ال ـ ــذيــن
يختـارون ذلك مبحـض رغبـتهم،
وعلـى مقتضـى مصلحـتهم ،فإذا
اتـفقـ ـ ــوا عل ـ ــى ن ـ ــوع مــن احلـكــم
ورأوه حسـنا فهو عـند اهلل حسن،
عل ــى انـن ــا م ــا زلـنـ ــا نعـتق ــد م ــا
قـررناه يف الكتـاب من (ان الواقع
احملـســوس الــذي يــؤيــده الـعقل،
وي ـ ــشه ـ ـ ــد به ال ـت ـ ـ ــاريخ قـ ـ ــدمي ـ ـ ـاً
وح ــديث ـاٍُ ان شعــائــر اهلل تعــالــى
ومـظاهـر دينه الكـرمي ال تتـوقف
عل ــى ذلك الـنــوع مـن احلكــومــة
يـسميه الـفقهاء خالفـة وال على
اول ـئـك ال ـ ــذي يـلق ــبهــم ال ـن ـ ــاس
خلفــاء والــواقع ايـض ـاُ ان صالح
املـسـلمـني يف دنيــاهـم ال يتــوقف
علــى شـيء مـن ذلـك فلـيــس بـنــا
مـن ح ــاج ــة ال ــى تلـك اخلالف ــة
ألمــور دنـيــانــا ولــو شـئـن ــا لقلـنــا
اك ـثـ ـ ــر مــن ذلـك فـ ـ ــإمنـ ـ ــا كـ ـ ــانــت
اخلالف ــة ولـم تـ ــزل نكـبـ ــة عل ــى
االسالم واملــسلـمـني ويـنـبــوع شــر
وفساد) صفحة 44.
ولقد يـسرنـا ان جند انـصاراُ لـنا
يف ذل ــك الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ح ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ــني
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ـ ــني الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اخلــالفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
والع ــاملـني له ــا غـي ــر املـص ــريـني
وذلك ال ــدكـت ــور (ان ـص ــاري) مـن
كبـراء جلنـة (اخلالفـة الهنـديـة)
ويـق ـ ـ ـ ــول يف ح ـ ـ ـ ــدي ــث نـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرتـه
(االهرام) يجب ان يوضع دستور
(لـلـخـالف ـ ـ ــة) ويـج ــب ان تـع ـ ـ ــرف
احـ ـ ــوال ال ـبـالد االسالم ـيـ ـ ــة مــن
الوجهـات االقتـصاديـة والعلمـية
واالح ـصـ ــائـي ـ ــة الخ ..واكـ ــرر مـ ــا
قلـته قبالُ  ،وهـو اننـا ال نـريـد ان
نـعيــد مــأســاة اخلالفــة املــاضيــة،
واال فخير اال يكون لنا خليفة.
امـ ــا بع ــد ف ــإن ــا ن ــرج ــو ان يـعلـم
ح ـضـ ــرات الـنـ ــاقـ ــديـن انـنـ ــا مـ ــا
خطـطنـا يف كتـابنـا كلمـة اال من
بع ــد ان ع ــرفـن ــا وج ــوهه ــا ،وكـن ــا
عـل ـ ـ ــى ب ـي ـن ـ ـ ــة مــن م ـ ـص ـ ـ ــادره ـ ـ ــا
وم ـ ــوارده ـ ــا ذلــك تفـك ـي ـ ــر ب ــضع
سنـني ،ورغم انف املكـابـرين ،ومـا
كـن ــا لـنخ ـش ــى ان نـتحـمل تـبع ــة
شيء ممـا جئنا به يف كتابنا بعد
ذلك الـبحث وال لنـرجع عن رأي
اعــتق ــدن ــاه وق ــررن ــاه فــيه جمل ــرد
صيحات وحركات لـيس فيها اثر
لــسلطـان احلق وال قـوة النـزاهـة
واالخالص هلل تعالى.
لـسنا نخـشى علـى كتاب االسالم
واص ـ ــول احلـكـم مـن مـن ـ ــاقـ ـش ـ ــة
يكـون رائدهـا التـماس احلق ،وال
مـن ج ــدل فـيه ن ــزاه ــة واخالص
وامنـا نـخشــى تلك اآلراء الفجـة
الـعجلــى ،ي ـس ــرع بهــا الـنــاقــدون
قـبـل ان يقـ ــرؤا الكـت ــاب وقـبل ان
يـفه ـم ـ ــوه ،يـلقــنه ـ ــا لهــم اول ـئـك
ال ـ ــذيــن يعـم ـ ــدون ال ـ ــى تـ ـش ـ ــويه
الـكتــاب واالفتـراء عـليه عـن نيـة
م ــري ـض ــة وعـن رغـب ــة مــنك ــرة يف
الكيد واملشاغبة.
عندما حملنا يف االفق بوادر ذلك
االعصار الـذي ارادوا ان يهيجوه
ح ــولنــا بــادرنــا بـتقــدمي رج ــائنــا
ال ــى الـنـ ــاس ان يقـ ــرأوا الكـت ــاب
وي ـتـفه ـم ـ ــوه ،ف ـ ــإن وجـ ـ ــدوا بع ـ ــد
ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــراءة الـ ـك ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وفـهـ ـ ـمـه ان
يـؤاخذونا برأي قـررناه او مذهب
ذهبنـا اليه ،حتـملنـا مـؤاخـذتهم
وقبلنا نقدهم راضني شاكرين.
واآلن وقـ ـ ـ ــد خـ ـمـ ـ ـ ــدت زوبـعـ ـتـه ــم
وسكـنت ريحـهم بعــد هبـوبهـا ،او
كــادت ،ال جتــد بعــد الــذي بلــونــا
من تلـك العاصفـة شيـئاُ جـديداًُ
نقـ ـ ــوله حلـ ـض ـ ــرات ال ـن ـ ــاق ـ ــديــن
القـ ــراء ان نكـ ــرر علــيهــم للـم ــرة
الـثــالـثــة مــا كــررن ــاه علـيهـم مـن
قـبل اق ــرأوا كـت ــابـن ــا ثـم افهـم ــوه
وانقدوه بعد ذلك ان شئتم.
ايضاح
جاءنا ما يأتي:
قصـدنا الـى فضـيلة الـشيخ علي
ع ـبـ ـ ــد ال ـ ـ ــرازق ،والق ـي ـن ـ ـ ــا عل ــيه
السؤال اآلتي:
(اطلعنا على حديث يف اجلرائد
لـفـ ـ ـض ـ ـيـل ـ ـت ـكـ ــم ،مـع وفـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن
العلمـاء ،ذكــرمت فيه :ان االسالم
ديـن ت ـش ــريعــي ،وانه يجـب عل ــى
املسلمني اقـامة شـرائعه وحدوده
وان اهلل خاطـبهم جميعـاُ بذلك،
وص ـ ـ ــرح ـتــم ب ـ ـ ــأنـه يـجــب عـل ـ ـ ــى
املــسلـمني اقــامــة حكــوم ــة منـهم
تـق ـ ـ ـ ــوم ب ـ ـ ـ ــذلــك ،ول ـك ــن اهلل ل ــم
يـقيــدهم بـشـكل مخـصــوص من
اشكـال احلكـومـات ،بل تـرك لهم
االخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار يف ذل ـ ــك وف ــق
مقتـضيـات الـزمن ،وحـيث تكـون
املصلحة.
ون ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــد ان نـ ـ ـ ـ ـس ـ ـتـجـلـ ــي رأى
ف ـضــيلــتكــم يف نق ـطـ ــة بقـيـت يف
املــوضــوع ،وهـي لــو ان املــسلـمـني
اش ـت ـ ـ ــوروا ف ـي ـم ـ ـ ــا ب ـي ـنـهــم ورأت
جـم ــاعــتهـم ان يـبـ ــايع ــوا واح ــدا
على ان يكـون ولي امر املسلمني،
يـقـ ـي ــم فـ ـيـه ــم اح ـكـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ــدي ــن
وح ـ ــدوده وش ـ ــرائعـه ..هل تـك ـ ــون
ه ـ ــذه الـبــيع ـ ــة صحــيح ـ ــة؟ وهل
جتب طاعـة هذا اخللـيفة شـرعاً
بحـيـث يجـب علــى املــسلـمـني ان
يدينوا اهلل بها سراً وعلناً؟
ويتـصل بهــذا الـســؤال أن نعــرف
رأيـكــم يف حـكـ ـ ــومـ ـ ــات اخلـلفـ ـ ــاء
الــراش ــدين وبـيعـتهـم ،هل وقـعت
صحـيحــة؟ وهل ك ــانت طــاعـتهــا
واج ـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً؟؟

التتمة غدا

