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التقوى

"ضر��!  كتـابه   �
 cُإلمـا� ر  فسَّ  "cإلما�
قوله   � �ملهد� 
َ%ِطيُعو�  Òَمُنو�  �لَِّذيَن  %َيَُّها  تعا<: ﴿َيا 
�ْألَْمِر  َ�ُ%�ِلي   sَلرَُّسو� َ�َ%ِطيُعو�  �هللا 
�ملقصو\   ?%  (٦٠ (�لنسا¢  ِمْنُكْم﴾ 
 ،cألمر من ناحية �لدين هو �إلما� Úبو
 ?%� �حلاكم،  هو  �لدنيا  ناحية  �من 
�ألمر �ألسا] �ملقصو\ �: ﴿َ�ُ%�ِلي 
 ?%� �لدين،  %مر  هو  ِمْنُكْم﴾  �ْألَْمِر 
�لدين   � يتدخل  ال  �لذ�  �حلاكم 
\يننا îرية هو  منا�]   ?% لنا  �يتيح 
من  بصو�!  \يننا  %مر   � مساهم 
�لصو�. فكيف مبن يد�فع عن حريتنا 
�حلاكم  هذ�  لنا؟  �يكفلها  �لدينية 
 � %عظم  بصو�!  مساíا  سيكو? 

�لنظاc �لديã، �تعت� مساíته معر�فا 
يوجب شكر� ��لثنا¢ عليه.

�ال عجب � �عتبا� �لنظاc �لسياسي 
�فقا �ذ� �لرüية جزً¢� من %مر �لدين؛ 
�لدنيا   >@  cإلسال� نظر!  أل?  �هذ� 
@Iاال هي %Áا بكل ما فيها ينبغي %? 
�لنظر!  �ֲדذ�  للدين،  خا\مة  تكو? 
شئو?   � �ملؤمن  يسلك   ?% ينبغي 
%مو�   � يساعد�  ما  فكل  حياته. 
بو�جباته   cلقيا� على  �معاشه  حياته 

�لدينية يعت� من �لدين بالنسبة له.
حتصر  �لرüية  هذ�  فإ?  �هكذ� 
�لسياسي   cلنظا� من  �ملطلو¡ 
 sلعد� �كفالة  �لدينية  �حلرية  بتوف; 
��حلرياD ��لدفا� عنها. �ֲדذ� يُعت� 
�مهما  كا?  %ًيا   - �لسياسي   cلنظا�

كانت صو�ته �تركيبته �%هد�فه - 
جزً¢ من �لنظاc �لديã، مما يوجب له 
��إلخال°  ��لوفا¢  ��لطاعة  �لوال¢ 
باعتبا�� جزً¢ منه �ليس Ëر\ طر� 

خا�جي ُمتفاَهٍم معه. 
بني  �لر�ئعة  �لتكاملية  �لرüية  هذ� 
 cتقد ال  ��لسياسي   ãلدي� �لنظامني 
 ãلدي�  cلنظا� على  �لسياسي   cلنظا�
  cال جتعله تابعا له، بل تكفل للنظا�
 cتفوقه �%�لويته، �جتعل �لنظا ãلدي�
له  ينبغي  كما  فيه  3توً�  �لسياسي 

%? يكو?. 
كذلك فإ? من ميز�D هذ� �لرüية %Áا 
 >@ éال ¸تا ãلدي� cتؤكد %? �لنظا
معونة من قبل �لنظاc �لسياسي لكي 
مطلو¡  هو  ما  فكل  %هد�فه.  ¸قق 
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من �لنظاc �لسياسي هو توف; �حلرية 
 cهذ� �ملنا÷ سينمو �لنظا �� .sلعد��
كاملة  %هد�فه  �¸قق  �يز\هر   ãلدي�
من  مساعد!   �%  ?�\ منقوصة  غ; 

جانب �لنظاc �لسياسي. 
�لعالقة   ?% تبني  �لرüية  هذ�   ?@  Î
�لسياسي   cلنظا��  ãلدي�  cلنظا� بني 
هي عالقة تعا�? ال عالقة تنافس %� 
 ãلدي�  cلنظا�  ?% تبيِّن  كما  تناقض. 
قا\��  جتعله  �مر�نة  îركية  يتحّلى 
سياسي،   cنظا  �% مع  �لتعامل  على 
 ÿا فيه بشرíبل ��عتبا�� جزً¢� مسا
يتيح  �هذ�   .sلعد�� �حلرية  حتقيقه 
�لسياسية   Dللحركا سلسا  مناخا 
 � تتنافس  لكي  للحكم  �لساعية 
��لرفا�   sلعد��  Dحلريا� تقدمي 
 cعلها متسا�ية بد�ية %ماá� ،ملو�طنيها
�لنظاc �لديã �لذ� سيقدc \عمه ملن 

.sلعد�� Dيتمسك مببا\� �حلريا
�لعظيمة  �إلسالمية  �لرüية  �هذ� 
ليست %مر� مستحدثا، بل هي �لرüية 
 .sأل�� cمن �ليو cل� %علنها �إلسال�
لعرÍ �ال  � ساعيا   Üلن� فلم يكن 
�لدين  لنشر  ساعيا  كا?  بل  حلكم، 
على  متوكل  �هو  %هد�فه،  �حتقيق 
كما  �لعظيم،   Íلعر�  ¡� تعا<  �هللا 
يقوs تعا<: ﴿َفِإْ? َتَولَّْو� َفُقْل َحْسِبَي 
ْلُت َ�ُهَو  �هللا ال @َِلَه @الَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ

َ�¡ُّ �ْلَعْرÍِ �ْلَعِظيِم﴾ (�لتوبة ١٢٩). 
�لكن كث;� من �ملسلمني قد �ستقر¢�� 
 >@ ��صلو�  خاطئ  بشكل  �لس;! 
%فكا�هم  مع  تنسجم  مغلوطة  نتائج 

�طموحاִדم.
�نسجاما  تنسجم  �لس;!   ?% ��حلق 
 ±  �  Üفالن �لرüية.  هذ�  مع  تاما 
بل  قلنا،  كما  للحكم  ساعيا  يكن 
كل ما كا? يريد� هو �حلرية ألجل 
نشو¢ Iاعة �ملسلمني �حتقيق غاياִדا 
 D\لسامية. �لكن �لظر�� �ل� سا�
بني  �لدمج  فرضت  �لوقت  }لك   �
 >@ �لسياسي   cلنظا��  ãلدي�  cلنظا�
�حلكم   �  Üلن� Iع  حيث  حني؛ 
�خللفا¢  بعد�  �من  �ملدينة   � ��لنبو! 
�لعو�مل  %هم  �كا?  �لر�شد�?. 
�الضطها\  هو  �لدمج  هذ�   sحلصو

�لعظيم ��لقسو! �لبالغة �ل� تعر£ �ا 
�إلسالc هم  %عد�¢  فكأ?  �ملسلمو?. 
من ساíو� � نشو¢ �لد�لة �إلسالمية 

بصو�! غ; مباشر!.
 ± �لنظامني  بني  �جلمع  هذ�  �لكن 
يدمج �ملنصبْين �± áعل من �ملتعذ� 
�لتفريق بني مسئولياִדما ���جباִדما، 
�خلاطئ  �لفهم  هذ�   � �قع   ?ْ@�
 Üلن� �ستقر  عندما  فمثال  كث;�?. 
�كل  �ملدينة   ?% %علن  �ملدينة   �  �
��ليهو\  �ملسلمني  من  يسكنها  من 
 ?�\ من  ��حد!  "%مة  هم:  �غ;هم 
%علنه  سياسي  @عال?  �هذ�  �لنا]"؛ 
� بصفته �حلاكم للمدينة ال بصفته 
%Áم  يقصد   ± %نه  شك  فال    .Üلن�
قد \خلو� Iيعا � %مة �إلسالc؛ %� 
عندما  كذلك  �ملسلمني!  Iاعة   �

احلاكم الذي ال يتدخل ! الدين ويتيح لنا أن منارس ديننا 
�رية هو مسـاهم ! أمر ديننا بصورة من الصور..... 

...  فكيف مبن يدافع عن حريتنا الدينية ويكفلها لنا؟ هذا 
 ،Uاحلاكم سيكون مساهما بصورة أعظم ! النظام الدي
عليه. والثناء  شكره  يوجب  معروفا  مساهمته  وتعت� 
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التقوى

قاتل %بو بكر � �ملرتدين فقد قاتلهم 
�خلليفة  ال  �لسياسي  �حلاكم  بصفته 
 Ãوá جلماعة �ملسلمني. ألنه ال cإلما�
%? يكر� �لنا] على �لزكا! �ل� هي 
ُنظر  �لزكا!  ��جب \يã. فعدc \فع 
من  ��لتمر\  للعصيا?  كإعال?  @ليه 
�%بطنو�   cإلسال� �\عو�  من  جانب 
�ملسلمني  جانب  من   �% �لكفر، 

�لعصا!.
�عندما �ستقرD �أل�ضا� � جزير! 
�لعر¡ كا? ��جبا على �ملسلمني %? 
 sلد�� مقابل  %نفسهم  عن  يد�فعو� 
�لعظمى � }لك �لوقت �ل� %علنت 
عد�¢ها لإلسالc �عزمها على تدم; 
�ملسلمني. �هذ� قد ساهم � تعاظم 
�لد�لة �إلسالمية لكي تقف �  قو! 
�جههم Î لتقضي على خطرهم � 

�لنهاية.
�غم   ،ãلدي�  cلنظا�  ?% ��حلقيقة 
 cالصطد��  cعد  � ��غبته  مساملته 
يتميز  \نيو�،  تيا�   �% قو!  %ية  مع 
بقد� كب; من �لقو! �من �لقد�! على 
�ألخطا�  كل  مو�جهة   � �لتكيُّف 
�لتأييد  بفضل  �هذ�   .Dلصعوبا��
تظهر  �ل�  �لعظيمة  �إل�ية  ��لنصر! 
�لسياسي   cلنظا� ¸سب  ال  عندما 
 � بو�\�  �ا  ير�  �ال  حسابا  �ا 

�ألفق. لذلك فإ? �الضطها\ �كبت 
3ا�لة   �% �لظلم،  �تفشي   Dحلريا�
 cلنظا� �ستهد��  �لسياسي   cلنظا�
�لقضا¢ عليه يؤ\� @<   �% �لسياسي 
متزيق  }لك �لنظاc �لسياسي � �لنهاية 
�\فع �لنظاc �لديÒ >@ ãفا{ جديد! 
من �الÃ\ها� ��لرقي ��لتقدc. �هذ� 

سنة كونية.
 cلنظا��  ãلدي�  cلنظا� بني  ��لدمج 
\�ئما.  �ملثالية  �حلالة  ليس  �لسياسي 
بعض  �لدمج �  هذ�  يشّكل  قد  بل 
 cلنظا� على  عظيما  عبئا  �ألحيا? 
�لديã، خاصة بعد %? يصبح غالبية 
غ;  من  �لسياسي   cللنظا �خلاضعني 
�مللتزمني جيًد� بالنظاc �لديã. �عندها 
��غبا �   نفسه   ãلدي�  cلنظا� سيجد 
فك �ال�تباÿ لكي يستمر � �لتركيز 
على %هد�فه �لسامية. �هذ� ما حد· 

بعد فتر! �خلالفة �لر�شد! �أل�<.
فما @? �ستقرD �ألمو� @< حّد ما � 
�ألخطا�  �تضا¢لت  �ملسلمني،  بال\ 

�خلا�جية، حÆ شا¢ �هللا تعا<، نتيجة 
�خا�جية،  \�خلية  متعد\!  ظر�� 
 cلنظا�� ãلدي� cبني �لنظا ÿفك �ال�تبا
�لسياسي برفع �خلالفة �لر�شد!. ففي 
عد\  تز�يد   � عثما?  خالفة  Ãمن 
�لد�خلني �جلد\ � �إلسالc �لذين ± 
ُتتح   ± كما  �لصحابة،  تربية  يتربو� 
%يد�  على  يتربو�  كي  �لفرصة  �م 
�لصحابة. �كا? هؤال¢ عرضة للتأثر 
 D\% بالفنت �لد�خلية ��خلا�جية �ل�
@< مقتل �خلليفة � نفسه �تعريض 
�لنظاc �لديã @< ما يشبه �النتكاسة. 
تعامل  قد   ãلدي�  cلنظا� أل?  �هذ� 
��لر#ة  �لعفو  من  بقد� كب;  معهم 

�ل� ± يكونو� يستحقوÁا. 
�نتكاسة  فتر!  �لفتر!  تلك  تكن   ±
كانت  بل  �حلقيقة،   �  cلإلسال
مرحلة جديد! كا? áب %? تساير 
 Üلن� �كا?  �جلديد!،  �لظر�� 
عنها  تنبأ  قد  �سلم  عليه  �هللا  صلى 
�ل�  �ألموية  �لد�لة   Dنشأ� مسبقا. 

اسـتقرءوا  قـد  املسـلمني  مـن  كثـqا  ولكـن 
نتائـج  إ^  ووصلـوا  خاطـئ  بشـكل  السـqة 
مغلوطـة تنسـجم مـع أفكارهـم وطموحاتهـم.
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كانت سلطنة سياسية \نيوية يديرها 
 ãلدي�  cلنظا� يقّد��?  مسلمو? 
�قد  عليه.  �لقائمني  ليسو�  �لكنهم 
 � �لنهاية   � �لد�لة  هذ�  جنحت 
 cلنظا� �كفت  �لفنت،  على  �لقضا¢ 
 cللنظا �لفتانني، �%تاحت  �لديã شر 
جديد  من  لالÃ\ها�  �لفرصة   ãلدي�
 ?% صحيح  �حلرية.  له  يتيح  جّو   �
�لنظاc �لديã قد فقد �ملركزية بغيا¡ 
�خلالفة �لر�شد!، �لكن �الستخال� 
بقي � �ألمة بصو�! غ; مركزية من 
��أل�ليا¢  ��لصلحا¢  �لعلما¢   sخال
 cبالنظا Áضو�  �لذين  ��ملجد\ين 
�لديã �قامو� عليه لفتر! قا�بت %كثر 

.cمن %لف عا
 �يد�  cإلسال� تا�يخ   >@ �لناظر   ?@
%هد�فه  حقق   cإلسال�  ?% بسهولة 
�غم �النتكاساD �لسياسية ��ألخطا¢ 
�لكث;! �ل� ��تكبتها �لد�s ��ملمالك 
�إلسالمية �ملتعاقبة؛ مما يدs على %? 
�لنظاc �لديã بقي عامال خالs تلك 
جا¢   Æح جًد�.  جيٍد  بشكل  �ملد! 
 cلنظا�  >@ فيه  �لضعف  تطر{  �قت 
عو�مل  بسبب  هذ�  �كا?   ،ãلدي�
\�خلية بشكل �ئيس، �ليس بسبب 

قو! �لنظاc �لسياسي %� ضعفه.
يتم   ?% �طبيعيا  ��جبا  كا?  �هكذ� 

ببعثة  \�خليا   ãلدي�  cلنظا�  ùصال@
�إلماc �ملهد� ��ملسيح �ملوعو\ �، 
 cلنظا�  ùصال@  ?% ظن  من  �çطئ 
 ùصال@  sخال من  يكو?   ãلدي�
بعد  جليا  �%صبح  �لسياسي.   cلنظا�
سنو�D من �لتجا�¡ � Ìتلف �لبال\ 
�لسياسية   Dحلركا�  ?% �إلسالمية 
 � }�يعا  فشال  فشلت  قد  �لدينية 
 ùإلصال�  ��  ãلدي�  ùإلصال�
بل  �ألمة،  به  %ّملت  �لذ�  �لسياسي 
كانت � كث; من �ألحيا? سببا � 
�لدينية ��لسياسية �  @ضعا� �حلالة 
�ا بسبب عبثها � �لدين �3ا�لة �\
حتقيق   � %غر�ضها   cليخد تسخ;� 
على   sحلصو�  � �لعا�مة  �غبتها 

�لسلطة.
 cباختصا�، ينبغي %? ¸ر° %� نظا
سياسي على �حلرياD ��لعدs، �ֲדذ� 

فمثـال عندما اسـتقر الن� � ! املدينـة أعلن أن 
املدينـة وكل من يسـكنها مـن املسـلمني واليهود 
وغqهم هـم: "أمة واحدة مـن دون الناس"؛ وهذا 
إعالن سياسـي أعلنـه � بصفته احلاكـم للمدينة 
ال بصفتـه الن�.  فال شـك أنـه z يقصد أنهم قد 
دخلوا �يعا ! أمة اإلسالم؛ أي ! �اعة املسلمني! 

 cلنظا� �سيجد  عمر�،  سيطيل  فإنه 
�لديã �حلق متعا�نا معه �مصد� \عم 
�مؤ��Ã! كب;! له. كما ينبغي على 
 cملهتمني بالدين %? يبحثو� عن �لنظا�
�لديã �حلق �يلتحقو� به �%ال ينخدعو� 
�ل�  �لسياسية   Dحلركا�  Dبشعا��
 ?% ميكن  ما  %قّل  \ينيا.  لباسا  تلبس 
تس;  %Áا   Dحلركا� هذ�  عن   sيقا
على غ; هد�؛ �هذ� ألÁا ال تفهم 
%هد�فه  هي  ما  تعر�  �ال  �لدين 
 ?% تعت�  @Áا  بالنابل.  �حلابل  �åلط 
�لسياسية هي  �لسلطة  �حلصوs على 
�لوسيلة �ملثلى لتحقيق �لنهضة �لدينية! 
 cلنظا� تركيبة  فإ?  �حلقيقة   � بينما 
�لديã جتعله يفّر من �لسلطة �لسياسية 
�ال يتوالها @ال مكرًها، �ينظر @ليها 
كمسئوليٍة @ضافيٍة �تكليٍف ال هدًفا 

سامًيا �تشريًفا.


