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�لدكتو� cمين فضل عو��  u متعد�� علـى  �لديـن �حلنيف. #�خـر حلقة Cتشـهد �لسـاحة �لعاملية هجمـا
هـذ� �ملضمـا� �لشـريط �لذ^ عرضـه عضـو �ل�ملا> ��ولنـد^ خـCK فيلد��. 
(�حللقة �لر�بعة #�ألخ�K)#ستنشـر "�لتقوQ" ع� حلقـاC كتابا �وQ ��� مفحما على ما جـا� فيه من �لبهتا>.
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مشاֲדة �ليهو� بالقر�� #�خلنا�ير     
 ¬ "�خلنا®ير  �لقر��  "صف   ��" لقد 
من  معينة  فئة  öق  فقط  �لكرمي  �لقر�' 
�ليهو� 
" بà (سر�ئيل،كانت قبل ظهو� 
�إلسال�، "هم باألخص �لذين � ميتثلو� 

خذ  �هللا معهم ¬ تقديس  vللعهد �لذ

"لئك �لذين �ثر"� �ملتع  v
يو� �لسبت، 
"هم   �لسبت،  يو�  حرمة  على  �لدنيوية 
"ليس  �ليهو�  من  "�لفاسقو'  �ملنافقو' 

Iيعهم كما يبينه سياU �آليا> �لتالية:
ِفي  ِمنُكْم  �ْعَتَدْ"�  �لَِّذيَن  َعِلْمُتُم  ﴿َ"َلَقْد 
ْبِت َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنو� ِقَرَ�ً� َخاِسِئَني﴾  �لسَّ

( �لبقر� ٦٦)

َكاَنْت  �لَِّتي  �ْلَقْرَيِة  َعِن  ﴿َ"�ْسَأْلُهْم 
 cْ)ِ ْبِت  َيْعُد"َ' ِفي �لسَّ  cْ)ِ �ْلَبْحِر  َحاِضَرَ� 
َ"َيْوَ�  ُشرًَّعا  َسْبِتِهْم  َيْوَ�  ِحيَتاُنُهْم  َتْأِتيِهْم 
َال َيْسِبُتوَ' َال َتْأِتيِهْم  َكَذ ِلَك َنْبُلوُهم ِبَما 
مِّْنُهْم  
مٌَّة ُ َقاَلْت   cْ)ِ"َ  * َيْفُسُقوَ'  َكاُنو� 
ُبُهْم  ِلَم َتِعُظوَ' َقْوًما �هللا ُمْهِلُكُهْم َ
ْ" ُمَعذِّ
َ�بُِّكْم  (َِلى�  َمْعِذَ�ً�  َشِديًد� َقاُلو�  َعَذ�ًبا 
ُر"�  cُكِّ َما  َنُسو�  ا  َفَلمَّ  * َيتَُّقوَ'  َ"َلَعلَُّهْم 
وِ· َ"َ
َخْذَنا  ِبِه َ
َجنْيَنا �لَِّذيَن َيْنَهْوَ' َعِن �لسُّ
َكاُنو�  ِبَما  َبِئيٍس   Ìٍِبَعَذ� َظَلُمو�  �لَِّذيَن 
ا َعَتْو� َعن مَّا ُنُهو� َعْنُه ُقْلَنا  َيْفُسُقوَ' * َفَلمَّ
 Úألعر��) َخاِسِئَني﴾  ِقَرَ�ً�  ُكوُنو�  َلُهْم 

(١٦٤-١٦٧

�خر  موضع  �لوصف ¬  هذ�   ��" "قد 
 : �لتالية  �آليا>   ¬ �لكرمي  �لقر�'   ¬
َمُثوَبًة  cَ ِلَك  مِّن  ِبَشرٍّ  
َُنبُِّئُكم  َهْل  ﴿ُقْل 
َعَلْيِه  َ"َغِضَب  �هللا  لََّعَنُه  �هللاَِّ َمن  ِعنَد 
َ"َعَبَد  َ"�ْلَخَناِ®يَر  �ْلِقَرَ�َ�  ِمْنُهُم  َ"َجَعَل 

َضلُّ َ"َ مََّكاًنا  َشرٌّ  ِئَك  ـ� اُغوَ> ُ
"َل �لطَّ
ِبيِل﴾ (�ملائد�  ٦١) "�ل°  َعن َسَو�ِ· �لسَّ
من  
خر�  فرقة  �لوصف  بنفس  تصف 
"�لذين   ،� Tمد  سيدنا  ®من  �ليهو� 
ناصبو  "
تباعه �لعد�· "�إليذ�·، ليدf على 
شخصيتهم،  "طبيعة  �لر"حانية  حالتهم 

' هذ� �لوصف � يكن  fفخالصة �لقو
لليهو� مبجملهم بل لفرقة خاصة فيهم.
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يكن   � �لوصف  هذ�   fستعما�  '
 غ� 
هو   vلذ�" "�لسب،  �إلهانة  
جل  من 
�لقر�'  عن  �لبعد  كل  بعيد   Ìسلو

 ·��" من  �لقصد  يعو�  (منا  �لكرمي، 
�ستعماf هذ� �لتشبيه للداللة على �حلالة 
�لفرقة  (ليها هذ   �لر"حانية �ل° "صلت 
من �ليهو�، "إلبر�® بعض �لصفا> �ل° 
�لصفا>  هذ   كانت  "ملا  ֲדا.  �تصفت 
�لقر��  �لبا�®� ¬  �لصفا>  بعض  تشابه 
 Ìسلو
"�خلنا®ير، جا· هذ� �لتشبيه "هو 

���³ ¬ �للغة �لعربية.
 (' من 
بر® �لصفا> عند �لقر��  �لزنا 
 ùلعر� �ملثل   ¬ جا·  حيث  حيا·،  بال 

®§ من قر�"، "من هذ  �لصفا> 
يضا "
باحلماقة  فتتصف  �خلنا®ير  
ما " �لتقليد، 
"�لقذ���، "لكي يدلل �لقر�' �لكرمي على 
ظهو� هذ  �لصفا> عند هذ  �لفرقة من 
تبـر®  �ل°  باحليو�نا>  "صفهم  �ليهو� 
عندها هذ  �لصفا>. "نكر�، فاحلديث 
عن فرقة Tد"�� من �ليهو� "ليس �ليهو� 
بيّنا سابقا  �لقر�J كما  "�لتعليم  كلهم، 
"ليس  �ملسلمني  غ�  �حتر��  على   àمب
غ�   �
 يهو��  كانو�  سو�·  �حتقا�هم 

يهو�.
هذ   cكر   '
 كله،  هذ�  من  "�ألهم 
من  (ليه  "صلت  "ما  �ليهو�  من  �لفرقة 
�¹طاÿ �"حاJ، ""صفها ֲדذ� �لوصف، 
عابر�  كقصة  �لكرمي  �لقر�'   ¬ ير�   �
ال فائد� ُترجتى منها، 
" ֲדدÚ �إلسا·� 

() هذ  �لفرقة من بà (سر�ئيل؛ بل  (' 
حتذير  "هو  �ألðية،  غاية   ¬ هدفا  %ا 
�ملسلمني من �لوقوò بنفس �ملعاصي �ل° 
"قعت ֲדا هذ  �لفئة من �ليهو�،  مما قد 
يترتب عليه �¹طاطهم () نفس �لد�جة 
�لر"حانية öيث تنطبق عليهم حينها هذ  
�أل"صاÚ نفسها. "باألخذ بعني �العتبا� 
 Úعما سو  � سيدنا Tمد  به  تنبأ  ما 
 àي� ÿله حالة �ملسلمني من �¹طا f"تؤ

خالقي، "مقا�نة هذ  �حلاf مبا "صل "
(ليه بنو (سر�ئيل ¬ �ملاضي، حيث جا· 
ֲדذ�  �ملتعلقة  �ألحا�يث  من  �لعديد   ¬
َعَلى  "لََيْأِتَينَّ   :� لسانه  على   òملوضو�
َحْذَ"  ِ(ْسَر�ِئيَل  َبِني  َعَلى  
ََتى  َما  
مَِّتي ُ
جا·  "كما   ،  (vلترمذ�) ِبالنَّْعِل"  �لنَّْعِل 
¬ حديث �خر على لسانه �: " تكو' 

م° فزعة، فيص� �لنا� () علمائهم،  ¬
 ،fهم قر�� "خنا®ير"(كنـز �لعما �cفإ
 J٣٨٧٢٧)؛ فبهذ� يكو' �لوصف �لقر�
على  مؤِكد�  �ليهو�  من  �لفاسقني  öق 
�ملسلمني  من  جز·�  بأ'  �لنبو·�،  هذ  
حتما  سيصلو'  �ملشايخ  من  "باألخص 
() هذ� �حلضيض �لر"حاJ، حيث تنطبق 
عليهم نفس �أل"صاÚ �ل° "��> öق 
بالقر��  تصفهم  "�ل°  �ليهو�  من  جز· 
هذ   حتقق  نر�  
ننا  "مبا  "�خلنا®ير؛ 
نعيشه،   vلذ� �لعصر  هذ�   ¬ �لنبو·�> 
قد "صلو�  �ملسلمني  من  �لكث�  نر�   c)
 àلدي�  ÿ} �ألسفل من �ال¹طا�لد�  ()

"�لر"حي "�ألخالقي، "
صبح �لدين عند 
�لكث� من �ملشايخ جتا�� ميتهنو�ا "يغلب 
عليها �لتقليد �ألعمى �"' تعقل "تدبر، 
 Úنقر بأ' هذ  �أل"صا '
ال يسعنا (ال 
� تعد تنطبق  على بعض �ليهو� فقط، 
بل (�ا تشمل جز·� من �ملسلمني 
يضا، 
 ،Jنظر� لعد� �نتباههم %ذ� �لتحذير �لقر�
"متسكو�  �ملستقيم   ÿلصر�� عن  فز�غو� 
بقشو� �لدين بدال من لبه "�Ðذ"� �لقر�' 
هذ�   '
  () �لص  هنا  "من  مهجو��. 
�لوصف �لقر�J � يكن لوصف �ليهو� 
يصلو'  حني  
يضا  �ملسلمني  بل  فقط، 
تدهو�  من  �ليهو�  (ليه  "صل  ما   ()
�لتوضيح  هذ�  بعد  ميكن  فال   ،ÿ¹طا�"
عد�·  يظهر  �لكرمي  �لقر�'  بأ'   fلقو�
 vلغو  Ìسلو
 هو  (منا  لليهو�،  خاصا 
يقتضي غرضا هاما من �لتنبيه "�لتحذير 

لليهو� "�ملسلمني على حد سو�·.
"نذكر فلد�® "
عو�نه، 
' هذ� �لوصف 
¬ حق �لفّساU من �ليهو�، قد �ستعمله 
 fيضا، حني قا
�ملسيح عيسى �بن مرمي 
"َال  �تبعو :  �لذين  �ليهو�  من  للصاحلني 
َتْطَرُحو�  َ"َال   ،Ìلِْلِكَال �ْلُقْدَ�  ُتْعُطو� 
َتُد"َسَها  لَِئالَّ  �ْلَخَناِ®يِر،   �َ� ُقدَّ ُ�َ�َ�ُكْم 
 :٧ َفُتَمزَِّقُكْم".(َمتَّى  َ"َتْلَتِفَت  ِبَأْ�ُجِلَها 
٦). "هنا يصف �ملسيح 
"لئك �ملنافقني 
 Ìكالكال بأ�م  �ليهو�  من  "�لفاسقني 
لوصف  متبع   Ìسلو
 "هذ�  "�خلنا®ير، 
�حلالة �لر"حية �ملتدنية �ل° "صلت (ليها 
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كانو�  �لذين  �ليهو�  من  �لفرقة  هذ  
هذ   عند  �لبا�®�  بالصفا>  vتصفو' 

مثاله " فيلد�®  كا'   �c)" �حليو�نا>. 
�لكرمي  بسبب  �لقر�'  يعترضو'  على 
نفس  يث�"�   '
 فعليهم  �لوصف،  هذ� 
 vوä vلضجة بالنسبة للعهد �جلديد �لذ�
 '
نفس هذ� �لوصف 
يضا ليعلم �جلميع 
 �c) ما
�لقر�' ال ينفر� ¬ هذ  �ملسألة. 
كانو� يتقبلو' "جو�  ¬ �لعهد �جلديد، 
فعليهم تقبله 
يضا ¬ �لقر�' �لكرمي بنا· 

على نفس �لتوجه. 

�قامة �لد#لة �إلسالمية #فر< �لشريعة 
u �يع �cا� �لعا�  

بعض  فإ'  قبل  من  
سلفنا  قد  كما 
 Ìفكر� "جو Øحلركا> �إلسالمية تتب�
(قامة �لد"لة �إلسالمية ¬ كل مكا' ¬ 
فيها  �إلسالمية  �لشريعة   Ñفر" �لعا� 
بالقو�، غ� 
' هذ� �لفكر ال 
سا� له 
تعاليم "س��  �لكرمي "ال ¬  �لقر�'   ¬
فيلد�®  Åد  "لن   .� Tمد  سيدنا 

مر ¬ �لقر�' �لكرمي،  "

عو�نه 
v �ية "
"ال ¬ تعاليم سيدنا Tمد �، حتتم على 
�ملسلمني (قامة �لد"لة �إلسالمية بالقو� ¬ 
 '
Iيع 
¹ا· �لعا�. بل ميكن للمسلمني 
 '
يعيشو� حتت 
v نظا�. "هذ� ال ينفي 
يكو' هنا} نبو·�> عن �نتصا� �إلسال� 
 ¬ سو�·  "�ملشركني،  �لشر}  "�ندحا� 
 ¬  "
  �  fللرسو �أل")  �لبعثة  ®من 

 àمب �النتصا�  هذ�  لكن  �ألخ�،  �لزمن 
 ،Ìلقلو� "غز"  "�ل��هني  �حلجج  على 

"ليس فيه ��ئحة من �إلكر� . 
�لعامة  �لقو�عد  �لكرمي  �لقر�'  لقد حد� 
عامة   âمبا� 
�بعة  "فق  �حلكم   لنظا� 

تتضمنها �آليا> �لتالية:
�ِمَني  َقوَّ ُكوُنو�  �َمُنو�  �لَِّذيَن  
َيَُّها  ﴿َيا 

َنُفِسُكْم  َعَلى�  َ"َلْو  هللا  ُشَهَد�َ·  ِباْلِقْسِط 
 "ْ
َ َغِنيًّا  َيُكْن  َ"�ْألَْقَرِبَني ِ('  �ْلَو�ِلَدْيِن   "ِ
َ
�ْلَهَو��  َتتَِّبُعو�  ِبِهَما َفَال  
ْ"َلى� َ َفاهللا  َفِقً�� 
َفِإ'َّ  ُتْعِرُضو�   "ْ
َ َتْلُو"�  َتْعِدُلو� َ"ِ('   '
َ
(�لنسا·  َخِبً��﴾  َتْعَمُلوَ'  ِبَما  َكاَ'  �هللاََّ 

(١٣٦
�ْألََماَناِ>  ُتَؤ�ُّ"�   '
َ َيْأُمُرُكْم  �هللا   َّ')ِ﴿
 '
َ �لنَّاِ�  َبْيَن  َحَكْمُتم   �cَ)ِ"َ 
ْهِلَها َ (َِلى� 
َيِعُظُكم  ا  ِنِعمَّ �هللا   َّ')ِ fِِباْلَعْد َتْحُكُمو� 
ً�﴾ (�لنسا·  َبِص� َسِميًعا  َكاَ'  �هللاََّ  ِبِه ِ('َّ 

(٥٩
﴿َيا 
َيَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� َ
ِطيُعو� �هللا َ"َ
ِطيُعو� 

"ِلي �ْألَْمِر ِمنُكْم  َفِإ' َتَناَ®ْعُتْم ُ"َ fَلرَُّسو�
 ')ِ  fِلرَُّسو�"َ �هللاَِّ  (َِلى  َفُر�ُّ"ُ   َشْيٍ·  ِفي 
cَ ِلَك  �ْآلِخِر   َ"�ْلَيْوِ�  ِباهللاَِّ  ُتْؤِمُنوَ'  ُكنُتْم 

َخْيٌر َ"َ
ْحَسُن َتْأِ"يًال﴾ ( �لنسا· ٦٠)
يِن  َقد تََّبيََّن �لرُّْشُد ِمَن  ﴿َال ِ(ْكَر�َ  ِفي �لدِّ
اُغوِ> َ"ُيْؤِمن ِباِهللا  �ْلَغيِّ َفَمن َيْكُفْر ِبالطَّ
َفَقِد �ْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَ"ِ� �ْلُوْثَقى� َال �نِفَصاَ� 

َلَها  َ"�هللا َسِميٌع َعِليٌم﴾ (�لبقر� ٢٥٧)
�حلرية  مبنح  تتلخص   âملبا�� "هذ  

سا�  على  "�حلكم  للجميع  �لدينية 

�لعدf �ملطلق، كما 
' هذ  �آليا> حتد� 
تأمر   c) "�ملحكو�،  �حلاكم  بني  �لعالقة 
�ألفر�� مبنح �ملسؤ"ليا> ملن ُيعت�"' ثقة 
حتتم  "بعدها  مبهامهم،  للقيا�  
كفا· "
عليهم (طاعة هؤال· �ملسؤ"لني، ¬ نفس 
 vتأمر به �ملسؤ"لني بتحر vلوقت �لذ�

�لعدf ¬ حكمهم بني �لنا�. 
فإ'  �لعامة  �لقو�عد  هذ   على  "بنا·   
بلد   v
يأمر �ملسلمني ¬  �لكرمي  �لقر�' 
سياسي  نظا�   v
 "حتت  فيه،  يوجد"' 
"يطيعو�  �لنظا�  هذ�  لقو�نني  ميتثلو�   '

�حلكومة  لو كانت هذ   حكومته، ح� 
من   '
  Øمبع �ينية،  ال  علمانية  حكومة 
�لنظا�  هذ�  (طاعة  �ملسلمني  "�جب 
�لسياسي 
يا كا' (سالميا 
" غ� (سالمي 
 vمر، عد� تلك �أل"�مر �ل° تؤ�
¬ كل 
ُيمنع  ֲדم () معصية �هللا عز "جل،كأ' 
�نطالقا  �ملسلمو' من �لصال� مثال، هذ� 
من �آلية �لقر�نية �لكرمية: ﴿َيا 
َيَُّها �لَِّذيَن 

"ِلي ُ"َ fَِطيُعو� �لرَُّسو
�َمُنو� َ
ِطيُعو� �هللا َ"َ
حيث   (٦٠ (�لنسا·  ِمنُكْم ...﴾  �ْألَْمِر 
�آلية  هذ   �ألمر ¬   &"
 من  �لقصد   ')
""فق  "�لدنيويو'.  �لدينيو'  �ألمر  
"لو 
 vلذ� �لسياسي  �حلاكم  فإ'  �لتعليم  هذ� 
�لدينية،  �ملسلمني  شؤ"'   ¬ يتدخل  ال 
من  بصو��  �ينهم  
مر   ¬ مساðا  يعت� 
�لصو� "Åب (طاعته، "كم باحلرc vلك 
"يضمن  يكفل   vلذ� �لسياسي  �حلاكم 
�حلرية �لدينية للمسلمني "يد�فع عنها؟! 
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�إلسال�  فإ'  �لقاعد�،  هذ   على  "بنا· 
 àتع –"�ل°  �لعلمانية   Ñ�يعا ال 
بني  "عد%ا  �أل�يا'  جتا   �لد"لة  حيا� 
�ملتعصبني  بعض  يدعي  �جلميع-كما 

v نظا�  Ñ�من �ملسلمني، كما ال يعا
سياسي طاملا كفل هذ� �لنظا� �حلريا> 
 v
  ') بل  �لنا�،  بني  "�لعد�لة  �لدينية 
نظا� يبØ على هذ  �ألسس من �لعد�لة 
"�حلرية �لدينية من �ملمكن �عتبا�  جز·� 
من �لدين "Åب (طاعته "�إلخالÜ  له  
بني  �لعالقة   ')  ï عنه.  �خلر"³  "عد� 
�لنظا� �لديà �إلسالمي "�لنظا� �لسياسي 
 fتتسم بالتعا"' �ملتبا� '

يا كا' Åب 
من 
جل �لنهوÑ باملجتمع "حتقيق �قيه 
�لسلطة  على  "�لتنافس  �لتصا��  "ليس 
من  ليس  �لتشريع  
مو�  ففي  "لذ�  فيه، 
�لدينية  �لشر�ئع  تسيطر   '
 �لضر"�� 
بالقو�،  �لد"لة  "قو�نني  �ستو�  على 
(�شا�  �لدين  "�جب  من  يكو'  "(منا 
"هو  �ألخالقية،  �ألمو�   () �ملشّرعني 
 ¬ بأحكامه  �ألخذ   () 
يضا  يدعوهم 
«تلف �ألمو�، لكن من �"' (كر� . لذ� 
�لعلمانية  �حلكومة   Ñ�يعا ال  فاإلسال� 
�ملحايد� جتا  �أل�يا' "�ل° ال تفرU بني 
�ملو�طنني على 
سا� �يà، بل تعت� هذ� 

�لعدf من 
هم �لو�جبا>.
لقد "قعت �جلماعا> �إلسالمية ¬ فخ 
�لتا�يخ "هي ال تستطيع 
' حتر� نفسها 
®من  �إلسالمية  �لد"لة  لقيا�  نظر�  منه، 

بعد ،  من  "خلفائه   � Tمد  سيدنا 
�لنظا�  هذ�   '
 �جلماعا>  هذ   فظنت 
�لسياسي ال بد من (Åا�  ¬ كل "قت 
ال  (�م  (ال  "بالقو�،  مكا'  كل   ¬"

يتنبهو' () 
مرين  ¬ غاية �ألðية: 

"ال : � يأمر �لقر�' �لكرمي "ال سيدنا 
 Ìتعاليمه بوجو 
v من  ¬ ،� Tمد 
�لسلطة  "�متال}  (سالمية،  �"لة  (قامة 
"لو  "مكا'،  ®ما'  كل    ¬ �لسياسية 
من  يعت�  (سالمية  �"لة  (قامة  
مر  كا' 
لب �لدين ملا سكت عنه �لقر�' �لكرمي 
يؤكد   ما  "هذ�   .� Tمد  "سيدنا 

�لقر�' �لكرمي ¬ �آليا> �لتالية :
ٌر * لَّْسَت َعَلْيِهم  ْر (ِنََّما 
َنَت ُمَذكِّ  ﴿َفَذكِّ

ِبُمَصْيِطٍر﴾ (�لغاشية ٢٢-٢٣)
�ْلَبَالُ÷  ِ(الَّ   fِلرَُّسو� َعَلى  َ"َما   ...﴿

�ْلُمِبُني﴾ ( �لنو� ٥٥)
�ملهمة   '
 �آليا>  هذ   تبني  حيث 
�ألساسية �ل° من 
جلها بعث �لنT ûمد 
�، هي مهمة �ينية öتة "ليس من 
جل 
هذ�  على  "تأكيد�  "�لسلطة،  �لسيطر� 
�لكرمي قد "صف  �لقر�'   '
 جند  �ألمر 
�لنT ûمد � بعد� صفا>، "
"كل (ليه 
®عيم  مينحه صفة   � 
نه  (ال  مها�  عد� 
�ملهمة،  هذ   (ليه  يوكل   �" سياسي 
�لتالية  �لكرمية  �آلية   ¬ جا·  ما  حسب 
َشاِهًد�  
ْ�َسْلَناَ} َ (ِنَّا  �لنَِّبيُّ  
َيَُّها  ﴿َيا   :
ِبِإcِْنِه  �هللا  (َِلى  َ"َ��ِعًيا   * َ"َنِذيًر�  ًر�  َ"ُمَبشِّ
 (٤٧-٤٨ Ìألحز��) ﴾��ًِسَر�ًجا مُِّن"َ

�ألنبيا·  Iيع  كشأ'   ،� شأنه  هذ�   
�لذين سبقو ، (ä � cظ منهم بالزعامة 
�لسياسية سو� �ثنني "ðا ��"� "سليما' 
عليهما �لسال�، "هذ� بد"�  يدf على 

' �ملهمة �ألساسية �ل° ُيبعث من 
جلها 
�ألنبيا· هي �ملهمة �لدينية "تبليغ �لدعو� 
�لزعامة  "ليس  �لنا�   Ìقلو "�متال} 
بالقو�.  �لعبا�  على  "�لسيطر�  �لسياسية 
�لقر�'   '
 نر�  cلك   () "باإلضافة 
 ûن "جو�  (مكانية   àيستث ال  �لكرمي 
به حاكم  �لذä vكم  �لوقت  نفس   ¬
() جنب  جنبا  يعمل  مستقل،  سياسي 
�لدينية  �ملهمة  له  توكل   vلذ�  ûلن� مع 
�آليا>  تؤكد   ما  "هذ�  �ألخالقية، 
�لتالية: ﴿َ"َقاfَ َلُهْم َنِبيُُّهْم ِ('َّ �هللا َقْد َبَعَث 
َلُه  َيُكوُ'  
َنَّى�  َقاُلو�  َمِلًكا   َطاُلوَ>  َلُكْم 
ِمْنُه  ِباْلُمْلِك  
َحقُّ َ َ"َنْحُن  َعَلْيَنا  �ْلُمْلُك 
َقاfَ ِ('َّ ��هللا    fِْلَما� ُيْؤَ> َسَعًة مَِّن  َ"َلْم 
�ْلِعْلِم  ِفي  َبْسَطًة    ُ�َ�®َ"َ َعَلْيُكْم  �ْصَطَفاُ  
َ"�ْلِجْسِم َ"�هللا ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمن َيَشاُ· َ"�هللا 

َ"�ِسٌع َعِليٌم﴾  (�لبقر� ٢٤٨)
 '
"¬ هذ� �لسياU ال ميكننا 
' ننسى 
سيدنا يوسف �، نû من 
نبيا· �هللا 
عمل "®ير� حتت حكم فرعو' �لكافر، 
�لدينية  �لسلطة  فصل  (مكانية  يؤكد  مما 
بينها (�c ما   Ì�عن �لسياسة �"' تضا
حافظت ¬ عالقتها على �حلرية �لدينية 

.fلعد�"

قامها  �ل°  �إلسالمية  �لد"لة   ')  : ثانيا 
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التقوى

"ليد�  (ال  كانت  ما   ،� Tمد   ûلن�

"جد> �ملسلمني حتت (طا�   Ú"ظر
 ûلن� فيه  Iع  "�حد،   àي�" سياسي 
Tمد � بني �لسلطة �لدينية "�لسياسية 
¬ �' "�حد، �غم 
' �إلطا�  �لسياسي 
(�لد"لة) � يكن هدفا سعى (ليه �ملسلمو' 
"�لنT ûمد �. فلوال �ضطها� قريش 
�لدينية  �حلرية  توف�  "عد�  للمسلمني  
�ل°  �ملدينة  %م ¬ مكة ملا هاجر"� () 
 ûلن�  ') ï .فيها قامت �لد"لة �إلسالمية
Tمد � � يسع () �لزعامة �لسياسية 
"() �لسلطة، "� يكن هذ� هدفه ح� 
 c) ،مكة نفسها قبل �%جر� () �ملدينة ¬
� يأمر �ملسلمني طو�f ثال� عشر� سنة 
عن  باخلر"³  مكة،   ¬ �الضطها�  من 
سلطة قريش "مقا"متها "�لثو�� عليها، 
 Ìلعذ�� Úبل حتمل �ملسلمو' ش� صنو

' يرفعو� سيفا 
" يعلنو� ثو�� علنا  '"�

" سر� على حكومة قريش، "ما يؤكد 
 ûلقريشيني قد �قترحو� على �لن� '
cلك 
Tمد �  تنصيبه ملكا عليهم، شريطة 

نه 
c üلك   
' يكف عن �عوته، (ال 
"كا' جو�به : ""�هللا لو "ضعو� �لشمس 

تر}  '
¬ مييà "�لقمر ¬ يسا�v على 
هذ� �ألمر ما تركته"؛ "ما هذ� (ال �ليل 
قاطع على 
نه � يسع للسلطة �لسياسية 

بد�، "(ال لو كا' يسعى بالفعل للسلطة 
بينه  �ملشكلة  "�نتهت  �قتر�حهم  لقبل 

"بني قريش.


ما ¬ �ملدينة �ملنو�� �ل° كانت تفتقر "
 Úللخال نظر�  �لسياسية  �لزعامة   ()
"�خلز�³،   �أل"�  قبيل°  بني  �ملستمر 
 � Tمد   ûبالن "قبلتا  
سلمتا  �للتني 
®عيما، فلكو' هاتا' �لقبيلتا' تشّكال' 
�ملدينة،  سكا'  من  �لساحقة  �ألغلبية 
على  ®عيما  مباشر  بشكل   ûلن� 
صبح 
�ملدينة حتظى  كانت  "لو  كلها،  �ملدينة 
 ûلن�  fخو� قبل  عليها  متفق  بزعامة 
�ملسلمني  منح  "قبلت  (ليها   � Tمد 
بذلك  لقبل  �لدينية،  "�حلرية  �حلماية 
كما  متاما   ،� Tمد   ûلن�" �ملسلمو' 
�اية  حتت  باحلبشة  �ملسلمو'  فعل 
�لنصر�J، "كما ظّل يوسف  �لنجاشي 

 .vحتت ®عامة �مللك �ملصر �
�"لة  إلقامة  صريح   Jقر� 
مر   Ìفبغيا
 Ú"للظر صحيح  "باستقر�·  (سالمية، 
 ¬ �إلسالمية  �لد"لة  
"جد>  �ل° 
�لكرمي  �لقر�'   '
 لنا  يتضح  �ملاضي، 
بالسيطر�  يأمر  ال  �إلسالمي،  "�لدين 
على كافة بال� �أل�Ñ "(قامة �لشريعة 
 Úهد "ال  بالقو�؛  فيها  �إلسالمية 

"�"با  على  �لسيطر�   ¬ لإلسال� 
�لشريعة  إلقر��  هولند�  ضمنها  "من 
�إلسالمية فيها، (c ال مانع "فق "جهة 
�لنظر �لقر�نية 
' يسيطر على �لبال� -

"تيا��>  قو�  �لبال�-  هذ   كانت  
يًّا 
سياسية غ� (سالمية، طاملا �Ðذ> هذ  
منهاجا   fلعد�" �لدينية  �حلرية  �لقو� 

حلكمها.
ما  لكل  تلخيصا   fنقو �لنهاية   ¬"
 '
 �لكتيب  هذ�  من  هدفنا   ') تقد�، 
يعرضها  �ل°  �الִדاما>  كل   '
 نثبت 
فيلد�® ¬ فيلم �لفتنة، تعتمد على ���· 
�لكرمي  للقر�'  �ملخالفة  �ملشايخ   بعض 
�؛ "¬ مثل هذ  �حلاf ال   fللرسو"
 û® "غ�  �ִדا� �لقر�' "�لن�يستطيع فيلد
Tمد �، "�لتعرÑ لإلسال� "�ملسلمني 
برمتهم، بل ال بد من تشخيص �ملشكلة 
ملن  فقط  �الִדا�  "توجيه  �قيق،  بشكل 
فعلينا  ¹ن  
ما " �ألفكا�.  هذ    Øيتب
�لعمل على �حض هذ  �آل��· باحلكمة 

"�ملوعظة �حلسنة. 

�ملصـا��:
١.  �لتفس� �لكب�، حضر� م�®� بش� �لدين Tمو� 


�د �ضي �هللا عنه

 The holy Qura’n with English translation  .٢
 and commentary, Hazrat Mirza Bashir-uddin

 Mahmood Ahmad

حضر�  �إلجنليزية)،  باللغة   ) �لر�شد�  �خلالفة   .٣
م�®� بش� �لدين Tمو� 
�د �.

�مل�®�  حضر�  �ملعاصر�،  "�لتحديا>  �إلسال�   .٤
طاهر 
�د (��ه �هللا).

على  قاضية  "�لسنة  مقولة   fبطا)  ¬ �لفرقا'   .٥
�لقر�'"،  �ألستاc هاJ طاهر. 

 c٦. �حلرية �لدينية "عقوبة �ملرتد ¬ �إلسال�، �ألستا
هاJ طاهر.




