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إال أن هذه األمة اإلسالميةة اعةيةةية ةة  

صحت من غفوتها، بيد اعةمةيةا ةاش اعةةديةدش، 

اعتي عح تها من جةاء ُبيةدهةا  ةن اإلسةال ، 

ومن جةاء سيطةش اعغةب وأفكاةه وأ ظمته، 

و ةمةةال ةةهد وبةةيةةد أن كةةةفةت اعةةغةةب  ةة ةة  

حة ةةيةة ةةتةةه اعةةبةةةةيةةة، وأدةكةةت فسةةاد أفةةكةةاةه 

وأ ةةظةةمةةتةةه، وفسةةاد األفةةكةةاة واأل ةةظةةمةةة 

االةتةاكية واعةةيةو ةيةة، وفسةاد اعة ةومةيةة 

واإلق يمية، ومدى خطةهما  ة ةيةهةا، و ة ة  

 كيا ها كأمةد

فيادت إع  إسالمها عتةجةد فةيةه اعةحة   

عمةاك ها، وأصبح هو أم هةا فةي اعةخةال ، 

وفي إ  اذها مما تيا يه وتكابده، وأصةبةحةت 

تتصوة أن اعي يةدش اإلسةالمةيةة هةي  ة ةيةدش 

سياسية، وأن اعكتاب واعس ة يحويان  ظةامةا  

كامال  ع حياش واعةدوعةة واعةمةجةتةمةم، وأ ةهةمةا 

عهما اعصفة اعسياسية واعصفة اعتةةةةيةيةيةةد 

وصةةاةت تةةدة  أن خةةالةةصةةهةةا وإ ةة ةةاذهةةا 

و صةها ال يةتة  إال بةاعةةجةو  إعة  اعةكةتةاب 

 واعس ة ووضيهما موضم اعتطبيق واعت فيذد

وعذع  كةان األمةة اعةطةبةيةيةي واألمةة  

تةية بضةوةش تغةيةيةة اعةمةجةتةمةم اعةحةاعةي، 

وتؤمن باعكتةاب واعسة ةة أن يةجةية  اعةكةتةاب 

واعس ةة مةية ةاق األمةة، وأن يةتةخةذا مصةدةا  

ع دستوة واع وا يند غةيةة أن اتةخةاذ اعةكةتةاب 

واعس ة مةية ةاقةا  عة مةة ال بةد أن يةظةهةة فةي 

خطوط  ةيضةة، تةبةةي فةيةهةا أفةكةاة تةحةو  

كيفية اعتطةبةيةق فةي اتةخةاذ اعةكةتةاب واعسة ةة 

مي اقا ، وتتضمن ما يضمن سالمة اعسية فةي 

تييين ماذا يي ي اعكتاب، وماذا تي ي اعسة ةة، 

وتبين ما هو أس وب فهمهما، وكيف يكةو ةان 

مصدة اعدستوة واع وا ين، وتةةة  مةا هةي 

ماهيَّة اعدوعة اعتي ت و      أساسهةمةا، مةن 

أج  ت فيذهما، وعذع  كان ال بد من أن يةكةون 

اتخاذ اعكتاب واعس ة مي اقا  مب وةا  في خطوط 

 ةيضة تيبة  ن اعصةوةش اعةيةمة ةيةة التةخةاذ 

 اعمي اق، ومن ه ا وجدت فكةش هذا اعمي اقد

وهذه هي اعخطوط اعيةيضة اعتي يتب وة فيها 

 اتخاذ اعكتاب واعس ة مي اقا  ع مةد
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 بس  هللا اعةحمن اعةحي 

 مي اق األمة

 اعمي اق عغة وةة ا  اعيهد قا  تةيةاعة :  

  ْإاِلَّ اعَِّذيَن َيِص ُوَن إِعَ  َقةْو   َبةْيةَ ةُكةْ  َوَبةْيةَ ةُهة

َوإِْن َكةاَن ِمةْن َقةْو   َبةْيةَ ةُكةْ  ، وقا : ِميَ اق  

، وقا : َوَبْيَ ُهْ  ِميَ اق  َفِدَية  ُمَس ََّمة  إِعَ  أَْه ِهِ 

 أَعَْ  ُيْؤَخْذ َ  َْيِهْ  ِميَ اُق اْعِكَتاِب أَْن اَل َي ُةوعُةوا

ِ إاِلَّ اْعةَحةقَّ  ُ ، وقةا : َ  َة  هللاَّ َوإِْذ أََخةَذ هللاَّ

يَن عََما آََتْيُتُكْ  ِمْن ِكَتاب  َوِحْكَمة  ُ ة َّ  بِيِّ ِميَ اَق اع َّ

ق  عَِما َمَيُكةْ  عَةُتةْؤِمةُ ةنَّ بِةِه  َجاَءُكْ  َةُسو   ُمَصدِّ

هُ   دَوعََتْ ُصُة َّ

ويط ق اصطالحا  في هذا اعيصة  ة ة   

مجمو ة من اعة ةوا ةد يةؤمةن بةهةا اعةةيةب، 

ويجي ها وجهة  ظةه في اعةحةيةاش، ويةتةخةذهةا 

 مصدةا  عدستوةه وقوا ي هد

واعةيب اعذ  يتخذ مي اقا  عه إ مةا هةو  

اعةيب اع اةئ، اعةذ  ا ةةأ عةه دوعةة، وبةدأ 

حياش جديدش غةيةة حةيةاتةه اعةتةي كةان يةيةية  

  يها، كما هي اعحا  في اعةدو  اإلفةةية ةيةة، 

وفي ك  دوعة  اة ة حدي ا  وباد ةة فةي حةيةاش 

 جديدش غية حياتها األوع د

وحين ا فص ت اعب دان اعةيةةبةيةة  ةن  

جس  اعخالفة اعي ما ية   د ا ةتةهةاء اعةحةةب 

اعياعمية األوع ، حاو  ك  قطةة صةاة كةيةا ةا  

أن يضم عه مي اقا ، سّماه اعمي ةاق اعةوطة ةي، 

أو اعمي اق اع وميد كما حصة  فةي اعةيةةاق 

وسوةية م ال د أما اعةيوب واألم  اعةيةةية ةة 

اعوجود فال تفكة في وضم مي اق عةهةا، أل ةه 

قد تةكيت   دها   يةدش سةيةاسةيةة مةيةية ةة، 

وتةكيت عديها قوا د ميي ة جي تةهةا وجةهةة 

 ظةها في اعحياش، واتخذتها مصدةا  ع حكةا  

اعتي ت و  م ا  اعدستوة واع ةوا ةيةن، إن عة  

يكةن عةديةهةا دسةتةوة وقةوا ةيةن، واتةخةذتةهةا 

مصدةا  ع دستوة واعة ةوا ةيةن، إن كةان عةهةا 

دستوة وقوا يند  وهذه اع وا ةد مةحةفةوظةة 

وميةوفة ومتةفةق  ة ةيةهةا دون أن تةكةتةب، 

ودون أن ي ا    ها أ ها مةية ةاق األمةة، أو 

مي اق وط ي، أو مي اق قةومةي، وهةذه هةي 

 اعحا  في جميم اعدو  اعيةي ةد

واألمة اإلسةالمةيةة ِمةن أ ةةق األُمة   

    األةض و  دها   يدش سةيةاسةيةة، هةي 

وحدها اعية ةيةدش اعصةحةيةحةة، وتةةكةيت فةي 

 فوسها أفكاة وأحكا  جي تها وجهة  ةظةةهةا 

في اعحياش، واتخذتها مصدةا  عة حةكةا  اعةتةي 

ت ظ  اعدوعة وسا ة اعيالقات، أو ما يسمو ه 

باعدستوة واع وا ين، وقد سطة ذع  ك ه فةي 

مصدةين  ظيةمةيةن هةمةا اعةكةتةاب واعسة ةةد 

وعهذا عيست هي في حاجة إع  مي اق يسم  

مي اق األمة، وال يصح أن يكون عها مةية ةاق 

وط ي، أو مي اق قومي، ألن اعكتاب واعس ةة 

يوجبان   يها مةحةاةبةة اعةةابةطةة اعةوطة ةيةة 

 واعةابطة اع وميةد

غية أنَّ هةذه األمةة اإلسةالمةيةة عةمةا  

تأ ةت باألفكاة اعغةةبةيةة، مةن جةّةاء اعةغةيو 

اعةةتةةبةةةةةيةةة  واعةة ةة ةةافةةي،  ةة  اعسةةيةةاسةةي 

واعيسكة ، من اعدو  اعغةبية اعكافةش عةبةالد 

 اعمس ميند

وعما بيدت  ن تطبيةق اإلسةال  فةي اعةدوعةة 

واعمجتمم، بيد أن قُضي     دوعة اعخةالفةة 

  د 1ٕ1ٔ ا  

َفَ َد اعكتاب واعس ة في  فوس أب ا ةهةا  

اعصفة اعسياسية، واعصفة اعتةةييةيةة، وعة  

 تيد اعي يدش اإلسالمية عديه    يدش سياسيةد

ة أن  فضيف   ةدهة  مةن جةةاء ذعة  َتصةو 

اإلسةةال   ةة ةةيةةدش و ةةظةةا  عةة ةةحةةيةةاش واعةةدوعةةة 

 واعمجتممد


