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2الجزء 



ن والمشاركة بين نوعي, مهمة وضع القوانين== 

:من السلطة

مهمة وضع القوانين هي من مهام أهل الحل 

سلطة الحاكم: فكر رشيد رضا مشاركة, والعقد

طة وسل, الملتزم بالديانة اإلسالمية الورع العادل

فال بد , هادالعلماء الحقيقيين تتوفر فيهم قدرة االجت

.من التشاور بين السلطتين لسّن القوانين



رب تحدي العالَم الجديد وضرورة اقتباس علوم الغ== 

:الحديثة

دنية قبول الم, ال بد للمسلمين من تحدي العالم الجديد

.بمقدار يكفي الستعادة قوتهم, الجديدة

,  لكن بشرط قوتهم, أوجب الجهاد على المسلمين

لغرب وفنونه التقنية؛ كما تعلم ا, باقتباس علوم الغرب

.من المسلمين في األندلس وسواها



:تغيير الشرائع وتوحيد المدارس الفقهية== 

ة بل تأسيس مدرس, اليقتصر على المذاهب األربعة

,  يدعا إلخراج كتاب قائم على الوح, فقهية واحدة جديدة

.منسجم مع حاجات العصر



:وجوب الجهاد وأنواع الحرب== 

وحرب للدفاع, حرب للدعوة: لكنه ميز بين, آمن بوجوبه

واألول ال يكون , فالثاني مشروع دوما  , عن اإلمة ودعوتها

اب فإكراه أهل الكت, مشروعا  إال إذا تعذر نشر الدعوة سلميا  

.على اإلسالم ليس مشروعا  



:الخليفة الحقيقي وإعادة تكوين الدولة== 

علماء : إليجاد نظام سياسي جديد يتطلب

كبر يكون هو المجتهد األ, وحاكم حقيقي, حقيقيين

,  ومساعدة العلماء لمعرفة حاجات المجتمع, بذكائه

ق وتحقي, إلعادة الخالفة األصيلة وتنقية الدين

.المدنية



:بناء الخالفة األصلية الحقيقية== 

ال بد و, بين أن ال وجود حقيقي للخالفة, عقب زوال الحكم العثماني

:بمرحلتين, من بنائها

د لتنسيق جهود البلدان اإلسالمية ض: إقامة خالفة الضرورة: األولى

.الخطر الخارجي

.إقامة خالفة االجتهاد الصحيحة إذا حان الوقت: الثانية

:ال بد من شروط, وألجل تحقيقهما

,  فهم دعامة العالم اإلسالمي, إقامة عالقات حسنة بين العرب والترك

,  فالعرب حافظوا على روح اإلسالم الحقيقية, ويحتاجان بعضهما

.القيادةوالقدرة على, وتميز الترك بالتماسك السياسي, واللغة العربية

واألعرف , فهم سراتها, أن يعمل أهل الحل والعقد إلقامة الخالفة

.بمصالح األمة



:موقف رشيد رضا من حكم محمد علي باشا== 

وعدها , في المساجد, رفض االحتفال بذكرى حكم محمد علي

لف وقد اخت, في بيوت هللا, إذ ال ينبغي االحتفال بمستبد, مخالفة

.الناقدون في أعمال محمد علي


