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ىون أَن ت َ ُۡمُ ُتى اْ
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من فقه الدولة في اإلسالم

بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصححهه ومحن اعهح
هداه.
أما بعد ...
فهذه فصول «في فقه الدولة فحي اإلسحالم» ،وهحو فقحه رصحر فيحه المسحلمون
كثيرا في األزمنة األخيرة ،ولم يعطوه حقه من الهحث واالجتهحا ،،كمحا أعطحوا
ً
صا فقه العها،ات.
مجاالت الفقه األخرى ،التي عوسعت وعضخمت ،وخصو ً
ولقد شكا اإلمام ابن القيم فحي عصحره «القحرن الثحامن الهجحر » محن جمحو،
فقهاء زمنه ،حتحى نههحم ارحطروا أمحراء عصحرهم نلحى أن يسحتحد وا «رحواهين
سياسية» بمعزل عن الشرع ،وحمل ابن القيم الفقهحاء الجامحدين عهعحة اهححرا
األمراء والحكام ،وشرو،هم عن منهج الشريعة السمحة .وربما يعتهر هذا أول
عسلل للقواهين الورعية لتحل محل أحكام الشريعة اإلسالمية.
ما زال لهؤالء الجامدين من أهحل الفقحه أخحال

فحي عصحرها ،يعيشحون فحي

القرن الخامس عشر الهجر  ،ولكنهم يفكرون بعقول علماء ماعوا من رحرون،
ورد عغير كحل شحيء عقريهًحا فحي الحيحاة عمحا كحان عليحه الححال فحي عهحو ،أول ح
العلماء .وهسى هؤالء أن اإلمام الشافعي غير مذههه في محدة وجيحزة ،فكحان لحه
مذهب جديد ،ومذهب رديم .وأن أصحاب أبي حنيفة خالفوه فحي أكثحر محن لحث
المذهب ،الختال

عصرهم محن عصحره ،ورحالواو لحو رأى صحاحهنا محا رأينحا،

من فقه الدولة في اإلسالم

3

لقحال بمثححل مححا رلنححا أو أكثححر  ...واإلمححام أحمححد عحروى عنححه فححي المسححولة الواحححدة
روايات رد عهلح سحهعا ،أو أكثحر ومحا ذلح نال الخحتال األححوال والمالبسحات،
وعغير الظرو واألوراع في غالب األحيان.
رأينا ممحن ينتسحهون نلحى الفقحه فحي عصحرها ،ومحن يحسحهون رحمن فصحا ل
الصحوة اإلسالمية ،من يقولو نن الشورى معلمة ال ملزمة ،ونن من حق ولي
األمر أن يستشير ليستنير ،م يضرب بحرأ أهحل الشحورى عحرح الححا

نن

شاء وينفذ رأيه هو! ونهه الذ يعين مجلس الشورى ،م يقحره نن شحاء ،ويحلحه
متى شاء!
رأينا محن يحرفف فكحرة التعد،يحة فحي دحل الدولحة اإلسحالمية ،ومحن يحرفف
فكرة االهتخابات الختيار ر حيس الدولحة ،أو اختيحار ممثلحي الشحعب فحي مجلحس
الشورى أو المجلس النيابي .ومن يرفف األخذ باألغلهية في التصويت ،ومحن
يرفف عحديد مدة ر يس الدولة بسنوات معدو،ة ،ومن يرى أن كحل محا جحاءت
به الديمقراطية منكر عجب محاربته ...
رأينا من يرفف أن يكون للمرأة صوت فحي االهتخابحات ،بلحة أن يكحون لهحا
حق الترشيح في المجالس النيابية ،وبذل يعطحل هصح األمحة ،وكحذل محن ال
يعطححي لغيححر المسححلمين هححذا الحححق ،فححي التصححويت أو الترشححيح ،أو يكححون لهححم
هصيب من المشاركة في الحكم.
بحل هنحام محن يقحولو ال يجحوز للمسحلم أن يرشحح هفسحه للمجلحس وال لغيححره،
ألهه بهذا يطلب الوالية لنفسه ،وطالب الوالية ال يولى!
وهؤالء رلة بالنسهة لجمهور الصححوة اإلسحالمية ،ونن كحان صحوعهم عاليًحا،
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وهنام روى معروفة  -معا،ية للصححوة اإلسحالمية ،والهعحث اإلسحالمي  -عحنف
في هؤالء ،وعحاول أن عضخمهم وعهرزهم ،لغرح في أهفسهم.
وفي مقابحل هحؤالء الجامحدينو وجحدها محن ينكحر أن يكحون فحي اإلسحالم ،ولحة
ً
فصحال عا ًمحا ،فحال ،يحن فحي
عحكم بمحا أهحزل هللا ،ويفصحلون بحين الحدين والسياسحة
السياسة وال سياسة في الدين!
يريحدون أن يطهقحوا علحى اإلسحالم فحي الشحرب محا طهحق علحى المسحيحية فححي
الغرب ،م أن اإلسالم غير المسيحية ،والمسجد غير الكنيسة ،وعحاري علمحاء
اإلسالم هنا غير عاري رجال الكهنحوت هنحام ،وال يوجحد فحي اإلسحالمو ،ع محا
لقيصححر لقيصححر ،ومححا هلل هلل ،بححل يعلححن اإلسححالم أن ريصححر ومححا لقيصححر كلححه هلل
الواحححد األحححد .ولححم يق ح اإلسححالم رححد العلححم والفكححر واإلبححداع والتحححرر ،كمححا
ورفححت الكنيسححة فححي الغححرب .ولححم ينشححت محححاكم التفتححين الرهيهححة التححي أهشححوعها
الكنيسة لتحاكم العلماء والمفكرين والمهدعين ،أحياء وأمواعا!
رأينحا هححؤالء يريحدون عجريححد اإلسحالم مححن السحلطة الزمنيححة ،وهحو لححيس فيححه
سححلطة ،ينيححة ،كالمسححيحية ،فمعنححاهو أن يهقححى أعححزل رححعيفًا ال سححلطة لححه ال فححي
الدولة وال في الدين.
رأينا هؤالء يخرجحون علحى نجمحاع األمحة الثابحت المسحتيقن طحوال عاريخهحا
حيث آمنت بون اإلسالم عقيدة وشريعة ،و،ين و،ولة ،وعهحا،ة وريحا،ة ،وصحالة
وجها ،،وأن رسول هللا صلى هللا عليحه وسحلم هحو أول ر حيس لدولحة اإلسحالم،
وسححار علححى ،ربححه خلفححاده مححن بعححده ،وأن الخالفححة هححيو هيابححة عححن رسححول هللا
صلى هللا عليه وسلم في نرامة الدين ،وسياسة الدهيا به.
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هؤالء «العلماهيون» من الليهراليين أو الماركسيين يدعون اإلسحالم ،مجحر،
،عحححوى ،ولكحححنهم ال يخضحححعون لحكمحححه ،وال يقفحححون عنحححد أمحححره وههيحححه ،وال
يرجعون لكتابه وسحنته ،ونذا رجعحوا يو ًمحا فلكحي يحرفحوا الكلحم عحن موارحعه،
ويلووا أعناب النصوص لتخضح لهحم ،ال ليخضحعوا لهحا ولحيس هحذا محن صحن
ٱَّلل َو َل ُى ِل ِن
أهل اإليمان ،كما رال ععالىو {إِعَّ َتو كَونَ َ ۡ َِۚ ۡٱل ُت ۡؤ ِمنِ لَ إِاَا دُمُى اْ إِلَى َّ ِ
ِل َ ُۡمُ َم َۡ ۡ نََُمۡ أَن يَ ُ لُ اْ َ ِت ۡعنَو َوأ َ َط ۡعنَ إو َوأُوْ َٰلَئِخَ ُۡ ُم ۡٱل ُت ۡا ِِ ُُ نَ } [النورو .]51

وهححم يسححخرون مححن «اإلسححالم الشححامل» الححذ لححم يعححر المسححلمون غيححره
طوال القرون ،ويسموهه «اإلسالم السياسحي» كحون هنحام أهواعحا محن اإلسحالمو
نسال ًما روحيًا ،ونسال ًما فكريًا ،ونسال ًما اجتماعيًا ،ونسحال ًما سياسحيًا! واإلسحالم
هو اإلسالم من حيث جوهره ،ومن حيث مقوماعه ،ومحن حيحث مصحا،ره ،هحو
نسالم القرآن والسنة.
وبححين هححؤالء العلمححاهيين المتحللححين مححن عححرا اإلسححالم ،وأول حح الجامححدين
الغا هين عن العصرو يق

عيار «الوسطية اإلسالمية» الذ يوخحذ اإلسحالم محن

منابعححه الصححافية ،ويححؤمن بوهححه منهححاي كامححل للحيححاة ،للفححر ،واألسححرة والمجتم ح
والدولة .وهو ينظر نلى اإلسحالم بعحين ،ونلحى العصحر بعحين ،يجمح بحين القحديم
النحححاف والجديحححد الصحححالح ،ويلتحححزم بالسحححلفية المجحححد،ة ،ويحححوازن بحححين الثوابحححت
والمتغيرات ،ويدعو نلحى احتحرام العقحل ،وعجديحد الفكحر ،واالجتهحا ،فحي الحدين،
واالبتكححار فححي الححدهيا ،ويقتححهس مححن أهظمححة العصححر أفضححل مححا فيهححا ،ويححرى أن
الديمقراطية أررب ما عكون نلحى اإلسحالم ،بعحد أن عنقحى محن بعحف محا بهحا محن
شوا ب ،وأن عطعم بما ينهغي من ريم اإلسالم وأحكامه.
وهذا الكتاب هو ععهير عن فقه هحذا التيحار فحي هحذا الجاهحب الخطيحرو جاهحب
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الدولة في اإلسالمو ما مكاهتها؟ ،ما حكم نرامتها؟ وما معالمها المميزة لها؟ ومحا
طهيعتها؟ أهي ،ولة مدهية ملتزمة باإلسالم أم ،ولحة يورراطيحة ،ينيحة كهنوعيحة؟
وكي

هر ،على من يزعمون أهها ،ولة ،ينية عحكم بالحق اإللهي؟ ومحا مورفهحا

من التعد،ية والديمقراطية ،ومن المرأة ،ومن غير المسلمين؟ وهل يجوز أل
جماعة نسالمية أن عشارم في الحكم في ،ولة علماهية؟ نلحى آخحر هحذه القضحايا
الحساسة والمهمة.
أرجححو أن هكححون بهححذه الفصححول رححد ألقينححا بعححف الضححوء علححى هححذه القضححية
الكهيححرة ،ور،،هححا علححى بعححف الشححههات المثححارة ،وبينححا المور ح الوس ح بححين
الجامدين والجاحدين ...
صحا فحي
هذا ورد ارتهست بعف ما كتهته محن رهحل فحي كتحب أخحرى ،وخصو ً
الجزء الثاهي من كتابي «فتاوى معاصرة» فلعحل ن هحات هحذه الفتحاوى فحي الفقحه
السياسي هنا ونبرازها أحق وأولى.
وهللا يقول الحق وهو يهدى السهيل
القاهرةو غرة جما،ى األولى سنة 1417هـ
1996/6/15م
يوس القرراو

***
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مكاهة الدولة في اإلسالم
اسححتطاع االسححتعمار الغربححي الححذ حكححم ،يححار المسححلمين ،أن يغححر

فححي

عقولهم وأهفسهم فكرة غريهة خهيثة ،مؤا،اهاو أن اإلسالم ،ين ال ،ولة،« .يحن»
بححالمفهوم الغربححي لكلمححة «الححدين» ،أمححا ش ح ون الدولححة فححال صححلة لححه بهححا .ونهمححا
ينظمها «العقل اإلهساهي» وحده وفقًا لتجاربه ودروفه المتطورة!
لقد أرا،وا أن يطهقوا على اإلسالم في الشرب ،ما طهق علحى المسحيحية فحي
الغرب .فكما أن النهضة هنام لم عتم نال بعد التحرر من سلطان الحدين ،فكحذل
يجب أن عقوم النهضة في شررنا العربي اإلسالمي على أهقاح الدين!
م أن الدين هنام معناهو الكنيسحة وسحلطة الهابحا ،واسحتهدا ،رجحال الكهنحوت
بالضما ر واألرواح .فوين هذا محن الحدين هنحا ،ولحيس فيحه بابحا وال كهنحوت وال
استهدا ،بالضما ر واألرواح؟!(.)1
على كل حال ،لقد هجح االستعمار فحي خلحق ف حات عحؤمن أن الحدين ال مكحان
له في عوجيه الدولة وعنظيمها ،وأن الدين شيء والسياسة شيء آخحر ،وأن هحذا
يجر على اإلسالم ،كما جرى على المسيحية .وكان من الشحعارات المضحللة
التي شاعتو أن «الدين هلل والوطن للجمي »! وهي كلمة ححق يحرا ،بهحا باطحل،
ويمكن أن عقلب على كل الوجوه ،فنستطي أن هقولو نن الحدين هلل والحوطن هلل،
أوو الدين للجمي والوطن للجمي  ،أوو الدين للجمي والوطن هلل!
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )1اهظححرو فصححل «،يححن ال ،ولححة» مححن كتححاب «الفكححر اإلسححالمي الحححديث وصححلته باالسححتعمار
الغربي» للدكتور محمد الههي.
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ونهما مرا،هم بكلمة «الدين هلل» أن الدين مجر ،عالرة بين رحمير اإلهسحان
وربه ،وال مكان له في هظام الحياة والمجتم .
وكححان أبححرز مثححل عملححي لححذل هححو «الدولححة العلماهيححة» التححي أرامهححا كمححال
أعححاعورم فححي عركيححا ،وفررححها بالحديححد والنححار والححدم علححى مجمححوع الشححعب
التركي المسلم ،بعد عحطيم الخالفة العثماهيةو آخر حصن سياسي بقى لإلسحالم
بعد صراع القرون ،م الصليهية واليهو،ية العالمية.
ورححد أخححذت الحكومححات فححي الححهال ،اإلسححالمية األخححرى عقلححد عركيححا الجديححدة،
علححى ،رجححات متفاوعححة ،فورصححي اإلسححالم عححن الحكححم والتشححري فححي األمححور
محصحورا فيمحا سحمى «األححوال الشخصحية»
الجنا ية والمدهية وهحوها ،وبقحي
ً
كما أرصى عن التوجيه والتو ير فحي الحيحاة الثقافيحة والتربويحة واالجتماعيحة نال
في حدو ،ر يلة .وفسح المجال ،كل المجال للتوجيحه الغربحي والثقافحة الغربيحة
والتقاليد الغربية.
ولم يخ

بعف الزعماء السياسيين العرب نعجابهم باعجاه أعحاعورم ،حتحى

نن زعححيم حححزب مصححر كهيححر معححرو  ،ور ححيس وزراء حينححذام رححال فححي
عصريح لهو نهني معجب بال عحفظ بكمال أعاعورم وفهمه لمعنى الدولة الحديثة
 ...ور ،عليه الشهيد حسن الهنا في خطاب معرو  ،هشرعه جريحدة «اإلخحوان
المسلمون» اليومية فيما بعد.
وكحححان محححن أبحححرز المظحححاهر لنجحححاح الغحححزو الثقحححافي الغربحححيو أن «الفكحححر
العلماهي» الدخيل الذ ينحا ،بفضحل الحدين عحن الدولحة ،لحم يقح عنحد الرجحال
«المدهيين» وحدهم ،بل ععدا هم نلى بعف الذين ،رسوا ،راسة ،ينية في معهحد
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نسالمي عريق كاألزهر ،كما عجلحى ذلح فحي كتحاب الشحي علحى عهحد الحرازب
«اإلسالم وأصول الحكم».
ومححن اإلهصححا أن هقححولو نن هححذا الكتححاب رححد أحححدن رححجة ها لححة حححين
صدوره ،في المجتم عامة ،وفي األزهر خاصة ،ورحد شحكلت هي حة محن كهحار
علماء األزهر لمحاكمة مؤلفه ،فقضت بتجريده من شها،ة العالميحة ،ونخراجحه
من زمرة العلماء ،كما ر ،عليه كثير من العلماء والمفكحرين ،أزهحريين وغيحر
أزهريين(.)2
كححان ال بححد نذن مححن عوكيححد الورححو

فححي وجححه العلماهيححة و،عاعهححا ومهرريهححا،

بتوكيد شمول اإلسالم ،ونبراز هذا الجاهب الححي محن أحكامحه وععاليمحهو جاهحب
الدولة ،وعنظيمهحا وعوجيههحا بوحكامحه وآ،ابحه .ونعحالن أن ذلح جحزء ال يتجحزأ
من هظام اإلسالم ،الذ امتاز بشموله للزمان والمكان واإلهسحان ،وهحزل كتابحه
ٖى ۡىي دَ َوُۡىىل
ىۡ ِت ُۡ َٰ َنىىو ِل ُمى ِ َ
عهياهححا لكححل شححيء ،كمححا رححال ععححالىو{ َوعَ َّت ۡلنَىىو َ
مَِ ۡ ىىخَ ۡٱل ِم َٰ َى َ
َو َل ۡك َتة َوۡ ُُۡ َر َٰ ِل ِۡ ُت ۡس ِِ ِت لَ } [النحلو .)3( ]89

الدليل من هصوص اإلسالمو
ابتكارا من الحركة اإلسالمية ومؤسسيها و،عاعهحا .بحل هحو محا
ولم يكن هذا
ً
عنطق بحه هصحوص اإلسحالم القاطعحة ،وورحا عاريخحه الثابتحة ،وطهيعحة ،عوعحه
الشاملة.

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )2ممن ر،وا عليهو العالمة المجاهد للشي محمد الخضر حسحين ،شحي األزهحر األسحهق فحي
كتاب سماه «هقف كتاب اإلسالم وأصول الحكم» وكذل مفتى مصر في عصره العالمة
الشي محمد بخيت المطهعي.
( )3اهظححرو كتابنحححا «شحححمول اإلسححالم» وخصيصحححة الشحححمول مححن كتابنحححا «الخصحححا ل العامحححة
لإلسالم».

من فقه الدولة في اإلسالم

11

ٱَّلل يَ ۡىأ ُم ُركُمۡ
أما هصوص اإلسالم فحسهنا منهحا آيتحان محن سحورة النسحاءو {إِ َّن َّ َ
ٱَّلل عِ ِعتَّىو
أَن ت ُ َؤدُّواْ ۡٱۡل َ َٰ َم َٰنَ ِ
ت إِلَ َٰ أ َ ۡۡ ََِِو َوإِاَا َكم َۡتى ُم َۡى ۡ لَ ٱلنَّ ِ
ىون أَن ت َ ُۡمُ ُتى اْ ِۡ ۡٱلعَ ۡىل إ ِِۚ إِ َّن َّ َ
َّلل
ٱَّلل َوأ َ ِط عُىىى اْ
ٱَّلل َكىىىونَ َى ِ
ىىت عَو َۡ ِصىىى را َٰيَأَيُّ ََىىىو ٱلَّىىى َِيلَ ََا َمنُىىى اْ أ َ ِط عُىىى اْ َّ َ
يَ ِعمُمُىىم ِۡىىى ِن إِ َّن َّ َ
َّلل َوٱلرَّ ُى ِِۚ} [النسحاءو
ٱلرَّ ُ َِۚ َوأُوْ ِلي ۡٱۡل َ ۡم ِر ِمنمُ ۡ فم إَ ِن ت َ َٰنَ َت ۡم ُمۡ إِي ٖ َۡي دَ إَ ُردُّوىُ ِإ َل ٱ َّ ِ

.]59 ،58
فالخطاب في اآليحة األولحى للحوالة والحكحامو أن يرعحوا األماهحات ،ويحكمحوا
بالعدل ،فحنن نرحاعة األماهحة والعحدل هحذير بهحالم األمحة وخحراب الحديار .ففحي
الصحيحو «إاا ُ
ض عت اۡلموعىة إىوع مروا السىومة» .ريحلو وكيح نرحاعتها؟
رالو « إاا و ل اۡلمر إل غ ر أِۡن إوع مر السومة»(.)4
والخطححاب فححي اآليححة الثاهي حة للرعيححة المححؤمنينو أن يطيعححوا «أولححى األمححر»
بشرط أن يكوهوا «منهم» وجعل هذه الطاعة بعد طاعحة هللا وطاعحة الرسحول،
وأمر عند التنازع بر ،الخال نلى هللا ورسوله ،أ نلى الكتاب والسحنة .وهحذا
يفترح أن يكون للمسلمين ،ولة عهيمن وعطاع ،ونال لكان هذا األمر عهثًا.
وفي روء اآليتين المذكورعين أل شي اإلسالم ابن عيمية كتابه المعرو
«السياسحة الشححرعية فححي نصححالح الراعححي والرعيححة» والكتححاب كلححه مهنحي علححى
اآليتين الكريمتين.
ونذا ذههنا نلى السنة ،رأينا الرسول صلى هللا عليه وسلم يقولو «مل مىوو
ول س إي من ن ۡ عة موو م ة جوِۡ ة»( .)5وال ريب أن من المححرم علحى
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )4رواه الهخححار فححي كتححاب العلححم ،حححديث (« )59الفححتح» (ج حـ )141/1عححن أبححي هريححرة.
وكرره في كتاب «الرراب».
( )5رواه مسلم عن ابن عمر في كتاب اإلمارة  -حديث ررم (.)1851
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المسححلم أن يهححاي أ حححاكم ال يلتححزم باإلسححالم .فالهيعححة التححي عنجيححه مححن اإل ححم أن
يهححاي مححن يحكححم بمححا أهححزل هللا  ...فححنذا لححم يوجححد ذل ح فالمسححلمون آ مححون حتححى
يتحقق الحكم اإلسالمي ،وعتحقق به الهيعة المطلوبة .وال ينجي المسلم محن هحذا
اإل م نال أمرانو األولو اإلهكحار  -ولحو بالقلحب عنحد العجحز  -علحى هحذا الورح
المنحر المخال لشريعة اإلسالم ...
والثححاهيو السححعي الحححدا ب السححت نا حيححاة نسحححالمية رويمححة ،يوجههححا حكحححم
نسالمي صحيح .وهذا ال ينف فيه السعي الفر ، ،فحال بحد أن يضح يحده فحي يحد
نخواهححه الححذين يؤمنححون بمححا يححؤمن بححه ،والمححؤمن للمححؤمن كالهنيححان يشححد بعضححه
ضا.
بع ً
وجححاءت عشححرات األحا،يححث الصحححيحة عححن الخالفححة واإلمححارة والقضححاء
واأل مة وصفاعهم وحقورهم من المحواالة والمعاوهحة علحى الهحر ،والنصحيحة لهحم
وطححاعتهم فححي المنش ح والمكححره ،والصححهر علححيهم ،وحححدو ،هححذه الطارححة وهححذا
الصحححهر ،وعحديحححد واجهحححاعهم محححن نرامحححة ححححدو ،هللا ،ورعايحححة حقحححوب النحححا ،
ومشححاورة أهححل الححرأ  ،وعوليححة األرويححاء األمنححاء ،واعخححاذ الهطاهححة الصححالحة،
ونرامة الصالة ،ونيتاء الزكاة ،واألمر بالمعرو  ،والنهي عحن المنكحر  ...نلحى
غير ذل من أمور الدولة وشؤون الحكم واإل،ارة والسياسة.
ولهذا رأينا شؤون اإلمامة والخالفة عذكر في كتحب العقا حد وأصحول الحدين،
كمححا رأيناهححا عححذكر فححي كتححب الفقححه ،كمححا رأينححا كتهًححا خاصححة بشححؤون الدولححة
الدسحححتورية واإل،اريحححة والقضحححا ية والماليحححة والسياسحححية ،كاألحكحححام السحححلطاهية
للمحاور ، ،ومثلححه ألبحي يعلححى ،والغيححا ي إلمححام الحححرمين ،والسياسححة الشححرعية
البححن عيميححة ،وعحريححر األحك حام البححن جماعححة ،والخححراي ألبححى يوس ح  ،ومثلححه
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ليحيى بن آ،م ،واألموال ألبحي عهيحد ،ومثلحه البحن زهجويحه  ...وغيحر ذلح ممحا
أل ح ليكححون مرجعًححا للقضححاة والحكححام كححالطرب الحكميححة ،والتهصححرة ،ومعححين
الحكام .وما شابهها.
الدليل من عاري اإلسالمو
أما عاري اإلسالم  ...فينه نا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسحلم سحعى بكحل
ما اسحتطاع محن رحوة وفكحر  -مؤيحدًا بهدايحة الحوحى  -نلحى نرامحة ،ولحة لإلسحالم،
ووطححن لدعوعححه ،خححالل ألهلححه ،لححيس ألحححد علححيهم فيححه سححلطان ،نال سححلطان
الشريعة .ولهذا كحان يعحرح هفسحه علحى القها حل ليؤمنحوا بحه ويمنعحوه ويحملحوا
،عوعه ،حتى وفق هللا «األهصار» من األو

والخزري نلى اإليمان برسحالته،

ً
رجحال
فلما اهتشر فيهم اإلسالم جاء وفد محنهم نلحى موسحم الححج مكحون محن 73
وامرأعين ،فهايعوه صلى هللا عليه وسحلم علحى أن يمنعحوه ممحا يمنعحون أهفسحهم
وأزواجهم وأبناءهم ،وعلى السحم والطاعحة ،واألمحر بحالمعرو والنهحى عحن
المنكر  ...نل  ...فهايعوه علحى ذلح  ...ولحم عكحن الهجحرة نلحى المدينحة نال سحعيًا
إلرامة المجتم المسلم المتميز عشر عليه ،ولة مسلمة متميزة.
كاهت «المدينة» هي «،ار اإلسالم» وراعدة الدولة اإلسالمية الجديدة ،التحي
يرأسححها رسححول هللا ،فهححو را ححد المسححلمين ونمححامهم ،كمححا أهححه ههححيهم ورسححول هللا
نليهم.
وكان االهضمام نلى هذه الدولة ،لشد أزرها ،والعين فحي داللهحا ،والجهحا،
عحت لوا ها ،فريضة على كل ،اخل في ،ين اإلسالم حينذام .فال يتم نيماهه نال
بحححالهجرة نلحححى ،ار اإلسحححالم ،والخحححروي محححن ،ار الكفحححر والعحححداوة لإلسحححالم،
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واالهتظحام فححي سحل الجماعححة المؤمنححة المجاهحدة التححي رماهححا العحالم عححن رححو
َوج ُرواْ َمو لَمُم ِمل َو َٰلَ َ ِ َِم ِمل ٖ َۡىيَ
واحدة .يقول هللا ععالىو َ
{وٱلَّ َِيلَ ََا َمنُ اْ َولَمۡ يَُ ِ
َوج ُرواْ} [األهفالو  .]72ويقول في شحون رحومو{إَى َ ت َ َّ ِِىَُواْ ِم ۡىنَُمۡ أ َ ۡو ِل َىو ََ َك َّى َٰ
َك َّ َٰ يَُ ِ

ٱَّلل}([ )6النساءو .]89
َوج ُرواْ إِي َ ُِ ِ َّ ِ
يَُ ِ
كما هزل القرآن الكريم يند ،أبلح عنديحد بوول ح الحذين يعيشحون مختحارين فحي
،ار الكفححححر والحححححرب، ،ون أن يتمكنححححوا مححححن نرامححححة ،يححححنهم وأ،اء واجهححححاعهم
وشححعا رهمو {إِ َّن ٱلَّ ى َِيلَ ت َى َ إَّ َٰى َُ ُم ۡٱل َت ََِٰئِ َمىىةُ َ
سى ِىَمۡ َىىولُ اْ إِ ى َم كُن ى ُ ۡ فم َىىولُ اْ كُنَّىىو
اىىو ِل ِتي أَعاُ ِ
ُم ۡس َ ۡ
ض ىعَ ِا لَ إِىىي ۡٱۡل َ ۡل ِ إ
ىوج ُرواْ إِ ََى إىو إَأُوْ َٰلَئِىىخَ
ق َىىولُ اْ أَلَىىمۡ تَمُى ۡىل أ َ ۡلقُ َّ ِ
ٱَّلل َٰ َو ِ ىعَة إَ ُ ََى ِ
َم ۡأ َو َٰىَُمۡ َج ََنَّ ف ُم َو َو ََ ۡو َم ِص را * إِ ََّّل ۡٱل ُت ۡس َ ۡ
سىو َِ َو ۡٱل ِ ۡلى َٰلَ ِن ََّل
ٱلرجَىو ِِۚ َوٱلنِ َ
ضىعَ ِا لَ ِمىلَ ِ
ٱَّللُ أَن يَ ۡعاُى َ م َۡىنَ ۡإُم َوكَىونَ َّ
سى َّ
يَ ۡس َ َِّٰ عُ نَ ِك َِة َو ََّل يَ َۡ َل ُونَ َ ُِ  98إَأُوْ َٰلَئِخَ َ
ٱَّللُ
م َ
َماُ ًّ ا َغاُ لا} [النساءو .]99 - 97

وعند وفاة النهي صحلى هللا عليحه وسحلم كحان أول محا شحغل أصححابه ررحي
هللا عنهت ،أن يختاروا «نما ًما» لهم ،حتى نههم ردموا ذل على ،فنه صحلى هللا
عليه وسلم فها،روا نلى بيعة أبي بكحر ،وعسحليم النظحر نليحه فحي أمحورهم ،وكحذا
فححي كححل عصححر مححن بعححد ذل ح  ،وبهححذا اإلجمححاع التححاريخي ابتحدًاء مححن الصحححابة
والتابعين  -م ما ذكرها من النصحوص  -اسحتدل علمحاء اإلسحالم علحى وجحوب
هصب اإلمام الذ هو رمز الدولة اإلسالمية وعنواهها.
ولم يعر

ً
اهفصاال بين الدين والدولة نال عندما هجحم
المسلمون في عاريخهم

ررن العلماهيحة فحي هحذا العصحر ،وهحو محا ححذر الرسحول صحلى هللا عليحه وسحلم
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )6نن بديل الهجرة نلى الدولة المسلمة اليوم هو االهضحمام نلحى الجماعحة المسحلمة التحي ععمحل
إلرامة ،ولة اإلسالم ،فهو فريضة على كل مسلم بحسب وسعه.

من فقه الدولة في اإلسالم

15

منححه ،وأمححر بمقاومتححه كمححا فححي حححديث معححاذو «أَّل إن لك ى اال ى ِ دا ىىر
إىىلولوا مىىا اال ى ِ ك ى دال أَّل إن ال ىىرطن والسىىَِّٰون ى ا ر ون «أي
الليل واللولة» إ تاول ا الم وب .أَّل إعن

م ن مِى مم أمىراَ ي ضى ن

ۡلعاسىىَم مىىو َّل ي ض ى ن لمىىم إ ى ن مص ى ت ۡم ِ ى كم وإن أطع ت ى ۡم
أضِ كم» .رالواو وماذا هصن يا رسول هللا؟ رالو «كتو صنا أصُوب م س
ۡل مريم :عُروا ۡولتنوٖى ر وكتِى ا مِى الُِىۡ .مى و إىي طومىة
ِ ر مل ك و إي معص ة

»(.)7

الدليل من طهيعة اإلسالمو
أما طهيعة اإلسالم ورسالته ،فذل أهه ،ين عحام ،وشحريعة شحاملة ،وشحريعة
هححذه طهيعتهححا ال بححد أن عتغلغححل فححي كافححة هححواحي الحيححاة ،وال يتصححور أن عهمححل
شون الدولة ،وعدعها للمتحللين والملحدين ،أو الفسقة ،يديروهها عهعًا للهوى.
كما أن هذا الدين يدعو نلى التنظيم وعحديحد المسح ولية ،ويكحره االرحطراب
والفورى في كل شيء ،حتى رأينا الرسول صلى هللا عليحه وسحلم يومرهحا فحي
الصالة أن هسوى الصفو وأن يؤمنا أعلمنا ،وفي السفر يقولو أمروا أحدكم.
يقول اإلمام ابن عيمية في «السياسحة الشحرعية»و يجحب أن يعحر أن واليحة
أمر النا

من أعظم واجهات الدين ،بل ال ريام للدين وال للدهيا نال بها .فنن بني

آ،م ال عححتم مصححلحتهم نال باالجتمححاع ،لحاجححة بعضححهم نلححى بعححف ،والبححد عنححد
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( )7رواه نسحاب بن راهويه في مسنده عن سويد بن عهحد العزيحز ،وهحو رحعي  ،وأحمحد بحن
مني ورواعحه قحات كمحا رحال الهوصحويرى فحي «االعححا » .اهظحرو المطالحب العاليحة البحن
حجر بتحقيق الشي حهيب الرحمن األعظمي  -هشر أورا الكويت جـ 4ححديث ()4408
ورواه الطهراهي ،وفيه يزيد بن مر د لم يسم من معاذ ،و قحه ابحن حهحان وغيحره ورحعفه
جماعة ،وبقية رواعه قات .اهظرو مجم الزوا د للهيثمي (.)238/5
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االجتماع من رأ  .حتى رحال النهحي صحلى هللا عليحه وسحلم و «إاا ِىر ال الىة
إىىي ىىار إِ ىىؤمروا أكىىلۡم» «رواه أبححو ،او ،مححن حححديث أبححي سححعيد وأبححي
هريرة( .»)8وروى اإلمام أحمد عن عهد هللا بن عمرو أن النهي صلى هللا عليه
وسلم رالو « َّل يُى لال الىة أن يم عى ا ۡاى

مىل اۡللق إَّل أمىروا مِى َم

أكىىلۡم» فووجححب صححلى هللا عليححه وسححلم عححومير الواحححد فححي االجتمححاع القليححل
العارح في السفر ،عنهي ًها بذل على سا ر أهواع االجتماع.
«وألن هللا ععالى أوجب األمر بالمعرو والنهي عن المنكر ،وال يحتم ذلح
نال بقححوة ونمححارة ،وكححذل سححا ر مححا أوجهححه مححن الجهححا ،والعححدل ،ونرامححة الحححج
والجم واألعيا ،،وهصرة المظلوم ،ونرامة الحدو ،،ال عتم نال بالقوة واإلمحارة.
ولهذا روىو «إن السَِّٰون ا

إي اۡللق» .ولهذا كان السل

كالفضيل

بححن عيححاح وأحمححد بححن حنهححل وغيرهمححا يقولححونو لححو كاهححت لنححا ،عححوة مجابححة،
كثيرا.
لدعوها بها للسلطان»( .)9وذل ألن هللا يصلح بصالحه خلقًا ً
م نن طهيعة اإلسالم باعتهحاره منه ًجحا يريحد أن يسحو ،ويقحو ،ويوجحه الحيحاة،
ويحكحم المجتمح  ،ويضححه سححير الهشححر وفححق أوامححر هللا ،ال يظححن بححه أن يكتفححي
بالخطابة والتذكير والموعظة الحسنة ،وال أن يدع أحكامه ووصاياه وععليماعحه
في شتى المجاالت نلى رحما ر األفحرا ،وححدها ،فحنذا سحقمت هحذه الضحما ر أو
ماعححت ،سححقمت معهححا وماعححت عل ح األحكححام والتعححاليم .ورححد رححال الخليفححة الثالححث
رري هللا عنهو «نن هللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن».
فمححن النححا

مححن يهديححه الكتححاب والميححزان ،ومححنهم مححن ال ير،عححه نال الحديححد
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( )8رواه الطهراهي عن عهد هللا ،ورجاله رجال الصحيح كما في مجم الزوا د (.)249/5
( )9السياسة الشرعية ،رمن مجموع فتاوى شي اإلسالم ابن عيمية جـ( 28ص.)391 ،390
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ت َوأ َ َ
ىىۡ
والسححنان .ولححذا رححال ععحححالىو {لَ َ ۡىىل أ َ ۡل َ ۡىىِنَو ُل ُىىَِنَو ِۡ ۡٱلَُ ِ َٰنَىىى ِ
عت ۡلنَىىو َمعََُىى ُم ۡٱل ِم َٰ َى َ
ىون ِۡ ۡٱل ِ ۡسى ِف
ٖ ىل ٞ
ىو َوأ َ َ
ىون}
ن َ
عت ۡلنَىىو ۡٱل َُلِي ىلَ إِ ى ِن َۡى ۡىأ ٞ
َو ۡٱل ِت ى َىتانَ ِل َ ُ ى َِ ٱلنَّى ُ
ِيل َو َم َٰنَ ِا ى ُا ِلِنَّى ِ

[الحديدو .]25
رال ابن عيميةو فمن عدل عن الكتحاب عحدل بالحديحد ،ولهحذا كحان رحوام الحدين
بالمصح والسي (.)10
ورححال اإلمححام الغزالححيو الححدهيا مزرعححة اآلخححرة ،وال يححتم الححدين نال بالححدهيا،
والمل ح والححدين عوءمححان ،فالححدين أصححل ،والسححلطان حححار  ،ومححا ال أصححل لححه
فمهدوم ،وما ال حار

له فضا  ،وال يتم المل والضه نال بالسلطان(.)11

نن هصوص اإلسالم لو لم عجت صريحة بوجوب نرامة ،ولحة لإلسحالم ،ولحم
يجت عاري الرسحول وأصححابه عطهيقًحا عمليًحا لمحا ،عحت نليحه هحذه النصحوص -
لكاهححت طهيعححة الرسححالة اإلسححالمية هفسححها عحححتم أن عقححوم لإلسححالم ،ولححة أو ،ار،
يتميز فيهحا بعقا حده وشحعا ره وععاليمحه ومفاهيمحه ،وأخالرحه وفضحا له ،وعقاليحده
وعشريعاعه.
فال غنى لإلسالم عن هذه الدولة المس ولة فحي أ عصحر ،ولكنحه أححوي محا
يكححون نليهححا فححي هححذا العصححر خاصححة .هححذا العصححر الححذ بححرزت فيححه «الدولححة
األيديولوجية» وهي الدولة التي عتهنى فكرة ،يقوم بنادها كله على أساسها ،من
ععلححيم و قافححة وعشححري ورضححاء وارتصححا ،،نلححى غيححر ذل ح مححن الشح ون الداخليححة
والسياسية الخارجية .كما رأينا ذل وار ًحا في الدولة الشيوعية واالشحتراكية.
وأصحححهح العلحححم الححححديث بمحححا وفحححره محححن عقحححدم عكنولحححوجي فحححي خدمحححة الدولحححة،
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( )10مجموع الفتاوى جـ( 28ص.)264
( )11نحياء علوم الدين (جـ )71/1كتاب «العلم».
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وأصهحت الدولة بذل را،رة على التو ير في عقا د المجتم وأفكاره وعواطفحه
وأذواره وسلوكه بصورة فعالة ،لم يعر لها مثيل من رهل .بل عستطي الدولحة
سححا علححى
بوجهزعهححا الحديثححة الموجهححة أن عغيححر رححيم المجتمح ومثلححه وأخالرححه رأ ً
عقب ،نذا لم عقم في سهيلها مقاومة أشد.
نن ،ولححة اإلسححالم «،ولححة عقديححة فكريححة»، ،ولححة عقححوم علححى عقيححدة ومححنهج،
فليسححت مجححر« ،جهححاز أمححن» يحفححظ األمححة مححن االعتححداء الححداخلي أو الغححزو
الخححارجي ،بححل نن وديفتهححا ألعمححق مححن ذلحح وأكهححر .وديفتهححا ععلححيم األمححة
وعربيتها على ععاليم ومها،ئ اإلسالم ،وعهي حة الجحو اإليجحابي والمنحام المال حم،
لتحول عقا د اإلسالم وأفكاره وععاليمحه نلحى وارح عملحي ملمحو  ،يكحون رحدوة
لكل من يلتمس الهدى ،وحجة على كل سال سهيل الر،ى.
ولهذا يعر

ابن خلدون «الخالفة» بوههاو حمل الكافة على مقتضحى النظحر

الشحرعي فححي مصححالحهم األخرويححة والدهيويححة الراجعححة نليهححا ،نذ أحححوال الححدهيا،
عرج كلها عند الشارع نلى اعتهارها بمصالح اآلخرة .فهي في الحقيقة خالفحة
عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدهيا به(.)12
ولهذا وص

هللا المؤمنين حين يمكن لهم فحي األرح ،وبتعهيحر آخحر ححين

َٰ
ٱلتكَى َٰ َ
ق أ َ َىو ُم اْ ٱلصَّىَِ َٰ َ َو ََاتَى ُ اْ َّ
عقوم لهم ،ولة ،فقالو {ٱلَّ َِيلَ إِن َّم َّمنََُّمۡ إِىي ۡٱۡل َ ۡل ِ
وف َوعَ ََ ۡ اْ م َِل ۡٱل ُتنم َِر} [الحجو .]41
َوأ َ َم ُرواْ ِۡ ۡٱل َت ۡع ُر ِ

نن شعار ،ولة اإلسالم ما راله ربعحي بحن عحامر لرسحتم را حد الفحر و نن هللا
بعثنا لنخري النا

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

من عها،ة العها ،نلى عها،ة هللا وحده ،ومن ريق الحدهيا نلحى

( )12مقدمة ابن خلدون جحـ 2صحفحة ( )518طهعحة لجنحة الهيحان العربحي بتحقيحق  .،علحى عهحد
الواحد وافى.
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سعتها ،ومن جور األ،يان نلى عدل اإلسالم.
م نن هذه الدولة العقدية الفكرية ليست ذات صفة محلية ،ولكنها ،ولحة ذات
رسالة عالمية ،ألن هللا حمل أمة اإلسالم ،عوة الهشرية نلى ما لحديها محن هحدى
وهور ،وكلفها الشها،ة على النا  ،واألستاذية لألمم ،فهي أمحة لحم عنشحو بنفسحها
وال لنفسححها فحسححب ،بححل أخرجححت للنححا  ،أخرجهححا هللا الححذ جعلهححا خيححر أمححة
ىون}
{و َك َََٰ ِلخَ َج َع ِۡ َٰنَمُمۡ أُمَّة َو ََّٰو ِل َ ُم عُى اْ ُٖى ََلَا ََ َ
مَِى ٱلنَّ ِ
وخاطهها بقوله سهحاههو َ

[الهقرةو .]143
ومن هنا وجدها النهي صحلى هللا عليحه وسحلم ححين أعيححت لحه أول فرصحة -
بعد صلح الحديهية  -كتب نلى ملوم العالم وأمراء األرطار في أركحان األرح
يححدعوهم نلححى هللا واالهضححواء عحححت رايححة التوحيححد ،وحملهححم ن ححم أهفسححهم ون ححم
رعيتهم نذا عخلفحوا عحن ركحب اإليمحان ،وكحان يخحتم رسحا له بهحذه اآليحةو { َٰ َيأ َ ۡۡى َ
ٖ ى ۡ و َو ََّل
ٱَّلل َو ََّل عُ ُۡى ِىر َ ِۡى ِن َ
ۡ ت َ َعىىولَ ۡ اْ ِإلَى َٰ َك ِِ َتى دىة َ ى َ ا َِ َۡ ۡ نَنَىىو َو َۡ ۡ ىنَمُمۡ أ َ ََّّل عَ ۡعُُىلَ ِإ ََّّل َّ َ
ۡٱل ِم َٰ َى ِ
ٱَّلل إَ ِن ت َ َ لَّ ۡ اْ إَ ُ لُ اْ ۡ
ٱٖى ََلُواْ ِۡأَعَّىو ُم ۡ
يَ َّ ََِِ َۡ ۡع ُ
سى ِِ ُت نَ } [آل
ضنَو َۡ ۡعضو أ َ ۡلَۡوۡو ِمل دُو ِن َّ إ ِ

عمرانو .]64
حاجتنا نلى ،ولة عحتضن اإلسالمو
نن أول مححا عحتححاي نليححه الححدعوة اإلسححالمية فححي هححذا العصححر ،أن عقححوم «،ار
اإلسححالم» أو «،ولححة اإلسححالم» عتهنححى رسححالة اإلسححالم عقيححدة وهظا ًمححا ،وعهححا،ة
وأخالرًا ،وحياة وحضارة .وعقيم حياعها كلهاو الما،ية واأل،بية ،على أسا

محن

هذه الرسالة الشاملة ،وعفتح بابها لكل مؤمن يريد الهجرة نليها محن ،يحار الكفحر
والظلم واالهحرا .
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ضا ررورة نهسحاهية ،ألههحا
هذه الدولة المنشو،ة ررورة نسالمية ،وهي أي ً
ستقدم للهشرية المثحل الححي ،الجتمحاع الحدين والحدهيا ،وامتحزاي المحا،ة بحالروح،
والتوفيق بين الرري الحضار  ،والسمو األخالرحي ،وعكحون هحي اللهنحة األولحى
لقيام ،ولة اإلسالم الكهرى ،التي عوحد األمة المسلمة عححت رايحة القحرآن ،وفحي
دححل خالفححة اإلسححالم .ولكححن القححوى المعا،يححة لإلسححالم ،عهححذل جهححوً،ا جهحححارة
مسحححتميتة ،ون ريحححام هحححذه الدولحححة فحححي أ ررعحححة محححن األرح ،ونن صحححغرت
مساحتها ورل سكاهها.
رد يسمح الغربيون بدولة ماركسية ،ورد يسحمح الشحيوعيون بدولحة ليهراليحة،
ولكن ال هؤالء ،وال أول

يسمحون بدولة نسالمية صحيحة اإلسالم.

وحين عقوم حركة نسالمية هاجحة ،يخشى أن عتحول نلى ،ولة ،سحرعان محا
عوجه نليها روى الكفحر  -العالميحة والمحليحة  -رحرباعها المحمومحة ،محن عشحريد
وعجوي ح وععححذيب وعقتيححل ،وعشححويه وعمويححه ،وال عكححا ،عفيححق مححن رححربة حتححى
يهاغتوهححا بححوخرى ،لتظححل ،ا ًمححا فححي شححغل بلالمهححا عححن آمالهححا ،وبمتاعههححا عححن
مطالهها ،وبجروحها عن طموحها.
لو كاهت لنا حكومةو
يقول األستاذ حسن الهنا رحمه هللا و
«لو كاهت لنا حكومة نسحالمية صححيحة اإلسحالم ،صحا،رة اإليمحان ،مسحتقلة
التفكير والتنفيذ ،ععلم ححق العلحم عظمحة الكنحز الحذ بحين يحديها ،وجحالل النظحام
اإلسالمي الذ ور ته ،وعؤمن بون فيه شحفاء شحعهها ،وهدايحة النحا

جميعًحا ...

لكان لنا أن هطلب نليهحا أن عحدعم الحدهيا باسحم اإلسحالم ،وأن عطالحب غيرهحا محن

من فقه الدولة في اإلسالم

21

الدول بالهحث والنظر فيه ،وأن عسورها سورًا نليه بالدعوات المتكررة واإلرنحاع
والدليل والهعثات المتتالية ،وبغير ذل من وسا ل الدعوة واإلبالغ ،والكتسحهت
ً
مركحزا روحيًحا وسياسحيًا وعمليًحا بححين غيرهحا محن الحكومحات .والسححتطاعت أن
عجد ،حيوية الشعب ،وعحدف بحه هححو المجحد والنحور ،وعثيحر فحي هفسحه الحماسحة
والجد والعمل.
عجيب أن عجد الشيوعية ،ولة عهت
وعحمل النا

بها ،وعحدعو نليهحا ،وعنفحق فحي سحهيلها،

عليها .وأن عجد الفاشستية والنازية أم ًما عقدسهما ،وعجاهحد لهمحا،

وععتححز بنعهاعهمححا ،وعخض ح كححل الححنظم الحيويححة لتعاليمهححا .وأن عجححد المححذاهب
أهصارا أروياء ،يقفون عليها أرواحهم وعقولهم
االجتماعية والسياسية المختلفة
ً
وأفكارهم وأرالمهم وأموالهم وصحفهم وجهو،هم ،ويحيون ويموعون لها.
وال هجححد حكومححة نسححالمية عقححوم بواجححب الححدعوة نلححى اإلسححالم ،الححذ جم ح
محاسن هذه النظم جميعًا وطرح مساو ها ،وعقدمه لغيرها من الشحعوب كنظحام
عححالمي فيححه الحححل الصحححيح الوارححح المححريح لكححل مشححكالت الهشححرية ،م ح أن
اإلسحححالم جعحححل الحححدعوة فريضحححة الزمحححة ،وأوجههحححا علحححى المسحححلمين شحححعوبًا
وجماعححات رهححل أن عخلححق هححذه الححنظم ،ورهححل أن يعححر

فيهححا هظححام الححدعاياتو

ىل ۡٱل ُتن َم ى إِر
وف َويَ ۡن ََ ى ۡ نَ َ
{ َو ۡل ى َمُل ِمىىنمُمۡ أ ُ َّمى ٞىة يَى ۡىلمُ نَ ِإلَ ى ۡٱل َِ ۡ ى ِىر َويَى ۡىأ ُم ُرونَ ِۡ ى ۡٱل َت ۡع ُر ِ
مى ِ
َوأُوْ َٰلَئِخَ ُۡ ُم ۡٱل ُت ۡا ِِ ُُ نَ } [آل عمرانو .]104

ولكن أهي لحكامنا هذا ،وهم جميعًا رد عربحوا فحي أحضحان األجاهحب ،و،اهحوا
بفكححرعهم ،علححى آ ححارهم يهرعححون ،وفححي مررححاعهم يتنافسححون؟ ولعلنححا ال هكححون
مهالغين نذا رلنا نن الفكرة االستقاللية في عصري الشؤون واألعمال لم عخطر
ً
فضال عن أن عكون منهاي عملهم.
بهالهم،
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لقد عقدمنا بهذه األمنية نلى كثير من الححاكمين فحي مصحر ،وكحان طهيعيًحا أال
يكححون لهححذه األمنيححة أ ححر عملححي .فححنن رو ًمححا فقححدوا اإلسححالم فححي أهفسححهم وبيححوعهم
وشححؤوههم الخاصححة والعامححة ألعجححز مححن أن يفيضححوه علححى غيححرهم ،ويتقححدموا
بدعوة سواهم نليه ،وفارد الشيء ال يعطيه.
ليست هذه مهمتهم أيها اإلخوان ،فقد أ هتت التجحارب عجحزهم المطلحق عحن
أ،ا ها ،ولكنها مهمة هذا الحننء الجديحد ،فوحسحنوا ،عوعحه ،وجحدوا فحي عكوينحه،
وعلمححوه اسححتقالل الححنفس والقلححب ،واسححتقالل الفكححر والعقححل ،واسححتقالل الجهححا،
والعمل ،وامل وا روحه الو ابة بجالل اإلسالم وروعحة القحرآن ،وجنحدوه عححت
لواء محمد ورايته ،وسترون منه في القريب الحاكم المسحلم الحذ يجاهحد هفسحه
ويسعد غيره(.)13
اإلسالم والسياسةو
اسحححتمات االسحححتعمار وعمحححالده ليثهتحححوا فكحححرةو أن اإلسحححالم ال عالرحححة لحححه
بالسياسة ،وال صلة لحه بالدولحة ،كمحا جاهحد الحدعاة المصحلحون  -وفحي طلعحتهم
كهيحرا ،لحيعلم المسحلمين فكحرة «شحمول
األستاذ حسحن الهنحا  -الحذ جاهحد جهحاً،ا
ً
مقررا و ابتًحا طحوال ال حة عشحر
اإلسالم» ،وبعهارة أخرىو ليعيد نليهم ما كان
ً
ررهًححا ،أ رهححل ،خحححول االسححتعمار ،والغحححزو الفكححر نلحححى ،يححارهم ،وهحححوو أن
اإلسالم يشحمل الحيحاة كلهحا بتشحريعه وعوجيهحهو رأسحيًا منحذ يولحد اإلهسحان حتحى
يتوفحاه هللا .بحل مححن رهحل أن يولححد ،وبعحد أن يمححوت ،حيحث هنححام أحكحام شححرعية
عتعلق بالجنين ،وأحكام عتعلق باإلهسان بعد موعه.
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

(( )13ص )197 ،196من مجموع رسا ل اإلمام الشهيد حسن الهنا.
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وأفقياو حيث يوجه اإلسالم المسلم في حياعه الفر،ية واألسرية واالجتماعيحة
والسياسية ،من أ،ب االستنجاء نلى نمامة الحكم ،وعالرات السلم والحرب.
وكاهحت هتيجحة هححذا الجهحا ،وارححة ،هححي وجحو ،راعحدة رححخمة عحؤمن بهححذا
الشححمول ،وعنححا ،باإلسححالم عقيححدة وشححريعة ،و،ينًححا و،ولححة ،فححي كححل أرطححار
اإلسالم .وعراج كثيرين من رحايا الغزو الفكر عمحا آمنحوا بحه عححت وطحوة
االسحححتعمار الثقحححافي ،وبحححروز الصححححوة اإلسحححالمية علحححى السحححاحتين الفكريحححة
والسياسية بصورة رلهت موازين القوى ،مما جعحل الجهحات األجنهيحة الراصحدة
من الغرب والشرب ،ععقد الكثير محن الحلقحات والنحدوات والمحؤعمرات لدراسحة
هذه الظاهرة اإلسالمية الخطيرة وعنفحق فحي ذلح األمحوال والجهحو ،،حتحى بلح
عححد ،هححذه المنتححديات  -فيمححا ذكححر األسححتاذ فهمححي هويححد منححذ سححنوات  -ما ححة
وعشرين ،أو عزيد.
وهححذا مححا جعححل عمححالء الغححرب ،وعهيححد أفكححاره ،يحححاولون نيقححا الفجححر أن
يطلح أو الشححمس أن عهححزغ ،وأن يعيحدوا عجلححة التححاري نلحى الححوراء ،نلححى عهححد
االسحتعمار ليتصحايحوا محن جديحدو ال سياسححة فحي الحدين ،وال ،يحن فحي السياسححة!
يريححدون أن يعيححدوها جذعححة ،ورححد فرغنححا منهححا منححذ هص ح

رححرن ،حتححى سححمى

بعف هؤالء العهيد المساكين اإلسالم الحذ لحم يعحر المسحلمون غيحره طحوال
عصوره  -رهحل عصحر االسحتعمار  -اإلسحالم كمحا عرفحه الفقهحاء واألصحوليون
والمفسرون والمحد ون والمتكلمون من كل المذاهب ،والذ شرحوه وفصلوه
من كتاب الطهارة نلى كتاب الجها ... ،نسالم العقيدة والشريعة ،نسحالم القحرآن
والسنة ،سماه «اإلسالم السياسي»( !!)14يريد أن يكحره النحا

فحي هحذا اإلسحالم

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

اإلسحالم
( )14اهظر الحر ،علحى هحذا الحتهجم فحي القسحم الرابح محن هحذا الكتحاب عححت عنحوان« ،
=
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بهذا العنوان ،هظرا لكراهية النا

للسياسة في أوطاهنا ،وما جحرت علحيهم محن

كوارن ،وما ذاروا على يديها من ويالت!
ولكن ما حيلتنا نذا كان اإلسالم  -كمحا شحرعه هللا  -ال بحد أن يكحون سياسحيًا؟
ما حيلتنا نذا كان اإلسالم الذ جاء به محمد صلى هللا عليحه وسحلم ال يقهحل أن
عقسم الحياة واإلهسان بين هللا ععالى وريصحر؟ بحل يصحر علحى أن يكحون ريصحر
وكسرى وفرعون وكل ملوم األرح عهاً،ا هلل وحده!
يريححدها الكاعححب المسححكين أن هتخلححى عححن كتححاب ربنححا ،وسححنة ههينححا ،ونجمححاع
أمتنا ،وهد عرا نا ،لنتهنى نسال ًما حديثًا ،يررى عنا السا،ة الكهار ،فيمحا وراء
الهحار!
نهه يريحد «اإلسحالم الروححي» أو «اإلسحالم الكهنحوعي» الحذ يكتفحي بحتالوة
القححرآن علححى األمححوات ،ال علححى األحيححاء ،ويتهححرم بتححزيين الجححدران بلياعححه ،أو
افتتاح الحفالت بقراءة ما عيسر منه ،م يدع ريصر يحكم بمحا يشحاء ،ويفعحل محا
يريد!
نن اإلسحالم الححذ جححاء بحه القححرآن والسححنة ،وعرفتححه األمحة سححلفًا وخلفًححا ،هححو
نسالم متكامل ،ال يقهل التجز ة.
نهححه اإلسححالم الروحححي ،واإلسححالم األخالرححي ،واإلسححالم الفكححر  ،واإلسححالم
التربححو  ،واإلسححالم الجهححا ، ،واإلسححالم االجتمححاعي ،واإلسححالم االرتصححا، ،
واإلسالم السياسي.
نهه ذل كله؛ ألن له في كل هذه المجاالت أهحدافًا وغايحات ،كمحا أن لحه فيهحا
ـــــ
=

السياسي».
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كلها أحكا ًما وعوجيهات...
يقول اإلمام الهنا في عالرة الدين بالسياسةو
رلما عجد نهساهًا يتحدن نلي عن السياسة واإلسالم نال وجدعحه يفصحل بينهمحا
ً
فصال ويض كل واحد من المعنيين في جاهب ،فهما عنحد النحا

ال يلتقيحان وال

يجتمعان ،ومن هنا سميت هذه جمعية نسالمية ال سياسية ،وذل اجتمحاع ،ينحي
ال سياسة فيحه ،ورأيحت فحي صحدر رحواهين الجمعيحات اإلسحالمية ومناهجهحا «ال
عتعرح الجمعية للشؤون السياسية».
ورهل أن أعرح نلى هذه النظرة بتزكيحة أو عخط حة ،أححب أن ألفحت النظحر
نلى أمرين مهمينو
أولهماو أن الفارب بعيد بين الحزبية والسياسة ،ورحد يجتمعحان ورحد يفتررحان،
فقد يكون الرجل سياسيًا بكل ما في الكلمة من معان وهو ال يتصل بحزب وال
يمت نليه ،ورد يكون حزبيًا وال يدر من أمر السياسة شي ًا ،ورد يجمح بينهمحا
فيكححون سياسحيًا حزبيًححا أو حزبيًححا سياسحيًا علححى حححد سححواء ،وأهححا حححين أعكلححم عححن
السياسة في هحذه الكلمحة فنهمحا أريحد السياسحة المطلقحة ،وهحي النظحر فحي شحؤون
األمة الداخلية والخارجية غير مقيدة بالحزبية بحال .هذا أمر
والثاهيو أن غير المسلمين حينما جهلوا هذا اإلسالم ،أو حينما أعيحاهم أمحره
و هاعه في هفو

أعهاعه ،ورسوخه في رلوب المؤمنين به ،واسحتعدا ،كحل مسحلم

لتفديته بالنفس والمال ،لم يحاولوا أن يجرحوا في هفو

المسلمين اسم اإلسالم

وال مظححاهره وشححكلياعه ،ولكححنهم حححاولوا أن يحصححروا معنححاه فححي ،ا ححرة رححيقة
عذهب بكل ما فيه من هواح روية عملية ،ونن عركت للمسحلمين بعحد ذلح رشحور
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من األلقاب واألشكال والمظهريحات ال عسحمن وال عغنحي محن جحوع  ...فحوفهموا
المسلمين أن اإلسالم شيء واالجتماع شيء آخر ،وأن اإلسالم شيء والقحاهون
شيء غيره ،وأن اإلسالم شيء ومسحا ل االرتصحا ،ال عتصحل بحه ،وأن اإلسحالم
شححيء والثقافححة العامححة سححواه ،وأن اإلسححالم شححيء يجححب أن يكححون بعي حدًا عححن
السياسة.
فححد وهي بحربكم أيهحا اإلخححوان ،نذا كحان اإلسحالم شححي ًا غيحر السياسحة وغيححر
االجتماع ،وغير االرتصا ،،وغير الثقافة ،فما هحو نذن؟  ...أهحو هحذه الركعحات
الخالية من القلب الحارر ،أم هذه األلفاد التي هحي كمحا عقحول رابعحة العدويحةو
اسححتغفار يحتححاي نلححى اسححتغفار ،ألهححذا أيهححا اإلخححوان هححزل القححرآن هظا ًمححا كح ً
حامال
ً
مفصال {تِ ُۡ َٰ َنو ِلمُ ِ ٖ َۡي دَ َوُۡل َو َل ۡك َتة َوۡ ُُۡ َر َٰ ِل ِۡ ُت ۡس ِِ ِت لَ } [النحلو .]89
محك ًما
هذا المعنى المتضا ل لفكحرة اإلسحالم ،وهحذه الححدو ،الضحيقة التحي ححد ،بهحا
معنى اإلسالم ،هي التي ححاول خصحوم اإلسحالم أن يحصحروا فيهحا المسحلمين،
وأن يضحكوا عليهم بون يقولوا لهمو لقد عركنحا لكحم حريحة الحدين ،وأن الدسحتور
ينل على أن ،ين الدولة الرسمي هو اإلسالم.
أها أعلن أيها اإلخوان من فوب هذا المنهر بكل صراحة ووروح ورحوة ،أن
اإلسحالم شححيء غيحر هححذا المعنحى الححذ أرا ،خصحومه واألعححداء محن أبنا ححه ،أن
يحصححروه فيححه ويقيححدوه بححه ،وأن اإلسححالم عقيححدة وعهححا،ة ،ووطححن وجنسحححية،
وسماحة وروة ،وخلق وما،ة ،و قافة وراهون .وأن المسلم مطالب بحكم نسحالمه
أن يعنى بكل شؤون أمته ،ومن لم يهتم بومر المسلمين فليس منهم.
وأعتقد أن أسحالفنا ررحوان هللا علحيهم محا فهمحوا لإلسحالم معنحى غيحر هحذا،
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فهه كاهوا يحكمون ،وله كاهوا يجاهدون ،وعلحى رواعحده كحاهوا يتعحاملون ،وفحي
حدو،ه كاهوا يسيرون في كل شون من شؤون الحيحاة الحدهيا العمليحة رهحل شحؤون
اآلخرة الروحية ،ورحم هللا الخليفة األول نذ يقولو «لو راع مني عقحال بعيحر
لوجدعه في كتاب هللا» .اهـ(.)15
ويقححول العححالم المححؤرم الرصححين الححدكتور رححياء الححدين الححريسو فححي كتابححه
«النظريات السياسية اإلسالمية»(.)16
«لم يعد هنام ش في أن النظام الذ أرامه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
والمؤمنححون معححه بالمدينححة  -نذا هظححر نليححه مححن وجهححة مظهححره العملححي ،ورححيس
بمقاييس السياسة في العصر الحديث  -يمكن أن يوص بوهه «سياسحي» ،بكحل
ما عؤ،يه هاعه الكلمة من معنى .وهذا ال يمن أهه يوص

في هفحس الورحت بوهحه

«،يني» نذا كاهت وجهة االعتهار هي النظحرة نلحى أهدافحه و،وافعحه ،واألسحا
المعنو الذ يرعكز عليه.
فالنظام يمكن أن يوص

نذن في ورت واححد بالوصحفين؛ وذلح ألن حقيقحة

اإلسالم شاملةو عجم بين ش ون النحاحيتين الما،يحة والروحيحة ،وعتنحاول أعمحال
اإلهسححان فحححي حياعيحححه الدهيويححة واألخرويحححة .بحححل نن فلسححفته عامحححة عمحححزي بحححين
األمرين ،وال ععتر

بالتمييز بينهما نال محن حيحث اخحتال وجهحة النظحر .أمحا

في ذاعيتيهما فيؤلفان ً
كال أو وحدة منسقة؛ وهما متالزمان ال يمكن أن يتصحور
اهفصال أحدهما عن اآلخر .وهذه الحقيقة عن طهيعة اإلسالم رحد أصحهحت محن
الوروح بحيث ال عحتاي كهير عنحاء إلرامحة الهرهحان .وهحي مؤيحدة محن حقحا ق
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )15من رسالة مؤعمر طلهة اإلخوان المسلمين.
(( )16ص.)29 - 27
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التححاري ! وكاهححت عقيححدة المسححلمين فححي كححل العصححور السححالفة .ورححد بححدأ يححدركها
جمهور من المستشررين م عدم رربهم من بي ة اإلسالم .وم ذل فهنحام هفحر
من أبناء اإلسالم ،ممن ينعتون أهفسحهم بحوههم «مجحد،ون» يجحاهرون بنهكحارهم
لهححذه الحقيقححة! وهححم يححدعون أن اإلسححالم لححيس نال مجححر،« ،عححوة ،ينيححة»()17و
يريدون بذل أهه ليس نال مجر ،اعتقا ،أو صحلة روحيحة بحين الفحر ،وربحه ،فحال
ععلق له نذن بهذه الش ون التي هصحفها بوههحا ما،يحة فحي هحذه الحيحاة الحدهيا .ومحن
بين هذه الشح ونو مسحا ل الححرب والمحال ،وفحي طليعتهحا أمحور السياسحة .ومحن
أروالهمو «نن الدين شيء والسياسة شيء آخر».
وليس من المجد  ،من أجل الر ،على هؤالء ،أن هحرو لهحم أرحوال علمحاء
اإلسالم ،فقد ال يستشعرون أههم مقتنعون بما يقولون .وال أن ههدأ بحذكر حقحا ق
التاري  ،فقد يعمحدون نلحى المكحابرة فيهحا! ولكحن يكفحي أن هثهحت جملحة ممحا رحال
علمحاء االستشححراب فححي هححذا الصححد ،،ورححد بينححوا آراءهححم فححي عهححارات صححريحة
راطعة ،ألن هؤالء المجد،ين ال يستطيعون أن يزعمحوا أههحم أو حق محنهم صحلة
بالعصححر الحارححر .وال أكثححر رححدرة علححى اسححتعمال أسححاليب الهحححث الحديثححة.
واستخدام الطرب العلمية .فهذه نذن طا فة من أروالهمو

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )17في مقدمة المجاهرين بهذه اآلراء والمدافعين عنها األستاذ «علي عهد الرازب» القاري
الشححرعي السححابق بالمنصححورة ،ححم وزيححر األورححا فيمححا بعححد  -فححي كتابححه الححذ هشححره عححام
 1925بعنوانو «اإلسالم وأصول الحكم» .وفوب هذه الر،و ،التي هعررها اآلن ،سنعو،
نلححى منارشححة آرا ححه والححر ،عليهححا بالتفصححيل ،فححي خححالل الفصححول القا،مححة( .اهظححر  -بصححفة
خاصحححة  -الفصحححل الرابححح  ،محححن كتابنحححا هحححذا .عححححت عنحححوانو الحححر ،علحححى ،عحححاوى بعحححف
المعاصرين» من ععليق .، .الريس.
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 - 1يقول الدكتور «فتزجرالد» «)18(»Dr. V. Fitzgeraldو
«لححيس اإلسححالم «،ينًححا» فحسححب « ،»A Religionولكنححه «هظححام سياسححي
أيضححا» « .»Political system Aوعلححى الححرغم مححن أهححه رححد دهححر فححي العهححد
األخير بعف أفرا ،محن المسحلمين ،ممحن يصحفون أهفسحهم بحوههم «عصحريون»
يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين  -فنن صرح التفكير اإلسحالمي كلحه رحد بنحى
على أسا

أن الجحاههين متالزمحان ،ال يمكحن أن يفصحل أححدهما عحن اآلخحر».

اهـ.
 - 2ويقول األستاذ «هللينو» «)19(»C. A. Nallinoو
«لقححد أسححس «محمححد» فححي ورححت واحححدو ،ينًححا « »A Relgionو،ولححة « A

 ،»Stateوكاهت حدو،هما متطابقة طوال حياعه».
 - 3ويقول الدكتور «شاخت» «)20(»Dr. Schachtو
ضححا هظريححات راهوهيححة
«علححى أن اإلسححالم يعنححى أكثححر مححن ،يححنو نهححه يمثححل أي ً
وسياسية؛ وجملة القول نهه هظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معًا».
 - 4ويقول األستاذ «سترو مان» «)21(»R. Strothmannو
«اإلسححالم دححاهرة ،ينيححة .سياسححيةو نذ نن مؤسسححه كححان ههيًححا .وكححان سياس حيًا
حكي ًما ،أو «رجل ،ولة».
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ
(Muhammedan Ia - ch, I., P. )18
(Cited by sir T. Arnold in his Book: The Caliphate. P198. )19
(Encyclopaedia of Social Scienes. Vol. Vlll p.333. )20
(The encyclopaedia of isam, iv. P. 350. )21
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 - 5ويقول األستاذ «ماكدوهالد» «)22(»D.B. Macdonaldو
«هنحححا  -أ فحححي المدهيحححة  -عكوهحححت الدولحححة اإلسحححالمية األولحححى ،وورحححعت
المها،ئ األساسية للقاهون اإلسالمي».
 - 6ويقول السير «عوما

أرهولد» «)23(»Sir, T, Arnoldو

سا للدولة».
سا للدين ور ي ً
«كان النهي .في هفس الورت ،ر ي ً
 - 7ويقول األستاذ «جب»()24و
«عند ذ صار وار ًحا أن اإلسالم لحم يكحن مجحر ،عقا حد ،ينيحة فر،يحة ،ونهمحا
اسححتوجب نرامححة مجتم ح مسححتقل ،لححه أسححلوبه المعححين فححي الحكححم ،ول حه رواهينححه
وأهظمته الخاصة به» .اهـ.
فمن لم يكن يقنعه نال أروال الغربيين فها هي عخر

كل مكابر.

***

()2
معالم الدولة
التي يهنيها اإلسالم
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ
(Tion - Development of Muslim Theology. Jursprudence, and Canstitu al )22
Theory. «New York 1930». P.67.
(The Caliphate. Oxford 1924, P.30. )23
(Muhammedanism. 1949, P.3. )24
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معالم الدولة التي يهنيها اإلسالم
مما ال ريب فيهو أن اإلسالم كمحا يسحعى نلحى بنحاء الفحر ،الصحالح ،واألسحرة
الصالحة ،والمجتم الصالح  ...يسعى كذل نلى بناء الدولة الصالحة.
والدولة في اإلسالم ليست صورة من الدول التي عرفها العالم رهل اإلسحالم
أو بعده ،نهها ،ولحة متميحزة عحن كحل محا سحواها محن الحدول ،بوهحدافها ومناهجهحا
ومقوماعها وخصا صها.
،ولة مدهية مرجعها اإلسالمو
نههححا ليسححت «،ولححة ،ينيححة» أو « يورراطيححة» عححتحكم فححي ررححاب النححا  ،أو
رما رهم باسم «الحق اإللهي».
ليست ،ولة «الكهنة» أو «رجال الدين» الحذين يزعمحون أههحم يمثلحون نرا،ة
الخححالق فححي ،هيححا الخلححق ،أو مشححي ة السححماء فححي أهححل األرح ،فمححا حلححوه فححي
األرح فهححو محلححول فححي السححماء ،ومححا عقححدوه فححي األرح فهححو معقححو ،فححي
السماء!
فحالحق أههحا «،ولحة مدهيحة» عحكححم باإلسحالم ،وعقحوم علحى الهيعحة والشححورى،
ويختار رجالها من كل رو أمين ،حفيظ عليم ،فمن فقد شرط القوة والعلحم ،أو
شحححرط األماهحححة والحفححححظ ،فحححال يصححححلح أن يكحححون محححن أهلهححححا ،نال محححن بححححاب
الضرورات ،التي عهيح المحظورات.
على أن اإلسالم في مفهومه الصحيح ،وعطهيقه السليم ،ال يعحر
«رجال الدين» الذ عر

مصحطلح

في مجتمعات ،ينية أخرى ،فكل مسلم رجل لدينه،
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ونهما يوجد علماء متخصصون في علوم اإلسالم ،وهحم أشحهه بعلمحاء األخحالب
والفلسفة والقاهون في المجتمعات األخرى.
وعالرة هؤالء العلماء بالدولحةو أن يقحدموا لهحا واجحب النصحح الحذ فررحه
اإلسالم أل مة المسلمين وعحامتهم ،وهحذا واجحب علحى كحل مسحلم ،وهحو أوجحب
على أهل العلم ،حتى عمضي الدولة في طريق اإلسالم الصحيح ،عححق الححق،
وعهطل الهاطل ،وعحل الحالل ،وعحرم الحرام.
كمححححا أن علححححيهم أن يححححومروا بححححالمعرو وينهححححوا عححححن المنكححححر ،بالحكمححححة
والموعظة الحسنة ،وال يخافوا في هللا لومة ال م.
وعلحى الدولحة المسححلمة حقحا أن ععيححنهم علحى أ،اء واجححب النصحيحة والححدعوة
واألمر والنهي.
وينهغححي أن يتكححون مححنهم هي ححة أو محكمححة ،سححتورية عليححا ،ععححرح عليهححا
مشروعات القواهين واألهظمة ،حتى ال يصدر منها محا يتعحارح مح اإلسحالم.
فيفترب القرآن والسلطان ،وهو ما حذر منه الحديث النهو .
وبهذا يسير العلم م الحكم جنهحا نلحى جنحب ،وال يححدن محا ححدن فحي كثيحر
من فترات التاري من اهفصام بينهما ،بحيحث أصحهح العلمحاء فحي وا ،،والحكحام
في وا ،،وال يقربون نال الشحعراء والمحداحين وأمثحالهم .بحل األصحل فحي الححاكم
المسحححلم أن يكحححون عالمحححا بالشحححرع ،متمكنحححا محححن معرفحححة األحكحححام نلحححى ،رجحححة
االجتها ،،كما كان الخلفاء الراشدون ،ومحن سحار علحى ،ربهحم ،فقحد كحاهوا أ محة
فقهححاء مجتهحححدين .ولهحححذا أجمححح الفقهحححاء علححى اشحححتراط االجتهحححا ،فحححي الخلفحححاء
والقضاة ،ولم يقهلوا من فقد هذا الشرط نال من بحاب النحزول محن المثحل األعلحى
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نلى الوار األ،هى بحكم الضرورة.
ونذا كاهحت ،ولحة اإلسحالم بعيححدة ،عمحا عحر باسححم «الدولحة الدينيحة» رححدي ًما،
فهححي أيضححا ليسححت «،ولححة علماهيححة» ،سححواء عمثلححت علماهيتهححا فححي نهكححار الححدين
مخحدرا للشحعوب ،ورا ًمحا علحى الخرافحة،
بالكلية وهصب العحداوة لحه ،واعتهحاره
ً
كما هو شون الدولة الشحيوعية ،أم عمثلحت فحي فصحل الحدين عحن الدولحة ،وعزلحه
عن التو ير في الحياة والمجتم و من سياسة وارتصا ،،و قافة وعربيحة ،وأخحالب
وعقاليد ،كما هحو شحون الدولحة فحي المعسحكر الغربحي الحذ يسحمي هفسحه «العحالم
الحر» .وهو العالم الذ ال يجححد وجحو ،هللا ععحالى ،ولكحن ال يحرى حاجحة نليحه
وال يدع مكاهًا له في هظامه للحياة ،كما رال محمد أسد في كتابه «اإلسالم علحى
مفترب الطرب».
نهها ،ولة مدهية عقيم في األرح أحكام السماء ،وعحفظ بين النا

أوامر هللا

وهواهيحه ،وبهحذا اسحتحقت هصحر هللا وعمكينححه ،وبغيحر هحذا عفقحد مهحرر وجو،هححا
صى َىر َّن ٱ ََّّللُ َمىل يَن ُ
{ولَ َن ُ
ي م َِتيى ّىت .ٱلَّى َِيلَ إِن
وبقا هحا ،يقححول ععحالىو َ
صى ُىر إىُۥ إِ َّن َّ َ
ٱَّلل لَ َى ِ َ
َٰ
ص ىَِ َٰ َ َو ََات َى ُ اْ َّ
ق أ َ َىىو ُم اْ ٱل َّ
ىل
وف َوعَ ََ ى ۡ اْ َ
ٱلت َكى َٰ َ َوأ َ َمى ُىرواْ ِۡى ۡىٱل َت ۡع ُر ِ
َّم َّمىنََُّمۡ إِىىي ۡٱۡل َ ۡل ِ
مى ِ

ۡٱل ُتنم َِر} [الحجو .]41
،ولة عالميةو
و،ولة اإلسالم كحذل ليسحت ،ولحة عنصحرية وال نرليميحة ،نههحا ال عقحوم علحى
أسا

حدو ،أررية ،وفواصل جغرافية ،نهها  -في األصل ،« -ولة مفتوحة»

لكل مؤمن بمها ،هحا باختيحاره الححر ،بحال رحغ وال نكحراه ،« ...ولحة عالميحة»
ألن لها رسالة عالميحة .نههحا ،ولحة فكحرة وعقيحدة ،عحذوب فيهحا فحوارب األجنحا
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واألوطححان ،واأللسححنة ،واأللححوان ،حيححث يوحححد بححين أبنا هححا اإليمححان بنلححه واحححد،
ورسححول واحححد وكتححاب واحححد ،ويجمحح بيححنهم رهلححة واحححدة ،وشححعا ر واحححدة،
وشحريعة واححدة ،وآ،اب واحححدة ،وبهحذا عتكححون محنهم «أمحة واحححدة» عقحوم علححى
«عوحيد الكلمة» المنهثق من «كلمة التوحيد».
وال مححاه أن عهححدأ هححذه الدولححة العالميححة فححي طهيعتهححا بدولححة نرليميححة فححي رطححر
معين ،اختار شعهه اإلسالم شرعة ومنها ًجا ،وآ ر أن يجسد النموذي اإلسالمي
على األرح ،وأن يقاسي فحي سحهيل ذلح محن الححربين الخفيحة والعلنيحة ،ومحن
الحصحارين المححا ،واأل،بحي ،مححا ال يصحهر عليححه نال أولحو العححزم .فحنذا دهححرت
عدة هماذي في عدة أرطار ،أمكن أن عكون بينها ،ولة واحدة ،عقوم على الوحدة
أو االعحا« ،الفيدرالي أو الكوهفدرالي».
وبهذا عقوم الخالفة اإلسحالمية المنشحو،ة ،التحي يفحرح اإلسحالم علحى األمحة
نرامتها ،وعذليل العقهات التي ععتررها .فالخالفة لست مجر ،حكم نسالمي في
نرليم ،ولكنه حكم األمة باإلسالم ،فهي عقوم على مها،ئ ال ةو
األولو وحدة ،ار اإلسالم ،فمهمحا عتعحد ،أوطاههحا وأراليمهحا فهحي ،ار واححدة
ألمة واحدة.
الثاهيو وحدة المرجعية التشريعية العليا ،المتمثلة في القرآن والسنة.
الثالثو وحدة القيا،ة المركزية ،المتمثلة في اإلمام األعظم أو الخليفة ،الحذ
يقو، ،ولة المؤمنين باإلسالم.
وليس معنى ذل أهها عحرفف غيحر المحؤمنين بعقيحدعها علحى أررحها ،كحال،
نهها عرحب بهم ،وعقاعل ،وههم ،ما ،اموا يقهلون أحكام شريعتها المدهيحة علحيهم،
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أما ما يتعلق بعقا دهم وعها،اعهم وأحوالهم الشخصية ،فهم أحرار فيه ،يجروهحه
وفق ما يومرهم به ،ينهم.
،ولة شرعية ،ستوريةو
والدولة اإلسالمية ،ولة «،ستورية» أو «شرعية» لهحا ،سحتور عححتكم نليحه،
وراهون عرج نليه ،و،ستورها يتمثل في المها،ئ واألحكام الشحرعية التحي جحاء
بهححا القححرآن الكححريم ،وبينتهححا السححنة النهويححة فححي العقا ححد والعهححا،ات واألخححالب
والمعحححامالت ،والعالرحححاتو شخصحححية ومدهيحححة ،وجنا يحححة ون،اريحححة و،سحححتورية
و،ولية.
وهححي ليسححت مخيححرة فححي االلتححزام بهححذا الدسححتور أو القححاهون ،فهححذا مقتضححى
ٱَّللُ َو ََّل ت َ َُِّ ۡىا أ َ ۡۡى َ ا ََُۡمۡ َو ۡ
نسالمها و،ليل نيماهها { َوأ َ ِن ۡ
ٱكمُم َۡ ۡ نََُم ِۡ َتو أ َ َ
عت َِۚ َّ
ٱكىََ ۡلُۡمۡ
ٱَّللُ إِلَ ۡ فىخَ إَى ِن ت َ َ لَّى ۡ اْ إَ ۡ
ض َمو أ َ َ
ىٱمَِمۡ أَعَّ َتىو ي ُِريىل ُ َّ
عت َِۚ َّ
ٱَّللُ أَن ي ُِصى ََُُم
أَن يَ ۡا ِنُ َ مَل َۡ ۡع ِ
س ُ
ىل
ىون لَ َٰاَسِى ُ نَ أَإَُ ُۡمى َم ۡٱل َٰ َه َِ ِِ َّى ِة يَ ُۡوُى إنَ َو َم ۡىل أ َ ۡك َ
َُِۡ ۡع ِ
ض اُعُ ِۡ َِ ۡ َّللم َوإِ َّن َكالِ را ِملَ ٱلنَّ ِ

ٱَّلل ك ُۡمتو ِل َ ۡ دِ يُ ِنُ نَ } [الما دةو .]50 - 49
ِملَ َّ ِ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِخَ ُۡ ُم ۡٱل َٰ َم ِا ُرونَ َ ...و َمل لَّىمۡ يَ ُۡمُىم ِۡ َتىو أ َ َ
{و َمل لَّمۡ يَ ُۡمُم ِۡ َتو أ َ َ
عىت َِۚ َّ
عت َِۚ َّ
ٱَّللُ
َ
إَأُوْ َٰلَ ِئخَ ُۡ ُم َٰ َّ
ٱلم ِِ ُت نَ َ ...و َمىل لَّىمۡ َي ُۡمُىم ِۡ َتىو أ َ َ
عىت َِۚ َّ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَ ِئىخَ ُۡى ُم ۡٱل َٰاَسِى ُ نَ } [الما حدةو

اآليات 44و .]47 - 45
وهذه اآليات  -ونن هزلت في شون أهل الكتحاب  -جحاءت بلفحظ عحام يشحملهم
ويشمل المسلمين معهم ،والعهحرة بعمحوم اللفحظ ال بخصحوص السحهب ،كمحا هحو
معلوم.
وال يتصور أن يحكحم هللا بحالكفر أو الظلحم أو الفسحق علحى محن لحم يحكحم بمحا
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أهزله من اليهو ،والنصارى ،ويعفي من ذل المسلمين ،فعدل هللا واحد ،وليس
ما أهزل على محمد صلى هللا عليه وسلم ، ،ون ما أهزله على موسحى وعيسحى
عليهما الصالة والسالم!
وهذا االلتزام من الدولة بقاهون الشريعة هو الذ يعطيها الشرعية ،ويجعل
لها حق المعاوهة والطاعة من الشعب فحي اليسحر والعسحر ،والمنشح والمكحره،
فوما نذا حا،ت عن هذا المنهج أو النظام ،فهذا يسلهها حق الشرعية ويسق عن
واجب االلتزام بطاعتها ،فنهما الطاعحة فحي المعحرو  ،وال طاعحة لهشحر

النا

في معصية هللا ععالى ،وفي الحديث المتفق عليه «الستا والَّٰومة كق مِى
الترَ التسِم إ تو أكۡ وأكرى مو لىم يىؤمر ۡتعصى ة إى اا أمىر ۡتعصى ة
إ

تا وَّل طومة» ورال أبو بكر في خطهة خالفتهو أطيعوهي ما أطعت هللا

فيكم ،فنن عصيته فال طاعة لي عليكم.
فنذا كاهت بعحف الحدول الحديثحة ععتحز بوههحا علتحزم بسحيا،ة القحاهون والتمسح
بالدستور ،فنن الدولة اإلسالمية علتزم بالشحرع ،وال عخحري عنحه ،وهحو راهوههحا
الححذ يلزمهححا العمححل بححه والرجححوع نليححه ،حتححى عسححتحق ررححوان هللا ،ورهححول
النا .
وهو راهون لم عضعه هي ،بل فرح عليها من سلطة أعلحى منهحا ،وبالتحالي
ال عسححتطي أن علغيححه أو عجمححده ،نال نذا خرجححت عححن طهيعتهححا ،ولححم ععححد ،ولححة
مسلمة.
والدولححة اإلسححالمية ال يهمهححا الشححكل الححذ عتخححذه ،وال االسححم الححذ يطلححق
عليها ،ونن كاهت عاريخها يعهر عنها بـ «اإلمامة» و «الخالفحة» وهمحا كلمتحان
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لهما معنيان كهيران.
فمعنى «اإلمامة»و أهها ريا،ة يوعم النا

بها ،ويقتدون بهحا ،ويتعلمحون منهحا،

محوخوذة مححن «اإلمامحة فححي الصحالة» حيححث يحؤم النححا

أفقههحم وأورعهححم حتححى

يتعلموا منه.
ورححد وص ح الحسححن الهصححر «اإلمححام العححا،ل» بوهححه الححذ يقححوم بححين هللا
وعهححا،ه ،يسححم مححن هللا ويسححمعهم ،وينظححر نلححى هللا ويححريهم ،وينقححا ،نلححى هللا
ويقو،هم.
وكان عمر بن الخطاب ،يرسل والعحه نلحى األرحاليم ،ويعلحن لجمحاهير النحا
عححن مهمححتهم فيقححول لهححمو نهححي لححم أبعححثهم نلححيكم ليضححربوا أبشححاركم ،أو ليوخححذوا
أموالكم ،نهما بعثتهم معلمين.
ومعنى «الخالفة»و النيابة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حراسحة
الدين وسياسة الدهيا به ،كما يعهر التفتازاهى وابن خلدون وغيرهما.
واإلمححام أو الخليفححة أو ر ححيس الدولححةو واحححد مححن النححا  ،يصححيب ويخطححت،
ويحسن ويسيء ،وعلى المسلمين  -نذا أصاب وأحسن  -أن يعينوه ،ونذا أخطحو
وأساء أن يقوموه ،كما أعلن ذل الخليفة األول في أول خطهة له.
فليس لإلمام أو الخليفة عصمة وال صحفة مقدسحة ،عجعلحه فحوب المسحاءلة أو
المحاكمة فمنصهه منصب عكلي

ال عشري  ،ورد رال الخليفة الراشد عمر بحن

عهد العزيز ،عندما وليو
أيها النا  ،نهما أها واحد منكم ،غير أن هللا جعلني أ قلكم ً
حمال.
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وكم رأينا من الخلفاء من ورفوا أمام القضاة ،مثل خصما هم ،سواء بسواء.
بل رأينا من القضحاة محن يحكحم علحى الخليفحة لمصحلحة يهحو ،أو هصحراهي
من أهل الذمة ،كمحا فعحل شحريح ،حيحث رضحى لمصحلحة هصحراهي ،رحد أميحر
المؤمنين علي بن أبي طالب  -كرم هللا وجهه  -في رصة معروفة.
نن هللا وحده هو الحذ وصح

متَّىو يَ ۡاعَى ُ َوُۡىمۡ
هفسحه بقولحه ععحالىو { ََّل ي ُۡسى ُ َ

ي ُۡسُِ نَ } [األههياءو .]23
فكل من عداه سهحاهه يسولون عما فعلوا ،ويحاسهون على ما رالوا.
حتى الرسول صلى هللا عليه وسحلم  -فيمحا لحم ينحزل عليحه فيحه وححي  -كحان
يسول وينارن ويقترح عليه ،وينزل عن رأيه نلى رأ أصحابه.
فحينما بعث الرسول الكريم ،أبا هريرة يهشر النا و نن من رال «ال نلحه نال
هللا» ،خحل الجنحة ،خشححي عمحر أن يفهحم النححا

محن ذلح االعكححال علحى العقيححدة،

وعححرم العمححل ،فقححالو يححا رسححول هللا ،نذن يتكلححوا ،فخلهححم يعملححون! فقححال النهححي
صلى هللا عليه وسلم و «إَِِم يعتِ ن» ،وبهذا هزل على رأ عمر.
ورجوعه عن ارتراحه في غزوة الخندب بعد عررحه علحى السحعدينو سحعد
بن معاذ ،وسعد بن عها،ة ومعاررتهما في ذل و أمر مشهور معلوم.
وهزولحه عحن رأيحه صححلى هللا عليحه وسحلم نلحى رأ الحهححاب بحن المنحذر فححي
غزوة بدر ،أمر مشهور في السيرة ،حين علم منه الحهحاب أن هزولحه األول لحم
يكن بوحي ،نهما هو الرأ والحرب والمكيدة ،فوشار عليه بما يحراه الصحواب،
فنفذه.
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والححاكم فحي اإلسحالم وكيحل عحن األمححة ،بحل أجيحر عنحدها ،فلهحا عليحه واليححة
الموكل على الوكيل ،والمستوجر على األجير.
،خل أبو مسلم الخوالهي الفقيه التحابعي الزاهحد الجليحل علحى الخليفحة معاويحة
بن أبي سفيان فقال لهو السحالم عليح أيهحا األجيحر! فقحال لحه محن ححول الخليفحةو
رلو السالم علي أيها األمير ،فقالو السالم علي أيهحا األجيحر! فوعحا،وا رحولهم،
وأعا ،روله .فقال معاويةو مه! ،عوا أبا مسلم ،فهو أعر بما يقول.
معهرا عن سحخطه علحى
ورد هظم هذا المعنى أبو العالء في شعره حين رال
ً
أمراء زمنهو
ُمىىىى الت ىىىىو ُِ إمىىىىم أموٖىىىىر أمىىىىة أمىىىرو ۡو ىىىر صىىى كَو أمرا ۡىىىو
اِت ا الرم ة وا ى هوووا ك ىلۡو إعىىلوا مصىىولَُو وۡىىم أجرا ۡىىو

،ولة شورية ال كسرويةو
و،ولة اإلسالم ليست كسروية وال ريصرية ،نهها ال عقوم على الورا حة التحي
عحصر الحكم في أسرة واحدة ،أو فرع من أسرة ،يتوار حه األبنحاء عحن اآلبحاء،
واألحفا ،عن األجحدا - ،كمحا يتوار حون العقحارات واألمحوال  -ونن كحاهوا أرحل
النا

ً
عقوال وأفسدهم أخالرًا.
نن العلححم والحكمححة والفضححا ل ال عححورن بالضححرورة ،فكححم رأينححا مححن آبححاء

صححالحين ،وأبنححاء فاسححدين ،ورححد رححال هللا عححن نبححراهيم ونسحححقو { َو ِمىىل ا ُ ِليَّ ِ َِ َتىىو

ُم ُۡس ِٞل َو َاو ِل ٞم ِلنَ ۡا ِس ِن ُم ُِ ٞل} [الصافاتو .]113
ىون إِ َمومى فو َىو ََِۚ :و ِمىل ا ُ ِليَّ ِىي؟
ولما رال ععالى لخليله نبراهيمو {إِعِىي جَو ِمُِىخَ ِلِنَّ ِ
َو َِۚ ََّل َي َنو ُِۚ م ََۡلِي َٰ َّ
ٱلم ِِ ِت لَ } [الهقرةو .]124
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و،ولححة اإلسححالم عقححوم علححى أفضححل مححا فححي الديمقراطيححة مححن مهححا،ئ ،ولكنهححا
ليست هسخة من الدولة الديمقراطية الغربية.
نهها عوافق الديمقراطية الغربية في ررورة اختيار األمة لمن يحكمها ،فحال
يجوز أن يفرح عليها من يقو،ها رغم أهفها.
وعوافقها في أهحه مسح ول أمحام ممثليهحا محن أهحل الشحورى ،وأصححاب الححل
والعقححد فيهححا ،حتححى نن لهححم أن يعزلححوه نذا اهحححر وجححار ،ولححم يسححتم لنصححح
الناصحين.
وعزيد عليها أهها عجعل لكل فر ،في األمة ً -
رجال كان أم امرأة  -أن ينصح
للحاكم ،ويومره بالمعرو وينهاه عن المنكر ،بمحا لحه محن واليحة المحؤمن علحى
ضىَُمۡ أ َ ۡو ِل َىو َُ َۡ ۡع د إ
ىت َۡ ۡع ُ
المؤمن ،أيا كان منصهه ومنزلته { َو ۡٱل ُت ۡؤ ِمنُ نَ َو ۡٱل ُت ۡؤ ِم َٰنَ ُ
ىض
وف َويَ ۡن ََ ۡ نَ م َِل ۡٱل ُتنم َِر} [التوبةو .]71
يَ ۡأ ُم ُرونَ ِۡ ۡٱل َت ۡع ُر ِ

كما أن الديمقراطية الغربية  -على ما لها محن محاسحن  -ال عحكمهحا أصحول
عقيححدها ،وال رححيم عضححه سححيرها ،فتسححتطي  -باسححم ممثلححي الشححعب  -أن علغححي
الفضا ل ،وأن عقرر الرذا ل ،وأن عقنن المظالم ،وأن عحلل الححرام ،وأن عححرم
الحالل ،حتى ريل في الهرلمان اإلهجليز و نهه يستطي أن يقحرر أ شحيء ،نال
أن يحول الرجل نلى امرأة أو المرأة نلى رجل!
واعجحارا،
ولهذا رأينحا الديمقراطيحة األمريكيحة عهحيح الخمحرو شحربًا وصحناعة
ً
بححرغم مححا هححت لهححا مححن أرححرارها الما،يححة والمعنويححة علححى األفححرا ،واألسححر
والمجتمعحححات ،وعلحححى االرتصحححا ،واألخحححالب ،ووجحححدها بعحححف الحححديمقراطيات
الغربية عهيح زواي الرجال بالرجال ،والنساء بالنساء!
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نن الديمقراطيحححة الغربيحححة عسحححتطي أن عتححححل محححن أ شحححيء ،حتحححى مححححن
الديمقراطيححة هفسححها ،بوغلهيححة خاصححة ،أو باسححتفتاء شححعهي ،أو غيححر ذلحح مححن
الحيل ،حتى رال أحد حكام العرب يو ًماو نن للديمقراطية أهيابحا ومخالحب! ونههحا
يمكن أن عكون أشر

من الدكتاعورية!

والديمقراطية الغربية  -ونن لم هنكر مزاياها  -عوجهها روى دحاهرة وخفيحة
لخدمححة مصححالحها ،فححال غححرو أن وجححدها الححديمقراطيات الرأسححمالية عهححيح الربححا
واالحتكار لما يحققاهه من مناف لطهقات ذات روة وهفحوذ ،ونن أرحرا بمصحالح
الجماهير الغفيرة في المجتم .
ويفترح في الديمقراطية أهها حكم الشحعب بالشحعب للشحعب ،ولكحن الوارح
كثيرا ما يفرز هوابا ال يمثلون مصحالح الشحعب ،بحل مصحالح أهفسحهم وطهقحتهم،
ً
ومصحححالح حلفحححا هم محححن القحححوى المحححؤ رة .ذلححح ألهحححه ال عوجحححد أيحححة شحححروط أو
مواصحفات أخالريحة ،فحي المرشحح أو الناخحب .وهحذا علحى فحرح عحدم عزييح
نرا،ة الناخهين.
من هنا يمتاز هظام الشورى الذ عقوم عليحه الدولحة المسحلمة ،بحون للشحورى
حححححدوً،ا ال عتعححححداها ،فعقا ححححد اإلسححححالم اإليماهيححححة ،وأركاهححححه العمليححححة ،وأسسححححه
األخالريحححة ،وأحكامحححه القطعيحححة  -وهحححي المقومحححات األساسحححية التحححي ارعضحححاها
المجتم وأرام عليها هظحام حياعحه  -ال مجحال فيهحا لشحورى ،وال يملح برلمحان،
وال حكومة ،نلغاء شيء منها؛ ألن ما أ هته هللا ال ينفيه اإلهسان ،وما هفحاه هللا ال
يثهته اإلهسان.
والناخب في هظحر اإلسحالم شحاهد ،فيشحترط فيحه محا يشحترط فحي الشحاهد محن
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العدالة وحسن السيرةَ { ،وأ َ ٖۡى َِلُواْ اَ َو ۡي م َۡىل دِۚ ِمىنمُمۡ } [الطحالبو { ،]2ومَّىل ت َ ۡرضَى ۡ نَ
ِملَ ٱل ُّ
ُ ََلَا َِ} [الهقرةو .]282
كمححا يجححب عليححه نذا ،عححي للتصححويت أن يححدلي بشححها،عه ،وال يكتمهححا { َو َمىىل
ب ٱل ُّ
َ إِاَا َمىىو دُمُ ى اْ} [الهقححرةو
ُ ى ََلَا ُ
يَ ۡم ُ ۡت ََىىو إَ ِعَّ ى ۥنُ ََاالِ ٞىىم َ ُُِۡ ىنُ} [الهقححرةو َ { ،]283و ََّل يَى ۡىأ َ

.]282
أما المرشح فيجب أن يكون «حفيظحا عليمحا»( )25أو «رويحا أمينحا»( ،)26ونال
فسح المكان لغيره ،ونهمحال هحذا المهحدأ يعجحل بنهايحة األمحة ،كمحا فحي الححديثو
« إاا ض عت اۡلموعة إوع مر السومة

وك ف إضوم َو؟ وِۚ :إاا و ىل

اۡلمر إل غ ر أِۡن إوع مر السومة»رواه الهخار .
كلمة روية للدكتور الشاو و
ويسرهي أن أهقل هنحا محا ذكحره األسحتاذ الحدكتور عوفيحق الشحاو فحي جريحدة
عا عحن التيحار اإلسحالمي ،ور،ا علحى
«الوفد» القاهرية في (، )1986/9/11فا ً
عسحادل األسحتاذ خالحد محمححد خالحد ،وبياهحا لتفحوب الدولححة اإلسحالمية علحى الدولححة
الديمقراطية .يقول دظظو
«ولهحححذا التفحححوب هاحيتححححانو األولحححى أن اإلسحححالم سححححهق الحححنظم الدسححححتورية
المعاصرة في عقرير هذه المها،ئ بوكثر من ألح
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )25نشارة نلى روله ععالى على لسان يوس

عحام  -والثاهيحةو أن محا يقحرره

مَِى َٰ َِ َىتا ِِل ۡٱۡل َ ۡل ِ ف
سسس لملح مصحر { ۡ
ق
ٱجعَ ِۡنِىي َ

إِعِي َك ِا ّظ َم ِِ ٞم} [يوس و.]55
ت ٱ ۡ ى َ ِه ۡر فىُ ِإ َّن
( )26نشارة نلى روله ععالى على لسان ابنحة الشحي الكهيحر فحي رصحة موسحىو { َٰيَأََۡى ِ
َِ ۡ ى َىر َمى ِىل ٱ ۡ ى َه َۡروَ ۡٱل َى ِ ُّي ۡٱۡلَمِ ى ُل} [القصححلو . ]26والقححوة ععنححيو الكفايححة والخهححرة ،واألماهححة
ععنيو حياة الضمير وخشية هللا وكالهما يكمل اآلخر.
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اإلسالم في هذا الصد ،بل مستوى لم يصل نليحه لححد اآلن أ هظحام محن الحنظم
«الديمقراطية» المعاصرة  -وال يتور أن يصل نليه في المستقهل ولو اهتظرهحا
أل عام أخرى».
مثال هذه المها،ئ التي هعتقد أن اإلسالم رد عفوب فيها على النظم الدستورية
المعاصرة ما يليو
 - 1مهدأ «سيا،ة الشحريعة» متفحوب علحى مهحدأ «سحيا،ة القحاهون الورحعي» ألن
هححذا المهححدأ «الححديمقراطي» ال يحححد مححن صححالحيات السححلطة التشححريعية فححي
الدولة ما ،امت هي التي عض القواهين ،وال عوجد أ ريو ،علحى حقهحا فحي
ذل  -أيا كاهت الجهة التي عمارسحها ،سحواء كاهحت برلماهحا «منتخهًحا اهتخابًحا
سححا عسححكريًا أو مححدهيًا يمححار
حححرا أو مزيفًححا» أو ر ححيس الدولححة ،أو مجل ً
ً
السحلطة التشححريعية  -أمححا فحي اإلسححالم فححنن الشححريعة لهحا سححيا،ة كاملححة علححى
جميححح األجهحححزة السياسحححية ،بمحححا فحححي ذلححح الهي حححة التحححي عصحححدر القحححواهين
الورعية ،فنهها ال عمل عغيير أحكام الشريعة أو ععطيلها.
وبححذل يكححون اإلسحححالم أول هظححام سياسححي يضححح حححدوً،ا لسححلطة األغلهيحححة
الحاكمة «سواء كاهت أغلهية حقيقة أو زا فحة» وهحذا هحو محا يهححث عنحه جميح
فقهاء القاهون الدستور المعاصر الذين يحاولون استنهاط مها،ئ عامحة سحامية
يسموهها «القاهون الطهيعي» ويريحدون أن علتحزم السحلطة التحي عصحدر القحواهين
الورعية بحدو،ه وال عخالفه ،ومن أمثلتهحا مهحا،ئ «نعحالن حقحوب اإلهسحان» -
ولكنهم لم يجدوا لآلن وسحيلة لحمايتحه محن اإللغحاء أو التعحديل محن جاهحب الحذين
يسطون على الحاكم فحي الظحالم ،أو يسحيرون فحي طريحق الطغيحان فهقيحت هحذه
المهححا،ئ العليححا السححامية التححي يتعلححق بهححا الفالسححفة والعلمححاء بححدون نلححزام فعل حي
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سحا
للهي ات التشريعية ،أو من له السلطة السياسية ،سواء كان
،يكتاعورا أو مجل ً
ً
عسكريًا أو ما نلى ذل .
أمححا اإلسححالم فقححد حسححم هححذا المورححوع منححذ أكثححر مححن ألح عححام ،بححون جعححل
الدستور هحو القحرآن المنحزل محن عنحد هللا ،فحوعطى بحذل للمهحا،ئ العليحا رداسحة
وخلوً،ا و هاعًا عحميها عقيدة اإليمان باهلل ،وعححد،ها المنحاب السحماوية للشحريعة،
ولذل هتا ج عملية كهيرة ال مجال هنا لالستطرا ،فيها.
 - 2مهحدأ سحيا،ة األمحة يفحوب «السحيا،ة الشحعهية» فحي الحديمقراطيات العصححرية،
ألن األمححة اإلسححالمية عضححم شححعوبًا عديححدة ،ورححد عحكمهححا ،ول كثيححرة  -فححنذا
كاهت السيا،ة الشعهية ععني سيا،ة الشعب في اإلرليم الذ عسيطر عليحه كحل
،ولة ،والذ عستطي أ حكومة أن عقره ،أو عحرمه من حريته ،أو عزي
نرا،عه ،وععمل ما عشاء باسحمه ،فحنن سحيا،ة األمحة  -التحي لهحا ححق اإلجمحاع
فححي الشححريعة  -عمارسححها األمححة اإلسححالمية فححي جمي ح أرطارهححا وأراليمهححا.
واإلجماع الذ يصدر عن هحذه األمحة الكهيحرة «أو ممثليهحا محن المجتهحدين
مصحدرا لألحكحام الشحرعية ،ويجحب علحى
والعلماء» هو وحده الحذ يعتهحر
ً
الشعوب التي عتكون منها هذه األمة وعلى محن يتكلمحون باسحمها «بححق أو
بغير حق» أن يحترموا هذا اإلجماع ،ألهه يمثل سيا،ة األمة اإلسالمية.
نن األمة بهذا الحجم وهذه الصفة ،هي وحدها التي عمثل الشريعة بنجماعها
 فهي وحدها صاحهة السيا،ة التشريعية التي ال يجوز أن يدعيها حاكم أيًا كحانأو أ مجلس يمثل شعهًا واحدًا من شعوب هحذه األمحة  -ونذا سحمح لشحعب محن
شعوب األمة بممارسة هوع من السيا،ة ،فنهها سيا،ة محدو،ة بما يقحرره نجمحاع
األمة صاحهة السيا،ة العليا الشاملة.
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 - 3مهدأ الفصل بحين السحلطات فحي اإلسحالم يفحوب النصحوص الدسحتورية التحي
عقرر في النظم الديمقراطية المعاصرة ،ألهه يقوم في اإلسالم على الفصحل
العضو بين الهي حة التحي عتحولى التشحري وبحين الهي حات السياسحية جميعهحا
ابتححداء مححن ر ححيس الدولححة وبرلماههححا نلححى غيرهمححا مححن الهي ححات التنفيذيححة
واإل،ارية.
نن اسححتقالل التشححري عححن الدولححة وهي اعهححا السياسححية ،كمححا هححو مقححرر فححي
اإلسحالم لحم عصححل نلحى مثلححه أ محن الحنظم الديمقراطيححة القديمحة أو المعاصححرة.
فالدولة في اإلسالم هي الدولة الوحيدة في العحالم ،التحي ال يجحوز لهحا أن عحدعي
أن القاهون ععهير عن نرا،عها ،كما يقال في جمي كتب القاهون الورحعي القحديم
والحديث  -ولن عجد في اإلسحالم كلحه حاك ًمحا واححدًا أصحدر راهوهًحا( )27فحي دحل
الشححريعة اإلسحححالمية ،سحححواء كحححان حاك ًمحححا عح ً
ححا،ال أو مسحححتهدًا  -بخحححال الحححدول
المعاصرة  -حيث يمل كل من يدعي السحيطرة علحى الدولحة أن يغيحر القحواهين
بل والدساعير ويصدر منها ما يوافق هواه .ا هـ.
وال هنكر أن الديمقراطيحة اسحتطاعت  -بمحا رحدمت محن رحماهات ،سحتورية،
وأجهححزة ررابيححة وفصححل بححين السححلطات وحريححة للصحححافة ،وععححد ،لألحححزاب.
وعوعية للشحعوب بحقهحا فحي مواجهحة الحكحام  -أن عقلحم أدحافر المسحتهدين ،وأن
عشد أزر المستضعفين ،وأن عوطد ،عا م الحريات العامحة بواسحطة الهرلماهحات
والنقابات وحرية الصحافة وغيرها من المؤسسات.
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )27يقصححدو راهو ًهححا عا ًمححا يحكححم عالرححات النححا  ،ال مج حر ،رححاهون جز ححي مسححتمد مححن مهححا،ئ
صا وال راعدة
الشريعة وفقهها ،فهذا رد حدن ،ويحدن ،وال ماه منه ،ما ،ام ال يعارح ه ً
شرعية.
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ونن من حق الدولة المسلمة  -بل من واجهها  -أن عستفيد من هحذه التجحارب
والضماهات وعوخذ عنها كحل محا يقحو مهحدأ الشحورى ،ويقح

فحي وجحه الطغحاة

ً
أصال ،بناء علحى راعحدة «سحد الذريعحة»
والمتجهرين ،بل ما يمن من دهورهم
وراعدة «ما ال يتم الواجب نال به فهو واجب».
،ولة هداية ال جهايةو
والدولة المسلمة  -كما رال العالمة أبو الحسن النحدو  -هحي ،ولحة هدايحة ال
،ولة جهايحة .أ أن أكهحر همهحا هشحر ،عوعهحا فحي العحالمين ،وعوصحيل رسحالتها
نلى كل مكان .فهي رحمة هللا نلى النا

كافحة .وال يجحوز حجحز رحمحة هللا أن

عصل نلى عها ،هللا.
ورححد بححدأ النهححي صححلى هللا عليححه وسححلم بالكتابححة نلححى ملححوم العححالم وأمرا ححه،
ليهلغهم الدعوة ،ويقيم عليهم الحجة ،وعلحى الدولحة التحي عتححدن باسحمه اليحوم -
ولحديها مححن الوسححا ل مححا لححم يكححن عشحر معشححاره متيسح ًحرا مححن رهححل  -أن عتخطححى
العقهححات ،وعسححم صححوت اإلسححالم للعححالم كلححه .ونال فححنن هللا سححا لها عححن أول ح
الماليين ،بل الهاليين ،من النا

الذين لم يكا،وا يعرفون عن اإلسحالم شحي ًا .أو

رشورا ،أو معلومات مشوهة عضر أكثر مما عنفح  ،عضحي
ال يعرفون عنه نال
ً
نليه ما ليس منه ،وعخري من ععاليم ما هو من لهه وصلهه ،وعهرز الحقحا ق فحي
صورة األباطيل ،واألباطيل في صورة الحقا ق.
نن مهمحة الدولحة المسحلمة أن عهحد النحا
طريحق اإلسححالم وأن عخاطححب النححا

نلحى هللا ،وأن عحزيح العوا حق محن

بلسححان عصححرهم وعححالمهم ،حتححى يفهمححوا

سىىو ِن َ ۡ ِم ى ِن ِل َُُ ى ِلَ لَ َُىىمۡ }
{و َمىىو أ َ ۡل َى ۡىِنَو ِمىىل لَّ ُ ى ِۚ إِ ََّّل ِۡ ِِ َ
عنهححا ،كمححا رححال القححرآنو َ
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في القرن الخامس عشر الهجر غيحر لسحاههم فحي القحرن الثالحث

عشر أو الثاهي عشر ،فلنراع هذه الفروب ،ولنحدن النا

بما يعرفحون ،وهحدع

ما ينكرون ،حتى ال يكذب هللا ورسوله.
بعحث والححي عمححر بححن عهححد العزيححز علححى مصححر نلححى عمححر يشححكو نليححه كثححرة
،خول النا

في اإلسالم حيث عسق عنهم الجزية بنسالمهم ،وال عجحب علحيهم

الزكححاة نال بعححد حححول مححن ،خححولهم فححي اإلسححالم ويريححد الححوالي أن يظححل فححرح
الجزيححة را ًمححا علححى مححن أسححلموا لمصححلحة الخزاهححة ،وجهايححة المححال ،فمححاذا كححان
جواب عمر بن عهد العزيز؟
لقححد كححان جوابححه جملححة مختصححرة مضححي ة عهححين رسححالة الدولححة المسححلمة كمححا
يتصورها الخليفة الراشد رري هللا عنه .يقول عمر للواليو رهح هللا رأي ! نن
هللا بعث محمدًا ها،يًا ولم يهعثه جابيًا!!
علح هححي الرسححالةو الهدايححة ال الجهايححة ،بعححف الححدول عجعححل شححغلها الشححاغل
جم ح أكهححر حصححيلة مححن األمححوال مححن جيححوب الرعيححة بكححل وسححيلة ،أمححا ،ولححة
اإلسالم فمهمتها هداية أكهر عحد ،محن النحا

نلحى ،يحن هللا ،وألن يهحد هللا بح

ً
رجال واحدًا ،خير ل مما طلعت عليه الشمس وغربت.
،ولة لحماية الضعفاءو
والدولحححة اإلسحححالمية ،ولحححة لحمايحححة حقحححوب الضحححعفاء ،ال لحمايحححة مصحححالح
األروياء ،فهي عفرح الزكاة وعوخذها محن األغنيحاء لتر،هحا علحى الفقحراء ،كمحا
عفححرح فححي مححوار ،الدولححة األخححرى ،كححالفيء وغيححره ،هصححيهًا مؤك حدًا لليتححامى
والمساكين وأبناء السهيل {ك َۡي ََّل يَمُ نَ دُولَةَ َۡ ۡ لَ ۡٱۡل َ ۡغنِ َو َِ ِمنمُمۡ } [الحشرو .]7
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ورححال الخليفححة األول فححي خطهتححه األولححىو أال نن القححو فححيكم هححو الضححعي
عند حتى آخذ الحق منه ،والضعي

فيكم هحو القحو عنحد حتحى آخحذ الححق

له.
نهها ،ولة المظلومين ،والمستضعفين في األرح ،الذين طالما ،استهم أردام
المتجهححرين وافترسححتهم أهيححاب األرويححاء ،ممححن أطغححاهم المححال أو السححلطان .نههححا
عق

في صفهم نلى حد أهها عقاعل في سهيل عحريرهم ونهقاذهم من الطواغيحتو

ٱَّلل َو ۡٱل ُت ۡس َ ۡ
سىىو َِ َو ۡٱل ِ ۡل ى َٰلَ ِن
ٱلر َجىىو ِِۚ َوٱلنِ َ
{ َو َمىىو لَمُىىمۡ ََّل ت ُ َٰ َ ُِِى نَ إِىىي َ ىُِ ِ َّ ِ
ضىعَ ِا لَ ِمىىلَ ِ
ٱلَّ َِيلَ يَ ُ لُ نَ َ :لَّۡنَو أ َ ِۡ ِر ۡجنَو ِم ۡل َٰ َۡ َِ ِى ۡٱل َ ۡريَ ِة َّ
ٱلمو ِل ِم أ َ ََُِۡۡو َو ۡ
ٱجعَ لَّنَو ِمل لَّىل ُعخَ َو ِل ىو

َو ۡٱجعَ لَّنَو ِمل لَّل ُعخَ عَ ِص را} [النساءو .]75
وال هجد ،ينًحا كاإلسحالم ،وعحى حقحوب الضحعفاء ،وعمحل علحى حمحايتهم محن
دلم األروياء ،ون أن يطالهوا هم بشحيء محن ذلح  ،بحل ،ون أن يحسحهوا أن لهحم
حقًا لدى غيرهم ،فقد عوار حوا الجحور وهضحم الححق ،حتحى أصحهح هحو األصحل
والقاعدة في هظام المجتم .
فلما جاء اإلسالم أرشد النا

نلى أن العدل الحذ هزلحت بحه كتحب هللا ععحالى

وبعححث بححه رسححله ،وبححه رامححت السححموات واألرح ،يقتضححي رعايححة الضححعفاء
والورو بجاهههم ،حتى ينالوا حقورهم الما،ية واأل،بية.
ور اإلسالم خطة لتحرير الرريق بالتدري ،ويكفي أهه جعحل مصحرفًا محن
مصار الزكاة األساسية لهذا التحرير.
وفي عهد عمر بن عهد العزيز ،أرسحل واليحه علحى نفريقيحة يحذكر لحه أهحه لحم
فقيرا يعطيه الزكاة ،فقال لهو اشتر بها ررابًا فوعتقها!
يجد ً
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وجعل اإلسالم للفقراء حقًا معلو ًما في أموال األغنياء ،لحيس مجحر ،نحسحان
يتهرعون به نن شاءوا ،بل هو فريضة ركنية من أركان الدين ،عؤخذ كرهًا نن
عا ،بل يقاعل عليها بحد السي نذا عمثل في جماعحة ذات
لم يدفعها صاحهها طو ً
شوكة ،كما فعل أبو بكر الخليفة األول ،ورال كلمته الشحهيرةو وهللا لحو منعحوهي
ً
عقاال كاهوا يؤ،وهه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاعلتهم عليه.
ولم عكن الزكاة مجر ،نسعا

سري  ،بدراهم معدو،ة ،أو لقيمحات مححدو،ة،

بل األصل فيها عحقيق الكفاية التامة للفقيحر وألسحرعه ،بحيحث علهحي كحل حاجاعحه
األساسية من موكل ومشرب وملهس ومسكن وعالي ،وععليم ،وكل ما ال بد لحه
منه من غير نسرا

وال عقتير .بل ذهب اإلمام الشافعي وأصحابه نلى نعطحاء

الفقير من الزكاة ما يغنيه طحوال عمحره المعتحا ،لمثلحه ،وال يحوجحه نلحى الزكحاة
محرة أخححرى .ورحد فصححلنا ذلح فححي كتابنحا «فقححه الزكحاة» وكتابنححا «مشحكلة الفقححر
وكي عالجها اإلسالم».
ورعحى اإلسححالم كححذل شححون ذو الحاجحات الطار ححة مثححل الغححارمين ،وابححن
السهيل.
كما عني اإلسالم في ررآهه وسنته أبلح العنايحة باليتحامى الحذين فقحدوا آبحاءهم
في الصغر .وشد ،اإلسالم أوامره بالمحافظة على شخصيتهم من القهر والحدع
واإلذالل ،وعلى أموالهم  ...نن كان لهم مال  -من اإلهمال وسحوء االسحتغالل،
ىي أ َ ۡك َ
سى ُل َك َّى َٰ
حتى نن القحرآن الكحريم يقحولو { َو ََّل ت َ ۡ َرُۡى اْ َمىو َِۚ ۡٱل َ ِى ِم ِإ ََّّل ِۡىٱلَّ ِي ِۡ َ
يَ ُُِۡىى َ أَُٖىىىلَّىُۥ} فلحححو كاهحححت هنحححام طريقتحححان لتنميحححة محححال اليتحححيم نححححداهما حسحححنة،

واألخرى أحسن وأفضل منها ،لم يجز عنميته نال بالتي هي أحسن!
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ورححد استفارححت أحا،يححث النهححي صححلى هللا عليححه وسححلم فححي االهتمححام بححومر
الضعفاء والدفاع عنهم بوبل األساليب التي لم يعهدها النا

من رهل.

وهكذا راعى اإلسالم كل أهواع الضعفاء سواء كان الضع

من فقحد المحال

كححالفقراء والمسححاكين ،أو مححن فقححد الحريححة كححالرريق ،أو مححن فقححد الححوطن كوبنححاء
السححهيل ،أو مححن فقححد الناصححر كححاليتيم ،أو مححن فقححد العا ححل كاألرملححة ،أو مححن فقححد
القدرة من أجل السن ،كالشيوم واألطفال  ...وهكذا.
فهححو يقححول لسححعد بححن أبححي ورححاص ،ورححد بححدا منححه شححيء مححن عححدم االكتححران
بهعف رعفاء القومو «وۡ ترو ن وتنصرون إَّل ۡضعاو مم»(.)28
وفي رأيحي أن الححديث  -مح نفا،عحه  -رحرب هحؤالء محن هللا ععحالى ،ونن هللا
يهححارم لألمححة ويؤيححدها بفضححلهم ونخالصححهم واهكسححارهم  -يشححير نلححى حقيقححة
كثيرا ما يغفل عنها النا  ،وهي أن هذه الف ات الضعيفة المغلوبة عحا،ة
أخرى ً
في المجتمعات هي عما ،اإلهتاي في السلم ،فهي عكون الهيكل العظمحي للطهقحة
العاملة الكا،حة ،وهي عمحا ،النصحر فحي الححرب ،ألههحا عكحون العمحو ،الفقحر
للجنو ،المقاعلين في الحرب.
ورد روى أبو سعيد الخدر رالو رال رسول هللا صلى هللا عليحه وسحلم «َّل
ل ت أمة َّل يعَّٰي الضىع ف إ َىو ك ىن غ ىر م ع ىا»( )29أ محن غيحر أن
يصيهه أذى يزعجه ويقلقه.
وعحن معاويحة رحالو رحال رسححول هللا صحلى هللا عليحه وسحلم و «َّل ي ىىلن

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )28رواه الهخار .
( )29رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ،وروى رابو بن المحارب عن أبيه هححوه رواه
الطهراهي في الكهير واألوس  ،ورجاله قات كما في مجم الزوا د (.)197/4
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أمىىىة َّل ي ضىىىي إ َىىىو ۡىىىولُق ويأِىىىَ الضىىىع ف ك ىىىن مىىىل ال ىىى ي غ ىىىر
م ع ا»(.)30
وعن ربيعة بن يزيدو أن معاوية كتب نلى مسلمة بن مخلد ،أن سل عهحد هللا
بن عمرو بحن العحاص هحل سحم رسحول هللا صحلى هللا عليحه وسحلم يقحولو «َّل
ل ت أمة َّل يأَِ ضع اَو ك ن مل يَو وۡ غ ر مضََّٰل» ،فنن رالو
هعم ،فاحمله على الهريحد ،فسحوله فقحالو هعحم فحملحه علحى الهريحد محن مصحر نلحى
الشام ،فسوله معاويحة فحوخهره ،فقحال معاويحةو وأهحا رحد سحمعته ،ولكحن أحههحت أن
أعثهت(.)31
ورحد جحاء عحد ،مححن الروايحات يهحين المناسحهة التححي رحال فيهحا النهحي صححلى هللا
عليه وسلم هذا القول .ويهدو أهه عكرر أكثر من مرة.
فعحن ابحن مسحعو ،رحالو «لمحا رححدم رسحول هللا صحلى هللا عليحه وسحلم المدينححة
أرط ابن مسعو ،فيمن أرط  ،فقال له أصححابهو يحا رسحول هللا هكهحة عنحا! رحالو
« إِىىىم ۡعالنىىىي

إان؟ إن

َّل ي ىىىلن أمىىىة َّل يعَّٰىىى ن الضىىىع ف مىىىنَم

ك ن »(.)32
جعفحرا ررحي هللا
وعن بريدة رالو سحول رسحول هللا صحلى هللا عليحه وسحلم
ً
عنه حين ردم من الحهشةو ما أعجب شيء رأيته؟ رالو رأيت امرأة عحمل على
ً
مكتال من طعام ،فمر فار
رأسها

فركضه فوبدره! فجلست عجم طعامها ،م

التفتححت ،فقال حتو ويححل ل ح  ،نذا ور ح المل ح عتححت كرسححيه فوخححذ للمظلححوم مححن
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )30رواه الطهراهي ورجاله قات .مجم الزوا د (.)209/5
( )31رواه الطهراهي ورجاله قات .مجم الزوا د (.)209/5
( )32رواه الطهراهي في الكهير واألوس ورجاله قات .مجم الزوا د (.)197/4
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الظالم!! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عصديقًا لقولهاو «َّل ل ىت أمىة
َّل يأَِ ضع اَو ك ن مل ٖليلۡو وۡ غ ر م ع ا»(.)33
وعحن عهحد هللا بحن أبحي سحفيان ،رحالو جحاء يهحو ،يتقارحى النهحي صحلى هللا
عليححه وسححلم عمح ًحرا ،فححوغلظ للنهححي صححلى هللا عليححه وسححلم  ،فهححم أصحححابه ،فقححال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و «مىو ىلن

 -أو مىو يىركم

 -أمىة َّل

يأَِون لِضع ف منَم ك ن غ ر م ع ىا» حم أرسحل نلحى خولحة بنحت حكحيم،
عمحرا ،فقضحاه حم رحال النهحي صحلى هللا عليحه وسحلم و «كىَلخ ياعى
فاستقررها ً
مُود

الت إ ن أمو إعن ل كون منلعو تتر ولمنن ل كون ِ را»(.)34

من هنا يقح

اإلسحالم مح الطحر الضحعي

 -أيحا كحان سحهب رحعفه  -فحي

مواجهة الطر القو .
يق

م الفقير حتى يوخذ حقه من الغني ،نلحى ححد رتحال األغنيحاء علحى ذلح

كما سهق اإلشارة نليه.
يقحح

محح المسحححتوجر ،حتححى يوخححذ أجرعحححه مححن مححؤجره ،ويقحححول فححي ذلححح

بصححراحةو «أمَّٰ ى ا اۡلج ىىر أجىىرى ُ ى أن يهىىف مر ىىن»( .)35ويجعححل مححن
الثال ة الذين يخاصمهم هللا يوم القيامةو «لج أ أجر أج ىرا ا ى إ منىن

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )33الحديث رواه الهزار والطهراهي فحي األوسح  ،وفيحه عطحاء بحن السحا ب ،وهحو قحة ولكنحه
اختل  ،وبقية ورجاله قات .مجم الزوا د (.)208/5
( )34رواه الطهراهي في الكهير ورجاله رجال الصحيح .مجم الزوا د (.)140/4
( )35رواه ابن ماجه عن ابن عمحر ،وعهحد الحرازب عحن أبحي هريحرة ،والطهراهحي فحي األوسح
عن جابر.
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متِن ولم ي إن أجرى»(.)36
ويق ح

م ح اإلهسححان المغمححور فححي المجتم ح  ،ممححن ال مححال لححه وال جححاه ،وال

هسب وال عشيرة ،ممن نذا شف لم يشف  ،ونذا خطب لم يزوي ،ونذا استوذن لحم
ً
مفارحال بينحه وبحين آخحر
يؤذن له  ...وهو الذ رال فحي شحوهه الرسحول العظحيم
من ذو الجاه والحسب والحظحوة والشحهرة رحالو هحذا خيحر محن محلء األرح
مثل هذا!(.)37
وأكد ذل بقولهو «لب أٖع أغُر ملإ ع ۡوۡلۡ اب ل أ سم مِى
ۡلۡرى »(.)38
ورد مضت جملة أحا،يث عصرح وعؤكدو أن هللا ال يقحد

أمحة ال يوخحذ فيهحا

الضعي حقه ،وهو غير متعت »!
ويق

م المرأة حتى عوخذ حقها من الرجل ،ويرف الظلحم عنهحا ،ولحو كحان

هذا الرجل أباها أو زوجها وشري حياعها ،وفي هذا يقول القرآنو { َٰ َيأَيََُّو ٱلَّ َِيلَ
سىىو ََ ك َۡرۡ فىىو َو ََّل ت َ ۡع ُ
ض َمىىىو
ََا َمنُىى اْ ََّل يَ ُِىى ُّ لَمُىىمۡ أَن ت َ ِرالُىىى اْ ٱلنِ َ
ضىىىُِ ُۡ َّل ِل َ ۡىىَ َُُۡ اْ ِۡىىَُ ۡع ِ
وف [ }...النسحاءو اآليحاتو
ََات َ ۡ ُ ُت ُۡ َّل إِ ََّّل أَن يَ ۡأتِ لَ ِۡ َٰاَ ُُِ دَة ُّمَُ ِنَ د إة َومَو ِ
ٖ ُىروُۡ َّل ِۡ ۡىٱل َت ۡع ُر إ ِ

.]21 - 19
ويق

مح األطفحال  -بنحين كحاهوا أو بنحات  -حتحى ينحالوا حقهحم محن الرعايحة

الما،يححة واأل،بيححة والعاطفيححة ،مححن آبححا هم وأمهححاعهم ،وهححد ،بوهححل الجاهليححة الححذين
صححا الهنححات
رتلححوا أوال،هححم مححن نمححالب وار ح  ،أو خشححية نمححالب متور ح  ،وخصو ً

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )36رواه الهخار  ،وهو حديث ردسي.
( )37رواه الهخار عن سهل بن سعد.
( )38رواه مسلم.
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الال ي كان هصيههن الوأ ،محن أرحرب النحا نلحيهن وهحم آبحادهن { َوإِاَا ۡٱل َتى ۡ ُۥَدَ ُ
ۡ ُ َِِ ۡت} [التكويرو  ،]9 ،8ويقولو { َو ۡٱل َٰ َ ِل َٰلَ ُ
و ي ُۡر ِض ۡعلَ أ َ ۡو َٰلَلَُۡ َّل كَى ۡ لَ ۡ ِل
ُئَِِ ۡت ِۡأَي ِ اَع د
إ
مَِ ۡٱل َت ۡ لُ ِد لَى ۥنُ ِل ۡو َُ َّ
وف
َومَِ ۡ ف ِل ِل َت ۡل أ َ َلادَ أَن يُ ِ َّم ٱلرَّ ضَومَةَ َو َ
ك ِ
ُىل َو ِك ۡسى َ تَُ َُّل ِۡ ۡىٱل َت ۡع ُر إ ِ

[ }...اآلية  233من سورة الهقرة].
ويق

م اآلباء واألمهات نذا أ،ركحتهم مرحلحة الشحيخوخة ،التحي يحتحاجون

فيهححا نلححى مزيححد مححن العطحح والرعايححة لحاجححاعهم الما،يححة والنفسححية ،وعقححدير
حساسيتهم المفرطة عجاه أ كلمة عؤذ شعورهم.
وفي هذا يقول القرآن في رعايحة الجاهحب النفسحي والشحعور { َو َضَى َٰ َلُّۡىخَ
سن إو إِمَّو يَ ُُِۡوَ َّل ِمنلَ َ ۡٱل ِمَُ َر أ َ َكلُُۡ َتو أ َ ۡو ِك َ ُۡ َتو إَ َ ت َ ُى
أ َ ََّّل ت َ ۡعُُلُواْ إِ ََّّل إِيَّوىُ َوِۡ ۡٱل َٰ َ ِلل َۡي ِل إِ ۡك َٰ َ
لَّ َُ َتو أ ُ دف َو ََّل ت َ ۡنَ َۡرُۡ َتو َو ُ لَّ َُ َتو َ ۡ َّل ك َِريتو َو ۡ
ض لَ َُ َتىو َجنَىو ََ ٱلىَُّ ِِۚ ِمىلَ ۡ
ٱِ ِا ۡ
ٱلرَّك َتى ِة
ص ِو را} [اإلسراءو .]24 ،23
ب ۡٱلك َۡت َُ َتو َك َتو َلَّۡ َوعِي َ
َو ُ لَّ ِ

وفي رعاية الجاهب الما ،يقولو «أعت ومولخ ۡلۡ خ»(.)39
ويق

م جمهور المستهلكين من عامة النا

رد المحتكحرين محن التجحار

والمتالعهين باألسواب.
ورد رال رسول هللا صحلى هللا عليحه وسحلم و «َّل يُ مىر إَّل ِىوط »( )40أ
آ م .وهحي الكلمحة التحي وصح

بهحا القحرآن الجهحابرة المسحتكهرين فحي األرح،

بغير الحق {إِ َّن إِ ۡر َم ۡ نَ َو َٰ َۡ َٰ َتلَ َو ُجنُ دَُۡ َتو كَوعُ اْ َٰ َِ َِّٰ لَ } [القصلو .]8
ولهذا ذهب الفقهاء المحققون نلى وجوب عسحعير السحل نذا ععحدى أصححابها
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )39رواه أحمد ،وصححه الشي شاكر.
( )40رواه مسلم.
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ععديًا فاح ً
شا يضر بعامة النا .
ويق

م غير المسلمين في المجتم اإلسالمي ،حتى ينالوا حقحورهم كاملحة

من المسلمين ،ومخالفتهم في الدين ال يجوز أن عكون سحههًا فحي الحيح علحيهم،
أو حرماههم من حق هو لهم ،بل ررر فقهادها أن دلم أهحل الذمحة أشحد محن دلحم
المسلمين وأكهر ن ًما(.)41
ويق

م كل من ال يداف عن هفسه ،وال يستطي أن يطالب بحقه ،ولهذا لم

صا ،وفصل ما له محن حقحوب
يهمل الفقه اإلسالمي «اللقي » بل عقد له بابًا خا ً
وأحكححام ،حتححى لححو ش ح أو عححرجح أهححه جححاء مححرة العصححال محححرم ،نذ ال عححزر
وازرة وزر أخرى.
بل حمى اإلسحالم الجنحين فحي بطحن أمحه ،ولحو حملحت بحه محن سحفاح ،وأخحر
العقوبة عن المرأة القاعلة أو الزاهية حتى عض ما في بطنها ،بل حتحى يسحتغني
عنها بالفطام .كما في رصة المرأة الغامدية ،وهي مشهورة.
وأكثححر مححن ذل ح أن اإلسححالم رعححى حرمححة الحيواهححات العجمححاوات ،وأمححر
بححالرفق بهححا ،واإلحسححان نليهححا ،والتخفي ح عنهححا ،نذا كاهححت فححي مل ح اإلهسححان،
وأوجب النفقة عليها بحالمعرو  ،وعالجهحا نذا مررحت ،وعحدم عحميلهحا أكثحر
مما عطيق .وجعل القسحوة علحى هحذه المخلورحات الضحعيفة محن موجهحات النحار،
والرحمة بها من أسهاب المغفرة من هللا عحز وجحل .فقحد صححت األحا،يحثو نن
امرأة ،خلت النار في هرة حهستها ،فال هي أطعمتها ،وال هي عركتها عوكل من
ً
رجال سقي كلهًا  -بذل جهحدًا حتحى سحقاه  -فشحكر
حشا ن األرح( ... !)42ونن

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )41اهظر كتابنا «غير المسلمين في المجتم اإلسالمي».
( )42متفق عليه عن ابن عمر (اللؤلؤ والمرجانو .)1683
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هللا فغفر له ،وعجب الصحابة أن يكون لهم أجر في رعايحة هحذه الههحا م ،فقحال
لهم الرسول الكريمو «إي ك كُل لطُة أجر»(.)43
والدولحححة اإلسحححالمية مسححح ولة مسححح ولية أساسحححية عحححن رعايحححة كحححل هحححؤالء
الضححعفاء ،والورححو بجححاهههم ،وعححوفير الضححماهات الالزمححة إليصححال حقححورهم
نليهم ،ومن عدوان األروياء عليهم ،ورف ذل نذا ور بكل سهيل.
والنهححي صححلى هللا عليححه وسححلم يقححولو «كِمىىم لاع وكِمىىم مسىىئ ِۚ مىىل
لم ن إوالموِ لاع وۡ مسئ ِۚ مل لم ن .)44(»...
ويقولو «إن

و ك لاع متل ا رموى وكاظ أِ ض ا»(.)45

ورد هفذ صلى هللا عليه وسحلم ذلح فحي حياعحه ،وفحي ،ولتحه النموذجيحة التحي
أرامها بالمدينة ،والتحي رعحت الفقحراء والمسحاكين ،والغحارمين ،وأبنحاء السحهيل،
واليتامى ،واألرامل والرريق والمستضعفين.
ورال عليه الصالة والسحالمو «أعىو أولى ۡمى مسىِم مىل عاسىن :مىل تىر
موَّل إِ لال ن ومل تر دينو أو ض ومو إ لي ومِي»(.)46
والمححرا ،بالضححياعو األسححرة والذريححة المعررححة للضححياع لعححدم المححور ،وفقححد
العا ل.
وفي أول فرصة واعت النهي صلى هللا عليه وسلم  ،حين أفحاء هللا عليحه بعحد
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )43متفق عليه عن أبي هريرة .المصدر السابق (.)1447
( )44متفق عليه عن ابن عمر .هفسه (.)1199
( )45رواه النسحا ي وابحن حهحان فححي صححيحه عحن أهحس ،وحسححنه األلهحاهي فحي صححيح الجححام
الصغير (.)1774
( )46رواه مسلم.
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ً
سحهيال للتوسحعة علحى
جالء بني النضير من يهو ،المدينة ،جعل من هحذا الفحيء
فقراء المهاجرين وبعف فقراء األهصار ،رفعًحا للمعاهحاة عحنهم ،وعقريهًحا للشحقة
بينهم وبين الموسرين القا،رين ،وفي هذا ررر القحرآن مهحدأ عظي ًمحا محن مهحا،ئ
العححدل االجتمححاعي حيححث رححالو { َّمىىو أَإَىىو ََ َّ
مَِ ى َٰ َل ُ ى ِل ِن ِمى ۡىل أ َ ۡۡ ى ِ ۡٱل ُى َىر َٰ إَ َِِِّ ى ِن
ٱَّللُ َ
سى ُِ ِ َكى ۡىي ََّل يَمُى نَ دُولَىىةَ َۡى ۡ لَ
ىل ٱل َّ
َولِِرَّ ُى ِِۚ َو ِلىَِي ۡٱل ُ ۡرَۡى َٰ َو ۡٱل َ َٰ َ َتى َٰ َو ۡٱل َت َٰ َ
سى ِم ِل َو ۡٱۡى ِ
ۡٱۡل َ ۡغنِ َو َِ ِمنمُمۡ } [الحشرو .]7

ولم يقهل الرسول صلى هللا عليه وسحلم أن يكحون لألرويحاء ميحزة فحي ،ولتحه
يتمتعون بها ،ون سا ر النا  ،كون عخف عنهم بعف التكالي  ،أو يعفحوا محن
يعف العقوبات رعاية ألهسابهم وأحسابهم ومنازلهم.
وحححين عوسححطت نليححه رححرين ،فححي شححون المححرأة المخزوميححة التححي سححررت
وشفعت فيها حهه وابن حهه أسامة بن زيد ،غضحب أشحد الغضحب ،ورحال رولتحه
الشححهيرة فححي رفححف التفررححة بححين الشححري والضححعي  ،وختمهححا بتل ح الجملححة
الذههيةو «وايم

ل

ر ت إوطتة ۡنت مُتل ل َّٰعت يلۡو»(.)47

بحل هحرى وجهححة اإلسحالم عكححس ذلح عما ًمححا ،فهحو يلححتمس المعحاذير للسححارب
الضعي  ،فربما ،فعته الحاجة للسررة ،فكاهت شههة عدرأ الحد عنحه ،كمحا فعحل
عمر م غلمان حاطب بن أبي بلتعة ،الذين سرروا ،ولم يقط أيديهم ،بحل هحد،
سيدهم بالقط نذا سرروا مرة اهية!
ورد وجدها القرآن الكريم يجعحل عقوبحة األمحة فحي الزهحى علحى النصح

محن

عقديرا لظروفها ورعفها ،كما رال ععالى في شحون اإلمحاءو {إَى ِ ۡن
عقوبة الحرة،
ً
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )47متفق عليه من حديث عا شة.
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أَت َ ۡ لَ ِۡ َٰاَ ُُِ دَىة إَعََِى ۡ َِ َّل عِ ۡ
ب} [النسحاءو  .]25ويعنحي
صىفُ َمىو َ
مَِى ۡٱل ُت ُۡصَى َٰنَ ِ
ت ِمىلَ ۡٱلعَىََا ِ

بالمحصنات هناو الحرا ر.
ورال أبو بكر رري هللا عنه في أول خطهة له بعحد عوليحه الخالفحةو «أال نن
أرواكم عند الضعي

حتى آخذ الحق لحه ،وأرحعفكم عنحد القحو حتحى آخحذ

الحق منه».
وهو الذ راعل ماهعي الزكاة حتى ينتزع منهم حق الفقراء والضعفاء.
وكان عمر رري هللا عنه أرفق النا

بالضحعفاء ،وأشحدهم علحى أصححاب

القوة والنفوذ حتى نهه ههر من يمشون متجمعين خل أبي بن كعب  -علحى محا
له من فضل  -ورال لهمو هذه ذلة للتاب  ،وفتنة للمتهوع!
وموارفه م المساكين واألرامل والمستضعفين من الخلق كثيرة ومشهورة.
ورححد اشححتهر مورفححه مححن ذلح الشححي اليهححو ،الححذ وجححده يسححول النححا

مححن

حاجة ،فومر أن يصر له وألمثاله من بيت مال المسلمين ما يكفيهم.
وشدعه على األمراء والكهراء معروفة ،وكلنا يذكر كلمته لواليه على مصر
اهتصحارا للقهطحي الحذ رحربه ابحن عمحرو ،فقحال لحهو متحى
عمرو بن العحاص،
ً
أحرارا؟!
استعهدعم النا  ،ورد ولدعهم أمهاعهم
ً
ويذكر كذل مورفه من سعد بن أبي وراص وخالحد بحن الوليحد ،وغيرهحا محن
القححا،ة المظفححرين ،ومحاسححهتهم علححى أ عصححر يححرى فيححه شححي ًا مححن مظححاهر
السر أو التر  ،أو التشهه بالجهابرة المذمومين.
وكثيرا ما شاطرهم أموالهم وفقًا لقاهونو من أين ل هذا؟
ً
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وكذل اهتهه عمر نلى عل المخلورات العجماوات من الههحا م ،وعنحي بتنهيحه
على الرفق بها ،واعقاء هللا فيها.

النا

ً
حماال ،ورال لهو لم عحمل بعيحرم محا
ففي طهقات ابن سعدو أن عمر ررب
ال يطيق؟!
حمارا لهنًا «طوبًحا» فورح عنحه طحوبتين ،فجحاءت مالكتحه عقحول لحهو
ورأى
ً
مالححح ولحمحححار يحححا عمحححر؟ ألححح عليحححه سحححلطان؟ رحححالو فمحححا يقعحححدهي فحححي هحححذا
المور ()48؟!
يعنيو أن مسؤولية عشمل الحيوان ،كما عشمل اإلهسان!
،ولة الحقوب والحرياتو
والدولة اإلسالمية هي ،ولحة الحقحوب والحريحات ،نيماهًحا والتزا ًمحا ،ال ،عايحة
وكال ًما.
نن حق الحياة ،وحق التملح  ،وححق الكفايحة محن العحين ،وححق األمحن علحى
الدين والنفس والعرح والمال والنسل ،ععتهر في هظر التشري اإلسالمي محن
«الضحروريات» الخمحس أو السحت ،التحي أهحزل هللا الشحريعة للمحافظحة عليهحا،
وال يجححوز ألحححد أن يفححرط فيهححا ورححد أوجححب الشححارع العقوبححات الرا،عححة مححن
الحدو ،والقصاص لحمايتها من العدوان عليها.
وواجب الدولة المسلمة أن ععمل علحى أن عحقحق لكحل فحر ،يعحين فحي دلهحا
هححذين الهححدفين األساسححيين ،مححن أهححدا حياعححهو الكفايححة واألمححن ،حتححى يسححتطي
النححا

نذا اكتفححوا وأمنححوا  -أن يفرغ حوا لعهححا،ة ربهححم {ٱلَّ ىَِي أ َ ۡطعَ َت َُىىم ِمىىل ُج ى دع

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )48اهظرو بحثنا عن «خصا ل الشريعة اإلسالمية» فصل األخالرية.
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ف} [ررينو .]4
َو ََا َمنََُم ِم ۡل َِ ۡ ِ
والحريحات التححي يتغنحى بهححا النححا

فحي عصححرها ،ويحسحهوهها مححن مهتكححرات

الثورات الحديثة في الغرب كالثورة الفرهسية وغيرها ،رد سهق اإلسالم بهياهها
والدعوة نليها ،ورامت الدولة المسلمة برعايتها ونخراجها من حيحز النظحر نلحى
حيز التطهيق.
فالحرية الدينية  -كما عهر شيخنا الغزالي رحمه هللا « -اختحراع نسحالمي»
فلم يعر

في دل ،يحن محن األ،يحان أن عنحي بتقريحر الحريحة الدينيحة لمخالفيحه،

وأن رفحف اإلكحراه فحي الححدين بحو صحورة محن الصححور ،واعتهحر اإليمحان هححو
الححذ ي حوعي عححن طريححق االرتنححاع واالختيححار الحححر  ...أمححا نيمححان فرعححون عنححد
الغرب فال ريمة له ،ألهه فقد حرية االختيار ،وكذل من رأى بو

هللا ،ولم يعد

يمل ،فعة {إََِمۡ يَ ُخ يَناَعَُُمۡ إِي َٰ َتنَُُمۡ لَتَّو َلأ َ ۡواْ َۡ ۡأ َنَو} [غافرو .]85
أعلححن القححرآن مكيححة ومدهيححة رفححف اإلكححراه ،ففححي مكححة يقححولو {أَإَأَعىىتَ ت ُ ۡم ى ِرىُ
ِيل
ٱلنَّ َ
ون َك َّ َٰ يَمُ عُ اْ ُم ۡؤ ِمنِ لَ } [يحوهسو  .]99وفي المدينة يقحولو { ََّل إِ ۡك َىرا َى إِىي ٱلىل ف ِ
ۡ
َل ت ََُّ َّلَ
ٱلرُّٖل ُ ِملَ ۡٱلوَي ِ} [الهقرةو .]256

ورححرر اإلسححالم الحريححة الدينيححة لمححن يعححين فححي كنفححه مححن مخالفيححه كححاليهو،
والنصححارى والمجححو

وسححمح لهححم بحريححة االعتقححا ،،وحريححة التعهححد ،وحريححة

االحتكام نلى شريعتهم ،فيما عومرهم به ،بل سمح لهم أن يتنحاولوا محن األطعمحة
ما يؤمن هو بحرمته ورجسيته ،مثل لحم الخنزير محا ،امحوا هحم يعتقحدون حلحه.
وهي رمة في التسامح لم يصل نليها ،ين.
وحرية القول والرأ مصحوهة ،بحل األمحر فحي هظحرة اإلسحالم و،ولتحه أكهحر
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من كوهه حرية ،فهو في النظر اإلسالمي من باب الفرا ف والواجهات ال محن
دحاهرا أن ينهحى
منكحرا
باب الحقوب والحريات ،فالواجب على المرء نذا رأى
ً
ً
عنححه ،مححا اسححتطاع نلححى ذل ح سح ً
حهيال ،ولححيس هححو حح ًحرا فححي أن يسححكت أو يححتكلم،
فالسحاكت عحن الححق كالنححاطق بالهاطحل ،والسحاكت عححن الححق شحيطان أخححر !
وكذل نذا رأى معروفًا مضيعًا ،ففرح عليه أن يومر به ،وليس هذا محن بحاب
الحق الذ له أن يفعله وأن يدعه.
فهححذا ،اخححل فححي بححاب فريضححة نسححالمية معروفححة ،هححيو األمححر بححالمعرو
والنهي عن المنكر ،والتي ميز هللا بها هذه األمة{،كُن ُمۡ َِ ۡ َر أُمَّة أ ُ ِۡ ِرج ۡ
ىون
َىت ِلِنَّ ِ
ٱَّلل} [آل عمرانو ]110
ت َ ۡأ ُم ُرونَ ِۡ ۡٱل َت ۡع ُر ِ
وف َوت َ ۡن ََ ۡ نَ م َِل ۡٱل ُتنم َِر َوت ُ ۡؤ ِمنُ نَ ِۡ َّ ِ

كما يدخل في بحاب النصحيحة وهحي الحدين كلحه ،كمحا فحي الححديث الصححيح،
والتواصححي بححالحق والتواصححي بالصححهر ،وهححو شححرط للنجححاة مححن خس حر الححدهيا
واآلخرة.
وحريححة العلححم والفكححر محفودححة فححي هظححر اإلسححالم و،ولتححه ،بححل «التفكيححر
فريضة نسالمية» كما رحال العقحا ،رحمحه هللا  .وطلحب العلحم فريضحة علحى كحل
مسلم ومسلمة.
ونذا غدا العلم والفكر فريضتين ،أصهح األمر أكهر من مجر ،ححق يرعحى،
أو حرية عصان ،فهو واجب الزم مفروح ،يجب على المسلم أن يعان عليحه،
وأن يالم أو يعارب نذا رصر فيه.
والدولة المسلمة هي الدولة التي اعسعت لمختل المدار

العلمية والفكرية

صا في ررون االز،هار الحضار .
على مدار التاري  ،وخصو ً
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ورأينا مختل

مدار

الكالم والفقحه والتفسحير والتصحو وغيرهحا عختلح

وعتحاور وير ،بعضها على بعف ،ولكنهحا عتعحاين فيمحا بينهحا ،ويوخحذ بعضحها
من بعف بال حري وال ععصب.
،ولة مها،ئ وأخالبو
والدولححة اإلسححالمية ،ولححة مهححا،ئ وأخححالب ،علتححزم بهححا ،وال عحيححد عنهححا ،فححي
،اخل أررها وخارجها ،م من عحب ،وم من عكره .في سلمها وفي حربهحا.
فهححي ال عتعامححل بححوجهين ،وال ع حتكلم بلسححاهين ،وال عقهححل أن عصححل نلححى الحححق
بطريق الهاطل ،وال أن عحقق الخير بوسا ل الشر.
نهها عؤمن بالغاية الشريفة ،والوسيلة النظيفة معًا.
وهي عرفف عما ًما الفلسفة الميكافيلليحة التحي عحرى أن الغايحة عهحرر الوسحيلة،
كالذ يوكل الربا ليهني به مسجدًا ،أو التي عزهي لتتصدب على الفقحراء «فليتح
لم عزهي ولم عتصدري!».
وههي اإلسالم يعلم أمتحه رحا ًالو «إن

ط ىۡ َّل ي ُى إَّل ط ُىو»( )49يشحير

نلى ذل الذ يجمح المحال محن طريحق السححت والهاطحل ،حم ينفقحه فحي طريحق
الخير.
نن الدولحة اإلسحالمية عجسحد «مكحارم األخححالب» التحي بعحث النهحي صححلى هللا
عليححه وسححلم ليتمهححا ،وهححي مكححارم للهشححرية كلهححا ،وهححي عمثححل عححدل هللا فححي
األرح ،وهو عدل للنا

جميعًا ،أحمرهم وأسو،هم ،ورريههم وبعيدهم.

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )49محن ححديث رواه مسحلم عحن أبحي هريححرة ،وهحو محن أحا،يحث األربعحين النوويحة الشححهيرة.
ومن حديث آخر متفق عليهو «وال يقهل هللا نال الطيب»
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َّلل َولَى ۡ َ
يقول القرآنو { َٰيَأَيََُّو ٱلَّ َِيلَ ََا َمنُ اْ كُ عُ اْ َى َٰ َّ ِم لَ ِۡ ۡٱل ِ ۡس ِ
ىو ُٖى ََلَا ََ ِ َّ ِ
مَِى َٰ
أَعاُ ِسمُمۡ أ َ ِو ۡٱل َٰ َ ِلل َۡي ِل َو ۡٱۡل َ ۡ َرِۡ لَ } [النساءو .]135
{ َٰيَأَيََُّو ٱلَّ َِيلَ ََا َمنُى
ٱم ى ِللُ
مَِ ى َٰ أ َ ََّّل ت َ ۡع ى ِللُ إاْ ۡ
َ

َّلل ُٖى ََلَا ََ ِۡ ۡٱل ِ ۡس ِف
ىو َو ََّل يَ ۡه ِىر َمنَّمُمۡ َٖىنَ ُ
ون َى ۡ ِ
اْ كُ عُى اْ َى َٰ َّ ِم لَ ِ َّ ِ
ٱَّلل َُِِ ى ُىر ِۡ َتىىو ت َ ۡع َتُِ ى نَ }
ٱَّلل إِ َّن َّ َ
اْ ُۡ ى َ أ َ ۡ ى َىربُ ِلِ َّ ۡ ى َ َٰ ف َوٱت َّ ُ ى اْ َّ إ َ

[الما دةو .]8
ً
رجحال
ورد اعهم جماعحة محن رحعفاء اإليمحان محن المسحلمين فحي عهحد النهحوة
يهو،يًا بالسررة ،وكان بري ًحا محن التهمحة ،فنزلحت عسح آيحات محن سحورة النسحاء
عداف عن اليهو ، ،وعحذر النهي من عصديق أول

الذين حاكوا خيوط التهمحة

للرجححل دل ًمححا ،أو المحامححاة عححنهم ،بعححد أن خححاهوا أهفسححهم ومهححا ،هم .يقححول هللا
ععالىو
ىون ِۡ َتىو أ َ َل َٰىىخَ َّ إ
عت ۡلنَو إِلَ ۡ خَ ۡٱل ِم َٰ َ َ ۡ
{إِعَّو أ َ َ
ٱَّللُ َو ََّل تَمُىل ِل ِۡ َِىو ِنِ لَ
َق ِل َ ُۡمُ َم َۡى ۡ لَ ٱلنَّ ِ
ۡ ِۡٱلُ ِ
ٱَّلل َكىىونَ َ
ىل ٱلَّ ى َِيلَ يَ ِۡ َىىوعُ نَ
لَّك تىىوَ .و ََّل ت ُ َٰ َه ىل ِِۡۚ َ
غاُى لا ِ
ٱَّلل إِ َّن َّ َ
َِ ِصى توَ .وٱ ۡ ى َ ۡو ِا ِر َّ ف َ
مى ِ

ٱَّلل ََّل ي ُُُِّۡ َمل كَونَ َِ َّ اعو أَالِ تو [ }...النساءو .]105
أَعاُ َ
سَ ۡإُم إِ َّن َّ َ
نن ،ولة اإلسالم عؤمن بحوخالب واححدة ،أخحالب لكحل النحا  ،فهحي ال عتجحزأ
وال عتلون.
فهي عوجب الوفاء م كل الهشر ،محهين وكارهين ،وعوجب األماهة م كل
الهشر ،ونن بدءوا بالخياهة .وعلزم بالصدب مح كحل النحا
علي  .فالفضيلة ال عختل باختال

حتحى مح محن كحذبوا

النا  ،وكذل الرذيلة.

ونذا كحححان اليهحححو ،يجيحححزون أكحححل الربحححا نذا ععحححاملوا مححح غيحححر اليهحححو، ،
ويحرموهحه نذا ععحاملوا مح يهحو ،مححثلهم .فحنن اإلسحالم ال يجعححل الححرام علححى
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ً
حالال للمسلم .بل الحرام واحد على الجمي .
غير المسلم
اإلسححالم يحححرم الزهححى بالمسححلمة وغيححر المسححلمة ،ويحححرم السححررة مححن مححال
المسلم وغير المسلم ،ويحرم الظلم للمسلم وغيحر المسحلم ،ويححرم القسحوة علحى
المسلم وغير المسلم ،بل علحى اإلهسحان والحيحوان .وال يقولحون محا رحال اليهحو،و
س َمَِ ۡ نَو إِي ۡٱۡل ُ ِم ِلَ َ ُِ [ } ٞآل عمرانو  ]75ويريدون بحاألمينو محن عحداهم محن
{لَ ۡ َ
األمم ،فحرماعهم وأموالهم مهدرة بالنسهة نليهم!!
حتى ذهب بعف فقهاء المسلمين نلحى أن دلحم غيحر المسحلم أعظحم ن محا محن
دلم المسلم ،على اعتهار أهه فحي المجتمح المسحلم أرحع سحلطاهًا محن المسحلم.
ودلم الضعي

أشد من دلم القو  .ولهذا كان دلم اليتامى والمساكين أشد من

دلم غيرهم من األروياء.
عقد النهي صلى هللا عليه وسحلم مح مشحركي رحرين عهحد الحديهيحة ،وكحان
فيه شرط اعفق عليه ،وهو أن محن يحوعي محن رحرين نلحى النهحي يحر،ه النهحي نلحى
ررين ،ومن يوعي من النهي نلى ررين ،ال عر،ه ررين نلى النهي!
وما كا ،يجح المحدا ،الحذ كتهحت بحه علح المعاهحدة المجحفحة فحي داهرهحا،
حتى أرهل بعف الشهاب ممحن ،خلحوا فحي اإلسحالم محن أبنحاء رحرين .فلحم يقحهلهم
النهي صلى هللا عليه وسلم  ،ور،هم نلى ررين ،وفقًا للعهد الحذ ورعحه ،رحا ًالو
هفي لهم وهستعين هللا عليهم.
ونذا كاهححت بعحححف الححدول علتحححزم بححالقيم األخالريحححة فححي سحححلمها ،وعلغيهحححا أو
عجمدها في حالة حربها ،فنن ،ولة اإلسحالم ال عتخلحى عحن ريمهحا األخالريحة فحي
حرب أو سلم .وررآهها ينهاها عن العدوان في القتال كما ينهاهحا عنحه فحي حالحة
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إ
َٰ
ٱَّلل ََّل ي ُُِىُّۡ ۡٱل ُت ۡع َى ِليلَ }
السالمَ { .و َ ُِِ اْ إِي َُِ ِ َّ ِ
ٱَّلل ٱلَّ َِيلَ يُ َٰ َ ُِِ عَمُمۡ َو ََّل ت َ ۡع َىلُواْ إِ َّن َّ َ

[الهقحرةو  ]190كما ينهاها عن الخياهة م العحدو ،ونن عكحرر منحه ذلح  ،حتحى هنهحذ
نليه على سواء { َوإِمَّو ت َ َِوإَ َّل ِمل َ ۡ ِ ِِ َوعَة إَٱع ُِ َۡ إِلَ ۡ َِمۡ َ
مَِى َٰ
ۡٱل َِو ِنِ لَ } [األهفالو .]58

ٱَّلل ََّل ي ُُِىُّۡ
َى َ ا إَ إِ َّن َّ َ

وال عستهيح الدولحة اإلسحالمية فحي حربهحا ،محاء النسحاء واألطفحال والشحيوم،
ممن ال يستطيعون حيلة وال يهتدون ً
سهيال .بل ال يقتل نال من يقاعل.
وفي نحدى المعارم رأى النهي صحلى هللا عليحه وسحلم امحرأة مقتولحة فحوهكر
رتل النساء والصهيان(.)50
وال عتوس الدولة المسلمة في سف الدماء في الحرب ،بحل عقتصحد فيحه أشحد
القصد ،نال ما ارتضته الضرورة.
ومثححل ذللحح رطحح الشححجر وهححدم الهنححاء وغيرهمححا ممححا اعتححا،ه النححا

فححي

الحروب ،فقد ههى عنه النهي صلى هللا عليه وسلم  ،ومشى على ذل أصححابه
من بعده.
أميحرا علحى جحين أو سحرية
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسحلم نذا أمحر ً
خيحرا ،حم رحالو «اغىتوا
أوصاه في خاصته بتقوى هللا ومن معه من المسلمين ً
ۡو م

إي ُ

وتِ ا مل كار ۡوهلل اغتوا وَّل توِ ا وَّل توللوا

وَّل تتالِ ا وَّل ت ِ ا ول لا .)51( »...
وكححذل كححان خلفححاده الراشححدين المهححديون يؤكححدون الوصححية علححى رححوا،هم
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )50متفق عليه عن ابن عمر .اللؤلؤ والمرجان (.)1138
( )51رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن بريدة .صحيح الجام الصغير (.)1078
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العسحححكريين أال يتعررحححوا نال لمحححن يقاعحححل .فحححال شحححون لهحححم بالنسحححاء واألطفحححال
والشيوم .حتى الرههان الذين فرغوا أهفسهم للعهحا،ة فحي صحوامعهم ،أمحروا أن
يدعوهم وما فرغوا أهفسهم له.
عل هي بعف معالم الدولة في اإلسالم التي يسعى نليها ،وينحا ،بهحا ،عحاة
الحححل اإلسححالمي .فليححت شححعر مححن ذا الححذ يجححرد أن يقححولو نههححا ،ولححة ،ينيححة
يورراطيحححة كهنوعيحححة ،كتلححح التحححي عرفتهحححا المجتمعحححات الغربيحححة فحححي القحححرون
الوسححطى ،نال أن يفتححر علححى اإلسححالم ،وعلححى التححاري  ،وعلححى الوار ح ؟ { َو َى ۡىل
وب َم ِل ۡٱإ َ َر َٰ }.
َِ َ

***

()3
طهيعة الدولة
في اإلسالم
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،ولة نسالمية  ...ال ،ولة ،ينية
ذكرها في «معالم الدولة التي يهنيهحا اإلسحالم» أههحا «،ولحة مدهيحة» مرجعهحا
اإلسالم ،وليست «،ولة ،ينية» بالمفهوم الذ عرفه الغرب فحي عاريخحه ،الحذ
عميز بالصراع م «،ولة الكنيسة» واهتهى بحالثورة عليهحا ،والتنحا ،بالصححية
المشهورةو اشنقوا آخر مل بومعاء آخر رسيس!
زورا علحى الدولحة فحي
ولكن العلماهيين في ،يار العروبحة واإلسحالم يحدعون ً
اإلسالم أهها ،ولة ،ينية عحكم بما سموه «الحق اإللهي»!
أصدر الدكتور «فري فو،ة» كتابًا سماه «رهحل السحقوط» يؤيحد بحه العلماهيحة،
ويهححاجم الححدعوة نلححى عحكححيم الشححريعة اإلسححالمية ،ورححد كفاهححا الححر ،عليححه أخوهححا
األ،يححب الهاحححث الفارححل األسححتاذ عهححد المجيححد صححهح دظححظ .ولكنححي أذكححر هنححا
هموذ ًجا مما راله في عوييد علماهيتهو
فحورا ،ون نبطحاء ،يحر،،ون
رالو «نن المنحا،ين بتطهيحق الشحريعة اإلسحالمية ً
في ذات الورت مقولة عهدو في داهرها منطقية ،يواجهون بها كل من يتصحدى
لهم بمجر ،النقاش ،وهي مقولة عطرح في شكل سؤال منطقيو ما الذ يخيف
من عطهيق الحدو،؟ نههحا لحن عطهحق نال علحى سحارب أو زان أو شحارب خمحر أو
مرعد أو مفسد في األرح ،وهو عسحادل يهحدو فحي دحاهره مفح ًمحا ،لكنحه يخفحي
حقيقحة أرجحو أن يلهمنحي هللا القحدرة علححى نيضحاحها ،وهحي أن عطهيحق الشححريعة
اإلسالمية ليس مسولة «جز ية» عتعلق بنرامة بعحف الححدو ،،ونهمحا هحو محدخل
لتداعيات يهرب أهصار التطهيق الفور للشحريعة محن نيضحاحها ،أو يغحالطون
في بيان أبعا،ها الحقيقية ...
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نن عطهيق الشريعة اإلسالمية ال بد أن يعو ،نلى ،ينية ،والدولة الدينيحة ال بحد
أن عقو ،نلى حكم بالحق اإللهي ال يعرفه اإلسحالم ،أو رحل عرفحه فقح فحي عهحد
الرسول ،والحكم بالحق اإللهي ال يمكن أن يقام نال من خحالل رجحال ،يحن .نمحا
بصورة مهاشرة أو غير مهاشرة» .اهـ.
ورححال الححدكتور وحيححد رأفححتو «،عححاة عطهيححق الشححريعة يريححدون أن يصححهحوا
«كهنة آمون» من جديد ،ألههم وحدهم الحذين يملكحون عفسحير الشحريعة ،ونرامحة
«الثيورراطيححة» الدينيححة ،حيححث سححيطرة رجححال الححدين ،والحكححم بححالحق اإللهححي،
وحافزهم على ذل النموذي اإليراهي»(.)52
وألححح الححدكتور فححؤا ،زكريححا  -فححي مقاالعححه التححي هشححرها فححي «األهححرام» فححي
صي

 ،1985والتي هشرها في كتابه «الحقيقة والوهم»( )53وفي مقدمة كتابه

وخاعمتححه  -علححى عر،يححد كلمححة «الحكححم اإللهححي» الححذ ينححا ،بححه ،عححاة عطهيححق
الشححريعة اإلسححالمية ،ليححوهم رار ححه بهححذه العهححارة أههححم يححدعون نلححى ،ولححة ،ينيححة
« يورراطية».
وفححي هححذا االعجححاه هفسححه مضححت مقححاالت الححدكتور لححويس عححوح فححي مجلححة
«المصحور» عحن «رصحة العلماهيححة» فحي مصحر سححنة  ،1983وفيهحا اعهحم حكححم
اإلسالمو أهه بالرغم من أهه ،ين يقوم على الفلسفة اإلهساهية ،وهحو فحي جحوهره
ال يعر

حكم الكهنوت  -رد عر الدورات الثيورراطيحة والهيوماهيحة! وزعحم

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )52مجلة «فكر»  -العد ،الثامن ، -يسمهر ( 1985ص« - )74 ،73هدوة التطر السياسي
الديني» بتصر ً .
هقال عن مقالة «أكذوبة الحكم اإللهي» لألستاذ فهمي هويد  -األهرام
 1986/10/14م.( )53ورد ر،،ها عليها في كتابنا «اإلسالم والعلماهية».
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في ححديث لحه مح «المصحور» أن معركحة الديمقراطيحة المصحرية كاهحت ،ا ًمحا
معركحة بححين الححق الطهيعححي وبحين مححن يحدعون بححالحق اإللهحي! والححذين يححدعون
بححالحق اإللهححي يريححدون حرمححان الشححعب مححن ممارسححة حقححه الطهيعححي كمصححدر
للسلطات.
وكتب األستاذ شهلي العيسمى كتابًا عنواهه «العلماهية والدولة الدينية» أوهحم
فيه التقابل بين المفهومين ،فنما العلماهية ونمحا الدولحة الدينيحة ،وال يتصحور أمحر
الث في وهمحه ،والدولحة الدينيحة هحي ،ولحة «رجحال الكهنحوت» الحذين يضحفون
علححى عصححرفاعهم العصححمة والقداسححة ،فمححا حلححوه فححي األرح فهححو محلححول فححي
السماء ،وما عقدوه في األرح فهو معقو ،في السماء ،وليس من حق أححد أن
يقححوم ألحححدهمو أسححوت أو أخطححوت ،ألهححه بهححذا يعتححرح علححى هللا الححذ يتحححدن
باسمه ،والذ هو وكيله على النا !!
،ولة اإلسالم ،ولة مدهيةو
وهريححد أن هقححول لهححؤالء الححذين يتهمححون ،عححاة اإلسححالم بححوههم يححدعون إلرامححة
،ولة ،ينيةو أهكم عقولون على ،عاة اإلسالم غير الحق ،وعقولوههم ما لم يقولوا،
فهم يدعون أبدًا نلى نرامة ،ولة نسحالمية ،ولحم يحدعوا يو ًمحا  -ولحن يحدعوا  -نلحى
،ولة ،ينية.
وفححرب كهيححر بححين الدولححة اإلسححالمية  -أ الدولححة التححي عقححوم علححى أسححا
اإلسالم  -والدولة الدينية التي عرفها الغرب النصراهي في العصور الوسطى.
وعلة ذل أن هنام خل ً
كهيرا بحين محا هحو نسحالمي ومحا هحو ،ينحي ،فكثيحرون
طا ً
يحسهون أن كل ما هو نسحالمي يكحون ،ينيًحا .والوارح أن اإلسحالم أوسح وأكهحر
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مححن كلمححة ،يححن .حتححى نن علمححاء األصححول المسححلمين جعلححوا «الححدين» نحححدى
الضححروريات الخمححس أو السححت التححي جححاءت الشححريعة لحفظهححا .وهححيو الححدين
والنفس والعقل والنسل والمال ،وزا ،بعضهمو العرح.
أرححرب مح ً
حثال مور ح ًحا ،هحححن هححدعو نلححى عربيححة نسححالمية متكاملححة ،وهححذه
عححا ،نحححداهاو التربيححة
عححا مححن التربيححة عهل ح بضححعة عشححر هو ً
التربيححة عشححمل أهوا ً
الدينية ،نلى جوار التربيةو العقلية والجسمية والخلقية والعسحكرية واالجتماعيحة
واالرتصححا،ية والسياسححة والعلميححة واأل،بيححة والمهنيححة والفنيححة والجنسححية  ...نل ح .
فالتربية «الدينية» شعهة واحدة من شعب التربية «اإلسالمية» الكثيرة.
فالخطو كل الخطو الظن بون الدولحة اإلسحالمية التحي هحدعو نليهحا ،ولحة ،ينيحة.
نهمححا الدولحححة اإلسحححالمية «،ولحححة مدهيحححة» عقححوم علحححى أسحححا

االختيحححار والهيعحححة

والشورى ،ومس ولية الحاكم أمام األمة ،وحق كحل فحر ،فحي الرعيحة أن ينصحح
لهححذا الحححاكم ،ويححومره بححالمعرو وينهححاه عححن المنكححر ،بححل يعتهححر اإلسححالم هححذا
واجهًا كفا يًا على المسحلمين ،ويصحهح فحرح عحين نذا رحدر عليحه وعجحز غيحره
عنه أو جهن عن أ،ا ه.
نن الحححاكم فححي اإلسححالم مقيححد غيححر مطلححق ،فهنححام شححريعة عحكمححه ،ورححيم
عوجهه ،وأحكحام عقيحده ،وهحي أحكحام لحم يضحعها هحو وال حزبحه أو حاشحيته ،بحل
ورعها له ولغيره «رب النا  ،مل النا  ،نله النا » .وال يسحتطي هحو وال
غيره محن النحا

أن يلغحوا هحذه األحكحام أو يجمحدوها ،فحال ملح وال ر حيس وال

برلمحححان ،وال حكومحححة ،وال مجلحححس حححورة ،وال لجنحححة مركزيحححة ،وال محححؤعمر
للشعب ،وال أ روة في األرح عمل أن عغير من أحكام هللا الثابتة شي ًا.
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ومن حق أ مسلم أو مسلمة نذا أمره الحاكم بما يخال شحريعة هللا مخالفحة
بينة ،أن يرفف ،بل من واجهه أن يرفف؛ ألهه نذا ععارح حق الحاكم وححق
هللا ،فحق هللا مقدم وال ش  ،نذ ال طاعة لمخلوب في معصية الخحالق .والقحرآن
ححين ذكحر بيعحة النسحاء للنهحي صحلى هللا عليحه وسحلم وفيهحا طاعحة النهحي وعحدم
وف} [الممتحنحةو  ]12هحذا
معصيته سسس  -ريد ذلح بقولحهو{ َو ََّل يَ ۡع ِصى نَخَ إِىي َم ۡع ُىر د
وهححو المعصححوم المؤيححد بححالوحي ،فغيححره أولححى أن عكححون طاعتححه مقيححدة .وفححي
الحححديث الصحححيح المتفححق عليححهو «إعتىىو الَّٰومىىة إىىي التعىىروف» ،والحححديث
اآلخرو « الستا والَّٰومة كق مِ الترَ التسِم إ تو أكىۡ وكىرى مىو لىم
يؤمر ۡتعص ة إ اا أمر ۡتعص ة إ

تا وَّل طومة»(.)54

ورد رال أول خليفة في اإلسحالم فحي أول خطحاب لحهو «أطيعحوهي محا أطعحت
هللا فيكم ،فنن عصيته فال طاعة لي علحيكم ،نن أحسحنت فحوعينوهي ،ونن أسحوت
فقوموهي».
والححاكم أو اإلمحام ،أو الخليفحة ،فححي اإلسحالم لحيس وكيححل هللا ،بحل هحو وكيححل
األمحة ،هحي التححي عختحاره ،وهححي التحي عرارهحه ،وهححي التحي عحاسححهه ،وهحي التححي
ععزلححه نذا اسححتوجب العححزل .ورححد رححال عمححرو «مححن رأى مححنكم فححي نعوجا ًجححا
فليقومني».
ورفف سلمان أن يسم ألمير المؤمنين عمر ،حتحى يفسحر لحهو كيح

كفتحه

رطعة «القماش» التي وزع مثلها على سحا ر الصححابة ،وهحو رجحل طحوال ،ال
عكفيه رطعة واحدة لثوب كامل؟
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )54متفق عليه عن ابن عمر.
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واستجاب أمير المؤمنين ورام ابنه عهد هللا يفسر ذل بوهه عنازل عن رطعتحه
التي كاهت من هصيهه ألبيه!
ور،ت امرأة على عمر وهو يخطب ،فرج عن روله نلى رولها.
و،خل الفقيحه التحابعي الجليحل أبحو مسحلم الخحوالهي علحى معاويحة وهحو خليفحة
فقحالو السحالم عليح أيهححا األجيحر! فحوهكر عليحه بعححف محن حولحه ،وأعحا ،رولححه،
وأعا،وا رولهم ،فقال معاويةو ،عوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول.
ورال عمر بن عهد العزيز بعد أن ولى الخالفةو نهما أها واحد منكم ،غير أن
هللا جعلني أ قلكم ً
حمال.
ورححال صححالح الححدين األيححوبيو نهم حا أهححا عهححد الشححرع وشحححنته ،أ شححرطيه
وجنديه ،أ مهمتي الحراسة والتنفيذ.
شههات العلماهيين في ،عوى الدولة الدينيةو
فعححالم اسححتند العلمححاهيون فححي اعهححامهم لإلسححالميين بالححدعوة نلححى نرامححة ،ولححة
،ينية عقوم على أسا

«الحق اإللهي»؟

لقد عوملت فيما كتهوه في ذل فوجدعه يدور ححول شحههات مححدو،ة ،أسحجلها
بوماهة ،م أر ،عليهاو
 - 1فكححرة «الحاكميححة» التححي هححا،ى بهححا فححي عصححرها نمامححان مححن أ مححة الححدعوة
والفكر ،وهماو أبو األعلى المو،و ،في باكستان ،وسحيد رطحب فحي مصحر
رحمحححه هللا ب .ومؤ،اهحححاو أن الحكحححم هلل ععحححالى ،ولحححيس ألححححد محححن الهشحححر،
فالكون مملكته سهحاهه ،وليس ألحد فيها حكم ،وهه وال معحهو { ِإ ِن ۡٱلُ ُۡمى ُم ِإ ََّّل
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و .]40

 - 2كلمة رالها سيدها عثمان رري هللا عنه في حصاره ،فتلقفها الحدكتور فحري
فو،ة ورخمها وجعل منها حجة ال عدحف ،و،عامة ال عنقف ،رالو
ً
عوصحيال رويًحا فحي
«لكن األمر المؤكد أن هظرية الحكحم بحالحق اإللهحي ،عجحد
مقولححة الخليفححة عثمححان بححن عفححان ،حححين طلححب منححه الثححا رون عليححه أن يعتححزل
الخالفة ،فوجحابهم بالعهحارة التحي أصحلت عصحور الحكحم بحالحق اإللهحي عنحد محن
عالهو «ال وهللا ،نهي لن أهحزع ر،اء سحربلنيه هللا» .وهحي العهحارة التحي ورحعت
الفكر السياسي اإلسالمي كله عند مفترب طرب ،بين أغلهية عوخذ برأ عثمحان
رري هللا عنه في أن هللا سهحاهه وععالى هو الذ يولي الخليفحة ،ومحن حم فحال
ححق للرعيححة فححي هححزع اإلمححام مححن مكححان رفعححه هللا نليححه ،وأرليححة عححرى أن األمححة
مصحدر السحلطات ،هححي التحي عححولى وهحي التحي ععححزل ،وهحو الححرأ الحذ عهنححاه
المعتزلححة فيمححا بعححد ،ولعححل فححي عسححميتهم بالمعتزلححة ،لح ً
حيال علححى مور ح الدولححة
اإلسالمية منهم ومورفهم منها» .ا هـ.
 - 3كلمة أخحرى عنسحب نلحى أبحي جعفحر المنصحور ،الخليفحة العهاسحي ،فهعحد أن
اسححتولى العهاسححيون علححى زمححام الملح  ،وأصححهح األمححر بويححديهم بعححد سححقوط
،ولة بني أمية ،حيث رال في خطهة له بمكةو «أيها النا  ،نهمحا أهحا سحلطان
هللا فححي أررححه ،أسوسححكم بتوريفححه وعسححديده وعوييححده ،وحارسححه علححى مالححه،
أعمل فيه بمشي ته ونرا،عحه ،وأعطيحه بنذهحه ،فقحد جعلنحي هللا عليحه ً
رفحال ،نن
شاء أن يفتحني فتحني إلعطا كم ورسم أرزاركم ،ونن شاء أن يقفلني عليهحا
أرفلني».
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 - 4عجربححة الثححورة اإليراهيححة المعاصححرة ،حيححث يقححوم علححى الحكححم فيهححا رجححال
الدين هنام ،وعلى رأسهم رجل الحدين األكهحر عنحدهم آيحة هللا الخمينحي ،حم
عا ألول وهلحةو أن الحكحم هنحام حكحم ،ينحي بححت.
خليفته ،مما يعطي اهطها ً
وأن أ حكم نسالمي يقوم عندها سحيكون هسحخة محن الحكحم اإليراهحي القحا م
عندهم.
فكرة الحاكمية ومدى صلتها بالدولة الدينيةو
ولنهدأ بمنارشة فكرة «الحاكمية» التي زعم زاعمحون أههحا ال عحوعي نال بدولحة
،ينية.
والحق أن فكرة الحاكمية أساء فهمها الكثيرون ،وأ،خلوا في مفهومها ما لحم
ير،ه أصحابها .وأو ،أن أههه هنا على جملة مالحظات حول هذه القضيةو
هل هي فكرة الخواري؟
 - 1المالحظححة األولححىو أن أكثححر مححن كتهححوا عححن «الحاكميححة» التححي هححا،ى بهححا
المححححو،و ،وأخححححذها عنححححه سححححيد رطححححب ،ر،وا أصححححل هححححذه الفكححححرة نلححححى
«الخواري» الذين اعترروا على علي بن أبي طالحب ررحي هللا عنحه فحي
رهوله فكرة التحكيم من أساسحها ،ورحالوا كلمحتهم الشحهيرةو «ال حكحم نال هلل»
ور ،علحيهم اإلمحام بكلمتححه التاريخيحة الهليغححة الحكيمحة ححين رححالو كلمحة حححق
يرا ،بها باطل! هعم ،ال حكحم نال هلل ،ولكحن هحؤالء يقولحونو ال نمحرة نال هلل!
وال بد للنا

من أمير بر أو فاجر!

وهذا المعنى السحاذي للحكحم أو الحاكميحة أصحهح فحي ذمحة التحاري  ،ولحم يعحد
أحد يقول به ،حتحى الخحواري أهفسحهم ومحا عفحرع عحنهم محن الفحرب ،فهحم طلهحوا
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اإلمارة وراعلوا في سهيلها ،وأراموهحا بالفعحل ،فحي بعحف المنحاطق ،فتحرات محن
الزمان.
أمححا الحاكميححة بححالمعنى التشححريعي ،ومفهومهححاو أن هللا سححهحاهه هححو المشححرع
لخلقه ،وهو الحذ يحومرهم وينهحاهم ،ويححل لهحم ويححرم علحيهم ،فهحذا لحيس محن
ابتكار المو،و ،وال سيد رطب ،بل هو أمر مقرر عند المسلمين جميعًا .ولهذا
لححم يعتححرح علححي ررححي هللا عنححه علححى المهححدأ ،ونهمححا اعتححرح علححى الهاعححث
والهد

المقصو ،من وراء الكلمة .وهذا معنىو «كلمة حق يحرا ،بهحا باطحل».

فمعنى «أهها حق»و أهها صحيحة في ذاعها ،والهاطل هو ما يرا ،بها.
الحاكمية عند علماء أصول الفقهو
ورد بحث في هحذه القضحية علمحاء «أصحول الفقحه» فحي مقحدماعهم األصحولية
التي بحثوا فيها عن الحكم الشرعي ،والحاكم ،والمحكوم به ،والمحكوم عليه.
فها هحن هجد نما ًما مثل أبي حامد الغزالي يقحول فحي مقحدمات كتابحه الشحهير
«المستصحفى محن علححم األصحول» عححن «الحكحم» الحذ هححو أول مهاححث العلححم،
وهو عهارة عن خطاب الشرع ،وال حكم رهل ورو ،الشرع ،وله ععلق بالححاكم
وهححو الشححارع ،وبححالمحكوم عليححه ،وهححو المكل ح  ،وبححالمحكوم فيححه ،وهححو فعححل
المكل ...
م يقولو «وفي الهححث عحن الححاكم يتهحين أن «ال حكحم نال هلل» وأن ال حكحم
للرسول ،وال للسيد على العهد ،وال لمخلوب على مخلوب ،بل كل ذل حكم هللا
ععالى وورعه ال حكم لغيره»(.)55
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )55المستصفىو  8/1طه ،ار صا،ر بهيروت ،مصورة عن طهعة بوالب.
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ححم يعححو ،نلححى الحححديث عححن «الحححاكم» وهححو صححاحب الخطححاب الموجححه نلححى
المكلفين ،فيقولو «أما اسحتحقاب هفحوذ الحكحم فلحيس نال لمحن لحه الخلحق واألمحر،
فنهما النافذ حكم المال علحى مملوكحه ،وال مالح نال الخحالق ،فحال حكحم وال أمحر
نال له ،أما النهي صلى هللا عليه وسحلم  ،والسحلطان السحيد واألب والحزوي ،فحنذا
أمروا وأوجهحوا لحم يجحب شحيء بنيجحابهم ،بحل بنيجحاب محن هللا ععحالى طحاعتهم،
ولوال ذل لكحان كحل مخلحوب أوجحب علحى غيحره شحي ًا ،كحان للموجحب عليحه أن
يقلب عليه اإليجاب ،نذ ليس أحدهما أولى من اآلخر ،فحنذن الواجحب طاعحة هللا
ععالى ،وطاعة من أوجب هللا ععالى طاعته»(.)56
الحاكمية التي ،عا نليها المو،و ،ورطبو
 - 2المالحظحححة الثاهيحححةو أن «الحاكميحححة» التحححي رحححال بهحححا المحححو،و ،ورطحححب،
وجعالها هلل وحده ،ال ععني أن هللا ععالى هو الذ يولي العلماء واألمحراء،
يحكمحون باسححمه ،بححل المقصححو ،بهححا الحاكميححة التشححريعية فحسححب ،أمححا سححند
السلطة السياسية فمرجعه نلى األمة ،هي التحي عختحار حكامهحا ،وهحي التحي
عحاسههم ،وعرارههم ،بل ععزلهم .والتفريق بين األمرين مهم والخلح بينهمحا
موهم ومضلل ،كما أشار نلى ذل الدكتور أحمد كمال أبو المجد ،بحق.
فليس معنى الحاكمية الدعوة نلى ،ولة يورراطيحة ،بحل هحذا محا هفحاه كحل محن
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )56المستصفىو  - 83/1طه ،ار صا،ر بهيروت ،مصورة عحن طهعحة بحوالب .وفحي فحواعح
الرحمححوتو مسححولةو ال حكححم نال مححن هللا ععححالى ،بنجمححاع األمححة ال كمححا فححي كتححب بعححف
المشاي  ،نن هذا عندها ،وعند المعتزلحة الححاكم العقحل ،فحنن هحذا ممحا ال يجتحرئ عليحه أححد
ممن يدعي اإل سالم ،بل نهما يقولونو نن العقل معر لهعف األحكام اإللهية ،سحواء ور،
به الشرع أو ال ،وهحذا محو ور عحن أكحابر مشحايخنا أيضًحا «يعنحي الماعريديحة» ( -ص )25
م المستصفى.
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سيد رطب والمو،و ،رحمه هللا ب.
أما سيد رطب فقال في «معالمه»و
كالم سيد رطب عن الحاكميةو
«ومملكة هللا فحي األرح ال عقحوم بحون يتحولى الحاكميحة فحي األرح رجحال
بوعياههم  -هم رجحال الحدين  -كمحا كحان األمحر فحي سحلطان الكنيسحة ،وال رجحال
ينطقون باسم اآللهة ،كما كان الحال فيما يعر باسم «الثيورراطية» أو الحكحم
اإللهي المقد !! ولكنها عقحوم بحون عكحون شحريعة هللا هحي الحاكمحة ،وأن يكحون
مر ،األمر نلى هللا وفق ما ررره من شريعة مهينة».
كالم المو،و ،في الحاكمةو
وأما المو،و ،فقد أخذ بعف النا

جز ًءا من كالمه وفهموه على غير محا

يريححد ،ورعهححوا عليححه أحكا ًمححا وهتححا ج لححم يقححل بهححا ،وال عتفححق م ح سححا ر أفكححاره
ومفحححاهيم ،عوعحححه ،التحححي فصحححلها فحححي عشحححرات الكتحححب والرسحححا ل والمقحححاالت
والمحاررات .وهذا ما يحدن م كالم هللا ععالى وكالم رسوله ،نذا أخذ جحزء
ً
معزوال عن سياره وسهاره ،وعن غيره مما يكمله أو يهينه أو يقيحده ،فكيح
منه
بكالم غيرهما من الهشر؟
فقد ذكر المو،و ،خصا ل الديمقراطية الغربية م رالو وأهحت عحرى أههحا
ليست من اإلسالم في شيء .فال يصح نطالب كلمة «الديمقراطية» على هظحام
ععهيحححرا كلمحححة «الحكومحححة اإللهيحححة أو
الدولحححة اإلسحححالمية ،بحححل أصحححدب منهحححا
ً
الثيورراطية».
ححم اسححتدرم فقححالو «ولكححن الثيورراطيححة األوروبيححة عختل ح عنهححا الحكومححة
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اإللهية «الثيورراطية اإلسالمية» اختالفًا كليًحا ،فحنن أوروبحا لحم ععحر
التي عقوم فيهحا طهقحة محن السحدهة مخصوصحة يشحرعون للنحا

منهحا نال

راهوهًحا محن عنحد

أهفسهم( )57حسحب محا شحاءت أهحوادهم وأغرارحهم ،ويسحلطون ألحوهيتهم علحى
عامة أهل الهال ،متسترين وراء القاهون اإللهي ،فمحا أجحدر مثحل هحذه الحكومحة
أن عسمى بالحكومة الشيطاهية منها بالحكومة اإللهية»!
وأما الثيورراطية التي جاء بها اإلسالم فحال عسحتهد بومرهحا طهقحة محن السحدهة
أو المشاي  ،بل هي التي عكحون فحي أيحد المسحلمين عامحة ،وهحم الحذين يتولحون
أمرها والقيام بش وهها وفق ما ور ،به كتاب هللا وسنة رسوله.
ولححح ن سحححمحتم لحححي بابتحححداع مصحححطلح جديحححد آل حححرت كلمحححة «الثيورراطيحححة
الديمقراطية» أو «الحكومة اإللهية الديمقراطية» لهذا الطراز من هظم الحكحم؛
ألهه رد خول فيها للمسلمين حاكمية شعهية مقيدة .وذل عحت سلطة هللا القاهرة
وحكمه الذ ال يغلب ،وال عتول السحلطة التنفيذيحة نال بحلراء المسحلمين وبيحدهم
يكون عزلها من منصهها ،وكذل جمي الش ون التي يوجحد عنهحا فحي الشحريعة
حكم صريح ال يقط فيها بشيء نال بنجماع المسلمين.
وكلما مست الحاجة نلى نيضاح راهون أو شرح هل من هصوص الشحرع،
ال يقوم بهياهه طهقة أو أسرة مخصوصة فحسب ،بحل يتحولى شحرحه وبياهحه كحل
من بل ،رجة االجتها ،من عامة المسلمين.
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )57لم يكن عند الهابوات والقساوسة المسيحين شيء من الشحريعة نال محواعظ خلقيحة محو ورة
عححن المسححيح سسححس ،وألجححل ذل ح كححاهوا يشححرعون القححواهين حسححب مححا عقتضححيه شححهوات
أهفسهم ،م ينفذوهها في الحهال ،رحا لين نههحا محن عنحد هللا ،كمحا ور ،فحي التنزيحل {إَ َ ۡيى  ٞلَِِّى َِيلَ
ٱَّلل} [الهقرةو  - ]79المو،و،و .
ۡ ِۡأ َ ۡيلِي َِمۡ ال ُ َّم يَ ُ لُ نَ َٰ َََۡا مِ ۡل مِن ِل َّ ِ
يَ ۡم ُُُ نَ ۡٱل ِم َٰ َ َ
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فمححن هححذه الوجهححة يعححد الحكححم اإلسححالمي «،يمقراطيًححا» .فهححذا مححا يفهححم مححن
مجموع كالم المو،و ، ،ونن كان لنا عحفحظ علحى عسحميته الحكومحة اإلسحالمية
« يورراطيححة» لمححا فيححه مححن نيهححام التشححابه بححـ «الثيورراطي حات» المعروفححة فححي
التاري  ،ونن هفى هو ذل .
الحاكمية المقصو،ة هي الحاكمية العلياو
 - 3المالحظحة الثالثحةو أن الحاكميحة التشححريعية التحي يجحب أن عكحون هلل وحححده،
وليست ألحد من خلقه ،هي الحاكمية «العليا» و«المطلقحة» التحي ال يححدها
وال يقيدها شيء ،فهي من ،ال ل وحداهية األلوهية.
وهذه الحاكميحة  -بهحذا المعنحى  -ال عنفحي أن يكحون للهشحر رحدر محن التشحري
أذن به هللا لهم .نهما هي عمن أن يكحون لهحم اسحتقالل بالتشحري غيحر محوذون بحه
مححن هللا ،وذل ح مثححل التشححري الححديني المحححف ،كالتشححري فححي أمححر العهححا،ات
بنهشححاء عهححا،ات وشححعا ر مححن عنححد أهفسححهم ،أو بالزيححا،ة فيمححا شححرع لهححم باعهححاع
الهوى .أو بالنقل منه ك ًما أو كيفًا ،أو بحالتحري والتهحديل فيحه زماهًحا أو مكاهًحا
أو صورة .ومثل ذل التشري فحي أمحر الححالل والححرام ،كحون يحلحوا محا ححرم
عحا
هللا ،أو يحرموا ما أحل هللا ،وهو ما اعتهره النهي صحلى هللا عليحه وسحلم هو ً
ىولُۡمۡ
من «الربوبية» وفسر به رولحه ععحالى فحي شحون أهحل الكتحابو {ٱت َّ َِىَُواْ أ َ ۡكَُ َ

َّلل} [التوبةو .]31
ون ٱ َّ ِ
َو ُل ۡۡ َٰ َُنََُمۡ أ َ ۡل َۡوۡو ِمل د ُ ِ
وكححذل التشححري فيمححا يصححا،م النصححوص الصحححيحة الصححريحة ،كححالقواهين
التححي عقححر المنكححرات ،أو عشححي الفححواحن مححا دهححر منهححا ومححا بطححن ،أو ععطححل
الفرا ف المحتمة ،أو علغي العقوبات الالزمة ،أو عتعدى حدو ،هللا المعلومة.
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أما فيما عدا ذل فمن حق المسلمين أن يشحرعوا ألهفسحهم .وذلح فحي ،ا حرة
ً
أصحال وهحو كثيحر ،وهحو المسحكوت عنحه الحذ جحاء فيحه ححديثو
ما ال هل فيه
«ومو مت منن إَ ما »( )58وهو يشمل منطقة فسيحة من حياة النا .
ومثل ذل ما هل فيه على المها،ئ والقواعد العامحة ،ون األحكحام الجز يحة
والتفصيلية كما في رضية «الشورى».
ومن م يستطي المسلمون أن يشرعوا ألهفسهم بنذن محن ،يحنهم فحي منحاطق
واسحححعة محححن حيحححاعهم االجتماعيحححة واالرتصحححا،ية والسياسحححية ،غيحححر مقيحححدين نال
بمقاصححد الشححريعة الكليححة ،ورواعححدها العامححة .وكلهححا عراع حى جلححب المصححالح،
و،رء المفاسد ،ورعاية حاجات النا

أفراً،ا وجماعات.

ححرا محححن القحححواهين التفصحححيلية المعاصحححرة ال عتنحححافى مححح الشحححريعة فحححي
وكثيح ً
مقاصدها الكلية ،وال أحكامها الجز ية ،ألهها رامحت علحى جلحب المنفعحة ،و،فح
المضرة ،ورعاية األعرا السا دة.
وذل مثحل رحواهين المحرور أو المالححة أو الطيحران ،أو العمحل والعمحال ،أو
الصحة أو الزراعة ،أو غير ذل مما يدخل فحي بحاب السياسحة الشحرعية ،وهحو
باب واس (.)59
ومن ذل عقييد المهاحات عقييدًا جز يًا ومؤرتًا ،كما من سيدها عمر الذبح في
بعف األيام ،وكما كره لهعف الصححابة الحزواي محن غيحر المسحلمات حتحى ال
يقتد بهم النا  ،ويكون في ذل فتنة على المسلمات.
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )58رواه الحاكم من حديث أبي الدر،اء وصححه ووافقه الذههي.
( )59اهظر كتابناو شريعة اإلسالم صالحة للتطهيق في كل زمان ومكان.

من فقه الدولة في اإلسالم

81

واألسححتاذ المححو،و - ،وهححو أشححهر مححن هححا،ى بالحاكميححة ،وعشححد ،فيهححا  -رححد
جعل للنا

متسعًا في التشري فيما وراء القطعيحات واألحكحام الثابتحة والححدو،

المقررة .وذل عن طريق عوويل النصوص وعفسحيرها ،وعحن طريحق القيحا ،
وطريق االستحسان ،وطريق االجتها.)60(،
مقولة عثمان رري هللا عنهو
أما عثمان رري هللا عنه ،فلم يزعم يو ًما محن األيحام أهحه يحكحم بححق نلهحي.
والثابت أهحه بويح محن المسحلمين علحى أن يحكحم بكتحاب هللا وسحنة رسحوله ،وأن
يسير سيرة الشيخين رهله.
وليس في سحيرعه ررحي هللا عنحه ،وال فحي أروالحه محا يؤيحد ،عحوى أهحه كحان
يحكم في األرح باسم السماء ،بل روى عنه رولهو «أمر ألمركم عه ».
وحين حار عليحه محن حار محن الغارحهين والطا شحين ،وأهكحروا عليحه بعحف
أمور من سيرعه في الرعية  -أشاعها من أشاعها من أعداء اإلسالم ،وصحدرها
من صدرها من المغرر بهم من المسلمين  -لم يقل لهمو نن معي حقًا نلهيًا أحكحم
عحا مجيحدًا،
به ،فليس لكم نال أن عذعنوا ،بل ،اف عحن هفسحه وعحن عصحرفاعه ،فا ً
بالمنطق العلمي والموروعي ،ال بو ،عوى أخرى.
وأما ععهيرو «رميل سحربلنيه هللا ال أخلعحه» ،فقحد ريحلو نهمحا رحال ذلح  ،ألن
النهي صلى هللا عليه وسلم أوصاه بحذل فحي ههحوءة محن ههحوءات الغيحب ،حيحث
رححال لححهو «إن

لعِىىن ي تصىىخ ت صىىو إ ى ن ألاد أكىىل مِ ى ِِعىىن إ ى

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )60اهظرو مجموعة «هظرية اإلسالم وهديه فحي السياسحة والقحاهون والدسحتور» (ص )171
وما بعدها.
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تِِعن» « الن مرات»( .)61وهنا يكحون مورفحه مورح

امتثحال وعنفيحذ لوصحية

النهي صلى هللا عليه وسلم  ،وعوجيهه له.
ونذا لم يصح ذل  -عنحد بعحف النحا

 -فهحو نهمحا يقصحد بكلمتحه أال عصحهح

الخالفة ألعوبة في يد الطا شين والمتعجلين ،الذين عحركهم روى خفيحة ،عسحتغل
حماسهم وهم ال يشعرون.
ومن المعلوم الذ ال ش فيه أن الحذين طحالهوه بحالتخلي عحن منصحهه ليسحوا
هم أهل الحل والعقد ،الذين هم أولو األمر ،وأصحاب الشون فحي هحذه القضحية،
حتى يسلم الخليفة لهم ،وينزل على رأيهم.
صحا رمصحه هللا
وفيما ذكره الطهر وابن كثير وغيرهماو أهه أبحى ينحزع رمي ً
نيححاه  -وهححو الخالفححة  -ويتححرم أمححة محمححد يعححدو بعضححها علححى بعححف ،ويححولي
«السفهاء والغوغاء» ومن يختاروهه هم ،فيق الهري ،ويفسد األمر(.)62
«فعثمان بن عفان  -ذل الخليفة المظلوم  -كان يتحدن عن بيعة لحه ،وكحان
يعلم أن الذين بايعوه لم ينقضوا بيعته  -وأن الذين خرجوا عليه وطحالهوا بخلعحه
كاهوا رلة من الغارحهين أو الطا شحين ،وكحان يحرى بعينيحه هحذر فتنحة عهحد ،كيحان
األمة ،وعندما رفف أن يستجيب للخحارجين علحى خالفتحه ،فنهحه رحرر أن يقحدم
هفسححه فححداء وررباهًححا .وكححان بوسححعه أن يسححتنفر مؤيديححه ليصححدوا الخححارجين .نذ
عجم ح بهابححه كثيححر مححن أبطححال الصحححابة وأبنححا هم مححن المهححاجرين واألهصححار،
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )61رواه اإلمام أحمحد والترمحذ وحسحنه ،وابحن ماجحه عحن النعمحان بحن بشحير عحن عا شحة -
ذكر ذل ابن كثير في الهداية والنهاية ( - )208 ،181 ،180/17طه مكتهة المعحار -
بهيروت.
( )62الهداية والنهاية  -المصدر السابق.
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وجاءه الحسن والحسين وعهد هللا بن عمحر ،ليقفحوا نلحى جحواره ويحدافعوا عنحه،
لكنححه رححال لمححن حولححهو ال حاجححة لححي فححي ذل ح  ،ومن ح مححن سححل السححيو بححين
المسلمين ،م اعجه نلى هللا ومضى يقرأ القرآن ،حتى ،خلوا عليه ورتلوه!
هل يمكن أن عحمل مقولحة ذلح الشحهيد العظحيم بوههحا احتمحاء بحالحق اإللهحي
لفححرح السححلطان علححى النححا ؟ وهححل يقهححل عقح ًحال أن يتمس ح حححاكم بححالتفويف
اإللهي  -كما يصوروهه  -م يقدم هفسه نلى الشها،ة راريًا مرريًا»؟!(.)63
وأمححا رححول الححدكتور فححري فححو،ةو «نن كلمححة سححيدها عثمححان ورححعت الفكححر
السياسححي اإلسححالمي كلححه ،عنححد مفتححرب طححرب ،بححين أغلهيححة عوخححذ بححرأ عثمححان
رري هللا عنه في أن هللا سهحاهه وععالى هو الذ يولي الخليفحة ،ومحن حم فحال
ححق للرعيححة فححي هححزع اإلمححام مححن مكححان رفعححه هللا نليححه ،وأرليححة عححرى أن األمححة
مصحدر السحلطات ،هححي التحي عححولي وهحي التحي ععححزل ،وهحو الححرأ الحذ عهنححاه
المعتزلححة فيمححا بعححد .ولعححل فححي عسححميتهم بالمعتزلححة ،لح ً
حيال علححى مور ح الدولححة
اإلسالمية منهم ومورفهم منها».
فهو رول من يجهل اإلسالم ،ويجهل عاريخه ،ويجهل القيا،ات الفكرية فيحه،
أو فهمه فه ًما مشو ً
شا اختل فيه القصور واعهاع الهوى.
والوار أن كالمه مر،و ،من عدة أوجهو
ً
أوالو نن جمهور األمة  -وعلى رأسهم أهل السنة  -يرون أن من حق األمة
 بل من واجهها  -ممثلحة فحي أهحل الححل والعقحد أن عختحار اإلمحام ،وأن عحاسحههوعقومححه ،بححل وععزلححه ،نذا لححم يترعححب علححى ذل ح منكححر أكهححر مححن وجححو،ه ،وأن
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )63من مقال األستاذ فهمي هويد «أكذوبة الحكم اإللهي» بصحيفة األهرام.
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كفرا بوا ًحا عندها فيه من هللا برهان .هذا هو رأ
مقاومته واجهة نذا رأت منه ً
جمهور األمة ،وليس رأ أرلية فيها كم زعم الكاعب! حتى علي عهد الرازب -
الذ ينقل عنه فو،ة  -لم يسعه نال أن يقرر من الناحية النظريةو أن األصل في
الخالفححة عنححد المسححلمين أن عكححون راجعححة نلححى اختيححار أهححل الحححل والعقححد ،نذ
اإلمامة عقد يحصل بالمهايعة من أهحل الححل والعقحد لمحن اختحاروه نما ًمحا لألمحة
بعدالته بينهم(.)64
اهيًحاو نن الكاعحب خلح خل ً
طحا فارح ًحا بححين هسحهة أفعحال العهحا ،نلحى هللا ععححالى
باعتهاره صاحب المشي ة العليا في الكون ،وهو ما يدل عليه مثحل رولحه ععحالىو
{ت ُ ۡؤتِي ۡٱل ُت ِۡخَ َمل تََُو َُ َوت َ ِنتعُ ۡٱل ُت ِۡخَ ِمتَّىل تََُىو َُ َوت ُ ِع ُّىت َمىل تََُىو َُ َوتُى َِ ُِّۚ َمىل تََُىو َُ}

[آل عمححرانو  .]26وهححو مححذهب أهححل السححنة وجمهححور المسححلمين  -وبححين مس ح ولية
العها ،عن أعمالهم ،ونن كاهت بمشي ة هللا ععالى وخلقه ،خالفًا للمعتزلة.
فوهحل السحنة جميعًححا يحرون أن مشحي ة هللا ععححالى ورحدره ال يسحقطان مسح ولية
اإلهسحححان .ولهحححذا فحححرح األمحححر بحححالمعرو والنهحححي عحححن المنكحححر ،وشحححرعت
العقوبات ،وسن الثواب والعقاب ،ورامت سوب الجنة والنار.
أما ما هسهه نلى المعتزلة ،وما اعتهره سهب عسميتهم ،فحذل ا،عحاء ال أصحل
لحه ،وال ،ليححل عليحه ،ولححم يقحل بححه أححد مححن محؤرخي الفححرب اإلسحالمية رححدي ًما أو
ححديثًا ،ال ابححن حححزم ،وال الشهرسححتاهي ،وال الهغحدا ،رححدي ًما ،وال أحمححد أمححين -
فححي فجحححر اإلسحححالم ورححححاه  -وال غيحححره ممححن كتحححب عحححن المحححذاهب والفحححرب
الكالمية ،وما أكثرهم.
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )64اإلسالم وأصول الحكم لألستاذ على عهد الرازب (ص .)24
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ومححن المؤس ح أن المعتزلححة حححين صححارت لهححم ،ولححة وصححولة  -فححي زمححن
المححومون والمعتصححم والوا ححق  -هححم الححذين أسححكتوا صححوت المعاررححة بالسححياط
والتعذيب والزي في السجون ،كما سجله التحاري علحيهم فحي المحنحة المعروفحة
بمحنة «خلحق القحرآن» .وحسحههم محا صحنعوه باإلمحام الجليحل الممحتحن الصحابر
الشام و أحمد بن حنهل رري هللا عنه.
الثًاو نن الذين اروا على ذ النورين عثمان رري هللا عنه ،لم يكوهوا هم
جمهور األمة ،وال أهل الرأ والمكاهة فيها ،بل جماعة من «الغوغاء»  -كمحا
وصحححفهم المؤرخحححون  -اسحححتغلهم آخحححرون محححن ذو األهحححواء ،ومحححن الكا حححدين
لإلسالم في الخفاء .ورد كان هؤالء هواة للذين رحالوا بعحد ذلح باهحصحار الحكحم
في ساللة خاصة عتوار ه بحكم «الحق اإللهي» خرو ًجا على الخح اإلسحالمي
العام.
مقولة المنصورو
أما مقولة المنصور فقد هقلهحا الكاعحب عحن مؤلح

كتحاب «اإلسحالم وأصحول

الحكم» الذ أشار في حاشيته نلحى هقلهحا محن كتحاب «العقحد الفريحد فحي األ،ب»
البن عهد ربه األهدلسحي .فهحل يصحح  -كمحا يقحول األسحتاذ الحدكتور عهحد الحميحد
متولي  -أن ععد كتب األ،ب في عدا ،المراج في المسحا ل الفقهيحة()65؟ وعلحى
فرح هوعها عحن المنصحور  -وهحذا محا ال يثهتحه أ بححث أو عمححيل  -فنهمحا
هي كلمة هو را لها ،ال يؤخذ منها حكم وال عوجيه .فلسحنا محومورين باعهحاع سحنة
المنصور ،وال روله حجة في ،ين هللا ،فقوله مر،و ،عليه.
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )65مهحححا،ئ هظحححام الحكححححم فحححي اإلسحححالم (ص  - )190الطهعححححة الثاهيحححة  -منشحححوة المعححححار
باإلسكندرية.
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هححذا لححو أخححذها بالكلمححة علححى داهرهححا ،وحملناهححا هنححا علححى أسححوأ محمححل،
والحقيقححة أن الكلمححة عحتمححل التوويححل ،وأن المححرا ،منهححا أهححه يمثححل شححرع هللا فححي
األرح ،وعنفيذ حكمه في خلقه ،ال أن معه حقًا نلهيًا يحكم به.
كيح ورحد رأينحا فححي المسحلمين محن يعظححه ويحومره وينهحاه ،فلححم يقحل لهحمو أهححا
معصوم من الخطو ،أو معي حق نلهي ،أو هحو ذل من العهارات؟
بل رأينا من القضاة من يرفف أوامحره ،ويقضحي بمحا يحرى أهحه الححق ،فلحم
يصن معه شي ًا .أخري ابن عسحاكر فحي عاريخحه عحن عهحد هللا بحن صحالح رحالو
كتححب المنصححور نلححى سححوار بححن عهححد هللا رارححي الهصححرةو اهظححر األرح التححي
عخاصم فيها فالن القا د ،وفالن التاجر ،فا،فعهحا نلحى القا حد ،فكتحب نليحه سحوارو
نن الهينة رد رامت عند أهها للتحاجر ،فلسحت أخرجهحا محن يحده نال بهينحة ،فكتحب
نليه المنصورو وهللا الذ ال نله نال هحو لتحدفعنها نلحى القا حد ،فكتحب نليحه سحوارو
وهللا الذ ال نله نال هو ال أخرجنها من يد التحاجر نال بححق ،فلمحا جحاءه الكتحاب
رالو مألعها وهللا ً
عدال ،وصار رضاعي عر،هي نلى الحق!
وأخري عن همير المحدهي رحالو رحدم المنصحور المدينحة ،ومحمحد بحن عمحران
الطلحححي علححى رضححا ه ،وأهححا كاعهححه ،فاسححتعدى الجمححالون علححى المنصححور فححي
شححيء ،فححومرهي أن أكتححب نليححه بالحضححور وبنهصححافهم ،فاسححتعفيت فلححم يعفنححي،
فكتهححت الكتححاب ححم ختمتححه ،ورححالو وهللا ال يمضححي بححه غيححرم ،فمضححت بححه نلححى
الربي  ،فدخل عليه م خري ،فقال للنا و نن أمير المؤمنين يقول لكحمو نهحي رحد
،عيت نلى مجلس الحكم ،فال يقومن معي أحد ،م جاء هو والربي  ،فلم يقحم لحه
القارحي ،بحل ححل ر،اءه واحتهحى بحه ،حم ،عحا بالخصحوم ،فحا،عوا ،فقضحي لهححم
على الخليفة ،فلما فرغ رال له المنصورو جزام هللا عحن ،ينح أحسحن الجحزاء!
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رد أمرت ل بعشرة آال ،ينار.
ورال عهد الحرحمن بحن زيحا ،بحن أهعحم اإلفريقحيو كنحت أطلحب العلحم مح أبحي
جعفر المنصور رهل الخالفة ،فو،خلني منزلحه ،فقحدم نلحي طعا ًمحا ال لححم فيحه حم
رحالو يحا جاريحة ،عنححدم حلحواء؟ رالحتو ال .رححالو وال التمحر؟ رالحتو ال ،فاسححتلقى
ىف ت َ ۡع َتُِى نَ }
س َٰ َلُّۡمُمۡ أَن ي َُۡ ِِخَ َ
وررأو { َ
م َ
ق إَ َنمُ َىر َك ۡ َ
ملُوَّ كُمۡ َويَ ۡسى َ ِۡ ِِاَمُمۡ إِىي ۡٱۡل َ ۡل ِ
[األعحرا

و  ،]129فلما ولي الخالفة وفدت نليه فقحالو كيح سحلطاهي محن سحلطان

بني أمية؟ رلتو ما رأيت في سلطاههم من الجحور شحي ًا نال رأيتحه فحي سحلطاه ،
فقالو نها ال هجد األعوان ،رلتو رال عمر بن عهد العزيحزو نن السحلطان بمنزلحة
فحاجرا أعحوه
برا أعوه بهرهم ،ونن كان
ً
السوب يجلب نليها ما ينفق فيها ،فنن كان ً
بفجورهم ،فوطرب.
ً
جلحيال،
وذكره باهلل أحد الرعية يو ًما وهو يخطب ،فقالو مرحهًا! لقد ذكحرت
وخوفت عظي ًمحا .وأعحوذ بحاهلل أن أكحون ممحن نذا ريحل لحهو اعحق هللا أخذعحه العحزة
باإل م!
ذكر ذل كله الحافظ السيوطي في كتابهو «عاري الخلفاء»(.)66
فهل يعد مثل هذا الخليفة أو الملح حاك ًمحا بحالحق اإللهحي ،كمحا رحد يشحتم محن
عل الخطهة التي رالها ،نن صحت عنه؟!
ومن ررأ كتاب «الخراي» ألبي يوس  ،ورد ألفه لحفيد المنصور  -هحارون
الرشححيد أعظححم خلفححاء العهاسححيين وأشححهرهم  -وعومححل مححا حفححل بححه مححن الوصححايا
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )66اهظر عرجمة المنصور من «عحاري الخلفحاء» للسحيوطي (ص  - )253 - 241طهح ،ار
الفكر  -بيروت.
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واألحكام ،وما استند نليحه محن األحا،يحث واآل حار  ...يحورن عمحام اليقحين ،بهحراءة
العهاسيين مما عقوله عليهم المتقولون.
والوارححح أن ،عحححوى الحكحححم بحححالحق اإللهحححي أبعحححد محححا عكحححون عحححن الشحححرع
اإلسالمي ،وعن الفكر اإلسالمي ،وعن الحس اإلسالمي ،ولهحذا ال وجحو ،لهحا
في عاري الحكم الفعلي عند المسلمين.
عجربة الثورة اإليراهيةو
فنذا جاوزها ورحا التحاري التحي عمحح بهحا هحؤالء  -وهحي ال ععحدو كلمتحين
ريلتا فحي مناسحهات خاصحة ،همحا كحل محا عثحروا عليحه خحالل أربعحة عشحر ررهًحا
مرت على األمة  -وج نا نلى الوار الحارر ،لم هجد عنحدهم سحوى االسحتدالل
بالتجربة اإليراهية وريامها على حكم «اآليات» أو «الماللي» كما يسمون.
وال يخفححى علححى ،ار

منص ح أن االسححتدالل بالور ح اإليراهححي فححي هححذا

المقام استدالل منقوح من عدة هواحو
فححالحكم فححي المححذهب اإليراهححي الشححيعي مخححال

لححه عنححد أهححل السححنة ،وهححم

جمهور المسلمين.
والخح الشحيعي فحي هحذه القضحية معحرو بمخالفتحه لخح الفكحر اإلسححالمي
العام ،في مجال العقيدة ،وفي مجال الفقه.
فاإلمامحة عنححدهم محن مسححا ل العقيححدة واألصحول .وهححي عنححد أهحل السححنة مححن
مسا ل العمل والفروع.
اإلمامة أصلها عندهم النل ،وأصلها عندها االختيار.
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يخطت ويصيب.

اإلمام عندهم يرعقي نلى مقام ال يهلغه مل مقرب ،وال ههي مرسل ،واإلمام
عندها يمثله رول الصديقو «نهي وليت عليكم ولست بخيركم» .ورحول عمحر بحن
عهد العزيزو «نهما أها واحد غير أن هللا جعلني أ قلكم ً
حمال».
اإلمحام عنحدهم ال يعحزل ،ألن أححدًا لحم يولححه حتحى يعحزل ،واألمحة عنحدها هححي
التي عمل حق عولية اإلمام ،فهي التي عمل حق عزله.
هححذا هححو المقححرر عنححدهم اعتقححاً،ا وفق ًهححا ،ولكححن هححل ينطححق وص ح اإلمححام
المعصوم على حكام نيحران اليحوم أم نن اإلمامحة بهحذه األوصحا أمحر عحاريخي
جمد وأغلق بابه ،بغياب اإلمام الثاهي عشر منذ ا نى عشر ررهًا؟
ماذا يقول حكام نيحران اليحوم ،ومحاذا يقحول ،سحتورهم ،ومحاذا يقحول وارعهحم؟
أليس الخميني «نما ًما» له ما لأل محة محن رداسحة ،رحد عصحل بحه نلحى العصحمة أو
عقربه منها؟
يجيب عن ذل األستاذ فهمحي هويحد الكاعحب اإلسحالمي المعحرو
زار نيران عدة مرات ،ولقحي رجالهحا ،و،ر

 -الحذ

أورحاعها ،كتحب فحي ر،ه علحى

«أكذوبة الحكم اإللهي» التي ير،،ها العلماهيون فيقولو
ضحا يحيلوهنحا ،ا ًمحا نلحى التجربحة اإليراهيحة ،باعتهحار أن الحذ يجحر
«هم أي ً
هنام هو من رهيل «الحكم اإللهي» الذ عهاشره السحلطة الدينيحة ،وهحي مقارهحة
ال عخلو من مغالطة ذات وجهينو
الوجحه األولو أههحم يتحححد ون عحن عجربححة أهحل الشحيعة حيححث احتملحت فكححرة
والية الفقيه ،التحي هحي أسحا

النظحام القحا م هنحام ،بينمحا هححن  -و ال حة أربحاع
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مسلمي العالم على األرل  -أهل سنة ،والخال

كهيحر بحين المحذههين فحي مسحولة

اإلمامححة التححي هححي عنححدهم مححن أصححول االعتقححا ،فححي المححذهب وهححي عنححدها مححن
الفروع.
ضحا وال حقًحا
الوجه الثاهيو أن النظام القحا م فحي نيحران لحم يحدع لنفسحه ال عفوي ً
نلهيًححا ،وهححو زعححم لححيس لححه مححن ،ليححل سححوى أن الفقهححاء هححم الححذين يحكمححون
العتهارات سياسية بحتة ،وليسحت ،ينيحة .ولنحذكر أن ريحا،ة الثحورة اهححازت فحي
الهدايحححة لحكحححم السياسحححيين أو المحححدهيين  -نن صحححح الوصححح

 -فكحححان المهنحححد

«بازركان» هو أول ر يس للوزراء وأبو الحسن بني صحدر  -وهحو ارتصحا،
 كان أول ر يس للجمهورية .وأن الحرأ المهكحر كحان يحرى أن يكتفحي الفقهحاءبمجر ،اإلشرا

والتوجيه ،ون التنفيذ ،وعندما لم ينجح التعاون بحين الطحرفين

ً
رجحاال للكهنحوت،
لسهب أو آخحر ،عحولى الفقهحاء السحلطة ال باعتهحارهم سحدهة أو
ولكححن بحسححابهم «أهححل قححة» ،كمححا هقححول فححي الصححياغات السياسححية المعاصححرة،
وهو مسل شا في كل األهظمة الثورية التي هعرفها.
األهم في ذلح أن الشحيعة اإلماميحة يقولحون حقًحا بعصحمة اإلمحام ،ولكحن هحذه
العصحمة عسححب فقح علححى األ محة الحذين هحم مححن سحاللة النهحي صحلى هللا عليححه
وسلم «فاطمة والحسين بزجه أخل» وهو ما هت عندهم ال نى عشر نما ًمحا،
لم يهاشروا الحكم ،واكتفوا بالزعامة الروحية ،ون السياسحة ،حم اختفحى آخحرهم
منذ حوالي  12ررهًا .ويعد في عقيدعهم نما ًما غا هًا .وفحي «عصحر الغيهحة» فحنن
الححذ يهاشححر ريححا،ة المجتم ح الشححيعي يعححد ها هًححا لإلمححام ،ولححه احترامححه باعتهححاره
مرجعًححا ،ينيًححا ،ولكححن لححيس لححه أ هصححيب مححن العصححمة ،التححي اهقطعححت بغيححاب
اإلمحام الثحاهي عشححر ،وهحو محا ينطهحق علحى النظحام السياسححي اإليراهحي الححراهن.

من فقه الدولة في اإلسالم

91

واللقب األصحلي أليحة هللا الخمينحي بصحفته «ها هًحا لإلمحام» لكحن كلمحة «اإلمحام»
سحححرت علحححى األلسحححنة ربمحححا ألههحححا األيسحححر واألسحححهل .وحكومتحححه ال عحاسحححب
معاررححيها باعتهححارهم أعححداء هللا ،ولكححن بحسححهاههم أعححداء للنظححام فق ح  .وبححين
مراج الفقه الشيعي الكهار من يعارح فكرة «والية الفقيه» التحي هحي أسحا
هظححام الخمينححي ،ولححم يكفححر أ مححنهم ،ولححم يحاسححب علححى مورفححه  ...ووزراء
حيرا أمححام مجلححس الشححورى ،ولححيس ألحححد مححنهم
الحكومححة يحاسححهون حسححابًا عسح ً
حصاهة من أ هوع ،حتى نن المجلس أسق سهعة وزراء مرة واحدة وسححب
الثقححة مححنهم ،فححي صححي

عححام  .1984وطهقًححا للدسححتور فححنن ها ححب اإلمححام  -را ححد

الدولة  -ينصب باالهتخحاب ،وكحذل ر حيس الجمهوريحة الحذ يختحار بحاالرتراع
العام  ...األمر الذ ال مجال في دله للقول بون الحكم هنام يتم بحالحق اإللهحي
أو التفويضي» .ا هـ.
هظرا لطهيعتها الخاصة من حيث أصل الفكرة،
على أن التجربة اإليراهية ً -
ومحن حيحث النشحوة والظحرو المحيطحة ،ومحن حيحث القحا مون علحى عطهيقهححا -
عظل لها خصوصيتها التي عحفظ وال يقا

عليها كما يقول الفقهاء ،وال يجحوز

أن يحتج بها على أهل السنة.
ملفات يجب أن عغلقو
ورد ذكرت في عد ،من «كتهي  -ومنهحاو كتحاب «الثقافحة العربيحة اإلسحالمية
بين األصالة والمعاصرة»( - )67أن هنام رضايا يجحب أن عغلحق ملفاعهحا ،ألههحا
رتلت بحثًا ،وعهين فيها الرشد من الغي ،وحصحل فيها الححق ،وعهحين الصحهح
الذ عينين.
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

(( )67ص  )170 - 164هشر مكتهة وههة.
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فال ررورة ألن هظل هل وهدور حولها ،ومحا أحوجنحا نلحى أن هحوفر ورتنحا
وجهدها وفكرها لقضحايا أخحر ،عتطلحب منحا الكثيحر محن الهححث الجحا ،،والدراسحة
العميقة ،والتعاون على عجليتهحا .وأعمارهحا أغلحى وأرصحر محن أن هضحيعها فحي
عوريح الوارح ،وعحصيل الحاصل ،وهشر النشارة!
مِف اللولة أو السَِّٰة اللين ة:
ومححن هححذه القضححايا التححي ينهغححي أن هغلححق ملفهححا وهتفححرغ لغيرهححاو رضحححية
«اإلسالم والدولة الدينية» «الثيورراطية» أو «السلطة الدينية».
فهذه المعركة رد بدأت في عهد الشي محمد عهده م فرح أهطحون صحاحب
مجلة «الجامعة» عن «اإلسالم والسلطة الدينيحة» ،ورحد حسحمها األسحتاذ اإلمحام
رحمححه هللا حححين جعححل مححن أصححول اإلسححالم السححتة فححي نرسححاء العلححم والمدهيححةو
«رلب السلطة الدينية» ال نرامتها وعشييدها! ومح هحذا لحم عحزل عظهحر بحين ححين
وآخر ،كوهها أمر جديد.
أكد األستاذ اإلمام محمحد عهحدهو «أن اإلسحالم هحدم بنحاء علح السحلطة ،ومححا
أ رها ،حتى لحم يهحق لهحا عنحد الجمهحور محن أهلحه اسحم ورسحم ،لحم يحدع اإلسحالم
ألحد بعد هللا ورسوله سحلطاهًا علحى عقيحدة أححد ،وال سحيطرة علحى نيماهحه ،ولحم
يجعل ألحد من أهله أن يحل وال أن يرب ال فحي األرح وال فحي السحماء ،بحل
اإليمان يعتق المؤمن من كل رريحب عليحه فيمحا بينحه وبحين هللا سحوى هللا وححده.
وليس لمسلم  -مهما عال كعهه في اإلسالم  -على آخر  -مهمحا اهحطحت منزلتحه
فيه  -نال حق النصيحة واإلرشا.»،
وعن الححاكم أو ولحي األمحر ،رحال األسحتاذ اإلمحامو «نن الحدين ال يخصحه فحي
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فهحم الكتحاب والعلححم باألحكحام بمزيححة ،وال يرفح بحه نلححى منزلحة ،بححل هحو وسححا ر
طالب الفهم سواء ،نهما يتفارلون بصفاء العقحل ،وكثحرة اإلصحابة فحي الحكحم،
ححم هححو مطححاع مححا ،ام علححى المحجححة ،وههححج الكتححاب والسححنة ،والمسححلمون لححه
بالمرصا ،،فنذا اهحر

عن النهج رحاموا عليحه ،ونذا اعحوي رومحوه بالنصحيحة،

واإلعححذار نليححه ،وال طاعححة لمخلححوب فححي معصححية الخححالق .فححنذا فححارب الكتححاب
والسنة في عمله وجب عليهم أن يستهدلوا بحه غيحره .فاألمحة هحي التحي عنصحهه،
وهي صاحهة الحق في السيطرة عليحه ،وهحي التحي عخلعحه متحى رأت ذلح محن
مصلحتها ،فهو حاكم مدهي من جمي الوجوه»(.)68
هذا ما راله األستاذ اإلمام ،وراله بعده العالمة الشي محمحد بخيحت المطيعحي
مفتي مصر في زمنه في ر،ه على كتاب علي عهد الرازب «اإلسالم وأصحول
الحكم» ،كما ررره العالمتانو محمحد الطحاهر بحن عاشحور شحي علمحاء عحوهس،
ومحمححد الخضححر حسححين شححي األزهححر بعححد فححي مصححر ،فححي هقضححهما للكتححاب
المذكور.
وهو ما أكده بعد ذل كل من كتهوا عن هظام الحكم أو النظحام السياسحي محن
العلماء ،أو الدعاة أو القاهوهيين ،وهم جم غفير(.)69
وم هحذا الورحوح الحاسحم ،أو الحسحم الوارحح ،فحي هحذه القضحية ال يحزال
عيار التغريب  -يمينيه ويساريه  -يهدئ فيها ويعيد.
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )68اهظرو األعمال الكاملة لإلمام محمد عهدهو .287 - 285/3
( )69اهظححر علححى سححهيل المثححال مححا كتهححه األسححاعذةو محمححد يوس ح موسححى ،ومحمححد الصححا،ب
عرجون ،وحسن الهنا ،وعهحد القحا،ر عحو،ة ،وسحيد رطحب ،ومحمحد الغزالحي ،ومحمحد سحليم
وأخيرا ما كتهحه خالحد محمحد خالحد «الدولحة
العوا ،ومحمد أبو فار  ،وعهد الحميد متولي،
ً
معتذرا عما كتهه ردي ًما في كتابه «من هنا ههدأ».
في اإلسالم»
ً
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وآخححر مححا ررأهححاه فححي ذل ح مححا كتهححه المفكححر الماركسححي المعححرو األسححتاذ
محمو ،أمين العالم ،في مقالة في صححيفة «األهحرام» عحن «اإلسحالم السياسحي
والسححلطة» .وكححان ممححا رالححهو «هنححام مححا هطلححق عليححه اسححم «التيححار اإلسححالمي
المعتححدل» ومححا هطلححق عليححه اسححم «التيححار المتعصححب» ،ومححا هطلححق عليححه اسححم
«التيار اإلرهابي» .على أهه برغم هذا التنوع واالختال  ،فهنحام مورح يكحا،
يوحد هحذه التيحارات جميعًحا ،هحو المورح

محن السحلطة .فهحي جميعًحا عحدعو نلحى

«السلطة الدينية» .وال عكتفي بالقول بتطهيق الشريعة اإلسالمية أو باسحتلهامها.
بححل عححدعو ،عححوة صححريحة جهيححرة نلححى أسححلمة السححلطة ،وأسححلمة المجتم ح  ،فححي
مختل

ممارساعه وأساليب حياعه .بحل لعحل بعضحها يحدعو نلحى أسحلمة المعرفحة

والعلوم كذل  .ال العلوم االجتماعية فحسب ،بحل العلحوم الدريقحة كحذل  ،كحالعلوم
الطهيعية»(.)70
وطالمححا كتهنححا وكتححب الكححاعهونو أن اإلسححالم ال يححدعو نلححى «سححلطة ،ينيححة»
بحححالمعنى الكهنحححوعي الحححذ عرفحححه المجتمححح الغربحححي ،بحححل يحححدعو نلحححى «سحححلطة
نسالمية» بمعنى أهها سلطة مدهية عختارهحا األمحة ،ععتمحد المرجعيحة اإلسحالمية
في عشريعها وعوجيهها وسياستيها الداخلية والخارجية.
ضحا ،ويعتهحر الحدعوة نلحى أسحلمة السحلطة،
ولكن األسحتاذ العحالم ينكحر ذلح أي ً
وأسححلمة المجتم ح  ،أمح ًحرا منكح ًحرا! ويعتهححر ذل ح مححن ابتححداع مححا سححماه «اإلسححالم
السياسي» ،فمحاذا يريحد محن وديفحة لإلسحالم فحي الحيحاة؟ محاذا يفهحم محن عطهيحق
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )70اهظر األهرام في  ،1992/12/9صفحة «اإلرهاب والتطحر فحي فكحر المثقفحين» وهحو
الححذ علححق عليححه األسححتاذ فهمححي هويححد فححي مقالححه األسححهوعي فححي  1992/12/15عحححت
عنوان «لكي ال هخوح المعركة الغل ».
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الشريعة اإلسالمية ،نذا لم عسلم السلطة ،ويسلم المجتم ؟
لقد كان األستاذ العالم وزمحالده أيحام عحز الماركسحية يحدعون نلحى «مركسحة
السلطة» ونلى «مركسة المجتم » ،فلماذا يريد لإلسالم أن يهقى متفر ًجا ،وهو
يرى السلطة والدولة والمجتمح والثقافحة ،عسحير فحي اعجحاه آخحر ،رحد يكحون نلحى
اليمين ،أو اليسار ،ولكنه غير اعجاه اإلسالم؟!
وماذا ينكر من أسلمة المعرفة()71؟ أو أسلمة العلوم االجتماعية؟ وهل يعني
ذل ح نال أسححلمة الثقافححة؟ ومعنححى أسححلمة الثقافححةو عحريرهححا مححن سححلطان الثقافححة
الغربية حتحى عكحون قافحة أصحيلة معهحرة بححق عحن رحمير األمحة وعقلهحا .وال
ريححب أن العلححوم االجتماعيححة أوصححل مححا عكححون بثقافححة كححل أمححة ،وخصوصححيتها
الحضارية.
وهذا يقتضي أن عنظحر نلحى العلحوم اإلهسحاهية واالجتماعيحة هظحرة جديحدة ،ال
عقلححد الغححرب فيهححا عقلي حدًا أصححم أعمححى ،وال عححرفف كححل شححيء عنححده ،بححل ععيححد
رراءعهححا بعقليححة وا قححة متفتحححة غيححر مههححورة ،مححن خححالل منظورهححا الخححاص،
ومسححلماعها الدينيححة والفكريححة ،فتوخححذ منهححا وعححدع ،وعححرجح وعضححع  ،بمنطححق
علمي موروعي ،بعيد عن التعصب للقديم ،أو التعهد للحديث.
وبذل عنشو مدار

عربية نسالمية جديدة في هذه العلوم ،مكاف ة للمحدار

الغربيححة المختلفححة فيهححا .وهححذا ال يكححون بمجححر ،نطححالب العنححاوين ،بححل بالهحححث
الدءوب ،والدراسة الجا،ة الصهور.
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )71اهظر ما هشره «المعهد العالمي للفكر اإلسالمي» في واشحنطن عحن رضحية «أسحلمة  -أو
نسالمية  -المعرفة» بورالمو المرحوم  .،نسماعيل الفاروري ،و .،عهد الحميد أبو سحليمان،
و .،عما ،الدين خليل ،و .،طه جابر العلواهي.
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ً
عحارال يحدعو نلحى ذلح  ،نال محا
أما «أسلمة العلوم الطهيعية» فال أعلحم مسحل ًما
أشرها نليحه محن رهحل ،محن ربح هحذه العلحوم باألسحا

النظحر أو الفلسحفي لهحذا

الكون ،وأهه مخلوب هلل ،وأن رواهينه سنن هلل فيه ال عتهدل ،فليس ما يجحر فيحه
من بحاب المصحا،فات ،وال هحو محن فعحل الطهيعحة العميحاء ،ونهمحا هحو صحن هللا
عقديرا .وكذل استخدام هذا العلم فيما ينف اإلهسحاهية
الذ أعقن كل شيء وردره
ً
ال فيما يضرها .أ رب العلم باإليمان واألخالب.
وهل يضير العلم الطهيعي أن يقول من استخدمه ما رال سليمان ححين جحيء
لحه بعححرش بلقححيس فححي لمححح الهصححر ،بواسححطة «الححذ عنححده علححم مححن الكتححاب»،
فقالو { َٰ َََۡا ِمل إَ ۡ
ض ِ َل ِۡي ِل َ ُُِۡى َ عِي ََأ َ ٖۡىمُ ُر أَِۡ أ َ ۡكاُ ُىر} [النمحلو  ،]40أو يقحول محا رحال

ذو القرهين عندما أرام السد العظيمو

{ َٰ َ
ََۡا َل ۡك َت ٞة ِمل لَّ ِۡي} [الكه

و .]98

يهدو أن عصور الكاعب ألسلمة السلطة ،وأسلمة المجتم  ،وأسلمة المعرفحة،
ال يمححت بصححلة نلححى مححا يححدعو نليححه عيححار الوسححطية اإلسححالمية ،الححذ هححو التيححار
ححارا ،فحححي عيحححارات الصححححوة
ححذرا ،واألرحححدم عهحححدًا ،واألوسححح اهتشح ً
األعمحححق جح ً
اإلسالمية.
فالتسحححوية بحححين التيحححارات التحححي ذكرهحححا ،ووصحححفها بالمعتحححدل والمتعصحححب
واإلرهابي ،عسوية بين مختلفين أو مختلفات ،كما عدل العناوين ذاعها.
مِف العِتوع ة ال دين ة:
ومن الملفات التي يجب أن عغلق ما ذكره الدكتور جمال أبو المجد في هدوة
«اإلسححالم والعروبححة» وهححوو ملحح العلماهيححة التححي عفصححل الححدين عححن الحيححاة
والمجتم  ،فقد هشحوت فحي أرح غيحر أررحنا ،ورحوم غيحر رومنحا ،لظحرو ال
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هظير لها عندها.
نن الغرب ها،ى بالعلماهية ليواجه بهحا كهنحوت الكنيسحة الغربيحة التحي ورفحت
م الجمحو ،رحد الفكحر ،ومح الجهحل رحد العلحم ،ومح الملحوم رحد الشحعوب،
وم األغنياء واإلرطاعيين رد الفقراء والكا،حين.
وهحححن ال عوجححد لححدينا بابويححة وال كهنححوت ،وال «رج حال ،يححن» مححا حلححوه فححي
األرح فهو محلول في السماء ،وما عقدوه هنا فهو معقو ،هنام.
لقد بينت في ،راسة لي أن العلماهيحة فحي الغحرب لهحا محا يهررهحا محن فكرهحا
الفلسفي منحذ عهحد أرسحطو الحذ يحرى أن هللا ال عالرحة لحه بالعحالم ،ال يعلحم فيحه
أمحرا ،ومحن فكرهحا الحديني الحذ يحذكر دحاهر هصحه مؤكحدًا
شي ًا ،وال يدبر فيحه ً
رسمة الحياة بين هللا وريصر ،وعرم ما لقيصر لقيصر ،وما هلل هلل!
أمحا العلماهيححة عنححدها فهححي رححد الححدين ،ورححد فكححر األمححة ،ورححد مصححلحتها.
وهي عجر ،األمة من طارات ها لة كان يمكن أن عفجرها العقيدة والشريعة ،لحو
كاهت العقيدة هي الموجهة ،والشريعة هي الحاكمة.
ورد جربت بعف الهال ،اإلسالمية العلماهية ،ورهرت شعوبها على الخنحوع
لها ،بسي

الجهروت ،وسوط العذاب ،بدعوى اللحاب بالغرب المتقدم ،والعحالم

المتطور .فهل عقدمت وعطورت حقًا؟
نن أبرز مثل لذل هو عركيحة أعحاعورم ،التحي رلحدت الغحرب فحي كحل شحيء،
حتححى فححي لححهس القهع حة ،وعحححريم الطربححوش ،ومن ح الحجححاب ،وعطلححت أحكححام
الشححريعة القطعيححة حتححى فححي الححزواي والطححالب والميححران وشححؤون األسححرة،
وعزلححت األجيححال عححن عرا هححا عما ًمححا حححين ألغححت الحححرو العربححي وفررححت
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الحر

الالعيني ،ورطعت الصلة بالعالم اإلسالمي عامة ،وبحالعرب والعروبحة

خاصة ،حتى اعتهرت األذان بالعربية جريمة.
فماذا كاهت النتيجة؟
لحححم عسحححتط أن عقتلححح جحححذور اإلسحححالم ،بحححرغم حذفحححه محححن التعلحححيم والثقافحححة
واإلعححالم ،وعححاش معظححم الشححعب فححي صححراع بححين السححطوح واألعمححاب ،بححين
الجذور واألوراب ،بين الماري والحارر بين العقيدة والوار .
واهتهت عركيحة العلماهيحة نلحى محا عهحرت عنحه كاعهحة عركيحة بقولهحاو كنحا أول
،ولة في الشرب ،فوصهحنا آخر ،ولة في الغرب!
بل نن الغرب هفسه  -برغم عهال الدولة التركية على االرعماء في أحضاهه
واالهتماء نليه  -لم يعتر

عضحوا فحي جسحمه ،وجحز ًءا محن حضحارعه،
بتركيحة
ً

ولهححذا لححم يقهلهححا فححي السححوب األوروبيححة المشححتركة ،ورححال فححي ذل ح المستشححار
األلماهي بصراحةو نن عركية عنتمي نلى حضارة غير حضارعنا!
وبذل جسدت عركية العلماهية رصة الغراب الذ حاول أن يقلد النسحر ،فلحم
هسرا ،ولم يصلح أن يعو ،غرابًا!
يفلح أن يكون ً

***

()4
هحو فقه سياسي رشيد
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هحو فقه سياسي رشيد
دواهر فكرية أو فقهية سلهيةو
في مجال الفكر والفقه ،هجد دواهر سلهية ،ال عخفى على الدار

المتومحل،

في محي الحركة اإلسالمية ،والصحوة اإلسالمية عامة ،وال سيما في المجال
السياسي ،والفقه السياسي ،وهو مجال ذو خطر .هنام «فكر المحنة» أو «فقحه
المحنححة» الححذ دهححر فححي زمححن المحححن العاعيححة ،والضححربات الوحش حية ،التححي
أصحححابت الحركحححة اإلسحححالمية فحححي الخمسحححينيات والسحححتينيات محححن هحححذا القحححرن
«العشرين» .وهحو فكحر ححي ،افحق متحوعر ،ولكنحه ينضحح بتكفيحر المجتمح محن
حولححه ،وينظححر نلححى النححا

والحيححاة بمنظححار أسححو ،،ويكححا ،يعححزل ،عاعححه عححن

المجتم ويشعرهم باالستعالء عليه .وهو فقه ما زال له عو يره علحى كثيحر محن
كثيحرا
كتاب الحركة اإلسالمية وموجهيهحا ،ومحا زال يصحه  -بقحدر أو بحلخر ً -
من اإلهتاي الدعو والتربو  ،وكذل التوجه السياسي.
وال بد للحركة أن عتجاوز فكر المحنة وفقهها المنهثقحين عنهحا ،وعتعامحل مح
النا

والحياة والعالم ،من خالل «فكر العافية» و«فقه العافية».
هنححام «الفكححر الظححاهر » أو «الفقححه الظححاهر » الححذ يتهنححاه مححن أسححميهم

«الظاهريححة الجححد - »،وهححو فقححه يق ح عنححد حرفيححة النصححوص ،وال ينفححذ نلححى
مقاصححد الشححرع ،وال يهححتم بمصححالح الخلححق .ورححد أكححد المحققححون أن األحكححام لححم
عشححرع نال لتحقيححق مصححالح العهححا ،فححي المعححاش والمعححا .،وأ حكححم خححري مححن
المصلحة نلى المفسدة ،أو من العدل نلى الظلم ،أو من الرحمة نلحى القسحوة ،أو
من الحكمة نلى العهحث ،فلحيس محن الشحريعة فحي شحيء ،ونن أ،خحل فيهحا بسحوء
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التوويل ،كما رال اإلمام ابن القيم.
ورد يمكن رهول هذا الفكر أو هذا الفقه في بعف الشعا ر واألحكام المتعلقحة
باألفرا ،،ولكنه ال يقهل بحال في مجحال «السياسحة الشحرعية» التحي عتعامحل مح
المسححلم والكححافر ،ومح الشححرب والغححرب ،وفححي حححالتي القححوة والضححع  ،والتححي
ينهغححي أن عقححوم علححى السححعة والمروهححة ،والموازهححة والتححرجيح ،ومراعححاة عغيححر
الزمان والمكان واإلهسان.
هنححام «الفكحححر الخححارجي» أو «الفقحححه الخححارجي» الحححذ يسححير علحححى سحححنة
الخححواري األرححدمين ،وهححو فقححه يتسححم أصحححابه بححاإلخالص والشححجاعة ،ولكنححه
محححدو ،األفححق ،رححيق النظححرة نلححى الححدين والحيححاة ،عنيحح

فححي التعامححل محح

اآلخرين ،عمدعه الرفف واالعهام وسوء الظن ،حتى لإلسحالميين أهفسحهم ،مح
نعجاب بالرأ  ،وهو أحد المهلكات.
هنححام «الفكححر التقليححد » أو «الفقححه التقليححد » الححذ يهحححث عححن حححل كححل
معضلة فكرية أو سياسية أو عشريعية ،في كتب المتوخرين ،محن علمحاء مذههحه
ال يخححري مححن نسححارها ،وال ينظححر نلححى الشححريعة بمفهومهححا الرحححب ،بمجمححوع
مدارسها ومذاههها ،كما ال ينظر نلى العصر وعياراعحه ومشحكالعه ،فهحو بنظحره
هذا يحجر ما وس هللا ،ويعسر ما يسر الدين.
ولححن يكححون للحركححة اإلسححالمية وللصحححوة اإلسححالمية فقححه سياسححي راشححد
هارج ،نال نذا عجاوزت هذه الظواهر السلهية ورشحاعها على رجالها ،وينضج
فيهححا هححذا الفقححه الجديححد الححذ هركححز عليححهو فقححه السححنن ،وفقححه المقاصححد ،وفقححه
الموازهات ،وفقه األولويات ،وفقه االختال .
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خلل في الفقه السياسي ينهغي عالجهو
وال بد لها أن ععمل على عالي هحذا الخلحل فيمحا هقحرده وهسحمعه محن مفحاهيم
غريهة ،وأحكام عجيهة ،ومناهج في االستدالل أغرب وأعجب!
وأكثر ما يكون ذل وأورح في الفكر السياسي ،والفقه السياسي .وهو فقحه
لحم يوخحذ حقحه مححن الهححث والتعمحق رحدي ًما ،كمححا أخحذ فقحه العهحا،ات والمعححامالت
واألهكحة وهحوها.
وهححو كححذل اليححوم يشححوبه كثيححر مححن الغححهن والتهححا

المفححاهيم ،وارححطراب

األحكححام ،وعفاوعهححا فححي أذهححان العححاملين لإلسححالم ،عفاوعًححا يجعححل المسححافة بححين
بعضها وبعف كما بين المشرب والمغرب.
لقد رأينا من يعتهر الشورى معلمة ال ملزمة ،ومن يمنح ر يس الدولحة ححق
نعالن الحرب وعقد المعاهدات ،ون الرجوع نلى ممثلي األمحة  ...ومحن يحرى
كفرا أو ً
سهيال نلى الكفر!
األخذ بوسا ل الديمقراطية ورماهاعهاو ً
ومحن يحرى أن المححرأة ال مكحان لهححا فحي سياسحة األمححة ،وأن مكاههحا الهيححت ال
عخري منه نال نلى بيت الزوي أو القهر! وأن ليس لها ححق التصحويت والشحها،ة
في أية اهتخابات ،بله أن عرشح هفسها لمجلس بلحد أو هيحابي ،فهحو يحكحم علحى
هص ح األمححة بححالموت األ،بححي( ،)72ويريححد لألمححة أن عتححنفس بر ححة واحححدة ،وأن
عطير بجناح واحد!
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

أخيرا ما فعلته حركة «طالهان» األفغاهية حين استولت على العاصمة «كابل» فقحد
( )72رأينا
ً
منعت جمي النساء من العمل .ومنهن عشرات اآلال من األرامل ،الال ي يعلن أوال،هن
من أبناء الشهداء.
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ومن يرى أن التعد ،أو التعد،يحة  -كمحا يقحال اليحوم  -أمحر يرفضحه اإلسحالم،
وال يجوز نهشاء أحزاب أو جماعات أو هي ات لها ردية أو رأ سياسي ،اخل
الدولة المسلمة.
لقد ور

شعر رأسي حين أطلعني بعف اإلخوة علحى رسحالة كتههحا بعحف

المتحمسين من الدعاة عنواهها «القول السديد في أن «،خول المجلحس النيحابي»
ينححافي التوحيححد»! وهححو خل ح عجيححب يحدخل مسححا ل العمححل فححي مسححا ل العقيححدة،
ومسا ل العمل عحدور بحين الصحواب والخطحو ال بحين اإليمحان والكفحر ،فهحي محن
السياسة الشرعية التي يؤجر المجتهد فيها مرعين نن أصحاب ،ومحرة واححدة نن
أخطوه التوفيق.
وهححو هفححس مححا ورح فيححه الخححواري رححدي ًما ،حححين كفححروا اإلمححام عليًححا كححرم هللا
وجهحه ،بحومر عملحي يتعلحق بالسياسحة واالجتهحا ،فيهحا ،فجعلوهحا رضحية عقديححة،
ورالواو حكم الرجال في ،ين هللا ،وال حكم نال هلل! ومحا أبلح ر،ه علحيهم بتعهيحره
التاريخي نذ رالو كلمة حق يرا ،بها باطل!
حوار مهم حول الفقه السياسيو
وكم هالني أن أجد بين علماء أفغاهستان  -أول
بحما

األبطال الذين را،وا الجهحا،

ونخحالص و هحات( - )73محن يحرى أن ععلحيم المحرأة ححرام ،وأن اللجحوء

نلى االهتخابات الختيار ممثلي الشعب ،أو ر يس الدولة حرام ،وأن عحديحد محدة
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )73ونن كاهوا لألس الشديد ،خيهوا دننا فيهم ،بتناحرهم ورتال بعضهم لهعف ححين غلهحت
علححيهم العصححهية العرريححة الجاهليححة ،فجعلححت رفقححاء الجهححا ،يتقححاعلون .لقححد اهتصححروا علححى
االعحا ،السوفيتي  -أعتى روة نلحا،ية في التاري  -ولكحنهم لحم ينتصحروا علحى أهفسحهم! أال
عون يصلح ذات بينهم؟
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ر يس الدولة حرام ،وأن القول بون الشورى ملزمة حرام!
ورد هارشني بعف اإلخوة المقتنعين بهذه األفكحار ،رحا ًالو نن الحذ ،عحا نلحى
فشل الحركحات اإلسحالمية فحي العصحر الححديث هحو نيماههحا بهحذه األفكحار التحي
يعتقححد هححو أههححا أفكححار غيححر نسححالمية ،وأهنححا ال يمكححن أن هححنجح نذا اعخححذها نلححى
الغايات اإلسالمية وسا ل غير نسالمية!
عحديد مدة ر يس الدولةو
رلت لألم الذ هارشنيو ما الحذ جعحل عحديحد محدة ر اسحة الدولحة حرا ًمحا نذا
رأى فيه المسلمون مصلحتهم؟
رالو نهه مخال

لفعل المسلمين منذ عهد الخليفة األول أبي بكحر ررحي هللا

عنحه؛ فلححم يحححدن أن اختيححر أححد مححنهم لمححدة مؤرتححة ،بحل بقححى فححي اإلمححارة مححدى
صححا الخلفححاء الراشححدين الححذين أمرهححا الرسححول الكححريم صححلى هللا
الحيححاة ،وخصو ً
عليه وسلم أن هته سحنتهم ،وهعحف عليهحا بالنواجحذ كمحا رواه أصححاب السحنن
عن العرباح بن سارية عنه عليه الصالة والسالم .ورد حذرها الرسول صحلى
هللا عليه وسلم في الحديث من محد ات األمور ،فنن كحل بدعحة رحاللة ،وهحذا
من المحد ات المهتدعة.
رلت لهو نهنا رهل أن هؤمر باعهحاع سحنة الخلفحاء الراشحدين أمرهحا أن هتهح سحنة
النهي صلى هللا عليه وسلم  ،التي هي األصحل الثحاهي فحي اإلسحالم ،وهحي  -مح
كتاب هللا  -المرج عند التنازع واالختال  ،وفي ححديث العربحاح المحذكورو
«مِ مم ۡسن ي و نة الِِاوَ الراٖليل  » ...نل  ،فقدم سنته صلى هللا عليه
وسلم .
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وسنة الرسول الكريم كما هو معلومو رول وفعل وعقرير ،وأفعاله خاصحة ال
عفيد الوجوب بذاعها ،بحل عحدل علحى مجحر ،المشحروعية واإلباححة ،محا لحم ينضحم
نليها ،ليل آخر ،يدل على االستحهاب أو الوجوب.
ولهذا رأينا من الخلفحاء الراشحدين محن يخحال

سحنته الفعليحة صحلى هللا عليحه

وسلم نذا رأى أن المصلحة التي روعيت في عهد النهوة رد عغيرت.
ومن ذل و أهه صلى هللا عليه وسلم رسم خيهر بعد فتحها بين المقاعلين ،ولحم
يفعححل ذل ح عمححر ررححي هللا عنححه ،عنححدما فححتح سححوا ،العححراب ،حيححث رأى أن
األصلح في زمنه غير ذل  ،وجا،له كثير من الصحابة فحي ذلح  ،وال سحيما أن
رأ عمحر يخحال

دحاهر عمححوم آيحة سححورة األهفححالو { َو ۡ
ٱمَِ ُتى اْ أَعَّ َتىىو َ
غنِ ۡتى ُم ِمىىل

سنُ} [األهفالو .]41
َّلل ُِ ُت َ
ٖ َۡي دَ إَأ َ َّن ِ َّ ِ
أمحرا يسح أول النحا
ورال عمر في ذل و رأيت ً
أن يوعي آخر النا

وآخحرهمو ورحالو أعريحدون

وليس لهم شيء؟!

أ نهه راعي مصلحة األجيال القا،محة ،وهحذا هحوع محن التكافحل الرا ح بحين
أجيال األمة ،بحيث ال يستمت جيل على حساب جيل أو أجيحال الحقحة ،واسحتند
عمححر فححي ذل ح نلححى آيححات سححورة الحشححر التححي أشححارت نلححى رسححمة الفححت بححين
المهاجرين واألهصارو { َوٱلَّ َِيلَ جَوَُو ِمل َۡ ۡع ِل ِۡمۡ } [الحشرو .]10
وعلل اإلمام ابن ردامة االختال

بين صني عمر وصني الرسول الكحريم،

بون النهي صلى هللا عليه وسلم فعل ما هو األصلح فحي زمنحه ،وعمحر فعحل محا
هو األصلح في زمنه.
ونذا لم يكن فعل الرسول  -وهو جحزء محن سحنته  -ملز ًمحا لمحن بعحده ووسح
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الصحابة أن يخالفوه العتهارات رأوها ،فكيح يكحون فعحل المسحلمين محن بعحده
ملز ًما لمن بعدهم؟
نن مجححر ،السححوابق العلميححة ال عحمححل صححفة اإللححزام التشححريعي ،كححل مححا فححي
األمحرو أههحا كاهحت هححي المناسحهة لمكاههحا ،وزماههحا ،وحالهححا ،فحنذا عغيحرت هححذه
األشياء عغير ما بنى عليها.
فمور القحدوة فيهحا والعهحرة منهحاو أن هنتقحي محن األهظمحة والتشحريعات محا
يصلح لزماهنا وبي اعنا وأحوالنحا ،فحي نطحار النصحوص العامحة والمقاصحد الكليحة
للشريعة اإلسالمية الرحهة.
أما االحتجاي باإلجماع العملي من المسلمين علحى عحدم عوريحت محدة األميحر،
ففي هذا االحتجاي شيء من المغالطة.
فاإلجماع الذ حصل يفيد شرعية استمرار مدة األميحر محدى الحيحاة ،وهحذا
ال هزاع فيه ،نذا لم يؤ ،نلى رحرر أو فسحا .،أمحا األمحر اآلخحر وهحو التحديحد أو
التوريت ،فلم يهحثوا فيه ،بل هو مسكوت عنه ،ورحد رحالواو ال ينسحب نلحى سحاكت
رول ،فال يجوز أن ينسب نليهم في هذه القضية ن هات وال هفي.
بين السنة والهدعةو
وأما القول بون عحديد مدة األميحر أو ر حيس الدولحة ،نححدان أمحر مهتحدع فحي
اإلسالم ،ومن الثابت بالنل واإلجماع أن كل بدعة راللة.
فنن المقدمة الثاهية مسلمة ،وهي أن كل بدعة راللة ،ولكن ال بد من ن هات
المقدمة األولى ،وهي أن هذا األمر ،اخل في هطاب الهدعة الشرعية.
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ومن الخطو الهحين ،بحل محن الضحالل الهعيحد ،أن يظحن أن اإلسحالم يقحاوم كحل
جديد مستحدن ،بن،خاله عحت اسم الهدعة.
فالوار أن الهدعة محا كحان فحي أمحر الحدين المححف ،مثحل العقا حد والعهحا،ات
وما يلحق بها ،أما محا كحان محن أمحور الحيحاة المتغيحرة محن العحا،ات واألعحرا
واألوراع اإل،اريحة واالجتماعيحة والثقافيحة والسياسحية وهحوهحا فلحيس هحذا محن
الهدعة في شيء ،بل هحذا يحدخل فيمحا سحماه العلمحاء «المصحلحة المرسحلة» كمحا
بحين ذلح اإلمححام الشححاطهي فححي كتابححه «االعتصححام» .وعلححى هححذا فعححل الصحححابة
أمورا لحم يفعلهحا النهحي صحلى هللا عليحه وسحلم  ،مثحل كتابحة المصحح  ،وعحدوين
ً
الدواوين ،وفرح الخراي ،واعخاذ ،ار للسجن.
أمورا لحم يفعلهحا الصححابة مثحلو سح النقحو ،،وعنظحيم الهريحد
وفعل التابعون
ً
وغيرهما ...
وابتكر المسلمون أشياء لحم عكحن فحي عهحد النهحوة وال الصححابة مثحلو عحدوين
العلححوم التححي كاهححت معروفححة مححن رهححل ،وابتكححار علححوم جديححدة مثححل علححوم الححدين
واللغة والعلوم اإلهساهية المختلفة.
وفي الحديث الصحيحو «مل ل نة كسنة إِن أجرۡو وأجر مل مت
َۡو إل ي ِ ال ومة».
ورد سجل التاري لثاهي الراشدين عمر بن الخطاب في مجموعة غير رليلحة
مححن «األوليححات» التححي ذكروهححا فححي منارححب عمححر ررححي هللا عنححه .وكلهححا مححن
ابتكححارات عمححر ،ورححد وافقححه عليهححا الصحححابة ررححي هللا عنه حت ،فغححدت مححن
المجم عليه.
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مور الخطو في االستدالل المطلق بالسيرة على األحكامو
ومححن أسححهاب الخطححو واالرححطراب فححي الفقححه السياسححيو الخل ح بححين السححنة
والسيرة في االحتجاي.
السنة مصدر للتشري والتوجيه في اإلسالم بجوار القرآن الكريم.
فالقرآن هو األصل واألسا  .والسنة هي الهيان والتفسير والتطهيق.
ولكن الخطو الذ يق فيه الهعف هنا أهه يض «السيرة» مورح «السحنة»
ويستدل بوحدان السيرة النهوية على اإللزام كما يستدل بالسنة والقرآن.
والسححيرة ليسححت مرا،فححة للسححنة ،فمححن السححيرة مححا ال يححدخل فححي التشححري وال
صلة له به .ولهحذا لحم يحدخل األصحوليون السحيرة فحي ععريح السحنة ،بحل رحالواو
السنة ما صدر عن النهي صلى هللا عليه وسلم من رول أو فعل أو عقرير ،ولحم
يجعلوا منها السيرة.
أما المحد ون فهحم الحذين أرحافوا  -نلحى القحول والفعحل والتقريحر  -الوصح
«الخلقي والخلقي» والسيرة .ألههحم يجمعحون كحل محا يتعلحق بحه صحلى هللا عليحه
وسلم مما له عالرة بالتشري وما ال عالرة له بحه ،فيحروون محن حياعحه محا رهحل
الهعثححة مححن المولححد والررححاع والنشححوة والشححهاب والححزواي  ...نل ح  ...ويححرون
أوصافه الخلقية والخلقية ،ويروون كل ما يتصل بحياعه ووفاعه صلى هللا عليه
وسلم .
المهححم أن بعححف الفصححا ل اإلسححالمية عتخححذ مححن السححيرة ،لح ً
حيال مطلقًححا علححى
األحكام ،وععتهرها ملزمة لكل المسلمين.
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وهنا مالحظتان مهمتانو
األولححىو أن فححي السححيرة كثيح ًحرا مححن الورححا واألحححدان مرويححة بغيححر السححند
المتصل الصحيح ،فقد كاهوا يتسحاهلون فحي روايحة السحيرة محا ال يتسحاهلون فحي
رواية األحا،يث المتعلقة باألحكام وأمور الحالل والحرام.
الثاهيةو أن السيرة عمثل الجاهب العلمي من حياة النهي صحلى هللا عليحه وسحلم
أ عمثل رسم «الفعل» من السنة غالهًا.
والفعل ال يدل على الوجوب واإللحزام وححده ،نهمحا يحدل علحى الجحواز فقح ،
أما الوجوب فال بد له من ،ليل آخر.
صحيح أهنا مطالهون باالرتحداء بحه صحلى هللا عليحه وسحلم و {لَّ َ ۡىل كَىونَ لَمُىمۡ إِىي
ٱَّلل َكالِ ىىىرا}
َّلل أ ُ ۡ ىىى َ ّ َك َ
ىىر َواَ َكى َ
ٱَّلل َو ۡٱل َىىى ۡ َِ ۡٱۡل ِِى َ
َل ُىىى ِِۚ ٱ َّ ِ
ىىر َّ َ
سىىىنَ ٞة ِل َتىىىل َكىىىونَ يَ ۡر ُجىىى اْ َّ َ

[األحزابو .]21
ولكن اآلية عدل على استحهاب التوسي واالرتداء به ،ال على وجوبه.
على أن اعخاذ األسوة من سيرعه نهمحا يكحون فحي األخحالب والقحيم والموارح
العامة .ال في الموار التفصيلية.
فلححيس مححن الضححرور أن هقتححد بححه بالهححدء بالححدعوة سححرا ،نذا كححان الجهححر
ميسورا وموذوها به.
ولححيس مححن الضححرور أن ههححاجر كمححا هححاجر ،نذا لححم يكححن لححدينا رححرورة
للهجرة بون كنا آمنين في أوطاهنا ،متمكنين من عهلي ،عوعنا.
ولهذا لم ععد الهجرة نلى المدينة فررحا علحى كحل مسحلم بعحد فحتح مكحة ،كمحا
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كاهت من رهل .ولهذا رال صلى هللا عليه وسلم و «َّل ۡهر ۡعىل الاى

ولمىل

جَىىود وع ىىة وإاا ا ى نارتم إىىوعاروا»( ،)74أ ال هجححرة نلححى المدينححة .وأن
بقيت الهجرة من كل أرح ال يتمكن المسلم من نرامة ،ينه فيها.
وليس من الضرور أن هطلب «النصرة» محن أصححاب السحلطة والقحوة -
كما طلهها الرسول الكريم من بعف القها ل ،فاسحتجاب لحه األو

والخحزري -

نذ لم يعد ذل أسلوبا مجديا في عصرها.
ولحيس مححن الضححرور أن هظححل ال ححة عشحر عامححا هغححر

العقيححدة ،وهححدعو

نليهححا ،ألهنححا اليححوم هعححين بححين مس حلمين يؤمنححون بححون ال نلححه نال هللا ،وأن محمححدا
رسول هللا ،فليسوا محتاجين نلى أن هعلمهم العقيدة مثل هذه المدة.
ونذا اهتممنحا اليحوم بالعدالححة االجتماعيحة ،أو بالشححور والحريحة ،أو بالقححد
والمسححجد األرصححى ،أو بالجهححا ،رححد أعححداء األمححة ،فلححيس ذل ح مخالف حة للهححد
النهو الذ لم يهتم بهذه األمور نال فحي المدينحة ،ألن الرسحول صحلى هللا عليحه
وسحلم كحان فححي مكحة فحي مجتمح جحاهلي مشحرم بححاهلل ،مكحذب برسحالة محمححد،
فكاهت المعركة األولى معه حول التوحيد والرسالة.
بخال

ً
رسحوال،
مجتمعنا اليوم ،فقد آمن باهلل ربا ،وباإلسالم ،ينًحا ،وبمحمحد

ونن كان فيه ما فيه من المعصية واالهحرا عن شرع هللا.

***

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )74متفق عليه وهو مروى عن عد ،من الصحابة.
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اإلسالم السياسي !!
كثرت في السنوات األخيرة بعف العهارات التي شاعت على ألسنة وأرالم
بعف العلماهيين والمتغربين من اليساريين واليمينيين ،أعني من الذين يتهعحون
الفكر الماركسي الشرري أو الفكر الليهرالي الغربي.
ومن هذه التعهيراتو ععهير «اإلسحالم السياسحي» ويعنحون بحه اإلسحالم الحذ
يعني بشح ون األمحة اإلسحالمية وعالراعهحا فحي الحداخل والخحاري ،والعمحل علحى
عحريرهححا مححن كححل سححلطان أجنهححي يححتحكم فححي ررابهححا ،ويوجححه أمورهححا الما،يححة
واأل،بيححة كمححا يريححد ،ححم العمححل كححذل علححى عحريرهححا مححن رواسححب االسححتعمار
الغربي الثقافية واالجتماعية والتشريعية ،لتعو ،من جديد نلحى عحكحيم شحرع هللا
ععالي في مختل جواهب حياعها ...
وهم يطلقون هذه الكلمة «اإلسحالم السياسحي» للتنفيحر محن مضحموهها ،ومحن
الدعاة الصا،رين الذين يدعون نلى اإلسالم الشامل ،باعتهارهو عقيحدة وشحريعة،
و،ينا و،ولة.
ويسول كثيرون هناو هذه التسحمية المحد حة «اإلسحالم السياسحي» مقهولحة محن
الناحية الشرعية؟ وهل ن،خال السياسة في اإلسالم أمحر مهتحدع محن لحدن الحدعاة
المحد ين والمعاصرين؟ أو يعتهر هذا من الدين الثابت بالقرآن والسنة؟
ورحد طلححب هححؤالء األخحوة منححا أن هورححح لهحم حقيقححة هححذا األمحر فححي رحوء
األ،لة الشرعية المحكمة ،ليهل من هل عن بينة ،ويحيا من حي عن بينة.
وجوابا على عسادالت هؤالء األخوة الغيورين أرولو
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أوالو هذه التسمية مرفورةو
أول محا يجحب أن ههينحه هنححاو أن هحذه التسحمية فححي هظرهحا  -هححن المسححلمين -
مرفورححة .وذل ح ألههححا عطهيححق لخطححة ورححعها خصححوم اإلس حالم ،عقححوم علححى
عجز ة اإلسالم وعفتيته بحسب عقسيمات مختلفحة ،فلحيس هحو نسحال ًما واححدًا كمحا
أهزله هللا ،وكما هدين به هحن المسلمين.
بل هو «نسالمات» متعد،ة مختلفة ،كما يحب هؤالء.
فهححو ينقسححم أحياهًحححا بحسححب األرححاليمو فهنحححام اإلسححالم اآلسححيو  ،واإلسحححالم
اإلفريقي ...
وأحياهًححا بحسححب العصححورو فهنححام اإلسححالم النهححو  ،واإلسححالم الراشححد ،
واإلسالم األمو  ،واإلسالم العهاسي ،واإلسالم العثماهي ،واإلسالم الحديث.
وأحياهًحححا بحسحححب األجنحححا و فهنحححام اإلسحححالم العربحححي ،واإلسحححالم الهنحححد ،
واإلسالم التركي ،واإلسالم الماليز  ...نل .
وأحياهًححا بحسححب المححذهبو هن حام اإلسححالم السححني ،واإلسححالم الشححيعي ،ورححد
ضا.
يقسمون السني نلى أرسام ،والشيعي نلى أرسام أي ً
وزا،وا علحححى ذلححح عقسحححيمات جديحححدةو فهنحححام اإلسحححالم الثحححور  ،واإلسحححالم
الرجعي ،أو الرا،يكحالي ،والكالسحيكي ،واإلسحالم اليمينحي واإلسحالم اليسحار ،
واإلسالم المتزمت ،واإلسالم المنفتح.
ححراو اإلسحححالم السياسحححي ،واإلسحححالم األصحححولي ،واإلسحححالم الروححححي،
وأخيح ً
واإلسالم الزمني ،واإلسالم الالهوعي!
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وال هدر ماذا يخترعون لنا من عقسيمات يخه ها رمير الغد؟!
والحق أن هذه التقسيمات كلها مرفورحة فحي هظحر المسحلم ،فلحيس هنحام نال
نسححالم واحححد ال شححري لححه ،وال اعتححرا بغيححره ،هححو «اإلسححالم األول» نسححالم
القححرآن والسححنة .اإلسححالم كمححا فهمححه أفضححل أجيححال األمححة ،وخيححر رروههححا ،مححن
الصحابة ومن عهعهم بنحسان ،من أ نى هللا عليهم ورسوله.
فهذا هو اإلسالم الصحيح ،رهل أن عشوبه الشوا ب ،وعلون صحفاءه عرهحات
الملححل وعطرفححات النحححل ،وشححطحات الفلسححفات ،وابتححداعات الفححرب ،وأهححواء
المجححا،لين ،واهتحححاالت المهطلححين ،وععقيححدات المتنطعححين ،وععسححفات المتححوولين
الجاهلين.
اهيًاو اإلسالم ال يكون نال سياسيًاو
يجححب أن أعلنهححا صححريحة مدويححةو أن اإلسححالم الحححق  -كمححا شححرعه هللا  -ال
يمكن أن يكون نال سياسيًا ،ونذا جحر،ت اإلسحالم محن السياسحة ،فقحد جعلتحه ،ينًحا
آخر ،يمكن أن يكون بوذيًا أو هصراهيًا ،أو غير ذل  ،أما أن يكون هو اإلسحالم
فال.
اال

ِ ي جن الُ و كَِو:
وذل لسههين ر يسينو
األولو أن لإلسححالم مورفًححا وارحححا ،وحك ًمححا صححري ًحا فححي كثيححر مححن األمححور

التي ععتهر من صلب السياسة.
فاإلسححالم لححيس عقيححدة الهوعيححة ،أو شححعا ر ععهديححة فحسححب ،أعنححى أهححه لححيس
مجر ،عالرة بين اإلهسان وربه ،وال صلة له بتنظحيم الحيحاة ،وعوجيحه المجتمح
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والدولة.
كال  ...نهه عقيدة ،وعها،ة ،وخلق ،وشحريعة متكاملحة ،وبعهحارة أخحرىو هحو
منهاي كامل للحياة ،بما ور من مها،ئ ،وما أصل من رواعحد ،ومحا سحن محن
عشححريعات ،ومححا بححين مححن عوجيهححات ،عتصححل بحيححاة الفححر ،،وشححؤون األسححرة،
وأوراع المجتم  ،وأسس الدولة ،وعالرات العالم.
ومن ررأ القرآن الكريم ،والسنة المطهرة ،وكتحب الفقحه اإلسحالمي بمختلح
مذاههه ،وجد هذا وارحا كل الوروح.
حتى رسم العها،ات من الفقه ليس بعيدا عحن السياسحة ،فالمسحلمون مجمعحون
على أن عرم الصالة ،ومن الزكاة ،والمجاهرة بالفطر فحي رمضحان ،ونهمحال
فريضة الحجو مما يوجب العقوبة ،والتعزير ،ورد يقتضي القتحال نذا عظحاهرت
عليه ف ة ذات شوكة ،كما فعل أبو بكر رري هللا عنه م ماهعي الزكاة.
بل رالواو لو عرم أهل بلدة محا بعحف السحنن التحي هحي محن شحعا ر اإلسحالم،
مثل األذان أو ختان الذكور ،أو صالة العيدين ،وجب أن يدعوا نلى ذل وعقحام
عليهم الحجة ،فنن أصروا وأبوا وجحب أن يقحاعلوا ،حتحى يعحو،وا نلحى الجماعحة
التي شذوا عنها.
نن اإلسححالم لححه رواعححده وأحكامححه وعوجيهاعححهو فححي سياسححة التعلححيم ،وسياسححة
اإلعححالم وسياسححة التشححري  ،وسياسححة الحكححم ،وسياسححة المححال ،وسياسححة السححلم،
حفرا علححى
وسياسححة الحححرب ،وكححل مححا يححؤ ر فححي الحيححاة ،وال يقهححل أن يكححون صح ً
الشمال ،أو يكحون خاً ،محا لفلسحفات أو «أيحديولوجيات» أخحرى ،بحل يحوبى نال أن
يكون هو السيد والقا د والمتهوع والمخدوم.
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بححل هححو ال يقهححل أن عقسححم الحيححاة بينححه وبححين سححيد آخححر ،يقاسححمه التوجيححه أو
التشري  ،وال يررى المقولة التي عنسب نلى المسيح سسسو «أع ما ليقصحر
لقيصر ،وما هلل هلل!».
فنن فلسفته عقوم على أن ريصر وما لقيصر هلل الواححد األححد ،الحذ لحه محن
فححي السححموات ومححن فححي األرح ،ومححا فححي السححموات ومححا فححي األرحو ملكححا
وملكا.
وفكرة التوحيد في اإلسالم عقوم علحى أن المسحلم ال يهغحي غيحر هللا ربحا ،وال
يتخذ غيحر هللا وليحا ،وال يهتغحي غيحر هللا حكمحا ،كمحا بينحت ذلح سحورة التوحيحد
الكهرى المعروفة باسم «سورة األهعام».
وعقيححدة التوحيححد فححي حقيقتهححا مححا هححي نال ححورة لتحقيححق الحريححة والمسححاواة
واألخوة للهشر ،حتى ال يتخذ بعف النحا

ضحا أربابًحا محن ،ون هللا ،وعهطحل
بع ً

عهو،يححة اإلهسححان لإلهسححان ،ولححذا كححان الرسححول الكححريم صححلوات هللا عليححه يخححتم
رسا له نلى ملوم أهل الكتاب بهذه اآلية الكريمة من سورة آل عمحرانو { َٰ َيأ َ ۡۡى َ
ٖ ى ۡ و َو ََّل
ٱَّلل َو ََّل عُ ُۡى ِر َ ِۡى ِن َ
ۡ ت َ َعىىولَ ۡ اْ ِإلَى َٰ َك ِِ َتى دىة َ ى َ ا َِ َۡ ۡ نَنَىىو َوَۡ ۡ ىنَمُمۡ أ َ ََّّل عَ ۡعُُىلَ ِإ ََّّل َّ َ
ۡٱل ِم َٰ َى ِ
ٱَّلل إَ ِن ت َ َ لَّ ۡ اْ إَ ُ لُ اْ ۡ
ٱٖى ََلُواْ ِۡأَعَّىو ُم ۡ
يَ َّ ََِِ َۡ ۡع ُ
سى ِِ ُت نَ } [آل
ضنَو َۡ ۡعضو أ َ ۡلَۡوۡو ِمل دُو ِن َّ إ ِ

عمرانو .]64
وهذا سر ورو

المشركين وكهحراء مكحة فحي وجحه الحدعوة اإلسحالمية ،محن

أول يوم ،بمجر ،رف راية «ال نله نال هللا» ،فقحد كحاهوا يحدركون محاذا وراءهحا،
وماذا عحمل من معاهي التغيير للحياعين االجتماعية والسياسحية ،بجاهحب التغييحر
الديني المعلوم بال ريب.
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شخصية المسلم شخصية سياسيةو
السهب الثحاهيو أن شخصحية المسحلم  -كمحا كوههحا اإلسحالم وصحنعتها عقيدعحه
وشريعته وعها،عه وعربيته  -ال يمكحن نال أن عكحون سياسحية ،نال نذا سحاء فهمهحا
لإلسالم ،أو ساء عطهيقها له.
فاإلسححالم يض ح فححي عنححق كححل مسححلم فريضححة اسححمهاو األمححر بححالمعرو ،
والنهححي عححن المنكححر ،ورححد يعهححر عنهححا بعنححوانو النصححيحة أل مححة المسححلمين،
وعحححامتهم ،وهحححي التحححي صحححح فحححي الححححديث اعتهارهحححا الحححدين كلحححه «الىىىليل
النص ُة»( ،)75ورد يعهر عنها بالتواصحي بحالحق ،والتواصحي بالصحهر ،وهمحا
مححن الشححروط األساسححية للنجححاة مححن خسححر الححدهيا واآلخححرة ،كمححا ورحححت ذل ح
«سورة العصر».
وعناية المسلم بالشون العام ألمته ،هو ما يسموهه اآلنو السياسة.
مقاومة الفسا ،والظلم أفضل الجها،و
ويححرح الرسححول صحلى هللا عليححه وسحلم المسححلم علحى مقاومححة الفسحا ،فححي
الداخل ،ويعتهره أفضل من مقاومة الغزو من الخحاري ،فيقحول ححين سح ل عحن
أفضل الجها،و «أإض الهَود كِتة كق منل ىَِّٰون جىو ر»( )76وذلح ألن
فسا ،الداخل هو الذ يمهد السهيل لعدوان الخاري.
ويعتهر الشها،ة هنا من أعلى أهواع الشها،ة فحي سحهيل هللاو « ى ل الُىَلاَ
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )75رواه مسلم عن عميم الدار  ،وهو من أحا،يث األربعين النووية المشهورة.
( )76رال المنذر في الترغيبو رواه النسا ي بنسحنا ،صححيح عحن طحارب بحن شحهاب هحو فحي
سننه ( )161/7وصححه النوو في رياح الصالحين.
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كتت الم لج
ويغر

وِ إل إموِ جو ر إأمرى وعَوى إ ِن»(.)77

في هفس المسحلم رفحف الظلحم ،والتمحر ،علحى الظحالمين ،حتحى نهحه

ليقول في ،عاء القنوت المرو عن ابن مسعو ،،وهو المعمول به في المذهب
الحنفي وغيرهو «عُمر الَِم وَّل عمار

وعِِا وع ر مل ياهر ».

ويرغب في القتحال إلهقحاذ المضحطهدين ،والمستضحعفين فحي األرح ،بحوبل
عهححححارات الحححححث والتحححححريف ،فيقححححولو { َو َمىىىىو لَمُىىىىمۡ ََّل ت ُ َٰ َ ُِِىىىى نَ إِىىىىي َىىىىُِ ِ َّ
ٱَّللِ
َو ۡٱل ُت ۡس َ ۡ
سىو َِ َو ۡٱل ِ ۡلى َٰلَ ِن ٱلَّى َِيلَ يَ ُ لُى نَ َلَّۡنَىو أ َ ِۡ ِر ۡجنَىو ِم ۡىل َٰ َۡى َِ ِى
ٱلرجَو ِِۚ َوٱلنِ َ
ضعَ ِا لَ ِملَ ِ
ۡٱل َ ۡريَ ِة َّ
ٱج َع لَّنَو ِمىل لَّىل ُعخَ َو ِل ىو َو ۡ
ٱلمو ِل ِم أ َ ََُِۡۡو َو ۡ
صى را} [النسحاءو
ٱج َعى لَّنَىو ِمىل لَّىل ُعخَ عَ ِ

.]75
ويصب جام غضحهه ،وشحديد نهكحاره علحى الحذين يقهلحون الضحيم ،ويررحون
باإلرامحة فححي أرح يهحاهون فيهححا ويظلمحون ،ولححديهم القحدرة علححى الهجحرة منهححا
والفححرار نلححى أرح سححواها ،فيقححولو {إِ َّن ٱلَّ ى َِيلَ ت َى َ إَّ َٰى َُ ُم ۡٱل َت ََِٰئِ َمىىةُ َ
سى ِىَمۡ
اىىو ِل ِتي أَعاُ ِ
َىىولُ اْ إِى َم كُن ى ُ ۡ فم َىىولُ اْ كُنَّىىو ُم ۡس َ ۡ
ض ىعَ ِا لَ إِىىي ۡٱۡل َ ۡل ِ إ
ٱَّلل َٰ َو ِ ىعَة
ق َىىولُ اْ أ َ َلىىمۡ تَمُى ۡىل أ َ ۡلقُ َّ ِ
ىوج ُرواْ إِ ََى إىو إَأُوْ َٰلَئِىىخَ َمى ۡىأ َو َٰىَُمۡ َج ََ ىنَّ ف ُم َو َىىو ََ ۡو َم ِص ى را ِ 97إ ََّّل ۡٱل ُت ۡس َ ۡ
ض ى َع ِا لَ ِمىىلَ
إَ ُ ََى ِ
سى
سو َِ َو ۡٱل ِ ۡل َٰلَ ِن ََّل يَ ۡسى َ َِّٰ عُ نَ ِك َِىة َو ََّل يَ َۡ َىل ُونَ َىُِ  98إَأُوْ َٰلَئِىخَ َ
م َ
ٱلرجَو ِِۚ َوٱلنِ َ
ِ
ٱَّللُ أَن يَ ۡعاُ َ م َۡنَ ۡإُم َوكَونَ َّ
َّ
ٱَّللُ َماُ ًّ ا َغاُ لا} [النساءو .]99 - 97
سى َّ
حتى هؤالء العجزة والضحعفاء رحال القحرآن فحي شحوههمو { َ
م َ
ٱَّللُ أَن يَ ۡعاُى َ

م َۡىنَُمۡ } فجعل ذل فحي مظنحه الرجحاء محن هللا ععحالى ،زجحرا عحن الررحا بالحذل
والظلم ما وجد المسلم نلى رفضهما سهيال.

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )77رواه عحن جححابرو الححاكم وصححححه ور،ه الحذههي ،ورواه الخطيححب عحن طريححق صححححها
األلهاهي  -كما في (الصحيحةو .)374
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وححديث القححرآن المتكححرر عححن المتجهحرين فححي األرح مححن أمثححال فرعححون،
وهامان ،ورارون ،وأعواههم وجنو،هم ،حديث يمأل رلب المسلم بالنقمة علحيهم،
واإلهكحححار لسحححيرعهم ،والحححهغف لطغيحححاههم ،واالهتصحححار  -فكريًحححا وشحححعوريًا -
لضحاياهم من المظلومين والمستضعفين.
عغيير المنكر فريضةو
وحديث القرآن والسنة عن السكوت على المنكر ،والورحو

مورح السحلب

من مقترفيه  -حكا ًما أو محكومين  -حديث يزلزل كل من كحان فحي رلهحه مثقحال
حهة خر،ل من نيمان.
ىل
يقول القرآنو {لُ ِعلَ ٱلَّ َِيلَ َكاَ ُرواْ ِمل َۡ ِني ِإ ۡ َٰ َر َِي َ َ
ون دَاوُۥدَ َو ِم َ
مَِ َٰ ِل َ
سى ٱ ۡۡ ِ
س ِ
س َمىو
َم ۡريَ إ َم َٰاَ ِلىخَ ِۡ َتىو َ
مصَى اْ وَّ كَىوعُ اْ يَ ۡع َىل ُونَ .كَوعُ اْ ََّل يَ َنَىو َۡ ۡ نَ مَىل مُّنم دَىر إَعَُِى إىُ لَُِى ۡئ َ

كَوعُ اْ يَ ۡاعَُِ نَ } [الما دةو .]79 ،78
ويقححول الرسححول صححلى هللا عليححه وسححلم و «مىىل لأ مىىنمم منمىىرا إِ و ىىرى
ۡ ىىلى إ ى ن لىىم يس ى َّٰا إُِسىىوعن إ ى ن لىىم يس ى َّٰا إُ ُِىىن والىىخ أضىىعف
االيتون»(.)78
ومن الخطو الظن بون المنكر ينحصر في الزهحى ،وشحرب الخمحر ،ومحا فحي
معناهما.
نن االستهاهة بكرامة الشحعبو منكحر أ منكحر ،وعزويحر االهتخابحاتو منكحر
أ منكر ،والقعو ،عن اإل،الء بالشها،ة فحي االهتخابحاتو منكحر أ منكحر؛ ألهحه
كتمان للشها،ة ،وعوسيد األمحر نلحى غيحر أهلحهو منكحر أ منكحر ،وسحررة المحال
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )78رواه مسلم وغيره عن أبى سعيد الخدر .
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العامو منكر أ منكر ،واحتكار السحل التحي يحتحاي نليهحا النحا
ف حةو منكحر أ منكححر ،واعتقحال النححا
منكر أ منكر ،وععذيب النحا

لصحالح فحر ،أو

بغيحر جريمححة حكحم بهححا القضحاء العححا،لو

،اخحل السحجون والمعحتقالتو منكحر أ منكحر،

و،ف الرشوة ورهولهحا والتوسح فيهحاو منكحر أ منكحر ،وعملحق الحكحام بالهاطحل
ونحراب الهخحور بحين أيحديهمو منكحر أ منكحر ،ومحواالة أعحداء األمحة محن ،ون
المؤمنينو منكر أ منكر.
كثيحرا ممحا يعحده النحا
وهكذا هجد ،ا رة المنكرات عتس وعتس لتشحمل
ً

فحي

صلب السياسة.
فهححل يس ح المسححلم الشحححيح بدينححه ،الحححريل علححى مررححاة ربححه ،أن يق ح
صامتًا؟ أو ينسحب من الميدان هاربًا ،أمام هذه المنكرات وغيرها  ...خوفًحا أو
نيثارا للسالمة؟
طمعًا ،أو ً
نن مثل هذه الروح نن شاعت فحي األمحة فقحد اهتهحت رسحالتها ،وحكحم عليهحا
بالفناء ،ألهها غدت أمة أخرى ،غير األمحة التحي وصحفها هللا بقولحهو {كُنى ُمۡ َِ ۡ َىر
أُمَّىة أ ُ ِۡ ِر َجى ۡ
ىٱَّلل} [آل
ىون ت َ ۡىأ ُم ُرونَ ِۡى ۡىٱل َت ۡع ُر ِ
ىت ِلِنَّى ِ
َىل ۡٱل ُتن َمى ِىر َوت ُ ۡؤ ِمنُى نَ ِۡى َّ ِ
وف َوت َ ۡن ََى ۡ نَ م ِ

عمرانو .]110
وال عجب أن هسم هذا النذير النهو لألمة في هذا المور نذ يقحولو «إاا
لأيت أم ي تَوب أن ت ِۚ لِمولم :يو اىولم إ ىل تُى دع مىنَم»( )79أ فقحدوا
أهلية الحياة.
نن المسلم مطالب  -بمقتضى نيماهه  -أال يق

مور المتفحري محن المنكحر،

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )79رواه أحمد بن حنهل في مسنده عن عهد هللا بن عمرو.
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أيححا كححان هوعححهو سياسححيا كححان أو ارتصححا،يا أو اجتماعيححا أو قافيححا ،بححل عليححه أن
يقاومه ويعمل على عغييره باليد ،نن استطاع ونال فهاللسحان والهيحان ،فحنن عجحز
عحن التغييححر باللسححان اهتقححل نلححى آخححر المراحححل وأ،هاهححا ،وهححي التغييححر بالقلححب،
وهي التي جعلها الحديثو «أضعف االيتون».
ونهما سماه الرسول صلى هللا عليه وسلم عغييحرا بالقلحب؛ ألهحه ععه حة هفسحية
وشعورية رد المنكر وأهله وحماعه ،وهذه التعه حة ليسحت أمحرا سحلهيا محضحا،
كما يتوهم ،ولو كاهت كذل ما سماها الحديث «عغييرا».
وهذه التعه ة المستمرة لألهفس ،والمشاعر ،والضما رو ال بد لهحا أن عتحنفس
يوما ما ،في عمل نيجابي ،رد يكون حورة عامحةو أو اهفجحارا ال يهقحي وال يحذر،
فنن عوالي الضغ ال بد أن يولد االهفجار ،سنة هللا في خلقه.
ونذا كان هذا الحديث سمى هحذا المورح «عغييحرا بالقلحب» فحنن ححديثا ههويحا
آخر سماه «جها ،القلحب» وهحي آخحر ،رجحات الجهحا ،،كمحا أههحا آخحر ،رجحات
اإليمان وأرعفها ،فقد روى مسلم عن ابن مسعو - ،مرفوعا  -و «مو مل عُىي
ۡعالن

إي أمة ُِىي إَّل كىون لىن مىل أم ىن ك اليى ن وأصىُوب يأِىَون

ۡسن ن وي لون ۡىأمرى الىم إعَىو تِِىف مىل ۡعىلۡم ِِى ف ي لى ن مىو َّل
ياعِ ن وياعِى ن مىو َّل يىؤمرون إتىل جوۡىلۡم ۡ ىلى إَى مىؤمل ومىل
جوۡلۡم ِۡسوعن إَ مؤمل ومل جوۡلۡم ۡ ُِىن إَى مىؤمل لى س ولاَ
الخ مل االيتون كُة ِردِۚ».
بين الفر ،والجماعةو
ورد يعجز الفر ،وحده عحن مقاومحة المنكحر ،وخصوصحا نذا اهتشحر شحراره،

من فقه الدولة في اإلسالم

120

واشحتد أواره ،ورحو فحاعلوه ،أو كحان المنكححر محن رهحل األمحراء الحذين يفتححرح
فيهم أن يكوهوا هم أول المحاربين له ،ال أصحابه وحراسه ،وهنا يكحون األمحر
كما رال المثلو حاميها حراميها ،أو كما رال الشاعرو
ولامي الُو يُتي الىَ ۡ منَىو إم ىىىىف إاا الرمىىىىو لَىىىىو ا ىىىىوب؟

وهنا يكون التعاون على عغيير المنكر واجها ال ريب فيه؛ ألهحه ععحاون علحى
الهححر والتقححوى ،ويكححون العمححل الجمححاعي عححن طريححق الجمعيححات أو األحححزاب،
وغيرها من القنوات المتاحة ،فريضة أوجهها الدين ،كمحا أهحه رحرورة يحتمهحا
الوار .
بين الحق والواجبو
نن ما يعتهر في الفلسفات واألهظمة المعاصرة «حقحا» لإلهسحان فحي التعهيحر
والنقححد والمعاررححة ،يررححى بححه اإلسححالم ليجعلححه فريضححة مقدسححة يهححوء بححاإل م،
ويستحق عقاب هللا نذا فرط فيها.
وفرب كهير بين «الحق» الحذ يحدخل فحي ،ا حرة «اإلباححة» ،أو «التخييحر»
الذ يكون اإلهسان في حل من عركه نن شاء ،وبين «الواجب» أو «الفحرح»
الذ ال خيار للمكل

في عركه أو نغفاله بغير عذر يقهله الشرع.

وممححا يجعححل المسححلم سياسححيا ،ا مححاو أهححه مطالححب بمقتض حى نيماهححه أال يعححين
لنفسحححه وححححدها، ،ون اهتمححححام بمشحححكالت اآلخححححرين وهمحححومهم ،وخصوصححححا
المؤمنين منهم ،بحكم أخوة اإليمانو {إِعَّ َتو ۡٱل ُت ۡؤ ِمنُ نَ ِإ ِۡ َ [ } ٞالحجراتو .]10
وفي الحديثو «مل لم يَ م ۡأمر التسِت ل إِ س منَم ومل لم يصُ
عوصُو هلل ولر

لن وۡل تة التسِت ل ومىوم َم إِى س مىنَم وأيتىو أۡى
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وامة ل

لن»(.)80

والقححرآن كمححا يفححرح علححى المسححلم أن يطعححم المسححكين ،يفححرح عليححه أن
يححف اآلخححرين علحى نطعامححه .وال يكححون كوهحل الجاهليححة الحذين ذمهححم القححرآن
بقولهو

مَِ َٰ َ
{ َك َّ ف َۡ ََّّل ت ُ ۡم ِر ُم نَ ۡٱل َ ِ َم َ 17و ََّل ت َ َٰ َُ ُّ
طعَ ِوِ ۡٱل ِت ۡ
سى ِم ِل} [الفجحرو ،17
ض نَ َ

 ]18ويجعل القرآن التفري في هذا األمحر محن ،ال حل التكحذيب بالحدينو {أ َ َل ََ ۡيىتَ
مَِ ى َٰ َ
ِيل  1إَ ى َََٰ ِلخَ ٱلَّ ىَِي َي ىل ُ ُّ
ع ۡٱل َ ِ ى َم َ 2و ََّل َي ُُى ُّ
ىوِ ۡٱل ِت ۡس ى ِم ِل}
ىض َ
ط َعى ِ
ٱلَّ ىَِي يُ َمىىَِبُ ِۡٱلىىل ِ

[الماعونو .]3 - 1
ويقرهه القرآن الكريم م الكفر بحاهلل ععحالى فحي اسحتحقاب العحذاب األلحيم فحي
اآلخرةو

مَِ َٰ َ
طعَ ِوِ ۡٱل ِت ۡ
ٱَّلل ۡٱلعَ ِم ِم َ 33و ََّل يَُ ُّ
س ِم ل} [الحارحةو
ُض َ
{إِعَّنۥُ كَونَ ََّل ي ُۡؤ ِم ُل ِۡ َّ ِ

.]34 ،33
وهذا في المجتمعحات الرأسحمالية واإلرطاعيحة والمضحيعة لحقحوب المسحاكين
والضعفاء عحريف على الثورة ،وحف على الورو

م الفقراء في مواجهة

األغنياء.
وكمححا أن المسححلم مطالححب بمقاومححة الظلححم االجتمححاعي ،فهححو مطالححب أيضححا
بمحاربة الظلم السياسي ،وكل دلم أيا كان اسمه وهوعه .والسكوت عحن الظلحم
والتهاون فيه ،يوجهان العذاب على األمة كلهاو الظحالم والسحاكت عنحه كمحا رحال
ععالىو { َوٱت َّ ُ اْ إِ ۡ نَة ََّّل ت ُ ِص َُ َّل ٱلَّ َِيلَ َاَِ ُت اْ ِمنمُمۡ َِوصَّة} [األهفالو .]25
ورد ذم القحرآن األرحوام الحذين أطحاعوا الجهحابرة الطغحاة وسحاروا فحي ركحابهم
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )80رواه الطهراهي عن حذيفة من طريق عهد هللا بن أبي جعفر الحراز  ،وهحو مختلح
اهظرو مجم الزوا د ( )87/1والمنتقى من الترغيب والترهيب (.)997

فيحه،
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سولا} [هوحو .]21
كقوله عن روم هوحو{ َوٱتََُّعُ اْ َمل لَّمۡ يَ ِت ۡدىُ َمولُ ۥنُ َو َولَلُىُۥ إِ ََّّل َِ َ
وعن روم هو،و { َوٱتََُّعُ اْ أ َ ۡم َر ُك ِ َجَُّول َمنِ لد } [هو،و .]59
وعحححن رحححوم فرعحححونو{إَٱ ۡ ىىى َ َِفَّ َ ۡ َمىىى ۥنُ إَأ َ َ
سىىى ِ لَ }
طىىىومُ إىُ إِعَّ َُىىىمۡ َكىىىوعُ اْ َ ۡ مىىىو َٰإَ ِ
[الزخر

و .]54

بل جعل القرآن مجر ،الركون والميل النفسحي نلحى الظحالمين موجهحا لعحذاب
{و ََّل ت َ ۡر َكنُ اْ ِإ َل ٱلَّ َِيلَ َ
ٱَّلل ِم ۡل أ َ ۡو ِل َىو ََ الُى َّم
اَِ ُت اْ إَ َ َت َّ
سمُ ُم ٱلنَّ ُ
هللاو َ
ون َّ ِ
ول َو َمو لَمُم ِمل د ُ ِ

ََّل تُنص َُرونَ } [هو،و .]113
ويحمل اإلسالم كل مسلم مس ولية سياسيةو أن يعين فحي ،ولحة يقو،هحا نمحام
مسلم يحكحم بكتحاب هللا ،ويهايعحه النحا

علحى ذلح  ،ونال التححق بوهحل الجاهليحة،

ففي الحديث الصححيحو «مىل مىوو ولى س إىي من ىن ۡ عىة المىوِ مىوو م ىة
جوِۡ ة»(.)81
الصالة والسياسةو
م نن المسلم رد يكون في رلب الصالة ،وم هذا يخوح في بحر السياسة،
حين يتلو من كتاب هللا الكريم آيات عتعلق بحومور ،عحدخل فحي صحلب محا يسحميه
النا

«سياسة».
فمن يقرأ في سورة الما دةو اآليات التحي عحومر بحالحكم بمحا أهحزل هللا .وعحدم

{و َمىل َّلىمۡ َي ُۡمُىم ِۡ َتىو
من لم يحكم بما أهزل هللا سحهحاهه بحالكفر والظلحم والفسحوبو َ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِخَ ُۡ ُم ۡٱل َٰ َم ِا ُرونَ } [الما دةو َ { ،]44و َمل لَّمۡ يَ ُۡمُم ِۡ َتو أ َ َ
أَ َ
عت َِۚ َّ
عت َِۚ َّ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِىخَ ُۡى ُم
َٰ َّ
ٱلم ِِ ُت نَ } [الما دةو َ { ،]45و َمل لَّمۡ يَ ُۡمُم ِۡ َتو أ َ َ
عىت َِۚ َّ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِىخَ ُۡى ُم ۡٱل َٰاَسِى ُ نَ } [الما حدةو

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )81رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر.
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 ،]47يكون رد ،خل في السياسة ،وربما اعتهر محن المعاررحة المتطرفحة؛ ألهحه
بححتالوة هححذه اآليححات يوجححه االعهححام نلححى النظححام الحححاكم؛ ويحححرح عليححه؛ ألهححه
موصو بالكفر أو الظلم أو الفسق أو بها كلها!
ومثل ذل و من يقحرأ اآليحات التحي عححذر محن محواالة غيحر المحؤمنينو { َٰيَأَيََُّىو
ون ۡٱل ُت ۡىؤ ِمنِ إلَ أَت ُ ِريىل ُونَ أَن ت َ ۡهعَُِى اْ ِ ََّّللِ
ٱلَّ َِيلَ ََا َمنُ اْ ََّل ت َ َّ ِِىَُواْ ٱ ۡل َٰ َم ِا ِىريلَ أ َ ۡو ِل َىو ََ ِمىل د ُ ِ

َمَِ ۡ مُمۡ ُِۡ َٰ ََّٰنو ُّم ُِ نو} [النساءو .]144
َٰ
س ِمىلَ
ون ۡٱل ُت ۡؤ ِمنِ فلَ َو َمل يَ ۡاعَ ۡ اَ ِلخَ إََِ ۡ َ
{ ََّّل يَ َّ ِِ َِ ۡٱل ُت ۡؤ ِمنُ نَ ۡٱل َٰ َم ِا ِريلَ أ َ ۡو ِل َو ََ ِمل د ُ ِ
َّلل
ص ى ُر} [آل
ٱَّلل إِىىي َ
ٖى ۡىيَ ِإ ََّّل أَن ت َ َّ ُى اْ ِمى ۡىنَُمۡ ت ُ َ َٰىىىة َويُ َُىىَ ُِلكُ ُم ٱ ََّّللُ عَ ۡا َ
سى َّللۥنُ َو ِإلَ ى َّ ِ
َّ ِ
ٱَّلل ۡٱل َت ِ

عمرانو .]28
مىلُوَّ كُمۡ أ َ ۡو ِل َىىو ََ ت ُ ِۡ ُى نَ ِإلَى ۡ َِم ِۡى ۡىٱل َت َ دَّ ِ}
مىل ُ ِوي َو َ
{ َٰيَأَيُّ ََىىو ٱلَّى َِيلَ ََا َمنُى اْ ََّل ت َ َّ ِِىىَُواْ َ

[الممتحنةو .]1
{ َٰ َيأَيََُّو ٱلَّ َِيلَ ََا َمنُ اْ ََّل ت َ َّ َُِِواْ ِۡ َ
م ِنى ُّمۡ
َّٰوعَىة ِمىل دُو ِعمُىمۡ ََّل َي ۡىألُ عَمُمۡ َِ َُىوَّل َودُّواْ َمىو َ
و ۡٱلَُ ۡوضَو َُ ِم ۡل أ َ ۡإ َٰ َ ِۡ َِمۡ َو َمو ت ُ ِۡ ِاي ُ
ولُۡمۡ أ َ ۡكَُ ُر} [آل عمرانو .]118
َ ۡل َۡلَ ِ
صل ُ ُ

ومن رنت «رنوت النوازل» المقرر في الفقحه ،وهحو الحدعاء الحذ يحدعى بحه
في الصلوات بعد الرف من الركعة األخيرة ،وخصوصا في الصالة الجهرية،
وهو مشروع عندما عنزل بالمسلمين هازلة ،كغحزو عحدو ،أو ورحوع زلحزال ،أو
فيضان أو مجاعة عامة ،أو هحو ذل ...
وما زلت أذكر كي ود اإلمام الشهيد حسن الهنا هذا الحكم الشرعي في
ععه ححة الشححعب المصححر رححد اإلهجليححز ،حححين كتححب فححي صحححيفة «اإلخححوان
المسححلمون» اليوميححة يطالححب المسححلمين أن يقنتححوا فححي ص حلواعهم رححد اإلهجليححز
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المحتلححين ،وارتححرح لححذل صحححيغة يححدعى بمثلهححا ،ولححم يلحححزم أحححدًا بهححا ،ولكنحححا
حفظناها ،وكنا هقنت بها في صالعنا .ومحن هحذا القنحوتو «اللهحم رب العحالمين،
وأمان الخا فين ،ومذل المتكهرين ،وراصم الجهارين .اللهم نهح ععلحم أن هحؤالء
الغاصهين من اإلهجليز رد احتلحوا أررحنا ،وغصحهوا حقنحا ،وطغحوا فحي الحهال،،
فوكثروا فيها الفسحا ،،اللهحم ر ،عنحا كيحدهم ،وفحل ححدهم ،وأ،ل ،ولحتهم ،وأذهحب
عن أرر سلطاههم ،وال عدع لهم سهيال على أحد من عها،م المحؤمنين .اللهحم
خذهم ومن هاصرهم أو عاوههم أو وا،هم ،أخذ عزيز مقتدر .» ...
وهكذا كنا هدخل في معترم السياسة ،وهخوح غماره ،وهحن في مححراب
الصالة متهتلون خاشعون.
فهذه هي طهيعة اإلسالم ،ال ينعزل فيه ،يحن عحن ،هيحا ،وال عنفصحل فيحه ،هيحا
عن ،ين ،وال يعر

ررآهه وال سحنته وال عاريخحه ،ينًحا بحال ،ولحة ،وال ،ولحة بحال

،ين ...
،عوى أن ال ،ين في السياسة وال سياسة في الدينو
والحذين زعمحوا أن الحدين ال عالرحة لحه بالسياسحة محن رهحل ،والحذين اخترعحوا
أكذوبة «ال ،ين في السياسة ،وال سياسة في الدين» محن بعحد ،أول محن كحذبوها
بوروالهم وأفعالهم.
فطالما لجو هؤالء نلى الدين ليتخذوا منحه أ،اة فحي خدمحة سياسحتهم ،والتنكيحل
بخصومهم ،وطالما استخدموا بعف الضحعفاء والمهازيحل محن المنسحوبين نلحى
علم الدين؛ ليستصدروا منهم فتاوى رد محن يعحارح سياسحتهمو الهاطلحة ،ينحا،
والعاطلة ،هيا!
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صدرت الفتاوى وهحن في معتقل الطور سنة 1948م،

1949م بوهنا  -هححن الحدعاة نلحى عحكحيم القحرآن وعطهيحق اإلسحالم  -هححارب هللا
ورسوله وهسعى في األرح فسا،ا ،فحقنحا أن هقتحل أو هصحلب ،أو عقطح أيحدينا
وأرجلنا من خال  ،أو هنفى من األرح!
وعكرر هذا في أكثر من عهد ،عتكرر المسرحية ونن عغيرت الوجوه!
وما زلت أذكر  -ويذكر النا

 -كيح

طلحب محن أهحل الفتحوى أن يصحدروا

فتححواهم بمشححروعية الصححلح مح نسححرا يل ،عوييححدا لسياسححتهم االههزاميححة ،بعححد أن
أصححدر هححؤالء الفتححوى مححن رهححل بتحححريم الصححلح معهححا ،واعتهححار ذلح خياهححة هلل
ولرسوله وللمؤمنين!
ومححا زال الحكححام يلج ححون نلححى علمححاء الححدين ،ليفررححوا علححيهم فتححاوى عخححدم
أغرارحححهم السياسحححية ،وآخرهحححا مححححاوالت عحليحححل فوا حححد الهنحححوم وشحححها،ات
االستثمار ،فيستجيب لهم كل رخو العو - ،ممن رل فقههم أو رل ،ينهم  -ويحوبى
ٱَّلل َويَ َُِۡى ۡ عَ ۥنُ َو ََّل يَ َُِۡى ۡ نَ أَكَىلا
عليهم العلماء الراسخونو {ٱلَّ َِيلَ يَُُ ِِوُ نَ ِل َٰ َى ََِٰ ِ
ت َّ ِ
َّلل} [األحزابو .]39
ِإ ََّّل ٱ َّ َ

هل السياسة أمر منكر ؟
السياسة  -من الناحية النظرية  -علم له أهميتحه ومنزلتحه ،وهحي محن الناحيحة
العملية  -مهنة لها شرفها وهفعها؛ ألههحا عتعلحق بتحدبير أمحر الخلحق علحى أحسحن
وجه ممكن.
هقل اإلمام ابحن القحيم عحن اإلمحام أبحى الوفحاء بحن عقيحل الحنهلحيو أن السياسحة
هي الفعل الذ يكون النا

معه أررب نلى الصالح وأبعد عن الفسا ،ما ،امت
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ال عخال الشرع.
وذكر ابن القيمو أن السياسة العا،لة ال عكون مخالفة لما هطق به الشرع ،بحل
هي موافقة لما جاء به ،بل هي جزء من أجزا ه ،وهحن هسميها «سياسة» عهعحا
لمصطلحكم ،ونهما هي عدل هللا ورسوله(.)82
ورد هوه علمادها السابقون بقيمة السياسة وفضلها حتى رحال اإلمحام الغزالحيو
«نن الحدهيا مزرعححة اآلخححرة وال يحتم الححدين نال بالححدهيا ،والملح والححدين عوءمححان،
فالدين أصل ،والسلطان حار  ،ومحا ال أصحل لحه فمهحدوم ،ومحا ال ححار

لحه

فضا »(.)83
ورد عرفوا اإلمامة أو الخالفة بوههاو هيابة عامة عن صاحب الشرع  -وهحو
رسححول هللا صححلى هللا عليححه وسححلم  -فححي «حراسححة» الححدين ،و«سياسححة» الححدهيا
به( )84فالخالفة حراسة وسياسة.
ورحد كحان النهحي صححلى هللا عليحه وسحلم سياسحيًا ،بجححوار كوهحه مهلغًحا ومعل ًمححا
ورار حيًا ،فقححد كححان هححو ر ححيس الدولححة ،ونمححام األمححة ،وكححان خلفححاده الراشححدون
المهديون من بعده سياسيين علحى ههجحه وطريقتحه ،حيحث ساسحوا األمحة بالعحدل
واإلحسا  ،ورا،وها بالعلم واإليمان.
ولكحن النحا

فحي عصحرها وفحي أرطارهحا خاصحة ،ومحن كثحرة محا عحاهوا محن

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )82اهظحححرو الطحححرب الحكميحححة فحححي السياسحححة الشحححرعية البحححن القحححيم (ص )15 - 13ط .السحححنة
المحمدية.
( )83نحياء علوم الدين ( - )17/1باب العلم الذ هو فرح كفاية ،ط، .ار المعرفة .بيروت.
( )84اهظحححرو النظريحححات السياسحححية اإلسحححالمية للدكتور/رحححياء الحححدين الحححريس (ص )125ط.
السا،سة.
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السياسة وأهملها ،وسواء كاهت سياسة االستعمار أم سياسحة الحكحام الخوهحة ،أو
الحكام الظلمة ،كرهوا السياسة ،كل ما يتعلق بها ،وخصوصحا بعحدما أصحهحت
فلسفة ميكافيلي هي المسيطرة علحى السياسحة والمواجهحة لهحا ،حتحى حكحوا عحن
الشي محمد عهده أهه  -بعد ما ذاب محن مكحر السياسحة وأالعيههحا محا ذاب  -رحال
كلمتححه الشححهيرةو «أعححوز بححاهلل مححن السياسححة ،ومححن سححا

ويسححو  ،وسححا س

ومسو »!
ومن م استغل خصوم الفكر اإلسالمي ،والحركحة اإلسحالمية بغحف النحا
للسياسة ،وريقهم بها ،وهفورهم منها ،ليصفوا اإلسالم الشامل المتكامحل الحذ
يدعو نليه اإلسالميون اليوم بوهه «اإلسالم السياسي».
ولقد أصهح من المولو

اآلنو وص

كل محا يتميحز بحه المسحلم الملتحزم محن

المسلم المتسيب بوهه «سياسي»! ويكفي هذا ذما له وعنفيرا منه.
ذههت بعف الفتيات المسلمات المحجهات في بلد من بال ،المغحرب العربحي
نلححى شخصححية لهححا منصححب ،ينححي وسياسححي ،يشححكون نليححهو أن بعححف الكليححات
عشترط عليهن  -لكي يقهلن فيهحا  -أن يخلعحن الحجحاب! وهحن يستشحفعن بحه فحي
نعفا هن محن هحذا الشحرط الحذ يفحرح علحيهن كشح الحرأ

ولحهس القصحير،

وهو ما حرم هللا ورسحوله ،ومحا كحان أشحد ،هشحة هحؤالء الطالهحات الملتزمحات،
حين رال لهن هذا الرجل المشف و نن هذا الذ عرعدينه ليس مجر ،حجاب ،نهحه
ز سياسي!!
ورهله رال العلماهي األكهر في عوهسو نهه ز طا في!!
ورال آخر عحن صحالة العيحد فحي الخحالءو نههحا ليسحت سحنة ،نهمحا هحي صحالة

128

من فقه الدولة في اإلسالم

سياسية!
واالعتكا

في العشر األواخر من رمضانو اعتكا سياسي!

وال عسححتهعد أن يححوعي ورححت عكححون فيححه صححالة الجماعححة فححي المسححجدو صححالة
سياسية!
ورراءة الغزوات فحي كتحاب مثحل سحيرة ابحن هشحام أو «نمتحاع األسحماع» أو
المغاز من صحيح الهخار و رراءة سياسية.
ورد عصهح عالوة القرآن الكريم هفسه  -وخصوصا سورا معينة منه  -عالوة
سياسية.
ولم هحنس عهحدا كحان محن األ،لحة التحي عقحدم رحد المتهمحين فيحهو حفحظ سحورة
األهفال؛ ألهها سورة جها .!!،وفي عهد آخرو سحورة آل عمحران ،ألههحا عتححدن
عن المنحة والصهر عليها ،والثهات فيها!
ومن هنا هحرى أن اإلسحالم يسحميه هحؤالء المتغربحونو «اإلسحالم السياسحي»
هو «اإلسالم الصحيح» الذ شرعه هللا في كتابه وسنته ،وطهقه النهحي الكحريم
وخلفاده الراشدون والذ ال يقهل هللا ،ينا غيره.

***
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الدولة اإلسالمية
والحكم بما أهزل هللا
يدور لغ في هحذه األيحام فحي بعحف الصحح

محن بعحف األرحالم المريهحة،

حول وجوب الحكحم بمحا أهحزل هللا علحى المسحلمين ،وسحمعنا أراويحل غريهحة محن
هؤالء الذين ليسوا من أهل العلم باإلسالم ،والفقه في شريعته.
شههات مر،و،ةو
فمححنهم مححن رححالو نن اآليححات التححي أهكححرت علححى مححن لححم يحكححم بمححا أهححزل هللا،
و،مغتهم بالكفر والظلم والفسوب ،ال يقصد بها المسلمون ،ونهما هزلت في أهل
الكتاب من اليهو ،والنصارى ،كما عدل على ذل أسحهاب هحزول اآليحات ،ويحدل
سيارها هفسه.
وكذل روله ععالى لرسولهو { َوأ َ ِن ۡ
ٱكمُم َۡ ۡ نََُم ِۡ َتىو أ َ َ
عىت َِۚ َّ
ٱَّللُ َو ََّل ت َ َّ ُِ ۡىا أ َ ۡۡى َ ا ََُۡمۡ
َو ۡ
ىض َمىىو أَعى َىت َِۚ َّ
ٱَّللُ إِلَ ۡ ىىخَ } [الما ححدةو  ]49رححالواو هححذا فححي
ٱك ىََ ۡلُۡمۡ أَن يَ ۡا ِنُ ى َ َ
مىىل َۡ ۡعى ِ

الحكم بين أهل الكتاب من غير المسلمين ،ال في الحكم بين المسلمين!!
ومنهم من رالو نن الحكم اآليات المذكورة  -نذا سلمنا أن المسلمين ،اخلحون
فيححه  -نهمححا يححرا ،بححه الفصححل فححي الخصححومات وموار ح النححزاع ،وهححو عمححل
القضاة ،وليس المرا ،به الحكم بمعنى التصر السياسي ،أو التشريعي ،الحذ
عقحححوم بحححه السحححلطات السياسحححية التنفيذيحححة مثحححل الملحححوم وردسحححاء الجمهوريحححات
والححوزراء وهحححوهم ،أو السححلطات التشححريعية مثححل المجححالس النيابيححة التححي لهححا
صالحية ور القواهين أو ععديلها ،أو نلغا ها.
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ومنهم من رالو نن كلمة «شريعة» لم عحر ،فحي القحرآن بحالمعني الحذ يحدعو
نليه الداعون نلحى عطهيحق الشحريعة ،ونهمحا ور،ت فحي القحرآن المكحي محرا،ا بهحا
المنهج اإللهي المتمثل في العقا د واألخالب وأمهات الفضا ل ،وذلح فحي رولحه
م َِ َٰ ٖ َِري َع دة ِملَ ۡٱۡل َ ۡم ِر إَٱت َّ ُِ ۡعََو َو ََّل ت َ َّ ُِ ۡا أ َ ۡۡ َ ا ََ ٱلَّى َِيلَ ََّل يَ ۡعَِ ُتى نَ }
ععالىو {ال ُ َّم َج َع ِۡ َٰنَخَ َ

[الجا يةو .]18
ورد طلب نلي بعف األخوة أن أ،لي بحدلو فحي هحذه القضحية الحيويحة التحي
فجرعها كتب مشهوهة دهرت هذه األيام.
مالحظات أساسيةو
وأو ،أن أذكر هنا جملة مالحظات أساسيةو
المعلوم من الدين بالضرورة ال عطلب له أ،لةو
أوالو هنام أشياء أطلق عليهحا علمحاء أمتنحا الكهحار اسحم «المعلحوم محن الحدين
بالضرورة» ،ويقصدون بها األمور التي يستو في العلم بها الخحاص والعحام،
وال عحتححاي نلححى هظححر واسححتدالل عليهححا ،لشححيوع المعرفححة بهححا بححين أجيححال األمححة
و هوعها بالتواعر واليقين التاريخي.
وهحححذه األشحححياء عمثحححل الركحححا ز أو «الثوابحححت» التحححي عجسحححد نجمحححاع األمحححة،
ووحدعها الفكرية والشعورية والعملية.
ولهذا ال عخض للنقاش والحوار أساسا بين المسلمين ،نال نذا راجعوا أصحل
اإلسالم ذاعه.
وأعتقد أن من هذه األمورو أن هللا ععالى لم عنزل أحكامه فحي كتابحه ،وعلحى
لسان رسوله ،للتهرم بها ،أو لقراءعها علحى المحوعى ،أو لتعليقهحا الفتحات عحزين
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بها الجدران ،ونهما أهزلها لتته وعنفذ ،وعحكم عالرات النحا  ،وعضحه مسحيرة
الحياة وفق أمر هللا وههيه ،وحكمه وشرعه.
وكان يكفي هذا القدر عند كل من رري باهلل ربا ،وباإلسحالم ،ينحا ،ومحمحد
رسوال ،وبحالقرآن منهاجحا؛ ألن يقحول أمحام حكحم هللا ورسحولهو سحمعنا وأطعنحا،
،ون حاجة نلى بحث عن ،ليل جز ي من النصوص المحكمة والقواعد الثابتة.
كثرة األ،لة على فررية الحكم بما أهزل هللاو
اهياو م عنازلنا عن هذا المور  ،والتهرع بنرامة األ،لة على فررية الحكم
بما أهزل هللا ،ووجوب اعهاعه من المسلمين .هقول بكل عوكيدو
نن هنام أ،لة ال عحصر من القرآن والسنة  -غيحر آيحات سحورة الما حدة التحي
وصفت من لم يحكم بما أهزل هللا بالكفر والظلم والفسحق  -عحدل بقحوة وورحوح
علححى رححرورة االحتكححام ،نلححى مححا أهححزل هللا ،والنححزول علححى حكححم هللا ،وافححق
أهواءها أم خالفها.
ولنقرأ هذه اآليات من سورة النساءو
{أَلَىىمۡ تَى َىر إِلَى ٱلَّ ى َِيلَ يَ ۡتمُ ُتى نَ أَعَّ َُىىمۡ ََا َمنُى اْ ِۡ َتىىو أُعى ِىت َِۚ إِ َل ۡ ىىخَ َو َمىىو أُعى ِىت َِۚ ِمىىل َ ُۡ ِِىىخَ
َٰ َّ
ُ ى ۡ َٰ َ
و َو َى ۡىل أ ُ ِمى ُىرواْ أَن َي ۡماُى ُىرواْ ِۡ ى ف ِن َوي ُِري ىل ُ ٱل َّ
َّٰ ُل أَن
ي ُِري ىل ُونَ أَن َي َ َُىىو َك ُت اْ ِإلَ ى
ٱلَّٰوُ ى ِ
ض ََِٰ َ َۡ ِع ىلا َ 60وإِاَا ِ ى َ لََُىمۡ تَعَىولَ ۡ اْ إِلَى َٰ َمىو أ َ َ
عىت َِۚ َّ
ي ُِضََُِّمۡ َ
ٱَّللُ َوإِلَى ٱلرَّ ُى ِِۚ َلأ َ ۡيىتَ
صلُّونَ مَنخَ ُ
ۡٱل ُت َٰنَ ِا ِ لَ يَ ُ
ِيَمۡ الُى َّم
ف إِاَا أ َ َٰ َ
صلُودا  61إَ َم ۡ َ
صىَُ ۡ َُم م ِ
ُّصى َُةُ ِۡ َتىو َىلَّ َم ۡت أ َ ۡيىل ِ
سىنو َوت َ ۡ إِ ىو  62أُوْ َٰلَئِىخَ ٱلَّى َِيلَ يَ ۡع َِى ُم ٱ ََّّللُ َمىو إِىي
ٱَّلل إِ ۡن أ َ َل ۡدعَىو إِ ََّّل إِ ۡك َٰ َ
جَوَُو َ يَ ُۡ ِِاُ نَ ِۡ َّ ِ
ُُِ ِۡ َِمۡ إَأ َ ۡم ِر ۡ
ق م َۡنَُمۡ َو ِم ۡمَُمۡ َو ُ لََُّمۡ إِي أَعاُس َِِمۡ َ ۡ ََّل َۡ ِِ وىو َ 63و َمىو أ َ ۡل َ ۡىِنَو ِمىل
ٱَّلل َولَىى ۡ أَعَّ َُىىىمۡ إِا َّ
لَّ ُىى ِۚ إِ ََّّل ِل ُ َ
ٱَّلل
َّٰىىو َ
اَِ ُتىى اْ أَعاُ َ
ع ِۡىى ِ ۡا ِن َّ إ ِ
سىىَُمۡ جَىىوَُو َ إَٱ ۡ ىىى َ ۡواَ ُرواْ َّ َ
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ٱَّلل ت َ َّ اۡىىو ِ
َوٱ ۡ ى َ ۡواَ َر لَ َُ ى ُم ٱلرَّ ُ ى ُِۚ لَ َ َج ىلُواْ َّ َ
لَّك تىىو  64إَ ى َ َو َل ِۡىىخَ ََّل يُ ۡؤ ِمنُ ى نَ َك َّ ى َٰ
سى ِىِ ُت اْ
سى ِىَمۡ َك َرج ىو ِم َّتىىو َ َ
يُُ َِم ُت ى َ إِ َتىىو َ
ٖ ىه ََر َۡ ۡ ىنََُمۡ ال ُى َّم ََّل يَ ِه ىلُواْ إِىىي أَعاُ ِ
ض ى ۡ تَ َويُ َ

ت َ ۡس ِِ تو} [النساءو.]65 - 60
ولنقرأ كذل هذه اآليات من سورة النورو
ٱَّلل َوِۡٱلرَّ ُ ِِۚ َوأ َ َ
ط ۡعنَو ال ُ َّم يَ َ َ لَّ َٰ إَ ِر ٞ
يق ِم ۡنَُم ِمىل َۡ ۡعى ِل َٰاَ ِل إىخَ َو َمىو
{ َويَ ُ لُ نَ ََا َمنَّو ِۡ َّ ِ
أُوْ َٰلَئِىىخَ ِۡ ۡ
ٱَّلل َو َل ُىى ِل ِن ِلىى َ ُۡمُ َم َۡ ۡ ىىنََُمۡ إِاَا إَ ِر ٞ
يىىق ِم ۡىىنَُم
ىىٱل ُت ۡؤ ِمنِ لَ َ 47و ِإاَا دُمُىى اْ إِلَىى َّ ِ
م ُّۡع ِر ُ
ضى نَ َ 48وإِن يَمُىىل لَّ َُ ى ُم ۡٱل َُىىقُّ يَى ۡىأت ُ اْ إِلَ ۡ ى ِن ُمى ۡىَ ِمنِ لَ  49أَإِىىي ُُِى ِۡ َِم َّمى َىرقّ أ َ ِِ
مَِى ۡ َِمۡ َو َل ُى لُ إۥنُ َۡى ۡ أُوْ َٰلَئِىخَ ُۡى ُم َٰ َّ
ىف َّ
ٱلم ِِ ُتى نَ ِ 50إ َّع َتىو
ٱَّللُ َ
ۡٱلتَىوُۡ اْ أَِۡ يَ َِىوإُ نَ أَن يَ ُِ َ
ٱَّلل َو َل ُ ِل ِن ِل َ ُۡمُ َم َۡ ۡ نََُمۡ أَن يَ ُ لُ اْ َ ِت ۡعنَو َوأ َ َ
ط ۡعنَ إىو
كَونَ َ ۡ َِۚ ۡٱل ُت ۡؤ ِمنِ لَ إِاَا دُمُ اْ إِلَ َّ ِ
َوأُوْ َٰلَئِخَ ُۡ ُم ۡٱل ُت ۡا ِِ ُُ نَ } [النورو .]51 - 47

وأيضا في سورة األحزابو
ٱَّللُ َو َل ُى لُ ۥنُ أ َ ۡمىرا أَن َيمُى نَ لََُى ُم ۡٱل ِِ َ َىر ُ
{ َو َمو كَونَ ِل ُت ۡؤ ِم دل َو ََّل ُم ۡؤ ِمنَىة ِإاَا َضَى َّ
ض َّ َ
ٱَّلل َو َل ُ لَ ۥنُ إَ َ ۡل َ
ض ََِٰ ُّمُِ نو} [األحزابو .]36
ِم ۡل أ َ ۡم ِر ِۡ ۡ َّللم َو َمل يَ ۡع ِ
ص َّ َ

وهححذه اآليححات المحكمححات مححن كتححاب هللا ععححالى غنيححة عححن أ ععليححق ،فهححي
وارحة الداللة على أن اإل،غام لحكم هللا ورسوله جزء ال يتجزأ من اإليمحان،
وأهه ال خيرة لمؤمن وال مؤمنحة أمحام محا رضحى هللا ورسحوله ،وأهحه ال يتصحور
من مؤمن يدعى نلى حكم هللا ورسوله نال أن يقحولو سحمعنا وأطعنحا .ورحد أرسحم
هللا على هفي اإليمان عن كل من لم يحكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،م
الررا والقهول والتسليم كل التسليم.
وأو ،أن أشير هنا نلى هقطة مهمحة ،وهحيو أن محا أهزلحه هللا ال يقتصحر علحى

من فقه الدولة في اإلسالم

133

النصوص التحي جحاء بهحا الكتحاب ،بحل يشحمل «العحدل» الحذ جحاء بحه الميحزان.
{ٱَّللُ ٱلَّ ىَِي أَعى َىت َِۚ ۡٱل ِم َٰ َى َ ۡ
وكالهمححا أهزلححه هللا ،كمححا رححال ععححالىو َّ
َق َو ۡٱل ِت ى َىتانَ }
ىۡ ِۡىىٱلُ ِ
ت َوأ َ َ
ىۡ َو ۡٱل ِت ى َىتانَ
[الشححورىو  ،]17ورححالو {لَ َى ۡىل أ َ ۡل َى ۡىِنَو ُل ُىَِنَو ِۡ ۡٱلَُ ِ َٰنَى ِ
عت ۡلنَىىو َمعَ َُى ُم ۡٱل ِم َٰ َى َ
ون ِۡ ۡٱل ِ ۡس ِفو [ } ...الحديدو .]25
ِل َ ُ َِ ٱل َّن ُ

فهنام نذن هورانو هور الوحي المقتهس محن الكتحاب ،وهحور العقحل والفطحرة
المقتهس من الميزان ،وكالهما مما أهزل هللا ،وهما «هور على هور».
آيات محكمة صريحةو
الثاو أن آيات سورة الما دة  -التي ،مغت من لحم يحكحم بمحا أهحزل هللا بحالكفر
والظلم والفسوب  -آيات محكمة صريحة الداللة على موروعها.
وال بو

بون هسوب هذه الفقرة التي اشتملت على عل اآليات محن كتحاب هللا

 كاملة ،ليتوملها كل من كان له رلب ،أو القى السم وهو شهيد.يقححول ععححالىو {إِعَّىىو أ َ َ
عت ۡلنَىىو ٱل َّ ۡ َل َٰىىىةَ إِ ََىىو ُۡىىل َوعُ ى ٞإل يَ ُۡمُ ى ُم ِۡ ََىىو ٱلنَّ ُِ ُّ ى نَ ٱلَّ ى َِيلَ
م َِ ۡ ى ِن
ٱَّلل َوكَىوعُ اْ َ
أ َ ۡ َِ ُت اْ ِلَِّ َِيلَ َۡودُواْ َوٱلرَّ ََّٰۡنِ ُّ نَ َو ۡٱۡل َ ۡكَُ ُ
ۡ َّ ِ
ول ِۡ َتىو ٱ ۡ ى ُ ُۡ ِامُ اْ ِمىل ِك َٰ َى ِ
ون َو ۡ
ُ ۡ ِن َو ََّل ت َ ُۡ َ ُرواْ ِۡو َٰيَ ِي ال َ َتنىو َ ِِى إ َو َمىل لَّىمۡ يَ ُۡمُىم ِۡ َتىو
ٱِ َ
ُٖ ََلَا إ ََ إَ َ ت َ ِۡ َ
ُ ُ اْ ٱلنَّ َ
س ِۡىىٱلنَّ ۡا ِس َو ۡٱلعَ ى ۡ لَ
أَعى َىت َِۚ َّ
ٱَّللُ إَأ ُوْ َٰلَئِىىخَ ُۡ ى ُم ۡٱل َٰ َم ِاى ُىرونَ َ 44و َك َ ُۡنَىىو َ
مَِ ى ۡ َِمۡ إِ ََىىو أ َ َّن ٱل ىنَّ ۡا َ
عف َو ۡٱۡلُاُنَ ِۡ ۡٱۡلُا ُ ِن َوٱلس َِّل ِۡٱلس ِِل َو ۡٱله ُُرو ََ ِصَىو ٞإ إَ َتىل تَصَىلَّ َ
عف ِۡ ۡٱۡل َ ِ
ِۡ ۡٱلعَ ۡ ِل َو ۡٱۡل َ َ
ٱَّللُ َإأُوْ َٰ َل ِئىخَ ُۡى ُم َٰ َّ
ول َّ ٞل إۥنُ َو َمل َّلمۡ َي ُۡمُىم ِۡ َتىو أ َ َ
عىت َِۚ َّ
ٱلم ِِ ُتى نَ َ 45و َ َّا ۡ َنىو َ
ِۡ ِن َإ َُ َ َك َّا َ
م َِى َٰ
ف
َٰ
عه ى َ إِ ى ِن
ََا َٰال َ ِر ِۡم ِۡ ِع َ
ىل َم ۡىريَ َم ُمص َِىل و ِل َتىو َۡى ۡ لَ يَل َۡيى ِن ِمىلَ ٱل َّ ۡ َل َٰىى ِة َو ََات َ ۡ نَىنُ ۡ ِ
سى ۡٱۡ ِ
ٱال ِ
َىىل و ِل َتىىو َۡىى ۡ لَ يَل َۡيىى ِن ِمىىلَ ٱل َّ ۡ َل َٰىىى ِة َوُۡىىل َو َم ۡ ِم َ
مىىة ِل ِۡ ُت َّ ِىى لَ 46
ُۡىىل َوعُىى ٞل َو ُمص ِ
ٱَّللُ إِ ى إ ِن َو َمىىل لَّىىمۡ يَ ُۡمُىىم ِۡ َتىىو أَعى َىت َِۚ َّ
عه ى ِ ِۡ َتىىو أَعى َىت َِۚ َّ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِىىخَ ُۡ ى ُم
َو ۡل ى َ ُۡمُمۡ أ َ ۡۡ ى ُ ۡ ِ
ٱال ِ
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ۡٱل َٰاَ ِس ُ نَ } [الما دةو .]47 - 44
أ اِۚ التاسريل إي َۡى اآليوو:
وللمفسرين من السل

في هذه اآليات أروالو

فمنهم من رالو هي كلها في أهل الكتاب من اليهو ،والنصارى.
ومنهم من رالو اآلية األولى  -يقصدو { َو َمل لَّمۡ يَ ُۡمُم ِۡ َتو أ َ َ
عىت َِۚ َّ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِىخَ ُۡى ُم

ۡٱل َٰ َم ِا ُرونَ }  -في المسلمين ،والثاهية في اليهو ،،والثالثة في النصارى.
ومححنهم مححن رححالو هزلححت فححي أهححل الكتححاب ،وهححي مححرا ،بهححا جمي ح النححا
مسلموهم وكفارهم.
روى الطهحححر عحححن نبحححراهيم النخعحححي رحححالو هزلحححت هحححذه اآليحححات فحححي بنحححي
نسرا يل ،ورري لهذه األمة بها.
وعن الحسنو هزلت في اليهو ،،وهي علينا واجهة.
{و َمىل لَّىمۡ
وس ل ابن مسعو ،عن الرشوة في الحكم فقالو ذام الكفر ،م عحالو َ
يَ ُۡمُم ِۡ َتو أ َ َ
عت َِۚ َّ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِخَ ُۡ ُم ۡٱل َٰ َم ِا ُرونَ }.

وعن السدى أيضا ما يدل على العموم.
وعن ابن عهحا

أيضحا محا يفيحد العمحوم ،وذلح ححين سح ل عحن كفحر محن لحم

يحكم بما أهزل هللا فقالو نذا فعل ذل فهو به كفر ،وليس كمن كفر بحاهلل واليحوم
اآلخر ،وبكذا وكذا.
ومثله رول طاوو و ليس بكفر ينقل عن الملة.
ورول عطاءو كفر ،ون كفر ،ودلم ،ون دلم ،وفسق ،ون فسق ،وهو أيضا

من فقه الدولة في اإلسالم

مرو عن ابن عها

135

هفسه ،رواه عنه سعيد بن منصور ،وابحن المنحذر ،وابحن

أبي حاعم ،والحاكم وصححه الهيهقي في سننه.
ومثله عنو علي بن الحسين ،زين العابدين.
وفي رواية أخرى عن ابن عها

فرب بحين هحوعين محن الحكحام ،فقحالو محن

جحد ما أهزل هللا فقد كفر ،ومن أرربه ولم يحكم فهو دالم فاسق.
ورفات م المفسرينو
وأحب أن أر هنا عدة ورفات لتوريح مور المفسرينو
األولىو أن الذ ال ش فيه أن اآليات هزلت في أهل التوراة واإلهجيحل كمحا
عدل على ذل أسهاب النزول ،والسياب هفسه.
{و َمىل لَّىمۡ يَ ُۡمُىم  } ...جحاءت بصحيغة عامحة كمحا يظهحر
ولكن خواعيم اآليحات َ
ذل بو،هى عومل ،فما الذ جعل بعحف المفسحرين يقصحر أحكامهحا ومضحموهها
على غير المسلمين من أهل الكتاب وأهل الشرم؟
نن السهب يكمن فحي خحوفهم محن مسحارعة بعحف النحا

نلحى اعهحام األمحراء

والحكام بحالكفر األكهحر بكحل جحور يححدن ،ولحو كحان سحههه الهحوى أو المحابحاة،
وهحو ذل  ،مما ال يكا ،يسلم منه أمير أو حاكم ،نال من عصحم ربح  ،ورليحل محا
هم.
وهذا ما جعل ابن عها

وأصحابهو عطاء وطاووسا وابن جهيحر وغيحرهم،

يؤكدون أهه ليس بكفر ينقل عن الملة ،كمحن كفحر بحاهلل ومال كتحه وكتهحه واليحوم
اآلخر ،ويقولونو بل كفر ،ون كفحر  ...نلح  ،ومحا جعحل ابحن عهحا

يفحرب بحين

136

من فقه الدولة في اإلسالم

الجاحد والمقر.
ومن ررأ المحاورة بين أبي مجلز التحابعي ومحن سحوله محن بنحي سحدو
اإلبارية عن أمراء زمنهم ،وكي

محن

كحاهوا يريدوهحه أن يفتحى بكفحرهم بنحاء علحى

اآلية ،يتهين له صدب ما أرول.
فقد روى الطهر عن عمران بن حدير رحالو أعحى أبحا مجلحز هحا

محن بنحي

{و َمل لَّمۡ يَ ُۡمُم ِۡ َتىو أ َ َ
عىت َِۚ
عمرو بن سدو  ،فقالواو يا أبا مجلز ،أرأيت رول هللاو َ
{و َمل لَّمۡ يَ ُۡمُىم ِۡ َتىو أ َ َ
عىت َِۚ َّ
َّ
ٱَّللُ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِخَ ُۡ ُم ۡٱل َٰ َم ِا ُرونَ } ،أحق هو؟ رالو هعم! رالواو َ
َإأُوْ َٰ َلئِخَ ُۡ ُم َٰ َّ
ٱلم ِِ ُتى نَ } ،أححق هحو؟ رحالو هعحم! رحالواو { َو َمىل َّلىمۡ يَ ُۡمُىم ِۡ َتىو أ َ َ
عىت َِۚ َّ
ٱَّللُ
إَأُوْ َٰلَئِىخَ ُۡى ُم ۡٱل َٰاَ ِسى ُ نَ } ،أححق هححو؟ رحالو هعححم! رحالو فقححالواو يحا أبححا مجلحز ،فححيحكم

ه حؤالء بمححا أهححزل هللا؟ رححالو هححو ،يححنهم الححذ يححدينون بححه ،وبححه يقولححون ،ونليححه
يدعون ،فنن هحم عركحوا شحي ا منحه عرفحوا أههحم رحد أصحابوا ذههحا! فقحالواو ال وهللا
ولكن ح عفححرب «أ عخححا »! رححالو أهححتم أولححى بهححذا من حي! ال أ،ر  ،ونهكححم أهححتم
عرون هذا وال عحرجون ،ولكنها أهزلت فحي اليهحو ،والنصحارى وأهحل الشحرم،
أو هحو من هذا.
وفي رواية أخرى ،رال أبو مجلزو نههم يعلمون بما يعلمون  -يعني األمحراء
 ويعلمون أهه ذهب! رالو ونهما أهزلت هذه اآلية في اليهو ،والنصارى.ررورة التفريق بين هوعين من الحكامو
الثاهيةو أن من الواجب الحتم أن هفرب  -كمحا فحرب الجهحر ابحن عهحا

 -بحين

هححوعين مححن الحكححامو الحححاكم الححذ يلتححزم باإلسححالم منهاجححا و،سححتورا وهظامححا
للحياة ،يحكم به ويرج نليه ،م ينحر أو يجور في بعحف األمحور الجز يحة،

من فقه الدولة في اإلسالم

بحكم الضع

137

أو اعهاع الهوى ،والحاكم الذ يرفف عحكيم محا أهحزل هللا ،يقحدم

عليححه أحكححام الهشححر ورححواهينهم .فهححذا كوهمححا ي حتهم هللا ععححالى بوهححه يجهححل مصححالح
عها،ه ،أو يعلمها ويشرع لهم ما يضا،ها م أهه ععالى يقولو {أ َ ََّل يَ ۡعَِ ُم َم ۡىل ََِِىقَ
َوُۡ َ ٱلَِّ َِّٰ فُ ۡٱل َِ ُِ ُر} [المل و .]14

وهذا ما جعل العالمة محمو ،محمد شاكر يعقب في عحقيقه لتفسير الطهر
على اال ر أو األ رين المرويين عن أبي مجلز بقولهو من الهين أن الذين سحولوا
أبححا مجلححز مححن اإلبارححية ،ونهمححا كححاهوا يريححدون أن يلزمححوه الحجححة فححي عفكيححر
األمراء؛ ألههم في معسكر السلطان ،وألههم ربما عصوا أو ارعكهوا بعحف محا
ههاهم هللا عن ارعكابه .ولذل رحال لهحم فحي الخهحر األول ررحمو ()12025و فحنن
هم عركوا شي ا منه عرفوا أههم رد أصابوا ذهها .ورال لهم في الخهر الثاهيو نههحم
يعملون بما يعلمون ويعلمون أهه ذهب.
ونذن ،فلححم يكححن سححؤالهم عمححا احححتج بححه مهتدعححه زماهنححا ،مححن القضححاء فححي
األمححوال واألعححراح والححدماء بقححاهون مخححال لشححريعة أهححل اإلسححالم ،وال فححي
نصدار راهون ملزم ألهل اإلسالم ،باالحتكام نلى حكم غيحر حكحم هللا فحي كتابحه
وعلحى لسححان ههيحه صححلى هللا عليحه وسححلم  ،فهحذا الفعححل نعحراح عححن حكححم هللا،
ورغهححة عححن ،ينححه ،ونيثححار ألحكححام أهححل الكفححر علححى حكححم هللا سححهحاهه وععححالى،
وهححذا كفححر ال يش ح أحححد مححن أهححل القهلححة علححى اخححتالفهم فححي عفكيححر القا ححل بححه
والداعي نليه.
والذ هحن فيه اليوم ،هو هجر ألحكام هللا عامة بال اسحتثناء ،ونيثحار أحكحام
غير حكمه في كتابحه وسحنه ههيحه صحلى هللا عليحه وسحلم  ،وععطيحل لكحل محا فحي
شحححريعة هللا ،بحححل بلححح األمحححر مهلححح االحتجحححاي علحححى عفضحححيل أحكحححام القحححاهون
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المورحححوع ،علحححى أحكحححام هللا المنزلحححة ،وا،عحححاء المحتجحححين لحححذل بحححون أحكحححام
الشححريعة نهمححا هزلححت لزمححان غيححر زماهنححا ،ولعلححل وأسححهاب اهقضححت ،فسححقطت
األحكام كلها باهقضا ها ،فوين هذا مما بينحاه محن ححديث أبحي مجلحز ،والنفحر محن
اإلبارية من بني عمرو بن سدو ؟!
ولححو كححان األمححر علححى مححا دنححوا فححي خهححر أبححي مجلححز ،أههححم أرا،وا مخالفححة
السلطان في حكم من أحكام الشريعة ،فنهه لم يحدن في عاري اإلسحالم أن سحن
حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها ،هذه واححدة ،وأخحرى أن الححاكم
الذ حكم رضية بعينهحا بغيحر حكحم هللا فيهحا ،فنهحه نمحا أن يكحون حكحم بهحا وهحو
جاهححل ،فهححذا أمححره أمححر الجاهححل بالشححريعة ،ونمححام أن يكححون حكححم بهححا ه حوى
ومعصححية ،فهححذا ذهححب عنالححه التوبححة ،وعلحقححه المغفححرة ،ونمححا أن يكححون حكححم بححه
متووال حكما خال به سا ر العلماء ،فهذا حكمه حكحم كحل متحوول يسحتمد عوويلحه
من اإلررار بنل الكتاب ،وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
وأما أن يكون كان في زمحن أبحي مجلحز أو رهلحه أو بعحده ححاكم حكحم بقضحاء
في أمر ،جاحدا الحكم من أحكحام الشحريعة ،أو محؤ را ألحكحام أهحل الكفحر علحى
أحكححام أهححل اإلسححالم ،فححذل لححم يكححن ر ح  ،فححال يمكححن صححر

كححالم أبححي مجلححز

واإلباريين نليه .فمن احتج بهذين األ حرين وغيرهحا فحي غيحر بابهحا ،وصحرفها
نلى غير معناها رغهة في هصرة سلطان ،أو احتيحاال علحى عسحوي الحكحم بغيحر
ما أهزل هللا وفرح على عهحا،ه ،فحكمحه فحي الشحريعة حكحم الجاححد لحكحم محن
أحكححام هللاو أن يسححتتاب ،ف حنن أصححر وكححابر وجحححد حكححم هللا ،ورر حي بتهححديل
األحكام  -فحكم الكافر المصر على كفره معرو ألهل هذا الدين .اهـ(.)85
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( ) 85من ععليق األستاذ محمو ،محمد شاكر على عفسير الطهر .
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العهرة بعموم اللفظو
الثالثححةو أن علمححاء األصححول بحثححوا فححي رضححية األسححهاب الخاصححة لنححزول
القرآن ،أو ورو ،الحديث ،واأللفاد العامة التي ور،ت بناء عليها ،وحققواو أن
العهرة بعموم األلفاد ال بخصوص األسهاب .ولحوال ذلح لعطلحت أحكحام كثيحرة
هزلت بسهب حوا،ن خاصة في عهد النهوة «وهذا نذا صححت أسحهاب النحزول،
وكثير منها غير صحيح».
وفي رضيتنا هذه خاصة «من لم يحكحم بمحا أهحزل هللا» ال يمكحن القحول بوههحا
عخححل اليهححو ،والنصححارى فححي كتححههم التححي هسححخت واهتهححى أمححدها ،وال عشححملنا
هحن المسلمين فحي كتابنحا الخالحد الهحاري نلحى أن يحرن هللا األرح ومحن عليهحا،
وكي

يطلب هللا محن أهحل التحوراة أن يحكمحوا بمحا أهحزل هللا فيهحا ،ويحومر أهحل

اإلهجيححل أن يحكمححوا بمححا أهححزل هللا فيححه ،وال يححومر أهححل القححرآن أن يحكمححوا بمححا
أهزل هللا فيه؟!
وكنت رد عقهت على هحذا القحول فحي بححث لحي عحن «الفتحوى»( )86ومزالحق
المتصديين للفتوى في عصرها ،رلت فيهو
ومن أمثلة سوء التوويل ما راله بعضهم حول اآليات التي ور،ت في سحورة
{و َمل لَّمۡ يَ ُۡمُم ِۡ َتىو
الما دة ،في شون من لم يحكم بما أهزل هللا ،وهو روله ععالىو َ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِىخَ ُۡى ُم َٰ َّ
{و َمل لَّمۡ يَ ُۡمُم ِۡ َتو أ َ َ
أَ َ
عت َِۚ َّ
عت َِۚ َّ
ٱلم ِِ ُتى نَ }،
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِخَ ُۡ ُم ۡٱل َٰ َم ِا ُرونَ }َ ،
{ َو َمل لَّمۡ يَ ُۡمُم ِۡ َتو أ َ َ
عت َِۚ َّ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِخَ ُۡ ُم ۡٱل َٰاَ ِس ُ نَ }.
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

ححرا عحححن «،ار الصححححوة» بالقحححاهرة عححححت عنحححوانو «الفتحححوى بحححين االهضحححهاط
( )86هشحححر أخيح ً
والتسيب».
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رال هذا القا لو نن هذه اآليات لم عنزل فينا  -معشر المسلمين  -ونهما هزلحت
في أهل الكتاب خاصة.
ومقتض حى هححذا  -فححي زعمححه  -أن مححن لححم يحكححم بمححا أهححزل هللا مححن اليهححو،
والنصارى فهحو كحافر أو دحالم أو فاسحق ،وأمحا محن لحم يحكحم بمحا أهحزل هللا محن
المسلمين فليس كافرا وال دالما وال فاسقا.
وهذا وهللا مما ال ينقضي منه العجب.
صححيح أن سححياب اآليحات فححي أهحل الكتححاب؛ ألههحا جححاءت بعحد الحححديث عححن
التوراة واإلهجيل ولكن يالحظ اهها جاءت بولفاد عامة ،عشمل كل محن اعصح
بها من كتابي أو مسلم.
ولهححذا حقححق األصححوليون مححن علمححاء المسححلمينو أن العهححرة بعمححوم اللفححظ ال
بخصوص السهب.
وهظير ذل أن عقولو فالن مرح؛ ألهه أساء التغذية والتهويحة ،ومحن أسحاء
التغذية والتهوية أصابته األمراح.
فالقضية األولحى خاصحة بفحالن هحذا ،ولكحن التعقيحب األخيحر جحاء بلفحظ عحام
يشمل كل من أساء في عغذية بدهحه ،أو عهويحة مسحكنه ،وحكحم عليحه بحون عصحيهه
األمراح.
أو عقولو المدرسة الفالهيحة سحاءت هتيجتهحا آخحر العحام لسحوء ن،ارعهحا ،ومحن
ساءت ن،ارعه ساءت هتيجته.
فالكالم األول خاص بمدرسحة معينحة ،والكحالم األخيحر عحام بولفحاد لكحل محن
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أساء اإل،ارة .بحيث يشمل هذه المدرسة وكل المدار  ،وغير المدار
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أيضحا

على ما يقتضيه عموم اللفظ.
ومن م هقولو نن هزول اآليحات فحي شحون أهحل الكتحاب ال يجعلهحا مقصحورة
عليهم؛ ألهها جاءت بولفاد عامة عشملهم وعشمل كل من شحاركهم فحي الوصح
المذكور.
وال يقهحححل عقحححل عارحححل أن عكحححون التعقيهحححات المحححذكورة خاصحححة بحححاليهو ،أو
بالنصحححارى وحححححدهم ،بمعنححححى أن الحكحححم بغيححححر مححححا أهحححزل هللا مححححن اليهححححو،
والنصراهي كفر ودلم وفسوب ومن المسلم ال يعد كذل .
َۡا الم ِ مرإ ق لعل أوجن:
 - 1هذا منا للعدل اإللهي؛ ألن معناه أن هللا يكيل بكيلين ،كيل ألهل الكتاب،
وكيحححل للمسحححلمين ،مححح أن هللا ال يعامحححل عهحححا،ه بالعنحححاوين واألسحححماء ،بحححل
باإليمان واألعمال .ولهحذا رحال فحي سحورة النسحاءو{لَّى ۡ َ
س ِۡأ َ َمىوعِ ِمُمۡ َو ََّل أ َ َمىوعِي ِ
ۡ َمل يَ ۡع َت ۡ ُ َا ي ُۡه َت ِۡ ِن} [النساءو .]123
أ َ ۡۡ ِ ۡٱل ِم َٰ َ َّلل ِ

ورححد روى الطهححر فححي عفسححيره ( )12030بسححنده عححن أبححي الهحتححر رححالو
{و َمىل لَّىمۡ يَ ُۡمُىم ِۡ َتىو أ َ َ
عىت َِۚ َّ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِىخَ ُۡى ُم
سول رجحل حذيفحة عحن هحؤالء اآليحات؛ َ
ۡٱل َٰ َم ِا ُرونَ }{ ،إَأُوْ َٰلَئِخَ ُۡ ُم َٰ َّ
ٱلم ِِ ُت نَ }{ ،إَأُوْ َٰلَئِخَ ُۡ ُم ۡٱل َٰاَسِى ُ نَ } ،،رحالو فقيحلو ذلح فحي

بني نسرا يل؟ رالو هعم اإلخوة لكم بنو نسرا يل ،نن كاهحت لهحم كحل محرة ،ولكحم
كل حلوة! كال وهللا لتسلكن طريقهم رد الشرام(.)87
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )87ورولهو «ردى» بكسر القا وفتح الدال ،يقالو «هو مني ريد رمح» بكسر القا
رمح» و «رد رمح» بمعنى واحدو أ و ردر رمح ،رال هدبة بن الخشرمو

و «رحا،
=
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وخهححر حذيفححة ،رواه الحححاكم فححي المسححتدرم (2و  ،)313 ،312مححن طريححق
جرير ،عن األعمن ،عن نبراهيم ،عن همحام ،رحالو كنحا عنحد حذيفحة ،فحذكرواو
{و َمل لَّمۡ يَ ُۡمُم ِۡ َتو أ َ َ
عت َِۚ َّ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِخَ ُۡ ُم ۡٱل َٰ َم ِا ُرونَ } ،فقحال رجحل محن القحومو نن هحذه
َ

فحي بنححي نسحرا يل! فقححال حذيفحةو هعححم اإلخحوة بنححو نسحرا يل نن كححان لكحم الحلححو،
ولهم المر! كال والذ هفسي بيده ،حتى عحدوا السنة بالسحنة والقحذة بالقحذة ورحال
الحاكمو هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولحم يخرجحاه ،ووافقحه الحذههي،
«السنة»و الطريقة المتهعة ،و«القذة»و رين السحهم ،يقحدر الحرين بعضحه علحى
بعف ليخري متساويا.
 - 2نن هذا القول يعطي أن ما أهزل هللا على المسلمين ،ون ما أهزل على أهل
الكتاب؛ ألن عرم الحكحم بمحا أهحزل علحى أهحل الكتحاب اعتهحره كفحرا ودلمحا
وفسورا ،أما عرم الحكم بما أهزل هللا على المسلمين فليس كذل .
هذا م أن الحذ ال ريحب فيحه أن هللا أهحزل علحى المسحلمين خيحر كتهحه ،فهحو
المصدب لها ،المهيمن عليها ،وهو من بينها الكتاب المعجحز المحفحود الحذ ال
يوعيه الهاطل من بين يديه وال من خلفه.
عت ۡلنَو إِلَ ۡ خَ ۡٱل ِم َٰ َ َ ۡ
ويقول هللا ععالى لرسولهو { َوأ َ َ
َق ُمص َِل و ِل َتو َۡ ۡ لَ يَل َۡي ِن ِمىلَ
ۡ ِۡٱلُ ِ
عىت َِۚ َّ ف
مَِ ۡ ف ِن إَ ۡ
ٱكمُم َۡ ۡ ىنََُم ِۡ َتىو أ َ َ
متَّىو جَىو ََ َ ِمىلَ
ٱَّللُ َو ََّل ت َ َُِّ ۡىا أ َ ۡۡى َ ا ََُۡمۡ َ
ۡ َو ُم ََ ۡ ِتنو َ
ۡٱل ِم َٰ َ ِ
ۡ
َق} [الما دةو .]48
ٱلُ ِ

 - 3نن العهرة من ذكر رصل أهل الكتاب في القرآن ،وبيان أحوالهم والحكحم
ـــــ

لي الُُر أكت اۡلعف أن أتأِرا
وإعي إاا مو الت و لم يخ دوعن
=
و«الشرام»و سير النعل ،ويضحرب بحه المثحل فحي الصحغر والقصحر ،يريحده عشحههوههمو ال يكحا،
أمركم يختل نال ردر كذا وكذا.
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لهححم أو علححيهم ،أن يححتعظ بهححا المسححلمون ،فيتوسححوا بمححا عنححدهم مححن خيححر،
ويحذروا مما رارفوه من شر  ...ونال كان ذكر هذه األمور عهثا.
والوار أن علماء المسلمين كافة يستشحهدون باآليحات الخاصحة التحي جحاءت
في أهل الكتاب ،نيماها منهم بوهها سيقت لالعتهار والذكر .
ولهححذا لححم يتور ح أحححد عححن خطححاب علمححاء المسححلمين بمححا خوطححب بححه بنححو
س ىمُمۡ
س ى ۡ نَ أَعاُ َ
ىون ِۡى ۡىٱلُِ ِر َوتَن َ
نسححرا يل فححي القححرآن فححي رولححه ععححالىو {أَتَى ۡىأ ُم ُرونَ ٱلنَّى َ

َوأَع ُمۡ ت َ ۡ ُِ نَ ۡٱل ِم َٰ َ إ َۡ أَإَ َ ت َ ۡع ُِِ نَ } .وال عن خطاب المسلمين عامة بما خوطب بحه
ۡ َوت َ ۡماُ ُرونَ َُِۡ ۡع دض} [الهقرةو .]44
بنو نسرا يلو {أَإَ ُ ۡؤ ِمنُ نَ َُِۡ ۡع ِ
ض ۡٱل ِم َٰ َ ِ
ونذا كان هذا في الخطاب الخاص ،فكي باللفظ العام ،كما في اآليات التحي
معنا؟ وهي آيات الن عتحدى كل متوول ،وعدم كل حاكم منححر عحن حكحم
هللا بووصا

ال ةو بالكفر والظلم والفسوب.

ولىى كىىون لمُىىو واكىىلا َّل ت ىىن ولمنىىىىىىن لمىىىىىى والىىىىىىون والولىىىىىى

اإلجمال على وجوب الحكم بما أهزل هللاو
رابعحححاو نن الحححذين رحححالواو نن اآليحححات هزلحححت فحححي أهحححل الكتحححاب محححن اليهحححو،
والنصارى ،وهم أهل التوراة ،وأهل اإلهجيل ،ال يعنون أن الحكم بما أهحزل هللا
في القرآن ليس بواجب على المسلمين .فهذا غير متصور أن يصدر من مسحلم
عا ، ،هاهي بفقيه أو مفسر لكتاب هللا ،فلماذا أهزل هللا كتابحه نذن ،نن لحم يكحن
الحكم بما عضمنه من شرا وأحكام واجها ملزما؟
كل ما في األمر أن بعضهم أرا ،أن يفحر محن رضحية التفكيحر ،فقحال محا رحال.
ولكن لم يخطر بهال أحد منهم أن الحكم بما أهزل هللا غير الزم.
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ومن هنا رال من رال منهمو هزلت في أهل الكتاب ،وهي علينا واجهة.
ومن األ،لة على ذل أن اإلمام أبا جعفر الطهر  ،اختار القول بوههحا هزلحت
في أهل الكتاب ،ولكنه أوجب الحكم بما أهزل هللا في النهاية.
رال أبو جعفرو وأولى هذه األروال عنحد بالصحواب ،رحول محن رحالو هزلحت
هحذه اآليححات فحي كفححار أهحل الكتححاب؛ ألن محا رهلهححا ومحا بعححدها محن اآليححات فححيهم
هزلت ،وهم المعنيون بها ،وهحذه اآليحات فحي سحياب الخهحر عحنهم ،فكوههحا خهحرا
عنهم أولى.
فنن رال را لو فنن هللا ععالى ذكره رحد عحم بحالخهر بحذل عحن جميح لحم يحكحم
بما أهزل هللا ،فكي جعلته خاصا؟
ريلو نن هللا ععالى عم بالخهر بذل عن روم كاهوا بحكم هللا الذ حكم به فحي
كتابه جاحدين ،فوخهر عنهم أههم بتركهم الحكم ،على سهيل ما عركحوه كحافرون.
وكذل القول في كل من لم يحكم بما أهحزل هللا جاححدا بحه ،هحو بحاهلل كحافر ،كمحا
رال ابحن عهحا  ،ألهحه بجححو،ه حكحم هللا بعحد علمحه أهحه أهزلحه فحي كتابحه ،هظيحر
جحو،ه ههوة ههيه بعد علمه أهه ههي .اهـ.
وبهذا القول اهتهى نلى ما اهتهحى نليحه غيحره محن القحا لين بحالعموم ،المفحررين
بين أهواع الحاكمين وموارفهم .وهذا ما هقول به وما يقوله كل عالم محقق ،فحال
يطلقون الحكم بالتكفير على كل جا ر ،بل يفصلون.
رأى السيد رشيد رراو
يقول العالمة رشيد ررا في عفسيره ععقيها على اآليات في سورة الما دةو
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الكفر والظلحم والفسحق كلمحات عتحوار ،فحي القحرآن علحى حقيقحة واححدة وعحر،
َٰ

{و ۡٱل َٰ َم ِا ُىرونَ ُۡى ُم َّ
ٱلم ِِ ُتى نَ } محن سحورة الهقحرة.
بمعان مختلفة كما بيناه في عفسحيرو َ

ورد اصطلح علماء األصول والفحروع علحى التعهيحر بلفحظ الكفحر عحن الخحروي
من الملة ،وما ينافي ،ين هللا الححق، ،ون لفظحي الظلحم والفسحق .وال يسح أححدا
منهم نهكار نطالب القرآن لفحظ الكفحر علحى محا لحيس كفحرا فحي عحرفهم ،ولكحنهم
يقولونو «كفر ،ون كفر» وال نطالرة لفظي الظلم والفسق على ما هو كفر في
عرفهم ،وما كل دلم أو فسق يعد كفرا عندهم ،بل ال يطلقحون لفحظ الكفحر علحى
شيء مما يسموهه دلما أو فسقاو ألجل هذا كان الحكم القحاط بحالكفر علحى محن
لححم يحكحححم بمححا أهحححزل هللا محححال للهححححث والتوويححل عنحححد مححن يوفحححق بححين عرفحححه
وهصوص القرآن.
ونذا رجعنححا نلححى المححو ور فححي عفسححير اآليححات هححراهم هقلححوا عححن ابححن عهححا
رري هللا عنه أرواال منها رولهو كفر ،ون كفحر ،ودلحم ،ون دلحم ،وفسحق ،ون
فسق .ومنهاو أن اآليات الثالن في اليهو ،خاصحة لحيس فحي أهحل اإلسحالم منهحا
شحححيء .وروى عحححن الشحححعهي أن األولحححى والثاهيحححة فحححي اليهحححو ،والثالثحححة فحححي
النصارى( .)88وهحذا هحو الظحاهر ،ولكنحه ال ينفحي أن ينحال هحذا الوعيحد كحل محن
كان منا مثلهم ،وأعرح عن كتابه نعرارهم عن كتههم ،والقرآن عهحرة يعهحر
به العقل من فهم الشيء نلى مثله .واستدل بما ذكرهاه من رهل عن حذيفحة وابحن
عها .
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )88المنقحول عحن الشحعهي كمحا عنحد الطهحر و أن األولحى فحي المسحلمين ،والثاهيحة فحي اليهحو،،
والثالثحة فحي النصحارى ،وهحو محا اختحاره ابحن العربحي كمحا فحي «أحكحام القحرآن» لحه ،وهقلححه
القرطهي.
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واألوليان منها في سياب الكالم على اليهو ،،والثالثة فحي سحياب الكحالم علحى
النصحححارى ال يجحححوز فيهحححا غيحححر ذلححح  .وعهارعهحححا عامحححة ال ،ليحححل فيهحححا علحححى
الخصوصحححية ،وال محححاه يمنححح محححن نرا،ة الكفحححر األكهحححر فحححي األولحححى  -وكحححذا
األخريححان  -نذا كححان اإلعححراح عححن الحكححم بمححا أهححزل هللا هاش ح ا عححن اسححتقهاحه
وعححدم اإلذعححان لححه وعفضححيل غيححره عليححه ،وهححذا هححو المتهححا،ر مححن السححياب فححي
األولى بمعرفة سهب النزول كما رأيت في عصويرها للمعنى.
ونذا عوملححت اآليححات أ،هححى عومححل عظهححر ل ح هكتححة التعهيححر بوصح الكفححر فححي
األولححى ،وبوص ح الظلححم فححي الثاهيححة ،وبوص ح الفسححوب فححي الثالثححة ،فاأللفححاد
ور،ت بمعاهيها في أصل اللغحة موافقحة الصحطالح العلمحاء .ففحي اآليحة األولحى
كان في التشري ونهزال الكتاب مشحتمال علحى الهحدى والنحور ،والتحزام األههيحاء
وحكماء العلماء العمل والحكم به والوصية بحفظه .وخحتم الكحالم بهيحان أن كحل
معرح عن الحكم به لعدم اإلذعان له ،رغهة عن هدايته وهوره ،مؤ را لغيحره
عليه ،فهو الكافر به .وهذا وارح ال يدخل فيه من لم يتفق له الحكحم بحه أو محن
عرم الحكم به عن جهالة م عاب نلى هللا ،وهذا هو العاصي بترم الحكحم الحذ
يتحاشى أهل السنة القول بتكفيره ،والسياب يدل على ما ذكرها من التعليل.
وأمححا اآليححة الثاهيححة فلححم يكححن الكححالم فيهححا فححي أصححل الكتححاب الححذ هححو ركححن
اإليمححان وعرجمححان الححدين ،بححل فححي عقححاب المعتححدين علححى األهفححس أو األعضححاء
بالعدل والمساواةو فمحن لحم يحكحم بحذل فهحو الظحالم فحي حكمحه كمحا هحو دحاهر،
وأما اآلية الثالثة فهي في بيان هداية اإلهجيل وأكثرها مواعظ وآ،اب وعرغيحب
في نرامة الشرعية على الوجحه الحذ يطحابق محرا ،الشحارع وحكمتحه ال بحسحب
دواهر األلفاد فق  ،فمن لم يحكم بهذه الهداية ممن خوطهوا بها فهم الفاسحقون
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بالمعصية والخروي من محي عو،يب الشرعية.
ورد استحدن كثيحر محن المسحلمين محن الشحرا واألحكحام هححو محا اسحتحدن
الذين من رلههم ،وعركوا بالحكم بها بعف محا أهحزل هللا علحيهم ،فالحذين يتركحون
ما أهزل هللا في كتابه من األحكام من غير عوويل يعتقحدون صححته فنهحه يصحدب
عليهم ما راله هللا ععالى في اآليات الحثالن أو بعضحها ،كحل بحسحب حالحه ،فمحن
أعرح عن الحكم بحد السحررة أو القحذ أو الزهحا غيحر محذعن لحه ،السحتقهاحه
نياه وعفضيل غيره من أوراع الهشر عليحه فهحو كحافر رطعحا ومحن لحم يحكحم بحه
لعلة أخرى فهو دالم نن كان في ذل نرحاعة الححق أو عحرم العحدل والمسحاواة
فيه ،ونال فهو فاسق فق  ،نذ لفظ الفسق أعم هذه األلفاد ،فكل كحافر وكحل دحالم
فاسق ،وال عكس .وحكم هللا العام المطلق الشحامل لمحا ور ،فيحه الحنل ولغيحره
مما يعلم باالجتها ،واالستدالل هو العدل ،فحيثما وجحد العحدل فهنحام حكحم هللا -
كما رال أحد األعالم.
ولكن متى وجد النل القطعي الثهحوت والداللحة ال يجحوز العحدول عنحه نلحى
غيره ،نال نذا عارره هل آخر ارتضى عرجيحه عليه ،كنل رف الحري في
باب الضرورات .اهـ.
فهححذا هححو مور ح الشححي رشححيد رحمححه هللا مححن عححدم الحكححم بمححا أهححزل هللا،
وارححححا بينحححا مفضحححال ،لمحححن أرا ،أن يعرفحححه ،وال يجحححوز أخحححذ بعحححف كالمحححه
مفصوال عن بعحف ،واعهامحه بالتسحاهل والمغالطحة واالههحزام ،فهحذا دلحم لهحذا
المصلح العظيم.
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منارشة حول رأ ابن عها و
ورد زعم بعضهم أن مذهب ابن عها

رري هللا عنهب ،هو رصر اآليات

على سهب هزولها ،وجا،لوا في ذل الكاعب اإلسالمي المعرو األستاذ فهمى
هويد  ،وال أ،رى من أين هسهوا هذا نلى ابحن عهحا ؟ وأرحوال ابحن عهحا

فحي

عفسير القرآن المروية عنه عنطق بوهه ال يرى هذا الرأ نال فحي آيحات مححدو،ة
يدل سيارها على التخصيل ال على التعميم.
أما فيما عدا ذل فهو يوخذ بعموم األلفاد ال بخصوص األسهاب.
وأدهر ،ليل على ذل هو رأيه في هحذه اآليحات هفسحها ،محن سحورة الما حدة،
فقد روى الطهر وغيره  -كما ذكرها من رهل  -أهه رال في آيةو {ُۡ ُم ۡٱل َٰ َم ِا ُىرونَ }

هو به كفر وليس كمن كفر باهلل ،ومال كته وكتهه ورسله.
كمحا رو عنحه أهحه فحرب بحين الجاححد والمقحر ،فحاألول كحافر ،والثحاهي دحالم
فاسق.
وروى عنه ابحن المنحذرو أهحه رحال ر،ا علحى محن جعحل اآليحات خاصحة بوهحل
الكتابو «هعم القوم أهتم ،نن كان ما كحان محن حلحو فهحو لكحم ،ومحا كحان محن محر
فهو ألهل الكتاب» كوهه يرى أن ذل في المسلمين(.)89
،عوى أن الحكم مقصور على الفصل بين المتنازعينو
وأما من رالو نن لفحظ الحكحم جحاء فحي القحرآن بمعنحى القضحاء والفصحل بحين
النححا

فيمححا يتنححازعون فيححه مححن رضححايا وال عالرححة لححه بالجاهححب السياسححي أو

اإل،ار أو التشريعي ،بدليل رولهو { َوأ َ ِن ۡٱكمُم َۡ ۡ نََُم} ولم يقلو «وأن احكمهحم»
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )89هقله السيوطي في «الدر المنثور».
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فهذا اال،عاء غير مسلم على نطالره.
ومن ررأ آيات الما دة كلها وجحد فيهحا محا يشحمل القضحاء والتشحري واإل،ارة
والسياسة وهحوها.
ففي مقام الحديث عن التوراة يقولو
عت ۡلنَو ٱل َّ ۡ َل َٰىةَ إِ ََو ُۡل َوعُ ٞإل يَ ُۡمُ ُم ََِۡو ٱلنَّ ُِ ُّ نَ ٱلَّ َِيلَ أ َ ۡ َِ ُت اْ ِلَِّ َِيلَ َۡىودُواْ
{إِعَّو أ َ َ
مَِ ۡ ى ِن ُٖى ََلَا إ ََ َإى َ ت َ َُِۡى ُ اْ
ٱَّلل َوكَىوعُ اْ َ
َوٱلرَّ ََّٰۡ ِن ُّ نَ َو ۡٱۡل َ ۡك َُ ُ
ۡ َّ ِ
ىول ِۡ َتىو ٱ ۡ ى ُ ُۡ ِامُ اْ ِمىل ِك َٰ َى ِ
ون َو ۡ
ُ ۡ ِن َو ََّل ت َ ُۡ َ ُرواْ ِۡو َٰيَ ِي ال َ َتنو َ ِِ إ َو َمل لَّمۡ يَ ُۡمُم ِۡ َتو أ َ َ
عت َِۚ َّ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِىخَ ُۡى ُم
ٱِ َ
ٱلنَّ َ
ۡٱل َٰ َم ِا ُرونَ } [الما دةو .]44

فالحكم هنا أعم من الفصل بين المتخاصمين.
عه ى ِ ِۡ َتىو أ َ َ
عىت َِۚ َّ
ٱَّللُ إِ ى إ ِن
وفي مقام الحديث عن اإلهجيل يقولو { َو ۡل َ ُۡمُمۡ أ َ ۡۡ ُ ۡ ِ
ٱال ِ
َو َمل لَّمۡ يَ ُۡمُم ِۡ َتو أ َ َ
عت َِۚ َّ
ٱَّللُ إَأُوْ َٰلَئِخَ ُۡ ُم ۡٱل َٰاَ ِس ُ نَ } [الما دةو .]47

ومن المعرو

أن اإلهجيل ليس كتاب أحكام يرج نليه القضحاة فحي مسحا ل

النزاع ،بل هو كتاب وصايا ومواعظ وآ،اب وسلوم ،فالحكم بما أهزل هللا فيحه
ال يق عند حدو ،ما ذكره صاحب اال،عاء.
وهب أن هذا الزعم كان صحي ًحا ،وكان الحكم بمعنى القضاء والفصحل فحي
الخصححومات ،فهححل يعفححي هححذا األمححراء وردسححاء الححدول والسححلطات التشححريعية
والتنفيذية من مس ولية الحكم بما أهزل هللا؟ كال ،فالمس ولية مشتركة ،كما رحرر
ذل المحققون من علماء العصر.
يقول العالمة رشحيد ررحاو يسحتلزم الحكحم بتكفيحر القارحي الححاكم بالقحاهون
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عكفيححر األمححراء والسححالطين الوارححعين للقححواهين ،فححنههم ونن لححم يكوهححوا ألفوهححا
بمعارفهم فنهها ورعت بنذههم وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها.
ومثل ذل رالحه الشحي شحلتوت رحمحه هللا فحي «فتاويحه» أيضحا ،وهحو كحالم
رو  ،يجب أن يراج .
كلمة «شريعة» في القرآن و،اللتهاو
ومن غرا ب ما راله بعف النا

في عصرها  -وكتهوه في كتحب ،وهشحروه

في صح !! رولهمو نن كلمة «شريعة» لم عر ،فحي القحرآن نال محرة واححدة فحي
سورة الجا يةو {ال ُ َّم َجعَ ِۡ َٰنَخَ َمَِ َٰ ٖ َِريعَ دة ِملَ ۡٱۡل َ ۡم ِر إَٱت َّ ُِ ۡعََو} [الجا يةو .]18
واستدل بهذا على أن القرآن لم يعحر رضحية الشحرعية أهميحة واعتهحارا ،ولحو
صح هذا االعجاه في االستدالل لقلناو نن اإلسالم ال يهتم بقضية األخحالب؛ ألهحه
لححم يححذكر األخححالب نال فححي الثنححاء علححى الرسححول صححلى هللا عليححه وسححلم بقولححهو
{ َو ِإعَّخَ لَعََِ َٰ ُُِِق م َِم دم} [القلمو .]4
ولقلناو نهه لم يهتم بالفضا ل؛ ألن كلمة فضيلة لم عذكر فيه.
بحل لححو صحح هححذا لكححان لنحا أن هقححولو نن القححرآن ال يهحتم بالعقيححدة؛ ألن كلمححة
«عقيدة» لم عر ،فيه معرفة وال منكرة .وكذل لم عر ،في السنة المشرفة.
ولو ععاملنا م المفاهيم والقيم والتعاليم بهذا الفهم القاصر ،والمحنهج اللفظحي
األعححري؛ الختلطحححت علينحححا األمححور ،والتحححهس الححححق بالهاطححل ،وعنكينحححا سحححواء
السهيل.
نهما الواجب أن ههحث عن مضمون المورحوع فحي القحرآن والسحنة ،بغحف
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النظححر عححن األلفححاد والمصححطلحات التححي اسححتحد ها النححا

بعححد عصححر هححزول

القرآن.
مشروعية الوص بما وص القرآنو
خامساو أعتقد أهه ال يمن عالم من العلماء من وص

من لم يحكم بما أهحزل

هللا بالكفر؛ ألهه وصفه بما وصفه هللا ععحالى بحه فحي كتابحه المهحين ،كمحا وصحفه
بالظلم والفسق .فمن ورح عنحد هحل القحرآن ولفظحة ال يحتهم بالخطحو أو الزيح ،
كل ما عليه أن يفسر الكفحر بمحا فسحره بحه ابحن عهحا

وغيحره .بوهحه لحيس الكفحر

المخري من الملحة ،وأهحه كفحر ،ون كفحر ،وأن يفحرب بحين الجاححد والمقحر ،كمحا
فرب عرجمان القرآن ومحققو علماء األمة.
أمران مَتون:
علححى أن هنححا أمححرين مهمححين يجححب أن هنهححه عليهمححا الحححاكمين والمحكححومين
معا ،وهماو
 - 1أن اعصحا اإلهسحان بحالظلم والفسحوب لحيس شحي ا هينحا ،بحيحث يسحتخ بححه
ويستهان بحومره ،فلحيس الكفحر المخحري محن الملحة هحو المخحو وححده ،بحل
الظلم والفسق من أشد ما يحذره المسلم الحريل على ،ينه ،الخحا

علحى

َٰ

َّ
ٱلم ِِ ِتى لَ } [هحو،و ،]18
مَِى
ٱَّلل َ
هفسه ،الراجي لقاء ربه ،رال ععالىو {أ َ ََّل لَ ۡعنَةُ َّ ِ
َّلل ََّل يَ َۡىىىلِي ۡٱل َىىى ۡ َِ َٰ َّ
ٱَّللُ ََّل ي ُُِىىُّۡ َٰ َّ
{ َو َّ
ٱلم ِِ ِتىىى لَ }
ٱلم ِِ ِتىىى لَ } [آل عمحححرانو { ،]57إِ َّن ٱ َّ َ
{و َمىل يَ ۡم ِِىم ِمىنمُمۡ عُ َِ ۡ ىنُ مَىََاۡو َكُِ ىرا} [الفررحانو { ،]19إِعَّىنۥُ ََّل ي ُۡا ِِى ُ
[الما دةو َ ،]51
َٰ َّ
ٱلم ِِ ُت نَ } [يوسح و َ { ،]23و َى َ ۡعَِ ُم ٱلَّى َِيلَ َ
ىۡ يَن َ ُُِِى نَ } [الشحعراءو
ي ُمن ََِ د
اَِ ُتى اْ أ َ َّ

س ٱِلِ ۡ ى ُم ۡٱلاُسُى ُ
ٱَّلل ََّل َي َۡلِي ۡٱل َى ۡ َِ ۡٱل َٰاَسِى ِ لَ } [المنحافقونو ِۡ { ،]6ى ۡئ َ
ِ { ،]227إ َّن َّ َ
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ب َۡ ِس ِۡ َتىىو كَىىوعُ اْ
ىىل} [الحجححراتو َ { ،]11وأ َ َِ ۡىىَعَو ٱلَّىى َِيلَ َ
اَِ ُتىى اْ ِۡعَىىََا ِ
ٱالي َٰ َت ِ
َۡ ۡعىىلَ ۡ ِ
يَ ۡاسُ ُ نَ } [االعرا و .]165

 - 2أن الحكحم بغيحر محا أهحزل هللا  -ونن لحم يكححن كفحرا مخرجحا محن الملحة ،لعححدم
جحو ،الحاكمين ونهكارهم لشرع هللا  -هحو بحالقط حكحم مخحال لإلسحالم،
وحسب صاحهه أهه رري لنفسه أن يكحون دالمحا وفاسحقا .وهحو لحيس دلحم
ساعة ،وال فسق يوم ،بل هو دلم مستمر ،وفسق ،ا م بدوام الحكم بغير محا
أهححزل هللا .ولهححذا كححان بقححاء هححذا الحكححم منكححرا بيقححين وباإلجمححاع ،وكححان
السحححكوت عليحححه منكحححرا بيقحححين وباإلجمحححاع ،وكاهحححت معاررحححته ومجاهحححدة
واجهين بيقين ،وباإلجماع ،فيتعين علحى أهحل الححل والعقحد «مثحل المجحالس
النيابية» عغييره بالوسحا ل الدسحتورية ،ونال فهحالقوة العسحكرية ،أو الشحعهية،
ولكن بشرط االستطاعة وأال يؤ ،نلحى فتنحة أكهحر ،ومنكحر أعظحم ،فحين حذ
يرعكححب أخحح الضححررين ،ويررححى بححوهون المفسححدعين ،وينتقححل الجهححا،
الواجححب مححن اليححد نلححى اللسححان ،ححم مححن اللسححان نلححى القلححب ،وذل ح أرححع
اإليمان .كما سنهين ذل في الموروع التالي نن شاء هللا.
روى اإلمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعو ،،رري هللا عنحه أن رسحول
هللا صلى هللا عليه وسلم رالو «مو مل عُي ۡعالن

إي أمة ُِي إَّل كون لن

مىىل أم ىىن ك الي ى ن وأصىىُوب يأِىىَون ۡسىىن ن وي ىىلون ۡىىأمرى الىىم إعَىىو
تِِف مل ۡعلۡم ِِ ف ي ل ن مىو َّل ياعِى ن وياعِى ن مىو َّل يىؤمرون
إتل جوۡلۡم ۡ لى إَى مىؤمل ومىل جوۡىلۡم ِۡسىوعن إَى مىؤمل ومىل
جوۡلۡم ۡ ُِن إَم مؤمل ول س ولاَ الخ مل االيتون كُة ِردِۚ».
على أن االستسالم لهذا الوار المخال

لإلسالم ال يجوز ،بحل يجحب العمحل
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علححى عغييححره بححالطرب المشححروعة ،عححن طريححق الححدعوة والتثقيحح  ،والتربيححة
والتكوين ،حتى يتغير ما بوهفس القوم ،فيغير هللا ما بهم.
وهللا يقول الحق وهو يهد السهيل.

***
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مراعب عغيير المنكر
ومتى يجوز التغيير بالقوة؟
ن :اٖ ى ل الهىىلِۚ إىىي ۡىىَى اۡليىىوِ ك ى ِۚ ض ى ة مىىل أۡىىم ال ضىىويو وأٖىىلۡو
َِّٰرا وۡي ض ة تو ر التنمىر ۡىول

ومىل لىن الُىق إىي ال و ىر وم ى

يه و الخ؟
فمن النا

من يقولو نن هحذا الححق لحولي األمحر فقح  ،أ هحو محن ودحا

الدولة ال من ودا

األفرا ،،ونال كان األمر فورى ،وحدن محن الفحتن محا ال

يعلحم هتا جحه نال هللا ععحالى .وآخححرون يجعلحون ذلح محن حححق كحل مسحلم بحل مححن
واجهححه ،اسححتنا،ا نلححى الحححديث النهححو الصحححيح الححذ يقححولو «مىىل لأي مىىنمم
منمرا إِ و رى ۡ لى إتل لم يس َّٰا إُِسوعن إتل لم يس َّٰا إُ ُِن والخ
أضعف االيتون»(.)90
فالحححديث يجعححل التغييححر واجهححا علححى كححل مححن رأى المنكححر باليححد أوال ،فححنن
عجححز فهاللسححان ونال فهالقلححب ،وذل ح أرححع اإليمححان ،فمححن رححدر علححى أرححوى
اإليمان ،فلماذا يررى بورعفه؟
وهذا ما حفز بعف الشاب المتحمس لتغيير ما يروهحه منكحرا بويحديهم بحدون
مهححاالة بالعوارححب ،علححى أن ولححي األمححر أو الدولححة هفسححها رححد عكححون هححي فاعلححة
المنكر ،أو حاميته ،رد عحل الححرام ،أو عححرم الححالل ،أو عسحق الفحرا ف ،أو
ععطححل الحححدو ،،أو ععححا ،الحححق ،أو عححروي للهاطححل ،فهنححا يكححون علححى األفححرا،
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )90رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدر .
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عقويم عوجها بما استطاعوا محن رحوة ،فحنن أوذوا ففحي ذات هللا ،ونن رتلحوا ففحي
سهيل هللا ،وهم شهداء بجوار حمزة بن عهد المطلب سيد الشهداء ،كما جاء في
الحديث.
ورد اختل األمر على كثير من النا  ،وبخاصة الشهاب المتدين الغيور.
وال سيما أن الذ يتهنحى القحول األول ويحداف عنحه هحم بعحف العلمحاء الحذين
أصهح يطلق عليهم لقحب «علمحاء السحلطة وعمحالء الشحرطة» فلحم يعحد كالمهحم
يحظى بالقول.
وأصححاب القححول اآلخححر ،كلهححم  -أو جلهححم  -مححن الشححهاب الححذين رححد يتهمححون
بالتهور أو التطر

واعهاع العواطح  ،واألخحذ بظحواهر النصحوص ،ون ربح

بعضها بهعف.
وأملنححا أن ععطححوا بعححف الورححت لهححذه القضححية ،حتححى يتهححين لنححا أ الححرأيين
أصوب ،أو لعل الصواب بينهما أو في غيرها.
سد ،هللا رلمكم لهيان الحق من الهاطل ،آمين.
فريضة األمر بالمعرو والنهي عن المنكرو
جـ :من الفرا ف األساسية في اإلسالم ،فريضة األمر بالمعرو  ،والنهي
عن المنكر ،وهي الفريضة التي جعلهحا هللا ععحالى أححد عنصحرين ر يسحين فحي
عفضيل هذه األمة وخيريتهاو {كُن ُمۡ َِ ۡ َىر أُمَّىة أ ُ ِۡ ِرج ۡ
وف
ىون ت َ ۡىأ ُم ُرونَ ِۡ ۡىٱل َت ۡع ُر ِ
َىت ِلِنَّ ِ
ٱَّلل} [آل عمرانو .]110
َوت َ ۡن ََ ۡ نَ َ
م ِل ۡٱل ُتنم َِر َوت ُ ۡؤ ِمنُ نَ ِۡ َّ ِ
ومححن الصحححفات األساسحححية للمحححؤمنين فحححي هظحححر القحححرآنو {ٱل َٰ َّئُُِىىى نَ ۡٱل َٰ َع ُِىىىل ُونَ
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سئِ ُُ نَ َٰ
ۡٱل َٰ َُ ِتل ُونَ ٱل َٰ َّ
َىل ۡٱل ُتنم َِىر
ٱلرَّ ِكعُ نَ ٱل َٰ َّ
س ِىهل ُونَ ۡٱۡل ِم ُىرونَ ِۡ ۡىٱل َت ۡع ُر ِ
وف َوٱلنَّىوُۡ نَ م ِ
ٱَّلل} [التوبحةو  .]112والمؤمنحات هنحا كحالمؤمنين ،لهحن مشحاركة
َو ۡٱل َٰ َُ ِامُ نَ ِل ُُلُو ِد َّ ِ
ت َۡ ۡع ُ
في هذه الفريضة العامة ،كما رال ععالىو { َو ۡٱل ُت ۡؤ ِمنُ نَ َو ۡٱل ُت ۡؤ ِم َٰنَ ُ
ضىَُمۡ أ َ ۡو ِل َىو َُ
َۡ ۡع د إ
وف َويَ ۡن ََ ۡ نَ م َِىل ۡٱل ُتنم َِىر} [التوبحةو  ]71فكحل محؤمن لحه واليحة
ض يَ ۡأ ُم ُرونَ ِۡ ۡٱل َت ۡع ُر ِ

على أخيه ،بمقتضى اإليمان ،وكذل كل مؤمنة.
وكمحا مححدح القحرآن اآلمححرين النححاهين ،ذم الحذين ال يححومرون بححالمعرو  ،وال
يتناهون عن المنكحر كمحا رحال ععحالىو {لُ ِعىلَ ٱلَّى َِيلَ َكاَ ُىرواْ ِمىل َۡنِىي ِإ ۡ َٰ َىر َِي َ َ
مَِى َٰ
ص اْ وَّ كَىوعُ اْ يَ ۡع َىل ُونَ  78كَىوعُ اْ ََّل يَ َنَىو َۡ ۡ نَ
س ۡٱۡ ِل َم ۡريَ إ َم َٰاَ ِلخَ ِۡ َتو َ
م َ
ون دَاوُۥدَ َو ِم َ
ِل َ
س ِ

س َمو كَوعُ اْ يَ ۡاعَُِ نَ } [الما دةو .]79 ،78
مَل مُّنم دَر إَعَُِ إىُ لَ ُِ ۡئ َ
والمسلم بهذا ليس مجر ،نهسان صالح في هفسه ،يفعل الخيحر ،ويحدع الشحر،
ويعين في ،ا رعه الخاصة ،ال يهالي بالخير ،وهو يراه ينزو ويتحطم أمامه،
وال بالشر وهو يراه يعشن ويفرم من حوله.
بل المسلم  -كحل مسحلم  -نهسحان صحالح فحي هفسحه ،ححريل علحى أن يصحلح
غيره ،وهو الذ صورعه علح السحورة المحوجزة محن القحرآن ،سحورة العصحرو
ت َوت َ َ اصَى ۡ اْ
{ َو ۡٱلعَ ۡ
سلَ لَ ِاي ُِ ۡسىر  2إِ ََّّل ٱلَّى َِيلَ ََا َمنُى اْ َوم َِتُِى اْ ٱل َٰ َّ
صى ِِ َٰ َُ ِ
ٱالع َٰ َ
ص ِر  1إِ َّن ۡ ِ
ۡ
ص ۡ اْ ِۡٱلص َُّۡ ِر}.
َق َوت َ َ ا َ
ِۡٱلُ ِ

فحححال هجحححاة للمسحححلم محححن خسحححر الحححدهيا واآلخحححرة ،نال بهحححذا التواصحححي بحححالحق
والصححهر ،الححذ رححد يعهححر عنححه بححاألمر بححالمعرو والنهححي عححن المنكححر ،فهححو
حار

من حرا

الحق والخير في األمة.

فكل منكر يق في المجتم المسلم ،ال يق نال في غفلة من المجتم المسحلم،
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أو رححع وعفك ح منححه ،ولهححذا ال يسححتقر وال يسححتمر ،وال يشححعر باألمححان ،وال
يتمت بالشرعية بحال.
المنكحححر  -أ منكحححر  -يعحححين «مطحححار،ا» فحححي الهي حححة المسحححلمة ،كحححالمجرم
المحكوم عليه باإلعدام أو السجن المؤبد ،نهه رد يعين وينتقل ،ولكن محن وراء
دهر العدالة ،بالرغم من المجتم .
والمسحلم نذن مطالححب بمقاومححة المنكحر ومطار،عححه ،حتححى ال يكتحب لححه الهقححاء
بغير حق في أرح ليست أرره ،و،ار ليست ،اره ،وروم ليسوا أهله.
الُلي الصُ

إي تو ر التنمر ومراتُن:

ومحن هنحا جححاء الححديث الصححيح الححذ رواه أبحو سحعيد الخححدر عحن النهححي
صحلى هللا عليححه وسحلم رححالو «مىل لأي مىىنمم منمىرا إِ و ىىرى ۡ ىلى إتىىل لىىم
يس َّٰا إُِسوعن إتل لم يس َّٰ ا إُ ُِن والخ أضعف االيتون»(.)91
والحححديث وارححح الداللححة فححي أن عغييححر المنكححر مححن حححق كححل مححن رآه مححن
المسلمين ،بل من واجهه.
و،ليل ذل أن «من» في الحديث «من رأى» من ألفحاد العمحوم ،كمحا يقحول
األصوليون ،فهي عامة عشمل كحل محن رأى المنكحر ،حاكمحا كحان أو محكومحا،
ورد خاطب الرسول الكريم بها المسلمين كافة «من رأى منكم» لم يستثن محنهم
أحدا ،ابتداء من الصحابة فمن بعدهم من أجيال األمة نلى يوم القيامة.
ورد كان هو اإلمام والر يس والحاكم لألمة ،وم هذا أمر محن رأى محنهم -
وهم المحكومون  -منكرا أن يغيروه بويديهم ،متى استطاعوا ،حين رحالو «مىل
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )91رواه مسلم في كتاب اإليمان من صحيحه عن أبي سعيد الخدر .
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لأ منمم منمرا».
شروط عغيير المنكرو
كل ما هو مطلحوب محن الفحر ،المسحلم  -أو الف حة المسحلمة  -عنحد التغييحرو أن
يراعي الشروط التي ال بد منها ،والتي عدل عليها ألفاد الحديث.
الُرط اۡلوِۚ :أن يم ن مُرمو مهتعو مِ ن:
أ أن يكحون «منكححرا» حقحا ،وهعنححي هنحاو المنكححر الحذ يطلححب عغييحره باليححد
أوال ،م باللسان ،م بالقلب عند العجز وال يطلق «المنكر» نال على «الححرام»
الذ طلب الشحارع عركحه طلهحا جازمحا ،بحيحث يسحتحق عقحاب هللا محن ارعكهحه.
وسواء أكان هذا الحرام فعل محظور ،أم عرم مومور.
وسواء أكحان الححرام محن الصحغا ر أم محن الكهحا ر ،ونن كاهحت الصحغا ر رحد
يتساهل فيها ما ال يتساهل في الكها ر ،وال سيما نذا لم يوادب عليهحا ،ورحد رحال
مىىنمُمۡ َ ى ِو ِتمُمۡ َوعُى ۡىل ِِ ِۡمُم م ۡ
ُّىىل َِ
م ۡن ىنُ عُم َِاى ۡىر َ
ععححالىو { ِإن ت َ ۡه َ ِنُُ ى اْ َك َُىىو ِ َر َمىىو ت ُ ۡن ََ ى ۡ نَ َ

ك َِريتو} [النساءو .]31
ورال صلى هللا عليه وسلم و «الصِ او الِتس والهتعة إلى الهتعىة
ولمضون إل لمضون مماراو لتو ۡ نَل إاا اج نُت المُو ر»(.)92
فال يحدخل فحي المنكحر نذن المكروهحات ،أو عحرم السحنن والمسحتحهات ،ورحد
صح في أكثر من حديث أن رجال سول النهي صلى هللا عليه وسلم عما فرح
هللا عليه في اإلسحالم فحذكر لحه الفحرا ف محن الصحالة والزكحاة ،والصحيام وهحو
يسول بعد كل منهاو هل علي غيرها؟ فيجيهه الرسحول الكحريمو «نال أن عطحوع»
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )92رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة.
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حتى نذا فرغ رال الرجلو وهللا يا رسول هللا ،ال أزيد على هذا وال أهقل منه،
فقال عليه الصالة والسالمو «أإِ إن صل

أو دِ الهنة إن صل »(.)93

وفي حديث آخرو «مل رى أن ينمر إل لج مىل أۡى الهنىة إِ نمىر
إل َۡا»(.)94
ال بحد نذن أن يكححون المنكحر فححي ،رجحة «الحححرام ،وأن يكحون منكححرا شححرعيا
حقيقيا ،أ

هت نهكحاره بنصحوص الشحرع المحكمحة ،أو رواعحده القاطعحة ،التحي

،ل عليها استقراء جز يات الشرعية.
وليس نهكاره بمجر ،رأ أو اجتها ،،رد يصيب ويخطت ،ورحد يتغيحر بتغيحر
الزمان والمكان والعر والحال.
وكذل يجب أن يكون مجمعحا علحى أهحه منكحر ،فومحا محا اختلح

فيحه العلمحاء

المجتهدون رديما أو حديثا ،بين مجيز وماه  ،فال يحدخل ،ا حرة «المنكحر» الحذ
يجب عغييره باليد ،وخصوصا لألفرا.،
فحنذا اختلح الفقهحاء فحي حكحم التصححوير ،أو الغنحاء بللحة ،وبغيحر آلحة ،أو فححي
كش

وجه المرأة وكفيهحا ،أو فحي عحولي المحرأة القضحاء وهححوه ،أو فحي ن هحات

الصيام والفطر بردية الهالل في رطر آخر ،بحالعين المجحر،ة ،أو بالمرصحد أو
بالحساب أو ذل من القضايا التي طال فيها الخحال

رحديما وححديثا  ...لحم يجحز

إلهسان مسلم ،أو لطا فة مسلمة أن عتهنى رأيا محن الحرأيين ،أو اآلراء المختلح
فيها ،وعحمل اآلخرين عليه بالعن .
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )93متفق عليه عن طلحة بن عهيد هللا.
( )94متفق عليه عن أبي هريرة.
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حتححى رأى الجمهححور واألكثريححة ،ال يسححق رأ األرححل ،وال يلغححى اعتهححاره،
حتى لو كان المخال واحدا ،ما ،ام من أهل االجتهحا ،،وكحم محن رأ مهجحور
في عصر ما ،أصهح مشهورا في عصر آخر.
وكم رحع

رأ لفقيحه ،حم جحاء محن صحححه وهصحره ورحواه ،فوصحهح هحو

المعتمد والمفتى به.
وهذه آراء شي اإلسالم ابن عيمية ،في الطالب وأحوال األسرة ،رد لقى من
أجلها ما لقى في حياعه ،ودلت عقاوم رروها عدة بعد وفاعحه ،حم هيحو هللا لهحا محن
هشححرها وأيححدها ،حتححى غححدت عمححدة اإلفتححاء والقضححاء والتقنححين فححي كثيححر مححن
األرطار اإلسالمية.
نن المنكحر الحذ يجحب عغييحره بحالقوة ال بحد أن يكحون منكحرا بينحا ابتحا ،اعفحق
أ مة المسلمين على أهه منكر ،وبدون ذل يفتح باب شرا ال آخحر لحه ،فكحل محن
يرى رأيا يريد أن يحمل النا

عليه بالقوة!

في بعف األرطار اإلسالمية رام مجموعحة محن الفتيحان المتحمسحين لتحطحيم
المحالت التي عهي الدمي «العرا س واللعب» لألطفال؛ ألهها أصحنام ،وصحور
مجسمة ععتهر من أكهر الكها ر!
ولما ريل لهمو نن العلماء من رديم أجازوا لعب األطفال ،لما فيها من امتهان
الصورة ،واهتفاء ععظيمها  ...نل  ،رالواو كان هذا في صور غيحر هحذه الصحور
المتقنة التي عفتح عيوهها وعغلقها.
ريل لهمو ولكن الطفل يرمي بها يمينا وشماال ،ويخل ذراعهحا ورجلهحا ،وال
يمنحها أ ردر من التعظيم أو التقديس  ...لم يجدوا جوابا!
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وفححي بححال ،نسححالمية أخححرى رححام بعححف الشححهاب يحححاول أن يغلححق المطححاعم
ومححححالت العصحححير والقهحححوة وهحوهحححا بحححالقوة ،ححححين أعلنحححت بعحححف األرطحححار
اإلسالمية بدء الصيام ،وردية الهحالل ،فحرأى هحؤالء المتحمسحون أن رمضحان
رد هت ،فال يجوز المجاهرة باإلفطار.
ومثل ذل ما رام به بعف الشهاب المسلم الغيور فحي مصحر فحي أححد أعيحا،
الفطححر حيححث عححرجح لححدى الجهححات الشححرعية فححي مصححر عححدم هححوت شححوال
العتهارات شتي ،منهاو رط الفلح أن محن المسحتحيل رديحة الهحالل علح الليلحة.
ولم ير الهالل في مصر ،ولكحن بعحف األرطحار أعلنحت رديحة الهحالل ،فوصحر
هححؤالء علححى أن يفطححروا ويقيمححوا شححعا ر العيححد وحححدهم ،رححد الدولححة ،وأغلهيححة
األمة ،وحدن من جراء ذل صدام م أجهزة االمن ال مهرر له.
ورأيي أن هؤالء وأول

أخط وا من جملة أوجهو

األولو أن الفقهححاء مختلفححون فححي طريححق ن هححات الهححالل ،فمححنهم مححن اكتفححى
بشاهد واحد ،ومنهم من طلحب شحاهدين ،ومحنهم محن اشحترط فحي حالحة الصححو
شها،ة الجم الغفير ،ولكل أ،لته ووجهته.
فال يجوز نجهار النا

على مذهب واحد ،من غير ذ سلطة.

الثححاهيو أههححم اختلفححوا كححذل فححي مسححولة اعتهححار اخححتال المطححال أو عححدم
اعتهارها ،وفي عد ،من المذاهبو أن لكل بلد رديته ،وال يلزم بردية بلد آخحر،
وهو مذهب ابن عهحا

ومحن وافقحه ،كمحا هحو معحرو

محن ححديث كريحب فحي

صحيح مسلم.
الثالححثو أن مححن المقححرر فححي الفقححهو أن حكححم اإلمححام أو القارححي فححي األمححور
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الخالفية يرف الخال  ،ويلزم األمة اعهاعه.
ولهذا نذا أخذت السلطات الشرعية بقول نمام أو اجتها ،مذهب فحي القضحايا
فالواجب اعهاعها ،وعدم عفريق الص .
ورد رلت في بعف ما أفتيت بهو نذا لم هصل نلى وحدة المسلمين جميعحا فحي
الصيام والفطر ،فعلى األرل يجب أن يتحد أهل الهلد الواحد فحي شحعا رهم ،فحال
يقهل بحال أن ينقسم أهل الهلد الواحد نلى فريقينو فريق صا م وفريق مفطر.
ولكن هذا الخطو في االجتها ،من شهاب مخلصين ال يقاوم بالرصحاص ،بحل
باإلرناع.
الُرط الالوعي :اَ ل التنمر:
أ أن يكون المنكر داهرا مر يحا ،فومحا محا اسحتخفى بحه صحاحهه عحن أعحين
النححا

وأغلححق عليححه بابححه ،فححال يجححوز ألحححد التجسححس عليححه ،بور ح أجهححزة

التنصححت عليححه ،أو كححاميرات التصححوير الخفيححة ،أو ارتحححام ،اره عليححه لضححهطه
متلهسا بالمنكر.
وهذا ما يدل عليه لفظ الحديثو «مىل «لأ » مىنمم منمىرا إِ و ىرى » ...
فقد هاط التغيير برديحة المنكحر ومشحاهدعه ،ولحم ينطحه بالسحماع عحن المنكحر محن
غيره.
وهذا ألن اإلسالم يدع عقوبة من استتر بفعل المنكر ولم يتهجح به ،نلحى هللا
ععالى يحاسهه في اآلخرة ،ولم يجعحل ألححد عليحه سحهيال فحي الحدينا ،حتحى يهحد
صفحته ويكش ستره.
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كثيرا على من اسحتتر بسحير هللا ،ولحم يظهحر

المعصية كما في الحديث الصحيحو «ك أم ي معوإ إَّل التهوۡريل».
لهذا لحم يكحن ألححد سحلطان علحى المنكحرات الخفيحة ،وفحي مقحدمتها معاصحي
القلححوب مححن الريححاء والنفححاب والكهححر والحسححد والشححح والغححرور وهحوهححا  ...نن
اعتهرها الدين من أكهر الكها ر ،ما لم عتجسد في عمل داهر ،وذل ألهنا أمرهحا
أن هحكم بالظواهر ،وهكل نلى هللا ععالى السرا ر.
ومن الورا الطريفة التي لها ،اللتها في هذا المقام ما ور ألميحر المحؤمنين
عمر بن الخطحاب ررحي هللا عنحه ،وهحو محا حكحاه الغزالحي فحي كتحاب «األمحر
بححالمعرو والنهححى عححن المنكححر» مححن «اإلحيححاءو» أن عمححر عسححلق ،ار رجححل،
فراه على حالة مكروهة فوهكر عليه ،فقحالو يحا أميحر المحؤمنين ،نن كنحت أهحا رحد
عصيت هللا من وجه واحد ،فوهت رد عصيته من ال ة أوجه ،فقحالو ومحا هحي؟
سسُى اْ} [الحجححراتو  ،]12ورححد عجسسححت ،ورححال
رححالو رححد رححال هللا ععححالىو { َو ََّل ت َ َه َّ
ععالىو { َو ۡأت ُ اْ ۡٱلُُ ُ وَ ِم ۡل أ َ ۡۡ َٰ َ ََِۡو} [الهقرةو  ،]189ورد عسورت محن السحطح ،ورحال
ععالىو

{ ََّل ت َ ۡل ُُِِ اْ ُۡ ُ تو َ
مَِى َٰ أ َ ۡۡ ََِِىو} [النحورو
سى ِِ ُت اْ َ
غ ۡ َر ُۡ ُى تِمُمۡ َك َّى َٰ ت َ ۡس َ ۡأعِسُى اْ َوت ُ َ

 ،]27وما سلمت .فتركه عمر ،وشرط عليه التوبة(.)95
والُرط الالول ل و ر ۡول

 :ال لل الاعِ ة مِ ال و ر:

أ أن يكون مريد التغيير رحا،را بالفعحل  -بنفسحه أو بمحن معحه محن أعحوان -
على التغيير بالقوة .بمعنى أن يكون لديه روة ما،ية أو معنوية عمكنحه محن نزالحة
المنكر بسهولة.
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )95اإلحياء ( )1218/7ط .الشعب ،القاهرة.
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وهحذا الشحرط مححوخوذ محن حححديث أبحي أيضحا؛ ألهححه رحالو «إتىىل لىم يسى َّٰا
إُِسوعن» أ و فمن لم يستط التغيير باليد ،فليحدع ذلح ألهحل القحدرة ،وليكتح
هو بالتغيير باللسان والهيان ،نن كان في استطاعته.
وهذا في الغالب نهما يكون لكل ذ سلطان في ،ا رة سحلطاهه ،كحالزوي مح
زوجتحححه ،واألب مححح ابنا حححه وبنا حححه ،الحححذين يعحححولهم ويلحححي علحححيهم ،وصحححاحب
المؤسسحة فحي ،اخحل مؤسسحته ،واألميحر المطحاع فحي ححدو ،نمارعحه أو سحلطته،
وحدو ،استطاعته( ... )96وهكذا.
ونهمححا رلنححاو القححوة الما،يححة أو المعنويححة؛ ألن سححلطة الححزوي علححى زوجتححه أو
األب على أوال،ه ،ليست بما يمل من روة ما،ية ،بل بما له محن احتحرام وهيهحة
يجعالن كلمته هافذة ،وأمره مطاعا.
إاا كون التنمر مل جوعۡ الُم مة:
وهنا عظهر مشكلة محا نذا كحان المنكحر محن جاهحب الحكومحة أو الدولحة ،التحي
عمل ح مقاليححد القححوعين الما،يححة والعسححكرية ،مححاذا لألفححرا ،والف ححات أو علححيهم أن
يعملوا لتغيير المنكر الذ عرعكهه السلطة أو عحميه؟؟
والجححوابو أن علحححيهم أن يملكحححوا القحححوة التحححي عسحححتطي التغييحححر ،وهحححي فحححي
عصرها نحدى النو
اۡلول  :القوات المسلحة التي يستند نليها كثير من الدول فحي عصحرها  -وال
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )96أعني أن من األمراء من يعجز عن بعف األشياء في نمارعه هفسها ،ورد رأينا عمحر بحن
عهحححد العزيحححز يعجحححز عحححن ر ،األمحححر شحححورى بحححين المسحححلمين ،بعيحححدًا عحححن هظحححام الورا حححة،
والنجاشي مل الحهشة لم يستط  -بعحد أن أسحلم  -أن يحكحم الشحرع فحي رعيتحه ،ألههحم لحم
يسلموا مثله ،ولو حاول أن يفعل لخلعوه.
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سيما في العالم الثالث  -في نرامة حكمها ،وعنفيحذ سياسحتها ،ونسحكات خصحومها
بالحديد والنار ،فالعمدة لدى هذه الحكومات ليس روة المنطق ،بل منطق القوة،
فمححن كححان معححه هححذه القححوات اسححتطاع أن يضححرب بهححا كححل عحححرم شححعهي يريححد
التغيير ،كما رأينا ذل في بال ،شتى آخرهحا فحي الصحين ،ونخمحا ،حورة الطلهحة
المطالهين بالحرية.
الالوع ة :المجلحس النيحابي الحذ يملح السحلطة التشحريعية ،ونصحدار القحواهين
وعغييرها ،وفقا لقرار األغلهية ،المعمول به في النظام الحديمقراطي ،فمحن ملح
هذه األغلهية في دل هظام ،يمقراطي حقيقي غير مزي  ،أمكنه عغييحر كحل محا
يرى من منكرات بوساطة التشري الملزم ،الذى ال يستطي وزير ،وال ر حيس
حكومة ،وال ر يس ،ولة أن يقول أمامهو ال.
الالولالىىة :رححوة الجمححاهير الشححعهية العارمححة التححي عشححهه اإلجمححاع ،والتححي نذا
عحركححت ال يسححتطي أحححد أن يوجههححا ،أو يصححد مسححيرعها؛ ألههححا كمححوي الهحححر
الهححا،ر أو السححيل العححرم ،ال يق ح أمامححه شححيء ،حتححى القححوات المسححلحة هفسححها؛
ألهها في النهاية جزء منها ،وهذه الجماهير ليسوا نال أهلحيهم وآبحاءهم وأبنحاءهم
ونخواههم .كما رأينا ذل بوروح في ورة نيران.
فمن لم يملح نححدى هحذه القحوى الحثالن ،فمحا عليحه نال أن يصحهر ،ويصحابر
ويححراب  ،حتححى يملكهححا ،وعليححه أن يغيححر باللسححان ،والقلححم ،والححدعوة والتوعيححة
والتوجيه ،حتى يوجد رأيا عامحا رومحا يطالحب بتغييحر المنكحر ،وأن يعمحل علحى
عربية جيل طليعي مؤمن يتحمل عهعحة التغييحر .وهحذا محا يشحير نليحه ححديث أبحي
علهة الخشني حين سحول النهحي صحلى هللا عليحه وسحلم عحن رولحه ععحالىو { َٰيَأَيََُّىو
سمُ ۡ فم ََّل يَ ُ
ضرُّ كُم مَّل ضَى َّ إِاَا ۡٱۡ َىل َۡي ُمۡ } [الما حدةو  ]105فقحال لحه
ٱلَّ َِيلَ ََا َمنُ اْ َ
مَِ ۡ مُمۡ أَعاُ َ
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النهي صلى هللا عليه وسلم و «ۡ ا تىروا ۡىولتعروف وتنىوۡ ا مىل التنمىر
ك

إاا لأيت ُٖو مَّٰومو وۡ

م ُعو ودع و مؤالر وإمهوب كى اي

لأي ۡرأيىىن إعِ ىىخ ِۡوصىىة عاسىىخ ودع الع ى اِ إ ى ن مىىل ولا مىىم أيومىىو
الصوۡر إ َل مال ال ىوۡض مِى الهتىر لِعومى إى َل مالى أجىر ِتسى ل
لج يعِت ن كعتِمم»( .)97وفحي بعحف الروايحاتو«ولأيىت أمىرا َّل يىلان -
أي َّل طو ة  -لخ ۡن».
الُرط الراۡا :ملِ ُِ ة منمر أكُر:
أ أال يخشى من أن يترعب على نزالة المنكر بالقوة منكحر أكهحر منحه ،كحون
يكحححون سحححهها لفتنحححة عسحححف فيهحححا ،محححاء األبريحححاء ،وعنتهححح الحرمحححات ،وعنتهحححب
األمححوال ،وعكححون العارهححة أن يححز،ا ،المنكححر عمكنححا ،ويححز،ا ،المتجهححرون عجهححرا
وفسا،ا في األرح.
ولهذا ررر العلماء مشروعية السكوت على المنكر مخافة محا هحو أهكحر منحه
وأعظم ،ارعكابا ألخ الضررين ،واحتماال ألهون الشرين.
وفححي هححذا جححاء الحححديث الصحححيح ،أن النهححي صححلى هللا عليححه وسححلم رححال
لعا شححةو « ل ى َّل أن مىىخ كىىليال مَىىل ُۡىىر

لُن ىىت المعُىىة مِ ى

امىىل

إۡراۡ م».
وفي القرآن الكريم ما يؤيد ذل  ،في رصة موسى سسس م بنحي نسحرا يل،
حين ذهب نلى موعده م ربه ،الحذ بلح أربعحين ليلحة ،وفحي هحذه الغيهحة فتحنهم
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )97رواه الترمذ ورالو حديث حسن غريحب صححيح ،وكحذا رواه أبحو ،او ،محن طريحق ابحن
المهارم .ورواه ابن ماجه ،وابن جرير ،وابن أبي حاعم عن عتهة بن أبي حكيم.
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السححامر بعجلححه الححذههي ،حتححى عهححده القححوم ،وهصحححهم أخححوه هححارون ،فلححم
ينتصحوا ورالواو {لَل عَّ ُۡ َر ََ َمَِ ۡ ِن َٰ َم ِم ِا لَ َك َّ َٰ يَ ۡر ِج َا إِلَ ۡ نَو ُم َ َٰ } [طهو .]91
وبعد رجوع موسى ورديته لهذا المنكر الهش  -عهحا،ة العجحل  -اشحتد علحى
أخيه في اإلهكحار ،وأخحذ بلحيتحه يجحره نليحه محن شحدة الغضحبَ { ،ىو َِۚ َٰيَ َٰ ََ ُىر ُ
ون َمىو
َمنَعَخَ إِ ۡا َلأ َ ۡي ََُمۡ َ
ص ۡ تَ أ َ ۡم ِريَ .ىو َِۚ يَ ُۡنَى ُؤ َِّ ََّل ت َ ۡأ ُِ ۡىَ ِۡ ِِ ُۡ َ ِىي َو ََّل
ضُِّ اْ  92أ َ ََّّل ت َ َّ ُِعَ ف ِل أَإَعَ َ
ت أَن ت َ ُ َِۚ َإرَّ ۡ ىتَ َۡى ۡ لَ َۡ ِنىي ِإ ۡ َٰ َىر َِي َ َولَىمۡ ت َ ۡر ُ ۡ
ُ ُ
ىۡ َى ۡ ِلي} [طحهو - 92
ِۡ َر ۡأ ِ في ِإ ِعي َِ ِ

.]94
ومعنححي هححذاو أن هححارون رححدم الحفححاد علححى وحححدة الجماعححة فححي غيهححة أخيححه
األكهر ،حتى يحضر ،ويتفهما معا كي يواجهان المورح الخطيحر بمحا يتطلهحه
من حزم وحكمة.
هذه هي الشروط األربعة التي يجب أن عتوفر لمن يريد عغيير المنكحر بيحده،
وبتعهير آخرو بالقوة الما،ية المرغمة.
عغيير المنكرات الجز ية ليس عالجاو
وأو ،أن أههه هنا على رضية في غاية األهمية لمحن يشحتغلون بنصحالح ححال
المسلمين ،وهي أن التخريب الذ أصاب مجتمعاعنا ،خحالل عصحور التخلح ،
وخحالل عهححو ،االسحتعمار الغربححي ،وخحالل عهححو ،الطغيحان والحكححم العلمححاهي؛
عخري حب عميححق ممتححد ،ال يكفححي إلزالتححه عغييححر منكححرات جز يححة ،كحفلححة غنححاء
ومححاجن أو عهححري امححرأة فححي الطريححق ،أو بي ح أشححرطة «كاسححيت» أو «فيححديو»
عتضمن ما ال يليق أو ما ال يجوز
نن األمر أكهر من ذل وأعظم ،ال بد من عغيير أشمل وأوس وأعمق.
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عغيير يشمل األفكار والمفاهيم ،ويشحمل القحيم والمحوازين ،ويشحمل األخحالب
واألعمال ،ويشمل اآل،اب والتقاليد ،ويشمل األهظمة والتشريعات.
ورهححل ذلحح ال بححد أن يتغيححر النححا

مححن ،اخلهححم بالتوجيححه الححدا م ،والتربيححة

المستمرة ،واألسوة الحسنة ،فنذا غيحر النحا

محا بوهفسحهم كحاهوا أهحال ألن يغيحر

ِىَمۡ }
هللا ما بهم وفق السنة الثاهيةو {إِ َّن َّ َ
ٱَّلل ََّل يُوَ ِى ُر َمىو ِۡ َى ۡ ِ َك َّى َٰ يُوَ ِى ُرواْ َمىو ِۡأَعاُس ِ

[الرعدو .]11
ررورة الرفق في عغيير المنكرو
ورضية أخرى ال ينهغي أن هنساها هنحا ،وهحي رحرورة الرفحق فحي معالجحة
المنكر ،و،عوة أهلة نلى المعرو  ،فقد أوصاها الرسول صلى هللا عليحه وسحلم
بالرفق ،وبين لنا أن هللا يحهه في األمر كله ،وأهه ما ،خحل فحي شحيء نال زاهحه،
وما هزع من شيء نال شاهه.
ومن القصل التي عحرو هنحا محا ذكحره الغزالحي فحي «اإلحيحاء» أن رجحال
،خل علحى المحومون ليحومره وينهحاه ،فحوغلظ عليحه القحول ،ورحال لحهو يحا دحالم ،يحا
فاجر  ...نل  .وكحان المحومون علحى فقحه وحلحم ،فلحم يعالجحه بالعقحاب ،كمحا يفعحل
كثيرون من األمراء بل رال لهو يا هذا ،ارفق ،فنن هللا بعث محن هحو خيحر منح
نلى من هحو شحر منحي  ...وأمحره بحالرفق ،بعحث موسحى وهحارون ،وهمحا خيحرو
من  ،نلى فرعون وهو شر منحي ،فقحال لهمحاو ۡ
{ٱا ََُۡىو إِلَى َٰ إِ ۡرمَى ۡ نَ إِعَّى ۥنُ َ
طوَى َٰ 43
ُ َٰ } [طهو .]44 ،43
إَ ُ ََّل لَنۥُ َ ۡ َّل لَّ ِنو لَّعََِّ ۥنُ يَ َََ َّك ُر أ َ ۡو يَ ِۡ َ

ُى َٰ } بححرغم مححا ذكححره هللا
وهححذا التعليححل بحححر الترجححي {لَّعََِّ ى ۥنُ يَ َىََ َّك ُر أ َ ۡو يَ ِۡ َ
ععالى من طغيان فرعحون {إِعَّىنۥُ َطوَى َٰ } ،ليحل علحى أن الداعيحة ال ينهغحي أن يفقحد
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األم حل فححيمن يححدعوه مهمححا يكححن كفححره ودلم حه ،مححا ،ام مسححتخدما طريححق اللححين
والرفق ،ال طريق الخرب والعن .
وصلى هللا على سيدها محمد وعلى آلة وصحهه وسلم.

***
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مور

الدولة المسلمة

من الديمقراطية والتعد،ية والمرأة وغير المسلمين

***
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اإلسالم والديمقراطية
ن :ال أخفي على فضيلتكم ما أصابني محن الدهشحة والعجحب ححين سحمعت
مححن بعححف المتحمسححين مححن المتححدينين ،ومححنهم مححن ينتمححي لححهعف الجماعححات
اإلسالميةو أن الديمقراطية عنافي اإلسالم ،بل هقحل أححدهم عحن بعحف العلمحاءو
أن الديمقراطيححة كفححر!! وحجتححه فححي ذل ح و أن الديمقراطيححة ععنححي حكححم الشححعب
بالشعب ،والشعب في اإلسالم ليس هو الححاكم ،بحل الححاكم هحو هللا ععحالىو { ِإ ِن
َّلل} [األهعامو  ]57وهحذا يشحهه محا رالحه الخحواري رحديما ،ور ،عليحه سحيدها
ۡٱلُ ُۡم ُم ِإ ََّّل ِ َّ ِ

على كرم وجهه بقولهو «كلمة حق يرا ،بها باطل».
ورححد أصححهح شححا عا فححي أوسححاط الليهححراليين و،عححاة الحريححةو أن اإلسححالميين
أعداء الديمقراطية ،وأهصار الديكتاعورية واالستهدا.،
فهحل صحححيح أن اإلسحالم عححدو الديمقراطيححة ،وأن الديمقراطيحة رححرب مححن
الكفر أو المنكر ،كما زعم من زعحم؟  ...أو أن هحذا عقحول علحى اإلسحالم ،وهحو
منه بر ء؟
نن األمر في حاجة نلى بيان حاسم من «فقهاء الوسطية» الحذين ال يجنححون
نلححى الغلححو وال نلححى التفححري  ،حتححى عورحح األمححور فححي هصححابها ،وال يحمححل
اإلسححالم أوزار عفسححيرات غيححر صحححيحة ،ونن صححدرت عححن بعححف العلمححاء،
الذين هم على كل حال بشر يخط ون ويصيهون.
هدعو هللا أن يعينكم على عجلية الححق بو،لتحه الشحرعية ،وبيحان الصحواب فحي
هذه القضية ور ،الشههة ونرامة الحجة ،و،متم مشكورين موجورين.
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م .ص
مسلم محب لكم من الجزا ر
جىىـ :يؤسححفني كححل األس ح أن عخححتل األمححور ،ويلتححهس الحححق بالهاطححل لححدى
بعف المتدينين عامحة ،ولحدى بعحف المتكلمحين باسحم الحدين خاصحة ،نلحى الححد
الذ يكش

عنه سؤال األم السا ل ،شكر هللا لحه  ...حتحى أصحهح اعهحام النحا

ً
سحهال علحى صحاحهه ،كوهمحا ال يعتهحر فحي
بالكفر أو الفسق  -على األرحل  -أمحرا
هظر الشرع جريمة كهيرة موبقة ،يخشى أن عريد على من ألصقها بغيره ،كمحا
جاء في الحديث الصحيح.
وهذا السحؤال الحذ طرححه األم السحا ل الكحريم ،لحيس غريهحا علحي ،فطالمحا
س لته من نخوة له في الجزا ز محرات متعحد،ة ،وبهحذه الصحيغة الصحارخةو هحل
الديمقراطية كفر؟؟
ومنذ أسابي كنت في لهنان ،وفحي مدينحة صحيدا ،كحان لحي محارحرة ،سح لت
بعدها عدة أس لة ،منها عن اشحترام «ححزب الرفحاة» اإلسحالمي فحي عركيحا فحي
حكم علماهي ،يمقراطي ،ورلت للسا لو نن الحكم هنا يجب أن يهنى علحى «فقحه
الموازهات» فنن وجد أن مصلحة اإلسحالم والمسحلمين عقتضحي االشحترام جحاز
ذل  .فقال لي السا لو كي

يجوز االشترام في حكم ،يمقراطي والديمقراطيحة

كفر؟!! وأعطاهي رسالة في ذل !
الحكم على الشيء فرع عن عصورهو
والغريب أن بعف النا

يحكحم علحى الديمقراطيحة بوههحا منكحر صحراح ،أو

كفححر بححواح ،وهححو لححم يعرفهححا معرفححة جيححدة ،عنفححذ نلححى جوهرهححا ،وعخلححل نلححى
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لهابها ،بغف النظر عن الصورة والعنوان.
ومن القواعد المقررة لدى علما نا السابقينو أن الحكم على الشيء فرع عن
عصوره ،فمن حكحم علحى شحيء يجهلحه فحكمحه خحاطت ،ونن صحا ،الصحواب
اعتهاطححا ،ألههححا رميححة مححن غيححر رام ،لهححذا هححت فححي الحححديث أن القارححي الححذ
يقضي على جهل في النار ،كالذ عر الحق ورضي بغيره.
فهححل الديمقراطيححة التححي عتنححا،ى بهححا شححعوب العححالم ،والتححي عكححافح مححن أجلهححا
جماهير غفيرة في الشرب والغرب ،والتحي وصحلت نليهحا بعحف الشحعوب بعحد
صراع مرير م الطغحاة ،أريقحت فيحه ،محاء ،وسحق فيحه رححايا بحاأللو  ،بحل
بحححالماليين ،كمحححا فحححي أوربحححا الشحححررية وغيرهحححا ،والتحححي يحححرى فيهحححا كثيحححر محححن
اإلسالميين الوسيلة المقهولة لكهح جمحاح الحكحم الفحر ، ،وعقلحيم أدفحار التسحل
السياسي ،الذ ابتليت به شعوبنا العربية والمسلمة ،هل هذه الديمقراطية منكر
أو كفر كما ير ،،بعف السطحيين المتعجلين؟؟
جوهر الديمقراطية ما هو ؟
نن جوهر الديمقراطية  -بعيحدًا عحن التعريفحات والمصحطلحات األكا،يميحة -
أن يختحححار النحححا

محححن يحكمهحححم ويسحححو

أمحححرهم ،وأال يفحححرح علحححيهم ححححاكم

يكرهوهحه ،أو هظححام يكرهوهححه ،وأن يكححون لهححم حححق محاسححهة الحححاكم نذا أخطححو،
وحححق عزلححه وعغييحححره نذا اهحححر  ،وأال يسححاب النحححا

 -رغححم أهححوفهم  -نلحححى

اعجاهات أو مناهج ارتصا،ية أو اجتماعية أو قافية أو سياسية ال يعرفوههحا وال
يررححون عنهححا .فححنذا عاررححها بعضححهم كححان جححزاده التشححريد والتنكيححل ،بححل
التعذيب والتقتيل.
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هححذا هححو جححوهر الديمقراطيححة الحقيقيححة التححي وجححدت الهشححرية لهححا صححيغا
وأسححاليب عمليححة ،مثححل االهتخ حاب واالسححتفتاء العححام ،وعححرجيح حكححم األكثريححة،
وععححد ،األحححزاب السياسححية ،وحححق األرليححة فححي المعاررححة ،وحريححة الصحححافة،
واستقالل القضاء  ...نل .
فهل الديمقراطيحة  -فحي جوهرهحا الحذ ذكرهحا  -عنحافي اإلسحالم؟ ومحن أيحن
عححوعي هححذه المنافححاة؟ وأ ،ليححل مححن محكمححات الكتححاب والسححنة يححدل علححى ه حذه
الدعوى؟
جوهر الديمقراطية يتفق م اإلسالمو
الوار أن الذ جوهر الديمقراطية يجد أهحه محن صحميم اإلسحالم ،فهحو ينكحر
أن يححؤم النححا

فححي الصححالة مححن يكرهوهححه ،وال يررححون عنححه ،وفححي الحححديثو

«ال الة َّل يرتاا ص تَم إ

ل و َم ُٖرا  » ...وذكر أولهمو «لج أِ

مو وۡم لن كولۡ ن  .)98(» ...ونذا كحان هحذا فحي الصحالة فكيح

فحي أمحور

الحيححاة والسياسححة؟ وفححي الحححديث الصحححيحو «ِ ىىول أ تى مم  -أي كمىىوممم : -
الَيل تُُ عَم ويُُ عمم وتصِ ن مِ َم  -أي تىلم ن لَىم  -ويصىِ ن
مِىىى مم وٖىىىرال أ تىىى مم :الىىىَيل تُوضىىى عَم ويُوضىىى عمم وتِعنىىىى عَم
ويِعن عمم»(.)99
حملة القرآن على الحكام المتوهلين في األرحو
لقحد شححن القحرآن جملححة فححي غايحة القححوة علححى الحكحام المتححولهين فححي األرح،
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )98رواه ابن ماجه ( )971ورال الهوصير في الزوا دو نسنا،ه صحيح ،رجاله قات ،وابن
حهان في صحيحه  -الموار )377( - ،كالهما عن ابن عها .
( )99رواه مسلم عن عو بن مال .
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الذين يتخذون عها ،هللا عهاً،ا لهم ،مثل «همرو »،الحذ ذكحر القحرآن مورفحه محن
نبراهيم ومور نبراهيم منهو {أَلَمۡ ت َ َر إِلَ ٱلََِّي كَو َّ إِ ۡۡ َٰ َىر ِۡ َم إِىي َلِۡى ِن أ َ ۡن ََات َ َٰىىنُ َّ
ٱَّللُ
ت َو َِۚ أ َعَىو أ ُ ۡكىي ِ َوأ ُ ِم ف ُ
ۡٱل ُت ِۡخَ إِ ۡا َو َِۚ إِ ۡۡ َٰ َر ِۡ ُم َل ِۡ َي ٱلََِّي ي ُُۡي ِ َوي ُِت ُ
ٱَّلل
ىت َىو َِۚ إِ ۡۡ َٰ َىر ِۡ ُم إَى ِ َّن َّ َ
يَ ۡأتِي ِۡٱل َّ
ب َإُ َُِىتَ ٱ َّلىَِي َك َا َّلل َىر َو َّ
ٱَّللُ ََّل يَ َۡىلِي
ُ ۡىت ِس ِمىلَ ۡٱل َت ُۡ ِىر ِ إَ ۡىأ ِ
و ََِۡىو ِمىلَ ۡٱل َت ۡو ِىر ِ
ۡٱل َ ۡ َِ َٰ َّ
ٱلم ِِ ِت لَ } [الهقرةو .]258

فهححذا الطاغيححة يححزعم أهححه يحيححي ويميححت ،كمححا أن رب نبححراهيم  -وهححو رب
العالمين  -يحيي ويميت .فيجب أن يدين النا

له ،كما يدينون لرب نبراهيم!

وبل من جرأعه في ،عوى اإلحيحاء واإلماعحةو أن جحاء بحرجلين محن عحرح
فورا ،ورالو
الطريق ،وحكم عليهما باإلعدام بال جريرة ،وهفد في أحدهما ذل
ً
ها رد أمته ،وعفا عن اآلخر ،ورالو أحييته! ألست بهذا أحيي واميت؟!
ومثله فرعون الذ ها،ى في رومحه {أَعَىو َلُّۡمُى ُم ۡٱۡل َ ۡمَِى َٰ } [النازعحاتو  ،]24ورحال
في عهجحو { َٰيَأَيََُّو ۡٱل َت ََل ُ َمو َم ِِ ۡت ُت لَمُم ِم ۡل إِ َٰلَن َغ ۡ ِري} [القصلو .]38
ورد كش القرآن عن عحال ،هس بين أطرا

ال ة خهيثةو

األولو الحاكم المتوله المتجهر في بحال ،هللا ،المتسحل علحى عهحا ،هللا ،ويمثلحه
«فرعون».
والثحححاهيو السياسحححي الوصحححولي ،الحححذ يسحححخر ذكحححاءه وخهرعحححه فحححي خدمحححة
الطاغية ،وعثهيت حكمه ،وعرويف شعهه للخضوع له ويمثله «هامان».
والثالححثو الرأسححمالي أو اإلرطححاعي المسححتفيد مححن حكححم الطاغيححة ،فهححو يؤيححده
بهححذل بعححف مالححه ،ليكسححب أمححواال أكثححر مححن عححرب الشححعب و،مححه ،ويمثلححه
«رارون».
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ولقد ذكر القرآن هذا الثحالون المتححال علحى اإل حم والعحدوان ،ووروفحه فحي
وجه رسالة موسحى ،حتحى أخحذهم هللا أخحذ عزيحز مقتحدرو { َولَ َ ۡىل أ َ ۡل َ ۡىِنَو ُم
ِۡو َٰيَ ِنَو َو ُِۡ َٰ َ
اب} [غحافرو ،23
م ۡ نَ َو َٰ َۡ َٰ َتلَ َو َٰ َ ُرونَ إَ َىولُ اْ َٰ َ ِىُ ٞر كَىََّ ٞ
َّٰ دل ُّم ُِ ل  23إِلَ َٰ إِ ۡر َ
َى َٰ

م ۡ نَ َو َٰ َۡ َٰ َت فلَ َولَ َ ۡل جَو ََُۡم ُّم
َ { ،]24و َٰ َ ُرونَ َوإِ ۡر َ

ق
َ َٰ ِۡ ۡٱلَُ ِ َٰنَى ِ
ت إَٱ ۡ ى َ ۡمَُ ُرواْ إِىي ۡٱۡل َ ۡل ِ

َو َمو كَوعُ اْ َٰ َُِ ِ لَ } [العنكهوتو .]39
والعجيب أن رارون كان من روم موسى ،ولم يكن من رحوم فرعحون ،ولكنحه
بغى على رومه ،واهضم نلى عدوهم فرعون ،ورهلحه فرعحون معحه، ،اللحة علحى
أن المصحححالح الما،يحححة هحححي التحححي جمعحححت بينهمحححا ،بحححرغم اخحححتال عرورهمحححا
وأهسابهما.
رب القرآن بين الطغيان والفسا،و
ومن روا القرآنو أهه رب بين الطغيحان واهتشحار الفسحا ،،الحذ هحو سحهب
و
ىف إَعَى َ َلُّۡىخَ ِۡعَىود  6إِ َل َِ اَا ِ
هالم األمحم و،مارهحا ،كمحا رحال ععحالىو {أ َ َلىمۡ ت َ َىر َك ۡ َ
ۡٱل ِع َتىىو ِد  7ٱلَّ ِىىي لَىىمۡ ي َُِِۡى ۡ
ىق ِم ۡالُِ ََىىو إِىىي ۡٱل ُِ ََِٰ ى ِل َ 8وال َ ُت ى دَ ٱلَّ ى َِيلَ َجىىوُۡ اْ ٱل َّ
صى ۡىِ َر ِۡى ۡىٱل َ ا ِد 9
م ۡ نَ اِي ۡٱۡل َ ۡوتَو ِد  10ٱلَّ َِيلَ َ
سىودَ} [الفجحرو - 6
َوإِ ۡر َ
طوَ ۡ اْ إِي ۡٱلُِ ََِٰ ِل  11إَأ َ ۡكال َ ُرواْ إِ ََىو ۡٱلاَ َ

.]12
ورححد يعهححر القححرآن عححن «الطغيححان» بلفححظ «العلححو» ويعنححي بححه االسححتكهار
والتسل على خلق هللا باإلذالل والجهروت .كما رال ععحالى عحن فرعحونو {إِعَّىنۥُ

كَونَ مَو ِل و ِملَ ۡٱل ُت ۡس ِرإِ لَ } [الدخانو .]31
ٖى َعو يَ ۡس َ ۡ
ضىعِفُ َ
طو ِاَىىة ِمى ۡىنَُمۡ يُىََِۡ ُ
{إِ َّن إِ ۡرمَى ۡ نَ َ
ق َو َجعَى َ أ َ َِۡۡ ََىىو ِ
مى َ إِىىي ۡٱۡل َ ۡل ِ
سو ََُۡ ۡإم إِعَّ ۥنُ كَونَ ِملَ ۡٱل ُت ۡا ِس ِليلَ } [القصلو .]4
أ َ ۡۡنَو ََُۡمۡ َويَ ۡس َ ُۡي ِ عِ َ
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وهكذا هرى «العلو» و«اإلفسا »،متالزمين.
ذم القرآن للشعوب المطيعة للجهابرةو
ولم يقصر القحرآن حملتحه علحى الطغحاة المتحولهين وححدهم ،بحل أشحرم معهحم
أرححوامهم وشححعوبهم الححذين اعهعححوا أمححرهم ،وسححاروا فححي ركححابهم ،وأسححلموا لهححم
أزمتهم ،وحلمهم المس ولية معهم.
مصَى ۡ عِي َوٱتََُّعُى اْ َمىل لَّىمۡ يَ ِىت ۡدىُ َمولُى ۥنُ
ب ِإعََُّمۡ َ
يقول ععالى عن هوحو { َو َِۚ عُ  َٞلَّ ِ

سولا} [هوحو .]21
َو َولَلُىُۥ إِ ََّّل َِ َ
مى  ٞف
صى ۡ ا ْ
ت َلِۡ َِىمۡ َو َ
{و ِت ِۡىخَ َ
ىود َجَُىلُواْ ِۡو َٰيَى ِ
م َ
ويقحول سححهحاهه عحن عححا ،رحوم هححو،و َ
ُل َُِ ۥنُ َوٱتََُّعُ اْ أ َ ۡم َر كُ ِ َجَُّول َمنِ لد } [هو،و .]59
ويقول جل شوهه عن روم فرعون {إَٱ ۡ َ َِفَّ َ ۡ َمى ۥنُ إَأ َ َ
طىومُ إىُ إِعََُّىمۡ كَىوعُ اْ َ ۡ مىو
ٖ ى لد  97يَ ۡ ىل ُ ُِ
م ى ۡ فنَ َو َمىىو أ َ ۡم ى ُر إِ ۡر َ
س ى ِ لَ } [الزخححر و{ ،]54إَ ىٱتََُّعُ اْ أ َ ۡمى َىر إِ ۡر َ
َٰإَ ِ
م ى ۡ نَ ِۡ َر ِ

س ۡٱل ِ ۡلد ُ ۡٱل َت ۡ ُلود ُ} [هو،و .]98 ،97
َ ۡ َم ۥنُ يَ ۡ َِ ۡٱل ِ َٰ َ َت ِة إَأ َ ۡو َلدَُۡ ُم ٱلنَّ ف َ
ول َو ِۡ ۡئ َ
ونهمححا حمححل الشححعوب المسحح ولية أو جححز ًءا منهححا؛ ألههححا هححي التححي عصححن
الفراعنة والطغاة ،وهو ما عهر عنحه عامحة النحا

فحي أمثحالهم ححين رحالواو ريحل

لفرعونو ما فرعن ؟ رالو لم أجد أحدًا ير،هي!
جنو ،الطاغية وأ،واعه يتحملون الوزر معهو
وأكثر من يتحمل المس ولية م الطغاة هحم «أ،وات السحلطة» الحذين يسحميهم
القرآن «الجنو »،ويقصد بهم «القوة العسكرية» التي هي أهياب القوة السياسحية
وأدفارها ،وهي السياط التحي عرهحب بهحا الجمحاهير نن هحي عمحر،ت أو فكحرت
مىىى ۡ نَ َو َٰ َۡ َٰ َتىىىلَ َو ُجنُ دَُۡ َتىىىو َكىىىوعُ اْ َٰ َِ َِّٰ لَ }
فحححي أن عتمحححر ،،يقحححول القحححرآنو {إِ َّن إِ ۡر َ
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م َُِىةُ َٰ َّ
ٱلم ِِ ِتى لَ }
ىف كَىونَ َٰ َ
[القصلو { ،]8إَأ َ َِ َۡ َٰعَنُ َو ُجنُى دَىُۥ إَنََُ ۡىَ َٰعََُمۡ إِىي ۡٱلى َ ِفم إَىٱعمُ ۡر َك ۡ َ

[القصلو .]40
حملة السنة النهوية على األمراء الظلمةو
والسححنة النهويححة حملححت علححى األمححراء الظلمححة والجهححابرة ،الححذين يسححورون
الشححعوب بالعصححا الغليظححة ،ونذا عكلمححوا ال يححر ،أحححد علححيهم رح ً
حوال ،فهححم الححذين
يتهافتون في النار عهافت الفراش.
كما حملت على الذين يمشون فحي ركحابهم ،ويحررحون الهخحور بحين أيحديهم،
من أعوان الظلمة.
وهد،ت السنة باألمة التي ينتشر فيها الخو  ،حتى ال عقدر أن عقول للظحالمو
يا دالم.
فعن أبي موسى أن رسول هللا صحلى هللا عليحه وسحلم رحالو «إن إىي جىنَم
وأديو وإي ال ادي ۡئر ي وِۚ لن َُۡۡ كق مِ

أن يسمنن ك جُىول

من ل»(.)100
وعححن معاويححة أن النهححي صححلى هللا عليححه وسححلم رححالو « ى م ن أ تىىة مىىل
ۡعىلي ي لى ن إى يىىرد مِى َم ى لَم ي ىىوكت ن إىىي النىىول كتىىو ت ىىوكم
ال رد »(.)101
وعن جابر أن النهي صلى هللا عليه وسلم رحال لكعحب بحن عجحرةو «أمىوا
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )100رواه الطهراهي بنسحنا ،حسحن كمحا رحال المنحذر فحي الترغيحب ،والهيثمحي فحيو المجمح
( )197/5والحاكم وصححه ووافقه الذههي ( .)332/4
( )101رواه أبو يعلى والطهراهي ،وذكره فيو صحيح الجام الصغير ،بررم ()3615
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مل إمول السىاَوَ يىو كعىۡ » .رحالو ومحا نمحارة السحفهاء؟ رحالو «أمىراَ
يم عىىى ن ۡعىىىلي َّل يَىىىلون َۡىىىلي وَّل يسىىى ن ن ۡسىىىن ي إتىىىل صىىىل َم
ۡمىىََۡم وأمىىوعَم مِ ى اِتَىىم إأولئىىخ ل س ى ا منىىي ولسىىت مىىنَم وَّل
يردون مِ ك ضي ومل لم يصل َم ۡمىََۡم ولىم يعىنَم مِى اِتَىم
إأولئخ مني وأعو منَم و ردون مِ ك ضي»(.)102
وعن معاوهة مرفوعاو «َّل ت ىلن أمىة َّل يُ ضى إ َىو ۡىولُق وَّل يأِىَ
الضع ف ك ن مل ال ي غ ر م ع ا»(.)103
عاو «إاا لأيت أم ي تَوب أن ت ِۚ لِمولم:
وعن عهد هللا بن عمرو مرفو ً
يو اولم إ ل ت ُ دع منَم»(.)104
الشورى والنصيحة واألمر والنهيو
لقد ررر اإلسالم الشورى راعدة من رواعد الحياة اإلسحالمية ،وأوجحب علحى
الحاكم أن يستشير ،وأوجب علحى األمحة أن عنصحح ،حتحى جعحل النصحيحة هحي
الدين كله .ومنهاو النصيحة أل مة المسلمين ،أ أمرا هم وحكامهم.
كما جعل األمر بحالمعرو

والنهحي عحن المنكحر فريضحة الزمحة ،بحل جعحل

أفضل الجها ،كلمة حق عقال عند سلطان جا ر ،ومعنحى هحذا أهحه جعحل مقاومحة
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )102رواه أحمد والهزار ،ورجالهما رجال الصحيح ،كمحا فحي الترغيحب للمنحذر  ،والزوا حد
للهيثمي (.)237/5
( )103رواه الطهراهي ورواعه قات ،كمحا رحال المنحذر والهيثمحي ،كمحا رواه محن ححديث ابحن
ً
مطوال من حديث أبي سعيد.
مسعو ،بنسنا ،جيد ( )209/5ورواه ابن ماجه
ضححا
( )104رواه أحمحد فحي المسحند ،وصححح شححاكر نسحنا،ه ( )6521وهسحهه الهيثمحي للهحزار أي ً
بنسححنا،ين رجححال أحححدهما رجححال الصحححيح ( ،)262/7والحححاكم وصححححه ووافقححه الححذههي
(.)96/4
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الطغيححان والفسححا ،الححداخلي أرجححح عنححد هللا مححن مقاومححة الغححزو الخححارجي؛ ألن
األول كثيرا ما يكون سههًا للثاهي.
الحاكم في هظر اإلسالمو
نن الحححاكم فححي هظححر اإلسححالم وكيححل عححن األمححة أو أجيححر عنححدها ،ومححن حححق
ص حا نذا
األصححيل أن يحاسححب الوكيححل أو يسحححب منححه الوكالححة نن شححاء ،وخصو ً
أخل بموجهاعها.
فليس الحاكم في اإلسالم سحلطة معصحومة ،بحل هحو بشحر يصحيب ويخطحت،
ويعدل ويجوز ،ومن حق عامحة المسحلمينو أن يسحد،وه نذا أخطحو ،ويقومحوه نذا
اعوي.
وهذا ما أعلنه أعظم حكام المسلمين بعد رسحول هللا صحلى هللا عليحه وسحلم و
الخلفحححاء الراشحححدون المهحححديون ،الحححذين أمرهحححا أن هتهححح سحححنتهم ،وهعحححف عليهحححا
بالنواجذ ،باعتهارها امتدا،ا لسنة المعلم األول محمد صلى هللا عليه وسلم .
يقححول الخليفححة األول أبححو بكححر فححي أول خطهححة لححهو «أيهححا النححا  ،نهححي وليححت
عليكم ولست بخيركم ،فنن رأيتموهي على حق فوعينوهي ،ونن رأيتموهي علحى
باطل فسد،وهي  ...أطيعوهي ما أطعحت هللا فحيكم ،فحنن عصحيته ،فحال طاعحة لحي
عليكم».
ويقححول الخليفححة الثححاهي عمححر الفححاروبو «رحححم هللا امححرأ أهححدى نلححى عيححوب
هفسي» ،ويقول «أيها النا

من رأى منكم في اعوجا ًجا فليقومني  ،» ...ويحر،

عليه واحد من الجمهحور فيقحولو وهللا يحا ابحن الخطحاب لحو رأينحا فيح اعوجا ًجحا
لقومناه بحد سيوفنا!
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وعر ،عليه امرأة رأيه وهحو فحوب المنهحر ،فحال يجحد غضارحة فحي ذلح  ،بحل
يقولو «أصابت المرأة وأخطو عمر»!
ويقول علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه لرجل عاررحة فحي أمحرو أصحهت
م ِِ ٞم} [يوس
وأخطوت { َوإَ ۡ َ كُ ِ اِي ِم ِۡم َ

و .]76

سهق اإلسالم عقرير القواعدو
نن اإلسالم رد سهق الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقحوم عليهحا جوهرهحا،
ولكنححه عححرم التفصححيالت الجتهححا ،المسححلمين ،وفححق أصححول ،يححنهم ،ومصححالح
،هياهم ،وعطور حياعهم بحسب الزمان والمكان ،وعجد ،أحوال اإلهسان.
مزية الديمقراطيةو
وميحححزة الديمقراطيحححةو أههحححا اهتحححدت  -خحححالل كفاحهحححا الطويحححل مححح الظلمحححة
والمسحتهدين ،مححن األبححاطرة والملحوم واألمححراء  -نلححى صحي ووسححا ل ،ععتهححر -
نلى اليوم  -أمثل الضماهات لحماية الشعوب من عسل المتجهرين ،ونن لم عخحل
من بعف الملخذ والنوارل ،التي ال يكا ،يخلو منها عمل بشر .
وال حجحححر علحححى الهشحححرية وعلحححى مفكرعهحححا ورا،عهحححا ،أن عفكحححر فحححي صحححي
وأساليب أخرى ،لعلها عهتدى نلى ما هو أوفى وأمثل ،ولكن نلى أن يتيسر ذل
ويتحقق في وار النا  ،هرى لزا ًما عليناو أن هقتهس من أسحاليب الديمقراطيحة،
ما ال بد منه لتحقيق العحدل والشحورى واحتحرام حقحوب اإلهسحان ،والورحو

فحي

وجه طغيان السالطين العالين في األرح.
ومن القواعحد الشحرعية المقحررةو أن محا ال يحتم الواجحب نال بحه فهحم واجحب،
وأن المقاصححد الشححرعية المطلوبححة نذا ععينححت لهححا وسححيلة لتحقيقهححا ،أخححذت هححذه
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الوسيلة حكم ذل المقصد.
عا ما يمن من ارتها
وال يوجد شر ً

فكحرة هظريحة أو ححل عملحي ،محن غيحر

المسححلمين ،فقححد أخححذ النهححي صححلى هللا عليححه وسححلم فححي غححزوة األحححزاب بفكححرة
«حفر الخندب» وهو من أساليب الفر .
واستفا ،من أسرى المشركين في بدر «ممن يعرفون القراءة والكتابة» فحي
ععلححيم أوال ،المسححلمين الكتابححة ،بححرغم شححركهم ،فالحكمححة رححالة المححؤمن أهححي
وجدها فهو أحق بها.
ورححد أشححرت فححي بعححف كتهححي نلححى أن مححن حقنححا أن هقتححهس مححن غيرهححا م حن
األفكار واألساليب واألهظمة ما يفيدها  ...محا ،ام ال يعحارح هصحا محكمحا ،وال
راعدة شرعية ابتة .وعلينا أن هحور فيما هقتهسه ،وهضي نليه ،وهضفي عليحه
من روحناو ما يجعله جز ًءا منا ،ويفقده جنسيته األولى(.)105
ومن هنا هوخذ محن الديمقراطيحةو أسحاليهها وآلياعهحا ورحماهاعها التحي عال منحا،
ولنححا حححق التحريححر والتعححديل فيهححا ،وال هوخححذ فلسححفتها ،التححي يمكححن أن عحلححل
الحرام ،أو عحرم الحالل ،أو عسق الفرا ف.
االهتخاب هوع من الشها،ةو
فنذا هظرها نلى هظام كنظام االهتخحاب أو التصحويت ،فهحو فحي هظحر اإلسحالم
«شحها،ة» للمرشححح بالصححالحية .فيجححب أن يتححوفر فححي «صححاحب الصححوت» مححا
يتوفر في الشاهد من الشروط بون يكون ً
عدال مرري السيرة ،كما رال ععحالىو
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )105اهظرو كتابيو الحل اإلسحالمي فريضحة ورحرورة ،فصحلو «شحروط الححل اإلسحالمي»
عحت عنوانو «مشروعية االرتها وحدو،ه».
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ض ى ۡ نَ ِمىىلَ ٱل ُّ
مى ۡىل دِۚ ِمىىنمُمۡ } [الطححالبو ِ { ،]2م َّتىىل ت َ ۡر َ
ُ ى ََلَا َِ} [الهقححرةو
{ َوأ َ ٖۡ ى َِلُواْ اَ َو ۡي َ

 ،]282ويمكننا أن هخف

من شروط العدالة وأوصحافها هنحا بمحا يناسحب المقحام،

ويمكن أكهحر عحد ،محن المحواطنين محن الشحها،ة .وال يسحتعهد نال محن أ هحت عليحه
القضاء جريمة مخلة بالشر  ،وهحوها.
ومن شهد لغيحر صحالح بوهحه صحالح ،فقحد ارعكحب كهيحرة شحها،ة الحزور ،ورحد
َٰ
ىل َو ۡ
ررهها القرآن بالشرم باهلل ،نذ رالو {إَى ۡ
ٱج َ ِنُُى اْ َى ۡ َِۚ
ٱلىر ۡج َ
ٱج َ ِنُُ اْ ِ
س ِمىلَ ۡٱۡل َ ۡوال َ ِ
ُّ
ول} [الحجو .]30
ٱلت ِ

ومححن شححهد لمرشححح بالصححالحية لمجححر ،أهححه رريهححه أو ابححن بلححده ،أو لمنفعححة
شخصية يرعجيها منه ،فقد خال

أمر هللا ععالىو { َوأ َ ِ ُتى اْ ٱل َّ
َّلل} [الطحالبو
ُى َٰ ََلَ َ ِ َّ ِ

.]2
ومن عخل

عن أ،اء واجهحه االهتخحابي ،حتحى رسحب الكح ء األمحين ،وفحاز

باألغلهية من ال يستحق ،ممن لم يتوفر فيه وص «القو األمين» فقحد خحال
أمر هللا في أ،اء الشها،ة ،ورد ،عي نليها ،وكحتم الشحها،ة أححوي محا عكحون األمحة
ُى ََلَا َُ ِإاَا َمىو دُمُى اْ} [الهقحرةو َ { ،]282و ََّل ت َ ۡم ُ ُتى اْ
ب ٱل ُّ
نليها .ورد رال ععالىو { َو ََّل يَ ۡأ َ
ٱل َّ
ُ َٰ ََلَ إ َ َو َمل يَ ۡم ُ ۡتََو إَ ِعَّ ۥنُ ََاالِ ٞم َ ُُِۡنُ} [الهقرةو .]283

ومثل ذل يقال في صفات المرشح وشروطه من باب أولى.
نهنا بنرافة هذه الضواب والتوجيهحات لنظحام االهتخحاب ،هجعلحه فحي النهايحة
سا من عند غيرها.
هظا ًما نسالميًا ،ونن كان في األصل مقته ً
حكم الشعب وحكم هللاو
والذ هريد التركيز عليه هناو هو ما هوهنا به في أول األمر ،وهحوو جحوهر
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الديمقراطية ،فهو بالقط متفق م جوهر اإلسالم ،نذا رجعنا نليه في مصا،ره
األصلية ،واستمد،هاه من ينابيعه الصافية ،من القرآن والسنة ،وعمل الراشدين
من خلفا ه ،ال من عاري أمراء الجور ،وملوم السوء ،وال من فتاوى الهحالكين
المحتححررين مححن علمححاء السححالطين ،وال مححن المخلصححين المتعجلححين مححن غيححر
الراسخين.
ورححول القا ححلو نن الديمقراطيححة ععن حي حكححم الشححعب بالشححعب ،ويلححزم منهححا
رفف المهدأ القا لو نن الحاكمية هلل  -رول غير مسحلم ،فمهحدأ «الحكحم للشحعب»
الذ هو أسا

الديمقراطيةو لحيس مضحا،ا لمهحدأ «الحكحم هلل» الحذ هحو أسحا

التشححري اإلسححالمي .نهمححا هححو مضححا ،لمهححدأ «الحكححم للفححر »،الححذ هححو «أسححا
الدكتاعورية».
فليس يلزم من المنا،اة بالديمقراطية رفف حاكمية هللا للهشحر ،فحوكثر الحذين
ينا،ون بالديمقراطية ال يخطر هذا بهالهم ،ونهما الذ يعنوهه ويحرصحون عليحه
هوو رفف الدكتاعورية المتسحلطة ،رفحف حكحم المسحتهدين بحومر الشحعوب محن
سححالطين الجححور والجهححروت .وهححو الححذ سححماه الحححديثو «المل ح القححاح» أو
«مل الجهرية» أ مل التجهر والطغيان.
أجحل ،كحل محا يعنحي هحؤالء محن الديمقراطيحة أن يختححار الشحعب حكامحه كمححا
يريد ،وأن يحاسههم على عصحرفاعهم ،وأن يحرفف أوامحرهم نذا خحالفوا ،سحتور
األمة ،وبعهارة نسالميةو نذا أمروا بمعصية ،وأن يكون له الحق في عزلهم نذا
اهحرفوا وجاروا ،ولم يستجيهوا لنصح أو عحذير.
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المرا ،بمهدأ «الحاكمية هلل»و
وأححب أن أههححه هنحا علححى مهححدأ «الحاكميحة هلل» مهححدأ نسحالمي أصححيل ،رححرره
جميح األصححوليين فححي مهححاحثهم عححن «الحكححم» الشححرعي ،وعححن «الحححاكم» فقححد
اعفقوا على أن «الحاكم» هو هللا ععالى ،والنهي مهل عنه ،فاهلل ععحالى هحو الحذ
يومر وينهى ،ويحلل ويحرم ،ويحكم ويشرع.
ورححول الخححواريو «ال حكححم نال هلل» رححول صححا،ب فححي هفسححه ،حححق فححي ذاعححه،
ولكن الذ أهكر عليهم هو ورعهم الكلمة ،في غير مورعها ،واستداللهم بهحا
على رفحف عحكحيم الهشحر فحي النحزاع ،وهحو مخحال

لحنل القحرآن الحذ رحرر

التحكححيم فححي أكثححر مححن مور ح  ،ومححن أشححهرها التحكححيم بححين الححزوجين نن ور ح
الشقاب بينهما.
ولهذا ر ،أمير المؤمنين علي رري هللا عنه علحى الخحواري بقولحهو «كلمحة
حق أريد بها باطل» فقد وصح

رحولهم بوهحه «كلمحة ححق» ،ولكحن عحابهم بحوههم

ً
باطال.
أرا،وا بها
وكي
َّلل} [يوس
ِ َّ ِ

إُوكت ة

ال عكون كلمحة ححق وهحي محوخوذة محن صحريح القحرآنو{إِ ِن ۡٱلُ ُۡمى ُم إِ ََّّل

و  ،40األهعامو .]57
تعول لِِِق الوۡ ة ۡ ل وۡي ع مون:

 - 1حاكميححة كوهيححة ردريححة ،بمعن حى أن هللا هححو المتصححر

فححي الكححون ،المححدبر

ألمره الذ يجر فيه أرداره ،ويحكمه بسننه التي ال عتهدل ،ما عر

منها

ق
وما لم يعر  ،وفي مثل هذا جاء روله ععالىو {أ َ َو لَىمۡ يَ َىر ۡواْ أَعَّىو عَ ۡىأتِي ۡٱۡل َ ۡل َ
صََو ِم ۡل أ َ ۡط َراإَِ إَو َو َّ
عَن ُ ُ
ب} [الرعحدو
ۡ ِلُ ُۡم ِتى إ ِن َوُۡى َ َ ِىري ُا ۡٱل ُِ َ
ٱَّللُ يَ ُۡمُ ُم ََّل ُمعَ ِ َ
سىو ِ
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 ،]41فالمتها،ر هنا أن حكم هللا يرا ،بهو الحكم الكوهي القدر ال التشحريعي
األمر .
 - 2حاكمية عشريعية أمرية ،وهي حاكميحة التكليح واألمحر والنهحي ،واإللحزام
والتخيير ،وهي التي عجلت فيمحا بعحث هللا بحه الرسحل ،وأهحزل الكتحب ،وبهحا
شرع الشرا وفرح الفرا ف ،وأحل الحالل ،وحرام الحرام ...
وهذه ال يرفضها مسلم رري باهلل ربًا ،وباإلسالم ،ينًحا ،وبمحمحد صحلى هللا
ً
ورسوال.
عليه وسلم ههيًا
والمسلم الذ يدعو نلى الديمقراطية نهما يدعو نليها باعتهارها شكال للحكحم،
يجسد مها،ئ اإلسالم السياسية في اختيار الحاكم ،ونررار الشورى والنصيحة،
واألمر بالمعرو

والنهي عحن المنكحر ،ومقاومحة الجحور ،ورفحف المعصحية،

صا نذا وصلت نلى «كفر بواح» فيه من هللا برهان.
وخصو ً
ومما يؤكد ذلح و أن الدسحتور يحنل  -مح التمسح بالديمقراطيحة  -علحى أن
،ين الدولة هحو اإلسحالم ،وأن الشحريعة اإلسحالمية هحي مصحدر القحواهين ،وهحذا
عوكيد لحاكمية هللا ،أ حاكمية شريعته ،وأن لها الكلمة العليا.
ويمكن نرافة ما،ة في الدسحتور صحريحة وارححةو أن كحل رحاهون أو هظحام
يخال

رطعيات الشرع ،فهو باطل ،وهي في الوار عوكيد ال عوسيس.

ال يلزم  -نذن  -من الدعوة نلى الديمقراطية اعتهار حكحم الشحعب بحديال عحن
حكم هللا ،نذ ال عنارف بينهما.
ولو كان ذل الز ًما من لوازم الديمقراطية ،فالقول الصحيح لحدى المحققحين
مححن علمححاء اإلسححالمو أن الزم المححذهب لححيس بمححذهب ،وأهححه ال يجححوز أن يكفححر
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النا

أو يفسقوا أخذا لهم بلوازم مذاهههم ،فقد ال يلتزمون بهذه اللوازم ،بحل رحد

ال يفكرون فيها بالمرة.
عحكيم األكثرية هل ينافي اإلسالم؟
ومححن األ،لححة عنححد هححذا الفريححق مححن اإلسححالميين ،علححى أن الديمقراطيححة مهححدأ
مسحححتور ،،وال صحححلة لحححه باإلسحححالمو أههحححا عقحححوم علحححى عحكحححيم رأ األكثريحححة،
واعتهارها صاحهة الحق في عنصيب الحكام ،وفي عسيير األمور ،وفي عحرجيح
أحد األمور المختل

فيهحا ،فالتصحويت فحي الديمقراطيحة هحو الحكحم والمرجح ،

فو رأ دفحر باألغلهيحة المطلقحة ،أو المقيحدة فحي بعحف األحيحان ،فهحو الحرأ
ً
باطال.
النافذ ،وربما كان خطو أو
هذا م أن اإلسالم  -في هظرهم  -ال يعتحد بهحذه الوسحيلة .وال يحرجح الحرأ
علحى غيحره ،لموافقحة األكثريحة عليحه ،بححل ينظحر نليحه فحي ذاعحهو أهحو صححواب أم
خطو؟ فنن كان صوابًا هفذ ،ونن لم يكن معه نال صحوت واححد ،أو لحم يكحن معحه
أحد ،ونن كان خطو رفف ،ونن كان معه ( )99من الـ (!!)100
بل نن هصوص القرآن عدل على أن األكثرية ،ا ما في صح الهاطحل ،وفحي
ق ي ُِضى ُِّ َ
جاهب الطاغوت .كما فحي رولحه ععحالىو { َو ِإن ت ُ َِّٰ ۡىا أ َ ۡكال َ َىر َمىل ِإىي ۡٱۡل َ ۡل ِ
ىون َولَى ۡ ك ََر ۡ
صىتَ ِۡ ُت ۡىؤ ِمنِ لَ } [يوسح و
ٱَّلل} [األهعحامو َ { ،]116و َمىو أ َ ۡكال َ ُىر ٱلنَّ ِ
مَل َىُِ ِ َّ ِ
 ،]103وعكححرر فححي القححرآن مثححل هححذه الفواصححل القرآهيححةو { َو َٰلَ ِمى َّ
ىون ََّل
ىل أ َ ۡكالَى َىر ٱلنَّى ِ
يَ ۡعَِ ُت ى نَ } [األعححرا و  َۡ{ ،]187ى ۡ أ َ ۡكالَى ُىرُۡمۡ ََّل يَ ۡع ُِِ ى نَ } [العنكهححوتو َ { ،]63و َٰلَ ِمى َّ
ىل أ َ ۡكالَى َىر

ون ََّل يَ ُۡمُ ُرونَ } [الهقرةو .]243
{و َٰلَ ِم َّل أ َ ۡكال َ َر ٱلنَّ ِ
ون ََّل ي ُۡؤ ِمنُ نَ } [هو،و َ ،]17
ٱلنَّ ِ
كمحا ،لححت علحى أن أهححل الخيحر والصححالح هححم األرلحون عححد،ا ،كمحا فححي رولححه
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ِي ٱل َّ
ُمُ ُل}[سهوو { ،]13إِ ََّّل ٱلَّى َِيلَ ََا َمنُى اْ َوم َِتُِى اْ ٱل َٰ َّ
ت
صى ِِ َٰ َُ ِ
ععالىو َ
{و َ ِِ ِ ٞم ۡل ِمَُود َ

َو َ ِِ  ٞمَّو ُۡمۡ } [صو .]24
وهذا الكالم مر،و ،على را له ،وهو را م على الغل أو المغالطة.
فححالمفروح أهنححا هتحححدن عححن الديمقراطيححة فححي مجتم ح مسححلم ،أكثححره ممححن
يعلمون ويعقلون ويؤمنون ويشكرون .ولسنا هتحدن عحن مجتمح الجاححدين أو
الضالين عن سهيل هللا.
الثوابت ال يتدخل فيها التصويتو
م نن هنام أمورا ال عدخل مجال التصحويت ،وال ععحرح ألخحذ األصحوات
عليها؛ ألهها من الثوابت التي ال عقهحل التغييحر ،نال نذا عغيحر المجتمح ذاعحه ،ولحم
يعد مسل ًما.
فال مجال للتصويت فحي رطعيحات الشحرع ،وأساسحيات الحدين ،ومحا علحم محن
بالضرورة ونهما يكون التصويت في األمور «االجتها،يحة» التحي عحتمحل أكثحر
مححن رأ  ،ومححن شححون النححا

أن يختلفححوا فيهححا ،مثححل اختيححار أحححد المرشحححين

لمنصب ما ،ولو كان هو منصب ر يس الدولحة ،ومثحل نصحدار رحواهين لضحه
حركححة السححير والمححرور ،أو لتنظححيم بنححاء المحححالت التجاريححة أو الصححناعية أو
المستشفيات ،أو غير ذل مما يدخل فيمحا يسحميه الفقهحاء «المصحالح المرسحلة»
ومثححل اعخححاذ رححرار بححنعالن الحححرب أو عححدمها ،وبفححرح رححرا ب معينححة أو
عححدمها ،وبححنعالن حالححة الطححوارئ أوال ،وعحديححد مححدة ر ححيس الدولححة ،وجححواز
عجديد اهتخابه أوال ،ونلى أ حد  ...نل  ...نل .
فنذا اختلفت اآلراء في هذه القضايا ،فهل عترم معلقحة أو عحسحم ،هحل يكحون
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عرجيح بال مرجح؟ أو ال بد من مرجح؟
الكثرة العد،ية مرجح معتهر و،ليل ذل و
نن منطحق العقححل والشححرع والوارح يقححولو ال بححد مححن مححرجح .والمححرجح فححي
حالة االختال

هو الكثرة العد،ية ،فحنن رأ اال نحين أرحرب نلحى الصحواب محن

رأ الواحد.
الُ َّٰون ما ال اكل وۡ مل اَّلالن ل أۡعل:
وفي الحديثو « إن الُ َّٰون ما ال اكل وۡ مل اَّلالن ل أۡعل»(.)106
كلي «ل اج تع تو مِ مُ ل » و
ورححد هححت أن النهححي صححلى هللا عليححه وس حلم رححال ألبححي بكححر وعمححرو «لىى
اج تع تىىىو مِىىى مُىىى ل مىىىو ِولا متىىىو»( .)107نذ معنحححى ذلححح أن صحححوعين
يرجحان صوعا واحد ،ونن كان هو صوت النهي صلى هللا عليه وسلم  ،محا ،ام
ذل بعيدًا عن مجال التشري والتهلي عن هللا ععالى.
النزول على رأ الكثرة في أحدو
كما رأينحاه صحلى هللا عليحه وسحلم ينحزل علحى رأ الكثحرة فحي غحزوة أححد،
ويخري للقاء المشركين خاري المدينة ،وكان رأيه ورأ كهار الصحابة الهقحاء
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )106رواه الترمذ في «الفتن» ،عن عمر ( ،)2166ورحالو ححديث حسحن صححيح غريحب.
رالو ورد ر و هذا من غير وجه عن عمر .ورواه الحاكم ( )114/1وصححه على شرط
الشيخين ووافقه الذههي.
( )107ورواه أحمححد عححن عهححد الححرحمن بححن غححنم األشححعر ( )227/4وفححي سححنده شححهر بححن
حوشحب ،ورحال ابححن حجحر فححي التقريحبو صححدوب كثيحر مححن اإلرسحال واألوهححام .ورحد و قححه
الشي أحمد شاكر في عخريج المسند.
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فيها ،والقتال من ،اخل الطررات.
الستة أصحاب الشورىو
وأورح من ذل مورح

عمحر فحي رضحية السحتة أصححاب الشحورى ،الحذين

رشحهم للخالفة وأن يختاروا باألغلهية واححدا محنهم ،وعلحى الهحاري أن يسحمعوا
ويطيعوا ،فحنن كحاهوا ال حة فحي مواجهحة ال حة ،اختحاروا مرج ًححا محن خحارجهم
وهححو عهححد هللا بححن عمححر ،فححنن لححم يقهلححوه ،فالثال ححة الححذين فححيهم عهححد الححرحمن بححن
عو .
كلي «الس اد اۡلممم»و
ورد هت في الحديث التنويه «ۡولس اد اۡلممم» واألمحر باعهاعحه ،والسحوا،
األعظم يعني جمهحور النحا

وعحامتهم والعحد ،األكهحر محنهم ،ححديث روى محن

طرب ،بعضها رحو ( .)108ويؤيحده اعتحدا ،العلمحاء بحرأ الجمهحور فحي األمحور
الخالفية ،واعتهار ذل من أسهاب عرجيحه ،نذا لم يوجد مرجح يعارره.

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

عا عن أبي أمامة ،وفيهو «إن ۡني إ را تار ت إكل
( )108الحديث رواه الطهراهي مرفو ً
و ُع ل إر ة  -أو وِۚ :االن ل و ُع ل إر ة  -وإن َۡى اۡلمة تيل مِ َم إر ة كَِو
إي النول إَّل الس اد اۡلممم» المعجم الكهير (جحـ )8035 /8وذكحره الهيثمحي فحيو مجمح
الزوا حد ،ورحالو رواه الطهراهححي ورجالحه قححات ( ،)234 ،233/6وفحي مورح آخحر رححالو
رواه الطهراهي في األوس والكهير بنحوه ،وفيه أبو غالب و قه ابحن معحين وغيحره ،وبقيحة
رجال األوس قحات ،وكحذل أححد نسحنا ،الكهيحر ( )258/7ورواه الطهراهحي وأحمحد فحي
المسحند موروفحا علحى ابحن أبحي أوفحي ،رححالو «يىوۡل جَتىون مِ ىخ ۡولسى اد اۡلممىم» ،رححال
الهيثمحيو ورجحال أحمحد قحات ( ،)232/65كمحا رواه ابحن أبحي عاصحم فحي السحنة عحن ابحن
عمر ررم ( )80بلفظو «مو كىون ل هتىا ۡىَى اۡلمىة مِى الضى لة أۡىلا ويىل مِى
الهتومة ۡمَا إعِ مم ۡولس اد اۡلممم إ عن مل َٖ َٖ إي النول» ورال األلهاهيو نسنا،ه
رعي  .ورواه الحاكم بنحوه من طرب عن المعتمحر بحن سحليمان ( )116 ،115/1ورحالو
نن المعتمر أحد أركان الحديث وأ مته فال بد أن يكون له أصل بوحد هذه األساهيد.
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ورد ذهب اإلمام أبو حامد الغزالي في بعف مؤلفاعه نلى التحرجيح بحالكثرة،
عندما عتساوى وجهتا النظر(.)109
ورول من رالو نن الترجيح نهما يكون للصواب ونن لم يكن معه أححد ،وأمحا
الخطو فيرفف ولحو كحان معحه (99محن الما حة) ،نهمحا يصحدب فحي األمحور التحي
صحا ابتًحا صحريحا يقطح النحزاع ،وال يحتمحل الخحال  ،أو
هل عليها الشحرع ه ً
يقهل المعاررة ،وهذا رليل جدًا  ...وهو الذ ريل فيهو الجماعة ما وافق الححق
ونن كنت وحدم.
أما القضايا االجتها،ية ،مما ال هحل فيحه ،أو محا فيحه هحل يحتمحل أكثحر محن
عفسير ،أو يوجد لحه معحارح مثلحه أو أرحوى منحه ،فحال منحاص محن اللجحوء نلحى
مرجح يحسم به الخال  ،والتصويت وسيلة لحذل  ،عرفهحا الهشحر ،وارعضحاها
العقالء ،ومنهم المسلمون ،ولحم يوجحد فحي الشحرع محا يمنح منهحا ،بحل وجحد فحي
النصوص والسوابق ما يؤيدها.
االستهدا ،السياسي المسهب األول لما أصاب األمة رديما وحديثاو
نن أول مححا أصححاب األمححة اإلسححالمية فححي عاريخهححا هححو التفححري فححي راعححدة
الشححورى ،وعحححول «الخالفححة الراشححدة» نلححى «مل ح عضححوح» سححماه بعححف
الصحححابة «كسححروية» أو «ريصححرية» أ أن عححدوى االسححتهدا ،اإلمهراطححور
اهتقلت نلى المسلمين من الممال التي أور هم هللا نياها ،وكان عليهم أن يتخذوا
مححنهم عهححرة ،وأن يجتنهححوا مححن المعاصححي والرذا ححل مححا كححان سححههًا فححي زوال
،ولتهم .ولكنهم  -واأسفاه  -هقلوا أسوأ ما في حياعهم السياسحية  -وهحو االسحتهدا،
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )109اهظرو الشورى وأ رها في الديمقراطية للدكتور عهد الحميد األهصار .
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والعلو في األرح  -نلى ،ولتهم ،التي يجب أن يقو،هحا الحذين ال يريحدون علحوا
في األرح وال فسا،ا.
وما أصاب اإلسالم وأمته و،عوعه في العصر الحديث نال من جحراء الحكحم
بسحي

المعحز وذههحه ،ومحا عطلحت الشحريعة،

االستهدا ،المتسل علحى النحا

وال فررحححت العلماهيححححة ،وألححححزم النححححا

بالتغريححححب ،نال بححححالقهر والجهححححروت،

واستخدام الحديد والنار ،ولم عضحرب الحدعوة اإلسحالمية والحركحة اإلسحالمية،
ولححم ينكححل بححدعاعها وأبنا هححا ،ويشححر ،بهححم كححل مشححر ،،نال عحححت وطححوة الحكححم
االسححتهدا ،السححافر حينححا ،والمقنحح أحياهححا ،بوغلفححة مححن ،عححاو الديمقراطيححة
جهرا ،أو عوجهه من وراء ستار.
الزا فة ،الذ عومره القوى المعا،ية لإلسالم ً
الحرية السياسية أول ما هحتاي نليه اليومو
ولم ينتعن اإلسالم ،ولم عنتشر ،عوعه ،ولم عهرز صحوعه ،وععحل صحيحته،
نال من خالل ما يتاح لحه محن حريحة مححدو،ة ،يجحد فيهحا الفرصحة ليتجحاوب مح
فطر النا

التي عتررهه ،وليسم اآلذان التي طحال شحورها نليحه ،وليقنح العقحول

التي عهفو نليه.
نن المعركححة األولححى للححدعوة اإلسححالمية ،والصحححوة اإلسححالمية ،والحركححة
اإلسالمية فحي عصحرها هحي معركحة الحريحة ،فيجحب علحى كحل الغيحورين علحى
اإلسالم أن يقفوا صفًا واححدًا للحدعوة نليهحا ،والحدفاع عنهحا ،فحال غنحى عنهحا وال
بديل لها.
ويهمنححي أن أدكححد أهنححي لسححت مححن المححولعين باسححتخدام الكلمححات األجنهيححة
األصححل «كالديمقراطيححة وهحوهححا» للتعهيححر عححن معححان نسححالمية .بححل نهححي أو ححر
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استعمال المصطلحات اإلسالمية للتعهير عحن القحيم والمفحاهيم اإلسحالمية ،فهحذا
هو األليق بالتعهير عن ذاعيتنا وعميزها.
ولكن نذا شاع المصطلح واستخدمه النا  ،فلن هصم سمعنا عنه ،بحل علينحا
أن هعر

المرا ،منه نذا أطلق ،حتى ال هفهمه على غير حقيقتحه ،أو هحملحه محا

ال يحتمله ،أو ما ال يريده النحاطقون بحه ،والمتححد ون عنحه ،وهنحا يكحون حكمنحا
عليه حكما سليما متزهًا ،وال يضيرها أن اللفظ جحاء محن عنحد غيرهحا ،فحنن محدار
الحكم ليس على األسماء والعناوين ،بل على المسميات والمضامين.
علححى أن كثيح ًحرا مححن الححدعاة والكتححاب اسححتخدموا كلمححة «الديمقراطيححة» ولححم
يجدوا بوسا في استعمالها ،وكتحب األسحتاذ عهحا

العقحا ،رحمحه هللا كتابًحا سحماه

«الديمقراطيحححة اإلسحححالمية» وبحححال األسحححتاذ خالحححد محمحححد خالحححد ححححين اعتهحححر
الديمقراطية هي اإلسالم ذاعه!
ورححد عقهنححا علححى ذل ح فححي كتابنححاو «الصحححوة اإلسححالمية وهمححوم الححوطنين
العربي واإلسالمي» فليرج نليه.
وكثيحححر محححن اإلسحححالميين يطحححالهون بالديمقراطيحححة شح ً
ححكال للحكحححم ،ورحححماهًا
للحريات ،وصما ًما لألمان من طغيان الحاكم ،على أن عكون ،يمقراطية حقيقة
عمثحل نرا،ة األمححة ،ال نرا،ة الحححاكم الفححر ،وجماعتحه المنتفعححين بححه .فلححيس يكفححي
رف ح شححعار الديمقراطيححة فححي حححين عزهححق روحهححا ،بالسححجون عفححتح لألحححرار،
وبالسححياط علهححب دهححور األطهححار ،وبالمحاكمححات العسححكرية عحكححم األطححواب،
وعقط األرزاب ،وعضرب األعنحاب ،وبوحكحام الطحوارئ عالححق كحل ذ رأ
حر ،وكل من يقول للحاكمو لم؟ بله أن يقولو ال.
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وأها من المطالهين بالديمقراطيحة بوصحفها الوسحيلة الميسحورة ،والمنضحهطة،
لتحقيححق هححدفنا فححي الحيححاة الكريمححة ،التححي هسححتطي فيهححا أن هححدعو نلححى هللا ونلححى
اإلسالم ،كما هؤمن به، ،ون أن يزي بنا في دلمات المعحتقالت ،أو عنصحب لنحا
أعوا ،المشاهق  ...كما أهها عحقق لشعوبنا كذل حياة الحرية والكرامحة ،وحقهحا
فحححي اختيحححار حكامهحححا ،ومحاسحححهتهم ،وعغييحححرهم نن اهحرفحححوا، ،ون حاجحححة نلحححى
اهقالبات أو اغتياالت أو هحوها .على أن عكون هذه الديمقراطية المنشو،ة.
الشورى ملزمة وليست مجر ،معلمةو
بقحى أن أذكحر أن بعحف العلمحاء ،محا زالحوا يقولحون نلحى اليحومو نن الشححورى
معلمة ال ملزمة ،وأن على الحاكم أن يستشير ،وليس عليه أن يلتزم برأ أهل
الشورى ،الذين هم أهل الحل والعقد.
ورد ر،،ت على هذا في مقام آخر ،مهينًا أن الشورى ال معنحى لهحا ،نذا كحان
الحاكم يستشير م يفعل ما يحلو لحه ،ومحا عزينحه لحه بطاهتحه ،رحاربًا بحرأ أهحل
الشورى عرح الحا  ،وكي

يسمى هؤالء «أهل الحل والعقد» كما عرفحوا

في عرا نا ،وهم في الوار ال يحلون وال يعقدون؟!
ورد ذكر ابن كثير فحي عفسحيره ً
هقحال عحن ابحن مر،ويحه عحن علحي ررحي هللا
عنه أهه س ل عن العزم في روله ععالىو { َوَٖو ِو ۡلُۡمۡ إِي ۡٱۡل َ ۡم ِفر إَى ِاَا م ََت ۡمىتَ إَ َ َ َّكى ۡ

ٱَّلل} [آل عمرانو  ]159فقالو مشاورة أهل الرأ
َ
مَِ َّ ِ

م اعهاعهم.

ونذا كان في المسولة رأيحان ،فحنن محا أصحاب أمتنحا  -وال يحزال يصحيهها نلحى
اليوم  -من جراء االستهدا ،،يؤيد الرأ القا ل بنلزامية الشورى.
ومهمحا يكحون مححن خحال  ،فححنذا رأت األمحة أو جماعحة منهححا أن عوخحذ بححرأ
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اإللزام في الشورى ،فنن الخال يرعف  ،ويصهح االلتزام بما اعفق عليه واجهًحا
عا ،فححنن المسححلمين عنححد شححروطهم ،فححنذا اختيححر ر ححيس أو أميححر علححى هححذا
شححر ً
األسا

وهذا الشرط ،فال يجوز له أن ينقف هذا العقد ،ويوخذ بالرأ اآلخحر،

فححنن المسححلمين  -كمححا رلححت ولمححا جححاء فححي الحححديث  -علححى شححروطهم ،والوفححاء
مََلتُّمۡ َو ََّل تَن ُ ُ
ض اْ ۡٱۡل َ ۡي َٰ َتىلَ َۡ ۡعىلَ ت َ ۡ ِك ى ِل َۡو َو َ ۡىل
ٱَّلل إِاَا َٰ َ
بالعهد فريضةَ { .وأ َ ۡوإُ اْ ِۡعَ َۡ ِل َّ ِ
ٱَّلل َمَِ ۡ مُمۡ َك ِا } [النحلو .]91
َجعَ ِۡ ُ ُم َّ َ

وحين عرح سحيدها عهحد الحرحمن بحن عحو

ررحي هللا عنحه ،علحى سحيدها

علي رري هللا عنه أن يهايعوه على الكتاب والسنة وعمل الشيخين  -أبي بكحر
وعمر  -رهله ،رفف هذا أعنىو االلتزام بعمل الشيخين؛ ألهه نذا رهلحه يجحب أن
يلتححزم بححه ،ونهمححا رفضححه ألهححه نمححام لححه اجتهححا،ه وهظرعححه المسححتقلة عححن هظححرة
الشيخين رهله ورد عغير الزمان والحال  ...ورهل ذلح سحيدها عثمحان فهويح علحى
ذل ح والشححاهد هنححاو أن مححن عهايعححه األمححة علححى شححرط يجححب أن يححوفي بححه مححا
استطاع.
وبهذا عقتحرب الشحورى اإلسحالمية محن روح الديمقراطيحة ،ونن شح ت رلحتو
يقترب جوهر الديمقراطية من روح الشورى اإلسالمية.
والحمد هلل رب العالمين.

***
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ععد ،األحزاب
في دل الدولة اإلسالمية
ن :عدور أحا،يث ومنارشحات كثيحرة فحي جلسحات خاصحة ،وهحدوات عامحة،
بين اإلسالميين بعضهم وبعف ،وبينهم وبين غيرهم من الف ات األخرى.
فقححد اشححتهر بححين بعححف الفصححا ل اإلسححالميةو أن اإلسححالم يوجححب الوحححدة،
ويمن ح التفححرب واالخححتال  ،وععححد ،األحححزاب ال يححوعي مححن ورا ححه نال اخححتال
الكلمة ،وعفرب األمة.
ورد ذكر اإلمام الشهيد حسن الهنحاو أن ال حزبيحة فحي اإلسحالم ،وبهحذا عمسح
الكثيرون فحي رفضحهم لفكحرة التعحد .،ولهحم فحي ذلح شحههات يحذكروهها ،وأ،لحة
يسوروهها.
فما هو رأ فضيلتكم في هذا الموروع الذ يثحار اليحوم فحي أكثحر محن بلحد
صا في األرطار التي عتيح الفرصة للتعد،ية السياسية
عربي ونسالمي ،وخصو ً
وعنا ،بالديمقراطية ،فهحم يقولحونو القحوى اإلسحالمية عنحا ،بالحريحة والتعحد،،
حتى نذا رهضت على زمام الحكحم ،اهفحر،ت هحي بالديمقراطيحة ،وألغحت كحل محا
سواها ،واعتهرت هفسها هي الحق الذ ال يحتمل الهاطل ،وغيرها هو الهاطحل
الذ ال يحتمل الحق.
فهينوا لنا المور

الشرعي في ذل مؤيحدا باأل،لحة ،جحزاكم هللا خيحرا وأيحدكم

بروح من عنده.
جـ :رأيي الذ أعلنته محن سحنين فحي محارحرات عامحة ،ولقحاءات خاصحةو
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أهححه ال يوجححد م حاه شححرعي مححن وجححو ،أكثححر مححن حححزب سياسححي ،اخححل الدولححة
اإلسالمية ،نذ المن الشرعي يحتاي نلى هل وال هل.
بل نن هذا التعد ،رد يكون ررورة في هذا العصر؛ ألهه يمثل صحمام أمحان
من استهدا ،فر ،أو ف ة معينة بالحكم ،وعسلطها على سا ر النا  ،وعحكمها فحي
رراب اآلخرين ،وفقدان أ روة عستطي أن عقول لهاو ال ،أوو لم؟ كما ،ل علحى
ذل رراءة التاري  ،واستقراء الوار .
كل ما يشترط لتكتسب هذه األحزاب شرعية وجو،ها أمران أساسيانو
 - 1أن ععتر

باإلسالم  -عقيدة وشريعة  -وال ععا،يحه أو عتنكحر لحه ،ونن كحان

لها اجتها ،خاص في فهمه ،في روء األصول العلمية المقررة.
 - 2أال ععمل لحساب جهة معا،ية لإلسالم وألمته ،أيا كان اسمها ومورعها.
فححال يجححوز أن ينشححو حححزب يححدعو نلححى اإللحححا ،أو اإلباحيححة أو الال،ينيححة ،أو
يطعحححن فحححي األ،يحححان السحححماوية عامحححة ،أو فحححي اإلسحححالم خاصحححة ،أو يسحححتخ
بمقدسات اإلسالمو عقيدعه أو شريعته أو ررآهه ،أو ههيه عليه الصالة والسالم.
واجب النصح والتقويم للحاكمو
وذل أن من حق النا

في اإلسالم  -بل من واجههم  -أن ينصحوا للحاكم،

ويقوموه نذا اعوي ،ويومروه بحالمعرو  ،وينهحوه عحن المنكحر ،فهحو واححد محن
المسلمين؛ ليس أكهر من أن ينصح ويؤمر ،وليسوا هم أصغر من أن ينصححوا
أو يومروا.
ونذا رححيعت األمححة األمححر بححالمعرو  ،والنهححي عححن المنكححر ،فقححدت سححر
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عميزهحا ،وسحهب خيريتهحا ،وأصحابتها اللعنحة كمححا أصحابت محن رهلهحا محن األمححم،
س َمو كَوعُ اْ يَ ۡاعَُِ نَ } [الما دةو .]79
ممن {كَوعُ اْ ََّل يَ َنَو َۡ ۡ نَ مَل مُّنم دَر إَعَُِ إىُ لَُِ ۡئ َ
وفححي الحححديثو «إاا لأيىىت أم ىىي تَىىوب أن ت ى ِۚ لِمىىولم :يىىو اىىولم إ ىىل
ت دع منَم»(.)110
وفي الحديث اآلخرو « إن النون إاا لأوا المولم إِم يأَِوا مِ يليىن
أوٖخ أن يعتَم

ۡع وب مل منلى» (.)111

وعنححدما ولححى أبححو بكححر الخالفححة رححال فححي أول خطهححة لححهو «أيهححا النححا

نن

أحسنت فوعينوهي ،ونن أساءت فقوموهي  ...أطيعوهي ما أطعت هللا فحيكم ،فحنن
عصيته فال طاعة لي عليكم».
ورال عمرو «أيها النا

محن رأ محنكم فحي اعوجاجحا فليقحومني» ،فقحال لحه

رجلو وهللا لو رأينا في اعوجاجا لقومناه بحد سحيوفنا! فقحال عمحرو «الحمحد هلل
الذ جعل في المسلمين من يقوم اعوجاي عمر بحد سيفه»!
ولكن علمنا التاري  ،وعجحارب األمحم ،ووارح المسحلمينو أن عقحويم اعوجحاي
الحاكم ليس باألمر السحهل ،وال بالخطحب اليسحير ،ولحم يعحد لحدى النحا
يقومون بها العوي ،بل السيو

سحيو

كلها يملكها الحاكم!

عنظيم النصح والتقويم في صورة روى سياسيةو
والواجححب هححو عنظححيم هححذا األمححر لتقححويم عححوي الحكححام بطريقححة غيححر سححل
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( )110رواه أحمد بن حنهل في مسنده عن عهحد هللا بحن عمحرو وصحححه الشحي شحاكر ،ورواه
الحاكم وصححه ووافقه الذههي (.)96/4
( )111رواه أبحو ،او ،فححي سححننه محن حححديث أبححي بكحر كمححا رواه أحمححد وأصححاب السححنن ورححال
الترمذ و حسن صحيح.
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السيو  ،وشهر السالح.
ورد استطاعت الهشرية فحي عصحرها  -بعحد صحراع مريحر ،وكفحاح طويحل -
أن عصححل نلححى صححيغة لألمححر بححالمعرو والنهححي عححن المنكححر ،وعقححويم عححوي
السلطان، ،ون نرارة للدماء .وعل هي وجو« ،روى سياسحية» ال عقحدر السحلطة
الحاكمة على القضاء عليها بسهولة ،وهيو ما يطلق عليها «األحزاب».
نن السححلطة رححد عتغلححب بححالقهر أو بالحيلححة علححى فححر ،أو مجموعححة رليلححة مححن
األفرا ،،ولكنها يصحعب عليهحا أن عقهحر جماعحات كهيحرة منظمحة ،لهحا امتحدا،ها
في الحياة وعغلغلهحا فحي الشحعب ،ولهحا منابرهحا وصححفها وأ،واعهحا فحي التعهيحر
والتو ير.
فنذا أر،ها أن يكون لفريضحة األمحر بحالمعرو والنهحي عحن المنكحر معناهحا
وروعها وأ رها في عصرها ،فال يكفي أن عظحل فريضحة فر،يحة مححدو،ة األ حر،
محدو،ة القدرة ،وال بد من عطوير صورعها ،بحيث عقوم بها روة عقدر علحى أن
عححومر وعنهححى ،وعنححذر وعحححذر ،وأن عقححول عنححدما عححؤمر بمعصححيةو ال سححم وال
طاعححة .وأن عؤلححب القححوى السياسححية علححى السححلطة نذا طغححت ،فتسححقطها بغيححر
العن والدم.
نن عكححوين هححذه األحححزاب أو الجماعححات السياسححية ،أصححهحت وسححيلة الزمححة
لمقاومة طغيان السلطات الحاكمة ومحاسهتها ،ور،ها نلحى سحواء الصحراط ،أو
نسقاطها ليحل غيرها محلها ،وهي التحي يمكحن بهحا االحتسحاب علحى الحكومحة،
والقيحام بواجححب النصحيحة واألمححر بححالمعرو  ،ومحا ال يححتم الواجحب نال بححه فهححو
واجب.
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عصور غير صحيح للدولة اإلسالميةو
وربما يتصور بعف المخلصحين أن الدولحة التحي عحكحم بشحرع هللا ،وعرجح
في كل أمورها نلى حكمحه ،ال عحتحاي نلحى كحل هحذا ،فهحي ،ولحة ملتزمحة وعقح
عند حدو ،هللا ععالى.
فعلى العاملين أن يجاهدوا حتى عقوم هذه الدولة المنشو،ةو فنذا رامحت كاهحت
َٰ
ق أ َ َىىو ُم اْ ٱلصَّىىَِ َٰ َ َو ََاتَىى ُ اْ
كمححا وصححفها هللا ععححالىو {ٱلَّىى َِيلَ إِن َّم َّمىىنََُّمۡ إِىىي ۡٱۡل َ ۡل ِ
َّ
وف َوعَ ََ ۡ اْ م َِل ۡٱل ُتنم َِر} [الحجو .]41
ٱلت َك َٰ َ َوأ َ َم ُرواْ ِۡ ۡٱل َت ۡع ُر ِ

وحين ذ علحيهم أن يسحلموا لهحا الزمحام ،وأن يمنحوهحا كامحل الحوالء والطاعحة
والتوييد.
وأحب أن أرول لهؤالءو نن «الدولة اإلسالمية» ليست هي «الدولة الدينيحة»
التي عرفت في مجتمعات أخر ،أعنحيو أههحا ،ولحة مدهيحة عححتكم نلحى الشحريعة،
ر يسحها لحيس «نمامحا معصحوما» ،وأعضححادها ليسحوا «كهنحة مقدسحين» بحل هححم
بشححححر يصححححيهون ويخط ححححون ،ويحسححححنون ويسححححي ون ،ويعححححدلون ويجححححورون،
ويطيعون ويعصون ،وعلى النا

أن يعينوهم نذا أحسحنوا وعحدلوا ،ويقومحوهم

نذا أساءوا ،ويرفضوا أمرهم نذا أمحروا بمعصحية ،كمحا رحال أبحوبكر ررحي هللا
عنححه فححي خطابححه األول ،بححل كمححا رححال النهححي صححلى هللا عليححه وسححلم و «السىىتا
والَّٰومة كق مِ الترَ التسِم إ تو أكۡ وكرى مىو لىم يىؤمر ۡتعصى ة
إ اا أمر ۡتعص ة إ

تا وَّل طومة»(.)112

ونذا اهتقت العصحمة والقداسحة فكحل النحا

بشحر ،ال يحؤمن أن عغحرهم الحيحاة

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )112متفق عليه عن ابن عمر .اهظرو اللؤلؤ والمرجان (.)1205
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الدهيا ويغرهم باهلل الغرور ،فيسحتهدوا ويظلمحوا ،وأشحد أهحواع االسحتهدا ،خطحراو
ما كان باسم الدين ،فنذا لم عورح الضحواب  ،وعهيحو السحهل لمنعحه محن الورحوع،
ضا.
ونزالته نذا ور  ،حاب الضرر باألمة ،وأصاب شرره الدين أي ً
ولهذا كان نيجا ،روى منظمة ععمل في ورح النهار ،وعقحدر علحى أن ععحين
المحسن وعقوم المسيء ،أمرا يرحب بحه الشحرع ويؤيحده ،لمحا وراءه محن جلحب
المصالح و،رء المفاسد.
وأكهر الخطو أن عظن الدولحة ،أو يظحن بعحف المحوالين لهحاو أن الححق معهحا
وحدها ،والصواب ،ا ما في جاههها ،وأن من خالفها فهحو علحى خطحو ،بحل علحى
باطل.
ولقححد رأينححا المعتزلححة حححين اسححتقلوا بححالحكم ،واهفححر،وا بالسححلطان فححي عهححد
الخليفة المومون بن الرشيد ،وفي عهدى الوا ق والمعتصم من بعده ،أرا،وا أن
يفررححوا رأيهححم علححى الكافححة ،وأن يمحححوا الححرأ اآلخححر ،مححن خريطححة الفكححر،
وراوموا بالسوط والسي

رأ الف ات األخرى ،التي ال عرى رأيهم في القضية

الكهرى التي أ اروها ،والمعروفة في عاري العقيدة والفكر باسحم رضحية «خلحق
القرآن».
وكاهت محنحة عنيفحة شحديدة العنح  ،أوذ فيهحا رجحال كهحار ،وأ محة عظحام،
على رأسهم اإلمام الرباهي التقي الورعو أحمد بن حنهل رري هللا عنه.
وسجل التاري على القوم الذين زعموا أههم أهل العقل وأحرار الفكر ،هحذه
الجريمة المخزية التي يندى لها الجهحين ،وهحيو جريمحة ارحطها ،المعاررحين
في الرأ  ،نلى حد السجن والضرب والتعحذيب ،ولحو كحاهوا محن كهحار العلمحاء،
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وأ مة األمة العظماء!
ععد ،األحزاب في السياسة كتعد ،المذاهب في الفقهو
وعندما هجيز مهدأ التعحد ،الحزبحي ،اخحل الدولحة اإلسحالمية ،فلحيس معنحاه أن
عتعد ،األحزاب ،والتجمعات بتعحد ،أشحخاص معينحين ،يختلفحون علحى أغحراح
ذاعيححة ،أو مصححالح شخصححية ،فهححذا حححزب فححالن ،وذام حححزب عححالن ،وآخححر
حزب هيان بن بيان .جمعوا النا

على ذواعهم ،وأ،اروهم في أفالكهم.

ومثل ذل و التعحد ،المهنحي علحى أسحا

عنصحر  ،أو نرليمحي ،أو طهقحي ،أو

غير ذل من نفرازات العصهية ،التي يهرأ منها اإلسالم.
نهما التعد ،المشروع هوو ععد ،األفكار والمنحاهج والسياسحات ،يطرحهحا كحل
فريق مؤيدة بالحجج واألساهيد ،فيناصرها محن يحؤمن بهحا ،وال يحرى اإلصحالح
نال من خاللها .ويرفضها من يرى الصالح أو األصلح في خالفها.
وععد ،األحزاب في مجحال السياسحةو أشحهه شحيء بتعحد ،المحذاهب فحي مجحال
الفقه.
نن المحححذهب الفقهحححي هحححو مدرسحححة فكريحححة لهحححا أصحححولها الخاصحححة فحححي فهحححم
الشريعة ،واالستنهاط من أ،لتها التفصيلية في رو ها ،وأعهحاع المحذهب هحم فحي
األصل عالميذ في هذه المدرسة ،يؤمنون بوهها أ،هى نلى الصواب محن غيرهحا،
وأهححدى سححهيال ،فهححم أشححهه بحححزب فكححر التقححى أصحححابه علححى هححذه األص حول،
وهصروها بحكم اعتقا،هم أهها أرجح وأولى ،ونن كان ذل ال يعني بطحالن محا
عداها.
ومثل ذل الحزبو نهحه محذهب فحي السياسحة ،لحه فلسحفته وأصحوله ومناهجحه
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المستمدة أساسحا محن اإلسحالم الرححب .وأعضحاء الححزب أشحهه بوعهحاع المحذهب
الفقهي ،كل يؤيد ما يراه أولى بالصواب ،وأحق بالترجيح.
رححد علتقححي مجموعححة مححن النححا

علححى أن الشححورى ملزمححة ،وأن الخليفححة أو

ر يس الدولة ينتخب اهتخابا عا ًما ،وأن محدة ر اسحته مقيحدة بسحنوات مححد،ة ،حم
يعححا ،اهتخابححه مححرة أخححرى ،وأن أهححل الشححورى هححم الححذين يررححاهم النححا

عححن

طريححق االهتخححاب ،وأن للمححرأة حححق االهتخححاب وحححق الترشححيح للمجلححس ،وأن
للدولة حق التحدخل لتسحعير السحل  ،ونيجحار األرح والعقحار وأجحور العحاملين،
وأرباح التجار ،وأن األرح عسحتغل بطريحق المزارعحة ال بطريحق المحؤاجرة،
وأن في المال حقورا سوى الزكاة ،وأن األصل في العالرحات الخارجيحة السحلم،
وأن أهل الذمة مواطنحون فحي ،ار اإلسحالم يعفحون محن الجزيحة نذا أ،وا الخدمحة
العسكرية ،ورريهة التكافل ،وهي محا يقابحل الزكحاة التحي عؤخحذ محن المسحلم ...
وأههم يمثلون في المجلس النيابي  ...نل .
ورححححد علتقححححي مجموعححححة أخححححرى مححححن «المحححححافظين» يعاررححححون أول حححح
«المجححد،ين» أو «أ،عيححاء التجديححد» فححي هظححرهم ،فيححرون الشححورى معلمححة ال
ملزمة ،وأن ر يس الدولة يختاره أهل الحل والعقد ،ويختار مدى الحيحاة ،وأهحه
هححو الححذ يعححين أهححل الحححل والعقححد! وأن االهتخححاب لححيس وسححيلة شححرعية ،وأن
المرأة ليس لها حق الترشيح وال حق التصويت ،وأن االرتصحا ،ححر ،والملكيحة
مطلقححة ،وأن األصححل فححي العالرحححات الخارجيححة هححو الحححرب ،وأن الخليفحححة أو
الر يس هو صاحب الحق في نعحالن الححرب أو رهحول السحلم ،وغيحر ذلح محن
األفكحححار والمفحححاهيم التحححي عشحححمل الحيحححاة االجتماعيحححة واالرتصحححا،ية والسياسحححية
والعسكرية والثقافية وغيرها.

من فقه الدولة في اإلسالم

205

ورححد عوجححد مجموعححة أخححرى ال هححي م ح هححؤالء وال م ح أول ح  ،بححل عوافححق
هؤالء في أشياء وأول

في أشياء.

فحنذا اهتصححرت ف حة مححن هحذه الف ححات ،وأصحهحت مقاليححد السحلطة بيححدها ،فهححل
علغي الف ات األخحرى محن الوجحو ،،وعهيحل علحى أفكارهحا التحراب ،لمجحر ،أههحا
صاحهة السلطان؟
هل االستيالء على السلطة هو الذ يعطي األفكحار ححق الهقحاء؟ والحرمحان
من السلطة يقضي عليها بالفناء؟
نن النظر الصحيح يقولو ال ،فمن حق كل فكرة أن ععهر عحن هفسحها محا ،ام
معها اعتهار وجيه يسندها ،ولها أهصار يؤيدوهها.
األحزاب مذاهب في السياسة والمذاهب أحزاب في الفقهو
أما ما هنكره في ميدان السياسة فهو ما هنكره في ميحدان الفقحهو التقليحد الغهحي
والعصهية العمياء ،ونرفاء القداسة على بعف الزعامحات كحوههم أههيحاء ،وهحذا
هو منه الوبال والخهال.
ولهذا رلت في بعف اللقحاءات الفكريحة ححول هحذا المورحوعو نن األححزاب
هي مذاهب في السياسة ،كما أن المذاهب هي أحزاب في الفقه!
التعد ،واالختال و
ومن الشههات التي أ يرت هناو أن مهحدأ «التعحد »،أو «التعد،يحة»  -كمحا هحو
المصطلح السا د  -يتنافى مح الوححدة التحي يفررحها اإلسحالم ،ويعتهرهحا صحنو
اإليمان ،كما يعتهر االختال أو التفرب أخا للكفر والجاهلية.
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ورححد رححال ععححالىو { َو ۡ
ٱَّلل ج َِت عىو َو ََّل تَاَرَّ ُى اْ} [آل عمححرانو ،]103
ٱم َ ِصى ُت اْ ُِۡ َُۡى ِ َّ ِ
ورالو { َو ََّل تَمُ عُ اْ َكٱلَّ َِيلَ تَاَرَّ ُ اْ َو ۡ
ٱِ ََِاُ اْ ِمل َۡ ۡعى ِل َمىو جَىو ََُۡ ُم ۡٱلَُ ِ َٰنَ إ ُ
ىت َوأُوْ َٰلَ ِئىخَ لََُىمۡ

َمََابّ م َِم ٞم} [آل عمرانو .]105
وفي الحديثو « َّل تِ ِا ا إ ن مل كون ُِمم اِ ِا ا إَِم ا»(.)113
وأو ،أن أههححه هنححا علححى حقيقححة مهمححة ،وهححي أن التعححد ،ال يعنححي بالضححرورة
التفرب ،كما أن بعف االختال ليس ممقوعا ،مثل االختال
االختال

في الرأ هتيجحة

في االجتها !،ولهذا اختل الصحابة في مسا ل فروعية كثيحرة ،ولحم

يضرهم ذل شي ا .بل اختلفوا في عصر النهي صلى هللا عليه وسلم في بعف
القضايا مثل اختالفهم في صحالة العصحر فحي طحريقهم نلحى بنحي رريظحة .وهحي
رضحححية مشحححهورة ،ولحححم يوجحححه الرسحححول الكحححريم لومحححا نلحححى أ محححن الفحححريقين
المختلفين.
ورد اعتهر بعضهم هذا النوع من االختال
على األمة وفيها ور ،األ ر «اختال

من باب الرحمة التي وسح بهحا

أمتي رحمة» وفيحه ألح

كتحاب «رحمحة

األ مة باختال األ مة».
وهقلوا عن الخليفة الراشد عمر بن عهد العزيز أهه لم يكن يحو ،أن الصححابة
لححم يختلفححوا! ألن اخححتالفهم فححتح بححاب السححعة والمروهححة واليسححر لأل مححة ،بتعححد،
المشارب وعنوع المنازع.
وبعضححهم جعححل اخححتال الرحمححة يتمثححل فححي اخححتال النححا

فححي علححومهم

وصحححناعاعهم ،وبحححذل عسحححد الثغحححرات وعلهحححى الحاجحححات المتعحححد،ة والمتنوعحححة
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )113متفق عليه.
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للجماعات.
والقرآن يعتهر اختال

األلسنة واأللوان آية محن آيحات هللا ععحالى فحي خلقحه،

ق َو ۡ
س ىنَ ِمُمۡ
{و ِمى ۡىل ََا َٰيَ ِ ى ِن َِ ِۡ ى ُ
ق ٱل َّ
ٱِ ِ ََِٰىىفُ أ َ ۡل ِ
س ى َٰ َت َٰ َ ِ
و َو ۡٱۡل َ ۡل ِ
يعقلهححا العححالمون مححنهمو َ
َوأ َ ۡل َٰ َ عِمُ ۡإم إِ َّن إِي َٰاَ ِلخَ َۡل َٰيَ دت ِل ِۡ َٰعَ ِِ ِت لَ } [الرومو .]22

فليس كل االختال

شرا ،بل االختال
ً

بين النا

رسمانو اخحتال عنحوع،

واختال عضا ،،واألول محمو ،،واآلخر مذموم(.)114
ععد ،الجماعات العاملة لإلسالمو
ولطالمححا ذكححرت فححي كتهححي ومحارححراعي أهححه ال مححاه أن عتعححد ،الجماعححات
العاملححة لإلسححالم مححا ،امححت الوحححدة متعححذرة علححيهم ،بحكححم اخححتال
واختال

مناهجهم ،واختال

مفاهيمهم ،واختال

أهححدافهم،

قتهم بعضهم بهعف.

على أن يكون هذا التعد ،ععد ،عنوع وعخصل ،ال ععد ،ععارح وعنارف،
وأن يق

الجمي صفا واحدًا فحي كحل القضحايا المصحيرية التحي عتعلحق بحالوجو،

اإلسالمي ،وبالعقيدة اإلسالمية ،وبالشريعة اإلسالمية ،وباألمة اإلسالمية.
وعلححى أيححة حححال ،يكححون حسححن الظححن والتمححا

العححذرو فضححيلة يتص ح بهححا

جمي األطرا  ،فال عو يم وال عضليل وال عكفيحر ،بحل عحواص بحالحق ،وعحواص
بالصهر ،وعناصحح فحي الحدين ،مح التحزام الحكمحة والموعظحة الحسحنة والجحدال
بالتي هي أحسن.
ومثل هذا التعد ،أو االخحتال

 -اخحتال

التنحوع  -ال يحؤ ،نلحى عفحرب وال

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )114اهظحححر فحححي ذلححح و كتحححابي «الصححححوة اإلسحححالمية بحححين االخحححتال
المذموم» ،ط، .ار الوفاء.

المشحححروع والتفحححرب

من فقه الدولة في اإلسالم

208

عححداوة ،وال يلححهس األمححة شححيعا ،ويححذيق بعضححها بححو
واختال

بعححف ،بححل هححو ععححد،

في دحل األمحة الواححدة ،ذات العقيحدة الواشحجة .فحال خحو

منحه ،وال

خطر فيه ،بل هو داهرة صحية.
هقول هذا رهل ريام الدولة اإلسالمية ،وهقوله بعد ريام الدولة اإلسالمية ،فهحي
،ولة ال عضيق بالخال

ذرعا ،وال عحكم باإلعدام على كل األفكار التي عهنتهحا

جماعات رهلها! ألن األفكار ال عموت ،وال عقهل حكم اإلعحدام ،محا لحم عمحت هحي
من هفسها بظهور أفكار أروى منها.
التعد ،مهدأ مستور! ،
ومن الشههات التي عثار هنا أيضاو ما يقالو نن التعد ،الحزبي مهدأ مسحتور،
من الديمقراطية الغربية ،وليس مهدأ نسحالميا أصحيال هابعحا منحا ،وصحا،را عنحا،
ورد ههينا أن هتشهه بغيرها ،وهفقد ذاعيتنا «ومن عشهه بقوم فهو منهم».
والواجحب أن يكحون لنحا اسححتقاللنا الفكحر والسياسحي ،فححال هتهح سحنن غيرهححا
شهرا بشهر ،وذراعا بذراع.
وهحن هقولو نن الذ ههينا عنحه ،وححذرها منحه ،هحوو التقليحد األعمحى لغيرهحا
بحيث هغدو مجر ،ذيحول عتهح وال عتهح  ،وعمضحي خلح غيرهحا فحي كحل شحيء
«ك ى لى دِِى ا جُىر ضىۡ لىىلِِ ت ى»! كمحا صحور ذلح الححديث النهححو
الصحيح.
والتشهه الممنوع بغير المسحلمين هحوو محا كحان عشحهها فيمحا هحو محن عالمحات
عميزهم الديني ،كلهس الصليب للنصارى ،والزهار للمجو  ،وهححو ذلح  ،ممحا
يدخل صاحهه في زمرة المتشهه بهم ،ويحيله كوهه واحد منهم.
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منهم فيما عدا ذل  ،مما هو محن شحؤون الحيحاة المتطحورة ،فحال

حري فيه ،وال جناح على من فعلحه ،والحكمحة رحالة المحؤمن أهحي وجحدها فهحو
أحق النا

بها.

ورد حفر الرسول صلى هللا عليه وسلم خندرا حول المدينة ،ولم عكن مكيحدة
ععرفها العرب ،نهمحا هحي محن أسحاليب الفحر

ريحلو نن سحلمان ررحي هللا عنحه

أشا ،بها.
واعخذ الرسول صلى هللا عليه وسلم خاعما يختم به كتهحه ،ححين ريحل لحهو نن
الملوم ال يقهلون الكتاب نال نذا كان مختوما.
وارتهس عمر هظام الخراي ،وهظام الديوان.
وارتهس معاوية هظام الهريد.
وارتهس من بعده أهظمة مختلفة.
وعلححى هححذا ال غضارححة وال حححري مححن ارتهححا

مهححدأ التعححد ،الحزبححي مححن

الديمقراطية الغربية بشرطينو
أولهمححاو أن هجححد فححي ذل ح مصححلحة حقيقححة لنححا ،وال يضححرها أن هخشححى مححن
بعف المفاسد من جرا حه ،المهحم أن يكحون هفعحه أكهحر محن رحرره ،فحنن مهنحى
الشححريعة علححى اعتهححار المصححالح الخالصححة أو الغالهححة ،وعلححى نلغححاء المفاسححد
الخالصحة أو الراجححة .ورولحه ععحالى فحي الخمحر والميسحرو { ُى ۡ إِ َِ َتىو إِ ۡال ٞىم َك ُِ ى ٞىر
ون َو ِإ ۡال ُت َُ َتو أ َ ۡك َُ ُر ِمل عَّ ۡا ِع َِ َتو} [الهقرةو  ]219أصل في هذا الهاب.
َو َم َٰنَ ِا ُا ِلِنَّ ِ

و اهيهماو أن هعدل وهطور فيمحا هقتهسحه ،حتحى يتفحق مح ريمنحا الدينيحة ومثلنحا
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وال يجهرهححا أححححد أن هوخحححذ النظحححام بحححذافيره وعفاصحححيله ،ومنهحححاو التعصحححب
للحزب بالحق وبالهاطل ،وهصرعه دالما أو مظلوما ،على داهر ما كان يقحول
العرب في الجاهليةو «اهصر أخحام دالمحا أو مظلومحا» رهحل أن يعحدل الرسحول
عليه الصالة والسالم مفهومها ،ويفسرها عفسيرا يجعل لها معنى آخر ،فنصره
دالما بون عوخذ فوب يديه ،وعمنعه من الظلحم ،بحذل عنصحره علحى هحوى هفسحه،
ووسوسة شيطاهه.
لمن الوالء ؟
ومن الشههات التي أ يرت كذل و ما ريل من أن وجو ،أحزاب ،اخل الدولحة
اإلسالمية يقسم والء الفر ،بين حزبه الذ ينتمي نليه ،و،ولته التي بايعها على
السم والطاعة والنصرة والمعوهة.
هذا صحيح نذا كان الفر ،سحيتخذ مورح المعاررحة للدولحة فحي كحل شحيء،
والتوييد لحزبه في كل شيء .وهذا ما ال هقول به.
نن والء المسلم نهما هحو هلل ولرسحوله ولجماعحة المحؤمنين ،كمحا رحال ععحالىو
ٱلت َك ى َٰ َ
ص ىَِ َٰ َ َوي ُۡؤت ُى نَ َّ
ٱَّللُ َو َل ُ ى لُ ۥنُ َوٱلَّى َِيلَ ََا َمنُى اْ ٱلَّ ى َِيلَ يُ ِ ُتى نَ ٱل َّ
{إِعَّ َتىىو َو ِل ى ُّمُ ُم َّ
ٱَّلل ُۡىىى ُم
ٱَّلل َو َل ُىىى لَ ۥنُ َوٱلَّىىى َِيلَ ََا َمنُىىى اْ إَىىى ِ َّن ِكى ۡىىت َ
ب َّ ِ
َوُۡىىىمۡ َٰ َل ِكعُىىى نَ َ 55و َمىىىل يَ َىىى َ َِّۚ َّ َ

ۡٱل َٰوَ ُُِِ نَ } [الما دةو .]56 ،55
واهتمححاء الفححر ،المسححلم نلححى رهيلححة أو نرلححيم ،أو جمعيححة ،أو هقابححة ،أو اعحححا ،أو
حزبو ال ينافي اهتماءه للدولة ووالءه لها.
فنن هذه الوالءات واالهتماءات كلها مشدو،ة نلى أصل واحد ،هو الحوالء هلل
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ولرسوله وللمؤمنين ،والمحظور كل المحظورو هو اعخاذ الكافرين أوليحاء محن
َّلل ج َِت عو} [النسحاءو َٰ { ،]139يَأَيََُّىو
،ون المؤمنينو {أيَ ُۡ َوُ نَ ِمنلَُۡ ُم ۡٱل ِع َّت َ إَ ِ َّن ۡٱل ِع َّت َ ِ َّ ِ

ٱلَّ َِيلَ ََا َمنُ اْ ََّل ت َ َّ َُِِواْ َمل ُ ِوي َو َملُوَّ كُمۡ أ َ ۡو ِل َو ََ} [الممتحنةو .]1
ونذا كححان الححنم الحزبححي المعهححو ،هححو عوييححد الفححر ،لحزبححه فححي موارفححه ،ونن
اعتقد أهه مهطل بيقين ،ومعاررة الدولة ونن اعتقد أهها على ححق ،فهحذا محا ال
هقره وال هدعو نليه ،وما ينهغي ععديله نلى صيغة عتفحق ورحيم اإلسحالم وأحكامحه
وآ،ابه.
اإلمام علي يقر وجو ،حزب الخواريو
ونذا رجعنا نلى عرا نا الخصحب ،ونلحى سحنة الراشحدين خاصحة  -وهحم الحذين
أمرها أن هته سنتهم وهعف عليها بالنواجحذ  -هجحد أن أميحر المحؤمنين علحي بحن
أبي طالب رري هللا عنه وكرم هللا وجههو سمح بوجو ،حزب مخال

لحه فحي

سياسححته ومنهجححه نلححى حححد اهتهححى بححه نلححى اعهامححه بححالكفر والمححروب ،وهححو ابححن
اإلسالم الهكر ،ولم يكتفوا بهذا المور النظر الفكر  ،فسلوا عليه السحيو ،
وأعلنححوا عليححه الحححرب ،واسححتحلوا ،مححه و،م مححن هاصححره ،بححدعوى أهححه حكححم
الرجححال فححي ،يححن هللا ،وال حكححم نال هلل بححنل القححرآن الكححريمو {إِ ِن ۡٱلُ ُۡم ى ُم إِ ََّّل ِ ََّّللِ}
[يوس

و .]40

وحين سم اإلمام علي رري هللا عنه هذه الكلمحة ،ر ،علحيهم بجملتحه التحي
أصهحت مثال يرويه التاري  ،وذل رولهو كلمة حق يرا ،بها باطل!
وم هذا لم يل وجحو،هم ،ولحم يحومر بمطحار،عهم ومالحقحتهم ،حتحى ال يهقحى
لهم أ ر ،بل رال لهم في صراحة وجحالءو لكحم علينحا حالنو أال همحنعكم مسحاجد
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هللا ،وال هحرمكم من الفت ما ،امت أيديكم في أيدينا ،وال ههدأكم بقتال.
هذا وهم الخحواري ،الحذين يمثلحون المعاررحة المسحلحة ،والقحوة التحي بلغحت
بها الشجاعة حد التهور.
حسن الهنا واألحزابو
أها أعلم أن اإلمام الشهيد حسن الهنا ،أهكر ريام الحزبية وععد ،األححزاب فحي
اإلسالم.
وهو اجتها ،منه رري هللا عنه ،لما رآه في زمنه محن حزبيحة فررحت األمحة
فححي مواجهححة عححدوها ،وهححي أحححزاب اجتمعححت علححى أشححخاص ال علححى أهححدا
وارحة ،ومناهج محد،ة ،ورد رال عن رجال األحزاب ،وزعما هحا فحي بعحف
رسحححا لهو نن المسحححتعمر يفحححررهم بعضحححهم عحححن بعحححف ،ويجمعهحححم عليحححه ،فحححال
يقصدون نال ،اره ،وال يجتمعون نال زواره!
وال بو

أن يخال اجتها،ها اجتها ،نمامنا رحمحه هللا  ،فهحو لحم يحجحر علحى

من بعده أن يجتهدوا كما اجتهد ،وخصوصحا نذا عغيحرت الظحرو  ،وعطحورت
األوراع واألفكار .ولعله لو عاش نلى اليوم لرأى ما رأينا ،فنن الفتوى عتغيحر
بتغير الزمان والمكان والحال .وال سيما في أمور السياسة الكثيرة التغيير.
والعححارفون بحسححن الهنححا يعلمححون أهححه لححم يكححن جامححدا وال متحجححرا ،بححل كححان
يتطور ،ويطور أفكاره وسياسته ،وفقًا لما يتهين له من األ،لة واالعتهارات.
والعلماهيون يصورون الدولة اإلسالمية المهتعاة بوهها الدولحة التحي ال عسحمح
بصوت يرعف  ،أو برأ يعارح ،أو بجماعة عقولو لم؟ بلهو ال!
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والوار ينطق بون في الساحة روى مختلفة ،وجماعات متعحد،ة ،عنطلحق محن
اإلرححرار باإلسححالم ،واالهقيححا ،لححه ،ولكنهححا مختلفححة الححردى والمفححاهيم ،والهححرامج
والخط  ،فحنذا رحدر لهعضحها أن يمتلح زمحام السحلطة بوسحيلة أو بحوخرى ،فهحل
يوذن لسا ر الجماعات والقوى بالهقاء واالستمرار أو يقضي عليهحا بحون عختفحي
من المسرح ،وعتوارى نلى األبد؟
نن األرشد واألوفقو أن عظل هذه القحوى فحي السحاحة ،اعيحة موجهحة ،آمحرة
بحححالمعرو  ،هاهيحححة عحححن المنكحححر ،هاصححححة هلل ولرسحححوله وأل محححة المسحححلمين
وعامتهم.
ععد ،األحزاب والقوى رهل ريام الدولةو
ونن كحححان ععحححد ،األححححزاب والقحححوى السياسحححية مشحححروعا فحححي دحححل الدولحححة
اإلسالمية ،الملتزمة بوحكام اإلسالم ،فمن باب أولى أن يكون ععحد ،الجماعحات
واألحزاب مشروعا رهل ريام ،ولة اإلسالم ،فال ماه أن يوجد في ساحة العمحل
اإلسالمي أكثر محن جماعحة عسحعى إلرامحة المجتمح المسحلم ،والدولحة المسحلمة،
وعجاهد في سهيل هللا بكل وسيلة مشروعة.
فتوى جري ة بتحريم عكوين الجماعات لنصرة اإلسالمو
وممححا يجححب التنهيححه عليححه ،وال يحسححن السححكوت عنححه هنححاو مححا يشححيعه بعححف
األفحرا ،وبعححف الف ححات التححي عحمححل النسححب اإلسححالمي ،مححن أفكححار عتعلححق بهححذا
الجاهب.
من ذل ما صدر لهعضهم من حكم أو فتحوى عجعحل أ عكحوين لجماعحة ،أو
اهتساب نليهاو عمال محرما ،وابتحداعا فحي الحدين لحم يحوذن بحه هللا ،سحواء سحميت
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هذه المؤسسة جماعة أم جمعية أم حزبا ،أو ما ش ت من األسماء والعناوين.
وهذه جرأة غريهة على ،ين هللا ،وعهجم على الشرع بغير بينة ،وعحريم لما
أحل هللا بغير سلطان .فاألصل في األشياء والتصرفات المتعلقة بعا،ات النحا
ومعامالعهم اإلباحة .وعكوين الجماعات العاملة لإلسالم منها.
بل الصواب أن عكوين هذه الجماعات مما عوجهه هصحوص الشحرع العامحة،
ىووعُ اْ َمَِى ۡٱلُِى ِىر َوٱل َّ ۡ ى َ َٰ } [الما ححدةو ،]2
ورواعححده الكليححة .فححاهلل ععححالى يقححولو { َوتَعَى َ
ويقولو { َو ۡ
ٱَّلل ج َِت عو َو ََّل تَاَرَّ ُ اْ} [آل عمرانو .]103
ٱم َ ِص ُت اْ ُِۡ َُۡ ِ َّ ِ

والرسول صلى هللا عليحه وسحلم يقحولو «التىؤمل لِتىؤمل كولُن ىون يُىل
ۡعضن ۡعضو» (« ،)115يل

ما الهتومة ومل َٖ َٖ إي النول» (.)116

والقاعدة الفقهية عقولو «ما ال يتم الواجب نال به فهو واجب» .ومحن المؤكحد
أن خدمة اإلسالم في هذا العصر ،والمحافظة على كيان أمتحه ،والعمحل إلرامحة
،ولته ،ال يمكن أن يحتم بجهحو ،فر،يحة متنحا رة هنحا وهنحام ،بحل ال بحد محن عمحل
جماعي يضم القوى المتشتتة ،والجهحو ،المهعثحرة ،والطارحات المعطلحة ،ويجنحد
الجمي في ص

منتظم ،يعر هدفه ،ويحد ،طريقه.

يؤكد هذا أن القوى المعا،ية لإلسالم ،والتي ععمل ألهدا

مضا،ة ألهدافنا،

ال ععمل متفررة ،بل في صورة كتل رويحة ،ومؤسسحات جماعيحة كهحرى ،عملح
أرخم القوى الما،ية والهشرية.
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )115متفحق عليححه عححن أبححي موسححى .رواه أيضححا الترمحذ والنسححا ي كمححا فححي صحححيح الجححام
الصغير(.)6654
( )116رواه الترمذ في سننه من حديث ابن عمر.
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هواجهها فرا،ى متفررين ،والمعركة عقتضي رص الجمي في صح

ٱَّلل ي ُُُِّۡ ٱلَّ َِيلَ يُ َٰ َ ُِِ نَ إِي َُِ ِِ ِن صَىاو كَىأَعََُّم ۡ ُۡنى َٰ َ ٞل
واحد ،كما رال هللا ععالىو {إِ َّن َّ َ
م َّۡر ُ
ص

[ } ٞالص

و .]4

نن العمحححل الجمحححاعي لنصحححرة اإلسحححالم ،وعحريحححر أررحححه ،وعوحيحححد أمتحححه،
ونعالء كلمتهو فريضة ورحرورة .فريضحة يوجههحا الحدين ،ورحرورة يحتمهحا
الوار  ،والعمل الجماعي يعنيو عكوين جماعات أو أحزاب عقوم بهذا الواجب.
جماعات من المسلمين ،ال جماعة المسلمينو
وهنام علحى النقحيف محن هحذه الفكحرة فكحرة أخحرىو عحرى العمحل الجمحاعي
فريضة ،وعحصر هذه الفريضة في جماعة معينة عرى أهها وحدها عمثل الحق
ۡ
َق إِ ََّّل ٱل َّ
ض ََِٰ ُ} [يوهسو .]32
الخالل ،وما سواها هو الهاطلو {إَ َتواَا َۡ ۡعلَ ٱلُ ِ

وبعهارة أخرىو عص

هذه الف ة هفسها بوهها «جماعحة المسحلمين» ،وليسحت

مجححر« ،جماعححة مححن المسححلمين» ومححا ،امححت هححي جماعححة المسححلمين ،فكححل مححن
فاررها فقد فارب الجماعة ،وكل من لم يدخل فيها ،فليس في جماعة المسلمين!
وكحل مححا جححاء محن أحا،يححث عححن «الجماعحة» ولححزوم «الجماعححة» ،ومفاررححة
«الجماعة» عنزل على جماعتها.
وهذا النوع من االستدالل ،وعنزيل النصوص على غير ما جاءت له ،يفحتح
باب شر وفتنة على األمة؛ ألهه يض األ،لة في غير موارعها.
ومن هؤالء محن يجعحل الححق مح جماعتحه أو حزبحه ،ون غيحره ،لمهحررات
موروعية ،يسهغها على حزبه أو جماعته وحدها ،وينفيها عمن سواها.
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وكثيرا ما يض بعضهم أوصافا فكريحة وعمليحة ،عقديحة وخلقيحة ،يححد ،بهحا
«جماعة الحق» أو «ححزب الححق» لتنطهحق علحى جماعتحه ،ون غيرهحا ،وهحذا
هوع من التكل والتعس ال يقهله منطق العلم.
و مت آخرون يجعلون التقدم الزمني هو المعيار األوححد ،فمحن سحهق غيحره
فهو الجدير بون يكون هو صاحب الحق ،أو محتكر الحق والحقيقة.
حتححى زعححم بعححف األحححزاب فححي بعححف الححهال ،اإلسححالمية أهححه وحححده يمثححل
الحق؛ ألهه الحزب األول الذ أخذ زمام المها،رة ،وكل حزب يشكل بعد ذلح
يجححب أن يلغ حي هفسححه ،وال حححق لححه فححي الهقححاء ،ألن رهححول الجمححاهير لححه بمثابححة
المهايعحححححة لحححححه ،وفحححححي الححححححديثو «إاا ۡ يىىىىىا لِِ ا ىىىىى ل إىىىىىو ِ ا اآلِىىىىىر
منَتو»(!!)117
نن هححذه الفتححاوى الجاهلححة الجري ححة مححن أهححا

لححم عرس ح أرححدامهم فححي علححوم

الشريعة .هي التي عحور ،األمحة شحر المحوار ،،وعورعهحا فحي شحر المهالح  .ولقحد
رال بعف الفقهاء في العصور المارية حين رأى فتحاوى بعحف محن ينتسحهون
نلى العلمو لهعف من يفتي النحا

اليحوم أححق بالسحجن محن السحراب! وذلح ألن

السراب يفسدون ،هيا النا  ،وهؤالء يفسدون عليهم ،ينهم.
فكي

لو رأى أول

الفقهاء ما هقرأ أو هسم من فتاوى زماهنحا؟! وال ححول

وال روة نال باهلل.

***
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )117رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد ،كما في صحيح الجام الصغير(.)421
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عرشيح المرأة للمجالس النيابية
بين اإلجازة والمن
المحرأة نهسححان مكلح

مثححل الرجححل ،مطالهححة بعهححا،ة هللا ععححالى ،ونرامححة ،ينححه،

وأ،اء فرا ضححه ،واجتنححاب محارمححه ،والورححو عنححد حححدو،ه ،والححدعوة نليححه،
واألمر بالمعرو

والنهي عن المنكر.

وكححل خطابححات الشححارع عشححملها ،نال مححا ،ل ،ليححل معححين علححى أهححه خححاص
ىون} أو { َٰيَأَيُّ ََىىو ٱلَّى َِيلَ ََا َمنُى اْ} فححالمرأة
بالرجححال ،فححنذا رححال هللا ععححالىو { َٰيَأَيُّ ََىىو ٱلنَّى ُ
،اخلة فيه بال هزاع.
ولهححذا لمححا سححمعت أم سححلمة ررححي هللا عنه حا النهححي صححلى هللا عليححه وس حلم
يقولو «أيَىو النىون» وكاهحت مشحغولة بحهعف أمرهحا ،هرعحت لتلهيحة النحداء،
حتى استغرب بعضهم سرعة نجابتها ،فقالت لهمو أها من النا ».
واألصل العامو أن المرأة كالرجل في التكلي نال محا اسحتثنى؛ لقولحه ععحالىو
{َۡ ۡع ُ
ىض} [آل عمححرانو  ،]195ورولححه صححلى هللا عليححه وسححلم و «إعتىىو
ض ىمُم ِمىىل َۡ ۡعى د

النسوَ ٖ و ق الرجوِۚ»رواه أحمد ،والترمذ  ،وأبو ،او ،،والدارمي.
والقححرآن الكححريم يحمححل الجنسححين الرجححال والنسححاء جميعححا ،مس ح ولية عقححويم
المجتمح ونصححالحه ،وهححو مححا يعهححر عنححه نسححالميا بعنححوان «األمححر بححالمعرو
ىت َۡ ۡع ُ
والنهحي عحن المنكححر» .يقحول هللا ععححالىو { َو ۡٱل ُت ۡؤ ِمنُى نَ َو ۡٱل ُت ۡؤ ِم َٰنَى ُ
ضىَُمۡ أ َ ۡو ِل َىىو َُ
ٱلتكَى َٰ َ
َىل ۡٱل ُتنم َِىر َويُ ِ ُتى نَ ٱلصَّىَِ َٰ َ َوي ُۡؤتُى نَ َّ
َۡ ۡع د إ
ض يَ ۡأ ُم ُرونَ ِۡ ۡىٱل َت ۡع ُر ِ
وف َويَ ۡنََى ۡ نَ م ِ
ٱَّلل َو َل ُ لَ إۥنُ أُوْ َٰلَئِخَ َ َ ۡر َك ُت َُ ُم َّ
ٱَّللُ} [التوبةو .]71
َوي َُِّٰ عُ نَ َّ َ
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ذكر القحرآن فحي هحذا المقحام سحمات أهحل اإليمحان ،بعحد أن ذكحر سحمات أهحل
النفححاب بقولححهو ۡ
ضىَُم ِمىىل َۡ ۡعى د إ
ىت َۡ ۡع ُ
{ٱل ُت َٰنَ ِا ُى نَ َو ۡٱل ُت َٰنَ ِا َٰ َى ُ
ىض يَى ۡىأ ُم ُرونَ ِۡى ۡىٱل ُتنم َِر َويَ ۡن ََى ۡ نَ

وف} [التوبةو.]67
م َِل ۡٱل َت ۡع ُر ِ
فححنذا كاهححت المنافقححات يقمححن بححدورهن فححي نفسححا ،المجتم ح  ،بجاهححب الرجححال
المنافقين فنن على المؤمنحات أن يقمحن بحدورهن فحي نصحالح المجتمح  ،بجاهحب
الرجال المؤمنين.
ورد رامت المرأة بدورها في عهد النهي صلى هللا عليه وسلم  ،حتى نن أول
صحوت ارعفح فححي عصحديق النهحي عليححه الصحالة والسحالم وعوييحده ،كحان صححوت
امرأة هي خديجة رري هللا عنها ,وأول شهيد فحي سحهيل اإلسحالم كحان امحرأة،
هي سمية أم عمار رري هللا عنها.
حتححى نن مححنهن محححن راعححل محح النهحححي صححلى هللا عليححه وسحححلم فححي «أححححد»
و«حنين»  ...وغيرهما .وحتى جحاء فحي عحراجم الهخحار و «بحاب غحزو النسحاء
ورتالهن».
والنادر في أ،لة القرآن والسنة يجد أن األحكام فيهما عامة للجنسين ،نال ما
ارتضححته الفطححرة فححي التمييححز بححين الححزوجينو الححذكر واألهثححى ،ومححا أعححد لححه كححل
منهمححا .فللمححرأة أحكامهححا الخاصححة بححالحيف والنفححا

واالستحارححة والحمححل

والوال،ة واالرراع والحضاهة وهحوها.
وللرجححل ،رجححة القوامححة والمس ح ولية عححن األسححرة ،ولهححا عليححه حححق االهفححاب
والرعاية.
وهنام أحكام عتعلق بالميران ،جعل فيها للذكر مثل حظ األهثيين ،والحكمحة
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فيها وارحة ،وهحي مهنيحة علحى عفحاوت األعهحاء والتكحالي الماليحة بحين الرجحل
والمرأة.
وأحكام أخرى عتعلق بالشها،ة في المعحامالت الماليحة والمدهيحة ،ورحد جعلحت
شها،ة المرأعين فيها كشحها،ة رجحل .وهحي أيضحا مهنيحة علحى اعتهحارات وارعيحة
وعملية روعي فيها االستيثاب في الهينات ،احتياطا لحقوب النا

وحرماههم.

لحذل وجحد محن األحكحام محا عقهحل فيحه شحها،ة امحرأة واححدة ،كمحا فحي الحوال،ة
والرراع.
عنهيهات مهمةو
وأو ،أن أههه هنا على جملة أمور مهمةو
اۡلوِۚ :أهنا يجب أال هلزم أهفسنا نال بالنصوص الثابتة الصريحة الملزمة.
أما ما ال يثهت من النصوص كاألحا،يث الضحعيفة ،أو محا كحان مححتمال فحي
فهمه ألكثر من وجه ،وأكثر من عفسحير  -مثحل محا جحاء فحي شحون هسحاء النهحي -
فليس ألحد أن يلزم األمة بفهم ،ون آخحر ،وخصوصحا فحي األمحور االجتماعيحة
العامة التي ععم بها الهلوى ،وعحتاي نلى التيسير.
الالىىوعي :أن هنححام أحكامححا وفتحححاوى ال هسححتطي أن هفصححلها عححن عصحححرها
وبي تهحا .ومثلهحا رابحل للتغيحر بتغيحر موجهاعحه .ولهحذا رحرر المحققحون أن الفتحوى
عتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعر .
وكثير مما عتصل بالمرأة محن هحذا النحوع ،رحد أصحابه التشحد ،والتغلحيظ حتحى
حرم عليهحا الحذهاب نلحى المسحجد ،بحرغم معاررحة ذلح للنصحوص الصححيحة
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الصريحة .ولكحنهم رحدموا االحتيحاط وسحد الذريعحة علحى النصحوص ،بنحاء علحى
عغير الزمان!
الالول  :أن العلماهيين اليوم يتاجرون بقضية المحرأة ،ويححاولون أن يلصحقوا
باإلسححالم مححا هححو بححراء منححه ،وهححو أهححه جححار علححى المححرأة ،وعطححل مواهههححا
ورححدراعها ،ويحتجححون لححذل بممارسححات بعححف العصححور المتححوخرة ،وبححوروال
بعف المتشد،ين من المعاصرين.
هظرة في األ،لةو
على هذا األسا

يجب أن هنظر فحي مورحوع ،خحول المحرأة فحي «مجلحس

الشعب» أو الشورى ،ومشروعية عرشيحها ،ومشروعية اهتخابها لهذه المهمحة
في روء األ،لة الشرعية.
فمححن النححا

مححن يححرى ذل ح حرامححا ون مححا مهينححا ،ولكححن التحححريم ال يثهححت نال

بدليل ال شههة فيه .واألصل فحي األشحياء والتصحرفات الدهيويحة اإلباححة ،نال محا
رام الدليل على حرمته ،فما الدليل على التحريم ،الذ يسوره هؤالء؟
{و َ ۡرنَ إِي ُۡ ُ تِمُ َّل}:
طيةَ :

{و َ ۡىرنَ ِإىي ُۡ ُى ِتمُ َّل} فحال يجحوز للمحرأة أن
بعضهم يستدل هنحا بقولحه ععحالىو َ
عدع بيتها نال لضرورة أو حاجة.
وهذا الدليل غير هاهفو
أوَّل :ألن اآليححة عخاطححب هسححاء النهححي كمححا هححو وارححح مححن السححياب ،وهسححاء
النهي لهن من الحرمة وعليهن محن التغلحيظ محا لحيس علحى غيحرهن .ولهحذا كحان
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أجر الواححدة محنهن نذا عملحت صحالحا مضحاعفا ،كمحا جعحل عحذابها نذا أسحاءت
مضاعفا أيضا.
والوع و :أن أم المؤمنين عا شة ،م هحذه اآليحة ،خرجحت محن بيتهحا ،وشحهدت
«معركة الجمل» استجابة لما عراه واجها ،ينيا عليها ،وهحو القصحاص محن رتلحة
عثمان .ونن أخطوت التقدير فيما صنعت.
والولالىىو :أن المححرأة رححد خرجححت مححن بيتهححا بالفعححل ،وذههححت نلححى المدرسححة
والجامعححة ،وعملححت فححي مجححاالت الحيححاة المختلفححة ،طهيهححة ومعلمححة ومشححرفة
ون،ارية وغيرهحا، ،ون هكيحر محن أححد يعتحد بحه ،ممحا يعتهحره الكثيحرون نجماعحا
على مشروعية العمل خاري الهيت للمرأة بشروطه.
ولاۡعو :أن الحاجة عقتضي من «المسحلمات الملتزمحات» أن يحدخلن معركحة
االهتخححاب فححي مواجهححة المححتحلالت والعلماهيححات الال ححي يححزعمن ريححا،ة العمححل
النسححا ي ،والحاجححة االجتماعيححة والسياسححية رححد عكححون أهححم وأكهححر مححن الحاجححة
الفر،ية التي عجيز للمرأة الخروي نلى الحياة العامة.
وِومسىو :أن ححهس المححرأة فحي الهيححت لحم يعحر نال أهححه كحان فححي فتحرة مححن
الفترات  -رهل اسحتقرار التشحري  -عقوبحة لمحن ارعكهحت الفاحشحةو {إَأ َ ۡمسِىمُ ُۡ َّل
و َك َّ َٰ يَ َ َ إَّ َٰىَ َُّل ۡٱل َت ۡ ُ
و أ َ ۡو يَ ۡه َع َ َّ
ٱَّللُ لََ َُّل َ ُِ } [النساءو .]15
إِي ۡٱلُُ ُ ِ

فكي

يظن أن يكون هذا من األوصا الالزمة للمرأة المسحلمة فحي الحالحة

الطهيعية؟
سد الذرا و
وهنام من ينظر نلى األمر من زاويحة أخحر  ،هحي زاويحة «سحد الحذرا ».
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فحححالمرأة عنحححدما عرشحححح للهرلمحححان ،سحححتتعرح فحححي أ نحححاء الدعايحححة االهتخابيحححة
لالختالط بالرجال وربما الخلحوة بهحم ،وهحذا ححرام ،ومحا أ،ى نلحى الححرام فهحو
حرام.
وال ش أن سد الذرا مطلوب ،ولكحن العلمحاء رحرروا أن المهالغحة فحي سحد
الحذرا كالمهالغححة فحي فتحهححا ،ورححد يترعحب عليهححا رححياع مصحالح كثيححرة ،أكهححر
بكثير من المفاسد المخوفة.
وهذا الدليل يمكن أن يسحتند نليحه محن يحرى منح المحرأة محن اإل،الء بصحوعها
فححي االهتخححاب خشححية الفتنححة والفسححا ،،وبهححذا عضححي علححى أهححل الححدين أصححوات
كثيرة ،كان يمكن أن عكحون فحي صحفهم رحد الال،ينيحين  ...وال سحيما أن أول ح
يستفيدون من أصوات النساء المتحلالت من الدين.
ورحد ورح بعححف العلمحاء يومححا فحي وجححه ععلحيم المححرأة ،و،خولهحا المححدار
والجامعحات مححن بححاب سححد الححذرا حتحى رححال بعضححهمو ععلححم القححراءة ال الكتابححة!
حتى ال عستخدم القلم فحي كتابحة الرسحا ل الغراميحة وهحوهحا! ولكحن غلحب التيحار
اآلخر ووجد أن التعليم في ذاعه ليس شرا ،بل ربما را،ها نلى خير كثير.
ومن هنا هقولو نن المسلمة الملتزمحة  -نذا كاهحت هاخهحة أو مرشححة  -يجحب
أن عتحفظ في مالراعها للرجل من كل ما يخال أحكام اإلسحالم ،محن الخضحوع
بالقول ،أو التهري في الملهس ،أو الخلوة بغير محرم ،أو االخحتالط بغيحر ريحو.،
وهو أمر مفروغ منه من رهل المسلمات الملتزمات.
المرأة والوالية على الرجلو
وهنام من يستدلون على من المرأة من الترشيح للمجلحس النيحابي بحون هحذا
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والية على الرجال ،وهي ممنوعة منها .بل األصحل الحذ أ هتحه القحرآن الكحريم
أن الرجال روامون على النساء ،فكيح هقلحب الورح وعصحهح النسحاء روامحات
على الرجال؟
وأود أن أۡ ل ۡنو أمريل:
اۡلوِۚ :أن عححد ،النسححاء الال ححي يرشحححن للمجلححس النيححابي محححدو ،،وسححتظل
األكثرية الساحقة للرجال ،وهحذه األكثريحة هحي التحي عملح القحرار ،وهحي التحي
عحل وععقد فال مجال للقول بون عرشيح المرأة للمجلحس سحيجعل الواليحة للنسحاء
على الرجال!
الالىىوعي :أن اآليححة الكريمححة التححي ذكححرت رواميححة الرجححال علححى النسححاء ،نهمححا
رررت ذل في الحياة الزوجية ،فالرجل هو رب األسرة ،وهو المس ول عنها،
سىو َِ ِۡ َتىو إَ َّ
ضى َ َّ
ض
ٱَّللُ َۡ ۡعضَىَُمۡ َ
{ٱلرجَو ُِۚ َ َٰ َّ ُم نَ َ
مَِى ٱلنِ َ
مَِى َٰ َۡ ۡعى د
بدليل روله ععالىو ِ
َو ِۡ َتو أَعاَ ُ اْ ِم ۡل أ َ ۡم َٰ َ ِل َِمۡ } [النساءو  ،]34فقولهو { ِۡ َتىو أَعاَ ُى اْ ِم ۡىل أ َ ۡمى َٰ َ ِل َِمۡ } يحدلنا علحى

أن المرا ،القوامحة علحى األسحرة ،وهحي الدرجحة التحي منححت للرجحال فحي رولحه
وف َو ِل ِِرجَو ِِۚ َمَِ ۡ َِ َّل د ََلج َٞة} [الهقرةو .]228
ععالىو { َولََ َُّل ِم ۡال ُ ٱلََِّي َ
مَِ ۡ َِ َّل ِۡ ۡٱل َت ۡع ُر إ ِ
وم روامية الرجل على األسرة ،ينهغي أن يكون للمرأة ،ورها ،وأن يؤخحذ
رأيهححا فيمححا يهححم األسححرة ،كمححا أشححار نلححى ذل ح القححرآن الكححريم فححي مسححولة فطححام
الرري و

مَِ ۡ َِ َتىو} [الهقحرةو
اق ِم ۡن َُ َتىو َوتََُىووُ دل إَى َ ُجنَىو ََ َ
{إَ ِ ۡن أ َ َلادَا إِصَوَّل مَل ت َ َر د

.]233
وكما جاء في الحديث الذ رواه أحمدو «طمىروا النسىوَ إىي ۡنىوتَل» أ
استشيروهن في أمر زواجهن.
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أما والية بعف النساء على بعف الرجال  -خاري هطاب األسرة  -فلم ير،
ما يمنعه ،بل الممنوع هو الوالية العامة للمرأة على الرجال.
والحديث الذ رواه الهخار عن أبي بكرة رري هللا عنحه مرفوعحاو «لىل
ِ ول ا أمرۡم امرأ » نهما يعني الواليحة العامحة علحى األمحة كلهحا ،أ

ياِ

ر اسة الدولة ،كما عدل عليه كلمة «أمرهم» فنهها ععني أمحر ريحا،عهم ورياسحتهم
العامة .أما بعف األمر فال ماه أن يكون للمرأة والية فيه ،مثل والية الفتحوى
أو االجتها ،،أو التعليم أو الرواية والتححديث أو اإل،ارة وهحوهحا ،فهحذا ممحا لهحا
والية فيه باإلجماع ،ورحد مارسحته علحى عحوالى العصحور .حتحى القضحاء أجحازه
أبو حنيفة فيما عشحهد فيحه ،أ فحي غيحر الححدو ،والقصحاص ،مح أن محن فقهحاء
السححل

مححن أجححاز شححها،عها فححي الحححدو ،والقصححاص ،كمححا ذكححر ابححن القححيم فححي

«الطححرب الحكميححة» .وأجححازه الطهححر بصححفة عامححة ،وأجححازه ابححن حححزم ،م ح
داهريتحه ،وهحذا يحدل علحى عحدم وجحو، ،ليحل شحرعي صحريح يمنح محن عوليهححا
القضاء ،ونال لتمس به ابن حزم ،وجمد عليه ،وراعل ،وهه كعا،عه.
وسححهب ورو ،الحححديث المححذكور يؤيححد عخصيصححه بالواليححة العامححة ،فقححد بل ح
النهي صلى هللا عليه وسلم أن الفر
بوران بنت كسرى ،فقالو «لل ياِ

بعد وفاة نمهراطورهم ،ولوا عليهم ابنتحه
ِ  » ...الحديث.

شههة ور،هاو
ومن الشههات التي أ ارها بعحف المعاررحين لترشحيح المحرأة فحي المجلحس
النيحابي رححولهمو نن عضححو المجلححس أعلححى محن الحكومححة هفسححها ،بححل مححن ر ححيس
الدولة هفسه ،ألهها  -بحكم عضويتها في المجلس  -عسحتطي أن عحاسحب الدولحة
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ور يسها .ومعنى هذاو أهنا منعناها من الوالية العامة ،حم مكناهحا منهحا بصحورة
أخرى.
وهححذا يقتضححي منححا نلقححاء الضححوء بالشححرح والتحليححل لمفهححوم العضححوية فححي
المجلس الشورى أو النيابي.
مهمة عضو المجلس النيابيو
ومن المعلحوم أن مهمحة المجحالس النيابيحة فحي األهظمحة الديمقراطيحة الحديثحة
ذات شقين ،هماو المحاسهة والتشري .
وعند عحليل كل من هذين المفهومين يتضح لنا ما يوعيو
معنى المحاسهةو
المحاسهة أو المرارهة فحي عحليلهحا النهحا ي حسحب المفحاهيم الشحرعية ،عرجح
نلححى مححا يعححر

فححي المصححطلح اإلسححالمي بححـ «األمححر بححالمعرو والنهححي عححن

المنكر» وبـ «النصيحة في الدين» وهي واجهة أل مة المسلمين وعامتهم.
واألمححر والنهححي والنصححيحة مطلوبححة مححن الرجححال والنسححاء جميعححا .والقححرآن
ض ىَُمۡ أ َ ۡو ِل َىىو َُ َۡ ۡعى د إ
ىت َۡ ۡع ُ
الكححريم يقححولو بصححريح العهححارةو { َو ۡٱل ُت ۡؤ ِمنُ ى نَ َو ۡٱل ُت ۡؤ ِم َٰنَى ُ
ىض
وف َويَ ۡن ََ ۡ نَ م َِل ۡٱل ُتنم َِر} [التوبةو .]71
يَ ۡأ ُم ُرونَ ِۡ ۡٱل َت ۡع ُر ِ

والرسححول صححلى هللا عليححه وسححلم حححين رححال  -فيمححا رواه مسححلم « -الىىليل
النص ُة هلل ولر

لن ولم وۡن وۡل تة التسِت ل وموم َم» لحم يجعحل ذلح

مقصورا على الرجال وحدهم.
ولقد رأينا المرأة عحر ،علحى أميحر المحؤمنين عمحر فحي المسحجد ،فيرجح عحن
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رأيه نلى رأيها ،ويقولو «أصوۡت الترأ وأَِّٰأ متىر» .كمحا رواه ابحن كثيحر
وجو ،نسنا،ه.
ورححد استشححار النهححي صححلى هللا عليححه وسححلم أم سححلمة فححي غححزوة الحديهيححة
فوشارت عليه بالرأ السديد ،ورد با،ر نلى عنفيذه ،فكان من ورا ه الخير.
وما ،ام من حق المرأة أن عنصح وعشير بما عراه صوابا من الحرأ  ،وعحومر
بححالمعرو وعنهححي عححن المنكححر ،وعقححولو هححذا صححواب وهححذا خطححو ،بصححفتها
الفر،يححة ،فححال يوجححد ،ليححل شححرعي يمن ح مححن عضححويتها فححي مجلححس يقححوم بهححذه
المهمة .واألصل في أمور العا،ات والمعامالتو اإلباحة نال محا جحاء فحي منعحه
هححل صحححيح صححريح .ومححا يقححال مححن أن السححوابق التاريخيححة فححي العصححور
اإلسححالمية ،لححم ععححر ،خححول المححرأة فححي مجححالس الشححورى ،فهححذا لححيس بححدليل
شرعي علحى المنح  ،فهحذا ممحا يحدخل فحي عغيحر الفتحوى بتغيحر الزمحان والمكحان
والحححال .والشححورى لححم عححنظم فححي عل ح العصححور عنظيمححا ،ريقححا ال للرجححال وال
للنساء ،وهي محن األمحور التحي جحاءت فيهحا النصحوص مجملحة مطلقحة ،وعحرم
عفصحححيلها وعقييحححدها الجتهحححا ،المسحححلمين ،حسحححب دحححروفهم الزماهيحححة والمكاهيحححة
وأوراعهم االجتماعية.
ونذا كان فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم بمجر،ه ال يدل على أكثحر محن
اإلباحة ،فكي بفعل غيره ممن ال عصمة له؟
وهحححن اآلن هتححيح للمححرأة أعمححاال لححم عكححن معروفححة مححن رهححل ،وهنشححت لهححا
المححدار

والكليححات ،عضححم الماليححين مححن الفتيححات ،وعخححري معلمححات وطهيهححات

ومحاسهات ون،اريات ،وبعضهن مديرات لمؤسسات فيها رجال ،فكم من معلم
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في مدرسة بنات عديرها امرأة ،وكم من أستاذ في كليات بنات عميحدعها امحرأة،
وكم محن مودح

فحي شحركة أو مؤسسحة عحديرها امحرأة ،أو عملكهحا امحرأة ،ورحد

يكون زوي المرأة هفسه مرءوسا لهحا فحي المدرسحة أو الكليحة أو المستشحفى ،أو
المؤسسة التي عديرها ،وهي مرءوسة له نذا عا،ت نلى الهيت.
والقول بون مجلس الشعب أو الشورى أو األمة  -حسب عسمياعه المختلفحة -
أعلى مرعهة من الحكومة أو السلطة التنفيذية هفسها ،ومنها ر يس الدولحة ،ألهحه
هو الذ يحاسهها ،رول غير مسلم على نطالره.
فليس كل محاسب أعلى منزلة ممن يحاسهه ،ونهما المهحم أن يكحون لحه ححق
المحاسهة ونن كان أ،هى منه.
فمما ال ريب فيه أن أمير المؤمنين ،أو ر حيس الدولحة أعلحى منزلحة ،وأعلحى
سلطة في الدولة ،وم هذا هجد أن من حق أ،هى فر ،فحي رعيتحه أن ينصحح لحه
ويحاسهه ويومره وينهاه ،على هحو ما راله الخليفحة األولو «نن رأيتمحوهي علحى
حق فوعينوهي ،ونن رأيتموهي على باطل فقوموهي».
وما رال الخليفة الثاهيو «من رأ منكم في اعوجاجا فليقومني».
وال ينكر أحد أن من حق المحرأة أن عحاسحب زوجهحا  -وهحو القحوام عليهحا -
فحي شح ون الهيحت والنفقحة ،وعقححول لحهو لحم اشحتريت هححذا؟ ولحم أكثحرت محن هححذا؟
وكي

ال عرعى ولدم؟ ولم ال عصل رحم ؟ نلى غير ذل محن مظحاهر األمحر

بالمعرو والنهي عن المنكر.
علححى أن المجلححس نن كححان أعلححى مححن الحكومححة  -بوصححفه الححذ يشححرع لهححا
ويحاسححهها  -فححذل باعتهححار مجموعححه ال باعتهححار كححل فححر ،فيححه ،واألغلهيححة فححي
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المجموع للرجال.
جاهب التشري في المجلسو
والشق الثاهي من مهمة مجلس الشعب يتعلق بالتشري .
وبعف المتحمسين يهالغون في عضخيم هذه المهمة ،زاعما أهها أخطحر محن
الوالية واإلمارة ،فهي التي عشرع للدولة ،وعض لها القحواهين ،لينتهحي نلحى أن
هذه المهمة الخطيرة الكهيرة ال يجوز للمرأة أن عهاشرها.
واألمر في الحقيقة أبس محن ذلح وأسحهل .فالتشحري األساسحي نهمحا هحو هلل
ععالى .وأصول التشري اآلمرة الناهية هحي محن عنحد هللا سحهحاهه ،ونهمحا عملنحا
هحن الهشحر هحو اسحتنهاط الحكحم فيمحا ال هحل فيحه .أو عفصحيل محا فيحه هصحوص
عامحححة .وبعهحححارة أخحححرى عملنحححا هحححو «االجتهحححا »،فحححي االسحححتنهاط والتفصحححيل
والتكيي .
واالجتها ،في الشريعة اإلسالمية باب مفتحوح للرجحال والنسحاء جميعحا ،ولحم
يقحل أححدو نن محن شححروط االجتهحا - ،التحي فصححل فيهحا األصحوليون  -الححذكورة.
وأن المرأة ممنوعة من االجتها.،
ورد كاهت أم المؤمنين عا شة من مجتهدات الصحابة ومن المفتيات بيحنهن،
ولها منارشات واستدراكات علحى علمحاء الصححابة ،جمعحت فحي كتحب معروفحة
(.)118
صحيح أهه لم ينتشر االجتها ،بين النساء فحي عاريخنحا اهتشحاره فحي الرجحال،
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )118مثل كتاب الزركشي «اإلجابة السحتدراكات عا شحة علحى الصححابة» ولخصحه السحيو
في كتابه «عين اإلصابة».
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وذلحح راجححح نلحححى عحححدم اهتشحححار العلححم بحححين النسحححاء ،لظحححرو علححح العصحححور
وأوراعها ،على خال

ما عليه الحال اليوم؛ فقحد أصحهح عحد ،المتعلمحات محن

النساء مساويًا أو مقاربًا لعد ،المتعلمين من الرجحال ،وفحيهن محن النوابح محا رحد
يفححوب بعححف الرجححال .والنهححوع لححيس صححفة للححذكور ،فححرب امححرأة أوعيححت مححن
المواهب ما يعز على بعف الرجال الحصول عليه.
ورد حكى لنا القرآن رصة ملكة سهو ،وما أوعيت من سحدا ،الحرأ والحكمحة،
في مورفها من سليمان سسس ،منحذ علقحت رسحالة محن الهدهحد ،وكيح استشحفت
جمعت المأل من أشرا

رومها،

من رسالته الموجزة الجدية وااللتزام ،وكي

علحى طريقتهحا فحي الحكحمو { َمىو كُ ُ
ون} وكيح
نىت َ ِ
وطعَىة أ َ ۡمىرا َك َّى َٰ ت َ ُۡى ََل ُ ِ

فححوح

الرجال األشداء األمر نليها مختارين ،لتتصر

فيه بحكمتهاو { َولُ اْ عَ ُۡ ُل أُوْ لُ اْ

ٖلِيلد َو ۡٱۡل َ ۡم ُر إِلَ ۡ ِخ إَٱعمُ ِري َمواَا ت َ ۡأ ُم ِريلَ } [النملو .]33
ُ َّ د َوأُوْ لُ اْ َۡ ۡأ دن َ
وكي

عصرفت بعد ذل بمنتهى الذكاء واألهاة ،م ههي هللا سليمان ،وحتحى

ب ۡٱل َٰعََِ ِت لَ }.
اهتهى أمرها نلى أن أسلمتو { َم َا َُِ ۡ َٰ َتلَ ِ َّ ِ
َّلل َل ِ
وحكاية هذه القصة في القرآن الكريم ليس عهثًا .بل يدل علحى أن المحرأة رحد
يكون لها من الهصيرة وحسن الرأ والتحدبير ،فحي شح ون السياسحة والحكحم محا
يعجز عنه كثير من الرجال.
ححورا فححي التشححري عتعلححق بححالمرأة هفسحححها،
وممححا ال جححدال فيححه أن مححت أمح ً
وباألسرة وعالراعها ينهغي أن يؤخذ رأ المرأة فيهحا ،وأال عكحون غا هحة عنهحا،
بصرا في بعف األحوال من الرجال.
ولعلها عكون أهفذ
ً
والمححرأة التححي ر،ت علححى عمححر ررححي هللا عنححه فححي المسححجد ،كححان ر،هححا
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ً
متصال بومر عشريعي يتعلق باألسرة ،وهو عحديد المهور بحد أرصحى ،وكاهحت
منارشة المرأة سههًا في عدول عمر عن نصدار راهوهه لتحديد الصداب.
وهنام رواهين أو ررارات أصدرها عمر رري هللا عنه كان للمحرأة يحد فحي
نصدارها مثل راهون عدم عغييب الزوي في الجين عن زوجتحه أكثحر محن سحتة
أشهر .فقحد سحول ابنتحه حفصحةو محا أكثحر محا عصحهر المحرأة عحن زوجهحا؟ فقالحت
أربعة أشهر أو ستة أشهر.
وكحان رححد أفزعححه شححعر علح المححرأة التححي أررتهححا الوحححدة ،وأرلقتهححا الوحشححة،
فوهشدت وهي ها مة على سريرهاو
تَّٰىىووِۚ ۡىىَا الِ ى وأ ى د جوعُىىن وأل نىىىىىىىي أن َّل كُ ىىىىىىىۡ أَّلمُىىىىىىىن
إىىىى

لىىىى َّل

تُِىىىى م ا ُىىىىن لُىىر مىىل ۡىىَا السىىرير ج اعُىىن

وكذل راهوهه الذ فرح به عطاء لكل مولو ،في اإلسالم ،بعد أن كحان ال
يفرح نال لمن فطمته أمه .كاهت األمهات يعجلن بفطحام أطفحالهن رهحل األوان،
ً
متواصحال شحديدًا ،وسحول أمحه عحن
رغهة في العطاء ،فلما سم يو ًما بكاء طفحل
سر هذا الهكاء ،فقالت له وهي ال ععرفهو نن أميحر المحؤمنين ال يفحرح العطحاء
مهكرا فهو يهكي.
نال للفطيم .لذا فطمته
ً
فقال عمرو ويحح عمحر ،كحم رتحل محن أطفحال المسحلمين! وأعلحن بعحدها ععمحيم
العطاء لكل مولد.
على أهنا حين هقول بجواز ،خول المرأة في مجلس الشعب ال يعني ذل أن
عختل بالرجال األجاهب عنها ،بال حدو ،وال ريو ،،أو يكون ذلح علحى حسحاب
زوجهححا وبيتهححا وأوال،هحححا ،أو يخرجهححا ذلحح عحححن أ،ب االحتشححام فححي اللهحححا
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والمشي والحركة والكالم ،بل كل ذل يجب أن يراعي بال ريب وال هزاع من
أحد.
وهذا مطلوب من المرأة في مجلس الشحعب ،والمحرأة فحي مجلحس الجامعحة،
والمرأة في مجلس الكلية ،والمرأة في عملها خاري الهيت أيا كان هذا العمل.
ومححن المطلححوب فححي ،ولححة عراعححي آ،اب اإلسححالم أن يكححون للنسححاء مححورعهن
الخاص في المجلسو صفو

خاصة ،أو ركن خاص لهن ،أو هحو ذلح  ،ممحا

جوا من الطموهينة والهعد عن أ فتنة يخافها المتوجسون.
يوفر لهن ً
منارشة فتوى بتحريم الحقوب السياسية على المرأةو
بعد كتابة الصفحات السابقة حول عرشيح المرأة للمجحالس النيابيحة ،أطلعنحي
بعف الفضحالء علحى فتحوى رديمحة لحهعف علمحاء األزهحر ،اهتهحت نلحى عححريم
الحقوب السياسية كلهحا علحى المحرأة ،وأولهحا ححق االهتخحاب ،والشحها،ة لمرشحح
بقول «هعم» أو «ال» ،ومن باب أولى منعها عن الترشيح للمجالس النيابية ،محا
،امت رد منعت من مجر ،التصويت.
مور هساء النهي وعطلعهن نلى الزينةو
وممححا اسححتندت نليحححه فتححوى هحححؤالء المححاهعين للمححرأة محححن مزاولححة الحقحححوب
السياسية رولهمو
نن المرأة بمقتضى الخلحق والتكحوين مطهوعحة علحى غرا حز عناسحب المهمحة
التي خلقت ألجلهحا ،وهحي مهمحة األمومحة وحضحاهة الحننء وعربيتحه ،وهحذه رحد
جعلتها ذات عو ير خاص بدواعي العاطفة.
وال ععوزهححا األمثلححة الوارعيححة التححي عححدل علححى أن شححدة االهفعححال والميححل م ح
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العاطفة من خصا ل المرأة في جمي أطوارها وعصورها.
فقد ،فعت هذه الغرا ز المرأة في أسمى بي ة هسوية نلى عغليب العاطفة على
مقتضى العقل والحكمة.
وآيحات محن سحورة األححزابو عشحير نلحى محا كحان محن هسحاء النهحي صحلى هللا
عليه وسلم وعطلعهن نلى زينحة الحدهيا ومتعتهحا ،ومطحالهتهن الرسحول أن يغحدب
عليهن مما آعاه هللا من الغنا م حتى يعشن كما ععين زوجات الملحوم وردسحاء
األمم.
ىي ُى
لكن القرآن رد ر،هن نلى مقتضى العقل والحكمة في ذلح و { َٰيَأَيََُّىو ٱلنَّ ُِ ُّ
ِۡل َ ۡو َٰ َو ِجىخَ إِن كُنى ُ َّل ت ُ ِىر ۡدنَ ۡٱل َُ َى َٰ َ ٱلىلُّ ۡع َو َو ِوينَ َََىو إَ َعَىولَ ۡ لَ أ ُ َمى ِ ۡعمُ َّل َوأ ُ َ ِىر ۡكمُ َّل َى َىراكو
ج َِت ى

ت
ٱَّلل أ َ َ
م ىلَّ ِل ِۡ ُت ُۡسِىى َٰ َن ِ
َّلل َو َل ُ ى لَ ۥنُ َوٱلىىلَّ َ
ال ۡٱۡل ِِى َىر َ إَىى ِ َّن َّ َ
َ 28و ِإن كُن ى ُ َّل ت ُ ِىىر ۡدنَ ٱ َّ َ

ِمنمُ َّل أ َ ۡجرا م َِم تو} [األحزابو .]29 ،28
وآيححة أخححرى مححن سححورة التحححريمو عتحححدن عححن غيححرة بعححف هسححا ه عليححه
الصالة والسالم وما كان لها محن األ حر فحي عغليحههن العاطفحة علحى العقحل ،ممحا
جعلهن يدبرن ما يتظاهرن به على الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،ورد ر،هحن
صوَ ۡت ُُِ ُۡمُ َت فو َوإِن ت َ َٰ َ
مَِ ۡ ى ِن إَى ِ َّن َّ
مَ ََرا َ
ٱَّلل إَ َ ۡل َ
القرآن نلى الجا،ةو {إِن ت َ ُ َۡو إِلَ َّ ِ
ٱَّللَ
ص ِِ ُ ۡٱل ُت ۡؤ ِمنِ فلَ َو ۡٱل َت ََِٰئِمَةُ َۡ ۡعلَ َٰاَ ِلخَ َا َِ رّ} [التحريمو .]4
ُۡ َ َم ۡ لَ َٰىنُ َو ِج ُۡ ِري ُ َو َٰ َ

هذه هي المرأة في أسمى الهي ات النسوية لم عسلم من التو ر الشحديد بحدواعي
العاطفة ،ولم عنهف روعها المعنوية على مغالهة هوازع الغيرة م كمال نيماهها
وهشوعها في بيت النهوة والوحي ،فكي بامرأة غيرها لم عؤمن نيماهها ولحم عنشحو
هشوعها وليس لها ما عطم به أن عهل شوهها أو عقارب منزلتها؟! ا هـ.
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هذا ما ذكره من ذكره في شون هساء النهي.
ولكن فاعه أن يذكر أههن  -حين خيرن  -اخترن جميعًحا هللا ورسحوله والحدار
اآلخرة.
علححى أن عطلعهححن نلححى الزينححة ومتححاع الحيححاة كسححا ر النسححاء وبخاصححة هسححاء
العظماء ،ال يدل على رصور عقولهن ،وال على عحدم صحالحيتهن للتفكيحر فحي
األمور العامة ،بل هو عطل بحكم الفطرة الهشرية ،والطهيعة النسوية ،سرعان
ما عقشعت سحابته عندما هزلت آية التخيير.
وهل برئ الرجال عما ًما من مثل هذه الموار التي يركنحون فيهحا فتحرة نلحى
الدهيا ،م عدركهم الصحوة ،حينما ينهههم الوحي نلى خط هم أو غفلتهم؟
ألم يقل القرآن في شون الصحابة مخاطهًحا الرسحول الكحريمو { َوإِاَا َلأ َ ۡواْ تِ َٰ َه َىر
أ َ ۡو لَ َۡى ا ٱعاَ ُّ
ٱَّلل َِ ۡ ٞىر ِمىلَ ٱلَِّ َۡى ِ َو ِمىلَ ٱل ِ َٰ َهى َىر إ ِ
ضى اْ إِلَ ۡ ََىو َوت َ َركُى َ َو ِت إىو ُى ۡ َمىو ِمنىلَ َّ ِ
ٱَّللُ َِ ۡ ُر َٰ
َو َّ
ٱلرَّ ِو ِ لَ } [الجمعةو .]11

ألم ينحزل هللا ععحالى عقحب غحزوة أححد آيحات يعاعحب فيهحا أصححاب رسحوله -
أفضل أجيال الهشحر  -علحى محا بحدر محنهم محن عصحيان أمحره ،وعحرم محوارعهم
والنزول لجمي الغنا م  ...مما كان من عوارهه ما كان؟ يقول عز وجحلو { َولَ َ ۡىل
صلَ َمُ ُم َّ
مصَى ۡ ُم
ٱَّللُ َو ۡملَىُۥ إِ ۡا ت َ ُُسُّى عََُم ِۡ ِ ۡاعِى ف ِن َك َّى َٰ إِاَا إَُ ِۡىِ ُمۡ َوت َ َٰنَ َىت ۡم ُمۡ إِىي ۡٱۡل َ ۡم ِىر َو َ
َ
ِمىىل َۡ ۡع ى ِل َمىىو أ َ َل َٰىمُىىم َّمىىو ت ُ ُُُِّ ى إنَ ِمىىنمُم َّمىىل ي ُِري ىل ُ ٱل ىلُّ ۡع َو َو ِمىىنمُم َّمىىل ي ُِري ىل ُ ۡٱۡل ِِى َىر َ} [آل

عمرانو .]152
رال ابن مسحعو،و «محا كنحت أعلحم أن فينحا محن يريحد الحدهيا ،حتحى هزلحت هحذه
اآلية»!
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هل يمكن أن يؤخذ من مثل هذه الموار التي يضحع

فيهحا بعحف الرجحال

األخيحححار وعغلحححب فيهحححا أهحححوادهم عقحححولهمو أن الرجحححال ال يصحححلحون للمهمحححات
الكهار؟!
وفي غزوة بدر يسجل القرآن على بعف المؤمنين مثحل هحذه الموارح

رهحل

ۡ
َق َوإِ َّن إَ ِري ىو ِمىلَ
المعركة وبعدها ،يقول ععالىو { َك َتو أ َ ِۡ َر َجخَ َلُّۡخَ ِمىل َۡ ۡ ِىخَ ِۡىٱلُ ِ
ۡ
ۡ
َٰ
و َوُۡىمۡ
سو ُ نَ ِإلَ ۡٱل َت ۡ ِ
َق َۡ ۡعلَ َمو ت َ َُ َّلَ كَأَعَّ َتو يُ َ
ٱل ُت ۡؤ ِم ِن لَ لَ َم ِرُۡ نَ  5يُ َٰ َه ِللُ عَخَ ِإي ٱلُ ِ
َّ
ٱلَّٰىو ِاَ َ ۡ ِل أَعَََّىو لَمُىمۡ َوتَى َ دُّونَ أ َ َّن َ
و ٱل َّ
يَنمُ ُرونَ َ 6وإِ ۡا يَ ِعلُكُ ُم َّ
ٱَّللُ إِ ۡكلَ
ُى ۡ َك ِة
غ ۡ َىر اَا ِ

تَمُ ُن لَمُمۡ [ } ...األهفالو .]7 - 5
ق ٱلىلُّ ۡع َو
وبعد المعركة يقول فحي شحون محورفهم محن األسحرىو {ت ُ ِريىل ُونَ مَى َر َ
ٱَّللُ م َِت ّ
ٱَّللُ ي ُِريل ُ ۡٱۡل ِِ َر َّلل َ َو َّ
َو َّ
ٱَّلل َىَُقَ لَ َتسَّىمُمۡ إِ َتىو أ َ َِ ۡىَتُمۡ
يت َك ِم ٞم  67لَّى ۡ ََّل ِك َٰ َ ٞ
ىۡ ِمىلَ َّ ِ

َمََابّ م َِم ٞم} [األهفالو .]68 ،67
نن الضع الهشر يعتر الرجال والنساء جميعًا ،والعهرة بالعارهة.
ولمحاذا ال يححذكر هنحا مشححورة أم سحلمة للنهححي صحلى هللا عليححه وسحلم فححي يححوم
الحديهية ،ورد كان من ورا ها الخير والمصلحة؟
بل لماذا لم يذكر ما ذكره القرآن عن امرأة حكمت رومها بالعقل ،وساسحتهم
بالحكمة ورا،عهم في أحري األورات نلى ما فيه خيرهم فحي الحدهيا واآلخحرة؟ أال
وهححي ملكححة سححهو ،التححي لخصححت لقومهححا مححا يصححنعه الفححاعحون المسححتعمرون نذا
،خلوا بلدًا بعهارة في غاية الوجازة والهالغحةو { َولَ ۡ
ىت ِإ َّن ۡٱل ُتُِى َ ِإاَا دَ َُِِى اْ َ ۡر َيىة
سلُو َۡو َو َجعَُِ اْ أ َ ِم َّت َ أ َ ۡۡ ََِِو أ َ ِالَّة} [النملو .]34
أ َ ۡإ َ
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العوارح الطهيعية للمرأةو
ويسححتند المححاهعون للنسححاء مححن الترشححيح بححون المححرأة ععححرح لهححا عححوارح
طهيعية من الدورة الشحهرية وآالمهحا ،والحمحل وأوجاعحه ،والحوال،ة وأسحقامها،
واإلرراع ومتاعهحه ،واألمومحة وأعها هحا  ...كحل هحذا ممحا يجعلهحا غيحر رحا،رة
بدهيًا وال هفسيًا وال فكريًا ،على عحمل عهعة العضوية في مجلس يسن القحواهين،
ويرارب الحكومة.
وهقححولو نن هححذا صحححيح ،وليسححت كححل امححرأة صححالحة للقيححام بعححبء النيابححة،
فحالمرأة المشحغولة باألمومححة ومتطلهاعهحا لححن عحزي بنفسحها فححي معتحرم الترشححيح
لهذه المهام ،ولو فعلت لكحان علحى الرجحال والنسحاء أن يقولحوا لهحاو ال ،أطفالح
أولى ب .
ولكن المرأة التي لم عرزب األطفال وعندها فضل روة وورت وعلم وذكحاء،
والمححرأة التححي بلغححت الخمسححين أو راربححت ،ولححم ععححد ععححرح لهححا العححوارح
الطهيعية المذكورة ،وعزوي أبنادها وبناعها ،وبلغت محن هضحج السحن والتجربحة
ما بلغت ،وعندها من الفراغ ما يمكن أن عشغله فحي عمحل عحام .محا الحذ يمنح
من اهتخاب مثلها فحي مجلحس هيحابي ،نذا عحوفرت فيهحا الشحروط األخحرى ،التحي
ً
رجال كان أو امرأة؟
يجب أن عتوفر في كل مرشح،
{و َ ۡرنَ إِي ُۡ ُ تِمُ َّل}و
طيةَ :
ورد اسحتدلت الفتحوى علحى منح المحرأة محن الترشحح لالهتخحاب بقولحه ععحالىو
{و َ ۡرنَ إِي ُۡ ُ تِمُ َّل} [األحزابو  .]33ورد هارشنا ذل من رهل وهزيده بياهًا ،فنقولو
َ
من المعلوم الذ ال ينازع فيه أححد أن اآليحة خطحاب لنسحاء النهحي ،كمحا يحدل
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على ذل السياب .وهساء النهي لهن أحكحام خاصحة محن حيحث مضحاعفة العحذاب
لمن عوعي بفاحشة مهينة ،ومضاعفة األجر لمن ععمل صال ًحا ،وعحريم هكحاحهن
سىو ََ
بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .ورد رال القرآن في هفس السحيابو { َٰيَنِ َ

سو َِ} [األحزابو .]32
ٱلنَّ ُِي ِ لَ ۡس ُ َّل كَأَكَلد ِملَ ٱلنِ َ
ولهذا أجاز المسلمون من غير هكير للمرأة في عصرها أن عخري محن بيتهحا
للتعلم في المدرسة ،م في الجامعة ،وأن عذهب نلى السحوب ،وأن ععمحل خحاري
بيتها معلمة وطهيهة وممررة ،وغير ذل من األعمال المشحروعة ،فحي نطحار
الشروط والضواب الشرعية.
{و َ ۡرنَ إِي ُۡ ُ تِمُ َّل} لم عمنح أم المحؤمنين ،أفقحه هسحاء
على أن اآلية الكريمةو َ
األمة ،عا شة رري هللا عنها ،أن عخحري محن بيتهحا ،بحل محن المدينحة المنحورة،
وأن عسافر نلى الهصرة على رأ

جين فيه الكثير من الصحابة ،وفحيهم ا نحان

مححن العشحححرة المهشحححرين بالجنححة ،ومحححن السحححتة المرشحححين للخالفحححة ،أصححححاب
الشحورىو طلححة والزبيحر ،عطالحب بمحا ععتقحد أهحه ححق وصحواب ،محن المهحا،رة
بالقصاص من رتلة عثمان رري هللا عنه.
وما يقال من أههحا هحدمت علحى هحذا الخحروي ،فهحذا لحيس ألن خروجهحا كحان
غير مشروع ،بل ألن رأيها في السياسة كان خطو .وهذا أمر آخر.
{و َى ۡىرنَ إِىىي ُۡ ُى تِمُ َّل} حجححة عامححة علححى أن
علححى أن بعضححهم اعخححذ مححن آيححةو َ
المححرأة ال يجححوز لهححا أن عخححري مححن بيتهححا نال لضححرورة أو حاجححة عنححزل منزلححة
الضححرورة ،حتححى التعلححيم فححي المدرسححة والجامعححة عورفححوا فيححه! وال عجححب أن
حرمححوا عليهححا أن عشححترم فححي االهتخابححات بالتصححويت ،بححون عقححولو «هعححم» أو
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«ال».
األمحة عحن الشحها،ة فحي هحذا الجاهحب المهحم .ونن شح ت

وبهذا يعطحل هصح

التعهير عن الوار  ،رلتو ععطل الصحالحات محن النسحاء عحن أ،اء هحذه الشحها،ة،
على حين عحذهب األخريحات إلعطحاء أصحواعهن للعلمحاهيين والمعحا،ين لشحريعة
اإلسالم.
ورد هسى هؤالء أن بقية اآلية الكريمة عدل بمفهومها على شحرعية الخحروي
للمرأة من بيتها نذا التزمت الحشمة واأل،ب ولم عتهري عهري الجاهليحة األولحى،
فالنهي عن التهري يفيد أن ذل خاري الهيت ،فحالمرأة فحي بيتهحا ال ححري عليهحا
أن عتزين وعتهري ،فالتهري المنهي عنه نذن ال يكون نال خاري الهيت.
ِ ول ا أمرۡم امرأ »و

كلي « :لل ياِ

وممححا اسححتندت نليححه الفتححوى المححذكورة فححي من ح المححرأة أن عكححون هاخهححة أو
عضوا في مجلس هيابي الحديث الذ رواه الهخار وغيره عحن أبحي بكحرة أن
ً
النهي صلى هللا عليه وسلم حين بلغه أن الفر
بعد موعه ،رالو «لل ياِ

ولوا على ملكهحم بنحت كسحرى

ِ ول ا أمرۡم امرأ ».

ولنا م هذا االستدالل ورفاتو
اۡلول  :هل يؤخذ الحديث على عمومه أو يور به عند سهب ورو،ه؟
على معنى أهحه أرا ،أن يخهحر عحن عحدم فحالح الفحر  ،الحذين فحرح علحيهم
هظام الحكم الورا ي أن عحكمهم بنت اإلمهراطور ،ونن كان في األمحة محن هحو
أكفو منها وأفضل أل

مرة؟
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صححيح أن أغلححب األصححوليين رححالواو نن العهحرة بعمححوم اللفححظ ال بخصححوص
السهب ،ولكن هذا مجم عليه ،ورد ور ،عن ابن عهحا

وابحن عمحر وغيرهمحا

رححرورة رعايححة أسححهاب النححزول ،ونال حححدن التخححه فححي الفهححم ،وور ح سححوء
التفسير ،كمحا عحورط فحي ذلح الحروريحة محن الخحواري وأمثحالهم ،الحذين أخحذوا
اآليات التي هزلت في المشركين فعمموها على المؤمنين (.)119
فدل هذا على أن سحهب هحزول اآليحة ومحن بحاب أولحى سحهب ورو ،الححديث،
يجب أن يرج نليه في فهم النل ،وال يؤخذ عموم اللفظ راعدة مسلمة.
يؤكد هحذا فحي هحذا الححديث خاصحةو أهحه  -لحو أخحذ علحى عمومحه  -لعحارح
داهر القرآن ،فقد رل علينا القرآن رصة امرأة را،ت رومهحا أفضحل محا عكحون
القيا،ة ،وحكمحتهم أعحدل محا يكحون الحكحم ،وعصحرفت بحكمحة ورشحد أحسحن محا
يكون التصر  ،وهجحوا بحسحن رأيهحا محن التحورط فحي معركحة خاسحرة ،يهلح
فيها الرجال ،وعذهب األموال ،وال يجنون من ورا ها شي ًا .وكان حكمهحا يقحوم
أمحرا حتحى عشحهدون» ومح هحذا فورحوا نليهحا
على الشورى «محا كنحت راطعحة ً
ٖلِيلد َو ۡٱۡل َ ۡم ُر إِلَ ۡ ِخ إَىٱعمُ ِري َمىواَا ت َ ۡىأ ُم ِريلَ }
األمر { َولُ اْ عَ ُۡ ُل أُوْ لُ اْ ُ َّ د َوأُوْ لُ اْ َۡ ۡأ دن َ

[النملو .]33
عل هي بلقيس  -ملكة سهو  -التي ذكر هللا رصتها في سحورة النمحل مح ههحي
هللا سليمان ،واهتهى بها المطا

ب إِعِىي َ
ت عَ ۡاسِىي َوأ َ ۡ ىَِ ۡت ُ
اَِ ۡتى ُ
ت
نلى أن رالتو َ
{ل ِ

ب ۡٱل َٰ َعَِ ِت لَ } [النملو  .]44فقا،ت رومها نلى خير الدهيا واآلخرة.
َم َا َُِ ۡ َٰ َتلَ ِ َّ ِ
َّلل َل ِ
كما يؤكد صر

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

كثيحرا
الحديث عن العمحومو الوارح الحذ هشحهده ،وهحو أن
ً

( )119للشاطهي بحث مفيد في ذل في كالمه عن «القحرآن» فحي «الموافقحات»و اهظحرو كتابنحا
«كي هتعامل م القرآن العظيم؟».
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خيرا من كثير من الرجال.
من النساء رد كن ألوطاههن ً
ونن بعحححف هحححؤالء «النسحححاء» لهحححو أرجحححح فحححي ميحححزان الكفايحححة والمقحححدرة
السياسية واإل،ارية من كثير من حكام العرب والمسحلمين «الحذكور» وال أرحول
«الرجال»!
الالوع ة :أن علماء األمحة رحد اعفقحوا علحى منح المحرأة محن الواليحة الكهحرى أو
اإلمامة العظمى ،وهي التي ور ،في شوهها الحديث ،و،ل عليهحا سحهب ورو،ه،
كمححا ،ل عليهححا لفظححة «ولححوا أمححرهم» وفححي روايححة «عملكهححم امححرأة» فهححذا نهمححا
ينطهق على المرأة نذا أصهحت خليفة لعموم المسلمين! وهو ما ال يوجد اليحوم،
بعد أن هدمت رلعحة الخالفحة علحى يحد أعحاعورم سحنة 1924م .ورحد يحرى بعحف
العلماء أن يقيس على ذل ما نذا أصهحت ملكة أو ر يسة ،ولة ذات نرا،ة هافذة
فحي رومهححا ،ال يحر ،لهححا حكحم ،وال يهححرم ،وههححا أمحر ،وبححذل يكوهحون رححد ولوهححا
أمححرهم حقيقححة ،أ أن أمححرهم العححام رححد أصححهح بيححدها وعحححت عصححرفها ،ورهححن
نشارعها.
ورد يخالفهم آخحرون بحون ر اسحة «الدولحة القطريحة» فحي عصحرهاو أشحهه محا
عكون بوالية الوالة ردي ًما على أحد األراليم كمحا كحان الحوالة علحى مصحر والشحام
والحجاز واليمن وغيرها.
أما ما عدا اإلمامة والخالفة وما في معناهمحا محن ر اسحة الدولحة  -فهحو ممحا
اختل

فيه وهو يتس لالجتها ،والنظر.

فحيمكن بهححذا أن عكححون وزيححرة ،ويمكححن أن عكححون رارححية ،ويمكححن أن عكححون
محتسهة احتسابًا عا ًما.
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ورححد ول حى عمححر بححن الخطححاب الشححفاء بنححت عهححد هللا العدويححة علححى السححوب
عحتسب وعرارب ،وهو ررب من الوالية العامة.
وينهغححي األخححذ بالتححدري فححي هححذا ،وفححق دححرو المجتمحح و،رجححة همححوه
وعطوره ،فتعطي المرأة ما يناسهها من الوزارات ،وهقضي فحي مجحال األسحرة
ً
أوال ،م في األمور المدهية .وهكذا.
الالولالة :أن المجتم المعاصر في دل النظم الديمقراطية حين يحولي المحرأة
منصحهًا عا ًمححا كححالوزارة أو اإل،ارة أو النيابححة ،أو هحححو ذلح  ،فححال يعنححي هححذا أهححه
والها أمره بالفعل ،ورلدها المس ولية عنه كاملة.
فححالوار المشححاهد أن المس ح ولية جماعيححة والواليححة مشححتركة ،عقححوم بوعها هححا
مجموعة محن المؤسسحات واألجهحزة ،والمحرأة نهمحا عحمحل جحز ًءا منهحا مح محن
يحملها.
وبهححذا هعلححم أن حكححم «عاعشححر» فححي بريطاهيححا ،أو «أهححديرا» فححي الهنححد ،أو
«جولدا ما ير» في فلسطين المحتلحة ،لحيس هحو  -عنحد التحقيحق والتومحل  -حكحم
امرأة في شعب ،بل هحو حكحم المؤسسحات واألهظمحة المحكمحة ،ونن كحان فحوب
القمححة امححرأة! نن الححذ يحكححم هححو مجلححس الححوزراء بصححفته الجماعيححة وليسححت
ر يسححة مجلححس الححوزراء« .ومثححل ذل ح و مجلححس الشححورى أو مجلححس النححواب،
وهحوهما».
فليست هي الحاكمة المطلقة التي ال يعصي لها أمر ،وال يرفف لها طلب،
فهي نهما عترأ

حزبًا يعارره غيحره ،ورحد عجحر هحي اهتخابحات فتسحق فيهحا

بجدارة ،كما حدن ألهديرا في الهند ،وهي في حزبها ال عمل نال صحوعها ،فحنذا
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***
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المشاركة في حكم غير نسالمي
ن  -هححل يجحححوز للفحححر ،المسحححلم الملتحححزم ،أو للجماعحححة المسحححلمة الملتزمحححةو
المشاركة في حكم غير نسالمي؟ سواء كان هذا الحكم مدهيًا أم عسكريًا؟ ملكيًا
أم جمهوريًححا؟ ،يمقرايًححا أم ،كتاعوريًححا؟ ليهراليًححا أم اشححتراكيًا؟ علماهيًححا صححري ًحا أم
متسترا بر،اء الدين داهريًا أم بين بين؟  ...ومعنى المشاركة في الحكمو عحمل
ً
بعحف المسح وليات السياسححية ،مثحل منصحب الححوزير أو المححافظ ،أو غيحر ذلح
مما له صفة سياسية.
هرجو بيان ذل  ،فقد اختل

في هذا األمر اإلسالميون أهفسهم ما بين مجيحز

ضا ما بين محلل ومحرم ومفصل.
وماه  ،واختل أهل الفتوى أي ً
واألمحححر محححن الخطحححورة بحيحححث يحتحححاي نلحححى بيحححان يضحححيء الطريحححق أمحححام
صا أن بعحف اإلسحالميين فحي عحد ،محن الحهال،
المتحيرين والمتر،،ين ،وخصو ً
أخيحرا .وبعضحها
رد شاركوا في الحكم في بال،هم ،مثل األر،ن والحيمن وعركيحا
ً
بحححال ،علماهيحححة صحححريحة ،مثحححل عركيحححا ،وبعضحححها ليسحححت بهحححذه الصحححراحة فحححي
العلماهية ،بل منها ما هرى ،ستوره أررب ما يكون نلى اإلسالم مثل اليمن.
فهل هؤالء اإلسالميون رلوا الطريق أو هم اجتهدوا فوصابوا أو أخط حوا؟
هعني؛ أهذه رضية محتملة رابلة لالجتها ،أم هي رضية بينحة محسحومة محرمحة،
فال مجال فيها الجتها ،مجتهد ،كما يقحول ذلح بعحف اإلسحالميين المتحمسحين،
الححذين رححد يعجححب حماسححهم وعشححد،هم بعححف الشححهاب الححذين أصححهحوا يلتزمححون
«فلسفة الرفف» لكحل محا ححولهم ،والحذين ينتهحي بهحم ال محالحة نلحى «العنح »
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عاجال أو ً
ً
آجال.
هرجو أال عهخلوا علينا بتجلية هذا األمر بما يفتح هللا عليكم به ،مؤيدًا باأل،لحة
الشرعية الناصعة كالعهد بكم.
وجححزاكم هللا عنححا وعححن اإلسححالم والمسححلمين خيححر مححا يجححز بححه العلمححاء
الصا،رين.
«جتومة مل ُٖوب اۡللدن التِ تم ل»
األصل عدم المشاركةو
جـ  -ال ريحب أن األصحل فحي هحذه القضحيةو أال يشحارم المسحلم نال فحي حكحم
يستطي فيه أن ينفذ شرع هللا فيما يوكل نليه من مهام الواليحة أو الحوزارة ،وأال
يخال

أمر هللا ععالى ورسحوله ،الحذ يجحب أن يخضح لهمحا بمقتضحى نيماهحه،

ٱَّللُ َو َل ُى لُ ۥنُ أ َ ۡمىرا أَن يَمُى نَ
ض َّ
كما رال ععالىو { َو َمو كَونَ ِل ُت ۡؤ ِم دل َو ََّل ُم ۡؤ ِمنَة إِاَا َ َ
ٱَّلل َو َل ُى لَ ۥنُ إَ َ ۡىل ضَى َّ ضَى ََِٰ ُّم ُِ نىو} [األححزابو
لَ َُ ُم ۡٱل ِِ َ َىر ُ ِم ۡىل أ َ ۡم ِىر ِۡ ۡ َّللم َو َمىل يَ ۡع ِ
ىص َّ َ
 ،]36ورال ععالىو {إَ ِۡ َ ََُۡ ِل ٱلَّ َِيلَ يُ َِو ِلاُ نَ م َۡىل أ َ ۡمى ِر ِى أَن ت ُ ِصى ََُُمۡ إِ ۡ نَىةّ أ َ ۡو ي ُِصى ََُُمۡ

َمََابّ أ َ ِل ّم} [النورو .]63
فنذا كان الحكم غير نسالمي ،بمعنىو أهحه ال يلتحزم بتطهيحق شحريعة اإلسحالم
وأحكامححه فححي شححؤون الحيححاة المختلفححةو عشححريعية وعربويححة ،قافيححة ونعالميححة،
ارتصحا،ية وسياسحية ،ن،اريحة و،وليححة ،ونهمحا يتخحذ لحه مصححا،ر أخحرى محن غيححر
اإلسالم ،يستور،ها من الغرب أو الشحرب ،محن اليمحين أو اليسحار ،محن الفلسحفة
الليهراليححة أو الفلسححفة الماركسححية ،أو غيرهمححا ،أو يتخححذ بعححف مصححا،ره مححن
اإلسححالم ،ويشححرم معححه مصححا،ر أخححرى رححد يقححدمها علححى اإلسححالم الصححريح
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المحكححم ،فهححذا كلححه مرفححوح فححي هظححر اإلسححالم ،الححذ يوجححب علححى المسححلمين
االحتكام نلى ما أهزل هللا عحز وجحل  -كحل محا أهحزل هللا  -ال يجحوز أخحذ بعضحه
وعرم بعضه ،كما رال ععالى لرسوله صلى هللا عليحه وسحلم و { َوأ َ ِن ۡ
ٱكمُىم َۡ ۡ ىنََُم
ٱَّللُ َو ََّل ت َ َّ ُِ ۡىا أ َ ۡۡى َ ا ََُۡمۡ َو ۡ
ىض َمىو أ َ َ
ِۡ َتو أ َ َ
ٱَّللُ ِإلَ ۡ فىخَ
عىت َِۚ َّ
عت َِۚ َّ
ٱكىََ ۡلُۡمۡ أَن يَ ۡا ِنُى َ مَىل َۡ ۡع ِ
إَى ِن ت َ َ لَّى ۡ اْ إَى ۡ
ىٱمَِمۡ أَعَّ َتىىو ي ُِريىل ُ َّ
ىون
ض اُعُى ِۡ َِ ۡ َّللم َوإِ َّن َكالِ ىرا ِمىىلَ ٱلنَّى ِ
ٱَّللُ أَن ي ُِصى ََُُم ِۡىَُ ۡع ِ

لَ َٰاَ ِس ُ نَ } [الما دةو .]49
وأهكر القرآن بشدة علحى بنحي نسحرا يل الحذين أخحذوا بحهعف كتحابهم المنحزل
ۡ َوت َ ۡماُ ُىرونَ ِۡىَُ ۡع د إ
ض
وأعرروا عن بعضه ،فقال سهحاههو {أَإَ ُ ۡؤ ِمنُ نَ َُِۡ ۡع ِ
ض ۡٱل ِم َٰ َ ِ
َٰ
إَ َتو ج ََتا َُ َمل يَ ۡاعَ ُ اَ ِلىخَ ِمىنمُمۡ إِ ََّّل ِِى ۡت ٞي إِىي ۡٱل َُ َى َٰ ِ ٱلىلُّ ۡع َ فو َويَى ۡ َِ ۡٱل ِ َٰ َ َتى ِة ي َُىردُّونَ إِلَى َٰ
م َّتىىو ت َ ۡع َتُِ ى نَ  85أُوْ َٰلَئِىىخَ ٱلَّ ى َِيلَ ۡ
ب َو َمىىو َّ
ٱٖ ى َ َروُ اْ ۡٱل َُ َ ى َٰ َ ٱل ىلُّ ۡع َو
ٱَّللُ ِۡ َٰوَ ِا ى َ
أَ َ
ٖى ِىل ۡٱل َع ىََا َّلل ِ
ِۡ ۡٱۡل ِِ َر ف ِ إَ َ يُ َِاَّفُ م َۡن َُ ُم ۡٱلعَََابُ َو ََّل ُۡمۡ يُنص َُرونَ } [الهقرةو .]86 ،85

ونذا كححان المس ح ول األول عححن هححذا االهحححرا

عححن شححرع هللا هححو ر ححيس

الدولة ،مل ًكا كحان أم ر حيس جمهوريحة أم حاك ًمحا عسحكريًا ،فحنن الحذين يعاوهوهحه
شركاء له في اإل م بقدر معاوهتهم .حتى نن القرآن الكريم أشرم جنو ،فرعون
معححه فححي اإل ححم واسححتحقاب العححذاب فححي الححدهيا واآلخححرة ،كمححا رححال ععححالىو {إِ َّن
م ى ۡ نَ َو َٰ َۡ َٰ َتىىلَ َو ُجنُ دَُۡ َتىىو َكىىوعُ اْ َٰ َِ َِّٰ لَ } [القصححلو  ،]8ورححال سححهحاههو {إَأ َ َِ َۡ َٰعَ ىنُ
إِ ۡر َ
م َُِةُ َٰ َّ
ٱلم ِِ ِت لَ َ 40و َجعَ ِۡى َٰنََُمۡ أ َ ِتَّىة يَ ۡىلمُ نَ
ف كَونَ َٰ َ
َو ُجنُ دَىُۥ إَنََُ َۡ َٰعََُمۡ إِي ۡٱل َ ِفم إَٱعمُ ۡر َك ۡ َ
ف
إِلَ ٱلنَّ ِفول َويَ ۡ َِ ۡٱل ِ َٰ َ َت ِة ََّل يُنص َُرونَ َ 41وأ َ ۡتَُ ۡع َٰنََُمۡ إِي َٰ َۡ َِ ِى ٱللُّ ۡع َو لَ ۡعنَة َويَ ۡ َِ ۡٱل ِ َٰ َ َت ِة ُۡىم

ِملَ ۡٱل َت ۡ ُُ ِك لَ } [القصلو .]42 ،40
بل هجد القرآن يشرم الشعوب التي اعهعت زعماءها الطغاة الظحالمين معهحا
في اإل م العذاب.
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مصَى ۡ عِي َوٱتََُّعُى اْ َمىل لَّىمۡ يَ ِىت ۡدىُ
ب ِإعََُّىمۡ َ
وذم القرآن روم هوح فقالو { َو َِۚ عُ  َٞلَّ ِ

سولا} [هوحو .]21
َمولُ ۥنُ َو َولَلُىُۥ إِ ََّّل َِ َ
وذم عاً،ا روم هو ،فقالو { َو ِت ِۡخَ م  ٞف
ص ۡ اْ ُل ُىَِ ۥنُ َوٱتََُّعُى اْ
ت َلِۡ َِمۡ َو َ
َود َج َُلُواْ ِۡو َٰيَ ِ
م َ

أ َ ۡم َر كُ ِ َجَُّول َمنِ لد } [هو،و .]95
ٖى لد  97يَ ۡ ىل ُ ُِ
وذم روم فرعون فقالو {إَٱتََُّعُ اْ أ َ ۡم َر إِ ۡر َ
م ۡ فنَ َو َمو أ َ ۡم ُر إِ ۡرمَى ۡ نَ ِۡ َر ِ
س ۡٱل ِ ۡلد ُ ۡٱل َت ۡ ُلودُ} [هو.]98 ،97 ،
َ ۡ َم ۥنُ يَ ۡ َِ ۡٱل ِ َٰ َ َت ِة إَأ َ ۡو َلدَُۡ ُم ٱلنَّ ف َ
ول َوِۡ ۡئ َ
وفي سورة أخرى رحالو {إَٱ ۡ ى َ َِفَّ َ ۡ َمى ۥنُ إَأ َ َ
طىومُ إىُ إِعََُّىمۡ كَىوعُ اْ َ ۡ مىو َٰإَسِى ِ لَ }
[الزخر

و .]54

وكل عمل يقدم خدمة أو عوهًا للفراعنة والطغاة يعتهر مجر ًما ومحر ًمحا فحي
هظر الشرع ،الذ أمر بالتعاون على الهر والتقحوى ،وههحى عحن التعحاون علحى
مَِى
ىووعُ اْ َ
ىووعُ اْ َ
مَِى ۡٱل ُِ ِىر َوٱل َّ ۡ ى َ َٰ ف َو ََّل تَعَ َ
اإل م والعدوان ،كما رال ععحالىو { َوتَعَ َ
ٱال ۡال ِم َو ۡٱلع ُۡل َٰ َو ِن} [الما دةو .]2
ِۡ

والتعاون على الهر والتقوى ،رجحات بعضحها فحوب بعحف .كمحا أن التعحاون
على اإل م والعدوان ،رجات  -أو ،ركات  -بعضها ،ون بعف.
{و ََّل ت َ ۡر َكنُ اْ إِلَ ٱلَّ َِيلَ َ
ون
اَِ ُت اْ إَ َ َت َّ
سمُ ُم ٱلنَّ ُ
وهللا ععالى يقولو َ
ول َو َمو لَمُىم ِمىل د ُ ِ
ٱَّلل ِم ۡل أ َ ۡو ِل َو ََ ال ُ َّم ََّل تُنص َُرونَ } [هو،و .]113
َّ ِ

والركححون هنححا معنححاهو الميححل ،فححال يجححوز للمسححلم أن يكححون هححواه ،أو عكححون
ميوله م الظالمين حتى ال عمسه النار ،ويفقد والية هللا ععالى وهصرعه .فكيح
بالقرب الما ، ،والمعاوهة الما،ية؟
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وكان بعف السل شديد الحذر من هذا الجاهب.
الخروي عن األصل العتهارات شرعيةو
هذا الذ ذكرهاه في عحريم التعاون مح الحذين دلمحوا ،هحو األصحل .ورولنحاو
«هححو األصححل» أ القاعححدة األساسححية أو األعححم األغلححب ،ومفهومححهو أن هنححام
حاالت يخري فيها عن األصل العتهارات يقدرها الشرع ردرها.
ومن هذه االعتهاراتو
ت ِ الُر والمِم مَِّٰ ب ۡ لل اَّل َّٰومة:
 - 1نن من استطاع أن يقلل محن الظلحم والشحر والعحدوان ،ويقلحم محن أدافرهحا،
بوسيلة أو بوخرى ،فينهغي له أن يفعل .نغا حة للملهحو  ،ونعاهحة للمظلحوم،
وعقوية للضعي  ،وعضييقًا لدا رة اإل م والعدوان بقدر اإلمكان.
ٱَّلل َمىو ٱ ۡ ى َ ََّٰ ۡع ُمۡ } [التغحابنو  ،]16ورحال صحلى هللا عليحه
رال هللا ععحالىو {إَىٱت َّ ُ اْ َّ َ
وسلم و «إاا أمرتمم ۡأمر إأت ا منن مىو ا ى َّٰع م» متفحق عليحه ،ورحال ععحالى
{ ََّل يُمَِِفُ ٱ ََّّللُ عَ ۡاسو إِ ََّّل وُ ۡ عَََو} [الهقحرةو  ]286ورد رأينا النجاشي مل الحهشة أسحلم
فححي زمححن الرسححول صححلى هللا عليححه وسححلم  ،ومح هححذا لححم يسححتط أن يقححيم حكححم
اإلسحالم فحي مملكتحه ،ألهحه لحو فعحل ذلح خلعحه رومحه .ولحم ينكحر عليحه الرسحول
الكريم.
عا ووارعًا.
أما فلسفةو كل شيء أو ال شيء ،فهي مرفورة شر ً
التموب أِف الضرليل:
 - 2يؤكححد ذل ح االعتهححار الثححاهي ،وهححو مححا رححرره الشححرع ،مححن ارعكححاب أخ ح
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الضررين أو أهون الشحرين، ،فعًحا ألعالهمحا ،وعفويحت أ،هحى المصحلحتين،
ً
عحصيال ألعالهما.
ولهذا أجاز الفقهاء السكوت علحى المنكحر مخافحة أن يجحر نهكحاره نلحى منكحر
أكهر منه.
ويسححتدلون لححذل بقولححه صححلى هللا عليححه وسححلم لعا شححةو «ل ى َّل أن مىىخ
كليال مَل ُۡر لُن ت المعُة مِ

امل إۡراۡ م» متفق عليه.

فترم ما يراه واجهًا ،خشية أن عثور فتنة محن التغييحر فحي بنحاء الكعهحة ،وهحم
لم عرس أردامهم في اإلسالم بعد.
وأها أستدل لذل بما جاء في القحرآن فحي رصحة موسحى ،ححين ذهحب لمناجحاة
ربه ،حين واعده ربه ال ين ليلحة ،أعمهحا بعشحر ،فحتم ميقحات ربحه أربعحين ليلحة.
وفي غيابه رللهم السامر  ،وصن لهم العجل الحذههي ،ورحال لهحمو هحذا نلهكحم
ونله موسى ،فصدروه واعهعوه ،وحذرهم هارون سسس را ًالو { َٰ َي َ ۡ ِِ ِإعَّ َتىو إُ ِنى ُم
ِۡى ف ِن َوإِ َّن َلَّۡمُى ُم ٱلى ۡ
م ِم ِا ى لَ
مَِ ۡ ى ِن َٰ َ
ىرَّك َٰ َت ُل إَىىٱتَُِّعُ عِي َوأ َ ِط عُى اْ أ َ ۡمى ِىري َ 90ىىولُ اْ لَىىل عَّ ُۡى َر ََ َ

َك َّ َٰ يَ ۡر ِج َا إِلَ ۡ نَو ُم َ َٰ } [طهو .]91 ،90
فلما رج موسى ،ووجد رومه على هذه غضب أشد الغضب ،ورال لقومهو
ب سما خلفتموهي من بعد ! وألقى األلواح من شدة غضحهه ،وأخحذ بحرأ

أخيحه

يجحره نليحه ،ويلومححه بعنح { َىىو َِۚ َٰيَ َٰ ََ ُىر ُ
ون َمىىو َمنَعَىخَ إِ ۡا َلأ َ ۡيى ََُمۡ ضَىُِّ اْ  92أ َ ََّّل ت َ َّى ُِ َع ف ِل
ُى ُ
ت أَن ت َ ُ ى َِۚ
ص ى ۡ تَ أ َ ۡمى ِىري َ 93ىىو َِۚ َي ُۡنَ ى ُؤ َِّ ََّل ت َ ۡأ ُِى ۡىَ ِۡ ِِ ُۡ َ ِىىي َو ََّل ِۡ َر ۡأ ِ ى فىي ِإ ِعىىي َِ ِ
أَإَ َع َ

إَرَّ ۡ تَ َۡ ۡ لَ َۡنِي إِ ۡ َٰ َر َِي َ َولَمۡ ت َ ۡر ُ ۡۡ َ ۡ ِلي} [طهو .]94 ،92
ومعنحى هححذاو أن ههححي هللا هحارون سححكت  -علححى مضحف  -علححى مححا صححنعه
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رومحه ،وهححو منكحر شححني  ،بحل هححو أشحن منكححر ،وهحو عهححا،ة العجحل؛ ألهححه رأى
الحفحاد علحى واححدة الجماعحة فحي هحذه المرحلحة ،حتحى يحوعي موسحى ،ويتفاهمحا
على عالي المشكلة بالطريقة المناسهة.
النتوِۚ مل التال اۡلمِ إل ال ا ا اۡلدع :
 - 3م نن هنام ً
مثال عليا ،هصحهها الشحرع لإلهسحان المسحلم ليرهحوا نليهحا بعينحه،
ويهفححو نليهححا بقلهححه ،ويسححعى نليهححا بحركتححه ،ولكححن الوار ح كثيح ًحرا مححا يغلهححه،
فيعجز عن الوصول نليها ،فيضطر نلى النزول عنها نلى محا ،وههحا ،عححت
ً
وعمال بالممكن الميسور ،بعد ععذر الصعو ،نلى المثحال
رغ الضرورة،
المعسور.
ومن هنا عقررت القاعدة الشهيرةو الضرورات عهيح المحظورات .وراعحدةو
المشقة عجلب التيسير .وراعدةو ال ررر وال ررار .وراعدةو رف الحري.
ومن ررأ القرآن واستقرأ السنةو وجحد ذلح وارح ًحا كحل الورحوح .فقحد بحين
القححرآن أن هللا ععححالى أرححام أحكححام شححرعه علححى اليسححر ال علححى العسححر ،وعلححى
التخفي

ال التغليظ ،وعلى رعايحة الظحرو المخففحة ،والضحرورات القحاهرة،

والحاجات الملحة.
ٱَّللُ ِۡمُ ُم ۡٱل ُۡس َر َو ََّل ي ُِريل ُ ِۡمُ ُم ۡٱلع ُۡس َىر} [الهقحرةو { ،]185ي ُِريىل ُ
كما رال ععالىو {ي ُِريل ُ َّ
سى ُ
ىل َ
ىف ِمىىل لَّ ِۡمُىىمۡ
ض ى ِع او} [النسححاء َٰ { ،]28اَ ِلىىخَ ت َ ِۡ ِا ى ٞ
ىف َ
ٱالع َٰ َ
ٱ ََّّللُ أَن يُ َِ ِاى َ
مىىنمُ ۡإم َو ُِ ِِىىقَ ۡ ِ
َو َل ۡك َت ٞة} [الهقحرةو ُۡ{ ،]178ى َ ۡ
َىر د }[الححجو
ٱج َىَُ َٰىمُمۡ َو َمىو َجعَى َ َ
ِيل ِم ۡىل ك َ
مَِى ۡ مُمۡ إِىي ٱلىل ِ
ىل ۡ
َّلل َ
ٱضىىَُّٰرَّ َ
لَّك ى ّم} [الهقححرةو
مىىودد إَ ى َ إِ ۡال ى َم َ
ىوا َو ََّل َ
غاُ ى ٞل ِ
مَِ ۡ ى إ ِن إِ َّن ٱ َّ َ
{ ،]78إَ َتى ِ
غ ۡ ى َىر َۡى د

ٱالي َٰ َت ِل} [النحلو .]106
{ ،]173إِ ََّّل َم ۡل أ ُ ۡك ِر َى َو َ ُُِۡ ۥنُ ُم َّٰۡ َتئِ ُّل ِۡ ۡ ِ
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وفي الصحيحو «يسروا وَّل تعسروا وُۡروا وَّل تناىروا»
ۡعال م م سريل ولم تُعال ا معسريل»(« ،)121أكۡ الليل إل

«إعتىو

الُن ا ىة

الستُة».
ولهحححذا هجحححد الفقهحححاء يجيحححزون للفحححر ،المسحححلم وللمجتمححح المسحححلمو النحححزول
للضرورة من المثل األعلى نلى الوار األ،هى ،حتى ال عتعطل مصالح الخلحق،
وال عضي حقورهم ،ويذهب ،ينهم و،هياهمو مثال ذل و نجازة شحها،ة الفاسحق نذا
لم يوجد «العدل» الذ هو األصل في الشها،ة.
ونجححازة واليححة القارححي المقلححد نذا لححم يوجححد القارححي المجتهححد ،الححذ هححو
األصل في عولي القضاء .ومثله اإلمام «ر يس الدولة» ،فاألصل فيه أن يكحون
مجتهدًا ،ولكنهم أجازوا نمامة المقلد ،بل الجاهل على أن يستعين بوهل العلم.
وكذل أجازوا الجها ،م الهار الفاجر ،م أن األصل هو الهار الصالح.
بححل س ح ل اإلمححام أحمححدو عححن أميححر رححو ولكنححه فححاجر ،وآخححر صححالح ولكنححه
رعي  ،م أيهمحا يجاهحد؟ فقحال ررحي هللا عنحهو أمحا القحو الفحاجر ،ففجحوره
على هفسه ،وروعه للمسلمين .وأما الصالح الضعي  ،فصالحه لنفسه ،ورحعفه
فاجرا.
على المسلمين! يجاهد م القو ونن كان
ً
وهي هظرة وارعية من هذا اإلمام الرباهي الورع.
فنذا هظرها نلى وار المسلمين ،وما هم فيه من وهن وعمزب وعخل  ،ونلحى
وار أعدا هم وما يملكون من روة وأسهاب ،هحرى هحذا الوارح يفحرح علينحا أن
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )120متفق عليه عن أهس.
( )121رواه الهخار والترمذ والنسا ي عن أبي هريرة في كتاب الطهارة.
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محا يجحب أن هرفضحه فحي ححال القحوة ،وهقهحل فحي ححال

هقهل فحي حالحة الضحع

ىف َّ
ٱَّللُ
التفرب ما يجب أن هرفضه في ححال الوححدة .ورحد رحال ععحالىو { ۡٱلى َٰـلَ َِاَّ َ

مَنمُمۡ َو َم ِِ َم أ َ َّن إِ مُمۡ ض َۡعاو} [األهفالو .]66
فوشار نلى أن الضع

من أسهاب التخفي  ،ونن كان على المسلم أن يتطل

أبدًا نلى القوة .والمؤمن القو خير وأحب نلى هللا من المؤمن الضعي .
ومن لم يستط أن يصل نلى الحكحم وينفحر ،بحه محن الجماعحات اإلسحالمية -
كما هو الحال في أكثر الحهال ،اإلسحالمية اليحوم  -فحال محاه أن ينحزل علحى حكحم
الوار  ،ويررى بالمشاركة م غيره نن كان من وراء ذل خير لألمة.
نة ال لل :
 - 4يضا

نلى ما سهقو أن هلل ععالى سنة من سننه في خلقحه ،ال ينهغحي لنحا أن

هغفلها ،وهيو سنة التدري.
صغيرا ،م يكهر ،رعيفًا م يقوى.
فكل شيء يهدأ
ً
هرى هذه السنة في النهات والحيوان واإلهسان.
فاإلهسححان ال يولححد بالغًححا عح ً
حارال ،بححل يهححدأ ولي حدًا فررححيعًا ،ففطي ًمححا ،فصححهيًا،
ً
فكهال  ...نل .
فمراهقًا ،فشابًا،
ورهل ذل يهحدأ فحي بطحن أمحه هطفحة ،فعلقحة ،فمضحغة ،فعظا ًمحا ،يكسحوها هللا
لح ًما ،م ينش ه خلقًا آخر ،عهارم هللا أحسن الخالقين.
والشححرع الحني ح

رححد راعححى هححذه السححنة ،فتححدري م ح المكلفححين فححي فححرح

وعيسيرا عليهم.
الفرا ف ،كما عدري معهم في عحريم المحرمات ،رحمة بهم،
ً
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ورححد ال يسححتطي اإلهسححان رغححم طموحححه الوصححول نلححى أهدافححه الكهيححرة مححرة
واحححدة ،ولكنححه رححد يمكنححه الوصححول نلححى شححيء منهححا بعححد شححيء ،وفححق ردراعححه
ودروفه ،فال يرفف ذل  ،وال يمنعه منه شرع وال عر وال عقل .فقد اعفحق
العقالء على أن ما ال يدرم كله ،ال يترم كله.
والوصححول نلححى الحكححم اإلسححالمي الكامححل هححد

كهيححر وال ريححب ،يجححب أن

يكححون هصححب األعححين ،ومححلء القلححوب ،ولكححن رححد يتعسححر الوصححول نليححه ،فعححة
واحدة ،فما الماه أن يصل نلحى بعضحه محن يسحتطي الوصحول ،ليعطحي للنحا
األسوة ،ويضرب المثحل ،ويحقحق محا أمكنحه محن نرامحة الححق ،ونشحاعة الخيحر،
وهشر العدل ،فيفتح الهاب لغيره ،ويرغب النا

في عشجي مثله.

وفي عاريخنا اإلسالمي أمثلة وهماذي فيها أسوة حسنة ،يقتد بها فيهتد .
هجد ذل في سيرة خامس الراشدين عمر بن عهحد العزيحز ررحي هللا عنحه،
فقد أحيا من سنن الهدى ،وأرام من معالم العدل ،وهشر من معاهي الخير ،محا ال
يجهله أحد ،وال ينساه التاري  .ولكنه لم يستطي أن يفعل كل ما يريد .بدليل أهه
لم يعد الخالفة شورى ،كما هو األصل في اإلسالم ،ويخرجها من بني أمية.
كما أهه فعل ما فعل متدر ًجا بحكمة وأهاة ،حتحى نن ابنحه عهحد الملح  -وكحان
سا  -رال له يو ًماو يا أبت! ما لي أرام متهاط ًا فحي نهفحاذ األمحور؟
شابًا عقيًا متحم ً
فوهللا ما أبالي لو غلت بي وب القدور في سهيل هللا!
يريد االبن المتورد حماسة أن يعجل أبوه باإلصالح المنشو ،،وال يهحالي بمحا
يحدن بعد ذل من عوارب ،ما ،ام ذل في سهيل هللا!
فقال له األب الحكيمو ال ععجل يا بنحي! فحنن هللا ععحالى ذم الخمحر فحي القحرآن

252

من فقه الدولة في اإلسالم

في آيتين ،م حرمها في الثالثة! ونهي أخشى أن أحمل النا

علحى الححق جملحة

فيدفعوه جملة ،فيكون من وراء ذل فتنة! (.)122
شروط ال بد منها للمشاركةو
عا،
ومن الالزمو أن عتوفر شروط ال بد من وجو،ها ،إلجازة المشاركة شحر ً
ونال عا ،الحكم نلى أصل المن .
فعحال ال رح ً
أولَىو :أن عكححون محة مشححاركة ً
حوال وال مجحر، ،عححوى .فحال يكححون
المشارم محف آلة في يد غيره ،ينفذ بحه الححاكم الفعلحي محا يريحده هحو ،ولحيس
حا،را علححى أن يقححيم العححدل،
لديححه صححالحيات أو اختصاصححات معقولححة ،عجعلححه رح ً
ويطححار ،الظلححم ،ويحححق الحححق ،ويهطححل الهاطححل ،فححي ،ا ححرة اختصاصححه ،ولححو
بصورة جز ية .ونال لم يكن لمشاركته معنى وال أ ر.
الوع َو :أال يكحون الحكحم موسحو ًما بحالظلم والطغيحان ،معروفًحا بالتعحد علحى
حقوب اإلهسان ،فنن المطلحوب محن المسحلم الملتحزم بالنسحهة نلحى هحذا الحكحمو أن
يقاومححه ويغيححره بمححا أمكنححه مححن وسححيلة ،بيححده ،فححنن لححم يسححتط فهلسححاهه ،فححنن لححم
يستط فهقلهه ،وذل أرع اإليمان.
نن المطلوب محن المسحلم الملتحزم نزاء هحذا الحكحمو أن يقاومحه ويغيحره ال أن
يدعمه ويشارم فيه.
ولحو أن سححيدها يوسح سسححس طلححب منحه فرعححون  -الحذ عححال فححي األرح
وجعححل أهلهححا شححيعًا  -أن يجعلححه لديححه مكينًححا أمينًححا ،لححرفف ذلح  ،ولححم يسححوله أن
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )122اهظرو الموافقات للشاطهي (جـ  2ص ً )94
هقال عن كتابنا «فتاوى معاصحرة» (جحـ )2
ً
جاهال بالسياسة؟
فتوىو عمر بن عهد العزيز وهل كان
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يجعله على خزا ن أرح مصر .فقد كان مل مصحر فحي عهحده غيحر فرعحون
في عهد موسى.
ومححن هنححا ال يجححوز للمسححلم الملتححزم ،وال للجماعححة المسححلمة الملتزمححةو أن
يشاركا في حكحم ،كتحاعور متسحل علحى ررحاب الخلحق ،سحواء كحان حكحم فحر،
مطلقًا ،أم حك ًما عسكريًا معتسفًا.
نهمححا عكححون المشححاركة فححي حكححم يقححوم علححى الديمقراطيححة ،ويحتححرم مقححدرات
الهشر.
الولالَو :أن يكون له حق معاررحة كحل محا يخحال اإلسحالم مخالفحة بينحة ،أو
على األرلو التحفظ عليحه .فحالوزير رحد يقحيم العحدل الممكحن فحي وزارعحه ،ولكنحه
يطلب منه في مجلس الوزراء باعتهاره واحد محنهمو أن يوافحق علحى رحواهين أو
اعفاريات أو مشروعات ،مخالفة لقواط اإلسالم ،فهنحا يجحب عليحه أن يعتحرح
أو يتحفظ ،بقدر هوع المخالفة وحجمها.
وهنام مخالفات شديدة الخطر ،بعيدة األ ر ،كهيرة الحجحم ،عظيمحة الجحرم،
فهذه ال يكفي فيها التحفظ وال االعتراح ،بل يجب االهسحاب محن الحكحم ،وال
يسححجل التححاري علححى المسححلم أو الجماعححة المسححلمةو الموافقححة علححى هححذا اإل ححم
المهين.
وأورححح مثححل لححذل و االعفححاب م ح نسححرا يل ،واالعتححرا بمححا اغتصححهته مححن
فلسطين ،وعرم القد

لها لتعلنها في كل مكان وزمانو أههحا العاصحمة األبديحة

الموحدة لدولتهم .وعدم السماح للماليين المشحر،ين محن أبنحاء فلسحطين بحالعو،ة
نلححى ،يححارهم ،فححي حححين يسححمح لليهححو ،القححا،مين مححن أوطححان غريهححة باسححتيطان
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فلسطين.
لاۡعىىىو :أن يقحححوم المشحححاركون فحححي الحكحححم عجحححربتهم بحححين الححححين والححححين،
ويخضحعوها لالختهحار والمراجعحة ،ويتهينحواو هحل اسحتفا،وا محن التجربحة أو ال؟
هل حققوا ما ينشدون من نرامة العدل والمصلحة ،ونلى أ مدى؟
ورد عؤ ،هذه الدراسة نلى عرجيح االهسحاب محن المشحاركة أو االسحتمرار
فيها.
فتاو األ مة األعالمو
وفي هذه القضية وجدها فتاوى ريمحة لعلما نحا األعحالم ،محن شحيوم اإلسحالم،
وفقها ه العظام .الذين أجازوا عولي الودا

السياسحية ،والقضحا ية ،والقيا،يحة،

لألمراء والسالطين الظلمة ،نذا عرعب على عوليها عحقيحق مصحالح راجححة ،أو
،ف مفاسد جا حة.
وفتاويهم هذه مؤسسة على ما هسميه «فقه الموازهات» القا م على الموازهحة
والترجيح بحين المصحالح بعضحها وبعحف نذا ععاررحتو أيهحا أولحى باالعتهحار،
وأيها أولى باإلسقاط ،أيها أحق بالتقديم ،وأيها أحق بالتوخير.
وكذل الموازهة بين المفاسد والمضار بعضها وبعف نذا ععاررت.
ومثلهاو المعاررحة بحين المصحالح والمفاسحدو أيهحا يحرجح اآلخحر فحي ميحزان
الشريعة؟
وهذه الموازهات والترجيحات عحتاي نلى هوعين من الفقهو
 -1فقه األحكام واأل،لة ،من خالل النصوص الجز ية ،والمقاصد الكلية.
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 -2فقه الوار على ما هو عليه، ،ون عهويل وال عهوين ،سحواء وارح المسحلمين
أم وار أعدا هم .الوار المحلي ،والوار اإلرليمي ،والوار الدولي.
وفي روء هذا الفقه  -فقه الموازهات  -صدرت هذه الفتاوى المرمورة.
فتوى عز الدين بن عهد السالمو
من ذل فتوى سلطان العلماء اإلمام عحز الحدين بحن عهحد السحالم ،فحي كتابحهو
«رواعد األحكام في مصالح األهام» فقد رال رري هللا عنهو
«ولححو اسححتولى الكفححار علححى نرلححيم عظححيم ،فولححوا القضححاء لمححن يقححدم مصححالح
المسلمين العامحة ،فالحذ يظهحرو نهفحاذ ذلح كلحه ،جلهًحا للمصحالح العامحة ،و،فعحا
للمفاسد الشاملة؛ نذ يهعد محن رحمحة الشحرع ،ورعايتحه لمصحالح العهحا،و ععطيحل
المصالح العامة ،وعحمل المفاسد الشاملة ،لفوات الكمال فحيمن يتعحاطى عوليتهحا
لمن هو أهل لها .)123(»...
وما استظهره الشي هناو داهر معقول ،موافق للحكمة وعحقيق المصحلحة،
و،رء المفسدة بقدر اإلمكان.
فتوى ابن عيميةو
ولشي اإلسالم ابن عيمية رري هللا عنهو فتوى مؤصلة معروفة فحي جحواز
عولي بعف الواليات فحي ،ولحة دالمحة ،نذا كحان المتحولي سحيعمل علحى عخفيح
بعف الظلم ،أو عقليل حجم الشحر والفسحا .،ورحد هشحرها هحذه الفتحوى فحي كتابنحاو
«أولويات الحركة اإلسالمية» في الملحق ررم ( )1للكتاب .هذا هصهاو
س ل الشي رد
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عن رجل متول واليات ،ومقط نرطاعات ،وعليها من الكل السلطاهية ما
جرت به العا،ة ،وهو يختار أن يسق الظلحم كلحه ،ويجتهحد فحي ذلح بحسحب محا
ردر عليه ،وهو يعلم أهه نن عرم ذل وأرطعها غيره وولي غيره ،فنن الظلم ال
يترم منه شيء؛ بل ربما يز،ا ،،وهو يمكنه أن يخفح علح المكحو

التحي فحي

نرطاعه ،فيسق النصح  ،والنصح اآلخحر جهحة مصحار ال يمكنحه نسحقاطه،
فنهححه يطلححب منححه لتل ح المصححار عورححها ،وهححو عححاجز عححن ذل ح  ،ال يمكنححه
ر،هححا .فهححل يجححوز لمثححل هححذا بقححاده علححى واليتححه ونرطاعححه؟ ورححد عرفححت هيتححه،
واجتها،ه ،وما رفعه من الظلحم بحسحب نمكاهحه ،أم عليحه أن يرفح يحده عحن هحذه
الواليححة واإلرطححاع ،وهححو نذا رفح يححده ال يححزول الظلححم ،بححل يهقححى ويححز،ا .،فهححل
يجوز له الهقاء على الوالية واإلرطاع كما ذكر؟ وهل عليه ن م فحي هحذا الفعحل؟
أم ال؟ ونذا لم يكن عليه ن م ،فهل يطالحب علحى ذلح ؟ أم ال؟ وأ األمحرين خيحر
لهو أن يستمر مح اجتهحا،ه فحي رفح الظلحم وعقليلحه ،أم رفح يحده مح بقحاء الظلحم
وزيا،ة؟ ونذا كاهحت الرعيحة عختحار بقحاء يحده لمحا لهحا محن المنفعحة بحه ،ورفح محا
رفعه من الظلم ،فهل األولى يهقي ويز،ا ،برف يده.
فوجححابو الحمححد هللو هعححم نذا كححان مجتهححدًا فححي العححدل ورفحح الظلححم بحسححب
نمكاهححه ،وواليتححه خيححر وأصححلح للمسححلمين مححن واليححة غيححره ،واسححتيالده علححى
اإلرطاع خير من استيالء غيره ،كما رد ذكرو فنهه يجوز له الهقاء علحى الواليحة
واإلرطاع ،وال ن م عليه في ذلح ؛ بحل بقحاده علحى ذلح أفضحل محن عركحه نذا لحم
يشتغل نذا عركه بما هو أفضل منه.
رحا،را عليحه .فنشحر العححدل،
ورحد يكحون ذلح عليحه واجهًحا نذا لحم يقحم بحه غيحره ً
بحسب اإلمكان ،ورف الظلم بحسب اإلمكان  -فحرح علحى الكفايحة ،يقحوم كحل
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نهسححان بمححا يقححدر عليححه مححن ذل ح نذا لححم يقححم غيححره فححي ذل ح مقامححه ،وال يطالححب
والحالة هذه بما يعجز عنه من رف الظلم.
وما يقحرره الملحوم محن الودحا

التحي ال يمكنحه رفعهحا ال يطلحب بهحا ،ونذا

كحححاهوا هحححم وهحححوابهم يطلهحححون أمح ً
ححواال ال يمكحححن ،فعهحححا نال بحححنررار بعحححف علححح
الودا  ،ونذا لم يدف نليهم أعطوا عل اإلرطاعات ،والوالية لمن يقرر الظلحم
أو يزيده ،وال يخففه ،كان أخذ عل الودا
نررارهححا كلهححا ،ومححن صححر

خيحرا للمسحلمين محن
و،فعها نلحيهم ً

مححن هححذه نلححى الع حدل واإلحسححان فهححو أرححرب مححن

غيره ،ومن عناوله من هذا شيء أبعد عحن العحدل واإلحسحان محن الظلحم ،ويحدف
شر الشرير بوخحذ بعحف محا يطلحب محنهم ،فمحا ال يمكنحه رفعحه هحو محسحن نلحى
المسلمين غيحر دحالم لهحم ،يثحاب ،وال ن حم عليحه فيمحا يوخحذه علحى محا ذكحره ،وال
رمان عليحه فيمحا أخحذه ،وال ن حم عليحه فحي الحدهيا واآلخحرة نذا كحان مجتهحدًا فحي
العدل واإلحسان بحسب اإلمكان.
وهذا كوصي اليتيم وهادر الور

والعامل في المضاربة والشحري  ،وغيحر

هححؤالء ممححن يتصححر لغيححره بحكححم الواليححة أو الوكالححة نذا كححان ال يمكنححه فعححل
مصلحتهم نال بو،اء بعف من أموالهم للقا،ر الظالمو فنهه محسن فحي ذلح غيحر
مسحححيء ،وذلححح مثحححل محححا يعطحححي هحححؤالء المكاسحححين وغيحححرهم فحححي الطررحححات،
واألشححوال ،واألمححوال التححي ا تمنححوا؛ كمححا يعطوهححه مححن الودححا
العقار ،والودا

المرعهححة علححى

المرعهة على ما يهاع ويشتر ؛ فنن كل محن عصحر لغيحره

أو لنفسححه فححي هححذه األورححات مححن هححذه الححهال ،وهحوهححا فححال بححد أن يححؤ ،هححذه
الودا  ،فلو كان ذل ال يجوز ألححد أن يتصحر لغيحره لحزم محن ذلح فسحا،
العها ،وفوات مصالحهم.
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والذ ينهحى عحن ذلح  -لح ال يقح دلحم رليحل  -لحو رهحل النحا

منحه عضحاع

الظلم والفسحا ،علحيهم ،فهحو بمنزلحة محن كحاهوا فحي طريحق وخحري علحيهم رطحاع
الطريق ،فنن لم يرروهم بهعف المال أخذوا أموالهم ورتلوهم .فمن رحال لتلح
القافلةو ال يحل لكم أن ععطوا لهؤالء شي ًا من األموال التحي معكحم للنحا  ،فنهحه
يقصد بهذا حفظ ذل القليل الذ ينهى عن ،فعه ،ولكن لحو عملحوا بمحا رحال لهحم
ً
فضحال أن
ذهب القليل والكثير ،وسلهوا مح ذلح  ،فهحذا ممحا ال يشحير بحه عارحل،
عحوعي بححه الشحرا  ،فححنن هللا ععححالى بعحث الرسححل لتحصحيل المصححالح ،وعكميلهححا،
وععطيل المفاسد وعقليلها ،بحسب اإلمكان.
فهذا المتولي المقط الذ يدف بما يوجد من الودا  ،ويصحر نلحى محن
كثيرا عن المسحلمين أعظحم محن
مستقرا على واليته ونرطاعه دل ًما
هسهه
وشرا ً
ً
ً
ذل  ،وال يمكنه ،فعه نال بذل  ،نذا رف يده عولى من يقره وال ينقل منه شي ًا،
وهو مثاب على ذل  ،وال ن م عليه في ذل وال رمان في الدهيا واآلخرة.
وهذا بمنزلة وصي اليتيم ،وهادر الور الذ ال يمكنه نرامة مصحلحتهم نال
بححدف مححا يوصححل مححن المظححالم السححلطاهية ،نذا رفح يححده عححولى مححن يجححوز ويزيححد
الظلم ،فواليته جا زة ،وال ن م عليه فيما يدفعه ،بل رد عجب عليه هذه الوالية.
وكذل الجند المقط الذ يخفح الودحا

عحن بحال،ه ،وال يمكنحه ،فعهحا

كلها؛ ألهه يطلب منه خيل وسالح وهفقحة ال يمكنحه نرامتهحا نال بحون يوخحذ بعحف
عل الودا  ،وهذا م هذا ينف المسلمين في الجها .،فنذا ريل لهو ال يححل لح
أن عوخذ شي ًا من هذا؛ بل ارف يدم عن هذا اإلرطحاع .فتركحه وأخحذه محن يريحد
ً
جاهال بحقا ق الدين؛ بحل بقحاء
الظلم ،وال ينف المسلمينو كان هذا القا ل مخط ًا
الجند من الترم والعرب الذين هم خير من غيحرهم ،وأهفح للمسحلمين ،وأرحرب

من فقه الدولة في اإلسالم

للعدل على نرطاعهم ،م عخفي

259

الظلم بحسب اإلمكان ،خير للمسلمين محن أن

يوخذ عل اإلرطاعات من هو أرل هفعا وأكثر دل ًما.
والمجتهد من هؤالء المقطعين كلهحم فحي العحدل واإلحسحان بحسحب اإلمكحان
يجزيه هللا على ما فعل من الخير ،وال يعارهه على محا عجحز عنحه ،وال يؤاخحذه
بما يوخذ ويصر

شرا أعظم منحه ...
نذا لم يمكن نال ذل و نذا كان ذل يوجب ً

وهللا أعلم(.)124

***
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كلمة أخرى مهمة البن عيمية
فصل جام في ععارح الحسنات والسي ات
يقول شي اإلسالم ابن عيمية من فصل في ععارح الحسنات والسي اتو
نذا هت أن الحسنات لها منحاف ونن كاهحت واجهحةو كحان فحي عركهحا مضحار،
والسححي ات فيهححا مضححار ،وفححي المكححروه بعححف حسححنات ،فالتعححارح نمححا بححين
حسحنتين ال يمكحن الجمح بينهمحا ،فتقححدم أحسحنهما بتفويحت المرجححوح ،ونمحا بححين
سي تين ال يمكن الخلو منهماو فيدف أسودهما باحتمال أ،هاهما ،ونما بحين حسحنة
وسي ة ال يمكن التفريق بينهماو بل فعل الحسحنة مسحتلزم لورحوع السحي ة ،وعحرم
السححي ة مسححتلزم لتححرم الحسححنة ،فيححرجح األرجححح مححن منفعححة الحسححنة ومضححرة
السي ة.
فاألولو كالواجب والمستحب ،وكفرح العين ،وفرح الكفاية ،مثحل عقحديم
رضاء الدين المطالب به على صدرة التطوع.
والثحاهيو كتقحديم هفقحة األهحل علحى هفقحة الجهحا ،الحذ لحم يتعحين ،وعقحديم هفقححة
الوالحدين عليحه ،كمحا فحي الحححديث الصححيحو أ العمحل أفضحل؟ رحالو «الصى
مِ م ا َو» رلتو م أ ؟ رالو «الم ۡر ال الليل» ،رلتو م أ ؟ رالو «الم
الهَىىود إىىي ىىُ

» ،وعقححديم الجهححا ،علححى الحححج كمححا فححي الكتححاب والسححنة،

متعين على متعين ،ومستحب على مستحب ،وعقديم رحراءة القحرآن علحى الحذكر
نذا استويا فحي عمحل القلحب واللسحان ،وعقحديم الصحالة عليهمحا نذا شحاركتهما فحي
عمل القلب ،ونال فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القحراءة التحي ال عجحاوز
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الحناجر ،وهذا باب واس .
والثالثو كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجحرة بحال مححرم علحى بقا هحا بحدار
الحححرب ،كمححا فعلححت أم كلثححوم التححي أهححزل هللا فيهححا آيححة االمتحححان { َٰيَأَيُّ ََىىو ٱلَّ ى َِيلَ
ََا َمنُ اْ إِاَا جَو ََكُ ُم ۡٱل ُت ۡؤ ِم َٰنَ ُت ُم َٰ ََ ِه َٰ َر دو إَ ۡٱم َ ُِنُ ُۡ َّل} [الممتحنةو .]10
إن الُِ ىىىىۡ إاا ۡىىىىلا مىىىىل جسىىىىتن مرضىىون مِ ِاىىون داو اۡلَِّٰىىرا

وهذا ابت في سا ر األمور.
ولهححذا اسححتقر فححي عقححول النححا

أهححه عنححد الجححدب يكححون هححزول المطححر لهححم

رررا
رحمة ،ونن كان يتقوى  -بما ينهته  -أروام على دلمهم ،لكن عدمه أشد
ً
عليهم ،ويرجحون وجو ،السلطان  -م دلمه  -علحى عحدم السحلطان ،كمحا رحال
بعف العقالءو ستون سنة من سلطان دالم خير من ليلة واحدة بال سلطان!
م السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ،ويفرط فيحه محن الحقحوب ،مح
الححتمكن ،لكححن أرححول هنححاو نذا كححان المتححولي للسححلطان العححام ،أو بعححف فروعححه،
كاإلمارة والوالية والقضاء وهححو ذلح  ،نذا كحان ال يمكنحه أ،اء واجهاعحه وعحرم
محرماعه ،ولكن يتعمد ذل ما ال يفعله غيره رصدًا وردرة ،جحازت لحه الواليحة،
وربما وجهت ،وذل ألن الواليحة نذا كاهحت محن الواجهحات التحي يجحب عحصحيل
مصالحها ،من جها ،العدو ،ورسم الفحيء ،ونرامحة الححدو ،،وأمحن السحهيل ،كحان
فعلها واجهًا ،فنذا كان ذل مستلز ًما لتولية بعحف محن ال يسحتحق ،وأخحذ بعحف
ما ال يحل ،ونعطاء بعف من ال ينهغي ،وال يمكنه عحرم ذلح  ،صحار هحذا محن
باب ما ال يتم الواجب أو المسحتحب نال بحه ،فيكحون واجهًحا أو مسحتحهًا نذا كاهحت
مفسححدعه ،ون مصححلحة ذل ح الواجححب أو المسححتحب ،بححل لححو كاهححت الواليححة غيححر
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واجهة وهي مشتملة على دلحم ،ومحن عوالهحا أرحام الظلحم ،حتحى عوالهحا شحخل
رصده بذل عخفي

الظلم فيها ،و،ف أكثره باحتمال أيسره ،كان ذل حسنًا مح

هذه النية ،وكان فعله لما يفعله من السي ة بنية ،ف ما هو أشد منها جيدًا.
وهذا بحاب يختلح

بحاختال

النيحات والمقاصحد ،فمحن طلحب منحه دحالم رحا،ر

وألزمه ً
ماال ،فتوس رجحل بينهمحا ليحدف عحن المظلحوم كثحرة الظلحم ،وأخحذ منحه
وأعطى الظالم م اختياره أال يظلحم ،و،فعحه ذلح لحو أمكحن ،كحان محسحنًا ،ولحو
عوس نعاهة للظالم كان مسي ًا.
وكذل في «باب الجها »،ونن كان رتل محن لحم يقاعحل محن النسحاء والصحهيان
وغيرهمححا حرا ًمححا ،فمتححى احتححيج نلححى رتححال رححد يعمهححم مثححلو الرمححي بححالمنجنيق
والتهييححت بالليححل جححاز ذل ح  ،كمححا جححاء فححي السححنة فححي حصححار الطححا

ورمححيهم

بالمنجنيق.
وكححذل «مسححولة التتححر » التححي ذكرهححا الفقهححاء ،فححنن الجهححا ،هححو ،ف ح فتنححة
الكفر ،فيحصل فيها محن المضحرة محا هحو ،وههحا ،ولهحذا اعفحق الفقهحاء علحى أهحه
متححى لححم يمكححن ،ف ح الضححرر عححن المسححلمين نال بمححا يفض حي «نلححى» رتححل أول ح
المتتر

بهم جاز ذل  ،ونن لم يخ الضرر لكن لم يمكن نال بمحا يفضحى نلحى

رتلهم ففيه روالن.
وأما الراب و فمثحل أكحل الميتحة عنحد المخمصحة ،فحنن األكحل حسحنة واجهحة ال
يمكحححن نال بهحححذه السحححي ة ومصحححلحتها راجححححة ،وعكسحححه الحححدواء الخهيحححث ،فحححنن
مضحرعه راجحححة علحى مصححلحته محن منفعححة العحالي ،لقيححام غيحره مقامححه ،وألن
الهرء ال يتيقن به ،وكذل شرب الخمر للدواء.
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فتهين أن السي ة عحتمل في مورعينو ،ف ما هو أسوأ منهحا ،نذا لحم عحدف نال
بها ،وعحصل بما هو أهف من عركها نذا لم عحصل نال بهحا .والحسحنة عتحرم فحي
مورححعينو نذا كاهححت مفوعححة لمححا هححو أحسححن منهححاو أو مسححتلزمة لسححي ة عزيححد
مضرعها على منفعة الحسنة .هذا فيما يتعلق بالموازهات الدينية.
وأمححا سححقوط الواجححب لمضححرة فححي الححدهيا ،ونباحححة المحححرم لحاجححة الححدهيا،
كسحقوط الصححيام ألجحل السححفر ،وسحقوط محظححورات اإلححرام وأركححان الصححالة
ألجحل المحرح .فهحذا بحاب آخححر يحدخل فحي سحعة الححدين ورفح الححري الحذ رححد
عختلح

فيححه الشححرا  ،بخححال الهححاب األول فححنن جنسححه ممححا ال يمكححن اخححتال

الشرا فيه ،ونن اختلفت في أعياهه ،بل ذل

ابت في العقحل ،كمحا يقحالو لحيس

العارل الذ يعلم الخير من الشر ،ونهما العارحل الحذ يعلحم خيحر الخيحرين وشحر
الشرين ،وينشدو
ونهما الغالب في هذه األشياء فسا ،النية والعمل ،أما النيحة فهقصحده السحلطان
والمال ،وأمحا العمحل فهفعحل المحرمحات وبتحرم الواجهحات ،ال ألجحل التعحارح
وال لقصد األهف واألصلح.
م الوالية ونن كاهت جا زة أو مستحهة أو واجهة ،فقد يكون في حق الرجحل
المعححين غيرهححا أوجححب ،أو أحححب ،فيقححدم حين ححذ خيححر الخيححرين وجوبححا عححارة،
واستحهابًا أخرى.
ومن هذا الهابو عولى يوس

الصديق على خحزا ن األرح ،لملح مصحر،

كفحارا( )125كمحا
بل ومسولته أن يجعله على خزا ن األرح ،وكحان هحو ورومحه
ً

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )125وهححذا يححدل علححى جححواز عححولي المسححلم المنصححب السياسححي أو اإل،ار فححي ،ولححة كححافرة،
بالشروط التي ذكرهاها.
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رال ععالىو { َولَ َ ۡل جَو ََكُمۡ يُ

ت إَ َتو ِو ۡل ُمۡ إِي ٖ دَخ ِمتَّىو جَىو ََكُم ِۡى ِن}
ُفُ ِمل َ ُۡ ُ ِۡ ۡٱلَُ ِ َٰنَ ِ

ص ِىَُُي ِ ٱلس ۡ
ِىه ِل ََأ َ ۡلَۡ ٞ
ىوب ُّم َاَ ِر ُى نَ َِ ۡ ىرّ أ َ ِِ
اآلية [غحافرو  ،]34ورحال ععحالى عنحهو { َٰيَ َٰ َ
ىول َ 39مىىو ت َ ۡعُُىل ُونَ ِمىىل دُوعِى ِن إِ ََّّل أ َ ۡ ى َتوَ َ ى َّت ۡ ُ ُت َۡو أَعى ُمۡ َو ََاَۡىىو ُ كُم}
ٱ ََّّللُ ۡٱل َٰ َ ِكىل ُ ۡٱل َ ََّى ُ

اآلية

[يوسح

و  .]40 ،39ومعلوم أهه م كفرهم ال بد أن يكون لهم عا،ة وسنة في

رححهف األمححوال وصححرفها علححى حاشححية الملح وأهححل بيتححه وجنححده ورعيتححه .وال
عكون عل جارية على سنة األههيحاء وعحدلهم ،ولحم يكحن يوسح يمكنحه أن يفعحل
كل ما يريد ،وهو محا يحراه محن ،يحن هللا ،فحنن القحوم لحم يسحتجيهوا لحه ،لكحن فعحل
الممكن من العدل واإلحسان ،وهال بالسلطان من نكرام المؤمنين من أهحل بيتحه
ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذل  ،وهذا كله ،اخل في روله ععالىو {إَٱت َّ ُ اْ َّ
ٱَّللَ

َمو ٱ ۡ َ ََّٰ ۡع ُمۡ } [التغابنو .]16
فنذا از،حم واجهان ال يمكن جمعهما فقدم أوكدهما ،لحم يكحن اآلخحر فحي هحذه
الحال واجهًا ،ولم يكن عاركه ألجل فعل األوكد عارم واجب في الحقيقة.
وكذل نذا اجتم محرمان ال يمكن عرم أعظمهما نال بفعل أ،هاهما ،لم يكن
فعل األ،هى في هذه الححال محرمحا فحي الحقيقحة ،ونن سحمي ذلح عحرم واجحب،
وسمي هذا فعل محرم باعتهحار اإلطحالب لحم يضحر ،ويقحال فحي مثحل هحذاو عحرم
الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة ،أو للضرورة ،أو لدف محا هحو
أحرم.
وهذا باب التعحارح بحاب واسح جحدًا ،ال سحيما فحي األزمنحة واألمكنحة التحي
هقصت فيها آ ار النهوة وخالفة النهوة ،فنن هذه المسا ل عكثر فيها ،وكلما از،ا،
النقل از،ا،ت هذه المسا ل .ووجو ،ذل من أسهاب الفتنة بين األمحة ،فنهحه نذا
اختلطححت الحسححنات بالسححي ات ورح االشححتهاه والححتالزم ،فححوروام رححد ينظححرون نلححى
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الحسححنات فيرجححححون هحححذا الجاهححب ونن عضحححمن سحححي ات عظيمححة ،وأرحححوام رحححد
ينظحرون نلححى السححي ات فيرجحححون الجاهحب اآلخححر ونن عححرم حسححنات عظيمححة،
والمتوسطون الذين ينظرون األمرين.
فينهغي للعالم أن يتدبر أهواع هذه المسا ل ،ورد يكون الواجب فحي بعضحها -
كمحا بينتحه فيمححا عقحدم  -العفحو عنححد األمحر والنهحي فححي بعحف األشحياء ال التحليححل
واإلسححقاط .مثححل أن يكححون فححي أمححره بطاعححة فعححل لمعصححية أكهححر منهححا ،فيتححرم
األمر بها ،فعا لوروع عل المعصية ،مثل أن عرف محذهها نلحى ذ سحلطان دحالم
فيعتد عليه في العقوبة ما يكون أعظم رر ًرا محن ذههحه ،ومثحل أن يكحون فحي
ههيه عن بعف المنكرات عرم لمعرو

هو أعظم منفعة من عرم المنكرات،

فيسكت عن النهي خوفًا أن يستلزم عرم ما أمر هللا بحه ورسحوله ممحا هحو عنحده
أعظم من مجر ،عرم ذل المنكر( .)126اهـ.

***

ـــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــ

( )126مختصر من مجموع فتاوى شي اإلسالم ابن عيمية (جـ 30ص.)61 - 48
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عرشيح غير المسلمين للمجالس النيابية
ن  -هرجو أن عتفضلوا باإلجابة عن هذا السؤال المهم والخطير في الحيحاة
السياسية ،في دل ،ولة نسالمية علتزم بوحكام اإلسالم ،وعطهيق شريعته.
هححذا السححؤال يقححولو هححل يجححوز لغيححر المسححلمين ممححن يعيشححون ،اخححل «،ار
اإلسالم» وبالتعهير المعاصرو ،اخل «الدولحة اإلسحالمية»  -هحل يجحوز لهحم أن
يرشححححوا أهفسحححهم للمجحححالس النيابيحححة أو الشحححورية ،بمعنحححيو هحححل يمكنحححون محححن
الترشحححيح؟ ونذا مكنحححوا منحححه هحححل يجحححوز للمسحححلمين أن ينتخهحححون ويعطحححوا لهحححم
أصواعهم أو يعتهر ذل حرا ًما؛ ألهه عولية لغير المسلم على المسلم ،وهللا ععالى
يقولو { َولَل يَ ۡه َع َ َّ
ٱَّللُ ِل ِۡ َٰ َم ِا ِريلَ َمَِ ۡٱل ُت ۡؤ ِمنِ لَ َ ُِ } [النساءو .]141

هذا ما أفتى به بعف اإلخوة الذين سولناهم في هذا األمر.
وربما يعتهره الهعف من والء المسلم لغير المسلم ،وهللا ععالى رد ههحى عحن
هذا الوالء أو هذه المواالة ،في آيات عدة في كتاب هللا ،مثحل رولحه سحهحاههو { ََّّل
َٰ
ٱَّلل
س ِمىلَ َّ ِ
ون ۡٱل ُت ۡىؤ ِم ِن فلَ َو َمىل َي ۡا َعى ۡ اَ ِلىخَ إََِى ۡ َ
َي َّ ِِ َِ ۡٱل ُت ۡؤ ِمنُ نَ ۡٱل َٰ َم ِا ِىريلَ أ َ ۡو ِل َىو ََ ِمىل د ُ ِ
َّلل
صى ُر} [آل عمحرانو
إِي ٖ َۡيَ إِ ََّّل أَن ت َ َّ ُ اْ ِم ۡنَُمۡ ت ُ َ َٰىة َويََُُ ُِلكُ ُم ٱ ََّّللُ عَ ۡا َ
س َّللۥنُ َوإِلَى َّ ِ
ٱَّلل ۡٱل َت ِ
م ىلُوَّ كُمۡ أ َ ۡو ِل َىىو ََ
م ىل ُ ِوي َو َ
 ،]28ورولححه عححز وجححلو { َٰيَأَيُّ ََىىو ٱلَّ ى َِيلَ ََا َمنُ ى اْ ََّل ت َ َّ ِِىىَُواْ َ
ۡ
ۡ
ۡ
َىق ي ُِۡ ِرجُى نَ ٱلرَّ ُى َِۚ َوإِيَّىوكُمۡ أَن
تُِ ُ نَ إِلَ ۡ َِم ِۡٱل َت َ دَّ ِ َو َ ۡل َكاَ ُرواْ ِۡ َتو جَىو ََكُم ِمىلَ ٱلُ ِ
ٱَّلل َل ِۡ ُممۡ ِإن ُكن ُمۡ َِ َر ۡج ُمۡ ِج َٰ ََلا إِي َ ُِ ِِي َو ۡٱۡ ِ َوو ََ َم ۡرضَىوتِ إي تُسِىرُّ ونَ ِإ َلى ۡ َِم
ت ُ ۡؤ ِمنُ اْ ِۡ َّ ِ
ِۡ ۡٱل َت َ دَّ ِ َوأَعَو أ َ ۡمَِ ُم ِۡ َتو أ َ ِۡاَ ۡ ُمۡ َو َمو أ َ ۡمَِن ُ ۡإم َو َمل يَ ۡاعَ ِۡنُ ِمىنمُمۡ إَ َ ۡىل ضَى َّ َى َ ا ََ ٱلسَّىُِ ِ }

[الممتحنةو .]1
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نن هذا األمر يشوبه الغموح ،وععتريه التهاسات شتى في أذهان كثيحر محن
الملتححزمين باإلسححالم ،وال سححيما بححين الشححهاب .وهححو يتطلححب مححن أهححل الفقححه -
وخصوصححا الححذين يتهنححون مححنهج الوسححيطة اإلسححالمية  -أن يعطوهححا الجححواب
الصحححيح مؤيححدا بو،لتححه الشححرعية المقنعححة ،حتححى ال هضححي بححين نفححراط الغححالة
المتشد،ين ،وعفري المقصرين المتسههين.
سد ،هللا خطاكم ،وهف بكم أبناء اإلسالم في كل مكان.
مهت مة مل الُُوب التسِم الو ل
جـ  -الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلحى آلحه وصححهه ومحن
وااله.
أما بعد ...
فححنن آفححة كثيححر مححن الدارسححين ،وخصوصححا فححي جيححل الشححهابو التسححرع فححي
الفتوى في األمور الكهيرة والخطيرة ،رهحل التحوهي والمراجعحة ،والمشحاورة مح
أهل العلم ،ممن هم أكهر منهم سنا ،أو أرس منهم ردما ،وهذا رحد يجعلحه يححرم
الحالل أو يحلل الحرام ،أو يسق الواجهات ،أو يررحى بحهعف المسحتحهات نلحى
الواجهات ،أو يصعد بهعف المكروهات نلحى المحرمحات .أو بحهعف الصحغا ر
نلححى الكهححا ر .ورححد هجححد بعححف هححؤالء يعسححرون مححا يسححر هللا ،أو يعقححدون مححا
«بسطه» الشرع ،أو يضحيقون علحى النحا

فيمحا وسح هللا فيحه .وهحو محا أهكحره

النهححي صححلى هللا عليححه وسححلم علححى بعححف الصحححابة ررححي هللا عنه حت ،حححين
عسرعوا فوفتوا بما لم يعلموا ،وعسههت فتحواهم فحي رتحل مسحلم بغيحر ححق .وذلح
ححححين أصحححابت رجحححال جراححححة ،حححم أصحححابته جنابحححة ،فوفتحححاه هحححؤالء بضحححرورة
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االغتسال ،فاغتسل الرجل ،فتفارمت الجراحة ،ومحات! وبلح ذلح النهحي صحلى
هللا عليحه وسححلم  ،فقححالو « ِى ى ى َِم

ۡى

ىىأل ا إا لىىم يعِتى ا؟ إ عتىىو

ٖاوَ العي السؤاِۚ إعتو كون يما ن أن يعصۡ مِ جركن وي تم .» ...
وال هعجححب نذا وجححدها مححن يحححرم عرشححيح غيححر المسححلمين لححدخول المجلححس
النيحابي أو مجلحس الشححعب أو مجلحس الشححورى  -أو غيحر ذلح محن التسححميات -
ويحححرم نعطححاءهم أصححوات المسححلمين فقححد وجححدها مححن يحححرم علححى المسححلمين
ذواعهحمو أن يرشحححوا أهفسحهم لهححذه المجححالس! وحجحتهم فححي ذلح و أن مححن رشححح
هفسه لهذه النيابة ،فقد طلب الوالية لنفسحه ،وطالحب الواليحة ال يحولي ،كمحا جحاء
في الحديث الصحيح أن النهحي صحلى هللا عليحه وسحلم رحالو «إعىو َّل عى لي ۡىَا
اۡلمر أكلا ألن أو كر

مِ ن» ورال لعهد الحرحمن بحن سحمرةو «َّل تسىأِۚ

ال َّلية أو االمول إ عخ إن أل َو وكِىت إل َىو وأن لىم تسىألَو أمنىت
مِ َو» فنذا كان هؤالء يمنعون المسلم من عرشيح هفسه ،فال عجب أن يمنعوا
غيححر المسححلمين مححن هححذا الترشححيح .والححذ أراهو أن هححذه النيابححة عححن جححزء مححن
الشعب في ،ا حرة معينحة أو التمثيحل لحه ،ال يعتهحر محن بحاب اإلمحارة أو الواليحة،
التححي ذم الحححديث الشححري

طلههححا أو الحححرص عليهححا .فالنا ححب لححيس أميححرا وال

وزيرا ،وال واليا ،بل هو يمثل ،ا رعه في هذا المجلس الذ يقوم على محاسحهة
األمراء والحوالة والحوزراء .ولهحذا هحو يحاسحب وال يحاسحب ،ألهحه ال يوجحد محا
يليه ويحاسب عليه.
ححم هححو يسححاهم فححي التشححري لألمححة فيمححا لححيس فيححه هححل محكححم ،وذل ح فححي
«منطقة العفو» التي ليس بها أ هل ،أو ما فيه هل دني محتمحل فحي هوعحه
أو ،اللته أو فيهما .ونذا كان غير المسلمين محن «أهحل ،ار اإلسحالم» وبحالتعهير
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الحديث «مواطنين» في الدولة اإلسالمية ،فال يوجد ماه شرعي لتمكينهم محن
،خححول هححذه المجححالس ليمثلححوا فيهححا بنسححهة معينححة ،مححا ،ام المجلححس ف حي أكثريتححه
الغالهححة مححن المسححلمين .وكمححا رلنححا فححي شححون عرشححيح المححرأة ونعطا هححا أصححوات
المسلمين والمسلماتو نن هذا ال حري فيه ما ،امت األغلهية للرجالو هقوله فحي
شحون األرليحة محن غيححر المسحلمين ،التحي ععحين فححي المجتمح اإلسحالمي ،ويححرى
الفقهححاءو أن لهححا مححا للمسححلمين ،وعليهححا مححا علححيهم ،وأن القححرآن الكححريم رححالو { ََّّل
َٰ
يَ ۡىنَ ََٰىمُ ُم َّ
ِيل َولَىىمۡ ي ُِۡ ِرجُى كُم ِمىىل ِد َٰيَ ِىركُمۡ أَن تََُىىرُّ وُۡمۡ
َىل ٱلَّى َِيلَ لَىمۡ يُ َ ُِِى كُمۡ إِىي ٱلىل ِ
ٱَّللُ م ِ
َوت ُ ۡ س ُ
ٱَّلل ي ُُُِّۡ ۡٱل ُت ۡ س َِِّٰ لَ } [الممتحنةو .]8
َِّٰ اْ ِإ َل ۡ َِ ۡإم ِإ َّن َّ َ

ومن برهم واإلرساط نليهمو أن يمثلوا فحي هحذه المجحالس ،حتحى يعهحروا عحن
مطالب جماعتهم ،كما يعهر النساء عن مطالب جنسحهن ،وأال يشحعروا بالعزلحة
عن بني وطنهم ،ويستغل ذل أعداء اإلسالم والمسحلمين ،ليغرسحوا فحي رلحوبهم
العداوة والهغضاء للمسلمين .وفي هذا ما فيه من رحرر وخطحر علحى مجمحوع
األمة مسلمين وغير مسلمين.
ورد أجاز المسلمون خالل العصور المختلفة ،أن يتولى غيحر المسحلمين محن
أهل الذمةو وزارة التنفيذ ،وعر

كثير من الوزراء فحي الدولحة العهاسحية ،ولحم

ينكر عليهم أحد من العلماء ذل  ،نال نذا طغحوا وعجهحروا علحى المسحلمين ،وهحو
ما حدن كثيرا لألس  .ولم يذهب فقيه معتهر نلى من هؤالء من الحوزراة ومحا
يشههها بحجحةو أن ال واليحة لكحافر علحى مسحلم .ألن المسحلمين هحم الحذين ولحوهم
هذا المنصب بمقتضى عوجيهحات ،يحنهم .فهحم أوليحاء فحي وزارعهحم أو واليحتهم،
ولكن عحت الوالية العامة للمسلمين.
كما شرع اإلسالم للمسلم أن يتزوي الكتابية ،فتصهح ربحة بيتحه ،وأم أوال،ه.
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وهححذا يعطيهححا رححدرا مححن الواليححة والمسحح ولية علححى الهيححت واألوال ،،كمححا فححي
الحديث المتفق عليه عن ابن عمرو «كِمم لاع وكِمم مسىئ ِۚ مىل لم ىن.
وإ ن :والترأ لام ة إي ۡ ت ووجَو وۡي مسئ لة مل لم َو» .ولكحن
والية المرأة ورعايتهحا فحي بيتهحا عقعحان عححت رعايحة الرجحل وواليتحه ،وعححت
الوالية العامة للمجتم المسلم.
أمححا ،عححوى بعضححهم المن ح مححن عمكححين غيححر المسححلم مححن عضححوية المجلححس
النيابي ،بوهه ،اخل في مواالة غير المسلمين ،وهي منهي عنها بشدة فحي كتحاب
هللا .فنقول لهؤالءو يجب علينحا  -لكحي يكحون حكمنحا صححيحا  -أن هححد ،معنحى
المواالة المحرمة ،فنن عحديد المفاهيم أمحر رحرور إلصحدار األحكحام ،حتحى
ال عختل األمور ،وعضطرب الموازين.
لقححد فهححم بعححف النححا

مححن اآليححات الناهيححة عححن مححواالة غيححر المسححلمين،

والمححذرة منهحاو أههححا عحدعو نلححى الجفحوة والقطيعحة والكراهيححة لغيحر المسححلمين،
ونن كاهوا من «أهل ،ار اإلسالم» والموالين للمسحلمين المخلصحين لجمحاعتهم،
والمشاركين لهم في المواطنحة ،والحوارفين معهحم فحي صح واححد فحي مواجهحة
المعا،ين والمعتدين.
والحححق أن الححذ يتومححل اآليححات المححذكورة عححومال فاحصححا ،ويححدر

عححواري

هزولها وأسهابه ومالبساعه يتهين له ما يوعيو
ً
أوالو نن النهي الذ عضحمنته اآليحات ،نهمحا هحو عحن اعخحاذ المخحالفين أوليحاء
بوصفهم جماعة متميحزة بحدياهتها وعقا حدها وأفكارهحا وشحعا رها ،أ بوصحفهم
يهححو،ا أو هصححارى أو مجوسححا أو هحححو ذل ح  ،ال بوصححفهم جيراهححا أو زمححالء أو
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مواطنين .والمفروح أن يكون والء المسلم لألمة المسحلمة وححدها ،ومحن هنحا
ون ۡٱل ُت ۡىؤ ِمنِ لَ } كمحا
جاء التحذير في عد ،من اآليات من اعخحاذهم أوليحاءو { ِمىل د ُ ِ
ون ۡٱل ُت ۡىؤ ِم ِن فلَ َو َمىل يَ ۡاعَى ۡ
في روله ععالىو { ََّّل يَ َّ ِِ َِ ۡٱل ُت ۡؤ ِمنُ نَ ۡٱل َٰ َم ِا ِريلَ أ َ ۡو ِل َو ََ ِمىل د ُ ِ
َٰ
ٱَّلل إِي ٖ َۡيَ ِإ ََّّل أَن ت َ َّ ُ اْ ِم ۡنَُمۡ ت ُ َ َٰىة} [آل عمحرانو َٰ { ،]28يَأَيََُّىو ٱ َّلى َِيلَ
س ِملَ َّ ِ
اَ ِلخَ إََِ ۡ َ
مَِى ۡ مُمۡ
َّلل َ
ون ۡٱل ُت ۡىؤ ِم ِن إلَ أَت ُ ِريىل ُونَ أَن ت َ ۡه َعُِى اْ ِ َّ ِ
ََا َمنُ اْ ََّل ت َ َّ َُِِواْ ۡٱل َٰ َم ِا ِريلَ أ َ ۡو ِل َو ََ ِمىل د ُ ِ
ُۡىىِ َٰ َ
مىىىََاۡو أ َ ِل تىىو  138ٱلَّىىى َِيلَ
ِىىر ۡٱل ُت َٰنَ ِا ِىى لَ ِۡىىىأ َ َّن لََُىىمۡ َ
َّٰنو ُّمُِ نىىو} [النسحححاءو ِ َُۡ{ ،]144
ون ۡٱل ُتى ۡىؤ ِم ِن إلَ أَيَ ُۡ َوُى نَ ِمن ىلَُۡ ُم ۡٱل ِعى َّىت َ إَ ى ِ َّن ۡٱل ِعى َّىت َ ِ ََّّللِ
يَ َّ ِِىىَُونَ ۡٱل َٰ َم ِاى ِىريلَ أ َ ۡو ِل َىىو ََ ِمىىل د ُ ِ

ج َِت عىىىو} [النسحححاءو  ]139 ،138أ أهحححه يتحححو ،،نلحححيهم ويتقحححرب لهحححم علحححى حسحححاب
جماعته .وال يررى هظام ،يني وال ورعي ألحد من أعهاعحه أن يحدع جماعتحه
التي ينتسب نليها ،ويعين بها ،ليجعحل والءه لجماعحة أخحرى محن ،وههحا .وهحذا
ما يعهر عنه بلغة الوطنية بالخياهة.
الوع و :نن الموا،ة التي ههت عنهحا اآليحات ليسحت هحي محوا،ة أ مخحال

فحي

الدين ،ولو كان سل ًما للمسحلمين وذمحة لهحم ،نهمحا هحي محوا،ة محن آذ المسحلمين
وعا،اهم وحاربهم ،وبلغة القرآنو حا ،هللا ورسوله .ومما يدل لذل و
ىٱَّلل َو ۡٱل َ ى ۡ ِِ ۡٱۡل ِِى ِىر
أ -رولححه ععححالى فححي سححورة المجا،لححةو { ََّّل ت َ ِه ىل ُ َ ۡ مىىو ي ُۡؤ ِمنُ ى نَ ِۡى َّ ِ
يُ ى َ ادُّونَ َم ۡ
ٱَّلل َو َل ُ ى َلنُ} [المجا،لححةو  ]22ومحححا،ة هللا ورسححوله ليسححت
ىىل كَىىودَّ َّ َ

مجححر ،الكفححر بهمححا ،بححل محاربتححه ،الورححو

فححي وجههححا ،ونيححذاء أهلهححا،

والتصد لها بكل سهيل.
ب -رولححه ععححالى فححي مسححتهل سححورة الممتحنححةو { َٰيَأَيُّ ََىىو ٱلَّ ى َِيلَ ََا َمنُ ى اْ ََّل ت َ َّ ِِىىَُواْ
ۡ
ۡ
ۡ
َىق
مل ُ ِوي َو َ
َ
مل ُوَّ كُمۡ أ َ ۡو ِل َو ََ تُِ ُى نَ إِلَى ۡ َِم ِۡىٱل َت َ دَّ ِ َو َ ۡىل َكاَ ُىرواْ ِۡ َتىو جَىو ََكُم ِمىلَ ٱلُ ِ
ٱَّلل َل ِۡ ُممۡ } [الممتحنةو .]1
ي ُِۡ ِر ُج نَ ٱلرَّ ُ َِۚ َوإِيَّوكُمۡ أَن ت ُ ۡؤ ِمنُ اْ ِۡ َّ ِ
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فاآليححة ععلححل عحححريم المححواالة  -أو اإللقححاء بححالمو،ة نلححى المشححركين  -لححيس
بمجر ،كفحرهم باإلسحالم ،بحل بحومرين مجتمعحينو كفحرهم باإلسحالم ،ونخحراجهم
للرسول والمؤمنين من ،يارهم بغير حق.
َٰ
جـ -روله ععالى في هفس السورةو { ََّّل يَ ۡنَ ََٰىمُ ُم َّ
ِيل
ٱَّللُ م َِل ٱلَّى َِيلَ لَىمۡ يُ َ ُِِى كُمۡ إِىي ٱلىل ِ
ِىَّٰ لَ 8
ٱَّلل ي ُُِىُّۡ ۡٱل ُت ۡ س ِ
َولَمۡ ي ُِۡ ِر ُج كُم ِمل ِد َٰيَ ِركُمۡ أَن تََُرُّ وُۡمۡ َوت ُ ۡ سَُِّٰ اْ إِلَ ۡ َِ ۡإم إِ َّن َّ َ
َٰ
ا ََى ُىرواْ
ِيل َوأ َ ِۡ َر ُج ى كُم ِمىىل ِد َٰ َيى ِىركُمۡ َو َٰ َ
ِإعَّ َتىىو َيى ۡىنَ ََٰىمُ ُم َّ
ٱَّللُ َ
ىل ٱلَّ ى َِيلَ َ َُِى كُمۡ ِإىىي ٱلىىل ِ
مى ِ
اجمُمۡ أَن ت َ َ لَّى ۡ ُۡ ۡإم َو َمىل يَ َى َ لََُّمۡ إَأُوْ َٰلَئِىخَ ُۡى ُم َٰ َّ
ٱلم ِِ ُتى نَ } [الممتحنححةو ]9 ،8
َ
مَِى َٰ إِ ِۡ َىر ِ

فقسم المخالفين في الدين نلى فريقينو فريق كان سحل ًما للمسحلمين لحم يقحاعلهم
في الدين ولم يخرجهم من ،يارهم ،فهؤالء لهم حق الهر واإلرساط نليهم.
وفريق اعخذوا مور

العداوة والمحا،ة للمسحلمين  -بالقتحال أو اإلخحراي محن

الححديار ،أو المظححاهرة والمعاوهححة علححى ذلحح  -فهححؤالء يحححرم مححواالعهم .مثححل
مشركي مكة الذين ذاب المسلمون على أيديهم الويالت .ومفهوم هذا الحنل أن
الفريق اآلخر ال عحرم مواالعه.
الولالىو :نن اإلسحالم أبححاح للمسحلم التححزوي محن أهحل الكتححاب ،والحيحاة الزوجيححة
يجححب أن عقححوم علححى السححكون النفسححي والمححو،ة والرحمححة ،كمححا ،ل علححى ذل ح
سمُمۡ أ َ ۡو َٰ َوجىو ِل َ ۡسىمُنُ اْ إِلَ ۡ ََىو
القرآن في روله ععالىو { َو ِم ۡل ََا َٰيَ ِ ِن أ َ ۡن ََِِقَ لَمُم ِم ۡل أَعاُ ِ

َو َجعَ َ َۡ ۡ نَمُم َّم َ دَّ َو َل ۡك َتة} [الرومو.]21
وهذا يدل على أن موا،ة المسلم لغيحر المسحلم ال ححري فيهحا ،وكيح ال يحوا،
الرجل زوجتحه وشحريكة حياعحه نذا كاهحت كتابيحة؟ وكيح ال يحوا ،أصحهاره ورحد
رال ععحالىو

ص ۡىَرا} [الفررحانو]54
{وُۡى َ ٱلَّىَِي ََِِىقَ ِمىلَ ۡٱل َتىو َِ ََُۡىرا إَ َه َعَِى ۥنُ عَ َ
َ
سىُو َو ِ
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ال يوا ،الولد جده وجدعه وخاله وخالتحه ،وال يصحل أرححامهم ،نذا كاهحت

أمححه ذميححة؟ وكححذل أوال ،األخححوال والخححاالت ،فهححم مححن (ذو القربححى) الححذين
أوجب القرآن وأكدت السنة حقورهم.
لاۡعو :نن الحقيقة التي ال ش فيها أن اإلسالم يؤكحد نعحالء الرابطحة الدينيحة
على كل رابطحة سحواها ،سحواء أكاهحت رابطحة هسحهية أم نرليميحة أم عنصحرية أم
طهقية ،فالمسلم أخو المسلم ،والمؤمنون نخوة ،والمسحلمون أمحة واححدة ،يسحعى
بحذمتهم أ،هحاهم ،وهحم يحد علحى مححن سحواهم ،والمسحلم أرحرب نلحى المسحلم مححن أ
كافر بدينه ،ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه.
وهذا ليس في اإلسالم وحده  ...بل هي طهيعة كل ،يحن ،وكحل عقيحدة ،ومحن
ررأ اإلهجيل وجده يؤكد هذا المعنى في أكثر من مور .
ولكن ينهغي أن يعلمو أن هنام ألواهحا محن األخحوة يعتحر بهحا اإلسحالم غيحر
األخوة الدينيحة .فهنحام األخحوة الوطنيحة ،واألخحوة القوميحة ،واألخحوة اإلهسحاهية.
ومن هنا وجدها القرآن يقولو {كََََّۡ ۡت َ ۡ ُِ عُ َ ۡٱل ُت ۡر َ ِِ لَ  105إِ ۡا َو َِۚ لََُىمۡ أ َ ُِى ُۡمۡ
عُ ّ
َ أ َ ََّل ت َ َّ ُ نَ } [الشعراءو { ،]106 ،105كََََّۡ ۡت َ ۡ ُِ لُى ط ۡٱل ُت ۡر َى ِِ لَ ِ 160إ ۡا َىو َِۚ لََُىمۡ
أ َ ُِ ى ُۡمۡ لُ ى طّ[ }...الشححعراءو ،160و  ،]161وفححي «عححا »،رححالو { ِإ ۡا َىىو َِۚ لَ َُىىمۡ أ َ ُِىى ُۡمۡ
صى ِِ ّ } [الشححعراءو
ُۡى د ّ} [الشحعراءو ،]124أو فحي « محو »،رححالو {إِ ۡا َىو َِۚ لََُىمۡ أ َ ُِى ُۡمۡ َٰ َ

 ]142فو هححت لهححؤالء الرسححل األخححوة ألرححوامهم مح عكححذبيهم لهححم ،وكفححرهم بهححم،
فهي ليست أخوة ،ينية ونهما هي أخوة رومية.
وفي الحديث الذ رواه أحمد عحن زيحد بحن أررحم «أهحا شحهيد أن العهحا ،كلهحم
نخوة» فهذه أخوة بشرية .فال غرو أن عكون بين المسلمين واألرهاط فحي مصحر
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أخوة ودنيحة ،وكحذل بحين المسحلمين والمسحيحيين فحي لهنحان وسحورية واألر،ن
أخوة وطنية ،وبين المسلمين والمسيحيين في الوطن العربي كلهو أخوة رومية.
أما ،عوات الغالة من الفريقين فهي مرفورة ،وهي في الوار رد الوطن
ورحد الحدين كليهمحا ،وال عخححدم نال اعحداء األمحة الححذين يتربصحون بهحا الححدوا ر،
ويريدون أن يمزروها شرممزب .وكل بلد يخترعون له محن الوسحا ل واآلليحات
محا يفححرب بححين أبنا حه .ففححي بعححف األرطحار يثيححرون رضححيةو سحنة وشححيعة ،وفححي
بعضها يثيرون رضيةو عرب وبربر ،أو عرب وأكرا .،وفحي بعضحها يثيحرون
رضححيةو مسححلمين وغيححر مسححلمين .ونذا لححم يجححدوا شححي ًا مححن هححذا فححال بححد أههححم
ىىر َّ ف
ٱَّللُ َو َّ
ىىىر
ٱَّللُ َِ ۡ ُ
سحححيهتكرون شحححي ًا يفحححرب بحححين األم وأخيحححهَ { .ويَ ۡتمُى ُ
ىىرونَ َويَ ۡتمُى ُ
ۡٱل َٰ َت ِم ِريلَ } [األهفالو .]30

***

