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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  المقدمة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا ومـن      
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إلـه  

 ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا[إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
 ونِسـاءً  كَـثريا  رِجالًـا  منهما وبثَّ زوجها منها وخلَق واحدة نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي
 يـا [ )١/النسـاء ( ]رقيبـا  علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ والْأَرحام بِه تساَءلُونَ الَّذي اللَّه واتقُوا
آل ( ]مسـلمونَ  وأَنـتم  إِلَّـا  تمـوتن  ولَـا  تقَاتـه  حـق  اللَّـه  اتقُـوا  َآمنـوا  الَّذين أَيها

 لَكُم يصلح) ٧٠( سديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا[ )١٠٢/عمران
الَكُممأَع رفغيو لَكُم  كُمـوبذُن  ـنمـعِ  وطي  ـ  اللَّـهسروولَه  فَقَـد  ا  فَـاززـا  فَـويمظع[ 

  .)األحزاب(

وشـر األمـور    eأما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هـدي حممـد   
  .حمدثاا وإن ما توعدون آلت وما أنتم مبعجزين

مث أما بعد فقد شـرفنا اهللا ـذا الـدين اإلسـالمي احلنيـف اآلمـر بكـل خـري         
  .)٣٨/األنعام( ]شيٍء من الْكتابِ في فَرطْنا ما[والناهي عن كل شر 

فهو ثوب مفصل على اإلنسان يف كل زمان ومكان ألنه شامل جلميـع جوانـب   
  . احلياة تلك الشمولية اليت تنبعث من العقيدة اإلسالمية

 الْيـوم [فتمت به النعمة العظيمة  eوقد اكتمل هذا الدين يف حياة رسول اهللا 
لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَاما الْإِسين٣/املائدة( ]د(.  

فال حيتاج اإلسالم إىل أديان أخرى تكمله، وال إىل نظم أخرى ترقعه، فقـد بلـغ   
 طيـف اللَّ وهـو  خلَـق  مـن  يعلَـم  أَلَا[غاية الكمال، كيف وقد أنزله إلينا من خلقنا 

بِري١٤/امللك( ]الْخ(.  



 ٢ 

إن سلفنا الذين أخذوا هـذا الـدين بقـوة رفعهـم اهللا ومكـن هلـم يف األرض       
فصاروا أئمة يف كل العلوم وامليادين، لقد كان الغرب ينظر إليهم بكل إعجاب نظر 

  .الساري يف دجى الليل للنجوم يف أفق السماء

خراجك سـيأتيين، فـإن نـزغ    كان اخلليفة يقول للمزن أمطري حيث شئت فإن 
الشيطان يف بعض عبيده كنقفور ملك الروم الذي رفض دفع اجلزية اليت كان يعطـي  

من هارون الرشيد «: سلفه بل وهدد املسلمني، فإن اخلليفة هارون الرشيد يكتب إليه
أمري املؤمنني إىل نقفور كلب الروم، أما بعد فقد قرأت رسالتك يابن الكافرة واخلـرب  

  .»ه دون ما تسمعهما ترا

مث خرج إليه يف جيش عظيم فكانت غزوة مشهودة وفتحا عظيما، ودفع النقفور 
  .)١(ضعف ما كان يدفع سنويا

ــه   ــؤال بعثتـ ــن سـ ــواب عـ   ورب جـ
ــل نشــره    ــن قب ــداء م ــه البي ــيق ب   تض

  

ــام     ــاظرين قتــــ ــه للنــــ   وعنوانــــ
ــام  ــه ختـ ــداء منـ ــض يف البيـ ــا فـ   ومـ

  

ومطبقة لشرع اهللا، كان العتـاة آنـذاك   أيام كانت األمة اإلسالمية مطيعة لرا، 
مطيعني هلا، فهذا اخلليفة هشام الثالث يرسـل إليـه جـورج ملـك فرنسـا وإنكلتـرا       
والنرويج بعثة لتتعلم يف أرض اإلسالم، وترأس البعثة شـقيقته والـيت حتمـل رسـالة     

  .»من خادمكم املطيع جورج«: للخليفة جاء يف آخرها

استعارة مبادئ اآلخرين ونظمهم وأديـام وإمنـا   إن األمة اإلسالمية مل تنتصر ب
  .انتصرت بتمسكها بالدين اإلسالمي وحده

وإن من أعظم الفنت اليت أصابت املسلمني يف هذا العصر هي فتنة الدميقراطية 
الغوغائية اليت تؤله رأي دمهاء النـاس وعـوامهم، وكأـا هـي املشـار إليهـا بقـول        

لدهيماء ال تدع أحـدا مـن هـذه األمـة إال لطمتـه      مث فنتة ا...e :الصادق املصدوق 

                                     
  ٢٥٣: وتاريخ اخللفاء للسيوطي ص ١٠/١٦١انظر البداية والنهاية البن كثري  - ١



 ٣ 

لطمة، فإن قيل انقضت متادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسـي كـافرا، حـىت يصـري     
الناس إىل فسطاطني فسطاط إميان ال نفاق فيه وفسطاط نفاق ال إميـان فيـه، إذا كـان    

   )١(ذلكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد

يف جعل اإلسالميني يتبنون الدعوة إىل الدميقراطيـة  لقد جنح اليهود والنصارى «
ولقد شهدت الساحة اإلسـالمية مـداً لبسـاط املنـاداة     . حبرارة واندفاع الفتين للنظر 

بالدميقراطية ، يقابله احنسار يف الـدعوة إىل تـبين اإلسـالم ؛ وراح اخلطـاب الـدعوي      
  .ذا السراب الالمع اخلادع اإلسالمي لدى كثري من احلركات اإلسالمية يلهث وراء ه

ولقد زين الشيطان لكثري من املسلمني زخرف الدميقراطية ، وأومههـم أن دعـوم    
للدميقراطيــة ال تتعــارض مــع دعــوم إىل اإلســالم ، ومــن هنــا ، انــربى كــثري مــن 
اإلسالميني للمشاركة يف اللعبة الدميقراطية مدعني أـا الطريـق األمثـل واألفضـل     

عند بعضـهم الطريـق الوحيـد ، للوصـول إىل احلكـم باإلسـالم ، وأن       واألحسن ، و
اإلسالم ال ميكن تطبيقه إال من خالل االس النيابية املنتخبة بإدارة شعبية ، بزعمهم 

 وهكذا راح اإلسالميون ينفقون أمواهلم بسخاء عجيب لدعم محالم االنتخابية ، ! !
العتيد  ة مأرب وصوهلم إىل كراسي السموظِّفني شعارات اإلسالم وتطبيقه يف خدم

  .)٢(»! !، وقد تكشفت النتائج عن أمور خمزية 

لقد سارع كثري من املسلمني إىل الدميقراطيـة يغازلوـا وخيطبـون ودهـا، وقـد      
  .غرهم زخرفها واخندعوا ببهرجها

فأردت من خالل هذا البحث هتك أستارها، وكشف أسرارها، فإذا هـي علـى   
ثيب مشطاء ذا أنف هائل، وعقل زائل، ولعاب سائل، وشق مائل، بل  حقيقتها عجوز

امرأة بغي ال تثبت مع زوج، إمنا ختطب األزواج ليستحسنوها، السري يف ظلها سري يف 
أرض مسبعة، والسياحة فيها سياحة يف غدير التمساح، املفـروح بـه منـها هـو عـني      

  .من أفراحهااحملزون عليه، آالمها متولدة من لذاا، وأحزاا 
                                     

  ).٩٧٤(احلاكم والذهيب واأللباين يف الصحيحة وصححه  ٢/١٣٣وأمحد  ٤/٤٦٧واحلاكم ) ٤٢٤٢(أبو داود  - ١
  ٩٦ص) ١١٩(جملة البيان العدد - ٢



 ٤ 

  يف حســن وجههــا تــدلل كاحلســناء  
ــه    ــري ننالـ ــعى خلـ ــا نسـ ــرى أننـ   نـ

 

  ولكنــــها يف قــــبح أفعاهلــــا أفعــــى 
  وقــد وطئــت أقــدامنا حيــة تســعى    

 

تزخرفت بالشـهوات ألعـني الطمـاع، فغـض الطـرف عنـها الـذين يؤمنـون         
  .بالغيب، ووقع تابعوها يف بيداء احلسرات

الرجوع إىل دين اهللا واالبتعـاد   يف إمنا هيفهال علم هؤالء أن سعادم املنشودة 
إن السعيد ملن جنب الفنت، إن السعيد ملن جنب e :عن هذه الفنت كلها، فقد قال 

   )١(الفنت، إن السعيد ملن جنب الفنت وملن ابتلي فصرب

  وقد رتبت هذا البحث على متهيد وثالثة أبواب

  :ويشتمل التمهيد على أربعة مسائل

قبل القول والعمل، الذي أردت من خالله الدعوة إىل تعلم وجوب العلم  -١
  .يف كل أمر قبل اإلقدام عليه حكم اهللا تعاىل

وجوب اإلفتاء بالراجح وهو تنبيه على أن احلجة إمنا هي كتـاب اهللا وسـنة    -٢
  .وليس بقول اجلماعة الفالنية أو العامل العالين eرسوله 

حـىت يعلـم املسـلم أنـه لـيس      : العباد بيان وفاء الشريعة اإلسالمية حباجة -٣
  .حباجة إىل منهج آخر دميقراطيا كان أم دكتاتوريا أم غري ذلك

ليعرف القـارئ بـذلك أننـا ال    : الفرق بني التكفري املطلق وتكفري املعني -٤
  إخل... نكفر كل من دخل يف الدميقراطية، فقد يكون عاملا متأوال، أو جاهال معذورا

  :وفيه ثالثة فصول: لدميقراطيةالباب األول حقيقة ا

  .تعريف الدميقراطية وبيان تارخيها وصور تطبيقها وتسمياا الشرعية -١
                                     

وأبـو نعـيم يف احلليـة     ٢٥٣-٢٠/٢٥٢وسنده على شرط مسلم ورواه أيضـا الطـرباين يف الكـبري    ) ٤٢٦٤(أبو داود  - ١
١/١٧٥.  



 ٥ 

  .أركان الدميقراطية وأسسها -٢

حكم الدميقراطية يف اإلسالم وردود أهل العلـم عليهـا واإلشـارة إىل نقـد      -٣
  .أهلها هلا وبيان مفاسدها

  :ميقراطيني ويشمل عشرين وقفة هيوقفات مع اإلسالميني الد: الباب الثاين

  تغيري مفهوم الدميقراطية - ١

 اخللط بني الدميقراطية والشورى - ٢

 إلزامية رأي األكثرية يف الشورى - ٣

 عن طاعون الشام tرجوع عمر  - ٤

 لو اجتمعتما يف مشورة ما خالفتكماحديث  - ٥

 األمر باتباع السواد األعظم - ٦

 حتديد مدة اإلمارة - ٧

 حلف الفضول - ٨

 حلف خزاعة - ٩

 عند ملك مصر uعمل يوسف  -١٠

 بقاء النجاشي يف ملكه -١١

 لدعوةل الربملان منرب علين -١٢

 الدميقراطية آلة ووسيلة -١٣

 املصلحة املرسلة -١٤

 االنتخاب شهادة -١٥



 ٦ 

 ارتكاب أخف الضررين -١٦

 الدميقراطية مقاومة لالستبداد -١٧

 البديل عن الدميقراطية هي الدكتاتورية -١٨

 ال بد للناس من عريفحديث  -١٩

 تقليد العلماء  -٢٠

ويشـمل ثـالث   : مصاحل ومهية مزعومة حتت سراب الدميقراطية: الثالث الباب
  :مصاحل رئيسية

  حتكيم الشريعة اإلسالمية يف كل شؤون احلياة - ١

 اإلصالح حسب االستطاعة - ٢

 .عدم متكني أعداء اهللا من االنفراد بالسلطة - ٣

  :وقد عرضت كال منها على ضوابط املصلحة األربعة

  االندراج يف مقاصد الشريعة - ١

 املعارضة للكتاب والسنةعدم  - ٢

 عدم معارضتها للقياس - ٣

 عدم تفويتها ملصلحة أهم منها أو مساوية هلا - ٤

  :وسنناقش كل مصلحة حسب مقاصد الشرع اخلمسة

  حفظ الدين - ١

 حفظ النفس - ٢

 حفظ العقل - ٣



 ٧ 

 حفظ النسل - ٤

 حفظ املال - ٥

  :ونناقش كل واحد من هذه املقاصد حسب املراتب الثالث

  الضروريات - ١

 احلاجيات - ٢

 التحسينيات - ٣

 

  

 

 
٣٠/٠٣/٢٠٠٧  

    



 ٨ 

  

  

 
  :وفيه أربعة مسائل

  وجوب العلم قبل القول والعمل -١

 وجوب اإلفتاء بالراجح -٢

 وفاء الشريعة اإلسالمية حباجة العبادبيان  -٣

 الفرق بني التكفري املطلق وتكفري املعني -٤
   



 ٩ 

قبل القول والعمل  العلموجوب : المسألة األولى
  :وحرمة القول والعمل بغير علم

  :القرآن -أ
 بطَـن  ومـا  منهـا  ظَهـر  ما الْفَواحش ربي حرم إِنما قُلْ[ :Uقال  :اآلية األوىل

الْإِثْمو يغالْبرِ ويبِغ قأَنْ الْحرِكُوا وشت ا بِاللَّهم لْ لَمزني ا بِهلْطَانأَنْ سقُولُوا ولَـى  تع 
ا اللَّهونَ لَا ملَمع٣٣األعراف ( ]ت(.   

يف حترمي احلرث واألنعام يف  ]وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون[«: قال البغوي
  .)١(اهـ»قول مقاتل، وقال غريه هو عام يف حترمي القول يف الدين من غري يقني

حبقيقتـه وأن اهللا قالـه،    ]وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمـون [«: وقال الشوكاين
وهذا مثل ما كانوا ينسبون إىل اهللا سبحانه من التحليالت والتحرميات الـيت مل يـأذن   

  .)٢(اهـ»ا

 مـبِني  عـدو  لَكُـم  إِنـه  الشـيطَان  خطُـوات  تتبِعوا ولَا[ :Uوقال : اآلية الثانية
 ])١٦٩( تعلَمونَ لَا ما اللَّه علَى تقُولُوا وأَنْ والْفَحشاِء بِالسوِء يأْمركُم إِنما) ١٦٨(
  .)البقرة(

الطربي يريد ما حرموه من الـبحرية والسـائبة   قال ابن جرير «: قال الشوكاين
وحنومها مما جعلوه شرعا، وقيل هو قوهلم هذا حالل وهذا حرام بغري علـم، والظـاهر   

  .)٣(اهـ. »أنه يصدق على كل ما قيل يف الشرع بغري علم

                                     
 ٤٦١: تفسري البغوي ص - ١
  ٢/٢٠١فتح القدير  - ٢
  ٨٣-٢/٨٢طربي وتفسري ال ١/١٦٧فتح القدير  - ٣



 ١٠ 

 كُـلَّ  بِـع ويت علْمٍ بِغيرِ اللَّه في يجادلُ من الناسِ ومنU: ]وقال : اآلية الثالثة
طَانيش رِيد٣( م (بكُت هلَيع هأَن نم لَّاهوت هفَأَن  ـلُّهضي  يـهدهيـذَابِ  إِلَـى  وريِ  عـعالس 

  .)احلج( ])٤(

املعرضني عن احلق املتـبعني   البدع و الضالل  وهذا حال أهل«: قال ابن كثري
للباطل، يتركون ما أنزل اهللا علـى رسـوله مـن احلـق املـبني ويتبعـون أقـوال رؤوس        

ومـن  [: وهلذا قـال يف شـأم وأشـباههم    واآلراء الضاللة الدعاة إىل البدع باألهواء
ويتبع كل شيطان مريد كتـب  [علم صحيح : أي ]الناس من جيادل يف اهللا بغري علم

أي  ]أنـه مـن تـواله   [جماهد يعين الشيطان يعين كتب عليه كتابـة قدريـة   قال  ]عليه
  .)١(اهـ. »]فإنه يضله ويهديه إىل عذاب السعري[ده اتبعه وقل

 والْبصـر  السـمع  إِنَّ علْـم  بِـه  لَـك  لَيس ما تقْف ولَا[ :Uقال : اآلية الرابعة
ادالْفُؤكُلُّ و ككَانَ أُولَئ هنئُولًا عساإلسراء( ] )٣٦( م(.  

إن [وحقيقة املعـىن ال تـتكلم أيهـا اإلنسـان باحلـدس والظـن       «: قال البغوي
  .)٢(اهـ. »]السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال

ومضـمون مـا ذكـروه أن    «: وقال ابن كثري بعد أن حكى أقوال السلف يف اآلية
 :إىل قولـه – »التـوهم واخليـال  الذي هو بالظناهللا تعاىل ى عن القول بال علم بل 

كـان عنـه   [أي هـذه الصـفات مـن السـمع والبصـر والفـؤاد        ]كل أولئك [قوله«
  .)٣(اهـ. »أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة ويسأل عنها وعما عمل فيها ]مسؤوال

 وتحسـبونه  لْمع بِه لَكُم لَيس ما بِأَفْواهكُم وتقُولُونَ[ :Uوقال : اآلية اخلامسة
  .)النور( ] )١٥( عظيم اللَّه عند وهو هينا

                                     
  ٢/٥١١وعمدة التفسري  ٣/١٨٨٣تفسري ابن كثري  - ١
 ٤٧٢: تفسري البغوي ص - ٢
  ١٦٦٤-٣/١٦٦٣تفسري ابن كثري - ٣



 ١١ 

أي  ]وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسـبونه هينـا  [«: قال البغوي
  .)١(اهـ. »يف الوزر ]وهو عند اهللا عظيم[تظنون أنه سهل ال إمث فيه 

 فَلـم  علْـم  بِـه  لَكُـم  فيمـا  حاججتم هؤلَاِء أَنتم ها[ :Uوقال  :اآلية السادسة
  .)٦٦آل عمران ( ]علْم بِه لَكُم لَيس فيما تحاجونَ

ويف اآلية دليل على املنع من اجلدال ملن ال علم له واحلظر علـى  «: قال القرطيب
: Iوقـد ورد األمـر باجلـدال ملـن علـم وأيقـن قـال         -إىل قوله–من ال حتقيق عنده 

  .)٢(اهـ. »]وجادهلم باليت هي أحسن[

 اللَّـه  يـديِ  بـين  تقَـدموا  لَـا  َآمنـوا  الَّـذين  أَيهـا  يا[ :Uوقال : اآلية السابعة
هولسرقُوا واتو إِنَّ اللَّه اللَّه يعمس يملاحلجرات( ] )١( ع(.  

وقول رسوله وفعلـه   ]اهللابني يدي [تقدموا قوال وال فعال أي ال «: قال القرطيب
فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمـر الـدين والـدنيا ومـن قـدم قولـه أو فعلـه علـى         

. »Uإمنـا يـأمر عـن أمـر اهللا      eفقد قدمه على اهللا تعاىل، ألن الرسول  eالرسول 
  .)٣(اهـ

أي ال تقولوا وال تأمروا حىت يأمر وال تفتـوا حـىت يفـيت وال    « :وقال ابن القيم
تقطعوا أمرا حىت يكون هو الذي حيكم فيه وميضيه، وروي عن علي بن أيب طلحة عن 

وروى العـويف  . ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما ال تقولوا خالف الكتـاب والسـنة  
لـوا  ال تعج: ع يف معىن اآليةقول اجلاموا أي يتكلموا بني يدي كالمه، وال: عنه قال 

  .)٤(اهـ. »أو يفعل eبقول وال فعل قبل أن يقول رسول اهللا 

                                     
 ٨٩٩: تفسري البغوي ص - ١
 ٤/١٠٨تفسري القرطيب  - ٢
 ١٦/٣٠٠تفسري القرطيب  - ٣
 ١/٤٣إعالم املوقعني  - ٤



 ١٢ 

 لَـا ) ٢٦( مكْرمـونَ  عبـاد  بـلْ [: يف وصـف املالئكـة    Uوقـال  : اآلية الثامنة
هبِقُونسلِ يبِالْقَو مهو رِهلُونَ بِأَممعاألنبياء( ] )٢٧( ي(.  

ال يسـبقونه  [وهم له يف غاية الطاعـة قـوال وفعـال    «: قال ابن كثري يف تفسريه
أي ال يتقدمون بني يديه بأمر وال خيالفونه فيمـا أمـرهم    ]بالقول وهم بأمره يعملون

  .اهـ. »به بل يبادرون إىل فعله

 صـوت  فَـوق  كُمأَصوات ترفَعوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا[ :Uقال : اآلية التاسعة
بِيلَا النوا ورهجت لِ لَهرِ بِالْقَوهكَج كُمضعضٍ بعبطَ  أَنْ لـبحت  ـالُكُممأَع  مـتأَنلَـا  و 

  .)احلجرات( ] )٢( تشعرونَ

إذا كان رفع أصوام فوق صوته سببا حلبوط أعماهلم فكيـف  «: قال ابن القيم
وأذواقهم وسياسام ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ بتقدمي آرائهم وعقوهلم 

  .)١(اهـ. »أليس هذا أوىل أن يكون حمبطا ألعماهلم

 كَانوا وإِذَا ورسوله بِاللَّه َآمنوا الَّذين الْمؤمنونَ إِنما[ :Uوقال  :اآلية العاشرة
هعلَى مرٍ ععٍ أَمامج وا لَمبذْهي تىح وهنأْذتس٦٢النور ( ]ي(.  

ألنه ال يتم إميـان   ،لحصر اقتضى ذلك املعىنية لإمنا يف هذه اآل«: قال ابن عطية
عنـت يف أن  تإال بأن يؤمن املرء باهللا ورسوله وبأن يكون من الرسـول سـامعا غـري م   

. »يريد أمرا فرييد هو إفساده بزواله يف وقـت اجلمـع وحنـو ذلـك     eيكون الرسول 
  .)٢(اهـ

فإذا جعل من لوازم اإلميان أم ال يذهبون مـذهبا إذا كـانوا   «: وقال ابن القيم
معه إال باستئذانه فأوىل أن يكون من لوازمه أن ال يذهبوا إىل قول وال مذهب علمـي  

  .)٣(اهـ. »إال بعد استئذانه وإذنه يعرف بداللة ما جاء به على أنه أذن فيه

                                     
 ١/١٥إعالم املوقعني  - ١
 ١٣٧٣: احملررالوجيز ص - ٢
 ١/٥١إعالم املوقعني  - ٣



 ١٣ 

 ورسولُه اللَّه قَضى إِذَا مؤمنة ولَا لمؤمنٍ كَانَ اومU: ]وقال :اآلية احلادية عشر
 مبِينـا  ضلَالًا ضلَّ فَقَد ورسولَه اللَّه يعصِ ومن أَمرِهم من الْخيرةُ لَهم يكُونَ أَنْ أَمرا

  .)األحزاب( ] )٣٦(

فهذه اآلية عامة يف مجيع األمور وذلك أنه إذ حكم اهللا ورسـوله  «: قال ابن كثري
فال [بشيء ليس ألحد خمالفته وال اختيار ألحد ههنا وال رأي وال قول كما قال تعاىل 

وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيـدوا يف أنفسـهم حرجـا ممـا     
ومن يعص اهللا ورسوله [:  خالف ذلك فقالوهلذا شدد يف ]قضيت ويسلموا تسليما
  .)١(اهـ. »]فقد ضل ضالال مبينا

أنه ليس ملؤمن أن خيتار بعد قضائه وقضاء رسـوله   Iفأخرب «: وقال ابن القيم
  .)٢(اهـ. »ومن ختري بعد ذلك فقد ضل ضالال مبينا

أن من بـاهللا إذا قضـى اهللا أمـرا    ومعىن اآلية أنه ال حيل ملن يؤ«: وقال الشوكاين
خيتار من أمر نفسه ما شاء بل جيب عليه أن يذعن للقضاء ويوقـف نفسـه حتـت مـا     

  .)٣(اهـ. »قضاه اهللا عليه واختاره له

 إِلَـيهِم  نـوحي  رِجالًـا  إِلَّـا  قَبلَـك  أَرسـلْنا  ومـا [ :Uوقال : اآلية الثانية عشر
  .)األنبياء( ] )٧( تعلَمونَ لَا كُنتم إِنْ الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُوا

وتقدير الكالم إن كنتم ال تعلمون ما ذكر فاسئلوا أهل الـذكر  «: قال الشوكاين
واستدل باآلية على جواز التقليد وهو خطـأ ولـو سـلم لكـان املعـىن سـؤاهلم عـن        

 قبـول قـول   النصوص من الكتاب والسنة ال عن الرأي البحـت ولـيس التقليـد إال   
  .)٤(اهـ. »الغري دون حجته

                                     
 ٣/٤٦عمدة التفسري  - ١
 ١/١٥إعالم املوقعني  - ٢
 ٤/٢٨٣فتح القدير  - ٣
 ٣/٣٩٩فتح القدير  - ٤



 ١٤ 

  :السنة. ب
بـاب العلـم قـل القـول     «: بخاري يف كتاب العلـم مـن صـحيحه   قال ال -١

  .اهـ. »فبدأ بالعلم ]فاعلم أنه ال إله إال اهللا[: Iوالعمل لقول اهللا 

أراد بـه أن العلـم شـرط يف صـحة القـول      : قـال ابـن املـنري   «: قال ابن حجر
. »املصـححة للعمـل  والعمل فال يعتربان إال به فهو متقدم عليهما ألنه مصحح للنية 

  .)١(اهـ

من عمـل عمـال لـيس    : قال eعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا  -٢
باب إذا اجتهد العامل أو احلاكم : وعلقه البخاري فقالمسلم  )٢(عليه أمرنا فهو رد

من عمـل عمـال   « eفأخطأ خالف الرسول من غري علم فحكمه مردود لقول النيب 
  .اهـ .» ليس عليه أمرنا فهو رد

مراده أن من حكم بغري السنة جهال أو غلطـا جيـب عليـه الرجـوع إىل     «: قال
حكم السنة وترك ما خالفها امتثاال ألمر اهللا تعاىل بإجياب طاعة رسـوله وهـذا هـو    

  .)٣(اهـ. »نفس االعتصام بالسنة

وهذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم وهو من جوامع « :وقال النووي
  .)٤(اهـ. »صريح يف رد كل البدع واملخترعات فإنه eكلمه 

إشـارة إىل أن أعمـال العـاملني    ) ليس عليـه أمرنـا  (وقوله «: وقال ابن رجب
الشـريعة حاكمـة عليهـا     ون حتت أحكام الشريعة وتكون أحكامكلهم ينبغي أن تك

بأمرها ويها فمن كان علمه جاريا حتت أحكام الشرع موافقا هلا فهو مقبـول ومـن   
فمن تقـرب إىل اهللا بعمـل مل جيعلـه     -إىل أن قال-كان خارجا عن ذلك فهو مردود 

                                     
 ١٦٠-١/١٥٩فتح الباري  - ١
  )١٧١٨(مسلم  - ٢
 ٣/٣٢٨٠فتح الباري  - ٣
 ٤/٣٨٠شرح مسلم    - ٤



 ١٥ 

اهللا ورسوله قربة إىل اهللا فعمله باطل مـردود عليـه وهـو شـبيه حبـال الـذين كانـت        
مكاء وتصدية وهذا كمن تقرب إىل اهللا تعاىل بسماع املالهـي أو   صالم عند البيت

بالرقص وبكشف الرأس يف غري اإلحرام أو ما أشبه ذلك من احملدثات اليت مل يشرع 
  .)١(اهـ. »اهللا ورسوله التقرب ا بالكلية

خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسـه   :قالtعن جابر  -٣
هل جتـدون رخصـة يف التـيمم؟ فقـالوا ال جنـد لـك       : فقال مث احتلم فسأل أصحابه

فـأخرب بـذلك    eرخصة وأنت تقدر على املاء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النيب 
   .)٢(قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا إذا مل يعلموا فإمنا شفاء العي السؤال: فقال

القـول   واحلديث يدل على وجوب العلـم قبـل  «: قال اخلطايب يف معامل السنن
. »والعمل ويدل على حترمي القول والعمل بغري علم ملا ورد فيـه مـن الـذم والوعيـد    

  .اهـ

إمنا الـدنيا ألربعـة نفـر    e :قال قال رسول اهللا  tعن أيب كبشة األمناري -٤
زقه اهللا ماال وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به رمحه ويعلـم هللا فيـه حقـا فهـذا     رعبد 

لـو أن يل  : قه اهللا علما ومل يرزقه ماال فهو صاد ق النية يقولوعبد رز. بأفضل املنازل
ال ومل يرزقـه  اوعبد رزقـه اهللا مـ  . ماال لعملت فيه بعمل فالن فهو بنيته فأجرمها سواء

علما فهو خيبط يف ماله بغري علم ال يتقي فيه ربه وال يصل فيه رمحه وال يعلم هللا فيـه  
اهللا ماال وال علما فهـو يقـول لـو أن يل مـاال     وعبد مل يرزقه . حقا فهو بأخبث املنازل

  .)٣(لعملت فيه بعمل فالن فهو بنيته فوزرمها سواء

                                     
 ١١٩: جامع العلوم واحلكم ص - ١
) ١٤٤(ومسند احلميـدي  ) ٢٦٨(وابن خزمية ) ٥٢٩(وابن ماجه  ١/١٦٦والنسائي  ٤/٢٦٣وأمحد ) ٣٣٦(و داوود أب - ٢

 ).١٠٥(وقد تكلم فيه غري واحد من أهل العلم وصححه ابن السكن وحسنه األلباين يف اإلرواء 
  وقال حديث حسن صحيح) ١٤٤١(الترمذي  - ٣



 ١٦ 

من قال وعلم بعلم وذم من قـال وعمـل بغـري علـم بـل       eفمدح رسول اهللا 
جبهله وجعله مستحقا للوزر وهذا يدل على أنه مل يعذره إذا كان العلم واجبـا عليـه   

  .قبل القول والعمل

واحد يف اجلنـة واثنـان يف النـار    : القضاة ثالثة: قال eأنه  tعن بريدة -٥
فأما الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقضى به ورجل عرف احلـق فجـار يف احلكـم    

  .)١(فهو يف النار ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار

نار وظاهره أن من حكم جبهل وإن وافق حكمه احلق فإنه يف ال«: قال الصنعاين
فإنه يصدق على من وافق احلـق وهـو   ) فقضى للناس على جهل: (ألنه أطلقه وقال

جاهل يف قضائه أنه قضى على جهل وفيه التحذير من حكم جبهل أو خبـالف احلـق   
  .)٢(اهـ. »مع معرفته به

  :اإلمجاع .ج
إن الغزايل حكى اإلمجاع يف إحيـاء علـوم الـدين    «: يفقال شهاب الدين القرا

رسالته حكاه أيضا يف أن املكلف ال جيوز له أن يقدم علـى فعـل حـىت     يف والشافعي
يعلم حكم اهللا فيه فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه اهللا وشرعه يف البيـع ومـن   
آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه اهللا تعاىل يف اإلجارة ومن قارض وجب عليـه أن  

يـتعلم حكـم اهللا تعـاىل يف    يتعلم حكم اهللا يف القراض ومن صلى وجـب عليـه أن   
  .)٣(اهـ. »تلك الصالة وكذلك الطهارة ومجيع األقوال واألعمال

فريضة على من وقع يف شيء من أمـر دينـه أن يسـأل    «: وعن ابن املبارك قال
  .)٤( اهـ. »عنه حىت يعلمه

                                     
وصـححه احلـاكم وقـواه     ١٥/١١٦والبيهقـي  ) ٢٣١٥(وابن ماجه  ١/٢٤٨واللفظ له والترمذي ) ٣٥٧٣(أبو داوود  - ١

 بطرقه ابن حجر واأللباين
 ٢/١٣٩١سبل السالم  - ٢
 ٢/١٣٥الفروق يف الفرق الثالث والتسعني  - ٣
 ١/١٠ وجامع بيان العلم البن عبد الرب ١/٤٥الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي  - ٤



 ١٧ 

وجيب عليه االستفتاء إذا نزلت به حادثة جيب عليه علم حكمها «: قال النووي
بلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إىل من يفتيه وإن بعدت داره وقـد   فإن مل جيد يف

  .)١(اهـ. »رحل خالئق من السلف يف املسألة الواحدة الليايل واأليام

إن كل عبد يف جماري أحواله يف يومه وليلتـه ال خيلـو   «: وقال أبو حامد الغزايل 
السؤال عن كـل مـا يقـع     من وقائع يف عبادته ومعامالته عن جتدد لوازم عليه فيلزمه

 .)٢(اهـ. »من النوادر ويلزمه املبادرة إىل تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا
   

                                     
 ١/٥٤اموع شرح املهذب - ١
 ١/٢٧إحياء علوم الدين  - ٢



 ١٨ 

  :ثانيةالمسألة ال
  :وجوب اإلفتاء بالراجح وتحريم اإلفتاء بالمرجوح

 كُنـتم  إِنْ والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِنْ[ :Uقال : اآلية األوىل
  )٥٩النساء ( ]الَْآخرِ والْيومِ بِاللَّه تؤمنونَ

قـال   ]فإن تنـازعتم يف شـيء فـردوه إىل اهللا والرسـول    [: قوله«: قال ابن كثري
 Uجماهد وغري واحد من السلف أي إىل كتاب اهللا وسنة رسوله وهـذا أمـر مـن اهللا    

بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنـازع يف ذلـك إىل   
فمـا   ]اللَّـه  إِلَـى  فَحكْمه شيٍء من فيه اختلَفْتم وما[الكتاب والسنة كما قال تعاىل 

حكم به كتاب اهللا وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو احلـق ومـاذا بعـد احلـق إال     
أي ردوا اخلصـومات   ]إن كنتم تؤمنون بـاهللا واليـوم اآلخـر   [: Iقال  الضالل وهلذا

إن كنـتم  [واجلهاالت إىل كتاب اهللا وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم  
فدل على أن من مل يتحاكم يف حمـل الـرتاع إىل الكتـاب     ]تؤمنون باهللا واليوم اآلخر

  )١(.هللا وال باليوم اآلخر اهـوالسنة وال يرجع إليهما يف ذلك فليس مؤمنا با

فيه دليل على أن  ]إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم األخر[: قوله«: وقال الشوكاين
هذا الرد متحتم على املتنازعني وأنه شأن مـن يـؤمن بـاهللا واليـوم االخـر واإلشـارة       

أي مرجعـا مـن    ]وأحسـن تـأويال  [لكـم   ]خري[إىل الرد املأمور به  ]ذلك[بقوله 
آل يؤول إىل كذا أي صار إليه واملعىن أن ذلك الرد خري لكم وأحسـن مرجعـا   اَألولِ 

كم الـذي صـرمت    إن الرد أحسن تأويال من تأويلترجعون إليه وجيوز أن يكون املعىن
  .)٢(اهـ. »إليه عند الشارع

مث أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الـدين وفروعـه   «: وقال السعدي
فالرد إليهما شرط يف اإلميـان فلهـذا    eرسول أي كتاب اهللا وسنة رسوله لإىل اهللا وا

                                     
 .١/٤٧٠انظر عمدة التفسري و ١/٧١٢تفسري ابن كثري  -١١
 ١/٤٨١فتح القدير  - ٢



 ١٩ 

فدل ذلك على أن من مل يرد إليهما مسائل  ]إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر[قال 
  .)١(اهـ» هو مؤمن بالطاغوت كما ذكر يف اآلية بعدها الرتاع فليس مبؤمن حقيقة بل

 اللَّـه  ذَلكُم اللَّه إِلَى فَحكْمه شيٍء من فيه تماختلَفْ وما[ :Uقال : اآلية الثانية
  )الشورى( ]والْأَرضِ السماوات فَاطر )١٠( أُنِيب وإِلَيه توكَّلْت علَيه ربي

أنه مردود إىل كتابه فإنه  ]حكمه إىل اهللا[وميكن أن يقال معىن «: قال الشوكاين
 اشتمل على احلكم بني عباده فيما خيتلفون فيه فتكـون اآليـة عامـة يف كـل اخـتالف     

  .)٢(اهـ. »اهللا كتابيتعلق بأمر الدين أنه يرد إىل 

من أصول دينكم وفروعـه ممـا مل   « ]وما اختلفتم فيه من شيء[: وقال السعدي
فما حكما بـه فهـو    eه وإىل سنة رسوله يرد إىل كتاب ]فحكمه إىل اهللا[تتفقوا عليه 

أي كمـا أنـه تعـاىل الـرب اخلـالق       ]اهللا ريب مذلكـ [احلق وما خالف ذلك فباطـل  
  .)٣(اهـ. »الرازق املدبر فهو تعاىل احلاكم بني عباده بشرعه يف مجيع أمورهم

 أَنْ قَبـلِ  مـن  ربكُم من إِلَيكُم أُنزِلَ ما أَحسن واتبِعوا[ :U وقال: اآلية الثالثة
كُميأْتي ذَابةً الْعتغب متأَنونَ لَا ورعشالزمر( ] )٥٥( ت.(  

يعين القرآن يقول  ]واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم[«: قال الشوكاين
أحلوا حالله وحرموا حرامه والقرآن كله حسن قال احلسن التزموا طاعتـه واجتنبـوا   
معاصيه وقال السدي األحسن ما أمر اهللا به يف كتابه وقال ابن زيد يعـين احملكمـات   

  .)٤(اهـ. »وكلوا علم املتشابه إىل عامله وقيل الناسخ دون املنسوخ

 فَيتبِعـونَ  الْقَـولَ  يسـتمعونَ  الَّـذين ) ١٧( عباد بشرفَ[: Uوقال: اآلية الرابعة
هنسأَح كأُولَئ ينالَّذ ماهده اللَّه كأُولَئو مابِ أُولُو هالزمر( ] )١٨( الْأَلْب(  

                                     
 ١٤٨: تفسري السعدي ص - ١
 ٤/٥٢٧فتح القدير  - ٢
 ٦٩٩: تفسري السعدي ص - ٣
 ٤/٤٧١فتح القدير - ٤



 ٢٠ 

فإذا كان أحد الدليلني هو األرجح فاتباعه هو األحسن وهـذا  «: قال ابن تيمية
على اتهد أن يعمل مبا يعلم أنـه أرجـح مـن غـريه وهـو العمـل       معلوم فالواجب 

  .)١(اهـ» بأرجح الدليلني املتعارضني

  :أقوال أهل العلم
أمجع العلماء على حترمي احلكم والفتيا بـاهلوى وبقـول أو   «: قال ابن تيمية -١

  .)٢(اهـ» وجه من غري نظر يف الترجيح

واعلـم أن مـن يكتفـي أن يكـون يف فتيـاه أو      «: قال أبو عمر بن الصالح -٢
علمه موافقا لقول أو وجه يف املسألة ويعمل مبا يشاء من األقوال أو الوجوه من غـري  
نظر يف الترجيح وال تقيد به فقد جهل وخرق االمجاع وسبيله سبيل الذي حكى عنـه  

أنه كان يقول إن الذي لصـديقي علـي   أبو الوليد الباجي املالكي من فقهاء أصحابه 
إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية اليت توافقه وحكى عن يوثق به أنه وقعت لـه  
واقعة وأفىت فيها وهو غائب مجاعة من فقهائهم من أهل الصالح مبا يضره فلما عـاد  

ممـا ال   سأهلم فقالوا ما علمنا أا لك وأفتوه بالرواية األخرى اليت توافقه قال وهـذا 
  .خالف بني املسلمني ممن يعتد به يف اإلمجاع أنه ال جيوز

خمطـئ  ( eيف اختالف أصـحاب رسـول اهللا    tوقد قال إمامهم مالك : قلت
يعـين أمحـد بـن    -قيـل أليب عبـد اهللا   : وقال ابن هـانئ ) ومصيب فعليك باالجتهاد

يفـيت مبـا   : يكون الرجل يف قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اخـتالف، قـال   -حنبل
  )٣( .اهـ» وافق الكتاب والسنة وما مل يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه

 مبا شاء مـن األقـوال والوجـوه   ال جيوز للمفيت أن يعمل «: وقال ابن القيم -٤
من غري نظر يف الترجيح وال يعتد به بل يكتفى يف العمل مبجرد كون ذلك قوال قالـه  

                                     
 ١١٥-١٣/١١٤جمموع الفتاوي  - ١
 .٣٣٢: انظر االختيارات الفقهية للبعلي ص - ٢
 .٤/٢٠٦إعالم املوقعني و ١٢٦-١٢٥أدب املفىت  -٣



 ٢١ 

ا شاء من الوجوه واألقوال حيـث رأى القـول   إمام أو وجها ذهب إليه مجاعة فيعمل م
به فإرادته وغرضه هي املعيار وـا التـرجيح وهـذا حـرام      لموفق إرادته وغرضه ع

  .)١(اهـ. »األمةباتفاق 

ى فتـاويهم قبـل ذلـك    أما إذا كان اطلع علـ «: وقال أبو إسحاق الشاطيب  -٥
د ا فقد تقدم قبل هذا أنه ال يصح لـه إال التـرجيح ألن مقصـو   أن يأخذ بأحده وأراد

هواه حىت يكون عبـدا هللا وختـيريه يفـتح لـه بـاب       الشريعة إخراج املكلف عن داعية
  .)٢(اهـ. »اتباع اهلوى فال سبيل إليه البتة

وأيضا فإن ذلك يفضي إىل تتبع رخـص املـذاهب   «: وقال الشاطيب أيضا  -٦
من غري استناد إىل دليل شرعي وقد حكى ابن حزم االمجاع علـى أن ذلـك فسـق ال    

يف كل مسألة خمتلف فيها ألن حاصل األمر  حيل وأيضا فإنه مؤد إىل إسقاط التكليف
مع القول بالتخيري أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء وهـو عـني إسـقاط    
التكليف خبالف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل فال يكون متبعـا للـهوى وال   

  .)٣(اهـ. »مسقطا للتكاليف

لك والشـافعي ومـن سـلك    وأما ما«: قال أبو عمر بن عبد الرب فما بعده -٧
سبيلهما من أصحاما وهو قول الليث بن سعد واألوزاعي وأبو ثور ومجاعـة أهـل   

وصواب والواجـب عنـد اخـتالف العلمـاء      النظر أن االختالف إذا تدافع فهو خطأ
طلب الدليل من الكتاب والسنة واإلمجاع والقيـاس علـى األصـول منـها وذلـك ال      

مليل مع األشبه مبا ذكرنا من الكتـاب والسـنة فـإن مل    يعدم فإن استوت األدلة وجب ا
  .)٤(اهـ. »يتبني ذلك وجب التوقف ومل جيز القطع إال بيقني

                                     
 ٤/٢١١إعالم املوقعني  - ١
 ٤/٢٦٢املوافقات  - ٢
 ٤/١٣٤املوفقات  - ٣
 ٢/٧٨جامع بيان العلم وفضله  - ٤



 ٢٢ 

فإن قال قائل إن الصحابة قد اختلفـوا وأفاضـل   «: قال أبو حممد بن حزم -٨
الناس أفيلحقهم هذا الذم؟ قيل له وباهللا تعاىل التوفيق كال ما يلحـق أولئـك شـيء    

كل امرئ منهم حترى سبيل اهللا ووجهة احلق فاملخطئ منهم مأجور أجرا  من هذا ألن
واحدا لنيته اجلميلة يف إرادة اخلري وقد رفع عنهم اإلمث يف خطـئهم ألـم مل يتعمـدوه    
وال قصدوه وال استهانوا بطلبهم واملصيب منهم مأجور أجرين وهكذا كل مسلم إىل 

يبلغه وإمنا الذم املذكور والوعيد املوصـوف  يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ومل 
ملن ترك التعلق حببل اهللا تعاىل الذي هو القرآن وكالم النيب بعد بلـوغ الـنص إليـه    

 ا عامـدا لالخـتالف داعيـا إىل عصـبية    احلجة به عليه وتعلق بفالن وفالن مقلد وقيام
ليهـا فـإن وافقهـا    ومحية اجلاهلية قاصدا للفرقة متحريا يف دعواه يرد القرآن والسنة إ

فهـؤالء   eالنص أخذ به وإن خالفها تعلـق جباهليتـه وتـرك القـرآن وكـالم الـنيب       
ن وطبقة أخرى وهم قوم بلغت م رقـة الـدين وقلـة التقـوى إىل     مواملختلفون املذمو

طلب ما وافق أهواءهم يف قول كل قائل فهم يأخذون ما كان رخصة مـن قـول كـل    
فـإن قـال    eأوجبه النص عن اهللا تعاىل وعن رسوله  عامل مقلدين له غري طالبني ما

قائل فإذ ال بد من موافقـة االخـتالف فكيـف الـتخلص مـن هـذا الـذم الـوارد يف         
املختلفني؟ قيل له وباهللا تعاىل التوفيق قد علمنا اهللا تعاىل الطريق إىل ذلك ومل يدعنا 

 السـبلَ  تتبِعـوا  ولَا فَاتبِعوه مامستقي صراطي هذَا وأَنَّ[: Iيف لبس وله احلمد فقال 
قفَرفَت بِكُم نع هبِيلس[  وقالI :]وامصتاعلِ وببِح ا اللَّهيعملَا جقُوا وفَروقـال   ]ت
I :]ْفَإِن متعازني تٍء فيش وهدإِلَى فَر ولِ اللَّهسالرإِنْ و  مـتـونَ  كُننمؤت  مِ  بِاللَّـهـوالْيو 

الذي هـو بيـان عمـا     eفإذا وردت األقوال فاتبع كالم اهللا تعاىل وكالم نبيه  ]الَْآخرِ
أمرنا اهللا تعاىل به وما أمجع عليه مجيع املسلمني فهـذا هـو صـراط اهللا تعـاىل وحبلـه      
الذي إذا متسكت به أخرجك من الفرقة املذمومة ومن االخـتالف املكـروه إن كنـت    

باهللا واليوم اآلخر كما قال تعاىل، وهذا هو الذي أمجع عليه أهل اإلسالم قـدميا   تؤمن
ن كالم اهللا تعاىل وكـالم رسـوله   يكن قط مسلم إال ومن عقده وقوله أوحديثا فإنه مل 

e ١(اهـ. »فرض قبوله وأنه ال حيل ألحد معارضته بشيء من ذلك وال خمالفته(.  
                                     

 ٦٨-٥/٦٧اإلحكام  - ١



 ٢٣ 

وقوهلم أن مسائل اخلالف ال إنكار فيها لـيس بصـحيح   « : قال ابن القيم -٩
مـا األول فـإن كـان القـول     فأ فإن االنكار إما أن يتوجه إىل القول والفتوى أو العمل

خيالف سنة أو إمجاعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا وإن مل يكن كذلك فإن بيان ضـعفه  
إذا كان على خالف سـنة أو إمجـاع وجـب    وخمالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل ف

إنكاره حبسب درجات االنكار وكيف يقول فقيه ال إنكار يف املسائل املختلـف فيهـا   
والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم احلاكم إذا خالف كتابا أو سنة 

  .)١(اهـ. »وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء

  : د به يف اخلالف وهو ضربانمن اخلالف ما ال يعت« : قال الشاطيب

أحدمها ما كان من األقوال خطأ خمالفا ملقطوع به يف الشريعة، وقد تقدم التنبيه 
  عليه،

والثاين ما كان ظاهره اخلالف وليس يف احلقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلـك يف   
تفسري الكتاب والسنة، فتجد املفسرين ينقلون عن السلف يف معاين ألفاظ الكتـاب  

ال خمتلفة يف الظاهر، فإذا اعتربا وجدا تتالقى علـى العبـارة كـاملعىن الواحـد،     أقوا
واألقوال إن أمكن اجتماعها والقول جبميعها من غري إخالل مبقصد القائل فال يصح 

  .)٢(اهـ. »نقل اخلالف فيها عنه
   

                                     
 ٣/٣٠٠إعالم املوقعني  - ١
 ١٧٦-٤/١٧٥املوافقات  - ٢



 ٢٤ 

بيان وفاء الشريعة اإلسالمية : المسألة الثالثة
  :حهمبحاجة العباد وتحقيقها لمصال

عامـة جلميـع النـاس عمومـا مكانيـا وزمانيـا إىل يـوم         eملا كانت بعثة النيب 
القيامة اقتضى ذلك أن تكون شريعته وافية مبا حيتاجه النـاس مـن أحكـام يف سـائر     

  .شؤوم إىل يوم القيامة

 أَنفُِسـهِم  مـن  علَـيهِم  شـهِيدا  أُمـة  كُـلِّ  في نبعثُ ويومU: ]قال : اآلية األوىل
 ورحمـةً  وهـدى  شيٍء لكُلِّ تبيانا الْكتاب علَيك ونزلْنا هؤلَاِء علَى شهِيدا بِك وجِئْنا
  .)النحل( ] )٨٩( للْمسلمني وبشرى

 نِعمتـي  علَـيكُم  وأَتممـت  ديـنكُم  لَكُـم  أَكْملْت الْيومU: ]وقال: اآلية الثانية
يتضرو لَكُم لَاما الْإِسين٣املائدة ( ]د(.  

على هذه األمة حيـث أكمـل تعـاىل هلـم      Uهذه أكرب نعم اهللا «: قال ابن كثري
دينهم فال حيتاجون إىل دين غريه وال إىل نيب غري نبـيهم صـلوات اهللا وسـالمه عليـه،     

اإلنس واجلن، فال حالل إال ما أحله، وال حرام  وهلذا جعله اهللا خامت األنبياء وبعثه إىل
إال ما حرمه، وال دين إال ما شرعه، وكل شيء أخرب به فهو حق وصدق ال كـذب فيـه   

أي صـدقا يف األخبـار    ]وعـدلًا  صـدقًا  ربك كَلمةُ وتمتI :]وال خلف، كما قال 
: Iيهم النعمة، وهلـذا قـال   عدال يف األوامر والنواهي، فلما أكمل هلم الدين متت عل

]موالْي لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَامـا  الْإِسينأي  ]د
فارضوه أنتم ألنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه اهللا ورضيه وبعث بـه أفضـل الرسـل    

  .)١(اهـ. »الكرام وأنزل به أشرف كتبه
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جعلته كامال غري حمتاج إىل  ]اليوم أكملت لكم دينكم[قوله «: وقال الشوكاين
إكمال، لظهوره على األديان كلها وغلبته هلا، ولكمال أحكامه اليت حيتـاج املسـلمون   

  .)١(اهـ. »ووىف ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلك ،إليها من احلالل واحلرام واملشتبه

اآلية الكمال حبسب حتصيل اجلزئيـات بالفعـل   لو كان املراد ب«: قال الشاطيب
العلماء على هـذا املعـىن، فإمنـا     ة هلا، فال تنحصر مبرسوم، وقد نصفاجلزئيات ال اي

املراد بالكمال حبسب ما حيتاج إليه من القواعد الكلية اليت جيري عليها مـا ال ايـة   
  .)٢(اهـ. »له من النوازل

 بعـدما  أَهـواَءهم  اتبعـت  ولَئنِ عربِيا حكْما أَنزلْناه وكَذَلكU: ]قال  :اآلية الثالثة
اَءكج نلْمِ ما الْعم لَك نم اللَّه نم يللَا واقٍ والرعد( ] )٣٧( و(.  

وإمنا مسي القرآن حكما ألن فيه مجيع التكاليف واألحكام واحلالل «: قال اخلازن
واإلبرام، فلما كان القرآن سببا للحكم جعـل نفـس احلكـم علـى     واحلرام والنقض 

سبيل املبالغة، وقيل إن اهللا ملا حكم على مجيع اخللق بقبول القرآن والعمـل مبقتضـاه   
  .)٣(اهـ. »مساه حكما لذلك املعىن

 وأُولـي  الرسـولَ  وأَطيعـوا  اللَّـه  أَطيعوا َآمنوا الَّذين أَيها يا[ :Uقال : اآلية الرابعة
 بِاللَّـه  تؤمنـونَ  كُنـتم  إِنْ والرسـولِ  اللَّـه  إِلَى فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِنْ منكُم الْأَمرِ
  .)النساء( ] )٥٩( تأْوِيلًا وأَحسن خير ذَلك الَْآخرِ والْيومِ

نكرة يف سياق الشـرط   ]تنازعتم يف شيءفإن [ومنها أن قوله «: قال ابن القيم
تعم كل ما تنازع فيه املؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ولو مل يكن يف 
كتاب اهللا ورسوله بيان ما تنازعوا فيه ومل يكن كافيا مل يأمر بالرد إليه إذ من املمتنـع  

  .)٤(اهـ. »اعأن يأمر تعاىل بالرد عند الرتاع إىل ما ال يوجد عنده فصل الرت
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 فـي  إِنَّ علَـيهِم  يتلَى الْكتاب علَيك أَنزلْنا أَنا يكْفهِم أَولَمU: ]قال : اآلية اخلامسة
كةً ذَلمحى لَركْرذمٍ وقَوونَ لنمؤالعنكبوت( ] )٥١( ي(.  

البصـائر  بل هو مطابق للعدل وامليزان واحلكمة املعقولة لذوي «: قال السعدي
والعقول، مث مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامـه لكـل حـال ولكـل زمـان حبيـث ال       

  .)١(اهـ. »تصلح األمور به

 أَهـواءَ  تتبِع ولَا فَاتبِعها الْأَمرِ من شرِيعة علَى جعلْناك ثُمU: ]قال : اآلية السادسة
ينونَ لَا الَّذلَمعاجلاثية( ] )١٨( ي(.  

أي مث جعلنا لك شريعة كاملة تدعو إىل كل خـري وتنـهى عـن    «: قال السعدي
فـإن يف اتباعهـا السـعادة األبديـة والصـالح       ]فاتبعهـا [كل شر من أمرنا الشرعي 

أي الذين تكـون أهويتـهم غـري تابعـة      ]وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون[والفالح 
هـواه وإرادتـه فإنـه     eشريعة الرسول  تللعلم وال ماشية خلفه وهم كل من خالف

 .)٢(اهـ. »من أهواء الذين ال يعلمون

 :أقوال أهل العلم

والصواب الذي عليه مجهور أئمة املسلمني أن النصـوص  «: قال ابن تيمية-١
ومنهم يقول إا وافية جبميع ذلك وإمنا أنكر ذلـك   وافية جبمهور أحكام أفعال العباد

ين النصوص العامة اليت هـي أقـوال اهللا ورسـوله ومشوهلـا     من أنكره ألنه مل يفهم معا
جبوامع الكلـم فيـتكلم بالكلمـة     eألحكام أفعال العباد وذلك أنه اهللا بعث حممدا 

اجلامعة العامة اليت هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كـثرية وتلـك األنـواع    
» أحكـام أفعـال العبـاد   تتناول أعيانا ال حتصى فبهذا الوجه تكون النصوص حميطة ب

  .)٣(اهـ
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وهذا األصل من أهم األصول وأنفعهـا وهـو مـبين علـى     «: قال ابن القيم-٢
بالنسبة لكل ما حيتـاج إليـه العبـاد يف معـارفهم      eحرف واحد وهو عموم رسالته 

ا حاجتهم إىل من يبلغهم عنـه  منوعلومهم وأعماهلم وأنه مل حيوج أمته إىل أحد بعده وإ
عمـوم بالنسـبة   : الته عمومان حمفوظان ال يتطـرق إليهمـا ختصـيص   ما جاء به فلرس

للمرسل إليهم وعموم بالنسبة إىل كل ما حيتاج إليه من بعث إليه يف أصـول الـدين   
وفروعه فرسالته كافية شافية عامة ال حتوج إىل سواها وال يتم اإلميان إال بإثبات عموم 

ن رسالته، وال خيرج نوع مـن أنـواع   رسالته يف هذا وهذا ال خيرج أحد من املكلفني ع
  .)١(احلق الذي حيتاج إليه األمة يف علومها وأعماهلا عما جاء به

يف السماء إال ذكـر لألمـة منـه     وما طائر يقلب جناحيه eوقد تويف رسول اهللا 
ود قعـ علما وعلمهم كل شيء حىت آداب التخلي وآداب اجلمـاع والنـوم والقيـام وال   

والرتول والسفر واإلقامـة والصـمت والكـالم والعزلـة     واألكل والشرب والركوب 
واخللطة والغىن والفقر والصحة واملرض ومجيع أحكـام احليـاة واملـوت ووصـف هلـم      
العرش والكرس واملالئكة واجلن والنار واجلنة ويوم القيامة وما فيـه حـىت كأنـه رأي    

بأوصـاف   عني وعرفهم معبودهم وإهلهم أمت تعريف حىت كـأم يرونـه ويشـاهدونه   
كماله ونعوت جالله وعرفهم األنبياء وأممهم وما جرى هلم وما جـرى علـيهم معهـم    

ها مـا مل يعرفـه   لحىت كأم كانوا ببينهم وعرفهم من طرق اخلري والشر دقيقها وجلي
من أحوال املوت وما يكون بعده يف الربزخ وما حيصل فيـه   eنيب ألمته قبله وعرفهم 

مـن   eوالبدن ما مل يعرف به نيب غريه وكذلك عـرفهم  من النعيم والعذاب للروح 
أدلة التوحيد والنبوءة واملعاد والرد على مجيع فرق أهل الكفر والضالل ما ليس ملـن  

يبلغه إياه ويبينه ويوضـح منـه مـا خفـي عليـه      مل من بعده اللهم إال من  عرفه حاجة
مكايد احلروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لـو علمـوه    eوكذلك عرفهم 

من مكائد إبلـيس   eوعقلوه ورعوه حق رعايته مل يقم هلم عدو أبدا وكذلك عرفهم 
وطرقه اليت يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون بـه شـره مـا ال    
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ها ما ئسها وكما ئنوأوصافهم ودسا من أحول نفوسهم eمزيد عليه وكذلك عرفهم 
مـن أمـور معايشـتهم مـا لـو علمـوه        eال حاجة هلم معه إىل سواه وكذلك عرفهم 
  .وعملوه الستقامت هلم دنياهم أعظم استقامة

وباجلملة فجاءهم خبري الدنيا واآلخرة برمتـه ومل حيـوجهم اهللا إىل أحـد فكيـف     
قصـة حتتـاج إىل   يظن أن شريعة الكاملة اليت ما طرق العـامل شـريعة أكمـل منـها نا    

سياسة خارجة عنها تكملها أو إىل قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظـن  
آخر بعـده وسـبب هـذا كلـه      eهللا كمن ظن أن بالناس حاجة إىل رسول ذلك فهو 

خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق اهللا له أصـحاب  
استغنوا به عما سواه وفتحـوا بـه القلـوب والـبالد     الذي اكتفوا مبا جاء به و eنبيه 

مينع من احلديث عـن   tوقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم وقد كان عمر 
خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن الكرمي فكيف لو رأى اشـتغال   eرسول اهللا 

»  املسـتعان الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهام عن القرآن واحلديث؟ فاهللا
  .اهـ

أن القرآن قد احتوى على علوم : طي عن السيوطي يف اإلكليلونقل الشنقي-٣
قابلـة والنجامـة   أخر من علوم األوائل مثل الطب واجلدل واهليئة واهلندسة واجلرب وامل

  .)١(وغري ذلك

مداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة وذلـك إمنـا يكـون    أما الطب ف
 :Uتبعا للكيفيات املتضادة وقد مجع ذلك يف آيـة واحـدة وهـي قولـه    باعتدال املزاج 

  .)الفرقان( ] )٦٧( قَواما ذَلك بين وكَانَ[

وعرفنا فيه مبا يعيد نظام الصحة بعـد اختاللـه وحـدوث الشـفاء للبـدن بعـد       
مث زاد  )٦٩ النحـل ( ]للنـاسِ  شفَاٌء فيه أَلْوانه مختلف شرابU: ]اعتالله يف قوله

  .على طب األجساد بطب القلوب وشفاء الصدور
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من اآليات اليت ذكر فيها ملكـوت السـماوات    وأما اهليئة ففي تضاعيف سوره
  .واألرض وما بث يف العامل العلوي والسفلي من املخلوقات

 ظَليـلٍ  لَـا ) ٣٠( شعبٍ ثَلَاث ذي ظلٍّ إِلَى انطَلقُوا[ :Uوأما اهلندسة ففي قوله
فإن فيه قاعدة هندسـية وهـو أن الشـكل     )املرسالت( ] )٣١( اللَّهبِ من يغنِي ولَا

  .املثلث ال ظل له

وأما اجلدل فقد احتوت آياته من الرباهني واملقدمات والنتائج والقول باملوجب 
  .أصل يف ذلك عظيم e واملعارضة وغري ذلك شيئا كثريا ومناظرة إبراهيم

  -:إىل أن قال-

  :أصول الصناعات وأمساء اآلالت اليت تدعو الضرورة إليها فمن الصنائع وفيه

  .)١٢١طه ( ]الْجنة ورقِ من علَيهِما يخصفَان وطَفقَا[ :Uاخلياطة يف قوله -

 الْحديـد  لَـه  وأَلَنا[. )٩٦الكهف ( ]الْحديد زبر َآتونِي[ :Uيف قوله ةدواحلدا -
 .)سبأ( ] )١٠(

 .والبناء يف آيات -

 .)٢٧املؤمنون ( ]الْفُلْك اصنعِ أَن[: والنجارة -

 .)٩٢النحل ( ]غَزلَها نقَضت[: والغزل -

 .)٤١العنكبوت ( ]بيتا اتخذَت الْعنكَبوت كَمثَلِ[: والنسج -

 .ويف آيات أخرى. )الواقعة( ] )٦٣( تحرثُونَ ما أَفَرأَيتم[: والفالحة -

 .يف آيات: والصيد -

 منـه  وتسـتخرِجوا [ )ص( ] )٣٧( وغَـواصٍ  بنـاءٍ  كُلَّ والشياطني[: والغوص -
 .)١٤النحل ( ]حلْيةً



 ٣٠ 

األعـراف  ( ]جسـدا  عجلًا حليهِم من بعده من موسى قَوم واتخذَ[: والصياغة -
١٤٨(. 

 ]زجاجـة  فـي  الْمصباح[و )٤٤النمل ( ]قَوارِير من ممرد صرح[: والزجاجة -
 .)٣٥النور (

 .)٣٨القصص ( ]الطِّنيِ علَى هامانُ يا لي فَأَوقد[: والفخارة -

 .)٧٩الكهف ( ]الْبحرِ في يعملُونَ لمساكني فَكَانت السفينةُ أَما[: واملالحة -

 .ويف آيات أخر )العلق( ] )٤( بِالْقَلَمِ علَّم[: والكتابة -

 .)٣٦يوسف ( ]منه الطَّير تأْكُلُ خبزا رأْسي فَوق أَحملُ[: واخلبز والطحن -

 .)هود( ] )٦٩( حنِيذ بِعجلٍ[: والطبخ -

الصف ( ]الْحوارِيونَ قَالَ[ )املدثر( ] )٤( فَطَهر وثيابك[: والغسل والقصارة -
 .وهم القصارون .)١٤

 .)٣املائدة ( ]ذَكَّيتم ما إِلَّا[واجلزارة  -

 .والبيع والشراء يف آيات كثرية -

 ]أَلْوانهـا  مختلـف  وحمـر  بِيض جدد[ )١٣٨البقرة ( ]اللَّه صبغةَ[: والصبغ -
 .)٢٧فاطر (

 .)١٤٩الشعراء ( ]بيوتا الْجِبالِ من وتنحتونَ[: احلجارة -

 .والكيالة والوزن يف آيات كثرية -

 مـن  اسـتطَعتم  مـا  لَهم وأَعدوا[ )١٧األنفال ( ]رميت إِذْ رميت وما[: الرمي -
ة٦٠األنفال ( ]قُو(. 

وفيه أمساء اآلالت وضروب املأكوالت واملشروبات واملنكوحات ومجيع ما وقع ويقع  - 
 .اهـ) ٣٨األنعام ( ]شيٍء من الْكتابِ في فَرطْنا ما[يف الكائنات ما حيقق معىن 



 ٣١ 

ومبا ذكرته يف مسمى الشريعة واحلكـم الشـرعي والعلـم    «: قال ابن تيمية-٤
عن الشريعة يف شيء من أموره بـل كلمـا    الشرعي يتبني أنه ليس لإلنسان أن خيرج

ومعاملته وغري يصلح له فهو يف الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته 
  .)١(اهـ» ذلك واحلمد هللا رب العاملني

 فـي  مـا  يعلَـم  اللَّـه  أَنَّ لتعلَمـوا  ذَلـكU: ] قال سـيد قطـب عنـد قولـه     -٥
اتاوما السمي وضِ فأَنَّ الْأَرو ٍء بِكُلِّ اللَّهيش يملاملائدة( ] )٩٧( ع(.  

تعقيب عجيب يف هذا املوضع ولكنه مفهوم إن اهللا يشرع هذه الشـريعة  «: قال
ويقيم هذه املثابة ليعلم الناس أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض وأنـه اهللا  

ليعلموا أنه يعلـم طبـاع البشـر وحاجـام ومكنوناتـه نفوسـهم       .. بكل شيء عليم
الطباع واحلاجـات واالسـتجابة لألشـواق    وهتاف أرواحهم وأنه يقرر شرائعه لتلبية 

واملكنونات فإذا أحسـت قلـوب النـاس رمحـة اهللا يف شـريعته وتـذوقت مجـال هـذا         
التطابق بينها وبني فطرم العميقة علموا أنه يعلم ما يف السـماوات واألرض وأن  

  . اهللا بكل شيء عليم

ة إن هــذا الــدين عجيــب يف توافيــه الكامــل مــع ضــرورات الفطــرة البشــري
وأشواقها مجيعا ويف تلبية حاجات احلياة البشرية مجيعا، إن تصميمه يطابق تصميمها 

لدين فإنـه جيـد فيـه مـن اجلمـال      ق تكوينها وحني ينشرح صدر ذا اوتكوينه يطاب
   .)٢(اهـ» هوالتجاوب واألنس والراحة ما ال يعرفه إال من ذاق

                                     
 .١٩/٣٠٩جمموع الفتاوي  -١
 .٢/٩٨٣يف ظالل القرآن  -٢



 ٣٢ 

  :المسألة الرابعة
  )∗(المعين الفرق بين التكفير المطلق وتكفير
  أي كفر النوع وكفر العني

أي اإلتيـان   –هو ترتيل احلكم بالكفر على السـبب اـرد   : التكفري املطلق. أ
  .فيقال من قال كذا كفر أو من فعل كذا كفر -بقول أو فعل مكفر 

أي معرفة احلكم مطلقا دون ترتيل احلكم بالكفر على شخص معـني وإن كـان   
  .قد أتى ذا السبب

  ـهو احلكم بالكفر على الشخص املعني الذي فعل السبب و:  املعنيتكفري. ب

وهذا يستلزم النظر يف ثبوت هذا السبب على فاعله وخلوه  –من قول أو فعل مكفر 
  :من موانع األحكام وبعبارة أخرى ميكن القول بأن الفرق بني النوعني هو

احـد وهـو السـبب    أن التكفري املطلق هو جترمي الفعل وينظر فيه إىل أمر و -١
وصـفه بأنـه مكفـر مـن جهـة الـدليل        و ه لشـروط تيفاؤاملكفر جمردا، من حيث اسـ 

  .الشرعي ومن جهة قطعية داللة الفعل نفسه

جترمي الفعل كمـا  : أما تكفري املعني فهو جترمي الفاعل وينظر فيه إىل أمرين -٢
احلكـم يف  سبق، والنظر يف حال فاعله من حيث ثبوت الفعل عليـه وانتقـاء موانـع    

  .حقه

فـي يف حـق   تالتكفري له شروط وموانـع قـد تن  «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
املعني وإن تكفري املطلق ال يستلزم تكفـري املعـني إال إذا وجـدت الشـروط وانتفـت      

                                     
 .٥٦٣-٥٦٢و  ٥٥٧: انظر اجلامع يف طلب العلم الشريف ص) ∗(



 ٣٣ 

املوانع يبني هذا أن اإلمام أمحد وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه العمومات مل يكفروا 
  . )١(اهـ» الم بعينهأكثر من تكلم ذا الك

 اومسألة تكفري املعـني مسـألة معروفـة إذ   «: قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب
قال قوال يكون القول به كفرا فيقال من قال ذا القول فهو كافر ولكـن الشـخص   

  .)٢(اهـ» املعني إذا قال ذلك ال حيكم بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر تاركها

  :التكفري إىل قسمنيوتنقسم موانع 

أي من قدر اهللا تعـاىل ال دخـل للعبـد يف اكتسـاا كالصـغر      : موانع مساوية-أ
  .واجلنون والعته وحنو ذلك

كالصغر يقابله البلوغ، واجلنون والعتـه  : وهذه املوانع السماوية تقابلها شروط
  .يقابلهما العقل

الصـيب املميـز   فمن شروط تكفري املعني أن يكون بالغا عـاقال ويف صـحة ردة   
  . )٣(خالف ومن قال بصحتها كاحلنابلة قالوا ال يعاقب حىت يبلغ ويستتاب

وهي اليت الختيار العبد دخل يف اكتساا بنفسـه أو مـن   : موانع مكتسبة -ب
 ] )٤٩( بِقَـدرٍ  خلَقْنـاه  شـيءٍ  كُـلَّ  إِنا[ :Uان كل شيء من قدر اهللا قال غريه وإن ك

  )القمر(

  :املوانع ما يليومن هذه  

                                     
 .٢٣/٣٢٦جمموع الفتاوي  -١
  .٨/٢٤٤الدرر السنية  -٢
 .٩٢-١٠/٩١انظر املغين مع الشرح الكبري  - ٣



 ٣٤ 

  :اخلطأ- ١
فينطق بالكفر وهو ال يقصـده وهـذا املـانع يبطـل     : مبا يؤدي إىل سبق اللسان 

 فيمـا  جنـاح  علَـيكُم  ولَـيسU: :] اخلطـإ كمـانع قولـه    شرط العمد، ودليل اعتبار 
مطَأْتأَخ بِه نلَكا وم تدمعت كُم٥زاباأل ح( ]قُلُوب(.  

هللا أشـد فرحـا بتوبـة عبـده     e  :قال قال رسول اهللا  t مالكوعن أنس بن 
حني يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فالة فانفلتت منه وعليها طعامـه  
وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها قد أيـس مـن راحلتـه فينمـا هـو      

اللـهم أنـت   : كذلك إذا هو ا قائمة عنده فأخذ خبطامها مث قـال مـن شـدة الفـرح    
   .)١(عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح

  .وقرائن احلال هلا دخل يف اعتبار هذا املانع من عدمه

  :التأويل - ٢
وهو وضع الدليل الشرعي يف غري موضعه باجتهاد أو شـبهة تنشـأ عـن عـدم      

ى فعل الكفر وال يراه كفرا حمتجا بـدليل أخطـأ   ذفهم داللة النص فيقدم املكلف عل
معناه فينتـفي ذا اخلطإ شرط العمد ويكون اخلطـأ يف التأويـل مانعـا مـن     يف فهم 

  .تكفريه حىت تقام عليه احلجة ويبني له خطؤه

 )٢(والتأويل الذي يعذر به هو ما نشأ عن النظر يف دليل شرعي أخطأ يف فهمه
: Iحيـث اسـتحل شـرب اخلمـر متـأوال قولـه       tكما يف حادثة قدامة بن مظعون 

]سلَى لَيع ينوا الَّذنلُوا َآممعو اتحالالص احنا جيموا فمفقـال لـه عمـر    ]طَعt 

                                     
  )٢٧٤٤مسلم (و ) ٦٣٠٨البخاري (عند  tوحنوه عن ابن مسعود) ٢٧٤٧مسلم ( - ١
صنف تأولوا تأويال خيفى وجهه على كثري من أهل العلم كمن تعلـق بآيـة خصـتها    « ١٢/٣٤٦قال ابن حزم يف احمللى  -٢

 .اهـ.. أخرى أو حبديث قد خصه آخر أو نسخها نص آخر فهؤالء كما قلنا معذورون حكمهم حكم احلاكم اتهد



 ٣٥ 

أخطأت التأويل إنك إذا اتقيت اهللا اجتنبت ما حرم اهللا عليـك فـأمر عمـر بقدامـة     
  .)١(فجلد

أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يستثنون مـن  «: قال ابن تيمية
وأمثال ذلك فـإم يسـتتابون    tذلك الذين استتام عمر حترمي اخلمر كما غلط يف

وتقام احلجة عليهم فإن أصروا كفروا حينئذ وال حيكـم بكفـرهم قبـل ذلـك كمـا مل      
وأصحابه ملا غلطوا فيما غلطـوا فيـه مـن     tحيكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون

  .)٢(اهـ» التأويل

ع مـن الـتكفري بإمجـاع    وقد دلت هذه احلادثة علـى أن اخلطـأ يف التأويـل مـان    
 ]بِـه  أَخطَـأْتم  فيما جناح علَيكُم ولَيسU: ]كما أنه داخل يف عموم قوله الصحابة 

  ).٥األحزاب (

وأما التأويل الذي نشأ عن حمض الرأي واهلوى دون اسـتناد إىل دليـل شـرعي    
 نخـوض  كُنـا  إِنمـا  لَيقُـولُن  سـأَلْتهم  ولَـئنU: :] يعترب مانعا من التكفري قال فال 

بلْعنقُلْ و أَبِاللَّه هاتَآيو هولسرو متزِئُونَ كُنهتسوا لَا) ٦٥( ترذتعت  قَـد  متكَفَـر  ـدعب 
انِكُمالتوبة( ]إِمي.(  

  :تنبيه
  .به القصد املعترب يف التكفري هو قصد العمل املكفر أي تعمده ال قصد الكفر

وباجلملة فمن قال أو فعل ما هو كُفْر كَفَر بذلك وإن مل يقصد «: قال ابن تيمية
  .اهـ» أن يكون كافرا إذ ال يقصد الكفر أحد إال ما شاء اهللا

                                     
 .١٣/١٤١بسند صحيح كما قال ابن حجر يف الفتح  ٩/٢٤١الرزاق يف مصنفه  هذه القصة رواها عبد -١
  .٧/٦١٠جمموع الفتاوي  -٢



 ٣٦ 

باب خوف املؤمن من أن حيـبط  «: وقال البخاري يف كتاب اإلميان من صحيحه
   .)١(»عمله وهو ال يشعر

  :مانع اجلهل - ٣
التكفري هو اجلهل الذي ال يتمكن املكلف من إزالته ألسباب  يفواجلهل املعترب 

وإزالـة   من جهته أو ألسباب من جهة مصادر العلم، فإذا كـان متمكنـا مـن الـتعلم    
اجلهل فقصر فهو غري معذور ويعترب عاملا حكما وإن كان جاهال حقيقة ويقابل مـانع  

 رسـولًا  نبعـثَ  حتى معذِّبِني اكُن وما[ :Uعلم ودليل هذا املانع قوله اجلهل شرط ال
  .)اإلسراء( ] )١٥(

كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله : قال eعن النيب  tعن حذيفة
فقال ألهله إذا أنا مت فخذوين فذروين يف البحر يف يوم صائف ففعلوا به فجمعه اهللا 

  .)٢(خمافتك فغفر لهما محلك على الذي صنعت؟ قال ما محلين عليه إال : مث قال

هذا الرجل ظن أن اهللا ال يقدر عليـه إذا تفـرق   «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
هذا التفرق فظن أنه ال يعيده إذا صار كذلك وكل واحد من إنكاره قدرة اهللا وإنكار 
معاد األبدان وإن تفرقت كفر لكنه كان مع إميانـه بـاهللا وإميانـه بـأمره وخشـيته منـه       

  .)٣(اهـ» ضاال يف هذا الظن خمطئا فغفر اهللا له ذلكجاهال بذلك 

وأما جحود ذلك جهال أو تاويال يعذر فيه صاحبه فـال يكفـر   «: قال ابن القيم
صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة اهللا عليه وأمر أهله أن حيرقوه ويذروه يف الـريح،  

  .)٤(اهـ »علمه ومع هذا فقد غفر اهللا له ورمحه جلهله إذ كان ذلك الذي فعله

                                     
 .١/١٠٩فتح الباري  - ١
  )٦٤٨٠(البخاري  - ٢
 .١١/٤٠٩جمموع الفتاوى  -٣
 .١/٣٣٨مدارج السالكني  -٤



 ٣٧ 

  :تنبيه
بـل بلـوغ الـدعوة    إال املؤمن أما الكافر األصـلي فهـو كـافر ق   ال يعذر باجلهل 

 ]اللَّـه  كَلَام يسمع حتى فَأَجِره استجارك الْمشرِكني من أَحد وإِنْ[ :Uوبعدها قال 
  .)٦التوبة (

لكنه ال . )٢التغابن ( ]مؤمن ومنكُم كَافر فَمنكُم خلَقَكُم الَّذي هوU: ]وقال
 :Uم احلجـة عليـه بالرسـالة قـال     يعاقب يف الدنيا وال يعذب يف اآلخرة إال بعد قيا

 تصـيبهم  أَنْ ولَولَـا [ :Uوقال. )١٥اإلسراء ( ]رسولًا نبعثَ حتى معذِّبِني كُنا وما[
 ونكُـونَ  َآياتك فَنتبِع رسولًا إِلَينا أَرسلْت لَولَا ربنا فَيقُولُوا أَيديهِم قَدمت بِما مصيبةٌ
نم نِنيمؤالقصص( ] )٤٧( الْم(.  

 إِلَينـا  أَرسـلْت  لَولَـا  ربنا لَقَالُوا قَبله من بِعذَابٍ أَهلَكْناهم أَنا ولَوU: ]وقال 
  .)طه( ] )١٣٤( ونخزى نذلَّ أَنْ قَبلِ من َآياتك فَنتبِع رسولًا

فهذا يبني أنه مل يكن ليعذب الكفار حىت يبعث إليهم رسوال، «: قال ابن تيمية
وبني أم كانوا قبل الرسول قد اكتسبوا األعمال الـيت توجـب املقـت والـذم وهـي      

  .)١(اهـ» م بالرسالةسبب للعذاب لكن شرط العذاب قيام احلجة عليه

الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غري دين «: وقال ابن القيم
ال يعذب أحدا إال بعد قيام احلجة عليه بالرسول هـذا   Iاإلسالم فهو كافر وأن اهللا 

يف اجلملة والتعيني موكل إىل علم اهللا وحكمه هذا يف أحكام الثواب والعقاب أما يف 
فهي جارية على ظاهر األمر، فأطفال الكفار وجمانينهم كفار يف أحكـام   أحكام الدنيا

  .)٢(اهـ» الدنيا هلم حكم أوليائهم

                                     
  .١/٣١٦اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  -١
  .٤١٣: طريق اهلجرتني ص -٢



 ٣٨ 

اجلاهل واملخطئ من هذه األمة لو عمل من الكفر والشرك «: وقال ابن العريب
ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر باجلهل واخلطأ حىت تبني له احلجـة الـيت   

يانا واضحا ما يلتبس على مثله أو ينكر ما هو معلوم بالضـرورة مـن   يكفر تاركها ب
ه كـل املسـلمني مـن غـري نظـر      رفدين اإلسالم مما أمجعوا عليه إمجاعا جليا قطعيا يع

  .)١(اهـ» وتأمل

وإذا كنا ال نكفر من عبـد الصـنم الـذي    «: وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب
وجـود مـن ينبـههم فكيـف نكفـر مـن مل       على قرب أمحد البدوي ألجل جهلهم وعدم 

  .)٢(اهـ» يشرك باهللا إذا مل يهاجر إلينا

هللا أمساء وصفات ال يسع أحد ردها ومـن خـالف بعـد    «:وقال اإلمام الشافعي
ثبوت احلجة عليه فقد كفر ، وأما قبل قيام احلجة فإنه يعذر باجلهل،ألن علم ذلـك ال  

  .)٣(»يدرك بالعقل والالروية والفكر

فإن هذه املعاين اليت وصـفت ونظائرهـا ممـا    «  :مام ابن جرير الطربي وقال اإل
وصف اهللا به نفسه ورسوله مما ال يثبت حقيقة علمه بالفكروالروية، ال يكفر باجلهل 

  .)٤(»ا أحد إال بعد انتهائها إليه 

  :مانع اإلكراه - ٤
لتهديـد  واإلكراه املانع من الكفر هو الـذي يكـون با   ،ويقابله كشرط االختيار

بالقتل أو القطع أو أن يقع على املكلف تعذيب شـديد وهـذا قـول اجلمهـور وهـو      
  .)٥(الراجح

                                     
  .٥/١٣٠٧ن التأويل حماس -١
  .٤٣: مصباح الظالم ص -٢
 ١٣/٤٠٧وابن حجر الفتح ٥٩وابن القيم اجتماع اجليوش ص ١٧٧نقله الذهيب يف العلو ص  - ٣
 ط دار الفكر ١٦١نقله ابن القيم يف اجتماع اجليوش اإلسالمية ص  - ٤
  .٣/٣٠٩٤وفتح الباري  ١/٣٥٢انظر البحر احمليط  -٥



 ٣٩ 

 وقَلْبـه  أُكْـرِه  مـن  إِلَّـا  إِميانِه بعد من بِاللَّه كَفَر منU: ]ودليل هذا املانع قوله 
نئطْمم ان١٠٦النحل ( ]بِالْإِمي( .  

حـني عذبـه    tأن هذه اآليـة نزلـت يف عمـار بـن ياسـر     « tعن ابن عباس
 eفوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إىل الـنيب   eاملشركون حىت يكفر مبحمد 

  .)١(»فأنزل اهللا هذه اآلية

  .)٢(وهلذا اتفق العلماء على أنه جيوز أن يوايل املكره على الكفر إبقاء ملهجته

لف أهل العلـم يف اعتبـاره مانعـا    السكر الذي يزول معه العقل اخت :مالحظة
من التكفري واختار ابن القيم اعتباره وهـو قـول األحنـاف خالفـا ملـذهب احلنابلـة       

  .)٣(والشافعية يف صحة ردة السكران

                                     
وقـواه مبجمـوع طرقـه ابـن حجـر يف       ٣٦٣-٨/٣٦٢والبيهقي يف السنن الكربى) ٢١٩٤٤(ربيرواه عبد الرزاق والط -١

  .٣/٣٠٩٤الفتح 
  .٢/٣٥٣عمدة التفسري ألمحد شاكر  -٢
  .١٠/١٠٩واملغين مع الشرح الكبري  ٣/٦٥انظر إعالم املوقعني  -٣



 ٤٠ 

  :الباب األول
  حقيقة الديمقراطية

  :وفيه ثالث فصول

 

تعريف الدميقراطية وبيان تارخيها وصـور تطبيقهـا وتسـمياا     -١
  .الشرعية

 

  .أركان الدميقراطية وأسسها -٢
 

حكم الدميقراطية يف اإلسالم وردود أهل العلم عليها واإلشارة  -٣
  .إىل مفاسدها



 ٤١ 


 

  تعريف الديمقراطية: المبحث األول

  :متهيد
شرعية وعرفيـة ولغويـة   : حلقائق ثالثاعلم أخي وفقين اهللا وإياك ملرضاته أن ا

وملا كانت الدميقراطية مل ترد يف الشرع وال يف لغة العرب فهي عرفية يرجع فيهـا إىل  
  .عرف أهلها

نـوع يعـرف   : األمساء ثالثـة أنـواع  : قال الفقهاء«: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ونـوع  حده بالشرع كالصالة والزكاة ونوع يعـرف حـده باللغـة كالشـمس والقمـر      

ــه     ــروف يف قول ــظ املع ــبض ولف ــظ الق ــالعرف كلف ــده ب ــرف ح ــروهن[يع اشعو 
وفرع١(اهـ» ]بِالْم(.  

احلقيقة ال بد هلا من وضع والوضع ال بـد لـه مـن    «: وقال تاج الدين السبكي
د للحيـوان املفتـرس أو الشـرع    واضع فواضعها إن كان واضع اللغة فلغوية كاألسـ 

كالصالة للعبادة املخصوصة أو العرف املـتعني أو املطلـق فعرفيـة فالعرفيـة      فشرعية
  .)٢(اهـ» املطلقة كالدابة لذوات األربع واخلاص كاصطالح النحاة واألصوليني

وحكم احلقيقة وجوب العمل ا عنـد اسـتعمال   «: وقال بدر الدين الزركشي
: إىل أن قـال .. اإلمجـاع  اللفظ يف حقيقة من غري حبث عن ااز وادعى بعضـهم فيـه  

وتنقسم احلقيقة إىل لغوية وعرفية وشرعية، ألن الوضع املعترب فيـه إمـا وضـع اللغـة     

                                     
  .١٩/٢٣٥و  ١٣/٨٢جمموع الفتاوي  -١
  .١/٢٢٠تشنيف املسامع جبمع اجلوامع للسبكي  -٢



 ٤٢ 

وهي اللغوية كاألسد للحيوان املفترس أوال، وهو إما وضع الشـارع وهـي الشـرعية    
ذات األركان وقد كانت يف اللغة للدعاء أوال، والعرفية وهي املنقولـة عـن   لكالصالة 
  .)١( اهـ» ألصلي إىل غريه بعرف اإلستعمالموضعها ا

: واحلقيقة تنقسـم إىل ثالثـة أنـواع   «: قال العالمة حلولو يف شرح مجع اجلوامع
عامـة كاختصـاص   : لغوية كإطالق اسم الدابة لكل مـا دب وعرفيـة وهـي قسـمان    

الدابة بذات احلافر أو بذوات األربع عند بعضهم أو باحلمار أو الفرس عند آخرين 
كاجلوهر يف اصطالح املتكلمني فإنه عبارة عن املتحيز الذي ال يقبل االنقسام  وخاصة

وشـرعية كـإطالق اسـم الصـالة علـى ذات      : إىل أن قال.. وهو يف اللغة خبالف ذلك
  .)٢(اهـ» الركوع والسجود

مث اعلم أن احلقيقة العرفية إما أن تكون عامة وهي «: وقال العالمة ابن النجار
صها بطائفة دون أخرى كدابة فإن وضعها بأصل اللغـة لكـل مـا    أن ال خيتص ختصي

يدب على األرض من ذي حاضر وغريه مث هجر الوضـع األول وصـارت يف العـرف    
أو تكون خاصة وهي ما خصصـته   -:إىل أن قال-... حقيقة للفرس ولكل ذات حافر

كل طائفة من األمساء بشيء من مصطلحام كمبتدأ وخرب وفاعـل ومفعـول ونعـت    
وتوكيد يف اصطالح النحاة ونقض وكسر وقلب يف اصطالح األصوليني وغـري ذلـك   

  .)٣(اهـ» مما اصطلح عليه أرباب كل فن

  :وقال سيدي عبد اهللا بن احلاج إبراهيم يف املراقي

ــرعي  ــى الشـ ــول علـ ــظ حممـ   واللفـ
ــب   ــي ومل جيـ ــى اجللـ ــاللغوي علـ   فـ

  

ــن    ــريفإن مل يكـــ ــق العـــ   فمطلـــ
ــن اــاز يف ا  ــذي انتخــب حبــث ع   ل

  

                                     
  .١/٥١٤البحر احمليط للزركشي  -١
  ٤٤٤-١/٤٤٣الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع  -٢
  ٢/١٥٠.شرح الكوكب املنري البن النجار -٣



 ٤٣ 

يعين أن اللفظ «: وقال العالمة حممد االمني الشنقيطي عند شرح هذين البيتني
حيمل على معناه الشرعي إن كان من الشارع فالصوم يف كالم الشارع مثال جيب محله 
على خصوص إمساك البطن والفرج دون غريه مـن اإلمسـاكات وهـذا معـىن قولـه      

ظ استعمال شرعي خاص وجـب  فإن مل يكن يف اللف) واللفظ حممول على الشرعي(
محله على معناه العريف كما قدمنا عن أيب يوسف والقرايف كالدابة مثال فمن أوصـى  

إن مل يكن فمطلـق  (بدابة محل على املتعارف يف الدابة عند الناس وهذا مراده بقوله 
ومراده باإلطالق يف العرف يعين سواء عرفا عاما أو خاصا بأهل بلد وسـواء  ) العريف
  .)١(اهـ» رفا قوليا أو فعلياكان ع

فـال   وهي من باب العرف اخلاص وبعد أن عرفت أن الدميقراطية حقيقة عرفية
  .بد من الرجوع إىل أهلها ملعرفة معناها احلقيقي

  :فنقول وباهللا نتأيد

" DEMO: "أصل الكلمة من اللغة اليونانية وتتألف من لفظتني األوىل وهـي 
وتدل علـى منـط   " اكراسي"و" DEMOS"ليونانية وهي مأخوذرة من الكلمة ا" دمو"

والكلمتـان  " اكراتيـا " "KRATIA"احلكم أو السلطة مأخوذة من الكلمة اليونانية 
  .وتعين حكم أو سلطة الشعب" دميوكراتيا" "DEMOKRATIA"معا يف اليونانية 

احلكـم  : يضع معاين هذه الكلمة كمـا يلـي   : ١٩٧٩موس كولرت طبعة ففي قا
  .)٢(إخل..........أو ممثليه بواسطة الشعب

تقـوم كـل األنظمـة الدميقراطيـة علـى      : (وجاء يف املوسوعة السياسية ما نصـه 
أساس فكري واحد هو أن السطلة ترجع إىل الشعب وأنه هو صـاحب السـيادة، أي   

  .)٣(اهـ) أن الدميقراطية يف النهاية هي مبدأ السيادة الشعبية
                                     

  .٣٨٣-١/٣٨٢وانظر نشر البنود  ١/١٥٦نثر الورود  -١
-٩: قراطية صوحقيقة الدمي ١٧: والدميقراطية وموقف اإلسالم منها ص ٣٦-٣٥: كتاب الشورى ال الدميقراطية ص -٢

  .٩وحكم الدميقراطية  ١٧٨: ومذاهب فكرية معاصرة ص ١٠
  .٢/٧٥٦عبد الوهاب الليايل . د. املوسوعة السياسية -٣



 ٤٤ 

الدميقراطية معناهـا سـيادة الشـعب وهـو     «: وجاء يف املوسوعة العربية امليسرة
  .)١(اهـ» نظام سياسي تكون فيه السيادة جلميع املواطنني ال لفرد وال لطبقة

الدميقراطية يعرب عنها يف «: عبد احلميد متويل أستاذ القانون الدستوري. وقال د
ى الدساتري مببدأ سيادة األمة والسيادة طبقا لتعريفها هي سـلطة عليـا ال يوجـد أعلـ    

  .)٢(اهـ» منها

  إذا كانت الدميقرايطة تقوم على مبدإ سيادة األمة، فما معىن هذه السيادة؟

السـلطة العليـا   : تعين السيادة«:  -وهو سياسي غريب -قال جوزيف فرانكل 
اليت ال تعترف بسلطة أعلـى منـها أو مـن ورائهـا متلـك صـالحية إعـادة النظـر يف         

  .»حقه التغيري على طول العصور احلديثةقراراا وهذا املعىن األساسي مل يل

أن السـيادة هـي   «: م والـذي مضـمونه  ١٥٧٦وتعريف بودان للسيادة يف عـام  
السلطة العليا من فوق املواطنني والرعايا واليت ال يقيدها القانون بقي صحيحا غري 
أن مفهوم السيادة اليت خص ا بودان األمري يف عصـره قـد انتقلـت فيمـا بعـد إىل      

  .)٣(اهـ» األمة

ومعناهـا  «: وقال املفكر اإلسالمي الكبري حممد قطـب عـن معـىن الدميقراطيـة    
احلكم الذي تكون فيه السـلطة للشـعب وتطلـق علـى نظـام احلكـم الـذي يكـون         
الشعب فيه رقيبا على أعمال احلكومة بواسطة االس النيابية ويكون لنـواب األمـة   

  .)٤(اهـ» سطلة إصدار القوانني

                                     
  .املوسوعة العربية امليسرة -١
  ١٩٨٥طبعة  ٦٢٠: أنظمة احلكم يف الدول النامية، ص -٢
  ..م١٩٨٤مطبوعات امة  ٢٥: العالقات الدولية جلوزيف فرانكل ص -٣
  .١٧٨: مذاهب فكرية معاصرة حملمد قطب ص -٤



 ٤٥ 

  تاريخها: الثانيالمبحث 
كانت أثينا حـىت القـرن   «: الدميقراطية قدمية بقدم اجلاهلية ويكفي أن تعلم أنه

السابع قبل امليالد ختضع حلكم امللوك ويف أواخر القرن السـابع قبـل املـيالد حلـت     
حمل حكم امللوك لكن ظهر من وسط نبالء التجار ) الوالة األركونات( )١(أوليجركيه

-٦٣٨(سابع قبل امليالد املشرع السياسـي والشـاعر صـولولون    يف أواخر القرن ال
الذي عندما أصبح واليا أركونا جنح يف تعديل الدستور وتعديل القـوانني  ) م.ق٥٥٩

حيـث قسـم جممـوع    " ملكية الثـورة "ووضع نظاما انتخابيا جديدا وصف بأنه نظام 
طبقـة  : ايل هـي سكان أثينا إىل أربع فئات متغايرة حسب زيادة أو نقص الرصيد املـ 

كبار األغنياء وطبقة متوسطي األغنياء وفئة حمدودي الثروة وفئـة الفقـراء أي املعـدمني    
بدون رصيد مايل ومل حيرم هذه الطبقة السفلى من حـق االنتخـاب لكنـه    هم الذين 

حرمها من حـق الوظـائف التنفيذيـة و التشـريعية والوظـائف القضـائية، وكانـت        
لرجال األثينيني وتنتخب الس الشـعيب الـذي جعـل    اجلمعية العمومية تضم كل ا

ن لفروع قبائـل أو عشـائر أثينـا ومـن ناحيـة      ورجل وهم ممثل ٤٠٠صولولون عدده 
  .)٢(اهـ» أخرى أقام نظام احملاكم الشعبية

إلقطاع لقرون طويلة مث نفضت فكرة امث اندثرت هذه الدميقراطية وساد أوروبا 
حتت شعارات شـىت أمههـا    –عبت األيدي اليهودية الدميقراطية عن نفسها الغبار ول

لعبتها يف صياغة شعارات الثورة الفرنسية وهي احلرية واإلخاء واملساواة  –املاسونية 
  .)٣(اهـ

م وإن ١٧٨٩أما الدميقراطية احلديثة فقد أرسـت دعائمهـا الثـورة الفرنسـية     «
رن كامـل ومـن الناحيـة    كان النظام النيايب الربملاين قد نشأ يف إجنلترا قبل ذلـك بقـ  

قد تبلور قبـل   -الذي هو أساس املذهب الدميقراطي-الفكرية فإن مبدأ سيادة األمة 
                                     

  تعين حكم األقلية) األوليجركيه( -١
  .١٧٨: ومذاهب فكرية معاصرة ص ٦٧: معىن الدميقراطية إلمساعيل املهدوي ص -٢
  .١/٣٨اإلسالميون وسراب الدميقراطية  -٣



 ٤٦ 

الثورة الفرنسية بعدة عقود وذلك يف كتابات جـون لـوك وموتنسـكيو وجـان جـاك      
روسو الذين أسسوا نظرية العقد االجتماعي وهي أساس نظرية سيادة األمة وذلـك  

ة التفويض اإلهلي اليت سادت أوروبا حنو عشرة قرون مـن  كرد فعل وكمحاربة لنظري
الزمان تلك النظرة اليت كانت تقضي بأن امللوك حيكمون باختيار وتفويض مـن اهللا  

سلطان مطلـق مـدعومني يف ذلـك بتأييـد البـابوات وقـد        -بذلك-لملوك لفكان 
األمة هي  طلق أشد املعاناة فكانت سيادةشعوب األوروبية من هذا احلكم املعانت ال

اخليار البديل أمامها للخروج من السـلطان املطلـق للملـوك والبـابوات احلـاكمني      
ا هي مترد علـى سـلطان   نشأفالدميقراطية يف أصل  -بزعمهم -بتفويض من اإلله 

اهللا لتعطي السلطان كل السلطان لإلنسان ليصنع نظام حياته وقوانينـه بنفسـه دون   
ظرية التفويض اإلهلي إىل نظرية سيادة األمـة انتقـاال   أي قيود ومل يكن االنتقال من ن

سلميا وإمنا عرب ثورة من أشد الثورات دموية يف العـامل وهـي الثـورة الفرنسـية عـام      
  .)١(اهـ» "...اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس"م واليت كان من شعاراا ١٧٨٩

مبادئ الثورة  وقد ظهرت نظرية سيادة األمة وحقها يف وضع قوانينها بوضوح يف
م على مـا  ١٧٨٩الفرنسية ودستورها فنصت املادة الثالثة من إعالن حقوق اإلنسان 

األمة مصدر السيادة ومستودعها وكل هيئة وكـل شـخص يتـوىل احلكـم إمنـا      «: يلي
م فـنص  ١٧٩١مث أثبت ذلك يف الدستور الفرنسي الصادر عام » يستمد سلطته منها

» متلك بالتقادمالتجزئة وال التنازل عنها وال  تقبل أن السيادة ملك لألمة وال«: على
  .ومنها انتشرت على املستوى العاملي وبصفة خاصة يف الدول اإلسالمية

: علـى أن  ٢٣م يف املـادة  ١٩٢٨فمصر على سبيل املثال نص دسـتورها لعـام   
  .»مجيع السلطات مصدرها األمة، واستعماهلا يكون على الوجه املبني ذا الدستور«

الســيادة لألمــة وتكــون «: م يف املــادة الثانيــة١٩٥٦اء يف دســتورها لعــام وجــ
  .اهـ» ممارستها على الوجه املبني يف هذا الدستور

                                     
عنـهما اجلـامع يف طلـب العلـم     و ٣٠: وأنظمة احلكم يف الـدول الناميـة ص   ٥٢: انظر مبادئ القانون الدستوري ص -١

  .١٦٠-١٥٩: الشريف ص



 ٤٧ 

السـيادة  «: م علـى أن ١٩٦٤ونصت املادة الثانية من الدسـتور املؤقـت لعـام     
  .»للشـــعب وتكـــون ممارســـتها علـــى الوجـــه املـــبني يف هـــذا الدســـتور       

السيادة للشـعب وحـده وهـو    «: ت املادة الثالثة على أنم نص١٩٧١ويف دستور عام 
ون الوحدة الوطنية على رس الشعب هذه السيادة وحيميها ويصمصدر السلطات، وميا

  .»الوجه املبني يف الدستور

  .)١(»يتوىل جملس الشعب سلطة التشريع«: منه ٨٦وجاء يف املادة 

يعية بامللـك وجملـس   تنـاط السـلطة التشـر   «:  ٢٥ويف الدستور األردين املـادة  
  .»األمة

األمة مصدر السلطات ومتارس سلطاا على الوجـه املـبني يف   «: ٢٤ويف املادة 
  .»هذا الدستور

  .»األمة مصدر السلطات مجيعا«:  ٦ويف الدستور الكوييت املادة 

ــادة  ــا   «:  ٥١ويف امل ــة وفق ــا األمــري وجملــس األم الســلطة التشــريعية يتواله
  .»للدستور

الشعب مصدر كل سلطة، السـيادة الوطنيـة   «:  ٢املوريتاين املادة  ويف الدستور
  .»..ملك للشعب الذي ميارسها عن طريق ممثليه املنتخبني وبواسطة االستفتاء

  .»ميارس الربملان السلطة التشريعية«:  ٤٥ويف املادة 

   

                                     
-٣٥٩-٣٢٦-٢٨٣-١٦١: الدساتري املصـرية ص  ١٩٧١-١٨٠٥الدساتري املصرية  –جمموعة الوثائق الدستورية  -١

  .٤٠-١/٣٨بواسطة اإلسالميون وسراب الدميقراطية  ٣٧٢



 ٤٨ 

  صور تطبيق الديمقراطية: المبحث الثالث
وكيفية حكم الشعب لنفسه ثالث  لقد اختذت الدميقراطية من حيث األسلوب

  .صور مباشرة وغري مباشرة وشبه مباشرة

الدميقراطية املباشرة وهي أن يدير الشـعب أمـور نفسـه بنفسـه، فينـاقش       -١
النحو الذي يراه، وهذا النوع من الدميقراطيبة أقرب  األمور العامة ويفصل فيها على

وجـود اآلن إال يف بعـض    إىل اجلانب النظري منـه إىل اجلانـب العملـي ولـيس لـه     
  .ولد وكالريس وأبرتهواليات السويسرية مثل والية أنترال

وهي الدميقراطية النيابية وتقوم فكرة هذا النـوع  : الدميقراطية غري املباشرة -٢
من الدميقراطية على مبدأ االنتخاب الشعيب الذي يقرر مـن خاللـه نـواب الشـعب     

  ).الربملان(يب يشكلون فيما بينهم الس النيا نالذي

  :إن اخلصائص األساسية للنظام النيايب هي

  .وجود رئيس أعلى للدولة ورئيس آخر للحكومة يعينه رئيس الدولة. أ

 .رئيس الوزراء هو الذي خيتار وزراءه. ب

الوزارة وحدة متجانسة واألصل فيهم أن ينتموا إىل كتلة نيابية واحـدة وقـد   . ج
حكومـة ائتالفيـة إال أن اجلميـع يـدافعون عـن       ينتمون إىل أكثر من حزب يف صورة

 .سياسة احلكومة أمام الس النيايب وأمام الرأي العام وهم متضامنون

 .الوزراء أعضاء يف الس النيايب. د

 .احلكومة مسؤولة أمام الربملان ويستطيع سحب الثقة منها. هـ

 .احلكومة هلا حق طلب حل الربملان من رئيس الدولة. و

 .رئيس الدولة له حق حل الس النيايب. ز



 ٤٩ 

ــرة  -٣ ــبه املباش ــة ش ــني   : الدميقراطي ــع ب ــى أســاس اجلم ــدؤها عل ــوم مب يق
 :ني إذ هي تقوم على ركنني أساسينيالدميقراطتني السابقت

  .أن يزاول الشعب بنفسه مقدارا معينا من املشاركة يف صنع القرار :األول

  .لشعب لتمارس شؤون احلكم بامسهأن تتألف هيئة نيابية ينتخبها ا :الثاين

  :وأما املظاهر اليت ميكن للشعب أن ميارس من خالهلا املشاركة يف احلكم فهي

أن يعطـي الشـعب رأيـه بـالقبول أو الـرفض يف       وهـو : االستفتاء الشعيب -أ
القضية اليت تعرض عليه من قبل احلكومـة أو الـس النيـايب أو مـن هيئـة منتخبـة       

  .خصيصا هلذا املوضوع

وهو أن يعترض بعـض النـاخبني علـى قـانون أقـره      : االعتراض الشعيب -ب
الس النيايب وذلك يف إطار قانون معني فيعرض هـذا االعتـراض علـى االسـتفتاء     

اإليطايل احلايل الذي بـدأ   خذ ذا النظام الدستورالشعيب لإلقرار أو الرفض وممن أ
  .م١٩٤٨تطبيقه عام 

ن يقترح بعض الناخبني قانونا معينا فريفعونـه إىل  وهو أ: االقتراح الشعيب -ج
ــتفتاء      ــى االسـ ــرض علـ ــا وإال عـ ــار قانونـ ــه صـ ــق عليـ ــإن وافـ ــان فـ   .الربملـ

ويف بعض الدول جيوز للشعب اقتراح تعديل الدستور كما هو مطبق يف أربع عشـرة  
مـن جممـوع   % ١٥والية أمريكية حيث ميكن تعديل الدستور إذا تقدم بطلـب ذلـك   

  .الناخبني

ومعناه أن الناخبني هلم حق سـحب الثقـة مـن    : حق احلل والعزل الشعيب -د
احلاكم أو النواب قبل انتهاء مدم وذلك بعرضـه علـى االسـتفتاء الشـعيب فيقـرر      
الناخبون بقاؤه أو عزله ومن الدساتري اليت تعطي حق عزل رئيس اجلمهورية دستور 



 ٥٠ 

وكذلك دسـتورها   ١٩٢٠لعام م وكذلك دستور النمسا ١٩١٩لعام " فيمار األملاين"
  .)١(م١٩٢٩املعدل العام 

   

                                     
ودراسة منهاج اإلسـالم السياسـي    ٥٦-٤٨: واالستفتاء الشعيب ص ٤٤-١/٤١انظر اإلسالميون وسراب الدميقراطية  -١

 .١٧٧-١٧١: حيىي اجلمل ص. واألنظمة السياسية املعاصرة د ١٢-١١: وحقيقة الدميقراطية ص ٢١: ص



 ٥١ 

  :المبحث الرابع
  األسماء الشرعية للديمقراطية

وبعد أن عرفت أن تعريف الدميقراطية عند واضعيها هي سلطة الشعب تلـك  
السلطة اليت ال سلطة فوقها فيمكن من الناحيـة الشـرعية أن نطلـق عليهـا األمسـاء      

  :التالية

  :حكم الطاغوت - ١
 ]يريـدون أن يتحـاكموا إىل الطـاغوت وقـد أمـروا أن يكفـروا بـه       [ :Uل قا

الطاغوت كل ما جتاوز به العبد حـده مـن معبـود أو    «: قال ابن القيم )٦٠النساء (
متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله أو يعبدون مـن  
» دون اهللا أو يتبعونه على غري بصرية من اهللا، أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هللا

)١(.  

  :دين الكفر - ٢
 ] )٤٤( الْكَـافرونَ  هـم  فَأُولَئـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِمـا  يحكُـم  لَم ومنU: ]قال 

كل من اتبع تشريعا غري التشريع الذي جـاء بـه   «: قال العالمة الشنقيطي ).املائدة(
صلوات اهللا وسـالمه عليـه فاتباعـه لـذلك التشـريع       سيد ولد آدم حممد بن عبد اهللا

  .)٢(اهـ» إلسالميةاملخالف كفر بواح خمرج من امللة ا

  :شريعة الشيطان - ٣
 يشـرِك  ولَا[ :Uويفهم من هذه اآليات الكرمية كقوله: قال العالمة الشنقيطي

أن متبعي أحكام املشرعني غري ما شرعه اهللا أم مشـركون   ] )٢٦( أَحدا حكْمه في
                                     

 .١/٥٢إعالم املوقعني  -١
 .٣/٤٣٩أضواء البيان  -٢



 ٥٢ 

آيات أخر كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان يف إباحة يف باهللا وهذا املفهوم جاء مبينا 
 وإِنَّ لَفسق وإِنه علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تأْكُلُوا ولَا[امليتة بدعوى أا ذبيحة اهللا 

نياطيونَ الشوحإِلَى لَي هِمائيلأَو لُوكُمادجيإِنْ لو موهمتأَطَع كُمرِكُونَ إِنش١٢١( لَم( 
فصرح بأم مشركون بطاعتهم وهذا اإلشراك يف الطاعة واتباع التشريع املخالف ]

 بنِـي  يـا  إِلَـيكُم  أَعهد أَلَمU: ]اد بعبادة الشيطان يف قوله ملا شرعه اهللا تعاىل هو املر
موا لَا أَنْ َآددبعطَانَ تيالش  ـهإِن  لَكُـم  ـدعو  ـبِني٦٠( م (أَنونِي  وـدبـذَا  اعاطٌ  هـرص 

يمقتس٦١( م( [ وقولهU عن نبيه إبراهيم :]اي تلَا أَب دبعطَانَ تيطَانَ إِنَّ الشيالش 
 إِلَّا يدعونَ وإِنْ إِناثًا إِلَّا دونِه من يدعونَ إِنْ[ :Uوقوله ] )٤٤( عصيا للرحمنِ كَانَ

  .)١(أي ما يعبدون إال شيطانا أي وذلك باتباع تشريعه  ] )١١٧( مرِيدا شيطَانا

  :حكم اجلاهلية - ٤
 يوقنـونَ  لقَـومٍ  حكْمـا  اللَّه من أَحسن ومن يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْمU: ]قال 

  ).املائدة( ] )٥٠(

أي أفيطلبـون بتـوليهم    ]اجلاهليـة يبغـون  أفحكـم  [«: قال العالمـة السـعدي  
وإعراضهم عنك حكم اجلاهلية وهو كل حكم خالف ما أنزل اهللا على رسوله فال مث 
إال حكم اهللا ورسوله أو حكم اجلاهلية، فمن أعرض عن األول ابتلـي بالثـاين املـبين    

مـبين  على اجلهل والظلم والغي، وهلذا أضافه اهللا للجاهلية، وأمـا حكـم اهللا تعـاىل ف   
  اهـ. )٢(»على العلم والعدل والقسط والنور واهلدى

  :دين الظلمات - ٥
 إِلَـى  النـورِ  مـن  يخرِجـونهم  الطَّـاغُوت  أَوليـاؤهم  كَفَـروا  والَّذينU: ]قال 
ات٢٥٧البقرة ( ]الظُّلُم(.  

                                     
 .٨٥-٤/٨٢أضواء البيان للشنقيطي  -١
  .١٩٧: تفسري السعدي ص - ٢



 ٥٣ 

هو نور واحد يهدي إىل طريـق واحـد، فأمـا ضـالل الكفـر      «: قال سيد قطب
ظلمة اهلوى والشـهوة وظلمـة الشـرود والتيـه، وظلمـة الكـرب       .. فظلمات شىت منوعة

والطغيان، وظلمة الضعف والذلة، وظلمة الرياء والنفـاق، وظلمـة الطمـع والسـعر     
وظلمات شىت ال يأخذها احلصر تتجمع كلها عنـد الشـرود   ... وظلمة الشك والقلق

ومـا يتـرك اإلنسـان    .. غري منـهج اهللا عن طريق اهللا والتلقي عن غري اهللا واالحتكام ل
نور اهللا الواحد الذي ال يتعدد ونور احلق الواحـد الـذي ال يلتـبس حـىت يـدخل يف      

  اهـ. )١(»الظلمات من شىت األنواع واألصناف وكلها ظلمات

  :شريعة الضالل - ٦
يـونس  ( ]الضـلَالُ  إِلَّـا  الْحـق  بعـد  فَماذَا الْحق ربكُم اللَّه فَذَلكُمU: ]قال 

٣٢(.  

فقد حصر األمر يف شيئني احلق وهو شريعة اهللا والضالل وهو مـا سـواها مـن    
  .دميقراطية وغريها

أي كيف تستجيزون العدول عـن احلـق الظـاهر وتقعـون يف     «: قال الشوكاين
الضالل إذ ال واسطة بينهما؟ فمن ختطى أحدمها وقع يف اآلخر واالستفهام لإلنكـار  

  اهـ. »)٢(والتعجب واالستبعاد

  : شريعة العمى - ٧
 ]أَعمـى  هـو  كَمـن  الْحـق  ربـك  مـن  إِلَيك أُنزِلَ أَنما يعلَم أَفَمنU: ]قال 

 هـلْ  والسـميعِ  والْبصـريِ  والْأَصـم  كَالْأَعمى الْفَرِيقَينِ مثَلُ[: Iوقال  )١٩الرعد (
انوِيتسثَلًا يونَ أَفَلَا مذَكَّرهود( ] )٢٤( ت(.  

                                     
  .١/٢٩٣يف ظالل القرآن  - ١
  .٧٦٣: تح القدير صف - ٢



 ٥٤ 

 -بشهادة اهللا سـبحانه –إن الذين ال يؤمنون ذا احلق عميا «: قال سيد قطب
فإنه ال ينبغي ملسلم يزعم أنه يؤمن برسول اهللا ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند 

ال ينبغي ملسلم يزعم هذا الزعم أن يتلقى يف أي شأن مـن شـؤون احليـاة عـن     .. اهللا 
وخباصة إذا كان هذا الشأن متعلقـا بالنظـام الـذي حيكـم حيـاة اإلنسـان، أو       ! أعمى

بالقيم واملوازين اليت تقوم عليها حياته أو بالعـادات والسـلوك والتقاليـد واآلداب    
  .)١(»اليت تسود جمتمعه

  : دين األهواء - ٨
 لَـا  الَّذين أَهواَء تتبِع ولَا فَاتبِعها الْأَمرِ من شرِيعة علَى جعلْناك ثُمU: ]قال 
  .)اجلاثية( ] )١٨( يعلَمونَ

على شريعة شرعها له وأمـره   eمث جعل حممدا «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
باتباعها واه عن اتباع أهواء الذين ال يعلمون وقد دخل يف الذين ال يعلمـون كـل   

ما يهوونه وما عليه املشركون من هـديهم الظـاهر   من خالف شريعته، وأهواؤهم هو 
الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع ملا 
يهوونه وهلذا يفرح الكافرون مبوافقة املسلمني يف بعض أمورهم ويسرون به ويـودون  

  .)٢(اهـ» أن لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك

  : دين الظلم - ٩
 ] )٤٥( الظَّـالمونَ  هـم  فَأُولَئـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِمـا  يحكُم لَم ومنU: ]قال 

  .)املائدة(

والتعبري عام ليس «: فكل حكم سوى حكم اهللا فهو ظلم وجور قال سيد قطب
وهـذا الوصـف اجلديـد ال    " الظاملون"هناك ما خيصه ولكن الوصف اجلديد هنا هو 

                                     
 .٢٠٧٥-٤/٢٠٧٤يف ظالل القرآن  -١
  .١/٩٨اقتضاء الصراط املستقيم  -٢



 ٥٥ 

سبق الوصف فيها بـالكفر وإمنـا يعـين إضـافة صـفة       يعين أا حالة أخرى غري اليت
واختصاصـه   Iأخرى ملن مل حيكم مبا أنزل اهللا فهو كافر باعتباره رافضا أللوهية اهللا 

بالتشريع لعباده وبادعائه هو حق األلوهية، بادعائه حق التشريع للنـاس وهـو ظـامل    
هلم فـوق ظلمـه   مل الناس على شريعة غري شريعة رم، الصاحلة املصلحة ألحـوا حب

لنفسه بإيرادها موارد التهلكة وتعريضها لعقاب الكفر وبتعريض حياة الناس ومـن  
  ١(اهـ» معهم للفساد

  : شريعة اخلراب -١٠
ملا كان ما سوى شرع اهللا ظلم فالظلم ال يأيت إال باخلراب قال كعـب األحبـار   

وهـذا يف  : قال له أبو هريـرة . مكتوب يف التوراة من يظلم خيرب بيته: tأليب هريرة 
  .)٢( ]ظَلَموا بِما خاوِيةً بيوتهم فَتلْكI :]القرآن يف قوله 

 فَـبِظُلْمٍ [ :Uإال باخلراب واحلرمان قوله ومما يدل أيضا على أن الظلم ال يأيت 
نم ينوا الَّذادا هنمرح هِملَيع اتبطَي لَّتأُح م١٦٠النساء ( ]لَه(.  

قال ابن كثري معلقا علـى أخـذ املعظـم أمـري دمشـق ضـرائب علـى اخلمـور         
  .هـ٦١٥إىل األموال يف قتال الفرنج سنة  -حسب زعمه-واملغنيات حلاجة اجلند 

وهذا من جهله وقلة دينه وعدم معرفته باألمور فإن هذا الصنيع «: قال ابن كثري
هم األعداء وينصرهم عليهم ويتمكن منهم الداء ويثبط اجلند عنـد القتـال   يديل علي

إذا "فيولون بسببه األدبار وهذا مما يدمر وخيرب الديار ويديل الـدول كمـا يف األثـر    
» وهـذا ظـاهر ال خيفـى علـى فطـن     " عصاين من يعرفين سلطت عليه من ال يعـرفين 

  .)٣(اهـ

                                     
  ٢/٩٠٠يف ظالل القرآن  -١
  .٢٠٥: نصيحة أهل اإلسالم ص -٢
  ١٣/٨١البداية والنهاية البن كثري  -٣



 ٥٦ 

  : شريعة املعيشة الضنك -١١
 الْقيامـة  يـوم  ونحشـره  ضـنكًا  معيشةً لَه فَإِنَّ ذكْرِي عن أَعرض نومU: ]قال 
  .)طه( ] )١٢٤( أَعمى

ومن أعرض عن ذكري، أي خـالف أمـري ومـا أنزلتـه     «: قال احلافظ ابن كثري
 أي ]فـإن لـه معيشـة ضـنكا    [على رسويل، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غريه هداه 

يف الدنيا فال طمأنينة له وال انشراح لصدره بل صـدره ضـيق حـرج لضـالله      ضنكا
وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه مـا مل خيلـص   
إىل اليقني واهلدى فهو يف قلق وحرية وشك فال يزال يف ريبه يتردد فهـذا مـن ضـنك    

  .)١(اهـ» املعيشة

  

  : شريعة املصائب -١٢
 الْمنافقني رأَيت الرسولِ وإِلَى اللَّه أَنزلَ ما إِلَى تعالَوا لَهم قيلَ وإِذَا[ :Uقال
 ثُـم  أَيـديهِم  قَـدمت  بِمـا  مصـيبةٌ  أَصـابتهم  إِذَا فَكَيـف ) ٦١( صدودا عنك يصدونَ
اُءوكفُونَ جلحي ا إِنْ بِاللَّهندا إِلَّا أَرانسيقًا إِحفوتالنساء( ] )٦٢( و(.  

بيـان   ]فكيف إذا أصابتهم مصيبة مبا قـدمت أيـديهم  [: قوله«: قال الشوكاين
أي  ]إذا أصـابتهم مصـيبة  [لعاقبة أمرهم وما صار إليه حاهلم أي كيف يكون حاهلم 

قـدمت  مبـا  [وقت إصابتهم فإم يعجزون عند ذلك وال يقدرون على الدفع، واملراد 
ما فعلوه من املعاصي اليت من مجلتـها التحـاكم إىل الطـاغوت مث جـاءوك      ]أيديهم

حال أي جاءون  ]حيلفون[: وقوله ]أصابتهم[يعتذرون عن فعلهم وهو عطف على 
أي ما أردنا بتحاكمنا إىل غـريك   ]إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا[حال كوم حالفني 

إال اإلحسان ال اإلساءة و التوفيق بني اخلصمني ال املخالفة لـك وقـال ابـن كيسـان     
                                     

  ٢/٤٨٠وعمدة التفسري ألمحد الشاكر٣/١٨٣٣تفسري ابن كثري   -١



 ٥٧ 

فكذم اهللا  ]وليحلفن إن أردنا إال احلسىن[: معناه ما أردنا إال عدال وحقا مثل قوله
: جـاج من النفاق والعـداوة للحـق قـال الز    ]أولئك يعلم اهللا ما يف قلوم[: بقوله

فأعرض عنهم وعظهم وقـل هلـم يف أنفسـهم قـوال     [معناه قد علم اهللا أم منافقون 
  .)١(اهـ» ]بليغا

  : شريعة العداوة والبغضاء -١٣
 يـومِ  إِلَـى  والْبغضاَء الْعداوةَ بينهم فَأَغْرينا بِه ذُكِّروا مما حظا فَنسوا[ :Uقال 

ةاميالْق فوسو مئُهبني ا اللَّهوا بِمونَ كَانعنصاملائدة( ] )١٤( ي(.  

لقد كان أساس هذا امليثاق هو توحيد اهللا وهنا كانـت نقطـة   «: قال سيد قطب
الذي نسوه مما ذكروا به  النصرانية التارخيي وهذا هو احلظاالحنراف األصلية يف خطإ 

ما أن نسيانه هـو الـذي نشـأ مـن     ونسيانه هو الذي قاد بعد ذلك إىل كل احنراف ك
عنده اخلالف بـني الطوائـف واملـذاهب والفـرق الـيت ال تكـاد تعـد يف القـدمي ويف         

ا ممـ وبينها ما بينها مـن العـداوة والبغضـاء     -ني إمجاال بعد قليلبكما سن-احلديث 
أنه باق فيهم إىل يوم القيامـة جـزاء وفاقـا علـى نقـض ميثـاقهم معـه         Iخيربنا اهللا 
  .)٢(اهـ» حظا مما ذكروا به ونسيام

  

  

  :واهلالك دين الدمار -١٤
 علَيهـا  فَحـق  فيهـا  فَفَسـقُوا  مترفيها أَمرنا قَريةً نهلك أَنْ أَردنا وإِذَا[ :Uقال 

  .)اإلسراء( ]ا)١٦( تدمريا فَدمرناها الْقَولُ

                                     
  .١/٤٨٣فتح القدير للشوكاين  -١
  .٢/١٦٠يف ظالل القرآن  -٢



 ٥٨ 

أمرنـا مترفيهـا   : القرآن أن معىن اآليةالتحقيق الذي دل عليه «: قال الشنقيطي
  .)١(اهـ» بالطاعة فعصونا فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم

  :دين التأخر والتخلف -١٥
ا هـو  لقد بني تعاىل أن التقدم واالزدهار إمنا هو بالطاعة والتأخر والتخلف إمنـ 

   ] )٣٧( يتأَخر أَو يتقَدم أَنْ منكُم شاَء لمنU: :]باملعاصي والذنوب قال 

 أَعقَابِكُم علَى يردوكُم كَفَروا الَّذين تطيعوا إِنْ َآمنوا الَّذين أَيها يا[ :Uوقال 
  .)آل عمران( ] )١٤٩( خاسرِين فَتنقَلبوا

يعين برجوعكم إىل أمركم األول وهو الكفر والشرك بـاهللا بعـد   «: قال اخلازن
مغبـونني يف   ]فتنقلبـوا خاسـرين  [اإلميان ألن قبول قوهلم يف الدعوة إىل الكفر كفـر  

الدنيا واآلخرة، أما خسارة الدنيا فهو طاعة الكفار والتـذلل لألعـداء وأمـا خسـارة     
  .)٢(اهـ» اآلخرة فهو دخول النار وحرمان دار القرار

                                     
  .٣/٤٨٨أضواء البيان  -١
  .١/٣٦٢تفسري اخلازن  -٢



 ٥٩ 


 

  )حاكمية الشعب(سيادة الشعب : الركن األول
ملـتني إذ تقـوم الدميقراطيـة علـى     هذا هو ركن الدميقراطية الـركني وأساسـها ا  

أساس سيادة الشعب وأن السيادة سلطة عليا مطلقة غري حمكومة بأي سـلطة أخـرى   
وتتمثل هذه السلطة يف حق الشعب يف اختيار حكامه وحقه يف تشريع ما يشاء مـن  
القوانني وميارس الشعب هذه السلطة عادة باإلنابة بأن خيتار نوابـا عنـه ميثلونـه يف    

ن وينوبون عنه يف ممارسة السـلطة جـاء يف املوسـوعة السياسـية عنـد تعريـف       الربملا
  :الدميقراطية النيابية ما نصه

ال يقـوم بنفسـه مبمارسـة السـلطة      -صاحب السيادة وهو-تعين أن الشعب «
التشريعية وإمنا يعهد ا إىل نواب عنه ينتخبهم ملدة معينة وينيبهم عنه يف ممارسة هذه 

لربملان يف الدميقراطية النيابية هو املمثل للسيادة الشعبية وهـو الـذي   السلطة بامسه فا
صدره من تشريعات أو قوانني وقـد نشـأ هـذا    ييعرب عن إرادة الشعب من خالل ما 

  .)١( اهـ» النظام تارخييا يف إنكلترا وفرنسا مث انتقل منها إىل الدول األخرى

الدميقراطية يعرب عنها يف «: ريعبد احلميد متويل أستاذ القانون الدستو. وقال د
الدساتري مببدأ سيادة األمة والسيادة طبقا لتعريفها هي سـلطة عليـا ال يوجـد أعلـى     

  .)٢( اهـ» منها

هذا من الناحية النظرية، أما الناحية الواقعية فإن أصحاب رؤوس األموال هم 
  .قيادة املأل احلاكم

                                     
  .٢/٧٥٧عبد الوهاب الكيايل . املوسوعة السياسية إعداد د -١
  .٦٢٥: أنظمة احلكم يف الدول النامية ص -٢



 ٦٠ 

الية اليت متلك وحتكـم وال معقـب   واحلاكم يف الدميقراطية الليربالية هو الرأمس«
من حق الشعب والتعقيب نظريا يف  -نظريا-من البشر حلكمها وإن كان التشريع 

هي اليت تدير املسرحية كلها وهي  -يهودية أو غري يهودية-الرأمسالية ... يد الشعب 
اليت تضع التشريعات احملافظة على مصاحلها على حساب مصاحل الشعب الذي يقع 

لـم السياسـي واالقتصـادي واالجتمـاعي يف كـل جاهليـة مـن جاهليـات         عليه الظ
  .التاريخ

وال ينبغي أن ختدعنا الصـيحات والشـعارات عـن حقيقـة الواقـع وال ينبغـي       
كذلك أن خيدعنا وجود بعض األصوات احلـرة يف اـالس النيابيـة أو يف الصـحافة     

من قبـل ألن الرأمساليـة   ووسائل اإلعالم فهذا ذاته جزء من فن املسرحية كما أشرنا 
تعلم أن هذه األصـوات املتنـاثرة لـن     -يهودية أو غري يهودية-اليت بيدها السلطان 
ولن حتدث تعديال حقيقيا يف أدوار املسرحية املرسومة وهـي يف   تغري شيئا من الواقع

!! الوقت ذاته دعاية ضخمة للدميقراطية اليت من خالهلا تتحقق كل مصاحل الرأمسالية 
رة واسـتنامت  ئا ارتفعت هذه األصوات احلرة اطمأنت اجلماهري إىل اللعبة الداملفك

  .)١( هلا وتركت أصحاب السلطان ينفذون من خالل اللعبة إىل كل ما يريدون

   

                                     
 .٢٢٥-٢٢٤: مذاهب فكرية معاصرة حملمد قطب ص -١



 ٦١ 

  :الركن الثاني
  )العلمانية(الالدينية 

يف اللغـات األوروبيـة   ) Secularism(العلمانية هي الترمجة العربية لكلمـة  
مضللة ألا توحي بأن هلا صلة بالعلم بينما هـي يف لغاـا األصـلية ال    وهي ترمجة 

صلة هلا بالعلم بل املقصود ا يف تلك اللغات هو إقامة احلياة بعيدا عـن الـدين أو   
  .الفصل الكامل بني الدين واحلياة

هـي حركـة   «): Secularism(تقول دارة املعارف الربيطانية يف تعريف كلمة 
إىل صرف الناس عن االهتمام باآلخرة إىل االهتمام باحليـاة الـدنيا   اجتماعية دف 

يتطـور باسـتمرار خـالل التـاريخ     ) Secularism(وظل االجتـاه إىل الــ   ... وحدها
  .)١( »احلديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية

امجنـا  دخيل على مع إذن فترمجتها الصحيحة هي الالدينية وكما أن لفظ الكلمة
عناها ومدلوهلا سواء أكانت بكسر العني أم بفتحها، مـا يقابـل الـدين    العربية فإن م

فالعلماين ما ليس بديين ومقابله الديين أو الكهنويت وكأن مدلول العلمانيـة املتفـق   
عليه يعين عزل الدين عن الدولة وحياة اتمع وإبقائـه حبيسـا يف ضـمري الفـرد ال     

بينه وبني ربه فإن مسح له بالتعبري عن نفسـه ففـي الشـعائر     العالقة اخلاصة يتجاوز
  .التعبدية واملراسم املتعلقة بالزواج والوفاة وحنوها

وهذا املعىن غري معروف يف تراثنا اإلسالمي فتقسيم شؤون احلياة إىل ما هو ديين 
وما هو غري ديين تقسيم غري إسالمي بـل هـو تقسـيم مسـتورد مـأخوذ مـن الغـرب        

  .)٢( النصراين

                                     
  ٣٦٧: واملوسوعة امليسر يف األديان واملذاهب املعاصرة ص ٤٤٥: مذاهب فكرية معاصرة حملمد قطب ص -١
  .٤٥: اإلسالم والعلمانية للقرضاوي ص -٢



 ٦٢ 

وكانت العلمانية مبا تشمل عليه من إبعاد الدين عن اهليمنة على واقع احلياة «
نافحـة عنـه وحـق    اإلحلـاد وامل  نفوذ السياسي بصفة خاصة وتقرير حـق وعزله عن ال

  .مهامجة الدين ومفاهيمه ملن أراد ذلك

كانت العلمانية ذه الصفات هي سبيل اخلـالص يف نظـر أوروبـا مـن ربقـة      
  .)١(»حق وجود اإلنسانيف حسها الظالم واألغالل اليت تسين الذي ميثل ذلك الد

لقد جاءت العلمانية كردة فعل علـى حكـم الكنيسـة باسـم الـدين يف عهـد       
اإلقطاع الذي ساد كل الدول الغربية ولذلك كـان مـن شـعارات الثـورة الفرنسـية      

  ".اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس"م ١٧٨٩

ومتخضت الثورة عن نتـائج بالغـة األمهيـة فقـد     «: احلوايليقول الدكتور سفر 
ولدت ألول مرة يف تاريخ أوروبا املسيحية دولة مجهورية ال دينية تقوم فلسـفتها علـى   
احلكم باسم الشعب وليس باسم اهللا وعلى حرية التدين بدال مـن الكثلكـة وعلـى    

ر وضـعي بـدال مـن    احلرية الشخصية بدال من التقيد باألخالق الدينينة وعلى دستو
  .)٢( »قرارات الكنيسة

   

                                     
  ٢١: العلمانيون واإلسالم حملمد قطب ص -١
  .م١٤٠٢طبعة جامعة أم القرى  ١٦٩: العلمانية لسفر احلوايل ص -٢



 ٦٣ 

  :الركن الثالث
  الحرية المطلقة

بعـدد غـري قليـل مـن      –قانونيـا علـى األقـل     –ي قد أقر طإن النظام الدميقرا
ومبثل ... احلقوق واحلريات وذلك مثل حرية الرأي وحرية االعتقاد واحلرية الشخصية 

بريق الدميقراطية الزائف يف أعني كثري ممن ال ميلكون املعرفة  انهذا اإلقرار أيضا ملع
 .الصحيحة بالنظام اإلسالمي

ففي جمال االعتقاد حيق لكل فرد يف النظام الدميقراطي أن يـدين مبـا شـاء مـن     
العقائد وامللـل والنحـل واألفكـار وال تثريـب عليـه يف ذلـك وال فـرق يف النظـام         

أصله الوحي اإلهلي أو يـدين بعقيـدة أو فكـرة مـن      الدميقراطي أن يدين املرء بدين
وضع البشر واختالقهم كما أنه جيوز يف ظل هذا احلق أو هذه احلريـة أن يغـري املـرء    
دينه أو عقيدته أو ملته أو حنلته كيفما شاء وليسـت هنـاك أدىن قيـود عليـه يف ذلـك،      

ل هو حـق مطلـق   وهذا احلق عندهم من احلقوق اليت ال جيوز تقييدها أو ختصيصها ب
جرمية الردة أو عن حدها فالردة حـق مـن احلقـوق الـيت      ويف هذا اال ال تسأل عن

  .)١(»جيب كفالتها وحرية متاحة للجميع

إن القانون ينص على حرية العقيدة واحلريـة معناهـا أن مـن شـاء أن يلحـد      «
ا ومـن  ويعلن إحلاده على الناس ويدعو إىل اإلحلاد ويسخر مـن القـيم الدينيـة كلـه    

  .ال حتريج عليه وال تثريب..!! عقيدة األلوهية ذاا فمن حقه أن يفعل 

وحرية اإلنسان يف أن يفسد حرية مكفولة بالقانون فالسلوك اجلنسـي مسـألة   
خاصة إىل أبعد حدود اخلصوصية ال يتدخل القانون بشـأا أي تـدخل إال يف حالـة    

 باالتفـاق، أمـا أي عالقـة علـى     واحدة هي جرمية االغتصاب ألـا تقـع بـاإلكراه ال   
اإلطالق تقع باالتفاق فال دخل للقانون ا وال دخل للمجتمع وال دخل ألحـد مـن   
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الناس فسواء كانت هذه العالقة سوية أو شاذة وسواء كانت مع فتاة مل تتزوج أو مـع  
  ..امرأة متزوجة فهذا شأن األطراف أصحاب العالقة وليس شأن أحد آخر

ئق العامة مسرح لكـل ألـوان السـلوك اجلنسـي فضـال عـن       والغابات واحلدا
كلها مـاخور كـبري يعـج بالفسـاد الـذي حيميـه القـانون قـانون         فالنوادي والبيوت 

  !!.الدميقراطية 

بـني فـىت وفـىت علـى يـد       !ومن سنوات عقد يف الكنيسة اهلولندية عقد شـرعي 
يف أمـر العالقـات   لينظـر  !! القسيس ومن سنوات اجتمع الربملان اإلجنليـزي املـوقر   

اجلنسية الشاذة مث قرر أا عالقات حرة ال ينبغي التدخل يف شأا كما أعلن أسقف 
  !!.كانتربري وهو رئيس األساقفة يف بريطانيا أا عالقات مشروعة

مسرحية  –ويف التلفزيون  –ومن سنوات كذلك عرض على املسرح األمريكي 
 –أو هـم ذهبـوا لـريوا     –ى املشـاهدون  تشكل العملية اجلنسية بكامل أجزائها ورأ

رجال وامرأة يقومان بالعملية اجلنسية أمام أعينهم ونقلت الصورة حية علـى شاشـة   
  .التلفزيون

ومن سنوات كذلك قـام يف التلفزيـون الربيطـاين حـوار جنسـي اشـترك فيـه        
عشرات من الفتيات الصغار وكان موضوع احلوار هو سـؤاهلن عـن الوضـع الـذي     

قشـعر منـها أبـدان    ية، وأجابت الفتيات بصـراحة وقحـة ت  العملية اجلنس يفضلنه يف
  !!.أما املرأة فهي تتحدث دون حياء.. الذين يف نفوسهم قدر من احلياء الفطري

وال يقولن أحد إن هـذه هـي املخططـات اليهوديـة وحنـن إمنـا نتحـدث عـن         
  .إنه ال انفصال بني هذه وتلك!! الدميقراطية

ا الربملاين بوسائل إعالمها، بقواعد احلرية اليت تقوم عليهـا،  الدميقراطية بتمثيله
هي اليت تبيح ذلك كله وجتعله ضمن دائرة احلرية الشخصـية وحتميـه بكـل وسـائل     

  .احلماية وتعطيه الشرعية الكاملة



 ٦٥ 

فمن أراد نظاما ليس فيه هـذا كلـه فهـو علـى وجـه الـيقني يريـد شـيئا غـري          
طبقة يف عامل الواقع يريد شـيئا ال واقـع لـه بعـد وال     الدميقراطية الليربالية كما هي م

  .نعلم على وجه اليقني كيف يكون

إن احلريــة الــيت متنحهــا الدميقراطيــة الليرباليــة هــي حريــة احليــوان ال حريــة 
  .)١(اإلنسان

 rاليت نشرت الرسوم املسيئة إىل الـنيب  " فرانس سوار"يف الصحيفة الفرنسية 
نعـم لنـا احلـق يف رسـم رسـوم      "وعلى صدر صفحتها الرئيسية حتت أحد الرسـوم  

  .معلنة أن موقفها هذا يأيت دفاعا عن حرية التعبري" كاريكاتورية هللا

ويف إيطاليا ارتدى وزير إيطايل قميصا عليه بعـض الصـور املسـيئة يف حماولـة     
  .لتحدي شعور املسلمني

هـي   –يف النظام الدميقراطي  –وسع أبواا احلرية املتاحة على أ«: أخي يف اهللا
حرية الفساد والرذيلة وكل ما يناقض األخالق والدين، أمـا احلريـة السياسـية الـيت     
هي من الناحية النظرية لب الدميقراطية كما يقولون فإا حرية ظاهريـة أو صـورية   

غربيـة هـي   حرية الدميقراطية الإن : ثني حيث يقولوانظر إىل ما يشهد به أحد الباح
حبق حرية القادرين ذلك أن حرية الرأي والصحافة واألحـزاب بـل والـرأي العـام     
نفسه أصبحت صناعة ميكن أن تصنع وفق ما تضع هلا احلكومة من مواصفات ككـل  
صناعة عمادها التخطيط والتمويل وهذان العنصران متوافران لـدى القلـة احملتكـرة    

  .)٢(»أنظمة احلكم بغري جدال من الرأمساليني وهم حبق املسيطرون على

مفاده  ،تقوم الدميقراطية على مبدأ حرية التعبري واإلفصاح أيا كان هذا التعبري«
طعنا وسبا للذات اإلهلية وكتبه ورسله، إذ ال يوجد يف الدميقراطية شيء مقـدس حيـرم   
اخلوض فيه أو التطاول عليه بقبيح القول وأي إنكار علـى ذلـك يعـين إنكـار علـى      

                                     
 .٢١٧-٢١٦: مذاهب فكرية معاصرة حملمد قطب ص -١
  .٦٨: وعنه حقيقة الدميقراطية ص ٨٥: حرية الرأي ص -٢



 ٦٦ 

ام الدميقراطي احلر برمته ويعين حتجـيم احلريـات املقدسـة يف نظـر الدميقراطيـة      النظ
  .)١(»والدميقراطيني

عنـا ببعيـد حيـث انطلقـت      eوما أمر الرسوم الكرتونية املسيئة إىل الرسول 
اليت كانـت  " يالندس بوسنت"احلملة املسعورة يف دامنارك ورفض رئيس حترير جريدة 

وتضـامنت كـل اهليئـات     -تذار أو مقابلـة املعترضـني   االع –أول من نشر الرسوم 
احلكومية مع اجلريدة مبا فيهم املدعي العام الدامناركي وذلك بإسقاط كـل الـدعاوي   
ضد اجلريدة قبل وصول القضية إىل احملكمة معتربا أن نشر الرسوم مت يف إطار حريـة  

  .التعبري اليت حيميها القانون

قال إنه لن يتـدخل يف  " اندرس فوج رامسوسن"وقال رئيس الوزراء الدامناركي 
تلك املسألة بدعوى أن حرية التعبري هي من أهم أسس الدميقراطية الدامناركية كمـا  
رفض إدانة الرسوم املسيئة واصفا نشرها بأنه يدخل يف حرية التعـبري الـيت يعتربهـا    

  .األوروبيون مقدسة

ن اعتـذار بالدهـم عـ   دمناركيني يرفضـون  مـن الـ  % ٨٠: ويف استطالع للـرأي 
  .eاالستهزاء بالنيب 

روبـري  "ها العـام  منظمة مراسلون بال حدود دافعت عن نشر الرسوم وقال أمين
هذه املبادرة استفزازية لكن أساسها مـربر بالكامـل وال تسـتحق يف     قد تبدو": مينار

  .أي حال من األحوال االعتذار من أي كان

ال حصـانة  «ة للرسـوم نشـرت بأنـه    األملاني" دي فيلت"مع إعادة نشر صحيفة 
  .»ألحد من التهكم يف الغرب

إن «: الفرنسية اليت نشرت الصـور قـال  " تشاريل هيبدو"رئيس حترير صحيفة 
  .»انتقاد األديان أمر شرعي يف دولة حيكمها القانون، وينبغي أن يستمر اآلن كذلك
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  الرأسمالية: الركن الرابع
  .ليربالية الغربية هو الرأمساليةإن الركن األساسي يف الدميقراطية ال

كان احلاكم يف اإلقطاع هو أمري اإلقطاعية الذي ميلـك وحيكـم ال معقـب    «ألنه 
  .من البشر حلكمه ألنه هو السلطة الوحيدة وال أحد غريه ميلك شيئا من السلطان

واحلاكم يف الدميقراطية الليربالية هو الرأمسالية اليت متلـك وحتكـم وال معقـب    
من حق الشعب والتعقيب نظريـا   - نظريا -حلكمها وإن كان التشريع  من البشر

  .)١( »!يف يد الشعب

ومن جهة ثالثة فهي لعبة اليهودية الكربى لتنفيذ خمططاـا كلـها مـن إيهـام     «
  !!.الناس أم يتصرفون من تلقاء أنفسهم وحسب رغبام اخلاصة

فأما املصاحل الرأمسالية اليهودية فتسـخر هلـا األحـزاب السياسـية والربملانـات      
ونواب األمة ووسائل اإلعالم اليت تشكل الرأي العام وتقوم بعملية التزييف الكربى 
ألفكار الناس واهتمامام مبا حيقق تلك املصاحل يف ايـة املطـاف وحيقـق انسـياب     

ون به يف زيادة سيطرم  جيوم وقلوم ويتفننإىل –معبود اليهود القدمي  –الذهب 
  .)٢(»نيعلى األمي

إن سيطرة أصحاب رؤوس األموال على مصادر القرار يف الـدول الدميقراطيـة   
أدى إىل ثراء فاحش عند ثلة قليلة، بينما وصل أغلب املواطنني إىل فقر مدقع ال ميكن 

  .تصوره

اص دمـاء العمـال وعـدم    إن تضخم رؤوس األموال ينشأ ابتـداء مـن امتصـ   «
وقد يكون حتديد األجر مسألة اجتهادية ختتلف من وقت إىل آخر .. توفيتهم أجورهم 

ولكن له حدودا عامة ال ينبغي أن خيرج عنها وهـي تـوفري احليـاة     إىل آخر ومن حال
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الكرمية لإلنسان الذي يبذل جهده ليعيش وجييء تضخم رؤوس األموال كذلك مـن  
  . Iعلى األساس الربوي الذي ميقته اهللا إقامة احلياة كلها 

والذي قال عنه الدكتور شاخت األملاين يف تقرير أعده يف األربعينيات من هـذا  
عـددها علـى    ايد رءوس األمـوال يف يدفئـة يتنـاقص   القرن إن نتيجته احلتمية هي تز

  !!.الدوام وزيادة الفقر يف عدد متزايد من الناس

من إنشاء صناعات تافهـة ال حيتـاج إليهـا     وجييء تضخم رءوس األموال أيضا
اإلنسان اجلاد الذي يعيش ألهداف جـادة، بـل هـي تفسـد األخـالق ومتيـع الطبـاع        

وكل ذلك ألا أكثر .. وتشغل الناس بالتفاهات بدال من شغلهم بآفاق احلياة العليا
 تـؤدي   الصناعات احلقيقية اليتموال فيها أسرع بكثري من دورته يفرحبا وألن دورة األ

كصـناعة السـينما وصـناعة أدوات الزينـة والتفـنن يف      .. هدفا جادا يف حياة اإلنسان
سواء مودات املالبس أو مودات األثاث يف البيوت أو مودات السـيارات يف  " املودات"

  .الطريق

تلك أدوات التضخم الرأمسايل أو هذه أبرزهـا فأيهـا أدوات طبيعيـة؟ أو أيهـا     
  .ات ال تؤثر يف إنسانية اإلنسانأدوات عادلة؟ وأيها أدو

فـالواقع أنـه ال   ! وال يقولن أحد هذه الرأمسالية ولكننا نتكلم عن الدميقراطيـة 
  .ميكن فصل هذه عن تلك

هي اليت تصدر  –مبمثلي الشعب فيها  -إن هذه الدميقراطية مبجالسها النيابية 
 –تتدخل فيها، بل  القوانني اليت تبيح للرأمسالية أن تتصرف على هذا النحو دون أن

  .دون أن جترؤ على التدخل فيها –يف احلقيقة 

ومن ناحية أخرى فإن الرأمسالية هي الوجه االقتصـادي للدميقراطيـة الليرباليـة    
  .)١(»كما أن الدميقراطية الليربالية هي الوجه السياسي للرأمسالية
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إن أصحاب رؤوس األمـوال هـم أعضـاء الـس يف األغلـب وهـم الطبقـة        «
  !!.حلاكمة وهذا امتياز حصلوا عليه بعد نضال انتخايبا

لذلك فإنه من الطبيعي أن يكون يف مقدمـة اهتمامـام احملافظـة علـى تلـك      
االمتيازات اليت حصلوا عليها وال يهم كثريا احلديث عن كوم حصلوا علـى ذلـك   

تمامـام  من خالل متثيل أنفسهم أو بتمثيلهم ألحزام هذا أوال، مث ثانيـا تتجـه اه  
سـيطرة علـى   إىل تعميق وتوسيع مصاحلهم النفوذية واملالية واليت ا يتمكنون من ال

األمر الطبيعي عندهم هو تشريع القوانني اليت حتـافظ علـى    كافة املرافق لذلك فإن
مصاحلهم وامتيازام دستوريا فيظلوا هم السادة حبكم السيطرة على املرافـق مجيعـا   

موقع العبيد حبكم افتقادهم املـال والـذي ال    أفراد الشعب يفكم الدستور ويبقى وحب
حيصلون عليه إال من خالل خدمتهم ملصاحل السادة هذا باإلضـافة لكـوم يف موقـع    

  .)١(»العبيد بالنسبة للسادة دستوريا

فحني متس مصاحل الرأمسالية فال حرية على اإلطالق ويذكر الناس مجيعـا قصـة   
ألنـه وقـف يف    ١٩٦٣الواليات املتحدة حني قتـل عـام    مقتل كنيدي رئيس مجهورية

طريق مصلحة من مصاحل الرأمسالية مث لعب بقضيته لعبا حبيث ال تنكشـف احلقيقـة   
  !!وال يوقع على ارمني اجلزاء

قل سياسة اليهود املشرفني على توجيه أو  -نت سياسة الرأمسالية يومئذ فقد كا
هي وضع العامل على حافـة احلـرب مـن أجـل تنشـيط صـناعة        –اجلاهلية املعاصرة 

السالح وبيعه وهي كما قلنا من أربح الصناعات بالنسبة إليهم ولكن كنيدي كانت 
له نظرة أخرى خمتلفة ينطلق فيها من مصلحة الواليـات املتحـدة الـيت هـو رئيسـها      

واليات املتحدة املنتخب لتحقيق مصاحلها فقد كان رأي كنيدي أن املصلحة القومية لل
تقتضي دئة األحوال العاملية لكي يوجه اإلنفاق إىل رفاهية الشعب األمريكي بدال 
من توجيهه إىل صناعة احلرب اليت ال عائـد منـها علـى الشـعب لـذلك سـعى إىل       
مصاحلة االحتاد السوفييت واالتفاق معه على دئة األحوال العاملية وخطا بالفعل حنو 
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يده إىل خروشوف الزعيم الروسي القـائم بـاحلكم يومئـذ لفـتح      إشاعة السالم فمد
باب احملادثات اليت تؤدي إىل توطيد السالم وخطا خروشوف من جانبه خطـوة فقبـل   
أن يدخل يف حمدثات السالم ورغم أن هذا كان تصـرفا حكيمـا مـن وجهـة النظـر      

دائم مـن  األمريكية البحتة فضال عما فيه من إراحة أعصاب العـامل مـن اخلـوف الـ    
مل توافق عليه ألنـه   -أو قل اليهودية –فإن الرأمسالية اآلمريكية ذاا  ،نشوب احلرب

ضد مصاحلها الذاتية لذلك أنشأت إضرابا طويال يف مصانع الصـلب علـى سـبيل    
مع أن هذا اإلضراب يضر املصاحل املؤقتة للرأمسالية ولكنه يؤدي إىل كسب  –اإلنذار 

باإلنذار ومضى يف سياسته اليت رآها أكثر حتقيقـا لصـاحل   أكرب بالضغط على كينيدي 
   –فضال عن إراحة العامل من اخلوف  –الشعب األمريكي 

قرروا أنه البد من التخلص منه بإجراء أشد فقتلوه مث لعبوا بالتحقيق فلم جيـد  
يف أن  -وإن كان قتيال –رئيس اجلمهورية املقتول ضمانات التحقيق اليت حتفظ حقه 

ه احلق من قاتله ومل جتد الدميقراطية كلها نفعا يف إقامة العـدل يف قضـية مـن    يؤخذ ل
القضايا اخلطرية يف التاريخ احلديث ومضت القصة كلها كأا حادث عادي ال يـثري  
االنتباه وال يستحق االهتمام وطوي التحقيق وملا تصل العدالة إىل غايتها حىت اليـوم  

وتلـك هـي الدميقراطيـة    !!. احلادث العجيـب  وقد مضى أكثر من عشرين عاما على 
  .)١(حني متس املصاحل املباشرة للرأمسالية

يف أثناء هروـا مـن الكنيسـة     –لقد هربت أوروبا من اهللا «: وقال سيد قطب
يف أثنـاء ثورـا علـى     Iوثارت علـى اهللا   –الطاغية الباغية باسم الدين الزائف 

انية يف عنفـوان سـطوا الغامشـة مث ظـن     تلك الكنيسة اليت أهدرت كل القيم اإلنس
ومصاحلهم كذلك يف ظل األنظمة  الناس أم جيدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم

ريات والضمانات اليت تكفلها هلـم  وعلقوا كل آماهلم على احل) الدميقراطية(الفردية 
ات الدساتري الوضعية واألوضاع النيابية الربملانيـة واحلريـات الصـحفية، والضـمان    

إىل آخر هذه اهلاالت الـيت أحيطـت   .... القضائية والتشريعية، وحكم األغلبية املنتخبة

                                     
  .٦٩: والعلمانيون واإلسالم حملمد قطب ص ٢١٥-٢١٤: اصرة صمذاهب فكرية مع -١



 ٧١ 

ذلـك   كانت العاقبة هي طغيـان الرأمساليـة  ا تلك األنظمة، مث ماذا كانت العاقبة؟ 
الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات وكل تلك التشكيالت إىل جمرد الفتـات أو  

رية الساحقة يف عبوديـة ذليلـة لألقليـة الطاغيـة الـيت      إىل جمرد خياالت ووقعت األكث
واحلريـات  ! و الدسـاتري الوضـعية  ومتلـك معـه األغلبيـة الربملانيـة      متلك رأس املال

وسائر الضمانات اليت ظنها الناس كفيلة بضـمان إنسـانيتهم وكرامتـهم    ! الصحفية
  .)١(اهـ» !!!وحريتهم يف معزل عن اهللا سبحانه

   

                                     
 ٤/١٩٤يف ظالل القرآن  - ١



 ٧٢ 

  األكثرية: الركن الخامس
إن الدميقراطية تدعي أا حتكم برأي أكثرية الشعب وأن هـذا هـو لـب هـذا     
النظام وأساسه لكن احلقيقة أن الدميقراطية حكم أقلية هي زعامة املأل من أصـحاب  

  .رؤوس األموال من التجار وضباط العسكر وكبار رجال السياسة

م احلقيقي الذي يوجـه  وإن كان احلال كذلك على احلقيقة فأين هو الرأي العا«
السياسة يف الدميقراطية الليربالية الرأمسالية، إنه يف احلقيقة أصحاب رؤوس األمـوال  
هم الذين يرمسون السياسة وهم الذين يشكلون الرأي العام عـن طريـق الصـحافة    

النحـو الـذي حيقـق    . ووسائل اإلعالم األخرى فيصوغونه على النحو الذي يريـدون 
ة وال بأس أن يترك شيئا من الفتات للشعب حىت ال يتحـول إىل  مصاحلهم يف النهاي

  !!.كالب جائعة دد املكترتين

حقيقة أن هناك نوابا ومتثيال نيابيا وهنالك برملان يقول فيـه مـن أراد كـل مـا     
  .يريد أن يقول، ولكن من هم النواب يف حقيقة الواقع؟

ر مـن هنـاك كمـا هـي     هل يتاح ألي إنسان أن يصل إىل الربملان ويوجه األمـو 
  .الصورة النظرية للدميقراطية؟

إن املعركة االنتخابية يف حاجة إىل تكـاليف ال يقـدر عليهـا إال األغنيـاء مـن      
  .الناس ومىت كان هو من طبقة األغنياء فما الذي جيعله يفكر يف طبقة املساكني؟

أولئك األعداء احلاسدون ملا يف يـده   جهةإم من ! إم ليسوا يف نظره مساكني
من النعمة، الطامعون، الذين يريدون أن ينهبوه وينتقصوا أرباحـه، وهـم مـن جهـة     

" األغنيـاء "الذين ال حيسنون شيئا ويطمعون يف كل شـيء  " الطفيليون"أخرى أولئك 
  .)١(»الذين وقف م غباؤهم عن أن يصعدوا إىل القمم اليت هم وصلوا إليها

                                     
 ٢١٣-٢١٢: مذاهب فكرية معاصرة ص -١



 ٧٣ 

الذي تعتمد عليه الدميقراطية " الرأي العام"نت هذه هي طريقة تشكيل إذا كا«
فيكيف تكـون الدميقراطيـة هـي حكـم الشـعب علـى        –يف ظاهرها على األقل  -

  .)١(»!احلقيقة؟

إن هذا النظام وهو حكم الشعب بالشعب وأنه هو مصدر السـلطات، قـائم   «
الذين يفـوزون مبقاعـد   على أساس سيطرة رأس املال إذ أن أصحاب رأس املال هم 

الس النيايب وأما الفقراء فيفوم ذلك ألم ال جيدون ما ينفقـون علـى دعايـام    
  .االنتخابية كما أم يفتقدون الوجاهة االجتماعية

طبقـة أصـحاب رؤوس   : ففي النظام الدميقراطي يؤول أمر الدولـة إىل طبقـتني  
مـوم الشـعب، األوىل موقعهـا موقـع     األموال ومنهم أعضاء الس النيايب مث طبقـة ع 

  .)٢(»السادة والثانية موقعها موقع العبيد

ففي القدمي عند اإلغريق كانت الطبقة املكونة من األمراء والنـبالء وأشـراف   «
 –القوم هي الطبقة احلاكمة املشرعة صاحبة اإلرادة العليا بينما كانت بقية املواطنني 

  .)٣(»ئاال متلك من األمر شي –وهم األغلبية 

املشـرعة صـاحبة   اإلرادة العليـا فهـي الـيت    هي الطبقة احلاكمة " الينياألموال 
أما يف العصر احلديث فإن طبقة كبار األغنياء أصـحاب رؤوس  « الرأسم"متلك األحز

اب ووسائل اإلعالم ذات األثر اجللي يف تشكيل الرأي العام وصناعته مبـا يكفـل يف   
  .)٤(»هي اإلرادة العليا صاحبة التشريع" الينيالرأمس"النهاية أن تكون إرادة 

  أخي يف اهللا؛

                                     
  .١١١: املرجع السابق ص -١
  .١/٤٩اإلسالميون وسراب الدميقراطية  -٢
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 ٧٤ 

إن الدميقراطية هي حكم األقليـة ال األكثريـة وبلغـة األرقـام مـثال أجريـت يف       
وقد شهد القاصي  ٢٥/٠٣/٢٠٠٧موريتانيا انتخابات رئاسية كان دورها الثاين يوم 

وعـدد املصـوتني    ١.١٣٢.١٧٦والداين برتاهتها وشفافيتها مـع أن عـدد املسـجلني    
  .صوتا ٧٠٦.٧٠٣وعدد األصوات املعرب عنها  ٧٦٤.٠٤٥

فقـط مـع أن    ٣٧٣.٥١٩: ألنه صـوت لـه   ح املرشح الفائزيف الرآسياتوقد جن
  أكثرعدد املواطنني املوريتانيني 

  .نسمة ٣.٣٠٠.٠٠٠من  

فهـل هـذا حكـم أقليـة أم     !! أي أن الذين انتخبوا الرئيس هم عشر املواطنني 
  !!.أكثرية؟

  
ومبا أن االنتخابات يف أمريكا إمنا يشارك فيها من سجل امسه للمشاركة فيها قبـل   «

بدئها ، ومبا أن كثرياً من الناس ال يسجلون أمساءهم ؛ فإن األغلبية إمنا تكـون أغلبيـة   
  .من صوتوا ممن سجلوا ممن حيق هلم أن يصوتوا 

جاء يف تقرير حكـومي   م كاآليت كما٢٠٠٠وقد كانت هذه النسبة يف انتخابات عام  
عامـاً   ١٨مليون والذين كانت أعمارهم  ٢٠٣من جمموع عدد الناس البالغ : رمسي 

، وصوت منهم  ١٣٠مليوناً منهم مواطنون ، سجل منهم لالنتخابات  ١٨٦أو أكثر ، 
عامـاً أو   ١٨، وعليه فقد كانت معدالت تصويت السـكان الـذين أعمـارهم     ١١١
  .)١(»من املسجلني% ٨٦من املواطنني ، % ٦٠ان ، ومن جمموع السك% ٥٥أكثر 

                                     
 ٤٦ص)١٩٦(جملة البيان العدد - ١



 ٧٥ 

  المساواة المطلقة: الركن السادس
تلـك املسـاواة   " املساواة"من الشعارات الرباقة اليت يرفعها النظام الدميقراطي 

 الَّـذين  يسـتوِي  هـلْ  قُلْ[مساواة بني العامل واجلاهل .. املطلقة اليت ال تعرف احلدود 
  .]يعلَمونَ لَا ذينوالَّ يعلَمونَ

  .)٣٦آل عمران ( ]كَالْأُنثَى الذَّكَر ولَيس[مساواة بني الرجل واملرأة 

 )١٨( يستوونَ لَا فَاسقًا كَانَ كَمن مؤمنا كَانَ أَفَمنمساواة بني املسلم والكافر 
  .)السجدة( ]

 أَعجبـك  ولَـو  والطَّيـب  الْخبِيثُ يستوِي لَا قُلْ[مساواة بني الطيب و اخلبيث 
  .)١٠٠املائدة ( ]الْخبِيث كَثْرةُ

 والْبصـري  الْـأَعمى  يسـتوِي  ومـا [مساواة بني املؤمن املطيع والفاسـق املسـيء   
ينالَّذوا ونلُوا َآممعو اتحاللَا الصِسيُء ويلًا الْما قَلونَ مذَكَّرتغافر( ] )٥٨( ت(.  

مساواة بني عمي البصرية وموتى القلوب وبني املؤمن البصـري بـاحلق السـائر    
) ٢٠( النـور  ولَا الظُّلُمات ولَا) ١٩( والْبصري الْأَعمى يستوِي وما[على نور اهلدى 

  .)فاطر( ]الْأَموات ولَا الْأَحياُء يستوِي وما) ٢١( الْحرور ولَا الظِّلُّ ولَا

إن الدميقراطية حني تركز على حرية املرأة ومساواا للرجل حلاجـة يف نفسـها   
تصطدم بقدرات اجلنسني الفطرية وطاقاما ومواهبهما ومـا جعـل اهللا بينـهما مـن     

  .الفروق يف املؤهالت

إن خلية األنثى حتتوي يف كل طـرف منـها علـى جسـم كـروي      «: البار. يقول د
 يوجد يف خلية الرجل مث بـدا بعـد ذلـك يف كـل اخلاليـا يف الـدم والكبـد        صغري ال

والقلب واألمعاء وباقي األنسجة وهذا يعين أن كل خاليا األنثى تتميـز عـن خاليـا    
الذكر ذا اجلسم الكروي ولقد أثبت علم األحياء أن املرأة ختتلـف عـن الرجـل يف    

ــة ويف ذرات اجل  الصــورة ــاء اخلارجي ــمت واألعض ــة  والس ــم واجلــواهر اهليوليني س
خلالياه النسجية فمن وقت حصول التكـوين اجلنسـي يف اجلـنني يرتقـي     " الربوتينية"



 ٧٦ 

التركيب اجلسدي يف الصنفني يف صور خمتلفة فهيكل املرأة ونظـام جسـمها يتركـب    
كله تركيبا يستعد به لوالدة الولد وتربيته ومن التكوين البدائي يف الـرحم إىل سـن   

  .)١(جسمها وينشأ ليكمل ذلك االستعداد فيها البلوغ ينمو

لقد جربت املرأة الغربية املساواة وتلك احلرية فوجدت أـم يريـدون إخـراج    
تلك الدرر من أصدافها لتصبح لقمة صائغة لتلك الـذئاب اجلائعـة إـم يريـدون     
 قرا وعملها ألن ساعات عملها أكثر وأجرا أقل ورمبا نالوا مـن قطوفهـا الدانيـة   

  .لعيون واألبدان الفاجرة والقلوب املريضةم يريدوا عارضة أزياء ومتعة لإ

حريـة  (لقد أدركت املرأة يف الدميقراطية أا صارت ضحية ذلك الطعم اخلادع 
فوقعت يف مستنقع الدعارة والفساد واالحنـالل اخللقـي   ) املرأة، مساواة املرأة بالرجل

  .واإلجرام

الفرنسية باستفتاء للفتيات الفرنسـيات يف مجيـع   " ماري كري"لقد قامت جملة «
مليون فتاة عن رأيهن يف الـزواج   ٢.٥األعمار واملستويات االجتماعية والثقافية مشل 

باب ذلك هي كمـا  منهم نعم وأس% ٩٠من العرب ولزوم البيت فكانت اإلجابة لـ 
  :اآليت قالتها النتيجة

  .مللت املساواة مع الرجل .١

 .الدائم ليل ار مللت حالة التوتر .٢

 .مللت االستيقاظ عند الفجر للجري وراء القطار .٣

 .مللت احلياة الزوجية اليت ال يرى فيها الزوج زوجته إال عند النوم .٤

مللت احلياة العائلية اليت ال ترى األم فيهـا أطفاهلـا إال علـى مائـدة      .٥
 .الطعام

                                     
  ١٥/١١/١٩٧٥بتاريخ  ١٠٦جملة الديار العدد  -١



 ٧٧ 

  .)١(»احلرميولقد كان عنوان االستفتاء وداعا عصر احلرية وأهال بعصر 

هذه توبة صرحية من نساء الغرب الاليت جربن املساواة املزعومـة بـني الرجـل    
واملرأة واحلرية املكذوبة للمرأة اليت مل جتن منها املرأة إال انتشار اجلرائم والفساد بـني  

أن اجلرميـة بـني   : صفوف النساء فقد اصدر مكتب التحقيقات الفـدرايل يف أمريكـا  
تفاعا مذهال مع منو حركات التحرر النسائية وقـال التقريـر أن   السيدات ارتفعت ار

بينمـا زادت اجلـرائم    ١٩٦٩منـذ عـام   % ٩٥االعتقاالت بني النسـاء زادت بنسـبة   
وعنـها   ١٩٧٥نقلت ذلـك النيويـورك تـاميز يف أبريـل     % ٥٢اخلطرية بينهن بنسبة 
  :اتمع اليت تضيف

مـن السـيدات وبينـهن     إن أخطر عشرة جمرمني مطلوب القبض عليهم كلـهم 
بونـادين  " "جـني أولـربت  " :شخصيات ثورية اشتركن يف حركـة التحـرر النسـائية   

  .)٢("دون

لقد جعلت هذه املساواة املرأة صيدا سهال ملرضـى القلـوب وأصـحاب اهلمـم     
اهلابطة وعبدة الشهوات يف كل الدول الدميقراطية ولنأخـذ مثـاال علـى ذلـك دولـة      

  .أملانيا

امرأة يف السنة وهـذا ميثـل    ٣٥.٠٠٠ب امرأة كل ربع ساعة أي يف أملانيا تغتص
العدد املسجل عند الشرطة أما حوادث االغتصاب غري املسجل فتمثل مخسة أضعاف 

مـن  % ٥٠مـديرة وأن  % ٧٠هذا حسب التقريـر البوليسـي، وتـذكر اإلحصـائية أن     
  .)٣(الفاعلني هم أقارب وآباء وأبناء وأصدقاء وجريان

أن عدد  ٢٧/٠٨/١٩٩٦الحتادية للتحقيقات اجلنائية بأملانيا يوم ونشرت اهليئة ا
حالـة   ٢٠.٠٠٠حاالت االعتداء اجلنسي اليت وصلت إىل مستوى التحقيق فيها بلغ 

                                     
  .٦٠: رسالة إىل حواء للعويد ص -١
  .٢٧-٢٦: وعنها كتاب دعاة اإلسالم وأدعياء التقدم ص ٢٢/٠٤/١٩٧٥جملة اتمع الكويتية بتاريخ  -٢
  .١٣٤: رسالة إىل حواء ص -٣



 ٧٨ 

مـن  % ٧٥حالـة منـها علـى األقـل أقـارب و      ٢١٥٠وكان ارمـون يف   ١٩٩٥عام 
  .)١(الضحايا إناث

% ١٠نتيجة اخليانة الزوجية ومنها % ٢٢و % ٣٠ويف أملانيا بلغت نسبة الطالق 
  .بسبب اإلدمان على املشروبات الكحولية

هكذا فككت هذه املساواة املزعومـة األسـرة الغربيـة الدميقراطيـة ممـا أدى إىل      
  .شقاء املرأة وتشرد األبناء

  إن املساواة اليت يتغىن ا الغرب ال وجود هلا يف الواقع ،

ض عن احلرب الـيت أعلنوهـا ضـد    وحنب أن نسأل البي«:يقول الشيخ الغزايل
األجناس امللونة وعن مذابح الزنوج يف الواليات املتحدة، واهلنود يف جنوب إفريقيـة،  
وعن القوانني اليت سنها اإلجنليز واآلمريكان حترم جتاور البيض والسـود يف مسـكن،   

  » )٢(!ظهورهم يف صورة واحدةبل اليت حترم حىت 

 أعيـــذها نظـــرات منـــك صـــادقة    
 

  حتسـب الشـحم فـيمن شــحمه ورم   أن  
 

  
   

                                     
  ٢٣: ص ٢٤/٠٩/١٩٩٦: بتاريخ ١٢١٨جملة اتمع العدد  -١
  ١٣٧اإلسالم و اإلستبداد السياسي للغزايل ص  - ٢



 ٧٩ 

  الفصل بين السلطات: الركن السابع
إن النظام الدميقراطي يضمن احلقوق واحلريات اليت يقررها وذلك عن طريـق  

السـلطة التشـريعية، السـلطة التنفيذيـة، السـلطة      : الفصل بني السـلطات الـثالث  
واحـدة هـذه   القضائية، ويقوم بالفصـل بـني هـذه السـلطات حـىت ال حتتكـر جهـة        

  .)١(السلطات الثالث فتجور وتستبد وتضيع احلقوق واحلريات

من صالحيات زعامة املـأل ويقيـدها أحيانـا وحيـد مـن       لكن ملا كان األمر حيد
بعد التجارب اليت مر  –مصاحلها أحيانا أخرى فقد انتهى الفقه الدستوري احلديث 

ة وننقل شهادة شاهد مـن أهلـه   إىل احلد من هذا املبدأ لصاحل السلطة التنفيذي –ا 
  :حيث يقول

إن النظم السياسية املعاصرة مل تعد تؤمن إميانا مطلقا بالفصل بني السلطات «
وأصبحت تتجه حنو تقويـة اجلهـاز التنفيـذي وتوسـيع اختصاصـاته علـى حسـاب        
السلطة التشريعية دون أن يؤدي ذلك بالضرورة كما يقول رجال الفقـه الدسـتوري   

  .)٢(»إهدار احلرياتاحلديث إىل 

انتهى مبدأ الفصل بـني السـلطات مـن الناحيـة     «: ويقول عدي زيد الكيالين
الفصل املطلق والنسيب، وحتـول  : ية يف معظم الدميقراطيات السياسية بصورتيهملالع

إىل تدرج بني السلطات وإىل تنظيم أملته ظروف الواقع خيتلف مبضمونه عـن املبـدأ   
  ».)٣(األصيل لفصل السلطات

                                     
  .٣٦: حقيقة الدميقراطية ص -١
   ٣٩وعنه حقيقة الدميقراطية ص ٤٤٣: النظرية اإلسالمية يف الدولة ص -٢
  .١٢٠: تأصيل وتنظيم السلطة ص -٣



 ٨٠ 


 

بعد أن عرفت تعريف الدميقراطية وهي أا سيادة الشعب، تلك السلطة الـيت  
ال تعترف بسلطة فوقها كما عرفت أمساءها الشرعية واتضحت لك أركاا وأسسها 

  .أصبح من الواضح لك أن الدميقراطية نظام جاهلي مناقض لإلسالم

ولذلك فقد تصدى هلا أئمة اإلسالم ومصابيح الظالم الذي ال تأخـذهم يف اهللا  
لومة الئم فهتكوا سترها وكشفوا أقنعتها الرباقة وزيف دعايتـها اخلادعـة الـيت هـي     

  .]شيئًا يجِده لَم جاَءه إِذَا حتى ماًء الظَّمَآنُ يحسبه بِقيعة كَسرابٍ[

  .املناطات الشرعية القاضية بكفر الدميقراطيةوفيما يلي بيان 

ومث نتبع ذلك بردود العلماء األعالم ومفكري اإلسالم على هذا الدين الكفري 
  .الذي هاجم أرض اإلسالم

مث نبني آراء بعض الغربيني يف نقد الدميقراطيـة، ويف األخـري نشـري إىل طـرف     
  .بسيط من مفاسدها وأضرارها



 ٨١ 

  :المبحث األول
  رة للديمقراطيةفكالم ) ١(المناطات
  :وسنكتفي بستة منها هي

  تشريع ما مل ياذن به اهللا: املناط املكفر األول
أي تشريع ما خيالف شرع اهللا، إن التشريع للخلق من أفعال اهللا تعاىل الـيت ال  

 ولَـا [: Iوقـال   ]للَّـه  إِلَّـا  الْحكْـم  إِنI :]يصح التوحيد إال بإفراده ا كما قال 
شيي رِكف هكْما حدوبناء عليه فمن شرع للناس من دون اهللا قـد جعـل    ] )٢٦( أَح

  .نفسه شريكا هللا يف ألوهيته وربوبيته وقد نصب نفسه ربا للناس وكفر بذلك

رحاها هو إعطاء حق فقد عرفنا أن أكرب أركاا و قطب وهذا شأن الدميقراطية 
  .التشريع للشعب بل إعطاؤه كل السلطات

  :وإليك طرفا من األدلة على هذا املناط

 بِـه  يـأْذَنْ  لَـم  مـا  الدينِ من لَهم شرعوا شركَاُء لَهم أَمU: ]قال : اآلية األوىل
لَا اللَّهلَوةُ وملِ كَلالْفَص  ـيلَقُض  مهـنيإِنَّ بو  نيمالظَّـال  ـملَه  ـذَابع  ـيم٢١( أَل( [ 

  .)الشورى(

أم هلم شركاء شرعوا هلم من الـدين مـا مل يـأذن بـه     [: Iقال «: قال ابن كثري
أي هم ال يتبعون ما شـرع اهللا مـن الـدين القـومي بـل يتبعـون مـا شـرع هلـم           ]اهللا

شياطينهم من اجلن واإلنس مـن حتـرمي مـا حرمـوا علـيهم مـن الـبحرية والسـائبة         
إىل حنـو ذلـك مـن الضـالالت     والوصيلة واحلام وحتليل أكل امليتـة والـدم والقمـار    

                                     
واإلحكـام   ٢/٢٥٥انظر البحـر احملـيط  . احلكم به وأضافه إليه، واملناط هو العلة املناط هو الوصف الذي علق الشارع - ١

  ٢٤٢٠و املذكرة للشنقيطي ص ٣٧٤وإرشاد الفحول ص  ٣/٣٣٥لآلمدي



 ٨٢ 

الباطلة اليت كانوا قد اخترعوهـا يف جاهليتـهم مـن التحليـل والتحـرمي       واجلهاالت
  .)١(اهـ» والعادات الباطلة واألموال الفاسدة

أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يـاذن بـه   [ :Uقال «: وقال ابن تيمية
جبـه بقولـه أو فعلـه مـن غـري أن      فمن ندب إىل شيء يتقـرب بـه إىل اهللا أو أو   ]اهللا

فقد شرع من الدين ما مل ياذن بـه اهللا ومـن اتبعـه يف ذلـك فقـد اختـذه       : يشرعه اهللا
  .)٢(اهـ» شريكا هللا شرع له من الدين ما مل يأذن به اهللا

أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين مـا مل يـاذن بـه    [ :Uقال «: وقال السعدي
أحل اهللا وحتليل ما حرم اهللا وحنو ذلك مما اقتضـته   من الشرك والبدع وحترمي ما ]اهللا

أهواؤهم مع أن الدين ال يكون إال ما شرعه اهللا تعاىل ليدين به العباد ويتقربـوا بـه   
  .)٣(اهـ» إليه

إن يف هذه اآلية داللة واضحة على أن الذين يرون ما وضعه « :ويقول املودودي
سم هو قانون شرعي مـن غـري أن   رجل أو طائفة من الناس من قانون أو شرعة أو ر

» يستند إىل أمر من اهللا تعاىل فهم يشركون ذلـك الشـارع بـاهللا تعـاىل يف األلوهيـة     
  .)٤(اهـ

 وهذَا حلَالٌ هذَا الْكَذب أَلِْسنتكُم تصف لما تقُولُوا ولَا[ :Uقال: ثانيةاآلية ال
امروا حرفْتتلَى لع اللَّه بإِنَّ الْكَذ ينونَ  الَّذـرفْتلَـى  يع  اللَّـه  بـونَ  لَـا  الْكَـذحفْلي 

  .)النحل( ] )١١٦(

عن سلوك سبيل املشركني الـذين حللـوا وحرمـوا     Iمث ى «: قال ابن كثري
مبجرد ما وصفوه واصـطلحوا عليـه مـن األمسـاء بـآرائهم مـن الـبحرية والسـائبة و         

وال تقولوا [: هلم ابتدعوه يف جاهليتهم فقال الوصيلة واحلام وغري ذلك مما كان شرعا
                                     

 ٤/٢٥١٧تفسري ابن كثري  -١
  ٢/٨٤اقتضاء الصراط املستقيم  -٢
  .٧٠٣: تفسري السعدي ص -٣
  ٢٢: املصطلحات األربعة للمودودي ص -٤



 ٨٣ 

ويدخل  ]ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب
يف هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا ممـا حـرم اهللا أو   

  .)١(اهـ »حرم شيئا مما أباح اهللا مبجرد رأيه وتشهيه

ومعناه ال حترموا وال حتللوا ألجل قول تنطق به ألسـنتكم مـن   «: قال الشوكاين
هي الم العاقبـة ال الم العـرض أي فيتعقـب     ]لتفتروا على اهللا الكذب[.. غري حجة

ذلك افتراؤهم على اهللا الكذب بالتحليل والتحرمي وإسناد ذلـك إليـه مـن غـري أن     
  .)٢(اهـ» يكون منه

الكـذب هـذا حـالل     وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم[ Iقال «: وقال السعدي
أي ال حترموا وحتللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتـراء علـى اهللا وتقـوال     ]وهذا حرام

ال يف  ]لتفتروا على اهللا الكذب إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون[عليه 
متـاع  [الـدنيا إنـه    الدنيا وال يف اآلخرة وال بد أن يظهـر اهللا خـزيهم وإن متتعـوا يف   

  .)٣(اهـ» ]وهلم عذاب أليم[ومصريهم إىل النار  ]قليل

تباعهم سننا ال يرضـاها  وحيتمل أن يريد أنه كان شرعهم أل« :وقال ابن عطية
اهللا افتراء عليه ألن من شرع أمرا فكأنه قال ألتباعه هذا هو احلق وهـذا مـراده اهللا مث   

  .)٤(اهـ» كذب ال يبلغون األمل والفالحأخرب اهللا أن الذين يفترون على اهللا ال

إن الـذين يفتـرون علـى اهللا    [يف هذه اآلية الكرمية  Yذكر «: وقال الشنقيطي
أي خيتلفونه كدعواهم أنه حرم هذا وهو مل حيرمه ودعواهم أن لـه الشـركاء    ]الكذب

ألـم يف الـدنيا ال ينـالون إال متاعـا قلـيال ال أمهيـة لـه ويف         )ال يفلحون(واألوالد 
  .)٥(اهـ» اآلخرة يعذبون العذاب العظيم الشديد املؤمل

                                     
  .٢/١٥٩٩بن كثري تفسري ا -١
  ٢٠١-٣/٢٠٠فتح القدير  -٢
  .٤٠٣: تفسري السعدي ص -٣
  .١١٢٢: احملرر الوجيز البن عطية ص -٤
  ٣/٢٨٤أضواء البيان  -٥



 ٨٤ 

ال تصفوا األعيان بأا حالل أو حرام من قبل أنفسكم، إمنا «وقال ابن العريب 
يتة حالل أن امل: احملرم احمللل هو اهللا سبحانه وهذا رد على اليهود الذين كانوا يقولون

 لـذُكُورِنا  خالصـةٌ  الْأَنعـامِ  هـذه  بطُـون  فـي  ما[وعلى العرب الذين كانوا يقولون 
مرحملَى وا عاجِنوافتراء على اهللا بضالهلم واعتداء وإن أمهلهم الباري يف الدنيا  ]أَز

  .)١(اهـ» فعذاب اآلخرة أشد وأبقى

 وبيـنكُم  بيننا سواٍء كَلمة إِلَى تعالَوا الْكتابِ هلَأَ يا قُلْ :Uقال : اآلية الثالثة
 فَـإِنْ  اللَّـه  دون من أَربابا بعضا بعضنا يتخذَ ولَا شيئًا بِه نشرِك ولَا اللَّه إِلَّا نعبد أَلَّا

  . )آل عمران( ] )٦٤( مسلمونَ بِأَنا اشهدوا فَقُولُوا تولَّوا

إن الناس يف مجيع النظم األرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا «: قال سيد قطب
إن .. من دون اهللا يقع هذا يف أرقى الدميقراطيات كما يقع يف أحط الدكتاتورية سـواء 

حق إقامـة الـنظم واملنـاهج والشـرائع      ،أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس
وهذا احلـق يف مجيـع األنظمـة األرضـية يدعيـه بعـض       .. ملوازينوالقوانني والقيم وا

علـى أي   –ويرجع األمر فيه إىل جمموعة من الناس  -يف صورة من الصور –الناس 
وهـي اموعـة الـيت ختضـع اآلخـرين لتشـريعها وقيمتـها         –وضع مـن األوضـاع   

ا من دون وموازينها وتصوراا هي األرباب األرضية اليت يتخذها بعض الناس أرباب
اهللا ويسمحون هلا بادعاء خصائص األلوهية والربوبية وهم بذلك يعبدوا مـن دون  

  .)٢(اهـ» اهللا وإن مل يسجدوا هلا ويركعوا فالعبودية عبادة ال يتوجه ا إال هللا

أي ال  ]وال يتخذ بعضـنا بعضـا أربابـا مـن دون اهللا    [ Iقال : وقال القرطيب
نتبعه يف حتليل شيء أو حترميه إال فيمـا حللـه اهللا تعـاىل وهـو نظـري قـول اهللا تعـاىل        

معناه أم أنزلـوهم مرتلـة رـم يف     ]اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا[
فـإن تولـوا فقولـوا اشـهدوا بأنـا      [.. قبول حترميهم وحتليلهم مما مل حيرمه اهللا ومل حيله 

متصفون بدين اإلسالم منقادون ألحكامه معترفـون مبـا لـه علينـا مـن      أي  ]مسلمون

                                     
  ٣/١٦٦أحكام القرآن البن العريب  -١
  ١/٤٠٧يف ظالل القرآن  -٢



 ٨٥ 

ا فنكون ميهم علينا ما مل حيرمه اهللا عليناملنن واإلنعام وال نقبل من الرهبان شيئا بتحر
  .)١(اهـ» قد اختذناهم أربابا

وذلك أم يطيعوم فيما يأمروم به من الشرك ويسـجدون  «: وقال اخلازن
  ..اذ بعضهم بعضا أربابا من دون اهللاهلم فهذا معىن اخت

ومعىن اآلية قل يا حممد لليهود والنصاري هلموا إىل أمر عدل نصـف وهـو أال   
نقول عزيز ابن اهللا وال نقول املسيح ابن اهللا ألن كل منـهما بشـر خملـوق مثلنـا وال     

 مـا  نطيع أحبارنا ورهباننا فيما أحدثوه من التحرمي والتحليـل مـن غـري رجـوع إىل    
  .)٢(»عشر

ملـن اعتقـد ربوبيـة     تبكيت ]وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا[«: وقال الشوكاين
وازدراء على من قلد  ،املسيح وعزير وإشارة إىل أن هؤالء من جنس البشر وبعض منه

الرجال يف دين اهللا فحلل ما حللوه وحرم ما حرموه عليه فإن من فعل ذلك فقد اختذ 
  .)٣(اهـ» من قلد ربا

 كَفَـروا  الَّـذين  بِـه  يضلُّ الْكُفْرِ في زِيادةٌ النِسيُء إِنما[ :Uقال : بعةاآلية الرا
هلُّونحا يامع هونمرحيا وامئُوا عاطويةَ لدا عم مرح لُّوا اللَّهحا فَيم مرح اللَّه نيز ملَه 
  .)التوبة( ] )٣٧( الْكَافرِين الْقَوم يهدي لَا واللَّه أَعمالهِم سوُء

ا ذم اهللا تعاىل بـه املشـركني مـن تصـرفهم يف شـرع اهللا      ممهذا «: قال ابن كثري
بآرائهم الفاسـدة وتغـيريهم أحكـام اهللا بـأهوائهم البـاردة وحتليلـهم مـا حـرم اهللا         

فكانوا قد أحدثوا قبل اإلسالم مبدة حتليـل احملـرم    -إىل قوله -..وحترميهم ما أحل اهللا
فأخروه إىل صفر فيحلوا الشهر احلرام وحيرموا الشهر احلالل ليواطئوا عدة مـا حـرم   

  .)٤(اهـ» اهللا من األشهر األربعة
                                     

  .١٠٦-٤/١٠٥تفسري القرطيب  -١
 ١/٣٠٣تفسري اخلازن  -٢
   ١/٣٤٨فتح القدير للشوكاين -٣
  ٢/١٢٩٨تفسري ابن كثري  -٤



 ٨٦ 

إمنا النسي زيادة يف الكفر يضـل بـه الـذين كفـروا     [يف قوله «: وقال ابن حزم
وحبكـم اللغـة الـيت نـزل ـا       ]ئوا عدة ما حرم اهللاحيلونه عاما وحيرمونه عاما ليواط

الشـيء   هـذا  القرآن نعلم أن الزيادة يف الشيء ال تكون إال منه ال من غريه فصح أن
كفر وهو عمل من األعمال وهو حتليل ما حرم اهللا فمن أحل ما حرم اهللا تعاىل وهـو  

  .)١(اهـ» عامل بأن اهللا حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه

ملا فعلته العـرب مـن مجعهـا     ]إمنا النسي زيادة يف الكفر[«: بن العريبوقال ا
وما الـرمحن؟ يف أصـح الوجـوه    : تبني أنواع الكفر فإا أنكرت وجود الباري فقال

وأنكـرت بعثـة    ] )٧٨( رمـيم  وهـي  الْعظَـام  يحيِـي  مـن [وأنكرت البعث فقالت 
وزعمـت أن التحليـل والتحـرمي إليهـا      ]نتبِعـه  واحـدا  منا أَبشرا[: الرسل فقالت

فابتدعت من ذاا مقتفية لشهواا التحرمي والتحليل مث زادت على ذلك كلـه بـأن   
غريت دين اهللا وأحلت ما حرم وحرمـت مـا أحـل تبـديال وحتريفـا، و اهللا ال مبـدل       

يل لكلماته ولو كره املشركون وهكـذا يف مجيـع مـا فعلـت مـن تغـيري الـدين وتبـد        
  .)٢(اهـ» الشرع

فهذان قوالن يف اآليـة وصـورتان مـن صـور     «: وقال سيد قطب عند هذه اآلية
النسيء يف الصورة األوىل حيرم صفر بـدل احملـرم فالشـهور احملرمـة أربعـة يف العـدد       
ولكنها ليست هي اليت نص عليه اهللا بسبب إحالل شهر احملرم، ويف الصورة الثانيـة  

ويف عام آخر مخسة أشهر فاموع مثانيـة يف عـامني مبتوسـط     حيرم يف عام ثالثة أشهر،
  !!.أربعة يف العام ولكن حرمة احملرم ضاعت يف أحدمها وحل صفر ضاع يف ثانيهما

 ]زيـادة يف الكفـر  [.. وهذه كتلك يف إحالل ما حرم اهللا واملخالفة عن شرع اهللا
  .)٣(اهـ» كفر مزاولة التشريع إىل جانب كفر االعتقاد –كما أسلفنا  -ذلك أنه 

                                     
  ٣/٢٤٥الفصل يف امللل واألهواء والنحل   -١
  ٢/٥٠٨أحكام القرآن البن العريب  -٢
  ٣/١٢٥٣يف ظالل القرآن -٣



 ٨٧ 

 اللَّـه  دون مـن  أَربابـا  ورهبـانهم  أَحبـارهم  اتخـذُوا [ :Uقال : اآلية اخلامسة
ِسيحالْمو ناب ميرا مموا وروا إِلَّا أُمدبعيا لا إِلَهداحلَا و  إِلَّـا  إِلَـه  ـوه  انحـبسـا  همع 
  .)التوبة( ] )٣١( يشرِكُونَ

 يعـين سـادة هلـم مـن دون اهللا يطيعـوم يف     ) أربابا من دون اهللا:"(قال الطربي
معاصي اهللا فيحلون ما أحلوه هلم مما قد حرمه اهللا عليهم وحيرمون ماحيرمونـه علـيهم   

  .)١( ."مما قد أحله اهللا هلم

قالوا لـيس املـراد مـن األربـاب أـم      األكثرون من املفسرين «: قال األلوسي
  .)٢(اهـ» اعتقدوا أم آهلة العامل بل املراد أم أطاعوهم يف أوامرهم ونواهيهم

فإن قيل أـم مل يعبـدوا األحبـار والرهبـان قلنـا معنـاه أـم        «: وقال البغوي
ــوا فاختــذوهم     ــا حرم ــوا م ــوا وحرم ــا أحل ــتحلوا م أطــاعوهم يف معصــية اهللا واس

  .)٣(اهـ »..كاألرباب

أي العبـاد   ]ورهبـام [هم هـم علمـاؤ   ]اختذوا أحبـارهم [«: وقال السعدي
من الشرائع واألقوال املنافية لـدين الرسـل    ]أربابا من دون اهللا[ن للعبادة املتجردو

  .)٤(اهـ» يتبعوم عليها

يعين أم أطاعوهم يف معصية اهللا تعاىل وذلك أم أحلـوا هلـم   «: وقال اخلازن
  .)٥(اهـ» قبل أنفسهم فأطاعوهم فاختذوهم كاألربابأشياء من 

ومعىن اآلية أم ملا أطاعوهم فيما يأمروم به وينهوم عنه «: وقال الشوكاين
  .)٦(اهـ» فكانوا مبرتلة املتخذين هلم أربابا ألم أطاعوهم كما تطاع األرباب

                                     
 ٦/٣٥٤تفسري الطربي  - ١
  ١٠/٨٣روح املعاين لآللوسي  -٢
  ٣/٦٨هامش تفسري اخلازن  -٣
  .هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة  ٢٩٥: تفسري السعدي ص -٤
  ٣/٦٨تفسري اخلازن  -٥
  ٢/٣٥٣فتح القدير -٦



 ٨٨ 

هي االتبـاع يف الشـرائع بـنص القـرآن الكـرمي       ةن العبادإ«: وقال سيد قطب
فـاليهود والنصـارى مل يتخـذوا األحبـار والرهبـان أربابـا مبعـىن         eوتفسري رسوله 

 Iومـع هـذا فقـد حكـم اهللا     .. االعتقاد بألوهيتهم أو تقدمي الشعائر التعبدية إليهم
تلقـوا منـهم    عليهم بالشرك يف هذه اآلية وبالكفر يف آية تالية يف السياق رد أم

يكفي العتبار  -دون االعتقاد و الشعائر –فهذا وحده .. الشرائع فأطاعوها واتبعوها
رجـه مـن عـداد املـؤمنني ويدخلـه يف عـداد       خيمن يفعله مشركا باهللا، الشرك الـذي  

  .)١(اهـ» الكافرين

اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا واملسـيح  [: قوله«: وقال ابن كثري
روى اإلمام أمحد والترمذي عن عدي بن حامت أنه ملا بلغته دعـوة الرسـول    ]مرميابن 
e      فر إىل الشام وكان قد تنصر يف اجلاهلية فأسرت أختـه ومجاعـة مـن قومـه مث مـن 

على أخته وأعطاها فرجعت إىل أخيها فرغبته يف اإلسـالم ويف القـدوم    eرسول اهللا 
وكـان رئيسـا يف قومـه طـيء وأبـوه حـامت        فقدم عدي إىل املدينـة  eعلى رسول اهللا 

ويف عنـق   ،eاهللا  لوفتحدث الناس بقدومه فدخل على رس الطائي املشهور بالكرم
اختـذوا أحبـارهم ورهبانـاهم    [: هذه اآلية eعدي صليب من فضة فقرأ رسول اهللا 

بلـى إـم حرمـوا علـيهم     : قال فقلت إم مل يعبدوهم فقـال  ]أربابا من دون اهللا
  .م إياهموأحلوا هلم احلرام فاتبعوهم فذلك عباداحلالل 

يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال اهللا أكرب فهـل تعلـم   e :وقال رسول اهللا  
ال إله إال اهللا؟ فهل تعلم من إلـه إال  : شيئا أكرب من اهللا؟ ما يضرك؟ أيضرك أن يقال

فلقد رأيت وجهـه استبشـر    قال. مث دعاه إىل اإلسالم فأسلم وشهد شهادة احلق »اهللا؟
  ب عليهم والنصارى ضالونإن اليهود مغضو: مث قال

وغريمهـا يف تفسـري    tوعبد اهللا بن عبـاس  tوهكذا قال حذيفة بن اليمان 
إم اتبعوهم فيمـا حللـوا وحرمـوا،     ]اختذوا أحباهم ورهبام أربابا من دون اهللا[

                                     
  ٣/١٦٤٣يف ظالل القرآن  -١



 ٨٩ 

أي الـذي إذا حـرم الشـيء فهـو      ]وما أمروا إال ليعبدوا إهلا واحـدا [: Iوهلذا قال 
  .)١(اهـ» احلرام وما حلله حل وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ

 مـن  إِلَّـا  يطْعمهـا  لَا حجر وحرثٌ أَنعام هذه وقَالُوا[ :Uقال : اآلية السادسة
 علَيـه  افْتراًء علَيها اللَّه اسم يذْكُرونَ لَا وأَنعام ظُهورها حرمت وأَنعام بِزعمهِم نشاُء

زِيهِمجيا سوا بِمونَ  كَانـرفْتقَـالُوا ) ١٣٨( يـا  وـي  مف  طُـونب  هـذـامِ  هعـةٌ  الْأَنصالخ 
  .)ماألنعا( ]شركَاُء فيه فَهم ميتةً يكُن وإِنْ أَزواجِنا علَى ومحرم لذُكُورِنا

هذا خرب من اهللا تعاىل ذكـره عـن هـؤالء اجلهلـة مـن      «: قال أبو جعفر الطربي
املشركني أم كانوا حيللون وحيرمون من قبل أنفسهم من غري أن يكـون اهللا أذن هلـم   

يقول جل  ] )١٣٩( عليم حكيم إِنه وصفَهم سيجزِيهِم[: إىل قوله.. بشيء من ذلك
ويكافئ هؤالء املفتـرين الكـذب يف حتـرميهم مـا مل حيـرم اهللا       ثناؤه سيجزي أي يثيب

  .)٢(اهـ» وحتليلهم ما مل حيلله اهللا وإضافتهم كذم يف ذلك إىل اهللا

بعد حماجة مشركي مكة وسائر العرب فيما تقدم مـن  «: وقال حممد رشيد رضا
الشركية يف احلـرث واألنعـام وقتـل     أصول آخرها البعث واجلزاء ذكر بعض عادام

 مـا  سـاءَ [: إىل قولـه .. األوالد والتحليل والتحرمي بباعث األهواء النفسية واخلرافات
منـها   :أي قبح حكمهم هذا أو ما حيكمون به وقبحه مـن وجـوه   ] )١٣٦( يحكُمونَ

ري اهللا أنه اعتداء على اهللا بالتشريع ومنها الشرك يف عبادتـه وال جيـوز أن يكـون لغـ    
  .)٣(اهـ» ..أدىن نصيب مما يتقرب به إليه

وهذه الصورة اليت كانت تقع يف جاهلية العرب وكانت تقع «: وقال سيد قطب
نظائرها يف اجلاهليات األخرى اإلغريق، والفرس، و الرومان، واليت ما تزال تقـع يف  

ال ال اهلند وإفريقية وآسيا هذه الصور كلـها ليسـت إال صـورا مـن التصـرف يف املـ      
  !!.ةيتقتصر عليها اجلاهل

                                     
  .١٤١-٢/١٤٠وعمدة التفسري  ٢/١٢٨٨تفسري ابن كثري  -١
  .٣٧-٨/٣٣تفسري الطربي  -٢
  .١٢٣-٨/١٢٢تفسري املنار  -٣



 ٩٠ 

فاجلاهلية احلاضرة تتصرف كذلك يف األموال مبا مل يأذن به اهللا وعندئـذ تلتقـي   
يف الشرك مع اجلاهليات القدمية، تلتقي يف األصل والقاعدة فاجلاهلية هي كل وضـع  
يتصرف يف شؤون الناس بغري شريعة من اهللا، وال عربة بعد ذلك باختالف األشكال 

  .)١(اهـ» يتمثل فيها هذا التصرف اليت

 أَحـدا  حكْمـه  فـي  يشـرِك  ولَا ولي من دونِه من لَهم ما :Uقال : اآلية الثامنة
  .)الكهف( ] )٢٦(

 ]وال يشـرك [قرأ هذا احلرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر «: قال الشنقيطي
وال يشـرك اهللا جـل   : واملعىن نافية" ال"بالياء املثناة التحتية وضم الكاف على اخلرب و

وعال أحدا يف حكمه، بل احلكم له وحده جل وعال ال حكم لغريه البتة فـاحلالل مـا   
  .أحله تعاىل، واحلرام ما حرمه والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه

كون بضم التـاء املثنـاة الفوقيـة وسـ     ]شركوال ت[وقرأه ابن عامر من السبعة 
الكاف بصيغة النهي، أي ال تشرك يا نيب اهللا، أو ال تشرك أيهـا املخاطـب أحـدا يف    

احلكم، وحكمـه   ص احلكم هللا من شوائب شرك غريه يفحكم اهللا جل وعال، بل أخل
ضيه جـل وعـال   شامل لكل ما يق ]يف حكمه وال يشرك[: جل وعال املذكور يف قوله

  .ذلك التشريع دخوال أوليا ويدخل يف

وما تضمنته هذه اآلية الكرمية من كون احلكم هللا وحده ال شريك له فيـه علـى   
 تعبـدوا  أَلَّا أَمر للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]كلتا القراءتني جاء مبينا يف آيات أخر كقوله 

  .)٢(اهـ» ..] )٤٠( يعلَمونَ لَا الناسِ رأَكْثَ ولَكن الْقَيم الدين ذَلك إِياه إِلَّا
هـذا يشـمل احلكـم الكـوين      ]وال يشرك يف حكمـه أحـدا  [«: وقال السعدي

القدري واحلكم الشرعي الديين فإنه احلاكم يف خلقـه قضـاء وقـدرا خلقـا وتـدبريا      
  .)٣(اهـ» واحلاكم فيهم بأمره ويه وثوابه وعقابه

                                     
  .٣/١٢١٨يف ظالل القرآن  -١
  .٤/٦٥أضواء البيان  -٢
  ٥/٢٧تفسري السعدي  -٣



 ٩١ 

  بغري ما أنزل اهللاحلكم : املناط املكفر الثاين
احلـدود يف كـل الـدول     خيالف شرع اهللا كتابـا وسـنة كاسـتبدال   أي احلكم مبا 

  .وإباحة الربا وإلغاء فرض احلجاب بعقوبات أخرىالدميقراطية 

  :واألدلة يف هذا اال كثرية منها

 اللَّـه  ذَلكُـم  هاللَّـ  إِلَى فَحكْمه شيٍء من فيه اختلَفْتم وما[ :Uقال: اآلية األوىل
  .)الشورى( ]والْأَرضِ السماوات فَاطر )١٠( أُنِيب وإِلَيه توكَّلْت علَيه ربي

يقـول تعـاىل   )وما اختلفتم فيـه مـن شـيء فحكمـه إىل اهللا    (وقوله"قال الطربي 
 )فحكمـه إىل اهللا (وما اختلفتم أيها النـاس فيـه مـن شـيء فتنـازعتم بيـنكم ،      :ذكره
  .)١( ."فإن اهللا هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه احلكم:يقول

فيه النـاس مـن    يه اآلية الكرمية من أن ما اختلفما دلت عل«: قال الشنقيطي
  .األحكام فحكمه إىل اهللا وحده ال إىل غريه، جاء موضحا يف آيات كثرية

وال [: فاإلشراك باهللا يف حكمه كاإلشراك به يف عبادته قـال تعـاىل يف حكمـه   
وال تشـرك يف حكمـه   [: ويف قراءة ابن عـامر مـن السـبعة    ]يشرك يف حكمه أحدا

فمـن كـان يرجـو لقـاء ربـه      [بصيغة النهي، وقال يف اإلشراك به يف عبادتـه   ]أحدا
فاألمران سواء كما تـرى إيضـاحه    ]فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا

  .إن شاء اهللا

أحله اهللا واحلرام هو ما حرمه اهللا والدين هو مـا  وبذلك تعلم أن احلالل هو ما 
شرعه اهللا فكل تشريع من غريه باطل والعمل به بدل تشريع اهللا عند من يعتقد أنـه  
مثله أو خري منه كفر بواح ال نزاع فيه ودل القرآن يف آيات كثرية علـى أنـه ال حكـم    

  .)٢(اهـ» ..لغري اهللا وأن اتباع تشريع غريه كفر به

                                     
 ١١/١٣١:تفسري الطربي  - ١
  .٧/١٠٤أضواء البيان حملمد االمني الشنقيطي  -٢



 ٩٢ 

وما اختلفتم فيه من شيء من أصول دينكم وفروعه مما مل تتفقوا «: السعديقال 
يرد إىل كتابه وإىل سنة رسوله فما حكما به فهـو احلـق ومـا     ]فحكمه إىل اهللا[عليه 

أي كما أنه تعاىل الرب اخلـالق الـرازق املـدبر     ]ذلكم اهللا ريب[خالف ذلك فباطل 
  اهـ.)١(»ع أمورهمفهو تعاىل احلاكم بني عباده بشرعه يف مجي

أي مهما اختلفتم فيه  ]وما اختلفتم فيه من شيء[: Uمث قال «: قال ابن كثري
أي هـو احلـاكم فيـه بكتابـه      ]فحكمه إىل اهللا[من األمور وهذا عام يف مجيع األشياء 

ذلكـم اهللا  [، ]والرسـولِ  اللَّه إِلَى فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِنْ[: كقوله rوسنة نبيه 
أي أرجـع إليـه يف مجيـع     ]عليه توكلـت وإليـه أنيـب   [أي احلاكم يف كل شيء  ]ريب

  .)٢(»األمور

 من الَْآخرة في وهو عملُه حبِطَ فَقَد بِالْإِميان يكْفُر ومنU: ]قال : اآلية الثانية
رِيناساملائدة( ] )٥( الْخ(.  

أي يستحل احلرام وحيـرم احلـالل    ]يكفر باإلميانومن [«: قال العالمة البغوي
  .)٣(»]فقد حبط عمله وهو يف اآلخرة من اخلاسرين[

فقـد  [أي بشـرائع اإلسـالم    ]ومن يكفـر باإلميـان  [«: وقال العالمة الشوكاين
  .)٤(»]وهو يف اآلخرة من اخلاسرين[أي بطل  ]حبط عمله

أي ومن كفر باهللا تعاىل وما جيب  ]ومن يكفر باإلميان[«: وقال احملقق السعدي
اإلميان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله بشرط أن ميوت علـى  

  اهـ» )٥(كفره

                                     
  .٦٩٩: تفسري السعدي، ص - ١
  .٤/١٠٩تفسري ابن كثري  - ٢
  .٢/١٤البغوي امش اخلازن  - ٣
  .٠٢/١٥فتح القدير - ٤
  .١٨٤: تفسري السعدي، ص - ٥



 ٩٣ 

إن هذه التشريعات كلها منوطة باإلميان وتنفيذها كمـا هـي   «: وقال سيد قطب
ره ويغطيـه  هو اإلميان أو هو دليل اإلميان، فالذي يعدل عنها إمنا يكفر باإلميـان ويسـت  

وجيحده والذي يكفر باإلميان يبطـل عملـه ويصـبح ردا عليـه ال يقبـل منـه وال يقـر        
  .ويف اآلخرة تكون اخلسارة فوق حبوط العمل وبطالنه يف الدنيا.... عليه

وهذا التعقيب الشديد والتهديد املخيف جييء على إثر حكـم شـرعي خيـتص    
بط جزئيـات هـذا املنـهج وأن كـل     حبالل وحرام يف املطاعم واملناكح فيدل على تـرا 

جزئية فيه هي الدين الذي ال هوادة يف اخلالف عنه، وال قبول ملا يصدر خمالفـا لـه يف   
  اهـ. )١(»الصغري والكبري

 وإِنَّ لَفسق وإِنه علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تأْكُلُوا ولَا[ :Uقال : اآلية الثالثة
نياطيونَ الشوحإِلَى لَي هِمائيلأَو لُوكُمادجيإِنْ لو موهمتأَطَع كُمرِكُونَ إِنش١٢١( لَم( 

  .)األنعام( ]

  :سبب نزول اآلية -

أرسلت  ]وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه[قال ملا نزلت  tعن ابن عباس
ت بيـدك بسـكني فهـو    ما تـذبح أنـ  : فارس إىل قريش أن خاصموا حممدا وقولوا له

فهو حرام؟ فرتلت هذه  -يعين امليتة–وجل بشمشري من ذهب  Uحالل وما ذبح اهللا 
قـال وإن الشـياطني مـن     ]وإن الشياطني ليوحون إىل أوليـائهم ليجـادلوكم  [: اآلية

  .)٢(»فارس وأولياؤهم من قريش

قال السـدي يف تفسـريه عنـد هـذه اآليـة أن املشـركني قـالوا        «: قال ابن كثري
للمسلمني كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة اهللا فما قتل اهللا ال تأكلونه وما ذحبـتم  

وهكـذا   ]إنكم ملشركون[يف أكل امليتة  ]وإن أطعتموهم[: Iأنتم تأكلونه فقال اهللا 
وإن أطعتمـوهم  [: Iء السـلف، وقولـه   قاله جماهد والضحاك وغري واحد من علما

                                     
  .٢/٨٤٨يف ظالل القرآ ن  - ١
  .ه شاكروالطرباي بسند صحيح، وصحح) ١٣٨٠٥(الطربي يف تفسريه  - ٢



 ٩٤ 

أي حيث عدلتم عن أمر اهللا لكم وشرعه إىل قول غريه فقدمتم عليه  ]إنكم ملشركون
  .)١(»]اللَّه دون من أَربابا ورهبانهم أَحبارهم اتخذُوا[غريه فهذا هو الشرك كقوله 

ومـا حـرم اهللا علـيكم     يعـين يف أكـل امليتـة    ]وإن أطعتمـوهم [«: وقال اخلازن
الشرك قال الزجاج فيه دليل على أن مـن  ا مثلهم يف يعين إنكم إذً ]إنكم ملشركون[

أحل شيئا مما حرم اهللا أو حرم ما أحل اهللا فهو مشرك، وإمنا مسي مشـركا ألنـه أثبـت    
  اهـ. )٢(»ومن كان كذلك فهو مشرك Uحاكما غري اهللا 

أي يوسوسـون هلـم    ]إىل أوليـائهم  وإن الشياطني ليوحـون [«: وقال الشوكاين
بالوساوس املخالفة للحق املباينة للصواب قاصدين بذلك أن جيادهلم هؤالء األولياء 

إنكـم  [فيمـا يـأمرونكم بـه وينـهونكم عنـه       ]وإن أطعتمـوهم [مبا يوسوسون هلـم  
  .)٣(»مثلهم ]ملشركون

ونيـة أو  وملا كان التشريع ومجيع األحكام شرعية كانـت أو ك «: وقال الشنقيطي
قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه اآليـات املـذكورة كـان كـل مـن اتبـع       

واآليـات الدالـة    تشريعا غري تشريع اهللا قد اختذ ذلك املشرع ربـا وأشـركه مـع اهللا،   
على هذا كثرية، وقد قدمناها مرارا وسنعيد منها ما فيه كفاية فمن ذلك وهو أوضحه 

عت مناظرة بني حزب الرمحن وحـزب الشـيطان يف   وق rوأصرحه أنه يف زمن النيب 
حكم من أحكام التحرمي والتحليل، وحزب الرمحن يتبعون تشريع الـرمحن يف وحيـه   

  .يف حترميه وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان يف حتليله

وقد حكم اهللا بينهما وأفىت فيما تنازعوا فيه فتوى مساوية قرآنية تتلـى يف سـورة   
سـلوا حممـدا عـن    : الشيطان ملا أوحى إىل أوليائه قال هلم يف وحيه األنعام، وذلك أن

امليتـة  : الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها، فأجابوهم أن اهللا هو الذي قتلها، فقالوا
إن مـا ذحبتمـوه   : إذن ذبيحة اهللا وما ذحبه اهللا كيف تقولون إنه حرام؟ مع أنكم تقولون

                                     
  .٢/١٠٥٧تفسري ابن كثري  - ١
  .٢/١٤٧تفسري اخلازن  - ٢
  .٢/١٥٨فتح القدير  - ٣



 ٩٥ 

يعتـد بـه    وأحل ذبيحة، فأنزل اهللا بإمجاع من بأيديكم حالل فأنتم إذا أحسن من اهللا
يعـين امليتـة أي وإن    ]وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليـه [ :Uمن أهل العلم قوله 

والضـمري   ]وإنـه لفسـق  [زعم الكفار أن اهللا ذكاها بيده الكرمية بسكني من ذهـب  
أي خروج عـن طاعـة    ]لفسق[وقوله  ]وال تأكلوا[عائد إىل األكل املفهوم من قوله 

أي  ]وإن الشياطني ليوحون إىل أوليـائهم ليجـادلوكم  [اهللا واتباع لتشريع الشيطان 
بقوهلم ما ذحبتموه حالل وما ذحبه اهللا حرام، فأنتم إذا أحسن من اهللا وأحل تذكيـة، مث  

وإن [: Iبني الفتوى السماوية من رب العاملني، يف احلكـم بـني الفـريقني يف قولـه     
فهي فتوى مساوية من اخلالق جل وعال صـرح فيهـا بـأن     ]إنكم ملشركونأطعتموهم 

  .)١(»متبع تشريع الشيطان املخالف لتشريع الرمحن مشرك باهللا

 أَولَـادهم  قَتـلَ  الْمشـرِكني  مـن  لكَـثريٍ  زين وكَذَلكU: ]قوله : ة الرابعةاآلي
مهكَاؤرش موهدريوا للْبِسيلو عهِملَي مهيند لَواَء وش ا اللَّهم لُوهفَع مها فَذَرمونَ ورفْتي 

  .)األنعام( ] )١٣٧(

يعين  ]وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم[«: قال اخلازن
شياطينهم أمروهم أن يقتلوا أوالدهم خشية الفقر ومسيـت الشـياطني شـركاء ألـم     
أطاعوهم فيما أمروهم به من معصية اهللا وقتل األوالد، فأشركوهم مع اهللا يف وجـوب  

  .)٢(»طاعتهم، وأضيف الشركاء إىل املشركني ألم أطاعوهم واختذوهم أربابا

  :قال سيد قطب عند هذه اآلية

بد أن نذكر أم ما كـانوا جيـرؤون علـى أن يقولـوا إن هـذه التصـورات       وال "
والتصرفات من عند أنفسهم إمنا يفترون علـى اهللا فيزعمـون أنـه هـو شـرعها هلـم،       

كـذلك يفعـل الشـياطني اليـوم يف     ! ينسبوا بذلك إىل شـريعة إبـراهيم وإمساعيـل   
ح الشـيوعيني امللحـدين   إن معظمهم ال يستطيع أن يتبجح تبج... اجلاهليات احلديثة

                                     
  .٧/١٠٩أضواء البيان  - ١
  ٢/١٥٥تفسري اخلازن  - ٢



 ٩٦ 

فينفي وجود اهللا مجلة ويتنكر للدين عالنية، إمنا يلجأ إىل نفس األسلوب الـذي كـان   
ويزعمون أن ما ! يلجأ إليه الشياطني يف جاهلية العرب، يقولون إم حيترمون الدين

إنـه أسـلوب أألم وأخبـث مـن أسـلوب      ! يشرعونه للناس له أصـل يف هـذا الـدين   
ولـيس هـذه العاطفـة     يفاإلسالم منهج واضـح عملـي واقعـ   ... ينالشيوعيني امللحد

املبهمة الغامضة ويفرغ الطاقة الفطرية الدينية يف قوالب جاهليـة ال إسـالمية وهـذا    
  اهـ. )١(»!أخبث الكيد وأألم األساليب

ومن سفه املشركني وضـالهلم أن زيـن لكـثري مـن املشـركني      «: وقال السعدي
يدفنون أوالدهـم   نالذي ،هم قتل أوالدهم وهو الوأدشركاؤهم أي رؤساؤهم وشياطين

  اهـ. )٢(»وهم أحياء خشية االفتقار واإلناث خشية العار

 اللَّـه  أَحـلَّ  مـا  طَيبات تحرموا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا[ :Uقال : اآلية اخلامسة
لَا لَكُموا ودتعإِنَّ ت لَا اللَّه بحي يندتعاملائدة( ] )٨٧( الْم.(  

ال جيوز ألحد من املسلمني حترمي شيء مما أحل : قال ابن جرير«: وكاينقال الش
أي ال تعتدوا على اهللا بتحرمي طيبات ما أحـل   ]وال تعتدوا[: إىل أن قال.. اهللا لعباده

  اهـ.)٣(»اهللا لكم أو ال تعتدوا فتحلوا ما حرم اهللا عليكم

ال تعتقدوا حترمي الطيبات املباحات، فإن من  ]ال حترموا[ومعىن «: وقال اخلازن
  اهـ.)٤(»...اعتقد حترمي شيء أحله اهللا فقد كفر

إن قضـية التشـريع جبملتـها مرتبطـة بقضـية األلوهيـة يف       «: وقال سيد قطـب 
االختصاص بتنظيم حياة البشر هو أن اهللا هو خـالق هـؤالء البشـر ورازقهـم، فهـو      

.. ده صاحب احلق إذن يف أن حيل هلم ما يشاء من رزقه وأن حيرم علـيهم مـا يشـاء   وح

                                     
  .٣/١٢٢٠يف ظالل القرآن  - ١
  .٢٣٨: تفسري السعدي، ص - ٢
  ٥/٩وتفسري الطربي٦٩/ ٢فتح القدير  - ٣
  .٢/٧٠تفسري اخلازن  - ٤



 ٩٧ 

وهو منطلق يعترف به البشر أنفسهم، فصاحب امللك هو صاحب احلق يف التصرف 
  اهـ. )١(»ال شك يف اعتدائه يافيه واخلارج على هذا املبدأ البديهي معتد

  ترك احلكم مبا أنزل اهللا: املناط املكفر الثالث
ن ترك احلكم بغري ما أنزل اهللا فقد كفر ولو مل حيكم بشيء، فمجرد تعطيـل  فم

شرع اهللا كفر كتعطيل كل الدميقراطيات يف العامل اإلسالمي حلـد الـردة وحـد الزنـا     
  إخل...وحد السرقة وحد القذف

 كَـافرونَ الْ هـم  فَأُولَئـك  اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومنU: ]قال : اآلية األوىل
  .)املائدة( ] )٤٤(

  :سبب نزول هذه اآلية واآليات اليت قبلها هو تعطيل حد الرجم

فذكروا له  rإن اليهود جاؤوا إىل رسول اهللا : أنه قال tعبد اهللا بن عمر عن 
مـا جتـدون يف التـوراة يف شـأن     r :أن رجال منهم وامرأة زنيا، فقال هلم رسـول اهللا  

كذبتم، إن فيها الـرجم،  : نفضحهم وجيلدون، قال عبد اهللا بن سالم: فقالوا الرجم؟
فأتوا بالتوراة، فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعـدها،  

صـدق  : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قـالوا  tفقال له عبد اهللا بن سالم
فرمجـا، فرأيـت الرجـل حيـين علـى       rرسول اهللا  يا حممد فيها آية الرجم، فأمر ما

  . )٢(»املرأة يقيها احلجارة

الطربي و ورجح أن هذا هو سبب نزول هذه اآليات غري واحد من املفسرين ك 
  .)٤( والشنقيطي والشوكاين والنسفي والبغوي )٣(وابن العريب  ابن كثري

                                     
  .٢/٩٧٠القرآن يف ظالل  - ١
  )١٦٩٩(واللفظ له ومسلم ) ٦٨٤١(البخاري  - ٢
  ٢/١٢٢واحكام القرآن١/٥٩٨عمدة التفسري ألمحد شاكر  ٩١٠-٢/٩٠٨وتفسري ابن كثري ٤/٥٩٣تفسري الطربي - ٣
  .٢/٧٩وأضواء البيان٢/٤٣وفتح القدير١/٢٨٣وتفسريالنسفي  ٣٧٩تفسري البغوي ص  - ٤



 ٩٨ 

شـاملة لكـل مـن    اعلم أن هذه اآليات وإن نزلت يف سبب خاص فإـا  : أوال
  :ألمور هي )تعطيل حكم شرعي(ارتكب مثل هذا احملظور

  .]ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا[صيغة اآلية عامة ألا مصدرة مبن الشرطية  -أ

أبلغ صيغ العموم ال سـيما إذا كانـت شـرطا أو    " من"ولفظ «: قال ابن تيمية
  .)١(اهـ» استفهاما

من صـيغ العمـوم فيفيـد أن هـذا     " من"ولفظ «: وقال الشوكاين عند هذه اآلية
  اهـ» )٢(غري خمتص بطائفة معينة بل بكل من ويل احلكم

  :قال يف املراقي عند صيغ العموم

ــع   صـــــــيغه كـــــــل أو اجلميـــــ
ــا   ــن أي ومــ ــا ومــ ــن وحيثمــ   أيــ

  

ــروع      ــيت الفـ ــذي الـ ــال الـ ــد تـ   وقـ
  )٣(شـــرطا ووصـــال وســـؤاال أفهمـــا

  

العمـوم فإنـه يعـم    العموم الذي ورد على سبب إذا اقترن مبا يـدل علـى    -ب
ألن سبب  )٣٨املائدة ( ]أَيديهما فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِقI :]، كقوله )٤(إمجاعا

يدها واإلتيان بلفظ السـارق املـذكر يـدل علـى      rنزوهلا املخزومية اليت قطع النيب 
العموم، وعلى القول بأا نزلت يف الرجل الـذي سـرق رداء صـفوان بـن أميـة يف      

  : األنثى دليل على العموم أيضا، قال يف املراقي) السارقة(املسجد فاإلتيان بلفظ 

ــا    ــارن اخلطابـ ــث قـ ــرف حيـ   والعـ
  

ــبابا    ــبعض واألسـ ــمري الـ   )٥(ودع ضـ
  

  .فيها يدل على أا للعموم" من"ليت بني أيدينا وجود لفظ ويف اآلية ا

                                     
 ١٥/٨٢جمموع الفتاوى  - ١
  .٢/٤٢فتح القدير  - ٢
  .٢٥٢-١/٢٥٠ونثر الورود  ١/٥٢٦انظر نشر البنود  - ٣
  .١/٣١٠ونثر الورود  ٢٥٠: مذكرة الشنقيطي ص - ٤
  .١/٣٠٩ونثر الورود  ١/٦٥٠انظر نشر البنود  - ٥



 ٩٩ 

وكذا ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس أا يف اليهـود خاصـة   «: قال القامسي
قريظة والنضري ال ينايف تناوهلـا لغريهـم، ألن االعتبـار بعمـوم اللفـظ ال خبصـوص       

  .)١(اهـ. »وقعت يف معرض الشرط فتكون للعموم" من"السبب، وكلمة 

  : )٢(أن صورة سبب الرتول قطعية الدخول يف النص العام إمجاعا -ج

ومجهور أهل األصول على أن صورة السبب قطعيـة الـدخول   «: قال الشنقيطي
  .)٣(اهـ. »يف العام فال جيوز إخراجها منه مبخصص وهو التحقيق

  :وقال صاحب املراقي

  اجــــزم بإدخــــال ذوات الســــبب  
  

ــب     ــا تصـ ــام ظنـ ــن اإلمـ   )٤(وارو عـ
  

وصورة سبب الرتول يف هذه اآلية هي تعطيل حد الرجم فهي قطعية الـدخول  
  .] )٤٤( الْكَافرونَ هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومن[يف النص العام 

فكيف بالدميقراطية يف العامل اإلسالمي اليت مل تعطـل حـد الـرجم وحـده بـل      
  .ام الشرعيةعطلت كل احلدود بل كل األحك

ورود هذه اآلية يف اليهود ال مينع من انسحاب حكمها على من فعـل مثـل    -د
فعلهم عند أحد من سلف األمة، بل ورد عنهم ما يؤكد مشول احلكم للمسلمني، عـن  

ومـن مل حيكـم مبـا أنـزل اهللا     [أيب البحتري قال سأل رجل حذيفة عن هؤالء اآليات 
: قـال  ]فأولئـك هـم الفاسـقون   [، ]الظاملونفأولئك هم [، ]فأولئك هم الكافرون

فقيل ذلك يف بين إسرائيل قال نعم اإلخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت هلم كـل مـرة   
  اهـ)٥(»ولكم كل حلوة، كال واهللا لتسلكن طريقهم قدر الشراك

                                     
 ٣/٤٩٢ط دار الفكر، وحنوه يف البحر احمليط أليب حيان األندلسي  ٦/٢١٥حماسن التأويل  - ١
 .وغريمها ١/٢٨والسيوطي يف اإلتقان  ٢/٦١نقل اإلمجاع على ذلك الغزايل يف املستصفى  - ٢
 ٢٥٢: املذكرة ص - ٣
  .١/٣١٣ونثر الورود  ١/٦٦٩انظر نشر البنود  - ٤
  )١٢٠٣٥(تفسري الطربي - ٥



 ١٠٠ 

  . )١(نزلت يف اليهود وهي علينا واجبة:وقال احلسن البصري

ملرضاته أن الكفر الوارد يف هـذه اآليـة هـو    وفقين اهللا وإياك  ااعلم أخري: ثانيا
  :الكفر األكرب وذلك ألمور كثرية أمهها

وعلـي بـن أيب    tإمجاع الصحابة، إذ ثبت ذلك عـن عمـر بـن اخلطـاب     -١
ومل يعلـم هلـم خمـالف مـن      tوعبد اهللا بن عباس tوعبد اهللا بن مسعود tطالب

  .الصحابة

السحت أهو الرشـا  عن  tسألت ابن مسعود: روى الطربي عن مسروق قال
ال من مل حيكم مبا أنزل اهللا فهو كافر، ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فهـو  : يف احلكم، فقال

ظامل، ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فهو فاسق، ولكن السـحت يسـتعينك الرجـل علـى     
  .)٢(»املظلمة فتعينه عليها فيهدي لك اهلدية فتقبلها

لرشـوة يف احلكـم كفـر وهـي بـني      ا«: قـال  tوروى الطرباين عن ابن مسعود
  . )٣(»الناس سحت

 أرأيـت الرشـوة   tعمر بن اخلطاب قلت ل: وروى ابن املنذر عن مسروق قال
يف احلكم أمن السحت هي؟ قال ال ولكن كفر، إمنا السحت أن يكون للرجـل عنـد   
السلطان جاه ومرتلة ويكون لآلخر إىل السلطان حاجة فال يقضي لـه حاجتـه حـىت    

  .)٤(»هديةيهدي إليه 

: أنه سئل عن السـحت فقـال   tوأخرج عبد بن محيد عن علي بن أيب طالب
  .)٥(»ذلك الكفر: الرشا، فقيل له يف احلكم فقال

                                     
  )١٢٠٦٥(الطربي - ١
 ٦/٢٤٠تفسري الطربي  - ٢
 .ورجاله رجال الصحيح: ٤/٢٥٨امع  وقال اهليثمي يف) ٩١٠٠(الطرباين يف الكبري  - ٣
  .٦/١٤٠انظر روح املعاين لأللوسي  - ٤
  .٦/١٤٠وروح املعاين  ٢/٤٤انظر فتح القدير  - ٥



 ١٠١ 

فقد روى عنه احلاكم من طريق سفيان بن عيينة عـن هشـام    tوأما ابن عباس
 اللَّـه  أَنـزلَ  بِما يحكُم لَم ومن[: يف قوله tبن حجري عن طاووس عن ابن عباس

كفَأُولَئ مونَ هرليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا «: قال ] )٤٤( الْكَاف
كفـر   ] )٤٤( الْكَـافرونَ  هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومن[ينقل عن امللة 

  اهـ. )١(»دون كفر

  :وهذا ضعيف لعلتني

ومثله ال يقبل تفرده، وإمنا يصلح يف الشواهد  املكي تفرد به هشام بن حجري -أ
ضعيف احلـديث، وقـال ابـن    : هشام ليس بالقوي، وقال مكي: واملتابعات، قال أمحد

ضعيف جدا، وقال علي بن املديين قرأت علـى حيـىي بـن سـعيد حـدثنا ابـن       : معني
 أضرب علـى : حيىي بن سعيد خليق أن أدعه، قلت: جريج عن هشام بن حجري فقال

وضـعفه ابـن املـديين     وقال اآلجري عن أيب داود ضرب احلد مبكة، .نعم: حديثه؟ قال
يعين من أجـل املتابعـات، هلـذا    " يكتب حديثه"وقال أبو حامت . وابن عدي والعقيلي

  .)٢(روى له البخاري يف املتابعات حديثا واحدا ومسلم حديثني مقرونا بغريه

وهو عبـد اهللا بـن طـاووس فقـد      خمالفة هشام بن حجري من هو أوثق منه -ب
جاء من طريق وكيع عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عـن أبيـه عـن    

هـي بـه   : قـال  ]الْكَافرونَ هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومنt ]ابن عباس
والفرقة األخرية مدرجة مـن كـالم   . -وليس كفرا باهللا ومالئكته وكتبه ورسوله -كفر

  .ابن طاووس

فقد ثبت احلديث من طريق عبد الرزاق أخربنا معمر عن طـاووس عـن أبيـه    
 هـم  فَأُولَئـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِمـا  يحكُـم  لَـم  ومن[عن قوله  tسئل ابن عباس: قال

                                     
  .٢/٥٢١واملروزي يف تعظيم قدر الصالة  ٢/٣١٣احلاكم  - ١
  .٣٤-١١/٣٣وذيب التهذيب١٨٠-٣٠/١٧٩وذيب الكمال  ٧/٢٥٦٩انظر الكامل البن عدي  - ٢



 ١٠٢ 

هي به كفر، قال ابن طاووس وليس كمن كفر باهللا ومالئكته وكتبـه  : قال ]فرونَالْكَا
  .وسند احلديث صحيح. )١("هي كفر: "ويف رواية أخرى. ورسله

اهللا كفـر   هو أن احلكم بغري ما أنزل tوذا تعرف أن الثابت عن ابن عباس
  .روي عن الصحابة يف هذه املسألة أكرب وبذلك يوافق كل ما

  :داللة اللغة العربية على أن هذا كفر أكرب وذلك يف عدة أمور -٢

  .جميء الكفر بلفظ االسم يف اآلية وهو دال على ثبوت الكفر ولزومه -أ

تصدير االسم باأللف والالم الذي يفيد الشمول واالستغراق دليل علـى   -ب
  .مبا يعين أنه الكفر األكرب ]الكافرون[حصول كمال املسمى 

... أولئـك [ة جـواب الشـرط يف صـورة مبتـدأ وخـرب معـرفتني       إتيان مجلـ  -ج
  .]الكافرون

ويف ذلك مبالغة حصـر  " أولئك"يف املبتدأ " الكفر"وذلك يؤدي إىل حصر اخلرب 
معىن اخلرب يف املبتدأ، أي املبالغة يف حصول كمال الكفر ألولئك الذين مل حيكموا مبـا  

  . )٢(أنزل اهللا

زيادة يف الداللـة  ) أولئك" (اسم إشارة"الشرط جميء املبتدأ يف مجلة جواب  -د
  . )٣(باستحقاق الكفر) من مل حيكم(على املقصود من اختصاص املذكورين قبله 

) أولئـك (تقدمي املبتدأ على اخلرب يف مجلة جواب الشرط يفيد كون املبتـدأ   -هـ
  . )٤(وهو املطلوب بيانه كما يفيد زيادة ختصيص) الكافرون(متصفا باخلرب 

                                     
أال إن نصـر اهللا  : "وصـححه الشـيخ العلـوان يف كتابـه    . ٦/٢٥٦والطربي يف تفسـريه   ١/١٩١الرزاق يف تفسريه  عبد - ١

  .٩٦٨: وأبو أيوب الربقوي كما يف اجلامع ص ٩-٨: ص" قريب
 .١٠١انظر اإليضاح ص  - ٢
 .٤٧: انظر اإليضاح للقزويين ص - ٣
 .٥٨: انظر اإليضاح للقزويين ص - ٤



 ١٠٣ 

يفيـد  ) أولئك هم الكافرون(بني املبتدأ واخلرب ) هم(إدخال ضمري الفصل  -و
اختصــاص املبتــدأ بــاخلرب أي اختصــاص أولئــك الــذين مل حيكمــوا مبــا أنــزل اهللا  

  . )١(بالكفر

واخلالصة أن أسلوب هذه اآلية من جهة بنية ألفاظها وتركيبها بلـغ الغايـة يف   
  .قد بلغوا الغاية يف الكفرأن أولئك الذين مل حيكموا مبا أنزل اهللا 

أي لغة القرآن وهو أن الكفر مل يرد يف القـرآن إال مبـا   : داللة عرف الشرع -٣
عرف الشارع إذا أطلق الشرك إمنا يريـد بـه مـا    «: يعين الكفر األكرب قال ابن حجر

يقابل التوحيد وقد تكرر هذا اللفظ يف الكتاب واألحاديـث حيـث ال يـراد بـه إال     
  .)٢(اهـ. »ذلك

لـيس بـني   r :وفرق بني الكفر املعرف بالالم كما يف قوله «: وقال ابن تيمية
  .)٣(اهـ. »وبني كفر منكر يف اإلثبات العبد وبني الكفر أو الشرك إال ترك الصالة

وهذا الفرق يف السنة، فكل كفر فيها معرف فهو كفر أكرب، وغري املعرف حيتمل 
لقرائن، وأما القرآن فلفظ الكفر مل يـرد فيـه   أن يكون أكرب أو أصغر حبسب األدلة، وا

  .إال للكفر األكرب

وقيل املراد كفـر النعمـة وضـعف    «: وقال أبو حيان األندلسي يف البحر احمليط
  اهـ. »بأن الكفر إذا أطلق انصرف إىل الكفر يف الدين

  :للجنة الدائمة بالسعودية) ٥٢٢٦(ورد يف جواب فتوى و

 هـم  فَأُولَئـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِمـا  يحكُم لَم ومنI: ]أما نوع التكفري يف قوله «
  . »فهو كفر أكرب ]الْكَافرونَ

                                     
 .٥٧: صانظر اإليضاح  - ١
 ١/٦٥فتح الباري  - ٢
 ٦٩: اقتضاء الصراط املستقيم ص - ٣



 ١٠٤ 

  .)١(إفتاء عبد اهللا بن قعود وعبد اهللا بن غديان وعبد الرزاق عفيفي وعبد اهللا بن باز

وخالصة األمر أن أقوال الصحابة بـال خمـالف واللغـة العربيـة ولغـة القـرآن       
ذلك يدل مبا ال يدع جماال للشك أن الكفر يف هذه اآلية كفر أكرب  كل) عرف الشرع(

  .خمرج من امللة

 بيـنهم  شجر فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ لَا وربك فَلَا[: Uقال : اآلية الثانية
وا لَا ثُمجِدي يف فُِسهِما أَنجرا حمم تيوا قَضلِّمسيا ويملسالنساء( ] )٦٥( ت(.  

يقسم اهللا تعاىل بنفسه الكرمية املقدسة أنه ال يؤمن أحـد حـىت   «: قال ابن كثري
يف مجيع األمور، فما حكم به فهو احلق الذي جيب االنقياد له باطنا  rحيكم الرسول 

أي إذا حكموك  ]مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما[وظاهرا 
بـه وينقـادون لـه يف     تيطيعوك يف بواطنهم فال جيدون يف أنفسهم حرجا ممـا حكمـ  

الظاهر والبـاطن فيسـلمون بـذلك تسـليما كليـا مـن غـري ممانعـة وال مدافعـة وال          
  اهـ. )٢(»منازعة

التحكـيم وال جيـد    فال يثبت إميان لعبد حـىت يقـع منـه هـذا    «: وقال الشوكاين
ضى عليه ويسـلم حلكـم اهللا وشـرعه تسـليما ال خيالطـه رد وال      ا قاحلرج يف صدره مم
  اهـ. )٣(»تشوبه خمالفة

أي فيما  ]فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم[«: وقال اخلازن
اختلفوا فيه من األمور وأشكل عليهم حكمه، وقيل فيما التبس عليهم يقال شـاجره  

يف  االختالط وشجر الكالم إذا دخـل بعضـه  أصله التداخل و ،يف األمر إذا نازعه فيه
يعـين ينقـادوا ألمـرك انقيـادا وال      ]ويسلموا تسليما[ -إىل قوله–... واختلط بعض

  اهـ. )٤(»يعارضونك يف شيء من أمرك وقيل معناه يسلموا ما تناعوا فيه حلكمك
                                     

  .٢/٩٣فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع الدرويش،  - ١
  .١/٥٢٠تفسري ابن كثري  - ٢
  .١/٤٨٤فتح القدير  - ٣
  .١/٤٦٣تفسري اخلازن  - ٤



 ١٠٥ 

أقسم اهللا تعاىل يف هذه اآلية الكرمية بنفسه الكرمية املقدسـة  «: وقال الشنقيطي
يف مجيع األمور، مث ينقاد ملا حكم به ظـاهرا   rأنه ال يؤمن أحد حىت حيكم رسول اهللا 

وباطنا ويسلمه تسليما كليا من غري ممانعة وال مدافعة وال منازعة وبني يف آية أخـرى  
 هذا التسليم الكلي واالنقياد التام ظاهرا وباطنا ملا حكـم  أن قول املؤمنني حمصور يف

 لـيحكُم  ورسـوله  اللَّـه  إِلَـى  دعوا إِذَا الْمؤمنِني قَولَ كَانَ إِنما[: Uوهي قوله  rبه 
مهنيقُولُوا أَنْ با ينعما سنأَطَعاهـ. )١(»]او  

وها هي ذي اآليات يف هذه السـور مـن   «: وقال أمحد حممد شاكر عند هذه اآلية
واضحة الداللة صـرحية اللفـظ ال حتتـاج إىل طـول     ) ٦٥(إىل آخر اآلية ) ٥٩(اآلية 

فيها بطاعته وطاعـة رسـوله وأويل    Iشرح وال حتتمل التالعب بالتأويل، يأمرنا اهللا 
تنازعنا يف شيء واختلفنـا أن نـرده إىل حكـم    األمر منا أي من املسلمني، ويأمرنا إذا 

إن كنـتم تؤمنـون بـاهللا واليـوم     [ويقول يف ذلك . اهللا يف كتابه وحكم رسوله يف سنته
إىل أن طاعته وطاعة رسوله يف شأن الناس كلهم وفيما يعـرض   Iفريشدنا  ]اآلخر

احلـافظ  هلم من قضايا وخالف ونزاع شرط يف اإلميان باهللا واليوم اآلخر، وكمـا قـال   
تدل على أن من مل يتحاكم يف حمل الرتاع إىل الكتـاب  «): ٤٧٠: ص(ابن كثري آنفا 

 Iمث يرينـا  » والسنة وال يرجع إليهما يف ذلك فيلس مؤمنا بـاهللا وال بـاليوم اآلخـر   
أن [ومبا أنزل إليه مث يريدون  rحكمه يف الذين يزعمون أم يؤمنون برسوله حممد 

فيحكم بأم منـافقون ألـم إذا    ]د أمروا أن يكفروا بهيتحاكموا إىل الطاغوت وق
  .)٢(»دعوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول صدوا عنه صدودا والنفاق شر أنواع الكفر

 ولَـا  الْـَآخرِ  بِـالْيومِ  ولَـا  بِاللَّـه  يؤمنـونَ  لَا الَّذين قَاتلُوا[ :I اآلية الثالثة قال
 حتـى  الْكتـاب  أُوتوا الَّذين من الْحق دين يدينونَ ولَا ورسولُه اللَّه حرم ما يحرمونَ
  .)التوبة( ] )٢٩( صاغرونَ وهم يد عن الْجِزيةَ يعطُوا

                                     
  .١/٢٦٢أضواء البيان  - ١
  .ط دار الوفاء ١/٤٧٣عمدة التفسري ألمحد شاكر  - ٢



 ١٠٦ 

نـص يف أفعالـه    ]وال حيرمون مـا حـرم اهللا ورسـوله   [وقوله «: قال ابن العريب
تأييدهم باملعجزات النازلة مرتلة قوله صدقتم أيهـا  اليت من أمهاا إرسال الرسل و

الرسل فإذا أنكر أحد الرسل أو كذم فيمـا خيـربون عنـه مـن التحليـل والتحـرمي       
  اهـ. )١(»واألوامر والندب فهو كافر

وهـذا   ]ال يـدينون ديـن احلـق   [كما تصفهم اآلية بـأم  ... «: قال سيد قطب
واضح مما سبق بيانه فليس بدين احلق أي اعتقاد بربوبية أحد مع اهللا كما أنـه لـيس   
بدين احلق التعامل بشريعة غري شريعة اهللا وتلقي األحكام مـن غـري اهللا والدينونـة    

  اهـ . )٢(»لسلطان غري سلطان اهللا

قيـل  يعـين اخلمـر واخلرتيـر و    ]وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله[«: قال اخلازن
  اهـ. )٣(»...معناه ال حيرمون ما حرم اهللا يف القرآن الكرمي وال ما حرم رسوله يف السنة

إميانـا صـحيحا    ]الذين ال يؤمنون بـاهللا وال بـاليوم اآلخـر   [«: وقال السعدي
فال يتبعون شـرعه يف   ]وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله[يصدقونه بأفعاهلم وأعماهلم 

  اهـ. )٤(»حترمي احملرمات

أي ال حيرمون مـا حـرم اهللا    ]وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله«: وقال الصابوين
يف كتابه وال رسوله يف سنته بل يأخـذون مبـا شـرعه هلـم األحبـار والرهبـان وهلـذا        

  اهـ. )٥(»يستحلون اخلمر واخلرتير وما شاهما

 أَمـرا  ورسـولُه  اللَّـه  قَضى إِذَا مؤمنة ولَا لمؤمنٍ كَانَ وما[ Iقال: اآلية الرابعة
 مبِينـا  ضـلَالًا  ضـلَّ  فَقَـد  ورسـولَه  اللَّـه  يعصِ ومن أَمرِهم من الْخيرةُ لَهم يكُونَ أَنْ
  .)األحزاب( ] )٣٦(

                                     
  .٢٠٠٥ط دار الفكر  ٢/٤٧٤أحكام القرآن البن العريب  - ١
  .٣/١٦٣٣يف ظالل القرآن  - ٢
  .٣/٦٤تفسري اخلازن  - ٣
  .٢٩٤: تفسري السعدي ص - ٤
  .٥/١٥صفوة التفاسري  - ٥



 ١٠٧ 

فهذه اآلية عامة يف مجيع األمور وذلك أنه إذا حكم اهللا ورسوله «: قال ابن كثري
 فَلَـا [: Iبشيء فليس ألحد خمالفته وال اختيار ألحد ههنا وال رأي وال قول كما قال 

كبرونَ لَا ونمؤى يتح وككِّمحا ييمف رجش مهنيب وا لَا ثُمجِدي يف  فُِسـهِمـا  أَنجرح 
ومن يعص [: وهلذا شدد يف خالف ذلك فقال ] )٦٥( تسليما ويسلِّموا قَضيت مما

 أَنْ أَمـرِه  عـن  يخـالفُونَ  الَّذين فَلْيحذَرِ[: كقوله ]اهللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا
مهيبصةٌ تنتف أَو مهيبصي ذَابع يماهـ.)١(»] )٦٣( أَل  

ومعىن اآلية أنه ال حيل ملؤمن باهللا إذا قضى اهللا أمرا أن خيتـار  «: وقال الشوكاين
من أمر نفسه ما شاء، بل جيب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه حتت ما قضاه اهللا 

  اهـ. )٢(»عليه واختاره له

أو ميتنع مما أمـر  واخلرية االختيار واملعىن أن يريد غري ما أراد اهللا «: وقال البغوي
أي أخطـأ خطـأ    ]ومن يعص اهللا ورسوله فقـد ضـل ضـالال مبينـا    [اهللا ورسوله به 

  اهـ. )٣(»..ظاهرا

أي أن يكـون هلـم رأي    ]أن يكون هلـم اخلـرية مـن أمـرهم    [«: وقال الصابوين
  اهـ. )٤(»واختيار بل عليهم االنقياد والتسليم

 أَولَـى  النبِـي [اخلرية مصدر مبعىن التخري وهذه ضـمن قولـه   «: وقال ابن عطية
نِنيمؤبِالْم نم فُِسهِمأَن[    وهذه اآلية تقوي مـن قولـهI :] ـكبرو  لُـقخـا  يـاءُ  مشي 
ارتخيا وكَانَ م مةُ لَهريتعـاىل   مث توعـد : إىل أن قـال ... أن مـا نافيـة ال مفعولـة    ]الْخ

وأخرب أن من يعص اهللا ورسوله فقد ضل، وهذا العصيان يعم الكفر فما دونه وكـل  
  اهـ. )٥(»عاص آخذ من الضالل بقدر معصيته

                                     
  .٣/٤٩١تفسري ابن كثري  - ١
  .٣/٤٩١فتح القدير  - ٢
  .٥/٢١٥البغوي امش تفسري اخلازن  - ٣
  .١٢/٦٢صفوة التفاسري  - ٤
  .١٥١٣: احملرر الوجيز، ص - ٥



 ١٠٨ 

 عمـا  أَهـواَءهم  تتبِـع  ولَـا  اللَّه أَنزلَ بِما بينهم فَاحكُمI ]قال: اآلية اخلامسة
اَءكج نم قكُلٍّ الْحا للْنعج كُمنةً معرا شاجهنم٤٨املائدة ( ]و(.  

أي آراءهـم الـيت اصـطلحوا عليهـا      ]وال تتبع أهواءهم[قوله «: قال ابن كثري
وال تتبع أهواءهم عما جاءك [: Iوتركوا بسببها ما أنزل اهللا على رسوله وهلذا قال 

ؤالء مـن اجلهلـة   أي تنصرف عن احلق الذي أمـرك اهللا بـه إىل أهـواء هـ     ]من احلق
  اهـ. )١(»واألشقياء

أي ال جتعـل اتبـاع    ]وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق[«: وقال السعدي
أهوائهم الفاسدة املعارضة للحق بدال عما جاءك من احلق فتستبدل الـذي هـو أدىن   

  اهـ . )٢(»بالذي هو خري

يعـين تنحـرف عـن     ]وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلـق [«: وقال اخلازن
لكـن املـراد    rاحلق الذي جاءك من عند اهللا متبعا أهواءهم وإن كان اخلطاب للنيب 

  اهـ. )٣(»مل يتبع أهواءهم قط rبه غريه ألنه 

لقد كمل هذا الـدين ومتـت بـه نعمـة اهللا علـى املسـلمني       «: وقال سيد قطب
لتعديل شـيء فيـه    ورضيه اهللا هلم منهج حياة للناس أمجعني، ومل يعد هناك من سبيل

أو تبديله وال لترك شيء من حكمه إىل حكم آخر وال شيء من شـريعته إىل شـريعة   
أخرى، وقد علم اهللا حني رضيه للناس أنه يسع الناس مجيعا وعلـم اهللا حـني رضـيه    
مرجعا أخريا أنه حيقق اخلري للناس مجيعا وأنه يسع حياة الناس مجيعا إىل يوم الدين، 

هـو إنكـار هلـذا املعلـوم مـن       -ودعك من العدول عنـه –املنهج  وأي تعديل يف هذا
إنـه مـن   : الدين بالضرورة خيرج صاحبه من هذا الدين ولو قال باللسان ألف مـرة 

  اهـ. )٤(»املسلمني

                                     
  .٢/٦٧تفسري ابن كثري  - ١
  .١٩٦: تفسري السعدي ص - ٢
  .٢/٥٠تفسري اخلازن  - ٣
  .٢/٩٠٢يف ظالل القرآن،  - ٤



 ١٠٩ 

  :املناط املكفر الرابع
  إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو خمالفته

خـاص بـاهللا تعـاىل، فلـه     إنه من املعلوم من الدين بالضرورة أن حق التشريع 
الشـعب أو  (احلاكمية وحده، لكن الدميقراطية تنكر ذلك وتعطي هذا احلـق للبشـر   

  ).ممثليه

كما أنه من املعلوم من الدين بالضرورة حرمـة الربـا والزنـا واخلمـر والـردة      
  .وعري النساء وتربجهن واالستهزاء باهللا وآياته ورسله وشرعه

ة حتت شعار حريـة الـرأي والتعـبري وحريـة     ذلك مباح يف الدميقراطي لكن كل
  ...االقتصاد، وحرية التفكري واحلرية الشخصية

كما أنه من املعلوم من الدين بالضرورة أن حد الـردة القتـل وأن حـد الـزاين     
احملصن الرجم وغري احملصن جلد مائة وتغريـب عـام، وحـد السـرقة القطـع وحـد       

  .القذف مثانون جلدة وحد اخلمر مثانون جلدة

ذلك تنكـر املعلـوم مـن    بـ  وغريه كثري ، وهـي  لكن الدميقراطية تلغي كل ذلك
  :الدين بالضرورة وختالفه، وذلك كفر إمجاعا، قال صاحب املراقي

ــا  ــد أمجعـ ــا قـ ــد مـ ــافر اجلاحـ   والكـ
ــديين  ــن الــ ــروري مــ ــن الضــ   عــ

  

ــا     ــد وقعــ ــه قــ ــا علمــ ــه ممــ   عليــ
  ومثلــــــه املشــــــهور يف القــــــوي

  

يعين أم كفروا إمجاعا جاحد احلكـم  «: البيتنيوقال املؤلف عند شرحه هلذين 
امع عليه املعلوم أي املقطوع كونه من الدين بالضرورة كوجوب الصـالة والصـوم   
والزكاة واحلج ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة وحترمي اخلمر والزنا ولو كان مندوبا 

  اهـ.)١(»أو جائزا كحلية البيع واإلجارة

                                     
  .٢/٤٣٩وانظر نثر الورود حملمد األمني الشنقيطي . ٢/٢٤٥نشر البنود لسيدي عبد اهللا بن احلاج إبراهيم  - ١



 ١١٠ 

جاحد امع عليه املعلوم من الدين بالضرورة «: وامعوقال السبكي يف مجع اجل
  اهـ. )١(»كافر قطعا

أحـدها أن يكـون ذلـك امـع عليـه معلومـا مـن الـدين         «: الزركشي  وقال
بالضرورة كأركان اإلسالم، فهو كافر قطعا، وليس كفره من حيث إنه جممع عليه، بـل  

  .)٢(»rجاحدا لصدق الرسول جلحده ما اشترك اخللق يف معرفته، وألنه صار خبالفه 

األول ما يشـترك اخلاصـة والعامـة فيـه كأعـداد      «: وقال بدر الدين الزركشي
الصلوات وركعاا واحلج والصيام وزماما وحتـرمي الزنـا واخلمـر والسـرقة فمـن      
اعتقد يف شيء من ذلك خالف ما انعقد عليه اإلمجاع فهـو كـافر ألنـه صـار خبالفـه      

ويكفـر  : وصـار كاجلاحـد لصـدقه، قـال إلكيـا      rالرسول جاحدا ملا قطع من دين 
  اهـ.)٣(»خمالفه من حيث إنه منقول عن الشرع قطعا فإنكاره كإنكار أصول الدين

واإلنسان مىت حلل احلرام امع عليه أو حـرم  «: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  اهـ. )٤(»اءاحلالل امع عليه أو بدل الشرع امع عليه كان كافرا باتفاق الفقه

فمن ترك الشرع احملكم املرتل على حممد بـن عبـد اهللا خـامت    «: وقال ابن كثري
األنبياء وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة كفـر، فكيـف مبـن حتـاكم إىل الياسـا      

 الْجاهليـة  أَفَحكْـمI :] وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإمجاع املسـلمني قـال اهللا   
 لَـا  وربـك  فَلَـا [: Iوقال  ] )٥٠( يوقنونَ لقَومٍ حكْما اللَّه من أَحسن ومن يبغونَ
 قَضيت مما حرجا أَنفُِسهِم في يجِدوا لَا ثُم بينهم شجر فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ

  اهـ. )٥( ] )٦٥( تسليما ويسلِّموا

                                     
  .٢/٢٨٧الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع  - ١
  .٢/٢٧تشنيف املسامع شرح مجع اجلوامع  - ٢
  .٣/٥٦٦البحر احمليط  - ٣
  .٣/٢٦٧جمموع الفتاوى  - ٤
  .٦٢٤ضمن أحداث عام  ١٣/١١٩البداية والنهاية  - ٥



 ١١١ 

ألن إحـداث األحكـام ال خيلـو مـن أربعـة      «: أبو حممد بن حزم األندلسيقال 
  :أوجه

إما إسقاط فرض الزم كإسقاط بعض الصالة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة 
  .أو بعض احلج أو بعض حد الزنا أو حد القذف أو إسقاط مجيع ذلك

  .وإما زيادة يف شيء منها، أو إحداث فرض جديد

  .ل حلم اخلرتير واخلمر وامليتةوإما إحالل حمرم كتحلي

  .وإما حترمي حملل كتحرمي حلم الكبش وما أشبه ذلك

وأي هذه الوجوه كان فالقائـل بـه كـافر مشـرك الحـق بـاليهود والنصـارى،        
والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة وال قبـول توبـة إن   

من بـدل  u :بدل لدينه، وقد قال تاب، واستصفاء ماله لبيت مال املسلمني، ألنه م
  اهـ. )٢(ومن اهللا نعوذ من غضبة لباطل أدت إىل مثل هذه املهالك )١(»دينه فاقتلوه

ومثـل  «: وقال الشيخ حممد حامد الفقي معلقا على كالم ابن كثري يف كفر التتر
هذا وشر منه مـن اختـذ كـالم الفرجنـة قـوانني يتحـاكم إليهـا يف الـدماء والفـروج          

فهو بال شك  rال، ويقدمها على ما علم وتبني له من كتاب اهللا وسنة رسوله واألمو
كافر مرتد إذا أصر عليها ومل يرجع إىل احلكم مبا أنزل اهللا وال ينفعه أي اسم تسـمى  

  اهـ. )٣(»به وال أي عمل من ظواهر أعمال الصالة والصيام وحنوها

حترميـه كالزنـا والسـكر     وإباحة امـع علـى  «: وقال األستاذ عبد القادر عودة
واستباحة إبطال احلدود وتعطيل أحكام الشريعة وشرع ما مل يأذن به اهللا إمنا هو كفر 

                                     
  .عن ابن عباس ٣٠١٧صحيح البخاري  - ١
  .٦/١١٠إحكام األحكام  - ٢
  .طبعة دار الفكر ٤٠٦: هامش فتح ايد ص - ٣



 ١١٢ 

وردة وأن اخلروج على احلاكم املسلم إذا ارتد واجب على املسـلمني، وأقـل درجـات    
  اهـ. )١(»اخلروج على أويل األمر عصيان أوامره ونواهيه املخالفة للشريعة

ويكفر من ادعى أن له احلق يف تشريع مـا مل  «: حممد نعيم ياسنيوقال الدكتور 
يأذن به اهللا بسبب ما أويت من السلطان واحلكم، فيدعي أن له احلق يف حتليل احلـرام  
وحترمي احلالل، ومن ذلك وضع القوانني واألحكام اليت تبـيح الزنـا والربـا وكشـف     

ددة يف كتـاب اهللا أو يف سـنة   العورات أو تغيري ما جعل اهللا هلـا مـن العقوبـات احملـ    
أو تغيري املقادير الشـرعية يف الزكـاة واملواريـث والكفـارات والعبـادات       rرسوله 

  .وغريها مما قدره الشارع يف الكتاب والسنة

ويدخل يف الكفر من يؤمن ذه الطواغيت ويعترف هلا مبا ادعتـه مـن حقـوق    
 واجتنِبـوا  اللَّـه  اعبـدوا  أَن رسولًا أُمة كُلِّ في بعثْنا ولَقَدU :]قال اهللا األلوهية فقد 

الطَّاغُوت[ وقالU أيضا :]نفَم كْفُري  بِالطَّـاغُوت  نمـؤيو  بِاللَّـه  فَقَـد  ـكسمتاس 
ةورثْقَى بِالْعلَا الْو امصفا انلَه اللَّهو يعمس يملاهـ. )٢(»] )٢٥٦( ع  

بل هم يكفرون بالتشريع ولـو مل يرتكبـوا املعصـية    «: وقال الشيخ حممد قطب
بأنفسهم، فالذي يقول بلسانه أو بفعله إن اهللا أمر بقطع يد السارق ولكـنين أرى أن  

فقد كفـر   -وهو ما تفعله العلمانية اجلاهلية-العقوبة املناسبة للسارق هي السجن 
إن  -بلسانه أو بفعله–والذي يقول . السرقةبذلك، وإن مل يسرق بنفسه، ومل يفكر يف 

اهللا أمر برجم الزاين احملصن وجلد الزاين غري احملصن ولكنين أرى أنه ال عقوبة على 
أي إن مل تكـن الفتـاة قاصـرا ومل    –الزنا إن كان برضا الطرفني البالغني الراشـدين  

ني تكن شكوى من أحد الزوجني فإن كان هناك اغتصـاب أو اشـتكى أحـد الـزوج    
فقـد كفـر بـذلك وإن مل     -وهو ما تفعله العلمانية اجلاهليـة –فالعقوبة هي السجن 

يرتكب الفاحشة بنفسه ومل يفكر يف ارتكاا، وكذلك كل شرع مـن شـرع اهللا مـن    
اعتقد بأفضلية غريه عليه أو حىت مساواته معه فعدل عنه إىل غريه أو رضي بغـريه ومل  

                                     
  .٢/٢٣٢التشريع اجلنائي  - ١
  .١٠٤-١٠٢: حممد نعيم ياسني ص. د. كتاب اإلميان - ٢



 ١١٣ 

د خرج من دائرة اإلميان وإن صلى وصام وزعم أنـه  جياهده بيده أو بلسانه أو بقلبه فق
  اهـ. )١(»مسلم

  :وقال العالمة عبد العزيز بن باز

ويدخل ذلك أيضـا كـل مـن اعتقـد أنـه جيـوز احلكـم بغـري شـريعة اهللا يف          «
املعامالت واحلدود أو غريمها وإن مل يعتقد أن ذلك أفضل من حكـم الشـريعة ألنـه    

 إمجاعا، وكل من استباح ما حرم اهللا مما هو معلـوم  بذلك يكون قد استباح ما حرم اهللا
من الدين بالضرورة كالزنا واخلمر والربا واحلكم بغري شريعة اهللا فهو كافر بإمجـاع  

  .)٢(»املسلمني

فأميا طائفة امتنعـت مـن بعـض الصـلوات املفروضـات أو      «: وقال ابن تيمية
اخلمـر والزنـا وامليسـر أو عـن     الصيام أو احلج أو عن التزام حترمي الدماء واألموال و

نكاح ذوات احملارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب اجلزية علـى أهـل الكتـاب    
 –اليت ال عذر ألحد يف جحودهـا وتركهـا    -وغري ذلك من واجبات الدين وحمرماته

اليت يكفر اجلاحد لوجوا فإن الطائفة املمتنعة تقاتل عليهـا وإن كانـت مقـرة ـا     
  .)٣(اهـ» أعلم فيه خالفا بني العلماء وهذا ما ال

اإلسالم منهج للحياة كلها من اتبع كله فهو مـؤمن يف ديـن   «: وقال سيد قطب
اهللا ومن اتبع غريه ولو يف حكم واحد فقد رفض اإلميـان واعتـدى علـى ألوهيـة اهللا     
وخرج من دين اهللا مهما أعلن أنه حيترم العقيـدة وأنـه مسـلم فاتباعـه شـريعة غـري       

ة اهللا يكذب زعمه ويدمغه باخلروج من دين اهللا وهذه هي القضية الكلية الـيت  شريع
  .)٤(اهـ» تعنيها هذه النصوص القرآنية

                                     
  .٤٩٩-٤٩٨: مذاهب فكرية معاصرة، حملمد قطب، ص - ١
  ١٨-١٧: ص  ٧جملة البحوث اإلسالمية العدد  -٢
 . ٢٨/٣٠٥جمموع الفتاوي  -٣
 ٢/٩٧٢يف ظالل القرآن  -٤



 ١١٤ 

  )العلمانية(الالدينية : املناط املكفر اخلامس
مـذهب مـن   «: والالدينيـة أو العلمانيـة هـي   . وهي فصل الدين عـن الدولـة  

التأثري يف الدنيا فهو مذهب يعمـل  املذاهب الكفرية اليت ترمي إىل عزل الدين عن 
على قيادة الدنيا يف مجيع النواحي السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة واألخالقيـة     

  .)١(»والقانونية وغريها بعيدا عن أوامر الدين ونواهيه

إن الدميقراطية مذهب من املذاهب الفكرية اليت ترمي إىل هـزل الـدين عـن    «
اسية فالدميقراطية إذن هي التعبري السياسـي أو الوجـه   التأثري يف مجيع النواحي السي

ــن        ــادي ع ــبري اقتص ــة تع ــتراكية والرأمسالي ــا أن االش ــة، كم ــي للعلماني السياس
  .)٢(»العلمانية

 مـن  الْكتابِ في فَرطْنا ما[ Iامل لكل جوانب احلياة، قال إن اإلسالم دين ش
 الْيـومI ] وقـال ) اإلسـراء ( ] )١٢( تفْصـيلًا  فَصـلْناه  شيٍء وكُلَّ[: Uوقال ]شيٍء

لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَاما الْإِسين٣املائدة ( ]د(.  

  .واآليات يف هذا اال كثرية

لنا ولقد كان الكفار يدركون مشولية اإلسالم بله املسلمني فعن سلمان قال قال 
املشركون إين أرى صاحبكم يعلمكم حىت يعلمكم اخلراءة فقال أجـل إنـه انـا أن    

ال «: يستنجي أحدنا بيمينـه أو يسـتقبل القبلـة وـى عـن الـروث والعظـام وقـال        
  .)٣(»يستنجي أحدكم بدون ثالثة أحجار

مـذهب كفـري قـدمي بقـدم اجلاهليـة      ) العلمانيـة (إن فصل الدين عن الدولة 
 مـا  نترك أَنْ تأْمرك أَصلَاتك شعيب يا قَالُوا[: Uاهم قوم شعيب ينادون به قال فه

                                     
 .٨: ومثارها اخلبيثة صالعلمانية  -١
  ٤٠: حقيقة الدميقراطية ص -٢
  واللفظ له) ٢٦٢(مسلم  - ٣



 ١١٥ 

دبعا يناؤَآب لَ أَنْ أَوفْعي نا فنالوا أَمـاءُ  مشن  ـكإِن  ـتلَأَن  ـيملالْح  ـيدش٨٧( الر( [ 
  .)هود(

وهـذا هـو   إميان جبزء من اإلسالم والكفر بأجزاء كثرية ) العلمانية(إن الالدينية 
 يتخـذُوا  أَنْ ويرِيدونَ بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ نؤمن ويقُولُونَ[: Iالكفر احلقيقي، قال 

نيب كبِيلًا ذَل١٥٠( س (كأُولَئ مونَ هرا الْكَافقح[ )النساء(.  

 ذَلك يفْعلُ من جزاُء فَما بِبعضٍ وتكْفُرونَ الْكتابِ بِبعضِ أَفَتؤمنونَ[ :Iقالو
كُمنإِلَّا م يزي خف اةيا الْحينالد مويو ةاميونَ  الْقدـرإِلَـى  ي  ـدـذَابِ  أَشـا  الْعمو  اللَّـه 
  .)البقرة( ] )٨٥( تعملُونَ عما بِغافلٍ

والقرآن مملوء بأحكام وقواعد جلية يف املسائل «: وقال العالمة أمحد حممد شاكر
املدنيـة والتجاريــة وأحكــام احلـرب والســلم وأحكــام القتـال والغنــائم واألســرى    
وبنصوص صرحية يف احلدود والقصاص فمن زعم أنه دين عبادة فقد أنكر كـل هـذا   

ص كائنا من كان ألوهية كائنـة مـا كانـت أن    وأعظم على اهللا الفرية وظن أن لشخ
تنسخ ما أوجب اهللا من طاعته و العمل بأحكامه وما قال هذا مسلم قط وال يقولـه،  
ومن قال هذا فقد خرج عن اإلسالم مجلة ورفضه كلـه وإن صـام وصـلى وزعـم أنـه      

  .)١(»مسلم

إن هذا الفصل مؤامرة بالـدين للقضـاء   «: وقال شيخ اإلسالم مصطفى صربي
ليه ولقد كان يف كل بدعة أحدثها العصريون املتفرجون يف الـبالد اإلسـالمية كيـد    ع

للدين وحماولة للخروج عليه، ولكن كيدهم يف فصله عن السياسة أدهى وأشـد مـن   
كل كيد، فهو ثورة حكومية على دين الشعب يف حني أن العـادة أن تكـون الثـورات    

حكـام  أل –أي مـن احلكومـة    –من الشعب على احلكومة وشق عصا الطاعـة منـها   

                                     
  .٨٩: الكتاب والسنة جيب أن يكونا مصدرا للقانون يف مصر ص -١



 ١١٦ 

وهو أقصـر   –إىل أن قال  –اإلسالم، بل ارتداد عنه من احلكومة أوال ومن األمة ثانيا 
  .)١(»طريق إىل الكفر

ويصل هؤالء يف حرم لتطبيـق الشـريعة   «: ويقول األستاذ عبد احلليم عويس
هداهم اهللا  –حد اخليانة العظمى ألممهم وللحقيقة اردة وذلك حني يزعم بعضهم 

أن الشريعة جمموعة وصايا أخالقيـة وهـم ـذا يلغـون مئـات اآليـات القرآنيـة         –
املتعلقة باألحكام واليت قدرها اإلمام الغزايل وابن العريب خبمسمائة آية وقـد نازعـه   
ابن دقيق العبد يف هذا التقدير وقال إن مقـدار آيـات األحكـام ال تنحصـر يف هـذا      

تالق القرائح واألذهان وما يفتحه اهللا من وجـوه االسـتنباط   العدد بل هو خيتلف باخ
  .)٢(»حىت من اآليات الواردة يف القصص واألمثال

بل إن العلماين الذي يرفض مبدأ حتكـيم الشـريعة   «: وقال الشيخ القرضاوي
من األساس ليس له من اإلسالم إال امسه وهو مرتـد عـن اإلسـالم بـيقني، جيـب أن      

شبهة وتقام عليه احلجة وإال حكم القضاء عليه بـالردة وجـرده   يستتاب وتزاح عنه ال
وفرق بينه وبني زوجته وولده " اجلنسية اإلسالمية"من انتمائه لإلسالم أو سحبت منه 

  .)٣(اهـ» وجرت عليه أحكام املرتدين املارقني يف احلياة وبعد الوفاة

لـدين عـن   التصدي لفصل الدين عن الدولة أو ا«: وقال الشيخ بكر أبو زيد
السياسة بإبطاله والبيان للناس جهارا بأن السياسـة عصـب الـدين وال ميكـن لـه      

فصل الدين عـن  "القيام واالنتشار وحفظ بيضته إال بقوة تدين به، وإن الدعوة اآلمثة 
  .)٤(اهـ» ..يف حقيقتها عزل للدين عن احلياة ووأد للناس وهم أحياء" السياسة

يف القرآن أحكام كثرية ليست من التوحيد «: ويقول الشيخ حممد خضر حسني
وال من العبادات كأحكام البيع والربا والرهن والـدين واإلشـهاد وأحكـام الـزواج     

                                     
  ٤/٢٨١موقف العقل والعلم ملصطفى صرب ي  -١
 ٦٥: كتاب تطبيق الشريعة اإلسالمية لعويس ص-٢
 ٧٤-٧٣: اإلسالم والعلمانية للقرضاوي ص  -٣
  .٧٢: حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية لبكر أبو زيد ص -٤



 ١١٧ 

ن والظهـار واحلجـر علـى األيتـام والوصـايا واملواريـث وأحكـام        اوالطالق واللعـ 
القصاص والدية وقطع يد السارق وجلد الزاين وقاذف احملصنات وجزاء السـعي يف  

وهذا يدل على أن من يـدعو إىل فصـل   .. بل يف القرآن آيات حربية .. فسادا األرض
الدين عن السياسة إمنا تصور دينا آخر ومساه اإلسالم وفصل الدين عن الدولة هـدم  

  .)١(اهـ» ملعظم الدين وال يقدم عليه املسلمون إال بعد أن يكونوا غري مسلمني

كـن ابتـداء أن يكـون عقيـدة     إن الـدين احلـق ال مي  «: وقال الشيخ حممد قطب
هو مقتضـى العقيـدة    -يف دين اهللا احلق –ة يعمفصولة عن الشريعة فااللتزام بالشر

حبيث ال تكون الشهادة  eذاا، مقتضى شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا 
 صحيحة وقائمة إن مل تؤد عند صاحبها هذا املعىن وهو االلتزام مبا جاء مـن عنـد اهللا  

 فَلَـا [والتحاكم إىل شريعة اهللا ورفـض التحـاكم إىل أي شـريعة سـوى شـريعة اهللا      
كبرونَ لَا ونمؤى يتح وككِّمحا ييمف رجش مهنيب وا لَا ثُمجِدي يف  فُِسـهِمـا  أَنجرح 
كان هذا أمر اهللا ورسـوله  فإذا : -إىل أن قال -] )٦٥( تسليما ويسلِّموا قَضيت مما

ال ديـن يف  "فأىن يقول قائل إن اإلسالم ميكـن أن يلتقـي مـع العلمانيـة الـيت تقـول       
أو .. ه بالـدين  قتصـاد ال عالقـة لـ   أو تقـول إن اال !!" السياسة وال سياسة يف الـدين؟ 

  .)٢(اهـ» تفصل بني حكم الدين وبني أي شيء يف حياة اإلنسان

 لَـا  حتـى  وقَـاتلُوهم [فإن اهللا يقول يف القرآن «: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
والدين هو الطاعـة فـإذا كـان بعـض الـدين هللا       ]للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ

 أَيهـا  يـا [: Iوبعضه لغري اهللا وجب القتال حىت يكون الدين كله هللا وهلذا قال اهللا 
ينوا الَّذنقُوا َآمات وا اللَّهذَرا وم  ـيقب  ـنـا  مبإِنْ الر  مـتكُن  نِنيمـؤفَـإِنْ ) ٢٧٨( م  لَـم 
وهذه اآلية نزلت يف أهل الطائف ملا دخلـوا   ]ورسوله اللَّه من بِحربٍ فَأْذَنوا تفْعلُوا

م يف اإلسالم والتزموا الصالة والصيام لكن امتنعـوا عـن تـرك الربـا فـبني اهللا أـ      
حماربون له ولرسوله إذا مل ينتهوا عن الربا والربا هو آخـر مـا حرمـه اهللا وهـو مـال      

                                     
  .٢٢: انظر حتكيم الشريعة ودعاوي اخلصوم ص -١
  .٤٩٩-٤٩٦: مذاهب فكرية معاصرة ص -٢



 ١١٨ 

يؤخذ برضا صاحبه فإذا كان هؤالء حماربني هللا ورسوله جيـب جهـادهم فكيـف مبـن     
  .)١(اهـ» !!يترك كثريا من شرائع اإلسالم أو أكثرها كالتتار؟

الناس إطالق لفظ  من هذه الشبهات استصعاب بعض«: سفر احلوايل. وقال د
الكفر أو اجلاهلية على من أطلقها اهللا تعاىل عليه من األنظمـة واألوضـاع واألفـراد    

ال تنكـر وجـود اهللا وال    –السيما العلمانيـة الدميقراطيـة    –ة أن هذه األنظمة عبذري
متانع يف إقامة شعائر التعبد وبعـض أفـراد األنظمـة العلمانيـة يتلفظـون بالشـهادة       

عائر من صالة وصيام وحج وصدقة وحيترمون رجال الدين واملؤسسات ويقيمون الش
فكيــف نستسـيغ القــول بــأن العلمانيـة نظــام جـاهلي وأن املــؤمنني ــا    .. الدينيـة 
  .ن؟يوجاهل

يلوكون هذه الشبهة ال يعرفون معىن ال إلـه إال اهللا   نومن الواضح جدا أن الذي
وهو ما ال جيـوز يف حـق كـثري    وال مدلول اإلسالم وهذا على فرض حسن الظن م 

  .)٢(اهـ» من املثقفني الذين يتعللون ذه العلل

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الـدين إىل البشـرية   «: وقال سيد قطب
عبادة العباد وإىل جور األديان ونكصـت عـن ال   إله إال اهللا فقد ارتدت البشرية لبال 

إله إال اهللا وإن ظل فريق منها يردد على املآذن ال إلـه إال اهللا دون أن يـدرك مـدلوهلا    
ودون أن يرى هذا املدلول وهو يرددها ودون أن يرفض شرعية احلاكمية اليت يـدعيها  

أو كتشـكيالت   سـواء ادعوهـا كـأفرا د    –وهـي مرادفـة األلوهيـة     –العباد أنفسهم 
تشريعية أو كشعوب، فاألفراد كالتشكيالت كالشعوب ليست آهلة فليس هلا إذن حق 

إال أن البشرية عادت إىل اجلاهليـة وارتـدت عـن ال إلـه إال اهللا فأعطـت      .. احلاكمية
  .)٣(اهـ» ..الوالءبه أللوهية ومل تعد توحد اهللا وختلصهلؤالء العباد خصائص ا

                                     
  ٢٨/٥٤٤جمموع الفتاوي  -١
  هـ١٤٠٢طباعة جامعة أم القرى  ٦٨٧: العلمانية لسفر احلوايل ص -٢
  .٢/١٠٧٥الظالل  -٣



 ١١٩ 

  مواالة الكفار: املناط املكفر السادس
إن عقيدة الوالء والرباء هي أساس الدين اإلسـالمي الـذي يضـمن االرتبـاط     

ن احلصـني  ناحية أخرى فهو احلصـ من الوثيق للَبِنات الصرح اإلسالمي من ناحية و
 eأنه  tالذي حيمي اإلسالم من هجمات أعدائه لذلك جاء يف حديث ابن مسعود

  .)١( ومنع هللا فقد استكمل اإلميانمن أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا: قال

من أحب أن جيد طعم اإلميان فليحـب املـرء ال   : قال eأنه  tوعن أيب هريرة
  .)٢(حيبه إال هللا

 والَّذين ورسولُه اللَّه وليكُم إِنما[: Iوقد بني اهللا تعاىل من جتب مواالته فقال
 اللَّـه  يتـولَّ  ومـن ) ٥٥( راكعـونَ  وهـم  الزكَـاةَ  ويؤتونَ الصلَاةَ يقيمونَ الَّذين َآمنوا

ولَهسرو ينالَّذوا ونفَإِنَّ َآم بزح اللَّه مونَ هبالاملائدة( ] )٥٦( الْغ(.  

  :فالذي جتب مواالته ثالثة

  .اهللا جل جالله وتقدست أمساؤه .١

 .eرسوله  .٢

 .نيمجيع املؤمن .٣

  .املواالة يف هؤالء تدل على أن حكم غريهم املعاداة والرباءة منهموحصر اآلية 

هكذا على وجـه القصـر الـذي ال يـدع جمـاال      «: قال سيد قطب عن هذه اآلية
للتحمل أو التأول وال يترك فرصة لتمييع احلركة اإلسالمية أو متييع التصور ومل يكن 

هـي مسـألة    –كمـا قلنـا    –ألن املسألة يف صـميمها  !! بد من أن يكون األمر كذلك
العقيدة ومسألة احلركة ذه العقيدة وليكـون الـوالء هللا خالصـا والثقـة بـه مطلقـة       

                                     
 )١٧٢٨(وصححه ووافقه الذهيب وحسنه األلباين يف الصحيحة  ٢/٤٨٠واحلاكم  ٥٠: أبو داوود الطيالسي ص -١
  ).٣٨٠(والضياء وصححه السيوطي واأللباين يف الصحيحة  ٤/٢٢٠أبو داوود  -٢



 ١٢٠ 

وليكون األمر أمر مفاضلة بني الصـف املسـلم وسـائر    " الدين"وليكون اإلسالم هو 
الصفوف اليت ال تتخـذ اإلسـالم دينـا وال جتعـل اإلسـالم منـهجا للحيـاة، ولتكـون         

جديتها ونظامها فال يكون الوالء فيها لغـري قيـادة واحـدة ورايـة     للحركة اإلسالمية 
واحدة وال يكون التناصر إال بني العصبة املؤمنة ألنه تناصر يف املنـهج املسـتمد مـن    

  .العقيدة

ولكن حىت ال يكون اإلسالم جمرد عنوان أو جمرد راية وشعار أو جمرد كلمة تقال 
فـإن  ! أو جمرد وصف يلحق القاطنني يف مكانباللسان، أو جمرد نسب ينتقل بالوراثة، 

الذين يقيمون الصالة ويوتون [: السياق يذكر بعض السمات الرئيسية للذين آمنوا
  .)١(اهـ» ]الزكاة وهم راكعون

  أخي يف اهللا؛

إن الدميقراطية تقوم على أساس تكريس الوالء لزعامة املأل احلاكمـة بغـري مـا    
للمـواطنني كفـارا   و –الضيق الذي حدده املستعمر  مبعناه – والوالء للوطن أنزل اهللا

  .كانوا أو مسلمني

أن مـن مل يفـرق بـني    : "جاء يف فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبني املسلمني إال بالوطن وجعل أحكامهم واحـدة  

  .)٢("فهو كافر

ة الغرب الكافر والصهيونية العامليـة  على أساس مواالتقوم بل إن الدميقراطية 
  ...والنصرانية الصليبية يف أوروبا والدول الشيوعية كالروس والصني

مني فقـد  لمواالة هؤالء بالتحالف معهم ونصرم يف حروم حـىت ضـد املسـ   
شارك يف احلرب الصليبية ضد العراق وأفغانسـتان الكـثري مـن الـدول اإلسـالمية      

  .الدميقراطية بل كلها
                                     

  .٩٢٠-٢يف ظالل القرآن  -١
 ١/١٤٥) ٦٣١٠(السؤال الثالث يف الفتوى رقم  -٢



 ١٢١ 

  خي يف اهللا؛أ

تـوالهم بأنـه    نالة الكفار أشد النهي وحكم على ملقد ى اهللا تعاىل عن موا
  .ن صام وصلى وزعم أنه مسلمصار كافرا مثلهم وإ

 يفْعـلْ  ومـن  الْمـؤمنِني  دون مـن  أَولياَء الْكَافرِين الْمؤمنونَ يتخذ لَا[: Iقال 
كذَل سفَلَي نم ي اللَّهٍء فيقُوا أَنْ إِلَّا شتت مهنقَاةً مت كُمذِّرحيو اللَّه هفْسإِلَى نو  اللَّـه 

ريصآل عمران( ] )٢٨( الْم(.  

من اختذ الكفار أعوانا وأنصـارا وظهـورا ويـواليهم    «: قال ابن جرير الطربي
مـن اهللا وبـرئ اهللا منـه     ويظاهرهم على املسلمني فليس من اهللا يف شيء أي قد برئ

نـوا يف  أي إال أن تكو ]إال أن تتقوا منـهم تقـاة  [بارتداده عن دينه ودخوله يف الكفر 
إلـيهم   واكم فتظهروا هلـم الواليـة بألسـنتكم وتضـمر    سلطام فتخافوا على أنفس

» تعينوهم على مسـلم بفعـل  ال العداوة وال تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر و
  .)١(اهـ

املـؤمنني أن يوالـوا الكـافرين وأن     ـى اهللا عبـاده  «: احلـافظ ابـن كـثري   وقال 
: Iيتخذوهم أولياء يسرون إليهم باملودة من دون املؤمنني مث توعد على ذلـك فقـال   

أي ومن يرتكب ي اهللا يف هذا فقد بـرئ   ]ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء[
  .)٢(اهـ» اهللا منه

عل املؤمن واليته ملن هو غري مؤمن ى اهللا املـؤمنني  واملعىن ال جي«: وقال اخلازن
واحملبة يف اهللا والبغض يف ،أن يوالوا الكافرين أو يالطفوهم لقرابة بينهم أو معاشرة 

يعين مواالة الكفار مـن   ]ومن يفعل ذلك[اهللا باب عظيم وأصل من أصول اإلميان 

                                     
  .٣/٢٢٨تفسري الطربي  -١
 .١/٣٥٨تفسري ابن كثري  -٢



 ١٢٢ 

 ]فليس من اهللا يف شيء[هم دهم وحيبانقل األخبار إليهم وإظهار عورة املسلمني ويو
  .)١( اهـ» أي فليس من دين اهللا يف شيء وقيل معناه فليس من والية اهللا يف شيء

 ]فليس مـن اهللا يف شـيء  [التويل  ]ومن يفعل ذلك[«: وقال العالمة السعدي
  .)٢( اهـ» ]منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن[: أي هو بريء من اهللا واهللا بريء منه كقوله

يف نصره علـى   هذا عموم يف أن املؤمن ال يتخذ الكافر وليا«: وقال ابن العريب
 أَلَّـا [: Iيعين من غريكم وسواكم كمـا قـال   )من دونكم (يف أمانة وال بطانة عدوه 
 tأبا موسى األشـعري  tوقد ى عمر بن اخلطاب  ] )٢( وكيلًا دونِي من تتخذُوا

  .)٣( اهـ» ه باليمن وأمره بعزلهعن ذمي كان استكتب

 بعضـهم  أَوليـاءَ  والنصـارى  الْيهـود  تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا[: Iوقال 
 ] )٥١( الظَّـالمني  الْقَوم يهدي لَا اللَّه إِنَّ منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن بعضٍ أَولياُء

  .)املائدة(

 ]فإنه منـهم [من توىل اليهود والنصارى دون املؤمنني «: قال ابن جرير الطربي
من أهـل دينـهم وملتـهم فإنـه ال     فإن من توالهم ونصرهم على املؤمنني فهو : يقول

ليه راضٍ وإذا رضيه ورضـي دينـه فقـد    عيتوىل متول أحدا إال وهو به وبدينه وما هو 
  .)٤( اهـ» وصار حكمه حكمه عادى ما خالفه وسخطه

املراد مـن النـهي عـن اختـاذهم أوليـاء أن يعـاملوا معاملـة        «: وقال الشوكاين
أي  ]ومن يتوهلم منكم فإنه منهم[: إىل قوله.. األولياء يف املصادقة واملعاشرة واملناصرة

فإنه من مجلتهم ويف عدادهم وهو وعيد شديد فإن املعصية املوجبة للكفر قـد بلغـت   
  .)٥( اهـ» غاية غاية ليس وراءهاإىل 

                                     
  ١/٢٨٢تفسري اخلازن  -١
 ١٠٤: تفسري الكرمي املنان ص -٢
  ١/٣٥١أحكام القرآ ن  -٣
  ٦/٢٢٧تفسري الطرب ي  -٤
 .٢/٥٠فتح القدير  -٥



 ١٢٣ 

شـرط وجوابـه أي ألنـه قـد      ]ومن يتوهلم منكم فإنـه منـهم  [«: وقال القرطيب
خالف اهللا تعاىل ورسوله كما خالفوا ووجبت معاداته كما وجبت معادام ووجبت 

مث هـذا  «: -وقال قبل ذلك -»هلم فصار منهم أي من أصحامله النار كما وجبت 
  .)١( »القيامة من قطع املواالة احلكم باق إىل يوم

يعين ومن يتول اليهود والنصارى دون املؤمنني فينصـرهم علـى   «: وقال اخلازن
املؤمنني فهو من أهل دينهم وملتهم ألنه ال يتوىل موىل أحدا إال وهو راضٍ به وبدينـه  
وإذا رضيه ورضي دينه صار منهم وهذا تعليم من اهللا تعاىل وتشديد عظيم يف جمانبـة  

  .)٢( اهـ» اليهود والنصارى وكل من خالف دين اإلسالم

فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنـه ال  «: وقال سيد قطب
يتوالهم إال من هو منهم والفرد الذي يتوالهم من الصف املسـلم خيلـع نفسـه مـن     

 وينضم إىل الصـف اآلخـر ألن  " اإلسالم"الصف وخيلع عن نفسه صفة هذا الصف 
وكان ظاملا لنفسـه   ]ومن يتوهلم منكم فإنه منهم[هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية 

وبسبب من ظلمـه هـذا يدخلـه اهللا يف زمـرة اليهـود      .. ولدين اهللا وجلماعة املسلمني
إن [إىل الصف املسـلم   هوالنصارى الذين أعطاهم والءه وال يهديه إىل احلق وال يرد

لقد كان هذا حتذيرا عنيفا للجماعة املسـلمة يف املدينـة    ]اهللا ال يهدي القوم الظاملني
ولكنه حتذير ليس مبالغا فيه، فهو عنيف نعم، ولكنه ميثل احلقيقة الواقعة فمـا ميكـن   

مث يبقى له إسالمه  –وبعضهم أولياء بعض  –أن مينح املسلم والءه لليهود والنصارى 
توىل اهللا ورسـوله والـذين آمنـوا،    وإميانه، ويبقى له عضويته يف الصف املسلم، الذي ي

  .فهذا مفرق طريق

ميع جسم املسلم يف املفاصلة الكاملة بينه وبني كل مـن ينتـهج   توما ميكن أن ي
غري منهج اإلسالم وبينه وبني كل من يرفع راية غري راية اإلسالم مث يكـون يف وسـعه   

تسـتهدف إقامـة   بعد ذلك أن يعمل عمال ذا قيمة يف احلركة اإلسالمية الضخمة اليت 

                                     
  ٦/٢٤١تفسري القرطيب  -١
 .       ٢/٥٢لباب التأويل يف معاين الترتيل للخازن  -٢



 ١٢٤ 

علـى تصـور    دكل األنظمة األخـرى ويعتمـ  عن نظام واقعي يف األرض فريد خيتلف 
  .)١( اهـ» متفرد كذلك من كل التصورات األخرى

 أَوليـاءَ  اتخـذُوهم  مـا  إِلَيه أُنزِلَ وما والنبِي بِاللَّه يؤمنونَ كَانوا ولَوI :]وقال 
نلَكا وريكَث مهنقُونَ ماملائدة( ] )٨١( فَاس(.  

ولو كانوا يؤمنون بـاهللا والـنيب ومـا أنـزل إليـه مـا ختـذوهم        [«: قال ابن كثري
أي لو آمنوا حق اإلميان باهللا والرسول والقرآن ملا ارتكبـوا مـا ارتكبـوه مـن      ]أولياء

ولكـن كـثريا   [ مواالة الكافرين يف الباطن ومعاداة املؤمنني باهللا والنيب وما أنزل إليه
أي خـارجون عـن طاعـة اهللا ورسـوله خمـالفون آليـات اهللا ووحيـه         ]منهم فاسقون

  .)٢( اهـ» وترتيله

 ]وما أنـزل إليـه  [أي نبيهم  ]ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب[«: وقال الشوكاين
رسـل  ألن اهللا سبحانه ورسـوله امل  ]أولياء[أي املشركني  ]ما اختذوهم[من الكتاب 

أي  ]ريا منـهم فاسـقون  ولكـن كـث  [قد وهم عن ذلـك  إليهم وكتابه املرتل عليهم 
  .)٣( اهـ» وبكتابه eخارجون عن والية اهللا وعن اإلميان به وبرسوله 

فدل على أن اإلميان املذكور ينفي اختاذهم أولياء ويضـاده وال  «: وقال ابن تيمية
ى أن من اختذهم أولياء ما فعل اإلميان ذلك علدل جيتمع اإلميان واختاذهم يف القلب و

  .)٤( اهـ» الواجب من اإلميان باهللا والنيب وما أنزل إليه

 اللَّـه  حـاد  مـن  يـوادونَ  الْـَآخرِ  والْيـومِ  بِاللَّـه  يؤمنونَ قَوما تجِد لَا[: Iوقال 
ولَهسرو لَووا وكَان ماَءهَآب أَو  مـاَءهنأَب أَو  مهانـوإِخ أَو  مهتـريشع  ـكأُولَئ  ـبـي  كَتف 
انَ قُلُوبِهِمادلة ( ]الْإِمي٢٢ا(.  

                                     
  ٩١٢-٢/٩١١يف ظالل القرآن  -١
 ٢/٩٤٢ابن كثري تفسري  -٢
 ٢/٦٦فتح القد ير  -٣
  .١٨-٧/١٧جمموع الفتاوي  -٤



 ١٢٥ 

أخرب أن إميان املؤمنني يفسد مبواالة الكفار وأن من كان مؤمنـا ال  «: قال البغوي
  .)١( اهـ» يوايل من كفر وإن كان من عشريته

يومن باهللا تعـاىل حـق اإلميـان     نفت هذه اآلية أن يوجد من«: وقال ابن عطية
يكون بينهما من اللطف : ويلتزم شعبه على الكمال يواد كافرا أو منافقا، ومعىن يواد

  .)٢( اهـ» حبيث يود كل واحد منهما صاحبه

ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخـر يـوادون مـن حـاد اهللا     [«: قال الشوكاين
أو لكل من يصلح له أي حيبون ويوالون من عادى  eاخلطاب لرسول اهللا  ]ورسوله

أي  ]ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخـوام أو عشـريم  [.. اماهللا ورسوله وشاقه
فإن اإلميان يزجر عن ذلـك ومينـع منـه    . ولو كان احملادون هللا ورسوله آباء املوادين إخل

  .)٣( اهـ »وة واألخوة والعشريةبنورعايته أقوى من رعاية األبوة وال

ة وحمبـة الكفـرة   ملفسرون غرض اآلية النهي عن مصادققال ا«: وقال الصابوين
  .)٤( اهـ» ..وارمني ولكنها جاءت بصورة إخبارية مبالغة يف النهي والتحذير

  :وأما األحاديث

إذا أنزل اهللا بقوم عـذابا أصـاب العـذاب    : قال eأنه  tوعن ابن عمر -١
  .)٥(أعماهلممن كان فيهم مث بعثوا على 

ويستفاد من هذا مشروعية اهلرب مـن الكفـار ومـن الظلمـة     «: قال ابن حجر
نـهم ومل يـرض   ، هـذا إذا مل يع ألن اإلقامة معهـم مـن اإللقـاء بـالنفس إىل التهلكـة     

  .)٦(اهـ» بأفعاهلم فإن أعان أو رضي فهو منهم

                                     
  .١٦٦-٢/١٦٥هامش تفسري اخلازن  -١
  .١٨٣٧: احملرر الوجيز ص  -٢
  ٥/١٩٣فتح القدير  -٣
  ١٨/١٦صفوة الصفوة  -٤
  )٧١٠٨(البخاري  - ٥
 ١٣/٦١فتح الباري  - ٦



 ١٢٦ 

ال يـزال الـدين ظـاهرا مـا عجـل      : قال eعن النيب  tعن أيب هريرة  -٢
  .)١(الناس الفطر ألن اليهود والنصارى يؤخرون

وهذا نص يف أن ظهور الدين حاصل بتعجيل الفطـر ألجـل   «: قال ابن تيمية
خمالفتـهم سـببا لظهـور الـدين فإمنـا املقصـود        تخمالفة اليهود والنصارى، وإذا كان

بإرسال الرسل أن يظهر دين اهللا على الدين كله فيكون نفـس خمالفتـهم مـن أكـرب     
  .)٢( اهـ» صد البعثةمقا

ال تـدخلوا مسـاكن   : ملـا مـر بـاحلجر    eقال قال رسول اهللا tعن عمر  -٣
  .)٣(الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكني أن يصيبكم مثل ما أصام

فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفـار يف  «: قال ابن تيمية
إىل  –املكان الذي حل م فيه العذاب فكيف مبشاركتهم يف األعمال اليت يعملوا 

  :أن قال

إمـا   ل املسـلمني السـابقني إمـا كفـر و    افإن مجيع ما يعملونه مما ليس من أعم
أن خيـاف أن جيـر    مـا مظنة للكفر واملعصية وإمعصية وإما شعار كفر أو معصية وإما 

نازع يف مجيع هذا ولئن نازع فيه فال ميكنه أن ينـازع يف  يإىل معصية وما أحسب أحدا 
أن املخالفة فيه أقرب إىل املخالفة يف الكفر واملعصية وأن حصـول هـذه املصـلحة يف    

  .)٤( اهـ» األعمال أقرب من حصوهلا يف املكان

   )٥(من تشبه بقوم فهو منهمe  :قال رسول اهللا قال  tعن ابن عمر -٤

                                     
 .وصححه على شرط مسلم ١/٤٣١واحلاكم ) ١٦٩٨(وابن ماجة ) ٢٣٥٣(أبو داود  - ١
  .١/٢٠٩اقتضاء الصراط املستقيم  -٢
  )٢٩٨٠(ومسلم ) ٣٣٨٨(البخاري  - ٣
 .٢٦٨-١/٢٦٧املرجع السابق  -٤
 .وقواه ابن تيمية وابن حجر والسيوطي واأللباين ٢/٥٠وأمحد ) ٤٠٣١(أبو داوود  - ٥



 ١٢٧ 

وهذا احلـديث أقـل أحوالـه أن يقتضـي حتـرمي      «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 منكُم يتولَّهم ومن[: التشبه م وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه م كما يف قوله

هفَإِن مهن١( اهـ» ]م(.  

ال تقوم الساعة حىت تأخذ أمىت بأخذ : قال eعن النيب  tعن أيب هريرة -٥
: فقيل يا رسول اهللا كفـارس والـروم؟ فقـال    القرون قبلها شربا بشرب وذراعا بذراع

ومن الناس إال أولئك)٢(.  

لتتبعن سنن من كان قـبلكم  : قال eعن النيب  tعن أيب سعيد اخلدري -٦
: قالوا يـا رسـول اهللا   ضب تبعتموهم شربا بشرب وذراعا ذراعا حىت لو دخلوا حجر

  .)٣(فمن؟: اليهود والنصارى؟ قال

وحيتمل أن يكون اجلواب اختلف حبسب املقـام فحيـث قـال    ..«: قال ابن حجر
باحلكم بني الناس وسياسة الرعية وحيث قيل تتعلق ن هناك قرينة االفرس والروم ك

  .)٤(»ت أصوهلا وفروعهالليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانا

فعلم أن مشاة هذه األمة اليهود والنصارى وفـارس والـروم   «: قال ابن تيمية
  .)٥(اهـ» مما ذمه اهللا ورسوله وهو املطلوب

  :ومن صور مواالة الكفار املكفرة طاعة الكفار •

إن الدميقراطية دين الغرب الكافر يفرضه على املسلمني بالترغيب والترهيـب  
  .السالح أخرىبقوة وتارة 

                                     
  .١/٢٧٠اقتضاء الصراط املستقيم  -١
 واللفظ له) ٧٣١٩(البخاري  - ٢
 )٢٦٢٩(واللفظ له ومسلم ) ٧٣٢٠(البخاري  - ٣
  .٣/٣٢٧٣فتح الباري  -٤
 .١/١٧٠االقتضاء  -٥



 ١٢٨ 

يف " غالطـة سـراي  "فقد قال جورج بوش يف الكلمـة الـيت ألقاهـا يف جامعـة     
ــال ٢٩/٠٦/٢٠٠٤إســتنبول  ــاروا  : ق ــى ســكان العــامل اإلســالمي أن خيت جيــب عل
  .الدميقراطية

فاملسارعون إىل الدميقراطية إمنا يستجيبون هلذه الدعوات ويطيعون هذه األوامـر  
  الكفار وأخرب بأا كفر يف آيات كثرية، مع أن اهللا تعاىل ى عن طاعة

 أَعقَـابِكُم  علَى يردوكُم كَفَروا الَّذين تطيعوا إِنْ َآمنوا الَّذين أَيها يا[: Iقال  
آل ( ] )١٥٠( الناصـرِين  خيـر  وهـو  مولَـاكُم  اللَّـه  بـلِ ) ١٤٩( خاسرِين فَتنقَلبوا
  .)عمران

أي خيرجوكم من ديـن اإلسـالم إىل    ]يردوكم على أعقابكم[«: الشوكاينقال 
إضـراب   ]بـل اهللا مـوليكم  [: أي ترجعوا مغبونني، قوله ]فتنقلوا خاسرين[الكفر 

األوىل أي إن تطيعوا الكافرين خيـذلوكم وال ينصـرونكم بـل اهللا     عن مفهوم اجلملة
  .)١(اهـ» ناصركم ال غريه

اهللا للمؤمنني أن يطيعوا الكافرين مـن املنـافقني   هذا ي من «: وقال السعدي
واملشركني فإم إن أطاعوهم مل يريدوا هلم إال الشر وهم قصدهم ردهـم إىل الكفـر   

  .)٢(اهـ» الذي عاقبته اخليبة واخلسران

وقد وقع املسلمون يف هذه العصـور األخـرية   «: وقال أمحد شاكر عند هذه اآلية
فيما اهم اهللا مـن طاعتـه الـذين كفـروا فأسـلموا إىل الكفـار عقـوهلم وألبـام         

عيـة  ربالدهم، وصاروا يف كثري مـن األقطـار    –بعض األحيان  -وأسلموا إليهم يف 
ألعداء لإلسالم واملسلمني ووضعوا يف تباعا لدول هي ألد اأو من احلاكمني لكافرينل

أعناقهم ربقة الطاعة هلم مبا هو من حق الدول من طاعة احملكوم للحاكم، بـل قاتـل   
إخوام املسلمني يف دول  –ناس ينتسبون لإلسالم من رعايا الدول العدوة لإلسالم 

                                     
 ١/٣٨٨فتح القدير  - ١ 
  ١١٩: ص: تفسري السعدي - ٢



 ١٢٩ 

يـدينون   كانت إسالمية إذ ذاك مث عم البالء فظهر حكام يف كثري من البالد اإلسالمية
فـيهم   وا الرعيـة مـن املسـلمني وبثـوا    قال وروحا وعقيدة، واستذلبالطاعة للكفار ع

عداوة اإلسالم بالتدريج حىت كادوا يـردوهم علـى أعقـام خاسـرين ومـا أولئـك       
  .)١(اهـ» باملسلمني فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .)الفرقان( ] )٥٢( كَبِريا اجِهاد بِه وجاهدهم الْكَافرِين تطعِ فَلَا[ :Iوقال 

 فُرطًـا  أَمـره  وكَـانَ  هـواه  واتبـع  ذكْرِنـا  عن قَلْبه أَغْفَلْنا من تطع ولَا[: Iوقال
  .واآليات يف هذا اال كثرية. )الكهف( ] )٢٨(

  :تنبيه

اختـاذ   :ة الكفار فيها وعن طاعتهم فيهـا  ن مشاعمن أعظم األمور اليت ينا 
  .بعضهم بعضا مشرعني حيللون وحيرمون

 ابـن  والْمِسـيح  اللَّـه  دون مـن  أَربابـا  ورهبـانهم  أَحبـارهم  اتخذُوا[: Iقال 
ميروفسره النيب  ]مe لعدي بن حامتt  مبأ أحلوا هلم احلرام فأطاعوهم وحرموا

  .)٢(عليهم احلالل فاتبعوهم

اتباع عوائـد الكفـار   : املبحث السادس«: حممد بن جعفر الكتاينقال العالمة 
ين تلـك القـوانني   عومن مجلتها أ: إىل قوله.. والتمذهب مبذاهبهم والعمل بقوانينهم

احلكم يف القضايا النازلة بني اخللق بغري ما حكم به فيها امللك احلق بـل بضـوابط   
ن وال نزل ا ملك من مالئكـة  عقلية وسياسات كفرية وآراء مل يأت ا شرع وال دي
ة اإلميـان ممـن اسـترتله وأغـواه     فإله العاملني، وإمنا هي أحكام خمتلفة وافقهم فيها ضع

الشيطان حاولوا ا تبديل الشرع املطاع وحتويل ما له من األوضاع وإظهار عـزم  

                                     
  ١/٣٧٥عمدة التفسري  -١
 .٨١-٨٠/ ١٥وتفسري الطربي  ٣٠٩٥والترمذي  ٤/٣٧٨أمحد  -٢



 ١٣٠ 

وترويج كفرهم وشركهم وكلمتـهم والكتـاب والسـنة مملـوآن بالتحـذير مـن هـذا        
   عنه والوعيد عليه والتفريع والتوبيخ ملن يفعله أو مييل بقلبه إليهوالتنفري

أخذ يف الدين بقوانينـهم وأحكـامهم   نتمذهب مبذاهبهم ونوكيف أيتها األمة  
دىن ميل إليها ونساعد يف زمن مـن األزمـان عليهـا واحلـق تعـاىل يقـول يف       أيل منأو 

 والْيـومِ  بِاللَّه تؤمنونَ كُنتم إِنْ والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِنْ[: كتابه
 لَـا  ثُـم  بيـنهم  شـجر  فيمـا  يحكِّموك حتى يؤمنونَ لَا وربك فَلَا[: إىل قوله ]الَْآخرِ
 وأَن[: ويقـول  ] )٦٥( تسـليما  واويسـلِّم  قَضـيت  ممـا  حرجـا  أَنفُِسهِم في يجِدوا
كُماح مهنيا بلَ بِمزأَن لَا اللَّهو بِعتت ماَءهوأَه مهذَراحأَنْ و  ـوكنفْتي  ـنـضِ  ععـا  بم 
 حكْمـا  اللَّـه  مـن  أَحسن ومن يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْم[: إىل قوله ]إِلَيك اللَّه أَنزلَ
 الْكَـافرونَ  هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومن[: ويقول ] )٥٠( يوقنونَ لقَومٍ

 الْفَاسـقُونَ  هـم  فَأُولَئك[: مث قال ] )٤٥( الظَّالمونَ هم فَأُولَئك[: مث قال ] )٤٤(
)٤٧( [.  

فكل من مل حيكم مبـا جـاء مـن عنـد اهللا ورسـوله      : قال الطرطوشي يف سراجه 
  .)١(اهـ» كملت فيه هذه األوصاف الثالثة الكفر والظلم والفسق

ة وهو من أعظمهـا شـرا   النوع الثاين من املشا«: وقال العالمة محود التوجيري
ها عاقبة ما ابتلي به كثريون من اطراح األحكـام الشـرعية واالعتيـاض عنـها     ئوأسو

حبكم الطاغوت من القوانني والنظامات اإلفرجنية أو الشبيهة باإلفرجنية املخالف كل 
 اللَّـه  من أَحسن ومن يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْمI :]منها للشريعة احملمدية وقال قال 

 لَـم  ما الدينِ من لَهم شرعوا شركَاُء لَهم أَم[: Iوقال  ] )٥٠( يوقنونَ قَومٍل حكْما
 أَلـيم  عـذَاب  لَهـم  الظَّـالمني  وإِنَّ بيـنهم  لَقُضـي  الْفَصـلِ  كَلمةُ ولَولَا اللَّه بِه يأْذَنْ

)٢١([.  
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وقد احنرف عن الدين بسبب هـذه املشـاة فئـام مـن النـاس فمسـتقل مـن         
ومستكثر وآل األمر بكثري منهم إىل الردة واخلروج من دين اإلسالم بالكلية  فاالحنرا

رضني عن أحكـام  وما أكثر املع: إىل أن قال.. عظيمول وال قوة إال باهللا العلي الحفال 
سيما أهل األمصار الذين غلبت عليهم احلرية هل زماننا وال أالشريعة احملمدية من 

مـن الكتـاب واحلكمـة     eاإلفرجنية وهان لديهم ما أنـزل اهللا علـى رسـوله حممـد     
فاعتاضوا عن التحاكم إليها بالتحاكم إىل القوانني والسياسات والنظامات اليت مـا  

و ممـن  أنزل اهللا ا من سلطان وإمنا هي متلقاة عن الـدول الكـافرة بـاهللا ورسـوله أ    
به م وحيذو حذوهم من الطواغيت الـذين ينتسـبون علـى اإلسـالم وهـم عنـه       تشي

  .)١(اهـ» مبعزل

فمن كان من هذه األمة مواليا للكفار مـن املشـركني أو أهـل    «: قال ابن تيمية
الكتاب ببعض أنواع املواالة وحنوها مثل إتيانه أهل الباطل واتبـاعهم يف شـيء مـن    

وذلـك مثـل    ؛كان له من الذم والعقاب والنفاق حبسب ذلـك مقاهلم وفعاهلم الباطل 
ومـن تـوىل أمـوام أو أحيـاءهم باحملبـة      : إىل أن قال.. متابعتهم يف آرائهم وأعماهلم
ب أن هـذه الطوائـف وإن كـان    وال ريـ : إىل أن قـال .. والتعظيم واملوافقة فهم منـهم 

شهورين بالعلم والعبادة اهرا فإن كثريا من الداخلني يف اإلسالم حىت من املكفرها ظ
  ،واإلمارة قد دخل يف كثري من كفرهم

 مهم يرى حتكيم مـا قـرروه مـن القواعـد وحنـو ذلـك وهـؤالء كثـروا يف         ظْوع
بالباطـل الـذين كـان عليـه      –الذي جاءت به الرسـل   –املستأخرين ولبسوا احلق 

عـرف أن  واهللا تعاىل حيب متييز اخلبيث من الطيـب واحلـق مـن الباطـل، في     أعداؤهم
  .)٢(اهـ» هؤالء األصناف منافقون أو فيهم نفاق وإن كانوا مع املسلمني

مـا ذكـره علمـاء اإلسـالم مـن املتقـدمني واألئمـة املتبـوعني         «: قال ابن تيمية
وأصحام يف تعليل النهي عن أشياء مبخالفة الكفار أو خمالفة النصـارى أو خمالفـة   
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حد له أدىن نظر يف الفقه إال وقد ما من أكثر من أن ميكن استقصاؤه واألعاجم وهو أ
بلغه من ذلك طائفة وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضـروريا باتفـاق األئمـة    

  .)١(اهـ» معلى النهي عن موافقة الكفار واألعاجم واألمر مبخالفته
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  :المبحث الثاني
  األمة على الديمقراطية ومفكري ردود أكابر علماء

دعون باحلق جلاهلية الدميقراطيـة الـيت غـزت الـبالد     لقد تصدى علماؤنا الصا
  .اإلسالمية بالرد عليها وكشف أسرارها وهتك أستارها

  :وإليك أمثلة من هؤالء العلماء األفذاذ

جاء يف فتوى كوكبة من العلماء من بينهم حمـدث العصـر حممـد ناصـر      ٢-١
  :الدين األلباين والعالمة مقبل بن هادي الوادعي اليمين ما نصه

حكم الشعب نفسه بنفسه، وأن الشعب : الدميقراطية عند واضعيها ومعتنقيها«
مصدر السلطات مجيعا، وهي ذا االعتبار مناقضة للشريعة اإلسالمية والعقيدة، قال 

I :]إِن كْمإِلَّا الْح لَّه[: وقال ]ل ـنمو  لَـم  كُـمحـا  يلَ  بِمـزأَن  اللَّـه  ـكفَأُولَئ  ـمه 
 ]بيـنهم  شـجر  فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ لَا وربك فَلَا[: وقال ] )٤٤( الْكَافرونَ

وألن الدميقراطيـة نظـام طـاغوت وقـد      ] )٢٦( أَحدا حكْمه في يشرِك ولَا[: وقال
 فَقَـد  بِاللَّـه  ويـؤمن  بِالطَّـاغُوت  يكْفُـر  فَمـنI :] أمرنا أن نكفر بالطـاغوت قـال   

كسمتاس ةورثْقَى بِالْعلَا الْو امصفا انلَه  اللَّـهو  يعـمس  ـيملوقـال   ] )٢٥٦( عI :
]لَقَدا وثْنعي بكُلِّ ف ةولًا أُمسر وا أَندباع وا اللَّهنِبتاجو [: وقال ]الطَّاغُوت أَلَـم  ـرت 
 للَّـذين  ويقُولُـونَ  والطَّـاغُوت  بِالْجِبـت  يؤمنونَ الْكتابِ من نصيبا أُوتوا الَّذين إِلَى

  .] )٥١( سبِيلًا َآمنوا الَّذين من أَهدى هؤلَاِء كَفَروا

فالدميقراطية واإلسالم نقيضان ال جيتمعان، إما اإلميان باهللا واحلكم مبا أنزل اهللا، 
  .ما اإلميان بالطاغوت واحلكم به وكل ما خالف شرع اهللا فهو طاغوتوإ

وال عربة مبن حياول أن جيعلها من الشورى اإلسالمية ألن الشورى فيما ال نـص  
فيه وألهل احلل والعقد من أهـل الـدين والـورع والدميقراطيـة خبـالف ذلـك كمـا        

  ».... سبق
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  :-إىل أن قال-

الدميقراطيـة حـرام أيضـا ال جتـوز ألنـه ال       واالنتخابات السياسية بالطريقـة «
يشترط يف املنتخب والناخـب الصـفات الشـرعية ملـن يسـتحق الواليـة العامـة أو        
اخلاصة فهي ذه الطريقة تؤدي إىل أن يتوىل حكم املسلمني مـن ال جيـوز توليتـه وال    

التشـريعي   استشارته، وألن املقصود باملنتخـب أن يكـون عضـوا يف جملـس النـواب     
ال حتتكم إىل كتاب اهللا وسنة رسوله وإمنا تتحاكم إىل األكثرية فهـي   الس النيابيةوا

جمالس طاغوتية ال جيوز االعتـراف ـا فضـال عـن أن يسـعى املسـلم إىل إنشـائها        
  ويتعاون يف إجيادها، وهي حتارب شرع اهللا،

  .وألا طريقة غربية من صنع اليهود والنصارى وال جيوز شرعا التشبه م 

ل إنه مل يثبت يف الشرع طريقة معينة يف اختيار احلاكم فمن مث فال مانع ومن يق
من االنتخابات يقال له لـيس صـحيحا أنـه مل يثبـت ذلـك يف الشـرع، فمـا فعلـه         
الصحابة من كيفيات االختيار للحاكم فكلها طرق شرعية، وأمـا طريقـة األحـزاب    

ا ضوابط وتؤدي إىل تولية غـري املسـلم،   السياسية فيكفي يف املنع منها أنه ال يوضع هل
  اهـ. )١(»وليس أحد من الفقهاء يقول بذلك

وقال العالمة حممد شـاكر الشـريف يف كتابـه الـذي ألفـه يف الـرد علـى         -٣
  :ما نصه" حقيقة الدميقراطية"الدميقراطية ومساه 

ويف نظام حكم الطاغوت يكون األمر كله والنهي كله والتشريع كله لغري اهللا «
I    تعاىل، أو يكون بعض األمر والنهي والتشريع هللا وبعضه اآلخر لغـري اهللا، سـواء

كان هذا الغـري فـردا أو مجاعـة أو شـعبا أو أمـة، ومـن هنـا يتـبني أن نظـام احلكـم           
الدميقراطي ما هو إال صورة من صور نظام حكم الطاغوت، ومن املعلوم املشهور أنـه  

م إال بأن يكفر بالطـاغوت وذلـك أن اإلميـان    ال يستقيم إميان عبد وال يصح له إسال
باهللا واإلميان بالطاغوت أو قبول حكمه والرضا به ضدان ال جيتمعان أبدا وقـد قـال   
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 يكْفُـر  فَمـن [: تعاىل مبينا وجوب الكفر بالطاغوت إىل جانب وجوب اإلميان بـاهللا 
بِالطَّاغُوت نمؤيو بِاللَّه فَقَد كسمتاس بِالْعةوثْقَى ر٢٥٦البقرة ( ]الْو.(  

الذين يزعمون اإلميـان وهـم يف نفـس الوقـت يريـدون      على  وقال تعاىل رادا
 أَنهـم  يزعمـونَ  الَّـذين  إِلَـى  تر أَلَم[: التحاكم إىل الطاغوت ومبينا لكذب دعواهم

 وقَـد  الطَّـاغُوت  إِلَـى  يتحاكَموا أَنْ يرِيدونَ قَبلك من أُنزِلَ وما إِلَيك أُنزِلَ بِما َآمنوا
  .)النساء( ] )٦٠( بعيدا ضلَالًا يضلَّهم أَنْ الشيطَانُ ويرِيد بِه يكْفُروا أَنْ أُمروا

وهنا يتضح أيضا وجـوب الكفـر بالنظـام الـدميقراطي ويتـبني كـذب الـذين        
وهم يف نفس الوقـت يعلنـون إميـام     rيزعمون اإلميان باهللا ومبا أنزل إىل الرسول 

  .بالنظام الدميقراطي أو قبوهلم له أو الرضا عنه

ال جيتمعان يف حق شـخص واحـد   " دميقراطي"ولفظ " مسلم"ولذلك فإن لفظ 
ا يقبل أو يستسيغ اجتماع هذين الوصفني املتناقضني يف حق شخص واحـد  أبدا وإمن

أولئك الذين جيهلون حقيقة دين اإلسالم القـائم علـى توحيـد اهللا اخلـالص ونفـي      
الشريك، أو أولئك الذين جيهلون حقيقة الدميقراطية مبا اشتملت عليـه مـن الكفـر    

  .)١(»العظيم والشرك باهللا الواحد القهار

املنظومـة الدميقراطيـة علـى    «: الشيخ أبو قتادة عمر بن حممود قال العالمة -٤
اختالف صورها تقوم على إسناد حق السيادة لغـري اهللا وهـذه املنظومـة املنبعثـة مـن      
العقيدة العلمانية اليت ترى أن الناس أحـرارا يف إصـدار التشـريعات الـيت يروـا      

ية يف الدول املرتـدة يف بالدنـا   تناسب عقوهلم ومعطيات حيام، وقد أفرزت العلمان
قانونا أوجب سلوك هذا الطريق فالشق السياسي من العقيـدة العلمانيـة يفـرض    
اعتقاد وسلوك املنهج الدميقراطي الذي يـرى إسـناد حـق السـيادة للشـعب ومعـىن       
السيادة يف املفهوم الدميقراطي هو نفس معىن السيادة يف الدين اإلسالمي حيث يقول 
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هلـا احلـق يف   " ال سلطة فوقها"ون الوضعي أن السيادة سلطة عليا مطلقة دهاقنة القان
  .تقييم األشياء واألفعال ، بتحسينها وتقبيحها، وتقييم األفعال بتحليلها وحترميها

واملنظومة العلمانية هي اليت أعطت الربملان حق إصـدار التشـريعات فأركـان    
احلاكم واحملكوم عليه واحملكوم  احلكم الدميقراطي هي نفس أركان احلكم الشرعي أي

) كونه احلاكم األصـلي (فيه، ونفس احلكم، واحلاكم هو السلطة اليت فوضت الشعب 
يف إصدار القوانني فحني يصـدر قانونـا مـن الربملـان أو جملـس النـواب أو جملـس        
الشعب فإنه يكتسب قوته بكونه صادرا عن السيد احلاكم فهو حكم شـعيب برملـاين   

  .)١(اهـ» اين أي هو يف دين اهللا تعاىل حكم غري شرعي طاغويتدميقراطي علم

اعلم أن راية الدميقراطية راية كفرية شركية وقـد علـم القاصـي    «: وقال أيضا
والداين أن اإلسالم والدميقراطية دينان خمتلفان فأمـا اإلسـالم فهـو حكـم اهللا لعبـاده      

لبعض مسـاواة اإلسـالم   والدميقراطية حكم البشر بعضهم لبعض واعلم أن حماولة ا
بالدميقراطية هي حماولة الزنادقة الذين يريـدون أن يبـدلوا ديـن اهللا موافقـة ألهـواء      
البشر فإنه وإن التقت الدميقراطيـة واإلسـالم يف حـق اختيـار األمـة حلكامهـا، فـإن        
اإلسالم يكفر من خري الناس يف أحكامهم؛ إذ جيب على الناس أن حيكموا باإلسـالم  

ألئمة مسلمني، أما الدميقراطية فهي جتعل للناس حق اختيـار أحكـامهم   وأن يكون ا
وتشريعام وهذا هو لب الدميقراطيـة وجوهرهـا وحقيقتـها، فمـن جعـل اإلسـالم       
كالدميقراطية فحاله حال من سوى بـني اإلسـالم و اليهوديـة جبـامع أن كـال منـهما       

نبيـاء وامتثـاهلم   ويقران بوجوب خضوع الناس لسياسـة األ  uيعترف بنبوة موسى 
 كَـالْمجرِمني  الْمسـلمني  أَفَنجعـلُ [ألمر النيب املرسل وشتان بني اإلسالم واليهودية 

إذا تبني لنا هذا فـإن مـن قاتـل حتـت هـذه       ] )٣٦( تحكُمونَ كَيف لَكُم ما) ٣٥(
» الراية فإنه كافر مشرك ويقاتل مقاتلة املشركني بعد إقامـة احلجـة الرسـالية عليـه    

  .)٢(اهـ

                                     
  .١٠٤-١٠٣: ص) تأمالت يف املنهج(اجلهاد واالجتهاد  -١
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 ١٣٧ 

مناط احلكم علـى الدميقراطيـة   «: وقال العالمة عبد القادر بن عبد العزيز -٥
 تعتـرف  هو كون السيادة فيها للشعب مبا تعنيه السـيادة مـن كوـا سـلطة عليـا ال     

بسلطة أعلى منها، فهي تستمد سلطنتها من ذاا دون قيد من شيء، فتفعل ما تشـاء  
 واللَّـهI :] وتشرع ما تريد دون مراجعة أحد هلا وهذه هي صفة اهللا تعاىل كما قـال  

كُمحلَا ي قِّبعم هكْمحل[ ) وقال  )٤١الرعدI :]َّإِن اللَّه كُمحـا  يم  رِيـد١( ي( [ 
  .)احلج( ] )١٤( يرِيد ما يفْعلُ اللَّه إِنَّ[: Iوقال  )املائدة(

وخنلص من هذا إىل أن الدميقراطية ختلع صفة األلوهية علـى اإلنسـان مبنحهـا    
ا له يف حق التشـريع  يكإياه احلق املطلق يف التشريع، فجعلته بذلك إهلا مع اهللا وشر

أدق فإن اإلله اجلديد يف الدميقراطية هـو   للخلق، وهذا كفر أكرب ال ريب فيه، وبتعبري
 إِلَهـه  اتخذَ منِ أَرأَيتI :]، قال هوى اإلنسان، فيشرع ما يراه واه غري مقيد بشيء

اهوه تكُونُ أَفَأَنت هلَييلًا عكوهذا جيعل مـن الدميقراطيـة دينـا    . )الفرقان( ] )٤٣( و
قائما بذاته السيادة فيه للشعب يف مقابل دين اإلسالم الذي السـيادة فيـه هللا تعـاىل،    

داود يف كتاب األدب مـن   احلديث رواه أبو .السيد اهللا تبارك وتعاىلr ::كما قال 
  اهـ. )١(»وإسناده صحيح)  ٤٨٠٦ (سننه 

إن أعضاء هذه الربملانات الشـركية يكفـرون وإن مل يشـاركوا يف    «: وقال أيضا
وضع التشريعات املخالفة للشريعة، ألن قبوهلم بعضويتها هو إقرار بوظيفتـها، ومـن   

وقبل هذا وذاك ). ١٤٠النساء ( ]مثْلُهم إِذًا إِنكُمI :]أقر الكفر كفر، وأيضا لقوله 
املسـماة   نات هو حتـاكم منـهم باختيـارهم للطواغيـت    فإن ترشحهم لعضوية الربملا

بالدساتري القاضية بتشكيل هذه الربملانات وامللزمة بوظيفتها الشـركية ومـن حتـاكم    
  .إىل الطاغوت باختياره كفر

أما الذين ينتخبوم لعضوية الربملانات فيكفرون أيضا ألن انتخام هذا هـو  
أنـه يف مضـمونه إقـرار بوظيفـة الربملانـات      يف حقيقته اختاذ أرباب من دون اهللا كما 

التشريعية املطلقة، وهذا كله من الكفر الصريح الذي دلت عليه النصوص السـابقة  
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 ١٣٨ 

وحنوها، فال ينظر فيه إىل قصد فاعله كمن يزعم أن نيتـه الـدعوة إىل اهللا أو االطـالع    
رشـيح أو  على أسرار احلكومة وغري ذلك ما دام قد قصد الفعل املكفر نفسه وهـو الت 

  اهـ. )١(»االنتخاب فهو كافر دون النظر إىل قصده القليب

فصل أما الذين يدعون املسلمني للمشـاركة يف هـذه الربملانـات    «: وقال أيضا
الشركية بالترشيح لعضويتها أو انتخاب أعضائها سواء دعـوا إىل ذلـك صـراحة أو    

بذلك أيضـا وإن   حتت مسميات أخرى كالعمل السياسي أو الدعوة إىل اهللا يكفرون
مل يشاركوا يف الترشيح أو االنتخاب إذ مل خيتلف العلماء يف كفر الـداعي إىل الكفـر   
وذكر ابن القيم رحم يف كتابه إغاثة اللهفان مـن مصـايد الشـيطان عنـد كالمـه يف      

لتطلق مـن زوجهـا أنـه    ) دترت(إن من أشار على امرأة بأن تكفر : احليل احملرمة قال
   .)٢(كافر بذلك

بالكفر يكفر، فكيف مبن يشـري علـى أمـة     ةفإذا كان من يشري على امرأة واحد
بالكفر والدخول يف الدميقراطية اليت ال خيتلف أحـد يف أـا ديـن الكفـار      eحممد 

 ليجادلُوكُم أَوليائهِم إِلَى لَيوحونَ الشياطني وإِنَّ[: Iومنهجهم الذي ارتضوه؟ وقال 
فإن الداعي إىل الكفر  وباجلملة) نعاماأل(  ])١٢١( لَمشرِكُونَ إِنكُم تموهمأَطَع وإِنْ

حكمه أنه كافر ال خيتلف  –وإن مساها بغري امسها  –كاملشاركة يف الربملانات الشركية 
  .)٣(اهـ» العلماء يف هذا

لـرد علـى   قطب الذي ركز يف العديد من كتبـه علـى ا  املفكر الكبري حممد  -٦
: وكتابـه " العلمانيون واإلسالم: "وكتابه" مذاهب فكرية معاصرة"الدميقراطية ككتابه 

  .إىل غري ذلك" واقعنا املعاصر"

اليت آهللا هو املعبود يف الدميقراطية الليربالية؟ أم عشرات من اآلهلة املزيفة «: قال
  حتكم حياة الناس وتتحكم فيها؟
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ومي إله، واتمع إله، والرأي العـام إلـه،   الدوالر إله، واإلنتاج إله، والصاحل الق
والعقل إله، والعلم إله، واإلنسان إله، واآللة إله، واملودة إله، والشهوات إله، واهلـوى  
إله، كلها تعبد مع اهللا أو من دون اهللا، وكلها تعطي إجابـة حامسـة بالنسـبة للقضـية     

ء آخر غري اهللا كلـها تقـول   هل هو اهللا أم شي: الكربى يف حياة اإلنسان، قضية املعبود
  .)١(اهـ» هو اهللا سإن املعبود يف الدميقراطية الليربالية لي

إمـا حكـم اهللا   : ويف امليزان الرباين يوجد نوعان اثنان من احلكم«: وقال أيضا
 لقَـومٍ  حكْمـا  اللَّـه  مـن  أَحسـن  ومـن  يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْم[وإما حكم اجلاهلية 

ومن مث فكـل حكـم غـري حكـم اهللا فهـو حكـم جاهليـة        ) املائدة( ] )٥٠( يوقنونَ
ونعلـم أن كـثريا   . والدميقراطية حيث إا ليست حكم اهللا فهي يف ميزان اهللا جاهلية

من الناس سيصيحون عجبا واستنكارا أن توصف الدميقراطية بأـا حكـم جـاهلي    
ن يف هـذه املـرة بـل كـثري مـن      وليس العلمانيون وحـدهم هـم الـذين سيسـتنكرو    

فاجلذور الثالثـة الرئيسـية للجاهليـة هـي اعتقـاد      : إىل أن قال!!.. كذلك اإلسالميني
) شرك العبـادة (وتوجيه شيء من العبادة لغري اهللا ) شرك االعتقاد(له مع اهللا إ وجود

وحـني جتعـل   ) شـرك االتبـاع  (مـن دون اهللا   –أي التحليـل والتحـرمي    –والتشريع 
اطية حق التشريع أي التحليل والتحرمي لألمة من دون اهللا فهي تقـع يف أحـد   الدميقر

  .)٢(اهـ» يف ميزان اهللاأنوع الشرك الرئيسة ومن مث فهي جاهلية 

إن احلكـم ال يكـون إال هللا فهـو    «: املفكر الكبري سيد قطب حيـث يقـول   -٧
مـن ادعـى    حبكم ألوهيته، إذ احلاكمية من خصائص األلوهيـة،  نهمقصور عليه سبحا

أوىل خصائص ألوهيته سواء ادعى هذا احلق فرد أو طبقة  Iاحلق فيها فقد نازع اهللا 
أو حزب أو هيئة أو أمة أو الناس مجيعا يف صورة منظمة عاملية ومن نازع اهللا سبحانه 

مـن املعلـوم   ره أوىل خصاص ألوهيته وادعاها فقد كفر باهللا كفرا بواحا يصبح به كف
ادعاء هذا احلق ال يكون بصـورة  و. حىت حبكم هذا النص وحده من الدين بالضرورة
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واحدة هي اليت خترج املدعي من دائرة الدين القيم وجتعله منازعا هللا أوىل خصـائص  
 إِلَـه  مـن  لَكُـم  علمـت  مـا [: فليس مـن الضـروري أن يقـول    –سبحانه  –ألوهيته 
كما قاهلا فرعون جهرة، ولكنـه يـدعي    ] )٢٤( الْأَعلَى ربكُم أَنا[: ، أو يقول]غَيرِي

من مصـدر   هللا عن احلاكمية ويستمد القواننيهذا احلق وينازع اهللا فيه مبجرد شريعة ا
يقرر أن اجلهة اليت متلك احلاكمية أي اليت تكـون هـي مصـدر    ،ينحي آخر ومبجرد أن 

  .البشرية السلطات، جهة أخرى غري اهللا سبحانه ولو كان هو جمموع األمة أو جمموع

واألمة يف النظام اإلسالمي هي اليت ختتار احلاكم فتعطيه شرعية مزاولـة احلكـم   
بشريعة اهللا ولكنها ليست هي مصدر احلاكمية الـيت تعطـي القـانون شـرعيته، إمنـا      
مصدر احلاكمية هو اهللا وكثري من املسلمني خيلطون بني مزاولة السلطة وبـني مصـدر   

  .منا ميلكه اهللا وحدهإلكون حق احلاكمية السلطة فالناس جبملتهم ال مي

والناس إمنا يزاولون تطبيق ما شرعه اهللا بسـلطانه، أمـا مـا مل يشـرعه اهللا فـال      
  .)١(اهـ» سلطان له وال شرعية وما أنزل اهللا به من سلطان

إن الناس يف مجيع النظم األرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من «: وقال أيضا
 يقع ذلك يف أرقى الدميقراطيات كما يقع يف أحـط الـدكتاتوريات سـواء إن    دون اهللا

أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس، حق إقامـة الـنظم واملنـاهج والشـرائع     
والقوانني والقيم واملوازين وهذا احلق يف مجيع األنظمة األرضية يدعيه بعض الناس 

علـى أي وضـع مـن     –ة من الناس يف صورة من الصور ويرجع األمر فيه إىل جمموع
وهــذه اموعــة الــيت ختضــع األخــرين لتشــريعها وقيهمــا وموازينــها  –األوضــاع 

وتصوراا هي األرباب األرضية الـيت يتخـذها بعـض النـاس أربابـا مـن دون اهللا       
ن اهللا ويسمحون هلا بادعاء خصائص األلوهية والربوبية وهم بذلك يعبدوا مـن دو 

  .)٢(اهـ» ..ويركعوا فالعبودية عبادة ال يتوجه ا إال هللا ن مل يسجدوا هلاوإ
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إن املدنية احلديثة الـيت  «: أبو األعلى املودودي قال يف قواعد املدنية الغربية -٨
يقوم يف ظلها نظام احلياة احلايل مبختلـف فروعـه العقائـدة واألخالقيـة واالقتصـادية      

العلمانيـة،  : املبادئ الرئيسية اآلتيةوالسياسية والثقافية ترتكز على دعائم ثالث هي 
الدميقراطيـة أو تأليـه   : أمـا املبـدأ الثالـث   : -إىل أن قـال -... القومية، الدميقراطيـة،  

اإلنسان فبانضمامه إىل املبدأين السابقني تكتمل الصورة اليت تضم يف إطارها حمنـة  
احلديثة هو حاكميـة   هذا العامل ومتاعبه لقد قلت آنفا إن مفهوم الدميقراطية يف املدنية

اجلماهري أي أن يكون أفراد قطر من األقطار أحرارا فيما يتعلق بتحقيـق مصـاحلهم   
وإذا تأملنـا   –إىل قولـه   –االجتماعية وأن يكون قانون هذا القطر تابعـا ألهـوائهم   

املبادئ الثالثة اآلن فإننا جند أن العلمانية قد حررت النـاس مـن عبـادة اهللا وطاعتـه     
حبلهم على غارم، وجعلتـهم عبيـدا    من الضوابط اخللقية الثابتة وألقتوخشيته و

لتقدم هلم جرعات من مخر األنانيـة   ألنفسهم، غري مسؤولني أمام أحد، مث تأيت القومية
  .والكربياء واالستعالء واحتقار اآلخرين

بعـد أن أطلقـت لـه العنـان      –الدميقراطية وجتلس هذا اإلنسـان   اوتأيت أخري
ول لـه مجيـع   على عرش التأليه فتخ –ري أهواء النفس وأخيذ نشوة األنانية وصار أس

سلطات التشريع والتقنني وتسخر له اجلهاز احلكومي بكافة إمكانياتـه يف احلصـول   
  .على كل شيء يطلبه

ــودودي ــال امل ــول للمســلمني بصــراحة: مث ق ــة  وإين أق ــة القومي إن الدميقراطي
كتم رهلـا فكـأنكم تـ    تمدين وعقيـدة وإذا استسـلم  العلمانية تعارض ما تعتنقوه من 

 إقامتها أو إبقائها فتكونون بذلك قد خنـتم كتاب اهللا وراء ظهوركم وإذا سامهتم يف 
فحيث يوجد هذا النظام فإننا ال نعترب  –إىل قوله  –رسولكم الذي أرسله اهللا إليكم 

  .)١(اهـ» اإلسالم موجودا وحيث وجد اإلسالم فال مكان هلذا النظام

مفيت السعودية ) هـ١٣٨٩تـ(العالمة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  -٩
كياء وأويل النهى كيف ترضون يا معشر العقالء ويا مجاعات األذف«: حيث قال سابقا
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 ١٤٢ 

أن جتري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هو دونكم ممن جيوز علـيهم  
ال صـواب يف حكمهـم إال مـا هـو      اخلطأ بل خطأهم أكثر من صـوام بكـثري بـل   

تـدعوم حيكمـون يف أنفسـكم     ،د من حكـم اهللا ورسـوله نصـا أو اسـتنباطا    ممست
ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم ويف أهاليكم من أزواجكم وذراريكـم ويف أمـوالكم   
وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن حيكمـوا فـيكم حبكـم اهللا ورسـوله الـذي ال      

أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيـد  يتطرق إليه اخلطأ وال ي
وخضوع الناس ورضوخهم حلكم رم خضوع ورضوخ حلكم من خلقهم اهللا تعـاىل  
ليعبدوه فكما ال يسجد اخللق إال هللا وال يعبدون إال إياه وال يعبدون املخلوق فكذلك 

العليم احلميد الـرؤوف  جيب أن ال يرضخوا وال خيضعوا أو ينقادوا إال حلكم احلكيم 
الرحيم دون حكم املخلـوق الظلـوم اجلهـول الـذي أهلكتـه الشـكوك والشـهوات        
والشبهات واستولت على قلوم الغفلة والقسوة والظلمات، فيجب علـى العقـالء   
أن يربأوا بنفوسهم عنه ملا فيه من االستعباد هلم والتحكم فيهم باألهواء واألغـراض  

 أَنـزلَ  بِما يحكُم لَم ومنI :]عن كونه كفرا بنص قوله  واألغالط واألخطاء فضال
اللَّه كفَأُولَئ مونَ هر١(اهـ» ] )٤٤( الْكَاف(.  

اعلـم أن اهللا جـل   «: العالمة الشيخ حممد األمني الشنقيطي حيـث قـال   -١٠
وعال بني يف آيات كثرية صفات من يستحق أن يكون احلكم له، فعلى كل عاقـل أن  
يتأمل الصفات املذكورة اليت سنوضحها اآلن إن شاء اهللا، ويقابلها مع صفات البشر 

صـفات مـن لـه التشـريع      املشرعني للقوانني الوضعية، فينظر هـل تنطبـق علـيهم   
سبحانه وتعاىل عن ذلك، فإذا كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشـريعهم، وإن  
ظهر يقينا أم أحقر وأخس وأذل وأصغر مـن ذلـك فليقـف ـم عنـد حـدهم وال       
جياوزه م إىل مقام الربوبية، سبحانه وتعاىل أن يكون له شريك يف عبادته أو حكمـه  

  .أو ملكه

                                     
  .٢١: حممد بن إبراهيم آل الشيخ، صرسالة حتكيم القوانني الوضعية للشيخ  -١



 ١٤٣ 

القرآنية اليت أوضح ا تعاىل صـفات مـن لـه احلكـم والتشـريع       فمن اآليات
مث قال مبينا صفات من له  ]اللَّه إِلَى فَحكْمه شيٍء من فيه اختلَفْتم وما[هنا  Iقوله

 والْـأَرضِ  السـماوات  فَـاطر  )١٠( أُنِيب وإِلَيه توكَّلْت علَيه ربي اللَّه ذَلكُم[احلكم 
 شـيءٌ  كَمثْلـه  لَـيس  فيه يذْرؤكُم أَزواجا الْأَنعامِ ومن أَزواجا أَنفُِسكُم من لَكُم جعلَ
وهو يعمالس ريص١١( الْب (لَه يدقَالم اتاومضِ السالْأَرطُ وسبي قزالر  ـنمـاءُ  لشي 

رقْديو إِنٍء بِكُلِّ هيش يملالشورى( ] )١٢( ع(.  

أن يوصف بأنه فهل يف الكفرة الفجرة املشرعني للنظم الشيطانية، من يستحق 
األمـور ويتوكـل عليـه وأنـه فـاطر السـماوات واألرض أي        الرب الذي تفوض إليه
لبشر أزواجا وخلق هلـم  غري مثال سابق وأنه هو الذي خلق اخالقها وخمترعها على 

اآليـة،   ]اثْنينِ الضأْن من أَزواجٍ ثَمانِيةَ[: Iأزواج األنعام الثمانية املذكورة يف قوله 
لـه مقاليـد السـماوات    [وأن  ] )١١( الْبصري السميع وهو شيٌء كَمثْله لَيس[وأنه 

على مـن يشـاء    يقهتضأي  ]درهو الذي يبسط الرزق ملن يشاء ويق[وأنه  ]واألرض
  ]بكل شيء عليم إنه[

فعليكم أيها املسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع وحيلـل وحيـرم   
  .وال تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقري جاهل

 اللَّـه  إِلَـى  فَـردوه  شـيءٍ  فـي  تنـازعتم  فَـإِنْ [: Iونظري هذه اآلية الكرمية قوله 
 ] )٥٩( تأْوِيلًـا  وأَحسـن  خيـر  ذَلـك  الْـَآخرِ  والْيومِ بِاللَّه تؤمنونَ كُنتم إِنْ والرسولِ
  .]فحكمه إىل اهللا[كقوله يف هذه  ]فردوه إىل اهللا[: فقوله فيها

 من الـذين يـدعون اإلميـان مـع     ]فردوه إىل اهللا[: بعد قوله eوقد عجب نبيه 
يتصف بصفات من لـه احلكـم املعـرب عنـه يف اآليـة       مل أم يريدون احملاكمة إىل من

م إىل الطاغوت وذلك يف قولـه  بالطاغوت وكل من حتاكم إىل غري شرع اهللا فهو حتاك
I :]أَلَم رإِلَى ت ينونَ الَّذمعزي مهوا أَننا َآمزِلَ بِمأُن  ـكـا  إِلَيمـزِلَ  وأُن  ـنم  ـكلقَب 

 أَنْ الشـيطَانُ  ويرِيـد  بِـه  يكْفُـروا  أَنْ أُمـروا  وقَد الطَّاغُوت إِلَى يتحاكَموا أَنْ يرِيدونَ
ملَّهضلَالًا يا ضيدعالنساء( ] )٦٠( ب(.  



 ١٤٤ 

ية شرط يف اإلميان فالكفر بالطاغوت الذي صرح اهللا بأنه أمرهم به يف هذه اآل
 بِـالْعروة  استمسـك  فَقَـد  بِاللَّـه  ويؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمن[يف قوله  Iكما بينه 
فيفهم منه أن من مل يكفر بالطاغوت مل يستمسـك بـالعروة    )٢٥٦البقرة ( ]الْوثْقَى

  .الوثقى ومن مل يستمسك ا فهو مرتد مع اهلالكني

ـ  السماوات غَيب لَهI :]الدالة على ذلك قوله  اتومن اآلي  أَبصـر  أَرضِوالْ
ع بِهمأَسا وم ملَه نم ونِهد نم يللَا وو رِكشي يف هكْما حدالكهف( ] )٢٦( أَح(.  

فهل يف الكفـرة الفجـرة املشـرعني مـن يسـتحق أن يوصـف بـأن لـه غيـب          
السماوات واألرض؟ وأن يبالغ يف مسعـه وبصـره إلحاطـة مسعـه بكـل املسـموعات       

املبصرات؟ وأنه ليس ألحد دونه من ويل؟ سبحانه وتعاىل عن ذلك علوا وبصره بكل 
  .كبريا؟

 إِلَّـا  إِلَـه  لَا َآخر إِلَها اللَّه مع تدع ولَا[: Iاآليات الدالة على ذلك قوله ومن 
وٍء كُلُّ هيش كالإِلَّا ه ههجو لَه كْمالْح هإِلَيونَ وعجرالقصص( ] )٨٨( ت(.  

؟ .أن يوصف بأنـه اإللـه الواحـد    قفهل يف الكفرة الفجرة املشرعني من يستح
تبـارك ربنـا وتعـاظم    . وأن كل شيء هالك إال وجهه؟ وأن اخلالئـق يرجعـون إليـه؟   

  .وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته

 كَفَـرتم  دهوح اللَّه دعي إِذَا بِأَنه ذَلكُمI :]اآليات الدالة على ذلك قوله ومن 
  .)غافر( ] )١٢( الْكَبِريِ الْعلي للَّه فَالْحكْم تؤمنوا بِه يشرك وإِنْ

فهل يف الكفرة الفجرة املشرعني النظم الشيطانية من يسـتحق أن يوصـف يف   
عن كل مـا ال يليـق    سبحانك ربنا وتعاليت. أعظم كتاب مساوي بأنه العلي الكبري؟

  .كبكمالك وجالل

 فـي  الْحمد لَه هو إِلَّا إِلَه لَا اللَّه وهوI :]اآليات الدالة على ذلك قوله ومن 
 علَـيكُم  اللَّـه  جعـلَ  إِنْ أَرأَيتم قُلْ )٧٠( ترجعونَ وإِلَيه الْحكْم ولَه والَْآخرة الْأُولَى
 قُلْ) ٧١( تسمعونَ أَفَلَا بِضياٍء يأْتيكُم اللَّه غَير إِلَه من الْقيامة يومِ إِلَى سرمدا اللَّيلَ
متأَيلَ إِنْ أَرعج اللَّه كُملَيع ارها الندمرمِ إِلَى سوي ةاميالْق نم إِلَه رغَي  اللَّـه  يكُمـأْتي 



 ١٤٥ 

 لتسكُنوا والنهار اللَّيلَ لَكُم جعلَ رحمته ومن) ٧٢( تبصرونَ أَفَلَا فيه تسكُنونَ بِلَيلٍ
يهوا فغتبتلو نم هلفَض لَّكُملَعونَ وكُرشالقصص( ] )٧٣( ت(.  

فهل يف مشرعي القوانني الوضعية من يستحق أن يوصف بأنـه لـه احلمـد يف    
صرف الليل والنهار مبينا بذلك كمال قدرته وعظمـة  األوىل واآلخرة وأنه هو الذي ي

إنعامه على خلقه سبحان خالق السماوات واألرض جل وعال أن يكون له شـريك  
  .عبادته أو ملكه يف حكمه أو

 إِلَّـا  تعبدوا أَلَّا أَمر للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]اآليات الدالة على ذلك قوله ومن 
اهإِي كذَل ينالد مالْقَي نلَكو اسِ أَكْثَرونَ لَا النلَمعيوسف( ] )٤٠( ي(.  

فهل يف أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو اإلله املعبود وحـده وأن عبادتـه   
  .سبحانه اهللا وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا. وحده هي الدين القيم؟

 الْمتوكِّلُـونَ  فَلْيتوكَّـلِ  وعلَيـه  توكَّلْـت  علَيه للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]ومنها قوله 
  .فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه وتفوض األمور إليه؟. )يوسف( ] )٦٧(

 واحـذَرهم  أَهواَءهم تتبِع ولَا اللَّه أَنزلَ بِما بينهم احكُم وأَنI :]ومنها قوله 
 يصيبهم أَنْ اللَّه يرِيد أَنما فَاعلَم تولَّوا فَإِنْ إِلَيك اللَّه أَنزلَ ما بعضِ عن فْتنوكي أَنْ

 ومـن  يبغـونَ  الْجاهلية أَفَحكْم) ٤٩( لَفَاسقُونَ الناسِ من كَثريا وإِنَّ ذُنوبِهِم بِبعضِ
نسأَح نم ا اللَّهكْممٍ حقَوونَ لنوقاملائدة( ] )٥٠( ي(.  

فهل يف أولئك املشرعني من يستحق أن يوصف بأن حكمه مبا أنـزل اهللا وأنـه   
ألن الـذنوب ال  . وأن من تـوىل عنـه أصـابه اهللا بـبعض ذنوبـه؟     . خمالف التباع اهلوى

  .قنون؟وأن ال حكم أحسن من حكمه لقوم يو. يؤاخذ جبميعها إال يف اآلخرة؟

  .سبحان ربنا وتعاىل عن كل ما ال يليق بكماله وجالله

 ] )٥٧( الْفَاصـلني  خير وهو الْحق يقُص للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]ومنها قوله 
  .)األنعام(

  .فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص احلق وأنه خري الفاصلني؟



 ١٤٦ 

 مفَصلًا الْكتاب إِلَيكُم أَنزلَ الَّذي وهو حكَما أَبتغي اللَّه أَفَغيرI :]ومنه قوله 
ينالَّذو ماهنيَآت ابتونَ الْكلَمعي هلٌ أَنزنم نم كبر قفَلَا بِالْح نكُونت نم رِينتمالْم 

)١١٤ (تمتةُ ومكَل كبقًا ردلًا صدعو[ )األنعام(.  

فهل يف أولئك املذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي أنزل الكتـاب  
ته صـدقا  االذي يشهد أهل الكتاب أنه مرتل من ربك باحلق وبأنه متت كلم ،مفصال

ال مبـدل لكلماتـه وهـو السـميع     وعدال أي صدقا يف األخبار عدال يف األحكام، وأنه 
  أعظمه وما أجل شأنه،سبحان ربنا ما . يم؟العل

 حرامـا  منـه  فَجعلْـتم  رِزقٍ مـن  لَكُـم  اللَّه أَنزلَ ما أَرأَيتم قُلْ[: Iومنها قوله 
  .)يونس( ] )٥٩( تفْترونَ اللَّه علَى أَم لَكُم أَذنَ َآللَّه قُلْ وحلَالًا

الذين يـرتل الـرزق   فهل يف أولئك املذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو 
ألن من الضروري أن مـن  . للخالئق وأنه ال ميكن أن يكون حتليل وال حترمي إال بإذنه؟

خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحرمي سبحانه وجل وعال 
  .أن يكون له شريك يف التحليل والتحرمي

 ] )٤٤( الْكَافرونَ هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومنI :]ومنها قوله 
  .فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك سبحان ربنا وتعاىل عن ذلك. )املائدة

 حرام وهذَا حلَالٌ هذَا الْكَذب أَلِْسنتكُم تصف لما تقُولُوا ولَا[: Iومنها قوله 
) ١١٦( يفْلحـونَ  لَـا  الْكَـذب  اللَّه علَى يفْترونَ الَّذين إِنَّ الْكَذب اللَّه علَى لتفْتروا
اعتيلٌ مقَل ملَهو ذَابع يمالنحل( ] )١١٧( أَل(.  

فقد أوضحت اآلية أن املشرعني غري ما شرعه اهللا إمنا تصف ألسنتهم الكـذب  
يعـذم العـذاب    ألجل أن يفتروا على اهللا وأم ال يفلحون وأم يتمتعون قليال مث

  .األليم وذلك واضح يف بعد صفام من صفات من له أن حيلل وحيرم

 فَـإِنْ  هـذَا  حـرم  اللَّـه  أَنَّ يشـهدونَ  الَّذين شهداَءكُم هلُم قُلْ[: Iومنها قوله 
  .)١٥٠األنعام ( ]معهم تشهد فَلَا شهِدوا



 ١٤٧ 

م عاجزون عن بيـان مسـتند التحـرمي    صيغة تعجيز فه ]هلم شهداءكم[فقوله 
  .حليل وال التحرمي أن غري اهللا ال يتصف بصفات التوذلك واضح يف

وملا كان التشريع ومجيع األحكام شرعية كانت أو قدرية من خصائص الربوبية 
كما دلت عليه اآليات املذكورة كان كل من اتبع تشريعات غري تشريع اهللا قـد اختـذ   

  .)١(اهـ .مع اهللا واآليات الدالة على هذا كثرية ذلك املشرع ربا وأشركه

وذه النصوص السماوية الـيت ذكرنـا يظهـر غايـة الظهـور أن      «: وقال أيضا
الذين يتبعون القوانني الوضعية اليت شرعها الشيطان على ألسنة أولياءه خمالفـة ملـا   

كفرهم  شرعه اهللا جل وعال على ألسنة رسله صلى اهللا عليهم وسلم أنه ال يشك يف
  .)٢(اهـ» وشركهم إال من طمس اهللا بصريته وأعماه عن نور الوحي مثلهم

قد رد على النظام الـدميقراطي يف عـدد مـن     :العالمة الشيخ أمحد شاكر -١١
 وأَمـرهم [: واآليـة األخـرى   ]الْـأَمرِ  فـي  وشـاوِرهم [: وهذه اآلية«: كتبه حيث قال

 –مـن العلمـاء وغريهـم     –بون بالدين يف هذا العصـر  اختذها الالع ]بينهم شورى
منهج النظام الدستوري الذي  يفعدم يف التضليل بالتأويل ليواطئوا صنع اإلفرنج 

فاصـطنع هـؤالء   "!! النظـام الـدميقراطي  "يزعمونه والذي خيـدعون النـاس بتسـميته    
نتسـبة  الالعبون شعارا مـن هـاتني اآليـتني خيـدعون بـه الشـعوب اإلسـالمية أو امل       

اإلسالم يـأمر بالشـورى وحنـو    : "لإلسالم، يقولون كلمة حق يراد ا الباطل يقولون
وحقا إن اإلسـالم يـأمر بالشـورى، ولكـن أي شـورى يـأمر ـا        " ذلك من األلفاظ
 علَـى  فَتوكَّـلْ  عزمت فَإِذَا الْأَمرِ في وشاوِرهمe ]يقول لرسوله  Iاإلسالم؟ إن اهللا 

ومعىن اآلية واضح صريح ال حيتاج إىل تفسـري، وال حيتمـل التأويـل، فهـو أمـر       ]اللَّه
أن يسـتعرض آراء أصـحابه الـذين    : مث ملن يكون ويل األمـر مـن بعـده    eللرسول 

هم أولو األحالم والنهى يف املسائل الـيت تكـون موضـع     نيراهم موضع الرأي، الذي
تار من بينها ما يراه حقا أو صوابا أو آلراء وموضع االجتهاد يف التطبيق، مث خياتبادل 

                                     
  .طبعة مكتبة ا ملعارف ١٠٩-٧/١٠٥أضواء البيان للشنقيطي  -١
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 ١٤٨ 

مصلحة فيعزم على إنفاذه غري متقيد برأي فريق معني وال برأي عدد حمـدود، ال بـرأي   
  .أكثرية وال برأي أقلية فإذا عزم توكل على اهللا وأنفذ العزم على ما ارتآه

 eأن الـذين أمـر رسـول اهللا    : ومن املفهوم البديهي الذي ال حيتـاج إىل دليـل  
هـم الرجـال الصـاحلون     –ويأتسي به فيه من يلـي األمـر مـن بعـده      -اورم مبش

القائمون على حدود اهللا املتقون هللا املقيمـون الصـالة، املـؤدون الزكـاة ااهـدون يف      
ليسـوا  ) ليلين منكم أولو األحالم والنـهى ( eسبيل اهللا الذين قال فيهم رسول اهللا 
وال الفجار الـذين ال يتورعـون عـن منكـر وال      هم امللحدين وال احملاربني لدين اهللا

الذين يزعمون أن هلم أن يضعوا شـرائع وقـوانني ختـالف ديـن اهللا وـدم شـريعة       
موضعهم الصحيح حتت السيف أو  –من بني كافر وفاسق  -اإلسالم هؤالء وأولئك 

  .)١(اهـ» السوط ال موضع االستشارة وتبادل اآلراء

قال معلقـا علـى كـالم ابـن كـثري يف      : الفقيالعالمة الشيح حممد حامد  -١٢
ومثل هذا وشـر منـه   « :حكمه على التتار بالكفر حلكمهم بقانون خمترع هو الياسق

كم إليها يف الدماء والفروج واألموال ويقـدمها  امن اختذ من كالم الفرجنة قوانني يتح
إذا فهـو بـال شـك كـافر مرتـد       eعلى ما علم وتبني له من كتاب اهللا وسنة رسوله 

أصر عليها ومل يرجع إىل احلكم مبا أنزل اهللا وال ينفعنـه أي اسـم تسـمى بـه وال أي     
  .)٢(اهـ» عمل من ظواهر أعمال الصالة والصيام وحنوها

أن الطـاغوت كـل مـا     yوالذي يستخلص مـن كـالم السـلف    «: وقال أيضا
صرف العبد وصده عن عبادة اهللا وإخالص الـدين والطاعـة هللا ولرسـوله سـواء يف     
ذلك الشيطان من اجلن والشيطان من اإلنس واألشجار واألحجار وغريها ويـدخل  

إلسالم وشرائعه وغريها من كل مـا  ك احلكم بالقوانني األجنبية عن ايف ذلك بال ش
الدماء والفروج واألموال وليبطـل بـه شـرائع اهللا مـن     وضعه اإلنسان ليحكم به يف 

إقامة احلدود وحترمي الربا والزنا واخلمر وحنو ذلك مما أخـذت هـذه القـوانني حتللـها     

                                     
  .طبعة دار الوفاء ٣٨٤-١/٣٨٣عمدة التفسري  -١
 .طبعة دار الفكر ٤٠٦: هامش فتح ايد ص -٢



 ١٤٩ 

وحتميهــا بنفوذهــا ومنفــذيها، والقــوانني نفســها طواغيــت وواضــعوها ومروجوهــا 
جـاء   طواغيت وأمثاهلا من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن احلق الـذي 

  .)١(اهـ» إما قصدا أو عن غري قصد من واضعه فهو طاغوت eبه رسول اهللا 

 إباحـة امـع علـى حترميـه    إن «: األستاذ عبد القادر عودة رمحه اهللا قـال  -١٣
كالزنا والسكر واستباحة إبطال احلدود وتعطيل أحكام الشريعة، وشرع ما مل يأذن به 

احلاكم املسلم إذا ارتد واجب علـى املسـلمني   لى عن اخلروج إمنا هو كفر وردة وإاهللا 
» وأقل درجات اخلروج على أويل األمر عصـيان أوامـره ونواهيـه املخالفـة للشـريعة     

  .)٢(اهـ

ومن األمثلة الظاهرة على الكفر باالمتناع يف عصـرنا احلاضـر   «: وأيضا يقول
منـها  االمتناع عن احلكـم بالشـريعة اإلسـالمية وتطبيـق القـوانني الوضـعية بـدال        

» واألصل يف اإلسالم أن احلكم مبا أنزل اهللا واجب وأن احلكم بغري ما أنزل اهللا حمـرم 
  .)٣(اهـ

ين مـن املشـاة   النوع الثـا «: العالمة الشيخ محود التوجيري رمحه اهللا قال -١٤
ها عاقبة ما ابتلي بـه كـثريون مـن إطـراح األحكـام الشـرعية       وأعظمها شرا وأسوؤ

الطـاغوت مـن القـوانني والنظامـات اإلفرجنيـة أو الشـبيهة       واالعتياض عنها حبكم 
 الْجاهليـة  أَفَحكْـم أ[: Iباإلفرجنية املخالف كل منها للشريعة احملمديـة وقـد قـال    

 شـركَاءُ  لَهـم  أَم[: Iوقال  ] )٥٠( يوقنونَ لقَومٍ حكْما اللَّه من أَحسن ومن يبغونَ
 وإِنَّ بيـنهم  لَقُضـي  الْفَصـلِ  كَلمـةُ  ولَولَـا  اللَّه بِه يأْذَنْ لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا

نيمالظَّال ملَه ذَابع يمومـا أكثـر املعرضـني عـن أحكـام      : إىل أن قال.. ] )٢١( أَل
احلرية الشريعة احملمدية من أهل زماننا وال سيما أهل األمصار الذين غلبت عليهم 

من الكتـاب واحلكمـة فاعتاضـوا     eالفرجنية، وهان لديهم ما أنزل اهللا على رسوله 

                                     
 .٢٨٧: هامش فتح ايد ص -١
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إىل القوانني والسياسات والنظامات اليت ما أنزل اهللا بالتحاكم عن التحاكم إليهما 
ـم  يتشـبه  ا من سلطان وإمنا هي متلقاة عن الدول الكافرة باهللا ورسـوله أو ممـن   

  .)١(اهـ» من الطواغيت الذين ينتسبون إىل اإلسالم وهم عنه مبعزل حذوهم وحيذو

 ريعويكفر من ادعى أن له احلق يف تش«: الدكتور حممد نعيم ياسني قال -١٥
ن لـه احلـق يف حتليـل    أما مل يأذن به اهللا بسبب ما أويت من السلطان واحلكم فيـدعي  

الـيت تبـيح الزنـا والربـا       احلالل ومن ذلك وضع القـوانني واألحكـام  مياحلرام وحتر
وكشف العورات أو تغيري ما جعل اهللا هلا من العقوبـات احملـدد يف كتـاب اهللا أو يف    

أو تغيري املقادير الشرعية يف الزكاة واملواريث والكفارات والعبادات  eسنة رسوله 
وغريها مما قـدره الشـارع يف الكتـاب والسـنة ويـدخل يف الكفـر مـن يـؤمن ـذه          

 فـي  بعثْنـا  ولَقَـدI :] يعترف هلا مبا ادعته من حقوق األلوهية فقد قال الطواغيت و
 يكْفُـر  فَمـن [: وقـال أيضـا   ]الطَّـاغُوت  واجتنِبـوا  اللَّـه  اعبـدوا  أَن رسولًا أُمة كُلِّ

بِالطَّاغُوت نمؤيو بِاللَّه فَقَد كسمتاس ةورثْقَى بِالْعلَا الْو امصفا انلَه  اللَّـهو  يعـمس 
يملأن : والعروة الوثقى هي شهادة أن ال إلـه إال اهللا فهـذا هـو معناهـا     ] )٢٥٦( ع

تنفي مجيع أنواع العبادة عن غري اهللا تعاىل وتثبـت مجيـع أنـواع العبـادة هللا وحـده ال      
  .شريك له

ات مناقضـة ملـا   ومن هنا تعلم أنه إذا قام حاكم ينتحل احلق يف إصدار تشـريع 
هو ثابت يف الكتاب والسنة حيلل به ما حرم اهللا أو حيرم به ما أحله اهللا سبحانه كفـر  
وارتد عن دين اهللا القومي ألنه يعتقد بذلك أنه يسعه اخلروج عن شريعة اإلسالم مبـا  

  .)٢(اهـ» شرع للناس ومن اعتقد ذلك كان من الكافرين

القـول أنـه يف ظـل نظـم احلكـم      وخالصة «: الدكتور صبحي عبده قال -١٦
حبسب نوع " أمة، شعب، طبقة"الوضعية قد تكون السيادة للحاكم أو الشعب مبفهوم 

النظام، أن السيادة يف كل هذه األحوال للبشر وبذلك تكـون كافـة هـذه الـنظم قـد      

                                     
  هـ١٤٠٥طبعة  ٢٩-٢٨: كتاب اإليضاخ والتبيني ملا وقع فيه األكثرون من مشاة املشركني ص -١
 طبعة دار عمر بن اخلطاب ١٠٤-١٠٢: اإلميان للدكتور ياسني ص -٢



 ١٥١ 

: Iنازعت اهللا سلطانه ومن مث كان كفرها وكانـت تعاسـتها يقـول احلـق تبـارك و     
]ينالَّذواكَفَ وا رسعفَت مأما السيادة يف ظل النظم اإلسالمية فهي حق هللا تعـاىل   ]لَه

بال منازع فإن هي خرجت عن ذلك حتت أي دعوى حلقت بغريهـا وإن محلـت اسـم    
  .)١(اهـ» اإلسالم

النحوي الذي ألف كتابه الشورى ال الدميقراطيـة يف   الشيخ عدنان علي -١٧
  . الذي غزا أهل اإلسالم –الدميقراطية  –الرد على هذا الدين الكفري 

والثانية هي أن الدميقراطية كانت أداة حملاولة إزاحة قوة اإلسالم من «: يقول فيه
اتمع، من الصدور، من القلوب، من العقول، ودفعت الدميقراطيـة مبادئهـا القاتلـة    

ونزلت هـذه  يف محاية قانون الشعب  ،على خطة حمكمة، ويف محاية النظام الدميقراطي
املبادئ على شكل قوانني ونظم وشعارات ولنذكر بعضا من هـذه الشـعارات الـيت    

  :رددها الرضيع والفطيم والفىت والكهل والشيخ اهلرم

 بريق خادع لتناقض فاضح، " الدين هللا والوطن للجميع" -

  .واألناشيد اإلقليمية، األغاين -

 ..!!.القاتلوالقومية حىت أثارت الغرور اجلاهلي والكرب  -

 ..!!رفع حجاب املرأة حىت رفعت مالبسها وخلعت سترا -

 ..!!مساواة املرأة بالرجل حىت ضاع الرجل وضاعت املرأة وسقطا -

 ..!!حىت ضاع الشعب.. حكم الشعب والسلطة للشعب -

 ..!!رأي األكثرية حىت طغت األكثرية وغلبها اجلهل والكرب والغرور -

ماد من فعل ابن آدم ومل يستح ابن االختالط حىت استحى احليوان واجل -
 ..!!آدم

                                     
  .القاهرة –طبعة دار الفكر العريب  ٧٢: احلاكم وأصول نظام احلكم اإلسالمي ص -١



 ١٥٢ 

 ..!!العلمانية حىت ضاع الدين والعلم والقيم -

 ظـالل الدميقراطيـة إىل العـامل اإلسـالمي، مبـادئ      يفوالثالثة أن دلفت  -
شىت وحركات متعددة، لقد دخلت املاسونية ووجدت مـن الدميقراطيـة   

انتشـرت أو   حاميا وعونا قويا هلا ودخلت أفكـار معاديـة لإلسـالم أو   
ــت  ــت ودفع ــت ونظم ــة  : زين ــة واملاســونية يف محاي ــة والبهائي كالبابي

 .. الدميقراطية

وبإجياز نستطيع أن نركز على ثالث قضايا محلتها الدميقراطيـة إىل  : إىل أن قال
  :دار السالم وكانت منطلقا لكل االحنرافات األخرى

  .احلكم للشعب كقانون عام مطلق ال سلطة لشيء فوقه أبدا -

رض رأي األكثرية دون أي ضـوابط حـىت أصـبحت األكثريـة تشـرع      ف -
 .وحتلل وحترم على غري ما أنزل اهللا

 .العلمانية -

بصورة تتعارض جـذريا مـع نـص القـرآن بـأن      " احلكم للشعب"وجاء شعار 
احلكم هللا وتأكدت هذه الصورة حينما أصبح رأي األكثرية يشرع لألمة ما مل يرتل بـه  

ا كله مع األيام إىل أن متتد فكرة العلمانية إىل قلوب الكـثري  من اهللا سلطان فمهد هذ
ليجعلوا منها أنشودة وقصيدا يهتف ا بعض املسلمني هنا وهناك، والعلمانية هـي  

  .)١(كفر صريح اهـ.. ا أمرين خمتلفنيمفصل الدين عن الدولة وجعله

ىل شـيء  بـأن يعـود املؤمنـون إ    Iففي حالة اخلالف إذن أمر اهللا «: وقال أيضا
واحد فقط إىل اهللا ورسوله إىل القرآن والسنة إىل منهاج اهللا وكان األمر حامسا جازما 
قاطعا جاء على صيغة تقطع كل جدل، إال جدل املكـابرين مل يـأمر اهللا بـأن يرجـع     
املؤمنون يف حالة اخلالق إىل األكثرية ولو كانت هذه هـي القاعـدة الـيت متثـل احلـق      

                                     
  هـ١٤٠٧طبعة دار الشهاب  ٥٢-٤٩: الشورى ال الدميقراطية لعدنان علي رضا النحوي ص -١
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عباده ومبا يأمر وكيف يأمر فله األمـر ولـه    ، فاهللا هو أعلم مبصلحةر ا اهللاملطلق ألم
احلكم ونؤكد ما نص عليه القرآن من أن اخلروج عن هذه القاعـدة اإلميانيـة وذلـك    

  .)١(اهـ» برد األمور إىل اهللا ورسوله يف حالة اخلالف هو خروج عن اإلميان

ومـن يبتـغ غـري    [ن دي ةأبو حممد عاصم املقدسي ألف كتابه الدميقراطي -١٨
  :حيث قال يف مقدمته ما نصه ]اإلسالم دينا فلن يقبل منه

وبعد فهذه ورقات سطرا عجالة بني يدي االنتخابات الربملانيـة التشـريعية   «
راطيـة وجـادل عنـها اـادلون مـن      قأن فنت النـاس بفتنـة الدمي  بعد الشركية وذلك 

الـدين والـدعوة إليـه، ولبسـوا      وا لباسسالطواغيت املنخلعني من الدين أو ممن لب
احلق بالباطل فتارة يسموا حرية وتارة شورى وتارة حيتجون هلا بوالية يوسف عليه 

سـانات  حالصالة والسالم عند امللك وتارة حبكم النجاشي، وأخرى باملصـاحل واالست 
وهوا احلق بالباطل على الطغام وليخلطـوا النـور بـالظالم والشـرك بالتوحيـد      ملي

م وقد رددنا فيها بتوفيق اهللا تعاىل على مجيع هذه الشبه، وبينا أن الدميقراطيـة  واإلسال
دين غري دين اهللا وملة غري ملة التوحيـد وأن جمالسـها النيابيـة ليسـت إال صـروحا      
للشرك ومعاقل للوثنية جيب اجتناـا لتحقيـق التوحيـد الـذي هـو حـق اهللا علـى        

وأن هـذا لـيس   وليائها وبغضهم وجهـادهم  العبيد، بل والسعي إىل هدمها ومعاداة أ
و شرك واضح مستبني وكفـر  لبعض امللبسني أن جيعلوه بل ه أمرا اجتهاديا كما حيلو

» بواح صراح قد حذر اهللا تعاىل منه يف حمكم ترتيله وحاربـه املصـطفى طيلـة حياتـه    
  .)٢(اهـ

إن الوثنيـة برمسهـا اخلـاص    «: الشيخ عبد الرمحن الدوسري الذي قـال  -١٩
صبغتها الواحدة اليت جتمعها هي تقديس غري اهللا أو حتكيم غـريه وتشـريع مـا هـو     و

مناف لشرعه احلكيم ولكن ليس معىن هذا احنصارها برسم خـاص قـد انقضـى أو    
بصيغة واحدة تلبس ا غريها وحنن معصـومون منـها بـل إن فـروع هـذه القواعـد       

                                     
 . ١٠٥: املرجع السابق ص -١
  ٢: كتاب الدميقراطية دين للمقد سي ص -٢



 ١٥٤ 

ن وثنيا أو كان فيه من الوثنيـة  الثالثة اخلبيثة كثرية جدا فكل من تلبس بشيء منها كا
  .)١(اهـ» حبسبه مهما كان ويف أي حميط كان

الشيخ عبد املنعم مصطفى حليمة أبو بصري الطرسوسي يف كتابه حكـم   -٢٠
اإلسالم يف الدميقراطية والتعددية احلزبية حيث يقول فيه بعد أن ذكر أسـس ومبـادئ   

قول جازمني غري مترددين وال شاكني وبناء على ما تقدم فإننا ن«: الدميقراطية ما نصه
يف أن الدميقراطية طاغوت كبري حكمها يف دين اهللا تعاىل هو الكفر البـواح الـذي ال   
خيفى إال على كل أعمى البصر والبصرية وأن من اعتقدها أو دعا إليهـا أو أقرهـا أو   

يـة  رضيها أو حسنها أو عمل ا على األسس واملبـادئ الـيت تقـوم عليهـا الدميقراط    
مانع شرعي معترب فهو كافر مرتد عن دينـه وإن تسـمى بأمسـاء    غري اآلنفة الذكر من 

املسلمني وزعم زورا أنـه مـن املسـلمني املـؤمنني فاإلسـالم وحـال هـذا وصـفان ال         
  .جيتمعان يف دين اهللا أبدا

الـيت   -اآلنفة الذكر –ما من كان يقول بالدميقراطية جاهال للمعاين واألسس أ
عينـه مـع بقـاء القـول     بتكفريه  الدميقراطية فمثل هذا نرى اإلمساك عنتقوم عليها 

بكفر قوله إىل أن تقوم عليه احلجة الشرعية اليت تبني له كفر الدميقراطية ومناقضـتها  
لدين اهللا تعاىل ألن الدميقراطية من املصطلحات واملفاهيم املستحدثه واملشكلة علـى  

فيها باجلهل إىل أن تقوم احلجة الشرعية اليت ـا  كثري من الناس، اليت ميكن أن يعذر 
  .يندفع جهل اجلاهل

بالدميقراطية وهو ال يريد املعـاين واألسـس اآلنفـة الـذكر      وكذلك الذي يقول
وإمنا يستخدمها كمصطلح يريد منها الشورى أو حرية التعبري واإلفصاح عن الكلمة 

ن ممارسـة حقـوقهم الشـرعية    البناءة أو رفـع القيـود والرقابـة الـيت متنـع النـاس مـ       
واألساسية يف احلياة وغري ذلك من التأويالت والتفسريات الفاسدة الـيت ال حتتملـها   

 ،إال أنه ال يكفـر وال ينبغـي أن يكفـر    –رغم خطئه  –الدميقراطية أساسا فمثل هذا 

                                     
 هـ١٤٠٤طبعة مكتبة دار األرقم  ٤٤: األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة ص -١



 ١٥٥ 

» هذا ما يقتضيه العدل واإلنصاف وتلزم به قواعد الدين وأصوله واهللا تعـاىل أعلـم  
  .)١(اهـ

حممد بن إبراهيم بن عبد الكـرمي الرحـال الـذي    بن العالمة عبد الغين  -٢١
  .ألف كتابه اإلسالميون وسراب الدميقراطية وهو دراسة أصولية ممتازة

ج وضعي بشري علماين قائم علـى مبـدأ فصـل    هإن الدميقراطية من«: يقول فيه
وساسية واجتماعيـة   لة وإطالق احلريات بغري قيد وعالقات اقتصاديةوالدين عن الد

وتوجهات فكرية وثقافية، وممارسات يف العالقات اإلنسانية وسوى ذلك، نابعة كلـها  
من حثاالت العقول البشرية دون الرجـوع إىل أي ديـن مسـاوي، إـا نظـرة للكـون       

  .)٢(اهـ» واحلياة واإلنسان منفصلة انفصاال كليا عن اإلسالم وغريه من األديان

اطية ليست هـي الشـورى الـيت أمـر ـا اإلسـالم فهمـا        الدميقر«: وقال أيضا
األول بشري، والثاين إهلي، فالنظام الدميقراطي يقوم على أسـاس أن  : نظامان خمتلفان

باعتبارها جزءا من الـدين   ليهانظر إيالشعب هو الذي يشرع لنفسه وأما الشورى ف
  .اإلسالمي الذي يقوم على أساس أن املشرع هو اهللا تعاىل وحده

في النظام الدميقراطي الشعب أو الس النيايب الذي ميثله هو اإلله، بينمـا يف  ف
الدين اإلسالمي اهللا تعاىل هو وحده اإلله ال شـريك لـه، فـاخلالف بينـهما أساسـي      
وجوهري وبسبب ذلك حيصل االختالف يف اختصاصـات كـل مـن الـس النيـايب      

ل تشريعي كامل ال خيضع فيه إىل أي وجملس الشورى، إذ أن الس النيايب له استقال
توجيه رباين، بينما الشورى يف اإلسالم ال تكون إال يف اجلانب اإلجرائي الذي خيتص 
بكيفية تطبيق الشرع اإلهلي على الوجه الذي حيقق مقاصد الشريعة اإلسالمية أو يف 

كتـاب  تشريع قوانني جديدة تتطلبها اـاالت احلياتيـة املتجـددة ولكـن يف إطـار ال     
  .والسنة

                                     
 الطبعة الثانية ٢٧: سالم يف الدميقراطية صحكم اإل -١
  ١/١٧اإلسالميون وسراب الدميقراطية  -٢



 ١٥٦ 

ويترتب على هذا اخلـالف أن أهـل الـرأي يف النظـام الـدميقراطي هـم كافـة        
الشعب أو من ميثلهم يف الس النيايب وأما يف الشورى فإن الذين ينتصبون هلا هـم  
أهل احلل والعقد من العلمـاء والفقهـاء وأصـحاب االختصاصـات وذوي املعـارف      

يت تعرض أمامهم متقيدين بأحكـام الشـريعة   الذين هلم ملكة احلكم على املسائل ال
  .)١(اهـ» اإلسالمية

  :وقال يف اخلامتة

إن النتيجة النهائية اليت خيرج ا من هذه الدراسـة أن اإلسـالميني السـيني    «
وا مبشاركتهم يف اال النيابية منهجا يف التغيري خمالفا ملنـهج األنبيـاء يف ذلـك    طاخت

ا أدى إىل إضاعة اجلهود الكـثرية يف غـري مـا طائـل،     متجردين عن الدليل الشرعي مم
فضال عن صرف األنظار عن املنهاج النبوي يف مواجهة املأل وتغيري الواقع الشـركي  

  .إىل واقع إمياين

يف االس  وبناء على جمموع ما ذكر فإن املسلم احلق ال جيوز له أن يرشح نفسه
لكتاب، وال حجة لإلسالمي املنتمي يف النيابية وهي وفق احلال الذي وصفته يف هذا ا

أنه مأمور من قبل مجاعته املنتمي إليها، وبينه وبينها موثق الطاعـة، إذ ال طاعـة   دعواه 
ملخلوق يف معصية اخلالق، وال ينبغي له وال جيوز أن يضع نفسه موضع قدوة الضاللة، 

النيابية وهي وفق احلال وأيضا فإنه ال جيوز للمسلم أن يشارك يف انتخابات االس 
  .الذي ذكرته من استقالهلا بالتشريع عن الكتاب والسنة

وبصوت عال أدعو اإلسالميني املشاركني يف االس النيابية أن ينسحبوا منـها  
وأن يبينـوا   eويوظفوا جهودهم لصاحل خدمة دعوة اإلسـالم وفـق منـهاج الرسـول     

لداخل واصطلوا بكي نـار املنـتفعني   للناس حقيقة تلك االس بعد أن رأوها من ا
  .)٢(هـا» منها من املإل وأعوام

                                     
  .٤٧-١/٤٦املرجع السابق  -١
  .١/٥٢٤املرجع السابق  -٢



 ١٥٧ 

  ":أزمة العصر: "يف كتابه قال حممد حسني رمحه اهللا. د -٢٢

مصـدر األحكـام بينمـا     eواحلاكمية يف اإلسالم هللا فكتاب اهللا وسنة رسوله «
حمكومـة يف   األمة أو الشعب ممثال يف نوابه هو عند الدميقراطية مصدر األحكام فاألمم

اإلسالم بتشريع اهللا احلكيم العليم، وهي يف الدميقراطية حمكومة بقوانني صادرة عـن  
شهوات الناس ومصاحلهم، فاألحكام مستقرة دائما يف اإلسالم وهي متبدلة متغرية ال 

  .)١(اهـ» تستقر يف الدميقراطية

راطيــة إن الـنظم الدميق «: فتحـي الـدريين يقـول منتقـدا للدميقراطيـة     . د -٢٣
ليسـت يف جوهرهـا إال تعـبريا عـن تلـك السياسـة ومعلـوم أن         -مـثال  –الغربية 

الدميقراطية يف أصلها فردية الرتعة عنصرية االجتاه، أما أا فردية الرتعة فألن هـدفها  
األمسى هو الفرد وتغلب مصاحله على مصلحة اتمع، وإن كان كثري من التعـديالت  

قرن العشرين، وأما أا عنصـرية االجتـاه فألـا هـي     قد طرأ على هذا األصل يف ال
بعينها الدميقراطية اليت مارست االستعمار السياسي واالقتصادي بصورة خمتلفة منـذ  

وزارة خاصة  -مثال –القرن اخلامس عشر حىت القرن العشرين، وقد كانت إلنكلترا 
ــا  ــق عليه ــتعمرات"يطل ــه   " وزارة املس ــق علي ــؤوا يطل ــوىل ش ــر يت ــر "ووزي وزي

  .)٢(اهـ» إىل عهد قريب" املستعمرات

إن احلكـم اإلسـالمي لـيس حكمـا     «: الشيخ حممد يوسف موسى يقول -٢٤
  .)٣(اهـ» دميقراطيا ال مبفهوم الدميقراطية عند اإلغريق القدامى وال مبفهومها املعاصر

مـن بـاب التضـليل املـؤدي إىل أبعـد      «: الشيخ حممد أسد حيث يقـول  -٢٥
ل الناس تطبيق املصطلحات اليت ال صلة هلا باإلسـالم علـى األفكـار    احلدود أن حياو

  .)٤(اهـ» واألنظمة اإلسالمية

                                     
 ١٢-١١: انظر حكم اإلسالم يف الدميقراطية ص  -١
 ٣٧٠: خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم ص -٢
  . ٢٤٥: نظام احلكم يف اإلسالم ص -٣
  .٢٥: منهاج اإلسالم يف احلكم ص -٤



 ١٥٨ 

الشيخ أنور اجلندي الذي بني الكثري من الفروق بـني الفكـر السياسـي     -٢٦
وخيتلف الفكر السياسي اإلسـالمي عـن   «: اإلسالمي والفكر الدميقراطي حيث قال

  :كثرية الفكر الغريب الدميقراطي يف وجوه

  .ر مما يؤكد وحدة اإلقليمأنه يؤكد وحدة العقيدة أكث -أ

  .التأكيد على النظرة اجلامعة املتكاملة بني ما هو مادي وما هو روحي -ب

  .االستناد على القاعدة اخللقية فهناك مقياس خلقي لكل عمل سياسي -ج

وبينما تستقر السيادة يف النظام الدميقراطي على الشعب بصورة كلية فـإن   -د
األمة يف الفكر السياسي اإلسالمي مرتبطة سيادا بتعاليم الشريعة اإلسالمية بعيدا 

  .عن أهواء البشرية

ال يسمى املفهوم اإلسالمي بأنه دميقراطـي وال اشـتراكي دكتـاتوري ألنـه      -هـ
  .يد عن التطرف واإلكراه والتسلطمناهض هلا مجيعا فهو بع

وال يف يـد  " الدميقراطيـة " السيادة يف النظام اإلسالمي لـيس يف يـد األمـة     -و
ولكنها يف تطبيق الشريعة اإلسـالمية مبـا يبعـد النظـام     " الدكتاتورية"رئيس الدولة 

  .)١(اهـ» ... اإلسالمي عن أي منهج خمالف

تقدميه لكتاب حقيقة الدميقراطيـة  فضيلة الشيخ عبد احملسن العبيكان يف  -٢٧
إن الدين اإلسالمي احلنيف غين عن اعتماد أهله علـى أنظمـة مسـتمدة مـن     «: قال

احللول الكفيلة بتنظيم شؤون احلياة العصرية على أكمـل الوجـوه، ولكـن    ففيه غريه 
لألسف أمهل كثري من املسلمني البحث عن نصوص الشريعة وقواعدها، عما ينظم 

: إىل أن قـال .. ية مبا يكفل العدالة التامة ألفراد اتمع وضمان حقوقهماحلياة العصر

                                     
  .٩٦: كتاب مسو االستشراق واملستشرقني يف العلوم اإلسالمية ص -١



 ١٥٩ 

ونا املؤلف الفاضل حممد شاكر الشـريف وأفـاد وأجـاد وحـذر مـن      ولقد أحسن أخ
  اهـ. )١(»االغترار ذا املصطلح الكفري وهو الدميقراطية بعد أن تبني حقيقتها

: يف البيان حتت عنـوان  فضيلة الشيخ سامي حممد صاحل الدالل يف زاوية -٢٨
  .)٢(وقد أجاد وأفاد فجزاه اهللا خريا" إشكالية زاوية النظر يف الدميقراطية"

إن نواب الس النيايب ميارسون التشريع على وجه االستقالل عن  :حيث قال
من ذلك ، وهم يفعلون هذا ضمن صالحيا املمنوحة هلم من الدستور م أي قيد حيد

مما ليس فيه حق للبشـر ، إذ   يحلّون ما يشاؤون وحيرمون ما يشاؤون ،، واليت مبوجبها 
ذاك هـو ممارسـة حلـق إهلـي      ، ففعلـهم ) تعاىل(إن التحليل والتحرمي حق خاص هللا 

  ! !ال إله إال الس النيايب : ينقض عقيدة ال إله إال اهللا ، وحيل حملها عقيدة 

ام الدميقراطي فإن اخلط األمحـر  ويف الدول اإلسالمية ذات النظ -:إىل أن قال-
غالباً ما يتمثل باختالل توازن تشكيلة الس مبا ميكّن من متريـر املطالبـة بتحكـيم    

، إن هذه اإلشكالية واحدة من الصخور الصـلداء الـيت تتهشـم    ! الشريعة اإلسالمية 
بغيـة  على نتوءاا جهود اإلسالميني النيابيني اليت يهدرون زمنـاً طـويالً يف حشـدها    

، ومن ! حتقيق احللم املتمثل يف الوصول إىل حتكيم شرع اهللا من خالل الس النيايب 
أن أولئك اإلسالميني مل يدركوا بعد : املؤسف أن نقرر أن اإلشكالية البارزة هنا هي 

  ! !أم حيرثون يف اهلواء ويزرعون بذور الوهم ، فهل سيحصدون سوى اخلواء 

موســوعة مساحــة : "رجــون رمحــه اهللا يف كتابــهفضــيلة الشــيخ صــادق ع -٢٩
  ".أسطورة الدميقراطية: "يف فصل" اإلسالم

  ".نظام احلكم يف اإلسالم: "حممود اخلالدي يف. د -٣٠

  ".الشورى املفترى عليها: "الشيخ األمني احلاج حممد يف كتابه -٣١

                                     
  .٤-٣: املصدر السابق ص - ١
 .وغري ذلك من ا ألعداد ٩٨و ٩٧انظر جملة البيان العدد  - ٢



 ١٦٠ 

لطان الذي رد على الشيخ القرضاوي ردا علميا يف مقال الشيخ مجال س -٣٢
  :حيث يقول فيه" حوار يف الدميقراطية:"بعنوان

أظن إنه ما كان يليق بالشيخ أن يصدر حديثاً بتلك العبارة وذلـك أنـه أو أي   
 مسلم آخر ال يسـتطيع االدعـاء بـأن الدميقراطيـة مبـدأ غـري مسـتورد مـن املنظومـة          

لشـيخفي  األوربية ، وإمنا اخلالف هو يف موقف اإلسالم منها ، هذه واحدة ، أما قـول ا 
املفروض أن نتحدث عن الدميقراطية يف جمتمع اجلاحدين أو الضالني عن سبيل (رده 
  ، فهذا فساد موضوعي ظاهر ، فالدميقراطية ال تعين وية اإلنسان ) اهللا

  وإميانه وكفره ، نوعية القيم اليت حيملها ، فالكل سواء ، عامل الدين والبغي واملسلم 

  أن حق املمارسة الدميقراطية يف اتمع املسلم موقوف والنصراين ، أما إذا قلت ب

  على املسلم املتدين وال يدخل فيه غري املتدين ، أو الشاذ جنسياً أو النصراين أو 

 اليهودي أو امللحد ، فأنت بذلك تتحدث عن نظام آخر ، ومنهج آخر ، مسه ما شئت،
   مث إن هناك(ل الشيخ ليس الدميقراطية ، وكذلك قو -على وجه القطع  -إال أنه 

  أموراً ال تدخل جمال التصويت وال تعرض ألخذ األصوات عليها ألا من الثوابت 

واملفارقـة الـيت    .اليت ال تقبـل التغـيري ، إال إذا تغـري اتمـع ذاتـه ومل يعـد مسـلماً        
،  يستغرا الشيخ هنا أن اتمع إذا تغري ومل يعد مسلماً أمكن له أن يكون دميقراطياً

أما إذا ظل جمتمعاً مسلماً فقطعاً لن يكون دميقراطياً ، ألنه ميلك منظومة أخـرى مـن   
وهنا نعود إىل أصـل   .الثوابت والعقائد والقيم اليت يستحيل إخضاعها لرأي البشر 

ففي الدميقراطيـة الشـعب هـو     اخللل يف تصور الشيخ ملاهية الدميقراطية وجوهرها ،
إن هناك أموراً : الوحيد ، فإذا قلت  املشرع ، وهو الثابت املرجع ، وهو احلاكم ، وهو

ال ختضع للتصويت أو ال تدخل يف جمال التصـويت ، فأنـت بـذلك غـري دميقراطـي      
إن هناك ثوابت فكرية أو دينية أو خلقية أو اقتصادية أو سياسـية  : قطعاً ، وإذا قلت 

  ال تقبل التغيري فأنت بذلك غري دميقراطي ، 



 ١٦١ 

قـول غـري دميقراطـي ،    ) فال جمال للتصويت يف قطعيات الشرع(لشيخ وكذلك قول ا
ــوق إرادة ال   ــم ف ــرعاً حيك ــاك ش ــرك أن هن ــن يف صــلب  ألن تقري ــذا طع بشــر فه

ــة ــول-.جوهرها والدميقراطي ــة    :-إىل أن يق ــف ، الدميقراطي ــيخ يوس ــيلة الش فض
والعلمانية وجهان لعملة أوربية واحدة ، ومـن قـال لـك غـري ذلـك فقـد كـذبك ،        

نرفض بعض  -باحلتم  -رفضهما أننا  مرفوض إسالمياً ، ولكن ليس معىن كالمهاو
النتاجات اليت تولدت عنها واليت تتشابه مع بعض القيم اإلسالمية ، فحق األمـة يف  
اختيار احلاكم وحق عزلـه إذا احنـرف أو حماسـبته إذا أخطـأ ، وحريـة الـرأي وحـق        

وحق تداول السـلطة ، واحتـرام حقـوق     االختالف ، وحفظ كرامة اإلنسان وآدميته ،
األقليات وحنو ذلك كل هذه أركان أصيلة يف منهج اإلسالم يف احلكـم بـنص كتـاب    

، ولكنها أركان تقوم على أسس تصورية وعقيدية ، وحتكمها  -r-اهللا وسنة رسوله 
) الدميقراطيـة (ضوابط وأطر منهجية ، ختتلف متاماً عن األسس والضوابط اليت متثلها 

  . نهجية لسياسة اتمع البشري كم

  يا فضيلة الشيخ ، ليس هذا دورك ، وال تلك قضيتك ، وإمنا هذه وميات  

  أدعياء االستنارة واملترفني فكرياً ، والذين ال حيملون مهوم األمة وضتها وال 

  اهـ.يعرفون قدر دينهم ومعىن أم حيملون رسالة اإلسالم للعاملني 

رؤية يف مسـألة التعديـة عـرض    "يف جملة البيان حتت عنوان حممد حيىي . د -٣٣
  .وقد أفاد وأجاد" ونقض

ــد   -٣٤ ــد اي ــيخ عب ــيلة الش ــه  فض ــي يف كتاب ــدة يف  : "الرمي ــون مفس مخس
  ".الدميقراطية

إشـكال املصـطلحات مـن    : "أمحد حممد الدغشي يف مقال له بعنـوان . د -٣٥
  .)١("نظور احلضاريامل

                                     
  .١٦٦جملة البيان العدد  - ١



 ١٦٢ 

جعفر الشيخ إدريس رئـيس اجلامعـة األمريكيـة املفتوحـة يف مقـال      . د.أ -٣٦
ومقـال  .١٦٦يف جملـة البيـان العـدد    ) حـوار عـن العلمانيـة الدميقراطيـة    : (بعنوان

  .)١(؟أدميقراطية هذه أم أمريطانية"

حمـرم  : يف جملـة الـوعي  " أكذوبة الدميقراطية: "الشيخ شريف عبد اهللا يف -٣٧
  هـ١٤٢٦

 و ملسلمني واستقرارهم يف اإلسالمن احلسن يف مقال ارتقاء االشيخ حس -٣٨
  .)٢(الدميقراطية

ــوان  ــر بعنـ ــال آخـ ــ: "ومقـ ــة؟ الدميقراطيـ ــتعمار أم ضـ ــروع اسـ   !!".ة مشـ
العـراق  "و" النظام الدميقراطي نظام كفري: "الشيخ أبو عمر السيف يف مقاله -٣٩

  ".وغزو الصليب دروس وتأمالت

  ".الصنم العصري.. الدميقراطية: "مقاله الشيخ حسن حممد قائد يف -٤٠

الدميقراطية وسـيلة الحتـواء التيـار    : "الشيخ أبو سعد العامري يف مقاله -٤١
  ".اإلسالمي

  :فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا الراجحي حيث قال -٤٢

هذه الدميقراطية ليست من اإلسالم، وإمنا هي من األشياء احملدثة، من العقائـد  «
تعملها الكفرة، والدميقراطية تعين قول األكثرية، العـربة بـاألكثر، اإلسـالم ال    اليت يس

رى وعنده أيضا أهل احلل والعقد، العربة بأهل احلـل  يعمل ذا، اإلسالم عنده الشو
والعقد، الدميقراطية عندهم األصوات، األصوات يعين باألكثرية، االنتخابـات تكـون   

  باألكثرية،

                                     
  ٣٢ص) ١٨٩(البيان العدد - ١
 .١١-٨الدميقراطية ص انظر أكذوبة  -٢



 ١٦٣ 

من اإلسالم يف شيء، وإمنا هي مبدأ مبتدع، مبـدأ كفـري    هذه الدميقراطية ليست
  .)١(»ال يقره اإلسالم

أهـي دميقراطيـة   ! مصـر إىل أيـن ؟  "يف مقال بعنوان  الشيخ حممد عبد اهللا -٤٣
إننا ال نعلق آماالً على العمل الـدميقراطي ، ومل نتسـرع يف    :السادات؟ حيث قال فيه

لقد درسنا األنظمة الدميقراطية دراسة دقيقة ، وتبني لنا من خـالل  . اختاذ هذا املوقف 
هذه الدراسة أا تصطدم مع النظام اإلسالمي مجلة وتفصيالً ، صحيح بـأن اإلسـالم   

تعبري عن رأيه ، ولكـن الشـورى   الشورى ، ويضمن للفرد حرية ال يعتمد على نظام
الدميقراطي شيء آخر ، فالدستور والقانون جـزء مـن نظـام شـامل يف      شيء والنظام

اإلسالم ، وال جيوز للشعب وال ملمثليـه أن يشـرعوا ألن التشـريع حـق هللا وحـده ال      
واعتمدنا يف اختاذنا هلذا املوقف على دراسة عميقة لتجارب اإلسالميني ،  .شريك له 

.. يف البالد العربية وحدها ، ولكن يف العامل اإلسالمي من أدناه إىل أقصـاه  : ول ال نق
   .)٢(اهـ. ووصلنا إىل نتيجة أن مثل هذا العمل مضيعة للوقت وهدر للطاقة

" إشـكاليات الدميقراطيـة املسـتدامة   " الشيخ مدى الفتح يف مقال بعنـوان -٤٤
   :حيث قال

لذين حياولون البحث عـن أي طريـق ال وحـي    وحنن وإن كنا جند العذر للكافرين ا 
فيه وال غيب ؛ فإننا ال نستطيع أن نعذر أولئك املنتسبني لإلسـالم الـذين يتعمـدون    
إسقاط العقيدة اإلسـالمية مـن حسـابام أو حيـاولون املتـاجرة بـالقيم اإلسـالمية        

اذ الصحيحة كالشورى واملصلحة املرسلة ؛ وما ذلك إال لنيل رضى الكـافرين والعيـ  
  .باهللا 

أما احلل الذي نفهمه وندعو إليه فليس هو حماولة تعديل للفكـر الـدميقراطي ؛ بـل     
  .)٣(هنا جيب أن يكون اجلهد وااهدةهو العودة الرشيدة للنظام اإلسالمي األصيل ، و

  
                                     

  ٤٦: ص ٢٠٠٧نوفمرب  ٢٩/ ١٤٢٨ذو القعدة،  ١٩الصادر ) ٢١٢٠(الدعوة، العدد  - ١:
 ٦٢ص )٧(جملة البيان العدد - ٢
 ١١٤ص) ١٨١(جملة البيان العدد - ٣



 ١٦٤ 

  :المبحث الثالث
  قد مفكري الغرب للديمقراطيةن

]هِدشو داهش نا مهلأَه[  

الدميقراطية يف تارخيها كله رواجاً مثلما وجدت يف عصـرنا هـذا ؛ لقـد    مل جتد «
كان معظم املفكرين الغربيني منذ عهد اليونان كثريي النقد هلا ، بل ورفضها ، حـىت  

إذا حكمنا على الدميقراطية حكماً : إن أحد الفالسفة الربيطانيني املعاصرين ليقول 
  .)١(»من املفكرين لكانت هي اخلاسرةدميقراطياً بعدد من معها وعدد من ضدها 

  :وإليك بعض األمثلة

باالعتمـاد علـى بعـض النصـوص املفيـدة احلامسـة       «: الفيلسوف سقراط -١
وأيضا على ما أورده أفالطون على لسان سـقراط خبصـوص نظـم احلكـم املختلفـة      
وأفضل نظام منها نستطيع أن نالحظ أن سقراط كان يعـرب بصـراحة عـن احتقـاره     

اطية الدمهائية فقد كان يعيب عليها أا ال تشترط يف احلكام أو القادة درجـة  للدميقر
كافية من املعرفة النظرية واخلربة السياسية العملية وأا جتعل آراء كل املواطنني عـن  
األخالق والعدالة والسياسة على قدم املساواة يف القيمة دون متييز بني اجلاهل وغـري  

د والسخرية ضد اجلهلة واألدعياء وحمدودي املعرفة وخصوصا اجلاهل، وكان كثري النق
الذين كان يصطادهم يف الطرقات ويناقشهم مبحاوراته املنطقية  نيالسياسة واملسؤولي

  .)٢(اهـ» املعروفة ليثبت عجزهم الفكري

وقد دفع سقراط مثن تلك االنتقادات إذ وافقت أغلبيـة النـواب علـى إعدامـه     
  .)٣(فقتل بسبب ذلك

                                     
 ٤٦ص ٢٠٠٤بتاريخ فربائر ) ١٩٦(جملة البيان العدد - ١
 ٦٩-٦٨: معىن الدميقراطية ص  -٢ 
  ٦٩-٦٨: ص معىن الدميقراطية  -٣



 ١٦٥ 

لقد كان ينتقد النظام الـدميقراطي وجيعلـه يف أسـفل    : الفيلسوف أفالطون -٢
  :هرم النظم السياسية

من مجهورية أفالطون يصـف سـقراط الدميقراطيـة     -مثال –يف الكتاب الثامن 
  .)١(بأا نظام الفقراء

النظام امللكي : ويف الكتاب التاسع يقسم تقسيما جديدا هو بالترتيب التنازيل
نظـام   –أو األرستقراطي الـذي يعتـربه أفضـل الـنظم وبعـده النظـام التيمقراطـي        

وبعده النظام األوليجريكـي حكـم كبـار األغنيـاء وبعـده النظـام        –أصحاب الثورة 
  .)٢(الدميقراطي وبعده نظام الطغيان

قيل إن الدميقراطية أسوأ أنـواع احلكـم مـن بـني كـل      «: لشتشرونستون  -٣
  .)٣(اهـ» األنواع األخرى اليت جربت بني حني وآخر

سـيئا   شـيئا  كانت الدميقراطية حىت مائة سنة خلـت «: مكفرسون. ب. س -٤
ويف اخلمسني سنة التالية أصبحت شيئا حسنا مث يف اخلمسني سنة األخـرية أصـبحت   

  .)٤(اهـ» شيئا غامضا

الدميقراطية أكثر تقدما وأكثر تعقيدا مـن أي نظـام   «: جيو هاين سارتوري -٥
  .)٥(اهـ» سابق

إن الشيوعيني يصرون على أن الفقه الـدميقراطي  «: قال ميشيل استيورات -٦
القائم على حرية الفنون والعلوم والسلوك الشخصي إمنا هو مذهب خبيـث فاسـد   

                                     
 ٦٩وانظر معىن الدميقراطيةص. طبعة املؤسسة املصرية ٣٥٢و  ٣٣٩و  ٣٣٤و  ٣٠٥: ترمجة اجلمهورية ص -١
  .٦٩: ص. املرجع السابق -٢
وانظـر اإلسـالميون وسـراب    . م١٩٧٢بـريوت  . دوروثي بيكلس طبعـة دار النـهار  : لـ ١١: من كتاب الدميقراطية ص -٣

 ٣٧: الدميقراطية ص
 . سابقاملرجع ال -٤
  .املرجع السابق -٥



 ١٦٦ 

ية تسمح بإفساد الشعب وخاصة شباا عـن  وإم حيتجون بأن الدميقراطية الرأمسال
  .)١(اهـ» طريق األفالم واملسرحيات وبث التفاهة والفحشاء

إن ذلك املبدأ يقذف بنا للسري يف الطريق املخيف «: قال بنيامني كونستان -٧
  .)٢(اهـ» لالسبتداد الربملاين

مبدأ سيادة األمة بذاا أي إىل اعتبار أا متثل دائمـا   –يرتع «: قال بارمثي -٨
ة تكـون مشـرعة نظـرا    طإن هذا املبدأ ينطوي على االدعاء بأن السـل .. احلق و العدل

ملصدرها وبناء على ذلك وكل عمل صادر عن إرادة األمة يعد عمال مطابقا لقواعـد  
ن هـذه الناحيـة ال لسـبب    ا فوق متناول الشك واملناقشة ماحلق والعدل، وأنه يعد إذً

ينسب إىل الشـعب صـفة    -سيادة األمة  -إال ألنه صادر عن إرادة األمة فهذا املبدأ 
إىل االستئثار بالسلطة  –أو مبمثليه  –العصمة من اخلطإ ولذلك فهو يؤدي بالشعب 

املطلقة أي إىل االستبداد إذ أنه طاملا كانت إرادة الشعب تعد إرادة مشروعة ال لشيء 
أن  –من الناحية القانونية  -ا لكوا صادرة من الشعب فإن الشعب يستطيع إذً إال

» غري حاجة إىل أن يأيت مبـربرات ملـا يعمـل ويريـد    يف  يفعل كل شيء وهو إذن يغدو
  .)٣(اهـ

فإـا كانـت   إن نظرية سيادة األمة رغم أا نظرية مصطنعة «: قال دوجي -٩
فسرة للحقائق أو الوقائع السياسية يف العصر لو أا كانت متصبح جديرة بالتأييد 

» احلديث ولو أن نتائجها العملية كانت طيبة ولكن الواقع كان عكس ما كنا نتوقـع 
  .)٤(اهـ

فالتشـريعات  «: لونيـة بوجينـا ستشـيجف سـكا    وتقول املستشـرقة البو  -١٠
الصفة اإلنسانية الصادرة عن اامع الدميقراطية ليست ثابتة وال حتمل يف نصوصها 

                                     
  .٤٥٩: ص) تظم احلكم احلديثة(من كتابه  -١
  .١٠: انظر الدمغة القوية لنسف عقيدة الدميقراطية ص -٢
  .١٠: املرجع السابق ص -٣
 .١١-١٠: املرجع السابق ص -٤



 ١٦٧ 

اإلباحية املطلقة أو املنع املطلق وخصوصا فيما يتعلق باحلقوق والواجبـات الفرديـة   
مبنية على املصـلحة واحلاجـة املتطـورة ومـن      اواملسؤولية الشخصية وما ذلك إال أ

املعلوم أن املصلحة و احلاجة تتبدالن وتتحوالن حسب الظروف واألحوال ومن غـري  
ات اإلنسانية أن يناقض آخرها أوهلا يف بعض تفاصيلها املستغرب يف تاريخ التشريع

  .)١(اهـ» ستهجن إىل عادياملوأن ينقلب املكروه إىل مستحب واحملظور إىل مباح، و
األملـاين أن نصـف   » ليرتباخ « فقد كشف استطالع واسع للرأي أجراه معهد  -١١
  .)٢ان فقدوا ثقتهم بالدميقراطية األمل
هلا الدميقراطية بشكلها احلـديث كانـت إبـان الثـورة     أما أول صدمة تعرضت -١٢

الفرنسية اليت كانت حتمل شعارات احلكم الدميقراطي ؛ فقـد كانـت صـدمة قاسـية     
؛ قمع ال نظري له وكثري من اجلرائمجداً ؛ إذ بدأت هذه الثورة عهدها بإرهاب شديد و

 قــدالع( الـذي عــد كتابـه  » جــان جـاك روســو  « ممـا حــدا بفيلسـوف كــبري مثـل    
إجنيالً للثورة الفرنسية أن يعتـزل النـاس ويصـاب بـالقلق واإلحبـاط      ) االجتماعي

  .)٣(يدوالصراع النفسي الشد

 ويف احلقيقة فإن أولئك الذين بدؤوا الدعوة للفكرة الدميقراطية من املفكرين -١٣
أول  وغريهـم كـانوا  » جان جاك روسو«و » جوزلوك «والفالسفة األوروبيني أمثال 

 بتناقض دعوم ؛ فهم كانوا يبحثون عن حريـة مطلقـة ال توجـد ؛ فلمـا    من أحس 
 أيقنوا بذلك عرفوا الدميقراطية على أساس أا النظام الذي تتفق فيه األغلبية على

 حريـة اآلخـرين  إن حريتـك تنتـهي حينمـا تبدأ    الوالتنازل عن بعض حرياا وقـا 
  .)٤(اهـ

                                     
  .املرجع السابق -١
  ١١٤ص)١٨١(البيان العدد  - ٢
  املرجع السابق  - ٣
 ١١٤: ص) ١٨١(جملة البيان العدد  - ٤



 ١٦٨ 

  :المبحث الرابع
  :من مفاسد الديمقراطية

إنين أريد أن أذكر هنا أمثلة على مفاسد الدميقراطية ليستدل ا على غريها مما 
  :مل أذكره

لدميقراطية هي حكم تنصيب البشر أربابا مشرعني من دون اهللا تعاىل ألن ا-١
  أو سلطة الشعب

قــوم الدميقراطيــة بــاحلكم بغــري مــا أنــزل اهللا ألنــه ال حيكــم يف النظــام ت -٢
 .نون الوضعيالدميقراطي إال بالقا

تقـوم الدميقراطيــة علـى فصــل الـدين عــن الدولـة وحصــره يف العقائــد     -٣
 .والعبادات فقط

تقديس زعامة املأل وتكريس الوالء هلم وإضفاء هالة من التقدير واالحترام -٤
 .عليهم

إلغاء الشريعة اإلسالمية و استبداهلا بدساتري وقوانني بشرية مـا أنـزل اهللا   -٥
 .ا من سلطان

الرقعة اليت حددا الدول  -ريس الوالء للوطن مبعناه اإلقليمي الضيق تك-٦
 .من مستعمراا -االستعمارية قبل انسحاا 

طمس معامل الوالء والرباء حبيث يوايل كل املواطنني لو كانوا كفارا حمـاربني  -٧
 .هللا ولرسوله وللمسلمني

حيائها وحشمتها حىت تصري حترير املرأة من دينها وأخالقها وقيمها وحتطيم -٨
 .فريسة سهلة لتلك الذئاب اجلائعة



 ١٦٩ 

الدميقراطية احلرية الفردية مبا يف ذلك حرية االعتقاد فللمواطن احلق  لتكف-٩
 .يف تغيري دينه واالرتداد عن اإلسالم

تكفل الدميقراطية حرية الرأي والتعبري مما يفـتح البـاب علـى مصـراعيه     -١٠
 .ئل اإلعالم ولو أدى ذلك إىل سب اهللا ورسولهللطعن يف الدين يف كل وسا

تتبىن النظام الرأمسايل الذي يقوم على تكديس املال عند أصحاب رؤوس -١١
طبقـة قليلـة يف ثـراء فـاحش، وأغلبيـة      : األموال حىت ينقسم اتمع إىل طبقتني

 .ساحقة يف فقر مدقع

 .إخل...والرئيسليه رموز النظام كالعلم والنشيد الوطين و الدستور أت-١٢

 .إليها عيش بغري هدف حمدد وال غاية يصبومتييع شخصية املسلم وجعله ي-١٣

 .حيانا إىل حد اإلباحيةالل الشنيع يف األخالق الذي يصل أاالحن-١٤

انتشار اجلرمية وشيوع ألوان الفساد اإلرهايب حيث يوجد يف أمريكا مـثال  -١٥
 .مليون جمرم عصابة إجرامية ينخرط يف سلكها أكثر من- ١٦

 .املسلمني بنيحب الذات وشيوع الرتعة الفردية وفقدان روابط احملبة -١٧

 .تفكك األسرة وتشرد األطفال وقطيعة الرحم-١٨

 .حترمي جهاد الطلب مطلقا والسماح جبهاد الدفع بضوابط معينة-١٩

موت روح اجلهـاد يف سـبيل اهللا وقتـل دوافـع الفـداء و الرضـا بالـدون        -٢٠
 .لذل واملهانةواخلضوع ل

إلغاء القيم اإلسالمية اليت ترتفع بالكيان اإلنساين وحتلـق بـه يف أجـواء    -٢١
 .والتقوى والسمو اإلنساين الفضيلة

 .االهتمام بالنواحي املادية على حساب النواحي األخالقية واإلنسانية-٢٢



 ١٧٠ 

انتشار مبدأ الغايـة تـربر الوسـيلة ممـا أدى إىل شـيوع الرشـوة والسـرقة        -٢٣
 .تالس املال العام والثراء غري املشروعواخ

ستحواذ زعامة املأل من كبار التجار وقادة العسكر والزعماء السياسـيني  ا-٢٤
 .على املراكز األساسية يف السلطة

 التبعية العمياء ألمريكا وأوروبا وغريها من الدول الكافرة-٢٥

ــني األبــوين واألوالد خلــروج األم -٢٦ ــة ب للعمــل  فقــدان الــروابط العاطفي
 .وانشغال األب

 .ضياع األوالد وتشردهم وفسادهم لعدم وجود من يربيهم-٢٧

املساواة املطلقة بني كل املـواطنني مسـلمهم وكـافرهم ذكـرهم وأنثـاهم      -٢٨
 .عاملهم وجاهلهم صاحلهم وطاحلهم

نـوات اإلباحيـة ومواقـع    قنتشار وسائل الفساد من سينما ومسـرح وال ا -٢٩
 .نترنت حتت غطاء احلرية الفرديةة واجلنس على االرالدعا

 .املصادقة على االتفاقيات و القوانني الدولية املخالفة لشرع اهللا تعاىل-٣٠

 .االعتماد على رأي األكثرية الغوغائية-٣١

 .االعتماد على احلزبية والقبلية واجلهوية الستقطاب أصوات الناخبني-٣٢

 .أجل احلصول عليهااحلرص على اإلمارة وبذل كل غايل ونفيس من -٣٣

 .تزكية النفس واملبالغة يف إطراء املرشحني ومدحهم-٣٤

 .يف احلمالت االنتخابية -الكافية إلغناء الفقراء –تبذير األموال الطائلة -٣٥

 .شراء الذمم باملال والوظائف -٣٦

 .عموم الربا يف كل املصارف والبنوك بل يف مجيع املعامالت املالية-٣٧

 .الحتكار والغرر حتت شعار حرية التجارةشيوع الغش وا-٣٨



 ١٧١ 

 .التعامل بالقمار وامليسر -٣٩

 .انتشار الغناء واملوسيقى-٤٠ 

شغل الناس عن مشاكلهم باللهو واللعب كلعـب الكـرة وغريهـا مـن     -٤١
 .األلعاب

 .حماربة احلجاب باعتباره رجعية وتأخرا-٤٢

راطية تقول املـادة  إباحة الزنا إذا كان عن تراض ففي إحدى الدول الدميق-٤٣
ال يعاقب القانون على جرمية هتك العـرض إذا مـا كانـت الفتـاة     : (القانونية

للزوجة اليت زنا زوجها يف مرتل : (أخرى وتقول مادة) بالغة ومت الفعل برضاها
ــت    ــا إن فعل ــب عليه ــع مــن شــاءت وال تثري ــزين م ــة احلــق يف أن ت الزوجي

 .)١(اهـ)ذلك

 .ى النظام اإلسالميالدميقراطية قاطع طريق عل-٤٤

احلث على االختالط بني الرجال والنساء يف روضة األطفـال واملـدارس    -٤٥
 ...والدوائر احلكومية واالستراحات والشواطئ واحلدائق العامة

الدعاية املغرضة ضد تعدد الزوجات باعتبـاره إهانـة للمـرأة مـع كونـه      -٤٦
 .تأخرا وراديكالية

زواج املبكـر باعتبـاره حتطيمـا لشـبام     تعقيد الشباب والفتيات من الـ -٤٧
 .وقضاء على مستقبلهم

 .اإلنسان لذلك يتصرف فيها كما يريد ىهوعلى الدميقراطية  تقوم-٤٨

 .سبب لرضى اليهود والنصارى واألمريكان وغريهم من الكفار-٤٩

                                     
 .٣١: انظر حقيقة الدميقراطية ص -١



 ١٧٢ 

ــة اهل  -٥٠ ــوع للهجم ــجمانبطــاح و استســالم وخضــوع وخن ة الصــهيونية ي
 .واألمريكية

 .الثوابت والعقائد والقطعيات لتوافق الغرب الكافرمتييع -٥١

 .فتح باب الزندقة واإلحلاد واون واخلالعة والفساد واإلفساد-٥٢

إعطاء املربرات واملسوغات لكل ما يقوم به العلمـانيون وامللحـدون مـن    -٥٣
 .ضالل وإضالل

 ..تكريس القبلية واجلهوية واحلزبية-٥٤

 .املسرية البشرية عن التوجيه الرباين انبتات-٥٥

 .م إىل منطلقات ذات طابع مصلحيااالحتك-٥٦

 .شيوع الفوضى الفكرية وذيوع النظريات الكالمية وامتداد التحليالت-٥٧

 .تفاقم التفاوت الطبقي برعاية دستورية-٥٨

 .ات اإلحلادية املكتظة باإلسفافات العقدية واجلنسيةفبروز الثقا-٥٩

 .جلنوح حنو إبراز الذات وممارسة اهليمنةظهور ا-٦٠

 .انعدام ضوابط ممارسة احلرية مبفهومها السوي-٦١

 .اشتراء الرذائل بسبب اختالف النظرة ملفهوم األخالق وبواعث القيم-٦٢

 .إحالل املفاهيم الدميقراطية حمل املفاهيم اإلسالمية-٦٣

 .اندثار الثقافة اإلسالمية وبروز الثقافة العلمانية-٦٤

 .دميقراطية للعقوبة اإلهليةلاستحقاق األمة احلاكمة با-٦٥

 .انتشار العداوة والبغضاء بني صفوف املسلمني-٦٦

 .األسرة الواحدةيف االختالف والتفرق حىت -٦٧



 ١٧٣ 

 .إسناد األمر إىل غري أهله من الفسقة وارمني-٦٨

اإلعالمـي  التـأثري  مـن  التزوير هو السمة البارزة يف الدميقراطيـة ابتـداء   -٦٩
 .وانتهاء بشراء األصوات والتالعب ا

االستعالء الشخصي وإبـراز امليـزات وتزكيـة الـذات واحلـط مـن قيمـة        -٧٠
 .املرشحني اآلخرين وتسفيه آرائهم وذكر مثالبهم

تستمد الدميقراطية شرعيتها احلقيقية مـن مراكـز القـوى احلاكمـة سـواء      -٧١
 ...طبقة أو طائفة كانت طبقة أو حزبا أو عسكرا أو عائلة أو



 ١٧٤ 

  : الباب الثاني
وقفات مع اإلسالميين 

  الديمقراطيين
  :)عشرين وقفة على ملتويش(

  .وجها ٢٤والرد عليه من تغيري مفهوم الدميقراطية -١

 .وجها ٢١والرد عليه من : اخللط بني الدميقراطية والشورى-٢

 .وجها ٢٢والرد عليه من : إلزامية رأي األكثرية يف الشورى-٣

 .وجها ١١والرد عليه من : الشام طاعونرجوع عمر عن -٤

والرد عليـه مـن   " لو اجتمعتما يف مشورة ما خالفتكما"حديث -٥
 .وجها ١١

 .وجها ١٢األمر باتباع السواد األعظم والرد عليه من -٦

 .أوجه ١٠حتديد مدة اإلمارة والرد عليه من -٧

 .وجها ١٢ لفضول والرد عليه منحلف ا-٨

 .أوجه ٩والرد عليه من حلف خزاعة -٩

 .وجها ١٥عمل يوسف عند ملك مصر والرد عليه من -١٠

 .وجها ١٣بقاء النجاشي يف ملكه والرد عليه من -١١



 ١٧٥ 

 .وجها ١١ للدعوة والرد عليه من ينالربملان منرب عل-١٢

 .أوجه ٨د عليه من رالدميقراطية آلة ووسيلة وال-١٣

 .أوجه ١٠املصلحة املرسلة والرد عليه من -١٤

 .أوجه ٧والرد عليه من  االنتخاب شهادة-١٥

 .أوجه ١٠والرد عليه من " ارتكاب أخف الضررين -١٦

 .أوجه ١٠الدميقراطية مقاومة لالستبداد والرد عليه من -١٧

 ٧البديل عن الدميقراطية هي الدكتاتوريـة والـرد عليـه مـن     -١٨
 .أوجه

 .هأوج ٧والرد عليه من " ال بد للناس من عريف: "حديث-١٩

 ١١تقليد العلمـاء القـائلني بالدميقراطيـة والـرد عليـه مـن       -٢٠
 .وجها



 ١٧٦ 

  :الوقفة األولى
  تغيير مفهوم الديمقراطية

يقول اإلسالميون الدميقراطيون إن الدميقراطية آلـة الختيـار احلـاكم وحماسـبته     
  .على أفعاله وآلية الختيار النظم واملناهج املناسبة

إن جوهر الدميقراطية بعيدا عن التعريفـات  «: يقول الشيخ يوسف القرضاوي
مرهم وأن ال يفـرض  أواملصطلحات األكادميية أن خيتار الناس من حيكمهم ويسوس 

أخطـأ   إنعليهم حاكم يكرهونه أو نظام يكرهونه وأن يكون هلم حق حماسبة احلاكم 
ات أو منـاهج اقتصـادية أو   وحق عزلـه إذا احنـرف وأن ال يسـاق النـاس إىل اجتاهـ     

  .اهـ» اجتماعية أو ثقافية أو سياسية ال يعرفوا وال يرضون عنها

حنن حباجة وال شك إىل أن ندخل هنـا بعـض القـيم والتعـاليم     «: وقال أيضا
األمانـة   اإلسالمية كالشروط اليت ينبغي توفرها يف الناخب وهي شروط الشاهد من

 مـن  ترضـونَ  ممـن [ويقـول   ]مـنكُم  عـدلٍ  ذَوي واوأَشـهِد [ واالستقامة يقـول اهللا 
  .)١(اهـ» فأميا ناخب ال تتوفر فيه هذه الشروط يسقط حقه يف االنتخاب ]الشهداِء

فالدميقراطية آلية تضمن للشعب سيادته على «: ويقول الشيخ راشد الغنوشي
ون احلقـوق وتضـمن   صـ النظام السياسي وحتقق مجلة مـن املضـامني والقـيم الـيت ت    

  .)٢(اهـ» احلريات وحتصن الناس ضد اجلور واالستبداد

  :والرد عليه من أربعة وعشرين وجها

                                     
  .٢٤٥-٢٤١: السياسة الشرعية ص -١
 ٢٤١-٢٤٠السياسة الشرعية  -٢



 ١٧٧ 

  : الوجه األول
حقيقة شرعية يرجع فيها إىل الشرع وحقيقـة لغويـة يرجـع    : إن احلقائق ثالث

  .فيها إىل اللغة العربية وحقيقة عرفية يرجع فيها إىل عرف واضعيها

األمساء ثالثة أنـواع نـوع يعـرف حـده بالشـرع      : قال الفقهاء« :قال ابن تيمية
كالصالة والزكاة ونوع يعرف حـده باللغـة كالشـمس والقمـر ونـوع يعـرف حـده        

  .اهـ» ]بِالْمعروف وعاشروهنI :]بالعرف كلفظ القبض ولفظ املعروف يف قوله 

  :وقال سيد عبد اهللا بن احلاج إبراهيم يف املراقي

ــظ حم ــرعي واللفـ ــى الشـ ــول علـ   مـ
ــب   ــي ومل جيـ ــى اجللـ ــاللغوي علـ   فـ

  

ــريف    ــق العـــ ــن فمطلـــ   إن مل يكـــ
ــب    ــذي انتخ ــاز يف ال ــن ا ــث ع   حب

  

يف اللفـظ  ومل يكـن  مث إذا كان املخاطب الشارع « :وقال يف شرحه هلذا املوضع
مدلول شرعي أو كان وصرف عنه صارف محل على معنـاه العـريف العـام أي الـذي     

  .)١(اهـ» يتعارفه مجيع الناس

وإن مل يكن املخاطب به له مـدلول  «: مني بن أمحد زيدان اجلكينوقال حممد األ
شرعي أو صرف عنه صارف فيحمل على مطلق معنـاه العـريف الـيت يتعارفـه مجيـع      

  .)٢(اهـ» الناس

سلطة "أو " حكم الشعب"ضعيها أا اا أن تعريف الدميقراطية عند ونوقد قدم
  ." سانتأليه اإلن"أو " الشعب

 ومــن البليــة عــذل مــن ال يرعــوي     
 

ــاب مـــن اليفهـــم     عـــن غيـــه وخطـ
 

                                     
  ١/١١٠نشر البنو د  -١
وفـتح الـودود علـى مراقـي السـعود       ١/١٥٦وحنوه يف نثر الورود حملمد االمني الشنقطي ١٣٦: املراقي على املراقي ص - ٢

 .٤٩-٤٨: وإرشاد الفحول ص ٢١٣-١/٢٠٩واإلاج بشرح املنهاج للسبكي  ٥٠: د حيىي الواليت صحملم



 ١٧٨ 

  

إن الدميقراطية ليست مـا تفصـله أنـت علـى مقاسـك ، أو يفصـله غـريك ،        «
الدميقراطية منهج كامل لصياغة البناء االجتمـاعي ، إمـا أن تقبلـه وإمـا أن ترفضـه      

  وتبحث لك عن منهج آخر يولد لك مصطلحات أخرى تناسب عقيدتك ودينك 

تعـديل عليـه   وإذا جاز أن نقبل املصطلح مـع إجـراء بعـض ال   . وتارخيك وإنسانك 
فقـط  ) احلكـم اإلهلـي  (، وهـو  ) الثيوقراطيـة (ليناسب بيئتنا ، فماقولك يف مصـطلح  

سنستبعد منه احتكار رجال الدين للحكـم باسـم وصـاية السـماء علـى مـا عرفـه        
التاريخ الكنسي األوريب ويبقى لنا أا تعين جعل حكم اهللا هو املهيمن على البشـر  

حكـم  (تطيع أن نقول حينئذ أن جـوهر الدميقراطيـة   واحملدد لشريعة اتمع ، هل نس
إن الدميقراطية مـن اإلسـالم ، يصـح    : إنه بالقدر الذي تقول به ! هو اإلسالم ؟ ) اهللا

إن الدميقراطيـة والثيوقراطيـة   : أما حنـن فنقـول   ! ! القول إن الثيوقراطية من اإلسالم 
، وال يعنينــا أمرهــا كالمهــا مصــطلح أوريب النشــأة والتكــوين والتــاريخ والداللــة 

صكوك (كمسلمني ألن اإلسالم مل يعرف حكم طبقة رجال الدين كما مل يعرف يوماً 
كما مل يعرف الصراع بني الدولة املدنية والكنيسة أو بني الـدين والدولـة   ) الغفران

إمجاالً ألن اإلسالم كدين وتـاريخ وحضـارة خيتلـف عـن املسـيحية كـدين وتـاريخ        
ــة احملضــة-نــا وحضــارة ، ممــا يعــزز ل اخــتالف املصــطلحات الفكريــة  -بالبديهي

  .)١( ».والسياسية واملنهجية بني كال املنظومتني 

  : الوجه الثاين
هذا شيء خيايل ال وجود له إال يف أذهان قائليه واجلماعات اإلسـالمية يشـارك   
 بعضها يف اللعبة الدميقراطية منذ أكثر من ستة عقود ما رأينا عندهم هذا النـوع مـن  
الدميقراطية املؤسلمة بل يشـاركون يف نفـس الدميقراطريـة املوجـودة يف العـامل كلـه       

  .مببادئها املناقضة لإلسالم
                                     

 ٣١ص) ٥٨(جملة البيان العدد - ١



 ١٧٩ 

فالذين يقولون نأخذ الدميقراطية صورة سياسية ولـيس مـن   «: قال حممد قطب
الضروري أن نأخذ معها الرأمسالية اجلاحمة هم وامهون يف حماولـة فصـل وجـه هـذا     

أو هم يتحدثون عن شيء غري الدميقراطية الليرباليـة ال نعلـم   .. خرالنظام عن وجه آ
  .صورته على وجه التحديد

ومهما يكن من أمر فإن الدميقراطية الليربالية املوجـودة بالفعـل ال املتخليـة يف    
  .)١( ».األذهان هي هذه اليت حتتمي ا الرأمسالية وتلعب لعبتها من خالهلا

   :جمرد أمنية  ذا يتضح أا

ــاحبها  ــب هللا صـــ ــىن عجـــ   إن املـــ
 

ــاه     ــا متنـ ــرئ فيمـ ــف امـ ــل حتـ   لعـ
 

   

  :الوجه الثالث
  :هذه حيلة يف حتليل احلرام بتسميته بغري امسه

قال البخاري يف األشرية باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسـميه بغـري امسـه    
  .املعازف حترمي مث روى حديث

شديد على مـن يتحيـل يف حتليـل مـا     ويف هذا احلديث وعيد «: قال ابن حجر
همـا  موالعلة يف حتـرمي اخلمـر اإلسـكار ف    حيرم بتغيري امسه وأن احلكم يدور مع العلة

هـو أصـل أن   سـم قـال ابـن العـريب     كار وجد التحرمي ولو مل يسـتمر اال اإلس وجد
  .)٢(اهـ» األحكام إمنا تتعلق مبعاين األمساء ال بألقاا

يل مداره على تسمية الشـيء بغـري امسـه وعلـى     إن باب احل«: وقال ابن القيم
تغيري صورته مع بقاء حقيقته فمداره علـى تغـيري االسـم مـع بقـاء املسـمى وتغـيري        

                                     
 ٢٠٤: مذاهب فكرية معاصرة ص - ١
 ٣/٢٤٨٨فتح الباري  - ٢



 ١٨٠ 

ستحلوا احملرمـات  هؤالء من حيث ا وإمنا أيت –إىل أن قال  –الصورة مع بقاء احلقيقة 
:  -إىل قولـه   – هاء االسم ومل يلتفتوا إىل وجود املعـىن احملـرم وثبوتـ   مبا ظنوه من انتف

ن أميت اخلمر يسـموا بغـري   يشرب ناس مe عنه ) ٥٦٥٨(منها ما رواه النسائي
  .)١(اهـ وإسناده صحيح »امسها

  :الوجه الرابع
ال ميكن أن توجد يف الواقع دميقراطية سياسـية علـى النحـو الـذي ذكـروا دون      

 بواجلان) االجتماعيالتفكك (االجتماعي ب واجلان) الرأمسالية(اجلانب االقتصادي 
  )...اإلباحية واالحنالل اخللقي(األخالقي 

  :يقول حممد قطب

الليرباليـة   ةه االقتصـادي والدميقراطيـ  هـ الحنراف الذي يتخذ الرأمساليـة وج ا«
وجهه السياسي والتفكك االجتماعي وجهه االجتماعي هو أوال احنراف عن شـريعة  

بالقسـط وهـو مـن جهـة أخـرى احنـراف       اهللا ومنهجه املرتل إلصالح احلياة وإقامتها 
دعه يفعل ما يشاء دعـه ميـر مـن حيـث     (الفردية اجلاحمة اليت تريد أن تفعل ما تشاء 

االقتصاد صـورة الرأمساليـة وتأخـد يف االجتمـاع     يف هذه الفردية اجلاحمة تأخذ ) شاء
صورة اتمع املتفكك الروابط املنحل األخالق وهي احنرافات متناسقة بعضـها مـع   

  .عض متكاملة بعضها مع بعض وال ميكن فصل بعضها عن بعضب

فالذين يقولون نأخذ الدميقراطية صورة سياسية وليس من الضروري أن نأخذ 
معها الرأمسالية اجلاحمة هم وامهون يف حماولة فصل وجه من هـذا النظـام عـن وجـه     

ورته علـى  آخر أو هم يتحدثون عن شيء آخر غري الدميقراطية الليربالية ال نعلم صـ 
  .)٢(اهـ» ...وجه التحديد

                                     
 ٣٨٧-١/٣٨٦إغاثة اللهفان  - ١
 ٢٠٤: مذاهب فكرية معاصرة ص - ٢



 ١٨١ 

  :الوجه اخلامس
  :يف اإلسالم) الدميقراطية(هذا من ابتغاء سنة اجلاهلية 

ملحـد يف  : أبغض الناس إىل اهللا ثالثـة : قال eعن ابن عباس أن رسول اهللا 
  . )١(لب دم امرئ بغري حق ليهريق دمهاحلرم، ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية، ومط

  :تيميةقال ابن 

واملقصود أن من هؤالء الثالثة من ابتغى يف اإلسالم سنة اجلاهلية فسـواء قيـل   «
متبع أو مبتغ فإن االبتغاء هو الطلـب واإلرادة لكـل مـن أراد يف اإلسـالم أن يعمـل      

  .بشيء من سنن اجلاهلية دخل يف احلديث

ق الـيت  السنة هي العادة وهي الطريـ  جلاهلية كل عادة كانوا عليها فإنوالسنة ا
  .)٢(»تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو ال يعدونه عبادة

وسنة اجلاهلية اسم جنس يعم مجيـع مـا كـان أهـل اجلاهليـة      «: قال ابن حجر
  .)٣(اهـ» يعتمدونه

  :الوجه السادس
املذموم على حد قول الشيخ علي بلحاج ألن الـذي يتـرك    من التسولإن هذا 

إىل الدميقراطيـة الغربيـة متسـول بعـد أن أغنـاه اهللا       الدعوة لتطبيق شرع اهللا ويدعو
  .بشرعه عن شرع غريه

وهذه املسألة حتتاج إىل بيان يف زماننا لغفلة الناس عن هذه «يقول علي بلحاج 
القاعدة العظيمة ألن العمل بالدميقراطية يف بالد املسلمني هو لون من ألوان التسول 

                                     
  ).٦٨٨٢(البخاري  - ١
  ١/٢٥٤اقتضاء الصراط املستقيم  - ٢
 ٣/٣٠٥٣فتح الباري  - ٣



 ١٨٢ 

يف هذا القانون كـاألفراد واألشـخاص سـواء     واألمم واجلماعات: املذموم إىل أن قال
رب تـ بسواء فاألمة اليت لديها ثروة معنوية طائلة أو اليت متلك تراثا حضاريا خصـبا تع 

أمة غريبة إذا نسيت ما لديها من كنوز وما تقتين من مصادر الغـىن املـادي واألديب مث   
هـذه األلـوان   حاولت االلتحاق جببهة شرقية أو جبهة غربية أو اصطبغت بلون مـن  

 صـبغةَ [أن شرفها اهللا بصـبغة واحـدة    داليت تلقب حينا باليمني أو حينا باليسار بع
اللَّه نمو نسأَح نم ةً اللَّهغبص نحنو ونَ لَهابِد١(اهـ» ] )١٣٨( ع(.  

  : وقال الشيخ الغزايل

وكـان لديـه يف   فقد اتفق أصحاب الفطر السلمية على أن اإلنسان إذا تسول «
سلك فـإذا احتـرف التسـول    وطار شاذ املبيته ما يكفيه ويغنيه فهو شخص غريب األ

  .)٢(اهـ» مع وجود ما يكفيه يقينا وما يغنيه فهو شخص مريض يستحق العقاب

  :الوجه السابع
لقد ى اإلسالم عن املصطلحات املشبوهة اليت هلـا معـىن خمالفـا للشـرع وإن     

  .الكان هلا معىن آخر مقبو

 واسـمعوا  انظُرنـا  وقُولُـوا  راعنـا  تقُولُـوا  لَـا  َآمنـوا  الَّـذين  أَيهـا  يا[: Iقال 
رِينلْكَافلو ذَابع يمالبقرة( ] )١٠٤( أَل(.  

اللفظ كان بلسان اليهـود سـبا    أن هذا النهي عن ذلك ووجه« :قال الشوكاين
ويف ذلك دليل أنه ينبغـي جتنـب   : إىل أن قال.. قيل إنه يف لغتهم مبعىن امسع ال مسعت

األلفاظ املتحتملة للسب والنقص وإن مل يقصد املتكلم ا ذلك املعىن املفيد للشـتم  
  .)٣(اهـ» سدا للذريعة ودفعا للوسيلة وقطعا ملادة املفسدة

                                     
 ٩: الدمغة القوية لنسف عقيدة الدميقراطية ص - ١
 ١/٢١٦" خطب الشيخ الغزايل - ٢
 ١٢٥-١٢٤: فتح القدير ص - ٣



 ١٨٣ 

ال يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربـك  : قال eوعن أيب هريرة أن رسول اهللا 
أمـيت وليقـل فتـاي وفتـايت     عبـدي  واسق ربك وليقل سيدي موالي وال يقل أحدكم 

  .)١(وغالمي

  :وقال الشيخ أبو بصري

وإذا كان األمر ذه األمهية وهذا اجلد مع كلمات كالكرم وعبدي وأمـيت وريب  «
وىل أن يأيت النهي عن استخدام كلمات ومصـطلحات ظاهرهـا   فمن باب أ.. وغريها

وباطنها شر حمض تعترب شارات وعناوين ملذاهب ومناهج كفرية باطلة مـا أنـزل اهللا   
واالشـتراكية والقوميـة والوطنيـة واإلنسـانية     " الدميقراطيـة "ا من سلطان ككلمـة  

رين بصيغة االستشـهاد  اليت باتت تالك على ألسنة كثري من املثقفني املعاص.. وغريها
واملدح من دون أن جيدوا يف أنفسهم مثقال ذرة من حرج أو يتنبهوا إىل درجة خمالفتها 

  .)٢(اهـ» لثوابت هذا الدين

  :الوجه الثامن
 واإلسـالم وذلـك مسـتحيل ألمـا طرفـا     هذه حماولة للخلط بني الدميقراطيـة  

  .يف بعض اجلزئيات انقيض يف املسائل اجلوهرية وإن اتفق

ــة يف نظــر  «: قــال الشــيخ حممــد قطــب هــذا هــو اإلســالم وهــذه الدميقراطي
اإلسالم،ومن مث فال سبيل إىل مزج اإلسـالم بالدميقراطيـة وال سـبيل إىل القـول بـأن      
اإلسالم نظام دميقراطي أو أنه يتقبل النظام الدميقراطي أو يسـايره ـرد وجـود شـبه     

  !!.عارض يف بعض النقاط

ارض بني الدميقراطية واإلسالم يف احلقوق والضمانات ويف إن هذا االلتقاء الع
  :مبدأ الشورى ال جيوز أن ينسينا حقيقتني مهمتني

                                     
  )٢٢٤٩(ومسلم ) ٢٥٥٢(البخاري  - ١
 ٣٩: حكم اإلسالم يف الدميقراطية ص - ٢



 ١٨٤ 

أن نقـرن النظـام    –مـن الوجهـة العقديـة     –أنه ال ينبغي لنـا   :احلقيقة األوىل
ام الرباين بأن نقول إنه حيمـل  نظالرباين إىل نظام جاهلي فضال عن أن حناول سند ال

  :-إىل أن قال -ء مع النظام اجلاهليط التقاانق

ض النقـاط ال جيـوز أن ينسـينا    أن هذا الشبه العارض يف بعـ  :واحلقيقة الثانية
ق الضخم يف القاعدة، إن القاعدة الـيت يقـوم عليهـا اإلسـالم ختتلـف اختالفـا       الفر

  .جذريا عن القاعدة اليت تقوم عليها الدميقراطية

ك وحتكم شريعة اهللا عنوانا على التوحيـد  يف اإلسالم يعبد اهللا وحده دون شري
ويف الدميقراطية يعبد غري اهللا وحتكم شرائع البشـر عنوانـا    ،وحتقيقا له يف عامل الواقع

على عبادة غري اهللا وتوكيدا هلا يف عامل الواقع، ويف اإلسالم يزكـى اإلنسـان ليحـتفظ    
» بط أسـفل سـافلني  بإنسانيته يف أحسن تقومي، ويف الدميقراطية ينكس اإلنسـان فيهـ  

  .)١(اهـ

إن احلكـم اإلسـالمي لـيس حكمـا دميقراطيـا ال      « :ويقول حممد يوسف موسى
  .)٢(اهـ» مبفهوم الدميقراطية عند اإلغريق القدامى وال مبفهومها املعاصر

فـاحلكم الدسـتوري يعطـي حـق     «: الشيخ عبد الغين بن حممد الرحال ويقول
وأمـا يف النظـام اإلسـالمي فاحلاكميـة هللا      احلاكمية للشعب من خالل الس النيايب

ذاك من وضع البشـر وهـذا منـهج     كما هو معلوم وال لقاء البتة بني هذين املنهجني
فهـذا  نازل من رب البشر وال أعلم كيف يقع هذا االضطراب يف القضايا الرئيسية 

مي فاحلاكمية يف النظـام اإلسـال  : "األستاذ فتحي يكن يقول بقولنا ويقرر ذلك بقوله
  .)٣(اهـ» "ن يف النظام الدميقراطيشعب كما الشأليست لل

ــا يــرى     ــه م ــدرك بعيني ــرء مل ي   إذا امل
 

ــا    ــي والبصــراء فم ــني العم ــرق ب   الف
 

                                     
 ٢٥٢-٢٥١: مذاهب فكرية معاصرة ص - ١
 .٢٤٥: نظام احلكم يف اإلسالم ص -٢
لألسـتاذ فتحـي يكـن     ١٥: ، وانظر اإلسالم فكرة وحركة وانقالب ص٢٤٦-١/٢٤٥اإلسالميون وسراب الدميقراطية  -٣

 .طبعة مؤسسة الرسالة



 ١٨٥ 

  :الوجه التاسع
 احلركةهذا حتقيق للمخططات األمريكية الرامية إىل إشراك طوائف معينة من 

  .اإلسالمية يف الدميقراطية الغربية لتفكيك اإلسالميني

وقد نشرت الواليات املتحدة األمريكية تقريرا بعنوان قلوب وعقول ودوالرات 
  ١٤٢٧حمرم  ٢٢١وجاء يف جملة البيان العدد 

يبدو أن التقرير يسعى لالستفادة من اخلربة األمريكية يف التعامـل مـع احلركـة    
صدام "احلركة اإلسالمية عن طريق ما أطلق عليه بوش  قلب طريق لكسر ،الشيوعية

داخـل العـامل اإلسـالمي ولـيس بينـه وبـني العـامل الغـريب كمـا طـرح           " حلضاراتا
تتـبىن الفهـم املتشـدد    ال وذلك عن طريق دعم التيارات املعتدلـة الـيت   " هنتنجتون"

للدين اإلسالمي باملعايري الغربية فهي تيارات بينها وبني العامل الغريب قيم مشـتركة  
اإلنسان كمرجعيـة مطلقـة واحلريـات املدنيـة     مثل الدميقراطية وحقوق املرأة وحقوق 

والدينية أي أن التيارات املعتدلة اليت تسـعى أمريكـا لـدعمها أو استنسـاخها هـي      
ألساسـية  من الوحي مرجعيتـه ا  الذي ال جيعل" اإلسالم األمريكي"تيارات تعرب عن 

  .ته الواقع املتغري وضغوطاتهيعيف الفهم وإمنا جيعل مرج

ث عـن  دراكز األحباث الغربية مئات الدراسات اليت تتحـ ولدينا على مواقع م
اليت تتبناها أمريكـا لكسـب   " ةاالستراجتية االتصالي"دعم اإلسالم املعتدل كجزء من 

  .العقول والقلوب

  :الوجه العاشر
  :هذه ازامية أمام الغرب الكافر

لقرن انعكست هـذه  اوعندما ازم املسلمون يف هذا «: قال عبد الغين الرحال
اهلزميـة علـى توجهـام وطريقـة تفكريهــم وأصـبح كـثري منـهم يتقمصـون منــهج         
املنتصرين وهم الغرب ظنا منهم أم بذلك سيستعيدون ما فقدوه من ايار اخلالفة 
وانسحاب حياة املسلمني من شـرع اهللا ومـع غيـاب التصـور السـليم ملعاجلـة هـذه        



 ١٨٦ 

فة اإلسالمية انعقد أمل كبري من اإلسالميني على األوضاع املستجدة بعد سقوط اخلال
يابية ظانني أم من خـالل  امتطاء املنرب الدميقراطي ودخول االنتخابات واالس الن

تطيعون حتكيم شرع اهللا تعاىل وهم بذلك الفعل كاملسـتجري مـن الرمضـاء    ذلك يس
ياسـي لـدى   بالنار ومما يؤسف له حقا أن هذا التوجه قـد حتـول إىل منـهج عمـل س    

  .)١(اهـ» أولئك املسلمني

إا اهلزميـة الداخليـة تنـدس إىل أفهامنـا دون أن      «:ول الشيخ حممد قطبيقو
حنس وجتعلنا نعتقد أن النظام الرباين يف حاجـة إىل دفاعنـا حنـن عنـه وتربيـره كمـا       
 جتعلنا نعتقد أننا منتدح النظام الرباين بأن نقول للناس إنه حيتوي على الفضائل اليت

هلزميـة الـيت أصـابت املسـلمني يف مواجهـة      احتتوي عليها النظم السائدة اليوم إـا  
ر املتغلب الذي غلب على بالد اإلسالم وما كانت لتوجد يف نفوسنا لو فالغرب الظا

 وأَنتم تحزنوا ولَا تهِنوا ولَا[ا اهللا نأننا واثقون يف نفوسنا مشتغلون باإلميان كما وجه
نَالْأَعإِنْ لَو متكُن نِنيمؤ١٣٩( م( [.  

اهلزمية اليت نشأت يف احلقيقة مـن اخلـواء الـذي أصـاب املسـلمني يف القـرون       
اهلزمية العسكرية أمام الغـرب كـان    تفلما جاء.. اخلواء من حقيقة اإلسالم.. األخرية

 –بـهروا  كالضربة القاضية اليت رت املهزومني وهزم من األعماق ومـا كـانوا لين  
  .لوال ذلك اخلواء الداخلي من حقيقة اإلسالم –رغم اهلزمية العسكرية 

إنه ال ينبغي لنا مـن الوجهـة العقيديـة أن نقـرن اإلسـالم إىل اجلاهليـة يف أي       
 يبغـونَ  الْجاهليـة  أَفَحكْم[لنا كما قال اهللا يف كتابه املرتل قصورة من صورها إال إذا 

نمو نسأَح نم ا اللَّهكْممٍ حقَوونَ لنوق٢(».] )٥٠( ي(.  

ــل   ــبح ليـ ــذا الصـ ــت هـ ــبين قلـ   وهـ
 

  أيعمــــى العــــاملون عــــن الضــــياء 
 

                                     
 ١/٧١اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١
 ٢٥٢-٢٥١: مذاهب فكرية معاصرة ص - ٢



 ١٨٧ 

  :الوجه احلادي عشر
  .هذا يؤدي إىل لبس احلق بالباطل وتضليل عامة الناس

يقول البعض عندما تواجههم حبقيقة الدميقراطية ومـا يترتـب   « :و بصريبقال أ
حنـن إذ نسـتخدم كلمـة الدميقراطيـة إمنـا      يقولون عليها من مزالق وخمالفات شرعية 

نستخدمها كمصطلح فقط وأحيانا نستخدمها ونريد منها املعاين الـيت ال تتغـاير وال   
املعاين واملبـادئ املغـايرة    تتعارض مع تعاليم اإلسالم كما وأننا ال نريد باستخدامها

  .كم عن الدميقراطيةثلإلسالم واليت تشريون إليها عند حدي

  :وهذا قول باطل ومردود على أصحابه وذلك من أوجه

ومنـها   ،منها ال توجد دميقراطية من دون هذه املبادئ واألسس اليت تقدم ذكرهـا 
أن هذا القول يف الغالب يراد منه تضليل الناس وتلبيس احلق عليهم ليسـهل علـى   

  .)١(اهـ» دعاة الدميقراطية مترير باطلهم وأفكارهم الدميقراطية املغايرة لشرع اهللا

  :الوجه الثاين عشر
رب لكنه سيجر حتما إىل تشـبه كلـي بتلـك    غإن هذا شبه جزئي بدميقراطية ال

  .باطلةالدميقراطية ال

  : قال ابن تيمية

وذلك أن اهللا تعاىل جبل بـين آدم بـل سـائر املخلوقـات علـى التفاعـل بـني        «
ألخالق والصفات أمت كان التفاعل يف ا الشيئني املتشاني وكلما كانت املشاة أكثر

ن بـني  يتميز أحدمها عن اآلخـر إال بـالعني فقـط وملـا كـا      حىت يئول األمر إىل أن ال
  .)٢(اهـ» ..س اخلاص كان التفاعل فيه أشداإلنسان مشاركة يف اجلننسان وبني اإل

                                     
 ٣٣: حكم الدميقراطية ص - ١
 ١/٥٤٧اقتضاء الصراط املستقيم  - ٢



 ١٨٨ 

  :الوجه الثالث عشر
  :هذا تبديل لألمساء وهو ال يغري شيئا من األحكام

ولو أوجب تبديل األمساء والصور تبـدل األحكـام واحلقـائق    « :قال ابن القيم
لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضـمحل اإلسـالم وأي شـيء نفـع املشـركني      
تسميتهم أصنامهم آهلة وليس فيها شيء مـن صـفات اإلهليـة وحقيقتـها؟ وأي شـيء      

حقيـق أن  فهـؤالء كلـهم   : نفعهم تسميتهم اإلشراك باهللا تقربا إىل اهللا؟ إىل أن قـال 
 مـن  بِهـا  اللَّـه  أَنـزلَ  مـا  وَآبـاؤكُم  أَنـتم  سميتموها أَسماٌء إِلَّا هي إِنْ[: يتلى عليهم

لْطَان١(اهـ» ]س(.  

  : بن بازاقال الشيخ 

وقد زعم املشركون أم قصدوا بعبادة األنبياء والصاحلني واختـاذهم األصـنام   «
فـرد   Iواألوثان آهلة مع اهللا زعموا أم إمنا أرادوا بذلك القربـة والشـفاعة إىل اهللا   

 يـنفَعهم  ولَا يضرهم لَا ما اللَّه دون من ويعبدونَ[ Uبقوله اهللا عليهم ذلك وأبطله 
 في ولَا السماوات في يعلَم لَا بِما اللَّه أَتنبئُونَ قُلْ اللَّه عند شفَعاؤنا هؤلَاِء ويقُولُونَ
  .)٢(اهـ» ] )١٨( يشرِكُونَ عما وتعالَى سبحانه الْأَرضِ

  :الوجه الرابع عشر
  :هذا ممنوع سدا للذريعة

وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله املشركون من العبـادات  ..« :قال ابن تيمية
وحنوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهي املؤمنون عن ظـاهره وإن مل يقصـدوا بـه    

  .)٣(اهـ» قصد املشركني سدا للذريعة وحسما للمادة

                                     
 ٣/١٣٠إعالم املوقعني  - ١
 ٣/٣٨جمموع فتاوي ابن باز  - ٢
 ١/٢٢٠اقتضاء الصراط املستقيم  - ٣



 ١٨٩ 

ويف العامل اإلسالمي كتاب ومفكرون ودعاة خملصون «: وقال الشيخ حممد قطب
  .ن نأخذ ما فيها من خري ونترك ما فيها من شروروون يف الدميقراطية يقولخمدوع

حلل اخللقي والفوضى  وال نبيح اإلحلاد وال نبيح التيقولون نقيدها مبا أنزل اهللا
  !!.إا ستكون اإلسالم.. اجلنسية إا إذن لن تكون الدميقراطية

إن الدميقراطية هي حكم الشعب بواسطة الشعب إـا تـويل الشـعب سـلطة     
هي الدميقراطيـة الـيت تقـوم    تكون ألغي هذا األمر أو قيد بأي قيد فلن  فإنالتشريع 

  .اليوم ذا االسم

نريد أن حنكم مبا أنـز اهللا وال يكـون للشـعب    : واسألوا الدميقراطيني قولوا هلم
إمجـاع مـن   أو إال فيما ليس فيه نص من كتاب أو سـنة  وال ممثليه حق وضع القوانني 

علماء املسلمني، قولوا هلم نريد أن نلزم املرأة باحلجاب ومننـع التـربج ومننـع العـري     
اسـألوهم  . على الشواطئ ويف الطرقات نريد يف الوقت ذاتـه أن نكـون دميقـراطيني   

  !!.وانظروا ماذا يقولون

حلرية الشخصية لألفـراد فمـن شـاء أن    سيقولون إن الدميقراطية ال تتدخل يف ا
هو حر، ومـن شـاءت أن   فيرتد عن دينه فهو حر ومن شاء أن يتخذ صديقة أو خليلة 

تكشف عن صدرها أو ظهرها أو ساقيها فهي حرة ومن شاءت أن ختون زوجها فهي 
  .حرة ما مل يشتك الزوج

  .اسم غري الدميقراطية.. سيقولون احبثوا عن اسم آخر ملا تريدون

 ذا كان كذلك فلماذا نصـر حنـن علـى تسـمية نظامنـا الـذي نريـده باسـم        فإ
  .)١(!!.الدميقراطية، ملاذا ال نسميه اإلسالم؟

                                     
 ٢٥٤-٢٥٣: مذاهب فكرية ص - ١



 ١٩٠ 

  :الوجه اخلامس عشر
هذا خمالف للواقع فإنكم شـاركتم يف الدميقراطيـة ومل تضـيفوا إليهـا أي قـيم      

  .تغريوا فيها أي تغيريومل إسالمية 

  :قال أبو بصري

درك أن املمارس على أرض الواقع مـن قبـل اإلسـالميني    بشيء من التأمل ن«
ننـا جنـدهم ميارسـون الدميقراطيـة     أالربملانيني هو خمالف متاما ملا زعموا وقالوا حيث 

ا مببادئها وأسسها اآلنفة الذكر يف أول حبثنـا  ولشرع اهللا تعاىل، ميارساملغاير مبعناها 
لسان احلال وواقعهم العملي  هزعمهم يردهذا وبالتايل ال قيمة البتة ملا زعموا ما دام 

  .)١( ».املمارس يف أرض الواقع

  :الوجه السادس عشر
يع اإلسالم للدميقراطية ومن الوجهة التارخيية البحتة فاإلسـالم  وهذه حماولة لتط

  .سابق على الدميقراطية فهو األصل ال الفرع

  :قال الشيخ حممد قطب

ــرن اإلســالم إىل   « ــة ال جيــوز أن نق ــة البحت ــة التارخيي ــا مــن الوجه ــى أنن عل
الدميقراطية وهو سابق على تلك الدميقراطية بأكثر من ألف عام إمنا ينبغي إذا أردنـا  
أن نقول إن الدميقراطية هي اليت حتمل بعض املشابه من اإلسالم يف بعض النقاط ال 

قراطية فالالحق هو الذي يلحق بالسابق شابه من الدميمأن اإلسالم هو الذي حيمل 
  .)٢(»يف عرف التاريخ

                                     
 ٣٤: حكم الدميقراطية ص - ١
 ٢٥٣-٢٥٢: مذاهب فكرية ص - ٢



 ١٩١ 

  :الوجه السابع عشر
إذا قمتم بإدخال القيم اإلسالمية على الدميقراطية فهذه مل تعد الدميقراطية بـل  

  .هي شيء آخر فليبحثوا له عن اسم يطابقه

   :قال أبو بصري

وال حتلل احلرام وحتـرم  أن هذه الدميقراطية كما زعموا اليت ال ختالف شرع اهللا «
دميقراطيـة   –لني ـا  ئيف عرف املؤسسني هلا والقـا  –احلالل فهي بذلك مل يعد امسها 

هم عليه عن اسم آخر غـري الدميقراطيـة وال أظـن اللغـة العربيـة لغـة       وليبحثوا ملا 
القرآن الكرمي قد خلت من املفاهيم و املصطلحات اليت تغنينا عن اسـتخدام كلمـة   

  .)١( ».ةالدميقراطي

  :الوجه الثامن عشر
ليس املهم اآلن ما ستفعلونه من تعـديالت يف النظـام الـدميقراطي يف مرحلـة     
التمكني إمنا املهم اآلن احلكم على الدميقراطية اليت يطبقها الطواغيت يف دول العامل 

  .وتلك هي الدميقراطية الغربية ياإلسالم

  :قال أبو حممد املقدسي

لكـن املهـم مـا هـي     .. وتتومهونـه ترقعونـه  مـا  وأنـتم   هنـ ليس املهم ما تعنو«
الدميقراطية اليت يطبقها الطاغوت ويدعوكم للدخول فيها وجتـري االنتخابـات مـن    

  .)٢( »..أجلها ويكون التشريع واحلكم الذي ستشاركون فيه وفقا هلا

                                     
 ٣٣: حكم الدميقراطية ص - ١
 ٣١: الدميقراطية دين ص - ٢



 ١٩٢ 

  :الوجه التاسع عشر
أن هذه الدميقراطية املعدلة ستؤدي إىل شغل املسلمني عـن املطالبـة بشـرع اهللا    

  .إذا أكل اإلنسان طعاما رديئا فسيمنعه من تناول الطعام اجليدكما 

 tالشرائع هي غذاء القلوب وقوا كما قـال ابـن مسـعود    «: قال ابن تيمية
  .)١(»هللا هي القرآنته وإن مأدبة اإن كل آداب حيب أن تؤتى مؤدب«ى مرفوعا ويرو

ومن شأن اجلسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغىن عن طعـام آخـر   
م ورمبا ضره أكله أو مل ينتفـع بـه ومل يكـن    إن أكل منه إال بكراهة وجتش حىت ال يأكله

هو املغذي له الذي يقيم بدنه فالعبد إذا أخـذ مـن غـري األعمـال املشـروعة بعـض       
شروع وانتفاعه به بقدر مـا اعتـاض مـن غـريه خبـالف مـن       حاجته قلت رغبته يف امل

صرف مته ومهه إىل املشروع فإنه تعظم حمبتـه لـه ومنفعتـه بـه يـتم دينـه ويكمـل        
  .»إسالمه

  :نالوجه العشرو
  :وتية احلاكمةغيف هذا مداهنة لألنظمة الطا

  :يقول عبد الغين الرحال

: Iادنـه ويداهنـه قـال    ط اإلسالمي أن يتعامل معه ويهيود الطاغوت من اخل«
وال شك ان فرصة االس النيابيـة هـي أسـنح الفـرص      ]ودوا لو تدهن فيدهنون[

لتحقيق هذه الغاية الـيت يرمـي إليهـا الطـاغوت لـذلك فإنـه يسـهل لإلسـالميني         
املشاركة فيها ولكن بقدر حيقق هدفه وحيول يف نفس الوقت دون حتقيق أهدافهم وقد 

                                     
 ١/٥٥٥واحلـاكم   ٢٣٥٦واحلديث أخرج املرفوع  منه البيهقـي يف الشـعب    ٥٤٣-١/٥٤٢اقتضاء الصراط املستقيم   -١

  ١/٦٥وضعفه الذهيب وفيه إبراهيم بن مسلم أبو إسحاق اهلجري وهو ضعيف انظر امليزان 



 ١٩٣ 

إىل اآلن أميا إجادة وقـد مـر علـى بـدئها مـا يزيـد علـى        أجاد الطاغوت هذه اللعبة 
  .)١( »!!اخلمسني عاما يف الوقت الذي مل يتنبه كثري من اإلسالميني إىل ذلك

  :الوجه الواحد والعشرون
إن مشاركتكم هذه تعين االعتراف بالقوانني املعمول ا الـيت حتكـم بغـري مـا     

  .وامليسرأنزل اهللا وحتل احملرمات كالربا واخلمر 

تسـاهم األحـزاب السياسـية يف تكـوين     : من دستور موريتانيـا  ١١ففي املادة 
تتكـون األحـزاب واجلمعيـات السياسـية ومتـارس      . اإلدارة السياسية والتعبري عنـها 

  .شرط احترام املبادئ الدميقراطية ةنشاطها حبري

جمرد االعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكـم مـن صـنع    «: يقول سيد قطب
 اهللا هو بذاته خروج من دائرة اإلسالم هللا فاإلسالم هللا هو توحيد الدينونة لـه دون  غري
  .)٢(»سواه

  ::ويقول أبو بصري

من لوازم وشروط تشكيل األحزاب أيا كانت هوية هذه األحزاب وانتمائها يف 
ظل األنظمة الدميقراطية االعتراف والرضا باللوائح الكفرية للحكومة الكافرة الـيت  

ة وجود األحزاب وفق قوانينها الباطلة وأي حزب يريد أن يشارك يوتقنن عمل تنظم
األحزاب األخرى معمعة االنتخابات والتسلق إىل السلطة عـن طريـق الدميقراطيـة    

االلتزام ذه القوانني اليت تسمى بقانون و على  جيب عليه أوال أن يوقع على املوافقة
ا متلي عليـه هـذه القـوانني قبـل الوصـول إىل      األحزاب كما عليه أن يوافق ويلتزم مب

  .)٣(احلكم كذلك جيب عليه االلتزام ا بعد التمكني والوصول إىل احلكم

                                     
 ٣٩٦-١/٣٩٥اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١
  ٢/٥٢: طريق الدعوة - ٢
 ٦٢راطية هامش حكم الدميق - ٣



 ١٩٤ 

  :الوجه الثاين والعشرون
  :ليس يف الدميقراطية خري حيتاج إليه النظام اإلسالمي

إننا ال : كثريا ما حيدث أن يقول بعض الناس :يقول الشيخ حممد شاكر شريف
  املذكور واملوجود فعـال يف الـدول  ه ال توجد دميقراطية يف اإلسالم ذا املعىننشك بأن

النصرانية وغريها من ملل الكفر مث يضيفون إىل هذا القول قوهلم ولكننا وجـدنا يف  
الدميقراطية بعض العناصر الطيبة مثل حق الشعوب يف اختيار حاكمهم ومساءلتهم 

اء آرائهم إن كان األمر كذلك فمـا الـذي مينـع    مبا مينع من استبدادهم وحقهم يف إبد
  !.من أن نأخذ من الدميقراطية ما فيها من خري وندع من فيها من شر؟

والسؤال على هذا النحو يدل علـى تلـك األميـة الشـرعية املتفشـية يف األمـة       
  :وخاصة فيما يتعلق بالفقه الشرعي السياسي، واجلواب يتلخص فيما يلي

أصول الدميقراطية وجذورها إمنا هـي أصـول وجـذور     قد ذكرنا من قبل أن-١
إحلادية كفرية فما معىن أن ندع ما فيها من الشر؟ معناه أن نترك هذه األصـول  

كنا سوف نترك أصول الدميقراطية فهل  اوبالتايل ما نتج عنها أو تفرع منها وإذ
إذا و! ميكن أن نقول عن نظام ليس فيه أسس الدميقراطية أنه نظـام دميقراطـي؟  
  !.كان األمر كذلك فلماذا إذن اإلصرار على التمسك بلفظ ال حقيقة له؟

قد ذكرنا أيضا من قبل أنه يف ظل النظام الدميقراطي ال ميكن الفصل بـني  -٢
 .ما يظن أنه حسن وبني ما هو خبيث ألن اجلميع يصدر عن أساس واحد

شـيء مـن اخلـري     –أو يف غريها من النظم  –مث نقول وهل يف الدميقراطية -٣
هل األمة الـيت  ! ينقصنا حىت يقال نأخذ ما فيها من خري وندع ما فيها من شر؟

حتتـاج يف   )١١٠آل عمـران  ( ] للناسِ أُخرِجت أُمة خير كُنتمU: ]قال فيها 
عنـد أمـم الكفـر      مـا شيء من نظامها السياسي الذي هو جزء مـن دينـها إىل  

 .والضالل؟



 ١٩٥ 

ها كل مسلم أن ديننا مل يترك بابا من أبـواب  إلسالم اليت يعتقدإن من عقيدة ا
إنـه  e ا عليه ومل يترك بابا من أبواب الشر إال وحذرنا منه كما قـال  ناخلري إال ودل

ه هلم وينذرهم شـر  لممل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يع
  .)١(ما يعلمه هلم

بعـد ذلـك أن يقـال إن يف النظـام الـدميقراطي       –فهل يسوغ يف عقيدة املسلم 
فـنحن يف حاجـة إىل    ري تنقص النظام اإلسالمي ومـن مث عناصر طيبة أو نوعا من اخل

  !.استعارا منه وتطعيم النظام اإلسالمي ا؟

كـل شـيء حـىت أدب قضـاء      علمهـم لقد بلغ من عناية الـدين باملسـلمني أن   
م السياسي غري كاملة حىت حنتـاج  فهل ميكن أن تكون اهلداية يف جمال النظا )٢(احلاجة

  .ىل غرينا؟إ

إن من املقاصد األساسية يف شريعة اإلسالم إقامـة دولـة علـى أسـاس اإلميـان      
وتنظيمها تنظيما دقيقا حمكما وصحيحا يكفل اخلري كله واحلق كله والعدل كله لكل 

اخلـري  مـن  فهل ميكن أن يقال إن هنالك عناصـر  من أظلتهم راية الدولة اإلسالمية، 
ادها مـن أمـم   ريالزمة لدولة اإلميان مل تأت يف شريعة اإلسالم وحنن يف حاجة إىل است

  !.الكفر والضالل؟

نأخذ ما فيه من خري وندع ما فيه من شر هو مـا كـان   : إن ما ميكن أن يقال فيه
رب املعملية أو ما كـان مـن   من قبيل املخترعات اليت بنيت على االكتشافات والتجا

قبيل األمور املباحة اليت تركها اهللا لنا لنجتهد فيها وفق ظروف العصر ومصاحل األمة 
ية أو إرشاد فال خري إال فيـه ولـيس   اأما ما جاء فيه من اهللا ورسوله أمر أو ي أو هد

  .)٣(»يف غريه خري حنتاج إليه

                                     
  عن عبد اهللا بن عمرو) ١٢/٣٣٣(صحيح مسلم  - ١
  )٢٦٢(صحيح مسلم : انظر - ٢
 ٤٥-٤٢حقيقة الدميقراطية  - ٣



 ١٩٦ 

  :الوجه الثالث والعشرون
  :ة النظام اإلسالميهذا قطع طريق على عود

إن األنظمة احلاكمة املستبدة اجلائرة تفقد رويدا رويدا قوا ووالء شـعبها هلـا   «
النكشاف أمرها، وتتلفت الشعوب املسلمة ميينا ويسارا فال جتد ملجأ تلجأ إليـه إال  
اإلسالم ومن هنا تنشأ الصحوة اإلسالمية اليت تتنامى شيئا فشيئا وتصبح هي البديل 

هلذه األنظمة املستبدة اجلائرة اليت ليس بينها وبـني اإلسـالم إال نسـب مـزور      املنتظر
وعندما تقوى هذه الصحوة وتصل إىل الدرجة اليت تصبح فيها مصدر ديـد لثبـات   
النظام املستبد واستقراره مما يعين قرا من استالم أزمـة احلكـم هنـا تظهـر الشـفقة      

اطيــة فتنــدد بالنظــام الظــامل وتطالــب والرمحــة الكاذبــة مــن تلــك الــدول الدميقر
للصـحوة التعـبري عـن نفسـها وتعطـيهم حـق        –بالدميقراطية اليت تتيح يف زعمهم 

ألمر إمنا هو قطع الطريق على العـودة  االوجود الرمسي املعترف به ولكن حقيقة هذا 
إىل النظام اإلسالمي ويكون هذا الذي قالوه مبثابة إعطاء جرعـة مقويـة هلـذا النظـام     

  .ملستبد بعدما أوشك على السقوطا

وقد تكون الصحوة راشـدة فتنتبـه هلـذه األالعيـب وال تنخـدع ـا ومتضـي يف        
  .إىل ما ترجوه –بإذن اهللا  –طريقها الصحيح فتصل 

ل هذه األالعيب فتقع يف الفخ وتردد نغمة وقد تكون الصحوة غري مستبصرة ملث
املطالبة بالدميقراطية وحينئذ يعطوا بعض الفتات ولكن بعد أن تكون قد خسرت 

بل رمبا تكون قد خسرت كل شـيء فبعـد أن كانـت احلركـة      العملالكثري مبثل هذا 
 –باسـم الدميقراطيـة    –الوحيدة الـيت تقـود الشـعب قبلـت أن ينشـأ إىل جوارهـا       

أخرى غري إسالمية وبـذلك تكـون قـد تراجعـت إىل الـوراء سـنوات بـل         حركات
  .)١(»عشرات

                                     
 ٤٧-٤٦: حقيقة الدميقراطية ص -١



 ١٩٧ 

  :الوجه الرابع والعشرون
كهما يف بعـض النـواحي اآلليـة    إذا قلنا بأن الدميقراطية هي اإلسـالم الشـترا  

  .قول بأن الثيوقراطية هي اإلسالما أن نلزمن

ويقعـان يف   أما من حيـث املضـامني فيـدير كـل منـهما ظهـره لآلخـر متامـا        «
عـض  التعارض البني والتنـافر التـام وكـون الدميقراطيـة تشـترك مـع اإلسـالم يف ب       

الدميقراطية باتت إسالمية املقصد واملرتع بالقول إن ذن اجلوانب اآللية فإن ذلك ال يؤ
واهلدف، إذ االشتراك يف جزئيات الفكرة ال يصري أصل القضية أمرا مشـتركا متفقـا   

وتعـين احلكـم    –أصل مصطلح الثيوقراطية على سبيل املثـال  عليه فمن املعروف أن 
ال خيتلف مع مفهوم حاكمية اإلسالم إذا استبعدنا حكم طبقة رجال الـدين   –اإلهلي 

باسم وصاية السماء أو سواها من االدعاءات املعروفة يف تـاريخ الكنيسـة الغربيـة،    
جـب يف اتمـع املسـلم    على البشر واالحتكام إىل شريعته أمر وا يهيمن فاحلكم ملن

فهل يعين ذلك االشتراك يف هذه اجلزئية اإلذن بوصف اإلسالم بأنه ثيـوقراطي أو أن  
ــة اإلســالم أو حنــو    ــة اإلســالمية أو ثيوقراطي ــا ميكــن تســميته بالثيوقراطي ــاك م هن

  .)١(»!ذلك؟

أما جوهر اخلالف بـني النظـامني الـدميقراطي الغـريب والشـورى اإلسـالمي       «
صدرية الشعبية للسلطات فإن قصد ا ممارسة احلكـم مـن قبـل أفـراد     فيتجلى يف امل

الشعب فذلك أمر ال يستدعي الرتاع وال أحسب أن أمـره ميثـل إشـكاال يف الفكـر     
الشـعب  (السياسي القدمي أو املعاصر ولكنه خالف املتبادر املقصـود مـن اصـطالح    

ي إذن املقصود بداهة يف سياق احلديث عن النظام الدميقراط) مصدر السلطات مجيعا
 لتشريعي مـن الشـعب وحاجاتـه ومصـاحله    بالنسبة ألهل املصطلح اشتقاق النظام ا

وآماله وطموحاته وليس من أي مصدر آخر مساويا كـان أو غـري مسـاوي والواقـع أن     
هذا مفصل اخلالف اجلوهري بني النظامني حيث إن الشورى تستمد تشريعاا مـن  

                                     
  .هـ١٤١٣مجادى األخرية  ٥٨حوار يف الدميقراطية جلمال سلطان جملة البيان العدد  -١



 ١٩٨ 

وتعد مجيع املصـادر الثانويـة   )  وصحيح السنة املطهرةالكتاب الكرمي(الوحي اإلهلي 
ا، واملصـلحة أو احلاجـة أو األمـل    ماألخرى تابعة هلذين املصدرين حمكومة مبرجعيته

والطموح الذي يشعر ظاهره مبخالفة النص الصـريح يف وروده وداللتـه أمـر موهـوم     
 ».)١(مردود ال يلتفت إليه

  :الوجه اخلامس والعشرون
ية املؤسلمة اليت يتحدث عنها اإلسالميون الدميقراطيون هـي ابـن   إن الدميقراط

غريشرعي للدميقراطية الغربية لذلك لن تسلم من كثري من مفاسد أصـلها فـالفرع   
  "ومن يشابه أبه فما ظلم"ألصله تابع 

ــروع توابــع    ــل غــش، والف   ويف األص
  إذا اعتلــت األفعــال جــاءت عليلــة    

 

ــدر   ــاء النجـــل واألب غـ ــف وفـ   وكيـ
  الاأمساؤهـــــــا واملصــــــــادر كحا

  

 

 

                                     
 .١٣٥: ص ١٦٦ري ألمحد حممد الدعشي جملة البيان العدد إشكاالت املصطلحات من املنظور احلضا -١



 ١٩٩ 

  :الوقفة الثانية
  الخلط بين الديمقراطية والشورى

يقول كثري من اإلسالميني الدميقراطيني إن الدميقراطية هي الشورى اإلسـالمية  
ها املـتجهم الكفـري الظـامل    رغة إسالمية حتسن من منظبوذلك من أجل طالئها بص

  .املستبد

  :وجهاعشرين واحد ووالرد على ذلك من 

  : الوجه األول
  .الشورى كلمة عربية قرآنية جاء ذكرها يف حمكم الترتيل

أما الدميقراطية فكلمة غربية خبيثة املنبت واملنشأ ال وجود هلا يف اللغة العربيـة  
  .صحيح وال أصل هلا يف كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس

ــم حســــن إذا مل يكــــن لــــك   فهــ
 

ــا   ــة وأســــأت فهمــ   أســــأت إجابــ
  
  

  

  :الوجه الثاين
الشـورى نظـام متماسـك القواعـد متكامـل األسـس ال حيتـاج إال إىل صـدق         

املمارسة البشرية مع منـو اخلـري    قوة العلم وترابط األمة حىت تنمواملمارسة واإلميان و
  .والربكة ويستكمل تفاصيله من خالل املمارسة والتطبيق

  .والزخارف لتغري وختدروالدميقراطية جتربة بشرية حتمل األصباغ والطالء 



 ٢٠٠ 

وحتمل يف طياا بذور الشر والفسـاد، حـىت يظهـر الشـر والفسـاد وتتالشـى       
  .)١(الزخارف واألصباغ بعد سنني أو قرون

ــاء  ــياء باألمســــ ــم األشــــ   التعظــــ
  

  واليقــــــاس النــــــور بالظلمــــــاء  
  

  إن ســــراب البيد غرياملاء

  :الوجه الثالث 
سلطة يف الوجود وهي حكم أكثرية الشـعب   أعلىالدميقراطية تعترب الشعب «

والــرب يف  ي اإللــههــفاألكثريــة .. مروتشــريع األكثريــة وديــن األكثريــة حتلــل وحتــ
ولرسوله  كثرية ملزمة بالسمع والطاعة هللالدميقراطية أما يف الشورى فالشعب أو األ

  .)٢(»مث إلمام املسلمني

  :الوجه الرابع
ويف األمور املباحة أما الفـرائض واحملرمـات   الشورى إمنا تكون يف آلية التطبيق 

  .فال يتشاور إال يف كيفية تطبيقها

يستشريون األمناء مـن   rوكانت األئمة بعد النيب «: قال البخاري يف صحيحه
  .»أهل العلم يف األمور املباحة ليأخذوا بأسهلها

يكن فيهـا نـص حبكـم معـني وكانـت علـى أصـل         أي إذا مل «:قال ابن حجر
فمراده ما احتمل الفعل والترك احتماال واحدا أما ما عرف وجه احلكم فيـه  اإلباحة 

  ».)٣(فال

                                     
 .٣٤: والدميقراطية دين ص ٣٢انظر حكم الدميقراطية ص  -١
 .٣٢: والدميقراطية دين ص ٤١-٤٠: انظر كتاب الشورى ال الدميقراطية ص -٢
 ٣/٣٢٩١فتح الباري  -٣



 ٢٠١ 

أما الدميقراطية فيدخل يف جماهلا كل شيء فتحل احملرمات مـن ربـا وزنـا ومخـر     
  .وحترم الفرائص كاحلجاب

  :الوجه اخلامس
ختضــع الشــورى ألهــل احلــل والعقــد وأهــل االختصــاص واالجتــهاد بينمــا 

ضع جلميع طبقات وأصناف النـاس الكـافر منـهم واملـؤمن واجلاهـل      الدميقراطية خت
  .)١(منهم والعامل والطاحل والصاحل فال فرق كلهم هلم نفس األثر على احلكم والقرار

 دى األمور بأهل الرأي ما صلحت

ــرار   ــت فباألشــ ــإن تولــ ــاد فــ    تنقــ
  

 

  

  :الوجه السادس
اإلنسـان يف كـل العصـور ويف    إن الشورى نظام إمياين حتمله رسالة السماء إىل 

  .كل األمكنة ألن واضعه هو خالق اإلنسان و الزمان واملكان

  .)٢(أما الدميقراطية فتجربة بشرية ألجيال حمدودة

  :الوجه السابع
أهل احلل والعقـد يعينـون مـن طـرف األمـري ويف       ييف نظام الشورى اإلسالم

   )٣(النظام الدميقراطي يعني نواب الشعب من طرف الشعب كله
                                                                                                                             

  .وال يعينهم السلطان بل هم فوقه وهو مسؤول أمامهم

                                     
 ٣٢ص .انظر حكم الدميقراطية -١
 .٤٠: انظر الشورى ال الدميقراطية ص -٢
 .١١٢: العمدة يف إعداد العدة ص -٣



 ٢٠٢ 

  :الوجه الثامن
ىل احلـق والصـواب وإن خـالف ذلـك     تم الشورى بالنوع والرأي األقـرب إ 

األكثرية وما عليه اجلماهري بينما الدميقراطية ـتم بـالكم والغثـاء وهـي تـدور مـع       
  .)١(األكثرية حيث دارت ولو كانت النتيجة خمالفة للحق موافقة للباطل

  :الوجه التاسع
املسـؤولية وأحاسـيس األمانـة وجديـة     بإن الشورى توقظ يف املؤمن كل شعور 

 تربطه بعقيدة وج وخطـة وقواعـد وإميـان بـاهللا واليـوم األخـر وحـني        نيح ملالع
تتحرك فيه النية فال يقبل اهللا عمله إال بنية صادقة وال يقبل اهللا عمله إال إذا اسـتقام  

  .على العقيدة والنهج

والدميقراطية تنفث فيه اخلدر والسكر وتطرحه يف فالة تائهة ألـا تقـوم علـى    
  .)٢(وامأهواء البشر ونز

ــا   ــاد زمامهــ ــاء قــ ــة عميــ   كبهيمــ

 

ــائر      ــق احل ــوج الطري ــى ع ــى عل   أعم
  

 

  :الوجه العاشر
  .القول بأن الشورى هي الدميقراطية تضليل للمسلمني ومضاهاة للكافرين

  :قال العالمة أمحد حممد شاكر

 ]بيـنهم  شـورى  وأَمـرهم [: واآلية األخرى ]الْأَمرِ في وشاوِرهم[وهذه اآلية «
عـدة يف التضـليل    –من العلماء وغريهم  -اختذها الالعبون بالدين يف هذا العصر 

بالتأويل ليواطئوا صنع اإلفرنج يف منهج النظام الدستوري الـذي يزعمونـه والـذي    

                                     
 .٣٢: حكم الدميقراطية ص -١
 .٤١: انظر الشورى ال الدميقراطية ص -٢



 ٢٠٣ 

فاصطنع هـؤالء الالعبـون شـعارا مـن     " النظام الدميقراطي"خيدعون الناس بتسميته 
شعوب اإلسالمية أو املنتسبة لإلسالم يقولون كلمـة حـق   هاتني اآليتني خيدعون به ال

  .يراد ا باطل يقولون اإلسالم يأمر بالشورى وحنو ذلك من األلفاظ

وحقا إن اإلسالم يأمر بالشورى ولكـن أي شـورى يـأمر ـا اإلسـالم؟ إن اهللا      
 ]اللَّه علَى فَتوكَّلْ عزمت فَإِذَا الْأَمرِ في وشاوِرهمr ]سبحانه وتعاىل يقول لرسوله 

 rومعىن اآلية واضح صريح ال حيتاج إىل تفسري وال حيتمل التأويل فهو أمر للرسول 
مث ملن يكون ويل األمر من بعده أن يسـتعرض آراء أصـحابه الـذين يـراهم موضـع      
الرأي الذين هم أولو األحالم والنهى يف املسائل اليت تكـون موضـع تبـادل لـآلراء     

ا أو صـوابا أو مصـلحة   يـراه حقـ   تهاد يف التطبيق مث خيتار من بينها مـا وموضع اإلج
فيعزم على إنفاذه غري متقيد برأي فريق معني وال برأي عدد حمدود ال برأي أكثرية وال 

  .)١(»..برأي أقلية فإذا عزم توكل على اهللا وأنفذ العزم على ما ارتآه

  :الوجه احلادي عشر
صـفات الناخـب يف الدميقراطيـة وذكـر     أن صفات أهل الشورى ختتلـف عـن   

  :املاوردي صفات املشري فقال

أن يكـون ذا  : إحداهن عقل كامل مع جتربة سـالفة، الثانيـة  : هي مخس خصال
أن يكون ناصحا ودودا غري حسـود وال  : كل صالح، الثالثة ددين وتقى فإن ذلك عما

م قـاطع وغـم   أن يكون سليم الفكـر مـن هـ   : حقود وإياك ومشاورة النساء، الرابعة
أال يكون له يف األمر املستشار غرض يتابعه وال هوى يساعده، اهـ : شاغل، واخلامسة

  .)٢(باختصار

                                     
  ١/٣٨٣عمدة التفسري  - ١
وانظر صـفات املشـري يف األحكـام السـلطانية      ١١٦: ، انظر العمدة يف إعداد العدة ص٣٦٧: أدب الدنيا والدين ص -٢

 .٣٣: و غياث األمم ص ٢٤: ة أليب يعلى صواألحكام السلطاني ٦: للماوردي ص



 ٢٠٤ 

أما يف الدميقراطية فالناخب هو كل مواطن سواء كان كافرا أو فاسقا أو زنديقا 
  .شيوعيا

ومن املفهوم البديهي الذي ال حيتـاج إىل دليـل   « :محد حممد شاكر أقال العالمة 
مبشاورم ويأتسي به فيه مـن يلـي األمـر مـن بعـده هـم        r ين أمر الرسولذال أن

ل الصاحلون القائمون على حدود اهللا املتقون هللا املقيمون الصالة املؤدون الزكاة االرج
لـيلين مـنكم أولـوا األحـالم     r ااهدون يف سبيل اهللا الذين قال فيهم رسول اهللا 

ال احملاربني لدين اهللا وال الفجار الذي ال يتورعـون  ليسوا هم امللحدين و )١(والنهى
عن منكر وال الذين يزعمون أن هلم أن يضعوا شرائع وقوانني ختالف دين اهللا ودم 
شريعة اإلسالم هؤالء وأولئك من بني كافر وفاسق موضعهم الصحيح حتت السـيف  

  .)٢(»أو السوط ال موضع االستشارة وتبادل اآلراء

  :رالوجه الثاين عش
 وأَقَاموا لربهِم استجابوا والَّذينI :]الشورى صفة من صفات املسلمني قال 

  .)الشورى( ] )٣٨( ينفقُونَ رزقْناهم ومما بينهم شورى وأَمرهم الصلَاةَ

  .والدميقراطية دين الغرب امللحد

  :قال أبو حممد املقدسي

الشـورى   ني على شورى املوحـدين وتشـبيه جملـس   املشركإن قياس دميقراطية «
 -مبجالس الكفر والفسوق والعصيان تشبيه ساقط وقياس باطـل متـهافت األركـان   

فهذا القياس هو من قبيل قياس الشرك على التوحيـد والكفـر علـى    : -إىل أن قال
الفتـراء علـى دينـه الكـذب واخلـوض      ااإلميان وهو من القول على اهللا بغـري علـم و  

  .)٣(»اإلحلاد يف آياته سبحانه وتلبيس احلق على اخللق بالباطل والنور بالظالمو
                                     

 )٩٧٤(مسلم -١
  ٣٨٤-١/٣٨٣عمدة التفسري  - ٢
  ٣٢: الدميقراطية دين ص -٣



 ٢٠٥ 

  :الوجه الثالث عشر
 الشورى والدميقراطية ويعتربمها شيئا واحدا من حيـث الداللـة   نيمن يسوي ب

اهللا تعاىل ودينه  سوي بني اخلالق واملخلوق وبني شرعواملعىن أو القيمة مثله مثل من ي
 فيهـا  وهـم  قَـالُوا [: Iضرابه حيمـل قـول اهللا   أعليه وعلى وينه وشرع الطاغوت ود

 الْعـالَمني  بِـرب  نسـويكُم  إِذْ) ٩٧( مبِنيٍ ضلَالٍ لَفي كُنا إِنْ تاللَّه) ٩٦( يختصمونَ
  .)١()الشعراء( ] )٩٨(

ــاري    ــن القم ــراب اب ــل الغ ــن يق   وم
 

  يكذبــــــه إذا نعــــــب الغــــــراب 
 

  :عشر الوجه الرابع
يت قريبا أمـا يف  أملزمة لألمري بل معلمة بإمجاع أهل العلم كما سيغري الشورى 

بل هلـم   .الدميقراطية فرأي نواب الشعب أو أكثريتهم ملزم للرئيس وأعضاء حكومته
  .احلق قانونيا يف سحب الثقة عنه وعن حكومته

  :الوجه اخلامس عشر
يهم طاعته فيما يأمرهم ب علأهل الشورى يقدمون املشورة والنصح لألمري وجت

ه اة العليا هي لألمري وهو الذي يعني جملس الشورى ويعزله حبسب ما يـر به فالسلط
  .)٢(مصلحة

أما يف النظام الدميقراطي فالسلطة العليا للربملان وجيب على الرئيس طاعتـهم  
  .وهلم عزله وحجب الثقة عن حكومته

                                     
  ٣٣: حكم الدميقراطية ص -١
 .١١٢: انظر العمدة يف إعداد العدة ص -٢



 ٢٠٦ 

  :الوجه السادس عشر
الشورى إمنا تكون قبل عزم األمري أمـا إذا عـزم فـال شـورى قـال البخـاري يف       

فـإذا   ]اللَّه علَى فَتوكَّلْ عزمت فَإِذَا[وأن املشاورة قبل العزم والتبني لقوله : صحيحه
أصـحابه يـوم    rمل يكن لبشر التقدم على اهللا ورسوله وشاور النيب  rعزم الرسول 

 ميـل فرأوا له اخلروج فلما لبس المتـه وعـزم قـالوا أقـم فلـم       أحد يف املقام واخلروج
  .العزم وقال ال ينبغي لنيب يلبس ألمته فيضعها حىت حيكم اهللابعد إليهم 

بعد املشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعـت عليـه    rيريد أنه : قال ابن حجر
  .)١(املشورة وشرع فيه مل يكن ألحد بعد ذلك أن يشري عليه خبالفه

  :وجه السابع عشرال
الشورى مستحبة عند مجاهري السلف واخللف حىت حكى النووي اإلمجاع علـى  

تحب يف حق األمة وفيه التشاور يف األمور ال سيما املهمة وذلك مس :استحباا فقال
أما الدميقراطية فهي أمر الزم ال بد منه وال ميكن التنازل عنه حبـال   .)٢(بإمجاع العلماء
  .من األحوال

  :الوجه الثامن عشر
إذا وجد نص شرعي من كتاب أو سنة عند أحد أهل الشـورى وجـب املصـري    

  .إليه وال اعتبار مبن خالف ذلك قل أو كثر

يستشـريون األمنـاء مـن     rوكان األئمة بعد النيب «: قال البخاري يف صحيحه
 يتعـدوه  أهل العلم يف األمور املباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة مل

ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيـف تقاتـل    rإىل غريه اقتداء بالنيب 

                                     
  .٣/٣٢٩٠فتح الباري  -١
  ٤/٧٦شرح صحيح مسلم للنووي  - ٢



 ٢٠٧ 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إلـه إال اهللا فـإذا   " rوقد قال رسول اهللا  سالنا
فقـال  " قالوا ال إله إال اهللا عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسام علـى اهللا 

  .مث تابعه بعد عمر rقاتلن من فرق بني ما مجعه رسول اهللا هللا ألوا: أبو بكر

يف الذين فرقوا  rفلم يلتفت أبو بكر إىل مشورة إذ كان عنده حكم رسول اهللا 
مـن بـدل دينـه    r :بني الصالة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال الـنيب  

  .)١(اهـ فاقتلوه

وص ألن الدميقراطية تقوم على مبدإ الالدينيـة  أما يف الدميقراطية فال قيمة للنص
الدين بالضـرورة بتحليـل الربـا والزنـا     من لذلك فهي ختالف املعلوم ) العلمانية(

  .العري والتربجإباحة واحلكم بغري ما أنزل اهللا و

  :الوجه التاسع عشر
ــر   ــة الطه ــان وترب ــو يف أحضــان اإلمي ــابع اخلــري  إن الشــورى نظــام ينم ومن

  .)٢(لتقدم اجلرمية ومتهد الضياع وتنشر اإلباحية بني الناس والدميقراطية تنمو

  :الوجه العشرين
وظيفته استخراج أقرب اآلراء إىل احلـق وفـق    شورىينبثق عن الشورى جملس 

ضوابط وقواعد الشرع بينما الدميقراطية ينبثق عنها جمالس تشريعية هلا صـالحيات  
  ..)٣(رمي وسن القوانني والتشريعات بغري سلطان من اهللا تعاىلالتحليل والتح

                                     
 .}بينهم شورى وأَمرهم{: اهللا تعاىلصحيح البخاري كتاب االعتصام باب قول  -١
  ٤٠: انظر الشورى ال الدميقراطية ص -٢
 .٣٢: حكم الدميقراطية ص -٣



 ٢٠٨ 

  :الوجه احلادي والعشرين
على ما أمكن من  حمتوية )اسم اهللا(القرارات يف جملس الشورى خترج مصدرة بـ

اسـم  (ويف الربملانات الدميقراطية يصدر القرار بــ  .األدلة الشرعية والقواعد الفقهية
قـال   .هلهمإعندهم مبرتلة اهللا عند املسلمني أي أنه هو إىل أن الشعب  إشارة) الشعب

  .)١(ي عن الدميقراطية أا تأليه اإلنسان وهي حاكمية اجلماهريودو األعلى املودبأ

  الوجه الثاين والعشرون
  :يقول الشيخ  حممد الغزايل  

ط وطبيعة الشورى أن تكون يف أمور تتفاوت العقول يف إدراكها ووزن ما يرتب«
  .من نفع أو ضر، وما يتمخض عنها من نتائج دقيقة أو جليلةا  

املتقابلة تقرر  يف  الشؤون اليت يصح للجماعة أن ختتار ما متيل إليه من أطرافها
  الكثرة أو القلة  الرأي  األخري، وميدان هذه  الشؤون فسيح

-....غري أن هناك  أمورا أخرى ال صلة هلا  ذا امليدان وال مكان فيها للشورى
وقواعد الدين ليست موضع أخـذ ورد كـذلك، فمـا قـال فيـه الـوحي       -:إىل أن قال

ــا         ــار فيه ــيت استش ــف ال ــع املواق ــف، ومجي ــري توق ــن غ ــه م ــب قبول ــه وج كلمت
  ».)٢(صحابته كانت مما يتناوله االجتهاد العامrالرسول

وأما الدميقراطية فإـا تتـدخل يف كـل شـيء وال حـدود لصـالحيتها ألـا ال        
  !!!بسلطة فوقها تعترف 

ــل      ــبني بباط ــق امل ــى احل ــوا عل   هجم
 

ــراف   ــد باإلسـ ــبيل القصـ ــى سـ   وعلـ
 

    

                                     
  ٣٣: رسالة اإلسالم واملدنية احلديثة ص - ١
  ٥٨اإلسالم اإلستبداد السياسي للغزايل ص - ٢



 ٢٠٩ 

  :الوقفة الثالثة
  :إلزامية رأي أكثرية الشورى لألمير

ذهب بعض اإلسـالميني الـدميقراطيني إىل أن رأي أكثـر أهـل الشـورى ملـزم       
  .لألمري كإلزام رأي األغلبية يف النظام الدميقراطي

  :القرضاويقال الشيخ 

وهذا الذي نراه ونلتزم به شرعا أن رأي أهل احلل والعقد ملـزم لإلمـام فـإذا    «
  .)١(اهـ» شاورهم فاختلفوا عليه فالعربة برأي األكثرية

  :وجها ينعشرو والرد على ذلك من اثنني

  :الوجه األول
هذه املسألة مل يقل ا أحد من سلف هذه األمة وال خلفهـا وإمنـا قاهلـا بعـض     
املعاصرين وأول من قاهلا الشيخ حممد عبده الذي كان مفتونا باملدنية األربية وهو من 

  .)٢(تالميذ مدرسة اللورد كرور أول مندوب سامي بريطاين مبصر

وتابع الشيخ حممد عبده على ذلك الشيخ القرضاوي والشـيخ حممـد الراشـد    
  .وبعض املفكرين اإلسالميني

هم الشـيخ حسـن البنـا    كرين املعاصـرين منـ  وقد خالفهم عامة العلماء واملف
و األعلى املودودي والشيخ حممد شاكر والشيخ حممـد  بطب والشيخ أوالشيخ حممد ق

خ عبـد القـادر بـن عبـد العزيـز      يمتويل الشعراوي والشيخ عبد الغين الرحال والش
ري والشيخ حممد شـاكر شـريف والشـيخ    بصوالشيخ أبو حممد املقدسي والشيخ أبو 

                                     
  ١١٤: السياسة الشرعية ص - ١
  ٣٠٧-٢٧٢-٢/٢٧١األدب املعاصر للدركتور حممد حممد حسني انظر كتاب االجتاهات الوطنية يف  -٢



 ٢١٠ 

رضا النحوي والشيخ حممد حامـد الفقـي والشـيخ عبـد ايـد الرميـي        يعدنان عل
  .والشيخ مقبل الوادعي والشيخ حممود شاكر وغريهم كثري

  :قال الشيخ القرضاوي

من الناحية النظرية علـى األقـل    –وبيد أن اإلمام البنا عليه رمحة اهللا ورضوانه 
ة عليه كما هو رأي كـثريين  مل يكن يرى أن الشورى ملزمة لإلمام وإن كانت واجب –

  .)١(من أهل العلم قدميا وحديثا وهو ما وضح يف كثري من كتاباته

  :الوجه الثاين
 فَـاعفU :] األمري بطاعة من يستشري قال أن اهللا عندما أمر بالشورى مل يأمر 

مهنع رفغتاسو ملَه مهاوِرشي ورِ ففَإِذَا الْأَم تمزكَّلْ عولَـى  فَتع  آل عمـران  ( ]اللَّـه
١٥٩(.  

  :قال الشيخ أمحد حممد شاكر

 ]بيـنهم  شـورى  وأَمـرهم [: واآليـة األخـرى   ]وشاورهم يف األمر[وهذه اآلية 
عـدة يف التضـليل    –من العلماء وغريهم  -اختذها الالعبون بالدين يف هذا العصر 
ج النظام الدستوري الـذي يزعمونـه والـذي    بالتأويل ليواطئوا صنع اإلفرنج يف منه

فاصطنع هـؤالء الالعبـون شـعارا مـن     " النظام الدميقراطي"خيدعون الناس بتسميته 
هاتني اآليتني خيدعون به الشعوب اإلسالمية أو املنتسبة لإلسالم يقولون كلمـة حـق   

  .يراد ا باطل يقولون اإلسالم يأمر بالشورى وحنو ذلك من األلفاظ

اإلسالم يأمر بالشورى ولكـن أي شـورى يـأمر ـا اإلسـالم؟ إن اهللا      وحقا إن 
 ]اللَّه علَى فَتوكَّلْ عزمت فَإِذَا الْأَمرِ في وشاوِرهمr ]سبحانه وتعاىل يقول لرسوله 

 rومعىن اآلية واضح صريح ال حيتاج إىل تفسري وال حيتمل التأويل فهو أمر للرسول 
مث ملن يكون ويل األمر من بعده أن يسـتعرض آراء أصـحابه الـذين يـراهم موضـع      

                                     
 .١١٤: السياسة الشرعية للقرضاوي ص -١



 ٢١١ 

الرأي الذين هم أولو األحالم والنهى يف املسائل اليت تكـون موضـع تبـادل لـآلراء     
ا أو صـوابا أو مصـلحة   ار من بينها مـا يـراه حقـ   وموضع اإلجتهاد يف التطبيق مث خيت

عني وال برأي عدد حمدود ال برأي أكثرية وال فيعزم على إنفاذه غري متقيد برأي فريق م
  .)١( »..برأي أقلية فإذا عزم توكل على اهللا وأنفذ العزم على ما ارتآه

  : ويقول عبد القادر بن عبد العزيز

وسترى يف كتب بعض املعاصرين ضجيجا وصخبا واستدالالت عقلية حملاولة «
هم من الفرجنة ودفعا لتهمة جعل الشورى واجبة على احلاكم ملزمة له تشبها بأشياع

الرجعية واالستبداد عن اإلسالم وليثبتوا للفرجنة أن اإلسالم كـان سـباقا إىل األخـذ    
وسـترى يف  " دميقراطيـة اإلسـالم  "بالدميقراطية حىت إن بعض هؤالء ألف كتابا باسم 

كتبهم كالما منمقا مثل نظرية سيادة األمة، واألمة مصدر السـلطات، ومبـدأ الفصـل    
السلطات، وتوازن القـوى داخـل الدولـة إخل فـال يهولنـك ضـجيج هـؤالء وال        بني 

كالمهم املنمق ولكن احبث يف كالهم عما استدلوا به من األدلة الشرعية وما عداها 
  .)٢(اهـ» من كالم الرجال فال حجة فيه وال نتعبد به ربنا

  :الوجه الثالث
عة أحد من رعيته ال أكثرية أن أهل العلم قد أمجعوا على أن األمري ال تلزمه طا

  .بل اعتربوا طاعته هلم منافية إلمامته .وال أقلية

  :قال ابن العز احلنفي

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإمجـاع سـلف األمـة أن ويل األمـر وإمـام      «
الصالة واحلاكم وأمري احلرب وعامل الصدقة يطاع يف مواضع االجتهاد وليس عليـه  

االجتهاد بل عليهم طاعته يف ذلك وترك رأيهم لرأيـه فـإن   أن يطيع أتباعه يف موارد 

                                     
  ١/٣٨٣عمدة التفسري  - ١
  ١٢٣: العمدة يف إعداد العدة ص - ٢



 ٢١٢ 

االخـتالف أعظـم مـن أمـر املسـائل      ومصلحة اجلماعة واالئتالف ومفسـدة الفرقـة   
  .)١(اهـ» اجلزئية

وال بد على كل حال من كون اإلمام متبوعا غري تابع ولو مل يكن «: قال اجلويين
م وارتقاب أمـرهم وـيهم وإثبـام    جمتهدا يف دين اهللا للزمه تقليد العلماء واتباعه

  .)٢(اهـ» ونفيهم وهذا يتعارض مع منصب اإلمامة ومرتبة الزعامة

  :الوجه الرابع
وعبد الرمحن بن  tخالف رأي جملس الشورى عثمان tأن عمر بن اخلطاب 

كلـهم حـني أمـروه أن يغـري      tوقـاص  وسعد بن أيب tوالزبري tوطلحة tعوف
  .وهي مسألة اجتهادية فلم يفعل الفيءيف مال  tوالعباس tحكمه بني علي

إذ أتـاه   tعن مالك بن أوس بن احلدثان قال انطلقت حىت أدخل على عمـر 
هل لك يف عثمان وعبد الرمحن والزبري وسعد يستأذنون قال نعم : حاجبه يرفأ فقال

فأذن هلم قال فدخلوا وسلموا فجلسوا مث لبث يرفأ قليال فقال لعمـر هـل لـك مـن     
ال عباس يا أمري املـؤمنني  فأذن هلما فلما دخال سلما وجلسا قعباس قال نعم علي و

اقض بيين وبني هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمري املؤمنني اقض بينهما وأرح 
أحدمها من اآلخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم اهللا الذي به تقوم السماء واألرض هـل  

نفسـه   rيريد رسـول اهللا   ما تركنا صدقةال نورث : قال rتعلمون أن رسول اهللا 
  .قال الرهط قد قال ذلك

 rفأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما باهللا هل تعلمان أن رسول اهللا 
قال عمر فإين أحدثكم عن هـذا األمـر إن اهللا كـان قـد     . قد قال ذلك: قاال قال ذلك

 علَـى  اللَّـه  أَفَـاءَ  وما[ يف هذا املال بشيء مل يعطه أحدا غريه قال اهللا rخص رسوله 
هولسر مهنا مفَم مفْتجأَو هلَيع نلٍ ميلَا خ[: إىل قوله ]رِكَابٍ ويرفكانـت   ] )٦( قَد

                                     
  ٤٢٤: شرح العقيدة الطحاوية ص - ١
  ٨٨: غياث األمم ص - ٢



 ٢١٣ 

دونكـم وال اسـتأثر ـا علـيكم لقـد       أحتازهـا ، واهللا ما rهذه خالصة لرسول اهللا 
ينفق على عياله  rأعطاكموها وبثها فيكم حىت بقي منها هذا املال فكان رسول اهللا 

نفقة سنتهم من هذا املال مث يأخذ ما بقي فيجعله جمعل مال اهللا فعمل بذلك رسـول  
  .حياته أنشدكم باهللا هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم rاهللا 

  .نعم: ا باهللا هل تعلمان ذلك؟ قاالقال لعلي وعباس أنشدكم

فقبضها أبو بكر فعمـل   rفقال أبو بكر أنا ويل رسول اهللا  rمث توىف اهللا نبيه 
 -وأقبـل علـى علـي وعبـاس      -وأنتمـا حينئـذ    rبه فيها رسول اهللا ل فيها مبا عم

تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا واهللا يعلم أنه فيها صادق بـار راشـد تـابع للحـق مث     
وأبو بكر مث جئتماين وكلمتكما واحـدة   rاهللا أبا بكر فقلت أنا ويل رسول اهللا توىف 

وأمركما مجيع جئتين تسألين نصيبك من ابن أخيك وأتى هذا يسألين نصيب امرأتـه  
من أبيها فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهـد اهللا وميثاقـه لـتعمالن    

به فيها أبو بكر ومبا عملـت فيـه فيهـا منـذ      ومبا عمل rفيها مبا عمل به رسول اهللا 
دفعهـا إلينـا بـذلك فدفعتـها إليكمـا بـذلك       ا وإال فال تكلماين فيها فقلتمـا ا وليته

  .أنشدكما اهللا هل دفعتها إليهما بذلك فقال الرهط نعم

علي وعباس فقال أنشدكما اهللا هل دفعتها إليكما بذلك قـاال   ىقال فأقبل عل
قضاء غري ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء واألرض ال أقضي  مين أفتلتمسانقال . نعم

  .)١(»الساعة فإن عجزمتا عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها مفيها قضاء غري ذلك حىت تقو

  

وأما خماصمة علي وعباس بعد ذلك ثانيـا عنـد عمـر فقـال     «: وقال ابن حجر
اث إمنـا تنازعـا يف   مل يكـن يف املـري   هامساعيل القاضي فيما رواه الدراقطين من طريق

                                     
 ٤/٦٤) ٦٣١٠(والنسـائي يف الكـربى   ) ٢٩٦٣(وزاد أبـو داوود   .١٧٥٧واللفظ له ومسلم  ٥٣٥٧صحيح البخاري  -١

  .ذكر طلحة مع عثمان وأصحابه



 ٢١٤ 

وعلى هذا أكثر الشراح وجزم به ابـن  . اهـ» والية الصدقة ويف صرفها كيف تصرف
  .)١(اجلوزي والنووي

  :الوجه اخلامس
ـم   rفلـم يبـال رسـول اهللا     tمعارضة أكثر الصحابة لتأمري أسامة بن زيد

 tوأبـو عبيـدة   tوعمـر  tوكان يف جيشه كبار املهاجرين واألنصار منهم أبو بكر
  .)٢(وغريهم tوسلمة بن أسلم tوقتادة بن النعمان tوسعيد tوسعد

بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد  rأن رسول اهللا  tعن عبد اهللا بن عمر
إن تطعنـوا يف إمارتـه فقـد كنـتم     : فقال rفطعن الناس يف إمارته فقال رسول اهللا 

مـارة وإن كـان ملـن أحـب     خلليقـا لإل كـان  تطعنون يف إمارة أبيه من قبل وأمي اهللا إن 
  .)٣(الناس إيل وإن هذا ملن أحب إيل بعده

  :الوجه السادس
األنصار وهـم األغلبيـة   عامة مع معارضة بعض املهاجرين و tبكر مبايعة أيب

ملهاجرين فنحن أنصار اهللا وكتيبة اإلسالم وأنتم معشر ا(الساحقة حىت قال خطيبهم 
وهـذا  ) ٢٠٦: ص(كمـا يف القـاموس    عشـرة  والرهط من ثالثة إىل سبعة أو) رهط

ويف صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن عمـر بـن اخلطـاب     قلتهمإشارة إىل 
  :قال

أن األنصـار خالفونـا واجتمعـوا     rنا حني تـوىف اهللا نبيـه   ربوإنه كان من خ«
بأسرهم يف سقينة بين سـاعدة وخـالف عنـا علـي والـزبري ومـن معهمـا واجتمـع         
املهاجرون إىل أيب بكر فقلت أليب بكر يا أبا بكر انطلق بنا إىل إخواننـا هـؤالء مـن    

                                     
  ١١٦٨: والنووي على مسلم ص ٢/١٤٦٩انظر فتح الباري  -١
  ٢/٥٥٢والسرية الصحيحة  ٤/٣٢٨وسرية ابن هشام  ٢/١٩٣١انظر فتح الباري  -٢
  )٢٤٢٦(واللفظ له ومسلم ) ٤٤٦٩(البخاري  - ٣



 ٢١٥ 

 فذكرا ما متـاأل  نياألنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجالن صاحل
القوم فقاال أين تريدون يا معشـر املهـاجرين قلنـا نريـد إخواننـا هـؤالء مـن        عليه 

  .األنصار فقاال ال عليكم أن تقربوهم اقضوا أمركم فقلت واهللا لنأتينهم

فانطلقنا حىت أتيناهم يف سقيفة بين ساعدة فـإذا رجـل مزمـل بـني ظهـرانيهم      
فلما جلسنا قلـيال  . وعكي: ماله؟ قالوا: فقلت. عد بن عبادةسفقلت من هذا؟ فقالوا 

فـنحن أنصـار اهللا وكتيبـة    : أهله مث قال أما بعد هو تشهد خطيبهم فأثىن على اهللا مبا
يدون من قومكم فإذا هم ير )٢(وقد دفت دافة )١(اإلسالم وأنتم معشر املهاجرين رهط
من األمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت  )٣(وناأن خيتزلونا من أصلنا وأن يرحض

أعجبتين أريد أن أقدمها بني يدي أيب بكر وكنـت أداري منـه بعـض     ةمقال قد زورت
  .احلد

ضبه فـتكلم أبـو   غردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أأفلما 
بكر فكان هو أحلم مين وأوقر واهللا ما ترك من كلمة أعجبتين يف تزويري إال قـال يف  

كرمت فيكم من خري فأنتم لـه أهـل   بديهته مثلها أو أفضل منها حىت سكت فقال ما ذ
 دولن يعرف هذا األمر إال هلذا احلي من قريش هم أوسـط العـرب نسـبا ودارا وقـ    

رضيت لكم أحد هذين الرجلني فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بـن  
  .اجلراح وهو جالس بيننا

 ذلك مـن إمث  فلم أكره مما قال غريها كان واهللا أن أقدم فتضرب عنقي ال يقربين
ن أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللـهم إال أن تسـول إيل نفسـي عنـد     مأحب إيل 

ها قوعـذي  )٤(كاملوت شيئا ال أجده اآلن فقال قائل من األنصـار أنـا جذيلـها احملكـ    
فكثر اللغط وارتفعت األصوات حـىت   ،أمري يا معشر قريش نكمممنا أمري )٥(املرجب

                                     
  ٢/٣٠٢٩ال للعشرة فما دوا، كذا يف الفتح رهط أي قليل وقد تقدم أنه يق -١
  ....بدال مهملة وفاء أي عدد قليل قاله يف الفتح ) وقد دفت دافة من قومكم( -٢
 .يستبدوا باألمر دوننا) يرحضونا( -٣
  .تصغري جذل وهو عود ينصب لإلبل اجلرباء تتحكك به أراد به أنه يستشفى برأيه -٤
  »أنا عذيقها املرجب:العذق بالفتح النخلة حبملهاومنه قول احلباب بن املنذر«:٢/١١٥٤الصحاحقال اجلوهري يف  - ٥



 ٢١٦ 

ه وبايعـه  تـ ابسـط يـدك يـا أبـا بكـر فبسـط يـده فبايع       فرقت من االختالف فقلت 
   .)١( »..املهاجرون مث بايعته األنصار

  :ويف هذا احلديث رد على القول بإلزام رأي األكثرية من عدة أمور

الذين رشحوا سعد بن عبادة هم األنصار وهم األغلبية الساحقة والـذين  -١
املهـاجرين قـد عارضـهم علـي     رشحوا أبا بكر أقلية ألم ليسـوا إال بعـض   

  .والزبري ومن معهما

كل من كان باملدينة ال ميثل أغلبية بالنسبة لألمة اإلسالمية بل هو أقلية بـال  -٢
 !.نون اخلليفة؟يشك فكيف يع

أن خطيب األنصار ذكر أم أكثرية وأن املهاجرين رهـط قليـل فلـو كـان     -٣
عوا مرشـح األنصـار الـذي    املستقر عند الصحابة هو إلزام رأي األكثريـة لبـاي  

 .اتفقوا عليه

  :الوجه السابع
يوم أحد بعد أن اتفقوا يف آخر  رضوان اهللا عليهم كل الصحابة rخمالفة النيب 

  .األمر على البقاء وعدم اخلروج

  :قال ابن هشام

فإن رأيتم أن تقيمـوا باملدينـة وتـدعوهم     ...«:يف حديث أحد قال ابن إسحاق
اموا بشر مبقام وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها وكان رأي حيث نزلوا فإن أقاموا أق

يرى رأيه يف ذلك وأال خيرج إليهم وكان رسول  rعبد اهللا بن أيب مع رأي رسول اهللا 
يكره اخلروج فقال رجال من املسلمني ممن أكرم اهللا بالشهادة يوم أحد وغـريه   rاهللا 

ا نعدائنا ال يرون أنا جبنا عنهم وضـعف ممن كان فاته بدر يا رسول اهللا اخرج بنا إىل أ

                                     
  )١٦٩١(واللفظ له ومسلم ) ٢٨٣٠(البخاري  - ١



 ٢١٧ 

فقال عبد اهللا بن أيب بن سلول يا رسول اهللا أقم باملدينـة ال ختـرج إلـيهم فـواهللا مـا      
ا منها إىل عدو لنا قط إال أصاب منا وال دخلها علينا إىل أصبنا منه فدعهم يـا  نخرج

وجههـم   رسول اهللا فإن أقـاموا أقـاموا بشـر حمـبس وإن دخلـوا قاتلـهم الرجـال يف       
ن رجعوا رجعوا خائبني كما جـاءوا  ورماهم النساء والصبيان باحلجارة من فوقهم وإ

ل وا من أمرهم حب لقاء القـوم حـىت دخـ   الذين كان rلم يزل الناس برسول اهللا ف
بيته فلبس ألمته وذلك يوم اجلمعة حني فرغ من الصالة، وقـد مـات يف    rرسول اهللا 

رسول فصلى  النجارذلك اليوم رجل من األنصار يقال له مالك بن عمرو أحد بين 
ومل يكـن   rعليه مث خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا استكرهنا رسـول اهللا   rاهللا 

ول اهللا اسـتكرهناك ومل يكـن   يا رسـ : قالوا rلنا ذلك فلما خرج عليهم رسول اهللا 
ما ينبغي لنيب إذا لبس  rرسول اهللا : ذلك لنا فإن شئت فاقعد صلى اهللا عليك فقال

  .)١(اهـ» ْألمته أن يضعها حىت يقاتل

  :وقال ابن القيم

أصحابه أخيرج إليهم أم ميكث يف املدينة وكان رأيه أال  rواستشار رسول اهللا «
ا فإن دخلوها قاتلهم املسلمون على أفـواه األزقـة   خيرجوا من املدينة وأن يتحصنوا 

على هذا الرأي عبـد اهللا بـن أيب وكـان هـو الـرأي       فقهالنساء من فوق البيوت وواو
وا عليـه بـاخلروج   وم بـدر وأشـار  فضالء الصحابة ممن فاته اخلروج يـ  فبادر مجاعة من

بعه علـى ذلـك بعـض    ا عليه يف ذلك وأشار عبد اهللا بن أيب باملقام باملدينة وتاوأحلو
ض ودخـل بيتـه ولـبس ألمتـه وخـرج      فنـه  rالصحابة فأحل أولئك على رسول اهللا 

علـى اخلـروج فقـالوا يـا      rا رسـول اهللا  نـ ك وقالوا أكرهئثىن عزم أولان عليهم وقد
ما ينبغي لنيب إذا r رسول اهللا إن أحببت أن متكث يف املدينة فافعل فقال رسول اهللا 

                                     
  ٣/١٦: سريته ص - ١



 ٢١٨ 

وحنـوه يف سـرية ابـن     .)١(اهــ   حيكم اهللا بينه وبني عـدوه لبس ألمته أن يضعها حىت
  .وغريه )٢(كثري

  :قال أكرم ضياء العمري

أصحابه يف البقاء يف املدينـة والتحصـن فيهـا وكانـت      rوقد شاور الرسول «
قاة جيش قريش فقـال إنـا يف   املدينة قد شبكت بالبنيان فهي كاحلصن أو اخلروج ملال

من األنصار يا نيب اهللا إنا نكره أن نقتل يف طرق  هأصحابينة فقال ناس من جنة حص
منـه فـابرز إىل   منتنـع  من الغزو يف اجلاهلية فباإلسـالم أحـق أن    منتنعاملدينة وقد كنا 

بـأمر   rس ألمته فتالوم القوم فقالوا عرض نـيب اهللا  بفل rالقوم فانطلق رسول اهللا 
فأتى محزة فقال له " رنا ألمرك تبعأم" rوعرضتم بغريه فاذهب يا محزة فقل لنيب اهللا 

إنـه  : " rفقـال رسـول اهللا   " يا نيب اهللا إن القوم قد تالوموا فقالوا أمرنا ألمرك تبع"
  .)٤(»)٣("ليس لنيب إذا لبس ألمته أن يضعها حىت يناجز

  :وإمنا ذكرت هذه النصوص عن أئمة أهل السري ألوضح حقيقتني

اليت دعت إىل اخلروج أكثر عـددا   ليس يف شيء من كتب السري أن الطائفة-١
  .)٥(من الطائفة األخرى

كل الروايات متفقة على أن الصحابة قد اتفقوا يف آخر األمـر علـى عـدم    -٢
وهذا صريح يف أن اتفاق أهل احلل والعقد ليس  rاخلروج ومع ذلك خالفهم 

 .ملزما لألمري

                                     
  ٢/١٢٩زاد املعاد  - ١
  .٤/١١انظر البداية والنهاية البن كثري  -٢
ووصله أمحد من طريق أيب الزبري عن جابر وأبو الزبري مدلس وقـد  عن قتادة وهو مرسل  ٧/٣٧٢القصة رواها الطربي  -٣

  .عنعنه وله شاهد عند البيهقي وفيه ضعف
  ٢/٣٧٩السرية الصحيحة ألكرم ضياء العمري  - ٤
  ٩١-٧٣: وقد وضح ذلك عدنان النحوي يف كتابه الشورى ال الدميقراطية من ص - ٥



 ٢١٩ 

  :الوجه الثامن
  .أيب بكر يف الصالة بالناس غري مية وحفصة يف تقدملشورة عائش rخمالفته 

أبـا بكـر    مـروا قـال يف مرضـه    rأن رسـول اهللا   رضي اهللا عنـها  عن عائشة
ة قلت إن أبا بكر إذا قام يف مقامك مل يسمع الناس من قالت عائش فليصل بالناس

ة فقلت حلفصة قويل له إن أبـا بكـر إذا   ء فمر عمر فليصل للناس فقالت عائشالبكا
قام يف مقامك مل يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل بالناس ففعلـت حفصـة،   

مـه إنكـن ألنـنت صـواحب يوسـف مـروا أبـا بكـر فليصـل          r  :فقال رسول اهللا 
   .)١(بالناس

أهل مشورته يف تعيني اإلمام ليبني بذلك أنه ال حرج على  rفهنا خالف النيب 
  .مري يف خمالفة كل أهل مشورته أو بعضهماأل

  :الوجه التاسع
فلم يبال ـم بعـد    tمعارضة الصحابة للحمى الذي فعله عمر بن اخلطاب

  .أن ظهرت له املصلحة فيما فعل

استعمل موىل لـه يـدعى هنيـا علـى احلمـى       tعن أسلم أن عمر بن اخلطاب
مني فـإن دعـوة املظلـوم    فقال يا هين اضمم جناحك عن املسلمني واتق دعـوة املسـل  

مستجابة وادخل رب الصرمية ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفـان  
إن : فإما إن لك ماشيتهما يرجعا إىل خنل وزرع وإن رب الصـرمية ورب الغنيمـة  

لك ماشيتهما يأتيين ببنيه فيقول يا أمري املؤمنني أفتـاركهم أنـا ال أبـا لـك؟ فاملـاء      
ر علي من الذهب والـورق وأمي اهللا إـم لـريون أين قـد ظلمتـهم إـا       والكأل أيس

                                     
  ).٤١٨(واللفظ له ومسلم ) ٦٧٩(البخاري  - ١



 ٢٢٠ 

لبالدهم قاتلوا عليها يف اجلاهلية وأسلموا عليها يف اإلسالم والذي نفسي بيده لـوال  
  .)١(» املال الذي أمحل عليه يف سبيل اهللا ما محيت عليهم من بالدهم شربا

  :الوجه العاشر
مل يبال م ووقع الصـلح مـع    rة ولكنه معارضة الصحابة لبنود صلح احلديبي

  .قريش ألن األمري ليس ملزما برأي أحد من رعيته قل أو كثر

  :قال أكرم ضياء العمريفقد 

والواقع أن املسلمني تذمروا من هذه االتفاقية وضاقوا ا ذرعا خاصة بعد أن «
يب جرت عليها التعديالت على الصياغة اإلسـالمية للعقـد فقـد اعتـذر علـي بـن أ      

الكتـاب فكتـب مـا أراد     r فأخـذ الرسـول  " رسـول اهللا "عن مسح كلمة  tطالب
  .)٢(وسهيل بن عمر

يا رسول اهللا «: وغضب املسلمون لرد املسلمني الفارين من قريش إليها فقالوا
إنه من ذهب إليهم فأبعده اهللا ومن جاءنـا منـهم فسـيجعل    . نعم: تكتب هذا؟ فقال

فراجـع   tالغضب الشديد على عمر بـن اخلطـاب    روظه» )٣(اهللا له فرجا وخمرجا
. بلـى : فقلت ألست نيب اهللا حقا؟ قـال  rفأتيت نيب اهللا «: يف ذلك قال rالرسول 
فلم نعطـي الدنيـة يف   : قلت. بلى: ألسنا على احلق وعدونا على الباطل؟ قال: قلت

ثنا أوليس كنـت حتـد  : قال. إين رسول اهللا ولست أعصيه وهو ناصري: ديننا إذا؟ قال
. ال: فأخربتك أنك تأتيـه العـام؟ قـال قلـت    . بلى: أنا سنأيت البيت فنطوف به؟ قال

  .)٤(»فإنك آتيه ومطوف به: قال

                                     
  واللفظ له) ٣٠٥٩(البخاري  - ١
  .٢/٤٤٣والسرية الصحيحة ألكرم ضياء العمري  )٢٦٩٩(البخاري  -٢
  ).١٧٨٤(مسلم  -٣
 ).٢٧٣٢و ٢٧٣١(البخاري  -٤



 ٢٢١ 

  :الوجه احلادي عشر
 tلرأي كل أعضاء جملس الشـورى وتبنيـه لـرأي ابـن عبـاس      tخمالفة عمر

 أكثرية جملس tوحده يف تفسري سورة النصر وهذه مسألة اجتهادية خالف فيها عمر
  :يف أهل الشورى tيف إدخال ابن عباسكما خالفهم  .شوراه

عن ابن عباس قال كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر فكأن بعضـهم وجـد يف   «
نفسه فقال مل تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه مـن قـد علمـتم فـدعاه     

قولون يف قـول  يت أنه دعاين يومئذ إال لرييهم، قال ما تأذات يوم فأدخله معهم فما ر
فقــال بعضــهم أمرنــا أن حنمــد اهللا  ] )١( والْفَــتح اللَّــه نصــر جــاَء إِذَا[: Iاهللا 

ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال يل أذلك تقـول  
: أعلمه له قال rهو أجل رسول اهللا : قال فما تقول؟ قلت. ال: يا ابن عباس؟ فقلت

 كَانَ إِنه واستغفره ربك بِحمد فَسبح[فإذا جاء نصر اهللا والفتح وذلك عالمة أجلك 
  .)١( ».ما أعلم منها إال ما تقول: عمر فقال ] )٣( توابا

  :الوجه الثاين عشر
وهـي  للصحايب الذي خالف رأي كل مجاعتـه يف مسـألة مباحـة     rإقرار النيب 

راءة سورة اإلخالص مع السورة اليت تقرأ بعد الفاحتة مما يدل على أن اإلمـام لـيس   ق
  .ملزما برأي غريه وإن كثروا

قال كان رجل من األنصار يؤمهم يف مسـجد قبـاء وكـان كلمـا      tعن أنس«
حـىت   ] )١( أَحـد  اللَّـه  هو قُلْ[افتتح سورة يقرأ ا هلم يف الصالة مما يقرأ به افتتح 

يفرغ منها مث يقرأ سورة أخرى معها وكان صنع ذلك يف كل ركعـة فكلمـه أصـحابه    
إنك تفتتح ذه السورة مث ال ترى أا جتزئك حىت تقرأ بأخرى فإما أن تقـرأ  : فقالوا

ا وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركهـا إن أحببـتم أن أؤمكـم بـذلك     

                                     
  واللفظ له) ٤٩٧٠(البخاري  - ١



 ٢٢٢ 

يرون أنه أفضلهم وكرهـوا أن يـؤمهم غـريه فلمـا      فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا
يـا فـالن مـا مينعـك أن تفعـل مـا يـأمرك بـه         : "أخربوه اخلرب فقـال  rأتاهم النيب 

. إين أحبـها :فقـال " أصحابك وما حيملك علـى لـزوم هـذه السـورة يف كـل ركعـة؟      
  .)١(»"حبك إياها أدخلك اجلنة:"فقال

  :الوجه الثالث عشر
ة نفر خيتارون اخلليفة بعده فاختار هؤالء السـتة  عني ست tأن عمر بن اخلطاب

وهؤالء الستة ليسوا أكثرية بالنسبة ألهل املدينـة أحـرى سـائر املسـلمني      tعثمان 
  .فدل على أن األكثرية ليست الزمة الختيار األمري

قالوا أوص يا أمـري املـؤمنني   ف ....يف صحيح البخاري  tعمر ففي قصة مقتل«
ا أحق ذا األمر من هؤالء النفر أو الـرهط الـذين تـويف    استخلف قال ما أجد أحد

وعبـد   tوسعدا tوطلحة tوالزبري tوهو عنهم راض فسمى عليا rرسول اهللا 
كهيئـة   -وليس لـه مـن األمـر شـيء      t، قال ويشهدهم عبد اهللا بن عمرtالرمحن

  .)٢(»-التعزية له 

وهو  rفيمن تويف رسول اهللا  tعد سعيد بن زيد tوقد روى املدائين أن عمر
  .)٣(عنهم راض واستثناه من أهل الشورى لقرابته منه

فإذا اجتمع ثالثة على : "أنه قال tروى عن عمر ينأن املدائ: وذكر ابن حجر 
معه عبـد الـرمحن    نفإن مل ترضوا حبكمه فقدموا مt رأي فحكموا عبد اهللا بن عمر

  .)٤(اهـ"tبن عوف

  :م اعتبار األكثرية من عدة نواح هيوهذه القصة تدل على عد

                                     
  )٢٩٠١(معلقا جمزوما به واللفظ له ووصله الترمذي ) ٧٧٤(البخاري  - ١
  )٣٧٠٠(البخاري  - ٢
  ٢/١٦٧٧اري كما يف فتح الب - ٣
  ٢/١٦٧٧الفتح  - ٤



 ٢٢٣ 

  .ب فليسوا ممثلني له بل عينهم األمريعهؤالء الستة أقلية ومل ينتخبهم الش-١

فـأين مراعـاة   " tفقدموا من معه عبد الرمحن بن عـوف : "قال tأن عمر-٢
 .األكثرية

 .وحنوه من الصحابة tلو كان االعتبار باألكثرية ملا استثىن سعيد بن زيد-٣

 ).الربملان(األكثرية لترك الشعب ينتخب رئيسه أو ممثليه  tرب عمرلو اعت-٤

  :الوجه الرابع عشر
مع معارضة كل الصحابة لذلك ممـا   tلبعث أسامة tبكر الصديق إنفاذ أيب

  :يدل على أن األمري ليس ملزما برأي األكثرية

قال احلافظ أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممـد بـن   
عن أيب الزنـاد عـن   يعقوب ثنا حممد بن علي امليموين ثنا الفريايب ثنا عباد بن كثري 

ال إله إال هو لو أن أبا بكر ما استخلف ما عبد  والذيقال  tاألعرج عن أيب هريرة
وجـه   rلثالثة فقيل له مه يا أبا هريرة فقال إن رسـول اهللا  اهللا مث قال الثانية مث قال ا

 rيف سبعمائة إىل الشام فلما نزل بذي خشـب قـبض رسـول اهللا     tأسامة بن زيد
فقالوا يا أبـا بكـر    rوارتدت العرب حول املدينة فاجتمع إليه أصحاب رسول اهللا 

والذي ال إلـه  : قالهؤالء توجه هؤالء إىل الروم وقد ارتدت العرب حول املدينة؟ فرد 
ما رددت جيشا وجهه رسـول اهللا   rغريه لو جرت الكالب بأرجل أزواج رسول اهللا 

r  وال حللت لواء عقده رسول اهللاr        فوجـه أسـامة فجعـل ال ميـر بقبيـل يريـدون
االرتداد إال قالوا لوال أن هلؤالء قوة ما خرج مثل هؤالء مـن عنـدهم ولكـن نـدعهم     

هم ورجعـوا سـاملني فثبتـوا علـى     ولـروم فهزمـوهم وقتلـ   حىت يلقـوا الـروم فلقـوا ا   
  .)١(»اإلسالم

                                     
عباد بن كثري أظنه الربمكي لرواية الفريايب عنه وهـو متقـارب احلـديث أمـا     : وقال ٦/٢٢٨البداية والنهاية البن كثري  -١

 .شواهد تقوية ٢٢٨-٦/٢٢٧البصري الثقفي فمتروك احلديث واهللا أعلم ،قلت وذكر له ابن كثري 



 ٢٢٤ 

  :الوجه اخلامس عشر
بإلزامية رأي أكثر أهل احلل والعقد معارض للكتاب والسنة وإمجـاع   لأن القو

  .األئمة على وجوب طاعة مجيع الرعية لويل األمر

 الْـأَمرِ  وأُولـي  الرسـولَ  وأَطيعـوا  اللَّـه  أَطيعـوا  َآمنـوا  الَّذين أَيها يا[: Iقال 
كُمن٥٩النساء ( ]م(.  

على املرء املسـلم السـمع والطاعـة فيمـا     : قال rعن النيب  tعن ابن عمر
  .)١(أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة

عسـرك  عليك بالسمع والطاعة يف r  :قال قال رسول اهللا  tعن أيب هريرة
  .)٢(ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك

من كره من أمريه شيئا فليصرب فإنـه  : قال rأن رسول اهللا  tعن ابن عباسو
  .)٣(من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية

مـن أطـاعين فقـد أطـاع اهللا ومـن      r  :قال قال رسول اهللا  tعن أيب هريرةو
أطـاعين ومـن يعـص األمـري فقـد       عصاين فقـد عصـى اهللا ومـن يطـع األمـري فقـد      

  .)٤(عصاين

  .واألحاديث يف هذا الباب كثرية متواترة

أحاديث األمر بالطاعة لألئمـة والنـهي   « :قال العالمة حممد بن جعفر الكتاين
العـربة ممـا جـاء يف    "عن اخلروج عليهم ذكر أبو الطيب القنوجي يف تأليف لـه مسـاه   

  :ونصه أا متواترة" الغزو والشهادة واهلجرة

                                     
  )١٨٣٩(ومسلم ) ٧١٤٤(البخاري  - ١
  )١٨٣٦(مسلم  - ٢
  )١٨٤٩(ومسلم ) ٧٠٥٣(البخاري  - ٣
  )١٨٣٥(ومسلم ) ٧١٣٧(البخاري  - ٤



 ٢٢٥ 

وطاعة األئمة واجبـة إال يف معصـية اهللا باتفـاق السـلف الصـاحل لنصـوص       «
 زالكتاب العزيز واألحاديث املتواترة يف وجوب طاعـة األئمـة وهـي كـثرية وال جيـو     

اخلروج عن طاعتهم بعد ما حصل االتفاق عليهم ما أقاموا الصالة ومل يظهروا كفرا 
  .)١(اهـ» بواحا

  :وقال النووي

لماء على وجوـا يف غـري معصـية وعلـى حترميهـا يف املعصـية نقـل        أمجع الع«
  .)٢(اهـ» اإلمجاع على هذا القاضي عياض وآخرون

  :الوجه السادس عشر
خالفهم فلـهم عزلـه    أهل احلل والعقد ملزم لألمري وإنالقول بأن رأي أكثرية 

اع وحجب الثقة عن حكومته يعد نوعا من اخلروج على السلطان و هو حمـرم باإلمجـ  
  .والسنة املتواترة

إنكـم سـترون   قال قـال لنـا رسـول اهللا صـلى اهللا      tعن عبد اهللا بن مسعود
وا إليهم حقهم أد: قال. قالوا فما تأمرنا يا رسول اهللا؟ بعدي أثرة وأمورا تنكروا

  .)٣(وسلوا اهللا حقكم

مـن كـره مـن أمـريه شـيئا      : عن النيب صلى اهللا عليه قـال  tوعن ابن عباس
  .)٤(السلطان شربا مات ميتة جاهلية فليصرب فإنه من خرج من

: أخـذ علينـا   فيمـا فبايعنا فقال  rقال دعانا النيب  tوعن عبادة بن الصامت
َنْأ بايعمنشطنا ومكرهنا وعسـرنا ويسـرنا وأثـرة علينـا      يفا على السمع والطاعة ن

                                     
  ١٧٦: نظم املتناثر يف احلديث املتواتر ص - ١
  ١١٨٩: شرح مسلم ص - ٢
  )١٨٤٣(ومسلم ) ٧٠٥٢(البخاري  - ٣
  )١٨٤٩(واللفظ له ومسلم ) ٧٠٥٣( البخاري - ٤



 ٢٢٦ 

متفـق   )١(ن اهللا فيه برهـان بواحا عندكم موأن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفرا 
  .وإن رأيت أن لك يف األمر حقاوزاد أمحد عليه 

  . )٢(وإن أكلوا مالك وضربوا ظهركوألمحد وابن حبان 

ومعـىن احلـديث ال تنـازعوا والة األمـور     « :قال النووي يف شرح هذا احلـديث 
قواعـد اإلسـالم   واليتهم وتعترضوا عليهم إال أن تروا منهم منكرا حمققا تعلمونه يف 

فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا باحلق حيـث مـا كنـتم، أمـا اخلـروج علـيهم       
املسلمني وإن كانوا فسقة ظاملني وقد تظاهرت األحاديث مبعـىن   عوقتاهلم فحرام بإمجا

  ..)٣(ما ذكرته

يف احلديث حجة : قال ابن بطال« :وقال ابن حجر يف شرح حديث ابن عباس
على السلطان ولـو جـار، وقـد أمجـع الفقهـاء علـى وجـوب طاعـة         يف ترك اخلروج 

السلطان املتغلب واجلهاد معه وأن طاعته خري من اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقـن  
الدماء وتسكني الدمهاء وحجتهم هذا اخلرب وغريه مما يساعده ومل يستثنوا مـن ذلـك   

ذلك، بل جتـب جماهدتـه   إال إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف 
  .)٤(ملن قدر عليها اهـ

  :الوجه السابع عشر
ا املبدأ اإلسـالمي العظـيم ليتحـول    ذإن القول بإلزامية الشورى يعترب مسخا هل

  :إىل الدميقراطية، قال الشيخ عدنان علي رضا النحوي

إننا حني حنصر أنفسنا يف إلزام الشورى أو عدمه ويف فـرض رأي األكثريـة أو   «
عدمه إننا حني نفعل ذلك نكون قد أخفينا قواعد الشورى احلقيقة وأسسها اإلميانيـة  

                                     
  )١٧٠٩( واللفظ له، ومسلم) ٧٠٥٦-٧٠٥٥(البخاري  - ١
 ٣/٣١٥١انظر فتح الباري  -٢
  ١١٩٢: شرح مسلم للنووي، ص -٣
  ٣/٣١٥١الفتح  - ٤



 ٢٢٧ 

ونظامها املتكامل ونظريتها املشرقة ومسخنا هذا اخلري كلـه يف قاعـدتني بشـريتني ال    
  .لفواجع ونزيف النكباتيرافقهما إال مآسي التطبيق ودموع ا

إن املسلمني اليوم ال يكادون حيسون اليوم أن الشورى يف اإلسالم نظام متكامل، 
نظام ابتدأ يف مكة املكرمة قبل أن تقوم الدولة مث منا هذا النظام مع منو سـائر قواعـد   

  .)١(»العقيدة واإلميان

  :الوجه الثامن عشر
املسلمة فلو قلنا بأن الشورى ملزمة لـه   اإلمام هو السلطة اآلمرة العليا يف األمة

أي اختاذ أمرييـن أحـدمها   . )٢(وبالتايل لألمة لقلنا جبواز تعدد السلطة العليا يف األمة
األمري احلقيقي والثاين أغلبية أهل احلل والعقـد والظـاهر أن هـذا التكتـل األخـري      

  .مهيمن على األمري احلقيقي فصارت هذه األغلبية هي األمري الفعلي

من أتـاكم وأمـركم مجيـع علـى     : قال rقال مسعت رسول اهللا  tعن عرفجة
  .)٣(رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه

إذا بويـع خلليفـتني فـاقتلوا    r :قال قال رسـول اهللا   tعن أيب سعيد اخلدري
   )٤(اآلخر منهما

وهم األنبياء كلما كانت بنوا إسرائيل تس: قال r عن النيب e عن أيب هريرة
: فقالوا فما تأمرنا؟ قـال  هلك نيب خلفه نيب وإنه ال نيب بعدي وستكون خلفاء تكثر

فوا بيعة األول فاألول وأعطوهم حقهم فإن اهللا سائلهم عما استرعاهم)٥(.  

                                     
  ٤٢: الشورى ال الدميقراطية ص - ١
  ١١٩: العمدة يف إعداد العدة ص -٢
  واللفظ له) ١٨٥٢(مسلم  - ٣
  .واللفظ له) ١٨٥٣(مسلم  - ٤
  )٣٤٥٥(البخاري  - ٥



 ٢٢٨ 

اتفق العلماء علـى أنـه ال جيـوز أن يعقـد     «: قال النووي يف شرح هذا احلديث
اء اتسعت دار اإلسالم أم ال وقال إمام احلـرمني يف كتابـه   خلليفتني يف عصر واحد سو

اإلرشاد قال أصحابنا ال جيوز عقدها لشخصني قال وعندي أنه ال جيوز عقـد الثـنني   
  .)١(اهـ...يف صقع واحد وهذا جممع عليه 

إلمامة إلمامني يف بلدين مل تنعقد أمامتهما ألنه ال اوإذا عقدت «: وقال املاوردي
  .)٢(اهـ. لألمة إمامان يف وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوهجيوز أن يكون 

إلمـامني يف بلـدين يف حالـة     ةوال جيوز عقـد اإلمامـ  «: وقال القاضي أبو يعلى
 واحدة فإن عقد الثنني وجدت فيهما الشرائط نظرت فإن كانا يف عقد واحد فالعقـد 

علم السـابق  لكل واحد منهما على االنفراد نظرت فإن  باطل فيهما وإن كان العقد
  .)٣(اهـ..منهما بطل العقد الثاين

  : الوجه التاسع عشر
إن دور األكثرية يف اإلسالم ال ميكـن أن يكـون علـى النحـو الـذي رأينـاه يف       «

برملانات العامل العريب اليت مهدت للـنظم الديكتاتوريـة ورسـخت أسـباب الفرقـة      
  .افية وقلوب غافلةأقرت الفجور والضياع والتيه بني أصابع ممدودة من رؤوس غو

إن دور األكثريــة يف اإلســالم ال ميكــن أن يشــابه دور األكثريــة يف النظــام      
التشريع وقواعد القانون  سالدميقراطي ففي النظام الدميقراطي قد تضع األكثرية أس

اإلسالم أمر من عند اهللا وهذا أول فارق وقد فصـلنا ذلـك يف   يف ونظام احلكم مما هو 
  .فصل سابق

الثاين هو أن احلق املطلق يف اإلسـالم ال يكـون مقياسـه عـدد النـاس      والفارق 
إن ربط احلق بعدد مـا بأكثريـة أو أقليـة أمـر خمـالف لـروح        ،املؤيدين أو املعارضني

                                     
 ١١٩٣: شرح مسلم للنووي ص -١
  ٩: السلطانية للماوردي صاألحكام  - ٢
  ٣٠: األحكام السلطانية أليب يعلى ص - ٣



 ٢٢٩ 

اإلسالم فقد يهتدي إىل احلق فرد أو قلة أو كثرة مث يقاس األمـر علـى ميـزان واضـح     
اهللا عباده أن يـردوا األمـر يف حالـة    ليعرف ذا امليزان أهو حق أم باطل وعندما أمر 

إىل اهللا ورسوله فقط وليس إىل شـيء آخـر،    الف إىل ميزان فقد أمرهم أن يردوهاالخت
ذلك ألن هذا وحده يف اإلسالم هو ميـزان احلـق فـإذا عجزنـا عـن رد األمـر إىل اهللا       
ورسوله أو عجزنا عن معرفة احلق من الباطل ذا الرد فإن الضعف والعيـب فينـا   

  .)١(اهـ» حنن

  : الوجه العشرون
يقول كثري من اإلسـالميني الـدميقراطيني إمنـا قلنـا بـإلزام رأي أكثريـة جملـس        
الشورى خوفا من استبدال احلكام وينسون أن قوهلم هذا تترتب عليـه مفاسـد أكثـر،    

  .والذي مينع احلاكم من االستبدال إمنا هو خوفه من اهللا وورعه وتقواه

لة اإلسالم نقول إن تقرير مبـدأ إلـزام الشـورى ـا يفـتح      فإذا حتدثنا عن دو«
أبوابا للشر أشد من جور احلاكم إذ أنـه يـؤدي إىل تعـدد السـلطة اآلمـرة العليـا يف       

  .األمة

كما ال جيوز تقليد إمامني ألما رمبا تعارضـا يف العقـد واحلـل    «: قال املاوردي
  .)٢(»]لَفَسدتا اللَّه إِلَّا َآلهةٌ فيهِما كَانَ لَوI :]والتقليد والعزل وقد قال 

فتعدد السلطة يؤدي إىل التعـارض والفسـاد وتظهـر تبعـا لـذلك الدسـائس       
لس الشورى لضـمان األغلبيـة لـرأي مـا وهـذا نـراه حـىت يف        جماحلزبية املختلفة يف 

التجمعات اإلسالمية الـيت تعتمـد مبـدأ األغلبيـة للبـت يف األمـور ويترتـب علـى         
ل جملس الشورى التحزب يف األمـة إذ كـل رأي سـيجد لـه أنصـارا مث      التحزب داخ

  .)٣(العداوة و التناحر بني األحزاب وغري ذلك من املفاسد احلزبية املعروفة

                                     
 ٨٩-٨٨: الشورى ال الدميقراطية ص -١
  ٢٧: األحكام السلطانية للماوردي ص - ٢
 ١٢٢: انظر العمدة يف إعداد العدة ص -٣



 ٢٣٠ 

مجـع اآلراء املتشـتتة    اإلمامـة وقد تقرر من دين األمـة قاطبـة أن الغـرض مـن     
دول إمنـا تضـطرب   على ذوي البصـائر أن الـ   يفوارتباط اآلراء املتفاوتة وليس باخلا

بتحزب األمراء وتفرق اآلراء وجتاذب األهواء ونظام امللك وقوامه اإلذعـان واإلقـرار   
لذي رأي ثابت ال يستبد وال ينفـرد بـل يستضـيء بعقـول العقـالء ويسـتبني بـرأي        
طوائف احلكماء و العلماء ويستثمر لبـاب األلبـاب فيحصـل مـن انفـراده الفائـدة       

هر إذن ظعقول العقالء فالغرض األءته بيتحقق باستضاالعظمى يف قطع االختالف و
اإلمامة ال يثبت إال بانفراد اإلمام وهذا مغن بوضوحه عن اإلطنـاب واإلسـهاب   من 

ور بنظـر  مـ التفاق إذ داعية التقاطع والتدابر والشقاق ربـط األ امستند إىل اإلطالق و
جوع أمـراء األطـراف   ناظرين وتعليق التقدم بأمريين وإمنا تستمر أكناف املمالك بر

إىل رأي واحد ضابط ونظر متحد رابط وإن مل يكن هلم موثل عنه يصدرون ومطمـح  
شوفون تنافسوا وتطاولوا وتغالبوا وتصاولوا وتواثبوا علـى ابتغـاء االسـتيالء    تإليه ي

واالستعالء و تغالبوا غري مكترثني باستئصـال اجلمـاهري والـدمهاء فتكـون الداهيـة      
    .)١(ر الباليا ومهلكة الربايا وفيه تنطحن السالطني والرعاياالدهياء وهذا مثا

ثون الذين ينادون بإلزام الشورى لإلمام ويتحايلون على األدلة الشـرعية  دحاملُ
إلثبات ذلك يعللون مذهبهم بالرغبة يف احلد من استبداد احلكام وكأم يسـتدركون  

 لَكُـم  أَكْملْـت  الْيـوم [: Iوقال  ] )٦٤( نِسيا ربك كَانَ وما[ rعلى اهللا ورسوله 
كُميند[.  

واحلاكم الطاغية املستبد لـن يوقفـه إلـزام الشـورى وال غـريه بـل حنـن نـرى         
الطواغيت الذين حيكمون املسلمني بالشـرائع الكفريـة يـدعون أـم يسـتندون يف      
شــرعية حكمهــم علــى رأي الشــورى وأــم حيترمــون الدميقراطيــة وهــم يضــعون 

واخلداع وإذا أعياهم هذا جلـأوا إىل الـبطش والتنكيـل     الربملانات واألغلبية بالتزوير
  .واألحكام العرضية فما فائدة الشورى مع هؤالء؟

                                     
 ٨٠: غياث األمم للجويين ص -١



 ٢٣١ 

  :الوجه احلادي والعشرون 
وخلفاؤه كانوا يستشـريون مـن    rمما يؤكد عدم إلزامية األمري برأي األكثر أنه 

  .أهل احلل والعقد عند كل استشارةحضرهم فقط وال جيمعون كل الناس أو كل 

فقط وترك  )١( tوأسامة tيف حادثة اإلفك علي rلذلك استشار رسول اهللا 
  .)٢(اخلالفة شورى بني ستة فقط tعمر

، واستشـار عمـر   tيف قتال أهل الردة عمر بن اخلطـاب   tبكر وواستشار أب
  .من حضره من الصحابة يف الرجوع عن طاعون الشام tبن اخلطاب

  :ابن القيم يف شأن املفيتوقال 

نه فينبغي لـه أن يشـاوره وال   ه وديلمإن كان عنده من يثق بع: الفائدة الستون«
ل باجلواب ذهابا بنفسه وارتفاقا ا أن يستعني على الفتاوي بغـريه مـن أهـل    يستق

العلم وهذا من اجلهل فقد أثىن اهللا سبحانه على املؤمنني بأن أمـرهم شـورى بينـهم    
وقـد كانـت املسـألة تـرتل بعمـر بـن        ]الْأَمرِ في وشاوِرهمr : ]لنبيه  وقال تعاىل

فيستشري هلا من حضر من الصحابة ورمبا مجعهم وشـاورهم حـىت كـان     tاخلطاب 
يشاور ابن عباس رضي اهللا عنهما وهو إذ ذاك أحدث القوم سنا وكان يشـاور عليـا   

أمجعـني،   yبن عـوف وغريهـم    الرمحن دكرم اهللا وجهه وعثمان وطلحة والزبري وعب
  .)٣(اهـ»..السيما إذا قصد بذلك مترين أصحابه وتعليمهم وشحذ أذهام

                                     
  )٧٣٦٩(صحيح البخاري  -١
  )٣٧٠٠(صحيح البخاري  -٢
  ٤/٢٥٦وقعني إعالم امل - ٣



 ٢٣٢ 

  :الوجه الثاين والعشرون
يف غزوة ذات السالسل للصحابة يف إيقـاد النـار    t يبن العاص وخمالفة عمر

وهذا نص صـريح  . على ذلك rبالليل ويف عدم مطاردة من ازم من عدوهم وأقره 
  .برأي األكثرية يف عدم إلزام األمري

زوة ذات السالسل فمنـع  غره يف أمr أن رسول اهللا t يعن عمرو بن العاص
قـد  : لنا فأتـاه قـال   هالناس أن يوقدوا نارا ثالثا قال فكلم الناس أبا بكر قالوا كلم

عـدو فهزمـوهم فلـم يـدعهم     أرسلوك إيل ال يوقد أحد نارا إال ألقيته فيها مث لقوا ال
أخربوه اخلرب وشكوا إليه فقال يا رسـول   rيطلبوا العدو فلما رجعوا إىل رسول اهللا 

اهللا كانوا قليال فكرهت أن يطلبوا العدو وخفت أن يكون هلم مادة فيعطفون علـيهم  
يتهم أن يوقـدوا نـارا خشـية أن     وويف رواية فقال عمر .أمره rفمحمد رسول اهللا 

  .و قلتهميرى العد

  .)١(قال اهليثمي رواه الطرباين بإسنادين رجال األول رجال الصحيح اهـ

                                     
  ٥/٣٢٢جممع الزوائد  - ١



 ٢٣٣ 

  :الوقفة الرابعة
  قصة رجوع عمر عن طاعون الشام
  :تعلق ذه احلادثة الكثري من الدميقراطيني حىت قال أمحد الراشد

إمنا هـو   -أي إلزامية الشورى  -زام أكثر الدعاة يظنون أن اإلفتاء باإللوكان «
خمرج على املصاحل املرسلة فقط وأن فيه نوعا تقليد للدميقراطية الغربية حـىت عثـرت   

فزالـت   tعلى نص يشهد ملعىن التصويت باألكثرية وأنه فعل عمـر بـن اخلطـاب    
  .)١(»الوسوسة حبمد اهللا

  :الحتجاهم بهوفيما يلي نسوق األثر بتمامه حىت يتبني أنه ال وجه 

خـرج إىل الشـام حـىت إذا كـان      tأن عمـر بـن اخلطـاب     tعن ابـن عبـاس  «
وأصحابه فأخرب أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن  tأبو عبيدة: لقيه أمراء األجناد
ادع يل املهاجرين األولني فدعاهم فاستشارهم وأخـربهم أن الوبـاء    tعباس فقال عمر

وا فقال بعضهم قد خرجنـا ألمـر ال نـرى أن ترجـع عنـه، وقـال       قد وقع بالشام فاختلف
وال نرى أن تقدمهم على هذا الوبـاء   rبعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول اهللا 

 قال يل ادعوا يل األنصـار فـدعوم فاستشـارهم فسـلكوا سـبيل      مثارتفعوا عين، : فقال
ادع يل مـن كـان ههنـا مـن      :املهاجرين واختلفوا كاختالفهم فقال ارتفعوا عين، مث قـال 

مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوم فلم خيتلف منهم عليه رجالن، فقالوا نـرى أن  
يف النـاس إين مصـبح علـى     tترجع بالناس وال تقدمهم على هذا الوباء فنـادى عمـر  

لـو  : tاهللا؟ فقال عمر أفرارا من قدر tبن اجلراحفقال أبو عبيدة . ظهر فأصبحوا عليه
نعم نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا أرأيت لو كانـت لـك إبـل     tقاهلا يا أبا عبيدةغريك 

                                     
 ٣/١١٥أصول اإلفتاء واالجتهاد التطبيقي  -١
 ٢١٣-٣/٢١٢موضع بالشام مما يلي احلجاز كذايف معجم البلدان  -٢



 ٢٣٤ 

ها تهبطت واديا له عدوتان إحدامها خصبة واألخرى جدبة أليس إذا رعيت اخلصبة رعي
  .بقدر اهللا وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اهللا؟

يف  إن عندي: وكان متغيبا يف بعض حاجته فقال tفجاء عبد الرمحن بن عوف
إذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه وإذا وقع : يقول rهذا علما مسعت رسول اهللا 

  . )١(بأرض وأنتم فيها فال خترجوا فرارا منه

  :أحد عشر وجها هم ذا األثر منقوالرد على تعل

  :الوجه األول
ال رد رأيـه  tإمنا انصرف بالناس حلديث عبد الرمحن بن عوف  tأن عمر 

من طريق ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا  ه فقد روى مسلم يف صحيحهأو رأي غري
  .)٢(اهـ tإمنا انصرف بالناس من حديث عبد الرمحن بن عوف tأن عمر

كأنه يقول لوال وجود الـنص ألمكـن إذا أصـبح أن يتـردد يف     «: قال ابن حجر
ملا اسـتمر   ذلك أو يرجع عن رأيه فلما مسع اخلرب استمر على عزمه األول ولوال اخلرب

  .)٣(اهـ

  :الوجه الثاين
ة العامة اليت دلت علـى أرجحيـة قـوهلم    لأنه إمنا اتبع رأي مشيخة قريش لألد 

هذا يدل على أنه إمنا عـزم علـى الرجـوع لـرأي أولئـك      «قال أبو العباس القرطيب 
املشيخة ملا ظهر أنه أرجح من رأي غريهم ممن خالفهم ووجه أرجحية هذا الرأي أنه 

                                     
  ).٢٢١٩ومسلم (واللفظ له، ) ٥٧٢٩البخاري ( - ١
  )٢٢٩٩/١٠٠(مسلم  - ٢
  ٣/٢٥٤٣فتح الباري  - ٣



 ٢٣٥ 

اإلميـان بالقـدر بيـان ذلـك حبجـة      وبني احلزم واألخذ باحلذر وبـني التوكـل    مجع فيه
  .)١(إخل اهـ.. tعلى أيب عبيدة  tعمر

  :الوجه الثالث
نا عليها أن عدد من رأى الرجوع فأنه مل يرد يف شيء من طرق احلديث اليت وق 

 م كان أكثر من غريه وكون مشيخة قريش من مهاجرة الفتح معهم ال يدل على كثـر
  .ألن من املعلوم أن عددهم قليل ومل حيضر إال بعضهم

  :الوجه الرابع
أن كل من كان مع عمر أقلية بالنسبة للدولة اإلسـالمية آنـذاك ومل ينتخبـهم     

  .نوبون عنهالشعب ممثلني له حىت نقول بأم ي

  :الوجه اخلامس
هم كون أمراء األجناد هم الذين حضروا املشـورة ومل ينتظـروا حضـور جيوشـ     

قال ابن . يدل على أن املعيار هنا ليس هو األكثرية العددية وإمنا هو الدليل والربهان
ويف احلديث من الفوائد مشروعية املناظرة واالستشارة «: حجر يف شرح هذا احلديث

يف النوازل ويف األحكام، وأن االخـتالف ال يوجـب حكمـا وأن االتفـاق هـو الـذي       
وأن «: اهـ وهللا دره انظـر كيـف قـال   . »ف إىل النصيوجبه وأن الرجوع عند االختال

  .)٢(أي ال يوجبه على أكثرية املختلفني وال أقليتهم. »االختالف ال يوجب حكما

                                     
  ٥/٦١٧املفهم  - ١
  ٣/٢٥٤٤فتح الباري  - ٢



 ٢٣٦ 

  :الوجه السادس
باألكثرية حلسم األمر عند استشـارة املهـاجرين    tلو كان االعتبار عند عمر  

ل ذلك مع األنصار أو مع بأن حيصيهم وينظر أي القولني أكثر أنصارا فيتبعه، أو يفع
  .اجلميع

  :الوجه السابع 
بالرجوع الستدل به يف الـرد علـى    tلو كان اعتبار الكثرة هو الذي أقنع عمر

  .، ومل يستدل بغريه، كما فعل حني استدل مبسألة العدوتنيtأيب عبيدة 

  :الوجه الثامن 
لو كان املستقر عند الصحابة أن احلسم إمنا يكون باألكثرية، الستدل أبو عبيدة  
t  بذلك على عمرt . ويكون النقاش بينهما حول إثبات األكثرية على هذا الرأي

  .أو ذلك

  :الوجه التاسع
لو كان املعترب عند الصحابة هو األكثرية من األصوات ملا قـاموا بالشـورى يف    

  .يف بعض حاجته وغياب غريه tغياب عبد الرمحن بن عوف 

  :الوجه العاشر
 ،أن عليه األكثريـة سبب قد ذهب إىل هذا الرأي ب tلو سلمنا جدال بأن عمر  

رية، ال أنه أمر ملزم على هذا يدل على أن األكثرية مرجح كغريه من املرجحات الكثف



 ٢٣٧ 

وفيه الترجيح بـاألكثر  «: كل حال، وهلذا قال ابن حجر فيما يستفاد من هذا احلديث
  . )١(»عددا، واألكثر جتربة

انظر كيف جعل ابن حجر األكثريـة العدديـة جمـرد مـرجح ال ملـزم، وسـواها       
  .بالترجيح باألكثر جتربة

  :الوجه احلادي عشر
اعترب رأي األكثرية يف  tوأبطل الباطل وهو أن عمر  وإذا سلمنا بأحمل احملال 

هذه النازلة ملزما فإن هذا ال يدل على وجوب اعتبار رأي األكثرية، ألنه جمـرد فعـل،   
  .فهو فعل صحايب rوهو ال يدل على الوجوب واإللزام، مع أنه من غري املعصوم 

علـى   وإن تعجب فعجب أن الشيخ حممد الراشد احتفل ذا احلديث كـدليل 
، tإلزامية رأي أكثرية أهل احلل والعقد، مـع أن القصـة لـيس فيهـا إال فعـل عمـر      

والراشد نفسه يقول يف الرد على من يقول بأن والية األمري ال تكون إال دائمة لفعل 
ال جيـب علينـا إال    rفإذا كان فعل النيب «: لذلك يقول ما نصه tوعمر tأيب بكر

  .)٢(اهـ» ل أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهمابقرينة مضافة فكيف جيب علينا فع

                                     
  ٣/٢٥٤٤فتح الباري  - ١
  ٣/٧١من كتابه أصول اإلفتاء  - ٢



 ٢٣٨ 

  :الوقفة الخامسة
  لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما: حديث

تعلق بعض القائلني بأن رأي أكثرية أهل الشورى ملزم لألمـري حبـديث عبـد    
  .لو اجتمعتما يف مشورة ما خالفتكما :قال أليب بكر وعمر rالرمحن بن غنم أنه 

ومعناه أنه يرجح رأي االثنني على رأي الواحـد ولـو   «: قال الشيخ القرضاوي
  .)١(»rكان هو رسول اهللا 

  :أحد عشر وجهاوالرد عليه من 

  :الوجه األول
من طريق وكيع ثنا  )٢(أن احلديث ضعيف فال تقوم به حجة، فقد رواه اإلمام أمحد 

قال،  rرسول اهللا  عبد احلميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم أن
  :فذكره وهذا معلول بعلتني

  .rفعبد الرمحن بن غنم مل يسمع من النيب : اإلرسال. أ

  اهـ. ومل يسمع منه rأدرك النيب : قال أمحد بن حنبل

  اهـ .ومل يره ومل يفد إليه rجاهلي كان مسلما على عهد رسول اهللا : الرب دقال ابن عب

ومل  rوال رؤية له أيضا بل كان مسلما بـاليمن يف حيـاة الـنيب    : وقال العالئي
  اهـ. فحديثه مرسل. يفد عليه، ولزم معاذ بن جبل وهو من كبار التابعني

  .)٣(اهـ. زعموا أن له صحبة وليس ذلك بصحيح عندي: قال ابن حبان

                                     
  ١١٥: السياسة الشرعية ص - ١
 )١٧٩٩٤(املسند  - ٢
  ٢٩٠: والتقريب ص ٣٤٣-١٧/٣٣٩ذيب الكمال  - ٣



 ٢٣٩ 

لقيـت شـهرا فلـم    : ضعف شهر بن حوشب األشعري الشامي، قال شعبة. ب
  .أعتد به، كذا يف مقدمة مسلم

سئل ابن عون عن حديث شـهر وهـو   : وروى مسلم يف مقدمته عن النضر قال
أخذتـه  : يقول: ، قال مسلم رمحه اهللا)١(إن شهرا نزكوه: قائم على أسكفة الباب فقال

ألسنة الناس، تكلموا فيه، وقد وثقه أمحد وابن معني وآخرون، وقـال النسـائي لـيس    
ضـعيف،  : وقـال البيهقـي  . ال تشبه حديث النـاس  هأحاديث: وزجاينوقال اجل بالقوي

كان ممن يروي عن : ال حيتج به، وقال ابن حبان: وقال ابن حزم ساقط، وقال أبو حامت
  .)٢( الثقات املعضالت وعن األثبات املقلوبات

، وفيـه ربـاح بـن أيب معـروف املكـي، قـال        )٣(tوله شاهد عن ابـن عبـاس   
عبـد  وتركـه حيـىي و   صاحل، وضعفه ابن معني،: ي، وقال أبو حامتليس بالقو: النسائي

م الـورع وكـان يهـم يف    والغالب عليـه التقشـف ولـز    الرمحن، وقال ابن حبان كان
  .)٤(صدوق له أوهام: وقال ابن حجر يف التقريب .الشيء بعد الشيء

ولكن ال يفرح به ألن فيـه حبيـب بـن أيب حبيـب     )٥(وله شاهد آخر عن الرباء
: ليس بثقـة، وقـال ابـن داود   : متروك، وقال أمحد: ي كاتب مالك، قال النسائياملصر

روى عـن ابـن أخـي الزهـري أحاديـث      : كان من أكذب النـاس، وقـال أبـو حـامت    
  .)٦(متروك: أحاديثه كلها موضوعة، وقال ابن حجر: موضوعة، وقال ابن عدي

                                     
  .٥٦: طعنوا فيه وتكلموا جبرحه، كذا يف شرح مسلم للنووي ص: نزكوه - ١
، وـذيب  ٢/١٨٣وامليـزان للـذهيب    ٤/١٣٥٤والكامـل البـن عـدي     ٤/٣٨٢انظر اجلرح والتعديل البـن أيب حـامت    - ٢

  ٣٧٢-٤/٣٦٩التهذيب 
  )١٢٢٤٤(الطرباين  - ٣
 ٢٣٥-٣/٢٣٤وـذيب التهـذيب    ٢/٣٨وامليـزان   ١/٣٠٠واـروحني البـن حبـان     ٣/٤٧٧انظر اجلرح والتعـديل   - ٤

  .١٩٢: والتقريب ص
  )٧٢٩٥(الطرباين يف األوسط  - ٥
  .١٣٠: والتقريب ص ١/٤٥٢وامليزان  ٢/٨٠٧والكامل  ١/٢٦٥واروحني البن حبان  ٣/٩٩والتعديل  انظر اجلرح - ٦



 ٢٤٠ 

  :الوجه الثاين
ولو صح احلديث لكان أصرح شيء يف بطالن إلزام األمري برأي األكثريـة ألن   

معىن احلديث لو اتفقتما يف مشورة ما خالفتكما ولو خالفكم كل النـاس، ألنـه لـو    
  .كان الناس موافقني هلما ملا كان هلما ميزة

  :الوجه الثالث
س، وقـد روى  أما مها املقصودان يف األمر باملشـاورة دون غريمهـا مـن النـا     

يف قولـه   tاحلاكم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابـن عبـاس   
I :]مهاوِرشي ورِ ف١(قال أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما ]الْأَم( .  

  :الوجه الرابع
أن أبا بكر وعمر ال يشكالن أكثرية أهل احلل والعقـد مـن الصـحابة قطعـا،      

  .ألكثرية منهمفهذا يدل على عدم اعتبار ا

  :الوجه اخلامس
هذا احلديث إذا صح يدل على الترجيح باألعلم واألفضل واألكثـر ختصصـا،    

  .وعدم اعتبار األكثرية العددية

  :الوجه السادس
إذا كان من حيق له أن يشاور من الصحابة هـو أبـو بكـر وعمـر فقـط فمـن        

  .سيكون مؤهال هلا يف زمننا

                                     
 .وصححه على شرطهما ووافقه الذهيب وأمحد شاكر) ٣/٧٠(احلاكم يف املستدرك  - ١



 ٢٤١ 

  :الوجه السابع 
إبطال للدميقراطية ألن الذي عـني أبـو بكـر وعمـر للمشـورة      يف هذا احلديث 

  .rليس هو الشعب وإمنا هو رسول اهللا 

  :الوجه الثامن
إمنا يستشريمها يف املباح، أو يف كيفيـة تطبيـق الشـرع وآليـات ذلـك عكـس        

  .الدميقراطية اليت تتدخل يف كل شيء

  :التاسع الوجه
أما كالم الشـيخ القرضـاوي فواضـح الـبطالن، ألنـه يـدل علـى تقـدمي رأي          

وهذا ال يقول به أحد من أهل اإلسـالم، ألنـه يـؤدي     rاألكثرية على قول رسول اهللا 
  .ولو كانوا كفارا إىل ترك الدين كله، واتباع األكثرية

  :الوجه العاشر
 rن رسـول اهللا  قول القرضاوي أنه يرجح قول اإلثنني على الواحـد ولـو كـا    

يؤدي إىل هدم اإلسالم من أساسه، ألنه تبعا لقوله كان من الواجب علـى رسـول اهللا   
r  اإلسـالم أن ترجـع إىل رأي أكثريـة قـريش، بـل       أول والقلة املسلمة اليت معـه يف

أكثرية العامل آنذاك، ووتترك دينها وتتبع دين األكثرية التائهة وكفى بقول يـؤول إىل  
  !!!ناهذا سقوطا وبطال

  :الوجه احلادي عشر
دل احلديث لو صح على أن املعترب يف الشورى هم أفضل الناس فقـط ال كـل    

يعترب آراء مجيع الصـحابة، وإمنـا اعتـرب رأي    مل  rأهل الفضل والعلم والتقوى، ألنه 
  .لرأي عامة الناسال اعتبار  ومن باب أوىل أنه-أفضلهم فقط 



 ٢٤٢ 

  :الوقفة السادسة
  سواد األعظماألمر باتباع ال

استدل بعض اإلسالميني الدميقراطيني، على أن رأي األكثرية ملـزم لألمـري مبـا    
اثنـا عشـر   من األمر باتباع السواد األعظم، والرد على ذلـك مـن    rروي عن النيب 

  :وجها

  :الوجه األول
 أميت ال جتتمع على ضـاللة : ذكر السواد األعظم ورد يف بعض طرق حديث 

  .وتلك الطرق كلها ضعيفة

وهذا حديث مشهور له طرق كثرية ال خيلـو واحـد منـها مـن     «: قال ابن حجر
  .)١(اهـ» مقال

وقد جاء احلديث بطرق يف كلها نظر، قاله شـيخنا العراقـي   «: وقال البوصريي
  .)٢(اهـ» يف حتقيق أحاديث البيضاوي

يقـان آخـران،   رواه ابن ماجه وفيه ضـعف، لكـن لـه طر   «: وقال ابن قطلوبغا
أحدمها عند احلاكم واآلخر عند ابن أيب عاصم ويف كليهما ضعف، ورواه أبـو نعـيم   

  )٣(اهـ. »يف احللية عن ابن عمر وأصله للترمذي

عليكم بالسـواد  : ووجدناهم احتجوا برواية ال تصح«: قال أبو حممد ابن حزم
  )٤(اهـ. »األعظم

                                     
 ٣/١٤١تلخيص احلبري  - ١
  )طوطخم( ٤٣وانظر ختريج أحاديث املنهاج للعراقي الورقة ٢/١٣٠٣زوائد ابن ماجة  - ٢
  .٣٠٠: ، وختريج أحاديث خمتصر املنهاج ص٢٤٣: ختريج أحاديث البزدوي، ص - ٣
 ٤/٥٨٧اإلحكام  - ٤



 ٢٤٣ 

ة احملدثني، منهم ابن كثري وخالصة القول أن حديث السواد األعظم ضعفه عام
وابن حجر والعراقي والبوصريي وابن قطلوبغا وابن حزم وابـن منـده والاللكـائي    

  .)١(والسبكي واأللباين وغريهم

  :الثاين الوجه
لو صح احلديث لكان حجة عليهم، ألنه قد صرحت بعض طرقه بأن السـواد   

ه األمة علـى ضـاللة،   ال جتتمع هذ: قال rأنه  tاألعظم هم أهل احلق، فعن أنس 
  .)٢(فإذا رأيتم االختالف فعليكم بالسواد األعظم، احلق وأهله

وله طريقان يف األوىل مصعب بن إبراهيم وهو منكر احلديث كما قال الـذهيب  
  .)٣(وابن عدي

كـذاب،  : ويف الطريق الثانية حازم بن عطاء أبو خلف األعمى، قال ابن معـني 
  .)٤(منكر احلديث: وقال أبو حامت

  :الوجه الثالث
واجلـواب أن السـواد   «: قال السبكي يف كتـاب يف الـرد علـى هـذا احلـديث      

  .)٥(اهـ. »األعظم يعم كل األمة، ألن من عدا الكل فالكل أعظم منه

  :الوجه الرابع
  .أن السواد األعظم ليس إمجاعا وال حجة إال يف إمجاع األمة 

                                     
  )٢٨٩٦(والضعيفة  ١٥٠-١٤٦: وحتفة الطالب البن كثري ص ٢/٣٠٧، واإلاج ٢/٤٧٠كشف اخلفاء للعجلوين  - ١
  .٤/٢٧٨وأمحد  ٣٦٧: وعبد بن محيد ص ١/٣٩ابن أيب عاصم يف السنة  - ٢
  . ٤/١١٨امليزان  - ٣
  .٤/٥٢١، وامليزان ١٢/٨٧التهذيب  - ٤
 ٢/٣٠٦اإلاج  - ٥



 ٢٤٤ 

وال ينعقد اإلمجاع مع خمالفة جمتهد واحـد يعتـد بقولـه عنـد     «: قال ابن النجار
وأصحابه واألكثر ألنه ال يسمى إمجاعا مـع املخالفـة، وألن الـدليل مل     tاإلمام أمحد 

ينهض إال يف كل األمة، وألن املؤمن لفظ عام، واألمة موضوعة للكل، وألن من اجلائز 
يف أسـرى بـدر،    t شف الوحي عـن إصـابة عمـر   إصابة األقل وخطأ األكثر كما ك

  .)١(اهـ. »يف أمر الردة t وكما انكشف احلال عن إصابة أيب بكر

ولنا أن اإلمجاع ال ينعقد بدون املخالف، وإن كان شاذا وجهان، «: وقال الطويف
إمنا تثبت لألمة، واألمة ال تصـدق علـى األكثـرين بـدون      أحدمها العصمة اإلمجاعية

  .فال يكون اتفاقهم بدونه إمجاعاهذا املخالف، 

فـا مجهـور الصـحابة يف    خال t وابن عبـاس  t أن ابن مسعود: الوجه الثاين
مسائل، فانفرد كل واحد منهما عنهم خبمس مسائل يف الفرائض، وانفردا وغريمهـا  
يف بقية األحكام مبسائل أخر، وجوز الصحابة هلم هـذا االنفـراد، ولـو انعقـد إمجـاع      

ا الستحال يف العادة ترك النكري عليهمـا، وإقرارمهـا علـى خمالفـة     الصحابة بدوم
  .)٢(اهـ. »اإلمجاع، فدل ذلك على أن اإلمجاع بدوما مل ينعقد وهو املطلوب

  :الوجه اخلامس
أن العربة إمنا هي باحلجـة والربهـان، ولـيس بكثـرة العـدد يف مجيـع األديـان         

جباهلية الدميقراطية، وقد ذكـر حممـد بـن    السماوية، بل عند عامة العقالء ممن مل يفنت 
  .)٣(عبد الوهاب من مسائل اجلاهلية اعتبار األكثرية معيارا يف الصواب

                                     
 ٢/٢٢٩شرح الكوكب املنري  - ١
 ٥٦: شرح خمتصر الروضة ص - ٢
  ). املسألة الرابعة(مسائل اجلاهلية البن عبد الوهاب،  - ٣



 ٢٤٥ 

  :الوجه السادس
أن السلف الصاحل ومن تبعهم بإحسان فسروا اجلماعة والسواد األعظم بأهل  

  :العلم املصيبني للحق وإن قلوا، وليس بأكثر غوغاء الناس

مجهـور اجلماعـة هـم الـذين فـارقوا      «: لعمرو بن ميمـون  tقال ابن مسعود 
  .)١(اهـ. »اجلماعة، واجلماعة ما وافق احلق وإن كنت وحدك

 أُمةً جعلْناكُم وكَذَلكI :]باب قوله ) ١٩(وقال البخاري يف كتاب االعتصام 
  .اهـ. بلزوم اجلماعة وهم أهل العلم rوما أمر النيب  ]وسطًا

وتفسري اجلماعة عنـد أهـل العلـم هـم أهـل الفقـه والعلـم        «: وقال الترمذي
سألت عبـد  : مسعت علي بن احلسن يقول: واحلديث، ومسعت اجلارود بن معاذ يقول

قـد مـات أبـو    : ، فقيل لـه  t وعمر t أبو بكر: من اجلماعة؟ فقال: اهللا بن املبارك
ابـن  : فقـال قـد مـات فـالن وفـالن،     : فالن وفالن، قيل له: ، فقال t وعمر t بكر

  .)٢(اهـ» أبو محزة السكري مجاعة: املبارك

واعلم أن اإلمجاع واحلجة والسواد األعظم هو العامل صاحب «: وقال ابن القيم
  .)٣(اهـ. »احلق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل األرض

  .)٤(اهـ. »إن اجلماعة هي املتبعة للسنة وإن كان رجال واحدا يف العامل«: وقال الشاطيب

حيث جاء األمر بلزوم اجلماعة فاملراد به لزوم احلـق وأتباعـه،   «: أبو شامة وقال
وإن كان املتمسك باحلق قليال واملخالف كثريا، ألن احلق الذي كانت عليـه اجلماعـة   

  .)٥(اهـ. »دهمالباطل بع، وال نظر إىل كثرة أهل yوأصحابه  rاألوىل من النيب 

                                     
  ١/٦١ابن عساكر وصححه األلباين يف املشكاة  - ١
 ٤٩٠: سنن الترمذي ص - ٢
 ٣/٣٤٦الم املوقعني إع - ٣
 ١/٣٥٦االعتصام  - ٤
 ٢٢: الباعث ص - ٥



 ٢٤٦ 

فعليك مبا كانت عليه اجلماعة قبل أن إذا فسدت اجلماعة «: وقال نعيم بن محاد
  .)١(اهـ. »تفسد اجلماعة، وإن كنت وحدك، فإنك أنت اجلماعة حينئذ

إن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقـل  « : وقال احلسن البصري
الناس فيما بقي، الذين مل يذهبوا مع أهل اإلتراف يف إترافهم، وال مع أهل البدع يف 

  .)٢(»على سنتهم حىت لقوا رم فكونوا كذلك بدعهم، وصربوا

  :الوجه السابع
أن االحتجاج باألكثرية من عمل الكفار يف القدمي واحلديث، ولـذلك اسـتدل    

 فـي  فرعونُ فَأَرسلَ[: Iفرعون بكثرة أتباعه وقلة موسى ومن معه من املؤمنني، قال 
) ٥٥( لَغـائظُونَ  لَنا وإِنهم) ٥٤( قَليلُونَ رذمةٌلَش هؤلَاِء إِنَّ) ٥٣( حاشرِين الْمدائنِ

  ].الشعراء[ ] )٥٦( حاذرونَ لَجميع وإِنا

  :الوجه الثامن
أن األمة ستنقسم إىل ثالث وسـبعني فرقـة كلـها علـى      rلقد بني رسول اهللا  

ضاللة يف الدنيا وإىل النار يف اآلخرة إال مجاعـة واحـدة منـها، وهـذا ينسـف عقيـدة       
  :تقديس األكثرية ووجوب اتباعها

افترقت اليهود علـى إحـدى   r :قال رسول اهللا : قال tعن عوف بن مالك 
نـار، وافترقـت النصـارى علـى ثنـتني      وسبعني فرقة، فواحدة يف اجلنـة وسـبعون يف ال  

وسبعني فرقة، فإحدى وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنـة، والـذي نفـس حممـد بيـده      
: لتفترقن أميت على ثالث وسبعني فرقة واحدة يف اجلنة وثنتان وسبعون يف النار، قيـل 

  .)٣(اجلماعة: يا رسول اهللا من هم، قال

                                     
  ٢١: حكم الدميقراطية ص - ١
  .نفس املرجع السابق - ٢
  ).١٤٩٢(واللفظ له، وصححه األلباين يف الصحيحة ) ٣٩٩٢(ابن ماجة  - ٣



 ٢٤٧ 

وإن بـين إسـرائيل   .. r :اهللا قـال رسـول   : قـال  tوعن عبد اهللا بـن عمـرو   
تفرقت على ثنتني وسبعني ملة، وتفترق أميت على ثالث وسبعني ملة كلـهم يف النـار   

  .)١(ما أنا عليه وأصحايب: ما هي يا رسول اهللا؟ قال: قالوا إال واحدة

  :التاسع الوجه
أن الذي على احلق هو واحد يف األلـف،   rعلى لسان رسوله  Iلقد بني اهللا  
  .على ضالل ومصريها إىل النار ٩٩٩غلبية الساحقة أي واأل

: يـا آدم، فيقـول  : Iيقـول اهللا  : قـال  rعن الـنيب   tفعن أيب سعيد اخلدري 
ومـا بعـث النـار،    : أخرج بعث النار، قـال : لبيك وسعديك واخلري يف يديك، فيقول

  .)٢(...من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني : قال

  :الوجه العاشر
نصوص القرآن إمنا جاءت بذم الكثرة من الناس، حىت ولو كانت من أن عامة  

 وضـاقَت  شـيئًا  عـنكُم  تغنِ فَلَم كَثْرتكُم أَعجبتكُم إِذْ حنينٍ ويومI :]املؤمنني، قال 
كُملَيع ضا الْأَربِم تبحر ثُم متلَّيو بِرِيندالتوبة[ ] )٢٥( م.[  

: Iكمـا يف بـدر قـال     )٣(وتوفيقه Iوعندما يكون املؤمنون قلة يرتل نصر اهللا 
]كَانَ قَد ةٌ لَكُمي َآينِ فيئَتا فقَتئَةٌ الْتلُ فقَاتي تبِيلِ فس  ى  اللَّـهـرأُخةٌ  وركَـاف  مهنوـري 

                                     
  ).١٣٤٨(وحسنه، كما حسنه األلباين يف الصحيحة ) ٢٦٤١(الترمذي  - ١
  ).٢٢٢( ومسلم) ٣٣٤٨(البخاري  - ٢
  .مقاتل فنصر اهللا املسلمني ١٠٠٠وجيش قريش حوايل  ٣١٧ففي غزوة بدر كان املسلمون حوايل  - ٣
ألـف،   ٣٠٠وعدد الفرس حوايل ٢٣٠٠٠ويف معركة القادسية اليت مل تقم للفرس بعدها قائمة كان عدد املسلمني حوايل  -

  .ألف ١٠٠فنصر اهللا املسلمني، وقتلوا من الفرس أكثر من 
  .ألفا، فنصر اهللا جنده ٢٤٠ألف، وعدد جيش الروم  ٣٨ويف وقعة الريموك اليت قصمت ظهور الروم كان عدد جيش املسلمني  - 
ألف، واملسلمون حوايل سبعة عشر ألفا فهزم اهللا الصـليبيني ومل يرجـع    ٣٠٠ويف وقعة الزالقة كان عدد الصليبيني حوايل  -

  .فقط ٥٠٠منهم إال حوايل 
كفان كان مع السلطان ألب أرسالن ستة عشر ألفا فقط تواجـه ثالمثائـة ألـف مـن الـروم بقيـادة ملكهـم        ويف جيش األ -

  .وهلم جرا...رومانوس، فهزمهم اهللا وأسر رومانوس



 ٢٤٨ 

هِمثْلَيم أْينِ ريالْع اللَّهو ديؤي رِهصبِن ناُء مشي إِنَّ يف  ـكةً  ذَلـربي  لَعـأُولـارِ  لصالْأَب 
  ].آل عمران[ ] )١٣(

إن اآليات القرآنية ترسم لنا صـورة طبيعـة النـاس، حـىت يكـون فهمنـا هلـذه        
الطبيعة مساعدا لنا على وضع ج ورسم خطة، ومساعدا لنا على فهم رأي وتقدير 

  :ية مستخدما صيغة أفعل التفضيلمشورة، ويؤكد القرآن الكرمي ذم األكثر

 يشـكُرونَ  لَـا  النـاسِ  أَكْثَـر  ولَكـن  النـاسِ  علَـى  فَضلٍ لَذُو اللَّه إِنَّ[: Iقال 
  ].البقرة[ ] )٢٤٣(

األنعـام  [ ]اللَّـه  سـبِيلِ  عن يضلُّوك الْأَرضِ في من أَكْثَر تطع وإِنْ[: Iوقال 
١١٦.[  

  ].هود[ ] )١٧( يؤمنونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكن ربك من الْحق إِنهI :]وقال 

  ].يوسف[ ] )١٠٣( بِمؤمنِني حرصت ولَو الناسِ أَكْثَر وما[: Iوقال 

 ] )٢١( يعلَمـونَ  لَـا  النـاسِ  أَكْثَـر  ولَكـن  أَمرِه علَى غَالب واللَّهI :]وقال 
  ].يوسف[

  ].يوسف[ ] )٣٨( يشكُرونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكنI :]وقال 

  ].٥٠والفرقان  ٨٩اإلسراء [ ]كُفُورا إِلَّا الناسِ أَكْثَر فَأَبى[: Iوقال 

 ]مـؤمنِني  أَكْثَرهم كَانَ وما لََآيةً ذَلك في إِنَّ[: وتتواىل اآليات يف سورة الشعراء
  ].١٩٠، ١٧٤، ١٥٨، ١٣٩، ١٢١، ١٠٣، ٦٧، ٨: [مثاين مرات برقم

واآليات الكرمية تتحدث أحيانا عن الكفـار وأحيانـا عـن املنـافقني وأحيانـا      
 وما[: Iأخرى عن الناس عامة دون أن حتصرهم بأرض أو جنس أو عنصر، كقوله 

نمؤي مهأَكْثَر إِلَّا بِاللَّه مهو شيوسف[ ] )١٠٦( رِكُونَم.[  

 الْمـؤمنِني  مـن  فَرِيقًـا  إِلَّـا  فَـاتبعوه  ظَنـه  إِبليس علَيهِم صدق ولَقَدI :]وقال 
  ].سبأ[ ] )٢٠(



 ٢٤٩ 

  ].املؤمنون[ ] )٧٠( كَارِهونَ للْحق وأَكْثَرهمI :]وقال 

  ].العنكبوت[ ] )٦٣( يعقلُونَ لَا أَكْثَرهم بلْ للَّه الْحمد قُلِ[: Iوقال 

  ].األنبياء[ ] )٢٤( معرِضونَ فَهم الْحق يعلَمونَ لَا أَكْثَرهم بلْ[: Iوقال 

 )١٠٢( لَفَاسقني أَكْثَرهم وجدنا وإِنْ عهد من لأَكْثَرِهم وجدنا وما[: Iوقال 
  ].األعراف[ ]

 ] )١١١( يجهلُونَ أَكْثَرهم ولَكن اللَّه يشاَء أَنْ إِلَّا ليؤمنوا كَانوا ما[: Iوقال 
  ].األنعام[

 ] )٧٨( كَـارِهونَ  للْحـق  أَكْثَـركُم  ولَكـن  بِـالْحق  جِئْنـاكُم  لَقَـدI :] وقـال  
  ].الزخرف[

  ].الصافات[ ] )٧١( الْأَولني أَكْثَر قَبلَهم ضلَّ ولَقَدI :]وقال 

  ].الروم[ ] )٣٠( يعلَمونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكن الْقَيم الدين ذَلكI :]وقال 

مع أن هذه اآليات ليست يف موضـوع األقليـة واألكثريـة يف الشـورى بشـكل      
وعقيدة، فهي تقرر قانونا مباشر، ولكنها تعطي ظالال ملعاين وتصورات، وظالال إلميان 

إهليا وسنة ربانية مفادها أن احلق ال يتحدد باألكثرية العددية، لكنه يتحـدد بالقواعـد   
 ولَكن ربك من الْحق إِنهI :]واملبادئ واملنهاج الرباين الذي أنزل من السماء، قال 

اسِ أَكْثَرونَ لَا الننمؤهود[ ] )١٧( ي[ وقال ،I :]ْإِنو عطت  أَكْثَـر  ـنـي  مضِ  فالْـأَر 
لُّوكضي نـبِيلِ  عس  ١١٦األنعـام  [ ]اللَّـه[  وقـال ،I :] ْوِي  لَـا  قُـلـتسبِيـثُ  يالْخ 
بالطَّيو لَوو كبجةُ أَعكَثْر بِيث١٠٠املائدة [ ]الْخ.[  

ن، وتـبني أن  وواضح أن هذه اآليات الكرمية تشري إىل الفكـر والعقيـدة واإلميـا   
  .)١(الكثرة ال تقرر هنا حقا حىت ولو كانت أكثر أهل األرض

                                     
  .١٠٤-٩٧: انظر الشورى ال الدميقراطية، ص - ١



 ٢٥٠ 

ــرد    ــق منف ــق احل ــأن طري ــم ب   واعل
  

  والســـالكون طريـــق احلـــق أفـــراد  
  

  :الوجه احلادي عشر
أنه ستعود لإلسالم غربته، وهذا يعـين قلـة أهـل احلـق      rلقد بني رسول اهللا  

إن اإلسالم بدأ غريبـا  : قال rأنه  tمقارنة مع كثرة أهل الباطل، فعن ابن مسعود
  .)١(وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء

  :الوجه الثاين عشر
أن املتمسك باحلق هم الطائفـة الـيت خالفهـا األبعـدون      rلقد أوضح النيب  

ال يزال نـاس مـن   : قال rأن رسول اهللا  tوخذهلا األقربون، فعن املغرية بن شعبة 
  .)٢( وهم ظاهرونأميت ظاهرين حىت يأيت أمر اهللا

ال يزال من أميت أمـة قائمـة   : يقول rمسعت رسول اهللا : قال tوعن معاوية 
  .)٣(بأمر اهللا ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك

قاتـل عليـه   لن يربح هذا الـدين قائمـا ت  : قال rأنه  tوعن جابر بن مسرة 
  .)٤(الساعة عصابة من املسلمني حىت تقوم

ال تزال عصابة من أميت يقاتلون على أمر : قال rأنه  tوعن عقبة بن عامر 
  .)٥(اهللا قاهرين لعدوهم ال يضرهم من خالفهم حىت تأيت الساعة

                                     
  .واللفظ له) ٢٦٢٩(والترمذي ) ١٤٦(مسلم  - ١
  ).١٩٢١(واللفظ له ومسلم ) ٣٦٤٠(البخاري  - ٢
  ).١٠٣٧(واللفظ له ومسلم ) ٣٦٤١(البخاري  - ٣
  ).١٩٢٢(مسلم  - ٤
  )١٩٢٤(مسلم  - ٥



 ٢٥١ 

  :الوقفة السابعة
  تحديد مدة لإلمارة

ذهب بعض اإلسالميني الدميقراطيني إىل جواز حتديد مدة معينة لألمري مضاهاة 
أما االحتجـاج باإلمجـاع العملـي    «: ية الغربية، حىت قال الشيخ القرضاويللدميقراط

من املسلمني على عدم تأقيت مدة األمري، ففي هـذا االحتجـاج شـيء مـن املغالطـة،      
فاإلمجاع الذي حصل يفيد شرعية استمرار مدة األمري مدى احلياة، وهذا ال نزاع فيـه،  

لم يبحثوا فيه، بل هو مسكوت عنـه، وقـد   أما األمر اآلخر وهو التحديد أو التأقيت ف
ال ينسب إىل ساكت قول، فال جيوز أن ينسب إليهم ـذه القضـية إثبـات وال    : قالوا
  .)١(اهـ» نفي

هللا دره ما أفقهه، فإذا كـان  «: ويعلق الشيخ الراشد على كالم القرضاوي بقوله
أيب بكر وعمـر   ال جيب علينا إال بقرينة مضافة، فكيف جيب علينا فعل rفعل النيب 

  .)٢(اهـ. »رضي اهللا عنهما

  :عشرة وجوهوالرد عليه من 

  :الوجه األول
لـيس  ) حتديد مدة اإلمـارة (هذا األمر الذي زعم أن أهل العلم مل يتكلموا فيه  

  .األمر كذلك، فقد أمجعوا على عدم جواز هذا التحديد

اإلمام إذا مل خيل من صفات األئمة فـرام العاقـدون   «: قال إمام احلرمني اجلويين
له عقد اإلمامة أن خيلعوه مل جيدوا إىل ذلك سبيال باتفاق األئمـة، فـإن عقـد اإلمامـة     
الزم ال اختيار يف حله من غري سبب يقتضيه، وال تنـتظم اإلمامـة وال تفيـد الغـرض     

                                     
 ١٢٥: أولويات احلركة اإلسالمية ص - ١
 ٣/٧١أصول اإلفتاء  - ٢



 ٢٥٢ 

ومها، ولو ختري الرعايا يف خلع إمام اخللق على حكـم  املقصود منها إال مع القطع بلز
اإليثار واالختيار ملا استتب لإلمام طاعة، وملا استمرت لـه قـدرة، وال اسـتطاعة، وملـا     

  .)١(اهـ. صح ملنصب اإلمامة معىن

فلو تعني ألهل االختيار واحد هو أفضل اجلماعة فبايعوه على «: وقال املاوردي
أفضل منه انعقدت بيعتهم إمامة األول، ومل جيز العـدول  اإلمامة وحدث بعده من هو 
  .)٢(»عنه إىل من هو أفضل منه

فإذا كان أفضل اجلماعة فبـايعوه مث حـدث مـن هـو     «: وقال القاضي أبو يعلى
  .)٣(اهـ. »أفضل منه مل جيز العدول عنه إىل من هو أفضل

ملوضـوع،  فما ندري كيف نقل القرضاوي عن أهل العلم أم مل يبحثوا هـذا ا 
  . مع أن أشهر كتب السياسة الشرعية قد حبثته كما عرفت

ــيبة    ــك مص ــدري فتل ــت ال ت ــإن كن   ف
  

ــيبة أعظـــم    ــدري فاملصـ ــت تـ   وإن كنـ
  

  :الوجه الثاين
: rأن سنة اخللفاء الراشدين هو دوام عقد اإلمامـة وعـدم حتديـده، وقـد قـال       

عش يـرى اختالفـا   أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من ي
كثريا، وإياكم وحمدثات األمور فإا ضاللة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنيت وسنة 

  .)٤(اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها بالنواجذ

                                     
 ٦٢: غياث األمم ص - ١
 ٨٠: األحكام السلطانية للماوردي ص - ٢
 ٢٨: األحكام السلطانية أليب يعلى ص - ٣
وصححه الترمذي واحلاكم والذهيب وابن تيميـة والسـيوطي   ) ٤٢(وابن ماجه ) ٢٦٧٦(والترمذي  )٣٩٩٠(أبو داود  - ٤

  .واأللباين



 ٢٥٣ 

  :الوجه الثالث
أن خروج اإلمام عـن منصـبه ال يكـون إال بـاإلخالل بواجباتـه أو فقـد أحـد         

  .ليست داخلة يف ذلكشروطه وانقضاء فترة زمنية معينة 

  :الوجه الرابع
أن دور األمــة أن تشــهد بــأن هــذا صــاحل لــذلك املنصــب، ومعلــوم أن هــذه  

  .الصالحية ال تتقيد بزمن

  :الوجه اخلامس
أن هذا القيد هو يف حقيقته إخراج للصاحل لإلمامـة عـن واليتـه بغـري سـبب       

  .شرعي يوجبه

  :الوجه السادس
ود حتقيقه من عقـد اإلمامـة وهـو اسـتقرار     أن هذا القيد مناف للغرض املقص 

  .األحوال وانتظام األمور كما تقدم يف كالم إمام احلرمني

  :الوجه السابع

أن هذا القيد مل يقل به أحد من أهل العلم املتقدمني، وال املتأخرين، وإمنا جلـأ   
  .إليه بعض املعاصرين املبهورين بالدميقراطية الغربية

  :الوجه الثامن
لقيد قد جاء عن أهل العلم ما يدل على إهدارهم لـه، وذلـك أـم    أن هذا ا 

افترضوا مثل تلك احلالة اليت حنن بصددها من حصول مـن هـو أفضـل مـن اإلمـام      
املبايع، ومع ذلك مل جيوزوها ومل يرخصوا بتقييد الوالية بفترة زمنية متكنهم من العقد 

  .لذلك الشخص األفضل



 ٢٥٤ 

  :الوجه التاسع
كم شرعي وليس حكما عقليا، وعلى ذلك فالذي يضع عليه أن هذا احلكم ح 

القيود أو الشروط هو الشرع وليس العقل، والشريعة مل تضـع قيـدا علـى اسـتمرار     
الوالية سوى متابعة ويل األمر للشريعة وتقيده ا، وعدم اخلروج عليها، وقدرته علـى  

  .القيام بأعباء اإلمامة، وحتقيق املصاحل املنوطة ا

  :العاشرالوجه 
هذا التحديد يعترب نوعا مـن اخلـروج علـى األمـري بغـري سـبب شـرعي، ويف         

وأن ال ننـازع األمـر أهلـه إال أن تـروا كفـرا بواحـا       : قـال  rأنه  tحديث عبادة 
  .)١(عندكم من اهللا فيه برهان

                                     
  )١٧٠٩(ومسلم ) ٧٠٥٥(البخاري  - ١



 ٢٥٥ 

  :الوقفة الثامنة
  حلف الفضول

على مشاركتهم تعلق كثري من اإلسالميني الدميقراطيني حبلف الفضول كدليل 
  .يف االنتخابات الدميقراطية

  :اثنا عشر وجهاوالرد على ذلك من 

  :الوجه األول
بالدميقراطية من قريب أو بعيد، وها أنـاذا  ) املطيبني(ال عالقة حللف الفضول  

  :أذكر تفاصيل هذا احللف ليتضح لك ذلك

شـهدت حلـف املطيـبني    : قال rأن رسول اهللا  tعن عبد الرمحن بن عوف 
  .)١(مع عموميت وأنا غالم، فما أحب أن يل محر النعم وأين أنكثه

: وفيه عبد الرمحن بن إسحاق املدين يعرف بعباد، يرمى بالقدر، قال الـدارقطين 
: قـال ابـن عيينـة    ليس ممن يعتمد عليه، وله مناكري: ضعيف احلديث، وقال البخاري

: وقال عبد احلـق . الوليد فلم جنالسهة فرتل ماء ههنا مقتل نكان قدريا فنفاه أهل املدي
  .)٢(ووثقه حيىي وأبو داود. صاحل احلديث: ال حيتج به، وقال أمحد

وفيه عمر بن أيب سلمة، قـال أبـو   ) ٢٠٦٣(واحلديث له شاهد عند ابن حبان 
لـيس بـالقوي،   : وقـال النسـائي  وضعفه شعبة وابن معـني  صدوق ال حيتج به، : حامت

  .)٣(ووثقه آخرون

                                     
  ). ٩٢٩٦(والطربي يف تفسريه  ١/١٩٠وأمحد  ٢/٢٢٠واحلاكم ) ٢٠٦٢(، وابن حبان )٥٦٧(البخاري يف األدب املفرد  - ١
  .٦/١٣٨والتهذيب  ٢/٤٢٢وامليزان  ٤/١٦٠٩والكامل  ٢/٢١٢واجلرح والتعديل  ٣/٢٥٨انظر الكبري للبخاري  - ٢
  .٧/٤٥٦والتهذيب  3/196وامليزان  ٥/١٦٩٧والكامل  ٢/٤٣٠تاريخ ابن معني  - ٣



 ٢٥٦ 

لقد شهدت يف دار ابن جـدعان حلفـا لـو دعيـت بـه يف      «: rالنيب وأما قول 
ظـامل مظلومـا   )١(اإلسالم ألجبت، حتالفوا أن يردوا الفضول على أهلها، وأن ال يعز 

فهذا احلديث رواه ابن إسحاق مرسال كما ذكره ابن هشام وابن كثري كـل منـهما يف   
  .)٢(سريته

حدثين حممد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي أنه مسع : قال حممد بن إسحاق
  .فذكره rيقول رسول اهللا : طلحة بن عبد اهللا بن عوف الزهري يقول

  .)٣(وهذا سند ضعيف ألنه مرسل، فإن طلحة هذا من أوساط التابعني

  .)٤(وممن أعل هذا احلديث باإلرسال احلافظ ابن حجر العسقالين

  .بني ضعف احلديثوبذلك يت

  :الوجه الثاين
ن الدميقراطية تـدعو إىل السـلم والبعـد عـن العنـف، وإن حلـف الفضـول        أ 
وحدثين : قال ابن إسحاق«: نصرة املظلوم ولو حبمل السالح، قال ابن هشام يقتضي

يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلـادي الليثـي أن حممـد بـن إبـراهيم بـن احلـارث        
وبني الوليد بن عتبة بـن أيب سـفيان    tان بني احلسني بن علي التيمي، حدثه أنه ك

 منازعـة يف  -tوالوليد يومئذ أمري على املدينة أمره عليها معاوية بـن أيب سـفيان   -
يف حقـه لسـلطانه،    tن الوليد حتامل على احلسـني  مال كان بينهما بذي املروة، فكأ

ن سـيفي مث ألقـومن يف   أحلف باهللا لتنصفين من حقـي أو آلخـذ   tفقال له احلسني 
وهو  tفقال عبد اهللا بن الزبري : مث ألدعون حبلف الفضول، قال rمسجد رسول اهللا 

عند الوليد حني قال احلسني ما قال، وأنا أحلف باهللا لئن دعـا بـه آلخـذن سـيفي مث     

                                     
  .أي ال يغلبه واليظلمه - ١
  ١/٧٠سرية ابن هشام  - ٢
  .٢٩٠ :والتقريب ص ٥/١٩وذيب التهذيب  ٤٠٩-١٣/٤٠٨انظر ذيب الكمال  - ٣
 .١/١٢٠٥فتح الباري  - ٤



 ٢٥٧ 

فبلغت املسور بـن خمرمـة بـن    : مجيعا، قال ألقومن معه حىت ينصف من حقه أو منوت
فقال مثل ذلك، وبلغـت عبـد الـرمحن بـن عثمـان بـن عبيـد اهللا         tنوفل الزهري 

التيمي فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف احلسني من حقه حـىت  
  .)١(»رضي

إنـه أخـذ احلـق بقـوة     !! إنه محل السـالح للقتـال  ! فهل هذا أسلوب دميقراطي؟
  .السالح

  :الوجه الثالث
ه مناصرة املظلوم حىت يأخـذ حقـه مـن    حلف املطيبني أو حلف الفضول فحوا 

الظامل، وهذا موافق لكل الديانات السماوية، أما الدميقراطية فهي ظلم مـن أصـلها   
ألا اغتصاب حلق اهللا يف احلكم والتشريع، وظلـم للعبـاد مـن طـرف املـإل احلـاكم       
باسم الشعب من جتار وضباط وسياسيني، وـذا تعـرف أن حلـف الفضـول علـى      

  .مع الدميقراطيةطرف النقيض 

  :الوجه الرابع
أن حلف الفضول إمنا مت لنصـرة املظلـوم وإنصـافه ممـن ظلمـه، والدميقراطيـة        

بالعكس فهي دائما تدافع عن الظامل حىت يهدر حق املظلـوم، فتـدافع عـن السـارق     
حىت ال تقطع يده، وعن الزاين حىت ال يرجم أو جيلد، وعن القاتل حىت ال يقتـل، دون  

  . حق املظلوم من مقتول، ومسروق عليه، ومنتهك عرضهأن تنظر إىل

أما القاذف فال حرج عليه ألن الدميقراطيـة تضـمن حريـة التعـبري، واملرتـد ال      
يستطيع أحد أن يتعرض له ألن الدميقراطية تكفل حرية االعتقاد، وكـل ذلـك ظلـم    

  .للنفس وظلم للعباد

                                     
 ١/٧٠سرية ابن هشام  - ١



 ٢٥٨ 

  :الوجه اخلامس
ة التشريع وفق ما يراه أعضاؤها، ال وفق شـرع  إن االس النيابية هلا استقاللي 

اهللا تعاىل، فهي ناسخة لشريعة اهللا، وبذلك فهي حمتوية على كل ظلم وباطل ال علـى  
احلق والعدل، فال ميكن القول بأن االس النيابية كمثل اجتماع اتمعني يف حلف 

لـف الفضـول   الفضول، ألن اجتماع النواب للتشريع الذي ال حدود له، واجتماع ح
  ).رفع الظلم(لتنفيذ أمر اتفقت عليه كل الشرائع 

  :الوجه السادس
على رأس مجاعة هلا استقالهلا العقدي املتميـز، وكياـا    rلقد كان رسول اهللا  

ملثل ذلك احللـف للـىب    rالتنظيمي املنفصل عن الكيان اجلاهلي، فلو دعي الرسول 
عتبـار أنـه ميثـل    الوحي، بل توافقه، وإلض ما جاء من تلك الدعوة باعتبارها ال تعار

مجاعة هلا كياا تستطيع أن تنفذ مضمون احللف مـن جهتـها، وأن حتميـه وتناصـره،     
وليس هذا هو احلال بالنسبة لواقع االس النيابية من جهتني، فـال الدسـتور الـذي    

م يستظل الس به موافق للوحي، وال اإلسالميون املشاركون يف الـس هلـم كيـا   
  .)١(املستقل الذي به يستطيعون إقرار تنفيذ العدل ورفع الظلم

  :الوجه السابع
إن اإلسالميني يف االس النيابيـة يطرحـون املنـهج الـدميقراطي مـن خـالل        

: rاملشاركة يف االس النيابية كطريق للتغيري السلمي، فهل كـان قـول رسـول اهللا    
لو دعيت به يف اإلسالم ألجبت       يقصد به أن يتخذ مـن مثـل هـذا احللـف طريقـا

ومنهجا يتبعه ويسري يف إطاره لتغيري اتمع املكي مـن الواقـع الشـركي إىل الواقـع     
  !اإلمياين؟

                                     
  .٣٦٢-١/٣٦١انظر كتاب اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١



 ٢٥٩ 

ال أظن أصحاب االس النيابية من اإلسالميني يقولون ذلك، فـإن صـح ظـين    
  .معىن لهفاستئناسهم ذا احللف لتربير املشاركة يف االس النيابية ال 

  :الوجه الثامن
هل كان يف حلف الفضول كفر وشرك وتشريع مع اهللا، واحتـرام لـدين غـري     

  دين اهللا حىت يصح االستدالل به؟

قـد شـارك يف الكفـر والتشـريع      rإذا قلتم نعم فأنتم تزعمون أن رسول اهللا 
هـذا   واتبع دينا غري دين اهللا، وأنه لو دعي يف اإلسالم ملثل ذلك ألجـاب، ومـن زعـم   

  .فقد أشهد الثقلني على كفره وردته

وإذا قلتم مل يكن فيه كفر وال تشريع بل وال منكر من املنكرات، وكل مـا كـان   
فيه نصرة املظلوم وإغاثة امللهوف وحنوه من الفضائل فكيف تسـتحلون وتسـتجيزون   
مقايسته مبجالس الكفر والفسوق والعصيان اليت تشرع ما شاءت من حكم بغري مـا  

  .)١(اهللا، واليت عطلت شرع اهللا أنزل

ــف جنــاؤك منــهما     ــا خطتــا خس   مه
  

ــهبا       ــثلج أش ــن ال ــا م ــك حولي   ركوب
  

  :الوجه التاسع
هنالك فرق أساسي بني حلف الفضول واالس النيابية، وذلك أن الرسـول   
r           عندما حضر حلف الفضـول مل يكـن مثـة دسـتور مسـبق قـد وضـع مـن خـارج

فني أنفسهم، لكنهم جاؤوا ليضعوا ابتـداء بنـود ذلـك    املتحالفني، بل وال من املتحال
احللف وقانونه، أما االس النيابية فهي يف إطار دستور موضوع مسبقا، وعلـى مجيـع   
النواب أن يدور يف فلكه وال يتجاوزوا إطاره وهو دستور علماين ال تسـتند نصوصـه   

                                     
  ٣٩: الدميقراطية دين ص: انظر - ١



 ٢٦٠ 

ا ساسـي أو الوحيـد ذر  إىل شريعة إهلية، وإن ادعوا يف ديباجته أن اإلسالم مصـدره األ 
  .)١(للرماد يف العيون

  :الوجه العاشر
إن قياس االس النيابية على حلف الفضول قياس فاسد االعتبـار، ملصـادمته    

للنصوص الشرعية، املانعة من املشاركة يف الدميقراطية، واليت تقدم الكثري منها، كمـا  
فقـد بينـا يف األوجـه املاضـية الفـروق      ) الفـرق (يفسد هذا القياس قادح آخر وهـو  
  .الفضولاملعتربة بني االس النيابية وحلف 

  :قال يف املراقي

ــدح   ــرع ق ــني األصــل والف ــرق ب   والف
ــرى  ــع يـ ــرع واجلمـ ــانع يف الفـ   أو مـ

 

  صــل قــد صــلح  إبــداء خمتصــر باأل  
ــربا   ــاس كــ ــرق أنــ ــال فــ   )٢(إال فــ

 

  :الوجه احلادي عشر
ــات     ــا أصــحاب الربملان ــار أصــليون، وأم ــف الفضــول كف إن أصــحاب حل

الدميقراطية فأغلبهم مرتدون من الشيوعيني والعلمانيني والقوميني، واملرتـد حكمـه   
  .)٣(من بدل دينه فاقتلوهr :يف الشرع القتل، ال تعيينه يف أعلى املناصب، قال 

، وال احملـاربني لـدين اهللا،   ليسوا هم امللحدين... «: قال الشيخ أمحد حممد شاكر
وال الفجار الذين ال يتورعون عـن منكـر، وال الـذين يزعمـون أن هلـم أن يضـعوا       
شرائع وقوانني ختالف دين اهللا ودم شريعة اإلسالم، هؤالء وأولئك مـن بـني كـافر    

                                     
  ١/٣٦٣: اإلسالميون و سراب الدميقراطية - ١
  ١٤٥: مراقي السعود ص - ٢
  )٦٩٢٢(ومسلم ) ٣٠١٧(البخاري  - ٣



 ٢٦١ 

وفاسق وضعهم الصحيح حتـت السـيف أو السـوط، ال موضـع االستشـارة وتبـادل       
  .)١(اهـ. »اآلراء

  :جه الثاين عشرالو
أن حلف الفضول هو تعاهد وحتالف على طاعات وفضائل ومكـارم أخـالق،    

اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم يف دار ابن جـدعان يف  «: قال ابن األثري يف النهاية
اجلاهلية، وجعلوا طيبا يف جفنة فغمسوا أيديهم فيه وحتالفوا علـى التناصـر واألخـذ    

  .)٢(اهـ. »املطيبنيللمظلوم من الظامل، فسموا 

أما الربملانات الدميقراطية فوظيفتها التشريع الذي مل يأذن بـه اهللا، ولـو سـلمنا    
جدال أم حتالفوا وتعاهدوا عليه لكان هـذا مـن احللـف املمنـوع اتفاقـا ملخالفتـه       

  للشرع،

» واملمنوع منه ما خالف حكم اإلسـالم «: قال ابن األثري يف حديثه عن احللف 
  .)٣(اهـ

                                     
 ٣٨٤-١/٣٨٣عمدة التفسري  - ١
  .٣/١٤٩النهاية يف غريب احلديث  - ٢
 ٦/٥٦٦جامع األصول  - ٣



 ٢٦٢ 

  :الوقفة التاسعة
  حلف خزاعة

خلزاعة على ما يقومـون   rمبحالفة النيب  تعلق بعض اإلسالميني الدميقراطيني
  .به من ممارسات دميقراطية، كالدخول يف الربملانات وحنو ذلك

  :تسعة وجوهوالرد عليهم من 

  :الوجه األول
لف لقد نسخت سورة براءة كل العهود والتحالفات مع الكفار مبا يف ذلك ح 

خزاعة، فقد أخرج ابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت عن جماهـد يف  
] التوبة[ ] )١( الْمشرِكني من عاهدتم الَّذين إِلَى ورسوله اللَّه من براَءةٌ[: Iقوله 
فأرسل أبـا بكـر    -إىل أن قال-إىل أهل العهد من خزاعة ومدجل ومن كان له عهد «

وعليا فطافا يف الناس بذي ااز وبأمكنتهم اليت كانوا يبيعون ـا أو باملوسـم كلـه،    
فآذنوا أصحاب العهـود أن يـأمنوا أربعـة أشـهر وهـي األشـهر احلـرم املنسـلخات         

آذن املتواليات عشرون من آخر ذي احلجة إىل عشر من ربيع اآلخر، مث ال عهد هلـم، و 
  .)١(»وال إىل أن يومنالناس كلهم بالقتا

كنـت  «: قال tوأخرج أمحد والنسائي وابن املنذر وابن مردويه عن أيب هريرة 
إىل أهل مكة برباءة، فكنـا ننـادي أنـه ال يـدخل      rحني بعثه رسول اهللا  tمع علي 

عهد فإن  rاجلنة إال مؤمن، وال يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبني رسول اهللا 
ربعة أشهر، فإذا مضت األربعة أشهر فـإن اهللا بـريء مـن املشـركني     أجله وأمده إىل أ

  .)٢(»ورسوله

                                     
  ٢/٣٣٤وفتح القدير للشوكاين  ٦/٣٠٤تفسري الطربي - ١
  .٣٥٤-٦/٣٥٣املصدر السابق والسنن الكربى للنسائي ٢



 ٢٦٣ 

وأمـره أن ينـادي ـؤالء     tأبا بكـر   rبعث النيب «: قال tوعن ابن عباس 
يف بعض الطريق إذ مسع رغـاء ناقـة    t ، فبينما أبو بكر t الكلمات، مث أتبعه عليا

 فإذا هو علي rأنه رسول اهللا  فزعا، فظن t القصواء، فخرج أبو بكر rرسول اهللا 
t  فدفع إليه كتاب رسول اهللا ،r وأمر عليا t   ؤالء الكلمات، فانطلقـا أن ينادي

ذمة اهللا ورسـوله بريئـة مـن كـل مشـرك،      : أيام التشريق فنادى t فحجا، فقام علي
  .)١(»فسيحوا يف األرض أربعة أشهر

للمشـركني، فمـن كانـت     هذا تأجيل من اهللا تعاىل: قال مجاعة«: وقال البغوي
مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفعه إىل أربعة أشهر، ومن كانت مدته أكثر من أربعة 
أشهر حطه إىل أربعة أشهر، ومن كانت مدة عهـده بغـري أجـل حمـدود حـده بأربعـة       
أشهر، مث هو حرب بعد ذلك هللا ورسوله، فيقتل حيث يـدرك، ويؤسـر إال أن يتـوب،    

يوم احلج األكرب، وانقضاؤه إىل عشر مـن شـهر ربيـع اآلخـر،      وابتداء هذا األجل من
فأما من مل يكن له عهد فإمنا أجله انسالخ األشهر احلرم، وذلك مخسـون يومـا، وقـال    

األشهر األربعة شوال وذو القعدة وذو احلجة واحملرم، ألن هذه اآليـة نزلـت   : الزهري
  .)٢(اهـ. »يف شوال، واألول أصوب وعليه األكثرون

 وجـدتموهم  حيـثُ  الْمشـرِكني  فَـاقْتلُوا  الْحرم الْأَشهر انسلَخ فَإِذَا[: Iل وقا
مذُوهخو موهرصاحوا وداقْعو مكُلَّ لَه دصر٥التوبة [ ]م.[  

وهذه اآلية الكرمية هي آية السيف اليت قال فيها «: قال ابن كثري عند هذه اآلية
وبني أحد من املشركني وكل  rزاحم إا نسخت كل عهد بني النيب الضحاك بن م

مل يبق ألحد من املشركني عهـد وال  : يف هذه اآلية tعهد وكل مدة، وقال ابن عباس 
ذمة منذ نزلت براءة وانسالخ األشهر احلرم، ومدة من مل يكن له عهـد مـن املشـركني    

وقـال  . ر من أول شهر ربيع اآلخرقبل أن ترتل أربعة أشهر من يوم أذن برباءة إىل عش

                                     
  .واللفظ له وحسنه، وصححه احلاكم والذهيب واأللباين) ٣٠٩١(الترمذي  - ١
  ٥٣٩-٥٣٨: ص: البغوي تفسري - ٢



 ٢٦٤ 

أمره اهللا تعاىل أن يضع السيف يف من عاهد إن مل يدخلوا يف اإلسالم، ونقـض  : أيضا
  .)١(اهـ. »ما كان مسى هلم من العهد وامليثاق، وأذهب الشرط األول

بعـد   rومل يعاهد رسـول اهللا  «: وأخرج النحاس حنو هذا عن ابن عباس وزاد
  .)٢(»هذا أحدا

هذه اآلية نسخت كل موادعة يف القرآن أو مهادنة ومـا جـرى   «: عطيةقال ابن 
  .)٣(»جمرى ذلك

  :الوجه الثاين
كـل حلـف يف    rلقد كان حلف خزاعة يف اجلاهلية، وقـد أبطـل رسـول اهللا     

اإلسالم، وأقر ما كان من حلف يف اجلاهلية غري خمالف لإلسالم، واحلد الفاصل بـني  
سالم هو احلديبية، يف قول عمر بـن اخلطـاب، ورجحـه    احللف الواقع يف اجلاهلية واإل

  .)٤(»ابن حجر العسقالين

  .فكل حلف قبل احلديبية مشدود، وكل حلف بعدها منقوض

ال حلـف يف اإلسـالم، وأميـا    r :قال رسول اهللا : قال tفعن جبري بن مطعم 
  .)٥(حلف كان يف اجلاهلية، مل يزده اإلسالم إال شدة

: قـال يف خطبتـه   rأن رسول اهللا  tبيه عن جده وعن عمرو بن شعيب عن أ
 إال شـدة، وال حتـدثوا حلفـا يف     -يعين اإلسـالم -أوفوا حبلف اجلاهلية فإنه ال يزيده

  .)٦(اإلسالم

                                     
  ١٣١-٢/١٣٠عمدة التفسري  - ١
  ٣٣٨-٢/٣٣٧فتح القدير  - ٢
  .٨٢٦: احملرر الوجيز ص - ٣
  .١/١٢٠٥فتح الباري  - ٤
  .١/١٩٠وأمحد ) ٢٩٢٥(واللفظ له، وأبو داود ) ٢٥٣٠(مسلم  - ٥
  ).٣٩٨٣(واللفظ له وصححه، وحسنه األلباين يف املشكاة ) ١٥٨٥(أمحد والترمذي  - ٦



 ٢٦٥ 

أن بـين هاشـم يف    rوكان األصـل يف مـواالة خزاعـة للـنيب     «: قال ابن حجر
  .)١(اهـ. »اجلاهلية كانوا حتالفوا مع خزاعة فاستمروا على ذلك يف اإلسالم

إذن فحلف خزاعة مع بين هاشم كان يف اجلاهلية واستمر يف اإلسالم، فهو ليس 
  .)٢(حلفا جديدا عقد يف اإلسالم

ال حلف يف : (احملالفة كانت قبل الفتح، وقوله: قيل«: قال ابن األثري يف النهاية
  .)٣(اهـ. »قاله يف زمن الفتح فكان ناسخا) اإلسالم

  :الوجه الثالث
بعـد احلديبيـة،    rلقد كانت خزاعة مسلمة عندما دخلت يف حلف رسول اهللا  

وعليه فال متعلق فيه للتحـالف مـع الشـيوعيني والعلمـانيني وغريهـم مـن أعـداء        
  :اإلسالم

 t وإىل بسـر بـن سـفيان    rبديل بن ورقاء كتب إليه الـنيب  «: قال ابن سعد
دم إسالما من أبيـه، وقـد شـهد    كان أق t يدعومها إىل اإلسالم، وابنه نافع بن بديل

  .)٤(اهـ. »بئر معونة مع املسلمني وقتل يومئذ شهيدا t نافع

فأسلمت، ويف هذا قـال شـاعرهم    rوقد استجابت خزاعة لكتاب رسول اهللا 
  :جنيد بن عمران اخلزاعي

  وقـــد أنشـــأ اهللا الســـحاب بنصـــرنا
ــا   ــدنا ـ ــنا عنـ ــا يف أرضـ   وهجرتنـ

ــ   ــام سـ ــبركـ ــدب املتراكـ   حاب اهليـ
ــب    ــل وكات ــري مم ــن خ ــى م ــاب أت   كت

                                     
 ٥/٣٣٧فتح الباري  - ١
  .١/٣٦٥انظر اإلسالميون والسراب  - ٢
  ١/٤٢٥النهاية يف غريب احلديث - ٣
 ٤/٢٩٤طبقات ابن سعد  - ٤



 ٢٦٦ 

ــة  ــة حرمـ ــت مبكـ ــا حلـ   ومـــن أجلنـ
  

  )١(لنــدرك ثــأرا بالســيوف القواضــب
  

قال حممد بن إسـحاق يف  : t وقال ابن حجر يف ترمجة عمرو بن سامل اخلزاعي
حدثين الزهري عن عروة بن الزبري عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة : املغازي

ملا كان مـن   rركب إىل رسول اهللا  t اخلزاعيأما حدثاه مجيعا أن عمرو بن سامل 
  :أمر خزاعة وبين بكر بالوتري حىت قدم املدينة خيرب اخلرب فأنشده

ــا رب  ــدا يــــ ــد حممــــ   إين ناشــــ
ــدا  ــا والــ ــا وكنــ ــا أبــ ــت لنــ   كنــ
ــدا  ــرا أعتـ ــول اهللا نصـ ــر رسـ   فانصـ
ــردا    ــد جتــ ــول اهللا قــ ــيهم رســ   فــ
  يف فيلــــق كــــالبحر جيــــري زبــــدا
ــدا  ــوا ميثاقــــــك املوكــــ   ونقضــــ

  

ــف أبينــــا      وأبيــــه األتلــــدا  حلــ
ــدا    ــرتع يــ ــلمنا ومل نــ ــت أســ   مثــ
  وادع عبــــــاد اهللا يــــــاتوا مــــــددا
  إن ســــيم خســــفا وجهــــه تربــــدا
ــدا  ــوك املوعـــ ــا أخلفـــ   إن قريشـــ
ــالوتري هجــــدا    ــا بــ ــم بيتونــ   هــ

  

  وقتلونا ركعا وسجدا

هم قتلونا بالصعيد هجدا، نتلـو  : "ووقع يف رواية ابن إسحاق: وقال ابن حجر
  .)٢("القرآن ركعا وسجدا

وقد قال الكليب وأبو عبيد والطربي إن عمرو بن سامل هـذا كـان أحـد     :مث قال
  )٣( اهـ .من حيمل ألوية خزاعة يوم فتح مكة

                                     
  ١/١٣٧واإلصابة  ١/١٦٥وأسد الغابة  ٤/٥٢انظر سرية ابن هشام  - ١
 ٢/٥٣٦اإلصابة  - ٢
  .ول هذا املوضوعففيها دراسة قيمة ح) ٩و  ٨العدد (وانظر جملة السنة  ٢/٥٣٧اإلصابة  - ٣



 ٢٦٧ 

  :الوجه الرابع
أن اهلدف من التحالفات يف الربملانات الدميقراطية هـو مـن أجـل التـأثري يف      

  .-حسب زعمهم–القوانني اليت يشرعها الربملان وتغيريها حنو األفضل 

من خزاعة هو مساعدته على سن تشـريعات أفضـل؟    rفهل كان هدف النيب 
  .كال وألف ال

، وليس ألحـد  rبل املشرع هو اهللا تعاىل يف كتابه العزيز أو على لسان رسوله 
 قَضـى  إِذَا مؤمنـة  ولَـا  لمؤمنٍ كَانَ وما[: Iمن املسلمني إال االنقياد والتسليم، قال 

ولُ اللَّهسروا هركُونَ أَنْ أَمي مةُ لَهريالْخ نم مرِه٣٦األحزاب [ ]أَم.[  

  :الوجه اخلامس
موقعهم إن اعتربوا أنفسهم  الربملانيونوأنا ال أدري كيف يصنف اإلسالميون « 

كخزاعة، فالنظام الطـاغويت صـاحب الـس النيـايب لـيس هـو الدولـة اإلسـالمية         
س، فضال عن أن خزاعة حال دخوهلـا يف حلـف رسـول    احلاكمة بشرع اهللا، بل العك

وإن . كانت حسب زعمهم مشركة، فال يصح هلم هذا القياس إذ هم مسـلمون  rاهللا 
اعتربوا أنفسهم هم الدولة اإلسالمية والذين حتالفوا معهم كخزاعة فال يسـلم هلـم   

أن  نـا ذ أثبتذلك إذ ال هم الدولة اإلسالمية فعال، وال الذين حتالفوا معهم كخزاعـة، إ 
، وإن اعتربوا أنفسهم جمرد rخزاعة كانت مسلمة حال دخوهلا احللف مع رسول اهللا 

مسلمني أو مجاعات إسالمية والذين حتالفوا معهم كخزاعة فال يسلم ذلك هلم أيضا 
مل يكن مع جمرد أناس مسـلمني   rلفساد القياس، إذ أن حلف خزاعة مع رسول اهللا 

مستضعفني بل كان مع دولة إسـالمية هلـا كياـا وهيبتـها واحترامهـا، وألن الـذين       
كانـت مسـلمة حـال جتديـد      إذ أن خزاعـة  حتالف معهم اإلسالميون ليسوا كخزاعة



 ٢٦٨ 

احللف كما أسلفت، وهكذا سقط االعتمـاد علـى هـذه احلادثـة لتربيـر ولـوج هـذه        
  .)١(»تأهلةاالس النيابية امل

  :الوجه السادس
إن التحالف بني اإلسالميني وغريهم ليس عالجا بل هو خمدر ومسكن فقـط،   

  :وهذا ما صرح به الشيخ حسن البنا حيث قال

أحب أن أقول إن اإلخوان يعتقدون من قرارة نفوسهم أن مصـر ال يصـلحها   «
امة تقود األمـة إىل  وال ينقذها إال أن تنحل هذه األحزاب كلها وتتألف هيئة وطنية ع

إن اإلخوان املسلمني يعتقدون عقم فكرة االئتالف .. الفوز وفق تعاليم القرآن الكرمي
بني األحزاب، ويعتقدون أا مسكن ال عالج، وسرعان ما ينقض املؤتلفون بعضـهم  
على بعض فتعود احلرب بينهم جدعـة علـى أشـد مـا كانـت عليـه قبـل االئـتالف         

  ..أن تزول هذه األحزاب والعالج احلاسم الناجح

وبعد هذا كله أعتقد أيها السادة أن اإلسالم هو دين الوحدة يف كل شيء وهـو  
دين سالمة الصدور ونقاء القلوب واإلخـاء الصـحيح والتعـاون الصـادق بـني بـين       
اإلنسان مجيعا فضال عن األمة الواحدة والشعب الواحـد ال يقـر نظـام احلزبيـة وال     

  .يرضاه وال يوافق عليه

 أيها اإلخوان لقد آن أن ترتفع األصوات بالقضاء على نظام احلزبيـة يف مصـر  
وأن نستبدل به نظاما جتتمع به الكلمة وتتوحد به جهود األمة حول منـهاج إسـالمي   

فال ندري ما الذي يفرض على هذا .. صاحل، تتوافر على وضعه وإنفاذه القوى واجلهود
هذه الشيع والطوائف من الناس اليت تسمي الشعب الطيب ااهد املناضل الكرمي 

ومل يعد األمر حيتمل أنصـاف احللـول، وال منـاص بعـد      !نفسها األحزاب السياسية؟
اآلن من أن حتل هذه األحـزاب مجيعـا وجتتمـع قـوى األمـة يف حـزب واحـد يعمـل         

                                     
  ٣٧٣-١/٣٧٢انظر اإلسالميون والسراب  - ١



 ٢٦٩ 

الستكمال استقالهلا وحريتها، ويضـع أصـول اإلصـالح الـداخلي العـام مث ترسـم       
. »ذلك للناس طرائق يف التنظيم يف ظل الوحدة اليت يفرضها اإلسـالم  احلوادث بعد

  .)١(اهـ

  :الوجه السابع
وخزاعة تريد منه احلماية وتطيعه فيما يأمرهـا   rلقد كانت القوة لرسول اهللا  

  .به ولذلك استنجدت به عام الفتح فأجندها

حـزاب  وأما اإلسالميون الدميقراطيون فيحالفون الشـيوعيون وغريهـم مـن األ   
  .الكافرة وهم يف موقف ضعف مما يضطرهم إىل الكثري من التنازالت

  :الوجه الثامن
إن هذا التحالف الذي يقوم به برملـانيو اإلسـالميني مـع غريهـم مـن أعـداء        

اإلسالم من أبطل أنواع احللف ألنه حتالف على إعطاء البشر حـق اهللا يف التشـريع   
اإلسالم والربا وعري النساء وتربجهن وتعطيـل  ألن كل برملانام تبيح االرتداد عن 

  .احلدود بل تعطيل الشرع

: Iوال شك أن احللف على ما خالف الشرع ممنوع عنـد كـل املسـلمني، قـال     
  ].٢املائدة [ ]والْعدوان الْإِثْمِ علَى تعاونوا ولَا[

التـوارث  حلـف  : فـاملراد بـه  " ال حلـف يف اإلسـالم  : "أما قولـه «: قال النووي
  .)٢(اهـ. »واحللف على ما منع الشرع منه واهللا أعلم

                                     
  ٣٢٧و ١٦٨و ١٤٨-١٤٦: جمموعة الرسائل ص - ١
 ١٥٢١: شرح مسلم ص - ٢



 ٢٧٠ 

  :الوجه التاسع
إن التحالف مع أعـداء اهللا مـن يهـود أو نصـارى أو شـيوعيني أو غريهـم يف        

الدميقراطية إمنا هي بأن ينصر بعضهم بعضا ويساعده، وهذا مـن مـواالة أعـداء اهللا    
  ]. ١املمتحنة [ ]أَولياَء عدوكُمو عدوي تتخذُوا لَا[: Iاحملرمة، قال 

حيسن أن نبني أوال معىن الوالية اليت ينهى اهللا الذين آمنـوا  «: وقال سيد قطب
إا تعـين التناصـر والتحـالف معهـم، وال     .. أن تكون بينهم وبني اليهود والنصارى

إىل اتبـاع  تتعلق مبعىن اتباعهم يف دينهم، فبعيد جدا أن يكون بني املسلمني من مييـل  
  ..اليهود والنصارى يف الدين وإمنا هو والء التحالف والتناصر

إن املسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب، ولكنه منـهي عـن الـوالء هلـم،     
  .)١(اهـ. »مبعىن التناصر والتحالف معهم

                                     
 ٦/٩٠٩الظالل  - ١



 ٢٧١ 

  :الوقفة العاشرة
  عمل يوسف عند ملك مصر

يوسـف عليـه السـالم منصـب     أمل يتول «: قال بعض اإلسالميني الدميقراطيني
الوزارة عند ملك كافر ال حيكم مبا أنزل اهللا تعاىل؟ إذن جتوز املشـاركة يف احلكومـات   

  .»الكافرة بل والدخول يف الربملانات واالس النيابية وحنوها

  :مخسة عشر وجهاوالرد عليه من 

  :الوجه األول
إن الدميقراطية تقوم على إعطاء حق التشريع واحلكم لغـري اهللا حبيـث يصـبح    
البشر أربابا من دون اهللا، وهذا ما صدع يوسف عليه السالم بإبطاله والرد عليه قال 

I ا[: عن يوسفيِ يباحنِ صجالس اببقُونَ أَأَرفَرتم ريأَمِ خ  اللَّـه  ـداحالْو  ـارالْقَه 
 مـن  بِهـا  اللَّه أَنزلَ ما وَآباؤكُم أَنتم سميتموها أَسماًء إِلَّا دونِه من تعبدونَ ما )٣٩(

لْطَانس إِن كْمإِلَّا الْح لَّهل روا أَلَّا أَمدبعإِلَّا ت  ـاهإِي  ـكذَل  ينالـد  مالْقَـي  ـنلَكو  أَكْثَـر 
  ].يوسف[ ] )٤٠( يعلَمونَ لَا الناسِ

  :الوجه الثاين
أن الدميقراطية دين الغرب الكافر الذي يفرضـه علـى النـاس بقـوة السـالح      

نبيـه يوسـف عليـه     هواملال، والدخول فيه مواالة هلؤالء الكفار، وهذا مـا بـرأ اهللا منـ   
 يأْتيكُمـا  أَنْ قَبلَ بِتأْوِيله نبأْتكُما إِلَّا ترزقَانِه طَعام يأْتيكُما لَا قَالَ[: Iقال : السالم
 كَافرونَ هم بِالَْآخرة وهم بِاللَّه يؤمنونَ لَا قَومٍ ملَّةَ تركْت إِني ربي علَّمنِي مما ذَلكُما

)٣٧( تعباتلَّةَ وي مائَآب يماهرإِب اقحإِسو قُوبعيا وا كَانَ مأَنْ لَن رِكشن بِاللَّه  ـنم 
 ] )٣٨( يشكُرونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكن الناسِ وعلَى علَينا اللَّه فَضلِ من ذَلك شيٍء

  ].يوسف[



 ٢٧٢ 

وينتهز يوسف هـذه الفرصـة ليبـث بـني السـجناء عقيدتـه       «: قال سيد قطب
من تصحيح العقيدة الفاسدة واألوضـاع الفاسـدة   الصحيحة، فكونه سجينا ال يعفيه 

القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام األرضيني، وجعلهم باخلضـوع هلـم أربابـا    
  .)١(اهـ. »يزاولون خصائص الربوبية ويصبحون فراعني

  :الوجه الثالث
كل ما يف األمر أن يوسف عليه السـالم عمـل خازنـا عنـد هـذا امللـك، قـال        

اخلزائن مجع خزانة، وأراد خزائن الطعـام   ]الْأَرضِ خزائنِ علَى لْنِياجع[«: البغوي
أي علـى  : واألموال واألرض أرض مصر، أي خزائن أرضك، وقال الربيع بن أنـس 

  .)٢(اهـ. »خراج مصر ودخله

  :)٣(والعمل عند الكافر جيوز بثالثة شروط

  .أن يكون العمل فيما حيل للمسلم القيام به -أ

  .عينه على ما يعود ضرره على املسلمنيأن ال ي -ب

  .أن ال يكون يف عمله إذالل للمسلم -ج

: كره أهل العلـم ذلـك إال لضـرورة بشـرطني    : وقال املهلب«: قال ابن حجر
أحدمها أن يكون عمله فيما حيل للمسلم فعله، واآلخر أن ال يعينـه علـى مـا يعـود     

اهب علـى أن الصـناع يف   اسـتقرت املـذ  : وقـال ابـن املـنري   . على املسـلمني ضـرره  
حوانيتهم جيوز هلم العمل ألهل الذمة وال يعد ذلك من الذلـة خبـالف أن خيدمـه يف    

  .)٤(اهـ. »مرتله، وبطريق التبعية له واهللا أعلم

                                     
 ٤/١٩٨٨الظالل  - ١
 ٦٥٠: تفسري البغوي ص - ٢
  ٩/٢١٥والقرطيب يف تفسريه  ٣٠٨-٤/٣٠٧انظر حاشية ابن عابدين  - ٣
 ٤/٤٥٢فتح الباري  - ٤



 ٢٧٣ 

وقد توفرت كـل الشـروط يف عمـل يوسـف فجمـع األمـوال وقسـمتها علـى         
  .حمضةمستحقيها طاعة وقربة، وال ضرر يف ذلك على مسلم بل مصلحة 

  .وال ذلة فيه بل هي قمة العزة والتمكني

وكل هذه الشروط ال تتوفر يف عملكم الدميقراطي، إذ أنه لـيس مشـروعا ألنـه    
مـن  ) ٢(عبارة عن إعطاء كل السلطات للشعب وعلى رأسها التشريع، فنص املادة 

  اهـ. »الشعب هو مصدر كل سلطة«: دستور موريتانيا

طيـة إىل تصـنيف غريكـم يف صـف اإلرهـاب      ويؤدي دخولكم يف هذه الدميقرا
  .والتطرف، وهذا حتريض ضمين عليهم

غايـة التـذلل واخلضـوع لـدين      كما أن يف مشاركتهم يف هـذه الدميقراطيـة   -
  .بل ال بد لكم من االعتراف مبا يف الدستور والقوانني التابعة له. الغرب

  .وهكذا تعلم أنه ال يتوفر فيها شرط واحد

  :الوجه الرابع
كان يوسف عليه السالم يف غاية التمكني يفعل ما يشاء، كما يريد وفق ما  لقد

 إِنـك  قَـالَ  كَلَّمه فَلَما لنفِْسي أَستخلصه بِه ائْتونِي الْملك وقَالَ[: Iعلمه اهللا، قال 
موا الْينيلَد نيكم نييوسف[ ] )٥٤( أَم.[  

ذو مكانة وأمانة حبيـث يـتمكن ممـا يريـد امللـك      ومعىن مكني «: قال الشوكاين
  .)١(اهـ. »ويأمنه امللك على ما يطلع عليه من أمره أو على ما يكله إليه من ذلك

 نصـيب  يشـاءُ  حيـثُ  منهـا  يتبوأُ الْأَرضِ في ليوسف مكَّنا وكَذَلكI :]وقال 
  ].يوسف[ ] )٥٦( الْمحِسنِني أَجر نضيع ولَا نشاُء من بِرحمتنا

                                     
 ٣/٣٥فتح القدير  - ١



 ٢٧٤ 

قال السدي وعبد الرمحن بن زيد بن  ]يتبوأ منها حيث يشاء[«: قال ابن كثري
  . )١(اهـ. »أسلم يتصرف فيها كيف يشاء

أي ومثل ذلك الـتمكني العجيـب    ]وكذلك مكنا ليوسف[«: وقال الشوكاين
مكنا ليوسف يف األرض، أي جعلنا له مكانا وهو عبارة عن كمال قدرته ونفوذ أمـره  

يتبـوأ  [ويه حىت صار امللك يصدر عن رأيه، وصار الناس يعملون على أمره ويـه  
أي يرتل منها حيث أراد ويتخذه مباءة، وهو عبارة عن كمال قدرته  ]منها حيث يشاء

قدم، وكأنه يتصـرف يف األرض الـيت أمرهـا إىل سـلطان مصـر كمـا يتصـرف        كما ت
  .)٢(اهـ. »الرجل يف مرتله

ومعىن التمكني هو أن ال ينازعه منازع فيما يـراه وخيتـاره وإليـه    «: وقال اخلازن
  .)٣(اهـ. »]يتبوأ منها حيث يشاء[اإلشارة بقوله 

احلـاكمني واملـإل    أما اإلسالميون الدميقراطيون فمقهـورون مـن طـرف الطغـاة    
  .املتسلطني والغرب الراعي واحلامي للدميقراطية

  :الوجه اخلامس
أن يوسف عليه السالم ال حيكم إال بشـرع اهللا املعـروف عنـد والـده وإخوتـه،      
لذلك عندما وقعت مسألة الصواع سأل إخوته عن حكمه يف الشرع عندهم فقضـى  

 بِـه  جاَء ولمن الْملك صواع نفْقد لُواقَا[ Iبه، ومل حيكم بقوانني امللك وآرائه، قال 
 وما الْأَرضِ في لنفِْسد جِئْنا ما علمتم لَقَد تاللَّه قَالُوا) ٧٢( زعيم بِه وأَنا بعريٍ حملُ
 فـي  وجِـد  من جزاؤه قَالُوا) ٧٤( كَاذبِني كُنتم إِنْ جزاؤه فَما قَالُوا) ٧٣( سارِقني كُنا

هلحر وفَه هاؤزج كزِي كَذَلجن نيميوسف[ ] )٧٥( الظَّال.[  

                                     
  ٢/٢٦١انظر عمدة التفسري  - ١
 ٣/٣٥فتح القدير  - ٢
 ٣/٢٣٩تفسري اخلازن  - ٣



 ٢٧٥ 

، وملا أخربوه u فانظر كيف سأهلم عن حكم هذا السارق عندهم يف شرع يعقوب
 ]قالوا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جـزاؤه [أن عقوبته عندهم أن يؤخذ مكان ما سرق 

  .نفذ ما أخربوه به وطبقه ]كذلك جنزي الظاملني[وأن ذلك هو املقرر يف شرعهم 

أي هذه سنتنا وديننـا يف أهـل    ]كذلك جنزي الظاملني[: قوهلم«: قال ابن عطية
  .)١(اهـ. »السرقة أن يتملك السارق كما متلك هو الشيء املسروق

أي  ]نتم كاذبنيإن ك[أي السارق إن كان فيكم  ]فما جزاؤه[«: قال ابن كثري
قالوا جزاؤه مـن وجـد يف رحلـه    [أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه؟ 

وهكذا كانـت شـريعة إبـراهيم عليـه السـالم أن       ]فهو جزاؤه كذلك جنزي الظاملني
  .)٢(اهـ. »السارق يدفع إىل املسروق منه، وهذا هو الذي أراد يوسف

، لذلك تـرى الـدول   البشرإال برأي أما اإلسالميون الدميقراطيون فال حيكمون 
اليت شاركوا يف برملاناا تبيح الربا والتربج والردة عن اإلسالم، وتلغـي كـل احلـدود    

  .إخل... الشرعية كحد الردة، وحد الزنا، وحد شرب اخلمر، وحد القذف

  :الوجه السادس
  :قيل بأن امللك أسلم فإن صح ذلك ارتفع اإلشكال من أصله

أسلم امللك الذي كان معـه يوسـف   : بسنده عن جماهد أنه قال )٣(روى الطربي
  اهـ. عليه السالم

مل يزل يوسـف يـدعو امللـك إىل اإلسـالم     : قال جماهد وغريه«: )٤(وقال البغوي
  .)٥(اهـ. »ويتلطف به حىت أسلم وكثري من الناس

                                     
 ١٠٠٩: احملرر الوجيز ص - ١
  ٢/٢٦٥عمدة التفسري  ٢
  ٧/٢٤٢تفسري الطربي  - ٣
  ٦٥١: تفسري البغوي ص - ٤
 . ٩/٢١٧ونسبه اهد يف  ٩/١٢٠وذكر إسالم هذا امللك القرطيب  - ٥



 ٢٧٦ 

والغرض أن يوسـف عليـه السـالم واله    «  :وجزم ابن كثري بإسالم امللك فقال
مكان الذي اشتراه من مصر زوج الـيت   ة يف مصررصر الريان بن الوليد الوزاملك م

  .»يد يوسف عليه السالم قاله جماهد  راودته وأسلم امللك على

ونالحظ أن امللك قد صدق يوسف عليه السالم يف تعبري الرؤيا، وما سيصـيب  
من غـري   دولته من اضطراب وشدة ورخاء على مدار أكثر من أربعة عشر عاما قادمة

أدىن نقاش أو جدال أو اعتراض، وهذا بالنسبة للملك غيب مل يكـن ليصـدق ـذه    
الصورة لوال أنه صدق أوال بنبوة يوسف، وأن هذا التعبري للرؤيا هو علـم صـادق ال   
ميكن أن يتخلف، قد أوحى اهللا به إىل يوسف كنيب ورسول، وأن تعبريه حق وهو واقع 

  .ال حمالة

وقد رأى بأم عينيه ترمجان تأويله وما أخـرب بـه علـى     وكيف ال يصدق بيوسف
  .أرض الواقع من غري زيادة وال نقصان

ألجل هذه األوجه نرى القول بإسالم امللك هو الـراجح، وال جنـزم بـه لغيـاب     
النص الصريح الذي حيسم اخلالف، لكن الذي جنزم به أن إسالم امللك حمتمـل وهـو   

املرجوح، وورود هذا االحتمال مهـم جـدا إلبطـال    الراجح، كما أن كفره حمتمل وهو 
استدالل القوم بعمل يوسف عند امللك على ما هم عليه مـن عمـل عنـد طواغيـت     

  .)١("إن وجد االحتمال بطل االستدالل: "الكفر والردة، ألن القاعدة تقول

  : قال سيد عبد اهللا بن احلاج إبراهيم يف املراقي

ــال   ــال يف األفعـــ ــام االحتمـــ   قيـــ
  

ــل    ــتدالل قـ ــقط االسـ ــل مسـ   )٢(جممـ
  

                                     
  .١٥٨: الدميقراطية أليب بصري، صحكم  - ١
  ١٩٧: واملراقي على املراقي ص ١/٢٥٩انظر نثر الورود  - ٢



 ٢٧٧ 

  :الوجه السابع
الوظائف كانت منفصلة بعضها عن بعض، فكل عامل يف قطـاع ال عالقـة لـه    
بالعمال يف القطاعات األخرى، أما اآلن فيوجد تعاون وتنسيق بني خمتلف الوزارات 
واإلدارات واملصاحل، فمـثال العتقـال داعيـة مـا تسـاهم وزارة الداخليـة مبخابراـا        

تها، ووزارة اإلعالم حبمالا اإلعالمية اليت تربر ذلـك وتـروج ملوقـف الدولـة،     وشرط
ووزارة املالية بدفع األموال الالزمة لكل ذلك وتغطية تلك النفقات، ووزارة العـدل  
بقضاا الذين ال حيكمون إال مبا تريده الدولة، ووزارة اخلارجية بتسويق العمليـة يف  

هاب وحنو ذلـك، ووزارة الوظيفـة العموميـة والشـغل     اخلارج باسم احلرب على اإلر
  إخل... بقطع راتبه وحماصرته ماديا

  :الوجه الثامن
مل يكـن  : كيف استجاز أن يقبل بتولية كافر وهو مؤمن؟ قلنا«: قال ابن العريب

سؤال والية وإمنا كان سؤال ختل وترك، لينتقل إليه، فإن اهللا لو شاء ملكنه منها بالقتل 
غلبة والظهور والسلطان والقهر، ولكن اهللا أجرى سنته علـى مـا ذكـر يف    واملوت وال

األنبياء واألمم، فبعضهم عاملهم األنبياء بـالقهر والسـلطان واالسـتعالء، وبعضـهم     
وكذلك مكنا ليوسـف يف  [: عاملهم األنبياء بالسياسة واالبتالء، يدل على ذلك قوله

. »]نشاء وال نضـيع أجـر احملسـنني   األرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برمحتنا من 
  .)١(اهـ

  :الوجه التاسع
، فكيـف يقـاس   )خـازن (لقد كان عمل يوسف عليه السالم يف وظيفة تنفيذية 

على ذلك املشاركة يف الربملانات وهي سلطة تشريعية، ألـيس هـذا مـن اجلمـع بـني      
  !النقيضني؟

                                     
 ٣/٦٠أحكام القرآن  - ١



 ٢٧٨ 

الـوزارة سـلطة    مث أال تعلمون يا دهاقني السياسة أن«: يقول أبو حممد املقدسي
تنفيذية والربملان سلطة تشريعية، بني هذه وهذه فروق وفروق، فالقياس ههنا ال يصح 

ومن هنا تعلم أن االسـتدالل بقصـة يوسـف عليـه السـالم علـى       .. عند القائلني به
  .)١(اهـ. »تسويغ الربملانات ال يصح أبدا

  :الوجه العاشر
ال بـد   Iكم بغري ما أنـزل اهللا  إن متويل الوزارة يف ظل هذه احلكومات اليت حت

وأن حيترم دستورها الوضعي، ويدين بالوالء واإلخـالص للطـاغوت الـذي أمـره اهللا     
يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمـروا أن يكفـروا   [أول ما أمره أن يكفر به 

بل ال بد عندهم من القسم على هذا الكفر قبـل تـويل املنصـب    ] ٦٠النساء . []به
  .مباشرة

من الدستور األردين على أن رئيس الوزراء والوزراء قبل  ٤٣فمثال تنص املادة 
أقسم باهللا العظيم أن أكـون  «: مباشرم أعماهلم يقسمون أمام امللك اليمني التالية

أمـا تـويل هـذه الوظيفـة يف زمـن       .»إخل... خملصا للملك وأن أحافظ علـى الدسـتور  
  .يوسف فلم يكن يتطلب شيئا من ذلك

  :الوجه احلادي عشر
عمل يوسف إمنا كان إلنقاذ أمة من كارثة حقيقية وهـالك مؤكـد، وال يسـتطيع    

ومل يكن يوسف يطلبه لشخصه وهو يرى إقبال امللك «: غريه إنقاذها، قال سيد قطب
عليه فيطلب أن جيعله على خزائن األرض، وإمنا كان حصيفا يف اختيار اللحظة اليت 

بالواجـب املرهـق الثقيـل ذي التبعـة الضـخمة يف أشـد       يستجاب له فيها، لينهض 
أوقات األزمة، وليكون مسؤوال عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك جتاوره طـوال  

غنمـا يطلبـه يوسـف لنفسـه، فـإن      سبع سنوات ال زرع فيها وال ضرع، فلـيس هـذا   
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 ٢٧٩ 

بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية ال يقول أحد إنه غنيمـة، وإمنـا هـي     لفالتك
بعة يهرب منها الرجال، ألا قد تكلفهم رؤوسهم، واجلوع كافر، وقد متزق اجلماهري ت

  .اجلائعة أجسادهم يف حلظات الكفر واجلنون

طالب مبا يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من األعباء يف األزمة القادمـة الـيت   
يصـون بـه    أول ا رؤيا امللك خريا مما ينهض ا أحـد يف الـبالد، ومبـا يعتقـد أنـه     

فكان قويا يف  -فتنة اجلوع-األرواح من املوت وبالدا من اخلراب، وجمتمعا من الفتنة 
  .)١(اهـ. »إدراكه حلاجة املوقف إىل خربته وكفايته وأمانته

: ملاذا سـأل يوسـف اإلمـارة؟   : وقال ابن العريب يف معرض اجلواب على سؤال
  .)٢(اهـ. »يكن هنالك غريه أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه، ألنه مل: الرابع«

  :الوجه الثاين عشر
لو سلمنا جدال أن ما فعـل يوسـف عليـه السـالم دليـل علـى مشـاركتهم يف        
الدميقراطية لكان هذا من شرع من قبلنا الذي ليس شرعا لنا ألنه يوجد يف ديننا مـا  
 خيالفه، وال خالف أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا ورد يف شـرعنا مـا يعارضـه،   

  .وقد علمت األدلة على إبطال الدميقراطية فيما سبق

  :قال يف املراقي

  ومل يكــــــن مكلفــــــا بشــــــرع  
ــا   ــد كلفـــ ــة بعـــ ــو واألمـــ   وهـــ
  وقيـــل ال واخللـــف فيمـــا شـــرعا   

 

ــع     صــــلى عليــــه اهللا قبــــل الوضــ
  إال إذا التكليــــف بــــالنص انتفــــى

  )٣(ومل يكـــــن داع إليـــــه مسعـــــا  
 

                                     
 ٤/٢٠٠٥الظالل  - ١
 ٣/٥٩أحكام القرآن  - ٢
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 ٢٨٠ 

لنا فيها بال خالف، وهـي يف  الثانية ليس شرعا «:  قال حممد األمني الشنقيطي
صورتني، إحدامها ما مل يثبت بشرعنا أصال ولو زعموا أنه من شرعهم، واألخرى مـا  

  .)١(اهـ. »ثبت بشرعنا أنه كان شرعا هلم ونص لنا على أنه ليس شرعا لنا

  :الوجه الثالث عشر
قياس مشاركتهم يف الدميقراطية على عمل يوسف عند امللك قياس مـع وجـود   

وذكرنا الفروق بينهما يف الوجوه السابقة، فلذلك فهذا القياس باطل مث هـو   الفارق
قياس فاسد االعتبار ملعارضته لألدلة الكثرية املانعة من الدميقراطية وقـد تقـدمت يف   

  .الباب السابق

  :الوجه الرابع عشر
استدالل دعاة الربملان الدميقراطي بعمل يوسف عليه السالم على ما هم عليه «
مل مع وجود الفارق الضـخم هـو مـن قبيـل االسـتدالل باملتشـاات وتـرك        من ع

الذي ال يسـع أحـدا خمالفتـه واخلـروج     –احملكمات يف ديننا، واحملكم يف مسألتنا هذه 
يتمثل يف النصوص الشرعية الكثرية الظاهرة املعـىن الـيت حتـض علـى جهـاد       -عنه

م الــدخول يف طاعتــهم الكفــار واملرتــدين وعلــى مفاصــلتهم والــرباءة منــهم وعــد
وهي أكثر من أن حتصر يف هذا املوضع، ومن مكر القـوم وباطلـهم أـم    .. ومواالم

عن جمموع هذه النصوص ذات العالقة باملوضـوع   -رغبة أو رهبة-يغضون الطرف 
حىت أنك ال جتد هلا أثرا يذكر يف أدبيام ونشرام وحماضـرام وكأـا ليسـت يف    

 زيـغٌ  قُلُـوبِهِم  في الَّذين فَأَما[: Iؤالء حظهم من كتاب اهللا قوله وه.. دين اهللا تعاىل
 اللَّـه  إِلَّـا  تأْوِيلَـه  يعلَـم  ومـا  تأْوِيلـه  وابتغـاءَ  الْفتنـة  ابتغـاءَ  منـه  تشـابه  ما فَيتبِعونَ

 الْأَلْبـابِ  أُولُـو  إِلَّـا  يذَّكَّر وما ربنا عند من كُلٌّ بِه َآمنا يقُولُونَ الْعلْمِ في والراسخونَ
  .)٢(»]آل عمران[ ] )٧(
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  :الوجه اخلامس عشر
أي -لكن يف مجيع احلاالت ال ينبغي للمسـلم  «: قال املفكر الكبري حممد قطب

فإنه حينئذ يقع حتت الضـغط املباشـر   ... أن يكون وزيرا -الذي ينكر حكم اجلاهلية
وأبسط ذلك أن يقسـم بـيمني الـوالء للحكـم     ! جاهلية حبيث ال يستطيع الفكاكلل

وال أن يكـون يف  ! اجلاهلي الذي ينكره أو للطغاة الذين حيكمون بغـري مـا أنـزل اهللا   
موضع التعامل املباشر والتشريع املخالف ملا أنـزل اهللا، فإنـه ال يسـتطيع عندئـذ أن     

  !ينجو من خمالفة أمر اهللا

يف تربير ذلك ال ميكن أن يربره يف احلقيقة كما أسلفنا القول مـن   وكل ما يقال
قبل ولكن بعض الناس يطيب لـه أن يستشـهد بيوسـف عليـه السـالم حـني قـال        

 علـيم  حفيظٌ إِني الْأَرضِ خزائنِ علَى اجعلْنِي[: للملك الذي ال حيكم مبا أنزل اهللا
  !عليه السالم قياس باطل والقياس على حالة يوسف]. يوسف[ ] )٥٥(

حـىت   ]اجعلين على خـزائن األرض [: فإن يوسف عليه السالم مل يقل للملك
أي أنـه مكـن لـه يف     ] )٥٤( أَمـني  مكـني  لَدينا الْيوم إِنك[: كان امللك قد قال له

فكـل كسـب   «: _إىل أن قال_. األرض ويف احلكم حبيث يأمر فيطاع وال يؤمر فيطيع
ال يـوازي الضـرر    -وهي تكسب مكاسـب مؤقتـة دون شـك   -تكسبه الدعوة وقيت 

احلادث من متييع قضية احلكم مبا أنزل اهللا يف حـس اجلمـاهري، وبالتـايل تـأخري قيـام      
  .)١(اهـ. »ن له يف األرضاليت ال يقوم بغريها حكم إسالمي وال ميكَّ" القاعدة املسلمة"

وكنـــت كمهريـــق الـــذي يف ســـقائه  
 

ــاء   ــاق مـ ــلد   لرقـ ــة صـ ــوق رابيـ   فـ
 

  كمرضـــعة أوالد أخـــرى وضـــيعت   
 

  هـذا الضـالل مـن القصـد     ،بين بطنها 
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 ٢٨٢ 

  :الوقفة الحادية عشرة
  :بقاء أصحمة النجاشي في ملكه

قال بعض اإلسالميني الدميقراطيني إن النجاشي كان ملكـا وحاكمـا ومل يكـن    
صالة الغائب وترحم عليـه   rحيكم مبا أنزل اهللا، ومع ذلك ملا مات صلى عليه النيب 

  .إن أخا لكم قد مات بأرض احلبشة: وقال للناس

فيه دليل على جواز املشـاركة كنائـب برملـاين أو وزيـر يف      -كما قالوا-وهذا 
  .احلكومات املعاصرة اليت ال حتكم مبا أنزل اهللا

  :ثالثة عشر وجهامن  الرد عليه

  :الوجه األول
ه الشبهة املتهافتة قبل كـل شـيء أن يثبـت لنـا     يلزم احملتج ذ«: قال أبو حممد

بنص صحيح صريح قطعي الداللة أن النجاشـي مل يكـن حيكـم مبـا أنـزل اهللا بعـد       
فقـد تتبعـت أقاويلـهم مـن أوهلـا إىل آخرهـا فمـا وجـدت يف جعبتـهم إال          .. إسالم

: Iاستنباطات ومزاعم جوفاء ال يدعمها دليل صحيح وال برهان صـادق وقـد قـال    
فإذا مل يأتوا بالربهان على ] البقرة[ ] )١١١( صادقني كُنتم إِنْ برهانكُم هاتوا قُلْ[

  .)١(»ذلك فليسوا من الصادقني بل هم من الكاذبني

  ]١٤٨األنعام [ ]لَنا فَتخرِجوه علْمٍ من عندكُم هلْ قُلْ[: Iوقال 

ان حيكم بشـرع اهللا علـى رغـم    وسوف نبني إن شاء اهللا باحلجة الساطعة أنه ك
  .أنف ملك الروم
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  :الوجه الثاين
لقد أظهر النجاشي إسالمه وألزم قومه مبا بلغه مـن الشـرع فأطـاعوه يف ذلـك     

  .وامتنع من دفع األموال اليت كان يعطي لدولة الروم

أن عبد بن اجللندي أحد ملكي عمان قال لعمرو «: قال مشس الدين ابن القيم
عنـد النجاشـي، وأخربتـه أن النجاشـي قـد      : ان إسالمك، قلـت أين ك: بن العاصي
أقروه واتبعوه، قـال واألسـاقفة والرهبـان    : فكيف صنع قومه مبلكه؟ قلت: أسلم، قال
انظر يا عمرو ما تقول إنه ليس من خصلة يف رجـل أفضـح   : نعم، قال: تبعوه؟ قلت

رى هرقـل علـم   مـا أ : ما كذبت وما نستحله يف ديننـا، مث قـال  : له من الكذب، قلت
كان النجاشي خيرج : بأي شيء علمت ذلك، قلت: بلى، قال: بإسالم النجاشي، قلت

ال واهللا، ولـو سـألين درمهـا واحـدا مـا      : قال rله خرجا فلما أسلم وصدق مبحمد 
أتدع عبدك ال خيرج لك خرجا ويـدين  : أعطيته، بلغ هرقل قوله، فقال له يناق أخوه

ب يف دين فاختاره لنفسـه مـا أصـنع بـه، واهللا لـوال      رجل رغ: دينا حمدثا؟ قال هرقل
  .)١(اهـ. »الضن مبلكي لصنعت كما صنع

  :الوجه الثالث
وال  rكان النجاشي حيكم بشريعة عيسى فلما أسلم صار حيكم بشرعة حممـد  

حيكم برأي قومه لو أمجعوا على خالف احلق كما تقدم يف حديث أم سلمة وفيه أيضا 
ردوا عليهما هدايامها فال حاجة يل ا، فـواهللا مـا أخـذ اهللا مـين     «: أن النجاشي قال

الرشوة حني رد علي ملكي فآخذ الرشـوة فيـه، ومـا أطـاع النـاس يف فـأطيعهم فيـه        
ردودا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده خبري دار مع فخرجا من عنده مقبوحني م: قالت

  .»خري جار

                                     
ونصب الراية  ٣٥٥-٣/٣٥٢وشرح املواهب  ٢٦٩-٢/٢٦٧وانظر عيون األثر  ٣/٦٩٤زاد املعاد يف هدي خري العباد  - ١

٤٢٤-٤/٤٢٣  



 ٢٨٤ 

بـرأي أكثريـة    -لحـوا يف أحسـن األ -واإلسالميون الدميقراطيون إمنا حيكمون 
النواب ولو خالف الكتاب والسنة كتحليل الربا وإلغاء حد السرقة والزنـا والـردة   

  إخل...والقذف وشرب اخلمر والقصاص

ميارس «: من دستور موريتانيا) ٤٥(وحده ففي املادة فالتشريع من حق الربملان 
  .وكذلك مجيع الدساتري األخرى» الربملان السلطة التشريعية

  :الوجه الرابع
بل كان حيكم كما  Iمل يكن النجاشي ملزما بدستور وقوانني ختالف شرع اهللا 

  .رأينا مبا رآه حقا وترجح عنده باألدلة

ملزمون بالدستور وغريه من القـوانني، ففـي   أما اإلسالميون الدميقراطيون فهم 
تساهم األحزاب والتجمعـات السياسـية يف   «: من دستور موريتانيا) ١١(املادة رقم 

تكوين اإلدارة السياسية والتعبري عنها، وتتكـون األحـزاب والتجمعـات السياسـية     
ل ومتارس نشاطها حبرية شرط احترام املبادئ الدميقراطية، وشرط أن ال متس من خـال 

حيـدد  . غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية واحلوزة الترابية ووحدة األمـة واجلمهوريـة  
  .اهـ. »القانون شروط إنشاء وسري وحل األحزاب السياسية

  :الوجه اخلامس
إن الصورة يف قصـة النجاشـي حلـاكم كـان كـافرا مث      «: املقدسي قال أبو حممد

 rاالستسالم الكامل ألمـر الـنيب   أسلم حديثا وهو يف منصبه، فأظهر صدق إسالمه ب
ويبعـث معهـم إليـه يسـتأذنه بـاهلجرة إليـه،        )١(رجال من قومهبأن يرسل إليه ابنه و

ويظهر نصرته ونصرة دينه وأتباعه، بل ويظهر الرباءة مما يناقضه من معتقـده ومعتقـد   
 وحياول أن يطلب احلق ويتعلم الدين وأن يسدد ويقـارب إىل أن يلقـى  ... قومه وآبائه

                                     
  ٢٨/٦٢٠انظر جمموع الفتاوى  - ١



 ٢٨٥ 

هذه هي الصـورة  .. اهللا على هذه احلال وذلك قبل اكتمال التشريع وبلوغه إليه كامال
  ...احلقيقية الواردة يف األحاديث واآلثار الصحيحة الثابتة يف شأنه

أما الصورة املستدل هلا واملقيسة عليه فهي صورة خبيثة خمتلفة كل االختالف، إذ 
مـن  -م دون أن يتـربؤوا ممـا يناقضـه    هي صورة فئام من الناس ينتسـبون إىل اإلسـال  

بل ينتسبون إىل ذلك ويفتخـرون بـه وميدحونـه، فمـا      -طاغوت الدميقراطية وغريها
تربؤوا من الدميقراطية كما تربأ النجاشي من النصرانية، بل دعوا إليها ودخلوا فيهـا  

  .)١(»جاعلني من أنفسهم أربابا مشرعني

  :الوجه السادس
النجاشي دخـل اإلسـالم وهـو ملـك علـى أمـة       « :الطرسوسي وقال أبو بصري

نصرانية، فامللك بالنسبة له واقع مفروض عليه قبل أن يسلم، وبعد أن أسـلم، بينمـا   
املخالفون من الربملانيني دعاة حاكمية الشعب واجلماهري هم الذين يسعون إىل درجة 

ناصبت  االستشراف والتذلل ملا يتومهون أنه ملك ورياسة يف ظل حكومات طاغوتية
  .)٢(»اإلسالم واملسلمني احلرب والعداء

  :الوجه السابع
النجاشي دخل اإلسالم وهو ملك على دولة من النصـارى لـيس مـن السـهل     
محلها على اإلسالم، واإلسالم مينع إكراههم علـى ذلـك، ومعـروف أن النصـارى قـد      

مه أمـام  قتلوا من أعلن من قادم اإلسالم، وهذا مل مينع النجاشي مـن إعـالن إسـال   
ويف رواية ابـن  «: )٣(هذه غاية التضحية من أجل دينه، قال ابن حجر يف الفتحواملإل، 

إنـه أجـوز قـوال مـين، وإن     : إسحاق أن هرقل أرسل دحية إىل ضغاطر الرومي وقـال 
ضغاطر املذكور أظهر إسالمه وألقى ثيابه اليت كانت عليه ولبس ثيابا بيضـا وخـرج   

                                     
  .بتصرف ٣٠: انظر الدميقراطية دين ص - ١
 ١٦٣: ية، صانظر حكم الدميقراط - ٢
  ١/٢٧٢فتح الباري  - ٣



 ٢٨٦ 

: اإلسالم وشهد شهادة احلق فقاموا إليه فضربوه حىت قتلوه، قـال على الروم فدعا إىل 
قد قلت لك إنا خنافهم على أنفسنا، فضغاطر كان : فلما رجع دحية إىل هرقل قال له

  اهـ. »أعظم عندهم مين

وإذا كان النجاشي يضحي بنفسه وملكه ومن أجل إعالن إسالمه وإظهار احلق 
بكل شيء من أجـل احلصـول علـى مقعـد يف     فإن اإلسالميني الدميقراطيني يضحون 
  .!!جملس يعطي حق التشريع لغري اهللا

  :الوجه الثامن
إن بقاء النجاشي حاكما فيه مصـاحل كـثرية راجحـة، منـها تـوفري احلمايـة لـه        
وللمسلمني الذين هاجروا إليه، هذا باإلضافة لدعوتـه إىل اإلسـالم الـيت كـان مـن      

  ...)١( rنهم من هاجر إىل رسول اهللا مثرا دخول كثري منهم يف اإلسالم م

أما اإلسالميون الـدميقراطيون فهـم رغـم مـا يقـدمون مـن تنـازالت والتـزام         
بالدساتري والقوانني املخالفة لإلسالم فهم ال يستطيعون محاية أنفسـهم فضـال عـن    
محاية غريهم، واحلصانة الربملانية املزعومـة الـيت طاملـا افتخـروا ـا يكـذا الواقـع        

سوس، إذ نرى النواب إذا جتاوزوا اخلطوط احلمراء هلؤالء الطواغيـت سـرعان مـا    احمل
  .يزج م يف السجون ويرمجوم باحلجارة والشتائم

  :الوجه التاسع
لو سلمنا جدال بوجود تقصري من النجاشي يف تطبيق شرع اهللا فهو ال خيلو من 

ه أو شرع ولكن مل يسمع هو إما أن احلكم مل يبلغه ألنه مل يشرع قبل موت: أحد أمرين
  .rبه لبعد املسافة بينه وبني رسول اهللا 
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 ٢٨٧ 

وإما لعجزه عن محل األمة النصرانية على تنفيذ ذلك يف ذلك الوقت، والعجـز  
  .يرفع التكليف باتفاق أهل العلم

  :قال صاحب املراقي

ــروف  ــى املعـ ــع علـ ــم والوسـ   والعلـ
 

ــف    ــل ذي تكليـ ــم كـ ــرط يعـ   )١(شـ
 

يعين أن كل خطاب تكليف يشترط يف التكليف «: قال حممد األمني الشنقيطي
وأما اشتراط الوسع فقد دل عليه قوله : -إىل أن قال -به العلم والوسع مبعىن الطاقة

I :]لَا كَلِّفي ا اللَّهفْسا إِلَّا نهعس٢٨٦البقرة [ ]و [ أي طاقتها وقولهI :]قُوافَات 
ا اللَّهم متطَعت٢(اهـ. »]١٦التغابن [ ]اس(.  

فأين اإلسالميون الربملانيون من هذا، حيث نصبوا أنفسهم مشـرعني مـن دون   
اهللا، وهم يعلمون ذلك ويستطيعون االبتعاد عن هذه املنكرات كما فعل غريهم مـن  

  .أهل العلم

  : الوجه العاشر
اطل، بل لو كـان  إن قياس الدخول يف الدميقراطية على قصة النجاشي قياس ب

القياس كله حق لكان هذا منه عني الباطل ألنه فاسد االعتبـار ملعارضـته لنصـوص    
  .الكتاب والسنة املبطلة للدميقراطية

ق من القوادح املبطلـة للقيـاس   للفروق الكثرية اليت ذكرنا والفركما أنه باطل 
  :قال يف املراقي

ــدح   ــرع ق ــني األصــل والف ــرق ب   والف
ــرع و ــانع يف الفـ ــرىأو مـ ــع يـ   اجلمـ

 

  إبــداء خمــتص باالصــل قــد صــلح     
ــربا   ــاس كــ ــرق أنــ ــال فــ   )٣(إال فــ

 

                                     
  ١/١١١نشر البنود  - ١
 ١/٥١نثر الورود على مراقي السعود  - ٢
  ٤٥٠-٢/٤٤٨نشر البنود  - ٣



 ٢٨٨ 

  :الوجه احلادي عشر
غري -ومن أظهر الفروق بني قصة النجاشي ودخول اإلسالميني يف الدميقراطية 

  :-ما تقدم

أن احلاكم واملتصرف يف النظام زمن النجاشي هو النجاشـي نفسـه، أمـا    : أوال
  .عند النظام احلاكمهم فال يقدمون وال يؤخرون 

أما احملكومون اليوم يف الدول . غالبا يف نظام النجاشي نصارىاحملكومون : ثانيا
  .اإلسالمية فأغلبهم مسلمون

يف زمن النجاشـي احلـاكم مسـلم ال حيكـم إال بشـرع اهللا فالدولـة إذن       : ثالثا
دين الغرب -بدين اهللا مسلمة ذا االعتبار، أما احلكام اليوم فمرتدون قد استبدلوا 

  .الكافر وعطلوا الشريعة اإلسالمية

وإذا كان أهل الذمة يف مدائنهم ال ميازجهم غريهـم  «: قال ابن حزم األندلسي
إلمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرا وال مسيئا بل هو مسلم فال يسمى الساكن فيهم 

واحلـاكم   حمسن ودارهم دار إسالم ال دار شرك ألن الدار إمنا تنسب للغالـب عليهـا  
  .فيها واملالك هلا

غلب على دار من دور اإلسالم وأقر املسلمني ا علـى   )١(ولو أن كافرا جماهدا
حاهلم إال أنه هو املالك هلا، املنفرد بنفسه يف ضبطها وهو معلن بـدين غـري اإلسـالم    

  .)٢(اهـ. »لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم ملا ذكرنا

                                     
  "مهاجرا:" لعل الصواب - ١
  .حتقيق البنداري ط املكتبة التجارية مصطفى الباز ١٣/١٢٦احمللى باآلثار البن حزم  - ٢



 ٢٨٩ 

  :وجه الثاين عشرال
يف دار  rوكذلك الكفار من بلغته دعـوة الـنيب   «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

الكفر وعلم أنه رسول اهللا فآمن به وآمن مبا أنزل عليه واتقى اهللا مـا اسـتطاع كمـا    
فعل النجاشي وغريه ومل ميكنه اهلجرة إىل دار اإلسالم وال التزام مجيع شرائع اإلسـالم  

وباجلملة ال خالف بـني املسـلمني أن مـن    : ـ  إىل أن قال ـ..أهل اجلنة فهذا مؤمن من
كان يف دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن اهلجرة ال حيسب عليـه مـن الشـرائع مـا     
يعجز عنها بل الوجوب حبسب اإلمكان وكذلك ما مل يعلم حكمـه فلـو مل يعلـم أن    

القضـاء يف أظهـر قـويل العلمـاء،     الصالة واجبة عليه وبقي مدة مل يصل مل جيب عليه 
وهذا مذهب أيب حنيفة وأهل الظاهر، وهو أحد الوجهني يف مـذهب أمحـد وكـذلك    
سائر الواجبات من صوم شهر رمضان وأداء الزكاة وغري ذلـك ولـو مل يعلـم حتـرمي     

  .)١(اهـ. »اخلمر فشرا مل حيد باتفاق املسلمني، وإمنا اختلفوا يف قضاء الصالة

  :عشر الوجه الثالث
النجاشي كان ملكا وحاكما أعلى يف دولته حيث ال توجد سلطة ملخلوق عليه، 

إرجاع املهاجرين إىل قومهم رفض ك أنه ملا طلب منه بطارقته كلهم والدليل على ذل
  .ذلك رفضا باتا، كما امتنع من إرسال املال الذي كان يدفعه مللك الروم

فقالـت  «: وفيـه   عنـها رضـي اهللا  ففي سرية ابن هشام مـن حـديث أم سـلمة   
صدقا أيها امللك قومهم أعلـى ـم عينـا وأعلـم مبـا عـابوا علـيهم        : بطارقته حوله

ال : فغضب النجاشي مث قـال : فأسلمهم إليهما فلريدامها إىل بالدهم وقومهم، قالت
ها اهللا إذن ال نسلمهم إليهما وال يكاد قوم جاورين ونزلـوا بـالدي واختـاروين علـى     

هم فأسأهلم عما يقـول هـذان يف أمـرهم فـإن كـانوا كمـا يقولـون        سواي حىت أدعو
أسلمتهم إليهمـا ورددـم إىل قـومهم وإن كـانوا علـى غـري ذلـك منعتـهم منـهما          

                                     
  ٢٢٥-١٩/٢١٥وجمموع الفتاوى  ١٢٣-٥/١١٠منهاج السنة النبوية  - ١



 ٢٩٠ 

 -مث ذكرت أنه أرسـل إىل املهـاجرين ومسـع منـهم    -وأحسنت جوارهم ما جاوروين 
عدا عيسى  واهللا ما: فضرب النجاشي بيده إىل األرض فأخذ منها عودا مث قال: قالت

: فتناخرت بطارقته حوله حني قال ما قال، فقـال : ابن مرمي ما قلت هذا العود، قالت
مـن سـبكم غـرم، مث     -والشيوم اآلمنون-وإن خنرمت واهللا، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي 

من سبكم غرم، مـا أحـب أن يل دبـرا مـن ذهـب وأين      : من سبكم غرم، مث قال: قال
  .)١(»آذيت رجال منكم

بلسـان  (فـأنتم سـيوم والـدبر    : ن هشام ويقال دبرا مـن ذهـب، ويقـال   قال اب
  .احلبل) احلبشة

ــة،     ــون يف اــالس النيابي ــورون مغلوب ــدميقراطيون فمقه ــالميون ال ــا اإلس أم
مضطهدون ال رأي هلم وال تأثري يـذكر، فكيـف يقـاس اإلسـالميون احملكومـون مـن       

  .عدوهم على النجاشي احلاكم على قومه

ــىن اخلضــ   ــا مع ــدري فم ــت ت   اب وأن
  

  بـــأن العيـــب مـــن حتـــت اخلضـــاب  
  

   

                                     
بسند حسن، وانظـر السـرية الصـحيحة     ٢٨٩٣-١/٢٨٩وسرية ابن هشام  ٢١٧-٢١٣السري واملغازي البن إسحاق  - ١

  .١/١٧٤ألكرم ضياء العمري 



 ٢٩١ 

  الوقفة الثانية عشرة
  البرلمان منبر علني للدعوة

يقول اإلسالميون الدميقراطيون إننا من خالل مشاركتنا االنتخابية حنصل علـى  
منرب علين للدعوة له حصانة مكفولة دستوريا، وإننا من على هذا املنرب نستطيع قـول  

مدوية نرمي ا يف وجه الطاغوت دون أن ميسنا منـه ضـرر أو يقـع    كلمة احلق عالية 
  .علينا منه حيف أو ظلم

  :هواجلواب عنه من أكثر من عشرة أوج

  :الوجه األول
تسمونه دعوة وأمرا باملعروف ويا عن املنكر يف الربملان هو أكـرب هديـة   إن ما 

صدق دميقراطيتـها، ففـي   تقدموا إىل السلطات احلاكمة، لتثبت شفافية انتخاباا و
النظام الدميقراطي لكم أن تعارضوا قبل التصويت، أما بعد التصويت على القـرار  

تطـرح الدولـة   فمـثال  فالكل ملزم به من املعارضة واألغلبية احلاكمة على حد سوى، 
مشروع قانون يبيح الربا تقول األغلبية املوالية للسلطة نعم تقولون أنـتم ال، حتسـب   

تسـعون كلكـم    .نعم، صار هذا قانونا ملزما لكـم مجيعـا  : ألغلبية قالتاألصوات، ا
  .لتطبيقه وال يسمح ألحد يف االعتراض عليه

  .ن وجودكم يف الربملان يعترب أهم األمور اليت ترسي دعائم هذا النظامذإ

  :الوجه الثاين
مي الربملانهذا من باب تغيري اسم احلرام حتايال عليه، من أجل حتليله حيث س 

منرب الدعوة، وإمنا هو جملس الشرك وجملس التشريع مـن دون اهللا، واألمسـاء ال تغـري    
شيئا أبدا، واختراع األمساء لطمس حقيقة املسمى إمنا هو اتبـاع لسـنة إبلـيس الـذي     

] طه[ ] )١٢٠( يبلَى لَا وملْك الْخلْد شجرة علَى أَدلُّك هلْ[: قال آلدم عليه السالم
  .فسماها إبليس بشجرة اخللد وهي شجرة احلسرة والندامة



 ٢٩٢ 

إن باب احليل مدارها على تسمية الشـيء بغـري امسـه وعلـى     «: قال ابن القيم
وإمنـا أيت هـؤالء مـن حيـث اسـتحلوا       -إىل أن قـال -تغيري صورته مع بقاء احلقيقة 

إىل أن -احملرمات مبا ظنوه من انتفاء االسم ومل يلتفتوا إىل وجود املعىن احملـرم وثبوتـه   
يشرب ناس من أميت اخلمر يسـموا  r :عنه  )٥٦٥٨(منها ما رواه النسائي -قال

  .)١(اهـ. »وإسناده صحيح بغري امسها

  :الوجه الثالث
رض بذلون الغايل والنفيس من أجل احلصول عليـه قـد عـ   إن هذا املنرب الذي ت

  .وية مشروعةفرفضه، ألن هذا ليس وسيلة دعr على رسول اهللا 

: وحدثين يزيد بن زياد عن حممـد بـن كعـب القرظـي قـال     : قال ابن إسحاق
حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو جالس يف نادي قـريش، ورسـول   

يا معشر قريش أال أقوم إىل حممد فأكلمـه وأعـرض   : د وحدهجالس يف املسج rاهللا 
عليه أمورا لعله يقبل بعضها، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا، وذلك حـني أسـلم محـزة    

t  ورأوا أصحاب رسول اهللاr بلى يا أبا الوليد قم إليـه  : يزيدون ويكثرون، فقالوا
ن أخي إنك منا حيث قد يا اب: فكلمه، فقام إليه عتبة حىت جلس إىل رسول اهللا فقال

علمت من السطة يف العشرية واملكان يف النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظـيم  
فرقت به مجاعتهم وسفهت به أحالمهم، وعبت به آهلتهم ودينـهم، وكفـرت بـه مـن     
: مضى من آبائهم فامسع مين أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها، قال

يا ابـن أخـي إن كنـت تريـد مبـا      : قل يا أبا الوليد أمسع، قال: rفقال له رسول اهللا 
وإن كنـت تريـد   جئتنا من األمر ماال مجعنا لك من أموالنا حىت تكـون أكثرنـا مـاال،    

وإن كنـت تريـد بـه ملكـا ملكنـاك      . شرفا سودناك علينا حىت ال نقطع أمرا دونـك 
سك طلبنا لك الطب وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال تستطيع رده عن نفعلينا

                                     
 ١/٣٨٦إغاثة اللهفان  - ١



 ٢٩٣ 

وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه، فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى منه، 
  .)١(رفض كل ذلك وتال عليه فاحتة سورة فصلت rلكن رسول اهلدى وإمام الدعاة ـ 

السيادة ألم إمنا يعطوـا لـه مقابـل تـرك      rفإن قالوا إمنا رفض رسول اهللا 
ما هو أشد مـن  عليكم الدعوة، قلنا وأنتم كذلك إذا دخلتم يف الدميقراطية يشترطون 

ذلك وهو اإلميان بالدستور والقوانني الكفرية املخالفة لإلسالم واليت حتل احملرمـات  
  .وحترم احلالل

بنـاء األسـس   برم وإمنـا يبـدأ   إن صرح الدعوة كأي بناء ال يبدأ فيه من أعلى اهل
  .والدعائم اليت سيقوم عليها صرح الدولة اإلسالمية

  :الوجه الرابع
إن النظام احلاكم مع وضعه حصانة معينة للنائب يف الس، وهذه احلصانة ال «

بد منها ليكون الوجه الدميقراطي مقبوال، فإنه يستخدم وسائل كثرية حيجم ـا هـذه   
  :احلصانة

  .د النائب بالتضييق على أقاربه أو أعضاء حزبهمنها دي -

 .إسقاط اقتراحاته يف السومنها  -

ومنها وضع العراقيل إزاء اخلدمات اليت تقدم من خالله ألبناء منطقتـه، فـال    -
ينفذ منها شيء فيبدو ضعيفا أمام ناخبيـه غـري مسـتحق لثقتـهم فـال يعـاد انتخابـه        

  .مستقبال

ملواقف معينـة مشـينة حبـق شخصـه فتسـجل عليـه       ومنها حماولة استدراجه  -
  .ويلتقط له فيها الصور

  .)١(...سديا، منها، منهاس له من يلقي يف روعه أنه سيصفي جومنها أن يد -

                                     
  ١/١٤٣سرية ابن هشام  - ١



 ٢٩٤ 

  :الوجه اخلامس
والطاغوت أمامه خيارات كثرية خيتار منها لكل نائب إسالمي جريء وشجاع «

ن النواب اإلسالميني يف اـالس  وكم وقع عدد م... ما يناسب حاله ويوقفه عند حده
النيابية املختلفة ضحية هذا املخطط لذلك كله ترى النائب اإلسالمي وهو يتحـدث  
يف الس واقعا حتت ضغط هذا اهلاجس الداخلي اخلفي، فتراه متأنيا جدا يف اختيار 
ألفاظه وتراكيب مجله حريصا كل احلرص على أن ال حتتمل أكثر مـن معناهـا الـذي    

  .ألجله سيقت

ل بعضا من النـواب  بل هذا اهلاجس اخلفي والشعور املتغلغل يف األعماق حو
فتـراهم يسـارعون يف مـدح    !!! اإلسالميني إىل أن يكونـوا ملكـيني أكثـر مـن امللـك     

الرئيس أو الزعيم ويعرضون عن كل ما يزعجه أو يغضبه وهم يفعلون ذلـك رغـم   
سالم واملسـلمني وخاصـة الـدعاة منـهم     أن هذا الرئيس أو الزعيم من ألد أعداء اإل

  .)٢(»ورغم أنه قد حنا شريعة اهللا تعاىل عن احلكم وأنه نشر الرذيلة وبسط الفساد

  :الوجه السادس
لقد شارك اإلسالميون يف عدد كبري من االس النيابية منـذ أكثـر مـن سـتني     

لصاحل الـدعوة   سنة يف كثري من البلدان اإلسالمية لنا احلق يف أن نتساءل عما حققوه
  :اإلسالمية ونشرها فوق ذاك املنرب املزعوم فنقول

هل جنح اإلسالميون يف جعل الشريعة اإلسالمية هي اليت يتحاكم إليها دون  -
  سواها؟

بل هل جنحوا يف مترير قانون حيقق جزئية من أحكام اإلسالم كتحرمي الربـا   -
  وفرض احلجاب مثال؟

                                                                                                       
  .٢٦٠-١/٢٥٩ اإلسالميون وسراب الدميقراطية - ١
  .١/٢٦٠انظر اإلسالميون والسراب  - ٢



 ٢٩٥ 

م يف الـبالد اإلسـالمية الدميقراطيـة علـى     وهل جنحوا يف محل أي نظام حـاك  -
  تنفيذ حد من احلدود الشرعية؟

وهل جنـح اإلسـالميون يف تغـيري منـاهج وبـرامج وسـائل اإلعـالم املرئيـة          -
  واملسموعة واملقروءة؟

  وهل جنح اإلسالميون يف جعل املساجد منابر للدعوة هلا حصانتها الشرعية؟ -

  الربوية عن ممارسة أنشطتها الربوية؟ وهل جنح اإلسالميون يف منع البنوك -

  وهل جنح اإلسالميون يف تغيري مناهج التربية والتعليم لتكون إسالمية؟ -

وهل جنح اإلسالميون يف توفري محاية للدعاة وإجياد جماالت يبثون من خالهلـا   -
  دعوم يف قنوات الدولة من وزارات وإدارات وقوات مسلحة وشرطة وغريها؟

  يف أسلمة القضاء؟وهل جنحوا  -

وهل جنحوا يف إيقاف مواالة هـذه األنظمـة الطاغوتيـة الدميقراطيـة ألعـداء       -
  اإلسالم؟

وهل جنحوا يف حتويل أي نظام من األنظمة اليت شاركوا يف جمالسها إىل نظام  -
يرفع راية اجلهاد يف سبيل اهللا ليحرر املسجد األقصى من بـراثني اليهـود أو أي بلـد    

  .قع حتت االحتاللإسالمي آخر و

ا ما معـىن أن  إذً ن يف كل ذلك ومل حيققوا منه شيئالقد فشل اإلسالميون السيو
  .)١(!يكون كرسي الس منربا للدعوة ؟

  لكـــاملرجتي ظـــل الغمامـــة كلمـــا   
  

  تبـــوأ منـــها للمقيـــل اضـــمحلت     
  

                                     
  .بتصرف ٢٦٢-١/٢٦١اإلسالميون والسراب  - ١



 ٢٩٦ 

  :الوجه السابع
من خالهلا يعلـن  إن أول ما يعطى منرب الدعوة قوته ومتيزه هو استقالليته واليت 

فأين من ذلك االس النيابيـة  . العقيدة اإلسالمية بوضوح ال مداهنة فيها وال مواربة
  دمية بني أصابعه يقلبها كيف يشاءو.»اليت هي ألعوبة يف يد النظام احلاكم

مث هي مقيدة بالدستور والقوانني التابعة له اليت يقسمون على االلتـزام ـا    -
  .اإلسالمية مع خمالفتها للشريعة

  :الوجه الثامن
  وردية وأضغاث أحالم يكذا الواقع فكم من اإلسالميني  إن هذه جمرد أماين

أو دعوا السجون ووقع عليهم التعذيب والتشريد ونزل بأهلهم احليف واجلور 
وأنا حني أخط هذه احلروف فإين أقبع يف السجن منذ -مع وجود النواب اإلسالميني 

لقد وقع كثري من ذلك يف مصـر و اجلزائـر وموريتانيـا     -دون حماكمة أكثر من سنتني
ــيمن  ــت والســودان وال ــرب واألردن والكوي ــواب  .. واملغ ــهم الن ــا أغــىن عن إخل فم

  .اإلسالميون

بــل أحيانــا يعتقــل النــواب أنفســهم ألتفــه األســباب ويتعرضــون للســجن 
  .والتعذيب

  :الوجه التاسع
الس النيايب وال قيمة عنـده   يفالذين  إن الطاغوت ال خيشى من اإلسالميني«
اجام وصراخهم فليحتجوا كيفما شاؤوا وليصرخوا ملء أفواههم، فلن يغري جالحت

ــه بــل إن الطــاغوت ليفــرح ــذه     ــق باطل ــه حنــو حتقي ذلــك مــن تســارع خطوات
االحتجاجات، وذلك الصراخ ألنه يتخذه وسيلة يلمع ا وجهه أمام شعبه يقول هلـم  

امسعوا هذه هي املعارضة اليت تقول يف الس ما تشاء !! ميقراطية احلقيقة هذه هي الد
  !!فافرح يا شعيب مبا تنعم به من دميقراطية حقة



 ٢٩٧ 

نعم يفرح الطاغوت بكل ذلك طاملا لن يؤثر هذا املشهد املصطنع على خططه 
يف وبراجمه وطاملا لن يؤدي إىل اختراق اخلطوط احلمراء للحكـام فليقـل اإلسـالميون    

  .)١(»!!الس ما يشاؤون وليفعل الطاغوت ما يشاء

  :الوجه العاشر
وخالصة القول أن هذه مصلحة ومهية خيالية ال حقيقة هلا يف عامل الواقع وهـي  
تربير ينقصه الذكاء والفطنة، وإن التلبيس الذي ينشأ بسببها هو أكثر فتكـا بـالفكر   

ا فهـي مصـلحة مـدعاة يزيهـ    ويت باألجسـاد  اإلسالمي الصحيح من الفتـك الطـاغ  
  .)٢(»الشيطان لإلسالميني ليوقعهم يف شرك الطاغوت وحبائله

  :الوجه احلادي عشر
إن الدميقراطية ليست منربا للدعوة بل علـى العكـس مـن ذلـك تشـغل عـن       
الدعوة فكم من داعية كان يهز املنابر وحيرك املشاعر ويفيد املسلمني ويعلمهم ويقنع 

يبني هلم بإعجاز علمي يف الكتاب والسنة، لكنه ما إن دخل يف الكفار وامللحدين مبا 
  .الدميقراطية حىت انطفأت شعلته وتوقفت دعوته

بل إن كثريين فتنوا بتلك املناصب فطغوا وتنكروا حلركـام اإلسـالمية الـيت    
  ! .......اإلمامة واخلطابة  وآخرين تركوا.....  !!.أوصلتهم إىل ذلك املنصب

  ...... !!الصهاينة بل ونسق معهم ومع اآلمريكانومنهم من صافح 

ــل   ــبح ليـ ــذا الصـ ــت هـ ــبين قلـ   وهـ
 

  أيعمــــى العــــاملون عــــن الضــــياء 
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 ٢٩٨ 

  وقفة الثالثة عشرةال
  ة ووسيلةالديمقراطية آل
إن الدميقراطيــة آلــة ووســيلة ميكــن : يقــول بعــض اإلســالميني الــدميقراطيني

  .االستفادة منها

نقول لسنا من هواة اسـترياد املصـطلحات األجنبيـة،    «: قال الشيخ القرضاوي
وعندنا يف ديننا وشريعتنا وتراثنا ما يغنينا، ولكننا تعلمنا من ديننا أن احلكمة ضـالة  

الفـرس يف   مكائـد مـن   rاملؤمن أىن وجدها فهو أحق الناس ا، وقد استفاد النيب 
ما كانت العرب تصنع هذا، فقـد كـان   : شأن احلرب، فلما رأت قريش اخلندق قالوا

خيطب على جذع خنلـة،   rذلك من تدابري الفرس ووسائلهم يف احلرب، وكان النيب 
مث اقترح عليه بعض الصحابة أن يصنعوا له منربا، وكانوا قد رأوا يف بالد الروم مثل 

ومي وصنع له منـربا، مث إن الصـحابة اقتبسـوا أشـياء مـن      هذه املنابر، فجيء بنجار ر
البلدان األخرى مثل تدوين الدواوين، فاالقتباس من الغري لـيس ممنوعـا بشـرط أن    

  اهـ. )١(»نضفي عليه من روحنا وقيمنا ومبادئنا ما يدخله يف املنظومة اإلسالمية

  .امن جوار أيب طالب واملطعم وغريمه rلقد استفاد النيب : وقالوا

  :مثانية وجوهوالرد عليه من 

  :الوجه األول
هي مسـائل ماديـة وال حـرج علـى      rأن هذه األمور اليت استفادها رسول اهللا 

املسلم فيما أنتجه الكفار يف النواحي املادية اليت ال تتعارض مع ديننا اإلسالمي، أمـا  
 وهـذا  الدميقراطية فهي إعطاء حق التشريع واحلكم للشعب ورفض حكم اهللا تعاىل

  .ال جيوز حبال من األحوال
                                     

  ٢٤٥-٢٤١: انظر السياسة الشرعية ص - ١



 ٢٩٩ 

  : الشنقيطي قال الشيخ حممد األمني

فاتضح من هذا الدليل أن املوقف الطبيعي لإلسالم واملسلمني مـن احلضـارة   «
 انتجتـه  الغربية هو أن جيتهدوا يف حتصيل ما أنتجته من النواحي املادية، وحيـذروا ممـا  

الـدنيا واآلخـرة، واملؤسـف أن     من التمرد على خالق الكون جل وعال، فتصلح هلـم 
أغلبهم يعكسون القضية فيأخذون منها االحنطـاط اخللقـي واالنسـالخ مـن الـدين      
والتباعد من طاعة خالق الكون، وال حيصلون على نتيجة مما فيها مـن النفـع املـادي    

  .)١(اهـ. فخسروا الدنيا واآلخرة، ذلك هو اخلسران املبني

  : الوجه الثاين
استفاده هو وخلفاؤه من دول الكفـر هـو مـن النظـام اإلداري      rما ذكروا أنه 

  . وهذا ال حرج يف اقتباسه من الغري

أما الدميقراطية فهي النظام التشـريعي املخـالف لتشـريع خـالق السـماوات      
  .واألرض، ألن احلكم يف اإلسالم هللا واحلكم يف الدميقراطية للشعب

إداري وشـرعي، أمـا   : النظـام قسـمان  «: الشـنقيطي قال الشيخ حممـد األمـني   
اإلداري الذي يراد به ضبط األمور وإتقاا على وجه غـري خمـالف للشـرع فهـذا ال     

من ذلك أشياء  tمانع منه وال خمالف فيه من الصحابة فمن بعدهم وقد عمل عمر 
ككتبه أمساء اجلند يف ديوان ألجـل الضـبط، ومعرفـة     rكثرية ما كانت يف زمن النيب 

مل يفعـل ذلـك ومل يعلـم بتخلـف كعـب بـن        rمع أن النيب .. غاب ومن حضرمن 
دار  -tأعـين عمـر   -مالك عن غزوة تبوك إال بعـد أن وصـل تبـوك، وكاشـترائه     

مل يتخذ سجنا هـو وال   rصفوان ابن أمية وجعله إياها سجنا يف مكة املكرمة مع أنه 
من األمور اإلداريـة الـيت تفعـل إلتقـان األمـور ممـا ال خيـالف        -أبو بكر فمثل هذا 

ال بأس به كتنظيم شـؤون املـوظفني وتنظـيم إدارة األعمـال علـى وجـه ال        -الشرع

                                     
 ٤/٢٩٠أضواء البيان  - ١



 ٣٠٠ 

خيالف الشرع فهذا النوع من األنظمة الوضعية ال بـأس بـه وال خيـرج عـن قواعـد      
  .)١(حل العامةالشرع من مراعاة املصا

أما النظام التشريعي املخالف لتشريع خـالق السـماوات واألرض فتحكيمـه    
كفر خبالق السماوات واألرض، كدعوى أن تفضيل الـذكر علـى األنثـى يف املـرياث     
ليس بإنصاف، وأما يلزم استواؤمها يف املرياث وكدعوى أن تعدد الزوجـات ظلـم   

قطع وحنومها أعمال وحشية ال يسوغ فعلها وأن الطالق ظلم للمرأة، وأن الرجم وال
  .باإلنسان وحنو ذلك

فتحكيم هذا النوع من النظام يف أنفس اتمع وأمواهلم وأعراضهم وأنسـام  
وعقوهلم وأديام كفر خبالق السماوات واألرض ومتـرد علـى نظـام السـماء الـذي      

ن أن يكون معه وضعه من خلق اخلالئق كلها، وهو أعلم مبصاحلها سبحانه وتعاىل ع
 ]اللَّـه  بِـه  يـأْذَنْ  لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا شركَاُء لَهم أَم[مشرع آخر علوا كبريا 

  اهـ. »]..٢١الشورى [

  :الوجه الثالث
دخوله يف جوار عمه وغريه  سببدينه بكان ال يتنازل عن شيء من  rأن النيب 

كما كانت استفادته من األمور املادية اليت ذكروا ال تستلزم أي تنازل عـن صـغري أو   
  .كبري من الدين

إن ابن أخيك هذا قـد  : جاءت قريش إىل أيب طالب فقالوا: قال t عن عقيلف
لقـت  فانط rيا عقيل انطلق فائتين مبحمد : آذانا يف نادينا ومسجدنا فاه عنا فقال

الفـيء   يطلـب  فجاء به يف الظهرية يف شدة احلر فجعل )٢(إليه فاستخرجته من كبسي
إن بين عمي هـؤالء قـد   : ميشي فيه من شدة احلر الرحض، فلما أتاهم قال أبو طالب

                                     
 ٦٧-٤/٦٦أضواء البيان  - ١
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 ٣٠١ 

 rزعموا أنك تؤذيهم يف ناديهم ومسجدهم، فانتـه عـن أذاهـم، فحلـق رسـول اهللا      
فمـا أنـا بأقـدر    : نعم، قال: قالوا شمس؟أتدرون هذه ال: ببصره إىل السماء فقال

واهللا ما كـذبنا  : فقال أبو طالب على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة
  .)١(ابن أخي فارجعوا

أما يف النظام الدميقراطي فال يسمح لكـم باملشـاركة حـىت تعترفـوا بالدسـتور      
تتنازلوا عن تعطيل احلـدود   وغريه من القوانني املخالفة لشرع اهللا وتلتزموا ا، كما

  إخل... يف كل الربملانات اليت تشاركون فيها، وعن حترمي الربا، وعن فرض احلجاب

  :الوجه الرابع
أن الدميقراطية قد وجدت يف أثينا يف أواخر القرن السابع قبل امليالد علـى يـد   

ومنذ ذلك الزمن وهي تطبق يف بعض البلدان، ) ق م ٥٥٩-٦٣٨(زعيمهم صولون 
  ).دار الندوة(ىت أن قريشا كان هلم برملان يتناسب مع بداوم ح

اذهبـوا إىل  : على أحوال الدول والشعوب حىت قال ألصـحابه  rومع اطالعه 
  .)٢(احلبشة فإن فيها ملكا ال يظلم عنده أحد

لقد مهمت أن أى عن الغيلة حىت ذكـرت أن  : قال rويف صحيح مسلم أنه 
  .)٣(فال يضر أوالدهمالروم وفارس يصنعون ذلك 

  .عنهم املنرب واخلندق وحنو ذلك rوأخذ 

، rومل يأخذ بالدميقراطية ألا مصادمة للدين اإلسالمي، أفال يسعنا ما وسـعه  
 )٦٤( نِسـيا  ربك كَانَ وما[على ذلك  Iفلو كان من األفضل األخذ ا لنبهه اهللا 

  ].مرمي[ ]
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 ٣٠٢ 

  :الوجه اخلامس
  :)١(آلة ووسيلة ال جييزها ذلك إال بشرطنيكون الدميقراطية 

أن تكون مباحة شرعا، وهي خبالف ذلـك، فهـي مـن أعظـم أنـواع الكفـر        -أ
سلطة الشعب  والردة، ألا تعطي حق اهللا يف التشريع للبشر، إذ الدميقراطية إمنا هي

  .، وقد ذكرنا هلا ستة مناطات مكفرة يف الباب األول"تأليه الشعب"أو قل 

تحقق الغرض املطلوب منها يقينا أو ظنا غالبا، وهي ال حتقـق شـيئا   أن ي -ب
وخمالفتـه   Iلإلسالم واملسلمني، بل هي وبال عليهم، حيث تبيح انتـهاك شـرع اهللا   

  .وتعطيل أحكامه

وإذا جنح اإلسالميون بنسبة كبرية فإن اجليش ينقلب على كل ذلك كما وقـع يف  
  .اجلزائر وتركيا ومصر وغري ذلك

  :السادسالوجه 
ــه، ألن    ــه روح اإلســالم وقيم ــدميقراطي ال ميكــن أن نضــفي علي إن النظــام ال

 Iالدميقراطية نقيض اإلسالم، واجلمع بني النقيضني مستحيل، فاإلسـالم حكـم اهللا   
 دعوا إِذَا الْمؤمنِني قَولَ كَانَ إِنما[: Iملخلوقاته، فليس هلم إال القبول واالنقياد، قال 

، وأمـا  ]٥١النـور  [ ]وأَطَعنـا  سـمعنا  يقُولُـوا  أَنْ بيـنهم  لـيحكُم  ورسـوله  هاللَّ إِلَى
الدميقراطية فهي ثورة على كل األديان من أجل إعطاء حق التشريع واحلكم للشعب 

  .يف الظاهر، وللمإل املستكرب يف احلقيقة، فالدميقراطية هي حكم الطاغوت

ومرة أخرى جند أن منازعة اهللا احلكم خترج املنـازع مـن ديـن    «: قال سيد قطب
اهللا حكما معلوما من الدين بالضرورة، ألا خترجه من عبادة اهللا وحـده، وهـذا هـو    
الشرك الذي خيرج أصحابه من دين اهللا قطعا، وكذلك الذين يقـرون املنـازع علـى    
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 ٣٠٣ 

... كـرة الغتصـابه سـلطان اهللا خبصائصـه    ادعائه ويدينون له بالطاعة وقلوم غري من
وإن الطـاغوت ال يقـوم إال يف غيبـة الـدين      -إىل قولـه -فكلهم سواء يف ميزان اهللا 

القيم والعقيدة اخلالصة عن قلوب الناس، فما ميكن أن يقوم وقـد اسـتقر يف اعتقـاد    
للحكـم  الناس فعال أن احلكم هللا وحده، ألن العبادة ال تكون إال هللا وحده، واخلضوع 

  .)١(عبادة بل هي أصال مدلول العبادة

  :الوجه السابع
إنه ال جيوز لنا حبال من األحوال أخذ النظم واملبادئ عن الكفـار، وإمنـا الـذي    

 rئل املاديـة، كمـا فعـل رسـول اهللا     جيوز أخذه عنهم هي األمـور التنظيميـة واملسـا   
  .وخلفاؤه الراشدون

ذلـك أـا حـني أخـذت تلـك      وأهـم مـن   «: قال املفكر الكبري حممـد قطـب  
التنظيمات واألشكال املادية مل تأخذ معها قط املبادئ والنظم اليت كانت الصقة ـا  
عند الذين أخـذت عنـهم، فقـد كانـت تلـك املبـادئ والـنظم قائمـة علـى عقائـد           
وتصورات جاهلية ال تصلح للمسلمني البتة، وليس املسـلمون يف حاجـة إليهـا، ألن    

ا، بل هم مأمورون أمرا أن ال يتخـذوا شـيئا منـها وإال فهـي ردة     دينهم يف الغناء عنه
  .جاهلية ال تستقيم مع اإلسالم

ــي متصــلة بالتشــريع،    ــة فه ــنظم السياســية واالقتصــادية واالجتماعي ــا ال أم
 لَـم  ومنI :]واملسلمون منهيون يا جازما عن أخذ التشريع من عند غري اهللا، قال 

كُمحا يلَ بِمزال أَنلَّه كفَأُولَئ مونَ هراملائـدة [ ] )٤٤( الْكَاف[  وقـال ،I :]أَم  ـملَه 
 وأَن[: I، وقـال  ]٢١الشـورى  [ ]اللَّه بِه يأْذَنْ لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا شركَاُء
كُماح مهنيا بلَ بِمزأَن لَا اللَّهو بِعتت ماَءهوأَه مهذَراحأَنْ و  ـوكنفْتي  ـنـضِ  ععـا  بم 
  ].٤٩املائدة [ ]إِلَيك اللَّه أَنزلَ
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 ٣٠٤ 

أما املبادئ فهي إما موافقة ملا جاء من عنـد اهللا، فاملسـلم يتلقاهـا مـن املصـدر      
الرباين وحده ال من أي مصدر سواه، وإما خمالفة ملا جاء من عند اهللا فاألخـذ ـا إذن   

ان، وهكذا ال يأخذ املسلم من البضاعة احلضـارية إال مـا يكـون    كفر وفسوق وعصي
حمتاجا إليه من األمور التنظيمية أو األشكال املاديـة الـيت ال تعـرض بـذاا منـهجا      

  .للتصور، وال منهجا للسلوك خيالف عقيدة املسلم ومنهجه الرباين للحياة

فهي الدين .. واملبادئ وأما القيم.. أما النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية
  .)١(اهـ. »الذي يتلقاه املسلم من ربه وال يتلقاه من مصدر سواه

  :الوجه الثامن
-إذا كان الذين ال يؤمنون ذا احلـق عميـا   «: يقول املفكر الكبري سيد قطب

ويؤمن بأن هـذا   rفإنه ال ينبغي ملسلم يزعم أنه يؤمن برسول اهللا  -Iبشهادة اهللا 
ال ينبغي ملسلم يزعم هذا الـزعم أن يتلقـى يف شـأن مـن     .. ند اهللالقرآن وحي من ع

وخباصة إذا كان هذا الشأن متعلقا بالنظام الذي حيكم حيـاة  ! شؤون احلياة عن أعمى
اإلنسان، أو بالقيم واملوازين اليت تقوم عليها حياته، أو بالعادات والسلوك والتقاليد 

ا من نتاج الفكـر غـري اإلسـالمي جبملتـه     واآلداب اليت تسود جمتمعه، وهذا هو موقفن
: بقولـه  rفيما عدا العلوم املادية البحتة وتطبيقاا العمليـة ممـا قصـده رسـول اهللا     

أنتم أعلم بشؤون دنياكم.  

فال ينبغي قط ملسلم يعرف هدى اهللا، ويعرف هذا احلق الذي جاء به رسول اهللا 
مل يستجب هلـذا اهلـدى، وال يعلـم    أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان 

أنه احلق، فهو أعمى بشهادة اهللا سبحانه، ولن يـرد شـهادة اهللا مسـلم مث يـزعم بعـد      
  !ذلك أنه مسلم
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 ٣٠٥ 

إنه ال بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ اجلد، وأن نأخـذ تقريراتـه هـذه مأخـذ     
يكـن هـو رد   اجلزم، وكل متييع يف مثل هذه القضية هو متييـع يف العقيـدة ذاـا إن مل    

  .شهادة اهللا سبحانه وهو الكفر البواح يف هذه الصورة

وأعجب العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمون أم مسـلمون مث يأخـذون   
إم عمي، مث يظلـون   Iمنهج احلياة البشرية عن فالن وفالن من الذين يقول عنهم 

  !يزعمون بعد ذلك أم مسلمون

، وجزم ال حيتمل التميع، وحـق يف كـل نـص    إن هذا الدين جد ال حيتمل اهلزل
فيه ويف كل كلمة، فمن مل جيد يف نفسه هذا اجلد وهذا اجلزم وهذه الثقة فما أغىن هذا 

  .الدين عنه واهللا غين عن العاملني

وما جيوز أن يثقل الواقع اجلاهلي على حس املسلم حىت يتلقى من اجلاهليـة يف  
هو احلق، وأن الذي ال يعلم أن هذا هو  rمد منهج حياته وهو يعلم أن ما جاءه به حم

  .)١(اهـ. »Iاحلق أعمى، مث يتبع هذا األعمى ويتلقى منه بعد شهادة اهللا 
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 ٣٠٦ 

  الوقفة الرابعة عشرة
  المصلحة المرسلة

تعلــق بعــض اإلســالميني الــدميقراطيني يف تربيــر مشــاركتهم يف الدميقراطيــة 
من الكتـاب أو السـنة أو اإلمجـاع أو     باملصلحة املرسلة، وذلك عندما أعوزم األدلة

  .القياس

  :والرد عليه من عشرة وجوه

  :الوجه األول
أن الدميقراطية مصادمة للشرع ألا حكم الشعب، والشرع حكم اهللا تعاىل أما 
املصلحة املرسلة فهي املصلحة املالئمـة ملقصـود الشـرع والـيت مل يـرد دليـل خـاص        

  .باعتبارها أو إلغائها

ويلقب باالستدالل املرسل، وهلذا مسيت مرسـلة أي  «: قال بدر الدين الزركشي
وعـرب  " االسـتدالل "مل تعترب ومل تلغ، وأطلق إمام احلرمني وابن السمعاين عليـه اسـم   

احملافظة علـى مقصـود   : واملراد باملصلحة: عنه اخلوارزمي يف الكايف باالستصالح، قال
ه الغـزايل بـأن يوجـد معـىن يشـعر بـاحلكم       اخللـق وفسـر   عنالشرع بدفع املفاسد 

  .)١(اهـ. »ناسب له عقال وال يوجد أصل متفق عليهامل

واخلـامس املناسـب املرسـل وإن كانـت     «: وقال القاضي البيضاوي يف املنهاج
املصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار املقاتلني بأسـرى املسـلمني اعتـرب وإال    

مطلقا ألن اعتبار جنس املصـاحل يوجـب ظـن اعتبارهـا     فال وأما مالك فقد اعتربها 
  .)٢(اهـ. »وألن الصحابة رضوان اهللا عليهم قنعوا مبعرفة املصاحل
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 ٣٠٧ 

  :قال سيدي عبد اهللا بن احلاج إبراهيم يف املراقي

ــار جيهـــل  ــف حيـــث االعتبـ   والوصـ
  

ــل     ــل واملرسـ ــالح قـ ــو االستصـ   فهـ
  

أن مل يـدل دليـل علـى    يعين أن الوصف املناسب إذا جهل اعتبار الشارع له بـ 
  اهـ". إلغائه وال على اعتباره يسمى باالستصالح وباملرسل واملصاحل املرسلة

وحنوه للمرابط  )١(كذا يف شرح املؤلف ويف شرح حممد األمني الشنقيطي حبروفه
  .)٢(بن أمحد بن أمحد زيدان

  :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ا الفعـل جيلـب منفعـة راجحـة،     املصلحة املرسلة وهو أن يرى اتهد أن هـذ «
  .)٣(اهـ. »وليس يف الشرع ما ينافيه فهذه الطريق فيها خالف مشهور

واملصلحة املرسلة أو االستصالح هي املصـاحل املالئمـة   «: وقال الشيخ أبو زهرة
  .)٤(اهـ. »ملقاصد الشارع اإلسالمي وال يشهد هلا أصل خاص باالعتبار أو اإللغاء

حتت هذا ضـرب االسـتدالل املرسـل الـذي اعتمـده      ويدخل «: وقال الشاطيب
مالك والشافعي فإنه وإن مل يشهد للفـرع أصـل معـني فقـد شـهد لـه أصـل كلـي،         
واألصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي األصل املعني وقد يـريب عليـه حبسـب قـوة     

  .)٥(اهـ. »األصل املعني وضعفه

حيـتج ـا إلثبـات    وبذكر تعريف العلمـاء للمصـلحة املرسـلة يتـبني أن مـن      
  .مشروعية الدميقراطية مل يعرف معناها ألا هي املصلحة املوافقة ملقاصد الشرع

                                     
 ٢/٥٠٥ونثر الورود  ٢/١٢٠البنود شرح مراقي السعود نشر  - ١
  ٣٥٧: مراقي السعود على مراقي السعود ص - ٢
  .٣٤٣، ١١/٣٤٢جمموع الفتاوي  - ٣
 ٢٧٩: ص: للشيخ أبو زهرة: أصول الفقه - ٤
  ١/٢٩املوافقات للشاطيب  - ٥



 ٣٠٨ 

وال شك أن الدميقراطية مناقضة لكل مقاصد الشريعة اإلسالمية كما سيأيت يف 
  .الباب األخري

  :الوجه الثاين
، وقـد  أن املصلحة املرسلة حمتاجة إىل دليل يثبتها فكيف تكون دليال على غريها

  .ذهب مجهور العلماء إىل إلغائها وعدم القول ا

األول منـع التمسـك   : وقد اختلفوا يف القول ا على مذاهب«: قال الشوكاين
ا مطلقا وإليه ذهب اجلمهور، الثاين اجلـواز مطلقـا وهـو حمكـي عـن مالـك، قـال        

أخـذ املـال   اجلويين يف الربهان وأفرط يف القول ا حىت جـره إىل اسـتحالل القتـل و   
ملصاحل يقتضيها يف غالب الظن وإن مل جيد هلا مسـتندا، وقـد حكـى القـول ـا عـن       
الشافعي يف القول القدمي، وقد أنكر مجاعة من املالكية ما نسب إىل مالك من القول 
ا ومنهم القـرطيب، وقـال ذهـب الشـافعي ومعظـم أصـحاب أيب حنيفـة إىل عـدم         

  .)١(اهـ. »االعتماد عليها وهو مذهب مالك

  :وفيه مذاهب«: وقال الزركشي

منع التمسك به مطلقا وهو قول األكثرين، منهم القاضي وأتباعـه  : أحدمها -
 متكلمـي وبـه قـال طوائـف مـن     : وحكاه ابن برهـان عـن الشـافعي، قـال اإلمـام     

  .األصحاب

: اجلواز مطلقا، وهو احملكي عن مالك رمحه اهللا، قال اإلمام يف الربهان: الثاين -
رط يف القول به حىت جره إىل استحالل القتـل وأخـذ املـال ملصـاحل تقتضـيها يف      وأف

  .غالب الظن وإن مل جيد هلا مستندا، وحكاه غريه قوال قدميا عن الشافعي

إن هذا القول مل يصـح نقلـه   ": حواشيه على الربهان"وقال أبو العز املقترح يف 
علـى اإلمـام   " التحريـر " عن مالك هكذا قاله أصحابه، وأنكره ابن شاس أيضـا يف 

                                     
  ٤٠٢: إرشاد الفحول ص - ١



 ٣٠٩ 

أقواله تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه ال من نقل النـاقلني، وكـذلك اسـتنكره    : وقال
ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أيب حنيفة إىل عدم االعتمـاد  : القرطيب يف كتابه فقال

وقد اجترأ إمام احلرمني وجازف فيما نسـب إىل مالـك   : عليه وهو مذهب مالك قال
ا األصل وهذا ال يوجد يف كتب مالك وال شيء من كتب أصحابه من اإلفراط يف هذ

  :- إىل أن قال-

إن كانت املصلحة مالئمة ألصل كلي من أصول الشرع أو ألصل : والثالث -
  .جزئي جاز بناء األحكام، وإال فال، ونسبه ابن برهان يف الوجيز للشافعي

  :- إىل أن قال-

وغريمها ختصيص االعتبار مبا إذا كانت اختيار الغزايل والبيضاوي : والرابع -
تلك املصلحة ضرورية قطعية كليـة، فـإن فـات أحـد هـذه الثالثـة مل يعتـرب، واملـراد         

ما يكون من الضـروريات اخلمـس الـيت جيـزم حبصـول املنفعـة منـها        " الضرورية"بـ
لفائدة تعم مجيع املسلمني احترازا عن املصلحة اجلزئية لـبعض النـاس أو   " الكلية"و
  .)١(اهـ. حالة خمصوصة يف

وقد اتفق الفقهاء من الشافعية واحلنفية وغريهـم  «: وقال سيف الدين اآلمدي
على امتناع التمسك به وهو احلق إال ما نقل عن مالـك أنـه يقـول بـه مـع إنكـار       
أصحابه لذلك عنه ولعل النقل إن صـح عنـه فاألشـبه أنـه مل يقـل بـذلك يف كـل        

 الضرورية الكلية احلاصلة قطعا، ال فيما كـان مـن   مصلحة، بل فيما كان من املصاحل
املصاحل غري ضروري وال كلي وال وقوعه قطعي، وذلك كما لو تترس الكفار جبماعـة  
من املسلمني حبيث لو كففنا عنهم لغلب الكفار على دار اإلسالم واستأصلوا شـأفة  

لمني قطعـا، غـري   املسلمني، ولو رمينا الترس وقتلناهم اندفعت املفسدة عن كافة املس
أنه يلزم منه قتل مسلم ال جرمية له، فهـذا القتـل وإن كـان مناسـبا يف هـذه الصـورة       

                                     
 ٢/٢٨٩وخمتصر ابن احلاجـب   ١/٢٨٤وانظر املستصفى  ١٤٢١العلمية دار الكتب : ط ٣٨٠-٤/٣٧٧البحر احمليط  - ١

  ٣/١٤٧واإلاج يف شرح املنهاج  ٢١٣-٣/٢٠٤وشرح خمتصر الروضة للطويف 



 ٣١٠ 

 واملصلحة ضرورية كلية قطعية غري أنه مل يظهر من الشارع اعتبارها وال إلغاؤهـا يف 
  .)١(اهـ. »صورةهذه ال

أو ضروري وهو ما عرف التفـات الشـرع   .. «: وقال الطويف يف خمتصر الروضة
يه، كحفظ الدين بقتل املرتد والداعية والعقل حبـد السـكر والـنفس بالقصـاص     إل

والنسب والعرض حبد الزنا والقذف، واملـال بقطـع السـارق، قـال مالـك وبعـض       
هي حجة لعلمنا أا من مقاصد الشـرع بأدلـة كـثرية، ومسوهـا مصـلحة      : الشافعية

  .مرسلة ال قياسا لرجوع القياس إىل أصل معني دوا

بعض أصحابنا ليست حبجة إذ مل تعلم حمافظة الشرع عليهـا، ولـذلك مل    وقال
ها أبلغ مما شرع كالقتـل يف السـرقة فإثباـا حجـة لوضـع الشـرع       ريشرع يف زواج

جيوز قتل ثلث اخللق الستصالح الثلثني، وحمافظة الشرع علـى  : بالرأي، كقول مالك
  .)٢(اهـ. »مصلحتهم ذا الطريق غري معلوم

واملختـار رده وشـرط الغـزايل فيـه أن تكـون املصـلحة       «: احلاجـب وقال ابـن  
  اهـ. )٣(»ضرورية قطعية كلية

أما قول القرايف وغريه أن كل املذاهب عملت باملصلحة املرسلة فعند النظر يف 
  .األمثلة اليت يذكرون جند أغلبها ال يدخل يف مفهوم املصلحة املرسلة

  .ابةوكثري منها ثابت بالسنة أو بإمجاع الصح

وأمجع الصحابة على مجعه وتولية  rومثال ذلك كتابة املصحف فقد كتبه النيب 
يت يف املنام أين أنزع أر: حيث قال rالصديق للفاروق، وقد أشار إليها رسول اهللا 

بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فرتع ذنوبا أو ذنوبني نزعا ضعيفا، واهللا يغفر له، 

                                     
  ١٩٩٧ط دار الفكر  ٤/٣٠٨اإلحكام يف أصول األحكام  - ١
  هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة : ط ٣/٢٠٩شرح خمتصر الروضة  - ٢
  ١٤١٧مؤسسة الكتب الثقافية : ط ٣٦٩: إرشاد الفحول ص: انظر - ٣



 ٣١١ 

ستحالت غربا فلم أر عبقريا يفري فريه حىت روي الناس مث جاء عمر بن اخلطاب فا
  .)١(وضربوا بعطن

  .tوقبول ما فعل أبو بكر  tوقد أمجع الصحابة على مبايعة عمر 

  .)٢(سجن مثامة يف سارية املسجد rوأما السجن فقد ثبت أنه 

إن هذا االدعاء وهو أن الشافعية واحلنفيـة قـد أخـذوا    «: ولذلك قال أبو زهرة
  .)٣(اهـ. »فيه نظر -أي مرسلة- مبصاحل

  :الوجه الثالث
وضع الشـرع بـالرأي ألن   عن إن إثبات الدميقراطية باملصاحل املرسلة هو عبارة 

إمجاع أو نـص أو معقـول نـص وهـذه     : حكم الشرع هو ما استفيد من دليل شرعي
  .)٤(املصلحة ال تستند إىل شيء من ذلك فيكون رأيا جمردا

والقول باملصاحل املرسلة يشرع من الدين مـا مل يـأذن بـه اهللا    «: وقال ابن تيمية
غالبا، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة االستحسان والتحسـني العقلـي والـرأي    

  .)٥(اهـ. »وحنو ذلك

  :الوجه الرابع
إىل دليل شرعي خاص ـا   من املعلوم أن املشاركة يف االس النيابية ال تستند

االس النيابية من اإلسالميني يقرون ـذا، لـذلك اسـتدلوا    جييزها، واملشاركني يف 
باملصلحة املرسلة وهي إمنا تكون فيما مل يرد دليل خـاص باعتبـاره أو إلغائـه، فـإذن     

                                     
  )٩٣٩٣(ومسلم )  ٣٦٨٢(البخاري  - ١
  .باب االغتسال إذا أسلم وربط األسري أيضا يف املسجد) ٤٦٢(البخاري =  ٢
 ٢٨٤: أصول الفقه أليب زهرة ص - ٣
 ٣/٢٠٧انظر شرح خمتصر الروضة  - ٤
  ١١/٣٤٤جمموع الفتاوي  - ٥



 ٣١٢ 

استدالهلم باملصـلحة املرسـلة اعتـراف منـهم علـى أنـه ال دليـل بأيـديهم فتشـبثوا          
يف مقاصد الشرع عنـد مـن   باملصلحة املرسلة، وقد علمت أا إمنا تكون فيما يدخل 

  .)١(يقول ا والدميقراطية منافية ملقاصد الشرع

  :الوجه اخلامس
إن القول بأن الدميقراطية تدخل يف املصلحة املرسلة إمنا هو وهم واضح وكثريا 

  .ما يتوهم الناس يف إثبات املصاحل يف املسائل السياسية

ة احلاصـلة أو الغالبـة،   إن املصـلحة هـي املنفعـ   «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
وكثريا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع يف الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحـة  

 وإِثْمهما للناسِ ومنافع كَبِري إِثْم فيهِما قُلْ[: باملضرة كما قال تعاىل يف اخلمر وامليسر
رأَكْب نا مهِمفْعوكثري مما ابتدعه النـاس مـن العقائـد واألعمـال مـن بـدع أهـل         ]ن

وحقا  امللك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعةالكالم وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل 
  .)٢(اهـ. »وصوابا ومل يكن كذلك

  :الوجه السادس
هذا يفتح الباب لالستغناء عن الرسل باستدالل كل مبطل مبا يعتربه مصـلحة  

  :مرسلة قال الطويف

ذلك ألم بنحو لو جاز ذلك الستغين عن بعثة الرسل وصار الناس برامهة «
ال حاجة لنا إىل الرسل ألن العقل كاف لنا يف التأديب ومعرفة األحكام، إمنـا  : قالوا

حسنه العقل أتيناه وما قبحه اجتنبناه، وما مل يقـض فيـه حبسـن وال قـبح فعلنـا منـه       
  .)٣(هـا. »الضروري وتركنا الباقي احتياطا

                                     
  ٤٥٤-١/٤٥٣اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١
  ٣٤٥-١١/٣٤٤جمموع الفتاوي  - ٢
  ٢٠٨-٣/٢٠٧شرح خمتصر الروضة  - ٣



 ٣١٣ 

ولو جاز للعقل ختطي مأخذ النقل جلاز إبطال الشريعة بالعقل : وقال الشاطيب
وهذا حمال باطل، وبيان ذلك أن معىن الشريعة أا حتد للمكلفني حدودا يف أفعـاهلم  
وأقواهلم واعتقادام وهو مجلة ما تضمنته، فإن جاز للعقل تعدي حد واحد جـاز لـه   

ت للشيء ثبت ملثله، وتعدي حد واحد هو معىن إبطالـه  تعدي مجيع احلدود، ألن ما ثب
إذ ليس هذا احلد بصحيح وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السـائر وهـذا ال يقـول    

  .)١(اهــ. به أحد لظهور حاله

  :الوجه السابع
  .كما يؤدي إىل استواء العامل واجلاهل ملعرفة كل منهما مبصلحته

مل والعـامي ألن كـل أحـد يعـرف     لو جـاز ذلـك السـتوى العـا    «: قال الطويف
مصلحة نفسه الواقعة موقع التحسني واحلاجة، وإمنا الفرق بني العامل والعامي معرفة 

  .)٢(اهـ. »أدلة الشرع واستخراج األحكام منها

  :الوجه الثامن
وهذا فصل عظيم ينبغي االهتمام بـه، فـإن مـن    «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
عظيم، وكـثري مـن األمـراء والعلمـاء والعبـاد رأوا      جهته حصل يف الدين اضطراب 

مصاحل فاستعملوها بناء على هذا األصل وقد يكون منها ما هو حمظور يف الشـرع ومل  
وه ورمبا قدم على املصاحل املرسلة كالما خبـالف النصـوص، وكـثري منـهم أمهـل      لميع

ت أو مصاحل جيب اعتبارهـا شـرعا بنـاء علـى أن الشـرع مل يـرد ـا ففـوت واجبـا         
وقــد يكــون الشــرع ورد بــذلك ومل مســتحبات أو وقــع يف حمظــورات ومكروهــات، 

  .)٣(اهـ. »هيعلم

                                     
  ٨٨-١/٨٧املوافقات للشاطيب،  - ١
  ٣/٢٠٧شرح خمتصر الروضة  - ٢
  ٣٤٤-١١/٣٤٣جمموع الفتاوي  - ٣



 ٣١٤ 

  :الوجه التاسع
إن الدميقراطية جتربة بشرية ال بد من عرضها على الكتاب والسنة حـىت نعلـم   

  :هل ما ادعي فيها من املصاحل حق أم وهم

النـاس وجتـارم    ال بد إذا أن يعـرض نتـائج خـربات   «: قال األستاذ البوطي
وعلومهم على نصوص الشريعة وأحكامها الثابتة، فإن كان بينهما اتفاق أخـذ ـا،   
وكان النص هو احملكم يف ذلك، وإن كان بينهما تعـارض بـأن كـان مـا رآه النـاس      
مصلحة يعاكس النص الشرعي الثابت وجب إمهال تلـك املصـلحة، ولـيس معـىن     

دلت عليها علومهم وجتارم، بل املعىن أن  ذلك أن الشارع قد أمهل مصلحة للناس
ال بـد أن يكـون قـد اتصـل بـه نـوع مـن اخللـل          تقدير هؤالء الناس هلذه املصـلحة 

  .)١(اهـ. »والفساد

  :الوجه العاشر
للمصلحة الشرعية املعتربة ضوابط متيزها عن املصلحة املوهومة الغري شرعية «

للشـرع وهـي الـدين والـنفس والعقـل      منها تضمنها احملافظة على املقاصد الكليـة  
والنسل واملال، وأي مصلحة تتعارض مع هذه املقاصد الكلية أو بعضها فهي مفسدة 
وليست مصلحة، ومجيع املقاصد الكلية للشرع املذكورة أعاله وغريها مـن الغايـات   

صول الـذي  والوسائل فإا تأيت كوسيلة ترخص يف سبيل حتقيق الغايات، وأصل األ
... ق اهللا اخللق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع اجلهاد والـوالء والـرباء  ألجله خل

أال وهو إفراد اهللا تعاىل وحده جبميع مظاهر العبادة الظـاهر منـها والبـاطن والكفـر     
 ليعبـدون  إِلَّا والْإِنس الْجِن خلَقْت وما[: Iبكل مألوه معبود مطاع سواه، كما قال 

 الـدين  لَـه  مخلصـني  اللَّـه  ليعبـدوا  إِلَّا أُمروا وما[: Iوقال ] الذاريات[ ] )٥٦(
أي مل خيلقـوا  ] البينة[ ] )٥( الْقَيمة دين وذَلك الزكَاةَ ويؤتوا الصلَاةَ ويقيموا حنفَاَء

                                     
  ٦٧: ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، ص - ١



 ٣١٥ 

 ولَقَدI :]غيت كما قال لشيء ومل يؤمروا بشيء إال بعبادة اهللا وحده والكفر بالطوا
  ].٣٦النحل [ ]الطَّاغُوت واجتنِبوا اللَّه اعبدوا أَن رسولًا أُمة كُلِّ في بعثْنا

والشاهد أن الوصف الذي عليه املخالفون الربملانيون يتعارض تعارضـا كليـا   
طـل بـذلك   مع التوحيد ومع هذه الغاية العظيمة هلذا الدين وينقضه من أصـوله، فب 

  .)١(اهـ. »شرعا وعقال أن تكون مصلحتهم املزعومة معتربة يف الشرع

                                     
  ١٦٩: حكم الدميقراطية ص - ١



 ٣١٦ 

  الوقفة الخامسة عشرة
  هل االنتخاب شهادة؟

ذهب بعض اإلسالميني الدميقراطيني إىل أن التصـويت يف الدميقراطيـة شـهادة    
  .والشهادة جيب أداؤها

  :وجوهسبعة والرد عليه من 

  :الوجه األول
الدميقراطية حقيقة عرفية وأنه يرجـع يف معرفـة ماهيتـها إىل    لقد بينا سابقا أن 

واضعيها وبالرجوع إليهم وجدناهم يتفقون علـى أـا حاكميـة الشـعب أو سـيادة      
الشعب، حبيث تكون كل السلطات عند الشعب، وحبيث ال تصـبح فوقـه أي سـلطة،    

م ، ألن نـواب الشـعب صـاروا هـ    )١("تأليـه الشـعب  "لذلك عرب عنها املـودودي بــ  
  .األرباب الذين يشرعون ما شاؤوا

  :الوجه الثاين
هذا تغيري لألمساء، وهو ال يغري من احلقيقة شيئا، بل هو من االحتيال يف حتليـل  

ولـو أوجـب تبـديل األمسـاء والصـور تبـدل       «: احلرام، قال مشس الدين ابـن القـيم  
شيء  األحكام واحلقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل اإلسالم، وأي

نفع املشركني تسـميتهم أصـنامهم آهلـة، ولـيس فيهـا شـيء مـن صـفات األلوهيـة          
 -إىل أن قـال -وحقيقتها؟ وأي شيء نفعهم تسميتهم اإلشراك بـاهللا تقربـا إىل اهللا؟   

 مـا  وَآبـاؤكُم  أَنـتم  سميتموها أَسماٌء إِلَّا هي إِنْ[فهؤالء كلهم حقيق أن يتلى عليهم 
  .)٢(اهـ. »]سلْطَان من بِها اللَّه أَنزلَ

                                     
  .للمودودي، ترمجة خليل احلامدياإلسالم واملدنية احلديثة،  - ١
  ٣/١٣٠إعالم املوقعني  - ٢



 ٣١٧ 

ــاري    ــن القم ــراب اب ــل الغ ــن يق   وم
 

  يكذبــــــه إذا نعــــــب الغــــــراب 
 

إن الدميقراطية هي جعل البشر أربابا مشرعني، واالنتخاب هو وسيلة تنصـيب  
  .هذه األرباب، فهو شهادة هلم بالربوبية واأللوهية مع اهللا تعاىل

 إِلَه هو إِنما قُلْ أَشهد لَا قُلْ أُخرى َآلهةً اللَّه مع أَنَّ لَتشهدونَ أَئنكُمI :]قال 
داحنِي وإِنرِيٌء وا بمرِكُونَ مشاألنعام[ ] )١٩( ت.[  

  :الوجه الثالث
أن االنتخاب شهادة على تنصيب هؤالء الناس أربابا يشرعون ما شاؤوا وفـق  
دستور بشري حيكم بغري ما أنزل اهللا، وهـذه الشـهادة مـردودة بشـهادة اهللا ومالئكتـه      

 إِلَّـا  إِلَـه  لَا أَنه اللَّه شهِدI :]وأهل العلم على أنه ال إله إال اهللا وال رب سواه، قال 
وه لَائالْمأُولُو كَةُولْمِ وا الْعمقَائ طس١٨آل عمران [ ]بِالْق.[  

  :الوجه الرابع
إن االنتخاب يف ظل النظام الدميقراطي تعاون على اإلمث والعدوان ومعصية اهللا 
ورسوله، ألن هؤالء الطواغيت ال ينتخبون إال بسبب تصويتكم هلم وإمنا يفعلـون مـا   

كل معصية أو ظلم يقومون فانتخبهم، وعليه يفعلون من تشريع باسم الشعب الذي 
 ولَـا  والتقْـوى  الْبِـر  علَى وتعاونوا[: Iقال  .به فعلى كل ناخب اختارهم كفل منه

  .]٢املائدة [ ]اللَّه واتقُوا والْعدوان الْإِثْمِ علَى تعاونوا

  :الوجه اخلامس
مـن أبطـل الباطـل ملـا جـاز أداء      لو سلمنا جدال أن االنتخاب شـهادة، وهـذا   

ملن يؤدي الشهادة من اخلضـوع للدسـتور    الشهادة وفق نظام طاغويت كفري ال بد فيه
  .الذي حيكم بغري ما أنزل اهللا، وغريه من القوانني االنتخابية املخالفة لشرع اهللا



 ٣١٨ 

كفر بإقرارك للدسـتور، وهـذه القـوانني حـىت تشـهد      اإن املعادلة بكل بساطة 
  .ذي تنتخبه ليكون ربا مشرعاملرشحك ال

  :الوجه السادس
إن الشهادة اليت جيب أداؤها هي شـهادة احلـق والعـدل، أمـا الشـهادة للكفـر       

 يعلَمـونَ  وهـم  بِـالْحق  شـهِد  مـن  إِلَّا[: Iوالضالل فمعصية جتب التوبة منها،قال 
وإن الشهادة ألجل تنصيب أرباب مشرعني ليست شهادة حق، ]. الزخرف[ ] )٨٦(

بل هي شهادة باطل وضالل وفسوق وعصيان، وسيسأل عنها صاحبها بني يـدي اهللا،  
  .] )١٩( ويسأَلُونَ شهادتهم ستكْتبI :]قال 

  :الوجه السابع
 ]مـنكُم  عدلٍ ذَوي وأَشهِدوا[: Iإن الذي تقبل شهادته شرعا هو العدل قال 

العـدول، أمـا مـن    إال ذلك أن ال تدعوا ى لعوإذا قلتم إن االنتخاب شهادة فيلزمكم 
كـل   تـدعون  ليس عدال فال جيوز لكم أن تدعوه ألداء تلك الشهادة املزعومـة وأنـتم  

  !!الناس مؤمنهم وكافرهم عدهلم وفاسقهم صاحلهم وطاحلهم للتصويت ملرشحهم

هـذا  «: مـا نصـه   ]الشهداِء من ترضونَ ممنI :]قوله  دنع: قال ابن العريب
تقييد من اهللا سبحانه على االسترسال على كل شاهد وقصر الشـهادة علـى الرضـا    
خاصة ألا والية عظيمة إذ هي تنفيذ قول الغري على الغري، فمن حكمه أن يكون له 

زية على غـريه توجـب لـه تلـك     مشائل ينفرد ا وفضائل يتحلى ا حىت يكون له م
  .)١(اهـ. »ويقضى له بة االختصاص بقبول قوله على غريهاملزية مرت

                                     
  .١/٣٣٦أحكام القرآن البن العريب  - ١



 ٣١٩ 

  :الوقفة السادسة عشرة
  ارتكاب أخف الضررين

تردى بعض اإلسالميني الدميقراطيني برداء قاعدة ارتكاب أخف الضـررين يف  
  .تربير مشاركتهم يف اللعبة الدميقراطية

  :وجوه عشرة والرد على ذلك من

  :الوجه األول
إن ارتكاب أخف الضررين إمنا يكون يف حال تعينهما حبيث يكون ال بد مـن  
ارتكاب أحدمها وهذا ليس واقعا هنا ألن االنتخاب يف كل النظم الدميقراطية حـق  

  .للمواطن وليس واجبا عليه

ويف هذه احلالة جيب اجتنـاب كـل الضـرر وذلـك باجتنـاب الدميقراطيـة مـن        
  ".الضرر يزال شرعا"بيقا لقاعدة أساسها تط

ــه  ــها قول ــن ماجــه وصــححه   ال ضــرر وال ضــرارr :ودليل رواه أمحــد واب
  .)١(األلباين

  :الوجه الثاين
لـدميقراطي  حماولة تغيري واقع املسلمني الفاسد عن طريق الدخول يف النظـام ا 

يـزال   الضرر ال: "ضرر آخر وهذا خمالف للقاعدة الفقهيةب الكفري هو إزالة للضرر
  .)٢("بالضرر

                                     
  ).٧٣٩٣(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  ١٥/٣١٣وأمحد يف مسنده ) ٣٣٤٥(سنن ابن ماجة  - ١
  ٢٥٨و ٢٥١: والوجيز يف القواعد الفقهية ص ٨٣: األشباه والنظائر للسيوطي ص - ٢



 ٣٢٠ 

  :الوجه الثالث
 -إن وجـد -إن ضرر الدخول يف الدميقراطية أشد من ضرر عدم الدخول فيها 

ألن الدخول فيها كفر كما تقدمت األدلة على ذلك ومفسدة الكفر لضررها ال يوجد 
ارتكـاب  "وعليه فيجب اجتناب الدميقراطية كلـها تطبيقـا لقاعـدة     اضرر أعظم منه
  .)١("أخف الضررين

وعلى أن الواجب حتصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسـد  «: قال ابن تيمية
وتقليلها فإذا تعارضت كان حتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامهـا ودفـع أعظـم    

  .)٢(اهـ. »املفسدتني مع احتمال أدنامها هو املشروع

  :الوجه الرابع
ويكفـي ذلـك اشـتماهلا     لقد بينا سابقا ما يف الدميقراطية من املفاسد الكـثرية 

ال جتـوز  حيث على ستة مناطات مكفرة وال شك أن مفسدة الكفر هي أعلى املفاسد 
  .يف حالة الضرورة بال خالف بني أهل العلم

وما يدعون من املصاحل املوهومة يف املشـاركة يف الدميقراطيـة مـع أننـا قـد بينـا       
  .بطالا فال عربة ا مقارنة بتلك املفاسد العظيمة

  .)٣("درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل: "لقاعدة الفقهية تقولوا

                                     
  ٢٦٠: ، والوجيز ص٨٧: شباه والنظائر للسيوطي صاأل - ١
  .٢٨/٢٨٤جمموع الفتاوي  - ٢
  ٧٨: وأشباه السيوطي ص ٢٦٥: والوجيز ص. ٣/١٥٧املوافقات للشاطيب  - ٣



 ٣٢١ 

  :الوجه اخلامس
إن اجتناب الدميقراطية ومقاطعتها قد يؤدي إىل صدامات مع زعامة املإل وهـذا  

تقدمها علـى  درجة تربوية للصحوة اإلسالمية،  أحد أوجهه يف الصدام إن حصل فهو
  .طريق التمكني أشواطا كبرية

 -لـو تعـني  -اخلفيف من سجن ومضايقات وتعذيب يرتكب  على أن الضرر
  .به الدميقراطية رر الكفر والشرك والضالل اليت جتئدفعا لض

  .)١("يقدم الضرر األخف التقاء الضرر األشد: "والقاعدة الفقهية تقول

  :الوجه السادس
إن ما ميكن أن يتعرض له بعض أفراد اإلسالميني من تشديد وتضييق وسـجن  

ومصادرة لألموال بسبب قيامهم بواجب الدعوة ال بد من الصرب على هـذا  وتعذيب 
الضرر اخلاص واحتماله دفعا للضرر العام املتمثل باملشاركة يف الدميقراطية اليت تعين 
املوافقة الشاملة على واقع ال حيكم مبا أنزل اهللا بل ينصب البشر مشرعني من دون اهللا 

  .)٢("حيتمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام": والقاعدة الفقهية تقول .تعاىل

  :الوجه السابع
إن الدخول يف الدميقراطية لـيس حصـنا مانعـا مـن املصـادرات واملضـايقات       
والسجون والتعذيب، فها هي حركة اإلخوان املسلمني الـيت دخلـت يف الدميقراطيـة    

للسجن  منذ أكثر من نصف قرن من الزمان يتعرض اآلن الكثري من قيادا يف مصر
واملضايقة مبا فيهم نائب املرشد العـام الـذي منـع مـن التصـرف يف مالـه يف سـبعة        

                                     
  ٢٦٠: الوجيز ص - ١
  ٨٧: واألشباه البن جنيم ص ٢٦٣: الوجيز ص - ٢



 ٣٢٢ 

وعشرين من قيادام مما أدى إىل مصادرة الدولـة لعشـرات الشـركات واملؤسسـات     
  .التابعة لقيادة احلركة، ومل يشفع هلم وجود العديد من نوام يف الربملان

رر حمض وأن املصـلحة املزعومـة فيـه    وهذا يؤكد أن الدخول يف الدميقراطية ض
  .هي مصلحة موهومة وليست حقيقية

إنـه ال بـد العتبـار املصـلحة مـن      « : قال األستاذ البوطي يف ضوابط املصلحة
  .)١(اهـ. »شرط أساسي هو رجحان الوقوع

  :الوجه الثامن
أن دخول اإلسالميني يف الدميقراطية حبجة الضرورة منذ أكثر من نصف قرن ال 

  ".الضرورات تقدر بقدرها: "ه ألن القاعدة تقولمعىن ل

علـى أن  ! وعليه فمىت ستزول هذه الضرورة املزعومة منذ أكثر من نصف قـرن؟ 
  .الدخول يف الدميقراطية ال يدخل يف حد الضرورة

  .)٢(اهـ. »والضرورة بلوغه حدا إن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب«: قال الزركشي

ي خوف الضرر بترك األكل إما علـى نفسـه أو   والضرورة ه«: وقال اجلصاص
  .)٣(اهـ. »على عضو من أعضائه

  :الوجه التاسع
البغـي   لو سلمنا جدال بأن ما هم فيه ضرورة فإن اهللا قد شرط للضـرورة عـدم  

والعدوان وال شـك أن الـدخول يف الدميقراطيـة هـي قمـة البغـي أي طلـب الشـر         

                                     
  .٢٥٤: ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية للبوطي ص - ١
  ٢/٣١٩املنثور يف القواعد للزركشي  - ٢
  ١/١٣٠أحكام القرآن للجصاص  - ٣



 ٣٢٣ 

الربملان بالتشريع وهذا اعتداء على حق والفساد وأعلى درجات االعتداء ألا ختص 
  .اهللا تعاىل

الباغي يف اللغة هو الطالب خلري كان أو لشر إال أنه خـص  «: قال ابن العريب
  .)١(»وهو ااوز ما جيوز إىل ما ال جيوز: والعادي... ههنا بطالب الشر

  :الوجه العاشر
فيهـا دفـع بعـض     لو سلمنا جدال بوجود مصلحة ما يف املشاركة الدميقراطية أو

الضرر لكان ذلك الغيا ملا يعارضه من املفاسد اجلمة اليت تؤدي إليها تلك املشاركة 
وما تفوته من املصاحل الكثرية العامة فليتنبه لذلك الذي سـكروا خبمرـا وأغـراهم    

 هِمـا في قُلْ والْميِسرِ الْخمرِ عنِ يسأَلُونكI :]ا قال عاجل النفع القليل يف ميسر
إِثْم كَبِري عافنماسِ ولنا لمهإِثْمو رأَكْب نا مهِمفْعن[.  

ومن أصول الشرع أنه إذا تعارضت املصـلحة واملفسـدة قـدم    «: قال ابن تيمية
  .)٢(اهـ. »أرجحهما

  :وقال صاحب املراقي

  اخـــــرم مناســـــبا مبفســـــد لـــــزم
  

  للحكــم وهــو غــري مرجــوح علــم      
  

وإذا كان كذلك امتنع التعليل بذلك الوصف املناسب، إذ ال «: وقال يف الشرح
  .)٣(»مصلحة مع املفسدة الراجحة أو املساوية

                                     
  ١/٨٤أحكام القرآن البن العريب  - ١
  ٢٠/٥٣٨جمموع الفتاوي  - ٢
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 ٣٢٤ 

  :الوقفة السابعة عشرة
  الديمقراطية مقاومة لالستبداد

يدعي بعض اإلسالميني الدميقراطيني أن هدفهم مـن الـدخول يف الدميقراطيـة    
  .هو مقاومة استبداد احلكام

  :وجوه عشرة نوالرد على ذلك م

  :الوجه األول
إن هذا ال مينع االستبداد، وإمنا الذي مينعه حسن اختيار احلاكم، بأن تتـوفر فيـه   

  .الصفات املطلوبة شرعا من تقوى وورع مينعه من الظلم واالستبداد

إن اإلسالم يضع خصائص كرمية لرجل املسؤولية ولويل األمر، ويضـع مثلـها   «
مسؤوليته وصالحياته وألهل الرأي مهمتـهم ومسـؤوليتهم   ألهل الرأي مث جيعل هلذا 

وحدودهم، إن الصورة اليت يعرضها كثري من الناس يف صدد تربير مبدإ األكثرية هي 
األمة كلها بعلمائها ورجاهلـا  -صورة مفزعة موحشة، إم يريدون بذلك محاية األمة 

طاغية مستبد، إـا  من طغيان فرد واحد وجربوت  -وأهل الرأي فيها وسائر مواهبها
صورة مفزعة لكنها يف الوقت ذاته مضحكة، أيعقل أن ندفع أذى الطاغية املستبد وقد 
بلغ السلطة برأي األكثرية، أن مننع استبداده بأن جنعل له جملس شورى يأخذ القـرار  

أيعقل هذا؟ والتـاريخ شـاهد علـى أسـاليب االسـتبداد ووسـائل       ! امللزم باألكثرية؟
  .)١(اهـ. »الطغاة
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 ٣٢٥ 

  :الوجه الثاين
االس النيابية اليت يزعموا ممثال للشعب يف سن التشريعات والرقابة علـى  

  .السلطة التنفيذية إمنا هي دمية حتركها زعامة املإل

ر الناهي، وأما اآلخـرون فلـيس   مإن واقع احلال هو أن زعامة املإل يف موقع اآل«
لـس   ! لـس طوعـا أو كرهـا   مطلوبا منهم سوى التنفيذ أو االستقالة من افطاملـا ا

النيايب قائم فأعضاؤه منفذون وإن كانت صورم أم مشرعون مسـتقلون، وحقيقـة   
. »التنفيذ املشار إليها هي أم ينفذون إعداد التشـريعات الـيت يطلبـها منـهم املـأل     

  .)١(اهـ

  مىت مـا يكـن مـوالك خصـمك التـزل     
ــازي  ــهض الب ــل ين ــه  وه ــري جناح   بغ

  

ــذل و      يعلـــوك الـــذين تصـــارع  تـ
  وإن قـــص يومـــا ريشـــه فهـــو واقـــع

  

  :الوجه الثالث
أن الربملان ال مينع احلاكم من االستبداد، ألن هـذا املسـتبد هـو الـذي حتكـم يف      
جناح هؤالء، ويف الـرأي العـام الـذي انتخبـهم بوسـائل إعالمـه، ووسـائل التربيـة         

  إخل... والتعليم

هو الرأي العام احلقيقي الـذي يوجـه    إذا كان احلال كذلك على احلقيقة فأين«
ــة؟ ــة الرأمسالي ــة الليربالي ــة أصــحاب رؤوس ! السياســة يف الدميقراطي إنــه يف احلقيق

األموال، هم الذين يرمسون السياسة وهم الذين يشكلون الـرأي العـام عـن طريـق     
النحـو  .. الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى، فيصوغونه علـى النحـو الـذي يريـدون    

مصاحلهم يف النهاية، وال بأس أن يترك شيئا من الفتات للشعب حىت ال  الذي حيقق
  .)٢(اهـ» .يتحول إىل كالب جائعة دد املكترتين

                                     
  ١/٩٢الدميقراطية اإلسالميون وسراب  - ١
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 ٣٢٦ 

  :الوجه الرابع
نظرا ألن أصحاب املصاحل واالمتيـازات اختـاروا القنـاة الدميقراطيـة طريقـا      «

الشـعبية، لـذلك   لتحقيق مآرم، ومبا أن ذلـك ال يـتم إال مـن خـالل االنتخابـات      
اقتضى هـذا األمـر صـياغة أدمغـة أفـراد الشـعب واسـتمالة مشـاعرهم واسـتثارة          
أحاسيسهم بطريقة تفقدهم وتسلبهم التفكري الـذايت والشـعور حبقيقـة مصـاحلهم،     
مبعىن آخر جعل أفراد الشعب يفكرون وفق املنهج الذي يريده منـهم املـأل، وحيسـون    

  :ويتم كل ذلك من خالل القنوات التالية بذات اإلحساس الذي يفرح له املأل،

  .التعليم بكافة مراحله ووسائله -

 .اإلعالم سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا -

الترفيـه ويــدخل فيــه احلفــالت واملســارح والنــوادي واملســابح والعالقــات   -
 االجتماعية املربجمة من خالل النـوادي الثقافيـة والنسـائية، واملشـروعات السـياحية     

 .وغريها

االقتصاد ويدخل فيه البنوك والشركات واملؤسسـات الصـناعية والزراعيـة     -
 .واملشاريع اإلمنائية وغريها

السياسة من خالل اصطناع املشاركات اجلماهريية، سواء يف االس النيابية  -
  ...أو اجلمعيات أو النقابات وما يف حكمها

  .ه عالقة االقضاء وتدخل فيه احملاكم بأنواعها وما ل -

  .الدفاع واألمن ومرافق أخرى -



 ٣٢٧ 

إن املطلوب هو أن يتقولب تفكري وأحاسيس كل فرد من أفراد الشعب إزاء  -
املرافق املذكورة بقالب تفكري املإل حبيـث تكـون نظـرة الفـرد العـادي هلـذه األمـور        

  .)١(»متطابقة مع ما يريده املأل

  :الوجه اخلامس
ي أوصل أباطرة االستبداد إىل احلكـم، فيكفـي أن   إن النظام الدميقراطي هو الذ

كلهم وصلوا إىل احلكم بالنظام الـدميقراطي  ... تعلم أن السفاح شارون وهتلر وبوش
  .بأصوات أغلبية الناخبني

ومن التاريخ نفسه نرى أن كـثريا مـن أهـل االسـتبداد مـا وصـلوا إىل سـدة        «
وال اختذوا قرارا إال بعد أن حبـت  املسؤولية إال على أكتاف األكثرية ضعفاء ومرائني، 

حناجر األكثرية وهي تدوي بالتأييد، وكان الصادقون أقلية، واألكثرية الـيت نعنيهـا مل   
تكن دائما من ملة الكفر، فكم محلـت الشـوارع اجلمـاهري املسـلمة ـدر يف عاملنـا       
اإلسالمي تؤيد هذا وذاك يف مناظر ومشاهد مسرح األحداث، ومع كل مشـهد قصـة   

  .)٢(»مي، ومع كل منظر دمع يترتىتد

  :الوجه السادس
إن الدميقراطية ما هي إال براقع زاهية وأقنعة خادعـة لالسـتبداد والدكتاتوريـة،    

  .لكنه يف هذه املرة متارسه عصابة يف شكل حزب أو مجاعة أو تكتل

واحلق أن الذين طبقوا الدميقراطية مـثال كـانوا أسـفل    «: يقول الشيخ الغزايل
وأسوأ أثرا من عشرات الرجال الذين أساؤوا إىل الدين يوم حكمـوا بامسـه   مسلكا 

أحكاما جائرة، ولنلق نظرة فاحصة على النظـام الـدميقراطي مـن خـالل تطبيقـه يف      
  .بالدنا على أيدي سدنته من أهل أوروبا الوافدين أو املستعمرين لنا

                                     
  ٥٢-١/٥١اإلسالميون والسراب  - ١
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 ٣٢٨ 

و يسمع كلمـات  إن اجليل الذي كونته فرنسا بعد ثورا، ترعرع يف أرضها وه
اإلخاء واحلرية واملساواة، هذا اجليل الذي دمر السدود والقيود، وسـوى بـالتراب مـا    
شاده امللوك من معاقل الظلم، هذا اجليل جاء إىل الشرق ليصنع بأهله املسـاكني مـا   

  .صنعه بفرنسا ملوكها الفاسقون، بل أقسى وأنكى

ا حنـن املسـلمني إحنـا ال    ومآسي االستعمار الفرنسي وخمازيه تاركة يف نفوسـن 
  :-إىل أن قال -. وأخريا األمريكان.. تنتهي آخر الدهر، وكذلك اإلجنليز والطليان

والدول الدميقراطية يف سياساا العاملية جمتمعة هزأت بكافة ما تواضعت عليه 
الدنيا من مبادئ العدالة والشرف وحركاا اللطيفة أو العنيفة، ناضحة مبـا يكمـن   

هوات ومآرب، ومل حيدث يف تـاريخ املؤسسـات الـيت كونتـها هـذه األمـم       فيها من ش
الدميقراطية أن أصدرت قرارا يوصف يف بواعثـه وأهدافـه بأنـه نزيـه، خصوصـا إذا      

  .)١(»اتصل هذا القرار باإلسالم وأهله

  :الوجه السابع
إن الرئيس يف النظام الدميقراطي تضفى عليه هالة عظيمـة مـن القدسـية، ممـا     

دكتاتورا مستبدا، فمثال أمريكا اليت تصف نفسها بأا سيدة العامل احلر يتمتـع  جيعله 
الذي يسـتطيع أن يـرد   ) الفيتو(رئيسها بصالحيات واسعة، حيث ميلك حق النقض 

عليه الربملان، ويف عامة الدول الدميقراطية إذا أقر الربملان القـانون  صادق به كل قرار 
  :فللرئيس ثالث خيارات

  .يصادق عليه فيصبح قانوناإما أن  -

  .وإما أن جيمده -

  .وإما أن يرده إىل الربملان لتعديله -

                                     
   ٨٣-٧٧: كتاب من هنا نعلم للغزايل ص - ١



 ٣٢٩ 

بل للرئيس حق حل جملس النواب جبرة قلم، وهكذا تشرع الدميقراطية لزعامة 
: مـن دسـتور إحـدى الـدول العربيـة الدميقراطيـة       ٥٤املإل االستبداد، فمثال يف املادة 

  .»ال متساألمري رئيس الدولة وذاته مصونة «

  :الوجه الثامن
إن النظم البشرية كلها ظلم واستبداد، والنظام اإلسالمي هو العدل واإلنصاف 
والشفافية يف احلكم، حيث أوجب اهللا على الرعية نصح األمري وأمره باملعروف ويه 

إذا أحسـنت  : وهو خياطـب رعيتـه   tعن املنكر، قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
واهللا لـو وجـدنا فيـك اعوجاجـا     : tفقال له سلمان . أسأت فقوموين فأعينوين وإذا

احلمد هللا الذي جعل يف رعية عمـر مـن يقومـه    : tلقومناه حبد السيف، فيقول عمر 
  .حبد السيف

تلك هي احلرية السياسية يف اإلسالم، منشؤها عبادة اهللا وحده دون شريك، اليت 
ض، كمـا يترتـب عليهـا نـزع حـق      يترتب عليها نزع القداسة عـن احلكـام يف األر  

التشريع من احلكام بستار أو بغري ستار، فيحس املؤمن الذي يعبـد اهللا حـق عبادتـه    
  .بعزة االستعالء اليت تسنده أمام احلكام

ال تغلوا يف املهـور، فقالـت لـه امـرأة مـن عامـة       : الناس فقال tخطب عمر 
 تأْخذُوا فَلَا قنطَارا إِحداهن تيتموَآ[: إن اهللا يقول! يوسع اهللا وحترج أنت؟: املسلمني

هنئًا مي١(أخطأ عمر وأصابت امرأة: فقال عمر. ]ش(.  

  .فال حصن مينع من استبداد احلاكم إال تطبيق شرع اهللا على أرض اهللا

                                     
  ٢٤٤: انظر مذاهب فكرية معاصرة ص - ١



 ٣٣٠ 

  :الوجه التاسع
احملدثون الذين نادوا بإلزام الشورى لإلمام، ويتحايلون على األدلـة الشـرعية   «

إلثبات ذلك يعللون مذهبهم بالرغبة يف احلد من استبداد احلاكم، وكأم يستدركون 
 لَكُـم  أَكْملْـت  الْيـوم [: Iوقال  ] )٦٤( نِسيا ربك كَانَ وما[، rعلى اهللا ورسوله 

كُمينأَ دوتممت كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَاما الْإِسيند[.  

واحلاكم الطاغية املستبد لن يوقفـه إلـزام الشـورى وال غـريه، بـل حنـن نـرى        
الطواغيت الذين حيكمون املسلمني بالشـرائع الكفريـة يـدعون أـم يسـتندون يف      

شورى، وأم حيترمون الدميقراطية، وهم يضعون الربملانات  رأيشرعية حكمهم على 
واألغلبية بالتزوير واخلداع، وإذا أعياهم ذلك جلؤوا إىل البطش والتنكيـل واألحكـام   

  .)١(»العرفية، فما فائدة الشورى مع هؤالء

  :الوجه العاشر
ري، إن القول بأن الدميقراطية فيها مقاومة لالستبداد يعترب مدحا هلا كـدين كفـ  

وللكفار الذين يدينون ا وينشروا بني املسـلمني بالترغيـب والترهيـب أحيانـا،     
  .وبقوة املال واملساعدات أحيانا أخرى، وبقوة احلديد والنار أحيانا أخرى

إن مدح الكفار لكفرهم ارتداد عن دين اإلسـالم،  «: قال الصديق حسن خان
مبا يكون زاجـرا لـه، وأمـا قولـه      ومدحهم جمردا عن هذا القصد كبرية يعزر مرتكبها

أم أهل عدل فإن أراد أن األمور الكفرية اليت منها أحكامهم القانونيـة عـدل فهـو    
كفر بواح صراح، فقد ذمها اهللا تعاىل وشنع عليها ومساها عتوا وعنادا وطغيانا وإفكـا  

  .وإمثا مبينا وخسرانا مبينا وتانا

كتابه الكرمي وسنة نبيه الرؤوف الرحيم،  والعدل إمنا هو شريعة اهللا اليت حواها
فلــو كانــت أحكــام ] ٩٠النحــل [ ]والْإِحسـان  بِالْعــدلِ يــأْمر اللَّــه إِنَّ[: Iقـال  

                                     
  ١٢١: العمدة يف إعداد العدة ص - ١



 ٣٣١ 

 يتحـاكَموا  أَنْ يرِيدونَ[: Iوقال : -إىل أن قال-النصارى عدال لكانت مأمورا ا 
وهؤالء مسوا ما أمرهم اهللا بالكفر بـه عـدال    ]بِه يكْفُروا أَنْ أُمروا وقَد الطَّاغُوت إِلَى

  .)١(»وغلوا يف ضالهلم ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا

  وبـــدلت قرحـــا داميـــا بعـــد صـــحة
  

ــا       ــول أبؤس ــد حت ــى ق ــك نعم ــا ل   في
  

  :الوجه احلادي عشر 
برعاياها من كل دكتاتور  كثري من الدول الدميقراطية أشد استبدادا وأعظم تنكيال

وماأمراملذابح ... متغطرس فاملذابح اليت ارتكبها الكيان الصهيوين يف فلسطني ولبنان
  عنا ببعيد.... الصومال والعراق اآلمريكية يف افيتنام و

على اإلستبداد وتبنيها للدميقراطية سارعت إىل احتالل  بل إن فرنسا بعد ثورا
  ......العديد من الدول حيث ارتكبت أبشع اازر

 إحدى وأربعني قرية يف اجلزائر على من فيها١٩٤٥دمرت فرنسا يف مايو سنة  لقد«
  ...من األطفال والنساء والشيوخ والشباب 

ولقد مضى على اجلثث امللقاة على قارعة الطريق :"يقول مراسل ليربتى بعد املذحبة
لرعب يف وذلك تفننا يف إلقاء ا!!أولو األمر بدفنها أكثر من مخسة أيام ، دون أن يهتم 

  "قلوب الوطنيني، الذين مل يزدهم هذا العمل إال كراهية لنا وبغضا

بالدماء يبحث عن ثدي أمه ولقد رأينا يف أحد املناظر رضيعا ملوثا :" مث مضى يقول
  »)٢(..." املقطوعة الرأس، دون أن تستجيب الفريسة لصراخ ابنها

                                     
  ٢٤٦: شهادة واهلجرة، صكتاب العربة يف ما ورد يف الغزو وال - ١
  ٨٤-٨٣من هنا نعلم  حملمد الغزايل ص - ٢



 ٣٣٢ 

  :الوقفة الثامنة عشرة
  الدكتاتوريةالبديل عن الديمقراطية هي 

يقول بعض اإلسالميني الـدميقراطيني إن عـدم املشـاركة يف الدميقراطيـة يعـين      
  .الرضا بالدكتاتورية

  :وجوه سبعة والرد عليه من

  :الوجه األول
  .إن البديل الذي ندعو إليه هو حكم الشريعة اإلسالمية

إننا حني نضع الدميقراطية يف ميزان اهللا احلق فنصـفها بأـا حكـم اجلاهليـة     «
فليس البديل الذي ندعو إليه هو الدكتاتورية كما يتبـادر إىل أذهـان الـذين شـبعوا     
بالغزو الفكري فلم يعد هلم ميزان يزنون به األمور، وإمنا صـار ميـزام هـو ميـزان     

ص أوروبا وحدها وإمنا يشمل البشر مجيعـا، إمنـا   أوروبا بدعوى أنه ميزان عاملي ال خي
البديل الذي ندعو إليه هو اإلسالم، هو املنهج الربـاين الـذي أنزلـه اهللا ليصـلح بـه      

 الَّتـي  اللَّـه  فطْـرةَ  حنِيفًا للدينِ وجهك فَأَقمI :]األرض ويصوا من الفساد، قال 
فَطَر اسا النهلَييلَ لَا عدبلْقِ تخل اللَّه كذَل  ينالـد  مالْقَـي  ـنلَكو  ـاسِ  أَكْثَـرلَـا  الن 

 علَـيكُم  وأَتممـت  ديـنكُم  لَكُم أَكْملْت الْيوم[: I، وقال ]الروم[ ] )٣٠( يعلَمونَ
  .)١(»]٣املائدة [ ]دينا الْإِسلَام لَكُم ورضيت نِعمتي

  :الوجه الثاين
  .الدكتاتورية والدميقراطية كل منهما نظام جاهلي مناف لإلسالم إن

                                     
  ٦٥-٦٤: العلمانيون واإلسالم حملمد قطب، ص - ١



 ٣٣٣ 

ونود أن نؤكد هنا أننا حني نتحدث عن الدميقراطية لنرتع عن وجهها القنـاع  «
فإننا يف الوقت نفسه نبني أن الدكتاتورية مهما محلت من معان وظالل تظل مرتوعـة  

ة جيب أن ال تعين بأي صورة مـن  القناع قبيحة املعىن واملبىن، ولكن مهامجة الدكتاتوري
الصور تزكية الدميقراطية، فإن ردود الفعل النفسـية الناجتـة عـن مظـامل الدكتاتوريـة      
ــة     ــة، والدميقراطي ــة البالي ــوس إىل التمســك بأمســال الدميقراطي ــض النف ــدفع بع ت

  .)١(»والدكتاتورية ظلمان كبريان يف حياة البشرية ينضمان إىل سائر املظامل

  :ثالوجه الثال
  إن حقيقة الدميقراطية هي أا دكتاتورية زعامة املإل

إن واقع احلال هو أن زعامة املإل يف موقع اآلمر الناهي، وأما اآلخـرون فلـيس   «
مطلوبا منهم سوى التنفيذ أو االستقالة من الـس طوعـا أو كرهـا، فطاملـا الـس      

، وحقيقـة  ونون مستقلالنيايب قائم فأعضاؤه منفذون، وإن كانت صورم أم مشرع
التنفيذ املشار إليها هي أم ينفذون إعداد التشريعات الـيت يطلبـها منـهم املـأل أو     

  .)٢(»اليت يوافق املأل على تقدميها لتبحث يف الس

  :الوجه الرابع
ليست الدميقراطية إال لعبة يلهي ا احلكام الدكتاتوريون شعوم عن واقعهم 

  .املأساوي

وزيـرا يف  " تشرشـل "م كانـت  ١٩١٩ريون ثورهم الوطنية عـام  حني ثار املص«
وزارة احملافظني القائمة يومئذ يف بريطانيا، فجاءت أخبار الثورة يف الصحف، فسـأل  

فقـال  ! يريدون دستورا وبرملانـا : قالوا له -يعين املصريني-ماذا يريدون؟ " تشرشل"

                                     
  ٦٩-٦٨: الشورى ال الدميقراطية ص - ١
  ١/٩٢اإلسالميون والسراب  - ٢



 ٣٣٤ 

لك الداهيـة السـاخر   أعطوهم لعبة يتلهون ا، وكانت كلمة صادقة من ذ: تشرشل
  .املتغطرس اخلبيث

ولست أقول إن النظم الطغيانية اليت حلت حمل تلك الدميقراطيات املزيفة هي 
فالطغيان الذي يعتقل عشرات األلوف ويعذم أبشع ! خري منها، كال وألف مرة كال

تعذيب ويقتل منهم من يقتل يف حماكمات صورية أو داخل األسوار بالتعـذيب هـو   
إن البديل ليس هو الدميقراطية، وإمنـا هـو   : ال خري فيه، ولكين أقول فقط شر خالص

  .)١(»اإلسالم

  :الوجه اخلامس
األنظمة الدميقراطيـة يف العـامل أكثـر مهجيـة واسـتبدادا مـن بعـض         كثري من

األنظمة الدكتاتورية، فانظر إىل ما يقوم به النظام الدميقراطي الصهيوين يف فلسـطني  
  ...شريد وهدم للمنازل ومصادرة لألرضني واعتقاالت باآلالفمن مذابح وقتل وت

وانظر إىل ما تقوم به دميقراطية آمريكا مـن سـجون سـرية وسـجن اكوانتنـامو      
الذي يسجن فيه اآلالف منذ سنوات دون أي حماكمة، أما سجن بو غريب وغريه مـن  

  .السجون اآلمريكية يف العراق وأفغانستان فظن شرا وال تسأل عن اخلرب

وكم قتلت آمريكا يف أفغانستان من األطفال والنساء، وكم صبت على الشعب 
  ..املسلم من أنواع األسلحة الفتاكة احملرمة دوليا

وها هي آمريكا يف العراق تقتل يوميا من املدنيني نساء وأطفـاال مـا ال حيصـى    
يقينا وال ظنا، كما اسـترتفت اخلـريات وأخـذت بتـرول العـراق وأشـعلت احلـرب        

  ..ألهلية فيه حىت تشغلهم يف أنفسهم عن إجرامهاا

                                     
  ٢٥٥: مذاهب فكرية معاصرة، ص - ١



 ٣٣٥ 

فرنسا اليت هي رائدة الغرب دميقراطيا قامت باحتالل أكثـر الـدول العربيـة     و
واسترتاف خرياا وقتل مواطنيها ويكفي أن تعلم أا يف اجلزائر وحدها قتلت أكثر 

  ...من مليون مسلم كل ذلك باسم الدميقراطية

  ...حة طويلةوهذه أمثلة بسيطة والالئ

أم أـا قمـة   ! فهل بعد هذا ميكن أن نقـول إن الدميقراطيـة غـري الدكتاتوريـة؟    
  !!الدكتاتورية؟

  :الوجه السادس
كمصطلح إديولوجي جند أن الدميقراطية تـدخل  " دكتاتورية"لو نظرنا إىل كلمة 

  :.الدكتاتورية"يف مصطلح 

، إال أا كانـت  أصبحت كلمة مشوهة ومكروهة" ديكتاتورية"ورغم أن كلمة «
قد بدأت عن الرومان مع نظام القناصل بعد سقوط امللكية القدمية يف روما، وكانـت  
تعرب ببساطة عن ضرورة وجود مسؤول واحد ذي سلطات أعلى ميلك قدرة احلسم يف 
املشاكل اهلامة، ألن نظام القنصلني احلاكمني يف روما كان يؤدي إىل ما يعرب عنه املثـل  

املسؤول الواحد : "فالكلمة كانت تعين يف األصل" ني يف املركب تغرقرئيس: "القائل
، يف مقابـل تعـدد املسـؤوليات املتسـاوية بـدون سـلطة أعلـى        "ذو السلطات األعلى

للحسم، وواضح أن هذا املعىن يتعلق بطبيعة أو اجتـاه نظـام احلكـم املمثـل للنظـام      
  .رستقراطيةاالجتماعي، أي ال يتعلق بطريق الدميقراطية وطريق األ

ومن ناحية أخرى فيجب أن نالحظ أن الدكتاتوريـة كأسـلوب احلكـم يتعلـق     
مبوضوع أو منظور الربط أو عدم الربط املركـزي أي فرديـة أو عـدم فرديـة مسـؤولية      
اختاذ القرار يف املشاكل اهلامة، مل تكن مـن مث تتعلـق مبوضـوع أو منظـور آخـر تبـع       



 ٣٣٦ 

يف مقابل " األوتوقراطية"االستبداد أو احلكم املطلق أسلوب احلكم أيضا هو موضوع 
  .)١(»األسلوب النيايب ومجاعية الرأي، فهذه ثنائية أخرى

فهذا هـو  " املسؤول الواحد ذو السلطات األعلى"وإذا عرفت أن الدكتاتور هو 
رئيس اجلمهورية أو رئيس الوزراء يف النظام الدميقراطي الذي يكون له حق النقض 

يف كل ما ال يريد من القرارات ولو صادق عليها الربملـان باإلمجـاع كمـا يف    " الفيتو"
  .آمريكا اليت هي زعيمة النظام الدميقراطي

رئـيس أو  –ويف الدول الدميقراطية األخرى للـدكتاتور يف النظـام الـدميقراطي    
ارات، إمـا املصـادقة عليـه    يف كل قانون صادق عليه الربملان ثالث خي -رئيس وزراء 

  .يده وإما إعادته إىل الربملان لقراءته مرة أخرى وتعديلها جتموإم

  :الوجه السابع
وصحابته من بعد وكل سلفنا الصاحل مل ميارسـوا الدميقراطيـة    rإن رسول اهللا 

أم أن البـديل هـو   ! مع أا كانت موجودة قبلهم، فهل يعين ذلك رضاهم باالستبداد؟
  !تطبيق شرع اهللا؟

                                     
  .اعيل املهدويإلمس ٩٧-٩٦: معىن الدميقراطية يف األيديولوجية اجلديدة ص - ١



 ٣٣٧ 

  :الوقفة التاسعة عشر
  »عريفال بد للناس من «حديث 

ال بـد للنـاس مـن    «: استدل بعض اإلسالميني الدميقراطيني حبـديث العرفـاء  
  .على تشريع املشاركة يف الربملان» العرفاء

  :وجوهسبعة والرد عليه من 

  :الوجه األول
حدثنا مسـدد حـدثنا    أن هذا حديث ضعيف ال يصلح لالحتجاج قال أبو داود

  .)١(غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده احلديثبشر بن املفضل حدثنا 

ولـذلك ضـعفه ابـن حجـر     . وهذا إسناد مظلـم إلـام الرجـل وأبيـه وجـده     
  .)٢(واأللباين

  :الوجه الثاين
ذكـر   أن هذا احلديث لو صح فهو يف ذم العرافة ألن لفظ احلديث عنـد أيب داود 

يسـألك أن   هاملـاء وإنـ  وقال إن أيب شيخ كبري وهو عريـف  «: حديثا طويال ويف آخره
إن العرافة حق وال بد للناس مـن العرفـاء ولكـن    r :فقال  هجتعل يل العرافة بعد

لكـن العرفـاء يف    !!فلماذا ترك من احلديث ما هو حجة عليـه؟  )٣(العرفاء يف النار
  !!هل هذه األمانة العلمية؟ النار

                                     
 )٢٩٣٤(سنن أيب داود  - ١
وقد وهم يف هذا احلديث فجعله من مسند املقدام بن معدي كرب وإمنا ذلك احلديث الذي  ٣/٣٢١٩انظر فتح الباري  - ٢

  ٧٧-٢/٧٦قبله، وتبعه على ذلك العجلون يف كشف اخلفاء 
 )٢٩٣٤(سنن أيب داود  - ٣



 ٣٣٨ 

  :ومن أحاديث ذم العرافة

: ضرب على منكبـه مث قـال لـه    rاهللا  أن رسول tعن املقدام بن معدي كرب
أفلحت يا قدمي إن مت ومل تكن أمريا وال كاتبا وال عريفا)١(.  

لألمـراء ويـل للعرفـاء ويـل     ويـل  : قـال  rأن رسـول اهللا   tوعن أيب هريرة
لألمناء، ليتمنني أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانـت معلقـة بالثريـا يتذبـذبون بـني      

  .)٢(نوا عملوا على شيءالسماء واألرض ومل يكو

أيسـتطيع أحـدكم أن يقـرأ يف الليلـة     r قال رسول اهللا : قال tعن أنس -
ال بد للناس من عريف والعريف : وقال فإا تعدل القرآن كله ]قل هو اهللا أحد[

ويـؤتى بالشـرطي يـوم القيامـة فيقـال لـه ضـع سـوطك وادخـل          : وقال. يف النار
  .)٣(النار

" ضـعيف : "ميمون التيمي البصري العطـار قـال يف التقريـب   وفيه عبيس بن 
  .)٤(اهـ

: وشيخه يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص، قـال يف التقريـب  
  .)٥(زاهد ضعيف

  .إىل غري ذلك من األحاديث اليت فيها ذم العرافة

                                     
: انظـر التقريـب ص  " لـني : "وقال ابن حجر" فيه نظر"بن املقدام قال البخاري وفيه صاحل بن حيىي ) ٢٩٣٣(أبو داود  - ١

٢٨٠.  
رواه أمحد ورجاله ثقات يف طـريقني مـن أربعـة ورواه أبـو يعلـى       ٥/٢٥٩وقال اهليثمي يف امع  ٥٢١و ٢/٣٥٢أمحد  - ٢

  . والبزار
  ٣/٣٢٦) ٤١٣٦(رواه أبو يعلى  - ٣
 ٣٢٠: تقريب التهذيب ص - ٤
 ٥٢٩: لتهذيب صتقريب ا - ٥



 ٣٣٩ 

  :الوجه الثالث
لو سلمنا جبواز العرافة ملا جازت مع هؤالء الطواغيت الذين حيكمون بغري مـا  
أنزل اهللا، بل شأن ظلم الناس وابتزاز خريام ومص دمائهم، فقـد قـال رسـول اهللا    

r :        ليأتني على الناس زمان يكـون علـيهم أمـراء سـفهاء يقـدمون شـرار النـاس
من أدرك ذلك منكم فال يكـونن  ويؤخرون الصالة عن مواقيتها ف ويظهرون خبياركم

  .)١(عريفا وال شرطيا وال جابيا وال خازنا

  :الوجه الرابع
ال عالقة بني العرافة ونواب الربملان، فالعريف سفري بني األمـري وبـني رعيتـه،    

هم واقتراحام، فهو مسـاعد للسـلطة   ألمري مطالبهم واحتياجام وآرائحيث يبلغ ا
ملاين فإنه مشرع حيل وحيرم يف كل ااالت بال ضـوابط وال  التنفيذية، وأما النائب الرب

  .حدود، ألن الربملان خيتص بالسلطة التشريعية

إىل أن -وهو القـائم بـأمر طائفـة مـن النـاس      «: عن العريف قال ابن حجر
  .)٢(»ومسي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حىت يعرف ا من فوقه عند االحتياج -قال

وقـال  ! النقيب وهـو دون الـرئيس واجلمـع عرفـاء     والعريف«: وقال اجلوهري
  :الشاعر

ــة  ــاظ قبيلـــ ــا وردت عكـــ   أوكلمـــ
 

  )٣(بعثــــوا إيل عــــريفهم يتوســــم   
 

                                     
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خال عبـد الـرمحن   : ٥/٣١٠وقال اهليثمي يف امع ) ١١١٦( ١/٣٥٦أبو يعلى  - ١

  اهـ. ابن مسعود وهو ثقة
 ٣/٣٢١٩فتح الباري  - ٢
  ٢/١٠٧٢والصحاح  ٧٥٣: والقاموس ص ٢٤٢-٩/٢٣٦: انظر لسان العرب - ٣



 ٣٤٠ 

  :الوجه اخلامس
أن العرفاء ال يقطعون أمرا وإمنا يبلغون األمري أحـوال النـاس وينفـذون أمـره،     

 rأن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة أخرباه أن رسـول اهللا   فعن عروة بن الزبري
إين ال أدري مـن أذن مـنكم ممـن مل    : املسلمون يف عتق سيب هـوازن  قال حني أذن له

فرجـع النـاس فكلمهـم عرفـاؤهم      يأذن فارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم أمـركم 
  .)١(»فأخربوه أن الناس قد طيبوا rفرجعوا إىل النيب 

  .لنواب فهم مشرعون وهم سلطة فوق الرئيس وهو مسؤول أمامهمأما ا

  :الوجه السادس
حني قـال الرجـل   )٢(أن العرفاء إمنا يعينهم األمري كما تقدم يف حديث أيب داود

إن أيب شيخ كبري وهو عريف املاء وإين أسـألك أن جتعـل يل العرافـة بعـده،      rللنيب 
  .األمري ال نعلم فيه خالفا بني أهل العلم طرفوكون العرفاء يعينون من 

  .وأما النواب فإمنا يعينهم الشعب بواسطة االقتراع

  :الوجه السابع
يشترط يف العريف العدالة فال ميكن للكافر أو الفاسق أن يكون عريفا، وأمـا  
نواب الربملان فال يشترط فيهم شيء من ذلك بل املهم أن يكونوا مواطنني قد بلغـوا  

قانونية سواء كانوا مسلمني أم كافرين، بررة أم فاسـقني، ولـذلك يوجـد يف    السن ال
برملانات الدول اإلسالمية يهود ونصـارى ومرتـدين كمـا يف مصـر ولبنـان وسـوريا       

  .وغريها... واملغرب )٣(وفلسطني

                                     
  .فظ لهوالل) ٧١٧٧(و) ٧١٦٧(البخاري  - ١
  )٢٩٣٤(سنن ايب داود  - ٢
من غرائب املفاجئات أنه طلع علينا هذه األيام رئيس الوزراء عـن حركـة محـاس يفتخـر أن تشـكلة حكومتـه تضـم         - ٣

  ".تضم إخوتنا املسيحيني"بل قال !! نصارى



 ٣٤١ 

  :الوقفة العشرون
  تقليد العلماء

قد أفتوا بـذلك  تعلق كثري من الناس املنخرطني يف الدميقراطية بأن أهل العلم 
  .بل ومارس الدميقراطية كثري منهم

  :أحد عشر وجهاوالرد على ذلك من 

  :الوجه األول
فـإن  [: Iاحلجة إمنا هي يف الكتاب والسـنة، وليسـت يف رأي الرجـال، قـال     
النسـاء  [ ]تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر

٥٩.[  

  :الوجه الثاين
ن العلماء الذين أفتوا بتحرمي الدميقراطية وردوا عليها جم غفـري وقـد ذكرنـا    إ

  !!سابقا عشرات منهم فلماذا تركتم قول هؤالء العلماء مع كثرم وجاللة قدرهم؟

  :الوجه الثالث
لقد أفىت العلماء سابقا والحقا بتربير الدكتاتورية واالستبداد، فلكـل ملـك أو   

  !!ك، فهل يدل على أن االستبداد صواب أم أنه زلة عامل؟طاغية علماء يربرون له ذل

  :الوجه الرابع
أما خيشى الذين قلدوا العلماء يف تربير الدخول يف اللعبة الدميقراطية أن يأتوا 

 السـبِيلَا  فَأَضـلُّونا  وكُبراَءنـا  سادتنا أَطَعنا إِنا ربنا[: يوم القيامة يرددون مع املرددين
، مث ]األحـزاب [ ] )٦٨( كَـبِريا  لَعنـا  والْعنهم الْعذَابِ من ضعفَينِ َآتهِم ربنا) ٦٧(



 ٣٤٢ 

 الْعـذَاب  ورأَوا اتبعـوا  الَّـذين  مـن  اتبِعوا الَّذين تبرأَ إِذْ[: يتربأ كل منهم من اآلخر
تقَطَّعتو بِهِم ابببقرةال[ ] )١٦٦( الْأَس.[  

  :الوجه اخلامس
كثري من العلماء الذين أفتوا بالدميقراطيـة ال يـدركون حقيقتـها، وال يعرفـون     
كنهها، ولذلك فال غرو أن جتانب فتواهم الصواب ألن احلكم على الشيء فرع عـن  

  .تصوره

  :الوجه السادس
إن أكثر الذين يفتون بالدميقراطية ليسوا بعلماء علـى احلقيقـة ولكـن ملعتـهم     

  .ائل اإلعالم وشهرم والشهرة حجابوس

  ومــن يشــأ الــرمحن خيفــض بقــدره    
  

ــع    ــع اهللا رافــ ــن مل يرفــ   ولــــيس ملــ
  

  :الوجه السابع
الواقـع بشـر   فهم العلماء مهما بلغوا من التقوى والورع والعلم بالشرع و إن

خيطئون ويصيبون، واملعصوم هو كتاب اهللا وسنة رسوله، فما وافقهمـا فهـو الصـواب    
اعرف احلق تعرف الرجـال، وال تعـرف احلـق    : وكما قيل. خالفهما فهو الباطلوما 

  .بالرجال

  :الوجه الثامن
إن العلماء مل يتفقوا على هذه املسألة، واتباع بعضهم بغري حجة يعترب ترجيحا 

  .باهلوى

ال جيوز للمفيت أن يعمل مبا شاء من األقوال والوجوه من غري «: قال ابن القيم
يح، وال يعتد به بل يكتفي يف العمل مبجرد كون ذلك قوال قاله إمام، أو نظر يف الترج

وجها ذهب إليه، فيعمل مبا شاء من الوجوه واألقوال حيث رأى القـول وفـق إرادتـه    



 ٣٤٣ 

وغرضه عمل به، فإرادته وغرضـه هـي املعيـار وـا التـرجيح وهـذا حـرام باتفـاق         
  .)١(»األمة

  :الوجه التاسع
قبل أن يعمل أي عمـل وال يكـون ذلـك     العلم :أحدهللا على كل القد أوجب 

قـال  . بالكتاب والسنة ال برأي فالن وفتوى عالن اليت ال دليـل فيهـا   بتعلم العلم إال
فبـدأ   ]فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّهI :]البخاري باب العلم قبل القول والعمل لقوله 

  .بالعلم

  :الوجه العاشر
اتباع الرجال يف التحليل والتحرمي من غري حجة وال برهان هـو تأليـه هلـم     إن

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابـا مـن دونI :]   وتنصيبهم أربابا من دون اهللا، قال 
٣١التوبة [ ]اللَّه.[  

أليسـوا حيلـون لكـم احلـرام فتحلونـه      : بقولـه  rوقد فسر ذلـك رسـول اهللا   
  .)٢(رمون عليكم احلالل فتحرمونهوحي

  :الوجه احلادي عشر
اتخذُوا أَحبـارهم ورهبـانهم   [: لقد تدرج الشيطان ؤالء فقلدوا العلماء أوال

اللَّه وند نا ماببمث قلدوا بعضهم ونصبوه أربابا مشرعني على حد ] ٣١التوبة [ ]أَر
  ].٦٤آل عمران [ ]ا بعضا أَربابا من دون اللَّهولَا يتخذَ بعضنI :]قوله 

    

                                     
 ٤/٢١١إعالم املوقعني  - ١
  )٨١-١٥/٨٠(والطربي ) ٣٠٩٥(والترمذي ) ٤/٣٧٨(أمحد  - ٢



 ٣٤٤ 

  

  

  )١(الباب الثالث
مصالح وهمية مزعومة تحت 

  سراب الديمقراطية
  :ويشمل ثالث مصاحل رئيسية

  حتكيم الشريعة اإلسالمية يف شؤون احلياة كلها -

 اإلصالح حسب االستطاعة -

 عدم متكني أعداء اهللا من االنفراد بالسلطة -
  

                                     
ت يف عامة هذا الباب على كتاب اإلسالميون وسراب الدميقراطية للعالمة عبد الغين الرحال، فقـد أجـاد وأفـاد    اعتمد - ١

  .فجزاه اهللا عن املسلمني خري اجلزاء
  .وجمموع الفتاوي لشيخ اإلسالم ابن تيمية واالقتضاء له أيضا

  .سالمواملوافقات يف أصول الشريعة للشاطيب وقواعد األحكام للعز ابن عبد ال
  .وشراح مجع اجلوامع وشراح مراقي السعود وغري ذلك من كتب أصول الفقه

  هذا إضافة إىل كتب العقائد وكتب التفسري
  إىل غري ذلك من املراجع اليت سترى اإلحالة إليها يف هذا الباب



 ٣٤٥ 

ــدعي  ــة   ي ــدميقراطيني أــم مبشــاركتهم يف اللعب ــد مــن اإلســالميني ال العدي
الدميقراطية حيققون مصاحل كثرية، وباالستقراء ميكن رد هذه املصاحل املزعومة إىل ثالث 

  :هي

  حتكيم الشريعة اإلسالمية يف مجيع شؤون احلياة -١

  اإلصالح حسب االستطاعة -٢

  سلطة عدم متكني أعداء اهللا من االنفراد بال -٣

ومبا أن هذه الشبهة هي العصا الـيت يتوكـأ عليهـا اإلسـالميون الـدميقراطيون      
  :فسنرد عليها بشيء من التفصيل على النحو التايل

  :متهيد ويف مسئلتان: أوال

  املراحل اليت ال بد أن مير ا اإلسالميون الدميقراطيون -أ

  مقاصد الشريعة اإلسالمية -ب

املصاحل على حدة بعرضها على ضـوابط املصـلحة   نتناول كل واحدة من : ثانيا
  :األربعة

  االندراج يف مقاصد الشرع -١

  عدم املعارضة للكتاب والسنة -٢

  عدم املعارضة للقياس-٣

  عدم تفويتها ملصلحة أهم منها أو مساوية هلا -٤



 ٣٤٦ 

 
  وفيه مسألتان

  المراحل التي ال بد  :المسألة األولى
  :الديمقراطيونأن يمر بها اإلسالميون 

  مخس مراحل لكل منها مناط ذو إلزام دستوري

إن اإلسالميني الذين يوافقون على الدخول يف اللعبة الدميقراطية ال بد هلم من 
  :التاليةباملراحل املرور 

  :املرحلة األوىل
املوافقة املسبقة واملعلنة على الشكل واملضمون الدستوري القائم بالفعل علـى  

  .ة للشريعة اإلسالمية، بل وال بد أن يقسموا على ذلكما فيه من خمالف

  :ومناط هذه املرحلة

تساهم األحزاب والتجمعـات السياسـية   «: من الدستور املوريتاين) ١١(املادة 
  .يف تكوين اإلدارة السياسية والتعبري عنها

تتكون األحزاب والتجمعات السياسية ومتارس نشاطها حبريـة شـرط احتـرام    
غرضها ونشـاطها بالسـيادة الوطنيـة     اللقراطية وشرط أن ال متس من خاملبادئ الدمي

حيدد القانون شـروط إنشـاء وسـري وحـل     . واحلوزة الترابية ووحدة األمة واجلمهورية
  .»األحزاب السياسية

على كل عضو من أعضاء جملسـي األعيـان   «): ٧٩(ويف الدستور األردين املادة 
أقسـم بـاهللا   : أمام جملسـه ميينـا هـذا نصـها     والنواب قبل الشروع يف عمله أن يقسم

  .»إخل.. العظيم أن أكون خملصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور



 ٣٤٧ 

قبل أن يتوىل عضو جملس األمة أعماله «: من الدستور الكوييت) ٩١(ويف املادة 
أقسـم بـاهللا   : يف الس أو جلانه يؤدي أمام الس يف جلسـة علنيـة الـيمني التاليـة    

ظيم أن أكون خملصا للوطن ولألمري وأن أحتـرم الدسـتور وقـوانني الدولـة وأذود     الع
  .»عن حريات الشعب ومصاحله وأمواله وأؤدي أعمايل باألمانة والصدق

  .وهذا مناف ألبسط مبادئ اإلسالم

وذه النصوص السماوية اليت ذكرنا يظهر غايـة الظهـور   .. «: قال الشنقيطي
الوضعية اليت شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه خمالفـة   أن الذين يتبعون القوانني

ملا شرعه اهللا جل وعال على ألسنة رسله صـلى اهللا علـيهم وسـلم أنـه ال يشـك يف      
  .)١(»كفرهم وشركهم إال من طبع اهللا على بصريته وأعماه عن نور الوحي مثلهم

 منـهج أو وضـع أو حكـم مـن    أو عة يوجمرد االعتراف بشـر «: وقال سيد قطب
صنع غري اهللا، هو بذاته خروج من دائرة اإلسالم هللا، فاإلسالم هللا هو توحيد الدينونـة  

  .)٢(»له دون سواه

  .)٣(»من مل جيتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر«: قال القرطيب

  :املرحلة الثانية
بل إمنا يتحـاكمون إىل رأي أغلـب    Iاملوافقة على االحتكام إىل غري شرع اهللا 
  .نواب الشعب الذين هلم وحدهم حق التشريع

  :ومناط هذه املرحلة

                                     
 ٤/٨٤أضواء البيان  - ١
  ٢/٥٢انظر طريق الدعوة  - ٢
  ٤٨: التوحيد صوانظر جمموعة  ٥/٤١٨تفسري القرطيب  - ٣



 ٣٤٨ 

الشـعب هـو مصـدر كـل سـلطة، السـيادة       «: من الدستور املوريتاين) ٢(املادة 
الوطنية ملك للشعب الذي ميارسها عن طريق ممثليه املنتخبني وبواسـطة االسـتفتاء،   

  .»د من أفراده أن يستأثر مبمارستهاوال حيق لبعض الشعب وال لفر

  .»ميارس الربملان السلطة التشريعية«: منه) ٤٥(ويف املادة 

نظام احلكم يف الكويت دميقراطـي، السـيادة   «): ٦(ويف الدستور الكوييت املادة 
فيه لألمة مصدر السلطات مجيعا، وتكون ممارسـة السـيادة علـى الوجـه املـبني ـذا       

  .»الدستور

السلطة التشريعية يتوالهـا األمـري وجملـس    «: من نفس الدستور ٥١ويف املادة 
  .»األمة وفقا للدستور

تناط السـلطة التشـريعية بامللـك وجملـس     «): ٢٥(ويف الدستور األردين املادة 
  اهـ. »األمة

  .»يتوىل جملس الشعب سلطة التشريع«): ٨٦(ويف الدستور املصري املادة 

  .التشريع خاص باهللا تعاىلوهذا مناقض لإلسالم، ألن حق 

وملا كان التشريع ومجيع األحكام شرعية كانت أو كونية قدرية «: قال الشنقيطي
من خصائص الربوبية كما دلت عليه اآليات املذكورة كان مـن اتبـع تشـريعا غـري     

وعلى كـل حـال   : -إىل أن قال-تشريع اهللا قد اختذ ذلك املشرع ربا وأشركه مع اهللا 
ن أطاع غري اهللا يف تشريع خمالف ملا شرعه اهللا فقد أشـرك بـه مـع    فال شك أن كل م

وكَذَلك زين لكَـثريٍ مـن الْمشـرِكني قَتـلَ أَولَـادهمI :]      اهللا، كما يدل لذلك قوله 
مهكَاؤر١(»فسماهم شركاء ملا أطاعوهم يف قتل األوالد ]ش(.  

                                     
 ١٧٣-٧/١٧٢أضواء البيان  - ١



 ٣٤٩ 

  :املرحلة الثالثة
  تصويت النيايب عليهطرح شرع اهللا تعاىل لل

  :ومناطها

  .»إقرار القانون من اختصاص الربملان«): ٥٦(يف الدستور املوريتاين املادة 

يعتمد يف مداوالت مشروع قانون أمام أول غرفـة أحيـل   «: منه) ٦٣(ويف املادة 
عليها النص املقدم من طرف احلكومة، والغرفة اليت أحيل إليها نـص مصـادق عليـه    

  .»ألخرى تداول حول النص احملال إليهامن طرف الغرفة ا

يشترط لصحة اجتماع جملس األمة حضور «): ٩٧(ويف الدستور الكوييت املادة 
أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات باألغلبيـة املطلقـة لألعضـاء احلاضـرين،     
وذلك يف غري احلاالت اليت تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي األصـوات يعتـرب   

  .»ذي جرت املداولة يف شأنه مرفوضااألمر ال

ومعىن هذا أن تعرض الشريعة الربانية على التصويت البشري، فإما أن يقرها 
  .أو أن يرفضها، وهذا تسويغ التباع غري الشرع، وذلك كفر باإلمجاع

ومعلوم باالضطرار من دين املسلمني وباتفاق مجيع املسـلمني  «: قال ابن تيمية
فهـو كـافر،    rين اإلسالم أو اتباع شريعة غري شريعة حممـد  أن من سوغ اتباع غري د

إِنَّ الَّـذين يكْفُـرونَ   [: Iوهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال 
       كْفُـرنضٍ وعبِـب نمـؤقُولُـونَ نيو هـلسرو اللَّـه نيقُوا بفَرونَ أَنْ يرِيديو هلسرو بِاللَّه

عـبِيلًا   بِبس ـكذَل نيذُوا بختونَ أَنْ يرِيديـا     ) ١٥٠(ضٍ وقونَ حرالْكَـاف ـمه ـكأُولَئ
  .)١(»]النساء[ ] )١٥١(وأَعتدنا للْكَافرِين عذَابا مهِينا 

                                     
  ٢٨/٥٢٤جمموع الفتاوي  - ١



 ٣٥٠ 

وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج املكلـف مـن داعيـة هـواه     «: قال الشاطيب
  .)١(»نقض لذلك األصل وغري جائزوختيريه بني القوانني 

  :املرحلة الرابعة
إذا كانت نتيجة التصويت لصاحل حتكيم شرع اهللا أو بعضه فإا تعـرض علـى   

  .ليقرر فيها رأيه) رئيس أو أمري أو ملك(زعامة املإل 

  :ومناطها

يصدر رئيس اجلمهورية القوانني بعـد  «: من الدستور املوريتاين) ٧٠(يف املادة 
يوما على األكثر من يوم إحالتها إليـه مـن   ) ٣٠(أيام على األقل وثالثني  )٨(مثانية 

  .طرف الربملان

لرئيس اجلمهورية يف هذه املدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانيـة،  
فإن صادقت اجلمعية الوطنية بأغلبية أعضائها فإن القانون يصدر وينشـر يف األجـل   

  .»سابقةاملنصوص عليه يف الفقرة ال

ال يصدر قانون إال إذا أقره جملس األمة «: من الدستور الكوييت) ٧٩(ويف املادة 
  .»وصدق عليه األمري

عــرض شــرع اهللا علــى زعامــة املــإل  هوال شــك أن هــذا مصــادم للشــرع ألنــ
وافـق رأيـه وهـواه    تعليه فهو احلق الذي يعمـل بـه ومـا مل     تفما وافق) الطاغوت(

ع أقـره جملـس األعيـان    وكـل مشـر  «: مـن الدسـتور األردين  ) ٩٣(ه، ويف املادة ترفض
  .»والنواب يرفع إىل امللك للتصديق عليه

والثاين ما تقـدم مـن األصـل الشـرعي وهـو أن فائـدة وضـع        «: قال الشاطيب
الشريعة إخراج املكلف من داعية هواه وختيريه بني القولني نقض لذلك األصل وهو 

                                     
  ٤/١٠٨املوافقات للشاطيب  - ١



 ٣٥١ 

تشـتمل علـى مصـلحة جزئيـة يف كـل مسـألة،        غري جائز، فإن الشريعة قد ثبت أا
وعلى مصلحة كلية يف اجلملة، أما اجلزئية فما يعرب عنها دليل كل حكـم وحكمتـه،   
وأما الكلية فهي أن يكون املكلف داخال حتت قانون معني مـن تكـاليف الشـرع يف    
مجيع تصرفاته اعتقادا وقوال وعمال، فـال يكـون متبعـا هلـواه كالبهيمـة املسـيبة حـىت        

  .)١(»يرتاض بلجام الشرع

  :املرحلة اخلامسة
  :إن زعامة املإل هلا اخليار بني ثالثة أمور

  .إما أن تقبل تطبيق شرع اهللا، وهذا ما مل حيدث ولو مرة واحدة -

  .وإما أن ترفضها فتعود إىل الس النيايب للنقاش مرة أخرى -

  .وإما أن جتمدها -

  :ومناطها

إذا مل ير امللك التصديق «: من الدستور األردين) ٩٣(من املادة ) ٣(يف الفقرة 
  .»على القانون فله يف غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إىل الس

يكـون طلـب إعـادة النظـر يف مشـرع      «: من الدستور الكوييت) ٦٦(ويف املادة 
الـذين  القانون مبرسوم مسبب، فإذا أقره جملس األمـة ثانيـة، مبوافقـة ثلثـي األعضـاء      

 إليـه يتألف منهم الس وصدق عليه األمري وأصدره خالل ثالثني يوما مـن إبالغـه   
فإن مل تتحقق هذه األغلبية امتنع النظر فيه يف دور االنعقـاد نفسـه، فـإذا عـاد جملـس      
األمة يف دور انعقاد آخر إىل إقرار ذلك املشروع بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم 

  .»مري وأصدره خالل ثالثني يوما من إبالغه إليهالس صدق عليه األ

                                     
 ٤/١٠٨املوافقات  - ١



 ٣٥٢ 

ولرئيس اجلمهوريـة  ... «: من الدستور املوريتاين) ٧٠(والفقرة الثانية من املادة 
يف هذه املدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانيـة، فـإذا صـادقت اجلمعيـة     

ملنصـوص عليـه يف   الوطنية بأغلبية أعضائها فإن القانون يصـدر وينشـر يف األجـل ا   
  .»الفقرة السابقة

هذه احلالة من املناط الدستوري تشمل اقتراح استصدار قوانني تتعلق بتطبيـق  
بعض جوانب الشريعة اإلسالمية، كإقرار حترمي اخلمر، أو إقرار إقامة احلدود الشرعية 

  .أو حترمي الربا وحنو ذلك

  :احلالة الثانية

مواد الدستور، ويف حالتنا املعروضة للبحث وهي متعلقة بإعادة صياغة مادة من 
املطلوب تطبيق شرع اهللا، وذلك خمالف لكل الدساتري، وهذا يعين أننا أمام ما يسمى 

على أن دساتري بعض الـدول اإلسـالمية مينـع    ) أو تنقيح الدستور(مراجعة الدستور 
  .هذا النوع من املراجعة

ك كـل مـن رئـيس اجلمهوريـة     ميتلـ «: من الدسـتور املوريتـاين  ) ٩٩(يف املادة 
  .وأعضاء الربملان مبادرة مراجعة الدستور

ال يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف الربملانيني إال إذا وقعه على األقل 
  .أعضاء إحدى الغرفتني) ٣/١(ثلث 

أعضاء اجلمعية ) ٣/٢(وال يصادق على مشروع مراجعة إال إذا صوت عليه ثلثا 
  .ضاء جملس الشيوخ ليتسىن تقدميه لالستفتاءأع) ٣/٢(الوطنية وثلثا 

وال جيوز الشروع يف أي إجراء يرمي إىل مراجعـة الدسـتور إذا كـان يطعـن يف     
كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصيغة اجلمهورية للمؤسسات أو من 
الطابع التعـددي للدميقراطيـة املوريتانيـة أو مـن مبـدإ التنـاوب الـدميقراطي علـى         

  .»إخل... السلطة



 ٣٥٣ 

تعترب مراجعة الدستور ائية إذا نالـت األغلبيـة البسـيطة    «: منه) ١٠٠(املادة 
  .»من األصوات املعرب عنها يف االستفتاء

لألمري وثلث أعضاء جملـس األمـة حـق    «): ١٧٤(ويف الدستور الكوييت املادة 
أو بإضـافة  اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر مـن أحكامـه،   

أحكام جديدة إليه، فإذا وافق األمري وأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم جملس األمة 
وتشترط إلقراره . على مبدإ التنقيح وموضوعه ناقش الس املشروع املقترح مادة مادة

موافقة ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم الس، وال يكون التنقيح نافذا بعـد ذلـك   
 ٦٥(ق األمري عليـه وإصـداره وذلـك باالسـتثناء مـن حكـم املـادتني        إال بعد تصدي

من هذا الدستور، وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيـث املبـدأ أو مـن حيـث     ) ٦٦(و
موضوع التنقيح فال جيوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض، وال جيوز 

  .»اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي مخس سنوات على العمل به

إن ختيري زعامة املإل يف شرع اهللا تقره أو جتمده حسب أهوائهـا مصـادم للشـرع    
  .باإلمجاع

ولو جاز حتكيم التشهي واألغراض يف مثل هذا جلـاز للحـاكم   «: قال الشاطيب
  .وهو باطل باإلمجاع

اللَّـه   فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَـى [: ـ  إىل أن قال بعد أن ذكر قوله تعاىلـ 
فوجب ردها إىل اهللا والرسول وهو الرجوع إىل األدلـة الشـرعية، وهـو    «: ]والرسولِ

أبعد من متابعة اهلوى والشهوة، فاختيار أحد املذهبني باهلوى والشهوة مضاد للرجوع 
إىل اهللا والرسول، وهذه اآلية نزلت على سبب فيمن اتبع هـواه بـالرجوع إىل حكـم    

إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم َآمنـوا بِمـا أُنـزِلَ    أَلَم تر [: الطاغوت لذلك أعقبها بقوله
ك١(»]٦٠النساء [ ]إِلَي(.  

                                     
  ٤/١١٠املوافقات  - ١



 ٣٥٤ 

: فإذا عرض العامي نازلتـه علـى املفـيت فهـو قائـل لـه      «: وقال الشاطيب أيضا
يف : أن يقـول لـه   -واحلال هذه-أخرجين عن هواي ودلين على اتباع احلق فال ميكن 

يهما شئت، فإن معىن هذا حتكيم اهلوى دون الشـرع  مسألتك قوالن فاختر لشهوتك أ
إال بقول عامل، ألنه حيلة من مجلـة احليـل الـيت     تما فعل: وال ينجيه من هذا أن يقول

  .)١(»تنصبها النفس وقاية عن القال والقيل وشبكة لنيل األغراض الدنيوية

   

                                     
  ٤/١١٨املوافقات  - ١



 ٣٥٥ 

  :المسألة الثانية
  :مقاصد الشريعة اإلسالمية

إىل حفظ مقاصدها يف اخللق، وهذه املقاصد ال تعـدو  تكاليف الشريعة ترجع «
  :ثالثة أقسام

  .أحدها أن تكون ضرروية

  .أن تكون حاجية: والثاين

  أن تكون حتسينية: والثالث

فأما الضرورية فمعناها أا ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حبيـث إذا  
وـارج وفـوت حيـاة ويف    فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة بـل علـى فسـاد    
  .األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع باخلسران املبني

  :واحلفظ هلا يكون بأمرين

ما يقيم أركاا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاا من جانب : أحدمها
  .الوجود

ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاا : والثاين
  .)١(»نب العدممن جا

فقد اتفقت األمة بل سـائر امللـل علـى أن الشـريعة وضـعت      «: قال الشاطيب
للمحافظة على الضروريات اخلمس وهي الدين والنفس والنسـل واملـال والعقـل،    

  .)٢(»وعلمها عند األمة كالضروري

                                     
  ٥٤-٢/٤٨وانظر قواعد األحكام للعز بن عبد السالم  ٢/٦املوافقات للشاطيب  - ١
  ٢/٢٨ املوافقات يف أصول الشريعة - ٢



 ٣٥٦ 

  :جاءت الشريعة باألحكام الكفيلة بذلك منها: حفظ الدين -١

وعلـى عمـوم املسـلمني    ) العلم العيين(مسلم وجوب طلب العلم على كل  -
  .)العلم الكفائي(

  .وجوب رجوع العامة إىل العلماء فيما يشكل عليهم ويف فتاويهم ونوازهلم -

  .وجوب حتكيم شرع اهللا ورفض ما سواه ونصب أمري يسهر على ذلك -

  .وجوب الدعوة إىل اإلسالم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر -

  .ط بأي جزء من شرع اهللا وعدم التفاوض على إقامة أركانهعدم التفري -

  .وجوب اجلهاد يف سبيل اهللا وهو قتال الكفار دفعا وطلبا -

  .مشروعية قتال اخلوارج والبغاة -

  .وضع قواعد الوالء والرباء -

  .قتل املرتد عن دينه -

  .فتح باب التوبة -

  :ويف حفظ النفس جاءت الشريعة -٢

  ].١٧٩البقرة [ ]ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ[قتل العمد بشرع القصاص يف  -

  .شرعت الديات يف قتل اخلطإ وإتالف ما دون النفس -

  .وشرعت دفع الصائل على النفس -

  .وشرعت حد احلرابة -

  .وأمرت بالتداوي من األمراض -

  .وحرمت االنتحار -



 ٣٥٧ 

  .وحرمت كل ضار بالصحة -

  :ويف حفظ العقل جاءت الشريعة -٣

  .حترمي اخلمر وكل مسكر وخمدر -

  .وأوجبت إقامة احلد على شارا -

  .سد ذرائع شرب اخلمر بتحرمي صنعها ومحلها واالجتار فيها -

  :ويف حفظ النسل جاءت الشريعة بـ -٤

  .حترمي الزنا وأوجبت فيه احلد الرادع -

رها بتحرمي التربج والسفور واخللوة باألجنبيـة وسـف  : سدت كل ذرائع الزنا -
بال حمرم واخلضوع بالقول، وأوجبت غض البصـر واالسـتئذان والـزواج ملـن خيـاف      

  .إخل.. العنت على نفسه، واحلجاب، وأباحت الطالق واخللع

  .وأوجبت العدة على النساء عند مفارقة الزوج بطالق أو خلع أو موت -

  .حد القذف على من رمى آخر بالزنا ومل يأت بأربعة شهود -

  :جاءت الشريعة بـ: املالويف حفظ  -٥

  .حترمي السرقة وأوجبت احلد على السارق -

  .حترمي الربا وسد ذرائعه -

  .حترمي الغش والغرر وأكل أموال الناس بالباطل -

  .حترمي الغصب والكسب احلرام -

  .وشرعت كتابة العقود والديون واإلشهاد عليها حلفظ احلقوق -

  .و متكني السفهاء منهوحرمت إضاعة املال وصرفه بغري حق أ -

  .قسمت اإلرث بأحسن طريقة -



 ٣٥٨ 

  .)١(فرضت الزكاة وحضت على الصدقات، وأوجبت النفقة على األقارب -

  :)٢(باختصار يف مرتبة الضرورياتو -

  :حلفظ الدين* 

شرع من حيث تقومي أركانه اإلميان وإقـام الصـالة وبقيـة األركـان اخلمسـة       -
  .حكم سواهوكذلك حتكيم شرع اهللا ورفض أي 

وشرع حلفظه من حيث درء الفساد الواقع أو املتوقع عدم التفريط جبـزء منـه    -
وعدم التفاوض على إقامة أركانه ووجوب مواالة أنصاره والرباءة من  أي ظرف، حتت

  .أعدائه والدعوة إىل اهللا واليت يف قمتها اجلهاد يف سبيل اهللا

  :حلفظ النفس* 

ل الطعام والشراب والسكن وامللـبس ممـا   شرع من حيث الوجود إباحة أص -
  .يتوقف بقاء احلياة عليه

  .وشرع حلفظها من حيث املنع عقوبة الدية والقصاص -

  :حلفظ النسل* 

  .شرع من حيث الوجود النكاح وأحكام احلضانة والنفقات -

  .كما شرع حلفظها من حيث املنع حرمة الزنا ووضع احلدود عليها -

  :حلفظ العقل* 

فظ العقل من حيث الوجود ما شـرعه حلفـظ الـنفس مـن تنـاول      وشرع حل -
  .الغذاء الذي به تبقى احلياة والعقل

                                     
  .٩١٢-٩١٠: انظر اجلامع يف طلب العلم ص - ١
  ٨٧-١/٨٦اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ٢



 ٣٥٩ 

  .كما شرع حلفظه من حيث املنع حرمة املسكرات ووضع العقوبة عليها -

  :حلفظ املال* 

  .وشرع حلفظ املال من حيث الوجود أصل املعامالت املختلفة بني الناس -

  .نع حترمي السرقة ووضع العقوبة عليهاكما شرع حلفظه من حيث امل -

أا مفتقر إليها من حيـث التوسـعة ورفـع الضـيق     : وأما احلاجيات فمعناها«
املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب، فإذا مل تراع دخل علـى  

املتوقع يف احلرج واملشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي  -على اجلملة-املكلفني 
  .املصاحل العامة

  :وهي جارية يف العبادات والعادات واملعامالت واجلنايات

. ففي العبادات كالرخصة املخفضة بالنسبة إىل حلوق املشـقة بـاملرض والسـفر   
ويف العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حالل مـأكال ومشـربا وملبسـا    

عامالت كـالقراض واملسـاقاة والسـلم وإلغـاء     ا وما أشبه ذلك، ويف املكبومسكنا ومر
التوابع يف العقد على املتبوعات كثمرة الشجر ومال العبـد، ويف اجلنايـات كـاحلكم    
باللوث والتدمية والقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمني الصـناع ومـا أشـبه    

  .ذلك

وال وأما التحسينات فمعناها األخذ مبا يليق من حماسن العادات وجتنب األحـ 
املدنسات اليت تألفها العقول الراجحات، وجيمع ذلك قسم مكـارم األخـالق وهـي    

وباجلملة الطهارات -جارية فيما جرت فيه األوليان، ففي العبادات كإزالة النجاسة، 
وسـتر العــورة، وأخـذ الزينــة، والتقـرب بنوافـل اخلــريات مـن الصــدقات       -كلـها 

ــة املآكــل والقربــات وأشــباه ذلــك، ويف العــادات كــآداب  األكــل والشــرب وجمانب
النجسات واملشارب املستخبثات واإلسـراف واإلقتـار يف املتنـاوالت ويف املعـامالت     
كاملنع من بيع النجاسات وفضل املاء والكإل وسلب العبد منصب الشهادة واإلمامـة  
وسلب املرأة منصب اإلمامة وإنكاح نفسـها وطلـب العتـق وتوابعـه مـن الكتـاب       



 ٣٦٠ 

أشبههما، ويف اجلنايات كمنع قتل احلر بالعبد، أو قتل النساء والصـبيان  والتدبري وما 
  .)١(»والرهبان يف اجلهاد وقليل األمثلة يدل على ما سواها مما هو يف معناها

  :فمثال احلاجيات* 

الرخص املخففة كالفطر يف السـفر والرخصـة اخلاصـة    : شرع حلفظ الدين -
  .باملريض

  .صيد والتمتع بالطيباتإباحة ال: وشرع حلفظ النفس -

  .إباحة الطيبات بغري إسراف: وشرع حلفظ العقل -

  .املهور والطالق وتوفر الشهود على موجب حد الزنا: وشرع حلفظ النسل -

  .التوسعة يف املعامالت كالقراض واملساقاة واإلجارة: وشرع حلفظ املال -

  :ومثال التحسينيات* 

  .طهارات وستر العورةشرع حلفظ الدين أحكام النجاسات وال -

  .شرع حلفظ النفس آداب الطعام والشراب وجمانبة ما استخبث -

  .وشرع حلفظ العقل ما يوفر له حسن التفكري واإلدراك -

  .وشرع حلفظ النسل آداب املعاشرة والكفاءة يف اختيار الزوجني -

  .)٢(»وشرع حلفظ املال املنع من بيع النجاسات وفضل املاء والكإل -

  :املراقي قال يف

  ــه ــت احلكمـــ ــب عنيـــ   مث املناســـ
ــاجي  ــي للحــ ــا ينتمــ ــهما مــ   بينــ

ــه   ــا تتمـــ ــروري وجـــ ــه ضـــ   منـــ
ــرواج   ــوي يف الــــ ــدم القــــ   وقــــ

                                     
  ٩-٢/٨املوافقات يف أصول الشريعة  - ١
  ١/٨٧انظر اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ٢



 ٣٦١ 

ــب   ــل نســ ــنفس مث عقــ ــن فــ   ديــ
  ورتــــــنب ولــــــتعطفن مســــــاويا
ــان    ــى اإلنسـ ــا علـ ــا حتمـ   فحفظهـ
ــل    ــان ذا تكميـ ــا كـ ــه مـ ــق بـ   أحلـ
ــل    ــرائع الرسـ ــالل يف شـ ــو حـ   وهـ
ــالم ــا يف أول اإلســـــــ   أباحهـــــــ
  والبيــــــع فاإلجــــــارة احلــــــاجي
ــذاق  ــدى احلـــ ــتمم لـــ ــا يـــ   ومـــ
ــذهب   ــول املــ ــق أصــ ــه موافــ   منــ
ــاق  ــذر واإلنفــــ ــة القــــ   وحرمــــ
  ومــــا يعــــارض كتابــــة ســـــلم   

 

ــب  ــرورة تنتســــ ــال إىل ضــــ   مــــ
  عرضـــا علـــى املـــال تكـــن موافيـــا
ــان   ــن األديــ ــرعة مــ ــل شــ   يف كــ
ــل   ــكر القليــ ــا يســ ــد فيمــ   كاحلــ
  غـــري الـــذي نســـخ شـــرعه الســـبل
ــام   ــن األحكــ ــت مــ ــراءة ليســ   بــ
ــي   ــق جلـــ ــع الحـــ ــار بيـــ   خيـــ

ــ  ــارم األخــ ــى مكــ   القحــــث علــ
ــب  ــد شـــريف املنصـ   كســـلب االعبـ
  علـــــى األقـــــارب ذوي اإلمـــــالق

ــؤم    ــيد يـ ــا صـ ــل مـ ــوه وأكـ   )١(وحنـ
 

  
    

                                     
 ٤٩٩-٢/٤٩٥. نثر الورود - ١



 ٣٦٢ 


 

  االندراج في مقاصد الشرع: الضابط األول
  :وسنناقشها حسب مقاصد الشريعة اخلمسة

  حفظ الدين -١

  حفظ النفس -٢

  حفظ العقل -٣

  حفظ النسل -٤

  املالحفظ  -٥

  .وندرس كال منها حسب مراتب املصلحة الثالث

  الضروريات -١

  احلاجيات -٢

  التحسينيات -٣



 ٣٦٣ 

  حتكيم الشريعة على ضوء مقصد حفظ الدين
ناقش ههنا موضوع املشاركة يف الدميقراطية لتحقيق مصلحة حتكيم الشريعة سن

مراتـب  اإلسالمية على ضوء املقصد األول وهو حفـظ الـدين، وسـنتحدث يف ضـوء     
  .الضروريات واحلاجيات والتحسينات: املصلحة الثالثة

  :تمرتبة الضروريا
إن الوسيلة املتبعة وهي املشاركة يف اللعبة الدميقراطية ال تؤدي اهلـدف املنشـود   
وهو حتكيم الشريعة اإلسالمية، إذ أن املراحل الست اليت ذكرا ومناط كـل مرحلـة   

  .بل فيه تفريط حبدوده وهدم لشرائعهمنها فيه انتهاك صارخ حلفظ الدين، 

فقد تقدم أن اإلسالميني الدميقراطيني ال بـد أن يوافقـوا ابتـداء علـى الشـكل      
إن مل -واهليئة الدستورية القائمة، وعلى كل القوانني املعمـول ـا وهـي يف غالبـها     

مستوردة من أوروبا الكافرة وال عالقـة هلـا باإلسـالم بـل هـي ديـن        -تكن يف كلها
  .قض لهمنا

هذه القوانني اليت فرضها على املسلمني أعداء اإلسـالم  «: قال أمحد حممد شاكر
السافر والعداوة، هي يف حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسـلمني بـدال مـن دينـهم     
النقي السامي ألم أوجبوا علـيهم طاعتـها وغرسـوا يف قلـوم حبـها وتقديسـها       

  .)١(»والعصبية هلا

املوافقة على االحتكام لغري شرع اهللا من خالل مشـاركتهم  : نيةويف املرحلة الثا
  .يف سن القوانني والتشريعات يف إطار الدستور الوضعي القائم

                                     
  ١/٤٧٣عمدة التفسري ألمحد شاكر  - ١



 ٣٦٤ 

فهاتان املرحلتان األوىل والثانيـة مـع مناطهمـا الدسـتوري تنافيـان مـا ذكرتـه        
خبصوص مقصد حفظ الدين يف مرحلة الضروريات إذ قد بينت أن من حفظه حتكيم 

  .اهللا ورفض أي شرع سواه وعدم التنازل عن أي شيء من الشرع شرع

أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم من الدينِ [: Iقال «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمتقرب به إىل اهللا أو أوجبـه  يفمن ندب إىل شيء ] ٢١الشورى [ ]م

شرعه اهللا فقد شرع من الـدين مـا مل يـأذن بـه اهللا، ومـن      فعله من غري أن ي وأبقوله 
  .)١(»اتبعه يف ذلك فقد اختذه شريكا هللا، شرع له من الدين ما مل يأذن به اهللا

وملا كان التشـريع ومجيـع   «: وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي عند هذه اآلية
األحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه اآليـات  
املذكورة كان كل من اتبع تشريعا غري تشريع اهللا قد اختذ ذلك املشرع ربـا وأشـركه   

شك أن كل من أطاع غري اهللا يف تشـريع   وعلى كل حال فال :-إىل أن قال-مع اهللا 
وكَذَلك زين لكَثريٍ [: خمالف ملا شرعه اهللا فقد أشرك به مع اهللا كما يدل لذلك قوله

   مهكَاؤـرش مهلَـادـلَ أَوقَت نيرِكشالْم نفسـماهم شـركاء ملـا أطـاعوهم يف قتـل       ]م
  .)٢(»األوالد

ين ارتدوا علَى أَدبارِهم مـن بعـد مـا تبـين لَهـم      إِنَّ الَّذI :]وقال عند قوله 
 ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدلَ ) ٢٥(الْهزا نوا مكَرِه ينلَّذقَالُوا ل مهبِأَن كذَل

اررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعي بف كُميعطنس اللَّه محممد[ ] )٢٦(ه:[  

سـنطيعكم يف كـل األمـر، كالـذين يتبعـون      : وأحرى من ذلك من يقول هلـم «
القوانني الوضعية مطيعني بذلك الذين كرهوا ما نزل اهللا، فإن هؤالء ال شـك أـم   
ممن توفاهم املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأم اتبعوا ما أسخط اهللا وكرهوا 

  .)٣(»هلمرضوانه وأنه حمبط أعما
                                     

  ط دار العاصمة ٢/٨٤اقتضاء الصراط املستقيم  - ١
  ١٧٣-٧/١٦٢أضواء البيان  - ٢
  ٥٩٠-٧/٥٨٩أضواء البيان  - ٣



 ٣٦٥ 

فكيف سيحكم شرع اهللا من وافق ابتداء علـى االحتكـام إىل غـري    «وبعد هذا 
شرعه، وكيف يكون االحتكام لغري شـرعه وسـيلة مشـروعة لتحكـيم شـرعه، فهـذا       
تناقض واضح، مث هل من الصحيح أن ينتظـر النـاس أن يـأتيهم تطبيـق حكـم اهللا      

  .)١(»!!ة العقديةتعاىل من خالل أشخاص إسالميني جتاهلوا هذه احلقيق

  "مواالة املؤمنني والرباءة من أعداء اهللا"وقلت أيضا إنه مما شرع حلفظ الدين * 

وإن تعجب فعجب أن إخواننا اإلسالميني الدميقراطيني اآلن ينتقدون بغري بينة 
  .وال علم إخوام الذين ال يرون رأيهم يف الدخول يف الدميقراطية

أي (وضعه أعداء اهللا لتحقيق مـآرم اخلاصـة   على منهج  وايف حني أم يوافق
ومن خالل املوافقة على ذلك املنهج رضـوا بـأن يسـريوا يف إطـار     ) مآرب أعداء اهللا

وسائله التصورية واحلركية، وكان ينبغي هلم أن يعلنوا صراحة أن هـذا منـهج أعـداء    
إلسـالمي وفهمنـا   اهللا، وأن الذين يقفون وراءه هم أعداء اهللا، وبالتايل فإن انتماءنـا ا 

حلفظ الدين يف مرتبة الضروريات يعين أن نتربأ من ذلك املنهج ومن أصـحابه ال أن  
  .نواليهم ونتطاول على إخواننا يف الدين

إن هذا املوقف فيه هدم لكل معىن من معـاين املفاصـلة وفيـه متييـع للفواصـل      
ذلـك أن بعـض    العقدية الصلبة بني الطاغوت وبني الـدعاة إىل اهللا، ودليلنـا علـى   

اإلسالميني الدميقراطيني يقفون اليوم يف صف واحد مع النظام احلاكم ضد الـذين ال  
أكـرب   ةيرون صحة هذا املنهج الدميقراطي، فهل هناك معىن للوالء للسلطات احلاكمـ 

  .)٢(»وأعمق من ذلك

ة ثُم جعلْنـاك علَـى شـرِيعI :]   قال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد أن ذكر قوله 
إِنهم لَن يغنـوا عنـك مـن    ) ١٨(من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواَء الَّذين لَا يعلَمونَ 

                                     
  ٨٩-١/٨٨اإلسالميون والسراب  - ١
  ١/٩٠اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ٢



 ٣٦٦ 

 نيقتالْم يلو اللَّهضٍ وعاُء بيلأَو مهضعب نيمإِنَّ الظَّالئًا ويش اجلاثيـة [ ] )١٩(اللَّه [
  :قال

على شريعة شرعها له وأمره باتباعها واه عن اتباع أهواء  rمث جعل حممدا «
  .الذين ال يعلمون وقد دخل يف الذين ال يعلمون كل من خالف شريعته

وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه املشركون من هديهم الظاهر الذي هـو مـن   
اتباع ملا يهوونه وهلذا  موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه وموافقتهم فيه

يفرح الكافرون مبوافقة املسلمني يف بعض أمورهم ويسـرون بـه، ويـودون لـو بـذلوا      
  .)١(»عظيما ليحصل ذلك

ولَن ترضى عنك الْيهودI :] ومن هذا أيضا قوله «: وقال شيخ اإلسالم أيضا
قُلْ إِنَّ ه مهلَّتم بِعتى تتى حارصلَا النو دعب ماَءهوأَه تعبنِ اتلَئى ودالْه وه ى اللَّهد

فانظر ] البقرة[ ] )١٢٠(الَّذي جاَءك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي ولَا نصريٍ 
ألن القـوم ال يرضـون إال    ]أهـواءهم [وقـال يف النـهي    ]ملتهم[كيف قال يف اخلرب 
يف قليل أو كثري، ومن املعلوم أن متابعتهم يف بعض ما هم عليـه مـن    باتباع أهوائهم

  .)٢(»الدين نوع متابعة هلم يف بعض ما يهوونه أو مظنة ملتابعتهم فيما يهوونه

عود على بدء، وقد قلت يف باب حفظ الدين من مرتبة الضروريات أن منـها  * 
الـدين مـن حيـث درء     اجلهاد يف سبيل اهللا وعقوبة الداعي إىل البـدع، وهـذا حفـظ   

الفساد الواقع أو املتوقع، فاجلهاد ميثل القوة اليت ا تستطيع الفئـة املؤمنـة أن تنتقـل    
بعقيدا من مرحلة التبليغ واادلـة بـاليت هـي أحسـن إىل مرحلـة الـتمكني هلـذه        
العقيدة والذب عنها وإثبات اهليبة هلا، إال أن هـذه األنظمـة الدميقراطيـة احلاكمـة يف     

لعامل اإلسالمي قد عطلت هذا اجلهاد، وهو أمر متوقع، فهل ينتظر ممـن عطـل شـرع    ا
إال أن مـن املؤسـف حقـا أن مشـاركة بعـض اإلسـالميني يف       !! اهللا أن ميضي اجلهـاد 

                                     
  ١/٩٨اقتضاء الصراط املستقيم  - ١
  ١/٩٩اقتضاء الصراط املستقيم  - ٢



 ٣٦٧ 

الدميقراطية وضعتهم يف موضع املشارك يف هذا التعطيل إذ هـم قـد عطلـوا اجلهـاد     
ءا من النظام الذي حيارب اجلهـاد حـىت   مبشاركتهم يف اللعبة الدميقراطية وصاروا جز

  .ضد أعداء اإلسالم الذين حيتلون الدول اإلسالمية كفلسطني والعراق وأفغانستان

ومن الغريب أن تسمع قادة بارزين يف هؤالء اإلسالميني الدميقراطيني ينـددون  
باجلهاد ويعتربونه تطرفا وتشددا جيب التربؤ منه مع أم يوالـون هـؤالء الطواغيـت    

  .ويبايعوم بل ويقسمون على اإلخالص هلم

  :ونص القسم كما تقدم

أقســم بــاهللا العظــيم أن أكــون خملصــا للملــك والــوطن وأن أحــافظ علــى «
  .)١(»الدستور

أقسم باهللا العظـيم أن أكـون خملصـا للـوطن ولألمـري وأن أحتـرم الدسـتور        «
  .)٢(»وقوانني الدولة

لـى أن يكـون خملصـا للـوطن     وعجبا ملسلم يتجاهل اإلخالص هللا، ويقسـم ع 
ولرئيس الدولة أي يكون الطني وليه، سواء كان يف صورة وطن أو صورة بشر ، وغين 
عن البيان رفض اإلسالم التام لتكريس أي نوع من الوالية لبقعة من األرض وضـع  
حدودها املستعمر الغريب تفريقا لكلمة املسلمني، إن وطن املسلم هو كـل بلـد مـن    

  .بالد اإلسالم

فباهللا لو أن إخالص والء املسلمني األوائل كان لتراب اجلزيرة العربية فكيـف  
سيصلنا اإلسالم يف إفريقيا بل يف األندلس، ويف السند واهلند وتركيا وغري ذلك مـن  
بالد اإلسالم، أترى أن املسلمني عندما قاتلوا على هذه اجلبـهات البعيـدة جـدا عـن     

وطنهم باملعىن املذكور يف الدستور أم أم كانوا  مواطنهم األصلية كانوا يدافعون عن
  .جياهدون يف سبيل اهللا لنشر اإلسالم يف كل األرض

                                     
  من الدستور األردين) ٧٩(املادة  - ١
  .من الدستور الكوييت )٩١(املادة  - ٢



 ٣٦٨ 

أما احللف على اإلخالص لألمري أو الرئيس مـع خمالفتـه للشـرع فهـذا عهـد      
  .باطل

وليس ألحد منـهم أن يأخـذ علـى أحـد عهـدا      «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
واالة من يواليه ومعادات من يعاديه، بل مـن فعـل هـذا    مبوافقته على كل ما يريد وم

كان من جنس جنكز خان وأمثاله الذين جيعلـون مـن وافقهـم صـديقا وليـا، ومـن       
خالفهم عدوا باغيا، بل علـيهم وعلـى أتبـاعهم عهـد اهللا ورسـوله أن يطيعـوا اهللا       

  .)١(»ورسوله ويفعلوا ما أمر اهللا به ورسوله وحيرموا ما حرم اهللا ورسوله

فيا أيها اإلسالميون املشاركون يف الدميقراطية املقسمون على احتـرام الدسـتور   
إقسامكم دليل ساطع على صحة ما قلت من إقراركم ابتداء بالقوانني  إنوالقوانني، 

  .الوضعية والدستور

أيها اإلخوة املشاركون يف الدميقراطية هل حتترمون قوانني اجلزاء الوضعية الـيت  
  !!م احلاكم احلدود؟نسخ ا النظا

هل أنتم حتترمون قوانني االقتصاد الـيت أقـرت التعامـل بالربـا يف البلـدان       -
  !الدميقراطية؟

هل تقرون بالدستور وتقسمون على احترامه وهو يقر حرية الرأي والتفكري  -
األمر الذي يفتح الباب للطعن يف الدين والسخرية به وإنكـار مـا    )٢(وحرية التعبري

  !؟.الضرورة كاحلجاب مثال، بل فوق ذلك يبيح الردة واخلروج من اإلسالمعلم منه ب

بل هل تقسمون على احترام دستور علماين وضعي جعل بديال عن دسـتور   -
  !؟).القرآن الكرمي(اإلسالم 

   مصـــائب شـــىت جمعـــت يف مصـــيبة
 

ــائب    ــها مصـ ــىت قفتـ ــا حـ   ومل يكفهـ
 

                                     
  ٢٨/١٦جمموع الفتاوي  - ١
  .من الدستور املوريتاين مثال) ١٠(انظر املادة  - ٢



 ٣٦٩ 

  .والرابعة واخلامسةواآلن نناقش املراحل املتبقية وهي الثالثة 

: لقد بينت أن املرحلة الثالثة هي طرح شرع اهللا للتصويت يقول الدستور مثال
وعنـد تسـاوي   «: وفيـه » وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة لألعضـاء احلاضـرين  «

  .)١(»األصوات يعترب األمر الذي جرت املداولة يف شأنه مرفوضا

لربا أو باعتمـاد التشـريع اإلسـالمي يف    إذا أراد اإلسالميون إقرار قانون مبنع ا
قانون اجلزاء مثال فإن عليهم أن يطرحوا مشروع هذا القـانون علـى الـس النيـايب     
ليناقشه ويصوت عليه فإذا فاز باألغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة، فإما أن يقـره وإمـا   

وات فأقل فـإن  أن يعيده إىل الس إلعادة النظر فيه، ويف حال عدم التساوي يف األص
تعاىل اهللا عن -يقترح  Uهذا التسلسل معناه أن اهللا  ىالقانون يعترب مرفوضا، وفحو

قانونـا   rعلى الس من خـالل كتابـه املـرتل علـى رسـول اهللا       -ذلك علوا كبريا
بتحرمي الربـا، مث يعـرض هـذا القـانون علـى الـس النيـايب مـن خـالل النـواب           

ه يف قانون اهللا تعاىل، وهل هو مالئم ملصاحل الشـعب أو  اإلسالميني، لريى الس رأي
غري مالئم، وإذا وجده مالئما أقره بعد فوزه باألغلبية، مث يرفع لرئيس الدولـة لـريى   
مدى مالئمته أو عدم مالئمته، فإذا وجده مالئما أقـره، وإال أعـاده إىل الـس إلعـادة     

  .النظر فيه فما معىن ذلك

 خالق السماوات واألرض الواحد األحد الفرد الصـمد  إن معناه أن اهللا تعاىل
دورا ال يتجاوز اقتـراح   -تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا-قد خصص له هؤالء القوم 

القانون على الس النيايب فإذا وافق عليه الس باألغلبيـة رفعـوه لـرئيس الدولـة     
  .وإال رفضوه

  والسؤال الذي يطرح نفسه من اإلله عند هؤالء؟

  .هو من له الكلمة النهائية: واجلواب

                                     
  .من الدستور الكوييت) ٩٧(انظر املادة  - ١



 ٣٧٠ 

وذا تعرف أم جيعلون الربملان إهلا حاكما على اهللا تعـاىل عـن ذلـك علـوا     
  .كبريا، وجيعلون فوق ذلك رئيس الدولة

مث األدهى من ذلك واألمر أن شرع اهللا تعاىل يوضع يف مستوى واحد مـع كافـة   
خمالفـة لشـرع اهللا ومقترحـة مـن     القوانني األخرى اليت تقترح على الـس النيـايب   

الكفرة والفسـقة باسـم الطـاغوت، أي اهللا تعـاىل والشـيطان يسـتويان يف املنظـور        
  .!!!الدميقراطي، وما أظلمها وأبشعها من نتيجة خمزية

ــنج مــن ذي عظيمــة  ــها ت ــنج من ــإن ت   ف
  

ــا     ــك ناجيـــ ــإين ال إخالـــ   وإال فـــ
  

الوجـوه، وكيـف ال يكـون    إن هذا األمر يتناىف كليا مع مقاصد الشرع من كافة 
: كذلك وهو مناف ملعىن ال إله إال اهللا منافاة تامة، إذ أن معىن التسلسل الـذي ذكرتـه  

هو ال إله إال رئيس الدولة، أو ال إله إال الس النيايب، وهـذا تعطيـل فاضـح ملعـىن     
  .توحيد األلوهية بل هو تعطيل ملعىن الربوبية كذلك

ى الس تنطوي على انتحـال حـق التحليـل    ية اليت لدحذلك ألن هذه الصال
والتحرمي إذ أنه عندهم السلطة العليا اليت ما فوقها سلطة، مبعىن أنـه رـم الـذي ال    

وهذه هي صفات الرب جـل  . مامهأراد ملا يقضي وال يسأل عما يفعل وغريه مسؤول 
  .)١(وعال

سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّـا   قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمةI :]قال 
وا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُـ 

  ].آل عمران[ ] )٦٤(اشهدوا بِأَنا مسلمونَ 

أي ال يتبعـه يف   ]تخذَ بعضنا بعضا أَربابا مـن دون اللَّـه  ولَا ي[«: قال القرطيب
اتخـذُوا  [: Iحتليل شيء أو حترميه إال فيمـا حللـه اهللا تعـاىل، وهـو نظـري قـول اهللا       

اللَّه وند نا ماببأَر مهانبهرو مهاربـم يف قبـول      ]أَحم أنزلـوهم مرتلـة رمعناه أ

                                     
  ١٠٠-١/٩٧اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١



 ٣٧١ 

 ]فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسـلمونَ [.. حترميهم وحتليلهم مما مل حيرمه اهللا ومل حيله
نعـام،  رفون مبا هللا علينا من املنن واإلأي متصفون بدين اإلسالم منقادون ألحكامه معت

قد اختـذناهم  وال نقبل من الرهبان شيئا بتحرميهم علينا ما مل حيرمه اهللا علينا فنكون 
  .)١(»أربابا

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه والْمِسيح ابن مريمI :] وقال 
 ] )٣١(وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَـه إِلَّـا هـو سـبحانه عمـا يشـرِكُونَ       

  ]التوبة[

ليس املـراد مـن األربـاب أـم     : األكثرون من املفسرين قالوا«: ل اآللوسيقا
  .)٢(»اعتقدوا أم آهلة العامل بل املراد أم أطاعوهم يف أوامرهم ونواهيهم

ومعىن اآلية أم ملا أطاعوهم فيما يأمروم به وينهوم عنه «: وقال الشوكاين
  .)٣(»اعوهم كما تطاع األربابكانوا مبرتلة املتخذين هلم أربابا ألم أط

يعين أم أطاعوهم يف معصية اهللا تعاىل، وذلك أم أحلوا هلـم  «: وقال اخلازن
  .)٤(»أشياء من قبل أنفسهم فأطاعوهم فيها فاختذوهم كاألرباب

  :مرتبة احلاجيات*

لقد تقدم أن املصاحل احلاجية هي مـا تكـون األمـة حمتاجـة إليـه ألجـل انتظـام        
حرج وال ضيق، حبيث لو مل تراع ملا فسد نظام حيـاة األمـة كلـها، وإمنـا     أمورها بدون 

سيتعثر سريها فتمضي حياا على حالة غري منتظمة، ولذا ال تبلغ هذه املصاحل مبلـغ  
  .الضروري

                                     
  ١٠٧-٤/١٠٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  - ١
  ١٠/٨٣روح املعاين لآللوسي  - ٢
  ٢/٣٥٣ح القدير للشوكاين فت - ٣
  ٣/٦٨تفسري اخلازن  - ٤



 ٣٧٢ 

والذي يهمنا فيما يتعلق حبفظ الدين هو مـا يترتـب علـى املراحـل املـذكورة      
مثاال بـالرخص املخففـة كـالفطر يف    خبصوص مرتبة احلاجيات، وضربت على ذلك 

السفر وصالة املريض وكذا صالة اخلوف وما شابه ذلك لكن الـذي يعنينـا يف هـذا    
املوضوع ليس ما خيص أعيان األفراد بل ما خيص عموم األمـة مـن حيـث التوسـعة     
ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقـة بفـوت املطلـوب، فـإذا مل     

  .احلرج واملشقة -على اجلملة-على املكلفني تراع دخل 

  :اإلطار أطرح بعض األسئلة هذا ويف

  :السؤال األول

إن التضييق على الدعاة إىل اهللا وتكمـيم أفـواههم بقـوة القـانون ألـيس هـو       
  !تضييق على األمة ووضعها يف حالة احلرج؟

اجلواب نعم بال شك، خاصة وأن التضييق علـى الـدعاة يـتم بأشـكال كـثرية      
وأنا إذ أكتب هذه –وحتت عناوين شىت، ابتداء من السجن والتعذيب املادي واملعنوي 

احلروف أجلس يف السجن منذ أكثر من سنتني دون أي حماكمة مع كوكبـة مـن خيـار    
ــدعاة إىل اهللا ــها  -ال ــى التجمعــات كل ــا أم   إىل التضــييق عل ــت دروس ســواء أكان

  ....حماضرات

االجتماعات واملواكـب والتجمعـات   «: من الدستور الكوييت) ٤٤(ففي املادة 
   .»مباحة وفقا للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون

تضـمن الدولـة لكافـة املـواطنني     «: مـن الدسـتور املوريتـاين   ) ١٠(ويف املادة 
ال تقيـد احلريـة   ... حرية االجتمـاع .. وصاحلريات العمومية والفردية على وجه اخلص

  .»إال بالقانون

ال (، )وفقا للشروط واألوضـاع الـيت بينـها القـانون    (إن هذه العبارة فضفاضة 
  .يفصلها النظام حسبما يراه مناسبا ألوضاعه )تقيد احلرية إال بالقانون



 ٣٧٣ 

اء وتارة يتم التضييق بالتحذير من التطرق إىل مواضيع معينة وهذا حيدث خلطب
  .اجلمعة يف أغلب األحوال

إن التضييق على كلمة احلق يلحـق باألمـة خطـرا فادحـا إزاء دينـها وحتكـيم       
ذ مع غياب كلمـة احلـق فـإن النـاس ال يسـمعون إال معزوفـة أجهـزة        إشريعة را، 

اإلعالم اليت تشحن النفوس بالباطل وتلوث العقول بعكر األنظمـة ومتـأل القلـوب    
  .بتقديسها والتطبيل هلا

  :السؤال الثاين

إن السماح ألعداء اهللا بإطالق أبواقهم ليهامجوا ديـن اهللا والـداعني إليـه ليـل     
ار وحتت ظل القانون ويف محايته، أليس ذلك تضييقا على األمة ووضـعها يف حالـة   

  !!احلرج؟

اجلواب نعم بال شك، فمنذ أمد طويل اجم الصحافة ووسائل اإلعالم عموما 
ــدعاة إىل  ــل ال ــة      جمم ــوم الرمزي ــرى بالرس ــاالت الصــحفية، وأخ ــارة باملق اهللا، ت

  .إخل...، وتارة باسم ندوات الرأي أو القصص أو املقابالت)كاريكاتور(

وال تكاد ختلو إذاعة أو قناة تلفزية أو موقع يف اإلنترنت أو جريدة أو جملـة مـن   
حياسـب هـؤالء   ، وال قانون يشيء من ذلك املرتع الوبيل املستوخم وال منكر وال ناه

  .بل القانون هو الذي حيميهم ويشرع ما يقومون به

تضــمن الدولــة لكافــة املــواطنني «: مــن الدســتور املوريتــاين) ١٠(يف املــادة 
حريـة الـرأي    -إىل أن قـال -: احلريات العمومية والفردية وعلـى وجـه اخلصـوص   

  .»نونال تقيد احلرية إال بالقا -إىل أن قال-وحرية التفكري حرية التعبري 

حرية الـرأي والبحـث العلمـي مكفولـة،     «): ٣٦(ويف الدستور الكوييت املادة 
ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غريهـا، وذلـك وفقـا    

  .»للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون
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حرية الصحافة والطباعـة والنشـر مكفولـة وفقـا للشـروط      «): ٣٧(ويف املادة 
  .»ضاع اليت يبينها القانونواألو

تك أخي املسلم أن تنتبه إىل التذييل املشـترك يف هـاتني املـادتني وهـو     ووال يف
  .»وفقا للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون«

إن هذه الشروط واألوضاع مفصلة لصاحل النظام احلاكم يف كل األحـوال فهـي   
  .ئل اإلعالم من اإلسالمينيسيف مسلط على من أراد أن يدافع عن اإلسالم يف وسا

ــه  ــت يف مكانـ ــريي مثبـ ــذفْت وغـ   حـ
  

ــاف    ــني يضـ ــع حـ ــون اجلمـ ــأين نـ   كـ
  

  :السؤال الثالث

وقوميـة ووطنيـة، وحجـب    ) ال دينيـة (إن تنشئة الطالب على أفكـار علمانيـة   
عقوهلم وأفكارهم عن مشول وعمق عقيدم اإلسالمية وذلك من خالل منهج يطبـق  

  !!تضييق على األمة ووضعها يف حالة حرج؟بقوة القانون أليس ذلك 

فها هي املناهج التعليمية وتلك هي املقررات والكتـب  . اجلواب نعم بال شك
املدرسية بني يدي أبنائنا وأمام ناظريهم يف كل صباح تقدس األعـالم الوطنيـة، ومـع    
كل طلعة صبح تصخ آذاـم األناشـيد القوميـة، ويف درس اللغـة األجنبيـة يترمنـون       

فبـأي  .. ألغاين اإلجنليزية واألناشيد الفرنسية، باملوسيقى الصـاخبة أو الكالسـيكية  با
صبغة ستنصبغ عقول هذه الـرباعم الفتيـة وعلـى أي توجيـه سـتنمو تلـك األعـواد        

  !!الغضة الطرية؟

  !فأي دين هذا الذي سيتعلمه الطالب، وعلى أي شريعة سينشأون؟

 جعلـت مـن بـاب ذر الرمـاد يف     وهب أن هناك مادة التربيـة اإلسـالمية الـيت   
العيون فحصتها أقـل حصـة، وضـارا أضـعف ضـارب، ممـا يـريب الطـالب علـى          

  !االستهانة ا وميشها، فما تفيد هذه املادة؟
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إن هذا الطالب يشب وهو ال يكاد يعلم من أمر دينـه شـيئا، رمبـا ولـو كيفيـة      
هـا وجمـدها ورفـع شـأا     الصالة، فكيف بتاريخ أمته اإلسالمية يف جهاد هالوضوء بل

  .!!!؟عندما كانت متمسكة بدينها مقبلة على طاعة را

مـن  ) ٤٠(كل ذلك يتم حتت ظالل الدستور ومحاية القانون، خـذ مـثال املـادة    
التعليم حق للكويتيني تكفله الدولة وفقـا للقـانون ويف حـدود    «: الدستور الكوييت

يف مراحله األوىل، وفقا للقانون، ويضـع  النظام العام واآلداب، والتعليم إلزامي جماين 
القانون اخلط الالزمة للقضاء على األمية وتم الدولة خاصة بنمو الشـباب البـدين   

  .»واخللقي والعقلي

  :السؤال الرابع

إن إباحة ما يؤدي إىل اون والفجور من حرية االختالط غري الشـرعي ونشـر   
ة الـيت انتشـرت انتشـار    روسيقى والـدعا الصور اخلليعة واملواقع اإلباحية وقنوات امل

النار يف اهلشيم هذا فضال عن جمالت احلب والغرام اليت تسـعى إىل نشـر الفاحشـة    
  .كل ذلك حتت محاية القانون وباسم احلرية الفردية أو الشخصية.. يف الذين آمنوا

تضمن الدولة لكافة املواطنني احلريـات  «): ١٠(ففي الدستور املوريتاين املادة 
  .»..العمومية والفردية

  .»احلرية الشخصية مكفولة«): ٣٠(ويف الدستور الكوييت املادة 

أليس هذا تضييقا على األمة يف صيانة دينها ومحاية عرضها وشرفها ووضـعها  
  .يف حالة احلرج

اجلواب بال شك نعم وحدث يف هذا الباب وال حرج، فاألمر ال حيتاج إىل بيـان  
 عوأينما أجلت بصرك سواء يف وظيفة حكوميـة أو يف الشـار  إذ حيثما ميمت وجهك 

  ...أو... أو األسواق أو املكتبات أو القنوات التلفزيونية أو املذياع أو الصحافة أو
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فإنك ال تكاد جتد فرقا بني هذا البلد اإلسالمي وبني أي بلد أورويب نصراين أو 
مية أشـد سـوءا مـن الـبالد     شيوعي إحلادي، بل رمبا كان احلال يف بعض البالد اإلسال

  .األوروبية

وبعد فقد يقول بعض اإلسـالميني الـدميقراطيني إمنـا ذكرتـه مـن خـالل هـذه        
األسئلة واقع مشهود وما شاركنا يف اللعبة الدميقراطية إال من أجل تغيريه، نقول هلـم  
بكل بساطة، إنه بالرجوع إىل املراحل السـابقة ومناطاـا الدسـتورية امللزمـة لكـم      

تبني أنكم أقررمت بالدستور وغريه من القوانني بل وأقسـمتم بـاهللا علـى احترامهـا     ي
األقـل قبـل   على -كل هذه املنكرات بواإلخالص هلا كما تقدم، وهذا يعين إقراركم 

  .-تغيريكم املزعوم هلا

أكثر من نصف قـرن وهـا    ذأضف إىل ذلك أنكم قد شاركتم يف الدميقراطية من
  .املنبثقة عنها تسري من سيء إىل أسوأ هي الدساتري والقوانني

وذا تعلم أن املشاركة ستضيع املصاحل احلاجية اليت ا حيفـظ الـدين يف هـذه    
  .)١(املرتبة

  :)٢(مرتبة التحسينيات*

قد سبق أن بينت أن املصاحل التحسينية هي اليت ال يـؤدي تركهـا إىل ضـيق أو    
مبكـارم األخـالق ورعايـة أحسـن     إحداث حرج ولكن مراعاا تفيد األخذ مبا يليق 

  .املناهج يف العادات واملعامالت

ومن املفيد أن نذكر بعض األسئلة لنرى إن كان حفـظ الـدين يف هـذه املرتبـة     
ملحوظا يف القوانني املعمول ا، واليت التزم ا اإلسالميون الـدميقراطيون وأقسـموا   

  .على احترامها والوالء هلا

                                     
  ١١٠-١/١٠١انظر اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١
  ١١٢-١/١١٠انظر اإلسالميون والسراب  - ٢
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 مبا ليس فيهم مما تفعله وسائل اإلعالم يتماشـى  هل القدح يف اإلسالميني -١
  !مع مكارم األخالق؟

وهل تعليم األوالد املوسيقى والفتيـات الـرقص والغنـاء موافـق لرعايـة       -٢
  !أحسن املناهج يف العادات؟

وهل إباحة العري وتربج اجلاهلية وتشجيع العالقات احملرمة بني الفتيـات   -٣
  !والشباب موافق ملكارم األخالق؟

وهل إباحة رياضة النساء شبه عاريات وجتنيدهن موافق جلميل الصـفات   -٤
  !وكرمي اخلصال وحسن األفعال واألخالق؟

النسـاء للـذكور موافـق لبـديع     وهل إنشاء املدارس املختلطـة، وتـدريس    -٥
  !وحسن التوجيه ومكارم األخالق؟ املناهج

كوميـة وقـد تربجـت    وهل اختالط املوظفني واملوظفات يف كل الدوائر احل -٦
  .كل امرأة وازينت موافق لكرمي اخلصال وسليم الطباع

  .كل ذلك يتم حتت محاية القانون

حيـق لكافـة املـواطنني تقلـد املهـام      «: من الدستور املوريتـاين ) ١٢(ففي املادة 
  .»والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك اليت حيددها القانون

فظ الدين ومهدرة صيانته ومشوهة مجـال منهجـه،   أليست هذه املسائل منافية حل
إن هذا االنتهاك حلفظ الدين يف مرتبة التحسينيات حيدث كـل يـوم فمـاذا اسـتطاع     

  !اإلسالميون الدميقراطيون أن يفعلوا منذ أكثر من نصف قرن؟

  :وخالصة القول

أن اشتراك اإلسالميني يف الدميقراطية يف إطـار املنـاط الـذي ذكرتـه يـؤدي إىل      
ــثالث   ا ــب ال ــدين يف املرات ــظ ال ــوم حف ــهاك مفه ــات  : نت ــروريات واحلاجي الض
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والتحسينيات، أي إضاعة املصاحل اإلسالمية على هذه املستويات الثالث وحسـبنا اهللا  
  .ونعم الوكيل

  حتكيم الشريعة على ضوء مقصد حفظ النفس
  :مرتبة الضروريات*

ل الطعـام  لقد بينت أنه شرع حلفـظ الـنفس مـن حيـث الوجـود إباحـة أصـ       
والشراب والسكن مما يتوقف عليه بقاء احلياة، وشرع حلفظها من حيث املنـع عقوبـة   
الدية والقصاص، ومن املعلوم أن حتكيم الشريعة اإلسـالمية هـو الوسـيلة الوحيـدة     
لتحقيق العدالة اليت يف ظلها ينعم النـاس بتـوفري ضـروريات حيـام مـن مطعـم       

وهـم  -نني الوضـعية فـإن مصـاحل املـإل     ومشرب وملـبس ومسـكن، ويف ظـل القـوا    
  .هي املقدمة على ما سواها -املسيطرون على الس النيايب بالضرورة

لذلك تراهم يستغلون هذه السلطة لتشريع قـوانني لصـاحل تـثمري مصـاحلهم     
  .اخلاصة على حساب عامة الشعب

يـنظم  «: من الدسـتور والـيت نصـها   ) ٢٢(فمثال يف الكويت حتت شعار املادة 
العالقـة بـني    ،القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعـد العدالـة االجتماعيـة   

  .»العمال وأصحاب العمل وعالقة مالك العقارات مبستأجريها

والذي كان من ضمنه بعض اإلسـالميني  -وافق الس النيايب يف تلك الدولة 
عفة أجـرة  أي مضـا % ١٠٠على جواز رفع أجرة العقارات إىل حدود  -الدميقراطيني

هـذا القـانون    -وأكثرهم من زعامة املأل-املساكن، وقد استغل أصحاب العقارات 
اجلائر الظامل أميا استغالل، وعجز دخل كثري من الناس عن تغطية األجـرة الشـهرية   
لسكنهم الضيق وعن توفري الطعام والشراب واللباس الالئـق، فعاشـت كـثري مـن     

وصارت معيشتهم ضنكا ممـا أدى يف كـثري مـن    األسر يف أشد أنواع الضيق واحلرج، 
  .األحيان إىل خروج املرأة من أجل العمل
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وتشردت بعض األسر بسبب ذلك وتفككت أسر أخرى وحدث من املآسي ما 
  ال يقع حتت حصر،

  متشـــي بأكنـــاف البلـــيخ نســـاؤنا   
ــام ــذ برســ ــى نقائــ ــبة ومحــ   وحصــ

  

  أرامــل يســتطعمن بــالكف والفـــم     
  )١(ومغــرم  و نقــر و طــاعون وجــوع

  

  .ويف املقابل حصلت زعامة املأل على ذلك الثراء الفاحش

فما عالقة الذي ذكرته مبوضوع دخول االس النيابية ألجـل حتكـيم   : فإن قلت
إن الذي ذكرته مرتبط ارتباطا وثيقا ال فكاك له باملراحـل  : الشريعة اإلسالمية قلت

الميني الـدميقراطيني قـد   الستة اليت ذكرا يف البداية حيث تقدم أن بينـت أن اإلسـ  
  .أقسموا على اإلخالص للدستور والقانون واحترامه

وعود على بدء فقد قلت أنه شرع حلفظ النفس من حيـث املنـع عقوبـة الديـة     
  .والقصاص

إن حقيقة األمر هو أن هذه األنظمة الدميقراطية ال تريد تطبيـق احلـدود أصـال    
لعصر وتقدم البشرية كمـا يـدعون،   معتربة ذلك رجعية وتأخرا ال يتناسب مع روح ا

  .ويف هذا انتقاص هلذه الشريعة مع ما يستتبع ذلك من انتقاص الذات اإلهلية

دين «: فقد جاء يف املذكرة التفسريية للدستور الكوييت عند املادة الثانية ونصها
  .»الدولة اإلسالم والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع

مل تقف هذه املادة عنـد  «: ول املشرع الوضعي ما نصهجاء يف تفسري هذه املادة ق
مبعـىن  -حد النص على أن دين الدولة اإلسالم، بل نصت كذلك على أن الشـريعة  

للتشريع، ويف وضـع الـنص ـذه الصـيغة توجيـه       يمصدر رئيس -الفقه اإلسالمي
املشرع وجهة إسالمية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصـادر أخـرى يف   

ور مل يضع الفقه اإلسالمي حكما هلا أو أن يكون من املستحسن تطـوير األحكـام   أم

                                     
 ١/٣٤٦الشعر و الشعراء البن قتيبة  ١
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يف شأا متشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الـزمن، بـل إن يف الـنص مـا     
مــع وجــود احلــدود يف الشــريعة  ةيســمح مــثال باألخــذ بــالقوانني اجلزائيــة احلديثــ

شـريعة اإلسـالمية هـي املصـدر     اإلسالمية، وكل ذلك ما كان ليسـتقيم لـو قيـل وال   
الرئيسي للتشريع، إذ مقتضى هذا النص عدم جواز األخذ عـن مصـدر آخـر يف أي    
أمر واجهته الشريعة حبكم، مما قد يوقع املشرع يف حرج بالغ إذا ما محلته الضـرورات  
العملية على التمهل يف التزام رأي الفقه الشرعي يف بعض األمور وخباصـة يف مثـل   

  .»ت والتأمني والبنوك والقروض واحلدود وما إليهانظم الشركا

إن املشرع الوضعي يرى أنـه مـن املستحسـن تطـوير األحكـام لتتماشـى مـع        
ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، وال يغفل املشرع الوضـعي عـن اإلشـارة    

مـع  " حديثـة "إىل أن النص يسمح باألخذ بالقوانني اجلزائية الوضعية اليت يسـميها  
إنـين فعلـت ذلـك مـع استحضـاري      : إشارته لوجود احلدود اإلسالمية، وكأنه يقـول 

لوجود احلدود يف الشريعة اإلسـالمية، فلـم أقـل ذلـك غـافال أو سـاهيا، فـانظر إىل        
اإلصرار والتحدي لشـرع اهللا تعـاىل، وإن تسـتغرب مـا يف هـذه املـذكرة التفسـريية        

  .لى احترام هذه األمورفاستغرب كيف أقسم اإلسالميون الدميقراطيون ع

فاخلالصة أن معىن هذا التفسري للمادة الثانية من الدستور هو تضييع للمصاحل 
اليت شرعها اهللا تعاىل حلفظ النفس على مستوى الضروريات سواء من حيث الوجود 
أو من حيث املنع، وإن مناط املراحل السابقة الستة اليت ذكرا من قبل املوافقة على 

  .)١(ع الوضعيهراء املشر

  :مرتبة احلاجيات

لقد تقدم وأن مثلت ملا شرع حلفظ النفس يف مرتبة احلاجيـات بإباحـة الصـيد    
  .والتمتع بالطيبات

                                     
  .١١٨-١/١١٣اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١



 ٣٨١ 

لقد منعت كل األنظمة الدميقراطية من صيد الرب وسنت عقوبات صـارمة ملـن   
ثبتت عليه هذه اجلرمية، وهم بذلك يريدون توفري هذه الثروة احليوانيـة لتسـتأثر ـا    

  ].٢املائدة [ ]وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادوا[: Iزعامة املإل، أين هذا من قوله 

لَكُم صـيد الْبحـرِ وطَعامـه متاعـا لَكُـم       أُحلَّ[: Iوأما صيد البحر فقد قال 
ةاريلسل٩٦املائدة [ ]و.[  

ولكن النظام الدميقراطي يعترب ذلك ملكا لزعامة املإل، تعطي من تشاء رخصة 
صيد، ومتنع من تشـاء، وحتـدد هلـم منـاطق للصـيد حسـب هواهـا، وتضـرب علـى          

يف حني يفتح الباب علـى  . وب زعامة املألالصيادين الرسوم والضرائب اليت متأل جي
مصراعيه للـدول الغربيـة السـترتاف الثـروة السـمكية بـأخبس األمثـان يف أحسـن         

  .األحوال

  !!أليس هذا سببا للضيق واحلرج وضنك املعيشة بالنسبة للمواطنني؟

  ويشرع كل ذلك حبضور النواب اإلسالميني أو يف غيام، 

  ويقضـــى األمـــر حـــني تغيـــب تـــيم
  

  ال يســـــتأذنون وهـــــم شـــــهود   و  
  

  !!.مث هم يقسمون على احترام هذه القوانني املعمول ا

  :مرتبة التحسينيات*

من أمثلة حفظ النفس يف مرتبة التحسينيات تشـريع آداب الطعـام والشـراب    
  .وجمانبة ما استخبث من املأكوالت واملشروبات

اتمـع   لقد حرصـت األنظمـة الدميقراطيـة للـدول اإلسـالمية علـى إغـراق       
والسياحة مبـا فيهـا   ) الفوائد الربوية(باملكاسب اخلبيثة من ربا يف املصارف وغريها 

من زنا ودعارة وشرب للخمور واستخدام للمخدرات، ونشر أنواع امليسـر والقمـار   
  .وحنو ذلك من األلعاب احملرمة



 ٣٨٢ 

كل ذلك من أجل نشر املكاسب احملرمـة يف اتمـع، فهـل تليـق هـذه األمـور       
  !ارم األخالق وحماسن العادات اليت تقوم على أساسها مرتبة التحسينيات؟مبك

  املشاركة يف الدميقراطية 
  وحتكيم الشرع على ضوء مقصد حفظ العقل

  مرتبة الضروريات*

قد بينت أنه قد شرع حلفظ العقل من حيث الوجود ما شرع حلفظ النفس مـن  
كما شرع حلفظه من حيث املنع حرمة تناول الغذاء الذي تتوقف عليه احلياة والعقل، 

املسكرات والعقوبة عليها، ومن املعلوم أن حترمي اخلمـر يف الشـريعة اإلسـالمية إمنـا     
شرع حفاظا على إبقاء امللكة العقلية لإلنسان يف املستوى الذي يتمكن صاحبها من 

بوبـة  إدراك ومتييز ما يقول وما يفعل، ولذلك شرع للحفاظ عليها ما يدرأ عنها الغي
العقلية، فمنع املسكرات وعاقب على تعاطيها، وقد جعـل اهللا العقـل مناطـا لكافـة     

  .األحكام، فلذلك كانت احملافظة على احلضور العقلي للمكلف قضية أساسية

إن املطلوب حلفظ العقل يف مرتبـة الضـروريات مـن حيـث الوجـود إحاطتـه       
العقيـدة، واملطلـوب    هـذه  إطار بالعقيدة الصحيحة، وتوفري اجلو املناسب النطالقه يف

حلفظ العقل يف مرتبة الضروريات من حيث املنع هو إبعاده عن الوقوع يف التأثريات 
  .الثالثة اليت ذكرا وما كان على شاكلتها

فهل مشاركة اإلسـالميني يف اـالس النيابيـة وهـم يف إطـار املراحـل السـتة        
  !ع؟املذكورة يوفر هذا احلفظ من حيث الوجود واملن

إن الدســتور الــذي يقســمون علــى احترامــه يكــرس إخضــاع عقــل املســلم 
للتأثريات املذكورة، ومبعىن آخر إن عقل املسلم يعرض إىل نوع جديد مـن اإلسـكار   

  :من الدستور الكوييت) ٣٥(حبكم القانون، ويف ظل الدستور، فمثال تقول املادة 

شـعائر األديـان طبقـا    حرية االعتقاد مطلقة، وحتمـي الدولـة حريـة القيـام ب    «
  .»للعادات املرعية، على أن ال خيل ذلك بالنظام العام أو ينايف اآلداب



 ٣٨٣ 

فإذا كان يسمح حسب هذه املادة لشذاذ اآلفاق، واملفترين على اهللا ورسـوله أن  
يستعلنوا بشعائرهم اإلحلادية، فكيف ال يؤدي ذلك إىل تلويث عقول املسلمني ـذه  

  .ئ الفاسدة واملذاهب اهلدامةالسموم القاتلة، واملباد

واألغرب من ذلك أن السماح هلؤالء بقول وفعل ما يريدون ومحايتـهم قانونيـا   
يكون مطلبا إسالميا، فقد ورد يف بيان إحدى احلركات اإلسالمية الشهرية صدر عنها 

يف البند الثالـث مـن    ١٩٨٥شباط  ٣: املوافق ١٤٠٥مجادى األوىل عام  ١٣بتاريخ 
  :رفوعة للحكومة السورية ما يلياملطالب امل

إعالن احلريات العامة وضمان حرية الـتفكري والتعـبري واحلقـوق السياسـية     «
جلميع املواطنني بدون متييز أو تفرقة أو استثناء، فإن مصادرة احلريات وحرمان شـعبنا  
منها حتت أي ذريعة إمنا هـي جرميـة كـربى تسـتهدف استئصـال األمـة مـن اجلـذور         

  .»عداء لقمة سائغةوتسليمها لأل

إن املواطنني املقصودين فـيهم نصـارى ويهـود ودروز وإمسـاعيليون ونصـرييون      
اإلسـالميون  هلـم  وفيهم بعثيون وقوميون وشيوعيون وغري ذلك، هؤالء مجيعا يطالـب  

الدميقراطيون بإعطاء حرية التفكري والتعبري واحلقوق السياسية، وليس ذلك فقط بل 
  !!وضماا هلم

ــا  ــاللةإذا مـ ــردى يف الضـ ــل تـ   جاهـ
ــابنوا  ــف اهللا مـ   يظنـــون أن لـــن ينسـ
ــة   ــدبؤس و حمنـ ــا بعـ ــيلقون بؤسـ   سـ

  

  فما عذر من يـأىب اهلـدى وهـو عـارف      
ــن ــت و لـ ــان يثبـ ــف اهللا البنيـ   ناسـ

ــاح  ــيش فيـ ــال العـ ــل فـ   وارف والظـ
  

وكم من الشباب املسلم قد احنرف عن دينه وركل بقدمه شريعة ربه بسبب مـا  
  .والطوائف واملذاهب واألحزاب من تسميم لعقله وقتل لفكرهقامت به هذه الفرق 

إنك ال تكاد تفتح صحيفة يومية إال وتقرأ فيها اإلعالنات عن احلفـالت الـيت   
يقيمهــا املغنــون مــن شــرق أو غــرب، واحلفــالت الراقصــة واملهرجــات املوســيقية  

  ...واملسرحيات اهلابطة واألفالم اجلنسية واملواقع اإلباحية



 ٣٨٤ 

إىل عقول املسلمني وهي تتغذى املوسيقى وتتعشى الرقص والدعارة، إن فانظر 
  .)١(هذه اللوثة أوشكت أن تفقد بعض املسلمني عقوهلم حقا

  :مرتبتا احلاجيات والتحسينات*

إنه بسبب تطبيق القـوانني الدسـتورية الـيت يقسـم النـواب علـى احترامهـا        
العبـادات إىل التلفـاز   انصرف كـثري مـن املسـلمني عـن الصـالة والقـرآن وبـاقي        

ــتالط يف الشــواطئ     ــة واالخ ــات اخلليع ــارح والترفيه ــات الرياضــية واملس واملباري
واملترتهات وغريها، فأصبحت قلوب كثري منهم ال تنتفع بالذكرى ألا قـد سـكرت   

  ].احلجر[ ] )٧٢(لَعمرك إِنهم لَفي سكْرتهِم يعمهونَ [: بدين اللهو واللعب

أعينهم ال تطيق رؤية احلق وال رؤية أهله وآذام ال حتتمل مساع كلمة وصارت 
وقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة ممـا تـدعونا إِلَيـه وفـي     [: نصح أو توجيه ولسان حاهلم يقول
ابجح نِكيبا ونِنيب نمو قْرا و٥فصلت [ ]َآذَانِن.[  

احلـائط، وسـاروا يف الشـوارع مســتهترين،    فضـرب هـؤالء بشـرع اهللا عـرض     
ورجعوا إىل بيوم متمطني، ولسان حال كثري منهم يرطن بلغة االنغماس يف التوافه 

  !والسخافات، أليس هذا سبب املشقة واحلرج على األمة اإلسالمية؟

  !أليس هذا متعارضا مع مكارم األخالق وحماسن الفضائل؟

 الدميقراطية لتحكيم الشريعة علـى  فهذا جانب بسيط من معارضة الدخول يف
  .)٢(ضوء مقصد حفظ العقل يف مرتبيت احلاجيات والتحسينات

                                     
  ١٢٦-١/١١٩اإلسالميون والسراب  - ١
  .١٢٩-١/١٢٧اإلسالميون والسراب انظر  - ٢



 ٣٨٥ 

  الدخول يف الدميقراطية 
  وحتكيم الشريعة على ضوء مقصد حفظ النسل

  مرتبة الضروريات*

ن اإلسالم شرع حلفظ النسل من حيث الوجـود النكـاح   أ لقد تقدم وأن ذكرت
وشرع حلفظها من حيث املنع حرمة الزنا ووضع احلـدود  وأحكام احلضانة والنفقات، 

  .عليها

من املعروف أن أغلبية األنظمة الدميقراطية ال تأخذ من الشريعة إال ما يتعلـق  
باألحوال الشخصية من نكاح وطالق وحضـانة وغـري ذلـك، وتتـرك مـا بقـي مـن        

مية أحكامها، والذي يأخذونه من أحكام األحوال الشخصـية مـن الشـريعة اإلسـال    
يكيفونه على هواهم، فيحذفون منه ما يشاؤون ويضيفون إليـه مـا يشـاؤون، وأخـريا     

ملسخ ما كان موجودا يف قوانني األحوال الشخصـية  " قانون األسرة"جاؤوا مبا يسمى 
  .من جزئيات موافقة للشرع اإلسالمي

حيث ساووا بني املرأة والرجل يف الطالق الذي جعلوه بيد القاضـي إذا طلبـه   
ة رأحد الزوجني، كما منعوا الزواج املبكر لريغموا الشـباب والفتيـات علـى الـدعا    

  ..والعهر، كما ألزموا الزوج إذا طلق بغرامات كثرية

لقد أدى ذلـك إىل قمـة الفسـاد األخالقـي والتفكـك االجتمـاعي يف الـدول        
لعـام  الدميقراطية، فحسب تقرير وكالة التحقيـق الفدراليـة يف الواليـات املتحـددة     

  .)١(»دقائق ٧م فإن جرمية اغتصاب تقع كل ١٩٨٤

كما تغتصب امرأة كل ربع ساعة يف أملانيا حسب العدد املسجل عند الشـرطة  
  .)٢(مرات ع أن يكون الرقم احلقيقي ضعفه مخسواليت تتوق

                                     
  ٢٥/٩/١٩٨٤الشرق األوسط  - ١
  ١٣٤: رسالة إىل حواء ص -٢



 ٣٨٦ 

وحسب التلفزيـون الفرنسـي فـإن حـوادث االغتصـاب يف فرنسـا تصـل إىل        
  .)١(»طفال ١٥طفال غري شرعي بني كل  حادث يف السنة، وان هناك ٢٢.٠٠٠

ويف إيطاليا على مقربة من الكنيسة يتبـادلون الزوجـات ويف جنـوب فرنسـا     «
يتبادلون الزوجات أيضا بصورة عاديـة، ويف مدينـة نيويـورك اآلمريكيـة بلـغ عـدد       

بغي، ويف آمريكا بلغ عدد الشركات اجلنسية اليت تتخـذ مـن املـرأة     ٢٥٠٠٠البغايا 
شركة جنسية ورحبت هذه الشركات مـن التجـارة    ٢٥٠ة ما يقرب من بضاعة رائج

  .)٢(»م١٩٧٢مليون دوالر عام  ٢٠باملرأة أكثر من 

قصـة مـدير مدرسـة كاثوليكيـة يف      ٢/٩/١٩٩٦ األملانية" فوكس"نشرت جملة و
واقعة، معظمهم من تالميذه، ومـن أمثلـة ذلـك     ٤٥أملانيا متهم باالعتداء اجلنسي يف 

ة جلأت إليه ملسـاعدا بعـد أن اغتصـبها أبوهـا، فكانـت مسـاعدته       سن ١٢تلميذة 
واغتصبها كما ثبت يف التحقيق أنه كـان يعتـدي علـى ابنـه جنسـيا منـذ سـنوات،        

  .)٣(سنوات ألفالم الدعارة ٦ويصور ابنته 

نبأ اعتقال رجل رابع من منظمة يف  ٢/٩/١٩٩٦ونشرت وكالة رويترز لألنباء 
رة مع األطفال، وقد ظهر يف التحقيق أن عدد ضـحاياه بلـغ   النمسا تنتج أفالم الدعا

  .)٤(عاما ١٣إىل  ٧فتاة عمرها ما بني  ٧٠أكثر من 

جاء يف جريدة القدس أن حكومة حزب العمال احلاكم يف بريطانيا فيها ثالثـة  
وزيـر  " رون ديفيـز "وزير الزراعة، و" نيك براون: "وزارء لوطيون شاذون جنسيا، وهم

: وزير الصناعة والتجارة، مث تضيف اجلريـدة فتقـول  " بيتر مانديلسون"شؤون ويلز، و
" كريس مسيـث "وتضم حكومة بلري عددا كبريا من الشواذ، من ضمنهم وزير الثقافة 

                                     
  ٩٣: املصدر السابق ص - ١
  ١١٤: واملرأة بني اجلاهلية واإلسالم ص ٦٣: انظر اإلسالم أوال لعويس ص - ٢
  .٢٤/٩/١٩٩٦بتاريخ ) ١٢١٨(جملة اتمع، العدد  - ٣
  .٢٣: املصدر السابق ص - ٤



 ٣٨٧ 

اليت كشفت العام " أنغيال إيغل"عاما، ووزيرة البيئة  ١١الذي كشف عن شذوذه قبل 
  .)١(ن شذوذهم اجلنسياملاضي أا سحاقية فيما أعلن أربعة نواب آخرين ع

وأما بشأن مقصد حفظ النسل من حيث املنع فقد شرع اإلسالم حد الزنا وهو 
الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحـد منهمـا   [: Iجلد البكر مائة وتغريبه عاما، قال 

نْ كُنتم تؤمنـونَ بِاللَّـه والْيـومِ الْـَآخرِ     مئَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِ
 نِنيمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيوإن كان حمصنا فـالرجم كمـا   ]النور[ ] )٢(و ،

  .ثبت يف السنة املطهرة

بـاحلق وأنـزل عليـه     rإن اهللا بعـث حممـدا   «: قال tفعن عمر بن اخلطاب 
الكتاب فكان مما أنزل اهللا آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجـم رسـول اهللا   

r واهللا ما جند آية الرجم : ورمجنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل
كتاب اهللا، فيضلون بترك فريضة أنزهلا اهللا، والرجم يف كتاب اهللا حـق علـى مـن     يف

  .)٢(»أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعترافزىن إذا 

وحنن لسنا من هواة الرجم، وال تتبع املرجومني، بل أقول إن هـذا احلـد أوجبـه    
  .فيجب اإلقرار به واإلذعان له مع التسليم ظاهرا وباطنا ذا األمر اإلهلي Iاهللا 

ا اليت أقسم اإلسالميون على احترامها فهل أقرت الدساتري والقوانني التابعة هل
  .ال: ذا احلد العظيم؟ اجلواب قطعا

من الدستور ) ٢(وقد تقدم قول املشرع الوضعي يف املذكرة التفسريية عند املادة 
بل إن يف النص ما يسمح مثال باألخـذ بـالقوانني اجلزائيـة احلديثـة مـع      «: الكوييت

  .»وجود احلدود يف الشريعة اإلسالمية

  مجـــة واملصـــائب ن املصـــائبومـــ
ــالعيس يف البيـــداء يقتلـــهاالظما     كـ

  

ــبيل      ــه سـ ــا إليـ ــدواء ومـ ــرب الـ   قـ
ــاء ــوق واملــ ــول  فــ ــا حممــ   ظهورهــ

  

                                     
  ٢٠: ص ١٩٩٨تشرين الثاين  ٩) ٢٩٥٤(ريدة القدس عدد ج - ١
  ).٦٨٣٠(البخاري  - ٢
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  املشاركة يف الدميقراطية 
  وحتكيم الشريعة على ضوء مقصد حفظ املال

  :الضروريات

إذا رشح اإلسالميون أنفسهم، فإم ال يسلكون طريق الفوز ببعض الكراسـي  
  !أنفقوا على محالت انتخابية بسخاء، وأبلوا يف إنفاقهم أحسن البالءإال إذا 

  :إن هذا املال الذي ينفق على احلمالت االنتخابية يوظف يف األمور التالية

إبراز املرشح وتزكيته والدعاية له من خالل محلـة إعالميـة مكثفـة تتنـاول      -١
نشر صوره وأقواله ومؤهالته ومآثره ووعوده االنتخابية املغرية، ويتم ذلك من خـالل  

  .الصحافة و االت واللوحات واملنشورات، وغريها من وسائل الدعاية

ده وتزيينـه وجتهيـز   اإلنفاق على املقـر االنتخـايب سـواء مـن حيـث إعـدا       -٢
اخلدمات فيه، أو من حيث إقامة الوالئم واحلفالت االنتخابيـة الـيت يصـرف عليهـا     
ببذخ مع ما يرافق ذلك من التنافس بني املترشحني علـى إعـداد أفضـل الوجبـات     
والسهرات املوسيقية اليت يدفع فيها للفرق املوسيقية من املال ما ال حيصـى يقينـا وال   

  .ستئجار أعداد كبرية من السيارات للقيام باملسريات االنتخابيةظنا، وبشراء أو ا

توظيف األجهزة احلديثـة يف الدعايـة االنتخابيـة، مبـا يف ذلـك اسـتعمال        -٣
الدوائر التلفزيونية املغلقة يف املقر االنتخايب ليوصل املترشح صوته وصورته إىل مجيع 

أمـا اسـتعمال الكمبيـوتر    . يهزائري مقره من خالل اللوحات والسماعات املبثوثة ف
وغريه من األجهزة فبات أمرا طبيعيا، هذا فضال عن األجهزة التقليديـة كاملسـجالت   

  .والفيديو والكامريات وغريها

شراء األصوات االنتخابيـة مـن خـالل نشـاط العمـالء السـري، وذلـك         -٤
حيتـدم  لتجميع أكرب عدد ممكن من الناخبني، ويرتفع سعر الصوت االنتخـايب عنـدما   

بني املترشحني وتكثر العروض على الصوت الواحد مما جيعل املسألة شبيهة  الصراع
  .باملزاد العلين



 ٣٨٩ 

عقد الصفقات السرية بني املترشـحني وذلـك بتنـازل بعضـهم للـبعض       -٥
  .اآلخر مقابل مبالغ مرتفعة جدا، وأحيانا خيالية

٦- الت والقبائـل لتقـدمي   انيب العلين واملستور الذي تقوم به العائاإلنفاق ا
  .الدعم اإلعالمي للمرشح املنتسب إليها

تقدمي اخلدمات املالية وغريها للناخبني لضمان احلصـول علـى أصـوام     -٧
ومن املعتاد أن يستبق املرشح موعد االنتخابات فيؤدي هـذه اخلـدمات قبـل ترشـيح     

  .نفسه وهذا نوع من شراء األصوات اخلفي

الالئـق سـواء خـالل فتـرة     " حضـوره املـايل  "از حمافظة املرشـح علـى إبـر    -٨
  .االنتخابات أو بعدها، وذلك استعدادا لالنتخابات القادمة

فتلك بعض األمور اليت ينفق من خالهلا املال بإسراف وبـذخ أثنـاء احلمـالت    
االنتخابية وعند التحقيق يعلم متامـا أن هـذا املـال الطائـل لـو أنفـق علـى فقـراء         

  .معظمهماملسلمني الستغىن 

نفاق، لكن ذلك مقيد بالطريقة الشـرعية مـن   صحيح أن الدعوة حباجة إىل اإل
جهة، وسالمة املنهج الذي يكون اإلنفاق مـن خاللـه مـن جهـة أخـرى، فاإلسـراف       

: Iوالتبذير وإظهار األة واخليالء والتباهي كل هذه املظـاهر خمالفـة للشـرع قـال     
: Iوقـال  ] اإلسراء[ ]الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطنيِ إِنَّ) ٢٦(ولَا تبذِّر تبذيرا [
]  نيـرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنسلَا تاألنعـام [ ] )١٤١(و [  وقـالI :]  إِذَا ينالَّـذو

  .]٦٧الفرقان [ ]وكَانَ بين ذَلك قَواما أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا

فقـد بينـت فسـاده     هوأما املنهج الدميقراطي الذي يكون هذا اإلنفاق من خالل
  .وبطالن منطلقاته وأسسه

ــه     ــري باب ــن غ ــر م ــت األم ــا أتي   إذا م
 

ــى     ــه مرتق ــرى في ــىت ال ت ــعب، ح تص  

 

  وإن الــذي يصــطاده الفــخ إن عــىت     
 

  وأضيقا   أعىت  الفخ  كان  الفخ على  
  



 ٣٩٠ 

املال على مستوى الضروريات عند سـلوك  هذا من حيث تضييع مقصد حفظ 
  .سبيل الدخول للمجلس الربملاين

بقي أن أشري إىل أن تضييع هذا املقصد بعد دخول الس النيايب واملشـاركة يف  
  .أعماله أشد وأعظم

فقد بينت سابقا أنه شرع حلفظ املـال علـى مسـتوى الضـروريات مـن حيـث       
  .ني الناسالوجود أصل املعامالت املالية املختلفة ب

هذه املعامالت وضع هلـا الشـارع معـامل وحـد هلـا حـدودا حبيـث أن مصـلحة         
  .املسلمني تتحقق من خالل االسترشاد ا والتقيد بشروطها وضوابطها

احلـدود   ويضيع جزء من هذه املصلحة أو تضيع كلها حبسب ما ينتهك من هذه
  .من هذه املعامل والضوابط وبقدر ما يتجاهل

عات اليت جاء ا اإلسالم ال تقر ا الدساتري الدميقراطية، وهي إن هذه التشري
  .وإن وافقت شرع اهللا أحيانا فذلك جمرد مصادفة

إخل مـع أن  .. لقد أباحوا القمار وامليسر والغش واخلداع والغرر واخليانة والربا
اإلسالم حرم كل ذلك كما ضربوا عـرض احلـائط بكـثري مـن الشـروط األساسـية       

  ...ملعتربة واألسباب املؤثرةواملوانع ا

وكل ذلـك مـا كـان    «: وقد تقدم يف املذكرة التفسريية عند املادة الثانية ما نصه
إذ مقتضى هذا  "والشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع": ليستقيم لو قال

مما قـد يوقـع    ،النص عدم جواز األخذ عن مصدر آخر أي أمر واجهته الشريعة حبكم
يف حرج بالغ إذا محلته الضروريات العملية على التمهل يف التزام رأي الفقه املشرع 

الشــرعي يف بعــض األمــور وخباصــة يف مثــل نظــم الشــركات والتــأمني والبنــوك  
  .)١(»والقروض واحلدود وما إليها

                                     
  ١٤٧-١/١٤٠انظر اإلسالميون والسراب  - ١
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  عود على بدء

وقد قلت إن الشارع قد شرع حلفظ املال من حيث املنع حتـرمي السـرقة وإقامـة    
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جـزاًء بِمـا كَسـبا    [: Iاحلد على السارق قال 

 يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه نكَالًا ماملائدة[ ] )٣٨(ن.[  

املنبثقة عنه ال تأخذ حبد السرقة، وتقدم قريبـا يف املـذكرة    إن الدستور والقوانني
التفسريية إلغاء احلدود الشرعية لدعواهم أن روح العصر قد تقدمت، فهـذه احلـدود   

  .عندهم رجعية وتأخر ووحشية تتناىف وحقوق اإلنسان واملواثيق الدولية

، مث أيضـا  فهذا كما ترى معارضة لشرع اهللا وحتد هللا ورسوله ومشاعر املسلمني
مهمـا   Iفإنه من الوجهة الشرعية ال جيوز أبدا الرضا بأي أحكام بديلة لتشريع اهللا 

كان مصدرها وحتت أي مسمى كان األخذ ا، وال جيوز ألي أحد كائنا مـن كـان أن   
  .يلغي أحكام الشريعة أو يعطلها أو يأخذ بعضها ويترك بعضا

مـن املـإل احلـاكم ولكـن      وليس من الغريب أن يقوم بـذلك أعـداء اإلسـالم   
الغريــب أن يلتــزم اإلســالميون الــدميقراطيون ــذه القــوانني بــل يقســمون علــى 

  .احترامها

  :مرتبتا احلاجيات والتحسينيات*

لقد بينت أن املشرع الوضعي مل يراع يف دستوره األحكام املالية وفـق الشـريعة   
حفـظ املـال يف   اإلسالمية على مستوى الضـروريات، ولـذلك فـإن انتـهاك مقصـد      

ــى مســتوى     ــه عل ــي النتهاك ــداد طبيع ــو امت ــينيات ه ــات والتحس مســتويي احلاجي
  :الضروريات فمن ذلك

  القروض اليت تقدمها الدولة ألفرادها بالفائدة الربوية -

  قوانني اإلجارة اليت تشرعها الدولة لصاحل فئة معينة -

  احلواالت واملضاربات املالية اليت تتم يف إطار ربوي -
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  لتأميم، وهو قيام الدولة بانتهاب أموال وممتلكات بعض الناس بالباطلا -

  احتكار الدولة لكثري من املنتجات والصناعات باسم القطاع العام -

مفاضلة الدولة بني فئات الشعب يف املنح املاليـة وفقـا لالنتمـاء احلـزيب أو      -
  القبلي

خلمور وغريهـا مـن   عدم ممانعة معظم الـدول الدميقراطيـة مـن املتـاجرة بـا      -
  اخلبائث

تبين الدولة لتشييد وافتتاح املرافق الترفيهية علـى غـري الطريقـة الشـرعية      -
  وذلك باستعمال املال العام

وهكذا يتبني أنه يف ظل الدستور الوضعي ال تلىب مصاحل الناس على مسـتويي  
  .فة للشرعاحلاجيات والتحسينيات بالطريقة الشرعية وإمنا بالطريقة الوضعية املخال

فكيف يقبل اإلسالميون هذا الدستور ويتعاملون معه على ضوء املراحل الستة 
  .اليت تقدم ذكرها

فتبني من خالل الكالم على مقصد حفظ املـال أن الوسـيلة املختـار مـن قبـل      
بعض اإلسالميني لتحكيم الشريعة اإلسالمية من خالل املشاركة يف الـس النيـايب   

  :متر من نفقني مظلمني

  املوافقة على الواقع احلايل للدستور: األول

إنفاق املال على وجه غري مشروع، فضال عما فيه مـن تبـذير وإسـراف    : الثاين
  .)١(منهي عنه شرعا
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  :وفيه

  أنواع الفساد يف النظام الدميقراطي -

  

  الدميقراطيوبيان استحالة إصالحه من خالل النظام  -
  

  :أنواع الفساد يف النظام الدميقراطي* 
إن أول ما يلفت النظر أن الفساد قد استشرى يف كل أو معظم مرافق األنظمة 
الدميقراطية يف العامل اإلسالمي، ولست منفرا وال معسرا، لكننا بصدد قضية مهمـة ال  

  .تنفع فيها اامالت

  :هذه األنظمة فيما يلي منيه الفساد وميكن تلخيص ما تسرب إل

  :الفساد العقدي - ١
، rإن أساس عقيدة التوحيـد شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللا      

  .أي ال معبود حبق إال اهللا: ومعىن ال إله إال اهللا

  .أي هو رسوله املبلغ عنه أمره ويه وهو الواجب االتباع: وأن حممدا رسول اهللا

  :بالنسبة للنظام احلاكم هو معىن تعلق هذا الكالمو

  .اإلقرار بالعبودية هللا وحده وأنه هو اإلله املشرع وحده -١
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  .التحاكم إىل شرع اهللا وحده والكفر مبا عداه الذي هو جاهلية وطاغوت -٢

  .االستسالم واالنقياد التام حلكم اهللا يف كل شيء -٣

  :ة على ذلكأما النظم الدميقراطية فهي على النقيض من ذلك وإليك أمثل

تقرر دساتري الدول الدميقراطية أن الشعب هو مصدر كل السلطات سواء  -١
  .أكانت تشريعية أم قضائية أم تنفيذية

  :من الدستور املوريتاين) ٢(ففي املادة 

الشعب هو مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب الـذي ميارسـها   «
  اهـ. »االستفتاءعن طريق ممثليه املنتخبني وبواسطة 

  .»يتوىل جملس الشعب سلطة التشريع«: من الدستور املصري) ٨٦(ويف املادة 

تناط السلطة التشريعية بامللك وجملس «: من الدستور األردين) ٢٥(ويف املادة 
  .»األمة

السـلطة التشـريعية يتوالهـا األمـري     «من الدسـتور الكـوييت   ) ٥١(ويف املادة 
  .»وجملس األمة وفقا للدستور

للدستور يترك بصماته على مواد كثرية منه ) العلماين(إن الطابع الالديين  -٢
وهي ال ختفى على أحد، فمثال مل تشترط الدساتري اإلسـالم يف النـواب والـوزراء ممـا     

  .أدى إىل وجود نواب مرتدين وشيوعيني ويهود ونصارى يف دول إسالمية

ق لكـل مـواطن موريتـاين متمتـع     حي«: من الدستور املوريتاين) ٤٧(ففي املادة 
حبقوقه املدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره ال يقل عـن مخـس وعشـرين    

  .»سنة) ٣٥(سنة أو يف جملس الشيوخ إذا كان عمره ال يقل عن مخس وثالثني ) ٢٥(

  :يشترط يف عضو جملس األمة«: من الدستور الكوييت ما يلي) ٨٢(ويف املادة 

  .ييت اجلنسية بصفة أصلية وفقا للقانونأن يكون كو -أ



 ٣٩٥ 

  .أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون االنتخاب -ب

  .أن ال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثني سنة ميالدية -ج

  .»أن جييد قراءة اللغة العربية وكتابتها -د

يشـترط فـيمن يتـوىل الـوزارة     «: من الدستور مـا يلـي  ) ١٢٥(وورد يف املادة 
  .»من هذا الدستور) ٨٢(املنصوص عليها يف املادة الشروط 

  .فالحظ أم مل يشترطوا يف النواب وال الوزراء اإلسالم أحرى العدالة

ولَا تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هذَا حلَالٌ وهذَا حـرامI :]  قال  -٣
 ] )١١٦(الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحـونَ  لتفْتروا علَى اللَّه الْكَذب إِنَّ 

  ].النحل[

  :من الدستور ما يلي) ١٨١(ورد يف املادة 

ال جيوز تعطيل أي حكم من أحكـام هـذا الدسـتور إال أثنـاء قيـام األحكـام       «
  .»العرفية يف احلدود اليت بينها القانون

  :تاينمن الدستور املوري) ٨٧(ويف املادة 

ال يقبل أي طعن يف قـرارات الـس الدسـتوري وهـي ملزمـة للسـلطات       .. «
  .»العمومية ومجيع السلطات اإلدارية والقضائية

لقد جعل املشرع الوضعي قراراته وأحكامه يف حمل التقديس، واعتـرب أحكامـه   
  .نافذة ال جيوز تعطيلها وال يقبل الطعن فيها

 وحرموا تعطيل تشـريعهم الوضـعي،   فكيف أجازوا ألنفسهم تعطيل شرع اهللا
  .إمنا القدسية للدستور الوضعي البشري Iإن هذا يعين أنه ال قدسية لشرع اهللا 

إن تعطيل شريعة اهللا هو تعطيل سعادة البشرية وظلم اجلـنس اإلنسـاين وقهـر    
  .للروح وإذالل للنفوس وإفساد للقلوب



 ٣٩٦ 

  :قديس رئيس الدولة -٤

األمري رئيس الدولة وذاته مصونة ال «: ور الكوييتمن الدست) ٥٤(ورد يف املادة 
  .»متس

انظر كيف وفر الدستور احلماية لرئيس الدولـة واعتـرب ذاتـه مصـونة ال متـس      
بسوء، ولكن ماذا بشأن الذين ميسون الذات اإلهلية، إما سب أو شـتم اهللا تعـاىل اهللا   

ة التعـبري وحريـة   ، إم حمميون دستوريا حتـت شـعار حريـ   !!؟عما يقولون علوا كبريا
  كما تقدم... وسائل اإلعالم

وباهللا عليكم قولوا يل أليس تعطيل إنفاذ شرع اهللا وهو احلاكم السميع البصري 
  !!ميس الذات اإلهلية؟ األمساء احلسىن والصفات العلى،العليم الذي له 

علمه مبا حيتاج إليه خلقـه  ة وإحاط Iإنه ميسها، إذ مضمونه تنقيص لكمال اهللا 
  .هو نافع هلم وهو ضار م وما

فبئس ما انتهى إليه املشرع الوضعي من نتائج مشينة وخمزية ال تعـود عليـه إال   
  .بالذل والعار وعلى من وافقه واتبع دستوره بالويل والبوار

مما تنبغي اإلشارة إليه والتأكيد عليه أن العقيدة اإلسالمية وحدة متكاملـة غـري   
ال، وإذا كان هناك من ينادي باإلصالح التـدرجيي فـإن   قابلة للتجزئة حبال من األحو

  .ذلك ال يصح أبدا بالنسبة للعقيدة

ول أو الرد، ولـيس  بفالعقيدة اإلسالمية غري قابلة للتفاوض عليها من حيث الق
هناك حلول وسط بشأا تتوصل إليها األطراف املختلفة، فال لقاء يف شـأن العقيـدة   

  .وال أنصاف حلول تقبل ذا الشأنيف منتصف الطريق مع رافضيها، 

إن شعار اإلصالح حسب االستطاعة الذي يطرحه بعـض اإلسـالميني تربيـرا    
ملشاركتهم يف الدميقراطية ال جيوز بشأن العقيدة أبدا، بـل الصـواب أن يرفـع شـعار     

  ".العقيدة أوال"

  واعلـــم بـــأن طريـــق احلـــق منفـــرد 
  

ــراد     ــق أفـ ــق احلـ ــالكون طريـ   والسـ
  



 ٣٩٧ 

  :الفساد اإلداري - ٢
ابتداء ال بد من اإلشارة إىل أن اإلدارة هي العمود الفقري يف أجهـزة أي دولـة،   

  .لذا فإن فسادها هو قصم لظهر هذه األجهزة واملؤسسات

إن العنصر األول يف اإلدارة هو اإلنسان، فإذا أحسـن اختيـار اإلنسـان املالئـم     
  .يف هذا االجتاه لذلك العمل كانت هذه هي أوىل اخلطوات السليمة

والعنصر الثاين القوانني اإلدارية فإن كانت صحيحة ومالئمة فإن اإلدارة تكون 
  .ناجحة بإذن اهللا

  !فكيف يا ترى كانت نظرة الدستور هلذين العاملني؟

ومعىن » نظام احلكم يف الكويت دميقراطي«: من الدستور الكوييت) ١(يف املادة 
ام حكمه وإدارته التقيد بالنظام اإلسالمي لقوانينه هذا أن الدستور قد استبعد يف نظ
  .وأنظمته وقرر أن نظامه دميقراطي

يف تطبيق النظـام اإلداري أي أنـه يسـتبعد تقييـد أن يكـون      " دميقراطي"ومعىن 
القائمون على تنفيذه مسلمني، لذلك جتد أعدادا كـبرية مـن املرتـدين والعلمـانيني     

ريهم من امللل قد تسنموا مواقع مرموقة يف السـلم  وغ... والبعثيني واليهود والنصارى
  .الوظيفي يف كثري من أجهزة هذه الدول

الناس «: من الدستور الكوييت) ٢٩(والدستور هو الذي شرع ذلك ففي املادة 
سواسية يف الكرامة اإلنسانية، وهم متساوون لدى القانون يف احلقوق والواجبـات ال  

  .»أو األصل أو اللغة أو الدينمتييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس 

املهـام   دحيـق لكافـة املـواطنني تقلـ    «: من الدستور املوريتـاين ) ١٢(ويف املادة 
  .»والوظائف العمومية دون شروط أخرى

ولو افترضنا أن القوانني اإلدارية اليت حتكم أجهزة الدولة كانـت علـى أعـدل    
مث بثثنـا أمثـال هـذه     وأسلم ما ميكن من حيـث انبعاثهـا مـن الشـريعة اإلسـالمية،     



 ٣٩٨ 

احلثاالت بني صفوف من يقوم على تطبيقها لكان هذا كافيا إلبطـال مفعوهلـا ومنـع    
  .تأثريها

إن هؤالء اإلسالميني الدميقراطيني حيرثون يف غري أرضهم، ويريدون أن يزرعـوا  
خنيال يف وسط ماء البحر، فليس هذا الس النيايب هـو تلـك األرض الصـاحلة هلـذه     

والتصورات اإلسالمية النقية، وهذا البحر اهلائج املائج وهو حبر الدميقراطية  املفاهيم
  .وألوان الرطب رواأللعاب االنتخابية، ال يصلح لزراعة الشريعة ذات الثم

ــيجه   ــي إال وشـ ــت اخلطـ ــل ينبـ   وهـ
  

ــل    ــها النخــ ــرس إال يف منابتــ   وتغــ
  

  :الفساد القضائي - ٣
أَنزلَ اللَّـه ولَـا تتبِـع أَهـواَءهم واحـذَرهم أَنْ       وأَن احكُم بينهم بِما[: Iقال 

كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكنفْت٤٩املائدة [ ]ي.[  

ومعلــوم أن القضــاء ال يتحــاكم إىل شــرع اهللا يف النظــام الــدميقراطي بــل إىل 
  .القانون الوضعي

القانون هو التعبري األعلـى عـن إرادة   «: من الدستور املوريتاين) ٤(ففي املادة 
  .»الشعب وجيب أن خيضع له اجلميع

  .»ال خيضع القاضي إال للقانون«: منه) ٩٠(ويف املادة 

فانظر كيف بني الدستور وجوب خضوع اجلميع واستسالمهم للقـانون، وبـني   
  .وإمنا هو التعبري األعلى عن إرادة الشعب Iأن القانون ليس هو شرع اهللا 

، rالعدل هو فيما قضى اهللا به وبينه يف كتابه أو فيما قضـى بـه رسـول اهللا    إن 
  .فكل حكم بغري ما أنزل اهللا فهو ظلم وجور بال شك

لع على الصحف اليومية يف الدول الدميقراطية سيهوله التجاهـل  وإن الذي يطَّ
و فيما يعرض من جـرائم سـواء يف قضـايا السـرقة أو الزنـا أ      Iالتام ألحكام اهللا 



 ٣٩٩ 

القتل أو شرب اخلمر أو القذف أو غريها، وحيق له بعد ذلـك أن يعجـب كيـف أن    
  .!!!»دين الدولة هو اإلسالم«: هذه الدول تقرر يف دستورها أن

ساعد على تفاقم خمتلف أنـواع   Iإن إعراض القضاء عن األخذ بأحكام اهللا 
  .اك احلرماتاجلرائم وخاصة فيما يتعلق بالسطو املسلح واالغتصاب والقتل وانته

وإذا قلنا إن اجلرائم قـد تفاقمـت فهـذا يعـين أن األمـن فيمـا خيـص األسـرة         
  !!وممتلكاا واملال العام قد دد

مث إن هذه األحكـام الوضـعية ال جيـرؤ أحـد علـى االحتجـاج عليهـا أو عـدم         
اخلضوع هلا، وذلك ألا حمروسة بالضمانات الدسـتورية، الـيت جتعـل كـل حمـتج أو      

حمل املساءلة والعقوبة الرادعة، كيف ال وذلك احملتج أو الرافض هلا يكـون   رافض هلا
بفعله هذا قد عرقل سري العدالة املدعاة واليت يراها الدسـتور وقـد وضـحت ذلـك     

تتـوىل النيابـة العامـة الـدعوى     «: من الدستور الكوييت والـيت نصـها  ) ١٦٧(املادة 
القضائي وتسـهر علـى تطبيـق     العمومية باسم اتمع وتشرف على شؤون الضبط
  .»القوانني اجلزائية ومالحقة املذنبني وتنفيذ األحكام

 ،فالـدعوى العموميـة تتوالهـا النيابـة باسـم اتمـع ولـيس باسـم الشـريعة         
  .والسلطة جبيشها وشرطتها وخمابراا تسهر على تنفيذ القوانني اجلزائية الوضعية

ميون املشـاركون يف الدميقراطيـة أن   هذا الفساد يف القضاء، هل يستطيع اإلسال
يقضوا عليه وأن يعيدوا األمر إىل نصابه فتحل أحكام اهللا تعاىل حمـل أحكـام البشـر    

  القاصرين؟

ولكـن ذلـك غـري متيسـر مـن خـالل املشـاركة يف اللعبـة         !! ليتهم يستطيعون
  .الدميقراطية

  :الفساد اإلعالمي - ٤
ن الفساد قد دب يف مجيـع األجهـزة   إنه حبر ال تدرك سواحله وال تبلغ أعماقه، إ

اإلذاعـة، القنـوات التلفزيونيـة، وشـبكة املعلومـات الدوليـة       : اإلعالمية بال اسـتثناء 



 ٤٠٠ 

إخل وقد فتح الدستور باب الفساد ... جرائد وصحف: والصحافة املكتوبة) اإلنترنت(
  .هلذه األجهزة اإلعالمية

البحث العلمي مكفولة حرية الرأي و«: من الدستور الكوييت) ٣٦(ففي املادة 
ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غريمها وذلـك وفقـا   

  .»للشروط واألوضاع اليت بينها القانون

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشـروط  «: منه) ٣٧(ويف املادة 
  .»واألوضاع اليت يبينها القانون

ة هي اليت تقـوم بصـياغة الـرأي العـام وال أدل علـى      إن وسائل اإلعالم املتنوع
ذلك مما قامت وتقوم به وسائل اإلعالم اآلن بكافة أنواعها من توجيـه ألـوان التـهم    
الباطلة لتشوه دعوة اإلسالميني والطعن يف اإلسـالم بشـكل سـافر أحيانـا وبشـكل      

وذلـك ملـا    مبطن أحيانا، ولقد أعطيت هذه الوسائل الضوء األخضر يف هذا االجتـاه 
أصبح واضحا أن التيار اإلسالمي بـدأ يسـيطر علـى السـاحة الشـعبية بقطاعاـا       
املختلفة، مما أعطى انطباعا بأن التـوازن قـد أصـبح خمـتال لصـاحل التيـار اإلسـالمي        
فاستخدم املأل هذه الوسائل يف االجتاه املضاد، مما أدى إىل احنسار للتيار اإلسـالمي يف  

  .يت التيارات األخرىاألوساط الشعبية وقو

مث لو افترضنا أن اإلسالميني جنحوا بتغري هاتني املادتني على أحسن مـا ميكـن   
  !صياغته من نص وفق الشريعة اإلسالمية فماذا بعد؟

جمرد نصوص جامدة مسطرة على الورق بل هـو باإلضـافة    إن اإلعالم ليس هو
يري هـاتني املـادتني أن   إىل ذلك أشخاص وإدارات وأجهزة، فإذا كان املقصود من تغـ 

يكون اإلعالم إسالميا، فمعـىن هـذا إحـداث انقـالب يف كافـة األجهـزة اإلعالميـة        
  .وإداراا وأشخاصها

فالصحافة جيب أن تلغى منها األقالم احلاقدة على اإلسالم، وهذا معناه تسـريح  
 أكثر هيئات التحرير هلذه الصحف وطواقم القنوات وإحالل إسـالميني بـدال منـهم،   



 ٤٠١ 

ويستتبع ذلك تسريح معظم العاملني يف هذه املؤسسات اإلعالميني مـن العلمـانيني   
  .والقوميني وأصحاب الفكر املنحرف

ومثل ذلك يقال يف اإلذاعـة والتلفزيـون واملسـرح واـالت ووسـائل النشـر       
والطباعة ومثل هذه التغريات غري ممكنة أبدا يف هذه األنظمـة الدميقراطيـة احلاكمـة،    

ون باملستطاع التخيل أن يتم ذلك يف أجهزة اإلعالم مثال دون أن يكون هـذا  ولن يك
  .األمر عاما يف مجيع أجهزة الدولة

ومعىن ذلك أن احلركة اإلسالمية ينبغي أن تكون يف موقع من يقدم البديل هلـذه  
ا، فليست القضية هي جمرد تغيري نصوص بإضافات أو حبذف، وإن األنظمة املهترئة إذً

يري النصوص يعد حبد ذاته خطوة إىل األمام إال أنه حـىت هـذه اخلطـوة باتـت     كان تغ
  .متعذرة

  :الفساد االقتصادي - ٥
معلوم أن اقتصاد الـدول الدميقراطيـة خاضـع يف حركتـه للنظريـة الرأمساليـة       
ــى املصــارف    ــة عل ــة واهليمن ــا وتأســيس الشــركات االحتكاري ــى الرب القائمــة عل

  .وامة االقتصاد العاملي اخلاضع للسيطرة اليهوديةواملؤسسات املالية يف إطار د

إن منشأ الفسـاد االقتصـادي يف الـبالد اإلسـالمية كـامن يف اسـتبعاد النظـرة        
  .اإلسالمية لدورة رأس املال وتوزيعه واالستعاضة عنها بالنظرة الرأمسالية العلمانية

وبتحرمي السيطرة إن إزالة هذا الفساد ال يتم إال باإلقرار الفعلي بتحرمي الربا 
االحتكارية لرأس املال وبتحويل املصارف وشركات التأمني إىل مصارف وشـركات  
إسالمية، وبتغيري قوانني الشـركات واملؤسسـات احلاليـة كمـا سـيعين تصـفية هـذه        

  .املصارف واملؤسسات والشركات من العناصر املعادية لإلسالم

وزيعها على مصـارفها الـيت   كما ال بد من التزام الدولة بتحصيل الزكوات وت
  .حددها الشرع اإلسالمي



 ٤٠٢ 

وإن من أهم اإلصالحات يف اال االقتصادي هو التوزيع العادل للثـروة بـني   
املسلمني مبا يكافئ جهودهم وكفاءام العلمية والعملية وليس على أساس االنتماء 

  .العائلي أو القبلي كما هو حاصل اآلن يف كثري من البلدان اإلسالمية

  !ماذا عسى اإلسالميون يف االس النيابية فاعلني؟

  !هل سيتمكنون من إقرار حترمي الربا الذي حرمه اهللا وأحله املأل؟

مصـارفها   م الدولـة بتحصـيل الزكـاة وتوزيعهـا يف    وهل سيتمكنون مـن إلـزا  
  !الشرعية؟

وهل سيتمكنون من إعادة احلقـوق املاليـة إىل أصـحاا مبـا يعيـد البسـمة إىل       
  !الوجوه العابسة ويرضي رب األرض والسماء؟

صـارف واملؤسسـات   وهل سيتمكنون من إعادة صـياغة قـوانني الشـركات وامل   
  حقق العدل وتعم املساواة؟صياغة إسالمية ليت

وهل سيتمكنون من إلغاء الفوارق املالية بني الفئة احلاكمة وغريها حبيث تلغى 
  ؟؟؟؟...وهل... وهل! تلك االمتيازات اجلائرة؟

  !مث ماذا بشأن األموال اليت در وتبذر فيما ال طائل حتته إال الفساد واإلفساد؟

شأن الودائع املالية اهلائلـة الـيت تـودع يف مصـارف اليهـود يف آمريكـا       بوماذا 
  !وأوروبا؟

وماذا بشأن املساعدات املالية الضـخمة الـيت تقـدم للـدول الـيت يقتـل فيهـا        
  .يرفضون العبودية للطواغيتاملسلمون ال لشيء إال ألم 

مث إننا بعد ذلك نتساءل هل يتم هذا اإلصالح بتسطري قوانني وكتابة مجل على 
  !الورق؟

ىن االقتصادية هي األساس الذي تقوم عليه هذه األنظمةإن هذه الب.  



 ٤٠٣ 

وإن تقويضها هو تقويض ألساسيات هذه األنظمة فهل سـيبقى املـأل متفرجـا    
  كال وألف ال! اث بنيانه؟على تقويض أساساته واجتث

ولست أريد هنا تثبيط اإلسالميني عن بذل اجلهد لفعل ما يستطيعون ولكـنين  
أسلط الضوء على طبيعـة هـذه املعركـة وأـا ليسـت معركـة شـعارات واسـتدرار         

  .عواطف واستجاشة مشاعر

وإن القضية بالنسبة لألنظمة الدميقراطية احلاكمة قضية حياة أو مـوت فلـيكن   
  .هوما ومعلوما لئال تضيع اجلهود سدى وتتطاير املبذوالت هباء منثوراهذا مف

  :الفساد الثقايف والفكري والتوجيهي - ٦
عات وتراكم احملصالت التعليمية، وإذا اعتربنا الثقافة هي جممل املعارف واملطال

الفكر هو جممل التوجهات االعتقاديـة الـيت تصـوغ طريـق الـتفكري واحلكـم علـى        
  .فياا عقديا فإن التوجيه هو املنحى احلركي هلذين اإلطاريناألشياء وخل

  :وميكن أن نلخص وسائل ذلك فيما يلي

مناهج التربية والتعليم ابتداء من مسـتوى الروضـة مـرورا باالبتـدائي مث      -١
املتوسط مث الثانوي وانتهاء باجلامعة بكافة ختصصاا وفروعهـا وشـهاداا العلميـة    

  .املختلفة

فة بكافة لغاا وخمتلف توجهاـا السياسـية والثقافيـة والفكريـة     الصحا -٢
  .واالقتصادية واالجتماعية أو غري ذلك حملية أو مستوردة

  .الرائي بكافة قنواته واإلذاعة مبختلف موجاا -٣

  .األشرطة سواء الكاسيت أو الفيديو -٤

  .السينما واملسرح -٥

  .املتاحف -٦



 ٤٠٤ 

  .أو الثقافة أو املنتوجات أو غريها املعارض سواء أللوان الفن -٧

  .الكتب جبميع توجهاا -٨

  .األحزاب واجلمعيات املعلنة والغري معلنة -٩

  .املكتبات ودور النشر والطباعة -١٠

األندية الرياضية ومراكز الشباب واألنديـة الصـيفية واحلـدائق العامـة      -١١
  إخل... وحدائق األطفال

  .ألوان الثقافة والفكر على عموم الناسهذه هي النوافذ اليت تطل منها 

  :وإليك جوانب الفساد يف هذه األمور اليت ذكرت

تشويه صورة العقيدة الصحيحة مع بث العقائد العلمانيـة ذات املفـاهيم    -١
  .القومية والوطنية

  .والطاعة هلا )١(تأليه رموز األنظمة احلاكمة وأداء طقوس الوالء -٢

وبواعـث اجلهـاد وتعكـري الصـورة الناصـعة      تشـويه التـاريخ اإلسـالمي     -٣
  .للحضارة اإلسالمية

تعظيم الشخصيات غري اإلسالمية وربط قلوب الناشئة واملثقفني بآثارهم  -٤
  ...السياسية والفلسفية والرياضية والفنية

انسياق عموم الناس يف تبين الطروحات الغربيـة الغريبـة علـى اإلسـالم      -٥
  .ميينية كانت أم يسارية

  .ييع شخصية املسلم وجعله يعيش بغري هدف حمدد وال غاية منشودةمت -٦

                                     
  .كتحية العلم والنشيد الوطين وتعييش الرئيس وتعليق صوره فوق رأس كل موظف - ١



 ٤٠٥ 

احنالل شنيع يف األخالق انعكس على كثري من املسلمني بطريقة جعلتـهم   -٧
  .يشعرون أن اإلسالم يشكل قيدا على حركام وتصرفام

  .انتشار اجلرمية بشكل مذهل وشيوع ألوان الفساد يف كل مناحي احلياة -٨

  .وشيوع األنانية وفقدان روابط احملبة وتفكك أواصر اإلخاء حب الذات -٩

مـوت روح اجلهـاد يف ســبيل اهللا وقتـل دوافـع الفــداء واخلضـوع للــذل       -١٠
  .واهلوان

وحتلق به يف أجـواء   مية اليت ترتفع بالكيان اإلنسايناحتقار القيم اإلسال -١١
  .الفضيلة والتقوى

تشرت الرشوة والسرقة والثـراء غـري   فان "الغاية تربر الوسيلة"نشر مبدإ  -١٢
  .املشروع

إغراق اتمع باملاديـة ممـا يـؤدي إىل اخلـواء الروحـي ويزيـد معـدالت         -١٣
  .االنتحار

تلك بعض ألوان الفساد اليت ب من نوافذ الثقافة والفكر اليت سيطر عليها 
أن ـب  العلمانيون حتت غطاء الدميقراطية، مث إن كل نافذة من تلك النوافـذ ميكـن   

  .منها كل تلك املفاسد أو بعضها

إن حجم هذا الفساد يفوق مجيع النصوص الدستورية والقوالب القانونية، إنه 
سرطان انتشر يف األمة من أقصاها إىل أقصاها، فال يفيـد يف عالجـه الترقيـع ولـف     

  .الشاش

ال بد هلذا الداء من ترياق شامل جيتثه من أساسـه ويطـوح ببنيانـه، فـإذا كـان      
وحنن حنسبهم كـذلك   -اإلسالميون املشاركون يف الدميقراطية يريدون اإلصالح حقا

  .فإن الدميقراطية ليست هي الطريق وال من خالهلا السبيل -إن شاء اهللا

  إذا استوت عنده األنوار و الظلم وما انتفاع أخي الدنيا بناظره



 ٤٠٦ 

  :الفساد السياسي - ٧
  :ميكن إمجال ذلك يف النقاط التالية

) من كبار رجال السياسة وقادة العسكر ورجـال األعمـال  (استحواذ املإل  -١
على املراكز األساسية يف السلطة حىت أصبح بعضـهم يورثهـا ألبنائـه أو عائلتـه أو     

  .قبيلته أو حزبه

ومالحظ أن هـؤالء احلكـام ال يركنـون إال لـذوي قرابـام فيخلعـون علـيهم        
ذوي االختصاص وأصحاب الكفـاءات،  األلقاب ويسنموم الوزارات على حساب 

تدعو احلاجة والشعارات الدميقراطية إىل اشـتراك وزراء آخـرين يف   قد وال شك أنه 
  .السلطة التنفيذية

إىل أن هذه الدساتري مل تشترط اإلسالم ال يف الـوزراء وال   تسبق وأن أشر -٢
  .يف النواب

انيني وامللحدين اشتراك اليهود والنصارى والروافض والشيوعيني والعلم -٣
  .والقوميني وغريهم من املذاهب والنحل الضالة يف االس النيابية

ومن املفارقات املضحكة أن يعقد الوزراء والنـواب جلسـات سـرية يناقشـون     
فيها أثر الرافضة على األمن الداخلي مع وجود روافض ومـوالني هلـم بـني أولئـك     

  .اتمعني

إن العالقات مع الدول منطلقها علماين حبت، ومما يلفت النظر فعـال قـوة    -٤
تقوم هذه العالقة على  ،حتتلهاالعالقة بني هذه الدول وبني الدول الغربية اليت كانت 

اخلضوع واإلذعان التام لألسياد السابقني، مع أن هذه الدول األوروبية هي أكرب ممـول  
  .إلسرائيل

ا ملاذا تزداد متكينا وقوة يف نفس الوقت الذي تساعد فيه والعالقة مع أمريك -٥
آمريكا إسرائيل بكل الوسائل العسكرية واملالية والتقنية لتحول هذه املساعدات إىل 

  .محم وقنابل وصواريخ تقتل أهلنا ومتزق مشلنا وتوزع أشالءنا وتنشرها بني القفار



 ٤٠٧ 

يعني هلـم يتنافسـون يف   لقد أصبح حكامنا دمى يف يد الدول الغربية وخدما مط
  .إرضائهم

إن البنية الدميقراطية قائمة على أساس املناورات السياسية سواء مـا كـان    -٦
وكل نائب أو تكتل نيـايب يريـد أن   . منها قبل انتخاب الس النيايب أو بعد انتخابه

مصلحة  هؤالء حقا من يريديف فهل ميرر مصلحة الذين انتخبوه وأوصلوه للمجلس، 
د والعباد واليت ال تتحقق إال من خالل تطبيق الشريعة اإلسالمية تقربـا إىل اهللا  البال
  .؟تعاىل

اإلسـالميون وإىل   إصالحه هذا الفساد السياسي الذي أشرت إليه هل يستطيع
  أي مدى؟

نعم يستطيعون إصالح بعض ما ذكرت أو كلـه إذا اسـتطاعوا تغـيري    : اجلواب
ويتضـمن ذلـك تغـري كـثري مـن القـوانني وإلغـاء        البنية السياسية وهيكلها القائم، 

االس النيابية احلالية وإحالل جمالس شورى إسالمية بدهلا، وهـذا يعـين إلغـاء قـوة     
  .ونفوذ املأل واستالم اإلسالميني السلطة بكافة مضامينها إمجاال ومفردات

 وملا كان كل ذلك ال ميكن أن يتم يف النظام الدميقراطي، فمعـىن ذلـك أن علـى   
  .اإلسالميني أن يفكروا باتباع منهج غري الذي هم عليه اآلن

وهذا املنهج املقترح ال حيتاج ابتكارا وال ابتداعا فهـو منـهج واضـح بـني، إنـه      
  .منهاج األنبياء والرسل يف تغيري الواقع اجلاهلي

  :الفساد االجتماعي - ٨
 الـدول  إذا كانت األسرة هي أساس اتمـع فإنـه مـن املالحـظ أن األسـرة يف     

الدميقراطية قد أصاا التفكك ودب فيهـا الـوهن وحـل فيهـا التمـزق والتشـتت،       
  :وإليك أمثلة من ذلك

ويف % ٢٨) سـابقا (ويف االحتاد السوفيايت % ٢٤بلغت نسبة الطالق يف فنلندا «
ويف السـويد  % ٤٠ويف الواليـات املتحـدة األمريكيـة    %) ٣٠) سابقا(أملانيا الشرقية 



 ٤٠٨ 

الراغبات يف الطالق يف فرنسا من اللـوايت   ٣/١الدراسة أن ثلث  وتذكر هذه%. ٦٠
نتيجـة  ) سـابقا (من حاالت الطالق يف أملانيا الشرقية % ٢٢ميارسن عمال أو مهنة، و

بسـبب اإلدمـان علـى املشـروبات     % ١٠ألسـباب جنسـية، و  % ١٠اخليانة الزوجية، و
  .)١(»الكحولية

مـن نسـائها   % ٤٠املتزوجني ومن رجال آمريكا % ٨٤وتذكر دراسة أخرى أن 
  .)٢(»املتزوجات على صالت جنسية بغري أزواجهم

م يف ابريطانيـا  ١٩٩٥ونشرت إحصائيات تقرير هاتف الطفل السنوي لعـام  
% ٩٦طفـل وأن   ١٠٩٤٢أن عدد األطفال الذين تعرضوا لالعتداء اجلنسـي حـوايل   
واإلخــوة  مــن اآلبــاء% ٥٦مــن العــدد تعرضــوا لالعتــداء مــن أنــاس يعرفــوم، و

واألخوات، والبقية من أقارب آخرين أو جريان وأصدقاء، أما االعتداء البدين فيصـل  
تعرضوا لالعتداء على يد الوالـدين حيـث وصـلت    % ٨٩حالة  ١٠٢٨: إىل حوايل

  .)٣(%٢٣واألم إىل % ٤٣مسؤولية األب إىل 

أن عـدد   ٢٧/٨/١٩٩٦ونشرت اهليئة االحتادية للتحقيقات اجلنائية بأملانيا يوم «
 ٢٠٠٠٠حاالت االعتداء اجلنسي اليت وصلت إىل مستوى التحقيق فيها بلـغ زهـاء   

مـن  % ٧٥حالة منها على األقل أقارب، و ٢١٥٠وكان ارمون يف  ١٩٩٥حالة عام 
  .)٤(»الضحايا إناث

أن يف بلغاريـا زهـاء   ): اليونسـف (وذكرت املنظمة العامليـة لرعايـة الطفـل    «
أوى، وأن ثلثهم ميارس البغاء ليتمكنوامن احليـاة، وأن  طفل مشرد من غري م ٣٦٥٠٠

                                     
   ٨٨: حواء ص جملة سترن األملانية وعنها رسالة إىل- ١
  ٨٨: رسالة إىل حواء ص - ٢
  .٢١: ص ٢٤/٩/١٩٩٦بتاريخ ) ١٢١٨(جملة اتمع العدد  - ٣
  .نفس املصدر السابق - ٤



 ٤٠٩ 

ة رمنهن سقطن يف الـدعا % ٧سنة وأن  ١٧-١٥متوسط أعمار املومسات هناك بني 
  .)١(»سنة من العمر ١٢مع بلوغهن 

مليون يف  ٤إىل  ٢.٥ويسجل يف آمريكا من سوء معاملة الوالدين لألطفال من 
  .السنة ما بني التعذيب إىل القتل

% ٣٣أدى إىل موت الطفل، وكان ضـحايا  % ١٠واقعة سنويا  ٢٠٠٠ملانيا ويف أ
  .)٢(بني السادسة إىل الرابعة% ٥٤وضحايا . منها أطفال دون السادسة

ويف إحصائية ذكرها التلفزيون الفرنسي أن عدد األمهات العازبات يصـل إىل  
وادث مليون امرأة، وأن هنالك طفل غري شرعي بني كـل مخسـة عشـر طفـال، وأن حـ     

  .)٣(حادث يف السنة ٢٢٠٠٠االغتصاب تصل إىل 

ويف أملانيا تغتصب امرأة كل ربع ساعة، أي مخسة وثالثني ألف امرأة يف السـنة،  
وهذا ميثل العدد املسجل عند الشرطة، أما حوادث االغتصاب غـري املسـجل فتمثـل    

 رةمـدي % ٧٠اإلحصـائيات أن  مخسة أضعاف هذا حسب التقرير البوليسي، وتـذكر  
  .)٤(من الفاعلني هم أقارب وآباء وأبناء وأصدقاء وجريان% ٥٠وأن 

ويف معهد أحباث يف لوس أجنلوس كشف العلماء هناك عـن فضـيحة أخالقيـة    
مفزعة، وهي أن عشرة آالف فتاة يف كاليفورنيا وحدها قد أجننب أطفاال غري شـرعيني،  

ألف  ٣٠٠املتحدة يزدن على وأن البنات الاليت ولدن والدة غري شرعية يف الواليات 
 ٢٥فتاة، وأن مدرسة واحدة يف لوس أجنلـوس ظهـرت فيهـا أعـراض احلمـل علـى       

  .)٥(طالبة

ــؤله   ــك سـ ــت بطنـ ــك إن أعطيـ   فإنـ
  

  أمجعــا  الــذم وفرجــك نــاال منتــهى    
  

                                     
  ٢١: ص ٢٤/٩/١٩٩٦بتاريخ ) ١٢١٨(جملة اتمع العدد  - ١
  ١٠٤: رسالة إىل حواء ص - ٢
  ٩٣: املصدر السابق ص - ٣
  ١٣٤: املصدر السابق ص - ٤
  ٣٧: وتعدد الزوجات ال تعدد العشيقات ص ١١٥: بني اجلاهلية واإلسالم صاملرأة  - ٥



 ٤١٠ 

  .وهذه أمثلة بسيطة على الفساد االجتماعي يف النظام الدميقراطي

  :وميكن تلخيص أسباب هذا الفساد فيما يلي

فقدان الروابط العاطفية بني األبوين واألوالد بسبب عمل املرأة وانشغال  -١
  .األب

  ).غري احملارم(عمل املرأة حيث ختتلط بالرجال وخيلو ا األجانب  -٢

  .تربج املرأة وسفورها مما يزيد االفتتان ا -٣

دعايات مساواة املرأة للرجل يف كـل شـيء، ممـا يـؤدي إىل النديـة بينـهما        -٤
  .الصدام الدائم بسبب فقد قوامة الرجلو

  .الضائقة املادية من أكرب العوامل اليت دد كيان األسرة -٥

فساد حاضنات األطفال مما يؤدي إىل فساد الطفل وتربيتـه علـى اإلجـرام     -٦
  .والفساد

حتل اخلادمة حملها يف كـل   خروج املرأة من بيتها إىل العمل قد يؤدي إىل أن -٧
  .ول إىل عشيقة وخدن للزوجتتح شيء بل قد

دعايات حرية املرأة وتقدمها والتحاقها بالركب احلضاري، مما جيعلها لقمة  -٨
  .سائغة وفريسة سهلة للذئاب البشرية اجلائعة

  .وسائل اإلعالم املختلفة اليت تنفث مسومها على خمتلف األصعدة -٩

شامل، وال يكون ذلك إن هذه األمور ال ينفعها الترقيع بل ال بد هلا من إصالح 
  .إال بالرجوع إىل املنهاج الرباين

  :الفساد األمين والدفاعي - ٩
إن اهلدف من هذه اجليوش اجلرارة محاية النظام من اخلطر اخلارجي واهلدف من 

  .األجهزة األمنية محاية النظام من اخلطر الداخلي



 ٤١١ 

  :وميكن تقسيم هذا الفساد إىل ثالثة أقسام

  :فساد من حيث اهلدف والغاية -١

حيث صار اهلدف هو محاية النظام من خطر داخلي أو خارجي، فمهمة اجلـيش  
يعلـن األمـري احلـرب    «: من الدستور الكـوييت ) ٦٨(دفاعية فقط، حيث تقول املادة 

  .»الدفاعية مبرسوم، أما احلرب اهلجومية فمحرمة

كان تأسيسه حلماية الدين  فاجليش إذن قد أسس حلماية النظام الدميقراطي ولو
لكان أصل مهنته هجومية قبل أن تكون دفاعية، حيـث أن اإلسـالم منتـهك يف مجيـع     
األمم والشعوب، لكن الدستور حظر على اجليش أي مهمة هجومية، لذلك فإننـا ال  

  .نرى هلذا اجليش من أثر حيث ينتهك اإلسالم وتدك معاقله

ة وغريها من وسائل اإلعالم بطـرق  وها هو اإلسالم يتعرض هلجوم يف الصحاف
اخلط األمحر الذي حـدده النظـام ـال حركتـهم     كلما اقتربوا من دعاة الشىت، وكذا 

سارع حنوهم األمن الداخلي ليدفعهم إىل ما وراء ذلك اخلط، ورمبا قتل ورمبا سـجن  
  .ورمبا أبعد

لـدين  إال أن هذا األمن الداخلي ال يتحرك ضد العلمانيني وجمام علـى ا 
  .ومحالم الشعواء عليه

  :الفساد يف طبيعة األنظمة املتبعة -٢

إن نظام اجليش واألمن الداخلي يقوم على تعبيد كل فـرد يف اجلـيش ملـن هـو     
أعلى منه رتبة، لذا فإن أول ما ينشـأ عليـه اجلنـدي هـو العبوديـة للرتبـة ولـيس هللا،        

إنه يصـدم ابتـداء بأنظمـة يف    وألجل أن تنصاع نفس اجلندي هلذا النوع من التعبيد ف
غاية القسوة والشدة مل يكن قد تعودها يف حياته السابقة، إذ يستقبل بالكالم اجلارح 
واأللفاظ الفظة القاسية، وأحيانا املاجنة املنحطة، وخياطب بلغة تترفع عنها البـهائم،  

  كل ذلك ألجل أن ينسى خلفيته املدنية، ولتهون عليه نفسه لكثرة اإلهانة،

ــن ــه  مـ ــوان عليـ ــهل اهلـ ــن يسـ   يهـ
  

  مــــــا جلــــــرح مبيــــــت إيــــــالم  
  



 ٤١٢ 

مث يستمر هذا التدجني حىت ينصاع اجلنـدي هلـذا النـوع مـن التعبيـد، حيـث        
حيشى عقله وفكره بتقديس النظام احلاكم واهلتاف حبياته والتحية لعلمه والتفـاين يف  

  .سبيل بقائه واملوت من أجله

  هذا اجليش على اجلنب واخلوف والذلة واهلزمية لذلك يترىب

  ولـــوأن برغوثـــا علـــى ظهـــر قملـــة
  

ــفني منــهم لولــت       ــر علــى الص   يك
  

  :الفساد يف البنية والتركيبة -٣

ال شك أن طبيعة هـذه اجليـوش مقتبسـة مـن الطقـوس الوثنيـة الـيت حارـا         
ونسـورها يتجـه   اإلسالم أميا حماربة، وحتت شعار هذه الطقوس وبـني بريـق جنومهـا    

ذلك اجلندي ليقتل أهله وأبناء بلده ملاذا؟ ألم تظاهروا ضد النظام، أو انتقدوه، وهو 
  .اآلن قطعة من هذا النظام

واألعجب من ذلك أن هذه األنظمة ال تطيق أن ترى أي شيء من آثار التدين 
على أفراد جيشها، لذلك تلجأ إىل إرغامهم على حلق اللحـى، بـل وحلـق الـدين     

  .له، وإال فالعقوبة الصارمة هلم باملرصادك

وأما املدربون األجانب الذين ال بد من وجودهم يف جيوشـنا فهـدفهم تطويـع    
اجليش ألسيادهم يف اخلارج وإرهام وختويفهم وضمان تبعيتهم هلـم، باإلضـافة إىل   

  .التجسس على اجليش، فال يبقى عنده سر مكتوم

أم أن القضـية أكـرب   ! غيري قانون يف الربملـان؟ فهل إزالة هذا الفساد تتم مبجرد ت
  من ذلك؟

   



 ٤١٣ 

  :اخلالصة
 -وذلك غيض من فـيض -وبعد أن ذكرت تسعة أنواع من الفساد املستشري، 

  :تبني ما يلي

  .أنه فساد مقنن -١

  ).السلطة احلاكمة(أنه مدعوم من فئات معينة  -٢

  .أنه حممي من طرف القانون -٣

  .أنه عم معظم إن مل يكن مجيع املرافق احليوية -٤

  .أن بعضه امتد يف جتاوزه إىل ما وراء احلدود الدستورية -٥

أن بعضه مل يتطـرق اإلسـالميون إلصـالحه وال يبـدو أنـه داخـل يف أفـق         -٦
  .خمططام

أن اجتثـاث هـذا الفسـاد العـام ال يـتم مبجـرد تغـيري بعـض النصـوص           -٧
  .القانونية

الح احلقيقي يفرض املواجهة مع املإل باستخدام مـا يناسـب مـن    أن اإلص -٨
  .الوسائل الشرعية لكل مرحلة من مراحل تلك املواجهة

أن اخلرق قد اتسع على الراقع فال بد من تغيري شـامل وإصـالح جـذري     -٩
  .على منهاج النبوة

هللا أنه لن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا، فلنرجع إىل كتـاب ا  -١٠
  .rوسنة رسوله 

لقد أصبح واضحا أن دخول اإلسالميني يف الدميقراطية حتـت شـعار اإلصـالح    
حسـب االســتطاعة هـو يف حقيقــة األمــر إضـاعة ملقاصــد الشـريعة علــى مســتوى     



 ٤١٤ 

الضروريات وهي أساس البناء، فال معىن بعد ذلك للحاجيات والتحسـينيات، الـيت   
  .ا أشبه ذلكهي مبثابة األبواب والنوافذ واألصباغ وم

وحىت على مستوى الضروريات فإنه إذا ضاع الضروري األول وهو الدين فـال  
جدوى بعد ذلك من حماولة صيانة النفس والعقل واملال والنسل، فحفظ الـدين هـو   
يف املقدمة وإذا ضاع ضاع ما بعده، لتعلق حتقيق ما بعده به، فال حفظ حقيقيا للنفس 

ستوى من املستويات سواء الضروري أو احلـاجي أو  والعقل واملال والنسل على أي م
التحسيين إذا ضاع الدين، والدين هو العقيدة والشريعة املنبثقـة منـها، فـإذا علمـن     
ــالميون     ــدين، وإذا رضــي اإلس ــد أضــاع ال ــه وتشــريعه فق النظــام احلــاكم عقيدت

هللا قـد  الدميقراطيون بعلمنة النظام فقد أضاعوا بدورهم ما كلفوا حبفظه وصيانته، فـا 
ارتضى هلم هذا الدين وأمرهم أن يدافعوا عنه وأن يدعوا إليـه وجياهـدوا يف سـبيله،    
وال حييدوا عنه، راضني حىت وإن قطعوا إربـا إربـا، ونشـروا باملنشـار، وفقـدوا املـال       

  .واألهل والديار

  .فال ينبغي أن جيعلوه حمال للمفاوضة واملساومة والتنازالت وأنصاف احللول

  .)١(ا سواء السبيل وجنبنا الفنت ما ظهر منها وما بطناللهم اهدن

                                     
  ٢٣٥-١/١٥٣انظر اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١



 ٤١٥ 


 

إن القرارات النهائية اليت تصدرها االس النيابية معقودة على األغلبيـة الـيت   
تصوت لصاحلها، فإن صوتت ضدها سقطت وكأن شـيئا مل يكـن، فلكـي ال يـتمكن     
أعداء اهللا من االنفراد بالسلطة التشريعية ال بد أن يشـكل اإلسـالميون األغلبيـة يف    
الس النيايب فعندها يستطيعون مترير مـا يشـاؤون مـن التشـريعات وحيجبـون مـا       
  .يشاؤون، وهذا ال يتأتى لإلسالميني من الناحية الواقعية، وقد أثبتت التجارب ذلك

يف األساس علـى عـدم متكـني اإلسـالميني مـن       بل إن اللعبة الدميقراطية مبنية
تشكيل األغلبية يف الس النيايب، إذ هم دوما أقلية، وإذا أتيحت هلم الفرصة يف دولة 

وهذا ال حيصـل عـادة إال بسـبب خطـإ يف حسـابات النظـام       -ما أن يشكلوا أغلبية 
النيايب فسرعان ما يتحرك اجليش لينفذ انقالبا عسكريا يكون حل الس  -احلاكم

  .إخل.. أوىل إجنازاته القومية، كما حصل يف اجلزائر وتركيا والباكستان

وألجل حصول اإلسالميني على عدد معترب يف الس النيايب فإم ال يتورعـون  
عن حتالفات مشبوهة مع أحزاب علمانية كما وقع كثريا يف مصر وتركيا وموريتانيـا  

  .وغري ذلك

تنـازل آخـر، وهكـذا تتـابع حبـات النظـام يف        فانظر كيف يقـود التنـازل إىل  
  .انسياب بعد انقطاع اخليط

 ار الدميقراطيـة فإـا ال متـانع يف   وأما من جهة السلطات احلاكمة صاحبة شـع 
مشاركة اإلسالميني يف الس حبدود معينة، بل هي أحيانا ترغب يف هذه املشاركة ملـا  

  :يترتب عليها من حتقيق أهداف كثرية منها

  .إضفاء ثوب الدميقراطية احلقيقية على النظام احلاكم -١

إقامة احلجة على اإلسالميني مـن حيـث أن نسـبة عـدد األعضـاء الـذين        -٢
يفوزون منهم يف االنتخابات تعرب عن نسبة عدد الذين يؤيدون إقامة نظـام إسـالمي   



 ٤١٦ 

 )١(لبـا حاكم، وملا كان عدد الذين يفوزون من اإلسالميني ال يشكلون نسبة تـذكر غا 
هذا دليل على أن الشعب ال يرغب يف إقامة النظام اإلسالمي، فدعوتكم : فسيقولون

إلقامة نظام إسالمي هي نوع من فرض رأي األقلية علـى األكثريـة، هكـذا يقولـون،     
  .وهكذا يستغلون االنتخابات لصاحلهم

  :استدراج اإلسالميني إىل أفخاخ منصوبة منها -٣

ميون من جعل دعوتكم علنية، فها حنن قد أحتنا لكـم  ال بد لكم أيها اإلسال -أ
الفرصة الذهبية باملشاركة الدميقراطية، فال مربر ألي تنظيمات سـرية، وحنـن يف حـل    

  .إذا قصمنا ظهور هذه التنظيمات غري املعلنة

كشف اإلسالميني عن حجمهم احلقيقي وعـن قيـادام ومراكـز ثقلـهم      -ب
م واختالف أطروحام إىل غري ذلـك مـن املعلومـات اهلامـة بالنسـبة      وتنوع مجاعا

  .للمخابرات

تفريغ الشحنة احلركية الدعوية يف غري جماهلا، وتوجيهها يف غري مسـاراا،   -ج
فتحول جهود اإلسالميني قاطبة لترتيب أمور االنتخابات، مث متابعة نقاشات الـس  

وذلـك أن الطـاغوت   النيايب يف جلساته املتسلسـلة، فتنشـغل عـن قضـايا الـدعوة،      
يستخدم ذكاءه كله يف شغل قيادات اإلسالميني يف التحضري للمناقشات مث التحضري 

  إخل... لالنتخابات القائمة

كما تضيع األموال الطائلة يف االنتخابات والـيت كانـت تكفـي إلغنـاء فقـراء      
  .املسلمني

ا يتعـرض  إدخال املسلمني يف املناورات اليت تتم خلف الكواليس، وكثريا م -د
اإلسالميون فيها إىل ضغوط جتري وراء األبواب املغلقـة، وحمصـلة هـذه الضـغوط أن     

إمـا أن تسـكتوا   : السلطة احلاكمة جتعل اإلسالميني بني فكي كماشة، فتقول هلم مثال
                                     

يف موريتانيا شارك الكثري مـن اإلسـالميني يف دعـم أحـد املرشـحني، وعلـى الـرغم مـن          ٢٠٠٧يف رئاسيات مارس  - ١
  .، مع أنه كان يعتقد أم ثاين أو ثالث قوة يف البلد%٧هم إال على اعترافهم برتاهة تلك االنتخابات مل حيصل مرشح



 ٤١٧ 

عن إثارة القضية الفالنية يف الس النيايب أو إننا سنفعل بقواعدكم كـذا وكـذا، أو   
صوتوا لصاحل القضية الفالنية املعروضـة علـى الـس أو إننـا     إما أن ت: يقولون هلم

سنتخذ إجراءات معينة إزاء بعض رموزكم من مؤسسـات أو شـركات أو جمـالت أو    
  اخل... شخصيات اعتبارية

إن أعضاء احلكومة أو حزب احلكومة سيمنحونكم أصـوام يف  : أو يقولون هلم
تعطونا أصواتكم يف املشروع الفالين  املشروع الفالين املعروض من قبلكم، مقابل أن

  ...أو... املعروض من قبلنا، أو

وهكذا يدخل اإلسالميون يف سلسـلة متصـلة مـن املسـاومات واملقايضـات ال      
يعرفون كيف يفلتـون منـها، وال كيـف خيرجـون مـن إحراجاـا، بـل وضـغوطاا         

  .ونتائجها

الدميقراطيـة لضـمان   واخلالصة أن هذه املصلحة اليت هي دخول اإلسالميني يف 
عدم انفراد أعداء اإلسالم بالسلطة مصـلحة ومهيـة وخياليـة ال حقيقـة هلـا يف عـامل       
الواقع، وهي تربير ينقصه الذكاء والفطنة، وإن التلبيس الذي ينشأ بسببها هـو أكثـر   
فتكا بالفكر اإلسالمي الصحيح من الفتك الطاغويت باألجساد، فهي مصلحة مدعاة 

لإلسالميني ليوقعهم يف شرك الطـاغوت وحبائلـه، وال داعـي بعـد     يزينها الشيطان 
ذلك لتفصيل القول يف أن هذه الوسيلة املزعومة لتحقيق تلـك املصـاحل هـي وسـيلة     

  .)١(مضادة ملقاصد الشريعة على مستوى الضروريات واحلاجيات والتحسينيات

                                     
  .٢٥٥-١/٢٣٩انظر اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١



 ٤١٨ 

  الضابط الثاني
  عدم معارضة هذه المصالح للكتاب والسنة

  :ط اليت تبني معارضة الدميقراطية للكتاب والسنة ما يليأهم النقا

  .توحيد الربوبية -١

  .توحيد األمساء والصفات -٢

  .توحيد األلوهية -٣

  .اإلميان بالرسل -٤

  .تضييع حدود الوالء والرباء -٥

  تضييع املنهاج النبوي يف طريقة تغيري الواقع -٦



 ٤١٩ 

  توحيد الربوبية - ١
وامللك هو اإلقرار بأن اهللا تعاىل رب كل شـيء، وخالقـه   ومعىن توحيد الربوبية 

ومالكه ورازقه وأنه احمليي املميت النافع الضار، املنفرد بالتصرف يف الكـون وإجابـة   
القـادر   املختص باحلاكميـة والتشـريع، و  الدعاء، الذي له األمر كله وبيده اخلري كلـه، 

  .)١(على ما يشاء ليس له يف ذلك شريك

ة تنازع اهللا يف ربوبيته حيث جتعل أعضاء الربملان أربابـا حيرمـون   إن الدميقراطي
  .وحيللون، وهم السلطة العليا، فال يسألون عما يفعلون، وغريهم مسؤول أمامهم

  ].٣١التوبة [ ]اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّهI :]قال 

: ويف عنقي صليب من ذهب، فقال rلنيب أتيت ا: قال tوعن عدي بن حامت 
اتخـذُوا أَحبـارهم   [: ومسعتـه يقـرأ يف سـورة بـراءة    . يا عدي اطرح عنك هذا الوثن
اللَّه وند نا ماببأَر مهانبهرم، ولكنهم كانوا إذا «: قال ]وم مل يكونوا يعبدوأما إ

  .)٢(»يئا حرموهأحلوا هلم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم ش

فإن قيـل إـم مل يعبـدوا األحبـار والرهبـان قلنـا معنـاه أـم         «: قال البغوي
ــوا فاختــذوهم     ــا حرم ــوا م ــوا وحرم ــا أحل ــتحلوا م أطــاعوهم يف معصــية اهللا واس

  .)٣(»كاألرباب

ليس املراد مـن األربـاب أـم    : األكثرون من املفسرين قالوا«: وقال اآللوسي
  .)٤(»العامل بل املراد أم أطاعوهم يف أوامرهم ونواهيهماعتقدوا أم آهلة 

                                     
  ١/٦٠ومعارج القبول  ٢٠: انظر تيسري العزيز احلميد ص - ١
  .وحسنه األلباين ١٠/١١٦والبيهقي ) ١٦٦٣١(واللفظ له وتفسري الطربي ) ٣٠٩٥(أمحد والترمذي  - ٢
  .٣/٦٨تفسري البغوي امش اخلازن  - ٣
  ١٠/٨٣روح املعاين لآللوسي  ٤



 ٤٢٠ 

إن العبادة هي االتباع يف الشـرائع بـنص القـرآن وتفسـري     «: وقال سيد قطب
، فاليهود والنصارى مل يتخذوا األحبار والرهبان أربابـا مبعـىن االعتقـاد    rرسول اهللا 

حكم اهللا سبحانه علـيهم  ومع هذا فقد .. بألوهيتهم أو تقدمي الشعائر التعبدية إليهم
يف السياق رد أم تلقوا منهم الشرائع  تاليةبالشرك يف هذه اآلية وبالكفر يف آية 

فهذا وحده دون االعتقاد والشعائر يكفـي العتبـار مـن يفعلـه     .. فأطاعوها واتبعوها
  .)١(»مشركا باهللا الشرك الذي خيرجه من عداد املؤمنني ويدخله يف عداد الكافرين

اختذ كل من اليهود والنصـارى رؤسـاء الـدين فـيهم     «: حممد رشيد رضا وقال
أربابا فاليهود اختذوا أحبارهم وهم علماء الدين فيهم أربابا مبا أعطـوهم مـن حـق    

  .)٢(»التشريع فيهم وأطاعوهم فيه

م أَلَّا نعبد إِلَّا قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُ[: Iوقال 
وا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُـ 

  ].آل عمران[ ] )٦٤(اشهدوا بِأَنا مسلمونَ 

اهللا فحلل ما حللوه له  وازدراء على من قلد الرجال يف دين... «: قال الشوكاين
  .)٣(»وحرم ما حرموا عليه فإن من فعل ذلك فقد اختذ من قلد ربا

معناه أم أنزلوهم مرتلة رم يف قبول حترميهم وحتليلهم مما مل «: وقال القرطيب
  .)٤(»حيرمه اهللا ومل حيله

إن الناس يف مجيع الـنظم األرضـية يتخـذ بعضـهم بعضـا      «: وقال سيد قطب
الـدكتاتوريات   طالدميقراطيات كما يقع يف أح قىيقع هذا يف أر.. دون اهللاأربابا من 

إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس حـق إقامـة الـنظم واملنـاهج     .. سواء
وهذا احلق يف مجيع األنظمـة األرضـية يدعيـه    .. والشرائع والقوانني والقيم واملوازين

                                     
  ٣/١٦٤٢الظالل  - ١
  ١٠/٣٦٤تفسري املنار  - ٢
  ١/٣٨٤فتح القدير  - ٣
  ١٠٧-٤/١٠٥تفسري القرطيب  - ٤



 ٤٢١ 

على أي -يه إىل جمموعة من الناس بعض الناس يف صورة من الصور ويرجع األمر ف
وهذه اموعة اليت ختضع اآلخرين لتشريعها وقيمها وموازينها  -وضع من األوضاع

وتصوراا هي األرباب األرضية الـيت يتخـذها بعـض النـاس أربابـا مـن دون اهللا       
ويسمحون هلا بادعاء خصائص األلوهية والربوبية وهم بذلك يعبدوا مـن دون اهللا  

  .)١(»يسجدوا هلا ويركعوا، فالعبودية عبادة ال يتوجه ا إال هللاوإن مل 

وما اختلَفْتم فيه من شيٍء فَحكْمه إِلَى اللَّه ذَلكُـم اللَّـه ربـي علَيـهI :]     وقال 
 أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوضِ )١٠(تالْأَرو اتاومالس رالشورى[ ]فَاط.[  

وملا كان التشريع ومجيع األحكام شرعية كانت أو كونية قدرية «: الشنقيطيقال 
من خصائص الربوبية كما دلت عليه اآليات املذكورة كان كل من اتبع تشريعا غري 

  .)٢(»تشريع اهللا قد اختذ ذلك املشرع ربا وأشركه مع اهللا

  :توحيد األمساء والصفات - ٢
أو مساه به رسوله من األمساء احلسىن، وكل  وهو اإلميان بكل ما مسى اهللا به نفسه

  .)٣(ما وصف اهللا به نفسه أو وصفه به رسوله من صفات اجلالل والكمال

  .ومن أمساء اهللا تعاىل احلكم العدل

وأما استحقاق نفوذ احلكم فليس إال ملن له اخللق واألمر، فإمنـا النافـذ حكـم    «
  .)٤(»وال أمر إال له اهللا على مملوكه، وال مالك إال اخلالق، فال حكم

وال خالف بني املسلمني يف أن اهللا تعاىل حيكم على عباده فيـأمرهم وينـهاهم،   «
  .)٥(»وأن العباد عليهم أن يطيعوه، وأم يثابون بالطاعة ويعاقبون باملعصية

                                     
  ١/٤٠٧الظالل  - ١
  ١٧٣-٧/١٦٢أضواء البيان  - ٢
  .٨٩: الطحاوية صوشرح  ١/٦٤ومعارج القبول  ٢١: تيسري العزيز احلميد ص - ٣
  ٦٦: املستصفى للغزايل ص - ٤
  ٩٧٩: علي حسب اهللا ص: أصول التشريع اإلسالمي - ٥



 ٤٢٢ 

إن الدميقراطية تنازع اهللا يف أمسائه وصفاته، فتعطي الشعب كل السـلطات مبـا   
  .يف ذلك احلكم

مناط احلكم يف الدميقراطية هو كون السيادة فيها للشعب مبا تعنيه السيادة من «
كوا سلطة عليا ال تعترف بسلطة أعلى منها، فهي تستمد سـلطتها مـن ذاـا مـن     
دون قيد من شيء، فتفعل ما شاء وتشرع ما تريد دون مراجعـة أحـد هلـا، وهـذه هـي      

لَـا يسـأَلُ عمـا    [ .)١(»]٤١الرعـد  [ ]ب لحكْمهواللَّه يحكُم لَا معقِّ[ Iصفة اهللا 
  .]األنبياء[ ] )٢٣(يفْعلُ وهم يسأَلُونَ 

 ] )٢٦(ما لَهم من دونِه مـن ولـي ولَـا يشـرِك فـي حكْمـه أَحـدا        [: Iقال 
  ]الكهف[

أحدا يف حكمه بل احلكم لـه وحـده    Iواملعىن ال يشرك اهللا «: قال الشنقيطي
I      ال حكم لغريه البتة، فاحلالل ما أحله تعاىل واحلرام ما حرمـه والـدين مـا شـرعه

  ...»والقضاء ما قضاه

بضم التـاء املثنـاة الفوقيـة وسـكون      ]والَ تشرِك[وقرأ ابن عامر من السبعة «
املخاطـب أحـدا يف    الكاف بصيغة النهي أي ال تشرك يا نيب اهللا أو ال تشـرك أيهـا  

إىل أن  -..ب شرك غريه يف احلكمحكم اهللا جل وعال بل أخلص احلكم هللا من شوائ
  :-قال

أن متبعي أحكـام   ]وال يشرك يف حكمه أحدا[: ويفهم من هذه اآليات كقوله
املشرعني غري ما شرعه اهللا أم مشـركون بـاهللا وهـذا املفهـوم جـاء مبينـا يف آيـات        

  .)٢(»أخر

 ]فَغير اللَّه أَبتغي حكَما وهو الَّذي أَنزلَ إِلَـيكُم الْكتـاب مفَصـلًا   أَ[: Iوقال 
  ].١١٤األنعام [

                                     
  ١/١٣٥اجلامع يف طلب العلم  - ١
 ٨٤-٤/٨٢أضواء البيان  - ٢



 ٤٢٣ 

التقدير قل هلم يا حممد كيـف أضـل أبتغـي غـري اهللا حكمـا      «: قال الشوكاين
أن ينكـر   Iأمره اهللا  ،واحلكم أبلغ من احلاكم كما تقرر يف مثل هذه الصيغة املشتقة

ن اهللا هـو احلكـم   أم ما طلبوه منه أن جيعل بينهم وبينه حكما فيما اختلفوا فيه وعليه
  .)١(»العدل بينه وبينهم

م إليـه  اكأح ]أفغري اهللا أبتغي حكما[أي قل يا أيها الرسول «: وقال السعدي
وأتقيد بأوامره ونواهيـه فـإن غـري اهللا حمكـوم عليـه ال حـاكم، وكـل تـدبري وحكـم          

مشتمل على النقص والعيب واجلور، وإمنا الذي جيب أن يتخذ حاكما للمخلوق فإنه 
  .)٢(»هو اهللا وحده ال شريك له الذي له اخللق واألمر

 ] )٤١(واللَّه يحكُم لَـا معقِّـب لحكْمـه وهـو سـرِيع الْحسـابِ       [: Iوقال 
  ]الرعد[

حكمـه الشـرعي   يدخل يف هذا  ]واهللا حيكم ال معقب حلكمه[«: قال السعدي
اهللا فيهـا وتوجـد يف غايـة احلكمـة      حيكـم والقدري واجلزائي، فهـذه األحكـام الـيت    

واإلتقان ال خلل فيها وال نقص، بل هي مبنية علـى القسـط والعـدل واحلمـد، فـال      
  .)٣(»..يتعقبها أحد وال سبيل إىل القدح فيها خبالف حكم غريه

 tامسه احلكم، فعـن أيب شـريح  صحابته على إفراد اهللا ب rلقد رىب رسول اهللا 
 rمع قومه مسعهم يكنونه بأيب احلكم، فدعاه رسـول اهللا   rأنه ملا وفد إىل رسول اهللا 

إن قـومي إذا اختلفـوا يف شـيء    : إن اهللا هو احلكم، فلم تتكىن أبا احلكم، قـال : فقال
ما أحسن هـذا، فمـا   : rأتوين فحكمت بينهم فرضي كال الفريقني، فقال رسول اهللا 

                                     
  ٢/١٥٥فتح القدير  - ١
  ٢٣٢: تفسري السعدي ص - ٢
  ٣٧٣: املرجع السابق ص - ٣



 ٤٢٤ 

: قلـت : فمـن أكـربهم؟ قـال   : يل شريح ومسلم وعبد اهللا، قـال : من الولد؟ قال لك
  .)١(فأنت أبو شريح: شريح، قال

أما احلكم  إن اهللا هو احلكم وإليه احلكم: قوله«: قال يف تيسري العزيز احلميد
فهو من أمساء اهللا تبارك وتعاىل كما يف هذا احلديث، وقد ورد عده يف األمساء احلسـىن  

  . مقرونا بالعدل، فسبحان اهللا ما أحسن اقتران هذين االمسني

احلكم هو احلاكم الـذي إذا حكـم ال يـرد حكمـه، وهـذه      : قال يف شرح السنة
وقـال   ]واهللا حيكـم ال معقـب حلكمـه   [: Iالصفة ال تليق بغري اهللا تعاىل، كما قال 

  .)٢(»عرف اخلرب يف اجلملة األوىل، وأتى بضمري الفصل فدل على احلصر: بعضهم

أخي يف اهللا إن الربملان يف النظام الدميقراطي يعتـرب نفسـه ملـك امللـوك، ألنـه      
عندهم هو أعلى سلطة، والرئيس أو امللك مسـؤول أمامـه، وأنـت تقـرأ يف صـحيح      

أخىن األمساء يوم القيامة عند اهللا r :قال رسول اهللا : قال t هريرةالبخاري عن أيب
  .تفسريه شاهان شاه: يقول غريه: وقال سفيان. )٣(رجل تسمى ملك األمالك

التسمية به يف ذلـك   توذلك أن لفظ شاهان شاه كان قد كثر«: قال ابن حجر
ملك األمالك، بل كل العصر، فنبه على أن االسم الذي ورد اخلرب بذمه ال ينحصر يف 

مثـل  «ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد الذم، ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمـذي  
  -:إىل أن قال-» شاهان شاه

واستدل ذا احلديث على حترمي التسمي ذا االسم لـورود الوعيـد الشـديد،    
، خالق اخللـق، وأحكـم احلـاكمني، وسـلطان السـالطني     : ويلحق به ما يف معناه مثل

يلتحق به أيضـا مـن تسـمى بشـيء مـن أمسـاء اهللا اخلاصـة بـه         : وأمري األمراء وقيل
ويف احلديث مشروعية األدب يف كل شـيء،   -إىل أن قال.. كالرمحن والقدوس واجلبار

                                     
، وصـححه األلبـاين يف اإلرواء   ١٦٣: واألدب املفـرد للبخـاري ص  ) ٥٣٨٧(واللفظ له، والنسائي ) ٤٩٥٥(أبو داود  - ١

٨/٢٣٧. 
  .٤٧٤: تيسري العزيز احلميد ص - ٢
  )٢١٤٣(واللفظ له ومسلم ) ٦٢٠٠(البخاري  - ٣



 ٤٢٥ 

ألن الزجر عن ملك األمالك والوعيد عليه يقتضي املنع منه مطلقـا، سـواء أراد مـن    
أم على بعضها، سواء كان حمقا يف ذلـك  تسمى بذلك ملك على مجيع ملوك األرض 

  .)١(»أم مبطال

  :توحيد األلوهية - ٣
  :ويشتمل توحيد األلوهية على ركنني أساسيني

  .توحيد اهللا تعاىل بالقصد والطلب: األول

  .توحيده تعاىل يف الطاعة واالتباع: والثاين

والـدعاء  الصـالة  ب يقـع يف التوجـه إىل غـري اهللا   فأما الشرك يف الركن األول ف
واالستغاثة واالسـتعانة واالسـتعاذة، والتوكـل واخلـوف والرجـاء، وسـائر الشـعائر        
التعبدية، وكل من يتجه إليه بذلك وهو راض سوى اهللا تعاىل، فهـو طـاغوت مهمـا    

  .كان مسماه

وأما الشرك يف الركن الثاين فيقع بالتويل عن طاعة اهللا، واإلعراض عن اتبـاع  
عة غري اهللا تعاىل واتبـاع سـوى شـرعه، وكـل مـا توجـه إليـه        شرعه، واملبادرة إىل طا

بالطاعة واالتباع على خالف طاعة أمر اهللا واتباعه وهـو راض فهـو طـاغوت مهمـا     
  .)٢(كان مسماه

إن الدميقراطية تستقل بالتشريع، فال تتورع أن تشرع ما مل يأذن بـه اهللا كإباحـة   
  .إخل.. الربا وإلغاء حد الزنا والسرقة

الس النيابية الدميقراطية تتبع مـا وضـعه شـياطني اليهـود والنصـارى      فهذه ا
فتشرع قوانني على منوال ما عندهم، وإن كان قد أحل حراما أو حـرم حـالال، وهـذا    

  لون من شرك األلوهية،
                                     

  ١٠/٥٩٠فتح الباري  - ١
  ٢٣-٢٢: وتيسري العزيز احلميد ص ١/٢١٢ومعارج القبول  ٧٨: شرح الطحاوية ص - ٢



 ٤٢٦ 

ى الشور[ ]اللَّه بِه يأْذَنْ لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا شركَاُء لَهم أَمI :]قال  
٢١.[  

 ]أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن بـه اهللا [: قوله«: قال ابن كثري
أي هم ال يتبعون ما شرع اهللا لـك مـن الـدين القـومي، بـل يتبعـون مـا شـرع هلـم          
شياطينهم من اجلن واإلنس مـن حتـرمي مـا حرمـوا علـيهم مـن الـبحرية والسـائبة         

القمار، إىل حنو ذلك من الضـالالت واجلهالـة   والوصيلة واحلام، وحتليل امليتة والدم و
الباطلة اليت كانوا قد اخترعوها يف جاهليتـهم مـن التحليـل والتحـرمي والعبـادات      

  .)١(»الباطلة واألقوال الفاسدة

مـن   ]أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين مـا مل يـأذن بـاهللا   [«: وقال السعدي
الشرك والبدع وحترمي ما أحل اهللا وحتليل ما حرم اهللا، وحنو ذلك مما اقتضته أهواؤهم، 

  .)٢(»مع أن الدين ال يكون إال ما شرعه اهللا تعاىل ليدين به العباد، ويتقربوا به إليه

داللة واضحة على أن الذين يـرون مـا   «: وقال العالمة املودودي عند هذه اآلية
من الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قـانون شـرعي مـن    وضعه رجل أو طائفة 

هللا تعـاىل يف  ا مـع  غري أن يستند إىل أمر من اهللا تعاىل، فهم يشـركون ذلـك الشـارع   
  .)٣(»اإلهلية

 ولَكـن  الْقَيم الدين ذَلك إِياه إِلَّا تعبدوا أَلَّا أَمر للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]قال و
  ].يوسف[ ] )٤٠( يعلَمونَ لَا الناسِ كْثَرأَ

إن احلكم ال يكون إال هللا فهو مقصـور عليـه سـبحانه حبكـم     «: قال سيد قطب
ألوهيته، إذ احلاكمية من خصائص األلوهيـة، مـن ادعـى احلـق فيهـا فقـد نـازع اهللا        
سبحانه أوىل خصائص ألوهيته، سواء ادعى هذا احلق فرد أو طبقة أو حـزب أو هيئـة   

                                     
  ٤/١١١ تفسري ابن كثري - ١
  .٧٠٣: تفسري السعدي ص - ٢
  ٢٢: املصطلحات األربعة للمودودي ص ٣



 ٤٢٧ 

من نازع اهللا سـبحانه أوىل خصـائص   أو أمة أو الناس مجيعا يف صورة منظمة عاملية، و
ألوهيته وادعاها فقد كفر باهللا كفرا بواحا يصبح بـه كفـره مـن املعلـوم مـن الـدين       

  .)١(»بالضرورة حىت حبكم هذا النص وحده

 تؤمنـونَ  كُنـتم  إِنْ والرسـولِ  اللَّـه  إِلَـى  فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِنْ[: Iوقال 
مِ بِاللَّهوالْيرِ و٥٩النساء [ ]الَْآخ.[  

فدل على أن من مل يتحاكم يف حمل الرتاع إىل كتاب اهللا والسنة «: قال ابن كثري
  .)٢(»وال يرجع إليهما يف ذلك فليس مبؤمن باهللا وال باليوم اآلخر

مث أمر برد ما تنازع الناس فيه من أصول الـدين وفروعـه إىل   «: وقال السعدي
: فالرد إليهما شرط يف اإلميان، فلهـذا قـال  .. أي كتاب اهللا وسنة رسولهاهللا والرسول، 

، فدل ذلك على أن من مل يـرد إليهمـا مسـائل    ]إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر[
  .)٣(»الرتاع فليس مبؤمن حقيقة، بل هو مؤمن بالطاغوت، كما ذكر يف اآلية بعدها

ألم كانوا يتخذون أحبـارهم  اليهود وصموا بالشرك باهللا «: وقال سيد قطب
أربابا من دون اهللا، ال ألم عبدوهم، ولكن ألـم قبلـوا منـهم التحليـل والتحـرمي      

فجعلـوا بـذلك    -ابتـداء مـن عنـد أنفسـهم    -ومنحوهم حق احلاكميـة والتشـريع   
وإن زنـا وإن سـرق وإن   «مشركني الشرك الذي يغفر اهللا كل ما عداه حىت الكبـائر  

ألمـر كلـه إىل إفـراد اهللا سـبحانه باأللوهيـة، ومـن مث إفـراده        فمـرد ا » شرب اخلمـر 
  .)٤(»باحلاكمية، فهي أخص خصائص األلوهية

 من أُنزِلَ وما إِلَيك أُنزِلَ بِما َآمنوا أَنهم يزعمونَ الَّذين إِلَى تر أَلَمI :]وقال 
كلونَ قَبرِيدوا أَنْ ياكَمحتالطَّ إِلَى ياغُوت قَدوا وروا أَنْ أُمكْفُري بِه  رِيـديطَانُ  وـيالش 
  ].النساء[ ] )٦٠( بعيدا ضلَالًا يضلَّهم أَنْ

                                     
  ٤/١٩٩٠يف ظالل القرآن  - ١
  ١/٥١٩تفسري ابن كثري  - ٢
  ١٤٨: تفسري السعدي ص - ٣
  ٢/٦٨٨يف ظالل القرآن  - ٤



 ٤٢٨ 

على من يدعي اإلميان مبا أنزل اهللا علـى   Uهذا إنكار من اهللا «: قال ابن كثري
رسوله وعلى األنبياء األقدمني، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم يف فصـل اخلصـومات   

أا يف رجـل مـن   : إىل غري كتاب اهللا وسنة رسوله كما ذكر يف سبب نزول هذه اآلية
ك وذا rبيين وبينك حممـد  : األنصار ورجل من اليهود ختاصما فجعل اليهودي يقول

يف مجاعـة مـن املنـافقني ممـن أظهـروا      : بيين وبينك كعب بن األشرف، وقيـل : يقول
غـري ذلـك، واآليـة أعـم مـن      : اإلسالم أرادوا أن يتحاكموا إىل حكام اجلاهلية، وقيل

ذلك كله، فإا ذامة ملن عدل عـن الكتـاب والسـنة وحتـاكموا إىل مـا سـوامها مـن        
 ]يريدون أن يتحاكموا إىل الطـاغوت [: قال الباطل، وهو املراد بالطاغوت هنا، هلذا

  .)١(»ىل آخرهاإ

الذين يزعمـون أـم   [يعجب تعاىل عباده من حالة املنافقني «: وقال السعدي
 ]يريدون أن يتحاكموا إىل الطـاغوت [مبا جاء به الرسول ومبا قبله، ومع هذا  ]آمنوا

 ]أن يكفـروا بـه   قد أمـروا [وهو كل حكم بغري شرع اهللا فهو طاغوت، واحلال أم 
فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكـم  ... فكيف جيتمع هذا اإلميان؟
  .)٢(»اهللا فهو كاذب يف ذلك

أمل تر إىل هذا العجـب العاجـب؛ قـوم يزعمـون اإلميـان مث      «: وقال سيد قطب
يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليـك ومـا أنـزل مـن     [قوم ! يهدمون هذا الزعم يف آن؟

مث ال يتحاكمون إىل ما أنزل إليك ومـا أنـزل مـن قبلـك، وإمنـا يريـدون أن        ]قبلك
يتحاكموا إىل شيء آخر، إىل منهج آخر، وإىل حكم آخـر، يريـدون أن يتحـاكموا إىل    
الطاغوت الذي ال يستمد مما أنزل عليك وما أنـزل مـن قبلـك، وال ضـابط لـه وال      

فهـو طـاغوت، طـاغوت بادعائـه     ميزان مما أنزل إليك وما أنزل من قبلـك، ومـن مث   
خاصية من خواص األلوهية، وطاغوت بأنه ال يقف عند ميزان مضبوط أيضـا، وهـم   
ال يفعلون هذا عن جهل وال عن ظن، إمنا هم يعلمون يقينا ويعرفـون متامـا أن هـذا    

                                     
  ١/٥٢٠تفسري ابن كثري  - ١
  ١٤٨: تفسري السعدي ص - ٢



 ٤٢٩ 

فليس يف األمـر جهالـة وال    ]وقد أمروا أن يكفروا به[الطاغوت حمرم التحاكم إليه 
مد والقصد، ومن مث ال يستقيم ذلك الزعم، زعم أم آمنوا مبا أنـزل  ظن، بل هو الع

إمنا هو الشيطان الذي يريد م الضالل الـذي ال يرجـى   ! إليك وما أنزل من قبلك
، فهذه هـي العلـة الكامنـة وراء    ]ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا[منه مآب 

ي يدفعهم إىل اخلروج مـن حـد   إرادم التحاكم إىل الطاغوت، وهذا هو الدافع الذ
هذا هو الدافع يكشـفه هلـم لعلـهم    ! اإلميان وشرطه بإرادم التحاكم إىل الطاغوت

ينتهون فريجعوا ويكشفه للجماعة املسلمة لتعرف من حيرك هـؤالء ويقـف وراءهـم    
  .)١(»كذلك

 ومـن  يشـاءُ  لمـن  لـك ذَ دونَ ما ويغفر بِه يشرك أَنْ يغفر لَا اللَّه إِنَّ[: Iقال 
رِكشي بِاللَّه لَّ فَقَدلَالًا ضا ضيدعونَ إِنْ) ١١٦( بعدي نم ونِهاثًا إِلَّا دإِنْ إِنونَ  وعـدي 

  ].النساء[ ]اللَّه لَعنه) ١١٧( مرِيدا شيطَانا إِلَّا

ومل يبني يف هذه اآليات ما وجه عبادم للشيطان، لكنـه بينـه   «: قال الشنقيطي
يف آيات أخر أن معىن عبادم للشيطان طاعتهم له، واتباعهم لشرعه، وإيثـاره علـى   

 أَوليائهِم إِلَى لَيوحونَ الشياطني وإِنَّ[: ما جاءت به الرسل من عند اهللا تعاىل، كقوله
 أَحبـارهم  اتخـذُوا [: ، وقولـه ] )١٢١( لَمشرِكُونَ إِنكُم أَطَعتموهم وإِنْ وكُمليجادلُ

مهانبهرا واببأَر نم وند اآلية، فإن عدي بن حامت  ]اللَّهt    ملا قـال للـنيبr :  كيـف
عليهم ما أحل إم أحلوا هلم ما حرم اهللا وحرموا r :اختذوهم أربابا؟ قال له النيب 

وذلك هو معىن اختاذهم أربابا، ويفهـم مـن هـذه اآليـات بوضـوح ال       اهللا فاتبعوهم
لبس فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرا له على ما جاءت به الرسـل فهـو كـافر    
باهللا عابد للشيطان، متخذا للشيطان ربـا وإن مسـى اتباعـه للشـيطان مبـا شـاء مـن        

  .)٢(»غري بإطالق األلفاظ عليها كما هو معلوماألمساء، ألن احلقائق ال تت

                                     
  ٢/٦٩٤يف ظالل القرآن  - ١
  ١/٤٧٦البيان أضواء  - ٢



 ٤٣٠ 

والشرك باهللا كما أسلفنا يف هذا اجلـزء عنـد   «: وقال سيد قطب عند هذه اآلية
تفسري مثل هذه اآلية من قبل يتحقق باختاذ آهلة مـع اهللا اختـاذا صـرحيا علـى طريقـة      

اهللا خبصائص اجلاهلية العربية وغريها من اجلاهليات القدمية، كما يتحقق بعدم إفراد 
األلوهية واالعتراف لبعض البشر ذه اخلصائص، كإشراك اليهود والنصارى الـذي  

ومل يكونـوا   ]اللَّه دون من أَربابا ورهبانهم أَحبارهم اتخذُوا[حكاه القرآن من أم 
 فحرمـوا  عبدوهم مع اهللا ولكن كانوا فقط اعترفوا هلم حبق التشريع هلم من دون اهللا

عليهم وأحلوا هلم فاتبعوهم يف هذا، ومنحوهم خاصية من خصائص األلوهية، فحق 
 أُمـروا  ومـا [عليهم وصف الشرك وقيل عنهم أم خالفوا ما أمروا به من التوحيد 

فيقيموا لـه وحـده الشـعائر ويتلقـوا منـه وحـده الشـرائع         ]واحدا إِلَها ليعبدوا إِلَّا
  .)١(»واألوامر

قد نصت دساتري الدول اإلسالمية على أن الربملان هو املشرع وحـده وال حـق   ل
  :، وإليك أمثلة على ذلكrلغريه يف التشريع، ولو كان اهللا سبحانه وتعاىل أو رسوله 

  .»ميارس الربملان السلطة التشريعية«: من الدستور املوريتاين) ٤٥(ففي املادة 

مصـدر كـل سـلطة، السـيادة الوطنيـة ملـك       الشعب هـو  «: منه) ٢(ويف املادة 
  .»للشعب الذي ميارسها عن طريق ممثليه وبواسطة االستفتاء

  .»يتوىل جملس الشعب سلطة التشريع«: من الدستور املصري) ٨٦(ويف املادة 

تناط السلطة التشريعية بامللك وجملس «: من الدستور األردين) ٢٥(ويف املادة 
  .»األمة

السـلطة التشـريعية يتوالهـا األمـري     «: لدستور الكـوييت من ا) ٥١(ويف املادة 
  .»وجملس األمة وفقا للدستور

  .وذا تعلم أن الربملان من الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به

                                     
  ٢/٧٦٠يف ظالل القرآن  - ١



 ٤٣١ 

 ]الطَّـاغُوت  واجتنِبـوا  اللَّـه  اعبدوا أَن رسولًا أُمة كُلِّ في بعثْنا ولَقَدI :]قال 
  ].٣٦النحل [

 الْـوثْقَى  بِالْعروة استمسك فَقَد بِاللَّه ويؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمنI: ]وقال 
  ]البقرة[ ] )٢٥٦( عليم سميع واللَّه لَها انفصام لَا

الطاغوت ما جتاوز به العبد حـده مـن معبـود أو    «: قال مشس الدين ابن القيم
قوم ما يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله، أو يعبدونه مـن  متبوع أو مطاع، فطاغوت كل 

دون اهللا، أو يتبعونه على غري بصرية من اهللا، أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هللا، 
  .)١(»فهذه طواغيت العامل

أن  yالذي يسـتخلص مـن كـالم السـلف     «: وقال الشيخ حممد حامد الفقي
ة اهللا وإخـالص الـدين والطاعـة هللا    الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عـن عبـاد  

ولرسوله، سواء كان ذلك الشيطان مـن اجلـن أو الشـيطان مـن اإلنـس واألشـجار       
واألحجار وغريها، ويدخل يف ذلك بال شك احلكم بالقوانني األجنبية عـن اإلسـالم   
وشرائعه وغريها من كل ما وضعه اإلنسان ليحكم به يف الدماء والفروج واألمـوال،  

شرائع اهللا من إقامة احلدود وحترمي الربا والزنا واخلمر وحنو ذلك ذلك مما وليبطل به 
أخذت هذه القوانني حتللها وحتميها بنفوذها ومنفذيها، والقوانني نفسـها طواغيـت،   
وواضعوها ومروجوها طواغيـت، وأمثاهلـا مـن كـل كتـاب وضـعه العقـل البشـري         

وإمـا عـن غـري قصـد مـن       إما قصـدا  rليصرف عن احلق الذي جاء به رسول اهللا 
  .)٢(»واضعه فهو طاغوت

طـاغوت  : الطاغوت ثالثة أنـواع «: وقال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي
  .)٣(»حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة

                                     
  ١/٥١إعالم املوقعني  - ١
  ٢٨٧: هامش فتح ايد ص - ٢
  ٨/٢٧٢الدرر السنية  - ٣



 ٤٣٢ 

ويف نظام احلكم الطاغويت يكون األمر كله «: وقال الشيخ حممد شاكر الشريف
ه وتعاىل، أو يكـون بعـض األمـر والنـهي     والنهي كله والتشريع كله لغري اهللا سبحان

والتشريع هللا وبعضه اآلخر لغري اهللا جل وعال، سواء كان هذا الغري فردا أو مجاعة أو 
شعبا أو أمة، ومن هنا يتبني أن نظام احلكم الدميقراطي ما هـو إال صـورة مـن صـور     

صـح لـه   نظام حكم الطاغوت، ومن املعلوم املشهور أنه ال يسـتقيم إميـان عبـد وال ي   
إسالم إال بأن يكفر بالطاغوت، وذلك أن اإلميان باهللا واإلميـان بالطـاغوت أو قبـول    
حكمه والرضى به ضدان ال جيتمعان أبـدا، وقـد قـال تعـاىل مبينـا وجـوب الكفـر        

 فَقَد بِاللَّه ويؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمن[: بالطاغوت إىل جانب وجوب اإلميان باهللا
كسمتاس ةورثْقَى بِالْع١(»]الْو(.  

  مناقضة الدميقراطية لإلميان بالرسل - ٤
إن الدميقراطية تقوم على أساس حصر السلطات يف يد الشعب ميارسـها عـن   
طريق نوابه، وعليه فال سلطة هللا وال للرسل عليهم السالم يف النظام الدميقراطي، بل 

ساس الثورة علـى كـل األديـان السـماوية الـيت      إن الدميقراطية احلديثة قامت على أ
  .يرون أن عقوهلم تغنيهم عنها

يزعم الناس يف عامل اليوم أنـه ميكنـهم االسـتغناء عـن الرسـل والرسـاالت       «
بالعقول اليت وهبهم اهللا إياها، ولذلك تـراهم يسـنون القـوانني وحيللـون وحيرمـون      

ستحسن ذلك أو تسـتقبحه  وخيططون ويوجهون، ومستندهم يف ذلك كله أن عقوهلم ت
وهـم   .)٢(وترضى به أو ترفضه، وهؤالء هلم سلف قالوا مثل مقالتهم هـذه، فالربامهـة  

طائفة من اوس زعموا أن إرسال الرسل عبث ال يليق باحلكيم إلغناء العقل عـن  
  .)٣(»الرسل

                                     
  .١٩: حقيقة الدميقراطية ص - ١
   ٤٠٣انظر امللل والنحل ص.نسبة إىل براهم اهلندي  - ٢
  ٣٠: الرسل والرساالت لسليمان األشقر ص - ٣



 ٤٣٣ 

  :مع درر من كالم املفسرين املوضوع وإليك بعض اآليات يف هذا

  :اآلية األوىل

وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّـا ليطَـاع بِـإِذْن اللَّـه ولَـو أَنهـم إِذْ ظَلَمـوا        [: Iقال 
أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجـدوا اللَّـه توابـا رحيمـا     

  ].النساء[ ] )٦٤(

بذلك على أن الـذي مل يـرض حبكمـه وإن أظهـر      كأنه احتج«: قال البيضاوي
اإلسالم كان كافرا مستوجب القتل، وتقريره أن إرسال الرسول ملا مل يكن إال ليطـاع  
كان من مل يطعه ومل يرض حبكمـه مل يقبـل رسـالته، ومـن كـان كـذلك كـان كـافرا         

  .)١(»مستوجب القتل

: -إىل قولـه -.. اهللاأي بأمر اهللا ألن طاعة الرسول وجبت بأمر «: وقال البغوي
جـاءوك فاسـتغفروا اهللا   [بتحـاكمهم إىل الطـاغوت    ]ولو أم إذ ظلموا أنفسهم[

  .)٢(»]واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما

وهذه حقيقة هلا وزا إن الرسول لـيس جمـرد   «: وقال سيد قطب عند هذه اآلية
كما يقول املخادعون عن  -بال سلطان-واعظ يلقي كلمته وميضي لتذهب يف اهلواء 

طبيعة الدين وطبيعة الرسل، أو كمـا يفهـم الـذين ال يفهمـون مـدلول الـدين، إن       
وتنظيماـا، وأوضـاعها وقيمهـا،    الدين منهج حياة، منهج حياة واقعيـة بتشـكيالا   

ومن هنا كـان تـاريخ اإلسـالم كمـا     ... وأخالقها وآداا، وعباداا وشعائرها كذلك
تقوم بقوة  rكان، كان دعوة وبالغا ونظاما وحكما، وخالفة بعد ذلك عن رسول اهللا 

الشريعة والنظام على تنفيذ الشريعة والنظـام لتحقيـق الطاعـة الدائمـة للرسـول،      
ق إرادة اهللا من إرسال الرسول، وليست هناك صورة أخرى يقال هلا اإلسالم أو وحتقي

يقال هلا الدين إال أن تكون طاعـة الرسـول حمققـة يف وضـع ويف تنظـيم مث ختتلـف       

                                     
  ٣/٦٤تفسري البيضاوي  - ١
  ٣١٥: ص: تفسري البغوي - ٢



 ٤٣٤ 

أشكال هذا الوضع ما ختتلف ويبقى أصلها الثابت وحقيقتها اليت ال توجد بغريهـا،  
 وحتـاكم إىل شـريعة اهللا وطاعـة للرسـول     استسالم ملنهج اهللا وحتقيق ملنهج رسول اهللا

ومـن مث إفـراده   ) شهادة أن ال إلـه إال اهللا (باأللوهية  Iفيما بلغ عن اهللا، وإفراد اهللا 
باحلاكمية اليت جتعل التشريع ابتداء حقا هللا ال يشاركه فيـه سـواه وعـدم احتكـام إىل     

يـرد فيـه نـص مـن      الطاغوت يف كثري وال قليل، والرجوع إىل اهللا والرسـول فيمـا مل  
  .)١(»القضايا املستجدة واألحوال الطارئة

  :اآلية الثانية

رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للنـاسِ علَـى اللَّـه حجـةٌ بعـدY :]      وقال 
  ].١٦٥النساء [ ]الرسلِ

نـون  فلم يبق للخلق على اهللا حجة إلرساله الرسـل تتـرى يبي  «: قال السعدي
هلم أمر دينهم ومراضي رم ومساخطه وطرق اجلنة وطرق النار، فمن كفر بعد ذلك 

وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل  Iفال يلومن إال نفسه وهذا من كمال عزته 
عليهم الكتب وذلك أيضا من فضـله وإحسـانه حيـث كـان النـاس مضـطرين إىل       

  .)٢(»ة وله احلمد والشكراألنبياء أعظم ضرورة تقدر فأزال هذه االضطراري

واملنهج الصحيح يف التلقي عـن اهللا هـو أال يواجـه العقـل     «: وقال سيد قطب
مبقررات له سـابقة عليهـا،    -بعد أن يدرك املقصود ا-مقررات الدين الصحيحة 

إمنا .. كوا لنفسه من مقوالته املنطقية أو من مالحظاته احملدودة أو من جتاربه الناقصة
فهـي أصـح   ! مقرراته هواملنهج الصحيح أن يتلقى النصوص الصحيحة ويكون منها 

من مقرراته الذاتية ومنهجها أقوم من منهجه الذايت قبل أن يضـبط مبـوازين النظـر    
مىت صح عنده أـا مـن   -الدينية الصحيحة ومن مث ال حياكم العقل مقررات الدين 

                                     
  ٦٩٦-٢/٦٩٥الظالل  - ١
  ١٤٩: تفسري السعدي ص - ٢



 ٤٣٥ 

إن العقل ليس إهلا ليحاكم مبقـررات  ! إىل أي مقررات أخرى من صنعه اخلاص -اهللا
  .)١(»اخلاصة مقررات اهللا

  :اآلية الثالثة

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنـوبكُمI :]  قال 
 يمحر غَفُور اللَّه٣١(و (        ـبحلَـا ي ا فَـإِنَّ اللَّـهلَّـووـولَ فَـإِنْ تسالرو وا اللَّهيعقُلْ أَط

  ].آل عمران[ ] )٣٢(ين الْكَافرِ

وهذه اآلية الكرمية حاكمة على كل من ادعـى حمبـة اهللا ولـيس    «: قال ابن كثري
هو على الطريقة احملمدية فإنه كاذب يف نفس األمر حىت يتبع الشرع احملمدي والدين 

من عمل : أنه قال rالنبوي يف مجيع أقواله وأفعاله كما ثبت يف الصحيح عن النيب 
مث قال آمرا لكل أحـد مـن خـاص     -:إىل أن قال-... عليه أمرنا فهو ردعمال ليس 

فـإن اهللا ال حيـب   [أي خـالفوا أمـره    ]قل أطيعـوا اهللا والرسـول فـإن تولـوا    [وعام 
فدل على أن خمالفته يف الطريقة كفر واهللا ال حيب من اتصف بذلك، وإن  ]الكافرين

 يتابع الرسول النيب األمني خامت ادعى وزعم يف نفسه أنه حيب اهللا ويتقرب إليه، حىت
بـل  -األنبيـاء   لـو كـان  الرسل ورسول اهللا إىل مجيع الثقلني اجلـن واإلنـس، الـذي    

يف زمانه ملا وسعهم إال اتباعـه والـدخول يف طاعتـه     -املرسلون بل أولو العزم منهم
  .)٢(»هتواتباع شريع

بامتثـال األمـر واجتنـاب     ]قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول[«: وقال السعدي
عــن ذلــك فهــذا هــو الكفــر واهللا ال حيــب  ]فــإن تولــوا[النــهي وتصــديق اخلــرب 

  .)٣(»الكافرين

                                     
  ٢/٨٠٧يف ظالل القرآن  - ١
  ١/١٥٩تفسري ابن كثري  - ٢
  ١٠٥: تفسري السعدي ص - ٣



 ٤٣٦ 

أي ختـالفوا   ]قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسـول فـإن تولـوا   [«: وقال سيد قطب
فدل على أن خمالفته يف الطريقـة كفـر واهللا ال    ]فإن اهللا ال حيب الكافرين[عن أمره 
إن  -:إىل أن قـال -تصف بذلك وإن ادعى وزعم يف نفسـه أنـه حمـب هللا،    حيب من ا

هذا الدين له حقيقة مميزة ال يوجد إال بوجودها حقيقة الطاعة لشريعة اهللا، واالتبـاع  
لرسول اهللا والتحاكم إىل كتاب اهللا، وهي احلقيقة املنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء 

ا وحدها احلق يف أن تعبد النـاس هلـا وتطـوعهم    ا اإلسالم، توحيد األلوهية اليت هل
ألمرها وتنفذ فيهم شرعها وتضع هلم القيم واملوازين اليت يتحاكمون إليها ويرضون 
حكمهـا، ومــن مث توحيـد القوامــة الـيت جتعــل احلاكميـة هللا وحــده يف حيـاة البشــر      

  .)١(»وارتباطاا مجيعا

  :اآلية الرابعة

سولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه وما َآتاكُم الرY :]قال 
  ].احلشر[ ] )٧(شديد الْعقَابِ 

من  rواحلق أن هذه اآلية عامة يف كل شيء يأيت به رسول اهللا «: قال الشوكاين
ال أمر أو ي أو قـول أو فعـل وإن كـان السـبب خاصـا فاالعتبـار بعمـوم اللفـظ         

خبصوص السبب، وكل شيء أتانا به الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله إلينا، وما أنفـع  
هذه اآلية وأكثر فائدا، مث ملا أمرهم بأخذ ما أمرهم به الرسول وترك ما اهم عنـه  

 ] )٧( الْعقَابِ شديد اللَّه إِنَّ اللَّه واتقُوا[: أمرهم بتقواه وخوفهم شدة عقوبته فقال
  .)٢(»فهو معاقب من مل يأخذ ما آتاه اهللا والرسول ومل يترك ما اه عنه

أي مهمـا   ]وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا[«: وقال ابن كثري
أمركم به فافعلوا ومهما اكم عنه فـاجتنبوه فإنـه إمنـا يـأمركم خبـري وينـهاكم عـن        

 .)٣(»شر

                                     
  ١/٣٨٧يف ظالل القرآن  - ١
  ٥/١٩٨فتح القدير  - ٢
  ٤/٣٣٧ابن كثري  - ٣



 ٤٣٧ 

  :اآلية اخلامسة

ا الَّذين َآمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّـه إِنَّ  يا أَيهI :]قال 
 يملع يعمس احلجرات[ ] )١(اللَّه.[  

هذه آداب أدب اهللا ا عباده املؤمنني فيما يعاملون به الرسـول  «: قال ابن كثري
r يا أيها الذين آمنـوا ال تقـدموا   [: من التوقري واالحترام والتبجيل واإلعظام فقال

أي ال تسرعوا يف األشياء بني يديه أي قبله، بل كونوا تبعا لـه   ]بني يدي اهللا ورسوله
ال تقولوا خـالف   ]ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله[: يف مجيع األمور، قال ابن عباس
ال تقولــوا أمــرا دون اهللا ورســوله مــن شــرائع : ضــحاكالكتــاب والســنة، وقــال ال

  .)١(»دينكم

علـى   rويف هذا النهي الشديد عن تقدمي قول غري الرسـول  «: وقال السعدي
وجب اتباعها وتقدميها على غريهـا كائنـا    rقوله فإنه مىت استبانت سنة رسول اهللا 

 .)٢(»من كان

هللا ورسـوله، وال تعجلـوا بـه،    ومعىن اآلية ال تقدموا أمرا دون ا«: قال الشوكاين
يف كـل   ]واتقـوا اهللا [اإلنسان، فهو بني يديه  املراد معىن بني يدي فالن حبضرة :وقيل

  .)٣(»أموركم ويدخل حتتها الترك للتقدم بني يدي اهللا ورسوله دخوال أوليا

  :وأما األحاديث

، كل أميت يـدخلون اجلنـة إال مـن أىب   : قال rأن رسول اهللا  tعن أيب هريرة 
 .)٤(من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب: يا رسول اهللا ومن يأىب؟ قال: قالوا

                                     
  ٣/٣١٢عمدة التفسري  - ١
  ٧٤٢: تفسري السعدي ص - ٢
  ٥/٥٩فتح القدير  - ٣
  )٧٢٨٠(البخاري  - ٤



 ٤٣٨ 

دعوين ما تـركتكم إمنـا هلـك مـن كـان      : قال rعن النيب  tعن أيب هريرة 
قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم، فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم 

 .)١(بأمر فأتوا منه ما استطعتم

إن مثلي ومثل مـا بعـثين اهللا بـه كمثـل     : قال rعن النيب  tوعن أيب موسى 
يا قوم إين رأيت اجليش بعيين وإين أنا النذير العريان فالنجـاء،  : رجل أتى قوما فقال

فأطاعه طائفة من قومه فأدجلوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة فأصبحوا 
حهم فذاك مثل من أطاعين فاتبع ما جئـت  مكام، فصبحهم اجليش فأهلكهم واجتا

  .)٢(به ومثل من عصاين وكذب مبا جئت به من احلق

إن أحسن احلديث كتاب اهللا وأحسن اهلـدي  : قال tعن عبد اهللا بن مسعود 
 بِمعجِـزِين  أَنـتم  ومـا  لَـَآت  توعـدونَ  مـا  إِنَّ[وشر األمور حمـدثاا و  rهدي حممد 

)١٣٤( [)٣(. 

يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سـبقا بعيـدا فـإن    : قال tوعن حذيفة 
  .)٤(أخذمت ميينا ومشاال لقد ضللتم ضالال بعيدا

موعظة بليغـة وجلـت    rوعظنا رسول اهللا : قال tوعن العرباض بن سارية 
يا رسول اهللا كأا موعظـة مـودع فأوصـنا،    : منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا

أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبـد، وإنـه مـن يعـش      :قال
منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشـدين املهـديني عضـوا    

  .)٥(عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة

                                     
  )١٣٣٧(ومسلم ) ٧٢٨٨(البخاري  - ١
  )٢٢٨٣(ومسلم ) ٧٢٨٣(البخاري  - ٢
  ).٧٢٧٧(البخاري  - ٣
  )٧٢٨٢(البخاري  - ٤
  .وسنده صحيح) ١٠٢(وابن حبان ) ٤٢(وابن ماجه  ٤/١٢٦وأمحد ) ٢٦٧٨(والترمذي ) ٤٦٠٧(أبو داود  - ٥



 ٤٣٩ 

  تضييع حدود الوالء والرباء - ٥
  اءملن الوالء وممن الرب: أوال

نما وليكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين َآمنـوا الَّـذين يقيمـونَ الصـلَاةَ        إ[: Yقال 
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين َآمنوا فَـإِنَّ حـزب   ) ٥٥(ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ 

  ].املائدة[ ] )٥٦(اللَّه هم الْغالبونَ 

  :لقد حصر اهللا يف هذه اآلية والء املؤمنني يف ثالثة أمور

  وتقدست أمساؤه وصفاته Yاهللا  -أ

  rولرسوله  -ب

  .وللمؤمنني أمجعني -ج

إن الوالية : وأفرد الويل مع تعدده ليفيد كما قيل«: قال اآللوسي عند هذه اآلية
هللا تعاىل باألصالة وللرسول عليه الصالة والسالم واملؤمنني بالتبع فيكون التقدير إمنا 

 .)١(»والذين آمنوا فيكون يف الكالم أصل وتبع rوليكم اهللا سبحانه وكذلك رسوله 

وحيدة اليت تتفق مع صـفة  وحيدد اهللا للذين آمنوا جهة الوالء ال«: وقال سيد قطب
إمنا وليكم اهللا ورسـوله والـذين آمنـوا الـذين يقيمـون      [: لونواإلميان، ويبني هلم من يت

هكـذا علـى وجـه القصـر الـذي ال يـدع جمـاال         ]الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعـون 
ومل يكـن  .. للتمحل أو التأول وال يترك فرصة لتمييع احلركة اإلسالمية أو متييع التصـور 

هـي مسـألة العقيـدة     - كما قلنـا - أن يكون األمر كذلك إال أن املسألة يف صميمها  بد
ومسألة احلركة ذه العقيدة، وليكون الوالء هللا خالصا والثقة به مطلقة وليكون اإلسـالم  

وليكون األمر أمر مفاصلة بني الصف املسلم وسائر الصفوف اليت ال تتخـذ  . هو الدين
سـالم منـهجا للحيـاة، ولتكـون للحركـة اإلسـالمية جديتـها        اإلسالم دينا وال جتعل اإل

                                     
  ٦/١٦٦لآللوسي روح املعاين  - ١



 ٤٤٠ 

ونظامها فال يكون الوالء فيها لغري قيادة واحدة وراية واحدة، وال يكون التناصر إال بـني  
العصبة املؤمنة ألنه تناصر يف املنهج املستمد من العقيدة، ولكن حـىت ال يكـون اإلسـالم    

مـة تقـال باللسـان أو جمـرد نسـب ينتقـل       جمرد عنوان أو جمرد راية وشـعار أو جمـرد كل  
فإن السـياق يـذكر بعـض السـمات     ! بالوراثة أو جمرد وصف يلحق القاطنني يف مكان

  .)١(»]الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون[الرئيسية للذين آمنوا 

أي لـيس اليهـود    ]إمنا ولـيكم اهللا ورسـوله والـذين آمنـوا    [«: وقال ابن كثري
الـذين يقيمـون   [: بأوليائكم بل واليتكم راجعة إىل اهللا ورسـوله واملـؤمنني، وقولـه   

أي املؤمنون املتصفون ذه الصفات من إقامـة الصـالة الـيت     ]الصالة ويؤتون الزكاة
هي أكرب أركان اإلسالم وهي هللا وحده ال شريك لـه، وإيتـاء الزكـاة الـيت هـي حـق       

  .)٢(»للمحتاجني من الضعفاء واملساكنياملخلوقني ومساعدة 

إن آل أيب : جهارا غري سر يقول rمسعت النيب : وعن عمرو بن العاصي قال
  .)٣(فالن ليسوا بأوليائي إمنا وليي اهللا وصاحل املؤمنني

ان صاحلا وإن بعد نسـبه  ومعناه إمنا وليي من ك«: قال النووي عند هذا احلديث
  .)٤(»حل وإن كان نسبه قريبامين وليس وليي من كان غري صا

وفائـدة احلـديث انقطـاع الواليـة بـني      «: وقال القرطيب يف شرح هذا احلـديث 
 .)٥(»املسلم والكافر وإن كان قريبا محيما

! أوجب يف هذا احلديث الوالية بالدين ونفاها عن أهل رمحـه «: قال ابن بطال
 .)٦(»إن مل يكونوا من أهل دينه

                                     
  ٢/٩٢٠يف ظالل القرآن  - ١
  ١/٦١٧عمدة التفسري  - ٢
  )٢١٥(ومسلم ) ٥٩٩٠(البخاري  - ٣
  ٢٤٥: النووي على مسلم ص - ٤
  دار ابن كثري ودار الكلم الطيب: ط ١/٤٦١املفهم للقرطيب  - ٥
  ٣/٢٦٣٩فتح الباري  - ٦



 ٤٤١ 

أين ال أوايل أحدا بالقرابة وإمنا أحب اهللا تعاىل ملالـه   املعىن«: ويف شرح املشكاة
من احلق الواجب على العباد وأحب صاحل املؤمنني لوجه اهللا تعاىل وأوايل مـن أوايل  

  .)١(»باإلميان والصالح سواء كان من ذوي رحم أم ال

 rوإذا كان اهللا قـد حصـر الواليـة بالنسـبة للمـؤمن يف مـواالة اهللا ورسـوله        
 فإن الدميقراطية على النقيض من ذلك ختلص الوالء لزعامـة املـإل احلـاكم    واملؤمنني

  .وللوطن واملواطنني مسلمني كانوا أم كفارا

  .وينص على هذا يف مجيع دساتري الدول الدميقراطية

فهال انتبه اإلسالميون الدميقراطيون إىل هذا اجلانب املهم يف حتقيق معىن الوالء 
  .وللمؤمنني rهللا ولرسوله 

ومع متييع معاين الوالء ضاعت معامل معاين الرباء إذ إن مشـاركة اإلسـالميني يف   
الدميقراطية النيابيـة يف إطـار حكـم الطـاغوت أكسـب أولئـك الطواغيـت صـبغة         

م غري  مإسالمية يف نظر اجلماهري مث انسحبت تلك الصبغة على تشريعاوشعارا
  .هري املسلمة بدل أن تكون يف ساحة الرباء منهااإلسالمية فأصبحت حمل والء اجلما

  فأصبح ال يضيئ له النهار وكنت كفاقئ عينيه عمدا

  :املوافقة على منهج الطاغوت مواالة له: ثانيا

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى لَا [: Iقال 
لَه امصفان يملع يعمس اللَّهالبقرة[ ] )٢٥٦(ا و.[  

إن الكفر ينبغي أن يوجـه إىل مـا يسـتحق    «: وقال سيد قطب عند هذه اآليات
  . الكفر وهو الطاغوت، وإن اإلميان جيب أن يتجه إىل من جيدر اإلميان به وهو اهللا

                                     
  ٣/٢٦٣٩فتح الباري  - ١



 ٤٤٢ 

والطاغوت صيغة من الطغيان تفيد كل ما يطغى على الوعي وجيوز على احلق 
ويتجاوز احلدود اليت رمسها اهللا للعباد، وال يكون له ضابط من العقيـدة يف اهللا، ومـن   

ومنه كل منهج غري مستمد من اهللا وكل تصـور أو وضـع أو   الشريعة اليت يسنها اهللا 
أدب أو تقليد ال يستمد من اهللا فمن يكفر ذا كله يف كل صورة من صـوره ويـؤمن   

وتتمثـل جناتـه يف استمسـاكه بـالعروة      ..ه فقـد جنـا  باهللا وحده ويستمد من اهللا وحـد 
  .)١(»الوثقى ال انفصام هلا

مـن خلـع   : أي ]فمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن بـاهللا  [وقوله «: وقال ابن كثري
األنداد واألوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون اهللا ووحد اهللا 

أي فقـد ثبـت    ]استمسك بالعروة الوثقىفقد [فعبده وحده وشهد أنه ال إله إال هو 
  .)٢(»يف أمره واستقام على الطريقة املثلى والصراط املستقيم

أي فمن يكفر بالشيطان أو األصنام أو أهل الكهانة ورؤوس «: وقال الشوكاين
  .)٣(»بعد ما متيز له الرشد من الغي فقد فاز U ]ويؤمن باهللا[الضاللة أو باجلميع 

ه ولي الَّذين َآمنوا يخـرِجهم مـن الظُّلُمـات إِلَـى النـورِ      اللَّ[: Yويقول اهللا 
       ـكأُولَئ ـاتـورِ إِلَـى الظُّلُمالن ـنم مهـونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤيلوا أَوكَفَر ينالَّذو

  ].البقرة[ ] )٢٥٧(أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

ة تشري إىل أن مواالة الطاغوت عالمة واضحة جليـة مـن عالمـات    إن هذه اآلي
  .الكفر

وهو نور واحد يهدي إىل طريـق واحـد فأمـا ضـالل الكفـر      «: قال سيد قطب
فظلمات شىت منوعـة ظلمـة اهلـوى والشـهوة وظلـم الشـرود والتيـه وظلمـة الكـرب          

سـعر  والطغيان وظلمة الضعف والذلة وظلمة الريـاء والنفـاق وظلمـة الطمـع وال    

                                     
  ١/٢٩٢يف ظالل القرآن  - ١
  ١/٢٨١التفسري عمدة  - ٢
  ١/٢٨٦فتح القدير  - ٣



 ٤٤٣ 

وظلمات شىت ال يأخذها احلصر تتجمع كلـها عنـد الشـرود    .. وظلمة الشك والقلق
وما يترك اإلنسان نور .. عن طريق اهللا والتلقي من غري اهللا واالحتكام لغري منهج اهللا

اهللا الواحد الذي ال يتعدد نور احلق الواحد الذي ال يتلبس حىت يدخل يف الظلمات 
والعاقبـة هـي الالئقـة بأصـحاب     ! وكلها ظلمات.. فمن شىت األنواع وشىت األصنا

  .)١(»]أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون[: الظلمات

خيرب تعاىل أنه يهدي من اتبع رضوانه سـبل السـالم فيخـرج    «: وقال ابن كثري
عباده املؤمنني من ظلمات الكفر والشك والريب إىل نور احلق الواضح اجللي املـبني  

لكافرين إمنا وليهم الشياطني تزين هلم ما هم فيه مـن اجلهـاالت   السهل املنري، وأن ا
أولئـك  [والضالالت وخيرجوم وحييدون م عن طريق احلـق إىل الكفـر واإلفـك    

  .)٢(»]أصحاب النار هم فيها خالدون

إن االس الربملانية وظيفتها األساسية هي تشريع األحكـام مث رقابـة السـلطة    
كما تريد وبذلك فهي طاغوت بل أعظم طـاغوت يف العصـر   التنفيذية حىت تنفذها 

  .احلديث

إن الدميقراطية احلديثة من صنع النصارى يف أوروبا مع اللويب اليهودي القـوي  
يف تلك املنطقة، وعليه فمن أخذ ا فقد توىل اليهود والنصارى، ومن تـوالهم صـار   

  .منهم

خـذُوا الْيهـود والنصـارى أَوليـاَء بعضـهم      يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تتY :]قال 
  نيمالظَّـال مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاُء بيل٥١(أَو( [ 

  ].املائدة[

يقول فإن  من يتوىل اليهود والنصارى من دون املؤمنني فإنه منهم«: قال الطربي
من أهل دينهم وملتـهم فإنـه ال يتـوىل متـول      من توالهم ونصرهم على املؤمنني فهو

                                     
  ١/٢٩٣يف ظالل القرآن  - ١
   ١/٢٨٢عمدة التفسري- ٢



 ٤٤٤ 

أحدا إال وهو به وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضـيه ورضـي دينـه فقـد عـادى مـا       
  .)١(»خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه

 ما أكثر ما نسمع من كثري من اإلسالميني الدميقراطيني من التهجم على: أقول
اجلماعات اإلسالمية ااهدة وملزها بالعنف والتطرف، هذا مع دفـاعهم عـن املنـهج    

  !!!الدميقراطي الغريب

ينهى تعاىل عباده املؤمنني عن مواالة اليهود والنصارى الـذين  «: وقال ابن كثري
هم أعداء اإلسالم وأهله قاتلهم اهللا، مث أخرب أن بعضهم أولياء بعض مث دد وتوعـد  

  .)٢(»]ومن يتوهلم منكم فإنه منهم[: طى ذلك فقالمن يتعا

املراد مـن النـهي عـن اختـاذهم أوليـاء أن يعـاملوا معاملـة        «: وقال الشوكاين
 ]ومن يتوهلم منكم فإنه منـهم [ -إىل قوله-األولياء يف املصادقة واملعاشرة واملناصرة 

للكفـر قـد    نه من مجلتهم ويف عدادهم وهو وعيد شـديد فـإن املعصـية املوجبـة    إأي ف
 .)٣(»بلغت إىل غاية ليس وراءها غاية

ومـن يتـوهلم   [يف النصرة  ]بعضهم من بعض[وقيل إن معىن «: وقال القرطيب
شرط وجوابه أي ألنه قد خالف اهللا تعـاىل ورسـوله كمـا خـالفوا      ]منكم فإنه منهم

ووجبت معاداته كما وجبت معادام ووجبت له النار كما وجبت هلم فصـار منـهم   
 .)٤(»أي من أصحام

إن اقتنـاع املسـلم إىل درجـة الـيقني اجلـازم،      «: وقال سيد قطب عند هذه اآلية
الذي ال أرجحية فيه وال تردد بأن دينه هو الدين الوحيد الذي يقبله اهللا مـن النـاس   

وبأن منهجه الذي كلفه اهللا أن يقيم احلياة عليه منهج متفـرد   -rبعد رسالة حممد -
وال ميكـن أن يقـوم    ال نظري له بني سائر املناهج، وال ميكن االستغناء عنه مبنهج آخـر 

                                     
  ٦/٢٢٧تفسري الطربي  - ١
  ١/٦١٤عمدة التفسري  - ٢
 ٥٠-٢/٤٩فتح القدير  - ٣
 ٦/٢١٧تفسري القرطيب  - ٤



 ٤٤٥ 

مقامه منهج آخر وال تصلح احلياة البشرية وال تستقيم إال أن تقوم علـى هـذا املنـهج    
وحده دون سواه، وال يعفيه اهللا وال يغفر له وال يقبله إال إذا هو بـذل جهـد طاقتـه يف    
إقامة هذا املنهج بكل جوانبه االعتقادية واالجتماعية مل يأل يف ذلك جهدا ومل يقبـل  

ومل خيلـط بينـه وبـني أي منـهج آخـر يف       -وال يف جزء منه صغري-منهجه بديال  من
 .)١(»تصور اعتقادي وال يف نظام اجتماعي وال يف أحكام تشريعية

ن اإلســـالميني الـــدميقراطيني يتحـــالفون مـــع العلمـــانيني إ: أخـــي يف اهللا
 ء هـؤالء هود والنصـارى أحيانـا أخـرى مـع عـدا     واالشتراكيني والبعثيني أحيانا والي

  .Iورفضهم حلكمه

يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تتخذُوا بِطَانةً مـن دونِكُـم لَـا يـأْلُونكُمY :]     وقد قال 
خبالًا ودوا ما عنِتم قَد بدت الْبغضاُء من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينـا  

لُونَ  لَكُمقعت متإِنْ كُن اتونَ ) ١١٨(الَْآينمؤتو كُمونبحلَا يو مهونبحأُولَاِء ت متا أَنه
ابِ كُلِّهتآل عمران[ ]بِالْك.[  

أال يتخـذوا بطانـة مـن    : واملسلمون يف غفلة من أمر رـم «: يقول سيد قطب
واملنهج والوسيلة، وأال جيعلـوهم موضـع    دوم، بطانة من ناس هم دوم يف احلقيقة

الثقة والسر واالستشارة، املسلمون يف غفلة عن أمر رم هـذا يتخـذون مـن أمثـال     
هؤالء مرجعا يف كل أمر وكل شأن وكل وضع، وكل نظام وكـل تصـور وكـل منـهج     

  .وكل طريق

 ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب املرة ولكننا ال نفيـق، ومـرة بعـد   : -إىل قوله-
مرة نكشف عن املكيدة واملؤامرة تلبس أزياء خمتلفة ولكننا ال نعترب، ومـرة بعـد مـرة    
تنفلت ألسنتهم فتنم عن أحقادهم اليت ال يذهب ا ود يبذله املسلمون، وال تغسلها 

ومع ذلك نعود فنفتح هلم قلوبنـا ونتخـذ منـهم رفقـاء يف     .. مساحة يعلمها هلم الدين
ااملة أو تبلغ بنا العزمية الروحية أن جناملهم يف عقيـدتنا   وتبلغ بنا! احلياة والطريق

                                     
 ٢/٩١٢يف ظالل القرآن  - ١



 ٤٤٦ 

فنتحاشى ذكرها، ويف منهج حياتنا فال نقيمه على أساس اإلسالم ويف تزويـر تارخينـا   
! وطمس معامله كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان بني أسالفنا وهؤالء األعداء املتربصني

، ومـن هنـا نـذل ونضـعف ونسـتخذي،      من مث حيل علينا جزاء املخالفني عن أمر اهللا
ومن هنا نلقي العنـت الـذي يـوده أعـداؤنا لنـا ونلقـي اخلبـار الـذي يدسـونه يف          

 .)١(»صفوفنا

يقول تبارك وتعاىل ناهيا عباده املـؤمنني عـن اختـاذ املنـافقني     «: وقال ابن كثري
م بطانة يطلعوم على سرائرهم وما يضمرونه ألعدائهم واملنافقون جبهدهم وطاقته

ال يـألون املــؤمنني خبـاال أي يســعون يف خمالفتـهم ومــا يضـرهم بكــل ممكـن ومبــا      
 .)٢(»يستطيعون من املكر واخلديعة

أي ال تتخذوا بطانة دون أهل ملتكم واملعـىن ال تتخـذوا أوليـاء    «: وقال اخلازن
: Iوال أصفياء من غري أهل ملتكم، مث بني سبحانه علة النهي عن مباطنتـهم فقـال   

يعـين ال يقصـرون وال يتركـون جهـدهم فيمـا يـورثكم الشـر         ]نكم خباالال يألو[
 .)٣(»والفساد

إن اإلسالميني الدميقراطيني ينسقون مع الكفار من خالل جبهات وطنية أو من 
خالل جلان مشتركة مع األحزاب العلمانية وهؤالء الكفـار قـد يكونـون نصـارى أو     

أو بعثيني أو ما أشـبه ذلـك وهـذا مـن     دروزا أو نصرييني أو إمساعيليني أو شيوعيني 
وقد وقع هذا يف مصـر وسـوريا وموريتانيـا وغـري     . أشد أنواع اختاذ أعداء اهللا وليجة

  .ذلك

كيف نأخذ الدميقراطية وهي دين الغـرب الكـافر الـذي يفرضـه     : أخي يف اهللا
بالترغيب واإلغراء أحيانا وبالدبابات أحيانا أخـرى كمـا يف العـراق وأفغانسـتان     

  .مثال
                                     

 ٤٥٣-١/٤٥٢يف ظالل القرآن  - ١
 ١/٥٤٥تفسري ابن كثري - ٢
 ٣٤٣-١/٣٤٢تفسري اخلازن  - ٣



 ٤٤٧ 

من مغبة األخذ من أهل الكتاب فقد روى اإلمـام أمحـد    rلقد حذر رسول اهللا 
ألوا أهل الكتاب عن شيء، ال تسr :قال رسول اهللا : قال tعن جابر بن عبد اهللا 

يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما تصدقوا بباطل أو تكذبوا حبق، فإنه لـو كـان    فإم لن
علقه البخاري جمزوما به ووصله . )١(يتبعين موسى حيا بني أظهركم ما حل له إال أن
  .أمحد وأبو يعلى والبزار وابن أيب شيبة

كيف تسألون أهـل الكتـاب عـن شـيء وكتـابكم      «: قال tوعن ابن عباس 
أحدث، تقرؤونه حمضا مل يشب، وقد حـدثكم أن أهـل    rالذي أنزل على رسول اهللا 

هـو مـن عنـد اهللا    : تاب وقـالوا الكتاب بدلوا كتاب اهللا وغريوه وكتبوا بأيديهم الك
ليشتروا به مثنا قليال، ال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسـألتهم ال واهللا مـا رأينـا    

 .)٢(»منهم رجال يسألكم عن الذي أنزل عليكم

ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإم لن يهدوكم «: قال tوعن ابن مسعود 
 .)٣(»وقد ضلوا فتكذبوا حبق وتصدقوا بباطل

  :املداهنة ألعداء اهللا لون من ألوان املواالة هلم: لثاثا

إن اإلسالم ال يقبل أنصاف احللول مع اجلاهلية، ال من ناحية «: قال سيد قطب
فإما إسـالم وإمـا جاهليـة،    .. التصور وال من ناحية األوضاع املنبثقة عن هذا التصور

ويرضـاه، فنظـرة    وليس هناك وضع آخر نصفه إسالم ونصفه جاهلية يقبله اإلسـالم 
اإلسالم واضحة يف أن احلق واحد ال يتعدد وأن ما عدا هذا احلق فهو الضالل، ومهـا  
غري قابلني للتلبيس واالمتزاج، وأنه إما حكم اهللا وإما حكم اجلاهلية وإما شريعة اهللا 

 .)٤(»..وإما شريعة اهلوى

                                     
وفيه جمالد بن سعيد ولـيس بـالقوي كمـا يف التقريـب، لكـن قـواه اهليثمـي        ) ٢١٣٥(ومسند أيب يعلى  ٣/٣٣٨أمحد  - ١

  ١٠/٣٣٣وفتح الباري  ١/١٧٤واأللباين يف اإلرواء، وانظر جممع الزوائد 
 )٧٣٦٣(صحيح البخاري  - ٢
 ١٣/٣٣٤يف الفتح وحسنه ابن حجر  ١٠١٦٢(رواه عبد الرزاق  - ٣
 ١٦٤: معامل يف الطريق ص - ٤



 ٤٤٨ 

  ].القلم[ ] )٩(تدهن فَيدهنونَ ودوا لَو ) ٨(فَلَا تطعِ الْمكَذِّبِنيI :] قال 

أدهـن  : أصل اإلدهان اللني واملصانعة واملقاربة يف الكالم، وقيـل «: قال اخلازن
ـم  أالرجل يف دينه وداهن يف أمره إذا خان فيه وأظهر خالف ما أبطن، ومعىن اآليـة  
لـك  متنوا أن تترك بعض ما أنت عليه مما ال يرضـونه مصـانعة هلـم فيفعلـوا مثـل ذ     

 .)١(»فيتركوا بعض ما ال ترضى به فتلني هلم ويلينون لك

اه سبحانه عن مالية املشركني وهم رؤساء كفار مكة ألـم  «: وقال الشوكاين
كانوا يدعون إىل دين آبائه فنهاه اهللا عن طاعتهم أو هو تعريض بغريه عن أن يطيـع  

ري فنهاه اهللا عـن ذلـك كمـا    الكفار، أو املراد جمرد املداراة بإظهار خالف ما يف الضم
فإن اإلدهان هو املالينة واملساحمة واملـداراة   ]ودوا لو تدهن فيدهنون[: يدل عليه قوله

 .)٢(»املعىن لو تلني فيلينون لك: قال الفراء

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللَّهY :] وقال 
  ].هود[ ] )١١٣(من أَولياَء ثُم لَا تنصرونَ 

والنــهي متنــاول لالحنطــاط يف هــواهم واالنقطــاع إلــيهم «: قــال الزخمشــري
ومصاحبتهم وجمالستهم وزيارم ومداهنتهم والرضا بأعماهلم والتشبه م والتزيي 

 ]وال تركنـوا [بزيهم ومد العني إىل زهرم وذكرهم مبا فيه تعظيم هلم وتأمـل قولـه   
أي إىل الـذين وجـد منـهم     ]إىل الذين ظلمـوا [: فإن الركون هو امليل اليسري وقوله

 .)٣(»الظلم ومل يقل إىل الظاملني

والنهي هنـا يترتـب مـن معـىن الركـون علـى امليـل إلـيهم         «: وقال ابن عطية
 ]الذين ظلمـوا [بالشرك معهم إىل أقل الرتب من ترك التغيري عليهم مع القدرة و

 .)٤(»النص للمتأولني ويدخل باملعىن أهل املعاصيكهنا هم الكفار وهو 

                                     
 ٧/١١٠تفسري اخلازن  - ١
 ٥/٢٦٨فتح القدير  - ٢
 .٣/٢٦٦الكشاف عن حقائق الترتيل  - ٣
 ط دار ابن حزم ٩٧٤: احملرر الوجيز البن عطية ص - ٤



 ٤٤٩ 

هكذا إذا هو متين الكافرين أن يتنازل املسلمون عن بعض دينهم لينـازلوا هـم   
  .عن بعض باطلهم

لقد قدم اإلسالميون الدميقراطيون تنازالت كبرية وكثرية ال حيق وال جيوز هلم أن 
هذا الدين هو دين اهللا ليس ملكا ألحـد مـن البشـر    يقدموها أو يقدموا عليها، ألن 

  .حىت يتصرف فيه كما يتصرف يف ممتلكاته اخلاصة

  ...نعم لقد تنازلوا للنصارى وللشيعة والقوميني والعلمانيني

إن هذه املداهنة وتلـك التنـازالت هـي مـن أخطـر أنـواع الـوالء ألعـداء اهللا         
  .الرافضني لتطبيق شرع اهللا

صرفات تنم عـن حـدوث خلـل شـديد وشـرخ عميـق يف       ال نشك أن هذه الت
  .)١(مفهوم الوالء والرباء لدى أولئك اإلسالميني الدميقراطيني

ــدوا    ــه قص ــا ل ــة عم ــاس يف غفل   والن
  

ــاد    ــق احلـــق رقـ ــهم عـــن طريـ   فجلـ
  

  :تضييع املنهاج النبوي يف طريقة تغيري الواقع -٦ 
اقـع الشـركي إىل   سأكتفي بذكر خطوط عريضة يف املنهاج النبوي يف تغـيري الو 

  :واقع إمياين وأمهها ما يلي

  rال إله إال اهللا حممد رسول اهللا أن دعوة الناس إىل شهادة  -١

من قبل ذلك كان ضمن الصـف املسـلم ومـن رفضـها كـان يف الصـف        -٢
  الكافر

توضــيح وشــرح مفهــوم ال إلــه إال اهللا حممــد رســول اهللا بكــل الــدقائق   -٣
  التفصيلية ليفهم املسلمون عقيدم ويدخل يف ذلك أركان اإلسالم واإلميان

                                     
  ٣٤٧-١/٣٣١انظر اإلسالميون والسراب  - ١



 ٤٥٠ 

ترتيب الصيغ التنظيمية احلركية اليت من خالهلـا كانـت تتحـرك الـدعوة      -٤
  .واحتياجاا، وتربية القاعدة الصلبة اليت تنهض بالدعوة rبقيادة رسول اهللا 

ــهم    -٥ ــى اســتهزاء املشــركني وتعذيب ــدعوة وعل ــات ال ــى متطلب الصــرب عل
  .للمسلمني

  .رصد حركات املشركني وخططهم إلبطاهلا وإفسادها -٦

  توسيع قاعدة الدعوة حبيث ال يسهل حصرها واستئصاهلا -٧

  .السعي ضمن خمطط متوازن إلقامة الدولة اإلسالمية مث إقامتها يف املدينة -٨

رفض التفاوض أو التنازل أو املداهنة أو اللقاء عند أنصاف احللـول فيمـا    -٩
  يتعلق بالعقيدة والشريعة اإلسالمية

ترتيب اتمع املسلم من الداخل وتأمني سالمة بنيان الدولـة وترسـيخ    -١٠
  .أركاا

تتابع نزول آيات األحكام اليت تفصل للمسـلمني أحكـام اهللا تعـاىل يف     -١١
 rق بشؤون حيام وذلك وفق تنسيق وتوافـق حمكـم مث قيـام الرسـول     كل ما يتعل

  .بتنفيذ تلك األحكام حسب تتابعها كل وقت نزوله

مقاتلة املشركني ومقاتلة أهل الكتاب من يهود ونصارى حىت يشهدوا أن  -١٢
  .ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا أو أن يدفعوا اجلزية عن يد وهم صاغرون

  .)١(اح يف األرض لنشر الدعوة باللسان والقدوة والسيفاالنسي -١٣

يف دعوته، ومن تأمـل يف هـذا    rهذه أهم اخلطوط العريضة يف منهاج الرسول 
املنهاج النبوي ويف منهج اإلسالميني الدميقراطيني وضح له الفرق، وعلم علم الـيقني  

ه من إقامة حكـم  السبب الذي حيول بني هؤالء اإلسالميني وبني حتقيق ما يصبون إلي

                                     
  ٣٨٠-١/٣٧٩انظر اإلسالميون والسراب  - ١



 ٤٥١ 

قُلْ هـذه سـبِيلي   [: rلنبيه  Iاإلسالم من خالل الدميقراطية، فهال تذكروا قوله اهللا 
       نيـرِكشالْم ـنـا مـا أَنمو انَ اللَّـهحـبسنِي وعبنِ اتما وأَن ةريصلَى بع و إِلَى اللَّهعأَد

  ].يوسف[ ] )١٠٨(

إن احلركات اإلسـالمية ليسـت مـدعوة البتكـار أسـاليب جديـدة يف املنـهاج        
بني أيديها وهو منـهاج ربـاين متكامـل     rالشامل للدعوة، ذلك ألن منهاج الرسول 

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَـا تتبِعـوا السـبلَ فَتفَـرق بِكُـم عـنI :]       قال 
هبِيل١٥٣األنعام [ ]س.[  



 ٤٥٢ 

  :الضابط الثالث
  عدم معارضة المصالح المتوخاة للقياس

لقد ذكرت أن أحد ضوابط حتقيق املصلحة هو عدم معارضتها للقيـاس، وحمـل   
البحث هنا هـو املشـاركة يف الدميقراطيـة النيابيـة لتحقيـق املصـاحل الـيت يتوخاهـا         

  !؟معارضة للقياس أم موافقة لههل هي اإلسالميون 

فالقياس الصـحيح مثـل أن تكـون العلـة الـيت      « :شيخ اإلسالم ابن تيميةقال 
علق ا احلكم يف األصل موجودة يف الفرع من غري معارض يف الفرع مينع حكمهـا،  

  .ومثل هذا القياس ال تأيت الشريعة خبالفه

وحيث علمنا أن النص جاء خبـالف القيـاس علمنـا قطعـا أنـه       -:إىل قوله-
قياس دخول اإلسالميني يف الدميقراطية خمالف لضوابط القيـاس  إن  .)١(»قياس فاسد

  .الصحيح من عدة وجوه

أن العلة اليت علق ا احلكم يف األصل وهي نصرة اإلسالم وإعـزازه غـري    -١
موجودة يف الفرع وهو املشاركة يف الدميقراطية، بل املوجود يف الفرع خالفهـا، وذلـك   

حكم األصل على اتباع الكتـاب والسـنة، أمـا يف    أن نصرة اإلسالم وإعزازه مبنية يف 
الفرع وهو املشاركة يف الدميقراطية فهو مبين علـى اسـتقالل الدميقراطيـة وانفرادهـا     

  .بالتشريع عن الكتاب والسنة

ومما يزيد األمـر وضـوحا أن نعلـم أن نصـرة اإلسـالم وإعـزازه ال تتحقـق إال        
  :بأمرين متالزمني

  .أن ال يعبد إال اهللا -أ

  .أن ال يعبد اهللا إال مبا شرع -ب
                                     

 ٢٠/٥٠٥الفتاوى  جمموع - ١



 ٤٥٣ 

قـد   Yومعلوم أن االس النيابية جبعلها حق التشريع خاصا ا من دون اهللا 
أسقطت األمرين معا، مث إنه من املعلوم أنه ليس كـل مـن قـال إنـه بتصـرفه الـذي       
تصرفه يريد نصرة اإلسالم وإعزازه يتحقق له ما يريد من جهة النظرة الشـرعية، أال  
ترى كيف أن اخلوارج كان قصدهم نصر اإلسالم وإعزازه، ولكنهم مل يصيبوا بفعلهم 

ميرقـون مـن   من أم  rم ما وصفهم به رسول اهللا ما كانوا قد أرادوا، بل حتقق فيه
  .)١(الدين كما ميرق السهم من الرمية

وأال ترى أن الشيعة الرافضة يف إيران يدعون نصرة اإلسالم وإعزازه وهم على 
  !!!ما هم عليه من العقائد الفاسدة واملناهج الباطلة

ال يكون إال باتباع الكتاب والسـنة  " نصرة اإلسالم وإعزازه"فهذا الشعار وهو 
املسـتظلني  يقي فحسب وإن االستظالل حتت هذه العلة للمشاركة يف الدميقراطية ال 

  .حر مشس املبطلني وهليبها

 :ويسمي هذا االعتراض الفرق بني الفرع واألصل قال يف املراقي

ــدح   ــرع ق ــني األصــل والف ــرق ب   والف
ــرى  ــع يـ ــرع واجلمـ ــانع يف الفـ   أو مـ

  

  إبــداء خمــتص باالصــل قــد صــلح      
ــربا   ــاس كــ ــرق أنــ ــال فــ   )٢(إال فــ

  

لو سلمنا جـدليا بصـحة هـذا القيـاس املزعـوم لكـان بـاطال ملعارضـته          -٢
لنصوص الكتاب والسنة الكثرية اليت ذكرنا طرفا منها يف الضابط الثاين، والقيـاس  

  .إذا عارض النص أو اإلمجاع فسد اعتباره

  :قال يف املراقي

ــف للـــنص أو امجـــاع دعـــا      واخللـ
  

  )٣(فســاد االعتبــار كــل مــن وعـــى      
  

                                     
  ).١٠٦٦(ومسلم ) ٦٩٣٠(البخاري  - ١
  ٣٩٠: وانظر إرشاد الفحول ص ٢/٥٤٤ونثر الورود  ٢/٤٤٨نشر البنود  - ٢
  ٣٨٥: وانظر إرشاد الفحول ص ٢/٥٥١ونثر الورود  ٢/٤٥٩نشر البنود  - ٣



 ٤٥٤ 

واملناسب ما تضمن حتصيل مصلحة أو درء مفسدة، فاألول «: قال القرايف -٣ 
كالغىن علة لوجوب الزكاة والثاين كاإلسكار علة حترمي اخلمر، واملناسـب ينقسـم إىل   

ل احلاجيــات وإىل مــا هــو يف حمــل مـا هــو يف حمــل الضــرورات وإىل مــا هـو يف حمــ  
 .)١(»التتمات

لقد تبني لنا أن املشاركة يف الدميقراطية النيابية قد قوضت مفاهيم أساسـية يف  
اجلوانب العقدية واحلركية، فهي ـذا الوصـف قـد تضـمنت حتصـيل مفسـدة ودرء       
مصلحة، لذلك ينطبق على هذه املشاركة أا وصف غـري مناسـب، فكـون اـالس     
النيابية تستقل بالتشريع من دون اهللا تعاىل فإن ذلك علة لعدم جواز املشـاركة فيهـا،   
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنين قد بينـت أن املشـاركة يف الدميقراطيـة ال حتقـق     
املصاحل الشرعية على مسـتوى الضـروريات واحلاجيـات والتحسـينيات، فهـي ـذه       

ل وصف غري مناسب، وهذا القـادح يسـمى   احلالة ال ينطبق عليها وصف مناسب، ب
 :عدم التأثري أو عدم املناسبة، قال يف املراقي

  والوصــــف إن يعــــدم لــــه تــــأثري
ــائتالف  ــة بــ ــذي العلــ ــص بــ   خــ
  جيـــيء يف الطـــردي حيـــث علـــال   
  وذا بإبــــــدا علــــــة للحكــــــم  
ــرب    ــو أض ــم وه ــي يف احلك ــد جي   وق
  ومـــا لفيـــد عـــن ضـــرورة ذكـــر    

 

  فــــــذاك النتقاضــــــه يصــــــري   
  واخلـــــــالفوذات االســـــــتنباط 

ــا أصــــال  ــيء فيمــ ــد جيــ ــه وقــ   بــ
  ممـــــن يـــــرى تعـــــددا ذا ســـــقم
  فمنـــه مـــا لـــيس بفيـــد جيلــــب    

ــطر  ــد س ــو خــالف ق   )٢(أو ال ويف العف
 

  :قال البوطي يف درجات الوصف املناسب من حيث االعتبار وعدمه -٤

                                     
 ٢٢٥-٢٢١: الذخرية للقرايف ص - ١
  ٣٨٨: ظر إرشاد الفحول صوان ٥٣٦-٢/٥٣٤ونثر الورود  ٢/٤٣٠نشر البنود  - ٢



 ٤٥٥ 

أن يكون الشارع قد ألغاه من االعتبار، وذلك جبريـان احلكـم   : الدرجة األوىل«
حكم مثل هذا الوصف السقوط وعدم صـحة بنـاء األحكـام    الشرعي على خالفه، و

  .عليه مهما وافق رأي اتهد وهواه

أن ال يثبت إلغاء الشارع له ولكن مل يثبت أيضـا أن الشـارع   : الدرجة الثانية
قد اعتربه، وذلك بأن مل يثبت حكم شرعي على خالف عني ذلك الوصف وال علـى  

  .وفقه

ارع قد تعرض له بواسطة نص أو إمجاع علـى  أن ال يكون الش: الدرجة الثالثة
 .)١(»عليته للحكم، ولكن ثبت حكم شرعي بنص أو إمجاع على وفقه

ومن املعلوم أن الشارع قـد ألغـى مـن االعتبـار اسـتقاللية أحـد مـن البشـر         
بالتشريع، وأجرى األحكام على خالف ذلك، أي على اعتبار التشريع من اهللا وحده، 

يابية قد قامت على أسـاس اسـتقالليتها بالتشـريع فـإن هـذا      وملا كانت االس الن
الوصف املالزم هلا له حكم السقوط، واإللغاء، وعدم اعتباره شرعا، وعدم صحة بنـاء  
األحكام عليه، لذلك نقول إن مشاركة اإلسالميني يف هـذه اـالس النيابيـة ملحقـة     

  ).الوصف امللغي(بالدرجة األوىل من عدم املناسبة 

ومل خيالف مثل هذه األقيسـة الفاسـدة، بـل    «: شيخ اإلسالم ابن تيمية قال -٥
سوى بني الشيئيني الشتراكهما يف أمر من األمور لزمه أن يسوي بني كـل موجـودين   
الشتراكهما يف مسمى الوجود، فيسوي بني رب العاملني وبني بعض املخلوقني، فيكون 

أعظم القياس الفاسد، وهـؤالء  من الذين هم برم يعدلون ويشركون، فإن هذا من 
 ] )٩٨(إِذْ نسويكُم بِـرب الْعـالَمني   ) ٩٧(تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ [: يقولون

  ].الشعراء[

                                     
 ٣٦٨-٣٦٧: وإرشاد الفحول ص ٢٤٢: وانظر املذكرة للشنقيطي ص ٢٢٥-٢٢١: ضوابط املصلحة للبوطي، ص - ١



 ٤٥٦ 

أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر : وهلذا قال طائفة من السلف
فيهـا الشـيء مبـا يفارقـه، كأقيسـة      إال باملقاييس، أي مبثل هذه املقـاييس الـيت يشـبه    

  .)١(»املشركني

ومثل ما ذكره شيخ اإلسالم هنا مـن هـذه األقيسـة الباطلـة الـيت يقـاس فيهـا        
املخلوق على اخلالق هذا القياس الذي بني أيدينا، إذ كيـف يقـاس حكـم الشـعب     

 !!؟Iعلى حكم اهللا ) الدميقراطية(

إال عن حسن ظـن ـا وطلبـا    وحنن نعلم أم ما اتبعوا مثل هذه األقيسة  -٦
للحق، ولكن الفرق بني صحيح القياس من فاسده خيفى على كثري من الناس، حـىت  

لكن التمييز بني صحيح القيـاس وفاسـده ممـا خيفـى     «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
كثري منه على أفاضل العلماء فضـال عمـن دوـم، فـإن إدراك الصـفات املـؤثرة يف       

ومعرفة احلكم واملعاين الـيت تضـمنتها الشـريعة مـن أشـرف      األحكام على وجهها، 
العلوم، فمنه اجللي الذي يعرفه كثري مـن النـاس، ومنـه الـدقيق الـذي ال يعرفـه إال       
خواصهم، فلهذا صار قياس كثري من العلماء يرد خمالفا للنصـوص خلفـاء الصـحيح    

دقيقة اليت تدل عليهم، كما خيفى على كثري من الناس ما يف النصوص من الدالئل ال
 .)٢(»على األحكام

إذا تبني بطالن ما تعلقوا به من القيـاس مـن أجـل تربيـر مشـاركتهم يف       -٧
الدميقراطية املتأهلة املنفردة بالتشريع واحلكـم مـن دون اهللا فهـا حنـن نـورد القيـاس       

  :الصحيح الدال على إبطال مشاركتهم يف الدميقراطية ونصه

الكفر أو شعرية من شعائره، فحرمت موافقتهم  الدميقراطية شريعة من شرائع"
  ."فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه

                                     
 ٥٤٢-٢٠/٥٤١جمموع الفتاوي  - ١
 ٢٠/٥٦٧جمموع الفتاوي  - ٢



 ٤٥٧ 

  :الضابط الرابع
  عدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لها

ــا مــن خــالل    ــدميقراطيون إىل حتقيقه ــي اإلســالميون ال ــيت يرم إن املصــاحل ال
إمكـان حصـوهلا   مشاركتهم يف االس النيابية إمنـا هـي مصـاحل ومهيـة مـن حيـث       

  .ووقوعها من خالل ذلك السبيل الذي سلكوه

إنه ال بد العتبار املصلحة من شرط أساسي «: قال البوطي يف ضوابط املصلحة
 .)١(»وهو رجحان الوقوع

ولقد أثبت الواقع العملي أن مشاركة اإلسالميني يف الدميقراطيـة مل حتقـق وال   
مشاركتهم فيهـا، لـذلك فـإنين ال أرى     حىت مصلحة واحدة من املصاحل اليت برروا ا

أن هناك مصلحتني أحتاج إىل املقارنة بينهما مث أنتهي إىل ترجيح إحدامها، إذ لـيس  
مثة مصلحة راجحة أو حمتملة من مشـاركة اإلسـالميني يف اـالس النيابيـة، لـذلك      

سـيطرأ  فحسيب أن أذكر املصاحل العظيمة واملهمة جدا واملؤثرة للغاية اليت ستفوت أو 
على فهمها أو تطبيقها اخللل بسبب مشاركة اإلسـالميني يف اللعبـة الدميقراطيـة، مث    

  :أذكر املفاسد الرئيسية الناشئة عن تلك املشاركة

  :إمجال املصاحل اليت تضيع مبشاركة اإلسالميني يف الدميقراطية: أوال

  :وهي كثرية أمهها

ل مـا أحـل، واحلـرام مـا حـرم،      إفراد اهللا تعاىل بالعبودية والتشريع، فاحلال -١
  .والدين ما شرع، وكل ما شرع فهو مصاحل

احلكم مبا أنزل اهللا وتطبيق شـرع اهللا، وبـذلك وحـده يكـون العـدل بـني        -٢
  .الناس، ويزول الظلم، وتسعد البشرية مجعاء

                                     
 ٢٥٤: ضوابط املصلحة ص - ١



 ٤٥٨ 

أمن الناس على عقيدم وأنفسـهم وأمـواهلم وأعراضـهم علـى مسـتوى       -٣
  .حسينياتالضروريات واحلاجيات والت

مصلحة الدعوة إىل اهللا وجهاد الكفار طلبا ودفعا كـل حسـب اسـتطاعته     -٤
  .وقدرته

  .األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة فريضة احلسبة -٥

  .نشر العلم الشرعي على كافة مستوياته ويف كل املراحل -٦

استئصال منابع الشر وردم قنوات الفساد واإلفسـاد واألخـذ علـى أيـدي      -٧
  .املفسدين

مواالة اهللا ورسوله واملـؤمنني أمجعـني والـرباء    : وضوح عقيدة الوالء والرباء -٨
  .من كل أعداء اهللا تعاىل وكل الطواغيت

سلوك املنهاج النبوي يف تغيري الواقع، وهذه من أعظم املصاحل الـيت تـؤدي    -٩
  .ىل نشر السنة وقمع البدعةإ

توجيه واسـتقطاب طاقـات اإلسـالميني وتوظيفهـا واسـتغالهلا أحسـن        -١٠
  .استغالل وتنمية كفاءام وقدرام

إفراز قيادة واعيـة جـادة مدركـة للواقـع متحملـة للمسـؤولية متربصـة         -١١
دتـه  بسبيل ومنهاج املـؤمنني، تعـد لكـل أمـر ع     ةباخلصم مستبينة سبيل ارمني عامل
  .مدركة هلدفها عاملة بوسائل حتقيقها

التئام املسلمني على كلمة واحدة وحتت راية واحـدة، رايـة أهـل السـنة      -١٢
  .وبذلك تتحد الكلمة وجيتمع الشمل ويعود لألمة عزها وجمدها. واجلماعة

  .فهذه أمثلة يعرف ا ما بعدها

  :لدميقراطيةإمجال املفاسد النامجة عن مشاركة اإلسالميني يف ا: ثانيا



 ٤٥٩ 

إذا كانت مشاركة اإلسالميني يف الدميقراطية قد أضـاعت مجيـع تلـك املصـاحل     
  :اليت ذكرا فإا من جانب آخر قد أدت إىل مفاسد خطرية أمهها

خمالفة الكتاب والسنة من حيث معارضـتها لتحقيـق املصـاحل اإلسـالمية      -١
لـى كافـة املسـتويات    املعتربة يف حفـظ الـدين والـنفس والعقـل والنسـل واملـال ع      

  .الضرورية واحلاجية والتحسينية

  .املساعدة يف تثبيت أركان األنظمة الطاغوتية املتربقعة بالدميقراطية -٢

التلبيس على املسلمني من خالل إضفاء لبوس إسالمي على أنظمـة غـري    -٣
  .إسالمية

  .الرضا بواقع األنظمة الدميقراطية احلاكمة بغري ما أنزل اهللا -٤

  .لغاء فريضة اجلهاد يف سبيل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكرإ -٥

  .تكريس اإلقليمية السياسية واجلغرافية -٦

  .تأليه البشر حيث يصبحون مشرعني وأربابا ال سلطة فوقهم -٧

  .طمس معامل املنهاج النبوي يف التغيري بركام أفكار اجلاهليني العلمانيني -٨

  .االنشغال عن الدعوة إىل اهللا تعاىل باللعبة الدميقراطية -٩

اطالع أعداء اهللا علـى كـل املعلومـات عـن احلركـة اإلسـالمية وقادـا         -١٠
  إخل.. وأفرادها ومعرفتهم مبخططاا

وهكذا أصبح واضحا أن ما ادعاه اإلسالميون الدميقراطيون مصلحة مبشاركتهم 
عتبة الضابط الرابع من ضوابط املصلحة وهو عدم يف االس النيابية قد سقط عند 

 :معارضة مصلحة مساوية أو أرجح منها، قال يف املراقي

  أخـــــرم مناســـــبا مبفســـــد لـــــزم
 

  للحكــم وهــو غــري مرجــوح علــم     
 



 ٤٦٠ 

يعين أن مناسبة الوصف تنخـرم أي تبطـل مبفسـدة مالزمـة     «: وقال يف الشرح 
يف اخنرام املناسبة باملفسدة من كون للحكم إذا كانت املفسدة غري مرجوحة، بل ال بد 

إما راجحة على املصلحة أو مساوية هلا، وإذا كانت كذلك فال يعلـل بـذلك   املفسدة 
 .)١(»الوصف املناسب، إذ ال مصلحة مع املفسدة الراجحة أو املساوية

  هذا الضابط خالصة
ت، وذا تتضح لك معارضة النظام الدميقراطي هلذه املصاحل على كل املسـتويا 

وبكل الرتب، بل معارضتها لكل املصاحل، واشتماهلا على مـا ال يعـد مـن املفاسـد،     
وهذا يوضح بعدها مـن الشـريعة اإلسـالمية الـيت جـاءت لتحصـيل املصـاحل ودرء        

  .املفاسد

والتحقيق أن الشريعة اليت بعث اهللا ا حممـدا  «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
r هذه األشياء ما خالف الشريعة منـها فهـو باطـل،    جامعة ملصاحل الدنيا واآلخرة، و

 .)٢(»وما وافقها منها فهو حق

هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب اجلهـل  «: وقال مشس الدين ابن القيم
به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه مـا  

املصاحل ال تأيت به، فإن الشـريعة مبناهـا   يعلم أن الشريعة الباهرة اليت يف أعلى رتب 
وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها ورمحـة كلـها   
ومصاحل كلها وحكمة كلها، وكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلـور وعـن الرمحـة    
إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث فليست مـن الشـريعة   

 .)٣(»إن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل اهللا بني عباده ورمحته بني خلقهو

                                     
 واللفظ له ٢/٥٠٧د ونثر الورو ٢/٣٩١نشر البنود لسيد عبد اهللا بن احلاج إبراهيم  - ١
 ١٩/٣٨٠جمموع الفتاوي  - ٢
 ١٥-٣/١٤إعالم املوقعني  - ٣



 ٤٦١ 

إن هذا الكون ال يستقيم أمره وال يصلح حاله إال أن يكـون  «: وقال سيد قطب
وأظهـر خصـائص    ]لَفَسدتا اللَّه إِلَّا َآلهةٌ فيهِما كَانَ لَو[هناك إله واحد يدبر أمره، 

األلوهية بالقياس إىل البشرية تعبد العبيد والتشريع هلم يف حيام، وإقامة املـوازين  
هلم، فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصـائص األلوهيـة   

  .وأقام نفسه للناس إهلا من دون اهللا

رض علـى هـذا   وما يقع الفساد يف األرض كما يقع عندما تتعـدد اآلهلـة يف األ  
النحو، عندما يتعبد الناس الناس، عندما يدعي عبد من العبيد أن لـه علـى النـاس    
حق الطاعة لذاته، وأن له فيهم حق التشريع لذاته، وأن له كذلك حق إقامـة القـيم   

 ربكُـم  أَنـا [: واملوازين لذاته فهذا هو ادعاء األلوهية، ولو مل يقل كمـا قـال فرعـون   
واإلقرار به هو الشرك باهللا أو الكفـر بـه، وهـو الفسـاد يف األرض      ] )٢٤( الْأَعلَى

  .)١(»أقبح الفساد

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 ١/٤٠٦يف ظالل القرآن  - ١



 ٤٦٢ 

  :الخالصة
  :يلي أهم نتائج هذا البحث ماإن 

بشىت السـبل علـى    الذي يسعى لفرضه-بقيادة آمريكا–الدميقراطية دين الغرب -١
  كل املسلمني

السـلطة الكاملـة الـيت مـا فوقهـا      معىن الدميقراطية إعطاء السيادة للشعب وهي -٢
  سلطة أخرى والكل مسؤول أمامها وهى ال تسأل عما تفعل

 أصحاب رؤوس األموال،:وإمنا هي للثالوثيف احلقيقة أن السلطة ليست للشعب -٣
  .ورجال السياسة وجنرياالت العسكر،

يف أوربـا فألغـت كـل     جاءت الدميقراطية احلديثة كردة فعل على الدين الفاسـد -٤
  ديان بل ناصبتهم العداءاأل
  وأسسها حىت تتضح مناقضتها لإلسالم الدميقراطية لقد بينت مبادئ-٥
عالميــة فقـط ففرنســا الــيت هــي رائــدة  تقـوم الدميوقراطيــة علــى الــدعايات اإل -٦

ــتعم  ــة اس ــة احلديث ــت خرياــا  الدميقراطي ــدول وب ــن ال ــد م ــت و رت العدي قتل
 آمريكـا يف  مـذابح  ومـا أمـر   ،مليون شهيد،فقتلت يف اجلزائر وحدها أكثر من شعوا

  .)١(افغانستان والعراق عنا ببعيد
  عتمدنا يف تعريف الدميقراطية على ما قال واضعوها ألا حقيقة عرفيةا-٧
بينا حكم الدميقراطية إعتمادا على اآليات القرآنية وصحيح السنة النبوية وأقوال -٨

  أهل العلم
  علميا مؤصال الدميقراطني ردا مت الرد على كل شبهات اإلسالمني-٩

قمت مبناقشة املصاحل الومهية الـيت يـدعيها اإلسـالميون الـدميقراطيون مناقشـة      -١٠
  أصولية مفصلة

                                     
  ٨١-٧٧انظر من هنا نعلم للغزايل ص  ١



 ٤٦٣ 

من كتاب أو سنة مـع درر   ذكرت عدة مناطات مكفرة للدميقراطية وبينت أدلتها -١١
فقـد   من كالم املفسرين والشراح وهذا ال يعين كفر كـل مـن شـارك يف الدميقراطيـة    

  ....يكون عاملا متأوال أو جاهال معذورا 
١٢-   
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  المقدمة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا ومـن      
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إلـه  

 ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا[إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
 ونِسـاءً  كَـثريا  رِجالًـا  منهما وبثَّ زوجها منها وخلَق واحدة نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي
 يـا [ )١/النسـاء ( ]رقيبـا  علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ والْأَرحام بِه تساَءلُونَ الَّذي اللَّه واتقُوا
آل ( ]مسـلمونَ  وأَنـتم  إِلَّـا  تمـوتن  ولَـا  تقَاتـه  حـق  اللَّـه  وااتقُـ  َآمنـوا  الَّذين أَيها

 لَكُم يصلح) ٧٠( سديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا[ )١٠٢/عمران
الَكُممأَع رفغيو لَكُم  كُمـوبذُن  ـنمـعِ  وطي  اللَّـه  ـولَهسرو  فَقَـد  ا  فَـاززـا  فَـويمظع[ 

  .)األحزاب(

وشـر األمـور    eأما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هـدي حممـد   
  .حمدثاا وإن ما توعدون آلت وما أنتم مبعجزين

مث أما بعد فقد شـرفنا اهللا ـذا الـدين اإلسـالمي احلنيـف اآلمـر بكـل خـري         
  .)٣٨/األنعام( ]شيٍء من الْكتابِ في فَرطْنا ما[والناهي عن كل شر 

فهو ثوب مفصل على اإلنسان يف كل زمان ومكان ألنه شامل جلميـع جوانـب   
  . احلياة تلك الشمولية اليت تنبعث من العقيدة اإلسالمية

 الْيـوم [فتمت به النعمة العظيمة  eوقد اكتمل هذا الدين يف حياة رسول اهللا 
لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَاما الْإِسين٣/املائدة( ]د(.  

فال حيتاج اإلسالم إىل أديان أخرى تكمله، وال إىل نظم أخرى ترقعه، فقـد بلـغ   
 طيـف اللَّ وهـو  خلَـق  مـن  يعلَـم  أَلَا[غاية الكمال، كيف وقد أنزله إلينا من خلقنا 

بِري١٤/امللك( ]الْخ(.  



 ٢ 

إن سلفنا الذين أخذوا هـذا الـدين بقـوة رفعهـم اهللا ومكـن هلـم يف األرض       
فصاروا أئمة يف كل العلوم وامليادين، لقد كان الغرب ينظر إليهم بكل إعجاب نظر 

  .الساري يف دجى الليل للنجوم يف أفق السماء

جك سـيأتيين، فـإن نـزغ    كان اخلليفة يقول للمزن أمطري حيث شئت فإن خرا
الشيطان يف بعض عبيده كنقفور ملك الروم الذي رفض دفع اجلزية اليت كان يعطـي  

من هارون الرشيد «: سلفه بل وهدد املسلمني، فإن اخلليفة هارون الرشيد يكتب إليه
أمري املؤمنني إىل نقفور كلب الروم، أما بعد فقد قرأت رسالتك يابن الكافرة واخلـرب  

  .»ون ما تسمعهما تراه د

مث خرج إليه يف جيش عظيم فكانت غزوة مشهودة وفتحا عظيما، ودفع النقفور 
  .)١(ضعف ما كان يدفع سنويا

ــه   ــؤال بعثتـ ــن سـ ــواب عـ   ورب جـ
ــل نشــره    ــن قب ــداء م ــه البي ــيق ب   تض

  

ــام     ــاظرين قتــــ ــه للنــــ   وعنوانــــ
ــام  ــه ختـ ــداء منـ ــض يف البيـ ــا فـ   ومـ

  

ومطبقة لشرع اهللا، كان العتـاة آنـذاك   أيام كانت األمة اإلسالمية مطيعة لرا، 
مطيعني هلا، فهذا اخلليفة هشام الثالث يرسـل إليـه جـورج ملـك فرنسـا وإنكلتـرا       
والنرويج بعثة لتتعلم يف أرض اإلسالم، وترأس البعثة شـقيقته والـيت حتمـل رسـالة     

  .»من خادمكم املطيع جورج«: للخليفة جاء يف آخرها

استعارة مبادئ اآلخرين ونظمهم وأديـام وإمنـا   إن األمة اإلسالمية مل تنتصر ب
  .انتصرت بتمسكها بالدين اإلسالمي وحده

وإن من أعظم الفنت اليت أصابت املسلمني يف هذا العصر هي فتنة الدميقراطية 
الغوغائية اليت تؤله رأي دمهاء النـاس وعـوامهم، وكأـا هـي املشـار إليهـا بقـول        

لدهيماء ال تدع أحـدا مـن هـذه األمـة إال لطمتـه      مث فنتة ا...e :الصادق املصدوق 

                                     
  ٢٥٣: وتاريخ اخللفاء للسيوطي ص ١٠/١٦١انظر البداية والنهاية البن كثري  - ١



 ٣ 

لطمة، فإن قيل انقضت متادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسـي كـافرا، حـىت يصـري     
الناس إىل فسطاطني فسطاط إميان ال نفاق فيه وفسطاط نفاق ال إميـان فيـه، إذا كـان    

   )١(ذلكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد

يف جعل اإلسالميني يتبنون الدعوة إىل الدميقراطيـة  لقد جنح اليهود والنصارى «
ولقد شهدت الساحة اإلسـالمية مـداً لبسـاط املنـاداة     . حبرارة واندفاع الفتين للنظر 

بالدميقراطية ، يقابله احنسار يف الـدعوة إىل تـبين اإلسـالم ؛ وراح اخلطـاب الـدعوي      
  .ذا السراب الالمع اخلادع اإلسالمي لدى كثري من احلركات اإلسالمية يلهث وراء ه

ولقد زين الشيطان لكثري من املسلمني زخرف الدميقراطية ، وأومههـم أن دعـوم    
للدميقراطيــة ال تتعــارض مــع دعــوم إىل اإلســالم ، ومــن هنــا ، انــربى كــثري مــن 
اإلسالميني للمشاركة يف اللعبة الدميقراطية مدعني أـا الطريـق األمثـل واألفضـل     

وعند بعضـهم الطريـق الوحيـد ، للوصـول إىل احلكـم باإلسـالم ، وأن       واألحسن ، 
اإلسالم ال ميكن تطبيقه إال من خالل االس النيابية املنتخبة بإدارة شعبية ، بزعمهم 

 وهكذا راح اإلسالميون ينفقون أمواهلم بسخاء عجيب لدعم محالم االنتخابية ، ! !
العتيد  مة مأرب وصوهلم إىل كراسي السموظِّفني شعارات اإلسالم وتطبيقه يف خد

  .)٢(»! !، وقد تكشفت النتائج عن أمور خمزية 

لقد سارع كثري من املسلمني إىل الدميقراطيـة يغازلوـا وخيطبـون ودهـا، وقـد      
  .غرهم زخرفها واخندعوا ببهرجها

فأردت من خالل هذا البحث هتك أستارها، وكشف أسرارها، فإذا هـي علـى   
عجوز ثيب مشطاء ذا أنف هائل، وعقل زائل، ولعاب سائل، وشق مائل، بل حقيقتها 

امرأة بغي ال تثبت مع زوج، إمنا ختطب األزواج ليستحسنوها، السري يف ظلها سري يف 
أرض مسبعة، والسياحة فيها سياحة يف غدير التمساح، املفـروح بـه منـها هـو عـني      

  .ا من أفراحهااحملزون عليه، آالمها متولدة من لذاا، وأحزا
                                     

  ).٩٧٤(وصححه احلاكم والذهيب واأللباين يف الصحيحة  ٢/١٣٣وأمحد  ٤/٤٦٧واحلاكم ) ٤٢٤٢(أبو داود  - ١
  ٩٦ص) ١١٩(جملة البيان العدد - ٢



 ٤ 

  يف حســن وجههــا تــدلل كاحلســناء  
ــه    ــري ننالـ ــعى خلـ ــا نسـ ــرى أننـ   نـ

 

  ولكنــــها يف قــــبح أفعاهلــــا أفعــــى 
  وقــد وطئــت أقــدامنا حيــة تســعى    

 

تزخرفت بالشـهوات ألعـني الطمـاع، فغـض الطـرف عنـها الـذين يؤمنـون         
  .بالغيب، ووقع تابعوها يف بيداء احلسرات

الرجوع إىل دين اهللا واالبتعـاد   يف إمنا هي فهال علم هؤالء أن سعادم املنشودة
إن السعيد ملن جنب الفنت، إن السعيد ملن جنب e :عن هذه الفنت كلها، فقد قال 

   )١(الفنت، إن السعيد ملن جنب الفنت وملن ابتلي فصرب

  وقد رتبت هذا البحث على متهيد وثالثة أبواب

  :ويشتمل التمهيد على أربعة مسائل

قبل القول والعمل، الذي أردت من خالله الدعوة إىل تعلم وجوب العلم  -١
  .يف كل أمر قبل اإلقدام عليه حكم اهللا تعاىل

وجوب اإلفتاء بالراجح وهو تنبيه على أن احلجة إمنا هي كتـاب اهللا وسـنة    -٢
  .وليس بقول اجلماعة الفالنية أو العامل العالين eرسوله 

حـىت يعلـم املسـلم أنـه لـيس      : العباد بيان وفاء الشريعة اإلسالمية حباجة -٣
  .حباجة إىل منهج آخر دميقراطيا كان أم دكتاتوريا أم غري ذلك

ليعرف القـارئ بـذلك أننـا ال    : الفرق بني التكفري املطلق وتكفري املعني -٤
  إخل... نكفر كل من دخل يف الدميقراطية، فقد يكون عاملا متأوال، أو جاهال معذورا

  :وفيه ثالثة فصول: لدميقراطيةالباب األول حقيقة ا

  .تعريف الدميقراطية وبيان تارخيها وصور تطبيقها وتسمياا الشرعية -١
                                     

وأبـو نعـيم يف احلليـة     ٢٥٣-٢٠/٢٥٢وسنده على شرط مسلم ورواه أيضـا الطـرباين يف الكـبري    ) ٤٢٦٤(أبو داود  - ١
١/١٧٥.  



 ٥ 

  .أركان الدميقراطية وأسسها -٢

حكم الدميقراطية يف اإلسالم وردود أهل العلـم عليهـا واإلشـارة إىل نقـد      -٣
  .أهلها هلا وبيان مفاسدها

  :الدميقراطيني ويشمل عشرين وقفة هيوقفات مع اإلسالميني : الباب الثاين

  تغيري مفهوم الدميقراطية - ١

 اخللط بني الدميقراطية والشورى - ٢

 إلزامية رأي األكثرية يف الشورى - ٣

 عن طاعون الشام tرجوع عمر  - ٤

 لو اجتمعتما يف مشورة ما خالفتكماحديث  - ٥

 األمر باتباع السواد األعظم - ٦

 حتديد مدة اإلمارة - ٧

 حلف الفضول - ٨

 حلف خزاعة - ٩

 عند ملك مصر uوسف عمل ي -١٠

 بقاء النجاشي يف ملكه -١١

 لدعوةل الربملان منرب علين -١٢

 الدميقراطية آلة ووسيلة -١٣

 املصلحة املرسلة -١٤

 االنتخاب شهادة -١٥



 ٦ 

 ارتكاب أخف الضررين -١٦

 الدميقراطية مقاومة لالستبداد -١٧

 البديل عن الدميقراطية هي الدكتاتورية -١٨

 ال بد للناس من عريفحديث  -١٩

 تقليد العلماء  -٢٠

ويشـمل ثـالث   : مصاحل ومهية مزعومة حتت سراب الدميقراطية: لثالباب الثا
  :مصاحل رئيسية

  حتكيم الشريعة اإلسالمية يف كل شؤون احلياة - ١

 اإلصالح حسب االستطاعة - ٢

 .عدم متكني أعداء اهللا من االنفراد بالسلطة - ٣

  :وقد عرضت كال منها على ضوابط املصلحة األربعة

  االندراج يف مقاصد الشريعة - ١

 املعارضة للكتاب والسنةعدم  - ٢

 عدم معارضتها للقياس - ٣

 عدم تفويتها ملصلحة أهم منها أو مساوية هلا - ٤

  :وسنناقش كل مصلحة حسب مقاصد الشرع اخلمسة

  حفظ الدين - ١

 حفظ النفس - ٢

 حفظ العقل - ٣



 ٧ 

 حفظ النسل - ٤

 حفظ املال - ٥

  :ونناقش كل واحد من هذه املقاصد حسب املراتب الثالث

  الضروريات - ١

 احلاجيات - ٢

 التحسينيات - ٣

 

  

 

 
٣٠/٠٣/٢٠٠٧  

    



 ٨ 

  

  

 
  :وفيه أربعة مسائل

  وجوب العلم قبل القول والعمل -١

 وجوب اإلفتاء بالراجح -٢

 وفاء الشريعة اإلسالمية حباجة العبادبيان  -٣

 الفرق بني التكفري املطلق وتكفري املعني -٤
   



 ٩ 

قبل القول والعمل  العلموجوب : المسألة األولى
  :وحرمة القول والعمل بغير علم

  :القرآن -أ
 بطَـن  ومـا  منهـا  ظَهـر  ما الْفَواحش ربي حرم إِنما قُلْ[ :Uقال  :اآلية األوىل

الْإِثْمو يغالْبرِ ويبِغ قأَنْ الْحرِكُوا وشت ا بِاللَّهم لْ لَمزني ا بِهلْطَانأَنْ سقُولُوا ولَـى  تع 
ا اللَّهونَ لَا ملَمع٣٣األعراف ( ]ت(.   

يف حترمي احلرث واألنعام يف  ]وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون[«: قال البغوي
  .)١(اهـ»ل مقاتل، وقال غريه هو عام يف حترمي القول يف الدين من غري يقنيقو

حبقيقتـه وأن اهللا قالـه،    ]وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمـون [«: وقال الشوكاين
وهذا مثل ما كانوا ينسبون إىل اهللا سبحانه من التحليالت والتحرميات الـيت مل يـأذن   

  .)٢(اهـ»ا

 مـبِني  عـدو  لَكُـم  إِنـه  الشـيطَان  خطُـوات  تتبِعوا ولَا[ :Uوقال : اآلية الثانية
 ])١٦٩( تعلَمونَ لَا ما اللَّه علَى تقُولُوا وأَنْ والْفَحشاِء بِالسوِء يأْمركُم إِنما) ١٦٨(
  .)البقرة(

والسـائبة  قال ابن جرير الطربي يريد ما حرموه من الـبحرية  «: قال الشوكاين
وحنومها مما جعلوه شرعا، وقيل هو قوهلم هذا حالل وهذا حرام بغري علـم، والظـاهر   

  .)٣(اهـ. »أنه يصدق على كل ما قيل يف الشرع بغري علم

                                     
 ٤٦١: تفسري البغوي ص - ١
  ٢/٢٠١فتح القدير  - ٢
  ٨٣-٢/٨٢وتفسري الطربي  ١/١٦٧فتح القدير  - ٣



 ١٠ 

 كُـلَّ  ويتبِـع  علْمٍ بِغيرِ اللَّه في يجادلُ من الناسِ ومنU: ]وقال : اآلية الثالثة
طَانيش رِيد٣( م (بكُت هلَيع هأَن نم لَّاهوت هفَأَن  ـلُّهضي  يـهدهيـذَابِ  إِلَـى  وريِ  عـعالس 

  .)احلج( ])٤(

املعرضني عن احلق املتـبعني   البدع و الضالل  وهذا حال أهل«: قال ابن كثري
للباطل، يتركون ما أنزل اهللا علـى رسـوله مـن احلـق املـبني ويتبعـون أقـوال رؤوس        

ومـن  [: وهلذا قـال يف شـأم وأشـباههم    واآلراء الضاللة الدعاة إىل البدع باألهواء
ويتبع كل شيطان مريد كتـب  [علم صحيح : أي ]الناس من جيادل يف اهللا بغري علم

أي  ]أنـه مـن تـواله   [جماهد يعين الشيطان يعين كتب عليه كتابـة قدريـة   قال  ]عليه
  .)١(اهـ. »]فإنه يضله ويهديه إىل عذاب السعري[ده اتبعه وقل

 والْبصـر  السـمع  إِنَّ علْـم  بِـه  لَـك  لَيس ما تقْف ولَا[ :Uقال : اآلية الرابعة
ادالْفُؤكُلُّ و ككَانَ أُولَئ هنئُولًا عساإلسراء( ] )٣٦( م(.  

إن [وحقيقة املعـىن ال تـتكلم أيهـا اإلنسـان باحلـدس والظـن       «: قال البغوي
  .)٢(اهـ. »]السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال

ومضـمون مـا ذكـروه أن    «: وقال ابن كثري بعد أن حكى أقوال السلف يف اآلية
 :إىل قولـه – »التـوهم واخليـال  الذي هو ظناهللا تعاىل ى عن القول بال علم بل بال

كـان عنـه   [أي هـذه الصـفات مـن السـمع والبصـر والفـؤاد        ]كل أولئك [قوله«
  .)٣(اهـ. »أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة ويسأل عنها وعما عمل فيها ]مسؤوال

 وتحسـبونه  علْم بِه لَكُم لَيس ما بِأَفْواهكُم وتقُولُونَ[ :Uوقال : اآلية اخلامسة
  .)النور( ] )١٥( عظيم اللَّه عند وهو هينا

                                     
  ٢/٥١١وعمدة التفسري  ٣/١٨٨٣تفسري ابن كثري  - ١
 ٤٧٢: تفسري البغوي ص - ٢
  ١٦٦٤-٣/١٦٦٣تفسري ابن كثري - ٣



 ١١ 

أي  ]وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسـبونه هينـا  [«: قال البغوي
  .)١(اهـ. »يف الوزر ]وهو عند اهللا عظيم[تظنون أنه سهل ال إمث فيه 

 فَلـم  علْـم  بِـه  لَكُـم  فيمـا  حاججتم هؤلَاِء أَنتم ها[ :Uوقال  :اآلية السادسة
  .)٦٦آل عمران ( ]علْم بِه لَكُم لَيس فيما تحاجونَ

ويف اآلية دليل على املنع من اجلدال ملن ال علم له واحلظر علـى  «: قال القرطيب
: Iوقـد ورد األمـر باجلـدال ملـن علـم وأيقـن قـال         -إىل قوله–من ال حتقيق عنده 

  .)٢(اهـ. »]وجادهلم باليت هي أحسن[

 اللَّـه  يـديِ  بـين  تقَـدموا  لَـا  َآمنـوا  الَّـذين  أَيهـا  يا[ :Uوقال : اآلية السابعة
هولسرقُوا واتو إِنَّ اللَّه اللَّه يعمس يملاحلجرات( ] )١( ع(.  

وقول رسوله وفعلـه   ]اهللابني يدي [تقدموا قوال وال فعال أي ال «: قال القرطيب
فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمـر الـدين والـدنيا ومـن قـدم قولـه أو فعلـه علـى         

. »Uإمنـا يـأمر عـن أمـر اهللا      eفقد قدمه على اهللا تعاىل، ألن الرسول  eالرسول 
  .)٣(اهـ

أي ال تقولوا وال تأمروا حىت يأمر وال تفتـوا حـىت يفـيت وال    « :وقال ابن القيم
مرا حىت يكون هو الذي حيكم فيه وميضيه، وروي عن علي بن أيب طلحة عن تقطعوا أ

وروى العـويف  . ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما ال تقولوا خالف الكتـاب والسـنة  
لـوا  ال تعج: قول اجلامع يف معىن اآليةوا أي يتكلموا بني يدي كالمه، وال: عنه قال 

  .)٤(اهـ. »أو يفعل eبقول وال فعل قبل أن يقول رسول اهللا 

                                     
 ٨٩٩: تفسري البغوي ص - ١
 ٤/١٠٨تفسري القرطيب  - ٢
 ١٦/٣٠٠تفسري القرطيب  - ٣
 ١/٤٣إعالم املوقعني  - ٤



 ١٢ 

 لَـا ) ٢٦( مكْرمـونَ  عبـاد  بـلْ [: يف وصـف املالئكـة    Uوقـال  : اآلية الثامنة
هبِقُونسلِ يبِالْقَو مهو رِهلُونَ بِأَممعاألنبياء( ] )٢٧( ي(.  

ال يسـبقونه  [وهم له يف غاية الطاعـة قـوال وفعـال    «: قال ابن كثري يف تفسريه
أي ال يتقدمون بني يديه بأمر وال خيالفونه فيمـا أمـرهم    ]يعملونبالقول وهم بأمره 

  .اهـ. »به بل يبادرون إىل فعله

 صـوت  فَـوق  أَصواتكُم ترفَعوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا[ :Uقال : اآلية التاسعة
بِيلَا النوا ورهجت لِ لَهرِ بِالْقَوهكَج كُمضعضٍ بعبطَ  أَنْ لـبحت  ـالُكُممأَع  مـتأَنلَـا  و 

  .)احلجرات( ] )٢( تشعرونَ

إذا كان رفع أصوام فوق صوته سببا حلبوط أعماهلم فكيـف  «: قال ابن القيم
بتقدمي آرائهم وعقوهلم وأذواقهم وسياسام ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ 

  .)١(اهـ. »ألعماهلمأليس هذا أوىل أن يكون حمبطا 

 كَانوا وإِذَا ورسوله بِاللَّه َآمنوا الَّذين الْمؤمنونَ إِنما[ :Uوقال  :اآلية العاشرة
هعلَى مرٍ ععٍ أَمامج وا لَمبذْهى يتح وهنأْذتس٦٢النور ( ]ي(.  

ألنه ال يتم إميـان   ،املعىنلحصر اقتضى ذلك ية لإمنا يف هذه اآل«: قال ابن عطية
عنـت يف أن  تإال بأن يؤمن املرء باهللا ورسوله وبأن يكون من الرسـول سـامعا غـري م   

. »يريد أمرا فرييد هو إفساده بزواله يف وقـت اجلمـع وحنـو ذلـك     eيكون الرسول 
  .)٢(اهـ

فإذا جعل من لوازم اإلميان أم ال يذهبون مـذهبا إذا كـانوا   «: وقال ابن القيم
إال باستئذانه فأوىل أن يكون من لوازمه أن ال يذهبوا إىل قول وال مذهب علمـي   معه

  .)٣(اهـ. »إال بعد استئذانه وإذنه يعرف بداللة ما جاء به على أنه أذن فيه

                                     
 ١/١٥إعالم املوقعني  - ١
 ١٣٧٣: احملررالوجيز ص - ٢
 ١/٥١إعالم املوقعني  - ٣



 ١٣ 

 ورسولُه اللَّه قَضى إِذَا مؤمنة ولَا لمؤمنٍ كَانَ وما[ :Uوقال :اآلية احلادية عشر
 مبِينـا  ضلَالًا ضلَّ فَقَد ورسولَه اللَّه يعصِ ومن أَمرِهم من الْخيرةُ لَهم يكُونَ أَنْ أَمرا

  .)األحزاب( ] )٣٦(

فهذه اآلية عامة يف مجيع األمور وذلك أنه إذ حكم اهللا ورسـوله  «: قال ابن كثري
فال [بشيء ليس ألحد خمالفته وال اختيار ألحد ههنا وال رأي وال قول كما قال تعاىل 

وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيـدوا يف أنفسـهم حرجـا ممـا     
ومن يعص اهللا ورسوله [:  خالف ذلك فقالوهلذا شدد يف ]قضيت ويسلموا تسليما
  .)١(اهـ. »]فقد ضل ضالال مبينا

أنه ليس ملؤمن أن خيتار بعد قضائه وقضاء رسـوله   Iفأخرب «: وقال ابن القيم
  .)٢(اهـ. »ومن ختري بعد ذلك فقد ضل ضالال مبينا

أن من بـاهللا إذا قضـى اهللا أمـرا    ومعىن اآلية أنه ال حيل ملن يؤ«: وقال الشوكاين
خيتار من أمر نفسه ما شاء بل جيب عليه أن يذعن للقضاء ويوقـف نفسـه حتـت مـا     

  .)٣(اهـ. »قضاه اهللا عليه واختاره له

 إِلَـيهِم  نـوحي  رِجالًـا  إِلَّـا  قَبلَـك  أَرسـلْنا  ومـا [ :Uوقال : اآلية الثانية عشر
  .)األنبياء( ] )٧( تعلَمونَ لَا كُنتم إِنْ الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُوا

وتقدير الكالم إن كنتم ال تعلمون ما ذكر فاسئلوا أهل الـذكر  «: قال الشوكاين
واستدل باآلية على جواز التقليد وهو خطـأ ولـو سـلم لكـان املعـىن سـؤاهلم عـن        

 قبـول قـول   النصوص من الكتاب والسنة ال عن الرأي البحـت ولـيس التقليـد إال   
  .)٤(اهـ. »الغري دون حجته

                                     
 ٣/٤٦عمدة التفسري  - ١
 ١/١٥ملوقعني إعالم ا - ٢
 ٤/٢٨٣فتح القدير  - ٣
 ٣/٣٩٩فتح القدير  - ٤



 ١٤ 

  :السنة. ب
بـاب العلـم قـل القـول     «: بخاري يف كتاب العلـم مـن صـحيحه   قال ال -١

  .اهـ. »فبدأ بالعلم ]فاعلم أنه ال إله إال اهللا[: Iوالعمل لقول اهللا 

أراد بـه أن العلـم شـرط يف صـحة القـول      : قـال ابـن املـنري   «: قال ابن حجر
. »املصـححة للعمـل  والعمل فال يعتربان إال به فهو متقدم عليهما ألنه مصحح للنية 

  .)١(اهـ

من عمـل عمـال لـيس    : قال eعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا  -٢
باب إذا اجتهد العامل أو احلاكم : وعلقه البخاري فقالمسلم  )٢(عليه أمرنا فهو رد

من عمـل عمـال   « eفأخطأ خالف الرسول من غري علم فحكمه مردود لقول النيب 
  .اهـ .» ليس عليه أمرنا فهو رد

مراده أن من حكم بغري السنة جهال أو غلطـا جيـب عليـه الرجـوع إىل     «: قال
حكم السنة وترك ما خالفها امتثاال ألمر اهللا تعاىل بإجياب طاعة رسـوله وهـذا هـو    

  .)٣(اهـ. »نفس االعتصام بالسنة

وهذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم وهو من جوامع « :وقال النووي
  .)٤(اهـ. »صريح يف رد كل البدع واملخترعات فإنه eكلمه 

إشـارة إىل أن أعمـال العـاملني    ) ليس عليـه أمرنـا  (وقوله «: وقال ابن رجب
الشـريعة حاكمـة عليهـا     ون حتت أحكام الشريعة وتكون أحكامكلهم ينبغي أن تك

بأمرها ويها فمن كان علمه جاريا حتت أحكام الشرع موافقا هلا فهو مقبـول ومـن   
فمن تقـرب إىل اهللا بعمـل مل جيعلـه     -إىل أن قال-كان خارجا عن ذلك فهو مردود 

                                     
 ١٦٠-١/١٥٩فتح الباري  - ١
  )١٧١٨(مسلم  - ٢
 ٣/٣٢٨٠فتح الباري  - ٣
 ٤/٣٨٠شرح مسلم    - ٤



 ١٥ 

اهللا ورسوله قربة إىل اهللا فعمله باطل مـردود عليـه وهـو شـبيه حبـال الـذين كانـت        
مكاء وتصدية وهذا كمن تقرب إىل اهللا تعاىل بسماع املالهـي أو   صالم عند البيت

بالرقص وبكشف الرأس يف غري اإلحرام أو ما أشبه ذلك من احملدثات اليت مل يشرع 
  .)١(اهـ. »اهللا ورسوله التقرب ا بالكلية

خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسـه   :قالtعن جابر  -٣
هل جتـدون رخصـة يف التـيمم؟ فقـالوا ال جنـد لـك       : فقال مث احتلم فسأل أصحابه

فـأخرب بـذلك    eرخصة وأنت تقدر على املاء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النيب 
   .)٢(قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا إذا مل يعلموا فإمنا شفاء العي السؤال: فقال

القـول   واحلديث يدل على وجوب العلـم قبـل  «: قال اخلطايب يف معامل السنن
. »والعمل ويدل على حترمي القول والعمل بغري علم ملا ورد فيـه مـن الـذم والوعيـد    

  .اهـ

إمنا الـدنيا ألربعـة نفـر    e :قال قال رسول اهللا  tعن أيب كبشة األمناري -٤
زقه اهللا ماال وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به رمحه ويعلـم هللا فيـه حقـا فهـذا     رعبد 

لـو أن يل  : قه اهللا علما ومل يرزقه ماال فهو صاد ق النية يقولوعبد رز. بأفضل املنازل
ال ومل يرزقـه  اوعبد رزقـه اهللا مـ  . ماال لعملت فيه بعمل فالن فهو بنيته فأجرمها سواء

علما فهو خيبط يف ماله بغري علم ال يتقي فيه ربه وال يصل فيه رمحه وال يعلم هللا فيـه  
اهللا ماال وال علما فهـو يقـول لـو أن يل مـاال     وعبد مل يرزقه . حقا فهو بأخبث املنازل

  .)٣(لعملت فيه بعمل فالن فهو بنيته فوزرمها سواء

                                     
 ١١٩: جامع العلوم واحلكم ص - ١
) ١٤٤(ومسند احلميـدي  ) ٢٦٨(وابن خزمية ) ٥٢٩(وابن ماجه  ١/١٦٦والنسائي  ٤/٢٦٣وأمحد ) ٣٣٦(أبو داوود  - ٢

 ).١٠٥(وقد تكلم فيه غري واحد من أهل العلم وصححه ابن السكن وحسنه األلباين يف اإلرواء 
  وقال حديث حسن صحيح) ١٤٤١(الترمذي  - ٣



 ١٦ 

من قال وعلم بعلم وذم من قـال وعمـل بغـري علـم بـل       eفمدح رسول اهللا 
جبهله وجعله مستحقا للوزر وهذا يدل على أنه مل يعذره إذا كان العلم واجبـا عليـه   

  .قبل القول والعمل

واحد يف اجلنـة واثنـان يف النـار    : القضاة ثالثة: قال eأنه  tعن بريدة -٥
فأما الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقضى به ورجل عرف احلـق فجـار يف احلكـم    

  .)١(فهو يف النار ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار

نار وظاهره أن من حكم جبهل وإن وافق حكمه احلق فإنه يف ال«: قال الصنعاين
فإنه يصدق على من وافق احلـق وهـو   ) فقضى للناس على جهل: (ألنه أطلقه وقال

جاهل يف قضائه أنه قضى على جهل وفيه التحذير من حكم جبهل أو خبـالف احلـق   
  .)٢(اهـ. »مع معرفته به

  :اإلمجاع .ج
إن الغزايل حكى اإلمجاع يف إحيـاء علـوم الـدين    «: يفقال شهاب الدين القرا

رسالته حكاه أيضا يف أن املكلف ال جيوز له أن يقدم علـى فعـل حـىت     يف والشافعي
يعلم حكم اهللا فيه فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه اهللا وشرعه يف البيـع ومـن   
آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه اهللا تعاىل يف اإلجارة ومن قارض وجب عليـه أن  

يـتعلم حكـم اهللا تعـاىل يف    يتعلم حكم اهللا يف القراض ومن صلى وجـب عليـه أن   
  .)٣(اهـ. »تلك الصالة وكذلك الطهارة ومجيع األقوال واألعمال

فريضة على من وقع يف شيء من أمـر دينـه أن يسـأل    «: وعن ابن املبارك قال
  .)٤( اهـ. »عنه حىت يعلمه

                                     
وصـححه احلـاكم وقـواه     ١٥/١١٦والبيهقـي  ) ٢٣١٥(وابن ماجه  ١/٢٤٨رمذي واللفظ له والت) ٣٥٧٣(أبو داوود  - ١

 بطرقه ابن حجر واأللباين
 ٢/١٣٩١سبل السالم  - ٢
 ٢/١٣٥الفروق يف الفرق الثالث والتسعني  - ٣
 ١/١٠وجامع بيان العلم البن عبد الرب  ١/٤٥الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي  - ٤



 ١٧ 

وجيب عليه االستفتاء إذا نزلت به حادثة جيب عليه علم حكمها «: قال النووي
بلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إىل من يفتيه وإن بعدت داره وقـد   فإن مل جيد يف

  .)١(اهـ. »رحل خالئق من السلف يف املسألة الواحدة الليايل واأليام

إن كل عبد يف جماري أحواله يف يومه وليلتـه ال خيلـو   «: وقال أبو حامد الغزايل 
السؤال عن كـل مـا يقـع     من وقائع يف عبادته ومعامالته عن جتدد لوازم عليه فيلزمه

 .)٢(اهـ. »من النوادر ويلزمه املبادرة إىل تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا
   

                                     
 ١/٥٤اموع شرح املهذب - ١
 ١/٢٧إحياء علوم الدين  - ٢



 ١٨ 

  :ثانيةالمسألة ال
  :وجوب اإلفتاء بالراجح وتحريم اإلفتاء بالمرجوح

 كُنـتم  إِنْ والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِنْ[ :Uقال : اآلية األوىل
  )٥٩النساء ( ]الَْآخرِ والْيومِ بِاللَّه تؤمنونَ

قـال   ]فإن تنـازعتم يف شـيء فـردوه إىل اهللا والرسـول    [: قوله«: قال ابن كثري
 Uجماهد وغري واحد من السلف أي إىل كتاب اهللا وسنة رسوله وهـذا أمـر مـن اهللا    

وعه أن يرد التنـازع يف ذلـك إىل   بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفر
فمـا   ]اللَّـه  إِلَـى  فَحكْمه شيٍء من فيه اختلَفْتم وما[الكتاب والسنة كما قال تعاىل 

حكم به كتاب اهللا وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو احلـق ومـاذا بعـد احلـق إال     
أي ردوا اخلصـومات   ]إن كنتم تؤمنون بـاهللا واليـوم اآلخـر   [: Iالضالل وهلذا قال 

إن كنـتم  [واجلهاالت إىل كتاب اهللا وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم  
فدل على أن من مل يتحاكم يف حمـل الـرتاع إىل الكتـاب     ]تؤمنون باهللا واليوم اآلخر

  )١(.والسنة وال يرجع إليهما يف ذلك فليس مؤمنا باهللا وال باليوم اآلخر اهـ

فيه دليل على أن  ]إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم األخر[: قوله« :وقال الشوكاين
هذا الرد متحتم على املتنازعني وأنه شأن مـن يـؤمن بـاهللا واليـوم االخـر واإلشـارة       

أي مرجعـا مـن    ]وأحسـن تـأويال  [لكـم   ]خري[إىل الرد املأمور به  ]ذلك[بقوله 
الرد خري لكم وأحسـن مرجعـا   اَألولِ آل يؤول إىل كذا أي صار إليه واملعىن أن ذلك 

كم الـذي صـرمت    إن الرد أحسن تأويال من تأويلترجعون إليه وجيوز أن يكون املعىن
  .)٢(اهـ. »إليه عند الشارع

مث أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الـدين وفروعـه   «: وقال السعدي
فالرد إليهما شرط يف اإلميـان فلهـذا    eرسول أي كتاب اهللا وسنة رسوله لإىل اهللا وا

                                     
 .١/٤٧٠انظر عمدة التفسري و ١/٧١٢تفسري ابن كثري  -١١
 ١/٤٨١فتح القدير  - ٢



 ١٩ 

فدل ذلك على أن من مل يرد إليهما مسائل  ]إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر[قال 
  .)١(اهـ» هو مؤمن بالطاغوت كما ذكر يف اآلية بعدها الرتاع فليس مبؤمن حقيقة بل

 اللَّـه  ذَلكُم اللَّه إِلَى مهفَحكْ شيٍء من فيه اختلَفْتم وما[ :Uقال : اآلية الثانية
  )الشورى( ]والْأَرضِ السماوات فَاطر )١٠( أُنِيب وإِلَيه توكَّلْت علَيه ربي

أنه مردود إىل كتابه فإنه  ]حكمه إىل اهللا[وميكن أن يقال معىن «: قال الشوكاين
 اشتمل على احلكم بني عباده فيما خيتلفون فيه فتكـون اآليـة عامـة يف كـل اخـتالف     

  .)٢(اهـ. »اهللا كتابيتعلق بأمر الدين أنه يرد إىل 

من أصول دينكم وفروعـه ممـا مل   « ]وما اختلفتم فيه من شيء[: وقال السعدي
فما حكما بـه فهـو    eه وإىل سنة رسوله يرد إىل كتاب ]فحكمه إىل اهللا[تتفقوا عليه 

أي كمـا أنـه تعـاىل الـرب اخلـالق       ]اهللا ريب مذلكـ [احلق وما خالف ذلك فباطـل  
  .)٣(اهـ. »الرازق املدبر فهو تعاىل احلاكم بني عباده بشرعه يف مجيع أمورهم

 أَنْ قَبـلِ  مـن  ربكُم من إِلَيكُم أُنزِلَ ما أَحسن واتبِعوا[ :U وقال: اآلية الثالثة
كُميأْتي ذَابةً الْعتغب متأَنونَ لَا ورعشالزمر( ] )٥٥( ت.(  

يعين القرآن يقول  ]واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم[«: قال الشوكاين
أحلوا حالله وحرموا حرامه والقرآن كله حسن قال احلسن التزموا طاعتـه واجتنبـوا   
معاصيه وقال السدي األحسن ما أمر اهللا به يف كتابه وقال ابن زيد يعـين احملكمـات   

  .)٤(اهـ. »وكلوا علم املتشابه إىل عامله وقيل الناسخ دون املنسوخ

 فَيتبِعـونَ  الْقَـولَ  يسـتمعونَ  الَّـذين ) ١٧( عباد بشرفَ[: Uوقال: اآلية الرابعة
هنسأَح كأُولَئ ينالَّذ ماهده اللَّه كأُولَئو مابِ أُولُو هالزمر( ] )١٨( الْأَلْب(  

                                     
 ١٤٨: تفسري السعدي ص - ١
 ٤/٥٢٧فتح القدير  - ٢
 ٦٩٩: تفسري السعدي ص - ٣
 ٤/٤٧١فتح القدير - ٤



 ٢٠ 

فإذا كان أحد الدليلني هو األرجح فاتباعه هو األحسن وهـذا  «: قال ابن تيمية
على اتهد أن يعمل مبا يعلم أنـه أرجـح مـن غـريه وهـو العمـل       معلوم فالواجب 

  .)١(اهـ» بأرجح الدليلني املتعارضني

  :أقوال أهل العلم
أمجع العلماء على حترمي احلكم والفتيا بـاهلوى وبقـول أو   «: قال ابن تيمية -١

  .)٢(اهـ» وجه من غري نظر يف الترجيح

واعلـم أن مـن يكتفـي أن يكـون يف فتيـاه أو      «: قال أبو عمر بن الصالح -٢
علمه موافقا لقول أو وجه يف املسألة ويعمل مبا يشاء من األقوال أو الوجوه من غـري  
نظر يف الترجيح وال تقيد به فقد جهل وخرق االمجاع وسبيله سبيل الذي حكى عنـه  

أنه كان يقول إن الذي لصـديقي علـي   أبو الوليد الباجي املالكي من فقهاء أصحابه 
إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية اليت توافقه وحكى عن يوثق به أنه وقعت لـه  
واقعة وأفىت فيها وهو غائب مجاعة من فقهائهم من أهل الصالح مبا يضره فلما عـاد  

ممـا ال   سأهلم فقالوا ما علمنا أا لك وأفتوه بالرواية األخرى اليت توافقه قال وهـذا 
  .خالف بني املسلمني ممن يعتد به يف اإلمجاع أنه ال جيوز

خمطـئ  ( eيف اختالف أصـحاب رسـول اهللا    tوقد قال إمامهم مالك : قلت
يعـين أمحـد بـن    -قيـل أليب عبـد اهللا   : وقال ابن هـانئ ) ومصيب فعليك باالجتهاد

فـيت مبـا   ي: يكون الرجل يف قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اخـتالف، قـال   -حنبل
  )٣( .اهـ» وافق الكتاب والسنة وما مل يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه

 ال جيوز للمفيت أن يعمل مبا شاء مـن األقـوال والوجـوه   «: وقال ابن القيم -٤
من غري نظر يف الترجيح وال يعتد به بل يكتفى يف العمل مبجرد كون ذلك قوال قالـه  

                                     
 ١١٥-١٣/١١٤جمموع الفتاوي  - ١
 .٣٣٢: انظر االختيارات الفقهية للبعلي ص - ٢
 .٤/٢٠٦إعالم املوقعني و ١٢٦-١٢٥أدب املفىت  -٣



 ٢١ 

شاء من الوجوه واألقوال حيـث رأى القـول   ا إمام أو وجها ذهب إليه مجاعة فيعمل م
به فإرادته وغرضه هي املعيار وـا التـرجيح وهـذا حـرام      لموفق إرادته وغرضه ع

  .)١(اهـ. »باتفاق األمة

ى فتـاويهم قبـل ذلـك    أما إذا كان اطلع علـ «: وقال أبو إسحاق الشاطيب  -٥
د التـرجيح ألن مقصـو  ا فقد تقدم قبل هذا أنه ال يصح لـه إال  أن يأخذ بأحده وأراد

هواه حىت يكون عبـدا هللا وختـيريه يفـتح لـه بـاب       الشريعة إخراج املكلف عن داعية
  .)٢(اهـ. »اتباع اهلوى فال سبيل إليه البتة

وأيضا فإن ذلك يفضي إىل تتبع رخـص املـذاهب   «: وقال الشاطيب أيضا  -٦
ذلـك فسـق ال   من غري استناد إىل دليل شرعي وقد حكى ابن حزم االمجاع علـى أن  

حيل وأيضا فإنه مؤد إىل إسقاط التكليف يف كل مسألة خمتلف فيها ألن حاصل األمر 
مع القول بالتخيري أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء وهـو عـني إسـقاط    
التكليف خبالف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل فال يكون متبعـا للـهوى وال   

  .)٣(اهـ. »مسقطا للتكاليف

وأما مالك والشـافعي ومـن سـلك    «: قال أبو عمر بن عبد الرب فما بعده -٧
سبيلهما من أصحاما وهو قول الليث بن سعد واألوزاعي وأبو ثور ومجاعـة أهـل   

وصواب والواجـب عنـد اخـتالف العلمـاء      النظر أن االختالف إذا تدافع فهو خطأ
األصـول منـها وذلـك ال    طلب الدليل من الكتاب والسنة واإلمجاع والقيـاس علـى   

يعدم فإن استوت األدلة وجب امليل مع األشبه مبا ذكرنا من الكتـاب والسـنة فـإن مل    
  .)٤(اهـ. »يتبني ذلك وجب التوقف ومل جيز القطع إال بيقني

                                     
 ٤/٢١١إعالم املوقعني  - ١
 ٤/٢٦٢املوافقات  - ٢
 ٤/١٣٤املوفقات  - ٣
 ٢/٧٨جامع بيان العلم وفضله  - ٤



 ٢٢ 

فإن قال قائل إن الصحابة قد اختلفـوا وأفاضـل   «: قال أبو حممد بن حزم -٨
تعاىل التوفيق كال ما يلحـق أولئـك شـيء     الناس أفيلحقهم هذا الذم؟ قيل له وباهللا

من هذا ألن كل امرئ منهم حترى سبيل اهللا ووجهة احلق فاملخطئ منهم مأجور أجرا 
واحدا لنيته اجلميلة يف إرادة اخلري وقد رفع عنهم اإلمث يف خطـئهم ألـم مل يتعمـدوه    

سلم إىل وال قصدوه وال استهانوا بطلبهم واملصيب منهم مأجور أجرين وهكذا كل م
يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ومل يبلغه وإمنا الذم املذكور والوعيد املوصـوف  
ملن ترك التعلق حببل اهللا تعاىل الذي هو القرآن وكالم النيب بعد بلـوغ الـنص إليـه    

 ا عامـدا لالخـتالف داعيـا إىل عصـبية    احلجة به عليه وتعلق بفالن وفالن مقلد وقيام
اصدا للفرقة متحريا يف دعواه يرد القرآن والسنة إليهـا فـإن وافقهـا    ومحية اجلاهلية ق

فهـؤالء   eالنص أخذ به وإن خالفها تعلـق جباهليتـه وتـرك القـرآن وكـالم الـنيب       
ن وطبقة أخرى وهم قوم بلغت م رقـة الـدين وقلـة التقـوى إىل     مواملختلفون املذمو

كان رخصة مـن قـول كـل    طلب ما وافق أهواءهم يف قول كل قائل فهم يأخذون ما 
فـإن قـال    eعامل مقلدين له غري طالبني ما أوجبه النص عن اهللا تعاىل وعن رسوله 

قائل فإذ ال بد من موافقـة االخـتالف فكيـف الـتخلص مـن هـذا الـذم الـوارد يف         
املختلفني؟ قيل له وباهللا تعاىل التوفيق قد علمنا اهللا تعاىل الطريق إىل ذلك ومل يدعنا 

 السـبلَ  تتبِعـوا  ولَا فَاتبِعوه مستقيما صراطي هذَا وأَنَّ[: Iاحلمد فقال يف لبس وله 
قفَرفَت بِكُم نع هبِيلس[  وقالI :]وامصتاعلِ وببِح ا اللَّهيعملَا جقُوا وفَروقـال   ]ت
I :]ْفَإِن متعازني تٍء فيش وهدإِلَى فَر ولِ اللَّهسالرإِنْ و  مـتـونَ  كُننمؤت  مِ  بِاللَّـهـوالْيو 

الذي هـو بيـان عمـا     eفإذا وردت األقوال فاتبع كالم اهللا تعاىل وكالم نبيه  ]الَْآخرِ
أمرنا اهللا تعاىل به وما أمجع عليه مجيع املسلمني فهـذا هـو صـراط اهللا تعـاىل وحبلـه      

لفرقة املذمومة ومن االخـتالف املكـروه إن كنـت    الذي إذا متسكت به أخرجك من ا
تؤمن باهللا واليوم اآلخر كما قال تعاىل، وهذا هو الذي أمجع عليه أهل اإلسالم قـدميا  

ن كالم اهللا تعاىل وكـالم رسـوله   يكن قط مسلم إال ومن عقده وقوله أوحديثا فإنه مل 
e ١(اهـ. »لفتهفرض قبوله وأنه ال حيل ألحد معارضته بشيء من ذلك وال خما(.  

                                     
 ٦٨-٥/٦٧اإلحكام  - ١



 ٢٣ 

وقوهلم أن مسائل اخلالف ال إنكار فيها لـيس بصـحيح   « : قال ابن القيم -٩
مـا األول فـإن كـان القـول     فأ فإن االنكار إما أن يتوجه إىل القول والفتوى أو العمل

خيالف سنة أو إمجاعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا وإن مل يكن كذلك فإن بيان ضـعفه  
مثله، وأما العمل فإذا كان على خالف سـنة أو إمجـاع وجـب    وخمالفته للدليل إنكار 

إنكاره حبسب درجات االنكار وكيف يقول فقيه ال إنكار يف املسائل املختلـف فيهـا   
والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم احلاكم إذا خالف كتابا أو سنة 

  .)١(اهـ. »وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء

  : ن اخلالف ما ال يعتد به يف اخلالف وهو ضربانم« : قال الشاطيب

أحدمها ما كان من األقوال خطأ خمالفا ملقطوع به يف الشريعة، وقد تقدم التنبيه 
  عليه،

والثاين ما كان ظاهره اخلالف وليس يف احلقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلـك يف   
ألفاظ الكتـاب   تفسري الكتاب والسنة، فتجد املفسرين ينقلون عن السلف يف معاين

أقواال خمتلفة يف الظاهر، فإذا اعتربا وجدا تتالقى علـى العبـارة كـاملعىن الواحـد،     
واألقوال إن أمكن اجتماعها والقول جبميعها من غري إخالل مبقصد القائل فال يصح 

  .)٢(اهـ. »نقل اخلالف فيها عنه
   

                                     
 ٣/٣٠٠إعالم املوقعني  - ١
 ١٧٦-٤/١٧٥املوافقات  - ٢



 ٢٤ 

بيان وفاء الشريعة اإلسالمية : المسألة الثالثة
  :باد وتحقيقها لمصالحهمبحاجة الع

عامـة جلميـع النـاس عمومـا مكانيـا وزمانيـا إىل يـوم         eملا كانت بعثة النيب 
القيامة اقتضى ذلك أن تكون شريعته وافية مبا حيتاجه النـاس مـن أحكـام يف سـائر     

  .شؤوم إىل يوم القيامة

 أَنفُِسـهِم  مـن  علَـيهِم  شـهِيدا  أُمـة  كُـلِّ  في نبعثُ ويومU: ]قال : اآلية األوىل
 ورحمـةً  وهـدى  شيٍء لكُلِّ تبيانا الْكتاب علَيك ونزلْنا هؤلَاِء علَى شهِيدا بِك وجِئْنا
  .)النحل( ] )٨٩( للْمسلمني وبشرى

 نِعمتـي  علَـيكُم  وأَتممـت  ديـنكُم  لَكُـم  أَكْملْت الْيومU: ]وقال: اآلية الثانية
يتضرو لَكُم لَاما الْإِسين٣املائدة ( ]د(.  

على هذه األمة حيـث أكمـل تعـاىل هلـم      Uهذه أكرب نعم اهللا «: قال ابن كثري
دينهم فال حيتاجون إىل دين غريه وال إىل نيب غري نبـيهم صـلوات اهللا وسـالمه عليـه،     

ياء وبعثه إىل اإلنس واجلن، فال حالل إال ما أحله، وال حرام وهلذا جعله اهللا خامت األنب
إال ما حرمه، وال دين إال ما شرعه، وكل شيء أخرب به فهو حق وصدق ال كـذب فيـه   

أي صـدقا يف األخبـار    ]وعـدلًا  صـدقًا  ربك كَلمةُ وتمتI :]وال خلف، كما قال 
: Iالدين متت عليهم النعمة، وهلـذا قـال    عدال يف األوامر والنواهي، فلما أكمل هلم

]موالْي لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَامـا  الْإِسينأي  ]د
فارضوه أنتم ألنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه اهللا ورضيه وبعث بـه أفضـل الرسـل    

  .)١(اهـ. »الكرام وأنزل به أشرف كتبه

                                     
 .١/٥٤٤عمدة التفسري  ٨٤٢-٢/٨٤١نظر تفسري ابن كثري ا - ١



 ٢٥ 

جعلته كامال غري حمتاج إىل  ]اليوم أكملت لكم دينكم[قوله «: وقال الشوكاين
إكمال، لظهوره على األديان كلها وغلبته هلا، ولكمال أحكامه اليت حيتـاج املسـلمون   

  .)١(اهـ. »ووىف ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلك ،إليها من احلالل واحلرام واملشتبه

اد باآلية الكمال حبسب حتصيل اجلزئيـات بالفعـل   لو كان املر«: قال الشاطيب
العلماء على هـذا املعـىن، فإمنـا     ة هلا، فال تنحصر مبرسوم، وقد نصفاجلزئيات ال اي

املراد بالكمال حبسب ما حيتاج إليه من القواعد الكلية اليت جيري عليها مـا ال ايـة   
  .)٢(اهـ. »له من النوازل

 بعـدما  أَهـواَءهم  اتبعـت  ولَئنِ عربِيا حكْما أَنزلْناه لكوكَذَ[ :Uقال  :اآلية الثالثة
اَءكج نلْمِ ما الْعم لَك نم اللَّه نم يللَا واقٍ والرعد( ] )٣٧( و(.  

وإمنا مسي القرآن حكما ألن فيه مجيع التكاليف واألحكام واحلالل «: قال اخلازن
واإلبرام، فلما كان القرآن سببا للحكم جعـل نفـس احلكـم علـى      واحلرام والنقض

سبيل املبالغة، وقيل إن اهللا ملا حكم على مجيع اخللق بقبول القرآن والعمـل مبقتضـاه   
  .)٣(اهـ. »مساه حكما لذلك املعىن

 وأُولـي  الرسـولَ  وأَطيعـوا  اللَّـه  أَطيعوا َآمنوا الَّذين أَيها يا[ :Uقال : اآلية الرابعة
 بِاللَّـه  تؤمنـونَ  كُنـتم  إِنْ والرسـولِ  اللَّـه  إِلَى فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِنْ منكُم الْأَمرِ
  .)النساء( ] )٥٩( تأْوِيلًا وأَحسن خير ذَلك الَْآخرِ والْيومِ

نكرة يف سياق الشـرط   ]تنازعتم يف شيءفإن [ومنها أن قوله «: قال ابن القيم
تعم كل ما تنازع فيه املؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ولو مل يكن يف 
كتاب اهللا ورسوله بيان ما تنازعوا فيه ومل يكن كافيا مل يأمر بالرد إليه إذ من املمتنـع  

  .)٤(اهـ. »اعأن يأمر تعاىل بالرد عند الرتاع إىل ما ال يوجد عنده فصل الرت
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 فـي  إِنَّ علَـيهِم  يتلَى الْكتاب علَيك أَنزلْنا أَنا يكْفهِم أَولَمU: ]قال : اآلية اخلامسة
كةً ذَلمحى لَركْرذمٍ وقَوونَ لنمؤالعنكبوت( ] )٥١( ي(.  

البصـائر  بل هو مطابق للعدل وامليزان واحلكمة املعقولة لذوي «: قال السعدي
والعقول، مث مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامـه لكـل حـال ولكـل زمـان حبيـث ال       

  .)١(اهـ. »تصلح األمور به

 أَهـواءَ  تتبِع ولَا فَاتبِعها الْأَمرِ من شرِيعة علَى جعلْناك ثُمU: ]قال : اآلية السادسة
ينونَ لَا الَّذلَمعاجلاثية( ] )١٨( ي(.  

أي مث جعلنا لك شريعة كاملة تدعو إىل كل خـري وتنـهى عـن    «: قال السعدي
فـإن يف اتباعهـا السـعادة األبديـة والصـالح       ]فاتبعهـا [كل شر من أمرنا الشرعي 

أي الذين تكـون أهويتـهم غـري تابعـة      ]وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون[والفالح 
هـواه وإرادتـه فإنـه     eشريعة الرسول  تللعلم وال ماشية خلفه وهم كل من خالف

 .)٢(اهـ. »من أهواء الذين ال يعلمون

 :أقوال أهل العلم

والصواب الذي عليه مجهور أئمة املسلمني أن النصـوص  «: قال ابن تيمية-١
ومنهم يقول إا وافية جبميع ذلك وإمنا أنكر ذلـك   وافية جبمهور أحكام أفعال العباد

ين النصوص العامة اليت هـي أقـوال اهللا ورسـوله ومشوهلـا     من أنكره ألنه مل يفهم معا
جبوامع الكلـم فيـتكلم بالكلمـة     eألحكام أفعال العباد وذلك أنه اهللا بعث حممدا 

اجلامعة العامة اليت هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كـثرية وتلـك األنـواع    
» أحكـام أفعـال العبـاد   تتناول أعيانا ال حتصى فبهذا الوجه تكون النصوص حميطة ب

  .)٣(اهـ
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وهذا األصل من أهم األصول وأنفعهـا وهـو مـبين علـى     «: قال ابن القيم-٢
بالنسبة لكل ما حيتـاج إليـه العبـاد يف معـارفهم      eحرف واحد وهو عموم رسالته 

ا حاجتهم إىل من يبلغهم عنـه  منوعلومهم وأعماهلم وأنه مل حيوج أمته إىل أحد بعده وإ
عمـوم بالنسـبة   : الته عمومان حمفوظان ال يتطـرق إليهمـا ختصـيص   ما جاء به فلرس

للمرسل إليهم وعموم بالنسبة إىل كل ما حيتاج إليه من بعث إليه يف أصـول الـدين   
وفروعه فرسالته كافية شافية عامة ال حتوج إىل سواها وال يتم اإلميان إال بإثبات عموم 

ن رسالته، وال خيرج نوع مـن أنـواع   رسالته يف هذا وهذا ال خيرج أحد من املكلفني ع
  .)١(احلق الذي حيتاج إليه األمة يف علومها وأعماهلا عما جاء به

يف السماء إال ذكـر لألمـة منـه     وما طائر يقلب جناحيه eوقد تويف رسول اهللا 
ود قعـ علما وعلمهم كل شيء حىت آداب التخلي وآداب اجلمـاع والنـوم والقيـام وال   

والرتول والسفر واإلقامـة والصـمت والكـالم والعزلـة     واألكل والشرب والركوب 
واخللطة والغىن والفقر والصحة واملرض ومجيع أحكـام احليـاة واملـوت ووصـف هلـم      
العرش والكرس واملالئكة واجلن والنار واجلنة ويوم القيامة وما فيـه حـىت كأنـه رأي    

بأوصـاف   عني وعرفهم معبودهم وإهلهم أمت تعريف حىت كـأم يرونـه ويشـاهدونه   
كماله ونعوت جالله وعرفهم األنبياء وأممهم وما جرى هلم وما جـرى علـيهم معهـم    

ها مـا مل يعرفـه   لحىت كأم كانوا ببينهم وعرفهم من طرق اخلري والشر دقيقها وجلي
من أحوال املوت وما يكون بعده يف الربزخ وما حيصل فيـه   eنيب ألمته قبله وعرفهم 

مـن   eوالبدن ما مل يعرف به نيب غريه وكذلك عـرفهم  من النعيم والعذاب للروح 
أدلة التوحيد والنبوءة واملعاد والرد على مجيع فرق أهل الكفر والضالل ما ليس ملـن  

يبلغه إياه ويبينه ويوضـح منـه مـا خفـي عليـه      مل من بعده اللهم إال من  عرفه حاجة
مكايد احلروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لـو علمـوه    eوكذلك عرفهم 

من مكائد إبلـيس   eوعقلوه ورعوه حق رعايته مل يقم هلم عدو أبدا وكذلك عرفهم 
وطرقه اليت يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون بـه شـره مـا ال    
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ها ما ئسها وكما ئنوأوصافهم ودسا من أحول نفوسهم eمزيد عليه وكذلك عرفهم 
مـن أمـور معايشـتهم مـا لـو علمـوه        eال حاجة هلم معه إىل سواه وكذلك عرفهم 
  .وعملوه الستقامت هلم دنياهم أعظم استقامة

وباجلملة فجاءهم خبري الدنيا واآلخرة برمتـه ومل حيـوجهم اهللا إىل أحـد فكيـف     
قصـة حتتـاج إىل   يظن أن شريعة الكاملة اليت ما طرق العـامل شـريعة أكمـل منـها نا    

سياسة خارجة عنها تكملها أو إىل قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظـن  
آخر بعـده وسـبب هـذا كلـه      eهللا كمن ظن أن بالناس حاجة إىل رسول ذلك فهو 

خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق اهللا له أصـحاب  
استغنوا به عما سواه وفتحـوا بـه القلـوب والـبالد     الذي اكتفوا مبا جاء به و eنبيه 

مينع من احلديث عـن   tوقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم وقد كان عمر 
خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن الكرمي فكيف لو رأى اشـتغال   eرسول اهللا 

»  املسـتعان الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهام عن القرآن واحلديث؟ فاهللا
  .اهـ

أن القرآن قد احتوى على علوم : طي عن السيوطي يف اإلكليلونقل الشنقي-٣
قابلـة والنجامـة   أخر من علوم األوائل مثل الطب واجلدل واهليئة واهلندسة واجلرب وامل

  .)١(وغري ذلك

مداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة وذلـك إمنـا يكـون    أما الطب ف
 :Uتبعا للكيفيات املتضادة وقد مجع ذلك يف آيـة واحـدة وهـي قولـه    باعتدال املزاج 

  .)الفرقان( ] )٦٧( قَواما ذَلك بين وكَانَ[

وعرفنا فيه مبا يعيد نظام الصحة بعـد اختاللـه وحـدوث الشـفاء للبـدن بعـد       
مث زاد  )٦٩ النحـل ( ]للنـاسِ  شفَاٌء فيه أَلْوانه مختلف شرابU: ]اعتالله يف قوله

  .على طب األجساد بطب القلوب وشفاء الصدور
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من اآليات اليت ذكر فيها ملكـوت السـماوات    وأما اهليئة ففي تضاعيف سوره
  .واألرض وما بث يف العامل العلوي والسفلي من املخلوقات

 ظَليـلٍ  لَـا ) ٣٠( شعبٍ ثَلَاث ذي ظلٍّ إِلَى انطَلقُوا[ :Uوأما اهلندسة ففي قوله
فإن فيه قاعدة هندسـية وهـو أن الشـكل     )املرسالت( ] )٣١( اللَّهبِ من يغنِي ولَا

  .املثلث ال ظل له

وأما اجلدل فقد احتوت آياته من الرباهني واملقدمات والنتائج والقول باملوجب 
  .أصل يف ذلك عظيم e واملعارضة وغري ذلك شيئا كثريا ومناظرة إبراهيم

  -:إىل أن قال-

  :أصول الصناعات وأمساء اآلالت اليت تدعو الضرورة إليها فمن الصنائع وفيه

  .)١٢١طه ( ]الْجنة ورقِ من علَيهِما يخصفَان وطَفقَا[ :Uاخلياطة يف قوله -

 الْحديـد  لَـه  وأَلَنا[. )٩٦الكهف ( ]الْحديد زبر َآتونِي[ :Uيف قوله ةدواحلدا -
 .)سبأ( ] )١٠(

 .والبناء يف آيات -

 .)٢٧املؤمنون ( ]الْفُلْك اصنعِ أَن[: والنجارة -

 .)٩٢النحل ( ]غَزلَها نقَضت[: والغزل -

 .)٤١العنكبوت ( ]بيتا اتخذَت الْعنكَبوت كَمثَلِ[: والنسج -

 .ويف آيات أخرى. )الواقعة( ] )٦٣( تحرثُونَ ما أَفَرأَيتم[: والفالحة -

 .يف آيات: والصيد -

 منـه  وتسـتخرِجوا [ )ص( ] )٣٧( وغَـواصٍ  بنـاءٍ  كُلَّ والشياطني[: والغوص -
 .)١٤النحل ( ]حلْيةً



 ٣٠ 

األعـراف  ( ]جسـدا  عجلًا حليهِم من بعده من موسى قَوم واتخذَ[: والصياغة -
١٤٨(. 

 ]زجاجـة  فـي  الْمصباح[و )٤٤النمل ( ]قَوارِير من ممرد صرح[: والزجاجة -
 .)٣٥النور (

 .)٣٨القصص ( ]الطِّنيِ علَى هامانُ يا لي فَأَوقد[: والفخارة -

 .)٧٩الكهف ( ]الْبحرِ في يعملُونَ لمساكني فَكَانت السفينةُ أَما[: واملالحة -

 .ويف آيات أخر )العلق( ] )٤( بِالْقَلَمِ علَّم[: والكتابة -

 .)٣٦يوسف ( ]منه الطَّير تأْكُلُ خبزا رأْسي فَوق أَحملُ[: واخلبز والطحن -

 .)هود( ] )٦٩( حنِيذ بِعجلٍ[: والطبخ -

الصف ( ]الْحوارِيونَ قَالَ[ )املدثر( ] )٤( فَطَهر وثيابك[: والغسل والقصارة -
 .وهم القصارون .)١٤

 .)٣املائدة ( ]ذَكَّيتم ما إِلَّا[واجلزارة  -

 .والبيع والشراء يف آيات كثرية -

 ]أَلْوانهـا  مختلـف  وحمـر  بِيض جدد[ )١٣٨البقرة ( ]اللَّه صبغةَ[: والصبغ -
 .)٢٧فاطر (

 .)١٤٩الشعراء ( ]بيوتا الْجِبالِ من وتنحتونَ[: احلجارة -

 .والكيالة والوزن يف آيات كثرية -

 مـن  اسـتطَعتم  مـا  لَهم وأَعدوا[ )١٧األنفال ( ]رميت إِذْ رميت وما[: الرمي -
ة٦٠األنفال ( ]قُو(. 

وفيه أمساء اآلالت وضروب املأكوالت واملشروبات واملنكوحات ومجيع ما وقع ويقع  - 
 .اهـ) ٣٨األنعام ( ]شيٍء من الْكتابِ في فَرطْنا ما[يف الكائنات ما حيقق معىن 



 ٣١ 

ومبا ذكرته يف مسمى الشريعة واحلكـم الشـرعي والعلـم    «: قال ابن تيمية-٤
عن الشريعة يف شيء من أموره بـل كلمـا    الشرعي يتبني أنه ليس لإلنسان أن خيرج

ومعاملته وغري يصلح له فهو يف الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته 
  .)١(اهـ» ذلك واحلمد هللا رب العاملني

 فـي  مـا  يعلَـم  اللَّـه  أَنَّ لتعلَمـوا  ذَلـكU: ] قال سـيد قطـب عنـد قولـه     -٥
اتاوما السمي وضِ فأَنَّ الْأَرو ٍء بِكُلِّ اللَّهيش يملاملائدة( ] )٩٧( ع(.  

تعقيب عجيب يف هذا املوضع ولكنه مفهوم إن اهللا يشرع هذه الشـريعة  «: قال
ويقيم هذه املثابة ليعلم الناس أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض وأنـه اهللا  

ليعلموا أنه يعلـم طبـاع البشـر وحاجـام ومكنوناتـه نفوسـهم       .. بكل شيء عليم
الطباع واحلاجـات واالسـتجابة لألشـواق    وهتاف أرواحهم وأنه يقرر شرائعه لتلبية 

واملكنونات فإذا أحسـت قلـوب النـاس رمحـة اهللا يف شـريعته وتـذوقت مجـال هـذا         
التطابق بينها وبني فطرم العميقة علموا أنه يعلم ما يف السـماوات واألرض وأن  

  . اهللا بكل شيء عليم

ة إن هــذا الــدين عجيــب يف توافيــه الكامــل مــع ضــرورات الفطــرة البشــري
وأشواقها مجيعا ويف تلبية حاجات احلياة البشرية مجيعا، إن تصميمه يطابق تصميمها 

لدين فإنـه جيـد فيـه مـن اجلمـال      ق تكوينها وحني ينشرح صدر ذا اوتكوينه يطاب
   .)٢(اهـ» هوالتجاوب واألنس والراحة ما ال يعرفه إال من ذاق
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  :المسألة الرابعة
  )∗(المعين الفرق بين التكفير المطلق وتكفير
  أي كفر النوع وكفر العني

أي اإلتيـان   –هو ترتيل احلكم بالكفر على السـبب اـرد   : التكفري املطلق. أ
  .فيقال من قال كذا كفر أو من فعل كذا كفر -بقول أو فعل مكفر 

أي معرفة احلكم مطلقا دون ترتيل احلكم بالكفر على شخص معـني وإن كـان   
  .قد أتى ذا السبب

  ـهو احلكم بالكفر على الشخص املعني الذي فعل السبب و:  املعنيتكفري. ب

وهذا يستلزم النظر يف ثبوت هذا السبب على فاعله وخلوه  –من قول أو فعل مكفر 
  :من موانع األحكام وبعبارة أخرى ميكن القول بأن الفرق بني النوعني هو

أن التكفري املطلق هو جترمي الفعل وينظر فيه إىل أمر واحـد وهـو السـبب     -١
وصـفه بأنـه مكفـر مـن جهـة الـدليل        و ه لشـروط تيفاؤاملكفر جمردا، من حيث اسـ 

  .الشرعي ومن جهة قطعية داللة الفعل نفسه

جترمي الفعل كمـا  : أما تكفري املعني فهو جترمي الفاعل وينظر فيه إىل أمرين -٢
ظر يف حال فاعله من حيث ثبوت الفعل عليـه وانتقـاء موانـع احلكـم يف     سبق، والن

  .حقه

فـي يف حـق   تالتكفري له شروط وموانـع قـد تن  «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
املعني وإن تكفري املطلق ال يستلزم تكفـري املعـني إال إذا وجـدت الشـروط وانتفـت      

                                     
 .٥٦٣-٥٦٢و  ٥٥٧: انظر اجلامع يف طلب العلم الشريف ص) ∗(



 ٣٣ 

ن أطلقوا هذه العمومات مل يكفروا املوانع يبني هذا أن اإلمام أمحد وعامة األئمة الذي
  . )١(اهـ» أكثر من تكلم ذا الكالم بعينه

 اومسألة تكفري املعـني مسـألة معروفـة إذ   «: قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب
قال قوال يكون القول به كفرا فيقال من قال ذا القول فهو كافر ولكـن الشـخص   

  .)٢(اهـ» املعني إذا قال ذلك ال حيكم بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر تاركها

  :وتنقسم موانع التكفري إىل قسمني

أي من قدر اهللا تعـاىل ال دخـل للعبـد يف اكتسـاا كالصـغر      : موانع مساوية-أ
  .نون والعته وحنو ذلكواجل

كالصغر يقابله البلوغ، واجلنون والعتـه  : وهذه املوانع السماوية تقابلها شروط
  .يقابلهما العقل

فمن شروط تكفري املعني أن يكون بالغا عـاقال ويف صـحة ردة الصـيب املميـز     
  . )٣(خالف ومن قال بصحتها كاحلنابلة قالوا ال يعاقب حىت يبلغ ويستتاب

وهي اليت الختيار العبد دخل يف اكتساا بنفسـه أو مـن   : تسبةموانع مك -ب
 ] )٤٩( بِقَـدرٍ  خلَقْنـاه  شـيءٍ  كُـلَّ  إِنا[ :Uان كل شيء من قدر اهللا قال غريه وإن ك

  )القمر(

  :ومن هذه املوانع ما يلي 

                                     
 .٢٣/٣٢٦جمموع الفتاوي  -١
  .٨/٢٤٤الدرر السنية  -٢
 .٩٢-١٠/٩١انظر املغين مع الشرح الكبري  - ٣



 ٣٤ 

  :اخلطأ- ١
فينطق بالكفر وهو ال يقصـده وهـذا املـانع يبطـل     : مبا يؤدي إىل سبق اللسان 

 فيمـا  جنـاح  علَـيكُم  ولَـيسU: :] اخلطـإ كمـانع قولـه    شرط العمد، ودليل اعتبار 
مطَأْتأَخ بِه نلَكا وم تدمعت كُم٥زاباأل ح( ]قُلُوب(.  

هللا أشـد فرحـا بتوبـة عبـده     e  :قال قال رسول اهللا  t وعن أنس بن مالك
حني يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فالة فانفلتت منه وعليها طعامـه  
وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها قد أيـس مـن راحلتـه فينمـا هـو      

اللـهم أنـت   : كذلك إذا هو ا قائمة عنده فأخذ خبطامها مث قـال مـن شـدة الفـرح    
   .)١(طأ من شدة الفرحعبدي وأنا ربك أخ

  .وقرائن احلال هلا دخل يف اعتبار هذا املانع من عدمه

  :التأويل - ٢
وهو وضع الدليل الشرعي يف غري موضعه باجتهاد أو شـبهة تنشـأ عـن عـدم      

ى فعل الكفر وال يراه كفرا حمتجا بـدليل أخطـأ   ذفهم داللة النص فيقدم املكلف عل
رط العمد ويكون اخلطـأ يف التأويـل مانعـا مـن     يف فهم معناه فينتـفي ذا اخلطإ ش

  .تكفريه حىت تقام عليه احلجة ويبني له خطؤه

 )٢(والتأويل الذي يعذر به هو ما نشأ عن النظر يف دليل شرعي أخطأ يف فهمه
: Iحيـث اسـتحل شـرب اخلمـر متـأوال قولـه       tكما يف حادثة قدامة بن مظعون 

]سلَى لَيع ينوا الَّذنلُوا َآممعو اتحالالص احنا جيموا فمفقـال لـه عمـر    ]طَعt 

                                     
  )٢٧٤٤مسلم (و ) ٦٣٠٨البخاري (عند  tوحنوه عن ابن مسعود) ٢٧٤٧مسلم ( - ١
صنف تأولوا تأويال خيفى وجهه على كثري من أهل العلم كمن تعلـق بآيـة خصـتها    « ١٢/٣٤٦قال ابن حزم يف احمللى  -٢

 .اهـ.. أخرى أو حبديث قد خصه آخر أو نسخها نص آخر فهؤالء كما قلنا معذورون حكمهم حكم احلاكم اتهد



 ٣٥ 

أخطأت التأويل إنك إذا اتقيت اهللا اجتنبت ما حرم اهللا عليـك فـأمر عمـر بقدامـة     
  .)١(فجلد

أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يستثنون مـن  «: قال ابن تيمية
وأمثال ذلك فـإم يسـتتابون    tعمرحترمي اخلمر كما غلط يف ذلك الذين استتام 

وتقام احلجة عليهم فإن أصروا كفروا حينئذ وال حيكـم بكفـرهم قبـل ذلـك كمـا مل      
وأصحابه ملا غلطوا فيما غلطـوا فيـه مـن     tحيكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون

  .)٢(اهـ» التأويل

وقد دلت هذه احلادثة علـى أن اخلطـأ يف التأويـل مـانع مـن الـتكفري بإمجـاع        
 ]بِـه  أَخطَـأْتم  فيما جناح علَيكُم ولَيسU: ]كما أنه داخل يف عموم قوله الصحابة 

  ).٥األحزاب (

وأما التأويل الذي نشأ عن حمض الرأي واهلوى دون اسـتناد إىل دليـل شـرعي    
 نخـوض  كُنـا  إِنمـا  لَيقُـولُن  سـأَلْتهم  ولَـئنU: :] يعترب مانعا من التكفري قال فال 

بلْعنقُلْ و أَبِاللَّه هاتَآيو هولسرو متزِئُونَ كُنهتسوا لَا) ٦٥( ترذتعت  قَـد  متكَفَـر  ـدعب 
انِكُمالتوبة( ]إِمي.(  

  :تنبيه
  .القصد املعترب يف التكفري هو قصد العمل املكفر أي تعمده ال قصد الكفر به

وباجلملة فمن قال أو فعل ما هو كُفْر كَفَر بذلك وإن مل يقصد «: قال ابن تيمية
  .اهـ» أن يكون كافرا إذ ال يقصد الكفر أحد إال ما شاء اهللا

                                     
 .١٣/١٤١بسند صحيح كما قال ابن حجر يف الفتح  ٩/٢٤١الرزاق يف مصنفه  هذه القصة رواها عبد -١
  .٧/٦١٠جمموع الفتاوي  -٢



 ٣٦ 

باب خوف املؤمن من أن حيـبط  «: وقال البخاري يف كتاب اإلميان من صحيحه
   .)١(»عمله وهو ال يشعر

  :مانع اجلهل - ٣
الذي ال يتمكن املكلف من إزالته ألسباب التكفري هو اجلهل  واجلهل املعترب يف

وإزالـة   من جهته أو ألسباب من جهة مصادر العلم، فإذا كـان متمكنـا مـن الـتعلم    
اجلهل فقصر فهو غري معذور ويعترب عاملا حكما وإن كان جاهال حقيقة ويقابل مـانع  

 رسـولًا  نبعـثَ  ىحت معذِّبِني كُنا وما[ :Uعلم ودليل هذا املانع قوله اجلهل شرط ال
  .)اإلسراء( ] )١٥(

كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله : قال eعن النيب  tعن حذيفة
فقال ألهله إذا أنا مت فخذوين فذروين يف البحر يف يوم صائف ففعلوا به فجمعه اهللا 

  .)٢(ما محلك على الذي صنعت؟ قال ما محلين عليه إال خمافتك فغفر له: مث قال

هذا الرجل ظن أن اهللا ال يقدر عليـه إذا تفـرق   «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
هذا التفرق فظن أنه ال يعيده إذا صار كذلك وكل واحد من إنكاره قدرة اهللا وإنكار 
معاد األبدان وإن تفرقت كفر لكنه كان مع إميانـه بـاهللا وإميانـه بـأمره وخشـيته منـه       

  .)٣(اهـ» ئا فغفر اهللا له ذلكجاهال بذلك ضاال يف هذا الظن خمط

وأما جحود ذلك جهال أو تاويال يعذر فيه صاحبه فـال يكفـر   «: قال ابن القيم
صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة اهللا عليه وأمر أهله أن حيرقوه ويذروه يف الـريح،  

  .)٤(اهـ» علمه ومع هذا فقد غفر اهللا له ورمحه جلهله إذ كان ذلك الذي فعله

                                     
 .١/١٠٩فتح الباري  - ١
  )٦٤٨٠(البخاري  - ٢
 .١١/٤٠٩جمموع الفتاوى  -٣
 .١/٣٣٨مدارج السالكني  -٤



 ٣٧ 

  :تنبيه
بـل بلـوغ الـدعوة    إال املؤمن أما الكافر األصـلي فهـو كـافر ق   عذر باجلهل ال ي

 ]اللَّـه  كَلَام يسمع حتى فَأَجِره استجارك الْمشرِكني من أَحد وإِنْ[ :Uوبعدها قال 
  .)٦التوبة (

لكنه ال . )٢التغابن ( ]مؤمن ومنكُم كَافر فَمنكُم خلَقَكُم الَّذي هوU: ]وقال
 :Uم احلجـة عليـه بالرسـالة قـال     يعاقب يف الدنيا وال يعذب يف اآلخرة إال بعد قيا

 تصـيبهم  أَنْ ولَولَـا [ :Uوقال. )١٥اإلسراء ( ]رسولًا نبعثَ حتى معذِّبِني كُنا وما[
 ونكُـونَ  َآياتك فَنتبِع رسولًا إِلَينا أَرسلْت لَولَا ربنا فَيقُولُوا أَيديهِم قَدمت بِما مصيبةٌ
نم نِنيمؤالقصص( ] )٤٧( الْم(.  

 إِلَينـا  أَرسـلْت  لَولَـا  ربنا لَقَالُوا قَبله من بِعذَابٍ أَهلَكْناهم أَنا ولَوU: ]وقال 
  .)طه( ] )١٣٤( ونخزى نذلَّ أَنْ قَبلِ من َآياتك فَنتبِع رسولًا

فهذا يبني أنه مل يكن ليعذب الكفار حىت يبعث إليهم رسوال، «: قال ابن تيمية
وبني أم كانوا قبل الرسول قد اكتسبوا األعمال الـيت توجـب املقـت والـذم وهـي      

  .)١(اهـ» سبب للعذاب لكن شرط العذاب قيام احلجة عليهم بالرسالة

الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غري دين «: ن القيموقال اب
ال يعذب أحدا إال بعد قيام احلجة عليه بالرسول هـذا   Iاإلسالم فهو كافر وأن اهللا 

يف اجلملة والتعيني موكل إىل علم اهللا وحكمه هذا يف أحكام الثواب والعقاب أما يف 
فأطفال الكفار وجمانينهم كفار يف أحكـام  فهي جارية على ظاهر األمر،  أحكام الدنيا

  .)٢(اهـ» الدنيا هلم حكم أوليائهم

                                     
  .١/٣١٦اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  -١
  .٤١٣: طريق اهلجرتني ص -٢



 ٣٨ 

اجلاهل واملخطئ من هذه األمة لو عمل من الكفر والشرك «: وقال ابن العريب
ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر باجلهل واخلطأ حىت تبني له احلجـة الـيت   

ه أو ينكر ما هو معلوم بالضـرورة مـن   يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثل
ه كـل املسـلمني مـن غـري نظـر      رفدين اإلسالم مما أمجعوا عليه إمجاعا جليا قطعيا يع

  .)١(اهـ» وتأمل

وإذا كنا ال نكفر من عبـد الصـنم الـذي    «: وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب
مل على قرب أمحد البدوي ألجل جهلهم وعدم وجـود مـن ينبـههم فكيـف نكفـر مـن       

  .)٢(اهـ» يشرك باهللا إذا مل يهاجر إلينا

هللا أمساء وصفات ال يسع أحد ردها ومـن خـالف بعـد    «:وقال اإلمام الشافعي
ثبوت احلجة عليه فقد كفر ، وأما قبل قيام احلجة فإنه يعذر باجلهل،ألن علم ذلـك ال  

  .)٣(»يدرك بالعقل والالروية والفكر

هذه املعاين اليت وصـفت ونظائرهـا ممـا    فإن «  :وقال اإل مام ابن جرير الطربي
وصف اهللا به نفسه ورسوله مما ال يثبت حقيقة علمه بالفكروالروية، ال يكفر باجلهل 

  .)٤(»ا أحد إال بعد انتهائها إليه 

  :مانع اإلكراه - ٤
واإلكراه املانع من الكفر هو الـذي يكـون بالتهديـد     ،ويقابله كشرط االختيار

يقع على املكلف تعذيب شـديد وهـذا قـول اجلمهـور وهـو       بالقتل أو القطع أو أن
  .)٥(الراجح

                                     
  .٥/١٣٠٧ن التأويل حماس -١
  .٤٣: مصباح الظالم ص -٢
 ١٣/٤٠٧وابن حجر الفتح ٥٩وابن القيم اجتماع اجليوش ص ١٧٧نقله الذهيب يف العلو ص  - ٣
 ط دار الفكر ١٦١نقله ابن القيم يف اجتماع اجليوش اإلسالمية ص  - ٤
  .٣/٣٠٩٤وفتح الباري  ١/٣٥٢انظر البحر احمليط  -٥



 ٣٩ 

 وقَلْبـه  أُكْـرِه  مـن  إِلَّـا  إِميانِه بعد من بِاللَّه كَفَر منU: ]ودليل هذا املانع قوله 
نئطْمم ان١٠٦النحل ( ]بِالْإِمي( .  

حـني عذبـه    tأن هذه اآليـة نزلـت يف عمـار بـن ياسـر     « tعن ابن عباس
 eفوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إىل الـنيب   eاملشركون حىت يكفر مبحمد 

  .)١(»فأنزل اهللا هذه اآلية

  .)٢(وهلذا اتفق العلماء على أنه جيوز أن يوايل املكره على الكفر إبقاء ملهجته

السكر الذي يزول معه العقل اختلف أهل العلـم يف اعتبـاره مانعـا     :مالحظة
كفري واختار ابن القيم اعتباره وهـو قـول األحنـاف خالفـا ملـذهب احلنابلـة       من الت

  .)٣(والشافعية يف صحة ردة السكران

                                     
وقـواه مبجمـوع طرقـه ابـن حجـر يف       ٣٦٣-٨/٣٦٢والبيهقي يف السنن الكربى) ٢١٩٤٤(والطربيرواه عبد الرزاق  -١

  .٣/٣٠٩٤الفتح 
  .٢/٣٥٣عمدة التفسري ألمحد شاكر  -٢
  .١٠/١٠٩واملغين مع الشرح الكبري  ٣/٦٥انظر إعالم املوقعني  -٣



 ٤٠ 

  :الباب األول
  حقيقة الديمقراطية

  :وفيه ثالث فصول

 

تعريف الدميقراطية وبيان تارخيها وصـور تطبيقهـا وتسـمياا     -١
  .الشرعية

 

  .أركان الدميقراطية وأسسها -٢
 

الدميقراطية يف اإلسالم وردود أهل العلم عليها واإلشارة حكم  -٣
  .إىل مفاسدها



 ٤١ 


 

  تعريف الديمقراطية: المبحث األول

  :متهيد
شرعية وعرفيـة ولغويـة   : اعلم أخي وفقين اهللا وإياك ملرضاته أن احلقائق ثالث

وملا كانت الدميقراطية مل ترد يف الشرع وال يف لغة العرب فهي عرفية يرجع فيهـا إىل  
  .عرف أهلها

نـوع يعـرف   : األمساء ثالثـة أنـواع  : قال الفقهاء«: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
حده بالشرع كالصالة والزكاة ونوع يعـرف حـده باللغـة كالشـمس والقمـر ونـوع       

ــبض و   ــظ الق ــالعرف كلف ــده ب ــرف ح ــه  يع ــروف يف قول ــظ املع ــروهن[لف اشعو 
وفرع١(اهـ» ]بِالْم(.  

احلقيقة ال بد هلا من وضع والوضع ال بـد لـه مـن    «: وقال تاج الدين السبكي
د للحيـوان املفتـرس أو الشـرع    واضع فواضعها إن كان واضع اللغة فلغوية كاألسـ 

كالصالة للعبادة املخصوصة أو العرف املـتعني أو املطلـق فعرفيـة فالعرفيـة      فشرعية
  .)٢(اهـ» املطلقة كالدابة لذوات األربع واخلاص كاصطالح النحاة واألصوليني

وحكم احلقيقة وجوب العمل ا عنـد اسـتعمال   «: وقال بدر الدين الزركشي
: إىل أن قـال .. اإلمجـاع  اللفظ يف حقيقة من غري حبث عن ااز وادعى بعضـهم فيـه  

وتنقسم احلقيقة إىل لغوية وعرفية وشرعية، ألن الوضع املعترب فيـه إمـا وضـع اللغـة     

                                     
  .١٩/٢٣٥و  ١٣/٨٢جمموع الفتاوي  -١
  .١/٢٢٠تشنيف املسامع جبمع اجلوامع للسبكي  -٢



 ٤٢ 

وهي اللغوية كاألسد للحيوان املفترس أوال، وهو إما وضع الشـارع وهـي الشـرعية    
ذات األركان وقد كانت يف اللغة للدعاء أوال، والعرفية وهي املنقولـة عـن   لكالصالة 
  .)١( اهـ» ألصلي إىل غريه بعرف اإلستعمالموضعها ا

: واحلقيقة تنقسـم إىل ثالثـة أنـواع   «: قال العالمة حلولو يف شرح مجع اجلوامع
عامـة كاختصـاص   : لغوية كإطالق اسم الدابة لكل مـا دب وعرفيـة وهـي قسـمان    

الدابة بذات احلافر أو بذوات األربع عند بعضهم أو باحلمار أو الفرس عند آخرين 
كاجلوهر يف اصطالح املتكلمني فإنه عبارة عن املتحيز الذي ال يقبل االنقسام  وخاصة

وشـرعية كـإطالق اسـم الصـالة علـى ذات      : إىل أن قال.. وهو يف اللغة خبالف ذلك
  .)٢(اهـ» الركوع والسجود

مث اعلم أن احلقيقة العرفية إما أن تكون عامة وهي «: وقال العالمة ابن النجار
صها بطائفة دون أخرى كدابة فإن وضعها بأصل اللغـة لكـل مـا    أن ال خيتص ختصي

يدب على األرض من ذي حاضر وغريه مث هجر الوضـع األول وصـارت يف العـرف    
أو تكون خاصة وهي ما خصصـته   -:إىل أن قال-... حقيقة للفرس ولكل ذات حافر

كل طائفة من األمساء بشيء من مصطلحام كمبتدأ وخرب وفاعـل ومفعـول ونعـت    
وتوكيد يف اصطالح النحاة ونقض وكسر وقلب يف اصطالح األصوليني وغـري ذلـك   

  .)٣(اهـ» مما اصطلح عليه أرباب كل فن

  :وقال سيدي عبد اهللا بن احلاج إبراهيم يف املراقي

ــرعي  ــى الشـ ــول علـ ــظ حممـ   واللفـ
ــب   ــي ومل جيـ ــى اجللـ ــاللغوي علـ   فـ

  

ــن    ــريفإن مل يكـــ ــق العـــ   فمطلـــ
ــن اــاز يف ا  ــذي انتخــب حبــث ع   ل

  

                                     
  .١/٥١٤البحر احمليط للزركشي  -١
  ٤٤٤-١/٤٤٣الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع  -٢
  ٢/١٥٠.شرح الكوكب املنري البن النجار -٣



 ٤٣ 

يعين أن اللفظ «: وقال العالمة حممد االمني الشنقيطي عند شرح هذين البيتني
حيمل على معناه الشرعي إن كان من الشارع فالصوم يف كالم الشارع مثال جيب محله 
على خصوص إمساك البطن والفرج دون غريه مـن اإلمسـاكات وهـذا معـىن قولـه      

ظ استعمال شرعي خاص وجـب  فإن مل يكن يف اللف) واللفظ حممول على الشرعي(
محله على معناه العريف كما قدمنا عن أيب يوسف والقرايف كالدابة مثال فمن أوصـى  

إن مل يكن فمطلـق  (بدابة محل على املتعارف يف الدابة عند الناس وهذا مراده بقوله 
ومراده باإلطالق يف العرف يعين سواء عرفا عاما أو خاصا بأهل بلد وسـواء  ) العريف
  .)١(اهـ» رفا قوليا أو فعلياكان ع

فـال   وهي من باب العرف اخلاص وبعد أن عرفت أن الدميقراطية حقيقة عرفية
  .بد من الرجوع إىل أهلها ملعرفة معناها احلقيقي

  :فنقول وباهللا نتأيد

" DEMO: "أصل الكلمة من اللغة اليونانية وتتألف من لفظتني األوىل وهـي 
وتدل علـى منـط   " اكراسي"و" DEMOS"اليونانية وهي مأخوذرة من الكلمة " دمو"

والكلمتـان  " اكراتيـا " "KRATIA"احلكم أو السلطة مأخوذة من الكلمة اليونانية 
  .وتعين حكم أو سلطة الشعب" دميوكراتيا" "DEMOKRATIA"معا يف اليونانية 

احلكـم  : يضع معاين هذه الكلمة كمـا يلـي   : ١٩٧٩موس كولرت طبعة ففي قا
  .)٢(إخل..........ب أو ممثليهبواسطة الشع

تقـوم كـل األنظمـة الدميقراطيـة علـى      : (وجاء يف املوسوعة السياسية ما نصـه 
أساس فكري واحد هو أن السطلة ترجع إىل الشعب وأنه هو صـاحب السـيادة، أي   

  .)٣(اهـ) أن الدميقراطية يف النهاية هي مبدأ السيادة الشعبية
                                     

  .٣٨٣-١/٣٨٢وانظر نشر البنود  ١/١٥٦نثر الورود  -١
-٩: قراطية صوحقيقة الدمي ١٧: والدميقراطية وموقف اإلسالم منها ص ٣٦-٣٥: كتاب الشورى ال الدميقراطية ص -٢

  .٩وحكم الدميقراطية  ١٧٨: ومذاهب فكرية معاصرة ص ١٠
  .٢/٧٥٦عبد الوهاب الليايل . د. املوسوعة السياسية -٣



 ٤٤ 

الدميقراطية معناهـا سـيادة الشـعب وهـو     « :وجاء يف املوسوعة العربية امليسرة
  .)١(اهـ» نظام سياسي تكون فيه السيادة جلميع املواطنني ال لفرد وال لطبقة

الدميقراطية يعرب عنها يف «: عبد احلميد متويل أستاذ القانون الدستوري. وقال د
لـى  الدساتري مببدأ سيادة األمة والسيادة طبقا لتعريفها هي سـلطة عليـا ال يوجـد أع   

  .)٢(اهـ» منها

  إذا كانت الدميقرايطة تقوم على مبدإ سيادة األمة، فما معىن هذه السيادة؟

السـلطة العليـا   : تعين السيادة«:  -وهو سياسي غريب -قال جوزيف فرانكل 
اليت ال تعترف بسلطة أعلـى منـها أو مـن ورائهـا متلـك صـالحية إعـادة النظـر يف         

  .»لحقه التغيري على طول العصور احلديثةقراراا وهذا املعىن األساسي مل ي

أن السـيادة هـي   «: م والـذي مضـمونه  ١٥٧٦وتعريف بودان للسيادة يف عـام  
السلطة العليا من فوق املواطنني والرعايا واليت ال يقيدها القانون بقي صحيحا غري 
أن مفهوم السيادة اليت خص ا بودان األمري يف عصـره قـد انتقلـت فيمـا بعـد إىل      

  .)٣(اهـ» ةاألم

ومعناهـا  «: وقال املفكر اإلسالمي الكبري حممد قطـب عـن معـىن الدميقراطيـة    
احلكم الذي تكون فيه السـلطة للشـعب وتطلـق علـى نظـام احلكـم الـذي يكـون         
الشعب فيه رقيبا على أعمال احلكومة بواسطة االس النيابية ويكون لنـواب األمـة   

  .)٤(اهـ» سطلة إصدار القوانني

                                     
  .املوسوعة العربية امليسرة -١
  ١٩٨٥طبعة  ٦٢٠: أنظمة احلكم يف الدول النامية، ص -٢
  ..م١٩٨٤مطبوعات امة  ٢٥: العالقات الدولية جلوزيف فرانكل ص -٣
  .١٧٨: مذاهب فكرية معاصرة حملمد قطب ص -٤



 ٤٥ 

  تاريخها: ثانيالمبحث ال
كانت أثينا حـىت القـرن   «: الدميقراطية قدمية بقدم اجلاهلية ويكفي أن تعلم أنه

السابع قبل امليالد ختضع حلكم امللوك ويف أواخر القرن السـابع قبـل املـيالد حلـت     
حمل حكم امللوك لكن ظهر من وسط نبالء التجار ) الوالة األركونات( )١(أوليجركيه

-٦٣٨(بع قبل امليالد املشرع السياسـي والشـاعر صـولولون    يف أواخر القرن السا
الذي عندما أصبح واليا أركونا جنح يف تعديل الدستور وتعديل القـوانني  ) م.ق٥٥٩

حيـث قسـم جممـوع    " ملكية الثـورة "ووضع نظاما انتخابيا جديدا وصف بأنه نظام 
طبقـة  :  هـي سكان أثينا إىل أربع فئات متغايرة حسب زيادة أو نقص الرصيد املـايل 

كبار األغنياء وطبقة متوسطي األغنياء وفئة حمدودي الثروة وفئـة الفقـراء أي املعـدمني    
بدون رصيد مايل ومل حيرم هذه الطبقة السفلى من حـق االنتخـاب لكنـه    هم الذين 

حرمها من حـق الوظـائف التنفيذيـة و التشـريعية والوظـائف القضـائية، وكانـت        
جال األثينيني وتنتخب الس الشـعيب الـذي جعـل    اجلمعية العمومية تضم كل الر

ن لفروع قبائـل أو عشـائر أثينـا ومـن ناحيـة      ورجل وهم ممثل ٤٠٠صولولون عدده 
  .)٢(اهـ» أخرى أقام نظام احملاكم الشعبية

إلقطاع لقرون طويلة مث نفضت فكرة امث اندثرت هذه الدميقراطية وساد أوروبا 
حتت شعارات شـىت أمههـا    –ت األيدي اليهودية الدميقراطية عن نفسها الغبار ولعب

لعبتها يف صياغة شعارات الثورة الفرنسية وهي احلرية واإلخاء واملساواة  –املاسونية 
  .)٣(اهـ

م وإن ١٧٨٩أما الدميقراطية احلديثة فقد أرسـت دعائمهـا الثـورة الفرنسـية     «
كامـل ومـن الناحيـة     كان النظام النيايب الربملاين قد نشأ يف إجنلترا قبل ذلـك بقـرن  

قد تبلور قبـل   -الذي هو أساس املذهب الدميقراطي-الفكرية فإن مبدأ سيادة األمة 
                                     

  تعين حكم األقلية) األوليجركيه( -١
  .١٧٨: ومذاهب فكرية معاصرة ص ٦٧: معىن الدميقراطية إلمساعيل املهدوي ص -٢
  .١/٣٨اإلسالميون وسراب الدميقراطية  -٣



 ٤٦ 

الثورة الفرنسية بعدة عقود وذلك يف كتابات جـون لـوك وموتنسـكيو وجـان جـاك      
روسو الذين أسسوا نظرية العقد االجتماعي وهي أساس نظرية سيادة األمة وذلـك  

التفويض اإلهلي اليت سادت أوروبا حنو عشرة قرون مـن  كرد فعل وكمحاربة لنظرية 
الزمان تلك النظرة اليت كانت تقضي بأن امللوك حيكمون باختيار وتفويض مـن اهللا  

سلطان مطلـق مـدعومني يف ذلـك بتأييـد البـابوات وقـد        -بذلك-لملوك لفكان 
ألمة هي طلق أشد املعاناة فكانت سيادة اشعوب األوروبية من هذا احلكم املعانت ال

اخليار البديل أمامها للخروج من السـلطان املطلـق للملـوك والبـابوات احلـاكمني      
ا هي مترد علـى سـلطان   نشأفالدميقراطية يف أصل  -بزعمهم -بتفويض من اإلله 

اهللا لتعطي السلطان كل السلطان لإلنسان ليصنع نظام حياته وقوانينـه بنفسـه دون   
ية التفويض اإلهلي إىل نظرية سيادة األمـة انتقـاال   أي قيود ومل يكن االنتقال من نظر

سلميا وإمنا عرب ثورة من أشد الثورات دموية يف العـامل وهـي الثـورة الفرنسـية عـام      
  .)١(اهـ» "...اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس"م واليت كان من شعاراا ١٧٨٩

مبادئ الثورة وقد ظهرت نظرية سيادة األمة وحقها يف وضع قوانينها بوضوح يف 
م على مـا  ١٧٨٩الفرنسية ودستورها فنصت املادة الثالثة من إعالن حقوق اإلنسان 

األمة مصدر السيادة ومستودعها وكل هيئة وكـل شـخص يتـوىل احلكـم إمنـا      «: يلي
م فـنص  ١٧٩١مث أثبت ذلك يف الدستور الفرنسي الصادر عام » يستمد سلطته منها

» متلك بالتقادمالتجزئة وال التنازل عنها وال  تقبلأن السيادة ملك لألمة وال «: على
  .ومنها انتشرت على املستوى العاملي وبصفة خاصة يف الدول اإلسالمية

: علـى أن  ٢٣م يف املـادة  ١٩٢٨فمصر على سبيل املثال نص دسـتورها لعـام   
  .»مجيع السلطات مصدرها األمة، واستعماهلا يكون على الوجه املبني ذا الدستور«

الســيادة لألمــة وتكــون «: م يف املــادة الثانيــة١٩٥٦ء يف دســتورها لعــام وجــا
  .اهـ» ممارستها على الوجه املبني يف هذا الدستور

                                     
عنـهما اجلـامع يف طلـب العلـم     و ٣٠: وأنظمة احلكم يف الـدول الناميـة ص   ٥٢: انظر مبادئ القانون الدستوري ص -١

  .١٦٠-١٥٩: الشريف ص



 ٤٧ 

السـيادة  «: م علـى أن ١٩٦٤ونصت املادة الثانية من الدسـتور املؤقـت لعـام     
  .»للشـــعب وتكـــون ممارســـتها علـــى الوجـــه املـــبني يف هـــذا الدســـتور       

السيادة للشـعب وحـده وهـو    «: املادة الثالثة على أن م نصت١٩٧١ويف دستور عام 
ون الوحدة الوطنية على رس الشعب هذه السيادة وحيميها ويصمصدر السلطات، وميا

  .»الوجه املبني يف الدستور

  .)١(»يتوىل جملس الشعب سلطة التشريع«: منه ٨٦وجاء يف املادة 

عية بامللـك وجملـس   تنـاط السـلطة التشـري   «:  ٢٥ويف الدستور األردين املـادة  
  .»األمة

األمة مصدر السلطات ومتارس سلطاا على الوجـه املـبني يف   «: ٢٤ويف املادة 
  .»هذا الدستور

  .»األمة مصدر السلطات مجيعا«:  ٦ويف الدستور الكوييت املادة 

ــادة  ــا   «:  ٥١ويف امل ــة وفق ــا األمــري وجملــس األم الســلطة التشــريعية يتواله
  .»للدستور

الشعب مصدر كل سلطة، السـيادة الوطنيـة   «:  ٢املوريتاين املادة ويف الدستور 
  .»..ملك للشعب الذي ميارسها عن طريق ممثليه املنتخبني وبواسطة االستفتاء

  .»ميارس الربملان السلطة التشريعية«:  ٤٥ويف املادة 

   

                                     
-٣٥٩-٣٢٦-٢٨٣-١٦١: الدساتري املصـرية ص  ١٩٧١-١٨٠٥الدساتري املصرية  –جمموعة الوثائق الدستورية  -١

  .٤٠-١/٣٨بواسطة اإلسالميون وسراب الدميقراطية  ٣٧٢



 ٤٨ 

  صور تطبيق الديمقراطية: المبحث الثالث
وكيفية حكم الشعب لنفسه ثالث لقد اختذت الدميقراطية من حيث األسلوب 

  .صور مباشرة وغري مباشرة وشبه مباشرة

الدميقراطية املباشرة وهي أن يدير الشـعب أمـور نفسـه بنفسـه، فينـاقش       -١
النحو الذي يراه، وهذا النوع من الدميقراطيبة أقرب  األمور العامة ويفصل فيها على

وجـود اآلن إال يف بعـض   إىل اجلانب النظري منـه إىل اجلانـب العملـي ولـيس لـه      
  .ولد وكالريس وأبرتهواليات السويسرية مثل والية أنترال

وهي الدميقراطية النيابية وتقوم فكرة هذا النـوع  : الدميقراطية غري املباشرة -٢
من الدميقراطية على مبدأ االنتخاب الشعيب الذي يقرر مـن خاللـه نـواب الشـعب     

  ).الربملان( يشكلون فيما بينهم الس النيايب نالذي

  :إن اخلصائص األساسية للنظام النيايب هي

  .وجود رئيس أعلى للدولة ورئيس آخر للحكومة يعينه رئيس الدولة. أ

 .رئيس الوزراء هو الذي خيتار وزراءه. ب

الوزارة وحدة متجانسة واألصل فيهم أن ينتموا إىل كتلة نيابية واحـدة وقـد   . ج
حكومـة ائتالفيـة إال أن اجلميـع يـدافعون عـن      ينتمون إىل أكثر من حزب يف صورة 

 .سياسة احلكومة أمام الس النيايب وأمام الرأي العام وهم متضامنون

 .الوزراء أعضاء يف الس النيايب. د

 .احلكومة مسؤولة أمام الربملان ويستطيع سحب الثقة منها. هـ

 .احلكومة هلا حق طلب حل الربملان من رئيس الدولة. و

 .الدولة له حق حل الس النيايب رئيس. ز



 ٤٩ 

ــرة  -٣ ــبه املباش ــة ش ــني   : الدميقراطي ــع ب ــى أســاس اجلم ــدؤها عل ــوم مب يق
 :ني إذ هي تقوم على ركنني أساسينيالدميقراطتني السابقت

  .أن يزاول الشعب بنفسه مقدارا معينا من املشاركة يف صنع القرار :األول

  .لتمارس شؤون احلكم بامسه أن تتألف هيئة نيابية ينتخبها الشعب :الثاين

  :وأما املظاهر اليت ميكن للشعب أن ميارس من خالهلا املشاركة يف احلكم فهي

أن يعطـي الشـعب رأيـه بـالقبول أو الـرفض يف       وهـو : االستفتاء الشعيب -أ
القضية اليت تعرض عليه من قبل احلكومـة أو الـس النيـايب أو مـن هيئـة منتخبـة       

  .خصيصا هلذا املوضوع

وهو أن يعترض بعـض النـاخبني علـى قـانون أقـره      : االعتراض الشعيب -ب
الس النيايب وذلك يف إطار قانون معني فيعرض هـذا االعتـراض علـى االسـتفتاء     

اإليطايل احلايل الذي بـدأ   خذ ذا النظام الدستورالشعيب لإلقرار أو الرفض وممن أ
  .م١٩٤٨تطبيقه عام 

ترح بعض الناخبني قانونا معينا فريفعونـه إىل  وهو أن يق: االقتراح الشعيب -ج
ــتفتاء      ــى االسـ ــرض علـ ــا وإال عـ ــار قانونـ ــه صـ ــق عليـ ــإن وافـ ــان فـ   .الربملـ

ويف بعض الدول جيوز للشعب اقتراح تعديل الدستور كما هو مطبق يف أربع عشـرة  
مـن جممـوع   % ١٥والية أمريكية حيث ميكن تعديل الدستور إذا تقدم بطلـب ذلـك   

  .الناخبني

ومعناه أن الناخبني هلم حق سـحب الثقـة مـن    : احلل والعزل الشعيبحق  -د
احلاكم أو النواب قبل انتهاء مدم وذلك بعرضـه علـى االسـتفتاء الشـعيب فيقـرر      
الناخبون بقاؤه أو عزله ومن الدساتري اليت تعطي حق عزل رئيس اجلمهورية دستور 



 ٥٠ 

وكذلك دسـتورها   ١٩٢٠ م وكذلك دستور النمسا لعام١٩١٩لعام " فيمار األملاين"
  .)١(م١٩٢٩املعدل العام 

   

                                     
ودراسة منهاج اإلسـالم السياسـي    ٥٦-٤٨: واالستفتاء الشعيب ص ٤٤-١/٤١انظر اإلسالميون وسراب الدميقراطية  -١

 .١٧٧-١٧١: حيىي اجلمل ص. واألنظمة السياسية املعاصرة د ١٢-١١: وحقيقة الدميقراطية ص ٢١: ص



 ٥١ 

  :المبحث الرابع
  األسماء الشرعية للديمقراطية

وبعد أن عرفت أن تعريف الدميقراطية عند واضعيها هي سلطة الشعب تلـك  
السلطة اليت ال سلطة فوقها فيمكن من الناحيـة الشـرعية أن نطلـق عليهـا األمسـاء      

  :التالية

  :حكم الطاغوت - ١
 ]يريـدون أن يتحـاكموا إىل الطـاغوت وقـد أمـروا أن يكفـروا بـه       [ :Uقال 

الطاغوت كل ما جتاوز به العبد حـده مـن معبـود أو    «: قال ابن القيم )٦٠النساء (
متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله أو يعبدون مـن  
» دون اهللا أو يتبعونه على غري بصرية من اهللا، أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هللا

)١(.  

  :دين الكفر - ٢
 ] )٤٤( الْكَـافرونَ  هـم  فَأُولَئـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِمـا  يحكُـم  لَم ومنU: ]قال 

كل من اتبع تشريعا غري التشريع الذي جـاء بـه   «: قال العالمة الشنقيطي ).املائدة(
صلوات اهللا وسـالمه عليـه فاتباعـه لـذلك التشـريع       سيد ولد آدم حممد بن عبد اهللا

  .)٢(اهـ» الميةاملخالف كفر بواح خمرج من امللة اإلس

  :شريعة الشيطان - ٣
 يشـرِك  ولَا[ :Uويفهم من هذه اآليات الكرمية كقوله: قال العالمة الشنقيطي

أن متبعي أحكام املشرعني غري ما شرعه اهللا أم مشـركون   ] )٢٦( أَحدا حكْمه في
                                     

 .١/٥٢إعالم املوقعني  -١
 .٣/٤٣٩أضواء البيان  -٢



 ٥٢ 

آيات أخر كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان يف إباحة يف باهللا وهذا املفهوم جاء مبينا 
 وإِنَّ لَفسق وإِنه علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تأْكُلُوا ولَا[امليتة بدعوى أا ذبيحة اهللا 

نياطيونَ الشوحإِلَى لَي هِمائيلأَو لُوكُمادجيإِنْ لو موهمتأَطَع كُمرِكُونَ إِنش١٢١( لَم( 
فصرح بأم مشركون بطاعتهم وهذا اإلشراك يف الطاعة واتباع التشريع املخالف ]

 بنِـي  يـا  إِلَـيكُم  أَعهد أَلَمU: ]اد بعبادة الشيطان يف قوله ملا شرعه اهللا تعاىل هو املر
موا لَا أَنْ َآددبعطَانَ تيالش  ـهإِن  لَكُـم  ـدعو  ـبِني٦٠( م (أَنونِي  وـدبـذَا  اعاطٌ  هـرص 

يمقتس٦١( م( [ وقولهU عن نبيه إبراهيم :]اي تلَا أَب دبعطَانَ تيطَانَ إِنَّ الشيالش 
 إِلَّا يدعونَ وإِنْ إِناثًا إِلَّا دونِه من يدعونَ إِنْ[ :Uوقوله ] )٤٤( عصيا للرحمنِ كَانَ

  .)١(أي ما يعبدون إال شيطانا أي وذلك باتباع تشريعه  ] )١١٧( مرِيدا شيطَانا

  :حكم اجلاهلية - ٤
 يوقنـونَ  لقَـومٍ  حكْمـا  اللَّه من أَحسن ومن يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْمU: ]قال 

  ).املائدة( ] )٥٠(

أي أفيطلبـون بتـوليهم    ]اجلاهليـة يبغـون  أفحكـم  [«: قال العالمـة السـعدي  
وإعراضهم عنك حكم اجلاهلية وهو كل حكم خالف ما أنزل اهللا على رسوله فال مث 
إال حكم اهللا ورسوله أو حكم اجلاهلية، فمن أعرض عن األول ابتلـي بالثـاين املـبين    

مـبين  على اجلهل والظلم والغي، وهلذا أضافه اهللا للجاهلية، وأمـا حكـم اهللا تعـاىل ف   
  اهـ. )٢(»على العلم والعدل والقسط والنور واهلدى

  :دين الظلمات - ٥
 إِلَـى  النـورِ  مـن  يخرِجـونهم  الطَّـاغُوت  أَوليـاؤهم  كَفَـروا  والَّذينU: ]قال 
ات٢٥٧البقرة ( ]الظُّلُم(.  

                                     
 .٨٥-٤/٨٢أضواء البيان للشنقيطي  -١
  .١٩٧: تفسري السعدي ص - ٢



 ٥٣ 

هو نور واحد يهدي إىل طريـق واحـد، فأمـا ضـالل الكفـر      «: قال سيد قطب
ظلمة اهلوى والشـهوة وظلمـة الشـرود والتيـه، وظلمـة الكـرب       .. فظلمات شىت منوعة

والطغيان، وظلمة الضعف والذلة، وظلمة الرياء والنفـاق، وظلمـة الطمـع والسـعر     
وظلمات شىت ال يأخذها احلصر تتجمع كلها عنـد الشـرود   ... وظلمة الشك والقلق

ومـا يتـرك اإلنسـان    .. غري منـهج اهللا عن طريق اهللا والتلقي عن غري اهللا واالحتكام ل
نور اهللا الواحد الذي ال يتعدد ونور احلق الواحـد الـذي ال يلتـبس حـىت يـدخل يف      

  اهـ. )١(»الظلمات من شىت األنواع واألصناف وكلها ظلمات

  :شريعة الضالل - ٦
يـونس  ( ]الضـلَالُ  إِلَّـا  الْحـق  بعـد  فَماذَا الْحق ربكُم اللَّه فَذَلكُمU: ]قال 

٣٢(.  

فقد حصر األمر يف شيئني احلق وهو شريعة اهللا والضالل وهو مـا سـواها مـن    
  .دميقراطية وغريها

أي كيف تستجيزون العدول عـن احلـق الظـاهر وتقعـون يف     «: قال الشوكاين
الضالل إذ ال واسطة بينهما؟ فمن ختطى أحدمها وقع يف اآلخر واالستفهام لإلنكـار  

  اهـ. »)٢(والتعجب واالستبعاد

  : شريعة العمى - ٧
 ]أَعمـى  هـو  كَمـن  الْحـق  ربـك  مـن  إِلَيك أُنزِلَ أَنما يعلَم أَفَمنU: ]قال 

 هـلْ  والسـميعِ  والْبصـريِ  والْأَصـم  كَالْأَعمى الْفَرِيقَينِ مثَلُ[: Iوقال  )١٩الرعد (
انوِيتسثَلًا يونَ أَفَلَا مذَكَّرهود( ] )٢٤( ت(.  

                                     
  .١/٢٩٣يف ظالل القرآن  - ١
  .٧٦٣: فتح القدير ص - ٢



 ٥٤ 

 -بشهادة اهللا سـبحانه –إن الذين ال يؤمنون ذا احلق عميا «: قال سيد قطب
فإنه ال ينبغي ملسلم يزعم أنه يؤمن برسول اهللا ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند 

ال ينبغي ملسلم يزعم هذا الزعم أن يتلقى يف أي شأن مـن شـؤون احليـاة عـن     .. اهللا 
وخباصة إذا كان هذا الشأن متعلقـا بالنظـام الـذي حيكـم حيـاة اإلنسـان، أو       ! أعمى

بالقيم واملوازين اليت تقوم عليها حياته أو بالعـادات والسـلوك والتقاليـد واآلداب    
  .)١(»اليت تسود جمتمعه

  : دين األهواء - ٨
 لَـا  الَّذين أَهواَء تتبِع ولَا فَاتبِعها الْأَمرِ من شرِيعة علَى جعلْناك ثُمU: ]قال 
  .)اجلاثية( ] )١٨( يعلَمونَ

على شريعة شرعها له وأمـره   eمث جعل حممدا «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
باتباعها واه عن اتباع أهواء الذين ال يعلمون وقد دخل يف الذين ال يعلمـون كـل   

ما يهوونه وما عليه املشركون من هـديهم الظـاهر   من خالف شريعته، وأهواؤهم هو 
الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع ملا 
يهوونه وهلذا يفرح الكافرون مبوافقة املسلمني يف بعض أمورهم ويسرون به ويـودون  

  .)٢(اهـ» أن لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك

  : دين الظلم - ٩
 ] )٤٥( الظَّـالمونَ  هـم  فَأُولَئـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِمـا  يحكُم لَم ومنU: ]قال 

  .)املائدة(

والتعبري عام ليس «: فكل حكم سوى حكم اهللا فهو ظلم وجور قال سيد قطب
وهـذا الوصـف اجلديـد ال    " الظاملون"هناك ما خيصه ولكن الوصف اجلديد هنا هو 

                                     
 .٢٠٧٥-٤/٢٠٧٤يف ظالل القرآن  -١
  .١/٩٨اقتضاء الصراط املستقيم  -٢



 ٥٥ 

سبق الوصف فيها بـالكفر وإمنـا يعـين إضـافة صـفة       يعين أا حالة أخرى غري اليت
واختصاصـه   Iأخرى ملن مل حيكم مبا أنزل اهللا فهو كافر باعتباره رافضا أللوهية اهللا 

بالتشريع لعباده وبادعائه هو حق األلوهية، بادعائه حق التشريع للنـاس وهـو ظـامل    
هلم فـوق ظلمـه   مل الناس على شريعة غري شريعة رم، الصاحلة املصلحة ألحـوا حب

لنفسه بإيرادها موارد التهلكة وتعريضها لعقاب الكفر وبتعريض حياة الناس ومـن  
  ١(اهـ» معهم للفساد

  : شريعة اخلراب -١٠
ملا كان ما سوى شرع اهللا ظلم فالظلم ال يأيت إال باخلراب قال كعـب األحبـار   

وهـذا يف  : قال له أبو هريـرة . مكتوب يف التوراة من يظلم خيرب بيته: tأليب هريرة 
  .)٢( ]ظَلَموا بِما خاوِيةً بيوتهم فَتلْكI :]القرآن يف قوله 

 فَـبِظُلْمٍ [ :Uإال باخلراب واحلرمان قوله ومما يدل أيضا على أن الظلم ال يأيت 
نم ينوا الَّذادا هنمرح هِملَيع اتبطَي لَّتأُح م١٦٠النساء ( ]لَه(.  

قال ابن كثري معلقا علـى أخـذ املعظـم أمـري دمشـق ضـرائب علـى اخلمـور         
  .هـ٦١٥إىل األموال يف قتال الفرنج سنة  -حسب زعمه-واملغنيات حلاجة اجلند 

وهذا من جهله وقلة دينه وعدم معرفته باألمور فإن هذا الصنيع «: قال ابن كثري
هم األعداء وينصرهم عليهم ويتمكن منهم الداء ويثبط اجلند عنـد القتـال   يديل علي

إذا "فيولون بسببه األدبار وهذا مما يدمر وخيرب الديار ويديل الـدول كمـا يف األثـر    
» وهـذا ظـاهر ال خيفـى علـى فطـن     " عصاين من يعرفين سلطت عليه من ال يعـرفين 

  .)٣(اهـ

                                     
  ٢/٩٠٠يف ظالل القرآن  -١
  .٢٠٥: نصيحة أهل اإلسالم ص -٢
  ١٣/٨١البداية والنهاية البن كثري  -٣



 ٥٦ 

  : شريعة املعيشة الضنك -١١
 الْقيامـة  يـوم  ونحشـره  ضـنكًا  معيشةً لَه فَإِنَّ ذكْرِي عن أَعرض نومU: ]قال 
  .)طه( ] )١٢٤( أَعمى

ومن أعرض عن ذكري، أي خـالف أمـري ومـا أنزلتـه     «: قال احلافظ ابن كثري
 أي ]فـإن لـه معيشـة ضـنكا    [على رسويل، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غريه هداه 

يف الدنيا فال طمأنينة له وال انشراح لصدره بل صـدره ضـيق حـرج لضـالله      ضنكا
وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه مـا مل خيلـص   
إىل اليقني واهلدى فهو يف قلق وحرية وشك فال يزال يف ريبه يتردد فهـذا مـن ضـنك    

  .)١(اهـ» املعيشة

  

  : شريعة املصائب -١٢
 الْمنافقني رأَيت الرسولِ وإِلَى اللَّه أَنزلَ ما إِلَى تعالَوا لَهم قيلَ وإِذَا[ :Uقال
 ثُـم  أَيـديهِم  قَـدمت  بِمـا  مصـيبةٌ  أَصـابتهم  إِذَا فَكَيـف ) ٦١( صدودا عنك يصدونَ
اُءوكفُونَ جلحي ا إِنْ بِاللَّهندا إِلَّا أَرانسيقًا إِحفوتالنساء( ] )٦٢( و(.  

بيـان   ]فكيف إذا أصابتهم مصيبة مبا قـدمت أيـديهم  [: قوله«: قال الشوكاين
أي  ]إذا أصـابتهم مصـيبة  [لعاقبة أمرهم وما صار إليه حاهلم أي كيف يكون حاهلم 

قـدمت  مبـا  [وقت إصابتهم فإم يعجزون عند ذلك وال يقدرون على الدفع، واملراد 
ما فعلوه من املعاصي اليت من مجلتـها التحـاكم إىل الطـاغوت مث جـاءوك      ]أيديهم

حال أي جاءون  ]حيلفون[: وقوله ]أصابتهم[يعتذرون عن فعلهم وهو عطف على 
أي ما أردنا بتحاكمنا إىل غـريك   ]إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا[حال كوم حالفني 

إال اإلحسان ال اإلساءة و التوفيق بني اخلصمني ال املخالفة لـك وقـال ابـن كيسـان     
                                     

  ٢/٤٨٠وعمدة التفسري ألمحد الشاكر٣/١٨٣٣تفسري ابن كثري   -١



 ٥٧ 

فكذم اهللا  ]وليحلفن إن أردنا إال احلسىن[: معناه ما أردنا إال عدال وحقا مثل قوله
: جـاج من النفاق والعـداوة للحـق قـال الز    ]أولئك يعلم اهللا ما يف قلوم[: بقوله

فأعرض عنهم وعظهم وقـل هلـم يف أنفسـهم قـوال     [معناه قد علم اهللا أم منافقون 
  .)١(اهـ» ]بليغا

  : شريعة العداوة والبغضاء -١٣
 يـومِ  إِلَـى  والْبغضاَء الْعداوةَ بينهم فَأَغْرينا بِه ذُكِّروا مما حظا فَنسوا[ :Uقال 

ةاميالْق فوسو مئُهبني ا اللَّهوا بِمونَ كَانعنصاملائدة( ] )١٤( ي(.  

لقد كان أساس هذا امليثاق هو توحيد اهللا وهنا كانـت نقطـة   «: قال سيد قطب
الذي نسوه مما ذكروا به  النصرانية التارخيي وهذا هو احلظاالحنراف األصلية يف خطإ 

ونسيانه هو الذي قاد بعد ذلك إىل كل احنراف كما أن نسيانه هـو الـذي نشـأ مـن     
عنده اخلالف بـني الطوائـف واملـذاهب والفـرق الـيت ال تكـاد تعـد يف القـدمي ويف         

ا ممـ وبينها ما بينها مـن العـداوة والبغضـاء     -ني إمجاال بعد قليلبكما سن-احلديث 
نه باق فيهم إىل يوم القيامـة جـزاء وفاقـا علـى نقـض ميثـاقهم معـه        أ Iخيربنا اهللا 

  .)٢(اهـ» ونسيام حظا مما ذكروا به

  

  

  :واهلالك دين الدمار -١٤
 علَيهـا  فَحـق  فيهـا  فَفَسـقُوا  مترفيها أَمرنا قَريةً نهلك أَنْ أَردنا وإِذَا[ :Uقال 

  .)اإلسراء( ]ا)١٦( تدمريا فَدمرناها الْقَولُ

                                     
  .١/٤٨٣فتح القدير للشوكاين  -١
  .٢/١٦٠يف ظالل القرآن  -٢



 ٥٨ 

أمرنـا مترفيهـا   : التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معىن اآلية«: قال الشنقيطي
  .)١(اهـ» بالطاعة فعصونا فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم

  :دين التأخر والتخلف -١٥
ا هـو  لقد بني تعاىل أن التقدم واالزدهار إمنا هو بالطاعة والتأخر والتخلف إمنـ 

   ] )٣٧( يتأَخر أَو يتقَدم أَنْ منكُم شاَء لمنU: :]اصي والذنوب قال باملع

 أَعقَابِكُم علَى يردوكُم كَفَروا الَّذين تطيعوا إِنْ َآمنوا الَّذين أَيها يا[ :Uوقال 
  .)آل عمران( ] )١٤٩( خاسرِين فَتنقَلبوا

يعين برجوعكم إىل أمركم األول وهو الكفر والشرك بـاهللا بعـد   «: قال اخلازن
مغبـونني يف   ]فتنقلبـوا خاسـرين  [اإلميان ألن قبول قوهلم يف الدعوة إىل الكفر كفـر  

الدنيا واآلخرة، أما خسارة الدنيا فهو طاعة الكفار والتـذلل لألعـداء وأمـا خسـارة     
  .)٢(اهـ» اآلخرة فهو دخول النار وحرمان دار القرار

                                     
  .٣/٤٨٨أضواء البيان  -١
  .١/٣٦٢تفسري اخلازن  -٢



 ٥٩ 


 

  )حاكمية الشعب(سيادة الشعب : الركن األول
ملـتني إذ تقـوم الدميقراطيـة علـى     هذا هو ركن الدميقراطية الـركني وأساسـها ا  

أساس سيادة الشعب وأن السيادة سلطة عليا مطلقة غري حمكومة بأي سـلطة أخـرى   
وتتمثل هذه السلطة يف حق الشعب يف اختيار حكامه وحقه يف تشريع ما يشاء مـن  
القوانني وميارس الشعب هذه السلطة عادة باإلنابة بأن خيتار نوابـا عنـه ميثلونـه يف    

ن وينوبون عنه يف ممارسة السـلطة جـاء يف املوسـوعة السياسـية عنـد تعريـف       الربملا
  :الدميقراطية النيابية ما نصه

ال يقـوم بنفسـه مبمارسـة السـلطة      -صاحب السيادة وهو-تعين أن الشعب «
التشريعية وإمنا يعهد ا إىل نواب عنه ينتخبهم ملدة معينة وينيبهم عنه يف ممارسة هذه 

لربملان يف الدميقراطية النيابية هو املمثل للسيادة الشعبية وهـو الـذي   السلطة بامسه فا
صدره من تشريعات أو قوانني وقـد نشـأ هـذا    ييعرب عن إرادة الشعب من خالل ما 

  .)١( اهـ» النظام تارخييا يف إنكلترا وفرنسا مث انتقل منها إىل الدول األخرى

الدميقراطية يعرب عنها يف «: ريعبد احلميد متويل أستاذ القانون الدستو. وقال د
الدساتري مببدأ سيادة األمة والسيادة طبقا لتعريفها هي سـلطة عليـا ال يوجـد أعلـى     

  .)٢( اهـ» منها

هذا من الناحية النظرية، أما الناحية الواقعية فإن أصحاب رؤوس األموال هم 
  .قيادة املأل احلاكم

                                     
  .٢/٧٥٧عبد الوهاب الكيايل . املوسوعة السياسية إعداد د -١
  .٦٢٥: أنظمة احلكم يف الدول النامية ص -٢



 ٦٠ 

الية اليت متلك وحتكـم وال معقـب   واحلاكم يف الدميقراطية الليربالية هو الرأمس«
من حق الشعب والتعقيب نظريا يف  -نظريا-من البشر حلكمها وإن كان التشريع 

هي اليت تدير املسرحية كلها وهي  -يهودية أو غري يهودية-الرأمسالية ... يد الشعب 
اليت تضع التشريعات احملافظة على مصاحلها على حساب مصاحل الشعب الذي يقع 

لـم السياسـي واالقتصـادي واالجتمـاعي يف كـل جاهليـة مـن جاهليـات         عليه الظ
  .التاريخ

وال ينبغي أن ختدعنا الصـيحات والشـعارات عـن حقيقـة الواقـع وال ينبغـي       
كذلك أن خيدعنا وجود بعض األصوات احلـرة يف اـالس النيابيـة أو يف الصـحافة     

من قبـل ألن الرأمساليـة   ووسائل اإلعالم فهذا ذاته جزء من فن املسرحية كما أشرنا 
تعلم أن هذه األصـوات املتنـاثرة لـن     -يهودية أو غري يهودية-اليت بيدها السلطان 
ولن حتدث تعديال حقيقيا يف أدوار املسرحية املرسومة وهـي يف   تغري شيئا من الواقع

!! الوقت ذاته دعاية ضخمة للدميقراطية اليت من خالهلا تتحقق كل مصاحل الرأمسالية 
رة واسـتنامت  ئا ارتفعت هذه األصوات احلرة اطمأنت اجلماهري إىل اللعبة الداملفك

  .)١( هلا وتركت أصحاب السلطان ينفذون من خالل اللعبة إىل كل ما يريدون

   

                                     
 .٢٢٥-٢٢٤: مذاهب فكرية معاصرة حملمد قطب ص -١



 ٦١ 

  :الركن الثاني
  )العلمانية(الالدينية 

يف اللغـات األوروبيـة   ) Secularism(العلمانية هي الترمجة العربية لكلمـة  
مضللة ألا توحي بأن هلا صلة بالعلم بينما هـي يف لغاـا األصـلية ال    وهي ترمجة 

صلة هلا بالعلم بل املقصود ا يف تلك اللغات هو إقامة احلياة بعيدا عـن الـدين أو   
  .الفصل الكامل بني الدين واحلياة

هـي حركـة   «): Secularism(تقول دارة املعارف الربيطانية يف تعريف كلمة 
إىل صرف الناس عن االهتمام باآلخرة إىل االهتمام باحليـاة الـدنيا   اجتماعية دف 

يتطـور باسـتمرار خـالل التـاريخ     ) Secularism(وظل االجتـاه إىل الــ   ... وحدها
  .)١( »احلديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية

امجنـا  دخيل على مع إذن فترمجتها الصحيحة هي الالدينية وكما أن لفظ الكلمة
عناها ومدلوهلا سواء أكانت بكسر العني أم بفتحها، مـا يقابـل الـدين    العربية فإن م

فالعلماين ما ليس بديين ومقابله الديين أو الكهنويت وكأن مدلول العلمانيـة املتفـق   
عليه يعين عزل الدين عن الدولة وحياة اتمع وإبقائـه حبيسـا يف ضـمري الفـرد ال     

بينه وبني ربه فإن مسح له بالتعبري عن نفسـه ففـي الشـعائر     العالقة اخلاصة يتجاوز
  .التعبدية واملراسم املتعلقة بالزواج والوفاة وحنوها

وهذا املعىن غري معروف يف تراثنا اإلسالمي فتقسيم شؤون احلياة إىل ما هو ديين 
وما هو غري ديين تقسيم غري إسالمي بـل هـو تقسـيم مسـتورد مـأخوذ مـن الغـرب        

  .)٢( النصراين

                                     
  ٣٦٧: واملوسوعة امليسر يف األديان واملذاهب املعاصرة ص ٤٤٥: مذاهب فكرية معاصرة حملمد قطب ص -١
  .٤٥: اإلسالم والعلمانية للقرضاوي ص -٢



 ٦٢ 

وكانت العلمانية مبا تشمل عليه من إبعاد الدين عن اهليمنة على واقع احلياة «
نافحـة عنـه وحـق    اإلحلـاد وامل  نفوذ السياسي بصفة خاصة وتقرير حـق وعزله عن ال

  .مهامجة الدين ومفاهيمه ملن أراد ذلك

كانت العلمانية ذه الصفات هي سبيل اخلـالص يف نظـر أوروبـا مـن ربقـة      
  .)١(»حق وجود اإلنسانيف حسها الظالم واألغالل اليت تسين الذي ميثل ذلك الد

لقد جاءت العلمانية كردة فعل علـى حكـم الكنيسـة باسـم الـدين يف عهـد       
اإلقطاع الذي ساد كل الدول الغربية ولذلك كـان مـن شـعارات الثـورة الفرنسـية      

  ".اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس"م ١٧٨٩

ومتخضت الثورة عن نتـائج بالغـة األمهيـة فقـد     «: وايليقول الدكتور سفر احل
ولدت ألول مرة يف تاريخ أوروبا املسيحية دولة مجهورية ال دينية تقوم فلسـفتها علـى   
احلكم باسم الشعب وليس باسم اهللا وعلى حرية التدين بدال مـن الكثلكـة وعلـى    

وضـعي بـدال مـن    احلرية الشخصية بدال من التقيد باألخالق الدينينة وعلى دستور 
  .)٢( »قرارات الكنيسة

   

                                     
  ٢١: العلمانيون واإلسالم حملمد قطب ص -١
  .م١٤٠٢طبعة جامعة أم القرى  ١٦٩: العلمانية لسفر احلوايل ص -٢



 ٦٣ 

  :الركن الثالث
  الحرية المطلقة

بعـدد غـري قليـل مـن      –قانونيـا علـى األقـل     –ي قد أقر طإن النظام الدميقرا
ومبثل ... احلقوق واحلريات وذلك مثل حرية الرأي وحرية االعتقاد واحلرية الشخصية 

بريق الدميقراطية الزائف يف أعني كثري ممن ال ميلكون املعرفة  انهذا اإلقرار أيضا ملع
 .الصحيحة بالنظام اإلسالمي

ففي جمال االعتقاد حيق لكل فرد يف النظام الدميقراطي أن يـدين مبـا شـاء مـن     
العقائد وامللـل والنحـل واألفكـار وال تثريـب عليـه يف ذلـك وال فـرق يف النظـام         

أصله الوحي اإلهلي أو يـدين بعقيـدة أو فكـرة مـن      الدميقراطي أن يدين املرء بدين
وضع البشر واختالقهم كما أنه جيوز يف ظل هذا احلق أو هذه احلريـة أن يغـري املـرء    
دينه أو عقيدته أو ملته أو حنلته كيفما شاء وليسـت هنـاك أدىن قيـود عليـه يف ذلـك،      

ل هو حـق مطلـق   وهذا احلق عندهم من احلقوق اليت ال جيوز تقييدها أو ختصيصها ب
جرمية الردة أو عن حدها فالردة حـق مـن احلقـوق الـيت      ويف هذا اال ال تسأل عن

  .)١(»جيب كفالتها وحرية متاحة للجميع

إن القانون ينص على حرية العقيدة واحلريـة معناهـا أن مـن شـاء أن يلحـد      «
ا ومـن  ويعلن إحلاده على الناس ويدعو إىل اإلحلاد ويسخر مـن القـيم الدينيـة كلـه    

  .ال حتريج عليه وال تثريب..!! عقيدة األلوهية ذاا فمن حقه أن يفعل 

وحرية اإلنسان يف أن يفسد حرية مكفولة بالقانون فالسلوك اجلنسـي مسـألة   
خاصة إىل أبعد حدود اخلصوصية ال يتدخل القانون بشـأا أي تـدخل إال يف حالـة    

 باالتفـاق، أمـا أي عالقـة علـى     واحدة هي جرمية االغتصاب ألـا تقـع بـاإلكراه ال   
اإلطالق تقع باالتفاق فال دخل للقانون ا وال دخل للمجتمع وال دخل ألحـد مـن   

                                     
  .٢٧-٢٦: حقيقة الدميقراطية ص -١



 ٦٤ 

الناس فسواء كانت هذه العالقة سوية أو شاذة وسواء كانت مع فتاة مل تتزوج أو مـع  
  ..امرأة متزوجة فهذا شأن األطراف أصحاب العالقة وليس شأن أحد آخر

ئق العامة مسرح لكـل ألـوان السـلوك اجلنسـي فضـال عـن       والغابات واحلدا
كلها مـاخور كـبري يعـج بالفسـاد الـذي حيميـه القـانون قـانون         فالنوادي والبيوت 

  !!.الدميقراطية 

بـني فـىت وفـىت علـى يـد       !ومن سنوات عقد يف الكنيسة اهلولندية عقد شـرعي 
يف أمـر العالقـات   لينظـر  !! القسيس ومن سنوات اجتمع الربملان اإلجنليـزي املـوقر   

اجلنسية الشاذة مث قرر أا عالقات حرة ال ينبغي التدخل يف شأا كما أعلن أسقف 
  !!.كانتربري وهو رئيس األساقفة يف بريطانيا أا عالقات مشروعة

مسرحية  –ويف التلفزيون  –ومن سنوات كذلك عرض على املسرح األمريكي 
 –أو هـم ذهبـوا لـريوا     –ى املشـاهدون  تشكل العملية اجلنسية بكامل أجزائها ورأ

رجال وامرأة يقومان بالعملية اجلنسية أمام أعينهم ونقلت الصورة حية علـى شاشـة   
  .التلفزيون

ومن سنوات كذلك قـام يف التلفزيـون الربيطـاين حـوار جنسـي اشـترك فيـه        
عشرات من الفتيات الصغار وكان موضوع احلوار هو سـؤاهلن عـن الوضـع الـذي     

قشـعر منـها أبـدان    ية، وأجابت الفتيات بصـراحة وقحـة ت  العملية اجلنس يفضلنه يف
  !!.أما املرأة فهي تتحدث دون حياء.. الذين يف نفوسهم قدر من احلياء الفطري

وال يقولن أحد إن هـذه هـي املخططـات اليهوديـة وحنـن إمنـا نتحـدث عـن         
  .إنه ال انفصال بني هذه وتلك!! الدميقراطية

ا الربملاين بوسائل إعالمها، بقواعد احلرية اليت تقوم عليهـا،  الدميقراطية بتمثيله
هي اليت تبيح ذلك كله وجتعله ضمن دائرة احلرية الشخصـية وحتميـه بكـل وسـائل     

  .احلماية وتعطيه الشرعية الكاملة



 ٦٥ 

فمن أراد نظاما ليس فيه هـذا كلـه فهـو علـى وجـه الـيقني يريـد شـيئا غـري          
مطبقة يف عامل الواقع يريد شـيئا ال واقـع لـه بعـد وال     الدميقراطية الليربالية كما هي 

  .نعلم على وجه اليقني كيف يكون

إن احلريــة الــيت متنحهــا الدميقراطيــة الليرباليــة هــي حريــة احليــوان ال حريــة 
  .)١(اإلنسان

 rاليت نشرت الرسوم املسيئة إىل الـنيب  " فرانس سوار"يف الصحيفة الفرنسية 
نعـم لنـا احلـق يف رسـم رسـوم      "وعلى صدر صفحتها الرئيسية حتت أحد الرسـوم  

  .معلنة أن موقفها هذا يأيت دفاعا عن حرية التعبري" كاريكاتورية هللا

ويف إيطاليا ارتدى وزير إيطايل قميصا عليه بعـض الصـور املسـيئة يف حماولـة     
  .لتحدي شعور املسلمني

هـي   –يف النظام الدميقراطي  –وسع أبواا احلرية املتاحة على أ«: أخي يف اهللا
حرية الفساد والرذيلة وكل ما يناقض األخالق والدين، أمـا احلريـة السياسـية الـيت     
هي من الناحية النظرية لب الدميقراطية كما يقولون فإا حرية ظاهريـة أو صـورية   

غربيـة هـي   حرية الدميقراطية الإن : ثني حيث يقولوانظر إىل ما يشهد به أحد الباح
حبق حرية القادرين ذلك أن حرية الرأي والصحافة واألحـزاب بـل والـرأي العـام     
نفسه أصبحت صناعة ميكن أن تصنع وفق ما تضع هلا احلكومة من مواصفات ككـل  
صناعة عمادها التخطيط والتمويل وهذان العنصران متوافران لـدى القلـة احملتكـرة    

  .)٢(»أنظمة احلكم بغري جدال من الرأمساليني وهم حبق املسيطرون على

مفاده  ،تقوم الدميقراطية على مبدأ حرية التعبري واإلفصاح أيا كان هذا التعبري«
طعنا وسبا للذات اإلهلية وكتبه ورسله، إذ ال يوجد يف الدميقراطية شيء مقـدس حيـرم   
اخلوض فيه أو التطاول عليه بقبيح القول وأي إنكار علـى ذلـك يعـين إنكـار علـى      

                                     
 .٢١٧-٢١٦: مذاهب فكرية معاصرة حملمد قطب ص -١
  .٦٨: وعنه حقيقة الدميقراطية ص ٨٥: حرية الرأي ص -٢



 ٦٦ 

ام الدميقراطي احلر برمته ويعين حتجـيم احلريـات املقدسـة يف نظـر الدميقراطيـة      النظ
  .)١(»والدميقراطيني

عنـا ببعيـد حيـث انطلقـت      eوما أمر الرسوم الكرتونية املسيئة إىل الرسول 
اليت كانـت  " يالندس بوسنت"احلملة املسعورة يف دامنارك ورفض رئيس حترير جريدة 

وتضـامنت كـل اهليئـات     -تذار أو مقابلـة املعترضـني   االع –أول من نشر الرسوم 
احلكومية مع اجلريدة مبا فيهم املدعي العام الدامناركي وذلك بإسقاط كـل الـدعاوي   
ضد اجلريدة قبل وصول القضية إىل احملكمة معتربا أن نشر الرسوم مت يف إطار حريـة  

  .التعبري اليت حيميها القانون

قال إنه لن يتـدخل يف  " اندرس فوج رامسوسن"وقال رئيس الوزراء الدامناركي 
تلك املسألة بدعوى أن حرية التعبري هي من أهم أسس الدميقراطية الدامناركية كمـا  
رفض إدانة الرسوم املسيئة واصفا نشرها بأنه يدخل يف حرية التعـبري الـيت يعتربهـا    

  .األوروبيون مقدسة

ن عتـذار بالدهـم عـ   دمناركيني يرفضـون ا مـن الـ  % ٨٠: ويف استطالع للـرأي 
  .eاالستهزاء بالنيب 

روبـري  "ها العـام  منظمة مراسلون بال حدود دافعت عن نشر الرسوم وقال أمين
هذه املبادرة استفزازية لكن أساسها مـربر بالكامـل وال تسـتحق يف     قد تبدو": مينار

  .أي حال من األحوال االعتذار من أي كان

ال حصـانة  «للرسـوم نشـرت بأنـه     األملانية" دي فيلت"مع إعادة نشر صحيفة 
  .»ألحد من التهكم يف الغرب

إن «: الفرنسية اليت نشرت الصـور قـال  " تشاريل هيبدو"رئيس حترير صحيفة 
  .»انتقاد األديان أمر شرعي يف دولة حيكمها القانون، وينبغي أن يستمر اآلن كذلك

                                     
  .١٤: حكم الدميقراطية أيب بصري ص -١
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  الرأسمالية: الركن الرابع
  .يربالية الغربية هو الرأمساليةإن الركن األساسي يف الدميقراطية الل

كان احلاكم يف اإلقطاع هو أمري اإلقطاعية الذي ميلـك وحيكـم ال معقـب    «ألنه 
  .من البشر حلكمه ألنه هو السلطة الوحيدة وال أحد غريه ميلك شيئا من السلطان

واحلاكم يف الدميقراطية الليربالية هو الرأمسالية اليت متلـك وحتكـم وال معقـب    
من حق الشعب والتعقيب نظريـا   - نظريا -حلكمها وإن كان التشريع من البشر 

  .)١( »!يف يد الشعب

ومن جهة ثالثة فهي لعبة اليهودية الكربى لتنفيذ خمططاـا كلـها مـن إيهـام     «
  !!.الناس أم يتصرفون من تلقاء أنفسهم وحسب رغبام اخلاصة

فأما املصاحل الرأمسالية اليهودية فتسـخر هلـا األحـزاب السياسـية والربملانـات      
ونواب األمة ووسائل اإلعالم اليت تشكل الرأي العام وتقوم بعملية التزييف الكربى 
ألفكار الناس واهتمامام مبا حيقق تلك املصاحل يف ايـة املطـاف وحيقـق انسـياب     

ون به يف زيادة سيطرم  جيوم وقلوم ويتفننإىل –معبود اليهود القدمي  –الذهب 
  .)٢(»نيعلى األمي

إن سيطرة أصحاب رؤوس األموال على مصادر القرار يف الـدول الدميقراطيـة   
أدى إىل ثراء فاحش عند ثلة قليلة، بينما وصل أغلب املواطنني إىل فقر مدقع ال ميكن 

  .تصوره

اص دمـاء العمـال وعـدم    إن تضخم رؤوس األموال ينشأ ابتـداء مـن امتصـ   «
وقد يكون حتديد األجر مسألة اجتهادية ختتلف من وقت إىل آخر .. توفيتهم أجورهم 

ولكن له حدودا عامة ال ينبغي أن خيرج عنها وهـي تـوفري احليـاة     إىل آخر ومن حال

                                     
  .٢٢٤: مذاهب فكرية معاصرة ص -١
  .٢٢٠: مذاهب فكرية معاصرة ص -٢
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الكرمية لإلنسان الذي يبذل جهده ليعيش وجييء تضخم رؤوس األموال كذلك مـن  
  . Iعلى األساس الربوي الذي ميقته اهللا إقامة احلياة كلها 

والذي قال عنه الدكتور شاخت األملاين يف تقرير أعده يف األربعينيات من هـذا  
عـددها علـى    ايد رءوس األمـوال يف يدفئـة يتنـاقص   القرن إن نتيجته احلتمية هي تز

  !!.الدوام وزيادة الفقر يف عدد متزايد من الناس

من إنشاء صناعات تافهـة ال حيتـاج إليهـا     وجييء تضخم رءوس األموال أيضا
اإلنسان اجلاد الذي يعيش ألهداف جـادة، بـل هـي تفسـد األخـالق ومتيـع الطبـاع        

وكل ذلك ألا أكثر .. وتشغل الناس بالتفاهات بدال من شغلهم بآفاق احلياة العليا
 تـؤدي   الصناعات احلقيقية اليتموال فيها أسرع بكثري من دورته يفرحبا وألن دورة األ

كصـناعة السـينما وصـناعة أدوات الزينـة والتفـنن يف      .. هدفا جادا يف حياة اإلنسان
سواء مودات املالبس أو مودات األثاث يف البيوت أو مودات السـيارات يف  " املودات"

  .الطريق

تلك أدوات التضخم الرأمسايل أو هذه أبرزهـا فأيهـا أدوات طبيعيـة؟ أو أيهـا     
  .ات ال تؤثر يف إنسانية اإلنسانأدوات عادلة؟ وأيها أدو

فـالواقع أنـه ال   ! وال يقولن أحد هذه الرأمسالية ولكننا نتكلم عن الدميقراطيـة 
  .ميكن فصل هذه عن تلك

هي اليت تصدر  –مبمثلي الشعب فيها  -إن هذه الدميقراطية مبجالسها النيابية 
 –القوانني اليت تبيح للرأمسالية أن تتصرف على هذا النحو دون أن تتدخل فيها، بل 

  .دون أن جترؤ على التدخل فيها –يف احلقيقة 

ومن ناحية أخرى فإن الرأمسالية هي الوجه االقتصـادي للدميقراطيـة الليرباليـة    
  .)١(»مساليةكما أن الدميقراطية الليربالية هي الوجه السياسي للرأ

                                     
  .٢٠٣-٢٠٢: مذاهب فكرية معاصرة حملمد قطب ص -١
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إن أصحاب رؤوس األمـوال هـم أعضـاء الـس يف األغلـب وهـم الطبقـة        «
  !!.احلاكمة وهذا امتياز حصلوا عليه بعد نضال انتخايب

لذلك فإنه من الطبيعي أن يكون يف مقدمـة اهتمامـام احملافظـة علـى تلـك      
ذلـك   االمتيازات اليت حصلوا عليها وال يهم كثريا احلديث عن كوم حصلوا علـى 

من خالل متثيل أنفسهم أو بتمثيلهم ألحزام هذا أوال، مث ثانيـا تتجـه اهتمامـام    
سـيطرة علـى   إىل تعميق وتوسيع مصاحلهم النفوذية واملالية واليت ا يتمكنون من ال

األمر الطبيعي عندهم هو تشريع القوانني اليت حتـافظ علـى    كافة املرافق لذلك فإن
وريا فيظلوا هم السادة حبكم السيطرة على املرافـق مجيعـا   مصاحلهم وامتيازام دست

موقع العبيد حبكم افتقادهم املـال والـذي ال    كم الدستور ويبقى أفراد الشعب يفوحب
حيصلون عليه إال من خالل خدمتهم ملصاحل السادة هذا باإلضـافة لكـوم يف موقـع    

  .)١(»العبيد بالنسبة للسادة دستوريا

مسالية فال حرية على اإلطالق ويذكر الناس مجيعـا قصـة   فحني متس مصاحل الرأ
ألنـه وقـف يف    ١٩٦٣مقتل كنيدي رئيس مجهورية الواليات املتحدة حني قتـل عـام   

طريق مصلحة من مصاحل الرأمسالية مث لعب بقضيته لعبا حبيث ال تنكشـف احلقيقـة   
  !!وال يوقع على ارمني اجلزاء

قل سياسة اليهود املشرفني على توجيه أو  -نت سياسة الرأمسالية يومئذ فقد كا
هي وضع العامل على حافـة احلـرب مـن أجـل تنشـيط صـناعة        –اجلاهلية املعاصرة 

السالح وبيعه وهي كما قلنا من أربح الصناعات بالنسبة إليهم ولكن كنيدي كانت 
له نظرة أخرى خمتلفة ينطلق فيها من مصلحة الواليـات املتحـدة الـيت هـو رئيسـها      

واليات املتحدة املنتخب لتحقيق مصاحلها فقد كان رأي كنيدي أن املصلحة القومية لل
تقتضي دئة األحوال العاملية لكي يوجه اإلنفاق إىل رفاهية الشعب األمريكي بدال 
من توجيهه إىل صناعة احلرب اليت ال عائـد منـها علـى الشـعب لـذلك سـعى إىل       
مصاحلة االحتاد السوفييت واالتفاق معه على دئة األحوال العاملية وخطا بالفعل حنو 

                                     
  .٥١-١/٥٠اإلسالميون وسراب الدميقراطية  -١
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يده إىل خروشوف الزعيم الروسي القـائم بـاحلكم يومئـذ لفـتح      إشاعة السالم فمد
باب احملادثات اليت تؤدي إىل توطيد السالم وخطا خروشوف من جانبه خطـوة فقبـل   
أن يدخل يف حمدثات السالم ورغم أن هذا كان تصـرفا حكيمـا مـن وجهـة النظـر      

دائم مـن  األمريكية البحتة فضال عما فيه من إراحة أعصاب العـامل مـن اخلـوف الـ    
مل توافق عليه ألنـه   -أو قل اليهودية –فإن الرأمسالية اآلمريكية ذاا  ،نشوب احلرب

ضد مصاحلها الذاتية لذلك أنشأت إضرابا طويال يف مصانع الصـلب علـى سـبيل    
مع أن هذا اإلضراب يضر املصاحل املؤقتة للرأمسالية ولكنه يؤدي إىل كسب  –اإلنذار 

باإلنذار ومضى يف سياسته اليت رآها أكثر حتقيقـا لصـاحل   أكرب بالضغط على كينيدي 
   –فضال عن إراحة العامل من اخلوف  –الشعب األمريكي 

قرروا أنه البد من التخلص منه بإجراء أشد فقتلوه مث لعبوا بالتحقيق فلم جيـد  
يف أن  -وإن كان قتيال –رئيس اجلمهورية املقتول ضمانات التحقيق اليت حتفظ حقه 

ه احلق من قاتله ومل جتد الدميقراطية كلها نفعا يف إقامة العـدل يف قضـية مـن    يؤخذ ل
القضايا اخلطرية يف التاريخ احلديث ومضت القصة كلها كأا حادث عادي ال يـثري  
االنتباه وال يستحق االهتمام وطوي التحقيق وملا تصل العدالة إىل غايتها حىت اليـوم  

وتلـك هـي الدميقراطيـة    !!. احلادث العجيـب  وقد مضى أكثر من عشرين عاما على 
  .)١(حني متس املصاحل املباشرة للرأمسالية

يف أثناء هروـا مـن الكنيسـة     –لقد هربت أوروبا من اهللا «: وقال سيد قطب
يف أثنـاء ثورـا علـى     Iوثارت علـى اهللا   –الطاغية الباغية باسم الدين الزائف 

انية يف عنفـوان سـطوا الغامشـة مث ظـن     تلك الكنيسة اليت أهدرت كل القيم اإلنس
ومصاحلهم كذلك يف ظل األنظمة  الناس أم جيدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم

ريات والضمانات اليت تكفلها هلـم  وعلقوا كل آماهلم على احل) الدميقراطية(الفردية 
ات الدساتري الوضعية واألوضاع النيابية الربملانيـة واحلريـات الصـحفية، والضـمان    

إىل آخر هذه اهلاالت الـيت أحيطـت   .... القضائية والتشريعية، وحكم األغلبية املنتخبة

                                     
  .٦٩: والعلمانيون واإلسالم حملمد قطب ص ٢١٥-٢١٤: معاصرة صمذاهب فكرية  -١



 ٧١ 

ذلـك   كانت العاقبة هي طغيـان الرأمساليـة  ا تلك األنظمة، مث ماذا كانت العاقبة؟ 
الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات وكل تلك التشكيالت إىل جمرد الفتـات أو  

رية الساحقة يف عبوديـة ذليلـة لألقليـة الطاغيـة الـيت      إىل جمرد خياالت ووقعت األكث
واحلريـات  ! و الدسـاتري الوضـعية  ومتلـك معـه األغلبيـة الربملانيـة      متلك رأس املال

وسائر الضمانات اليت ظنها الناس كفيلة بضـمان إنسـانيتهم وكرامتـهم    ! الصحفية
  .)١(اهـ» !!!وحريتهم يف معزل عن اهللا سبحانه

   

                                     
 ٤/١٩٤يف ظالل القرآن  - ١



 ٧٢ 

  كثريةاأل: الركن الخامس
إن الدميقراطية تدعي أا حتكم برأي أكثرية الشعب وأن هـذا هـو لـب هـذا     
النظام وأساسه لكن احلقيقة أن الدميقراطية حكم أقلية هي زعامة املأل من أصـحاب  

  .رؤوس األموال من التجار وضباط العسكر وكبار رجال السياسة

حلقيقي الذي يوجـه  وإن كان احلال كذلك على احلقيقة فأين هو الرأي العام ا«
السياسة يف الدميقراطية الليربالية الرأمسالية، إنه يف احلقيقة أصحاب رؤوس األمـوال  
هم الذين يرمسون السياسة وهم الذين يشكلون الرأي العام عـن طريـق الصـحافة    

النحـو الـذي حيقـق    . ووسائل اإلعالم األخرى فيصوغونه على النحو الذي يريـدون 
ال بأس أن يترك شيئا من الفتات للشعب حىت ال يتحـول إىل  مصاحلهم يف النهاية و

  !!.كالب جائعة دد املكترتين

حقيقة أن هناك نوابا ومتثيال نيابيا وهنالك برملان يقول فيـه مـن أراد كـل مـا     
  .يريد أن يقول، ولكن من هم النواب يف حقيقة الواقع؟

ن هنـاك كمـا هـي    هل يتاح ألي إنسان أن يصل إىل الربملان ويوجه األمـور مـ  
  .الصورة النظرية للدميقراطية؟

إن املعركة االنتخابية يف حاجة إىل تكـاليف ال يقـدر عليهـا إال األغنيـاء مـن      
  .الناس ومىت كان هو من طبقة األغنياء فما الذي جيعله يفكر يف طبقة املساكني؟

أولئك األعداء احلاسدون ملا يف يـده   جهةإم من ! إم ليسوا يف نظره مساكني
من النعمة، الطامعون، الذين يريدون أن ينهبوه وينتقصوا أرباحـه، وهـم مـن جهـة     

" األغنيـاء "الذين ال حيسنون شيئا ويطمعون يف كل شـيء  " الطفيليون"أخرى أولئك 
  .)١(»الذين وقف م غباؤهم عن أن يصعدوا إىل القمم اليت هم وصلوا إليها

                                     
 ٢١٣-٢١٢: مذاهب فكرية معاصرة ص -١



 ٧٣ 

الذي تعتمد عليه الدميقراطية " الرأي العام"نت هذه هي طريقة تشكيل إذا كا«
فيكيف تكـون الدميقراطيـة هـي حكـم الشـعب علـى        –يف ظاهرها على األقل  -

  .)١(»!احلقيقة؟

إن هذا النظام وهو حكم الشعب بالشعب وأنه هو مصدر السـلطات، قـائم   «
الذين يفـوزون مبقاعـد   على أساس سيطرة رأس املال إذ أن أصحاب رأس املال هم 

الس النيايب وأما الفقراء فيفوم ذلك ألم ال جيدون ما ينفقـون علـى دعايـام    
  .االنتخابية كما أم يفتقدون الوجاهة االجتماعية

طبقـة أصـحاب رؤوس   : ففي النظام الدميقراطي يؤول أمر الدولـة إىل طبقـتني  
مـوم الشـعب، األوىل موقعهـا موقـع     األموال ومنهم أعضاء الس النيايب مث طبقـة ع 

  .)٢(»السادة والثانية موقعها موقع العبيد

ففي القدمي عند اإلغريق كانت الطبقة املكونة من األمراء والنـبالء وأشـراف   «
 –القوم هي الطبقة احلاكمة املشرعة صاحبة اإلرادة العليا بينما كانت بقية املواطنني 

  .)٣(»ئاال متلك من األمر شي –وهم األغلبية 

املشـرعة صـاحبة   اإلرادة العليـا فهـي الـيت    هي الطبقة احلاكمة " الينياألموال 
أما يف العصر احلديث فإن طبقة كبار األغنياء أصـحاب رؤوس  « الرأسم"متلك األحز

اب ووسائل اإلعالم ذات األثر اجللي يف تشكيل الرأي العام وصناعته مبـا يكفـل يف   
  .)٤(»هي اإلرادة العليا صاحبة التشريع" الرأمساليني"النهاية أن تكون إرادة 

  أخي يف اهللا؛

                                     
  .١١١: املرجع السابق ص -١
  .١/٤٩اإلسالميون وسراب الدميقراطية  -٢
 .١٤٩: انظر املبادئ األساسية يف القانون الدستوري ص -٣
  .١١: عنه حقيقة الدميقراطية صو ٨٩: انظر حرية الرأي ص -٤



 ٧٤ 

إن الدميقراطية هي حكم األقليـة ال األكثريـة وبلغـة األرقـام مـثال أجريـت يف       
وقد شهد القاصي  ٢٥/٠٣/٢٠٠٧موريتانيا انتخابات رئاسية كان دورها الثاين يوم 

وعـدد املصـوتني    ١.١٣٢.١٧٦والداين برتاهتها وشفافيتها مـع أن عـدد املسـجلني    
  .صوتا ٧٠٦.٧٠٣وعدد األصوات املعرب عنها  ٧٦٤.٠٤٥

فقـط مـع أن    ٣٧٣.٥١٩: ألنه صـوت لـه   ح املرشح الفائزيف الرآسياتوقد جن
  أكثرعدد املواطنني املوريتانيني 

  .نسمة ٣.٣٠٠.٠٠٠من  

فهـل هـذا حكـم أقليـة أم     !! أي أن الذين انتخبوا الرئيس هم عشر املواطنني 
  !!.كثرية؟أ

  
ومبا أن االنتخابات يف أمريكا إمنا يشارك فيها من سجل امسه للمشاركة فيها قبـل   «

بدئها ، ومبا أن كثرياً من الناس ال يسجلون أمساءهم ؛ فإن األغلبية إمنا تكـون أغلبيـة   
  .من صوتوا ممن سجلوا ممن حيق هلم أن يصوتوا 

كاآليت كما جاء يف تقرير حكـومي  م ٢٠٠٠وقد كانت هذه النسبة يف انتخابات عام  
عامـاً   ١٨مليون والذين كانت أعمارهم  ٢٠٣من جمموع عدد الناس البالغ : رمسي 

، وصوت منهم  ١٣٠مليوناً منهم مواطنون ، سجل منهم لالنتخابات  ١٨٦أو أكثر ، 
عامـاً أو   ١٨، وعليه فقد كانت معدالت تصويت السـكان الـذين أعمـارهم     ١١١
  .)١(»من املسجلني% ٨٦من املواطنني ، % ٦٠جمموع السكان ، ومن % ٥٥أكثر 

                                     
 ٤٦ص)١٩٦(جملة البيان العدد - ١



 ٧٥ 

  المساواة المطلقة: الركن السادس
تلـك املسـاواة   " املساواة"من الشعارات الرباقة اليت يرفعها النظام الدميقراطي 

 الَّـذين  يسـتوِي  هـلْ  قُلْ[مساواة بني العامل واجلاهل .. املطلقة اليت ال تعرف احلدود 
لَمعونَي ينالَّذونَ لَا ولَمعي[.  

  .)٣٦آل عمران ( ]كَالْأُنثَى الذَّكَر ولَيس[مساواة بني الرجل واملرأة 

 )١٨( يستوونَ لَا فَاسقًا كَانَ كَمن مؤمنا كَانَ أَفَمنمساواة بني املسلم والكافر 
  .)السجدة( ]

 أَعجبـك  ولَـو  والطَّيـب  الْخبِيثُ يستوِي لَا قُلْ[مساواة بني الطيب و اخلبيث 
  .)١٠٠املائدة ( ]الْخبِيث كَثْرةُ

 والْبصـري  الْـأَعمى  يسـتوِي  ومـا [مساواة بني املؤمن املطيع والفاسـق املسـيء   
ينالَّذوا ونلُوا َآممعو اتحاللَا الصِسيُء ويلًا الْما قَلم ذَكَّرتغافر( ] )٥٨( ونَت(.  

مساواة بني عمي البصرية وموتى القلوب وبني املؤمن البصـري بـاحلق السـائر    
) ٢٠( النـور  ولَا الظُّلُمات ولَا) ١٩( والْبصري الْأَعمى يستوِي وما[على نور اهلدى 

  .)فاطر( ]الْأَموات ولَا الْأَحياُء يستوِي وما) ٢١( الْحرور ولَا الظِّلُّ ولَا

إن الدميقراطية حني تركز على حرية املرأة ومساواا للرجل حلاجـة يف نفسـها   
تصطدم بقدرات اجلنسني الفطرية وطاقاما ومواهبهما ومـا جعـل اهللا بينـهما مـن     

  .الفروق يف املؤهالت

إن خلية األنثى حتتوي يف كل طـرف منـها علـى جسـم كـروي      «: البار. يقول د
صغري ال يوجد يف خلية الرجل مث بـدا بعـد ذلـك يف كـل اخلاليـا يف الـدم والكبـد        
والقلب واألمعاء وباقي األنسجة وهذا يعين أن كل خاليا األنثى تتميـز عـن خاليـا    
الذكر ذا اجلسم الكروي ولقد أثبت علم األحياء أن املرأة ختتلـف عـن الرجـل يف    

ــة ويف ذ  الصــورة ــاء اخلارجي ــمت واألعض ــة  والس ــم واجلــواهر اهليوليني رات اجلس
خلالياه النسجية فمن وقت حصول التكـوين اجلنسـي يف اجلـنني يرتقـي     " الربوتينية"



 ٧٦ 

التركيب اجلسدي يف الصنفني يف صور خمتلفة فهيكل املرأة ونظـام جسـمها يتركـب    
كله تركيبا يستعد به لوالدة الولد وتربيته ومن التكوين البدائي يف الـرحم إىل سـن   

  .)١(غ ينمو جسمها وينشأ ليكمل ذلك االستعداد فيهاالبلو

لقد جربت املرأة الغربية املساواة وتلك احلرية فوجدت أـم يريـدون إخـراج    
تلك الدرر من أصدافها لتصبح لقمة صائغة لتلك الـذئاب اجلائعـة إـم يريـدون     

لدانيـة  قرا وعملها ألن ساعات عملها أكثر وأجرا أقل ورمبا نالوا مـن قطوفهـا ا  
  .لعيون واألبدان الفاجرة والقلوب املريضةم يريدوا عارضة أزياء ومتعة لإ

حريـة  (لقد أدركت املرأة يف الدميقراطية أا صارت ضحية ذلك الطعم اخلادع 
فوقعت يف مستنقع الدعارة والفساد واالحنـالل اخللقـي   ) املرأة، مساواة املرأة بالرجل

  .واإلجرام

الفرنسية باستفتاء للفتيات الفرنسـيات يف مجيـع   " اري كريم"لقد قامت جملة «
مليون فتاة عن رأيهن يف الـزواج   ٢.٥األعمار واملستويات االجتماعية والثقافية مشل 

باب ذلك هي كمـا  منهم نعم وأس% ٩٠من العرب ولزوم البيت فكانت اإلجابة لـ 
  :اآليت قالتها النتيجة

  .مللت املساواة مع الرجل .١

 .التوتر الدائم ليل ارمللت حالة  .٢

 .مللت االستيقاظ عند الفجر للجري وراء القطار .٣

 .مللت احلياة الزوجية اليت ال يرى فيها الزوج زوجته إال عند النوم .٤

مللت احلياة العائلية اليت ال ترى األم فيهـا أطفاهلـا إال علـى مائـدة      .٥
 .الطعام

                                     
  ١٥/١١/١٩٧٥بتاريخ  ١٠٦جملة الديار العدد  -١



 ٧٧ 

  .)١(»بعصر احلرميولقد كان عنوان االستفتاء وداعا عصر احلرية وأهال 

هذه توبة صرحية من نساء الغرب الاليت جربن املساواة املزعومـة بـني الرجـل    
واملرأة واحلرية املكذوبة للمرأة اليت مل جتن منها املرأة إال انتشار اجلرائم والفساد بـني  

أن اجلرميـة بـني   : صفوف النساء فقد اصدر مكتب التحقيقات الفـدرايل يف أمريكـا  
عت ارتفاعا مذهال مع منو حركات التحرر النسائية وقـال التقريـر أن   السيدات ارتف

بينمـا زادت اجلـرائم    ١٩٦٩منـذ عـام   % ٩٥االعتقاالت بني النسـاء زادت بنسـبة   
وعنـها   ١٩٧٥نقلت ذلـك النيويـورك تـاميز يف أبريـل     % ٥٢اخلطرية بينهن بنسبة 
  :اتمع اليت تضيف

كلـهم مـن السـيدات وبينـهن      إن أخطر عشرة جمرمني مطلوب القبض عليهم
بونـادين  " "جـني أولـربت  " :شخصيات ثورية اشتركن يف حركـة التحـرر النسـائية   

  .)٢("دون

لقد جعلت هذه املساواة املرأة صيدا سهال ملرضـى القلـوب وأصـحاب اهلمـم     
اهلابطة وعبدة الشهوات يف كل الدول الدميقراطية ولنأخـذ مثـاال علـى ذلـك دولـة      

  .أملانيا

امرأة يف السنة وهـذا ميثـل    ٣٥.٠٠٠تغتصب امرأة كل ربع ساعة أي  يف أملانيا
العدد املسجل عند الشرطة أما حوادث االغتصاب غري املسجل فتمثل مخسة أضعاف 

مـن  % ٥٠مـديرة وأن  % ٧٠هذا حسب التقريـر البوليسـي، وتـذكر اإلحصـائية أن     
  .)٣(الفاعلني هم أقارب وآباء وأبناء وأصدقاء وجريان

أن عدد  ٢٧/٠٨/١٩٩٦يئة االحتادية للتحقيقات اجلنائية بأملانيا يوم ونشرت اهل
حالـة   ٢٠.٠٠٠حاالت االعتداء اجلنسي اليت وصلت إىل مستوى التحقيق فيها بلغ 

                                     
  .٦٠: رسالة إىل حواء للعويد ص -١
  .٢٧-٢٦: وعنها كتاب دعاة اإلسالم وأدعياء التقدم ص ٢٢/٠٤/١٩٧٥جملة اتمع الكويتية بتاريخ  -٢
  .١٣٤: رسالة إىل حواء ص -٣



 ٧٨ 

مـن  % ٧٥حالـة منـها علـى األقـل أقـارب و      ٢١٥٠وكان ارمـون يف   ١٩٩٥عام 
  .)١(الضحايا إناث

% ١٠منها نتيجة اخليانة الزوجية و% ٢٢و % ٣٠ويف أملانيا بلغت نسبة الطالق 
  .بسبب اإلدمان على املشروبات الكحولية

هكذا فككت هذه املساواة املزعومـة األسـرة الغربيـة الدميقراطيـة ممـا أدى إىل      
  .شقاء املرأة وتشرد األبناء

  إن املساواة اليت يتغىن ا الغرب ال وجود هلا يف الواقع ،

البيض عن احلرب الـيت أعلنوهـا ضـد     وحنب أن نسأل«:يقول الشيخ الغزايل
األجناس امللونة وعن مذابح الزنوج يف الواليات املتحدة، واهلنود يف جنوب إفريقيـة،  
وعن القوانني اليت سنها اإلجنليز واآلمريكان حترم جتاور البيض والسـود يف مسـكن،   

  » )٢(!ظهورهم يف صورة واحدةبل اليت حترم حىت 

 أعيـــذها نظـــرات منـــك صـــادقة    
 

  أن حتسـب الشـحم فـيمن شــحمه ورم    
 

  
   

                                     
  ٢٣: ص ٢٤/٠٩/١٩٩٦: بتاريخ ١٢١٨جملة اتمع العدد  -١
  ١٣٧اإلسالم و اإلستبداد السياسي للغزايل ص  - ٢



 ٧٩ 

  الفصل بين السلطات: الركن السابع
إن النظام الدميقراطي يضمن احلقوق واحلريات اليت يقررها وذلك عن طريـق  

السـلطة التشـريعية، السـلطة التنفيذيـة، السـلطة      : الفصل بني السـلطات الـثالث  
جهـة واحـدة هـذه    القضائية، ويقوم بالفصـل بـني هـذه السـلطات حـىت ال حتتكـر       

  .)١(السلطات الثالث فتجور وتستبد وتضيع احلقوق واحلريات

من صالحيات زعامة املـأل ويقيـدها أحيانـا وحيـد مـن       لكن ملا كان األمر حيد
بعد التجارب اليت مر  –مصاحلها أحيانا أخرى فقد انتهى الفقه الدستوري احلديث 

فيذية وننقل شهادة شاهد مـن أهلـه   إىل احلد من هذا املبدأ لصاحل السلطة التن –ا 
  :حيث يقول

إن النظم السياسية املعاصرة مل تعد تؤمن إميانا مطلقا بالفصل بني السلطات «
وأصبحت تتجه حنو تقويـة اجلهـاز التنفيـذي وتوسـيع اختصاصـاته علـى حسـاب        
السلطة التشريعية دون أن يؤدي ذلك بالضرورة كما يقول رجال الفقـه الدسـتوري   

  .)٢(»ىل إهدار احلرياتاحلديث إ

انتهى مبدأ الفصل بـني السـلطات مـن الناحيـة     «: ويقول عدي زيد الكيالين
الفصل املطلق والنسيب، وحتـول  : ية يف معظم الدميقراطيات السياسية بصورتيهملالع

إىل تدرج بني السلطات وإىل تنظيم أملته ظروف الواقع خيتلف مبضمونه عـن املبـدأ   
  ».)٣(األصيل لفصل السلطات

                                     
  .٣٦: حقيقة الدميقراطية ص -١
   ٣٩وعنه حقيقة الدميقراطية ص ٤٤٣: النظرية اإلسالمية يف الدولة ص -٢
  .١٢٠: تأصيل وتنظيم السلطة ص -٣



 ٨٠ 


 

بعد أن عرفت تعريف الدميقراطية وهي أا سيادة الشعب، تلك السلطة الـيت  
ال تعترف بسلطة فوقها كما عرفت أمساءها الشرعية واتضحت لك أركاا وأسسها 

  .مأصبح من الواضح لك أن الدميقراطية نظام جاهلي مناقض لإلسال

ولذلك فقد تصدى هلا أئمة اإلسالم ومصابيح الظالم الذي ال تأخـذهم يف اهللا  
لومة الئم فهتكوا سترها وكشفوا أقنعتها الرباقة وزيف دعايتـها اخلادعـة الـيت هـي     

  .]شيئًا يجِده لَم جاَءه إِذَا حتى ماًء الظَّمَآنُ يحسبه بِقيعة كَسرابٍ[

  .بيان املناطات الشرعية القاضية بكفر الدميقراطيةوفيما يلي 

ومث نتبع ذلك بردود العلماء األعالم ومفكري اإلسالم على هذا الدين الكفري 
  .الذي هاجم أرض اإلسالم

مث نبني آراء بعض الغربيني يف نقد الدميقراطيـة، ويف األخـري نشـري إىل طـرف     
  .بسيط من مفاسدها وأضرارها



 ٨١ 

  :المبحث األول
  رة للديمقراطيةفكالم ) ١(المناطات
  :وسنكتفي بستة منها هي

  تشريع ما مل ياذن به اهللا: املناط املكفر األول
أي تشريع ما خيالف شرع اهللا، إن التشريع للخلق من أفعال اهللا تعاىل الـيت ال  

 لَـا و[: Iوقـال   ]للَّـه  إِلَّـا  الْحكْـم  إِنI :]يصح التوحيد إال بإفراده ا كما قال 
رِكشي يف هكْما حدوبناء عليه فمن شرع للناس من دون اهللا قـد جعـل    ] )٢٦( أَح

  .نفسه شريكا هللا يف ألوهيته وربوبيته وقد نصب نفسه ربا للناس وكفر بذلك

رحاها هو إعطاء حق فقد عرفنا أن أكرب أركاا و قطب وهذا شأن الدميقراطية 
  .السلطاتالتشريع للشعب بل إعطاؤه كل 

  :وإليك طرفا من األدلة على هذا املناط

 بِـه  يـأْذَنْ  لَـم  مـا  الدينِ من لَهم شرعوا شركَاُء لَهم أَمU: ]قال : اآلية األوىل
لَا اللَّهلَوةُ وملِ كَلالْفَص  ـيلَقُض  مهـنيإِنَّ بو  نيمالظَّـال  ـملَه  ـذَابع  ـيم٢١( أَل( [ 

  .)ورىالش(

أم هلم شركاء شرعوا هلم من الـدين مـا مل يـأذن بـه     [: Iقال «: قال ابن كثري
أي هم ال يتبعون ما شـرع اهللا مـن الـدين القـومي بـل يتبعـون مـا شـرع هلـم           ]اهللا

شياطينهم من اجلن واإلنس مـن حتـرمي مـا حرمـوا علـيهم مـن الـبحرية والسـائبة         
إىل حنـو ذلـك مـن الضـالالت     والوصيلة واحلام وحتليل أكل امليتـة والـدم والقمـار    

                                     
واإلحكـام   ٢/٢٥٥انظر البحـر احملـيط  . احلكم به وأضافه إليه، واملناط هو العلة املناط هو الوصف الذي علق الشارع - ١

  ٢٤٢٠و املذكرة للشنقيطي ص ٣٧٤وإرشاد الفحول ص  ٣/٣٣٥لآلمدي



 ٨٢ 

هم مـن التحليـل والتحـرمي    الباطلة اليت كانوا قد اخترعوهـا يف جاهليتـ   واجلهاالت
  .)١(اهـ» والعادات الباطلة واألموال الفاسدة

أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يـاذن بـه   [ :Uقال «: وقال ابن تيمية
فمن ندب إىل شيء يتقـرب بـه إىل اهللا أو أوجبـه بقولـه أو فعلـه مـن غـري أن         ]اهللا

 ومـن اتبعـه يف ذلـك فقـد اختـذه      فقد شرع من الدين ما مل ياذن بـه اهللا : يشرعه اهللا
  .)٢(اهـ» شريكا هللا شرع له من الدين ما مل يأذن به اهللا

أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين مـا مل يـاذن بـه    [ :Uقال «: وقال السعدي
من الشرك والبدع وحترمي ما أحل اهللا وحتليل ما حرم اهللا وحنو ذلك مما اقتضـته   ]اهللا

ون إال ما شرعه اهللا تعاىل ليدين به العباد ويتقربـوا بـه   أهواؤهم مع أن الدين ال يك
  .)٣(اهـ» إليه

إن يف هذه اآلية داللة واضحة على أن الذين يرون ما وضعه « :ويقول املودودي
رجل أو طائفة من الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قانون شرعي مـن غـري أن   

» رع بـاهللا تعـاىل يف األلوهيـة   يستند إىل أمر من اهللا تعاىل فهم يشركون ذلـك الشـا  
  .)٤(اهـ

 وهذَا حلَالٌ هذَا الْكَذب أَلِْسنتكُم تصف لما تقُولُوا ولَا[ :Uقال: ثانيةاآلية ال
امروا حرفْتتلَى لع اللَّه بإِنَّ الْكَذ ينونَ  الَّذـرفْتلَـى  يع  اللَّـه  بـونَ  لَـا  الْكَـذحفْلي 

  .)النحل( ] )١١٦(

عن سلوك سبيل املشركني الـذين حللـوا وحرمـوا     Iمث ى «: قال ابن كثري
مبجرد ما وصفوه واصـطلحوا عليـه مـن األمسـاء بـآرائهم مـن الـبحرية والسـائبة و         

وال تقولوا [: الوصيلة واحلام وغري ذلك مما كان شرعا هلم ابتدعوه يف جاهليتهم فقال
                                     

 ٤/٢٥١٧تفسري ابن كثري  -١
  ٢/٨٤اقتضاء الصراط املستقيم  -٢
  .٧٠٣: تفسري السعدي ص -٣
  ٢٢: املصطلحات األربعة للمودودي ص -٤



 ٨٣ 

ويدخل  ]وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذبملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل 
يف هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا ممـا حـرم اهللا أو   

  .)١(اهـ »حرم شيئا مما أباح اهللا مبجرد رأيه وتشهيه

ومعناه ال حترموا وال حتللوا ألجل قول تنطق به ألسـنتكم مـن   «: قال الشوكاين
هي الم العاقبـة ال الم العـرض أي فيتعقـب     ]لى اهللا الكذبلتفتروا ع[.. غري حجة

ذلك افتراؤهم على اهللا الكذب بالتحليل والتحرمي وإسناد ذلـك إليـه مـن غـري أن     
  .)٢(اهـ» يكون منه

الكـذب هـذا حـالل     وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم[ Iقال «: وقال السعدي
با وافتـراء علـى اهللا وتقـوال    أي ال حترموا وحتللوا من تلقاء أنفسكم كذ ]وهذا حرام

ال يف  ]لتفتروا على اهللا الكذب إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون[عليه 
متـاع  [الدنيا وال يف اآلخرة وال بد أن يظهـر اهللا خـزيهم وإن متتعـوا يف الـدنيا إنـه      

  .)٣(اهـ» ]وهلم عذاب أليم[ومصريهم إىل النار  ]قليل

تباعهم سننا ال يرضـاها  ن يريد أنه كان شرعهم ألوحيتمل أ« :وقال ابن عطية
اهللا افتراء عليه ألن من شرع أمرا فكأنه قال ألتباعه هذا هو احلق وهـذا مـراده اهللا مث   

  .)٤(اهـ» أخرب اهللا أن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يبلغون األمل والفالح

تـرون علـى اهللا   إن الـذين يف [يف هذه اآلية الكرمية  Yذكر «: وقال الشنقيطي
أي خيتلفونه كدعواهم أنه حرم هذا وهو مل حيرمه ودعواهم أن لـه الشـركاء    ]الكذب

ألـم يف الـدنيا ال ينـالون إال متاعـا قلـيال ال أمهيـة لـه ويف         )ال يفلحون(واألوالد 
  .)٥(اهـ» اآلخرة يعذبون العذاب العظيم الشديد املؤمل

                                     
  .٢/١٥٩٩بن كثري تفسري ا -١
  ٢٠١-٣/٢٠٠فتح القدير  -٢
  .٤٠٣: تفسري السعدي ص -٣
  .١١٢٢: احملرر الوجيز البن عطية ص -٤
  ٣/٢٨٤أضواء البيان  -٥



 ٨٤ 

ال تصفوا األعيان بأا حالل أو حرام من قبل أنفسكم، إمنا «وقال ابن العريب 
أن امليتة حالل : احملرم احمللل هو اهللا سبحانه وهذا رد على اليهود الذين كانوا يقولون

 لـذُكُورِنا  خالصـةٌ  الْأَنعـامِ  هـذه  بطُـون  فـي  ما[وعلى العرب الذين كانوا يقولون 
مرحملَى وا عاجِنوافتراء على اهللا بضالهلم واعتداء وإن أمهلهم الباري يف الدنيا  ]أَز

  .)١(اهـ» فعذاب اآلخرة أشد وأبقى

 وبيـنكُم  بيننا سواٍء كَلمة إِلَى تعالَوا الْكتابِ أَهلَ يا قُلْ :Uقال : اآلية الثالثة
 فَـإِنْ  اللَّـه  دون من أَربابا بعضا بعضنا يتخذَ ولَا شيئًا بِه نشرِك ولَا اللَّه إِلَّا نعبد أَلَّا

  . )آل عمران( ] )٦٤( مسلمونَ بِأَنا اشهدوا فَقُولُوا تولَّوا

إن الناس يف مجيع النظم األرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا «: قال سيد قطب
إن .. أرقى الدميقراطيات كما يقع يف أحط الدكتاتورية سـواء  من دون اهللا يقع هذا يف

حق إقامـة الـنظم واملنـاهج والشـرائع      ،أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس
وهذا احلـق يف مجيـع األنظمـة األرضـية يدعيـه بعـض       .. والقوانني والقيم واملوازين

علـى أي   –لناس ويرجع األمر فيه إىل جمموعة من ا -يف صورة من الصور –الناس 
وهـي اموعـة الـيت ختضـع اآلخـرين لتشـريعها وقيمتـها         –وضع مـن األوضـاع   

وموازينها وتصوراا هي األرباب األرضية اليت يتخذها بعض الناس أربابا من دون 
اهللا ويسمحون هلا بادعاء خصائص األلوهية والربوبية وهم بذلك يعبدوا مـن دون  

  .)٢(اهـ» وا فالعبودية عبادة ال يتوجه ا إال هللاهللا وإن مل يسجدوا هلا ويركع

أي ال  ]وال يتخذ بعضـنا بعضـا أربابـا مـن دون اهللا    [ Iقال : وقال القرطيب
نتبعه يف حتليل شيء أو حترميه إال فيمـا حللـه اهللا تعـاىل وهـو نظـري قـول اهللا تعـاىل        

معناه أم أنزلـوهم مرتلـة رـم يف     ]اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا[
فـإن تولـوا فقولـوا اشـهدوا بأنـا      [.. قبول حترميهم وحتليلهم مما مل حيرمه اهللا ومل حيله 

أي متصفون بدين اإلسالم منقادون ألحكامه معترفـون مبـا لـه علينـا مـن       ]مسلمون

                                     
  ٣/١٦٦أحكام القرآن البن العريب  -١
  ١/٤٠٧يف ظالل القرآن  -٢



 ٨٥ 

ا فنكون  علينميهم علينا ما مل حيرمه اهللاملنن واإلنعام وال نقبل من الرهبان شيئا بتحر
  .)١(اهـ» قد اختذناهم أربابا

وذلك أم يطيعوم فيما يأمروم به من الشرك ويسـجدون  «: وقال اخلازن
  ..هلم فهذا معىن اختاذ بعضهم بعضا أربابا من دون اهللا

ومعىن اآلية قل يا حممد لليهود والنصاري هلموا إىل أمر عدل نصـف وهـو أال   
نقول املسيح ابن اهللا ألن كل منـهما بشـر خملـوق مثلنـا وال     نقول عزيز ابن اهللا وال 

 مـا  نطيع أحبارنا ورهباننا فيما أحدثوه من التحرمي والتحليـل مـن غـري رجـوع إىل    
  .)٢(»شرع

ملـن اعتقـد ربوبيـة     تبكيت ]وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا[«: وقال الشوكاين
وازدراء على من قلد  ،نهاملسيح وعزير وإشارة إىل أن هؤالء من جنس البشر وبعض م

الرجال يف دين اهللا فحلل ما حللوه وحرم ما حرموه عليه فإن من فعل ذلك فقد اختذ 
  .)٣(اهـ» من قلد ربا

 كَفَـروا  الَّـذين  بِـه  يضلُّ الْكُفْرِ في زِيادةٌ النِسيُء إِنما[ :Uقال : اآلية الرابعة
هلُّونحا يامع هونمرحيا وامئُوا عاطويةَ لدا عم مرح لُّوا اللَّهحا فَيم مرح اللَّه نيز ملَه 
  .)التوبة( ] )٣٧( الْكَافرِين الْقَوم يهدي لَا واللَّه أَعمالهِم سوُء

ا ذم اهللا تعاىل بـه املشـركني مـن تصـرفهم يف شـرع اهللا      ممهذا «: قال ابن كثري
بآرائهم الفاسـدة وتغـيريهم أحكـام اهللا بـأهوائهم البـاردة وحتليلـهم مـا حـرم اهللا         

فكانوا قد أحدثوا قبل اإلسالم مبدة حتليـل احملـرم    -إىل قوله -..وحترميهم ما أحل اهللا
فأخروه إىل صفر فيحلوا الشهر احلرام وحيرموا الشهر احلالل ليواطئوا عدة مـا حـرم   

  .)٤(هـا» اهللا من األشهر األربعة
                                     

  .١٠٦-٤/١٠٥تفسري القرطيب  -١
 ١/٣٠٣تفسري اخلازن  -٢
   ١/٣٤٨فتح القدير للشوكاين -٣
  ٢/١٢٩٨تفسري ابن كثري  -٤



 ٨٦ 

إمنا النسي زيادة يف الكفر يضـل بـه الـذين كفـروا     [يف قوله «: وقال ابن حزم
وحبكـم اللغـة الـيت نـزل ـا       ]حيلونه عاما وحيرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اهللا

الشـيء   هـذا  القرآن نعلم أن الزيادة يف الشيء ال تكون إال منه ال من غريه فصح أن
حتليل ما حرم اهللا فمن أحل ما حرم اهللا تعاىل وهـو  كفر وهو عمل من األعمال وهو 

  .)١(اهـ» عامل بأن اهللا حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه

ملا فعلته العـرب مـن مجعهـا     ]إمنا النسي زيادة يف الكفر[«: وقال ابن العريب
وما الـرمحن؟ يف أصـح الوجـوه    : تبني أنواع الكفر فإا أنكرت وجود الباري فقال

وأنكـرت بعثـة    ] )٧٨( رمـيم  وهـي  الْعظَـام  يحيِـي  مـن [ث فقالت وأنكرت البع
وزعمـت أن التحليـل والتحـرمي إليهـا      ]نتبِعـه  واحـدا  منا أَبشرا[: الرسل فقالت

فابتدعت من ذاا مقتفية لشهواا التحرمي والتحليل مث زادت على ذلك كلـه بـأن   
مـت مـا أحـل تبـديال وحتريفـا، و اهللا ال مبـدل       غريت دين اهللا وأحلت ما حرم وحر

لكلماته ولو كره املشركون وهكـذا يف مجيـع مـا فعلـت مـن تغـيري الـدين وتبـديل         
  .)٢(اهـ» الشرع

فهذان قوالن يف اآليـة وصـورتان مـن صـور     «: وقال سيد قطب عند هذه اآلية
يف العـدد  النسيء يف الصورة األوىل حيرم صفر بـدل احملـرم فالشـهور احملرمـة أربعـة      

ولكنها ليست هي اليت نص عليه اهللا بسبب إحالل شهر احملرم، ويف الصورة الثانيـة  
حيرم يف عام ثالثة أشهر، ويف عام آخر مخسة أشهر فاموع مثانيـة يف عـامني مبتوسـط    

  !!.أربعة يف العام ولكن حرمة احملرم ضاعت يف أحدمها وحل صفر ضاع يف ثانيهما

 ]زيـادة يف الكفـر  [.. حرم اهللا واملخالفة عن شرع اهللا وهذه كتلك يف إحالل ما
  .)٣(اهـ» كفر مزاولة التشريع إىل جانب كفر االعتقاد –كما أسلفنا  -ذلك أنه 

                                     
  ٣/٢٤٥الفصل يف امللل واألهواء والنحل   -١
  ٢/٥٠٨أحكام القرآن البن العريب  -٢
  ٣/١٢٥٣يف ظالل القرآن -٣



 ٨٧ 

 اللَّـه  دون مـن  أَربابـا  ورهبـانهم  أَحبـارهم  اتخـذُوا [ :Uقال : اآلية اخلامسة
ِسيحالْمو ناب ميرا مموا وروا إِلَّا أُمدبعيا لا إِلَهداحلَا و  إِلَّـا  إِلَـه  ـوه  هانحـبـا  سمع 
  .)التوبة( ] )٣١( يشرِكُونَ

 يعـين سـادة هلـم مـن دون اهللا يطيعـوم يف     ) أربابا من دون اهللا:"(قال الطربي
ماحيرمونـه علـيهم   معاصي اهللا فيحلون ما أحلوه هلم مما قد حرمه اهللا عليهم وحيرمون 

  .)١( ."مما قد أحله اهللا هلم

األكثرون من املفسرين قالوا لـيس املـراد مـن األربـاب أـم      «: قال األلوسي
  .)٢(اهـ» اعتقدوا أم آهلة العامل بل املراد أم أطاعوهم يف أوامرهم ونواهيهم

م فإن قيل أـم مل يعبـدوا األحبـار والرهبـان قلنـا معنـاه أـ       «: وقال البغوي
ــوا فاختــذوهم     ــا حرم ــوا م ــوا وحرم ــا أحل ــتحلوا م أطــاعوهم يف معصــية اهللا واس

  .)٣(اهـ» ..كاألرباب

أي العبـاد   ]ورهبـام [هم هـم علمـاؤ   ]اختذوا أحبـارهم [«: وقال السعدي
من الشرائع واألقوال املنافية لـدين الرسـل    ]أربابا من دون اهللا[ن للعبادة املتجردو

  .)٤(اهـ» يتبعوم عليها

يعين أم أطاعوهم يف معصية اهللا تعاىل وذلك أم أحلـوا هلـم   «: ال اخلازنوق
  .)٥(اهـ» أشياء من قبل أنفسهم فأطاعوهم فاختذوهم كاألرباب

ومعىن اآلية أم ملا أطاعوهم فيما يأمروم به وينهوم عنه «: وقال الشوكاين
  .)٦(اهـ» ع األربابفكانوا مبرتلة املتخذين هلم أربابا ألم أطاعوهم كما تطا

                                     
 ٦/٣٥٤تفسري الطربي  - ١
  ١٠/٨٣روح املعاين لآللوسي  -٢
  ٣/٦٨هامش تفسري اخلازن  -٣
  .هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة  ٢٩٥: تفسري السعدي ص -٤
  ٣/٦٨تفسري اخلازن  -٥
  ٢/٣٥٣فتح القدير -٦



 ٨٨ 

هي االتبـاع يف الشـرائع بـنص القـرآن الكـرمي       ةن العبادإ«: وقال سيد قطب
فـاليهود والنصـارى مل يتخـذوا األحبـار والرهبـان أربابـا مبعـىن         eوتفسري رسوله 

 Iومـع هـذا فقـد حكـم اهللا     .. االعتقاد بألوهيتهم أو تقدمي الشعائر التعبدية إليهم
عليهم بالشرك يف هذه اآلية وبالكفر يف آية تالية يف السياق رد أم تلقـوا منـهم   

يكفي العتبار  -دون االعتقاد و الشعائر –فهذا وحده .. الشرائع فأطاعوها واتبعوها
رجـه مـن عـداد املـؤمنني ويدخلـه يف عـداد       خيمن يفعله مشركا باهللا، الشرك الـذي  

  .)١(اهـ» الكافرين

اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا واملسـيح  [: قوله«: ثريوقال ابن ك
روى اإلمام أمحد والترمذي عن عدي بن حامت أنه ملا بلغته دعـوة الرسـول    ]ابن مرمي
e      فر إىل الشام وكان قد تنصر يف اجلاهلية فأسرت أختـه ومجاعـة مـن قومـه مث مـن 

ها فرغبته يف اإلسـالم ويف القـدوم   على أخته وأعطاها فرجعت إىل أخي eرسول اهللا 
فقدم عدي إىل املدينـة وكـان رئيسـا يف قومـه طـيء وأبـوه حـامت         eعلى رسول اهللا 

ويف عنـق   ،eاهللا  لوفتحدث الناس بقدومه فدخل على رس الطائي املشهور بالكرم
اختـذوا أحبـارهم ورهبانـاهم    [: هذه اآلية eعدي صليب من فضة فقرأ رسول اهللا 

بلـى إـم حرمـوا علـيهم     : قال فقلت إم مل يعبدوهم فقـال  ]ن اهللاأربابا من دو
  .م إياهماحلالل وأحلوا هلم احلرام فاتبعوهم فذلك عباد

يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال اهللا أكرب فهـل تعلـم   e :وقال رسول اهللا  
إلـه إال   ال إله إال اهللا؟ فهل تعلم من: شيئا أكرب من اهللا؟ ما يضرك؟ أيضرك أن يقال

فلقد رأيت وجهـه استبشـر    قال. مث دعاه إىل اإلسالم فأسلم وشهد شهادة احلق »اهللا؟
  ب عليهم والنصارى ضالونإن اليهود مغضو: مث قال

وغريمهـا يف تفسـري    tوعبد اهللا بن عبـاس  tوهكذا قال حذيفة بن اليمان 
ا حللـوا وحرمـوا،   إم اتبعوهم فيمـ  ]اختذوا أحباهم ورهبام أربابا من دون اهللا[

                                     
  ٣/١٦٤٣يف ظالل القرآن  -١



 ٨٩ 

أي الـذي إذا حـرم الشـيء فهـو      ]وما أمروا إال ليعبدوا إهلا واحـدا [: Iوهلذا قال 
  .)١(اهـ» احلرام وما حلله حل وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ

 مـن  إِلَّـا  يطْعمهـا  لَا حجر وحرثٌ أَنعام هذه وقَالُوا[ :Uقال : اآلية السادسة
 علَيـه  افْتراًء علَيها اللَّه اسم يذْكُرونَ لَا وأَنعام ظُهورها حرمت وأَنعام بِزعمهِم نشاُء

زِيهِمجيا سوا بِمونَ  كَانـرفْتقَـالُوا ) ١٣٨( يـا  وـي  مف  طُـونب  هـذـامِ  هعـةٌ  الْأَنصالخ 
  .)األنعام( ]شركَاُء فيه فَهم ميتةً يكُن وإِنْ اجِناأَزو علَى ومحرم لذُكُورِنا

هذا خرب من اهللا تعاىل ذكـره عـن هـؤالء اجلهلـة مـن      «: قال أبو جعفر الطربي
املشركني أم كانوا حيللون وحيرمون من قبل أنفسهم من غري أن يكـون اهللا أذن هلـم   

يقول جل  ] )١٣٩( عليم حكيم إِنه وصفَهم سيجزِيهِم[: إىل قوله.. بشيء من ذلك
ويكافئ هؤالء املفتـرين الكـذب يف حتـرميهم مـا مل حيـرم اهللا       ثناؤه سيجزي أي يثيب

  .)٢(اهـ» وحتليلهم ما مل حيلله اهللا وإضافتهم كذم يف ذلك إىل اهللا

ن بعد حماجة مشركي مكة وسائر العرب فيما تقدم مـ «: وقال حممد رشيد رضا
أصول آخرها البعث واجلزاء ذكر بعض عادام الشركية يف احلـرث واألنعـام وقتـل    

 مـا  سـاءَ [: إىل قولـه .. األوالد والتحليل والتحرمي بباعث األهواء النفسية واخلرافات
منـها   :أي قبح حكمهم هذا أو ما حيكمون به وقبحه مـن وجـوه   ] )١٣٦( يحكُمونَ

ومنها الشرك يف عبادتـه وال جيـوز أن يكـون لغـري اهللا      أنه اعتداء على اهللا بالتشريع
  .)٣(اهـ» ..أدىن نصيب مما يتقرب به إليه

وهذه الصورة اليت كانت تقع يف جاهلية العرب وكانت تقع «: وقال سيد قطب
نظائرها يف اجلاهليات األخرى اإلغريق، والفرس، و الرومان، واليت ما تزال تقـع يف  

ه الصور كلـها ليسـت إال صـورا مـن التصـرف يف املـال ال       اهلند وإفريقية وآسيا هذ
  !!.ةيتقتصر عليها اجلاهل

                                     
  .١٤١-٢/١٤٠وعمدة التفسري  ٢/١٢٨٨تفسري ابن كثري  -١
  .٣٧-٨/٣٣تفسري الطربي  -٢
  .١٢٣-٨/١٢٢تفسري املنار  -٣



 ٩٠ 

فاجلاهلية احلاضرة تتصرف كذلك يف األموال مبا مل يأذن به اهللا وعندئـذ تلتقـي   
يف الشرك مع اجلاهليات القدمية، تلتقي يف األصل والقاعدة فاجلاهلية هي كل وضـع  

هللا، وال عربة بعد ذلك باختالف األشكال يتصرف يف شؤون الناس بغري شريعة من ا
  .)١(اهـ» اليت يتمثل فيها هذا التصرف

 أَحـدا  حكْمـه  فـي  يشـرِك  ولَا ولي من دونِه من لَهم ما :Uقال : اآلية الثامنة
  .)الكهف( ] )٢٦(

 ]وال يشـرك [قرأ هذا احلرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر «: قال الشنقيطي
وال يشـرك اهللا جـل   : واملعىن نافية" ال"بالياء املثناة التحتية وضم الكاف على اخلرب و

وعال أحدا يف حكمه، بل احلكم له وحده جل وعال ال حكم لغريه البتة فـاحلالل مـا   
  .أحله تعاىل، واحلرام ما حرمه والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه

كون بضم التـاء املثنـاة الفوقيـة وسـ     ]شركوال ت[وقرأه ابن عامر من السبعة 
الكاف بصيغة النهي، أي ال تشرك يا نيب اهللا، أو ال تشرك أيهـا املخاطـب أحـدا يف    

احلكم، وحكمـه   ص احلكم هللا من شوائب شرك غريه يفحكم اهللا جل وعال، بل أخل
ضيه جـل وعـال   شامل لكل ما يق ]يف حكمه وال يشرك[: جل وعال املذكور يف قوله

  .ذلك التشريع دخوال أوليا ويدخل يف

وما تضمنته هذه اآلية الكرمية من كون احلكم هللا وحده ال شريك له فيـه علـى   
 تعبـدوا  أَلَّا أَمر للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]كلتا القراءتني جاء مبينا يف آيات أخر كقوله 

  .)٢(اهـ» ..] )٤٠( يعلَمونَ لَا الناسِ رأَكْثَ ولَكن الْقَيم الدين ذَلك إِياه إِلَّا
هـذا يشـمل احلكـم الكـوين      ]وال يشرك يف حكمـه أحـدا  [«: وقال السعدي

القدري واحلكم الشرعي الديين فإنه احلاكم يف خلقـه قضـاء وقـدرا خلقـا وتـدبريا      
  .)٣(اهـ» واحلاكم فيهم بأمره ويه وثوابه وعقابه

                                     
  .٣/١٢١٨يف ظالل القرآن  -١
  .٤/٦٥أضواء البيان  -٢
  ٥/٢٧تفسري السعدي  -٣



 ٩١ 

  بغري ما أنزل اهللاحلكم : املناط املكفر الثاين
احلـدود يف كـل الـدول     خيالف شرع اهللا كتابـا وسـنة كاسـتبدال   أي احلكم مبا 

  .وإباحة الربا وإلغاء فرض احلجاب بعقوبات أخرىالدميقراطية 

  :واألدلة يف هذا اال كثرية منها

 اللَّـه  ذَلكُـم  هاللَّـ  إِلَى فَحكْمه شيٍء من فيه اختلَفْتم وما[ :Uقال: اآلية األوىل
  .)الشورى( ]والْأَرضِ السماوات فَاطر )١٠( أُنِيب وإِلَيه توكَّلْت علَيه ربي

يقـول تعـاىل   )وما اختلفتم فيـه مـن شـيء فحكمـه إىل اهللا    (وقوله"قال الطربي 
 )فحكمـه إىل اهللا (وما اختلفتم أيها النـاس فيـه مـن شـيء فتنـازعتم بيـنكم ،      :ذكره
  .)١( ."فإن اهللا هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه احلكم:يقول

فيه النـاس مـن    يه اآلية الكرمية من أن ما اختلفما دلت عل«: قال الشنقيطي
  .األحكام فحكمه إىل اهللا وحده ال إىل غريه، جاء موضحا يف آيات كثرية

وال [: فاإلشراك باهللا يف حكمه كاإلشراك به يف عبادته قـال تعـاىل يف حكمـه   
وال تشـرك يف حكمـه   [: ويف قراءة ابن عـامر مـن السـبعة    ]يشرك يف حكمه أحدا

فمـن كـان يرجـو لقـاء ربـه      [بصيغة النهي، وقال يف اإلشراك به يف عبادتـه   ]أحدا
فاألمران سواء كما تـرى إيضـاحه    ]فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا

  .إن شاء اهللا

أحله اهللا واحلرام هو ما حرمه اهللا والدين هو مـا  وبذلك تعلم أن احلالل هو ما 
شرعه اهللا فكل تشريع من غريه باطل والعمل به بدل تشريع اهللا عند من يعتقد أنـه  
مثله أو خري منه كفر بواح ال نزاع فيه ودل القرآن يف آيات كثرية علـى أنـه ال حكـم    

  .)٢(اهـ» ..لغري اهللا وأن اتباع تشريع غريه كفر به

                                     
 ١١/١٣١:تفسري الطربي  - ١
  .٧/١٠٤أضواء البيان حملمد االمني الشنقيطي  -٢



 ٩٢ 

وما اختلفتم فيه من شيء من أصول دينكم وفروعه مما مل تتفقوا «: السعديقال 
يرد إىل كتابه وإىل سنة رسوله فما حكما به فهـو احلـق ومـا     ]فحكمه إىل اهللا[عليه 

أي كما أنه تعاىل الرب اخلـالق الـرازق املـدبر     ]ذلكم اهللا ريب[خالف ذلك فباطل 
  اهـ.)١(»ع أمورهمفهو تعاىل احلاكم بني عباده بشرعه يف مجي

أي مهما اختلفتم فيه  ]وما اختلفتم فيه من شيء[: Uمث قال «: قال ابن كثري
أي هـو احلـاكم فيـه بكتابـه      ]فحكمه إىل اهللا[من األمور وهذا عام يف مجيع األشياء 

ذلكـم اهللا  [، ]والرسـولِ  اللَّه إِلَى فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِنْ[: كقوله rوسنة نبيه 
أي أرجـع إليـه يف مجيـع     ]عليه توكلـت وإليـه أنيـب   [أي احلاكم يف كل شيء  ]ريب

  .)٢(»األمور

 من الَْآخرة في وهو عملُه حبِطَ فَقَد بِالْإِميان يكْفُر ومنU: ]قال : اآلية الثانية
رِيناساملائدة( ] )٥( الْخ(.  

أي يستحل احلرام وحيـرم احلـالل    ]يكفر باإلميانومن [«: قال العالمة البغوي
  .)٣(»]فقد حبط عمله وهو يف اآلخرة من اخلاسرين[

فقـد  [أي بشـرائع اإلسـالم    ]ومن يكفـر باإلميـان  [«: وقال العالمة الشوكاين
  .)٤(»]وهو يف اآلخرة من اخلاسرين[أي بطل  ]حبط عمله

أي ومن كفر باهللا تعاىل وما جيب  ]ومن يكفر باإلميان[«: وقال احملقق السعدي
اإلميان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله بشرط أن ميوت علـى  

  اهـ» )٥(كفره

                                     
  .٦٩٩: تفسري السعدي، ص - ١
  .٤/١٠٩تفسري ابن كثري  - ٢
  .٢/١٤البغوي امش اخلازن  - ٣
  .٠٢/١٥فتح القدير - ٤
  .١٨٤: تفسري السعدي، ص - ٥



 ٩٣ 

إن هذه التشريعات كلها منوطة باإلميان وتنفيذها كمـا هـي   «: وقال سيد قطب
ره ويغطيـه  هو اإلميان أو هو دليل اإلميان، فالذي يعدل عنها إمنا يكفر باإلميـان ويسـت  

وجيحده والذي يكفر باإلميان يبطـل عملـه ويصـبح ردا عليـه ال يقبـل منـه وال يقـر        
  .ويف اآلخرة تكون اخلسارة فوق حبوط العمل وبطالنه يف الدنيا.... عليه

وهذا التعقيب الشديد والتهديد املخيف جييء على إثر حكـم شـرعي خيـتص    
بط جزئيـات هـذا املنـهج وأن كـل     حبالل وحرام يف املطاعم واملناكح فيدل على تـرا 

جزئية فيه هي الدين الذي ال هوادة يف اخلالف عنه، وال قبول ملا يصدر خمالفـا لـه يف   
  اهـ. )١(»الصغري والكبري

 وإِنَّ لَفسق وإِنه علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تأْكُلُوا ولَا[ :Uقال : اآلية الثالثة
نياطيونَ الشوحإِلَى لَي هِمائيلأَو لُوكُمادجيإِنْ لو موهمتأَطَع كُمرِكُونَ إِنش١٢١( لَم( 

  .)األنعام( ]

  :سبب نزول اآلية -

أرسلت  ]وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه[قال ملا نزلت  tعن ابن عباس
ت بيـدك بسـكني فهـو    ما تـذبح أنـ  : فارس إىل قريش أن خاصموا حممدا وقولوا له

فهو حرام؟ فرتلت هذه  -يعين امليتة–وجل بشمشري من ذهب  Uحالل وما ذبح اهللا 
قـال وإن الشـياطني مـن     ]وإن الشياطني ليوحون إىل أوليـائهم ليجـادلوكم  [: اآلية

  .)٢(»فارس وأولياؤهم من قريش

قال السـدي يف تفسـريه عنـد هـذه اآليـة أن املشـركني قـالوا        «: قال ابن كثري
للمسلمني كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة اهللا فما قتل اهللا ال تأكلونه وما ذحبـتم  

وهكـذا   ]إنكم ملشركون[يف أكل امليتة  ]وإن أطعتموهم[: Iأنتم تأكلونه فقال اهللا 
وإن أطعتمـوهم  [: Iء السـلف، وقولـه   قاله جماهد والضحاك وغري واحد من علما

                                     
  .٢/٨٤٨يف ظالل القرآ ن  - ١
  .وصححه شاكروالطرباي بسند صحيح، ) ١٣٨٠٥(الطربي يف تفسريه  - ٢



 ٩٤ 

أي حيث عدلتم عن أمر اهللا لكم وشرعه إىل قول غريه فقدمتم عليه  ]إنكم ملشركون
  .)١(»]اللَّه دون من أَربابا ورهبانهم أَحبارهم اتخذُوا[غريه فهذا هو الشرك كقوله 

ومـا حـرم اهللا علـيكم     يعـين يف أكـل امليتـة    ]وإن أطعتمـوهم [«: وقال اخلازن
الشرك قال الزجاج فيه دليل على أن مـن  ا مثلهم يف يعين إنكم إذً ]إنكم ملشركون[

أحل شيئا مما حرم اهللا أو حرم ما أحل اهللا فهو مشرك، وإمنا مسي مشـركا ألنـه أثبـت    
  اهـ. )٢(»ومن كان كذلك فهو مشرك Uحاكما غري اهللا 

أي يوسوسـون هلـم    ]إىل أوليـائهم  وإن الشياطني ليوحـون [«: وقال الشوكاين
بالوساوس املخالفة للحق املباينة للصواب قاصدين بذلك أن جيادهلم هؤالء األولياء 

إنكـم  [فيمـا يـأمرونكم بـه وينـهونكم عنـه       ]وإن أطعتمـوهم [مبا يوسوسون هلـم  
  .)٣(»مثلهم ]ملشركون

ونيـة أو  وملا كان التشريع ومجيع األحكام شرعية كانـت أو ك «: وقال الشنقيطي
قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه اآليـات املـذكورة كـان كـل مـن اتبـع       

واآليـات الدالـة    تشريعا غري تشريع اهللا قد اختذ ذلك املشرع ربـا وأشـركه مـع اهللا،   
على هذا كثرية، وقد قدمناها مرارا وسنعيد منها ما فيه كفاية فمن ذلك وهو أوضحه 

عت مناظرة بني حزب الرمحن وحـزب الشـيطان يف   وق rوأصرحه أنه يف زمن النيب 
حكم من أحكام التحرمي والتحليل، وحزب الرمحن يتبعون تشريع الـرمحن يف وحيـه   

  .يف حترميه وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان يف حتليله

وقد حكم اهللا بينهما وأفىت فيما تنازعوا فيه فتوى مساوية قرآنية تتلـى يف سـورة   
سـلوا حممـدا عـن    : الشيطان ملا أوحى إىل أوليائه قال هلم يف وحيه األنعام، وذلك أن

امليتـة  : الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها، فأجابوهم أن اهللا هو الذي قتلها، فقالوا
إن مـا ذحبتمـوه   : إذن ذبيحة اهللا وما ذحبه اهللا كيف تقولون إنه حرام؟ مع أنكم تقولون

                                     
  .٢/١٠٥٧تفسري ابن كثري  - ١
  .٢/١٤٧تفسري اخلازن  - ٢
  .٢/١٥٨فتح القدير  - ٣



 ٩٥ 

يعتـد بـه    وأحل ذبيحة، فأنزل اهللا بإمجاع من بأيديكم حالل فأنتم إذا أحسن من اهللا
يعـين امليتـة أي وإن    ]وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليـه [ :Uمن أهل العلم قوله 

والضـمري   ]وإنـه لفسـق  [زعم الكفار أن اهللا ذكاها بيده الكرمية بسكني من ذهـب  
أي خروج عـن طاعـة    ]لفسق[وقوله  ]وال تأكلوا[عائد إىل األكل املفهوم من قوله 

أي  ]وإن الشياطني ليوحون إىل أوليـائهم ليجـادلوكم  [اهللا واتباع لتشريع الشيطان 
بقوهلم ما ذحبتموه حالل وما ذحبه اهللا حرام، فأنتم إذا أحسن من اهللا وأحل تذكيـة، مث  

وإن [: Iبني الفتوى السماوية من رب العاملني، يف احلكـم بـني الفـريقني يف قولـه     
فهي فتوى مساوية من اخلالق جل وعال صـرح فيهـا بـأن     ]إنكم ملشركونأطعتموهم 

  .)١(»متبع تشريع الشيطان املخالف لتشريع الرمحن مشرك باهللا

 أَولَـادهم  قَتـلَ  الْمشـرِكني  مـن  لكَـثريٍ  زين وكَذَلكU: ]قوله : ة الرابعةاآلي
مهكَاؤرش موهدريوا للْبِسيلو عهِملَي مهيند لَواَء وش ا اللَّهم لُوهفَع مها فَذَرمونَ ورفْتي 

  .)األنعام( ] )١٣٧(

يعين  ]وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم[«: قال اخلازن
شياطينهم أمروهم أن يقتلوا أوالدهم خشية الفقر ومسيـت الشـياطني شـركاء ألـم     
أطاعوهم فيما أمروهم به من معصية اهللا وقتل األوالد، فأشركوهم مع اهللا يف وجـوب  

  .)٢(»طاعتهم، وأضيف الشركاء إىل املشركني ألم أطاعوهم واختذوهم أربابا

  :قال سيد قطب عند هذه اآلية

بد أن نذكر أم ما كـانوا جيـرؤون علـى أن يقولـوا إن هـذه التصـورات       وال "
والتصرفات من عند أنفسهم إمنا يفترون علـى اهللا فيزعمـون أنـه هـو شـرعها هلـم،       

كـذلك يفعـل الشـياطني اليـوم يف     ! ينسبوا بذلك إىل شـريعة إبـراهيم وإمساعيـل   
ح الشـيوعيني امللحـدين   إن معظمهم ال يستطيع أن يتبجح تبج... اجلاهليات احلديثة

                                     
  .٧/١٠٩أضواء البيان  - ١
  ٢/١٥٥تفسري اخلازن  - ٢



 ٩٦ 

فينفي وجود اهللا مجلة ويتنكر للدين عالنية، إمنا يلجأ إىل نفس األسلوب الـذي كـان   
ويزعمون أن ما ! يلجأ إليه الشياطني يف جاهلية العرب، يقولون إم حيترمون الدين

إنـه أسـلوب أألم وأخبـث مـن أسـلوب      ! يشرعونه للناس له أصـل يف هـذا الـدين   
ولـيس هـذه العاطفـة     يفاإلسالم منهج واضـح عملـي واقعـ   ... ينالشيوعيني امللحد

املبهمة الغامضة ويفرغ الطاقة الفطرية الدينية يف قوالب جاهليـة ال إسـالمية وهـذا    
  اهـ. )١(»!أخبث الكيد وأألم األساليب

ومن سفه املشركني وضـالهلم أن زيـن لكـثري مـن املشـركني      «: وقال السعدي
يدفنون أوالدهـم   نالذي ،هم قتل أوالدهم وهو الوأدشركاؤهم أي رؤساؤهم وشياطين

  اهـ. )٢(»وهم أحياء خشية االفتقار واإلناث خشية العار

 اللَّـه  أَحـلَّ  مـا  طَيبات تحرموا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا[ :Uقال : اآلية اخلامسة
لَا لَكُموا ودتعإِنَّ ت لَا اللَّه بحي يندتعاملائدة( ] )٨٧( الْم.(  

ال جيوز ألحد من املسلمني حترمي شيء مما أحل : قال ابن جرير«: وكاينقال الش
أي ال تعتدوا على اهللا بتحرمي طيبات ما أحـل   ]وال تعتدوا[: إىل أن قال.. اهللا لعباده

  اهـ.)٣(»اهللا لكم أو ال تعتدوا فتحلوا ما حرم اهللا عليكم

ال تعتقدوا حترمي الطيبات املباحات، فإن من  ]ال حترموا[ومعىن «: وقال اخلازن
  اهـ.)٤(»...اعتقد حترمي شيء أحله اهللا فقد كفر

إن قضـية التشـريع جبملتـها مرتبطـة بقضـية األلوهيـة يف       «: وقال سيد قطـب 
االختصاص بتنظيم حياة البشر هو أن اهللا هو خـالق هـؤالء البشـر ورازقهـم، فهـو      

.. ده صاحب احلق إذن يف أن حيل هلم ما يشاء من رزقه وأن حيرم علـيهم مـا يشـاء   وح

                                     
  .٣/١٢٢٠يف ظالل القرآن  - ١
  .٢٣٨: تفسري السعدي، ص - ٢
  ٥/٩وتفسري الطربي٦٩/ ٢فتح القدير  - ٣
  .٢/٧٠تفسري اخلازن  - ٤



 ٩٧ 

وهو منطلق يعترف به البشر أنفسهم، فصاحب امللك هو صاحب احلق يف التصرف 
  اهـ. )١(»ال شك يف اعتدائه يافيه واخلارج على هذا املبدأ البديهي معتد

  ترك احلكم مبا أنزل اهللا: املناط املكفر الثالث
ن ترك احلكم بغري ما أنزل اهللا فقد كفر ولو مل حيكم بشيء، فمجرد تعطيـل  فم

شرع اهللا كفر كتعطيل كل الدميقراطيات يف العامل اإلسالمي حلـد الـردة وحـد الزنـا     
  إخل...وحد السرقة وحد القذف

 الْكَـافرونَ  هـم  فَأُولَئـك  اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومنU: ]قال : اآلية األوىل
  .)املائدة( ] )٤٤(

  :سبب نزول هذه اآلية واآليات اليت قبلها هو تعطيل حد الرجم

فذكروا له  rإن اليهود جاؤوا إىل رسول اهللا : أنه قال tعبد اهللا بن عمر عن 
مـا جتـدون يف التـوراة يف شـأن     r :أن رجال منهم وامرأة زنيا، فقال هلم رسـول اهللا  

كذبتم، إن فيها الـرجم،  : نفضحهم وجيلدون، قال عبد اهللا بن سالم: فقالوا الرجم؟
فأتوا بالتوراة، فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعـدها،  

صـدق  : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قـالوا  tفقال له عبد اهللا بن سالم
فرمجـا، فرأيـت الرجـل حيـين علـى       rرسول اهللا  يا حممد فيها آية الرجم، فأمر ما

  . )٢(»املرأة يقيها احلجارة

الطربي و ورجح أن هذا هو سبب نزول هذه اآليات غري واحد من املفسرين ك 
  .)٤( والشنقيطي والشوكاين والنسفي والبغوي )٣(وابن العريب  ابن كثري

                                     
  .٢/٩٧٠القرآن  يف ظالل - ١
  )١٦٩٩(واللفظ له ومسلم ) ٦٨٤١(البخاري  - ٢
  ٢/١٢٢واحكام القرآن١/٥٩٨عمدة التفسري ألمحد شاكر  ٩١٠-٢/٩٠٨وتفسري ابن كثري ٤/٥٩٣تفسري الطربي - ٣
  .٢/٧٩وأضواء البيان٢/٤٣وفتح القدير١/٢٨٣وتفسريالنسفي  ٣٧٩تفسري البغوي ص  - ٤



 ٩٨ 

شـاملة لكـل مـن    اعلم أن هذه اآليات وإن نزلت يف سبب خاص فإـا  : أوال
  :ألمور هي )تعطيل حكم شرعي(ارتكب مثل هذا احملظور

  .]ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا[صيغة اآلية عامة ألا مصدرة مبن الشرطية  -أ

أبلغ صيغ العموم ال سـيما إذا كانـت شـرطا أو    " من"ولفظ «: قال ابن تيمية
  .)١(اهـ» استفهاما

من صـيغ العمـوم فيفيـد أن هـذا     " من"ولفظ «: وقال الشوكاين عند هذه اآلية
  اهـ» )٢(غري خمتص بطائفة معينة بل بكل من ويل احلكم

  :قال يف املراقي عند صيغ العموم

ــع   صـــــــيغه كـــــــل أو اجلميـــــ
ــا   ــن أي ومــ ــا ومــ ــن وحيثمــ   أيــ

  

ــروع      ــيت الفـ ــذي الـ ــال الـ ــد تـ   وقـ
  )٣(شـــرطا ووصـــال وســـؤاال أفهمـــا

  

العمـوم فإنـه يعـم    العموم الذي ورد على سبب إذا اقترن مبا يـدل علـى    -ب
ألن سبب  )٣٨املائدة ( ]أَيديهما فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِقI :]، كقوله )٤(إمجاعا

يدها واإلتيان بلفظ السـارق املـذكر يـدل علـى      rنزوهلا املخزومية اليت قطع النيب 
العموم، وعلى القول بأا نزلت يف الرجل الـذي سـرق رداء صـفوان بـن أميـة يف      

  : األنثى دليل على العموم أيضا، قال يف املراقي) السارقة(املسجد فاإلتيان بلفظ 

ــا    ــارن اخلطابـ ــث قـ ــرف حيـ   والعـ
  

ــبابا    ــبعض واألسـ ــمري الـ   )٥(ودع ضـ
  

  .فيها يدل على أا للعموم" من"ليت بني أيدينا وجود لفظ ويف اآلية ا

                                     
 ١٥/٨٢جمموع الفتاوى  - ١
  .٢/٤٢فتح القدير  - ٢
  .٢٥٢-١/٢٥٠ونثر الورود  ١/٥٢٦انظر نشر البنود  - ٣
  .١/٣١٠ونثر الورود  ٢٥٠: مذكرة الشنقيطي ص - ٤
  .١/٣٠٩ونثر الورود  ١/٦٥٠انظر نشر البنود  - ٥



 ٩٩ 

وكذا ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس أا يف اليهـود خاصـة   «: قال القامسي
قريظة والنضري ال ينايف تناوهلـا لغريهـم، ألن االعتبـار بعمـوم اللفـظ ال خبصـوص       

  .)١(اهـ. »وقعت يف معرض الشرط فتكون للعموم" من"السبب، وكلمة 

  : )٢(أن صورة سبب الرتول قطعية الدخول يف النص العام إمجاعا -ج

ومجهور أهل األصول على أن صورة السبب قطعيـة الـدخول   «: قال الشنقيطي
  .)٣(اهـ. »يف العام فال جيوز إخراجها منه مبخصص وهو التحقيق

  :وقال صاحب املراقي

  اجــــزم بإدخــــال ذوات الســــبب  
  

ــب     ــا تصـ ــام ظنـ ــن اإلمـ   )٤(وارو عـ
  

وصورة سبب الرتول يف هذه اآلية هي تعطيل حد الرجم فهي قطعية الـدخول  
  .] )٤٤( الْكَافرونَ هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومن[يف النص العام 

فكيف بالدميقراطية يف العامل اإلسالمي اليت مل تعطـل حـد الـرجم وحـده بـل      
  .ام الشرعيةعطلت كل احلدود بل كل األحك

ورود هذه اآلية يف اليهود ال مينع من انسحاب حكمها على من فعـل مثـل    -د
فعلهم عند أحد من سلف األمة، بل ورد عنهم ما يؤكد مشول احلكم للمسلمني، عـن  

ومـن مل حيكـم مبـا أنـزل اهللا     [أيب البحتري قال سأل رجل حذيفة عن هؤالء اآليات 
: قـال  ]فأولئـك هـم الفاسـقون   [، ]الظاملونفأولئك هم [، ]فأولئك هم الكافرون

فقيل ذلك يف بين إسرائيل قال نعم اإلخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت هلم كـل مـرة   
  اهـ)٥(»ولكم كل حلوة، كال واهللا لتسلكن طريقهم قدر الشراك

                                     
 ٣/٤٩٢ط دار الفكر، وحنوه يف البحر احمليط أليب حيان األندلسي  ٦/٢١٥حماسن التأويل  - ١
 .وغريمها ١/٢٨والسيوطي يف اإلتقان  ٢/٦١نقل اإلمجاع على ذلك الغزايل يف املستصفى  - ٢
 ٢٥٢: املذكرة ص - ٣
  .١/٣١٣ونثر الورود  ١/٦٦٩انظر نشر البنود  - ٤
  )١٢٠٣٥(تفسري الطربي - ٥



 ١٠٠ 

  . )١(نزلت يف اليهود وهي علينا واجبة:وقال احلسن البصري

ملرضاته أن الكفر الوارد يف هـذه اآليـة هـو    وفقين اهللا وإياك  ااعلم أخري: ثانيا
  :الكفر األكرب وذلك ألمور كثرية أمهها

وعلـي بـن أيب    tإمجاع الصحابة، إذ ثبت ذلك عـن عمـر بـن اخلطـاب     -١
ومل يعلـم هلـم خمـالف مـن      tوعبد اهللا بن عباس tوعبد اهللا بن مسعود tطالب

  .الصحابة

السحت أهو الرشـا  عن  tسألت ابن مسعود: روى الطربي عن مسروق قال
ال من مل حيكم مبا أنزل اهللا فهو كافر، ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فهـو  : يف احلكم، فقال

ظامل، ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فهو فاسق، ولكن السـحت يسـتعينك الرجـل علـى     
  .)٢(»املظلمة فتعينه عليها فيهدي لك اهلدية فتقبلها

لرشـوة يف احلكـم كفـر وهـي بـني      ا«: قـال  tوروى الطرباين عن ابن مسعود
  . )٣(»الناس سحت

 أرأيـت الرشـوة   tعمر بن اخلطاب قلت ل: وروى ابن املنذر عن مسروق قال
يف احلكم أمن السحت هي؟ قال ال ولكن كفر، إمنا السحت أن يكون للرجـل عنـد   
السلطان جاه ومرتلة ويكون لآلخر إىل السلطان حاجة فال يقضي لـه حاجتـه حـىت    

  .)٤(»هديةيهدي إليه 

: أنه سئل عن السـحت فقـال   tوأخرج عبد بن محيد عن علي بن أيب طالب
  .)٥(»ذلك الكفر: الرشا، فقيل له يف احلكم فقال

                                     
  )١٢٠٦٥(الطربي - ١
 ٦/٢٤٠تفسري الطربي  - ٢
 .ورجاله رجال الصحيح: ٤/٢٥٨امع  وقال اهليثمي يف) ٩١٠٠(الطرباين يف الكبري  - ٣
  .٦/١٤٠انظر روح املعاين لأللوسي  - ٤
  .٦/١٤٠وروح املعاين  ٢/٤٤انظر فتح القدير  - ٥



 ١٠١ 

فقد روى عنه احلاكم من طريق سفيان بن عيينة عـن هشـام    tوأما ابن عباس
 اللَّـه  أَنـزلَ  بِما يحكُم لَم ومن[: يف قوله tبن حجري عن طاووس عن ابن عباس

كفَأُولَئ مونَ هرليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا «: قال ] )٤٤( الْكَاف
كفـر   ] )٤٤( الْكَـافرونَ  هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومن[ينقل عن امللة 

  اهـ. )١(»دون كفر

  :وهذا ضعيف لعلتني

ومثله ال يقبل تفرده، وإمنا يصلح يف الشواهد  املكي تفرد به هشام بن حجري -أ
ضعيف احلـديث، وقـال ابـن    : هشام ليس بالقوي، وقال مكي: واملتابعات، قال أمحد

ضعيف جدا، وقال علي بن املديين قرأت علـى حيـىي بـن سـعيد حـدثنا ابـن       : معني
 أضرب علـى : حيىي بن سعيد خليق أن أدعه، قلت: جريج عن هشام بن حجري فقال

وضـعفه ابـن املـديين     وقال اآلجري عن أيب داود ضرب احلد مبكة، .نعم: حديثه؟ قال
يعين من أجـل املتابعـات، هلـذا    " يكتب حديثه"وقال أبو حامت . وابن عدي والعقيلي

  .)٢(روى له البخاري يف املتابعات حديثا واحدا ومسلم حديثني مقرونا بغريه

وهو عبـد اهللا بـن طـاووس فقـد      خمالفة هشام بن حجري من هو أوثق منه -ب
جاء من طريق وكيع عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عـن أبيـه عـن    

هـي بـه   : قـال  ]الْكَافرونَ هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومنt ]ابن عباس
والفرقة األخرية مدرجة مـن كـالم   . -وليس كفرا باهللا ومالئكته وكتبه ورسوله -كفر

  .ابن طاووس

فقد ثبت احلديث من طريق عبد الرزاق أخربنا معمر عن طـاووس عـن أبيـه    
 هـم  فَأُولَئـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِمـا  يحكُـم  لَـم  ومن[عن قوله  tسئل ابن عباس: قال

                                     
  .٢/٥٢١واملروزي يف تعظيم قدر الصالة  ٢/٣١٣احلاكم  - ١
  .٣٤-١١/٣٣وذيب التهذيب١٨٠-٣٠/١٧٩وذيب الكمال  ٧/٢٥٦٩انظر الكامل البن عدي  - ٢



 ١٠٢ 

هي به كفر، قال ابن طاووس وليس كمن كفر باهللا ومالئكته وكتبـه  : قال ]فرونَالْكَا
  .وسند احلديث صحيح. )١("هي كفر: "ويف رواية أخرى. ورسله

اهللا كفـر   هو أن احلكم بغري ما أنزل tوذا تعرف أن الثابت عن ابن عباس
  .روي عن الصحابة يف هذه املسألة أكرب وبذلك يوافق كل ما

  :ة اللغة العربية على أن هذا كفر أكرب وذلك يف عدة أموردالل -٢

  .جميء الكفر بلفظ االسم يف اآلية وهو دال على ثبوت الكفر ولزومه -أ

تصدير االسم باأللف والالم الذي يفيد الشمول واالستغراق دليل علـى   -ب
  .مبا يعين أنه الكفر األكرب ]الكافرون[حصول كمال املسمى 

... أولئـك [اب الشـرط يف صـورة مبتـدأ وخـرب معـرفتني      إتيان مجلـة جـو   -ج
  .]الكافرون

ويف ذلك مبالغة حصـر  " أولئك"يف املبتدأ " الكفر"وذلك يؤدي إىل حصر اخلرب 
معىن اخلرب يف املبتدأ، أي املبالغة يف حصول كمال الكفر ألولئك الذين مل حيكموا مبـا  

  . )٢(أنزل اهللا

زيادة يف الداللـة  ) أولئك" (اسم إشارة"الشرط جميء املبتدأ يف مجلة جواب  -د
  . )٣(باستحقاق الكفر) من مل حيكم(على املقصود من اختصاص املذكورين قبله 

) أولئـك (تقدمي املبتدأ على اخلرب يف مجلة جواب الشرط يفيد كون املبتـدأ   -هـ
  . )٤(وهو املطلوب بيانه كما يفيد زيادة ختصيص) الكافرون(متصفا باخلرب 

                                     
أال إن نصـر اهللا  : "وصـححه الشـيخ العلـوان يف كتابـه    . ٦/٢٥٦والطربي يف تفسـريه   ١/١٩١الرزاق يف تفسريه  عبد - ١

  .٩٦٨: وأبو أيوب الربقوي كما يف اجلامع ص ٩-٨: ص" قريب
 .١٠١انظر اإليضاح ص  - ٢
 .٤٧: انظر اإليضاح للقزويين ص - ٣
 .٥٨: انظر اإليضاح للقزويين ص - ٤



 ١٠٣ 

يفيـد  ) أولئك هم الكافرون(بني املبتدأ واخلرب ) هم(إدخال ضمري الفصل  -و
اختصــاص املبتــدأ بــاخلرب أي اختصــاص أولئــك الــذين مل حيكمــوا مبــا أنــزل اهللا  

  . )١(بالكفر

واخلالصة أن أسلوب هذه اآلية من جهة بنية ألفاظها وتركيبها بلـغ الغايـة يف   
  .قد بلغوا الغاية يف الكفرأن أولئك الذين مل حيكموا مبا أنزل اهللا 

أي لغة القرآن وهو أن الكفر مل يرد يف القـرآن إال مبـا   : داللة عرف الشرع -٣
عرف الشارع إذا أطلق الشرك إمنا يريـد بـه مـا    «: يعين الكفر األكرب قال ابن حجر

يقابل التوحيد وقد تكرر هذا اللفظ يف الكتاب واألحاديـث حيـث ال يـراد بـه إال     
  .)٢(اهـ. »ذلك

لـيس بـني   r :وفرق بني الكفر املعرف بالالم كما يف قوله «: وقال ابن تيمية
  .)٣(اهـ. »وبني كفر منكر يف اإلثبات العبد وبني الكفر أو الشرك إال ترك الصالة

وهذا الفرق يف السنة، فكل كفر فيها معرف فهو كفر أكرب، وغري املعرف حيتمل 
لقرائن، وأما القرآن فلفظ الكفر مل يـرد فيـه   أن يكون أكرب أو أصغر حبسب األدلة، وا

  .إال للكفر األكرب

وقيل املراد كفـر النعمـة وضـعف    «: وقال أبو حيان األندلسي يف البحر احمليط
  اهـ. »بأن الكفر إذا أطلق انصرف إىل الكفر يف الدين

  :للجنة الدائمة بالسعودية) ٥٢٢٦(ورد يف جواب فتوى و

 هـم  فَأُولَئـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِمـا  يحكُم لَم ومنI: ]أما نوع التكفري يف قوله «
  . »فهو كفر أكرب ]الْكَافرونَ

                                     
 .٥٧: انظر اإليضاح ص - ١
 ١/٦٥فتح الباري  - ٢
 ٦٩: اقتضاء الصراط املستقيم ص - ٣



 ١٠٤ 

  .)١(إفتاء عبد اهللا بن قعود وعبد اهللا بن غديان وعبد الرزاق عفيفي وعبد اهللا بن باز

وخالصة األمر أن أقوال الصحابة بـال خمـالف واللغـة العربيـة ولغـة القـرآن       
ذلك يدل مبا ال يدع جماال للشك أن الكفر يف هذه اآلية كفر أكرب  كل) عرف الشرع(

  .خمرج من امللة

 بيـنهم  شجر فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ لَا وربك فَلَا[: Uقال : اآلية الثانية
وا لَا ثُمجِدي يف فُِسهِما أَنجرا حمم تيوا قَضلِّمسيا ويملسالنساء( ] )٦٥( ت(.  

يقسم اهللا تعاىل بنفسه الكرمية املقدسة أنه ال يؤمن أحـد حـىت   «: قال ابن كثري
يف مجيع األمور، فما حكم به فهو احلق الذي جيب االنقياد له باطنا  rحيكم الرسول 

أي إذا حكموك  ]مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما[وظاهرا 
بـه وينقـادون لـه يف     تك يف بواطنهم فال جيدون يف أنفسهم حرجا ممـا حكمـ  يطيعو

الظاهر والبـاطن فيسـلمون بـذلك تسـليما كليـا مـن غـري ممانعـة وال مدافعـة وال          
  اهـ. )٢(»منازعة

التحكـيم وال جيـد    فال يثبت إميان لعبد حـىت يقـع منـه هـذا    «: وقال الشوكاين
اهللا وشـرعه تسـليما ال خيالطـه رد وال    ا قضى عليه ويسـلم حلكـم   احلرج يف صدره مم
  اهـ. )٣(»تشوبه خمالفة

أي فيما  ]فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم[«: وقال اخلازن
اختلفوا فيه من األمور وأشكل عليهم حكمه، وقيل فيما التبس عليهم يقال شـاجره  

يف  م إذا دخـل بعضـه  أصله التداخل واالختالط وشجر الكال ،يف األمر إذا نازعه فيه
يعـين ينقـادوا ألمـرك انقيـادا وال      ]ويسلموا تسليما[ -إىل قوله–... واختلط بعض

  اهـ. )٤(»يعارضونك يف شيء من أمرك وقيل معناه يسلموا ما تناعوا فيه حلكمك
                                     

  .٢/٩٣فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع الدرويش،  - ١
  .١/٥٢٠تفسري ابن كثري  - ٢
  .١/٤٨٤فتح القدير  - ٣
  .١/٤٦٣تفسري اخلازن  - ٤



 ١٠٥ 

أقسم اهللا تعاىل يف هذه اآلية الكرمية بنفسه الكرمية املقدسـة  «: وقال الشنقيطي
يف مجيع األمور، مث ينقاد ملا حكم به ظـاهرا   rأنه ال يؤمن أحد حىت حيكم رسول اهللا 

وباطنا ويسلمه تسليما كليا من غري ممانعة وال مدافعة وال منازعة وبني يف آية أخـرى  
 هذا التسليم الكلي واالنقياد التام ظاهرا وباطنا ملا حكـم  أن قول املؤمنني حمصور يف

 لـيحكُم  ورسـوله  اللَّـه  إِلَـى  دعوا إِذَا الْمؤمنِني قَولَ كَانَ إِنما[: Uوهي قوله  rبه 
مهنيقُولُوا أَنْ با ينعما سنأَطَعاهـ. )١(»]او  

وها هي ذي اآليات يف هذه السـور مـن   «: وقال أمحد حممد شاكر عند هذه اآلية
واضحة الداللة صـرحية اللفـظ ال حتتـاج إىل طـول     ) ٦٥(إىل آخر اآلية ) ٥٩(اآلية 

فيها بطاعته وطاعـة رسـوله وأويل    Iشرح وال حتتمل التالعب بالتأويل، يأمرنا اهللا 
تنازعنا يف شيء واختلفنـا أن نـرده إىل حكـم    األمر منا أي من املسلمني، ويأمرنا إذا 

إن كنـتم تؤمنـون بـاهللا واليـوم     [ويقول يف ذلك . اهللا يف كتابه وحكم رسوله يف سنته
إىل أن طاعته وطاعة رسوله يف شأن الناس كلهم وفيما يعـرض   Iفريشدنا  ]اآلخر

احلـافظ  هلم من قضايا وخالف ونزاع شرط يف اإلميان باهللا واليوم اآلخر، وكمـا قـال   
تدل على أن من مل يتحاكم يف حمل الرتاع إىل الكتـاب  «): ٤٧٠: ص(ابن كثري آنفا 

 Iمث يرينـا  » والسنة وال يرجع إليهما يف ذلك فيلس مؤمنا بـاهللا وال بـاليوم اآلخـر   
أن [ومبا أنزل إليه مث يريدون  rحكمه يف الذين يزعمون أم يؤمنون برسوله حممد 

فيحكم بأم منـافقون ألـم إذا    ]د أمروا أن يكفروا بهيتحاكموا إىل الطاغوت وق
  .)٢(»دعوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول صدوا عنه صدودا والنفاق شر أنواع الكفر

 ولَـا  الْـَآخرِ  بِـالْيومِ  ولَـا  بِاللَّـه  يؤمنـونَ  لَا الَّذين قَاتلُوا[ :I اآلية الثالثة قال
 حتـى  الْكتـاب  أُوتوا الَّذين من الْحق دين يدينونَ ولَا ورسولُه اللَّه حرم ما يحرمونَ
  .)التوبة( ] )٢٩( صاغرونَ وهم يد عن الْجِزيةَ يعطُوا

                                     
  .١/٢٦٢أضواء البيان  - ١
  .ط دار الوفاء ١/٤٧٣التفسري ألمحد شاكر عمدة  - ٢



 ١٠٦ 

نـص يف أفعالـه    ]وال حيرمون مـا حـرم اهللا ورسـوله   [وقوله «: قال ابن العريب
تأييدهم باملعجزات النازلة مرتلة قوله صدقتم أيهـا  اليت من أمهاا إرسال الرسل و

الرسل فإذا أنكر أحد الرسل أو كذم فيمـا خيـربون عنـه مـن التحليـل والتحـرمي       
  اهـ. )١(»واألوامر والندب فهو كافر

وهـذا   ]ال يـدينون ديـن احلـق   [كما تصفهم اآلية بـأم  ... «: قال سيد قطب
واضح مما سبق بيانه فليس بدين احلق أي اعتقاد بربوبية أحد مع اهللا كما أنـه لـيس   
بدين احلق التعامل بشريعة غري شريعة اهللا وتلقي األحكام مـن غـري اهللا والدينونـة    

  اهـ . )٢(»لسلطان غري سلطان اهللا

قيـل  يعـين اخلمـر واخلرتيـر و    ]وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله[«: قال اخلازن
  اهـ. )٣(»...معناه ال حيرمون ما حرم اهللا يف القرآن الكرمي وال ما حرم رسوله يف السنة

إميانـا صـحيحا    ]الذين ال يؤمنون بـاهللا وال بـاليوم اآلخـر   [«: وقال السعدي
فال يتبعون شـرعه يف   ]وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله[يصدقونه بأفعاهلم وأعماهلم 

  اهـ. )٤(»حترمي احملرمات

أي ال حيرمون مـا حـرم اهللا    ]وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله«: وقال الصابوين
يف كتابه وال رسوله يف سنته بل يأخـذون مبـا شـرعه هلـم األحبـار والرهبـان وهلـذا        

  اهـ. )٥(»يستحلون اخلمر واخلرتير وما شاهما

 أَمـرا  ورسـولُه  اللَّـه  قَضى إِذَا مؤمنة ولَا لمؤمنٍ كَانَ وما[ Iقال: اآلية الرابعة
 مبِينـا  ضـلَالًا  ضـلَّ  فَقَـد  ورسـولَه  اللَّـه  يعصِ ومن أَمرِهم من الْخيرةُ لَهم يكُونَ أَنْ
  .)األحزاب( ] )٣٦(

                                     
  .٢٠٠٥ط دار الفكر  ٢/٤٧٤أحكام القرآن البن العريب  - ١
  .٣/١٦٣٣يف ظالل القرآن  - ٢
  .٣/٦٤تفسري اخلازن  - ٣
  .٢٩٤: تفسري السعدي ص - ٤
  .٥/١٥صفوة التفاسري  - ٥



 ١٠٧ 

فهذه اآلية عامة يف مجيع األمور وذلك أنه إذا حكم اهللا ورسوله «: قال ابن كثري
 فَلَـا [: Iبشيء فليس ألحد خمالفته وال اختيار ألحد ههنا وال رأي وال قول كما قال 

كبرونَ لَا ونمؤى يتح وككِّمحا ييمف رجش مهنيب وا لَا ثُمجِدي يف  فُِسـهِمـا  أَنجرح 
ومن يعص [: وهلذا شدد يف خالف ذلك فقال ] )٦٥( تسليما ويسلِّموا قَضيت مما

 أَنْ أَمـرِه  عـن  يخـالفُونَ  الَّذين فَلْيحذَرِ[: كقوله ]اهللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا
مهيبصةٌ تنتف أَو مهيبصي ذَابع يماهـ.)١(»] )٦٣( أَل  

ومعىن اآلية أنه ال حيل ملؤمن باهللا إذا قضى اهللا أمرا أن خيتـار  «: وقال الشوكاين
من أمر نفسه ما شاء، بل جيب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه حتت ما قضاه اهللا 

  اهـ. )٢(»عليه واختاره له

أو ميتنع مما أمـر  واخلرية االختيار واملعىن أن يريد غري ما أراد اهللا «: وقال البغوي
أي أخطـأ خطـأ    ]ومن يعص اهللا ورسوله فقـد ضـل ضـالال مبينـا    [اهللا ورسوله به 

  اهـ. )٣(»..ظاهرا

أي أن يكـون هلـم رأي    ]أن يكون هلـم اخلـرية مـن أمـرهم    [«: وقال الصابوين
  اهـ. )٤(»واختيار بل عليهم االنقياد والتسليم

 أَولَـى  النبِـي [اخلرية مصدر مبعىن التخري وهذه ضـمن قولـه   «: وقال ابن عطية
نِنيمؤبِالْم نم فُِسهِمأَن[    وهذه اآلية تقوي مـن قولـهI :] ـكبرو  لُـقخـا  يـاءُ  مشي 
ارتخيا وكَانَ م مةُ لَهريتعـاىل   مث توعـد : إىل أن قـال ... أن مـا نافيـة ال مفعولـة    ]الْخ

وأخرب أن من يعص اهللا ورسوله فقد ضل، وهذا العصيان يعم الكفر فما دونه وكـل  
  اهـ. )٥(»عاص آخذ من الضالل بقدر معصيته

                                     
  .٣/٤٩١تفسري ابن كثري  - ١
  .٣/٤٩١فتح القدير  - ٢
  .٥/٢١٥تفسري اخلازن البغوي امش  - ٣
  .١٢/٦٢صفوة التفاسري  - ٤
  .١٥١٣: احملرر الوجيز، ص - ٥



 ١٠٨ 

 عمـا  أَهـواَءهم  تتبِـع  ولَـا  اللَّه أَنزلَ بِما بينهم فَاحكُمI ]قال: اآلية اخلامسة
اَءكج نم قكُلٍّ الْحا للْنعج كُمنةً معرا شاجهنم٤٨املائدة ( ]و(.  

أي آراءهـم الـيت اصـطلحوا عليهـا      ]وال تتبع أهواءهم[قوله «: قال ابن كثري
وال تتبع أهواءهم عما جاءك [: Iوتركوا بسببها ما أنزل اهللا على رسوله وهلذا قال 

ؤالء مـن اجلهلـة   أي تنصرف عن احلق الذي أمـرك اهللا بـه إىل أهـواء هـ     ]من احلق
  اهـ. )١(»واألشقياء

أي ال جتعـل اتبـاع    ]وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق[«: وقال السعدي
أهوائهم الفاسدة املعارضة للحق بدال عما جاءك من احلق فتستبدل الـذي هـو أدىن   

  اهـ . )٢(»بالذي هو خري

يعـين تنحـرف عـن     ]وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلـق [«: وقال اخلازن
لكـن املـراد    rاحلق الذي جاءك من عند اهللا متبعا أهواءهم وإن كان اخلطاب للنيب 

  اهـ. )٣(»مل يتبع أهواءهم قط rبه غريه ألنه 

لقد كمل هذا الـدين ومتـت بـه نعمـة اهللا علـى املسـلمني       «: وقال سيد قطب
لتعديل شـيء فيـه    ورضيه اهللا هلم منهج حياة للناس أمجعني، ومل يعد هناك من سبيل

أو تبديله وال لترك شيء من حكمه إىل حكم آخر وال شيء من شـريعته إىل شـريعة   
أخرى، وقد علم اهللا حني رضيه للناس أنه يسع الناس مجيعا وعلـم اهللا حـني رضـيه    
مرجعا أخريا أنه حيقق اخلري للناس مجيعا وأنه يسع حياة الناس مجيعا إىل يوم الدين، 

هـو إنكـار هلـذا املعلـوم مـن       -ودعك من العدول عنـه –املنهج  وأي تعديل يف هذا
إنـه مـن   : الدين بالضرورة خيرج صاحبه من هذا الدين ولو قال باللسان ألف مـرة 

  اهـ. )٤(»املسلمني

                                     
  .٢/٦٧تفسري ابن كثري  - ١
  .١٩٦: تفسري السعدي ص - ٢
  .٢/٥٠تفسري اخلازن  - ٣
  .٢/٩٠٢يف ظالل القرآن،  - ٤



 ١٠٩ 

  :املناط املكفر الرابع
  إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو خمالفته

ص بـاهللا تعـاىل، فلـه    إنه من املعلوم من الدين بالضرورة أن حق التشريع خـا 
الشـعب أو  (احلاكمية وحده، لكن الدميقراطية تنكر ذلك وتعطي هذا احلـق للبشـر   

  ).ممثليه

كما أنه من املعلوم من الدين بالضرورة حرمـة الربـا والزنـا واخلمـر والـردة      
  .وعري النساء وتربجهن واالستهزاء باهللا وآياته ورسله وشرعه

حتت شعار حريـة الـرأي والتعـبري وحريـة     ذلك مباح يف الدميقراطية  لكن كل
  ...االقتصاد، وحرية التفكري واحلرية الشخصية

كما أنه من املعلوم من الدين بالضرورة أن حد الـردة القتـل وأن حـد الـزاين     
احملصن الرجم وغري احملصن جلد مائة وتغريـب عـام، وحـد السـرقة القطـع وحـد       

  .القذف مثانون جلدة وحد اخلمر مثانون جلدة

ذلك تنكـر املعلـوم مـن    بـ  وغريه كثري ، وهـي  كن الدميقراطية تلغي كل ذلكل
  :الدين بالضرورة وختالفه، وذلك كفر إمجاعا، قال صاحب املراقي

ــا  ــد أمجعـ ــا قـ ــد مـ ــافر اجلاحـ   والكـ
ــديين  ــن الــ ــروري مــ ــن الضــ   عــ

  

ــا     ــد وقعــ ــه قــ ــا علمــ ــه ممــ   عليــ
  ومثلــــــه املشــــــهور يف القــــــوي

  

يعين أم كفروا إمجاعا جاحد احلكـم  « :وقال املؤلف عند شرحه هلذين البيتني
امع عليه املعلوم أي املقطوع كونه من الدين بالضرورة كوجوب الصـالة والصـوم   
والزكاة واحلج ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة وحترمي اخلمر والزنا ولو كان مندوبا 

  اهـ.)١(»أو جائزا كحلية البيع واإلجارة

                                     
  .٢/٤٣٩الشنقيطي  وانظر نثر الورود حملمد األمني. ٢/٢٤٥نشر البنود لسيدي عبد اهللا بن احلاج إبراهيم  - ١



 ١١٠ 

جاحد امع عليه املعلوم من الدين بالضرورة «: وقال السبكي يف مجع اجلوامع
  اهـ. )١(»كافر قطعا

أحـدها أن يكـون ذلـك امـع عليـه معلومـا مـن الـدين         «: الزركشي  وقال
بالضرورة كأركان اإلسالم، فهو كافر قطعا، وليس كفره من حيث إنه جممع عليه، بـل  

  .)٢(»rدق الرسول جلحده ما اشترك اخللق يف معرفته، وألنه صار خبالفه جاحدا لص

األول ما يشـترك اخلاصـة والعامـة فيـه كأعـداد      «: وقال بدر الدين الزركشي
الصلوات وركعاا واحلج والصيام وزماما وحتـرمي الزنـا واخلمـر والسـرقة فمـن      
اعتقد يف شيء من ذلك خالف ما انعقد عليه اإلمجاع فهـو كـافر ألنـه صـار خبالفـه      

ويكفـر  : وصـار كاجلاحـد لصـدقه، قـال إلكيـا      rجاحدا ملا قطع من دين الرسول 
  اهـ.)٣(»خمالفه من حيث إنه منقول عن الشرع قطعا فإنكاره كإنكار أصول الدين

واإلنسان مىت حلل احلرام امع عليه أو حـرم  «: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  اهـ. )٤(»احلالل امع عليه أو بدل الشرع امع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء

فمن ترك الشرع احملكم املرتل على حممد بـن عبـد اهللا خـامت    «: وقال ابن كثري
األنبياء وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة كفـر، فكيـف مبـن حتـاكم إىل الياسـا      

 الْجاهليـة  أَفَحكْـمI :] وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإمجاع املسـلمني قـال اهللا   
 لَـا  وربـك  فَلَـا [: Iوقال  ] )٥٠( يوقنونَ لقَومٍ حكْما اللَّه من أَحسن ومن يبغونَ
 قَضيت مما حرجا أَنفُِسهِم في يجِدوا لَا ثُم بينهم شجر فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ

  اهـ. )٥( ] )٦٥( تسليما ويسلِّموا

                                     
  .٢/٢٨٧الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع  - ١
  .٢/٢٧تشنيف املسامع شرح مجع اجلوامع  - ٢
  .٣/٥٦٦البحر احمليط  - ٣
  .٣/٢٦٧جمموع الفتاوى  - ٤
  .٦٢٤ضمن أحداث عام  ١٣/١١٩البداية والنهاية  - ٥



 ١١١ 

ألن إحـداث األحكـام ال خيلـو مـن أربعـة      «: بن حزم األندلسي قال أبو حممد
  :أوجه

إما إسقاط فرض الزم كإسقاط بعض الصالة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة 
  .أو بعض احلج أو بعض حد الزنا أو حد القذف أو إسقاط مجيع ذلك

  .وإما زيادة يف شيء منها، أو إحداث فرض جديد

  .رتير واخلمر وامليتةوإما إحالل حمرم كتحليل حلم اخل

  .وإما حترمي حملل كتحرمي حلم الكبش وما أشبه ذلك

وأي هذه الوجوه كان فالقائـل بـه كـافر مشـرك الحـق بـاليهود والنصـارى،        
والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة وال قبـول توبـة إن   

من بـدل  u :ه، وقد قال تاب، واستصفاء ماله لبيت مال املسلمني، ألنه مبدل لدين
  اهـ. )٢(ومن اهللا نعوذ من غضبة لباطل أدت إىل مثل هذه املهالك )١(»دينه فاقتلوه

ومثـل  «: وقال الشيخ حممد حامد الفقي معلقا على كالم ابن كثري يف كفر التتر
هذا وشر منه مـن اختـذ كـالم الفرجنـة قـوانني يتحـاكم إليهـا يف الـدماء والفـروج          

فهو بال شك  rمها على ما علم وتبني له من كتاب اهللا وسنة رسوله واألموال، ويقد
كافر مرتد إذا أصر عليها ومل يرجع إىل احلكم مبا أنزل اهللا وال ينفعه أي اسم تسـمى  

  اهـ. )٣(»به وال أي عمل من ظواهر أعمال الصالة والصيام وحنوها

كالزنـا والسـكر   وإباحة امـع علـى حترميـه    «: وقال األستاذ عبد القادر عودة
واستباحة إبطال احلدود وتعطيل أحكام الشريعة وشرع ما مل يأذن به اهللا إمنا هو كفر 

                                     
  .عن ابن عباس ٣٠١٧صحيح البخاري  - ١
  .٦/١١٠إحكام األحكام  - ٢
  .طبعة دار الفكر ٤٠٦: هامش فتح ايد ص - ٣



 ١١٢ 

وردة وأن اخلروج على احلاكم املسلم إذا ارتد واجب على املسـلمني، وأقـل درجـات    
  اهـ. )١(»اخلروج على أويل األمر عصيان أوامره ونواهيه املخالفة للشريعة

ويكفر من ادعى أن له احلق يف تشريع مـا مل  «: م ياسنيوقال الدكتور حممد نعي
يأذن به اهللا بسبب ما أويت من السلطان واحلكم، فيدعي أن له احلق يف حتليل احلـرام  
وحترمي احلالل، ومن ذلك وضع القوانني واألحكام اليت تبـيح الزنـا والربـا وكشـف     

كتـاب اهللا أو يف سـنة    العورات أو تغيري ما جعل اهللا هلـا مـن العقوبـات احملـددة يف    
أو تغيري املقادير الشـرعية يف الزكـاة واملواريـث والكفـارات والعبـادات       rرسوله 

  .وغريها مما قدره الشارع يف الكتاب والسنة

ويدخل يف الكفر من يؤمن ذه الطواغيت ويعترف هلا مبا ادعتـه مـن حقـوق    
 واجتنِبـوا  اللَّـه  اعبـدوا  أَن رسولًا أُمة كُلِّ في بعثْنا ولَقَدU :]قال اهللا األلوهية فقد 

الطَّاغُوت[ وقالU أيضا :]نفَم كْفُري  بِالطَّـاغُوت  نمـؤيو  بِاللَّـه  فَقَـد  ـكسمتاس 
ةورثْقَى بِالْعلَا الْو امصفا انلَه اللَّهو يعمس يملاهـ. )٢(»] )٢٥٦( ع  

بل هم يكفرون بالتشريع ولـو مل يرتكبـوا املعصـية    «: وقال الشيخ حممد قطب
بأنفسهم، فالذي يقول بلسانه أو بفعله إن اهللا أمر بقطع يد السارق ولكـنين أرى أن  

فقد كفـر   -وهو ما تفعله العلمانية اجلاهلية-العقوبة املناسبة للسارق هي السجن 
إن  -بلسانه أو بفعله–والذي يقول . السرقةبذلك، وإن مل يسرق بنفسه، ومل يفكر يف 

اهللا أمر برجم الزاين احملصن وجلد الزاين غري احملصن ولكنين أرى أنه ال عقوبة على 
أي إن مل تكـن الفتـاة قاصـرا ومل    –الزنا إن كان برضا الطرفني البالغني الراشـدين  

ني تكن شكوى من أحد الزوجني فإن كان هناك اغتصـاب أو اشـتكى أحـد الـزوج    
فقـد كفـر بـذلك وإن مل     -وهو ما تفعله العلمانية اجلاهليـة –فالعقوبة هي السجن 

يرتكب الفاحشة بنفسه ومل يفكر يف ارتكاا، وكذلك كل شرع مـن شـرع اهللا مـن    
اعتقد بأفضلية غريه عليه أو حىت مساواته معه فعدل عنه إىل غريه أو رضي بغـريه ومل  

                                     
  .٢/٢٣٢التشريع اجلنائي  - ١
  .١٠٤-١٠٢: حممد نعيم ياسني ص. د. كتاب اإلميان - ٢



 ١١٣ 

د خرج من دائرة اإلميان وإن صلى وصام وزعم أنـه  جياهده بيده أو بلسانه أو بقلبه فق
  اهـ. )١(»مسلم

  :وقال العالمة عبد العزيز بن باز

ويدخل ذلك أيضـا كـل مـن اعتقـد أنـه جيـوز احلكـم بغـري شـريعة اهللا يف          «
املعامالت واحلدود أو غريمها وإن مل يعتقد أن ذلك أفضل من حكـم الشـريعة ألنـه    

 إمجاعا، وكل من استباح ما حرم اهللا مما هو معلـوم  بذلك يكون قد استباح ما حرم اهللا
من الدين بالضرورة كالزنا واخلمر والربا واحلكم بغري شريعة اهللا فهو كافر بإمجـاع  

  .)٢(»املسلمني

فأميا طائفة امتنعـت مـن بعـض الصـلوات املفروضـات أو      «: وقال ابن تيمية
اخلمـر والزنـا وامليسـر أو عـن     الصيام أو احلج أو عن التزام حترمي الدماء واألموال و

نكاح ذوات احملارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب اجلزية علـى أهـل الكتـاب    
 –اليت ال عذر ألحد يف جحودهـا وتركهـا    -وغري ذلك من واجبات الدين وحمرماته

اليت يكفر اجلاحد لوجوا فإن الطائفة املمتنعة تقاتل عليهـا وإن كانـت مقـرة ـا     
  .)٣(اهـ» أعلم فيه خالفا بني العلماء وهذا ما ال

اإلسالم منهج للحياة كلها من اتبع كله فهو مـؤمن يف ديـن   «: وقال سيد قطب
اهللا ومن اتبع غريه ولو يف حكم واحد فقد رفض اإلميـان واعتـدى علـى ألوهيـة اهللا     
وخرج من دين اهللا مهما أعلن أنه حيترم العقيـدة وأنـه مسـلم فاتباعـه شـريعة غـري       

ة اهللا يكذب زعمه ويدمغه باخلروج من دين اهللا وهذه هي القضية الكلية الـيت  شريع
  .)٤(اهـ» تعنيها هذه النصوص القرآنية

                                     
  .٤٩٩-٤٩٨: مذاهب فكرية معاصرة، حملمد قطب، ص - ١
  ١٨-١٧: ص  ٧جملة البحوث اإلسالمية العدد  -٢
 . ٢٨/٣٠٥جمموع الفتاوي  -٣
 ٢/٩٧٢يف ظالل القرآن  -٤



 ١١٤ 

  )العلمانية(الالدينية : املناط املكفر اخلامس
مـذهب مـن   «: والالدينيـة أو العلمانيـة هـي   . وهي فصل الدين عـن الدولـة  

التأثري يف الدنيا فهو مذهب يعمـل  املذاهب الكفرية اليت ترمي إىل عزل الدين عن 
على قيادة الدنيا يف مجيع النواحي السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة واألخالقيـة     

  .)١(»والقانونية وغريها بعيدا عن أوامر الدين ونواهيه

إن الدميقراطية مذهب من املذاهب الفكرية اليت ترمي إىل هـزل الـدين عـن    «
اسية فالدميقراطية إذن هي التعبري السياسـي أو الوجـه   التأثري يف مجيع النواحي السي

ــن        ــادي ع ــبري اقتص ــة تع ــتراكية والرأمسالي ــا أن االش ــة، كم ــي للعلماني السياس
  .)٢(»العلمانية

 مـن  الْكتابِ في فَرطْنا ما[ Iامل لكل جوانب احلياة، قال إن اإلسالم دين ش
 الْيـومI ] وقـال ) اإلسـراء ( ] )١٢( تفْصـيلًا  فَصـلْناه  شيٍء وكُلَّ[: Uوقال ]شيٍء

لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَاما الْإِسين٣املائدة ( ]د(.  

  .واآليات يف هذا اال كثرية

لنا ولقد كان الكفار يدركون مشولية اإلسالم بله املسلمني فعن سلمان قال قال 
املشركون إين أرى صاحبكم يعلمكم حىت يعلمكم اخلراءة فقال أجـل إنـه انـا أن    

ال «: يستنجي أحدنا بيمينـه أو يسـتقبل القبلـة وـى عـن الـروث والعظـام وقـال        
  .)٣(»يستنجي أحدكم بدون ثالثة أحجار

مـذهب كفـري قـدمي بقـدم اجلاهليـة      ) العلمانيـة (إن فصل الدين عن الدولة 
 مـا  نترك أَنْ تأْمرك أَصلَاتك شعيب يا قَالُوا[: Uيب ينادون به قال اهم قوم شعفه

                                     
 .٨: العلمانية ومثارها اخلبيثة ص -١
  ٤٠: حقيقة الدميقراطية ص -٢
  واللفظ له) ٢٦٢(مسلم  - ٣



 ١١٥ 

دبعا يناؤَآب لَ أَنْ أَوفْعي نا فنالوا أَمـاءُ  مشن  ـكإِن  ـتلَأَن  ـيملالْح  ـيدش٨٧( الر( [ 
  .)هود(

وهـذا هـو   إميان جبزء من اإلسالم والكفر بأجزاء كثرية ) العلمانية(إن الالدينية 
 يتخـذُوا  أَنْ ويرِيدونَ بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ نؤمن ويقُولُونَ[: Iالكفر احلقيقي، قال 

نيب كبِيلًا ذَل١٥٠( س (كأُولَئ مونَ هرا الْكَافقح[ )النساء(.  

 ذَلك يفْعلُ من جزاُء فَما بِبعضٍ وتكْفُرونَ الْكتابِ بِبعضِ أَفَتؤمنونَ[ :Iقالو
كُمنإِلَّا م يزي خف اةيا الْحينالد مويو ةاميونَ  الْقدـرإِلَـى  ي  ـدـذَابِ  أَشـا  الْعمو  اللَّـه 
  .)البقرة( ] )٨٥( تعملُونَ عما بِغافلٍ

والقرآن مملوء بأحكام وقواعد جلية يف املسائل «: وقال العالمة أمحد حممد شاكر
املدنيـة والتجاريــة وأحكــام احلـرب والســلم وأحكــام القتـال والغنــائم واألســرى    
وبنصوص صرحية يف احلدود والقصاص فمن زعم أنه دين عبادة فقد أنكر كـل هـذا   

ص كائنا من كان ألوهية كائنـة مـا كانـت أن    وأعظم على اهللا الفرية وظن أن لشخ
تنسخ ما أوجب اهللا من طاعته و العمل بأحكامه وما قال هذا مسلم قط وال يقولـه،  
ومن قال هذا فقد خرج عن اإلسالم مجلة ورفضه كلـه وإن صـام وصـلى وزعـم أنـه      

  .)١(»مسلم

إن هذا الفصل مؤامرة بالـدين للقضـاء   «: وقال شيخ اإلسالم مصطفى صربي
ليه ولقد كان يف كل بدعة أحدثها العصريون املتفرجون يف الـبالد اإلسـالمية كيـد    ع

للدين وحماولة للخروج عليه، ولكن كيدهم يف فصله عن السياسة أدهى وأشـد مـن   
كل كيد، فهو ثورة حكومية على دين الشعب يف حني أن العـادة أن تكـون الثـورات    

حكـام  أل –أي مـن احلكومـة    –من الشعب على احلكومة وشق عصا الطاعـة منـها   

                                     
  .٨٩: الكتاب والسنة جيب أن يكونا مصدرا للقانون يف مصر ص -١



 ١١٦ 

وهو أقصـر   –إىل أن قال  –اإلسالم، بل ارتداد عنه من احلكومة أوال ومن األمة ثانيا 
  .)١(»طريق إىل الكفر

ويصل هؤالء يف حرم لتطبيـق الشـريعة   «: ويقول األستاذ عبد احلليم عويس
هداهم اهللا  –حد اخليانة العظمى ألممهم وللحقيقة اردة وذلك حني يزعم بعضهم 

أن الشريعة جمموعة وصايا أخالقيـة وهـم ـذا يلغـون مئـات اآليـات القرآنيـة         –
املتعلقة باألحكام واليت قدرها اإلمام الغزايل وابن العريب خبمسمائة آية وقـد نازعـه   
ابن دقيق العبد يف هذا التقدير وقال إن مقـدار آيـات األحكـام ال تنحصـر يف هـذا      

تالق القرائح واألذهان وما يفتحه اهللا من وجـوه االسـتنباط   العدد بل هو خيتلف باخ
  .)٢(»حىت من اآليات الواردة يف القصص واألمثال

بل إن العلماين الذي يرفض مبدأ حتكـيم الشـريعة   «: وقال الشيخ القرضاوي
من األساس ليس له من اإلسالم إال امسه وهو مرتـد عـن اإلسـالم بـيقني، جيـب أن      

شبهة وتقام عليه احلجة وإال حكم القضاء عليه بـالردة وجـرده   يستتاب وتزاح عنه ال
وفرق بينه وبني زوجته وولده " اجلنسية اإلسالمية"من انتمائه لإلسالم أو سحبت منه 

  .)٣(اهـ» وجرت عليه أحكام املرتدين املارقني يف احلياة وبعد الوفاة

لـدين عـن   التصدي لفصل الدين عن الدولة أو ا«: وقال الشيخ بكر أبو زيد
السياسة بإبطاله والبيان للناس جهارا بأن السياسـة عصـب الـدين وال ميكـن لـه      

فصل الدين عـن  "القيام واالنتشار وحفظ بيضته إال بقوة تدين به، وإن الدعوة اآلمثة 
  .)٤(اهـ» ..يف حقيقتها عزل للدين عن احلياة ووأد للناس وهم أحياء" السياسة

يف القرآن أحكام كثرية ليست من التوحيد «: ويقول الشيخ حممد خضر حسني
وال من العبادات كأحكام البيع والربا والرهن والـدين واإلشـهاد وأحكـام الـزواج     

                                     
  ٤/٢٨١موقف العقل والعلم ملصطفى صرب ي  -١
 ٦٥: كتاب تطبيق الشريعة اإلسالمية لعويس ص-٢
 ٧٤-٧٣: للقرضاوي ص اإلسالم والعلمانية  -٣
  .٧٢: حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية لبكر أبو زيد ص -٤



 ١١٧ 

ن والظهـار واحلجـر علـى األيتـام والوصـايا واملواريـث وأحكـام        اوالطالق واللعـ 
حملصنات وجزاء السـعي يف  القصاص والدية وقطع يد السارق وجلد الزاين وقاذف ا

وهذا يدل على أن من يـدعو إىل فصـل   .. بل يف القرآن آيات حربية .. األرض فسادا
الدين عن السياسة إمنا تصور دينا آخر ومساه اإلسالم وفصل الدين عن الدولة هـدم  

  .)١(اهـ» ملعظم الدين وال يقدم عليه املسلمون إال بعد أن يكونوا غري مسلمني

إن الـدين احلـق ال ميكـن ابتـداء أن يكـون عقيـدة       «: مد قطبوقال الشيخ حم
هو مقتضـى العقيـدة    -يف دين اهللا احلق –ة يعمفصولة عن الشريعة فااللتزام بالشر

حبيث ال تكون الشهادة  eذاا، مقتضى شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا 
االلتزام مبا جاء مـن عنـد اهللا   صحيحة وقائمة إن مل تؤد عند صاحبها هذا املعىن وهو 

 فَلَـا [والتحاكم إىل شريعة اهللا ورفـض التحـاكم إىل أي شـريعة سـوى شـريعة اهللا      
كبرونَ لَا ونمؤى يتح وككِّمحا ييمف رجش مهنيب وا لَا ثُمجِدي يف  فُِسـهِمـا  أَنجرح 
فإذا كان هذا أمر اهللا ورسـوله  : -إىل أن قال -] )٦٥( تسليما ويسلِّموا قَضيت مما

ال ديـن يف  "فأىن يقول قائل إن اإلسالم ميكـن أن يلتقـي مـع العلمانيـة الـيت تقـول       
أو .. ه بالـدين  قتصـاد ال عالقـة لـ   أو تقـول إن اال !!" السياسة وال سياسة يف الـدين؟ 

  .)٢(اهـ» تفصل بني حكم الدين وبني أي شيء يف حياة اإلنسان

 لَـا  حتـى  وقَـاتلُوهم [فإن اهللا يقول يف القرآن «: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
والدين هو الطاعـة فـإذا كـان بعـض الـدين هللا       ]للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ

 أَيهـا  يـا [: Iوبعضه لغري اهللا وجب القتال حىت يكون الدين كله هللا وهلذا قال اهللا 
ينوا الَّذنقُوا َآمات وا اللَّهذَرا وم  ـيقب  ـنـا  مبإِنْ الر  مـتكُن  نِنيمـؤفَـإِنْ ) ٢٧٨( م  لَـم 
وهذه اآلية نزلت يف أهل الطائف ملا دخلـوا   ]ورسوله اللَّه من بِحربٍ فَأْذَنوا تفْعلُوا

يف اإلسالم والتزموا الصالة والصيام لكن امتنعـوا عـن تـرك الربـا فـبني اهللا أـم       
حماربون له ولرسوله إذا مل ينتهوا عن الربا والربا هو آخـر مـا حرمـه اهللا وهـو مـال      

                                     
  .٢٢: انظر حتكيم الشريعة ودعاوي اخلصوم ص -١
  .٤٩٩-٤٩٦: مذاهب فكرية معاصرة ص -٢



 ١١٨ 

يـف مبـن   يؤخذ برضا صاحبه فإذا كان هؤالء حماربني هللا ورسوله جيـب جهـادهم فك  
  .)١(اهـ» !!يترك كثريا من شرائع اإلسالم أو أكثرها كالتتار؟

من هذه الشبهات استصعاب بعض الناس إطالق لفظ «: سفر احلوايل. وقال د
الكفر أو اجلاهلية على من أطلقها اهللا تعاىل عليه من األنظمـة واألوضـاع واألفـراد    

ال تنكـر وجـود اهللا وال    –طيـة  السيما العلمانيـة الدميقرا  –ة أن هذه األنظمة عبذري
متانع يف إقامة شعائر التعبد وبعـض أفـراد األنظمـة العلمانيـة يتلفظـون بالشـهادة       
ويقيمون الشعائر من صالة وصيام وحج وصدقة وحيترمون رجال الدين واملؤسسات 

فكيــف نستسـيغ القــول بــأن العلمانيـة نظــام جـاهلي وأن املــؤمنني ــا    .. الدينيـة 
  .ن؟يوجاهل

يلوكون هذه الشبهة ال يعرفون معىن ال إلـه إال اهللا   نالواضح جدا أن الذيومن 
وال مدلول اإلسالم وهذا على فرض حسن الظن م وهو ما ال جيـوز يف حـق كـثري    

  .)٢(اهـ» من املثقفني الذين يتعللون ذه العلل

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الـدين إىل البشـرية   «: وقال سيد قطب
عبادة العباد وإىل جور األديان ونكصـت عـن ال   إله إال اهللا فقد ارتدت البشرية لال ب

إله إال اهللا وإن ظل فريق منها يردد على املآذن ال إلـه إال اهللا دون أن يـدرك مـدلوهلا    
ودون أن يرى هذا املدلول وهو يرددها ودون أن يرفض شرعية احلاكمية اليت يـدعيها  

سـواء ادعوهـا كـأفرا د أو كتشـكيالت      –وهـي مرادفـة األلوهيـة     –العباد أنفسهم 
تشريعية أو كشعوب، فاألفراد كالتشكيالت كالشعوب ليست آهلة فليس هلا إذن حق 

إال أن البشرية عادت إىل اجلاهليـة وارتـدت عـن ال إلـه إال اهللا فأعطـت      .. احلاكمية
  .)٣(اهـ» ..الوالءب هأللوهية ومل تعد توحد اهللا وختلصهلؤالء العباد خصائص ا

                                     
  ٢٨/٥٤٤جمموع الفتاوي  -١
  هـ١٤٠٢طباعة جامعة أم القرى  ٦٨٧: العلمانية لسفر احلوايل ص -٢
  .٢/١٠٧٥الظالل  -٣



 ١١٩ 

  مواالة الكفار: املناط املكفر السادس
إن عقيدة الوالء والرباء هي أساس الدين اإلسـالمي الـذي يضـمن االرتبـاط     

ن احلصـني  ناحية أخرى فهو احلصـ من الوثيق للَبِنات الصرح اإلسالمي من ناحية و
 eأنه  tالذي حيمي اإلسالم من هجمات أعدائه لذلك جاء يف حديث ابن مسعود

  .)١(من أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد استكمل اإلميان: قال

من أحب أن جيد طعم اإلميان فليحـب املـرء ال   : قال eأنه  tوعن أيب هريرة
  .)٢(حيبه إال هللا

 والَّذين ورسولُه اللَّه وليكُم إِنما[: Iوقد بني اهللا تعاىل من جتب مواالته فقال
 اللَّـه  يتـولَّ  ومـن ) ٥٥( راكعـونَ  وهـم  الزكَـاةَ  ويؤتونَ الصلَاةَ يقيمونَ الَّذين َآمنوا

ولَهسرو ينالَّذوا ونفَإِنَّ َآم بزح اللَّه مونَ هبالاملائدة( ] )٥٦( الْغ(.  

  :فالذي جتب مواالته ثالثة

  .وتقدست أمساؤهاهللا جل جالله  .١

 .eرسوله  .٢

 .نيمجيع املؤمن .٣

  .وحصر اآلية املواالة يف هؤالء تدل على أن حكم غريهم املعاداة والرباءة منهم

هكذا على وجـه القصـر الـذي ال يـدع جمـاال      «: قال سيد قطب عن هذه اآلية
للتحمل أو التأول وال يترك فرصة لتمييع احلركة اإلسالمية أو متييع التصور ومل يكن 

هـي مسـألة    –كمـا قلنـا    –ألن املسألة يف صـميمها  !! بد من أن يكون األمر كذلك
الـوالء هللا خالصـا والثقـة بـه مطلقـة      العقيدة ومسألة احلركة ذه العقيدة وليكـون  

                                     
 )١٧٢٨(وصححه ووافقه الذهيب وحسنه األلباين يف الصحيحة  ٢/٤٨٠واحلاكم  ٥٠: أبو داوود الطيالسي ص -١
  ).٣٨٠(والضياء وصححه السيوطي واأللباين يف الصحيحة  ٤/٢٢٠أبو داوود  -٢



 ١٢٠ 

وليكون األمر أمر مفاضلة بني الصـف املسـلم وسـائر    " الدين"وليكون اإلسالم هو 
الصفوف اليت ال تتخـذ اإلسـالم دينـا وال جتعـل اإلسـالم منـهجا للحيـاة، ولتكـون         
للحركة اإلسالمية جديتها ونظامها فال يكون الوالء فيها لغـري قيـادة واحـدة ورايـة     

ة وال يكون التناصر إال بني العصبة املؤمنة ألنه تناصر يف املنـهج املسـتمد مـن    واحد
  .العقيدة

ولكن حىت ال يكون اإلسالم جمرد عنوان أو جمرد راية وشعار أو جمرد كلمة تقال 
فـإن  ! باللسان، أو جمرد نسب ينتقل بالوراثة، أو جمرد وصف يلحق القاطنني يف مكان

الذين يقيمون الصالة ويوتون [: لرئيسية للذين آمنواالسياق يذكر بعض السمات ا
  .)١(اهـ» ]الزكاة وهم راكعون

  أخي يف اهللا؛

إن الدميقراطية تقوم على أساس تكريس الوالء لزعامة املأل احلاكمـة بغـري مـا    
للمـواطنني كفـارا   و –مبعناه الضيق الذي حدده املستعمر  – والوالء للوطن أنزل اهللا

  .كانوا أو مسلمني

أن مـن مل يفـرق بـني    : "جاء يف فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبني املسلمني إال بالوطن وجعل أحكامهم واحـدة  

  .)٢("فهو كافر

على أساس مواالة الغرب الكافر والصهيونية العامليـة  تقوم بل إن الدميقراطية 
  ...وبا والدول الشيوعية كالروس والصنيوالنصرانية الصليبية يف أور

مني فقـد  لمواالة هؤالء بالتحالف معهم ونصرم يف حروم حـىت ضـد املسـ   
شارك يف احلرب الصليبية ضد العراق وأفغانسـتان الكـثري مـن الـدول اإلسـالمية      

  .الدميقراطية بل كلها
                                     

  .٩٢٠-٢يف ظالل القرآن  -١
 ١/١٤٥) ٦٣١٠(السؤال الثالث يف الفتوى رقم  -٢



 ١٢١ 

  أخي يف اهللا؛

تـوالهم بأنـه    نعلى م الة الكفار أشد النهي وحكملقد ى اهللا تعاىل عن موا
  .ن صام وصلى وزعم أنه مسلمصار كافرا مثلهم وإ

 يفْعـلْ  ومـن  الْمـؤمنِني  دون مـن  أَولياَء الْكَافرِين الْمؤمنونَ يتخذ لَا[: Iقال 
كذَل سفَلَي نم ي اللَّهٍء فيقُوا أَنْ إِلَّا شتت مهنقَاةً مت كُمذِّرحيو اللَّه هفْسإِلَى نو  اللَّـه 

ريصآل عمران( ] )٢٨( الْم(.  

من اختذ الكفار أعوانا وأنصـارا وظهـورا ويـواليهم    «: قال ابن جرير الطربي
ويظاهرهم على املسلمني فليس من اهللا يف شيء أي قد برئ مـن اهللا وبـرئ اهللا منـه    

نـوا يف  أي إال أن تكو ]ال أن تتقوا منـهم تقـاة  إ[بارتداده عن دينه ودخوله يف الكفر 
إلـيهم   واكم فتظهروا هلـم الواليـة بألسـنتكم وتضـمر    سلطام فتخافوا على أنفس

» تعينوهم على مسـلم بفعـل  ال العداوة وال تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر و
  .)١(اهـ

املـؤمنني أن يوالـوا الكـافرين وأن     ـى اهللا عبـاده  «: احلـافظ ابـن كـثري   وقال 
: Iيتخذوهم أولياء يسرون إليهم باملودة من دون املؤمنني مث توعد على ذلـك فقـال   

أي ومن يرتكب ي اهللا يف هذا فقد بـرئ   ]ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء[
  .)٢(اهـ» اهللا منه

ن ى اهللا املـؤمنني  واملعىن ال جيعل املؤمن واليته ملن هو غري مؤم«: وقال اخلازن
واحملبة يف اهللا والبغض يف ،أن يوالوا الكافرين أو يالطفوهم لقرابة بينهم أو معاشرة 

يعين مواالة الكفار مـن   ]ومن يفعل ذلك[اهللا باب عظيم وأصل من أصول اإلميان 

                                     
  .٣/٢٢٨سري الطربي تف -١
 .١/٣٥٨تفسري ابن كثري  -٢



 ١٢٢ 

 ]فليس من اهللا يف شيء[دهم وحيبهم انقل األخبار إليهم وإظهار عورة املسلمني ويو
  .)١( اهـ» من دين اهللا يف شيء وقيل معناه فليس من والية اهللا يف شيء أي فليس

 ]فليس مـن اهللا يف شـيء  [التويل  ]ومن يفعل ذلك[«: وقال العالمة السعدي
  .)٢( اهـ» ]منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن[: أي هو بريء من اهللا واهللا بريء منه كقوله

يف نصره علـى   عموم يف أن املؤمن ال يتخذ الكافر وليا هذا«: وقال ابن العريب
 أَلَّـا [: Iيعين من غريكم وسواكم كمـا قـال   )من دونكم (يف أمانة وال بطانة عدوه 
 tأبا موسى األشـعري  tوقد ى عمر بن اخلطاب  ] )٢( وكيلًا دونِي من تتخذُوا

  .)٣( اهـ» عن ذمي كان استكتبه باليمن وأمره بعزله

 بعضـهم  أَوليـاءَ  والنصـارى  الْيهـود  تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا[: Iقال و
 ] )٥١( الظَّـالمني  الْقَوم يهدي لَا اللَّه إِنَّ منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن بعضٍ أَولياُء

  .)املائدة(

 ]فإنه منـهم [من توىل اليهود والنصارى دون املؤمنني «: قال ابن جرير الطربي
من أهـل دينـهم وملتـهم فإنـه ال     فإن من توالهم ونصرهم على املؤمنني فهو : يقول

ليه راضٍ وإذا رضيه ورضـي دينـه فقـد    عيتوىل متول أحدا إال وهو به وبدينه وما هو 
  .)٤( اهـ» عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه

املراد مـن النـهي عـن اختـاذهم أوليـاء أن يعـاملوا معاملـة        «: وقال الشوكاين
أي  ]ومن يتوهلم منكم فإنه منهم[: إىل قوله.. األولياء يف املصادقة واملعاشرة واملناصرة

فإنه من مجلتهم ويف عدادهم وهو وعيد شديد فإن املعصية املوجبة للكفر قـد بلغـت   
  .)٥( اهـ» ايةغ إىل غاية ليس وراءها

                                     
  ١/٢٨٢تفسري اخلازن  -١
 ١٠٤: تفسري الكرمي املنان ص -٢
  ١/٣٥١أحكام القرآ ن  -٣
  ٦/٢٢٧تفسري الطرب ي  -٤
 .٢/٥٠فتح القدير  -٥



 ١٢٣ 

شـرط وجوابـه أي ألنـه قـد      ]ومن يتوهلم منكم فإنـه منـهم  [«: وقال القرطيب
خالف اهللا تعاىل ورسوله كما خالفوا ووجبت معاداته كما وجبت معادام ووجبت 

مث هـذا  «: -وقال قبل ذلك -»هلم فصار منهم أي من أصحامله النار كما وجبت 
  .)١( »ملواالةاحلكم باق إىل يوم القيامة من قطع ا

يعين ومن يتول اليهود والنصارى دون املؤمنني فينصـرهم علـى   «: وقال اخلازن
املؤمنني فهو من أهل دينهم وملتهم ألنه ال يتوىل موىل أحدا إال وهو راضٍ به وبدينـه  
وإذا رضيه ورضي دينه صار منهم وهذا تعليم من اهللا تعاىل وتشديد عظيم يف جمانبـة  

  .)٢( اهـ» كل من خالف دين اإلسالماليهود والنصارى و

فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنـه ال  «: وقال سيد قطب
يتوالهم إال من هو منهم والفرد الذي يتوالهم من الصف املسـلم خيلـع نفسـه مـن     

وينضم إىل الصـف اآلخـر ألن   " اإلسالم"الصف وخيلع عن نفسه صفة هذا الصف 
وكان ظاملا لنفسـه   ]ومن يتوهلم منكم فإنه منهم[لطبيعية الواقعية هذه هي النتيجة ا

وبسبب من ظلمـه هـذا يدخلـه اهللا يف زمـرة اليهـود      .. ولدين اهللا وجلماعة املسلمني
إن [إىل الصف املسـلم   هوالنصارى الذين أعطاهم والءه وال يهديه إىل احلق وال يرد

يرا عنيفا للجماعة املسـلمة يف املدينـة   لقد كان هذا حتذ ]اهللا ال يهدي القوم الظاملني
ولكنه حتذير ليس مبالغا فيه، فهو عنيف نعم، ولكنه ميثل احلقيقة الواقعة فمـا ميكـن   

مث يبقى له إسالمه  –وبعضهم أولياء بعض  –أن مينح املسلم والءه لليهود والنصارى 
والـذين آمنـوا،   وإميانه، ويبقى له عضويته يف الصف املسلم، الذي يتوىل اهللا ورسـوله  

  .فهذا مفرق طريق

ميع جسم املسلم يف املفاصلة الكاملة بينه وبني كل مـن ينتـهج   توما ميكن أن ي
غري منهج اإلسالم وبينه وبني كل من يرفع راية غري راية اإلسالم مث يكـون يف وسـعه   
بعد ذلك أن يعمل عمال ذا قيمة يف احلركة اإلسالمية الضخمة اليت تسـتهدف إقامـة   

                                     
  ٦/٢٤١تفسري القرطيب  -١
 .       ٢/٥٢لباب التأويل يف معاين الترتيل للخازن  -٢



 ١٢٤ 

علـى تصـور    دكل األنظمة األخـرى ويعتمـ  عن واقعي يف األرض فريد خيتلف  نظام
  .)١( اهـ» متفرد كذلك من كل التصورات األخرى

 أَوليـاءَ  اتخـذُوهم  مـا  إِلَيه أُنزِلَ وما والنبِي بِاللَّه يؤمنونَ كَانوا ولَوI :]وقال 
نلَكا وريكَث مهنقُونَ ماملائدة( ] )٨١( فَاس(.  

ولو كانوا يؤمنون بـاهللا والـنيب ومـا أنـزل إليـه مـا ختـذوهم        [«: قال ابن كثري
أي لو آمنوا حق اإلميان باهللا والرسول والقرآن ملا ارتكبـوا مـا ارتكبـوه مـن      ]أولياء

ريا ولكـن كـث  [مواالة الكافرين يف الباطن ومعاداة املؤمنني باهللا والنيب وما أنزل إليه 
أي خـارجون عـن طاعـة اهللا ورسـوله خمـالفون آليـات اهللا ووحيـه         ]منهم فاسقون

  .)٢( اهـ» وترتيله

 ]وما أنـزل إليـه  [أي نبيهم  ]ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب[«: وقال الشوكاين
رسـل  ألن اهللا سبحانه ورسـوله امل  ]أولياء[أي املشركني  ]ما اختذوهم[من الكتاب 

أي  ]ريا منـهم فاسـقون  ولكـن كـث  [قد وهم عن ذلـك  إليهم وكتابه املرتل عليهم 
  .)٣( اهـ» وبكتابه eخارجون عن والية اهللا وعن اإلميان به وبرسوله 

فدل على أن اإلميان املذكور ينفي اختاذهم أولياء ويضـاده وال  «: وقال ابن تيمية
ى أن من اختذهم أولياء ما فعل اإلميان ذلك علدل جيتمع اإلميان واختاذهم يف القلب و

  .)٤( اهـ» الواجب من اإلميان باهللا والنيب وما أنزل إليه

 اللَّـه  حـاد  مـن  يـوادونَ  الْـَآخرِ  والْيـومِ  بِاللَّـه  يؤمنونَ قَوما تجِد لَا[: Iوقال 
ولَهسرو لَووا وكَان ماَءهَآب أَو  مـاَءهنأَب أَو  مهانـوإِخ أَو  مهتـريشع  ـكأُولَئ  ـبـي  كَتف 
انَ قُلُوبِهِمادلة ( ]الْإِمي٢٢ا(.  

                                     
  ٩١٢-٢/٩١١يف ظالل القرآن  -١
 ٢/٩٤٢تفسري ابن كثري  -٢
 ٢/٦٦فتح القد ير  -٣
  .١٨-٧/١٧جمموع الفتاوي  -٤



 ١٢٥ 

أخرب أن إميان املؤمنني يفسد مبواالة الكفار وأن من كان مؤمنـا ال  «: قال البغوي
  .)١( اهـ» يوايل من كفر وإن كان من عشريته

يومن باهللا تعـاىل حـق اإلميـان     نفت هذه اآلية أن يوجد من«: وقال ابن عطية
يكون بينهما من اللطف : ويلتزم شعبه على الكمال يواد كافرا أو منافقا، ومعىن يواد

  .)٢( اهـ» حبيث يود كل واحد منهما صاحبه

ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخـر يـوادون مـن حـاد اهللا     [«: قال الشوكاين
أو لكل من يصلح له أي حيبون ويوالون من عادى  eاخلطاب لرسول اهللا  ]ورسوله

أي  ]ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخـوام أو عشـريم  [.. اماهللا ورسوله وشاقه
فإن اإلميان يزجر عن ذلـك ومينـع منـه    . ولو كان احملادون هللا ورسوله آباء املوادين إخل

  .)٣( اهـ »وة واألخوة والعشريةبنورعايته أقوى من رعاية األبوة وال

ة وحمبـة الكفـرة   ملفسرون غرض اآلية النهي عن مصادققال ا«: وقال الصابوين
  .)٤( اهـ» ..وارمني ولكنها جاءت بصورة إخبارية مبالغة يف النهي والتحذير

  :وأما األحاديث

إذا أنزل اهللا بقوم عـذابا أصـاب العـذاب    : قال eأنه  tوعن ابن عمر -١
  .)٥(أعماهلممن كان فيهم مث بعثوا على 

ويستفاد من هذا مشروعية اهلرب مـن الكفـار ومـن الظلمـة     «: قال ابن حجر
نـهم ومل يـرض   ، هـذا إذا مل يع ألن اإلقامة معهـم مـن اإللقـاء بـالنفس إىل التهلكـة     

  .)٦(اهـ» بأفعاهلم فإن أعان أو رضي فهو منهم

                                     
  .١٦٦-٢/١٦٥هامش تفسري اخلازن  -١
  .١٨٣٧: احملرر الوجيز ص  -٢
  ٥/١٩٣فتح القدير  -٣
  ١٨/١٦صفوة الصفوة  -٤
  )٧١٠٨(البخاري  - ٥
 ١٣/٦١فتح الباري  - ٦



 ١٢٦ 

ال يـزال الـدين ظـاهرا مـا عجـل      : قال eعن النيب  tعن أيب هريرة  -٢
  .)١(الناس الفطر ألن اليهود والنصارى يؤخرون

وهذا نص يف أن ظهور الدين حاصل بتعجيل الفطـر ألجـل   «: قال ابن تيمية
خمالفتـهم سـببا لظهـور الـدين فإمنـا املقصـود        تخمالفة اليهود والنصارى، وإذا كان

بإرسال الرسل أن يظهر دين اهللا على الدين كله فيكون نفـس خمالفتـهم مـن أكـرب     
  .)٢( اهـ» صد البعثةمقا

ال تـدخلوا مسـاكن   : ملـا مـر بـاحلجر    eقال قال رسول اهللا tعن عمر  -٣
  .)٣(الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكني أن يصيبكم مثل ما أصام

فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفـار يف  «: قال ابن تيمية
إىل  –املكان الذي حل م فيه العذاب فكيف مبشاركتهم يف األعمال اليت يعملوا 

  :أن قال

إمـا   ل املسـلمني السـابقني إمـا كفـر و    افإن مجيع ما يعملونه مما ليس من أعم
أن خيـاف أن جيـر    مـا مظنة للكفر واملعصية وإمعصية وإما شعار كفر أو معصية وإما 

نازع يف مجيع هذا ولئن نازع فيه فال ميكنه أن ينـازع يف  يإىل معصية وما أحسب أحدا 
أن املخالفة فيه أقرب إىل املخالفة يف الكفر واملعصية وأن حصـول هـذه املصـلحة يف    

  .)٤( اهـ» األعمال أقرب من حصوهلا يف املكان

   )٥(من تشبه بقوم فهو منهمe  :قال رسول اهللا قال  tعن ابن عمر -٤

                                     
 .وصححه على شرط مسلم ١/٤٣١واحلاكم  )١٦٩٨(وابن ماجة ) ٢٣٥٣(أبو داود  - ١
  .١/٢٠٩اقتضاء الصراط املستقيم  -٢
  )٢٩٨٠(ومسلم ) ٣٣٨٨(البخاري  - ٣
 .٢٦٨-١/٢٦٧املرجع السابق  -٤
 .وقواه ابن تيمية وابن حجر والسيوطي واأللباين ٢/٥٠وأمحد ) ٤٠٣١(أبو داوود  - ٥



 ١٢٧ 

وهذا احلـديث أقـل أحوالـه أن يقتضـي حتـرمي      «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 منكُم يتولَّهم ومن[: التشبه م وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه م كما يف قوله

هفَإِن مهن١( اهـ» ]م(.  

ال تقوم الساعة حىت تأخذ أمىت بأخذ : قال eعن النيب  tعن أيب هريرة -٥
: فقيل يا رسول اهللا كفـارس والـروم؟ فقـال    القرون قبلها شربا بشرب وذراعا بذراع

ومن الناس إال أولئك)٢(.  

لتتبعن سنن من كان قـبلكم  : قال eعن النيب  tعن أيب سعيد اخلدري -٦
: قالوا يـا رسـول اهللا   ضب تبعتموهم شربا بشرب وذراعا ذراعا حىت لو دخلوا حجر

  .)٣(فمن؟: اليهود والنصارى؟ قال

وحيتمل أن يكون اجلواب اختلف حبسب املقـام فحيـث قـال    ..«: قال ابن حجر
باحلكم بني الناس وسياسة الرعية وحيث قيل تتعلق ن هناك قرينة االفرس والروم ك

  .)٤(»ت أصوهلا وفروعهالليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانا

فعلم أن مشاة هذه األمة اليهود والنصارى وفـارس والـروم   «: قال ابن تيمية
  .)٥(اهـ» مما ذمه اهللا ورسوله وهو املطلوب

  :ومن صور مواالة الكفار املكفرة طاعة الكفار •

إن الدميقراطية دين الغرب الكافر يفرضه على املسلمني بالترغيب والترهيـب  
  .السالح أخرىبقوة وتارة 

                                     
  .١/٢٧٠اقتضاء الصراط املستقيم  -١
 واللفظ له )٧٣١٩(البخاري  - ٢
 )٢٦٢٩(واللفظ له ومسلم ) ٧٣٢٠(البخاري  - ٣
  .٣/٣٢٧٣فتح الباري  -٤
 .١/١٧٠االقتضاء  -٥



 ١٢٨ 

يف " غالطـة سـراي  "فقد قال جورج بوش يف الكلمـة الـيت ألقاهـا يف جامعـة     
ــال ٢٩/٠٦/٢٠٠٤إســتنبول  ــاروا  : ق ــى ســكان العــامل اإلســالمي أن خيت جيــب عل
  .الدميقراطية

فاملسارعون إىل الدميقراطية إمنا يستجيبون هلذه الدعوات ويطيعون هذه األوامـر  
  الكفار وأخرب بأا كفر يف آيات كثرية، مع أن اهللا تعاىل ى عن طاعة

 أَعقَـابِكُم  علَى يردوكُم كَفَروا الَّذين تطيعوا إِنْ َآمنوا الَّذين أَيها يا[: Iقال  
آل ( ] )١٥٠( الناصـرِين  خيـر  وهـو  مولَـاكُم  اللَّـه  بـلِ ) ١٤٩( خاسرِين فَتنقَلبوا
  .)عمران

أي خيرجوكم من ديـن اإلسـالم إىل    ]يردوكم على أعقابكم[«: الشوكاينقال 
إضـراب   ]بـل اهللا مـوليكم  [: أي ترجعوا مغبونني، قوله ]فتنقلوا خاسرين[الكفر 

األوىل أي إن تطيعوا الكافرين خيـذلوكم وال ينصـرونكم بـل اهللا     عن مفهوم اجلملة
  .)١(اهـ» ناصركم ال غريه

اهللا للمؤمنني أن يطيعوا الكافرين مـن املنـافقني   هذا ي من «: وقال السعدي
واملشركني فإم إن أطاعوهم مل يريدوا هلم إال الشر وهم قصدهم ردهـم إىل الكفـر   

  .)٢(اهـ» الذي عاقبته اخليبة واخلسران

وقد وقع املسلمون يف هذه العصـور األخـرية   «: وقال أمحد شاكر عند هذه اآلية
فيما اهم اهللا مـن طاعتـه الـذين كفـروا فأسـلموا إىل الكفـار عقـوهلم وألبـام         

عيـة  ربالدهم، وصاروا يف كثري مـن األقطـار    –بعض األحيان  -وأسلموا إليهم يف 
ألعداء لإلسالم واملسلمني ووضعوا يف تباعا لدول هي ألد اأو من احلاكمني لكافرينل

أعناقهم ربقة الطاعة هلم مبا هو من حق الدول من طاعة احملكوم للحاكم، بـل قاتـل   
إخوام املسلمني يف دول  –ناس ينتسبون لإلسالم من رعايا الدول العدوة لإلسالم 

                                     
 ١/٣٨٨فتح القدير  - ١ 
  ١١٩: ص: تفسري السعدي - ٢



 ١٢٩ 

يـدينون   كانت إسالمية إذ ذاك مث عم البالء فظهر حكام يف كثري من البالد اإلسالمية
فـيهم   وا الرعيـة مـن املسـلمني وبثـوا    قال وروحا وعقيدة، واستذلبالطاعة للكفار ع

عداوة اإلسالم بالتدريج حىت كادوا يـردوهم علـى أعقـام خاسـرين ومـا أولئـك       
  .)١(اهـ» باملسلمني فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .)الفرقان( ] )٥٢( كَبِريا اجِهاد بِه وجاهدهم الْكَافرِين تطعِ فَلَا[ :Iوقال 

 فُرطًـا  أَمـره  وكَـانَ  هـواه  واتبـع  ذكْرِنـا  عن قَلْبه أَغْفَلْنا من تطع ولَا[: Iوقال
  .واآليات يف هذا اال كثرية. )الكهف( ] )٢٨(

  :تنبيه

اختـاذ   :ة الكفار فيها وعن طاعتهم فيهـا  ن مشاعمن أعظم األمور اليت ينا 
  .بعضهم بعضا مشرعني حيللون وحيرمون

 ابـن  والْمِسـيح  اللَّـه  دون مـن  أَربابـا  ورهبـانهم  أَحبـارهم  اتخذُوا[: Iقال 
ميروفسره النيب  ]مe لعدي بن حامتt  مبأ أحلوا هلم احلرام فأطاعوهم وحرموا

  .)٢(عليهم احلالل فاتبعوهم

اتباع عوائـد الكفـار   : املبحث السادس«: حممد بن جعفر الكتاينقال العالمة 
ين تلـك القـوانني   عومن مجلتها أ: إىل قوله.. والتمذهب مبذاهبهم والعمل بقوانينهم

احلكم يف القضايا النازلة بني اخللق بغري ما حكم به فيها امللك احلق بـل بضـوابط   
ن وال نزل ا ملك من مالئكـة  عقلية وسياسات كفرية وآراء مل يأت ا شرع وال دي
ة اإلميـان ممـن اسـترتله وأغـواه     فإله العاملني، وإمنا هي أحكام خمتلفة وافقهم فيها ضع

الشيطان حاولوا ا تبديل الشرع املطاع وحتويل ما له من األوضاع وإظهار عـزم  

                                     
  ١/٣٧٥عمدة التفسري  -١
 .٨١-٨٠/ ١٥وتفسري الطربي  ٣٠٩٥والترمذي  ٤/٣٧٨أمحد  -٢



 ١٣٠ 

وترويج كفرهم وشركهم وكلمتـهم والكتـاب والسـنة مملـوآن بالتحـذير مـن هـذا        
   عنه والوعيد عليه والتفريع والتوبيخ ملن يفعله أو مييل بقلبه إليهوالتنفري

أخذ يف الدين بقوانينـهم وأحكـامهم   نتمذهب مبذاهبهم ونوكيف أيتها األمة  
دىن ميل إليها ونساعد يف زمن مـن األزمـان عليهـا واحلـق تعـاىل يقـول يف       أيل منأو 

 والْيـومِ  بِاللَّه تؤمنونَ كُنتم إِنْ والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِنْ[: كتابه
 لَـا  ثُـم  بيـنهم  شـجر  فيمـا  يحكِّموك حتى يؤمنونَ لَا وربك فَلَا[: إىل قوله ]الَْآخرِ
 وأَن[: ويقـول  ] )٦٥( تسـليما  واويسـلِّم  قَضـيت  ممـا  حرجـا  أَنفُِسهِم في يجِدوا
كُماح مهنيا بلَ بِمزأَن لَا اللَّهو بِعتت ماَءهوأَه مهذَراحأَنْ و  ـوكنفْتي  ـنـضِ  ععـا  بم 
 حكْمـا  اللَّـه  مـن  أَحسن ومن يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْم[: إىل قوله ]إِلَيك اللَّه أَنزلَ
 الْكَـافرونَ  هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومن[: ويقول ] )٥٠( يوقنونَ لقَومٍ

 الْفَاسـقُونَ  هـم  فَأُولَئك[: مث قال ] )٤٥( الظَّالمونَ هم فَأُولَئك[: مث قال ] )٤٤(
)٤٧( [.  

فكل من مل حيكم مبـا جـاء مـن عنـد اهللا ورسـوله      : قال الطرطوشي يف سراجه 
  .)١(اهـ» كملت فيه هذه األوصاف الثالثة الكفر والظلم والفسق

ة وهو من أعظمهـا شـرا   النوع الثاين من املشا«: وقال العالمة محود التوجيري
العتيـاض عنـها   ها عاقبة ما ابتلي به كثريون من اطراح األحكـام الشـرعية وا  ئوأسو

حبكم الطاغوت من القوانني والنظامات اإلفرجنية أو الشبيهة باإلفرجنية املخالف كل 
 اللَّـه  من أَحسن ومن يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْمI :]منها للشريعة احملمدية وقال قال 

 لَـم  ما الدينِ من لَهم شرعوا شركَاُء لَهم أَم[: Iوقال  ] )٥٠( يوقنونَ لقَومٍ حكْما
 أَلـيم  عـذَاب  لَهـم  الظَّـالمني  وإِنَّ بيـنهم  لَقُضـي  الْفَصـلِ  كَلمةُ ولَولَا اللَّه بِه يأْذَنْ

)٢١([.  

                                     
 ١٤٠٩املغرب  –طبعة مكتبة بدر بالرباط  ١٩٤-١٩١: نصيحة أهل اإلسالم ص -١



 ١٣١ 

وقد احنرف عن الدين بسبب هـذه املشـاة فئـام مـن النـاس فمسـتقل مـن         
ألمر بكثري منهم إىل الردة واخلروج من دين اإلسالم بالكلية ومستكثر وآل ا فاالحنرا

رضني عن أحكـام  وما أكثر املع: إىل أن قال.. عظيمول وال قوة إال باهللا العلي الحفال 
هل زماننا وال سيما أهل األمصار الذين غلبت عليهم احلرية أالشريعة احملمدية من 

مـن الكتـاب واحلكمـة     eحممـد   اإلفرجنية وهان لديهم ما أنـزل اهللا علـى رسـوله   
فاعتاضوا عن التحاكم إليها بالتحاكم إىل القوانني والسياسات والنظامات اليت مـا  
أنزل اهللا ا من سلطان وإمنا هي متلقاة عن الـدول الكـافرة بـاهللا ورسـوله أو ممـن      

به م وحيذو حذوهم من الطواغيت الـذين ينتسـبون علـى اإلسـالم وهـم عنـه       تشي
  .)١(اهـ» مبعزل

فمن كان من هذه األمة مواليا للكفار مـن املشـركني أو أهـل    «: قال ابن تيمية
الكتاب ببعض أنواع املواالة وحنوها مثل إتيانه أهل الباطل واتبـاعهم يف شـيء مـن    

وذلـك مثـل    ؛مقاهلم وفعاهلم الباطل كان له من الذم والعقاب والنفاق حبسب ذلـك 
ومـن تـوىل أمـوام أو أحيـاءهم باحملبـة      : أن قالإىل .. متابعتهم يف آرائهم وأعماهلم
ب أن هـذه الطوائـف وإن كـان    وال ريـ : إىل أن قـال .. والتعظيم واملوافقة فهم منـهم 

اهرا فإن كثريا من الداخلني يف اإلسالم حىت من املشهورين بالعلم والعبادة كفرها ظ
  ،واإلمارة قد دخل يف كثري من كفرهم

 ه مـن القواعـد وحنـو ذلـك وهـؤالء كثـروا يف       مهم يرى حتكيم مـا قـررو  ظْوع
بالباطـل الـذين كـان عليـه      –الذي جاءت به الرسـل   –املستأخرين ولبسوا احلق 

واهللا تعاىل حيب متييز اخلبيث من الطيـب واحلـق مـن الباطـل، فيعـرف أن       أعداؤهم
  .)٢(اهـ» هؤالء األصناف منافقون أو فيهم نفاق وإن كانوا مع املسلمني

مـا ذكـره علمـاء اإلسـالم مـن املتقـدمني واألئمـة املتبـوعني         «: يةقال ابن تيم
وأصحام يف تعليل النهي عن أشياء مبخالفة الكفار أو خمالفة النصـارى أو خمالفـة   
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حد له أدىن نظر يف الفقه إال وقد كثر من أن ميكن استقصاؤه وما من أاألعاجم وهو أ
علما ضـروريا باتفـاق األئمـة     بلغه من ذلك طائفة وهذا بعد التأمل والنظر يورث

  .)١(اهـ» معلى النهي عن موافقة الكفار واألعاجم واألمر مبخالفته
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  :المبحث الثاني
  األمة على الديمقراطية ومفكري ردود أكابر علماء

لقد تصدى علماؤنا الصادعون باحلق جلاهلية الدميقراطيـة الـيت غـزت الـبالد     
  .تك أستارهااإلسالمية بالرد عليها وكشف أسرارها وه

  :وإليك أمثلة من هؤالء العلماء األفذاذ

جاء يف فتوى كوكبة من العلماء من بينهم حمـدث العصـر حممـد ناصـر      ٢-١
  :الدين األلباين والعالمة مقبل بن هادي الوادعي اليمين ما نصه

حكم الشعب نفسه بنفسه، وأن الشعب : الدميقراطية عند واضعيها ومعتنقيها«
يعا، وهي ذا االعتبار مناقضة للشريعة اإلسالمية والعقيدة، قال مصدر السلطات مج

I :]إِن كْمإِلَّا الْح لَّه[: وقال ]ل ـنمو  لَـم  كُـمحـا  يلَ  بِمـزأَن  اللَّـه  ـكفَأُولَئ  ـمه 
 ]بيـنهم  شـجر  فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ لَا وربك فَلَا[: وقال ] )٤٤( الْكَافرونَ

وألن الدميقراطيـة نظـام طـاغوت وقـد      ] )٢٦( أَحدا حكْمه في يشرِك ولَا[: وقال
 فَقَـد  بِاللَّـه  ويـؤمن  بِالطَّـاغُوت  يكْفُـر  فَمـنI :] أمرنا أن نكفر بالطـاغوت قـال   

كسمتاس ةورثْقَى بِالْعلَا الْو امصفا انلَه  اللَّـهو  يعـمس  ـيملوقـال   ] )٢٥٦( عI :
]لَقَدا وثْنعي بكُلِّ ف ةولًا أُمسر وا أَندباع وا اللَّهنِبتاجو [: وقال ]الطَّاغُوت أَلَـم  ـرت 
 للَّـذين  ويقُولُـونَ  والطَّـاغُوت  بِالْجِبـت  يؤمنونَ الْكتابِ من نصيبا أُوتوا الَّذين إِلَى

  .] )٥١( سبِيلًا َآمنوا الَّذين من أَهدى هؤلَاِء كَفَروا

فالدميقراطية واإلسالم نقيضان ال جيتمعان، إما اإلميان باهللا واحلكم مبا أنزل اهللا، 
  .وإما اإلميان بالطاغوت واحلكم به وكل ما خالف شرع اهللا فهو طاغوت

أن جيعلها من الشورى اإلسالمية ألن الشورى فيما ال نـص  وال عربة مبن حياول 
فيه وألهل احلل والعقد من أهـل الـدين والـورع والدميقراطيـة خبـالف ذلـك كمـا        

  ».... سبق



 ١٣٤ 

  :-إىل أن قال-

واالنتخابات السياسية بالطريقـة الدميقراطيـة حـرام أيضـا ال جتـوز ألنـه ال       «
ملـن يسـتحق الواليـة العامـة أو     يشترط يف املنتخب والناخـب الصـفات الشـرعية    

اخلاصة فهي ذه الطريقة تؤدي إىل أن يتوىل حكم املسلمني مـن ال جيـوز توليتـه وال    
التشـريعي   استشارته، وألن املقصود باملنتخـب أن يكـون عضـوا يف جملـس النـواب     

ال حتتكم إىل كتاب اهللا وسنة رسوله وإمنا تتحاكم إىل األكثرية فهـي   واالس النيابية
جمالس طاغوتية ال جيوز االعتـراف ـا فضـال عـن أن يسـعى املسـلم إىل إنشـائها        

  ويتعاون يف إجيادها، وهي حتارب شرع اهللا،

  .وألا طريقة غربية من صنع اليهود والنصارى وال جيوز شرعا التشبه م 

ل إنه مل يثبت يف الشرع طريقة معينة يف اختيار احلاكم فمن مث فال مانع ومن يق
االنتخابات يقال له لـيس صـحيحا أنـه مل يثبـت ذلـك يف الشـرع، فمـا فعلـه         من 

الصحابة من كيفيات االختيار للحاكم فكلها طرق شرعية، وأمـا طريقـة األحـزاب    
السياسية فيكفي يف املنع منها أنه ال يوضع هلا ضوابط وتؤدي إىل تولية غـري املسـلم،   

  اهـ. )١(»وليس أحد من الفقهاء يقول بذلك

قال العالمة حممد شـاكر الشـريف يف كتابـه الـذي ألفـه يف الـرد علـى        و -٣
  :ما نصه" حقيقة الدميقراطية"الدميقراطية ومساه 

ويف نظام حكم الطاغوت يكون األمر كله والنهي كله والتشريع كله لغري اهللا «
I    تعاىل، أو يكون بعض األمر والنهي والتشريع هللا وبعضه اآلخر لغـري اهللا، سـواء

هذا الغـري فـردا أو مجاعـة أو شـعبا أو أمـة، ومـن هنـا يتـبني أن نظـام احلكـم           كان 
الدميقراطي ما هو إال صورة من صور نظام حكم الطاغوت، ومن املعلوم املشهور أنـه  
ال يستقيم إميان عبد وال يصح له إسالم إال بأن يكفر بالطـاغوت وذلـك أن اإلميـان    

الرضا به ضدان ال جيتمعان أبدا وقـد قـال   باهللا واإلميان بالطاغوت أو قبول حكمه و
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 يكْفُـر  فَمـن [: تعاىل مبينا وجوب الكفر بالطاغوت إىل جانب وجوب اإلميان بـاهللا 
بِالطَّاغُوت نمؤيو بِاللَّه فَقَد كسمتاس ةورثْقَى بِالْع٢٥٦البقرة ( ]الْو.(  

الذين يزعمون اإلميـان وهـم يف نفـس الوقـت يريـدون      على  وقال تعاىل رادا
 أَنهـم  يزعمـونَ  الَّـذين  إِلَـى  تر أَلَم[: التحاكم إىل الطاغوت ومبينا لكذب دعواهم

 وقَـد  الطَّـاغُوت  إِلَـى  يتحاكَموا أَنْ يرِيدونَ قَبلك من أُنزِلَ وما إِلَيك أُنزِلَ بِما َآمنوا
واأُموا أَنْ ركْفُري بِه رِيديطَانُ ويأَنْ الش ملَّهضلَالًا يا ضيدعالنساء( ] )٦٠( ب(.  

وهنا يتضح أيضا وجـوب الكفـر بالنظـام الـدميقراطي ويتـبني كـذب الـذين        
وهم يف نفس الوقـت يعلنـون إميـام     rيزعمون اإلميان باهللا ومبا أنزل إىل الرسول 

  .بالنظام الدميقراطي أو قبوهلم له أو الرضا عنه

ال جيتمعان يف حق شـخص واحـد   " دميقراطي"ولفظ " مسلم"ولذلك فإن لفظ 
أبدا وإمنا يقبل أو يستسيغ اجتماع هذين الوصفني املتناقضني يف حق شخص واحـد  

م علـى توحيـد اهللا اخلـالص ونفـي     أولئك الذين جيهلون حقيقة دين اإلسالم القـائ 
الشريك، أو أولئك الذين جيهلون حقيقة الدميقراطية مبا اشتملت عليـه مـن الكفـر    

  .)١(»العظيم والشرك باهللا الواحد القهار

املنظومـة الدميقراطيـة علـى    «: العالمة الشيخ أبو قتادة عمر بن حممود قال -٤
اهللا وهـذه املنظومـة املنبعثـة مـن     اختالف صورها تقوم على إسناد حق السيادة لغـري  

العقيدة العلمانية اليت ترى أن الناس أحـرارا يف إصـدار التشـريعات الـيت يروـا      
تناسب عقوهلم ومعطيات حيام، وقد أفرزت العلمانية يف الدول املرتـدة يف بالدنـا   
قانونا أوجب سلوك هذا الطريق فالشق السياسي من العقيـدة العلمانيـة يفـرض    

وسلوك املنهج الدميقراطي الذي يـرى إسـناد حـق السـيادة للشـعب ومعـىن       اعتقاد 
السيادة يف املفهوم الدميقراطي هو نفس معىن السيادة يف الدين اإلسالمي حيث يقول 

                                     
  .هـ١٤١٢: طبعة دار الوطن ٢٠-١٩: حقيقة الدميقراطية ص - ١
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هلـا احلـق يف   " ال سلطة فوقها"دهاقنة القانون الوضعي أن السيادة سلطة عليا مطلقة 
  .ها، وتقييم األفعال بتحليلها وحترميهاتقييم األشياء واألفعال ، بتحسينها وتقبيح

واملنظومة العلمانية هي اليت أعطت الربملان حق إصـدار التشـريعات فأركـان    
احلكم الدميقراطي هي نفس أركان احلكم الشرعي أي احلاكم واحملكوم عليه واحملكوم 

) كونه احلاكم األصـلي (فيه، ونفس احلكم، واحلاكم هو السلطة اليت فوضت الشعب 
إصدار القوانني فحني يصـدر قانونـا مـن الربملـان أو جملـس النـواب أو جملـس         يف

الشعب فإنه يكتسب قوته بكونه صادرا عن السيد احلاكم فهو حكم شـعيب برملـاين   
  .)١(اهـ» دميقراطي علماين أي هو يف دين اهللا تعاىل حكم غري شرعي طاغويت

شركية وقـد علـم القاصـي    اعلم أن راية الدميقراطية راية كفرية «: وقال أيضا
والداين أن اإلسالم والدميقراطية دينان خمتلفان فأمـا اإلسـالم فهـو حكـم اهللا لعبـاده      
والدميقراطية حكم البشر بعضهم لبعض واعلم أن حماولة البعض مسـاواة اإلسـالم   
بالدميقراطية هي حماولة الزنادقة الذين يريـدون أن يبـدلوا ديـن اهللا موافقـة ألهـواء      

إنه وإن التقت الدميقراطيـة واإلسـالم يف حـق اختيـار األمـة حلكامهـا، فـإن        البشر ف
اإلسالم يكفر من خري الناس يف أحكامهم؛ إذ جيب على الناس أن حيكموا باإلسـالم  
وأن يكون األئمة مسلمني، أما الدميقراطية فهي جتعل للناس حق اختيـار أحكـامهم   

وحقيقتـها، فمـن جعـل اإلسـالم     وتشريعام وهذا هو لب الدميقراطيـة وجوهرهـا   
كالدميقراطية فحاله حال من سوى بـني اإلسـالم و اليهوديـة جبـامع أن كـال منـهما       

ويقران بوجوب خضوع الناس لسياسـة األنبيـاء وامتثـاهلم     uيعترف بنبوة موسى 
 كَـالْمجرِمني  الْمسـلمني  أَفَنجعـلُ [ألمر النيب املرسل وشتان بني اإلسالم واليهودية 

إذا تبني لنا هذا فـإن مـن قاتـل حتـت هـذه       ] )٣٦( تحكُمونَ كَيف لَكُم ما) ٣٥(
» الراية فإنه كافر مشرك ويقاتل مقاتلة املشركني بعد إقامـة احلجـة الرسـالية عليـه    

  .)٢(اهـ
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 ١٣٧ 

مناط احلكم علـى الدميقراطيـة   «: وقال العالمة عبد القادر بن عبد العزيز -٥
السيادة فيها للشعب مبا تعنيه السـيادة مـن كوـا سـلطة عليـا ال تعتـرف        هو كون

بسلطة أعلى منها، فهي تستمد سلطنتها من ذاا دون قيد من شيء، فتفعل ما تشـاء  
 واللَّـهI :] وتشرع ما تريد دون مراجعة أحد هلا وهذه هي صفة اهللا تعاىل كما قـال  

كُمحلَا ي قِّبعم هكْمحل[ )وقال  )٤١رعد الI :]َّإِن اللَّه كُمحـا  يم  رِيـد١( ي( [ 
  .)احلج( ] )١٤( يرِيد ما يفْعلُ اللَّه إِنَّ[: Iوقال  )املائدة(

وخنلص من هذا إىل أن الدميقراطية ختلع صفة األلوهية علـى اإلنسـان مبنحهـا    
له يف حق التشـريع   ايكإياه احلق املطلق يف التشريع، فجعلته بذلك إهلا مع اهللا وشر

للخلق، وهذا كفر أكرب ال ريب فيه، وبتعبري أدق فإن اإلله اجلديد يف الدميقراطية هـو  
 إِلَهـه  اتخذَ منِ أَرأَيتI :]، قال هوى اإلنسان، فيشرع ما يراه واه غري مقيد بشيء

اهوه تكُونُ أَفَأَنت هلَييلًا عكوهذا جيعل مـن الدميقراطيـة دينـا    . )الفرقان( ] )٤٣( و
قائما بذاته السيادة فيه للشعب يف مقابل دين اإلسالم الذي السـيادة فيـه هللا تعـاىل،    

داود يف كتاب األدب مـن   احلديث رواه أبو .السيد اهللا تبارك وتعاىلr ::كما قال 
  اهـ. )١(»وإسناده صحيح)  ٤٨٠٦ (سننه 

إن أعضاء هذه الربملانات الشـركية يكفـرون وإن مل يشـاركوا يف    «: وقال أيضا
وضع التشريعات املخالفة للشريعة، ألن قبوهلم بعضويتها هو إقرار بوظيفتـها، ومـن   

وقبل هذا وذاك ). ١٤٠النساء ( ]مثْلُهم إِذًا إِنكُمI :]أقر الكفر كفر، وأيضا لقوله 
املسـماة   نات هو حتـاكم منـهم باختيـارهم للطواغيـت    فإن ترشحهم لعضوية الربملا

بالدساتري القاضية بتشكيل هذه الربملانات وامللزمة بوظيفتها الشـركية ومـن حتـاكم    
  .إىل الطاغوت باختياره كفر

أما الذين ينتخبوم لعضوية الربملانات فيكفرون أيضا ألن انتخام هذا هـو  
أنـه يف مضـمونه إقـرار بوظيفـة الربملانـات      يف حقيقته اختاذ أرباب من دون اهللا كما 

التشريعية املطلقة، وهذا كله من الكفر الصريح الذي دلت عليه النصوص السـابقة  
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 ١٣٨ 

وحنوها، فال ينظر فيه إىل قصد فاعله كمن يزعم أن نيتـه الـدعوة إىل اهللا أو االطـالع    
رشـيح أو  على أسرار احلكومة وغري ذلك ما دام قد قصد الفعل املكفر نفسه وهـو الت 

  اهـ. )١(»االنتخاب فهو كافر دون النظر إىل قصده القليب

فصل أما الذين يدعون املسلمني للمشـاركة يف هـذه الربملانـات    «: وقال أيضا
الشركية بالترشيح لعضويتها أو انتخاب أعضائها سواء دعـوا إىل ذلـك صـراحة أو    

بذلك أيضـا وإن   حتت مسميات أخرى كالعمل السياسي أو الدعوة إىل اهللا يكفرون
مل يشاركوا يف الترشيح أو االنتخاب إذ مل خيتلف العلماء يف كفر الـداعي إىل الكفـر   
وذكر ابن القيم رحم يف كتابه إغاثة اللهفان مـن مصـايد الشـيطان عنـد كالمـه يف      

لتطلق مـن زوجهـا أنـه    ) دترت(إن من أشار على امرأة بأن تكفر : احليل احملرمة قال
   .)٢(كافر بذلك

بالكفر يكفر، فكيف مبن يشـري علـى أمـة     ةفإذا كان من يشري على امرأة واحد
بالكفر والدخول يف الدميقراطية اليت ال خيتلف أحـد يف أـا ديـن الكفـار      eحممد 

 ليجادلُوكُم أَوليائهِم إِلَى لَيوحونَ الشياطني وإِنَّ[: Iومنهجهم الذي ارتضوه؟ وقال 
فإن الداعي إىل الكفر  وباجلملة) نعاماأل(  ])١٢١( لَمشرِكُونَ إِنكُم تموهمأَطَع وإِنْ

حكمه أنه كافر ال خيتلف  –وإن مساها بغري امسها  –كاملشاركة يف الربملانات الشركية 
  .)٣(اهـ» العلماء يف هذا

لـرد علـى   قطب الذي ركز يف العديد من كتبـه علـى ا  املفكر الكبري حممد  -٦
: وكتابـه " العلمانيون واإلسالم: "وكتابه" مذاهب فكرية معاصرة"الدميقراطية ككتابه 

  .إىل غري ذلك" واقعنا املعاصر"

اليت آهللا هو املعبود يف الدميقراطية الليربالية؟ أم عشرات من اآلهلة املزيفة «: قال
  حتكم حياة الناس وتتحكم فيها؟

                                     
  . ٨٧٩املصدر السابق  - ١
 ١٨٩-٣/١٨٨وإعالم املوقعني  ٣٩٣-١إغاثة اللهفان  - ٢
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 ١٣٩ 

القومي إله، واتمع إله، والرأي العـام إلـه،   الدوالر إله، واإلنتاج إله، والصاحل 
والعقل إله، والعلم إله، واإلنسان إله، واآللة إله، واملودة إله، والشهوات إله، واهلـوى  
إله، كلها تعبد مع اهللا أو من دون اهللا، وكلها تعطي إجابـة حامسـة بالنسـبة للقضـية     

شيء آخر غري اهللا كلـها تقـول    هل هو اهللا أم: الكربى يف حياة اإلنسان، قضية املعبود
  .)١(اهـ» هو اهللا سإن املعبود يف الدميقراطية الليربالية لي

إمـا حكـم اهللا   : ويف امليزان الرباين يوجد نوعان اثنان من احلكم«: وقال أيضا
 لقَـومٍ  حكْمـا  اللَّـه  مـن  أَحسـن  ومـن  يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْم[وإما حكم اجلاهلية 

ومن مث فكـل حكـم غـري حكـم اهللا فهـو حكـم جاهليـة        ) املائدة( ] )٥٠( يوقنونَ
ونعلـم أن كـثريا   . والدميقراطية حيث إا ليست حكم اهللا فهي يف ميزان اهللا جاهلية

من الناس سيصيحون عجبا واستنكارا أن توصف الدميقراطية بأـا حكـم جـاهلي    
سيسـتنكرون يف هـذه املـرة بـل كـثري مـن       وليس العلمانيون وحـدهم هـم الـذين    

فاجلذور الثالثـة الرئيسـية للجاهليـة هـي اعتقـاد      : إىل أن قال!!.. كذلك اإلسالميني
) شرك العبـادة (وتوجيه شيء من العبادة لغري اهللا ) شرك االعتقاد(له مع اهللا إ وجود

 وحـني جتعـل  ) شـرك االتبـاع  (مـن دون اهللا   –أي التحليـل والتحـرمي    –والتشريع 
الدميقراطية حق التشريع أي التحليل والتحرمي لألمة من دون اهللا فهي تقـع يف أحـد   

  .)٢(اهـ» يف ميزان اهللاأنوع الشرك الرئيسة ومن مث فهي جاهلية 

إن احلكـم ال يكـون إال هللا فهـو    «: املفكر الكبري سيد قطب حيـث يقـول   -٧
أللوهيـة، مـن ادعـى    حبكم ألوهيته، إذ احلاكمية من خصائص ا نهمقصور عليه سبحا

أوىل خصائص ألوهيته سواء ادعى هذا احلق فرد أو طبقة  Iاحلق فيها فقد نازع اهللا 
أو حزب أو هيئة أو أمة أو الناس مجيعا يف صورة منظمة عاملية ومن نازع اهللا سبحانه 

مـن املعلـوم   ره أوىل خصاص ألوهيته وادعاها فقد كفر باهللا كفرا بواحا يصبح به كف
ادعاء هذا احلق ال يكون بصـورة  و. بالضرورة حىت حبكم هذا النص وحدهمن الدين 

                                     
  .٢٣٠: مذاهب فكرية معاصرة ص -١
  ٦٥-٦٤: العلمانيون واإلسالم حملمد قطب ص  -٢



 ١٤٠ 

واحدة هي اليت خترج املدعي من دائرة الدين القيم وجتعله منازعا هللا أوىل خصـائص  
 إِلَـه  مـن  لَكُـم  علمـت  مـا [: فليس مـن الضـروري أن يقـول    –سبحانه  –ألوهيته 
كما قاهلا فرعون جهرة، ولكنـه يـدعي    ] )٢٤( علَىالْأَ ربكُم أَنا[: ، أو يقول]غَيرِي

من مصـدر   هللا عن احلاكمية ويستمد القواننيهذا احلق وينازع اهللا فيه مبجرد شريعة ا
يقرر أن اجلهة اليت متلك احلاكمية أي اليت تكـون هـي مصـدر    ،ينحي آخر ومبجرد أن 

  .أو جمموع البشريةالسلطات، جهة أخرى غري اهللا سبحانه ولو كان هو جمموع األمة 

واألمة يف النظام اإلسالمي هي اليت ختتار احلاكم فتعطيه شرعية مزاولـة احلكـم   
بشريعة اهللا ولكنها ليست هي مصدر احلاكمية الـيت تعطـي القـانون شـرعيته، إمنـا      
مصدر احلاكمية هو اهللا وكثري من املسلمني خيلطون بني مزاولة السلطة وبـني مصـدر   

  .منا ميلكه اهللا وحدهإتهم ال ميلكون حق احلاكمية السلطة فالناس جبمل

والناس إمنا يزاولون تطبيق ما شرعه اهللا بسـلطانه، أمـا مـا مل يشـرعه اهللا فـال      
  .)١(اهـ» سلطان له وال شرعية وما أنزل اهللا به من سلطان

إن الناس يف مجيع النظم األرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من «: وقال أيضا
 يقع ذلك يف أرقى الدميقراطيات كما يقع يف أحـط الـدكتاتوريات سـواء إن    دون اهللا

أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس، حق إقامـة الـنظم واملنـاهج والشـرائع     
والقوانني والقيم واملوازين وهذا احلق يف مجيع األنظمة األرضية يدعيه بعض الناس 

علـى أي وضـع مـن     –ة من الناس يف صورة من الصور ويرجع األمر فيه إىل جمموع
وهــذه اموعــة الــيت ختضــع األخــرين لتشــريعها وقيهمــا وموازينــها  –األوضــاع 

وتصوراا هي األرباب األرضية الـيت يتخـذها بعـض النـاس أربابـا مـن دون اهللا       
ن اهللا ويسمحون هلا بادعاء خصائص األلوهية والربوبية وهم بذلك يعبدوا مـن دو 

  .)٢(اهـ» ..ويركعوا فالعبودية عبادة ال يتوجه ا إال هللا ن مل يسجدوا هلاوإ

                                     
  ٤/١٩٩٠يف ظالل القرآن لسيد قطب  -١
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 ١٤١ 

إن املدنية احلديثة الـيت  «: أبو األعلى املودودي قال يف قواعد املدنية الغربية -٨
يقوم يف ظلها نظام احلياة احلايل مبختلـف فروعـه العقائـدة واألخالقيـة واالقتصـادية      

العلمانيـة،  : املبادئ الرئيسية اآلتيةوالسياسية والثقافية ترتكز على دعائم ثالث هي 
الدميقراطيـة أو تأليـه   : أمـا املبـدأ الثالـث   : -إىل أن قـال -... القومية، الدميقراطيـة،  

اإلنسان فبانضمامه إىل املبدأين السابقني تكتمل الصورة اليت تضم يف إطارها حمنـة  
احلديثة هو حاكميـة   هذا العامل ومتاعبه لقد قلت آنفا إن مفهوم الدميقراطية يف املدنية

اجلماهري أي أن يكون أفراد قطر من األقطار أحرارا فيما يتعلق بتحقيـق مصـاحلهم   
وإذا تأملنـا   –إىل قولـه   –االجتماعية وأن يكون قانون هذا القطر تابعـا ألهـوائهم   

املبادئ الثالثة اآلن فإننا جند أن العلمانية قد حررت النـاس مـن عبـادة اهللا وطاعتـه     
حبلهم على غارم، وجعلتـهم عبيـدا    من الضوابط اخللقية الثابتة وألقتوخشيته و

لتقدم هلم جرعات من مخر األنانيـة   ألنفسهم، غري مسؤولني أمام أحد، مث تأيت القومية
  .والكربياء واالستعالء واحتقار اآلخرين

بعـد أن أطلقـت لـه العنـان      –الدميقراطية وجتلس هذا اإلنسـان   اوتأيت أخري
ول لـه مجيـع   على عرش التأليه فتخ –ري أهواء النفس وأخيذ نشوة األنانية وصار أس

سلطات التشريع والتقنني وتسخر له اجلهاز احلكومي بكافة إمكانياتـه يف احلصـول   
  .على كل شيء يطلبه

ــودودي ــال امل ــول للمســلمني بصــراحة: مث ق ــة  وإين أق ــة القومي إن الدميقراطي
كتم رهلـا فكـأنكم تـ    تمدين وعقيـدة وإذا استسـلم  العلمانية تعارض ما تعتنقوه من 

 إقامتها أو إبقائها فتكونون بذلك قد خنـتم كتاب اهللا وراء ظهوركم وإذا سامهتم يف 
فحيث يوجد هذا النظام فإننا ال نعترب  –إىل قوله  –رسولكم الذي أرسله اهللا إليكم 

  .)١(اهـ» اإلسالم موجودا وحيث وجد اإلسالم فال مكان هلذا النظام

مفيت السعودية ) هـ١٣٨٩تـ(العالمة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  -٩
كياء وأويل النهى كيف ترضون يا معشر العقالء ويا مجاعات األذف«: حيث قال سابقا

                                     
  .٣٦: امد ي اإلسالم واملدنية احلديثة للمودودي ترمجة خليل احل -١



 ١٤٢ 

أن جتري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هو دونكم ممن جيوز علـيهم  
ال صـواب يف حكمهـم إال مـا هـو      اخلطأ بل خطأهم أكثر من صـوام بكـثري بـل   

تـدعوم حيكمـون يف أنفسـكم     ،د من حكـم اهللا ورسـوله نصـا أو اسـتنباطا    ممست
ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم ويف أهاليكم من أزواجكم وذراريكـم ويف أمـوالكم   
وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن حيكمـوا فـيكم حبكـم اهللا ورسـوله الـذي ال      

أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيـد  يتطرق إليه اخلطأ وال ي
وخضوع الناس ورضوخهم حلكم رم خضوع ورضوخ حلكم من خلقهم اهللا تعـاىل  
ليعبدوه فكما ال يسجد اخللق إال هللا وال يعبدون إال إياه وال يعبدون املخلوق فكذلك 

العليم احلميد الـرؤوف  جيب أن ال يرضخوا وال خيضعوا أو ينقادوا إال حلكم احلكيم 
الرحيم دون حكم املخلـوق الظلـوم اجلهـول الـذي أهلكتـه الشـكوك والشـهوات        
والشبهات واستولت على قلوم الغفلة والقسوة والظلمات، فيجب علـى العقـالء   
أن يربأوا بنفوسهم عنه ملا فيه من االستعباد هلم والتحكم فيهم باألهواء واألغـراض  

 أَنـزلَ  بِما يحكُم لَم ومنI :]عن كونه كفرا بنص قوله  واألغالط واألخطاء فضال
اللَّه كفَأُولَئ مونَ هر١(اهـ» ] )٤٤( الْكَاف(.  

اعلـم أن اهللا جـل   «: العالمة الشيخ حممد األمني الشنقيطي حيـث قـال   -١٠
وعال بني يف آيات كثرية صفات من يستحق أن يكون احلكم له، فعلى كل عاقـل أن  
يتأمل الصفات املذكورة اليت سنوضحها اآلن إن شاء اهللا، ويقابلها مع صفات البشر 

صـفات مـن لـه التشـريع      املشرعني للقوانني الوضعية، فينظر هـل تنطبـق علـيهم   
سبحانه وتعاىل عن ذلك، فإذا كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشـريعهم، وإن  
ظهر يقينا أم أحقر وأخس وأذل وأصغر مـن ذلـك فليقـف ـم عنـد حـدهم وال       
جياوزه م إىل مقام الربوبية، سبحانه وتعاىل أن يكون له شريك يف عبادته أو حكمـه  

  .أو ملكه

                                     
  .٢١: رسالة حتكيم القوانني الوضعية للشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، ص -١



 ١٤٣ 

القرآنية اليت أوضح ا تعاىل صـفات مـن لـه احلكـم والتشـريع       فمن اآليات
مث قال مبينا صفات من له  ]اللَّه إِلَى فَحكْمه شيٍء من فيه اختلَفْتم وما[هنا  Iقوله

 والْـأَرضِ  السـماوات  فَـاطر  )١٠( أُنِيب وإِلَيه توكَّلْت علَيه ربي اللَّه ذَلكُم[احلكم 
 شـيءٌ  كَمثْلـه  لَـيس  فيه يذْرؤكُم أَزواجا الْأَنعامِ ومن أَزواجا أَنفُِسكُم من لَكُم جعلَ
وهو يعمالس ريص١١( الْب (لَه يدقَالم اتاومضِ السالْأَرطُ وسبي قزالر  ـنمـاءُ  لشي 

رقْديو إِنٍء بِكُلِّ هيش يملالشورى( ] )١٢( ع(.  

أن يوصف بأنه فهل يف الكفرة الفجرة املشرعني للنظم الشيطانية، من يستحق 
األمـور ويتوكـل عليـه وأنـه فـاطر السـماوات واألرض أي        الرب الذي تفوض إليه
لبشر أزواجا وخلق هلـم  غري مثال سابق وأنه هو الذي خلق اخالقها وخمترعها على 

اآليـة،   ]اثْنينِ الضأْن من أَزواجٍ ثَمانِيةَ[: Iأزواج األنعام الثمانية املذكورة يف قوله 
لـه مقاليـد السـماوات    [وأن  ] )١١( الْبصري السميع وهو شيٌء كَمثْله لَيس[وأنه 

على مـن يشـاء    يقهتضأي  ]درهو الذي يبسط الرزق ملن يشاء ويق[وأنه  ]واألرض
  ]بكل شيء عليم إنه[

فعليكم أيها املسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع وحيلـل وحيـرم   
  .وال تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقري جاهل

 اللَّـه  إِلَـى  فَـردوه  شـيءٍ  فـي  تنـازعتم  فَـإِنْ [: Iونظري هذه اآلية الكرمية قوله 
 ] )٥٩( تأْوِيلًـا  وأَحسـن  خيـر  ذَلـك  الْـَآخرِ  والْيومِ بِاللَّه تؤمنونَ كُنتم إِنْ والرسولِ
  .]فحكمه إىل اهللا[كقوله يف هذه  ]فردوه إىل اهللا[: فقوله فيها

 من الـذين يـدعون اإلميـان مـع     ]فردوه إىل اهللا[: بعد قوله eوقد عجب نبيه 
يتصف بصفات من لـه احلكـم املعـرب عنـه يف اآليـة       مل أم يريدون احملاكمة إىل من

م إىل الطاغوت وذلك يف قولـه  بالطاغوت وكل من حتاكم إىل غري شرع اهللا فهو حتاك
I :]أَلَم رإِلَى ت ينونَ الَّذمعزي مهوا أَننا َآمزِلَ بِمأُن  ـكـا  إِلَيمـزِلَ  وأُن  ـنم  ـكلقَب 

 أَنْ الشـيطَانُ  ويرِيـد  بِـه  يكْفُـروا  أَنْ أُمـروا  وقَد الطَّاغُوت إِلَى يتحاكَموا أَنْ يرِيدونَ
ملَّهضلَالًا يا ضيدعالنساء( ] )٦٠( ب(.  
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ية شرط يف اإلميان فالكفر بالطاغوت الذي صرح اهللا بأنه أمرهم به يف هذه اآل
 بِـالْعروة  استمسـك  فَقَـد  بِاللَّـه  ويؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمن[يف قوله  Iكما بينه 
فيفهم منه أن من مل يكفر بالطاغوت مل يستمسـك بـالعروة    )٢٥٦البقرة ( ]الْوثْقَى

  .الوثقى ومن مل يستمسك ا فهو مرتد مع اهلالكني

ـ  السماوات غَيب لَهI :]الدالة على ذلك قوله  اتومن اآلي  أَبصـر  أَرضِوالْ
ع بِهمأَسا وم ملَه نم ونِهد نم يللَا وو رِكشي يف هكْما حدالكهف( ] )٢٦( أَح(.  

فهل يف الكفـرة الفجـرة املشـرعني مـن يسـتحق أن يوصـف بـأن لـه غيـب          
السماوات واألرض؟ وأن يبالغ يف مسعـه وبصـره إلحاطـة مسعـه بكـل املسـموعات       

املبصرات؟ وأنه ليس ألحد دونه من ويل؟ سبحانه وتعاىل عن ذلك علوا وبصره بكل 
  .كبريا؟

 إِلَّـا  إِلَـه  لَا َآخر إِلَها اللَّه مع تدع ولَا[: Iاآليات الدالة على ذلك قوله ومن 
وٍء كُلُّ هيش كالإِلَّا ه ههجو لَه كْمالْح هإِلَيونَ وعجرالقصص( ] )٨٨( ت(.  

؟ .أن يوصف بأنـه اإللـه الواحـد    قفهل يف الكفرة الفجرة املشرعني من يستح
تبـارك ربنـا وتعـاظم    . وأن كل شيء هالك إال وجهه؟ وأن اخلالئـق يرجعـون إليـه؟   

  .وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته

 كَفَـرتم  وحده اللَّه دعي إِذَا بِأَنه ذَلكُمI :]اآليات الدالة على ذلك قوله ومن 
  .)غافر( ] )١٢( الْكَبِريِ الْعلي للَّه فَالْحكْم تؤمنوا بِه يشرك وإِنْ

فهل يف الكفرة الفجرة املشرعني النظم الشيطانية من يسـتحق أن يوصـف يف   
عن كل مـا ال يليـق    سبحانك ربنا وتعاليت. أعظم كتاب مساوي بأنه العلي الكبري؟

  .جاللكبكمالك و

 فـي  الْحمد لَه هو إِلَّا إِلَه لَا اللَّه وهوI :]اآليات الدالة على ذلك قوله ومن 
 علَـيكُم  اللَّـه  جعـلَ  إِنْ أَرأَيتم قُلْ )٧٠( ترجعونَ وإِلَيه الْحكْم ولَه والَْآخرة الْأُولَى
 قُلْ) ٧١( تسمعونَ أَفَلَا بِضياٍء يأْتيكُم اللَّه غَير إِلَه من الْقيامة يومِ إِلَى سرمدا اللَّيلَ
متأَيلَ إِنْ أَرعج اللَّه كُملَيع ارها الندمرمِ إِلَى سوي ةاميالْق نم إِلَه رغَي  اللَّـه  يكُمـأْتي 



 ١٤٥ 

 لتسكُنوا والنهار اللَّيلَ لَكُم جعلَ رحمته ومن) ٧٢( تبصرونَ أَفَلَا فيه تسكُنونَ بِلَيلٍ
يهوا فغتبتلو نم هلفَض لَّكُملَعونَ وكُرشالقصص( ] )٧٣( ت(.  

فهل يف مشرعي القوانني الوضعية من يستحق أن يوصف بأنـه لـه احلمـد يف    
صرف الليل والنهار مبينا بذلك كمال قدرته وعظمـة  األوىل واآلخرة وأنه هو الذي ي

إنعامه على خلقه سبحان خالق السماوات واألرض جل وعال أن يكون له شـريك  
  .عبادته أو ملكه يف حكمه أو

 إِلَّـا  تعبدوا أَلَّا أَمر للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]اآليات الدالة على ذلك قوله ومن 
اهإِي كذَل ينالد مالْقَي نلَكو اسِ أَكْثَرونَ لَا النلَمعيوسف( ] )٤٠( ي(.  

فهل يف أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو اإلله املعبود وحـده وأن عبادتـه   
  .سبحانه اهللا وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا. وحده هي الدين القيم؟

 الْمتوكِّلُـونَ  فَلْيتوكَّـلِ  وعلَيـه  توكَّلْـت  علَيه للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]ومنها قوله 
  .فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه وتفوض األمور إليه؟. )يوسف( ] )٦٧(

 واحـذَرهم  أَهواَءهم تتبِع ولَا اللَّه أَنزلَ بِما بينهم احكُم وأَنI :]ومنها قوله 
 يصيبهم أَنْ اللَّه يرِيد أَنما فَاعلَم تولَّوا فَإِنْ إِلَيك اللَّه أَنزلَ ما بعضِ عن فْتنوكي أَنْ

 ومـن  يبغـونَ  الْجاهلية أَفَحكْم) ٤٩( لَفَاسقُونَ الناسِ من كَثريا وإِنَّ ذُنوبِهِم بِبعضِ
نسأَح نم ا اللَّهكْممٍ حقَوونَ لنوقاملائدة( ] )٥٠( ي(.  

فهل يف أولئك املشرعني من يستحق أن يوصف بأن حكمه مبا أنـزل اهللا وأنـه   
ألن الـذنوب ال  . وأن من تـوىل عنـه أصـابه اهللا بـبعض ذنوبـه؟     . خمالف التباع اهلوى

  .قنون؟وأن ال حكم أحسن من حكمه لقوم يو. يؤاخذ جبميعها إال يف اآلخرة؟

  .سبحان ربنا وتعاىل عن كل ما ال يليق بكماله وجالله

 ] )٥٧( الْفَاصـلني  خير وهو الْحق يقُص للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]ومنها قوله 
  .)األنعام(

  .فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص احلق وأنه خري الفاصلني؟



 ١٤٦ 

 مفَصلًا الْكتاب إِلَيكُم أَنزلَ الَّذي وهو حكَما أَبتغي اللَّه أَفَغيرI :]ومنه قوله 
ينالَّذو ماهنيَآت ابتونَ الْكلَمعي هلٌ أَنزنم نم كبر قفَلَا بِالْح نكُونت نم رِينتمالْم 

)١١٤ (تمتةُ ومكَل كبقًا ردلًا صدعو[ )األنعام(.  

فهل يف أولئك املذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي أنزل الكتـاب  
ته صـدقا  االذي يشهد أهل الكتاب أنه مرتل من ربك باحلق وبأنه متت كلم ،مفصال

ال مبـدل لكلماتـه وهـو السـميع     وعدال أي صدقا يف األخبار عدال يف األحكام، وأنه 
  أعظمه وما أجل شأنه،سبحان ربنا ما . يم؟العل

 حرامـا  منـه  فَجعلْـتم  رِزقٍ مـن  لَكُـم  اللَّه أَنزلَ ما أَرأَيتم قُلْ[: Iومنها قوله 
  .)يونس( ] )٥٩( تفْترونَ اللَّه علَى أَم لَكُم أَذنَ َآللَّه قُلْ وحلَالًا

الذين يـرتل الـرزق   فهل يف أولئك املذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو 
ألن من الضروري أن مـن  . للخالئق وأنه ال ميكن أن يكون حتليل وال حترمي إال بإذنه؟

خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحرمي سبحانه وجل وعال 
  .أن يكون له شريك يف التحليل والتحرمي

 ] )٤٤( الْكَافرونَ هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومنI :]ومنها قوله 
  .فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك سبحان ربنا وتعاىل عن ذلك. )املائدة

 حرام وهذَا حلَالٌ هذَا الْكَذب أَلِْسنتكُم تصف لما تقُولُوا ولَا[: Iومنها قوله 
) ١١٦( يفْلحـونَ  لَـا  الْكَـذب  اللَّه علَى يفْترونَ الَّذين إِنَّ الْكَذب اللَّه علَى لتفْتروا
اعتيلٌ مقَل ملَهو ذَابع يمالنحل( ] )١١٧( أَل(.  

فقد أوضحت اآلية أن املشرعني غري ما شرعه اهللا إمنا تصف ألسنتهم الكـذب  
يعـذم العـذاب    ألجل أن يفتروا على اهللا وأم ال يفلحون وأم يتمتعون قليال مث

  .األليم وذلك واضح يف بعد صفام من صفات من له أن حيلل وحيرم

 فَـإِنْ  هـذَا  حـرم  اللَّـه  أَنَّ يشـهدونَ  الَّذين شهداَءكُم هلُم قُلْ[: Iومنها قوله 
  .)١٥٠األنعام ( ]معهم تشهد فَلَا شهِدوا
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م عاجزون عن بيـان مسـتند التحـرمي    صيغة تعجيز فه ]هلم شهداءكم[فقوله 
  .حليل وال التحرمي أن غري اهللا ال يتصف بصفات التوذلك واضح يف

وملا كان التشريع ومجيع األحكام شرعية كانت أو قدرية من خصائص الربوبية 
كما دلت عليه اآليات املذكورة كان كل من اتبع تشريعات غري تشريع اهللا قـد اختـذ   

  .)١(اهـ .مع اهللا واآليات الدالة على هذا كثرية ذلك املشرع ربا وأشركه

وذه النصوص السماوية الـيت ذكرنـا يظهـر غايـة الظهـور أن      «: وقال أيضا
الذين يتبعون القوانني الوضعية اليت شرعها الشيطان على ألسنة أولياءه خمالفـة ملـا   

كفرهم  شرعه اهللا جل وعال على ألسنة رسله صلى اهللا عليهم وسلم أنه ال يشك يف
  .)٢(اهـ» وشركهم إال من طمس اهللا بصريته وأعماه عن نور الوحي مثلهم

قد رد على النظام الـدميقراطي يف عـدد مـن     :العالمة الشيخ أمحد شاكر -١١
 وأَمـرهم [: واآليـة األخـرى   ]الْـأَمرِ  فـي  وشـاوِرهم [: وهذه اآلية«: كتبه حيث قال

 –مـن العلمـاء وغريهـم     –بون بالدين يف هذا العصـر  اختذها الالع ]بينهم شورى
منهج النظام الدستوري الذي  يفعدم يف التضليل بالتأويل ليواطئوا صنع اإلفرنج 

فاصـطنع هـؤالء   "!! النظـام الـدميقراطي  "يزعمونه والذي خيـدعون النـاس بتسـميته    
نتسـبة  الالعبون شعارا مـن هـاتني اآليـتني خيـدعون بـه الشـعوب اإلسـالمية أو امل       

اإلسالم يـأمر بالشـورى وحنـو    : "لإلسالم، يقولون كلمة حق يراد ا الباطل يقولون
وحقا إن اإلسـالم يـأمر بالشـورى، ولكـن أي شـورى يـأمر ـا        " ذلك من األلفاظ
 علَـى  فَتوكَّـلْ  عزمت فَإِذَا الْأَمرِ في وشاوِرهمe ]يقول لرسوله  Iاإلسالم؟ إن اهللا 

ومعىن اآلية واضح صريح ال حيتاج إىل تفسـري، وال حيتمـل التأويـل، فهـو أمـر       ]اللَّه
أن يسـتعرض آراء أصـحابه الـذين    : مث ملن يكون ويل األمـر مـن بعـده    eللرسول 

هم أولو األحالم والنهى يف املسائل الـيت تكـون موضـع     نيراهم موضع الرأي، الذي
تار من بينها ما يراه حقا أو صوابا أو آلراء وموضع االجتهاد يف التطبيق، مث خياتبادل 

                                     
  .طبعة مكتبة ا ملعارف ١٠٩-٧/١٠٥أضواء البيان للشنقيطي  -١
  ٤/٦٦املرجع السا بق  -٢
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مصلحة فيعزم على إنفاذه غري متقيد برأي فريق معني وال برأي عدد حمـدود، ال بـرأي   
  .أكثرية وال برأي أقلية فإذا عزم توكل على اهللا وأنفذ العزم على ما ارتآه

 eأن الـذين أمـر رسـول اهللا    : ومن املفهوم البديهي الذي ال حيتـاج إىل دليـل  
هـم الرجـال الصـاحلون     –ويأتسي به فيه من يلـي األمـر مـن بعـده      -اورم مبش

القائمون على حدود اهللا املتقون هللا املقيمـون الصـالة، املـؤدون الزكـاة ااهـدون يف      
ليسـوا  ) ليلين منكم أولو األحالم والنـهى ( eسبيل اهللا الذين قال فيهم رسول اهللا 
وال الفجار الـذين ال يتورعـون عـن منكـر وال      هم امللحدين وال احملاربني لدين اهللا

الذين يزعمون أن هلم أن يضعوا شـرائع وقـوانني ختـالف ديـن اهللا وـدم شـريعة       
موضعهم الصحيح حتت السيف أو  –من بني كافر وفاسق  -اإلسالم هؤالء وأولئك 

  .)١(اهـ» السوط ال موضع االستشارة وتبادل اآلراء

قال معلقـا علـى كـالم ابـن كـثري يف      : العالمة الشيح حممد حامد الفقي -١٢
ومثل هذا وشـر منـه   « :حكمه على التتار بالكفر حلكمهم بقانون خمترع هو الياسق

كم إليها يف الدماء والفروج واألموال ويقـدمها  امن اختذ من كالم الفرجنة قوانني يتح
فهـو بـال شـك كـافر مرتـد إذا       eه على ما علم وتبني له من كتاب اهللا وسنة رسول

أصر عليها ومل يرجع إىل احلكم مبا أنزل اهللا وال ينفعنـه أي اسـم تسـمى بـه وال أي     
  .)٢(اهـ» عمل من ظواهر أعمال الصالة والصيام وحنوها

أن الطـاغوت كـل مـا     yوالذي يستخلص مـن كـالم السـلف    «: وقال أيضا
صرف العبد وصده عن عبادة اهللا وإخالص الـدين والطاعـة هللا ولرسـوله سـواء يف     
ذلك الشيطان من اجلن والشيطان من اإلنس واألشجار واألحجار وغريها ويـدخل  

إلسالم وشرائعه وغريها من كل مـا  ك احلكم بالقوانني األجنبية عن ايف ذلك بال ش
الدماء والفروج واألموال وليبطـل بـه شـرائع اهللا مـن     وضعه اإلنسان ليحكم به يف 

إقامة احلدود وحترمي الربا والزنا واخلمر وحنو ذلك مما أخـذت هـذه القـوانني حتللـها     

                                     
  .طبعة دار الوفاء ٣٨٤-١/٣٨٣عمدة التفسري  -١
 .طبعة دار الفكر ٤٠٦: هامش فتح ايد ص -٢



 ١٤٩ 

وحتميهــا بنفوذهــا ومنفــذيها، والقــوانني نفســها طواغيــت وواضــعوها ومروجوهــا 
جـاء   طواغيت وأمثاهلا من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن احلق الـذي 

  .)١(اهـ» إما قصدا أو عن غري قصد من واضعه فهو طاغوت eبه رسول اهللا 

 إباحـة امـع علـى حترميـه    إن «: األستاذ عبد القادر عودة رمحه اهللا قـال  -١٣
كالزنا والسكر واستباحة إبطال احلدود وتعطيل أحكام الشريعة، وشرع ما مل يأذن به 

احلاكم املسلم إذا ارتد واجب علـى املسـلمني   لى عن اخلروج إمنا هو كفر وردة وإاهللا 
» وأقل درجات اخلروج على أويل األمر عصـيان أوامـره ونواهيـه املخالفـة للشـريعة     

  .)٢(اهـ

ومن األمثلة الظاهرة على الكفر باالمتناع يف عصـرنا احلاضـر   «: وأيضا يقول
منـها  االمتناع عن احلكـم بالشـريعة اإلسـالمية وتطبيـق القـوانني الوضـعية بـدال        

» واألصل يف اإلسالم أن احلكم مبا أنزل اهللا واجب وأن احلكم بغري ما أنزل اهللا حمـرم 
  .)٣(اهـ

ين مـن املشـاة   النوع الثـا «: العالمة الشيخ محود التوجيري رمحه اهللا قال -١٤
ها عاقبة ما ابتلي بـه كـثريون مـن إطـراح األحكـام الشـرعية       وأعظمها شرا وأسوؤ

الطـاغوت مـن القـوانني والنظامـات اإلفرجنيـة أو الشـبيهة       واالعتياض عنها حبكم 
 الْجاهليـة  أَفَحكْـم أ[: Iباإلفرجنية املخالف كل منها للشريعة احملمديـة وقـد قـال    

 شـركَاءُ  لَهـم  أَم[: Iوقال  ] )٥٠( يوقنونَ لقَومٍ حكْما اللَّه من أَحسن ومن يبغونَ
 وإِنَّ بيـنهم  لَقُضـي  الْفَصـلِ  كَلمـةُ  ولَولَـا  اللَّه بِه يأْذَنْ لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا

نيمالظَّال ملَه ذَابع يمومـا أكثـر املعرضـني عـن أحكـام      : إىل أن قال.. ] )٢١( أَل
احلرية الشريعة احملمدية من أهل زماننا وال سيما أهل األمصار الذين غلبت عليهم 

من الكتـاب واحلكمـة فاعتاضـوا     eالفرجنية، وهان لديهم ما أنزل اهللا على رسوله 

                                     
 .٢٨٧: فتح ايد صهامش  -١
 . هـ١٣٨٨الطبعة اخلامسة  ٢/٢٣٢التشريع اجلنائي  -٢
  ٢/٧٠٨املصدر السابق  -٣



 ١٥٠ 

إىل القوانني والسياسات والنظامات اليت ما أنزل اهللا بالتحاكم عن التحاكم إليهما 
ـم  يتشـبه  ا من سلطان وإمنا هي متلقاة عن الدول الكافرة باهللا ورسـوله أو ممـن   

  .)١(اهـ» من الطواغيت الذين ينتسبون إىل اإلسالم وهم عنه مبعزل حذوهم وحيذو

 ريعويكفر من ادعى أن له احلق يف تش«: الدكتور حممد نعيم ياسني قال -١٥
ن لـه احلـق يف حتليـل    أما مل يأذن به اهللا بسبب ما أويت من السلطان واحلكم فيـدعي  

الـيت تبـيح الزنـا والربـا       احلالل ومن ذلك وضع القـوانني واألحكـام  مياحلرام وحتر
وكشف العورات أو تغيري ما جعل اهللا هلا من العقوبـات احملـدد يف كتـاب اهللا أو يف    

أو تغيري املقادير الشرعية يف الزكاة واملواريث والكفارات والعبادات  eسنة رسوله 
وغريها مما قـدره الشـارع يف الكتـاب والسـنة ويـدخل يف الكفـر مـن يـؤمن ـذه          

 فـي  بعثْنـا  ولَقَـدI :] يعترف هلا مبا ادعته من حقوق األلوهية فقد قال الطواغيت و
 يكْفُـر  فَمـن [: وقـال أيضـا   ]الطَّـاغُوت  واجتنِبـوا  اللَّـه  اعبـدوا  أَن رسولًا أُمة كُلِّ

بِالطَّاغُوت نمؤيو بِاللَّه فَقَد كسمتاس ةورثْقَى بِالْعلَا الْو امصفا انلَه  اللَّـهو  يعـمس 
يملأن : والعروة الوثقى هي شهادة أن ال إلـه إال اهللا فهـذا هـو معناهـا     ] )٢٥٦( ع

تنفي مجيع أنواع العبادة عن غري اهللا تعاىل وتثبـت مجيـع أنـواع العبـادة هللا وحـده ال      
  .شريك له

ات مناقضـة ملـا   ومن هنا تعلم أنه إذا قام حاكم ينتحل احلق يف إصدار تشـريع 
هو ثابت يف الكتاب والسنة حيلل به ما حرم اهللا أو حيرم به ما أحله اهللا سبحانه كفـر  
وارتد عن دين اهللا القومي ألنه يعتقد بذلك أنه يسعه اخلروج عن شريعة اإلسالم مبـا  

  .)٢(اهـ» شرع للناس ومن اعتقد ذلك كان من الكافرين

القـول أنـه يف ظـل نظـم احلكـم      وخالصة «: الدكتور صبحي عبده قال -١٦
حبسب نوع " أمة، شعب، طبقة"الوضعية قد تكون السيادة للحاكم أو الشعب مبفهوم 

النظام، أن السيادة يف كل هذه األحوال للبشر وبذلك تكـون كافـة هـذه الـنظم قـد      

                                     
  هـ١٤٠٥طبعة  ٢٩-٢٨: كتاب اإليضاخ والتبيني ملا وقع فيه األكثرون من مشاة املشركني ص -١
 طبعة دار عمر بن اخلطاب ١٠٤-١٠٢: اإلميان للدكتور ياسني ص -٢



 ١٥١ 

: Iنازعت اهللا سلطانه ومن مث كان كفرها وكانـت تعاسـتها يقـول احلـق تبـارك و     
]ينالَّذواكَفَ وا رسعفَت مأما السيادة يف ظل النظم اإلسالمية فهي حق هللا تعـاىل   ]لَه

بال منازع فإن هي خرجت عن ذلك حتت أي دعوى حلقت بغريهـا وإن محلـت اسـم    
  .)١(اهـ» اإلسالم

النحوي الذي ألف كتابه الشورى ال الدميقراطيـة يف   الشيخ عدنان علي -١٧
  . الذي غزا أهل اإلسالم –الدميقراطية  –الرد على هذا الدين الكفري 

والثانية هي أن الدميقراطية كانت أداة حملاولة إزاحة قوة اإلسالم من «: يقول فيه
اتمع، من الصدور، من القلوب، من العقول، ودفعت الدميقراطيـة مبادئهـا القاتلـة    

ونزلت هـذه  يف محاية قانون الشعب  ،على خطة حمكمة، ويف محاية النظام الدميقراطي
املبادئ على شكل قوانني ونظم وشعارات ولنذكر بعضا من هـذه الشـعارات الـيت    

  :رددها الرضيع والفطيم والفىت والكهل والشيخ اهلرم

 بريق خادع لتناقض فاضح، " الدين هللا والوطن للجميع" -

  .واألناشيد اإلقليمية، األغاين -

 .!!..والقومية حىت أثارت الغرور اجلاهلي والكرب القاتل -

 ..!!رفع حجاب املرأة حىت رفعت مالبسها وخلعت سترا -

 ..!!مساواة املرأة بالرجل حىت ضاع الرجل وضاعت املرأة وسقطا -

 ..!!حىت ضاع الشعب.. حكم الشعب والسلطة للشعب -

 ..!!رأي األكثرية حىت طغت األكثرية وغلبها اجلهل والكرب والغرور -

فعل ابن آدم ومل يستح ابن  االختالط حىت استحى احليوان واجلماد من -
 ..!!آدم

                                     
  .القاهرة –طبعة دار الفكر العريب  ٧٢: احلكم اإلسالمي ص احلاكم وأصول نظام -١



 ١٥٢ 

 ..!!العلمانية حىت ضاع الدين والعلم والقيم -

 ظـالل الدميقراطيـة إىل العـامل اإلسـالمي، مبـادئ      يفوالثالثة أن دلفت  -
شىت وحركات متعددة، لقد دخلت املاسونية ووجدت مـن الدميقراطيـة   

أو  حاميا وعونا قويا هلا ودخلت أفكـار معاديـة لإلسـالم أو انتشـرت    
ــت  ــت ودفع ــت ونظم ــة  : زين ــة واملاســونية يف محاي ــة والبهائي كالبابي

 .. الدميقراطية

وبإجياز نستطيع أن نركز على ثالث قضايا محلتها الدميقراطيـة إىل  : إىل أن قال
  :دار السالم وكانت منطلقا لكل االحنرافات األخرى

  .احلكم للشعب كقانون عام مطلق ال سلطة لشيء فوقه أبدا -

األكثرية دون أي ضـوابط حـىت أصـبحت األكثريـة تشـرع      فرض رأي  -
 .وحتلل وحترم على غري ما أنزل اهللا

 .العلمانية -

بصورة تتعارض جـذريا مـع نـص القـرآن بـأن      " احلكم للشعب"وجاء شعار 
احلكم هللا وتأكدت هذه الصورة حينما أصبح رأي األكثرية يشرع لألمة ما مل يرتل بـه  

مع األيام إىل أن متتد فكرة العلمانية إىل قلوب الكـثري  من اهللا سلطان فمهد هذا كله 
ليجعلوا منها أنشودة وقصيدا يهتف ا بعض املسلمني هنا وهناك، والعلمانية هـي  

  .)١(كفر صريح اهـ.. ا أمرين خمتلفنيمفصل الدين عن الدولة وجعله

 بـأن يعـود املؤمنـون إىل شـيء     Iففي حالة اخلالف إذن أمر اهللا «: وقال أيضا
واحد فقط إىل اهللا ورسوله إىل القرآن والسنة إىل منهاج اهللا وكان األمر حامسا جازما 
قاطعا جاء على صيغة تقطع كل جدل، إال جدل املكـابرين مل يـأمر اهللا بـأن يرجـع     
املؤمنون يف حالة اخلالق إىل األكثرية ولو كانت هذه هـي القاعـدة الـيت متثـل احلـق      

                                     
  هـ١٤٠٧طبعة دار الشهاب  ٥٢-٤٩: الشورى ال الدميقراطية لعدنان علي رضا النحوي ص -١



 ١٥٣ 

عباده ومبا يأمر وكيف يأمر فله األمـر ولـه     هو أعلم مبصلحةر ا اهللا، فاهللاملطلق ألم
احلكم ونؤكد ما نص عليه القرآن من أن اخلروج عن هذه القاعـدة اإلميانيـة وذلـك    

  .)١(اهـ» برد األمور إىل اهللا ورسوله يف حالة اخلالف هو خروج عن اإلميان

يبتـغ غـري    ومـن [دين  ةأبو حممد عاصم املقدسي ألف كتابه الدميقراطي -١٨
  :حيث قال يف مقدمته ما نصه ]اإلسالم دينا فلن يقبل منه

وبعد فهذه ورقات سطرا عجالة بني يدي االنتخابات الربملانيـة التشـريعية   «
راطيـة وجـادل عنـها اـادلون مـن      قأن فنت النـاس بفتنـة الدمي  بعد الشركية وذلك 

والـدعوة إليـه، ولبسـوا     وا لباس الـدين سالطواغيت املنخلعني من الدين أو ممن لب
احلق بالباطل فتارة يسموا حرية وتارة شورى وتارة حيتجون هلا بوالية يوسف عليه 

سـانات  حالصالة والسالم عند امللك وتارة حبكم النجاشي، وأخرى باملصـاحل واالست 
وهوا احلق بالباطل على الطغام وليخلطـوا النـور بـالظالم والشـرك بالتوحيـد      ملي

رددنا فيها بتوفيق اهللا تعاىل على مجيع هذه الشبه، وبينا أن الدميقراطيـة  واإلسالم وقد 
دين غري دين اهللا وملة غري ملة التوحيـد وأن جمالسـها النيابيـة ليسـت إال صـروحا      
للشرك ومعاقل للوثنية جيب اجتناـا لتحقيـق التوحيـد الـذي هـو حـق اهللا علـى        

وأن هـذا لـيس   ا وبغضهم وجهـادهم  العبيد، بل والسعي إىل هدمها ومعاداة أوليائه
و شرك واضح مستبني وكفـر  لبعض امللبسني أن جيعلوه بل ه أمرا اجتهاديا كما حيلو

» بواح صراح قد حذر اهللا تعاىل منه يف حمكم ترتيله وحاربـه املصـطفى طيلـة حياتـه    
  .)٢(اهـ

إن الوثنيـة برمسهـا اخلـاص    «: الشيخ عبد الرمحن الدوسري الذي قـال  -١٩
الواحدة اليت جتمعها هي تقديس غري اهللا أو حتكيم غـريه وتشـريع مـا هـو      وصبغتها

مناف لشرعه احلكيم ولكن ليس معىن هذا احنصارها برسم خـاص قـد انقضـى أو    
بصيغة واحدة تلبس ا غريها وحنن معصـومون منـها بـل إن فـروع هـذه القواعـد       

                                     
 . ١٠٥: املرجع السابق ص -١
  ٢: كتاب الدميقراطية دين للمقد سي ص -٢



 ١٥٤ 

ا أو كان فيه من الوثنيـة  الثالثة اخلبيثة كثرية جدا فكل من تلبس بشيء منها كان وثني
  .)١(اهـ» حبسبه مهما كان ويف أي حميط كان

الشيخ عبد املنعم مصطفى حليمة أبو بصري الطرسوسي يف كتابه حكـم   -٢٠
اإلسالم يف الدميقراطية والتعددية احلزبية حيث يقول فيه بعد أن ذكر أسـس ومبـادئ   

زمني غري مترددين وال شاكني وبناء على ما تقدم فإننا نقول جا«: الدميقراطية ما نصه
يف أن الدميقراطية طاغوت كبري حكمها يف دين اهللا تعاىل هو الكفر البـواح الـذي ال   
خيفى إال على كل أعمى البصر والبصرية وأن من اعتقدها أو دعا إليهـا أو أقرهـا أو   
رضيها أو حسنها أو عمل ا على األسس واملبـادئ الـيت تقـوم عليهـا الدميقراطيـة      

مانع شرعي معترب فهو كافر مرتد عن دينـه وإن تسـمى بأمسـاء    غري نفة الذكر من اآل
املسلمني وزعم زورا أنـه مـن املسـلمني املـؤمنني فاإلسـالم وحـال هـذا وصـفان ال         

  .جيتمعان يف دين اهللا أبدا

الـيت   -اآلنفة الذكر –ما من كان يقول بالدميقراطية جاهال للمعاين واألسس أ
عينـه مـع بقـاء القـول     بتكفريه  راطية فمثل هذا نرى اإلمساك عنتقوم عليها الدميق

بكفر قوله إىل أن تقوم عليه احلجة الشرعية اليت تبني له كفر الدميقراطية ومناقضـتها  
لدين اهللا تعاىل ألن الدميقراطية من املصطلحات واملفاهيم املستحدثه واملشكلة علـى  

باجلهل إىل أن تقوم احلجة الشرعية اليت ـا  كثري من الناس، اليت ميكن أن يعذر فيها 
  .يندفع جهل اجلاهل

بالدميقراطية وهو ال يريد املعـاين واألسـس اآلنفـة الـذكر      وكذلك الذي يقول
وإمنا يستخدمها كمصطلح يريد منها الشورى أو حرية التعبري واإلفصاح عن الكلمة 

رسـة حقـوقهم الشـرعية    البناءة أو رفـع القيـود والرقابـة الـيت متنـع النـاس مـن مما       
واألساسية يف احلياة وغري ذلك من التأويالت والتفسريات الفاسدة الـيت ال حتتملـها   

 ،إال أنه ال يكفـر وال ينبغـي أن يكفـر    –رغم خطئه  –الدميقراطية أساسا فمثل هذا 

                                     
 هـ١٤٠٤رقم طبعة مكتبة دار األ ٤٤: األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة ص -١



 ١٥٥ 

» هذا ما يقتضيه العدل واإلنصاف وتلزم به قواعد الدين وأصوله واهللا تعـاىل أعلـم  
  .)١(اهـ

حممد بن إبراهيم بن عبد الكـرمي الرحـال الـذي    بن العالمة عبد الغين  -٢١
  .ألف كتابه اإلسالميون وسراب الدميقراطية وهو دراسة أصولية ممتازة

ج وضعي بشري علماين قائم علـى مبـدأ فصـل    هإن الدميقراطية من«: يقول فيه
ية واجتماعيـة  لة وإطالق احلريات بغري قيد وعالقات اقتصادية وساسوالدين عن الد

وتوجهات فكرية وثقافية، وممارسات يف العالقات اإلنسانية وسوى ذلك، نابعة كلـها  
من حثاالت العقول البشرية دون الرجـوع إىل أي ديـن مسـاوي، إـا نظـرة للكـون       

  .)٢(اهـ» واحلياة واإلنسان منفصلة انفصاال كليا عن اإلسالم وغريه من األديان

ليست هـي الشـورى الـيت أمـر ـا اإلسـالم فهمـا        الدميقراطية «: وقال أيضا
األول بشري، والثاين إهلي، فالنظام الدميقراطي يقوم على أسـاس أن  : نظامان خمتلفان

باعتبارها جزءا من الـدين   ليهانظر إيالشعب هو الذي يشرع لنفسه وأما الشورى ف
  .اإلسالمي الذي يقوم على أساس أن املشرع هو اهللا تعاىل وحده

نظام الدميقراطي الشعب أو الس النيايب الذي ميثله هو اإلله، بينمـا يف  ففي ال
الدين اإلسالمي اهللا تعاىل هو وحده اإلله ال شـريك لـه، فـاخلالف بينـهما أساسـي      
وجوهري وبسبب ذلك حيصل االختالف يف اختصاصـات كـل مـن الـس النيـايب      

يعي كامل ال خيضع فيه إىل أي وجملس الشورى، إذ أن الس النيايب له استقالل تشر
توجيه رباين، بينما الشورى يف اإلسالم ال تكون إال يف اجلانب اإلجرائي الذي خيتص 
بكيفية تطبيق الشرع اإلهلي على الوجه الذي حيقق مقاصد الشريعة اإلسالمية أو يف 
تشريع قوانني جديدة تتطلبها اـاالت احلياتيـة املتجـددة ولكـن يف إطـار الكتـاب       

  .والسنة

                                     
 الطبعة الثانية ٢٧: حكم اإلسالم يف الدميقراطية ص -١
  ١/١٧اإلسالميون وسراب الدميقراطية  -٢



 ١٥٦ 

ويترتب على هذا اخلـالف أن أهـل الـرأي يف النظـام الـدميقراطي هـم كافـة        
الشعب أو من ميثلهم يف الس النيايب وأما يف الشورى فإن الذين ينتصبون هلا هـم  
أهل احلل والعقد من العلمـاء والفقهـاء وأصـحاب االختصاصـات وذوي املعـارف      

رض أمامهم متقيدين بأحكـام الشـريعة   الذين هلم ملكة احلكم على املسائل اليت تع
  .)١(اهـ» اإلسالمية

  :وقال يف اخلامتة

إن النتيجة النهائية اليت خيرج ا من هذه الدراسـة أن اإلسـالميني السـيني    «
وا مبشاركتهم يف اال النيابية منهجا يف التغيري خمالفا ملنـهج األنبيـاء يف ذلـك    طاخت

ى إىل إضاعة اجلهود الكـثرية يف غـري مـا طائـل،     متجردين عن الدليل الشرعي مما أد
فضال عن صرف األنظار عن املنهاج النبوي يف مواجهة املأل وتغيري الواقع الشـركي  

  .إىل واقع إمياين

يف االس  وبناء على جمموع ما ذكر فإن املسلم احلق ال جيوز له أن يرشح نفسه
، وال حجة لإلسالمي املنتمي يف النيابية وهي وفق احلال الذي وصفته يف هذا الكتاب

أنه مأمور من قبل مجاعته املنتمي إليها، وبينه وبينها موثق الطاعـة، إذ ال طاعـة   دعواه 
ملخلوق يف معصية اخلالق، وال ينبغي له وال جيوز أن يضع نفسه موضع قدوة الضاللة، 

وفق احلال  وأيضا فإنه ال جيوز للمسلم أن يشارك يف انتخابات االس النيابية وهي
  .الذي ذكرته من استقالهلا بالتشريع عن الكتاب والسنة

وبصوت عال أدعو اإلسالميني املشاركني يف االس النيابية أن ينسحبوا منـها  
وأن يبينـوا   eويوظفوا جهودهم لصاحل خدمة دعوة اإلسـالم وفـق منـهاج الرسـول     

ا بكي نـار املنـتفعني   للناس حقيقة تلك االس بعد أن رأوها من الداخل واصطلو
  .)٢(هـا» منها من املإل وأعوام

                                     
  .٤٧-١/٤٦املرجع السابق  -١
  .١/٥٢٤املرجع السابق  -٢



 ١٥٧ 

  ":أزمة العصر: "يف كتابه قال حممد حسني رمحه اهللا. د -٢٢

مصـدر األحكـام بينمـا     eواحلاكمية يف اإلسالم هللا فكتاب اهللا وسنة رسوله «
األمة أو الشعب ممثال يف نوابه هو عند الدميقراطية مصدر األحكام فاألمم حمكومـة يف  

إلسالم بتشريع اهللا احلكيم العليم، وهي يف الدميقراطية حمكومة بقوانني صادرة عـن  ا
شهوات الناس ومصاحلهم، فاألحكام مستقرة دائما يف اإلسالم وهي متبدلة متغرية ال 

  .)١(اهـ» تستقر يف الدميقراطية

إن الـنظم الدميقراطيــة  «: فتحـي الـدريين يقـول منتقـدا للدميقراطيـة     . د -٢٣
ليسـت يف جوهرهـا إال تعـبريا عـن تلـك السياسـة ومعلـوم أن         -مـثال  –ة الغربي

الدميقراطية يف أصلها فردية الرتعة عنصرية االجتاه، أما أا فردية الرتعة فألن هـدفها  
األمسى هو الفرد وتغلب مصاحله على مصلحة اتمع، وإن كان كثري من التعـديالت  

وأما أا عنصـرية االجتـاه فألـا هـي      قد طرأ على هذا األصل يف القرن العشرين،
بعينها الدميقراطية اليت مارست االستعمار السياسي واالقتصادي بصورة خمتلفة منـذ  

وزارة خاصة  -مثال –القرن اخلامس عشر حىت القرن العشرين، وقد كانت إلنكلترا 
ــا  ــق عليه ــتعمرات"يطل ــه   " وزارة املس ــق علي ــؤوا يطل ــوىل ش ــر يت ــر "ووزي وزي

  .)٢(اهـ» إىل عهد قريب" مراتاملستع

إن احلكـم اإلسـالمي لـيس حكمـا     «: الشيخ حممد يوسف موسى يقول -٢٤
  .)٣(اهـ» دميقراطيا ال مبفهوم الدميقراطية عند اإلغريق القدامى وال مبفهومها املعاصر

مـن بـاب التضـليل املـؤدي إىل أبعـد      «: الشيخ حممد أسد حيث يقـول  -٢٥
ق املصطلحات اليت ال صلة هلا باإلسـالم علـى األفكـار    احلدود أن حياول الناس تطبي

  .)٤(اهـ» واألنظمة اإلسالمية

                                     
 ١٢-١١: انظر حكم اإلسالم يف الدميقراطية ص  -١
 ٣٧٠: خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم ص -٢
  . ٢٤٥: كم يف اإلسالم صنظام احل -٣
  .٢٥: منهاج اإلسالم يف احلكم ص -٤



 ١٥٨ 

الشيخ أنور اجلندي الذي بني الكثري من الفروق بـني الفكـر السياسـي     -٢٦
وخيتلف الفكر السياسي اإلسـالمي عـن   «: اإلسالمي والفكر الدميقراطي حيث قال
  :الفكر الغريب الدميقراطي يف وجوه كثرية

  .ر مما يؤكد وحدة اإلقليمأنه يؤكد وحدة العقيدة أكث -أ

  .التأكيد على النظرة اجلامعة املتكاملة بني ما هو مادي وما هو روحي -ب

  .االستناد على القاعدة اخللقية فهناك مقياس خلقي لكل عمل سياسي -ج

وبينما تستقر السيادة يف النظام الدميقراطي على الشعب بصورة كلية فـإن   -د
األمة يف الفكر السياسي اإلسالمي مرتبطة سيادا بتعاليم الشريعة اإلسالمية بعيدا 

  .عن أهواء البشرية

ال يسمى املفهوم اإلسالمي بأنه دميقراطـي وال اشـتراكي دكتـاتوري ألنـه      -هـ
  .يد عن التطرف واإلكراه والتسلطمناهض هلا مجيعا فهو بع

وال يف يـد  " الدميقراطيـة " السيادة يف النظام اإلسالمي لـيس يف يـد األمـة     -و
ولكنها يف تطبيق الشريعة اإلسـالمية مبـا يبعـد النظـام     " الدكتاتورية"رئيس الدولة 

  .)١(اهـ» ... اإلسالمي عن أي منهج خمالف

تقدميه لكتاب حقيقة الدميقراطيـة  فضيلة الشيخ عبد احملسن العبيكان يف  -٢٧
إن الدين اإلسالمي احلنيف غين عن اعتماد أهله علـى أنظمـة مسـتمدة مـن     «: قال

احللول الكفيلة بتنظيم شؤون احلياة العصرية على أكمـل الوجـوه، ولكـن    ففيه غريه 
لألسف أمهل كثري من املسلمني البحث عن نصوص الشريعة وقواعدها، عما ينظم 

: إىل أن قـال .. ية مبا يكفل العدالة التامة ألفراد اتمع وضمان حقوقهماحلياة العصر

                                     
  .٩٦: كتاب مسو االستشراق واملستشرقني يف العلوم اإلسالمية ص -١



 ١٥٩ 

ونا املؤلف الفاضل حممد شاكر الشـريف وأفـاد وأجـاد وحـذر مـن      ولقد أحسن أخ
  اهـ. )١(»االغترار ذا املصطلح الكفري وهو الدميقراطية بعد أن تبني حقيقتها

: يف البيان حتت عنـوان  فضيلة الشيخ سامي حممد صاحل الدالل يف زاوية -٢٨
  .)٢(وقد أجاد وأفاد فجزاه اهللا خريا" إشكالية زاوية النظر يف الدميقراطية"

إن نواب الس النيايب ميارسون التشريع على وجه االستقالل عن  :حيث قال
من ذلك ، وهم يفعلون هذا ضمن صالحيا املمنوحة هلم من الدستور م أي قيد حيد

حمما ليس فيه حق للبشـر ، إذ   لّون ما يشاؤون وحيرمون ما يشاؤون ،، واليت مبوجبها ي
ذاك هـو ممارسـة حلـق إهلـي      ، ففعلـهم ) تعاىل(إن التحليل والتحرمي حق خاص هللا 

  ! !ال إله إال الس النيايب : ينقض عقيدة ال إله إال اهللا ، وحيل حملها عقيدة 

الدميقراطي فإن اخلط األمحـر  ويف الدول اإلسالمية ذات النظام  -:إىل أن قال-
غالباً ما يتمثل باختالل توازن تشكيلة الس مبا ميكّن من متريـر املطالبـة بتحكـيم    

، إن هذه اإلشكالية واحدة من الصخور الصـلداء الـيت تتهشـم    ! الشريعة اإلسالمية 
ة على نتوءاا جهود اإلسالميني النيابيني اليت يهدرون زمنـاً طـويالً يف حشـدها بغيـ    

، ومن ! حتقيق احللم املتمثل يف الوصول إىل حتكيم شرع اهللا من خالل الس النيايب 
أن أولئك اإلسالميني مل يدركوا بعد : املؤسف أن نقرر أن اإلشكالية البارزة هنا هي 

  ! !أم حيرثون يف اهلواء ويزرعون بذور الوهم ، فهل سيحصدون سوى اخلواء 

موســوعة مساحــة : "ن رمحــه اهللا يف كتابــهفضــيلة الشــيخ صــادق عرجــو -٢٩
  ".أسطورة الدميقراطية: "يف فصل" اإلسالم

  ".نظام احلكم يف اإلسالم: "حممود اخلالدي يف. د -٣٠

  ".الشورى املفترى عليها: "الشيخ األمني احلاج حممد يف كتابه -٣١

                                     
  .٤-٣: املصدر السابق ص - ١
 .وغري ذلك من ا ألعداد ٩٨و ٩٧انظر جملة البيان العدد  - ٢



 ١٦٠ 

لطان الذي رد على الشيخ القرضاوي ردا علميا يف مقال الشيخ مجال س -٣٢
  :حيث يقول فيه" حوار يف الدميقراطية:"بعنوان

أظن إنه ما كان يليق بالشيخ أن يصدر حديثاً بتلك العبارة وذلـك أنـه أو أي   
 مسلم آخر ال يسـتطيع االدعـاء بـأن الدميقراطيـة مبـدأ غـري مسـتورد مـن املنظومـة          

لشـيخفي  األوربية ، وإمنا اخلالف هو يف موقف اإلسالم منها ، هذه واحدة ، أما قـول ا 
املفروض أن نتحدث عن الدميقراطية يف جمتمع اجلاحدين أو الضالني عن سبيل (رده 
  ، فهذا فساد موضوعي ظاهر ، فالدميقراطية ال تعين وية اإلنسان ) اهللا

  وإميانه وكفره ، نوعية القيم اليت حيملها ، فالكل سواء ، عامل الدين والبغي واملسلم 

  أن حق املمارسة الدميقراطية يف اتمع املسلم موقوف والنصراين ، أما إذا قلت ب

  على املسلم املتدين وال يدخل فيه غري املتدين ، أو الشاذ جنسياً أو النصراين أو 

 اليهودي أو امللحد ، فأنت بذلك تتحدث عن نظام آخر ، ومنهج آخر ، مسه ما شئت،
   مث إن هناك(ل الشيخ ليس الدميقراطية ، وكذلك قو -على وجه القطع  -إال أنه 

  أموراً ال تدخل جمال التصويت وال تعرض ألخذ األصوات عليها ألا من الثوابت 

واملفارقـة الـيت    .اليت ال تقبـل التغـيري ، إال إذا تغـري اتمـع ذاتـه ومل يعـد مسـلماً        
،  يستغرا الشيخ هنا أن اتمع إذا تغري ومل يعد مسلماً أمكن له أن يكون دميقراطياً

أما إذا ظل جمتمعاً مسلماً فقطعاً لن يكون دميقراطياً ، ألنه ميلك منظومة أخـرى مـن   
وهنا نعود إىل أصـل   .الثوابت والعقائد والقيم اليت يستحيل إخضاعها لرأي البشر 

ففي الدميقراطيـة الشـعب هـو     اخللل يف تصور الشيخ ملاهية الدميقراطية وجوهرها ،
إن هناك أموراً : الوحيد ، فإذا قلت  املشرع ، وهو الثابت املرجع ، وهو احلاكم ، وهو

ال ختضع للتصويت أو ال تدخل يف جمال التصـويت ، فأنـت بـذلك غـري دميقراطـي      
إن هناك ثوابت فكرية أو دينية أو خلقية أو اقتصادية أو سياسـية  : قطعاً ، وإذا قلت 

  ال تقبل التغيري فأنت بذلك غري دميقراطي ، 



 ١٦١ 

قـول غـري دميقراطـي ،    ) فال جمال للتصويت يف قطعيات الشرع(لشيخ وكذلك قول ا
ــوق إرادة ال   ــم ف ــرعاً حيك ــاك ش ــرك أن هن ــن يف صــلب  ألن تقري ــذا طع بشــر فه

ــة ــول-.جوهرها والدميقراطي ــة    :-إىل أن يق ــف ، الدميقراطي ــيخ يوس ــيلة الش فض
والعلمانية وجهان لعملة أوربية واحدة ، ومـن قـال لـك غـري ذلـك فقـد كـذبك ،        

نرفض بعض  -باحلتم  -رفضهما أننا  مرفوض إسالمياً ، ولكن ليس معىن كالمهاو
النتاجات اليت تولدت عنها واليت تتشابه مع بعض القيم اإلسالمية ، فحق األمـة يف  
اختيار احلاكم وحق عزلـه إذا احنـرف أو حماسـبته إذا أخطـأ ، وحريـة الـرأي وحـق        

وحق تداول السـلطة ، واحتـرام حقـوق     االختالف ، وحفظ كرامة اإلنسان وآدميته ،
األقليات وحنو ذلك كل هذه أركان أصيلة يف منهج اإلسالم يف احلكـم بـنص كتـاب    

، ولكنها أركان تقوم على أسس تصورية وعقيدية ، وحتكمها  -r-اهللا وسنة رسوله 
) الدميقراطيـة (ضوابط وأطر منهجية ، ختتلف متاماً عن األسس والضوابط اليت متثلها 

  . نهجية لسياسة اتمع البشري كم

  يا فضيلة الشيخ ، ليس هذا دورك ، وال تلك قضيتك ، وإمنا هذه وميات  

  أدعياء االستنارة واملترفني فكرياً ، والذين ال حيملون مهوم األمة وضتها وال 

  اهـ.يعرفون قدر دينهم ومعىن أم حيملون رسالة اإلسالم للعاملني 

رؤية يف مسـألة التعديـة عـرض    "يف جملة البيان حتت عنوان حممد حيىي . د -٣٣
  .وقد أفاد وأجاد" ونقض

ــد   -٣٤ ــد اي ــيخ عب ــيلة الش ــه  فض ــي يف كتاب ــدة يف  : "الرمي ــون مفس مخس
  ".الدميقراطية

إشـكال املصـطلحات مـن    : "أمحد حممد الدغشي يف مقال له بعنـوان . د -٣٥
  .)١("نظور احلضاريامل

                                     
  .١٦٦جملة البيان العدد  - ١



 ١٦٢ 

جعفر الشيخ إدريس رئـيس اجلامعـة األمريكيـة املفتوحـة يف مقـال      . د.أ -٣٦
ومقـال  .١٦٦يف جملـة البيـان العـدد    ) حـوار عـن العلمانيـة الدميقراطيـة    : (بعنوان

  .)١(؟أدميقراطية هذه أم أمريطانية"

حمـرم  : يف جملـة الـوعي  " أكذوبة الدميقراطية: "الشيخ شريف عبد اهللا يف -٣٧
  هـ١٤٢٦

 و ملسلمني واستقرارهم يف اإلسالمن احلسن يف مقال ارتقاء االشيخ حس -٣٨
  .)٢(الدميقراطية

ــوان  ــر بعنـ ــال آخـ ــ: "ومقـ ــة؟ الدميقراطيـ ــتعمار أم ضـ ــروع اسـ   !!".ة مشـ
العـراق  "و" النظام الدميقراطي نظام كفري: "الشيخ أبو عمر السيف يف مقاله -٣٩

  ".وغزو الصليب دروس وتأمالت

  ".الصنم العصري.. الدميقراطية: "مقاله الشيخ حسن حممد قائد يف -٤٠

الدميقراطية وسـيلة الحتـواء التيـار    : "الشيخ أبو سعد العامري يف مقاله -٤١
  ".اإلسالمي

  :فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا الراجحي حيث قال -٤٢

هذه الدميقراطية ليست من اإلسالم، وإمنا هي من األشياء احملدثة، من العقائـد  «
تعملها الكفرة، والدميقراطية تعين قول األكثرية، العـربة بـاألكثر، اإلسـالم ال    اليت يس

رى وعنده أيضا أهل احلل والعقد، العربة بأهل احلـل  يعمل ذا، اإلسالم عنده الشو
والعقد، الدميقراطية عندهم األصوات، األصوات يعين باألكثرية، االنتخابـات تكـون   

  باألكثرية،

                                     
  ٣٢ص) ١٨٩(البيان العدد - ١
 .١١-٨انظر أكذوبة الدميقراطية ص  -٢



 ١٦٣ 

من اإلسالم يف شيء، وإمنا هي مبدأ مبتدع، مبـدأ كفـري    هذه الدميقراطية ليست
  .)١(»ال يقره اإلسالم

أهـي دميقراطيـة   ! مصـر إىل أيـن ؟  "يف مقال بعنوان  الشيخ حممد عبد اهللا -٤٣
إننا ال نعلق آماالً على العمل الـدميقراطي ، ومل نتسـرع يف    :السادات؟ حيث قال فيه

لقد درسنا األنظمة الدميقراطية دراسة دقيقة ، وتبني لنا من خـالل  . اختاذ هذا املوقف 
هذه الدراسة أا تصطدم مع النظام اإلسالمي مجلة وتفصيالً ، صحيح بـأن اإلسـالم   

تعبري عن رأيه ، ولكـن الشـورى   الشورى ، ويضمن للفرد حرية ال يعتمد على نظام
الدميقراطي شيء آخر ، فالدستور والقانون جـزء مـن نظـام شـامل يف      شيء والنظام

اإلسالم ، وال جيوز للشعب وال ملمثليـه أن يشـرعوا ألن التشـريع حـق هللا وحـده ال      
واعتمدنا يف اختاذنا هلذا املوقف على دراسة عميقة لتجارب اإلسالميني ،  .شريك له 

.. يف البالد العربية وحدها ، ولكن يف العامل اإلسالمي من أدناه إىل أقصـاه  : ول ال نق
   .)٢(اهـ. ووصلنا إىل نتيجة أن مثل هذا العمل مضيعة للوقت وهدر للطاقة

" إشـكاليات الدميقراطيـة املسـتدامة   " الشيخ مدى الفتح يف مقال بعنـوان -٤٤
   :حيث قال

لذين حياولون البحث عـن أي طريـق ال وحـي    وحنن وإن كنا جند العذر للكافرين ا 
فيه وال غيب ؛ فإننا ال نستطيع أن نعذر أولئك املنتسبني لإلسـالم الـذين يتعمـدون    
إسقاط العقيدة اإلسـالمية مـن حسـابام أو حيـاولون املتـاجرة بـالقيم اإلسـالمية        

اذ الصحيحة كالشورى واملصلحة املرسلة ؛ وما ذلك إال لنيل رضى الكـافرين والعيـ  
  .باهللا 

أما احلل الذي نفهمه وندعو إليه فليس هو حماولة تعديل للفكـر الـدميقراطي ؛ بـل     
  .)٣(هنا جيب أن يكون اجلهد وااهدةهو العودة الرشيدة للنظام اإلسالمي األصيل ، و

  
                                     

  ٤٦: ص ٢٠٠٧نوفمرب  ٢٩/ ١٤٢٨ذو القعدة،  ١٩الصادر ) ٢١٢٠(الدعوة، العدد  - ١:
 ٦٢ص )٧(جملة البيان العدد - ٢
 ١١٤ص) ١٨١(جملة البيان العدد - ٣



 ١٦٤ 

  :المبحث الثالث
  قد مفكري الغرب للديمقراطيةن

]هِدشو داهش نا مهلأَه[  

الدميقراطية يف تارخيها كله رواجاً مثلما وجدت يف عصـرنا هـذا ؛ لقـد    مل جتد «
كان معظم املفكرين الغربيني منذ عهد اليونان كثريي النقد هلا ، بل ورفضها ، حـىت  

إذا حكمنا على الدميقراطية حكماً : إن أحد الفالسفة الربيطانيني املعاصرين ليقول 
  .)١(»من املفكرين لكانت هي اخلاسرةدميقراطياً بعدد من معها وعدد من ضدها 

  :وإليك بعض األمثلة

باالعتمـاد علـى بعـض النصـوص املفيـدة احلامسـة       «: الفيلسوف سقراط -١
وأيضا على ما أورده أفالطون على لسان سـقراط خبصـوص نظـم احلكـم املختلفـة      
وأفضل نظام منها نستطيع أن نالحظ أن سقراط كان يعـرب بصـراحة عـن احتقـاره     

اطية الدمهائية فقد كان يعيب عليها أا ال تشترط يف احلكام أو القادة درجـة  للدميقر
كافية من املعرفة النظرية واخلربة السياسية العملية وأا جتعل آراء كل املواطنني عـن  
األخالق والعدالة والسياسة على قدم املساواة يف القيمة دون متييز بني اجلاهل وغـري  

د والسخرية ضد اجلهلة واألدعياء وحمدودي املعرفة وخصوصا اجلاهل، وكان كثري النق
الذين كان يصطادهم يف الطرقات ويناقشهم مبحاوراته املنطقية  نيالسياسة واملسؤولي

  .)٢(اهـ» املعروفة ليثبت عجزهم الفكري

وقد دفع سقراط مثن تلك االنتقادات إذ وافقت أغلبيـة النـواب علـى إعدامـه     
  .)٣(فقتل بسبب ذلك

                                     
 ٤٦ص ٢٠٠٤بتاريخ فربائر ) ١٩٦(جملة البيان العدد - ١
 ٦٩-٦٨: معىن الدميقراطية ص  -٢ 
  ٦٩-٦٨: الدميقراطية ص معىن  -٣



 ١٦٥ 

لقد كان ينتقد النظام الـدميقراطي وجيعلـه يف أسـفل    : الفيلسوف أفالطون -٢
  :هرم النظم السياسية

من مجهورية أفالطون يصـف سـقراط الدميقراطيـة     -مثال –يف الكتاب الثامن 
  .)١(بأا نظام الفقراء

النظام امللكي : ويف الكتاب التاسع يقسم تقسيما جديدا هو بالترتيب التنازيل
نظـام   –قراطي الـذي يعتـربه أفضـل الـنظم وبعـده النظـام التيمقراطـي        أو األرست

وبعده النظام األوليجريكـي حكـم كبـار األغنيـاء وبعـده النظـام        –أصحاب الثورة 
  .)٢(الدميقراطي وبعده نظام الطغيان

قيل إن الدميقراطية أسوأ أنـواع احلكـم مـن بـني كـل      «: لشونستون تشر -٣
  .)٣(اهـ»  حني وآخراألنواع األخرى اليت جربت بني

سـيئا   شـيئا  كانت الدميقراطية حىت مائة سنة خلـت «: مكفرسون. ب. س -٤
ويف اخلمسني سنة التالية أصبحت شيئا حسنا مث يف اخلمسني سنة األخـرية أصـبحت   

  .)٤(اهـ» شيئا غامضا

الدميقراطية أكثر تقدما وأكثر تعقيدا مـن أي نظـام   «: جيو هاين سارتوري -٥
  .)٥(اهـ» سابق

إن الشيوعيني يصرون على أن الفقه الـدميقراطي  «: قال ميشيل استيورات -٦
القائم على حرية الفنون والعلوم والسلوك الشخصي إمنا هو مذهب خبيـث فاسـد   

                                     
 ٦٩وانظر معىن الدميقراطيةص. طبعة املؤسسة املصرية ٣٥٢و  ٣٣٩و  ٣٣٤و  ٣٠٥: ترمجة اجلمهورية ص -١
  .٦٩: ص. املرجع السابق -٢
وانظـر اإلسـالميون وسـراب    . م١٩٧٢بـريوت  . دوروثي بيكلس طبعـة دار النـهار  : لـ ١١: من كتاب الدميقراطية ص -٣

 ٣٧: الدميقراطية ص
 . املرجع السابق -٤
  .املرجع السابق -٥



 ١٦٦ 

وإم حيتجون بأن الدميقراطية الرأمسالية تسمح بإفساد الشعب وخاصة شباا عـن  
  .)١(اهـ» طريق األفالم واملسرحيات وبث التفاهة والفحشاء

إن ذلك املبدأ يقذف بنا للسري يف الطريق املخيف «: قال بنيامني كونستان -٧
  .)٢(اهـ» لالسبتداد الربملاين

مبدأ سيادة األمة بذاا أي إىل اعتبار أا متثل دائمـا   –يرتع «: قال بارمثي -٨
نظـرا  ة تكـون مشـرعة   طإن هذا املبدأ ينطوي على االدعاء بأن السـل .. احلق و العدل

ملصدرها وبناء على ذلك وكل عمل صادر عن إرادة األمة يعد عمال مطابقا لقواعـد  
ا فوق متناول الشك واملناقشة من هـذه الناحيـة ال لسـبب    احلق والعدل، وأنه يعد إذً

ينسب إىل الشـعب صـفة    -سيادة األمة  -إال ألنه صادر عن إرادة األمة فهذا املبدأ 
إىل االستئثار بالسلطة  –أو مبمثليه  –يؤدي بالشعب العصمة من اخلطإ ولذلك فهو 

املطلقة أي إىل االستبداد إذ أنه طاملا كانت إرادة الشعب تعد إرادة مشروعة ال لشيء 
أن  –من الناحية القانونية  -ا إال لكوا صادرة من الشعب فإن الشعب يستطيع إذً

» ربرات ملـا يعمـل ويريـد   غري حاجة إىل أن يأيت مبـ يف  يفعل كل شيء وهو إذن يغدو
  .)٣(اهـ

فإـا كانـت   إن نظرية سيادة األمة رغم أا نظرية مصطنعة «: قال دوجي -٩
لو أا كانت مفسرة للحقائق أو الوقائع السياسية يف العصر تصبح جديرة بالتأييد 

» احلديث ولو أن نتائجها العملية كانت طيبة ولكن الواقع كان عكس ما كنا نتوقـع 
  .)٤(اهـ

فالتشـريعات  «: لونيـة بوجينـا ستشـيجف سـكا    وتقول املستشـرقة البو  -١٠
اإلنسانية الصادرة عن اامع الدميقراطية ليست ثابتة وال حتمل يف نصوصها الصفة 

                                     
  .٤٥٩: ص) تظم احلكم احلديثة(من كتابه  -١
  .١٠: انظر الدمغة القوية لنسف عقيدة الدميقراطية ص -٢
  .١٠: املرجع السابق ص -٣
 .١١-١٠: املرجع السابق ص -٤



 ١٦٧ 

اإلباحية املطلقة أو املنع املطلق وخصوصا فيما يتعلق باحلقوق والواجبـات الفرديـة   
على املصـلحة واحلاجـة املتطـورة ومـن      مبنية اواملسؤولية الشخصية وما ذلك إال أ

املعلوم أن املصلحة و احلاجة تتبدالن وتتحوالن حسب الظروف واألحوال ومن غـري  
املستغرب يف تاريخ التشريعات اإلنسانية أن يناقض آخرها أوهلا يف بعض تفاصيلها 

  .)١(اهـ» ستهجن إىل عادياملوأن ينقلب املكروه إىل مستحب واحملظور إىل مباح، و
األملـاين أن نصـف   » ليرتباخ « فقد كشف استطالع واسع للرأي أجراه معهد  -١١
  .)٢ان فقدوا ثقتهم بالدميقراطية األمل
أما أول صدمة تعرضت هلا الدميقراطية بشكلها احلـديث كانـت إبـان الثـورة     -١٢

الفرنسية اليت كانت حتمل شعارات احلكم الدميقراطي ؛ فقـد كانـت صـدمة قاسـية     
؛ قمع ال نظري له وكثري من اجلرائمبدأت هذه الثورة عهدها بإرهاب شديد و جداً ؛ إذ

 العقــد( الـذي عــد كتابـه  » جــان جـاك روســو  « ممـا حــدا بفيلسـوف كــبري مثـل    
إجنيالً للثورة الفرنسية أن يعتـزل النـاس ويصـاب بـالقلق واإلحبـاط      ) االجتماعي

  .)٣(يدوالصراع النفسي الشد

 ك الذين بدؤوا الدعوة للفكرة الدميقراطية من املفكرينويف احلقيقة فإن أولئ -١٣
أول  وغريهـم كـانوا  » جان جاك روسو«و » جوزلوك «والفالسفة األوروبيني أمثال 

 من أحس بتناقض دعوم ؛ فهم كانوا يبحثون عن حريـة مطلقـة ال توجـد ؛ فلمـا    
 ه األغلبية علىأيقنوا بذلك عرفوا الدميقراطية على أساس أا النظام الذي تتفق في

 حريـة اآلخـرين  إن حريتـك تنتـهي حينمـا تبدأ    الوالتنازل عن بعض حرياا وقـا 
  .)٤(اهـ

                                     
  .املرجع السابق -١
  ١١٤ص)١٨١(البيان العدد  - ٢
  املرجع السابق  - ٣
 ١١٤: ص) ١٨١(جملة البيان العدد  - ٤



 ١٦٨ 

  :المبحث الرابع
  :من مفاسد الديمقراطية

إنين أريد أن أذكر هنا أمثلة على مفاسد الدميقراطية ليستدل ا على غريها مما 
  :مل أذكره

لدميقراطية هي حكم تعاىل ألن اتنصيب البشر أربابا مشرعني من دون اهللا -١
  أو سلطة الشعب

قــوم الدميقراطيــة بــاحلكم بغــري مــا أنــزل اهللا ألنــه ال حيكــم يف النظــام ت -٢
 .الدميقراطي إال بالقانون الوضعي

تقـوم الدميقراطيــة علـى فصــل الـدين عــن الدولـة وحصــره يف العقائــد     -٣
 .والعبادات فقط

وإضفاء هالة من التقدير واالحترام تقديس زعامة املأل وتكريس الوالء هلم -٤
 .عليهم

إلغاء الشريعة اإلسالمية و استبداهلا بدساتري وقوانني بشرية مـا أنـزل اهللا   -٥
 .ا من سلطان

الرقعة اليت حددا الدول  -تكريس الوالء للوطن مبعناه اإلقليمي الضيق -٦
 .من مستعمراا -االستعمارية قبل انسحاا 

ء والرباء حبيث يوايل كل املواطنني لو كانوا كفارا حمـاربني  طمس معامل الوال-٧
 .هللا ولرسوله وللمسلمني

حترير املرأة من دينها وأخالقها وقيمها وحتطيم حيائها وحشمتها حىت تصري -٨
 .فريسة سهلة لتلك الذئاب اجلائعة



 ١٦٩ 

الدميقراطية احلرية الفردية مبا يف ذلك حرية االعتقاد فللمواطن احلق  لتكف-٩
 .يف تغيري دينه واالرتداد عن اإلسالم

تكفل الدميقراطية حرية الرأي والتعبري مما يفـتح البـاب علـى مصـراعيه     -١٠
 .للطعن يف الدين يف كل وسائل اإلعالم ولو أدى ذلك إىل سب اهللا ورسوله

تتبىن النظام الرأمسايل الذي يقوم على تكديس املال عند أصحاب رؤوس -١١
طبقـة قليلـة يف ثـراء فـاحش، وأغلبيـة      : تمع إىل طبقتنياألموال حىت ينقسم ا
 .ساحقة يف فقر مدقع

 .إخل...ليه رموز النظام كالعلم والنشيد الوطين و الدستور والرئيسأت-١٢

 .إليها عيش بغري هدف حمدد وال غاية يصبومتييع شخصية املسلم وجعله ي-١٣

 .حد اإلباحية حيانا إىلالل الشنيع يف األخالق الذي يصل أاالحن-١٤

انتشار اجلرمية وشيوع ألوان الفساد اإلرهايب حيث يوجد يف أمريكا مـثال  -١٥
 .عصابة إجرامية ينخرط يف سلكها أكثر من مليون جمرم- ١٦

 .املسلمني بنيحب الذات وشيوع الرتعة الفردية وفقدان روابط احملبة -١٧

 .تفكك األسرة وتشرد األطفال وقطيعة الرحم-١٨

 .جهاد الطلب مطلقا والسماح جبهاد الدفع بضوابط معينةحترمي -١٩

موت روح اجلهـاد يف سـبيل اهللا وقتـل دوافـع الفـداء و الرضـا بالـدون        -٢٠
 .واخلضوع للذل واملهانة

إلغاء القيم اإلسالمية اليت ترتفع بالكيان اإلنساين وحتلـق بـه يف أجـواء    -٢١
 .والتقوى والسمو اإلنساين الفضيلة

 .لنواحي املادية على حساب النواحي األخالقية واإلنسانيةاالهتمام با-٢٢



 ١٧٠ 

انتشار مبدأ الغايـة تـربر الوسـيلة ممـا أدى إىل شـيوع الرشـوة والسـرقة        -٢٣
 .واختالس املال العام والثراء غري املشروع

ستحواذ زعامة املأل من كبار التجار وقادة العسكر والزعماء السياسـيني  ا-٢٤
 .السلطةعلى املراكز األساسية يف 

 التبعية العمياء ألمريكا وأوروبا وغريها من الدول الكافرة-٢٥

ــني األبــوين واألوالد خلــروج األم للعمــل  -٢٦ ــة ب فقــدان الــروابط العاطفي
 .وانشغال األب

 .ضياع األوالد وتشردهم وفسادهم لعدم وجود من يربيهم-٢٧

وأنثـاهم  املساواة املطلقة بني كل املـواطنني مسـلمهم وكـافرهم ذكـرهم     -٢٨
 .عاملهم وجاهلهم صاحلهم وطاحلهم

نـوات اإلباحيـة ومواقـع    قنتشار وسائل الفساد من سينما ومسـرح وال ا -٢٩
 .ة واجلنس على االنترنت حتت غطاء احلرية الفرديةرالدعا

 .املصادقة على االتفاقيات و القوانني الدولية املخالفة لشرع اهللا تعاىل-٣٠

 .الغوغائية االعتماد على رأي األكثرية-٣١

 .االعتماد على احلزبية والقبلية واجلهوية الستقطاب أصوات الناخبني-٣٢

 .احلرص على اإلمارة وبذل كل غايل ونفيس من أجل احلصول عليها-٣٣

 .تزكية النفس واملبالغة يف إطراء املرشحني ومدحهم-٣٤

 .يف احلمالت االنتخابية -الكافية إلغناء الفقراء –تبذير األموال الطائلة -٣٥

 .شراء الذمم باملال والوظائف -٣٦

 .عموم الربا يف كل املصارف والبنوك بل يف مجيع املعامالت املالية-٣٧

 .شيوع الغش واالحتكار والغرر حتت شعار حرية التجارة-٣٨



 ١٧١ 

 .التعامل بالقمار وامليسر -٣٩

 .انتشار الغناء واملوسيقى-٤٠ 

شغل الناس عن مشاكلهم باللهو واللعب كلعـب الكـرة وغريهـا مـن     -٤١
 .األلعاب

 .حماربة احلجاب باعتباره رجعية وتأخرا-٤٢

إباحة الزنا إذا كان عن تراض ففي إحدى الدول الدميقراطية تقول املـادة  -٤٣
ال يعاقب القانون على جرمية هتك العـرض إذا مـا كانـت الفتـاة     : (القانونية
للزوجة اليت زنا زوجها يف مرتل : (أخرى وتقول مادة) الفعل برضاها بالغة ومت

ــت    ــا إن فعل ــب عليه ــع مــن شــاءت وال تثري ــزين م ــة احلــق يف أن ت الزوجي
 .)١(اهـ)ذلك

 .الدميقراطية قاطع طريق على النظام اإلسالمي-٤٤

احلث على االختالط بني الرجال والنساء يف روضة األطفـال واملـدارس    -٤٥
 ...حلكومية واالستراحات والشواطئ واحلدائق العامةوالدوائر ا

الدعاية املغرضة ضد تعدد الزوجات باعتبـاره إهانـة للمـرأة مـع كونـه      -٤٦
 .تأخرا وراديكالية

تعقيد الشباب والفتيات من الـزواج املبكـر باعتبـاره حتطيمـا لشـبام      -٤٧
 .وقضاء على مستقبلهم

 .اإلنسان لذلك يتصرف فيها كما يريد ىهوعلى الدميقراطية  تقوم-٤٨

 .سبب لرضى اليهود والنصارى واألمريكان وغريهم من الكفار-٤٩

                                     
 .٣١: انظر حقيقة الدميقراطية ص -١



 ١٧٢ 

ــة اهل  -٥٠ ــوع للهجم ــجمانبطــاح و استســالم وخضــوع وخن ة الصــهيونية ي
 .واألمريكية

 .متييع الثوابت والعقائد والقطعيات لتوافق الغرب الكافر-٥١

 .خلالعة والفساد واإلفسادفتح باب الزندقة واإلحلاد واون وا-٥٢

إعطاء املربرات واملسوغات لكل ما يقوم به العلمـانيون وامللحـدون مـن    -٥٣
 .ضالل وإضالل

 ..تكريس القبلية واجلهوية واحلزبية-٥٤

 .املسرية البشرية عن التوجيه الرباين انبتات-٥٥

 .م إىل منطلقات ذات طابع مصلحيااالحتك-٥٦

 .النظريات الكالمية وامتداد التحليالت شيوع الفوضى الفكرية وذيوع-٥٧

 .تفاقم التفاوت الطبقي برعاية دستورية-٥٨

 .ات اإلحلادية املكتظة باإلسفافات العقدية واجلنسيةفبروز الثقا-٥٩

 .ظهور اجلنوح حنو إبراز الذات وممارسة اهليمنة-٦٠

 .انعدام ضوابط ممارسة احلرية مبفهومها السوي-٦١

 .بب اختالف النظرة ملفهوم األخالق وبواعث القيماشتراء الرذائل بس-٦٢

 .إحالل املفاهيم الدميقراطية حمل املفاهيم اإلسالمية-٦٣

 .اندثار الثقافة اإلسالمية وبروز الثقافة العلمانية-٦٤

 .دميقراطية للعقوبة اإلهليةلاستحقاق األمة احلاكمة با-٦٥

 .انتشار العداوة والبغضاء بني صفوف املسلمني-٦٦

 .األسرة الواحدةيف االختالف والتفرق حىت -٦٧



 ١٧٣ 

 .إسناد األمر إىل غري أهله من الفسقة وارمني-٦٨

التـأثري اإلعالمـي   مـن  التزوير هو السمة البارزة يف الدميقراطيـة ابتـداء   -٦٩
 .وانتهاء بشراء األصوات والتالعب ا

قيمـة  االستعالء الشخصي وإبـراز امليـزات وتزكيـة الـذات واحلـط مـن       -٧٠
 .املرشحني اآلخرين وتسفيه آرائهم وذكر مثالبهم

تستمد الدميقراطية شرعيتها احلقيقية مـن مراكـز القـوى احلاكمـة سـواء      -٧١
 ...كانت طبقة أو حزبا أو عسكرا أو عائلة أو طبقة أو طائفة



 ١٧٤ 

  : الباب الثاني
وقفات مع اإلسالميين 

  الديمقراطيين
  :)عشرين وقفة على ملتويش(

  .وجها ٢٤والرد عليه من تغيري مفهوم الدميقراطية -١

 .وجها ٢١والرد عليه من : اخللط بني الدميقراطية والشورى-٢

 .وجها ٢٢والرد عليه من : إلزامية رأي األكثرية يف الشورى-٣

 .وجها ١١والرد عليه من : الشام طاعونرجوع عمر عن -٤

والرد عليـه مـن   " لو اجتمعتما يف مشورة ما خالفتكما"حديث -٥
 .وجها ١١

 .وجها ١٢األمر باتباع السواد األعظم والرد عليه من -٦

 .أوجه ١٠حتديد مدة اإلمارة والرد عليه من -٧

 .وجها ١٢ لفضول والرد عليه منحلف ا-٨

 .أوجه ٩حلف خزاعة والرد عليه من -٩

 .وجها ١٥د عليه من عمل يوسف عند ملك مصر والر-١٠

 .وجها ١٣بقاء النجاشي يف ملكه والرد عليه من -١١



 ١٧٥ 

 .وجها ١١ للدعوة والرد عليه من ينالربملان منرب عل-١٢

 .أوجه ٨د عليه من رالدميقراطية آلة ووسيلة وال-١٣

 .أوجه ١٠املصلحة املرسلة والرد عليه من -١٤

 .أوجه ٧والرد عليه من  االنتخاب شهادة-١٥

 .أوجه ١٠والرد عليه من " اب أخف الضررينارتك -١٦

 .أوجه ١٠الدميقراطية مقاومة لالستبداد والرد عليه من -١٧

 ٧البديل عن الدميقراطية هي الدكتاتوريـة والـرد عليـه مـن     -١٨
 .أوجه

 .أوجه ٧والرد عليه من " ال بد للناس من عريف: "حديث-١٩

 ١١تقليد العلمـاء القـائلني بالدميقراطيـة والـرد عليـه مـن       -٢٠
 .وجها



 ١٧٦ 

  :الوقفة األولى
  تغيير مفهوم الديمقراطية

يقول اإلسالميون الدميقراطيون إن الدميقراطية آلـة الختيـار احلـاكم وحماسـبته     
  .على أفعاله وآلية الختيار النظم واملناهج املناسبة

إن جوهر الدميقراطية بعيدا عن التعريفـات  «: يقول الشيخ يوسف القرضاوي
مرهم وأن ال يفـرض  أواملصطلحات األكادميية أن خيتار الناس من حيكمهم ويسوس 

أخطـأ   إنعليهم حاكم يكرهونه أو نظام يكرهونه وأن يكون هلم حق حماسبة احلاكم 
ات أو منـاهج اقتصـادية أو   وحق عزلـه إذا احنـرف وأن ال يسـاق النـاس إىل اجتاهـ     

  .اهـ» اجتماعية أو ثقافية أو سياسية ال يعرفوا وال يرضون عنها

حنن حباجة وال شك إىل أن ندخل هنـا بعـض القـيم والتعـاليم     «: وقال أيضا
األمانـة   اإلسالمية كالشروط اليت ينبغي توفرها يف الناخب وهي شروط الشاهد من

 مـن  ترضـونَ  ممـن [ويقـول   ]مـنكُم  عـدلٍ  ذَوي واوأَشـهِد [ واالستقامة يقـول اهللا 
  .)١(اهـ» فأميا ناخب ال تتوفر فيه هذه الشروط يسقط حقه يف االنتخاب ]الشهداِء

فالدميقراطية آلية تضمن للشعب سيادته على «: ويقول الشيخ راشد الغنوشي
ون احلقـوق وتضـمن   صـ النظام السياسي وحتقق مجلة مـن املضـامني والقـيم الـيت ت    

  .)٢(اهـ» احلريات وحتصن الناس ضد اجلور واالستبداد

  :والرد عليه من أربعة وعشرين وجها

                                     
  .٢٤٥-٢٤١: السياسة الشرعية ص -١
 ٢٤١-٢٤٠السياسة الشرعية  -٢



 ١٧٧ 

  : الوجه األول
حقيقة شرعية يرجع فيها إىل الشرع وحقيقـة لغويـة يرجـع    : إن احلقائق ثالث

  .فيها إىل اللغة العربية وحقيقة عرفية يرجع فيها إىل عرف واضعيها

األمساء ثالثة أنـواع نـوع يعـرف حـده بالشـرع      : قال الفقهاء« :قال ابن تيمية
كالصالة والزكاة ونوع يعرف حـده باللغـة كالشـمس والقمـر ونـوع يعـرف حـده        

  .اهـ» ]بِالْمعروف وعاشروهنI :]بالعرف كلفظ القبض ولفظ املعروف يف قوله 

  :وقال سيد عبد اهللا بن احلاج إبراهيم يف املراقي

ــظ حم ــرعي واللفـ ــى الشـ ــول علـ   مـ
ــب   ــي ومل جيـ ــى اجللـ ــاللغوي علـ   فـ

  

ــريف    ــق العـــ ــن فمطلـــ   إن مل يكـــ
ــب    ــذي انتخ ــاز يف ال ــن ا ــث ع   حب

  

يف اللفـظ  ومل يكـن  مث إذا كان املخاطب الشارع « :وقال يف شرحه هلذا املوضع
مدلول شرعي أو كان وصرف عنه صارف محل على معنـاه العـريف العـام أي الـذي     

  .)١(اهـ» يتعارفه مجيع الناس

وإن مل يكن املخاطب به له مـدلول  «: مني بن أمحد زيدان اجلكينوقال حممد األ
شرعي أو صرف عنه صارف فيحمل على مطلق معنـاه العـريف الـيت يتعارفـه مجيـع      

  .)٢(اهـ» الناس

سلطة "أو " حكم الشعب"ضعيها أا اا أن تعريف الدميقراطية عند ونوقد قدم
  ." سانتأليه اإلن"أو " الشعب

 ومــن البليــة عــذل مــن ال يرعــوي     
 

ــاب مـــن اليفهـــم     عـــن غيـــه وخطـ
 

                                     
  ١/١١٠نشر البنو د  -١
وفـتح الـودود علـى مراقـي السـعود       ١/١٥٦وحنوه يف نثر الورود حملمد االمني الشنقطي ١٣٦: املراقي على املراقي ص - ٢

 .٤٩-٤٨: وإرشاد الفحول ص ٢١٣-١/٢٠٩واإلاج بشرح املنهاج للسبكي  ٥٠: د حيىي الواليت صحملم



 ١٧٨ 

  

إن الدميقراطية ليست مـا تفصـله أنـت علـى مقاسـك ، أو يفصـله غـريك ،        «
الدميقراطية منهج كامل لصياغة البناء االجتمـاعي ، إمـا أن تقبلـه وإمـا أن ترفضـه      

   وتبحث لك عن منهج آخر يولد لك مصطلحات أخرى تناسب عقيدتك ودينك

وإذا جاز أن نقبل املصطلح مـع إجـراء بعـض التعـديل عليـه      . وتارخيك وإنسانك 
فقـط  ) احلكـم اإلهلـي  (، وهـو  ) الثيوقراطيـة (ليناسب بيئتنا ، فماقولك يف مصـطلح  

سنستبعد منه احتكار رجال الدين للحكـم باسـم وصـاية السـماء علـى مـا عرفـه        
حكم اهللا هو املهيمن على البشـر  التاريخ الكنسي األوريب ويبقى لنا أا تعين جعل 

حكـم  (واحملدد لشريعة اتمع ، هل نستطيع أن نقول حينئذ أن جـوهر الدميقراطيـة   
إن الدميقراطية مـن اإلسـالم ، يصـح    : إنه بالقدر الذي تقول به ! هو اإلسالم ؟ ) اهللا

قراطيـة  إن الدميقراطيـة والثيو : أما حنـن فنقـول   ! ! القول إن الثيوقراطية من اإلسالم 
كالمهــا مصــطلح أوريب النشــأة والتكــوين والتــاريخ والداللــة ، وال يعنينــا أمرهــا 

صكوك (كمسلمني ألن اإلسالم مل يعرف حكم طبقة رجال الدين كما مل يعرف يوماً 
كما مل يعرف الصراع بني الدولة املدنية والكنيسة أو بني الـدين والدولـة   ) الغفران

ريخ وحضـارة خيتلـف عـن املسـيحية كـدين وتـاريخ       إمجاالً ألن اإلسالم كدين وتـا 
ــة احملضــة-وحضــارة ، ممــا يعــزز لنــا  اخــتالف املصــطلحات الفكريــة  -بالبديهي

  .)١( ».والسياسية واملنهجية بني كال املنظومتني 

  : الوجه الثاين
هذا شيء خيايل ال وجود له إال يف أذهان قائليه واجلماعات اإلسـالمية يشـارك   

الدميقراطية منذ أكثر من ستة عقود ما رأينا عندهم هذا النـوع مـن   بعضها يف اللعبة 
الدميقراطية املؤسلمة بل يشـاركون يف نفـس الدميقراطريـة املوجـودة يف العـامل كلـه       

  .مببادئها املناقضة لإلسالم
                                     

 ٣١ص) ٥٨(جملة البيان العدد - ١



 ١٧٩ 

فالذين يقولون نأخذ الدميقراطية صورة سياسية ولـيس مـن   «: قال حممد قطب
الية اجلاحمة هم وامهون يف حماولـة فصـل وجـه هـذا     الضروري أن نأخذ معها الرأمس

أو هم يتحدثون عن شيء غري الدميقراطية الليرباليـة ال نعلـم   .. النظام عن وجه آخر
  .صورته على وجه التحديد

ومهما يكن من أمر فإن الدميقراطية الليربالية املوجـودة بالفعـل ال املتخليـة يف    
  .)١( ».لية وتلعب لعبتها من خالهلااألذهان هي هذه اليت حتتمي ا الرأمسا

   :جمرد أمنية  ذا يتضح أا

ــاحبها  ــب هللا صـــ ــىن عجـــ   إن املـــ
 

ــاه     ــا متنـ ــرئ فيمـ ــف امـ ــل حتـ   لعـ
 

   

  :الوجه الثالث
  :هذه حيلة يف حتليل احلرام بتسميته بغري امسه

قال البخاري يف األشرية باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسـميه بغـري امسـه    
  .املعازف حترمي مث روى حديث

ويف هذا احلديث وعيد شديد على مـن يتحيـل يف حتليـل مـا     «: قال ابن حجر
همـا  موالعلة يف حتـرمي اخلمـر اإلسـكار ف    حيرم بتغيري امسه وأن احلكم يدور مع العلة

هـو أصـل أن   سـم قـال ابـن العـريب     كار وجد التحرمي ولو مل يسـتمر اال اإلس وجد
  .)٢(اهـ» اء ال بألقاااألحكام إمنا تتعلق مبعاين األمس

إن باب احليل مداره على تسمية الشـيء بغـري امسـه وعلـى     «: وقال ابن القيم
تغيري صورته مع بقاء حقيقته فمداره علـى تغـيري االسـم مـع بقـاء املسـمى وتغـيري        

                                     
 ٢٠٤: مذاهب فكرية معاصرة ص - ١
 ٣/٢٤٨٨فتح الباري  - ٢



 ١٨٠ 

ستحلوا احملرمـات  هؤالء من حيث ا وإمنا أيت –إىل أن قال  –الصورة مع بقاء احلقيقة 
:  -إىل قولـه   – اء االسم ومل يلتفتوا إىل وجود املعـىن احملـرم وثبوتـه   فمبا ظنوه من انت

ن أميت اخلمر يسـموا بغـري   يشرب ناس مe عنه ) ٥٦٥٨(منها ما رواه النسائي
  .)١(اهـ وإسناده صحيح »امسها

  :الوجه الرابع
ال ميكن أن توجد يف الواقع دميقراطية سياسـية علـى النحـو الـذي ذكـروا دون      

 بواجلان) التفكك االجتماعي(االجتماعي ب واجلان) الرأمسالية(االقتصادي اجلانب 
  )...اإلباحية واالحنالل اخللقي(األخالقي 

  :يقول حممد قطب

الليرباليـة   ةه االقتصـادي والدميقراطيـ  هـ الحنراف الذي يتخذ الرأمساليـة وج ا«
شـريعة   وجهه السياسي والتفكك االجتماعي وجهه االجتماعي هو أوال احنراف عن

اهللا ومنهجه املرتل إلصالح احلياة وإقامتها بالقسـط وهـو مـن جهـة أخـرى احنـراف       
دعه يفعل ما يشاء دعـه ميـر مـن حيـث     (الفردية اجلاحمة اليت تريد أن تفعل ما تشاء 

االقتصاد صـورة الرأمساليـة وتأخـد يف االجتمـاع     يف هذه الفردية اجلاحمة تأخذ ) شاء
بط املنحل األخالق وهي احنرافات متناسقة بعضـها مـع   صورة اتمع املتفكك الروا

  .بعض متكاملة بعضها مع بعض وال ميكن فصل بعضها عن بعض

فالذين يقولون نأخذ الدميقراطية صورة سياسية وليس من الضروري أن نأخذ 
معها الرأمسالية اجلاحمة هم وامهون يف حماولة فصل وجه من هـذا النظـام عـن وجـه     

ن عن شيء آخر غري الدميقراطية الليربالية ال نعلم صـورته علـى   آخر أو هم يتحدثو
  .)٢(اهـ» ...وجه التحديد

                                     
 ٣٨٧-١/٣٨٦إغاثة اللهفان  - ١
 ٢٠٤: مذاهب فكرية معاصرة ص - ٢



 ١٨١ 

  :الوجه اخلامس
  :يف اإلسالم) الدميقراطية(هذا من ابتغاء سنة اجلاهلية 

ملحـد يف  : أبغض الناس إىل اهللا ثالثـة : قال eعن ابن عباس أن رسول اهللا 
  . )١(لب دم امرئ بغري حق ليهريق دمهمطاحلرم، ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية، و

  :قال ابن تيمية

واملقصود أن من هؤالء الثالثة من ابتغى يف اإلسالم سنة اجلاهلية فسـواء قيـل   «
متبع أو مبتغ فإن االبتغاء هو الطلـب واإلرادة لكـل مـن أراد يف اإلسـالم أن يعمـل      

  .بشيء من سنن اجلاهلية دخل يف احلديث

السنة هي العادة وهي الطريـق الـيت    عادة كانوا عليها فإن جلاهلية كلوالسنة ا
  .)٢(»تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو ال يعدونه عبادة

وسنة اجلاهلية اسم جنس يعم مجيـع مـا كـان أهـل اجلاهليـة      «: قال ابن حجر
  .)٣(اهـ» يعتمدونه

  :الوجه السادس
لحاج ألن الـذي يتـرك   املذموم على حد قول الشيخ علي ب من التسولإن هذا 

الدعوة لتطبيق شرع اهللا ويدعو إىل الدميقراطيـة الغربيـة متسـول بعـد أن أغنـاه اهللا      
  .بشرعه عن شرع غريه

وهذه املسألة حتتاج إىل بيان يف زماننا لغفلة الناس عن هذه «يقول علي بلحاج 
وان التسول القاعدة العظيمة ألن العمل بالدميقراطية يف بالد املسلمني هو لون من أل

                                     
  ).٦٨٨٢(البخاري  - ١
  ١/٢٥٤اقتضاء الصراط املستقيم  - ٢
 ٣/٣٠٥٣فتح الباري  - ٣



 ١٨٢ 

واألمم واجلماعات يف هذا القانون كـاألفراد واألشـخاص سـواء    : املذموم إىل أن قال
رب تـ بسواء فاألمة اليت لديها ثروة معنوية طائلة أو اليت متلك تراثا حضاريا خصـبا تع 

أمة غريبة إذا نسيت ما لديها من كنوز وما تقتين من مصادر الغـىن املـادي واألديب مث   
اق جببهة شرقية أو جبهة غربية أو اصطبغت بلون مـن هـذه األلـوان    حاولت االلتح

 صـبغةَ [أن شرفها اهللا بصـبغة واحـدة    داليت تلقب حينا باليمني أو حينا باليسار بع
اللَّه نمو نسأَح نم ةً اللَّهغبص نحنو ونَ لَهابِد١(اهـ» ] )١٣٨( ع(.  

  : وقال الشيخ الغزايل

أصحاب الفطر السلمية على أن اإلنسان إذا تسول وكـان لديـه يف    فقد اتفق«
سلك فـإذا احتـرف التسـول    وطار شاذ املبيته ما يكفيه ويغنيه فهو شخص غريب األ

  .)٢(اهـ» مع وجود ما يكفيه يقينا وما يغنيه فهو شخص مريض يستحق العقاب

  :الوجه السابع
هلـا معـىن خمالفـا للشـرع وإن     لقد ى اإلسالم عن املصطلحات املشبوهة اليت 

  .كان هلا معىن آخر مقبوال

 واسـمعوا  انظُرنـا  وقُولُـوا  راعنـا  تقُولُـوا  لَـا  َآمنـوا  الَّـذين  أَيهـا  يا[: Iقال 
رِينلْكَافلو ذَابع يمالبقرة( ] )١٠٤( أَل(.  

اللفظ كان بلسان اليهـود سـبا    أن هذا النهي عن ذلك ووجه« :قال الشوكاين
ويف ذلك دليل أنه ينبغـي جتنـب   : إىل أن قال.. قيل إنه يف لغتهم مبعىن امسع ال مسعت

األلفاظ املتحتملة للسب والنقص وإن مل يقصد املتكلم ا ذلك املعىن املفيد للشـتم  
  .)٣(اهـ» سدا للذريعة ودفعا للوسيلة وقطعا ملادة املفسدة

                                     
 ٩: الدمغة القوية لنسف عقيدة الدميقراطية ص - ١
 ١/٢١٦" خطب الشيخ الغزايل - ٢
 ١٢٥-١٢٤: فتح القدير ص - ٣



 ١٨٣ 

ال يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربـك  : قال eرسول اهللا وعن أيب هريرة أن 
أمـيت وليقـل فتـاي وفتـايت     عبـدي  واسق ربك وليقل سيدي موالي وال يقل أحدكم 

  .)١(وغالمي

  :وقال الشيخ أبو بصري

وإذا كان األمر ذه األمهية وهذا اجلد مع كلمات كالكرم وعبدي وأمـيت وريب  «
عن استخدام كلمات ومصـطلحات ظاهرهـا    فمن باب أوىل أن يأيت النهي.. وغريها

وباطنها شر حمض تعترب شارات وعناوين ملذاهب ومناهج كفرية باطلة مـا أنـزل اهللا   
واالشـتراكية والقوميـة والوطنيـة واإلنسـانية     " الدميقراطيـة "ا من سلطان ككلمـة  

اد اليت باتت تالك على ألسنة كثري من املثقفني املعاصرين بصيغة االستشـه .. وغريها
واملدح من دون أن جيدوا يف أنفسهم مثقال ذرة من حرج أو يتنبهوا إىل درجة خمالفتها 

  .)٢(اهـ» لثوابت هذا الدين

  :الوجه الثامن
 واإلسـالم وذلـك مسـتحيل ألمـا طرفـا     هذه حماولة للخلط بني الدميقراطيـة  

  .يف بعض اجلزئيات انقيض يف املسائل اجلوهرية وإن اتفق

ــة يف نظــر  «: قطــبقــال الشــيخ حممــد  هــذا هــو اإلســالم وهــذه الدميقراطي
اإلسالم،ومن مث فال سبيل إىل مزج اإلسـالم بالدميقراطيـة وال سـبيل إىل القـول بـأن      
اإلسالم نظام دميقراطي أو أنه يتقبل النظام الدميقراطي أو يسـايره ـرد وجـود شـبه     

  !!.عارض يف بعض النقاط

طية واإلسالم يف احلقوق والضمانات ويف إن هذا االلتقاء العارض بني الدميقرا
  :مبدأ الشورى ال جيوز أن ينسينا حقيقتني مهمتني

                                     
  )٢٢٤٩(ومسلم ) ٢٥٥٢(البخاري  - ١
 ٣٩: حكم اإلسالم يف الدميقراطية ص - ٢



 ١٨٤ 

أن نقـرن النظـام    –مـن الوجهـة العقديـة     –أنه ال ينبغي لنـا   :احلقيقة األوىل
ام الرباين بأن نقول إنه حيمـل  نظالرباين إىل نظام جاهلي فضال عن أن حناول سند ال

  :-إىل أن قال -هليط التقاء مع النظام اجلاانق

ض النقـاط ال جيـوز أن ينسـينا    أن هذا الشبه العارض يف بعـ  :واحلقيقة الثانية
ق الضخم يف القاعدة، إن القاعدة الـيت يقـوم عليهـا اإلسـالم ختتلـف اختالفـا       الفر

  .جذريا عن القاعدة اليت تقوم عليها الدميقراطية

 عنوانا على التوحيـد  يف اإلسالم يعبد اهللا وحده دون شريك وحتكم شريعة اهللا
ويف الدميقراطية يعبد غري اهللا وحتكم شرائع البشـر عنوانـا    ،وحتقيقا له يف عامل الواقع

على عبادة غري اهللا وتوكيدا هلا يف عامل الواقع، ويف اإلسالم يزكـى اإلنسـان ليحـتفظ    
» بإنسانيته يف أحسن تقومي، ويف الدميقراطية ينكس اإلنسـان فيهـبط أسـفل سـافلني    

  .)١(اهـ

إن احلكـم اإلسـالمي لـيس حكمـا دميقراطيـا ال      « :ويقول حممد يوسف موسى
  .)٢(اهـ» مبفهوم الدميقراطية عند اإلغريق القدامى وال مبفهومها املعاصر

فـاحلكم الدسـتوري يعطـي حـق     «: الشيخ عبد الغين بن حممد الرحال ويقول
اإلسـالمي فاحلاكميـة هللا   احلاكمية للشعب من خالل الس النيايب وأمـا يف النظـام   

ذاك من وضع البشـر وهـذا منـهج     كما هو معلوم وال لقاء البتة بني هذين املنهجني
فهـذا  نازل من رب البشر وال أعلم كيف يقع هذا االضطراب يف القضايا الرئيسية 

فاحلاكمية يف النظـام اإلسـالمي   : "األستاذ فتحي يكن يقول بقولنا ويقرر ذلك بقوله
  .)٣(اهـ» "ن يف النظام الدميقراطيكما الشأشعب ليست لل

ــا يــرى     ــه م ــدرك بعيني ــرء مل ي   إذا امل
 

ــا    ــي والبصــراء فم ــني العم ــرق ب   الف
 

                                     
 ٢٥٢-٢٥١: مذاهب فكرية معاصرة ص - ١
 .٢٤٥: نظام احلكم يف اإلسالم ص -٢
لألسـتاذ فتحـي يكـن     ١٥: ، وانظر اإلسالم فكرة وحركة وانقالب ص٢٤٦-١/٢٤٥اإلسالميون وسراب الدميقراطية  -٣

 .طبعة مؤسسة الرسالة



 ١٨٥ 

  :الوجه التاسع
 احلركةهذا حتقيق للمخططات األمريكية الرامية إىل إشراك طوائف معينة من 

  .اإلسالمية يف الدميقراطية الغربية لتفكيك اإلسالميني

الواليات املتحدة األمريكية تقريرا بعنوان قلوب وعقول ودوالرات وقد نشرت 
  ١٤٢٧حمرم  ٢٢١وجاء يف جملة البيان العدد 

يبدو أن التقرير يسعى لالستفادة من اخلربة األمريكية يف التعامـل مـع احلركـة    
صدام "احلركة اإلسالمية عن طريق ما أطلق عليه بوش  قلب طريق لكسر ،الشيوعية
اخـل العـامل اإلسـالمي ولـيس بينـه وبـني العـامل الغـريب كمـا طـرح           د" احلضارات

تتـبىن الفهـم املتشـدد    ال وذلك عن طريق دعم التيارات املعتدلـة الـيت   " هنتنجتون"
للدين اإلسالمي باملعايري الغربية فهي تيارات بينها وبني العامل الغريب قيم مشـتركة  

رجعيـة مطلقـة واحلريـات املدنيـة     مثل الدميقراطية وحقوق املرأة وحقوق اإلنسان كم
والدينية أي أن التيارات املعتدلة اليت تسـعى أمريكـا لـدعمها أو استنسـاخها هـي      

ألساسـية  من الوحي مرجعيتـه ا  الذي ال جيعل" اإلسالم األمريكي"تيارات تعرب عن 
  .ته الواقع املتغري وضغوطاتهيعيف الفهم وإمنا جيعل مرج

ث عـن  داث الغربية مئات الدراسات اليت تتحـ ولدينا على مواقع مراكز األحب
اليت تتبناها أمريكـا لكسـب   " ةاالستراجتية االتصالي"دعم اإلسالم املعتدل كجزء من 

  .العقول والقلوب

  :الوجه العاشر
  :هذه ازامية أمام الغرب الكافر

لقرن انعكست هـذه  اوعندما ازم املسلمون يف هذا «: قال عبد الغين الرحال
اهلزميـة علـى توجهـام وطريقـة تفكريهــم وأصـبح كـثري منـهم يتقمصـون منــهج         
املنتصرين وهم الغرب ظنا منهم أم بذلك سيستعيدون ما فقدوه من ايار اخلالفة 
وانسحاب حياة املسلمني من شـرع اهللا ومـع غيـاب التصـور السـليم ملعاجلـة هـذه        



 ١٨٦ 

فة اإلسالمية انعقد أمل كبري من اإلسالميني على األوضاع املستجدة بعد سقوط اخلال
يابية ظانني أم من خـالل  امتطاء املنرب الدميقراطي ودخول االنتخابات واالس الن

تطيعون حتكيم شرع اهللا تعاىل وهم بذلك الفعل كاملسـتجري مـن الرمضـاء    ذلك يس
ياسـي لـدى   بالنار ومما يؤسف له حقا أن هذا التوجه قـد حتـول إىل منـهج عمـل س    

  .)١(اهـ» أولئك املسلمني

إا اهلزميـة الداخليـة تنـدس إىل أفهامنـا دون أن      «:ول الشيخ حممد قطبيقو
حنس وجتعلنا نعتقد أن النظام الرباين يف حاجـة إىل دفاعنـا حنـن عنـه وتربيـره كمـا       
 جتعلنا نعتقد أننا منتدح النظام الرباين بأن نقول للناس إنه حيتوي على الفضائل اليت

هلزميـة الـيت أصـابت املسـلمني يف مواجهـة      احتتوي عليها النظم السائدة اليوم إـا  
ر املتغلب الذي غلب على بالد اإلسالم وما كانت لتوجد يف نفوسنا لو فالغرب الظا

 وأَنتم تحزنوا ولَا تهِنوا ولَا[ا اهللا نأننا واثقون يف نفوسنا مشتغلون باإلميان كما وجه
نَالْأَعإِنْ لَو متكُن نِنيمؤ١٣٩( م( [.  

اهلزمية اليت نشأت يف احلقيقة مـن اخلـواء الـذي أصـاب املسـلمني يف القـرون       
اهلزمية العسكرية أمام الغـرب كـان    تفلما جاء.. اخلواء من حقيقة اإلسالم.. األخرية

 –بـهروا  كالضربة القاضية اليت رت املهزومني وهزم من األعماق ومـا كـانوا لين  
  .لوال ذلك اخلواء الداخلي من حقيقة اإلسالم –رغم اهلزمية العسكرية 

إنه ال ينبغي لنا مـن الوجهـة العقيديـة أن نقـرن اإلسـالم إىل اجلاهليـة يف أي       
 يبغـونَ  الْجاهليـة  أَفَحكْم[لنا كما قال اهللا يف كتابه املرتل قصورة من صورها إال إذا 

نمو نسأَح نم ا اللَّهكْممٍ حقَوونَ لنوق٢(».] )٥٠( ي(.  

ــل   ــبح ليـ ــذا الصـ ــت هـ ــبين قلـ   وهـ
 

  أيعمــــى العــــاملون عــــن الضــــياء 
 

                                     
 ١/٧١اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١
 ٢٥٢-٢٥١: مذاهب فكرية معاصرة ص - ٢



 ١٨٧ 

  :الوجه احلادي عشر
  .هذا يؤدي إىل لبس احلق بالباطل وتضليل عامة الناس

يقول البعض عندما تواجههم حبقيقة الدميقراطية ومـا يترتـب   « :و بصريبقال أ
حنـن إذ نسـتخدم كلمـة الدميقراطيـة إمنـا      يقولون عليها من مزالق وخمالفات شرعية 

نستخدمها كمصطلح فقط وأحيانا نستخدمها ونريد منها املعاين الـيت ال تتغـاير وال   
املعاين واملبـادئ املغـايرة    تتعارض مع تعاليم اإلسالم كما وأننا ال نريد باستخدامها

  .كم عن الدميقراطيةثلإلسالم واليت تشريون إليها عند حدي

  :وهذا قول باطل ومردود على أصحابه وذلك من أوجه

ومنـها   ،منها ال توجد دميقراطية من دون هذه املبادئ واألسس اليت تقدم ذكرهـا 
أن هذا القول يف الغالب يراد منه تضليل الناس وتلبيس احلق عليهم ليسـهل علـى   

  .)١(اهـ» دعاة الدميقراطية مترير باطلهم وأفكارهم الدميقراطية املغايرة لشرع اهللا

  :الوجه الثاين عشر
رب لكنه سيجر حتما إىل تشـبه كلـي بتلـك    غإن هذا شبه جزئي بدميقراطية ال

  .باطلةالدميقراطية ال

  : قال ابن تيمية

وذلك أن اهللا تعاىل جبل بـين آدم بـل سـائر املخلوقـات علـى التفاعـل بـني        «
ألخالق والصفات أمت كان التفاعل يف ا الشيئني املتشاني وكلما كانت املشاة أكثر

ن بـني  يتميز أحدمها عن اآلخـر إال بـالعني فقـط وملـا كـا      حىت يئول األمر إىل أن ال
  .)٢(اهـ» ..س اخلاص كان التفاعل فيه أشداإلنسان مشاركة يف اجلننسان وبني اإل

                                     
 ٣٣: حكم الدميقراطية ص - ١
 ١/٥٤٧اقتضاء الصراط املستقيم  - ٢



 ١٨٨ 

  :الوجه الثالث عشر
  :هذا تبديل لألمساء وهو ال يغري شيئا من األحكام

ولو أوجب تبديل األمساء والصور تبـدل األحكـام واحلقـائق    « :قال ابن القيم
لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضـمحل اإلسـالم وأي شـيء نفـع املشـركني      
تسميتهم أصنامهم آهلة وليس فيها شيء مـن صـفات اإلهليـة وحقيقتـها؟ وأي شـيء      

حقيـق أن  فهـؤالء كلـهم   : نفعهم تسميتهم اإلشراك باهللا تقربا إىل اهللا؟ إىل أن قـال 
 مـن  بِهـا  اللَّـه  أَنـزلَ  مـا  وَآبـاؤكُم  أَنـتم  سميتموها أَسماٌء إِلَّا هي إِنْ[: يتلى عليهم

لْطَان١(اهـ» ]س(.  

  : بن بازاقال الشيخ 

وقد زعم املشركون أم قصدوا بعبادة األنبياء والصاحلني واختـاذهم األصـنام   «
فـرد   Iواألوثان آهلة مع اهللا زعموا أم إمنا أرادوا بذلك القربـة والشـفاعة إىل اهللا   

 يـنفَعهم  ولَا يضرهم لَا ما اللَّه دون من ويعبدونَ[ Uبقوله اهللا عليهم ذلك وأبطله 
 في ولَا السماوات في يعلَم لَا بِما اللَّه أَتنبئُونَ قُلْ اللَّه عند شفَعاؤنا هؤلَاِء ويقُولُونَ
  .)٢(اهـ» ] )١٨( يشرِكُونَ عما وتعالَى سبحانه الْأَرضِ

  :الوجه الرابع عشر
  :هذا ممنوع سدا للذريعة

وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله املشركون من العبـادات  ..« :قال ابن تيمية
وحنوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهي املؤمنون عن ظـاهره وإن مل يقصـدوا بـه    

  .)٣(اهـ» قصد املشركني سدا للذريعة وحسما للمادة

                                     
 ٣/١٣٠إعالم املوقعني  - ١
 ٣/٣٨جمموع فتاوي ابن باز  - ٢
 ١/٢٢٠اقتضاء الصراط املستقيم  - ٣



 ١٨٩ 

ويف العامل اإلسالمي كتاب ومفكرون ودعاة خملصون «: وقال الشيخ حممد قطب
  .ن نأخذ ما فيها من خري ونترك ما فيها من شروروون يف الدميقراطية يقولخمدوع

حلل اخللقي والفوضى  وال نبيح اإلحلاد وال نبيح التيقولون نقيدها مبا أنزل اهللا
  !!.إا ستكون اإلسالم.. اجلنسية إا إذن لن تكون الدميقراطية

إن الدميقراطية هي حكم الشعب بواسطة الشعب إـا تـويل الشـعب سـلطة     
هي الدميقراطيـة الـيت تقـوم    تكون ألغي هذا األمر أو قيد بأي قيد فلن  فإنالتشريع 

  .اليوم ذا االسم

نريد أن حنكم مبا أنـز اهللا وال يكـون للشـعب    : واسألوا الدميقراطيني قولوا هلم
إمجـاع مـن   أو إال فيما ليس فيه نص من كتاب أو سـنة  وال ممثليه حق وضع القوانني 

علماء املسلمني، قولوا هلم نريد أن نلزم املرأة باحلجاب ومننـع التـربج ومننـع العـري     
اسـألوهم  . على الشواطئ ويف الطرقات نريد يف الوقت ذاتـه أن نكـون دميقـراطيني   

  !!.وانظروا ماذا يقولون

حلرية الشخصية لألفـراد فمـن شـاء أن    سيقولون إن الدميقراطية ال تتدخل يف ا
هو حر، ومـن شـاءت أن   فيرتد عن دينه فهو حر ومن شاء أن يتخذ صديقة أو خليلة 

تكشف عن صدرها أو ظهرها أو ساقيها فهي حرة ومن شاءت أن ختون زوجها فهي 
  .حرة ما مل يشتك الزوج

  .اسم غري الدميقراطية.. سيقولون احبثوا عن اسم آخر ملا تريدون

 ذا كان كذلك فلماذا نصـر حنـن علـى تسـمية نظامنـا الـذي نريـده باسـم        فإ
  .)١(!!.الدميقراطية، ملاذا ال نسميه اإلسالم؟

                                     
 ٢٥٤-٢٥٣: مذاهب فكرية ص - ١



 ١٩٠ 

  :الوجه اخلامس عشر
هذا خمالف للواقع فإنكم شـاركتم يف الدميقراطيـة ومل تضـيفوا إليهـا أي قـيم      

  .تغريوا فيها أي تغيريومل إسالمية 

  :قال أبو بصري

درك أن املمارس على أرض الواقع مـن قبـل اإلسـالميني    بشيء من التأمل ن«
ننـا جنـدهم ميارسـون الدميقراطيـة     أالربملانيني هو خمالف متاما ملا زعموا وقالوا حيث 

ا مببادئها وأسسها اآلنفة الذكر يف أول حبثنـا  ولشرع اهللا تعاىل، ميارساملغاير مبعناها 
لسان احلال وواقعهم العملي  هزعمهم يردهذا وبالتايل ال قيمة البتة ملا زعموا ما دام 

  .)١( ».املمارس يف أرض الواقع

  :الوجه السادس عشر
يع اإلسالم للدميقراطية ومن الوجهة التارخيية البحتة فاإلسـالم  وهذه حماولة لتط

  .سابق على الدميقراطية فهو األصل ال الفرع

  :قال الشيخ حممد قطب

ــرن اإلســالم إىل   « ــة ال جيــوز أن نق ــة البحت ــة التارخيي ــا مــن الوجه ــى أنن عل
الدميقراطية وهو سابق على تلك الدميقراطية بأكثر من ألف عام إمنا ينبغي إذا أردنـا  
أن نقول إن الدميقراطية هي اليت حتمل بعض املشابه من اإلسالم يف بعض النقاط ال 

قراطية فالالحق هو الذي يلحق بالسابق شابه من الدميمأن اإلسالم هو الذي حيمل 
  .)٢(»يف عرف التاريخ

                                     
 ٣٤: حكم الدميقراطية ص - ١
 ٢٥٣-٢٥٢: مذاهب فكرية ص - ٢



 ١٩١ 

  :الوجه السابع عشر
إذا قمتم بإدخال القيم اإلسالمية على الدميقراطية فهذه مل تعد الدميقراطية بـل  

  .هي شيء آخر فليبحثوا له عن اسم يطابقه

   :قال أبو بصري

وال حتلل احلرام وحتـرم  أن هذه الدميقراطية كما زعموا اليت ال ختالف شرع اهللا «
دميقراطيـة   –لني ـا  ئيف عرف املؤسسني هلا والقـا  –احلالل فهي بذلك مل يعد امسها 

هم عليه عن اسم آخر غـري الدميقراطيـة وال أظـن اللغـة العربيـة لغـة       وليبحثوا ملا 
القرآن الكرمي قد خلت من املفاهيم و املصطلحات اليت تغنينا عن اسـتخدام كلمـة   

  .)١( ».ةالدميقراطي

  :الوجه الثامن عشر
ليس املهم اآلن ما ستفعلونه من تعـديالت يف النظـام الـدميقراطي يف مرحلـة     
التمكني إمنا املهم اآلن احلكم على الدميقراطية اليت يطبقها الطواغيت يف دول العامل 

  .وتلك هي الدميقراطية الغربية ياإلسالم

  :قال أبو حممد املقدسي

لكـن املهـم مـا هـي     .. وتتومهونـه ترقعونـه  مـا  وأنـتم   هنـ ليس املهم ما تعنو«
الدميقراطية اليت يطبقها الطاغوت ويدعوكم للدخول فيها وجتـري االنتخابـات مـن    

  .)٢( »..أجلها ويكون التشريع واحلكم الذي ستشاركون فيه وفقا هلا

                                     
 ٣٣: حكم الدميقراطية ص - ١
 ٣١: الدميقراطية دين ص - ٢



 ١٩٢ 

  :الوجه التاسع عشر
أن هذه الدميقراطية املعدلة ستؤدي إىل شغل املسلمني عـن املطالبـة بشـرع اهللا    

  .إذا أكل اإلنسان طعاما رديئا فسيمنعه من تناول الطعام اجليدكما 

 tالشرائع هي غذاء القلوب وقوا كما قـال ابـن مسـعود    «: قال ابن تيمية
  .)١(»هللا هي القرآنته وإن مأدبة اإن كل آداب حيب أن تؤتى مؤدب«ى مرفوعا ويرو

ومن شأن اجلسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغىن عن طعـام آخـر   
م ورمبا ضره أكله أو مل ينتفـع بـه ومل يكـن    إن أكل منه إال بكراهة وجتش حىت ال يأكله

هو املغذي له الذي يقيم بدنه فالعبد إذا أخـذ مـن غـري األعمـال املشـروعة بعـض       
شروع وانتفاعه به بقدر مـا اعتـاض مـن غـريه خبـالف مـن       حاجته قلت رغبته يف امل

صرف مته ومهه إىل املشروع فإنه تعظم حمبتـه لـه ومنفعتـه بـه يـتم دينـه ويكمـل        
  .»إسالمه

  :نالوجه العشرو
  :وتية احلاكمةغيف هذا مداهنة لألنظمة الطا

  :يقول عبد الغين الرحال

: Iادنـه ويداهنـه قـال    ط اإلسالمي أن يتعامل معه ويهيود الطاغوت من اخل«
وال شك ان فرصة االس النيابيـة هـي أسـنح الفـرص      ]ودوا لو تدهن فيدهنون[

لتحقيق هذه الغاية الـيت يرمـي إليهـا الطـاغوت لـذلك فإنـه يسـهل لإلسـالميني         
املشاركة فيها ولكن بقدر حيقق هدفه وحيول يف نفس الوقت دون حتقيق أهدافهم وقد 

                                     
 ١/٥٥٥واحلـاكم   ٢٣٥٦واحلديث أخرج املرفوع  منه البيهقـي يف الشـعب    ٥٤٣-١/٥٤٢اقتضاء الصراط املستقيم   -١

  ١/٦٥وضعفه الذهيب وفيه إبراهيم بن مسلم أبو إسحاق اهلجري وهو ضعيف انظر امليزان 



 ١٩٣ 

إىل اآلن أميا إجادة وقـد مـر علـى بـدئها مـا يزيـد علـى        أجاد الطاغوت هذه اللعبة 
  .)١( »!!اخلمسني عاما يف الوقت الذي مل يتنبه كثري من اإلسالميني إىل ذلك

  :الوجه الواحد والعشرون
إن مشاركتكم هذه تعين االعتراف بالقوانني املعمول ا الـيت حتكـم بغـري مـا     

  .وامليسرأنزل اهللا وحتل احملرمات كالربا واخلمر 

تسـاهم األحـزاب السياسـية يف تكـوين     : من دستور موريتانيـا  ١١ففي املادة 
تتكـون األحـزاب واجلمعيـات السياسـية ومتـارس      . اإلدارة السياسية والتعبري عنـها 

  .شرط احترام املبادئ الدميقراطية ةنشاطها حبري

جمرد االعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكـم مـن صـنع    «: يقول سيد قطب
 اهللا هو بذاته خروج من دائرة اإلسالم هللا فاإلسالم هللا هو توحيد الدينونة لـه دون  غري
  .)٢(»سواه

  ::ويقول أبو بصري

من لوازم وشروط تشكيل األحزاب أيا كانت هوية هذه األحزاب وانتمائها يف 
ظل األنظمة الدميقراطية االعتراف والرضا باللوائح الكفرية للحكومة الكافرة الـيت  

ة وجود األحزاب وفق قوانينها الباطلة وأي حزب يريد أن يشارك يوتقنن عمل تنظم
األحزاب األخرى معمعة االنتخابات والتسلق إىل السلطة عـن طريـق الدميقراطيـة    

االلتزام ذه القوانني اليت تسمى بقانون و على  جيب عليه أوال أن يوقع على املوافقة
ا متلي عليـه هـذه القـوانني قبـل الوصـول إىل      األحزاب كما عليه أن يوافق ويلتزم مب

  .)٣(احلكم كذلك جيب عليه االلتزام ا بعد التمكني والوصول إىل احلكم

                                     
 ٣٩٦-١/٣٩٥اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١
  ٢/٥٢: طريق الدعوة - ٢
 ٦٢راطية هامش حكم الدميق - ٣



 ١٩٤ 

  :الوجه الثاين والعشرون
  :ليس يف الدميقراطية خري حيتاج إليه النظام اإلسالمي

إننا ال : كثريا ما حيدث أن يقول بعض الناس :يقول الشيخ حممد شاكر شريف
  املذكور واملوجود فعـال يف الـدول  ه ال توجد دميقراطية يف اإلسالم ذا املعىننشك بأن

النصرانية وغريها من ملل الكفر مث يضيفون إىل هذا القول قوهلم ولكننا وجـدنا يف  
الدميقراطية بعض العناصر الطيبة مثل حق الشعوب يف اختيار حاكمهم ومساءلتهم 

اء آرائهم إن كان األمر كذلك فمـا الـذي مينـع    مبا مينع من استبدادهم وحقهم يف إبد
  !.من أن نأخذ من الدميقراطية ما فيها من خري وندع من فيها من شر؟

والسؤال على هذا النحو يدل علـى تلـك األميـة الشـرعية املتفشـية يف األمـة       
  :وخاصة فيما يتعلق بالفقه الشرعي السياسي، واجلواب يتلخص فيما يلي

أصول الدميقراطية وجذورها إمنا هـي أصـول وجـذور     قد ذكرنا من قبل أن-١
إحلادية كفرية فما معىن أن ندع ما فيها من الشر؟ معناه أن نترك هذه األصـول  

كنا سوف نترك أصول الدميقراطية فهل  اوبالتايل ما نتج عنها أو تفرع منها وإذ
إذا و! ميكن أن نقول عن نظام ليس فيه أسس الدميقراطية أنه نظـام دميقراطـي؟  
  !.كان األمر كذلك فلماذا إذن اإلصرار على التمسك بلفظ ال حقيقة له؟

قد ذكرنا أيضا من قبل أنه يف ظل النظام الدميقراطي ال ميكن الفصل بـني  -٢
 .ما يظن أنه حسن وبني ما هو خبيث ألن اجلميع يصدر عن أساس واحد

شـيء مـن اخلـري     –أو يف غريها من النظم  –مث نقول وهل يف الدميقراطية -٣
هل األمة الـيت  ! ينقصنا حىت يقال نأخذ ما فيها من خري وندع ما فيها من شر؟

حتتـاج يف   )١١٠آل عمـران  ( ] للناسِ أُخرِجت أُمة خير كُنتمU: ]قال فيها 
عنـد أمـم الكفـر      مـا شيء من نظامها السياسي الذي هو جزء مـن دينـها إىل  

 .والضالل؟



 ١٩٥ 

ها كل مسلم أن ديننا مل يترك بابا من أبـواب  إلسالم اليت يعتقدإن من عقيدة ا
إنـه  e ا عليه ومل يترك بابا من أبواب الشر إال وحذرنا منه كما قـال  ناخلري إال ودل

ه هلم وينذرهم شـر  لممل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يع
  .)١(ما يعلمه هلم

بعـد ذلـك أن يقـال إن يف النظـام الـدميقراطي       –فهل يسوغ يف عقيدة املسلم 
فـنحن يف حاجـة إىل    ري تنقص النظام اإلسالمي ومـن مث عناصر طيبة أو نوعا من اخل

  !.استعارا منه وتطعيم النظام اإلسالمي ا؟

كـل شـيء حـىت أدب قضـاء      علمهـم لقد بلغ من عناية الـدين باملسـلمني أن   
م السياسي غري كاملة حىت حنتـاج  فهل ميكن أن تكون اهلداية يف جمال النظا )٢(احلاجة

  .ىل غرينا؟إ

إن من املقاصد األساسية يف شريعة اإلسالم إقامـة دولـة علـى أسـاس اإلميـان      
وتنظيمها تنظيما دقيقا حمكما وصحيحا يكفل اخلري كله واحلق كله والعدل كله لكل 

اخلـري  مـن  فهل ميكن أن يقال إن هنالك عناصـر  من أظلتهم راية الدولة اإلسالمية، 
ادها مـن أمـم   ريالزمة لدولة اإلميان مل تأت يف شريعة اإلسالم وحنن يف حاجة إىل است

  !.الكفر والضالل؟

نأخذ ما فيه من خري وندع ما فيه من شر هو مـا كـان   : إن ما ميكن أن يقال فيه
رب املعملية أو ما كـان مـن   من قبيل املخترعات اليت بنيت على االكتشافات والتجا

قبيل األمور املباحة اليت تركها اهللا لنا لنجتهد فيها وفق ظروف العصر ومصاحل األمة 
ية أو إرشاد فال خري إال فيـه ولـيس   اأما ما جاء فيه من اهللا ورسوله أمر أو ي أو هد

  .)٣(»يف غريه خري حنتاج إليه

                                     
  عن عبد اهللا بن عمرو) ١٢/٣٣٣(صحيح مسلم  - ١
  )٢٦٢(صحيح مسلم : انظر - ٢
 ٤٥-٤٢حقيقة الدميقراطية  - ٣



 ١٩٦ 

  :الوجه الثالث والعشرون
  :ة النظام اإلسالميهذا قطع طريق على عود

إن األنظمة احلاكمة املستبدة اجلائرة تفقد رويدا رويدا قوا ووالء شـعبها هلـا   «
النكشاف أمرها، وتتلفت الشعوب املسلمة ميينا ويسارا فال جتد ملجأ تلجأ إليـه إال  
اإلسالم ومن هنا تنشأ الصحوة اإلسالمية اليت تتنامى شيئا فشيئا وتصبح هي البديل 

هلذه األنظمة املستبدة اجلائرة اليت ليس بينها وبـني اإلسـالم إال نسـب مـزور      املنتظر
وعندما تقوى هذه الصحوة وتصل إىل الدرجة اليت تصبح فيها مصدر ديـد لثبـات   
النظام املستبد واستقراره مما يعين قرا من استالم أزمـة احلكـم هنـا تظهـر الشـفقة      

اطيــة فتنــدد بالنظــام الظــامل وتطالــب والرمحــة الكاذبــة مــن تلــك الــدول الدميقر
للصـحوة التعـبري عـن نفسـها وتعطـيهم حـق        –بالدميقراطية اليت تتيح يف زعمهم 

ألمر إمنا هو قطع الطريق على العـودة  االوجود الرمسي املعترف به ولكن حقيقة هذا 
إىل النظام اإلسالمي ويكون هذا الذي قالوه مبثابة إعطاء جرعـة مقويـة هلـذا النظـام     

  .ملستبد بعدما أوشك على السقوطا

وقد تكون الصحوة راشـدة فتنتبـه هلـذه األالعيـب وال تنخـدع ـا ومتضـي يف        
  .إىل ما ترجوه –بإذن اهللا  –طريقها الصحيح فتصل 

ل هذه األالعيب فتقع يف الفخ وتردد نغمة وقد تكون الصحوة غري مستبصرة ملث
املطالبة بالدميقراطية وحينئذ يعطوا بعض الفتات ولكن بعد أن تكون قد خسرت 

بل رمبا تكون قد خسرت كل شـيء فبعـد أن كانـت احلركـة      العملالكثري مبثل هذا 
 –باسـم الدميقراطيـة    –الوحيدة الـيت تقـود الشـعب قبلـت أن ينشـأ إىل جوارهـا       

أخرى غري إسالمية وبـذلك تكـون قـد تراجعـت إىل الـوراء سـنوات بـل         حركات
  .)١(»عشرات

                                     
 ٤٧-٤٦: حقيقة الدميقراطية ص -١



 ١٩٧ 

  :الوجه الرابع والعشرون
كهما يف بعـض النـواحي اآلليـة    إذا قلنا بأن الدميقراطية هي اإلسـالم الشـترا  

  .قول بأن الثيوقراطية هي اإلسالما أن نلزمن

ويقعـان يف   أما من حيـث املضـامني فيـدير كـل منـهما ظهـره لآلخـر متامـا        «
عـض  التعارض البني والتنـافر التـام وكـون الدميقراطيـة تشـترك مـع اإلسـالم يف ب       

الدميقراطية باتت إسالمية املقصد واملرتع بالقول إن ذن اجلوانب اآللية فإن ذلك ال يؤ
واهلدف، إذ االشتراك يف جزئيات الفكرة ال يصري أصل القضية أمرا مشـتركا متفقـا   

وتعـين احلكـم    –أصل مصطلح الثيوقراطية على سبيل املثـال  عليه فمن املعروف أن 
ال خيتلف مع مفهوم حاكمية اإلسالم إذا استبعدنا حكم طبقة رجال الـدين   –اإلهلي 

باسم وصاية السماء أو سواها من االدعاءات املعروفة يف تـاريخ الكنيسـة الغربيـة،    
جـب يف اتمـع املسـلم    على البشر واالحتكام إىل شريعته أمر وا يهيمن فاحلكم ملن

فهل يعين ذلك االشتراك يف هذه اجلزئية اإلذن بوصف اإلسالم بأنه ثيـوقراطي أو أن  
ــة اإلســالم أو حنــو    ــة اإلســالمية أو ثيوقراطي ــا ميكــن تســميته بالثيوقراطي ــاك م هن

  .)١(»!ذلك؟

أما جوهر اخلالف بـني النظـامني الـدميقراطي الغـريب والشـورى اإلسـالمي       «
صدرية الشعبية للسلطات فإن قصد ا ممارسة احلكـم مـن قبـل أفـراد     فيتجلى يف امل

الشعب فذلك أمر ال يستدعي الرتاع وال أحسب أن أمـره ميثـل إشـكاال يف الفكـر     
الشـعب  (السياسي القدمي أو املعاصر ولكنه خالف املتبادر املقصـود مـن اصـطالح    

ي إذن املقصود بداهة يف سياق احلديث عن النظام الدميقراط) مصدر السلطات مجيعا
 لتشريعي مـن الشـعب وحاجاتـه ومصـاحله    بالنسبة ألهل املصطلح اشتقاق النظام ا

وآماله وطموحاته وليس من أي مصدر آخر مساويا كـان أو غـري مسـاوي والواقـع أن     
هذا مفصل اخلالف اجلوهري بني النظامني حيث إن الشورى تستمد تشريعاا مـن  

                                     
  .هـ١٤١٣مجادى األخرية  ٥٨حوار يف الدميقراطية جلمال سلطان جملة البيان العدد  -١



 ١٩٨ 

وتعد مجيع املصـادر الثانويـة   )  وصحيح السنة املطهرةالكتاب الكرمي(الوحي اإلهلي 
ا، واملصـلحة أو احلاجـة أو األمـل    ماألخرى تابعة هلذين املصدرين حمكومة مبرجعيته

والطموح الذي يشعر ظاهره مبخالفة النص الصـريح يف وروده وداللتـه أمـر موهـوم     
 ».)١(مردود ال يلتفت إليه

  :الوجه اخلامس والعشرون
ية املؤسلمة اليت يتحدث عنها اإلسالميون الدميقراطيون هـي ابـن   إن الدميقراط

غريشرعي للدميقراطية الغربية لذلك لن تسلم من كثري من مفاسد أصـلها فـالفرع   
  "ومن يشابه أبه فما ظلم"ألصله تابع 

ــروع توابــع    ــل غــش، والف   ويف األص
  إذا اعتلــت األفعــال جــاءت عليلــة    

 

ــدر   ــاء النجـــل واألب غـ ــف وفـ   وكيـ
  الاأمساؤهـــــــا واملصــــــــادر كحا

  

 

 

                                     
 .١٣٥: ص ١٦٦ري ألمحد حممد الدعشي جملة البيان العدد إشكاالت املصطلحات من املنظور احلضا -١



 ١٩٩ 

  :الوقفة الثانية
  الخلط بين الديمقراطية والشورى

يقول كثري من اإلسالميني الدميقراطيني إن الدميقراطية هي الشورى اإلسـالمية  
ها املـتجهم الكفـري الظـامل    رغة إسالمية حتسن من منظبوذلك من أجل طالئها بص

  .املستبد

  :وجهاعشرين واحد ووالرد على ذلك من 

  : الوجه األول
  .الشورى كلمة عربية قرآنية جاء ذكرها يف حمكم الترتيل

أما الدميقراطية فكلمة غربية خبيثة املنبت واملنشأ ال وجود هلا يف اللغة العربيـة  
  .صحيح وال أصل هلا يف كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس

ــم حســــن إذا مل يكــــن لــــك   فهــ
 

ــا   ــة وأســــأت فهمــ   أســــأت إجابــ
  
  

  

  :الوجه الثاين
الشـورى نظـام متماسـك القواعـد متكامـل األسـس ال حيتـاج إال إىل صـدق         

املمارسة البشرية مع منـو اخلـري    قوة العلم وترابط األمة حىت تنمواملمارسة واإلميان و
  .والربكة ويستكمل تفاصيله من خالل املمارسة والتطبيق

  .والزخارف لتغري وختدروالدميقراطية جتربة بشرية حتمل األصباغ والطالء 



 ٢٠٠ 

وحتمل يف طياا بذور الشر والفسـاد، حـىت يظهـر الشـر والفسـاد وتتالشـى       
  .)١(الزخارف واألصباغ بعد سنني أو قرون

ــاء  ــياء باألمســــ ــم األشــــ   التعظــــ
  

  واليقــــــاس النــــــور بالظلمــــــاء  
  

  إن ســــراب البيد غرياملاء

  :الوجه الثالث 
سلطة يف الوجود وهي حكم أكثرية الشـعب   أعلىالدميقراطية تعترب الشعب «

والــرب يف  ي اإللــههــفاألكثريــة .. مروتشــريع األكثريــة وديــن األكثريــة حتلــل وحتــ
ولرسوله  كثرية ملزمة بالسمع والطاعة هللالدميقراطية أما يف الشورى فالشعب أو األ

  .)٢(»مث إلمام املسلمني

  :الوجه الرابع
ويف األمور املباحة أما الفـرائض واحملرمـات   الشورى إمنا تكون يف آلية التطبيق 

  .فال يتشاور إال يف كيفية تطبيقها

يستشريون األمناء مـن   rوكانت األئمة بعد النيب «: قال البخاري يف صحيحه
  .»أهل العلم يف األمور املباحة ليأخذوا بأسهلها

يكن فيهـا نـص حبكـم معـني وكانـت علـى أصـل         أي إذا مل «:قال ابن حجر
فمراده ما احتمل الفعل والترك احتماال واحدا أما ما عرف وجه احلكم فيـه  اإلباحة 

  ».)٣(فال

                                     
 .٣٤: والدميقراطية دين ص ٣٢انظر حكم الدميقراطية ص  -١
 .٣٢: والدميقراطية دين ص ٤١-٤٠: انظر كتاب الشورى ال الدميقراطية ص -٢
 ٣/٣٢٩١فتح الباري  -٣



 ٢٠١ 

أما الدميقراطية فيدخل يف جماهلا كل شيء فتحل احملرمات مـن ربـا وزنـا ومخـر     
  .وحترم الفرائص كاحلجاب

  :الوجه اخلامس
ختضــع الشــورى ألهــل احلــل والعقــد وأهــل االختصــاص واالجتــهاد بينمــا 

ضع جلميع طبقات وأصناف النـاس الكـافر منـهم واملـؤمن واجلاهـل      الدميقراطية خت
  .)١(منهم والعامل والطاحل والصاحل فال فرق كلهم هلم نفس األثر على احلكم والقرار

 دى األمور بأهل الرأي ما صلحت

ــرار   ــت فباألشــ ــإن تولــ ــاد فــ    تنقــ
  

 

  

  :الوجه السادس
اإلنسـان يف كـل العصـور ويف    إن الشورى نظام إمياين حتمله رسالة السماء إىل 

  .كل األمكنة ألن واضعه هو خالق اإلنسان و الزمان واملكان

  .)٢(أما الدميقراطية فتجربة بشرية ألجيال حمدودة

  :الوجه السابع
أهل احلل والعقـد يعينـون مـن طـرف األمـري ويف       ييف نظام الشورى اإلسالم

   )٣(النظام الدميقراطي يعني نواب الشعب من طرف الشعب كله
                                                                                                                             

  .وال يعينهم السلطان بل هم فوقه وهو مسؤول أمامهم

                                     
 ٣٢ص .انظر حكم الدميقراطية -١
 .٤٠: انظر الشورى ال الدميقراطية ص -٢
 .١١٢: العمدة يف إعداد العدة ص -٣



 ٢٠٢ 

  :الوجه الثامن
ىل احلـق والصـواب وإن خـالف ذلـك     تم الشورى بالنوع والرأي األقـرب إ 

األكثرية وما عليه اجلماهري بينما الدميقراطية ـتم بـالكم والغثـاء وهـي تـدور مـع       
  .)١(األكثرية حيث دارت ولو كانت النتيجة خمالفة للحق موافقة للباطل

  :الوجه التاسع
املسـؤولية وأحاسـيس األمانـة وجديـة     بإن الشورى توقظ يف املؤمن كل شعور 

 تربطه بعقيدة وج وخطـة وقواعـد وإميـان بـاهللا واليـوم األخـر وحـني        نيح ملالع
تتحرك فيه النية فال يقبل اهللا عمله إال بنية صادقة وال يقبل اهللا عمله إال إذا اسـتقام  

  .على العقيدة والنهج

والدميقراطية تنفث فيه اخلدر والسكر وتطرحه يف فالة تائهة ألـا تقـوم علـى    
  .)٢(وامأهواء البشر ونز

ــا   ــاد زمامهــ ــاء قــ ــة عميــ   كبهيمــ

 

ــائر      ــق احل ــوج الطري ــى ع ــى عل   أعم
  

 

  :الوجه العاشر
  .القول بأن الشورى هي الدميقراطية تضليل للمسلمني ومضاهاة للكافرين

  :قال العالمة أمحد حممد شاكر

 ]بيـنهم  شـورى  وأَمـرهم [: واآلية األخرى ]الْأَمرِ في وشاوِرهم[وهذه اآلية «
عـدة يف التضـليل    –من العلماء وغريهم  -اختذها الالعبون بالدين يف هذا العصر 

بالتأويل ليواطئوا صنع اإلفرنج يف منهج النظام الدستوري الـذي يزعمونـه والـذي    

                                     
 .٣٢: حكم الدميقراطية ص -١
 .٤١: انظر الشورى ال الدميقراطية ص -٢



 ٢٠٣ 

فاصطنع هـؤالء الالعبـون شـعارا مـن     " النظام الدميقراطي"خيدعون الناس بتسميته 
شعوب اإلسالمية أو املنتسبة لإلسالم يقولون كلمـة حـق   هاتني اآليتني خيدعون به ال

  .يراد ا باطل يقولون اإلسالم يأمر بالشورى وحنو ذلك من األلفاظ

وحقا إن اإلسالم يأمر بالشورى ولكـن أي شـورى يـأمر ـا اإلسـالم؟ إن اهللا      
 ]اللَّه علَى فَتوكَّلْ عزمت فَإِذَا الْأَمرِ في وشاوِرهمr ]سبحانه وتعاىل يقول لرسوله 

 rومعىن اآلية واضح صريح ال حيتاج إىل تفسري وال حيتمل التأويل فهو أمر للرسول 
مث ملن يكون ويل األمر من بعده أن يسـتعرض آراء أصـحابه الـذين يـراهم موضـع      
الرأي الذين هم أولو األحالم والنهى يف املسائل اليت تكـون موضـع تبـادل لـآلراء     

ا أو صـوابا أو مصـلحة   يـراه حقـ   تهاد يف التطبيق مث خيتار من بينها مـا وموضع اإلج
فيعزم على إنفاذه غري متقيد برأي فريق معني وال برأي عدد حمدود ال برأي أكثرية وال 

  .)١(»..برأي أقلية فإذا عزم توكل على اهللا وأنفذ العزم على ما ارتآه

  :الوجه احلادي عشر
صـفات الناخـب يف الدميقراطيـة وذكـر     أن صفات أهل الشورى ختتلـف عـن   

  :املاوردي صفات املشري فقال

أن يكـون ذا  : إحداهن عقل كامل مع جتربة سـالفة، الثانيـة  : هي مخس خصال
أن يكون ناصحا ودودا غري حسـود وال  : كل صالح، الثالثة ددين وتقى فإن ذلك عما

م قـاطع وغـم   أن يكون سليم الفكـر مـن هـ   : حقود وإياك ومشاورة النساء، الرابعة
أال يكون له يف األمر املستشار غرض يتابعه وال هوى يساعده، اهـ : شاغل، واخلامسة

  .)٢(باختصار

                                     
  ١/٣٨٣عمدة التفسري  - ١
وانظر صـفات املشـري يف األحكـام السـلطانية      ١١٦: ، انظر العمدة يف إعداد العدة ص٣٦٧: أدب الدنيا والدين ص -٢

 .٣٣: و غياث األمم ص ٢٤: ة أليب يعلى صواألحكام السلطاني ٦: للماوردي ص



 ٢٠٤ 

أما يف الدميقراطية فالناخب هو كل مواطن سواء كان كافرا أو فاسقا أو زنديقا 
  .شيوعيا

ومن املفهوم البديهي الذي ال حيتـاج إىل دليـل   « :محد حممد شاكر أقال العالمة 
مبشاورم ويأتسي به فيه مـن يلـي األمـر مـن بعـده هـم        r ين أمر الرسولذال أن

ل الصاحلون القائمون على حدود اهللا املتقون هللا املقيمون الصالة املؤدون الزكاة االرج
لـيلين مـنكم أولـوا األحـالم     r ااهدون يف سبيل اهللا الذين قال فيهم رسول اهللا 

ال احملاربني لدين اهللا وال الفجار الذي ال يتورعـون  ليسوا هم امللحدين و )١(والنهى
عن منكر وال الذين يزعمون أن هلم أن يضعوا شرائع وقوانني ختالف دين اهللا ودم 
شريعة اإلسالم هؤالء وأولئك من بني كافر وفاسق موضعهم الصحيح حتت السـيف  

  .)٢(»أو السوط ال موضع االستشارة وتبادل اآلراء

  :رالوجه الثاين عش
 وأَقَاموا لربهِم استجابوا والَّذينI :]الشورى صفة من صفات املسلمني قال 

  .)الشورى( ] )٣٨( ينفقُونَ رزقْناهم ومما بينهم شورى وأَمرهم الصلَاةَ

  .والدميقراطية دين الغرب امللحد

  :قال أبو حممد املقدسي

الشـورى   ني على شورى املوحـدين وتشـبيه جملـس   املشركإن قياس دميقراطية «
 -مبجالس الكفر والفسوق والعصيان تشبيه ساقط وقياس باطـل متـهافت األركـان   

فهذا القياس هو من قبيل قياس الشرك على التوحيـد والكفـر علـى    : -إىل أن قال
الفتـراء علـى دينـه الكـذب واخلـوض      ااإلميان وهو من القول على اهللا بغـري علـم و  

  .)٣(»اإلحلاد يف آياته سبحانه وتلبيس احلق على اخللق بالباطل والنور بالظالمو
                                     

 )٩٧٤(مسلم -١
  ٣٨٤-١/٣٨٣عمدة التفسري  - ٢
  ٣٢: الدميقراطية دين ص -٣



 ٢٠٥ 

  :الوجه الثالث عشر
 الشورى والدميقراطية ويعتربمها شيئا واحدا من حيـث الداللـة   نيمن يسوي ب

اهللا تعاىل ودينه  سوي بني اخلالق واملخلوق وبني شرعواملعىن أو القيمة مثله مثل من ي
 فيهـا  وهـم  قَـالُوا [: Iضرابه حيمـل قـول اهللا   أعليه وعلى وينه وشرع الطاغوت ود

 الْعـالَمني  بِـرب  نسـويكُم  إِذْ) ٩٧( مبِنيٍ ضلَالٍ لَفي كُنا إِنْ تاللَّه) ٩٦( يختصمونَ
  .)١()الشعراء( ] )٩٨(

ــاري    ــن القم ــراب اب ــل الغ ــن يق   وم
 

  يكذبــــــه إذا نعــــــب الغــــــراب 
 

  :عشر الوجه الرابع
يت قريبا أمـا يف  أملزمة لألمري بل معلمة بإمجاع أهل العلم كما سيغري الشورى 

بل هلـم   .الدميقراطية فرأي نواب الشعب أو أكثريتهم ملزم للرئيس وأعضاء حكومته
  .احلق قانونيا يف سحب الثقة عنه وعن حكومته

  :الوجه اخلامس عشر
يهم طاعته فيما يأمرهم ب علأهل الشورى يقدمون املشورة والنصح لألمري وجت

ه اة العليا هي لألمري وهو الذي يعني جملس الشورى ويعزله حبسب ما يـر به فالسلط
  .)٢(مصلحة

أما يف النظام الدميقراطي فالسلطة العليا للربملان وجيب على الرئيس طاعتـهم  
  .وهلم عزله وحجب الثقة عن حكومته

                                     
  ٣٣: حكم الدميقراطية ص -١
 .١١٢: انظر العمدة يف إعداد العدة ص -٢



 ٢٠٦ 

  :الوجه السادس عشر
الشورى إمنا تكون قبل عزم األمري أمـا إذا عـزم فـال شـورى قـال البخـاري يف       

فـإذا   ]اللَّه علَى فَتوكَّلْ عزمت فَإِذَا[وأن املشاورة قبل العزم والتبني لقوله : صحيحه
أصـحابه يـوم    rمل يكن لبشر التقدم على اهللا ورسوله وشاور النيب  rعزم الرسول 

 ميـل فرأوا له اخلروج فلما لبس المتـه وعـزم قـالوا أقـم فلـم       أحد يف املقام واخلروج
  .العزم وقال ال ينبغي لنيب يلبس ألمته فيضعها حىت حيكم اهللابعد إليهم 

بعد املشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعـت عليـه    rيريد أنه : قال ابن حجر
  .)١(املشورة وشرع فيه مل يكن ألحد بعد ذلك أن يشري عليه خبالفه

  :وجه السابع عشرال
الشورى مستحبة عند مجاهري السلف واخللف حىت حكى النووي اإلمجاع علـى  

تحب يف حق األمة وفيه التشاور يف األمور ال سيما املهمة وذلك مس :استحباا فقال
أما الدميقراطية فهي أمر الزم ال بد منه وال ميكن التنازل عنه حبـال   .)٢(بإمجاع العلماء
  .من األحوال

  :الوجه الثامن عشر
إذا وجد نص شرعي من كتاب أو سنة عند أحد أهل الشـورى وجـب املصـري    

  .إليه وال اعتبار مبن خالف ذلك قل أو كثر

يستشـريون األمنـاء مـن     rوكان األئمة بعد النيب «: قال البخاري يف صحيحه
 يتعـدوه  أهل العلم يف األمور املباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة مل

ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيـف تقاتـل    rإىل غريه اقتداء بالنيب 

                                     
  .٣/٣٢٩٠فتح الباري  -١
  ٤/٧٦شرح صحيح مسلم للنووي  - ٢



 ٢٠٧ 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إلـه إال اهللا فـإذا   " rوقد قال رسول اهللا  سالنا
فقـال  " قالوا ال إله إال اهللا عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسام علـى اهللا 

  .مث تابعه بعد عمر rقاتلن من فرق بني ما مجعه رسول اهللا هللا ألوا: أبو بكر

يف الذين فرقوا  rفلم يلتفت أبو بكر إىل مشورة إذ كان عنده حكم رسول اهللا 
مـن بـدل دينـه    r :بني الصالة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال الـنيب  

  .)١(اهـ فاقتلوه

وص ألن الدميقراطية تقوم على مبدإ الالدينيـة  أما يف الدميقراطية فال قيمة للنص
الدين بالضـرورة بتحليـل الربـا والزنـا     من لذلك فهي ختالف املعلوم ) العلمانية(

  .العري والتربجإباحة واحلكم بغري ما أنزل اهللا و

  :الوجه التاسع عشر
ــر   ــة الطه ــان وترب ــو يف أحضــان اإلمي ــابع اخلــري  إن الشــورى نظــام ينم ومن

  .)٢(لتقدم اجلرمية ومتهد الضياع وتنشر اإلباحية بني الناس والدميقراطية تنمو

  :الوجه العشرين
وظيفته استخراج أقرب اآلراء إىل احلـق وفـق    شورىينبثق عن الشورى جملس 

ضوابط وقواعد الشرع بينما الدميقراطية ينبثق عنها جمالس تشريعية هلا صـالحيات  
  ..)٣(رمي وسن القوانني والتشريعات بغري سلطان من اهللا تعاىلالتحليل والتح

                                     
 .}بينهم شورى وأَمرهم{: اهللا تعاىلصحيح البخاري كتاب االعتصام باب قول  -١
  ٤٠: انظر الشورى ال الدميقراطية ص -٢
 .٣٢: حكم الدميقراطية ص -٣



 ٢٠٨ 

  :الوجه احلادي والعشرين
على ما أمكن من  حمتوية )اسم اهللا(القرارات يف جملس الشورى خترج مصدرة بـ

اسـم  (ويف الربملانات الدميقراطية يصدر القرار بــ  .األدلة الشرعية والقواعد الفقهية
قـال   .هلهمإعندهم مبرتلة اهللا عند املسلمني أي أنه هو إىل أن الشعب  إشارة) الشعب

  .)١(ي عن الدميقراطية أا تأليه اإلنسان وهي حاكمية اجلماهريودو األعلى املودبأ

  الوجه الثاين والعشرون
  :يقول الشيخ  حممد الغزايل  

ط وطبيعة الشورى أن تكون يف أمور تتفاوت العقول يف إدراكها ووزن ما يرتب«
  .من نفع أو ضر، وما يتمخض عنها من نتائج دقيقة أو جليلةا  

املتقابلة تقرر  يف  الشؤون اليت يصح للجماعة أن ختتار ما متيل إليه من أطرافها
  الكثرة أو القلة  الرأي  األخري، وميدان هذه  الشؤون فسيح

-....غري أن هناك  أمورا أخرى ال صلة هلا  ذا امليدان وال مكان فيها للشورى
وقواعد الدين ليست موضع أخـذ ورد كـذلك، فمـا قـال فيـه الـوحي       -:إىل أن قال

ــا         ــار فيه ــيت استش ــف ال ــع املواق ــف، ومجي ــري توق ــن غ ــه م ــب قبول ــه وج كلمت
  ».)٢(صحابته كانت مما يتناوله االجتهاد العامrالرسول

وأما الدميقراطية فإـا تتـدخل يف كـل شـيء وال حـدود لصـالحيتها ألـا ال        
  !!!بسلطة فوقها تعترف 

ــل      ــبني بباط ــق امل ــى احل ــوا عل   هجم
 

ــراف   ــد باإلسـ ــبيل القصـ ــى سـ   وعلـ
 

    

                                     
  ٣٣: رسالة اإلسالم واملدنية احلديثة ص - ١
  ٥٨اإلسالم اإلستبداد السياسي للغزايل ص - ٢



 ٢٠٩ 

  :الوقفة الثالثة
  :إلزامية رأي أكثرية الشورى لألمير

ذهب بعض اإلسـالميني الـدميقراطيني إىل أن رأي أكثـر أهـل الشـورى ملـزم       
  .لألمري كإلزام رأي األغلبية يف النظام الدميقراطي

  :القرضاويقال الشيخ 

وهذا الذي نراه ونلتزم به شرعا أن رأي أهل احلل والعقد ملـزم لإلمـام فـإذا    «
  .)١(اهـ» شاورهم فاختلفوا عليه فالعربة برأي األكثرية

  :وجها ينعشرو والرد على ذلك من اثنني

  :الوجه األول
هذه املسألة مل يقل ا أحد من سلف هذه األمة وال خلفهـا وإمنـا قاهلـا بعـض     
املعاصرين وأول من قاهلا الشيخ حممد عبده الذي كان مفتونا باملدنية األربية وهو من 

  .)٢(تالميذ مدرسة اللورد كرور أول مندوب سامي بريطاين مبصر

وتابع الشيخ حممد عبده على ذلك الشيخ القرضاوي والشـيخ حممـد الراشـد    
  .وبعض املفكرين اإلسالميني

هم الشـيخ حسـن البنـا    كرين املعاصـرين منـ  وقد خالفهم عامة العلماء واملف
و األعلى املودودي والشيخ حممد شاكر والشيخ حممـد  بطب والشيخ أوالشيخ حممد ق

خ عبـد القـادر بـن عبـد العزيـز      يمتويل الشعراوي والشيخ عبد الغين الرحال والش
ري والشيخ حممد شـاكر شـريف والشـيخ    بصوالشيخ أبو حممد املقدسي والشيخ أبو 

                                     
  ١١٤: السياسة الشرعية ص - ١
  ٣٠٧-٢٧٢-٢/٢٧١األدب املعاصر للدركتور حممد حممد حسني انظر كتاب االجتاهات الوطنية يف  -٢



 ٢١٠ 

رضا النحوي والشيخ حممد حامـد الفقـي والشـيخ عبـد ايـد الرميـي        يعدنان عل
  .والشيخ مقبل الوادعي والشيخ حممود شاكر وغريهم كثري

  :قال الشيخ القرضاوي

من الناحية النظرية علـى األقـل    –وبيد أن اإلمام البنا عليه رمحة اهللا ورضوانه 
ة عليه كما هو رأي كـثريين  مل يكن يرى أن الشورى ملزمة لإلمام وإن كانت واجب –

  .)١(من أهل العلم قدميا وحديثا وهو ما وضح يف كثري من كتاباته

  :الوجه الثاين
 فَـاعفU :] األمري بطاعة من يستشري قال أن اهللا عندما أمر بالشورى مل يأمر 

مهنع رفغتاسو ملَه مهاوِرشي ورِ ففَإِذَا الْأَم تمزكَّلْ عولَـى  فَتع  آل عمـران  ( ]اللَّـه
١٥٩(.  

  :قال الشيخ أمحد حممد شاكر

 ]بيـنهم  شـورى  وأَمـرهم [: واآليـة األخـرى   ]وشاورهم يف األمر[وهذه اآلية 
عـدة يف التضـليل    –من العلماء وغريهم  -اختذها الالعبون بالدين يف هذا العصر 
ج النظام الدستوري الـذي يزعمونـه والـذي    بالتأويل ليواطئوا صنع اإلفرنج يف منه

فاصطنع هـؤالء الالعبـون شـعارا مـن     " النظام الدميقراطي"خيدعون الناس بتسميته 
هاتني اآليتني خيدعون به الشعوب اإلسالمية أو املنتسبة لإلسالم يقولون كلمـة حـق   

  .يراد ا باطل يقولون اإلسالم يأمر بالشورى وحنو ذلك من األلفاظ

اإلسالم يأمر بالشورى ولكـن أي شـورى يـأمر ـا اإلسـالم؟ إن اهللا      وحقا إن 
 ]اللَّه علَى فَتوكَّلْ عزمت فَإِذَا الْأَمرِ في وشاوِرهمr ]سبحانه وتعاىل يقول لرسوله 

 rومعىن اآلية واضح صريح ال حيتاج إىل تفسري وال حيتمل التأويل فهو أمر للرسول 
مث ملن يكون ويل األمر من بعده أن يسـتعرض آراء أصـحابه الـذين يـراهم موضـع      

                                     
 .١١٤: السياسة الشرعية للقرضاوي ص -١



 ٢١١ 

الرأي الذين هم أولو األحالم والنهى يف املسائل اليت تكـون موضـع تبـادل لـآلراء     
ا أو صـوابا أو مصـلحة   ار من بينها مـا يـراه حقـ   وموضع اإلجتهاد يف التطبيق مث خيت

عني وال برأي عدد حمدود ال برأي أكثرية وال فيعزم على إنفاذه غري متقيد برأي فريق م
  .)١( »..برأي أقلية فإذا عزم توكل على اهللا وأنفذ العزم على ما ارتآه

  : ويقول عبد القادر بن عبد العزيز

وسترى يف كتب بعض املعاصرين ضجيجا وصخبا واستدالالت عقلية حملاولة «
هم من الفرجنة ودفعا لتهمة جعل الشورى واجبة على احلاكم ملزمة له تشبها بأشياع

الرجعية واالستبداد عن اإلسالم وليثبتوا للفرجنة أن اإلسالم كـان سـباقا إىل األخـذ    
وسـترى يف  " دميقراطيـة اإلسـالم  "بالدميقراطية حىت إن بعض هؤالء ألف كتابا باسم 

كتبهم كالما منمقا مثل نظرية سيادة األمة، واألمة مصدر السـلطات، ومبـدأ الفصـل    
السلطات، وتوازن القـوى داخـل الدولـة إخل فـال يهولنـك ضـجيج هـؤالء وال        بني 

كالمهم املنمق ولكن احبث يف كالهم عما استدلوا به من األدلة الشرعية وما عداها 
  .)٢(اهـ» من كالم الرجال فال حجة فيه وال نتعبد به ربنا

  :الوجه الثالث
عة أحد من رعيته ال أكثرية أن أهل العلم قد أمجعوا على أن األمري ال تلزمه طا

  .بل اعتربوا طاعته هلم منافية إلمامته .وال أقلية

  :قال ابن العز احلنفي

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإمجـاع سـلف األمـة أن ويل األمـر وإمـام      «
الصالة واحلاكم وأمري احلرب وعامل الصدقة يطاع يف مواضع االجتهاد وليس عليـه  

االجتهاد بل عليهم طاعته يف ذلك وترك رأيهم لرأيـه فـإن   أن يطيع أتباعه يف موارد 

                                     
  ١/٣٨٣عمدة التفسري  - ١
  ١٢٣: العمدة يف إعداد العدة ص - ٢



 ٢١٢ 

االخـتالف أعظـم مـن أمـر املسـائل      ومصلحة اجلماعة واالئتالف ومفسـدة الفرقـة   
  .)١(اهـ» اجلزئية

وال بد على كل حال من كون اإلمام متبوعا غري تابع ولو مل يكن «: قال اجلويين
م وارتقاب أمـرهم وـيهم وإثبـام    جمتهدا يف دين اهللا للزمه تقليد العلماء واتباعه

  .)٢(اهـ» ونفيهم وهذا يتعارض مع منصب اإلمامة ومرتبة الزعامة

  :الوجه الرابع
وعبد الرمحن بن  tخالف رأي جملس الشورى عثمان tأن عمر بن اخلطاب 

كلـهم حـني أمـروه أن يغـري      tوقـاص  وسعد بن أيب tوالزبري tوطلحة tعوف
  .وهي مسألة اجتهادية فلم يفعل الفيءيف مال  tوالعباس tحكمه بني علي

إذ أتـاه   tعن مالك بن أوس بن احلدثان قال انطلقت حىت أدخل على عمـر 
هل لك يف عثمان وعبد الرمحن والزبري وسعد يستأذنون قال نعم : حاجبه يرفأ فقال

فأذن هلم قال فدخلوا وسلموا فجلسوا مث لبث يرفأ قليال فقال لعمـر هـل لـك مـن     
ال عباس يا أمري املـؤمنني  فأذن هلما فلما دخال سلما وجلسا قعباس قال نعم علي و

اقض بيين وبني هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمري املؤمنني اقض بينهما وأرح 
أحدمها من اآلخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم اهللا الذي به تقوم السماء واألرض هـل  

نفسـه   rيريد رسـول اهللا   ما تركنا صدقةال نورث : قال rتعلمون أن رسول اهللا 
  .قال الرهط قد قال ذلك

 rفأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما باهللا هل تعلمان أن رسول اهللا 
قال عمر فإين أحدثكم عن هـذا األمـر إن اهللا كـان قـد     . قد قال ذلك: قاال قال ذلك

 علَـى  اللَّـه  أَفَـاءَ  وما[ يف هذا املال بشيء مل يعطه أحدا غريه قال اهللا rخص رسوله 
هولسر مهنا مفَم مفْتجأَو هلَيع نلٍ ميلَا خ[: إىل قوله ]رِكَابٍ ويرفكانـت   ] )٦( قَد

                                     
  ٤٢٤: شرح العقيدة الطحاوية ص - ١
  ٨٨: غياث األمم ص - ٢



 ٢١٣ 

دونكـم وال اسـتأثر ـا علـيكم لقـد       أحتازهـا ، واهللا ما rهذه خالصة لرسول اهللا 
ينفق على عياله  rأعطاكموها وبثها فيكم حىت بقي منها هذا املال فكان رسول اهللا 

نفقة سنتهم من هذا املال مث يأخذ ما بقي فيجعله جمعل مال اهللا فعمل بذلك رسـول  
  .حياته أنشدكم باهللا هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم rاهللا 

  .نعم: ا باهللا هل تعلمان ذلك؟ قاالقال لعلي وعباس أنشدكم

فقبضها أبو بكر فعمـل   rفقال أبو بكر أنا ويل رسول اهللا  rمث توىف اهللا نبيه 
 -وأقبـل علـى علـي وعبـاس      -وأنتمـا حينئـذ    rبه فيها رسول اهللا ل فيها مبا عم

تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا واهللا يعلم أنه فيها صادق بـار راشـد تـابع للحـق مث     
وأبو بكر مث جئتماين وكلمتكما واحـدة   rاهللا أبا بكر فقلت أنا ويل رسول اهللا توىف 

وأمركما مجيع جئتين تسألين نصيبك من ابن أخيك وأتى هذا يسألين نصيب امرأتـه  
من أبيها فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهـد اهللا وميثاقـه لـتعمالن    

به فيها أبو بكر ومبا عملـت فيـه فيهـا منـذ      ومبا عمل rفيها مبا عمل به رسول اهللا 
دفعهـا إلينـا بـذلك فدفعتـها إليكمـا بـذلك       ا وإال فال تكلماين فيها فقلتمـا ا وليته

  .أنشدكما اهللا هل دفعتها إليهما بذلك فقال الرهط نعم

علي وعباس فقال أنشدكما اهللا هل دفعتها إليكما بذلك قـاال   ىقال فأقبل عل
قضاء غري ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء واألرض ال أقضي  مين أفتلتمسانقال . نعم

  .)١(»الساعة فإن عجزمتا عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها مفيها قضاء غري ذلك حىت تقو

  

وأما خماصمة علي وعباس بعد ذلك ثانيـا عنـد عمـر فقـال     «: وقال ابن حجر
اث إمنـا تنازعـا يف   مل يكـن يف املـري   هامساعيل القاضي فيما رواه الدراقطين من طريق

                                     
 ٤/٦٤) ٦٣١٠(والنسـائي يف الكـربى   ) ٢٩٦٣(وزاد أبـو داوود   .١٧٥٧واللفظ له ومسلم  ٥٣٥٧صحيح البخاري  -١

  .ذكر طلحة مع عثمان وأصحابه



 ٢١٤ 

وعلى هذا أكثر الشراح وجزم به ابـن  . اهـ» والية الصدقة ويف صرفها كيف تصرف
  .)١(اجلوزي والنووي

  :الوجه اخلامس
ـم   rفلـم يبـال رسـول اهللا     tمعارضة أكثر الصحابة لتأمري أسامة بن زيد

 tوأبـو عبيـدة   tوعمـر  tوكان يف جيشه كبار املهاجرين واألنصار منهم أبو بكر
  .)٢(وغريهم tوسلمة بن أسلم tوقتادة بن النعمان tوسعيد tوسعد

بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد  rأن رسول اهللا  tعن عبد اهللا بن عمر
إن تطعنـوا يف إمارتـه فقـد كنـتم     : فقال rفطعن الناس يف إمارته فقال رسول اهللا 

مـارة وإن كـان ملـن أحـب     خلليقـا لإل كـان  تطعنون يف إمارة أبيه من قبل وأمي اهللا إن 
  .)٣(الناس إيل وإن هذا ملن أحب إيل بعده

  :الوجه السادس
األنصار وهـم األغلبيـة   عامة مع معارضة بعض املهاجرين و tبكر مبايعة أيب

ملهاجرين فنحن أنصار اهللا وكتيبة اإلسالم وأنتم معشر ا(الساحقة حىت قال خطيبهم 
وهـذا  ) ٢٠٦: ص(كمـا يف القـاموس    عشـرة  والرهط من ثالثة إىل سبعة أو) رهط

ويف صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن عمـر بـن اخلطـاب     قلتهمإشارة إىل 
  :قال

أن األنصـار خالفونـا واجتمعـوا     rنا حني تـوىف اهللا نبيـه   ربوإنه كان من خ«
بأسرهم يف سقينة بين سـاعدة وخـالف عنـا علـي والـزبري ومـن معهمـا واجتمـع         
املهاجرون إىل أيب بكر فقلت أليب بكر يا أبا بكر انطلق بنا إىل إخواننـا هـؤالء مـن    

                                     
  ١١٦٨: والنووي على مسلم ص ٢/١٤٦٩انظر فتح الباري  -١
  ٢/٥٥٢والسرية الصحيحة  ٤/٣٢٨وسرية ابن هشام  ٢/١٩٣١انظر فتح الباري  -٢
  )٢٤٢٦(واللفظ له ومسلم ) ٤٤٦٩(البخاري  - ٣



 ٢١٥ 

 فذكرا ما متـاأل  نياألنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجالن صاحل
القوم فقاال أين تريدون يا معشـر املهـاجرين قلنـا نريـد إخواننـا هـؤالء مـن        عليه 

  .األنصار فقاال ال عليكم أن تقربوهم اقضوا أمركم فقلت واهللا لنأتينهم

فانطلقنا حىت أتيناهم يف سقيفة بين ساعدة فـإذا رجـل مزمـل بـني ظهـرانيهم      
فلما جلسنا قلـيال  . وعكي: ماله؟ قالوا: فقلت. عد بن عبادةسفقلت من هذا؟ فقالوا 

فـنحن أنصـار اهللا وكتيبـة    : أهله مث قال أما بعد هو تشهد خطيبهم فأثىن على اهللا مبا
يدون من قومكم فإذا هم ير )٢(وقد دفت دافة )١(اإلسالم وأنتم معشر املهاجرين رهط
من األمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت  )٣(وناأن خيتزلونا من أصلنا وأن يرحض

أعجبتين أريد أن أقدمها بني يدي أيب بكر وكنـت أداري منـه بعـض     ةمقال قد زورت
  .احلد

ضبه فـتكلم أبـو   غردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أأفلما 
بكر فكان هو أحلم مين وأوقر واهللا ما ترك من كلمة أعجبتين يف تزويري إال قـال يف  

كرمت فيكم من خري فأنتم لـه أهـل   بديهته مثلها أو أفضل منها حىت سكت فقال ما ذ
 دولن يعرف هذا األمر إال هلذا احلي من قريش هم أوسـط العـرب نسـبا ودارا وقـ    

رضيت لكم أحد هذين الرجلني فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بـن  
  .اجلراح وهو جالس بيننا

 ذلك مـن إمث  فلم أكره مما قال غريها كان واهللا أن أقدم فتضرب عنقي ال يقربين
ن أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللـهم إال أن تسـول إيل نفسـي عنـد     مأحب إيل 

ها قوعـذي  )٤(كاملوت شيئا ال أجده اآلن فقال قائل من األنصـار أنـا جذيلـها احملكـ    
فكثر اللغط وارتفعت األصوات حـىت   ،أمري يا معشر قريش نكمممنا أمري )٥(املرجب

                                     
  ٢/٣٠٢٩ال للعشرة فما دوا، كذا يف الفتح رهط أي قليل وقد تقدم أنه يق -١
  ....بدال مهملة وفاء أي عدد قليل قاله يف الفتح ) وقد دفت دافة من قومكم( -٢
 .يستبدوا باألمر دوننا) يرحضونا( -٣
  .تصغري جذل وهو عود ينصب لإلبل اجلرباء تتحكك به أراد به أنه يستشفى برأيه -٤
  »أنا عذيقها املرجب:العذق بالفتح النخلة حبملهاومنه قول احلباب بن املنذر«:٢/١١٥٤الصحاحقال اجلوهري يف  - ٥



 ٢١٦ 

ه وبايعـه  تـ ابسـط يـدك يـا أبـا بكـر فبسـط يـده فبايع       فرقت من االختالف فقلت 
   .)١( »..املهاجرون مث بايعته األنصار

  :ويف هذا احلديث رد على القول بإلزام رأي األكثرية من عدة أمور

الذين رشحوا سعد بن عبادة هم األنصار وهم األغلبية الساحقة والـذين  -١
املهـاجرين قـد عارضـهم علـي     رشحوا أبا بكر أقلية ألم ليسـوا إال بعـض   

  .والزبري ومن معهما

كل من كان باملدينة ال ميثل أغلبية بالنسبة لألمة اإلسالمية بل هو أقلية بـال  -٢
 !.نون اخلليفة؟يشك فكيف يع

أن خطيب األنصار ذكر أم أكثرية وأن املهاجرين رهـط قليـل فلـو كـان     -٣
عوا مرشـح األنصـار الـذي    املستقر عند الصحابة هو إلزام رأي األكثريـة لبـاي  

 .اتفقوا عليه

  :الوجه السابع
يوم أحد بعد أن اتفقوا يف آخر  رضوان اهللا عليهم كل الصحابة rخمالفة النيب 

  .األمر على البقاء وعدم اخلروج

  :قال ابن هشام

فإن رأيتم أن تقيمـوا باملدينـة وتـدعوهم     ...«:يف حديث أحد قال ابن إسحاق
اموا بشر مبقام وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها وكان رأي حيث نزلوا فإن أقاموا أق

يرى رأيه يف ذلك وأال خيرج إليهم وكان رسول  rعبد اهللا بن أيب مع رأي رسول اهللا 
يكره اخلروج فقال رجال من املسلمني ممن أكرم اهللا بالشهادة يوم أحد وغـريه   rاهللا 

ا نعدائنا ال يرون أنا جبنا عنهم وضـعف ممن كان فاته بدر يا رسول اهللا اخرج بنا إىل أ

                                     
  )١٦٩١(واللفظ له ومسلم ) ٢٨٣٠(البخاري  - ١



 ٢١٧ 

فقال عبد اهللا بن أيب بن سلول يا رسول اهللا أقم باملدينـة ال ختـرج إلـيهم فـواهللا مـا      
ا منها إىل عدو لنا قط إال أصاب منا وال دخلها علينا إىل أصبنا منه فدعهم يـا  نخرج

وجههـم   رسول اهللا فإن أقـاموا أقـاموا بشـر حمـبس وإن دخلـوا قاتلـهم الرجـال يف       
ن رجعوا رجعوا خائبني كما جـاءوا  ورماهم النساء والصبيان باحلجارة من فوقهم وإ

ل وا من أمرهم حب لقاء القـوم حـىت دخـ   الذين كان rلم يزل الناس برسول اهللا ف
بيته فلبس ألمته وذلك يوم اجلمعة حني فرغ من الصالة، وقـد مـات يف    rرسول اهللا 

رسول فصلى  النجارذلك اليوم رجل من األنصار يقال له مالك بن عمرو أحد بين 
ومل يكـن   rعليه مث خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا استكرهنا رسـول اهللا   rاهللا 

ول اهللا اسـتكرهناك ومل يكـن   يا رسـ : قالوا rلنا ذلك فلما خرج عليهم رسول اهللا 
ما ينبغي لنيب إذا لبس  rرسول اهللا : ذلك لنا فإن شئت فاقعد صلى اهللا عليك فقال

  .)١(اهـ» ْألمته أن يضعها حىت يقاتل

  :وقال ابن القيم

أصحابه أخيرج إليهم أم ميكث يف املدينة وكان رأيه أال  rواستشار رسول اهللا «
ا فإن دخلوها قاتلهم املسلمون على أفـواه األزقـة   خيرجوا من املدينة وأن يتحصنوا 

على هذا الرأي عبـد اهللا بـن أيب وكـان هـو الـرأي       فقهالنساء من فوق البيوت وواو
وا عليـه بـاخلروج   وم بـدر وأشـار  فضالء الصحابة ممن فاته اخلروج يـ  فبادر مجاعة من

بعه علـى ذلـك بعـض    ا عليه يف ذلك وأشار عبد اهللا بن أيب باملقام باملدينة وتاوأحلو
ض ودخـل بيتـه ولـبس ألمتـه وخـرج      فنـه  rالصحابة فأحل أولئك على رسول اهللا 

علـى اخلـروج فقـالوا يـا      rا رسـول اهللا  نـ ك وقالوا أكرهئثىن عزم أولان عليهم وقد
ما ينبغي لنيب إذا r رسول اهللا إن أحببت أن متكث يف املدينة فافعل فقال رسول اهللا 

                                     
  ٣/١٦: سريته ص - ١



 ٢١٨ 

وحنـوه يف سـرية ابـن     .)١(اهــ   حيكم اهللا بينه وبني عـدوه لبس ألمته أن يضعها حىت
  .وغريه )٢(كثري

  :قال أكرم ضياء العمري

أصحابه يف البقاء يف املدينـة والتحصـن فيهـا وكانـت      rوقد شاور الرسول «
قاة جيش قريش فقـال إنـا يف   املدينة قد شبكت بالبنيان فهي كاحلصن أو اخلروج ملال

من األنصار يا نيب اهللا إنا نكره أن نقتل يف طرق  هأصحابينة فقال ناس من جنة حص
منـه فـابرز إىل   منتنـع  من الغزو يف اجلاهلية فباإلسـالم أحـق أن    منتنعاملدينة وقد كنا 

بـأمر   rس ألمته فتالوم القوم فقالوا عرض نـيب اهللا  بفل rالقوم فانطلق رسول اهللا 
فأتى محزة فقال له " رنا ألمرك تبعأم" rوعرضتم بغريه فاذهب يا محزة فقل لنيب اهللا 

إنـه  : " rفقـال رسـول اهللا   " يا نيب اهللا إن القوم قد تالوموا فقالوا أمرنا ألمرك تبع"
  .)٤(»)٣("ليس لنيب إذا لبس ألمته أن يضعها حىت يناجز

  :وإمنا ذكرت هذه النصوص عن أئمة أهل السري ألوضح حقيقتني

اليت دعت إىل اخلروج أكثر عـددا   ليس يف شيء من كتب السري أن الطائفة-١
  .)٥(من الطائفة األخرى

كل الروايات متفقة على أن الصحابة قد اتفقوا يف آخر األمـر علـى عـدم    -٢
وهذا صريح يف أن اتفاق أهل احلل والعقد ليس  rاخلروج ومع ذلك خالفهم 

 .ملزما لألمري

                                     
  ٢/١٢٩زاد املعاد  - ١
  .٤/١١انظر البداية والنهاية البن كثري  -٢
ووصله أمحد من طريق أيب الزبري عن جابر وأبو الزبري مدلس وقـد  عن قتادة وهو مرسل  ٧/٣٧٢القصة رواها الطربي  -٣

  .عنعنه وله شاهد عند البيهقي وفيه ضعف
  ٢/٣٧٩السرية الصحيحة ألكرم ضياء العمري  - ٤
  ٩١-٧٣: وقد وضح ذلك عدنان النحوي يف كتابه الشورى ال الدميقراطية من ص - ٥



 ٢١٩ 

  :الوجه الثامن
  .أيب بكر يف الصالة بالناس غري مية وحفصة يف تقدملشورة عائش rخمالفته 

أبـا بكـر    مـروا قـال يف مرضـه    rأن رسـول اهللا   رضي اهللا عنـها  عن عائشة
ة قلت إن أبا بكر إذا قام يف مقامك مل يسمع الناس من قالت عائش فليصل بالناس

ة فقلت حلفصة قويل له إن أبـا بكـر إذا   ء فمر عمر فليصل للناس فقالت عائشالبكا
قام يف مقامك مل يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل بالناس ففعلـت حفصـة،   

مـه إنكـن ألنـنت صـواحب يوسـف مـروا أبـا بكـر فليصـل          r  :فقال رسول اهللا 
   .)١(بالناس

أهل مشورته يف تعيني اإلمام ليبني بذلك أنه ال حرج على  rفهنا خالف النيب 
  .مري يف خمالفة كل أهل مشورته أو بعضهماأل

  :الوجه التاسع
فلم يبال ـم بعـد    tمعارضة الصحابة للحمى الذي فعله عمر بن اخلطاب

  .أن ظهرت له املصلحة فيما فعل

استعمل موىل لـه يـدعى هنيـا علـى احلمـى       tعن أسلم أن عمر بن اخلطاب
مني فـإن دعـوة املظلـوم    فقال يا هين اضمم جناحك عن املسلمني واتق دعـوة املسـل  

مستجابة وادخل رب الصرمية ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفـان  
إن : فإما إن لك ماشيتهما يرجعا إىل خنل وزرع وإن رب الصـرمية ورب الغنيمـة  

لك ماشيتهما يأتيين ببنيه فيقول يا أمري املؤمنني أفتـاركهم أنـا ال أبـا لـك؟ فاملـاء      
ر علي من الذهب والـورق وأمي اهللا إـم لـريون أين قـد ظلمتـهم إـا       والكأل أيس

                                     
  ).٤١٨(واللفظ له ومسلم ) ٦٧٩(البخاري  - ١



 ٢٢٠ 

لبالدهم قاتلوا عليها يف اجلاهلية وأسلموا عليها يف اإلسالم والذي نفسي بيده لـوال  
  .)١(» املال الذي أمحل عليه يف سبيل اهللا ما محيت عليهم من بالدهم شربا

  :الوجه العاشر
مل يبال م ووقع الصـلح مـع    rة ولكنه معارضة الصحابة لبنود صلح احلديبي

  .قريش ألن األمري ليس ملزما برأي أحد من رعيته قل أو كثر

  :قال أكرم ضياء العمريفقد 

والواقع أن املسلمني تذمروا من هذه االتفاقية وضاقوا ا ذرعا خاصة بعد أن «
يب جرت عليها التعديالت على الصياغة اإلسـالمية للعقـد فقـد اعتـذر علـي بـن أ      

الكتـاب فكتـب مـا أراد     r فأخـذ الرسـول  " رسـول اهللا "عن مسح كلمة  tطالب
  .)٢(وسهيل بن عمر

يا رسول اهللا «: وغضب املسلمون لرد املسلمني الفارين من قريش إليها فقالوا
إنه من ذهب إليهم فأبعده اهللا ومن جاءنـا منـهم فسـيجعل    . نعم: تكتب هذا؟ فقال

فراجـع   tالغضب الشديد على عمر بـن اخلطـاب    روظه» )٣(اهللا له فرجا وخمرجا
. بلـى : فقلت ألست نيب اهللا حقا؟ قـال  rفأتيت نيب اهللا «: يف ذلك قال rالرسول 
فلم نعطـي الدنيـة يف   : قلت. بلى: ألسنا على احلق وعدونا على الباطل؟ قال: قلت

ثنا أوليس كنـت حتـد  : قال. إين رسول اهللا ولست أعصيه وهو ناصري: ديننا إذا؟ قال
. ال: فأخربتك أنك تأتيـه العـام؟ قـال قلـت    . بلى: أنا سنأيت البيت فنطوف به؟ قال

  .)٤(»فإنك آتيه ومطوف به: قال

                                     
  واللفظ له) ٣٠٥٩(البخاري  - ١
  .٢/٤٤٣والسرية الصحيحة ألكرم ضياء العمري  )٢٦٩٩(البخاري  -٢
  ).١٧٨٤(مسلم  -٣
 ).٢٧٣٢و ٢٧٣١(البخاري  -٤



 ٢٢١ 

  :الوجه احلادي عشر
 tلرأي كل أعضاء جملس الشـورى وتبنيـه لـرأي ابـن عبـاس      tخمالفة عمر

 أكثرية جملس tوحده يف تفسري سورة النصر وهذه مسألة اجتهادية خالف فيها عمر
  :يف أهل الشورى tيف إدخال ابن عباسكما خالفهم  .شوراه

عن ابن عباس قال كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر فكأن بعضـهم وجـد يف   «
نفسه فقال مل تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه مـن قـد علمـتم فـدعاه     

قولون يف قـول  يت أنه دعاين يومئذ إال لرييهم، قال ما تأذات يوم فأدخله معهم فما ر
فقــال بعضــهم أمرنــا أن حنمــد اهللا  ] )١( والْفَــتح اللَّــه نصــر جــاَء إِذَا[: Iاهللا 

ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال يل أذلك تقـول  
: أعلمه له قال rهو أجل رسول اهللا : قال فما تقول؟ قلت. ال: يا ابن عباس؟ فقلت

 كَانَ إِنه واستغفره ربك بِحمد فَسبح[فإذا جاء نصر اهللا والفتح وذلك عالمة أجلك 
  .)١( ».ما أعلم منها إال ما تقول: عمر فقال ] )٣( توابا

  :الوجه الثاين عشر
وهـي  للصحايب الذي خالف رأي كل مجاعتـه يف مسـألة مباحـة     rإقرار النيب 

راءة سورة اإلخالص مع السورة اليت تقرأ بعد الفاحتة مما يدل على أن اإلمـام لـيس   ق
  .ملزما برأي غريه وإن كثروا

قال كان رجل من األنصار يؤمهم يف مسـجد قبـاء وكـان كلمـا      tعن أنس«
حـىت   ] )١( أَحـد  اللَّـه  هو قُلْ[افتتح سورة يقرأ ا هلم يف الصالة مما يقرأ به افتتح 

يفرغ منها مث يقرأ سورة أخرى معها وكان صنع ذلك يف كل ركعـة فكلمـه أصـحابه    
إنك تفتتح ذه السورة مث ال ترى أا جتزئك حىت تقرأ بأخرى فإما أن تقـرأ  : فقالوا

ا وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركهـا إن أحببـتم أن أؤمكـم بـذلك     

                                     
  واللفظ له) ٤٩٧٠(البخاري  - ١



 ٢٢٢ 

يرون أنه أفضلهم وكرهـوا أن يـؤمهم غـريه فلمـا      فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا
يـا فـالن مـا مينعـك أن تفعـل مـا يـأمرك بـه         : "أخربوه اخلرب فقـال  rأتاهم النيب 

. إين أحبـها :فقـال " أصحابك وما حيملك علـى لـزوم هـذه السـورة يف كـل ركعـة؟      
  .)١(»"حبك إياها أدخلك اجلنة:"فقال

  :الوجه الثالث عشر
ة نفر خيتارون اخلليفة بعده فاختار هؤالء السـتة  عني ست tأن عمر بن اخلطاب

وهؤالء الستة ليسوا أكثرية بالنسبة ألهل املدينـة أحـرى سـائر املسـلمني      tعثمان 
  .فدل على أن األكثرية ليست الزمة الختيار األمري

قالوا أوص يا أمـري املـؤمنني   ف ....يف صحيح البخاري  tعمر ففي قصة مقتل«
ا أحق ذا األمر من هؤالء النفر أو الـرهط الـذين تـويف    استخلف قال ما أجد أحد

وعبـد   tوسعدا tوطلحة tوالزبري tوهو عنهم راض فسمى عليا rرسول اهللا 
كهيئـة   -وليس لـه مـن األمـر شـيء      t، قال ويشهدهم عبد اهللا بن عمرtالرمحن

  .)٢(»-التعزية له 

وهو  rفيمن تويف رسول اهللا  tعد سعيد بن زيد tوقد روى املدائين أن عمر
  .)٣(عنهم راض واستثناه من أهل الشورى لقرابته منه

فإذا اجتمع ثالثة على : "أنه قال tروى عن عمر ينأن املدائ: وذكر ابن حجر 
معه عبـد الـرمحن    نفإن مل ترضوا حبكمه فقدموا مt رأي فحكموا عبد اهللا بن عمر

  .)٤(اهـ"tبن عوف

  :م اعتبار األكثرية من عدة نواح هيوهذه القصة تدل على عد

                                     
  )٢٩٠١(معلقا جمزوما به واللفظ له ووصله الترمذي ) ٧٧٤(البخاري  - ١
  )٣٧٠٠(البخاري  - ٢
  ٢/١٦٧٧اري كما يف فتح الب - ٣
  ٢/١٦٧٧الفتح  - ٤



 ٢٢٣ 

  .ب فليسوا ممثلني له بل عينهم األمريعهؤالء الستة أقلية ومل ينتخبهم الش-١

فـأين مراعـاة   " tفقدموا من معه عبد الرمحن بن عـوف : "قال tأن عمر-٢
 .األكثرية

 .وحنوه من الصحابة tلو كان االعتبار باألكثرية ملا استثىن سعيد بن زيد-٣

 ).الربملان(األكثرية لترك الشعب ينتخب رئيسه أو ممثليه  tرب عمرلو اعت-٤

  :الوجه الرابع عشر
مع معارضة كل الصحابة لذلك ممـا   tلبعث أسامة tبكر الصديق إنفاذ أيب

  :يدل على أن األمري ليس ملزما برأي األكثرية

قال احلافظ أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممـد بـن   
عن أيب الزنـاد عـن   يعقوب ثنا حممد بن علي امليموين ثنا الفريايب ثنا عباد بن كثري 

ال إله إال هو لو أن أبا بكر ما استخلف ما عبد  والذيقال  tاألعرج عن أيب هريرة
وجـه   rلثالثة فقيل له مه يا أبا هريرة فقال إن رسـول اهللا  اهللا مث قال الثانية مث قال ا

 rيف سبعمائة إىل الشام فلما نزل بذي خشـب قـبض رسـول اهللا     tأسامة بن زيد
فقالوا يا أبـا بكـر    rوارتدت العرب حول املدينة فاجتمع إليه أصحاب رسول اهللا 

والذي ال إلـه  : قالهؤالء توجه هؤالء إىل الروم وقد ارتدت العرب حول املدينة؟ فرد 
ما رددت جيشا وجهه رسـول اهللا   rغريه لو جرت الكالب بأرجل أزواج رسول اهللا 

r  وال حللت لواء عقده رسول اهللاr        فوجـه أسـامة فجعـل ال ميـر بقبيـل يريـدون
االرتداد إال قالوا لوال أن هلؤالء قوة ما خرج مثل هؤالء مـن عنـدهم ولكـن نـدعهم     

هم ورجعـوا سـاملني فثبتـوا علـى     ولـروم فهزمـوهم وقتلـ   حىت يلقـوا الـروم فلقـوا ا   
  .)١(»اإلسالم

                                     
عباد بن كثري أظنه الربمكي لرواية الفريايب عنه وهـو متقـارب احلـديث أمـا     : وقال ٦/٢٢٨البداية والنهاية البن كثري  -١

 .شواهد تقوية ٢٢٨-٦/٢٢٧البصري الثقفي فمتروك احلديث واهللا أعلم ،قلت وذكر له ابن كثري 



 ٢٢٤ 

  :الوجه اخلامس عشر
بإلزامية رأي أكثر أهل احلل والعقد معارض للكتاب والسنة وإمجـاع   لأن القو

  .األئمة على وجوب طاعة مجيع الرعية لويل األمر

 الْـأَمرِ  وأُولـي  الرسـولَ  وأَطيعـوا  اللَّـه  أَطيعـوا  َآمنـوا  الَّذين أَيها يا[: Iقال 
كُمن٥٩النساء ( ]م(.  

على املرء املسـلم السـمع والطاعـة فيمـا     : قال rعن النيب  tعن ابن عمر
  .)١(أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة

عسـرك  عليك بالسمع والطاعة يف r  :قال قال رسول اهللا  tعن أيب هريرة
  .)٢(ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك

من كره من أمريه شيئا فليصرب فإنـه  : قال rأن رسول اهللا  tعن ابن عباسو
  .)٣(من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية

مـن أطـاعين فقـد أطـاع اهللا ومـن      r  :قال قال رسول اهللا  tعن أيب هريرةو
أطـاعين ومـن يعـص األمـري فقـد       عصاين فقـد عصـى اهللا ومـن يطـع األمـري فقـد      

  .)٤(عصاين

  .واألحاديث يف هذا الباب كثرية متواترة

أحاديث األمر بالطاعة لألئمـة والنـهي   « :قال العالمة حممد بن جعفر الكتاين
العـربة ممـا جـاء يف    "عن اخلروج عليهم ذكر أبو الطيب القنوجي يف تأليف لـه مسـاه   

  :ونصه أا متواترة" الغزو والشهادة واهلجرة

                                     
  )١٨٣٩(ومسلم ) ٧١٤٤(البخاري  - ١
  )١٨٣٦(مسلم  - ٢
  )١٨٤٩(ومسلم ) ٧٠٥٣(البخاري  - ٣
  )١٨٣٥(ومسلم ) ٧١٣٧(البخاري  - ٤



 ٢٢٥ 

وطاعة األئمة واجبـة إال يف معصـية اهللا باتفـاق السـلف الصـاحل لنصـوص       «
 زالكتاب العزيز واألحاديث املتواترة يف وجوب طاعـة األئمـة وهـي كـثرية وال جيـو     

اخلروج عن طاعتهم بعد ما حصل االتفاق عليهم ما أقاموا الصالة ومل يظهروا كفرا 
  .)١(اهـ» بواحا

  :وقال النووي

لماء على وجوـا يف غـري معصـية وعلـى حترميهـا يف املعصـية نقـل        أمجع الع«
  .)٢(اهـ» اإلمجاع على هذا القاضي عياض وآخرون

  :الوجه السادس عشر
خالفهم فلـهم عزلـه    أهل احلل والعقد ملزم لألمري وإنالقول بأن رأي أكثرية 

اع وحجب الثقة عن حكومته يعد نوعا من اخلروج على السلطان و هو حمـرم باإلمجـ  
  .والسنة املتواترة

إنكـم سـترون   قال قـال لنـا رسـول اهللا صـلى اهللا      tعن عبد اهللا بن مسعود
وا إليهم حقهم أد: قال. قالوا فما تأمرنا يا رسول اهللا؟ بعدي أثرة وأمورا تنكروا

  .)٣(وسلوا اهللا حقكم

مـن كـره مـن أمـريه شـيئا      : عن النيب صلى اهللا عليه قـال  tوعن ابن عباس
  .)٤(السلطان شربا مات ميتة جاهلية فليصرب فإنه من خرج من

: أخـذ علينـا   فيمـا فبايعنا فقال  rقال دعانا النيب  tوعن عبادة بن الصامت
َنْأ بايعمنشطنا ومكرهنا وعسـرنا ويسـرنا وأثـرة علينـا      يفا على السمع والطاعة ن

                                     
  ١٧٦: نظم املتناثر يف احلديث املتواتر ص - ١
  ١١٨٩: شرح مسلم ص - ٢
  )١٨٤٣(ومسلم ) ٧٠٥٢(البخاري  - ٣
  )١٨٤٩(واللفظ له ومسلم ) ٧٠٥٣( البخاري - ٤



 ٢٢٦ 

متفـق   )١(ن اهللا فيه برهـان بواحا عندكم موأن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفرا 
  .وإن رأيت أن لك يف األمر حقاوزاد أمحد عليه 

  . )٢(وإن أكلوا مالك وضربوا ظهركوألمحد وابن حبان 

ومعـىن احلـديث ال تنـازعوا والة األمـور     « :قال النووي يف شرح هذا احلـديث 
قواعـد اإلسـالم   واليتهم وتعترضوا عليهم إال أن تروا منهم منكرا حمققا تعلمونه يف 

فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا باحلق حيـث مـا كنـتم، أمـا اخلـروج علـيهم       
املسلمني وإن كانوا فسقة ظاملني وقد تظاهرت األحاديث مبعـىن   عوقتاهلم فحرام بإمجا

  ..)٣(ما ذكرته

يف احلديث حجة : قال ابن بطال« :وقال ابن حجر يف شرح حديث ابن عباس
على السلطان ولـو جـار، وقـد أمجـع الفقهـاء علـى وجـوب طاعـة         يف ترك اخلروج 

السلطان املتغلب واجلهاد معه وأن طاعته خري من اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقـن  
الدماء وتسكني الدمهاء وحجتهم هذا اخلرب وغريه مما يساعده ومل يستثنوا مـن ذلـك   

ذلك، بل جتـب جماهدتـه   إال إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف 
  .)٤(ملن قدر عليها اهـ

  :الوجه السابع عشر
ا املبدأ اإلسـالمي العظـيم ليتحـول    ذإن القول بإلزامية الشورى يعترب مسخا هل

  :إىل الدميقراطية، قال الشيخ عدنان علي رضا النحوي

إننا حني حنصر أنفسنا يف إلزام الشورى أو عدمه ويف فـرض رأي األكثريـة أو   «
عدمه إننا حني نفعل ذلك نكون قد أخفينا قواعد الشورى احلقيقة وأسسها اإلميانيـة  

                                     
  )١٧٠٩( واللفظ له، ومسلم) ٧٠٥٦-٧٠٥٥(البخاري  - ١
 ٣/٣١٥١انظر فتح الباري  -٢
  ١١٩٢: شرح مسلم للنووي، ص -٣
  ٣/٣١٥١الفتح  - ٤



 ٢٢٧ 

ونظامها املتكامل ونظريتها املشرقة ومسخنا هذا اخلري كلـه يف قاعـدتني بشـريتني ال    
  .لفواجع ونزيف النكباتيرافقهما إال مآسي التطبيق ودموع ا

إن املسلمني اليوم ال يكادون حيسون اليوم أن الشورى يف اإلسالم نظام متكامل، 
نظام ابتدأ يف مكة املكرمة قبل أن تقوم الدولة مث منا هذا النظام مع منو سـائر قواعـد   

  .)١(»العقيدة واإلميان

  :الوجه الثامن عشر
املسلمة فلو قلنا بأن الشورى ملزمة لـه   اإلمام هو السلطة اآلمرة العليا يف األمة

أي اختاذ أمرييـن أحـدمها   . )٢(وبالتايل لألمة لقلنا جبواز تعدد السلطة العليا يف األمة
األمري احلقيقي والثاين أغلبية أهل احلل والعقـد والظـاهر أن هـذا التكتـل األخـري      

  .مهيمن على األمري احلقيقي فصارت هذه األغلبية هي األمري الفعلي

من أتـاكم وأمـركم مجيـع علـى     : قال rقال مسعت رسول اهللا  tعن عرفجة
  .)٣(رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه

إذا بويـع خلليفـتني فـاقتلوا    r :قال قال رسـول اهللا   tعن أيب سعيد اخلدري
   )٤(اآلخر منهما

وهم األنبياء كلما كانت بنوا إسرائيل تس: قال r عن النيب e عن أيب هريرة
: فقالوا فما تأمرنا؟ قـال  هلك نيب خلفه نيب وإنه ال نيب بعدي وستكون خلفاء تكثر

فوا بيعة األول فاألول وأعطوهم حقهم فإن اهللا سائلهم عما استرعاهم)٥(.  

                                     
  ٤٢: الشورى ال الدميقراطية ص - ١
  ١١٩: العمدة يف إعداد العدة ص -٢
  واللفظ له) ١٨٥٢(مسلم  - ٣
  .واللفظ له) ١٨٥٣(مسلم  - ٤
  )٣٤٥٥(البخاري  - ٥



 ٢٢٨ 

اتفق العلماء علـى أنـه ال جيـوز أن يعقـد     «: قال النووي يف شرح هذا احلديث
اء اتسعت دار اإلسالم أم ال وقال إمام احلـرمني يف كتابـه   خلليفتني يف عصر واحد سو

اإلرشاد قال أصحابنا ال جيوز عقدها لشخصني قال وعندي أنه ال جيوز عقـد الثـنني   
  .)١(اهـ...يف صقع واحد وهذا جممع عليه 

إلمامة إلمامني يف بلدين مل تنعقد أمامتهما ألنه ال اوإذا عقدت «: وقال املاوردي
  .)٢(اهـ. لألمة إمامان يف وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوهجيوز أن يكون 

إلمـامني يف بلـدين يف حالـة     ةوال جيوز عقـد اإلمامـ  «: وقال القاضي أبو يعلى
 واحدة فإن عقد الثنني وجدت فيهما الشرائط نظرت فإن كانا يف عقد واحد فالعقـد 

علم السـابق  لكل واحد منهما على االنفراد نظرت فإن  باطل فيهما وإن كان العقد
  .)٣(اهـ..منهما بطل العقد الثاين

  : الوجه التاسع عشر
إن دور األكثرية يف اإلسالم ال ميكـن أن يكـون علـى النحـو الـذي رأينـاه يف       «

برملانات العامل العريب اليت مهدت للـنظم الديكتاتوريـة ورسـخت أسـباب الفرقـة      
  .افية وقلوب غافلةأقرت الفجور والضياع والتيه بني أصابع ممدودة من رؤوس غو

إن دور األكثريــة يف اإلســالم ال ميكــن أن يشــابه دور األكثريــة يف النظــام      
التشريع وقواعد القانون  سالدميقراطي ففي النظام الدميقراطي قد تضع األكثرية أس

اإلسالم أمر من عند اهللا وهذا أول فارق وقد فصـلنا ذلـك يف   يف ونظام احلكم مما هو 
  .فصل سابق

الثاين هو أن احلق املطلق يف اإلسـالم ال يكـون مقياسـه عـدد النـاس      والفارق 
إن ربط احلق بعدد مـا بأكثريـة أو أقليـة أمـر خمـالف لـروح        ،املؤيدين أو املعارضني

                                     
 ١١٩٣: شرح مسلم للنووي ص -١
  ٩: السلطانية للماوردي صاألحكام  - ٢
  ٣٠: األحكام السلطانية أليب يعلى ص - ٣



 ٢٢٩ 

اإلسالم فقد يهتدي إىل احلق فرد أو قلة أو كثرة مث يقاس األمـر علـى ميـزان واضـح     
اهللا عباده أن يـردوا األمـر يف حالـة    ليعرف ذا امليزان أهو حق أم باطل وعندما أمر 

إىل اهللا ورسوله فقط وليس إىل شـيء آخـر،    الف إىل ميزان فقد أمرهم أن يردوهاالخت
ذلك ألن هذا وحده يف اإلسالم هو ميـزان احلـق فـإذا عجزنـا عـن رد األمـر إىل اهللا       
ورسوله أو عجزنا عن معرفة احلق من الباطل ذا الرد فإن الضعف والعيـب فينـا   

  .)١(اهـ» حنن

  : الوجه العشرون
يقول كثري من اإلسـالميني الـدميقراطيني إمنـا قلنـا بـإلزام رأي أكثريـة جملـس        
الشورى خوفا من استبدال احلكام وينسون أن قوهلم هذا تترتب عليـه مفاسـد أكثـر،    

  .والذي مينع احلاكم من االستبدال إمنا هو خوفه من اهللا وورعه وتقواه

لة اإلسالم نقول إن تقرير مبـدأ إلـزام الشـورى ـا يفـتح      فإذا حتدثنا عن دو«
أبوابا للشر أشد من جور احلاكم إذ أنـه يـؤدي إىل تعـدد السـلطة اآلمـرة العليـا يف       

  .األمة

كما ال جيوز تقليد إمامني ألما رمبا تعارضـا يف العقـد واحلـل    «: قال املاوردي
  .)٢(»]لَفَسدتا اللَّه إِلَّا َآلهةٌ فيهِما كَانَ لَوI :]والتقليد والعزل وقد قال 

فتعدد السلطة يؤدي إىل التعـارض والفسـاد وتظهـر تبعـا لـذلك الدسـائس       
لس الشورى لضـمان األغلبيـة لـرأي مـا وهـذا نـراه حـىت يف        جماحلزبية املختلفة يف 

التجمعات اإلسالمية الـيت تعتمـد مبـدأ األغلبيـة للبـت يف األمـور ويترتـب علـى         
ل جملس الشورى التحزب يف األمـة إذ كـل رأي سـيجد لـه أنصـارا مث      التحزب داخ

  .)٣(العداوة و التناحر بني األحزاب وغري ذلك من املفاسد احلزبية املعروفة

                                     
 ٨٩-٨٨: الشورى ال الدميقراطية ص -١
  ٢٧: األحكام السلطانية للماوردي ص - ٢
 ١٢٢: انظر العمدة يف إعداد العدة ص -٣



 ٢٣٠ 

مجـع اآلراء املتشـتتة    اإلمامـة وقد تقرر من دين األمـة قاطبـة أن الغـرض مـن     
دول إمنـا تضـطرب   على ذوي البصـائر أن الـ   يفوارتباط اآلراء املتفاوتة وليس باخلا

بتحزب األمراء وتفرق اآلراء وجتاذب األهواء ونظام امللك وقوامه اإلذعـان واإلقـرار   
لذي رأي ثابت ال يستبد وال ينفـرد بـل يستضـيء بعقـول العقـالء ويسـتبني بـرأي        
طوائف احلكماء و العلماء ويستثمر لبـاب األلبـاب فيحصـل مـن انفـراده الفائـدة       

هر إذن ظعقول العقالء فالغرض األءته بيتحقق باستضاالعظمى يف قطع االختالف و
اإلمامة ال يثبت إال بانفراد اإلمام وهذا مغن بوضوحه عن اإلطنـاب واإلسـهاب   من 

ور بنظـر  مـ التفاق إذ داعية التقاطع والتدابر والشقاق ربـط األ امستند إىل اإلطالق و
جوع أمـراء األطـراف   ناظرين وتعليق التقدم بأمريين وإمنا تستمر أكناف املمالك بر

إىل رأي واحد ضابط ونظر متحد رابط وإن مل يكن هلم موثل عنه يصدرون ومطمـح  
شوفون تنافسوا وتطاولوا وتغالبوا وتصاولوا وتواثبوا علـى ابتغـاء االسـتيالء    تإليه ي

واالستعالء و تغالبوا غري مكترثني باستئصـال اجلمـاهري والـدمهاء فتكـون الداهيـة      
    .)١(ر الباليا ومهلكة الربايا وفيه تنطحن السالطني والرعاياالدهياء وهذا مثا

ثون الذين ينادون بإلزام الشورى لإلمام ويتحايلون على األدلة الشـرعية  دحاملُ
إلثبات ذلك يعللون مذهبهم بالرغبة يف احلد من استبداد احلكام وكأم يسـتدركون  

 لَكُـم  أَكْملْـت  الْيـوم [: Iوقال  ] )٦٤( نِسيا ربك كَانَ وما[ rعلى اهللا ورسوله 
كُميند[.  

واحلاكم الطاغية املستبد لـن يوقفـه إلـزام الشـورى وال غـريه بـل حنـن نـرى         
الطواغيت الذين حيكمون املسلمني بالشـرائع الكفريـة يـدعون أـم يسـتندون يف      
شــرعية حكمهــم علــى رأي الشــورى وأــم حيترمــون الدميقراطيــة وهــم يضــعون 

واخلداع وإذا أعياهم هذا جلـأوا إىل الـبطش والتنكيـل     الربملانات واألغلبية بالتزوير
  .واألحكام العرضية فما فائدة الشورى مع هؤالء؟

                                     
 ٨٠: غياث األمم للجويين ص -١



 ٢٣١ 

  :الوجه احلادي والعشرون 
وخلفاؤه كانوا يستشـريون مـن    rمما يؤكد عدم إلزامية األمري برأي األكثر أنه 

  .أهل احلل والعقد عند كل استشارةحضرهم فقط وال جيمعون كل الناس أو كل 

فقط وترك  )١( tوأسامة tيف حادثة اإلفك علي rلذلك استشار رسول اهللا 
  .)٢(اخلالفة شورى بني ستة فقط tعمر

، واستشـار عمـر   tيف قتال أهل الردة عمر بن اخلطـاب   tبكر وواستشار أب
  .من حضره من الصحابة يف الرجوع عن طاعون الشام tبن اخلطاب

  :ابن القيم يف شأن املفيتوقال 

نه فينبغي لـه أن يشـاوره وال   ه وديلمإن كان عنده من يثق بع: الفائدة الستون«
ل باجلواب ذهابا بنفسه وارتفاقا ا أن يستعني على الفتاوي بغـريه مـن أهـل    يستق

العلم وهذا من اجلهل فقد أثىن اهللا سبحانه على املؤمنني بأن أمـرهم شـورى بينـهم    
وقـد كانـت املسـألة تـرتل بعمـر بـن        ]الْأَمرِ في وشاوِرهمr : ]لنبيه  وقال تعاىل

فيستشري هلا من حضر من الصحابة ورمبا مجعهم وشـاورهم حـىت كـان     tاخلطاب 
يشاور ابن عباس رضي اهللا عنهما وهو إذ ذاك أحدث القوم سنا وكان يشـاور عليـا   

أمجعـني،   yبن عـوف وغريهـم    الرمحن دكرم اهللا وجهه وعثمان وطلحة والزبري وعب
  .)٣(اهـ»..السيما إذا قصد بذلك مترين أصحابه وتعليمهم وشحذ أذهام

                                     
  )٧٣٦٩(صحيح البخاري  -١
  )٣٧٠٠(صحيح البخاري  -٢
  ٤/٢٥٦وقعني إعالم امل - ٣



 ٢٣٢ 

  :الوجه الثاين والعشرون
يف غزوة ذات السالسل للصحابة يف إيقـاد النـار    t يبن العاص وخمالفة عمر

وهذا نص صـريح  . على ذلك rبالليل ويف عدم مطاردة من ازم من عدوهم وأقره 
  .برأي األكثرية يف عدم إلزام األمري

زوة ذات السالسل فمنـع  غره يف أمr أن رسول اهللا t يعن عمرو بن العاص
قـد  : لنا فأتـاه قـال   هالناس أن يوقدوا نارا ثالثا قال فكلم الناس أبا بكر قالوا كلم

عـدو فهزمـوهم فلـم يـدعهم     أرسلوك إيل ال يوقد أحد نارا إال ألقيته فيها مث لقوا ال
أخربوه اخلرب وشكوا إليه فقال يا رسـول   rيطلبوا العدو فلما رجعوا إىل رسول اهللا 

اهللا كانوا قليال فكرهت أن يطلبوا العدو وخفت أن يكون هلم مادة فيعطفون علـيهم  
يتهم أن يوقـدوا نـارا خشـية أن     وويف رواية فقال عمر .أمره rفمحمد رسول اهللا 

  .و قلتهميرى العد

  .)١(قال اهليثمي رواه الطرباين بإسنادين رجال األول رجال الصحيح اهـ

                                     
  ٥/٣٢٢جممع الزوائد  - ١



 ٢٣٣ 

  :الوقفة الرابعة
  قصة رجوع عمر عن طاعون الشام
  :تعلق ذه احلادثة الكثري من الدميقراطيني حىت قال أمحد الراشد

إمنا هـو   -أي إلزامية الشورى  -زام أكثر الدعاة يظنون أن اإلفتاء باإللوكان «
خمرج على املصاحل املرسلة فقط وأن فيه نوعا تقليد للدميقراطية الغربية حـىت عثـرت   

فزالـت   tعلى نص يشهد ملعىن التصويت باألكثرية وأنه فعل عمـر بـن اخلطـاب    
  .)١(»الوسوسة حبمد اهللا

  :الحتجاهم بهوفيما يلي نسوق األثر بتمامه حىت يتبني أنه ال وجه 

خـرج إىل الشـام حـىت إذا كـان      tأن عمـر بـن اخلطـاب     tعن ابـن عبـاس  «
وأصحابه فأخرب أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن  tأبو عبيدة: لقيه أمراء األجناد
ادع يل املهاجرين األولني فدعاهم فاستشارهم وأخـربهم أن الوبـاء    tعباس فقال عمر

وا فقال بعضهم قد خرجنـا ألمـر ال نـرى أن ترجـع عنـه، وقـال       قد وقع بالشام فاختلف
وال نرى أن تقدمهم على هذا الوبـاء   rبعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول اهللا 

 قال يل ادعوا يل األنصـار فـدعوم فاستشـارهم فسـلكوا سـبيل      مثارتفعوا عين، : فقال
ادع يل مـن كـان ههنـا مـن      :املهاجرين واختلفوا كاختالفهم فقال ارتفعوا عين، مث قـال 

مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوم فلم خيتلف منهم عليه رجالن، فقالوا نـرى أن  
يف النـاس إين مصـبح علـى     tترجع بالناس وال تقدمهم على هذا الوباء فنـادى عمـر  

لـو  : tاهللا؟ فقال عمر أفرارا من قدر tبن اجلراحفقال أبو عبيدة . ظهر فأصبحوا عليه
نعم نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا أرأيت لو كانـت لـك إبـل     tقاهلا يا أبا عبيدةغريك 

                                     
 ٣/١١٥أصول اإلفتاء واالجتهاد التطبيقي  -١
 ٢١٣-٣/٢١٢موضع بالشام مما يلي احلجاز كذايف معجم البلدان  -٢



 ٢٣٤ 

ها تهبطت واديا له عدوتان إحدامها خصبة واألخرى جدبة أليس إذا رعيت اخلصبة رعي
  .بقدر اهللا وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اهللا؟

يف  إن عندي: وكان متغيبا يف بعض حاجته فقال tفجاء عبد الرمحن بن عوف
إذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه وإذا وقع : يقول rهذا علما مسعت رسول اهللا 

  . )١(بأرض وأنتم فيها فال خترجوا فرارا منه

  :أحد عشر وجها هم ذا األثر منقوالرد على تعل

  :الوجه األول
ال رد رأيـه  tإمنا انصرف بالناس حلديث عبد الرمحن بن عوف  tأن عمر 

من طريق ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا  ه فقد روى مسلم يف صحيحهأو رأي غري
  .)٢(اهـ tإمنا انصرف بالناس من حديث عبد الرمحن بن عوف tأن عمر

كأنه يقول لوال وجود الـنص ألمكـن إذا أصـبح أن يتـردد يف     «: قال ابن حجر
ملا اسـتمر   ذلك أو يرجع عن رأيه فلما مسع اخلرب استمر على عزمه األول ولوال اخلرب

  .)٣(اهـ

  :الوجه الثاين
ة العامة اليت دلت علـى أرجحيـة قـوهلم    لأنه إمنا اتبع رأي مشيخة قريش لألد 

هذا يدل على أنه إمنا عـزم علـى الرجـوع لـرأي أولئـك      «قال أبو العباس القرطيب 
املشيخة ملا ظهر أنه أرجح من رأي غريهم ممن خالفهم ووجه أرجحية هذا الرأي أنه 

                                     
  ).٢٢١٩ومسلم (واللفظ له، ) ٥٧٢٩البخاري ( - ١
  )٢٢٩٩/١٠٠(مسلم  - ٢
  ٣/٢٥٤٣فتح الباري  - ٣



 ٢٣٥ 

اإلميـان بالقـدر بيـان ذلـك حبجـة      وبني احلزم واألخذ باحلذر وبـني التوكـل    مجع فيه
  .)١(إخل اهـ.. tعلى أيب عبيدة  tعمر

  :الوجه الثالث
نا عليها أن عدد من رأى الرجوع فأنه مل يرد يف شيء من طرق احلديث اليت وق 

 م كان أكثر من غريه وكون مشيخة قريش من مهاجرة الفتح معهم ال يدل على كثـر
  .ألن من املعلوم أن عددهم قليل ومل حيضر إال بعضهم

  :الوجه الرابع
أن كل من كان مع عمر أقلية بالنسبة للدولة اإلسـالمية آنـذاك ومل ينتخبـهم     

  .نوبون عنهالشعب ممثلني له حىت نقول بأم ي

  :الوجه اخلامس
هم كون أمراء األجناد هم الذين حضروا املشـورة ومل ينتظـروا حضـور جيوشـ     

قال ابن . يدل على أن املعيار هنا ليس هو األكثرية العددية وإمنا هو الدليل والربهان
ويف احلديث من الفوائد مشروعية املناظرة واالستشارة «: حجر يف شرح هذا احلديث

يف النوازل ويف األحكام، وأن االخـتالف ال يوجـب حكمـا وأن االتفـاق هـو الـذي       
وأن «: اهـ وهللا دره انظـر كيـف قـال   . »ف إىل النصيوجبه وأن الرجوع عند االختال

  .)٢(أي ال يوجبه على أكثرية املختلفني وال أقليتهم. »االختالف ال يوجب حكما

                                     
  ٥/٦١٧املفهم  - ١
  ٣/٢٥٤٤فتح الباري  - ٢



 ٢٣٦ 

  :الوجه السادس
باألكثرية حلسم األمر عند استشـارة املهـاجرين    tلو كان االعتبار عند عمر  

ل ذلك مع األنصار أو مع بأن حيصيهم وينظر أي القولني أكثر أنصارا فيتبعه، أو يفع
  .اجلميع

  :الوجه السابع 
بالرجوع الستدل به يف الـرد علـى    tلو كان اعتبار الكثرة هو الذي أقنع عمر

  .، ومل يستدل بغريه، كما فعل حني استدل مبسألة العدوتنيtأيب عبيدة 

  :الوجه الثامن 
لو كان املستقر عند الصحابة أن احلسم إمنا يكون باألكثرية، الستدل أبو عبيدة  
t  بذلك على عمرt . ويكون النقاش بينهما حول إثبات األكثرية على هذا الرأي

  .أو ذلك

  :الوجه التاسع
لو كان املعترب عند الصحابة هو األكثرية من األصوات ملا قـاموا بالشـورى يف    

  .يف بعض حاجته وغياب غريه tغياب عبد الرمحن بن عوف 

  :الوجه العاشر
 ،أن عليه األكثريـة سبب قد ذهب إىل هذا الرأي ب tلو سلمنا جدال بأن عمر  

رية، ال أنه أمر ملزم على هذا يدل على أن األكثرية مرجح كغريه من املرجحات الكثف



 ٢٣٧ 

وفيه الترجيح بـاألكثر  «: كل حال، وهلذا قال ابن حجر فيما يستفاد من هذا احلديث
  . )١(»عددا، واألكثر جتربة

انظر كيف جعل ابن حجر األكثريـة العدديـة جمـرد مـرجح ال ملـزم، وسـواها       
  .بالترجيح باألكثر جتربة

  :الوجه احلادي عشر
اعترب رأي األكثرية يف  tوأبطل الباطل وهو أن عمر  وإذا سلمنا بأحمل احملال 

هذه النازلة ملزما فإن هذا ال يدل على وجوب اعتبار رأي األكثرية، ألنه جمـرد فعـل،   
  .فهو فعل صحايب rوهو ال يدل على الوجوب واإللزام، مع أنه من غري املعصوم 

علـى   وإن تعجب فعجب أن الشيخ حممد الراشد احتفل ذا احلديث كـدليل 
، tإلزامية رأي أكثرية أهل احلل والعقد، مـع أن القصـة لـيس فيهـا إال فعـل عمـر      

والراشد نفسه يقول يف الرد على من يقول بأن والية األمري ال تكون إال دائمة لفعل 
ال جيـب علينـا إال    rفإذا كان فعل النيب «: لذلك يقول ما نصه tوعمر tأيب بكر

  .)٢(اهـ» ل أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهمابقرينة مضافة فكيف جيب علينا فع

                                     
  ٣/٢٥٤٤فتح الباري  - ١
  ٣/٧١من كتابه أصول اإلفتاء  - ٢



 ٢٣٨ 

  :الوقفة الخامسة
  لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما: حديث

تعلق بعض القائلني بأن رأي أكثرية أهل الشورى ملزم لألمـري حبـديث عبـد    
  .لو اجتمعتما يف مشورة ما خالفتكما :قال أليب بكر وعمر rالرمحن بن غنم أنه 

ومعناه أنه يرجح رأي االثنني على رأي الواحـد ولـو   «: قال الشيخ القرضاوي
  .)١(»rكان هو رسول اهللا 

  :أحد عشر وجهاوالرد عليه من 

  :الوجه األول
من طريق وكيع ثنا  )٢(أن احلديث ضعيف فال تقوم به حجة، فقد رواه اإلمام أمحد 

قال،  rرسول اهللا  عبد احلميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم أن
  :فذكره وهذا معلول بعلتني

  .rفعبد الرمحن بن غنم مل يسمع من النيب : اإلرسال. أ

  اهـ. ومل يسمع منه rأدرك النيب : قال أمحد بن حنبل

  اهـ .ومل يره ومل يفد إليه rجاهلي كان مسلما على عهد رسول اهللا : الرب دقال ابن عب

ومل  rوال رؤية له أيضا بل كان مسلما بـاليمن يف حيـاة الـنيب    : وقال العالئي
  اهـ. فحديثه مرسل. يفد عليه، ولزم معاذ بن جبل وهو من كبار التابعني

  .)٣(اهـ. زعموا أن له صحبة وليس ذلك بصحيح عندي: قال ابن حبان

                                     
  ١١٥: السياسة الشرعية ص - ١
 )١٧٩٩٤(املسند  - ٢
  ٢٩٠: والتقريب ص ٣٤٣-١٧/٣٣٩ذيب الكمال  - ٣



 ٢٣٩ 

لقيـت شـهرا فلـم    : ضعف شهر بن حوشب األشعري الشامي، قال شعبة. ب
  .أعتد به، كذا يف مقدمة مسلم

سئل ابن عون عن حديث شـهر وهـو   : وروى مسلم يف مقدمته عن النضر قال
أخذتـه  : يقول: ، قال مسلم رمحه اهللا)١(إن شهرا نزكوه: قائم على أسكفة الباب فقال

ألسنة الناس، تكلموا فيه، وقد وثقه أمحد وابن معني وآخرون، وقـال النسـائي لـيس    
ضـعيف،  : وقـال البيهقـي  . ال تشبه حديث النـاس  هأحاديث: وزجاينوقال اجل بالقوي

كان ممن يروي عن : ال حيتج به، وقال ابن حبان: وقال ابن حزم ساقط، وقال أبو حامت
  .)٢( الثقات املعضالت وعن األثبات املقلوبات

، وفيـه ربـاح بـن أيب معـروف املكـي، قـال        )٣(tوله شاهد عن ابـن عبـاس   
عبـد  وتركـه حيـىي و   صاحل، وضعفه ابن معني،: ي، وقال أبو حامتليس بالقو: النسائي

م الـورع وكـان يهـم يف    والغالب عليـه التقشـف ولـز    الرمحن، وقال ابن حبان كان
  .)٤(صدوق له أوهام: وقال ابن حجر يف التقريب .الشيء بعد الشيء

ولكن ال يفرح به ألن فيـه حبيـب بـن أيب حبيـب     )٥(وله شاهد آخر عن الرباء
: ليس بثقـة، وقـال ابـن داود   : متروك، وقال أمحد: ي كاتب مالك، قال النسائياملصر

روى عـن ابـن أخـي الزهـري أحاديـث      : كان من أكذب النـاس، وقـال أبـو حـامت    
  .)٦(متروك: أحاديثه كلها موضوعة، وقال ابن حجر: موضوعة، وقال ابن عدي

                                     
  .٥٦: طعنوا فيه وتكلموا جبرحه، كذا يف شرح مسلم للنووي ص: نزكوه - ١
، وـذيب  ٢/١٨٣وامليـزان للـذهيب    ٤/١٣٥٤والكامـل البـن عـدي     ٤/٣٨٢انظر اجلرح والتعديل البـن أيب حـامت    - ٢

  ٣٧٢-٤/٣٦٩التهذيب 
  )١٢٢٤٤(الطرباين  - ٣
 ٢٣٥-٣/٢٣٤وـذيب التهـذيب    ٢/٣٨وامليـزان   ١/٣٠٠واـروحني البـن حبـان     ٣/٤٧٧انظر اجلرح والتعـديل   - ٤

  .١٩٢: والتقريب ص
  )٧٢٩٥(الطرباين يف األوسط  - ٥
  .١٣٠: والتقريب ص ١/٤٥٢وامليزان  ٢/٨٠٧والكامل  ١/٢٦٥واروحني البن حبان  ٣/٩٩والتعديل  انظر اجلرح - ٦



 ٢٤٠ 

  :الوجه الثاين
ولو صح احلديث لكان أصرح شيء يف بطالن إلزام األمري برأي األكثريـة ألن   

معىن احلديث لو اتفقتما يف مشورة ما خالفتكما ولو خالفكم كل النـاس، ألنـه لـو    
  .كان الناس موافقني هلما ملا كان هلما ميزة

  :الوجه الثالث
س، وقـد روى  أما مها املقصودان يف األمر باملشـاورة دون غريمهـا مـن النـا     

يف قولـه   tاحلاكم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابـن عبـاس   
I :]مهاوِرشي ورِ ف١(قال أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما ]الْأَم( .  

  :الوجه الرابع
أن أبا بكر وعمر ال يشكالن أكثرية أهل احلل والعقـد مـن الصـحابة قطعـا،      

  .ألكثرية منهمفهذا يدل على عدم اعتبار ا

  :الوجه اخلامس
هذا احلديث إذا صح يدل على الترجيح باألعلم واألفضل واألكثـر ختصصـا،    

  .وعدم اعتبار األكثرية العددية

  :الوجه السادس
إذا كان من حيق له أن يشاور من الصحابة هـو أبـو بكـر وعمـر فقـط فمـن        

  .سيكون مؤهال هلا يف زمننا

                                     
 .وصححه على شرطهما ووافقه الذهيب وأمحد شاكر) ٣/٧٠(احلاكم يف املستدرك  - ١



 ٢٤١ 

  :الوجه السابع 
إبطال للدميقراطية ألن الذي عـني أبـو بكـر وعمـر للمشـورة      يف هذا احلديث 

  .rليس هو الشعب وإمنا هو رسول اهللا 

  :الوجه الثامن
إمنا يستشريمها يف املباح، أو يف كيفيـة تطبيـق الشـرع وآليـات ذلـك عكـس        

  .الدميقراطية اليت تتدخل يف كل شيء

  :التاسع الوجه
أما كالم الشـيخ القرضـاوي فواضـح الـبطالن، ألنـه يـدل علـى تقـدمي رأي          

وهذا ال يقول به أحد من أهل اإلسـالم، ألنـه يـؤدي     rاألكثرية على قول رسول اهللا 
  .ولو كانوا كفارا إىل ترك الدين كله، واتباع األكثرية

  :الوجه العاشر
 rن رسـول اهللا  قول القرضاوي أنه يرجح قول اإلثنني على الواحـد ولـو كـا    

يؤدي إىل هدم اإلسالم من أساسه، ألنه تبعا لقوله كان من الواجب علـى رسـول اهللا   
r  اإلسـالم أن ترجـع إىل رأي أكثريـة قـريش، بـل       أول والقلة املسلمة اليت معـه يف

أكثرية العامل آنذاك، ووتترك دينها وتتبع دين األكثرية التائهة وكفى بقول يـؤول إىل  
  !!!ناهذا سقوطا وبطال

  :الوجه احلادي عشر
دل احلديث لو صح على أن املعترب يف الشورى هم أفضل الناس فقـط ال كـل    

يعترب آراء مجيع الصـحابة، وإمنـا اعتـرب رأي    مل  rأهل الفضل والعلم والتقوى، ألنه 
  .لرأي عامة الناسال اعتبار  ومن باب أوىل أنه-أفضلهم فقط 



 ٢٤٢ 

  :الوقفة السادسة
  سواد األعظماألمر باتباع ال

استدل بعض اإلسالميني الدميقراطيني، على أن رأي األكثرية ملـزم لألمـري مبـا    
اثنـا عشـر   من األمر باتباع السواد األعظم، والرد على ذلـك مـن    rروي عن النيب 

  :وجها

  :الوجه األول
 أميت ال جتتمع على ضـاللة : ذكر السواد األعظم ورد يف بعض طرق حديث 

  .وتلك الطرق كلها ضعيفة

وهذا حديث مشهور له طرق كثرية ال خيلـو واحـد منـها مـن     «: قال ابن حجر
  .)١(اهـ» مقال

وقد جاء احلديث بطرق يف كلها نظر، قاله شـيخنا العراقـي   «: وقال البوصريي
  .)٢(اهـ» يف حتقيق أحاديث البيضاوي

يقـان آخـران،   رواه ابن ماجه وفيه ضـعف، لكـن لـه طر   «: وقال ابن قطلوبغا
أحدمها عند احلاكم واآلخر عند ابن أيب عاصم ويف كليهما ضعف، ورواه أبـو نعـيم   

  )٣(اهـ. »يف احللية عن ابن عمر وأصله للترمذي

عليكم بالسـواد  : ووجدناهم احتجوا برواية ال تصح«: قال أبو حممد ابن حزم
  )٤(اهـ. »األعظم

                                     
 ٣/١٤١تلخيص احلبري  - ١
  )طوطخم( ٤٣وانظر ختريج أحاديث املنهاج للعراقي الورقة ٢/١٣٠٣زوائد ابن ماجة  - ٢
  .٣٠٠: ، وختريج أحاديث خمتصر املنهاج ص٢٤٣: ختريج أحاديث البزدوي، ص - ٣
 ٤/٥٨٧اإلحكام  - ٤



 ٢٤٣ 

ة احملدثني، منهم ابن كثري وخالصة القول أن حديث السواد األعظم ضعفه عام
وابن حجر والعراقي والبوصريي وابن قطلوبغا وابن حزم وابـن منـده والاللكـائي    

  .)١(والسبكي واأللباين وغريهم

  :الثاين الوجه
لو صح احلديث لكان حجة عليهم، ألنه قد صرحت بعض طرقه بأن السـواد   

ه األمة علـى ضـاللة،   ال جتتمع هذ: قال rأنه  tاألعظم هم أهل احلق، فعن أنس 
  .)٢(فإذا رأيتم االختالف فعليكم بالسواد األعظم، احلق وأهله

وله طريقان يف األوىل مصعب بن إبراهيم وهو منكر احلديث كما قال الـذهيب  
  .)٣(وابن عدي

كـذاب،  : ويف الطريق الثانية حازم بن عطاء أبو خلف األعمى، قال ابن معـني 
  .)٤(منكر احلديث: وقال أبو حامت

  :الوجه الثالث
واجلـواب أن السـواد   «: قال السبكي يف كتـاب يف الـرد علـى هـذا احلـديث      

  .)٥(اهـ. »األعظم يعم كل األمة، ألن من عدا الكل فالكل أعظم منه

  :الوجه الرابع
  .أن السواد األعظم ليس إمجاعا وال حجة إال يف إمجاع األمة 

                                     
  )٢٨٩٦(والضعيفة  ١٥٠-١٤٦: وحتفة الطالب البن كثري ص ٢/٣٠٧، واإلاج ٢/٤٧٠كشف اخلفاء للعجلوين  - ١
  .٤/٢٧٨وأمحد  ٣٦٧: وعبد بن محيد ص ١/٣٩ابن أيب عاصم يف السنة  - ٢
  . ٤/١١٨امليزان  - ٣
  .٤/٥٢١، وامليزان ١٢/٨٧التهذيب  - ٤
 ٢/٣٠٦اإلاج  - ٥



 ٢٤٤ 

وال ينعقد اإلمجاع مع خمالفة جمتهد واحـد يعتـد بقولـه عنـد     «: قال ابن النجار
وأصحابه واألكثر ألنه ال يسمى إمجاعا مـع املخالفـة، وألن الـدليل مل     tاإلمام أمحد 

ينهض إال يف كل األمة، وألن املؤمن لفظ عام، واألمة موضوعة للكل، وألن من اجلائز 
يف أسـرى بـدر،    t شف الوحي عـن إصـابة عمـر   إصابة األقل وخطأ األكثر كما ك

  .)١(اهـ. »يف أمر الردة t وكما انكشف احلال عن إصابة أيب بكر

ولنا أن اإلمجاع ال ينعقد بدون املخالف، وإن كان شاذا وجهان، «: وقال الطويف
إمنا تثبت لألمة، واألمة ال تصـدق علـى األكثـرين بـدون      أحدمها العصمة اإلمجاعية

  .فال يكون اتفاقهم بدونه إمجاعاهذا املخالف، 

فـا مجهـور الصـحابة يف    خال t وابن عبـاس  t أن ابن مسعود: الوجه الثاين
مسائل، فانفرد كل واحد منهما عنهم خبمس مسائل يف الفرائض، وانفردا وغريمهـا  
يف بقية األحكام مبسائل أخر، وجوز الصحابة هلم هـذا االنفـراد، ولـو انعقـد إمجـاع      

ا الستحال يف العادة ترك النكري عليهمـا، وإقرارمهـا علـى خمالفـة     الصحابة بدوم
  .)٢(اهـ. »اإلمجاع، فدل ذلك على أن اإلمجاع بدوما مل ينعقد وهو املطلوب

  :الوجه اخلامس
أن العربة إمنا هي باحلجـة والربهـان، ولـيس بكثـرة العـدد يف مجيـع األديـان         

جباهلية الدميقراطية، وقد ذكـر حممـد بـن    السماوية، بل عند عامة العقالء ممن مل يفنت 
  .)٣(عبد الوهاب من مسائل اجلاهلية اعتبار األكثرية معيارا يف الصواب

                                     
 ٢/٢٢٩شرح الكوكب املنري  - ١
 ٥٦: شرح خمتصر الروضة ص - ٢
  ). املسألة الرابعة(مسائل اجلاهلية البن عبد الوهاب،  - ٣



 ٢٤٥ 

  :الوجه السادس
أن السلف الصاحل ومن تبعهم بإحسان فسروا اجلماعة والسواد األعظم بأهل  

  :العلم املصيبني للحق وإن قلوا، وليس بأكثر غوغاء الناس

مجهـور اجلماعـة هـم الـذين فـارقوا      «: لعمرو بن ميمـون  tقال ابن مسعود 
  .)١(اهـ. »اجلماعة، واجلماعة ما وافق احلق وإن كنت وحدك

 أُمةً جعلْناكُم وكَذَلكI :]باب قوله ) ١٩(وقال البخاري يف كتاب االعتصام 
  .اهـ. بلزوم اجلماعة وهم أهل العلم rوما أمر النيب  ]وسطًا

وتفسري اجلماعة عنـد أهـل العلـم هـم أهـل الفقـه والعلـم        «: وقال الترمذي
سألت عبـد  : مسعت علي بن احلسن يقول: واحلديث، ومسعت اجلارود بن معاذ يقول

قـد مـات أبـو    : ، فقيل لـه  t وعمر t أبو بكر: من اجلماعة؟ فقال: اهللا بن املبارك
ابـن  : فقـال قـد مـات فـالن وفـالن،     : فالن وفالن، قيل له: ، فقال t وعمر t بكر

  .)٢(اهـ» أبو محزة السكري مجاعة: املبارك

واعلم أن اإلمجاع واحلجة والسواد األعظم هو العامل صاحب «: وقال ابن القيم
  .)٣(اهـ. »احلق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل األرض

  .)٤(اهـ. »إن اجلماعة هي املتبعة للسنة وإن كان رجال واحدا يف العامل«: وقال الشاطيب

حيث جاء األمر بلزوم اجلماعة فاملراد به لزوم احلـق وأتباعـه،   «: أبو شامة وقال
وإن كان املتمسك باحلق قليال واملخالف كثريا، ألن احلق الذي كانت عليـه اجلماعـة   

  .)١(اهـ. »دهمالباطل بع، وال نظر إىل كثرة أهل yوأصحابه  rاألوىل من النيب 

                                     
  ١/٦١ابن عساكر وصححه األلباين يف املشكاة  - ١
 ٤٩٠: سنن الترمذي ص - ٢
 ٣/٣٤٦الم املوقعني إع - ٣
 ١/٣٥٦االعتصام  - ٤
 ٢٢: الباعث ص - ١



 ٢٤٦ 

فعليك مبا كانت عليه اجلماعة قبل أن إذا فسدت اجلماعة «: وقال نعيم بن محاد
  .)١(اهـ. »تفسد اجلماعة، وإن كنت وحدك، فإنك أنت اجلماعة حينئذ

إن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقـل  « : وقال احلسن البصري
الناس فيما بقي، الذين مل يذهبوا مع أهل اإلتراف يف إترافهم، وال مع أهل البدع يف 

  .)٢(»على سنتهم حىت لقوا رم فكونوا كذلك بدعهم، وصربوا

  :الوجه السابع
أن االحتجاج باألكثرية من عمل الكفار يف القدمي واحلديث، ولـذلك اسـتدل    

 فـي  فرعونُ فَأَرسلَ[: Iفرعون بكثرة أتباعه وقلة موسى ومن معه من املؤمنني، قال 
) ٥٥( لَغـائظُونَ  لَنا وإِنهم) ٥٤( قَليلُونَ رذمةٌلَش هؤلَاِء إِنَّ) ٥٣( حاشرِين الْمدائنِ

  ].الشعراء[ ] )٥٦( حاذرونَ لَجميع وإِنا

  :الوجه الثامن
أن األمة ستنقسم إىل ثالث وسـبعني فرقـة كلـها علـى      rلقد بني رسول اهللا  

ضاللة يف الدنيا وإىل النار يف اآلخرة إال مجاعـة واحـدة منـها، وهـذا ينسـف عقيـدة       
  :تقديس األكثرية ووجوب اتباعها

افترقت اليهود علـى إحـدى   r :قال رسول اهللا : قال tعن عوف بن مالك 
نـار، وافترقـت النصـارى علـى ثنـتني      وسبعني فرقة، فواحدة يف اجلنـة وسـبعون يف ال  

وسبعني فرقة، فإحدى وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنـة، والـذي نفـس حممـد بيـده      
: لتفترقن أميت على ثالث وسبعني فرقة واحدة يف اجلنة وثنتان وسبعون يف النار، قيـل 

  .)١(اجلماعة: يا رسول اهللا من هم، قال

                                     
  ٢١: حكم الدميقراطية ص - ١
  .نفس املرجع السابق - ٢
  ).١٤٩٢(واللفظ له، وصححه األلباين يف الصحيحة ) ٣٩٩٢(ابن ماجة  - ١



 ٢٤٧ 

وإن بـين إسـرائيل   .. r :اهللا قـال رسـول   : قـال  tوعن عبد اهللا بـن عمـرو   
تفرقت على ثنتني وسبعني ملة، وتفترق أميت على ثالث وسبعني ملة كلـهم يف النـار   

  .)١(ما أنا عليه وأصحايب: ما هي يا رسول اهللا؟ قال: قالوا إال واحدة

  :التاسع الوجه
أن الذي على احلق هو واحد يف األلـف،   rعلى لسان رسوله  Iلقد بني اهللا  
  .على ضالل ومصريها إىل النار ٩٩٩غلبية الساحقة أي واأل

: يـا آدم، فيقـول  : Iيقـول اهللا  : قـال  rعن الـنيب   tفعن أيب سعيد اخلدري 
ومـا بعـث النـار،    : أخرج بعث النار، قـال : لبيك وسعديك واخلري يف يديك، فيقول

  .)٢(...من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني : قال

  :الوجه العاشر
نصوص القرآن إمنا جاءت بذم الكثرة من الناس، حىت ولو كانت من أن عامة  

 وضـاقَت  شـيئًا  عـنكُم  تغنِ فَلَم كَثْرتكُم أَعجبتكُم إِذْ حنينٍ ويومI :]املؤمنني، قال 
كُملَيع ضا الْأَربِم تبحر ثُم متلَّيو بِرِيندالتوبة[ ] )٢٥( م.[  

: Iكمـا يف بـدر قـال     )٣(وتوفيقه Iوعندما يكون املؤمنون قلة يرتل نصر اهللا 
]كَانَ قَد ةٌ لَكُمي َآينِ فيئَتا فقَتئَةٌ الْتلُ فقَاتي تبِيلِ فس  ى  اللَّـهـرأُخةٌ  وركَـاف  مهنوـري 

                                     
  ).١٣٤٨(وحسنه، كما حسنه األلباين يف الصحيحة ) ٢٦٤١(الترمذي  - ١
  ).٢٢٢( ومسلم) ٣٣٤٨(البخاري  - ٢
  .مقاتل فنصر اهللا املسلمني ١٠٠٠وجيش قريش حوايل  ٣١٧ففي غزوة بدر كان املسلمون حوايل  - ٣
ألـف،   ٣٠٠وعدد الفرس حوايل ٢٣٠٠٠ويف معركة القادسية اليت مل تقم للفرس بعدها قائمة كان عدد املسلمني حوايل  -

  .ألف ١٠٠فنصر اهللا املسلمني، وقتلوا من الفرس أكثر من 
  .ألفا، فنصر اهللا جنده ٢٤٠ألف، وعدد جيش الروم  ٣٨ويف وقعة الريموك اليت قصمت ظهور الروم كان عدد جيش املسلمني  - 
ألف، واملسلمون حوايل سبعة عشر ألفا فهزم اهللا الصـليبيني ومل يرجـع    ٣٠٠ويف وقعة الزالقة كان عدد الصليبيني حوايل  -

  .فقط ٥٠٠منهم إال حوايل 
كفان كان مع السلطان ألب أرسالن ستة عشر ألفا فقط تواجـه ثالمثائـة ألـف مـن الـروم بقيـادة ملكهـم        ويف جيش األ -

  .وهلم جرا...رومانوس، فهزمهم اهللا وأسر رومانوس



 ٢٤٨ 

هِمثْلَيم أْينِ ريالْع اللَّهو ديؤي رِهصبِن ناُء مشي إِنَّ يف  ـكةً  ذَلـربي  لَعـأُولـارِ  لصالْأَب 
  ].آل عمران[ ] )١٣(

إن اآليات القرآنية ترسم لنا صـورة طبيعـة النـاس، حـىت يكـون فهمنـا هلـذه        
الطبيعة مساعدا لنا على وضع ج ورسم خطة، ومساعدا لنا على فهم رأي وتقدير 

  :ية مستخدما صيغة أفعل التفضيلمشورة، ويؤكد القرآن الكرمي ذم األكثر

 يشـكُرونَ  لَـا  النـاسِ  أَكْثَـر  ولَكـن  النـاسِ  علَـى  فَضلٍ لَذُو اللَّه إِنَّ[: Iقال 
  ].البقرة[ ] )٢٤٣(

األنعـام  [ ]اللَّـه  سـبِيلِ  عن يضلُّوك الْأَرضِ في من أَكْثَر تطع وإِنْ[: Iوقال 
١١٦.[  

  ].هود[ ] )١٧( يؤمنونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكن ربك من الْحق إِنهI :]وقال 

  ].يوسف[ ] )١٠٣( بِمؤمنِني حرصت ولَو الناسِ أَكْثَر وما[: Iوقال 

 ] )٢١( يعلَمـونَ  لَـا  النـاسِ  أَكْثَـر  ولَكـن  أَمرِه علَى غَالب واللَّهI :]وقال 
  ].يوسف[

  ].يوسف[ ] )٣٨( يشكُرونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكنI :]وقال 

  ].٥٠والفرقان  ٨٩اإلسراء [ ]كُفُورا إِلَّا الناسِ أَكْثَر فَأَبى[: Iوقال 

 ]مـؤمنِني  أَكْثَرهم كَانَ وما لََآيةً ذَلك في إِنَّ[: وتتواىل اآليات يف سورة الشعراء
  ].١٩٠، ١٧٤، ١٥٨، ١٣٩، ١٢١، ١٠٣، ٦٧، ٨: [مثاين مرات برقم

واآليات الكرمية تتحدث أحيانا عن الكفـار وأحيانـا عـن املنـافقني وأحيانـا      
 وما[: Iأخرى عن الناس عامة دون أن حتصرهم بأرض أو جنس أو عنصر، كقوله 

نمؤي مهأَكْثَر إِلَّا بِاللَّه مهو شيوسف[ ] )١٠٦( رِكُونَم.[  

 الْمـؤمنِني  مـن  فَرِيقًـا  إِلَّـا  فَـاتبعوه  ظَنـه  إِبليس علَيهِم صدق ولَقَدI :]وقال 
  ].سبأ[ ] )٢٠(



 ٢٤٩ 

  ].املؤمنون[ ] )٧٠( كَارِهونَ للْحق وأَكْثَرهمI :]وقال 

  ].العنكبوت[ ] )٦٣( يعقلُونَ لَا أَكْثَرهم بلْ للَّه الْحمد قُلِ[: Iوقال 

  ].األنبياء[ ] )٢٤( معرِضونَ فَهم الْحق يعلَمونَ لَا أَكْثَرهم بلْ[: Iوقال 

 )١٠٢( لَفَاسقني أَكْثَرهم وجدنا وإِنْ عهد من لأَكْثَرِهم وجدنا وما[: Iوقال 
  ].األعراف[ ]

 ] )١١١( يجهلُونَ أَكْثَرهم ولَكن اللَّه يشاَء أَنْ إِلَّا ليؤمنوا كَانوا ما[: Iوقال 
  ].األنعام[

 ] )٧٨( كَـارِهونَ  للْحـق  أَكْثَـركُم  ولَكـن  بِـالْحق  جِئْنـاكُم  لَقَـدI :] وقـال  
  ].الزخرف[

  ].الصافات[ ] )٧١( الْأَولني أَكْثَر قَبلَهم ضلَّ ولَقَدI :]وقال 

  ].الروم[ ] )٣٠( يعلَمونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكن الْقَيم الدين ذَلكI :]وقال 

مع أن هذه اآليات ليست يف موضـوع األقليـة واألكثريـة يف الشـورى بشـكل      
وعقيدة، فهي تقرر قانونا مباشر، ولكنها تعطي ظالال ملعاين وتصورات، وظالال إلميان 

إهليا وسنة ربانية مفادها أن احلق ال يتحدد باألكثرية العددية، لكنه يتحـدد بالقواعـد   
 ولَكن ربك من الْحق إِنهI :]واملبادئ واملنهاج الرباين الذي أنزل من السماء، قال 

اسِ أَكْثَرونَ لَا الننمؤهود[ ] )١٧( ي[ وقال ،I :]ْإِنو عطت  أَكْثَـر  ـنـي  مضِ  فالْـأَر 
لُّوكضي نـبِيلِ  عس  ١١٦األنعـام  [ ]اللَّـه[  وقـال ،I :] ْوِي  لَـا  قُـلـتسبِيـثُ  يالْخ 
بالطَّيو لَوو كبجةُ أَعكَثْر بِيث١٠٠املائدة [ ]الْخ.[  

ن، وتـبني أن  وواضح أن هذه اآليات الكرمية تشري إىل الفكـر والعقيـدة واإلميـا   
  .)١(الكثرة ال تقرر هنا حقا حىت ولو كانت أكثر أهل األرض

                                     
  .١٠٤-٩٧: انظر الشورى ال الدميقراطية، ص - ١



 ٢٥٠ 

ــرد    ــق منف ــق احل ــأن طري ــم ب   واعل
  

  والســـالكون طريـــق احلـــق أفـــراد  
  

  :الوجه احلادي عشر
أنه ستعود لإلسالم غربته، وهذا يعـين قلـة أهـل احلـق      rلقد بني رسول اهللا  

إن اإلسالم بدأ غريبـا  : قال rأنه  tمقارنة مع كثرة أهل الباطل، فعن ابن مسعود
  .)١(وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء

  :الوجه الثاين عشر
أن املتمسك باحلق هم الطائفـة الـيت خالفهـا األبعـدون      rلقد أوضح النيب  

ال يزال نـاس مـن   : قال rأن رسول اهللا  tوخذهلا األقربون، فعن املغرية بن شعبة 
  .)٢( وهم ظاهرونأميت ظاهرين حىت يأيت أمر اهللا

ال يزال من أميت أمـة قائمـة   : يقول rمسعت رسول اهللا : قال tوعن معاوية 
  .)٣(بأمر اهللا ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك

قاتـل عليـه   لن يربح هذا الـدين قائمـا ت  : قال rأنه  tوعن جابر بن مسرة 
  .)١(الساعة عصابة من املسلمني حىت تقوم

ال تزال عصابة من أميت يقاتلون على أمر : قال rأنه  tوعن عقبة بن عامر 
  .)٢(اهللا قاهرين لعدوهم ال يضرهم من خالفهم حىت تأيت الساعة

                                     
  .واللفظ له) ٢٦٢٩(والترمذي ) ١٤٦(مسلم  - ١
  ).١٩٢١(واللفظ له ومسلم ) ٣٦٤٠(البخاري  - ٢
  ).١٠٣٧(واللفظ له ومسلم ) ٣٦٤١(البخاري  - ٣
  ).١٩٢٢(مسلم  - ١
  )١٩٢٤(مسلم  - ٢



 ٢٥١ 

  :الوقفة السابعة
  تحديد مدة لإلمارة

ذهب بعض اإلسالميني الدميقراطيني إىل جواز حتديد مدة معينة لألمري مضاهاة 
أما االحتجـاج باإلمجـاع العملـي    «: ية الغربية، حىت قال الشيخ القرضاويللدميقراط

من املسلمني على عدم تأقيت مدة األمري، ففي هـذا االحتجـاج شـيء مـن املغالطـة،      
فاإلمجاع الذي حصل يفيد شرعية استمرار مدة األمري مدى احلياة، وهذا ال نزاع فيـه،  

لم يبحثوا فيه، بل هو مسكوت عنـه، وقـد   أما األمر اآلخر وهو التحديد أو التأقيت ف
ال ينسب إىل ساكت قول، فال جيوز أن ينسب إليهم ـذه القضـية إثبـات وال    : قالوا
  .)١(اهـ» نفي

هللا دره ما أفقهه، فإذا كـان  «: ويعلق الشيخ الراشد على كالم القرضاوي بقوله
أيب بكر وعمـر   ال جيب علينا إال بقرينة مضافة، فكيف جيب علينا فعل rفعل النيب 

  .)٢(اهـ. »رضي اهللا عنهما

  :عشرة وجوهوالرد عليه من 

  :الوجه األول
لـيس  ) حتديد مدة اإلمـارة (هذا األمر الذي زعم أن أهل العلم مل يتكلموا فيه  

  .األمر كذلك، فقد أمجعوا على عدم جواز هذا التحديد

اإلمام إذا مل خيل من صفات األئمة فـرام العاقـدون   «: قال إمام احلرمني اجلويين
له عقد اإلمامة أن خيلعوه مل جيدوا إىل ذلك سبيال باتفاق األئمـة، فـإن عقـد اإلمامـة     
الزم ال اختيار يف حله من غري سبب يقتضيه، وال تنـتظم اإلمامـة وال تفيـد الغـرض     

                                     
 ١٢٥: أولويات احلركة اإلسالمية ص - ١
 ٣/٧١أصول اإلفتاء  - ٢



 ٢٥٢ 

ومها، ولو ختري الرعايا يف خلع إمام اخللق على حكـم  املقصود منها إال مع القطع بلز
اإليثار واالختيار ملا استتب لإلمام طاعة، وملا استمرت لـه قـدرة، وال اسـتطاعة، وملـا     

  .)١(اهـ. صح ملنصب اإلمامة معىن

فلو تعني ألهل االختيار واحد هو أفضل اجلماعة فبايعوه على «: وقال املاوردي
أفضل منه انعقدت بيعتهم إمامة األول، ومل جيز العـدول  اإلمامة وحدث بعده من هو 
  .)٢(»عنه إىل من هو أفضل منه

فإذا كان أفضل اجلماعة فبـايعوه مث حـدث مـن هـو     «: وقال القاضي أبو يعلى
  .)٣(اهـ. »أفضل منه مل جيز العدول عنه إىل من هو أفضل

ملوضـوع،  فما ندري كيف نقل القرضاوي عن أهل العلم أم مل يبحثوا هـذا ا 
  . مع أن أشهر كتب السياسة الشرعية قد حبثته كما عرفت

ــيبة    ــك مص ــدري فتل ــت ال ت ــإن كن   ف
  

ــيبة أعظـــم    ــدري فاملصـ ــت تـ   وإن كنـ
  

  :الوجه الثاين
: rأن سنة اخللفاء الراشدين هو دوام عقد اإلمامـة وعـدم حتديـده، وقـد قـال       

عش يـرى اختالفـا   أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من ي
كثريا، وإياكم وحمدثات األمور فإا ضاللة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنيت وسنة 

  .)٤(اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها بالنواجذ

                                     
 ٦٢: غياث األمم ص - ١
 ٨٠: األحكام السلطانية للماوردي ص - ٢
 ٢٨: األحكام السلطانية أليب يعلى ص - ٣
وصححه الترمذي واحلاكم والذهيب وابن تيميـة والسـيوطي   ) ٤٢(وابن ماجه ) ٢٦٧٦(والترمذي  )٣٩٩٠(أبو داود  - ٤

  .واأللباين



 ٢٥٣ 

  :الوجه الثالث
أن خروج اإلمام عـن منصـبه ال يكـون إال بـاإلخالل بواجباتـه أو فقـد أحـد         

  .ليست داخلة يف ذلكشروطه وانقضاء فترة زمنية معينة 

  :الوجه الرابع
أن دور األمــة أن تشــهد بــأن هــذا صــاحل لــذلك املنصــب، ومعلــوم أن هــذه  

  .الصالحية ال تتقيد بزمن

  :الوجه اخلامس
أن هذا القيد هو يف حقيقته إخراج للصاحل لإلمامـة عـن واليتـه بغـري سـبب       

  .شرعي يوجبه

  :الوجه السادس
ود حتقيقه من عقـد اإلمامـة وهـو اسـتقرار     أن هذا القيد مناف للغرض املقص 

  .األحوال وانتظام األمور كما تقدم يف كالم إمام احلرمني

  :الوجه السابع

أن هذا القيد مل يقل به أحد من أهل العلم املتقدمني، وال املتأخرين، وإمنا جلـأ   
  .إليه بعض املعاصرين املبهورين بالدميقراطية الغربية

  :الوجه الثامن
لقيد قد جاء عن أهل العلم ما يدل على إهدارهم لـه، وذلـك أـم    أن هذا ا 

افترضوا مثل تلك احلالة اليت حنن بصددها من حصول مـن هـو أفضـل مـن اإلمـام      
املبايع، ومع ذلك مل جيوزوها ومل يرخصوا بتقييد الوالية بفترة زمنية متكنهم من العقد 

  .لذلك الشخص األفضل



 ٢٥٤ 

  :الوجه التاسع
كم شرعي وليس حكما عقليا، وعلى ذلك فالذي يضع عليه أن هذا احلكم ح 

القيود أو الشروط هو الشرع وليس العقل، والشريعة مل تضـع قيـدا علـى اسـتمرار     
الوالية سوى متابعة ويل األمر للشريعة وتقيده ا، وعدم اخلروج عليها، وقدرته علـى  

  .القيام بأعباء اإلمامة، وحتقيق املصاحل املنوطة ا

  :العاشرالوجه 
هذا التحديد يعترب نوعا مـن اخلـروج علـى األمـري بغـري سـبب شـرعي، ويف         

وأن ال ننـازع األمـر أهلـه إال أن تـروا كفـرا بواحـا       : قـال  rأنه  tحديث عبادة 
  .)١(عندكم من اهللا فيه برهان

                                     
  )١٧٠٩(ومسلم ) ٧٠٥٥(البخاري  - ١



 ٢٥٥ 

  :الوقفة الثامنة
  حلف الفضول

على مشاركتهم تعلق كثري من اإلسالميني الدميقراطيني حبلف الفضول كدليل 
  .يف االنتخابات الدميقراطية

  :اثنا عشر وجهاوالرد على ذلك من 

  :الوجه األول
بالدميقراطية من قريب أو بعيد، وها أنـاذا  ) املطيبني(ال عالقة حللف الفضول  

  :أذكر تفاصيل هذا احللف ليتضح لك ذلك

شـهدت حلـف املطيـبني    : قال rأن رسول اهللا  tعن عبد الرمحن بن عوف 
  .)١(مع عموميت وأنا غالم، فما أحب أن يل محر النعم وأين أنكثه

: وفيه عبد الرمحن بن إسحاق املدين يعرف بعباد، يرمى بالقدر، قال الـدارقطين 
: قـال ابـن عيينـة    ليس ممن يعتمد عليه، وله مناكري: ضعيف احلديث، وقال البخاري

: وقال عبد احلـق . الوليد فلم جنالسهة فرتل ماء ههنا مقتل نكان قدريا فنفاه أهل املدي
  .)٢(ووثقه حيىي وأبو داود. صاحل احلديث: ال حيتج به، وقال أمحد

وفيه عمر بن أيب سلمة، قـال أبـو   ) ٢٠٦٣(واحلديث له شاهد عند ابن حبان 
لـيس بـالقوي،   : وقـال النسـائي  وضعفه شعبة وابن معـني  صدوق ال حيتج به، : حامت

  .)٣(ووثقه آخرون

                                     
  ). ٩٢٩٦(والطربي يف تفسريه  ١/١٩٠وأمحد  ٢/٢٢٠واحلاكم ) ٢٠٦٢(، وابن حبان )٥٦٧(البخاري يف األدب املفرد  - ١
  .٦/١٣٨والتهذيب  ٢/٤٢٢وامليزان  ٤/١٦٠٩والكامل  ٢/٢١٢واجلرح والتعديل  ٣/٢٥٨انظر الكبري للبخاري  - ٢
  .٧/٤٥٦والتهذيب  3/196وامليزان  ٥/١٦٩٧والكامل  ٢/٤٣٠تاريخ ابن معني  - ٣



 ٢٥٦ 

لقد شهدت يف دار ابن جـدعان حلفـا لـو دعيـت بـه يف      «: rالنيب وأما قول 
ظـامل مظلومـا   )١(اإلسالم ألجبت، حتالفوا أن يردوا الفضول على أهلها، وأن ال يعز 

فهذا احلديث رواه ابن إسحاق مرسال كما ذكره ابن هشام وابن كثري كـل منـهما يف   
  .)٢(سريته

حدثين حممد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي أنه مسع : قال حممد بن إسحاق
  .فذكره rيقول رسول اهللا : طلحة بن عبد اهللا بن عوف الزهري يقول

  .)٣(وهذا سند ضعيف ألنه مرسل، فإن طلحة هذا من أوساط التابعني

  .)٤(وممن أعل هذا احلديث باإلرسال احلافظ ابن حجر العسقالين

  .بني ضعف احلديثوبذلك يت

  :الوجه الثاين
ن الدميقراطية تـدعو إىل السـلم والبعـد عـن العنـف، وإن حلـف الفضـول        أ 
وحدثين : قال ابن إسحاق«: نصرة املظلوم ولو حبمل السالح، قال ابن هشام يقتضي

يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلـادي الليثـي أن حممـد بـن إبـراهيم بـن احلـارث        
وبني الوليد بن عتبة بـن أيب سـفيان    tان بني احلسني بن علي التيمي، حدثه أنه ك

 منازعـة يف  -tوالوليد يومئذ أمري على املدينة أمره عليها معاوية بـن أيب سـفيان   -
يف حقـه لسـلطانه،    tن الوليد حتامل على احلسـني  مال كان بينهما بذي املروة، فكأ

ن سـيفي مث ألقـومن يف   أحلف باهللا لتنصفين من حقـي أو آلخـذ   tفقال له احلسني 
وهو  tفقال عبد اهللا بن الزبري : مث ألدعون حبلف الفضول، قال rمسجد رسول اهللا 

عند الوليد حني قال احلسني ما قال، وأنا أحلف باهللا لئن دعـا بـه آلخـذن سـيفي مث     

                                     
  .أي ال يغلبه واليظلمه - ١
  ١/٧٠سرية ابن هشام  - ٢
  .٢٩٠ :والتقريب ص ٥/١٩وذيب التهذيب  ٤٠٩-١٣/٤٠٨انظر ذيب الكمال  - ٣
 .١/١٢٠٥فتح الباري  - ٤



 ٢٥٧ 

فبلغت املسور بـن خمرمـة بـن    : مجيعا، قال ألقومن معه حىت ينصف من حقه أو منوت
فقال مثل ذلك، وبلغـت عبـد الـرمحن بـن عثمـان بـن عبيـد اهللا         tنوفل الزهري 

التيمي فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف احلسني من حقه حـىت  
  .)١(»رضي

إنـه أخـذ احلـق بقـوة     !! إنه محل السـالح للقتـال  ! فهل هذا أسلوب دميقراطي؟
  .السالح

  :الوجه الثالث
ه مناصرة املظلوم حىت يأخـذ حقـه مـن    حلف املطيبني أو حلف الفضول فحوا 

الظامل، وهذا موافق لكل الديانات السماوية، أما الدميقراطية فهي ظلم مـن أصـلها   
ألا اغتصاب حلق اهللا يف احلكم والتشريع، وظلـم للعبـاد مـن طـرف املـإل احلـاكم       
باسم الشعب من جتار وضباط وسياسيني، وـذا تعـرف أن حلـف الفضـول علـى      

  .مع الدميقراطيةطرف النقيض 

  :الوجه الرابع
أن حلف الفضول إمنا مت لنصـرة املظلـوم وإنصـافه ممـن ظلمـه، والدميقراطيـة        

بالعكس فهي دائما تدافع عن الظامل حىت يهدر حق املظلـوم، فتـدافع عـن السـارق     
حىت ال تقطع يده، وعن الزاين حىت ال يرجم أو جيلد، وعن القاتل حىت ال يقتـل، دون  

  . حق املظلوم من مقتول، ومسروق عليه، ومنتهك عرضهأن تنظر إىل

أما القاذف فال حرج عليه ألن الدميقراطيـة تضـمن حريـة التعـبري، واملرتـد ال      
يستطيع أحد أن يتعرض له ألن الدميقراطية تكفل حرية االعتقاد، وكـل ذلـك ظلـم    

  .للنفس وظلم للعباد

                                     
 ١/٧٠سرية ابن هشام  - ١



 ٢٥٨ 

  :الوجه اخلامس
ة التشريع وفق ما يراه أعضاؤها، ال وفق شـرع  إن االس النيابية هلا استقاللي 

اهللا تعاىل، فهي ناسخة لشريعة اهللا، وبذلك فهي حمتوية على كل ظلم وباطل ال علـى  
احلق والعدل، فال ميكن القول بأن االس النيابية كمثل اجتماع اتمعني يف حلف 

لـف الفضـول   الفضول، ألن اجتماع النواب للتشريع الذي ال حدود له، واجتماع ح
  ).رفع الظلم(لتنفيذ أمر اتفقت عليه كل الشرائع 

  :الوجه السادس
على رأس مجاعة هلا استقالهلا العقدي املتميـز، وكياـا    rلقد كان رسول اهللا  

ملثل ذلك احللـف للـىب    rالتنظيمي املنفصل عن الكيان اجلاهلي، فلو دعي الرسول 
عتبـار أنـه ميثـل    الوحي، بل توافقه، وإلض ما جاء من تلك الدعوة باعتبارها ال تعار

مجاعة هلا كياا تستطيع أن تنفذ مضمون احللف مـن جهتـها، وأن حتميـه وتناصـره،     
وليس هذا هو احلال بالنسبة لواقع االس النيابية من جهتني، فـال الدسـتور الـذي    

م يستظل الس به موافق للوحي، وال اإلسالميون املشاركون يف الـس هلـم كيـا   
  .)١(املستقل الذي به يستطيعون إقرار تنفيذ العدل ورفع الظلم

  :الوجه السابع
إن اإلسالميني يف االس النيابيـة يطرحـون املنـهج الـدميقراطي مـن خـالل        

: rاملشاركة يف االس النيابية كطريق للتغيري السلمي، فهل كـان قـول رسـول اهللا    
لو دعيت به يف اإلسالم ألجبت       يقصد به أن يتخذ مـن مثـل هـذا احللـف طريقـا

ومنهجا يتبعه ويسري يف إطاره لتغيري اتمع املكي مـن الواقـع الشـركي إىل الواقـع     
  !اإلمياين؟

                                     
  .٣٦٢-١/٣٦١انظر كتاب اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١



 ٢٥٩ 

ال أظن أصحاب االس النيابية من اإلسالميني يقولون ذلك، فـإن صـح ظـين    
  .معىن لهفاستئناسهم ذا احللف لتربير املشاركة يف االس النيابية ال 

  :الوجه الثامن
هل كان يف حلف الفضول كفر وشرك وتشريع مع اهللا، واحتـرام لـدين غـري     

  دين اهللا حىت يصح االستدالل به؟

قـد شـارك يف الكفـر والتشـريع      rإذا قلتم نعم فأنتم تزعمون أن رسول اهللا 
هـذا   واتبع دينا غري دين اهللا، وأنه لو دعي يف اإلسالم ملثل ذلك ألجـاب، ومـن زعـم   

  .فقد أشهد الثقلني على كفره وردته

وإذا قلتم مل يكن فيه كفر وال تشريع بل وال منكر من املنكرات، وكل مـا كـان   
فيه نصرة املظلوم وإغاثة امللهوف وحنوه من الفضائل فكيف تسـتحلون وتسـتجيزون   
مقايسته مبجالس الكفر والفسوق والعصيان اليت تشرع ما شاءت من حكم بغري مـا  

  .)١(اهللا، واليت عطلت شرع اهللا أنزل

ــف جنــاؤك منــهما     ــا خطتــا خس   مه
  

ــهبا       ــثلج أش ــن ال ــا م ــك حولي   ركوب
  

  :الوجه التاسع
هنالك فرق أساسي بني حلف الفضول واالس النيابية، وذلك أن الرسـول   
r           عندما حضر حلف الفضـول مل يكـن مثـة دسـتور مسـبق قـد وضـع مـن خـارج

فني أنفسهم، لكنهم جاؤوا ليضعوا ابتـداء بنـود ذلـك    املتحالفني، بل وال من املتحال
احللف وقانونه، أما االس النيابية فهي يف إطار دستور موضوع مسبقا، وعلـى مجيـع   
النواب أن يدور يف فلكه وال يتجاوزوا إطاره وهو دستور علماين ال تسـتند نصوصـه   

                                     
  ٣٩: الدميقراطية دين ص: انظر - ١



 ٢٦٠ 

ا ساسـي أو الوحيـد ذر  إىل شريعة إهلية، وإن ادعوا يف ديباجته أن اإلسالم مصـدره األ 
  .)١(للرماد يف العيون

  :الوجه العاشر
إن قياس االس النيابية على حلف الفضول قياس فاسد االعتبـار، ملصـادمته    

للنصوص الشرعية، املانعة من املشاركة يف الدميقراطية، واليت تقدم الكثري منها، كمـا  
فقـد بينـا يف األوجـه املاضـية الفـروق      ) الفـرق (يفسد هذا القياس قادح آخر وهـو  
  .الفضولاملعتربة بني االس النيابية وحلف 

  :قال يف املراقي

ــدح   ــرع ق ــني األصــل والف ــرق ب   والف
ــرى  ــع يـ ــرع واجلمـ ــانع يف الفـ   أو مـ

 

  صــل قــد صــلح  إبــداء خمتصــر باأل  
ــربا   ــاس كــ ــرق أنــ ــال فــ   )٢(إال فــ

 

  :الوجه احلادي عشر
ــات     ــا أصــحاب الربملان ــار أصــليون، وأم ــف الفضــول كف إن أصــحاب حل

الدميقراطية فأغلبهم مرتدون من الشيوعيني والعلمانيني والقوميني، واملرتـد حكمـه   
  .)٣(من بدل دينه فاقتلوهr :يف الشرع القتل، ال تعيينه يف أعلى املناصب، قال 

، وال احملـاربني لـدين اهللا،   ليسوا هم امللحدين... «: قال الشيخ أمحد حممد شاكر
وال الفجار الذين ال يتورعون عـن منكـر، وال الـذين يزعمـون أن هلـم أن يضـعوا       
شرائع وقوانني ختالف دين اهللا ودم شريعة اإلسالم، هؤالء وأولئك مـن بـني كـافر    

                                     
  ١/٣٦٣: اإلسالميون و سراب الدميقراطية - ١
  ١٤٥: مراقي السعود ص - ٢
  )٦٩٢٢(ومسلم ) ٣٠١٧(البخاري  - ٣



 ٢٦١ 

وفاسق وضعهم الصحيح حتـت السـيف أو السـوط، ال موضـع االستشـارة وتبـادل       
  .)١(اهـ. »اآلراء

  :جه الثاين عشرالو
أن حلف الفضول هو تعاهد وحتالف على طاعات وفضائل ومكـارم أخـالق،    

اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم يف دار ابن جـدعان يف  «: قال ابن األثري يف النهاية
اجلاهلية، وجعلوا طيبا يف جفنة فغمسوا أيديهم فيه وحتالفوا علـى التناصـر واألخـذ    

  .)٢(اهـ. »املطيبنيللمظلوم من الظامل، فسموا 

أما الربملانات الدميقراطية فوظيفتها التشريع الذي مل يأذن بـه اهللا، ولـو سـلمنا    
جدال أم حتالفوا وتعاهدوا عليه لكان هـذا مـن احللـف املمنـوع اتفاقـا ملخالفتـه       

  للشرع،

» واملمنوع منه ما خالف حكم اإلسـالم «: قال ابن األثري يف حديثه عن احللف 
  .)٣(اهـ

                                     
 ٣٨٤-١/٣٨٣عمدة التفسري  - ١
  .٣/١٤٩النهاية يف غريب احلديث  - ٢
 ٦/٥٦٦جامع األصول  - ٣



 ٢٦٢ 

  :الوقفة التاسعة
  حلف خزاعة

خلزاعة على ما يقومـون   rمبحالفة النيب  تعلق بعض اإلسالميني الدميقراطيني
  .به من ممارسات دميقراطية، كالدخول يف الربملانات وحنو ذلك

  :تسعة وجوهوالرد عليهم من 

  :الوجه األول
لف لقد نسخت سورة براءة كل العهود والتحالفات مع الكفار مبا يف ذلك ح 

خزاعة، فقد أخرج ابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت عن جماهـد يف  
] التوبة[ ] )١( الْمشرِكني من عاهدتم الَّذين إِلَى ورسوله اللَّه من براَءةٌ[: Iقوله 
فأرسل أبـا بكـر    -إىل أن قال-إىل أهل العهد من خزاعة ومدجل ومن كان له عهد «

وعليا فطافا يف الناس بذي ااز وبأمكنتهم اليت كانوا يبيعون ـا أو باملوسـم كلـه،    
فآذنوا أصحاب العهـود أن يـأمنوا أربعـة أشـهر وهـي األشـهر احلـرم املنسـلخات         

آذن املتواليات عشرون من آخر ذي احلجة إىل عشر من ربيع اآلخر، مث ال عهد هلـم، و 
  .)١(»وال إىل أن يومنالناس كلهم بالقتا

كنـت  «: قال tوأخرج أمحد والنسائي وابن املنذر وابن مردويه عن أيب هريرة 
إىل أهل مكة برباءة، فكنـا ننـادي أنـه ال يـدخل      rحني بعثه رسول اهللا  tمع علي 

عهد فإن  rاجلنة إال مؤمن، وال يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبني رسول اهللا 
ربعة أشهر، فإذا مضت األربعة أشهر فـإن اهللا بـريء مـن املشـركني     أجله وأمده إىل أ

  .)٢(»ورسوله

                                     
  ٢/٣٣٤وفتح القدير للشوكاين  ٦/٣٠٤تفسري الطربي - ١
  .٣٥٤-٦/٣٥٣املصدر السابق والسنن الكربى للنسائي ٢



 ٢٦٣ 

وأمـره أن ينـادي ـؤالء     tأبا بكـر   rبعث النيب «: قال tوعن ابن عباس 
يف بعض الطريق إذ مسع رغـاء ناقـة    t ، فبينما أبو بكر t الكلمات، مث أتبعه عليا

 فإذا هو علي rأنه رسول اهللا  فزعا، فظن t القصواء، فخرج أبو بكر rرسول اهللا 
t  فدفع إليه كتاب رسول اهللا ،r وأمر عليا t   ؤالء الكلمات، فانطلقـا أن ينادي

ذمة اهللا ورسـوله بريئـة مـن كـل مشـرك،      : أيام التشريق فنادى t فحجا، فقام علي
  .)١(»فسيحوا يف األرض أربعة أشهر

للمشـركني، فمـن كانـت     هذا تأجيل من اهللا تعاىل: قال مجاعة«: وقال البغوي
مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفعه إىل أربعة أشهر، ومن كانت مدته أكثر من أربعة 
أشهر حطه إىل أربعة أشهر، ومن كانت مدة عهـده بغـري أجـل حمـدود حـده بأربعـة       
أشهر، مث هو حرب بعد ذلك هللا ورسوله، فيقتل حيث يـدرك، ويؤسـر إال أن يتـوب،    

يوم احلج األكرب، وانقضاؤه إىل عشر مـن شـهر ربيـع اآلخـر،      وابتداء هذا األجل من
فأما من مل يكن له عهد فإمنا أجله انسالخ األشهر احلرم، وذلك مخسـون يومـا، وقـال    

األشهر األربعة شوال وذو القعدة وذو احلجة واحملرم، ألن هذه اآليـة نزلـت   : الزهري
  .)٢(اهـ. »يف شوال، واألول أصوب وعليه األكثرون

 وجـدتموهم  حيـثُ  الْمشـرِكني  فَـاقْتلُوا  الْحرم الْأَشهر انسلَخ فَإِذَا[: Iل وقا
مذُوهخو موهرصاحوا وداقْعو مكُلَّ لَه دصر٥التوبة [ ]م.[  

وهذه اآلية الكرمية هي آية السيف اليت قال فيها «: قال ابن كثري عند هذه اآلية
وبني أحد من املشركني وكل  rزاحم إا نسخت كل عهد بني النيب الضحاك بن م

مل يبق ألحد من املشركني عهـد وال  : يف هذه اآلية tعهد وكل مدة، وقال ابن عباس 
ذمة منذ نزلت براءة وانسالخ األشهر احلرم، ومدة من مل يكن له عهـد مـن املشـركني    

وقـال  . ر من أول شهر ربيع اآلخرقبل أن ترتل أربعة أشهر من يوم أذن برباءة إىل عش

                                     
  .واللفظ له وحسنه، وصححه احلاكم والذهيب واأللباين) ٣٠٩١(الترمذي  - ١
  ٥٣٩-٥٣٨: ص: البغوي تفسري - ٢



 ٢٦٤ 

أمره اهللا تعاىل أن يضع السيف يف من عاهد إن مل يدخلوا يف اإلسالم، ونقـض  : أيضا
  .)١(اهـ. »ما كان مسى هلم من العهد وامليثاق، وأذهب الشرط األول

بعـد   rومل يعاهد رسـول اهللا  «: وأخرج النحاس حنو هذا عن ابن عباس وزاد
  .)٢(»هذا أحدا

هذه اآلية نسخت كل موادعة يف القرآن أو مهادنة ومـا جـرى   «: عطيةقال ابن 
  .)٣(»جمرى ذلك

  :الوجه الثاين
كـل حلـف يف    rلقد كان حلف خزاعة يف اجلاهلية، وقـد أبطـل رسـول اهللا     

اإلسالم، وأقر ما كان من حلف يف اجلاهلية غري خمالف لإلسالم، واحلد الفاصل بـني  
سالم هو احلديبية، يف قول عمر بـن اخلطـاب، ورجحـه    احللف الواقع يف اجلاهلية واإل

  .)٤(»ابن حجر العسقالين

  .فكل حلف قبل احلديبية مشدود، وكل حلف بعدها منقوض

ال حلـف يف اإلسـالم، وأميـا    r :قال رسول اهللا : قال tفعن جبري بن مطعم 
  .)٥(حلف كان يف اجلاهلية، مل يزده اإلسالم إال شدة

: قـال يف خطبتـه   rأن رسول اهللا  tبيه عن جده وعن عمرو بن شعيب عن أ
 إال شـدة، وال حتـدثوا حلفـا يف     -يعين اإلسـالم -أوفوا حبلف اجلاهلية فإنه ال يزيده

  .)٦(اإلسالم

                                     
  ١٣١-٢/١٣٠عمدة التفسري  - ١
  ٣٣٨-٢/٣٣٧فتح القدير  - ٢
  .٨٢٦: احملرر الوجيز ص - ٣
  .١/١٢٠٥فتح الباري  - ٤
  .١/١٩٠وأمحد ) ٢٩٢٥(واللفظ له، وأبو داود ) ٢٥٣٠(مسلم  - ٥
  ).٣٩٨٣(واللفظ له وصححه، وحسنه األلباين يف املشكاة ) ١٥٨٥(أمحد والترمذي  - ٦



 ٢٦٥ 

أن بـين هاشـم يف    rوكان األصـل يف مـواالة خزاعـة للـنيب     «: قال ابن حجر
  .)١(اهـ. »اجلاهلية كانوا حتالفوا مع خزاعة فاستمروا على ذلك يف اإلسالم

إذن فحلف خزاعة مع بين هاشم كان يف اجلاهلية واستمر يف اإلسالم، فهو ليس 
  .)٢(حلفا جديدا عقد يف اإلسالم

ال حلف يف : (احملالفة كانت قبل الفتح، وقوله: قيل«: قال ابن األثري يف النهاية
  .)٣(اهـ. »قاله يف زمن الفتح فكان ناسخا) اإلسالم

  :الوجه الثالث
بعـد احلديبيـة،    rلقد كانت خزاعة مسلمة عندما دخلت يف حلف رسول اهللا  

وعليه فال متعلق فيه للتحـالف مـع الشـيوعيني والعلمـانيني وغريهـم مـن أعـداء        
  :اإلسالم

 t وإىل بسـر بـن سـفيان    rبديل بن ورقاء كتب إليه الـنيب  «: قال ابن سعد
دم إسالما من أبيـه، وقـد شـهد    كان أق t يدعومها إىل اإلسالم، وابنه نافع بن بديل

  .)٤(اهـ. »بئر معونة مع املسلمني وقتل يومئذ شهيدا t نافع

فأسلمت، ويف هذا قـال شـاعرهم    rوقد استجابت خزاعة لكتاب رسول اهللا 
  :جنيد بن عمران اخلزاعي

  وقـــد أنشـــأ اهللا الســـحاب بنصـــرنا
ــا   ــدنا ـ ــنا عنـ ــا يف أرضـ   وهجرتنـ

ــ   ــام سـ ــبركـ ــدب املتراكـ   حاب اهليـ
ــب    ــل وكات ــري مم ــن خ ــى م ــاب أت   كت

                                     
 ٥/٣٣٧فتح الباري  - ١
  .١/٣٦٥انظر اإلسالميون والسراب  - ٢
  ١/٤٢٥النهاية يف غريب احلديث - ٣
 ٤/٢٩٤طبقات ابن سعد  - ٤



 ٢٦٦ 

ــة  ــة حرمـ ــت مبكـ ــا حلـ   ومـــن أجلنـ
  

  )١(لنــدرك ثــأرا بالســيوف القواضــب
  

قال حممد بن إسـحاق يف  : t وقال ابن حجر يف ترمجة عمرو بن سامل اخلزاعي
حدثين الزهري عن عروة بن الزبري عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة : املغازي

ملا كان مـن   rركب إىل رسول اهللا  t اخلزاعيأما حدثاه مجيعا أن عمرو بن سامل 
  :أمر خزاعة وبين بكر بالوتري حىت قدم املدينة خيرب اخلرب فأنشده

ــا رب  ــدا يــــ ــد حممــــ   إين ناشــــ
ــدا  ــا والــ ــا وكنــ ــا أبــ ــت لنــ   كنــ
ــدا  ــرا أعتـ ــول اهللا نصـ ــر رسـ   فانصـ
ــردا    ــد جتــ ــول اهللا قــ ــيهم رســ   فــ
  يف فيلــــق كــــالبحر جيــــري زبــــدا
ــدا  ــوا ميثاقــــــك املوكــــ   ونقضــــ

  

ــف أبينــــا      وأبيــــه األتلــــدا  حلــ
ــدا    ــرتع يــ ــلمنا ومل نــ ــت أســ   مثــ
  وادع عبــــــاد اهللا يــــــاتوا مــــــددا
  إن ســــيم خســــفا وجهــــه تربــــدا
ــدا  ــوك املوعـــ ــا أخلفـــ   إن قريشـــ
ــالوتري هجــــدا    ــا بــ ــم بيتونــ   هــ

  

  وقتلونا ركعا وسجدا

هم قتلونا بالصعيد هجدا، نتلـو  : "ووقع يف رواية ابن إسحاق: وقال ابن حجر
  .)٢("القرآن ركعا وسجدا

وقد قال الكليب وأبو عبيد والطربي إن عمرو بن سامل هـذا كـان أحـد     :مث قال
  )٣( اهـ .من حيمل ألوية خزاعة يوم فتح مكة

                                     
  ١/١٣٧واإلصابة  ١/١٦٥وأسد الغابة  ٤/٥٢انظر سرية ابن هشام  - ١
 ٢/٥٣٦اإلصابة  - ٢
  .ول هذا املوضوعففيها دراسة قيمة ح) ٩و  ٨العدد (وانظر جملة السنة  ٢/٥٣٧اإلصابة  - ٣



 ٢٦٧ 

  :الوجه الرابع
أن اهلدف من التحالفات يف الربملانات الدميقراطية هـو مـن أجـل التـأثري يف      

  .-حسب زعمهم–القوانني اليت يشرعها الربملان وتغيريها حنو األفضل 

من خزاعة هو مساعدته على سن تشـريعات أفضـل؟    rفهل كان هدف النيب 
  .كال وألف ال

، وليس ألحـد  rبل املشرع هو اهللا تعاىل يف كتابه العزيز أو على لسان رسوله 
 قَضـى  إِذَا مؤمنـة  ولَـا  لمؤمنٍ كَانَ وما[: Iمن املسلمني إال االنقياد والتسليم، قال 

ولُ اللَّهسروا هركُونَ أَنْ أَمي مةُ لَهريالْخ نم مرِه٣٦األحزاب [ ]أَم.[  

  :الوجه اخلامس
موقعهم إن اعتربوا أنفسهم  الربملانيونوأنا ال أدري كيف يصنف اإلسالميون « 

كخزاعة، فالنظام الطـاغويت صـاحب الـس النيـايب لـيس هـو الدولـة اإلسـالمية         
س، فضال عن أن خزاعة حال دخوهلـا يف حلـف رسـول    احلاكمة بشرع اهللا، بل العك

وإن . كانت حسب زعمهم مشركة، فال يصح هلم هذا القياس إذ هم مسـلمون  rاهللا 
اعتربوا أنفسهم هم الدولة اإلسالمية والذين حتالفوا معهم كخزاعة فال يسـلم هلـم   

أن  نـا ذ أثبتذلك إذ ال هم الدولة اإلسالمية فعال، وال الذين حتالفوا معهم كخزاعـة، إ 
، وإن اعتربوا أنفسهم جمرد rخزاعة كانت مسلمة حال دخوهلا احللف مع رسول اهللا 

مسلمني أو مجاعات إسالمية والذين حتالفوا معهم كخزاعة فال يسلم ذلك هلم أيضا 
مل يكن مع جمرد أناس مسـلمني   rلفساد القياس، إذ أن حلف خزاعة مع رسول اهللا 

مستضعفني بل كان مع دولة إسـالمية هلـا كياـا وهيبتـها واحترامهـا، وألن الـذين       
كانـت مسـلمة حـال جتديـد      إذ أن خزاعـة  حتالف معهم اإلسالميون ليسوا كخزاعة



 ٢٦٨ 

احللف كما أسلفت، وهكذا سقط االعتمـاد علـى هـذه احلادثـة لتربيـر ولـوج هـذه        
  .)١(»تأهلةاالس النيابية امل

  :الوجه السادس
إن التحالف بني اإلسالميني وغريهم ليس عالجا بل هو خمدر ومسكن فقـط،   

  :وهذا ما صرح به الشيخ حسن البنا حيث قال

أحب أن أقول إن اإلخوان يعتقدون من قرارة نفوسهم أن مصـر ال يصـلحها   «
امة تقود األمـة إىل  وال ينقذها إال أن تنحل هذه األحزاب كلها وتتألف هيئة وطنية ع

إن اإلخوان املسلمني يعتقدون عقم فكرة االئتالف .. الفوز وفق تعاليم القرآن الكرمي
بني األحزاب، ويعتقدون أا مسكن ال عالج، وسرعان ما ينقض املؤتلفون بعضـهم  
على بعض فتعود احلرب بينهم جدعـة علـى أشـد مـا كانـت عليـه قبـل االئـتالف         

  ..أن تزول هذه األحزاب والعالج احلاسم الناجح

وبعد هذا كله أعتقد أيها السادة أن اإلسالم هو دين الوحدة يف كل شيء وهـو  
دين سالمة الصدور ونقاء القلوب واإلخـاء الصـحيح والتعـاون الصـادق بـني بـين       
اإلنسان مجيعا فضال عن األمة الواحدة والشعب الواحـد ال يقـر نظـام احلزبيـة وال     

  .يرضاه وال يوافق عليه

 أيها اإلخوان لقد آن أن ترتفع األصوات بالقضاء على نظام احلزبيـة يف مصـر  
وأن نستبدل به نظاما جتتمع به الكلمة وتتوحد به جهود األمة حول منـهاج إسـالمي   

فال ندري ما الذي يفرض على هذا .. صاحل، تتوافر على وضعه وإنفاذه القوى واجلهود
هذه الشيع والطوائف من الناس اليت تسمي الشعب الطيب ااهد املناضل الكرمي 

ومل يعد األمر حيتمل أنصـاف احللـول، وال منـاص بعـد      !نفسها األحزاب السياسية؟
اآلن من أن حتل هذه األحـزاب مجيعـا وجتتمـع قـوى األمـة يف حـزب واحـد يعمـل         

                                     
  ٣٧٣-١/٣٧٢انظر اإلسالميون والسراب  - ١



 ٢٦٩ 

الستكمال استقالهلا وحريتها، ويضـع أصـول اإلصـالح الـداخلي العـام مث ترسـم       
. »ذلك للناس طرائق يف التنظيم يف ظل الوحدة اليت يفرضها اإلسـالم  احلوادث بعد

  .)١(اهـ

  :الوجه السابع
وخزاعة تريد منه احلماية وتطيعه فيما يأمرهـا   rلقد كانت القوة لرسول اهللا  

  .به ولذلك استنجدت به عام الفتح فأجندها

حـزاب  وأما اإلسالميون الدميقراطيون فيحالفون الشـيوعيون وغريهـم مـن األ   
  .الكافرة وهم يف موقف ضعف مما يضطرهم إىل الكثري من التنازالت

  :الوجه الثامن
إن هذا التحالف الذي يقوم به برملـانيو اإلسـالميني مـع غريهـم مـن أعـداء        

اإلسالم من أبطل أنواع احللف ألنه حتالف على إعطاء البشر حـق اهللا يف التشـريع   
اإلسالم والربا وعري النساء وتربجهن وتعطيـل  ألن كل برملانام تبيح االرتداد عن 

  .احلدود بل تعطيل الشرع

: Iوال شك أن احللف على ما خالف الشرع ممنوع عنـد كـل املسـلمني، قـال     
  ].٢املائدة [ ]والْعدوان الْإِثْمِ علَى تعاونوا ولَا[

التـوارث  حلـف  : فـاملراد بـه  " ال حلـف يف اإلسـالم  : "أما قولـه «: قال النووي
  .)٢(اهـ. »واحللف على ما منع الشرع منه واهللا أعلم

                                     
  ٣٢٧و ١٦٨و ١٤٨-١٤٦: جمموعة الرسائل ص - ١
 ١٥٢١: شرح مسلم ص - ٢



 ٢٧٠ 

  :الوجه التاسع
إن التحالف مع أعـداء اهللا مـن يهـود أو نصـارى أو شـيوعيني أو غريهـم يف        

الدميقراطية إمنا هي بأن ينصر بعضهم بعضا ويساعده، وهذا مـن مـواالة أعـداء اهللا    
  ]. ١املمتحنة [ ]أَولياَء عدوكُمو عدوي تتخذُوا لَا[: Iاحملرمة، قال 

حيسن أن نبني أوال معىن الوالية اليت ينهى اهللا الذين آمنـوا  «: وقال سيد قطب
إا تعـين التناصـر والتحـالف معهـم، وال     .. أن تكون بينهم وبني اليهود والنصارى

إىل اتبـاع  تتعلق مبعىن اتباعهم يف دينهم، فبعيد جدا أن يكون بني املسلمني من مييـل  
  ..اليهود والنصارى يف الدين وإمنا هو والء التحالف والتناصر

إن املسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب، ولكنه منـهي عـن الـوالء هلـم،     
  .)١(اهـ. »مبعىن التناصر والتحالف معهم

                                     
 ٦/٩٠٩الظالل  - ١



 ٢٧١ 

  :الوقفة العاشرة
  عمل يوسف عند ملك مصر

يوسـف عليـه السـالم منصـب     أمل يتول «: قال بعض اإلسالميني الدميقراطيني
الوزارة عند ملك كافر ال حيكم مبا أنزل اهللا تعاىل؟ إذن جتوز املشـاركة يف احلكومـات   

  .»الكافرة بل والدخول يف الربملانات واالس النيابية وحنوها

  :مخسة عشر وجهاوالرد عليه من 

  :الوجه األول
إن الدميقراطية تقوم على إعطاء حق التشريع واحلكم لغـري اهللا حبيـث يصـبح    
البشر أربابا من دون اهللا، وهذا ما صدع يوسف عليه السالم بإبطاله والرد عليه قال 

I ا[: عن يوسفيِ يباحنِ صجالس اببقُونَ أَأَرفَرتم ريأَمِ خ  اللَّـه  ـداحالْو  ـارالْقَه 
 مـن  بِهـا  اللَّه أَنزلَ ما وَآباؤكُم أَنتم سميتموها أَسماًء إِلَّا دونِه من تعبدونَ ما )٣٩(

لْطَانس إِن كْمإِلَّا الْح لَّهل روا أَلَّا أَمدبعإِلَّا ت  ـاهإِي  ـكذَل  ينالـد  مالْقَـي  ـنلَكو  أَكْثَـر 
  ].يوسف[ ] )٤٠( يعلَمونَ لَا الناسِ

  :الوجه الثاين
أن الدميقراطية دين الغرب الكافر الذي يفرضـه علـى النـاس بقـوة السـالح      

نبيـه يوسـف عليـه     هواملال، والدخول فيه مواالة هلؤالء الكفار، وهذا مـا بـرأ اهللا منـ   
 يأْتيكُمـا  أَنْ قَبلَ بِتأْوِيله نبأْتكُما إِلَّا ترزقَانِه طَعام يأْتيكُما لَا قَالَ[: Iقال : السالم
 كَافرونَ هم بِالَْآخرة وهم بِاللَّه يؤمنونَ لَا قَومٍ ملَّةَ تركْت إِني ربي علَّمنِي مما ذَلكُما

)٣٧( تعباتلَّةَ وي مائَآب يماهرإِب اقحإِسو قُوبعيا وا كَانَ مأَنْ لَن رِكشن بِاللَّه  ـنم 
 ] )٣٨( يشكُرونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكن الناسِ وعلَى علَينا اللَّه فَضلِ من ذَلك شيٍء

  ].يوسف[



 ٢٧٢ 

وينتهز يوسف هـذه الفرصـة ليبـث بـني السـجناء عقيدتـه       «: قال سيد قطب
من تصحيح العقيدة الفاسدة واألوضـاع الفاسـدة   الصحيحة، فكونه سجينا ال يعفيه 

القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام األرضيني، وجعلهم باخلضـوع هلـم أربابـا    
  .)١(اهـ. »يزاولون خصائص الربوبية ويصبحون فراعني

  :الوجه الثالث
كل ما يف األمر أن يوسف عليه السـالم عمـل خازنـا عنـد هـذا امللـك، قـال        

اخلزائن مجع خزانة، وأراد خزائن الطعـام   ]الْأَرضِ خزائنِ علَى لْنِياجع[«: البغوي
أي علـى  : واألموال واألرض أرض مصر، أي خزائن أرضك، وقال الربيع بن أنـس 

  .)٢(اهـ. »خراج مصر ودخله

  :)٣(والعمل عند الكافر جيوز بثالثة شروط

  .أن يكون العمل فيما حيل للمسلم القيام به -أ

  .عينه على ما يعود ضرره على املسلمنيأن ال ي -ب

  .أن ال يكون يف عمله إذالل للمسلم -ج

: كره أهل العلـم ذلـك إال لضـرورة بشـرطني    : وقال املهلب«: قال ابن حجر
أحدمها أن يكون عمله فيما حيل للمسلم فعله، واآلخر أن ال يعينـه علـى مـا يعـود     

اهب علـى أن الصـناع يف   اسـتقرت املـذ  : وقـال ابـن املـنري   . على املسـلمني ضـرره  
حوانيتهم جيوز هلم العمل ألهل الذمة وال يعد ذلك من الذلـة خبـالف أن خيدمـه يف    

  .)٤(اهـ. »مرتله، وبطريق التبعية له واهللا أعلم

                                     
 ٤/١٩٨٨الظالل  - ١
 ٦٥٠: تفسري البغوي ص - ٢
  ٩/٢١٥والقرطيب يف تفسريه  ٣٠٨-٤/٣٠٧انظر حاشية ابن عابدين  - ٣
 ٤/٤٥٢فتح الباري  - ٤



 ٢٧٣ 

وقد توفرت كـل الشـروط يف عمـل يوسـف فجمـع األمـوال وقسـمتها علـى         
  .حمضةمستحقيها طاعة وقربة، وال ضرر يف ذلك على مسلم بل مصلحة 

  .وال ذلة فيه بل هي قمة العزة والتمكني

وكل هذه الشروط ال تتوفر يف عملكم الدميقراطي، إذ أنه لـيس مشـروعا ألنـه    
مـن  ) ٢(عبارة عن إعطاء كل السلطات للشعب وعلى رأسها التشريع، فنص املادة 

  اهـ. »الشعب هو مصدر كل سلطة«: دستور موريتانيا

طيـة إىل تصـنيف غريكـم يف صـف اإلرهـاب      ويؤدي دخولكم يف هذه الدميقرا
  .والتطرف، وهذا حتريض ضمين عليهم

غايـة التـذلل واخلضـوع لـدين      كما أن يف مشاركتهم يف هـذه الدميقراطيـة   -
  .بل ال بد لكم من االعتراف مبا يف الدستور والقوانني التابعة له. الغرب

  .وهكذا تعلم أنه ال يتوفر فيها شرط واحد

  :الوجه الرابع
كان يوسف عليه السالم يف غاية التمكني يفعل ما يشاء، كما يريد وفق ما  لقد

 إِنـك  قَـالَ  كَلَّمه فَلَما لنفِْسي أَستخلصه بِه ائْتونِي الْملك وقَالَ[: Iعلمه اهللا، قال 
موا الْينيلَد نيكم نييوسف[ ] )٥٤( أَم.[  

ذو مكانة وأمانة حبيـث يـتمكن ممـا يريـد امللـك      ومعىن مكني «: قال الشوكاين
  .)١(اهـ. »ويأمنه امللك على ما يطلع عليه من أمره أو على ما يكله إليه من ذلك

 نصـيب  يشـاءُ  حيـثُ  منهـا  يتبوأُ الْأَرضِ في ليوسف مكَّنا وكَذَلكI :]وقال 
  ].يوسف[ ] )٥٦( الْمحِسنِني أَجر نضيع ولَا نشاُء من بِرحمتنا

                                     
 ٣/٣٥فتح القدير  - ١



 ٢٧٤ 

قال السدي وعبد الرمحن بن زيد بن  ]يتبوأ منها حيث يشاء[«: قال ابن كثري
  . )١(اهـ. »أسلم يتصرف فيها كيف يشاء

أي ومثل ذلك الـتمكني العجيـب    ]وكذلك مكنا ليوسف[«: وقال الشوكاين
مكنا ليوسف يف األرض، أي جعلنا له مكانا وهو عبارة عن كمال قدرته ونفوذ أمـره  

يتبـوأ  [ويه حىت صار امللك يصدر عن رأيه، وصار الناس يعملون على أمره ويـه  
أي يرتل منها حيث أراد ويتخذه مباءة، وهو عبارة عن كمال قدرته  ]منها حيث يشاء

قدم، وكأنه يتصـرف يف األرض الـيت أمرهـا إىل سـلطان مصـر كمـا يتصـرف        كما ت
  .)٢(اهـ. »الرجل يف مرتله

ومعىن التمكني هو أن ال ينازعه منازع فيما يـراه وخيتـاره وإليـه    «: وقال اخلازن
  .)٣(اهـ. »]يتبوأ منها حيث يشاء[اإلشارة بقوله 

احلـاكمني واملـإل    أما اإلسالميون الدميقراطيون فمقهـورون مـن طـرف الطغـاة    
  .املتسلطني والغرب الراعي واحلامي للدميقراطية

  :الوجه اخلامس
أن يوسف عليه السالم ال حيكم إال بشـرع اهللا املعـروف عنـد والـده وإخوتـه،      
لذلك عندما وقعت مسألة الصواع سأل إخوته عن حكمه يف الشرع عندهم فقضـى  

 بِـه  جاَء ولمن الْملك صواع نفْقد لُواقَا[ Iبه، ومل حيكم بقوانني امللك وآرائه، قال 
 وما الْأَرضِ في لنفِْسد جِئْنا ما علمتم لَقَد تاللَّه قَالُوا) ٧٢( زعيم بِه وأَنا بعريٍ حملُ
 فـي  وجِـد  من جزاؤه قَالُوا) ٧٤( كَاذبِني كُنتم إِنْ جزاؤه فَما قَالُوا) ٧٣( سارِقني كُنا

هلحر وفَه هاؤزج كزِي كَذَلجن نيميوسف[ ] )٧٥( الظَّال.[  

                                     
  ٢/٢٦١انظر عمدة التفسري  - ١
 ٣/٣٥فتح القدير  - ٢
 ٣/٢٣٩تفسري اخلازن  - ٣



 ٢٧٥ 

، وملا أخربوه u فانظر كيف سأهلم عن حكم هذا السارق عندهم يف شرع يعقوب
 ]قالوا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جـزاؤه [أن عقوبته عندهم أن يؤخذ مكان ما سرق 

  .نفذ ما أخربوه به وطبقه ]كذلك جنزي الظاملني[وأن ذلك هو املقرر يف شرعهم 

أي هذه سنتنا وديننـا يف أهـل    ]كذلك جنزي الظاملني[: قوهلم«: قال ابن عطية
  .)١(اهـ. »السرقة أن يتملك السارق كما متلك هو الشيء املسروق

أي  ]نتم كاذبنيإن ك[أي السارق إن كان فيكم  ]فما جزاؤه[«: قال ابن كثري
قالوا جزاؤه مـن وجـد يف رحلـه    [أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه؟ 

وهكذا كانـت شـريعة إبـراهيم عليـه السـالم أن       ]فهو جزاؤه كذلك جنزي الظاملني
  .)٢(اهـ. »السارق يدفع إىل املسروق منه، وهذا هو الذي أراد يوسف

، لذلك تـرى الـدول   البشرإال برأي أما اإلسالميون الدميقراطيون فال حيكمون 
اليت شاركوا يف برملاناا تبيح الربا والتربج والردة عن اإلسالم، وتلغـي كـل احلـدود    

  .إخل... الشرعية كحد الردة، وحد الزنا، وحد شرب اخلمر، وحد القذف

  :الوجه السادس
  :قيل بأن امللك أسلم فإن صح ذلك ارتفع اإلشكال من أصله

أسلم امللك الذي كان معـه يوسـف   : بسنده عن جماهد أنه قال )٣(روى الطربي
  اهـ. عليه السالم

مل يزل يوسـف يـدعو امللـك إىل اإلسـالم     : قال جماهد وغريه«: )٤(وقال البغوي
  .)٥(اهـ. »ويتلطف به حىت أسلم وكثري من الناس

                                     
 ١٠٠٩: احملرر الوجيز ص - ١
  ٢/٢٦٥عمدة التفسري  ٢
  ٧/٢٤٢تفسري الطربي  - ٣
  ٦٥١: تفسري البغوي ص - ٤
 . ٩/٢١٧ونسبه اهد يف  ٩/١٢٠وذكر إسالم هذا امللك القرطيب  - ٥



 ٢٧٦ 

والغرض أن يوسـف عليـه السـالم واله    «  :وجزم ابن كثري بإسالم امللك فقال
مكان الذي اشتراه من مصر زوج الـيت   ة يف مصررصر الريان بن الوليد الوزاملك م

  .»يد يوسف عليه السالم قاله جماهد  راودته وأسلم امللك على

ونالحظ أن امللك قد صدق يوسف عليه السالم يف تعبري الرؤيا، وما سيصـيب  
من غـري   دولته من اضطراب وشدة ورخاء على مدار أكثر من أربعة عشر عاما قادمة

أدىن نقاش أو جدال أو اعتراض، وهذا بالنسبة للملك غيب مل يكـن ليصـدق ـذه    
الصورة لوال أنه صدق أوال بنبوة يوسف، وأن هذا التعبري للرؤيا هو علـم صـادق ال   
ميكن أن يتخلف، قد أوحى اهللا به إىل يوسف كنيب ورسول، وأن تعبريه حق وهو واقع 

  .ال حمالة

وقد رأى بأم عينيه ترمجان تأويله وما أخـرب بـه علـى     وكيف ال يصدق بيوسف
  .أرض الواقع من غري زيادة وال نقصان

ألجل هذه األوجه نرى القول بإسالم امللك هو الـراجح، وال جنـزم بـه لغيـاب     
النص الصريح الذي حيسم اخلالف، لكن الذي جنزم به أن إسالم امللك حمتمـل وهـو   

املرجوح، وورود هذا االحتمال مهـم جـدا إلبطـال    الراجح، كما أن كفره حمتمل وهو 
استدالل القوم بعمل يوسف عند امللك على ما هم عليه مـن عمـل عنـد طواغيـت     

  .)١("إن وجد االحتمال بطل االستدالل: "الكفر والردة، ألن القاعدة تقول

  : قال سيد عبد اهللا بن احلاج إبراهيم يف املراقي

ــال   ــال يف األفعـــ ــام االحتمـــ   قيـــ
  

ــل    ــتدالل قـ ــقط االسـ ــل مسـ   )٢(جممـ
  

                                     
  .١٥٨: الدميقراطية أليب بصري، صحكم  - ١
  ١٩٧: واملراقي على املراقي ص ١/٢٥٩انظر نثر الورود  - ٢



 ٢٧٧ 

  :الوجه السابع
الوظائف كانت منفصلة بعضها عن بعض، فكل عامل يف قطـاع ال عالقـة لـه    
بالعمال يف القطاعات األخرى، أما اآلن فيوجد تعاون وتنسيق بني خمتلف الوزارات 
واإلدارات واملصاحل، فمـثال العتقـال داعيـة مـا تسـاهم وزارة الداخليـة مبخابراـا        

تها، ووزارة اإلعالم حبمالا اإلعالمية اليت تربر ذلـك وتـروج ملوقـف الدولـة،     وشرط
ووزارة املالية بدفع األموال الالزمة لكل ذلك وتغطية تلك النفقات، ووزارة العـدل  
بقضاا الذين ال حيكمون إال مبا تريده الدولة، ووزارة اخلارجية بتسويق العمليـة يف  

هاب وحنو ذلـك، ووزارة الوظيفـة العموميـة والشـغل     اخلارج باسم احلرب على اإلر
  إخل... بقطع راتبه وحماصرته ماديا

  :الوجه الثامن
مل يكـن  : كيف استجاز أن يقبل بتولية كافر وهو مؤمن؟ قلنا«: قال ابن العريب

سؤال والية وإمنا كان سؤال ختل وترك، لينتقل إليه، فإن اهللا لو شاء ملكنه منها بالقتل 
غلبة والظهور والسلطان والقهر، ولكن اهللا أجرى سنته علـى مـا ذكـر يف    واملوت وال

األنبياء واألمم، فبعضهم عاملهم األنبياء بـالقهر والسـلطان واالسـتعالء، وبعضـهم     
وكذلك مكنا ليوسـف يف  [: عاملهم األنبياء بالسياسة واالبتالء، يدل على ذلك قوله

. »]نشاء وال نضـيع أجـر احملسـنني   األرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برمحتنا من 
  .)١(اهـ

  :الوجه التاسع
، فكيـف يقـاس   )خـازن (لقد كان عمل يوسف عليه السالم يف وظيفة تنفيذية 

على ذلك املشاركة يف الربملانات وهي سلطة تشريعية، ألـيس هـذا مـن اجلمـع بـني      
  !النقيضني؟

                                     
 ٣/٦٠أحكام القرآن  - ١



 ٢٧٨ 

الـوزارة سـلطة    مث أال تعلمون يا دهاقني السياسة أن«: يقول أبو حممد املقدسي
تنفيذية والربملان سلطة تشريعية، بني هذه وهذه فروق وفروق، فالقياس ههنا ال يصح 

ومن هنا تعلم أن االسـتدالل بقصـة يوسـف عليـه السـالم علـى       .. عند القائلني به
  .)١(اهـ. »تسويغ الربملانات ال يصح أبدا

  :الوجه العاشر
ال بـد   Iكم بغري ما أنـزل اهللا  إن متويل الوزارة يف ظل هذه احلكومات اليت حت

وأن حيترم دستورها الوضعي، ويدين بالوالء واإلخـالص للطـاغوت الـذي أمـره اهللا     
يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمـروا أن يكفـروا   [أول ما أمره أن يكفر به 

بل ال بد عندهم من القسم على هذا الكفر قبـل تـويل املنصـب    ] ٦٠النساء . []به
  .مباشرة

من الدستور األردين على أن رئيس الوزراء والوزراء قبل  ٤٣فمثال تنص املادة 
أقسم باهللا العظيم أن أكـون  «: مباشرم أعماهلم يقسمون أمام امللك اليمني التالية

أمـا تـويل هـذه الوظيفـة يف زمـن       .»إخل... خملصا للملك وأن أحافظ علـى الدسـتور  
  .يوسف فلم يكن يتطلب شيئا من ذلك

  :الوجه احلادي عشر
عمل يوسف إمنا كان إلنقاذ أمة من كارثة حقيقية وهـالك مؤكـد، وال يسـتطيع    

ومل يكن يوسف يطلبه لشخصه وهو يرى إقبال امللك «: غريه إنقاذها، قال سيد قطب
عليه فيطلب أن جيعله على خزائن األرض، وإمنا كان حصيفا يف اختيار اللحظة اليت 

بالواجـب املرهـق الثقيـل ذي التبعـة الضـخمة يف أشـد       يستجاب له فيها، لينهض 
أوقات األزمة، وليكون مسؤوال عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك جتاوره طـوال  

غنمـا يطلبـه يوسـف لنفسـه، فـإن      سبع سنوات ال زرع فيها وال ضرع، فلـيس هـذا   

                                     
  ١٨: الدميقراطية دين ص - ١



 ٢٧٩ 

بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية ال يقول أحد إنه غنيمـة، وإمنـا هـي     لفالتك
بعة يهرب منها الرجال، ألا قد تكلفهم رؤوسهم، واجلوع كافر، وقد متزق اجلماهري ت

  .اجلائعة أجسادهم يف حلظات الكفر واجلنون

طالب مبا يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من األعباء يف األزمة القادمـة الـيت   
يصـون بـه    أول ا رؤيا امللك خريا مما ينهض ا أحـد يف الـبالد، ومبـا يعتقـد أنـه     

فكان قويا يف  -فتنة اجلوع-األرواح من املوت وبالدا من اخلراب، وجمتمعا من الفتنة 
  .)١(اهـ. »إدراكه حلاجة املوقف إىل خربته وكفايته وأمانته

: ملاذا سـأل يوسـف اإلمـارة؟   : وقال ابن العريب يف معرض اجلواب على سؤال
  .)٢(اهـ. »يكن هنالك غريه أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه، ألنه مل: الرابع«

  :الوجه الثاين عشر
لو سلمنا جدال أن ما فعـل يوسـف عليـه السـالم دليـل علـى مشـاركتهم يف        
الدميقراطية لكان هذا من شرع من قبلنا الذي ليس شرعا لنا ألنه يوجد يف ديننا مـا  
 خيالفه، وال خالف أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا ورد يف شـرعنا مـا يعارضـه،   

  .وقد علمت األدلة على إبطال الدميقراطية فيما سبق

  :قال يف املراقي

  ومل يكــــــن مكلفــــــا بشــــــرع  
ــا   ــد كلفـــ ــة بعـــ ــو واألمـــ   وهـــ
  وقيـــل ال واخللـــف فيمـــا شـــرعا   

 

ــع     صــــلى عليــــه اهللا قبــــل الوضــ
  إال إذا التكليــــف بــــالنص انتفــــى

  )٣(ومل يكـــــن داع إليـــــه مسعـــــا  
 

                                     
 ٤/٢٠٠٥الظالل  - ١
 ٣/٥٩أحكام القرآن  - ٢
  ٥٢-٢/٥١نشر البنود  - ٣



 ٢٨٠ 

لنا فيها بال خالف، وهـي يف  الثانية ليس شرعا «:  قال حممد األمني الشنقيطي
صورتني، إحدامها ما مل يثبت بشرعنا أصال ولو زعموا أنه من شرعهم، واألخرى مـا  

  .)١(اهـ. »ثبت بشرعنا أنه كان شرعا هلم ونص لنا على أنه ليس شرعا لنا

  :الوجه الثالث عشر
قياس مشاركتهم يف الدميقراطية على عمل يوسف عند امللك قياس مـع وجـود   

وذكرنا الفروق بينهما يف الوجوه السابقة، فلذلك فهذا القياس باطل مث هـو   الفارق
قياس فاسد االعتبار ملعارضته لألدلة الكثرية املانعة من الدميقراطية وقـد تقـدمت يف   

  .الباب السابق

  :الوجه الرابع عشر
استدالل دعاة الربملان الدميقراطي بعمل يوسف عليه السالم على ما هم عليه «
مل مع وجود الفارق الضـخم هـو مـن قبيـل االسـتدالل باملتشـاات وتـرك        من ع

الذي ال يسـع أحـدا خمالفتـه واخلـروج     –احملكمات يف ديننا، واحملكم يف مسألتنا هذه 
يتمثل يف النصوص الشرعية الكثرية الظاهرة املعـىن الـيت حتـض علـى جهـاد       -عنه

م الــدخول يف طاعتــهم الكفــار واملرتــدين وعلــى مفاصــلتهم والــرباءة منــهم وعــد
وهي أكثر من أن حتصر يف هذا املوضع، ومن مكر القـوم وباطلـهم أـم    .. ومواالم

عن جمموع هذه النصوص ذات العالقة باملوضـوع   -رغبة أو رهبة-يغضون الطرف 
حىت أنك ال جتد هلا أثرا يذكر يف أدبيام ونشرام وحماضـرام وكأـا ليسـت يف    

 زيـغٌ  قُلُـوبِهِم  في الَّذين فَأَما[: Iؤالء حظهم من كتاب اهللا قوله وه.. دين اهللا تعاىل
 اللَّـه  إِلَّـا  تأْوِيلَـه  يعلَـم  ومـا  تأْوِيلـه  وابتغـاءَ  الْفتنـة  ابتغـاءَ  منـه  تشـابه  ما فَيتبِعونَ

 الْأَلْبـابِ  أُولُـو  إِلَّـا  يذَّكَّر وما ربنا عند من كُلٌّ بِه َآمنا يقُولُونَ الْعلْمِ في والراسخونَ
  .)٢(»]آل عمران[ ] )٧(

                                     
 ١/٣٧٣نثر الورود  - ١
  .١٦٢: حكم الدميقراطية ص - ٢



 ٢٨١ 

  :الوجه اخلامس عشر
أي -لكن يف مجيع احلاالت ال ينبغي للمسـلم  «: قال املفكر الكبري حممد قطب

فإنه حينئذ يقع حتت الضـغط املباشـر   ... أن يكون وزيرا -الذي ينكر حكم اجلاهلية
وأبسط ذلك أن يقسـم بـيمني الـوالء للحكـم     ! جاهلية حبيث ال يستطيع الفكاكلل

وال أن يكـون يف  ! اجلاهلي الذي ينكره أو للطغاة الذين حيكمون بغـري مـا أنـزل اهللا   
موضع التعامل املباشر والتشريع املخالف ملا أنـزل اهللا، فإنـه ال يسـتطيع عندئـذ أن     

  !ينجو من خمالفة أمر اهللا

يف تربير ذلك ال ميكن أن يربره يف احلقيقة كما أسلفنا القول مـن   وكل ما يقال
قبل ولكن بعض الناس يطيب لـه أن يستشـهد بيوسـف عليـه السـالم حـني قـال        

 علـيم  حفيظٌ إِني الْأَرضِ خزائنِ علَى اجعلْنِي[: للملك الذي ال حيكم مبا أنزل اهللا
  !عليه السالم قياس باطل والقياس على حالة يوسف]. يوسف[ ] )٥٥(

حـىت   ]اجعلين على خـزائن األرض [: فإن يوسف عليه السالم مل يقل للملك
أي أنـه مكـن لـه يف     ] )٥٤( أَمـني  مكـني  لَدينا الْيوم إِنك[: كان امللك قد قال له

فكـل كسـب   «: _إىل أن قال_. األرض ويف احلكم حبيث يأمر فيطاع وال يؤمر فيطيع
ال يـوازي الضـرر    -وهي تكسب مكاسـب مؤقتـة دون شـك   -تكسبه الدعوة وقيت 

احلادث من متييع قضية احلكم مبا أنزل اهللا يف حـس اجلمـاهري، وبالتـايل تـأخري قيـام      
  .)١(اهـ. »ن له يف األرضاليت ال يقوم بغريها حكم إسالمي وال ميكَّ" القاعدة املسلمة"

وكنـــت كمهريـــق الـــذي يف ســـقائه  
 

ــاء   ــاق مـ ــلد   لرقـ ــة صـ ــوق رابيـ   فـ
 

  كمرضـــعة أوالد أخـــرى وضـــيعت   
 

  هـذا الضـالل مـن القصـد     ،بين بطنها 
 

  

                                     
  ٤٨٧-٤٨٦: املعاصر حملمد قطب صواقعنا  - ١



 ٢٨٢ 

  :الوقفة الحادية عشرة
  :بقاء أصحمة النجاشي في ملكه

قال بعض اإلسالميني الدميقراطيني إن النجاشي كان ملكـا وحاكمـا ومل يكـن    
صالة الغائب وترحم عليـه   rحيكم مبا أنزل اهللا، ومع ذلك ملا مات صلى عليه النيب 

  .إن أخا لكم قد مات بأرض احلبشة: وقال للناس

فيه دليل على جواز املشـاركة كنائـب برملـاين أو وزيـر يف      -كما قالوا-وهذا 
  .احلكومات املعاصرة اليت ال حتكم مبا أنزل اهللا

  :ثالثة عشر وجهامن  الرد عليه

  :الوجه األول
ه الشبهة املتهافتة قبل كـل شـيء أن يثبـت لنـا     يلزم احملتج ذ«: قال أبو حممد

بنص صحيح صريح قطعي الداللة أن النجاشـي مل يكـن حيكـم مبـا أنـزل اهللا بعـد       
فقـد تتبعـت أقاويلـهم مـن أوهلـا إىل آخرهـا فمـا وجـدت يف جعبتـهم إال          .. إسالم

: Iاستنباطات ومزاعم جوفاء ال يدعمها دليل صحيح وال برهان صـادق وقـد قـال    
فإذا مل يأتوا بالربهان على ] البقرة[ ] )١١١( صادقني كُنتم إِنْ برهانكُم هاتوا قُلْ[

  .)١(»ذلك فليسوا من الصادقني بل هم من الكاذبني

  ]١٤٨األنعام [ ]لَنا فَتخرِجوه علْمٍ من عندكُم هلْ قُلْ[: Iوقال 

ان حيكم بشـرع اهللا علـى رغـم    وسوف نبني إن شاء اهللا باحلجة الساطعة أنه ك
  .أنف ملك الروم
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 ٢٨٣ 

  :الوجه الثاين
لقد أظهر النجاشي إسالمه وألزم قومه مبا بلغه مـن الشـرع فأطـاعوه يف ذلـك     

  .وامتنع من دفع األموال اليت كان يعطي لدولة الروم

أن عبد بن اجللندي أحد ملكي عمان قال لعمرو «: قال مشس الدين ابن القيم
عنـد النجاشـي، وأخربتـه أن النجاشـي قـد      : ان إسالمك، قلـت أين ك: بن العاصي
أقروه واتبعوه، قـال واألسـاقفة والرهبـان    : فكيف صنع قومه مبلكه؟ قلت: أسلم، قال
انظر يا عمرو ما تقول إنه ليس من خصلة يف رجـل أفضـح   : نعم، قال: تبعوه؟ قلت

رى هرقـل علـم   مـا أ : ما كذبت وما نستحله يف ديننـا، مث قـال  : له من الكذب، قلت
كان النجاشي خيرج : بأي شيء علمت ذلك، قلت: بلى، قال: بإسالم النجاشي، قلت

ال واهللا، ولـو سـألين درمهـا واحـدا مـا      : قال rله خرجا فلما أسلم وصدق مبحمد 
أتدع عبدك ال خيرج لك خرجا ويـدين  : أعطيته، بلغ هرقل قوله، فقال له يناق أخوه

ب يف دين فاختاره لنفسـه مـا أصـنع بـه، واهللا لـوال      رجل رغ: دينا حمدثا؟ قال هرقل
  .)١(اهـ. »الضن مبلكي لصنعت كما صنع

  :الوجه الثالث
وال  rكان النجاشي حيكم بشريعة عيسى فلما أسلم صار حيكم بشرعة حممـد  

حيكم برأي قومه لو أمجعوا على خالف احلق كما تقدم يف حديث أم سلمة وفيه أيضا 
ردوا عليهما هدايامها فال حاجة يل ا، فـواهللا مـا أخـذ اهللا مـين     «: أن النجاشي قال

الرشوة حني رد علي ملكي فآخذ الرشـوة فيـه، ومـا أطـاع النـاس يف فـأطيعهم فيـه        
ردودا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده خبري دار مع فخرجا من عنده مقبوحني م: قالت

  .»خري جار

                                     
ونصب الراية  ٣٥٥-٣/٣٥٢وشرح املواهب  ٢٦٩-٢/٢٦٧وانظر عيون األثر  ٣/٦٩٤زاد املعاد يف هدي خري العباد  - ١

٤٢٤-٤/٤٢٣  



 ٢٨٤ 

بـرأي أكثريـة    -لحـوا يف أحسـن األ -واإلسالميون الدميقراطيون إمنا حيكمون 
النواب ولو خالف الكتاب والسنة كتحليل الربا وإلغاء حد السرقة والزنـا والـردة   

  إخل...والقذف وشرب اخلمر والقصاص

ميارس «: من دستور موريتانيا) ٤٥(وحده ففي املادة فالتشريع من حق الربملان 
  .وكذلك مجيع الدساتري األخرى» الربملان السلطة التشريعية

  :الوجه الرابع
بل كان حيكم كما  Iمل يكن النجاشي ملزما بدستور وقوانني ختالف شرع اهللا 

  .رأينا مبا رآه حقا وترجح عنده باألدلة

ملزمون بالدستور وغريه من القـوانني، ففـي   أما اإلسالميون الدميقراطيون فهم 
تساهم األحزاب والتجمعـات السياسـية يف   «: من دستور موريتانيا) ١١(املادة رقم 

تكوين اإلدارة السياسية والتعبري عنها، وتتكـون األحـزاب والتجمعـات السياسـية     
ل ومتارس نشاطها حبرية شرط احترام املبادئ الدميقراطية، وشرط أن ال متس من خـال 

حيـدد  . غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية واحلوزة الترابية ووحدة األمـة واجلمهوريـة  
  .اهـ. »القانون شروط إنشاء وسري وحل األحزاب السياسية

  :الوجه اخلامس
إن الصورة يف قصـة النجاشـي حلـاكم كـان كـافرا مث      «: املقدسي قال أبو حممد

 rاالستسالم الكامل ألمـر الـنيب   أسلم حديثا وهو يف منصبه، فأظهر صدق إسالمه ب
ويبعـث معهـم إليـه يسـتأذنه بـاهلجرة إليـه،        )١(رجال من قومهبأن يرسل إليه ابنه و

ويظهر نصرته ونصرة دينه وأتباعه، بل ويظهر الرباءة مما يناقضه من معتقـده ومعتقـد   
 وحياول أن يطلب احلق ويتعلم الدين وأن يسدد ويقـارب إىل أن يلقـى  ... قومه وآبائه

                                     
  ٢٨/٦٢٠انظر جمموع الفتاوى  - ١



 ٢٨٥ 

هذه هي الصـورة  .. اهللا على هذه احلال وذلك قبل اكتمال التشريع وبلوغه إليه كامال
  ...احلقيقية الواردة يف األحاديث واآلثار الصحيحة الثابتة يف شأنه

أما الصورة املستدل هلا واملقيسة عليه فهي صورة خبيثة خمتلفة كل االختالف، إذ 
مـن  -م دون أن يتـربؤوا ممـا يناقضـه    هي صورة فئام من الناس ينتسـبون إىل اإلسـال  

بل ينتسبون إىل ذلك ويفتخـرون بـه وميدحونـه، فمـا      -طاغوت الدميقراطية وغريها
تربؤوا من الدميقراطية كما تربأ النجاشي من النصرانية، بل دعوا إليها ودخلوا فيهـا  

  .)١(»جاعلني من أنفسهم أربابا مشرعني

  :الوجه السادس
النجاشي دخـل اإلسـالم وهـو ملـك علـى أمـة       « :الطرسوسي وقال أبو بصري

نصرانية، فامللك بالنسبة له واقع مفروض عليه قبل أن يسلم، وبعد أن أسـلم، بينمـا   
املخالفون من الربملانيني دعاة حاكمية الشعب واجلماهري هم الذين يسعون إىل درجة 

ناصبت  االستشراف والتذلل ملا يتومهون أنه ملك ورياسة يف ظل حكومات طاغوتية
  .)٢(»اإلسالم واملسلمني احلرب والعداء

  :الوجه السابع
النجاشي دخل اإلسالم وهو ملك على دولة من النصـارى لـيس مـن السـهل     
محلها على اإلسالم، واإلسالم مينع إكراههم علـى ذلـك، ومعـروف أن النصـارى قـد      

مه أمـام  قتلوا من أعلن من قادم اإلسالم، وهذا مل مينع النجاشي مـن إعـالن إسـال   
ويف رواية ابـن  «: )٣(هذه غاية التضحية من أجل دينه، قال ابن حجر يف الفتحواملإل، 

إنـه أجـوز قـوال مـين، وإن     : إسحاق أن هرقل أرسل دحية إىل ضغاطر الرومي وقـال 
ضغاطر املذكور أظهر إسالمه وألقى ثيابه اليت كانت عليه ولبس ثيابا بيضـا وخـرج   

                                     
  .بتصرف ٣٠: انظر الدميقراطية دين ص - ١
 ١٦٣: ية، صانظر حكم الدميقراط - ٢
  ١/٢٧٢فتح الباري  - ٣



 ٢٨٦ 

: اإلسالم وشهد شهادة احلق فقاموا إليه فضربوه حىت قتلوه، قـال على الروم فدعا إىل 
قد قلت لك إنا خنافهم على أنفسنا، فضغاطر كان : فلما رجع دحية إىل هرقل قال له

  اهـ. »أعظم عندهم مين

وإذا كان النجاشي يضحي بنفسه وملكه ومن أجل إعالن إسالمه وإظهار احلق 
بكل شيء من أجـل احلصـول علـى مقعـد يف     فإن اإلسالميني الدميقراطيني يضحون 
  .!!جملس يعطي حق التشريع لغري اهللا

  :الوجه الثامن
إن بقاء النجاشي حاكما فيه مصـاحل كـثرية راجحـة، منـها تـوفري احلمايـة لـه        
وللمسلمني الذين هاجروا إليه، هذا باإلضافة لدعوتـه إىل اإلسـالم الـيت كـان مـن      

  ...)١( rنهم من هاجر إىل رسول اهللا مثرا دخول كثري منهم يف اإلسالم م

أما اإلسالميون الـدميقراطيون فهـم رغـم مـا يقـدمون مـن تنـازالت والتـزام         
بالدساتري والقوانني املخالفة لإلسالم فهم ال يستطيعون محاية أنفسـهم فضـال عـن    
محاية غريهم، واحلصانة الربملانية املزعومـة الـيت طاملـا افتخـروا ـا يكـذا الواقـع        

سوس، إذ نرى النواب إذا جتاوزوا اخلطوط احلمراء هلؤالء الطواغيـت سـرعان مـا    احمل
  .يزج م يف السجون ويرمجوم باحلجارة والشتائم

  :الوجه التاسع
لو سلمنا جدال بوجود تقصري من النجاشي يف تطبيق شرع اهللا فهو ال خيلو من 

ه أو شرع ولكن مل يسمع هو إما أن احلكم مل يبلغه ألنه مل يشرع قبل موت: أحد أمرين
  .rبه لبعد املسافة بينه وبني رسول اهللا 

                                     
  ٢٨/٦٢٠انظر جمموع الفتاوى  - ١



 ٢٨٧ 

وإما لعجزه عن محل األمة النصرانية على تنفيذ ذلك يف ذلك الوقت، والعجـز  
  .يرفع التكليف باتفاق أهل العلم

  :قال صاحب املراقي

ــروف  ــى املعـ ــع علـ ــم والوسـ   والعلـ
 

ــف    ــل ذي تكليـ ــم كـ ــرط يعـ   )١(شـ
 

يعين أن كل خطاب تكليف يشترط يف التكليف «: قال حممد األمني الشنقيطي
وأما اشتراط الوسع فقد دل عليه قوله : -إىل أن قال -به العلم والوسع مبعىن الطاقة

I :]لَا كَلِّفي ا اللَّهفْسا إِلَّا نهعس٢٨٦البقرة [ ]و [ أي طاقتها وقولهI :]قُوافَات 
ا اللَّهم متطَعت٢(اهـ. »]١٦التغابن [ ]اس(.  

فأين اإلسالميون الربملانيون من هذا، حيث نصبوا أنفسهم مشـرعني مـن دون   
اهللا، وهم يعلمون ذلك ويستطيعون االبتعاد عن هذه املنكرات كما فعل غريهم مـن  

  .أهل العلم

  : الوجه العاشر
اطل، بل لو كـان  إن قياس الدخول يف الدميقراطية على قصة النجاشي قياس ب

القياس كله حق لكان هذا منه عني الباطل ألنه فاسد االعتبـار ملعارضـته لنصـوص    
  .الكتاب والسنة املبطلة للدميقراطية

ق من القوادح املبطلـة للقيـاس   للفروق الكثرية اليت ذكرنا والفركما أنه باطل 
  :قال يف املراقي

ــدح   ــرع ق ــني األصــل والف ــرق ب   والف
ــرع و ــانع يف الفـ ــرىأو مـ ــع يـ   اجلمـ

 

  إبــداء خمــتص باالصــل قــد صــلح     
ــربا   ــاس كــ ــرق أنــ ــال فــ   )٣(إال فــ

 

                                     
  ١/١١١نشر البنود  - ١
 ١/٥١نثر الورود على مراقي السعود  - ٢
  ٤٥٠-٢/٤٤٨نشر البنود  - ٣



 ٢٨٨ 

  :الوجه احلادي عشر
غري -ومن أظهر الفروق بني قصة النجاشي ودخول اإلسالميني يف الدميقراطية 

  :-ما تقدم

أن احلاكم واملتصرف يف النظام زمن النجاشي هو النجاشـي نفسـه، أمـا    : أوال
  .عند النظام احلاكمهم فال يقدمون وال يؤخرون 

أما احملكومون اليوم يف الدول . غالبا يف نظام النجاشي نصارىاحملكومون : ثانيا
  .اإلسالمية فأغلبهم مسلمون

يف زمن النجاشـي احلـاكم مسـلم ال حيكـم إال بشـرع اهللا فالدولـة إذن       : ثالثا
دين الغرب -بدين اهللا مسلمة ذا االعتبار، أما احلكام اليوم فمرتدون قد استبدلوا 

  .الكافر وعطلوا الشريعة اإلسالمية

وإذا كان أهل الذمة يف مدائنهم ال ميازجهم غريهـم  «: قال ابن حزم األندلسي
إلمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرا وال مسيئا بل هو مسلم فال يسمى الساكن فيهم 

واحلـاكم   حمسن ودارهم دار إسالم ال دار شرك ألن الدار إمنا تنسب للغالـب عليهـا  
  .فيها واملالك هلا

غلب على دار من دور اإلسالم وأقر املسلمني ا علـى   )١(ولو أن كافرا جماهدا
حاهلم إال أنه هو املالك هلا، املنفرد بنفسه يف ضبطها وهو معلن بـدين غـري اإلسـالم    

  .)٢(اهـ. »لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم ملا ذكرنا

                                     
  "مهاجرا:" لعل الصواب - ١
  .حتقيق البنداري ط املكتبة التجارية مصطفى الباز ١٣/١٢٦احمللى باآلثار البن حزم  - ٢



 ٢٨٩ 

  :وجه الثاين عشرال
يف دار  rوكذلك الكفار من بلغته دعـوة الـنيب   «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

الكفر وعلم أنه رسول اهللا فآمن به وآمن مبا أنزل عليه واتقى اهللا مـا اسـتطاع كمـا    
فعل النجاشي وغريه ومل ميكنه اهلجرة إىل دار اإلسالم وال التزام مجيع شرائع اإلسـالم  

وباجلملة ال خالف بـني املسـلمني أن مـن    : ـ  إىل أن قال ـ..أهل اجلنة فهذا مؤمن من
كان يف دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن اهلجرة ال حيسب عليـه مـن الشـرائع مـا     
يعجز عنها بل الوجوب حبسب اإلمكان وكذلك ما مل يعلم حكمـه فلـو مل يعلـم أن    

القضـاء يف أظهـر قـويل العلمـاء،     الصالة واجبة عليه وبقي مدة مل يصل مل جيب عليه 
وهذا مذهب أيب حنيفة وأهل الظاهر، وهو أحد الوجهني يف مـذهب أمحـد وكـذلك    
سائر الواجبات من صوم شهر رمضان وأداء الزكاة وغري ذلـك ولـو مل يعلـم حتـرمي     

  .)١(اهـ. »اخلمر فشرا مل حيد باتفاق املسلمني، وإمنا اختلفوا يف قضاء الصالة

  :عشر الوجه الثالث
النجاشي كان ملكا وحاكما أعلى يف دولته حيث ال توجد سلطة ملخلوق عليه، 

إرجاع املهاجرين إىل قومهم رفض ك أنه ملا طلب منه بطارقته كلهم والدليل على ذل
  .ذلك رفضا باتا، كما امتنع من إرسال املال الذي كان يدفعه مللك الروم

فقالـت  «: وفيـه   عنـها رضـي اهللا  ففي سرية ابن هشام مـن حـديث أم سـلمة   
صدقا أيها امللك قومهم أعلـى ـم عينـا وأعلـم مبـا عـابوا علـيهم        : بطارقته حوله

ال : فغضب النجاشي مث قـال : فأسلمهم إليهما فلريدامها إىل بالدهم وقومهم، قالت
ها اهللا إذن ال نسلمهم إليهما وال يكاد قوم جاورين ونزلـوا بـالدي واختـاروين علـى     

هم فأسأهلم عما يقـول هـذان يف أمـرهم فـإن كـانوا كمـا يقولـون        سواي حىت أدعو
أسلمتهم إليهمـا ورددـم إىل قـومهم وإن كـانوا علـى غـري ذلـك منعتـهم منـهما          

                                     
  ٢٢٥-١٩/٢١٥وجمموع الفتاوى  ١٢٣-٥/١١٠منهاج السنة النبوية  - ١



 ٢٩٠ 

 -مث ذكرت أنه أرسـل إىل املهـاجرين ومسـع منـهم    -وأحسنت جوارهم ما جاوروين 
عدا عيسى  واهللا ما: فضرب النجاشي بيده إىل األرض فأخذ منها عودا مث قال: قالت

: فتناخرت بطارقته حوله حني قال ما قال، فقـال : ابن مرمي ما قلت هذا العود، قالت
مـن سـبكم غـرم، مث     -والشيوم اآلمنون-وإن خنرمت واهللا، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي 

من سبكم غرم، مـا أحـب أن يل دبـرا مـن ذهـب وأين      : من سبكم غرم، مث قال: قال
  .)١(»آذيت رجال منكم

بلسـان  (فـأنتم سـيوم والـدبر    : ن هشام ويقال دبرا مـن ذهـب، ويقـال   قال اب
  .احلبل) احلبشة

ــة،     ــون يف اــالس النيابي ــورون مغلوب ــدميقراطيون فمقه ــالميون ال ــا اإلس أم
مضطهدون ال رأي هلم وال تأثري يـذكر، فكيـف يقـاس اإلسـالميون احملكومـون مـن       

  .عدوهم على النجاشي احلاكم على قومه

ــىن اخلضــ   ــا مع ــدري فم ــت ت   اب وأن
  

  بـــأن العيـــب مـــن حتـــت اخلضـــاب  
  

   

                                     
بسند حسن، وانظـر السـرية الصـحيحة     ٢٨٩٣-١/٢٨٩وسرية ابن هشام  ٢١٧-٢١٣السري واملغازي البن إسحاق  - ١

  .١/١٧٤ألكرم ضياء العمري 



 ٢٩١ 

  الوقفة الثانية عشرة
  البرلمان منبر علني للدعوة

يقول اإلسالميون الدميقراطيون إننا من خالل مشاركتنا االنتخابية حنصل علـى  
منرب علين للدعوة له حصانة مكفولة دستوريا، وإننا من على هذا املنرب نستطيع قـول  

مدوية نرمي ا يف وجه الطاغوت دون أن ميسنا منـه ضـرر أو يقـع    كلمة احلق عالية 
  .علينا منه حيف أو ظلم

  :هواجلواب عنه من أكثر من عشرة أوج

  :الوجه األول
تسمونه دعوة وأمرا باملعروف ويا عن املنكر يف الربملان هو أكـرب هديـة   إن ما 

صدق دميقراطيتـها، ففـي   تقدموا إىل السلطات احلاكمة، لتثبت شفافية انتخاباا و
النظام الدميقراطي لكم أن تعارضوا قبل التصويت، أما بعد التصويت على القـرار  

تطـرح الدولـة   فمـثال  فالكل ملزم به من املعارضة واألغلبية احلاكمة على حد سوى، 
مشروع قانون يبيح الربا تقول األغلبية املوالية للسلطة نعم تقولون أنـتم ال، حتسـب   

تسـعون كلكـم    .نعم، صار هذا قانونا ملزما لكـم مجيعـا  : ألغلبية قالتاألصوات، ا
  .لتطبيقه وال يسمح ألحد يف االعتراض عليه

  .ن وجودكم يف الربملان يعترب أهم األمور اليت ترسي دعائم هذا النظامذإ

  :الوجه الثاين
مي الربملانهذا من باب تغيري اسم احلرام حتايال عليه، من أجل حتليله حيث س 

منرب الدعوة، وإمنا هو جملس الشرك وجملس التشريع مـن دون اهللا، واألمسـاء ال تغـري    
شيئا أبدا، واختراع األمساء لطمس حقيقة املسمى إمنا هو اتبـاع لسـنة إبلـيس الـذي     

] طه[ ] )١٢٠( يبلَى لَا وملْك الْخلْد شجرة علَى أَدلُّك هلْ[: قال آلدم عليه السالم
  .فسماها إبليس بشجرة اخللد وهي شجرة احلسرة والندامة



 ٢٩٢ 

إن باب احليل مدارها على تسمية الشـيء بغـري امسـه وعلـى     «: قال ابن القيم
وإمنـا أيت هـؤالء مـن حيـث اسـتحلوا       -إىل أن قـال -تغيري صورته مع بقاء احلقيقة 

إىل أن -احملرمات مبا ظنوه من انتفاء االسم ومل يلتفتوا إىل وجود املعىن احملـرم وثبوتـه   
يشرب ناس من أميت اخلمر يسـموا  r :عنه  )٥٦٥٨(منها ما رواه النسائي -قال

  .)١(اهـ. »وإسناده صحيح بغري امسها

  :الوجه الثالث
رض بذلون الغايل والنفيس من أجل احلصول عليـه قـد عـ   إن هذا املنرب الذي ت

  .وية مشروعةفرفضه، ألن هذا ليس وسيلة دعr على رسول اهللا 

: وحدثين يزيد بن زياد عن حممـد بـن كعـب القرظـي قـال     : قال ابن إسحاق
حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو جالس يف نادي قـريش، ورسـول   

يا معشر قريش أال أقوم إىل حممد فأكلمـه وأعـرض   : د وحدهجالس يف املسج rاهللا 
عليه أمورا لعله يقبل بعضها، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا، وذلك حـني أسـلم محـزة    

t  ورأوا أصحاب رسول اهللاr بلى يا أبا الوليد قم إليـه  : يزيدون ويكثرون، فقالوا
ن أخي إنك منا حيث قد يا اب: فكلمه، فقام إليه عتبة حىت جلس إىل رسول اهللا فقال

علمت من السطة يف العشرية واملكان يف النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظـيم  
فرقت به مجاعتهم وسفهت به أحالمهم، وعبت به آهلتهم ودينـهم، وكفـرت بـه مـن     
: مضى من آبائهم فامسع مين أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها، قال

يا ابـن أخـي إن كنـت تريـد مبـا      : قل يا أبا الوليد أمسع، قال: rفقال له رسول اهللا 
وإن كنـت تريـد   جئتنا من األمر ماال مجعنا لك من أموالنا حىت تكـون أكثرنـا مـاال،    

وإن كنـت تريـد بـه ملكـا ملكنـاك      . شرفا سودناك علينا حىت ال نقطع أمرا دونـك 
سك طلبنا لك الطب وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال تستطيع رده عن نفعلينا

                                     
 ١/٣٨٦إغاثة اللهفان  - ١



 ٢٩٣ 

وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه، فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى منه، 
  .)١(رفض كل ذلك وتال عليه فاحتة سورة فصلت rلكن رسول اهلدى وإمام الدعاة ـ 

السيادة ألم إمنا يعطوـا لـه مقابـل تـرك      rفإن قالوا إمنا رفض رسول اهللا 
ما هو أشد مـن  عليكم الدعوة، قلنا وأنتم كذلك إذا دخلتم يف الدميقراطية يشترطون 

ذلك وهو اإلميان بالدستور والقوانني الكفرية املخالفة لإلسالم واليت حتل احملرمـات  
  .وحترم احلالل

بنـاء األسـس   برم وإمنـا يبـدأ   إن صرح الدعوة كأي بناء ال يبدأ فيه من أعلى اهل
  .والدعائم اليت سيقوم عليها صرح الدولة اإلسالمية

  :الوجه الرابع
إن النظام احلاكم مع وضعه حصانة معينة للنائب يف الس، وهذه احلصانة ال «

بد منها ليكون الوجه الدميقراطي مقبوال، فإنه يستخدم وسائل كثرية حيجم ـا هـذه   
  :احلصانة

  .د النائب بالتضييق على أقاربه أو أعضاء حزبهمنها دي -

 .إسقاط اقتراحاته يف السومنها  -

ومنها وضع العراقيل إزاء اخلدمات اليت تقدم من خالله ألبناء منطقتـه، فـال    -
ينفذ منها شيء فيبدو ضعيفا أمام ناخبيـه غـري مسـتحق لثقتـهم فـال يعـاد انتخابـه        

  .مستقبال

ملواقف معينـة مشـينة حبـق شخصـه فتسـجل عليـه       ومنها حماولة استدراجه  -
  .ويلتقط له فيها الصور

  .)١(...سديا، منها، منهاس له من يلقي يف روعه أنه سيصفي جومنها أن يد -

                                     
  ١/١٤٣سرية ابن هشام  - ١



 ٢٩٤ 

  :الوجه اخلامس
والطاغوت أمامه خيارات كثرية خيتار منها لكل نائب إسالمي جريء وشجاع «

ن النواب اإلسالميني يف اـالس  وكم وقع عدد م... ما يناسب حاله ويوقفه عند حده
النيابية املختلفة ضحية هذا املخطط لذلك كله ترى النائب اإلسالمي وهو يتحـدث  
يف الس واقعا حتت ضغط هذا اهلاجس الداخلي اخلفي، فتراه متأنيا جدا يف اختيار 
ألفاظه وتراكيب مجله حريصا كل احلرص على أن ال حتتمل أكثر مـن معناهـا الـذي    

  .ألجله سيقت

ل بعضا من النـواب  بل هذا اهلاجس اخلفي والشعور املتغلغل يف األعماق حو
فتـراهم يسـارعون يف مـدح    !!! اإلسالميني إىل أن يكونـوا ملكـيني أكثـر مـن امللـك     

الرئيس أو الزعيم ويعرضون عن كل ما يزعجه أو يغضبه وهم يفعلون ذلـك رغـم   
سالم واملسـلمني وخاصـة الـدعاة منـهم     أن هذا الرئيس أو الزعيم من ألد أعداء اإل

  .)٢(»ورغم أنه قد حنا شريعة اهللا تعاىل عن احلكم وأنه نشر الرذيلة وبسط الفساد

  :الوجه السادس
لقد شارك اإلسالميون يف عدد كبري من االس النيابية منـذ أكثـر مـن سـتني     

لصاحل الـدعوة   سنة يف كثري من البلدان اإلسالمية لنا احلق يف أن نتساءل عما حققوه
  :اإلسالمية ونشرها فوق ذاك املنرب املزعوم فنقول

هل جنح اإلسالميون يف جعل الشريعة اإلسالمية هي اليت يتحاكم إليها دون  -
  سواها؟

بل هل جنحوا يف مترير قانون حيقق جزئية من أحكام اإلسالم كتحرمي الربـا   -
  وفرض احلجاب مثال؟

                                                                                                       
  .٢٦٠-١/٢٥٩ اإلسالميون وسراب الدميقراطية - ١
  .١/٢٦٠انظر اإلسالميون والسراب  - ٢



 ٢٩٥ 

م يف الـبالد اإلسـالمية الدميقراطيـة علـى     وهل جنحوا يف محل أي نظام حـاك  -
  تنفيذ حد من احلدود الشرعية؟

وهل جنـح اإلسـالميون يف تغـيري منـاهج وبـرامج وسـائل اإلعـالم املرئيـة          -
  واملسموعة واملقروءة؟

  وهل جنح اإلسالميون يف جعل املساجد منابر للدعوة هلا حصانتها الشرعية؟ -

  الربوية عن ممارسة أنشطتها الربوية؟ وهل جنح اإلسالميون يف منع البنوك -

  وهل جنح اإلسالميون يف تغيري مناهج التربية والتعليم لتكون إسالمية؟ -

وهل جنح اإلسالميون يف توفري محاية للدعاة وإجياد جماالت يبثون من خالهلـا   -
  دعوم يف قنوات الدولة من وزارات وإدارات وقوات مسلحة وشرطة وغريها؟

  يف أسلمة القضاء؟وهل جنحوا  -

وهل جنحوا يف إيقاف مواالة هـذه األنظمـة الطاغوتيـة الدميقراطيـة ألعـداء       -
  اإلسالم؟

وهل جنحوا يف حتويل أي نظام من األنظمة اليت شاركوا يف جمالسها إىل نظام  -
يرفع راية اجلهاد يف سبيل اهللا ليحرر املسجد األقصى من بـراثني اليهـود أو أي بلـد    

  .قع حتت االحتاللإسالمي آخر و

ا ما معـىن أن  إذً ن يف كل ذلك ومل حيققوا منه شيئالقد فشل اإلسالميون السيو
  .)١(!يكون كرسي الس منربا للدعوة ؟

  لكـــاملرجتي ظـــل الغمامـــة كلمـــا   
  

  تبـــوأ منـــها للمقيـــل اضـــمحلت     
  

                                     
  .بتصرف ٢٦٢-١/٢٦١اإلسالميون والسراب  - ١



 ٢٩٦ 

  :الوجه السابع
من خالهلا يعلـن  إن أول ما يعطى منرب الدعوة قوته ومتيزه هو استقالليته واليت 

فأين من ذلك االس النيابيـة  . العقيدة اإلسالمية بوضوح ال مداهنة فيها وال مواربة
  دمية بني أصابعه يقلبها كيف يشاءو.»اليت هي ألعوبة يف يد النظام احلاكم

مث هي مقيدة بالدستور والقوانني التابعة له اليت يقسمون على االلتـزام ـا    -
  .اإلسالمية مع خمالفتها للشريعة

  :الوجه الثامن
  وردية وأضغاث أحالم يكذا الواقع فكم من اإلسالميني  إن هذه جمرد أماين

أو دعوا السجون ووقع عليهم التعذيب والتشريد ونزل بأهلهم احليف واجلور 
وأنا حني أخط هذه احلروف فإين أقبع يف السجن منذ -مع وجود النواب اإلسالميني 

لقد وقع كثري من ذلك يف مصـر و اجلزائـر وموريتانيـا     -دون حماكمة أكثر من سنتني
ــيمن  ــت والســودان وال ــرب واألردن والكوي ــواب  .. واملغ ــهم الن ــا أغــىن عن إخل فم

  .اإلسالميون

بــل أحيانــا يعتقــل النــواب أنفســهم ألتفــه األســباب ويتعرضــون للســجن 
  .والتعذيب

  :الوجه التاسع
الس النيايب وال قيمة عنـده   يفالذين  إن الطاغوت ال خيشى من اإلسالميني«
اجام وصراخهم فليحتجوا كيفما شاؤوا وليصرخوا ملء أفواههم، فلن يغري جالحت

ــه بــل إن الطــاغوت ليفــرح ــذه     ــق باطل ــه حنــو حتقي ذلــك مــن تســارع خطوات
االحتجاجات، وذلك الصراخ ألنه يتخذه وسيلة يلمع ا وجهه أمام شعبه يقول هلـم  

امسعوا هذه هي املعارضة اليت تقول يف الس ما تشاء !! ميقراطية احلقيقة هذه هي الد
  !!فافرح يا شعيب مبا تنعم به من دميقراطية حقة



 ٢٩٧ 

نعم يفرح الطاغوت بكل ذلك طاملا لن يؤثر هذا املشهد املصطنع على خططه 
يف وبراجمه وطاملا لن يؤدي إىل اختراق اخلطوط احلمراء للحكـام فليقـل اإلسـالميون    

  .)١(»!!الس ما يشاؤون وليفعل الطاغوت ما يشاء

  :الوجه العاشر
وخالصة القول أن هذه مصلحة ومهية خيالية ال حقيقة هلا يف عامل الواقع وهـي  
تربير ينقصه الذكاء والفطنة، وإن التلبيس الذي ينشأ بسببها هو أكثر فتكـا بـالفكر   

ا فهـي مصـلحة مـدعاة يزيهـ    ويت باألجسـاد  اإلسالمي الصحيح من الفتـك الطـاغ  
  .)٢(»الشيطان لإلسالميني ليوقعهم يف شرك الطاغوت وحبائله

  :الوجه احلادي عشر
إن الدميقراطية ليست منربا للدعوة بل علـى العكـس مـن ذلـك تشـغل عـن       
الدعوة فكم من داعية كان يهز املنابر وحيرك املشاعر ويفيد املسلمني ويعلمهم ويقنع 

يبني هلم بإعجاز علمي يف الكتاب والسنة، لكنه ما إن دخل يف الكفار وامللحدين مبا 
  .الدميقراطية حىت انطفأت شعلته وتوقفت دعوته

بل إن كثريين فتنوا بتلك املناصب فطغوا وتنكروا حلركـام اإلسـالمية الـيت    
  ! .......اإلمامة واخلطابة  وآخرين تركوا.....  !!.أوصلتهم إىل ذلك املنصب

  ...... !!الصهاينة بل ونسق معهم ومع اآلمريكانومنهم من صافح 

ــل   ــبح ليـ ــذا الصـ ــت هـ ــبين قلـ   وهـ
 

  أيعمــــى العــــاملون عــــن الضــــياء 
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 ٢٩٨ 

  وقفة الثالثة عشرةال
  ة ووسيلةالديمقراطية آل
إن الدميقراطيــة آلــة ووســيلة ميكــن : يقــول بعــض اإلســالميني الــدميقراطيني

  .االستفادة منها

نقول لسنا من هواة اسـترياد املصـطلحات األجنبيـة،    «: قال الشيخ القرضاوي
وعندنا يف ديننا وشريعتنا وتراثنا ما يغنينا، ولكننا تعلمنا من ديننا أن احلكمة ضـالة  

الفـرس يف   مكائـد مـن   rاملؤمن أىن وجدها فهو أحق الناس ا، وقد استفاد النيب 
ما كانت العرب تصنع هذا، فقـد كـان   : شأن احلرب، فلما رأت قريش اخلندق قالوا

خيطب على جذع خنلـة،   rذلك من تدابري الفرس ووسائلهم يف احلرب، وكان النيب 
مث اقترح عليه بعض الصحابة أن يصنعوا له منربا، وكانوا قد رأوا يف بالد الروم مثل 

ومي وصنع له منـربا، مث إن الصـحابة اقتبسـوا أشـياء مـن      هذه املنابر، فجيء بنجار ر
البلدان األخرى مثل تدوين الدواوين، فاالقتباس من الغري لـيس ممنوعـا بشـرط أن    

  اهـ. )١(»نضفي عليه من روحنا وقيمنا ومبادئنا ما يدخله يف املنظومة اإلسالمية

  .امن جوار أيب طالب واملطعم وغريمه rلقد استفاد النيب : وقالوا

  :مثانية وجوهوالرد عليه من 

  :الوجه األول
هي مسـائل ماديـة وال حـرج علـى      rأن هذه األمور اليت استفادها رسول اهللا 

املسلم فيما أنتجه الكفار يف النواحي املادية اليت ال تتعارض مع ديننا اإلسالمي، أمـا  
 وهـذا  الدميقراطية فهي إعطاء حق التشريع واحلكم للشعب ورفض حكم اهللا تعاىل

  .ال جيوز حبال من األحوال
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 ٢٩٩ 

  : الشنقيطي قال الشيخ حممد األمني

فاتضح من هذا الدليل أن املوقف الطبيعي لإلسالم واملسلمني مـن احلضـارة   «
 انتجتـه  الغربية هو أن جيتهدوا يف حتصيل ما أنتجته من النواحي املادية، وحيـذروا ممـا  

الـدنيا واآلخـرة، واملؤسـف أن     من التمرد على خالق الكون جل وعال، فتصلح هلـم 
أغلبهم يعكسون القضية فيأخذون منها االحنطـاط اخللقـي واالنسـالخ مـن الـدين      
والتباعد من طاعة خالق الكون، وال حيصلون على نتيجة مما فيها مـن النفـع املـادي    

  .)١(اهـ. فخسروا الدنيا واآلخرة، ذلك هو اخلسران املبني

  : الوجه الثاين
استفاده هو وخلفاؤه من دول الكفـر هـو مـن النظـام اإلداري      rما ذكروا أنه 

  . وهذا ال حرج يف اقتباسه من الغري

أما الدميقراطية فهي النظام التشـريعي املخـالف لتشـريع خـالق السـماوات      
  .واألرض، ألن احلكم يف اإلسالم هللا واحلكم يف الدميقراطية للشعب

إداري وشـرعي، أمـا   : النظـام قسـمان  «: الشـنقيطي قال الشيخ حممـد األمـني   
اإلداري الذي يراد به ضبط األمور وإتقاا على وجه غـري خمـالف للشـرع فهـذا ال     

من ذلك أشياء  tمانع منه وال خمالف فيه من الصحابة فمن بعدهم وقد عمل عمر 
ككتبه أمساء اجلند يف ديوان ألجـل الضـبط، ومعرفـة     rكثرية ما كانت يف زمن النيب 

مل يفعـل ذلـك ومل يعلـم بتخلـف كعـب بـن        rمع أن النيب .. غاب ومن حضرمن 
دار  -tأعـين عمـر   -مالك عن غزوة تبوك إال بعـد أن وصـل تبـوك، وكاشـترائه     

مل يتخذ سجنا هـو وال   rصفوان ابن أمية وجعله إياها سجنا يف مكة املكرمة مع أنه 
من األمور اإلداريـة الـيت تفعـل إلتقـان األمـور ممـا ال خيـالف        -أبو بكر فمثل هذا 

ال بأس به كتنظيم شـؤون املـوظفني وتنظـيم إدارة األعمـال علـى وجـه ال        -الشرع
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 ٣٠٠ 

خيالف الشرع فهذا النوع من األنظمة الوضعية ال بـأس بـه وال خيـرج عـن قواعـد      
  .)١(حل العامةالشرع من مراعاة املصا

أما النظام التشريعي املخالف لتشريع خـالق السـماوات واألرض فتحكيمـه    
كفر خبالق السماوات واألرض، كدعوى أن تفضيل الـذكر علـى األنثـى يف املـرياث     
ليس بإنصاف، وأما يلزم استواؤمها يف املرياث وكدعوى أن تعدد الزوجـات ظلـم   

قطع وحنومها أعمال وحشية ال يسوغ فعلها وأن الطالق ظلم للمرأة، وأن الرجم وال
  .باإلنسان وحنو ذلك

فتحكيم هذا النوع من النظام يف أنفس اتمع وأمواهلم وأعراضهم وأنسـام  
وعقوهلم وأديام كفر خبالق السماوات واألرض ومتـرد علـى نظـام السـماء الـذي      

ن أن يكون معه وضعه من خلق اخلالئق كلها، وهو أعلم مبصاحلها سبحانه وتعاىل ع
 ]اللَّـه  بِـه  يـأْذَنْ  لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا شركَاُء لَهم أَم[مشرع آخر علوا كبريا 

  اهـ. »]..٢١الشورى [

  :الوجه الثالث
دخوله يف جوار عمه وغريه  سببدينه بكان ال يتنازل عن شيء من  rأن النيب 

كما كانت استفادته من األمور املادية اليت ذكروا ال تستلزم أي تنازل عـن صـغري أو   
  .كبري من الدين

إن ابن أخيك هذا قـد  : جاءت قريش إىل أيب طالب فقالوا: قال t عن عقيلف
لقـت  فانط rيا عقيل انطلق فائتين مبحمد : آذانا يف نادينا ومسجدنا فاه عنا فقال

الفـيء   يطلـب  فجاء به يف الظهرية يف شدة احلر فجعل )٢(إليه فاستخرجته من كبسي
إن بين عمي هـؤالء قـد   : ميشي فيه من شدة احلر الرحض، فلما أتاهم قال أبو طالب

                                     
 ٦٧-٤/٦٦أضواء البيان  - ١
بيـت مـن طـني، ويف اللسـان     .. وقـال الكـبس   ٥١٢: والقـاموس ص  ٤/١٤٣النهايـة   انظر. أي بيت صغري) كبسي( - ٢

  .والكبس البيت الصغري: ٦/١٦٠



 ٣٠١ 

 rزعموا أنك تؤذيهم يف ناديهم ومسجدهم، فانتـه عـن أذاهـم، فحلـق رسـول اهللا      
فمـا أنـا بأقـدر    : نعم، قال: قالوا شمس؟أتدرون هذه ال: ببصره إىل السماء فقال

واهللا ما كـذبنا  : فقال أبو طالب على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة
  .)١(ابن أخي فارجعوا

أما يف النظام الدميقراطي فال يسمح لكـم باملشـاركة حـىت تعترفـوا بالدسـتور      
تتنازلوا عن تعطيل احلـدود   وغريه من القوانني املخالفة لشرع اهللا وتلتزموا ا، كما

  إخل... يف كل الربملانات اليت تشاركون فيها، وعن حترمي الربا، وعن فرض احلجاب

  :الوجه الرابع
أن الدميقراطية قد وجدت يف أثينا يف أواخر القرن السابع قبل امليالد علـى يـد   

ومنذ ذلك الزمن وهي تطبق يف بعض البلدان، ) ق م ٥٥٩-٦٣٨(زعيمهم صولون 
  ).دار الندوة(ىت أن قريشا كان هلم برملان يتناسب مع بداوم ح

اذهبـوا إىل  : على أحوال الدول والشعوب حىت قال ألصـحابه  rومع اطالعه 
  .)٢(احلبشة فإن فيها ملكا ال يظلم عنده أحد

لقد مهمت أن أى عن الغيلة حىت ذكـرت أن  : قال rويف صحيح مسلم أنه 
  .)٣(فال يضر أوالدهمالروم وفارس يصنعون ذلك 

  .عنهم املنرب واخلندق وحنو ذلك rوأخذ 

، rومل يأخذ بالدميقراطية ألا مصادمة للدين اإلسالمي، أفال يسعنا ما وسـعه  
 )٦٤( نِسـيا  ربك كَانَ وما[على ذلك  Iفلو كان من األفضل األخذ ا لنبهه اهللا 

  ].مرمي[ ]

                                     
  .١/١٤٧وصححه األلباين يف الصحيحة  ٣/٥٧٧واملستدرك  ١٥٥: السري واملغازي البن إسحاق ص - ١
  ٧/١٨٧وسنده حسن انظر فتح الباري  ١/٣٣٤وسرية ابن هشام  ١٩٤: سرية ابن إسحاق ص - ٢
  .عن جذامة بنت وهب األسدية) ١٤٤٢(صحيح مسلم  - ٣



 ٣٠٢ 

  :الوجه اخلامس
  :)١(آلة ووسيلة ال جييزها ذلك إال بشرطنيكون الدميقراطية 

أن تكون مباحة شرعا، وهي خبالف ذلـك، فهـي مـن أعظـم أنـواع الكفـر        -أ
سلطة الشعب  والردة، ألا تعطي حق اهللا يف التشريع للبشر، إذ الدميقراطية إمنا هي

  .، وقد ذكرنا هلا ستة مناطات مكفرة يف الباب األول"تأليه الشعب"أو قل 

تحقق الغرض املطلوب منها يقينا أو ظنا غالبا، وهي ال حتقـق شـيئا   أن ي -ب
وخمالفتـه   Iلإلسالم واملسلمني، بل هي وبال عليهم، حيث تبيح انتـهاك شـرع اهللا   

  .وتعطيل أحكامه

وإذا جنح اإلسالميون بنسبة كبرية فإن اجليش ينقلب على كل ذلك كما وقـع يف  
  .اجلزائر وتركيا ومصر وغري ذلك

  :السادسالوجه 
ــه، ألن    ــه روح اإلســالم وقيم ــدميقراطي ال ميكــن أن نضــفي علي إن النظــام ال

 Iالدميقراطية نقيض اإلسالم، واجلمع بني النقيضني مستحيل، فاإلسـالم حكـم اهللا   
 دعوا إِذَا الْمؤمنِني قَولَ كَانَ إِنما[: Iملخلوقاته، فليس هلم إال القبول واالنقياد، قال 

، وأمـا  ]٥١النـور  [ ]وأَطَعنـا  سـمعنا  يقُولُـوا  أَنْ بيـنهم  لـيحكُم  ورسـوله  هاللَّ إِلَى
الدميقراطية فهي ثورة على كل األديان من أجل إعطاء حق التشريع واحلكم للشعب 

  .يف الظاهر، وللمإل املستكرب يف احلقيقة، فالدميقراطية هي حكم الطاغوت

ومرة أخرى جند أن منازعة اهللا احلكم خترج املنـازع مـن ديـن    «: قال سيد قطب
اهللا حكما معلوما من الدين بالضرورة، ألا خترجه من عبادة اهللا وحـده، وهـذا هـو    
الشرك الذي خيرج أصحابه من دين اهللا قطعا، وكذلك الذين يقـرون املنـازع علـى    

                                     
  ٣٤٨-٣/٣٤٦انظر إعالم املوقعني  - ١



 ٣٠٣ 

... كـرة الغتصـابه سـلطان اهللا خبصائصـه    ادعائه ويدينون له بالطاعة وقلوم غري من
وإن الطـاغوت ال يقـوم إال يف غيبـة الـدين      -إىل قولـه -فكلهم سواء يف ميزان اهللا 

القيم والعقيدة اخلالصة عن قلوب الناس، فما ميكن أن يقوم وقـد اسـتقر يف اعتقـاد    
للحكـم  الناس فعال أن احلكم هللا وحده، ألن العبادة ال تكون إال هللا وحده، واخلضوع 

  .)١(عبادة بل هي أصال مدلول العبادة

  :الوجه السابع
إنه ال جيوز لنا حبال من األحوال أخذ النظم واملبادئ عن الكفـار، وإمنـا الـذي    

 rئل املاديـة، كمـا فعـل رسـول اهللا     جيوز أخذه عنهم هي األمـور التنظيميـة واملسـا   
  .وخلفاؤه الراشدون

ذلـك أـا حـني أخـذت تلـك      وأهـم مـن   «: قال املفكر الكبري حممـد قطـب  
التنظيمات واألشكال املادية مل تأخذ معها قط املبادئ والنظم اليت كانت الصقة ـا  
عند الذين أخـذت عنـهم، فقـد كانـت تلـك املبـادئ والـنظم قائمـة علـى عقائـد           
وتصورات جاهلية ال تصلح للمسلمني البتة، وليس املسـلمون يف حاجـة إليهـا، ألن    

ا، بل هم مأمورون أمرا أن ال يتخـذوا شـيئا منـها وإال فهـي ردة     دينهم يف الغناء عنه
  .جاهلية ال تستقيم مع اإلسالم

ــي متصــلة بالتشــريع،    ــة فه ــنظم السياســية واالقتصــادية واالجتماعي ــا ال أم
 لَـم  ومنI :]واملسلمون منهيون يا جازما عن أخذ التشريع من عند غري اهللا، قال 

كُمحا يلَ بِمزال أَنلَّه كفَأُولَئ مونَ هراملائـدة [ ] )٤٤( الْكَاف[  وقـال ،I :]أَم  ـملَه 
 وأَن[: I، وقـال  ]٢١الشـورى  [ ]اللَّه بِه يأْذَنْ لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا شركَاُء
كُماح مهنيا بلَ بِمزأَن لَا اللَّهو بِعتت ماَءهوأَه مهذَراحأَنْ و  ـوكنفْتي  ـنـضِ  ععـا  بم 
  ].٤٩املائدة [ ]إِلَيك اللَّه أَنزلَ

                                     
 ٤/١٩٩١الظالل  - ١



 ٣٠٤ 

أما املبادئ فهي إما موافقة ملا جاء من عنـد اهللا، فاملسـلم يتلقاهـا مـن املصـدر      
الرباين وحده ال من أي مصدر سواه، وإما خمالفة ملا جاء من عند اهللا فاألخـذ ـا إذن   

ان، وهكذا ال يأخذ املسلم من البضاعة احلضـارية إال مـا يكـون    كفر وفسوق وعصي
حمتاجا إليه من األمور التنظيمية أو األشكال املاديـة الـيت ال تعـرض بـذاا منـهجا      

  .للتصور، وال منهجا للسلوك خيالف عقيدة املسلم ومنهجه الرباين للحياة

فهي الدين .. واملبادئ وأما القيم.. أما النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية
  .)١(اهـ. »الذي يتلقاه املسلم من ربه وال يتلقاه من مصدر سواه

  :الوجه الثامن
-إذا كان الذين ال يؤمنون ذا احلـق عميـا   «: يقول املفكر الكبري سيد قطب

ويؤمن بأن هـذا   rفإنه ال ينبغي ملسلم يزعم أنه يؤمن برسول اهللا  -Iبشهادة اهللا 
ال ينبغي ملسلم يزعم هذا الـزعم أن يتلقـى يف شـأن مـن     .. ند اهللالقرآن وحي من ع

وخباصة إذا كان هذا الشأن متعلقا بالنظام الذي حيكم حيـاة  ! شؤون احلياة عن أعمى
اإلنسان، أو بالقيم واملوازين اليت تقوم عليها حياته، أو بالعادات والسلوك والتقاليد 

ا من نتاج الفكـر غـري اإلسـالمي جبملتـه     واآلداب اليت تسود جمتمعه، وهذا هو موقفن
: بقولـه  rفيما عدا العلوم املادية البحتة وتطبيقاا العمليـة ممـا قصـده رسـول اهللا     

أنتم أعلم بشؤون دنياكم.  

فال ينبغي قط ملسلم يعرف هدى اهللا، ويعرف هذا احلق الذي جاء به رسول اهللا 
مل يستجب هلـذا اهلـدى، وال يعلـم    أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان 

أنه احلق، فهو أعمى بشهادة اهللا سبحانه، ولن يـرد شـهادة اهللا مسـلم مث يـزعم بعـد      
  !ذلك أنه مسلم

                                     
  ٣٢٥-٣٢٤: واقعنا املعاصر ص - ١



 ٣٠٥ 

إنه ال بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ اجلد، وأن نأخـذ تقريراتـه هـذه مأخـذ     
يكـن هـو رد   اجلزم، وكل متييع يف مثل هذه القضية هو متييـع يف العقيـدة ذاـا إن مل    

  .شهادة اهللا سبحانه وهو الكفر البواح يف هذه الصورة

وأعجب العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمون أم مسـلمون مث يأخـذون   
إم عمي، مث يظلـون   Iمنهج احلياة البشرية عن فالن وفالن من الذين يقول عنهم 

  !يزعمون بعد ذلك أم مسلمون

، وجزم ال حيتمل التميع، وحـق يف كـل نـص    إن هذا الدين جد ال حيتمل اهلزل
فيه ويف كل كلمة، فمن مل جيد يف نفسه هذا اجلد وهذا اجلزم وهذه الثقة فما أغىن هذا 

  .الدين عنه واهللا غين عن العاملني

وما جيوز أن يثقل الواقع اجلاهلي على حس املسلم حىت يتلقى من اجلاهليـة يف  
هو احلق، وأن الذي ال يعلم أن هذا هو  rمد منهج حياته وهو يعلم أن ما جاءه به حم

  .)١(اهـ. »Iاحلق أعمى، مث يتبع هذا األعمى ويتلقى منه بعد شهادة اهللا 

                                     
  ٢٠٧٥-٤/٢٠٧٤يف ظالل القرآن  - ١



 ٣٠٦ 

  الوقفة الرابعة عشرة
  المصلحة المرسلة

تعلــق بعــض اإلســالميني الــدميقراطيني يف تربيــر مشــاركتهم يف الدميقراطيــة 
من الكتـاب أو السـنة أو اإلمجـاع أو     باملصلحة املرسلة، وذلك عندما أعوزم األدلة

  .القياس

  :والرد عليه من عشرة وجوه

  :الوجه األول
أن الدميقراطية مصادمة للشرع ألا حكم الشعب، والشرع حكم اهللا تعاىل أما 
املصلحة املرسلة فهي املصلحة املالئمـة ملقصـود الشـرع والـيت مل يـرد دليـل خـاص        

  .باعتبارها أو إلغائها

ويلقب باالستدالل املرسل، وهلذا مسيت مرسـلة أي  «: قال بدر الدين الزركشي
وعـرب  " االسـتدالل "مل تعترب ومل تلغ، وأطلق إمام احلرمني وابن السمعاين عليـه اسـم   

احملافظة علـى مقصـود   : واملراد باملصلحة: عنه اخلوارزمي يف الكايف باالستصالح، قال
ه الغـزايل بـأن يوجـد معـىن يشـعر بـاحلكم       اخللـق وفسـر   عنالشرع بدفع املفاسد 

  .)١(اهـ. »ناسب له عقال وال يوجد أصل متفق عليهامل

واخلـامس املناسـب املرسـل وإن كانـت     «: وقال القاضي البيضاوي يف املنهاج
املصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار املقاتلني بأسـرى املسـلمني اعتـرب وإال    

مطلقا ألن اعتبار جنس املصـاحل يوجـب ظـن اعتبارهـا     فال وأما مالك فقد اعتربها 
  .)٢(اهـ. »وألن الصحابة رضوان اهللا عليهم قنعوا مبعرفة املصاحل

                                     
  هـ١٤٢١ط دار الكتب العلمية  ٤/٣٧٧البحر احمليط  - ١
  ٣/١٤٧اإلاج يف شرح املنهاج  - ٢



 ٣٠٧ 

  :قال سيدي عبد اهللا بن احلاج إبراهيم يف املراقي

ــار جيهـــل  ــف حيـــث االعتبـ   والوصـ
  

ــل     ــل واملرسـ ــالح قـ ــو االستصـ   فهـ
  

أن مل يـدل دليـل علـى    يعين أن الوصف املناسب إذا جهل اعتبار الشارع له بـ 
  اهـ". إلغائه وال على اعتباره يسمى باالستصالح وباملرسل واملصاحل املرسلة

وحنوه للمرابط  )١(كذا يف شرح املؤلف ويف شرح حممد األمني الشنقيطي حبروفه
  .)٢(بن أمحد بن أمحد زيدان

  :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ا الفعـل جيلـب منفعـة راجحـة،     املصلحة املرسلة وهو أن يرى اتهد أن هـذ «
  .)٣(اهـ. »وليس يف الشرع ما ينافيه فهذه الطريق فيها خالف مشهور

واملصلحة املرسلة أو االستصالح هي املصـاحل املالئمـة   «: وقال الشيخ أبو زهرة
  .)٤(اهـ. »ملقاصد الشارع اإلسالمي وال يشهد هلا أصل خاص باالعتبار أو اإللغاء

حتت هذا ضـرب االسـتدالل املرسـل الـذي اعتمـده      ويدخل «: وقال الشاطيب
مالك والشافعي فإنه وإن مل يشهد للفـرع أصـل معـني فقـد شـهد لـه أصـل كلـي،         
واألصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي األصل املعني وقد يـريب عليـه حبسـب قـوة     

  .)٥(اهـ. »األصل املعني وضعفه

حيـتج ـا إلثبـات    وبذكر تعريف العلمـاء للمصـلحة املرسـلة يتـبني أن مـن      
  .مشروعية الدميقراطية مل يعرف معناها ألا هي املصلحة املوافقة ملقاصد الشرع

                                     
 ٢/٥٠٥ونثر الورود  ٢/١٢٠البنود شرح مراقي السعود نشر  - ١
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 ٣٠٨ 

وال شك أن الدميقراطية مناقضة لكل مقاصد الشريعة اإلسالمية كما سيأيت يف 
  .الباب األخري

  :الوجه الثاين
، وقـد  أن املصلحة املرسلة حمتاجة إىل دليل يثبتها فكيف تكون دليال على غريها

  .ذهب مجهور العلماء إىل إلغائها وعدم القول ا

األول منـع التمسـك   : وقد اختلفوا يف القول ا على مذاهب«: قال الشوكاين
ا مطلقا وإليه ذهب اجلمهور، الثاين اجلـواز مطلقـا وهـو حمكـي عـن مالـك، قـال        

أخـذ املـال   اجلويين يف الربهان وأفرط يف القول ا حىت جـره إىل اسـتحالل القتـل و   
ملصاحل يقتضيها يف غالب الظن وإن مل جيد هلا مسـتندا، وقـد حكـى القـول ـا عـن       
الشافعي يف القول القدمي، وقد أنكر مجاعة من املالكية ما نسب إىل مالك من القول 
ا ومنهم القـرطيب، وقـال ذهـب الشـافعي ومعظـم أصـحاب أيب حنيفـة إىل عـدم         

  .)١(اهـ. »االعتماد عليها وهو مذهب مالك

  :وفيه مذاهب«: وقال الزركشي

منع التمسك به مطلقا وهو قول األكثرين، منهم القاضي وأتباعـه  : أحدمها -
 متكلمـي وبـه قـال طوائـف مـن     : وحكاه ابن برهـان عـن الشـافعي، قـال اإلمـام     

  .األصحاب

: اجلواز مطلقا، وهو احملكي عن مالك رمحه اهللا، قال اإلمام يف الربهان: الثاين -
رط يف القول به حىت جره إىل استحالل القتـل وأخـذ املـال ملصـاحل تقتضـيها يف      وأف

  .غالب الظن وإن مل جيد هلا مستندا، وحكاه غريه قوال قدميا عن الشافعي

إن هذا القول مل يصـح نقلـه   ": حواشيه على الربهان"وقال أبو العز املقترح يف 
علـى اإلمـام   " التحريـر " عن مالك هكذا قاله أصحابه، وأنكره ابن شاس أيضـا يف 

                                     
  ٤٠٢: إرشاد الفحول ص - ١



 ٣٠٩ 

أقواله تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه ال من نقل النـاقلني، وكـذلك اسـتنكره    : وقال
ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أيب حنيفة إىل عدم االعتمـاد  : القرطيب يف كتابه فقال

وقد اجترأ إمام احلرمني وجازف فيما نسـب إىل مالـك   : عليه وهو مذهب مالك قال
ا األصل وهذا ال يوجد يف كتب مالك وال شيء من كتب أصحابه من اإلفراط يف هذ

  :- إىل أن قال-

إن كانت املصلحة مالئمة ألصل كلي من أصول الشرع أو ألصل : والثالث -
  .جزئي جاز بناء األحكام، وإال فال، ونسبه ابن برهان يف الوجيز للشافعي

  :- إىل أن قال-

وغريمها ختصيص االعتبار مبا إذا كانت اختيار الغزايل والبيضاوي : والرابع -
تلك املصلحة ضرورية قطعية كليـة، فـإن فـات أحـد هـذه الثالثـة مل يعتـرب، واملـراد         

ما يكون من الضـروريات اخلمـس الـيت جيـزم حبصـول املنفعـة منـها        " الضرورية"بـ
لفائدة تعم مجيع املسلمني احترازا عن املصلحة اجلزئية لـبعض النـاس أو   " الكلية"و
  .)١(اهـ. حالة خمصوصة يف

وقد اتفق الفقهاء من الشافعية واحلنفية وغريهـم  «: وقال سيف الدين اآلمدي
على امتناع التمسك به وهو احلق إال ما نقل عن مالـك أنـه يقـول بـه مـع إنكـار       
أصحابه لذلك عنه ولعل النقل إن صـح عنـه فاألشـبه أنـه مل يقـل بـذلك يف كـل        

 الضرورية الكلية احلاصلة قطعا، ال فيما كـان مـن   مصلحة، بل فيما كان من املصاحل
املصاحل غري ضروري وال كلي وال وقوعه قطعي، وذلك كما لو تترس الكفار جبماعـة  
من املسلمني حبيث لو كففنا عنهم لغلب الكفار على دار اإلسالم واستأصلوا شـأفة  

لمني قطعـا، غـري   املسلمني، ولو رمينا الترس وقتلناهم اندفعت املفسدة عن كافة املس
أنه يلزم منه قتل مسلم ال جرمية له، فهـذا القتـل وإن كـان مناسـبا يف هـذه الصـورة       

                                     
 ٢/٢٨٩وخمتصر ابن احلاجـب   ١/٢٨٤وانظر املستصفى  ١٤٢١العلمية دار الكتب : ط ٣٨٠-٤/٣٧٧البحر احمليط  - ١

  ٣/١٤٧واإلاج يف شرح املنهاج  ٢١٣-٣/٢٠٤وشرح خمتصر الروضة للطويف 



 ٣١٠ 

 واملصلحة ضرورية كلية قطعية غري أنه مل يظهر من الشارع اعتبارها وال إلغاؤهـا يف 
  .)١(اهـ. »صورةهذه ال

أو ضروري وهو ما عرف التفـات الشـرع   .. «: وقال الطويف يف خمتصر الروضة
يه، كحفظ الدين بقتل املرتد والداعية والعقل حبـد السـكر والـنفس بالقصـاص     إل

والنسب والعرض حبد الزنا والقذف، واملـال بقطـع السـارق، قـال مالـك وبعـض       
هي حجة لعلمنا أا من مقاصد الشـرع بأدلـة كـثرية، ومسوهـا مصـلحة      : الشافعية

  .مرسلة ال قياسا لرجوع القياس إىل أصل معني دوا

بعض أصحابنا ليست حبجة إذ مل تعلم حمافظة الشرع عليهـا، ولـذلك مل    وقال
ها أبلغ مما شرع كالقتـل يف السـرقة فإثباـا حجـة لوضـع الشـرع       ريشرع يف زواج

جيوز قتل ثلث اخللق الستصالح الثلثني، وحمافظة الشرع علـى  : بالرأي، كقول مالك
  .)٢(اهـ. »مصلحتهم ذا الطريق غري معلوم

واملختـار رده وشـرط الغـزايل فيـه أن تكـون املصـلحة       «: احلاجـب وقال ابـن  
  اهـ. )٣(»ضرورية قطعية كلية

أما قول القرايف وغريه أن كل املذاهب عملت باملصلحة املرسلة فعند النظر يف 
  .األمثلة اليت يذكرون جند أغلبها ال يدخل يف مفهوم املصلحة املرسلة

  .ابةوكثري منها ثابت بالسنة أو بإمجاع الصح

وأمجع الصحابة على مجعه وتولية  rومثال ذلك كتابة املصحف فقد كتبه النيب 
يت يف املنام أين أنزع أر: حيث قال rالصديق للفاروق، وقد أشار إليها رسول اهللا 

بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فرتع ذنوبا أو ذنوبني نزعا ضعيفا، واهللا يغفر له، 

                                     
  ١٩٩٧ط دار الفكر  ٤/٣٠٨اإلحكام يف أصول األحكام  - ١
  هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة : ط ٣/٢٠٩شرح خمتصر الروضة  - ٢
  ١٤١٧مؤسسة الكتب الثقافية : ط ٣٦٩: إرشاد الفحول ص: انظر - ٣



 ٣١١ 

ستحالت غربا فلم أر عبقريا يفري فريه حىت روي الناس مث جاء عمر بن اخلطاب فا
  .)١(وضربوا بعطن

  .tوقبول ما فعل أبو بكر  tوقد أمجع الصحابة على مبايعة عمر 

  .)٢(سجن مثامة يف سارية املسجد rوأما السجن فقد ثبت أنه 

إن هذا االدعاء وهو أن الشافعية واحلنفيـة قـد أخـذوا    «: ولذلك قال أبو زهرة
  .)٣(اهـ. »فيه نظر -أي مرسلة- مبصاحل

  :الوجه الثالث
وضع الشـرع بـالرأي ألن   عن إن إثبات الدميقراطية باملصاحل املرسلة هو عبارة 

إمجاع أو نـص أو معقـول نـص وهـذه     : حكم الشرع هو ما استفيد من دليل شرعي
  .)٤(املصلحة ال تستند إىل شيء من ذلك فيكون رأيا جمردا

والقول باملصاحل املرسلة يشرع من الدين مـا مل يـأذن بـه اهللا    «: وقال ابن تيمية
غالبا، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة االستحسان والتحسـني العقلـي والـرأي    

  .)٥(اهـ. »وحنو ذلك

  :الوجه الرابع
إىل دليل شرعي خاص ـا   من املعلوم أن املشاركة يف االس النيابية ال تستند

االس النيابية من اإلسالميني يقرون ـذا، لـذلك اسـتدلوا    جييزها، واملشاركني يف 
باملصلحة املرسلة وهي إمنا تكون فيما مل يرد دليل خـاص باعتبـاره أو إلغائـه، فـإذن     

                                     
  )٩٣٩٣(ومسلم )  ٣٦٨٢(البخاري  - ١
  .باب االغتسال إذا أسلم وربط األسري أيضا يف املسجد) ٤٦٢(البخاري =  ٢
 ٢٨٤: أصول الفقه أليب زهرة ص - ٣
 ٣/٢٠٧انظر شرح خمتصر الروضة  - ٤
  ١١/٣٤٤جمموع الفتاوي  - ٥



 ٣١٢ 

استدالهلم باملصـلحة املرسـلة اعتـراف منـهم علـى أنـه ال دليـل بأيـديهم فتشـبثوا          
يف مقاصد الشرع عنـد مـن   باملصلحة املرسلة، وقد علمت أا إمنا تكون فيما يدخل 

  .)١(يقول ا والدميقراطية منافية ملقاصد الشرع

  :الوجه اخلامس
إن القول بأن الدميقراطية تدخل يف املصلحة املرسلة إمنا هو وهم واضح وكثريا 

  .ما يتوهم الناس يف إثبات املصاحل يف املسائل السياسية

ة احلاصـلة أو الغالبـة،   إن املصـلحة هـي املنفعـ   «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
وكثريا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع يف الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحـة  

 وإِثْمهما للناسِ ومنافع كَبِري إِثْم فيهِما قُلْ[: باملضرة كما قال تعاىل يف اخلمر وامليسر
رأَكْب نا مهِمفْعوكثري مما ابتدعه النـاس مـن العقائـد واألعمـال مـن بـدع أهـل         ]ن

وحقا  امللك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعةالكالم وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل 
  .)٢(اهـ. »وصوابا ومل يكن كذلك

  :الوجه السادس
هذا يفتح الباب لالستغناء عن الرسل باستدالل كل مبطل مبا يعتربه مصـلحة  

  :مرسلة قال الطويف

ذلك ألم بنحو لو جاز ذلك الستغين عن بعثة الرسل وصار الناس برامهة «
ال حاجة لنا إىل الرسل ألن العقل كاف لنا يف التأديب ومعرفة األحكام، إمنـا  : قالوا

حسنه العقل أتيناه وما قبحه اجتنبناه، وما مل يقـض فيـه حبسـن وال قـبح فعلنـا منـه       
  .)٣(هـا. »الضروري وتركنا الباقي احتياطا

                                     
  ٤٥٤-١/٤٥٣اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١
  ٣٤٥-١١/٣٤٤جمموع الفتاوي  - ٢
  ٢٠٨-٣/٢٠٧شرح خمتصر الروضة  - ٣



 ٣١٣ 

ولو جاز للعقل ختطي مأخذ النقل جلاز إبطال الشريعة بالعقل : وقال الشاطيب
وهذا حمال باطل، وبيان ذلك أن معىن الشريعة أا حتد للمكلفني حدودا يف أفعـاهلم  
وأقواهلم واعتقادام وهو مجلة ما تضمنته، فإن جاز للعقل تعدي حد واحد جـاز لـه   

ت للشيء ثبت ملثله، وتعدي حد واحد هو معىن إبطالـه  تعدي مجيع احلدود، ألن ما ثب
إذ ليس هذا احلد بصحيح وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السـائر وهـذا ال يقـول    

  .)١(اهــ. به أحد لظهور حاله

  :الوجه السابع
  .كما يؤدي إىل استواء العامل واجلاهل ملعرفة كل منهما مبصلحته

مل والعـامي ألن كـل أحـد يعـرف     لو جـاز ذلـك السـتوى العـا    «: قال الطويف
مصلحة نفسه الواقعة موقع التحسني واحلاجة، وإمنا الفرق بني العامل والعامي معرفة 

  .)٢(اهـ. »أدلة الشرع واستخراج األحكام منها

  :الوجه الثامن
وهذا فصل عظيم ينبغي االهتمام بـه، فـإن مـن    «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
عظيم، وكـثري مـن األمـراء والعلمـاء والعبـاد رأوا      جهته حصل يف الدين اضطراب 

مصاحل فاستعملوها بناء على هذا األصل وقد يكون منها ما هو حمظور يف الشـرع ومل  
وه ورمبا قدم على املصاحل املرسلة كالما خبـالف النصـوص، وكـثري منـهم أمهـل      لميع

ت أو مصاحل جيب اعتبارهـا شـرعا بنـاء علـى أن الشـرع مل يـرد ـا ففـوت واجبـا         
وقــد يكــون الشــرع ورد بــذلك ومل مســتحبات أو وقــع يف حمظــورات ومكروهــات، 

  .)٣(اهـ. »هيعلم

                                     
  ٨٨-١/٨٧املوافقات للشاطيب،  - ١
  ٣/٢٠٧شرح خمتصر الروضة  - ٢
  ٣٤٤-١١/٣٤٣جمموع الفتاوي  - ٣



 ٣١٤ 

  :الوجه التاسع
إن الدميقراطية جتربة بشرية ال بد من عرضها على الكتاب والسنة حـىت نعلـم   

  :هل ما ادعي فيها من املصاحل حق أم وهم

النـاس وجتـارم    ال بد إذا أن يعـرض نتـائج خـربات   «: قال األستاذ البوطي
وعلومهم على نصوص الشريعة وأحكامها الثابتة، فإن كان بينهما اتفاق أخـذ ـا،   
وكان النص هو احملكم يف ذلك، وإن كان بينهما تعـارض بـأن كـان مـا رآه النـاس      
مصلحة يعاكس النص الشرعي الثابت وجب إمهال تلـك املصـلحة، ولـيس معـىن     

دلت عليها علومهم وجتارم، بل املعىن أن  ذلك أن الشارع قد أمهل مصلحة للناس
ال بـد أن يكـون قـد اتصـل بـه نـوع مـن اخللـل          تقدير هؤالء الناس هلذه املصـلحة 

  .)١(اهـ. »والفساد

  :الوجه العاشر
للمصلحة الشرعية املعتربة ضوابط متيزها عن املصلحة املوهومة الغري شرعية «

للشـرع وهـي الـدين والـنفس والعقـل      منها تضمنها احملافظة على املقاصد الكليـة  
والنسل واملال، وأي مصلحة تتعارض مع هذه املقاصد الكلية أو بعضها فهي مفسدة 
وليست مصلحة، ومجيع املقاصد الكلية للشرع املذكورة أعاله وغريها مـن الغايـات   

صول الـذي  والوسائل فإا تأيت كوسيلة ترخص يف سبيل حتقيق الغايات، وأصل األ
... ق اهللا اخللق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع اجلهاد والـوالء والـرباء  ألجله خل

أال وهو إفراد اهللا تعاىل وحده جبميع مظاهر العبادة الظـاهر منـها والبـاطن والكفـر     
 ليعبـدون  إِلَّا والْإِنس الْجِن خلَقْت وما[: Iبكل مألوه معبود مطاع سواه، كما قال 

 الـدين  لَـه  مخلصـني  اللَّـه  ليعبـدوا  إِلَّا أُمروا وما[: Iوقال ] الذاريات[ ] )٥٦(
أي مل خيلقـوا  ] البينة[ ] )٥( الْقَيمة دين وذَلك الزكَاةَ ويؤتوا الصلَاةَ ويقيموا حنفَاَء

                                     
  ٦٧: ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، ص - ١



 ٣١٥ 

 ولَقَدI :]غيت كما قال لشيء ومل يؤمروا بشيء إال بعبادة اهللا وحده والكفر بالطوا
  ].٣٦النحل [ ]الطَّاغُوت واجتنِبوا اللَّه اعبدوا أَن رسولًا أُمة كُلِّ في بعثْنا

والشاهد أن الوصف الذي عليه املخالفون الربملانيون يتعارض تعارضـا كليـا   
طـل بـذلك   مع التوحيد ومع هذه الغاية العظيمة هلذا الدين وينقضه من أصـوله، فب 

  .)١(اهـ. »شرعا وعقال أن تكون مصلحتهم املزعومة معتربة يف الشرع

                                     
  ١٦٩: حكم الدميقراطية ص - ١



 ٣١٦ 

  الوقفة الخامسة عشرة
  هل االنتخاب شهادة؟

ذهب بعض اإلسالميني الدميقراطيني إىل أن التصـويت يف الدميقراطيـة شـهادة    
  .والشهادة جيب أداؤها

  :وجوهسبعة والرد عليه من 

  :الوجه األول
الدميقراطية حقيقة عرفية وأنه يرجـع يف معرفـة ماهيتـها إىل    لقد بينا سابقا أن 

واضعيها وبالرجوع إليهم وجدناهم يتفقون علـى أـا حاكميـة الشـعب أو سـيادة      
الشعب، حبيث تكون كل السلطات عند الشعب، وحبيث ال تصـبح فوقـه أي سـلطة،    

م ، ألن نـواب الشـعب صـاروا هـ    )١("تأليـه الشـعب  "لذلك عرب عنها املـودودي بــ  
  .األرباب الذين يشرعون ما شاؤوا

  :الوجه الثاين
هذا تغيري لألمساء، وهو ال يغري من احلقيقة شيئا، بل هو من االحتيال يف حتليـل  

ولـو أوجـب تبـديل األمسـاء والصـور تبـدل       «: احلرام، قال مشس الدين ابـن القـيم  
شيء  األحكام واحلقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل اإلسالم، وأي

نفع املشركني تسـميتهم أصـنامهم آهلـة، ولـيس فيهـا شـيء مـن صـفات األلوهيـة          
 -إىل أن قـال -وحقيقتها؟ وأي شيء نفعهم تسميتهم اإلشراك بـاهللا تقربـا إىل اهللا؟   

 مـا  وَآبـاؤكُم  أَنـتم  سميتموها أَسماٌء إِلَّا هي إِنْ[فهؤالء كلهم حقيق أن يتلى عليهم 
  .)٢(اهـ. »]سلْطَان من بِها اللَّه أَنزلَ

                                     
  .للمودودي، ترمجة خليل احلامدياإلسالم واملدنية احلديثة،  - ١
  ٣/١٣٠إعالم املوقعني  - ٢



 ٣١٧ 

ــاري    ــن القم ــراب اب ــل الغ ــن يق   وم
 

  يكذبــــــه إذا نعــــــب الغــــــراب 
 

إن الدميقراطية هي جعل البشر أربابا مشرعني، واالنتخاب هو وسيلة تنصـيب  
  .هذه األرباب، فهو شهادة هلم بالربوبية واأللوهية مع اهللا تعاىل

 إِلَه هو إِنما قُلْ أَشهد لَا قُلْ أُخرى َآلهةً اللَّه مع أَنَّ لَتشهدونَ أَئنكُمI :]قال 
داحنِي وإِنرِيٌء وا بمرِكُونَ مشاألنعام[ ] )١٩( ت.[  

  :الوجه الثالث
أن االنتخاب شهادة على تنصيب هؤالء الناس أربابا يشرعون ما شاؤوا وفـق  
دستور بشري حيكم بغري ما أنزل اهللا، وهـذه الشـهادة مـردودة بشـهادة اهللا ومالئكتـه      

 إِلَّـا  إِلَـه  لَا أَنه اللَّه شهِدI :]وأهل العلم على أنه ال إله إال اهللا وال رب سواه، قال 
وه لَائالْمأُولُو كَةُولْمِ وا الْعمقَائ طس١٨آل عمران [ ]بِالْق.[  

  :الوجه الرابع
إن االنتخاب يف ظل النظام الدميقراطي تعاون على اإلمث والعدوان ومعصية اهللا 
ورسوله، ألن هؤالء الطواغيت ال ينتخبون إال بسبب تصويتكم هلم وإمنا يفعلـون مـا   

كل معصية أو ظلم يقومون فانتخبهم، وعليه يفعلون من تشريع باسم الشعب الذي 
 ولَـا  والتقْـوى  الْبِـر  علَى وتعاونوا[: Iقال  .به فعلى كل ناخب اختارهم كفل منه

  .]٢املائدة [ ]اللَّه واتقُوا والْعدوان الْإِثْمِ علَى تعاونوا

  :الوجه اخلامس
مـن أبطـل الباطـل ملـا جـاز أداء      لو سلمنا جدال أن االنتخاب شـهادة، وهـذا   

ملن يؤدي الشهادة من اخلضـوع للدسـتور    الشهادة وفق نظام طاغويت كفري ال بد فيه
  .الذي حيكم بغري ما أنزل اهللا، وغريه من القوانني االنتخابية املخالفة لشرع اهللا



 ٣١٨ 

كفر بإقرارك للدسـتور، وهـذه القـوانني حـىت تشـهد      اإن املعادلة بكل بساطة 
  .ذي تنتخبه ليكون ربا مشرعاملرشحك ال

  :الوجه السادس
إن الشهادة اليت جيب أداؤها هي شـهادة احلـق والعـدل، أمـا الشـهادة للكفـر       

 يعلَمـونَ  وهـم  بِـالْحق  شـهِد  مـن  إِلَّا[: Iوالضالل فمعصية جتب التوبة منها،قال 
وإن الشهادة ألجل تنصيب أرباب مشرعني ليست شهادة حق، ]. الزخرف[ ] )٨٦(

بل هي شهادة باطل وضالل وفسوق وعصيان، وسيسأل عنها صاحبها بني يـدي اهللا،  
  .] )١٩( ويسأَلُونَ شهادتهم ستكْتبI :]قال 

  :الوجه السابع
 ]مـنكُم  عدلٍ ذَوي وأَشهِدوا[: Iإن الذي تقبل شهادته شرعا هو العدل قال 

العـدول، أمـا مـن    إال ذلك أن ال تدعوا ى لعوإذا قلتم إن االنتخاب شهادة فيلزمكم 
كـل   تـدعون  ليس عدال فال جيوز لكم أن تدعوه ألداء تلك الشهادة املزعومـة وأنـتم  

  !!الناس مؤمنهم وكافرهم عدهلم وفاسقهم صاحلهم وطاحلهم للتصويت ملرشحهم

هـذا  «: مـا نصـه   ]الشهداِء من ترضونَ ممنI :]قوله  دنع: قال ابن العريب
تقييد من اهللا سبحانه على االسترسال على كل شاهد وقصر الشـهادة علـى الرضـا    
خاصة ألا والية عظيمة إذ هي تنفيذ قول الغري على الغري، فمن حكمه أن يكون له 

زية على غـريه توجـب لـه تلـك     مشائل ينفرد ا وفضائل يتحلى ا حىت يكون له م
  .)١(اهـ. »ويقضى له بة االختصاص بقبول قوله على غريهاملزية مرت

                                     
  .١/٣٣٦أحكام القرآن البن العريب  - ١



 ٣١٩ 

  :الوقفة السادسة عشرة
  ارتكاب أخف الضررين

تردى بعض اإلسالميني الدميقراطيني برداء قاعدة ارتكاب أخف الضـررين يف  
  .تربير مشاركتهم يف اللعبة الدميقراطية

  :وجوه عشرة والرد على ذلك من

  :الوجه األول
إن ارتكاب أخف الضررين إمنا يكون يف حال تعينهما حبيث يكون ال بد مـن  
ارتكاب أحدمها وهذا ليس واقعا هنا ألن االنتخاب يف كل النظم الدميقراطية حـق  

  .للمواطن وليس واجبا عليه

ويف هذه احلالة جيب اجتنـاب كـل الضـرر وذلـك باجتنـاب الدميقراطيـة مـن        
  ".الضرر يزال شرعا"بيقا لقاعدة أساسها تط

ــه  ــها قول ــن ماجــه وصــححه   ال ضــرر وال ضــرارr :ودليل رواه أمحــد واب
  .)١(األلباين

  :الوجه الثاين
لـدميقراطي  حماولة تغيري واقع املسلمني الفاسد عن طريق الدخول يف النظـام ا 

يـزال   الضرر ال: "ضرر آخر وهذا خمالف للقاعدة الفقهيةب الكفري هو إزالة للضرر
  .)٢("بالضرر

                                     
  ).٧٣٩٣(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  ١٥/٣١٣وأمحد يف مسنده ) ٣٣٤٥(سنن ابن ماجة  - ١
  ٢٥٨و ٢٥١: والوجيز يف القواعد الفقهية ص ٨٣: األشباه والنظائر للسيوطي ص - ٢



 ٣٢٠ 

  :الوجه الثالث
 -إن وجـد -إن ضرر الدخول يف الدميقراطية أشد من ضرر عدم الدخول فيها 

ألن الدخول فيها كفر كما تقدمت األدلة على ذلك ومفسدة الكفر لضررها ال يوجد 
ارتكـاب  "وعليه فيجب اجتناب الدميقراطية كلـها تطبيقـا لقاعـدة     اضرر أعظم منه
  .)١("أخف الضررين

وعلى أن الواجب حتصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسـد  «: قال ابن تيمية
وتقليلها فإذا تعارضت كان حتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامهـا ودفـع أعظـم    

  .)٢(اهـ. »املفسدتني مع احتمال أدنامها هو املشروع

  :الوجه الرابع
ويكفـي ذلـك اشـتماهلا     لقد بينا سابقا ما يف الدميقراطية من املفاسد الكـثرية 

ال جتـوز  حيث على ستة مناطات مكفرة وال شك أن مفسدة الكفر هي أعلى املفاسد 
  .يف حالة الضرورة بال خالف بني أهل العلم

وما يدعون من املصاحل املوهومة يف املشـاركة يف الدميقراطيـة مـع أننـا قـد بينـا       
  .بطالا فال عربة ا مقارنة بتلك املفاسد العظيمة

  .)٣("درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل: "لقاعدة الفقهية تقولوا

                                     
  ٢٦٠: ، والوجيز ص٨٧: شباه والنظائر للسيوطي صاأل - ١
  .٢٨/٢٨٤جمموع الفتاوي  - ٢
  ٧٨: وأشباه السيوطي ص ٢٦٥: والوجيز ص. ٣/١٥٧املوافقات للشاطيب  - ٣



 ٣٢١ 

  :الوجه اخلامس
إن اجتناب الدميقراطية ومقاطعتها قد يؤدي إىل صدامات مع زعامة املإل وهـذا  

تقدمها علـى  درجة تربوية للصحوة اإلسالمية،  أحد أوجهه يف الصدام إن حصل فهو
  .طريق التمكني أشواطا كبرية

 -لـو تعـني  -اخلفيف من سجن ومضايقات وتعذيب يرتكب  على أن الضرر
  .به الدميقراطية رر الكفر والشرك والضالل اليت جتئدفعا لض

  .)١("يقدم الضرر األخف التقاء الضرر األشد: "والقاعدة الفقهية تقول

  :الوجه السادس
إن ما ميكن أن يتعرض له بعض أفراد اإلسالميني من تشديد وتضييق وسـجن  

ومصادرة لألموال بسبب قيامهم بواجب الدعوة ال بد من الصرب على هـذا  وتعذيب 
الضرر اخلاص واحتماله دفعا للضرر العام املتمثل باملشاركة يف الدميقراطية اليت تعين 
املوافقة الشاملة على واقع ال حيكم مبا أنزل اهللا بل ينصب البشر مشرعني من دون اهللا 

  .)٢("حيتمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام": والقاعدة الفقهية تقول .تعاىل

  :الوجه السابع
إن الدخول يف الدميقراطية لـيس حصـنا مانعـا مـن املصـادرات واملضـايقات       
والسجون والتعذيب، فها هي حركة اإلخوان املسلمني الـيت دخلـت يف الدميقراطيـة    

للسجن  منذ أكثر من نصف قرن من الزمان يتعرض اآلن الكثري من قيادا يف مصر
واملضايقة مبا فيهم نائب املرشد العـام الـذي منـع مـن التصـرف يف مالـه يف سـبعة        

                                     
  ٢٦٠: الوجيز ص - ١
  ٨٧: واألشباه البن جنيم ص ٢٦٣: الوجيز ص - ٢



 ٣٢٢ 

وعشرين من قيادام مما أدى إىل مصادرة الدولـة لعشـرات الشـركات واملؤسسـات     
  .التابعة لقيادة احلركة، ومل يشفع هلم وجود العديد من نوام يف الربملان

رر حمض وأن املصـلحة املزعومـة فيـه    وهذا يؤكد أن الدخول يف الدميقراطية ض
  .هي مصلحة موهومة وليست حقيقية

إنـه ال بـد العتبـار املصـلحة مـن      « : قال األستاذ البوطي يف ضوابط املصلحة
  .)١(اهـ. »شرط أساسي هو رجحان الوقوع

  :الوجه الثامن
أن دخول اإلسالميني يف الدميقراطية حبجة الضرورة منذ أكثر من نصف قرن ال 

  ".الضرورات تقدر بقدرها: "ه ألن القاعدة تقولمعىن ل

علـى أن  ! وعليه فمىت ستزول هذه الضرورة املزعومة منذ أكثر من نصف قـرن؟ 
  .الدخول يف الدميقراطية ال يدخل يف حد الضرورة

  .)٢(اهـ. »والضرورة بلوغه حدا إن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب«: قال الزركشي

ي خوف الضرر بترك األكل إما علـى نفسـه أو   والضرورة ه«: وقال اجلصاص
  .)٣(اهـ. »على عضو من أعضائه

  :الوجه التاسع
البغـي   لو سلمنا جدال بأن ما هم فيه ضرورة فإن اهللا قد شرط للضـرورة عـدم  

والعدوان وال شـك أن الـدخول يف الدميقراطيـة هـي قمـة البغـي أي طلـب الشـر         

                                     
  .٢٥٤: ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية للبوطي ص - ١
  ٢/٣١٩املنثور يف القواعد للزركشي  - ٢
  ١/١٣٠أحكام القرآن للجصاص  - ٣



 ٣٢٣ 

الربملان بالتشريع وهذا اعتداء على حق والفساد وأعلى درجات االعتداء ألا ختص 
  .اهللا تعاىل

الباغي يف اللغة هو الطالب خلري كان أو لشر إال أنه خـص  «: قال ابن العريب
  .)١(»وهو ااوز ما جيوز إىل ما ال جيوز: والعادي... ههنا بطالب الشر

  :الوجه العاشر
فيهـا دفـع بعـض     لو سلمنا جدال بوجود مصلحة ما يف املشاركة الدميقراطية أو

الضرر لكان ذلك الغيا ملا يعارضه من املفاسد اجلمة اليت تؤدي إليها تلك املشاركة 
وما تفوته من املصاحل الكثرية العامة فليتنبه لذلك الذي سـكروا خبمرـا وأغـراهم    

 هِمـا في قُلْ والْميِسرِ الْخمرِ عنِ يسأَلُونكI :]ا قال عاجل النفع القليل يف ميسر
إِثْم كَبِري عافنماسِ ولنا لمهإِثْمو رأَكْب نا مهِمفْعن[.  

ومن أصول الشرع أنه إذا تعارضت املصـلحة واملفسـدة قـدم    «: قال ابن تيمية
  .)٢(اهـ. »أرجحهما

  :وقال صاحب املراقي

  اخـــــرم مناســـــبا مبفســـــد لـــــزم
  

  للحكــم وهــو غــري مرجــوح علــم      
  

وإذا كان كذلك امتنع التعليل بذلك الوصف املناسب، إذ ال «: وقال يف الشرح
  .)٣(»مصلحة مع املفسدة الراجحة أو املساوية

                                     
  ١/٨٤أحكام القرآن البن العريب  - ١
  ٢٠/٥٣٨جمموع الفتاوي  - ٢
  ٢/٥٠٧ونثر الورود حملمد األمني الشنقيطي  ٢/٣٩١نشر البنود لسيد عبد اهللا  - ٣



 ٣٢٤ 

  :الوقفة السابعة عشرة
  الديمقراطية مقاومة لالستبداد

يدعي بعض اإلسالميني الدميقراطيني أن هدفهم مـن الـدخول يف الدميقراطيـة    
  .هو مقاومة استبداد احلكام

  :وجوه عشرة نوالرد على ذلك م

  :الوجه األول
إن هذا ال مينع االستبداد، وإمنا الذي مينعه حسن اختيار احلاكم، بأن تتـوفر فيـه   

  .الصفات املطلوبة شرعا من تقوى وورع مينعه من الظلم واالستبداد

إن اإلسالم يضع خصائص كرمية لرجل املسؤولية ولويل األمر، ويضـع مثلـها   «
مسؤوليته وصالحياته وألهل الرأي مهمتـهم ومسـؤوليتهم   ألهل الرأي مث جيعل هلذا 

وحدودهم، إن الصورة اليت يعرضها كثري من الناس يف صدد تربير مبدإ األكثرية هي 
األمة كلها بعلمائها ورجاهلـا  -صورة مفزعة موحشة، إم يريدون بذلك محاية األمة 

طاغية مستبد، إـا  من طغيان فرد واحد وجربوت  -وأهل الرأي فيها وسائر مواهبها
صورة مفزعة لكنها يف الوقت ذاته مضحكة، أيعقل أن ندفع أذى الطاغية املستبد وقد 
بلغ السلطة برأي األكثرية، أن مننع استبداده بأن جنعل له جملس شورى يأخذ القـرار  

أيعقل هذا؟ والتـاريخ شـاهد علـى أسـاليب االسـتبداد ووسـائل       ! امللزم باألكثرية؟
  .)١(اهـ. »الطغاة

  

                                     
   ٩٥-٩٤: الشورى ال الدميقراطية ص ١



 ٣٢٥ 

  :الوجه الثاين
االس النيابية اليت يزعموا ممثال للشعب يف سن التشريعات والرقابة علـى  

  .السلطة التنفيذية إمنا هي دمية حتركها زعامة املإل

ر الناهي، وأما اآلخـرون فلـيس   مإن واقع احلال هو أن زعامة املإل يف موقع اآل«
لـس   ! لـس طوعـا أو كرهـا   مطلوبا منهم سوى التنفيذ أو االستقالة من افطاملـا ا

النيايب قائم فأعضاؤه منفذون وإن كانت صورم أم مشرعون مسـتقلون، وحقيقـة   
. »التنفيذ املشار إليها هي أم ينفذون إعداد التشـريعات الـيت يطلبـها منـهم املـأل     

  .)١(اهـ

  مىت مـا يكـن مـوالك خصـمك التـزل     
ــازي  ــهض الب ــل ين ــه  وه ــري جناح   بغ

  

ــذل و      يعلـــوك الـــذين تصـــارع  تـ
  وإن قـــص يومـــا ريشـــه فهـــو واقـــع

  

  :الوجه الثالث
أن الربملان ال مينع احلاكم من االستبداد، ألن هـذا املسـتبد هـو الـذي حتكـم يف      
جناح هؤالء، ويف الـرأي العـام الـذي انتخبـهم بوسـائل إعالمـه، ووسـائل التربيـة         

  إخل... والتعليم

هو الرأي العام احلقيقي الـذي يوجـه    إذا كان احلال كذلك على احلقيقة فأين«
ــة؟ ــة الرأمسالي ــة الليربالي ــة أصــحاب رؤوس ! السياســة يف الدميقراطي إنــه يف احلقيق

األموال، هم الذين يرمسون السياسة وهم الذين يشكلون الـرأي العـام عـن طريـق     
النحـو  .. الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى، فيصوغونه علـى النحـو الـذي يريـدون    

مصاحلهم يف النهاية، وال بأس أن يترك شيئا من الفتات للشعب حىت ال  الذي حيقق
  .)٢(اهـ» .يتحول إىل كالب جائعة دد املكترتين
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 ٣٢٦ 

  :الوجه الرابع
نظرا ألن أصحاب املصاحل واالمتيـازات اختـاروا القنـاة الدميقراطيـة طريقـا      «

الشـعبية، لـذلك   لتحقيق مآرم، ومبا أن ذلـك ال يـتم إال مـن خـالل االنتخابـات      
اقتضى هـذا األمـر صـياغة أدمغـة أفـراد الشـعب واسـتمالة مشـاعرهم واسـتثارة          
أحاسيسهم بطريقة تفقدهم وتسلبهم التفكري الـذايت والشـعور حبقيقـة مصـاحلهم،     
مبعىن آخر جعل أفراد الشعب يفكرون وفق املنهج الذي يريده منـهم املـأل، وحيسـون    

  :ويتم كل ذلك من خالل القنوات التالية بذات اإلحساس الذي يفرح له املأل،

  .التعليم بكافة مراحله ووسائله -

 .اإلعالم سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا -

الترفيـه ويــدخل فيــه احلفــالت واملســارح والنــوادي واملســابح والعالقــات   -
 االجتماعية املربجمة من خالل النـوادي الثقافيـة والنسـائية، واملشـروعات السـياحية     

 .وغريها

االقتصاد ويدخل فيه البنوك والشركات واملؤسسـات الصـناعية والزراعيـة     -
 .واملشاريع اإلمنائية وغريها

السياسة من خالل اصطناع املشاركات اجلماهريية، سواء يف االس النيابية  -
  ...أو اجلمعيات أو النقابات وما يف حكمها

  .ه عالقة االقضاء وتدخل فيه احملاكم بأنواعها وما ل -

  .الدفاع واألمن ومرافق أخرى -



 ٣٢٧ 

إن املطلوب هو أن يتقولب تفكري وأحاسيس كل فرد من أفراد الشعب إزاء  -
املرافق املذكورة بقالب تفكري املإل حبيـث تكـون نظـرة الفـرد العـادي هلـذه األمـور        

  .)١(»متطابقة مع ما يريده املأل

  :الوجه اخلامس
ي أوصل أباطرة االستبداد إىل احلكـم، فيكفـي أن   إن النظام الدميقراطي هو الذ

كلهم وصلوا إىل احلكم بالنظام الـدميقراطي  ... تعلم أن السفاح شارون وهتلر وبوش
  .بأصوات أغلبية الناخبني

ومن التاريخ نفسه نرى أن كـثريا مـن أهـل االسـتبداد مـا وصـلوا إىل سـدة        «
وال اختذوا قرارا إال بعد أن حبـت  املسؤولية إال على أكتاف األكثرية ضعفاء ومرائني، 

حناجر األكثرية وهي تدوي بالتأييد، وكان الصادقون أقلية، واألكثرية الـيت نعنيهـا مل   
تكن دائما من ملة الكفر، فكم محلـت الشـوارع اجلمـاهري املسـلمة ـدر يف عاملنـا       
اإلسالمي تؤيد هذا وذاك يف مناظر ومشاهد مسرح األحداث، ومع كل مشـهد قصـة   

  .)٢(»مي، ومع كل منظر دمع يترتىتد

  :الوجه السادس
إن الدميقراطية ما هي إال براقع زاهية وأقنعة خادعـة لالسـتبداد والدكتاتوريـة،    

  .لكنه يف هذه املرة متارسه عصابة يف شكل حزب أو مجاعة أو تكتل

واحلق أن الذين طبقوا الدميقراطية مـثال كـانوا أسـفل    «: يقول الشيخ الغزايل
وأسوأ أثرا من عشرات الرجال الذين أساؤوا إىل الدين يوم حكمـوا بامسـه   مسلكا 

أحكاما جائرة، ولنلق نظرة فاحصة على النظـام الـدميقراطي مـن خـالل تطبيقـه يف      
  .بالدنا على أيدي سدنته من أهل أوروبا الوافدين أو املستعمرين لنا
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 ٣٢٨ 

و يسمع كلمـات  إن اجليل الذي كونته فرنسا بعد ثورا، ترعرع يف أرضها وه
اإلخاء واحلرية واملساواة، هذا اجليل الذي دمر السدود والقيود، وسـوى بـالتراب مـا    
شاده امللوك من معاقل الظلم، هذا اجليل جاء إىل الشرق ليصنع بأهله املسـاكني مـا   

  .صنعه بفرنسا ملوكها الفاسقون، بل أقسى وأنكى

ا حنـن املسـلمني إحنـا ال    ومآسي االستعمار الفرنسي وخمازيه تاركة يف نفوسـن 
  :-إىل أن قال -. وأخريا األمريكان.. تنتهي آخر الدهر، وكذلك اإلجنليز والطليان

والدول الدميقراطية يف سياساا العاملية جمتمعة هزأت بكافة ما تواضعت عليه 
الدنيا من مبادئ العدالة والشرف وحركاا اللطيفة أو العنيفة، ناضحة مبـا يكمـن   

هوات ومآرب، ومل حيدث يف تـاريخ املؤسسـات الـيت كونتـها هـذه األمـم       فيها من ش
الدميقراطية أن أصدرت قرارا يوصف يف بواعثـه وأهدافـه بأنـه نزيـه، خصوصـا إذا      

  .)١(»اتصل هذا القرار باإلسالم وأهله

  :الوجه السابع
إن الرئيس يف النظام الدميقراطي تضفى عليه هالة عظيمـة مـن القدسـية، ممـا     

دكتاتورا مستبدا، فمثال أمريكا اليت تصف نفسها بأا سيدة العامل احلر يتمتـع  جيعله 
الذي يسـتطيع أن يـرد   ) الفيتو(رئيسها بصالحيات واسعة، حيث ميلك حق النقض 

عليه الربملان، ويف عامة الدول الدميقراطية إذا أقر الربملان القـانون  صادق به كل قرار 
  :فللرئيس ثالث خيارات

  .يصادق عليه فيصبح قانوناإما أن  -

  .وإما أن جيمده -

  .وإما أن يرده إىل الربملان لتعديله -
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 ٣٢٩ 

بل للرئيس حق حل جملس النواب جبرة قلم، وهكذا تشرع الدميقراطية لزعامة 
: مـن دسـتور إحـدى الـدول العربيـة الدميقراطيـة       ٥٤املإل االستبداد، فمثال يف املادة 

  .»ال متساألمري رئيس الدولة وذاته مصونة «

  :الوجه الثامن
إن النظم البشرية كلها ظلم واستبداد، والنظام اإلسالمي هو العدل واإلنصاف 
والشفافية يف احلكم، حيث أوجب اهللا على الرعية نصح األمري وأمره باملعروف ويه 

إذا أحسـنت  : وهو خياطـب رعيتـه   tعن املنكر، قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
واهللا لـو وجـدنا فيـك اعوجاجـا     : tفقال له سلمان . أسأت فقوموين فأعينوين وإذا

احلمد هللا الذي جعل يف رعية عمـر مـن يقومـه    : tلقومناه حبد السيف، فيقول عمر 
  .حبد السيف

تلك هي احلرية السياسية يف اإلسالم، منشؤها عبادة اهللا وحده دون شريك، اليت 
ض، كمـا يترتـب عليهـا نـزع حـق      يترتب عليها نزع القداسة عـن احلكـام يف األر  

التشريع من احلكام بستار أو بغري ستار، فيحس املؤمن الذي يعبـد اهللا حـق عبادتـه    
  .بعزة االستعالء اليت تسنده أمام احلكام

ال تغلوا يف املهـور، فقالـت لـه امـرأة مـن عامـة       : الناس فقال tخطب عمر 
 تأْخذُوا فَلَا قنطَارا إِحداهن تيتموَآ[: إن اهللا يقول! يوسع اهللا وحترج أنت؟: املسلمني

هنئًا مي١(أخطأ عمر وأصابت امرأة: فقال عمر. ]ش(.  

  .فال حصن مينع من استبداد احلاكم إال تطبيق شرع اهللا على أرض اهللا
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 ٣٣٠ 

  :الوجه التاسع
احملدثون الذين نادوا بإلزام الشورى لإلمام، ويتحايلون على األدلـة الشـرعية   «

إلثبات ذلك يعللون مذهبهم بالرغبة يف احلد من استبداد احلاكم، وكأم يستدركون 
 لَكُـم  أَكْملْـت  الْيـوم [: Iوقال  ] )٦٤( نِسيا ربك كَانَ وما[، rعلى اهللا ورسوله 

كُمينأَ دوتممت كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَاما الْإِسيند[.  

واحلاكم الطاغية املستبد لن يوقفـه إلـزام الشـورى وال غـريه، بـل حنـن نـرى        
الطواغيت الذين حيكمون املسلمني بالشـرائع الكفريـة يـدعون أـم يسـتندون يف      

شورى، وأم حيترمون الدميقراطية، وهم يضعون الربملانات  رأيشرعية حكمهم على 
واألغلبية بالتزوير واخلداع، وإذا أعياهم ذلك جلؤوا إىل البطش والتنكيـل واألحكـام   

  .)١(»العرفية، فما فائدة الشورى مع هؤالء

  :الوجه العاشر
ري، إن القول بأن الدميقراطية فيها مقاومة لالستبداد يعترب مدحا هلا كـدين كفـ  

وللكفار الذين يدينون ا وينشروا بني املسـلمني بالترغيـب والترهيـب أحيانـا،     
  .وبقوة املال واملساعدات أحيانا أخرى، وبقوة احلديد والنار أحيانا أخرى

إن مدح الكفار لكفرهم ارتداد عن دين اإلسـالم،  «: قال الصديق حسن خان
مبا يكون زاجـرا لـه، وأمـا قولـه      ومدحهم جمردا عن هذا القصد كبرية يعزر مرتكبها

أم أهل عدل فإن أراد أن األمور الكفرية اليت منها أحكامهم القانونيـة عـدل فهـو    
كفر بواح صراح، فقد ذمها اهللا تعاىل وشنع عليها ومساها عتوا وعنادا وطغيانا وإفكـا  

  .وإمثا مبينا وخسرانا مبينا وتانا

كتابه الكرمي وسنة نبيه الرؤوف الرحيم،  والعدل إمنا هو شريعة اهللا اليت حواها
فلــو كانــت أحكــام ] ٩٠النحــل [ ]والْإِحسـان  بِالْعــدلِ يــأْمر اللَّــه إِنَّ[: Iقـال  
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 ٣٣١ 

 يتحـاكَموا  أَنْ يرِيدونَ[: Iوقال : -إىل أن قال-النصارى عدال لكانت مأمورا ا 
وهؤالء مسوا ما أمرهم اهللا بالكفر بـه عـدال    ]بِه يكْفُروا أَنْ أُمروا وقَد الطَّاغُوت إِلَى

  .)١(»وغلوا يف ضالهلم ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا

  وبـــدلت قرحـــا داميـــا بعـــد صـــحة
  

ــا       ــول أبؤس ــد حت ــى ق ــك نعم ــا ل   في
  

  :الوجه احلادي عشر 
برعاياها من كل دكتاتور  كثري من الدول الدميقراطية أشد استبدادا وأعظم تنكيال

وماأمراملذابح ... متغطرس فاملذابح اليت ارتكبها الكيان الصهيوين يف فلسطني ولبنان
  عنا ببعيد.... الصومال والعراق اآلمريكية يف افيتنام و

على اإلستبداد وتبنيها للدميقراطية سارعت إىل احتالل  بل إن فرنسا بعد ثورا
  ......العديد من الدول حيث ارتكبت أبشع اازر

 إحدى وأربعني قرية يف اجلزائر على من فيها١٩٤٥دمرت فرنسا يف مايو سنة  لقد«
  ...من األطفال والنساء والشيوخ والشباب 

ولقد مضى على اجلثث امللقاة على قارعة الطريق :"يقول مراسل ليربتى بعد املذحبة
لرعب يف وذلك تفننا يف إلقاء ا!!أولو األمر بدفنها أكثر من مخسة أيام ، دون أن يهتم 

  "قلوب الوطنيني، الذين مل يزدهم هذا العمل إال كراهية لنا وبغضا

بالدماء يبحث عن ثدي أمه ولقد رأينا يف أحد املناظر رضيعا ملوثا :" مث مضى يقول
  »)٢(..." املقطوعة الرأس، دون أن تستجيب الفريسة لصراخ ابنها

                                     
  ٢٤٦: شهادة واهلجرة، صكتاب العربة يف ما ورد يف الغزو وال - ١
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 ٣٣٢ 

  :الوقفة الثامنة عشرة
  الدكتاتوريةالبديل عن الديمقراطية هي 

يقول بعض اإلسالميني الـدميقراطيني إن عـدم املشـاركة يف الدميقراطيـة يعـين      
  .الرضا بالدكتاتورية

  :وجوه سبعة والرد عليه من

  :الوجه األول
  .إن البديل الذي ندعو إليه هو حكم الشريعة اإلسالمية

إننا حني نضع الدميقراطية يف ميزان اهللا احلق فنصـفها بأـا حكـم اجلاهليـة     «
فليس البديل الذي ندعو إليه هو الدكتاتورية كما يتبـادر إىل أذهـان الـذين شـبعوا     
بالغزو الفكري فلم يعد هلم ميزان يزنون به األمور، وإمنا صـار ميـزام هـو ميـزان     

ص أوروبا وحدها وإمنا يشمل البشر مجيعـا، إمنـا   أوروبا بدعوى أنه ميزان عاملي ال خي
البديل الذي ندعو إليه هو اإلسالم، هو املنهج الربـاين الـذي أنزلـه اهللا ليصـلح بـه      

 الَّتـي  اللَّـه  فطْـرةَ  حنِيفًا للدينِ وجهك فَأَقمI :]األرض ويصوا من الفساد، قال 
فَطَر اسا النهلَييلَ لَا عدبلْقِ تخل اللَّه كذَل  ينالـد  مالْقَـي  ـنلَكو  ـاسِ  أَكْثَـرلَـا  الن 

 علَـيكُم  وأَتممـت  ديـنكُم  لَكُم أَكْملْت الْيوم[: I، وقال ]الروم[ ] )٣٠( يعلَمونَ
  .)١(»]٣املائدة [ ]دينا الْإِسلَام لَكُم ورضيت نِعمتي

  :الوجه الثاين
  .الدكتاتورية والدميقراطية كل منهما نظام جاهلي مناف لإلسالم إن

                                     
  ٦٥-٦٤: العلمانيون واإلسالم حملمد قطب، ص - ١



 ٣٣٣ 

ونود أن نؤكد هنا أننا حني نتحدث عن الدميقراطية لنرتع عن وجهها القنـاع  «
فإننا يف الوقت نفسه نبني أن الدكتاتورية مهما محلت من معان وظالل تظل مرتوعـة  

ة جيب أن ال تعين بأي صورة مـن  القناع قبيحة املعىن واملبىن، ولكن مهامجة الدكتاتوري
الصور تزكية الدميقراطية، فإن ردود الفعل النفسـية الناجتـة عـن مظـامل الدكتاتوريـة      
ــة     ــة، والدميقراطي ــة البالي ــوس إىل التمســك بأمســال الدميقراطي ــض النف ــدفع بع ت

  .)١(»والدكتاتورية ظلمان كبريان يف حياة البشرية ينضمان إىل سائر املظامل

  :ثالوجه الثال
  إن حقيقة الدميقراطية هي أا دكتاتورية زعامة املإل

إن واقع احلال هو أن زعامة املإل يف موقع اآلمر الناهي، وأما اآلخـرون فلـيس   «
مطلوبا منهم سوى التنفيذ أو االستقالة من الـس طوعـا أو كرهـا، فطاملـا الـس      

، وحقيقـة  ونون مستقلالنيايب قائم فأعضاؤه منفذون، وإن كانت صورم أم مشرع
التنفيذ املشار إليها هي أم ينفذون إعداد التشريعات الـيت يطلبـها منـهم املـأل أو     

  .)٢(»اليت يوافق املأل على تقدميها لتبحث يف الس

  :الوجه الرابع
ليست الدميقراطية إال لعبة يلهي ا احلكام الدكتاتوريون شعوم عن واقعهم 

  .املأساوي

وزيـرا يف  " تشرشـل "م كانـت  ١٩١٩ريون ثورهم الوطنية عـام  حني ثار املص«
وزارة احملافظني القائمة يومئذ يف بريطانيا، فجاءت أخبار الثورة يف الصحف، فسـأل  

فقـال  ! يريدون دستورا وبرملانـا : قالوا له -يعين املصريني-ماذا يريدون؟ " تشرشل"

                                     
  ٦٩-٦٨: الشورى ال الدميقراطية ص - ١
  ١/٩٢اإلسالميون والسراب  - ٢



 ٣٣٤ 

لك الداهيـة السـاخر   أعطوهم لعبة يتلهون ا، وكانت كلمة صادقة من ذ: تشرشل
  .املتغطرس اخلبيث

ولست أقول إن النظم الطغيانية اليت حلت حمل تلك الدميقراطيات املزيفة هي 
فالطغيان الذي يعتقل عشرات األلوف ويعذم أبشع ! خري منها، كال وألف مرة كال

تعذيب ويقتل منهم من يقتل يف حماكمات صورية أو داخل األسوار بالتعـذيب هـو   
إن البديل ليس هو الدميقراطية، وإمنـا هـو   : ال خري فيه، ولكين أقول فقط شر خالص

  .)١(»اإلسالم

  :الوجه اخلامس
األنظمة الدميقراطيـة يف العـامل أكثـر مهجيـة واسـتبدادا مـن بعـض         كثري من

األنظمة الدكتاتورية، فانظر إىل ما يقوم به النظام الدميقراطي الصهيوين يف فلسـطني  
  ...شريد وهدم للمنازل ومصادرة لألرضني واعتقاالت باآلالفمن مذابح وقتل وت

وانظر إىل ما تقوم به دميقراطية آمريكا مـن سـجون سـرية وسـجن اكوانتنـامو      
الذي يسجن فيه اآلالف منذ سنوات دون أي حماكمة، أما سجن بو غريب وغريه مـن  

  .السجون اآلمريكية يف العراق وأفغانستان فظن شرا وال تسأل عن اخلرب

وكم قتلت آمريكا يف أفغانستان من األطفال والنساء، وكم صبت على الشعب 
  ..املسلم من أنواع األسلحة الفتاكة احملرمة دوليا

وها هي آمريكا يف العراق تقتل يوميا من املدنيني نساء وأطفـاال مـا ال حيصـى    
يقينا وال ظنا، كما اسـترتفت اخلـريات وأخـذت بتـرول العـراق وأشـعلت احلـرب        

  ..ألهلية فيه حىت تشغلهم يف أنفسهم عن إجرامهاا

                                     
  ٢٥٥: مذاهب فكرية معاصرة، ص - ١



 ٣٣٥ 

فرنسا اليت هي رائدة الغرب دميقراطيا قامت باحتالل أكثـر الـدول العربيـة     و
واسترتاف خرياا وقتل مواطنيها ويكفي أن تعلم أا يف اجلزائر وحدها قتلت أكثر 

  ...من مليون مسلم كل ذلك باسم الدميقراطية

  ...حة طويلةوهذه أمثلة بسيطة والالئ

أم أـا قمـة   ! فهل بعد هذا ميكن أن نقـول إن الدميقراطيـة غـري الدكتاتوريـة؟    
  !!الدكتاتورية؟

  :الوجه السادس
كمصطلح إديولوجي جند أن الدميقراطية تـدخل  " دكتاتورية"لو نظرنا إىل كلمة 

  :.الدكتاتورية"يف مصطلح 

، إال أا كانـت  أصبحت كلمة مشوهة ومكروهة" ديكتاتورية"ورغم أن كلمة «
قد بدأت عن الرومان مع نظام القناصل بعد سقوط امللكية القدمية يف روما، وكانـت  
تعرب ببساطة عن ضرورة وجود مسؤول واحد ذي سلطات أعلى ميلك قدرة احلسم يف 
املشاكل اهلامة، ألن نظام القنصلني احلاكمني يف روما كان يؤدي إىل ما يعرب عنه املثـل  

املسؤول الواحد : "فالكلمة كانت تعين يف األصل" ني يف املركب تغرقرئيس: "القائل
، يف مقابـل تعـدد املسـؤوليات املتسـاوية بـدون سـلطة أعلـى        "ذو السلطات األعلى

للحسم، وواضح أن هذا املعىن يتعلق بطبيعة أو اجتـاه نظـام احلكـم املمثـل للنظـام      
  .رستقراطيةاالجتماعي، أي ال يتعلق بطريق الدميقراطية وطريق األ

ومن ناحية أخرى فيجب أن نالحظ أن الدكتاتوريـة كأسـلوب احلكـم يتعلـق     
مبوضوع أو منظور الربط أو عدم الربط املركـزي أي فرديـة أو عـدم فرديـة مسـؤولية      
اختاذ القرار يف املشاكل اهلامة، مل تكن مـن مث تتعلـق مبوضـوع أو منظـور آخـر تبـع       



 ٣٣٦ 

يف مقابل " األوتوقراطية"االستبداد أو احلكم املطلق أسلوب احلكم أيضا هو موضوع 
  .)١(»األسلوب النيايب ومجاعية الرأي، فهذه ثنائية أخرى

فهذا هـو  " املسؤول الواحد ذو السلطات األعلى"وإذا عرفت أن الدكتاتور هو 
رئيس اجلمهورية أو رئيس الوزراء يف النظام الدميقراطي الذي يكون له حق النقض 

يف كل ما ال يريد من القرارات ولو صادق عليها الربملـان باإلمجـاع كمـا يف    " الفيتو"
  .آمريكا اليت هي زعيمة النظام الدميقراطي

رئـيس أو  –ويف الدول الدميقراطية األخرى للـدكتاتور يف النظـام الـدميقراطي    
ارات، إمـا املصـادقة عليـه    يف كل قانون صادق عليه الربملان ثالث خي -رئيس وزراء 

  .يده وإما إعادته إىل الربملان لقراءته مرة أخرى وتعديلها جتموإم

  :الوجه السابع
وصحابته من بعد وكل سلفنا الصاحل مل ميارسـوا الدميقراطيـة    rإن رسول اهللا 

أم أن البـديل هـو   ! مع أا كانت موجودة قبلهم، فهل يعين ذلك رضاهم باالستبداد؟
  !تطبيق شرع اهللا؟

                                     
  .اعيل املهدويإلمس ٩٧-٩٦: معىن الدميقراطية يف األيديولوجية اجلديدة ص - ١



 ٣٣٧ 

  :الوقفة التاسعة عشر
  »عريفال بد للناس من «حديث 

ال بـد للنـاس مـن    «: استدل بعض اإلسالميني الدميقراطيني حبـديث العرفـاء  
  .على تشريع املشاركة يف الربملان» العرفاء

  :وجوهسبعة والرد عليه من 

  :الوجه األول
حدثنا مسـدد حـدثنا    أن هذا حديث ضعيف ال يصلح لالحتجاج قال أبو داود

  .)١(غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده احلديثبشر بن املفضل حدثنا 

ولـذلك ضـعفه ابـن حجـر     . وهذا إسناد مظلـم إلـام الرجـل وأبيـه وجـده     
  .)٢(واأللباين

  :الوجه الثاين
ذكـر   أن هذا احلديث لو صح فهو يف ذم العرافة ألن لفظ احلديث عنـد أيب داود 

يسـألك أن   هاملـاء وإنـ  وقال إن أيب شيخ كبري وهو عريـف  «: حديثا طويال ويف آخره
إن العرافة حق وال بد للناس مـن العرفـاء ولكـن    r :فقال  هجتعل يل العرافة بعد

لكـن العرفـاء يف    !!فلماذا ترك من احلديث ما هو حجة عليـه؟  )٣(العرفاء يف النار
  !!هل هذه األمانة العلمية؟ النار

                                     
 )٢٩٣٤(سنن أيب داود  - ١
وقد وهم يف هذا احلديث فجعله من مسند املقدام بن معدي كرب وإمنا ذلك احلديث الذي  ٣/٣٢١٩انظر فتح الباري  - ٢

  ٧٧-٢/٧٦قبله، وتبعه على ذلك العجلون يف كشف اخلفاء 
 )٢٩٣٤(سنن أيب داود  - ٣



 ٣٣٨ 

  :ومن أحاديث ذم العرافة

: ضرب على منكبـه مث قـال لـه    rاهللا  أن رسول tعن املقدام بن معدي كرب
أفلحت يا قدمي إن مت ومل تكن أمريا وال كاتبا وال عريفا)١(.  

لألمـراء ويـل للعرفـاء ويـل     ويـل  : قـال  rأن رسـول اهللا   tوعن أيب هريرة
لألمناء، ليتمنني أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانـت معلقـة بالثريـا يتذبـذبون بـني      

  .)٢(نوا عملوا على شيءالسماء واألرض ومل يكو

أيسـتطيع أحـدكم أن يقـرأ يف الليلـة     r قال رسول اهللا : قال tعن أنس -
ال بد للناس من عريف والعريف : وقال فإا تعدل القرآن كله ]قل هو اهللا أحد[

ويـؤتى بالشـرطي يـوم القيامـة فيقـال لـه ضـع سـوطك وادخـل          : وقال. يف النار
  .)٣(النار

" ضـعيف : "ميمون التيمي البصري العطـار قـال يف التقريـب   وفيه عبيس بن 
  .)٤(اهـ

: وشيخه يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص، قـال يف التقريـب  
  .)٥(زاهد ضعيف

  .إىل غري ذلك من األحاديث اليت فيها ذم العرافة

                                     
: انظـر التقريـب ص  " لـني : "وقال ابن حجر" فيه نظر"بن املقدام قال البخاري وفيه صاحل بن حيىي ) ٢٩٣٣(أبو داود  - ١

٢٨٠.  
رواه أمحد ورجاله ثقات يف طـريقني مـن أربعـة ورواه أبـو يعلـى       ٥/٢٥٩وقال اهليثمي يف امع  ٥٢١و ٢/٣٥٢أمحد  - ٢

  . والبزار
  ٣/٣٢٦) ٤١٣٦(رواه أبو يعلى  - ٣
 ٣٢٠: تقريب التهذيب ص - ٤
 ٥٢٩: لتهذيب صتقريب ا - ٥



 ٣٣٩ 

  :الوجه الثالث
لو سلمنا جبواز العرافة ملا جازت مع هؤالء الطواغيت الذين حيكمون بغري مـا  
أنزل اهللا، بل شأن ظلم الناس وابتزاز خريام ومص دمائهم، فقـد قـال رسـول اهللا    

r :        ليأتني على الناس زمان يكـون علـيهم أمـراء سـفهاء يقـدمون شـرار النـاس
من أدرك ذلك منكم فال يكـونن  ويؤخرون الصالة عن مواقيتها ف ويظهرون خبياركم

  .)١(عريفا وال شرطيا وال جابيا وال خازنا

  :الوجه الرابع
ال عالقة بني العرافة ونواب الربملان، فالعريف سفري بني األمـري وبـني رعيتـه،    

هم واقتراحام، فهو مسـاعد للسـلطة   ألمري مطالبهم واحتياجام وآرائحيث يبلغ ا
ملاين فإنه مشرع حيل وحيرم يف كل ااالت بال ضـوابط وال  التنفيذية، وأما النائب الرب

  .حدود، ألن الربملان خيتص بالسلطة التشريعية

إىل أن -وهو القـائم بـأمر طائفـة مـن النـاس      «: عن العريف قال ابن حجر
  .)٢(»ومسي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حىت يعرف ا من فوقه عند االحتياج -قال

وقـال  ! النقيب وهـو دون الـرئيس واجلمـع عرفـاء     والعريف«: وقال اجلوهري
  :الشاعر

ــة  ــاظ قبيلـــ ــا وردت عكـــ   أوكلمـــ
 

  )٣(بعثــــوا إيل عــــريفهم يتوســــم   
 

                                     
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خال عبـد الـرمحن   : ٥/٣١٠وقال اهليثمي يف امع ) ١١١٦( ١/٣٥٦أبو يعلى  - ١

  اهـ. ابن مسعود وهو ثقة
 ٣/٣٢١٩فتح الباري  - ٢
  ٢/١٠٧٢والصحاح  ٧٥٣: والقاموس ص ٢٤٢-٩/٢٣٦: انظر لسان العرب - ٣



 ٣٤٠ 

  :الوجه اخلامس
أن العرفاء ال يقطعون أمرا وإمنا يبلغون األمري أحـوال النـاس وينفـذون أمـره،     

 rأن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة أخرباه أن رسـول اهللا   فعن عروة بن الزبري
إين ال أدري مـن أذن مـنكم ممـن مل    : املسلمون يف عتق سيب هـوازن  قال حني أذن له

فرجـع النـاس فكلمهـم عرفـاؤهم      يأذن فارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم أمـركم 
  .)١(»فأخربوه أن الناس قد طيبوا rفرجعوا إىل النيب 

  .لنواب فهم مشرعون وهم سلطة فوق الرئيس وهو مسؤول أمامهمأما ا

  :الوجه السادس
حني قـال الرجـل   )٢(أن العرفاء إمنا يعينهم األمري كما تقدم يف حديث أيب داود

إن أيب شيخ كبري وهو عريف املاء وإين أسـألك أن جتعـل يل العرافـة بعـده،      rللنيب 
  .األمري ال نعلم فيه خالفا بني أهل العلم طرفوكون العرفاء يعينون من 

  .وأما النواب فإمنا يعينهم الشعب بواسطة االقتراع

  :الوجه السابع
يشترط يف العريف العدالة فال ميكن للكافر أو الفاسق أن يكون عريفا، وأمـا  
نواب الربملان فال يشترط فيهم شيء من ذلك بل املهم أن يكونوا مواطنني قد بلغـوا  

قانونية سواء كانوا مسلمني أم كافرين، بررة أم فاسـقني، ولـذلك يوجـد يف    السن ال
برملانات الدول اإلسالمية يهود ونصـارى ومرتـدين كمـا يف مصـر ولبنـان وسـوريا       

  .وغريها... واملغرب )٣(وفلسطني

                                     
  .فظ لهوالل) ٧١٧٧(و) ٧١٦٧(البخاري  - ١
  )٢٩٣٤(سنن ايب داود  - ٢
من غرائب املفاجئات أنه طلع علينا هذه األيام رئيس الوزراء عـن حركـة محـاس يفتخـر أن تشـكلة حكومتـه تضـم         - ٣

  ".تضم إخوتنا املسيحيني"بل قال !! نصارى



 ٣٤١ 

  :الوقفة العشرون
  تقليد العلماء

قد أفتوا بـذلك  تعلق كثري من الناس املنخرطني يف الدميقراطية بأن أهل العلم 
  .بل ومارس الدميقراطية كثري منهم

  :أحد عشر وجهاوالرد على ذلك من 

  :الوجه األول
فـإن  [: Iاحلجة إمنا هي يف الكتاب والسـنة، وليسـت يف رأي الرجـال، قـال     
النسـاء  [ ]تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر

٥٩.[  

  :الوجه الثاين
ن العلماء الذين أفتوا بتحرمي الدميقراطية وردوا عليها جم غفـري وقـد ذكرنـا    إ

  !!سابقا عشرات منهم فلماذا تركتم قول هؤالء العلماء مع كثرم وجاللة قدرهم؟

  :الوجه الثالث
لقد أفىت العلماء سابقا والحقا بتربير الدكتاتورية واالستبداد، فلكـل ملـك أو   

  !!ك، فهل يدل على أن االستبداد صواب أم أنه زلة عامل؟طاغية علماء يربرون له ذل

  :الوجه الرابع
أما خيشى الذين قلدوا العلماء يف تربير الدخول يف اللعبة الدميقراطية أن يأتوا 

 السـبِيلَا  فَأَضـلُّونا  وكُبراَءنـا  سادتنا أَطَعنا إِنا ربنا[: يوم القيامة يرددون مع املرددين
، مث ]األحـزاب [ ] )٦٨( كَـبِريا  لَعنـا  والْعنهم الْعذَابِ من ضعفَينِ َآتهِم ربنا) ٦٧(



 ٣٤٢ 

 الْعـذَاب  ورأَوا اتبعـوا  الَّـذين  مـن  اتبِعوا الَّذين تبرأَ إِذْ[: يتربأ كل منهم من اآلخر
تقَطَّعتو بِهِم ابببقرةال[ ] )١٦٦( الْأَس.[  

  :الوجه اخلامس
كثري من العلماء الذين أفتوا بالدميقراطيـة ال يـدركون حقيقتـها، وال يعرفـون     
كنهها، ولذلك فال غرو أن جتانب فتواهم الصواب ألن احلكم على الشيء فرع عـن  

  .تصوره

  :الوجه السادس
إن أكثر الذين يفتون بالدميقراطية ليسوا بعلماء علـى احلقيقـة ولكـن ملعتـهم     

  .ائل اإلعالم وشهرم والشهرة حجابوس

  ومــن يشــأ الــرمحن خيفــض بقــدره    
  

ــع    ــع اهللا رافــ ــن مل يرفــ   ولــــيس ملــ
  

  :الوجه السابع
الواقـع بشـر   فهم العلماء مهما بلغوا من التقوى والورع والعلم بالشرع و إن

خيطئون ويصيبون، واملعصوم هو كتاب اهللا وسنة رسوله، فما وافقهمـا فهـو الصـواب    
اعرف احلق تعرف الرجـال، وال تعـرف احلـق    : وكما قيل. خالفهما فهو الباطلوما 

  .بالرجال

  :الوجه الثامن
إن العلماء مل يتفقوا على هذه املسألة، واتباع بعضهم بغري حجة يعترب ترجيحا 

  .باهلوى

ال جيوز للمفيت أن يعمل مبا شاء من األقوال والوجوه من غري «: قال ابن القيم
يح، وال يعتد به بل يكتفي يف العمل مبجرد كون ذلك قوال قاله إمام، أو نظر يف الترج

وجها ذهب إليه، فيعمل مبا شاء من الوجوه واألقوال حيث رأى القـول وفـق إرادتـه    



 ٣٤٣ 

وغرضه عمل به، فإرادته وغرضـه هـي املعيـار وـا التـرجيح وهـذا حـرام باتفـاق         
  .)١(»األمة

  :الوجه التاسع
قبل أن يعمل أي عمـل وال يكـون ذلـك     العلم :أحدهللا على كل القد أوجب 

قـال  . بالكتاب والسنة ال برأي فالن وفتوى عالن اليت ال دليـل فيهـا   بتعلم العلم إال
فبـدأ   ]فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّهI :]البخاري باب العلم قبل القول والعمل لقوله 

  .بالعلم

  :الوجه العاشر
اتباع الرجال يف التحليل والتحرمي من غري حجة وال برهان هـو تأليـه هلـم     إن

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابـا مـن دونI :]   وتنصيبهم أربابا من دون اهللا، قال 
٣١التوبة [ ]اللَّه.[  

أليسـوا حيلـون لكـم احلـرام فتحلونـه      : بقولـه  rوقد فسر ذلـك رسـول اهللا   
  .)٢(رمون عليكم احلالل فتحرمونهوحي

  :الوجه احلادي عشر
اتخذُوا أَحبـارهم ورهبـانهم   [: لقد تدرج الشيطان ؤالء فقلدوا العلماء أوال

اللَّه وند نا ماببمث قلدوا بعضهم ونصبوه أربابا مشرعني على حد ] ٣١التوبة [ ]أَر
  ].٦٤آل عمران [ ]ا بعضا أَربابا من دون اللَّهولَا يتخذَ بعضنI :]قوله 

    

                                     
 ٤/٢١١إعالم املوقعني  - ١
  )٨١-١٥/٨٠(والطربي ) ٣٠٩٥(والترمذي ) ٤/٣٧٨(أمحد  - ٢



 ٣٤٤ 

  

  

  )١(الباب الثالث
مصالح وهمية مزعومة تحت 

  سراب الديمقراطية
  :ويشمل ثالث مصاحل رئيسية

  حتكيم الشريعة اإلسالمية يف شؤون احلياة كلها -

 اإلصالح حسب االستطاعة -

 عدم متكني أعداء اهللا من االنفراد بالسلطة -
  

                                     
ت يف عامة هذا الباب على كتاب اإلسالميون وسراب الدميقراطية للعالمة عبد الغين الرحال، فقـد أجـاد وأفـاد    اعتمد - ١

  .فجزاه اهللا عن املسلمني خري اجلزاء
  .وجمموع الفتاوي لشيخ اإلسالم ابن تيمية واالقتضاء له أيضا

  .سالمواملوافقات يف أصول الشريعة للشاطيب وقواعد األحكام للعز ابن عبد ال
  .وشراح مجع اجلوامع وشراح مراقي السعود وغري ذلك من كتب أصول الفقه

  هذا إضافة إىل كتب العقائد وكتب التفسري
  إىل غري ذلك من املراجع اليت سترى اإلحالة إليها يف هذا الباب



 ٣٤٥ 

ــدعي  ــة   ي ــدميقراطيني أــم مبشــاركتهم يف اللعب ــد مــن اإلســالميني ال العدي
الدميقراطية حيققون مصاحل كثرية، وباالستقراء ميكن رد هذه املصاحل املزعومة إىل ثالث 

  :هي

  حتكيم الشريعة اإلسالمية يف مجيع شؤون احلياة -١

  اإلصالح حسب االستطاعة -٢

  سلطة عدم متكني أعداء اهللا من االنفراد بال -٣

ومبا أن هذه الشبهة هي العصا الـيت يتوكـأ عليهـا اإلسـالميون الـدميقراطيون      
  :فسنرد عليها بشيء من التفصيل على النحو التايل

  :متهيد ويف مسئلتان: أوال

  املراحل اليت ال بد أن مير ا اإلسالميون الدميقراطيون -أ

  مقاصد الشريعة اإلسالمية -ب

املصاحل على حدة بعرضها على ضـوابط املصـلحة   نتناول كل واحدة من : ثانيا
  :األربعة

  االندراج يف مقاصد الشرع -١

  عدم املعارضة للكتاب والسنة -٢

  عدم املعارضة للقياس-٣

  عدم تفويتها ملصلحة أهم منها أو مساوية هلا -٤



 ٣٤٦ 

 
  وفيه مسألتان

  المراحل التي ال بد  :المسألة األولى
  :الديمقراطيونأن يمر بها اإلسالميون 

  مخس مراحل لكل منها مناط ذو إلزام دستوري

إن اإلسالميني الذين يوافقون على الدخول يف اللعبة الدميقراطية ال بد هلم من 
  :التاليةباملراحل املرور 

  :املرحلة األوىل
املوافقة املسبقة واملعلنة على الشكل واملضمون الدستوري القائم بالفعل علـى  

  .ة للشريعة اإلسالمية، بل وال بد أن يقسموا على ذلكما فيه من خمالف

  :ومناط هذه املرحلة

تساهم األحزاب والتجمعـات السياسـية   «: من الدستور املوريتاين) ١١(املادة 
  .يف تكوين اإلدارة السياسية والتعبري عنها

تتكون األحزاب والتجمعات السياسية ومتارس نشاطها حبريـة شـرط احتـرام    
غرضها ونشـاطها بالسـيادة الوطنيـة     اللقراطية وشرط أن ال متس من خاملبادئ الدمي

حيدد القانون شـروط إنشـاء وسـري وحـل     . واحلوزة الترابية ووحدة األمة واجلمهورية
  .»األحزاب السياسية

على كل عضو من أعضاء جملسـي األعيـان   «): ٧٩(ويف الدستور األردين املادة 
أقسـم بـاهللا   : أمام جملسـه ميينـا هـذا نصـها     والنواب قبل الشروع يف عمله أن يقسم

  .»إخل.. العظيم أن أكون خملصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور



 ٣٤٧ 

قبل أن يتوىل عضو جملس األمة أعماله «: من الدستور الكوييت) ٩١(ويف املادة 
أقسـم بـاهللا   : يف الس أو جلانه يؤدي أمام الس يف جلسـة علنيـة الـيمني التاليـة    

ظيم أن أكون خملصا للوطن ولألمري وأن أحتـرم الدسـتور وقـوانني الدولـة وأذود     الع
  .»عن حريات الشعب ومصاحله وأمواله وأؤدي أعمايل باألمانة والصدق

  .وهذا مناف ألبسط مبادئ اإلسالم

وذه النصوص السماوية اليت ذكرنا يظهر غايـة الظهـور   .. «: قال الشنقيطي
الوضعية اليت شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه خمالفـة   أن الذين يتبعون القوانني

ملا شرعه اهللا جل وعال على ألسنة رسله صـلى اهللا علـيهم وسـلم أنـه ال يشـك يف      
  .)١(»كفرهم وشركهم إال من طبع اهللا على بصريته وأعماه عن نور الوحي مثلهم

 منـهج أو وضـع أو حكـم مـن    أو عة يوجمرد االعتراف بشـر «: وقال سيد قطب
صنع غري اهللا، هو بذاته خروج من دائرة اإلسالم هللا، فاإلسالم هللا هو توحيد الدينونـة  

  .)٢(»له دون سواه

  .)٣(»من مل جيتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر«: قال القرطيب

  :املرحلة الثانية
بل إمنا يتحـاكمون إىل رأي أغلـب    Iاملوافقة على االحتكام إىل غري شرع اهللا 
  .نواب الشعب الذين هلم وحدهم حق التشريع

  :ومناط هذه املرحلة

                                     
 ٤/٨٤أضواء البيان  - ١
  ٢/٥٢انظر طريق الدعوة  - ٢
  ٤٨: التوحيد صوانظر جمموعة  ٥/٤١٨تفسري القرطيب  - ٣



 ٣٤٨ 

الشـعب هـو مصـدر كـل سـلطة، السـيادة       «: من الدستور املوريتاين) ٢(املادة 
الوطنية ملك للشعب الذي ميارسها عن طريق ممثليه املنتخبني وبواسـطة االسـتفتاء،   

  .»د من أفراده أن يستأثر مبمارستهاوال حيق لبعض الشعب وال لفر

  .»ميارس الربملان السلطة التشريعية«: منه) ٤٥(ويف املادة 

نظام احلكم يف الكويت دميقراطـي، السـيادة   «): ٦(ويف الدستور الكوييت املادة 
فيه لألمة مصدر السلطات مجيعا، وتكون ممارسـة السـيادة علـى الوجـه املـبني ـذا       

  .»الدستور

السلطة التشريعية يتوالهـا األمـري وجملـس    «: من نفس الدستور ٥١ويف املادة 
  .»األمة وفقا للدستور

تناط السـلطة التشـريعية بامللـك وجملـس     «): ٢٥(ويف الدستور األردين املادة 
  اهـ. »األمة

  .»يتوىل جملس الشعب سلطة التشريع«): ٨٦(ويف الدستور املصري املادة 

  .التشريع خاص باهللا تعاىلوهذا مناقض لإلسالم، ألن حق 

وملا كان التشريع ومجيع األحكام شرعية كانت أو كونية قدرية «: قال الشنقيطي
من خصائص الربوبية كما دلت عليه اآليات املذكورة كان مـن اتبـع تشـريعا غـري     

وعلى كـل حـال   : -إىل أن قال-تشريع اهللا قد اختذ ذلك املشرع ربا وأشركه مع اهللا 
ن أطاع غري اهللا يف تشريع خمالف ملا شرعه اهللا فقد أشـرك بـه مـع    فال شك أن كل م

وكَذَلك زين لكَـثريٍ مـن الْمشـرِكني قَتـلَ أَولَـادهمI :]      اهللا، كما يدل لذلك قوله 
مهكَاؤر١(»فسماهم شركاء ملا أطاعوهم يف قتل األوالد ]ش(.  

                                     
 ١٧٣-٧/١٧٢أضواء البيان  - ١



 ٣٤٩ 

  :املرحلة الثالثة
  تصويت النيايب عليهطرح شرع اهللا تعاىل لل

  :ومناطها

  .»إقرار القانون من اختصاص الربملان«): ٥٦(يف الدستور املوريتاين املادة 

يعتمد يف مداوالت مشروع قانون أمام أول غرفـة أحيـل   «: منه) ٦٣(ويف املادة 
عليها النص املقدم من طرف احلكومة، والغرفة اليت أحيل إليها نـص مصـادق عليـه    

  .»ألخرى تداول حول النص احملال إليهامن طرف الغرفة ا

يشترط لصحة اجتماع جملس األمة حضور «): ٩٧(ويف الدستور الكوييت املادة 
أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات باألغلبيـة املطلقـة لألعضـاء احلاضـرين،     
وذلك يف غري احلاالت اليت تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي األصـوات يعتـرب   

  .»ذي جرت املداولة يف شأنه مرفوضااألمر ال

ومعىن هذا أن تعرض الشريعة الربانية على التصويت البشري، فإما أن يقرها 
  .أو أن يرفضها، وهذا تسويغ التباع غري الشرع، وذلك كفر باإلمجاع

ومعلوم باالضطرار من دين املسلمني وباتفاق مجيع املسـلمني  «: قال ابن تيمية
فهـو كـافر،    rين اإلسالم أو اتباع شريعة غري شريعة حممـد  أن من سوغ اتباع غري د

إِنَّ الَّـذين يكْفُـرونَ   [: Iوهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال 
       كْفُـرنضٍ وعبِـب نمـؤقُولُـونَ نيو هـلسرو اللَّـه نيقُوا بفَرونَ أَنْ يرِيديو هلسرو بِاللَّه

عـبِيلًا   بِبس ـكذَل نيذُوا بختونَ أَنْ يرِيديـا     ) ١٥٠(ضٍ وقونَ حرالْكَـاف ـمه ـكأُولَئ
  .)١(»]النساء[ ] )١٥١(وأَعتدنا للْكَافرِين عذَابا مهِينا 

                                     
  ٢٨/٥٢٤جمموع الفتاوي  - ١



 ٣٥٠ 

وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج املكلـف مـن داعيـة هـواه     «: قال الشاطيب
  .)١(»نقض لذلك األصل وغري جائزوختيريه بني القوانني 

  :املرحلة الرابعة
إذا كانت نتيجة التصويت لصاحل حتكيم شرع اهللا أو بعضه فإا تعـرض علـى   

  .ليقرر فيها رأيه) رئيس أو أمري أو ملك(زعامة املإل 

  :ومناطها

يصدر رئيس اجلمهورية القوانني بعـد  «: من الدستور املوريتاين) ٧٠(يف املادة 
يوما على األكثر من يوم إحالتها إليـه مـن   ) ٣٠(أيام على األقل وثالثني  )٨(مثانية 

  .طرف الربملان

لرئيس اجلمهورية يف هذه املدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانيـة،  
فإن صادقت اجلمعية الوطنية بأغلبية أعضائها فإن القانون يصدر وينشـر يف األجـل   

  .»سابقةاملنصوص عليه يف الفقرة ال

ال يصدر قانون إال إذا أقره جملس األمة «: من الدستور الكوييت) ٧٩(ويف املادة 
  .»وصدق عليه األمري

عــرض شــرع اهللا علــى زعامــة املــإل  هوال شــك أن هــذا مصــادم للشــرع ألنــ
وافـق رأيـه وهـواه    تعليه فهو احلق الذي يعمـل بـه ومـا مل     تفما وافق) الطاغوت(

ع أقـره جملـس األعيـان    وكـل مشـر  «: مـن الدسـتور األردين  ) ٩٣(ه، ويف املادة ترفض
  .»والنواب يرفع إىل امللك للتصديق عليه

والثاين ما تقـدم مـن األصـل الشـرعي وهـو أن فائـدة وضـع        «: قال الشاطيب
الشريعة إخراج املكلف من داعية هواه وختيريه بني القولني نقض لذلك األصل وهو 
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 ٣٥١ 

تشـتمل علـى مصـلحة جزئيـة يف كـل مسـألة،        غري جائز، فإن الشريعة قد ثبت أا
وعلى مصلحة كلية يف اجلملة، أما اجلزئية فما يعرب عنها دليل كل حكـم وحكمتـه،   
وأما الكلية فهي أن يكون املكلف داخال حتت قانون معني مـن تكـاليف الشـرع يف    
مجيع تصرفاته اعتقادا وقوال وعمال، فـال يكـون متبعـا هلـواه كالبهيمـة املسـيبة حـىت        

  .)١(»يرتاض بلجام الشرع

  :املرحلة اخلامسة
  :إن زعامة املإل هلا اخليار بني ثالثة أمور

  .إما أن تقبل تطبيق شرع اهللا، وهذا ما مل حيدث ولو مرة واحدة -

  .وإما أن ترفضها فتعود إىل الس النيايب للنقاش مرة أخرى -

  .وإما أن جتمدها -

  :ومناطها

إذا مل ير امللك التصديق «: من الدستور األردين) ٩٣(من املادة ) ٣(يف الفقرة 
  .»على القانون فله يف غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إىل الس

يكـون طلـب إعـادة النظـر يف مشـرع      «: من الدستور الكوييت) ٦٦(ويف املادة 
الـذين  القانون مبرسوم مسبب، فإذا أقره جملس األمـة ثانيـة، مبوافقـة ثلثـي األعضـاء      

 إليـه يتألف منهم الس وصدق عليه األمري وأصدره خالل ثالثني يوما مـن إبالغـه   
فإن مل تتحقق هذه األغلبية امتنع النظر فيه يف دور االنعقـاد نفسـه، فـإذا عـاد جملـس      
األمة يف دور انعقاد آخر إىل إقرار ذلك املشروع بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم 

  .»مري وأصدره خالل ثالثني يوما من إبالغه إليهالس صدق عليه األ
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 ٣٥٢ 

ولرئيس اجلمهوريـة  ... «: من الدستور املوريتاين) ٧٠(والفقرة الثانية من املادة 
يف هذه املدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانيـة، فـإذا صـادقت اجلمعيـة     

ملنصـوص عليـه يف   الوطنية بأغلبية أعضائها فإن القانون يصـدر وينشـر يف األجـل ا   
  .»الفقرة السابقة

هذه احلالة من املناط الدستوري تشمل اقتراح استصدار قوانني تتعلق بتطبيـق  
بعض جوانب الشريعة اإلسالمية، كإقرار حترمي اخلمر، أو إقرار إقامة احلدود الشرعية 

  .أو حترمي الربا وحنو ذلك

  :احلالة الثانية

مواد الدستور، ويف حالتنا املعروضة للبحث وهي متعلقة بإعادة صياغة مادة من 
املطلوب تطبيق شرع اهللا، وذلك خمالف لكل الدساتري، وهذا يعين أننا أمام ما يسمى 

على أن دساتري بعض الـدول اإلسـالمية مينـع    ) أو تنقيح الدستور(مراجعة الدستور 
  .هذا النوع من املراجعة

ك كـل مـن رئـيس اجلمهوريـة     ميتلـ «: من الدسـتور املوريتـاين  ) ٩٩(يف املادة 
  .وأعضاء الربملان مبادرة مراجعة الدستور

ال يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف الربملانيني إال إذا وقعه على األقل 
  .أعضاء إحدى الغرفتني) ٣/١(ثلث 

أعضاء اجلمعية ) ٣/٢(وال يصادق على مشروع مراجعة إال إذا صوت عليه ثلثا 
  .ضاء جملس الشيوخ ليتسىن تقدميه لالستفتاءأع) ٣/٢(الوطنية وثلثا 

وال جيوز الشروع يف أي إجراء يرمي إىل مراجعـة الدسـتور إذا كـان يطعـن يف     
كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصيغة اجلمهورية للمؤسسات أو من 
الطابع التعـددي للدميقراطيـة املوريتانيـة أو مـن مبـدإ التنـاوب الـدميقراطي علـى         

  .»إخل... السلطة



 ٣٥٣ 

تعترب مراجعة الدستور ائية إذا نالـت األغلبيـة البسـيطة    «: منه) ١٠٠(املادة 
  .»من األصوات املعرب عنها يف االستفتاء

لألمري وثلث أعضاء جملـس األمـة حـق    «): ١٧٤(ويف الدستور الكوييت املادة 
أو بإضـافة  اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر مـن أحكامـه،   

أحكام جديدة إليه، فإذا وافق األمري وأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم جملس األمة 
وتشترط إلقراره . على مبدإ التنقيح وموضوعه ناقش الس املشروع املقترح مادة مادة

موافقة ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم الس، وال يكون التنقيح نافذا بعـد ذلـك   
 ٦٥(ق األمري عليـه وإصـداره وذلـك باالسـتثناء مـن حكـم املـادتني        إال بعد تصدي

من هذا الدستور، وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيـث املبـدأ أو مـن حيـث     ) ٦٦(و
موضوع التنقيح فال جيوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض، وال جيوز 

  .»اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي مخس سنوات على العمل به

إن ختيري زعامة املإل يف شرع اهللا تقره أو جتمده حسب أهوائهـا مصـادم للشـرع    
  .باإلمجاع

ولو جاز حتكيم التشهي واألغراض يف مثل هذا جلـاز للحـاكم   «: قال الشاطيب
  .وهو باطل باإلمجاع

اللَّـه   فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَـى [: ـ  إىل أن قال بعد أن ذكر قوله تعاىلـ 
فوجب ردها إىل اهللا والرسول وهو الرجوع إىل األدلـة الشـرعية، وهـو    «: ]والرسولِ

أبعد من متابعة اهلوى والشهوة، فاختيار أحد املذهبني باهلوى والشهوة مضاد للرجوع 
إىل اهللا والرسول، وهذه اآلية نزلت على سبب فيمن اتبع هـواه بـالرجوع إىل حكـم    

إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم َآمنـوا بِمـا أُنـزِلَ    أَلَم تر [: الطاغوت لذلك أعقبها بقوله
ك١(»]٦٠النساء [ ]إِلَي(.  
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 ٣٥٤ 

: فإذا عرض العامي نازلتـه علـى املفـيت فهـو قائـل لـه      «: وقال الشاطيب أيضا
يف : أن يقـول لـه   -واحلال هذه-أخرجين عن هواي ودلين على اتباع احلق فال ميكن 

يهما شئت، فإن معىن هذا حتكيم اهلوى دون الشـرع  مسألتك قوالن فاختر لشهوتك أ
إال بقول عامل، ألنه حيلة من مجلـة احليـل الـيت     تما فعل: وال ينجيه من هذا أن يقول

  .)١(»تنصبها النفس وقاية عن القال والقيل وشبكة لنيل األغراض الدنيوية
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 ٣٥٥ 

  :المسألة الثانية
  :مقاصد الشريعة اإلسالمية

إىل حفظ مقاصدها يف اخللق، وهذه املقاصد ال تعـدو  تكاليف الشريعة ترجع «
  :ثالثة أقسام

  .أحدها أن تكون ضرروية

  .أن تكون حاجية: والثاين

  أن تكون حتسينية: والثالث

فأما الضرورية فمعناها أا ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حبيـث إذا  
وـارج وفـوت حيـاة ويف    فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة بـل علـى فسـاد    
  .األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع باخلسران املبني

  :واحلفظ هلا يكون بأمرين

ما يقيم أركاا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاا من جانب : أحدمها
  .الوجود

ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاا : والثاين
  .)١(»نب العدممن جا

فقد اتفقت األمة بل سـائر امللـل علـى أن الشـريعة وضـعت      «: قال الشاطيب
للمحافظة على الضروريات اخلمس وهي الدين والنفس والنسـل واملـال والعقـل،    

  .)٢(»وعلمها عند األمة كالضروري
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 ٣٥٦ 

  :جاءت الشريعة باألحكام الكفيلة بذلك منها: حفظ الدين -١

وعلـى عمـوم املسـلمني    ) العلم العيين(مسلم وجوب طلب العلم على كل  -
  .)العلم الكفائي(

  .وجوب رجوع العامة إىل العلماء فيما يشكل عليهم ويف فتاويهم ونوازهلم -

  .وجوب حتكيم شرع اهللا ورفض ما سواه ونصب أمري يسهر على ذلك -

  .وجوب الدعوة إىل اإلسالم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر -

  .ط بأي جزء من شرع اهللا وعدم التفاوض على إقامة أركانهعدم التفري -

  .وجوب اجلهاد يف سبيل اهللا وهو قتال الكفار دفعا وطلبا -

  .مشروعية قتال اخلوارج والبغاة -

  .وضع قواعد الوالء والرباء -

  .قتل املرتد عن دينه -

  .فتح باب التوبة -

  :ويف حفظ النفس جاءت الشريعة -٢

  ].١٧٩البقرة [ ]ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ[قتل العمد بشرع القصاص يف  -

  .شرعت الديات يف قتل اخلطإ وإتالف ما دون النفس -

  .وشرعت دفع الصائل على النفس -

  .وشرعت حد احلرابة -

  .وأمرت بالتداوي من األمراض -

  .وحرمت االنتحار -



 ٣٥٧ 

  .وحرمت كل ضار بالصحة -

  :ويف حفظ العقل جاءت الشريعة -٣

  .حترمي اخلمر وكل مسكر وخمدر -

  .وأوجبت إقامة احلد على شارا -

  .سد ذرائع شرب اخلمر بتحرمي صنعها ومحلها واالجتار فيها -

  :ويف حفظ النسل جاءت الشريعة بـ -٤

  .حترمي الزنا وأوجبت فيه احلد الرادع -

رها بتحرمي التربج والسفور واخللوة باألجنبيـة وسـف  : سدت كل ذرائع الزنا -
بال حمرم واخلضوع بالقول، وأوجبت غض البصـر واالسـتئذان والـزواج ملـن خيـاف      

  .إخل.. العنت على نفسه، واحلجاب، وأباحت الطالق واخللع

  .وأوجبت العدة على النساء عند مفارقة الزوج بطالق أو خلع أو موت -

  .حد القذف على من رمى آخر بالزنا ومل يأت بأربعة شهود -

  :جاءت الشريعة بـ: املالويف حفظ  -٥

  .حترمي السرقة وأوجبت احلد على السارق -

  .حترمي الربا وسد ذرائعه -

  .حترمي الغش والغرر وأكل أموال الناس بالباطل -

  .حترمي الغصب والكسب احلرام -

  .وشرعت كتابة العقود والديون واإلشهاد عليها حلفظ احلقوق -

  .و متكني السفهاء منهوحرمت إضاعة املال وصرفه بغري حق أ -

  .قسمت اإلرث بأحسن طريقة -



 ٣٥٨ 

  .)١(فرضت الزكاة وحضت على الصدقات، وأوجبت النفقة على األقارب -

  :)٢(باختصار يف مرتبة الضرورياتو -

  :حلفظ الدين* 

شرع من حيث تقومي أركانه اإلميان وإقـام الصـالة وبقيـة األركـان اخلمسـة       -
  .حكم سواهوكذلك حتكيم شرع اهللا ورفض أي 

وشرع حلفظه من حيث درء الفساد الواقع أو املتوقع عدم التفريط جبـزء منـه    -
وعدم التفاوض على إقامة أركانه ووجوب مواالة أنصاره والرباءة من  أي ظرف، حتت

  .أعدائه والدعوة إىل اهللا واليت يف قمتها اجلهاد يف سبيل اهللا

  :حلفظ النفس* 

ل الطعام والشراب والسكن وامللـبس ممـا   شرع من حيث الوجود إباحة أص -
  .يتوقف بقاء احلياة عليه

  .وشرع حلفظها من حيث املنع عقوبة الدية والقصاص -

  :حلفظ النسل* 

  .شرع من حيث الوجود النكاح وأحكام احلضانة والنفقات -

  .كما شرع حلفظها من حيث املنع حرمة الزنا ووضع احلدود عليها -

  :حلفظ العقل* 

فظ العقل من حيث الوجود ما شـرعه حلفـظ الـنفس مـن تنـاول      وشرع حل -
  .الغذاء الذي به تبقى احلياة والعقل
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 ٣٥٩ 

  .كما شرع حلفظه من حيث املنع حرمة املسكرات ووضع العقوبة عليها -

  :حلفظ املال* 

  .وشرع حلفظ املال من حيث الوجود أصل املعامالت املختلفة بني الناس -

  .نع حترمي السرقة ووضع العقوبة عليهاكما شرع حلفظه من حيث امل -

أا مفتقر إليها من حيـث التوسـعة ورفـع الضـيق     : وأما احلاجيات فمعناها«
املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب، فإذا مل تراع دخل علـى  

املتوقع يف احلرج واملشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي  -على اجلملة-املكلفني 
  .املصاحل العامة

  :وهي جارية يف العبادات والعادات واملعامالت واجلنايات

. ففي العبادات كالرخصة املخفضة بالنسبة إىل حلوق املشـقة بـاملرض والسـفر   
ويف العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حالل مـأكال ومشـربا وملبسـا    

عامالت كـالقراض واملسـاقاة والسـلم وإلغـاء     ا وما أشبه ذلك، ويف املكبومسكنا ومر
التوابع يف العقد على املتبوعات كثمرة الشجر ومال العبـد، ويف اجلنايـات كـاحلكم    
باللوث والتدمية والقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمني الصـناع ومـا أشـبه    

  .ذلك

وال وأما التحسينات فمعناها األخذ مبا يليق من حماسن العادات وجتنب األحـ 
املدنسات اليت تألفها العقول الراجحات، وجيمع ذلك قسم مكـارم األخـالق وهـي    

وباجلملة الطهارات -جارية فيما جرت فيه األوليان، ففي العبادات كإزالة النجاسة، 
وسـتر العــورة، وأخـذ الزينــة، والتقـرب بنوافـل اخلــريات مـن الصــدقات       -كلـها 

ــة املآكــل والقربــات وأشــباه ذلــك، ويف العــادات كــآداب  األكــل والشــرب وجمانب
النجسات واملشارب املستخبثات واإلسـراف واإلقتـار يف املتنـاوالت ويف املعـامالت     
كاملنع من بيع النجاسات وفضل املاء والكإل وسلب العبد منصب الشهادة واإلمامـة  
وسلب املرأة منصب اإلمامة وإنكاح نفسـها وطلـب العتـق وتوابعـه مـن الكتـاب       



 ٣٦٠ 

أشبههما، ويف اجلنايات كمنع قتل احلر بالعبد، أو قتل النساء والصـبيان  والتدبري وما 
  .)١(»والرهبان يف اجلهاد وقليل األمثلة يدل على ما سواها مما هو يف معناها

  :فمثال احلاجيات* 

الرخص املخففة كالفطر يف السـفر والرخصـة اخلاصـة    : شرع حلفظ الدين -
  .باملريض

  .صيد والتمتع بالطيباتإباحة ال: وشرع حلفظ النفس -

  .إباحة الطيبات بغري إسراف: وشرع حلفظ العقل -

  .املهور والطالق وتوفر الشهود على موجب حد الزنا: وشرع حلفظ النسل -

  .التوسعة يف املعامالت كالقراض واملساقاة واإلجارة: وشرع حلفظ املال -

  :ومثال التحسينيات* 

  .طهارات وستر العورةشرع حلفظ الدين أحكام النجاسات وال -

  .شرع حلفظ النفس آداب الطعام والشراب وجمانبة ما استخبث -

  .وشرع حلفظ العقل ما يوفر له حسن التفكري واإلدراك -

  .وشرع حلفظ النسل آداب املعاشرة والكفاءة يف اختيار الزوجني -

  .)٢(»وشرع حلفظ املال املنع من بيع النجاسات وفضل املاء والكإل -

  :املراقي قال يف

  ــه ــت احلكمـــ ــب عنيـــ   مث املناســـ
ــاجي  ــي للحــ ــا ينتمــ ــهما مــ   بينــ

ــه   ــا تتمـــ ــروري وجـــ ــه ضـــ   منـــ
ــرواج   ــوي يف الــــ ــدم القــــ   وقــــ

                                     
  ٩-٢/٨املوافقات يف أصول الشريعة  - ١
  ١/٨٧انظر اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ٢



 ٣٦١ 

ــب   ــل نســ ــنفس مث عقــ ــن فــ   ديــ
  ورتــــــنب ولــــــتعطفن مســــــاويا
ــان    ــى اإلنسـ ــا علـ ــا حتمـ   فحفظهـ
ــل    ــان ذا تكميـ ــا كـ ــه مـ ــق بـ   أحلـ
ــل    ــرائع الرسـ ــالل يف شـ ــو حـ   وهـ
ــالم ــا يف أول اإلســـــــ   أباحهـــــــ
  والبيــــــع فاإلجــــــارة احلــــــاجي
ــذاق  ــدى احلـــ ــتمم لـــ ــا يـــ   ومـــ
ــذهب   ــول املــ ــق أصــ ــه موافــ   منــ
ــاق  ــذر واإلنفــــ ــة القــــ   وحرمــــ
  ومــــا يعــــارض كتابــــة ســـــلم   

 

ــب  ــرورة تنتســــ ــال إىل ضــــ   مــــ
  عرضـــا علـــى املـــال تكـــن موافيـــا
ــان   ــن األديــ ــرعة مــ ــل شــ   يف كــ
ــل   ــكر القليــ ــا يســ ــد فيمــ   كاحلــ
  غـــري الـــذي نســـخ شـــرعه الســـبل
ــام   ــن األحكــ ــت مــ ــراءة ليســ   بــ
ــي   ــق جلـــ ــع الحـــ ــار بيـــ   خيـــ

ــ  ــارم األخــ ــى مكــ   القحــــث علــ
ــب  ــد شـــريف املنصـ   كســـلب االعبـ
  علـــــى األقـــــارب ذوي اإلمـــــالق

ــؤم    ــيد يـ ــا صـ ــل مـ ــوه وأكـ   )١(وحنـ
 

  
    

                                     
 ٤٩٩-٢/٤٩٥. نثر الورود - ١



 ٣٦٢ 


 

  االندراج في مقاصد الشرع: الضابط األول
  :وسنناقشها حسب مقاصد الشريعة اخلمسة

  حفظ الدين -١

  حفظ النفس -٢

  حفظ العقل -٣

  حفظ النسل -٤

  املالحفظ  -٥

  .وندرس كال منها حسب مراتب املصلحة الثالث

  الضروريات -١

  احلاجيات -٢

  التحسينيات -٣



 ٣٦٣ 

  حتكيم الشريعة على ضوء مقصد حفظ الدين
ناقش ههنا موضوع املشاركة يف الدميقراطية لتحقيق مصلحة حتكيم الشريعة سن

مراتـب  اإلسالمية على ضوء املقصد األول وهو حفـظ الـدين، وسـنتحدث يف ضـوء     
  .الضروريات واحلاجيات والتحسينات: املصلحة الثالثة

  :تمرتبة الضروريا
إن الوسيلة املتبعة وهي املشاركة يف اللعبة الدميقراطية ال تؤدي اهلـدف املنشـود   
وهو حتكيم الشريعة اإلسالمية، إذ أن املراحل الست اليت ذكرا ومناط كـل مرحلـة   

  .بل فيه تفريط حبدوده وهدم لشرائعهمنها فيه انتهاك صارخ حلفظ الدين، 

فقد تقدم أن اإلسالميني الدميقراطيني ال بـد أن يوافقـوا ابتـداء علـى الشـكل      
إن مل -واهليئة الدستورية القائمة، وعلى كل القوانني املعمـول ـا وهـي يف غالبـها     

مستوردة من أوروبا الكافرة وال عالقـة هلـا باإلسـالم بـل هـي ديـن        -تكن يف كلها
  .قض لهمنا

هذه القوانني اليت فرضها على املسلمني أعداء اإلسـالم  «: قال أمحد حممد شاكر
السافر والعداوة، هي يف حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسـلمني بـدال مـن دينـهم     
النقي السامي ألم أوجبوا علـيهم طاعتـها وغرسـوا يف قلـوم حبـها وتقديسـها       

  .)١(»والعصبية هلا

املوافقة على االحتكام لغري شرع اهللا من خالل مشـاركتهم  : نيةويف املرحلة الثا
  .يف سن القوانني والتشريعات يف إطار الدستور الوضعي القائم

                                     
  ١/٤٧٣عمدة التفسري ألمحد شاكر  - ١



 ٣٦٤ 

فهاتان املرحلتان األوىل والثانيـة مـع مناطهمـا الدسـتوري تنافيـان مـا ذكرتـه        
خبصوص مقصد حفظ الدين يف مرحلة الضروريات إذ قد بينت أن من حفظه حتكيم 

  .اهللا ورفض أي شرع سواه وعدم التنازل عن أي شيء من الشرع شرع

أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم من الدينِ [: Iقال «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمتقرب به إىل اهللا أو أوجبـه  يفمن ندب إىل شيء ] ٢١الشورى [ ]م

شرعه اهللا فقد شرع من الـدين مـا مل يـأذن بـه اهللا، ومـن      فعله من غري أن ي وأبقوله 
  .)١(»اتبعه يف ذلك فقد اختذه شريكا هللا، شرع له من الدين ما مل يأذن به اهللا

وملا كان التشـريع ومجيـع   «: وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي عند هذه اآلية
األحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه اآليـات  
املذكورة كان كل من اتبع تشريعا غري تشريع اهللا قد اختذ ذلك املشرع ربـا وأشـركه   

شك أن كل من أطاع غري اهللا يف تشـريع   وعلى كل حال فال :-إىل أن قال-مع اهللا 
وكَذَلك زين لكَثريٍ [: خمالف ملا شرعه اهللا فقد أشرك به مع اهللا كما يدل لذلك قوله

   مهكَاؤـرش مهلَـادـلَ أَوقَت نيرِكشالْم نفسـماهم شـركاء ملـا أطـاعوهم يف قتـل       ]م
  .)٢(»األوالد

ين ارتدوا علَى أَدبارِهم مـن بعـد مـا تبـين لَهـم      إِنَّ الَّذI :]وقال عند قوله 
 ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدلَ ) ٢٥(الْهزا نوا مكَرِه ينلَّذقَالُوا ل مهبِأَن كذَل

اررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعي بف كُميعطنس اللَّه محممد[ ] )٢٦(ه:[  

سـنطيعكم يف كـل األمـر، كالـذين يتبعـون      : وأحرى من ذلك من يقول هلـم «
القوانني الوضعية مطيعني بذلك الذين كرهوا ما نزل اهللا، فإن هؤالء ال شـك أـم   
ممن توفاهم املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأم اتبعوا ما أسخط اهللا وكرهوا 

  .)٣(»هلمرضوانه وأنه حمبط أعما
                                     

  ط دار العاصمة ٢/٨٤اقتضاء الصراط املستقيم  - ١
  ١٧٣-٧/١٦٢أضواء البيان  - ٢
  ٥٩٠-٧/٥٨٩أضواء البيان  - ٣



 ٣٦٥ 

فكيف سيحكم شرع اهللا من وافق ابتداء علـى االحتكـام إىل غـري    «وبعد هذا 
شرعه، وكيف يكون االحتكام لغري شـرعه وسـيلة مشـروعة لتحكـيم شـرعه، فهـذا       
تناقض واضح، مث هل من الصحيح أن ينتظـر النـاس أن يـأتيهم تطبيـق حكـم اهللا      

  .)١(»!!ة العقديةتعاىل من خالل أشخاص إسالميني جتاهلوا هذه احلقيق

  "مواالة املؤمنني والرباءة من أعداء اهللا"وقلت أيضا إنه مما شرع حلفظ الدين * 

وإن تعجب فعجب أن إخواننا اإلسالميني الدميقراطيني اآلن ينتقدون بغري بينة 
  .وال علم إخوام الذين ال يرون رأيهم يف الدخول يف الدميقراطية

أي (وضعه أعداء اهللا لتحقيق مـآرم اخلاصـة   على منهج  وايف حني أم يوافق
ومن خالل املوافقة على ذلك املنهج رضـوا بـأن يسـريوا يف إطـار     ) مآرب أعداء اهللا

وسائله التصورية واحلركية، وكان ينبغي هلم أن يعلنوا صراحة أن هـذا منـهج أعـداء    
إلسـالمي وفهمنـا   اهللا، وأن الذين يقفون وراءه هم أعداء اهللا، وبالتايل فإن انتماءنـا ا 

حلفظ الدين يف مرتبة الضروريات يعين أن نتربأ من ذلك املنهج ومن أصـحابه ال أن  
  .نواليهم ونتطاول على إخواننا يف الدين

إن هذا املوقف فيه هدم لكل معىن من معـاين املفاصـلة وفيـه متييـع للفواصـل      
ذلـك أن بعـض    العقدية الصلبة بني الطاغوت وبني الـدعاة إىل اهللا، ودليلنـا علـى   

اإلسالميني الدميقراطيني يقفون اليوم يف صف واحد مع النظام احلاكم ضد الـذين ال  
أكـرب   ةيرون صحة هذا املنهج الدميقراطي، فهل هناك معىن للوالء للسلطات احلاكمـ 

  .)٢(»وأعمق من ذلك

ة ثُم جعلْنـاك علَـى شـرِيعI :]   قال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد أن ذكر قوله 
إِنهم لَن يغنـوا عنـك مـن    ) ١٨(من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواَء الَّذين لَا يعلَمونَ 

                                     
  ٨٩-١/٨٨اإلسالميون والسراب  - ١
  ١/٩٠اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ٢



 ٣٦٦ 

 نيقتالْم يلو اللَّهضٍ وعاُء بيلأَو مهضعب نيمإِنَّ الظَّالئًا ويش اجلاثيـة [ ] )١٩(اللَّه [
  :قال

على شريعة شرعها له وأمره باتباعها واه عن اتباع أهواء  rمث جعل حممدا «
  .الذين ال يعلمون وقد دخل يف الذين ال يعلمون كل من خالف شريعته

وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه املشركون من هديهم الظاهر الذي هـو مـن   
اتباع ملا يهوونه وهلذا  موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه وموافقتهم فيه

يفرح الكافرون مبوافقة املسلمني يف بعض أمورهم ويسـرون بـه، ويـودون لـو بـذلوا      
  .)١(»عظيما ليحصل ذلك

ولَن ترضى عنك الْيهودI :] ومن هذا أيضا قوله «: وقال شيخ اإلسالم أيضا
قُلْ إِنَّ ه مهلَّتم بِعتى تتى حارصلَا النو دعب ماَءهوأَه تعبنِ اتلَئى ودالْه وه ى اللَّهد

فانظر ] البقرة[ ] )١٢٠(الَّذي جاَءك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي ولَا نصريٍ 
ألن القـوم ال يرضـون إال    ]أهـواءهم [وقـال يف النـهي    ]ملتهم[كيف قال يف اخلرب 
يف قليل أو كثري، ومن املعلوم أن متابعتهم يف بعض ما هم عليـه مـن    باتباع أهوائهم

  .)٢(»الدين نوع متابعة هلم يف بعض ما يهوونه أو مظنة ملتابعتهم فيما يهوونه

عود على بدء، وقد قلت يف باب حفظ الدين من مرتبة الضروريات أن منـها  * 
الـدين مـن حيـث درء     اجلهاد يف سبيل اهللا وعقوبة الداعي إىل البـدع، وهـذا حفـظ   

الفساد الواقع أو املتوقع، فاجلهاد ميثل القوة اليت ا تستطيع الفئـة املؤمنـة أن تنتقـل    
بعقيدا من مرحلة التبليغ واادلـة بـاليت هـي أحسـن إىل مرحلـة الـتمكني هلـذه        
العقيدة والذب عنها وإثبات اهليبة هلا، إال أن هـذه األنظمـة الدميقراطيـة احلاكمـة يف     

لعامل اإلسالمي قد عطلت هذا اجلهاد، وهو أمر متوقع، فهل ينتظر ممـن عطـل شـرع    ا
إال أن مـن املؤسـف حقـا أن مشـاركة بعـض اإلسـالميني يف       !! اهللا أن ميضي اجلهـاد 

                                     
  ١/٩٨اقتضاء الصراط املستقيم  - ١
  ١/٩٩اقتضاء الصراط املستقيم  - ٢



 ٣٦٧ 

الدميقراطية وضعتهم يف موضع املشارك يف هذا التعطيل إذ هـم قـد عطلـوا اجلهـاد     
ءا من النظام الذي حيارب اجلهـاد حـىت   مبشاركتهم يف اللعبة الدميقراطية وصاروا جز

  .ضد أعداء اإلسالم الذين حيتلون الدول اإلسالمية كفلسطني والعراق وأفغانستان

ومن الغريب أن تسمع قادة بارزين يف هؤالء اإلسالميني الدميقراطيني ينـددون  
باجلهاد ويعتربونه تطرفا وتشددا جيب التربؤ منه مع أم يوالـون هـؤالء الطواغيـت    

  .ويبايعوم بل ويقسمون على اإلخالص هلم

  :ونص القسم كما تقدم

أقســم بــاهللا العظــيم أن أكــون خملصــا للملــك والــوطن وأن أحــافظ علــى «
  .)١(»الدستور

أقسم باهللا العظـيم أن أكـون خملصـا للـوطن ولألمـري وأن أحتـرم الدسـتور        «
  .)٢(»وقوانني الدولة

لـى أن يكـون خملصـا للـوطن     وعجبا ملسلم يتجاهل اإلخالص هللا، ويقسـم ع 
ولرئيس الدولة أي يكون الطني وليه، سواء كان يف صورة وطن أو صورة بشر ، وغين 
عن البيان رفض اإلسالم التام لتكريس أي نوع من الوالية لبقعة من األرض وضـع  
حدودها املستعمر الغريب تفريقا لكلمة املسلمني، إن وطن املسلم هو كـل بلـد مـن    

  .بالد اإلسالم

فباهللا لو أن إخالص والء املسلمني األوائل كان لتراب اجلزيرة العربية فكيـف  
سيصلنا اإلسالم يف إفريقيا بل يف األندلس، ويف السند واهلند وتركيا وغري ذلك مـن  
بالد اإلسالم، أترى أن املسلمني عندما قاتلوا على هذه اجلبـهات البعيـدة جـدا عـن     

وطنهم باملعىن املذكور يف الدستور أم أم كانوا  مواطنهم األصلية كانوا يدافعون عن
  .جياهدون يف سبيل اهللا لنشر اإلسالم يف كل األرض

                                     
  من الدستور األردين) ٧٩(املادة  - ١
  .من الدستور الكوييت )٩١(املادة  - ٢
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أما احللف على اإلخالص لألمري أو الرئيس مـع خمالفتـه للشـرع فهـذا عهـد      
  .باطل

وليس ألحد منـهم أن يأخـذ علـى أحـد عهـدا      «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
واالة من يواليه ومعادات من يعاديه، بل مـن فعـل هـذا    مبوافقته على كل ما يريد وم

كان من جنس جنكز خان وأمثاله الذين جيعلـون مـن وافقهـم صـديقا وليـا، ومـن       
خالفهم عدوا باغيا، بل علـيهم وعلـى أتبـاعهم عهـد اهللا ورسـوله أن يطيعـوا اهللا       

  .)١(»ورسوله ويفعلوا ما أمر اهللا به ورسوله وحيرموا ما حرم اهللا ورسوله

فيا أيها اإلسالميون املشاركون يف الدميقراطية املقسمون على احتـرام الدسـتور   
إقسامكم دليل ساطع على صحة ما قلت من إقراركم ابتداء بالقوانني  إنوالقوانني، 

  .الوضعية والدستور

أيها اإلخوة املشاركون يف الدميقراطية هل حتترمون قوانني اجلزاء الوضعية الـيت  
  !!م احلاكم احلدود؟نسخ ا النظا

هل أنتم حتترمون قوانني االقتصاد الـيت أقـرت التعامـل بالربـا يف البلـدان       -
  !الدميقراطية؟

هل تقرون بالدستور وتقسمون على احترامه وهو يقر حرية الرأي والتفكري  -
األمر الذي يفتح الباب للطعن يف الدين والسخرية به وإنكـار مـا    )٢(وحرية التعبري

  !؟.الضرورة كاحلجاب مثال، بل فوق ذلك يبيح الردة واخلروج من اإلسالمعلم منه ب

بل هل تقسمون على احترام دستور علماين وضعي جعل بديال عن دسـتور   -
  !؟).القرآن الكرمي(اإلسالم 

   مصـــائب شـــىت جمعـــت يف مصـــيبة
 

ــائب    ــها مصـ ــىت قفتـ ــا حـ   ومل يكفهـ
 

                                     
  ٢٨/١٦جمموع الفتاوي  - ١
  .من الدستور املوريتاين مثال) ١٠(انظر املادة  - ٢
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  .والرابعة واخلامسةواآلن نناقش املراحل املتبقية وهي الثالثة 

: لقد بينت أن املرحلة الثالثة هي طرح شرع اهللا للتصويت يقول الدستور مثال
وعنـد تسـاوي   «: وفيـه » وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة لألعضـاء احلاضـرين  «

  .)١(»األصوات يعترب األمر الذي جرت املداولة يف شأنه مرفوضا

لربا أو باعتمـاد التشـريع اإلسـالمي يف    إذا أراد اإلسالميون إقرار قانون مبنع ا
قانون اجلزاء مثال فإن عليهم أن يطرحوا مشروع هذا القـانون علـى الـس النيـايب     
ليناقشه ويصوت عليه فإذا فاز باألغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة، فإما أن يقـره وإمـا   

وات فأقل فـإن  أن يعيده إىل الس إلعادة النظر فيه، ويف حال عدم التساوي يف األص
تعاىل اهللا عن -يقترح  Uهذا التسلسل معناه أن اهللا  ىالقانون يعترب مرفوضا، وفحو

قانونـا   rعلى الس من خـالل كتابـه املـرتل علـى رسـول اهللا       -ذلك علوا كبريا
بتحرمي الربـا، مث يعـرض هـذا القـانون علـى الـس النيـايب مـن خـالل النـواب           

ه يف قانون اهللا تعاىل، وهل هو مالئم ملصاحل الشـعب أو  اإلسالميني، لريى الس رأي
غري مالئم، وإذا وجده مالئما أقره بعد فوزه باألغلبية، مث يرفع لرئيس الدولـة لـريى   
مدى مالئمته أو عدم مالئمته، فإذا وجده مالئما أقـره، وإال أعـاده إىل الـس إلعـادة     

  .النظر فيه فما معىن ذلك

 خالق السماوات واألرض الواحد األحد الفرد الصـمد  إن معناه أن اهللا تعاىل
دورا ال يتجاوز اقتـراح   -تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا-قد خصص له هؤالء القوم 

القانون على الس النيايب فإذا وافق عليه الس باألغلبيـة رفعـوه لـرئيس الدولـة     
  .وإال رفضوه

  والسؤال الذي يطرح نفسه من اإلله عند هؤالء؟

  .هو من له الكلمة النهائية: واجلواب

                                     
  .من الدستور الكوييت) ٩٧(انظر املادة  - ١
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وذا تعرف أم جيعلون الربملان إهلا حاكما على اهللا تعـاىل عـن ذلـك علـوا     
  .كبريا، وجيعلون فوق ذلك رئيس الدولة

مث األدهى من ذلك واألمر أن شرع اهللا تعاىل يوضع يف مستوى واحد مـع كافـة   
خمالفـة لشـرع اهللا ومقترحـة مـن     القوانني األخرى اليت تقترح على الـس النيـايب   

الكفرة والفسـقة باسـم الطـاغوت، أي اهللا تعـاىل والشـيطان يسـتويان يف املنظـور        
  .!!!الدميقراطي، وما أظلمها وأبشعها من نتيجة خمزية

ــنج مــن ذي عظيمــة  ــها ت ــنج من ــإن ت   ف
  

ــا     ــك ناجيـــ ــإين ال إخالـــ   وإال فـــ
  

الوجـوه، وكيـف ال يكـون    إن هذا األمر يتناىف كليا مع مقاصد الشرع من كافة 
: كذلك وهو مناف ملعىن ال إله إال اهللا منافاة تامة، إذ أن معىن التسلسل الـذي ذكرتـه  

هو ال إله إال رئيس الدولة، أو ال إله إال الس النيايب، وهـذا تعطيـل فاضـح ملعـىن     
  .توحيد األلوهية بل هو تعطيل ملعىن الربوبية كذلك

ى الس تنطوي على انتحـال حـق التحليـل    ية اليت لدحذلك ألن هذه الصال
والتحرمي إذ أنه عندهم السلطة العليا اليت ما فوقها سلطة، مبعىن أنـه رـم الـذي ال    

وهذه هي صفات الرب جـل  . مامهأراد ملا يقضي وال يسأل عما يفعل وغريه مسؤول 
  .)١(وعال

سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّـا   قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمةI :]قال 
وا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُـ 

  ].آل عمران[ ] )٦٤(اشهدوا بِأَنا مسلمونَ 

أي ال يتبعـه يف   ]تخذَ بعضنا بعضا أَربابا مـن دون اللَّـه  ولَا ي[«: قال القرطيب
اتخـذُوا  [: Iحتليل شيء أو حترميه إال فيمـا حللـه اهللا تعـاىل، وهـو نظـري قـول اهللا       

اللَّه وند نا ماببأَر مهانبهرو مهاربـم يف قبـول      ]أَحم أنزلـوهم مرتلـة رمعناه أ

                                     
  ١٠٠-١/٩٧اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١
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 ]فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسـلمونَ [.. حترميهم وحتليلهم مما مل حيرمه اهللا ومل حيله
نعـام،  رفون مبا هللا علينا من املنن واإلأي متصفون بدين اإلسالم منقادون ألحكامه معت

قد اختـذناهم  وال نقبل من الرهبان شيئا بتحرميهم علينا ما مل حيرمه اهللا علينا فنكون 
  .)١(»أربابا

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه والْمِسيح ابن مريمI :] وقال 
 ] )٣١(وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَـه إِلَّـا هـو سـبحانه عمـا يشـرِكُونَ       

  ]التوبة[

ليس املـراد مـن األربـاب أـم     : األكثرون من املفسرين قالوا«: ل اآللوسيقا
  .)٢(»اعتقدوا أم آهلة العامل بل املراد أم أطاعوهم يف أوامرهم ونواهيهم

ومعىن اآلية أم ملا أطاعوهم فيما يأمروم به وينهوم عنه «: وقال الشوكاين
  .)٣(»اعوهم كما تطاع األربابكانوا مبرتلة املتخذين هلم أربابا ألم أط

يعين أم أطاعوهم يف معصية اهللا تعاىل، وذلك أم أحلوا هلـم  «: وقال اخلازن
  .)٤(»أشياء من قبل أنفسهم فأطاعوهم فيها فاختذوهم كاألرباب

  :مرتبة احلاجيات*

لقد تقدم أن املصاحل احلاجية هي مـا تكـون األمـة حمتاجـة إليـه ألجـل انتظـام        
حرج وال ضيق، حبيث لو مل تراع ملا فسد نظام حيـاة األمـة كلـها، وإمنـا     أمورها بدون 

سيتعثر سريها فتمضي حياا على حالة غري منتظمة، ولذا ال تبلغ هذه املصاحل مبلـغ  
  .الضروري

                                     
  ١٠٧-٤/١٠٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  - ١
  ١٠/٨٣روح املعاين لآللوسي  - ٢
  ٢/٣٥٣ح القدير للشوكاين فت - ٣
  ٣/٦٨تفسري اخلازن  - ٤
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والذي يهمنا فيما يتعلق حبفظ الدين هو مـا يترتـب علـى املراحـل املـذكورة      
مثاال بـالرخص املخففـة كـالفطر يف    خبصوص مرتبة احلاجيات، وضربت على ذلك 

السفر وصالة املريض وكذا صالة اخلوف وما شابه ذلك لكن الـذي يعنينـا يف هـذا    
املوضوع ليس ما خيص أعيان األفراد بل ما خيص عموم األمـة مـن حيـث التوسـعة     
ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقـة بفـوت املطلـوب، فـإذا مل     

  .احلرج واملشقة -على اجلملة-على املكلفني تراع دخل 

  :اإلطار أطرح بعض األسئلة هذا ويف

  :السؤال األول

إن التضييق على الدعاة إىل اهللا وتكمـيم أفـواههم بقـوة القـانون ألـيس هـو       
  !تضييق على األمة ووضعها يف حالة احلرج؟

اجلواب نعم بال شك، خاصة وأن التضييق علـى الـدعاة يـتم بأشـكال كـثرية      
وأنا إذ أكتب هذه –وحتت عناوين شىت، ابتداء من السجن والتعذيب املادي واملعنوي 

احلروف أجلس يف السجن منذ أكثر من سنتني دون أي حماكمة مع كوكبـة مـن خيـار    
ــدعاة إىل اهللا ــها  -ال ــى التجمعــات كل ــا أم   إىل التضــييق عل ــت دروس ســواء أكان

  ....حماضرات

االجتماعات واملواكـب والتجمعـات   «: من الدستور الكوييت) ٤٤(ففي املادة 
   .»مباحة وفقا للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون

تضـمن الدولـة لكافـة املـواطنني     «: مـن الدسـتور املوريتـاين   ) ١٠(ويف املادة 
ال تقيـد احلريـة   ... حرية االجتمـاع .. وصاحلريات العمومية والفردية على وجه اخلص

  .»إال بالقانون

ال (، )وفقا للشروط واألوضـاع الـيت بينـها القـانون    (إن هذه العبارة فضفاضة 
  .يفصلها النظام حسبما يراه مناسبا ألوضاعه )تقيد احلرية إال بالقانون
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اء وتارة يتم التضييق بالتحذير من التطرق إىل مواضيع معينة وهذا حيدث خلطب
  .اجلمعة يف أغلب األحوال

إن التضييق على كلمة احلق يلحـق باألمـة خطـرا فادحـا إزاء دينـها وحتكـيم       
ذ مع غياب كلمـة احلـق فـإن النـاس ال يسـمعون إال معزوفـة أجهـزة        إشريعة را، 

اإلعالم اليت تشحن النفوس بالباطل وتلوث العقول بعكر األنظمـة ومتـأل القلـوب    
  .بتقديسها والتطبيل هلا

  :السؤال الثاين

إن السماح ألعداء اهللا بإطالق أبواقهم ليهامجوا ديـن اهللا والـداعني إليـه ليـل     
ار وحتت ظل القانون ويف محايته، أليس ذلك تضييقا على األمة ووضـعها يف حالـة   

  !!احلرج؟

اجلواب نعم بال شك، فمنذ أمد طويل اجم الصحافة ووسائل اإلعالم عموما 
ــدعاة إىل  ــل ال ــة      جمم ــوم الرمزي ــرى بالرس ــاالت الصــحفية، وأخ ــارة باملق اهللا، ت

  .إخل...، وتارة باسم ندوات الرأي أو القصص أو املقابالت)كاريكاتور(

وال تكاد ختلو إذاعة أو قناة تلفزية أو موقع يف اإلنترنت أو جريدة أو جملـة مـن   
حياسـب هـؤالء   ، وال قانون يشيء من ذلك املرتع الوبيل املستوخم وال منكر وال ناه

  .بل القانون هو الذي حيميهم ويشرع ما يقومون به

تضــمن الدولــة لكافــة املــواطنني «: مــن الدســتور املوريتــاين) ١٠(يف املــادة 
حريـة الـرأي    -إىل أن قـال -: احلريات العمومية والفردية وعلـى وجـه اخلصـوص   

  .»نونال تقيد احلرية إال بالقا -إىل أن قال-وحرية التفكري حرية التعبري 

حرية الـرأي والبحـث العلمـي مكفولـة،     «): ٣٦(ويف الدستور الكوييت املادة 
ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غريهـا، وذلـك وفقـا    

  .»للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون
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حرية الصحافة والطباعـة والنشـر مكفولـة وفقـا للشـروط      «): ٣٧(ويف املادة 
  .»ضاع اليت يبينها القانونواألو

تك أخي املسلم أن تنتبه إىل التذييل املشـترك يف هـاتني املـادتني وهـو     ووال يف
  .»وفقا للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون«

إن هذه الشروط واألوضاع مفصلة لصاحل النظام احلاكم يف كل األحـوال فهـي   
  .ئل اإلعالم من اإلسالمينيسيف مسلط على من أراد أن يدافع عن اإلسالم يف وسا

ــه  ــت يف مكانـ ــريي مثبـ ــذفْت وغـ   حـ
  

ــاف    ــني يضـ ــع حـ ــون اجلمـ ــأين نـ   كـ
  

  :السؤال الثالث

وقوميـة ووطنيـة، وحجـب    ) ال دينيـة (إن تنشئة الطالب على أفكـار علمانيـة   
عقوهلم وأفكارهم عن مشول وعمق عقيدم اإلسالمية وذلك من خالل منهج يطبـق  

  !!تضييق على األمة ووضعها يف حالة حرج؟بقوة القانون أليس ذلك 

فها هي املناهج التعليمية وتلك هي املقررات والكتـب  . اجلواب نعم بال شك
املدرسية بني يدي أبنائنا وأمام ناظريهم يف كل صباح تقدس األعـالم الوطنيـة، ومـع    
كل طلعة صبح تصخ آذاـم األناشـيد القوميـة، ويف درس اللغـة األجنبيـة يترمنـون       

فبـأي  .. ألغاين اإلجنليزية واألناشيد الفرنسية، باملوسيقى الصـاخبة أو الكالسـيكية  با
صبغة ستنصبغ عقول هذه الـرباعم الفتيـة وعلـى أي توجيـه سـتنمو تلـك األعـواد        

  !!الغضة الطرية؟

  !فأي دين هذا الذي سيتعلمه الطالب، وعلى أي شريعة سينشأون؟

 جعلـت مـن بـاب ذر الرمـاد يف     وهب أن هناك مادة التربيـة اإلسـالمية الـيت   
العيون فحصتها أقـل حصـة، وضـارا أضـعف ضـارب، ممـا يـريب الطـالب علـى          

  !االستهانة ا وميشها، فما تفيد هذه املادة؟
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إن هذا الطالب يشب وهو ال يكاد يعلم من أمر دينـه شـيئا، رمبـا ولـو كيفيـة      
هـا وجمـدها ورفـع شـأا     الصالة، فكيف بتاريخ أمته اإلسالمية يف جهاد هالوضوء بل

  .!!!؟عندما كانت متمسكة بدينها مقبلة على طاعة را

مـن  ) ٤٠(كل ذلك يتم حتت ظالل الدستور ومحاية القانون، خـذ مـثال املـادة    
التعليم حق للكويتيني تكفله الدولة وفقـا للقـانون ويف حـدود    «: الدستور الكوييت

يف مراحله األوىل، وفقا للقانون، ويضـع  النظام العام واآلداب، والتعليم إلزامي جماين 
القانون اخلط الالزمة للقضاء على األمية وتم الدولة خاصة بنمو الشـباب البـدين   

  .»واخللقي والعقلي

  :السؤال الرابع

إن إباحة ما يؤدي إىل اون والفجور من حرية االختالط غري الشـرعي ونشـر   
ة الـيت انتشـرت انتشـار    روسيقى والـدعا الصور اخلليعة واملواقع اإلباحية وقنوات امل

النار يف اهلشيم هذا فضال عن جمالت احلب والغرام اليت تسـعى إىل نشـر الفاحشـة    
  .كل ذلك حتت محاية القانون وباسم احلرية الفردية أو الشخصية.. يف الذين آمنوا

تضمن الدولة لكافة املواطنني احلريـات  «): ١٠(ففي الدستور املوريتاين املادة 
  .»..العمومية والفردية

  .»احلرية الشخصية مكفولة«): ٣٠(ويف الدستور الكوييت املادة 

أليس هذا تضييقا على األمة يف صيانة دينها ومحاية عرضها وشرفها ووضـعها  
  .يف حالة احلرج

اجلواب بال شك نعم وحدث يف هذا الباب وال حرج، فاألمر ال حيتاج إىل بيـان  
 عوأينما أجلت بصرك سواء يف وظيفة حكوميـة أو يف الشـار  إذ حيثما ميمت وجهك 

  ...أو... أو األسواق أو املكتبات أو القنوات التلفزيونية أو املذياع أو الصحافة أو
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فإنك ال تكاد جتد فرقا بني هذا البلد اإلسالمي وبني أي بلد أورويب نصراين أو 
مية أشـد سـوءا مـن الـبالد     شيوعي إحلادي، بل رمبا كان احلال يف بعض البالد اإلسال

  .األوروبية

وبعد فقد يقول بعض اإلسـالميني الـدميقراطيني إمنـا ذكرتـه مـن خـالل هـذه        
األسئلة واقع مشهود وما شاركنا يف اللعبة الدميقراطية إال من أجل تغيريه، نقول هلـم  
بكل بساطة، إنه بالرجوع إىل املراحل السـابقة ومناطاـا الدسـتورية امللزمـة لكـم      

تبني أنكم أقررمت بالدستور وغريه من القوانني بل وأقسـمتم بـاهللا علـى احترامهـا     ي
األقـل قبـل   على -كل هذه املنكرات بواإلخالص هلا كما تقدم، وهذا يعين إقراركم 

  .-تغيريكم املزعوم هلا

أكثر من نصف قـرن وهـا    ذأضف إىل ذلك أنكم قد شاركتم يف الدميقراطية من
  .املنبثقة عنها تسري من سيء إىل أسوأ هي الدساتري والقوانني

وذا تعلم أن املشاركة ستضيع املصاحل احلاجية اليت ا حيفـظ الـدين يف هـذه    
  .)١(املرتبة

  :)٢(مرتبة التحسينيات*

قد سبق أن بينت أن املصاحل التحسينية هي اليت ال يـؤدي تركهـا إىل ضـيق أو    
مبكـارم األخـالق ورعايـة أحسـن     إحداث حرج ولكن مراعاا تفيد األخذ مبا يليق 

  .املناهج يف العادات واملعامالت

ومن املفيد أن نذكر بعض األسئلة لنرى إن كان حفـظ الـدين يف هـذه املرتبـة     
ملحوظا يف القوانني املعمول ا، واليت التزم ا اإلسالميون الـدميقراطيون وأقسـموا   

  .على احترامها والوالء هلا

                                     
  ١١٠-١/١٠١انظر اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١
  ١١٢-١/١١٠انظر اإلسالميون والسراب  - ٢
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 مبا ليس فيهم مما تفعله وسائل اإلعالم يتماشـى  هل القدح يف اإلسالميني -١
  !مع مكارم األخالق؟

وهل تعليم األوالد املوسيقى والفتيـات الـرقص والغنـاء موافـق لرعايـة       -٢
  !أحسن املناهج يف العادات؟

وهل إباحة العري وتربج اجلاهلية وتشجيع العالقات احملرمة بني الفتيـات   -٣
  !والشباب موافق ملكارم األخالق؟

وهل إباحة رياضة النساء شبه عاريات وجتنيدهن موافق جلميل الصـفات   -٤
  !وكرمي اخلصال وحسن األفعال واألخالق؟

النسـاء للـذكور موافـق لبـديع     وهل إنشاء املدارس املختلطـة، وتـدريس    -٥
  !وحسن التوجيه ومكارم األخالق؟ املناهج

كوميـة وقـد تربجـت    وهل اختالط املوظفني واملوظفات يف كل الدوائر احل -٦
  .كل امرأة وازينت موافق لكرمي اخلصال وسليم الطباع

  .كل ذلك يتم حتت محاية القانون

حيـق لكافـة املـواطنني تقلـد املهـام      «: من الدستور املوريتـاين ) ١٢(ففي املادة 
  .»والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك اليت حيددها القانون

فظ الدين ومهدرة صيانته ومشوهة مجـال منهجـه،   أليست هذه املسائل منافية حل
إن هذا االنتهاك حلفظ الدين يف مرتبة التحسينيات حيدث كـل يـوم فمـاذا اسـتطاع     

  !اإلسالميون الدميقراطيون أن يفعلوا منذ أكثر من نصف قرن؟

  :وخالصة القول

أن اشتراك اإلسالميني يف الدميقراطية يف إطـار املنـاط الـذي ذكرتـه يـؤدي إىل      
ــثالث   ا ــب ال ــدين يف املرات ــظ ال ــوم حف ــهاك مفه ــات  : نت ــروريات واحلاجي الض
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والتحسينيات، أي إضاعة املصاحل اإلسالمية على هذه املستويات الثالث وحسـبنا اهللا  
  .ونعم الوكيل

  حتكيم الشريعة على ضوء مقصد حفظ النفس
  :مرتبة الضروريات*

ل الطعـام  لقد بينت أنه شرع حلفـظ الـنفس مـن حيـث الوجـود إباحـة أصـ       
والشراب والسكن مما يتوقف عليه بقاء احلياة، وشرع حلفظها من حيث املنـع عقوبـة   
الدية والقصاص، ومن املعلوم أن حتكيم الشريعة اإلسـالمية هـو الوسـيلة الوحيـدة     
لتحقيق العدالة اليت يف ظلها ينعم النـاس بتـوفري ضـروريات حيـام مـن مطعـم       

وهـم  -نني الوضـعية فـإن مصـاحل املـإل     ومشرب وملـبس ومسـكن، ويف ظـل القـوا    
  .هي املقدمة على ما سواها -املسيطرون على الس النيايب بالضرورة

لذلك تراهم يستغلون هذه السلطة لتشريع قـوانني لصـاحل تـثمري مصـاحلهم     
  .اخلاصة على حساب عامة الشعب

يـنظم  «: من الدسـتور والـيت نصـها   ) ٢٢(فمثال يف الكويت حتت شعار املادة 
العالقـة بـني    ،القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعـد العدالـة االجتماعيـة   

  .»العمال وأصحاب العمل وعالقة مالك العقارات مبستأجريها

والذي كان من ضمنه بعض اإلسـالميني  -وافق الس النيايب يف تلك الدولة 
عفة أجـرة  أي مضـا % ١٠٠على جواز رفع أجرة العقارات إىل حدود  -الدميقراطيني

هـذا القـانون    -وأكثرهم من زعامة املأل-املساكن، وقد استغل أصحاب العقارات 
اجلائر الظامل أميا استغالل، وعجز دخل كثري من الناس عن تغطية األجـرة الشـهرية   
لسكنهم الضيق وعن توفري الطعام والشراب واللباس الالئـق، فعاشـت كـثري مـن     

وصارت معيشتهم ضنكا ممـا أدى يف كـثري مـن    األسر يف أشد أنواع الضيق واحلرج، 
  .األحيان إىل خروج املرأة من أجل العمل
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وتشردت بعض األسر بسبب ذلك وتفككت أسر أخرى وحدث من املآسي ما 
  ال يقع حتت حصر،

  متشـــي بأكنـــاف البلـــيخ نســـاؤنا   
ــام ــذ برســ ــى نقائــ ــبة ومحــ   وحصــ

  

  أرامــل يســتطعمن بــالكف والفـــم     
  )١(ومغــرم  و نقــر و طــاعون وجــوع

  

  .ويف املقابل حصلت زعامة املأل على ذلك الثراء الفاحش

فما عالقة الذي ذكرته مبوضوع دخول االس النيابية ألجـل حتكـيم   : فإن قلت
إن الذي ذكرته مرتبط ارتباطا وثيقا ال فكاك له باملراحـل  : الشريعة اإلسالمية قلت

الميني الـدميقراطيني قـد   الستة اليت ذكرا يف البداية حيث تقدم أن بينـت أن اإلسـ  
  .أقسموا على اإلخالص للدستور والقانون واحترامه

وعود على بدء فقد قلت أنه شرع حلفظ النفس من حيـث املنـع عقوبـة الديـة     
  .والقصاص

إن حقيقة األمر هو أن هذه األنظمة الدميقراطية ال تريد تطبيـق احلـدود أصـال    
لعصر وتقدم البشرية كمـا يـدعون،   معتربة ذلك رجعية وتأخرا ال يتناسب مع روح ا

  .ويف هذا انتقاص هلذه الشريعة مع ما يستتبع ذلك من انتقاص الذات اإلهلية

دين «: فقد جاء يف املذكرة التفسريية للدستور الكوييت عند املادة الثانية ونصها
  .»الدولة اإلسالم والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع

مل تقف هذه املادة عنـد  «: ول املشرع الوضعي ما نصهجاء يف تفسري هذه املادة ق
مبعـىن  -حد النص على أن دين الدولة اإلسالم، بل نصت كذلك على أن الشـريعة  

للتشريع، ويف وضـع الـنص ـذه الصـيغة توجيـه       يمصدر رئيس -الفقه اإلسالمي
املشرع وجهة إسالمية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصـادر أخـرى يف   

ور مل يضع الفقه اإلسالمي حكما هلا أو أن يكون من املستحسن تطـوير األحكـام   أم

                                     
 ١/٣٤٦الشعر و الشعراء البن قتيبة  ١
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يف شأا متشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الـزمن، بـل إن يف الـنص مـا     
مــع وجــود احلــدود يف الشــريعة  ةيســمح مــثال باألخــذ بــالقوانني اجلزائيــة احلديثــ

شـريعة اإلسـالمية هـي املصـدر     اإلسالمية، وكل ذلك ما كان ليسـتقيم لـو قيـل وال   
الرئيسي للتشريع، إذ مقتضى هذا النص عدم جواز األخذ عـن مصـدر آخـر يف أي    
أمر واجهته الشريعة حبكم، مما قد يوقع املشرع يف حرج بالغ إذا ما محلته الضـرورات  
العملية على التمهل يف التزام رأي الفقه الشرعي يف بعض األمور وخباصـة يف مثـل   

  .»ت والتأمني والبنوك والقروض واحلدود وما إليهانظم الشركا

إن املشرع الوضعي يرى أنـه مـن املستحسـن تطـوير األحكـام لتتماشـى مـع        
ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، وال يغفل املشرع الوضـعي عـن اإلشـارة    

مـع  " حديثـة "إىل أن النص يسمح باألخذ بالقوانني اجلزائية الوضعية اليت يسـميها  
إنـين فعلـت ذلـك مـع استحضـاري      : إشارته لوجود احلدود اإلسالمية، وكأنه يقـول 

لوجود احلدود يف الشريعة اإلسـالمية، فلـم أقـل ذلـك غـافال أو سـاهيا، فـانظر إىل        
اإلصرار والتحدي لشـرع اهللا تعـاىل، وإن تسـتغرب مـا يف هـذه املـذكرة التفسـريية        

  .لى احترام هذه األمورفاستغرب كيف أقسم اإلسالميون الدميقراطيون ع

فاخلالصة أن معىن هذا التفسري للمادة الثانية من الدستور هو تضييع للمصاحل 
اليت شرعها اهللا تعاىل حلفظ النفس على مستوى الضروريات سواء من حيث الوجود 
أو من حيث املنع، وإن مناط املراحل السابقة الستة اليت ذكرا من قبل املوافقة على 

  .)١(ع الوضعيهراء املشر

  :مرتبة احلاجيات

لقد تقدم وأن مثلت ملا شرع حلفظ النفس يف مرتبة احلاجيـات بإباحـة الصـيد    
  .والتمتع بالطيبات

                                     
  .١١٨-١/١١٣اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١
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لقد منعت كل األنظمة الدميقراطية من صيد الرب وسنت عقوبات صـارمة ملـن   
ثبتت عليه هذه اجلرمية، وهم بذلك يريدون توفري هذه الثروة احليوانيـة لتسـتأثر ـا    

  ].٢املائدة [ ]وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادوا[: Iزعامة املإل، أين هذا من قوله 

لَكُم صـيد الْبحـرِ وطَعامـه متاعـا لَكُـم       أُحلَّ[: Iوأما صيد البحر فقد قال 
ةاريلسل٩٦املائدة [ ]و.[  

ولكن النظام الدميقراطي يعترب ذلك ملكا لزعامة املإل، تعطي من تشاء رخصة 
صيد، ومتنع من تشـاء، وحتـدد هلـم منـاطق للصـيد حسـب هواهـا، وتضـرب علـى          

يف حني يفتح الباب علـى  . وب زعامة املألالصيادين الرسوم والضرائب اليت متأل جي
مصراعيه للـدول الغربيـة السـترتاف الثـروة السـمكية بـأخبس األمثـان يف أحسـن         

  .األحوال

  !!أليس هذا سببا للضيق واحلرج وضنك املعيشة بالنسبة للمواطنني؟

  ويشرع كل ذلك حبضور النواب اإلسالميني أو يف غيام، 

  ويقضـــى األمـــر حـــني تغيـــب تـــيم
  

  ال يســـــتأذنون وهـــــم شـــــهود   و  
  

  !!.مث هم يقسمون على احترام هذه القوانني املعمول ا

  :مرتبة التحسينيات*

من أمثلة حفظ النفس يف مرتبة التحسينيات تشـريع آداب الطعـام والشـراب    
  .وجمانبة ما استخبث من املأكوالت واملشروبات

اتمـع   لقد حرصـت األنظمـة الدميقراطيـة للـدول اإلسـالمية علـى إغـراق       
والسياحة مبـا فيهـا   ) الفوائد الربوية(باملكاسب اخلبيثة من ربا يف املصارف وغريها 

من زنا ودعارة وشرب للخمور واستخدام للمخدرات، ونشر أنواع امليسـر والقمـار   
  .وحنو ذلك من األلعاب احملرمة



 ٣٨٢ 

كل ذلك من أجل نشر املكاسب احملرمـة يف اتمـع، فهـل تليـق هـذه األمـور       
  !ارم األخالق وحماسن العادات اليت تقوم على أساسها مرتبة التحسينيات؟مبك

  املشاركة يف الدميقراطية 
  وحتكيم الشرع على ضوء مقصد حفظ العقل

  مرتبة الضروريات*

قد بينت أنه قد شرع حلفظ العقل من حيث الوجود ما شرع حلفظ النفس مـن  
كما شرع حلفظه من حيث املنع حرمة تناول الغذاء الذي تتوقف عليه احلياة والعقل، 

املسكرات والعقوبة عليها، ومن املعلوم أن حترمي اخلمـر يف الشـريعة اإلسـالمية إمنـا     
شرع حفاظا على إبقاء امللكة العقلية لإلنسان يف املستوى الذي يتمكن صاحبها من 

بوبـة  إدراك ومتييز ما يقول وما يفعل، ولذلك شرع للحفاظ عليها ما يدرأ عنها الغي
العقلية، فمنع املسكرات وعاقب على تعاطيها، وقد جعـل اهللا العقـل مناطـا لكافـة     

  .األحكام، فلذلك كانت احملافظة على احلضور العقلي للمكلف قضية أساسية

إن املطلوب حلفظ العقل يف مرتبـة الضـروريات مـن حيـث الوجـود إحاطتـه       
العقيـدة، واملطلـوب    هـذه  إطار بالعقيدة الصحيحة، وتوفري اجلو املناسب النطالقه يف

حلفظ العقل يف مرتبة الضروريات من حيث املنع هو إبعاده عن الوقوع يف التأثريات 
  .الثالثة اليت ذكرا وما كان على شاكلتها

فهل مشاركة اإلسـالميني يف اـالس النيابيـة وهـم يف إطـار املراحـل السـتة        
  !ع؟املذكورة يوفر هذا احلفظ من حيث الوجود واملن

إن الدســتور الــذي يقســمون علــى احترامــه يكــرس إخضــاع عقــل املســلم 
للتأثريات املذكورة، ومبعىن آخر إن عقل املسلم يعرض إىل نوع جديد مـن اإلسـكار   

  :من الدستور الكوييت) ٣٥(حبكم القانون، ويف ظل الدستور، فمثال تقول املادة 

شـعائر األديـان طبقـا    حرية االعتقاد مطلقة، وحتمـي الدولـة حريـة القيـام ب    «
  .»للعادات املرعية، على أن ال خيل ذلك بالنظام العام أو ينايف اآلداب



 ٣٨٣ 

فإذا كان يسمح حسب هذه املادة لشذاذ اآلفاق، واملفترين على اهللا ورسـوله أن  
يستعلنوا بشعائرهم اإلحلادية، فكيف ال يؤدي ذلك إىل تلويث عقول املسلمني ـذه  

  .ئ الفاسدة واملذاهب اهلدامةالسموم القاتلة، واملباد

واألغرب من ذلك أن السماح هلؤالء بقول وفعل ما يريدون ومحايتـهم قانونيـا   
يكون مطلبا إسالميا، فقد ورد يف بيان إحدى احلركات اإلسالمية الشهرية صدر عنها 

يف البند الثالـث مـن    ١٩٨٥شباط  ٣: املوافق ١٤٠٥مجادى األوىل عام  ١٣بتاريخ 
  :رفوعة للحكومة السورية ما يلياملطالب امل

إعالن احلريات العامة وضمان حرية الـتفكري والتعـبري واحلقـوق السياسـية     «
جلميع املواطنني بدون متييز أو تفرقة أو استثناء، فإن مصادرة احلريات وحرمان شـعبنا  
منها حتت أي ذريعة إمنا هـي جرميـة كـربى تسـتهدف استئصـال األمـة مـن اجلـذور         

  .»عداء لقمة سائغةوتسليمها لأل

إن املواطنني املقصودين فـيهم نصـارى ويهـود ودروز وإمسـاعيليون ونصـرييون      
اإلسـالميون  هلـم  وفيهم بعثيون وقوميون وشيوعيون وغري ذلك، هؤالء مجيعا يطالـب  

الدميقراطيون بإعطاء حرية التفكري والتعبري واحلقوق السياسية، وليس ذلك فقط بل 
  !!وضماا هلم

ــا  ــاللةإذا مـ ــردى يف الضـ ــل تـ   جاهـ
ــابنوا  ــف اهللا مـ   يظنـــون أن لـــن ينسـ
ــة   ــدبؤس و حمنـ ــا بعـ ــيلقون بؤسـ   سـ

  

  فما عذر من يـأىب اهلـدى وهـو عـارف      
ــن ــت و لـ ــان يثبـ ــف اهللا البنيـ   ناسـ

ــاح  ــيش فيـ ــال العـ ــل فـ   وارف والظـ
  

وكم من الشباب املسلم قد احنرف عن دينه وركل بقدمه شريعة ربه بسبب مـا  
  .والطوائف واملذاهب واألحزاب من تسميم لعقله وقتل لفكرهقامت به هذه الفرق 

إنك ال تكاد تفتح صحيفة يومية إال وتقرأ فيها اإلعالنات عن احلفـالت الـيت   
يقيمهــا املغنــون مــن شــرق أو غــرب، واحلفــالت الراقصــة واملهرجــات املوســيقية  

  ...واملسرحيات اهلابطة واألفالم اجلنسية واملواقع اإلباحية



 ٣٨٤ 

إىل عقول املسلمني وهي تتغذى املوسيقى وتتعشى الرقص والدعارة، إن فانظر 
  .)١(هذه اللوثة أوشكت أن تفقد بعض املسلمني عقوهلم حقا

  :مرتبتا احلاجيات والتحسينات*

إنه بسبب تطبيق القـوانني الدسـتورية الـيت يقسـم النـواب علـى احترامهـا        
العبـادات إىل التلفـاز   انصرف كـثري مـن املسـلمني عـن الصـالة والقـرآن وبـاقي        

ــتالط يف الشــواطئ     ــة واالخ ــات اخلليع ــارح والترفيه ــات الرياضــية واملس واملباري
واملترتهات وغريها، فأصبحت قلوب كثري منهم ال تنتفع بالذكرى ألا قـد سـكرت   

  ].احلجر[ ] )٧٢(لَعمرك إِنهم لَفي سكْرتهِم يعمهونَ [: بدين اللهو واللعب

أعينهم ال تطيق رؤية احلق وال رؤية أهله وآذام ال حتتمل مساع كلمة وصارت 
وقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة ممـا تـدعونا إِلَيـه وفـي     [: نصح أو توجيه ولسان حاهلم يقول
ابجح نِكيبا ونِنيب نمو قْرا و٥فصلت [ ]َآذَانِن.[  

احلـائط، وسـاروا يف الشـوارع مســتهترين،    فضـرب هـؤالء بشـرع اهللا عـرض     
ورجعوا إىل بيوم متمطني، ولسان حال كثري منهم يرطن بلغة االنغماس يف التوافه 

  !والسخافات، أليس هذا سبب املشقة واحلرج على األمة اإلسالمية؟

  !أليس هذا متعارضا مع مكارم األخالق وحماسن الفضائل؟

 الدميقراطية لتحكيم الشريعة علـى  فهذا جانب بسيط من معارضة الدخول يف
  .)٢(ضوء مقصد حفظ العقل يف مرتبيت احلاجيات والتحسينات

                                     
  ١٢٦-١/١١٩اإلسالميون والسراب  - ١
  .١٢٩-١/١٢٧اإلسالميون والسراب انظر  - ٢



 ٣٨٥ 

  الدخول يف الدميقراطية 
  وحتكيم الشريعة على ضوء مقصد حفظ النسل

  مرتبة الضروريات*

ن اإلسالم شرع حلفظ النسل من حيث الوجـود النكـاح   أ لقد تقدم وأن ذكرت
وشرع حلفظها من حيث املنع حرمة الزنا ووضع احلـدود  وأحكام احلضانة والنفقات، 

  .عليها

من املعروف أن أغلبية األنظمة الدميقراطية ال تأخذ من الشريعة إال ما يتعلـق  
باألحوال الشخصية من نكاح وطالق وحضـانة وغـري ذلـك، وتتـرك مـا بقـي مـن        

مية أحكامها، والذي يأخذونه من أحكام األحوال الشخصـية مـن الشـريعة اإلسـال    
يكيفونه على هواهم، فيحذفون منه ما يشاؤون ويضيفون إليـه مـا يشـاؤون، وأخـريا     

ملسخ ما كان موجودا يف قوانني األحوال الشخصـية  " قانون األسرة"جاؤوا مبا يسمى 
  .من جزئيات موافقة للشرع اإلسالمي

حيث ساووا بني املرأة والرجل يف الطالق الذي جعلوه بيد القاضـي إذا طلبـه   
ة رأحد الزوجني، كما منعوا الزواج املبكر لريغموا الشـباب والفتيـات علـى الـدعا    

  ..والعهر، كما ألزموا الزوج إذا طلق بغرامات كثرية

لقد أدى ذلـك إىل قمـة الفسـاد األخالقـي والتفكـك االجتمـاعي يف الـدول        
لعـام  الدميقراطية، فحسب تقرير وكالة التحقيـق الفدراليـة يف الواليـات املتحـددة     

  .)١(»دقائق ٧م فإن جرمية اغتصاب تقع كل ١٩٨٤

كما تغتصب امرأة كل ربع ساعة يف أملانيا حسب العدد املسجل عند الشـرطة  
  .)٢(مرات ع أن يكون الرقم احلقيقي ضعفه مخسواليت تتوق

                                     
  ٢٥/٩/١٩٨٤الشرق األوسط  - ١
  ١٣٤: رسالة إىل حواء ص -٢



 ٣٨٦ 

وحسب التلفزيـون الفرنسـي فـإن حـوادث االغتصـاب يف فرنسـا تصـل إىل        
  .)١(»طفال ١٥طفال غري شرعي بني كل  حادث يف السنة، وان هناك ٢٢.٠٠٠

ويف إيطاليا على مقربة من الكنيسة يتبـادلون الزوجـات ويف جنـوب فرنسـا     «
يتبادلون الزوجات أيضا بصورة عاديـة، ويف مدينـة نيويـورك اآلمريكيـة بلـغ عـدد       

بغي، ويف آمريكا بلغ عدد الشركات اجلنسية اليت تتخـذ مـن املـرأة     ٢٥٠٠٠البغايا 
شركة جنسية ورحبت هذه الشركات مـن التجـارة    ٢٥٠ة ما يقرب من بضاعة رائج

  .)٢(»م١٩٧٢مليون دوالر عام  ٢٠باملرأة أكثر من 

قصـة مـدير مدرسـة كاثوليكيـة يف      ٢/٩/١٩٩٦ األملانية" فوكس"نشرت جملة و
واقعة، معظمهم من تالميذه، ومـن أمثلـة ذلـك     ٤٥أملانيا متهم باالعتداء اجلنسي يف 

ة جلأت إليه ملسـاعدا بعـد أن اغتصـبها أبوهـا، فكانـت مسـاعدته       سن ١٢تلميذة 
واغتصبها كما ثبت يف التحقيق أنه كـان يعتـدي علـى ابنـه جنسـيا منـذ سـنوات،        

  .)٣(سنوات ألفالم الدعارة ٦ويصور ابنته 

نبأ اعتقال رجل رابع من منظمة يف  ٢/٩/١٩٩٦ونشرت وكالة رويترز لألنباء 
رة مع األطفال، وقد ظهر يف التحقيق أن عدد ضـحاياه بلـغ   النمسا تنتج أفالم الدعا

  .)٤(عاما ١٣إىل  ٧فتاة عمرها ما بني  ٧٠أكثر من 

جاء يف جريدة القدس أن حكومة حزب العمال احلاكم يف بريطانيا فيها ثالثـة  
وزيـر  " رون ديفيـز "وزير الزراعة، و" نيك براون: "وزارء لوطيون شاذون جنسيا، وهم

: وزير الصناعة والتجارة، مث تضيف اجلريـدة فتقـول  " بيتر مانديلسون"شؤون ويلز، و
" كريس مسيـث "وتضم حكومة بلري عددا كبريا من الشواذ، من ضمنهم وزير الثقافة 

                                     
  ٩٣: املصدر السابق ص - ١
  ١١٤: واملرأة بني اجلاهلية واإلسالم ص ٦٣: انظر اإلسالم أوال لعويس ص - ٢
  .٢٤/٩/١٩٩٦بتاريخ ) ١٢١٨(جملة اتمع، العدد  - ٣
  .٢٣: املصدر السابق ص - ٤



 ٣٨٧ 

اليت كشفت العام " أنغيال إيغل"عاما، ووزيرة البيئة  ١١الذي كشف عن شذوذه قبل 
  .)١(ن شذوذهم اجلنسياملاضي أا سحاقية فيما أعلن أربعة نواب آخرين ع

وأما بشأن مقصد حفظ النسل من حيث املنع فقد شرع اإلسالم حد الزنا وهو 
الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحـد منهمـا   [: Iجلد البكر مائة وتغريبه عاما، قال 

نْ كُنتم تؤمنـونَ بِاللَّـه والْيـومِ الْـَآخرِ     مئَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِ
 نِنيمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيوإن كان حمصنا فـالرجم كمـا   ]النور[ ] )٢(و ،

  .ثبت يف السنة املطهرة

بـاحلق وأنـزل عليـه     rإن اهللا بعـث حممـدا   «: قال tفعن عمر بن اخلطاب 
الكتاب فكان مما أنزل اهللا آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجـم رسـول اهللا   

r واهللا ما جند آية الرجم : ورمجنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل
كتاب اهللا، فيضلون بترك فريضة أنزهلا اهللا، والرجم يف كتاب اهللا حـق علـى مـن     يف

  .)٢(»أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعترافزىن إذا 

وحنن لسنا من هواة الرجم، وال تتبع املرجومني، بل أقول إن هـذا احلـد أوجبـه    
  .فيجب اإلقرار به واإلذعان له مع التسليم ظاهرا وباطنا ذا األمر اإلهلي Iاهللا 

ا اليت أقسم اإلسالميون على احترامها فهل أقرت الدساتري والقوانني التابعة هل
  .ال: ذا احلد العظيم؟ اجلواب قطعا

من الدستور ) ٢(وقد تقدم قول املشرع الوضعي يف املذكرة التفسريية عند املادة 
بل إن يف النص ما يسمح مثال باألخـذ بـالقوانني اجلزائيـة احلديثـة مـع      «: الكوييت

  .»وجود احلدود يف الشريعة اإلسالمية

  مجـــة واملصـــائب ن املصـــائبومـــ
ــالعيس يف البيـــداء يقتلـــهاالظما     كـ

  

ــبيل      ــه سـ ــا إليـ ــدواء ومـ ــرب الـ   قـ
ــاء ــوق واملــ ــول  فــ ــا حممــ   ظهورهــ
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  املشاركة يف الدميقراطية 
  وحتكيم الشريعة على ضوء مقصد حفظ املال

  :الضروريات

إذا رشح اإلسالميون أنفسهم، فإم ال يسلكون طريق الفوز ببعض الكراسـي  
  !أنفقوا على محالت انتخابية بسخاء، وأبلوا يف إنفاقهم أحسن البالءإال إذا 

  :إن هذا املال الذي ينفق على احلمالت االنتخابية يوظف يف األمور التالية

إبراز املرشح وتزكيته والدعاية له من خالل محلـة إعالميـة مكثفـة تتنـاول      -١
نشر صوره وأقواله ومؤهالته ومآثره ووعوده االنتخابية املغرية، ويتم ذلك من خـالل  

  .الصحافة و االت واللوحات واملنشورات، وغريها من وسائل الدعاية

ده وتزيينـه وجتهيـز   اإلنفاق على املقـر االنتخـايب سـواء مـن حيـث إعـدا       -٢
اخلدمات فيه، أو من حيث إقامة الوالئم واحلفالت االنتخابيـة الـيت يصـرف عليهـا     
ببذخ مع ما يرافق ذلك من التنافس بني املترشحني علـى إعـداد أفضـل الوجبـات     
والسهرات املوسيقية اليت يدفع فيها للفرق املوسيقية من املال ما ال حيصـى يقينـا وال   

  .ستئجار أعداد كبرية من السيارات للقيام باملسريات االنتخابيةظنا، وبشراء أو ا

توظيف األجهزة احلديثـة يف الدعايـة االنتخابيـة، مبـا يف ذلـك اسـتعمال        -٣
الدوائر التلفزيونية املغلقة يف املقر االنتخايب ليوصل املترشح صوته وصورته إىل مجيع 

أمـا اسـتعمال الكمبيـوتر    . يهزائري مقره من خالل اللوحات والسماعات املبثوثة ف
وغريه من األجهزة فبات أمرا طبيعيا، هذا فضال عن األجهزة التقليديـة كاملسـجالت   

  .والفيديو والكامريات وغريها

شراء األصوات االنتخابيـة مـن خـالل نشـاط العمـالء السـري، وذلـك         -٤
حيتـدم  لتجميع أكرب عدد ممكن من الناخبني، ويرتفع سعر الصوت االنتخـايب عنـدما   

بني املترشحني وتكثر العروض على الصوت الواحد مما جيعل املسألة شبيهة  الصراع
  .باملزاد العلين



 ٣٨٩ 

عقد الصفقات السرية بني املترشـحني وذلـك بتنـازل بعضـهم للـبعض       -٥
  .اآلخر مقابل مبالغ مرتفعة جدا، وأحيانا خيالية

٦- الت والقبائـل لتقـدمي   انيب العلين واملستور الذي تقوم به العائاإلنفاق ا
  .الدعم اإلعالمي للمرشح املنتسب إليها

تقدمي اخلدمات املالية وغريها للناخبني لضمان احلصـول علـى أصـوام     -٧
ومن املعتاد أن يستبق املرشح موعد االنتخابات فيؤدي هـذه اخلـدمات قبـل ترشـيح     

  .نفسه وهذا نوع من شراء األصوات اخلفي

الالئـق سـواء خـالل فتـرة     " حضـوره املـايل  "از حمافظة املرشـح علـى إبـر    -٨
  .االنتخابات أو بعدها، وذلك استعدادا لالنتخابات القادمة

فتلك بعض األمور اليت ينفق من خالهلا املال بإسراف وبـذخ أثنـاء احلمـالت    
االنتخابية وعند التحقيق يعلم متامـا أن هـذا املـال الطائـل لـو أنفـق علـى فقـراء         

  .معظمهماملسلمني الستغىن 

نفاق، لكن ذلك مقيد بالطريقة الشـرعية مـن   صحيح أن الدعوة حباجة إىل اإل
جهة، وسالمة املنهج الذي يكون اإلنفاق مـن خاللـه مـن جهـة أخـرى، فاإلسـراف       

: Iوالتبذير وإظهار األة واخليالء والتباهي كل هذه املظـاهر خمالفـة للشـرع قـال     
: Iوقـال  ] اإلسراء[ ]الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطنيِ إِنَّ) ٢٦(ولَا تبذِّر تبذيرا [
]  نيـرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنسلَا تاألنعـام [ ] )١٤١(و [  وقـالI :]  إِذَا ينالَّـذو

  .]٦٧الفرقان [ ]وكَانَ بين ذَلك قَواما أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا

فقـد بينـت فسـاده     هوأما املنهج الدميقراطي الذي يكون هذا اإلنفاق من خالل
  .وبطالن منطلقاته وأسسه

ــه     ــري باب ــن غ ــر م ــت األم ــا أتي   إذا م
 

ــى     ــه مرتق ــرى في ــىت ال ت ــعب، ح تص  

 

  وإن الــذي يصــطاده الفــخ إن عــىت     
 

  وأضيقا   أعىت  الفخ  كان  الفخ على  
  



 ٣٩٠ 

املال على مستوى الضروريات عند سـلوك  هذا من حيث تضييع مقصد حفظ 
  .سبيل الدخول للمجلس الربملاين

بقي أن أشري إىل أن تضييع هذا املقصد بعد دخول الس النيايب واملشـاركة يف  
  .أعماله أشد وأعظم

فقد بينت سابقا أنه شرع حلفظ املـال علـى مسـتوى الضـروريات مـن حيـث       
  .ني الناسالوجود أصل املعامالت املالية املختلفة ب

هذه املعامالت وضع هلـا الشـارع معـامل وحـد هلـا حـدودا حبيـث أن مصـلحة         
  .املسلمني تتحقق من خالل االسترشاد ا والتقيد بشروطها وضوابطها

احلـدود   ويضيع جزء من هذه املصلحة أو تضيع كلها حبسب ما ينتهك من هذه
  .من هذه املعامل والضوابط وبقدر ما يتجاهل

عات اليت جاء ا اإلسالم ال تقر ا الدساتري الدميقراطية، وهي إن هذه التشري
  .وإن وافقت شرع اهللا أحيانا فذلك جمرد مصادفة

إخل مـع أن  .. لقد أباحوا القمار وامليسر والغش واخلداع والغرر واخليانة والربا
اإلسالم حرم كل ذلك كما ضربوا عـرض احلـائط بكـثري مـن الشـروط األساسـية       

  ...ملعتربة واألسباب املؤثرةواملوانع ا

وكل ذلـك مـا كـان    «: وقد تقدم يف املذكرة التفسريية عند املادة الثانية ما نصه
إذ مقتضى هذا  "والشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع": ليستقيم لو قال

مما قـد يوقـع    ،النص عدم جواز األخذ عن مصدر آخر أي أمر واجهته الشريعة حبكم
يف حرج بالغ إذا محلته الضروريات العملية على التمهل يف التزام رأي الفقه املشرع 

الشــرعي يف بعــض األمــور وخباصــة يف مثــل نظــم الشــركات والتــأمني والبنــوك  
  .)١(»والقروض واحلدود وما إليها
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  عود على بدء

وقد قلت إن الشارع قد شرع حلفظ املال من حيث املنع حتـرمي السـرقة وإقامـة    
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جـزاًء بِمـا كَسـبا    [: Iاحلد على السارق قال 

 يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه نكَالًا ماملائدة[ ] )٣٨(ن.[  

املنبثقة عنه ال تأخذ حبد السرقة، وتقدم قريبـا يف املـذكرة    إن الدستور والقوانني
التفسريية إلغاء احلدود الشرعية لدعواهم أن روح العصر قد تقدمت، فهـذه احلـدود   

  .عندهم رجعية وتأخر ووحشية تتناىف وحقوق اإلنسان واملواثيق الدولية

، مث أيضـا  فهذا كما ترى معارضة لشرع اهللا وحتد هللا ورسوله ومشاعر املسلمني
مهمـا   Iفإنه من الوجهة الشرعية ال جيوز أبدا الرضا بأي أحكام بديلة لتشريع اهللا 

كان مصدرها وحتت أي مسمى كان األخذ ا، وال جيوز ألي أحد كائنا مـن كـان أن   
  .يلغي أحكام الشريعة أو يعطلها أو يأخذ بعضها ويترك بعضا

مـن املـإل احلـاكم ولكـن      وليس من الغريب أن يقوم بـذلك أعـداء اإلسـالم   
الغريــب أن يلتــزم اإلســالميون الــدميقراطيون ــذه القــوانني بــل يقســمون علــى 

  .احترامها

  :مرتبتا احلاجيات والتحسينيات*

لقد بينت أن املشرع الوضعي مل يراع يف دستوره األحكام املالية وفـق الشـريعة   
حفـظ املـال يف   اإلسالمية على مستوى الضـروريات، ولـذلك فـإن انتـهاك مقصـد      

ــى مســتوى     ــه عل ــي النتهاك ــداد طبيع ــو امت ــينيات ه ــات والتحس مســتويي احلاجي
  :الضروريات فمن ذلك

  القروض اليت تقدمها الدولة ألفرادها بالفائدة الربوية -

  قوانني اإلجارة اليت تشرعها الدولة لصاحل فئة معينة -

  احلواالت واملضاربات املالية اليت تتم يف إطار ربوي -
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  لتأميم، وهو قيام الدولة بانتهاب أموال وممتلكات بعض الناس بالباطلا -

  احتكار الدولة لكثري من املنتجات والصناعات باسم القطاع العام -

مفاضلة الدولة بني فئات الشعب يف املنح املاليـة وفقـا لالنتمـاء احلـزيب أو      -
  القبلي

خلمور وغريهـا مـن   عدم ممانعة معظم الـدول الدميقراطيـة مـن املتـاجرة بـا      -
  اخلبائث

تبين الدولة لتشييد وافتتاح املرافق الترفيهية علـى غـري الطريقـة الشـرعية      -
  وذلك باستعمال املال العام

وهكذا يتبني أنه يف ظل الدستور الوضعي ال تلىب مصاحل الناس على مسـتويي  
  .فة للشرعاحلاجيات والتحسينيات بالطريقة الشرعية وإمنا بالطريقة الوضعية املخال

فكيف يقبل اإلسالميون هذا الدستور ويتعاملون معه على ضوء املراحل الستة 
  .اليت تقدم ذكرها

فتبني من خالل الكالم على مقصد حفظ املـال أن الوسـيلة املختـار مـن قبـل      
بعض اإلسالميني لتحكيم الشريعة اإلسالمية من خالل املشاركة يف الـس النيـايب   

  :متر من نفقني مظلمني

  املوافقة على الواقع احلايل للدستور: األول

إنفاق املال على وجه غري مشروع، فضال عما فيه مـن تبـذير وإسـراف    : الثاين
  .)١(منهي عنه شرعا
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  :وفيه

  أنواع الفساد يف النظام الدميقراطي -

  

  الدميقراطيوبيان استحالة إصالحه من خالل النظام  -
  

  :أنواع الفساد يف النظام الدميقراطي* 
إن أول ما يلفت النظر أن الفساد قد استشرى يف كل أو معظم مرافق األنظمة 
الدميقراطية يف العامل اإلسالمي، ولست منفرا وال معسرا، لكننا بصدد قضية مهمـة ال  

  .تنفع فيها اامالت

  :هذه األنظمة فيما يلي منيه الفساد وميكن تلخيص ما تسرب إل

  :الفساد العقدي - ١
، rإن أساس عقيدة التوحيـد شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللا      

  .أي ال معبود حبق إال اهللا: ومعىن ال إله إال اهللا

  .أي هو رسوله املبلغ عنه أمره ويه وهو الواجب االتباع: وأن حممدا رسول اهللا

  :بالنسبة للنظام احلاكم هو معىن تعلق هذا الكالمو

  .اإلقرار بالعبودية هللا وحده وأنه هو اإلله املشرع وحده -١
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  .التحاكم إىل شرع اهللا وحده والكفر مبا عداه الذي هو جاهلية وطاغوت -٢

  .االستسالم واالنقياد التام حلكم اهللا يف كل شيء -٣

  :ة على ذلكأما النظم الدميقراطية فهي على النقيض من ذلك وإليك أمثل

تقرر دساتري الدول الدميقراطية أن الشعب هو مصدر كل السلطات سواء  -١
  .أكانت تشريعية أم قضائية أم تنفيذية

  :من الدستور املوريتاين) ٢(ففي املادة 

الشعب هو مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب الـذي ميارسـها   «
  اهـ. »االستفتاءعن طريق ممثليه املنتخبني وبواسطة 

  .»يتوىل جملس الشعب سلطة التشريع«: من الدستور املصري) ٨٦(ويف املادة 

تناط السلطة التشريعية بامللك وجملس «: من الدستور األردين) ٢٥(ويف املادة 
  .»األمة

السـلطة التشـريعية يتوالهـا األمـري     «من الدسـتور الكـوييت   ) ٥١(ويف املادة 
  .»وجملس األمة وفقا للدستور

للدستور يترك بصماته على مواد كثرية منه ) العلماين(إن الطابع الالديين  -٢
وهي ال ختفى على أحد، فمثال مل تشترط الدساتري اإلسـالم يف النـواب والـوزراء ممـا     

  .أدى إىل وجود نواب مرتدين وشيوعيني ويهود ونصارى يف دول إسالمية

ق لكـل مـواطن موريتـاين متمتـع     حي«: من الدستور املوريتاين) ٤٧(ففي املادة 
حبقوقه املدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره ال يقل عـن مخـس وعشـرين    

  .»سنة) ٣٥(سنة أو يف جملس الشيوخ إذا كان عمره ال يقل عن مخس وثالثني ) ٢٥(

  :يشترط يف عضو جملس األمة«: من الدستور الكوييت ما يلي) ٨٢(ويف املادة 

  .ييت اجلنسية بصفة أصلية وفقا للقانونأن يكون كو -أ
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  .أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون االنتخاب -ب

  .أن ال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثني سنة ميالدية -ج

  .»أن جييد قراءة اللغة العربية وكتابتها -د

يشـترط فـيمن يتـوىل الـوزارة     «: من الدستور مـا يلـي  ) ١٢٥(وورد يف املادة 
  .»من هذا الدستور) ٨٢(املنصوص عليها يف املادة الشروط 

  .فالحظ أم مل يشترطوا يف النواب وال الوزراء اإلسالم أحرى العدالة

ولَا تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هذَا حلَالٌ وهذَا حـرامI :]  قال  -٣
 ] )١١٦(الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحـونَ  لتفْتروا علَى اللَّه الْكَذب إِنَّ 

  ].النحل[

  :من الدستور ما يلي) ١٨١(ورد يف املادة 

ال جيوز تعطيل أي حكم من أحكـام هـذا الدسـتور إال أثنـاء قيـام األحكـام       «
  .»العرفية يف احلدود اليت بينها القانون

  :تاينمن الدستور املوري) ٨٧(ويف املادة 

ال يقبل أي طعن يف قـرارات الـس الدسـتوري وهـي ملزمـة للسـلطات       .. «
  .»العمومية ومجيع السلطات اإلدارية والقضائية

لقد جعل املشرع الوضعي قراراته وأحكامه يف حمل التقديس، واعتـرب أحكامـه   
  .نافذة ال جيوز تعطيلها وال يقبل الطعن فيها

 وحرموا تعطيل تشـريعهم الوضـعي،   فكيف أجازوا ألنفسهم تعطيل شرع اهللا
  .إمنا القدسية للدستور الوضعي البشري Iإن هذا يعين أنه ال قدسية لشرع اهللا 

إن تعطيل شريعة اهللا هو تعطيل سعادة البشرية وظلم اجلـنس اإلنسـاين وقهـر    
  .للروح وإذالل للنفوس وإفساد للقلوب



 ٣٩٦ 

  :قديس رئيس الدولة -٤

األمري رئيس الدولة وذاته مصونة ال «: ور الكوييتمن الدست) ٥٤(ورد يف املادة 
  .»متس

انظر كيف وفر الدستور احلماية لرئيس الدولـة واعتـرب ذاتـه مصـونة ال متـس      
بسوء، ولكن ماذا بشأن الذين ميسون الذات اإلهلية، إما سب أو شـتم اهللا تعـاىل اهللا   

ة التعـبري وحريـة   ، إم حمميون دستوريا حتـت شـعار حريـ   !!؟عما يقولون علوا كبريا
  كما تقدم... وسائل اإلعالم

وباهللا عليكم قولوا يل أليس تعطيل إنفاذ شرع اهللا وهو احلاكم السميع البصري 
  !!ميس الذات اإلهلية؟ األمساء احلسىن والصفات العلى،العليم الذي له 

علمه مبا حيتاج إليه خلقـه  ة وإحاط Iإنه ميسها، إذ مضمونه تنقيص لكمال اهللا 
  .هو نافع هلم وهو ضار م وما

فبئس ما انتهى إليه املشرع الوضعي من نتائج مشينة وخمزية ال تعـود عليـه إال   
  .بالذل والعار وعلى من وافقه واتبع دستوره بالويل والبوار

مما تنبغي اإلشارة إليه والتأكيد عليه أن العقيدة اإلسالمية وحدة متكاملـة غـري   
ال، وإذا كان هناك من ينادي باإلصالح التـدرجيي فـإن   قابلة للتجزئة حبال من األحو

  .ذلك ال يصح أبدا بالنسبة للعقيدة

ول أو الرد، ولـيس  بفالعقيدة اإلسالمية غري قابلة للتفاوض عليها من حيث الق
هناك حلول وسط بشأا تتوصل إليها األطراف املختلفة، فال لقاء يف شـأن العقيـدة   

  .وال أنصاف حلول تقبل ذا الشأنيف منتصف الطريق مع رافضيها، 

إن شعار اإلصالح حسب االستطاعة الذي يطرحه بعـض اإلسـالميني تربيـرا    
ملشاركتهم يف الدميقراطية ال جيوز بشأن العقيدة أبدا، بـل الصـواب أن يرفـع شـعار     

  ".العقيدة أوال"

  واعلـــم بـــأن طريـــق احلـــق منفـــرد 
  

ــراد     ــق أفـ ــق احلـ ــالكون طريـ   والسـ
  



 ٣٩٧ 

  :الفساد اإلداري - ٢
ابتداء ال بد من اإلشارة إىل أن اإلدارة هي العمود الفقري يف أجهـزة أي دولـة،   

  .لذا فإن فسادها هو قصم لظهر هذه األجهزة واملؤسسات

إن العنصر األول يف اإلدارة هو اإلنسان، فإذا أحسـن اختيـار اإلنسـان املالئـم     
  .يف هذا االجتاه لذلك العمل كانت هذه هي أوىل اخلطوات السليمة

والعنصر الثاين القوانني اإلدارية فإن كانت صحيحة ومالئمة فإن اإلدارة تكون 
  .ناجحة بإذن اهللا

  !فكيف يا ترى كانت نظرة الدستور هلذين العاملني؟

ومعىن » نظام احلكم يف الكويت دميقراطي«: من الدستور الكوييت) ١(يف املادة 
ام حكمه وإدارته التقيد بالنظام اإلسالمي لقوانينه هذا أن الدستور قد استبعد يف نظ
  .وأنظمته وقرر أن نظامه دميقراطي

يف تطبيق النظـام اإلداري أي أنـه يسـتبعد تقييـد أن يكـون      " دميقراطي"ومعىن 
القائمون على تنفيذه مسلمني، لذلك جتد أعدادا كـبرية مـن املرتـدين والعلمـانيني     

ريهم من امللل قد تسنموا مواقع مرموقة يف السـلم  وغ... والبعثيني واليهود والنصارى
  .الوظيفي يف كثري من أجهزة هذه الدول

الناس «: من الدستور الكوييت) ٢٩(والدستور هو الذي شرع ذلك ففي املادة 
سواسية يف الكرامة اإلنسانية، وهم متساوون لدى القانون يف احلقوق والواجبـات ال  

  .»أو األصل أو اللغة أو الدينمتييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس 

املهـام   دحيـق لكافـة املـواطنني تقلـ    «: من الدستور املوريتـاين ) ١٢(ويف املادة 
  .»والوظائف العمومية دون شروط أخرى

ولو افترضنا أن القوانني اإلدارية اليت حتكم أجهزة الدولة كانـت علـى أعـدل    
مث بثثنـا أمثـال هـذه     وأسلم ما ميكن من حيـث انبعاثهـا مـن الشـريعة اإلسـالمية،     



 ٣٩٨ 

احلثاالت بني صفوف من يقوم على تطبيقها لكان هذا كافيا إلبطـال مفعوهلـا ومنـع    
  .تأثريها

إن هؤالء اإلسالميني الدميقراطيني حيرثون يف غري أرضهم، ويريدون أن يزرعـوا  
خنيال يف وسط ماء البحر، فليس هذا الس النيايب هـو تلـك األرض الصـاحلة هلـذه     

والتصورات اإلسالمية النقية، وهذا البحر اهلائج املائج وهو حبر الدميقراطية  املفاهيم
  .وألوان الرطب رواأللعاب االنتخابية، ال يصلح لزراعة الشريعة ذات الثم

ــيجه   ــي إال وشـ ــت اخلطـ ــل ينبـ   وهـ
  

ــل    ــها النخــ ــرس إال يف منابتــ   وتغــ
  

  :الفساد القضائي - ٣
أَنزلَ اللَّـه ولَـا تتبِـع أَهـواَءهم واحـذَرهم أَنْ       وأَن احكُم بينهم بِما[: Iقال 

كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكنفْت٤٩املائدة [ ]ي.[  

ومعلــوم أن القضــاء ال يتحــاكم إىل شــرع اهللا يف النظــام الــدميقراطي بــل إىل 
  .القانون الوضعي

القانون هو التعبري األعلـى عـن إرادة   «: من الدستور املوريتاين) ٤(ففي املادة 
  .»الشعب وجيب أن خيضع له اجلميع

  .»ال خيضع القاضي إال للقانون«: منه) ٩٠(ويف املادة 

فانظر كيف بني الدستور وجوب خضوع اجلميع واستسالمهم للقـانون، وبـني   
  .وإمنا هو التعبري األعلى عن إرادة الشعب Iأن القانون ليس هو شرع اهللا 

، rالعدل هو فيما قضى اهللا به وبينه يف كتابه أو فيما قضـى بـه رسـول اهللا    إن 
  .فكل حكم بغري ما أنزل اهللا فهو ظلم وجور بال شك

لع على الصحف اليومية يف الدول الدميقراطية سيهوله التجاهـل  وإن الذي يطَّ
و فيما يعرض من جـرائم سـواء يف قضـايا السـرقة أو الزنـا أ      Iالتام ألحكام اهللا 



 ٣٩٩ 

القتل أو شرب اخلمر أو القذف أو غريها، وحيق له بعد ذلـك أن يعجـب كيـف أن    
  .!!!»دين الدولة هو اإلسالم«: هذه الدول تقرر يف دستورها أن

ساعد على تفاقم خمتلف أنـواع   Iإن إعراض القضاء عن األخذ بأحكام اهللا 
  .اك احلرماتاجلرائم وخاصة فيما يتعلق بالسطو املسلح واالغتصاب والقتل وانته

وإذا قلنا إن اجلرائم قـد تفاقمـت فهـذا يعـين أن األمـن فيمـا خيـص األسـرة         
  !!وممتلكاا واملال العام قد دد

مث إن هذه األحكـام الوضـعية ال جيـرؤ أحـد علـى االحتجـاج عليهـا أو عـدم         
اخلضوع هلا، وذلك ألا حمروسة بالضمانات الدسـتورية، الـيت جتعـل كـل حمـتج أو      

حمل املساءلة والعقوبة الرادعة، كيف ال وذلك احملتج أو الرافض هلا يكـون   رافض هلا
بفعله هذا قد عرقل سري العدالة املدعاة واليت يراها الدسـتور وقـد وضـحت ذلـك     

تتـوىل النيابـة العامـة الـدعوى     «: من الدستور الكوييت والـيت نصـها  ) ١٦٧(املادة 
القضائي وتسـهر علـى تطبيـق     العمومية باسم اتمع وتشرف على شؤون الضبط
  .»القوانني اجلزائية ومالحقة املذنبني وتنفيذ األحكام

 ،فالـدعوى العموميـة تتوالهـا النيابـة باسـم اتمـع ولـيس باسـم الشـريعة         
  .والسلطة جبيشها وشرطتها وخمابراا تسهر على تنفيذ القوانني اجلزائية الوضعية

ميون املشـاركون يف الدميقراطيـة أن   هذا الفساد يف القضاء، هل يستطيع اإلسال
يقضوا عليه وأن يعيدوا األمر إىل نصابه فتحل أحكام اهللا تعاىل حمـل أحكـام البشـر    

  القاصرين؟

ولكـن ذلـك غـري متيسـر مـن خـالل املشـاركة يف اللعبـة         !! ليتهم يستطيعون
  .الدميقراطية

  :الفساد اإلعالمي - ٤
ن الفساد قد دب يف مجيـع األجهـزة   إنه حبر ال تدرك سواحله وال تبلغ أعماقه، إ

اإلذاعـة، القنـوات التلفزيونيـة، وشـبكة املعلومـات الدوليـة       : اإلعالمية بال اسـتثناء 



 ٤٠٠ 

إخل وقد فتح الدستور باب الفساد ... جرائد وصحف: والصحافة املكتوبة) اإلنترنت(
  .هلذه األجهزة اإلعالمية

البحث العلمي مكفولة حرية الرأي و«: من الدستور الكوييت) ٣٦(ففي املادة 
ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غريمها وذلـك وفقـا   

  .»للشروط واألوضاع اليت بينها القانون

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشـروط  «: منه) ٣٧(ويف املادة 
  .»واألوضاع اليت يبينها القانون

ة هي اليت تقـوم بصـياغة الـرأي العـام وال أدل علـى      إن وسائل اإلعالم املتنوع
ذلك مما قامت وتقوم به وسائل اإلعالم اآلن بكافة أنواعها من توجيـه ألـوان التـهم    
الباطلة لتشوه دعوة اإلسالميني والطعن يف اإلسـالم بشـكل سـافر أحيانـا وبشـكل      

وذلـك ملـا    مبطن أحيانا، ولقد أعطيت هذه الوسائل الضوء األخضر يف هذا االجتـاه 
أصبح واضحا أن التيار اإلسالمي بـدأ يسـيطر علـى السـاحة الشـعبية بقطاعاـا       
املختلفة، مما أعطى انطباعا بأن التـوازن قـد أصـبح خمـتال لصـاحل التيـار اإلسـالمي        
فاستخدم املأل هذه الوسائل يف االجتاه املضاد، مما أدى إىل احنسار للتيار اإلسـالمي يف  

  .يت التيارات األخرىاألوساط الشعبية وقو

مث لو افترضنا أن اإلسالميني جنحوا بتغري هاتني املادتني على أحسن مـا ميكـن   
  !صياغته من نص وفق الشريعة اإلسالمية فماذا بعد؟

جمرد نصوص جامدة مسطرة على الورق بل هـو باإلضـافة    إن اإلعالم ليس هو
يري هـاتني املـادتني أن   إىل ذلك أشخاص وإدارات وأجهزة، فإذا كان املقصود من تغـ 

يكون اإلعالم إسالميا، فمعـىن هـذا إحـداث انقـالب يف كافـة األجهـزة اإلعالميـة        
  .وإداراا وأشخاصها

فالصحافة جيب أن تلغى منها األقالم احلاقدة على اإلسالم، وهذا معناه تسـريح  
 أكثر هيئات التحرير هلذه الصحف وطواقم القنوات وإحالل إسـالميني بـدال منـهم،   



 ٤٠١ 

ويستتبع ذلك تسريح معظم العاملني يف هذه املؤسسات اإلعالميني مـن العلمـانيني   
  .والقوميني وأصحاب الفكر املنحرف

ومثل ذلك يقال يف اإلذاعـة والتلفزيـون واملسـرح واـالت ووسـائل النشـر       
والطباعة ومثل هذه التغريات غري ممكنة أبدا يف هذه األنظمـة الدميقراطيـة احلاكمـة،    

ون باملستطاع التخيل أن يتم ذلك يف أجهزة اإلعالم مثال دون أن يكون هـذا  ولن يك
  .األمر عاما يف مجيع أجهزة الدولة

ومعىن ذلك أن احلركة اإلسالمية ينبغي أن تكون يف موقع من يقدم البديل هلـذه  
ا، فليست القضية هي جمرد تغيري نصوص بإضافات أو حبذف، وإن األنظمة املهترئة إذً

يري النصوص يعد حبد ذاته خطوة إىل األمام إال أنه حـىت هـذه اخلطـوة باتـت     كان تغ
  .متعذرة

  :الفساد االقتصادي - ٥
معلوم أن اقتصاد الـدول الدميقراطيـة خاضـع يف حركتـه للنظريـة الرأمساليـة       
ــى املصــارف    ــة عل ــة واهليمن ــا وتأســيس الشــركات االحتكاري ــى الرب القائمــة عل

  .وامة االقتصاد العاملي اخلاضع للسيطرة اليهوديةواملؤسسات املالية يف إطار د

إن منشأ الفسـاد االقتصـادي يف الـبالد اإلسـالمية كـامن يف اسـتبعاد النظـرة        
  .اإلسالمية لدورة رأس املال وتوزيعه واالستعاضة عنها بالنظرة الرأمسالية العلمانية

وبتحرمي السيطرة إن إزالة هذا الفساد ال يتم إال باإلقرار الفعلي بتحرمي الربا 
االحتكارية لرأس املال وبتحويل املصارف وشركات التأمني إىل مصارف وشـركات  
إسالمية، وبتغيري قوانني الشـركات واملؤسسـات احلاليـة كمـا سـيعين تصـفية هـذه        

  .املصارف واملؤسسات والشركات من العناصر املعادية لإلسالم

وزيعها على مصـارفها الـيت   كما ال بد من التزام الدولة بتحصيل الزكوات وت
  .حددها الشرع اإلسالمي



 ٤٠٢ 

وإن من أهم اإلصالحات يف اال االقتصادي هو التوزيع العادل للثـروة بـني   
املسلمني مبا يكافئ جهودهم وكفاءام العلمية والعملية وليس على أساس االنتماء 

  .العائلي أو القبلي كما هو حاصل اآلن يف كثري من البلدان اإلسالمية

  !ماذا عسى اإلسالميون يف االس النيابية فاعلني؟

  !هل سيتمكنون من إقرار حترمي الربا الذي حرمه اهللا وأحله املأل؟

مصـارفها   م الدولـة بتحصـيل الزكـاة وتوزيعهـا يف    وهل سيتمكنون مـن إلـزا  
  !الشرعية؟

وهل سيتمكنون من إعادة احلقـوق املاليـة إىل أصـحاا مبـا يعيـد البسـمة إىل       
  !الوجوه العابسة ويرضي رب األرض والسماء؟

صـارف واملؤسسـات   وهل سيتمكنون من إعادة صـياغة قـوانني الشـركات وامل   
  حقق العدل وتعم املساواة؟صياغة إسالمية ليت

وهل سيتمكنون من إلغاء الفوارق املالية بني الفئة احلاكمة وغريها حبيث تلغى 
  ؟؟؟؟...وهل... وهل! تلك االمتيازات اجلائرة؟

  !مث ماذا بشأن األموال اليت در وتبذر فيما ال طائل حتته إال الفساد واإلفساد؟

شأن الودائع املالية اهلائلـة الـيت تـودع يف مصـارف اليهـود يف آمريكـا       بوماذا 
  !وأوروبا؟

وماذا بشأن املساعدات املالية الضـخمة الـيت تقـدم للـدول الـيت يقتـل فيهـا        
  .يرفضون العبودية للطواغيتاملسلمون ال لشيء إال ألم 

مث إننا بعد ذلك نتساءل هل يتم هذا اإلصالح بتسطري قوانني وكتابة مجل على 
  !الورق؟

ىن االقتصادية هي األساس الذي تقوم عليه هذه األنظمةإن هذه الب.  



 ٤٠٣ 

وإن تقويضها هو تقويض ألساسيات هذه األنظمة فهل سـيبقى املـأل متفرجـا    
  كال وألف ال! اث بنيانه؟على تقويض أساساته واجتث

ولست أريد هنا تثبيط اإلسالميني عن بذل اجلهد لفعل ما يستطيعون ولكـنين  
أسلط الضوء على طبيعـة هـذه املعركـة وأـا ليسـت معركـة شـعارات واسـتدرار         

  .عواطف واستجاشة مشاعر

وإن القضية بالنسبة لألنظمة الدميقراطية احلاكمة قضية حياة أو مـوت فلـيكن   
  .هوما ومعلوما لئال تضيع اجلهود سدى وتتطاير املبذوالت هباء منثوراهذا مف

  :الفساد الثقايف والفكري والتوجيهي - ٦
عات وتراكم احملصالت التعليمية، وإذا اعتربنا الثقافة هي جممل املعارف واملطال

الفكر هو جممل التوجهات االعتقاديـة الـيت تصـوغ طريـق الـتفكري واحلكـم علـى        
  .فياا عقديا فإن التوجيه هو املنحى احلركي هلذين اإلطاريناألشياء وخل

  :وميكن أن نلخص وسائل ذلك فيما يلي

مناهج التربية والتعليم ابتداء من مسـتوى الروضـة مـرورا باالبتـدائي مث      -١
املتوسط مث الثانوي وانتهاء باجلامعة بكافة ختصصاا وفروعهـا وشـهاداا العلميـة    

  .املختلفة

فة بكافة لغاا وخمتلف توجهاـا السياسـية والثقافيـة والفكريـة     الصحا -٢
  .واالقتصادية واالجتماعية أو غري ذلك حملية أو مستوردة

  .الرائي بكافة قنواته واإلذاعة مبختلف موجاا -٣

  .األشرطة سواء الكاسيت أو الفيديو -٤

  .السينما واملسرح -٥

  .املتاحف -٦



 ٤٠٤ 

  .أو الثقافة أو املنتوجات أو غريها املعارض سواء أللوان الفن -٧

  .الكتب جبميع توجهاا -٨

  .األحزاب واجلمعيات املعلنة والغري معلنة -٩

  .املكتبات ودور النشر والطباعة -١٠

األندية الرياضية ومراكز الشباب واألنديـة الصـيفية واحلـدائق العامـة      -١١
  إخل... وحدائق األطفال

  .ألوان الثقافة والفكر على عموم الناسهذه هي النوافذ اليت تطل منها 

  :وإليك جوانب الفساد يف هذه األمور اليت ذكرت

تشويه صورة العقيدة الصحيحة مع بث العقائد العلمانيـة ذات املفـاهيم    -١
  .القومية والوطنية

  .والطاعة هلا )١(تأليه رموز األنظمة احلاكمة وأداء طقوس الوالء -٢

وبواعـث اجلهـاد وتعكـري الصـورة الناصـعة      تشـويه التـاريخ اإلسـالمي     -٣
  .للحضارة اإلسالمية

تعظيم الشخصيات غري اإلسالمية وربط قلوب الناشئة واملثقفني بآثارهم  -٤
  ...السياسية والفلسفية والرياضية والفنية

انسياق عموم الناس يف تبين الطروحات الغربيـة الغريبـة علـى اإلسـالم      -٥
  .ميينية كانت أم يسارية

  .ييع شخصية املسلم وجعله يعيش بغري هدف حمدد وال غاية منشودةمت -٦

                                     
  .كتحية العلم والنشيد الوطين وتعييش الرئيس وتعليق صوره فوق رأس كل موظف - ١



 ٤٠٥ 

احنالل شنيع يف األخالق انعكس على كثري من املسلمني بطريقة جعلتـهم   -٧
  .يشعرون أن اإلسالم يشكل قيدا على حركام وتصرفام

  .انتشار اجلرمية بشكل مذهل وشيوع ألوان الفساد يف كل مناحي احلياة -٨

  .وشيوع األنانية وفقدان روابط احملبة وتفكك أواصر اإلخاء حب الذات -٩

مـوت روح اجلهـاد يف ســبيل اهللا وقتـل دوافـع الفــداء واخلضـوع للــذل       -١٠
  .واهلوان

وحتلق به يف أجـواء   مية اليت ترتفع بالكيان اإلنسايناحتقار القيم اإلسال -١١
  .الفضيلة والتقوى

تشرت الرشوة والسرقة والثـراء غـري   فان "الغاية تربر الوسيلة"نشر مبدإ  -١٢
  .املشروع

إغراق اتمع باملاديـة ممـا يـؤدي إىل اخلـواء الروحـي ويزيـد معـدالت         -١٣
  .االنتحار

تلك بعض ألوان الفساد اليت ب من نوافذ الثقافة والفكر اليت سيطر عليها 
أن ـب  العلمانيون حتت غطاء الدميقراطية، مث إن كل نافذة من تلك النوافـذ ميكـن   

  .منها كل تلك املفاسد أو بعضها

إن حجم هذا الفساد يفوق مجيع النصوص الدستورية والقوالب القانونية، إنه 
سرطان انتشر يف األمة من أقصاها إىل أقصاها، فال يفيـد يف عالجـه الترقيـع ولـف     

  .الشاش

ال بد هلذا الداء من ترياق شامل جيتثه من أساسـه ويطـوح ببنيانـه، فـإذا كـان      
وحنن حنسبهم كـذلك   -اإلسالميون املشاركون يف الدميقراطية يريدون اإلصالح حقا

  .فإن الدميقراطية ليست هي الطريق وال من خالهلا السبيل -إن شاء اهللا

  إذا استوت عنده األنوار و الظلم وما انتفاع أخي الدنيا بناظره



 ٤٠٦ 

  :الفساد السياسي - ٧
  :ميكن إمجال ذلك يف النقاط التالية

) من كبار رجال السياسة وقادة العسكر ورجـال األعمـال  (استحواذ املإل  -١
على املراكز األساسية يف السلطة حىت أصبح بعضـهم يورثهـا ألبنائـه أو عائلتـه أو     

  .قبيلته أو حزبه

ومالحظ أن هـؤالء احلكـام ال يركنـون إال لـذوي قرابـام فيخلعـون علـيهم        
ذوي االختصاص وأصحاب الكفـاءات،  األلقاب ويسنموم الوزارات على حساب 

تدعو احلاجة والشعارات الدميقراطية إىل اشـتراك وزراء آخـرين يف   قد وال شك أنه 
  .السلطة التنفيذية

إىل أن هذه الدساتري مل تشترط اإلسالم ال يف الـوزراء وال   تسبق وأن أشر -٢
  .يف النواب

انيني وامللحدين اشتراك اليهود والنصارى والروافض والشيوعيني والعلم -٣
  .والقوميني وغريهم من املذاهب والنحل الضالة يف االس النيابية

ومن املفارقات املضحكة أن يعقد الوزراء والنـواب جلسـات سـرية يناقشـون     
فيها أثر الرافضة على األمن الداخلي مع وجود روافض ومـوالني هلـم بـني أولئـك     

  .اتمعني

إن العالقات مع الدول منطلقها علماين حبت، ومما يلفت النظر فعـال قـوة    -٤
تقوم هذه العالقة على  ،حتتلهاالعالقة بني هذه الدول وبني الدول الغربية اليت كانت 

اخلضوع واإلذعان التام لألسياد السابقني، مع أن هذه الدول األوروبية هي أكرب ممـول  
  .إلسرائيل

ا ملاذا تزداد متكينا وقوة يف نفس الوقت الذي تساعد فيه والعالقة مع أمريك -٥
آمريكا إسرائيل بكل الوسائل العسكرية واملالية والتقنية لتحول هذه املساعدات إىل 

  .محم وقنابل وصواريخ تقتل أهلنا ومتزق مشلنا وتوزع أشالءنا وتنشرها بني القفار



 ٤٠٧ 

يعني هلـم يتنافسـون يف   لقد أصبح حكامنا دمى يف يد الدول الغربية وخدما مط
  .إرضائهم

إن البنية الدميقراطية قائمة على أساس املناورات السياسية سواء مـا كـان    -٦
وكل نائب أو تكتل نيـايب يريـد أن   . منها قبل انتخاب الس النيايب أو بعد انتخابه

مصلحة  هؤالء حقا من يريديف فهل ميرر مصلحة الذين انتخبوه وأوصلوه للمجلس، 
د والعباد واليت ال تتحقق إال من خالل تطبيق الشريعة اإلسالمية تقربـا إىل اهللا  البال
  .؟تعاىل

اإلسـالميون وإىل   إصالحه هذا الفساد السياسي الذي أشرت إليه هل يستطيع
  أي مدى؟

نعم يستطيعون إصالح بعض ما ذكرت أو كلـه إذا اسـتطاعوا تغـيري    : اجلواب
ويتضـمن ذلـك تغـري كـثري مـن القـوانني وإلغـاء        البنية السياسية وهيكلها القائم، 

االس النيابية احلالية وإحالل جمالس شورى إسالمية بدهلا، وهـذا يعـين إلغـاء قـوة     
  .ونفوذ املأل واستالم اإلسالميني السلطة بكافة مضامينها إمجاال ومفردات

 وملا كان كل ذلك ال ميكن أن يتم يف النظام الدميقراطي، فمعـىن ذلـك أن علـى   
  .اإلسالميني أن يفكروا باتباع منهج غري الذي هم عليه اآلن

وهذا املنهج املقترح ال حيتاج ابتكارا وال ابتداعا فهـو منـهج واضـح بـني، إنـه      
  .منهاج األنبياء والرسل يف تغيري الواقع اجلاهلي

  :الفساد االجتماعي - ٨
 الـدول  إذا كانت األسرة هي أساس اتمـع فإنـه مـن املالحـظ أن األسـرة يف     

الدميقراطية قد أصاا التفكك ودب فيهـا الـوهن وحـل فيهـا التمـزق والتشـتت،       
  :وإليك أمثلة من ذلك

ويف % ٢٨) سـابقا (ويف االحتاد السوفيايت % ٢٤بلغت نسبة الطالق يف فنلندا «
ويف السـويد  % ٤٠ويف الواليـات املتحـدة األمريكيـة    %) ٣٠) سابقا(أملانيا الشرقية 



 ٤٠٨ 

الراغبات يف الطالق يف فرنسا من اللـوايت   ٣/١الدراسة أن ثلث  وتذكر هذه%. ٦٠
نتيجـة  ) سـابقا (من حاالت الطالق يف أملانيا الشرقية % ٢٢ميارسن عمال أو مهنة، و

بسـبب اإلدمـان علـى املشـروبات     % ١٠ألسـباب جنسـية، و  % ١٠اخليانة الزوجية، و
  .)١(»الكحولية

مـن نسـائها   % ٤٠املتزوجني ومن رجال آمريكا % ٨٤وتذكر دراسة أخرى أن 
  .)٢(»املتزوجات على صالت جنسية بغري أزواجهم

م يف ابريطانيـا  ١٩٩٥ونشرت إحصائيات تقرير هاتف الطفل السنوي لعـام  
% ٩٦طفـل وأن   ١٠٩٤٢أن عدد األطفال الذين تعرضوا لالعتداء اجلنسـي حـوايل   
واإلخــوة  مــن اآلبــاء% ٥٦مــن العــدد تعرضــوا لالعتــداء مــن أنــاس يعرفــوم، و

واألخوات، والبقية من أقارب آخرين أو جريان وأصدقاء، أما االعتداء البدين فيصـل  
تعرضوا لالعتداء على يد الوالـدين حيـث وصـلت    % ٨٩حالة  ١٠٢٨: إىل حوايل

  .)٣(%٢٣واألم إىل % ٤٣مسؤولية األب إىل 

أن عـدد   ٢٧/٨/١٩٩٦ونشرت اهليئة االحتادية للتحقيقات اجلنائية بأملانيا يوم «
 ٢٠٠٠٠حاالت االعتداء اجلنسي اليت وصلت إىل مستوى التحقيق فيها بلـغ زهـاء   

مـن  % ٧٥حالة منها على األقل أقارب، و ٢١٥٠وكان ارمون يف  ١٩٩٥حالة عام 
  .)٤(»الضحايا إناث

أن يف بلغاريـا زهـاء   ): اليونسـف (وذكرت املنظمة العامليـة لرعايـة الطفـل    «
أوى، وأن ثلثهم ميارس البغاء ليتمكنوامن احليـاة، وأن  طفل مشرد من غري م ٣٦٥٠٠

                                     
   ٨٨: حواء ص جملة سترن األملانية وعنها رسالة إىل- ١
  ٨٨: رسالة إىل حواء ص - ٢
  .٢١: ص ٢٤/٩/١٩٩٦بتاريخ ) ١٢١٨(جملة اتمع العدد  - ٣
  .نفس املصدر السابق - ٤



 ٤٠٩ 

ة رمنهن سقطن يف الـدعا % ٧سنة وأن  ١٧-١٥متوسط أعمار املومسات هناك بني 
  .)١(»سنة من العمر ١٢مع بلوغهن 

مليون يف  ٤إىل  ٢.٥ويسجل يف آمريكا من سوء معاملة الوالدين لألطفال من 
  .السنة ما بني التعذيب إىل القتل

% ٣٣أدى إىل موت الطفل، وكان ضـحايا  % ١٠واقعة سنويا  ٢٠٠٠ملانيا ويف أ
  .)٢(بني السادسة إىل الرابعة% ٥٤وضحايا . منها أطفال دون السادسة

ويف إحصائية ذكرها التلفزيون الفرنسي أن عدد األمهات العازبات يصـل إىل  
وادث مليون امرأة، وأن هنالك طفل غري شرعي بني كـل مخسـة عشـر طفـال، وأن حـ     

  .)٣(حادث يف السنة ٢٢٠٠٠االغتصاب تصل إىل 

ويف أملانيا تغتصب امرأة كل ربع ساعة، أي مخسة وثالثني ألف امرأة يف السـنة،  
وهذا ميثل العدد املسجل عند الشرطة، أما حوادث االغتصاب غـري املسـجل فتمثـل    

 رةمـدي % ٧٠اإلحصـائيات أن  مخسة أضعاف هذا حسب التقرير البوليسي، وتـذكر  
  .)٤(من الفاعلني هم أقارب وآباء وأبناء وأصدقاء وجريان% ٥٠وأن 

ويف معهد أحباث يف لوس أجنلوس كشف العلماء هناك عـن فضـيحة أخالقيـة    
مفزعة، وهي أن عشرة آالف فتاة يف كاليفورنيا وحدها قد أجننب أطفاال غري شـرعيني،  

ألف  ٣٠٠املتحدة يزدن على وأن البنات الاليت ولدن والدة غري شرعية يف الواليات 
 ٢٥فتاة، وأن مدرسة واحدة يف لوس أجنلـوس ظهـرت فيهـا أعـراض احلمـل علـى       

  .)٥(طالبة

ــؤله   ــك سـ ــت بطنـ ــك إن أعطيـ   فإنـ
  

  أمجعــا  الــذم وفرجــك نــاال منتــهى    
  

                                     
  ٢١: ص ٢٤/٩/١٩٩٦بتاريخ ) ١٢١٨(جملة اتمع العدد  - ١
  ١٠٤: رسالة إىل حواء ص - ٢
  ٩٣: املصدر السابق ص - ٣
  ١٣٤: املصدر السابق ص - ٤
  ٣٧: وتعدد الزوجات ال تعدد العشيقات ص ١١٥: بني اجلاهلية واإلسالم صاملرأة  - ٥



 ٤١٠ 

  .وهذه أمثلة بسيطة على الفساد االجتماعي يف النظام الدميقراطي

  :وميكن تلخيص أسباب هذا الفساد فيما يلي

فقدان الروابط العاطفية بني األبوين واألوالد بسبب عمل املرأة وانشغال  -١
  .األب

  ).غري احملارم(عمل املرأة حيث ختتلط بالرجال وخيلو ا األجانب  -٢

  .تربج املرأة وسفورها مما يزيد االفتتان ا -٣

دعايات مساواة املرأة للرجل يف كـل شـيء، ممـا يـؤدي إىل النديـة بينـهما        -٤
  .الصدام الدائم بسبب فقد قوامة الرجلو

  .الضائقة املادية من أكرب العوامل اليت دد كيان األسرة -٥

فساد حاضنات األطفال مما يؤدي إىل فساد الطفل وتربيتـه علـى اإلجـرام     -٦
  .والفساد

حتل اخلادمة حملها يف كـل   خروج املرأة من بيتها إىل العمل قد يؤدي إىل أن -٧
  .ول إىل عشيقة وخدن للزوجتتح شيء بل قد

دعايات حرية املرأة وتقدمها والتحاقها بالركب احلضاري، مما جيعلها لقمة  -٨
  .سائغة وفريسة سهلة للذئاب البشرية اجلائعة

  .وسائل اإلعالم املختلفة اليت تنفث مسومها على خمتلف األصعدة -٩

شامل، وال يكون ذلك إن هذه األمور ال ينفعها الترقيع بل ال بد هلا من إصالح 
  .إال بالرجوع إىل املنهاج الرباين

  :الفساد األمين والدفاعي - ٩
إن اهلدف من هذه اجليوش اجلرارة محاية النظام من اخلطر اخلارجي واهلدف من 

  .األجهزة األمنية محاية النظام من اخلطر الداخلي



 ٤١١ 

  :وميكن تقسيم هذا الفساد إىل ثالثة أقسام

  :فساد من حيث اهلدف والغاية -١

حيث صار اهلدف هو محاية النظام من خطر داخلي أو خارجي، فمهمة اجلـيش  
يعلـن األمـري احلـرب    «: من الدستور الكـوييت ) ٦٨(دفاعية فقط، حيث تقول املادة 

  .»الدفاعية مبرسوم، أما احلرب اهلجومية فمحرمة

كان تأسيسه حلماية الدين  فاجليش إذن قد أسس حلماية النظام الدميقراطي ولو
لكان أصل مهنته هجومية قبل أن تكون دفاعية، حيـث أن اإلسـالم منتـهك يف مجيـع     
األمم والشعوب، لكن الدستور حظر على اجليش أي مهمة هجومية، لذلك فإننـا ال  

  .نرى هلذا اجليش من أثر حيث ينتهك اإلسالم وتدك معاقله

ة وغريها من وسائل اإلعالم بطـرق  وها هو اإلسالم يتعرض هلجوم يف الصحاف
اخلط األمحر الذي حـدده النظـام ـال حركتـهم     كلما اقتربوا من دعاة الشىت، وكذا 

سارع حنوهم األمن الداخلي ليدفعهم إىل ما وراء ذلك اخلط، ورمبا قتل ورمبا سـجن  
  .ورمبا أبعد

لـدين  إال أن هذا األمن الداخلي ال يتحرك ضد العلمانيني وجمام علـى ا 
  .ومحالم الشعواء عليه

  :الفساد يف طبيعة األنظمة املتبعة -٢

إن نظام اجليش واألمن الداخلي يقوم على تعبيد كل فـرد يف اجلـيش ملـن هـو     
أعلى منه رتبة، لذا فإن أول ما ينشـأ عليـه اجلنـدي هـو العبوديـة للرتبـة ولـيس هللا،        

إنه يصـدم ابتـداء بأنظمـة يف    وألجل أن تنصاع نفس اجلندي هلذا النوع من التعبيد ف
غاية القسوة والشدة مل يكن قد تعودها يف حياته السابقة، إذ يستقبل بالكالم اجلارح 
واأللفاظ الفظة القاسية، وأحيانا املاجنة املنحطة، وخياطب بلغة تترفع عنها البـهائم،  

  كل ذلك ألجل أن ينسى خلفيته املدنية، ولتهون عليه نفسه لكثرة اإلهانة،

ــن ــه  مـ ــوان عليـ ــهل اهلـ ــن يسـ   يهـ
  

  مــــــا جلــــــرح مبيــــــت إيــــــالم  
  



 ٤١٢ 

مث يستمر هذا التدجني حىت ينصاع اجلنـدي هلـذا النـوع مـن التعبيـد، حيـث        
حيشى عقله وفكره بتقديس النظام احلاكم واهلتاف حبياته والتحية لعلمه والتفـاين يف  

  .سبيل بقائه واملوت من أجله

  هذا اجليش على اجلنب واخلوف والذلة واهلزمية لذلك يترىب

  ولـــوأن برغوثـــا علـــى ظهـــر قملـــة
  

ــفني منــهم لولــت       ــر علــى الص   يك
  

  :الفساد يف البنية والتركيبة -٣

ال شك أن طبيعة هـذه اجليـوش مقتبسـة مـن الطقـوس الوثنيـة الـيت حارـا         
ونسـورها يتجـه   اإلسالم أميا حماربة، وحتت شعار هذه الطقوس وبـني بريـق جنومهـا    

ذلك اجلندي ليقتل أهله وأبناء بلده ملاذا؟ ألم تظاهروا ضد النظام، أو انتقدوه، وهو 
  .اآلن قطعة من هذا النظام

واألعجب من ذلك أن هذه األنظمة ال تطيق أن ترى أي شيء من آثار التدين 
على أفراد جيشها، لذلك تلجأ إىل إرغامهم على حلق اللحـى، بـل وحلـق الـدين     

  .له، وإال فالعقوبة الصارمة هلم باملرصادك

وأما املدربون األجانب الذين ال بد من وجودهم يف جيوشـنا فهـدفهم تطويـع    
اجليش ألسيادهم يف اخلارج وإرهام وختويفهم وضمان تبعيتهم هلـم، باإلضـافة إىل   

  .التجسس على اجليش، فال يبقى عنده سر مكتوم

أم أن القضـية أكـرب   ! غيري قانون يف الربملـان؟ فهل إزالة هذا الفساد تتم مبجرد ت
  من ذلك؟

   



 ٤١٣ 

  :اخلالصة
 -وذلك غيض من فـيض -وبعد أن ذكرت تسعة أنواع من الفساد املستشري، 

  :تبني ما يلي

  .أنه فساد مقنن -١

  ).السلطة احلاكمة(أنه مدعوم من فئات معينة  -٢

  .أنه حممي من طرف القانون -٣

  .أنه عم معظم إن مل يكن مجيع املرافق احليوية -٤

  .أن بعضه امتد يف جتاوزه إىل ما وراء احلدود الدستورية -٥

أن بعضه مل يتطـرق اإلسـالميون إلصـالحه وال يبـدو أنـه داخـل يف أفـق         -٦
  .خمططام

أن اجتثـاث هـذا الفسـاد العـام ال يـتم مبجـرد تغـيري بعـض النصـوص           -٧
  .القانونية

الح احلقيقي يفرض املواجهة مع املإل باستخدام مـا يناسـب مـن    أن اإلص -٨
  .الوسائل الشرعية لكل مرحلة من مراحل تلك املواجهة

أن اخلرق قد اتسع على الراقع فال بد من تغيري شـامل وإصـالح جـذري     -٩
  .على منهاج النبوة

هللا أنه لن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا، فلنرجع إىل كتـاب ا  -١٠
  .rوسنة رسوله 

لقد أصبح واضحا أن دخول اإلسالميني يف الدميقراطية حتـت شـعار اإلصـالح    
حسـب االســتطاعة هـو يف حقيقــة األمــر إضـاعة ملقاصــد الشـريعة علــى مســتوى     



 ٤١٤ 

الضروريات وهي أساس البناء، فال معىن بعد ذلك للحاجيات والتحسـينيات، الـيت   
  .ا أشبه ذلكهي مبثابة األبواب والنوافذ واألصباغ وم

وحىت على مستوى الضروريات فإنه إذا ضاع الضروري األول وهو الدين فـال  
جدوى بعد ذلك من حماولة صيانة النفس والعقل واملال والنسل، فحفظ الـدين هـو   
يف املقدمة وإذا ضاع ضاع ما بعده، لتعلق حتقيق ما بعده به، فال حفظ حقيقيا للنفس 

ستوى من املستويات سواء الضروري أو احلـاجي أو  والعقل واملال والنسل على أي م
التحسيين إذا ضاع الدين، والدين هو العقيدة والشريعة املنبثقـة منـها، فـإذا علمـن     
ــالميون     ــدين، وإذا رضــي اإلس ــد أضــاع ال ــه وتشــريعه فق النظــام احلــاكم عقيدت

هللا قـد  الدميقراطيون بعلمنة النظام فقد أضاعوا بدورهم ما كلفوا حبفظه وصيانته، فـا 
ارتضى هلم هذا الدين وأمرهم أن يدافعوا عنه وأن يدعوا إليـه وجياهـدوا يف سـبيله،    
وال حييدوا عنه، راضني حىت وإن قطعوا إربـا إربـا، ونشـروا باملنشـار، وفقـدوا املـال       

  .واألهل والديار

  .فال ينبغي أن جيعلوه حمال للمفاوضة واملساومة والتنازالت وأنصاف احللول

  .)١(ا سواء السبيل وجنبنا الفنت ما ظهر منها وما بطناللهم اهدن

                                     
  ٢٣٥-١/١٥٣انظر اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١



 ٤١٥ 


 

إن القرارات النهائية اليت تصدرها االس النيابية معقودة على األغلبيـة الـيت   
تصوت لصاحلها، فإن صوتت ضدها سقطت وكأن شـيئا مل يكـن، فلكـي ال يـتمكن     
أعداء اهللا من االنفراد بالسلطة التشريعية ال بد أن يشـكل اإلسـالميون األغلبيـة يف    
الس النيايب فعندها يستطيعون مترير مـا يشـاؤون مـن التشـريعات وحيجبـون مـا       
  .يشاؤون، وهذا ال يتأتى لإلسالميني من الناحية الواقعية، وقد أثبتت التجارب ذلك

يف األساس علـى عـدم متكـني اإلسـالميني مـن       بل إن اللعبة الدميقراطية مبنية
تشكيل األغلبية يف الس النيايب، إذ هم دوما أقلية، وإذا أتيحت هلم الفرصة يف دولة 

وهذا ال حيصـل عـادة إال بسـبب خطـإ يف حسـابات النظـام       -ما أن يشكلوا أغلبية 
النيايب فسرعان ما يتحرك اجليش لينفذ انقالبا عسكريا يكون حل الس  -احلاكم

  .إخل.. أوىل إجنازاته القومية، كما حصل يف اجلزائر وتركيا والباكستان

وألجل حصول اإلسالميني على عدد معترب يف الس النيايب فإم ال يتورعـون  
عن حتالفات مشبوهة مع أحزاب علمانية كما وقع كثريا يف مصر وتركيا وموريتانيـا  

  .وغري ذلك

تنـازل آخـر، وهكـذا تتـابع حبـات النظـام يف        فانظر كيف يقـود التنـازل إىل  
  .انسياب بعد انقطاع اخليط

 ار الدميقراطيـة فإـا ال متـانع يف   وأما من جهة السلطات احلاكمة صاحبة شـع 
مشاركة اإلسالميني يف الس حبدود معينة، بل هي أحيانا ترغب يف هذه املشاركة ملـا  

  :يترتب عليها من حتقيق أهداف كثرية منها

  .إضفاء ثوب الدميقراطية احلقيقية على النظام احلاكم -١

إقامة احلجة على اإلسالميني مـن حيـث أن نسـبة عـدد األعضـاء الـذين        -٢
يفوزون منهم يف االنتخابات تعرب عن نسبة عدد الذين يؤيدون إقامة نظـام إسـالمي   



 ٤١٦ 

 )١(لبـا حاكم، وملا كان عدد الذين يفوزون من اإلسالميني ال يشكلون نسبة تـذكر غا 
هذا دليل على أن الشعب ال يرغب يف إقامة النظام اإلسالمي، فدعوتكم : فسيقولون

إلقامة نظام إسالمي هي نوع من فرض رأي األقلية علـى األكثريـة، هكـذا يقولـون،     
  .وهكذا يستغلون االنتخابات لصاحلهم

  :استدراج اإلسالميني إىل أفخاخ منصوبة منها -٣

ميون من جعل دعوتكم علنية، فها حنن قد أحتنا لكـم  ال بد لكم أيها اإلسال -أ
الفرصة الذهبية باملشاركة الدميقراطية، فال مربر ألي تنظيمات سـرية، وحنـن يف حـل    

  .إذا قصمنا ظهور هذه التنظيمات غري املعلنة

كشف اإلسالميني عن حجمهم احلقيقي وعـن قيـادام ومراكـز ثقلـهم      -ب
م واختالف أطروحام إىل غري ذلـك مـن املعلومـات اهلامـة بالنسـبة      وتنوع مجاعا

  .للمخابرات

تفريغ الشحنة احلركية الدعوية يف غري جماهلا، وتوجيهها يف غري مسـاراا،   -ج
فتحول جهود اإلسالميني قاطبة لترتيب أمور االنتخابات، مث متابعة نقاشات الـس  

وذلـك أن الطـاغوت   النيايب يف جلساته املتسلسـلة، فتنشـغل عـن قضـايا الـدعوة،      
يستخدم ذكاءه كله يف شغل قيادات اإلسالميني يف التحضري للمناقشات مث التحضري 

  إخل... لالنتخابات القائمة

كما تضيع األموال الطائلة يف االنتخابات والـيت كانـت تكفـي إلغنـاء فقـراء      
  .املسلمني

ا يتعـرض  إدخال املسلمني يف املناورات اليت تتم خلف الكواليس، وكثريا م -د
اإلسالميون فيها إىل ضغوط جتري وراء األبواب املغلقـة، وحمصـلة هـذه الضـغوط أن     

إمـا أن تسـكتوا   : السلطة احلاكمة جتعل اإلسالميني بني فكي كماشة، فتقول هلم مثال
                                     

يف موريتانيا شارك الكثري مـن اإلسـالميني يف دعـم أحـد املرشـحني، وعلـى الـرغم مـن          ٢٠٠٧يف رئاسيات مارس  - ١
  .، مع أنه كان يعتقد أم ثاين أو ثالث قوة يف البلد%٧هم إال على اعترافهم برتاهة تلك االنتخابات مل حيصل مرشح



 ٤١٧ 

عن إثارة القضية الفالنية يف الس النيايب أو إننا سنفعل بقواعدكم كـذا وكـذا، أو   
صوتوا لصاحل القضية الفالنية املعروضـة علـى الـس أو إننـا     إما أن ت: يقولون هلم

سنتخذ إجراءات معينة إزاء بعض رموزكم من مؤسسـات أو شـركات أو جمـالت أو    
  اخل... شخصيات اعتبارية

إن أعضاء احلكومة أو حزب احلكومة سيمنحونكم أصـوام يف  : أو يقولون هلم
تعطونا أصواتكم يف املشروع الفالين  املشروع الفالين املعروض من قبلكم، مقابل أن

  ...أو... املعروض من قبلنا، أو

وهكذا يدخل اإلسالميون يف سلسـلة متصـلة مـن املسـاومات واملقايضـات ال      
يعرفون كيف يفلتـون منـها، وال كيـف خيرجـون مـن إحراجاـا، بـل وضـغوطاا         

  .ونتائجها

الدميقراطيـة لضـمان   واخلالصة أن هذه املصلحة اليت هي دخول اإلسالميني يف 
عدم انفراد أعداء اإلسالم بالسلطة مصـلحة ومهيـة وخياليـة ال حقيقـة هلـا يف عـامل       
الواقع، وهي تربير ينقصه الذكاء والفطنة، وإن التلبيس الذي ينشأ بسببها هـو أكثـر   
فتكا بالفكر اإلسالمي الصحيح من الفتك الطاغويت باألجساد، فهي مصلحة مدعاة 

لإلسالميني ليوقعهم يف شرك الطـاغوت وحبائلـه، وال داعـي بعـد     يزينها الشيطان 
ذلك لتفصيل القول يف أن هذه الوسيلة املزعومة لتحقيق تلـك املصـاحل هـي وسـيلة     

  .)١(مضادة ملقاصد الشريعة على مستوى الضروريات واحلاجيات والتحسينيات

                                     
  .٢٥٥-١/٢٣٩انظر اإلسالميون وسراب الدميقراطية  - ١



 ٤١٨ 

  الضابط الثاني
  عدم معارضة هذه المصالح للكتاب والسنة

  :ط اليت تبني معارضة الدميقراطية للكتاب والسنة ما يليأهم النقا

  .توحيد الربوبية -١

  .توحيد األمساء والصفات -٢

  .توحيد األلوهية -٣

  .اإلميان بالرسل -٤

  .تضييع حدود الوالء والرباء -٥

  تضييع املنهاج النبوي يف طريقة تغيري الواقع -٦



 ٤١٩ 

  توحيد الربوبية - ١
وامللك هو اإلقرار بأن اهللا تعاىل رب كل شـيء، وخالقـه   ومعىن توحيد الربوبية 

ومالكه ورازقه وأنه احمليي املميت النافع الضار، املنفرد بالتصرف يف الكـون وإجابـة   
القـادر   املختص باحلاكميـة والتشـريع، و  الدعاء، الذي له األمر كله وبيده اخلري كلـه، 

  .)١(على ما يشاء ليس له يف ذلك شريك

ة تنازع اهللا يف ربوبيته حيث جتعل أعضاء الربملان أربابـا حيرمـون   إن الدميقراطي
  .وحيللون، وهم السلطة العليا، فال يسألون عما يفعلون، وغريهم مسؤول أمامهم

  ].٣١التوبة [ ]اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّهI :]قال 

: ويف عنقي صليب من ذهب، فقال rلنيب أتيت ا: قال tوعن عدي بن حامت 
اتخـذُوا أَحبـارهم   [: ومسعتـه يقـرأ يف سـورة بـراءة    . يا عدي اطرح عنك هذا الوثن
اللَّه وند نا ماببأَر مهانبهرم، ولكنهم كانوا إذا «: قال ]وم مل يكونوا يعبدوأما إ

  .)٢(»يئا حرموهأحلوا هلم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم ش

فإن قيـل إـم مل يعبـدوا األحبـار والرهبـان قلنـا معنـاه أـم         «: قال البغوي
ــوا فاختــذوهم     ــا حرم ــوا م ــوا وحرم ــا أحل ــتحلوا م أطــاعوهم يف معصــية اهللا واس

  .)٣(»كاألرباب

ليس املراد مـن األربـاب أـم    : األكثرون من املفسرين قالوا«: وقال اآللوسي
  .)٤(»العامل بل املراد أم أطاعوهم يف أوامرهم ونواهيهماعتقدوا أم آهلة 

                                     
  ١/٦٠ومعارج القبول  ٢٠: انظر تيسري العزيز احلميد ص - ١
  .وحسنه األلباين ١٠/١١٦والبيهقي ) ١٦٦٣١(واللفظ له وتفسري الطربي ) ٣٠٩٥(أمحد والترمذي  - ٢
  .٣/٦٨تفسري البغوي امش اخلازن  - ٣
  ١٠/٨٣روح املعاين لآللوسي  ٤



 ٤٢٠ 

إن العبادة هي االتباع يف الشـرائع بـنص القـرآن وتفسـري     «: وقال سيد قطب
، فاليهود والنصارى مل يتخذوا األحبار والرهبان أربابـا مبعـىن االعتقـاد    rرسول اهللا 

حكم اهللا سبحانه علـيهم  ومع هذا فقد .. بألوهيتهم أو تقدمي الشعائر التعبدية إليهم
يف السياق رد أم تلقوا منهم الشرائع  تاليةبالشرك يف هذه اآلية وبالكفر يف آية 

فهذا وحده دون االعتقاد والشعائر يكفـي العتبـار مـن يفعلـه     .. فأطاعوها واتبعوها
  .)١(»مشركا باهللا الشرك الذي خيرجه من عداد املؤمنني ويدخله يف عداد الكافرين

اختذ كل من اليهود والنصـارى رؤسـاء الـدين فـيهم     «: حممد رشيد رضا وقال
أربابا فاليهود اختذوا أحبارهم وهم علماء الدين فيهم أربابا مبا أعطـوهم مـن حـق    

  .)٢(»التشريع فيهم وأطاعوهم فيه

م أَلَّا نعبد إِلَّا قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُ[: Iوقال 
وا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُـ 

  ].آل عمران[ ] )٦٤(اشهدوا بِأَنا مسلمونَ 

اهللا فحلل ما حللوه له  وازدراء على من قلد الرجال يف دين... «: قال الشوكاين
  .)٣(»وحرم ما حرموا عليه فإن من فعل ذلك فقد اختذ من قلد ربا

معناه أم أنزلوهم مرتلة رم يف قبول حترميهم وحتليلهم مما مل «: وقال القرطيب
  .)٤(»حيرمه اهللا ومل حيله

إن الناس يف مجيع الـنظم األرضـية يتخـذ بعضـهم بعضـا      «: وقال سيد قطب
الـدكتاتوريات   طالدميقراطيات كما يقع يف أح قىيقع هذا يف أر.. دون اهللاأربابا من 

إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس حـق إقامـة الـنظم واملنـاهج     .. سواء
وهذا احلق يف مجيع األنظمـة األرضـية يدعيـه    .. والشرائع والقوانني والقيم واملوازين

                                     
  ٣/١٦٤٢الظالل  - ١
  ١٠/٣٦٤تفسري املنار  - ٢
  ١/٣٨٤فتح القدير  - ٣
  ١٠٧-٤/١٠٥تفسري القرطيب  - ٤



 ٤٢١ 

على أي -يه إىل جمموعة من الناس بعض الناس يف صورة من الصور ويرجع األمر ف
وهذه اموعة اليت ختضع اآلخرين لتشريعها وقيمها وموازينها  -وضع من األوضاع

وتصوراا هي األرباب األرضية الـيت يتخـذها بعـض النـاس أربابـا مـن دون اهللا       
ويسمحون هلا بادعاء خصائص األلوهية والربوبية وهم بذلك يعبدوا مـن دون اهللا  

  .)١(»يسجدوا هلا ويركعوا، فالعبودية عبادة ال يتوجه ا إال هللاوإن مل 

وما اختلَفْتم فيه من شيٍء فَحكْمه إِلَى اللَّه ذَلكُـم اللَّـه ربـي علَيـهI :]     وقال 
 أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوضِ )١٠(تالْأَرو اتاومالس رالشورى[ ]فَاط.[  

وملا كان التشريع ومجيع األحكام شرعية كانت أو كونية قدرية «: الشنقيطيقال 
من خصائص الربوبية كما دلت عليه اآليات املذكورة كان كل من اتبع تشريعا غري 

  .)٢(»تشريع اهللا قد اختذ ذلك املشرع ربا وأشركه مع اهللا

  :توحيد األمساء والصفات - ٢
أو مساه به رسوله من األمساء احلسىن، وكل  وهو اإلميان بكل ما مسى اهللا به نفسه

  .)٣(ما وصف اهللا به نفسه أو وصفه به رسوله من صفات اجلالل والكمال

  .ومن أمساء اهللا تعاىل احلكم العدل

وأما استحقاق نفوذ احلكم فليس إال ملن له اخللق واألمر، فإمنـا النافـذ حكـم    «
  .)٤(»وال أمر إال له اهللا على مملوكه، وال مالك إال اخلالق، فال حكم

وال خالف بني املسلمني يف أن اهللا تعاىل حيكم على عباده فيـأمرهم وينـهاهم،   «
  .)٥(»وأن العباد عليهم أن يطيعوه، وأم يثابون بالطاعة ويعاقبون باملعصية

                                     
  ١/٤٠٧الظالل  - ١
  ١٧٣-٧/١٦٢أضواء البيان  - ٢
  .٨٩: الطحاوية صوشرح  ١/٦٤ومعارج القبول  ٢١: تيسري العزيز احلميد ص - ٣
  ٦٦: املستصفى للغزايل ص - ٤
  ٩٧٩: علي حسب اهللا ص: أصول التشريع اإلسالمي - ٥



 ٤٢٢ 

إن الدميقراطية تنازع اهللا يف أمسائه وصفاته، فتعطي الشعب كل السـلطات مبـا   
  .يف ذلك احلكم

مناط احلكم يف الدميقراطية هو كون السيادة فيها للشعب مبا تعنيه السيادة من «
كوا سلطة عليا ال تعترف بسلطة أعلى منها، فهي تستمد سـلطتها مـن ذاـا مـن     
دون قيد من شيء، فتفعل ما شاء وتشرع ما تريد دون مراجعـة أحـد هلـا، وهـذه هـي      

لَـا يسـأَلُ عمـا    [ .)١(»]٤١الرعـد  [ ]ب لحكْمهواللَّه يحكُم لَا معقِّ[ Iصفة اهللا 
  .]األنبياء[ ] )٢٣(يفْعلُ وهم يسأَلُونَ 

 ] )٢٦(ما لَهم من دونِه مـن ولـي ولَـا يشـرِك فـي حكْمـه أَحـدا        [: Iقال 
  ]الكهف[

أحدا يف حكمه بل احلكم لـه وحـده    Iواملعىن ال يشرك اهللا «: قال الشنقيطي
I      ال حكم لغريه البتة، فاحلالل ما أحله تعاىل واحلرام ما حرمـه والـدين مـا شـرعه

  ...»والقضاء ما قضاه

بضم التـاء املثنـاة الفوقيـة وسـكون      ]والَ تشرِك[وقرأ ابن عامر من السبعة «
املخاطـب أحـدا يف    الكاف بصيغة النهي أي ال تشرك يا نيب اهللا أو ال تشـرك أيهـا  

إىل أن  -..ب شرك غريه يف احلكمحكم اهللا جل وعال بل أخلص احلكم هللا من شوائ
  :-قال

أن متبعي أحكـام   ]وال يشرك يف حكمه أحدا[: ويفهم من هذه اآليات كقوله
املشرعني غري ما شرعه اهللا أم مشـركون بـاهللا وهـذا املفهـوم جـاء مبينـا يف آيـات        

  .)٢(»أخر

 ]فَغير اللَّه أَبتغي حكَما وهو الَّذي أَنزلَ إِلَـيكُم الْكتـاب مفَصـلًا   أَ[: Iوقال 
  ].١١٤األنعام [

                                     
  ١/١٣٥اجلامع يف طلب العلم  - ١
 ٨٤-٤/٨٢أضواء البيان  - ٢



 ٤٢٣ 

التقدير قل هلم يا حممد كيـف أضـل أبتغـي غـري اهللا حكمـا      «: قال الشوكاين
أن ينكـر   Iأمره اهللا  ،واحلكم أبلغ من احلاكم كما تقرر يف مثل هذه الصيغة املشتقة

ن اهللا هـو احلكـم   أم ما طلبوه منه أن جيعل بينهم وبينه حكما فيما اختلفوا فيه وعليه
  .)١(»العدل بينه وبينهم

م إليـه  اكأح ]أفغري اهللا أبتغي حكما[أي قل يا أيها الرسول «: وقال السعدي
وأتقيد بأوامره ونواهيـه فـإن غـري اهللا حمكـوم عليـه ال حـاكم، وكـل تـدبري وحكـم          

مشتمل على النقص والعيب واجلور، وإمنا الذي جيب أن يتخذ حاكما للمخلوق فإنه 
  .)٢(»هو اهللا وحده ال شريك له الذي له اخللق واألمر

 ] )٤١(واللَّه يحكُم لَـا معقِّـب لحكْمـه وهـو سـرِيع الْحسـابِ       [: Iوقال 
  ]الرعد[

حكمـه الشـرعي   يدخل يف هذا  ]واهللا حيكم ال معقب حلكمه[«: قال السعدي
اهللا فيهـا وتوجـد يف غايـة احلكمـة      حيكـم والقدري واجلزائي، فهـذه األحكـام الـيت    

واإلتقان ال خلل فيها وال نقص، بل هي مبنية علـى القسـط والعـدل واحلمـد، فـال      
  .)٣(»..يتعقبها أحد وال سبيل إىل القدح فيها خبالف حكم غريه

 tامسه احلكم، فعـن أيب شـريح  صحابته على إفراد اهللا ب rلقد رىب رسول اهللا 
 rمع قومه مسعهم يكنونه بأيب احلكم، فدعاه رسـول اهللا   rأنه ملا وفد إىل رسول اهللا 

إن قـومي إذا اختلفـوا يف شـيء    : إن اهللا هو احلكم، فلم تتكىن أبا احلكم، قـال : فقال
ما أحسن هـذا، فمـا   : rأتوين فحكمت بينهم فرضي كال الفريقني، فقال رسول اهللا 

                                     
  ٢/١٥٥فتح القدير  - ١
  ٢٣٢: تفسري السعدي ص - ٢
  ٣٧٣: املرجع السابق ص - ٣



 ٤٢٤ 

: قلـت : فمـن أكـربهم؟ قـال   : يل شريح ومسلم وعبد اهللا، قـال : من الولد؟ قال لك
  .)١(فأنت أبو شريح: شريح، قال

أما احلكم  إن اهللا هو احلكم وإليه احلكم: قوله«: قال يف تيسري العزيز احلميد
فهو من أمساء اهللا تبارك وتعاىل كما يف هذا احلديث، وقد ورد عده يف األمساء احلسـىن  

  . مقرونا بالعدل، فسبحان اهللا ما أحسن اقتران هذين االمسني

احلكم هو احلاكم الـذي إذا حكـم ال يـرد حكمـه، وهـذه      : قال يف شرح السنة
وقـال   ]واهللا حيكـم ال معقـب حلكمـه   [: Iالصفة ال تليق بغري اهللا تعاىل، كما قال 

  .)٢(»عرف اخلرب يف اجلملة األوىل، وأتى بضمري الفصل فدل على احلصر: بعضهم

أخي يف اهللا إن الربملان يف النظام الدميقراطي يعتـرب نفسـه ملـك امللـوك، ألنـه      
عندهم هو أعلى سلطة، والرئيس أو امللك مسـؤول أمامـه، وأنـت تقـرأ يف صـحيح      

أخىن األمساء يوم القيامة عند اهللا r :قال رسول اهللا : قال t هريرةالبخاري عن أيب
  .تفسريه شاهان شاه: يقول غريه: وقال سفيان. )٣(رجل تسمى ملك األمالك

التسمية به يف ذلـك   توذلك أن لفظ شاهان شاه كان قد كثر«: قال ابن حجر
ملك األمالك، بل كل العصر، فنبه على أن االسم الذي ورد اخلرب بذمه ال ينحصر يف 

مثـل  «ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد الذم، ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمـذي  
  -:إىل أن قال-» شاهان شاه

واستدل ذا احلديث على حترمي التسمي ذا االسم لـورود الوعيـد الشـديد،    
، خالق اخللـق، وأحكـم احلـاكمني، وسـلطان السـالطني     : ويلحق به ما يف معناه مثل

يلتحق به أيضـا مـن تسـمى بشـيء مـن أمسـاء اهللا اخلاصـة بـه         : وأمري األمراء وقيل
ويف احلديث مشروعية األدب يف كل شـيء،   -إىل أن قال.. كالرمحن والقدوس واجلبار

                                     
، وصـححه األلبـاين يف اإلرواء   ١٦٣: واألدب املفـرد للبخـاري ص  ) ٥٣٨٧(واللفظ له، والنسائي ) ٤٩٥٥(أبو داود  - ١

٨/٢٣٧. 
  .٤٧٤: تيسري العزيز احلميد ص - ٢
  )٢١٤٣(واللفظ له ومسلم ) ٦٢٠٠(البخاري  - ٣



 ٤٢٥ 

ألن الزجر عن ملك األمالك والوعيد عليه يقتضي املنع منه مطلقـا، سـواء أراد مـن    
أم على بعضها، سواء كان حمقا يف ذلـك  تسمى بذلك ملك على مجيع ملوك األرض 

  .)١(»أم مبطال

  :توحيد األلوهية - ٣
  :ويشتمل توحيد األلوهية على ركنني أساسيني

  .توحيد اهللا تعاىل بالقصد والطلب: األول

  .توحيده تعاىل يف الطاعة واالتباع: والثاين

والـدعاء  الصـالة  ب يقـع يف التوجـه إىل غـري اهللا   فأما الشرك يف الركن األول ف
واالستغاثة واالسـتعانة واالسـتعاذة، والتوكـل واخلـوف والرجـاء، وسـائر الشـعائر        
التعبدية، وكل من يتجه إليه بذلك وهو راض سوى اهللا تعاىل، فهـو طـاغوت مهمـا    

  .كان مسماه

وأما الشرك يف الركن الثاين فيقع بالتويل عن طاعة اهللا، واإلعراض عن اتبـاع  
عة غري اهللا تعاىل واتبـاع سـوى شـرعه، وكـل مـا توجـه إليـه        شرعه، واملبادرة إىل طا

بالطاعة واالتباع على خالف طاعة أمر اهللا واتباعه وهـو راض فهـو طـاغوت مهمـا     
  .)٢(كان مسماه

إن الدميقراطية تستقل بالتشريع، فال تتورع أن تشرع ما مل يأذن بـه اهللا كإباحـة   
  .إخل.. الربا وإلغاء حد الزنا والسرقة

الس النيابية الدميقراطية تتبع مـا وضـعه شـياطني اليهـود والنصـارى      فهذه ا
فتشرع قوانني على منوال ما عندهم، وإن كان قد أحل حراما أو حـرم حـالال، وهـذا    

  لون من شرك األلوهية،
                                     

  ١٠/٥٩٠فتح الباري  - ١
  ٢٣-٢٢: وتيسري العزيز احلميد ص ١/٢١٢ومعارج القبول  ٧٨: شرح الطحاوية ص - ٢



 ٤٢٦ 

ى الشور[ ]اللَّه بِه يأْذَنْ لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا شركَاُء لَهم أَمI :]قال  
٢١.[  

 ]أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن بـه اهللا [: قوله«: قال ابن كثري
أي هم ال يتبعون ما شرع اهللا لـك مـن الـدين القـومي، بـل يتبعـون مـا شـرع هلـم          
شياطينهم من اجلن واإلنس مـن حتـرمي مـا حرمـوا علـيهم مـن الـبحرية والسـائبة         

القمار، إىل حنو ذلك من الضـالالت واجلهالـة   والوصيلة واحلام، وحتليل امليتة والدم و
الباطلة اليت كانوا قد اخترعوها يف جاهليتـهم مـن التحليـل والتحـرمي والعبـادات      

  .)١(»الباطلة واألقوال الفاسدة

مـن   ]أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين مـا مل يـأذن بـاهللا   [«: وقال السعدي
الشرك والبدع وحترمي ما أحل اهللا وحتليل ما حرم اهللا، وحنو ذلك مما اقتضته أهواؤهم، 

  .)٢(»مع أن الدين ال يكون إال ما شرعه اهللا تعاىل ليدين به العباد، ويتقربوا به إليه

داللة واضحة على أن الذين يـرون مـا   «: وقال العالمة املودودي عند هذه اآلية
من الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قـانون شـرعي مـن    وضعه رجل أو طائفة 

هللا تعـاىل يف  ا مـع  غري أن يستند إىل أمر من اهللا تعاىل، فهم يشـركون ذلـك الشـارع   
  .)٣(»اإلهلية

 ولَكـن  الْقَيم الدين ذَلك إِياه إِلَّا تعبدوا أَلَّا أَمر للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]قال و
  ].يوسف[ ] )٤٠( يعلَمونَ لَا الناسِ كْثَرأَ

إن احلكم ال يكون إال هللا فهو مقصـور عليـه سـبحانه حبكـم     «: قال سيد قطب
ألوهيته، إذ احلاكمية من خصائص األلوهيـة، مـن ادعـى احلـق فيهـا فقـد نـازع اهللا        
سبحانه أوىل خصائص ألوهيته، سواء ادعى هذا احلق فرد أو طبقة أو حـزب أو هيئـة   

                                     
  ٤/١١١ تفسري ابن كثري - ١
  .٧٠٣: تفسري السعدي ص - ٢
  ٢٢: املصطلحات األربعة للمودودي ص ٣



 ٤٢٧ 

من نازع اهللا سـبحانه أوىل خصـائص   أو أمة أو الناس مجيعا يف صورة منظمة عاملية، و
ألوهيته وادعاها فقد كفر باهللا كفرا بواحا يصبح بـه كفـره مـن املعلـوم مـن الـدين       

  .)١(»بالضرورة حىت حبكم هذا النص وحده

 تؤمنـونَ  كُنـتم  إِنْ والرسـولِ  اللَّـه  إِلَـى  فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِنْ[: Iوقال 
مِ بِاللَّهوالْيرِ و٥٩النساء [ ]الَْآخ.[  

فدل على أن من مل يتحاكم يف حمل الرتاع إىل كتاب اهللا والسنة «: قال ابن كثري
  .)٢(»وال يرجع إليهما يف ذلك فليس مبؤمن باهللا وال باليوم اآلخر

مث أمر برد ما تنازع الناس فيه من أصول الـدين وفروعـه إىل   «: وقال السعدي
: فالرد إليهما شرط يف اإلميان، فلهـذا قـال  .. أي كتاب اهللا وسنة رسولهاهللا والرسول، 

، فدل ذلك على أن من مل يـرد إليهمـا مسـائل    ]إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر[
  .)٣(»الرتاع فليس مبؤمن حقيقة، بل هو مؤمن بالطاغوت، كما ذكر يف اآلية بعدها

ألم كانوا يتخذون أحبـارهم  اليهود وصموا بالشرك باهللا «: وقال سيد قطب
أربابا من دون اهللا، ال ألم عبدوهم، ولكن ألـم قبلـوا منـهم التحليـل والتحـرمي      

فجعلـوا بـذلك    -ابتـداء مـن عنـد أنفسـهم    -ومنحوهم حق احلاكميـة والتشـريع   
وإن زنـا وإن سـرق وإن   «مشركني الشرك الذي يغفر اهللا كل ما عداه حىت الكبـائر  

ألمـر كلـه إىل إفـراد اهللا سـبحانه باأللوهيـة، ومـن مث إفـراده        فمـرد ا » شرب اخلمـر 
  .)٤(»باحلاكمية، فهي أخص خصائص األلوهية

 من أُنزِلَ وما إِلَيك أُنزِلَ بِما َآمنوا أَنهم يزعمونَ الَّذين إِلَى تر أَلَمI :]وقال 
كلونَ قَبرِيدوا أَنْ ياكَمحتالطَّ إِلَى ياغُوت قَدوا وروا أَنْ أُمكْفُري بِه  رِيـديطَانُ  وـيالش 
  ].النساء[ ] )٦٠( بعيدا ضلَالًا يضلَّهم أَنْ

                                     
  ٤/١٩٩٠يف ظالل القرآن  - ١
  ١/٥١٩تفسري ابن كثري  - ٢
  ١٤٨: تفسري السعدي ص - ٣
  ٢/٦٨٨يف ظالل القرآن  - ٤



 ٤٢٨ 

على من يدعي اإلميان مبا أنزل اهللا علـى   Uهذا إنكار من اهللا «: قال ابن كثري
رسوله وعلى األنبياء األقدمني، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم يف فصـل اخلصـومات   

أا يف رجـل مـن   : إىل غري كتاب اهللا وسنة رسوله كما ذكر يف سبب نزول هذه اآلية
ك وذا rبيين وبينك حممـد  : األنصار ورجل من اليهود ختاصما فجعل اليهودي يقول

يف مجاعـة مـن املنـافقني ممـن أظهـروا      : بيين وبينك كعب بن األشرف، وقيـل : يقول
غـري ذلـك، واآليـة أعـم مـن      : اإلسالم أرادوا أن يتحاكموا إىل حكام اجلاهلية، وقيل

ذلك كله، فإا ذامة ملن عدل عـن الكتـاب والسـنة وحتـاكموا إىل مـا سـوامها مـن        
 ]يريدون أن يتحاكموا إىل الطـاغوت [: قال الباطل، وهو املراد بالطاغوت هنا، هلذا

  .)١(»ىل آخرهاإ

الذين يزعمـون أـم   [يعجب تعاىل عباده من حالة املنافقني «: وقال السعدي
 ]يريدون أن يتحاكموا إىل الطـاغوت [مبا جاء به الرسول ومبا قبله، ومع هذا  ]آمنوا

 ]أن يكفـروا بـه   قد أمـروا [وهو كل حكم بغري شرع اهللا فهو طاغوت، واحلال أم 
فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكـم  ... فكيف جيتمع هذا اإلميان؟
  .)٢(»اهللا فهو كاذب يف ذلك

أمل تر إىل هذا العجـب العاجـب؛ قـوم يزعمـون اإلميـان مث      «: وقال سيد قطب
يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليـك ومـا أنـزل مـن     [قوم ! يهدمون هذا الزعم يف آن؟

مث ال يتحاكمون إىل ما أنزل إليك ومـا أنـزل مـن قبلـك، وإمنـا يريـدون أن        ]قبلك
يتحاكموا إىل شيء آخر، إىل منهج آخر، وإىل حكم آخـر، يريـدون أن يتحـاكموا إىل    
الطاغوت الذي ال يستمد مما أنزل عليك وما أنـزل مـن قبلـك، وال ضـابط لـه وال      

فهـو طـاغوت، طـاغوت بادعائـه     ميزان مما أنزل إليك وما أنزل من قبلـك، ومـن مث   
خاصية من خواص األلوهية، وطاغوت بأنه ال يقف عند ميزان مضبوط أيضـا، وهـم   
ال يفعلون هذا عن جهل وال عن ظن، إمنا هم يعلمون يقينا ويعرفـون متامـا أن هـذا    

                                     
  ١/٥٢٠تفسري ابن كثري  - ١
  ١٤٨: تفسري السعدي ص - ٢



 ٤٢٩ 

فليس يف األمـر جهالـة وال    ]وقد أمروا أن يكفروا به[الطاغوت حمرم التحاكم إليه 
مد والقصد، ومن مث ال يستقيم ذلك الزعم، زعم أم آمنوا مبا أنـزل  ظن، بل هو الع

إمنا هو الشيطان الذي يريد م الضالل الـذي ال يرجـى   ! إليك وما أنزل من قبلك
، فهذه هـي العلـة الكامنـة وراء    ]ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا[منه مآب 

ي يدفعهم إىل اخلروج مـن حـد   إرادم التحاكم إىل الطاغوت، وهذا هو الدافع الذ
هذا هو الدافع يكشـفه هلـم لعلـهم    ! اإلميان وشرطه بإرادم التحاكم إىل الطاغوت

ينتهون فريجعوا ويكشفه للجماعة املسلمة لتعرف من حيرك هـؤالء ويقـف وراءهـم    
  .)١(»كذلك

 ومـن  يشـاءُ  لمـن  لـك ذَ دونَ ما ويغفر بِه يشرك أَنْ يغفر لَا اللَّه إِنَّ[: Iقال 
رِكشي بِاللَّه لَّ فَقَدلَالًا ضا ضيدعونَ إِنْ) ١١٦( بعدي نم ونِهاثًا إِلَّا دإِنْ إِنونَ  وعـدي 

  ].النساء[ ]اللَّه لَعنه) ١١٧( مرِيدا شيطَانا إِلَّا

ومل يبني يف هذه اآليات ما وجه عبادم للشيطان، لكنـه بينـه   «: قال الشنقيطي
يف آيات أخر أن معىن عبادم للشيطان طاعتهم له، واتباعهم لشرعه، وإيثـاره علـى   

 أَوليائهِم إِلَى لَيوحونَ الشياطني وإِنَّ[: ما جاءت به الرسل من عند اهللا تعاىل، كقوله
 أَحبـارهم  اتخـذُوا [: ، وقولـه ] )١٢١( لَمشرِكُونَ إِنكُم أَطَعتموهم وإِنْ وكُمليجادلُ

مهانبهرا واببأَر نم وند اآلية، فإن عدي بن حامت  ]اللَّهt    ملا قـال للـنيبr :  كيـف
عليهم ما أحل إم أحلوا هلم ما حرم اهللا وحرموا r :اختذوهم أربابا؟ قال له النيب 

وذلك هو معىن اختاذهم أربابا، ويفهـم مـن هـذه اآليـات بوضـوح ال       اهللا فاتبعوهم
لبس فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرا له على ما جاءت به الرسـل فهـو كـافر    
باهللا عابد للشيطان، متخذا للشيطان ربـا وإن مسـى اتباعـه للشـيطان مبـا شـاء مـن        

  .)٢(»غري بإطالق األلفاظ عليها كما هو معلوماألمساء، ألن احلقائق ال تت

                                     
  ٢/٦٩٤يف ظالل القرآن  - ١
  ١/٤٧٦البيان أضواء  - ٢



 ٤٣٠ 

والشرك باهللا كما أسلفنا يف هذا اجلـزء عنـد   «: وقال سيد قطب عند هذه اآلية
تفسري مثل هذه اآلية من قبل يتحقق باختاذ آهلة مـع اهللا اختـاذا صـرحيا علـى طريقـة      

اهللا خبصائص اجلاهلية العربية وغريها من اجلاهليات القدمية، كما يتحقق بعدم إفراد 
األلوهية واالعتراف لبعض البشر ذه اخلصائص، كإشراك اليهود والنصارى الـذي  

ومل يكونـوا   ]اللَّه دون من أَربابا ورهبانهم أَحبارهم اتخذُوا[حكاه القرآن من أم 
 فحرمـوا  عبدوهم مع اهللا ولكن كانوا فقط اعترفوا هلم حبق التشريع هلم من دون اهللا

عليهم وأحلوا هلم فاتبعوهم يف هذا، ومنحوهم خاصية من خصائص األلوهية، فحق 
 أُمـروا  ومـا [عليهم وصف الشرك وقيل عنهم أم خالفوا ما أمروا به من التوحيد 

فيقيموا لـه وحـده الشـعائر ويتلقـوا منـه وحـده الشـرائع         ]واحدا إِلَها ليعبدوا إِلَّا
  .)١(»واألوامر

قد نصت دساتري الدول اإلسالمية على أن الربملان هو املشرع وحـده وال حـق   ل
  :، وإليك أمثلة على ذلكrلغريه يف التشريع، ولو كان اهللا سبحانه وتعاىل أو رسوله 

  .»ميارس الربملان السلطة التشريعية«: من الدستور املوريتاين) ٤٥(ففي املادة 

مصـدر كـل سـلطة، السـيادة الوطنيـة ملـك       الشعب هـو  «: منه) ٢(ويف املادة 
  .»للشعب الذي ميارسها عن طريق ممثليه وبواسطة االستفتاء

  .»يتوىل جملس الشعب سلطة التشريع«: من الدستور املصري) ٨٦(ويف املادة 

تناط السلطة التشريعية بامللك وجملس «: من الدستور األردين) ٢٥(ويف املادة 
  .»األمة

السـلطة التشـريعية يتوالهـا األمـري     «: لدستور الكـوييت من ا) ٥١(ويف املادة 
  .»وجملس األمة وفقا للدستور

  .وذا تعلم أن الربملان من الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به

                                     
  ٢/٧٦٠يف ظالل القرآن  - ١



 ٤٣١ 

 ]الطَّـاغُوت  واجتنِبـوا  اللَّـه  اعبدوا أَن رسولًا أُمة كُلِّ في بعثْنا ولَقَدI :]قال 
  ].٣٦النحل [

 الْـوثْقَى  بِالْعروة استمسك فَقَد بِاللَّه ويؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمنI: ]وقال 
  ]البقرة[ ] )٢٥٦( عليم سميع واللَّه لَها انفصام لَا

الطاغوت ما جتاوز به العبد حـده مـن معبـود أو    «: قال مشس الدين ابن القيم
قوم ما يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله، أو يعبدونه مـن  متبوع أو مطاع، فطاغوت كل 

دون اهللا، أو يتبعونه على غري بصرية من اهللا، أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هللا، 
  .)١(»فهذه طواغيت العامل

أن  yالذي يسـتخلص مـن كـالم السـلف     «: وقال الشيخ حممد حامد الفقي
ة اهللا وإخـالص الـدين والطاعـة هللا    الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عـن عبـاد  

ولرسوله، سواء كان ذلك الشيطان مـن اجلـن أو الشـيطان مـن اإلنـس واألشـجار       
واألحجار وغريها، ويدخل يف ذلك بال شك احلكم بالقوانني األجنبية عـن اإلسـالم   
وشرائعه وغريها من كل ما وضعه اإلنسان ليحكم به يف الدماء والفروج واألمـوال،  

شرائع اهللا من إقامة احلدود وحترمي الربا والزنا واخلمر وحنو ذلك ذلك مما وليبطل به 
أخذت هذه القوانني حتللها وحتميها بنفوذها ومنفذيها، والقوانني نفسـها طواغيـت،   
وواضعوها ومروجوها طواغيـت، وأمثاهلـا مـن كـل كتـاب وضـعه العقـل البشـري         

وإمـا عـن غـري قصـد مـن       إما قصـدا  rليصرف عن احلق الذي جاء به رسول اهللا 
  .)٢(»واضعه فهو طاغوت

طـاغوت  : الطاغوت ثالثة أنـواع «: وقال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي
  .)٣(»حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة

                                     
  ١/٥١إعالم املوقعني  - ١
  ٢٨٧: هامش فتح ايد ص - ٢
  ٨/٢٧٢الدرر السنية  - ٣



 ٤٣٢ 

ويف نظام احلكم الطاغويت يكون األمر كله «: وقال الشيخ حممد شاكر الشريف
ه وتعاىل، أو يكـون بعـض األمـر والنـهي     والنهي كله والتشريع كله لغري اهللا سبحان

والتشريع هللا وبعضه اآلخر لغري اهللا جل وعال، سواء كان هذا الغري فردا أو مجاعة أو 
شعبا أو أمة، ومن هنا يتبني أن نظام احلكم الدميقراطي ما هـو إال صـورة مـن صـور     

صـح لـه   نظام حكم الطاغوت، ومن املعلوم املشهور أنه ال يسـتقيم إميـان عبـد وال ي   
إسالم إال بأن يكفر بالطاغوت، وذلك أن اإلميان باهللا واإلميـان بالطـاغوت أو قبـول    
حكمه والرضى به ضدان ال جيتمعان أبـدا، وقـد قـال تعـاىل مبينـا وجـوب الكفـر        

 فَقَد بِاللَّه ويؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمن[: بالطاغوت إىل جانب وجوب اإلميان باهللا
كسمتاس ةورثْقَى بِالْع١(»]الْو(.  

  مناقضة الدميقراطية لإلميان بالرسل - ٤
إن الدميقراطية تقوم على أساس حصر السلطات يف يد الشعب ميارسـها عـن   
طريق نوابه، وعليه فال سلطة هللا وال للرسل عليهم السالم يف النظام الدميقراطي، بل 

ساس الثورة علـى كـل األديـان السـماوية الـيت      إن الدميقراطية احلديثة قامت على أ
  .يرون أن عقوهلم تغنيهم عنها

يزعم الناس يف عامل اليوم أنـه ميكنـهم االسـتغناء عـن الرسـل والرسـاالت       «
بالعقول اليت وهبهم اهللا إياها، ولذلك تـراهم يسـنون القـوانني وحيللـون وحيرمـون      

ستحسن ذلك أو تسـتقبحه  وخيططون ويوجهون، ومستندهم يف ذلك كله أن عقوهلم ت
وهـم   .)٢(وترضى به أو ترفضه، وهؤالء هلم سلف قالوا مثل مقالتهم هـذه، فالربامهـة  

طائفة من اوس زعموا أن إرسال الرسل عبث ال يليق باحلكيم إلغناء العقل عـن  
  .)٣(»الرسل

                                     
  .١٩: حقيقة الدميقراطية ص - ١
   ٤٠٣انظر امللل والنحل ص.نسبة إىل براهم اهلندي  - ٢
  ٣٠: الرسل والرساالت لسليمان األشقر ص - ٣



 ٤٣٣ 

  :مع درر من كالم املفسرين املوضوع وإليك بعض اآليات يف هذا

  :اآلية األوىل

وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّـا ليطَـاع بِـإِذْن اللَّـه ولَـو أَنهـم إِذْ ظَلَمـوا        [: Iقال 
أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجـدوا اللَّـه توابـا رحيمـا     

  ].النساء[ ] )٦٤(

بذلك على أن الـذي مل يـرض حبكمـه وإن أظهـر      كأنه احتج«: قال البيضاوي
اإلسالم كان كافرا مستوجب القتل، وتقريره أن إرسال الرسول ملا مل يكن إال ليطـاع  
كان من مل يطعه ومل يرض حبكمـه مل يقبـل رسـالته، ومـن كـان كـذلك كـان كـافرا         

  .)١(»مستوجب القتل

: -إىل قولـه -.. اهللاأي بأمر اهللا ألن طاعة الرسول وجبت بأمر «: وقال البغوي
جـاءوك فاسـتغفروا اهللا   [بتحـاكمهم إىل الطـاغوت    ]ولو أم إذ ظلموا أنفسهم[

  .)٢(»]واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما

وهذه حقيقة هلا وزا إن الرسول لـيس جمـرد   «: وقال سيد قطب عند هذه اآلية
كما يقول املخادعون عن  -بال سلطان-واعظ يلقي كلمته وميضي لتذهب يف اهلواء 

طبيعة الدين وطبيعة الرسل، أو كمـا يفهـم الـذين ال يفهمـون مـدلول الـدين، إن       
وتنظيماـا، وأوضـاعها وقيمهـا،    الدين منهج حياة، منهج حياة واقعيـة بتشـكيالا   

ومن هنا كـان تـاريخ اإلسـالم كمـا     ... وأخالقها وآداا، وعباداا وشعائرها كذلك
تقوم بقوة  rكان، كان دعوة وبالغا ونظاما وحكما، وخالفة بعد ذلك عن رسول اهللا 

الشريعة والنظام على تنفيذ الشريعة والنظـام لتحقيـق الطاعـة الدائمـة للرسـول،      
ق إرادة اهللا من إرسال الرسول، وليست هناك صورة أخرى يقال هلا اإلسالم أو وحتقي

يقال هلا الدين إال أن تكون طاعـة الرسـول حمققـة يف وضـع ويف تنظـيم مث ختتلـف       

                                     
  ٣/٦٤تفسري البيضاوي  - ١
  ٣١٥: ص: تفسري البغوي - ٢



 ٤٣٤ 

أشكال هذا الوضع ما ختتلف ويبقى أصلها الثابت وحقيقتها اليت ال توجد بغريهـا،  
 وحتـاكم إىل شـريعة اهللا وطاعـة للرسـول     استسالم ملنهج اهللا وحتقيق ملنهج رسول اهللا

ومـن مث إفـراده   ) شهادة أن ال إلـه إال اهللا (باأللوهية  Iفيما بلغ عن اهللا، وإفراد اهللا 
باحلاكمية اليت جتعل التشريع ابتداء حقا هللا ال يشاركه فيـه سـواه وعـدم احتكـام إىل     

يـرد فيـه نـص مـن      الطاغوت يف كثري وال قليل، والرجوع إىل اهللا والرسـول فيمـا مل  
  .)١(»القضايا املستجدة واألحوال الطارئة

  :اآلية الثانية

رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للنـاسِ علَـى اللَّـه حجـةٌ بعـدY :]      وقال 
  ].١٦٥النساء [ ]الرسلِ

نـون  فلم يبق للخلق على اهللا حجة إلرساله الرسـل تتـرى يبي  «: قال السعدي
هلم أمر دينهم ومراضي رم ومساخطه وطرق اجلنة وطرق النار، فمن كفر بعد ذلك 

وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل  Iفال يلومن إال نفسه وهذا من كمال عزته 
عليهم الكتب وذلك أيضا من فضـله وإحسـانه حيـث كـان النـاس مضـطرين إىل       

  .)٢(»ة وله احلمد والشكراألنبياء أعظم ضرورة تقدر فأزال هذه االضطراري

واملنهج الصحيح يف التلقي عـن اهللا هـو أال يواجـه العقـل     «: وقال سيد قطب
مبقررات له سـابقة عليهـا،    -بعد أن يدرك املقصود ا-مقررات الدين الصحيحة 

إمنا .. كوا لنفسه من مقوالته املنطقية أو من مالحظاته احملدودة أو من جتاربه الناقصة
فهـي أصـح   ! مقرراته هواملنهج الصحيح أن يتلقى النصوص الصحيحة ويكون منها 

من مقرراته الذاتية ومنهجها أقوم من منهجه الذايت قبل أن يضـبط مبـوازين النظـر    
مىت صح عنده أـا مـن   -الدينية الصحيحة ومن مث ال حياكم العقل مقررات الدين 

                                     
  ٦٩٦-٢/٦٩٥الظالل  - ١
  ١٤٩: تفسري السعدي ص - ٢



 ٤٣٥ 

إن العقل ليس إهلا ليحاكم مبقـررات  ! إىل أي مقررات أخرى من صنعه اخلاص -اهللا
  .)١(»اخلاصة مقررات اهللا

  :اآلية الثالثة

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنـوبكُمI :]  قال 
 يمحر غَفُور اللَّه٣١(و (        ـبحلَـا ي ا فَـإِنَّ اللَّـهلَّـووـولَ فَـإِنْ تسالرو وا اللَّهيعقُلْ أَط

  ].آل عمران[ ] )٣٢(ين الْكَافرِ

وهذه اآلية الكرمية حاكمة على كل من ادعـى حمبـة اهللا ولـيس    «: قال ابن كثري
هو على الطريقة احملمدية فإنه كاذب يف نفس األمر حىت يتبع الشرع احملمدي والدين 

من عمل : أنه قال rالنبوي يف مجيع أقواله وأفعاله كما ثبت يف الصحيح عن النيب 
مث قال آمرا لكل أحـد مـن خـاص     -:إىل أن قال-... عليه أمرنا فهو ردعمال ليس 

فـإن اهللا ال حيـب   [أي خـالفوا أمـره    ]قل أطيعـوا اهللا والرسـول فـإن تولـوا    [وعام 
فدل على أن خمالفته يف الطريقة كفر واهللا ال حيب من اتصف بذلك، وإن  ]الكافرين

 يتابع الرسول النيب األمني خامت ادعى وزعم يف نفسه أنه حيب اهللا ويتقرب إليه، حىت
بـل  -األنبيـاء   لـو كـان  الرسل ورسول اهللا إىل مجيع الثقلني اجلـن واإلنـس، الـذي    

يف زمانه ملا وسعهم إال اتباعـه والـدخول يف طاعتـه     -املرسلون بل أولو العزم منهم
  .)٢(»هتواتباع شريع

بامتثـال األمـر واجتنـاب     ]قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول[«: وقال السعدي
عــن ذلــك فهــذا هــو الكفــر واهللا ال حيــب  ]فــإن تولــوا[النــهي وتصــديق اخلــرب 

  .)٣(»الكافرين

                                     
  ٢/٨٠٧يف ظالل القرآن  - ١
  ١/١٥٩تفسري ابن كثري  - ٢
  ١٠٥: تفسري السعدي ص - ٣



 ٤٣٦ 

أي ختـالفوا   ]قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسـول فـإن تولـوا   [«: وقال سيد قطب
فدل على أن خمالفته يف الطريقـة كفـر واهللا ال    ]فإن اهللا ال حيب الكافرين[عن أمره 
إن  -:إىل أن قـال -تصف بذلك وإن ادعى وزعم يف نفسـه أنـه حمـب هللا،    حيب من ا

هذا الدين له حقيقة مميزة ال يوجد إال بوجودها حقيقة الطاعة لشريعة اهللا، واالتبـاع  
لرسول اهللا والتحاكم إىل كتاب اهللا، وهي احلقيقة املنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء 

ا وحدها احلق يف أن تعبد النـاس هلـا وتطـوعهم    ا اإلسالم، توحيد األلوهية اليت هل
ألمرها وتنفذ فيهم شرعها وتضع هلم القيم واملوازين اليت يتحاكمون إليها ويرضون 
حكمهـا، ومــن مث توحيـد القوامــة الـيت جتعــل احلاكميـة هللا وحــده يف حيـاة البشــر      

  .)١(»وارتباطاا مجيعا

  :اآلية الرابعة

سولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه وما َآتاكُم الرY :]قال 
  ].احلشر[ ] )٧(شديد الْعقَابِ 

من  rواحلق أن هذه اآلية عامة يف كل شيء يأيت به رسول اهللا «: قال الشوكاين
ال أمر أو ي أو قـول أو فعـل وإن كـان السـبب خاصـا فاالعتبـار بعمـوم اللفـظ         

خبصوص السبب، وكل شيء أتانا به الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله إلينا، وما أنفـع  
هذه اآلية وأكثر فائدا، مث ملا أمرهم بأخذ ما أمرهم به الرسول وترك ما اهم عنـه  

 ] )٧( الْعقَابِ شديد اللَّه إِنَّ اللَّه واتقُوا[: أمرهم بتقواه وخوفهم شدة عقوبته فقال
  .)٢(»فهو معاقب من مل يأخذ ما آتاه اهللا والرسول ومل يترك ما اه عنه

أي مهمـا   ]وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا[«: وقال ابن كثري
أمركم به فافعلوا ومهما اكم عنه فـاجتنبوه فإنـه إمنـا يـأمركم خبـري وينـهاكم عـن        

 .)٣(»شر

                                     
  ١/٣٨٧يف ظالل القرآن  - ١
  ٥/١٩٨فتح القدير  - ٢
  ٤/٣٣٧ابن كثري  - ٣



 ٤٣٧ 

  :اآلية اخلامسة

ا الَّذين َآمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّـه إِنَّ  يا أَيهI :]قال 
 يملع يعمس احلجرات[ ] )١(اللَّه.[  

هذه آداب أدب اهللا ا عباده املؤمنني فيما يعاملون به الرسـول  «: قال ابن كثري
r يا أيها الذين آمنـوا ال تقـدموا   [: من التوقري واالحترام والتبجيل واإلعظام فقال

أي ال تسرعوا يف األشياء بني يديه أي قبله، بل كونوا تبعا لـه   ]بني يدي اهللا ورسوله
ال تقولوا خـالف   ]ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله[: يف مجيع األمور، قال ابن عباس
ال تقولــوا أمــرا دون اهللا ورســوله مــن شــرائع : ضــحاكالكتــاب والســنة، وقــال ال

  .)١(»دينكم

علـى   rويف هذا النهي الشديد عن تقدمي قول غري الرسـول  «: وقال السعدي
وجب اتباعها وتقدميها على غريهـا كائنـا    rقوله فإنه مىت استبانت سنة رسول اهللا 

 .)٢(»من كان

هللا ورسـوله، وال تعجلـوا بـه،    ومعىن اآلية ال تقدموا أمرا دون ا«: قال الشوكاين
يف كـل   ]واتقـوا اهللا [اإلنسان، فهو بني يديه  املراد معىن بني يدي فالن حبضرة :وقيل

  .)٣(»أموركم ويدخل حتتها الترك للتقدم بني يدي اهللا ورسوله دخوال أوليا

  :وأما األحاديث

، كل أميت يـدخلون اجلنـة إال مـن أىب   : قال rأن رسول اهللا  tعن أيب هريرة 
 .)٤(من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب: يا رسول اهللا ومن يأىب؟ قال: قالوا

                                     
  ٣/٣١٢عمدة التفسري  - ١
  ٧٤٢: تفسري السعدي ص - ٢
  ٥/٥٩فتح القدير  - ٣
  )٧٢٨٠(البخاري  - ٤



 ٤٣٨ 

دعوين ما تـركتكم إمنـا هلـك مـن كـان      : قال rعن النيب  tعن أيب هريرة 
قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم، فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم 

 .)١(بأمر فأتوا منه ما استطعتم

إن مثلي ومثل مـا بعـثين اهللا بـه كمثـل     : قال rعن النيب  tوعن أيب موسى 
يا قوم إين رأيت اجليش بعيين وإين أنا النذير العريان فالنجـاء،  : رجل أتى قوما فقال

فأطاعه طائفة من قومه فأدجلوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة فأصبحوا 
حهم فذاك مثل من أطاعين فاتبع ما جئـت  مكام، فصبحهم اجليش فأهلكهم واجتا

  .)٢(به ومثل من عصاين وكذب مبا جئت به من احلق

إن أحسن احلديث كتاب اهللا وأحسن اهلـدي  : قال tعن عبد اهللا بن مسعود 
 بِمعجِـزِين  أَنـتم  ومـا  لَـَآت  توعـدونَ  مـا  إِنَّ[وشر األمور حمـدثاا و  rهدي حممد 

)١٣٤( [)٣(. 

يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سـبقا بعيـدا فـإن    : قال tوعن حذيفة 
  .)٤(أخذمت ميينا ومشاال لقد ضللتم ضالال بعيدا

موعظة بليغـة وجلـت    rوعظنا رسول اهللا : قال tوعن العرباض بن سارية 
يا رسول اهللا كأا موعظـة مـودع فأوصـنا،    : منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا

أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبـد، وإنـه مـن يعـش      :قال
منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشـدين املهـديني عضـوا    

  .)٥(عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة

                                     
  )١٣٣٧(ومسلم ) ٧٢٨٨(البخاري  - ١
  )٢٢٨٣(ومسلم ) ٧٢٨٣(البخاري  - ٢
  ).٧٢٧٧(البخاري  - ٣
  )٧٢٨٢(البخاري  - ٤
  .وسنده صحيح) ١٠٢(وابن حبان ) ٤٢(وابن ماجه  ٤/١٢٦وأمحد ) ٢٦٧٨(والترمذي ) ٤٦٠٧(أبو داود  - ٥



 ٤٣٩ 

  تضييع حدود الوالء والرباء - ٥
  اءملن الوالء وممن الرب: أوال

نما وليكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين َآمنـوا الَّـذين يقيمـونَ الصـلَاةَ        إ[: Yقال 
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين َآمنوا فَـإِنَّ حـزب   ) ٥٥(ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ 

  ].املائدة[ ] )٥٦(اللَّه هم الْغالبونَ 

  :لقد حصر اهللا يف هذه اآلية والء املؤمنني يف ثالثة أمور

  وتقدست أمساؤه وصفاته Yاهللا  -أ

  rولرسوله  -ب

  .وللمؤمنني أمجعني -ج

إن الوالية : وأفرد الويل مع تعدده ليفيد كما قيل«: قال اآللوسي عند هذه اآلية
هللا تعاىل باألصالة وللرسول عليه الصالة والسالم واملؤمنني بالتبع فيكون التقدير إمنا 

 .)١(»والذين آمنوا فيكون يف الكالم أصل وتبع rوليكم اهللا سبحانه وكذلك رسوله 

وحيدة اليت تتفق مع صـفة  وحيدد اهللا للذين آمنوا جهة الوالء ال«: وقال سيد قطب
إمنا وليكم اهللا ورسـوله والـذين آمنـوا الـذين يقيمـون      [: لونواإلميان، ويبني هلم من يت

هكـذا علـى وجـه القصـر الـذي ال يـدع جمـاال         ]الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعـون 
ومل يكـن  .. للتمحل أو التأول وال يترك فرصة لتمييع احلركة اإلسالمية أو متييع التصـور 

هـي مسـألة العقيـدة     - كما قلنـا - أن يكون األمر كذلك إال أن املسألة يف صميمها  بد
ومسألة احلركة ذه العقيدة، وليكون الوالء هللا خالصا والثقة به مطلقة وليكون اإلسـالم  

وليكون األمر أمر مفاصلة بني الصف املسلم وسائر الصفوف اليت ال تتخـذ  . هو الدين
سـالم منـهجا للحيـاة، ولتكـون للحركـة اإلسـالمية جديتـها        اإلسالم دينا وال جتعل اإل

                                     
  ٦/١٦٦لآللوسي روح املعاين  - ١



 ٤٤٠ 

ونظامها فال يكون الوالء فيها لغري قيادة واحدة وراية واحدة، وال يكون التناصر إال بـني  
العصبة املؤمنة ألنه تناصر يف املنهج املستمد من العقيدة، ولكن حـىت ال يكـون اإلسـالم    

مـة تقـال باللسـان أو جمـرد نسـب ينتقـل       جمرد عنوان أو جمرد راية وشـعار أو جمـرد كل  
فإن السـياق يـذكر بعـض السـمات     ! بالوراثة أو جمرد وصف يلحق القاطنني يف مكان

  .)١(»]الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون[الرئيسية للذين آمنوا 

أي لـيس اليهـود    ]إمنا ولـيكم اهللا ورسـوله والـذين آمنـوا    [«: وقال ابن كثري
الـذين يقيمـون   [: بأوليائكم بل واليتكم راجعة إىل اهللا ورسـوله واملـؤمنني، وقولـه   

أي املؤمنون املتصفون ذه الصفات من إقامـة الصـالة الـيت     ]الصالة ويؤتون الزكاة
هي أكرب أركان اإلسالم وهي هللا وحده ال شريك لـه، وإيتـاء الزكـاة الـيت هـي حـق       

  .)٢(»للمحتاجني من الضعفاء واملساكنياملخلوقني ومساعدة 

إن آل أيب : جهارا غري سر يقول rمسعت النيب : وعن عمرو بن العاصي قال
  .)٣(فالن ليسوا بأوليائي إمنا وليي اهللا وصاحل املؤمنني

ان صاحلا وإن بعد نسـبه  ومعناه إمنا وليي من ك«: قال النووي عند هذا احلديث
  .)٤(»حل وإن كان نسبه قريبامين وليس وليي من كان غري صا

وفائـدة احلـديث انقطـاع الواليـة بـني      «: وقال القرطيب يف شرح هذا احلـديث 
 .)٥(»املسلم والكافر وإن كان قريبا محيما

! أوجب يف هذا احلديث الوالية بالدين ونفاها عن أهل رمحـه «: قال ابن بطال
 .)١(»إن مل يكونوا من أهل دينه

                                     
  ٢/٩٢٠يف ظالل القرآن  - ١
  ١/٦١٧عمدة التفسري  - ٢
  )٢١٥(ومسلم ) ٥٩٩٠(البخاري  - ٣
  ٢٤٥: النووي على مسلم ص - ٤
  دار ابن كثري ودار الكلم الطيب: ط ١/٤٦١املفهم للقرطيب  - ٥
  ٣/٢٦٣٩فتح الباري  - ١



 ٤٤١ 

أين ال أوايل أحدا بالقرابة وإمنا أحب اهللا تعاىل ملالـه   املعىن«: ويف شرح املشكاة
من احلق الواجب على العباد وأحب صاحل املؤمنني لوجه اهللا تعاىل وأوايل مـن أوايل  

  .)١(»باإلميان والصالح سواء كان من ذوي رحم أم ال

 rوإذا كان اهللا قـد حصـر الواليـة بالنسـبة للمـؤمن يف مـواالة اهللا ورسـوله        
 فإن الدميقراطية على النقيض من ذلك ختلص الوالء لزعامـة املـإل احلـاكم    واملؤمنني

  .وللوطن واملواطنني مسلمني كانوا أم كفارا

  .وينص على هذا يف مجيع دساتري الدول الدميقراطية

فهال انتبه اإلسالميون الدميقراطيون إىل هذا اجلانب املهم يف حتقيق معىن الوالء 
  .وللمؤمنني rهللا ولرسوله 

ومع متييع معاين الوالء ضاعت معامل معاين الرباء إذ إن مشـاركة اإلسـالميني يف   
الدميقراطية النيابيـة يف إطـار حكـم الطـاغوت أكسـب أولئـك الطواغيـت صـبغة         

م غري  مإسالمية يف نظر اجلماهري مث انسحبت تلك الصبغة على تشريعاوشعارا
  .هري املسلمة بدل أن تكون يف ساحة الرباء منهااإلسالمية فأصبحت حمل والء اجلما

  فأصبح ال يضيئ له النهار وكنت كفاقئ عينيه عمدا

  :املوافقة على منهج الطاغوت مواالة له: ثانيا

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى لَا [: Iقال 
لَه امصفان يملع يعمس اللَّهالبقرة[ ] )٢٥٦(ا و.[  

إن الكفر ينبغي أن يوجـه إىل مـا يسـتحق    «: وقال سيد قطب عند هذه اآليات
  . الكفر وهو الطاغوت، وإن اإلميان جيب أن يتجه إىل من جيدر اإلميان به وهو اهللا

                                     
  ٣/٢٦٣٩فتح الباري  - ١



 ٤٤٢ 

والطاغوت صيغة من الطغيان تفيد كل ما يطغى على الوعي وجيوز على احلق 
ويتجاوز احلدود اليت رمسها اهللا للعباد، وال يكون له ضابط من العقيـدة يف اهللا، ومـن   

ومنه كل منهج غري مستمد من اهللا وكل تصـور أو وضـع أو   الشريعة اليت يسنها اهللا 
أدب أو تقليد ال يستمد من اهللا فمن يكفر ذا كله يف كل صورة من صـوره ويـؤمن   

وتتمثـل جناتـه يف استمسـاكه بـالعروة      ..ه فقـد جنـا  باهللا وحده ويستمد من اهللا وحـد 
  .)١(»الوثقى ال انفصام هلا

مـن خلـع   : أي ]فمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن بـاهللا  [وقوله «: وقال ابن كثري
األنداد واألوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون اهللا ووحد اهللا 

أي فقـد ثبـت    ]استمسك بالعروة الوثقىفقد [فعبده وحده وشهد أنه ال إله إال هو 
  .)٢(»يف أمره واستقام على الطريقة املثلى والصراط املستقيم

أي فمن يكفر بالشيطان أو األصنام أو أهل الكهانة ورؤوس «: وقال الشوكاين
  .)٣(»بعد ما متيز له الرشد من الغي فقد فاز U ]ويؤمن باهللا[الضاللة أو باجلميع 

ه ولي الَّذين َآمنوا يخـرِجهم مـن الظُّلُمـات إِلَـى النـورِ      اللَّ[: Yويقول اهللا 
       ـكأُولَئ ـاتـورِ إِلَـى الظُّلُمالن ـنم مهـونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤيلوا أَوكَفَر ينالَّذو

  ].البقرة[ ] )٢٥٧(أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

ة تشري إىل أن مواالة الطاغوت عالمة واضحة جليـة مـن عالمـات    إن هذه اآلي
  .الكفر

وهو نور واحد يهدي إىل طريـق واحـد فأمـا ضـالل الكفـر      «: قال سيد قطب
فظلمات شىت منوعـة ظلمـة اهلـوى والشـهوة وظلـم الشـرود والتيـه وظلمـة الكـرب          

سـعر  والطغيان وظلمة الضعف والذلة وظلمة الريـاء والنفـاق وظلمـة الطمـع وال    

                                     
  ١/٢٩٢يف ظالل القرآن  - ١
  ١/٢٨١التفسري عمدة  - ٢
  ١/٢٨٦فتح القدير  - ٣



 ٤٤٣ 

وظلمات شىت ال يأخذها احلصر تتجمع كلـها عنـد الشـرود    .. وظلمة الشك والقلق
وما يترك اإلنسان نور .. عن طريق اهللا والتلقي من غري اهللا واالحتكام لغري منهج اهللا

اهللا الواحد الذي ال يتعدد نور احلق الواحد الذي ال يتلبس حىت يدخل يف الظلمات 
والعاقبـة هـي الالئقـة بأصـحاب     ! وكلها ظلمات.. فمن شىت األنواع وشىت األصنا

  .)١(»]أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون[: الظلمات

خيرب تعاىل أنه يهدي من اتبع رضوانه سـبل السـالم فيخـرج    «: وقال ابن كثري
عباده املؤمنني من ظلمات الكفر والشك والريب إىل نور احلق الواضح اجللي املـبني  

لكافرين إمنا وليهم الشياطني تزين هلم ما هم فيه مـن اجلهـاالت   السهل املنري، وأن ا
أولئـك  [والضالالت وخيرجوم وحييدون م عن طريق احلـق إىل الكفـر واإلفـك    

  .)٢(»]أصحاب النار هم فيها خالدون

إن االس الربملانية وظيفتها األساسية هي تشريع األحكـام مث رقابـة السـلطة    
كما تريد وبذلك فهي طاغوت بل أعظم طـاغوت يف العصـر   التنفيذية حىت تنفذها 

  .احلديث

إن الدميقراطية احلديثة من صنع النصارى يف أوروبا مع اللويب اليهودي القـوي  
يف تلك املنطقة، وعليه فمن أخذ ا فقد توىل اليهود والنصارى، ومن تـوالهم صـار   

  .منهم

خـذُوا الْيهـود والنصـارى أَوليـاَء بعضـهم      يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تتY :]قال 
  نيمالظَّـال مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاُء بيل٥١(أَو( [ 

  ].املائدة[

يقول فإن  من يتوىل اليهود والنصارى من دون املؤمنني فإنه منهم«: قال الطربي
من أهل دينهم وملتـهم فإنـه ال يتـوىل متـول      من توالهم ونصرهم على املؤمنني فهو

                                     
  ١/٢٩٣يف ظالل القرآن  - ١
   ١/٢٨٢عمدة التفسري- ٢



 ٤٤٤ 

أحدا إال وهو به وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضـيه ورضـي دينـه فقـد عـادى مـا       
  .)١(»خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه

 ما أكثر ما نسمع من كثري من اإلسالميني الدميقراطيني من التهجم على: أقول
اجلماعات اإلسالمية ااهدة وملزها بالعنف والتطرف، هذا مع دفـاعهم عـن املنـهج    

  !!!الدميقراطي الغريب

ينهى تعاىل عباده املؤمنني عن مواالة اليهود والنصارى الـذين  «: وقال ابن كثري
هم أعداء اإلسالم وأهله قاتلهم اهللا، مث أخرب أن بعضهم أولياء بعض مث دد وتوعـد  

  .)٢(»]ومن يتوهلم منكم فإنه منهم[: طى ذلك فقالمن يتعا

املراد مـن النـهي عـن اختـاذهم أوليـاء أن يعـاملوا معاملـة        «: وقال الشوكاين
 ]ومن يتوهلم منكم فإنه منـهم [ -إىل قوله-األولياء يف املصادقة واملعاشرة واملناصرة 

للكفـر قـد    نه من مجلتهم ويف عدادهم وهو وعيد شـديد فـإن املعصـية املوجبـة    إأي ف
 .)٣(»بلغت إىل غاية ليس وراءها غاية

ومـن يتـوهلم   [يف النصرة  ]بعضهم من بعض[وقيل إن معىن «: وقال القرطيب
شرط وجوابه أي ألنه قد خالف اهللا تعـاىل ورسـوله كمـا خـالفوا      ]منكم فإنه منهم

ووجبت معاداته كما وجبت معادام ووجبت له النار كما وجبت هلم فصـار منـهم   
 .)٤(»أي من أصحام

إن اقتنـاع املسـلم إىل درجـة الـيقني اجلـازم،      «: وقال سيد قطب عند هذه اآلية
الذي ال أرجحية فيه وال تردد بأن دينه هو الدين الوحيد الذي يقبله اهللا مـن النـاس   

وبأن منهجه الذي كلفه اهللا أن يقيم احلياة عليه منهج متفـرد   -rبعد رسالة حممد -
وال ميكـن أن يقـوم    ال نظري له بني سائر املناهج، وال ميكن االستغناء عنه مبنهج آخـر 

                                     
  ٦/٢٢٧تفسري الطربي  - ١
  ١/٦١٤عمدة التفسري  - ٢
 ٥٠-٢/٤٩فتح القدير  - ٣
 ٦/٢١٧تفسري القرطيب  - ٤



 ٤٤٥ 

مقامه منهج آخر وال تصلح احلياة البشرية وال تستقيم إال أن تقوم علـى هـذا املنـهج    
وحده دون سواه، وال يعفيه اهللا وال يغفر له وال يقبله إال إذا هو بـذل جهـد طاقتـه يف    
إقامة هذا املنهج بكل جوانبه االعتقادية واالجتماعية مل يأل يف ذلك جهدا ومل يقبـل  

ومل خيلـط بينـه وبـني أي منـهج آخـر يف       -وال يف جزء منه صغري-منهجه بديال  من
 .)١(»تصور اعتقادي وال يف نظام اجتماعي وال يف أحكام تشريعية

ن اإلســـالميني الـــدميقراطيني يتحـــالفون مـــع العلمـــانيني إ: أخـــي يف اهللا
 ء هـؤالء هود والنصـارى أحيانـا أخـرى مـع عـدا     واالشتراكيني والبعثيني أحيانا والي

  .Iورفضهم حلكمه

يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تتخذُوا بِطَانةً مـن دونِكُـم لَـا يـأْلُونكُمY :]     وقد قال 
خبالًا ودوا ما عنِتم قَد بدت الْبغضاُء من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينـا  

لُونَ  لَكُمقعت متإِنْ كُن اتونَ ) ١١٨(الَْآينمؤتو كُمونبحلَا يو مهونبحأُولَاِء ت متا أَنه
ابِ كُلِّهتآل عمران[ ]بِالْك.[  

أال يتخـذوا بطانـة مـن    : واملسلمون يف غفلة من أمر رـم «: يقول سيد قطب
واملنهج والوسيلة، وأال جيعلـوهم موضـع    دوم، بطانة من ناس هم دوم يف احلقيقة

الثقة والسر واالستشارة، املسلمون يف غفلة عن أمر رم هـذا يتخـذون مـن أمثـال     
هؤالء مرجعا يف كل أمر وكل شأن وكل وضع، وكل نظام وكـل تصـور وكـل منـهج     

  .وكل طريق

 ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب املرة ولكننا ال نفيـق، ومـرة بعـد   : -إىل قوله-
مرة نكشف عن املكيدة واملؤامرة تلبس أزياء خمتلفة ولكننا ال نعترب، ومـرة بعـد مـرة    
تنفلت ألسنتهم فتنم عن أحقادهم اليت ال يذهب ا ود يبذله املسلمون، وال تغسلها 

ومع ذلك نعود فنفتح هلم قلوبنـا ونتخـذ منـهم رفقـاء يف     .. مساحة يعلمها هلم الدين
ااملة أو تبلغ بنا العزمية الروحية أن جناملهم يف عقيـدتنا   وتبلغ بنا! احلياة والطريق

                                     
 ٢/٩١٢يف ظالل القرآن  - ١



 ٤٤٦ 

فنتحاشى ذكرها، ويف منهج حياتنا فال نقيمه على أساس اإلسالم ويف تزويـر تارخينـا   
! وطمس معامله كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان بني أسالفنا وهؤالء األعداء املتربصني

، ومـن هنـا نـذل ونضـعف ونسـتخذي،      من مث حيل علينا جزاء املخالفني عن أمر اهللا
ومن هنا نلقي العنـت الـذي يـوده أعـداؤنا لنـا ونلقـي اخلبـار الـذي يدسـونه يف          

 .)١(»صفوفنا

يقول تبارك وتعاىل ناهيا عباده املـؤمنني عـن اختـاذ املنـافقني     «: وقال ابن كثري
م بطانة يطلعوم على سرائرهم وما يضمرونه ألعدائهم واملنافقون جبهدهم وطاقته

ال يـألون املــؤمنني خبـاال أي يســعون يف خمالفتـهم ومــا يضـرهم بكــل ممكـن ومبــا      
 .)٢(»يستطيعون من املكر واخلديعة

أي ال تتخذوا بطانة دون أهل ملتكم واملعـىن ال تتخـذوا أوليـاء    «: وقال اخلازن
: Iوال أصفياء من غري أهل ملتكم، مث بني سبحانه علة النهي عن مباطنتـهم فقـال   

يعـين ال يقصـرون وال يتركـون جهـدهم فيمـا يـورثكم الشـر         ]نكم خباالال يألو[
 .)٣(»والفساد

إن اإلسالميني الدميقراطيني ينسقون مع الكفار من خالل جبهات وطنية أو من 
خالل جلان مشتركة مع األحزاب العلمانية وهؤالء الكفـار قـد يكونـون نصـارى أو     

أو بعثيني أو ما أشـبه ذلـك وهـذا مـن     دروزا أو نصرييني أو إمساعيليني أو شيوعيني 
وقد وقع هذا يف مصـر وسـوريا وموريتانيـا وغـري     . أشد أنواع اختاذ أعداء اهللا وليجة

  .ذلك

كيف نأخذ الدميقراطية وهي دين الغـرب الكـافر الـذي يفرضـه     : أخي يف اهللا
بالترغيب واإلغراء أحيانا وبالدبابات أحيانا أخـرى كمـا يف العـراق وأفغانسـتان     

  .مثال
                                     

 ٤٥٣-١/٤٥٢يف ظالل القرآن  - ١
 ١/٥٤٥تفسري ابن كثري - ٢
 ٣٤٣-١/٣٤٢تفسري اخلازن  - ٣



 ٤٤٧ 

من مغبة األخذ من أهل الكتاب فقد روى اإلمـام أمحـد    rلقد حذر رسول اهللا 
ألوا أهل الكتاب عن شيء، ال تسr :قال رسول اهللا : قال tعن جابر بن عبد اهللا 

يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما تصدقوا بباطل أو تكذبوا حبق، فإنه لـو كـان    فإم لن
علقه البخاري جمزوما به ووصله . )١(يتبعين موسى حيا بني أظهركم ما حل له إال أن
  .أمحد وأبو يعلى والبزار وابن أيب شيبة

كيف تسألون أهـل الكتـاب عـن شـيء وكتـابكم      «: قال tوعن ابن عباس 
أحدث، تقرؤونه حمضا مل يشب، وقد حـدثكم أن أهـل    rالذي أنزل على رسول اهللا 

هـو مـن عنـد اهللا    : تاب وقـالوا الكتاب بدلوا كتاب اهللا وغريوه وكتبوا بأيديهم الك
ليشتروا به مثنا قليال، ال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسـألتهم ال واهللا مـا رأينـا    

 .)٢(»منهم رجال يسألكم عن الذي أنزل عليكم

ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإم لن يهدوكم «: قال tوعن ابن مسعود 
 .)٣(»وقد ضلوا فتكذبوا حبق وتصدقوا بباطل

  :املداهنة ألعداء اهللا لون من ألوان املواالة هلم: لثاثا

إن اإلسالم ال يقبل أنصاف احللول مع اجلاهلية، ال من ناحية «: قال سيد قطب
فإما إسـالم وإمـا جاهليـة،    .. التصور وال من ناحية األوضاع املنبثقة عن هذا التصور

ويرضـاه، فنظـرة    وليس هناك وضع آخر نصفه إسالم ونصفه جاهلية يقبله اإلسـالم 
اإلسالم واضحة يف أن احلق واحد ال يتعدد وأن ما عدا هذا احلق فهو الضالل، ومهـا  
غري قابلني للتلبيس واالمتزاج، وأنه إما حكم اهللا وإما حكم اجلاهلية وإما شريعة اهللا 

 .)٤(»..وإما شريعة اهلوى

                                     
وفيه جمالد بن سعيد ولـيس بـالقوي كمـا يف التقريـب، لكـن قـواه اهليثمـي        ) ٢١٣٥(ومسند أيب يعلى  ٣/٣٣٨أمحد  - ١

  ١٠/٣٣٣وفتح الباري  ١/١٧٤واأللباين يف اإلرواء، وانظر جممع الزوائد 
 )٧٣٦٣(صحيح البخاري  - ٢
 ١٣/٣٣٤يف الفتح وحسنه ابن حجر  ١٠١٦٢(رواه عبد الرزاق  - ٣
 ١٦٤: معامل يف الطريق ص - ٤



 ٤٤٨ 

  ].القلم[ ] )٩(تدهن فَيدهنونَ ودوا لَو ) ٨(فَلَا تطعِ الْمكَذِّبِنيI :] قال 

أدهـن  : أصل اإلدهان اللني واملصانعة واملقاربة يف الكالم، وقيـل «: قال اخلازن
ـم  أالرجل يف دينه وداهن يف أمره إذا خان فيه وأظهر خالف ما أبطن، ومعىن اآليـة  
لـك  متنوا أن تترك بعض ما أنت عليه مما ال يرضـونه مصـانعة هلـم فيفعلـوا مثـل ذ     

 .)١(»فيتركوا بعض ما ال ترضى به فتلني هلم ويلينون لك

اه سبحانه عن مالية املشركني وهم رؤساء كفار مكة ألـم  «: وقال الشوكاين
كانوا يدعون إىل دين آبائه فنهاه اهللا عن طاعتهم أو هو تعريض بغريه عن أن يطيـع  

ري فنهاه اهللا عـن ذلـك كمـا    الكفار، أو املراد جمرد املداراة بإظهار خالف ما يف الضم
فإن اإلدهان هو املالينة واملساحمة واملـداراة   ]ودوا لو تدهن فيدهنون[: يدل عليه قوله

 .)٢(»املعىن لو تلني فيلينون لك: قال الفراء

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللَّهY :] وقال 
  ].هود[ ] )١١٣(من أَولياَء ثُم لَا تنصرونَ 

والنــهي متنــاول لالحنطــاط يف هــواهم واالنقطــاع إلــيهم «: قــال الزخمشــري
ومصاحبتهم وجمالستهم وزيارم ومداهنتهم والرضا بأعماهلم والتشبه م والتزيي 

 ]وال تركنـوا [بزيهم ومد العني إىل زهرم وذكرهم مبا فيه تعظيم هلم وتأمـل قولـه   
أي إىل الـذين وجـد منـهم     ]إىل الذين ظلمـوا [: فإن الركون هو امليل اليسري وقوله

 .)٣(»الظلم ومل يقل إىل الظاملني

والنهي هنـا يترتـب مـن معـىن الركـون علـى امليـل إلـيهم         «: وقال ابن عطية
 ]الذين ظلمـوا [بالشرك معهم إىل أقل الرتب من ترك التغيري عليهم مع القدرة و

 .)٤(»النص للمتأولني ويدخل باملعىن أهل املعاصيكهنا هم الكفار وهو 

                                     
 ٧/١١٠تفسري اخلازن  - ١
 ٥/٢٦٨فتح القدير  - ٢
 .٣/٢٦٦الكشاف عن حقائق الترتيل  - ٣
 ط دار ابن حزم ٩٧٤: احملرر الوجيز البن عطية ص - ٤



 ٤٤٩ 

هكذا إذا هو متين الكافرين أن يتنازل املسلمون عن بعض دينهم لينـازلوا هـم   
  .عن بعض باطلهم

لقد قدم اإلسالميون الدميقراطيون تنازالت كبرية وكثرية ال حيق وال جيوز هلم أن 
هذا الدين هو دين اهللا ليس ملكا ألحـد مـن البشـر    يقدموها أو يقدموا عليها، ألن 

  .حىت يتصرف فيه كما يتصرف يف ممتلكاته اخلاصة

  ...نعم لقد تنازلوا للنصارى وللشيعة والقوميني والعلمانيني

إن هذه املداهنة وتلـك التنـازالت هـي مـن أخطـر أنـواع الـوالء ألعـداء اهللا         
  .الرافضني لتطبيق شرع اهللا

صرفات تنم عـن حـدوث خلـل شـديد وشـرخ عميـق يف       ال نشك أن هذه الت
  .)١(مفهوم الوالء والرباء لدى أولئك اإلسالميني الدميقراطيني

ــدوا    ــه قص ــا ل ــة عم ــاس يف غفل   والن
  

ــاد    ــق احلـــق رقـ ــهم عـــن طريـ   فجلـ
  

  :تضييع املنهاج النبوي يف طريقة تغيري الواقع -٦ 
اقـع الشـركي إىل   سأكتفي بذكر خطوط عريضة يف املنهاج النبوي يف تغـيري الو 

  :واقع إمياين وأمهها ما يلي

  rال إله إال اهللا حممد رسول اهللا أن دعوة الناس إىل شهادة  -١

من قبل ذلك كان ضمن الصـف املسـلم ومـن رفضـها كـان يف الصـف        -٢
  الكافر

توضــيح وشــرح مفهــوم ال إلــه إال اهللا حممــد رســول اهللا بكــل الــدقائق   -٣
  التفصيلية ليفهم املسلمون عقيدم ويدخل يف ذلك أركان اإلسالم واإلميان

                                     
  ٣٤٧-١/٣٣١انظر اإلسالميون والسراب  - ١



 ٤٥٠ 

ترتيب الصيغ التنظيمية احلركية اليت من خالهلـا كانـت تتحـرك الـدعوة      -٤
  .واحتياجاا، وتربية القاعدة الصلبة اليت تنهض بالدعوة rبقيادة رسول اهللا 

ــهم    -٥ ــى اســتهزاء املشــركني وتعذيب ــدعوة وعل ــات ال ــى متطلب الصــرب عل
  .للمسلمني

  .رصد حركات املشركني وخططهم إلبطاهلا وإفسادها -٦

  توسيع قاعدة الدعوة حبيث ال يسهل حصرها واستئصاهلا -٧

  .السعي ضمن خمطط متوازن إلقامة الدولة اإلسالمية مث إقامتها يف املدينة -٨

رفض التفاوض أو التنازل أو املداهنة أو اللقاء عند أنصاف احللـول فيمـا    -٩
  يتعلق بالعقيدة والشريعة اإلسالمية

ترتيب اتمع املسلم من الداخل وتأمني سالمة بنيان الدولـة وترسـيخ    -١٠
  .أركاا

تتابع نزول آيات األحكام اليت تفصل للمسـلمني أحكـام اهللا تعـاىل يف     -١١
 rق بشؤون حيام وذلك وفق تنسيق وتوافـق حمكـم مث قيـام الرسـول     كل ما يتعل

  .بتنفيذ تلك األحكام حسب تتابعها كل وقت نزوله

مقاتلة املشركني ومقاتلة أهل الكتاب من يهود ونصارى حىت يشهدوا أن  -١٢
  .ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا أو أن يدفعوا اجلزية عن يد وهم صاغرون

  .)١(اح يف األرض لنشر الدعوة باللسان والقدوة والسيفاالنسي -١٣

يف دعوته، ومن تأمـل يف هـذا    rهذه أهم اخلطوط العريضة يف منهاج الرسول 
املنهاج النبوي ويف منهج اإلسالميني الدميقراطيني وضح له الفرق، وعلم علم الـيقني  

ه من إقامة حكـم  السبب الذي حيول بني هؤالء اإلسالميني وبني حتقيق ما يصبون إلي

                                     
  ٣٨٠-١/٣٧٩انظر اإلسالميون والسراب  - ١



 ٤٥١ 

قُلْ هـذه سـبِيلي   [: rلنبيه  Iاإلسالم من خالل الدميقراطية، فهال تذكروا قوله اهللا 
       نيـرِكشالْم ـنـا مـا أَنمو انَ اللَّـهحـبسنِي وعبنِ اتما وأَن ةريصلَى بع و إِلَى اللَّهعأَد

  ].يوسف[ ] )١٠٨(

إن احلركات اإلسـالمية ليسـت مـدعوة البتكـار أسـاليب جديـدة يف املنـهاج        
بني أيديها وهو منـهاج ربـاين متكامـل     rالشامل للدعوة، ذلك ألن منهاج الرسول 

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَـا تتبِعـوا السـبلَ فَتفَـرق بِكُـم عـنI :]       قال 
هبِيل١٥٣األنعام [ ]س.[  



 ٤٥٢ 

  :الضابط الثالث
  عدم معارضة المصالح المتوخاة للقياس

لقد ذكرت أن أحد ضوابط حتقيق املصلحة هو عدم معارضتها للقيـاس، وحمـل   
البحث هنا هـو املشـاركة يف الدميقراطيـة النيابيـة لتحقيـق املصـاحل الـيت يتوخاهـا         

  !؟معارضة للقياس أم موافقة لههل هي اإلسالميون 

فالقياس الصـحيح مثـل أن تكـون العلـة الـيت      « :شيخ اإلسالم ابن تيميةقال 
علق ا احلكم يف األصل موجودة يف الفرع من غري معارض يف الفرع مينع حكمهـا،  

  .ومثل هذا القياس ال تأيت الشريعة خبالفه

وحيث علمنا أن النص جاء خبـالف القيـاس علمنـا قطعـا أنـه       -:إىل قوله-
قياس دخول اإلسالميني يف الدميقراطية خمالف لضوابط القيـاس  إن  .)١(»قياس فاسد

  .الصحيح من عدة وجوه

أن العلة اليت علق ا احلكم يف األصل وهي نصرة اإلسالم وإعـزازه غـري    -١
موجودة يف الفرع وهو املشاركة يف الدميقراطية، بل املوجود يف الفرع خالفهـا، وذلـك   

حكم األصل على اتباع الكتـاب والسـنة، أمـا يف    أن نصرة اإلسالم وإعزازه مبنية يف 
الفرع وهو املشاركة يف الدميقراطية فهو مبين علـى اسـتقالل الدميقراطيـة وانفرادهـا     

  .بالتشريع عن الكتاب والسنة

ومما يزيد األمـر وضـوحا أن نعلـم أن نصـرة اإلسـالم وإعـزازه ال تتحقـق إال        
  :بأمرين متالزمني

  .أن ال يعبد إال اهللا -أ

  .أن ال يعبد اهللا إال مبا شرع -ب
                                     

 ٢٠/٥٠٥الفتاوى  جمموع - ١



 ٤٥٣ 

قـد   Yومعلوم أن االس النيابية جبعلها حق التشريع خاصا ا من دون اهللا 
أسقطت األمرين معا، مث إنه من املعلوم أنه ليس كـل مـن قـال إنـه بتصـرفه الـذي       
تصرفه يريد نصرة اإلسالم وإعزازه يتحقق له ما يريد من جهة النظرة الشـرعية، أال  
ترى كيف أن اخلوارج كان قصدهم نصر اإلسالم وإعزازه، ولكنهم مل يصيبوا بفعلهم 

ميرقـون مـن   من أم  rم ما وصفهم به رسول اهللا ما كانوا قد أرادوا، بل حتقق فيه
  .)١(الدين كما ميرق السهم من الرمية

وأال ترى أن الشيعة الرافضة يف إيران يدعون نصرة اإلسالم وإعزازه وهم على 
  !!!ما هم عليه من العقائد الفاسدة واملناهج الباطلة

ال يكون إال باتباع الكتاب والسـنة  " نصرة اإلسالم وإعزازه"فهذا الشعار وهو 
املسـتظلني  يقي فحسب وإن االستظالل حتت هذه العلة للمشاركة يف الدميقراطية ال 

  .حر مشس املبطلني وهليبها

 :ويسمي هذا االعتراض الفرق بني الفرع واألصل قال يف املراقي

ــدح   ــرع ق ــني األصــل والف ــرق ب   والف
ــرى  ــع يـ ــرع واجلمـ ــانع يف الفـ   أو مـ

  

  إبــداء خمــتص باالصــل قــد صــلح      
ــربا   ــاس كــ ــرق أنــ ــال فــ   )٢(إال فــ

  

لو سلمنا جـدليا بصـحة هـذا القيـاس املزعـوم لكـان بـاطال ملعارضـته          -٢
لنصوص الكتاب والسنة الكثرية اليت ذكرنا طرفا منها يف الضابط الثاين، والقيـاس  

  .إذا عارض النص أو اإلمجاع فسد اعتباره

  :قال يف املراقي

ــف للـــنص أو امجـــاع دعـــا      واخللـ
  

  )٣(فســاد االعتبــار كــل مــن وعـــى      
  

                                     
  ).١٠٦٦(ومسلم ) ٦٩٣٠(البخاري  - ١
  ٣٩٠: وانظر إرشاد الفحول ص ٢/٥٤٤ونثر الورود  ٢/٤٤٨نشر البنود  - ٢
  ٣٨٥: وانظر إرشاد الفحول ص ٢/٥٥١ونثر الورود  ٢/٤٥٩نشر البنود  - ٣



 ٤٥٤ 

واملناسب ما تضمن حتصيل مصلحة أو درء مفسدة، فاألول «: قال القرايف -٣ 
كالغىن علة لوجوب الزكاة والثاين كاإلسكار علة حترمي اخلمر، واملناسـب ينقسـم إىل   

ل احلاجيــات وإىل مــا هــو يف حمــل مـا هــو يف حمــل الضــرورات وإىل مــا هـو يف حمــ  
 .)١(»التتمات

لقد تبني لنا أن املشاركة يف الدميقراطية النيابية قد قوضت مفاهيم أساسـية يف  
اجلوانب العقدية واحلركية، فهي ـذا الوصـف قـد تضـمنت حتصـيل مفسـدة ودرء       
مصلحة، لذلك ينطبق على هذه املشاركة أا وصف غـري مناسـب، فكـون اـالس     
النيابية تستقل بالتشريع من دون اهللا تعاىل فإن ذلك علة لعدم جواز املشـاركة فيهـا،   
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنين قد بينـت أن املشـاركة يف الدميقراطيـة ال حتقـق     
املصاحل الشرعية على مسـتوى الضـروريات واحلاجيـات والتحسـينيات، فهـي ـذه       

ل وصف غري مناسب، وهذا القـادح يسـمى   احلالة ال ينطبق عليها وصف مناسب، ب
 :عدم التأثري أو عدم املناسبة، قال يف املراقي

  والوصــــف إن يعــــدم لــــه تــــأثري
ــائتالف  ــة بــ ــذي العلــ ــص بــ   خــ
  جيـــيء يف الطـــردي حيـــث علـــال   
  وذا بإبــــــدا علــــــة للحكــــــم  
ــرب    ــو أض ــم وه ــي يف احلك ــد جي   وق
  ومـــا لفيـــد عـــن ضـــرورة ذكـــر    

 

  فــــــذاك النتقاضــــــه يصــــــري   
  واخلـــــــالفوذات االســـــــتنباط 

ــا أصــــال  ــيء فيمــ ــد جيــ ــه وقــ   بــ
  ممـــــن يـــــرى تعـــــددا ذا ســـــقم
  فمنـــه مـــا لـــيس بفيـــد جيلــــب    

ــطر  ــد س ــو خــالف ق   )٢(أو ال ويف العف
 

  :قال البوطي يف درجات الوصف املناسب من حيث االعتبار وعدمه -٤

                                     
 ٢٢٥-٢٢١: الذخرية للقرايف ص - ١
  ٣٨٨: ظر إرشاد الفحول صوان ٥٣٦-٢/٥٣٤ونثر الورود  ٢/٤٣٠نشر البنود  - ٢



 ٤٥٥ 

أن يكون الشارع قد ألغاه من االعتبار، وذلك جبريـان احلكـم   : الدرجة األوىل«
حكم مثل هذا الوصف السقوط وعدم صـحة بنـاء األحكـام    الشرعي على خالفه، و

  .عليه مهما وافق رأي اتهد وهواه

أن ال يثبت إلغاء الشارع له ولكن مل يثبت أيضـا أن الشـارع   : الدرجة الثانية
قد اعتربه، وذلك بأن مل يثبت حكم شرعي على خالف عني ذلك الوصف وال علـى  

  .وفقه

ارع قد تعرض له بواسطة نص أو إمجاع علـى  أن ال يكون الش: الدرجة الثالثة
 .)١(»عليته للحكم، ولكن ثبت حكم شرعي بنص أو إمجاع على وفقه

ومن املعلوم أن الشارع قـد ألغـى مـن االعتبـار اسـتقاللية أحـد مـن البشـر         
بالتشريع، وأجرى األحكام على خالف ذلك، أي على اعتبار التشريع من اهللا وحده، 

يابية قد قامت على أسـاس اسـتقالليتها بالتشـريع فـإن هـذا      وملا كانت االس الن
الوصف املالزم هلا له حكم السقوط، واإللغاء، وعدم اعتباره شرعا، وعدم صحة بنـاء  
األحكام عليه، لذلك نقول إن مشاركة اإلسالميني يف هـذه اـالس النيابيـة ملحقـة     

  ).الوصف امللغي(بالدرجة األوىل من عدم املناسبة 

ومل خيالف مثل هذه األقيسـة الفاسـدة، بـل    «: شيخ اإلسالم ابن تيمية قال -٥
سوى بني الشيئيني الشتراكهما يف أمر من األمور لزمه أن يسوي بني كـل موجـودين   
الشتراكهما يف مسمى الوجود، فيسوي بني رب العاملني وبني بعض املخلوقني، فيكون 

أعظم القياس الفاسد، وهـؤالء  من الذين هم برم يعدلون ويشركون، فإن هذا من 
 ] )٩٨(إِذْ نسويكُم بِـرب الْعـالَمني   ) ٩٧(تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ [: يقولون

  ].الشعراء[

                                     
 ٣٦٨-٣٦٧: وإرشاد الفحول ص ٢٤٢: وانظر املذكرة للشنقيطي ص ٢٢٥-٢٢١: ضوابط املصلحة للبوطي، ص - ١



 ٤٥٦ 

أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر : وهلذا قال طائفة من السلف
فيهـا الشـيء مبـا يفارقـه، كأقيسـة      إال باملقاييس، أي مبثل هذه املقـاييس الـيت يشـبه    

  .)١(»املشركني

ومثل ما ذكره شيخ اإلسالم هنا مـن هـذه األقيسـة الباطلـة الـيت يقـاس فيهـا        
املخلوق على اخلالق هذا القياس الذي بني أيدينا، إذ كيـف يقـاس حكـم الشـعب     

 !!؟Iعلى حكم اهللا ) الدميقراطية(

إال عن حسن ظـن ـا وطلبـا    وحنن نعلم أم ما اتبعوا مثل هذه األقيسة  -٦
للحق، ولكن الفرق بني صحيح القياس من فاسده خيفى على كثري من الناس، حـىت  

لكن التمييز بني صحيح القيـاس وفاسـده ممـا خيفـى     «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
كثري منه على أفاضل العلماء فضـال عمـن دوـم، فـإن إدراك الصـفات املـؤثرة يف       

ومعرفة احلكم واملعاين الـيت تضـمنتها الشـريعة مـن أشـرف      األحكام على وجهها، 
العلوم، فمنه اجللي الذي يعرفه كثري مـن النـاس، ومنـه الـدقيق الـذي ال يعرفـه إال       
خواصهم، فلهذا صار قياس كثري من العلماء يرد خمالفا للنصـوص خلفـاء الصـحيح    

دقيقة اليت تدل عليهم، كما خيفى على كثري من الناس ما يف النصوص من الدالئل ال
 .)٢(»على األحكام

إذا تبني بطالن ما تعلقوا به من القيـاس مـن أجـل تربيـر مشـاركتهم يف       -٧
الدميقراطية املتأهلة املنفردة بالتشريع واحلكـم مـن دون اهللا فهـا حنـن نـورد القيـاس       

  :الصحيح الدال على إبطال مشاركتهم يف الدميقراطية ونصه

الكفر أو شعرية من شعائره، فحرمت موافقتهم  الدميقراطية شريعة من شرائع"
  ."فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه

                                     
 ٥٤٢-٢٠/٥٤١جمموع الفتاوي  - ١
 ٢٠/٥٦٧جمموع الفتاوي  - ٢



 ٤٥٧ 

  :الضابط الرابع
  عدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لها

ــا مــن خــالل    ــدميقراطيون إىل حتقيقه ــي اإلســالميون ال ــيت يرم إن املصــاحل ال
إمكـان حصـوهلا   مشاركتهم يف االس النيابية إمنـا هـي مصـاحل ومهيـة مـن حيـث       

  .ووقوعها من خالل ذلك السبيل الذي سلكوه

إنه ال بد العتبار املصلحة من شرط أساسي «: قال البوطي يف ضوابط املصلحة
 .)١(»وهو رجحان الوقوع

ولقد أثبت الواقع العملي أن مشاركة اإلسالميني يف الدميقراطيـة مل حتقـق وال   
مشاركتهم فيهـا، لـذلك فـإنين ال أرى     حىت مصلحة واحدة من املصاحل اليت برروا ا

أن هناك مصلحتني أحتاج إىل املقارنة بينهما مث أنتهي إىل ترجيح إحدامها، إذ لـيس  
مثة مصلحة راجحة أو حمتملة من مشـاركة اإلسـالميني يف اـالس النيابيـة، لـذلك      

سـيطرأ  فحسيب أن أذكر املصاحل العظيمة واملهمة جدا واملؤثرة للغاية اليت ستفوت أو 
على فهمها أو تطبيقها اخللل بسبب مشاركة اإلسـالميني يف اللعبـة الدميقراطيـة، مث    

  :أذكر املفاسد الرئيسية الناشئة عن تلك املشاركة

  :إمجال املصاحل اليت تضيع مبشاركة اإلسالميني يف الدميقراطية: أوال

  :وهي كثرية أمهها

ل مـا أحـل، واحلـرام مـا حـرم،      إفراد اهللا تعاىل بالعبودية والتشريع، فاحلال -١
  .والدين ما شرع، وكل ما شرع فهو مصاحل

احلكم مبا أنزل اهللا وتطبيق شـرع اهللا، وبـذلك وحـده يكـون العـدل بـني        -٢
  .الناس، ويزول الظلم، وتسعد البشرية مجعاء

                                     
 ٢٥٤: ضوابط املصلحة ص - ١



 ٤٥٨ 

أمن الناس على عقيدم وأنفسـهم وأمـواهلم وأعراضـهم علـى مسـتوى       -٣
  .حسينياتالضروريات واحلاجيات والت

مصلحة الدعوة إىل اهللا وجهاد الكفار طلبا ودفعا كـل حسـب اسـتطاعته     -٤
  .وقدرته

  .األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة فريضة احلسبة -٥

  .نشر العلم الشرعي على كافة مستوياته ويف كل املراحل -٦

استئصال منابع الشر وردم قنوات الفساد واإلفسـاد واألخـذ علـى أيـدي      -٧
  .املفسدين

مواالة اهللا ورسوله واملـؤمنني أمجعـني والـرباء    : وضوح عقيدة الوالء والرباء -٨
  .من كل أعداء اهللا تعاىل وكل الطواغيت

سلوك املنهاج النبوي يف تغيري الواقع، وهذه من أعظم املصاحل الـيت تـؤدي    -٩
  .ىل نشر السنة وقمع البدعةإ

توجيه واسـتقطاب طاقـات اإلسـالميني وتوظيفهـا واسـتغالهلا أحسـن        -١٠
  .استغالل وتنمية كفاءام وقدرام

إفراز قيادة واعيـة جـادة مدركـة للواقـع متحملـة للمسـؤولية متربصـة         -١١
دتـه  بسبيل ومنهاج املـؤمنني، تعـد لكـل أمـر ع     ةباخلصم مستبينة سبيل ارمني عامل
  .مدركة هلدفها عاملة بوسائل حتقيقها

التئام املسلمني على كلمة واحدة وحتت راية واحـدة، رايـة أهـل السـنة      -١٢
  .وبذلك تتحد الكلمة وجيتمع الشمل ويعود لألمة عزها وجمدها. واجلماعة

  .فهذه أمثلة يعرف ا ما بعدها

  :لدميقراطيةإمجال املفاسد النامجة عن مشاركة اإلسالميني يف ا: ثانيا



 ٤٥٩ 

إذا كانت مشاركة اإلسالميني يف الدميقراطية قد أضـاعت مجيـع تلـك املصـاحل     
  :اليت ذكرا فإا من جانب آخر قد أدت إىل مفاسد خطرية أمهها

خمالفة الكتاب والسنة من حيث معارضـتها لتحقيـق املصـاحل اإلسـالمية      -١
لـى كافـة املسـتويات    املعتربة يف حفـظ الـدين والـنفس والعقـل والنسـل واملـال ع      

  .الضرورية واحلاجية والتحسينية

  .املساعدة يف تثبيت أركان األنظمة الطاغوتية املتربقعة بالدميقراطية -٢

التلبيس على املسلمني من خالل إضفاء لبوس إسالمي على أنظمـة غـري    -٣
  .إسالمية

  .الرضا بواقع األنظمة الدميقراطية احلاكمة بغري ما أنزل اهللا -٤

  .لغاء فريضة اجلهاد يف سبيل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكرإ -٥

  .تكريس اإلقليمية السياسية واجلغرافية -٦

  .تأليه البشر حيث يصبحون مشرعني وأربابا ال سلطة فوقهم -٧

  .طمس معامل املنهاج النبوي يف التغيري بركام أفكار اجلاهليني العلمانيني -٨

  .االنشغال عن الدعوة إىل اهللا تعاىل باللعبة الدميقراطية -٩

اطالع أعداء اهللا علـى كـل املعلومـات عـن احلركـة اإلسـالمية وقادـا         -١٠
  إخل.. وأفرادها ومعرفتهم مبخططاا

وهكذا أصبح واضحا أن ما ادعاه اإلسالميون الدميقراطيون مصلحة مبشاركتهم 
عتبة الضابط الرابع من ضوابط املصلحة وهو عدم يف االس النيابية قد سقط عند 

 :معارضة مصلحة مساوية أو أرجح منها، قال يف املراقي

  أخـــــرم مناســـــبا مبفســـــد لـــــزم
 

  للحكــم وهــو غــري مرجــوح علــم     
 



 ٤٦٠ 

يعين أن مناسبة الوصف تنخـرم أي تبطـل مبفسـدة مالزمـة     «: وقال يف الشرح 
يف اخنرام املناسبة باملفسدة من كون للحكم إذا كانت املفسدة غري مرجوحة، بل ال بد 

إما راجحة على املصلحة أو مساوية هلا، وإذا كانت كذلك فال يعلـل بـذلك   املفسدة 
 .)١(»الوصف املناسب، إذ ال مصلحة مع املفسدة الراجحة أو املساوية

  هذا الضابط خالصة
ت، وذا تتضح لك معارضة النظام الدميقراطي هلذه املصاحل على كل املسـتويا 

وبكل الرتب، بل معارضتها لكل املصاحل، واشتماهلا على مـا ال يعـد مـن املفاسـد،     
وهذا يوضح بعدها مـن الشـريعة اإلسـالمية الـيت جـاءت لتحصـيل املصـاحل ودرء        

  .املفاسد

والتحقيق أن الشريعة اليت بعث اهللا ا حممـدا  «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
r هذه األشياء ما خالف الشريعة منـها فهـو باطـل،    جامعة ملصاحل الدنيا واآلخرة، و

 .)٢(»وما وافقها منها فهو حق

هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب اجلهـل  «: وقال مشس الدين ابن القيم
به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه مـا  

املصاحل ال تأيت به، فإن الشـريعة مبناهـا   يعلم أن الشريعة الباهرة اليت يف أعلى رتب 
وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها ورمحـة كلـها   
ومصاحل كلها وحكمة كلها، وكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلـور وعـن الرمحـة    
إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث فليست مـن الشـريعة   

 .)٣(»إن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل اهللا بني عباده ورمحته بني خلقهو

                                     
 واللفظ له ٢/٥٠٧د ونثر الورو ٢/٣٩١نشر البنود لسيد عبد اهللا بن احلاج إبراهيم  - ١
 ١٩/٣٨٠جمموع الفتاوي  - ٢
 ١٥-٣/١٤إعالم املوقعني  - ٣



 ٤٦١ 

إن هذا الكون ال يستقيم أمره وال يصلح حاله إال أن يكـون  «: وقال سيد قطب
وأظهـر خصـائص    ]لَفَسدتا اللَّه إِلَّا َآلهةٌ فيهِما كَانَ لَو[هناك إله واحد يدبر أمره، 

األلوهية بالقياس إىل البشرية تعبد العبيد والتشريع هلم يف حيام، وإقامة املـوازين  
هلم، فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصـائص األلوهيـة   

  .وأقام نفسه للناس إهلا من دون اهللا

رض علـى هـذا   وما يقع الفساد يف األرض كما يقع عندما تتعـدد اآلهلـة يف األ  
النحو، عندما يتعبد الناس الناس، عندما يدعي عبد من العبيد أن لـه علـى النـاس    
حق الطاعة لذاته، وأن له فيهم حق التشريع لذاته، وأن له كذلك حق إقامـة القـيم   

 ربكُـم  أَنـا [: واملوازين لذاته فهذا هو ادعاء األلوهية، ولو مل يقل كمـا قـال فرعـون   
واإلقرار به هو الشرك باهللا أو الكفـر بـه، وهـو الفسـاد يف األرض      ] )٢٤( الْأَعلَى

  .)١(»أقبح الفساد

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 ١/٤٠٦يف ظالل القرآن  - ١



 ٤٦٢ 

  :ةالخالص
  :يلي أهم نتائج هذا البحث ماإن 

بشىت السـبل علـى    الذي يسعى لفرضه-بقيادة آمريكا–الدميقراطية دين الغرب -١
  كل املسلمني

السـلطة الكاملـة الـيت مـا فوقهـا      معىن الدميقراطية إعطاء السيادة للشعب وهي -٢
  سلطة أخرى والكل مسؤول أمامها وهى ال تسأل عما تفعل

 أصحاب رؤوس األموال،:وإمنا هي للثالوثيف احلقيقة أن السلطة ليست للشعب -٣
  .ورجال السياسة وجنرياالت العسكر،

يف أوربـا فألغـت كـل     جاءت الدميقراطية احلديثة كردة فعل على الدين الفاسـد -٤
  ديان بل ناصبتهم العداءاأل
  وأسسها حىت تتضح مناقضتها لإلسالم الدميقراطية لقد بينت مبادئ-٥
عالميــة فقـط ففرنســا الــيت هــي رائــدة  تقـوم الدميوقراطيــة علــى الــدعايات اإل -٦

ــتعم  ــة اس ــة احلديث ــت خرياــا  الدميقراطي ــدول وب ــن ال ــد م ــت و رت العدي قتل
 آمريكـا يف  مـذابح  ومـا أمـر   ،مليون شهيد،فقتلت يف اجلزائر وحدها أكثر من شعوا

  .)١(افغانستان والعراق عنا ببعيد
  عتمدنا يف تعريف الدميقراطية على ما قال واضعوها ألا حقيقة عرفيةا-٧
بينا حكم الدميقراطية إعتمادا على اآليات القرآنية وصحيح السنة النبوية وأقوال -٨

  أهل العلم
  علميا مؤصال الدميقراطني ردا مت الرد على كل شبهات اإلسالمني-٩

قمت مبناقشة املصاحل الومهية الـيت يـدعيها اإلسـالميون الـدميقراطيون مناقشـة      -١٠
  أصولية مفصلة

                                     
  ٨١-٧٧انظر من هنا نعلم للغزايل ص  ١



 ٤٦٣ 

من كتاب أو سنة مـع درر   ذكرت عدة مناطات مكفرة للدميقراطية وبينت أدلتها -١١
فقـد   من كالم املفسرين والشراح وهذا ال يعين كفر كـل مـن شـارك يف الدميقراطيـة    

  ....يكون عاملا متأوال أو جاهال معذورا 
١٢-   
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