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ز نقاط لصاحل الشعب أمر واقعىى, والتغىي    , وإحرانةمقاومة الطغيان ممك     

 حلم ليس بعيد املنال إذا أرادت األمة أن تتحرر من االستبداد.

القضية الكربى هى قضية رأس السلطة  فى عىام انتهىاء الىدورة احلاليىة          

للرئاسة فلقد انتهى عهد اإلصالحات التدرجيية البطيئىة, وتكلسىا السىلطة    

 واألحوال فى البالد ال تتحمل املعاجلات البطيئة. التنفيذية إىل حد املوات,

* * * * * 

واألمة لن تتحرر من األغالل إال إذا علمىا علىم الىيقني أن شىئون احلكىم           

والسياسة هى من صميم العقيدة اإلسالمية, وأن إصالح أحىوال الىبالد والعبىاد    

 مسألة إميانية بل ذروة التعب  عن اإلميان باهلل.

َة َوآَتُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف ِذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِفي اأَلْرِض َأَقاُموا الصَّالالَّ(     

 (.41احلج: ) )ُموِرُمنَكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة اأُلَوَنَهْوا َعِن اْل

املوقف الشرعى اإلسالمى من احلاكم ونظام احلكم مسألة متجددة, تناوهلا      

يد من الفقهاء عرب التاريخ اإلسالمى استنادا إىل األسس الدستورية الفقه والعد

الواردة فى القرآن الكريم والسنة النبوية املشرفة ومرحلة اخللفاء الراشىدين.  

ورغم أن االتفاق هو السمة الواضحة هلذه املرجعيات فى القضايا األساسىية إال  

  جدال من املفرتض وهو ما يث ,أن البعض ال يزال يتحدث عن أمور مرجوحة

 إىلأن األمة جتاوزته, كما جيرى اخللط بني مستويات املرجعية فيشار أحيانا 

, مى  إغفىال نىر قرآنىى صىريذ فىى ذات       املكانفتوى ما دون حتديد الزمان و

 املوضوع م  أنه ال اجتهاد م  النر.
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 قضية احلكم فى اإلسالم إميانية
 

حلكىم فىى اإلسىالم مسىألة إميانيىة عقديىة, ال تىدرل فىى درو          مسألة ا     

السياسة وفقا للتعريف التقليدى العلمانى للسياسىة. فقىد أمرنىا اهلل سىبحانه     

.. (56: الىذاريات ) )َوَما َرَلْقُا اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإال ِلَيْعُبُدوِن(: وتعاىل بعبادته

اسم جام  لكل العبادة ) احلصر, وهو ما يعنى أنكمهمة وحيدة, أى على وجه 

ن العبادة )قضية إتبىاع ال جمىرد شىعائر(    أو ما حيبه اهلل ويرضاه( ابن تيمية.

 سيد قطب.

وقد نر القرآن الكريم على هذا املعنى اجلىوهرى بصىور شىتى فىى آيىات           

 )ِمنَيُقْل ِإنَّ َصىاَلِتي َوُنُسىِكي َوَمْحَيىاَو َوَمَمىاِتي ِللرىِه َر ع اْلَعىالَ      ( شتى كالقول:

  (.162األنعام:)

وفصىل ذلىو وفسىر فىى آيىات       ,وأمرنا اهلل سىبحانه وتعىاىل باقامىة الىدين         

ال فىى ظىل دولىة إسىالمية     التمكني وآيات األحكام التى ال ميكىن أن تتحقىإ إ  

األحكام التى تضبط وتنظم حاالت احلر  والسالم والزكاة والعقود واحلىدود  )

 وشتى التشريعات(.

فان كل مسلم فى كل عصر وأوان مطالب بالسعى واجلهاد من أجل  وبالتاىل     

دولىة التىى ال   ضىد ال  - بالكلمة على األقل -إقامة الدولة اإلسالمية. واجلهاد 

, وأن يكون ذلو على حنو صريذ ال التفىاف فيىه اللىهم إال    حتكم مبا أنزل اهلل

وم عاملنىا اليى  والتى ال نراها متحققة فىى   ,فى حاالت االستضعاف االستثنائية

 فى معظم اجملتمعات اإلسالمية.

, العىىدد الضىىئيل للمىى منني ود حبىىاالت االستضىىعاف االسىىتثنائيةواملقصىى     

واملتناهى فى الضآلة, كحالة أهىل الكهىف, أو كحالىة املى منني فىى السىنوات       
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منني فى , والتى بلغ عدد امل لدعوة اإلسالمية والتى كانا سريةالثالث األوىل ل

(, أو كحالىة املى منني فىى    )وفى رواية أرىرى سىتني   قرابة األربعني نهايتها

الىدول الشىيوعية إبىان ذروة جربوتهىا وفىى ظىل ضىآلة عىددهم فىى االحتىاد           

 السوفيتى أو بلغاريا أو يوغسالفيا.

وليس املقصود باالستضعاف هو نقر العدة والعتاد واإلمكانيىات املاديىة,        

د أن يكونوا ناقصى العىدة  مواق  السلطة البفكل أصحا  دعوة أو رسالة رارج 

, أى جتىاوز  تكمن فى انتشارهم العددى النسىبى  , وأن قوتهم الرئيسيةوالعتاد

, م  الصىالبة العقديىة التىى جتعىل     رشحة أو املهددة باإلبادة الكليةالندرة امل

قوتهم مضىاعفة عشىرات املىرات عىن قىوة اخلصىوم. أى أن االنتشىار العىددى         

% من عدد 50 ىنى بالضرورة جتاوز الفئة امل منة الصلبة نسبة الالنسبى ال يع

السكان, ذلو أن حلظة فتذ مكة وهى أشىبه بعاصىمة جزيىرة العىر  ل قبىل      

احلصول على هذه األغلبية البسيطة, ثم حتققا أغلبية ساحقة تشبه اإلمجاع 

 بعد هذا الفتذ )سورة النصر(.

ى واألعلىى فىى الىدنيا وهىو هىدف      إذن فان إقامة الدين هى اهلدف األمس     

معلن ال يتم الوصول إليه بالتىآمر السىرى أو بىامل امرات الصىغرى, ولكىن مىن       

, وألنهىا قضىية   لتى حتاصر الطاغوت وتنتزع شرعيتهرالل الدعوة الصرحية ا

إميانية فال جيوز جليل أن يرتكها جليل تال, بل عليىه أن يعمىل عليهىا )أى    

األرذ باألسبا  سائال اهلل التوفيإ, دون أن يق  فىى  إقامة الدين أى التمكني( ب

شرك الساسة العلمانيني الذين يقيسون األمور وموازين القىوى بصىورة تعتمىد    

على امل شرات املادية الظىاهرة فحسىب, وبالتىاىل جيىب أال نفىرتض اسىتحالة       

 النصر فى كل جيل.

, ودون بىة ر والسعى إليىه دون رجىل أو موار  ونرى أنه جيب تورى النص     

This file was downloaded from QuranicThought.com



 9 

لف الفطرة التىى  سواء, ألن ذلو خيا إلينااالدعاء أن اهلزمية والنصر بالنسبة 

ِإن َتنُصىُروا اللَّىَه   ( :, وخيالف نصوص القرآن بطبيعىة احلىال  رلقنا اهلل عليها

َوُيِريىُد  ( (,214 البقىرة: ) )َأال ِإنَّ َنْصَر اللرِه َقِريىب  ( (,7 حممد:) )َينُصْرُكْم

ِإنَّا َلَننُصىُر  ( (,7 األنفال:) )َيْقَطَ  َداِبَر اْلَكاِفِريَن احَلإَّ ِبَكِلَماِتِه َواللرُه َأن ُيِحإَّ

َوَكاَن ((, 51 غافر:) )ْشَهاُدالدُّْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأَلُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة 

َرى ُتِحبُّوَنَهىا َنْصىر  معىَن اللَّىِه     َوُأْرى ( (47 الىروم: ) )َحقرًا َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمْ ِمِننَي

: بط النصىر فىى القىرآن بىالكثرة أبىدا     , ومل يىرت (13 الصىف: ) )َوَفْتذ  َقِريىب  

َوَلن ُتْغِنَي َعىنُكْم ِفَئىُتُكْم َشىْيئًا    ( (,45القمر: ) )ْلَجْمُ  َوُيَولُّوَن الدُُّبَرَسُيْهَزُم ا(

َوَيْوَم ُحَنىْين  ِإْذ َأْعَجَبىْتُكْم   ((, 19 :األنفال) )ِننَينَّ اللرَه َمَ  اْلُمْ ِمَوَلْو َكُثَرْت َوَأ

 .(25التوبة: ) )َكْثَرُتُكْم

ويستند البعض أحيانا إىل قصة سيدنا نوح عليه السىالم لتبيىان أن النصىر         

َوَلَقْد َأْرَسىْلَنا ُنوحىًا ِإَلىى َقْوِمىِه     ( د يستغرق ألف عام:ليس سهال بالضرورة وق

 ) الطُّوَفىىاُن َوُهىىْم َظىىاِلُموَن َرْمِسىىنَي َعامىىًا َفَأَرىىَذُهُمْم َأْلىىَف َسىىَنةل ِإالِبىىَ  ِفىىيِهَفَل

واحلقيقة أن قصة سيدنا نوح تس  فى نفس إطىار السىنن   (, 14 العنكبوت:)

, فهو ال سالة كل نبى ورسول أن تسود دعوتهفى القرآن الكريم. إن ر العىىامة

إْن ُأِريُد ِإالَّ اإِلْصىاَلَح َمىا اْسىَتَطْعُا    ( وال يبشر بهزمية نفسه أو رسالته:يدعو 

 (.88 هود:) )َتَوكَّْلُا َوِإَلْيِه ُأِنيُبَوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِباللرِه َعَلْيِه 

املهم أن قصة سيدنا نوح هى قصة نصر ال قصة هزمية, وإن أرذ ذلو شكل      

منىون, ثىم بىدأوا    معجزة التدرل اإلهلى بالطوفان الشامل الىذى جنىا منىه امل    

. أمىا  حياة جديىدة بعىد الطوفىان ليبنىوا جمتمعىا إميانيىا حمكومىا بشىرع اهلل        

, وأن الطريىإ  و يش  إىل أنه سنة اهلل فىى رلقىه  , فهاستطالة الزمن فى الدعوة

حتىى وإن كىانوا مرسىلني     ,ليس سهال أو مفروشا بالورود ألصحا  الرساالت
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بنىى البشىر سيتصىدون هلىذه الىدعوات      من اهلل, وأن املعاندين واملستكربين من 

رسىىول: ذه سىنة دائمىىة حيىى  يقىول الرسىىول أى   فهىى ,وسيستغشىون ثيىىابهم 

(, 214 البقىرة: ) )ال ِإنَّ َنْصَر اللرىِه َقِريىب   َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللرِه َأ(

وقر  النصر ال معنى له إال أن يكون فى نفىس اجليىل. ألن لالقىر ل مفهىوم     

ى دنيوى وهو ظرف زمىان مسىتخدم إىل طىاطبني حمىددين ولىيس علىى       زمن

 طريقة أن اليوم عند اهلل بألف سنة مما تعدون فهذه أمور غيبية.

 950نىوح عىاب بالفعىل     أما إذا كان املقصود كما مييل املفسرون أن سيدنا     

, فان ذلو ال يغ  من املعنىى شىيئا   ,بل إن هذه كانا سنوات الدعوة فقط, عاما

فاذا كانا األعمار فى سالف العصىر واألوان بهىذا الطىول )فلىم ينبئنىا اهلل أن      

طول العمر كان معجزة لنوح( إذن فان األمور نسبية, ولقد ل النصر فى نفىس  

اجليل!! نفس القائد )الرسول( ونفس مجاعة املى منني هىى التىى نصىرها اهلل     

 فى النهاية وأقاما دولتها وجمتمعها بعد الطوفان.

, ومىا النصىر إال   اهلل فريضة دائمة فى كل األجيال إن السعى للتمكني لدين     

سوسىة ألصىابنا   من عند اهلل, مبعنىى أننىا إذا أرىذنا باحلسىابات املاديىة ا      

, فمن كىان يتصىور أن بضى  مظىاهرات سىلمية سىت دى فىى        اليأس من التغي 

اطيىة عريضىة   النهاية إىل رل  عرب شىاه إيىران الىذى حتميىه دولىة ب وقر     

 ومليون جندى على األقل وأغلب الدول العظمى واإلقليمية!!

ال يصذ للدعاة أن يقولوا إننا نعمل وليس يهمنا النجاح أو الفشىل, النصىر        

أو اهلزمية, فهذه فى حد ذاتها روح انهزامية ال تبشر وال تساعد على النصر 

ن أجل النصر, وهذا لىن يىتم   الذى وعدنا اهلل. وإمنا األصذ أن نقول إننا نعمل م

إال بتوفيإ اهلل, وإذا حنن فشلنا ألى سبب من األسبا  فحسبنا أن نيتنا كانىا  

 رالصة هلل.
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َوَما ( :إن اهلزائم كانا فى األغلب األعم من صن  البشر وليسا إجبارية     

 (.30 :الشورى) )َأَصاَبُكم معن مُِّصيَبةل َفِبَما َكَسَبْا َأْيِديُكْم

وإذا كانا الس ة النبوية هى النموذج الىذى حناكيىه ونأرىذ منىه العىرب           

والقوانني بعد القرآن الكريم.. سنرى أن هزميىة أحىد هلىا أسىبا  موضىوعية      

وكىذلو هزميىة    ظاهرة وواضحة ويتحمل املسئولية فريإ من معسكر امل منني.

 حنني التى ل تداركها.

, حتى احتالل 1967سطني وهزمية وفى حياتنا املعاصرة جند احتالل فل     

لبنان والعىراق علىى سىبيل املثىال يىرتبط باألسىاس بتقصى  املى منني. وعلىى          

و  وال تنسب هزائمها ألمىور  احلركات اإلسالمية أن تقيم عملها بنفس األسل

, واهلزميىة  تالءات.. فا ن واالبتالءات شىىء , أو ملعانى جمردة كاالبغيبية

 رر.آشىء فى مرحلة تارخيية كاملة 

* * * * * 
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 قضية احلكم فى القرآن الكريم
 

قبل أن خنوض فى تراثنا الفقهى حول قضية احلكم والسياسة فى اإلسالم      

وحنىن نقىف أساسىا عنىد ا يىات       ,من األصو  دائما أن نبدأ بىالقرآن الكىريم  

, والعالقىة  ول قضىية البيعىة  واصفاته وباألرر حى املتعلقة بشرعية احلكم وم

َوِإِذ اْبَتَلى ِإْبَراِهيَم َربُُّه (كوم وعدالة احلكم كقضية إميانية: بني احلاكم وا 

 َيَنىاُل  ِبَكِلَماتل َفَأَتمَُّهنَّ َقاَل ِإنعي َجاِعُلَو ِللنَّاِس ِإَمامىًا َقىاَل َوِمىن ُذرعيَِّتىي َقىاَل الَ     

 (.124 البقرة:) )َعْهِدو الظَّاِلِمنَي

بىىراهيم )ابىىتاله( فاجتىىاز  أى أن اهلل سىىبحانه وتعىىاىل بعىىد أن امىىتحن إ       

, ارتىاره بعىد ذلىو ليكىون قىدوة يقتىدى بهىا النىاس, وعنىدما دعىا           االمتحان

إبراهيم شأنه شأن أى والد يبتغى اخل  ألوالده أفهمه اهلل سبحانه وتعاىل أنه 

يشىمل برمحتىه    اهلل ال سيكون من نسله الصاحل والطاحل واخلى  والشىرير وأن  

واختذ العلماء من هذه ا ية األساس والقاعدة فى أن اإلمام  وبركاته )الظاملني(

)احلىىاكم( جيىىب أن يكىىون عىىادال وأن الظلىىم يسىىقط عىىن أى حىىاكم شىىرعية     

وجوده.
(1)

 

وإماما أى يتخذونه قدوة ويقودهم إىل اهلل ويقدمهم إىل اخل  ويكونون لىه       

لعمل والشعور, وبالصىالح  م قيادة. واإلمامة ملن يستحقها باتبعا وتكون له فيه

, ليسا وشيجة حلم ودم وإمنا هى وشىيجة ديىن وعقيىدة. أمىا الظلىم      واإلميان

فهو أنواع وألوان: ظلم النفس بالشرك, وظلم الناس بالبغى, واإلمامة املمنوعىة  

فة, وإمامة تشمل كل معانى اإلمامة: إمامة الرسالة, وإمامة اخلال على الظاملني

, وكل معنى من معانى اإلمامة والقيادة, فالعدل بكل معانيه هو أسىاس  الصالة

أى لون من الظلم  -ن ظلم ى. ومورهاىذه اإلمامة فى أية صورة من صاستحقاق ه

 , بكل معنى من معانيها.سه من حإ اإلمامة وأسقط حقه فيهافقد جرد نف -
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إذن تعنى تنحية من يسمون أنفسىهم املسىلمني    )اَل َيَناُل َعْهِدو الظَّاِلِمنَي(     

اليوم مبا ظلموا ومبا فسقوا ومبا بعدوا عن طريإ اهلل ومبا نبىذوا مىن شىريعته    

, حون شريعة اهلل ومنهجه عىن احليىاة  وراء ظهورهم ودعواهم اإلسالم, وهم ين

دعوى كاذبة ال تقوم على أساس من عهد اهلل.
(2)

  

, وذكىر اهلل ذلىو لتىنف  سىائر     مة مطلقا هو الظلممن منصب اإلما ان املان      

, فان الناس قد اعتىادوا اإلقتىداء   ظاملني وترغيبهم عن اإلقتداء بهمالناس من ال

بالرؤساء وامللوك الظاملني ألنفسهم ولغ هم باخلروج عن الشريعة إال ما يوافإ 

هىاء مىن   . لذا أرذ الفقو ي ولون األحكام لتطابإ شهواتهمأهواءهم, وحيرفون أ

وز أن يىىوىل منصىىب اإلمامىىة هىذه ا يىىة حكمىىا أصىىوليا وهىىو أن الظىىامل ال جيىى 

 , واشرتطوا لصحة اخلالفة فيما اشرتطوا العلم والعدل.العظمى

 -الشىافعى   -مالىو   -إن احلكام الذين ظلموا األئمة األربعة )أبو حنيفة      

وك واألمىراء  ابن حنبىل( كىانوا أقىل تىوغال وإسىرافا فىى الظلىم مىن أكثىر امللى          

املتأررين. ان املتأررين من احلكام ال يعرفون من الشريعة أكثىر ممىا يعرفىه    

ويعملىون الىالف مىا يعلمىون بىل يشىرعون للنىاس أحكامىا جديىدة           ,السوقة

يأرذونها من قوانني ألمم ختالف الشريعة وال توافإ مصلحة األمىة ويلزمىون   

تعاىل.عماهلم وقضاتهم احلكم بها بامسهم ال باسم اهلل 
(3)

 

وقال آررون معنى العهد عهد اإلمامة, ومعناه أال يكون اإلمام ظاملا.     
(4)

 

وفى قول آرر: انى جاعلو إماما للناس ت مهم فى دينهم وتفصىل بيىنهم        

ألن اإلمىام   ,وال ينال عهدى باإلمامة الظاملني الذين ظلموا أنفسىهم  ,فى دنياهم

 ,والقيام على شئون الرعية ومنى  الظلىم   مفروض أن يقوم حبراسة الدين وأهله

فاذا كان ظاملا لنفسه فكيف يدف  الظلم عن غى ه وهىذا هىو حكىم القىرآن فىى       

اإلمام وما شرطه فيه.
(5)
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وقد تكلم بعض املفسرين فى ضوء هذه ا ية الكرمية عىن الواليىة وإمامىة         

امل, وال يصذ ية ظالناس فقال بعضهم: إن هذه ا ية تدل على أنه ال جيوز وال

, أو على األقل فى ظلمه, وقال إذا وىل ظامل ال جتوز طاعته, وأنه أن يكون إماما

, ألنىه ال طاعىة   الطاعة وجتب طالفته فى املعصىية  آررون: جتب طاعته فى

ن أ, ويسىعى فىى تغىي ه. و   معصىية اخلىالإ, ويسىتمر فىى واليتىه      ملخلوق فى

االتفاق على أنه ال جيوز تولية اجلائر.
(6)

  

ال أجعىل إمامىا ظاملىا     -وجاء فى التفسى  أيضىا: ال يكىون ىل إمىام ظىامل           

ال طاعىة إال فىى    -ليس للظاملني عهىد وإن عاهىدت ظاملىا أنقضىه      -يقتضى به 

الظامل ال يصلذ أن يكون رليفة وال حاكما وال مفتيا وال شىاهدا وال   -املعروف 

راويا.
(7) 

ا ية على أن اإلمام يكون من أهل العىدل  واستدل مجاعة من العلماء بهذه      

, وهىو الىذى أمىر النبىى صىلى اهلل      والفضل م  القوة على القيام بذلوواإلحسان 

عليه وسلم أال ينازعوا األمر أهله على ما تقدم من القول فيه. فأما أهل الفسوق 

واجلور والظلم فليس له بأهل.
(8)

 

* * * * * 

سم بالعمومية واإلحكام كنر القرآنى يتوخنلر من كل ما سبإ أن النر      

نا تعنى القدوة . فاإلمامة هاألمكنةالبشر عرب األزمنة و تورى لتنظيم حياةدس

, نعم هى تعنى النبوة ولكن القرآن ليس كتابا ملرحلة النبىوة,  والقيادة الشاملة

 بل هو الكتا  الذى اكتملا آياته قبل أيام قليلة من رحيل آرر املرسىلني عىن  

, وأتباع النبوة وعلى رأسهم العلماء هىم ورثىة   نا حممد صلى اهلل عليه وسلمعامل

نبيىاء  , كمىا تصىدق علىى األ   هم القىوانني العامىة للقيىادة   األنبياء وتصىدق علىي  

, وال خيتلفون عنهم إال بانتفىاء العصىمة   باعتبارهم القادة القدوة واملثل األعلى
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ا عالقىة األنبيىاء   التىى حكمى   وتلقى الوحى, وبالتاىل كل القوانني االجتماعية

, والقرآن ككتىا   هى التى تظل سارية حتى يوم الدينمبجتمعاتهم واملرسلني 

, أى حسىن إعمىار   ران البشرى وفقا للمشىيئة اإلهليىة  هداية يعلمنا أسس العم

ا يىات التاليىة    إناألرض, وجعل إعمار األرض تعبدا هلل سبحانه وتعاىل. بىل  

ث عن بناء الكعبىة وتطه هىا للعىاكفني والركى      فى سورة البقرة والتى تتحد

ُزْق َأْهَلىُه ِمىَن   َر ع اْجَعىْل َهىَىَذا َبَلىدًا آِمنىًا َوارْ    ( :السجود ودعوة إبراهيم ربىه 

, وكأنه صار املتصرف فى هىذه البقعىة مىن األرض    (126 البقرة:) )الثََّمَراِت

اهيم قد أسىس  , وكأن سيدنا إبررض امللوك فى العراق والشام ومصربعد هجر أ

جمتمعا إميانيا فى جزيرة العر  هو إمامه, وإن مل يذكر القرآن ذلو صراحة, 

وجاء فى البخارى أن إبراهيم عندما ذهب إىل مكة م  هاجر وابنىه إمساعيىل   

مل يكن بها أحد وليس بها ماء )قبل تفجر ماء زمىزم( وهىذا مىا أكىده القىرآن      

 )ع  ِعنَد َبْيِتىَو اْلُمَحىرَّمِ  ُذرعيَِّتي ِبَوادل َغْيِر ِذو َزْر رَّبََّنا ِإنعي َأْسَكنُا ِمن( :الكريم

 .(37إبراهيم: )

َفاْجَعْل َأْفِئَدًة معىَن النَّىاِس َتْهىِوو    ( :وأن الناس حتلقا حول مكة بعد ذلو     

لع َضاِمر  َوَأذعن ِفي النَّاِس ِباْلَحجع َيْأُتوَك ِرَجااًل َوَعَلى ُك((, 37 إبراهيم:) )ِإَلْيِهْم

 .(27 احلج:) )ْأِتنَي ِمن ُكلع َفجٍّ َعِميإ َي

ثم ثبا بعد ذلو بشكل ال حيتمل أى تأويىل أن الذريىة الصىاحلة لسىيدنا          

ولىىيس مبجىىرد تقىىديم القىىدوة  ,إبىىراهيم قىىد تولىىا اإلمامىىة مبعناهىىا الشىىامل

بل بتصىريف شىئون الىدنيا بالعىدل كمىا فىى قصىة سىيدنا          ,واملوعظة احلسنة

 :وهو ابن يعقو (, 21 :يوسف) )َوَكَذِلَو َمكَّنعا ِلُيوُسَف ِفي اأَلْرِض( :سفيو

 :العنكبىوت ) )ِتِه النُُّبوََّة َواْلِكَتاَ َوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َوَيْعُقوَ  َوَجَعْلَنا ِفي ُذرعيَّ(

إن اهلل سبحانه وتعاىل منىذ األزل مل ينىزل الىدين    (, وأيضا داود وسليمان. 27
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وعلىى رأس ذلىو القىوانني التىى تسى        ,ال ليحكم حياة البشر فى كىل شىىء  إ

 وتنظم اجملتمعات والتى يتوالها أولو األمر من احلكام.

ال وحنسب أن اإلسالم ببعثة حممد صلى اهلل عليه وسلم كىان متممىا ومكمى        

, ومل يقدم جديدا من حي  املبىدأ فىى عالقىة    ومهيمنا على ما سبقه من شرائ 

 ان بالدولة أو اإلمامة أو القيادة.اإلمي

إال  ,ن اسىتند أصىلها إىل عقيىدة التوحيىد    فاألصل فى العقيدة أن اإلمامة وإ     

وفىإ هىذه العقيىدة ومىا      طالبة بتنظيم شئون اجملتمى  بأسىره,  أنها مأمورة وم

ر القرآنىى  يرتتب عليها من عبادات وأرالقيات ومعامالت, ومراجعىة القصى  

, حيى  تنىدمج مسىألة التوحيىد مى  إصىالح شىئون        كلىها توضذ هىذه األبعىاد   

 اجملتمعات فى حزمة واحدة مرتابطة على سبيل التزامن ال التتاب .

وبالتاىل فان القول بصدق العبوديىة هلل  بينمىا ينصىرف امل منىون عىن أهىم            

شئون تنظيم احلياة الدنيا, وتركها فىى يىد مىن ال يقىيم لشىرع اهلل وزنىا, هىى        

أن الفصىل بىني شىئون الىدنيا     مقبولة على أى وجه من الوجوه. إذ معادلة غ  

, يعنى أن العبودية هلل ليسا حقيقية أو ليسا رالصىة وذلىو لتغليىب    والدين

, وفىى نفىس الوقىا فىان هىذا املوقىف       ف من الظاملني على اخلوف من اهللاخلو

لكتىب  , وكأنها زينىة فىى ا  العملى لكل أوامر اهلل وتشريعاتهي دى إىل اإلهدار 

دون الواق , لذلو وصىف اهلل حىاملى كتابىه دون االلتىزام بىه عمليىا مبنتهىى        

 !)َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا( :القسوة

الدين احلإ ال يعمر املساجد واملعابد بينما احلياة أشبه بالقفر, جىرداء   إن     

ن املعىامالت  من قيم العدالة والشورى واحلب واألرىوة والتكافىل والتسىامذ. إ   

الشخصية بني األفراد مهما حسنا النوايا فلن تكون فىى أفضىل أحواهلىا فىى     

 جمتم  حتكمه قيم اجلور والظلم واالستعباد والقهر السياسى واالجتماعى.
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ملعاصىرة فجاجىة   إن مواالة حكام املسىلمني ألعىداء اهلل هىى أكثىر الصىور ا          

جمتم  مسىلم, عنىدما يلتحىإ     , ولتدم  أصل ومعنى وجودالنتهاك حقوق اهلل

حكامه بأعداء الدين ويتلقىون مىنهم املىال والسىالح والىدعم املىادى واملعنىوى,        

, ونىزع  ملسلمني حتا شعار حماربىة اإلرهىا   ويشاركون فى طططاتهم ضد ا

, والرتويج لقيم مني, والتطبي  م  العدو الصهيونىأسلحة الدمار الشامل للمسل

أعتىى احلىرو  علىى املسىلمني, بىل ويقومىون       السالم فى وقىا يشىن األعىداء    

, لعىىراق ملسىىاندة االحىىتالل األمريكىىىبتىىدريب قىىوات الشىىرطة العميلىىة فىىى ا

وجيعلون من بالدنىا مسىتقرا وممىرا لقىوات األعىداء. إن هىذا جيعىل االدعىاء         

 باإلميان باهلل واإلسالم أقر  إىل النفاق منه إىل احلقيقة.

, بد الذى يقم  الرأى املعارض فحسبم املستواحلاكم الظامل ليس هو احلاك     

فهذا نوع من الظلم قد يق  فيه احلاكم املسلم, وهذا ما يدور حوله كالم الفقهاء 

فيما يتعلإ بالشروط الصعبة التى يضعونها للخروج عليه. ولكن احلاكم الظامل 

لىيس بعبىادة    ركوالش ,)نَّ الشعْرَك َلُظْلم  َعِظيم ِإ( :قد يكون هو الذى يشرك باهلل

, إمنا قد يكون مبواالة الكفار واملشركني ا ىاربني كمىا   الوثن والصنم فحسب

 هو حال معظم حكام العر  واملسلمني.

العقيدة, بل هى جزء حاكم  إذن فان اإلمامة العادلة هى جزء ال يتجزأ من     

, وتق  فى أولوية جهاد اجملاهدين, كما كىان فىتذ مكىة هىو اهلىدف      وأساسى

ساسى جلهاد الرسول عليه الصالة والسالم للىتمكني لىدين اهلل فىى األرض.    األ

: نشىر دعىوة اإلميىان بىاهلل     إن شىئا الوحيىد  اهلدف األول واألرى  و  إننعم 

اهلل والتىى حتكىم حيىىاة    والتوحيىد ولكىن كيىفو! وفقىا للسىنن التىى وضىعها       

, وعلى رأسها حيازة امل منني لسلطة الدولة.اجملتمعات
(9)

ميكن إقامة إذن ال  

عى الدين بصورة صحيحة إال بامامة عادلة, وعلى امل منني فىى كىل جيىل السى    
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, ومبايعتها وإن كانا فى املعارضىة كمىا بويى     واجلهاد للتمكني هلذه اإلمامة

الرسول عليه الصالة والسالم قبل إقامة دولة املدينة, ألن من شأن هذه املبايعة 

وهىى لىيس    -مامىة العادلىة بىدورها    متهيد الطريإ للىتمكني, ولكىن هىذه اإل   

ال تسىتحإ هىذا    - بالضرورة أن تكون فردا فىذا فقىد تكىون مجاعىة أو تنظىيم     

االسم إذا مل تكن جتاهد الظاملني وتسعى إلزاحتهم عن سدة احلكىم, ومتىارس   

 فريضة األمر باملعروف والنهى عن املنكر دون أن ختاف فى احلإ لومة الئم.

* * * * * 
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أَنةَعَه َمثَُ ةُ  ( ََ يَن  َد د ُمنة ََ يَن  ة د ِاد ُ النَّعديادةيَن ُمعَ ةَة   بَعَثَةّللَا  ا ِد ا ََ ةً   َكاَن النَّاُس أُمَّ

يَن  َد ِد  دلَّ الَّة َمةا اْختَلَةَف بدية ََ ِد  ُكَ  عَْيَن النَّاسد بديَما اْختَلَفَُاْ بدية ِْ يَ د لد قا َِ تَاَب عداْل اْلكد

ةةن عَْثةةةد َمةةا َ ةةا  يَن َِمنُةةَاْ لدَمةةا أَُتُةةَ ُ مد َد ُ الَّةة تُْ ُ  اْلعَيادنَةةاُ  عَْييةةا  عَْيةةنَُ ْ  بََ ةةَةَّ  ا

ةة َِ ُ يَْ ةةةد  َمةةن يَ ََ ا ِد  ندةة َْ د عد د ةةقا َِ ةةَن اْل ِد مد ةةَ اُّس َمْقةةتَ دي س اْختَلَفُةةَاْ بديةة  )اُ   دلَةةص رد
 (.213 البقرة:)

كون املرجعيىة معهم الكتا  لييبني اهلل سبحانه وتعاىل أنه بع  النبيني و     

الكتىا  فىى األصىل هىو كتىا       ، وحيىاة البشىىر ىى جممىل حيىاتهم واحلىإ ف

 واحد تعدلا بعض شرائعه دون جوهره حتى القرآن الكريم الطبعة النهائيىة 

سىيكون مىن قبيىل السىفه أن نتصىور أو      الصاحلة للبشر حتى نهاية الدنيا.. و

الشخصىية أو بعىض    تنصرف عقولنىا عىن هىذه املرجعيىة إىل قىانون األحىوال      

ليىة التىى حتكىم    األرالقيات الفردية أو بعىض الشىعائر دون التشىريعات الك   

اكم قد برهن التاريخ أن شئون احلكم تكون العامل احلى تنظيم اجملتم  ككل. و

تشىريعات  ، فأهل احلكم هىم الىذين يقىرون ال   فى صالح اجملتمعات أو فسادها

والقضائية، جراءات التنفيذيىة، ىون ذلو باإلعيشىف ، واملنظمة حلياة اجملتم

كىام ثىم يعىد    هىو وراء ظهىور هى الء احل   فكيف ميكن االحتكام لكتىا  اهلل، و 

 و!اجملتم  إسالميا

حنن فى مصر على سبيل املثال أسقطنا هذه املرجعيىة اإلسىالمية رمسيىا    و     

ال ميكن أن نقيم الىدين  , وعاما 122أى منذ  1882منذ االحتالل الربيطانى 

حكىام  إال بالعودة إىل هذه املرجعية, وهذا لن يتم إال حباكم مسلم و دقاصحقا و

فىات بني البشر على أسىاس أى حكام يفصلون فى اخلىال ,مسلمني بهذا املعنى

, والسىعى  احلاكم الذى ال يلتزم بذلو يتعني إسقاط املشىروعية عنىه  الكتا ، و

أن تكىىون هىىىذه   ، وذلو هو الشغل الشىاغل للمى منيىىن   أن يكونإىل تغي ه. و

This file was downloaded from QuranicThought.com



 21 

. فال توجد فىى الىدين مرحلىة للصىالة     بىادتهم املسىتمرة هلل سىبحانه وتعاىلع

ىة الىدين بصىورة شىاملة فىى     مىىرحلة إلقامى  الصوم وغ هىا مىن الشىعائر، و   و

ليس معنى ذلو الثورة الدائمىة أو اخلىروج املسىتمر علىى احلىاكم      اجملتم ، و

ن هذا اهلدف والسعى لىه بالتىدب    ن اإلعالن الدائم علكدون تهيئة عملية، و

اهلىدف حلشىد   جزء أساسى من هذا اإلعداد هو اإلعىالن عىن هىذا    واإلعداد، و

هىذا مىا حىدث فىى املرحلىة      مجوع امل منني حوله وتعبئة قواهم وحركتهم، و

ة التى مل السالم عقب فرتة الدعوة السريية من س ة الرسول عليه الصالة واملك

ورية إال بسىبب  مل تكن هذه املرحلىة السىرية ضىر   وتتجاوز السنوات الثالث، 

هى نىواة صىغرى مل   نواة جمتم  امل منني، و ، هو تأسيسمنطقى بسيط للغاية

هىو أمىر متىوفر    % من عدد سكان مكىة، و 1دعوة حتى إىل تصل عند اجلهر بال

 . ن بأكثر من ذلو بكث  فى مصر وكث  من البالد العربية واإلسالميةا

, أن القرآن الذى ينزل على الرسول عليه الصىالة  نطقى آرروهناك سبب م     

فكان البد من نىزول جىزء    ,ينزل منجما أى متقطعا وعلى دفعاتوالسالم كان 

هذه النواة امل منة وترتبى عليه, قبل اجلهر  , وأن تستوعبه وتتمثلهمقدر منه

آن بدأ رغم عىدم اكتمىال نىزول القىر     سنوات, وهو اجلهر الذى 3بالدعوة بعد 

 الكريم.

أحيانا خيلط الناس بني ثالث مراحل أو مواقف فيضعون عالمىة التسىاوى        

 .بني أمور غ  متساوية أو متطابقة

 ( األمر باملعروف و النهى عن املنكر.1)

 ( املوقف من شرعية احلاكم. 2)

 اخلروج أو الثورة عليه لإلطاحة به.  (3)

مكىون  ملنىىكر فهىو فريضىة دائمىة, و    هىى عىن ا  النأما األمىىر باملعىىروف و      
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، هىى  املسلم, وهى كما شبهتها من قبل بالشىىهيإ والزفيىىر   رئيسى للمجتم 

, وفىى  طول العمىىر فى سن التكليفسىاعة فىى اليىوم, و 24ىىة متارس فريض

هى تصل إىل أقر  صور كماهلا فىى اجملتمى  املسىلم ذاتىه     كل زمان ومكان، و

 .ية فى كل شئونهاملرجعية اإلسالم عندما حيكم

هل يستحإ اخللى  أم ال فهنىا دار الفقىه    ، وية احلاكمأما املوقف من شرع     

ضىر  مثىل بقيىام    كث ا مىا ي وما حول مسألة الفسىإ أو الظلىم، واإلسالمى عم

! ذلو أن الفقهاء فى زمن سيادة املرجعيىة اإلسىالمية مل   احلاكم بشر  اخلمر

ى كىافرا فهىذا أمىر مل يكىىن واردا على      يناقشوا أصال مسىألة أن يكىون احلىاكم   

أو يعلىن مرجعيىة   ، دم التزامه باملشىروعية اإلسىالمية  ، أو أن يعلن عاإلطالق

، أو يتحالف م  الدولىة البيزنطيىة أو حيصىل منهىا علىى      أررى غ  اإلسالم

، أو يقىوم مبنىاورات   عل أرضه ممرا أو مستقرا لقواتهامعونات أو سالح أو جي

 .اكة معها دون امل مننيمنطقة للتجارة احلرة أو الشر مشرتكة معها أو يقيم

 هىو أمىر غى    , وامللفا لالنتباه أن البعض ينقل فتاوى من عصىر إىل عصىر       

.. فىالقول باحتمىال   رعا فالفتوى تقدر بقدرها وفى زمانهىا ومكانهىا  ش مقبول

ات م مبهمىات عليىا أو بتعىب    احلاكم الظامل أو الفاسإ أو الفاجر كان ألنه يقو

! كىان  ا ن لاألمن القىومىل  ، أو ما نسميهباملصاحل العليا لألمة: يلتزم العصر

: حفظ  املاوردى فى األحكام السلطانيةيقوم مبعظم الواجبات التى حددها مثال

 -حتصني الثغىور   -إقامة احلدود  -محاية البيضة  -تنفيذ األحكام  -الدين 

 ... إخلقاتجباية الفىء والصد -من عاند اإلسالم  جهاد

مل يقىىل فقيىىه مىىن الثقىىاة عىىرب التىىاريخ مبشىىروعية حىىاكم حيىىالف              

د كان من أهم أسبا  سقوط الدول !! بل لقاإلمرباطوريات ا اربة للمسلمني

سالمية هى مسألة مواالة األعىداء، وكانىا القيىادة تعقىد دائمىا      الدويالت اإلو
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 .ء اإلسالم ا اربنيعداعلى مستوى العامل اإلسالمى لألكثر تصديا ألحمليا و

م ألغىى مرجعيىة الشىريعة    مل يقل فقيه من الثقاة عرب التاريخ بطاعة حاك     

ليس املقصود هىو الفهىم الشىائ  اخلىاطش للشىريعة باعتبارهىا       !! واإلسالمية

 إن، إال القىىانون اجلنىىائى اإلسىىالمىفهىىذه ليسىىا  ,قىىوانني احلىىدود فحسىىب

الدولىىة اإلسىىالمية واسىىتقالهلا, س الشىىريعة اإلسىىالمية هىىى التىىى تضىى  أسىى 

 .وتتضمن مبادئ احلكم واحلر  والسلم واالقتصاد وإقامة العدل فى كل ذلو

، ظىام ال يعنىى الثىورة الفوريىة عليىه     القول بعىدم مشىروعية حىاكم أو ن   و     

. ( هى جمرد مسألة قىدرة وحسىابات سياسىية وعسىكرية    و اخلروجفالثورة )أ

اإلعىالن عىن    افة زمنية تطىول أو تقصىر بىني   فى األغلب األعم تكون هناك مس

تم أصىال  اخلروج لىن يى   إن. بل عدم مشروعية احلكم وبني حلظة اخلروج عليه

يعرفىون جيىدا    الىذين  -لذلو تعلمنا من الطغىاة  بدون هذا التمهيد الشرعى. و

حساسيتهم الشىديدة مىن الىرأى     -ا كيف حيافظون عليهمصاحلهم الدنيوية و

لطغىاة املاليىني مىن أصىحا  الفكىر      لتىاريخ كيىف قتىل ا   رأينا عىرب ا ر. والفكو

كىان انزعىاج   والعقائد الذين مل حيملوا سالحا ومل ينظموا انتفاضات مسلحة. و

يش مىن دعىىوة حممىد صىىلى اهلل عليىه وسىىلم أنىه يقىىوض     أئمىة الكفىىر فىى قىىر  

، فقد فهمىوا  م، ألنه مل يدع فى البىداية للخىروج )الثىورة( عليهمشروعيتهم

تقىويض  ويض مشىروعيتهم هىو بدايىة الطريىإ للخىروج علىيهم و      تقى  أنجيدا 

بسىب   بهم على الرسول صلى اهلل عليه وسلم. مل تكن ثورة غضسلطتهم الفعلية

ولو توقىف عىن ذلىو    لكن ألنه )سفه أحالمنا وسب آهلتنا( شعائر طتلفة، و

كىل  كانا  ,(إهلىه يومىا وآهلتهم يومابىدوا ع)لألعطىىوه امللو واجلىاه واملىال و

ىىىة ألن هىذه   املهم هو التوقف عىن تقىويض املشروعي   ,احللول الوسط مطروحة

كىىان  سىلم صىىلى اهلل عليىه و عنىىدما رفىض رسىول اهلل   هىى بدايىىىة النهايىىة. و   
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 .باملنازلة حتى يهلو أحد الفريقنيالتهديد 

بىىني عىىالن عىىن عىىدم املشىىروعية، وإذن هنىىاك مسىىافة ضروريىىىة بىىني اإل     

املرسىلني  الدعوة مىن األنبيىاء و  أصحا  ظام غ  املشروع. وتقويض الفعلى للنال

ألنهىم يسىتهدفون بىذلو عبىادة      ،وورثتهم وأتباعهم يعلنون ذلو وال خيفىون 

 هداية أبناء اجملتم .اهلل، و

فىى  لقد أعلنا احلركة اإلسالمية فى إيىران عىدم مشىروعية نظىام الشىاه           

وفشىلا ثىم    1965فىى  األربعينيات من القرن العشرين، ثم ررجىا عليىه   

لوال تدم  األسىس الشىرعية   وأطاحا به، و 1979 - 78ررجا عليه فى 

 .عقود ما متكنا الثورة من النجاح للنظام على مدار عدة

هذه سىنن فىى شىتى اجملتمعىات البشىرية ال تقتصىر علىى اجملتمعىات         و     

ة النظام . فاإلعالن عن عدم مشروعي, وال على إقامة الدولة اإلسالميةاإلسالمية

، واإلعىالن عىن عىدم    وبا كان مرحلىة ضىرورية لإلطاحىة بىه    االقطاعى فى أور

كل حركىات املعارضىة   خل, وإلنظام الشيوعى كانا بداية تقويضه.. مشروعية ا

لكىن عنىدما   ه املراحل. ومتر بهذ أنالتى متلو مشروعا بديال لنظام شائخ البد 

عملهم يكون عبادة. ولكىن مىا   امل منون بهدف إعىالء كلمة اهلل، فان يفعل ذلو 

إصىدار فتىوى شىرعية مىن العلمىاء والفقهىاء وأهىل      و املقصود املقصود باإلعالن

احلل والعقد عموما، ثم يتابعون ذلىو بالشىرح والتفصىيل والتحىريض لعامىة      

 . امل منني

اذن اهلل، ولكننا نض  القاعدة سنأتى ملا ورد فىىى الفقه اإلسالمى تفصيال بو     

تكام ن االحا، كذلو فالقرآنى ينفى أى احتياج لالجتهاد، أن النر ايةمن البد

 أن، فهىل جيىوز   لكتا  اهلل هو جوهر العقيدة، فاذا من  احلاكم هذا االحتكام

يطالىب العلمىاء   مىن ذلىوو! أم ينكمشىون و    ينشغل امل منون بقضية أررى أهم
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بالظىاملني وخنىرج   يهلو اهلل الظاملني  مجهور امل منني باالكتفاء بالشعائر حتى

مسيىة  أجل إقامة الىدين علىى طريىإ بىالل و    اجلهاد من  إن. من بينهم ساملني

جزء ال يتجزأ من العقيدة بل هو ذروة اإلميان فكيف ميكن جليىل أن يتخلىى   

أن القىدرة  عوى عدم القىدرة!! وإغفىال مسىألة التوكىل علىى اهلل، و     عن ذلو بد

ملوازين املادية، متى أرذ امل منون صىر مهما ارتلا ااإلهليىة توفر أسبىا  الن

 .بأسبا  النصر

فى كث  من األحيان يكون من الصعب أن تدرك املغزى األعمىإ  يىة مىن         

. فقىد  أو بعىدها مباشىرة مىن ا يىات     القرآن الكريم دون أن تربطها مبا قبلىها 

أنه محل ا ية أكثر مما حتتمل ض أن حديثنا قد جاء مبالغا فيه ويتصور البع

أنظىر إىل ا يىة التاليىة    لنفىى ذلىو   . و)ِلىَيْحُكَم َبىْيَن النَّىاسِ   ( :أمور سياسيةب

َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُرُلوْا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْأِتُكم مََّثُل الَِّذيَن َرَلىْوْا ِمىن َقىْبِلُكم    ( مباشرة:

لرَُّسوُل َوالَّىِذيَن آَمُنىوْا َمَعىُه َمَتىى     مَّسَّْتُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوُزْلِزُلوْا َحتَّى َيُقوَل ا

 (.214 البقرة:) )ال ِإنَّ َنْصَر اللرِه َقِريب َنْصُر اللرِه َأ

ء والصراع املرير نه االبتالإ، حنن فىى قلب السياسىة دون أى لبسإذن ها      

مىىن أجىىل النصىىر.. الىىذى يىىدف  حتىىى الرسىىل أنفسىىهم واملىى منني للتسىىاؤل    

 ِإنَّ َنْصىَر اللرىىِه  َأال( :تعىاىل فيكىون جىىوا  اهلل سىبحانه و   واسىتعجال النصىر..  

لطىاب  السىلمى   هذه املعىانى جىاءت عامىة تشىمل الصىراعات ذات ا     ، و)َقِريب 

 .السياسى أو العسكرى

هىو عالمىة صىحة    وش  بوضوح إىل أن درول اجلنىة ) املهم أن هذه ا ية ت     

لصعبة، وأن ابتغاء النصر هىدف  ندفاع فىى هىذه املنازلة ا( مرتبىط باالالعقيدة

م فى سىبيل اهلل دون  ذبون ا الأنهم ال يستعمشروع بل وضرورى للم منىني، و

يرجونىه، وحىب النصىر    الفطرة جتعلهم حيبون النصر و إن، بل متنى النصر
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، ألن سعادة املى من للم من أكثر إحلاحا وأعلى رفعة من طالب النصر الدنيوى

ء كلمة اهلل، وأنىه شىاهد بعينىه انتصىار الرسىىالة،      ىر أنه كان أداة إعالبالنص

 َأْكَثىَرُهْم اَل  َوْعىَد اللرىِه َحىَإ َوَلىىِكنَّ    (: أنوهذا يثبا إميانىه وإميان إروانه، و

انعكاسها أن رسىالة السماء وجىدت صىداها و، يفرح ب(55 يونس:) )َيْعَلُموَن

عند املى مىىن هىو    نصىرن الا، لذلو ف, وأنه كان وسيلة حتقيإ ذلوعلى األرض

حلظىة ذل ورضوع هلل وتواض  للناس، وليسىا حلظىة جتىرب وتكىرب وانتقىام      

( فى سورة النصر.. أى الدنيوى. لذلو ترى هذه املفارقة )باملعنى وثأر وريالء

الفتذ ودرول الناس فى دين اهلل أفواجا هىى اللحظىة   أن حلظة النصر الكاسذ و

.. النصر عبادة، ألنه )بعَو َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن َتوَّابًاَفَسبعْذ ِبَحْمِد َر( :ىاملناسبة ل

 .يسعى إليهال جيوز ملسلم أن يفتخر بأنه ال انتصار لدين اهلل، و

. عقا  آية تش  إىل مرجعية الكتا إذن جاءت ا ية تأصيال للجهاد فى أ     

 الكتا وشروعية نظام ال حيتكم إىل ل أحد بالصما على عدم مفكيف ليفتى

* * * * * 
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 النهى عن الفرار من املوت
 

) ُ َْ د بَ َاَه لَُ ُ   ا َََ  اْلَم َِ هُْ  أُلٌَُف  ََ   ْ هد يَا د ن ةد يَن َخَ ُ َاْ مد َد أَلَْ  تََ   دلَص الَّ

نَّ أَ  لَةة كد ََ ةةهس َالَةةص النَّةةاسد  َْ َ لَةةََُ بَ يَةةاهُْ   دنَّ  ا ِْ اسد لَ ْكمَةةَ  النَّةةةُمَتُةةَاْ مُةة َّ أَ

ُكُ َنَ  ِْ  (243 البقرة:)  )يَ

ه ا يىة إىل أن إقامىة الىدين واجملتم  املسىىلم والىدفاع عنىه    تشىى  هىىذو     

عباء أو تكاليف أو تضىحيات  ليسا رياضة روحية لطيفة بال أليسا نزهة، و

. حتى لقىد وصىف   جسام, وعلى رأسها املصيبة الكربى واألوىل لإلنسان: املوت

فىى أدق معنىاه هىىو تعىىرض الىنفس      أبىو زهىرة اجلهىاد بأنىه )    شيخ حممد ال

.(األرواحبالنفىىس وبذل للمهىج وللتلىف ليبقىى اجملمىوع فهىىو إيثىىار 
(10) 

     
مية دون االسىتعداد هلىذا البىذل وتلىو     ن التصىدى للىدعوة اإلسىال   وعليه فا

ال يوجىد علىى   التضحية يكون معوجا وطرجا لصىحيذ الىدين عىن سىياقه. و    

هىذه   أوجب من اجلهاد إلعادة جتديىد وإحيىاء الدولىة اإلسىالمية، و    سلمنيامل

رق والدم، واحلياة مية لن تكون بىدون بذل النفس والنفيس، العالالدولة اإلس

 .نفسها

اجلهاد من أجل إقامة الدولة اإلسالمية بكثىرة إن الذين يفرون من واجب      

من أعداء اهلل هم أشبه به الء السجون طهاد و  واالضىب القمن عواقاحلدي  ع

ز جىىوهر النىىاموس إبىىرا حيىىددهم القىىرآن الكىىريم لتأكيىىد و القىىوم )الىىذين مل

رغىم كثىرتهم )ألىوف( هربىا مىن      ( الذين فروا من ديىارهم  االجتماعى احلاكم

وت، ولكنه هو املأن لقوا الذى يفرون منه بالتحديد، و، فكانا النتيجة املوت

ز والفخىىار. ورغىىم أن املفسىىرين القىىدامى  مىىوت اخلىىزى والعىىار ال مىىوت العىى 
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، رين ارتلفوا حىول معنى لاملوتل ولاإلحياءل هل كان حسيا كمعجىزة املعاصو

يبقى فى احلالني لكن ىى صىورة معنوية مبعنى سنة موت وحياة األمم، وأم فى

, أنه ال ملجىأ مىن اهلل إال إليىه   ر من قدر ونه لن يغنى حذأ: لأن العربة واحدة

ول احلياة فعوملىوا بنقىيض قصىدهم    رجوا فرارا من املوت طلبا لطن ه الء رفا

.لجاءهم املوت سريعا فى آن واحدو
(11)

  

ن تالنا اهلل فى هذه احلياة الدنيا، وأمرنا باجلهاد إلعالء كلمتىه، وأ لقد اب     

 -تضىييإ   -وت أو ما هىو أدنىى منىه: تعىذيب     الفرار من اجلهاد روفا من امل

 .ن اهلل وأوامره للم مننيسجون، هو طالفة لسن

و حتىى  اما رفضوا االحتكام لكتىا  اهلل وسىنة نبيىه   ملاذا إذن ال جناهد حك     

, املوت فى بالدنا فى الظروف الراهنة ليس هو اخلطر الوشيو الىذى يتهىددنا  

نسىان ألنىه   عامىا مل يعىدم إ   40، أى منذ حواىل فبعد إعدام الشهيد سيد قطب

عمليىات القتىل غى     ئل سلمية، أما اإلعىدامات و عارض احلكام بالكلمة وبوسا

الشىىرعية املوجهىىة للجماعىىات اإلسىىالمية فكانىىا فىىى إطىىار حىىر  معلنىىة    

 . (وليس ا ن جمال تقييمهااستخدما فيها الوسائل املسلحة من الطرفني )

السىعى إىل  إلقامة دولة إسىالمية ورفىض احلكىم احلىاىل و    املهم ان الدعىوة     

إىل املىوت وفقىا للحسىابات العقليىة، ومى       السلمية ال ي دى تغي ه بالوسائل 

ذلو جند أكثر الناس، وحتى العاملني فىى احلقل العىام، خيشىىون مىن هىذه    

اهلىدف  أن املىوت جيىب أال يثنينىا عىن هىذا      املواجهة الشرعية، فمىا بالنىا و  

. بىل ان سىيد   جله هو مربر وجود مجاعة املى منني ، حي  العمل من أالربانى

مىا قدمىه مىن تثقيىف     عليه هو أكثرنىا حيىاة رغىم إعدامىه، و     محة اهللقطب ر

قدمه كث  ممن يظنىون أنهىم أحيىاء. وأى     ألجيال متواصلة من بعده أكثر مما

، قليىة وإمكانيىات البيىان   الع ميتلو قدرات سيد قطب الفقهيىة و مل شهيد وإن
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ل، حياة من أموات يس ون على األرض، مبا قدمه مىن منىوذج ومثىا    هو أكثر

اإلميان لين  الطريىإ  مبا برهن به على صدق ومبا عبده من طريإ التحرير، و

، (169آل عمران: ) )اء ِعنَد َربعِهْم ُيْرَزُقوَنَأْحَي(: هم فوق كل ذلوملن بعده و

بيل اهلل فبىئس إمياننىا الىذى    فاذا حنن مل نكن على استعداد دوما للموت فى س

القىدرة علىى    لكننىا نىدعى عىدم   , ويىني حنىن ا ن لسىنا ألوفىا بىل مال    نزعم. و

صر، إذا حنن أرذنا باألسبا ، ، م  أن اهلل هو املتكفل بالناالنتصار لكلمة اهلل

اجلهىر بىه علىى رؤوس    هدرة ا ن هىو عىدم الصىدع بىاحلإ و    أهم األسبا  املو

 .ألننا لسنا فى زمن الدعوة السريةاألشهاد 

دة )وأن تى من بالقىدر رى ه    قيوالقدر ركن ركني من العاإلميان بالقضاء و     

,(وشره
(12)

ابتالءاتنىا الشخصىية   ى أمس االحتياج إليه فى حياتنىا و فوإن كنا  

ر باإلضىافة لىذلو قىول اهلل    لنتذكحوج إليه فى جهادنا فى سبيل اهلل. وفنحن أ

َفىاْدَرُؤوا َعىْن    الَِّذيَن َقاُلوْا إِلْرَواِنِهْم َوَقَعُدوْا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقِتُلوا ُقىلْ (جل: عز و

  (.168آل عمران: ) )ْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَيَأنُفِسُكُم ا

َوَقاُلوْا َربََّنا ِلَم َكَتْبَا َعَلْيَنا اْلِقَتاَل َلْوال َأرَّْرَتَنا ِإَلى َأَجىل  َقِريىبل ُقىْل َمَتىاُع     (     

َأْيَنَمىا َتُكوُنىوْا    {77}ُتْظَلُمىوَن َفِتىيالً   الدَّْنَيا َقِليل  َوا ِرَرُة َرْيىر  لمَمىِن اتََّقىى َوالَ   

 (.78 - 77النساء: ) )نُتْم ِفي ُبُروج  مَُّشيََّدةلُيْدِرككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُك

أما ا ن فاننا نسم  عن دعاة يقولون ال خنوض فى السياسة حتى ال حنرم      

مىىىن برنىامج    ال حنىىرم  ، أو حتىى رب أو احللقة أو الدرس فىى املسىجد  من املن

ن خيشىى مواجهىة الطواغيىا    نسىم  مى  تلفىزيونى، أو مقىال فىى صىحيفة. و   

، بىل  ئة الناس ضد سياسىتهم غى  الشىرعية   خيشى السعى لتعبجبرائمهم، و

لالىدعوةل   ىىاء مزيىد مىن الفسىحة لى    يسعون إلىى املصاحلة مى  احلىىكام إلعطى   

 . ورشية على التنظيم أو احلز 
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اسة يعنى نشر دعوة منقوصة، يعنى عدم بسط فى السيلكن عدم اخلوض و     

ريضة األمر خلى عن فيعنى التاإلسالم كما هو، كما جاء فى القرآن والسنة، و

 .راصية من رصائر األمة اإلسالمية هى أهمو ,النهى عن املنكرباملعروف و

نا صريذ يتحدث عن اخلوف من املىوت، حتىى وإن كىان    القرآن الكريم هو     

خلىىوف,  ذا ايدعوننا لعدم إقامة حساباتنا على أساس هىيا، وهذا اخلطر حقيق

 .فمىا بالنا باالعتقىاالت والتضييإ وابتالءات أقل من املوت

* * * * * 
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اْ أَنَّةص يَُكةَُن لَةُِ اْلُمْلةُ  ( ََ َ قَْة عَثَّللَا لَُكْ  َُّالََُ  َملدكا  قَالُ قَاَه لَُ ْ  نَعديَُ ْ   دنَّ  ا ََ

َ اْرةَُّفَا ُ  َن اْلَمةاهد قَةاَه  دنَّ  ا لَْ  يُْؤَ  َقثًَ  ماد ََ ْنُِ  َق عداْلُمْل د مد َِ ُن أَ ِْ نَ ََ َالَْينَا 

 ُ ََ ا ْق د  اْل د ََ ْل د  َعاَة ُ عَْقًَُّ  بدي اْلثد ََ َِةا ُ َالَْيُكْ   البقىرة:  ) ) يُْؤتدي ُمْلَكُِ َمةن يَ

247.) 

نواميس شىتى فىى قضىىىية احلكىم فىى      تش  قصىىىة طالوت إىل دروس وو     

جيب , وورة مطلقةكل ما نستنبطه من القرآن الكريم يصبذ ملزما بص, واإلسالم

دى وسىىائل عىرض   ما القصىر القرآنىى إال إحى حياتنا، و أن يكون مرشىدا فى

ََتْفِصىيَل ُكىلَّ    (: بأنىه تعىاىل  ملبىادئ والقواعىد والقوانني ووصفه اهلل سىبحانه و ا

 .                                                                                                        (111: سفيو) )َشْيءل

كىل القىوانني    إنر عرب قصة طىالوت علىى الصىراع احلربىى بىل      ال تقتصو     

 أن قصىة  طالىوت إلضافة إىلبا ,املستنبطة منها تنطبإ على شتى أنواع اجلهاد

استعادة امل منني للسلطة التى نزعىا  ىية، وىة بقضىية السىلطىة السياسبطمرت

 .هم من قبل طواغيا ذلو العصرمنهم م  تشريدهم من ديار

 :ميكن أن نش  إىل النقاط التاليةحول قضية السلطة السياسية و

. فبعد فىرتة مىن ضىياع    ساس العزة ملن غلبا عليهم الشقوة( أن الدين هو أ1)

أدركوا أن بعدهم عن الدين عاودتهم الصحوة وعد موسى نتيجة بنى إسرائيل ب

 نَُّقاِتىْل ِفىي   ِإْذ َقاُلوْا ِلَنِبيٍّ لَُّهُم اْبَعْ  َلَنىا َمِلكىاً  ( :العزة تكون بالعودة إىل الدين

  (.246 :البقرة) )َسِبيِل اللرِه

 .  إمرة يعمل حتا سلطانها اجلمي ( إنه من السنن أنه ال سلطان بغ2)

كمال  جيب أن يكون له من قوة العقل وقوة اجلسم وسعة العلم وأن األم ( 3)
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.قود به الشعب إىل صاحل األمورالتجربة ما ي
(13)

  

 :النظام امللكىامللكية و
مللكى أنه لكى يكون امللو ملكا وتنصىاع لىه بقيىة اجلماعىة     األصل فى النظام او

 ,القتىال ها على احلر  ومن فى اجلماعة كل أقدروتطي  أوامره أن يكون أكفأ و

, وإال فان هذا الغالىب  حبي  ال يقوى أحد على منازلته فضال عن التغلب عليه

ل بىدعة  ، أى أن فكرة الوراثة لالتى أصبحا من مسات امللكيةيصبذ هو امللو

هىذا ما توضحه هذه ا ية الكرمية.علىى النظىام امللىكى و
(14)

 

أكىدها  هى رؤيىة  تفس  أمحد حسني، و األهمية أبرزها هذه زاوية بالغة     

األمصىار, فمىن السىنن االجتماعيىة أن     ور والعصى التاريخ فى طتلف العهود و

، فاذا تصىورت أسىرة أن   واحد على األقل من أفضل الصاحلنيحيكم األصلذ أو 

الوسيلة ن القوة كانا هى اثة بغض النظر عن فكرة األهلية فاتظل حتكم بالور

م وإزاحة األسر احلاكمة. أى أن ما ال يتحقإ بالرتاضى الشائعة إلزاحة احلكا

بيعىىة أو مىىا نسىىميه ا ن  االنتخىىا ، يتحقىىإ بىىالثورات القبىىول العىىام أو الو

، لذلو جند فى كىث   والتصفيات اجلسدية والتمردات العسكرية واالغتياالت

 و أسابي  أو شهور أو سنني قليلة.أمن صفحات التاريخ حكاما حكموا أليام 

الفاشلني فهى عىادة مىا تكىون    أما استطالة حكم امللوك واحلكام الفاسدين و     

من أبرز مظاهرها عدم حلل احلضىارى الشىامل فى اجملتم ، ومن مىراحل الت

هى مرحلة مىن الىتعفن   وى بديلة تصارع من أجل اإلصالح والتغي ، وبروز ق

للرىِه النَّىاَس َبْعَضىُهْم    َوَلىْواَل َدْفىُ  ا  ( :االجتماعى بسبب تراجى  فكىرة التىداف    

 (.251 البقرة:) )ُذو َفْضل  َعَلى اْلَعاَلِمنَي ِبَبْعض  لََّفَسَدِت اأَلْرُض َوَلىِكنَّ اللرَه

* * * * * 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 33 

 
 
 

 شروط احلكم
 

ه ا يىة تضىمنا بيىان صىفة اإلمىام وأحىوال       يش  القرطبى إلىىى أن هىذ  و     

ال بالنسب، فالحظ للنسب فيهىا  اإلمامة, وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوة 

أرىرب أنىه ارتىاره     أنها متقدمة عليىه ألن اهلل تعاىلم  العلم وفضائل النفس و

.كانوا أشرف منتسبا عليهم لعلمه وقوته وإن
(15)

 

ليىتمكن مىن معرفىة    نىور العلىم   بأن الشروط فيىه و فى تفس  البيضاوى )و     

ا فىى القلىىىو ، وأقىىىوى    بدن ليكون أعظم رطىر جسامة الاألمور السياسية. و

(.احلرو مكابدة على مقاومة العدو و
(16)

  

 :ة السىابقة على املعنى املشار إليه فىى ا يى   إذن جند فى هذه ا ية تأكيدا     

برفض فكرة النسب وصلة الدم لتوارث احلكم، وأن  ) َيَناُل َعْهِدو الظَّاِلِمنَياَل(

 :ينياألساس هو العدالة. ثم جند هنا شرطني إضاف

جاء عاما حبي  يشمل العلم الشىرعى: العقيىدة   هذا الشرط ( شرط العلم: و1)

احلاكم إذا مل يكن أحكم  نوالدين، واإلدراك السياسى وفهم الواق ، وبالتاىل فا

طىاع  تفىاق عليىه بعىد انق   هذا ما يصعب االالناس وأكثرهم رجاحة فى العقل, و

 د هلىم امللىو علىى أسىاس    فىى هذه القصىة فىان النبىى هىو الىذى حىد      والنبوة )

كىان   (، نقىول وإن مىىىا ا ن، بل الشىىورى والبيعةالوحىى, وهىىذا مل يعد قائ

س على أن شخصا معينا هىو األفضىل واألصىلذ لتىوىل     من الصعب أن جيم  النا

الرتيار بني أكثىر الناس علمىا وثىقافىة ودرايىىة  ن األساس أن يتم ااحلكم، فا
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بالتىاىل فىان تىوىل    ضىل قىدر اإلمكىان. و   حترى األف، م  بالىدين والسياسة معا

( ملقاليىىد حكىىم اجلاهىىل أو التافىىه أو الرويبضىىة )أى الرجىىل التافىىه احلقىى   

جمتمىى ، رىىرق لتعىىاليم القىىرآن الكىىريم، وهىىو فىىى ذات الوقىىا وعلىىى حنىىو 

متطابإ، ررق للسنن االجتماعية، التى وضىعها اهلل سىبحانه وتعىاىل إلعمىار     

ذا اسىتخدما  وانني الطبيعيىة ميكىن أن تصىل إليهىا إ    هى أشبه بالقاألرض، و

يوجىىد أى تعىارض بىني العقىىىل والنقىل،     حي  العقلو استىخداما سليما، و

الشىرقية سىبقتنا ألنهىا    بل جنىد تطابقا بينهمىىا. ولذلو فان األمىم الغربية و

، فلىم تىرتك علىى سىدة     رذ بهذه السنن مننا حنىن املسىلمني  كانا األقر  لأل

املسألة ال تتوقف على تقيىيم  أفرادها جهالة أو محاقة أو تفاهة. وكثر احلكم أ

القصىوى كمىا أكىدت وقىائ  التىاريخ والسياسىة       شخر احلىاكم رغىم أهميتىه    

ن املعاصرة، وإمنا املستوى الفكرى والثقافى العام للطبقة احلاكمة. وبالتأكيد فا

هىال منىه،   اهلني أو األكثىر ج احلاكم اجلاهل سيحرص أن حييط نفسىه باجلى  

نه لضرورة ذلىو لرفى    احلاكم اللبيب سيستعني بأكثر الناس جنابة إدراكا مو

علىه مصىابا   ، كما أن متت  احلاكم بقدر معقول مىن العلىم ال جي  مستوى األداء

َوَفىْوَق  ( :، بل يدرك أن أحىدا ال حيتكر العلىىم بعقدة نقر من العلم والعلماء

 .واملفكرين يكمل بعضهم بعضا أن العلمىاءو )ُكلع ِذو ِعْلم  َعِليم 

قد أصبذ من معاي  الرئاسة األمريكية علىى سىبيل املثىال أن تكىون مىن      و     

( وأن تكىون  كادميى مثل )هارفارد أو ييلررجيى جامعات رفيعة املستوى األ

قىد رأينىا كيىف    إ متس  مىن شىروط القيىادة فىى الصىني، و     أفذى عقلية فذة و

  ة سياسىىية مىن أمثىىال حماضى    حكمتها طبقتقدما ماليزيا اإلسالمية ألنه 

ى الرفي  حلكام بالد مثل إيران والسودان، أمىا  نرى املسىتوى الثقافحممىد، و

د حكامىا  اإلمعان فىى البعىد عىن كتىىا  اهلل جنى     و واالنهيارفى بلدان التبعية 
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إذا ررجوا عن النر املكتو  هلىم قىالوا   أميني باملعنىى احلرفى واجملازى، و

ا ال يقال حتى على املقاهى. وه الء جهالء فى الثقافة اإلسىالمية،  ا فارغكالم

ة يرددونهىا فىى   ، حيفظىون مجىال قصى    ضعفاء فى الثقافة العامة والسياسية

حىوار طويىل نسىبيا انكشىفا عىوراتهم.       إذا درلوا فىامل مترات الصحفية، و

ى رشدا مىنهم النهىار حكمهىم فى     لوال وجود بعض امل سسات املعاونة األكثرو

 .ثوان

االحنطىاط بىاألداء العىام     ، معناهرتيار األقل كفاءة إلدارة البالديبقى أن ا     

أن إشىارة القىرآن الكىىريم إىل   للمجتمى ، علىى مسىتوى الىدين والىىدنيا معىا، و     

ى ينطبىإ علىى العلىم الشىرع     -كمىا ذكرنىا    -لالعلمل دون حتديد جعل اللفظ 

اكم )حراسىة الىدين   مهمىة احلى  حىدد   هو ما ذكره املاوردى عندما, والدنيوىو

 تتىأتى دون حىىد أدنىى مىن الىورع      ن حراسىىة الىىدين ال  (. فىا وسياسة الىدنيا 

اسىة الىدنيا ال تتىأتى دون    سيوالتقوى ودون حد أدنىى مىن العلىم الشىرعى، و    

هكذا جند الثقافة العامة. واالقتصاد ومعرفة ورربة وثقافة فى عامل السياسة و

 .العقيدة وأحكامها فى القرآن والسنةند فقهنا العظيم ألصول كيف است

، توضىذ  واالجتمىاع االقتصىىاد م وكذلو فىان املتابعة املتأنيىة لشئون احلك     

لنا أن املسىئول األول عىن املوقى  التنفيىذى أو االقتصىادى )شىركة( أو احلكىم        

ح أو فسىاد امل سسىة التىى يرأسىها     ا لى.. إخل, يكون له أكرب األثر فى صال

مبا ميثله من املسئول األول مبا له من سلطات وصالحيات، و. فهاويشرف علي

. بىل إن هىذه السىنة تتواصىل حتىى      يصلذ أو خير  املوق  الذى يرتأسهقدوة 

األسىرة إذا صىلذ    اخللية األوىل للمجتم  )األسرة( فعلى األغلب األعىم تصىلذ  

ىادة حىىىا القيى  احتماالت صالح األسىىرة أكىرب إذا صل  ربها وتفسد إذا فسد، و

يف ميكىن  . إذا كان األمر بديهيا بهذا الشكل فكاملشىىرتكة لأل  واألم وهكذا
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أس الدولة لشخر متواضى   ، أن يرتك املسلمون رعلى مستوى اجملتم  بأسره

ذى نهىى عنىه الرسىول عليىه الصىالة      . وهىو األمىر الى   اإلميان والعقل والثقافة

 .والسالم كما سنوضذ فيما بعد

بسطة  تش  ا ية الكرمية ليس إىل ما زاده اهلل منو :( شرط سالمة اجلسد2)

 هذا يش  إىل ركنني مهمني:فى العلم بل أيضا فى اجلسم، و

 .أ( سالمة احلالة الصحية واجلسدية للحاكم)

اكم الذى سيتوىل القيىادة  ( أهمية صالبة البنيان اجلسدى بشكل راص للح )

ى ليقىوى علىى أداء مهمتىه,    , أ، لألسبا  التى أشار إليهىا املفسىرون  احلربية

 .وليكون قىىدوة جلنوده، ورهبة فى عيون األعداء

بىاألرر  د على ضرورة سالمة حواس احلىاكم و قد أمج  الفقهاء فيما بعو     

وا حول ضرورة سالمة سائر األعضاء. وقد كان الرسىول  ارتلفالسم . والبصر و

ال احلكام املسىلمني  ن حكذلو كاعليه الصالة والسالم قوى البنيان وحماربا، و

. بىل لقىد   األوائل, وفى كل فرتات االزدهار اإلسىالمى والفتوحىات اإلسىالمية   

 .ى حكام الوالياتاجلسم( علقوة العلم و) :انطبقا هذه الشروط

البىد  , وهى مهددة باستمرار مىن األعىداء  واألمة اإلسالمية أمة جماهدة, و     

مكائىد األعىداء، وكىذلو محايىة     داد للغزو ردا على أن تكون على أهبة االستع

نه فىى األغلىب   بالد اإلسالمية من أى قوة احتالل. ولذلو فاتطه  الالثغور و

لذى زاده اهلل بسطة فىى العلىم مناسبة للحكم هو ا واألعم سيكون األكثر تأهيال

جيىب عىدم التقليىل مىن     و املزيج املثىاىل املفضل إن وجىد. و هىذا هىىواجلسىم, و

حلىىرو   ، فسىتظل ا ة بسىبب أسىاليب احلىىر  احلىىديثة    حبعد سالمة الصى 

ى احلفىاظ علىى القىدرة على    تعتىمد على قوة اإلرادة ومواصلة الليل بالنهىار، و 

لن يتوقف أبدا فى العصىور احلديثىة.   ، باإلضافة للجهد البدنى الذى الرتكيز
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مىن سىنن اجملتمعىات البشىرية      هذا الذى دعا إليه القرآن الكىريم هىو سىنة   و

عالمات شرعية حكمه بعىد   قوة بنيانه من أهمسالمة صحة احلاكم ومجعاء. ف

اليقظىة  لتنفيذ وحالة االنتباه واد العلم تكون القدرة على العمل و، فبع()العلم

كث ا ما حاول احلكام إثبىات قىوة   ال تتأتى إال لصاحب اجلسم السليم. والتى 

ى الصىين  صحتهم عند تعرضهم ألزمات سياسية فكىان ماوتسىى تىونج الىزعيم    

يسبذ فى النهر ملسافات طويلة وتصوره وسائل اإلعىالم، وبعىده فعلىها صىدام     

يهامجونىه  ن رصوم املرشذ الدميقراطى للرئاسىة األمريكيىة   حسني. واليوم فا

ه عملية استئصال سرطانية منىذ عىام.   أنه أجريا لمن زاوية اعتالل صحته و

قىدر   -حكمهىم خيفىون    ن احلكام الذين يرغبون فى إطالىة أمىد  وفى املقابل فا

، فقد أرفى الرئيس الفرنسى تقارير احلقيقية عن اعتالل صحتهمال -اإلمكان 

أرفىى كىث  مىن زعمىاء     ه بالسرطان حتى نهاية مدة رئاسته، وميرتان أصابت

خيفى حاكم مصىر احلىاىل األوضىاع    يوعية التقارير عن حالتهم الصحية، والش

( إصابته بالسرطان. احلسن )املغر  . كما أرفى من قبل امللواحلقيقية لصحته

ة للدولىة، األسرار اخلط د من حلالة الصحية الدقيقىة للحاكم تعن اوهكذا فا

سألة شراسة فى النظم االستبدادية، وهىذا مىا يى دى إىل حالىة غى       تزداد املو

هذا يقود إىل قيىام  اكم غ  م هل صحيا ألداء واجباته، و، باستمرار حشرعية

أو حتىى   ,، قد تكىىون الزوجىة أو األوالد  وفني بادارة الدولةأشخاص غ  معر

جهزة األمنية, أو رلىيط مىن كىل ذلىو، وهكىذا ال      السكرت  الشخصى، أو األ

ة دسىتورية سليمىىة علىى    ال ميكىن حماسىبة احلىاكم بصىور    تستقيم األمور، و

يى دى تدهىىىىور احلالىة    اراتىه التى مل يعىىد متحكمىا فيهىا، و   قرتصرفاتىه و

ه تىنكمش عالقاتى  كم إىل تىىدهور حالتىه النفسية والعقليىة، و حية للحاالصىىى

، أى العامل اخلارجى فى تقارير حمدودةتنحصر صلته باملباشرة باجملتم ، و
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تىدهورة إىل رلىإ غىالف كثيىف بينىه وبىني العىامل        ت دى حالتىه الصىحية امل  

 .  م هل الختاذ القرارات السليمةيصبذ غاخلارجى، و

ال القوة كمن األربعني باعتباره ميثل ذروة والقرآن الكريم إىل س قد أشارو     

َحتَّىى ِإَذا َبَلىَغ َأُشىدَُّه َوَبَلىَغ     ( :البدنيىة فىى حيىاة اإلنسىان    النفسية والعقلية و

 (.15: األحقاف) )َأْرَبِعنَي َسَنًة

من . وع  رسوالهذا هو عمر الرسول عليه الصالة والسالم حني ُبقد كان و     

ية فىى الشىرق    للسخرية أن متوسط عمر احلاكم فى الىبالد غى  اإلسىالم   املث 

دنا (، أما فى بالعاما 60حتى  40لسنة اإلهلية )من الغر  أقر  إىل هذه او

فاحلكىىام يتجىىاوزون اخلامسىىىة والسىىىبعني, وأحيانىىىا يتجىىاوزون الثمىىىانني   

 ى معظىم الىىنظم كىىذلو كىان احلىال فى   ويبقىون فىى مناصىبهم حتىى املىوت!! و     

 .الشيوعية التى سقطا

بالىدروس   كم موضىوع مليىىء  عالقة الصحة والقوة البدنية بصالحية احلىا      

التارخيية، ولكننا نكتفى بهذه اإلشارة العامة، لن كىد أن حاكمىا طاعنىا فىى     

يكون قد فقىد أحىد أركىان أهليتىه وصىالحيته للحكىم،        ،السن، معتل الصحة

ى اإلصىابة بىأمراض الشىيخورة    يعنى  (إال مىن رحىم ربىى   التقدم فى السىن ) و

الذاكىرة، وتناقر القىىىدرة علىىى العطىاء، وضىعف الرتكيىز،      أهمها ضعف و

ن اإلنسىان يتجىه   والتوقف عن التجديد واإلبداع حي  يبدأ العىد العكسىى، أل  

 )ِلَكْي اَل َيْعَلَم َبْعىَد ِعْلىم  َشىْيئاً   ( :فى هذه احلالة إىل مرحلة الطفولة من جديد

بالتاىل من هبط من الذروة فى طريىإ العىودة إىل الطفولىة ال    (، و70النحل: )

 !!  أن يصبذ مسئوال عن بالد وشعب وجمتم ميكن 

من أبرز األمثلىة املعاصىرة عليهىا    ناك استثناءات لذلو ت كد القاعدة، وهو     

ية الذى حافظ على توهجه الفكرى والثورى حالة اخلمينى قائد الثورة اإليران

حتى وفاته وهو فى قرابة الثمىانني،  الدولة بعد السبعني و قدرته على قيادةو

This file was downloaded from QuranicThought.com



 39 

. مى   وفاتىه  شهور القليلة السابقة علىنهيار الصحى إال فى الومل يعان من اإل

يى  ظىل فىى    ح ,نه مل يتول اإلدارة التنفيذية اليوميىة للدولىة أبىدا   أمالحظة 

بىاقى  ة وجملس الىوزراء و ملرشد العام, وترك اإلدارة لرئيس اجلمهوريموق  ا

 .ة التنفيذيةاألجهز

اءات القليلىة التىى ال يقىاس عليهىا. أمىا فىى بىالد        نقول هذا من االسىتثن      

احلاكم يفقد القدرة على الكالم والسم  املسلمني فقد وصل األمر إىل أن العر  و

، ألن الصىراع علىى   وحتى الفهم، أى يتعطل عقله نهائيا، بينما يستمر ملكىا 

 .ريب وغ  الشرعىامل السلطة اقتضى ذلو الوض 

من احلكام من ال يتمكن إال مىن العمىل لسىاعات حمىدودة ينفقهىىا فىىى       و     

نى لي كىد أنه فىى متام الصحىىة والعافيىة. وهكىذا تنقلىب     الظهىور التلفىزيىو

حية للحاكم إىل هدف رئيسى للدولىة، بىدال   يتحول إرفاء احلالة الصاألمور و

 .  الناسينف الوقا فيمامن إنفاق اجلهد و

* * * * * 

ذه أن تأراإلسالمية املستيقظة إىل قرآنها، أن تعود إليه بقوة, و على األمة     

: مىريم ) )َيىا َيْحَيىى ُرىِذ اْلِكَتىاَ  ِبُقىوَّةل     ( :تعىاىل بقوة كما أمرنا اهلل سبحانه و

األرذ بالقوة، (. و63: البقرة) )ُرُذوْا َما آَتْيَناُكم ِبُقوَّةل َواْذُكُروْا َما ِفيِه( (,12

تعب  حمكم جام ، يش  إىل أرىىذه كلىه ولىيس جىىزءا دون جىزء، وجبىىد       

 . وجدية واجتهاد وإرالص وتفانى فى االلتزام والتنفيذ

لكنهىا مل تعىد بعىد إىل    األمىة علىى التىدقيإ فىى الشىعائر, و      لقد تعىودت      

ف جيب كم الصاحل، وكيالتدقيإ فى كل هذه ا يات التى تض  لنا عالمات احل

مىات  كيف جيب أن جناهد احلاكم الذى ال يأرذ بهىذه العال أن ندعو إليها، و

. فىاذا مل تكىن شىروط احلىاكم     أو يكون باألساس غ  م هىل وغى  صىاحل هلىا    

د األدنى فيتعني رلعه أو السىعى واجلهىاد مىن أجىل ذلىو،      تنطبإ عليه باحل

 :ا ياتالشروط التى رلصنا بها من هذه و

  .   ( العدالة1) 
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 .               ( العلم2) 

 اجلسدية.( السالمة الصحية و3) 

* * * * * 

 

َالََّمةُِ ( ََ ْكَمةًَ  ِد اْل ََ ُ اْلُمْلةَ   ِتَةا ُ  ا ََ َُة َ ةالََُ   َُ قَتَةَه َةا ََ د  َْند  ا بََ َعُمَهُ  عدة د

ةُ ْ  عدةعَْثلس لَّفََقةةَ  ََ د النَّةاَس عَْث لَ َةْبُع  ا َْ لَ ََ َِاُ   ا يَ مَّ َ مد نَّ  ا لَة كد ََ  د األَْ ُل 

ينَ  هس َالَص اْلثَالَمد َْ  )ََُ بَ

 (.251:البقرة)

كر معسمعسكر احلإ و تصور لنا هىىذه ا ية نهاية قصىة الصراع بني     

باقامة امللو  الفوز احلقيقى يرتبطانتها بفوز أهل احلإ، و التىالباطل و

 إذنل ولة اإلسالميةما نسميه ا ن لالد ، أىالصاحل، أى احلكم الصاحل

إقامة احلكم العادل الذى يتحول دف من التداف  هو إصالح الدنيا وفاهل

 .، من اإلميان باهللةإىل جزء ال يتجزأ من العقيد اجلهاد من أجله

يهمنىا  التغي  االجتماعى, و جالوت حتتوى على أهم سننوقصة طالوت و     

  :أن نش  باإلضافة ملا ذكرناه من قبل

ميكن حتقيإ النصر بدون تضىحيات   أنه الاالبتالء هو سنة التغي , و أن -1

احىل اجلهىاد,   طتلىف مر  أن هىذا االبىتالء يتكىرر فىى    وعطاء، و ارتباراتو

خيتىرب   أن القائد احلكىيم يىتعني عليىه أن   وليس فى مرحلة معينة فحسب. و

نازلىىة الكىىربى ليفىىرز مسىىتوياتهم  جنىىوده بارتبىىارات عىىدة قبىىل سىىاعة امل  

. )موضوع عدم الشر  مىن مىاء النهىر إال مىن اغىرتف      للتضحية دادهماسىتعو

 .غرفة بيده(

فىى العىدد والعىدة بىني أهىل       أن أهم هىذه االبتالءات هىو عىىدم التىوازن    -2

تتخلىى احلركىات    ، إذ كىث ا مىا  احلإ، وأهل الباطل، وهىذه مشىكلة أزليىة   
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 لقىوى مى   اإلسالمية عن املواقف الشىجاعة أو املواجهىة حبجىة عىدم تىوازن ا     

بىل   ,وضوح م  النر القرآنىاحلكومة, وهو أمر كما نرى يتعارض بصراحة و

َكم معىن ِفَئىةل َقِليَلىةل َغَلَبىْا     ( :إىل أن هذه هى السنة بشكل عام إن ا يات تش 

مىا ينطبىإ علىى    (، و249 البقرة:) )ِفَئًة َكِثَ ًة ِبِاْذِن اللرِه َواللرُه َمَ  الصَّاِبِريَن

القرآن الكىريم  السلمى كما ورد فى  ى ينطبإ على العمل السياسىالعمل احلرب

 .البشرية كما رأينا فى مس ة التاريخفى قصر األنبياء, و

، قوة مكافئة للعىدو بالضىرورة   إن األرذ باألسبا  ال يعنى امتالك وسائل     

أن يكونىوا قىواهم    ألن الباطل عندما يكون مسيطرا فانه ال يسىمذ ألهىل احلىإ   

 كافية، كما أن سطوة الباطل قاما فى األصىل علىى أسىاس سىحإ أهىل      بصورة

 .طردهم من ديارهماحلإ وتهميشهم و

 :ينحصر فى ا تى إن األرىذ باألسبا  فى هذه القصة ميكن أن

هذه أهىم  للموت فى سبيل اهلل، و االستعىداد املخلرة والعقيىدة الصحيحى •

 .عدة للنصر

, إذن (245البقرة: ) )ْقِرُض اللرَه َقْرضًا َحَسنًامَّن َذا الَِّذو ُي(اجلهاد باملال  •

 .اجليوب البد من متويل اجملاهدين وجتهيز

أنها سىتقوم  هو ما يعنى شروطها, و قد أشرنا إىلتوف  القيادة الصاحلة, و •

التسىاوى فىى القىوة     لكن لىيس بالضىرورة إىل درجىة   بأقصى استعداد ممكن, و

 .املادية م  العدو

 .عدة وضعه فى ارتباراتدين وتدريب جيش اجملاه •

 .الدعاء إىل اهلل م  مواصلة الصرب والثبات عند املواجهة •

التسىاوى فىى القىوة املاديىة      إن تركيز بعض احلركات اإلسالمية على عدم     

صىرحية للىنر    م  العدو كتكئىة لعىدم اإلقىدام علىى املواجهىة فيىه طالفىة       
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 ض األحزا  العلمانية أوهو يصيب احلركات اإلسالمية مبرض بعالقرآنى، و

تغفىل السىبب   العىدد والعىدة، و   التى حتصر موازين القوى فى مسىألة  ,املادية

دعاء اجملاهدين هلل ، و)َواللرُه َمَ  الصَّاِبِريَن( :هو توفيإ اهللللنصر و اجلوهرى

 )اْلَقىْوِم اْلَكىاِفِرينَ   َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبرًا َوَثبعْا َأْقَداَمَنا َوانُصْرَنا َعَلى( :بالنصر

 (.251: )البقرة )َفَهَزُموُهم ِبِاْذِن اللرِه( ,(250 البقرة:)

أن جياهىدوا فى سىبيل  ,أوانعصر وو مهمة فريإ امل منني فى كل جيل ان -3

السىعى جىزء ال يتجىزأ مىن      ن هىذا الء كلمة اهلل وإقامة احلكىم العىادل. وأ  إعى

 .تكليفا إهليا هلا على األرض باعتباره العقيدة اإلميانية بل اهلدف األمسى

وهو الىذى أتىاه اهلل امللىو،    , فى قصتنا جند أن داود هو الذى قتل جالوتو     

ر طىالوت بانتهىاء   دو ملىاذا انتهىى  لنا القرآن سبب هذا االسىتبدال و  مل يذكرو

نىرى احلكمىة    ، بل إنناملهم أن معسكر امل منني قد انتصر، ااملعارك احلربية

طالوت  ليسى، وهو احلاكم السياس أصبذواضحة فى أن النبى املرسل  اإلهلية

 الذى مل يكن نبيا، وهو تأكيد على الدمج بىني الىدين والسياسىة، بىني النبىى     

 .قيادة الدولةو

* * * * * 
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َِا ُ ( ا يَ مَّ َالََّمُِ مد ََ ْكَمًَ  ِد اْل ََ ُ اْلُمْلَ   ِتَا ُ  ا  (.251البقرة: ) )ََ

عى )احلكمىة(  النبوة، بني العلىم الشىر  ا جند الربط ا كم بني امُللو وهن     

فاحلكمىة فسىرت علىى أنهىا النبىىوة أو       )َوَعلََّمُه ِممَّىا َيَشىاءُ  ( :العلم الدنيوىو

مىا   العلىم الىدنيوى هىو   (، و163 النسىاء: ) )َوآَتْيَنىا َداُووَد َزُبىوراً  ( :الزبىور

ْمَناُه َصْنَعَة َلُبوس  لَُّكْم ِلُتْحِصَنُكم معن َبْأِسىُكْم  َوَعلَّ( :نسميه ا ن العلوم الطبيعية

,(80 األنبياء:) )َفَهْل َأنُتْم َشاِكُروَن
(17)

هىذا علىى سىبيل    أى صنعة الىدروع و  

 .املثال

إال أن هىذه   ,عهد انقطىاع النبىوة   ىحتى يوم الدين نعيش فوإذا كنا ا ن و     

، بىني  والسياسىة  الفصىل بىني الىىدين    ، أى عدم جوازتزال ساريةالقوانني ال 

م األحىإ  وهى  ,ورثىة األنبيىاء    إن العلمىاء ة. العلىوم الطبيعيى  رعية والعلوم الش

 ، فاملسألة ليسا جمىرد برئاسة اجملتمعات, ولكن وفقا هلذه الشروط القرآنية

الدنيوية ا التبحر فى علوم اهلل اللدنية وإمنشهادات من معاهد أو زى معني، و

 ا العلم وااللتزام به وبتطبيقىه، وأن تعاىل فى األرذ بهذبحانه والتجرد هلل سو

بيى   هذا اإلميىان العميىإ الصىادق بىاهلل، و     -أول ما تعنى  -احلكمةل تعنى ل

كمىا نىرى أمثلىة     ,، أو حمفوظىات ، فاملسألة ليسا جمرد معلومىات النفس هلل

ا فىى  أو دارسني للعلىوم الشىرعية ال يفقهىون حىديث     أمامنا من وعاظ السالطني

لكىنهم يفتىون بكىل     ، وعنها إال اليسىى  ال يعلمىونو ,علومهاو أحوال الدنيىا

ال يعرفىون كلمىة )ال   و ,جرأة إذا طلب مىنهم السىلطان أو طلىب مىنهم العامىة     
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 أدرى(.

اإلسالمية التىى حققىا جناحىات     سنجد فى العصر الراهن أن احلركاتو     

نقصىد بالنجىاح    الو .القرآنيةأكرب من غ ها هى التى التزما بهذه القوانني 

أى إقامىة   ,، بل التقدم على طريىإ الىتمكني لىدين اهلل   جمرد الكثرة واالنتشار

اإلسالمية  . أما األنظمة احلاكمة الفاسدة فى أغلب الدولاحلكم العادل الصاحل

 .فهى بعيدة عن هذه القوانني بعد الثرى عن الثريا

، بالغة األهمية  سنة اجتماعيةإىل تش  ا يةالتخلر من رأس الفتنة: و -4

ذلىو أن اسىتهداف   . وهى ارتباط هزمية معسكر الباطل بىالتخلر مىن قائىده   

 رأس السىىلطة بالقتىىل أو العىىزل )أى الىىتخلر منىىه( مسىىألة ضىىرورية حلسىىم

ى ال تتلخر القضية فى شخر لكن فى إطار تقويض النظام ككل حتالصراع, و

ولىه فئىات وطبقىات مسىتفيدة،     ح طبيعىى ألن احلىاكم تتحلىإ    هذااحلاكم، و

لىيس   لكن فى نفس الوقىا فىان احلىاكم   ، والصراع معه ليس مسألة شخصيةو

قائىد وحمىور لتجمى  ذرات    ، فهو رمز له وجمرد شخر ضمن النظام احلاكم

علىى ذلىو.    لكن دون أن يقتصر التغي الباطل، فالتخلر منه أمر جوهرى, و

أى دحىىر   )َهَزُمىوُهم ِبىِاْذِن اللرىهِ   َف( :لذا جند ا ية الكرمية تض  فى املقدمىة و

 .)َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت( :وكسر اهليكل األساسى للنظام ثم

، بيىان  لإن هىذا التعىب  السىامى    :فى ذلو يقول الشيخ حممد أبو زهرةو     

أسبا  االنتصار الدنيىوى بعد أن وهبهم االنتصىار اللىدنى ذلىو أن     لسبب من

شىهواته علىيهم فيجعىل مىنهم     ذى يفىرض أهىواءه و  ال هواغيتهم قد قتل، وط

هر والغلب بىاحلإ  القىلطان والسىى جندا طائعني له يس ون مى  رغبتىه فىىىى

جيتمعون علىى رجىل ويسى ون     كذلو الشأن دائما فى أهل الباطلوبالباطل، و

جتعىل هلىم كيانىا     ال روح مجاعيىة وراءه، فليسا هلم إرادة غى  إرادتىه، و  
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أحىدهم,   ، ميلى إرادتىه علىى  يكون الطاغية هو املسلط عليهم بل، بذاته قائما

 ، فاذا قتل ذلو الطاغية أو قضى على سلطانه تفرقوال إرادة ألحد وراء إرادته

.لاجلم 
(18)

 

, بىل  الفاسد جىزء ال يتجىزأ   خنلر من ذلو أن التخلر من رأس النظامو     

 .حاكم فى رطة اإلصالحوجزء أساسى و

بل  ,الصراع احلربى فحسب السنن ال تنطبإ على أشكال نرى أن كل هذهو     

القىرآن   هى نواميس حتكم عملية التغي  بكل أشكاهلا كما سيتضذ فىى آيىات  

الشىامل   هذه ا ية نفسها تنتهى بهذا التعميم أن. بل الكريم القادمة باذن اهلل

 لََّفَسىَدِت اأَلْرُض َوَلىىِكنَّ   َوَلْواَل َدْفُ  اللرِه النَّاَس َبْعَضىُهْم ِبىَبْعض   ( :اجلام  املان 

 فهىذه البالغىة القرآنيىة فىى      (251 البقىرة: ) )اللرَه ُذو َفْضل  َعَلىى اْلَعىاَلِمنيَ  

استخدام كلمة لدف ل من لالتداف ل جاءت حبي  ال يقتصر األمر على احلر  

ى جمرد الصراع بني معسكرى ال يقتصر األمر عل. والصراع السلمى دون أشكال

دارىل كىل    من كل أشكال التداف  بني اخل  والشرهو يتض ، بلباطلاحلإ وال

.اجملتمعات اإلسالمية ، مبا فى ذلواجملتمعات
(19)

 

ة الكرميىة، أن اهلل  مىن ا يىى   فيما يتعلإ مبوضوعنا نفهم مىن هىذا الشىإ   و     

دفى   النظىام الصىاحل و   تعاىل يكلف امل منني باجلهاد من أجل إقامىىةسبحانه و

أى تعفنىا   ،ألشرار عن سدة إدارة اجملتمعات وإال فسىدت األرض ااملتكربين 

 قد جاءت الصياغة القرآنية فى شكل قانون اجتمىاعى, وأسنا احلياة عليها. و

 .فى إشارة إىل حتمية عمل هذا القانون فى شتى اجملتمعات

اد واالسىتبداد  أنظمىىة الفسىىى   إذن ليس من حإ امل منني أن يتعايشىوا مى        

علىيهم أن يىدفعوا هىذا الشىر      ، بلأعداء اهلل واحلكم بغ  ما أنزل اهللومواالة 

 .ارتربهم به د األرض، وبهذا أمرهم اهلل سبحانه وتعاىلحتى ال تفسى

أنها حقا تستقر فى القلىو ,   إن عقيدة التوحيد ال متارس دارل القلو ،     
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مىا هىىىى   التوحيىد ف  إذا حنىن مل نعلىن رايىة   ولكن البد أن يصدقها العمىل، و 

 باقامىة  تعىاىل يأمرنىا  واهلل سىبحانه و .  ضبط األمانة التى حنملها كمى منني بال

َوَربَُّو َيْخُلُإ َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَن (: فال معقب حلكمه اإلمياندولة العدل و

 (.68 القصر:) )َلُهُم اْلِخَيَرُة ُسْبَحاَن اللَِّه َوَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكوَن

 * * ** * 
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 النظام اإلسالمى وحرية الفكر
 

ن ( يُةْؤمد ََ َُِ د  د بََمةْن يَْكفُةْ  عدالَُّّةا َن اْليَةيا ُة مد ِْ يند قَة تَّعَيََّن الَ  لَ  دْكَ ا َ بدي الةاد

يٌع َالدة ُ َقمد ََ ا مْ ََص لَ انفدَراَ  لََ ا  َُ ََ د اْل د بَ َةد اْقتَْمَقَ  عداْلثُْ  ُ 256يٌ }عداّللا {  ا

لديَةمُؤهُُ   َْ يَن َكفَةُ َاْ أَ َد الَّة ََ َُ د  َن الَظلَُما د  دلَةص النَة ُ ُ   ماد يَن َِمنَُاْ يُْخ د َد لدَي الَّ ََ

اُب النَّا د هُْ  بديَ ا  َِ لَ ئدَ  أَْر َْ ُ َن النََ د  دلَص الَظلَُما د أ ُ َنَُ   ماد َُُِ  يُْخ د الَُّّا

 (.257 - 256البقرة: )) َخالدُةَنَ 

حياتىه علىى   و اإلنسىىان تكثف هاتان ا يتان الكرميتان مغىىىزى وجىودو     

حول حموره،  تدورما فتئا آيات القرآن تلذ عليه و هو املعنى الذى, واألرض

لديىه   اإلنسىان  بالطىاغوت، وأن  هو اخليار بني اإلميان باهلل وحده أو اإلميىان و

 .ل عواقبهحتمفى اختاذ قراره و اإلرادةاحلرية و

 :: النظام السياسى نقولمبوضوعنا حول العالقة املباشرة هلاتني ا يتنيو     

 :بالقوة النظام السياسى ال يفرض
دة ال ىالعقيدين، و ، فاإلسالموالنار ال تدار باحلديدتقام والدولة اإلسالمية ال 

سىائل عنيفىة لتغىي  معتقىدات     و اسىتخدام تفرض وإمنا يقتن  الناس بهىا، و 

االسىتبدادية، واهلل   إكراههم علىى ذلىو ينشىش أسىوأ أنىواع األنظمىة      لناس، وا

إدرال الناس فى  هو فى غنى عنسبحانه وتعاىل مل يطلب من امل منني ذلو، و
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َلْقىُا اْلِجىنَّ   َوَمىا رَ  {55}َوَذكمْر َفِانَّ الذعْكَرى َتنَفُ  اْلُمىْ ِمِننيَ ( را:عبادته قسىى

 {57}َما ُأِريُد ِمْنُهم معن رعْزق  َوَما ُأِريُد َأن ُيْطِعُمىونِ  {56}ِن ِلَيْعُبُدوَواإِلنَس ِإال

 (.58 - 55:ارياتالذ) )ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي

بىادى إنكىم   يىا ع (: بليغ نرى بيان هذا احلال مبسوطا فى حدي  قدسىو     

عبادى لو أن أولكم . يا ونىىىفتنفعلن تبلغوا نفعى لن تبلغوا ضرى فتضرونى، 

زاد ذلىو  أتقى قلب رجل واحد مىنكم مىا    جنكم كانوا علىكم وآرركم وإنسىىو

جنكم كانوا على أفجر أنسكم وآرركم وى لو أن أولكم و. يا عبادفى ملكى شيئا

لىو أن أولكىم    . يىا عبىادى  نقر ذلو من ملكىى شىيئا  قلب رجل واحد منكم ما 

 وا فى صعيد واحىد فسىألونى فأعطيىا كىل إنسىان     جنكم قاموآرركم وأنسكم و

أدرىل   مسألته ما نقر ذلىو ممىا عنىدى إال كمىا يىنقر املخىيط )اإلبىرة( إذا       

عمالكم أحصيها لكىم ثىم أوفىيكم بهىا. فمىن وجىد       إمنا هى أ . يا عبادىالبحر

    (.صحيذ مسلم) )ذلو فال يلومن إال نفسه من وجد غ ر ا فليحمد اهلل و

عنىدما نىأمتر بىأوامر اهلل     ,ا رىرة ل لصىاحلنا فىى الىدنيا و   نعمى  حنن إذن     

اإلسالم علىى العىاملني    مل يأمر اهلل امل منني بفرض رسالةوننتهى عن نواهيه. و

هىذا  املعنىوى, و  بالسيف أو الكرباج أو بأى شكل من أشكال اإلكىراه املىادى أو  

 :مقاصد ثةالتى شرعها اهلل لثالال ال يتعارض م  فريضة اجلهاد وبطبيعة احل

 . ( الدفاع عن حإ العقيدة1) 

 .( تقرير حإ الدعوة2) 

 .الدفاع عنه ضد املعتديناخلاص باملسلمني و ( إقامة النظام السياسى3) 

نظىامهم   املسلمني فىى إقامىىىة   ما خيصنا ا ن هو النقطة األر ة أى حإو     

فرض فرضا ى ال ياإلسالم النظامالسياسى االجتماعى احلضارى اخلاص بهم. و

 -مىثال   -الرومانيىة   القم  التى زاولتها الدولىة املسىيحية  بوسائل التعذيب و
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، بىنفس الوحشىية والقسىوة     فى املسيحيةمبجرد درول اإلمرباطور قسطنطني

 التى زاولتها الدولة الرومانية من قبىل ضىد املسىيحيني القالئىل مىن رعاياهىا      

القهر علىى  قتصر وسائل القم  ون اعتنقوا املسيحية اقتناعا وحبا! بل مل تالذي

بل ظلا تتناول فى ضراوة املسيحيني أنفسىىهم  ,مل يدرلوا فى املسيحية الذين

رالفوهىا فىى بعىض االعتقىاد بطبيعىة      ة ومىذهب الدولىى   الذين مل يدرىلوا فى

يذ.املسىىى
(20)

 

لكن كيىف  قاعدتنا الذهبية، و ، هذه إذنالمى ال يفرض بالقوةالنظام اإلس     

اإلنىس  شياطني اجلىن و  .. فى ظل أنظمة حتالفا م فى عصرنا احلاىل نطبقها

 .املسلمنيو األمريكى( ضد اإلسالم -)احللف الصهيونى 

فى جمتمى    الدعوة اإلسالمية بطبيعة احلال لسنا فى حالة مماثلة لبداية     

تصىحيذ العقيىدة,    لكن حنن بصدد حالىة تقتضىى  جاهلى، فمجتمعنا مسلم، و

العامىة،  ملرجعية اإلسالمية فى شتى جمىاالت حياتنىا اخلاصىة و   العودة إىل او

هىذه متثىل   مجهىور بهىذه العىودة، و    هذا يتطلب دعوة سلمية إلقنىاع أوسى   و

نه رغم أهميته فا أما تغي  النظام احلاىل حنو دولة إسالمية ,من املهمة 90%

 مواتية اعتمادا على تعىاظم الىوعى اجلمىاه ى الىذى ميكىن أن      يتم فى حلظة

أجهىزة الدولىة التىى تىرفض احلىل       -عرب حتىرك نشىيط وعملىى     -ر ىحياص

االنتفاضىىات احلركىىات وأن يىىتم ذلىىو بوسىىائل سىىلمية رربتهىىا سىىالمى، واإل

يتطلىب بالضىرورة    المية الإسىن إقامة دولة رة، وبالتاىل فااجلماه ية املعاص

 .. )منوذج الثورة اإليرانية(أعمال عنف

احلركىة اجلماه يىة   و اإلسىالمية  ة جناح احلركةاخليار الثانى إمكانيو     

النمىوذج  املىاليزى، و  بشكل عام فى فرض اخليار االنتخىابى احلىر )النمىوذج   

تنفيىذ   إن كان احلىز  اإلسىالمى احلىاكم مل يىتمكن حتىى ا ن مىن      , والرتكى
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لكنىه بالتأكيىد   ظل امل سسة العسكرية العلمانيىة, و برنامج إسالمى صريذ فى 

 من أعلى(. حياول حتقيقها بشكل تدرجيى بطيىءيا وهذه النوا يضمر

اخليىىار االنتخىىابى احلىىر هىىو أكثىىر اخليىىارات انطباقىىا مىى  الرؤيىىة      و     

، لىيس عىرب اإلكىراه   واالقتنىاع و  اإلقنىاع ، التى تعتمد على احلوار واإلسالمية

االحتكام لصندوق انتخابى حر من أى تزوير هىو بالضبط مىا نعنيىه بىاطالق    و

علىى رىالف ادعىاءات    فى االرتيار وحتمل نتىائج ارتيىاره. و   انحرية اإلنس

هى التى ختشى االنتخابات احلرة.  الم، فانهالإلسىالقوى الطاغوتية املعادية 

أتباعهم من العلمانيني فى بالدنا هىم الىذين يروجىىون مصىطلذ     واألمريكيون و

(one man -(one vote - one time   بات ملىرة  أى أن اإلسالميني يسعون النتخا

تولون عليىه لألبىد ويلغىون االنتخابىات.     واحدة حتى يصلوا إىل احلكم ثم يسى 

هذا االدعاء مل حيىدث فىى عصىرنا وال مىرة واحىدة، بىل        املث  للسخرية أنو

، ، إذ ألغيا االنتخابىات فىى اجلزائىر لفىوز اإلسىالميني     العكس هو الصحيذ

ات اإلسىالمية حتىى   احلركوالقم  ضد األحزا  و تستخدم كل وسائل اإلكراهو

إشراك إسالميني معتىدلني   أن، بل اراة سلمية عرب االنتخاباتال تدرل فى مب

األحىزا  اإلسىالمية   ربة ل الرتاج  عنها فى األردن واليمن، وفى احلكم جت

أن شىعار االنتخىا    اإلسىالمية. بىل   ورة فى كث  مىن الىبالد العربيىة و   حمظ

ات املزورة. ا  احلاكمة عرب االنتخابالبقاء لألبد فى احلكم هو أسلو  األحزو

 ن لاالنتخابىات احلىرة سىتأتى باإلسىالميني    أحلاكم مصىر تصىريذ شىه  بى    و

 .لللحكم كما حدث فى اجلزائر

يىىتعني  )اَل ِإْكىىَراَه ِفىي الىىدعينِ ( :اإلسىالميون وفقىىا هلىذا الىىنهج القرآنىى   و     

صلوا للحكم سىعوا  ، فاذا وريلتزموا مببدأ الصندوق االنتخابى احل أنعليهىىم 

لىيس بوسىائل اهليمنىة    و ,اإلقنىاع و اإلصىالحات و لكسىىب الناس باإلجنازات

This file was downloaded from QuranicThought.com



 51 

، فىال مىان  مىن رىروج     كان ضمان حرية االنتخابات مكفوال، وإذا واالستبداد

 أن يسىعى إلقنىاع  أرفىإ فىى االنتخابىات, و    احلز  اإلسىالمى مىن احلكىم إذا   

 .الناس بربناجمه فى دورة قادمة

و الشكل املعاصر للشورى والبيعة، وهو التجسىيد  االنتخابى هىالصىندوق      

. ، وحتييد اإلكىراه العملى ملا نقوله: التخلية بني الناس وبني حرية االرتيار

مفروشىا   لو سلم الطواغيا بهذا احلل لكان الطريىإ أمىام الىدعوة اإلسىالمية    و

ذكرنىا   مىا ، بل السنة هى التىداف  ك بالورود, وهذا ليس من سنن اهلل فى رلقه

ة ألنهم ، السنة أن املستكربين والقوم الظاملني ال يقبلون هذه املباراة السلميآنفا

يطرحىوا إال هىذه املبىادرة    األنبياء مل يعلمون أنهم فيها راسرون. إن الرسل و

م  الطواغيا  الدرىولار وتصارع األفكىالسلمية: أى جمرد السماح باملناظرة و

وا دائمىا هىذا   لكىن الطواغيىا رفضىى   اس، ونى أفئىدة ال فى صىراع علىى عقىول و   

مقارعة احلجىة باحلجىة   يرهبون املناظرات مبجرد الكالم وإال ملاذا اخليار، و

األحىزا   و ملىاذا يغلقىون الصىحف اإلسىالمية    عرب أجهزة التلفاز أو املذياع، و

يٍّ َوَكَذِلَو َجَعْلَنا ِلُكلع َنِب( التى ال حتمل سالحا وال تشكل ميلشيات: اإلسالمية

 (.31الفرقان: ) )َعُدّوًا معَن اْلُمْجِرِمنَي

هذا اخليار )الوصول للسلطة عىرب االنتخابىات( جيىب أن     أنلذلو ذكرت      

املسىتبدين لىن تصىيبهم أرحييىة      تم فرضه بضغوط احلركة اجلماه ية، وأني

مفاجئة حتى يوافقوا على انتخابات حرة ستخرجهم فى أغلىب األحيىان مىن    

 .فاتن احلياة الدنيا باحلد األقصىي  تنعموا مبسدة احلكم ح

كىانوا فىى احلكىم     .. هىل يسىمذ اإلسىالميون إن   وهنا يطرح س ال تقليدى     

(و انيىة مىثال  أحزا  علم) اإلسالمالمى وأحىىىزا  معادية للحل اإلسىىبآراء و

هم فى املعارضة يفوزون باألغلبيىة  و هو س ال ال حمل له إذا كان اإلسالميونو
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، فمىا معنىى أن خيشىى اإلسىالميون     ى انتخابات حرة سياسية أو نقابيةفى أ

وون الركىون إىل  ، إال إذا كىانوا ينى  حىزا  عندما يصلون إىل السلطة من هىذه األ 

.. إن واحلكم بالعىدل  القم  بدال من اإلصالحأساليب اهليمنة والب وقراطية و

المى يلتىزم  النظىام اإلسى  الف فىى السياسىة، و  اخلالف فى الدين أشد من اخلى 

و بىل   يسمذ بأحزا  سياسية طتلفة معىه فلماذا ال ,بأهل الكتىىا  فى دولته

كل القوى الوطنية الشريفة تشارك م  احلز  اإلسالمى فى وض  الدسىتور   أن

تلىىف ط( وتأسيسىىية منتخبىىة بصىىورة حىىرة  يىىةاألساسىىى)من رىىالل مجع

 .القوانني

عبية املنتخبىة مىن الشىعب،    القوى الشى تفاصيل النظام السياسى تتوالها و     

سىالمى احلىاكم ال يفرضىان    ن النظام اإلسالمى أو احلز  اإلولكن بشكل عام فا

بالتاىل ليس من املفرتض الرأى والفكر بالقوة، وال مينعان االرتالف معهما، و

  أى أحىىزا  . إن السىىبب اجلىىوهرى ملنىىختلفىىةمنىى  األحىىزا  السياسىىية امل

مى  اجلهىات اخلارجيىة املعاديىة للنظىام       : التعاونمعارضة أو نشاط معارض

، فطاملىا أن  لتقىويض النظىام  اإلسالمى أو استخدام وسائل عنيفة غى  قانونيىة   

، فيجىب علىى القىىوى   السىلطة عىرب االنتخابىات    احلىز  اإلسىالمى وصىل إىل   

هىى أول  س اخليار السلمى. ولنا فى وثيقىة لالصىحيفةل و  األررى أن تلتزم نف

هىى دليىل حىى علىى أن النظىام      د أسىوة حسىنة، و  سالمى حلكم الىبال دستور إ

األمىة الواحىدة,    السياسى فى إطارى يقبل اخلالف التنظيمى الفكرى واإلسالم

هو ما سنفصله عندما نصىل إىل السى ة النبويىة الشىريفة بعىد االنتهىاء مىن        و

 .اهلل األحادي  النبوية باذنرآن الكريم والق

هىى آيىة    )اَل ِإْكىَراَه ِفىي الىدعينِ   ( :ا يةمن املهم هنا أن نش  إىل أن هذه و     

هىو األمىر   , و، أى بعىد إقامىة الدولىة اإلسىالمية    مدنية أى نزلا بعد اهلجرة

( فهو ليس مبىدأ املسىلمني   حرية االرتيارالذى يضاعف من أهمية هذا املبدأ )
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كم فرضوا الدين علىى  فاذا متكنوا من احل ,عندما يكونوا ضعفاء أو فى املعارضة

. فعقب غزوة بنى النض  التى هزم فيها املسلمون اليهىود الىذين   بالقوة الناس

سلم مىرتني, أراد املسىلمون الىذين هلىم     ا اغتيال الرسول صلى اهلل عليه وحاولو

، فنزلا هذه ا يىة لتمنى  ذلىو    همأبناء متهودون أن جيربوهم على البقاء مع

رارهم علىىىى يهىوديتهم   ولتأمر املسلمني بأن خي وا ه الء األبناء بيىن استمى

بذ دائما ىة توضذ مغزى احلكم الذى يمناسبة نزول ا ي. وأو دروهلم اإلسالم

جمردا فى كل احلىوادث املقبلىة بىل نىرى ا يىة الكرميىة ال       ومستقرا وعاما و

ة مىا يهمنىا ا ن أن ا يىى   ام. وتش  إىل كل هذه التفاصيل لتأكيد احلكىم العىىى  

 أنأن عنوان هىذه الدولىة جيىب    قوة وهلم دولة والكرمية نزلا واملسلمون فى 

ما ينطبإ على الدين ينطبإ على ما هو أدنى مىن  و )اَل ِإْكَراَه ِفي الدعيِن( :يكون

 .ادية واالجتماعيةىاالقتصية ووع الربامج السياسىتن

معىاقبتهم فهىى ال ختىرج كمىا     ور التى تقتضى تقييد املعارضني وأما األم      

 : ذكرنا عن احتمالني

( القيام بأعمال مادية لتقويض الدولة اإلسالمية باملخالفة لدستورها الىذى  1)

 ينر على املرجعية اإلسالمية.

أو التجسىىس  ( التعىىاون مىى  الىىدول املعاديىىة لتقىىويض الدولىىة اإلسىىالمية 2)

 .حلسا  األعداء

. القىوة  استخدما معهم القىوة املسىلحة   هذا ما حدث م  بنى النض  إذو     

لكن خلرق و ,حة مل تستخدم معهم الرتالف فى العقيدة أو فى السياسىىةاملسل

تىدب  مى امرات ماديىة لتقىويض دولىة      حيفةل وبنى النضى  ألحكىام لالصىىى   

حيى  مل يفىرض    ,اإلسالم التى قاما برضاء األغلبيىة السىاحقة ألهىل يثىر     

ني ملى منىى ، بل هىىم الىذين استقبلىىىوا ا  الح على أهل املدينةاإلسالم بقوة السىى
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 ندما هاجر الرسول عليه الصىالة والسىالم  عدينهم، و انضموا إىلورحبوا بهم و

ن أقام الدولة اإلسالمية بارتيار أهلها الذين آمنىوا برسىالته دو  درل املدينة و

 .أن تراق نقطة دماء واحدة

 :الكفر بالطاغوت
كىراه بىني   مام البشىر بىال إ  تعاىل أن اخليار مفتوح أبعد أن أوضذ اهلل سبحانه و

. إمىا ريىار اإلميىان    د لنا مآالت هذا االرتيار املص ىنه حيدالرشد والغى فا

إمىا ريىار إتبىاع الطىاغوت الىذى      , والذى خيرج امل منني من الظلمات إىل النور

الظلمات. والطاغوت صيغة من الطغيىان، تفيىد كىل مىا      خيرجهم من النور إىل

احلىدود التىى رمسهىا اهلل    يتجىاوز  يطغى على الوعى، وجيىور علىى احلىإ، و   

هلل، من الشريعة التىى يسنها ايكون له ضابط من العقيدة فى اهلل، وال للعباد, و

.منىه كل منهج غ  مستمد من اهللو
(21)

  

يتبى  مىن دون   و كل ما يعبد ورون هىىالطاغوت بارتصىار كما أمج  املفسو     

 .تصد عن سبيل اهلل ملستكربين التىهو يشمل من أهم ما يشمل سلطة ا, واهلل

ل ب ,فهذا غ  ممكن عمليا ,الكفر بالطاغوت ال يعنى جمرد االنعزال عنهو     

, وهذا هو جىوهر  آالمالبد من عصيانه، وحتمل مغبة ذلو من مشاق ومتاعب و

يشرع له مىن  حيكمه وينظمه ويقوده و ، فال ميكن جملتم  املسلمني أناجلهاد

اته ستفسىد الىدين علىى النىاس وتعرضىهم      سىلط  ، ألنكتىا  اهلل  ال حيتكم إىل

تتحىالف   -النىا  أحو فىى  -لطة الطاغوتيىة  ىس، فالرهىأوامللفتنة وعصيان اهلل و

(، 51املائدة:) )َوَمن َيَتَولَُّهم معنُكْم َفِانَُّه ِمْنُهْم( :املشركنيم  معسكر الكفار و

وتعطىل   وتشرع وفقا لتوجيهات العوملة، وتراج  املناهج الدراسية وفقىا هلىا،  

االقتصىاد للمىنهج   ختضى   الشورى، وحتل ما حرم اهلل، وحترم ما أحىل اهلل. و 

بالتاىل ال ميكىن  وى املادى. وختضى  جممىىل احلياة للمنهج الدنيىىىالربوى، و
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ظىل اخلضىوع هلىذه السىلطة     إقامة الدين علىى حنىو صىحيذ كمىا أمىر اهلل فىى       

 . الطاغوتية

 أن، أمىا االكتفىاء بىالقول    جىل املفسىرين  ى هو الذى يركز عليه هذا املعنو     

ن الشىىيطان رمىىز وحمىىرك كىىل مل يكىىن رطىىأ أل ان، وإنالطىىاغوت هىىو الشىىيط

، إال أن أفئىدة النىاس   ( حلز  اهللحز  الشيطانهو القطب ا رر )الشرور, و

للم منني مغفلىة   عادة ما تتجه إىل وسوسة الشيطان فى االحنرافات الشخصية

املسىتكربين الىذين   اإلنىس، أى كبىار اجملىرمني و   الشياطني الكبار، شىياطني  

، ذلىو أن وعىاظ السىالطني يوجهىون     تذهلم الشيطان وأستوىل علىى قلىوبهم  أس

شخصىية بعيىدا عىن رطايىا املسىتكربين،      أفئدة النىاس دائمىا إىل رطايىاهم ال   

هم املشكلة ال كبار اجملرمني, فى حتريف ظىاهر ملعنىى    أنهميقولون للناس و

ذلىو أن    )نَّ اللرَه اَل ُيَغيعُر َما ِبَقْوم  َحتَّى ُيَغيعُروْا َمىا ِبَأْنُفِسىِهم  ِإ(ا ية الكرمية: 

 .فس ال ينفصل عن الكفر بالطاغوت ومقاومة الظلمتقويم الن

الطاغوت هو كل طغيىان يطغىى علىى الىنفس أو      إنيقول الشيخ أبو زهرة و     

من زعماء يقودونهىا   ,إمينعها من إتباع احلالعقل أو اجلماعة فيتسلط عليها و

غوت لعل أظهىر معىانى الطىا   , وأو ملوك يسوقونها إىل الباطل سوقا ,إىل الضالل

الذين يفتنون النىاس عىن ديىن     الكرباء املتجربينأن يفسر بامللوك املتحكمني و

قد سوغ لنا استظهار ذلو ما جاء من احلإ، ويكرهونهم على اعتناق الباطل. و

ما سيإ بعد ذلو من قصىة ملىو متجىرب )حىوار     قا وفى الدين ساب نفى اإلكراه

ن ذلىو  يريد أن يتحكم فى عقائد الناس وأهوائهم، فا (م  امللو سيدنا إبراهيم

املتسىلط أو  يومش لنا أن نفهم من كلمة الطاغوت بأنه احلاكم املتجرب أو الكب  

هلل إال طغيىان  نىه ال حيجىب النفىوس عىن اإلميىان بىا      امللو القاهر بالباطىل. وأ 

، فمىن حتىرر مىن ربقىة الطاغىىىوت      م الكىرباء سيطرة أوهىا املتجربين عليها و

شف له احلقيقة العالية فيى من بهىا، ويىدركها، ويعتصىم بىاهلل سىبحانه       تتك
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مىن أصىىىىا  اخلىىىور    وس, ون با يىة إرشىىىاد ضىعفاء النفىى    وتعاىل. كذلو فا

الطغىاة فقىد   رفضوا سلطان  أنهم إن ,أماتا األوهام ثقتهم بأنفسهم, وعزائمهم

إىل معتصىم  ديد، و، ألنهىم آووا إىل ركىن شىى   م ض  إن آمنوالن يصيبهىأمنوا و

وك وغ هم ألن سلطانهم وهمىى، وسىلطان   ، فلن تض هم طالفة امللىنيىحص

، فمن آمن باهلل فقىد استمسىو   اهلل حقيقى، وقوتهم فانية، وقوة اهلل أزلية باقية

ينصىرهم ر  العىاملني ويهىىديهم    ءهىى ال ام هلىىا. وبىالعروة الىوثقى ال انفصىىى   

بنوره.
(22)

 

تأكيدا لكل هذه املعانى جند ا يات التالية مباشرة تضر  مثال عمليا عن و     

، جند ا ية التالية معانى جمردة املقصود بالطاغوت حتى ال تتجه األفئدة إىل

 .(مباشرة تتحدث عن حماورة سيدنا إبراهيم م  احلاكم السياسى )امللو

* * * * * 
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 مواجهة الطاغية ضرورة إميانية
    

يُ  ( َْ قَةاَه  دْعةَ اهد ُ اْلُمْلةَ   د ِد أَْن ِتَةا ُ  ا عادة يَ  بدةي  د ةمََّّ  دْعةَ اهد َِ َد   أَلَْ  تََ   دلَص الَّ

يُ  بَة يةُ  قَةاَه  دْعةَ اهد أُمد ََ يدة ي  ِْ ُ يُ  قَاَه أَنَةا أ يُمد ََ يد ي  ِْ َد  يُ َ يَةْْتدي َ عادَي الَّ  دنَّ  ا

ُ لَ يَْ ةةد   ََ ا َد  َكفَةَ   ةَ  الَّة بد بَعُ د َن اْلَمْي د قد بَْْ د عدَ ا مد ِْ د َن اْلَم َِّْمسد مد عدال

ينَ  َ  الظَّالدمد َْ   (.258البقرة: ) )اْل َ

املستكربين هم أبىرز وجىه    تعاىل يبني لنا أن احلكامإذن فان اهلل سبحانه و     

وجلان التىى حيىاربون بهىا املى منني،     الصى ا  السىلطة و للطاغوت، فهم أصىح 

تكون مركزيىة لىدى    ن قضية السلطة جيب أنويفتنونهم عن دينهم، ولذلو فا

 .شرع اهلل ، فالبد من إصالحها أو تغي ها إلقامةمعسكر امل منني

كان التشاور وتطبيإ الشريعة على احلىاكم وا كىومني همىا األصىل      فاذا     

صىور أن يتمىردوا علىى هىذين     كانا مسة الطغىاة فىى كىل الع    ملافى احلكم، و

ن الضوعهم للشىريعة مىن   ال يعرتفواألصلني، فينفردون بالرأى من ناحية, و

جعىل  آن الكريم كلما ذكرهم ووصمهم بالكفر, و، فقد لعنهم القرناحية أررى

أن يكىون هنىاك إلىه     فرعون منوذجا للطاغية الىذى يدفعىه طغيانىه إىل إنكىار    
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هىو طىاب  كىل حىاكم ينفىرد      التأله مبعنى تصور األلوهية فى الىنفس  غ ه، و

ى حييىىى يتصىور أنىه هىو الىذى يعىز ويىذل و       ، إذبالسلطة وال يتقيىد بقىانون  

 ال( :هىى أنىه  إ الصفة األساسية لأللوهيىة و ، وسىىرعان ما يطبىىىىىىامييىىو

(.23 األنبياء:) )ُيْسَأُل َعمَّا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن
(23)

  

يتوهم الطاغية أنه مبا ميلو من سلطان األجهزة األمنية يستطي  أن يقتل      

حيىبس مىن   ، ذ  من يشاء ويعفو عمىن يشىاء  ، يعىاء ويرتك من يشاءمن يشىى

  أن يصفى املعارضني تصفية جسدية، أو يقطى   ، يستطييشاء ويطلإ من يشاء

، فهىو  شخصيةلو اجملرم فى جرائمه الهو نفس الشعور الذى يتمأرزاقهم. و

أنىه هىو الىذى حيىدد القضىاء      ، ويتصىور  قرر أن يقتل فالنىا أو يسىرق عالنىا   ي

ور لكن احلاكم مباله من أجهزة جربوتيىة ملىو ميينىه يتملكىه شىع     والقدر. و

ك بعىض املعارضىني لىدواعى    تىر  ، حتىى وإن عميإ بأنه قىادر علىى كىل شىىء    

لو الىذى حىاوره   امل أنيركز املفسرون على أنها إرادته، ونه يتصور سياسية فا

ت فى كىل الكائنىات   املوألنه غا  عنه أن حقيقة احلياة و سيدنا إبراهيم أرطأ

رد قتل فالن أو عالن. وهذا صحيذ، ولكن حتىى  ليس جمىىهى من رلإ اهلل، و

د شىخر  ن احلاكم ال يضمن أن ينفذ قراره الذى اختذه ضالقرارات الفردية فا

ى قىد حىدث هىذا كىث ا فىى     , ور. فاحلاكم قىد ميىوت قبىل تنفيىذ القىرا     حمدد

، أو ينجىو مىن حماولىة      الشخر املطلو  قتله أو اعتقالهقد يهرالتاريخ، و

رأينىا كيىف   قبل تنفيذ أحكىام بالسىجن أو القتىل، و   قد تقوم ثورة تيال، واالغ

د شهر واحىد  وض  السادات ا الف فى السجن ثم رحل هو نفسه عن العامل بع

د أمثلىة الحتمىاالت ال حصىر هلىا.     جمىر هىذه  ، و1981من أحداث سبتمرب 

فيأرىذ احلىاكم    -لصاحل النظام لصاحله و -صحه األجهزة املعاونة أحيانا تنو

 .اهلل تكون هذه إرادةأو التصفية، و برأيها في جل السجن أو اإلعدام
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( اهلل تنفىىذ )ألن هىىذه إرادةاكم املسىىتبد يىىأمر بأشىىياء كىىث ة ولكىىن احلىىو     

هىذا مىا تشى  إليىه     . وصور أنه قادر على كل شىءويت فيصيبه جنون العظمة,

، أى أن اهلل )آَتىاُه اللرىُه اْلُمْلىوَ   ( :ا ية الكرمية فهى مل تصفه بامللو بىل بأنىه  

هذه نعمة كربى لو كان يفقه حلرص سبحانه وتعاىل قدر له أن يكون حاكما, و

 العدل وعدم االغرتار مبا لديه مىن سىلطان. بىل حتولىا السىلطات      على إقامة

 .مصاف ا هلة فظن أنه ارتف  إىل ,عليها إىل فتنة أدارت رأسهالتى يستحوذ 

عميىإ بىاهلل فانىه     ، فبىدون إميىان  حلاكم الطاغية قد تكون مفهومةحالة او     

وحىش كاسىر علىى عبىاد اهلل املى منني.      ينقلب إىل يغرت مبظاهر احلياة الدنيا و

، فيتصىورون  هذه الفكىرة  كومني الذين تتلبسهملكن الطامة الكربى فى ا و

حسن الفطن أن نه من احلصافة وولذلو فا ىءاحلاكم قادر بالفعل على كل ش أن

 .له أمرا ال يعصونيطيعوه وأن يتبعوه و

فى كل العصور حتى عصرنا الراهن, نالحظ أن هذه املعانى العامة سارية و     

يىىان مسعىىا فأنىىا إذا دعىىوت فىىى بالدنىىا إىل مقاومىىة الطغمىىا شىىاء اهلل،  إىلو

ه نى على مواجهىة السىلطان كلىى اجلىربوت، وأ     تنويعات شتى عن عدم املقدرة

أو يقتلنىا أو يسىجننا    ، أو يعاقبنىا كالىذبائذ  قادر على أن يرسلنا وراء الشمس

تعكس التخلى  ، إال أنهاكل هذه املخاطر ا نية حقيقية رغم أنمدى احلياة. و

وإن كان  -وعدنا بالنصر فى الدنيا الذى ، عن العروة الوثقى، عن اإلميان باهلل

يسىتحإ كىل هىذه     فى ا رىرة حيى  النعىيم املقىيم الىذى     و -عرب االبتالءات 

املىى منني . فقىىد يكىىون مصىى  اهلل التىىى ال يعلمهىىا إالالتضىىحيات املفرتضىىة، و

( وقد ال تتعىرض  محزة )شهادة( أو مسية وسجن وتعذيباجملاهدين كبالل )

رضا لآلالم فهى فى ميىزان  ، فاذا تعتو  لوهو مك، حسب ما هلذا وال لذاك

اضىعا  فاك اهلل منها فحسبو أنو أقدما على مقاومة طاغية واع احلسنات، وإن

َوَما َكاَن ِلَنْفس  َأْن َتُموَت ِإالَّ ِبىِاْذِن  (: فى احلسبان كل االحتماالت فى سبيل اهلل
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ْ ِتِه ِمْنَها َوَمن ُيِرْد َثَواَ  ا ِرَرِة ُنْ ِتىِه  اهلل ِكَتابًا مَُّ جَّاًل َوَمن ُيِرْد َثَواَ  الدُّْنَيا ُن

 (.145آل عمران: ) )ِمْنَها َوَسَنْجِزو الشَّاِكِريَن

مىورد   إن اخلوف من الطاغية إىل حد التخلى عن أوامر اهلل لىن يوردنىا إال       

هذا هو االبتالء واالرتبار األساسىى لنىا فىى     ، فنحن ننسى أنالبوار واهلالك

شىقى   بدون هذا االمتحان ما كان هناك مغزى حلسىا  ا رىرة فامىا   ، والدنيا

 .وإما سعيد

ه أو مبادئه, كذلو نتعلم من هذا احلوار أن صاحب الدعوة ال خيفى عقيدتى     

ضىالهلا معتمىدا علىى اهلل    يفنىد  واجه أعلى السلطات بكىل احلقيقىة، و  أنه يىو

إن مل تكن موازين القىوى  وخياف فى اهلل لومة الئم، حتى ، ال سبحانه وتعاىل

. تمى بتنظيم كىب  أو قبيلىة كىب ة   املادية فى صاحله، حتى وإن كان غ  حم

ن نقول احلإ فى مواجهة السلطان, وفى عقر داره, وأن ا ية الكرمية تعلمنا أ

هيم لنجد فيها كث ا من سنعود مرارا إىل قصة سيدنا إبرانرتك العواقب هلل، و

، إال أن ا يىة  بىة رغىم أن املواجهىة واج  م  الطغاة. و نواميس وقواعد التعامل

فحتىى إذا   ,تعلمنا أن هناك صنفا من احلكام ال فائدة من مواصلة احلوار معهم

ال يبحى    ألنهلكنه لن ي من فانه سيحتار ويبها و متكن الداعية من إفحامه

فى ضىاللته معجىب بسىلطانه الىدنيوى، مصىر علىى        عن اهلداية بل هو سادر

 .)َفُبِهَا الَِّذو َكَفَر( ،الكفر

* * * * * 
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 األمر باملعروف والنهى عن املنكر
 عصب النظام السياسى اإلسالمى

     

َن َاةةند ( َْ يَْنَ ةة ََ يَةةُْْمُ ََن عدةةاْلَمْثُ َفد  ََ ةةًٌ يَةةْةُاََن  دلَةةص اْلَخْيةة د  ةةنُكْ  أُمَّ ْلةةتَُكن ماد ََ

 ُِ لَ ئدَ  هُُ  اْلُمْفلد َْ ُ أ ََ   (.104 :آل عمران) )َنَ اْلُمنَك د 

َن َاةةند اْلُمنَكةة د ( َْ تَْنَ ةة ََ لنَّةةاسد تَةةُْْمُ ََن عدةةاْلَمْثُ َفد  َ ةةْ  لد ًس أُْخ د ةة ُكنةةتُْ  َخْيةةَ  أُمَّ

د  نََُن عداّللا تُْؤمد  (.110: آل عمران) )ََ

 اجلهىاد صىناعة األمىة:   ل :كتبا دراسة مطولة على ضوء هىاتني ا يىتني       

ميكىن أن نزيىد    فهىل  ,لوف والنهىى عىن املنكىر   األمر باملعرحب  فى فريضة 

، فقىد  سالمى. نعم ولكن من زاوية كشف طبيعة النظام السياسى اإلعليها ا ن

، ضىة املعارضىة السياسىية فىى اإلسىىالم    كىان حبثىى السىابإ ينصىب علىىى فري    

ن ذلىو  أ، واالسىتكبار واملسىتكربين   ووجو  وحتمية مواجهة الظلم والظاملني,

 .هرهادية فحسب بل هو فى جوليس جزءا متمما للعق

، فهىى اكتشىاف مالمىذ    التى نركز عليهىا فىى هىذه الدراسىة     أما الزاوية     

، التىى اعتربهىا   مى من رالل هذه الفريضة اجلوهريىة النظام السياسى اإلسال
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متنا هى رى  أمىة أررجىا    اهلل سبحانه وتعاىل دليل وقرينة وشرط أن تكون أ

دنا . ويفقى اخل يىة  لفريضىة يفقىدنا صىفة   ، حبي  أن التخلى عن هذه اللناس

 . بالتاىل عبوديتنا هلل عز وجل

ل يصىل بنىا   لى لاألمر باملعروف والنهى عن املنكر تدبر املعانى العميقة إن     

نىه نظىام اجتمىاعى    أ، وبى الذى حيكم جسد اجملتم  املسىلم إىل اجلهاز العص

لالنتبىاه أن آيىة   ، ومىن امللفىا   ى جوهره وحموره يقوم نظام الشورىشامل عل

وكأننىا أمىام عمليىة تركيبيىة      ,الشورى سرتد بعد قليل فىى سىورة آل عمىران   

 : سالمىمتصاعدة هليكل النظام اإل

 .العدل أساس احلكم - 1

السىىالمة  -الكفىىاءة  -العلم ):شىىروط ومواصىىفات احلىىاكم بعىىد العىىدل   - 2

 .(اجلسدية والصحية

 . ال إكراه فى الدين - 3

 . سنة التداف  - 4

 . النهىاألمر و - 5

 . لشورىا - 6

ويتفإ العلماء واملفسىرون والفقهىاء بىال رىالف حىول املعىانى األساسىية             

 : األمر باملعروف والنهى عن املنكر، وميكن أن جنملها فى التاىللفريضة 

 :هى أوسع من دائرة احلالل واحلرام: أن دائرة األمر والنأوال
ملنكىر احلىرام، واحلىالل    ، واملعروف احلىالل الطبيعى أن يشمل ا فاذا كان من

قد . إال أن املنكر ما أمور متشابهات حيسمها العلماء، وبينهبني واحلرام بني

ومكىان حمىددين تكىون    ، ولكنها فىى زمىان   يشمل أمورا مباحة فى حد ذاتها

إال أن ، و أن تعمى  الصىحراء حىالل ومطلىو     . مىثال ال شىى  ضارة بىاجملتم  
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نه إهدار أ( ميكن أن تثبا حمدد )كمشروع توشكى مثالدراسة جدوى ملشروع 

، جل صناعة جمد شخصى زائف للحاكمللمال العام دون جدوى اقتصادية من أ

 .ملشروع والنهى عنه أمر واجب شرعاومن هنا يكون انتقاد ا

لسياسىىية ن دائىىرة املعىىروف واملنكىىر متتىىد لتشىىمل كىىل احليىىاة ا  إذن فىىا     

ومىىن بينهىىا أمىىور قاطعىىة متىىس دائىىرة احلىىالل  ،واالجتماعيىىة واالقتصىىادية

ج ، وهناك أمور حتتمل وجهات النظر وحتتىا ى اجتهادواحلرام وال حتتاج أل

، ولكننىا  للعلماء واملتخصصني كى حيسموها، وهى األمىور املتعلقىة باملصىلحة   

شو أن كث ا من هىذه األمىور    ، والا فى النهاية تنضبط بقواعد الشرعسنجده

 .دي  عن نظام الشورىد احلس د تفصيلها عن

، للاملنكىر و املعىروفل صطلحني لوهناك إعجاز بالغى فى حتديد هذين امل     

، الىذى جيهلونىه   واملنكر هو الشىىء  ,الذى يعرفه الناس ىءفاملعروف هو الش

ما نقول ببساطة فىى حىديثنا اليىومى: هىذا شىخر معىروف وهىذا شىخر         ك

ن تدلىه علىى اخلى  وتعزفىه عىن      سا. وهذا املعنى يش  إىل أن فطرة اإلننكرة

، وال ار األعمىال الشىريرة التىى يرتكبهىا    ، ولذلو جبل اإلنسان على إنكالشر

، بل هو ينكرها أمام النىاس  اقل ومتزن جياهر بأعماله الشريرةيوجد إنسان ع

 . ليس فقط عندما يق  فى يد العدالةو

ابإ مى  مىا   وتتطى  ,إذن دائرة األمىر والنهىى تشىمل شىتى أمىور اجملتمى            

: , ولكن بالتسلذ باملنهج الربانى، وعموده الفقرىنسىميه ا ن العمل السياسى

ولكنه يشمل أيضا األمور والقضايا واملشكالت املستجدة التىى   ,احلالل واحلرام

حتتمل وجهات نظر لكن البد أن حتسم باستبيان األمر الشىرعى مىن العلمىاء    

لة لشىىورى علىىى تصىىنيف املسىىأ واملتخصصىىني واسىىتقرار اجملتمىى  بوسىىائل ا 

ليسا حمرمة  ، ألنها كما ذكرنا قد تكون أمورااملستجدة بني املعروف واملنكر
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ُكنىُتْم َرْيىَر ُأمَّىةل ُأْرِرَجىْا ِللنَّىاِس      (. لذا نىرى ا يىة الكرميىة:    فى حد ذاتها

، حليىاة منىاحى ا  جاءت لتشمل كافىة  )َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر

د مىىن النقىىاط التىىى متىىس العبىىادات  وليسىىا كمىىا ارتزهلىىا الىىبعض فىىى عىىد 

إيقىاف  كىاخلمور واللىهو احلىرام وارتىداء احلجىا  و     فحسىب ) األرالقيات و

 .(اقبة املفطر علنا فى شهر رمضان، ومعالعمل أثناء مواعيد الصالة

ولـيس لـى كـم مسـلم ومسـلمة : إن األمر باملعروف والنهى عن املنكر واجـب عثانيا
 :جمرد حق

وق فىى املفهىوم الىدميقراطى    وهذا ما يرف  مستواه إىل أعلى مىن مسىتوى احلقى   

، أمىا الواجىب فيىتعني    ميكنو أن تسىتخدمه أو ال تسىتخدمه   ، فاحلإالغربى

ة لاألمىر  ن ممارسى ذ اعتقىادك الىدينى، وبالتىاىل فىا    عليو القيىام بىه كىى يصى    

ويعتربهىا مىن جىوهر      سبحانه وتعاىل الذى حيىض عليهىا،  ل قربى هللوالنهى

َواْلُمْ ِمُنوَن َواْلُمْ ِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعىض   (: ، واعتبار أن هذا واجبعبادته

يرفى  مىن مسىتوى     )َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكىِر َوُيِقيُمىوَن الصَّىاَلةَ   

، وال جيعلىىه فيىىه، ألنىىه ال حيتمىىل التقصىى    صىىالحى للمجتمىى  األداء اإل

، فيصىبذ  د لألمىراض االجتماعيىة  ، فتىزداد عناصىىىر مقاومىة اجلسىى    ارتيارا

ل هىىو كىىرات الىىدم البيضىىاء التىىى تطىىرد اخلبىى  مىىن اجلسىىم  لاألمىىر والنهىىى

نىدما يعمىل فىى أقصىى درجىات      ، تصبذ جهىاز املناعىة الطبيعىى ع   رهوحتاص

 .فاعليته

اج مبواجهىة االعوجى   ، أنا غ  مطالبفى التجربة الدميقراطية الغربية     

سو فى عىدم االلتفىات   ، فأنا حر طاملا تتصور أن االعوجاج ال ميفى اجملتم 

. مىىثال عنىىدما تنشىىر الصىىحف األمريكيىىة عىىن فسىىاد تشىىينى إليىىه وإصىىالحه

تغالل عالقتهمىىا بشىىركة هىىاليبورتون( وفسىىاد بىىوب نفسىىه  اسىىلد )يورامسىىف

، يكىن  ن شىيئا مل ، فمن السهل أن تطوى هىىذه الصىفحة وكىأ  (رونفضيحة إن)
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، وال طالىب مبتابعىة القضىية إىل النهايىة    بأنىه م  ىوال يشعر أى مواطن أمريك

 . لدينى أو السياسى ما حيض على ذلويوجد فى املعتقد ا

، حوار ذا مغزى بينى وبىني مرافقتىى   أثناء زيارتى للواليات املتحدة دار     

نىه  أ، ونسىذه اجلفقد الحظا استيائى الشديد من السائإ الذى ال خيفى شذو

هلا أ. وأرذت أسى لنا حتى ال يفوته موعده م  صديقهيريد أن ينتهى من توصي

و قالا نعم ميكن راصة جنسيا أن يكون عضوا فى الكوجنرس هل ميكن للشاذ

 .كوفى مناطإ متركزهم مثل هنا فى سان فرانسيس

س ي: لى راء والرئيس أن يكونوا من الشىواذ، قالىا  وسألتها هل ميكن للوز     

مهتم ومنزعج مىن األمىر هلىذا احلىد.      : ملاذا أنابعد. ولكنها عادت لتسألنى

أن الشىذوذ اجلنسىى أمىر طيىب وطبيعىىو      ما رأيو أنا هل ترين  :فقلا هلا

، ولكن ال أهتم بهذا األمر فسألتها ما هو شعورك إذا كان شقيقو مثال قالا ال

إن كىان شىاذا أم   منى وال يه األمر ال يعنينى فى شىء إن: ، قالاجنسيا شاذا

 . ال

حمايىدة   ، إال أنهىا ال تقر الشذوذ اجلنسى فى حىد ذاتىه  فهكذا رغم أنها      

إىل جمىرد   -وعرف كث ين فى الغر   -رفها ع، الذى حتول فى إزاء املنكر

. أمىا فىى   يسىتأهل حتىى تغىي  املنكىر بالقلىب      ، الشخصىية ارتيار وحرية 

تىه سىواء ارتكبىه القريىب أو     مقاومر وي  املنكى عقيدتنا فاننىا مأمىىورون بتغى   

. فىأى اجملتمعىات   البعيد، الصغ  أو الكب ، الذى نعرفه أو الذى ال نعرفىه 

 . صالحا ورقيا وحصانة وأرالقية أكثر

عمـوم االلتـزام بـاألمر بـاملعروف ، وهـو ينقلنا إىل النقطة األكثـر جوهريـة: وهذا ثالثا
 :م املواطننيالنهى عن املنكر لكو

. فنحن أمة ليسعى نه يشمل األمة بأسرهاأأى  )ُكنُتْم َرْيَر ُأمَّةل( : الحظ تعب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 66 

كلكىم راع وكلكىم مسىئول عىن     ) :ل حيكمنا احلىدي  الشىريف  بذمتهم أدناهم

. يفتخىر النمىوذج   (الدين النصيحة. و)رعيته..( بدءا من احلاكم حتى اخلادم

نىدعى أن   ، وحنىن الفىرد والفرديىة   نأالفكرى الغربى بأنه يعلى أكثر مىن شى  

بصىورة ختىدم الفىرد    ولكىن   ,النموذج اإلسىالمى يعلىى أكثىر مىن شىأن الفىرد      

يس ولى ن التقىويم واجىب )  ، فكمىا رأينىا فىا   تعلى مىن شىأنهما  واجلماعة معا و

، كل فرد لديه حصانة وهو يقوم بذلون أ، و( لكل فرد فى اجملتم جمرد حإ

وت بعينىه،  هنى حصانة مباشرة من اهلل ورسوله، وال توجد فرقة بعينهىا أو ك 

، كما أن املقامات رغم أنهىا حمفوظىة إال أنهىا ال تعيىإ أى     خيتر بهذا األمر

كان األرى  حاكمىا أو   ن إ، حتى وى فردفرد من ممارسة الدعوة والنقد جتاه أ

. وعلى رالف وصف أحد مفكرى الغىر  بىأن اجملتمى  الرأمسىاىل     كب  املقام

سىالمى هىو إصىالح    مى  اإل ن اجملتحر  اجلمي  ضد اجلميى ، فىا   الغربى هو

صر كما جاء فى سورة الع )َوَتَواَصْوا ِباْلَحإع َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر(اجلمي  للجمي : 

( : )لىو تىدبر النىاس سىورة العصىر لكفىتهم      التى قال عنهىا اإلمىام الشىافعى   

. وهو نفس املعنىى الىذى ورد فىى نقىد     ى أوصى بعضهم بعضاوتواصوا باحلإ أ

ى أ )وْا اَل َيَتَناَهْوَن َعن مُّنَكر  َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َكىاُنوْا َيْفَعُلىونَ  َكاُن( :بنى إسرائيل

 .مل ينه بعضهم بعضا

أقىر  إىل   -مىن هىذه الزاويىة     -وال شو أن النموذج الدميقراطى الغربى      

ولكنه ال يرقى إىل املسىتوى اإلسىالمى الىذى     ,اإلسالم من النموذج االستبدادى

ل راطيةالدميق، إذا كان الفهم الشائ  لى لن جاز التعب إراطيةل لدميق هو أكثر

للمسىىاهمة فىىى إدارة اجملتمىى ، واملشىىاركة  ، هىىو احلريىىات األكىىرب للنىىاس 

ى ل أنىاجملتمى  املىد  سالمى يكرس مىا يسىمونه ا ن ل  . فالنموذج اإلالسياسية

وأنهىا واجبىة   ، ة، يكرس مسئولية اجلمي  فىى املشىاركة السياسىىي   لاألهلىل
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نى ميكىن اسىتخدامه   ، وليسىا جمىرد حىإ قىانو    كأمر مقدس من اهلل عز وجل

 .بصورة ارتيارية

مبعنىى اجملتمى  األهلىى(    يخ حضارتنا اإلسالمية أن األمىة ) ويكشف تار     

كانا تتوىل إدارة امل سسات الدينية والتعليمية والصحية واخلدمية بصورة ال 

فىى زمىن الىردة    ا هو احلىال ا ن  وأن الدولة مل حتتكر هذه املهام كم ,مركزية

األمر ن كل الناس يشاركون فى اإلصالح ). وعندما نقول أعن أصولنا احلضارية

. وأشار عديىد مىن   ( فاننا نعنى ذلو بصورة حرفية: كل مسلم ومسلمةهىوالن

ى ، لىيس على  مطالب أيضا مبمارسة األمر والنهىالفقهاء إىل أن مرتكب املنكر 

ر لىيس فىى حالىة دائمىة مىن      بىار أن مرتكىب املنكى   ، ولكىن باعت سبيل النفاق

، وباعتبىار أنىه يشىج     ى طتلف اجملاالت وفى كل األوقىات ، وفاالحنراف

، كمىا قىد   حني يدعو قرناءه للكىف عىن املنكىر    نفسىىه علىى اإلقالع عن املنكر

اخلطىاءين   كىل ابىن آدم رطىاء ورى     ارتكب منكرا مرة ثم اقلى  عنىه )   يكون

 .(التوابون

ال  ىءلىو أن كىل امىر   ل :هذا يقول عمر بن عبد العزيز رضى اهلل عنىه  وفى     

، ملا كان هنىاك أمىر   هى عن املنكر حتى يلزم بذلو نفسهيأمر باملعروف وال ين

 . لساعون هلل بالنصيحةلواعظون والباملعروف وال نهى عن املنكر ولقل ا

كل مكان، إلدارة ذرع فى ، هلا أبه باملاكينة اهلائلةل أشالنهىاألمر ون لإ     

، إذ اره يشارك فيها كل النىاس، وهىى مهمىة مقدسىة    تصحيذ مسىاجملتم  و

الىدنيا إرضىاء    ، فهى تستهدف إصالحقضية دين قبل أن تكون قضية دنيا هى

، وهى أيضا طريإ ألن تصبذ احلياة أكثىر ترامحىا وتكىافال    هلل سبحانه وتعاىل

 .سانيةوإن

رى علىى طتلىف ا ىاور    وأفقىى ودائى  وهذه املاكينة تعمل بشكل رأسى      
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رؤسىىاء ، بىىني الى بىىني احلكىىام وا كىىومني ، بشىىكل رأسىىىى أواملسىىتويات

، وبشكل أفقى أى بني النىاس بعضىهم بعضىا مىن     واملرؤوسني وبصورة متبادلة

ى ، وبشىكل دائىرى أى بىني أ   تماعية وسياسية واحدة أو متقاربةمستويات اج

 -ركىا  حافلىة أو طىائرة     -دقاء جمموعىة  أصى   -أسرة جمموعة من الناس )

الثغرات فىى اجملتمى  وقىد ل     ( جند مجي خل.. إى مكان عام أو راصرواد أ

رى بصىورة هادئىة علىى مىدار السىاعة،      ، فى عملية إصالح أو تقويم جتسدها

ف هلىذه احلالىة:   . ولعل احلدي  الشىريف هىو أفضىل وصى    كالشهيإ والزف 

( مىة املسىلمني وعىامتهم   ولرسىوله وألئ و قىال هلل  : ملىن , قىالوا الدين النصىيحة )

ل تعنىى إتبىاع تعاليمهمىا    ى لهلل ولرسىوله ن الشىإ األول أ وبطبيعة احلىال فىا  

جاهدوا الناس فى اهلل تبىارك وتعىاىل القريىب والبعيىد وال     ) :وكذلو احلدي 

ال ) :. واحلىدي  (وا حدود هلل فى احلضر والسفرتبالوا فى اهلل لومة الئم وأقيم

ه أن يرى أمرا عليه فيه مقىاال ثىم ال يقولىه فيقىول اهلل مىا      حيقرن أحدكم نفس

. (يا النىاس فيقىول وأنىا أحىإ أن خيشىى     منعو أن تقول فيه فيقول ر  رش

جة الصالة والصيام والصدقة قالوا: بلى, ال أرربكم بأفضل من درأ) :واحلدي 

 .(لبني وفساد ذات البني هى احلالقة: إصالح ذات اقال

عروف والنهى عن املنكر أشبه بىأجهزة اجلسىم التىى تىنظم     إذن األمر بامل     

ل ال يعمىل  ن لاألمر والنهى، ولكىىموم منه وتفرزهاعمله وصحته وتنقى السىى

، ولكن بالوعى واملعرفىة واإلدراك كىل فىى حىدود     كهذه األجهزة بصورة آلية

ل أشىبه  ىاألمىر والنهى  ، ألصىبذ ل أدرك الناس مسئولياتهم أمام اهلل، فاذا هعلم

بىدون طقىوس    ,وكأنها تعمىل بصىورة آليىة تلقائيىة     هذه األجهزة التى تعملب

 .د لفئة راصة تتوىل ذلو دون غ هاراصة أو استعداد راص أو حتدي

ة األمىر  ، كممارسى لة اخلشىية مىن سىوء أداء هىذا الواجىب     أوتثار هنا مس     
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 نإ، وكىل هىذه املخىاوف و   والنهى بفظاظة، أو بدون علم، أو باستعالء وغرور

كىان  ولكىن ال حمىل هلىا إذا     ,كانا حقيقيىة وجيىب التوصىية باحلىذر منهىا     

ى مسىلم. فسىوء األداء   ( مىن أ املقصود هو نزع هذا الواجب )ليس جمرد احلىإ 

، يضىة بشىكل حتكمىى   ، وال ي دى إىل حظىر أو تقييىد هىذه الفر   ميكن تقوميه

س ، والذى يتحدث بغ  علم يىزور النىا  اإلنسان الفظ ينفض الناس من حولهف

  يىنظم  ن اجملتمعلما.. وهكذا فا عنه فورا أو بعد حني ويتجهون ملن هو أكثر

 .نفسه بنفسه فى هذا اجملال

ن اإلسالمى األكثر ورعا واألكثر ا، ففى جمال السياسة والدعوة العامة أما     

، وحنن فى هىذا  تأث ا علما هو الذى تكون كلمته مسموعة أكثر، وآراؤه أكثر

. فىأبو حنيفىة مبجىرد أن اسىتقل     ة مىن االنتخىا  الطبيعىى   ل أمام حالى اجملا

ألن أبى حنيفة  ,بدائرة راصة باملسجد حتى التف الناس حوله وتركوا أستاذه

 ,واإلمام الشافعى ألتف حوله فى بغداد ستة أفراد فى البدايىة  ,لديه علم أغزر

ال ومل تعد هناك إ ,ولكن م  دروله املسجد الكب  تالشا قرابة مخسني حلقة

 .اإلمام الشافعىحلقة واحدة حول 

، فالناس تتجه فىى كىل   ملعاصرة نشهد مناذج قريبة من ذلووفى حياتنا ا     

، وتىنفض عىن اخلطبىاء    علما حى وقرية إىل املسجد الذى فيه اخلطيب األغزر

ن النىاس تلتىف   ا، وفى إطار األحزا  السياسىية اإلسىالمية فى   لى البضاعةقلي

، راصة فى األحوال إرالصا وعلما والتزاما باإلسالم كرب حول األكثرأبصورة 

، وميكىن  ذه األحىزا  واجلماعىات غى  مقموعىة    التى تكون فيهىا أنشىطة هى   

 .رف عليها بسهولة واملفاضلة بينهاللجمهور التع

 :ئمة: املسئولية اخلاصة لألرابعا
ريضىة عامىة شىائعة لكىل أبنىاء      إذا كان األمر باملعروف والنهى عىن املنكىر ف  
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األمىر   ، فمن با  أوىل أن تكون مهمة اخلاصة من العلمىاء واألئمىة وأوىل  مةاأل

أى  )َوْلَتُكن معنُكْم ُأمٌَّة( :. وهذا ما تش  إليه ا يىة األوىلمن أهل العقد واحلل

َفَلْواَل َنَفَر ِمن ُكىلع ِفْرَقىةل معىْنُهْم َطآِئَفىٌة     ( :. وكما جاء فى ا ية الكرميةاعةمج

  )ُهوْا ِفي الدعيِنلمَيَتَفقَّ

ئمىة  كىرب لال أ، واملسئولية أمام النىاس واجملتمى    واملسئولية أمام اهلل أعظم     

، اجملتمى  ، وحبكم مسئوليتهم وتأث هم فىى  والقادة بقدر علمهم ومعرفتهم

. فاذا مل يكونوا أمناء حتإ عليهم أوصىاف  القدوة للناسوباعتبار أنهم النخبة 

ن فسىدتا  إفان من أمتى: إن صلحتا صىلحا األمىة و  صن، )بنى إسرائيل أحبار

 .(والعلماء فسدت األمة: األمراء

فهناك أمور ال يصذ األمر والنهى فيها بدون علم وتفقه راص فىى أمىىور        

، كىذلو جيىب علىى العلمىاء     حتتاج الجتهاد راص فردى أو مجاعى، ودينال

( ن بالضىرورة ن الديىى املعلوم مى علمهم فى ىل احلقائإ والثوابا ) عدم استخدام

ا ، وجيىب علىيهم أال يستشىكلوا وُيجهلىو    احلاكم، أو لدنيا يصىيبونها  إلرضاء

ريكىا  مى  أم ة الكىويز ) . كىالقول بىأن اتفاقيى   األمور الثابتة على عامىة النىاس  

 . بالسماح باخلمور لتشجي  السياحة ، أو القول( حاللوإسرائيل ا اربتني

، مىن أهىل قىادة    ان أهل العقد واحلىل ، فن اإلسالم ال يعرف الكهنوتوأل     

، واملفكرين اإلسالميني واملتخصصني من األتقياء امل منني عات واألحزا اجلما

دى بالرأى ، عليهم واجب التصىية واالجتماعيةفى شتى مناحى العلوم الطبيع

ل دم ترك األمور فىى يىد جمموعىة مىن لالعلمىاء     ، وعواملشورة، واألمر والنهى

ترفى   ، وتىابعني للسىلطان ويعينىون مىن قبلىه      بذ العلمىاء راصة بعىد أن أصى  

 .درجاتهم وختفض وفقا ألوامره، م  جهله بأصول الشرع والشريعة

ا الكلية التىى  ن مهمة األمر باملعروف والنهى عن املنكر فى القضايالذلو ف     

والسياسىىات  -السياسىىات االقتصىىادية  -التشىىريعات متىىس اجملتمىى  ككىىل )
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الصحف  -األحزا   -الربملان ): ( تتوزع على كل ه الءرجيةواخلا الدارلية

واجلمعيىات العلميىة فىى شىتى      -واجلماعىات السياسىية    -وسائل اإلعالم  -

القىول  ن عى وزير لردم أجزاء من نهر النيل، فامثال عنىىدما يس (التخصصات

 سىلبا  زء من النهر ي ثرى، الذين يقولون إن ردم جفى ذلو يكون لعلماء البيئة

ة مبىا يضىر   ، وي ثر سلبا على مساراته الطبيعيى على جممل حياة الكائنات به

. إن النظم االستبدادية التى تضر  امل سسىات الشىعبية   بالبيئة العامة للوادى

لاألمىر   أو ال حترتم آراءها تضر  واحدة من ابىرز آليىات   ,واألهلية والعلمية

 .إصالح اجملتم  ، أى آلياتلوالنهى

العلم الشرعى فى حد ذاته ليس حكرا على طائفىة حمىددة مىن    ن كذلو فا     

ن املفكرين اإلسالميني الىذين تفقهىوا فىى الىدين بصىىورة عصىامية       , فاالعلماء

ى زمن ازدهار املطبعة واملطبوعات، بامكانهم أن يفتوا فى الدين، فىى  راصة ف

 ، راصة بعد أن أصبحا م سسىات إعىداد العلمىاء حتىا قبضىة     حدود علمهم

ن جوهريىة )األمىر بىاملعروف    م غى  امللتىزمني بشىرع اهلل. وبالتىاىل فىا     احلكىا 

سالمى، ملتزمىا حبريىة   ( حتتم أن يكون النظام السياسى اإلوالنهى عن املنكر

الشىعبى  ، وملتزمىا برعايىة وازدهىار شىتى م سسىات العمىل       الرأى والتعب 

بى وال دور رقىا ، وعلىى رأسىها الربملىان الىذى لىه      واألهلي والنقابى والعلمىى 

، اعات واهليئات الشعبية كالنقابات، ثم األحزا  واجلميقتصر على التشري 

، وأيضىا  (خل.. إا ثىار  -علماء الطبيعىة   -مجعيات املهندسىني واجلمعيات )

ن تكون كل . وأالتى جتم  بني اإلدارة والرقابة هيئات احلكم ا لى الشعبى

كيىد علىى إعىادة االسىتقالل     , ومىن نافلىة القىول التأ   هذه اهليئات باالنتخىا  

، م سسات الدينيىة كىاألزهر واإلفتىاء، حبيى  ينتخىب العلمىاء شىيورهم       لل

ة، ألن األوقىاف فىى األصىل م سسىات     وحتىىرير األوقاف مىن سىيطرة الدولىى   
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 .شعبية

( هىو  ما يسىميه الفقىه السياسىى الغربىى )تىوازن السىلطات      ن بارتصار فا     

( علىى  حلىاكم )أو السىلطة التنفيذيىة   ن هيمنىة ا أاررتاع إسالمى فىى األصىل و  

، سىالمى مقدرات الىبالد والعبىاد هىى بالتحديىد ضىد أبسىط قواعىد النظىام اإل        

 .رمتني فى اإلسالم باتفاق العلماءواحتكار السلطة أو ادعاء العصمة حم

ن املصلحة والسنن االجتماعية تقتضى أن تكون هنىاك مجاعىات   وبالتاىل فا     

ل ف والنهى عىن املنكىر  لألمر باملعروحتى ميكن ل ,قوية ومستقلة عن السلطات

 .ماناتأن تكون هذه الفريضة مشمولة بالضأن يزدهر و

، ألن لىن يى دى إىل فوضىى كمىا خيشىى الىبعض      وإطىالق هىىذه احلريىات        

تىأتى لتنتهىى إىل قىرارات باإلمجىاع أو      -كما سنفصىل فيمىا بعىد     -الشورى 

ن القرارات ملزمة للجميى . وبالتىاىل فىا    , فتصبذاألغلبية أو التوافإ والرتاضى

 ,ل ي دى إىل تفج  طاقات األمة فى إبىداء الىرأى والفكىر   إطالق لاألمر والنهى

، التىى  فيذ بعد اكتسا  القناعة الدارليىة ثم توحيد هذه الطاقة فى اجتاه التن

، ضمانات اإلرالص واالندفاع الواثإ، وليس عن طريىإ اإلكىراه  تعطى للتنفيذ 

 .ى سياسة أو قرارريإ وعنوان الفشل فى تطبيإ أالذى هو ط

 :مع احلكام هو األهم : ممارسة األمر والنهىخامسا
، وبعض العاملني فى احلقل اإلسىالمى األمىر بىاملعروف    يقصر فقهاء السلطان

ه ، بينمىا أهىم مىا فىى هىذ     نكر على األفراد وفىى أمىور شخصىية   والنهى عن امل

ن احلكام هم الذين يصلحون أو يفسىدون  ، ألالفريضة هو ممارستها م  احلكام

دائىرة   اجملتم  ككل، ذلو أن احنراف املواطن الفرد يعود بالوبال عليه وعلى

م يى دى إىل احنىراف   ، فى حني أن احنراف احلاكحمدودة من املتعاملني معه

 .ات وهيمنة عامة على شئون اجملتم ، مبا ميلكه من سلطاجملتم  بأسره
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صى الناس بعضىهم بىبعض أمىر أساسىى حلمايىة قاعىدة       وقد ذكرنا أن توا     

ل تواصىى ال، ولكن اخلالف حول إسىقاط هىذا ل  جملتم ، وال رالف حول ذلوا

، رشية العواقىب  السطوة والصولة والصوجلان م  احلكام واملتنفذين وأصحا 

ِر َواْصِبْر َعَلى َمىا  َة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكَيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّال( :الوريمة

. من األمر والنهى , أى ما أصابو(17 لقمان:) )ُموِرَذِلَو ِمْن َعْزِم اأُل َأَصاَبَو ِإنَّ

وقد توجه األنبياء والرسل أول ما توجهوا إىل احلكام وأولياء األمر إلصالحهم 

د واسىتكرب  ، فمنهم من استجا  وأصلذ ومنهم مىن عانى  فى دين اهلل وإدراهلم

ل عن جماهدة احلكام طوال ، ولكن فى كل األحىوال مل يتخل الرسألكثروهو ا

 .صالح احلكم، وحتى يكون احلكم هلل، واملقصود هنا إمس تهم

 مىنهم أنىا   إذا رأيا أميت ال يقولون للظىامل ) :جاء فى احلدي  الشريف     

سىيد  ) ،(جهاد قولىة حىإ عنىد سىلطان جىائر      أفضل) ،(ظامل فقد تودع منهم

، حنىن إذن أمىام   (ونهاه فقتلىه  محزة ورجل قام إىل أمام جائر فأمره الشهداء

 .رف  صور اجلهاد، واجلهاد هو ذروة سنام اإلسالمصورة من أ

وضىوع  ، ألنها كانا أسىاس م تزيد فى هذه النقطة رغم جوهريتهاولن نس     

، اسىتنادا  فيها تفصيل شديد لكل هذه املعىانى ( ودراسة )اجلهاد صناعة األمة

 .والسنة ت من األدلة الشرعية من القرآنملئا

 :ر والنهى ليس جمرد إبداء النصحية: األمسادسا
، بىل  ليسا جمرد إبداء النصىيحة  ل أنهاومن رصائر فريضة لاألمر والنهى

، وهىى  ى تستهدف تغي  املنكر بعمل فعال، وتستهدف الوصول إىل نتيجةه

ن مل فبلسىانه، فىا   يستط  ن ملمنكم منكر فليغ ه بيده فا من رأى) :اإلصالح

 .(يستط  فبقلبه وهذا أضعف اإلميان

حنن هنا أمام حدي  جام  يوضذ أن األمر باملعروف والنهىى عىن املنكىر         

ن كىان يتضىمن املفهىوم    إ، حتىى و لما نسميه ا ن لالعمل السياسىيتطابإ م  
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ة األمشل املشار إليه الذى يتضمن شتى مناحى احليىاة االجتماعيىة والشخصىي   

الحظ تعب  تهم الشخصية الظاهرة )بني كل الناس بعضهم البعض فى مسلكيا

املسلم، ولكىن لىه الظىاهر مىن      ( أى أن املسلم ال يتتب  عورات أريهللمن رأى

، ولكننىا  وشىروطه  ، وقد قتل الفقهاء هذا اجلانب حبثا من حي  آدابهسلوكه

. وتغىي   سىالمى على مالمىذ النظىام السياسىى اإل    -فى هذه الدراسة  -نركز 

فىى   وبىاألرر  ,املنكر فى هذا احلدي  يض  األساس ملفهىوم العمىل السياسىى   

 ، وقد ركز العلماء الرمسيون فىى ردهىم علىى بعىض    جمال تغي  املنكر باليد

إ املىواطن فىى تغىي     ، علىى انتفىاء حى   ممارسات بعض اجلماعات اإلسىالمية 

لرمسيىة، وروفىا مىن    السىلطات ا ، باعتبار أن ذلو مىن ارتصىاص   املنكر باليد

 ورمبا تنطبإ على مسألة إقامة ,. والواق  أن هذه حقيقة منقوصةشيوع الفوضى

 -النيابىة   -: الشرطة , وهو بالفعل من ختصصات، أى تطبيإ القانوناحلدود

، فهناك سياسىات للحكومىة قىد    السياسى أوس  من ذلو. ولكن العمل ا اكم

نني تتعىىارض مىى  الشىىريعة ا، وهنىىاك قىىوميةتتعىىارض مىى  الشىىريعة اإلسىىال

ن عقىد  وبالتاىل فىا . ت حكومية أيضا تق  فى نفس اخلانة، وممارسااإلسالمية

 ,واالعتصىىامات ,وتىىدبيج العىىرائض ,وتنظىىيم املواكىىب واملسىى ات ,املىى مترات

لنوا  السيئني رالل االنتخابىات  وإسقاط ا ,واحلمالت الصحفية ,واإلضرابات

الت صحيفة وسياسية إلقصاء مسىئول  وشن مح ,(!ةوجدت انتخابات حر إن)

، كل هىىىىذه الوسائل مىن وسىائل تغىي  املنكىر     طالبة مبحاكمتهتنفيذى أو امل

جمىال املنكىر الىذى    فى  -وقد ارتربناها ومارسناها فى حز  العمل  -باليد 

 .فى اإلصالح العام للمجتم  وهو األمر األكثر أهمية ،ترتكبه احلكومة

، مىن  يعات املنافيىة للشىريعة اإلسىالمية   تغي  التشروكذلو فيما يتعلإ ب     

كىان منتخبىا    إذا، عرب الربملان )جل تغي هارالل نضال سياسى قانونى من أ
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التغىي    ( أو عرب تنظيم محلة تعبئة للرأى العام من أجىل إحىداث  بشكل حر

 .املطلو 

 -الصىحافة  ن هىو أحىد مكونىات العمىل السياسىى )     وتغي  املنكر باللسىا      

( ولكىن باسىتخدام   نه ال يتوقىف علىى اللسىان )الكىالم    ( ولكاخلطب -اإلعالم 

والتىى أشىرنا إىل    ,شتى آليات الضىغط املعروفىة فىى العمىل السياسىى املعاصىر      

وبذلو يندمج تغي  املنكر باللسىان مى  اليىد. وحتىى تغىي  املنكىر        ,أمثلتها

نكر بالقلب يعنىى  ، ألن تغي  املىفهو ليس بعيدا عن العمىل السياس ,بالقلب

، فهىو نىوع مىن     وعدم التعاون معه أو التودد لهمقاطعة الظامل -فيما يعنى  -

ى إىل وجود جفىوة  ، وأن ظلمه ي دالجيابية التى تشعر الظامل بظلمهاملقاطعة ا

، تقياء عرب التىاريخ منىاذج مىن ذلىو    . وقد مارس العلماء األبينه وبني الناس

ى منصب ، أو يرضوا بأرد أن يلتقوا بهمجل جمحتى سعى احلكام إليهم من أ

 .من املناصب

ل فى املفهىوم اإلسىالمى ليسىا كلمىة عىابرة تقىال       ن لاألمر والنهىإذن فا     

فى املعامالت الشخصية بني النىاس،   ، فاذا جاز ذلوأم مل حتدث أحدثا أثرا

، فالبىد لألمىة أن تواصىل    منكىره ، فىاذا أصىر علىى    احلىاكم نه ال جيوز م  فا

، إذا حتولا منكراته إىل جل تغي ه، أو رل  احلاكم ذاتهعليه من أ ضغوطها

سىالمى ذاتىه   ن اجملتمى  اإل ال فىا ، وإةرط رئيسى فى جممل السياسات العامى 

حممىد قطىب فىى كتابىه لواقعنىا       /. وقد عىزا األسىتاذ  سيصبذ فى مهب الريذ

ل تراجى  النمىوذج اإلسىالمى فىى عهىود األمىويني ثىم العباسىيني ثىم          املعاصر

وهو األمر الىذى أدى إىل   ,العثمانيني إىل تراج  ممارسة فريضة األمر والنهى

 .سالمى فى نهاية املطافاالنهيار الشامل للنظام اإل

 ؟ألمر باملعروف والنهى عن املنكرب تأسيس مجاعات خاصة باسابعا: هم جي
حفل التاريخ اإلسالمى بتجار  تأسيس منظمات راصة تتخصىر فىى األمىر    

This file was downloaded from QuranicThought.com



 76 

وهو أمر ال غبار عليه من حيى  املبىدأ، شىريطة     ,والنهى عن املنكرباملعروف 

، يضىة التىى هىى مسىة ر يىة هىذه األمىة       أال حتتكر هذه املنظمات هذه الفر

ى تنظىيم  ن مل يكن منتميا أللتى هى فريضة على كل مسلم ومسلمة، حتى وإوا

                                                                                                    .       (مل السياسى املعاصر)املستقلني، وهو ما نسميه فى العأو هيئة

ا تسب الىذى ختصىر    ودور ,ل فى التاريخ اإلسالمىوجتربة لاحلسبة     

لىذلو   ,، عابها أنها كانا منظمة حكومية تتب  الواىل أو احلىاكم فى هذا األمر

رة ! وفىىى التجىىار  املعاصىى  ومني دون احلىىاكمكانىىا تراقىىب ا كىى  فقىىد 

ولكنهىىا  ,( عرفىا مجاعىة األمىر بىىاملعروف والنهىى عىن املنكىر      )كالسىعودية 

 .فى التاريخ فى مراقبة ا كومني ختصصا كما حدث

جهىاز  لللمحاسباتل و وفى امل سسات املعاصرة فى مصر لاجلهاز املركزى     

ولكنهمىا   ،وصغار ومتوسطى احلكامئات العامة الرقابة اإلداريةل ملراقبة اهلي

، وأيضا ميكن اإلشارة بنفس األوصاف جلهاز الكسب ال يتعرضا لكبار احلكام

ورغم هذا القصور فال بأس من وجود هىذه اهليئىات فىى النظىام      ,غ  املشروع

، فالبد من قيام هيئات شعبية مستقلة عىن  ن أن حتتكرها، ولكن دوسالمىاإل

أن تسىمى هىذه    . وليس بالضىرورة أن تراقبه حبإاحلاكم حتى تستطي  إرادة 

ل, املهىم أن تقىوم جبىوهر    راألمر باملعروف والنهىى عىن املنكى   اهليئات باسم ل

 .واحدة ، وجيب أال حتتكر هذه املهمة منظمة أهليةالوظيفة

جيعل مىن   -فى اعتقادى  -ل ر والنهىاألمىمول مفهوم لواحلقيقة أن شىى     

، بل هو دارل فى ختصصات وعمل شىتى  و هيئةأن يتخصر فيه أحد أ اخلطأ

همة كما ذكرنا من قبل تتوزع ن هذه امل, ولذلو فااهليئات احلكومية والشعبية

النقابىات   -وسائل اإلعىالم   -األحزا  واجلماعات السياسية  -: الربملان على

مى  مالحظىة أن األحىزا      ,، كىل فىى جمىال ختصصىه    اجلمعيات العلميىة  -
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 والتىىى متثىىل فىىى الربملىىان هىىى التىىى تنشىىط فىىى إطىىار  السياسىىية اإلسىىالمية

، وبالتاىل فهى األكثىر أهليىة فىى التصىدى     التصورات العامة لتنظيم اجملتم 

فاألمر والنهىى   ,، ولكن دون أى احتكاراألمر والنهى فى القضايا الكلية ملهمة

 ,ال حيتكرها أحد أو جهة أو تنظيم أو حكومة ,فريضة عامة على كل املسلمني

ذلىو  اإلسىالم ) ذا يضعنا على بداية الطريإ للحدي  فى النظام الشورى فى وه

وعالقة عضوية بني مبدأ األمر باملعروف والنهىى عىن    ,أن هناك تدارال حتميا

األمىر بىاملعروف والنهىى عىن     والشورى هىى الطريىإ الوحيىد لتنظىيم      ,املنكر

 .59فقه الشورى صى  :( توفيإ الشاوىاملنكر

ا ية التالية مباشرة حول الشىورى، التىى وردت   تى إليه فى وهذا ما سنأ     

وفى سورة آل عمران بصورة  ,، وفقا لرتتيب ا يات فى القرآن الكريمبعد ذلو

، وهو إحدى احلكىم التىى   سالمىتعكس الرتتيب املرتاكم للتصور السياسى اإل

، رغم أنىه لىيس ترتيىب نىزول     ن على النحو احلاىلنكتشفها فى ترتيب القرآ

، هو اجلهاز العصبى والعظمى للنظامل لاألمر والنهىا يات. فبعد توضيذ أن 

مىذ اجلسىد   يأتى نظىام الشىورى وكأنىه الشىحم واللحىم واألعضىاء وسىائر مال       

 .)َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحمًا(

إلسالم البد مىن توضىيذ هىذه    ولكن قبل االنتقال ملفهوم نظام الشورى فى ا     

 :النقطة

 :احلزبية املقيتة ثامنا: رفض
نهج األمر باملعروف والنهى عن املنكر يكرس األسلو  الرشىيد فىى ممارسىة    

، واملقصىود بهىا ذلىو    ويىرفض احلزبيىة املمجوجىة واملقيتىة     ,العمل السياسى

 ,التحز  حلز  حمدد أو مجاعة أو قبيلة باحلإ والباطىل ومعىاداة ا رىرين   

، وهىذا أسىوا مىا يصىيب     لباطىل احلكىم أو املعارضىة بىاحلإ وا   سواء أكانوا فى 

. وكىذلو أن تكىون املواقىف    احلزبية املتعددة بالفساد والعفناحلياة السياسية 
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 .وليس على أساس معاي  مبدئية متغ ة حسب املصاحل واألهواء

 ,أما نهج األمر باملعروف والنهى عن املنكر فيلىزم املسىلم جبىادة الصىوا          

ويىزن موقفىه مىن كىل حىدث أو       ,إال منكىرا وال يعىارض   ,فال ي يد إال معروفا

، وليس باألهواء أو بالرغبىة  رعواقعة أو قرار أو سياسة مبعاي  وضوابط الشى

وال الرغبة فى التميىز عىن املعارضىني     ,أو الرغبة فى متلقه ,فى إحراج احلاكم

نقىول للمحسىن   هىى احلكمىة الشىائعة: ل   , و.. إخلأو التقىر  مىنهم   ا ررين

 .لتسأأ وللمسيىء أحسنا

وباألرر فى جمىال املوقىف العىام     ,نه فى السياسات العامةأم  مالحظة      

، فال جيوز حتديد املواقف بالقطعة أو بشكل انتقىائى،  نيمن نظام سياسى مع

فى كل واقعة مبعزل تام عن باقى الوقىائ  األرىرى. فىاذا كىان السىياق العىام       

فيجىب عىدم املبالغىة إذا     ,مىة لنظام احلكم فى إطار  التبعية ومواالة أعىداء األ 

. وإذا كان السياق العام لنظىام  هنا أو هناك ارذ موقفا جزئيا على رالف ذلو 

احلكم فى إطىار اسىتبدادى فيجىب عىدم التهليىل ألى رطىوة جزئيىة هنىا أو         

ن النظام فى ظل حالة الطوارئ ملىدة  , ولنضر  مثال توضيحيا فى مصر فاهناك

ألىف فىى املعتقىل بىدون      25مىواطن مىنهم    رب  قرن اعتقل قرابة رب  مليون

ى ذلىو الكهربىاء   ويتعرضىون للتعىذيب مبىا فى     ,عامىا  15تهمة منذ أكثر من 

وفقا لتقرير اجمللس احلكومى حلقىوق اإلنسىان برئاسىة    والتحرب اجلنسى )

 !( فى هذا السياق ال ميكن أن نعى  انتباهىا خلىرب يظهىر أحيانىا     غاىلبطرس 

نىه مسىذ   أ!( ويتضىذ  نى لىوزير الدارليىة  نساموقف إبالصحف حتا عنوان )

 !!للمعتقل ملعتقل بزيارة أمه التى حتتضر ملدة ساعتني والعودة مرة أررى

نقىول للمحسىن   سة العامىة ال يصىذ أن نعمىم شىعار ل    إذن فى جمال السيا     

عامة حتى ل إال إذا ربطنا الواقعة اجلزئية باحلالة التأسأ وللمسيىء أحسنا

 .فاقال نسقط فى موق  الن
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أى البىىد من حتديد املوقف من النظام احلاكم وعالقتىه بالصىالح والفسىاد         

من واقعة حمددة أو تشىري  حمىدد، أو سياسىة    بشكل عام قبل حتديد املوقف 

 .معينة

 * * * * * 
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 952 - 946ص  -مرج  سابإ  -أبو زهرة  -22

 371ص  -مرج  سابإ  -أمحد حسني  -23

 

 
 
 
 
 

 الشورى هى النظام السياسى فى اإلسالم
 

املتعلقة مباشرة بطبيعة ورصىائر  نرتف  صعودا م  كتا  اهلل فى ا يات      

وفقا لرتتيب املصحف فىى صىورته    -نظام احلكم فى اإلسالم, وقد وصلنا ا ن 

إىل سىورة آل عمىران وإىل ا يىة     -التى بني أيدينا وليس وفقا لرتتيب النزول 

. ونرى الرتتيب تصاعديا بصورة ملفتة لالنتباه: أوال العدل أسىاس  159رقم 

ط احلاكم بعد العدل, ثىم ضىمان حريىة اجملتمى  وعىدم      احلكم ، ثم باقى شرو

اإلكراه, ثم األمر باملعروف والنهى عن املنكر, وهىو عصىب احليىاة السياسىية     

واالجتماعية ثم نصل إىل املركب النهائى, وهو نظام الشورى الىذى جيمى  كىل    

 ما سبإ ويقوم عليه ويض  الدستور العام لألمة.

د ( َن  ا ًس ماد َم ِْ لدَ  بَعدَما َ  َْ َِ ْن  َاْ مد ََ لديَظ اْل َْلبد لَنفَ َِ ا   َْ ُكنَ  بَظا لَ ََ  لدنَ  لَُ ْ  

د  كَّْه َالَةص  ا ََ َ َا َاَعْمَ  بَت َد ْ هُْ  بدص األَْم د بَ  َد َِا ََ اْقتَْيفدْ  لَُ ْ   ََ بَاْاُف َاْنُ ْ  

لدينَ  كاد ََ َب اْلُمتَ ِد َ يُ  (.159)آل عمران:  ) دنَّ  ا

التفس  املباشر لآلية ومناسبة نزوهلا. جاءت هذه ا ية فى سىياق  ونبدأ ب     
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عدد من ا يات حول غزوة أحد والدروس املستفادة منهىا. وتشى  هىذه ا يىة     

ألحداث غزوة أحد وما حدث فيها من حمنة للم منني. فى البدايىة كىان رأى   

هم فىى  الرسول عليه الصالة والسىالم عىدم اخلىروج ملالقىاة املشىركني وانتظىار      

املدينة حي  يكون املسلمون فى وض  أكثىر حتصىينا، ولكنىه نىزل علىى رأى      

األغلبية وررج ملالقاة األعداء رارج املدينة، كذلو وقعا أثناء املعركة أرطاء 

قاتلة أدت إىل موقف بالغ الصعوبة جلىيش املسىلمني. وهنىا يىدعو اهلل رسىوله      

, وأن يسىتغفر هلىم اهلل, وأنىه    عليه الصالة والسالم أن يعفو عن أرطاء املسلمني

رغم رطأ رأيهم وسوء تصرف البعض الذى أدى إىل نتيجة سلبية فى املعركة, 

فعلى الرسول أن يواصل سنة التشاور. وأنه بعد التشىاور فالبىد مىن العزميىة     

املاضية فى التنفيذ, ال فرق بني أغلبية وأقلية، والبد من التوكل على اهلل, ألنه 

من أسبا  فان الظروف املعاكسة أكرب وأكثر من أى توقعىات،  مهما أرذ املرء 

فالبد من االعتماد الكلى على اهلل سبحانه وتعاىل, ألنه بيده األمر كله من قبىل  

 ومن بعد.

 توجيه سياسى:
أوال: نالحظ أن هذه ا ية جاءت فى سياق آيات متوالية حىول أحكىام القتىال    

َواَل َتِهُنىوا َواَل َتْحَزُنىوا َوَأنىُتُم    ( 139واجلهاد وأمور السياسة, بدءا من ا ية 

ِإنََّما َذِلُكىُم الشَّىْيَطاُن ُيَخىوعُف    ( 175حتى ا ية رقم  )اأَلْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْ ِمِننَي

. إذا فىان أمىر الشىورى هنىا     )َأْوِلَياءُه َفاَل َتَخاُفوُهْم َوَرىاُفوِن ِإن ُكنىُتم مُّىْ ِمِننيَ   

ال لبس حول أمىور احلكىم، واحلىر  والسىالم أهىم      ينصرف بشكل مباشر وب

أمور احلكم. وهذه مناسبة لنقول للذين يرفضون املرجعية الدينية فى األمىور  

السياسية, وجيرون تعديل الدستور علىى أسىاس ذلىو بأنىه خيىالفون صىريذ       

 نصوص القرآن.
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لكفاءة ثانيا: تبدأ ا ية باضافة صفات جديدة للحاكم أو القائد, فبعد العدالة وا

والعلم والسالمة البدنية, جنىد هنىا الصىفات األعمىإ التىى يصىعب تصىنيفها        

بشكل مادى, ولكنها حمسوسة وملموسة, راصة فى حلظة األزمات واملصىاعب  

الكربى, وهى سعة الصدر واحللم والعفو، أن يتس  صدر القائىد للجميى , وأن   

للوم على املاضى ييئس يلني قلبه هلم مبا أودعه اهلل فى قلبه من رمحة، وألن ا

النفس من غ  جدوى وهو رجعة إىل الوراء، والقائد احلكيم يتجه إىل األمام، 

وال يلتفا إىل ورائه إال مبقدار ما ين  له السبيل أمامه. إذن اللني فى موطنه 

عكس الفظاظة وهى رشونة  ائد, راصة فى ساعة العسرة واللنيمطلو  من الق

قسىوة  وسوء القول وجتهم الوجه والغلظة فى البىاطن  املظهر والعشرة السيئة و

القلب. وقد استفاضا التفاس  فى احلدي  عن أرالق املصطفى صلى اهلل عليىه  

وسلم, ولكن هذه ا يات ومثيالتهىا وإن كانىا تتحىدث إىل الرسىول وعنىه إال      

تقىدم لنىا املعىاي  واملبىادىء والقىيم واملثىل        -كما يرى كبار املفسرين  -أنها 

ألعلى الىذى يتوجىب علىى املى منني أن يتجهىوا صىوبه قىدر اإلمكىان. وفىى          ا

موضوعنا هذا حنن نشتإ املبادىء احلاكمة للنظىام السياسىى فىى اإلسىالم مىن      

َلَقىْد  (مثل هذه ا يات, وال نتعامل معها وكأنها رصد تارخيى للس ة النبوية 

َمن َكاَن َيْرُجو اللَّىَه َواْلَيىْوَم ا ِرىَر َوَذَكىَر     َكاَن َلُكْم ِفى َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لم

. وإذا كىان النبىىى طتىارا مىىن اهلل, وهىو اصىىطفاء ربىانى فكيىىف     )اللَّىَه َكىىِث اً 

هىى الء جيىىب أن  بالنسىىبة حلكىىام غىى  طتىىارين مىىن اهلل وغىى  معصىىومني, 

ينتخبهم الشعب بناء على معرفة وممارسة على مدار سىنوات. والفىظ الغلىيظ    

 من الصعب أن يصل للحكم عن طريإ االنتخا  كقاعدة عامة. قلبال

وصفة االستغفار ال يفهمها منظروا العلوم السياسية املعاصرة,  )َواْسَتْغِفْر َلُهْم(

الذين ينقلون النظريات من الغر . واالستغفار ليس احتكارا للنبى, وإن كىان  
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ملى منني مجيعىا يسىتغفرون    استغفاره هو األعظم واألكثر نفاذا عند اهلل, ولكن ا

لبعضهم البعض, ويدعون لبعضهم البعض, وهذا ما خيلإ مجاعة متحابىة فىى   

اهلل, ال يعرفها وال يشعر بها غ  امل منني. القائىد ال يتصىيد األرطىاء, ولكىن     

يدعو اهلل سبحانه وتعاىل أن يغفر له وللم منني. وهىى رابطىة روحيىة ترتقىى     

ا, وأكثر قدرة على مواجهىة الصىعا , وأكثىر    باجلماعة, وجتعلها أكثر تالمح

 قدرة على االجناز.

شغل فقهىاء السىالطني األمىة علىى مىدار سىنوات بىل        لزمة: ثالثا: الشورى ُم

علمىة, أى جمىرد   لزمىة للحىاكم أم مُ  وقرون عديدة بقضية الشورى, وهل هى ُم

 رأى استشارى لديه مطلإ احلرية أن يأرذ به أم الو

هذا املوضوع للنقىاب أو لالجتهىاد مرفىوض مىن حيى       واحلقيقة أن طرح      

املبدأ، ألنه ال اجتهاد مى  الىنر. إن هى الء لالفقهىاءل ال يتسىاهلون إال فىى       

الشورى، ولكنو جتدهم سيوفا قاطعة إذا كان احلدي  عن اللحيىة أو امللىبس,   

بل إنهم ميارسون أقصى التشدد فى أمور تدرل فى جمال املبىاح حتىا شىعار    

م  املىواطنني الضىعفاء. بينمىا    ، ويكونون فى منتهى الشدة والغلظة أنها بدعة

حسا أو همسا جتاه احلاكم حتى على طريقة الشورى غ   ألحد منهمسم  ال ت

ن الشورى جيب أن تكون سىرية فىى   إامللزمة. فهو فى هذه احلالة سيقول لو 

ت لقاءات مغلقة م  احلاكم. ولكن مىاذا إذا مل يسىتجب عىرب سىنوات وعشىرا     

 السنني، فسيعود ويقول لو أن الشورى غ  ملزمة.

والواق  أن املسلمني تدهورت أحواهلم حينما تركوا كتا  اهلل وسنة نبيىه,       

وأرذوا يتحدثون عن الشيخ فىالن أو الفقيىه فىالن. ونسىوا أن احلكىم إذا كىان       

 قاطعا وواضحا فى كتا  اهلل وسنة نبيه فال جمال لالجتهاد.

هذه ا ية اللىني مطلىو  وواجىب, وملىاذا الفظاظىة وغلظىة القلىب         ملاذا فى     
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مرفوضة, وملاذا العفىو ضىرورى, وكىذلو االسىتغفار, أمىا الشىورى فهىى غى          

ملزمة. ملاذا كل أوامر اهلل فى الكتا  ملزمة, وملىاذا ارىرتل الشىورى مىن دون     

واجبىة   اللحيىة  أحكام اهلل مجيعا لتحولوها إىل ألعوبىة فىى يىد احلىاكم. ملىاذا     

لتزم بها رسول اهلل صلى اهلل عليىه  اوفرض, والشورى نافلة وغ  ملزمة, بينما 

 وسلم فى كافة األمور التى مل يتعرض هلا الوحى.

ال نعتقد أن هذا إشكال فكرى أو فقهى بقدر ما هو رضوع صىريذ وواضىذ        

للسلطان, وما يعنى ذلو من مكاسب دنيويىة, ومىن ثىم لتربيىر هىذه األوضىاع       

 امل سسية املكتسبة فى ظل هيلمان السلطة.

وقد أشاع وعاظ السالطني ه الء أن رأيهىم بىأن الشىورى غى  ملزمىة هىو            

 الرأى الراجذ، وهذا غ  صحيذ والعكس هو الصحيذ.

 القرطىب:
يقول القرطبى فى تفس ه: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام، من 

فعزلىه واجىب. وأضىاف: واجىب علىى الىوالة       ال يستش  أهل العلىم والىدين   

مشاورة العلماء فيما ال يعلمون، وما أشىكل علىيهم مىن أمىور الىدين، ووجىوه       

اجليش فيما يتعلإ باحلر ، ووجىوه النىاس فيمىا يتعلىإ باملصىاحل، ووجىوه       

الكتا  والوزراء والعمال فيما يتعلإ مبصاحل الىبالد وعمارتهىا. وأشىار إىل أن    

مىىا مل يأتىىه فيىىه الىىوحى )أى الرسىىول عليىىه الصىىالة  هىىذه الشىىورى تكىىون في

والسالم(. وروى عن احلسن البصرى والضحاك أنهما قاال أن اهلدف مىن هىذه   

املشاورة أن تقتدى بها األمة من بعىد الرسىول ألنىه مىا كىان ليحتاجهىا وهىو        

معتمد على الوحى. أى أننا أمام تشري  ثابا ودائم. وأورد القرطبى عددا مىن  

التى ت كد هذا املعنى: )ما ندم من استشار وال را  من اسىتخار(,  األحادي  

)ما شقى قط عبد مبشورة وما سعد باستغناء رأى(. وأشار بعد ذلو إىل التىزام  
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اخللفاء الراشدين بالشورى وقال احلسن: واهلل ما تشاور قوم بينهم إال هىداهم  

 (1)ألفضل ما حيضر بهم.

 حممد عبده:
: أن رسىو  السىلطة الشخصىىية فىى مراحىل تىىدهور     وفىى تفسى  املنىار نقىىرأ   

املسلمني, جعل البعيد عن املسلمني وكىذا القريىب مىنهم يظىن أن السىلطة فىى       

اإلسالم استبدادية شخصية، وأن الشورى حممدة ارتياريىة فيىا هلل العجىب:    

أيصرح كتا  اهلل بأن األمر شورى فيجعل ذلو أمرا ثابتا مقىررا, ويىأمر نبيىه    

ستش  حتى بعد أن كان ما كان مىن رطىأ مىن غلىب رأيهىم فىى       املعصوم بأن ي

الشورى يوم أحد، ثم يرتك املسلمون الشورى ال يطالبون بها, وهم املخىاطبون  

فى القرآن باألمور العامة. هذا وقد بلغ ملىوكهم مىن الظلىم واالسىتبداد مبلغىا      

يبىذل  صاروا فيه عارا على اإلسالم بل على البشر كله، إال مىن يتىربأ مىنهم و   

 (2)جهده فى راحة العامل من شره.

 سيد قطب:
يقىرر   )َوَشاِوْرُهْم ِفى اأَلْمىرِ ( :ويقول الشهيد سيد قطب: وبهذا النر اجلازم

حتىى وحممىد رسىول اهلل صىلى اهلل عليىه       -اإلسالم هذا املبدأ فى نظام احلكىم  

هو الذى يتواله. وهو نىر قىاط  ال يىدع لألمىة املسىلمة شىكا فىى أن         -وسلم 

لشورى مبدأ أساسىى، ال يقىوم نظىام اإلسىالم علىى أسىاس سىواه. أمىا شىكل          ا

الشورى والوسيلة التى تتحقإ بها، فهذه أمور قابلة للتحوير والتطىوير وفىإ   

أوضاع األمة ومالبسات حياتهىا. وكىل شىكل وكىل وسىيلة، تىتم بهىا حقيقىة         

 فهى من اإلسالم. -ال مظهرها  -الشورى 

ى نىزول هىذه ا يىة بعىد حمنىة أحىد ورغىم أن        ويش  بعد ذلو إىل مغىز      

الشورى توصلا لقرار راطىء لي كىد األهميىة القصىوى للشىورى )ألن وجىود      
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 (3)األمة الراشدة مرهون بهذا املبدأ(.

 أمحد حسني:
هىى أسىاس نظىام احلكىم فىى       ويقول أمحد حسني فىى تفسى ه: إن الشىورى   

األمر ليظهر لنا كم هى  وحسبنا أن نقدر الظروف التى نزل فيها هذااإلسالم, 

أساسية وحيوية لقاعدة الشورىل فقد نزل هىذا األمىر الربىانى عقىب عصىيان      

بعض الصحابة ألوامر النبى، بل إن املتاعب التى حدثا فى موقعىة أحىد قىد    

جاءت نتيجة مشاورة سيدنا حممىد صىلى اهلل عليىه وسىلم ألصىحابه وإتباعىه       

املدينىة، ولكىن أغلبيىة ا ىاربني     ملشورتهم, فقد كان من رأيىه أن ال يبىارح   

أشاروا باخلروج ملالقاة املشركني, فكان هذا الذى كان. وم  ذلو فقىد أمىره اهلل   

 (4)أن يعفو عنهم وأن يستغفر هلم، وأن يشاورهم فى األمر.

 ابن كثري:
ويروى ابن كث  فى تفس ه: عن الشورى فى حياة رسول اهلل بالتشاور حىول  

دأ, ثىم التشىاور حىول مكىان التمركىز مىن الزاويىة        غزوة بىدر مىن حيى  املبى    

العسكرية, والتشاور فى أحد, واخلنىدق, وفىى احلديبيىة, وحتىى فىى حىادث       

اإلفو, أى فى كل ما مل ينزل فيه وحى أو حتى ينزل الوحى. وينقل عىن علىى   

بن أبى طالب قال: سئل الرسول عليه الصالة والسالم عن العزمو قال لمشاورة 

 (5)اتباعهمل.أهل الرأى ثم 

 :البغوى
ويقول البغوى فى تفس ه: وشاورهم فيما ليس عندك فيه من اهلل تعاىل عهىد.  

وينقل رواية عن عائشة رضى اهلل عنها )ما رأيا رجال أكثر استشارة للرجال 

 (6)من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(.

 حممد أبو زهرة:
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فى واقعة أحد فقد أمىر  ويقول حممد أبو زهرة فى تفس ه: رغم كل ما حدث 

اهلل رسوله )مبشاورتهم ألن املشاورة إن أرطأت فيها النتيجىة مىرة فصىوابها    

كث . والشورى أصل من أصول احلكم فى اإلسالم( وفى جمال إلىزام الشىورى   

يقول: إن األكثرين على أنه أمر إلزام بدليل التزام النبى صلى اهلل عليه وسىلم  

حة املسلمني فى السلم واحلر , ومل يكن تبليغ للمشاورة فى كل أمر ميس مصل

لرسالة ربه، وأن أفعال النبى صلى اهلل عليه وسلم تعليم لنا. ومن املتفإ عليىه  

أن الشورى الزمة بالنسبة لغ  النبى صلى اهلل عليه وسلم, ولذلو قال تعىاىل:  

مني يكىون  ( أى األمىر اجلىام  للمسىل   38)الشورى:  )َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم(

بالشورى وتبادل ا راء، والتعاون واإلرالص فىى القىول، ولىذا يقىول النبىى      

صلى اهلل عليه وسلم: لالدين النصيحة، قلنا: ملنو قال: هلل ولكتابىه ولرسىوله   

وألئمة املسلمني وعامتهمل. والنصيحة لعامة امل منني هى بالشورى التى تبدى 

ال لطلب اجلاه عند النىاس. ولقىد قىال    فيها ا راء هلل وحده، ال لشىء سواه، و

البخارى:لوكان األئمة بعد النبى صلى اهلل عليه وسلم يستش ون األمنىاء مىن   

 (7)أهل العلم فى األمور املباحة ليأرذوا بأسهلهال.

ونرى هنا أن الشيخ أبىو زهىرة ي كىد أن الىرأى الىراجذ واملتفىإ عليىه أن             

  الشورى الزمة. 

 خالد الفهداوى:
الكتا  واملفكرين اإلسالميني املعاصرين جند لد.رالد الفهداوىل يقىول:   ومن

الشورى فى القرآن هى النهج الالزم ألم  امل منني, وقد تعطلا ظىاهرة أهىل   ل

الشورى التى كانا فى قيادة سلطان املسلمني الرشيد، ولىذلو أصىبحا كلمىة    

ات اجملتمى .  الشورى كأنها ند  أرالقى فى قرارات السىلطان، أو فىى عالقى   

بينما الشورى بالشريعة إجراء واجب، وإتبىاع مىا جتمى  عليىه ا راء طاعىة      
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واجبةل. وهو ينتهى إىل القاعدة التاليىة: )أهىل الشىورى هىم امل متنىون علىى       

مصاحل األمة، وينبغى للسلطة التنفيذيىة أن تلتىزم بقىرارهم، فمىا رىا  مىن       

اول ينبغى أن تتم عن طريإ استشارهم، وأصل احلكم فى اإلسالم, وطريقة التد

الشورى، وال مان  من أن يتأطر على هيئة جملس، وأن مصيبة املسلمني كانا 

 (8)بالتوىل عن الشورى إىل الوراثة(.

 مسيح عاطف الزين:
ويقول مسيذ عاطف الزين: إن الشورى حإ جلمي  املسىلمني علىى اخلليفىة،    

 :املشىورة. قىال تعىاىل    فلهم عليه أن يرج  إليهم فى أمورهم التى جتب فيها

. ورجوع اخلليفة لرأى املسلمني واجىب فيمىا ال نىر    )َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم(

. )َوَشىاِوْرُهْم ِفىى اأَلْمىرِ   ( :عليه, أو فيما ال يعرف حكىم اهلل فيىه. قىال تعىاىل    

فاألمر فى ا ية يقتضى الوجو . وكان الرسىول صىلى اهلل عليىه وسىلم يرجى       

 (9).للناس يستش هم

 عبد الرمحن عزام:
ويقول األستاذ عبد الرمحن عزام: لكره اإلسالم أن تقوم الدولة على السىيطرة  

واجلربوت من شخر أو مجاعة، وأرادها أن تقوم على الرضا والتعاون، فأمر 

فجعل الشورى مبدأ عاما ال مفر مىن إقىراره,    )َوَشاِوْرُهْم ِفى اأَلْمِر( :بالشورى

ة أو مجاعة إسالمية فى أى مكان وأى زمان وأى قوم, وقد واعتباره فى كل دول

 (10)دلا جتار  البشر على اضطراد هذا املبدأ ونفعهل.

 توفيق الشاوى:
ويقول د.توفيإ الشاوى فى كتابه العمدة لفقه الشورى واالستشارةل, وهو مىن  

أهم وأمشل ما كتب حديثا حول مسألة الشىورى والصىوص هىذه ا يىة التىى      

يقىول: ومعنىى ذلىو أن الشىورى      )َوَشاِوْرُهْم ِفى اأَلْمىرِ ( :مها ا ننتوقف أما
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واجبة وملزمة حتى لو كان هناك احتمال فى أن يكون رأى األغلبية راطئا أو 

ضارا، ألن الضرر الناتج عن رطأ األغلبية أرف من الضىرر النىاتج عىن تىرك     

نىىىاس الشىىورى, واسىىىتبداد احلكىىام بىىىالرأى دون االلتىىزام بىىىرأى عامىىة ال    

ومجهورهم، تأكيدا هلذا املبدأ أمر اهلل رسولنا صلى اهلل عليىه وسىلم بهىا رغىم     

أنه كان يتلقى الوحى من اهلل سبحانه وتعاىل، وأراد اهلل بذلو أن يكون االلتزام 

 (11)بالشورى أمرا صرحيا ونصا رالدا فى القرآن الكريمل.

 حممد الغزاىل:
 ىامى املىداف  عىن ديىن اإلسىالم,      الشيخ حممد الغىزاىل حبىاه اهلل مبواهىب ا   

والغيور عليه من أى طني يعلإ به مىن ا راء واألفكىار اخلاطئىة, التىى تشىوه      

صورته املن ة, وحول مسألة الشورى يقول: لإن اإلسالم واالستبداد ضىدان ال  

يلتقيان، فتعاليم الدين تنتهى بالنىاس إىل عبىادة ربهىم وحىده، أمىا مراسىيم       

 م إىل وثنية سياسية عمياءل. االستبداد فرتتد به

ويضيف: لليس ملخلوق أن يفرض على أمة رأيه، وأن يصدر فىى أحكامىه        

واجتاهاته عن فكرته اخلاصة غ  آبه ملن وراءه من أوىل الفهم وذوى البصى ة  

واحلزم. ومهما أوتى رجل من زيادة فى مواهبه، وسعة فى جتاربىه، وسىداد   

لىآلراء املقابلىة، وال أن يلجىأ لغى  املناقشىة      فى نظره، فال جيوز أن يىتجهم  

 احلرة واإلقناع اجملرد، فى ترجيذ حكم على حكم، وتغليب رأى على رأىل.

يقىول: القصىد    )َوَشىاِوْرُهْم ِفىى اأَلْمىرِ   ( :وحول ا ية الكرميىة التىى تتضىمن   

شاورهم فيما ليس عندك من اهلل فيه عهد، من شئون الىدنيا وسياسىة احلىر     

تستظهر برأيهم وتستعني الربتهم، فيتمخض لو احلإ اخلىالر،  والسلم، ل

ثم إن هذا تطييبىا لقلىوبهم وتىدعيما ألشخاصىهم ممىا جيعلىهم عليىه أعطىف         

وأحب.. ولتسنت به من بعده احلكام فال يهملوا الرعية وينفردوا بىالنظر فىى   
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تدب ها. واتفإ العلماء على أن كىل مىا نىزل فيىه مىن اهلل وحىى مل تقى  فيىه         

 رة، فهو حكم ال معقب لهل.مشو

ويقول فى موض  آرر: لاألمة وحدها هى مصدر السىلطة، والنىزول علىى         

إرادتها فريضة، واخلروج على رأيها مترد.. ونصوص الدين وجتار  احليىاة  

وأرطأ من املفسرين من وهم أن الشىورى غى    لتتضافر كلها على توكيد ذلول, 

ا فى تقويم عوج الفرد إذا كان من حقىه أال  ملزمة، فما جدواها إذنو وما غناؤه

يتقيد بهاو وأين فى حياة الرسول وس ة رلفائه ما يدل على أن احلاكم ررج 

 (12)على رأى مستشاريه ومضى فى طريقه وحدهول.

 عبد القادر عودة:
والشهيد عبد القادر عودة ال يقل وضوحا, فعنده لالشىورى دعامىة مىن دعىائم     

فات املميزة للمسىلمني، سىوى اهلل بينهىا وبىني الصىالة      اإلميان، وصفة من الص

َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلىَربعِهْم َوَأَقىاُموا الصَّىالَة َوَأْمىُرُهْم ُشىوَرى      (واإلنفاق فى قوله: 

فجعىل لالسىتجابة هلل نتىائج     (.38)الشورى:  )َبْيَنُهْم َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن

 وهى إقامة الصالة والشورى واإلنفاق.بني لنا أبرزها وأظهرها، 

ويضىىىيف: الشىىىورى إذن فريضىىىة إسىىىالمية واجبىىىة علىىىى احلىىىاكمني       

قىال:   )َوَشىاِوْرُهْم ِفىى اأَلْمىرِ   ( :وا كومني. وروى عن الرسول أنه ملا نزلا

ولكىن جعلىها اهلل رمحىة     -أى عن املشورة  -أما إن اهلل ورسوله لغنيان عنها ل

. وفىى هىذا   لهم مل يعدم رشدا, ومن تركها مل يعدم غيىا ألمتى فمن استشار من

احلدي  حض شديد على الشورى. وقد تنبه الفقهاء هلذا كلىه ومل يفىتهم مىا    

حتمل هذه النصوص مجيعا من املعانى, فقرروا أن الشورى من أصول الشريعة 

اإلسالمية وقواعدها، ومن عزائم األحكام التى البد من نفاذهىا، ورتبىوا علىى    

 (13)أن من ترك الشورى من احلكام فعزله واجب دون رالفل.ذلو 
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 أمحد على اإلمام:
مىن السىودان,    ومن أهم الكتب احلديثة عن الشورى كتا  د. أمحد على اإلمام

وهو يستع  هذا التعريف اجلام  للشورى من د.حممد سعيد رمضان البىوطى  

نب حكمه بنر قرآنى )رجوع اإلمام أو القاضى أو آحاد املكلفني فى أمر مل يست

أو سنة أو ثبوت إمجاع إىل من يرجى منهم معرفته بالدالئل االجتهاديىة مىن   

العلمىىاء اجملتهىىدين, ومىىن قىىد ينضىىم إلىىيهم فىىى ذلىىو مىىن أوىل الدرايىىة       

واالرتصاص(. ود. اإلمام ي كد إلزامية الشورى, ومن أدلته فىى ذلىو مىا ورد    

من أن الشورى الزمة من لىوازم  عند ابن تيمية فى كتابه لالسياسة الشرعيةل, 

احلكم الصاحل وقوله بأنه )ال غنى لوىل األمر عن املشاورة( استنادا لذات ا ية 

 .)َوَشاِوْرُهْم ِفى اأَلْمِر( :التى نتوقف أمامها ا ن ومنها

ويضيف د. اإلمام: لوهكذا يأمر اهلل تعاىل فى هذه ا يىة رسىوله صىلى اهلل         

صحابه، وهو أمر للوجو  كما يدل السياق، وال صارف عليه وسلم أن يشاور أ

 للوجو ، وعلى الوجو  مذهب املالكية م  عموم ما يتشاور فيهل.

ويقول اإلمام النووى:لوارتلف أصحابنا هل كانا الشىورى واجبىة علىى         

والصىحيذ   رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أم كانا سنة فى حقه كما فى حقناو

مجهور الفقهاء وحمققو األصىول أن    و املختار الذى عليهعندهم وجوبها، وه

 النووى فى شرح صحيذ مسلم.  اإلمام لاألمر للوجو 

كما قىرر اإلمىام ابىن حجىر العسىقالنى أن الصىحيذ املختىار هىو وجىو                

 الشورى )فتذ البارى(.

وعلى ذلو أيضا مذهب األحناف حي  يقول اإلمام اجلصىاص فىى تفسى          

إن هذا يدل علىى جاللىة موقى  الشىورى      )َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم(ىل: قوله تعا

لذكرها م  اإلميان وإقامة الصالة، ويدل على أننا مأمورون بها. )اجلصىاص:  
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 أحكام القرآن(.

وهذا ما ذهب إليه اإلمام الرازى حي  يقول: لظاهر األمىر الوجىو  فىى         

يقتضىىى الوجىىو ل. )الىىرازى: التفسىى   ل وهىىو  )َوَشىىاِوْرُهْم(قولىىه تعىىاىل: 

 (14)الكب (.

 حممد الطرطوشى:
ويرى حممد بن الوليد الطرطوشى, وهو من أبىرز فقهىاء السياسىة فىى تىاريخ      

الفقه, أن املشاورة والنصيحة من أساس اململكة وقواعد السلطنة. ويىرى أن مىن   

وتىرك   أقبذ ما يوصف به الرجال ملوكىا كىانوا أو سىوقة، االسىتبداد بىالرأى     

املشورة. املشاورة من القواعد الدستورية التى أوجبتها الشريعة. فهى للسلطة 

ضرورية, لكى تكشىف عىن عيوبهىا وسىلبياتها فتتجنىب الوقىوع فىى أرطىاء         

فاحشة قد تى دى إىل التلىف واهلىالك، عنىد االسىتنكاف عىن اسىتماع أقىوال         

السىلطة, فى ون   املستشارين الذين ينظرون إىل األمور مبنظار طتلف عن نظر 

 من النقائر ما ال تراه السلطة فى نفسها. 

وي يد الطرطوشى ما قيل من أن أصل سوء اخللإ مطالبة غى ك أن يوافقىو        

دون أن تطالب نفسو مبوافقة رأى غ ك. وسبب ارتالف ا راء هو ارىتالف  

التجار  بني الناس، وبسبب تفاوت مستوى األلبا  حتى بىني أهىل الفكىر.    

القىىول الرشىىيد فىىى عىىدم توافىىإ ا راء يسىىتوجب احىىرتام حريىىة رأى   وهىىذا

ا ررين, ومن ضمنها حرية املعارضة التى تأتى عن طريإ املشورة والنصىيحة  

من جهة وحإ الشكوى ورف  املظامل مىن تصىرفات الىوالة والعمىال مىن جهىة       

 (15)أررى, باعتبارهم حزبا حاكما باملفهوم املعاصر.

وهو من أهم العلماء الذين سبقوا ابن رلىدون فىى وضى      وي كد الطرطوشى     

فى كتابه لسراج امللوكل ي كىد أهميىة تشىاور احلىاكم      علم السياسة واالجتماع

This file was downloaded from QuranicThought.com



 94 

م  العلماء: لإن العلم عصمة امللوك واألمراء، ومعقل السالطني والوزراء، ألنه 

 مينعهم من الظلم، ويردهم إىل احللم، ويصىدهم عىن األذيىة، ويعطفهىم علىى     

 (16)الرعية، فمن حقهم أن يعرفوا حقه، ويكرموا محلته، ويستبطنوا أهلهل.

وجىىاء عنىىد أبىىى عبىىد اهلل ابىىن األزرق فىىى كتابىىه بىىدائ  السىىلو قىىول           

لأن املشورة هى مما تعده احلكمىاء مىن أسىاس اململكىة، وقواعىد       الطرطوشى:

بى:لاملشىاورة  السلطنة، ويفتقر إليها الرئيس واملرؤوسل. وأيضا قول ابن العر

أصل الدين، وسنة اهلل فى العاملني، وهى حإ على عامة اخلليقة، من الرسىول  

إىل أقل رلإ بعده فى درجاتهم، وهىى اجتمىاع علىى أمىر، يشى  كىل واحىد        

 برأيه، مأروذ من اإلشارةل.

 ومن حكمة مشروعية الشورى أمور:

: ما را  من األمن من ندم االستبداد بالرأى الظاهر رط ه، ففى الشها  -1

 استخار، وال ندم من استشار.

 إحراز الصوا  غالبا. -2

ازدياد العقل بها وإحكامه، قال الطرطوشى: املستشى ، وإن كىان أفضىل     -3

 رأيا من املستشار، فانه يزداد برأيه رأيا كما تزداد النار بالسليط ضوءا.

 الفوز باملدح عند الصوا ، وقبول العذر عند اخلطأ. -4

 انة التدب  بها عند التقص  عنه.استع -5

التجرد بها عند اهلوى الساترة حجبه، لوجود الصوا ، وإن كان هنىاك   -6

 عقل ورشاد.

 بناء التدب  بها على أرسخ أساس، والعكس بالعكس. -7

 استمناح الرمحة والربكة. -8

 داللة العمل بها على اهلداية والسداد. -9

 له.وجد أن الصوا  بها عند إشكا -10
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 ابن حزم:
وقال ابن حزم: لوإذا نزلا بالسلطان معضلة ليس عنده فيها يقني، شاور من 

أصحابه ووالة جنده، من يرجو عنده فرجا مىن ذلىو، ويشىاور فىى احلىرو       

أهل احلر ، وسياستها، ويسىأل عىن كىل علىم أربابىه، وال يتكىل علىى رأى        

 (17)أحد، فاذا انقضى ما عندهم، أنفذ مما مس  منهمل.

 جلويىن:ا
ويقول اإلمام اجلوينى بى لوجو  مراجعىة العلمىاء فيمىا يىأتى ويىذر, فىانهم       

قدوة األحكام وأعالم اإلسالم وورثة النبوة وقادة األمة، وسادة امللة، ومفىاتيذ  

اهلدى ومصابيذ الىدجى، وهىم علىى احلقيقىة أصىحا  األمىر اسىتحقاقا، ذو        

رهم، واالنكفىاف عىن   النجدة مىأمورون بارتسىام مىرامسهم، واقتصىاص أوامى     

 (18)مزاجرهمل.

 عبد اهلل النفيس:
: سىنالحظ أن الفقهىاء ارتلفىوا فىى هىذا األمىر       هد النفيسويقول د.عبد اهلل ف

فبعضهم يرى الشورى ملزمة وآررون يرونها معلمة على سبيل النىد , غى    

هىو   -حسىب د. عبىد احلميىد متىوىل كمثىال       -أن الرأى الراجذ بني العلماء 

الشىورى ملزمىة وواجبىة علىى اإلمىام, اسىتنادا إىل آيىات الشىورى          القائل بأن

وكثرة جلوء الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل االستشىارة، وفىى مقدمىة علمىاء     

هذا العصر الذين يرون وجو  الشورى وفرضيتها األستاذ اإلمام حممىد عبىده   

 (19)واألستاذ العالمة ا قإ الشيخ عبد الوها  رالفل.

 على بن حاج:
ويقول الشيخ على بىن حىاج: الشىورى فريضىة سياسىية, ولىذلو ذكىرت بىني         

 َالَّىِذيَن اْسىَتَجاُبوا  (فريضتني, فريضة تعبدية وفريضة اجتماعيىة. قىال تعىاىل:   
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 (20).)َة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَنِلَربعِهْم َوَأَقاُموا الصَّال

 عبد السالم ياسني:
ويقول الشيخ عبد السالم ياسني: لإن البالء بدأ بامللوك شر بداية, وجثم علىى  

صدر األمة احلكم الوراثى الذى ال نزال نعانيه. والوراثة منىاط الىبالء ألنهىا    

تعنىىى غيىىا  ارتيىىار األمىىة، وعزهلىىا عىىن أمرهىىا الىىذى فىىرض اهلل أن يكىىون  

 (21)شورىل.

 أمحد حممد مجال:
سىتاذ الثقافىة اإلسىالمية فىى جامعىة امللىو عبىد        ويقول أمحد حممىد مجىال أ  

العزيز: إن الشورى من أركىان احلكىم اإلسىالمى.. ولىيس أدل علىى ضىرورة       

التزام والة األمر فى الدولة اإلسالمية مببدأ الشورى من توجيه القرآن الكريم 

لنبى اإلسالم نفسه، وهو من هو صوابا وحكمة وعصمة، إىل مشاورة أصحابه، 

النظر معهم، فيما جىل أو يىدق مىن شىئون املسىلمني.       تراء ووجهاوتبادل ا 

وجعىل سىبحانه مىن سىجايا      )َوَشىاِوْرُهْم ِفىى اأَلْمىرِ   ( :وذلو فىى قولىه تعىاىل   

 (22).)َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم(املسلمني وصفاتهم البارزة أن: 

 أبو بكر القادرى:
وحيتمها على املسلمني،  ويقول أبو بكر القادرى: لإن اإلسالم يفرض الشورى

فالقرآن الكريم يطلبها بصيغة األمر الواجب، فتقول ا يىة الكرميىة الىواردة    

َفىاْعُف َعىْنُهْم   ( فى سورة آل عمران طاطبىة الرسىول األمىني عليىه السىالم:     

وميدح اهلل املى منني الصىادقني فىى إميىانهم      )َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفى اأَلْمِر

. )َوَأْمىُرُهْم ُشىوَرى َبْيىَنُهمْ   (ا ية الكرمية الواردة فى سورة الشىورى:   فتقول

االستبداد واإلسالم ال يلتقيان وال ينسىجمان أبىدا، فتسىي  األمىور فىى هىذه       

احلياة حسب املنطىإ اإلسىالمى، البىد أن يىنهج املىنهج الشىورى, وأن أقىوال        
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ملرج  فى كل مىا يقولىون،   العلماء واألمراء واحلكام قابلة للخطأ والصوا ، وا

وما يصدر عنهم، هىو كتىا  اهلل، وسىنة رسىوله، ومىا أمجعىا عليىه األمىة         

اإلسالمية. واملستجدات التىى تسىتجد فىى حيىاة األمىة اإلسىالمية، البىد أن        

يرج  فيها إىل أوىل العلم الصاحلني، الثابتة عدالتهم وعلمهم وصدقهم م  اهلل 

 (23) أوال وأر ال.

 ابن عربى:
ء فى أحكام القرآن البن عربى: لالشورى ألفة للجماعة، ومسبار للعقول، وجا

وسبب إىل الصوا ، وما تشاور قوم إال هدوا. وقد قال حكىيم: إذا بلىغ الىرأى    

املشىىورة فاسىىتعن بىىرأى لبيىىب أو مشىىورة حىىازم, وال جتعىىل الشىىورى عليىىو  

مىور، ومىدح   غضاضة, فان اخلوافى ناف  للقوادم، كذلو مدح اهلل املشاور فى األ

القوم الذين ميتثلون ذلو، وقد كان النبى صلى اهلل عليه وسلم يشىاور أصىحابه   

فى األمور املتعلقة مبصاحل احلرو ، وذلو فى ا ثار كث ، ومل يشاورهم فىى  

األحكام, ألنها منزلة من عند اهلل على مجي  األقسام: من الفىرض، والنىد ،   

صحابة بعد اسىتئثار اهلل بىه علينىا فكىانوا     واملكروه، واملباح، واحلرام. فأما ال

يتشاورون فى األحكام، ويستنبطونها من الكتا  والسنة, وإن أول مىا تشىاور   

فيه الصحابة اخلالفة، فان النبى صلى اهلل عليه وسىلم مل يىنر عليهىا حتىى     

كان فيها بني أبى بكر واألنصار. وقال عمر: نرضى لدنيانا من رضىيه رسىول   

ليه وسلم لديننا. وتشاوروا فى أمر الردة، فاستقر رأى أبى بكىر  اهلل صلى اهلل ع

على القتال. وتشاوروا فى اجلد وم اثه، وفى حد اخلمر وعدده على الوجىوه  

املذكورة فى كتب الفقه. وتشىاوروا بعىد رسىول اهلل صىلى اهلل عليىه وسىلم فىى        

فقىال  احلرو ، حتى شاور عمر اهلرمزان حني وفد عليه مسلما فى املغازى، 

له اهلرمزان: إن مثلها ومثل من فيها من عدو املسلمني مثل طائر له رأس وله 

جناحان ورجالن، فان كسر أحد اجلناحني نهضا الرجالن جبناح والىرأس،  
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وإن كسر اجلناح ا رر نهضا الىرجالن والىرأس، وإن شىد  الىرأس ذهبىا      

رىر فىارس.   الرجالن واجلناحان، والرأس كسرى واجلناح الواحد قيصر، وا 

فمر املسلمني فلينفروا إىل كسرى, وذكر احلدي  إىل آرره وقال بعض العقالء: 

ما أرطأت قط, إذا حزبنى أمر شاورت قومى، ففعلا الذى يرون، فان أصىبا  

 (24)فهم املصيبون، وإن أرطأت فهم املخطئون، وهذا أبني من إطنا  فيهل.

 املوسوعة الفقهية:
ن العلماء الذين يرون وجو  الشىورى: النىووى،   وجاء فى املوسوعة الفقهية أ

َوَشىاِوْرُهْم  (وابن عطية، وابن رويز منداد، والرازى. واسىتدلوا بقولىه تعىاىل:   

, وظىاهر األمىر   )ِفى اأَلْمِر َفِاَذا َعَزْمَا َفَتَوكَّْل َعَلى اللرِه ِإنَّ اللرَه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكمِلنَي

ضى الوجو . واألمر للنبى صلى اهلل عليه وسلم يقت )َوَشاِوْرُهْم(فى قوله تعاىل:

باملشاورة، أمر ألمته لتقتىدى بىه وال تراهىا منقصىة، كمىا مىدحهم سىبحانه        

. قال ابن رويز منداد: واجب علىى  )َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم(وتعاىل فى قوله: 

الوالة مشاورة العلماء فيما ال يعلمىون، ومىا أشىكل علىيهم مىن أمىور الىدين،        

وجوه اجليش فيما يتعلإ بىاحلر ، ووجىوه النىاس فيمىا يتعلىإ باملصىاحل،       و

ووجوه الكتا  والوزراء والعمال، فيما يتعلإ مبصاحل البالد وعمارتهىا. قىال   

ابن عطية: لوالشورى من قواعد الشريعة، وعزائم األحكام، ومىن ال يستشى    

 يصىذ اعتبىار   أهل العلم والدين فعزله واجب, وهذا مما ال ارتالف فيىهل. وال 

األمر بالشورى جملرد تطييب نفوس الصحابة، ولرف  أقدارهم, ألنه لىو كىان   

معلوما عندهم أن مشورتهم غ  مقبولة وغ  معمىول عليهىا مى  اسىتفراغهم     

للجهد فى استنباط ما شوروا فيه، مل يكن فى ذلو تطييب لنفوسىهم وال رفى    

 (25)مشورتهمل.ألقدارهم، بل فيه إحياشهم وإعالمهم بعدم قبول 

 حممد مكى األزرق:
ويقول حممد مكىى: لا ليىة السياسىية التىى فرضىا علىى املسىلمني لتكىوين         
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ا اخلىارجى،  الدولة والس  بها متفادية للصراع الدارلى ومنتصرة فى صراعه

تعنىى كىل    )َأْمىُرُهمْ (, ألن )َوَأْمىُرُهْم ُشىوَرى َبْيىَنُهم   ( :فى آية الشىورى  تكمن

تش  لكلهم. عليىه فالدولىة فىى اإلسىالم      )َبْيَنُهم(استها وشئون إمارتهم وسي

واجب مدنى بتكليف دينى ظاهر الضرورة أوجب على كل مسلم املشىاركة مىن   

 (26)رالل الشورى فى قيام ومسار هذه الدولة لتكون على قدر ما أوجبا لهل.

 عون الشريف قاسم:
إلسىالم، وركنىه   ويقول د. عون الشريف قاسم: لإن الشورى مجاع أمر حكىم ا 

الراكز الذى يرسى القاعدة املتينة الستقرار حياة املسلمني وضمان جناحهم فى 

دينهم ودنياهم. إذ غاية الدين اهلداية امل دية إىل رلىإ الشخصىية اإلنسىانية    

تعمل فى فراغ، والبد هلا من بيئىة   املتوازنة السوية، ولكن هذه الشخصية ال

صية الفردية بقيم الدين وأحكامه. وال يتم اجتماعية صاحلة تهتدى مثل الشخ

هىىذا الصىىالح علىىى املسىىتوى الفىىردى أو اجلمىىاعى إال إذا حتولىىا هىىذه القىىيم  

كما  -واألحكام من جمرد نظريات وشعارات، إىل ممارسات وأفعال ألن الدين 

سبيل إىل حتويىل الىدين إىل    املعاملة. وال -قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

نقل هذه املعاملة من مستوى الفرد إىل مستوى اجلماعىة إال بوسىيلة   معاملة، و

تضمن اشرتاك اجلماعة, أو قدر كب  منها فى تفعيل هذه املعاملة حبي  يعىم  

ر ها كل الناس. والشورى هى وسيلة اإلسىالم لتفعيىل هىذه املعاملىة خللىإ      

نسىان التىى   اجملتم  اإلسالمى السوى، القائم على املساواة والعدل وكرامىة اإل 

 جاء الدين أصال لرتسيخها فى حياة البشرية. 

واحلدي  عن أن اإلسالم مل يهتم بأمر الدولىة أو النظىام السياسىى عامىة،          

ينفصل فيىه الفىرد عىن     حدي  خيطىء فهم اإلسالم الذى هو نظام متكامل, ال

الدولة.. اجلماعة, وال الدنيا عن الدين، وغايته رلإ الفرد اجلماعة أو املواطن 
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فهو ينقل قىيم اجلماعىة إىل دارىل الىنفس اإلنسىانية ليصىوغ ضىم  اإلنسىان         

صياغة مجاعية اجتماعية يصىبذ بهىا الفىرد مجاعىة فىى فىرد ودولىة دارىل         

 (27)الدولةل.

ويضيف األستاذ حممد مكى عثمىان األزرق: لفىى حكمىة بالغىة وإعجىاز           

والتطبيإ، رغىم عمقهىا    واضذ فرض اإلسالم نظرية سياسية سهلة االستيعا 

الفكرى ومكاسبها الكب ة غ  املتناهية. ففى ائتمان كامىل لألمىة واجلماعىة    

أطلإ اهلل سبحانه وتعاىل كل شئون والية األمر فى الدولة اإلسىالمية مىن بعىد    

الرسول صلى اهلل عليه وسىلم، لشىورى املسىلمني كشىرط الزم وفريضىة دينيىة       

، حي  إن أمرهم )َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم(: م كدة بنر آية الشورى قال تعاىل

تعنى كل شئون إمارتهم وسياستها، وبيىنهم تعنىى كلىهم, أى أن النىاس فىى      

اإلسالم شركاء فى سلطة األمر والفتوى عرب الشىورى, ولىيس عىرب االجتهىاد     

املباشر فى دالالت النصوص. علما بأن املشاركة فىى مسىار وفعاليىات فريضىة     

جب إسالمى ال ميكن جتاوزه حلدي  الرسول صلى اهلل عليه وسلم: الشورى وا

لمن مات وليس فى عنقه بيعة، مات ميتة جاهليةل. وكىذلو أوجىب اإلسىالم    

هذه املشاركة ألنهىا أمانىة بىنر احلىدي : لاملستشىار مى متنل وهىذا يقطى          

الطريإ أمام كل من يقول بأن الشورى معلمة وليسا ملزمة، فشورى املسلمني 

السلطة واحلكم فى اإلسالم فريضة م كدة بنر القرآن الكىريم، ومشىاركة    فى

 املسلمني فى مسارها واجب وأمانة الزمة األداء بنر احلدي .

الرتيىار مىنهج    -املنفعل بقيم الدين وهديىه   -وبهذا التفويض للجمهور      

رض ونظام والية األمر اإلسالمية من بعد الرسول صلى اهلل عليه وسىلم، ثىم فى   

املشاركة السياسية على كل مسلم ومسلمة فى هذا االرتيار، يكون اإلسالم فى 

رطوة إدارية متقدمة قد أطلإ سلطة القرار واحلكم فى الدولة اإلسالمية لكىل  
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يبايعون من يتوىل أمىرهم حتىا شىروطهم     -كم سسة تشري  عليا  -املسلمني 

 (28)م سسىل. مما يضبط سلطة التشري  فى اإلسالم وحيصرها فى إطار

 عبد الرمحن عبد اخلالق:
إن موضوع الشورى فىى اإلسىالم مىن    ويقول الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالإ: ل

األمور فى تسي  شىئون املسىلمني، ورسىم     أرطر املوضوعات وأجلها ألنه أهم

وإقصىاء مىن نظىام احلكىم      سياسىتهم ولقىد كىان أيضىا هىو أول األركىان هىديا       

 :األمىة اثنىان   أفسىد أمىر هىذه   ل:لبصرى رمحه اهللاإلسالمى كما قال احلسن ا

 عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية برفى  املصىاحف، واملغى ة بىن شىعبة     

حني أشار على معاويىة بالبيعىة ليزيىد، ولىوال ذلىو لكانىا شىورى إىل يىوم         

، ولذلو بقى هذا احلكم معطال فىى  (79تاريخ اخللفاء للسيوطى ص) لالقيامة

اإلسالمية التى تلا ذلو اللهم إال  ات قليلىة كانىا الشىورى     نظمةظل األ

ولذلو فقىد فسىدت أنظمىة احلكىم، وسىارت وفىإ        تطبإ تطبيقا جزئيا تافها.

حتى ألف املسلمون هىذا الفسىاد واالسىتبداد،     اهلوى واالستبداد أزمانا طويلة

ن تشىري   النظام اإلسالمى نفسىه، ومى   وظنوا م  مرور الزمن أن هذا جزءا من

 ل.ر  العاملني

َفِبَما َرْحَمةل معَن ( :قال تعاىل طاطبا رسوله صلى اهلل عليه وسلمويضيف: ل     

اللرِه ِلنَا َلُهْم َوَلْو ُكنىَا َفظرىًا َغِلىيَظ اْلَقْلىِب اَلنَفضُّىوْا ِمىْن َحْوِلىَو َفىاْعُف َعىْنُهْم          

ِاَذا َعَزْمَا َفَتَوكَّْل َعَلىى اللرىِه ِإنَّ اللرىَه ُيِحىبُّ     َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر َف

  .(159: عمران آل) )اْلُمَتَوكمِلنَي

 نزلا هذه ا ية بعد غزوة أحد التى استشار الرسول صلى اهلل عليه وسلم     

املسىىلمني فىىى اخلىىروج إىل عىىدوهم أو البقىىاء فىىى املدينىىة، فأشىى  عليىىه مىىن   

يتهم باخلروج، وذلو من الذين مل يشهدوا بىدرا وكىان فىيهم    وغالب مجهورهم
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ولقد كان ما كان من طالفة الرماة أمر رسىول اهلل صىلى    .العدو حترق إىل لقاء

بالبقاء فوق اجلبل وهزمية املسلمني واستشهاد سىبعني مىنهم،    اهلل عليه وسلم

ن صىدر مىنهم   عليه وسلم عقب هذه الغزوة بالعفو عم فأمر اهلل رسوله صلى اهلل

تعجلوا اخلروج ومل يأرذوا بالرأى األحكىم   رطأ كالرماة والذين فروا، والذين

يستغفر هلم، وأن يستمر علىى مشىاورته    وهو البقاء فى املدينة، وأمر أيضا أن

ونىزول   ..ومكايد العىدو  إياهم فى مثل هذه األمور، التى هى سياسة احلر ،

واعلم أيضىا أن   . كد حتميتها ولزومهااألمر بالشورى فى مثل هذه الظروف ي

اهلل عليه وسلم بالشىورى   عامة السلف والفقهاء قالوا بأن أمر اهلل لرسوله صلى

الشىافعى   كان للوجو  وليس للند  أو االستحبا ، ورالف فى ذلىو اإلمىام  

أى  لتستأذن البكرل :رمحه اهلل وقاس األمر هنا على قوله صلى اهلل عليه وسلم

رد هىذا   وقىد  !!لو أجربها أبوها على الزواج جاز :الزواج، قال الشافعىعند 

 القياس فى مواجهىة الىنر   :بقوله (5/83)القول الفخر الرازى فى تفس ه 

  .باطل

ألن  واعلم أرى أن املقيس عليه عند الشافعى فى هىذه املسىألة باطىل أيضىا         

نته على الزواج ألن هذا طىالف لىنر   الصحيذ أنه ال جيوز لأل  أن جيرب اب

  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم ا نف حدي  رسول

م  قوهلم بالوجو  فى حإ الرسول صىلى اهلل عليىه    -ولكن بعض السلف      

نفوا أن يكون هذا الوجو  عىن حاجىة عنىد الرسىول للمشىاورة، بىل        -وسلم 

اه ووفقه, ولكىن أمىره بىذلو    عن املشورة مبا أوحى له وهد لقد أغناه اهلل :قالوا

واخللفاء، وليكون هذا سياسة دائمة فى األمىة إذا   ليقتدى به من بعده األئمة

عليه وسلم وهو مىن هىو كىان مىأمورا بىذلو       رأى الناس أن رسول اهلل صلى اهلل

  .ومطبقا له
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تعاىل  والتحقيإ فى القول أنهل :ولكن الفخر الرازى نفى هذا القول بقوله     

, وكىان عليىه   )َفىاْعَتِبُروا َيىا ُأوِلىي اأَلْبَصىارِ    ( :مر أوىل األبصار باالعتبار فقالأ

َلَعِلَمىُه الَّىِذيَن   ( :سىبحانه  السالم سيد أوىل األبصار، ومىدح املسىتنبطني فقىال   

وذكىاء, وهىذا    وكان صلى اهلل عليه وسلم أكثىر النىاس عقىال   ) َيْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم

 مىأمورا باالجتهىاد إذا مل ينىزل عليىه الىوحى، واالجتهىاد       يدل على أنه كان

 ورالصة هذا الكالم أن الشىورى  .(املرج  السابإ) ليتقوى باملناظرة واملباحثة

الزمة لالجتهاد, وال تقدح فى شخر املستش , بل هىى داللىة علىى رجاحىة     

ون أحيانا إىل كالم الفخر الرازى رمحه اهلل أن الشورى تك العقل، وأضيف هنا

كىاخلربة بشىئون القتىال، ومنىازل احلىر  ومكايىد        فى أمور دنيوية صرفة،

أحىد بىأن رسىول اهلل صىلى اهلل عليىه       العدو، وأصلذ الناس لإلمارة، وال يقىول 

عن املشورة فيها, وهو  وسلم كان أعلم الناس بشئون الدنيا, ولذلو فهو مستغن

فلىيس نقصىا فىى     لدنيىاكم  لم بش ونأنتم أعل :القائل صلوات اهلل وسالمه عليه

يكىون أمىر اهلل    حإ الرسول صلوات اهلل عليه وسالمه، وال طعنا فى منزلته أن

الشىامل   فى ا ية السالفة الوجو ، وذلو لتتجم  له اخلربة التامىة، والعلىم  

لتصريف شئون األمىة اإلسىالمية الناشىئة وليكىون هىذا سىنة للخلفىاء بعىده         

  .لكريمهذا املنهج ا ليلتزموا

َوالَّىِذيَن اْسىَتَجاُبوا   ( :قال تعاىل فى مدح امل منني الذين ادرىر هلىم اخلى         

: الشورى) )ِلَربعِهْم َوَأَقاُموا الصَّالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن

38).  

أى ال ) َوَأْمُرُهْم ُشىوَرى َبْيىَنُهمْ  ( :قال ابن كث  رمحه اهلل فى تفس  ا ية     

يربمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتسىاعدوا بىآرائهم فىى مثىل احلىرو  ومىا       

  .جرى جمراها
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التىى   وإذا أردت أن تعلم لزوم األمر هنا فاعلم أنه جاء باجلملىة االمسيىة       

 اإلسىالم ثىم   تفيد االستمرار والثبوت, وأنه جاء بعد االستجابة ألمر اهلل, وهى

الصالة وهى عماد اإلسالم, وجاء رلىف الشىورى الزكىاة وإنفىاق املىال, فوضى        

 ل.إقامة الصالة وإيتاء الزكاة من أكرب األدلة على لزومها الشورى بني

وحتى ال أترك فى نفس القىارىء شىيئا مىن أن مبىدأ الشىورى      ويضيف: ل     

  يده بيانا واستدالال.وليس شيئا طارئا جائزا فاننى سأز مبدأ مقرر ثابا

 حممود بابللى:
 -الشىورى فىى اإلسىالم     -كتب الدكتور حممود بابللى كتابا جيىدا بعنىوان   

 إن مبدأ الشورى مل يسبإ أن اختذته أمة إلزاما لوىل أمرهالوهذه فقرات منه: 

  .لوالتزاما للجماعة كما اختذته األمة اإلسالمية بنر القرآن

 ذ الشيخ حممد أبو زهىرة فقىد كتىب فىى هىذا املوضىوع يقىول:       وأما األستا     

املوافىإ,   جيب على والة األمر أن يشجعوا القول املخالف، كما يريدون القولل

إال  إذا مل يكن عماد األمر اهلوى املتب , فانه ال يقتل الشورى وا راء القوميىة 

 احلاكم جبديد من الرغبة فى املوافقة والتململ من املخالفة, فان املخالف يأتى

الفكر ويكون مرشدا، واملوافإ يأتيه مبا عنىده, ومىا لىيس جبديىد عليىه فهىو       

  .لصوتا ويرج  إليه صداه يسم  منه

 هذا كالم عظيم فى الشورى, إذ يوجب األستاذ هنا على احلاكم تشجي      

 الرأى املخالف, فكيف بارراج الرأى اجلديد والفكرة السديدة الغائبة التى

ال شو أنها تكون أشد وجوبا ولزوما ويقول  .غايات الشورى هى غاية من

 حكامها وأفرادها فان هذه األمة .عندما تكون الشورى مبدأ لألمةل أيضا:

تكون متوجهة للخ  فى مجي  أمورها وتنعكس هذه النتيجة على أوضاعها 

  .تقدما ورقيال
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 أيضا قول حممىود بىابللى أن عىرض كىل     ومن الكالم اجليد فى هذا الصدد     

 :أمور األمة على الشورى من واجبات احلىاكم وليسىا حقىا لىه لقولىه تعىاىل      

فالنر يوجب على احلاكم أن يستش  فى كل أمر لألمة  )َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر(

  .كرب صغر هذا األمر أو

 نفيذه إذا قصىر فيىه،  ومعنى أنه واجب على احلاكم أن لألمة أن تطالبه بت     

أما إذا كانا الشورى حقا له فعند ذلو جيوز أن يتنىازل عىن هىذا احلىإ, وال     

املطالبة به ألنه من حقىه هىو، وهىذا كىالم جيىد موفىإ فىى هىذا          يكون لألمة

  .الصدد

 حممد عزة دروزة:
 وقد وقفا أيضا على كالم حسن ما يشىبه مىا نقلتىه لىو سىابقا مىن قىول عنىد        

 :عزة دروزة فى كتابه التفس  احلدي  للقىرآن الكىريم يقىول    األستاذ حممد

االستشارة فىى   وروح ا ية ومضمونها يوجبان على الرئيس والزعيم واحلاكمل

املبدأ بأسلو   أكد القرآن هذال ، وقال أيضا:(8ج 173ص) لكل أمر وعزمية

  .(املصدر السابإ) لاإلجيا  والتنفيذ

 لعقيم:عبد اهلل ا
 وهىو رجىل لىه مكانتىه     -وقد وقفا على عبارة جليلة لىأل  عبىد اهلل العقيىل    

الشورى حإ للرعية، واجبىة علىى وىل األمىر وهىذا ال     ل :يقول فيها -وعلمه 

( ولكىن هىا   43)اجملتم  العىدد   ل.وال تنتطذ فيه عنزان خيتلف فيه اثنان،

 (29).!!الثابتة املقررة حنن جند من خيالف فى األمور

حجية الشورى فىى القىرآن   ل ويقول صاحب حبوث ودراسات )الشورى(:     

يعترب القرآن الكريم حجة جيب العمل مبا ورد فيه من أحكام وتتفإ  الكريم:

آراء املسلمني على انه قانون واجب اإلتباع, والدليل على ذلو أنه نزل من عند 
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طريإ قطعىى ال شىو فىى صىحته.     اهلل تعاىل وأنه قد نقل إليهم من عند ربهم ب

فاذا حنن حبثنا عن أدلة حجيىة الشىورى فىى القىرآن، أى عىن ا يىات التىى        

نصا على الشورى فاننا جند مثل ذلو النر فى موضعني وآيىتني شىه تني,   

 وإن كىىىان القىىىرآن قىىىد أشىىىار إىل الشىىىورى فىىىى بعىىىض آيىىىات أرىىىرى.     

ى فىى آيىتني   ورد الىنر علىى الشىور    أوال: النر على الشىورى فىى القىرآن:   

بسىىورتني مىىن القىىرآن الكىىريم: األوىل: سىىورة آل عمىىران, والثانيىىة: سىىورة   

 الشورى. 

فى سورة آل عمران: جند النر على الشورى فى هذه السىورة فىى قولىه     -1

َفِبَما َرْحَمةل معَن اللرِه ِلنَا َلُهْم َوَلْو ُكنَا َفظرًا َغِلىيَظ اْلَقْلىِب اَلنَفضُّىوْا ِمىْن     (تعاىل: 

ْوِلَو َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر َفِاَذا َعَزْمىَا َفَتَوكَّىْل َعَلىى    َح

ففى هذه ا ية جند النر على الشورى قد جىاء   )اللرِه ِإنَّ اللرَه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكمِلنَي

فقىد أمىر اهلل    )ْمىرِ َوَشاِوْرُهْم ِفىي األَ (بصيغة األمر الذى يتمثل فى قوله تعاىل: 

 تعاىل رسوله عليه السالم أن يشاور قومه فى األمر وفى املشاورة فائدتان:

 األوىل: تأليف قلوبهم وإشاعة املودة بينهم نتيجة للمشاورة.

الثانية: تعويد املسلمني على هذا النهج فى معاجلة األمور ألن الرسول عليىه  

إىل املشىاورة فهىم أوىل أن يأرىذوا    السالم األسوة احلسنة هلم, فاذا كىان يلجىأ   

 بها.

فى سورة الشورى: جند فى هذه السورة دليال ثانيا على حجية الشىورى   -2

والسورة نفسها محلا اسم لسورة الشورىل حي  ورد ذكر الشورى فىى هىذه   

ْمىُرُهْم  َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربعِهْم َوَأَقاُموا الصَّالَة َوَأ(ا ية منها وهى قوله تعاىل: 

وفى هذه ا ية يبني اهلل تعاىل أن الشورى  )ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن

هى إحدى الدعائم اهلامة التى يقىوم عليهىا اجملتمى  اإلسىالمى ومىا محلىا       
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 السورة هذا االسم إال لبيان العناية بالشورى والتنبيه إىل عظيم أهميتها .

يقول أن سورة الشىورى إمنىا مسيىا بهىذا االسىم ألنهىا       وكذلو جند من      

السورة الوحيدة فى القرآن الكريم التىى قىررت الشىورى عنصىرا مىن عناصىر       

 الشخصية اإلميانية احلقة.

وإذا كان النر على الشورى قد جاء بصيغة األمر فى سورة آل عمران فىى       

ليهىا بالصىيغة اخلربيىة أو    فىان الىنر ع   )َوَشاِوْرُهْم ِفىي اأَلْمىرِ  (قوله تعاىل: 

الوصفية فىى سىورة الشىورى ال مينى  مىن ثبىوت الىدليل عليهىا, وإمنىا جىاء           

ارتالف صيغة النر عليها تبعىا للخصىائر التىى متيىز السىور امللكيىة فىى        

 القرآن الكريم عن سوره املدنية .

فسورة الشورى مكية النزول فيما عىدا أربى  آيىات منهىا نزلىا باملدينىة            

بينها هذه ا ية التى تنر علىى الشىورى, ويالحىظ أن مىا نىزل مىن        ليس من

آيىىات القىىرآن مبكىىة مل يتميىىز بطىىاب  األسىىلو  التشىىريعى ووضىى  األحكىىام   

ء من , أما ا يات املكية فليس فيها شىا ددة, فذلو هو طاب  ا يات املدنية

الىدين,  التشري  التفصيلى, بل معظم ما جاء فيها يرج  إىل املقصىد األول مىن   

وهو توحيد اهلل سبحانه وتعاىل, وإقامة الرباهني على وجوده, وذلو يى دى إىل  

تربية القلب والوجدان, ذلو أن اإلميان يسىبإ العمىل ويى دى إليىه, وهلىذا ال      

نعجب إذا جاء النر على الشىورى فىى هىذا ا يىة كاحىدى الصىفات املميىزة        

اجبة فيهم, ثىم أن ذكىر   للم منني, ومذكورة بني صفات أررى ميتازون بها وو

الشورى جاء تاليا مباشرة لذكر الصالة، فان املى منني مىن صىفاتهم أنهىم ذوو     

شورى ال ينفردون برأى حتى يتشاوروا وجيتمعوا عليه, وكانوا قبىل اهلجىرة   

َوِممَّىا َرَزْقَنىاُهْم   ( :وبعدها إذا حزبهم أمر اجتمعوا وتشاوروا. وأما قوله تعاىل

فاملقصود به اإلنفاق فى سبيل اخل  ولعىل فصىل اإلنفىاق عىن قرينىه       )ُينِفُقوَن
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لالصىىالةل بىىذكر املشىىاورة بينهمىىا إمنىىا كىىان لوقوعهىىا عنىىد اجتمىىاع املىى منني 

للصلوات, فكان امل منون األولون ال ينفردون برأى حتى يتشاوروا عليىه وذلىو   

  تعاىل.من فرط تدبرهم وتيقظهم وصدق تآريهم فى إميانهم وحتابهم فى اهلل

ويذكر فى ذلو الصىدد أيضىا أن املى منني كىانوا النقيىادهم إىل الىرأى فىى             

أمورهم متفقون وال خيتلفون فمدحوا باتفاق كلمتهم.. وأنه ما تشاور قىوم قىط   

إال هدوا ألرشد أمورهم, فان الشورى كما قىال ابىن العربىى: لألفىة للجماعىة      

 املشاورة فى األمىور مبىدح القىوم    ومسبار للعقول وسبب إىل الصوا ل فمدح اهلل

 الذين يتمثلون ذلو ويطبقون الشورى فى سلوكهم.

رأينىا مىا يثبىا حجيىة      ثانيا: آيىات عىن الشىورى فىى الرسىاالت السىابقة:      

الشورى فى القران الكريم فى آيتني نصتا على الشورى فى سىورتى آل عمىران   

بالنسبة للشرائ  والشورى, وسنرى ذكر الشورى قد ورد فى سورتني أررتني 

السابقة على اإلسالم, فيما ذكره اهلل تعىاىل فىى سىورة طىه وفىى سىورة النمىل        

 ونورد فيما يلى بيان ذلو: 

فى سورة طه: جند إشارة إىل الشورى فى سورة طه فى قوله تعىاىل عمىا     -1

َهىىاُروَن  {29}َواْجَعىىل لمىي َوِزيىىرًا معىْن َأْهِلىىي  (يىذكره موسىىى عليىه السىىالم:   

وقىد استشىهد بهىذا     )َوَأْشىِرْكُه ِفىي َأْمىِرو    {31}اْشُدْد ِبِه َأْزِرو {30}َأِري

النر القرآنى كدليل على أهمية املشاورة أقضى القضاة أبو احلسىن البغىدادى,   

ذكر أن اهلل تعىاىل إذ حكىى عىن نبيىه موسىى عليىه السىالم هىذا القىول بهىذه           

 كان فى اإلمامة أجوز.ا يات، فأننا نفهم منه أنه إذا جاز ذلو فى النبوة 

وقد ورد فى كتا  النسائى عن القاسم بىن حممىد: مسعىا عمتىى تقىول:           

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: لمن وىل مىنكم عمىال فىأراد اهلل بىه رى ا      

جعل له وزيرا صاحلا أن نسى ذكره وإن ذكىر أعانىهل ومىن هىذا املعنىى قولىه       

اهلل من نبى وال اسىتخلف مىن رليفىة إال    عليه الصالة والسالم أيضا: لما بع  
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كانا له بطانتان: بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه, وبطانة تأمره بالشىر  

وحتضه عليه فاملعصوم من عصمه اهللل وقد سأل موسى ربه عز وجل أن جيعىل  

 له وزيرا يشاركه فى األمر وفى النبوة أيضا.

ة النمل إشارة إىل صورة مىن  فى سورة النمل: أورد القرآن الكريم فى سور -2

َقاَلْا َيىا َأيَُّهىا امَلىأُل َأْفُتىوِني     (صور الشورى فى قصة ملكة سبأ فى قوله تعاىل: 

 . )ِفي َأْمِرو َما ُكنُا َقاِطَعًة َأْمرًا َحتَّى َتْشَهُدوِن

وقد ذهب العلماء فى تفس  هذا ا ية إىل أن امللكة لبلقيسل ملكة سبأ طلبىا  

 وا عليها فى األمر الذى نزل مبا عندهم من الرأى, فما كىان  من قومها أن يش

 (30)هلا أن متضى حكما حتى حيضروا ويكونوا شاهدينل.

ونعود مرة أررى للشيخ عبد السىالم ياسىني حيى  يقىول بشىكل قىاط :            

لالشورى واجبة فى الشأن العام وهو نصب اإلمىام. هىذا إمجىاع فقهىاء السىنة      

هذا ضىرورة كىل عصىر وسىنة اخللفىاء الراشىدين علىيم         واجلماعة إال الشواذ.

 (31)السالم. والشورى ملزمة وإال كانا عبثال.

 عبد الفتاح شحاتة:
لإن الدين احلإ ال يدع إال إىل العدل واإلحسان،  ويقول د. عبد الفتاح شحاتة:

وإىل الشورى امللزمة للحكام، فما جرى على ذلو فهو مىن الىدين، ومىا رلفىه     

 (32)عن الدينل. فهو احنراف

 حممد عبده:
هناك من الدعاة من وفقهم اهلل سبحانه وتعاىل إلجادة الدفاع عن وجه اإلسالم, 

وهناك من ختصر فىى اإلسىاءة إىل اإلسىالم, وجعىل نظامىه صىنوا لالسىتبداد        

ال أساس له من قرآن أو صحيذ سنة, ومن أبىرز الصىنف    وحكم الفرد, وهذا ما

مىد عبىده الىذى يقىول: لهىدم اإلسىالم بنىاء تلىو         األول من العلماء الشيخ حم
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السلطة )الدينية( وحما أثرها حتى مل يبإ هلا عند اجلمهور من أهله اسم وال 

رسم. مل يدع اإلسالم ألحد بعد اهلل ورسوله سلطانا على عقيدة أحد وال سيطرة 

على إميانه, على أن الرسول عليىه السىالم كىان مبلغىا ومىذكرا ال مهيمنىا وال       

ومل  )لَّْسَا َعَلْيِهم ِبُمَصىْيِطر   {21}َفَذكمْر ِإنََّما َأنَا ُمَذكمر (طرا، قال تعاىل: مسي

جيعل ألحد من أهله أن حيل وال أن يربط ال فىى األرض وال فىى السىماء. بىل     

اإلميان يعتإ امل من من كل رقيب عليه فيما بينىه وبىني اهلل سىوى اهلل وحىده،     

مهما عال كعبىه فىى    -ية هلل وحده، وليس ملسلم ويرف  عنه كل رق إال العبود

إال حىىإ النصىىيحة  -مهمىىا احنطىىا منزلتىىه فيىىه   -علىىى آرىىر  -اإلسىىالم 

َوَتَواَصىىْوا ِبىىاْلَحإع َوَتَواَصىىْوا  (واإلرشىىاد.. قىىال تعىىاىل فىىى وصىىف املفلحىىني:   

ُمُروَن ِبىاْلَمْعُروِف  َوْلىَتُكن معىنُكْم ُأمَّىٌة َيىْدُعوَن ِإَلىى اْلَخْيىِر َوَيىأْ       (وقال: )ِبالصَّْبِر

َفَلىْواَل َنَفىَر ِمىن ُكىلع ِفْرَقىةل      (وقال:  )َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلىِئَو ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

معْنُهْم َطآِئَفٌة لمَيَتَفقَُّهىوْا ِفىي الىدعيِن َوِلُينىِذُروْا َقىْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعىوْا ِإَلىْيِهْم َلَعلَُّهىْم         

وهىم   -إىل اخلى     فاملسلمون يتناصحون ثم هم يقيمىون أمىة تىدعو    )َيْحَذُروَن

يردونها إىل السبيل السوى إذا احنرفا عنىه. وتلىو األمىة     -املراقبون عليها 

ليس هلا عليها إال الدعوة والتىذك  واإلنىذار والتحىذير، وال جيىوز هلىا وال      

فقىد وضى    ألحد من الناس أن يتتب  عىورة أحىد. لكىن اإلسىالم ديىن وشىرع،       

حدودا ورسم حقوقا. وقد يغلب اهلوى وتتحكم الشهوة فيغمط احلإ ويتعىدى  

املعتدى احلد. ال تكمل احلكمة من تشري  األحكام إال إذا وجدت قىوة إلقامىة   

احلدود وتنفيذ حكم القاضى باحلإ. وصون نظام اجلماعة. وتلو القوة ال جيوز 

احىد وهىو السىلطان أو    أن تكون فوضىى فىى عىدد كىث  فالبىد أن تكىون فىى و       

 اخلليفة.

اخلليفة عند املسلمني ليس باملعصوم. وال هو مهىبط الىوحى وال مىن حقىه          
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االستئثار بتفس  الكتا  والسنة. وحتى إذا كان جمتهدا فهو وسىائر طىال    

 الفهم سواء.

لوالشورى نقيض االستبداد، ويقصد باالستبداد احلجر على حرية الىرأى       

األمة, والتفرد برأى واحد بصددها, وهىذا ترفضىه الشىريعة    الصوص مصاحل 

والكتىب السىماوية, وخيىىالف إمجىاع السىىلف الصىاحل, الىىذين كىانوا يبىىايعون      

اخلليفة على أن يستش هم فى األمرل. وأكد ضرورة تقديم النصىيحة للحىاكم,   

 وأن من واجب العلماء أن ليعاونوا احلاكم على ما يقوم به وتنبيهه عند الغفلة

وإرشاده عند اهلفىوةل وأكىد أن الشىرع قىد أقىر لرصىد أعمىال الىوالة وأمىرهم          

باملعروف ونهيهم عن املنكر وردهم إىل الشريعة احلقة عند اإلعوجاجل، وقال 

بأن لالشرع والعقل يقرانها, ومن ثم يعترب رروج احلاكم عليهىا هىدم لقواعىد    

 (33)الشرع ومنافاة لهل

ن الشيخ حممد عبده ألننىا ال نىزال فىى املرحلىة     نكتفى ا ن بهذا القدر م     

األوىل من حبثنا وهى معنية حبسم مسألة إلزام الشورى. وبعد ذلو سىنلج إىل  

مسألة كيفية تشكيل السلطة التنفيذيىة وكيفيىة ممارسىة الشىورى فىى شىكل       

م سسى, وضرورة جتاوز تلخير السلطة التنفيذية فى شخر اخلليفىة. لقىد   

ه األساس األعمإ للشورى فى اإلسالم, وهو غيا  طبقة وض  الشيخ حممد عبد

رجال الدين ككهنوت أو واسطة بني العبد وربه. وعندما يلغىى اإلسىالم هىذه    

الطبقة املخصوصىة, ويتحىدث عىن العلمىاء, فبىا  العلىم مفتىوح للجميى  مىن          

ناحية, وليس ألى عىامل حصىانة معينىة أو مكانىة, إال بقىدر علمىه وتواضىعه        

 قرن القول بالعمل حتى يكتسب مصداقيته عند الناس. وورعه, وأن ي

 أمحد عبد اجمليد:
ويقول األستاذ أمحد عبد اجمليد: لإن مشاركة األمىة فىى احلكىم مىن رىالل      
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الكفاءة ودورهىم   -العدالة  -عمل أهل احلل والعقد وهم من هلم صفة التمثيل 

يسىا فىى   هو: الشورى وشوراهم ملزمة, والشورى فى السياسىات العامىة، ول  

األمور التنفيذيىة التفصىيلية، وليسىا فىى موضى  النصىوص وال فىى األمىور         

الشخصية. واالستشارة حإ لإلمام كحإ أى مسلم غ ه مىن املسىلمني, ولىه أن    

يأرذ بها أو ال يأرذ، والشورى حإ لألمة على اإلمام، يلتىزم بهىا وال حييىد    

 (34).عنهل

وم بىه, اننىى حقيقىة أنظىم أكىرب      لعلو عزيزى القارىء بدأت تفطن ملىا أقى       

تظاهرة ممكنة للقضاء على فكرة شىاذة, ولكنهىا ربيثىة مىن صىن  السىالطني       

ووعاظهم, وامللوك إذا درلوا قرية أفسدوا فيها، أنظم مظاهرة كربى مىن كبىار   

العلماء والفقهاء والباحثني والدارسني املشىهورين وغى  املشىهورين, الشىيو      

لعلم, ومن كل البلدان العربية واإلسىالمية, ومىن   والشبا  من حمبى ودارسى ا

كل العصور, عسى أن نقط  دابر هذه الفكىرة املتسىلطة االسىتبدادية اخلبيثىة     

التى قتلا الروح فى أمتنا وحضارتها التليدة. واملسألة حمورية وتستحإ هىذا  

العناء, فادعاء أن الشورى غ  ملزمة يفتذ البا  واسعا لكل أشكال االستبداد 

ملتحصنة بالدين والعقيدة!! والقضاء نهائيا على هذا االفرتاء وتطهى  ديننىا   ا

العظيم من هذه الفرية أمر جىوهرى للنهىوض، لقىد خلىر املفكىر اإلسىالمى       

الكب  رائد النهضة املاليزية: حماض  حممد مشكلة العىامل اإلسىالمى حىني    

فى السىلطة مىدى   قال: لإن احلكام غ  مشغولني إال مبشروع واحد هو البقاء 

احليىاة عوضىىا عىىن انشىغاهلم بنهضىىة بالدهىىم, وعنىدما يفسىىد احلىىاكم يفسىىد    

اجملتم  بالضرورةل. وبالفعل ضر  حماض  حممد املثل بصورة واقعية حي  

ترك السىلطة وهىو فىى قمىة اجملىد, وأيضىا بىالده فىى قمىة اجملىد. وبقيىا            

 والعباد. الرويبضة من حكامنا فى دسا احلكم رغم أنهم ضيعوا البالد

املوضوع جد رط , لذلو أطلب منو أيها القارىء العزيىز أن تصىرب معىى         
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حتى حنسم األمر نهائيا. ورمبا سيظل اجلدل عند البعض فال بىأس, شىرط أن   

حناصر هذا البعض فى أقل نفر ممكن ال يسىتطي  أن يعىوق مسى ة النهضىة.     

ى التوجيىه اإلهلىى   والبد من مالحظة أننا نريد أن نسىتقر بشىكل نهىائى على    

 الصريذ، وأن نقر مجيعا أن االلتزام بالشورى عبادة.

 سعيد النورسى:
وا ن نصل إىل أحد معامل احلركة اإلسالمية الرتكية لسعيد النورسىىل الىذى   

يقول: لإن الدرس الذى تعلمته من الشورى الشىرعية هىو: أن سىيئة امىرىء     

واحىدة، وإمنىا قىد تكىرب     واحد فى هذا الزمان، ال تبقىى علىى حاهلىا سىيئة     

وتسرى وتصبذ مائة سيئة. كما أن احلسنة الواحدة أيضا ال تبقى علىى حاهلىا   

حسىىنة واحىىدة، بىىل قىىد تتضىىاعف إىل ا الف، وحكمىىة هىىذا وسىىره هىىو: أن 

احلرية الشرعية والشورى املشروعة قد أظهرتا سيادة أمتنىا احلقيقيىة. إذ أن   

 منا هو اإلسالم.حجر األساس فى بناء أمتنا وقوام روحها إ

إن مفتاح سعادة املسلمني فى حياتهم إمنىا هىو الشىورى, فىالقرآن يأمرنىا           

َوَأْمىىُرُهْم ُشىىوَرى (باختىىاذ الشىىورى فىىى مجيىى  أمورنىىا، إذ يقىىول سىىبحانه:  

 .)َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر(, )َبْيَنُهْم

ذا )ااا( فالشورى احلإ تولد اإلرىالص والتسىاند. إذ أن ثىالث ألفىات هكى          

تصبذ مائة وإحدى عشرة. فانه باإلرالص والتساند احلقيقى يسىتطي  ثالثىة   

 (35)أشخاص أن يفيدوا أمتهم فائدة مائة شخرل.

 النائيىن:حممد حسني 
ومن اللطيف أن األمور اخلالفية الشىه ة فىى أوسىاط السىنة جتىدها بصىورة       

وإيىران وقعىا   مماثلة فى أوساط الشيعة. ففى وقا واحىد تقريبىا فىى تركيىا     

أحداث متماثلة فى شكل ثورة دستورية. وإذا كان الفقه السنى املتمثىل آنىذاك   
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وبشكل أساسى فى كتابات رشيد رضا فىى املنىار قىد جهىد فىى إجيىاد السىند        

الشرعى للحياة السياسية الدستورية فى مواجهة تيىار آرىر اعتىرب الدسىتور     

وفىى رىط املبىادرة التىى      انتهاكا للشريعة، فان فقه اإلماميىة قىد شىهد أيضىا    

اختذها آية اهلل اخلراسانى فى دعم الثورة الدستورية فى إيران، من حىاول أن  

يوجد السند الشرعى لألطروحىة الدسىتورية فىى مبىدأ البحى  عىن السياسىة        

-1906العادلىىة فىىى زمىىن غيبىىة اإلمىىام. وانقسىىم الفقهىىاء الشىىيعة آنىىذاك )

املطلقة.  أهل املستبدة أى امللكية( بني أهل املشروطة أى الدستور وبني 1908

دفاعا إسالميا عن مبدأ الدسىتور الىذى هىو فىى اإلسىالم       ويقدم السيد النائينى

مشاركة ألفراد األمة فى القرار والواليىة ومسىاواتهم كمىا يقىول مى  شىخر       

السلطان فى مجي  نوعيات اململكة من املالية وغ  املالية، كما أنه حىإ لألمىة   

 راقبة وحتديد مسئولية املوظفني.فى ا اسبة وامل

ويستشهد النائينى مبوقف األمة حيال اخلليفة عمر بىن اخلطىا  عنىدما         

رقى املنرب يستنفر الناس للجهاد. فأجابوه لال مسعا وال طاعة ألنه كان عليىه  

ثو  ميانى يسرت مجي  بدنه م  أن حصىة كىل واحىد مىن املسىلمني مىن تلىو        

كافية لسرت مجي  بدنهل ويتاب  أنه لما اسىتطاع عمىر   الربود اليمانية مل تكن 

أن يدف  اعرتاضهم إال بعد أن أثبا هلم أن عبد اهلل ابنه هو الذى وهبه حصته 

من تلو الربودل. كما يستشهد مبوقف األمىة فىى جىوا  الكلمىة االمتحانيىة      

الصادرة عنه )عن عمر رضى اهلل عنه(: لفلنقومنو بالسىيفل. ومىا كىان أشىد     

 عند رؤيته هذه الدرجة من استقامة األمة.فرحه 

املطلقىة )إتباعىا     ويرى النىائينى فىى حتىرر امللىل األجنبيىة مىن امللكيىة            

للمبادىء الطبيعية وإحاطة بالقوانني اإلسالمية. بينمىا سى  طواغيىا األمىة     

 املسلمة القهقرى أدى إىل احلالة الراهنة(.

طان مسىاواة فىى احلقىوق، وهىى     ويرى أن مساواة األمة مى  شىخر السىل        
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 (36)مساواة فى األحكام، وهى مساواة فى القصاص واجملازاة.

 عبد اهلل حسني:
ويقول د. عبد اهلل حسني: لإن اإلسالم احلنيف ال يعرف احلكم االستبدادى، 

وليس من شيمه تكميم األفىواه، وأن اهلل سىبحانه وتعىاىل جعىل أمىر املسىلمني       

ى املسلمني األمر بىاملعروف والنهىى عىن املنكىر،     شورى بينهم. كما أوجب عل

 (37)وجعله سببا خل ية األمة املسلمةل.

 عباس حممود العقاد:
دفاعىا عىن اإلسىالم     -من وجهة نظرى  -من أفضل كتب عباس حممود العقاد 

وأباطيل رصومهل وهو يسد فراغات مهمة فىى   كتابه الشه  لحقائإ اإلسالم

وم اإلسىالم, وفىى هىذا املوضىوع يقىول: لآمىن       جمال اجلدال املعاصر مى  رصى  

املسلمون باحلإ اإلهلى فجعلوا األمة مصدرا جلمي  السلطات ومرجعا جلميى   

املسئوليات. وهذا هو احلإ اإلهلى إذا فهم على سوائه ومل تنحرف به األهواء 

إىل غ  معناه، ردمة للمطام  وتزجية للمآر  عند ذوى السىلطان. ال مصىدر   

مة فى اإلسالم غ  األمة. وال مرج  فيه للمسىئولية العامىة غى     للسلطة العا

األمة. وال تعارض بني هذا وبني نصوص الكتا  وسنة الرسول. فان النصوص 

والسنن ال تقوم بذاتها، بل تقوم مبن يفهمها ويعلمهىا ويعمىل بهىا وي ديهىا     

علىىى وجوههىىا، وكىىل أولئىىو تشىىمله األمىىة مبىىا انطىىوت عليىىه مىىن راصىىتها 

تها، ومجلة ذوى احلل والعقد والعاملني من عليتها وسوادها. فهى التىى  وعام

تأمتر بنصوص الكتا  والسنة، وهىى املسىئولة عىن صىوابها ورطئهىا حيى        

ائتمرت به واتفقا عليه أو ارتلفا فيه. وأول ما تكرر من ذلو احلإ كان فى 

وكىان األمىر   حياة النبى صلى اهلل عليه وسلم. فانه كان مأمورا مبشاورة أمته، 

بينهم شورى فى كل شأن من الشئون غ  التبليغ الذى رصه اهلل به ولىواله مل  
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َوَأْمىىُرُهْم ُشىىوَرى  (, )َوَشىىاِوْرُهْم ِفىىي اأَلْمىىرِ  (تكىىن الىىدعوة إىل هىىذا الىىدين.   

 (38).)َبْيَنُهْم

 أبو احلسن املاوردى:
احلكىم  ويقول اإلمام أبو احلسن املاوردى أحىد أبىرز فقهىاء األمىة فىى جمىال       

والسياسة, وبعد أن يربط العقل الذى هىو منىاط التكليىف باملشىورة فىى فصىل       

واحد بعنوان لالعقل واملشورةل وبعد أن يتحدث فى تفاوت حظوظ العقول فىى  

املعرفة واملوهبة, يقول حتا عنوان لوجو  املشىاورة: لالبىد مىن االسىتعانة     

عليىىه الصىىالة  علىىى كىىل مىىا تشىىأ فعلىىه مىىن املشىىاورة بعىىد االسىىتخارة، قىىال 

والسالم:لما را  من استخار وال ندم من استشىارل. وقىد رىر اهلل سىبحانه     

لىإ، ومتىام العقىل    وتعاىل سيد األنبياء صلى اهلل عليه وسلم بكمال اخللإ واخُل

َوِإنَّىَو َلَعلىى   (والقلب حتى أنه سبحانه وتعاىل أعجب به فقال عز مىن قائىل:   

َوَلىْو ُكنىَا َفظرىًا َغِلىيَظ اْلَقْلىِب      (انه وتعىاىل:  وم  ذلو قال له سبح )ُرُلإ  َعِظيم 

, وهىذا وهىو   )اَلنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَو َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر

صلى اهلل عليه وسلم أكمل اخللإ عقال ونقال. فبهذا االعتبار البد منها فى كىل  

و أو أصىغر منىو. فايىاك وتىرك املشىورة،      أمر تريده، ولو استشرت أكىرب منى  

اقتداء بالنبى الكريم وعمال بالكتا  العزيز, أال ترى أن إبىراهيم عليىه وعلىى    

نبينا أفضل الصالة والسىالم قىد استشىار ولىده إمساعيىل وهىو صىغ  ملىا أمىر          

َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنعي َأَرى ِفىي  (بذحبهو فقال كما جلى اهلل عنه فى الكتا  العزيز: 

فكان هىذا مشىاورة مىن سىيدنا إبىراهيم،       )اْلَمَناِم َأنعي َأْذَبُحَو َفانُظْر َماَذا َتَرى

 وهو أبو األنبياء صلوات اهلل عليهم لولده إمساعيل، وهو حني ذلو صغ .

فباعتبار ما روينا من ا يات الشريفة واألحادي  جتب املشىاورة مىن كىل         

مىة. والبىد مىن التىأنى والرتبىر فىان       صغ  وكب ، ورصوصا فى األمور امله
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العجلة ندامة. ومما جاء فى املشورة: أعلم أيها احلليم أن من شىرف املشىورة   

وعموم نفعها ما به أمر اهلل عز وجل نبيه صلى اهلل عليه وسلم حي  قال تعىاىل  

   (39).)َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر(فى حإ أصحابه رضوان اهلل عليهم: 

 حممد عمارة:
وحنن ننتقل من القدماء إىل املعاصرين وبالعكس بىال   -ول د. حممد عمارة ويق

حرج, ألن النغمة واحدة واملوجة هى ذاتها, ولكن كىل مفكىر أو فقيىه يضىيف     

زاوية جديدة, ولكن الكل ي كد على إلزام الشىورى, وأنهىا مىن أركىان النظىام      

هى اسىتخراج  يقول: كانا الشورى التى  -السياسى واالجتماعى فى اإلسالم 

الرأى واملشاركة فى تدب  شئون االجتماع واحدة من الفرائض االجتماعية فى 

اإلسالم, بدونها لن يأمن اإلنسان على حياة وحيويىة عالقتىه باجلماعىة التىى     

ينتسب إليها، وال على استقامة السياسة والتدب  لالجتمىاع الىذى هىو عضىو     

 فيه.

أن تكىون الشىورى هىى الفلسىفة التىى       وفى شئون الدولة، يوجب اإلسالم     

َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر َفِاَذا َعَزْمَا َفَتَوكَّىْل َعَلىى اللرىِه    ( :تدار وفقا هلا أمور الناس

. فالعزم، أى اختاذ القرار، هو مثىرة الشىورى، أى   )ِإنَّ اللرَه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكمِلنَي

وهنىا   -القىرار   -العىزم   اشرتاك الناس فى إنضاج الرأى الذى يتأسىس عليىه  

 يكون األمن العام واالطمئنان التام لكل من لالرأىل ولالعزمل مجيعا.

والشورى ليسا جمرد لحكمل وإمنا هى من لعزائم األحكامل بل إنها مىن       

قواعد الشريعة ومبادىء اإلسالم. وحتى ال نكرر ما قاله وورد مىن قبىل علىى    

شىورى بسىورة الشىورى باعتبارهىا تأكيىد      لسان آررين يش  عمارة إىل آية ال

على أن من صفات امل منني: الشورى، ثم يعرج إىل الس ة ومىا ورد فيهىا مىن    

تشاور الرسول عليه الصالة والسالم م  أصحابه فى كىل مىا لىيس فيىه وحىى,      
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وي كد عمارة أن هذه السىنة العمليىة ت كىد إلىزام الشىورى، وضىرورة التىزام        

ثريىىة واجلمهىور, هىىذا باإلضىافة للسىىنة القوليىىة   األقليىة بىىرأى وشىورى األك  

 ( 40)املتمثلة فى العديد من األحادي  املشار إليها.

 حممد متوىل الشعراوى:
َوَشاِوْرُهْم ِفي ( :ويقول الشيخ حممد متوىل الشعراوى فى حديثه عن هذه ا ية

لىو  أن أمور الوحى والسماء غ  معروضة ألى استفتاء أمىا فيمىا عىدا ذ    )اأَلْمِر

فبا  االجتهاد مفتوح, وفى هذه احلالة جيب أن حترتم ا راء املختلفة, وهىو  

هنا يركز على مشروعية التعددية فىى اإلسىالم, وحيىذر مىن تقىديس أى رأى      

 (41)فقهى طتلف عليه.

 زكريا بشري إمام:
ويقول د. زكريا بش  إمام:إن السىلطة تى دى إىل اجملىد، واجملىد يى دى إىل      

ي دى إىل حتصيل املال والغنىى, ولقىد فطىن اإلسىالم لكىل ذلىو       اجلاه، واجلاه 

فقضى أن يكون احلكم شراكة بني املسلمني, وأن تكون السلطة شىورى بيىنهم.   

َوَأْمىُرُهْم ُشىوَرى   ( :فال احتكىار أو اسىتال , ولىذلو جىاء فىى القىرآن الكىريم       

زكىاة فىرائض   فكما أن االستجابة لىدعوة اهلل وإقامىة الصىالة وإيتىاء ال     )َبْيَنُهْم

تعبدية، فاقامة الشورى سياسة فىى النظىام السياسىى اإلسىالمى. وكمىا حىرم       

اإلسالم أن يكون املال دولة بني األغنياء فحسب, وكذلو حرم أن تكون السلطة 

دولة بني نفر قليل من امل منني دون إشراك كافة امل منني ومن غ  مشىورتهم,  

شبه اإللىزام أن يشىاور املسىلمني فىى     بل أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم مبا ي

 .)َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر( :أمورهم

ويضيف: الشورى من اإلشارة, وهى عملية تبىادل لىآلراء بىني أكثىر مىن           

شخر واحد كل يش  برأيه فى بساط البحى  عىن احلىل األفضىل أو التصىور      
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وهىى نقىيض    األفضل ملسألة ما.. والشورى بهذا الفهم هى اشرتاك فى الىرأى, 

الطغيان حني يستأثر فرد بالرأى وباحلكم ويستبد بىه، ومينى  ا رىرين مىن     

املشاركة أو حتى التعب  عن الرأى ا رىر. وهىذا يتضىمن اإلميىان بعىدد مىن       

 القيم : 

 أن الناس سواسية.  -1

 أن كل فرد له احلإ فى تكوين رأى والتعب  عنه.  -2

 هو األفضل. ليس ألحد أن يدعى أن رأيه دائما  -3

 الشورى حتتكم إىل القرآن والسنة.  -4

 (42)أن يقبل اجلمي  مببدأ ا اسبةل. -5

 أمحد شوقى الفنجرى:
ويقىىول د. أمحىىد شىىوقى الفنجىىرى: لالشىىورى فىىى اإلسىىالم جىىاءت مرتبطىىة 

. والشىورى  )َوَأَقاُموا الصَّالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيىَنُهمْ ( :بالعبادة وقرنا بالصالة

مشىىاورة الىىرئيس ملرؤوسىىيه أو ممثلىىى    ت فىىى القىىرآن مبعنىىيني األول جىىاء

الشىىعب، والثىىانى تشىىاور املىى منني معىىا بشىىكل عىىام وعلىىى كىىل املسىىتوياتل. 

ويستشهد بعدد من األحاديى  النبويىة: لاسىتعينوا علىى أمىوركم باملشىاورة.       

اثنان ر  من واحد. وثالثة ر  من اثنني. وأربعة ر  من ثالثىة. وعلىيكم   

باجلماعة فان اهلل لن جيم  أمة إال علىى هىدىل )الرتمىذى(. ويقىول صىلى اهلل      

أن  عليه وسلم:لما تشاور قوم قىط إال هىداهم اهلل رشىد أمىرهمل. وهكىذا نىرى      

لالشورى واجبة على كل حاكم مسلم, ومن ال يطبىإ هىذا املبىدأ يصىبذ حكمىه      

 (43)غ  شرعى ويتحتم إسقاطهل.

 عبد العظيم حممود الديب:
وهو نر قىاط  ال   )َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر(قول د. عبد العظيم حممود الديب: وي
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يدع لألمة املسلمة شكا فى أن الشورى مبدأ أساسى، ال يقوم نظام اإلسالم علىى  

 (44)أساس سواهل

 موسى بن عبد اهلل املوسى:
ويقول موسى بن عبد اهلل املوسى: إن هدى نبينىا حممىد صىلى اهلل عليىه وسىلم      

َلَقْد َكىاَن َلُكىْم   (  هدى, وطريقته ر  الطرق وأقومها, فهو القدوة األسوة: ر

( من امتثىل نهجىه تسىهلا لىه     21)األحزا :  )ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة

السبل, وتيسرت له األمور, وإن من أعظم أفعاله التى ربى عليها صحابته قبل 

ى اهلل عليهم بها وقرنها بأعظم العبىادات  قيام دولة اإلسالم وبعدها, والتى أثن

َوالَّىِذيَن اْسىَتَجاُبوا ِلىَربعِهْم َوَأَقىاُموا الصَّىالَة      (أال وهى أمر الشورى، فقىد قىال:   

 (.38)الشورى:  )َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن

هم, وال يعجلىىون, وال وقىال الشىىوكانى رمحىىه اهلل: ليتشىىاورون فيمىىا بيىىن      

 أ.هى ينفردون بالرأىل

ثم إن أمر الشورى أمر حيتاج إليه فى كل حني, ومن عظىم أمىره مسىى اهلل         

سورة بالشىورى، وقىد أمىر اهلل نبيىه حممىد صىلى اهلل عليىه وسىلم أن يشىاور          

َتَوكَّىْل  َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر َفِاَذا َعَزْمىَا فَ (أصحابه, وجعل العزم بعد املشاورة: 

 (. 159)آل عمران:  )َعَلى اللرِه ِإنَّ اللرَه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكمِلنَي

م  أنه صلى اهلل عليه وسلم م يد بالوحى من السماء كىان كىث  املشىاورة    و     

 ألصحابه.

يقول أبو هريرة رضى اهلل عنىه: لمىا رأيىا أكثىر مشىورة ألصىحابه مىن             

 ألصحابه.رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

جعىل الشىورى    -جىل وعىال    -ومن تأمل فى القىرآن الكىريم أدرك أن اهلل        

شرطا لتحقيإ أمر صغ  جدا خيتر بطفل رضي  عند فطامه، وجعل الشورى 

َفِاْن َأَراَدا ِفَصااًل َعن َتَراض  معْنُهَمىا َوَتَشىاُور    ( :بني الزوجني سبب لنفى اجلناح
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(، وعند عدم اتفاق الزوجني املتفارقني على 233)البقرة:  )َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما

َفىِاْن َأْرَضىْعَن   ( :أجرة إرضاع طفلهما, فان على األ  أن يستأجر مرضعة البنه

َلُكْم َفىآُتوُهنَّ ُأُجىوَرُهنَّ َوْأَتِمىُروا َبْيىَنُكم ِبَمْعىُروفل َوِإن َتَعاَسىْرُتْم َفَسُتْرِضىُ  َلىُه         

 (.6)الطالق:  )ُأْرَرى

وم  أن الزوجني مفرتقني مل يهمل اهلل أمر الشورى واالتفاق بينهما, حتى      

 ال يضي  الطفل بسبب اخلالف بينهما وتفرقهما.

ولو كان أمر الشورى أمرا هينا ملا جعله اهلل بهذه املنزلة, فأمر به فى أعظم      

 األمور وفى أيسرها.  

وسلم يلحىظ استشىارته للرجىال    وإن املتأمل فى هدى النبى صلى اهلل عليه      

والنساء فى كل ما مل ينزل به نر قرآني، وهو مكان للشىورى, فقىد استشىار    

 أول ما بع  أم امل منني ردجية بنا رويلد. 

وفى أسرى بدر استشار أبا بكر وعمىر, ويىوم أحىد استشىار أصىحابه فىى            

السىعدين فىى    اخلروج للقتال من املدينة أو املك  فيها, واستشار يوم اخلنىدق 

مثار املدينة, واستشار أم سلمة فى ذى احلديبية, وفى غ  هذه املواض  كث , 

 كما كان يقول ألصحابه كما عند البخارى: لأش وا على أيها الناسل.

وقد تقرر هذا عنىد الصىحابة رضىوان اهلل علىيهم, فكىانوا يشى ون عليىه,             

بدر, وأشار عليه سلمان الفارسى فأشار عليه احلبا  بن املنذر فى موق  غزوة 

 (45)فى حفر اخلندق.

 ابن تيمية:
لو استغنى أحد عن االستشارة واملشورة الستغنى عنها رسىول اهلل، قىال شىيخ    

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: قيىل: إن اهلل أمىر باملشىاورة نبيىه، فغى ه أوىل      

رة أصىحابه فيمىا   باملشورة, وقال الطربى: وقال آررون: لإمنا أمىر اهلل مبشىاو  

أمره مبشاورتهم فيه، م  أغنائه بتقوميه إياه، وتدب ه أسبابه عىن آرائهىم،   
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ليتبعه امل منون من بعده، فيما حزبهم من أمر ديىنهم، ويسىتنوا بسىنته فىى     

م   -ذلو، وحيتذوا املثال الذى رأوه يفعله فى حياته من مشاورته فى أموره 

به وأتباعىىه فىىى األمىىر، ينىىزل بهىىم أصىىحا -املنزلىىة التىىى هىىو بهىىا مىىن اهلل 

فيتشاوروا بيىنهم، ثىم يصىدروا عمىا اجتمى  عليىه ملى هم، ألن املى منني إذا         

تشاوروا فى أمور دينهم متبعني احلإ فى ذلو، مل خيلهم اهلل تعاىل من لطفه، 

 وتوفيقه للصوا  من الرأى، والقول فيه.

 الطربى:
أن يقىال: إن اهلل عىز وجىل     ثم قال الطربى: لوأوىل األقوال بالصوا  فى ذلىو 

أمر نبيه، مبشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه، ومكايىد حربىه، تألفىا    

منه بذلو مىن مل تكىن بصى ته باإلسىالم البصى ة التىى حتىزبهم مىن بعىده          

ومطلبها، ليقتدوا به فى ذلو عند النوازل التى تنزل بهىم، فيتشىاوروا فيمىا    

 يفعلهل. بينهم، كما كانوا يرونه فى حياته 

فأما النبى، فان اهلل كان يعرفه مطالب وجوه ما حزبه من األمىور بوحيىه        

 أو إهلامه إياه صوا  ذلو.

وأما أمته فانهم إذا تشاوروا مستنني بفعلىه فىى ذلىو علىى تصىادق وتىآ             

من غ  ميل إىل هوى، وال حيد عن هىدى،   للحإ، وإرادة مجيعهم للصوا ، 

 ( 46).همفاهلل مسددهم وموفق

 ابن عاشور:
ويقول ابن عاشور فى تفس ه: لوظاهر األمر أن املراد املشاورة احلقيقية التىى  

َفىِاَذا  (يقصد منها االسىتعانة بىرأى املستشىارين، بىدليل قولىه تعىاىل عقبىة:        

(. فضىم  اجلمى  فىى قولىه:     159. )آل عمىران:  )َعَزْمَا َفَتَوكَّْل َعَلىى اللرىهِ  

د على املسلمني راصة، أى: شاور الذين أسلموا مىن بىني مىن    . عائ)َوَشاِوْرُهْم(

لنا هلم، أى ال يصدك رطل رأيهم فيما بدا منهم يىوم أحىد عىن أن تسىتعني     
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 برأيهم فى مواق  أررى. 

ثم قال: لوقد دلا ا ية على أن الشورى مىأمور بهىا الرسىول فيمىا عىرب           

  وغى ه، وذلىو فىى    عنه باألمر، وهو من مهمات األمة ومصاحلها فى احلر

. )الشىورى:  )َوَأْمُرُهْم ُشىوَرى َبْيىَنُهمْ  (: وقال القامسى (47)غ  أمر التشري ل.

(. أى ال ينفردون برأى حتى يتشاوروا وجيتمعوا عليىه، وذلىو مىن فىرط     38

 تدب هم وتيقظهم، وصدق تآريهم فى إميانهم، وحتابهم فى اهلل تعاىل.

نََّما اْلُمْ ِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسىوِلِه َوِإَذا  ِإ(قال تعاىل فى سورة النور:      

 (. 62. )النور: )َكاُنوا َمَعُه َعَلى َأْمر  َجاِم   َلْم َيْذَهُبوا َحتَّى َيْسَتْأِذُنوُه

قال ابن كث : إذا كانوا فى أمر جام  م  الرسول، من صىالة مجعىة، أو        

شورة وحنو ذلىو، أمىرهم اهلل تعىاىل أال يتفرقىوا     عيد مجاعة، أو اجتماع فى م

 عنه, واحلالة هذه إال بعد استئذانه ومشاورته.

يقىول: علىى أمىر جيمى  مجىيعهم مىن       ) َعَلى َأْمر  َجاِم  (وقال الطربى:      

 )َلىْم َيىْذَهُبوا  (حر  حضرت، أو صالة اجتم  هلىا، أو تشىاور فىى أمىر نىزل      

 من األمر، حتى يستأذنوا رسول اهلل.  يقول: مل ينصرفوا عما اجتمعوا له

وقىال سىيد قطىب: واألمىر اجلىام : األمىر املهىم الىذى يقتضىى اشىىرتاك               

اجلماعة فيه، لرأى أو حر  أو عمل من األعمال العامة، فال يذهب امل منىون  

 حتى يستأذنوا إمامهم، كى ال يصبذ األمر فوضى بال وقار وال نظام.

 ابن اجلوزى:
. )آل عمران: )َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر(ى بعد تفس ه لقوله تعاىل: قال ابن اجلوز

(, قال على رضى اهلل عنه: لاالستشارة عىني اهلدايىة، وقىد رىاطر مىن      159

 استغنى برأيهل.

وقال بعض احلكماء: لما اسىتنبط الصىوا  مبثىل املشىاورة، وال حصىنا           

 الكربل. النعم مبثل املواساة، وال اكتسبا البغضاء مبثل 
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قال ابن اجلوزى: لومن فوائد املشاورة أنه قد يعزم على أمىر، فيىبني لىه         

 الصوا  فى قول غ هل. 

وقال قتادة: لوإن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلو وجه اهلل عزم      

 هلم على أرشدهل.

 (48)وقال احلسن: لما شاور قوم قط إال هدوا ألرشد أمروهمل.     

* * * * * 

 
 
 لزمة: القول الفصم: الشورى م

بعد كل هىذه السىياحة فىى القىرآن والسىنة, وآراء أكىرب وأشىهر الفقهىاء فىى          

العصور القدمية واحلديثة, خنلر إىل أن هناك ما يشبه اإلمجىاع حىول إلىزام    

ذلىو  غى   الشورى. بل إن كث ا من العلماء الىذين أشىي  عىنهم أنهىم قىالوا ب     

م مىن مصىادرهم األصىلية, وجىدنا أنهىم مظلومىون, ومل       عندما دققنا فى أقواهل

يقولوا بذلو )اإلمام اجلوينى كمثىال(. وال ميكىن أن يكىون األمىر غى  ذلىو,       

فاألمر اإلهلى فى القرآن الكريم واضذ وقىاط , ومل نسىم  عىن فقيىه أو مفسىر      

أشار إىل أى توجيه فى القرآن على أنه ارتيارى, فلماذا الشىورى بالىذات هىى    

تق  حتا هذا الطائىل, إال أن يكىون األمىر مىن هىوى احلكىام املسىتبدين         التى

واملبتعدين عن أسس املرجعية اإلسالمية. وقد رأينىا السىنة القوليىة والفعليىة     

غنية بالسوابإ التى ال حتتمل التأويل فى إلزام والتزام الرسول عليىه الصىالة   

 فيها حبكم قاط .والسالم بالشورى فى كافة األمور التى مل يقط  الوحى 

وبالعودة إىل املراج  األصلية وأمهات الكتب, اكتشفنا معا أننا أمام مشكلة      

ضبابية مفتعلة أكثر من كوننا أمام مسألة فقهية رالفية. وأن الفقه اإلعالمىى  

والسلطانى هو املسئول عن نشر هذه الشائعة. أما من زاوية حسنى النيىة فىان   

ني الشورى واالستشارة, وهو األمىر الىذى أطنىب فىى     األمر قد يتعلإ باخللط ب
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شرحه الدكتور توفيإ الشاوى من ناحية, أو قد يتعلإ بفهم ضيإ لنظام احلكم 

فى اإلسالم ف بط فكرة نظام اخلالفة حبكم الفرد اخلليفة العامل اجملتهد من 

 ناحية أررى, وسنعود إىل هاتني املسألتني فى مرحلة الحقة من حبثنا.

ن هوى احلكام وأتباعهم هو املسئول عن هذا اللغط غى  املوجىود حقيقىة    إ     

فى كتب العلم الشرعى احلقيقية, وليس هذا باألمر العجيب, فىالقرآن الكىريم   

طاملا ركز على دور الطواغيىا مىن امللىوك واحلكىام واملىأل فىى حماربىة الىدين         

ألنبيىىاء احلىىإ، وأن أكىىابر اجملىىرمني واملسىىتكربين هىىم القطىىب املقابىىل ل     

واملصلحني. ويعنى هذا أن حب الدنيا والشهوات ترتكز فىى أعلىى صىورة فىى     

قمة السلطة السياسية. إن النظم اإلسالمية ال ميكن أن تكون رارج هذه السنن 

اإلهلية وهى معرضة لالحنراف كأى نظم أررى, بل إن الشىورى هىى واحىدة    

تكىالبني علىى السىلطة    من أبرز ضمانات عدم االحنراف, ولذلو فان احلكىام امل 

)التى هىى ذروة حىب الىدنيا( يضىربون أول مىا يضىربون مبىدأ الشىورى. إن         

القابضني على أعنة السلطة هم أكثر من ينطبىإ علىيهم قىول ا يىة الكرميىة:      

ِب ُزيعَن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النعَساء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطِ  اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الىذَّهَ (

َواْلِفضَِّة َواْلَخْيِل اْلُمَسوََّمِة َواأَلْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَو َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َواللرُه ِعنىَدُه  

 .)ُحْسُن اْلَمآِ 

واحلقيقة فان آفة واقعنىا اإلسىالمى أن كىث ا مىن اإلسىالميني واملتىدينني            

مور املتصلة بالشعائر، كذلو فىان  انشغلوا باألمور التعبدية باملعنى الضيإ واأل

فريقا من اإلسالميني ربط بني العمل السياسى اجلهىادى وبىني العمىل املسىلذ     

بصورة متطابقة, ودرل فى طريإ مسىدود فىى مواجهىة األنظمىة القائمىة فىى       

البالد اإلسالمية, بينما كان الكفىاح املسىلذ ناجحىا وموفقىا إىل حىد بعيىد فىى        

شر )وهذا رارج نطاق حبثنا هذا( وهناك فريإ ثال  البالد ا تلة بشكل مبا
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يعمل بالسياسة, ولكنه ينحو إىل االعتدال الزائد فى اخلطىا  وفىى األسىاليب    

النضالية على حسا  إبراز املوقف الشرعى من نظىم غى  شىرعية, بىل وصىل      

 األمر إىل حد االشرتاك فى حكومات ائتالفية م  أسوأ األنظمة واحلكومات.

طر ما يعانى منه العمل اإلسالمى بشكل عام هو عدم تبلىور املوقىف   إن أر     

السياسى اإلسالمى من ناحية املوقف الشرعى من األنظمة احلاكمىة كمىا فعىل    

إبىراز املوقىف   عىدم  الرسل واألنبياء حتى الرسالة اخلامتة، وأيضا من ناحية 

من حرية  وأن موقف اإلسالميني ,النظرى لإلسالم من مبادىء النظام السياسى

االنتخابات وآليىات لالدميقراطيىةل املعاصىرة موقىف مبىدئى وأصىيل وثابىا        

 ودائم, وليس موقفا تكتيكيا كما يزعم الغربيون وبعض العلمانيني فى بالدنا.

إن موق  السياسة واحلكم فى العقيدة اإلسالمية أكرب وأعظىم ممىا يظىن بعىض     

عليىه فىى دراسىات سىابقة،     اإلسالميني واملتدينني, وهذا ما حاولا الربهنىة  

وأسعى هنا إلضافة اجلديد, ولكى ندرك أهمية الشىورى فىى النظىام السياسىى     

اإلسالمى جيب أن نوضذ وزن السياسة أو السلطة السياسية أو النظام السياسى 

فى العقيدة اإلسالمية. فالنموذج النظرى اإلسالمى لإلصالح يعتمد على تىوازن  

دى واإلصالح اجلماعى. واخللل يصيب احلركىة  دقيإ وشامل بني اإلصالح الفر

اإلسالمية عندما ال تعمل وفقا هلذا التوازن الذى ميكن اشتقاقه ببساطة ويسر 

من القىرآن الكىريم والسى ة النبويىة املشىرفة. فىالبعض ال يىزال يركىز علىى          

استمرار منهج بناء الفرد بىدعوى أن هىذا سىي دى تلقائيىا إىل بنىاء اجملتمى        

م الدولىة اإلسىىالمية, أو يطيىىل إىل حىد كىىب  مىن مرحلىىة البنىىاء    اإلسىالمى ثىى 

واإلعداد واالنتظار. والرؤية اإلسالمية احلقيقية تربط بىني اإلصىالح الفىردى    

كمجرد نواة وبداية ألقلية م منة, وبني اإلصالح اجلمىاعى الىذى ال ميكىن أن    

 يتحقإ إال من موق  السلطة.
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ملعجم مفهرس موضوعيا للقىرآن الكىريم    ولقد قما جبهد أوىل فى اإلعداد     

بالذات فى اجملىاالت السياسىية واالقتصىادية واالجتماعيىة، وهىذه نتائجىه       

 األولية املذهلة:

على عكس ما يتصور كث ون فان أكثر من نصىف القىرآن الكىريم يصىنف فىى      

آيات متصلة بتنظيم اجملتم  سياسيا واقتصاديا وعسىكريا ودوليىا واجتماعيىا    

وأن مسألة السلطة أو النظام السياسى هى مسألة حموريىة فىى كىل     وتشريعيا.

هذا ا يط القرآنى العظيم. وقد أفضا فى ذلو فى دراسىة لاجلهىاد صىناعة    

األمىىةل, أمىىا ا ن وحتىىى ال خنىىرج عىىن موضىىوعنا لالشىىورىل سنضىى  بعىىض   

 وريىة وأهميىة الشىورى والنظىام      اإلحصاءات وامل شىرات للفىا االنتبىاه    

ن إدراك إ .فىىى اإلسىىالم, للخىىروج مىىن كبوتنىىا احلاليىىة املسىىتطيلة  السياسىىى 

املسلمني التصال ذلو بالعبادة والعبودية هلل سبحانه وتعاىل أمر حمىورى, كىى   

يتحىرك النىاس جبديىة وإرىالص واستشىهاد إلصىالح أحىوال األمىة وإسىقاط          

ة أو الطاغوت. بل إن ذلو هو حمور اإلميان باهلل, وأننا لسنا أمام مسىألة فرعيى  

 أمور سياسة نرتكها للسياسيني!

آيىة جنىد حىواىل     6236املصحف العثمانى الذى بني أيدينا يتكىون مىن        

آية متصلة باألمر السياسى العام, وذلو م  التفس  الضىيإ واملباشىر,    3124

وباستبعاد كث  من ا يات املتصىلة بعهىد الرسىول مى  أنهىا جيىوز أن تضىم        

لذى يدور حموره حول الصراع بىني األنبيىاء وأئمىة     يات القصر القرآنى, وا

الكفر )احلكام الطواغيا( ألن الرسول عليىه الصىالة والسىالم كىان فىى نفىس       

املوقف طوال س ته. على أى حال وفى إطار من التضييإ ميكن أن نقول إن الى 

 آية تنقسم إىل التاىل: 3124

األنبيىاء مىن    آية من القصر القرآنى الىذى يىدور كلىه حىول حمىور      1652
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 ناحية واملستكربين من ناحية أررى.

 آية فى أحكام القتال.  380

 آية حول الظلم. 316

 آية حول السياسة واألمر والنهى واحلدود والسنن االجتماعية. 248

 آية حول املال واإلنفاق والربا وغ ها من السياسات املالية غ  الزكاة. 160

 آية حول االستكبار. 61

 ل اجملرمني.آية حو 57

 آية حول الفساد واملفسدين. 48

 آية حول الزكاة. 33

 )الحظ التساوى بني الزكاة واجلهاد(. آية حول اجلهاد 33

 آية حول الطغيان. 28

آية حول املأل )الطبقة العليا فى اجملتم ( الحظ مرة أررى التساوى بني  28

 الطغيان واملأل!

 آية ورد فيها لفظ امللو. 24

 اهلجرة )هنا جند التساوى بني متقابلني(.آية عن  24

 آية حول التمكني. 13

 آيات حول اخلالفة فى األرض. 9

 آيات حول الطاغوت. 8

 آيتان عن أوىل األمر. 2

مىى  مالحظىىة احتمىىال بعىىض التكىىرار الطفيىىف, حيىى  أن آيىىات القىىرآن       

كن هذه متدارلة, وا ية الواحدة تعاجل أكثر من قضية ومن أكثر من منظور. ول

صورة إمجالية قريبة جدا من احلقيقة حلني تقديم ذلىو فىى معجىم مفهىرس     
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 باذن اهلل تعاىل.

ورغم أهمية الكم إال أن جوهر القضية فى كلمة واحدة مىن أول القىرآن إىل        

)التوحيد( وبالتاىل فان العبودية لإلنسىان هىى شىرك بىاهلل, وقىد خلىر        آرره

ة )إرراج الناس من عبادة الناس إىل عبىادة  صحابى عقيدة اإلسالم بهذه الكلم

الرمحن(. وعبودية املسلمني املعاصرين حلكامهم الذين ال حيكمون مبىا أنىزل   

اهلل هى أبرز وأرطر أشكال الشرك فى الوقا احلاىل. وهذا ينعكس علىى عىدم   

اهتمام معظم املسلمني بقضية الشورى وعدم إدراكهم أنها قضية توحيد وقضية 

أمر من أوامر اهلل الصرحية من رالل القىرآن والسىنة، كمىا أنهىا     عبادة. فهى 

أهم ضمانة ضد أرطر تهديد للعقيدة وهو احلكام املستبدين املستكربين الىذين  

يفضلون أن يتبعهم الناس من دون اهلل. وإذا مل تض  العقيدة قيىدا غليظىا علىى    

سىىتبداد، احلكىىام املسىىلمني الصىىاحلني فىىانهم سىىيتحولون حتمىىا إىل حالىىة اال

فالقاعدة اإلسالمية تقول: لإن اهلل يزع بالسىلطان مىا ال يىزع بىالقرآنل. أى أن     

حكم القانون )حكم السلطان هنا يعنى حكم القانون ال حكم احلاكم الفرد( هو 

الضمانة األكيدة للعدالة, وأن اإلسالم ال حيمى العدالىة ويضىمنها اسىتنادا إىل    

غم أهميىة االعتمىاد علىى الضىم  والتقىوى      أرالقيات ونوايا احلاكم املسلم، ر

واخلوف من اهلل، ذلو أن اإلنسان رطاء وغ  كامل, والبد مىن ضىمانات عليىا    

ودائمة حتمى اجملتم  من جور السلطان أو هواه أو رطىأه أو انفىراده بىالرأى    

والتقدير. وا زن أن اجملتمعات الغربيىة توصىلا إىل هىذه احلكمىة بىدون      

امره, بارساء قواعد دستورية لضمان عدم إنفراد احلىاكم الفىرد   اإلميان باهلل وأو

برأيه، وهناك العديد من العالقات امل سسية املركبة التى تضمن ذلو، وبالتاىل 

فان اجملتمعات الغربية أقر  لسنة اهلل فى التشاور من اجملتمعات اإلسالمية 

تقىىدمهم التىىى ال حتكىىم شىىرع اهلل بصىىورة متكاملىىة، وهىىذا مىىن أحىىد أسىىبا  
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وسيطرتهم علينا. والشورى فىى اإلسىالم هلىا أهميىة راصىة، فىرغم أن سىنة        

التشاور سنة رشيدة فى حياة البشرية, ويتشارك فيهىا امل منىون والكىافرون،    

 14إال أن اإلسالم يعلن أنه الدين اخلال، يعلن انقطاع الوحى ومنذ أكثر مىن  

ْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُا َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُا اْلَيْوَم َأْكَمْلُا َلُك(قرنا با ية الكرمية: 

، أى أن السماء تركىا رسىالتها النهائيىة التىى اسىتوعبا      )َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا

وهيمنا على الرساالت السابقة, وتركا للبشرية وحتى يىوم الىدين البوصىلة    

ألنهىا تىأتى    النهائية )القرآن والسنة( ومن هنىا أصىبذ للشىورى مكانىا عليىا,     

مباشرة بعد هذين األصلني العظىيمني، ومىا أكثىر القضىايا التىى طىرأت علىى        

املسىىلمني فىىى عهىىد النبىىوة, وتعمىىد اهلل أن يتىىأرر وحىىى السىىماء فىىى بعىىض    

املوضوعات, أو ميتن  الوحى فى مواقف أررى, ليتشاور الرسول عليه الصىالة  

لنا املنهىاج مىن بعىده.    والسالم م  أصحابه, ويأرذ برأى األغلبية, ولكى يض  

ومن با  أوىل ما أكثر القضايا التى طرأت على املسلمني مبجىرد وفىاة الرسىول    

عليه الصالة والسالم وحتى ا ن وإىل يوم الدين. سىنجد أن األغلبيىة السىاحقة    

إىل اجتهاد جديد. ولىذلو    من القرارات تشمل أوضاع ومواقف جديدة وحتتاج

عات اإلسالمية شرع اهلل وفرض هذه الشع ة ولضمان حسن س  أحوال اجملتم

)الشورى(. واجملال األول ملمارستها هى األمور الفقهيىة التىى حتتىاج لىرأى     

اخلاصة من العلماء حتى ال يتصور أحد أننا نتصور أن كل األمور ستطرح على 

استفتاءات أو انتخابات عامة، فالشورى مستويات وسنصل هلذه النقطىة فيمىا   

دنا فى هذه املرحلة من البح  أن ن كد أن الشورى بىني العلمىاء   بعد. ولكن أر

هى الوسيلة الوحيدة بعد انقطاع الوحى للحفاظ علىى الىدين, ولرتشىيد قيىادة     

 اجملتمعات اإلسالمية.

النظام السياسى الذى ينتهج الشورى وبقدر ما ينتهجها يكون هو األقر       
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وكيفيىة اختىاذ القىرار بشىكل     للرشد. والشورى هلىا شىقان: عمليىة التشىاور     

مجاعى واستنادا لرأى األغلبية من ناحية, وشإ آرر هو انضباط هذه الشىورى  

بىني  واخلطى  فىى ذات الوقىا    باملرجعية اإلسالمية. وهذا هو الفارق البسيط 

الشورى والدميقراطية كما أوضذ ذلو كث  مىن الكتىا  والفقهىاء املعاصىرين.     

اعى يكون فى األغلب األعم أفضىل مىن القىرار    لذلو فان اختاذ قرار بشكل مج

الفردى, من حي  الشمول ومراعاة طتلف اجلوانب واالحتماالت واخلربات, 

وبذلو يكون أكثر صوابا. وال شو أن قيام مجاعة امل منني بىذلو سىيكون أكثىر    

توفيقا العتماده على اهلل وااللتزام بأوامره فى مبىدأ الشىورى, ثىم فىى مضىمون      

تخذ الذى جيب أن يراعى أحكىام القىرآن والسىنة. وقىد الحظنىا فىى       القرار امل

صراعنا م  العدو الصهيونى كث ا من األمثلىة فىى كيفيىة اختىاذه للقىرارات      

 وكيفية اختاذ حكامنا للقرارات وعالقة ذلو باهلزائم التى تعرضنا هلا.

وبعيدا عن احلرو  أذكر مثاال واحدا, منذ عىدة سىنوات د  رىالف فىى          

لقيادة اإلسرائيلية حول مشروع إنتاج طائرة حربية مىن طىراز لالفىىل علىى     ا

أسس ماليىة وحىول جىدوى هىذا املشىروع املكلىف. وقىد حسىم اخلىالف بعىد           

مناقشات طويلة وعس ة بالتصويا فى اجتماع جمللس الىوزراء اإلسىرائيلى,   

ا وكانا النتيجة رفض املشروع بفارق صوت واحد. وفىى املقابىل ال نىذكر أبىد    

منذ سنني طويلة أن جملس الوزراء املصرى قد صوت أصال على أى قىرار. بىل   

إن احلاكم إذا قال للشىء كن فيكىون. بىل إن مشىروع كمشىروع توشىكى الىذى       

مليارات حتى ا ن أختذ ضد رغبة كل املختصىني   8كلف البالد ما ال يقل عن 

 رالف حىول  والعلماء فى مصر الذين كتبوا ضد املشروع فى الصحف، وا ن ال

 فشل املشروع. وم  ذلو ال جيرؤ أحد على حماسبة احلاكم امللهم!

نظام الشورى هو النظام الرشيد ألنه نقيض نظام احلاكم الفرد, بل جيتى        
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من اجلذور كل الشروط امل دية إليه. نظام الشىورى ال يعىرف حكايىة احلىاكم     

لفىه. وال يعىرف شىطحات    امللهم الذى ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من ر

القرارات الفردية حلاكم يتصور فعال أن األوصاف التى ختل  عليىه حقيقيىة.   

ولعل من أبرز أسبا  فشل األنظمة الشمولية من شيوعية وقومية هىو ختلفهىا   

فى أساليب اختاذ القرارات وارتباطها حبكم الفرد. ومهما تكن عبقرية الفرد 

القرارات اجلماعية تكون أكثر حتصينا ضىد  فانه فيه قصور البشر, ولذلو فان 

اخلطأ وبعيدة عن االنفعاالت واألمزجة الشخصىية. وأن الشىورى فىى معناهىا     

األعمإ تعنى االستعانة باملختصني فى شتى اجملاالت املرتبطة باختاذ القرار, 

وهذا ما يضمن للقرار رشده. فما بالو وأن حكم الفرد ميكىن أن يكىون حلىاكم    

هود له بعبقرية أو ذكاء فكيف يكىون حىال اجملتمى  فىى تلىو      بليد وغ  مش

 احلالة.

الحظ أن شعو  الغر  ختلصا من أكذوبة الىزعيم امللىهم, وهىى متفوقىة          

علينا, وحنن لدينا أكثر احلكام حكمة حسب ادعاء اإلعالم العربىى الرمسىى.   

يني لألمىم  وال نقلل هنا من دور الفرد فى التاريخ. بالعكس فان القىادة احلقيقى  

لعبوا أدوارا حامسة فى االنتقال مبجتمعاتهم إىل األمام. ولكىن هى الء القىادة    

كانوا األكثر إنصاتا للعلماء واملفكىرين والشىعب بأسىره, وحصىلوا علىى تأييىد       

أغلبية شعوبهم باإلقناع وليس بأسىاليب اجلىربوت والتجىرب، كمىا حيصىلون      

امىة بقىوتهم فىى اإلقنىاع قبىل      على األغلبية فى هيئىاتهم أو فىى اهليئىات الع   

استخدام أسلو  األمر الواق . والزعيم احلقيقى هو الذى عدم إصدار املراسيم و

ال يعبد ذاته وهو األكثر حرصا على إقناع النخبة والشعب بصحة موقفىه عىن   

طريىىإ اجلىىدال. وهىىو الىىذى ميلىىو الشىىجاعة احلقيقيىىة للنىىزول علىىى رغبىىة  

 األغلبية. 
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ن نظام حكم الفىرد يقتىل املبىادرة فىى اجملتمى  بأسىره,       وميكن أن نقول إ     

ويعود على احلاكم الفرد والطبقة ا يطة به بالوبال فىى نهايىة األمىر. فىى     

حني أن نظام الشورى ال مين  من ظهور القادة والزعماء امل ثرين فى شىعوبهم  

ال بقوة اإلقناع, وبتقديم املثل فى التضحية ويض  هلم السياج الدستورى حتىى  

طاقىات األمىة بأسىرها فىى      ويفتذ الطريإ فى نفس الوقىا لىتفج    ينحرفوا,

 مقاعد احلكام أو ا كومني للمشاركة فى اختاذ القرارات وإدارة اجملتم .

والشورى أيضا الزمة أساسية من لوازم العقيدة اإلسالمية. فدين ي كد أنه      

وع مىىن الطبقىىات ضىىد الكهنىىوت وال يعىىرتف بطبقىىة رجىىال الىىدين, وال أى نىى

املخصوصىىة، ديىىن كهىىذا ال ميكىىن أن يزدهىىر وأن ميىىارس حقىىا وصىىدقا إال     

 بالشورى.

ولقد رأينا فى تاريخ العصىور الوسىطى وحتىى ا ن كيىف دمىرت الطبقىة            

الدينية الدين املسيحى فى أوروبا. فعندما طابإ الناس بني الدين وبىني أقىوال   

رأوا أن اإلحلىاد موقىف إنسىانى أكثىر     وأفعال الباباوات وأتباعهم من الكهنىة  

حتضرا وتقدما. وال تزال أوربا حتى ا ن أكثر القارات إحلادا حي  ال يذهب 

% حتىى أن كىىث ا مىن الكنىىائس   10و 8إىل الكنىائس إال نسىىبة تىرتاوح بىىني   

حتولىىا إىل مسىىارح ومطىىاعم وبىىارات وأمىىاكن للعىىروض اجلنسىىية وأيضىىا إىل  

 جمرد عقارات مهملة, ولكىن هلىا قيمىة    حي  حتولا الكنائس إىل مساجد!!

فىى السىوق إذا اسىتخدما فىى أى أغىىراض أرىرى إال العبىادة علىى الطريقىىة        

املسيحية، وقد انشغلا جملىة نيوزويىو األمريكيىة بهىذا املوضىوع فىى أحىد        

. أما فى اإلسالم فمهمىا تىدهورت أحىوال رجىال الىدين      2007أعدادها لعام 

مصر, فان ه الء خيسرون احرتام املسلمني. الرمسيني كشيخ األزهر احلاىل فى 

ولكن أحدا ال يرتك دينه بسببهم, ألنهم يعرفىون أنىه ال يوجىد كهنىوت فىى      
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اإلسالم, وأن ه الء األشخاص ليسوا الزمني لالتصال باهلل أو حتى للتفقىه فىى   

الدين. وفى هذه احلالة يبح  املسلمون عن عامل ثقىة سىواء أكىان معممىا أم ال     

ن الصحيذ حتى وإن كان فى بلد آرر. وأحيانا يكون ذلو عن طريإ ملعرفة الدي

احلصول علىى كتبىه, وا ن أصىبذ االعتمىاد علىى الفضىائيات أو السىى دى أو        

الفيديو أو الكاسيا أو االنرتنا. وميكن ألى مسلم أن يقىرر فىى أى وقىا أن    

م يتفقه فى الدين وميكن أن حيصل على مكانته بقدر علمه. ومل خيىش اإلسىال  

أبدا من األدعياء أو اجلهلة أو وعاظ السالطني ألنه دين مفتوح للجمي . وحتى 

ال يتعجب أحىد مىن املقصىود بىدين مفتىوح، نقىول إن الكنيسىة الكاثوليكيىة         

األوروبية كانا حتظر على املسيحيني قراءة اإلجنيل حي  كان ذلو سىر مىن   

قىوم مىن اإلقطىاعيني    أسرار الكنيسة ال يعلمها إال رجال الدين. وكىان كبىار ال  

حيصلون أحيانا على نسخ مىن اإلجنيىل علىى سىبيل ا ابىاة, وكانىا هنىاك        

عقوبات قاسية على املواطنني املسيحيني إن وجدت لديهم نسخة من اإلجنيل. 

وكانا هذه املمارسات من أهم األسبا  وراء ظهور التيار الربوتسىتانتى وهىو   

ان من أعمال لمارتني لىوثرل زعىيم   وك protest يعنى لغويا االحتجاج من كلمة

هذا املذهب اجلديد هو طباعة وترمجة اإلجنيىل إىل اللغىات املختلفىة وجعلىه     

 فى متناول اجلمي !

إن تاريخ الفقه اإلسالمى ما هو إال أروع صورة من صور الشىورى الفكريىة        

والتفاعل احلضارى املفتوح, حبي  مل تنتصر إال املىذاهب التىى ألتىف حوهلىا     

مجهور التالميذ واملواطنني, وبالتىاىل كىان انتشىار املىذهب أو كتىا  احلىدي        

يرج  الرتيار اجلمهور له, واجلمهور لفظ فقهى يعنى غالبية العلماء, ولكن 

احلقيقة فان مجهور الناس أيضا كان ينحاز إىل مجهور الفقهىاء. ومل يشىتهر   

مجهىور األمىة مىن    مذهب أو كتا  حدي  ألن احلاكم أقره أو فرضه, بىل ألن  
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العلماء والناس احنازوا لىه. تىاريخ الفقىه اإلسىالمى تىاريخ منىوذجى حلالىة        

االنتخا  الطبيعى, مبعنى البقاء لألصلذ واألكثىر إقناعىا واألكثىر علمىا. أمىا      

 علماء السلطان الذين يأكلون على كل املوائد فلم يبإ هلم ذكر أو أثر.

معظم أو كىل أحكىام الىدين. وهىذه      هنا حنن أمام أكرب عملية شورى متس     

الشورى العلمية هى شورى للخاصة من العلمىاء, وكانىا جتىرى بشىكل غى       

رمسى أى بعيدة عن السلطات التنفيذية على مدار رقعة العامل اإلسالمى كله. 

واستخدم كما ذكرنا لفظ اجلمهور لإلشارة إىل رأى األغلبية. وهذا ال مين  فى 

حىول هىذه العمليىة إىل شىكل م سسىى أكثىر إحكامىا        احلاضر واملستقبل أن تت

شريطة أال يكون راضعا لسلطان احلكومات. ولعل غيىا  امل سسىية الرمسيىة    

عن تفاعل اإلنتاج الفقهى كان صحيا وأفضل لألمة حتى ال يتدرل احلكام فيما 

ال يعنيهم أو فيما ال يفهمونه! وبالتاىل فان اجملام  البحثيىة لشىورى األمىة    

على مستوى قطرى أو على مستوى العامل اإلسىالمى ميكىن أن تكىون    اجملمعة 

وباال إذا كانا حتا سيطرة احلكام عموما, والفاسدين مىنهم رصوصىا. فهىذه    

جيب أن تكون م سسات أهلية حيكمها املستوى العلمى والتجرد واالسىتقالل  

 املاىل واإلدارى عن احلكام كما كان األزهر فى تارخيه.

وى األعلىى للشىورى لىه مسىتويان: مسىتوى تطبيىإ األحكىام        وهىذا املسىت       

القاطعة, وهىذا يىرتبط بتفسى  النصىوص القرآنيىة وقىوة األحاديى  النبويىة         

والظروف ا يطة التى تساعد على تفس  النر. أو كيفية تنفيذ حكم واضذ 

وقاط  كأحكام احلدود. وهناك مسىتوى االجتهىاد فىى واقعىة جديىدة متامىا,       

ابإ ونصوص القرآن والسنة أو إعماال ملبدأ املصىلحة املرسىلة, وكىل    استنادا لسو

هذا ال خيلو من الرجوع للمبىادىء العامىة للىدين. واحلقيقىة لقىد قىرأت رأى       

لكاتب يرفض الشورى كالزام علىى أسىاس أن الىرأى الصىوا  قىد يكىون رأى       
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 األقلية أو رأى شخر واحد. وهذه الرؤية تفتذ الطريىإ عريضىا لكافىة أنىواع    

االستبداد, فمن الذى سيقرر أن هذا الرأى املفرد هو الصوا . نعىم لقىد حىدث    

هذا فى التاريخ، أن كان رأى األقلية هو الصىوا , ولكىن احلىل هىو فىى أرىذ       

الفرصة إلقناع األغلبية, وليس باستخدام القوة لتنفيذ رأى األقلية. وإذا كانا 

حازون هلم ولو بعد حىني.  األقلية على صوا  فان أغلبية العلماء والشعب سين

ولكن إذا ل حتويل الشورى إىل م سسة مىن العلمىاء فالبىد مىن األرىذ بىرأى       

األغلبيىة إىل أن يثبىا العكىىس, وإال حتولىا األمىىور إىل فوضىى, أو إىل حىىاكم     

 متأله يتحدث باسم السماء, وال ميكن مراجعته بناء على ذلو.

كمة الدستورية العليا فى النظم وهذه امل سسة من العلماء التى توازى ا      

الدميقراطية الوضعية البد أن تكون قائمة على أسىاس اسىتقالىل مىن الناحيىة     

املادية واإلدارية واملالية عىن السىلطات احلاكمىة, وقىد كىان األمىر كىذلو فىى         

فرتات غ  قليلة من تارخينا اإلسالمى, وما تعرض لىه العلمىاء واألئمىة مىن     

دليل صحة ما نقول, فاملسألة مل ختلو من صىراع ومىن   متاعب م  السلطات هو 

 انتزاع حإ األمة فى الشورى بقيادة ه الء العلماء.

وبا  العلم مفتوح للجمي  بالتتلمذ على يد العلماء, وكان هىذا هىو النظىام         

الذى فرض نفسه فى العامل اإلسالمى بعد وفاة الرسول عليه الصىالة والسىالم,   

د الصحابة وآل البيا, ثم أصبذ التتلمذ علىى يىد التىابعني    فكان التتلمذ على ي

وتابعى التابعني وهكذا. ثم أرذت األمور بعد ذلىو أشىكاال نظاميىة مدرسىية     

كاحلوزات واجلامعات واملعاهد امللحقىة باملسىاجد: جىام  عمىرو بىن العىاص       

واجلام  األزهر وهكذا. وعندما تسىقط م سسىة فىى يىد السىلطان كانىا تفقىد        

ها العلميىة والفقهيىة. ويعىود العلمىاء الثقىات إىل منىازهلم أو حتىى        مصداقيت

املقاهى )مجال الىدين األفغىانى كمثىال( إذا منعىوا مىن امل سسىات الرمسيىة.        
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وحنن نعود ا ن لشىء من هذا, فمعظم قيادات اجلماعات اإلسالمية ليسا من 

ات ررجيىىى األزهىىر أو املعاهىىد املماثلىىة. وال يوجىىد كتىىا  أثىىر فىىى احلركىى  

اإلسالمية املعاصرة أكثر من كتا  سيد قطب رمحه اهلل لفى ظالل القرآنل وهو 

 ليس من علماء األزهر.

مرة أررى فان دينا ي كد أن الوحى قد انقط  إىل يوم الدين ما كان ليعطىى       

فردا من غ  األنبياء املعصومني سلطة اختاذ قرار أو اجتهاد ضد إرادة أغلبية 

الثقىاة. وبالتىاىل فىان القىول بىأن الىدين اإلسىالمى ال يعىرف          العلماء والقىادة 

الكهنوت وهو قول صحيذ ال يستقيم م  القىول بعىدم إلزاميىة الشىورى، ألن     

عدم إلزام الشورى هو أقصر الطرق خللإ الكهنىوت فىى صىورة أمى  أو أمى       

 وأقلية من حوله.

 الكفاءة فى اإلدارة:
من العمل الفردى, وباألرر فى جمىال  ال شو أن العمل اجلماعى املنظم أرقى 

إدارة اجملتمعات. والعمل فى مصن  كب  أفضل وأكثر إنتاجىا ورحبىا وأكثىر    

جودة من العمل فى ورشة. والشورى أشبه بالعمىل فىى مصىن  كىب  بوسىائل      

اإلدارة احلديثة, واالستبداد الفردى أشبه بالعمل احلرفى فى ورشة صىغ ة.  

نىاس مجيعىا التواضى , وأن كىل إنسىان حيتىاج إىل       الشورى نظام حياة يعلم ال

ا رر على مستوى الفكر والعمىل. والشىورى تعنىى أن القىرار سيسىتفيد مىن       

اخلربات املتنوعة والثقافات املختلفة وزوايا الرؤيىة املختلفىة, وأنىه ال يوجىد     

إنسان مهما بلغ ذكاؤه ميكن أن يستغنى عن ذكاء وأفكىار ا رىرين، وبالتىاىل    

رى ت دى إىل تكامل رربات الناس م  بعضها البعض, وسد الثغىرات  فان الشو

بشكل دائرى ومتبادل عند كل فرد على حدة. حنن هنا نتحىدث عىن مسىتوى    

آرر للشورى وهو مستوى اختىاذ قىرارات ذات طىاب  سياسىى أو اقتصىادى أو      
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إدارى, وهى تبدو بشكل عام فى منطقة املباح, ولكننا نبح  عن املصىلحة فىى   

القرار. نرج  مثال لقرار توشكى كمثال للتطبيإ، علماء الىدين سىيكون    اختاذ

هلم رأى عام فى البداية غ  م ثر: سيقولون إن إعمار الصحراء أمىر مشىروع   

وجيد, وتوسي  الرقعة الزراعية أمر شرعى ومطلو , واالنتشار رارج الوادى 

الشىرعى. هنىا   الضيإ والقضاء على البطالة إخل, كل هىذه أمىور ي يىدها النظىر     

يىىأتى دور العلمىىاء املتخصصىىني فىىى اجليولوجيىىا والصىىحراء وامليىىاه والرتبىىة  

إن هىذا املشىروع فاشىل ألنىه      -وهذا ما قد حدث بالفعل  -والبيئة: سيقولون 

الرتبىة   -درجة فى الصيف  50درجة احلرارة تصل إىل  -بعيد عن العمران 

نسىبة البخىر    -لزراعىات  كثبان الرمل املتحركة ستقضى على ا -غ  مالئمة 

ليس لدينا أصال مياه فائضة هلىذا املشىروع    -عالية مما سيضي  كث  من املياه 

إخل, هنا من املمكىن أن يعىود احلىوار إىل العلمىاء فىى الفقىه الشىرعى ليقولىوا         

حبرمة هذا املشروع, ألنه ي دى إىل إنفاق أمىوال طائلىة جملىرد التفىارر بىأن      

هذه سفاهة, والبد من إيقاف املشىروع. وميكىن أن   الرئيس صن  دلتا جديدة, و

نأرذ هذا املثال إىل منتهاه لنوضذ مستويات الشورى, فهناك املسىتوى الثالى    

واألر  وهو إشراك الناس فى احلوار طاملا أن املشروع متعلإ بهم, فرمبا يث  

أهل أسوان وهم أقر  الناس ملكان املشروع رؤية جديىدة للمشىروع, قىد تعىدل     

ه أو ت كد مزاياه أو عيوبه أو يقرتحون مشروعا بىديال مىن واقى  معىرفتهم     في

بالبيئة ا يطة بهم. وهذا مل حيدث بطبيعىة احلىال. إذا مشىروع كتوشىكى     

ومن الصعب اختىاذ قىرار    ,ميكن أن يناقش على كل هذه املستويات قبل إقراره

قد اختذ القرار راطىء بعد كل هذه الدورة, ولكن املثال التطبيقى كان عكسيا ف

 ضد رغبة ورأى اجلمي  ثم ثبا فشله فيما بعد, ولكن بعد ضياع املليارات. 

الشىىورى هىىى األسىىلو  األمثىىل فىىى اإلدارة ألنهىىا تشىىرك كىىل الطاقىىات        
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وتفعلها, وتستفيد من تنوع رربات البشر, وتستفيد من تقسيم العمل ووظائفه 

لقائد العسكرى أن حيسىم تقىدير   املختلفة, فعند اختاذ قرار احلر  ال جيوز ل

األوضاع االقتصادية, وال جيوز لالقتصادى أن حيسم تقدير التوازن التسىليحى  

م  العدو, ولكن التقاء اخلربات املتنوعة ي دى إىل ترشيد عملية اختاذ القرار, 

والقرار السياسى يكون معقدا ومركبا وليس حاصل مج  بسيط لعناصر تقىدير  

وى الختاذ القرار يكون أعلى من قرار الفنىيني املتخصصىني   املوقف. وهذا املست

فى أمور قطاعية, وهنا يأتى دور القيادة السياسىية الشىاملة جمللىس الىوزراء     

مثال, وهو فى األصل جيب أن يتكون مىن عناصىر سياسىية هلىا رؤيىة شىاملة       

 لألمور وليس كوزراء مصر ا ن األشبه مبوظفى الدرجة اخلامسة.

لشورى فى اختاذ القرار ي دى بال شىو إىل ترشىيد اختىاذ القىرار     اعتماد ا     

وتقليل هامش األرطاء إىل احلىد األدنىى. الشىو أن قىرار العبىور فىى حىر         

كان حيظى بأوس  مشاركة ممكنة فى اختاذ القرار واإلعداد له, وكان  1973

لذلو دور كب  فى النجاح. ولعب األسلو  الفىردى فىى اختىاذ القىرار أسىوأ      

دوار لتضيي  مكاسب هىذا النصىر بكامىب ديفيىد ومىا سىبقها وحلقهىا مىن         األ

 مفاوضات واتفاقات جزئية.

وحتى على مستوى الشركات فان الشركات العاملية تتنافس علىى االرتقىاء        

مبستوى الشورى فى اختاذ القرارات, بعد أن ثبا جىدوى ذلىو فىى االرتقىاء     

لقىد وصىل األمىر إىل حىد إشىراك      بعمل الشركة وسىط املنافسىة الضىارية. بىل     

اجلمهور. فالشىركات تتصىل باملسىتهلكني لتعىرف تقىديراتهم وآرائهىم فىى        

منتجات الشركة لالستفادة بهذه ا راء لرفى  مسىتوى األداء. وأيضىا يسىتفيد     

السياسيون فى الغر  بنتىائج اسىتفتاءات الىرأى العىام فىى حتديىد رططهىم        

ة. ووسىائل اإلعىالم الناجحىة تهىتم     السياسية ودعايتهم وبراجمهم االنتخابي

 بربيد القراء وبآراء اجلمهور فى إنتاجها.
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أما الذى يعيش فى برج عاجى ويتصور أنه يعرف احلقيقة وحىده وغايىة        

 ما هنالو ميكن أن يقرأ بعض التقارير فهذا هو القائد الفاشل بال منازع.

ن تنىوع رىربات   مرة أررى الشورى هى الوسىيلة الوحيىدة لالسىتفادة مى         

البشر وتنوع مزاياهم, وهى الوسيلة املثلى لتجنب أكثر العيو  الشخصية فىى  

كل مشارك من املشىاركني فىى اختىاذ القىرار. وهىى الوسىيلة املثلىى الحىرتام         

 التخصر وتقسيم العمل واالستفادة بهما.

ركز بعض املفسرين فى ا ية التى فتحا لنا كل هذا احلوار عن الشورى,      

كزوا على أن الرسول عليه الصالة والسالم كان يستش  زعماء املدينىة حتىى   ر

يطيب راطرهم ويرف  من معنوياتهم ويشعرهم بأهميتهم, وأن هذا مىا حيبىه   

زعماء قبائل العىر ، وكىل هىذه املعىانى اجيابيىة, ولكىن لىيس علىى طريقىة          

لتزم بالشورى التعامل م  األطفال, بدليل أن الرسول عليه الصالة والسالم قد أ

فى كل مرة عرض األمور فيها للرأى. وهذه ليسا صفة العىر  وحىدهم، بىل    

كل الناس حتب أن تشعر أنهىا مشىاركة فىى اختىاذ القىرار, فهىذا يزيىد مىن         

محاسها ساعة التنفيذ, أى يزيد مما نسميه ا ن النجاح فى احلشد والتعبئىة.  

ه وأنه مسئول عن إجنىاح  فكل من شارك فى اختاذ القرار يشعر أن القرار قرار

تنفيذه, حتى وإن كان فى صف املعارضني له سىاعة التصىويا. فبهىذا يشىعر     

اجلمي  حبالة عالية من االنتماء, وأن هذا البلد بلده, وأن هذه القضية قضيته, 

وبذلو يكون اجملتم  فى أعلى درجىات احلشىد واليقظىة واالسىتعداد. وهىذه      

ميى  يتضىامن فىى حالىة اهلزميىة أو      الوسيلة فى اختىاذ القىرار سىتجعل اجل   

اخلسارة, أو فشل القرار, فيعمل اجلمي  بكل طاقته إلصىالح هىذا الفشىل, وال    

 يرمون بالعبء على الزعيم امللهم الذى تركوا له اختاذ القرار.

النظام اإلسالمى البد أن ينحو لطاب  امل سسىات, واالسىتفادة مىن ا ليىات          
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ربية, وال لوم فى ذلو وال تثريب, فهىذه بضىاعتنا   التى ابتدعتها احلضارة الغ

ردت إلينا, فما البيعة إال انتخابات وعقد اجتماعى بني احلاكم وا كىومني.  

وي كد لد. زكريا بش  إمامل أن لجون لوكل املفكر االجنليزى الشه  اقتبس 

نظرية العقد االجتماعى من نظام البيعة فى اإلسالم. وكان جىون لىوك يعىرف    

 غة العربية قراءة وكتابة.الل

الحظنا فى االقتباسات العديدة السابقة راصة من الفقهاء القدماء الرتكيز      

علىىى الشىىورى وكأنهىىا قىىرار فىىردى يتخىىذه احلىىاكم بصىىورة غىى  م سسىىية,  

فيستش  هذا فى ذاك املوضوع ويستش  آرر فىى موضىوع ثىان وهكىذا. وكلنىا      

لكذا وكذا ومن فىالن وعىالن ثىم يتخىذون     نذكر ما يردده الطغاة أنهم يسمعون 

 قرارهم.

وحنن ال نطرح أن احلاكم جمرد فرد له صوت واحد فىى جملىس الىوزراء         

فال شو أن النظام السياسى فى اإلسالم أقر  إىل النظام الرئاسى منه إىل النظام 

الربملانى, وأن رأس الدولة له صالحيات مهمة, وإن مل يكن جمتهدا فالبىد أن  

ن على قدر من العلم يستطي  به أن يتاب  عمليىة الشىورى واختىاذ القىرار     يكو

بفهم ووعى, وأن يشارك فيها بفاعلية، وهذه الصالحيات جيب أن حتىدد فىى   

القوانني والدستور بدقة, حتى ال تتحول إىل ثغرة جديدة لالسىتبداد. ولنأرىذ   

إىل طغيىان  مثال من النظام األمريكى احلاىل حي  حتولا صىالحيات الىرئيس   

على الكوجنرس فى اختاذ أرطر القرارات املتعلقة باحلر  والسلم، حتىى أن  

الكوجنرس احلاىل فى ح ة من أمره فى كيفية من  الرئيس من روض حىر   

 مباغتة على إيران!

إذن احلاكم فى اإلسالم ليس جمرد صوت أو فرد, إنه قائد شامل لألمة فى      

ولكن جيب أن حتدد صالحياته, وما هىى أنىواع   حراسة الدين وسياسة الدنيا, 
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القرارات التى ميكن أن يتخذها بنفسه بعد التشاور االرتيىارى )االستشىارة(   

وبني القرارات التى حتتاج ملوافقة جملس الوزراء أو جملس األمىن القىومى أو   

جملىىس الشىىورى )الربملىىان( أو اسىىتفتاء شىىعبى. ولكىىن تبقىىى أهميىىة احلىىاكم 

ة بشخصيته وثقافته وتارخيه وقدرته على اإلقناع. والبد فىى  وفاعليته مرتبط

 األصل أن يكون منتخبا من الشعب. 

نعود مرة أررى ملسىألة ارتيىار احلىاكم ملستشىاريه، فهىذه تنطبىإ علىى             

السكرتارية أو اجملموعة املعاونة ا يطة, والتى يلجأ إليها فىى استشىارات   

السياسة املهمة أو العليا التى حتتىاج إىل   ارتيارية, ولكنها ال تتعلإ بقرارات

الشورى امللزمة.)من األشياء اجليدة فى النظام األمريكى أن السفراء يعرضىون  

 على الكوجنرس للموافقة عليهم(.

فىى األشىخاص الىذين     -كمىا كتىب الىبعض     -فال ميكىن حصىر الشىورى         

ية حاليىا.  خيتارهم احلاكم بنفسه، كما هو حال جملس الشورى فىى السىعود  

فهذا نوع من التالعب وإلغاء للشورى عمليا. فاألمة هى التىى ختتىار جملىس    

الشورى, أو أكثر من جملس, والعلماء الثقات البد من الرجوع إليهم على حنو 

م سسى إلزامى, وه الء ال خيتارهم احلاكم, ولكن تفرضهم مكانتهم العلمية, 

ماء, ملن  أى احتمىال للمحابىاة,   وأيضا ينتخبون من الشعب, أو من جمموع العل

فاملسألة ال تتعلإ باملستوى العلمى فحسب, بىل بىالتقوى أيضىا التىى يكشىفها      

 تاريخ وس ة كل عامل.

ونعود فى النهاية لن كد من جديد أن جمال الشورى فيما ال نر فيه مىن       

مستويات فى  3القرآن والسنة, أو فى تفس  أحد هذه النصوص. وأن للشورى 

 طار النظام السياسى:إ

األمور الدستورية املتعلقىة بىالعلم الشىرعى, وهىذه يتوالهىا جملىس مىن         -1

العلمىىاء )جملىىس صىىيانة الدسىىتور أو ا كمىىة الدسىىتورية(. والتشىىريعات   
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الصادرة عن الربملان البد أن تعرض على هذا اجمللس للتصديإ النهائى عليها 

 للشريعة اإلسالمية. قبل إصدارها, حتى ال يصدر أى تشري  منافى

القرارات السياسية تصدر بالشورى امللزمة فى جملىس الىوزراء, واألمىور     -2

التشريعية فى الربملان, م  مراعاة النقطة السىابقة بدسىتورية القىوانني, وهىو     

نظىىام معمىىول بىىه فىىى شىىتى األنظمىىة الغربيىىة. ويقىىوم الربملىىان )اجمللىىس    

لحكومة وطتلف قرارتهىا. ورئىيس   التشريعى( مبراقبة األعمال التنفيذية ل

 اجلمهورية ينتخب من الشعب ويرأس السلطة التنفيذية.

كل اجملىالس السىابقة باإلضىافة جملىالس احلكىم ا لىى تنتخىب مىن          -3

 الشعب, وتدير اجملالس ا لية أعماهلا بالشورى امللزمة.

ار فىى املسىتوى الثىىانى والثالى  مىىن الشىورى يكىون االلتىىزام مطلقىا بقىىر           

األغلبية فى شتى القرارات, عىدا أى تشىري  فىى املسىتوى الثىانى, فالبىد مىن        

  أقراره من جملس العلماء )املستوى األول( وهو منتخب أيضا. 

وفى إطار اجملتم  تكون الشورى منهجىا عامىا بالقىانون والرتبيىة. فكىل           

, حتىى  اهليئات األهلية والنقابات واإلدارات احلكومية تىدار بىروح الشىورى   

األسرة, وهذه األر ة تعتمد على الرتبية والوعظ واإلرشاد وال ينظمها قانون. 

أما بالنسبة للقضاء فاملعمول به حاليا هو مبىدأ الشىورى حيى  يصىدر احلكىم      

 برأى أغلبية اهليئة القضائية بعد املداولة.

وجيب أال نستنكف عن االسىتفادة مىن رىربات الغىر  فىى جمىال آليىة             

 ردت إلينىا. واحلكمىة ضىالة املى من أنَّ     -كما قلنىا   -, فهذه بضاعتنا الشورى

 وجدها فهو أحإ بها.

فال شو أن حتديد الشورى فى م سسة حمددة هو األفضل من تركها هكذا      

بصورة عفوية. بل إن ما جرى فى صدر اإلسالم كان أقر  لذلو, وكانا قاعىة  
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السالم كان يشاور قادة اجملتمى   اجمللس هى املسجد. فالرسول عليه الصالة و

يعىىى املتفىىإ عليىىه, وكىىانوا    وهىىم أشىىبه بىىاملنتخبني, ذلىىو االنتخىىا  الطب   

مبوق  القيادة هذا, سواء من قادة املهاجرين أو األنصار. بل إن األمىر   جديرين

كان يصل إىل حد انتخا  جملس حمدد باالسم. روى أن الرسول عليه الصىالة  

ثانية، قال للمسلمني بعد أن بايعوه البيعة املعروفة والسالم فى بيعة العقبة ال

لأررجوا ىل منكم اثنى عشر نقيبال فارتار القوم تسعة من اخلزرج وثالثة من 

األوس. وروى أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يرج  فىى الشىورى إىل مىن    

كانوا نقباء على قومهم: كان يرجى  إلىيهم فىى أمىور احلكىم واإلدارة، وفىى       

ني الوالة والكتا . وقد رصر أربعة عشر رجىال كىان يرجى  إلىيهم فىى      تعي

األمور العامة، وارتارهم من النقباء على قومهم بغض النظىر عىن مقىدرتهم.    

نقيىب  ن املهاجرين. وكل واحد منهم كان وأرذهم سبعة عن األنصار وسبعة ع

لىى  قومه ومجاعته: أى أنه ضمن إسالم قومه ومجاعته ودرلوا فىى اإلسىالم ع  

يديه وكان هو نقيبهم. وكان ه الء النقباء هم أهل الشورى الذين يرج  إليهم 

 (49)فى الرأى.

وهذا هو اجمللس املختار علىى أسىاس الزعامىة السياسىية, والقىدرة علىى            

متثيل القوم, وليس على أساس العلم الشرعى بالضرورة. وهى ممارسة قريبىة  

 جدا من فكرة الربملان املعاصر.

 جتدر اإلشارة إىل مسألتني فى غاية األهمية: وهنا

اإلسالم يقوم على تقدير واحرتام األمىة والنىاس, وعلىى الثقىة فىى العلىم        -1

املتوارث بالدين عرب األجيال شفويا وحتريريىا, وأن حفىظ القىرآن كىان يعنىى      

. نعم قىد  )َحاِفُظوَنِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذعْكَر َوِإنَّا َلُه َل(حفظ هذه األمة من الضالل: 

تزيغ األمة, وقد تنحرف بقيادة حكام السىوء, ولكىن يكىون هنىاك دائمىا مىن       
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حيمل املشعل, ويذكر بآيات اهلل مهما كان الثمن, حتى وإن دف  حياته رريصة 

فى سبيل اهلل. )األمثلة فى هذا اجملال أكثر من أن حتصى ولكن اقرأ إن شىئا  

ركيىىا أتىىاتورك كمثىىال مضىىىء ملىىا  سىى ة اجملاهىىد النورسىىى رىىالل عهىىد ت 

 (50).(نقول

وبالتاىل فان قول الرسول عليه الصالة والسالم: )إن أمتى ال جتتمى  علىى        

ضاللة( حدي  بالغ األهمية وي كد املعنى العظيم للثقة فىى املى منني، فحتىى    

وإن احنرفا األغلبية فان األمة ال جتتم  على هذا االحنراف. وتظل األقليىة  

َوَلَقىْد َيسَّىْرَنا   (حتى تصحيذ املسار. إن هذه األمىة حمفوظىة بىالقرآن:    جتاهد 

وبالتاىل هذه األمة يسعى بذمتهم أدناهم. وميكن  )اْلُقْرآَن ِللذعْكِر َفَهْل ِمن مُّدَِّكر 

لشا  حامل للقرآن ومعانيه أن يتصدى لشيخ األزهر حىني ينحىرف. ونىذكر    

ة والفقهاء وقادة املذاهب هو مجهىور  مرة أررى بأن الذى وض  األهمية لألئم

التالميذ ومجهور املسلمني. وأن معظم املذاهب اندثرت أو اضىمحلا ألنهىا مل   

جتد من حيملها ويرعاها ويصنفها وينسخها. وهىذا األمىر مل يكىن عشىوائيا,     

فأصحا  العلم األكرب واألعمإ واألكثر ورعا هم الذين بقا أثىارهم وتوسىعا   

العصور وليس فى حياتهم فحسب. وألن ديىن اإلسىالم ال   دائرة أتباعهم، عرب 

يعرف الباطنية وال األسرار الكهنوتية, فان التواصل يكون سهال ممتنعا بىني  

القادة واجلمهور، والتفاعل حى بني خنبة العلمىاء وفطىرة املى منني. وعنىدما     

إن نقول علماء فاننا نعنى العلماء الثقات وليس موظفى السلطان من املعممىني.  

مجهور املسلمني يعرف بالسليقة من هىو األكثىر إرالصىا وتقىوى وعلمىا مىن       

العلماء. بل إن أى مجهور عموما ميكن أن يكتشف األصلذ فى الرأى والقيىادة  

 شريطة أن يعطى بعض الوقا وأال يتعرض ألى إكراه.

وهذا ينقلنا إىل املسألة الثانية وهىى مرتبطىة بىاألوىل, وهىى اخلشىية مىن        -2
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ى امللزمة فى حدوث احنراف فى أحكام أساسية فى الدين، أو احنراف الشور

فى اإلدارة الرشيدة للمجتم  فى حالة انتخا  أغلبية سيئة ولكنهىا جنحىا   

فى رداع اجلماه . بالنسبة للدين فال روف عليه كما ذكرنىا, فهىو حمفىوظ    

ور. ال بالقرآن والسنة امل كدة, وبكل ترسانة الفقه للسىلف الصىاحل عىرب العصى    

يسىىتطي  أى فىىرد أو مجاعىىة أو نظىىام التالعىىب بثوابىىا الىىدين دون أن يكىىون 

مكشوفا للجمي . وم  ذلو فىدعنا نىذهب مى  القلقىني مىن حسىنى النيىة مىن         

الشورى امللزمىة حتىى ال ختطىىء األغلبيىة فىى االجتهىاد فيتحىرف الىدين.         

نا ما جرى احلقيقة فان اجلماعة هى الضامن فى غيا  الفرد املعصوم. فلو أرذ

فى السودان كمثال. إذا أرذ النظام مبفهوم حكم اخلليفة الفرد اجملتهىد كمىا   

ورد عند بعض اإلروة, فان د. الرتابىى كىان بالتأكيىد سىيكون هىذا اخلليفىة.       

فماذا لو كان فى هذا املنصب وأصدر فتاويه احلالية: كزواج املسلمة من كتابى, 

تقبال السودان لقوات أجنبية فى دارفور وأن ت م الصالة, وترف  ا ذان, وأن اس

جيوز شرعا, وأن محل السىالح ضىد احلكومىة بسىبب مشىاكل حمليىة جيىوز        

شرعا! وبالتاىل كيف ميكن أن حنصن منصب اخلليفة من الوقوع فى مثل هىذه  

املواقفو هل سيظهر شخر واحد آرىر ويقىوم بعمليىة انقالبيىة, ويقىول أنىا       

ندئذ فى حلقىة مفرغىة, وسىنكرر جتىار      املمثل الصحيذ لإلسالم. سندرل ع

اجلماعىة هىى الضىمانة للتقليىل مىن هىذه         االقتتال املسيحى األوروبى. بينما

االحتماالت إىل احلىد األدنىى. واحتمىال احنىراف أغلبيىة اجلماعىة أقىل مىن         

احتمال احنراف الفرد ذى السلطان. وفى احلالتني فان اجملتمى  املسىلم قىادر    

مبعنىىى أن جتاهىىد األقليىىة التىىى حتمىىل املوقىىف  علىىى تصىىحيذ االحنرافىىات,

الصوا , ومن رالل وسائل الىدعوة السىلمية, وبىالتحلى بالصىرب لتصىبذ هىى       

األغلبيىىة. ولنأرىىذ هنىىا مىىثال بىىارزا. ال يوجىىد احنىىراف اسىىتطال أكثىىر مىىن  
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االحنراف الذى نتحدث فيه ا ن. وهو االحنراف عن الشورى واختىاذ سىبيل   

ولقد استمر هكذا منذ عهد معاوية واألمىويني حتىى   التوري  فى نظام احلكم, 

ا ن, وم  ذلو ال خيتلف اثنان على أن نظام التوري  باطل وليس من اإلسىالم  

فى شىء. أى أننا أمام حالة إذعان واستسالم لألمر الواقى , ولسىنا أمىام حالىة     

ارتالف فقهىى أو اجتهىاد فقهىى جديىد أو طتلىف. ومى  مالحظىة أن كىل         

ى استندنا إليها فى هذا البح  مل ننتقيها بصورة معينة كى ختدم املراج  الت

وجهة نظر حمددة, بل رجعنا لكل املراج  املمكنة رالل فرتة زمنيىة ال تقىل   

عن العام, وهى باملئات ومل نسجل فى قائمة املراج  إال الكتىب التىى اقتبسىنا    

شىورى كمىا   منها نصا حمددا. ولقد وجدنا حالة من اإلمجىاع علىى إلزاميىة ال   

 (51))ماعدا كاتبني معاصرين(. رأينا معا

أما اخلشية من سوء ارتيىار القىادة علىى صىعيد رشىد القيىادة السياسىية             

واإلدارية, فهذه مشكلة أبسط بكث  ألن اجلمهور ميكن أن يغ  ريىاره بعىد   

سنوات فى انتخابات جديدة. كما توجد وسىائل لسىحب الثقىة وعىدم      5أو  4

ورة قادمة فى حالة حدوث رلل غ  طبيعى فى أحوال اجملتمى .  االنتظار لد

وهو ما يسمى أحيانا انتخابىات مبكىرة أو انتخابىات جديىدة مبناسىبة عىزل       

رئيس اجلمهوريىة وحتويلىه  كمىة جنائيىة, بىل هنىاك بعىض الدسىات          

املعاصرة تنظم إجراء عملية سحب الثقىة مىن رئىيس اجلمهوريىة, رغىم عىدم       

جنائيىىة, وجملىىرد إحسىىاس اجلمهىىور بفشىىله فىىى األداء.  ارتكابىىه جلىىرائم 

واحلقيقة أن اجلماه  عموما, وال نقول مجاه  املسلمني فحسب, لديها عادة 

حس سليم فى االرتيار فى أغلب األحوال. الحظ فى تركيا مثال والتىى ميكىن   

قياس الرأى العام فيها بسهولة لغيا  عمليات التزوير. ستجد شعبية حىز   

اإلسالمى فى تصاعد مستمر, وذلو حلسن أدائه رالل توليه اجملىالس   العدالة
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البلدية, ثم رالل توليه احلكومىة ألول مىرة منفىردا, حيى  حقىإ االقتصىاد       

سىىقط الشىىعب الرتكىىى معظىىم الطبقىىة السياسىىية  أالرتكىىى طفىىرة ملحوظىىة, و

التقليدية )حزبا الوطن األم والطريإ القىويم( وهىى طبقىة غارقىة فىى الفسىاد       

لفشل اإلدارى واالقتصادى. الشعو  عظيمة ولكنها مبىتالة بىبعض املىثقفني    وا

اإلسالميني وغ  اإلسالميني, الذين يشنعون عليها وحيملونها املسىئولية عىن   

 التخلف ليعفوا أنفسهم كقادة من املسئولية.

وليس على الغيورين علىى ديىنهم أن خيىافوا مىن الشىورى, ألن الشىورى            

لف مرة مىن محايىة املسىتبدين. وأن أى احنىراف عىن      أأحسن حامية للعقيدة 

الدين ال يعاجل باألساس إال باملزيد من الدعوة إىل اهلل, ولىيعلم الىدعاة أن أفضىل    

وسيلة للدعوة هى إبداء املثل األعلى للناس فى حسن اخللإ, واالستعداد الدائم 

حل مجاعىة  للتضحية فى سبيل اهلل, وهو غالبا مىا يكىون تضىحية بىالنفس لصىا     

امل منني, ولذلو فان الشىعو  واجلماعىات عرفىا وتعىرف دائمىا علىى املىدى        

الطويل الفرق بني الغ  والسمني وبني الصاحل والطىاحل، وبالتىاىل فىان املهمىة     

الرئيسية لألنبياء واملصلحني هى التخلية بني الناس وبىني رياراتهىا احلىرة    

 بعيدا عن إكراه الطواغيا.

سالم كما ذكر الشيخ شلتوت من قبل مىا هىو إال وكيىل عىن     واحلاكم فى اإل     

 األمة, وميكن للموكل أن يسحب توكيله من الوكيل فى أى وقا.

 انتخاب احلاكم:
كث ة هى األمىور التىى تركهىا لنىا اهلل دون حتديىد تفصىيلى, لنعمىل فكرنىا         

واجتهادنا فيها, ولكى نهتدى باملبادىء العامة فحسىب, وهىى لىذلو صىاحلة     

زمان ومكان, ومن ذلو األشكال التفصىيلية للشىورى. فىاملهم هىو احلفىاظ       لكل

على املبدأ العام, ومن ذلو طريقة ارتيىار احلىاكم. فقىد يكىون انتخابىه علىى       
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درجة واحدة أو على درجتني. كذلو ال يوجد نر قطعى بطبيعىة احلىال عىن    

إن مبايعىة  املدة. ومبدأ االنتخا  م كد فى اإلسالم من رالل نظم البيعىة, بىل   

الرسول عليىه الصىالة والسىالم كانىا ذات شىقني, مبايعىة لىه كنبىى مرسىل          

واعتناق دينه، ومبايعة له كحاكم لدولة املدينة ثم جلزيىرة العىر . أمىا عىن     

املدة فال يوجد بطبيعة احلال نر فىى هىذا األمىر التفصىيلى. واسىتنادا لفقىه       

ا عانا مىن اسىتبداد احلكىام    الواق  ونظرا ألن األمة اإلسالمية مل تعان بقدر م

, إلنهىاء  ديد حد أقصى للحاكم بىدورتني أصىبذ واجبىا   وإلغاء الشورى, فان حت

هذه العالقة العضوية بني احلاكم ومقعد احلكم فى البالد العربية واإلسالمية. 

وإذا كان احلاكم املسلم عبقريا أو فذا فيمكن االستفادة به كمستشار أو رب  أو 

قى فى موق  احلكم أكثر من مدتني. ولنىا أسىوة حسىنة فىى     مرشد, ولكن ال يب

حماض  حممد قائد النهضىة املاليزيىة الىذى تىرك احلكىم طواعيىة بعىد كىل         

 االجنازات املذهلة التى حدثا فى عهده.

قرنا أثبتا أن حب الدنيا يتجسد أكثر ما يتجسىد   14إن رربة أكثر من      

الواضذ أن هذا هو  عديدة, ولكن من فى توىل احلكم, ولقد ختلفا أمتنا ألسبا 

إن مشىكلة العىامل اإلسىالمى أن مشىروع حكامىه الوحيىد هىو        سبب األسبا ، 

جمرد البقاء فى السلطة, وبأى مثن وبأى أسلو ، أما النهوض بىالبالد فلىيس   

على جدول األعمال إطالقىا. والشىو أننىا إذا أردنىا أن نلخىر مشىكلة مصىر        

القول. إن شعبا عريقا كالشىعب املصىرى يىدف     احلالية فلن جند أكثر من هذا 

غاليا مثن رغبة زمرة احلكىام فىى البقىاء أبىديا فىى احلكىم وتوريى  احلكىم         

 لألبناء. 

إن لنا مالحظات جوهرية على النظام الدميقراطى الغربى, ولسنا مفتونني      

أو منبهرين بكل ما فيىه. وال نعنىى بىذلو أن النظىام الىدميقراطى يشىرع ألى       
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باألغلبية, دون مراعاة لثوابا دينية فحسىب, بىل حتىى فىى جمىال مىا        شىء

فىان األمىر ال يتحقىإ بهىذه      يسمى حكم الشعب لنفسه من رالل االنتخابات

السالسة، ألن ا لة اإلعالمية تلعب دورا موجها لعقول الناربني واجلمهىور  

فىىى اجتاهىىات حمىىددة, وإن الطبقىىات املسىىيطرة حتىىافظ علىىى مكانتهىىا بهىىذا  

ألسىىلو  اإلعالمىىى, باإلضىىافة لضىىخ كميىىات هائلىىة مىىن املىىال فىىى العمليىىة   ا

االنتخابية ال يقو عليها إال خنبة النخبة. وم  كل هذه املالحظات, فان النظام 

الغربى بصورته الراهنة هىو نظىام أكثىر رشىدا مىن أغلىب نظمنىا فىى الىبالد          

ة بني أكثر مىن  العربية واإلسالمية, ومن بني مظاهر هذا الرشد: تداول السلط

حىىز  وأكثىىر مىىن رئىىيس. حتىىى وإن كانىىا الفىىروق طفيفىىة بىىني الفىىريقني   

الوجوه واألشىخاص يضىخ دمىاءا جديىدة فىى       املتصارعني, إال أن جمرد تغي 

النظام, ويعطيه مزيدا من احليوية واألفكار اجلديدة, وكل حىاكم جديىد يريىد    

ز شيئا حتى يبقى أن حيقإ شيئا راصا, وكل حز  يأتى للسلطة يريد أن ينج

فى السلطة. ومن رالل هىذا التىداف  يسىتفيد املىواطن والىوطن، فهىى مبىاراة        

إلثبىىات مىىن األحىىإ بالقيىىادة واإلدارة. وفىىى نفىىس الوقىىا فىىان الثوابىىا       

اإلسرتاتيجية للدولة ال تتغ  بغض النظر عن التغي  احلزبىى. رالفنىا مى     

س فى إتباعهم هلذه السىنن  هذه النظم فى توجهاتها اإليديولوجية العامة ولي

 التى تفوقوا بها علينا.

إن حتول احلاكم إىل إله فى بالد تقوم عقيدتها على أن لال إله إال اهللل هىو       

مفارقة حمزنة, فى حني الذين ال يقيمون للغيب وزنىا أصىبذ احلىاكم عنىدهم     

رادما للشعب ميشى فى األسواق. روى ىل صديإ كان يدرس فى بىالد التشىيو   

عىىد حتوهلىىا إىل الدميقراطيىىة, أنىىه كىىان جالسىىا فىىى مقهىىى, وأن رئىىيس      ب

اجلمهورية لهافلل درل بالصدفة أثنىاء وجىوده بىاملقهى مى  أحىد أصىدقائه,       
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وجلسا لبعض الوقا وانصرفا. وأن املقهى ظل فى حالىة طبيعيىة, ومل يشىاهد    

مظاهر للحراسات واألمىن والسىارينات كمىا حيىدث عنىدما يتحىرك وزيىر أو        

ظ فى بالدنا. وكذلو نسم  عن رؤساء وزارات فى بالد أوروبية يشىرتون  حماف

من األسواق ويركبون الدراجات. وكنا من قبل نباهى األمم بأن رليفة املسلمني 

الثانى كان ينام حتا شجرة بدون حراسة. ومرت األيام وأصبذ من العس  أن 

ل إىل نصف إلىه  يلتقى مسلم حباكمه أو حتى يراه عن قر . ولذلو فانه يتحو

 ألن الناس عادة ال ترى ا هلة. 

وا ن فان العمل السياسى الفاشل فى البالد العربية قائم على السماح بكىل       

شىء إال أن يشرك باحلاكم رئيسا كان أم ملكا، وبعض املعارضة املصىرية هىى   

% مىن  99التى حتاول كسر هذه القاعدة العربيىة. إن احلىاكم األول فىى يىده     

حيات احلكم, ومن غ  املسموح أن تقرت  منه أو تتحدث عنه إال بالثناء. صال

 العمل السياسى وفقا هلذا الشرط نوع من العب  ورداع النفس واجلماه .

فى أوضاع كهذه ال ميكن لألمة أن تنهض, فرأس النظام هو العلة الكىربى       

ني اإلصىالح الفىردى   فى اجلسد. وهذا يعود بنا إىل نقطة البدء, وهى التوازن ب

واإلصالح اجلماعى, وأرى أن احلركات اإلسالمية قد استنفدت كل اإلمكانيات 

فى جمال اإلصىالح الفىردى, والبىد مىن االنتقىال لإلصىالح اجلمىاعى بتغىي          

األنظمة، وهذه كانا رسالة األنبياء, وهذا ما يعود بنا مىرة أرىرى لإلحصىاء    

علىى األقىل متصىلة بىأمور السياسىة      القرآنى, فاذا كانا نصىف آيىات القىرآن    

قرنا من اإلسالم نرتك نظما علمانية تنهش  14وتنظيم اجملتم . فكيف بعد 

فى حلم اجملتم  اإلسىالمى, بىل نظىم علمانيىة تابعىة لالجنبىى األشىد عىداء         

 لإلسالم.

ال يتبني الناس أحيانا البعد السياسى فى القرآن الكريم ألنهىم ال جيىدون        
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حكومة أو سىلطة, وهنىا جنىد البالغىة القرآنيىة, فهىذه األلفىاظ         كلمة دولة أو

حديثة جدا ومرتبطة بالقرنني التاس  عشىر والعشىرين. وقىد أرىذت الدولىة      

إمرباطوريىة إخل, وبعىد قىرن     -رديوية  -أمساء عديدة عرب التاريخ: أم ية 

ميكن أن تستخدم مصطلحات أرىرى, فىاملهم إذن املضىمون, وسىنجد أن أعىداء      

ا نوح كانوا من احلكام, وكذلو األمر م  إبىراهيم وشىعيب وصىاحل ولىوط     سيدن

وعيسى وموسى وحممد عليهم الصالة والسالم, وكذلو حار  امل منني أصحا  

  األردود وأهل الكهف كانوا هاربني من حكام وهكذا. 

بارتصار لقد نسينا أصل القصة وأصبحنا نتكلم فى الفروع، فأصىل القصىة        

لقنا واستعمرنا فى األرض واستخلفنا فيها لينظىر كيىف نعمىلو إذن    أن اهلل ر

التكليف متصل باعمىار األرض وفقىا للشىريعة السىماوية, ولىيس جمىرد أداء       

الطقوس والعبادات, فقد كىان مشىركوا مكىة حيلفىون بىاهلل ويدعونىه بالنصىر,        

ى ويقيمون شعائر احلج بصورة أو بأررى، ولكنهم أشركوا م  اهلل آهلة أو حت

جمرد وسائط، هذا مىن حيى  الشىكل, ولكىن اجلىوهر أنهىم كىانوا منحىازين         

َوَقاُلوا َلىْوال ُنىزعَل َهىَذا اْلُقىْرآُن     (لسلطانهم الدنيوى, ويريدون ا افظة عليه: 

. بل متعن فى هىذا القىول الربىانى العىام الىذى      )َعَلى َرُجل  معَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيم 

بعد انتهاء القصة متاما فى صورة أحكام عامىة:  جاء فى رتام سورة يوسف, و

َوَما ُيْ ِمُن َأْكَثُرُهْم ِباللرِه ِإالَّ َوُهىم  (ثم:  )َوَما َأْكَثُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَا ِبُمْ ِمِننَي(

أرشىى علىى    -بعىد رشىيتى الدائمىة علىى نفسىى       -وبالتاىل فانى  )مُّْشِرُكوَن

لدرول اجلنة ألنهم ينطقون الشىهادتني,  ه الء املطمئنني بأنهم لديهم بطاقة 

َأْم َحِسىْبُتْم َأن َتىْدُرُلوْا   (أو حتى يى دون الشىعائر وينسىون قىول اهلل الصىريذ:      

وعنىدما سىأل   ) اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْعَلِم اللرىُه الَّىِذيَن َجاَهىُدوْا ِمىنُكْم َوَيْعَلىَم الصَّىاِبِرينَ      

فمىاذا قىال    )ِإنََّو اَل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد(ه: امل منون اهلل اجلنة يوم القيامة وقالوا ل
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َفاْسَتَجاَ  َلُهْم َربُُّهْم َأنعي اَل ُأِضيُ  َعَمىَل َعاِمىل  معىنُكم معىن َذَكىر  َأْو ُأنَثىى       (هلم: 

وحدد على سبيل احلصر طرق احلصول على املغفرة ودرول  )َبْعُضُكم معن َبْعض 

 اجلنة على النحو التاىل:

 )ِذيَن َهاَجُروْاَفالَّ(  -1

 )َوُأْرِرُجوْا ِمن ِدَياِرِهْم(  -2

 )َوُأوُذوْا ِفي َسِبيِلي(  -3

          )َوَقاَتُلوْا َوُقِتُلوْا(  -4

أُلَكفمَرنَّ َعْنُهْم َسيعَئاِتِهْم َوأُلْدِرَلنَُّهْم َجنَّاتل َتْجِرو ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َثَوابًا معن (

 (.195)آل عمران:  )للرُه ِعنَدُه ُحْسُن الثََّواِ ِعنِد اللرِه َوا

هل تستطي  أيها املسلم أن تض  نفسو فى إحدى هذه اخلاناتو لىو كانىا        

 أغلبيتنا موجودة فى هذه اخلانات لتحررنا حتما من الطاغوت.

كان البد من هذه اخلامتة, لتأكيد أن نظام الشىورى لىن يتحقىإ فىى بىالد           

الىىوض جهىىاد مىىدنى طويىىل الىىنفس, حتىىى نغسىىل جمتمعاتنىىا  املسىىلمني إال 

 اإلسالمية من هذه األوضار, ونعيد بناءها من جديد.

كانا اخلطة األصلية أن اكتفى فى هذا الفصىل حبسىم مسىألة أن الشىورى          

ملزمة, ولكن تطرقا برؤوس أقالم إىل موضىوعات نظىام احلكىم الشىورى فىى      

تكامل, ياتها, حتى يكون املوضوع شبه ماإلسالم, كمستويات الشورى وبعض آل

 حتى يأذن اهلل باستكماله.

 وآرر دعوانا أن احلمد هلل ر  العاملني.

* * * * * 
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 1995  -القاهرة  -سوزلر للنشر  -فكر اإلسالمى فى جامعة بغداد وال

حافظ صىاحل، ماجسىت     -أعنى كتا  الدميقراطية وحكم اإلسالم فيها  -51

 -الهىور  -فى اللغىة العربيىة والدراسىات اإلسىالمية مىن اجلامعىة السىلفية        

 -الطبعىة الثالثىة    -بى وت   -احلمىرا   -دار النهضة اإلسالمية  -باكستان 

دراسة حتليليىة   -المية ىىىة اإلسىىم. وكتا  الدول1992 -هجرية  1413

الطبعىة   -لنفس دار النشىر  -د. حممد أمحد مفتى ود. سامى صاحل الوكيل  -

م. والكتابىىان مىىن نفىىس االجتىىاه وهمىىا   1992 -هجريىىة  1413 -األوىل 

مىة  يركزان أساسا على فكرة احلاكم الفرد اجملتهد, وأنىه إذا اجتهىد فىان األ   

مجعاء البد أن تلتزم باجتهاده وقراره. وفى تقديرى أن فى هذا تضييإ شديد 

من مفاهيم اإلسالم حول إدارة اجملتمعات, ويتعارض مى  كىث  مىن نصىوص     

القرآن والسنة التى أشرنا لكث  منها فى هذه الدراسىة. ويسىتند هىذا الىرأى     

وايىات مبتىورة,   لقصر طتزلة عن قرارات اخللفاء الراشدين. فقد وصىلتنا ر 

وال يفهم منها م  ذلو أن احلوارات كانا قصى ة, أو أن قىرار اخلليفىة كىان     

 منبا الصلة عن املناقشات السابقة على اختاذ القرار.

* * * * * 
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 املالحق
 

ال َا  الص الف اَنيً.. م متنا الم ةقً خاله اا   (1)

2004 

 .نيًب يًَ ةي الُّيا (  ن ا  ِك  2)

.. ب ه من الُّيا ( ِ ُّان َ َ يان إلق اُّ 3)

 مقت يب؟!

 .( ِ ايً الخ ََّ الص الِاك  بص اإلقال 4)
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 (1) ملحق
 

 القضاء على الفرعونية..
(1) 2004 مهمتنا املقدسة خالل عام

 
 

مغروسىىة فىىى أوحىىال العىىراق لىىة الصىىهيونية األمريكيىىة متعثىىرة واحلم     

رغىىىم  طينى، وعاجزة أمام الصمود األسىطورى للشىعب الفلسىىى   , وأفغانستانو

ومىة  املسىلمني، إال أن حركىات املقا  ة الساحقة حلكام العىر  و ريانة األغلبيى

، إن طالئى  اجلهىاد   اجلهادية توقف تقدم الغزاة, وتفشل رططهىم وتىربكهم  

بهىات  اجلن وتعطلهم لتتيذ لنا الفرصة كى نلتحىإ بهىم فىى طتلىف البلىدا     

 .لنوق  باألعداء الضربة القاصمة، ولكننا ال نتقدم باملعدل الواجب

ديل احلاسم ملوازين شو أن املوقف الرمسى املصرى هو الذى يعطل التع الو     

مل تنفدت القوى الوطنية املطالبات واملناشدات ألهىل احلكىم، و  لقد اسالقوى، و

.. فىالزمن هىىىىو   واملسىكنة أى معنى ملواصىلتها إال اخلنىوع والذلىة     يعد هناك
                                                

 2004فرباير  23ة لالشعبل االلكرتونية: جريد - 1
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كانىا بالوسىائل املدنيىة والسىلمية، وأكىدنا       إندة واملغالبة، وزمىىن اجملاهىى

لو سارت أنها أكثر الوسائل جناعة وشرعية فى آن معا، وسنظل ن كد مرارا و

فلرمبىا تغى     معنا القوى اإلسالمية املتشددة هذا السبيل منىذ سىنوات مضىا   

، فىاملهم أن  ه والفرصىة مل تضى  نهائيىا   مل ينتى الوقاوجه املسرح السياسى. و

األمىر  لوقف العنف إىل زرم فى العمل اجلهىادى السىلمى )  تتحول لاملبادرةل 

البلبلة التى أزكتها هىىىذه حمطة للح ة و النهى عن املنكر( ال إىلباملعروف و

التى وصلا إىل حد تعطيىل هىذه   ربعة لشرح ما يسمى لاملبادرةل. والكتىىب األ

ظىر مىثال بىا  العجىز يسىقط      ان( بصورة شبه كاملىة ) النهى)األمر وريضة الف

 .  ( فى تصحيذ مفاهيم ا تسبنيالتبينيالتكليف فى كتا  النصذ و

حياتنا السياسىية جمهضىة، مصىادرة، مسىتلبة، أشىبه بصىحراء بلقى .             

حاكم منذ بنىاء هىرم روفىو    هناك من ينظر إىل أن مصر بلد اخلنوع الشعبى للو

قىىىد  ذا الطىاب  املصىرى كليىة, راصىة و    من العس  أن ننكر هىىىى ا ن. وحتى 

ل وجعل من حكم فرعون أمثولىة ومضىر  األمثىال فىى     ب ,رلده القرآن الكريم

إن استشىىراء ، آرىىره نكمىىل الىىدرس القرآنىىى إىل أنلكىىن علينىىا االسىىتبداد، و

ال يلغىى  واالستكبار واالستبداد ال يلغى مقاومته وال يلغى إعالء كلمة احلإ، 

بنىى إسىرائيل(   سىحرة فرعىون و  إقبال الناس على الدرول فى معسكر احلإ )

زم ، فقىىىد هىىى  ة، كما جيىب أن نصىىىل إىل آرىر القصىىى    ما كانا العواقبمه

َفاْلَيْوَم ُنَنجعيَو ِبَبَدِنَو ِلَتُكوَن ِلَمْن َرْلَفَو آَيًة ( فرعون وجنده وانتصر حز  اهلل:

 (.92 يونس:) )النَّاِس َعْن آَياِتَنا َلَغاِفُلوَنَوِإنَّ َكِث ًا معَن 

عجىزات والرسىل واألنبيىاء، فىان النىواميس ال تىزال       إن انتهى عهىد امل و     

َفَلن َتِجَد ِلُسىنَِّا اللَّىِه َتْبىِدياًل َوَلىن َتِجىَد      (: ستظل تعمل إىل يوم الدينتعمل, و

 :يزهإ الباطلصر فى النهاية و(. فاحلإ ينت43 فاطر:) )ِلُسنَِّا اللَِّه َتْحِوياًل
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لو أن نغ  طىاب   القول بأننا ال من. و(81اإلسراء: ) )ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا(

 .حكمنا الفرعونى، هو شرك باهلل، والتسليم بالعبودية لغ  اهلل

فلم يذكر لنا التاريخ أن أسىرة   ,احلإ يقال أننا نعيش فى ردة طيفةبل و     

إ ا ن حبىاكم فشىل علىى كىل     لصقا بها األوصىاف التىى تلصى   حممد على قد أ

. إننا فى العهد الراهن عدنا بصورة طيفىة  نا دار البوارأورد بالداألصعدة، و

النخبىة   أنالغريىب  (. ولتأليه احلاكم )دون إجنازات العصر الفرعونى املادية

ت، فمعظىىم الىىذين املثقفىىة تتىىدهور حتىىى باملقارنىىة لعهىىد السىىاداالسياسىىية و

، إسىرائيل تحه لعالقات الصداقة مى  أمريكىا و  فواجهوا السادات واستبداده و

 .بالصما أو باللياقة، يتحلون ا ن وتعرضوا العتقاالت سبتمرب

لتى األغر  أن هذه النخبة تدهورت عن مواقفها من ذات احلكم احلاىل او     

، حيى  قالىىا مجيى  القىىوى السياسىىية   1993اختىذتها فىىى اسىتفتاء عىىام   

 .(: ال ملباركإلمجاع)با

أو املطالبة برحيله.. نىوع مىن التهىور غى      أما ا ن فيعترب انتقاد مبارك      

 !!كان صحيحا إنا مود و

موسىى مىن   إال لكان موقىف  ة أبعد ما تكون عن الصراع الشخصى، واملسألو     

يرانىى مىن الشىاه،    كذلو موقىف الشعب اإلفرعون جمرد مماحكة شخصية، و

 !!ى أمة من حاكمهاأو موقف أ

. فىاذا  ام، وصاحب القرار النهائى واألعلىى إن احلاكم هىىىو رمز النظىىىىىى     

 ,.. إخلكأن يقال: ال بديل له، ال ينطىإ إال احلىإ   ل حتصينه بأوصاف إهلية

 .ا وأهميةتصبذ مواجهته أكثىىر إحلاحى

ل جبهىوى  لذلو أرى أن املشاورات املكثفة التى جتىرى ا ن لتأسىيس عمى        

 ، ستصبذ بىال معنىى أو سىتتحول إىل   يكىمشرتك ضد احللف الصهيونى األمر
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إذا مل تربط مقاومتها هلىذا الغىزو، مبىن فىتذ البىا       ، نوع من النادى الثقافى

أعنىى فىى مصىر قبىل فلسىطني      لى استمرار فتحه جلحافل املعتدين، ويصر عو

ثافىة علىى أرض   ينة متواجىدون بك الصىها العراق وأفغانستان، فاألمريكىان و و

سىيون فىى اختىاذ القىرارات الدارليىة،      هىم شىركاء أسا  عىا، و نومصر، كمىا و 

السياسىى ملنطقىة   االسىتخبارى و  قد نقلوا مركز إدارتهموحتديد السياسات، و

 .قاهرة كامب ديفيد الشرق األوسط من طهران عقب سقوط الشاه إىل

للعالقىة بىني   قبل احلدي  عن ضرورة إبراز األساس الشرعى اإلسىالمى  و     

ئيىة للمفكىر الراحىل د.    ، أريىد أن أسىتعرض الوصىية النها   م وا كوماحلاك

إال أنهىا أكثىر مىا يسىتحإ أن      ,.. رغم أنها ليسا آرر ما كتبىه مجال محدان

العمدة )شخصية مصىر( فقىد رأى   , وهو اجلزء الراب  للكتا  يوصف بالوصية

الب وقراطىى  عن حإ أن مفتاح رروج مصىر مىن أزمتهىا هىو ضىر  األسىاس       

  املصرى الذى متحور حول النيل . فهو يهتم بأساس تكوين اجملتمفرعونىال

ا حتى أضحا الب وقراطية املركزية عنصر ,نظم الرى التى ترعاها احلكومةو

، احلكومة أصيال فى موكب احلضارة املصرية، أصبحا مصر جمتمعا حكوميا

ل الكب  على أيىة  ، العمعملال إمكانياتها هى التى متلو زمام املبادرة ووحد

قلىيال مىن الىبالد التىى يلعىب بهىا        إن: )حال. حتى قال امل ررون عىن مصىر  

فى مصر أو يأرذ احلجم املتورم والثقل  اجلهاز اإلدارى مثل الدور الذى يلعبه

احلا أو أو )ال نعرف بلىدا يتىأثر أهلىه بىاحلكم صى      (.الضاغط الذى يأرذ فيها

ال نعىرف بلىدا يسىرع إليىه اخلىرا  إذا سىاءت       فاسدا كما يتأثر أهل مصر، و

، جمتمى  حكىومى   .. )يكىاد اجملتمى  املصىرى أن يتحىول إىل    (كمصىر  إدارته

غى  مباشىرة موظفىا عنىد      فمعظم من فى مصر أصبذ يعمل بطريقة مباشىرة أو 

 .(احلكومة
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قضية إعادة بناء اإلنسان املصرى هىىى ببساطة ) :يقول محدان فى وصيته     

جرامىى  ، ودك صرحها اإلكتاتورية املصرية الغامشة اجلهوللديقضية هىدم ا

رم املتقىيذ البغىيض   تصفية الطغيىان الفرعىىىىونى املخضىىى   ، وىءالعاتى املتهر

 .(تبداد املصرى الشوهاء املشئومةهد قلعة االسجسديا وأبديا، و

ال نقىول أحيانىا احلثالىة    و -إن مصر عرفىا العصىابة احلاكمىة    يضيف و     

 .مد شرعيتها من القوة غ  الشرعيةمبعنى عصبة مغتصبة تست -احلاكمة 

لقد كانا مصر هى حاكمها، وحاكمها هو عىادة أكىرب أعىدائها، وأحيانىا          

، لوىل الىنعمل  أى حال يتصرف على أنه لصاحب مصرلهو على شر أبنائها, و

يفتىه أن حيكىم,   أو الوصى على الشعب القاصر الذى هو لعبيىد إحسىاناتهل وظ  

 إىلمصىر ينظىر إليهىا كضىيعته اخلاصىة, و      حىاكم ظيفة الشعب أن ُيحكم. ووو

ذ والرعية على أحسىن تقدير يتبنىىى فكىرة الراعىىى الصالىىالشعب كقطي ، و

الدولىىة  وال. و، أى فكىرة األبويىة الطيبىة أو القاسىية حبسىب األحىىى      التواب 

 .الشخصية الفردية أقر  فى الواق  إىل الدولة

ة أمىىام الغىىزاة انىىا دولىىة الطغيىىان كقاعىىدة عامىىة استسىىالمي: كويضىىيف     

دث عن املعارضة فى عهد السىادات ومبىارك   هىىو يتحو .بوليسية على الشعب

 ,أو ملفقة كتمثيلية مرتبة جيدة اإلرراج ,املعارضة ديكور للديكتاتور :فيقول

، فهىى علىى   تابعىة كمىا هىى عىاجزة    أو داجنة مستأنسة شكلية جمرد حلية 

 .ال مربر هلا وال وظيفة للزائدة دوديةغلب األ

لى ى األحىوال    2004)فماذا لىو عىاب حتىى     1984هو يكتب عام و     

، أسىوأ ممىا كانىا    إن مصر تبدو اليوم فى أسوأ حاالتهىا ) (:يقاسأسوأ مبا ال 

ا ن عتيقىة, شىارا وال   فعال فى أى يىىوم مضىى, إنهىا مازالىا تبىدو حتىى     

قىد تعايشىا مى  املىرض      . ذلو أنها متوت أبداتتجدد أبدا. مريضة ولكنها ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 168 

 (.تعودت عليهو

املهزومة ا رومة اجلرحية الكس ة األسى ة البىىد   إن مصر املأزومة و)     

اء, واالرتيار صار بىني الىتغ    ، ألن التغييىر أصبذ شىىىرط البقىىرأن تنفجىىى

  (.املرحلة هى بال ريب مرحلة اخلالصن تلو وت. فااملو

 * * ** * 

، كمىا  ة هلا أساسها التارخيى املفهوم واملربران ب وقراطية الدولة املصري     

، بىىل ان تفكيكهىىا لىىيس مىىن املصىىلحة الوطنيىىة أن تىىدم ها بصىىورة كليىىة أو

. تفكيو الدولىة  .قراطية غالبا ما يقصد هذا املعنى  األمريكى عن الدمياحلدي

ن املوقف الوطنى األصيل اىل فابالتومن ثم تفكيو أساس االستقالل. و املصرية،

جملىال بصىورة أكىرب للعمىل     إفساح االتقليل التدرجيى من تغول الدولة، وهو 

مشىروعية املطالبىة بتغىي  احلىاكم أو اخلىروج      األهلى واملشاركة الشىعبية، و 

, أو أفسىىد فىىى األرض بغىى  حىىإ، دون تفكيىىو   عليىىه إذا واىل أعىىداء األمىىة 

 .م سسات الدولة

أن وظائف الدولة التىى تضىخما علىى أرضىية شىبكة الىرى        م  مالحظة     

، جيىب أال تسىتمر   ادى% من النشىاط االقتصى  100للزراعة التى كانا متثل 

السىىرطانية فىىى وقىىا تنوعىىا فيىىه األنشىىطة    عب والتشىىطوة وبىىنفس السىى 

التىىوازن بىىني لالدولىىةل   هنىىاك ضىىرورة إلحىىداث مزيىىد مىىن  ة. واالقتصىىادي

 .لالشعبلو

  احلكم عن طبيعىة الدولىة   ال الرمزى لتوضيذ رؤية أصحاإليو هذا املثو     

إغىالق جريىدة الشىعب مبناسىبة     املصرية، بعد أزمىة جتميىد حىز  العمىل و    

أحىىداث مطبوعىىات وزارة الثقافىىة املعروفىىة رمىىزا مبعركىىة لوليمىىة أعشىىا    

ان يطلىب منىى   كى ل، جىرى حىوار بينىى وبىني أحىد ممثلىى الدولىة، و       البحر
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املظىاهرات.   هذه األزمة من حتريض أدى إىل إشىعال ا فى االعتذار عما بدر من

، أو االدعىاء بأننىا كبشىر    قلا له بعد نقىاب طويىل، املسىألة ليسىا املكىابرة     

لكن وأمام الشعب، ومن املمكن أن نبح  فى أرطائنا علنا  ,معارضني ال خنطش

سىمى  ، فما معنى أن يستمر هىذا امل البد للدولة أن تعرتف الطاياها وتصلحها

البذاءات التىى نشىرها    ما معنى نشره لكل هذهسنى وزيرا للثقافة, وفاروق ح

تسىتجيب الدولىة جلىوهر مىا     ، ثم ملىاذا  ضد األديان، وضد اهلل سبحانه وتعاىل

 و!ك الوزير فى موقعهترتطرحناه, وتظل تعاقبنا و

هىذه دولىة وال   : لعرب حمدثى عن جوهر أزمة البالد والنظىام حىني قىال   ف     

أرطائها، وأنتم جمرد جمموعة معارضني، فكيف تسىاوى   حياسبها أحد على

جتىرب وتألىه الدولىة, ولىيس      ذه هىى املشىكلة:  أقول فعال هىىى. ولبني املوقفني

.. إنهىم  تتساوى الىرؤوس عنىدهم فكىرة عبثيىة     ، إن فكرة أنرئيسها فحسب

 .اله فرعون ملوسى منذ آالف السننييرددون نفس ما ق

رسول الكىريم ألنىه ال ميلىو مىاال وال قىوة      ال قال فرعون الذى حيتقر هذا     

َأْم َأَنا َرْيىر  معىْن َهىَذا    ( جلنود فكيف يتسنى له أن يتحداه:ال جحافل امادية و

 (.52الزررف: ) ) َيَكاُد ُيِبنُيَمِهني  َوالالَِّذو ُهَو 

القوات، السلطات وات ون كثرة الصالحيىإن احلاكم الفرعونى يفقد عقله م     

لن يصبذ شىيئا   نه إذا جرد من هذه السلطات املاديةبعه البشرى، وأوينسى طا

أن يبقىى فىى   ، بىل رسىالته   ال ميلو رسىالة  ، ألنهمذكورا ال ماديا وال معنويا

آَمنُا (نه عندما يدركه املوت يقول: بقى فى احلكم حتى املوت فا إذااحلكم. و

آ َن َوَقىْد   {90}ْسَراِئيَل َوَأَنْا ِمَن اْلُمْسىِلِمنيَ َأنَُّه ال ِإِلىَه ِإالَّ الَِّذو آَمَنْا ِبِه َبُنو ِإ

 (.91 - 90يونس: ) )َعَصْيَا َقْبُل َوُكنَا ِمَن اْلُمْفِسِديَن

ال كفاءتىه  شخصىية احلىاكم و   رصائر النظام الفرعىونى أن ومن عالمات و     
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فىى  ، يظل ال، أو غ  صاحل، فمهما كان فاشىت ثران على استمراره فى احلكم

كم متمتعا بكل الصالحيات, وتعمل أجهزة الدولة على ردمته واسىتمراره  احل

 .فى احلكم

تسىمذ للرجىل    ان مصىر ) :دانهنا أعىود مىرة أرىرى إىل د. مجىال محى     و     

تفسذ لىه مكانىا أكىرب    ل بأكثر مما ينبغى ولرجل الصغ لالعادى املتوسط بل ل

احلىاكم حيى     راصىة علىى مسىتوى النظىام     -مما يستحقه األمر الذى ي دى 

الركىود والتخلىف وأحيانىا العجىز      ي دى إىل -تسىىود حتكم التفاهة حينئذ و

زام على رأس مصىر, ويقفىزون علىى    هىىكذا يتكاثىر األقىىواإلحباط . والفشل و

 .(قد تطأهم وطئاكتفها، تتعثر أقدامها فى العمالقة و

جمىرد أن  نى أن جتم  األمة على فشل حاكم, وتعجز حتى عىن  حقا ما مع     

، باإلضىافة إىل تسىخ    له أجهزة الدولة كىل أسىبا  البقىاء   ، بل تقدم تنتقده

املسىألة ليسىا   ، ونسبة كل ر  إليه, وكىل مصىيبة إلينىا. و   وسائل اإلعالم له

فاءة ميكن أن تعوضها أجهزة احلكىم، حنىن أمىام ارتيىار     مسألة اخنفاض الك

فى وزارة الزراعىة..   لقد فرض علينا قاتلغ  وطنى، تبعية لألجنبى، حتى 

ار إصىرار علىى إفقى   لىى سىالم اسىرتاتيجى مى  أعىداء اهلل. و     حنن أمام إصرار ع

 .الشعب لصاحل قلة من املفسدين

* * * * * 

التى تث  البكىاء حتىى الضحىىو أو    ن لدينا حالة من التناقض الصار  حن     

داء، ول على الشعب، وركوع ونعومة م  األعتغىام جترب و. حنن أمىىسالعكى

تألىه بىدون إجنىازات، بىل ختريىب واسى  لكىل        حنن أمام جترب واسىتكبار و 

حنن نريد أن نصل إىل نقطة توازن بىني لالىىدولة   و .البالد إمكانياتومقدرات 

 ل. بني لالقوى الشعبيةريةل واملصى
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 باملقارنىة مى  بىالد مثىل لبنىان      نعم سيظل للدولة فى مصر وزنها األكىرب      

، الوجىود األهلىى أو الشىعبى املسىتقل    لكن دون أن تسحإ واليمن والسودان، و

 .اس حيوية اجملتم الذى هو أس

التى ال نسعى لتفكيكها وهو هدف عىدوانى   -لدولة حنن هنا منيز بني او     

يكون فرعونا.  ، الذى جيب أن يكف عن أنوبني الفرعون -صهيونى أمريكى 

 .بيةشع ، أو ميكن عزله بارادةتكون له مدد تنتهى أنو

ن شعار لإنهاء حكم مباركل هو احلد األدنى الىذى ميكىن   وبهذا املعنى فا     

 .خيلإ حركة شعبية جادة ووطنية أن

، بل لقىد تصىرف فىى    ضيعة حلاكم أتى بالصدفة أو غ هاإن مصر ليسا      

 .عاما وكفى ختريبا أكثر من ذلو 23مصر كضيعة بالفعل ملدة 

معىاي   ، وأن نىث  قضىية احلكىم فىى اإلسىالم     من املهم فى هذه ا ونىة  و     

، فهىذه  وضوابط ممارسة السىلطة والعالقىة بىني احلىاكم وا كىومني      احلاكم

حنن قبلنىا رىرا  الىدنيا،     املسألة جزء ال يتجزأ من العقيدة اإلسالمية، فاذا

نقبىل الىرا     ، فلىيس بامكاننىا أن  على أساس أنها أيىام سنمضىيها وتنتهىى   

علىى اسىتبعاد أمىور     هددنا حقيقة باصرار وعاظ السىالطني هذا ما يتآررتنا. و

 .ن قبلنا بهذا التزوير الفظ للدين، إذا حنالسياسة واجملتم  من العقيدة

ار الطىىاب  اإلميىىانى للدولىىة ليسىىا جمىىرد ريىىى و إن الصىىبغة اإلسىىالمية     

ة والسىعادة، وإمنىا هىى تكىاليف     مىن ثىم للمنفعىى   وازن وارتيار حمقإ للتىىو

وجحودهىا, وال   واجبات دينيىة ال يصىذ اإلميىان الىدينى بانكارهىا     وفرائض و

 .يكتمل بتعطيلها.. إنها جزء ال يتجزأ من العبادة

لعل أبرزها تلو ا يات احلاكم مبسوطة فى القرآن الكريم، و شروط بيعةو     

الواليىة  مجىاع السياسىة العادلىة و   التى وصفها شيخ اإلسالم ابن تيمية بأنها ل
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ِإنَّ ( :ىفى سورة النساء التىى تبىدأ بى    65 - 58هى ا يات من ل. والصاحلة

اللرَه َيْأُمُرُكْم َأن ُت دُّوْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم َبىْيَن النَّىاِس َأن َتْحُكُمىوْا    

ن طاعىة أوىل األمىر بصىورة مطلقىة     أما ما يردده وعىاظ السىالطني عى    ,)ِباْلَعْدِل

اشرتط أداء األمانىات إىل  ، إذ فضه القرآن الكريمفهذا عب  يردائمة وجمردة و

َيىا َأيَُّهىا الَّىِذيَن آَمُنىوْا َأِطيُعىوْا اللرىَه       ( احلكم بالعدل أوال قبل أن يقول:أهلها و

َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمىنُكْم َفىِان َتَنىاَزْعُتْم ِفىي َشىْيءل َفىُردُّوُه ِإَلىى اللرىِه         

, )رَُّسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْ ِمُنىوَن ِباللرىِه َواْلَيىْوِم ا ِرىِر َذِلىَو َرْيىر  َوَأْحَسىُن َتىْأِويالً        َوال

األمىر مبىا ال يتعىارض مى  األصىلني:       أوىلفالطاعة هلل أوال وللرسول ثانيىا، و 

مىىن املىى منني أى  )ُأْوِلىىي اأَلْمىىِر ِمىىنُكْم( :كىىان أوضىىذ فقىىالالقىىرآن والسىىنة، و

كمىا جىاءت بصيغىىىىىة اجلمىى       ,شىارون بىوب و أصىدقاء  أتباع والصادقني, ال 

( القضائية -التشريعية  -يذية العلماء )التنفة ولطات الدولىىلتش  ملختلف س

حىإ املعارضىة    . كما تشىىى  ا يىىة مباشىرة إىل  لليس لفرد واحد لوىل األمرو

، مرجعيىة حىل هىذا التنىازع القىرآن والسىنة       فجعىل  ,التنىىىازع واالرتالف و

هو مىا يعنىى عىىىدم تسىليم ا كىومني      على امل منني.. و واعترب ذلو إجباريا

هذا يعنى أن إصىرار احلىاكم   ررجا عن القرآن والسنة. و مبواقف احلكام إذا

 عاما، جيعلىه واجىب اخللى . وأن    23لصراط املستقيم على مدار على تنكب ا

ياسىية يرتضىيها   قىوى س احلد األدنى هو االستعداد لنقل السلطة مىن ا ن إىل  

يىتم التحضى  لىذلو حتىى ميكىن إجنىازه حبىد أقصىى أكتىوبر           الشعب، وأن

 .انتهاء الفرتة الرئاسية احلالية موعد 2005

هذه هى املهمة العظمى التى يتعني على القىوى الوطنيىة الشىىريفة بكىل     و     

 .اهلل تياراتها أن تضطل  بها رالل العام احلاىل باذن

* * * * * 
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 (2) حقمل
 

 (1) فريضة دينية الطغاةإنهاء حكم 
 

هىى دراسىة أجهىدت فيهىا     ل وىل أر ا دراسة لاإلسىالم واحلكىم   صدرت     

م أن احلىاكم جيىب أن يكىون عىادال وصىاحلا      نفسى ألبرهن مىن القىرآن الكىري   

ليس أحىىىد فروعهىا  ن هذا األمر أصىىل فى العقيىدة, وأومنتخبا من الشعب, و

أر ا اطلعا علىى كتىا  قىيم لإلمىام حممىود شىلتوت       ت، وباداأو نىوافل الع

سالسىة كىل الىذى    , فرأيته يقرر حبزم وجىزم وصىرامة و  شيخ األزهر الراحل

حمىدت اهلل  ، ف, معتمىدا علىى التفاسى  املعتمىدة    شقيا من أجل الربهنة عليه

لكن رأيا فى الوقا نفسه أن كل مسلم جيىب أن  على صدق ما توصلا إليه، و

املوضىوع فىى أواسىط القىرن      لتى كتبها هذا العامل الكب  حىول يقرأ النصوص ا

 .العشرين

                                                

 2004أكتوبر  2جريدة لالشعبل االلكرتونية:  - 1
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 :دعونا نركز على النقاط األساسية لكن أوالو

أن ترك جمموعة مىن  زل اهلل هو الركن الركني للعقيدة، و( أن احلكم مبا أن1)

ن أى التىزام  دو ,أهل احلكم الىذين اغتصىبوا السىلطة حتكىم بصىورة مفتوحىة      

ميلكون ، أثم كب  يتحمله املسلمون إذا مل يسعوا بكل ما ميةباملرجعية اإلسال

 .لتغي  هذا الواق  املنكر

يعنىى القىدرة الفوريىة علىى إزالتىه،       ( أن إعالن عدم مشروعية احلكىم ال 2)

ولكنه املقىىدمة الطبيعية والضرورية هلذه اإلزالة، وهذا موقىف كىل األنبيىاء    

يكونوا قد كونىوا جىيش   طىواغيا مل د الرسل فهم عندما أعلنوا جهادهم ضالو

إمنا جيش التغي  تكون من رالل موقفهم الرائد البطوىل اجلسىور التغي ، و

كىان هىذا هىو القىانون     و استنادا هلذا اإلميان.واملفعم باإلميان بقدرة اهلل العليا 

 .حكم عمل املصلحني من بعد الرسل واألنبياءالذى 

نىة صحىىيذ الس, ورالف نصوص القرآن وا( أن حكم مبارك مل يرع هلل وقار3)

فى جممل السياسات اخلارجية والدارلية. وبالتاىل فان إمياننا بىاهلل سىبحانه   

الىدرول  , واخلىروج عىن طاعتىه   , وتعاىل ال يكتمل بدون اجلهاد ضد الطاغوتو

ِد اْسَتْمَسَو َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُيْ ِمن ِباللرِه َفَقَفَمْن (فى طاعة اهلل بال قيد أو شرط: 

 .(256 البقرة:) )َلَها َواللرُه َسِمي   َعِليم  ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى اَل انِفَصاَم

التغىي  يصىبذ قىا      نلمون ذلو إدراكا عقائديا صحيحا فىا إذا أدرك املسو     

 ..قوسني أو أدنى

 ، يرضىى يروجه وعاظ السالطني وبىرامج اإلعىالم  لكن الدين املعلب الذى و     

عائرية أو أرالقيىة  حني حيصر الدين فى أمور شى  ,نزعة التدين لدى املصريني

درول اجلنة فلمىاذا إذن  املا أن ذلو يكفى لصحة اإلميان و( فط)مسلكية فردية

األعبىاء  ىل تىدين صىعب ملى ه الطىرق الىوعرة و     التخلى عن هذا التدين السهل إ
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العقيىدةو وكىىأن   م، ملىىىاذا إذن نسىىىعى للجهىاد وكجىزء ال يتجىىزأ مىن    اجلسىا 

. فىى حىني أن   اجلهىاد قد شرع لشىعو  غ نىا، فىى فلسىطني والعىراق مىثال      

يكون لنا حإ االرتيار ، دون أن مسألة إتباع لكل ما حيبه اهلل ورسوله العبادة

اجلىوهر واألجىزاء    نىرتك فى أجزاء وترك أجزاء، فنختار األجزاء السىهلة و 

, وأن جناهىد  ال نتب  سىواه , ود غ ه، هو أال نعبالصعبة. إن حإ ال اله إال اهلل

ال يأبىه   -كمىا ذكىرت فىى عىدة مقىاالت       -حكم مبارك فى اهلل حإ جهاده. و

 يعى  انتباهىا   الكام مواالة أعداء األمة فيصادقهم، وال يأبه بالشىورى، و بأح

املصىرية املسىلمة ملصىلحة    هو يوظف إمكانيات األمة يه. ونواهلكل أوامر اهلل و

جيهىات  يرتىب أوضىاع اجملتمى  املصىرى علىى أسىاس تو      وأمريكا وإسرائيل، 

ب السلطة والثىىروة، ل ذلو يغتصىاألمريكى، وهو فى ك -احللف الصهيونى 

هذه أمور سياسىية ال عالقىة ضىرورية     أنيتصور املسلمون وال حياسبه أحد، و

وِت ُيِريُدوَن َأن َيَتَحاَكُموْا ِإَلىى الطَّىاغُ  ( :على رالف قول اهلل عز وجل ,هلم بها

ال شىو أننىا نشىهد صىحوة فىى      و .(60 :النسىاء )  )َوَقْد ُأِمُروْا َأن َيْكُفُروْا ِبىهِ 

لىىى رفىىض   حي  جتم  احلركة السياسية بكل تالوينهىا ع  ,حياتنا السياسية

لكننى أركز اليوم على البعد العقائدى الىذى أدرك  إعىىادة انتخىىا  مبارك. و

أن  - أمام اهلل -ن واجبنا ، كما أن مو ا ىرك الرئيسى جلموع الشعبىىه أنه

. فىاذا حتولىا الصىحوة    ني احلإ الذى شرح اهلل به صدورنا، لكىل املسىلمني  نب

 ,العمىرة ى الصىالة والصىيام والقيىىام واحلىج و    لى رد اإلقبىال ع جماإلميانية من 

وة فى ، فلن تقف أى قاهلل فى األرض, أى التمكني لدينه حتولا إىل إقامة دين

هىو  , وتعىاىل أراد ذلو وحترك من أجله، مرضاة هلل سبحانه و وجه الشعب إذا

ن ظلا أعيننىا  إ, وما سينعكس على حتسني أحوالنا فى الدنيا كجائىزة عاجلة

، أى أننا ال منلىو تىرف   ح الدنياحنن مأمورون باصالباألساس على ا جلة، و
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تقتصر هى مسألة ال حوالنا فى الدنيا انتظارا لآلررة. واالستغناء عن حتسني أ

 إمنىا مسىألة عبىادة   الذى تهتم به اإلحصاءات الدولية، و على مستوى املعيشة

هىو األمىر   لصاحل العىادل الىذى أمرنىا اهلل بىه، و    باعمار األرض علىىى النحىو ا

, وإن مل تكن هىى اهلىدف   ضمن ما ينعكس على أحوالنا املاديةنعكس الذى سي

  )ْسَقْيَناُهم مَّاء َغىَدقاً وا َعَلى الطَِّريَقِة أَلَتَقاُمَوَألَِّو اْس(، أو الرغبة القصوى: األول

 (.16 اجلن:)

صراع سياسى تقليدى م  حكم مبارك، حنن فىى صىراع    إذن حنن لسنا فى     

املسىىلمني يتمزقىىون إربىىا فىىى غىىزة  ، حيىى  نىىرى أطفىىالننتصىىر فيىىه لىىديننا

ينسىىإ معىىه األمىىور , وجنىىد حاكمنىىا يلتقىىى اجلنىىرال أبىى زيىىد والفلوجىة، و 

, بينمىا احلىىاكم  نىرى الشىعب املصىرى يتمىىزق بأزمىة اقتصىادية     , وعسىكرية ال

ادية لصىاحلهم ولصىاحل الطغمىة احلاكمىة     ن األزمىة االقتصى  أسرته يسىتثمرو و

 .ة ال تعد وال حتصىهكذا فاألمثل, ومعهىم

مل وحينما ترك املسىلمون جانىب العمىل، و   : )يقول الشيخ حممود شلتوت     

احليىاة ورىر علىيهم    تىالوة تىداعيا بهىم أركىان      يعرفوا قرآنهم إال تربكا أو

 .(السقف من فوقهم

 وولكن ماذا يقول على اإلسالم واحلكم     

أن ميكىن  املسلمني فى دنياهم دين، و تدب  مصاحلكل ما يتعلإ باحلكم و)     

الدولىة  هكىذا يىرتبط الىدين ب   يسمى نظام اإلسالم فى احلكىم وإدارة الدولىة. و  

سىالم، ارتبىاط القاعىدة بالبنىاء، فالىدين أسىاس الدولىة        ارتباطا كب ا فىى اإل 

، كما ال ميكن تصور الىدين  ميكن تصور دولة إسالمية بال دين الوموجهها، و

ولىة ألنىه حينئىذ ال يكىون     سياسىة الد مى فارغا من توجيىه اجملتمى  و  اإلسال

 .(إسالما
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 :ألمة من ينو  عنها فى احلكم يقولحول ضرورة أن ختتار او     

أن ختتار من يباشر سلطتها نيابىة   -من اهلل  -من حإ هذه األمة املكلفة )     

رة تكاليفهىا،  مباشى دامىا ال تسىتطي  جمتمعىة     ما -اعة فردا أو مج -عنها 

مىن  ة العامة دون قهىر وال رديعىة، و  تورى املصلحارتيارا يقوم على الرضا و

، ألنىه وكيىل   ره األمة لقيادتها خيض  لرقابتها، وليس له عليها سىيادة ختتا

ة األصل الذى حيدد لىه  ، من رقابا خيض  له الوكيل فى سائر العقودخيض  مل

حاكمها )اخلليفة( يتمثل فىى البيعىة   مة و، فهناك تعاقد بني األكل تصرفاته

، فىاذا  وسنة رسوله وصاحل امل منني، وتعهىده هىو التىزام ذلىو    على كتا  اهلل 

 لو بالقوة(.و اخنل  من احلكم أو رلعته األمةأرل بالعقد 

الدولىة الفىرد املسىلم مىن حقوقىه       ن منعىا فىا وفى موضى  آرىر يقىول: )        

فىى موضى  آرىر    ( وشىرعى فىال طاعىة هلىا عليىه      حىىرمته حريته بال مربرو

 تىراقبهم فىى  حكامها، تعينهم وتعىىزهلم، و من حإ األمة أن ختتار) :يقول

، يىد السى ة  فاحلاكم جيىب أن يكىون مح  ، كل تصرفاتهم الشخصىىية والعامة

فاذا ساءت س ته فلألمة عزلىه، وجيىب أن يكىون عىادال، فىاذا ظلىم فلألمىة        

يتفإ الفقهاء على أن )رليفة املسىلمني( هىو جمىرد وكيىل عىن األمىة       عزله، و

ى وكيل لفرد من األمة فى هو مثل أض  لسلطات موكله فى مجي  األمور، وخي

 .(خيض  ملا خيض  له الوكيل الشخصى الشراءالبي  و

رئيس دولتهم ليس إال فىردا  الفقهاء على أن رليفة املسلمني وكما أمج  )     

 ،هم إال بثقل مسئوليته كوكيل عىنهم ، ال ميتاز على واحد منألفرادعاديا من ا

املغارم التى يلحقها بالنىاس، ويلىزم    حيتملفي رذ بالقصاص إذا قتل عمدا، و

زنى، وتقط  يده إذا سىرق،   برد ما يغتصبه من األفراد وجيلد حبد الزنى إذا

يىه احلىدود وتنفىذ عليىه     ، تقىيم عل ىة صاحبة الوالية عليه فى كل ذلىو األمىو

 .(األحكام
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ال متلو الدولة حإ تقييد احلريات إال فى حالة ) ويضيف الشيخ شلتوت:     

فى الدين أو إفشاء أسرار الدولة، أو التجسس عليها حلسىا  األعىداء،    الطعن

 .(حرية شخر فال طاعة للدولة عليهدت عدا ذلو فاذا قيو

 منها: ,ثم ينتهى فضيلته إىل عدد من املبادئ اإلسالمية فى احلكم

, بىل هىى سىيدته وهىو رادمهىا      ليس له عليهىا سىيادة  احلاكم: وكيل لألمة و

 .األمني

 م على الشىىىىىورى ال يكون شرعيا.كل حكم ال يقوالشورى: أساس احلكم و

رسىىم هلىم   تمىىة أن تراقىب حكامهىىا وحتاسىبهم و    ة: حإ لألالرقابة الشعبي

 .رطوط تدب  مصاحلها، وتشرف على التنىفيذ، وتعدله حسب مصلحتها

مل يىرع لناصىذ أو   و ,ظهىر غشىمه  ل اخلليفة: لألمة عزله إذا جىار وظلىم و  عز

شىهر  العزل عزلته بالقوة، ولو أدى ذلو إىل نصىب احلىر  و   ن رفضاف,زاجر

 .مة فى ذلو مصلحتهاهه إذا رأت األالسالح فى وج

كىل نواحىىى النشىاط    اخلىربة فىى   أهل احلل والعقدة: هم أهل العلم والىرأى و 

مىن حقهىم ترشىيذ    , وسخطها, وهم لسانها املعرب عن رضاها وةاحليوى باألمى

ه لألمة لرتى رأيها فيىه عىن رضىا وارتيىار، دون     تقدمي، وأصلحهم للخالفة

أن ى فىى ارتيىار اخلليفىة، و   ون له رأمن حإ كل مسلم أن يكضغط أو قهر، و

بسىبب رأيىه, ولىو رىالف      ، دون أن يضارميكن من إعالن رأيىىه حبرية تامة

 األغلبية, وعليه م  هذا أن يلزم اجلماعة.

 -رد فى كتا  اإلمام حممود شلتوت )من توجيهات اإلسىالم  هذا أهم ما و     

 (. دار الشروق

* * * * * 

الميني ويقولىون: وهىل   ء يبتسم بعض اإلسى ا راذه عادة عنىدما نطرح هىو     

حىاكم مسىلم أو   و! إذا كان مبارك ال يصىلذ أن يكىون رليفىة أى    مبارك رليفة
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( مىن ذلىو   ، )ال يوجد معنى راص ملصطلذ رليفة أكثىر رئيس لدولة إسالمية

ني مسىئولون عىن طبيعىة مىن حيكمنىا,      و ألننا كمسلمفهذه هى الطامة الكربى

لطاحل بكل السبل الشرعية املمكنة، ي  احلاكم احنن مأمورون أن جناهد لتغو

 .جذ فى ظروف بالدنا أن تكون سلميةنرو

، ميكىن أن نىدرك ا ن أن   م الشرعى ا كم لعاملنا اجلليلبعد هذا الكالو     

ابىا حىرا   املطالبة بتغي  الدسىتور ليكىون انتخىا  رئىيس اجلمهوريىة انتخ     

مطالىب دينيىة إسىالمية     ,ىءطىوار إلغاء حالة المباشرا بني أكثر من مرشذ، و

 .قراطيةبل أن تكون سياسية أو دميق

رسوله أن يشىارك فىى محلتنىا مىن     وبالتاىل فان على كل مسلم ي من باهلل و     

ى املسى ات التىى سىندعو هلىا     أيضىا فى  ليون توقي  بتعديل الدسىتور، و أجل م

 .قريبا

بالتىاىل فمىن   , ورينيالشو أن اخلىىرا  الذى عم مصىىىر يشمل كل املصىىىو     

مىن منطلىإ التكىاتف     ,دواعى الوطنية أن يشارك أقباط مصر فى هىذه احلملىة  

وفىى طتلىف    ,1919الوطنى الشامل إلصالح الىوطن كمىا حىدث فىى ثىورة      

 .كات الشعبية التى سبقا وتلا ذلواحلر

* * * * * 

مىىن املصىريني هىىو العبوديىىة   %99إن اسىتمرار حكىىم مبىىارك رغىم أنىىف        

ا، ومبا أننا ن من أنه ال عبوديىة وال ركىوع لغى  اهلل، فيجىب أن نعلىن      بذاته

ا مسىىألة من ليسكفرنا بالطاغوت, وإمياننا باهلل.. إنها قضية إميىان ووطن، و

السياسية السقيمة، إنهىا قضىية حيىاة أو مىوت،     املماحكات قبيل اخلالفات و

 .باملعنى املادى واملعنوى، وباملعنى الدنيوى واألرروى

انتظارهىا لتصىحيذ    اإلسىالمية طىال  أريد أن أقول أن أمتنىا العربيىة و  ال و     

ف فى حد ذاته، ونريد أن ، ألننا نريد أن حنرر أنفسنا كهداألوضاع فى مصر
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اها على مدار عدة عقود من الذل واهلوان وسحإ ، بعد أن رسرننكسب أنفسنا

 .ا دمية

نَّ ِمَن  َتُكوَنْيَو َواْدُع ِإَلى َربعَو َوالَبْعَد ِإْذ ُأنِزَلْا ِإَل  َيُصدُّنََّو َعْن آَياِت اللَِّهَوال(    

 ُهىَو ُكىلُّ َشىْيءل َهاِلىٌو ِإال     َمَ  اللَِّه ِإَلهًا آَرَر ال ِإَلَه ِإال َتْدُع َوال {87}اْلُمْشِرِكنَي

 (.88 - 87 :القصر) )َوْجَهُه َلُه اْلُحْكُم َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن

* * * * * 

 
 
 (3ملحق )

 

  ..الطغاةشرطان ضروريان إلسقاط 
 (1)!فهم من مستجيب؟

 

مصر هى همنا األكىرب.. واألول. حنىن مسىئولون عنهىا أمىام اهلل ثىم أمىام             

أنفسنا, وإما أن نهاجر منها أو نصلحها. واألحوال العامة ال تشى  إىل جىواز   

 إمكانيىة املقاومىة   اهلجرة بل تش  إىل إمكانية التغي ، وتش  على األقل إىل

بأقل اخلسائر املمكنة، وإن كانىا مقاومتنىا فىى سىبيل اهلل، وحنىن نسىأل اهلل       

العافيىة ولكىن البىد أن نكىون جىاهزين لكىل التضىحيات لوقىف هىذا املشىهد           

 اخلرافى. 

شخر واحد متهاوى الصحة حوله أسرته وجمموعة ضيقة مىن املنىتفعني        

ال يوجىد مىا ميكىن هىذه اجملموعىة مىن        مليون، 70وا فاقني يذلون أمة من 

                                                

 2006أكتوبر  29جريدة لالشعبل االلكرتونية:  - 1
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إذالل عشرات املاليني إال ألنهم مستسلمون، وكأن حكم أسىرة مبىارك قىدر ال    

فكاك منه، وحتولنا وكأننا أمة من األنعىام تسىاق إىل الىذبذ لوهىم ينظىرونل.      

حتى أن معظم مكونات أجهزة القم  فقدت محاسها فىى الىدفاع عىن النظىام،     

تعليمات، راصة إزاء املظىاهرات اهلزيلىة العىدد علىى     ولكنها ال تزال تنفذ ال

األغلب، ورمبا إذا زاد حجمها، ملا تعرضا للقم  ولتشجعا القوات األمنيىة  

 على عصيان األوامر.

ال جند متحمسا واحدا حلكىم العائلىة إال جمموعىة ضىيقة مىن املنىتفعني            

ارات مىن  املباشرين وجمموعة أوس  مىن الفاسىدين الىذين حيصىلون علىى مليى      

  الصناديإ اخلاصة، أو من النهب اخلاص.

هذا وضى  مىث  للحنىإ.. ميكىن تلخيصىه فىى معادلىة بسىيطة ومفزعىة               

مليىون شىخر ويقىال     70وحق ة فى آن معا.. إن شخصا واحدا يستهزئ بى

َفاْسىَتَخفَّ َقْوَمىُه   ( :مليون!! وتتىذكر ا يىة الكرميىة    72أنهم أصبحوا ا ن 

َمىا ُأِريُكىْم ِإال َمىا    (.. )َأَنىا َربُُّكىُم اأَلْعَلىى   (. .)ُهْم َكاُنوا َقْومًا َفاِسِقنَيَفَأَطاُعوُه ِإنَّ

 . )َأَرى

حنىن أمىام نظىىام رىائن حبكىىم نصىوص الدسىتور.. ومرتىىد وفقىا ألحكىىام            

الشريعة. وقد خلر األستاذ طارق البشرى املوقف فى مقالىه األرى  جبملىة    

رتاتيجى لعىدو األمىة االسىرتاتيجى(. حنىن     واحدة )نظام يعلن أنه حليف اس

أمام نظام حصل على شهادة الوطنية من بلد آرر أو من جملس نيىابى لشىعب   

آرر، لكن أبدا ليس من مصر. رمبا حصىل علىى شىهادة الوطنيىة مىن الكيىان       

% من البرتول الذى يسىتورده يىأتى مىن مصىر مىن حقىول       80الصهيونى ألن 

ى فى الطريإ وبأقىل مىن سىعره فىى السىوق      برتول سيناء، وكذلو الغاز املصر

العاملى. وألن مصر بدال من السوق املشرتكة م  العر  واملسلمني، أقاما سوقا 

مشىىرتكة مىى  الكيىىان الصىىهيونى فىىى النسىىيج )اتفاقيىىة الكىىويز( والزراعىىة   
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% فى 148.5والسياحة، بل إن الصادرات اإلسرائيلية ملصر ارتفعا بنسبة 

حلاىل بسبب الكويز )اتفاقية الكويز تبيذ للمنسىوجات  الرب  األول من العام ا

املصرية أن تدرل السوق األمريكى بدون مجارك إذا كان بها مكىون إسىرائيلى   

إىل  -عمومىا   -%(، وبلغ عدد املصدرين اإلسرائيليني 11.7ال يقل عن نسبة 

مصدرا معظمهم فى جمال املنسوجات واملواد الكيماوية وصناعات  257مصر 

نقىىال عىىن صىىحيفة يىىديعوت    27/9/2006)األهىىرام  الىىبرتول.تكريىىر 

 احرونوت اإلسرائيلية(.

رمبا حيصل النظىام املبىاركى علىى شىهادة وطنيىة مىن اجلهىاز املركىزى              

للمحاسبات )األمريكى(، الذى أكىد فىى تقريىره للكىوجنرس أحقيىة النظىام       

ألف طلعة  36املصرى فى احلصول على املعونات األمريكية ألنه مسذ بعبور 

جويىة أمريكيىة عسىىكرية, واملىرور مىن األجىىواء املصىرية لضىر  أفغانسىىتان       

والعراق. وأنها قدما معلومات استخبارية بسخاء، وأنها تقدما مبستشىفى  

 ميدانى للقوات الغربية فى أفغانستان )فى جبرام حتديدا(.

يىاة  هل نواصل احلدي  عن االنهيار الدارلى الشامل فى شتى منىاحى احل      

 هل األمر يستحإ مزيدا من اجلدل والربهنةو! املصريةو

فهمىىىى هويىىىدى فىىىى أهىىىرام    توقفىىىا مليىىىا عنىىىد مقىىىال لألسىىىتاذ/       

( فهو ما يزال يتعجب مىن حصىول مسىئول كىب  باحتىاد      19/9/2006)

ألف جنيىه فىى بلىد     60اإلذاعة والتلفزيون على درل شهرى رمسى جتاوز 

ألىف   12هوريىة السىنوى )ال الشىهرى(    يقول القانون أن مرتب رئيس اجلم

ألىف   54موظف حيصىلون علىى    5600جنيه. ما يزال يتعجب من وجود 

ألىف جنيىه    400جنيه سنويا. وأن سكرت  ا افظة أصىبذ حيصىل علىى    

سنويا، ويتعجب ملاذاو ومنذ سىنوات علمنىا أن يوسىف عبىد الىرمحن السىاعد       
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صىف مليىون جنيىه.    األمين ليوسف واىل حيصل على مرتب شهرى يتجىاوز ن 

وإىل متى ستبقى مهمتنا أن نتعجب مىن أوجىه الفسىاد األسىطورى املعلىن فىى       

البالد. فاألرطر أن الفعل الفاضذ يرتكب على قارعة الطريإ، وهذا ال حيدث 

فى أكثر البالد فسادا، ولكنه فى مصر أصبذ مقننىا ومعلنىا، ومقننىا ال تعنىى     

نون األمر الواق ، كقيام ابن رئىيس  أنه أصبذ منظما بالقانون، بل هو جمرد قا

اجلمهورية باملتاجرة فى ديون مصىر، وأن يصىبذ الالعىب األول فىى بورصىة      

األوراق املالية بصورة معلنة ورمسية. هذا فعل فاضذ يرتكب فىى ميىدان عىام    

دون رجل ودون تغطية من قانون أو عرف. بىل أحيانىا يكىون ررقىا صىرحيا      

 -جنبيىة وزراء باحلكومىة!! )املغربىى    للدستور بتشىغيل وكىالء وشىركات أ   

 (، وهى كلها من عالمات الساعة.. ساعة هذا النظام باذن اهلل.رشيد.. إخل

أنه أشىار إىل واحىدة مىن مكىامن      ىوأهم ما فى مقال األستاذ/ فهمى هويد     

مليىار جنيىه يىتم مجعهىا فيمىا يسىمى        17استقرار نظام الفساد، فمن بىني  

مليىىارات منهىىا يىىدرل جيىىو  كبىىار املىىوظفني   10الصىىناديإ اخلاصىىة فىىان 

)الصناديإ اخلاصة بوزارة الدارلية هى األكثر شىهرة ولكنهىا ال حتتكرهىا(    

 وهذه هى طبقة الفساد التى حتمى نظام مبارك.

د.أمحد الغندور رئيس اجلمعيىة املصىرية لالقتصىاد السياسىى والتشىري            

لسياسية( كانا له كالمات موحية والعميد السابإ لكليتنا )االقتصاد والعلوم ا

ومعربة عىن جىوهر األزمىة املسىتطيلة فىى الىبالد فعنىدما سىأله صىحفى عىن           

مليىار جنيىه.. قىال لىه:لأنا تىتكلم فىى        11 جتاوزات هيئات حكومية بىى 

مليار جنيه أصىبحا لفكىةل    11تفاصيل صغ ةل!! وهذا صحيذ متاما، ان 

 فى عامل فساد مبارك.

الذى مل يعرف عنه يومىا احلىدة أو الثوريىة أو     -ندور ويقول د.أمحد الغ     
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فهىىو رجىىل أكىىادميى ورىىب  اقتصىىادى ومستشىىار    -املعارضىىة الراديكاليىىة 

للنظام.. وهو من أنصار االقتصاد احلر.. يقول: لأنا أتكلم عن ظاهرة القطىائ   

وما أدت إليه من ظهور أمراء اإلقطاع. فقبىل أن تىتكلم عىن التجىاوزات أسىال      

كيف ذهبا املليارات من اجلنيهات املخصخصة فى قطىاع الىبرتول أو   بدورى 

الواردة من ميزانية البرتول أو فى ميزانية قناة السويس أو فى املوازنة العامة 

للدولة. والس ال هنا: كيف أنفقا األموال التى يتصرف فيها قطىاع األعمىال   

أراضىيها ختصىر   العامو! فلو نظرنا إىل قطاع املدن اجلديىدة مىثال سىنجد أن    

بأمثان رمزية ألمساء كب ة ترتبط بالنظام ثم يعيدون بيعهىا بأمثىان رياليىة    

 والفرق يوض  فى طبقة ال جتيد سوى فنون الفسادل.

وعندما سىأله الصىحفى: هىل تقصىد أن اخلصخصىة كانىا فرصىة للنظىام              

رد قائال: لبل قل فرصة ذهبية يضاف من رالهلىا إىل مىا أرىذ مىن      ورجالهو

بل، وهو يقدر مبئات املليارات مما ي كد عدم انتماء هذا النظام ورجالىه ألى  ق

انتماء سياسى أو فكىرة يىداف  عنهىا! النظىام يعىيش فىى احلىرام وال حىدود         

جلشعه, وهو جش  نتيجة لطبيعة هىذا النظىام الىذى يىتحكم وال حيكىمل. إن      

نىربهن علىى   وصف د. الغندور للنظام باللصوصية ال جيعل لنا شيئا لنضىيفه ل 

 ذلو أو لنح  الناس على العمل إلسقاطه!

* * * * * 

وكما يقول األستاذ/ طارق البشرى ما فحواه لقد تكلمنىا كىث ا.. ومل يعىد         

لدينا ما نضيفه، وليس أمامنا سوى العمل حتى حنصىل علمىا جديىدا. وطىرح     

ال: مىا  علينا كما طرح أول مرة فى مقال )أدعوكم إىل العصيان( طرح علينا سى  

 العملو أو باألحرى جوا  هو: إىل العمل!

والبد أن نصارح أنفسنا، ونصارح القوى الوطنية واإلسالمية، وكافة قىوى       

وعناصر األمة الشريفة املخلصة الالصة املعاناة فى العمل اجلبهوى على مدار 
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 العامني املاضيني حتى نستطي  أن نطرح حوارا جادا حول اخلطة املقبلة.

وحتى ال ندرل فى قصر وروايات ال طائل من ورائها دعونىا نركىز علىى         

املبادئ.. إن جناح أى عمل جبهوى ضد نظام مبارك يشىمل شىرطني أساسىيني    

متكاملني إذا مل يتوفرا لن ينجذ عملنا وسىيظل نظىام مبىارك حيكمنىا إىل أبىد      

قومىا غ نىا   ا بدين )من رالل التوري  العائلى أو السياسى( أو يسىتبدل اهلل  

 ثم ال يكونوا أمثالنا.

 الشرط األول:
أن تعلن اجلبهة الوطنية )أى جبهة وبأى اسم( هدفها النهىائى، وأن هىدفها   

النهائى فى هذه املرحلة هو إسقاط مبارك، وتعلن عدم مشروعية هذا النظىام،  

وتعلن التعبئة الشعبية من أجىل حماصىرة ومقاطعىة ثىم إسىقاط هىذا النظىام.        

ث ة كان يدور اخلالف حول شعار لإسقاط مباركل أو لحكم مباركل وأحيانا ك

باعتباره من قبيل التطرف أو الغلو أو التشدد غى  املفيىد، الىذى قىد يعىرض      

احلركة اإلسىالمية والوطنيىة لضىربات بىال طائىل. وبطبيعىة احلىال حنىن ال         

نتحدث عن شروط اجلبهة بشكل نظرى لكل زمان ومكان. حنىن نتحىدث عىن    

اجلبهة فى مصر فى هذا الزمان، حي  جيم  العقالء والوطنيىون علىى   شروط 

أن النظام احلاىل قد أنهى عمره االفرتاضى وأن استمراره يضر الوطن أكثر ممىا  

لنظىام قىد فقىد مشىروعيته     ينف  إن كان قد بقى له أى نف  ما. فاذا كىان هىذا ا  

تكىاتف معىا مىن    القومية واإلسالمية، فمن واجب هذه التيارات أن تالوطنية و

أجل إسقاطه. ومن أهم عناصر النجىاح فىى تقىويض النظىام اإلعىالن عىن عىدم        

مشروعيته وإعالن الكفاح الوطنى واإلسالمى مىن أجىل إسىقاطه. هىذا جىزء ال      

يتجزأ من العملية الكيميائية، حتى تنجذ، فلم يعرف التاريخ نظاما سقط من 

إلعىالن عىن ضىرورة إسىقاطه     تلقاء ذاته، ولكن بقوى مضادة له أسقطته، وأن ا

شرط ضرورى حلدوث التفاعالت الكيميائية املوصلة إىل هىذه النقطىة، ولىيس    
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من املهم متى يتم هذاو مبعنى أن اإلعالن بعدم مشروعية نظام ال تى دى فىورا   

إىل إسقاطه، هذا م كد، ولكن امل كد أيضا أنه لن يسقط أبدا طاملا مل يتصد أحىد  

ان هذا اإلعالن يقر  من حلظة السقوط. وعندما يكىون  هلذه املهمة، وبالتاىل ف

النظام متهاويا، وينخره السوس بتقدير طتلىف الفرقىاء، فىان اإلعىالن عىن      

عدم مشروعيته، وإعالن الكفاح من أجل إسقاطه ال شىو أنىه يقىر  جىدا مىن      

هىذه اللحظىة. وفىى كىل األحىوال حنىن نكسىب الىدنيا وا رىرة، ففىى هىذه            

فسنا وكرامتنا فى الدنيا، ونضمن حسن ثوا  ا رىرة إذا  املواجهة سنحرتم أن

حسنا النوايا، هذا فى حالة عدم التوفيإ ال قدر اهلل. وهى حالة أشىار إليهىا   

َفَلمَّا َنُسوْا َما ُذكمُروْا ِبِه َأجَنْيَنا الَّىِذيَن َيْنَهىْوَن   ( :القرآن فى أكثر من موض  مثل

َفَلْواَل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْبِلُكْم ُأْوُلوْا ( :. وأيضا(165 :األعراف) )َعِن السُّوِء

َبِقيَّةل َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفي اأَلْرِض ِإالَّ َقِلىياًل معمَّىْن َأجَنْيَنىا ِمىْنُهْم َواتََّبىَ  الَّىِذيَن       

 .(116 :هود) )َظَلُموْا َما ُأْتِرُفوْا ِفيِه َوَكاُنوْا ُمْجِرِمنَي

صل أن يسعى امل منون للنصر، وا يات التىى تبشىر بالنصىر هىى     ولكن األ     

األساس, وهى الغالبة فى آيات القرآن، وآيات الواق ، والصنفان مىن سىنن اهلل   

وال تعارض بينهما.. إن هذا الشرط الذى نتحدث فيه: وهو إعالن الرباءة مىن  

عليىه   النظام الفاسد هو قانون حيكىم حركىة األنبيىاء والرسىل بىدءا مىن نىوح       

)ميكن الرجوع لعشرات بىل ومئىات    السالم حتى حممد عليه الصالة والسالم.

 ا يات بالقرآن الكريم حول هذا املعنى(.

ومل يكن إعالن عدم مشروعية النظىام لىه عالقىة مباشىرة أو غى  مباشىرة            

بالقوة الفعلية املادية للنبى أو الرسىول فهىو يقىول احلىإ، وإن كىان وحىده،       

م سيدنا إبراهيم لألصنام( ويعلن ضرورة إسىقاط النظىام الطىاغوتى    )قصة حتطي

دون أن ميلو تنظيمات قوية أو مجاه ية منظمة أو غ  منظمىة، ولكىن هىذا    
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 ضرورى، ويأتى بعد ذلو، وفى سياق املواجهة والتعبئة.

وإذا قما بالتوازى بدراسة طتلف أنواع الثىورات التىى غى ت جمىرى          

ان أو على مستوى العامل فسنجد أنها التزما بهىذا الشىرط:   التاريخ فى األوط

إعالن عدم مشروعية النظام، وإعالن الكفاح من أجل إسىقاطه.. ألن هىذه سىنة    

 من سنن اهلل فى رلقه.

إن إعالن اهلدف النهائى ملرحلة ما، مهم للغاية، مىن أجىل تعبئىة قىوى          

 أهم شىىء مرب  ممكن، و األمة جتاه النظام الفاسد، وعزله وحصاره فى أضيإ

فى عزله هىو الربهنىة علىى عىدم مشىروعيته وهىدم األسىاس الفكىرى لىه أو          

املرجعية التى يتشب  بها. مثال عندما أكتشف أئمة قىريش أن حممىد يصىلى    

م  أصحابه بهيئة أرىرى غى  هيئىة صىالتهم مل ينزعجىوا، ولكىنهم كىانوا        

)كانا قريش  :ن النظامينزعجون من ارتفاع صوتهم بالقرآن الذى يزلزل أركا

حتاصر النبى صلى اهلل عليه و سلم من أن يعلن بالقرآن، فكىان صىلى اهلل عليىه    

وسلم وهو طتف مبكة إذا صلى بأصىحابه رفى  صىوته بىالقرآن فىاذا مسعىه       

 -املشركون سىبوا القىرآن ومىن أنزلىه ومىن جىاء بىه( )دراسىات فىى السى ة           

بالدعوة كانا مشكلة نظام قىريش  غزة(. ثم بعد اجلهر  -اجلامعة اإلسالمية 

م  الدعوة اجلديدة باألساس أنها تقوض مشروعيتهم بالقول أن حممدا )سىفه  

 أحالمنا، وشتم آباءنا، وعا  ديننا وفرق مجاعتنا وسب آهلتنا(.

ومرة أررى فى شكوى إىل أبى طالب )إن ابن أريو ي ذينا فى نادينا وفى      

ى ثالثىة )أن ابىن أريىو يشىتم آهلتنىا      وفىى شىكو   مسجدنا فانهه عن أذانىا(. 

 فأرسل إليه فانهه(.

وعندما واجههم النبى مل يرتاج  وقال أمىامهم إمنىا أريىدهم علىى كلمىة           

فقاموا وهم ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل ا هلة  واحدة.. ال إله إال اهلل.
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 عجا  )مسند أمحد(. ىءإهلا واحداو إن هذا لش

ليه الصالة والسالم حنن مجيعا مسىلمني وأنىتم حتجىون    مل يقل الرسول ع     

بيا اهلل وحنن حنج، وأنتم تدعون اهلل.. وحنىن نىدعو اهلل.. وأن هنىاك قواسىم     

احلاسم، وهو  إن املفاصلة هنا هى الشىء .)َودُّوا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن(مشرتكة، 

ذلو، رغم النفر البداية احلقيقية لتقويض النظام. ونظام قريش أدرك رطورة 

 والذى مل يتجاوز العشرات. ى كان حول حممد صلى اهلل عليه وسلم,القليل الذ

واخلالصىىة، إذا كىىان رأيىىو أن النظىىام احلىىاكم فاسىىد وال ميكىىن إصىىالحه       

بعمليات ترقيعية, فال بديل سوى اإلعالن عن هذا اهلىدف إذا كنىا تريىد أن    

ون قوى مادية وهىم يسىيطرون علىى    حتققه بالفعل. ألن املستكربين عادة ميلك

مراكز إدارة اجملتم  وحتى على ثقافتىه، وال ميكىن ازاحىتهم إذا كانىا لىو      

رسالة إصالحية شاملة )وال تهدف جملرد عمل انقالبى للوصىول إىل احلكىم(   

إال باالستناد جلموع الشعب، وبالتاىل فىان حشىد األمىة ال يتىأتى حقىا بىدون       

ز األمة على ضىم الصىفوف والتقىدم لألمىام     هدف مقدس كب  جام  مان  حيف

 واحتمال املشاق واألذية واالبتالءات فى سبيل اهلدف الكب .

 إذا كان هذا هو الشرط األول فما هو الشرط الثانىو!

 الشرط الثانى:
املكون الثانى الرئيسى للمعادلة الكيمائية التى ال يفلذ التفاعل امل دى للتغي  

 بدونها: البديل.

اذا كان التغي  يستهدف إصالح أحوال األمة بصورة شاملة فانه يعتمىد  ف     

على القىوى األساسىية لألمىة نفسىها، وإذا رأينىا فىى الشىرط األول أن حشىد         

الشعب ال يتأتى بدون هدف كىب  ومقىدس. فمىن بىا  أوىل فىان حشىد قىوى        

الشعب ال يتأتى دون أن يكون البديل واضحا أمامىه، وملموسىا فىى قىوة حيىة      
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 تطرح نفسها كبديل عملى برؤية فكرية متكاملة.

إن اجلمىىاه  ال تىىدرس النظريىىات فىىى األكادمييىىات، ولكنهىىا حبسىىها        

التارخيى وثقافتها املركوزة فى أعماقها، وحضارتها املختزنة عرب األجيىال،  

 خل. إتنحاز ملشروع ضد مشروع ولربنامج ضد برنامج.. 

ة تقليدية حبيى  يكىون اهلىدف املرحلىى     وحنن لسنا فى بلد حمتل بصور     

طرد ا تل األجنبى. إن إسقاط النظىام املصىرى البىد أن يعنىى إحىالل نظىام       

سياسىى طتلىف, والبىد أن يقتنى  بىه       -اجتمىاعى   -بديل لىه نسىإ فكىرى    

 اجلمهور األعظم من األمة.

ل إن األشكال اجلبهوية مل تقدم نفسها كبديل عملى للنظام القائم من رىال      

تقديم قيادات بصورة متوازنة تعرب عن القوى واملوازين احلقيقية، وإن كانىا  

قد قدما برناجما انتقاليا يستهدف اإلصىالح السياسىى. وهىو برنىامج احلىد      

 األدنى الذى توافقا عليه قوى املعارضة.

وقد يصلذ هذا الربنامج كأساس ملناطحة النظام )حتىى وإن كىان برناجمىا         

يفصذ بعد عن األبعىاد اإليديولوجيىة واالجتماعيىة املقبلىة(، علىى      انتقاليا ال 

أساس أنه برنامج إصالحى سياسى يستهدف حتكىيم )الصىندوق االنتخىابى(    

بدون تزوير الرتيار احلكام والنوا  واجلمعيىة التأسيسىية لصىياغة دسىتور     

 جديد. وعلى أساس أن التمايز الفكرى سيأتى فى مرحلة قادمة.

يصلذ هذا الربنامج االنتقاىل خلوض معركة شرسة إلسقاط النظىام  أقول قد      

ولكن شريطة أن حتمله جبهة مقاتلة وتعلن أن تشكيلها القيادى ا ىدد مىن   

هذا التنظيم أو ذاك، ومىن هىذا الشىخر أو ذاك، هىو اهليئىة التىى ستشىكل        

 احلكومة اجلديدة.

اجلبهة( مل يعمىل   -التحالف  -ولكن األشكال اجلبهوية الثالث )كفاية      

أى منها بهذه الىروح كبىديل تنظيمىى سياسىى حمىدد يطىرح نفسىه السىتالم         
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السلطة بعد إسقاط النظام احلاىل.. كما أن الشكلني األر يىن مل يطرحىا أصىال    

 فكرة إسقاط النظام.

 وبعد ذلو نلوم على الشعب أنه مل يلتف حول هذه األعمال اجلبهوية.     

ف حول قوى تنتقد النظام، إمنا حول قوى تطىرح إسىقاط   إن الشعب ال يلت     

 النظام وتطرح نفسها كبديل.

وإذا عدنا للشرط الثانى حندد إذن أنه البديل الفكرى والتنظيمى معىا، أى       

 الربنامج وأداة تنفيذه أو مشروع احلكومة املقبلة.

نىىامج إن البىىديل الىىدميقراطى وحىىده، أى برنىىامج اإلصىىالح السياسىىى كرب     

 إمجاع لكافة القوى الوطنية قد ال يكون كافيا حلشد وتعبئة الشعب.

إن الطاب  اإلسالمى للمشروع البديل من أهم ا فىزات لتحريىو املاليىني         

فى مصىر، مصىر التىى اشىتهرت بالتىدين كىأبرز مالمىذ شخصىيتها، كيىف          

بنىان  تتخلف عن حميطها فى السودان والصومال وغزة وكل فلسطني وتركيا ول

وإيران والعراق وأفغانستان وباكستان حيى  الرايىات املرفوعىة التىى حركىا      

 املاليني هى رايات إسالمية.

وال نقول ذلو على سبيل اإلكراه والفىرض للقىوى األرىرى فىى املعارضىة           

 ولكن من أجل احلوار الصريذ واملناقشة.

 حلتني:إنه ال يض  احلركة اإلسالمية أن تس  فى التغي  على مر

 مرحلة الوصول إىل نزاهة صندوق االنتخا . (1)

 مرحلة احلصول على األغلبية. (2)

ولكن هذا األسلو  ال يفيد إال فى تأجيل التغي  أو تعطيله، فالكل يدرك      

أن التيار اإلسالمى سيحصل على األغلبية على األقل فى هذه ا ونة مىن حيىاة   

المى مىن العمىل اجلبهىوى رغىم أنىه هىو       األمة، فلماذا نستبعد الشىعار اإلسى  
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الشعار الذى حيرك شغاف قلب األمىةو ولىيس بالضىرورة أن تكىون صىياغته      

)اإلسالم هو احلل(، إن اهلدف العاجل هو اخلالص من كابوس حكم مبىارك.  

واملهم هو وض  ا لية الدميقراطية ملا بعد اإلطاحة حبكم مبارك حتىى نضىمن   

 االنتخابات احلرة.تكريس تداول السلطة من رالل 

ولكن حكم مبارك لن يزاح أبدا بأى آلية دميقراطية ألنىه لىن يسىمذ بهىا          

باسىتخدام احلديىىد والنىىار. ولىىن يفىىل طغيانىىه إال العصىىيان املىىدنى أو الثىىورة  

 الشعبية السلمية مسها ما شئا.

 إن استبعاد اإلسالم واستبعاد املشاركة املسيحية من منطلإ دينى لإلصىالح      

الوطنى، أمر عجيب، وكأنو تستبعد عنصر النجاح األساسى ثم تعىود لتبكىى   

 على مشاهد الفشل!

وكيف ررجا مىن املسىاجد والكنىائس، أعىرف أن      1919نتذكر ثورة      

القيادات الكنسية الراهنة حمورت اهتمام مجهورها حول املطالب الطائفيىة،  

يحيني مشاركتنا فى إصىالح  ولكننا جيب أال نيأس ونواصل مطالبة اإلروة املس

 الوطن.

إن اندفاع الشعب املصرى إىل الدين وهذا اإلقبال اهلائل على العبادات فىى       

 املساجد ي كد أن الدين واإلميان هما القوة ا ركىة األساسىية هلىذا الشىعب.    

وأن هذا الشعب ثار من أجل فلسطني والعىراق ولبنىان فىى السىنوات األرى ة      

. ن أجل اخلبز. واعتقد أن الداف  الدينى كان هىو الىداف  األول  بأكثر مما ثار م

. والتربعىات الشىعبية   )ِإنََّمىا اْلُمْ ِمُنىوَن ِإْرىَوةٌ   ( :أى داف  التضىامن اإلسىالمى  

السخية للبنان والعراق وفلسطني، ومقاطعة البضائ  األمريكية هى فىروع مىن   

 ذلو املوقف اإلميانى.

، وال يقضى على نظىام دمىوى كنظىام مبىارك إال     ال يفل احلديد إال احلديد     
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انتفاضة شعبية مليونية حتمل رايىة لال إلىه إال اهللل، وجربىوا ذلىو بعىد أن      

 جربتم شعارات سياسية مفرغة من أى مضمون ديين.

هذه طبيعىة شىعبكم فكيىف تريىدون أن تغى وا بىه وتقودونىه مىن أجىل               

 التغي .

ب أن نقر فى البداية أن معظىم القىوى أو   قد يكون للحدي  بقية ولكن جي     

مل تلتىزم   - عدا حز  العمل وأنصاره ومىن يفكىر مبنهجىه    -لنقل كل القوى 

بالشرطني معا أو بأحدهما. بل واملث  لالنتباه أن اإلروان املسلمني مل يلتزموا 

بالشرطني معا فى العمل اجلبهوى، وبالتاىل مل يقرتحوا فى العمىل اجلبهىوى   

سىىالمى ورفضىىوا شىىعار إسىقاط مبىىارك، وألن تنظىىيم اإلرىىوان هىىو  أى شىعار إ 

التنظيم اجلماه ى األكرب. فقد وصلا األشكال اجلبهوية الثالثىة إىل طريىإ   

 مسدود.

وكافة  -الذين نقدر جهادهم وتضحياتهم  -وحنن ندعو اإلروان املسلمني      

 لشرطني.الفرقاء إىل إعادة تقييم املوقف على ضوء هذه املعادلة ذات ا

وحنن على استعداد لسماع كافة ا راء املخالفة واحلوار معها, وحتى ذلو      

احلني سنس  فى طريقنا حاملني راية واحدة على أحىد وجهيهىا: ال إلىه إال    

 اهلل، وعلى الوجه ا رر يسقط مبارك.

وسنحمل الفتة واحدة تقىول: حنىتكم ونوافىإ علىى أى نتيجىة لصىندوق            

 نزيه غ  املزور، كوسيلة دائمة الرتيار احلكام والنوا .االقرتاع ال

 ) َواللرُه َغاِلب  َعَلى َأْمِرِه َوَلىِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن(

* * * * * 
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 (4ملحق )
 

 (1)شرعية اخلروج على احلاكم فى اإلسالم
      

لىو  فىى قلىب واحىد(     أسعدنى كث ا أن مقاىل املنشىور فىى اجملموعىة )ق        

إلسقاط مبارك قد أثار كل هذا اجلىدل مىن الناحيىة    ضروريان بعنوان:شرطان 

الشرعية والسياسية, وهو دليل على حيوية هىذه اجملموعىة التىى هىى عينىة      

ممثلة حلالة النخبة اجلديدة الواعية املتحرقة شىوقا للحقيقىة والباحثىة عىن     

 اخلالص، من هذا الوهن الذى أصا  أمتنا.

وأسعدنى أكثر أن معظم املتدرلني كانوا إىل جانب الرؤية التى حاولىا أن       

مصىراوى املصىرى، حممىد     -وفى حىدود مىا وصىلنى     -أمثلها وأرر بالذكر 

الىىريس، عىىزت هىىالل، رضىىا الىىزه ى، آدم آدم، عصىىام سىىليمان، األمىىني، 

 ممدوح.

تشىخير   وحتى الذين ارتلفوا، فهم فى حقيقىة األمىر مل خيتلفىوا علىى         

                                                

 2006نوفمرب  4جريدة لالشعبل االلكرتونية:  - 1
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أوضاعنا الراهنة, ولكنهم أصابهم القلإ من عىدم تىوفر األدلىة الشىرعية علىى      

وجو  اخلروج على احلاكم، وظروف هذا اخلروج، فى ضوء بعىض الفتىاوى,   

 -وفى حدود ما وصلنى  -بل واألحادي  النبوية الشريفة، وفى مقدمة ه الء 

 حممد مرزوق ونهى وأبو حممود.

قد استطال وفتذ أبوابا مفيدة لبح  املوضوع، ولكنىه   واحلقيقة أن النقاب     

رىىوة إىل فتىىاوى الشىىيخ إ منىىذ الوهلىىة األوىل، إذا عىىاد اإلكىىان ميكىىن أن يغلىى

األلبانى التى أشار إليها األ  مرزوق ووض  لنا رابطها.. فهذه الفتاوى كانىا  

ضىد   ردا على أسئلة، متعلقة باخلروج املسلذ أو باألعمال العنيفة لاإلرهابيةل

نظم احلكم، فى أحداث قدمية متعلقة بسوريا ومصر واجلزائىر عنىدما كانىا    

بعض اجلماعات اإلسالمية منخرطة فى عمليات مسلحة ضد نظىم احلكىم فىى    

هذه البلدان. وبالتاىل فان كل ما ورد فى تصرحيات الشىيخ األلبىانى ال عالقىة    

حلدي  يدور عىن  له مبا جاء فى مقاىل )شرطان ضروريان إلسقاط مبارك( ألن ا

رروج سلمى على احلاكم باستخدام وسائل العصيان املدنى بينمىا كىل حىدي     

الشيخ األلبانى، وقىد عىدت إليىه وقرأتىه كلىه، يتحىدث فيىه عىن املعارضىة          

املسلحة وهذا ما فطن إليه األ / مصراوى املصىرى فىى حلظىة مىا مىن احلىوار       

 املمتد.

ل رىاص إىل الثىورة املسىلحة،    واصطالح لاخلروجل فى الفقه، يش  بشىك      

بينما تطورت وسائل الكفىاح السياسىى فىى عصىرنا, وشىهدنا جتىار  عديىدة        

لثورات سلمية مدنية أدت إىل إسقاط نظم سياسىية بوسىائل العصىيان املىدنى،     

وهى أكثر الوسائل تواؤما م  اإلسالم الذى يعلى من شأن حقن دماء املسلمني، 

 ودماء البشر عموما.

حية أررى لىيس لىدى أى ارىتالف مى  رأى الشىيخ األلبىانى فىى        ومن نا     
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الرابط املذكور، وأنا من أنصىار األسىلو  السىلمى فىى تغىي  حكىام املسىلمني        

سواءا أكانوا ظاملني أو فسقة أو مرتدين، باعتباره األسلو  األكثر جناعىة مىن   

أنىه ال   الناحية العملية، واألكثر توافقا م  الشرعية، والذى ال يعلمه البعض

تعىىارض بىىني الناحيىىة العمليىىة والسياسىىية، والناحيىىة الشىىرعية، ففىىى كىىل 

دراساتى اإلسالمية فى طتلف القضايا توصلا دائمىا إىل أن احلىل اإلسىالمى    

هو احلال األكثىر واقعيىة وعمليىة الىذى خيىدم مصىاحل األمىة، بىل ومصىاحل          

 البشرية.

ار األ  حممد مرزوق علىى  كان ميكن أن أكتفى بهذه املالحظة، ولكن إصر     

سوق احلجج واألحادي  النبوية التى حتذر من اخلروج على احلاكم، بعىد أن  

وحد بني الطىريقني للخىروج علىى احلىاكم  أعنىى الطريىإ السىلمى والطريىإ         

احلربى، يعطى لنا فرصة ملناقشة هذا الرأى وهو أمر مهىم، ألن انتشىار هىذا    

طيل قوى أساسية من قوى األمة، ويزيىد  الرأى بني الشبا  املسلم ي دى إىل تع

 من عمر الطاغية والطغيان.

تفصيل وجهة نظرى ميكن االطالع عليها فى كتا  )اإلسالم واحلكم( مىن       

إصدار املركز العربى للدراسىات.. ولكىن ميكىن ا ن فىى عجالىة وتفىاعال مى         

 ا راء الغنية التى طرحا أن أطرح وباهلل التوفيإ عددا من النقاط:

أوال: النقطة السابقة وهى أن تطورات العمران البشرى طرحا علينىا أشىكاال   

طتلفة للخروج على احلاكم، ال تقتصر على اخلروج املسلذ وحده. وكما قلا 

فان املصطلذ الفقهى كان مقصورا على اخلروج املسلذ. وحتى حىدي  الرسىول   

 لهمو قال: ال ما صلوال.عليه الصالة والسالم املشار إليه يتعلإ بالقتال: لأنقات

واحلقيقة إننا إذا أمعنا النظر فى التاريخ اإلسالمى وغ  اإلسالمى سنجد      

جتار  طتلفة لتغي  احلكام دون إراقة دماء ودون أعمال عنيفة. وجند فىى  
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حياتنا املعاصرة مناذج عديدة على تغي  نظام احلكم بىدون اسىتخدام السىالح    

يرانية التى أسقطا الشاه، والثىورات التىى أسىقطا    )كما حدث فى الثورة اإل

 (.نظام من ى فى السودان.. إخل النظم الشيوعية، واالنتفاضات التى أسقطا

ثانيا: إن تغي  احلكىم واألنظمىة لىيس مشىروطا بىتكف  احلىاكم، أو إعىالن        

احلاكم نفسه عن كفره، فىالظلم والفسىإ يكفيىان، مى  القىدرة، فالقىدرة هنىا        

د انشغلا بعىض اجلماعىات فىى السىابإ بوثىائإ لىتكف  احلىاكم        أساسية. وق

وكأنها هى الوسيلة الشرعية الوحيىدة للخىروج عليىه سىلما أو حربىا. بينمىا       

)البقىرة:   )اَل َيَناُل َعْهِدو الظَّاِلِمنَي( :دعانا اهلل عز وجل لرفض احلاكم الظامل

وز أن (. حي  يقول أبو بكر اجلصىاص مفسىرا هلىذه ا يىة: لفىال جيى      124

يكون الظامل نبيا وال رليفة لبنى وال قاضيا وال من يلزم الناس قبول قوله فىى  

أمور الدين، فثبا بداللة هذه ا ية بطالن إمامة الفاسإ وأنه ال يكون رليفىة  

وأن من نصب نفسه فىى هىذا املنصىب وهىو فاسىإ مل يلىزم النىاس إتباعىه وال         

 طاعتهل.

لعىاملني فىى احلقىل الىدعوى يروجىون      ا زن حقىا أن بعىض ا   ىءثالثا: الش

لبعض األحادي  دون شرح أو تفصيل، ودون توضيذ مناسبتها، ودون ربطهىا  

بباقى األحادي  وا يات القرآنيىة املتعلقىة بىذات املوضىوع. وهىذا مىا جيعىل        

املفهوم الىدينى لىذات املسىألة عىدة مفىاهيم، وهىذا غى  صىحيذ  فىى األمىور           

العتقادية ال رالف حوهلا، وإمنا اخلىالف فىى   األصولية، فاألمور األصولية ا

 الفروع.

إن املوقف الفقهى السليم البىد أن يسىتند إىل األصىلني العظىيمني: القىرآن           

والسنة. وكل العلماء الثقاة ي كدون أن القرآن هىو املصىدر األول, يليىه السىنة     

دأ حبثه كمفسرة لألول ومفصلة ومطبقة له. وبالتاىل فان أى موضوع البد أن يب
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 بالقرآن ثم السنة ثم اإلمجاع وكافة أشكال االجتهاد بعد ذلو.

 ,والطريقة التى تدرل بها األ / حممد مرزوق منوذجيىة فىى هىذا الصىدد         

فقد مج  جمموعة ال بأس بها مىن األحاديى  التىى يبىدو مىن ظاهرهىا أنهىا        

يضمها  تنهى عن اخلروج عن احلاكم بشكل مطلإ، ومل جيد آية قرآنية واحدة

إىل هذه السلسلة من األدلة الشرعية، م  التسليم بصحة هذه األحادي  فاملهم 

كيف تفهمها وتفسرها، وملاذا مل جتد فىى موضىوع أساسىى كهىذا انشىغل بىه       

القرآن الكريم أميا انشغال, ملاذا مل جتد آية واحدة تسند هذه الرؤيةو وأنا هنا 

يىار عىريض إسىالمى يتحىدث     ال أجادل األ / حممد مرزوق فحسب, فهناك ت

 هكذا فى هذا املوضوع األساسى وا ورى )املوقف من احلاكم(.

لتض  املنهج الذى  -كطبعة نهائية للرساالت  -لقد جاءت رسالة اإلسالم      

حيكم حياة املسلمني إىل يوم الدين، جاءت رسالة اإلسالم لتعتإ البشىرية مىن   

رر النىىاس مىىن جىىور النىىاس كافىىة أشىىكال وصىىنوف العبوديىىة. )جىىاءت لتحىى

واألديان إىل عدل اإلسالم(. جاءت لتعيد صىياغة رواد البشىرية، أى املى منني    

املتحىررين مىن كافىة الطواغيىا. ومل تىىأت لىتعلمهم اجلىنب واخلنىوع والىىذل        

واملهانة، بل جاءت لتخلإ إنسانا كسلمان الفارسى حياسب عمر بن اخلطىا   

لإ امرأة ختالف عمر بن اخلطىا  فىى   على ثوبه الطويل أمام اجلمهور، ولتخ

 الفقه ويعرتف بصحة موقفها.

جاءت بقمم سامقة وقدوة للبشرية فى ه الء الصحابة! ومل تأت الرسىالة       

 لتعلمنا أن نعود مرة أررى للخنوع والذل باسم أن احلاكم قد صار مسلما!!

حالىة  رابعا: أن كث ا من األحادي  الشىريفة وا راء الفقهيىة تتحىدث عىن     

طتلفة متاما عن احلالة التى عليها حكامنا ا ن. تتحدث عن حكام مسىلمني  

يقعون فى أرطىاء وهنىات، بينمىا هىم ال يزالىون جيمعىون الزكىاة وينظمىون         

اجلهاد. بينمىا حكامنىا اخنلعىوا عمليىا وواقعيىا مىن الىدين، وحيىاربون مى           
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المية حتى ولو مرجعية إسهم املسلمني، وال توجد لديهم أى روتإاألعداء ضد 

وهىم يقولىون إننىا     من الناحية الشكلية فى اختاذ أى قرار أو رسم أى سياسة.

م  أعداء اهلل. فهى الء حكىام   اتيجية )أى مبدئية طويلة األمد( فى عالقة إسرت

 يفتقدون الشرعية من األساس.

ومن ذلو مثال احلدي : لستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول اهلل      

 ا تأمرناو قال: ت دون احلإ الذى عليكم وتسألون اهلل الذى لكمل.فم

فجاء فى فتذ البارى بشرح صحيذ البخارى: لت دون احلإ الىذى علىيكم        

أى بذل املال الواجب فى الزكاة والنفس فى اخلروج إىل اجلهاد عنىد التعىيني   

كىرة وال  وحنو ذلول. أى أننا إزاء حكام مسىلمني يرتكبىون بعىض األمىور املن    

يزالون ملتزمني باملرجعية اإلسالمية عموما، فهل مسعتم أن حكم مبارك نظم 

مج  الزكاة، أو رتب أى عمل جهادى على مدار رب  قىرن. ومىا ينطبىإ علىى     

 هذا احلدي  ينطبإ على باقى األحادي  املشابهة.

رامسا: تعىالوا لنعىرض رؤيىة اإلسىالم األصىلية وهىى حتريىر اإلنسىان مىن          

أريه اإلنسان، ألن األوثان واألحجار والشىمس والقمىر واحليوانىات    استعباد 

ليسا هى التى تستعبد اإلنسان، بل اإلنسان هو الذى يستخدم هىذه الوسىائل   

الستعباد الناس. وهلذا ورد فى القرآن عشرات ا يات التى تتحدث عن البشر 

فىى النىار    الذين عبدوا من دون اهلل واحلوار الذى يدور بيىنهم وبىني عابىديهم   

 كتلو ا يات.

ِمىن   {92}َوِقيَل َلُهْم َأْيىَن َمىا ُكنىُتْم َتْعُبىُدونَ     {91}َوُبرعَزِت اْلَجِحيُم ِلْلَغاِويَن(

 {94}َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُهْم َواْلَغىاُوونَ  {93}ُدوِن اللَِّه َهْل َينُصُروَنُكْم َأْو َينَتِصُروَن

َتاللَّىِه ِإن ُكنَّىا    {96}ُلوا َوُهْم ِفيَها َيْخَتِصىُمونَ َقا {95}َوُجُنوُد ِإْبِليَس َأْجَمُعوَن

َوَمىىا َأَضىىلََّنا ِإال  {98}ِإْذ ُنَسىىوعيُكم ِبىىَر ع اْلَعىىاَلِمنيَ  {97}َلِفىىي َضىىالل  مُّىىِبني  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 199 

 . )الشعراء(.)َوال َصِديإ  َحِميم  {100}َفَما َلَنا ِمن َشاِفِعنَي {99}اْلُمْجِرُموَن

 أصناف: 3نار إذن الذين كبكبوا فى ال

 ( البشر الذين نصبوا أنفسهم آهلة.1)

 الغاون الذين اتبعوهم. (2)

 ( إبليس وجنوده.3)

وقد رصدت فى دراستى )اجلهاد صناعة األمىة( أكثىر مىن ألىف آيىة تتنىاول       

اخلروج علىى احلىاكم أو مقاومتىه أو معارضىته أو تقوميىه باملوعظىة احلسىنة        

وأن رساالت األنبياء وإن كىان جوهرهىا   وباألمر باملعروف والنهى عن املنكر، 

األساسى هو التوحيد فان وجه العملة ا رر هلىا كىان اخلىروج علىى احلىاكم      

)باملعنى السلمى غالبا( بدءا من سيدنا نوح حتىى سىيدنا حممىد عليىه الصىالة      

والسالم، وسنجد القرآن الكريم يغر بأنباء املواجهات بني األنبيىاء والرسىل   

 من ناحية أررى.من ناحية واحلكام 

عندما يعلن حكامهم فعليا  21وبالتاىل فما موقف املسلمني ا ن فى القرن      

أن مرجعيتهم هى الشىرعية الدوليىة وقىرارات اجلمعيىة العموميىة وجملىس       

األمن، وتوجهىات اجملتمى  الىدوىل برئاسىة الواليىات املتحىدة والصىهيونية        

لو أن نعر هلم أمرا، هىل البىد   رارج حتى هذه املنظمات الدولية وأننا ال من

أن خيرج احلاكم ويقول فى التلفزيون: أنه يرفض القرآن والسنة، وأنه يىدعو  

الناس لعدم الصالة وأنه شخصيا لن يصىلى! أال يكفىى أن يقوهلىا عمليىا عىرب      

سنوات وعقود من حكمه. حنىن أمىام حكىام ال يصىلون الصىالة املفروضىة فىى        

يصلون. ولدينا حكام يفطرون فى رمضىان علنىا   املساجد وهو دليل على أنهم ال 

 ويقولون ذلو فى أحادي  صحفية.

واحلقيقة فان حمالفة الصهيونية وأمريكا أرطر من شر  اخلمر أو تىرك       
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َوَمىن  ( :الصالة، ألنها مىواالة لألعىداء واملشىركني. وهنىا نىر قرآنىى واضىذ       

بني هكذا حكىام وحكىام آرىرين فىى      . فكيف نسوى)َيَتَولَُّهم معنُكْم َفِانَُّه ِمْنُهْم

املاضى كانا هلم أرطاؤهم واحنرافاتهم، ولكىنهم نظمىوا الفتوحىات ونشىروا     

 االستالم والتزموا بآراء العلماء عندما وجد العلماء األقوياء.

 :مباذا نصف حكاما يصادقون الطاغوت )أمريكا( وقد أمروا أن يكفروا بىه      

وأيىن نىذهب    )ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقىْد ُأِمىُروْا َأن َيْكُفىُروْا ِبىهِ     ُيِريُدوَن َأن َيَتَحاَكُموْا(

 بهذه ا ياتو

 ( 3. )األعراف: )اتَِّبُعوْا َما ُأنِزَل ِإَلْيُكم معن رَّبعُكْم َواَل َتتَِّبُعوْا ِمن ُدوِنِه َأْوِلَياء(

 )َما َلَو ِمَن اللرِه ِمن َوِلىيٍّ َواَل َواق  َوَلِئِن اتََّبْعَا َأْهَواءُهم َبْعَد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم (

 (37)الرعد: 

هكذا راطب اهلل سبحانه وتعاىل نبيه املصىطفى املعصىوم، فكيىف خناطىب          

 حنن حاكمنا اجلهول فى إتباعه ألمريكا واليهود.

 ) ء الَِّذيَن ال َيْعَلُمىونَ ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِريَعةل معَن اأَلْمِر َفاتَِّبْعَها َوال َتتَِّبْ  َأْهَوا(

 (18)اجلاثية: 

 )اْلَفاِسىُقونَ ( )الظَّىاِلُمونَ ( )اْلَكىاِفُرونَ  َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنىَزَل اللرىُه َفُأْوَلىىِئَو ُهىمُ    (

 (47 -45 -44)املائدة: 

 فعليو أن تض  حكامنا فى إحدى هذه اخلانات الثالث.     

الرسول عليىه الصىالة والسىالم وال يتحىرون      كذلو فان حكامنا ال يطيعون     

سنته الشريفة حني يتخذون أى قرار. فهم خيالفون الىركن أو املصىدر الثىانى    

 للعقيدة:

 (64)النساء:  )َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسول  ِإالَّ ِلُيَطاَع ِبِاْذِن اللرِه(

 ( 80)النساء:  )مَّْن ُيِطِ  الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اللرَه(
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َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا َواتَُّقىوا اللَّىَه ِإنَّ اللَّىَه َشىِديُد     (

 (7)احلشر:  )اْلِعَقاِ 

 ثم تأتى ا ية احلامسة وبالقسم اإلهلى:

 اَل َيِجىُدوْا ِفىي   َفاَل َوَربعَو اَل ُيْ ِمُنىوَن َحتَّىَى ُيَحكمُمىوَك ِفيَمىا َشىَجَر َبْيىَنُهْم ُثىمَّ       (

 (65)النساء:  )َأنُفِسِهْم َحَرجًا معمَّا َقَضْيَا َوُيَسلمُموْا َتْسِليمًا

من يستط  أن حيصى عدد األحكام الىواردة فىى السىنة النبويىة الشىريفة           

التى يتجاهلها حكامنا, بل ويعملون بعكسها، حكام ميارسون امليسىر رمسيىا   

لسىياحة، وحيللىون اخلمىر، وحيرمىون احلجىا ،      عن طريإ وزارة املالية وا

ألىىف طلعىىة جويىىة أمريكيىىة لضىىر  العىىراق      36 ويفتحىىون األجىىواء لىىى  

وأفغانستان، ويديرون قنوات الفيىديو كليىب، ويفتنىون النىاس فىى ديىنهم،       

ويتعىاملون بالربىىا، ويتعىىاونون مىى  األعىىداء اليهىود فىىى زمىىن احلىىر  رغىىم   

 فلسطني.احتالهلم للقدس واملسجد األقصى وكل 

َأْم َحِسْبُتْم َأن ُتْتَرُكوْا َوَلمَّا َيْعَلِم اللرُه الَِّذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم َوَلْم َيتَِّخىُذوْا ِمىن ُدوِن   (

 .(. )وليجة أى بطانة(16)التوبة:  )اللرِه َواَل َرُسوِلِه َواَل اْلُمْ ِمِننَي َوِليَجًة

َمْن َأْغَفْلَنىا َقْلَبىُه َعىن ِذْكِرَنىا َواتََّبىَ        َوال ُتِطْ (وعندما يأمرنا اهلل عز وجل:      

(، كيىف نتبى  حاكمىا فاسىدا ألنىه مل      28)الكهىف:   )َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا

 يستخدم بعد األمن املركزى ملنعنا من الصالة!!

 {151}َوال ُتِطيُعىوا َأْمىَر اْلُمْسىِرِفنيَ   (األوامر متوالية فى القرآن الكريم:      

(. إذا 152 - 151)الشىىعراء:  )ِذيَن ُيْفِسىىُدوَن ِفىىي اأَلْرِض َوال ُيْصىىِلُحونَ الَّىى

اتبعنا نصائذ البعض بالعبودية للظاملني أال يعنى ذلو إلغاء كل هذه ا يىات،  

وإلغاء رسىالة اإلسىالم كمحىرر للبشىر مىن الطغيىان وإقامىة ديىن جديىد مىن           

لعلمىاء أو األرىوة كىم ا يىات     تأويالت فى غ  موضعها. ملاذا مل يلحظ ه الء ا
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 التى يوقفون مفعوهلا ولنستمر ببعض النماذج:

 (5)النساء:  )َواَل ُتْ ُتوْا السَُّفَهاء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللرُه َلُكْم ِقَيامًا(

 أما أوامر اهلل فتذهب سدى.

 ( 48)املائدة:  )ْمَفاْحُكم َبْيَنُهم ِبَما َأنَزَل اللرُه َواَل َتتَِّبْ  َأْهَواءُه(

وعندما قرر اهلل سبحانه وتعاىل صفات امل منني ورصائصهم فجعل الشورى من 

 , بل ووضعها بني الصالة والزكاة.أهم هذه الصفات

َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربعِهْم َوَأَقاُموا الصَّالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيىَنُهْم َوِممَّىا َرَزْقَنىاُهْم    (

( وأتبعها مباشرة حض امل من على العىزة والكرامىة:   38)الشورى:  )ُينِفُقوَن

 (39)الشورى:  )َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبُهُم اْلَبْغُي ُهْم َينَتِصُروَن(

 (41)الشورى:  )َوَلَمِن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفُأْوَلِئَو َما َعَلْيِهم معن َسِبيل (ثم: 

ى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َوَيْبُغىوَن ِفىي اأَلْرِض ِبَغْيىِر اْلَحىإع     ِإنََّما السَِّبيُل َعَل(ثم: 

 ( 42)الشورى:  )ُأْوَلِئَو َلُهم َعَذا   َأِليم 

 (58)النساء:  )َوِإَذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل(

سىالمية وبالعىدل   وهذه الرؤية القرآنية التى تقىرن احلكىم باملرجعيىة اإل        

والكفاءة والشىورى والرقابىة املتبادلىة بىني احلىاكم وا كىوم، هىى نفسىها         

الرؤية النبوية الشريفة وال أدرى كيف تسىقط أحاديى  لصىاحل أحاديى  فىى      

ذات املوضوع وإذا وضعا معا مجيعا أمكننا أن نفهم املوقف اإلسالمى بصىورة  

لعام واخلىاص أو بىني هىذا    متكاملة ونض  كل حدي  فى مكانه الصحيذ بني ا

  .خلإاملستوى أو ذاك.. 

الذين يروجون ألكذوبة الطاعىة العميىاء للحىاكم الظىامل حتىا بنىد عىدم             

 اخلروج روف من إحداث فتنة ملاذا خيفون عشرات األحادي :

)السم  والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره ما مل ي مر مبعصىية فىاذا    •
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 -النسىائى   -أبىو داود   -مسلم  -وال طاعة( )البخارى أمر مبعصية فال مس  

 .(ةابن ماج

 -أبىىو داود  -)ال طاعىىة فىىى معصىىية إمنىىا الطاعىىة فىىى املعىىروف( )مسىىلم   •

   .النسائى(

 .)ال طاعة ملن عصى اهلل( •

 .)ال طاعة ملخلوق فى معصية اخلالإ( •

 .()ال طاعة ملن مل يط  اهلل •

 .الإ فال تطيعوه( )كنز العمال()من أمركم من الوالة مبعصية اخل •

الرتمىذى   - )من رأى منكم منكرا فليغ ه بيده.. إىل آرر احلدي ( )مسلم •

 .(ةابن ماج -أبو داود  -

)ثم إنها ختلف من بعىدهم رلىوف يقولىون مىا ال يفعلىون ويفعلىون مىا ال         •

ي مرون, فمن جاهدهم بيده فهو م من ومن جاهدهم بلسانه فهىو مى من ومىن    

 .م بقلبه فهو م من وليس وراء ذلو حبة رردل من اإلميان( )مسلم(جاهده

 -الرتمىىذى  -)أفضىل اجلهىىاد كلمىىة حىىإ عنىىد سىىلطان جىىائر( )أبىىو داود   •

 .(ةابن ماج -النسائى 

)ان الناس إذا رأوا الظامل فلم يأرذوا على يديه أوشو أن يعمهم اهلل بعقىا    •

 .الرتمذى( –منه( )أبو داود 

عدى أمراء من صدقهم بكذبهم وأعىانهم علىى ظلمهىم فلىيس     )انه سيكون ب •

 .منى ولسا منه( )النسائى(

)سىىيكون علىىيكم أئمىىة ميلكىىون أرزاقكىىم حيىىدثونكم فيكىىذبونكم ويعملىىون  •

فيسىيئون العمىل ال يرضىون مىنكم حتىىى حتسىنوا قبىيحهم وتصىدقوا كىىذبهم        

)كنىز  فأعطوهم احلإ ما رضوا فاذا جتاوزوا فمن قتل علىى ذلىو فهىو شىهيد(     

 العمال عن الطربانى ومسند أمحد(.
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 )من أرضى سلطانا مبا يسخط ربه ررج عن دين اهلل(. •

 )ر  الشهداء محزة ورجل قام إىل إمام جائر فأمره ونهاه فقتله(. •

وهكذا جند هذه السلسلة من األحادي  )وهنىاك كىث  غ هىا يسى  فىى           

قرآنيىة لرتسىم لوحىة مجيلىة     نفس االجتاه(.. تتساوق وتتناغم مى  ا يىات ال  

موحدة.. أن اإلسالم يض  ضوابط عامة للحكم واجملتمى  قائمىة علىى احلريىة     

والشورى والعدل وحرية التعب  وحريىة النقىد واالنتقىاد )األمىر بىاملعروف      

والنهى عن املنكر حتدد كفريضة لكل مسىلم ومسىلمة(، وجتعىل احلىاكم يىتم      

 الشورى.برلعه ارتياره بالشورى واستمراره بالشورى و

بل إن بعىض العلمىاء الثقىاة اسىتخدموا تعىب  )أمجى  العلمىاء( علىى أن              

احلاكم وكيل لألمة هى التىى تعينىه وختلعىه وهىذا دليىل علىى إسىقاط ا راء        

املرجوحة األررى. وهذا يعنى أن هذه ا راء املرجوحة إذا أرذ بها ألصبحنا 

على حممد صىلى اهلل عليىه وسىلم.     أمام دين جديد متاما غ  الدين الذى أنزل

فيكون املسلمون جمرد جمموعة من األذالء والنعاج يسوقهم احلاكم كمىا يريىد   

وال ميلكون له شيئا. حتىى قىال أحىدهم وكأنىه يقىول بديهيىة: لأن رسىولنا        

 الكريم كان بعيد النظر عندما رأى عدم اخلروج على احلاكم الظاملل!!

املاضية كانوا مشغولني بشىء مهىم، وهىو عىدم     واحلقيقة أن فقهاء القرون     

استسهال اخلروج املسلذ, وجيب وض  عدة رطوط حتا املسلذ، ألن ذلىو مىن   

شأنه, إذا مل يكن م سسا على رؤية شرعية ثاقبة وقدرة فعلية على التنفيىذ أو  

السالحني: املادى واملعنوى، من شأن  -عن حإ  -ما أمساه األ  حممد مرزوق 

روج املسلذ أن حيول حياة املسلمني إىل فنت دموية دائمة. ولذلو استسهال اخل

وضعوا املعادلة وهى صىائبة بالتأكيىد: إذا كىان اخلىروج علىى احلىاكم الظىامل        

 ي دى إىل فتنة أكرب من ظلمه فال داعى هلا. وفى ذلو يقىول فىتذ البىارى فىى    

تغلب صحيذ البخارى: لوقد أمج  الفقهاء على وجو  طاعة السلطان امل شرح
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واجلهاد معه وأن طاعته ر  من اخلروج عليه ملا فىى ذلىو مىن حقىن الىدماء      

وتسكني الدهماء ومل يستثنوا من ذلو إال إذا وق  من السىلطان الكفىر الصىريذ    

فال جتوز طاعته فى ذلو بل جتىب جماهدتىه ملىن يقىدر عليهىال. وجىاء هىذا        

يكرهىه فليصىرب   الكالم فى معرض تفس  احلدي : لمن رأى من أم ه شىيئا  

 عليه فانه من فارق اجلماعة شربا فمات إال مات ميتة جاهليةل.

وكانا هذه إشارات حلالة بعض احلكام املسىلمني فىى الىدويالت والىدول          

العديدة التى نشأت بعد رالفة على بن أبى طالب رضى اهلل عنه, كانوا هى الء  

ومل يكن حكمهم ببيعىة   احلكام يقومون بالغزوات دفاعا عن اإلسالم ونشرا له

شرعية صحيحة، بل عرب )التغلىب( أى اسىتخدام القىوة العسىكرية، فالحىظ      

التعب  )طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه( أين هو اجلهاد الىذى خيوضىه   

 حسنى مبارك حتى جناهد معه.

وهكىذا كمىىا أن الفتىوى تقىىدر بزمانهىا ومكانهىىا وبواقعتهىا، فىىال جيىىوز          

راسة الواق  اجلديد. فمن با  أوىل ال جيوز استخدام أحاديى   تعميمها دون د

تدور حول حاكم مسلم يق  فى بعض األرطاء لتحديد موقف حاكم رىرج مىن   

ربقة اإلسالم كلية فهو ال يقيم سياسة وال يتخذ قرارا بناء على أدلىة شىرعية   

قة من قرآن أو سنة أو آراء للعلماء. وأصبحا سياسته العليا قائمة علىى مصىاد  

األعداء مهما فعلوا.. حبجىة احلكمىة. إن الصىما علىى هىذا احلىاكم خيىرج        

املسلمني من ملتهم. لذلو عجبا لقول أحدهم فى احلىوار: )وأنىا أظىن إن مىا     

حدب أرغمو انو تسيب دينو(. يا أرى الدين ليس جمىرد أداء الصىالة، ألن   

يىىز، وال نىىابليون بونىىابرت املسىىتعمر لبالدنىىا مل حيىىرم الصىىالة وال االجنل   

الصهاينة فى فلسطني. وبالتاىل فان مساح احلكام لنا بأداء الصىالة ال يعنىى أن   

حكم اإلسالم قائما وإال لقبلنا حكم هى الء الغىزاة، راصىة نىابليون بونىابرت      

الذى أعلن إسالمه كذبا!! حنن نرتك ديننا عنىدما نرضىى أن حنكىم بقىوانني     
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يننا عندما نتحالف مى  الكفىار   وشرائ  طالفة للشريعة اإلسالمية، ونرتك د

ونواليهم من دون امل منني فتكون عالقاتنا األساسية م  أمريكىا وإسىرائيل، ال   

 فلسطني ولبنان والعراق وإيران.

حنن جنرب على ترك ديننىا أو االبتعىاد عىن جىوهره، إذا تركنىا حاكمنىا            

حتىى   يستخدم كل امكانيات بالدنا خلدمة أمريكا واليهىود، وحماصىرة غىزة   

%، م  أن ديننا حيرم جتوي  أى إنسان 99التجوي ، وأهلها مسلمون بنسبة 

 بل أى كائن حى.

حنن جنرب على ترك ديننا عندما نقيم عالقات تعاون مى  إسىرائيل وهىى         

فريىد   نصىر  تستوىل على فلسطني واملسجد األقصى. )وقد حرم املفتى السابإ د.

 قال إن التطبي  م  إسرائيل حرام(.أمريكا، وواصل التعاون م  إسرائيل و

ويتصور أحد اإلروة املتحاورين أننا جيب أن نقيم الىدين مىن أسىفل أوال،         

عقىىود )مىىن أوارىىر  3واحلقيقىىة أن النىىاس تعىىود إىل دينهىىا منىىذ أكثىىر مىىن  

السبعينيات( ولكن أحوال املسلمني العامىة مل تىتغ  بىل تىزداد سىوءا, وهىذا       

أعلى )أى من رالل تغي  السلطة( كما فعل الرسول ي كد ضرورة اإلصالح من 

عليه الصالة والسالم باقامة دولة فى املدينة ثم فتذ مكة وإقامة دولة إسىالمية  

 على كامل ترا  اجلزيرة العربية كمقدمة  لنشر الدعوة رارجها.

 وبالتاىل فاننا كمسلمني رارج احلكم غ  مسئولني عن كث  مما ذكرت:

وك: هذه سياسة عليىا وتشىريعات جملىس الشىعب، وهىو مىا       ( فوائد البن1)

ي كد عالقة الىدين بالسياسىة وأن إقامىة الىدين ال تكتمىل إال فىى إطىار دولىة         

 إسالمية.

( التدرني: ال شو أن هذه مسئولية املدرنني، ولكن امتناعنا عن التىدرني  2)

شىعو   لن يقيم الدين فى السلطة )الحظ أن األمىريكيني واألوروبىيني أكثىر ال   
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إقالعا عن التدرني ألسبا  مادية، أى لالستمتاع باحليىاة وطىول العمىر!( ال    

أداف  عن التدرني، ولكن أقول مهما أصلحنا أنفسنا فالبد مىن صىالح احلكىام    

 ومهمتهم )حراسة الدين وسياسة الدنيا( كما قال املاوردى.

ا ( الكباريهات: وهذه واضحة فهى مسئولية احلكومىة التىى جعلىا منهى    3)

 م سسات شرعية، بينما األحزا  والتنظيمات اإلسالمية حمظورة.

( التربج: من الذى يقود التربج، أليسا هذه امل سسات اإلعالمية والفنيىة  4)

التى ترعاها الدولة، بينما متتن  حتى عن تنفيذ حكم القضاء بظهور مذيعات 

 حمجبات فى التلفاز.

نىا جيىب أن نصىلذ أنفسىنا أوال،     أعلم أنو تضر  بعض األمثال وتقصد أن     

واحلقيقة لقد فعلنا كل ما ميكن فعله تقريبا من موق  املعارضة، ولكن الدولىة  

 -مبا متلكه من وسائل جبارة تقود عمليىة فتنىة النىاس عىن دينهىا. )تعلىيم       

 وسائل ترفيه..( -إعالم 

بني إن س ة املصطفى عليه الصالة والسالم وهو ر  املصلحني ورى  املىر       

تقول لنا، البد من اإلصالح من أعلى، والبد من بناء الدولة الصاحلة وال يكفى 

 االستمرار فى إعداد النشىء من أسفل.

* * * * * 

 خنتصر املوقف فى النقاط التالية:     

إن اخلىىروج علىىى احلىىاكم الظىىامل فىىى اإلسىىالم مشىىروع, بىىل وواجىىب            

يها. وأن ذلو ثابا بنصوص القىرآن  باالشرتاطات والظروف السابإ اإلشارة إل

 والسنة وإمجاع الفقهاء الثقاة.

إن اخلروج ال يعنى االنتفاضة املسلحة بالضرورة بل األغلىب فىى عصىرنا         

الراهن، وفى غيبة السالح الشخصى )الذى كىان هىو األصىل فىى اجملتمعىات      
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و السابقة( أن يكون اخلروج مدنيا وسلميا، راصىة وأن الدولىة أصىبحا متلى    

أسلحة متطورة ليسا فى متناول األفراد, وبالتاىل فان الصدام املسلذ لن يكىون  

 متكافئا فى أغلب األحيان.

أن اخلروج على احلاكم قد يكون للظلم البني الذى مل يعد حمتمال، أو عدم      

االلتزام بأساسيات الدين، وهو ما وصفه الرسول عليه الصالة والسالم )بالكفر 

مل يكن التحالف م  اليهود والصهاينة واألمريكىان كفىرا بواحىا     البواح( وإذا

 فماذا يكونو! 

الكفر حبكم مبارك ومقاومته بالوسائل السلمية مسألة عقائدية ودينية  إن     

 للسياسة. ىقبل أن تكون مسألة سياسية باملعنى التقليد

ه، فلكل وقضية التوحيد تتلون فى كل عصر بتحديات ,نها قضية التوحيدإ     

عصر طواغيته وأصنامه، وكل ما يتب  من دون اهلل فهو شرك. فىاذا كىان نظىام    

مبارك يطرح مواقف وآراء وسياسات متعارضة م  القرآن والسنة، فىان إتبىاع   

مبارك وإن كان بالصما واخلىوف فهىو إشىراك بىاهلل سىبحانه وتعىاىل، ألنىه        

ىل، على أرض الواقى   تسليم حبكمة مبارك واستبعاد حلكمة اهلل سبحانه وتعا

َوَلِئن َسىَأْلَتُهم مَّىْن   (عمليا. فاملشركون كانوا ي منون بوجود اهلل ويقسمون باهلل: 

 .)َرَلَإ السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ اللَُّه

ريش ولكن أشركوا م  اهلل آهلة أررى, وكانوا فى احلقيقة يتبعون سادة قى      

َوَقىاُلوا َربََّنىا ِإنَّىا َأَطْعَنىا َسىاَدَتَنا َوُكَبَراءَنىا َفَأَضىلُّوَنا        ( :ال تلو األحجار الصماء

 . صدق اهلل العظيم.)السَِّبيال

* * * * * 
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قضية احلكم فى اإلسالم 

 ..ة....................................إمياني

ن آقضية احلكم فى القر

 ........................................الكريم

النهى عن الفرار من 

 ............................................املوت

امللكية والنظام 

 .................................................امللكى

شروط 

 .........................................................احلكم

النظام اإلسالمى وحرية 

 ........................................الفكر

لسياسى ال يفرض النظام ا

 بالقوة......................................

الكفر 

 ......................................................بالطاغوت

مواجهة الطاغية ضرورة 

 ......................................إميانية

 ....األمر باملعروف والنهى عن املنكر عصب النظام السياسى اإلسالمى

الشورى هى النظام السياسى فى 

 ..............................اإلسالم

الشورى القول الفصل: 

7 

13 

27 

31 

33 

47 

47 

53 

57 

61 

81 

124 

148 

 

163 

173 

180 

193 
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 .........................................ملزمة

انتخا  

 احلاكم.......................................................

 املالحق:
 2004م رالل عا سةالقضاء على الفىىىرعونية مهمتنا املقد(: 1)

 ..........................إنهاء حكم الطغاة فريضة دينية(: 2)

 ..... فهل من مستجيبو!الطغاةشرطان ضروريان إلسقاط (: 3)

 ..................شرعية اخلروج على احلاكم فى اإلسالم(: 4)
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