
1 

 

 مفاتيح السياسة الشرعية
 إبراىيم بن عمر السكراف

 
 

 :مدخل 
 احلمدهلل كبعد،،

ك ( سيادة الشعب)أثَتت يف األياـ ادلاضية يف الساحة الفكرية احمللية إشكالية العبلقة بُت 
كشارؾ فيها أطياؼ متعددة من خلفيات فكرية متنوعة، تنويرية كقومية  ،(سيادة الشريعة)

أنٍت علمت بالكتابة حوؿ ىذه اإلشكالية كتارؼلها كعبلقتها بقواعد  كاحلقيقة كليربالية،
بدأ يقاطعٍت السؤاؿ ادلتكرر الذم  فعبلن؛ إال أنٍت حُت بدأت بالكتابة، السياسة الشرعية

 : صرت أمسعو من عدد من القراء الكراـ، كىو قوذلم
ما ىو البديل السياسي الذي فإذا كنتم تنتقدوف الديمقراطية وسيادة الشعب والحريات الليبرالية )

 (.ما الذي تريدوف بالضبط؟ سيقدمو اإلسالميوف إذف؟
صرت أتعرض لِلكمات ىذا السؤاؿ يف كل مرةو أستعرض فيها ادلوقف الشرعي النقدم ذباه 

 . ادلفاىيم السياسية الغربية
فيعاكدين ( السياسة الشرعية)كنت سابقان أجيب القارئ الكرمي بكل اختصار أننا نطمح إذل 

 (؟وماذا تقصدوف بالسياسة الشرعية)السؤاؿ مرة أخرل 
كىكذا صرت زلاصران هبذا السؤاؿ يف كل مرةو أحاكؿ فيها ادلشاركة بنقد ادلفاىيم السياسية 

 .الغربية
( السياسة الشرعية)دلفهـو  مكثف لخيصو تتفاجأت بنفسي ىاىنا مضطران لتقدمي  كلذلك
كبعدما أنتهي من عرض ىذه ادلعادل  على شكل مفاتيح، ،اإلسبلميوف تطلع إليوالذم ي

 (وما ىي السياسة الشرعية التي تطالبوف بها؟)من ضغط سؤاؿ  -نسبيان  كلو- العامة، كالتخلص
حوؿ مفهـو سويان  فيها نتناقشبعد عدة أياـ كسأطرح كرقة أخرل  -بإذف اهلل–سأعود 

السياسي العريب ادلعاصر، كلننتقل اآلف إذل كتطوره التارؼلي كصوالن إذل الفكر  (الشعبسيادة )
 :بعض مفاتيح السياسة الشرعية
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 :الدائرة المنصوصة والدائرة المفوضة

السياسة )، كدائرة (السياسة ادلنصوصة)دائرة : تنقسم السياسة الشرعية إذل رلالُت أك دائرتُت
ض السياسة ادلفوضة سنبدأ ىاىنا يف استعراض السياسة ادلنصوصة مث نستعر  ،(ادلفوضة لؤلمة

 .لؤلمة

 :اإلمامة والوالية عقد سياسي شرعي

 ، كىو مدار السياسة الشرعيةاألصل األعظم الذم ترد إليو مسائل السياسة الشرعية كلها
الوالية اإلمامة ك أف كخبلصة ىذا التكييف  ،(التكييف الفقهي للوالية كاإلمامة)ىو  ،حقان 

كقد نص على تكييف تواطأ عليو فقهاء ادلسلمُت، كىذا ال ،(عقد سياسي شرعي)كالبيعة 
 .[ٖٓ،ٕٛ:السلطانيةاألحكاـ (]اإلمامة عقد) حيث قاؿ كتابو  من ادلاكردم يف موضعُتذلك 

شروط البيوع، والهبات، والوقوؼ، والنذور؛ )ربدث اإلماـ ابن تيمية عن أمثلة العقود قاؿ كدلا 

كنقل ىذا التكييف ، "عقدان " رضبو اهلل اإلمامة فاعترب[. ٜٛ/ٖ٘الفتاوى، ](وعقود البيعة لألئمة
 (.0/84)كالقلقشندم يف مآثر اإلنافة ( 01/72)القرايف يف الذخَتة  -أيضان –

، ألهنا (البيع)كما استعَت للعقود التجارية لفظ ( البيعة)كلذلك استعَت للعقد السياسي لفظ 
الفتح، (]ِإفَّ الَِّذيَن يُػَباِيُعوَنكَ )اهلل  كلها عقود ؽلد فيها أحد ادلتعاقدين باعو لآلخر، كما قاؿ

ٔٓ] . 

كضلوىا، ( عقد الوالية)ك ( عقد اإلمامة)كذبد الفقهاء يف كتبهم يسمونو عقد فيقولوف 
تنعقد اإلمامة بكذا، كال تنعقد )مسائلو ألفاظ العقود نفسها فيقولوف  كيستعملوف يف معاجلة

يف ألفاظ  ا يستعملوهنامة ذات ادلصطلحات اليتاؿ عقد اإلماخل، كما يستعملوف يف زك ( بكذ
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كما بّوب ك  ،(أقيلوني، أقيلوني)كضلوىا، كما قاؿ ابوبكر  العقود األخرل كالفسخ كاإلقالة،
، فبلحظ كيف استعمل مصطلح (باب من بايع ثم استقاؿ البيعة)البخارم يف صحيحو قائبلن 

لفقهاء استعملوا دلن يعقد البيعة كػللها بل إف ا ادلستعمل يف بقية العقود الشرعية،( اإلقالة)
أم الذين ػللوف ( أىل الحل والعقد)مصطلحان مسبوكان من لفظ العقود نفسها فسموىم 

 .العقدكيعقدكف 

عظيم لو آثار جوىرية بليغة،  ىو تكييف" عقد"لئلمامة كالوالية كالبيعة بأهنا  تكييفالكىذا 
 العقود الشرعية، من أركاف كالعاقدين كالصيغة، غلرم فيو ما غلرم يف معٌت كونو عقدان أنوف

اليت )كالشركط اجلعلية ( ادلشًتطة من أصل الشرع) لشركط الشرعيةا: كالشركط بقسميها
 (.يضيفها العاقدكف

اليت اشًتطها الشارع ذاتو فمثل اإلسبلـ كالعدالة كالعقل كالرشد ( الشركط الشرعية)فأما 
ي كل ما ػلقق فهيف البيعة اليت ػلق لؤلمة أف تشًتطها ( الشركط اجلعلية)كأما  .كضلوىا

إذا أتينا الستعراض الدائرة  على الشركط اجلعلية يف الوالية متعددة أمثلةمصلحة ذلا، كسنذكر 
 .ادلفوضة لؤلمة

 :اإلمامة والوالية الشورى والرضا األصل في

املة يف القرآف باسم كىذا األصل دلت عليو نصوص شرعية كثَتة منها أف اهلل مسى سورة ك
نَػُهْم َوِممَّا َرَزقْػَناُىْم )الشورل، كجاء فيها  الَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِِّهْم َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ

 . فوضع الشورل بُت الصبلة كالزكاة تنويهان بشرفها [ٖٛالشورى، (]يُػْنِفُقوفَ 

 [.ٜ٘ٔ:آؿ عمراف(]َوَشاِوْرُىْم ِفي اأْلَْمرِ )فقاؿ  -سلمصلى اهلل عليو ك –كأمر اهلل نبيو 

فإذا كاف اهلل أمر النيب أف يشاكر من دكنو، فكيف دبن دكف النيب؟ يقوؿ ابن تيمية عن ىذه 
 [.ٖٚٛ/ٕٛ:الفتاوى(]أولى بالمشورة -صلى اهلل عليو وسلم  -فغيره ) اآلية
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 .حقان ار عن الصحابة سنشَت ذلا الكجاءت يف ذلك أحاديث كآث

 

 :ف تكوف عامًة في المسلمين، ال خاصًة بطائفٍة منهماألصل في الشورى أ

 ذكر بعض أىل العلم ادلعاصرين أف الشورل خاصة بطائفة كتخصيصها بأىل احلل كالعقد
، أك أىل الشوكة، أك أىل االختيار، كضلوىا، كالراجح أف األصل يف (دبعناه التخصيصي)

عمـو قولو : مُت كما دلت عليو العمومات الشرعية كمنهاالشورل أف تكوف عامة يف ادلسل
نَػُهمْ وَ )تعاذل يف آييت الشورل   .، فعم كدل ؼلصص(َوَشاِوْرُىْم ِفي اأْلَْمرِ )، ( َأْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ

أشيروا علي أيها )قاؿ عاـ احلديبية  -صلى اهلل عليو كسلم–كألف النيب 

يف حادثة اإلفك خطيبان يف  -اهلل عليو كسلم صلى–كقاـ النيب  [.ٛٚٔٗ:البخاري(]الناس
-أف رسوؿ اهلل )كعن أنس  [ٚ٘ٚٗ:بخاريال..(]أما بعد، أشيروا علي في أناس)الناس كقاؿ 

فتبلحظ يف ىذه . [ٜٕٖٙٔ :مسند أحمد(]شاور الناس يـو بدر -صلى اهلل عليو وسلم
تعميم "أنو ؽليل إذل  -صلى اهلل عليو كسلم– النيب ادلواقف اليت تركل فيها بعض مشاكرات

العامة، أك ؼلاطب ادلسلمُت خطابان " أيها الناس"يستخدـ صيغة كال ؼلصص، ك " الشورل
 .عامان 

مشورة من المسلمين فال  عن غير من بايع رجالً )كقاـ عمر بن اخلطاب يف ادلدينة خطيبان كقاؿ 

ى أف الشورل يف فنص عمر عل [ٖٓٛٙ:البخاري(]، وال الذي بايعو تغرة أف يقتاليبايع ىو
 .كىو لفظ عاـ غَت خاص" ادلسلمُت"

يطوؼ يف الناس لتنفيذ الشورل كإجراء  لكي عبدالرضبن بن عوؼكدلا فوض الصحابة 
، دل غلعل عبد الرضبن بن عوؼ لتحديد اإلماـ من رلموع ادلرشحُت كفرز األصوات االنتخاب

فجعلوا ذلك إلى ) قصة كفيهاركل البخارم الي الشورل خاصة بطائفة، بل شاكر الناس، كما
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وا عبد الرحمن أمرىم، فماؿ الناس على عبد الرحمن، حتى ما أرى ، فلما ولّ بن عوؼ عبد الرحمن
وال يطأ عقبو، وماؿ الناس على عبد الرحمن يشاورونو تلك  ،من الناس يتبع أولئك الرىط أحداً 
 [.ٕٚٓٚ: البخاري(]الليالي

كليس طائفة " الناس"دالرضبن مكث عدة ليارل، كأف فهذا نص ركاية البخارم كفيها أف عب
وماؿ الناس على عبد  "معينة اجتمعوا على عبدالرضبن لتنفيذ الشورل، كما يف النص السابق 

 ".الرحمن يشاورونو تلك الليالي

يف نفس ىذه الركاية أف عبد الرضبن بن عوؼ بعدما انتهى من فرز  -أيضان –كيف البخارم 
، كليس طائفة خاصة،  بة كقاـ خطيبان بعد الفجر كأعلن أنو شاكر الناساألصوات دعا الصحا

أما بعد، يا علي إني قد نظرت : "فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قاؿ) كما يركم البخارم

فنص عبدالرضبن أنو فحص  .[ٕٚٓٚ: البخاري"(]في أمر الناس، فلم أرىم يعدلوف بعثماف
 .اقتو، كليس إرادة طائفة خاصةإرادة الناس عامة قدر إمكانو كط

قاـ ادلسلموف كبايعوا عثماف، كدل تقتصر بيعتو على  -كما ركاىا البخارم–كيف هناية القصة 
ينزه طائفة خاصة، كلو كاف ليس للمسلمُت عامة مدخل يف الشورل لكانت بيعتهم عبث 

هاجروف واألنصار، فبايعو عبد الرحمن، وبايعو الناس الم): ، كما يركم البخارمالصحابة عنو
 [.ٕٚٓٚ: البخاري( ]والمسلموف ،وأمراء األجناد

كدلا اتفق احلكماف ابو موسى األشعرم كعمرك بن العاص على خلع علي كمعاكية، اتفقوا أف 
علي  أف نخلع ىذين الرجلين)غلعلوا األمر شورل يف ادلسلمُت، كما تركم كتب التاريخ 

تاريخ (]، فيختاروا ألنفسهم من أحبوالمسلمين، ونجعل ىذا األمر شورى بين اويةاومع
 [ٜٗ٘/ٖ:، وتاريخ الذىبيٕٓٓ:الدينوري

شورل يف "فتبلحظ يف صيغتهم ىذه اليت ترددت يف كتب التاريخ النص على جعل الوالية 
 .فعموا كدل ؼلصوا طائفة بعينها" ادلسلمُت

ي يجمع عليو المسلموف،  تدري ما اإلماـ؟ اإلماـ الذأ)كقاؿ إماـ أىل السنة أضبد بن حنبل 
 [.ٜٕ٘/ٔ:منهاج السنة(]فهذا معناه "ىذا إماـ" كلهم يقوؿ
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يف  فلو دل يكن لعمـو ادلسلمُت مدخل يف الشورل دل يعترب اإلماـ أضبد رضاىم كاختيارىم
 .معيار اإلمامة الكاملة ىاىنا، كىي إمامة االستحقاؽ ال إمامة االنعقاد

مامة أيب بكر كعمر، كبلعلا، تعليقان كضح فيو أف إمامتهما كقد عّلق اإلماـ ابن تيمية على إ
دل تنعقد كتستقر باختيار طائفة معينة كال بعقد، بل انعقدت كاستقرت باختيار كرضا صبهور 

 :ادلسلمُت، يقوؿ ابن تيمية عن خبلفة أيب بكر
يصر إماما بذلك،  ، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة، لما أبابكرولو قدر أف عمر وطائفة معو بايعو )

منهاج ](وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة، الذين ىم أىل القدرة والشوكة
 [.ٖٓ٘/ٔ:السنة

، بل دببايعة بيعة خاصة الصحابةدل ػلصل دبجرد  اد البيعة أليب بكرفاعترب ابن تيمية أف انعق
 .صبهور الصحابة

لما بايعوه  ليو أبو بكر، إنما صار إماماً وكذلك عمر لما عهد إ)كقاؿ اإلماـ ابن تيمية أيضان 
، سواء كاف ذلك جائزا وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماً 

 [.ٖٓ٘/ٔ:منهاج السنة(]أو غير جائز
أف انعقاد البيعة لعمر دل ػلصل دبجرد عهد أيب بكر لو، بل  -أيضان -فاعترب ابن تيمية ىاىنا 

 .صبهور الصحابة لو دببايعة
فابن تيمية يف احلادثتُت دل يعترب يف االنعقاد إال مبايعة صبهور الصحابة، ال بيعة اخلاصة، كال 

 .العهد من اإلماـ السابق
كىي آيات الشورل، كأحاديث  ىذه صبلة من نصوص الشورل اليت تأملتها كسبعنت فيها،

بة عمر يف الشورل، كتصرؼ عبدالرضبن أصحابو، كخط -صلى اهلل عليو كسلم–مشاكرة النيب 
بن عوؼ يف إجراء الشورل كاالنتخاب، كاتفاؽ احلكمُت أيب موسى كعمرك بن العاص، 

اتفاقها  كظهر رل كعبارات أئمة أىل السنة كأضبد بن حنبل كابن تيمية، كغَتىا من الشواىد،
كليست خاصة  أف تكوف عامة يف ادلسلمُت، صبيعان على أف األصل كاألكمل يف الشورل

كابن تيمية فرؽ يف نص شبُت بُت االنعقاد   كقد رأيت بعض احملققُت بطائفة معينة،
كاالستحقاؽ، كجعل االستحقاؽ مصدره الرضا كاالختيار العاـ من ادلسلمُت، كسيأيت كبلمو 

أك سنة  كطواؿ حبثي يف مسائل السياسة الشرعية دل أجد نصان كاحدان من كتاب اهلل الحقان،
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من أىل العلم  كمن ادعى أك آثار الصحابة ؼلص شورل التولية بطائفة معينة،رسولو 
مع إقرارنا أنو  زبصيص شورل التولية بطائفة معينة من حيث األصل فعليو الدليل، ادلعاصرين

 .كاهلل أعلم اجتهاد زلًـت لو كزنو، كقاؿ بو علماء كبار يف فقو السياسة الشرعية،

 :اب ىو األغلبيةالمعتبر في الشورى واالنتخ

كىذا غَت دقيق، بل ادلعترب يف السياسة الشرعية يف " األغلبية"بعض الناس يتحسس من لفظ 
اإلجماع ليس شرطا في عقد اإلمامة )كما قاؿ اجلويٍت ( األغلبية)انتخاب اإلماـ ىو 

 [.ٚٙ:الغياثي(]باإلجماع

مامة ال يضر فيو تخل  الواحد وال ريب أف اإلجماع المعتبر في اإل)ابن تيمية رضبو اهلل  كقاؿ
منهاج (]فإنو لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة ،واالثنين والطائفة القليلة

 [.ٖٖ٘/ٛ:السنة

 :متغيرات االتصاالت وأثرىا في تعميم الشورى

يتساءؿ كثَت من قراء السياسة الشرعية دلاذا دل يطبق الصحابة فكرة صناديق االقًتاع أك 
لشورل فردان فردان يف شللكتهم اإلسبلمية؟ كاحلقيقة أف ىذا التساؤؿ ينطوم على إىدار تعميم ا

مضامُت تارؼلية جوىرية، فمن االعتبارات اذلامة اليت غلب مراعاهتا يف البحث يف مسائل 
، فهذا معطى جوىرم لو دكر بالغ يف (تطور كسائل االتصاؿ ادلعاصرة)السياسة الشرعية ىو 

قراطية ذاهتا، كبالتارل فقياس فًتات تارؼلية تتفاكت يف ىذا ادلعطى ىو بكل فهم تطور الدؽل
 .كما يقوؿ األصوليوف( قياس مع الفارؽ)اختصار 

فقبل تطور كسائل االتصاؿ ادلعاصرة دل يكن باإلمكاف أصبلن تطبيق االختيار العاـ، أك 
، كسأنقل شاىدان مه ما البن حـز يشرح فيو ىذا االقًتاع العاـ، هبذا الشكل الذم نراه اليـو

 :االمتناع التارؼلي، يقوؿ ابن حـز
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ألنو تكلي   ،فباطل "اإلمامة ال تصح إال بعقد فضالء األمة في أقطار البالد"أما من قاؿ أف )
إال وسعها،  واهلل تعالى ال يكل  نفساً  ،وما ىو أعظم الحرج ،وما ليس في الوسع ،ما ال يطاؽ
ؼ وال حرج وال تعجيز أكثر من تعر  ، "في الدين من حرج وما جعل عليكم"وقاؿ تعالى 

 ،إلى أقاصي المصامدة ،إلى عدف ،إلى بالد مهرة ،إجماع فضالء من في المولتاف والمنصورة
إلى  ،إلى أرمينية وجبل القبج ،إلى سواحل الشاـ ،إلى جزائر البحر ،إلى األشبونة ،بل طنجة

فما  ،إلى كابل المولتاف ،إلى الجوزجاف ،راسافإلى أقاصي خ ،اسينجاب وفرغانة واسروسنو
وال بد من ضياع أمور المسلمين قبل أف يجمع جزء من مائة ، بين ذلك من المدف والقرى

 [.ٖٔ/٘:الفصل(]جزء من فضالء أىل ىذه البالد

، (عائق االتصاالت)فتبلحظ يف ىذه ادلناقشة اليت يستعرضها ابن حـز أنو يستند أصالةن إذل 
ؽلكن معرفة أصوات الناخبُت بُت ىذه األقطار ادلتباعدة إال بوقت طويل تتعطل بو كأنو ال 

 .مصاحل الناس، كيفوت بو غرض اإلمامة

إذل عقبة االتصاالت بصورة متخيلة طريفة، نقلها عن من يناقشهم  -أيضان –كيشَت الغزارل 
 :كأقرىا، يقوؿ فيها

ف ذلك مما أل ،طار االرضأقي جميع ىل الحل والعقد فأجماع جميع إعتبر يُ ف أوباطل )
في  مورألماـ فتبقى اإللى انتظار مدة عساىا تزيد على عمر اإر فيو فتقَ يُ  تعذراً  رو يتعذأ ،يمتنع

 [.٘ٚٔ:فضائح الباطنية(]مدة االنتظار مهملة

إذا كاف ذلك كذلك فما الذم كاف غلرم يف عصر اخللفاء الراشدين؟ الذم كاف غلرم ىو 
فبلداف ادلسلمُت ادلتباعدة كانوا يسلموف األمر للمدينة النبوية ( التمثيل)ـو التوسع يف مفه

كمن فيها من الصحابة، فمن اختاركه رضيت بو بقية البلداف، كلذلك دل يظهر معارضة منهم 
 .يف خبلفة الثبلثة
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 :أىل الحل والعقد مفهـو تخصيصي أـ تمثيلي؟

( أىل احلل كالعقد)علم يستعملوف مصطلح يف الًتاث السياسي اإلسبلمي صلد بعض أىل ال
( علماء الشريعة)مستول ػلصر أىل احلل كالعقد يف : كصلدىم يستعملونو على مستويُت

كبالتارل تكوف شورل التولية خاصة بعلماء الشريعة، فهذا طرح زبصيصي دلفهـو أىل احلل 
 .كالعقد

تمع، أم رموز القول اجملتمعية، كمستول يعمم أىل احلل كالعقد على الرموز ادلتبوعُت يف اجمل
تنوب عن اجملتمع كتعرب عن ( ىيئة سبثيلية)كبالتارل غلعل أىل احلل كالعقد أقرب إذل كوهنم 

 .إرادتو، فاستعماؿ مصطلح أىل احلل كالعقد هبذا االعتبار ال يعارض تعميم شورل التولية

عماؿ مفهـو أىل احلل كالعقد كالذم رأيتو يف كبلـ كثَت من احملققُت من أىل العلم ىو است
بادلعٌت التمثيلي ال بادلعٌت التخصيصي، كيصبح معٌت أىل احلل كالعقد هبذا االعتبار ال 

 . يعارض تعميم الشورل، كسنحاكؿ استعراض شئ من ادلعطيات اليت تقود ذلذا الًتجيح

دل تكن تشابو بنية  كشلا ينبغي كضعو يف االعتبار أف الًتكيبة االجتماعية يف تارؼلنا اإلسبلمي
، فقد كاف الناس يف التاريخ اإلسبلمي يتوزعوف داخل دكائر رلتمعية أصغر ذلا من  اجملتمع اليـو
ؽلثلها، كرؤساء القبائل، ككجهاء البلداف، كالعلماء، كضلوىم، كىذه الصيغة يف تكوين اجملتمع  

ياة ادلعاصرة كتتفكك الصيغ كاف أىل اجلزيرة العربية يعرفوهنا إذل كقت قريب قبل أف تتعقد احل
القدؽلة لصاحل صيغ جديدة تدفعها متطلبات السلطة يف الدكلة احلديثة، كيساعدىا على 
ذلك ثورة نظم االتصاالت احلديثة، كبالتارل فقد فكانت إرادة اجملتمع ادلسلم يف ذاؾ الوقت 

 .مكثفة يف شلثليهم، فاختيار ادلمثلُت يعرب عن رضا أكثرية األمة

كافتئاتان على حق  ليس زبصيصان للشورل" أىل احلل كالعقد"فإف الذم يظهر ىو أف  كلذلك
يف ظل ظركؼ يستحيل فيها إجراء االتصاؿ  مفهـو سبثيلي أقرب لكونو ، بل ىوبقية األمة
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إمكانية معرفة ما  ظلوذج سياسي يتيح كاف ىو أقرب  (الدقيق باألفراد، فأىل احلل كالعقد
 .ترضاه األغلبية

 يرد يف كالعقد كونو مفهـو حادث، كدلاحلل اإلشكاليات اليت تعًتض مفهـو أىل كمن 
كقد فتشت مدةن طويلة يف كتب  نصوص القرآف كالسنة، كال يف آثار الصحابة كالتابعُت،

كأكؿ استعماؿ كجدتو ذلذا  السنن كاآلثار كالتفاسَت ادلسندة عن كجود ىذا ادلفهـو فلم أجده،
الث مث شاع بسرعة عجيبة، فليت من غلد استعماالن ذلذا ادلصطلح يف ادلفهـو يف القرف الث

يفيدين، كعدـ كجود ىذا ادلفهـو يف القرآف كالسنة كآثار الصحابة  النصوص أك آثار الصحابة
، فقد (يستدؿ بو)أنو ال  (يستدؿ لو)، كإظلا عدـ كجوده يعٍت أنو طبعان  ال يدؿ على بطبلنو

العلم الستخبلص معاين نصوص معينة، لكٍت دل أجد ىذا يكوف مفهومان سبكو بعض أىل 
، كإظلا كجدت يف النصوص نقيض ىذا (دبعناه التخصيصي)ادلفهـو بنصو، كدل أجد أدلةن عليو 

حيث كجدت نصوص كآثار الشورل تدؿ على تعميم الشورل ( دبعناه التخصيصي)ادلفهـو 
 .يف ادلسلمُت

، إشكالية تفسَت  رأيت عددان من أىل العلم ال  -كما سبق–ه، فإنٍت كشلا يتعلق هبذا ادلفهـو
رموز )ػلصر معٌت أىل احلل كالعقد يف العلماء، بل يفسر أىل احلل كالعقد دبعٌت أقرب إذل 

 :أم من يعربكف عن إرادة األغلبية، كمن ذلك يقوؿ النوكم (القوى المجتمعية

الذين  ،وسائر وجوه الناس ،رؤساءوال ،من العلماء "أىل الحل والعقد"األصح أف المعتبر بيعة )
 ،من العلماء :أىل الحل والعقد): كقاؿ النوكم أيضان  [ٖٗ/ٓٔ:روضة الطالبين(]يتيسر حضورىم

 [ٕٜٕ:المنهاج(]الذين يتيسر اجتماعهم ،ووجوه الناس ،والرؤساء

كيف جعل : كالحظ ثانيان . كيف دل غلعل أىل احلل كالعقد خاصان بالعلماء: فبلحظ أكالن 
: كالحظ ثالثان . احلل كالعقد ىم الناس الذين تدكر عليهم القول السياسية يف اجملتمع أىل
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شلا يشَت رلددان إذل تأثَت معطى االتصاالت يف " تيسر احلضور كاالجتماع"كيف ربط األمر بػ
 .صيغة تنفيذ الشورل تارؼليان 

بأف لم يكن فيو   ،البيعةحالة : الذين يتيسر اجتماعهم)كقاؿ اذليتمي يف توضيح عبارة النوكم 
 [.ٙٚ/ٜ:تحفة المحتاج(]ويتبعهم سائر الناس ،ألف األمر ينتظم بهم ،فيما يظهر كلفة عرفاً 

تزيد من داللة تأثَت عقبة االتصاالت يف إجراء " الكلفة يف االجتماع"فإشارة اذليتمي إذل 
 .الشورل تارؼليان 

أىل )ىم ( أىل احلل كالعقد)ف كيف تفسَت مقارب دلا سبق يؤكد بعض أىل العلم على أ
، كىذا تفسَت حاسم، ألنو يؤكد أف أىل احلل كالعقد ىم الذين تدكر عليهم القوة (الشوكة

 :السياسية يف اجملتمع، كليس خاصان بالعلماء، كما يقوؿ اذليتمي

 [ٕٔٙ/ٚ:تحفة المحتاج(]ىل الشوكة الذين ىم أىل الحل والعقدأ)

ىو مفهـو سبثيلي ال زبصيصي ( أىل احلل كالعقد)أف مفهـو  كمن ادلعاجلات اليت أشارت إذل
اإلمامة ملك وسلطاف، والملك ال يصير ملكا بموافقة واحد وال اثنين وال أربعة، )قوؿ ابن تيمية 

 [.ٕٚ٘/ٔ:منهاج السنة(]إال أف تكوف موافقة ىؤالء تقتضي موافقة غيرىم

ىي النقطة الرئيسية اليت " وافقة غَتىمإال اف تكوف موافقة ىؤالء تقتضي م"فقوؿ ابن تيمية 
فكرة أف أىل احلل كالعقد مفهـو سبثيلي، فابن تيمية ينص صراحةن  تقدح يف ذىن الباحث

ىاىنا أف إرادة اخلاصة ال تصح إال إذا كانت تقتضي موافقة غَتىم من األمة، كىذا عُت 
 .ادلفهـو التمثيلي النيايب

، بل كاف يركز يف (أىل احلل كالعقد)يركز على مصطلح كقد الحظت أف اإلماـ ابن تيمية دل 
، كلذلك دلا (األكثرية)كيف االستحقاؽ على مفهـو ( أىل الشوكة)االنعقاد على مفهـو 
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استعرض أقواؿ أىل الكبلـ يف انعقاد اإلمامة، كأهنا تنعقد بعدد يسَت من أىل احلل كالعقد، 
 :سنة، كقاؿنقضها صبيعان، كقاؿ أهنا ليست من أقواؿ أىل ال

 تنعقد ببيعة: إف اإلمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قاؿ بعضهم: وإف كاف بعض أىل الكالـ يقولوف)
بل اإلمامة عندىم تثبت ة، تنعقد ببيعة واحد، فليست ىذه أقواؿ أئمة السن: ثنين، وقاؿ بعضهما

عليها الذين يحصل  حتى يوافقو أىل الشوكة بموافقة أىل الشوكة عليها، وال يصير الرجل إماماً 
السلطاف، فإذا بويع  بطاعتهم لو مقصود اإلمامة، فإف المقصود من اإلمامة إنما يحصل بالقدرة

 [ٕٙ٘/ٔ:منهاج السنة(]بيعة حصلت بها القدرة والسلطاف صار إماما

وصار معو  -ورضي اهلل عن -ولهذا لما بويع علي )كعندما استعرض بيعة علي قاؿ ابن تيمية 
 [.ٕٚ٘/ٔ:منهاج السنة(]إماماً شوكة صار 

أهنا انعقدت دببايعة صبهور  -كما تقدـ-لبيعة أيب بكر كعمر  ابن تيمية كىكذا أشار
 .الصحابة، كأشار يف بيعة عثماف إذل شورل العذارل يف خدكرىن، كما سبق نقلو

م كل حىت جعله( أكرل األمر)كشلا يؤيد أف ابن تيمية ينحو ىذا ادلعٌت ىو توسعو يف مفهـو 
 :رمز متبوع يف اجملتمع، يقوؿ ابن تيمية

وكل من كاف  .وأىل الديواف ،والمشايخ ،الملوؾ ،ويدخل فيهم" ما استقامت لكم أئمتكم"ولو ق)
 [.ٓٚٔ/ٕٛ:الفتاوى(]فإنو من أولي األمر متبوعاً 

 :أيضان  ابن تيمية كيقوؿ
فيما أمر اهلل بو  وكل بحسبلملوؾ واألمراء لهم حقوؽ  ووالة األمور من العلماء والمشايخ وا)

 [.ٜٙ٘:مختصر المصرية(]ورسولو

 :كيقوؿ ابن تيمية أيضان 
ومن سوى الرسوؿ من العلماء والمشايخ واألمراء والملوؾ إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم )

 [.ٕٙٙ/ٓٔ:الفتاوى(]طاعة هلل

 :كيقوؿ ابن تيمية أيضان 
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أمر بما أمروا  ،للرسل متبعاً  ،والملوؾ ،واألمراء ،والمشايخ ،من العلماء :فمن كاف من المطاعين)
 [.ٕٖٛ/ٗٔ:الفتاوى(]فإف اهلل يحب ذلك؛ ودعا إلى ما دعوا إليو ،بو

كال أعرؼ موضعان كاحدان قاؿ فيو ابن تيمية أف شورل التولية خاصة بأىل احلل كالعقد، دبعناه 
ئان من ذلك فسأشكر التخصيصي ال التمثيلي، الذين ىم العلماء فقط، كمن كاف يعرؼ شي

لو إفادتو، كإظلا الذم كجدتو عند ابن تيمية أنو إذا تكلم عن االنعقاد ربطها بالشوكة، كإذا 
 .ىذا الذم أعلمو عنو رضبو اهلل، كاهلل أعلم. تكلم عن االستحقاؽ كاألكلوية ربطها باجلمهور

د غلعلهم كل كىناؾ من أىل العلم من يوسِّع مفهـو أىل احلل كالعقد جدان، حىت يكا
ادلسلمُت ادلؤىلُت للمشاركة يف االنتخاب، كمن ىؤالء الدسوقي ادلالكي يف حاشيتو حيث 

 :يقوؿ

العلم بشروط اإلماـ، والعدالة،  :من اجتمع فيهم ثالثة أمور :وىم "أىل الحل والعقد"وأما بيعة )
 [.ٜٕٛ/ٗ:حاشية الدسوقي(]والرأي

سعوا أىل احلل كالعقد خارج العلماء لكنهم كقريب من ىذا قوؿ بعض احلنابلة الذين ك 
 :كالعدالة كضلوىا، كما يقوؿ البهويت" الشهود:اشًتطوا يف من لو حق التصويت شركط 

من العدالة وغيرىا، وال  ،الذين بصفة الشهود ،من العلماء ووجوه الناس ،بيعة أىل الحل والعقد)
 [.ٜ٘ٔ/ٙ:كشاؼ القناع(]ألنهم كالهواـ ء،نظر لمن عدا ىؤال

كمن ادلعاصرين من أكد على كوف أىل احلل كالعقد مفهـو سبثيلي، كليس زبصيصان للعلماء،  
يعني وجهاء البالد، وشرفاء البالد، وأعياف : أىل الحل والعقد)كما يقوؿ ابن عثيمُت 

 [.ٜٖٙ/ٗٔ(]البالد

و قلنا أف أىل مفهـو سبثيلي ال زبصيصي، أننا ل( أىل احلل كالعقد)كشلا يؤكد أف ىذا ادلفهـو 
احلل كالعقد ىم العلماء كالوجهاء كرموز القول اجملتمعية، فالسؤاؿ الذم سيلي ىذا التقرير 

 أىل احلل: كاجلواب ادلعقوؿ ىاىنا أف يقاؿ ومن الذي سيحدد أىل الحل والعقد؟: ىو
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كإذا  فهم أشبو بنواب،( ىيئة سبثيلية)دبا يعٍت أهنم صاركا . كالعقد ؼلتارىم اجملتمع ادلسلم
كصلنا إذل ىذه النقطة فهذا يعٍت أف الشورل عامة، سواءن كانت مباشرة ألفراد األمة، أـ عرب 

 .شلثلي األمة

 االنتخاب حق أـ واجب؟

 "حق"فبعض النظم تعترب االنتخاب رلرد  ىذه ادلسألة، يف سياسية ادلعاصرةزبتلف النظم ال
ترب ، كبعض النظم تع(ادلعاصرة أغلب الدكؿ) للمواطن إف شاء استعملو كإف شاء تركو

، فإذا دل ػلضر ادلؤىل لبلنتخاب يف مراكز االقًتاع فإنو يصبح معرضان "كاجب" االنتخاب
إما غرامة مالية أك ادلطالبة بأداء خدمة : للمساءلة القانونية اليت يًتتب عليها إجراء تأدييب

كشلن يأخذ . صل العقوبة للسجناجتماعية معينة، كإذا دل تدفع الغرامة أك تنفذ اخلدمة فقد ت
اسًتاليا كسنغافورة كالربازيل كاألرجنتُت : دكلة معاصرة منها( 72)بنظاـ التصويت اإلجبارم 

كشبة جدؿ كاسع بُت مؤيدم االقًتاع االجبارم كمؤيدم االقًتاع االختيارم، ككل  .كغَتىا
 .يدرل حبجج كمربرات

لذم يظهر رل راجحان أف الشورل يف ما موقف السياسة الشرعية من ذلك؟ ا.. حسنان 
إما باإلدالء باالختيار، أك بإقرار : كاستعماؿ ىذا احلق بأحد طريقُت الشريعة حق ال كاجب،

فبل غلوز إلزاـ الناس على ادلشاركة بالتعزيرات، كمن  النتائج، أما أف يكوف كاجبان فهذا بعيد،
 .كاهلل أعلم .رأل جواز اإللزاـ باعتبار ادلصلحة ادلرسلة ففيو نظر

 :التمييز بين والية المرأة، ومشاركة المرأة في الشورى واالختيار

القوؿ الراجح ىو مشركعية مشاركة ادلرأة يف الشورل كاالختيار كالبيعة، كعدـ مشركعية أف 
 :تلي ادلرأة كالية عامة على الرجاؿ، كيدؿ على ذلك عدة شواىد، منها
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ن ل)أف الشارع قيده بالذكورة كما يف حديث ( اإلمامةالوالية ك )أف الذم كجدناه يف مقاـ 

ككقع إصباع ادلسلمُت على ىذا ادلعٌت حىت قاؿ  .[ٕ٘ٗٗ:البخاري](يفلح قـو ولوا أمرىم امرأة
 [.ٜٚٔ/ٗ:الفصل(]وجميع فرؽ أىل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة)ابن حـز 

و زلفوظة، فكلها جاءت النصوص فيها فإف عمومات( الشورل كاالختيار كالبيعة)لكن مقاـ 
، كدل صلد الشارع خصص الشورل كاالختيار كالبيعة بالذكورة، "ادلسلمُت كالناس"عامة بلفظ 

فلذلك فإننا ال نقول على القوؿ بالتخصيص، كمن ادعى من أىل العلم أف ادلرأة ليس ذلا 
توقَتنا الجتهاده، كأنو قوؿ ل، مع احًتامنا ك مدخل يف الشورل كاالختيار كالبيعة فعليو الدلي

 .معترب، كاخلبلؼ فيها اجتهادم

أف اهلل تعاذل أدخل ( الشورل كاالنتخاب كالبيعة)كما يؤيد القوؿ دبشركعية مشاركة ادلرأة يف 
ما ك  [ٕٔ:الممتحنة(]يَا َأيػ َها النَِّبي  ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمْؤِمَناُت يُػَبايِْعَنكَ )النساء يف البيعة فقاؿ سبحانو 

إظلا ىي بيعة شاملة، فيدخل فيها مبايعة النيب على اإلؽلاف ( بيعة النساء)يسميو أىل السَت 
كالطاعة يف التشريع كالسياسة كغَتىا، كليست بيعة خاصة ببعض أركاف الدين، كمن ادعى 
أهنا بيعة خاصة بالطاعة التشريعية، كال تدخل الطاعة السياسية فيها فعليو الدليل، ألف 

 .ة من الدين، كالدين كله ال يتجزأالسياس

باب كي  يبايع )كلذلك فقد عقد اإلماـ البخارم عدة أبواب للبيعة السياسية، ساقها كالتارل 
اإلماـ الناس، باب من بايع مرتين، باب بيعة األعراب، باب بيعة الصغير، باب من بايع ثم استقاؿ 

ثة أحاديث، فلو دل يكن البخارم يرل أف كساؽ يف بيعة النساء ثبل (البيعة، باب بيعة النساء
 .للنساء مدخل يف البيعة دلا عقد ىذا الباب، كجعلو مع أبواب البيعة السياسية
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فإنو لم )كشلا يستأنس بو يف تأييد ذلك ما جاء يف بعض اآلثار، حيث يقوؿ ابن تيمية 
اـ، وأخبر أف الناس يختل  أحد في خالفة عثماف، ولكن بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثالثة أي

 .[ٖٓ٘/ٙ:منهاج السنة(]ال يعدلوف بعثماف، وأنو شاور حتى العذارى في خدورىن

يستشير الناس فيهما ويجمع رأي  ثم نهض عبد الرحمن بن عوؼ)كيقوؿ ابن كثَت يف تارؼلو 
س الناس وأقيادىم جميعا وأشتاتا، مثنى وفرادى، ومجتمعين، سرا وجهرا، و المسلمين برأي رؤ 

ى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأؿ الولداف في المكاتب، وحتى سأؿ حت
 [.ٗٙٔ/ٚ:البداية والنهاية(]من يرد من الركباف واألعراب إلى المدينة، في مدة ثالثة أياـ بلياليها،

فأىل العلم ينقلوف خرب إدخاؿ عبدالرضبن بن عوؼ للنساء يف الشورل، كدل ينكركا ادلنت، شلا 
ستنكركا النساء يف الشورل شلنوع شرعان الؿ على استقامة معناه عندىم، كلو كاف إدخاؿ د

ىذا األثر من أصلو، كدل يوردكه يف بياف شدة تعميم عبدالرضبن بن عوؼ للشورل، فبغض 
 .النظر عن سند األثر فإف إقرار أىل العلم دلعناه قرينة ال ؽلكن ذباىلها

قبوؿ النيب دلشورة أـ سلمة يف شأف ( لشورل كاالختيار كالبيعةا)كشلا يؤيد إدخاؿ ادلرأة يف 
 :عاـ، ال رلرد شأف خاص يف بيتو، كذلك يف صلح احلديبية، حيث جاء البخارم

فواهلل ما : ، قاؿ "قوموا فانحروا ثم احلقوا" ألصحابو -صلى اهلل عليو وسلم-قاؿ رسوؿ اهلل ف)
لم يقم منهم أحد دخل على أـ سلمة، فذكر لها قاـ منهم رجل حتى قاؿ ذلك ثالث مرات، فلما 

يا نبي اهلل، أتحب ذلك، اخرج ثم ال تكلم أحدا منهم كلمة، : ما لقي من الناس، فقالت أـ سلمة
حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر 

وجعل بعضهم يحلق بدنو، ودعا حالقو فحلقو، فلما رأوا ذلك قاموا، فنحروا 
 [.ٖٕٔٚ:البخاري(]بعضا
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ف تصرفات الشارع دّلت على أف النساء ال مدخل ذلن يف الشؤكف كقد يقوؿ بعضهم إ
أف ىذا غَت دقيق، فقد أدخل : العامة، فهذا ىو الذم ؼلصص عمومات الشورل، كاجلواب

فأراد علي بن أيب النيب ادلرأة يف شؤكف عامة، كمنها أف أـ ىانئ أجارت رجبلن من ادلشركُت، 
أـ أف يقتلو، فدخلت أـ ىانئ على رسوؿ اهلل، كما يف البخارم عن ( شقيق أـ ىانئ)طالب 

 : قالت ىانئ بنت أيب طالب

أنا أـ ىانئ : فقلت ،"؟من ىذه" فقاؿ عاـ الفتح، -صلى اهلل عليو وسلم-ذىبت إلى رسوؿ اهلل )
قد  ؿ اهلل زعم ابن أمي علي أنو قاتل رجالً يا رسو : فقلت "مرحبا بأـ ىانئ" بنت أبي طالب، فقاؿ

 [.ٖٔٚٔ:البخاري"(]قد أجرنا من أجرت يا أـ ىانئ" فالف بن ىبيرة، فقاؿ رسوؿ اهلل ،أجرتو

 (باب أماف النساء وجوارىن)كقد بوب البخارم على ىذا احلديث بقولو 

رجبلن من فهذا شأف عسكرم عاـ، كمع ذلك قبل رسوؿ اهلل تدخل أـ ىانئ فيو، كإجارهتا 
 .األعداء

كلكن يبقى مناط ىاـ يف ادلسألة، كىو أف التغريبيُت يستغلوف مثل ىذه األحكاـ الشرعية ال 
لتحقيق مصاحل اجملتمع ادلسلم، كإظلا لتغريب ادلرأة ادلسلمة، كتطبيع اختبلطها بالرجاؿ، 

تقرير ىذه كتصدير النساء يف رلامع الرجاؿ، ككسر حجاب احلشمة كحاجز الفضيلة، فينبغي 
ادلسائل حبنكة الفقيو الذم يراعي الواقع، كيراعي تنزيل النصوص على الصورة الصحيحة، كال 

 .يو مغفبلن كأداةن بيد التغريبيُتيكوف الفق

كما يبلحظ القارئ كيف أف استغفاؿ التغريبيُت لبعض ادلتفقهة، كاستدراجهم لبعض الفتاكل 
الذم تسبب يف ربسس الناس، كارتياهبم يف كثَتو من  الستغبلذلا يف تغريب الفتاة ادلسلمة؛ ىو

القرارات اليت تقف خلفها جهات معينة عرفت بذلك، فانظر كيف أف ادلكر التغرييب ىو 
 .الذم أضاع على ادلسلمُت مصاحلهم ككتّر األجواء
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 (:االستحقاؽ)و ( االنعقاد)التمييز بين 

أىل أف كنو يف موضوع التغلب، فيظن ؼللط كثَت من الناس يف كبلـ أىل العلم الذم يذكر 
 .العلم يشرعوف التغلب ابتداءن، كأنو ىو الصورة ادلشركعة

أىل أف فيظن ( أىل الشوكة)أك ( شورل أىل احلل كالعقد)كما ؼللط آخركف يف موضوع 
 .العلم ػلصركف الشورل يف طائفة معينة من األمة

التمييز بُت االنعقاد )دة كىذاف التصوراف اخلاطئاف من أحسن ما يوضحهما ىو قاع
 .، أم انعقاد الوالية، كاستحقاؽ الوالية(كاالستحقاؽ

الصورة فاالنعقاد أقل من االستحقاؽ، كاالستحقاؽ يشمل االنعقاد كزيادة، كاالستحقاؽ ىو 
 .، كىو الصورة الشرعية للواليةيف السياسة الشرعية األكمل

كدل غلعلوا الشورل فيو خاصة دلسلمُت، ا( أك أغلب صبيع)كاالستحقاؽ اعتربكا فيو شورل 
 .بطائفة معينة من األمة، كما دل غلعلوا التغلب من مصادر االستحقاؽ

 :كسأنقل نصان شبينان البن تيمية يوضح ىذه ادلسألة، يقوؿ ابن تيمية

بو اإلمامة، فهذا يعتبر فيو موافقة أىل  "ينعقد"إف أريد بو اإلجماع الذي : اإلجماع على اإلمامة)
 حتى إذا كاف رءوس الشوكة عدداً  ،الشوكة بحيث يكوف متمكنا بهم من تنفيذ مقاصد اإلمامة

ىذا ىو الصواب الذي عليو أىل  ،حصلت اإلمامة بمبايعتهم لو ؛، ومن سواىم موافق لهمقليالً 
فهذا  "االستحقاؽ واألولوية"وإف أريد بو اإلجماع على ، ..السنة وىو مذىب األئمة كأحمد وغيره

 [ٖٙ٘/ٛ:منهاج السنة(]تبر فيو إما الجميع وإما الجمهوريع
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يا هلل العجب، ما أبدع ىذا التحليل الفقهي، ككم تثَتين إمكانيات ابن تيمية يف فرز الصور 
ىذا الحظ يف كضلت ادلفاىيم اليت تستوعب خبلصة توازنات النصوص الشرعية، فباهلل عليك 

 االستحقاؽ، كجعل (االستحقاؽ كاألكلوية) كبُت( االنعقاد)كيف فرؽ بُت   الذىيب النص
 .، كدل غلعل الشوكة استحقاقان يعترب فيو شورل اجلميع أك األغلبية

كانعقدت لو  ،صار ىو ادلستحق (مرشحان )فإذا حصل أف اختار صبيع ادلسلمُت أك أكثريتهم 
كلكن ( بان متغل)أما إذا اختار أىل الشوكة ، سويان ( االنعقاد كاالستحقاؽ)الوالية، فجمع 

كن ال شوكة ذلم، انعقدت الوالية للمتغلب، ككجب لو الطاعة ل ،صبهور ادلسلمُت ال يرضونو
 .كىي زلرمة عليو، كاإلمث فيها عليو لكنو غَت مستحق ذلا، بادلعركؼ، كحـر اخلركج عليو،

ك ( كالية االضطرار)ىو عينو تفريق أىل العلم بُت ( االستحقاؽ)ك ( االنعقاد)كالتفريق بُت 
 .، كلكنو أضاؼ لو عناصر أخرل، كىي ربطو بُت االستحقاؽ كاألغلبية(كالية االختيار)

األكؿ ىو أف األصل يف الشورل أف تكوف عامة : كىذه القاعدة العظيمة تثمر للباحث أمرين
 "االستحقاؽ واألولوية"وإف أريد بو اإلجماع على )يف ادلسلمُت أك صبهورىم، كما قاؿ ابن تيمية 

 [.ٖٙ٘/ٛ:منهاج السنة(]ا يعتبر فيو إما الجميع وإما الجمهورفهذ

كاألمر الثاين التمييز يف األنظمة غَت ادلشركعة بُت اإلنشاء كادلشاركة، كسنوضح ىذا يف فقرة 
 .قادمة

 :التمييز بين شورى التولية وشورى التدبير

لشريعة قررت الشورى في ا): مإذا قلت ذل، ككنت قابلت كثَتان من ادلعنيُت بالتغيَت السياسي

ولكن الشورى عند الفقهاء فيها خالؼ ىل ىي معلمة أـ ): رل فوران  واقال (اختيار ولي األمر
 (.ملزمة؟ فما فائدة الشورى إذف؟
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مث رأيت عددان من الفضبلء ػلاكؿ إقناع ادلتطلعُت السياسيُت باحلماس كادلبالغة يف إثبات أف 
ن قوؿ الفقهاء الذين تبنوا أف الشورل معلمة ال ملزمة، الشورل ملزمة، كػلاكؿ أف ينتقص م

 .إمعانان يف إثبات لزكمية الشورل، كرغبة يف استمالة الدؽلقراطيُت

كاحلقيقة ادلؤدلة أف كبل الفريقُت دل يفهم موضع خبلؼ الفقهاء، كال يف أم دائرة يتحرؾ 
ان حُت أرل االنفعاؿ يف ىؤالء الفقهاء، كال أخفي القارئ أنٍت أشعر بطرافة ادلوقف دكم

برغم أف ىذه ادلسألة ال صلة ذلا أصبلن بادلسألة اليت ( الشورل معلمة أـ ملزمة)مناقشة مسألة 
 .تعنيهم

، فأما شورل التولية (شورل التدبَت)ك ( شورل التولية)كحقيقة األمر أف الفقهاء يفرقوف بُت 
ينو، فهذه دل ينبس فقيو كاحد بكوهنا كىي اليت ػلصل فيها اختيار ادلسلمُت كرضاىم إلماـ بع

معلمة، كليست ىذه ىي اليت تكلموا فيها، بل إف الفقهاء يتغالوف بتشديد التحرمي يف 
سلالفتها، بل كيعتربكف سلالفتها خركج كمعصية عن بيعة ادلسلمُت كرضاىم، بل جاءت 

ن ؼلالف شورل م" قتل"أحاديث ليس بتحرمي سلالفة شورل التولية فقط، بل كصل األمر إذل 
 :التولية، كمن ذلك ما يف الصحيح عن أيب سعيد اخلدرم أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

 [ٗ٘ٛٔ:مسلم(]إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا اآلخر منهما)

 :كيف الصحيح أيضان أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

ع، فإف جاء آخر ينازعو فاضربوا من بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبو، فليطعو إف استطا )
 [.ٗٗٛٔ:مسلم(]عنق اآلخر

فليس ػلـر فقط سلالفتها، بل يصل األمر لقتل من ( شورل التولية)فانظر إذل حـز الشريعة يف 
بيعة ادلسلمُت كرضاىم كاختيارىم، كال ؼلالف يف التشديد يف ذلك أحده من فقهاء  ؼلالف

فقيو، قاؿ أف شورل التولية معلمة ال ملزمة، ىذا  ادلسلمُت، كال أعرؼ فقيهان، بل كال نصف 
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كلو من تصورات بعض ادلعاصرين السطحية، فليس يف شورل التولية خبلؼ، كال حاجة 
شورل )للحماس إلثبات اللزـك يف خبلؼ الفقهاء يف الشورل، ألهنم ال يتحدثوف عن 

 .أصبلن ( التولية

 :ؿكيف الصحيح أيضان أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قا

إنو ستكوف ىنات وىنات، فمن أراد أف يفرؽ أمر ىذه األمة وىي جميع، فاضربوه بالسي  كائنا )
 [ٕ٘ٛٔ:مسلم(]من كاف

 :كيف الصحيح أيضان أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

ن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أف يشق عصاكم، أو يفرؽ جماعتكم، م)
 [ٕ٘ٛٔ:مسلم(]فاقتلوه

صورة يف غاية الوضوح يف النصوص الشرعية، كىي احًتاـ اختيار ادلسلمُت حبسب كىذه ال
سيكوف خلفاء )": الًتتيب الزمٍت، كلذلك يف الصحيح أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

 [.ٖ٘٘ٗ:البخاري"(]فوا ببيعة األوؿ فاألوؿ": فما تأمرنا؟ قاؿ: قالوا "فيكثروف

وقد أجمع أىل )صباع على ذلك، فمن ذلك قوؿ ابن حـز كقد تواطأ أىل العلم على نقل اإل
 [.ٕٚٔ/ٗ:الفصل(]اإلسالـ حينئذ على أنو إف بويع أحدىم فهو اإلماـ الواجبة طاعتو

الذم دل ؼلتلف الفقهاء يف التغليظ يف ( شورل التولية)ىذا ىو ادلستول األكؿ للشورل، كىو 
ت دلسلمُت كشوراىم كرضاىم، كجعلار اشأنو، كجاءت النصوص باألمر بقتل من يشق اختي

 .األكلوية للًتتيب الزمٍت يف ثبوت االختيار كالرضا

كىو أنو إذا ثبتت اإلمامة كاستقرت كاختار ( شورل التدبَت)كأما ادلستول الثاين للشورل فهو 
ادلسلموف إمامان ذلم، فهل يلـز ىذا اإلماـ ادلختار، يف تدبَته لشؤكف الوالية؛ أف يأخذ حبصيلة 

الفقهاء،  مشاكرة الناس، أـ يشاكر الناس كؼلتار من آرائهم؟ ىذه ادلسألة زلل خبلؼ بُت
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كنقل أقواذلم القرطيب يف تفسَت آؿ عمراف ( ملزمة)شورل التدبَت  فاختار بعض الفقهاء أف
كاحتجوا بعمومات نصوص األمر بالشورل، كذىب الفريق الثاين، كىم صبهور ( 021آية)

خالف  -صلى اهلل عليو كسلم–، كاحتجوا بأف النيب (معلمة)التدبَت أىل العلم أف شورل 
رأم األكثرية يـو احلديبية، كأف أبابكر خالف رأم األكثرية يف إنفاذ جيش أسامة، كأف عمر 

 .خالف رأم اجليش يف تقسيم أرض السواد

ما ظهر  كحاكؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أف يتوسط بُت القولُت يف شورل التدبَت، ففرؽ بُت
 :فيو النص بعد الشورل، كما دل يظهر، فقاؿ يف كتابو السياسة الشرعية

وإذا استشارىم، فإف بين لو بعضهم ما يجب اتباعو من كتاب اهلل أو سنة رسولو أو إجماع )
وإف كاف أمرا قد تنازع فيو ، ..المسلمين، فعليو اتباع ذلك، وال طاعة ألحد في خالؼ ذلك

ووجو رأيو، فأي اآلراء كاف أشبو بكتاب اهلل  ،يستخرج من كل منهم رأيو المسلموف، فينبغي أف
السياسة (]فإف تنازعتم في شيء فردوه إلى اهلل والرسوؿ :كما قاؿ تعالى،  وسنة رسولو عمل بو

 [.ٕٙٔ:الشرعية

 مع التنبيو طبعان إذل أف الفقهاء يفرقوف بُت كجوب الشورل كلزكمها، كػلتاج ىذا ربرير أقواذلم،
، فنسب قولو بالوجوب ، كىذا خطأ فبعضهم يرل الوجوب ال اللزـك  .إذل اللزـك

أف ربقيق القوؿ يف شورل التدبَت ىل ىي معلمة أـ  -كاهلل تعاذل أعلم–كالذم يظهر رل 
ملزمة؟ أهنا منوطة بالشركط اجلعلية يف اإلمامة، ألف اإلمامة عقد، كإعبلـ شورل التدبَت 

إف اختارت اإلماـ كبايعتو بيعة مطلقة كدل تقيد تصرفاتو فالشورل كإلزامها مفوض لؤلمة، ف
معلمة ألنو اختيار األمة، كإف قيدت تصرفاتو فاشًتطت عليو مثبلن أف يشاكر األمة، أك 
شلثليها، يف قرارات احلرب كالصلح كصفقات االستَتاد الكربل كضلوىا، فإف إمامتو تتقيد 

ف عقد اإلمامة تقيد هبا، كال يظهر رل أف الشارع بذلك، كتصبح الشورل ىاىنا ملزمة، أل
 .حسم القوؿ يف الشورل ىل ىي ملزمة أـ معلمة، بل ككل ذلك كفوضو الختيار األمة
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ادلهم ىاىنا فرز صور ادلسائل، ككشف االلتباس الذم كقع فيو كثَت من .. على أية حاؿ 
على شورل التولية، ( زمةىل ىي معلمة أـ مل)ادلعاصرين، حُت ضبلوا اخلبلؼ يف الشورل 

كضبّلوا الفقهاء آراء دل زبطر بباذلم، كسبب اخللل يف ظٍت أف أىل العلم يقل استعماذلم 
دلصطلح الشورل إذا تعرضوا دلوضوع التولية كاإلمامة، كيكثركف استعماؿ ألفاظ البيعة 

ا لشورل كاالختيار كاالنعقاد كضلوىا، بينما يكثركف من استعماؿ لفظ الشورل إذا تعرضو 
التدبَت، بينما ادلعاصركف فبمجرد أف يسمعوا كلمة الشورل فبل ؼلطر بباذلم إال شورل التولية، 
بسبب كثرة استعماذلا يف ىذا ادلقاـ الذم استجلبو ادلقارنة مع النظاـ الدؽلقراطي، فبسبب 

ى اختبلؼ االستعماؿ، صار كثَت من ادلعاصرين ػلمل خبلؼ الفقهاء يف شورل التدبَت عل
 .شورل التولية، كال يسبق ألذىاهنم إال شورل التولية اليت يعرفوهنا كيتداكلوهنا بكثرة

على أف مسألة شورل التدبَت ليست ذات خطر كبَت، ألف اجلرح النازؼ يف كاقع ادلسلمُت 
، كىو الذم إذا صلح صلح ما بعده بإذف اهلل، كشلا ىو لصيق (شورل التولية)السياسي ىو 
ف الرئيس يف النظم الرئاسية الدؽلقراطية ادلعاصرة ؽلتلك صبلحيات كاسعة، كال الصلة بذلك أ

يلتـز دبشاكرة مؤسسات الدكلة يف كثَت من األمور، خببلؼ الرئيس يف النظم الربدلانية فإف 
 .صبلحياتو أكثر تقييدان 

 :ال شورى في المنصوص
اـ ادلنصوصة، كقد تتابع أىل من أصوؿ السياسة الشرعية أنو ال تصويت كال زبيَت يف األحك

 :العلم على تأكيد ذلك، قاؿ اجلصاص احلنفي
إذ غير جائز أف  ،إياىم فيما ال نص فيو -صلى اهلل عليو وسلم-ال بد من أف تكوف مشاورة النبي )

وال يقوؿ لهم ما رأيكم في الظهر والعصر والزكاة وصياـ  ،يشاورىم في المنصوصات
 [.ٖٖٓ/ٕ:تفسير الجصاص(]؟رمضاف

 :كقاؿ اإلماـ ابن عطية ادلالكي
ونحوه من أشخاص النوازؿ،  ،إنما ىي في أمور الحروب والبعوث -عليو السالـ-ومشاورتو ) 

 [.ٖ٘ٗ/ٔ:المحرر الوجيز(]وأما في حالؿ أو حراـ أو حد فتلك قوانين شرع
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 :كقاؿ الرازم الشافعي

عند اهلل لم يجز للرسوؿ أف يشاور فيو اتفقوا على أف كل ما نزؿ فيو وحي من : المسألة الثالثة)
 [.ٜٓٗ/ٜ:مفاتيح الغيب(]األمة، ألنو إذا جاء النص بطل الرأي والقياس

مث يعُت يف ( انتخاب رئيس الدكلة ادلسلمة)فيكوف رلاؿ الشورل ىو أكالن كقبل كل شيء 
حيات عقد البيعة، أك تفوض األمة شلثليها لرسم حدكد كرلاالت شورل التدبَت، كما ىي صبل

الرئيس ادلفوضة، كصبلحيات الرئيس ادلقيدة بشورل األمة أك شلثليها، كالقرارات ادلصَتية يف 
 .احلرب كالصلح كإدارة االقتصاد كضلوىا

 : غير الشرعية للوالية الصيغ
قدر –ذكرت النصوص كاآلثار الشرعية عدة طرؽ زلرمة للوالية، كقد تدبرت النصوص كاآلثار 

أنواع أخرل، كىذه الطرؽ  أنواع، كقد يظهر لغَتم من الباحثُت سبعة هاكظهر رل من -طاقيت
 ، اذلرقلية(التغلب)االستبداد، األثرة، التأّمر: ىي اليت ذكرهتا النصوص كاآلثار احملرمة السبعة

 :كسنشَت ذلا باختصار فيما يلي .غصب األمر ،ادللك العضوضاجلربية،  ادللكية ،(التوريث)
  :االستبداد

لكنك استبددت علينا باألمر، وكنا نرى لقرابتنا من ) قاؿ علي بن أيب طالبصحيح أف يف ال
 شلا يدؿ أف االستبداد يف الوالية[ ٕٓٗٗ:البخاري(]نصيبا -صلى اهلل عليو وسلم-رسوؿ اهلل 

 .قد استقر عند الصحابة منعو
دليل على اتفاؽ وذلك )كقاؿ ابو ادلظفر السمعاين يف تفسَته يف التعليق على آية الشورل 

 [.ٖٛ/الشورى :تفسير السمعاني(]الكلمة، وترؾ االستبداد
نفق بالعدؿ ال ي)كقاؿ القرطيب يف ادلاؿ اخلاص الذم آؿ إذل ادلاؿ العاـ دلوجب شرعي 

 [.ٜ٘/الكه : تفسير القرطبي(]باالستيثار، وبرأي الجماعة ال باالستبداد باألمر

تراثي معركؼ، استعملو الصحابة يف موضع الذـ، مصطلح " االستبداد"كادلراد أف اصطبلح 
 .كتبعهم أىل العلم على ذمو
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  :الهرقلية
أم ( التوريث السياسي)لوصف  على سبيل االستعارة اذلرقلية ىو اصطبلح استعملو الصحابة

كأكد الصحابة ربرمي الصيغة اذلرقلية  انتقاؿ السلطة بالوراثة، ال ببيعة ادلسلمُت كرضاىم،
أف مركاف كاف أمَتان على ادلدينة كأنو خطب فيهم ليأخذ البيعة ففي الصحيح  ،(التوريث)

، فخطبكاف مرواف على الحجاز )ليزيد بن معاكية، فرد عليو الصحابة، ركل البخارم قاؿ 
فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع لو بعد أبيو، فقاؿ لو عبد الرحمن بن أبي بكر 

 [.ٕٚٛٗ:البخاري(]شيئاً 
 :ء الذم قالو عبدالرضبن أفصحت عنو الركايات األخرل، حيث يقوؿ ابن حجركالشي

سنة أبي  :قاؿ مرواف، و ..ما ىي إال ىرقلية" :منوالذي في رواية اإلسماعيلي فقاؿ عبد الرح) 
 :قاؿ عبدالرحمن ابن المنذرفي رواية و  ."سنة ىرقل وقيصر بل: فقاؿ عبد الرحمن ،بكر وعمر

 [.ٕٚٛٗح:فتح الباري]("بايعوف ألبنائكمت ،جئتم بها ىرقليةأ"
كجاء يف بعض كتب التاريخ أف عبد الرضبن بن أيب بكر عارض التوريث بالشورل، كما يقوؿ 

واهلل لوددت أنا وكلناؾ في أمر ابنك إلى اهلل، وإنا واهلل : فقاؿ عبدالرحمن بن أبي بكر)خليفة 
تاريخ خليفة بن (]أو لنعيدنها عليك جذعةالنفعل، واهلل لتردف ىذا األمر شورى في المسلمين، 

 [.ٜٗٔ/ٗ: ، تاريخ اإلسالـ للذىبيٕٗٔ:خياط
كشلن نص على التقابل بُت التوريث كالشورل اإلماـ احلسن البصرم، كىو أحد أركاف التابعُت 

وعطاء  ،وإبراىيم النخعي ،والحسن البصري ،سعيد بن المسيب)كما يقوؿ ابن تيمية األربعة،  
 . [ٔٓٔ:بياف الدليل(]وىؤالء األربعة أركاف التابعين ؛حبن أبي ربا 

فاحلسن البصرم ىو أحد أركاف التابعُت األربعة، كقد علق على ظاىرة اذلرقلية كقابل فيها بُت 
فمن أجل ذلك بايع ىؤالء أبناءىم، ولوال ذلك )حيث يقوؿ احلسن البصرم  التوريث كالشورل،

 [.ٓ٘ٙ/ٔٔ:البداية والنهاية(]قيامةلكانت شورى بين المسلمين إلى يـو ال
فال يجوز التوارث في )، حيث يقوؿ (التوريث السياسي)بن حـز اإلصباع على منع كنقل ا
، (]ال يجوز التوارث فيها ووال خالؼ بين أحد من أىل اإلسالـ في أن، ..اإلمامة ابن حـز
 [.ٕٔ/٘:الفصل

 :كالبن حـز عبارة طريفة حوؿ توريث ادلناصب يقوؿ فيها
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 هواّل  ولو جاز أف تورث المراتب لكاف من، فما جاء قط في الديانات أنها تورث "المرتبة"وأما )
وجب أف يرث تلك الوالية عاصبو  ؛إذا مات ،ما مكاناً  -صلى اهلل عليو وسلم-رسوؿ اهلل 

 [.٘٘ٔ/ٗ:الفصل(]ووارثو
يره، ألجل قرابة بينهما، فإف عدؿ عن األحق األصلح إلى غ) ادلنع فقاؿابن تيمية  كرجح اإلماـ

فقد خاف اهلل ورسولو والمؤمنين، س؛ صداقة، أو مرافقة في بلد أو مذىب؛ أو طريقة، أو جن أو
فإف الرجل لحبو لولده، قد يؤثره في بعض الواليات، أو يعطيو ما ال يستحقو؛ فيكوف قد خاف 

 [.ٛ:السياسة الشرعية(]أمانتو
 :يف شرحو للبخارم -رضبات اهلل عليو–كقاؿ احملدث الفقيو الزاىد ابن رجب 

وقاؿ عبد ، نكر الصحابة على من بايع لولدهأمامة العظمى ال تستحق بالنسب، ولهذا واإل) 
وسمع ذلك عائشة والصحابة، ولم ، " بنائكمجئتم بها ىرقلية، تبايعوف أل"الرحمن بن أبي بكر 

ة المسلمين فهي البيعة لمن سنّ  ، وأمابناء سنة الرـو وفارسف البيعة لألأينكروه عليو، فدؿ على 
 [.ٜٕٚ/٘:فتح الباري(]ةمصلح لألأفضل و أىو 

فقاؿ عبد )كقد شرح ابن اجلوزم معٌت عبارة عبدالرضبن بن أيب بكر، حيث يقوؿ ابن اجلوزم 
في إقامة الولد مقاـ الوالد في  ،وىو قيصر، أتجروف على سنة ىرقل :أي "أىرقلية؟" الرحمن
 [.ٖٜٖ/ٗ: شكلكش  الم(]الملك

ىو : فبكل اختصار يف أخذ العهد لولده، -رضي اهلل عنو–كأما اجلواب عن فعل معاكية 
ظهرت لو، كخالفو يف ىذا االجتهاد عامة الصحابة، شرعية لو رضي اهلل عنو، دلصاحل ؿ تأك  تأك  

 عان بُتفنحن طلتار قوؿ بقية الصحابة كنًتضى عن معاكية كصلتهد يف التماس ادلعاذير لو، صب
كىذه طريقة أىل السنة يف  ، كربقيقان للتوازف بينهما،(نصوص الشورى، ونصوص فضل معاوية)

ادلنهج العلمي الذم ؼلتاره من ػلًـت  ُت النصوص كالعمل هبا صبيعان، كىوالشغف باجلمع ب
العلم كادلوضوعية، كأما بعض اجلهلة الذين خاضوا يف عرض معاكية، إما ذلول سياسي يف 

سبب تشرهبم الدؽلقراطية كالليربالية كسيادة الشعب كاحلرية الغربية اخل، أك بعض م بنفوسه
الفضبلء الذين أرادكا التزلف للدؽلقراطيُت بلمز معاكية أك ثلبو يف مسألة التوريث، طمعان يف 

أنتم مهتموف باإلصالح السياسي ماشاء "استمالة الدؽلقراطيُت، أك ليقوؿ عنهم الدؽلقراطيوف  
كاهلل لغبار ، فهؤالء صبيعان سلطئوف كرلانبوف للمنهج العلمي كادلوضوعية البحثية، ك " عليكماهلل
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ملء خَت من  -صلى اهلل عليو كسلم-يف معركة مع رسوؿ اهلل  ،ف فرس معاكيةأندخل يف 
 .الدنيا من الدؽلقراطيُت

 : التأم ر

أك  (بالتغل  )الحقان  علمم ر يف سياؽ الذـ، كىو الذم مسّاه أىل الذكرت النصوص التأ
، ىذه األلفاظ ترد يف كتب العقيدة كالفقو (التسل ط)أك ( الشوكة)أك ( االستيبلء)أك ( القهر)

أوصيكم )قاؿ  -صلى اهلل عليو كسلم–، ففي السنن أف النيب كشركح احلديث كادلعٌت كاحد
وذكر النووي وابن ، ٖٖٕٛٓ:البيهقي](ر عليكم عبدبتقوى اهلل، والسمع والطاعة، وإف تأمّ 

 [.الملقن وابن القيم أف اللفظ عند الترمذي، ولم أجده بنفس اللفظ، فلعلها نسخٌة عندىم

ادلتغلب، ألف العبد ادلملوؾ ال تصح كاليتو، فبل تكوف /كىذا السياؽ سياؽ ذـ لوالية ادلتأمِّر
باب ضرب المثل ىو من  "وإف تأمر عليكم عبد) " الصديقي إال بالتغلب، لذلك قاؿ ابن عبلف
 [.ٚٔٗ/ٕ:دليل الفالحين(]وإال فهو ال تصح واليتو ،بغير الواقع على سبيل الفرض والتقدير

ألنو مذمـو شرعان، كما يقوؿ " التغلب"كلذلك كاف أىل العلم ينزىوف اخللفاء الراشدين عن 
 العادة تقضي بأف لكانت ؛أف أبا بكر وعمر متغلباف متوثباف -والعياذ باهلل  -فلو قدر )ابن تيمية 

منهاج (]يزاحما الورثة المستحقين للوالية والتركة في الماؿ؛ ليكفوا عن المنازعة في الوالية ال
 [.ٕٕٔ/ٗ:السنة

والجمعة خل  كل إماـ )اإلماـ الشافعي  كما قاؿ( التغلب)الحقان  مساه األئمة" التأمر"كىذا 

 اإلماـ أضبدكقاؿ   [.ٕٕٔ/ٔ:األـ(]جزئةصالىا من أمير ومأمور ومتغلب على بلدة وغير أمير م
 (. ومن غلبهم بالسي  حتى صار خليفة)يف ركاية عبدكس الشهَتة اليت يتداكذلا احلنابلة 

الناس  من قهر" مثبلن  فيقولوف( القهر)كمن ادلصطلحات الرائجة بُت أىل العلم تسميتهم إياه 
لو أىلية ) :يف مرقاة ادلفاتيح مكما قاؿ العبلمة القار ( التسّلط)كمساه بعضهم . "بشوكتو
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ما ىو مشاىد في ىذه األياـ، حيث )كقاؿ يف موضع آخر ( أو لو التسلط والغلبة ،الخالفة

 .(استقرت الخالفة في أيدي الظلمة بطريق التسلط والغلبة

غصب )من األكصاؼ غَت الشرعية للوالية اليت جاءت هبا النصوص مفهـو  :غصب األمر
فغضب " لو قد مات عمر لقد بايعت فالنا)"لصحيح أف بعض الناس قالوا ففي ا( األمة حقها
إني إف شاء اهلل لقائم العشية في الناس، فمحذرىم ىؤالء الذين يريدوف أف : عمر، ثم قاؿ
 [ٖٓٛٙ:البخاري(]يغصبوىم أمورىم

تعبَت دقيق، ألنو يعكس ذبذر مفهـو " الغصب"دبصطلح  -رضي اهلل عنو–فتعبَت عمر 
 .يف الشورل، مث إنو جعل احلق عامان للمسلمُت، كدل ؼلصصو بطائفةو بعينها" احلق"

عن أسيد )حيث جاء يف الصحيح " األثرة"شلا جاءت النصوص بذمو من صيغ الوالية  :األثرة
: يا رسوؿ اهلل، أال تستعملني كما استعملت فالنا؟ قاؿ: بن حضير أف رجال من األنصار قاؿ

 [ٕٜٖٚ:البخاري" (]روا حتى تلقوني على الحوضستلقوف بعدي أثرة، فاصب"

د أف األثرة تشمل ادلاؿ كالوالية، أم كقوع استئثار الظلمة بادلاؿ كالواليات، كىذا النص يفي
 .كمنعها عن مستحقيها

  :الجبرية والعضوضية الملكية

ثم تكوف النبوة فيكم ما شاء اهلل أف تكوف، ) :جاء يف ىذا النوعُت حديث حذيفة ادلشهور
يرفعها إذا شاء أف يرفعها، ثم تكوف خالفة على منهاج النبوة، فتكوف ما شاء اهلل أف تكوف، ثم 

ها إذا يرفعها إذا شاء اهلل أف يرفعها، ثم تكوف ملكا عاضا، فيكوف ما شاء اهلل أف يكوف، ثم يرفع
شاء أف يرفعها، ثم تكوف ملكا جبرية، فتكوف ما شاء اهلل أف تكوف، ثم يرفعها إذا شاء أف يرفعها، 

 [.ٙٓٗٛٔ:مسند أحمد(]ثم تكوف خالفة على منهاج نبوة

 



29 

 

أما اجلربية فاختلف فيها، فقيل من اجلرب كاإلكراه، كقيل من اجلربكت كالتعاظم، كأما 
وف عض  أي يصيب الرعية فيو عس  وظلم، كأنهم يُ  "عضوض ملك) "فقاؿ ابن األثَت العضوض 
 [.ٖٕ٘/ٖ:النهاية(]اً فيو عضّ 

 .كعلا أكصاؼ من أكصاؼ ادللكية( لك اجلربم كادللك العضوضللم  )ىذا بالنسبة 

ىل ىي مذمومة شرعان مطلقان؟ فالذم رأيتو ىو اختبلؼ اآلثار  (الملكية)كأما بالنسبة جلنس 
قَاَلْت ِإفَّ )منها قولو تعاذل  كثَتة يف سياؽ الذـ،  يف نصوص( ادللكية) يف ذلك، فجاءت

َكاَف َورَاَءُىْم َمِلٌك يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة )كقولو تعاذل . [ٖٗ:النمل(]اْلُمُلوَؾ ِإَذا َدَخُلوا قَػْريًَة َأْفَسُدوَىا
 . [ٜٚ:الكه (]َغْصًبا

إنكم : كرامة، وإني مخبرؾ خبرا  يا جرير إف بك علي) جلريركيف الصحيح أف ذم عمرك قاؿ 
معشر العرب، لن تزالوا بخير ما كنتم إذا ىلك أمير تأمرتم في آخر، فإذا كانت بالسي  كانوا 

 [.ٜٖ٘ٗ:البخاري(]ملوكا، يغضبوف غضب الملوؾ ويرضوف رضا الملوؾ

 (كلخالفة في أمتي ثالثوف سنة، ثم ملك بعد ذلا)كمنها حديث سفينو الشهَت يف السنن 
 .ححو األئمة، كىو يوحي بذـ ادللك كسلالفتو لسنن اخلبلفة على منهاج النبوةكص

إف بٍت أمية يزعموف أف  بن جهماف سعيدكتعليق الصحايب اجلليل سفينة حيث قاؿ لو 
بل ىم ملوؾ من شر  ،كذب بنو الزرقاء)سفينة  قاؿفاخلبلفة فيهم؟ 

 [.ٕٕٕٙ:الترمذي(]الملوؾ

كأما النصوص اليت جاء فيها ذكر ، (ادللكية)ذـ جنس مفهـو  فهذه اآلثار كضلوىا تدؿ على
 :داللةن قولو تعاذل يف سياؽ ادلشركعية فاحلقيقة أف أكثرىا( لكيةادل)

كلو كاف  [.ٕٓ:المائدة(]يَا قَػْوـِ اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم َأنِْبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا)
 .ومان يف جنسو دلا كاف نعمة ؽلنت هبا على قـو موسىادللك مذم
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َناُىْم ُمْلًكا َعِظيًما)كقوؿ اهلل  َنا آَؿ ِإبْػَراِىيَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوآتَػيػْ كلو كاف  [ٗ٘:النساء(]فَػَقْد آتَػيػْ
 ادللك مذمومان يف جنسو دلا كاف نعمة ؽلنت هبا على آؿ ابراىيم

كلو كاف ادللك مذمومان دلا سألو  [ٖ٘:ص(]ا اَل يَػْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن بَػْعِديَوَىْب ِلي ُمْلكً )كقوؿ اهلل 
 .نيب اهلل

كلو كاف ادللك  [.ٕٙٗ:البقرة(]ِإْذ قَاُلوا لَِنِبيٍّ َلُهُم ابْػَعْث لََنا َمِلًكا نُػَقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَّوِ )كقوؿ اهلل 
 .مذمومان دلا سألوه نبيهم

كلو كاف ادللك  [.ٕٚٗ:البقرة(]ْم نَِبيػ ُهْم ِإفَّ اللََّو َقْد بَػَعَث َلُكْم طَالُوَت َمِلًكاَوقَاَؿ َلهُ )كقوؿ اهلل 
 .مذمومان دلا استجاب اهلل طلبهم

كلو كاف ادللك مذمومان دلا كاف زلل شكر، فبل  [ٔٓٔ:يوس (]َربِّ َقْد آتَػْيَتِني ِمَن اْلُمْلكِ ) 
 .يشكر اهلل على معصية

كقد ( ادللك كالرضبة)ر فيها ادللك يف سياؽ ادلشركعية أشهرىا حديث كجاءت أحاديث ذ كِ 
قاؿ عنو اذليثمي أنو رجاؿ ثقات، كلؤللباين حبث يف السلسلة الصحيحة يف تصحيحو، 

كما يقوؿ ابن ( ادللك كالرضبة)كلذلك كاف ابن تيمية يرل أف معاكية ينطبق عليو حديث 
 :تيمية

وىو  ،فإف األربعة قبلو كانوا خلفاء نبوة ،ضل ملوؾ ىذه األمةواتفق العلماء على أف معاوية أف) 
ثم تكوف  ،يكوف الملك نبوة ورحمة" كما جاء في الحديث  ،ورحمة كاف ملكو ملكاً   ،أوؿ الملوؾ
وكاف في ملكو من  ، "ثم ملك عضوض ،ثم ملك وجبرية ،ثم يكوف ملك ورحمة ،خالفة ورحمة

 [.ٛٚٗ/ٗ:الفتاوى(]أنو كاف خيرا من ملك غيرهالرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم 
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يف سياؽ الذـ، كالنصوص ( ادللكية)كيف اجلمع بُت النصوص اليت جاء فيها مفهـو ..حسنان 
أف ىذه  -كاهلل أعلم-يف سياؽ ادلشركعية؟ الذم يظهر ( ادللكية)اليت جاء فيها مفهـو 

ار األمة كرضاىا، كال يغتصب ادلسألة ت رجع للمحكمات، فما كاف ملكان ػلًـت فيها اختي
تصب فيو رضا األمة أمرىا، كيقاـ فيها بالعدؿ؛ فهو ملك مشركع، كما كاف ملكان يغ

كاالستيبلء، كتنهب حقوقها كػلكم فيها  تغلبعليها بالقهر كالسيف كال كاختيارىا كيتسلط
، كاهلل أعلم  .بالظلم كالعسف؛ فهو ملك مذمـو

يت رأيت النصوص الشرعية ذمتها فيما يتعلق بباب السياسية السبعة ال ىذه ىي الصيغ
، األثرة، ادللكية (التوريث) ، غصب األمر، اذلرقلية(التغلب) االستبداد، التأمر: الوالية، كىي

كإذا تدبر الباحث ىذه الصيغ السياسية السبعة ادلذمومة شرعان، . اجلربية، كادللك العضوض
، (اختيار كرضا كشورل األمة)ظمها؛ أهنا كلها ضد كجد اجلامع بينها، كاخليط الرفيع الذم ين

دبا يعٍت أف النصوص كاآلثار دل تكتِف بتأسيس قاعدة الشورل كاالختيار كالرضا، بل أضافت 
دة لذلك ذـ كثَت من أضداد الشورل كاالختيار، إمعانان يف تأكيد ادلعٌت الشرعي لقاع

 أف ىذه الصيغ السبع بينها تقارب ال الشورل، كبضدىا تتبُت األشياء، مع التنبيو طبعان إذل
 .ؼلفى كىو ادلضموف ادلشًتؾ فيها الذم سبقت اإلشارة إليو

كالنصوص الشرعية فرقت يف حكم ىذه الصيغ ابتداءن، كحكم التعامل معها إذا كقعت، كما 
 .سيأيت بيانو بإذف اهلل يف آخر ىذه الورقة

 :واجب األمة في التقويم السياسي

حقان للشعب، لكنها يف ( الرقابة كاحملاسبة)النظم السياسية ادلعاصرة قضية تعترب كثَت من 
يعترب يف ( تقومي الوالة)تتبوأ تكييفان أعظم من ذلك، فما مساه الصحابة ( السياسة الشرعية)

، ألف التقومي السياسي (حق للشعب)على األمة، كليس رلرد ( فرض كفاية)التكييف الفقهي 
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جزء من األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، ( الرقابة كاحملاسبةالذم يسمى يف عصرنا )
 :كسأستعرض يف ذلك بعض الشواىد

فإف  ،إني وليتكم ولست من أخيركم ، وإنما أنا بشر مثلكم)بكر رضي اهلل عنو كقاؿ  بوخطب أ
 [.ٓٓٔ:البزار(]وإف أخطأت فقوموني ،أصبت فاحمدوا اهلل

 :السياسي يف خطبة أيب بكر ىذه قاؿ ابن تيمية تعليقان على ادلبدأ

، فهذا من كماؿ عدلو "فإف استقمت فأعينوني، وإف زغت فقوموني"  أبي بكر وأما قوؿ)
عامل األئمة وتقواه، وواجب على كل إماـ أف يقتدي بو في ذلك، وواجب على الرعية أف تُ 
وا لو الصواب بذلك، فإف استقاـ اإلماـ أعانوه على طاعة اهلل تعالى، وإف زاغ وأخطأ بين

 .[ٕٕٚ/ٛ:منهاج السنة(]منعوه منو بحسب اإلمكاف ودلوه عليو، وإف تعمد ظلماً 

( التقومي السياسي)فبلحظ يف ىذا التحليل التيمي خلطبة أيب بكر أف ابن تيمية جعل 
، كالحظ أيضان "كاجب على الرعية أف تعامل األئمة بذلك"كاجب، كليس رلرد حق، فقاؿ 

فربط منع الظلم ( القدرة كاإلمكاف)فقهي قاعدة أىل السنة كىي يف ىذا التحليل ال
 .باإلمكاف

ادلشهور الكنز األكرب  يف كتابو( ىػ428ت)كقاؿ ابن داكد، عبد الرضبن بن أيب بكر احلنبلي 
 :األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر يف

 وقلة بالحق، دعوالص والسالطين، األمراء على اإلنكار السل  عادة من كاف أنو والمقصود)
 [.ٕٕٓ-ٕٔٓ:الكنز األكبر(]سبحانو اهلل حق إلقامة إيثاراً  بسطوتهم، المباالة

كىناؾ نصوص ىامة جدان لئلماـ أضبد يف فقو اإلنكار على الوالة، نقلها راكية علم اإلماـ 
األمر بالمعروؼ والنهي عن )يف رسالتو الثمينة ( ق100ت)أضبد، احلافظ ابو بكر اخلبلؿ 

اليت -كال يسعٍت نقلها يف ىذا ادللخص، كأكثر ما شدين يف رسالة اخلبلؿ ىذه ( رالمنك
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ىو كراىية أضبد الشديدة لتأليب كالة اجلور على  -صبعت فتاكل أضبد يف النهي عن ادلنكر
أصحاب ادلنكرات اخلاصة، فقد هنى عن ذلك يف كقائع متعددة، كسأحاكؿ عرض ىذه 

 .يف مناسبة أخرل بإذف اهلل النصوص كاستخبلص مبدأ أضبد منها

كقبل أف نغادر ىذه ادلسألة أظنو ال مناص من التنويو إذل أف مسألة اإلنكار على الوالة 
بل غلب ادلوازنة بُت  ىكذا، للفوضى فسدة، كليست ادلسألة مفتوحةمربوطة بادلصلحة كادل

اإلنكار " مسألة كقد خلص الفقيو ابن عثيمُت ذلك بقولو يف ىذا ادلعطى كبُت بقية النصوص،
 " :العلٍت على الوالة

، وإذا رأينا أف اإلنكار يزوؿ بو المنكر ويحصل بو الخير فلننكر علناً  إذا رأينا أف اإلنكار علناً )
بل يزداد ضغط الوالة على المنكرين وأىل الخير،  ،ال يزوؿ بو الشر، وال يحصل بو الخير علناً 

 ألدلة، فتكوف األدلة الدالة على أف اإلنكار يكوف علناً ، وبهذا تجتمع افإف الخير أف ننكر سراً 
فيما إذا كنا نتوقع فيو المصلحة، وىي حصوؿ الخير وزواؿ الشر، والنصوص الدالة على أف 

الباب (]فيما إذا كاف إعالف اإلنكار يزداد بو الشر وال يحصل بو الخير اإلنكار يكوف سراً 
 [ٕٙ:المفتوح

دة، عثيمُت كربط اإلنكار العلٍت على الوالة بادلصلحة كادلفسكىذا التفصيل من الشيخ ابن 
 .كاهلل أعلم من أحسن ما قرأت يف ىذا الباب،كمراعاة احلكمة كبعد النظر، 

كىو الذم يسميو ( كاجب األمة يف التقومي السياسي)كادلراد من ذلك كلو تقرير مبدأ 
 .ذا ادلختصر موضعها، كفيو تفاصيل ليس ى(مبدأ الرقابة كاحملاسبة)ادلعاصركف 

 :حدود الطاعة السياسية

 اختلف أىل العلم يف حدكد الطاعة السياسية، على ثبلثة أقواؿ، 
العدكم أف كالة العدؿ ذبب طاعتهم، ككالة اجلور ال ذبب طاعتهم، قاؿ  :القوؿ األوؿ

، ..ذلك وال تجب طاعة والة الجور إال لخوؼ القتاؿ والنزاع فيطاع عند: التتائيقاؿ )ادلالكي 
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وأما الجائر الذي ليس بعادؿ فهذا ال تجب طاعتو ولو في الجائز كما يستفاد من عبارة 
 [.ٕٕٔ/ٔ:حاشية العدوي(]التتائي

ىو أف كالة العدؿ كاجلور كبلعلا ذبب طاعتهم لكن بينهما فرؽ يف مدل  :والقوؿ الثاني
واإلماـ العدؿ تجب طاعتو )الطاعة ال يف أصلها، كىو اختيار ابن تيمية كشرح ذلك يف قولو 

فيما لم يعلم أنو معصية وغير العدؿ تجب طاعتو فيما علم أنو طاعة  
 [.ٜٙٔ:ٜٕ:الفتاوى(]كالجهاد

أف طاعة اإلماـ ال يلتفت فيها إذل كونو عادالن أك جائران، بل يلتفت فيها إذل  :والقوؿ الثالث
مُت، فتجب طاعتو، كإف أمر ادلأمور بو نفسو، فإذا أمر دبعركؼ أك ما فيو مصلحة للمسل

دبنكر أك ما فيو مفسدة للمسلمُت، فبل ذبب طاعتو، كال يلتفت إذل عدؿ اإلماـ كال جوره، 
كىذا القوؿ ىو الراجح يف نظرم، ألنو ىو الذم دلت عليو النصوص صراحة حيث أناطت 

لطاعة في إنما ا) -صلى اهلل عليو كسلم–كىي أحاديث كثَتة، كمنها قولو  الطاعة بادلعركؼ،
 [  ٘ٗٔٚ:البخاري(]المعروؼ

 زلمد بن ابراىيم التتائي ةكأما القوؿ الذم نقلو العدكم عن قاضي قضاة الديار ادلصري
فهو قوؿ مرجوح ببل ريب ألنو خبلؼ النصوص اليت ذكرت كالة اجلور ( ىػ187ت) ادلالكي

سياؽ كاحد  ، كمن أحسن من صبع ىذه األحاديث يف"ادلعركؼ"ػصراحة كأمرت بطاعتهم ب
كلوال ذلك لتعطلت مصاحل ادلسلمُت كقد نقلت شطران منها آنفان،  اإلماـ مسلم يف صحيحو،

 .لشيوع اجلور نسأؿ اهلل العافية
 :وظيفة الدولة المسلمة

كما قاؿ ( إقامة الدين)ال ؼلتلف فقهاء اإلسبلـ أف كظيفة الدكلة ادلسلمة يف األصل ىي 
يُن ُكل ُو لِلَّوِ َوقَاتُِلوُىْم َحتَّى )تعاذل  َنٌة َوَيُكوَف الدِّ  [.ٜٖ:األنفاؿ(]اَل َتُكوَف ِفتػْ

من قاتل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا، فهو في سبيل )كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم 
 [.ٖٕٔ:البخاري(]اهلل



35 

 

ىيمنة الشريعة، كنشر العدؿ، كحفظ حقوؽ الناس، كضباية كرامة : كإقامة الدين تتضمن
 .ظ احلريات الشرعيةادلسلم، كحف

موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدين وسياسة ة اإلمام)يقوؿ ادلاكردم يف مفتتح كتابو 
 [.٘ٔ:األحكاـ السلطانية(]الدنيا

 :كيوضح ابن خلدكف خاصية اإللزاـ يف كظيفة الدكلة أثناء قيامها بتطبيق الشريعة حيث يقوؿ

والدنيوية  ،في مصالحهم األخروية ،الشرعيىي حمل الكافة على مقتضى النظر  :الخالفة)
إذ أحواؿ الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارىا بمصالح  ،الراجعة إليها

 [.ٜٖٕ:المقدمة(]اآلخرة

 :كيوضح ابن تيمية عبلقة الدين بالدنيا يف السياسة الشرعية فيقوؿ

سروا خسرانا مبينا، الذي متى فاتهم خ ،إصالح دين الخلق: المقصود الواجب بالواليات)
 .[ٕٔ:السياسة الشرعية(]وإصالح ما ال يقـو الدين إال بو من أمر دنياىم

كتبلحظ ىذا التطابق العجيب بُت ابن خلدكف كابن تيمية يف التأكيد على كسيلية الدنيا 
 .كغائية اآلخرة يف كظيفة الدكلة

ىو بحسب المبالغة في تحكيم إنما  إذاً  فالشرؼ)كيصل الشاطيب باألمر إذل هنايتو حيث يقوؿ 
 [٘٘ٛ:االعتصاـ(]الشريعة

شديد احلضور يف تفكَت الفقهاء كىم يتحدثوف ( دبعناىا الشامل)فهيمنة الشريعة كتطبيقها 
عن السياسة الشرعية، كنصوص الفقهاء كثَتة يف ىذا الصدد، كلكٍت سأخرج اآلف عن 

و طرافة يف كيفية قراءتو لرؤية الفقهاء ادلدكنة الًتاثية، كسأنقل نصان لشاىدو من اخلارج، في
للدكلة ادلسلمة، كىو ادلفكر ادلاركسي ادلعركؼ عبداهلل العركم، حيث يقوؿ يف دراستو عن 

 :مفهـو الدكلة



36 

 

، فأوؿ ما يلفت نظرنا ىو أف المؤل  ال يتكلم عن "السياسة الشرعية"لنفتح كتاب ابن تيمية )
وال " دولة الشرع"طبيق الشرع، يعني بالدولة اإلسالمية الخالفة، بقدر ما يهتم بشيء واحد، ىو ت
مفهـو (]من يتوؽ إلى تطبيق الشرع على الواقع: شيء سواىا، إف الفقيو ىو بالتعري 

 [.ٔٓٔ:الدولة

يف تفكَت فقهاء اإلسبلـ، " تطبيق الشريعة"ىذا ادلفكر ادلاركسي دل زبطيء عينو شدة حضور 
احلكم دبا أنزؿ اهلل حق توقَتىا، كاحلمد هلل على  دل يوقر آياتلكنو ال يعرؼ طبعان دلاذا؟ ألنو 

 .العافية

ما سبق كاف استعراضان لبعض أحكاـ الدائرة السياسية ادلنصوصة، لنلِق اآلف نظرة .. حسنان 
على بعض أحكاـ الدائرة السياسية ادلفوضة، ادلنوطة بالشركط اجلعلية يف عقد البيعة، كما 

 :، فمن ذلكوسبق بيان

 :اشتراط تأقيت الوالية أو إطالقها

غلوز لؤلمة أف تبايع اإلماـ بيعة مطلقة زمنيان، فبل يوقفها إال مانع شرعي كالكفر البواح،  
ها زلدكدة بسنوات معينة كخمس أك ست أك سبع لؤلمة أف تؤقت الوالية فتجعلكغلوز 

قوؿ الفقيو ادلعاصر ابن كضلوىا، كبالتارل تتيح تداكؿ السلطة بُت األصلح من ادلرشحُت، ي
 : عثيمُت رضبو اهلل

وكم من إنساف ال نظن أنو أىاًل  ،ويُنظر ختبرحتى يُ  ىذا طيب، بسنوات، مقيدة جعل الوالية)
فيكوف أىاًل، وكم من إنساف يكوف بالعكس، نظنو أىاًل ويكوف غير أىل، نظن أف ىذا الرجل 

وىذا . ضعيفًا فال يستطيع أف يقـو بالواجب ملتزمًا، ونظنو يقـو بالواجب، فإذا بو يعجز، يكوف
ليس عقد إيجار، ىذا والية، لكن يقدر بأربع سنوات أو ثالث أو خمس، حسب ما تقتضيو 

، والنص محذوؼ من ٕ٘ابن عثيمين، شرح السياسة الشرعية، ص(]المصلحة ، طبعة ابن حـز
 [لتلقيح الصناعيالمؤسسة لحساسيتو، وأبقوا مسائل ال صلة لها بجوىر الكتاب كاطبعة 
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مسألة زلسومة ( تأقيت الوالية كتداكؿ السلطة)كأكثر الباحثُت يف السياسة الشرعية يتوىم أف 
إثباتان أك نفيان، فبعضهم يتحمس إلثبات التأقيت كالتداكؿ، كبعضهم يتحمس لنفي التأقيت 

تأقيت )ألة كالتداكؿ كإثبات اإلطبلؽ الزمٍت، ككبل الرأيُت مرجوح قطعان، فالصواب أف مس
مفوضة لؤلمة زبتار فيها ما ػلقق ادلصلحة الراجحة، ألف اإلمامة ( الوالية كتداكؿ السلطة

كالتأقيت كالتداكؿ مسألة سياسية إجرائية مندرجة ربت قاعدة ( عقد سياسي شرعي)كالوالية 
 (.الشركط اجلعلية يف الوالية)

 :العالقة بين السلطات

ىي ( Separation of Powers)" فصل السلطات"كثَتان بػ  ىذه اإلشكالية اليت يعرب عنها 
-القضائية-التشريعية)ة اإلشكاليات يف النظم السياسية ادلعاصرة، فالعبلقة بُت السلطات يغا

قد ( التشريعية)ك ( التنفيذية)ففي العبلقة بُت السلطتُت فيها صيغ كثَتة كمتنوعة، ( التنفيذية
، كقد تكوف (بعض النظم الرئاسية)السلطة التشريعية تكوف السلطة التنفيذية مستقلة عن 

، كقد تكوف السلطة (النظم الربدلانيةأغلب )السلطة التنفيذية مسؤكلة أماـ السلطة التشريعية 
 (.ية يف سويسرانظاـ اجلمع)ة للسلطة التشريعية التنفيذية خاضع

خذ بآلية انتخاب القضاة هناؾ من يأف، (القضائية)ك ( التنفيذية)كيف العبلقة بُت السلطتُت 
 .(اصللًتا)لقانوف يضمن االستقبلؿ كىناؾ من يأخذ بآلية التعيُت طبقان ( أمريكا)

بفكرة جهاز سياسي النظم تأخذ  فبعض( القضائية)ك( التشريعية)كيف العبلقة بُت السلطتُت 
طريقة )ػػ بػ إما( اجلهاز القضائي)مكلف دبراقبة دستورية التشريعات، كبعضها يكل ادلهمة إذل 

(  احملكمة العليا)أك ( احملكمة الدستورية)ضد التشريع دبخالفتو الدستور فتقـو ( رفع الدعول
بإلغاء التشريع، كلكن ىذا النوع من سلطة القضاء على تشريعات الربدلاف يواجو جدالن كاسعان 

عبية، فكيف يقـو يف اجملاؿ السياسي الغريب، إذ أف الربدلاف يعترب نفسو ادلعرب عن اإلرادة الش
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سمية ىذه الظاىرة ببعض ادلفكرين الغربيُت بت دلما حكىو ! القضاء بإلغاء تشريعاتو؟
كيف حاالت ! ، حيث يركف فيها أهنا زبالف مبدأ الفصل بُت السلطات(حكومة القضاة)

أم حق القاضي يف ( الرقابة السلبية للقضاة)أخرل تكتفي بعض النظم الدؽلقراطية بفكرة 
فإذا احتج أحد ادلًتافعُت أماـ القاضي بأف ( طريقة الدفع)ع عن التنفيذ فقط، كتسمى االمتنا 

القانوف الذم ػلتكم إليو خصمو سلالف للدستور اكتفى القاضي بعدـ تطبيق القانوف زلل 
الدعول دكف أف يقضي بإلغائو كليان، فيصبح ساريان يف غَته من احلاالت مادل يعًتض عليو 

القاضي قد اقتنع بدعواه بعدـ دستورية التشريع، كىذه اآللية تثَت إشكالية  مًتافع آخر كيكوف
فقد القانوف عموميتو على الناس فيصبح يطبق على البعض دكف غَتىم حبسب قناعة 

 !القاضي بدستورية القانوف

كلذلك فبعض الدكؿ الدؽلقراطية أخذت بفكرة سلطة القضاء يف مراقبة دستورية القانوف 
كبعض الدكؿ الدؽلقراطية منعت القضاة من الرقابة على دستورية القانوف أخذا دببدأ ( أمريكا)

 (.فرنسا)انفصاؿ السلطة التشريعية عن القضائية 

ىذه إشارات خاطفة للخبلؼ الواسع يف تفسَت كتطبيق مبدأ فصل السلطات، كىناؾ اذباه 
 :جعة الكتاب التارلناقد ذلذا ادلبدأ، ؽلكن للتوسع حوؿ إشكالية فصل السلطات مرا

Kaufman & Goldwin, Separation of powers: does it still work? 

 .، ففيو عركض نقدية ىامةكخصوصان الفصل اخلامس منو

 

قانوف اإلصبلح الدستورم : كيف السنوات األخَتة صدر قانوناف ىاماف يف بريطانيا كعلا
لقانونُت تأثَتات جوىرية على ككاف ذلذين ا( ـ0114)كقانوف حقوؽ اإلنساف ( ـ7112)

ادلفاىيم الدستورية الربيطانية كخصوصان على مفهـو فصل السلطات، حيث عدؿ ىذاف 
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القانوناف يف عبلقات السلطات يف بريطانيا، كقد صدرت دراسة حديثة رصينة ىذا العاـ 
من مطبوعات كامربدج، تدرس ىذه التغَتات يف مفهـو فصل السلطات بعد ( ـ7100)

 :القانونُت، كىي خاصة بالتغَتات يف العبلقة بُت السلطات، انظرصدكر 

Masterman, The Separation of Powers in the Contemporary Constitution 

أك تعاكنان  إزاء ىذا االختبلؼ الواسع يف العبلقة بُت السلطات، فصبلن كدرلان،.. حسنان 
مبدأ فصل السلطات كتركيز السلطات، فما كاالختبلؼ الواسع يف تفسَت كتطبيق  كتكامبلن،

ىو التصور السياسي اإلسبلمي لذلك؟ الراجح قطعان يف ىذه ادلسألة ىو أهنا موكولة الختيار 
األمة، ألهنا مسألة إجرائية، كالوالية عقد سياسي شرعي، خاضع للشركط اجلعلية اليت 

 .يشًتطها ادلبايعوف

ل أصبلن اجلدؿ الواسع يف تفسَت كتطبيق ىذا كىو غله( فصل السلطات)كبعض الناس يردد 
كال نعُّت صيغة معينة من  ادلبدأ، فبل نثبت فصل السلطات باإلطبلؽ، كال ننفي بإطبلؽ،

كإظلا نكل األمر لؤلمة يف الدائرة االجتهادية البشرية، كنستثٍت فقط ما كردت  ىذه الصيغ؛
كاستقبلؿ الشريعة فوؽ اجلميع،  استقبلؿ القضاء بأيدم القضاة،: النصوص باستثنائو، مثل

 .كادلرجع يف فهمها أىل الذكر، كما نص على ذلك كتاب اهلل

 :انتخاب القضاة أـ تعيينهم؟

الوسائل ادلعاصرة الختيار القضاة متفاكتة، فمنها اختيار الناخب مباشرة كما يف كثَت من  
كىذه الطريقة ذلا ميزة ( لرئيسإال طبعان قضاة احملكمة العليا فيعينهم ا)الواليات يف أمريكا 

كىي استقبلؿ قضاة الواليات عن السلطة التنفيذية، كلكن ىذه الطريقة تواجو ىذه انتقادين 
خضوع القضاة لتأثَتات األحزاب السياسية، كأف أفراد الشعب ال ؽليزكف أىلية : رئيسيُت
القضاة كاألسلوب الثاين ىو أف تقـو ىيئة تشريعية خاصة بفحص كفاءة . القاضي

ىو أف تقـو السلطة التنفيذية باختيار القضاة، كتأخذ هبذه : كاختيارىم، كاألسلوب الثالث
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سليماف الطماكم .كقد ناقش شيخ الدستوريُت العرب د. الطريقة أكثر النظم السياسية
النظم السياسية والقانوف الدستوري، : انظر)االنتقادات ادلوجهة لكل طريقة يف كتاب مبكر 

 (.ٕٗٚ، صالطماوي

ما ىو موقف النظاـ السياسي اإلسبلمي؟ كأم الوسائل تتبع؟ ادلوقف ىو أف ىذه .. حسنان 
مباشرةن )، كالوالية عقد سياسي شرعي، فهي موكولة كمفوضة الختيار األمة "إجرائية"مسألة 

 (.أك عرب شلثليها

  :طرؽ االنتخاب

على درجة )نتخب الرئيس مباشرة فبعضها يتتفاكت النظم الدؽلقراطية إذل عدة أساليب، 
كميزة ىذه الطريقة دعم موقع الرئيس يف استقبللو عن الربدلاف، باعتباره ( كاحدة أك درجتُت

انتخاب : كاألسلوب الثاين. غلسد إرادة الناخبُت مباشرة، كتأخذ هبذه الطريقة النظم الرئاسية
فرز عادةن رؤساء ضعفاء أماـ الرئيس عرب أعضاء الربدلاف، كيرل نقاد ىذه الطريقة أهنا ت

ىو دمج الطريقتُت، بأف يشًتؾ الربدلاف مع صبعيات أك ىيئات : كاألسلوب الثالث. الربدلاف
كقد ناقش ىذه الطرؽ الثبلث شيخ الدستوريُت العرب الطماكم . شعبية يف انتخاب الرئيس

 (.ٕٛ٘سليماف الطماوي، ص .السلطات الثالث، د)يف كتابو اآلخر 

ىذه مسائل : ما موقف السياسة الشرعية من ىذه الطرؽ؟ اجلواب بكل كضوح ..حسنان 
 .إجرائية، كالوالية عقد سياسي شرعي، فهي مفوضة لؤلمة، زبتار منها عرب الشركط اجلعلية

 

 :آليات االنتخاب

حلساب األصوات كإجراء " الرياضي"شبة طرؽ كثَتة، كصارت اليـو يف غاية التعقيد  
التقطيع ك الناخبُت يف كل دائرة،  توازفك ة تقطيع الدكائر االنتخابية، إشكالي :االنتخاب مثل
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ستحصاؿ على لبل ،غراؽ ناخيب توجو سياسي معُت بغَتىميفتح اجملاؿ إلاالصطناعي الذم 
ادلشكلة دكمان اف األحزاب احلاكمة ىي اليت تشرؼ على يضاعف ، ك نتائج سلططة مسبقان 

  .التقطيع االنتخايب

التصويت على مرشح )آلية االنتخاب األحادم فهناؾ ( شكل االقًتاع) رلاؿ ككذلك يف
، كشبة جدؿ  ( التصويت على قائمة مرشحُت)كىناؾ آلية االنتخاب بالقائمة ( كاحد

  .كبلسيكي معركؼ بُت زلاسن كثغرات كل آلية منها

ىناؾ ما ك ( أسلوب ادلعدؿ االنتخايب)فهناؾ ما يسمى ( توزيع ادلقاعد)ككذلك إشكالية 
 .(أسلوب ادلعدؿ الثابت) يسمى

كفيها  ؟(ادلقاعد ادلتبقية) كيف توزعك ( اخلارج االنتخايب)بعد توزيع ادلقاعد مايسمى ككذلك 
طريقة )ك ( طريقة أكرب ادلعدالت)ك ( طريقة أكرب البقايا)أيضان أساليب حسابية متفاكتة مثل 

، كىوندت نفسو ىو التمثيل العادؿ حلساب" ات رياضيةنظري"، إذل درجة أف فيها ( ىوندت
 .عادل بلجيكي

أشكاؿ )كشبة دراسات دستورية كثَتة معاصرة تتحدث عن العبلقة بُت ىذين ادلعطيُت 
 (الًتكيبات احلزبية)ك ( االقًتاع

 

كل ىذه : ما موقف السياسة الشرعية من ىذه اآلليات؟ اجلواب بكل كضوح.. حسنان 
، (مباشرة أك عرب شلثليها)رجع يف ربديد األفضل منها إذل األمة اآلليات االنتخابية ادلتفاكتة ي

لتحديد اآللية األنسب ذلا، ألهنا مسائل إجرائية، كالوالية عقد سياسي شرعي، كزبضع ىذه 
 .ادلسائل للشركط اجلعلية
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الشركط )مفوضة الختيار األمة يف " اإلجرائية"كل ادلسائل السياسية   -أيضان –كىكذا 
البيعة، كال غلوز إلزاـ األمة بشيء مادل ؼلالف نصان شرعيان، كما مضى ىو رلرد يف ( اجلعلية

أكذلما أف أكثر مسائل السياسة الشرعية مفوضة لؤلمة ألهنا : أمثلة لتوضيح بعدين أساسيُت
لفت االنتباه إذل عظم كأعلية تكييف الوالية : مسائل إجرائية ال زبالف الشريعة، كثانيهما

فهذا يعٍت احًتاـ اختيارات األمة كشركطها فيما ىو ( عقد سياسي شرعي)كاإلمامة بأهنا 
 .مفوض ذلا

 :اإلنشاء والمشاركة: النظاـ السياسي غير المشروع

يشرع إنشاؤه كادلشاركة فيو سويان، بل غلب على ( السياسة الشرعية)النظاـ السياسي ادلشركع 
 .األمة ذلك، ألنو من سباـ إقامة دين اهلل

، (التوريث)، اذلرقلية (التغلب)االستبداد، التأمر : نظاـ السياسي غَت ادلشركع، مثلكأما ال
ادللكية اجلربية كالعضوض اخل ، أك النظم السياسية الوضعية ادلخالفة للشريعة كالدؽلقراطية، 

، (مقاـ ادلشاركة للمصلحة الراجحة)ك ( مقاـ اإلنشاء)ىذه كلها ؼلتلف احلاؿ فيها بُت 
يفرؽ فيها أىل العلم بُت مقاـ االختيار كمقاـ االضطرار، كيفرقوف فيها بُت : كدبعٌت آخر

 .حاؿ القدرة كحاؿ العجز

فكل ىذه النظم ادلخالفة للشريعة ال غلوز إنشاؤىا ابتداءن، لكنها إذا قامت كاستقرت فإنو 
كاف   يشرع ادلشاركة فيها للمصلحة الراجحة؛ لتكثَت العدؿ الشرعي كزبفيف الظلم، سواءن 

 .احلكم استبداديان أك دؽلقراطيان 

ما دليل التمييز بُت مقاـ اإلنشاء ابتداءن، كمقاـ ادلشاركة للمصلحة الراجحة، الدليل .. حسنان 
على ذلك عمومات نصوص التكليف بالوسع كاالستطاعة كالقدرة كاإلمكاف، كقولو تعاذل يف 

فَاتػَُّقوا اللََّو َما )كقولو تعاذل  [ٕٙٛ:البقرة(] ُوْسَعَهااَل يَُكلُِّ  اللَُّو نَػْفًسا ِإالَّ )خاسبة البقرة 
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ال غلوز للمسلم أف يقيم نظامان ( الوسع كاالستطاعة)ففي حاؿ  ،[ٙٔ:التغابن(]اْسَتطَْعُتمْ 
فيجوز للمسلم أف يشارؾ يف ( العجز كعدـ االستطاعة)سياسيان غَت مشركع، كيف حاؿ 

 .قائمان لتكثَت العدؿ الشرعي كزبفيف الظلمالنظاـ السياسي غَت ادلشركع إذا كاف 

 

ىي األصوؿ العامة للمسألة، كلكن يف ادلسألة نصوص خاصة ( الوسع كاالستطاعة)نصوص 
 :أيضان، كمنها

العزيز وامرأتو )أف نظاـ العزيز يف مصر كاف نظامان كثنيان، كما قاؿ ابن تيمية  :النموذج األوؿ
ُىم بِاآلِخَرِة ِإنِّي تَػرَْكُت ِملََّة قَػْوـٍ الَّ يُػْؤِمُنوَف بِاهلِل وَ : "يوس  وأىل مصر كانوا مشركين كما قاؿ لهم

" َواتػَّبَػْعُت ِملََّة آبَآِئي ِإبْػَراِىيَم َوِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب َما َكاَف لََنا َأف ن ْشِرَؾ بِاهلِل ِمن َشْيءٍ  ،ُىْم َكاِفُروفَ 
 [.7/780:جامع الرسائل](

ف ىذا النظاـ نظاـ كثٍت؛ فإف يوسف طلب ادلشاركة السياسية فيو، كمع ذلك، أم مع كو 
كخصص كزارة ادلالية كعرض على ادللك مؤىبلتو يف الضبط احملاسيب، حيث جاء يف احلوار 

َلَديْػَنا  َوقَاَؿ اْلَمِلُك ائْػُتوِني ِبِو َأْسَتْخِلْصُو لِنَػْفِسي فَػَلمَّا َكلََّمُو قَاَؿ ِإنََّك اْليَػْوـَ )بُت العزيز كيوسف 
وََكَذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَ  ِفي اأْلَْرِض * قَاَؿ اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اأْلَْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم  *َمِكيٌن َأِميٌن 

َها َحْيُث َيَشاءُ   [.ٙ٘-ٗ٘:يوس (]يَػَتبَػوَّأُ ِمنػْ

ىبلتو ذلذا فبلحظ ىاىنا كيف طلب يوسف ادلشاركة السياسية يف نظاـ كثٍت، كذكر مؤ 
 " .سبكينان "ادلنصب، مث الحظ كيف جعل اهلل ذلك صلاحان كمساه 

وأما سؤاؿ يوس  وقولو )كما ىو دافع يوسف للمشاركة السياسية ىنا؟ يقوؿ ابن تيمية عنو 
ويرفع  ،ويعدؿ بين الناس ،فألنو كاف طريقا إلى أف يدعوىم إلى اهلل "اجعلني على خزائن األرض"

 [.ٗٙ٘:مختصر المصرية(]من الخير مالم يكونوا يفعلوه ويفعل ،عنهم الظلم
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سأؿ الوالية للمصلحة )كقاؿ اإلماـ ابن تيمية يف موضع آخر عن دكافع يوسف 
 [.ٗٔٔ/٘ٔ:الفتاوى(]الدينية

 

يسوغ شرعًا للمسلم أف يقيم نظامًا ): لو قاؿ قائل: دعنا ننتقل للسؤاؿ اجلوىرم اآلف.. حسنان 

ألف يوس  شارؾ في نظاـ سياسي )ما الدليل؟ فقاؿ : فقيل لو (ى الشرؾسياسيًا وثنيًا يقـو عل
 (.وثني، وعليو فيجوز أف ننشئ ابتداًء نظاماً سياسياً وثنياً 

فماذا سيقوؿ الناس عن ىذا القائل؟ سيعدكنو من أجهل الناس كأحظاىم غباءن يف 
مقاـ ادلشاركة )ك ( اءمقاـ اإلنش)للفرؽ اجلوىرم العظيم بُت : االستدالؿ، دلاذا؟ اجلواب

 .، كمقامي االختيار كاالضطرار، كحارل القدرة كالعجز(للمصلحة الراجحة

فقد كاف ( النظاـ السياسي النصراين احلبشي)كىو ظلوذج  ،(نموذج ثافٍ )سننتقل اآلف إذل 
نظامان نصرانيان يسيطر فيو رجاؿ الدين النصارل سيطرة تامة، حىت بلغ من سلطة القسس فيو 

كانوا ؼللعوف كيقتلوف بعض رؤسائهم، كينصبوف آخر، كما جاء يف كتب السَت من   أهنم
 .حديث عائشة كغَتىا

كأرسل لو خطابان  -صلى اهلل عليو كسلم–كيف ىذا النظاـ فإف النجاشي أصحمة آمن بالنيب 
ا ؼلربه فيو بذلك، كمع ذلك دل يستطع أف يطبق الشريعة يف ىذا النظاـ النصراين احلبشي، كإظل

كاف النجاشي أصحمة غلتهد يف العدؿ قدر إمكانو كطاقتو، كسأؿ النجاشي أصحمة النيب 
يف خطابو لو ىل يأمره بأف يأتيو، فلم يأمره النيب بًتؾ موقعو كرئيس  -صلى اهلل عليو كسلم–

 .لنظاـ نصراين حبشي
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زموا من شرائع اإلسالـ فالنجاشي وأمثالو سعداء في الجنة وإف كانوا لم يلت)قاؿ اإلماـ ابن تيمية 
بل كانوا يحكموف باألحكاـ التي يمكنهم الحكم  ،ما ال يقدروف على التزامو

 [.ٜٕٔ/ٜٔ:الفتاوى(]بها

فهذا يدؿ على جواز ادلشاركة السياسية يف نظاـ نصراين، حىت لو دل يستطع ادلشارؾ أف 
عدؿ الشرعي، يطبق أكثر األحكاـ الشرعية، إذا كاف ىناؾ مصلحة راجحة يف تكثَت ال

 .كزبفيف الظلم

ألف النجاشي شارؾ يف ( نظامان سياسيان نصرانيان )إنو غلوز أف ننشيء : لو قاؿ قائل.. حسنان 
نظاـ سياسي نصراين ككاف فعلو مشركعان؛ لكاف ىذا القائل يف غاية السذاجة، ألف كل أحد 

 (.لحة الراجحةمقاـ ادلشاركة للمص)ك ( مقاـ اإلنشاء)ؽليز يف كبلـ أىل العلم بُت 

وكثيرا ما )قاؿ ابن تيمية ( تورل القضاء يف نظاـ التتار)، كىو (ظلوذجو ثالث)دعنا اآلف ننتقل لػ
وفي نفسو أمور من العدؿ يريد أف يعمل بها  ،بل وإماماً  ،يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً 

 [.ٕٛٔ/ٜٔ:الفتاوى(]سعهاو  الوال يكل  اهلل نفسا إ ،بل ىناؾ من يمنعو ذلك ،فال يمكنو ذلك
غلوز ادلشاركة يف نظاـ التتار، حىت لو كاف اإلنساف ال يستطيع أف يقـو بكل فبلحظ كيف 

 .الشريعة
غلوز : )ما رأم القارئ الفاضل لو مسع أحدان يقوؿ: كىاىنا سنطرح من جديد ذات السؤاؿ

( ورل القضاء بُت ادلسلمُت كالتتارأف يقيم ادلسلم نظامان تًتيان كثنيان، ألف أىل العلم أجازكا ت
مقاـ )أليس سيعترب ىذا القائل جاىبلن؟ بلى كح ق لو ذلك، ألف ىناؾ فرقان جوىريان بُت 

 (.مقاـ ادلشاركة للمصلحة الراجحة)ك ( االبتداء
 

الذم بأيدينا، كىو أف عمر بن عبدالعزيز ترؾ بعض مظادل ( النموذج الرابع)كىكذا أيضان يف 
مفيت الديار ادلصرية ( ىػ708ت)يت عجز عنها، كقد نقل اإلماـ ابن عبد احلكم بٍت أمية ال

يف كتابو ادلشهور عن سَتة عمر بن عبد العزيز ما يكشف بعض ما كاف يدكر يف الداخل 
 :الرئاسي، يقوؿ ابن عبد احلكم
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كثيرة كنت   وراً إني ألراؾ يا أبتاه قد أخرت أم :لما ولي عمر بن عبد العزيز قاؿ لو ابنو عبد الملك)
ولوددت أنك قد فعلت ذلك ولو فارت بي وبك  ،أحسبك لو وليت ساعة من النهار عجلتها

واهلل  ،وفيك بعض رأي أىل الحداثة ،إنك على حسن قسم اهلل لك ،قاؿ لو عمر أي بني ،القدور
أف  فاً خو  ،أستلين بو قلوبهم ،من الدين إال ومعو طرؼ من الدنيا ما أستطيع أف أخرج لهم شيئاً 

 [.ٚ٘:سيرة عمر(]ينخرؽ علي منهم ما ال طاقة لي بو
 :كيف حادثة أخرل دار احلوار كالتارل

ما لك ال تنفذ األمور؟ فواهلل ما : وفيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أف ابنو عبد الملك قاؿ لو)
هلل ذـ الخمر ال تعجل يا بني، فإف ا: "قاؿ لو عمر. أبالي لو أف القدور غلت بي وبك في الحق

في القرآف مرتين، وحرمها في الثالثة، وإني أخاؼ أف أحمل الحق على الناس جملة، فيدفعوه 
 [.ٛٗٔ/ٕ:الموافقات"(]جملة، ويكوف من ذا فتنة

 
ضلن نرل عمر بن عبد العزيز شارؾ يف النظاـ السياسي األموم، كىو نظاـ متغلب، .. حسنان 

األمواؿ، كمع ذلك دل يقم عمر بن عبد العزيز بتطبيق كجرل فيو مظادل معركفة يف الدماء ك 
الشريعة كاملة، بل طبق منها ما يستطيع، كترؾ أموران من الشريعة عجز عنها، كما كشفو 

 .احلوار الذم دار يف منزؿ عمر
ىل ؽلكن ألحد أف يقوؿ يسوغ يف النظاـ السياسي : دعنا نستعرض اإلشكالية رلددان 

ياسي متغلب، كنرتكب مظادل مالية ألف عمر بن عبدالعزيز شارؾ اإلسبلمي أف نقيم نظاـ س
يف رئاسة نظاـ سياسي متغلب كأبقى بعض ادلظادل اليت عجز عنها؟ ىل يقوؿ ىذا عاقل؟ 

مقاـ ادلشاركة للمصلحة )ك ( مقاـ اإلنشاء)ال، بالطبع، ألف ىناؾ فرقان كما تقدـ بُت 
 (.الراجحة

يق بُت مقاـ اإلنشاء ابتداءن، كمقاـ ادلشاركة السياسية إذا اتضحت الصورة اآلف، يف التفر 
للمصلحة الراجحة، كأنو ال يسوغ استنباط حكم اإلنشاء من حكم ادلشاركة، أك استنباط 
حكم االختيار من حكم االضطرار، أك استنباط حكم القدرة من حكم العجز، كإال خالف 

 :لصور الًتاثية إذل صور معاصرةاإلنساف يف ذلك العقبلء صبيعان، فدعنا نتجاكز ىذه ا
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ضلن نعلم أف عامة علماء أىل السنة اليـو حكموا بأف النظاـ الدؽلقراطي الغريب سلالف 
، كبالتارل فبل يشرع (كسيأيت ذكر أكجو التعارض بُت النظامُت الحقان )للسياسة الشرعية 

ياسية فيو للمصلحة الراجحة، إنشاؤه ابتداءن، كلكن إذا كاف نظامان قائمان، فأجازكا ادلشاركة الس
 :كسنذكر بعض األمثلة

  :موق  ابن سعدي -أ
ىذه الروابط )رضبو اهلل لفوائد قصة شعيب قاؿ ( ىػ0128ت)دلا تعرض العبلمة ابن سعدم 

ألف  ،بل ربما تعين ذلك ،التي يحصل بها الدفع عن اإلسالـ والمسلمين ال بأس بالسعي فيها
فعلى ىذا لو ساعد المسلموف الذين تحت والية ، واإلمكافاإلصالح مطلوب على حسب القدرة 

الكفار وعملوا على جعل الوالية جمهورية يتمكن فيها األفراد والشعوب من حقوقهم الدينية 
وتحرص على  ،لكاف أولى من استسالمهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية ؛والدنيوية
إف أمكن أف تكوف الدولة للمسلمين وىم الحكاـ فهو نعم ، وجعلهم عملة وخدما لهم ،إبادتها
واهلل ، ولكن لعدـ إمكاف ىذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة ،المتعين
 [.ٜٖٛ:تفسير ابن سعدي(]أعلم

فبلحظ يف ىذا النص عمق فقو ابن سعدم، حيث فرؽ بُت مقامي االختيار كاالضطرار، 
القدرة كحاؿ العجز، ففي حاؿ االختيار كالقدرة يشرع للمسلم أف ينشئ  كفرؽ بُت حاؿ

إف أمكن أف تكوف الدكلة للمسلمُت كىم احلكاـ فهو  "نظامان سياسيان إسبلميان كما يقوؿ 
كلكن يف حاؿ االضطرار كالعجز فيشرع للمسلم أف ينتقل للمرتبة اليت تليها، كىي " ادلتعُت

سعدم مشركعية النظاـ اجلمهورم مرتبطة بعد القدرة كاإلمكاف النظاـ اجلمهورم، فجعل ابن 
 .على بناء السياسة الشرعية األصلية

فيستفاد من ىذا النص الثمُت أف ابن سعدم يرل أف النظاـ اجلمهورم نظاـ سلالف يف أصلو 
 .للسياسة الشرعية، كلذلك ربط مشركعيتو بالعجز كاالضطرار
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ل جواز ربويل الدكلة ادلسلمة إذل نظاـ صبهورم؛ ير : فلو جاء شخص كقاؿ ابن سعدم
يقوؿ إذا أمكن فيجب أف  -بكل كضوح-لكاف ىذا القائل مدلِّسان ببل ريب، فابن سعدم 

تكوف الدكلة للمسلمُت، كإذا دل ؽلكن ينتقل للنظاـ اجلمهورم للمصلحة الراجحة، كىذا عُت  
 .كبلـ أىل العلم، كال ؼلالف يف ىذا أكثر الفقهاء

 :وق  اللجنة الدائمة لإلفتاء برئاسة ابن بازم -ب

فتاكل متعددة، ( ىػ0871ت)أصدرت اللجنة الدائمة لئلفتاء يف السعودية برئاسة ابن باز
مقاـ االختيار كمقاـ االضطرار، كسبيز بُت مقاـ اإلنشاء ابتداءن : ككلها ببل استثناء سبيز بُت

 .كمقاـ ادلشاركة للمصلحة الراجحة

 :عض ىذه الفتاكل كنفحص ادلبادئ الثاكية فيها، أكؿ ىذه الفتاكل ىي التارلدعنا نتناكؿ ب

 مع العلم أف بالدنا تحكم بغير ما ،ىل يجوز التصويت في االنتخابات والترشيح لها: السؤاؿ)
  أنزؿ اهلل؟

حكومة تحكم بغير ما  ال يجوز للمسلم أف يرشح نفسو رجاء أف ينتظم في سلك: الجواب
ينتخبو أو غيره ممن يعملوف في  مل بغير شريعة اإلسالـ ، فال يجوز لمسلم أفأنزؿ اهلل، وتع
ينتخبوف يرجوف بالدخوؿ في  ومن ،إال إذا كاف من رشح نفسو من المسلمين ،ىذه الحكومة

اإلسالـ، واتخذوا ذلك وسيلة إلى  ذلك أف يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة
بعد تماـ الدخوؿ إال في مناصب ال  لى أال يعمل من رشح نفسوالتغلب على نظاـ الحكم، ع
 [.ٚٓٗ/ٖٕ:اللجنة الدائمة(]تتنافى مع الشريعة اإلسالمية

فانظر كيف فرقوا يف النظاـ الدؽلقراطي بُت مقاـ اإلنشاء ابتداءن، كمقاـ ادلشاركة السياسية 
ُت منذ القدـ يف مسألة للمصلحة الراجحة يف نظاـ قائم، كىذا عُت ما يقرره فقهاء ادلسلم

 (.النظاـ السياسي غَت ادلشركع)التعامل مع 
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 :كجاء يف فتول أخرل حوؿ إنشاء األحزاب اإلسبلمية يف النظاـ السياسي العلماين

 ضمن رسمية األحزاب وتكوف علمانية دولة في إسالمية أحزاب إقامة يجوز ىل: السؤاؿ)
  سري؟ ويالدع وعملها ذلك، غير غايتها ولكن القانوف،

 ويتعاونوا ويترابطوا يتجمعوا أف كافرة دولة في باإلقامة المبتلين للمسلمين يشرع :الجواب
 من ذلك في لما إسالمية؛ جمعيات أو إسالمية أحزاب باسم ذلك كاف سواء بينهم فيما

 [.ٛٓٗ/ٖٕ:اللجنة الدائمة](والتقوى البر على التعاوف

سياسي علماين ابتداءن، لكن إذا كاف قائمان فيشرع  فأىل العلم ىاىنا ؽلنعوف من إقامة نظاـ
ادلشاركة السياسية فيو للمصلحة الراجحة، فلو جاءنا رجل كقاؿ اللجنة الدائمة ذبيز إقامة 

 !فماذا سيقوؿ العقبلء عن ىذا االستنباط؟! نظاـ سياسي علماين ألهنم أجازكا ادلشاركة فيو

لدل علماء اللجنة الدائمة، كتوسعهم يف  كيف فتول نادرة توضح مدل النظرة ادلصلحية
 :مفهـو ادلشاركة السياسية، جاءت صياغة السؤاؿ كاجلواب كالتارل

 األحزاب بين ومن السياسية، األحزاب في ينخرطوف ولكنهم مسلمين الناس بعض: السؤاؿ)
 التقدـ حزب: أمثاؿ وكثيرة؛ متفرعة األحزاب وىذه ألمريكا، تابعة أو لروسيا تابعة إما

 حزب االستقاللية، الشبيبة حزب األمة، حزب األحرار، حزب االستقالؿ، حزب واالشتراكية،
 في ينخرط الذي المسلم ومن األحزاب، ىذه من اإلسالـ موق  ىو الديمقراطية الخ، ما

 صحيح؟  إسالمو ىل األحزاب، ىذه

 في نظر عدوب إسالمية، وحصانة إيماف، وقوة اإلسالـ، في بصيرة لديو كاف من: الجواب
 توجيًها فيوجهو الحزب مجرى في يؤثر أف على ذلك مع ويقوى لساف، وفصاحة العواقب،

 بو، اهلل ينفع أف عسى الحق؛ لقبوؿ أرجاىم يخالط أو األحزاب، ىذه يخالط أف إسالميًّا؛ فلو
 ينتظم عادلة، شرعية سياسة إلى المنحرفة السياسات تيار فيترؾ يشاء، من يديو على ويهدي
 تلك وال اإليماف، ذلك عنده ليس ومن المنحرفة، مبادئهم يلتـز ال لكن األمة، شمل ابه
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 على ومحافظة للفتنة اتقاء األحزاب؛ تلك فليعتزؿ يؤثر، وال يتأثر أف عليو ويخشى الحصانة،
 والفساد، وباهلل االنحراؼ من بو ابتلوا بما ويبتلى أصابهم، ما منو يصيبو أف دينو

 [ٖ٘ٛ/ٕٔ:الدائمة اللجنة(]التوفيق

فانظر باهلل عليك األكصاؼ اخلطَتة اليت كصفت هبا ىذه األحزاب السياسية ادلسؤكؿ عنها، 
اليت يتمتع هبا علماء أىل ( ادلركنة السياسية)كقد تعمدت ترؾ السؤاؿ بتفاصيلو ليتبُت مدل 

بُت  السنة، فكلها أحزاب سياسية سلالفة لئلسبلـ صراحة، كمع ذلك فرؽ علماء اللجنة
 .إنشاء ىذه األحزاب ابتداءن، كبُت ادلشاركة فيها للمصلحة السياسية الراجحة

اللجنة الدائمة غليزكف إنشاء أحزاب اشًتاكية كيسارية كدؽلقراطية : فلو جاءنا شخص كقاؿ
كليربالية، ألهنم يف أحد فتاكاىم أجازكا ادلشاركة فيها للمصلحة الراجحة، لكاف ىذا فهم 

 .الفتاكل سقيم دلثل ىذه

ككل ىذه الفتاكل الثبلث السابقة صدرت عن اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز، رضبات اهلل 
على ركحو الطاىرة، كبقي يف حوزيت اآلف فتول أخرل خاصة بو، دل تكن ضمن فتاكل 

كاحلقيقة أنٍت دل أجد اجمللة متاحة، كقد ( لواء اإلسبلـ)اللجنة الدائمة، نشرىا الشيخ يف رللة 
رضبو اهلل نقل نص ( ىػ0871ت)ثت عنها، كلكٍت كجدت الشيخ اجلليل مناع القطاف حب

فسأنقل الفتول عن الشيخ مناع حىت أستطيع ( معوقات تطبيق الشريعة)الفتول يف حبثو 
 :احلصوؿ على نسخة من اجمللة، يقوؿ الشيخ مناع القطاف

لعزيز بن باز، عن شرعية وقد ُسئل شيخنا المفضاؿ العالم الورع، سماحة الشيخ عبد ا)
الترشيح لمجلس الشعب، وحكم اإلسالـ في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخابات 

 عليو اهلل صلى- النبي إف"الدعاة، واإلخوة المتدينين لدخل المجلس، فأفتى فضيلتو بقولو 
 كاف الشعب، إذا بمجلس االلتحاؽ في حرج بالنيات، لذا فال األعماؿ قاؿ إنما -وسلم

 الحق، نصر من ذلك في لما الباطل، على الموافقة وعدـ الحق، تأييد ذلك من المقصود
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 ُيستعاف التي البطاقة استخراج في كذلك حرج ال أنو كما اهلل، إلى الدعاة إلى واالنضماـ
مجلة لواء اإلسالـ، . الموفق واهلل وأىلو الحق وتأييد الصالحين، الدعاة انتخاب على بها
 [.ٙٙٔ:معوقات تطبيق الشريعة(]ـٜٜٛٔىػ، ٜٓٗٔ، ٖع

ادلشاركة يف النظم )عن جواز  -فسح اهلل لو يف قربه–كىناؾ فتاكل أخرل لئلماـ ابن باز 
كىي ال زبتلف من حيث ادلبدأ الشرعي عن ىذه ( السياسية غَت ادلشركعة للمصلحة الراجحة

ُت حاؿ االختيار كحاؿ التمييز ب)ك ( التمييز بُت اإلنشاء كادلشاركة)الفتاكل السابقة 
 (.االضطرار

 (:ىػٕٔٗٔت)موق  فقيو العصر ابن عثيمين  -جػ

الحظت أف أكثر فقهائنا ضباسان للمشاركة السياسية يف النظم غَت ادلشركعة ىو الشيخ ابن 
عثيمُت، كقد دلست ذلك ظاىران يف عدة فتاكل لو، أحد ىذه الفتاكل كانت نقاشان بينو كبُت 

ىػ، كألتمس من القارئ أف يدقق يف صياغة الصورة 0871األكؿ من العاـ طبلبو يف شهر بيع 
ادلسؤكؿ عنها، كيف جـز الشيخ بادلشاركة دكف تردد، بل الحظ كيف رفع األمر من ادلشركعية 

 :، حيث جاء احلوار كالتارل ، كأعتذر مسبقان عن نقل احلوار بطولو!إذل الوجوب

بأف أغلب من دخلها من  علماً ، في الكويت ما حكم االنتخابات الموجودة : السؤاؿ)
ما حكم االنتخابات الفرعية القبلية  نوا في دينهم؟ وأيضاً تِ اإلسالميين ورجاؿ الدعوة فُ 

  !الموجودة فيها يا شيخ؟

ألنو إذا ، ن من نرى أف فيو خيراً يجب أف نعيِّ ، أنا أرى أف االنتخابات واجبة: الجواب
لكن أغلب  اخترنا واحداً : فإذا قاؿ قائل !أىل الشرتقاعس أىل الخير من يحل محلهم؟ 

وألقى كلمة  ،ىذا الواحد إذا جعل اهلل فيو بركة، ال بأس: نقوؿ، المجلس على خالؼ ذلك
نعتمد على ، لكن ينقصنا الصدؽ مع اهلل، سيكوف لها تأثير والبد ،الحق في ىذا المجلس

ماذا تقوؿ في موسى عليو السالـ ، جلاألمور المادية الحسية وال ننظر إلى كلمة اهلل عز و 
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يـو ، واعده موسى ضحى يـو الزينة، ليأتي بالسحرة كلهم عندما طلب منو فرعوف موعداً 
في مكاف ، في رابعة النهار وليس في الليل ،الزينة ىو يـو العيد؛ ألف الناس يتزينوف يـو العيد

ويلكم ال تفتروا على اهلل  " فاجتمع العالم، فقاؿ لهم موسى عليو الصالة والسالـ، مستو
فتنازعوا "قاؿ اهلل ، كلمة واحدة صارت قنبلة" كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى

من وقت ما قاؿ الكلمة ىذه ، لفاء دالة على الترتيب والتعقيب والسببيةا" أمرىم بينهم
، "..ا فتفشلواوال تنازعو "كما قاؿ اهلل ، وإذا تنازع الناس فهو فشل، تنازعوا أمرىم بينهم

حتى لو فرض أف : فأقوؿ، زعيمها أعتى حاكم ،أماـ أمة عظيمة ،رت كلمة الحق من واحدأثَّ 
لكن عليهم أف ، مجلس البرلماف ليس فيو إال عدد قليل من أىل الحق والصواب سينفعوف

 وال الجلوس، وال مشاركة الفاسقين ،إف البرلماف ال يجوز": أما القوؿ، يصدقوا اهلل عز وجل
بعض اإلخواف من . نجلس لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبين لهم الصواب: ىل نقوؿ "معهم

 "ألف ىذا الرجل المستقيم يجلس إلى الرجل المنحرؼ، ال تجوز المشاركة" أىل العلم قالوا
، ويعدؿ منو، نعم ليقيم المعوج! ىل ىذا الرجل المستقيم جلس لينحرؼ أـ ليقيم المعوج؟

 .ة نجح في المرة الثانيةإذا لم ينجح ىذه المر 

  ؟االنتخابات الفرعية القبلية يا شيخو  :السائل

لقاء الباب (]رشح من تراه خيرا، وتوكل على اهلل ،كلو واحد أبداً : الجواب
 .[ٕٔٔؿ:المفتوح

، بل (الدؽلقراطية الكويتية)كدل يتوقف كبلـ الشيخ ابن عثيمُت على ادلشاركة السياسية يف 
، حيث جاء يف سؤاالت الدكتور أضبد (الدؽلقراطية األمريكية)شاركة يف أيضان دعم الشيخ ادل

 :القاضي البن عثيمُت، ادلعركفة، كاليت نشرت باسم شبرات التدكين مايلي

عن المسلمين في أمريكا ، ىل يشاركوف في االنتخابات التي تجري في :ألت شيخنا رحمو اهلل س)
ثمرات (]فأجاب بالموافقة، دوف تردد؟ الواليات لصالح مرشح يؤيد مصالح المسلمين

 [.ٖٜ٘ـ:التدوين
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لو جاء شخص كقاؿ أف ابن عثيمُت غليز إقامة دؽلقراطية على الطريقة األمريكية أك .. حسنان 
الكويتية ألنو أجاز ادلشاركة فيهما، لكاف قولو ىذا ال ػلتاج الرد عليو أصبلن، ألف العقبلء 

ار، كمقامي اإلنشاء ابتداءن كادلشاركة السياسية للمصلحة يفرقوف بُت مقامي االختيار كاالضطر 
 .الراجحة

كعلى كضوح ىذا األمر، أعٍت التمييز بُت االختيار كاالضطرار، كاإلنشاء كادلشاركة، كحاؿ 
القدرة كحاؿ العجز، اخل إال أنٍت ال حظت كثَتان شلن ؼلوضوف يف موضوع الدؽلقراطية ؼللط 

بنصوص بعض أىل العلم يف جواز ادلشاركة يف نظاـ سياسي  فيهما خلطان مضحكان، فيأتوف
غَت شرعي يف حاؿ االضطرار كالعجز، كيستنبطوف منها جواز إنشاء نظاـ سياسي غَت 

 !.شرعي ابتداءن كيف حاؿ االختيار كالقدرة

ىذه ىي القاعدة العامة يف السياسة الشرعية، كىي التمييز بُت اإلنشاء .. على أية حاؿ 
 .ة، كالتمييز بُت مقامي االختيار االضطرار، كالتمييز بُت حارل القدرة كالعجزكادلشارك

من شارؾ يف نظاـ سياسي غَت شرعي، ىل يأمث على : كىنا يتساءؿ البعض كبشكل متكرر
السياسة "األمور الشرعية اليت تركها كدل يعمل هبا؟ كقد أجاب ابن تيمية يف خاسبة كتابو 

 :ة بقولوعلى ىذه ادلسأل" الشرعية

 ما فيها وأقاـ المسلمين، ومصالح دينو من يمكنو ما وإقامة اهلل، طاعة بها يقصد والية ُوليِّ  فمن)
 األبرار تولية فإف عنو، يعجز بما يؤاخذ ال المحرمات؛ من يمكنو ما واجتناب الواجبات، من يمكنو
والجهاد، ففعل ما يقدر  ومن كاف عاجزا عن إقامة الدين بالسلطاف الفجار، تولية من لألمة خير

م يكل  ؛ لعليو، من النصيحة بقلبو، والدعاء لألمة، ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليو من الخير
 [.ٖٖٔ:السياسة الشرعية(]ما يعجز عنو



54 

 

 

 :صيانة الماؿ العاـ

كإبراز كنت أريد أف أستعرض ىاىنا بعض القواعد الشرعية يف صيانة كحفظ ادلاؿ العاـ، 
كلكن ادلساحة دل تعد ربتمل فلذلك  اؿ العاـ يف فقو أىل السنة، كشدة عنايتهم بو،مركزية ادل

كىي موجودة على  (مغلوطات الماؿ العاـ)فإين أحيل القارئ الكرمي إذل كرقة نشرهتا بعنواف 
بعض القواعد الشرعية الشبكة، ؽلكن الوصوؿ ذلا دبحركات البحث، كقد استعرضت فيها 

ا أنا قاسم، كمن أين لك ىذا؟، ىبل جلس يف بيت أبيو ليهدل إليو؟، إظل: للماؿ العاـ مثل
عدؿ يف اكتبا كل ماؿو لكما، انتفاء احلد ال يعٍت انتفاء التعزير، ادلصلحة تقييد ال زبيَت، ال

 .اإلقطاع العقارم، كضلوىا

 :قطعية نصوص الصبر والطاعة ومنع الخروج
التواصل االجتماعي، أف بعض ادلعنيُت بالتغيَت الحظت يف عدد من اجملالس الفكرية، كمواقع 

أحيانان ببعض العبارات التهكمية ذباه أحاديث السياسي الناقمُت على االستبداد، يرموف 
، كىذه ادلشاىد يف احلقيقة من أكثر االضلرافات إزعاجان للمؤمن (الصرب كالطاعة كمنع اخلركج)

ء األشخاص الذين يتهكموف بأحاديث الصرب ، كىؤالصلى اهلل عليو كسلم ادلعّظم لرسوؿ اهلل
يع العقل أف يتصور ضباقة يف غاية احلماقة، بل ال يستط طاعة كربرمي اخلركج ىم يف الواقعكال

من ذلك، إذ كيف يهينهم ادلتغلب كيكبتهم، فيفرغوف حنقهم يف أحاديث رسوؿ اهلل  أطرؼ
 .ىذا كاهلل اخلسارة كالغنب بعينو! صلى اهلل عليو كسلم

يَا َأيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأوِلي )ألمر بطاعة أكرل األمر جاء يف كتاب اهلل ا
 . فهو نص متواتر قطعي [ٜ٘:النساء(]اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 

صلى –فقد جاءت بطرؽ كثَتة عن رسوؿ اهلل  (فيما دكف الكفر منع اخلركج)كأما أحاديث 
ال ريب أف األحاديث التي ذكرىا و )تبلغ حد التواتر، قاؿ الشوكاين عنها  -عليو كسلم اهلل
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رة المعنى  تمتوا، وذكرناىا، لصبر على جور األئمة وترؾ قتالهما ، أي بابالمصن  في ىذا الباب
 [، ت حالؽٜٙٗ/ٖٔ:نيل األوطار(]بعلم السنة نسةٌ كما يعرؼ ذلك من لو أُ 

 
 

ادلسلح  كمنع اخلركج لوالة األمور بادلعركؼ، كالطاعةالصرب، )ص كيف يعرؼ ادلؤمن أف نصو 
قطعية متواترة عن رسوؿ اهلل، غلـز القلب بأف رسوؿ اهلل قاذلا،  كلها( فيما دكف الكفر البواح

كيف ال أدرم كاهلل   !كنطق هبا، مث يتهور ادلرء دبثل ىذه العبارات يف انتقاص ىذه النصوص؟
ىو يعلم أف رسوؿ اهلل نطق هبا؟ يسيء لك ادلتغلب فتقتص من ك  يطاكعو قلبو كيستخف هبا

 !نبيك؟
كالبعض يقوؿ ألف ىناؾ فريقان يستغل ىذه النصوص بتطبيقات سيئة، كلذلك ضلن نتهكم 

كم دبا أنزؿ هبذه األحاديث، كما رأيت حجة أضل من ىذه احلجة، إذف لتسخر بنصوص احل
 ؾ من يسيءصوص النهي عن ادلنكر ألف ىناتطبيقها، كلتسخر بن اهلل ألف ىناؾ من يسيء

تطبيقها، كلتسخر بأحاديث القتاؿ يف سبيل اهلل ألف ىناؾ من يسيء تطبيقها، كىكذا، فهل 
 ! ىذا تفكَت مؤمن ػلًـت نبيو؟

دكف  ؛كتكثَت العدؿ الشرعي كزبفيف الظلم من الداخل، ضلاكؿ اإلصبلح السياسيغلب أف 
ع يف فماذا تساكم صناديق االقًتا  -صلى اهلل عليو كسلم-أف طلسر عبلقتنا حببيبنا زلمد 

 !العادل كلو إذا أسأنا بنصف كلمة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟
الطاعة كالصرب كمنع )غلب بناء حاجز نفسي عظيم بُت ىؤالء ادلتهورين كبُت نصوص 

ىد، فأين الغَتة ستهًت هبا كضلن نشاكؤل مباحان ي  غلب أف ال تكوف ىذه األحاديث   (اخلركج
ذه بتاتان ذلليس مربران  كادلظادل السياسية انتشار االستبداد كاألثرة! كاحلمية لرسوؿ اهلل؟

 :باهلل عليك تأمل ىذه اآليات كانظر مقاـ رسوؿ اهلل ،اإلساءات ادلتكررة حلديث رسوؿ اهلل
ْوِت النَِّبيِّ َواَل َتْجَهُروا َلُو بِاْلَقْوِؿ َكَجْهِر بَػْعِضُكْم يَا َأيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَػْرفَػُعوا َأْصَواَتُكْم فَػْوَؽ صَ )

ِإفَّ الَِّذيَن يَػُغض وَف َأْصَواتَػُهْم ِعْنَد َرُسوِؿ اللَِّو ُأولَِئَك  *لِبَػْعٍض َأْف َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنْػُتْم اَل َتْشُعُروَف 
 [ٖ-ٔ:الحجرات(]ْقَوى َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيمٌ الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّو قُػُلوبَػُهْم ِللتػَّ 
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"! حبوط العمل"حبضرة رسوؿ اهلل غلعل ادلرء على حافة " رفع الصوت"انظر كيف كاف رلرد 
" رفع الصوت"رد نعم رببط أعمالك كلها من صلواتك كصدقاتك كذكرؾ هلل كل ذلك دبج

كتفقد كل ما عملت، جملرد جهر حبضرة رسوؿ اهلل، يهبط رصيد أعمالك إذل الصفر، 
 !فكيف باهلل عليكم دبن يستهًت كينتقص أحاديث رسوؿ اهلل؟ بالصوت على رسوؿ اهلل،

كبعض الفضبلء يعتذر كيربر ذلذه الشرػلة من ادلتهورين، بأهنم مستاؤكف من التطبيقات 
ة كىذا خطأ خطَت، أم مكسب لك يف تسويغ اإلساءة للسن! اخلاطئة للطاعة السياسية

النبوية ربت أم ذريعة كانت، بالعكس، كاف يفًتض بك يا أخي الفاضل أف تكوف يف صف 
سنة رسوؿ اهلل، ال يف صف أقواـ يعبدكف اهلل على حرؼ، كتراىم إذا دعوا إذل النصوص 
معرضُت، فإذا جاءت النصوص دبا يهوكف يأتوف مذعنُت، كما ذاؾ إال بسبب مرض القلوب 

 :الذم غزاىم، قاؿ اهلل
ُهْم ُمْعِرُضوَف )  نَػُهْم ِإَذا َفرِيٌق ِمنػْ َوِإْف َيُكْن َلُهُم اْلَحق  يَْأتُوا  *َوِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو لَِيْحُكَم بَػيػْ

 [.ٓ٘-ٛٗ:النور(]َأِفي قُػُلوِبِهْم َمَرٌض أَـِ اْرتَابُوا *ِإلَْيِو ُمْذِعِنيَن 

الكثَت من مسائل السياسة الشرعية، سأحاكؿ  ىذه معادل عامة، كالزاؿ ىناؾ.. أخَتان 
استيفاءىا يف مناسبات قادمة، كما سبق كلو ليس ىو من الكليات القطعية اجملمع عليها، بل 
بعضها ثوابت ال ؼلتلف فيها الفقهاء، كبعضها مسائل اجتهادية لذلك عربت فيها بلغة 

من أىل السنة فيها احًتاـ  ، كيبقى للمخالف(احلق كالباطل)ال بلغة ( الراجح كادلرجوح)
 اجتهاده، كاهلل أعلم،،

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد،،

 

 


