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 السياسي  اإلسالمفي  أفكار

 لي وقفة مع كتاب  السيد المستشار محمدفاق هذا المشروع كان أالسياسي  اإلسالمكتاب  تأليفثناء ا

 الكتاب  تأليفعشماوي وهو مرجع من المراجع التي اعتمدها في 

 في كتاب قراءة 

 محمد سعيد عشماويلاإلسالم السياسي 

 

أو يمكن أن يكون معارضاً للحضارة العالمية  والحقيقة والواقع أن المشروع الحضاري اإلسالمي ال

 .ثمرة لجانبه المضيء فهومجانباً لتاريخ اإلنسانية 

مجرد دعاوى  او على ،يمكن أن يقوم في عزلة عن الواقع العالمي المشروع الحضاري اإلسالمي ال

قيم الدين السامية وأخالقيات الشرائع  يضيف إليهثم ومن  استيعابهعليه  ،سياسية وشعارات جوفاء

  الرفيعة اإلسالمية

لية يقدم شيئاً ذا بال يدل على فهم المتغيرات الدو أن كل مقوالت اإلسالم السياسي مردودة ، فإنه ال

 ً   والتفاعل معها تفاعالً صحيا

سية ومن و التيارات السياأ األحزابع و مشاريأالسياسي  اإلسالمبها ؤلف قويه يتهم الم عبارات

 أسلوبعبر عن ذاته وعن ية فرصة ليأ اإلسالمين نقول لم يمنح المشروع السياسي أجب نصاف ياال

 وهو في المهد  األنظمةفي جميع  عمله بل كان محارباً 

ضد  أيديولوجيالن فيها توجه ة في المقالة الوارد األفكارالكريم تمعين النظر في  القارئمن يرجى 

 المشوشة  األفكاروبعض  اإلسالميةالتيارات 

 \ن الكتاب و الفكرة الرئيسة مأالمتطرفة دون الخلل بالنص  األفكاربتصحيح بعض قمت 

و تسييس أالسياسية الدينية  األحزابالتي تحارب  األفكارنشر المعرفة وتوجيه الضوء على  اصداً ق

 الدين 

 ولي التوفيق وهللا 

 محمود اللكودمحمد 
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 اإلسالم السياسي في فكر محمد سعيد عشماوي 

 فعال وواقعا . ولية هي للبشرؤ* حاكمية هللا فكرة غير صحيحة ، ألن الحكم والمس

 ضرورة تفسير آيات القرآن وفقا لظروفها التاريخية ، أي تاريخية النصوص . *

 * العدالة في اإلسالم تسبق العقوبة ) أو كما قال القائل : العدل يسبق الحد ( .

هذه المواضيع التي طرحها المؤلف في كتابه اإلسالم السياسي ، و هذه المواضيع  التي توضح الخالف 

أو الحركات اإلسالمية والفكر السياسي المتمثل بحركة االخوان المسلمين العميق بين الشريعة 

 الجهادية.

وبين المؤلف مجموعة من االختالفات أو التطور في التشريع بين نص قاطع موجود في القران ونص 

من فعل الخلفاء الراشدين ثم ما اضافه الفقهاء الى التشريع اإلسالمي وجد في السنة الشريفة ونص 

 س الدين .يذي اصبح الدين السياسي أو كما قال تسيوال

تم عرض األفكار بطريقة الكتاب وتم اجراء التعديل عليها بما يسهل الفهم وكذلك بما ترضي المفكر 

اإلسالمي ووفق رؤيتي الشخصية مع أنني لم اتبنى كثيراً من هذه األفكار ولكن عرضت لألمانة 

 العلمية 

كتابه أن الحركات اإلسالمية أو الفكر اإلسالمي المعاصر أو الدولة اإلسالمية  نهايةاستنتج المؤلف في 

 اضافت الى الفكر السياسي شيء جديد ولكنها لم تطور الواقع اإلسالمي بسبب تشددها وضياعها فقال : 

لية يقدم شيئاً ذا بال يدل على فهم المتغيرات الدو أن كل مقوالت اإلسالم السياسي مردودة ، فإنه ال

 ً   والتفاعل معها تفاعالً صحيا

 

أو يمكن أن يكون معارضاً للحضارة العالمية  والحقيقة والواقع أن المشروع الحضاري اإلسالمي ال

 .ثمرة لجانبه المضيء فهومجانباً لتاريخ اإلنسانية 

بشراهة يمكن أن ينقض الحضارة العالمية إال إذا كف عن استهالك نتاجها المادي  وهو على اليقين ال 

ناقضة لحضارة م، ثم استوعب كل علومها وفنونها وثقافتها ، ليعيد تقديمها حضارة روحية سامية 

مادية استغاللية )كما يقال ( ، ومفاد ذلك أن المشروع الحضاري اإلسالمي اليمكن أن يقوم في عزلة 

، وبعد أن يضيف إليه أو  يمكن أن ينقض هذا الواقع إال بعد استيعابه ا أنه المعن الواقع العالمي ، ک

، ومن ثم فإن هذا المشروع يتمخض عن قيم  يخلط به قيم الدين السامية وأخالقيات الشرائع الرفيعة

 وأخالق وعلم ووعى وقدرة واقتدار ، واليمكن أن يقوم على مجرد دعاوى سياسية وشعارات جوفاء .
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 وكما اتهم الفكر اإلسالمي بأنه :

 (الحركة اإلسالمية »يصنف الفقهاء ضمن المؤسسة الرسمية ، ويصنف اآلخرون تحت عنوان  - 

  وال تعجب من نمو الحركة اإلسالمية ) اإلسالم السياسي  ( في غير تربة المؤسسة الرسمية .

ين ، األمار الاذي باعاد بينهاا وبا فمنذ دخلت األخيرة في رحاب السلطة تراجع دورها في القياادة والرياادة

، الااذي لاام يتجاااوز كثيااراً  وحصاار دورهااا فااي مهااام التوجيااه الااديني العااامتفاااعالت الشااارع اإلسااالمي ، 

» وعناادما حاادص الصاادام فااي. بااين الساالطة والحركااة اإلسااالمية وجاادت حاادود الااوعظ واإلرشاااد . . 

كاة اإلساالمية ، مماا أحادص فجاوة بينهاا وباين فصاائل الحر نفسها ـ تلقائياً ـ في مربع السالطة« المؤسسة 

 تكرست وتعمقت بمضى الوقت ، خصوصاً في ظل التوترات المستمرة بين اإلسالميين والسلطة . . . 

 .  الدين عام إنساني شامل أما السياسة فهي قاصرة محدودة قبلية ومؤقتة

الدين يستشرف في اإلنسان أرقى ما فيه وأسمى ما يمكن أن يصل إليه ؛  والسياسة تستثير فيه ما  

إلى حروب ال تنتهى العلم  السياسة باسم الدين يحول، وفيه يمكن أن ينزل إليه وأدنى ما يمكن أن يهبط 

همد ، فضال عن أنها تحصر الغايات في المناصب وتخلط األلعاب توتحزبات ، وصراعات ال تحمد ال 

 بالمغانم وتفسد الضمائر بالعروض.

من أعمال الفجار األشرار أو عمال  عملهم الدين أو تديين السياسة  تسييس يعملون على لكل الذين 

ويعطى  ، للظلم تبريرا من اآلياتو، ، ألنه يضع لالنتهازية عنوانا  من أعمال الجهال غير المبصرين

 .ان ، ويجعل سفك الدماء ظلما عمال من أعمال الجهادمللجشع انحراف هالة من اإلي

 ملسو هيلع هللا ىلصوسلم: "أنتم أعلم بأمور دنياكم" إذ قد قرر الرسول وصحبة  آلهعلى وصلى هللا عليه الرسول يقول 

في هذا الحديص أن المسلمين أعلم بأمور دنياهم، وبالتالي فإن الشريعة ال تتدخل في تحديد األمور 

 .الدنيوية التي هم بها عالمون

حكوماة هللا ، تساير طبقاا للاوحي واتباعاا لاه ؛  هاىإن صاح تجااوزاً أن تمسامى حكوماة ملسو هيلع هللا ىلص فحكومة النبي 

أن يعترضااوا علااى هااذا  لمااؤمنيناـ مختااار ماان هللا ولاايس للمحكااومين  أي  ملسو هيلع هللا ىلص والحاااكم فيهااا هااو النبااي

وفضاال عان ذلاك ، فهاي  ،لسياساة أماورهم  ملسو هيلع هللا ىلص االختيار فمتى نطقوا بشاهادة اإلساالم فقاد ارتضاوا النباي

، وليست حكومة حكام تفارض ين وينفذون أحكامها راضين طائعينحكومة تحكيم يلجأ إليها الناس مختار

 .على المواطنين أن يلجأوا إلى سلطاتها وأن يخضعوا ألوامرها ولو جبرا عنهم

هي حكومة تؤسس على القيم الدينية والمبادىء األخالقية ، وال تجنح أبدأ إلى أخالقيات السياسة 

  .وسلوكياتها . إنها حكومة من نوع خاص 
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ضاعف نه أحتى  ة المدينةلوجوه المؤمنين بمغادر رضى هللا عنه عثمان بن عفانالخليفة سمح 

عمر منع ذلك لكيال يقيموا مناطق نفوذ خارج المدينة تتشرب كل أنماط الملك ، مع أن عطايا الناس 

 .، وهو ما حدص فعالً فيها بعد  وتتطلع إلى كل مغانم الحياة وتتنافس بأسلوب الساسة وأهدافهم

والخليفة بن ابي طالب  علىالخليفة بعد أن ظهر الصراع بين  بدأ التاريخ اإلسالمي يأخذ صورة قبلية 

وبدأ الصراع القبلي في ساحة السياسة وهو يتشح بعباءة الدين ويختفى تحت . عثمان رضي هللا عنهما

فكان صراع بين األمويين والهاشميين ، حتى انتصر األمويون فأسسوا الدولة األموية ،  ،رداء الشريعة

 إسقاط الدولة األموية ، وهكذا.ثم صراع بين العباسيين والعلويين إثر نجاحهما معا في 

ومع أن الخالف بين عثمان ومعارضايه ، والخاالف باين علاى بان أباي طالاب ومعاوياة ، والخاالف باين 

، هذا الخالف كان في جوهره خالفاا سياسايااألمويين والهاشميين ، والخالف بين الهاشميين والعلويين ، 

، فصاارت كال فرقاة تادعى لنفساها احتكاار  ريعةأضفيت عليه صيغ الدين وأسبغت عليه معااني الشافلقد 

وتدددعى أنهددا كددافرة بددا  الحااق وتاازعم أنهااا وحاادها علااى جااادة اإليمااان، وترمااى غيرهااا باتباااع الباطاال 

 ً ، وصااارت حومااة الاادين ساااحة للسياسااة ، أبيحاات فيهااا كاال  ملحدددة بالدددينه وبهددذا تشددعف اإلسددالم فرقددا

 المبادىء .حرمة وانتهكت فيها كل قيمة وزيفت فيها كل 

المساالمون إلااى أخالقيااات بعااض الصااراع السياسااي ذاباات قاايم اإلسااالم السااامية ، وعاااد هااذا  فااى حمااى

الجاهلية وسلوكيات ما قبل اإلسالم ، من اعتزاز بالعصبية القبلية وتفااخر بالجااه والنساب ، وتقاتال علاى 

أن أصبح الخليفة خليفة هلل ولايس خليفاة للمسالمين ، الى الخلط بين الدين والسياسة  ادى، عروض الدنيا 

صار الخليفة معصوما في فعله وقولاه ، ثام صاار مساتبداً فاي الارأي والحكام ، رقااب النااس ملاك لاه ، و

ودولة الخالفة ضيغة خاصة له ، يعطى الحياة ويهب المال نزوة أو شهوة ، ويأخذ الحيااة أو يأخاذ الماال 

 أثيرا كبيراً جداً على الفقه وعلى جماعة المسلمين .غصبا أو غضبا . وأثر ذلك ت

، المساااوئ، ويحساانون كاال  صاااروا فقهاااء الساالطة يبااررون لهااا كاال المظااالمفثمااة بعااض ماان الفقهاااء 

، ويصدرون ضد أي خصم أو معارض فتاوى بأناه كاافر ملحاد مفساد فاي األرض ويزينون كل الخطايا 

لتأيياد فعلاه ملسو هيلع هللا ىلص يفة باآليات القرآنية التاي خوطاب بهاا النباي الخليبررون  أعمال كانوا و.  يحل دمه شرعا

، مماا أدى إلاى نتيجاة وخيماة ملسو هيلع هللا ىلص عناى المطابقاة باين شخصاه وباين النباي توتبرير تصرفه ، في إيماءات 

 خلط العقل اإلسالمي بين مقام النبوة ومنصب الخالفة . في

 على حياتهم وعلومهم والنأي عنوثمة بعض آخر من الفقهاء أثروا االبتعاد عن السلطة واالنكفاء 

الخوض في أي شيء يمس السلطان من قريب أو بعيد . وبهذا أعرضوا عن فقه القانون العام ) السلطة 

 السياسية وصلتها بالمسلمين ( وأسرفوا في توافه المسائل المباحص.
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سياساة ، فارق الدين وتاديين ال تسيس، فإن الخلط بين الدين والسياسة ،  أما على المستوى الشعبي

ويحتمااى باالراء ملسو هيلع هللا ىلص المسالمين شاايعا وفرقاا ، كاال منهااا يعتصام بليااات ماان القارآن ويتحاادى بأحاديااص للنباي 

فقامت خصومات شديدة بين هذه الشيع والفرق ، ظاهرها الادين وباطنهاا فقهائه ،  بفتاوى ويتحامىقادته 

. وصااار االتهااام بااالكفر واإللحاااد واإلفساااد فااي األرض  السياسااة ، دعواهااا الشااريعة وحقيقتهااا الساالطان

اتهاما شائعا من كل فرقة لألخرى ومن كل شيعة للشيعة المخالفة . وفي ذلك أبيح دم الجميع ، وأهادرت 

 حرمات كثيرة .

وغت بالشريعة وسندت بالفتاوى أثرت سم رت بالدين وومن جانب آخر ، فإن المظالم السياسية التي برم 

ونهم الخاصة وحدها ، وأفقدتهم كل ؤيات المسلمين فجعلتهم ينسحبون من الحياة العامة إلى شعلى أخالق

 .اهتمام بالعمل العام والتضحية من أجل المجموع والتضامن مع اآلخرين 

إن قيااام نهضااة إسااالمية أماار هااام جااداً ، وضااروري للغايااة ، لصااالح الاادين والمساالمين ولنفااع اإلنسااانية 

جمعاااء . غياار أن النهضااة ال تكااون إال إذا قاماات علااى تجديااد للاارو  وتحااديص للعقاال ، فصااارت وعيااا 

خ . أماا افارا  بالماضي والحاضر والمستقبل ، بقوانين العلم وأساليب الحياة بنظام الكاون ومنطاق التااري

الدين في صيغة حزبية ، واستبدال اإلسالم السياسي باإلسالم ديناا ، فهاو أمار واإلسالم في شكل سياسي 

مكائااد  شااديد الخطااورة علااى الاادين واإلسااالم والمساالمين والبشاارية جمعاااء ، ألنااه ينقاال إلااى ساااحة الاادين

 .عبات الحزبية مثال دينية علياويجعل من التدنيات السياسية والتال ،السياسة ودناءة أساليبها 

والمقصااود ماان التمييااز بااين السياسااة والاادين أن تقااوم األعمااال السياسااية باعتبارهااا أعمااال بشاار ليسااوا 

ووصااف هااذا  ، مددن الشددعف وليسددوا معينددين مددن ه وأن الحكددام مختددارونو معصااومين ، أمقدسااين 

، إن حادص يكاون عماال مان أعماال الحزبياة  (أي ملحاد )التمييز بين الدين والسياسة بأناه اتجااه علمااني 

والتعصب الذي يعمل على خلط األوراق وتزييف الضاوابط. ذلاك أن هاذا التميياز وحاده هاو الاذي يخادم 

، ها في أغراض سياسية وأهاداف حزبياةاإلسالم ويعلى من شأن الدين ويقضى على أي احتمال الستغالل

 اإلسالمي، والتي استطالت وأسرفت . ويتالفى كل األخطاء التي حدثت على مدى التاريخ

وينتهاز تيااار السياسااة الدينياة األزمااة االقتصااادية وماا يشااعر بااه كال ماان إحباااط دائام ، فااال يسااعى لتقااديم 

الحلول العلمية ، وإنما يستغل الوضع ألغراضه وأهدافاه فيشايع أن تطبياق شارع هللا  ياؤدى إلاى انفاراج 

هكذا دون اتباع سنن هللا في الحيااة ، مان أن لكال عامال ماا كل أزمة وتحقيق أي أمل ورضاء كل فرد ، 

 عمل ، وكل وما كسبت يداه . 

، وليسات الصاالحات فاي الفهام الساديد  بعمال الصاالحلقاد رفاع اإلساالم مان شاأن العمال ، فقارن اإليماان 

 كل عمل نافع لإلنسان مفيد للحياة خادم للبشرية بل صالة وزكاة وحجا وعمرة فقط ، 
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 اةنهـج الطغ

العلااااوم االجتماعيااااة ) رو  الجماعااااات ، للعااااالم الفرنسااااي جوسااااتاف لوبااااون . يقاااادم المؤلااااف جاااااء فااااي احااااد كتااااب 

دراساااة علمياااة وواقعياااة عااان نفساااية وعقلياااة الجماعاااات ، وأسااالوبها فاااي الفهااام والتصااارف ، وكياااف أنهاااا بصااافة عاماااة 

، وأن تمياال إلااى التسااطيح المبااالغ فيااهأن تجاانح البااد ـاا حتااى ولااو تكوناات ماان أفااراد عباااقرة أو أشااخاص متمياازين ـ 

، وأن تقاااااد باأللفاااااظ ولااااو كاناااات فارغااااة ، وأن تتحاااارك باألوهااااام وإن كاناااات خاطئااااة، وأن تسااااير  إلااااى التضااااخيم

بااااألحالم حتاااى وإن كاااان مااان الواضاااح أنهاااا ضاااالة كاذباااة . وهاااي أماااور الباااد أن تاااؤدى إلاااى كاااوارص شاااديدة ونتاااائج 

 . وم حتمعال صخب األقوال ومهما تأجل وقوع الوخيمة ، مهما طالت حبال الخيال ومها 

لطبيعتهااااا المضااااطربة  - والجماعااااات األميااااة بصاااافة خاصااااةويضاااايف الكتاااااب أن الجماعااااات ـ بصاااافة عامااااة ، 

الاااذين يكوناااون باااالفطرة أو الدراساااة أوالتجرباااة أو  تقااااد دائهاااا بالطغااااة ،وعقليتهاااا المساااطحة ونفسااايتها المشوشاااة ـ 

الكلماااات ، ونشااار األوهاااام بة الجماعاااات ، فيعملاااون علاااى التهيااايج واإلثاااارة والتالعاااب اإلرشااااد، علاااى بيناااة مااان حقيقااا

 واألحالم، ورفع الشعارات والرموز ، دون أن يقدموا أي برامج محددة أو دراسات واضحة .

وهااو يكااذب ويااتهم غيااره  ،، وال يجااادل بالحساانى باال بالتهدياادوالطاغيااة ال ياارد بااالمنطق باال بالشااائعات 

فيسامى العادوات كفاحااً، والقتال  حرف ويتهم غير بالتحريف ، يزيف وياتهم غياره باالتزييف .بالكذب ، ي

 جهادا، والهزيمة نصراً، واالنسحاب إعادة تنظيم، واغتيال الخصوم تقليال من عددهم ، وهكذا .

لقاايم وتاادمير واالشااعوب ، لمااا يلحقااه بهااا ماان تشااويه مؤكااد للشخصاايات وشااديد الخطاار علااى األماام  فهااو

فالطاغية ـ عندما يتمنطق بالدين أو يتمسح بالشاريعة ـ يجعال ،  أشد خطورة في نطاق الدينو، يرهاصلم

ومتحكماا فاي تفساير النصاوص ، ووصايا  الخاالق،من نفسه وكيالً عان الاذات اإللهياة ، ومتصارفا باسام 

تصاابح المصاااالح و ،علااى عقااول الناااس، ورقيبااا علااى جميااع اإلرادات ، ومتساالطا علااى رقاااب العباااد

غابة للشاريعة ، وال يعاود مان يعاارض العباص بالادين خائناا فحساب ، بال كاافراً والشخصية أهدافا للدين 

 زنديقا ، وال يكون من يكشف التالعب بالشريعة عميال فقط ، بل ملحداً مرتداً .

قلياات وكراهياة لألاالضاطهاد ب إال بساب والتعصاباخذ المنهج العنياف هند شبه جزيرة الالتيار اإلسالمي الذي ظهر في و

الحكوماة اإلساالمية ، يبادأ بمسالمات يعتقادها » هوقد تزعم هذا االتجاه أبو األعلى المودودي ، فإذا به في كتاب، االستعمار

ينتقى من التاراص ماا ومعطيات ال يناقشها ، ثم يتمشى مع هذه وتلك في منطق خاص بها البد أن يؤدي إلى نتائج معينة ؛ 

؛ يتخطف من األقاويال المرسالة ويتارك األقاوال الموثقاة ؛ يلاتقط تناسبهويغفل ما يعارضه ؛ يتخير من التفاسير ما يناسبه 

من الفقهاء المجهولين ويعارض عان الفقهااء المشاهورين ؛ يأخاذ جازءاً مان آياة قرآنياة ويتارك بااقي اآلياة أو اآلياات التاي 

 رض وجهة نظره بإسهاب شديد ترتبط بها ؛ يقدم التفسير الذي يخدم أغراضه ، يع
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 تحجر الفكر

عناادما تخااتلط األغااراض السياسااية باألهااداف الدينيااة ، وعناادما تتااداخل الغايااات يتشااكل الفكاار المتحجاار 

الشخصية مع األبعاد الروحية ، يقع أمر خطير يؤثر على الادين والسياساة والمجتماع واألفاراد ، خاصاة 

نفساه ويمناع أتباعاه  علاى غلاقنيوحينماا تحقيقا لآلمال واألحالم من عندما يجنح إلى ما يجنح إليه الطغاة 

، كما أنه يقدم نفساه لآلخارين ضامن حملاة غوغائياة علاى أناه وحاده ـ  للواقعواضح من أي فهم صحيح 

 مما هم فيه.دون غيره ـ هو الخالص واألمل والنجاة 

والقضااء ومان يقال بغيار ذلاك أو  إن الحاكمية هلل وحده وال حكم لغيره ، فلاه وحاده حاق التشاريعالقول و

يفعل على خالفه فهو كافر . وإنه إذا غم أمر شيء في النصوص فالمرجع في ذلك يكاون للعلمااء وأهال 

 الحكم بكال التشاريع اإللهاي بحياص ال القول:و ،فهم الذين يفسرون ويفتون ويقضون الذكر دون غيرهم ،

ف فهااو التشاريع اإللهاي دون مااا تعاديل أو وقا، ومان ال يحكام بكاال يجاوز تعاديل حكاام فياه أو وقاف حكاام

المجتمااع المعاصاار مجتمااع جاااهلي ينبغاااي ، وكااذلك ماان يقاال بنساابية حكاام أو وقتيااة حكاام ، وأن كااافر

، فااال يوجااد إال حاازب هللا وهااو الحاازب  االنقضاااض عليااه لهدمااه وعاادم مهادنتااه أو مسااايرته أو متابعتااه

 .العالم كله ن وهو الحزب الذي يضم من عداهم فيالذي يضم قادة وأتباع هذا التيار ، وحزب الشيطا

 ال حكم إال  

 التاي مالات فيهاا الكفاة إلاى جاناب ،بين علاى بان أباي طالاب ومعاوياة بان أباي سافيانلمعارك افي إحدى 

رفع أنصاار معاوياة المصااحف علاى أسانة الرماا  ، طاالبين باذلك تحكايم كتااب هللا  علي كرم هللا وجهه

ا شجر من خالف ؛ وإذ قبل على بن أبي طالاب مبادأ التحكايم علاى مضاض مناه ونازوال علاى رغباة مفي

تعرف باسم الخاوارج . يارون باذلك أن لجاوءه وعارضته في ذلك جماعة خرجت عليه  -بعض أنصاره 

هاو إلى التحكيم هو ضد إرادة هللا ، وأنه كان يتعين أن تستمر الحرب حتى يظهر حكم هللا ، وهاذا بعيناه 

أسلوب الطغاة منذ فجر التاريخ وحتى أيامناا هاذه . إن الحكام هلل أباداً ، والحاكمياة هلل دوماا ، ولكان لايس 

  .بالفهم الذي يدعيه الخوارج ، وال بالمنطق الذي يزعمونه ، وال باألسلوب الذي يريدون فرضه

 حاكمية ه

عبوديااة اإلنسااان هلل وحااده ، وجعاال  ،أهاام إنجااازات اإلسااالمعبوديااة ألى فاارد، أي تحاارر اإلنسااان ماان 

 طواعية أو عن كره واستضعاف . كان حتى لواستعباد اإلنسان إلنسان آخر كفرا باهلل ، 

لهذا فإنه ال القرآن الكريم وال السنة النبوية تناولت باالتنظيم أي سالطة سياساية ، فلام تارد آياة واحادة ولام 

اإلسالمية أو يحدد حقوق الحكاام )خلفااء كاانوا أم  يرد حديص واحد صحيح ، يرتب نظام الحكم في األمة

أئماة أم رؤساااء ( كمااا لاام تارد أي آيااة أو حااديص لوضااع نظااام للكهاناة أو تحديااد اختصاااص لماان يساامون 
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البااد أن ياؤدي لزومااا ـ إلااى نشااوء اساتبداد سياسااي باسام الاادين ، أو ظهااور ذلاك رجاال الاادين ألن 

أياا مان  -اس من عبادة هللا الواحد األحاد إلاى عباادة الحااكم استعباد روحی بسلطان الشريعة ؛ يخرج بالن

 كان ـ واالستعباد لرجل الدين ، تحت أي اسم يكون .

، وأن يسلموا أمرهم لهم يطلبوا من أتباعهم وأشياعهم ـ ومن كل الناس تباعا ـ أنفال يحق للحكام أن 

وأمرائهم دون أي تفسير آخر ليجعل  يتبعوهم وحدهم ، وأن يأتمروا بأمرهم وأن يقبلوا تفسير مرشديهم

 والواقع ـ عبيداً لغير هللا ،  بالفعل –من الناس 

األرض هلل .. وأنا خليفة هللا ، فما أخذت فلى وما تركته للنااس فبفضال  ) :فلقد قال معاوية بن أبي سفيان

ساتعمال لفاظ الخليفاة اعتبر نفسه خليفة هللا ، ال خليفة لخليفاة رساول هللا ، كماا هاو األصال مان اف،  (مني

هاذا فضااالً عاان أن تعبياار أناا خليفااة هللا ، هااو صااياغة إسااالمية للنظرياات السااالف بيانهااا ـ الغريبااة عاان 

اإلساالم معناى وروحاا ـ والتاي تتاأدى فاي أن الحااكم ظال هللا علاى األرض ، أو أن لدياه حقاا مقدساا فاي 

ه أحكامه وأعمالاه . وفاي العصار العباساي قاال الحكم ، أو أن العناية اإللهية رتبت له واليته كما ترتب ل

أيهاا النااس لقاد أصابحنا لكام قاادة وعانكم ذادة ، نحكمكام : »   الصد  ييداد بدن ابيده أبو جعفار المنصاور

، وهااي  (أرضااه وحارسااه علااى مالااه فااي بحااق هللا الااذي أوالنااا وساالطانه الااذي أعطانااا ، وأنااا خليفااة هللا

 كرسها .عبارات تكرر نفس المعاني السابقة وت

أنهام خلفااء هللا علاى األرض، أو أنهام وليدعوا أنهم يحكماون باسام هللا هذا الفهم المغتصبون للحكم  تلقف

يحققون حاكمية هللا ، أو أنهم لم يصلوا إلى الحكم ولم يستمروا فيه إال بترتياب مان العناياة اإللهياة ؛ كماا 

 .أنهم يعملون من أجل حاكمية هللا أنهم يرغبون في أن يكون الحكم باسم هللا أو بلسلطان دعا به شيوخ ا

كاان يعمال بإرشااد   ملسو هيلع هللا ىلص النباي الن، كانت الحاكمية هلل وحاده ملسو هيلع هللا ىلص كان في عهد النبي حكم هللا اسمها وفعال 

فالنااس ملسو هيلع هللا ىلص حكم هللا فعاال ، وفياه تتحقاق حاكمياة هللا . أماا بعاد النبای  والوحي ، فحكم يستند إلى الوحي ه

حكم الناس ، يصيبون فيه فينسب الصاواب لهام  وحكمهم هوجميعا بشر متساوون ، ال يوحى ألحد منهم 

ا يرماي إلاى إضافاء عصامة ماوحدهم ، ويخطئون فيه فيعزى الخطأ إليهم وحدهم ؛ وأى قول عدا ذلك إن

 مساءلة .الالباغي  حمايةو ه  أتحصين عمل و لهعلى الحاكم أو قداسة 

 في القرآنالتشريع 

ال الرحماة ملسو هيلع هللا ىلص ولو أن التشريع ـ أي األحكام القانونية ـ فيها يتعلق بالمعامالت هو األهم في شريعة محمد 

 عااددال قليلااة هااذه األحكااام فوال األخااالق ، لتضاامن القاارآن أضااعاف مااا ورد فيااه ماان أحكااام تشااريعية . 

أن عامااة ال تتضاامن كثياارا ماان التفصاايالت التااي تركاات لألمااة وجاااءت  –بالنساابة آليااات القاارآن الكااريم 

 تجتهد فيها بما تشاء تبعا لظروف الزمان والمكان ، وأخذا برو  القرآن الكريم .
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ففي المسائل الجزائية لم يرد في القرآن إال أربع عقوبات ) حدود ( هي : حد السرقة ، وحد القاذف 

يق ، . كما ورد فيه بيان القصاص في جرائم القتل وحادها ؛ أو قطع الطر» ، وحد الزنا ، وحد الحرابة 

هاي فاي القاران وتام  عاين بعاين وسان بسان، فهاو ماأخوذ عان اليهودياة .» أما القصاص فيها عدا القتال 

 ً  .االخذ بها ) شرع ما قبلنا شرع لنا ( سيتم التوضيح الحقا

( دون أن  ٢٧٥وحرم الربا ( ) سورة البقارة وفي المسائل المدنية لم ترد إال آية واحدة ) وأحل هللا البيع 

تحاادد المقصاااود باااالبيع والمقصاااود بالربااا ، وهاااو أمااار اجتهااادت فياااه األمااة، وثماااة آياااة أخااارى خاصاااة 

أيها الاذين آمناوا إذا تاداينتم بادين إلاى أجال مسامى فااكتبوه ( ) ) باإلجراءات في المعامالت المدنية : هي

 ( . ٢۸٢سورة البقرة 

ل الشخصية وردت أحكام عن الزواج والطالق ، وعن قواعد الميراص ؛ وقد اجتهد وفي مسائل األحوا

 .اء في هذا الباب اجتهادا كبيرا الفقه والقض

ال يعني فاي القارآن الكاريم السالطة السياساية علاى المعناى الاذي يقصاد مان اللفاظ فاي لغاة  –( الحكم  )و

القضااء باين النااس ، أو  -الحكم ، يعني ـ في لغة القرآن ومفرداتها ووقائعهاا » العصر الحالي . إن لفظ 

 (  58ءلنسااالنااس أن تحكماوا بالعادل ()ا : ) وإذا حكمتم باينفي الخصومات ، أو الرشد والحكمةالفصل 

 (۳۹ إن هللا يحكم بينهم فيها هم فيه يختلفون ﴾ )الزمر)وهو يعني الفصل في الخالفات 

( وأغلاب ١٦وفى القرآن عن بني إسارائيل ) ولقاد آتيناا بناي إسارائيل الكتااب والحكام والنباوة ﴾ )الجاثياة 

 توا الحكمة .وإنما المقصود بالحكم أنهم أو -هؤالء األنبياء لم يحكم ـ بالمعنى السياسي 

إن السلطة السياسية بالمعنى الذي يسمى في العصر الحالي : الحكوماة ، عبار عنهاا القارآن الكاريم بلفاظ 

األمر ، ومن هذا اللفظ جاء لفظ األمير ، أي الشخص الذي يتولى الحكم والسلطة ، ولاذلك لقاب عمار » 

 حاكمهم ( . ليس بن الخطاب نفسه ، ولقب الخلفاء من بعده، بلقب أمير المؤمنين و

رضاي األمر. ففي حديص أبي بكار الصاديق » الحكم ، ولفظ » وقد فهم الرعيل األول من المؤمنين لفظ 

وددت »: إن محمداً مضى لسبيله والبد لهذا األمر من قائم يقوم به . وعندما شارف أجله قاال :  هللا عنه

ين ) عمار بان الخطااب وأباي عبيادة بان يوم سقيفة بني ساعدة أني قذفت هاذا األمار فاي عناق أحاد الارجل

وددت لاو أناي كناات ساألت رساول هللا فااي األمار ، فااال » الجارا  ، فكاان أميااراً وكنات وزياراً ، وقااال : 

لصحابة : تشااوروا فاي هاذا ينازع األمر أهله ، ، ولما أراد أن يعهد بالخالفة إلى عمر بن الخطاب قال ل

إن هاذا »لايعلم مان ولاى هاذا األمار مان بعادى ، وقاال : » وفي خطبة لعمر بان الخطااب قاال :  األمر ،

األمر ال يصلح إال بالشدة التي الحدة فيها ، وباللين الذي ال وهن فيه ( ، ويقول على بان أباي طالاب إناه 

 .قد أعقب موت الرسول تنازع المؤمنون األمر من بعده
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ـ يستشهد دائما في هذا المجال باليتين مان القارآن الكاريم  بالعنف والتطرف -س الدين إن تيار تسي

كَلَلَل) َلَلَلهر َ  َ فنرَكََل   َلَلَل ر َ ُ    َ ر   ََ َلَلَلُ  ُِكرَؤر َُفنر َلَلَلحَل رف يَ َلَلَلهرَمَلَلَلََََّلركَليَلن رُفَمَ ُ َلَلَل ََ حَلَلَل َُيرَكَلَلَلوكَ  َ ََ َكَ َلَلَلَيرَؤرَِلون َلَلَلت ي  هرفَلَلَلَور َُِ َلَلَلتَ ُ   رًَ ن ََ هرَضَيَلَلَلينَير

ر َ َزلنَحهرإ لَينيَر( ) 65النساء) َلي  هررإ َّنك َلهن ح َْيرَصي  ََ َََؤرًَُمَل رلَ تن ُرۚر ر َّللك ََ َهرَ  َ  رِب  َر لحكهس  ُمَفركَلْين رل َتحن َقَ  ْلن  ١٠٥) النسااء  لنم َتهَبرِب 

 .( وهذا االستشهاد خطأ وخطر ، فضال عن أنه يكشف عن طبيعة عقليتهم ونفسيتهم 

وحاده ، وتخاتص باه دون غياره . فأوالهماا تنفاي صافة ملسو هيلع هللا ىلص  فهاتان اآليتان من اآليات التي تخاطاب النبای

ان عمن ال يحكم النبي في أي شجار بينه وبين آخار ثام يرتضاى حكماه ؛ وهاذا أمار واجاب بالنسابة ماإلي

 للنبي نفسه حتى تستقر األمور في مجتمع المؤمنين ، ولما كان له من حفظ بالوحي ؛ 

وحاده ، وتخاتص باه دون غياره ، وهاذا ملسو هيلع هللا ىلص لتاي تخاطاب النبای أما اآلية الثانية فهي ـ كذلك ـ من اآليات ا

واضح ـ أيضاً ـ من ألفاظ اآلية ذاتها ، فهي خطاب للنبي ، فضاال عان أنهاا تفياد أن حكماه ـ أو قضااءه ـ 

   .كان على اتصال دائم بالوحيملسو هيلع هللا ىلص فإن النبي  هو بالرؤية التي وهبها هللا له ، وتشير إليه صراحة

، ولايس حكام  اجتهااده أي قضاءه ، في المنازعات هاو حكام لاه» بأن حكمه   ملسو هيلع هللا ىلص الرسول الكريم صر  

إنكم تختصمون إليه وإنما أندا بشدر أقضدي لكدم علدى نحدو مدا أسدمعه فلعدل ) : هللا . فقد جاء في الحديص الشريف 

أخيده  أحدكم يكون ألحن بحجته من اآلخره فأقضي له على نحو ما سمعته فمن حكمت له أو قطعدت لده شديئاً مدن حد 

. يعنى أن أحد الخصوم يكون لسانا فاي القاول أو أقوياا فاي الحجاة أو ماؤثرا  (!إنما أقتطع له قطعة من النار

ا لايس مان حقاه . وهاذا الحاديص قااطع علاى أن ماباذلك إلاى أن يقضاى لاه  ملسو هيلع هللا ىلص في التصرف ، فيدفع النبي

وأياان ادعاااء بااأن ، ـ علااى الاارغم ماان وضااعه الخاااص ـ لاايس حكاام هللا ولكنااه حكاام بشاار ملسو هيلع هللا ىلص حكاام النبااي

 .الحاكمية هلل وحده 

 

 وقتية األحكام

بكل التشاريع اإللهاي ، ولايس  مالدين باإلرهاب والعنف والتطرف ، إنه البد من الحكـ سويقول تيار تسي

ومن ال يحكم بكال التشاريع  ال يجوز إجراء أي تعديل في التشريع اإللهي، وأنه  إلنسان أن يشرع للناس

 كفر بوا  تحل مقاومته شرعاً . ل أو وقف فهو كافر دون ما تعدي اإللهي

ا لو كان ثالص طلقاات متفاصاالت ، مفقد اجتهد عمر بن الخطاب فجعل الطالق المقترن بلفظ الثالص ، ک

وهااو حساب أحكااام القاارآن » طالقاا بائنااا . واجتهاد فااي المساألة العمريااة حاين ساااوى باين األخ ألب وأم 

حسب هذه األحكاام يارص فرضاا ، أي أناه جعال األخ الشاقيق يارص  وهو ا ، باألخ ألم فقط )بيرص تعصي

الااذي لاام ياارد فااي القاارآن الكااريم وال فااي الساانة  األهلاايفرضااا ال تعصاايبا . وشاارع الفقهاااء نظااام الوقااف 

 النبوية .
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وقاف ملاك عاان التاداول باالبيع والشااراء ،  أيأنااه أشاار باالوقف الخياارى ، ملسو هيلع هللا ىلص فقاد روى عان النباي 

الاذي يجاوز بمقتضااه ألى  األهلايغير أن الفقهاء ابتادعوا نظاام الوقاف  ،ى أعمال الخيروإنفاق ربعه عل

مالك أن يقف ملكه عن التداول باالبيع والشاراء علاى أن يكاون لاه بعاد ذلاك حاق تحدياد المنتفعاين باالربع 

 وتحديد أنصبتهم . 

تجارياة ، نظارا لوجاود حكام وفي المسائل المدنية شرعت األمة لنفسها كال أحكاام المعاامالت المدنياة وال

موضوعي واحد في القرآن عن البيع والربا ، وحكم إجرائي واحد عن إثبات الديون . بهاذا تكاون جمياع 

 ،ة هي تشريع النااس للنااسأحكام البيوع واإليجارات والحكر واالنتفاع والرهن والقسمة والعمل والتجار

 وأحكام الفقه لألمة االسالمية .

 ني وماان القواعااد واألحكااام السااابقةآن الكااريم أعظاام مثاال لألخااذ ماان التااراص اإلنساااولقااد قاادم لنااا القاار

   فتضمنت آياته تشريعاً لبعض ما كان في هذه األحكام ، مما رأى فيه التنزيل صالحية مستمرة للمجتمع

ق . م ، عقوبة لمن يضرب والديه ، أحدهما أو كليهما . وفى  ١٦٠٠قطع اليد في قانون حمورابی ) ف

لعصر الجاهلي ـ وقبل العصر اإلسالمي مباشرة ـ قام الوليد بن المغيرة ألول مرة في الجزيرة العربية ا

َ ر َّللك ۗرر)بقطع يد السارق . وبعد اإلسالم نزلت اآلية :  رََ  َهرَكَ َبهرَ َمهؤ  ََُ هرَ َز ء رِب  َِل ِن   ََ ل كه  َضةُرفَهضنَطُع  رَ  ََ ل كه  ُقر

ز ر ُرَعزِ   ( المائدة38َكم يف ر)رََ َّللك

 التطرف العالمي

إن التطرف ـ في الوقت المعاصر ـ ظاهرة عالمية تنتشر في كثير من مناطق العالم وتعود هذه الظاهرة 

يمكن اعتبار  الإلى أسباب عديدة ، أهمها ـ  فقدان الثقة في المؤسسات الدولية والدينية والسياسية . 

ال يفصح عن  ألنهظاهرة التطرف الديني في العالم اإلسالمي ـ جزءا من تيار التطرف العالمي ، 

أهدافه إال رغبته في استالب السلطة واختطاف الحكم، يؤيد ذلك تاريخ الخوارج  يعلنأغراضه وال 

 اختالط السياسة بالدين وجنوحه إلى العنف واإلرهاب . وعلى مدى العصور ، 

بالرغم من بروز العامل السياسي والطمو  السلطوي في تيار تسيس الدين بالعنف واإلرهاب دون 

أهداف ثابتة أو مبادىء معينة ؛ فإنه توجد ثمة عوامل  تقديم برامج محددة أو دراسات واضحة أو

 للتطرف منها : أخرى

 غاية التطرف

الشريعة اإلسالمية ليست عقوبة توقع ، لكنها عدالة سياسية وعدالة اجتماعية وعدالاة قضاائية . الحد في 

تعماال جاهاادة علااى وهااى بصااورها الااثالص ـ مفتقاادة تمامااا فااي أكثاار الاابالد اإلسااالمية ؛  -وهااذه العدالااة 

 تحقيقها جميعا 
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تارى فياه صاالحا عاماا ؛ أماا ملكا لألمة تتصرف فيه بنواب عنها لما الشريعة اإلسالمية مال األمة 

وحاده أو لاه وبطانتاه ، فاإن مخالفاة ل حاق التصارف فياه لاهعندما يكون المال العاام ملكاا للحااكم وحاده ، 

 للشريعة.

فهل يطبق حد قطع يد السارق على أى غنى أو قوى في البالد التاي تازعم تطبياق الشاريعة اإلساالمية   

أم إضاافة أماوال األماة كلهاا ـ وجمياع الماال العاام ـ إلاى  وهل مشكلة العصر الحالي هي السرقة البسيطة

خزانة الحاكم   إن ما هو أخطار بكثيار مان السارقات البسايطة ـ  هاو اخاتالس أماوال الدولاة واالساتيالء 

 على المال العام والحصول على العموالت بماليين الماليين من الدوالرات . 

 

 نهج التغيير

تياار تساييس إال ان ،وبما يتوافق مع شاريعته تخذ األسلوب السليم يسنة هللا و وفقالتغير يكون  يجب أن 

األلفاااظ الضااخمة والعبااارات الرنانااة  ماان خاااللالتطاارف والعنااف واإلرهاااب وتخاااذه ماانهج   –الاادين 

، أو  فاي تغييار الواقاع وخلاق الجديادوالشعارات البراقة ، دون أن يصاحب ذلاك أي فهام علماي لسانة هللا

 ترديه، وجنوحه أدى الى ألسلوب الكون في العمل واإلنشاء والتشييد .  عقليال تغيرال يواكب

إن عظمة الرسل واألنبياء أنهم انسحبوا من مجتمعهم إلى حين وصلوا إلى أعتاب الجاللاة ، ثام لام يقفاوا 

هادوء ب هاقادموعند هذا المقام السامي ، بل عادوا إلى الناس ببارامج محاددة ومعاان فعالاة وقايم ساديدة ، 

ويباادلوا مااا فيااه مرحلااة بعااد  الواقااع الكااائن ليغيااروا منااه شاايئا فشاايئا ، بمااا يتناسااب مااعودأب واقتاادار ـ 

حتاى إذا ماا تغيار النااس ديادة تماماا ، ونفاوس عظيماة حقاا ؛ مجتمعاات ج خلاق، حتاى اساتطاعوا مرحلة

واألفاق الاذي يتطلعاون إلياه ؛  تغير الواقع ، ثم عمل هؤالء على زيادة التغييار إلاى الغاياة التاي يرجونهاا

بهادوء ال انفعاال فياه ، ودأب ليسات باه هاوادة ، واقتادار ال يعارف مركباات الانقص وال يخضاع لجاذبيااة 

وعندما تناسى الناس أسالوبهم فاي العمال وتغاافلوا عان مانهجهم فاي التغييار عااد ، سلطان الحكم أو المال

 كل شيء أدراجه .

 

 تعبير الحكومة اإلسالمية

ون النااس ؤعلام السياساة الحاديص : الحكوماة ، بأنهاا ممارساة السالطة السياساية إلدارة وتنظايم شايعرف 

الحكوماة ، يشاير إلاى إدارة » دولة ، أو جماعة أو مجتمع محدد ؛ ومن ثام فاإن لفاظ الالذين تتكون منهم 

 التنفيذية في الدولة . ون العامة أو إلى السلطةؤالش

، بينماا كاان يشاير إلاى إدارة العدالاةعيال األول مان المسالمين ، كاان لفاظ وفي القرآن الكاريم ، وعناد الر

 . (األمر» يطلق على السلطة السياسية والسلطة التنفيذية لفظ
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المسلمين المعاصرين لإلشارة إلى السلطة التنفيذية أو سالطة اإلدارة العاماة  عندلفظ ) الحكومة ( و

ظ عباار تطااور تاااريخي ؛ وال يسااتعملونه علااى المعنااى فااإنهم يسااتعملونه بمعنااى اصااطالحی اکتساابه اللفاا

 استعمله المسلمون األوائل . األصلي الوارد في القرآن الكريم ، والذي

ون العدالااة أو مباشاارة القضاااء تمييااز هااام جااداً ، ألنااه ؤوالتمييااز بااين ممارسااة الساالطة التنفيذيااة وبااين شاا

رآن الكاريم ، بتحرياف اآلياات التاي تتضامن لفاظ شديد وسوء استعمال آليات القاالخلط لليؤدي إلى التنبه 

 غرض سياسي. كالحكم ، بمعنى القضاء في الخصومات واستعمالها » 

من ذلك ـ مثال ـ أن الذين يدعون إلى الحكوماة اإلساالمية يارددون فاي هاذا الصادد آياة قرآنياة يجعلونهاا 

( يقصادون باذلك أن مان  ٤٤« ) شعاراً لهم فيقولون ) ومن لم يحكم بما أنازل هللا فأولئاك هام الكاافرون 

ية تقصد أن من لم يقض فاي ون الدولة والسياسة بما أنزل هللا فهو كافر ، في حين أن اآلؤلم يحكم في ش

 بغير ما أنزله هللا ) في التوراة ( يعتبر منكرا لهذا الحكم الخصومات ) من أهل الكتاب ( 

  .اإلسالمية دولة ال»أسباف الدعوة إلى  

 منها:إن أسباب الدعوة إلى الحكومة اإلسالمية أسباب كثيرة جداً ، تاريخية واجتماعية واقتصادية 

بدأت هذه المواجهة منذ غزو اإلسكندر األكبر واالستعار : منذ القرن الرابع قبل الميالد ـ تاريخ  ١

 ونشرقصد توحيد العالم القديم ال كانق . م ( و ۳۳٠ق . م ( ثم غزو سوريا وفارس )  ۳۳٢لمصر ) 

غرب غزوا لحضاراتهم ، وترك ذلك أثرا بأن ال ه، واعتبروسكان المنطقة) ثقافة اإلغريق ( فرفضوا 

، والقضاء عليها تماما ، باألفكار قبل أن يكون  اهل المنطقة يحطم معتقدات وعادات وتقاليد يريد أن 

 ذلك بالجيوش ؛ وقد تأكد هذا الفهم من األحداص التالية .

في فكرة السالم الروماني الذي يعني وجود قوات  بنشرفي القرن الثاني قبل الميالد قامت روما  

إلى ذلك لقضاء على أي مقاومة أو معارضة أدى المواجهة أي اضطراب وسحقه ومستعدة المنطقة و

 وترك أثرا بغيضا في نفوس الناس ، ظل في ذكريات الشعوب . ألهالي المنطقة إيذاء شديد 

الجزيارة الهندياة فاي القارن  فاي دولة إسالمية ) سالطنة دلهاى(ن والمسلم أأنشإنشاء دولة باكستان :  - ٢

. وقد كان المغول المسلمين ـ الذين فتحوا الهناد ـ محااربين بطبيعاتهم ، غيار أنهام الميالديالحادي عشر 

وبالمقاباال كيااف عوماال لاام يحملااوا الكثياار ماان رو  اإلسااالم فااي التسااامح فعاااملوا المهاازومين بخشااونة . 

ة تادعو إلاى فاإلسالم عقيدالمسلمون بعنف من الفئات األخرى والتعارض الشديد بين مفاهيم الهندوكية،  

أو عنادهم الهندوكية توجد أربااب متعاددة تعبار عان كال عنصار مان عناصار الحيااة وهللا عند و ،التوحيد

هاذا التناساخ حجار الزاوياة فاي وتناساخ البال هوية وال ذات . وليس في اإلسالم اعتقااد  هورب األرباب 

 الهندوكية
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؛ فاي حاين أن الهندوكياة نظاام ه متشدد في قبول أي شايء مان خارجاواإلسالم نظام كامل محدد ، 

 شااعائر أو ممارسااات مختلفااة  أيأفكااار مغااايرة أو  أياعتقاااد جديااد أو  أيمفتااو  ومسااتعد لتقباال وتمثاال 

والهندوكية دين وقومية ، إذ هي دين الهناود وحادهم ؛ أي هاي صايغة يخاتلط فيهاا الادين بالقومياة ، كماا 

 .دين عالميالم فهو دات القديمة . أما اإلسهو الحال في أغلب المعتق

في هذا الجو الحرج دعا كثيار مان المسالمين إلاى إنشااء دولاة مساتقلة لهام فأنشائت دولاة باكساتان ) سانة 

( وقااد اسااتمرت هااذه الدولااة ـ لظااروف إنشااائها وطبيعااة وضااعها ـ فااي حماال اتجاهااات وطباااع  ١۹٤٧

 استعداد دائم للحرب .واألقليات التي تقوم على اإلحساس باالضطهاد واالستمرار في وضع دفاعي 

لااذلك لاام تصاابح  والباكسااتان هااي أول دولااة فااي التاااريخ الحااديص تقااوم علااى أساااس دينااي بحاات ، وهااي

وطباعها الخاصة فاي العاالم اإلساالمي،  للمسلمين نموذجا جديداً فحسب ، بل إنها كذلك نشرت اتجاهاتها

 على اعتبار أن ذلك من صميم اإلسالم وبنائه .

: حتااى القاارن الماضااي كااان كثياار ماان اليهااود يعتقاادون أن انتشااارهم فااي  (إسددرائيل)إنشدداد دولددة ـ  3

سااوف يجمعااون ماارة ثانيااة عنااد تمااام الوقاات لمجاايء هااو إرادة هللا ، وأنهاام بإرادتااه  ساابحانه  الشااتات

أهلهااا ماان  كااانأرض فلسااطين التااي  ( علااى ١۹٤۸إساارائيل ساانة )المخلااص . وماان ثاام أنشاائت دولااة 

المسالمين يعتقادون أن إقاماة ، ويعتقد اليهاود أنهام بإنشااء هاذه الدولاة يحققاون إرادة هللاالمسلمين . وبينها 

هذه الدولة على أرضهم التي طردوا منها عمل ضاد العادل اإللهاي ؛ ومان ثام فاإن المواجهاة باين اليهاود 

 والمسلمين اتخذت بعدا دينيا ، بين وعد هللا من جانب وعدل هللا من جانب آخر .

التي لحقت بالعرب بسبب األحزاب  هزائم والاستمر الصراع بين اإلسرائيليين والعرب  نتيجةو

حقق النصر للعرب تلالصراع  تقود، قام نفر من المسلمين يدعون إلى إنشاء حكومة إسالمية القومية

 اإلسالمية . الدولة، قد قوى فكرة  (إسرائيل)آثار دولة  هاءإن والمسلمين 

: معظام الابالد التاي فيهاا المسالمون تحكام بواساطة حكوماات  العسكرية وشبه العسدكريةـ الحكومات  ٤

ا أماام ماومن خصائص هذه الحكومات أن تخلاق تحاديا خارجيااً دائحكومات شبه عسكرية .  عسكرية أو

، ومان ثام تقلال مان احتمااالت قياام ثاورة ضادها ،  نظاام الحكام الىتلفت هذه الشعوب  الشعوبها ، حتى 

 معرفااة صعاادم فاارت حتااى هااذه الحكومااات تمنااع أي اتجاااه للتحاارر العقلااي أو للثقافااة اإلنسااانية ،  تنااكاف

 . هاأمام شعب كشفتنو وفشلهانواياها 

الحكام أن يسيئوا التصرف  ودفعالنظم الشمولية، وغياب سلطة الرقابة المستقلة ، مرتبط ب ه ـ الفساد :

فى حين أن الحرية والتعليم ، تغلونها لمصلحتهم الخاصةفي األموال العامة والمساعدات األجنبية فيس
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فكان األنسب للخالص من الفساد والرقابة السليمة هي الوسائل الفعالة لعالج الفساد واالستغالل ، 

 الحكومة اإلسالمية. قيام

 يكثيرا من الناس في العالم اإلسالمي يستعمل تعبير ) سقوط الغرب( كشاعار سياسا : ـ سقوط الغرف 6

بال علاى التمناي باأن العاالم اإلساالمي لاو حكام بواساطة لرغباتهم التي ال تقوم على جهود ذاتية خالقاة ، 

 الغرب . بدالً الحضارية  حكومة إسالمية فسوف يرص االتجاهات والعقلية

فسقوط الغرب لن يؤدي ـ تلقائيا ـ إلى ارتفاع الشارق أو العاالم اإلساالمي ـ علاى وجاه أخاص ؛ ذلاك أن  

كانات قائماة عناد بداياة الحضاارة اإلساالمية وخاالل  مثال التايهذا العالم تتوقف على عادة عوامال رفعة 

 القرون األولى من التقويم الهجرى .

مناذ ثالثينياات هاذا القارن أصابحت بعاض باالد العاالم اإلساالمي أكبار مناتج للانفط  ـ تددف  البتدرول : 7

أصاابحت وتضاااعفت اسااعار الاانفط  ١۹٧۳ة ساان تشاارينوأكباار ممااول للعااالم الصااناعي بااه ، بعااد حاارب 

قوة الدول المنتجاة للانفط تزايادت وتضاخمت بسارعة ، وأصابحت هاذه وثرية جداً  الدول المنتجة له دوالً 

ذلك اساتطاعت أن تنماي هويتهاا القومياة التاي تخاتلط باالدول قاوة ماؤثرة فاي النظاام السياساي الادولي ، و

نظااام وتخطااط لقيااام تعمال إلنشاااء حكومااة إسااالمية حركااة تأييااد أي ، فباادأت بوتتوافاق عااادة مااع اإلسااالم

ا إذا كاان هاذا النظاام أو هاذه الحكوماة تعمال حقيقاة باتفااق ماع رو  وناص مبصرف النظر ع -إسالمي 

 .اإلسالم أم ال

الغارب عناد : أدت العلوم والصناعة الحديثة إلى نماو التقنياة العالياة  ـ اإلحباط التقني ) التكنولوجي ( 8

أن يشاااركها أحااد فااي هااذه التقنيااة ورفضاات هااذه الاادول  خاصااة ،االمريكيااة واليااات المتحاادة عامااة وال

حتاى العاالم الثالاص  علاى دولالمحرماات من التقنية  هذه وأصبحت، التقنيةتصدر  واحتكرتها لتستفيد من

كثيرون أن الحكومة اإلساالمية الويرى ، مستهلكين لمنتجات التقنية وليس لهم أي إسهام في إنتاجهايبقوا 

، ولايس مان شاك  هذه الحكومة سوف تعود بالناس إلى العصر الذهبي لإلساالمن هم ألاعتقادبهي المنقذ 

دون أن تحاول أن تستخدمها بطريقة تفيد اإلنسانية ككال . استخدم التقنية في أغراض تجارية أن الغرب 

فاي ذلاك شاعوب العاالم  بمااإلاى شاعوب العاالم الثالاص وإن النظام اإلنسااني الصاحيح يقضاي بنقال التقنياة 

اإلسالمي حتى تتمكن هاذه الشاعوب مان تمثال التقنياة وأسااليبها وروحهاا ، ومان ثام تتحاول طباعهاا إلاى 

 .اإلنتاج بدال من االستهالك

 أو معدة بصورة تهييء الشعوب إلنشااء تقنياة خاصاةجيدة في بالد العالم الثالص ليست  : نظم التعليم -9

 ،تقنيااة التقنيااة الغربيااة أو المشاااركة الفعالااة فااي أعمااال إنتاجيااة تقااوم علااي أسااس االسااتفادة ماانأو  بهااا

 عداد األجيال القادمة لتشرب التقنية وإنتاجها .إلأمر ضروري  وإصال  نظام التعليم 
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العالم ، بعضها حروب  : فثمة حروب في كل مكان في في المجتمع الدوليالفوضى ـ ايدياد  10

بسبب  بات الناس يشعرون أن هذه الحروب قد دخلت إلى بيوتهم واستقرت في مضاجعهم وأهلية 

الحركات وظهرت وأصبح يضرب في أي وقت  يانتشر اإلرهاب الدول، واالقنية الفضائية الكثيرة

 .هدد وحدة وتكامل كثير من األممالتي تاالنفصالية 

حيص أصبحت الحكومة  .األمن والتكامل الذي يفتقده العالم اإلسالميو قراراالستانتشر الشعور بعدم 

اإلسالمية شعاراً لهؤالء الذين ال يحاولون تغيير العالم كله ـ بالعلم والدراسة واليقين . بل يفضلون 

 للمسلمين أن ينفصلوا عن عالم يجدون فيه أنفسهم غرباء غير آمنين ليخلقوا لهم أمة تقدم لهم الهوية

 هذا تعبير فيه تنمر على أصحاب المشروع اإلسالمي بعيد عن الصحةواألمن واألمل .

الشارق . وفاي الابالد  يختلف السلوك الجنسي في الغرب عان ذات السالوك فاي السلوك الجنسى : - 11

، بينها ال يوجد استهجان في الغرب لمثل هذا المسلك . ويعتبار كثيار مان فيهاالمسمو  به غيراإلسالمية 

فاإن كثيارا ، المسلمين أن السلوك الجنسي الغربي انحاالل ونتيجاة للمسايحية الغربياة أو العقيادة اليهودياة 

من المسلمين أصبحوا يرون أن الحكومة اإلسالمية هي خط الدفاع الوحيد واألخير أماام انحاالل الغارب 

 .اجل حماية االسرة المسلمةمن 

في إيران إنشاء ما يسمى بالحكوماة اإلساالمية ألهاب أمااني  ١۹٧۹أدت ثورة  ـ اإلمامة في إيران : 12

ي حاين تعاد الحكوماة اإلساالمية اإلمامياة فاي إسالمية ، فأولئك الذين يأملون في إيجاد وإنشاء حكومات 

تعاد نظاماا مناسابا للمسالمين السانة ، لماا ساوف يلاى بياناه إيران نظاما مناسبا للمسلمين الشيعة ـ فإنها ال 

من أسباب . وعلاى الارغم مان الخاالف الجاذري باين السانة والشايعة فاي أساس نظاام الحكام ، ودينياة أو 

مدنيااة الحكومااة أو الخالفااة أو اإلمامااة ، فااإن األئمااة اإلياارانيين يعملااون علااى تصاادير الثااورة اإليرانيااة 

 نموذج ومثال ألية حكومة إسالمية ء العالم اإلسالمي معتبرين أن حكومتهم ونظام حكمها إلى كل أجزا

إن كل الدساتير ، تهدف إلى العدل بصوره المختلفة ؛ لكان المشاكلة الحقيقياة والقانون :  الدستور  -13

 يجاب ان تقاوم علاىتكمن في التطبيق الذي يزيف القيم ويحرف النصوص . ولذلك فاإن الانظم السياساية 

ألن الثاباات تاريخيااا أن أغلااب الاانظم تنكاارت للمبااادىء التااي الواقااع الجاااري والوقااائع الممكنااة ، أساااس 

 وخرجاات علااى األخالقيااات التااي ادعتهااا ، وعملاات فااي كثياار ماان األحيااان أسااوأ وأفظااع ماان أعلنتهااا

 األوضاع التي ثارت عليها أو زعمت أنها سوف تغير منها .

عناادما تأخااذ الدراسااات الجااادة مكانااا باادالً ماان الشااعارات فسااوف يظهاار واضااحا أن الشااريعة اإلسااالمية  

ليساات مختلفااة اختالفااا جااذريا عاان أي نظااام قااانونی آخاار ، فالقااانون فااي الحقيقااة هااو منطااق العالقااات 

 اإلنسانية ؛ وكما أن العقل اإلنساني ـ في جوهره ـ واحد في كل مكان 
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 االسالميةالخالفة 

وبعاد الهجارة إلاى المديناة  ،بشيراً ونذيرا ولام يكان حاكمااملسو هيلع هللا ىلص م( كان النبي محمد ٦١٠في بداية الرسالة )

، كاان ياؤتى كال قاعادة قانونياة  ملسو هيلع هللا ىلص وفاي فتارة حكام النباي ،دأ حكمه واستمر لمدة عشرة أعوامم( ب٦٢٢)

فااهلل سابحانه اختاار  .سابحانههللا حكومة  يمكن القول بأن الحكومة في هذه الفترة كانتوبواسطة الوحى  

 الحاكم ، وهو الذي كان يوحى إليه القواعد والتطبيقات .

ولفاظ ) خليفاة ( أي جااء  ،أول خليفاة رضاي هللا عناهم( أصبح صديقه أباو بكر٦۳٢) ملسو هيلع هللا ىلص وبعد وفاة النبي

بعده ، وخاصة أنه ال خالفة فاي النباوة ، ألن النباوة ال تاورص ؛ وال خالفاة للنباي فاي نظاام حكماه ، ألن 

هذا الحكم خاص به وحاده ، غيار أن المعنياين اختلطاا بعاد ذلاك فاي العقال اإلساالمي وأصابح ينظار إلاى 

 النبوة . الخلفاء على أنهم خلفاء للنبي ، وبالذات في بعض خصائص

فااة أصاابحت الدولااة اإلسااالمية امبراطوريااة واقعيااة وصااارت الخالملسو هيلع هللا ىلص وبعااد جياال واحااد ماان وفاااة النبااي 

 امبراطورا أو قيصرا (بالفعل والواقع ) م( وكان الخليفة 660وراثية ) 

الفقاه خلف النباي فاي حقوقاه ) دون أي التازام ( ، وأصابح يوركز الخلفاء وفقهاء البالط على أن الخليفة 

لسياسااي اإلسااالمي ياادور حااول الخليفااة وحقوقااه كحاااكم وال يعطااى إال القلياال جااداً ماان االهتمااام لحقااوق ا

وإن أعطى لهم حقوقا فهي حقوق نظرية باال أياة حماياة أو قاوة . وخاالل التااريخ  ، المحكومين والشعب

يخادمون أنفساهم . وكان الحكام  ا ضد مصالح الناس ورو  اإلسالممالتطبيق السياسي دائ كاناإلسالمي 

 وعائالتهم وقبائلهم ورجال الحاشية .

صاور علاى أبنائهاا فقاط ، قة حاق مفاالخقبيلاة النباي ـ أن ال -ريش قادعت فاأصبحت الخالقة وضعا قبلياا 

األئماة مان قاريش ، ، وقاد ظلات الخالفاة فعاال فاي هاذه القبيلاة فتارة » واحتجوا في ذلك بحاديص يقاول : 

الخلفااء الراشادون ، الخالفاة األموياة الخالفاة العباساية ( وعلاى الارغم طويلة امتدت إلى تساعة قارون ) 

ة مقصاورة علاى بعاض األجنااس أو بعاض فاالخمن تغير الظروف التاريخية واالجتماعية ، فقد ظلات ال

العائالت ) عرب ، ترك ... ( ولم تكن مفتوحة أبدأ لكل المسلمين من أي جنس .. وماازال الجادال دائارا 

المساالمين  علااىح والياة غياار القرشاي اء وبعااض الفارق فيهااا إذا كاناات تصاح أو ال تصااباين بعااض الفقها

إلاى المسااواة باين النااس جميعاا تادفع  ويعاارض آياات القارآن التاي يخرج عن رو  اإلسالم وهذا الجدل

 دون نظر إلى جنس أو قبيلة أو غير ذلك .

. وهاذا اإلماام الباد أن يكاون مان نسال النباي  وبالنسبة للشيعة فإن الرياسة الدينية والدنيوية تكاون لإلماام

وبالذات من ابنته فاطمة وزوجها على بن أبي طالب ابن عم النبي ) وتوجد خالفاات باين شاتى ملسو هيلع هللا ىلص محمد 

وألن إماام العصار لام يظهار  ،الفرق الشيعية في أحقية فرد دون آخر مان أحفااد فاطماة وعلاى لإلماماة (
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عشارية أكبار الماذاهب الشايعية ـ فاإن أي حااكم يكاون نائباا  االثناياإلمامياة  بعد ـ في اعتقاد مذهب

 لإلمام ، وليس هو اإلمام ذاته ) كما هو الشأن في إيران حاليا (

والشيعة يعدون اإلمامة ركنا سادسا مان أركاان اإليماان ) باإلضاافة إلاى األركاان الخمساة عناد السانة (، 

اإلماام يختاار مان هللا ) أو ، والفا لألمر عناد السانة(م دينی ) خومن ثم فإن اإلمامة أو الوالية عندهم نظا

معصاوما فاي فعلاه وقولاه ، ماع أن القارآن الكاريم لام  وهاوأن هللا يشاير إلياه ( وأناه يملاك ناورا مقدساا ، 

 يعتبر النبي نفسه معصوما .

إنهاا تحولات الشايعة ـ ف ومع أن الخالفة ـ عند السنة ـ ليست نظاما دينيا بحكام العقيادة ـ خالفاا للحاال عناد

لحراسة الادين وسياساة » بحكم الواقع إلى وضع ديني ، وأصبح ذلك يجد تعليال في وصفها بأنها الزمة 

الاادنيا ، ، وقااد أدى هااذا إلااى أن أصاابح الخليفااة ـ بالفعاال والواقااع ـ معصااوما فااي قولااه وفعلااه ، مااع أن 

 اإلسالم ضد ذلك تماما .

أو االنعكاسدددات الدينيدددة  تأو التدددأايراالتقاليدددد  وخالصدددة مدددا سدددلف أنددده سدددواد بواسدددطة العقيددددة أو

أو الممارسدددة الواقعيدددة فدددةن الحكومدددة اإلسدددالمية ) سدددواد كاندددت خالقدددة أم إمامدددة ( قدددد تركددديت فدددي 

جددددنس معددددين أو قبيلددددة بددددذاتها أو عائلددددة دون غير ددددا . وقددددد أصددددب  الحدددداكم ) خليفددددة أو إمامددددا أو 

سدددلطانا أو أميدددراً أو غيدددر ذلدددك ( معصدددوما فدددي القدددول والفعدددل وأعطدددى يدددداً مطلقدددة وقدددوة كاملدددة 

 مصير األمة .يتحكم بوسلطة تامة 

كرعاياا ال كاإخوة فاي الادين .  او ا يعااملون كقطياع ال كماواطنينماكاان النااس دائ ون الداخليةؤالشوفي 

رض محتلاة وليسات بعضاا مان العاالم في بعض العهود فارض العثماانيون جزياة علاى مصار ، كأنهاا أو

 اإلسالمي أو جزءاً من البناء السياسي للخالفة .

معارضاة ممنوعاة وغيار و ،غياره ، ولاو كاان وزياراً لال حاق و وحاده صنع القارار حاق الخليفاة كان لقد

 مسمو  بها ، وإذا عارض أحد اعتبر كافرا أو ملحدا أو مرتداً ، وأدين على هذا األساس .

بح والحروب األهلياة، خاصاة باين مان يملاك السالطة ومان ذامن المؤامرات والم تاريخج عن ذلك نت مما

، ، وبين األماويين والعباسايين رضي هللا عنهما يتطلع إليها ، مثل الحروب التي قامت بين على ومعاوية

 وبين العباسيين والشيعة ، وهكذا .

ً اإلسالم بعد الخلفااء الراشادين صبح  ون الخارجيةؤالش اما في ا وامبراطورياة واقعياة . وقاد ياملك نظاماا

لكهم أو زيادة لقوتهم أو بساطا لنفاوذهم أو لجماع مإلى غزو بالد أخرى حماية ل -سعى الخلفاء ـ كأباطرة 

الحكاام بعاض فاي حاين أن  ،الحرب باسام هللا وتحات راياة الجهااد فيعامة المسلمين  وشاركالثروات ، 

 ،يسيرونهم ألغراضهم الخاصة وأهدافهم الذاتية كانوا 
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في األنادلس ظال كثيار ، فالغرض من الفتو  نشر اإلسالم ، غير أن ذلك ليس حقيقة مطلقة  وكان 

هاذا دليال قاوى علااى و ،المي الاذي اساتمر حاوالي سابعة قارونمان الساكان مسايحيين طاوال الحكام اإلسا

 .كلها لنشر اإلسالم الفتو  لم تكن  ويدل ايضاً أنتسامح المسلمين 

أحادهما : دار الساالم ) أو  قام الفقهاء بقسمة العاالم قسامين ةديني صفةالخلفاء الخارجية  سياسةوإلعطاء 

دار اإلسالم ( وهي جميع البالد التي تدخل في الخالفة وغالبية مواطنيها مسالمون ؛ ودار الحارب وهاي 

ريم وال في األحاديص النبوياة لكناه مان عمال الفقهااء ، أي مكان آخر . وهذا التقسيم لم يرد في القرآن الك

  .وقد حان الوقت للعدول عنه ، حتى يظهر لإلسالم وجهه الحقيقي في التسامح والمساواة والسالم

 

حااريص جااداً علااى عاادم اسااتعمال الاادين فااي أغااراض سياسااية أو اسااتغالل الناااس   اإلسددالم الحقيقدديإن 

. ومن المؤسف أن هاذا االساتغالل قاد حادص للمسالمين تحات راياة هداف شخصية أو قبلية أو سلطوية أل

 خدمة لإلسالم .  و الدين

وفي الحقيقة ال توجد آية واحدة في القرآن الكريم توجه المسلمين إلى أية حكومة سياساية معيناة أو حتاى 

تشير إلى النظام السياسي ، فإذا كانت الخالفة أو اإلمامة أو اإلمارة ) أو أي شكل للحكومة ( مان صاميم 

د شااكل هااذه الحكومااة أو نص القارآن علااى ذلااك ، وأن يحااديااالعقيادة اإلسااالمية لكااان ماان الضااروري أن 

حتى يرسم لها الخطوط الرئيسية . كذلك فإن األحادياص النبوياة الصاحيحة لام ترسام أو تاوص باأي شاكل 

للحكومة ، ولو كان ثمة حديص صحيح يعتاد باه فاي هاذا الخصاوص الحاتج باه الصاحابة فاي ساقيفة بناي 

 نبي .اإلمارة بعد الفي ساعدة عندما حدص اختالف بين المهاجرين واألنصار 

لهم رأى  يشارك في الجوهر اإللهى ) رغم أن الشيعة -ملسو هيلع هللا ىلص ففي اإلسالم ال يوجد أحد ـ حتى النبي 

 معصوم عصمة مطلقة .مخالف ( وال يوجد أحد 

 م( .٦٦٠ـ  ٦٢۳) طبق اإلسالم الصحيح في المجال السياسي خالل عهد الخلفاء الراشدينوقد 

وكاناات دمشاااق (  660يااة ساانة سااميت بالخالفااة األمواألمويااة ) التاااي  الدولااةوبعااد أن أسااس معاويااة 

الدولاة األموياة من اإلمبراطورية الرومانية ) الدولاة البيزنطياة ( ولاذلك فاإن  محتلةواألراضي السورية 

كاان ساائدا فاي بيزنطاة وماا كاان مساتقرا فاي  الاذيتأثرت في كثير من الانظم السياساية والفهام السياساي 

 . نفوس الناس ومعتقداتهم

 نماطتبارر وضاعهم ـ مان حياص  فيمعاوية ) وخلفاؤه ( ولقيام الدولة االموية في هذا الواقع الجديد عمل 

صايغ  واصابحتالنظرياات الغربياة الاذين اخاذوا مان فلجأوا إلى الفقهااء  -جعلها وراثية الجديد والسلطة 

إساالمي لفكارة ظال هللا علاى إسالمية لتبرير السلطة ، ومن ثم قيل إن الخليفة هو خليفاة هللا، وهاو تعبيار 
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األرض . كما قيل إن هللا تعالى رتب بعنايته ورعايتاه تاولى الخلفااء للسالطة وأناه يتعهادهم فاي كال 

 ما يقولون أو يفعلون ،

( ولام انون الخااص )المعاامالت باين النااسومن ذلك الوقت ظل الفقه اإلسالمي محصاورا فاي نطااق القا

ن العام ) نظام الدولة والعالقة بينها وبين المحكومين ( . وإذا حادص يجسر على االمتداد إلى نطاق القانو

وق المسالمين وامتد إلاى هاذا النطااق صاار تبريارا ألعماال الحكاام وبياناا لحقاوقهم دون أن يتعارض لحقا

 .تنفيذ دون، وإذا حدص وتعرض لهذه أو لتلك فعلى استحياء ، وبأقوال هم وحاجات

عكاس اإلساالم  هاىعان الحكام راء الغربيةـ فاي العصاور الوساطى من اآل الفقهاء هااستعار التي فكاراأل

قادمت للخلفااء المساتبدين قاوة كبيارة وسالطانا مطلقاا علاى النااس واألرض ونصا وضد اإلسالم روحاا ، 

 مثالأمام الناس محصنين من العزل.  ينولمسؤوالمال . كما أفضت بهم إلى عصمة واقعية تجعلهم غير 

 ياسي في العصور الوسطى وأحيانا نص تعبيراته.الفكر األوروبي الس

من التراص اإلسالمي ،  وقد أصبح هذا التبرير هو األساس في فهم السلطة السياسية في اإلسالم وجزءاً 

 -فغير من رو  اإلسالم وحرف في معانيه السامية ، حتى أصبح اإلسالم ـ وخاصة اإلسالم السياسي 

 شيئا مخالفا تماما لإلسالم الحقيقي األصيل .

ال يعرفون شيئا عن حقيقة الظروف االجتماعية للناس وال الحكومة اإلسالمية » يدعون إلى إن الذين 

االجتماعية التي كانت .. والتي هي  البنيةاإلسالم والفارق بينه وبين الصيغ التاريخية و يفهمون حقيقة

جهل الحقائق أو يزيف يمخالفة تماما لرو  اإلسالم ونص القرآن . إن بعض هؤالء  -في حقيقتها 

 حقائق التاريخ عن قصد ، ويحرف ألفاظ القرآن عن علم بسوء ما يفعل

ظيفة لها وكانت  هاا للعصر الحالي، ألنئمي العصور الوسطى لم يعد مالإن نظام أو شكل الحكومة ف

واحدة رئيسية هي إقرار األمن . ولهذا الغرض كانت السياسة الخارجية للحكومة تقوم على محاربة 

األعداء أو صد عدوانهم ، بينما كانت السياسة الداخلية تقوم على توقيع العقوبات على الجانحين 

 النظام واألمن . أوالخارجين على

التخطااايط واإلعاااالم أماااا الحكوماااات فاااي العصااار الحاااالي فلهاااا وظاااائف كثيااارة كاااالتعليم والزراعاااة و

حكوماااة علاااى أساااس حكوماااة العصاااور الوساااطى  قاااوميكاااون خطاااأ كبياااراً أن تو، والاااري وغيااار ذلاااك

دون تحقيااااق  او الحاااادود عقوباااااتالحكومااااة معاصاااارة علااااى أساااااس تطبيقهااااا  حكاااام علااااى أيااااةأو أن يم 

 اإلسالم التي تقوم على استقرار العدالة السياسية واالجتماعية واالقتصادية . رو 

روحدا ـ  دي الحكومدة  والحكومة اإلسالمية الحقيقية ـ المتمشية مع اإلسالم نصا والمتوافقة مدع الددين

ه تصددر  توصدف بأنهدا حكومدة مدنيدة  ذه الحكومدة التديالتي تقوم على العدل وتنيع إلى اإلنسانية . 

 أو شخصددي أو دون تميددي عنصددريكددل الندداس فددي مجتمددع واحددد  عددن الشددعف وتعمددل مددن أجلدده تضددم
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الختالف عقائدي. إنها حكومة تهتم بالتعليم والاقافة والعلم والفن والتداري  واألدف والحضدارة . 

عمدل إنها حكومة تشدجع التعداون بدين جميدع النداس والتفدا م بدين كدل المؤسسدات ه كمدا أنهدا تشدجع ال

تقدم اإلسالم لإلنسانية جميعدا علدى أنده طريد  إلدى ه ومدنهج للتقددم وسدبيل إلدى  هتخطيط والبناد وال

الرحمددة تكددون النددواة الفعالددة لحكومددة عالميددة إنسددانية جديدددة ه تجمددع البشددرية كلهددا فددي حبددل واحددد 

 . ه سبحانه وغايته اإلنسان محوره

 . لإلسالمالحكومة الجديدة والحقيقية نظرة 

فبعض الفقهاء ـ الذين أثروا على العقل اإلساالمي ـ قاالوا : إن الصالة باين اإلساالم وغياره مان الادول أو 

المجتمعااات هااي الحاارب دائمااا ، وأن الساالم لاايس إال هدنااة مؤقتااة ريثمااا يتهيااأ المساالمون للحاارب . وزاد 

لرئيس أو ملاك لهام ( أن يتعاقاد علاى البعض فرأى ) أو يرى ( أنه من غير الجائز إلمام المسلمين ) أو ا

سلم دائم مع بلاد مان باالد الحارب ) أي الابالد غيار المسالمة التاي تقاع خاارج الاديار اإلساالمية أو العاالم 

 اإلسالمي ، أو دار اإلسالم أو دار السالم ( ألن في مثل هذا السلم إلغاء لفريضة الجهاد .

 ن .و م يركنون في ذلك إلى آية قرآنية وإلى حدياي

ََ عنَتُ َل   فاآلية  َ رف يُمفنرغ تنظَلة رۚر  ُ ََلنَيَّ  َ ر لنُم كه  ر ً ُت  ر لكذ َِ رَِلُت َ ُمفرََ  ََُح  رضَه هر لكذ َِ رآ ََ ََر لنُ تكِ َلَْي ر﴿رََير ََِلُّ َََل َر سَل   ر  َ ُيكر َّللك

 123 : لت كة

لقاد جئاتكم بالاذبح ، أماا ثانيهاا » لبعض القرشايين عنادما اساتثاروه : ملسو هيلع هللا ىلص أما الحديثان فأولها ما قاله النبی 

أمرت أن أقاتال النااس حتاى يشاهدوا أن ال إلاه إال هللا وأن محماداً رساول هللا ، ويقيماوا الصاالة » فهو : 

 سالم وحسابهم على هللا ( .ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إال بحق اإل

فاآلياة باذلك أدناى إلاى تعنى اآلية محارية الكفار ممن كانوا يجاورون المسالمين ويلاونهم فاي المكاان .  *

التنظيم الحربي الذي يأمر بتطهير األماكن المجاورة للمجتمع حتاى ياأمن هاذا المجتماع كال تهدياد ويتقاى 

 (أن الهجوم خير وسيلة للدفاع )، وحينذاك ينتهى األمر وال يكون مبرر وال واجب ألى قتال همشر

الرومانيااة واالمبراطوريااة الفارسااية  اإلمبراطوريااةباإلسااالم ـ فااي وقاات تنزياال القاارآن ـ محاطااا كااان 

ألماااكن الحفاااظ علااى اإلسااالم وحمايااة المساالمين يقتضااى تطهياار او ،العااداء وترتبااان لمحاربتااه انهبتناصاا

مان قبيال  االساالم مباشارة يقيمون في جاور الذينالمجاورة لمجتمعهم فحسب : أي حرب غير المسلمين 

تطهيار األمااكن المجااورة لاه وقات التنزيال  والدفاع عان الانفس و حماياة المجتماع اإلساالمي الناشايء ـ 

 ، اس ولكل العالمو كذا حتى تصب  القاعدة  ي الحرف لكل الن؛ (الذين يلون وراءهم من يلون )

https://surahquran.com/9.html
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يسارى علاى مان كاانوا  إن حرف الذين يلون مجتمدع المسدلمين  دو حكدم مؤقدت هكما يرى البعض

يلااون هااذا المجتمااع وقاات التنزياال حتااى يااأمن شاارهم ويكفااى نفسااه إيااذاءهم ، إلااى أن يشااتد عااود اإلسااالم 

 فيخضون معركة جديدة وهكذا.ويقوى مجتمع المسلمين 

ولو أن اآلية تعنى غير ذلك لما استعملت تعبير الذين يلونكم من الكفار ، وإنها كانت تكاون لهاا صاياغة  

أخاارى تفيااد حاارب غياار المساالمين عمومااا ، كمااا هااو الشااأن بالنساابة آليااة حاارب المشااركين : ) وقاااتلوا 

   ( .المشركين كافة 

 الدستور . الشرعية القانونية

قر المجتمااع علااى مباااديء أساسااية ) هااي الدسااتور ( وقواعااد عامااة ) هااي يعنااى أن تقااوم الدولااة ويساات

القوانين ( . فإذا وقع خالف بين أجهزة السلطة ، أو باين هاذه األجهازة وجماعاة مان الماواطنين ،  تعاين 

حاال هااذا الخااالف باااللجوء إلااى الساالطة القضااائية لحساامه ، طبقااا للمبااادىء الدسااتورية أو وفقااا للقواعااد 

بحياص يعاد الخاروج علاى مبادأ التقاضاي لحال الخاالف وحسام النازاع ـ باالطرق المحاددة فاي القانونياة ؛ 

 تهديداً الستقرار الدولة والمجتمع.الدستور والمبينة في القوانين ـ 

أقلياة مغاامرة أو عصابة متطرفاة أو جماعاة مان لمجتمع والنظام االجتماعي على حماية االشرعية  تعمل

تستولى على الحكم باالقوة ، وتلغاى و، الشرعيةمسلحة ترفع الوطنية شعارا أو تتخذ الدين ستارا لتقوض 

المبادىء الدستورية والقواعد القانونية بالعنف ، وتسكت كال معارضاة لهاا باإلرهااب وتجماع التأيياد لهاا 

جماعاة أو حازب أو شاخص وأي عمال مان  هاا باالتزييف و التزويار .بحد السال  ، وتفتعل الموافقاة علي

 .لمجتمعاالقانون وواعتداء على الشرعية  يعدبالقوة أو تحقيقه باإلرهاب  الرأيفرض  يقوم على 

. فلقاد ثبات  والشرعية بذلك ال تهدف إلى حماية نظام الحكم بقدر ما تعمل على حماية النظام االجتمااعي

أفضاال مااا يحمااى نظاام الحكاام احترامهااا هااي للشاارعية وعملهااا علااى تحقيااق العدالااة تاريخيااا وواقعيااا أن 

علااى الشاارعية أو وصاال إلااى الحكاام خالفااا مااا ، فااإذا خاارج نظااام ..السياسااية واالجتماعيااة والقضااائية 

 للشرعية فإن الشرعية وحدها  كفيلة بتقويضه ولو بعد حين.

إنماا ، فاذلك أمار محاال  مبادىء الدستور وقواعد القاانونوال تعنى الشرعية اتفاق جميع المواطنين على 

أنها تحقق لهام القادر الاالزم مان القوانين و) ال اتفاق ( غالبية المواطنين على  يكفي لقيام الشرعية توافق

 ....العدالة السياسية والعدالة االجتماعية والعدالة القضائية

ياساة مان خاالل المظااهر والصايغ الدينياة ) أي ظهرت في العالم اإلساالمي عاماة ، تياارات تماارس الس

السياسة الدينية (، وتنتهج الحزبية برفع شعارات عن الشريعة اإلسالمية، وتعمل بكال او  بتسييس الدين 
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الوطنيااة بااالقوة والعنااف  وساايلة علااى تقااويض الشاارعية وتهااديم النظااام االجتماااعي ونقااض الوحاادة

 لحكم والسلطان .لة طلبا ؛ محتمية في ذلك بالدين والشريعواإلرهاب

والقرآن الكاريم لام يتضامن أياة آياة ـ مماا يعتبار مباادىء دساتورية ـ كتنظايم رياساة المسالمين ، وطريقاة 

، وطريقاة اشاتراك الشاعب فاي الحكام مساااهمة  انتخااب الارئيس ، وأسالوب عملاه بعاد انتخاباه أومبايعتااه

وما إلى ذلك ، وكل ما ورد في هاذا الصادد هاو  ورقابة ، ونظام االنتخاب ، وأسلوب إبداء الرأى العام ،

ا إلاى التركياز علاى حقاوق الحااكم حتاى مامان وضاع الفقاه اإلساالمي ـ أى أناه آراء بشار . وقاد جانح دائ

أصبح نظام الحكم في التاريخ اإلسالمي هو شخص الحاكم ورغبته وإرادته من جاناب، ووجاوب السامع 

 والطاعة على المحكومين من جانب آخر .

واضحة متطورة في نطاق القانون العاام ) الدساتوري وماا دراسات جادة متصلة  قدم الفقه اإلسالمييال 

عمار الخليفاة ا اقتصر ـ في مجمله ـ على إيراد أمثلة ووقائع وأقوال ـ أغلبها مان عهاد ميتصل به ( ، وإن

، أم رجاال مان النااس  فارد ، فقياه كاان أم صاوفيلقاف أو قاول احااكم وموالسارد ألحاوال وبان الخطااب 

   .لخروج على الحاكم بالعنف والقوةيدعوا للفتنة بين المسلمين ولإثارة يعد والفقه الذي لم يؤيد الحكام 

، فااإن ذلااك يقااال علااى ساابيل المجاااز البياااني ، أو إطااالق الشااعارات  القددرآن دسددتوروعناادما يقااال إن 

ة ؛ لكنه ال يعنى ـ وال يمكن أن يكون ـ تحديدا باأن الدعائية ؛ أو باعتبار القرآن دستورا للسلوك في الحيا

القرآن دستور سياسي أو إشارة إلاى أحكاام معيناة باذاتها يمكان أن تكاون أساساا لنظاام سياساي لماا سالف 

نطاق القانون الخاص والقاوانين قطعي مشابه للقانون الحالي بما يماثل  بيانه من خلو القرآن من أي حكم

ـ مثاال باااقي  حااد الساارقةلماادني تارك فسااحة الجتهاااد كماا ماار سااابقاً  ومثاال ذلااك ا القااانون النالجزائياة 

الحاادود العقابيااة ) وجميعهااا سااتة حاادود ( . ال يطبااق إال ضاامن المنهاااج اإلسااالمي وماان خااالل الشااريعة 

قاة ، ثاإلسالمية التي تشترط قبل إعمال هذه الحدود إقامة مجتمع من المؤمنين الاذين يكاون فايهم ضاباط 

أمناااء ، وقضاااة عاادول ،كمااا تشااترط قباال تنفيااذ نظااام الحاادود إقامااة العدالااة السياسااية والعدالااة  وشااهود

االجتماعية والعدالة القضائية ، إذ هي ـ في الحقيقة ـ دعوة إلى المجتمع إلقامة العدالة بعناصرها الثالثاة 

 بالجاني. قبل أن تكون جزاء يوقع

َحصَّ النَّبيُّ صلَّى هللام عليِه وسلَّم على إْرساِء مْبدأِ العْفِو بين   في الحدود التعافيالمجتمع مدعو إلى 

 .المسِلمين فيما يقَعم بْينهم من ظمْلِم بْعِضهم لبْعٍض، فأَمَر بالعْفِو، ورغََّب فيهِ 

دوَد فيما بْينكم"، أي: تَجاوزا عنها، فال تْرفَعو ها إليَّ يقولم النبيُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم: "تَعافوا الحم

 .للتَّقاِضي، "فَما بلَغَني"، أي: وَصَل إليَّ "ِمن حد ٍ فقْد وَجَب"، أي: الِزٌم عليَّ إقاَمتمه

، وال يصحُّ العفوم فيها فِعْت للحاِكِم أو للقاضي؛ فإنَّها تلزمم وتجبم   .وفي الَحديِص: أنَّ الحدوَد إذا رم
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 ى أي شخص ، كما أنإلى إقامة الحد عل أن المجتمع مأمور بعدم إبال  الحكومة عن واقعة تؤدى

 .شبهةبالإذا ما وصل إليه بال  عن واقعة من هذه أن يدرا الحد  القاضي مطالب

وحد السرقة عموما ال يطبق في سرقة أموال الدولة حتاى ولاو بلغات المالياين ، ألن لكال مسالم حقاا فاي 

أباداً ، كماا أناه ال يطباق علاى المخاتلس ) أي هذه األموال هو ما يسمى بشبهة الملك يسقط الحد فاال يقاام 

 خائن األمانة ( وال على الخاطف أو المنتهب .

أماا نظاام الفوائاد علااى الاديون الموجاود فاي النظااام القاانوني المصارى فهاو ـ فاي رأى بعااض الفقهااء ـ 

ذلاك اساتعانة  خالف لنظام الربا المحظور شرعا ، والقرآن الكريم لم يحدد ماا الرباا ، لكان الفقهااء فعلاوا

الفعليااة والقوليااة ، وكااان ماانهم المتشااددون وكااان فاايهم المترخصااون . وثمااة فقهاااء )ملسو هيلع هللا ىلص ( بساانة النبااي 

كثيارون لام يواجهاوا المساألة مباشارة ـ بالتشادد أو التارخص ـ وإنهاا داروا حولهاا ، بماا يسامى بالحيال ؛ 

لمضااربة والبياع العاجال ببياع أجال ، فأقروا الفوائد بحيلة وسمحوا بها تحت أسماء مدعاة : كالمرابحة وا

 وهكذا ؛ وهو األمر الذي تفعله في الوقت الحالي بعض المؤسسات المالية

 فةذا يقصد بالحكومة اإلسالمية؟ 

حكوماة بلاد يقصاد باه إن تعبير ) الحكومة اإلسالمية ، تعبيار عاام ، يساتعمل فاي غماوض وإثاارة ، وقاد 

حكومااة  أورجااال الاادين ) آيااات هللا ( فااي المااذهب الشاايعي   حكومااة  أوغالبيااة مواطنيااه ماان المساالمين  

حكومااة تطبااق الشااريعة أو حكومااة قااادة تيااار السياسااة الدينيااة ) تسااييس الاادين (  أوالمؤسسااات الدينيااة 

ياد إحادى هاذه الحكوماات ياتهم ؤوقد ال يفيد أية حكومة منهاا ، ومان ي ،اإلسالمية وترعى القيم اإلسالمية

الشاارعية والخااروج علااى اإلسااالم، وهااو أماار يااؤدى إلااى أن تصاابح جميااع  أيااة حكومااة أخاارى بعاادم

 الحكومات في البالد اإلسالمية ـ سواء سميت حكومات إسالمية أم لم تسم ـ حكومات غير شرعية.

أناه ال يجاوز أن يكاون اإلماام مان غيار قاريش  الابعض األئماة مان قاريش ، ويارى » قاول : ومثال ذلاك 

ويددرى أغلددف الشددديعة أن يرأساااها رجاال ماان قااريش . إذا لاام شاارعية إسااالمية غياار حكومااة التكااون و

مان آل البيات، بينماا  الحكومات اإلسالمية بعد عصر على بن أبي طالف حكومات غير شرعية اغتصبت

 الخليفتاينا فاي ذلاك حكومتاا ماـا بملسو هيلع هللا ىلص  يرى غالة الشيعة أن الحكومات اإلسالمية جميعا بعد عصر النباي 

. لذي يراه غيرهم فاي بااقي الحكومااتلخطاب ـ حكومات غير شرعية لذات السبب اأبي بكر وعمر بن ا

وأناه  ،الخوارج أن كل الحكومات اإلسالمية منذ عصر على بن أبي طالب حكومات غير شارعيةويری 

 واحد منهم . يقودهاال توجد حكومة إسالمية شرعية إال تلك التي 

تكاون إال فاي علاى بان أباي طالاب وذريتاه مان فاطماة  ال واإلمامة هي رياسة الدولة عند الشيعة ، وهاي

ا ما. بينركن من أركان الدين تضاف إلى األركان الخمسة عند السنة وتسمى الوالياة وهى، ملسو هيلع هللا ىلصبنت النبي 
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 ي كارم هللا وجهاهجمهور المسلمين من السنة ال يرون رأى الشيعة في حصر اإلمامة في ذرياة علا

ون ؤالوالية ركن من الدين، بل هي تصرف مان النااس فاي شا اإلمامة أويرون أن  وفاطمة، كما أنهم ال

بال اختياار  ،وفى رأيهم كذلك أن الحكومة في اإلسالم ليست دينية تصدر عن أمر علوى مان هللا ،دنياهم

 من الناس لصالح الناس .

الم دينااا. تخااذ اإلسااالم اسااما ليهاادم اإلسااحتااى ال يم إن كاال مااا يتعلااق باإلسااالم ينبغااي أن يكااون واضااحا 

بغير برنامج واضح محادد إسالمي عن أن الحكومة غير إسالمية أو أنه ينبغي اللجوء إلى حل  والحديص

لتغيير وضع غيار إساالمي كماا يادعون، أو التاي ) الجهاد( بالقوة   هو في حقيقته دعوة لقلب نظام الحكم

 يهدف إليها تبديل المنكر السائد كما يزعمون .

وكال حكوماة . أسااس الحكوماةالعادل  حدد لكنه ،  أي شكل للحكومة أو لنظام الحكماإلسالم لم يحدد إن 

، لفظاا  حكومة إسالميةالسياسية والعدالة االجتماعية والعدالة القضائية هي  تعمل من أجل تحقيق العدالة

أن تعمال يكفاي وفعال، فالعدل فاي ذاتاه نسابى . المطلقة وال يلزم في ذلك تحقيق العدالة ، وواقعا ا،موحك

 . وتحت رقابتهالشعب  ةساعدبم الحكومة بقصد سليم وبرنامج سديد واضح على إقامة العدل

  االاا : نقض الوحدة الوطنية باإلر اف :

الوحاادة الوطنيااة باإلرهاااب حااين ياازعم أن  وصاافياادعو اتجاااه السياسااة الدينيااة ) تسااييس الاادين ( إلااى 

 لكل معارض. اإللحاد ويلو  باإلرهاب ودعى أن أعضاءه هم اإلسالميون، يالمجتمع جاهلي، وحين 

فاي الخالفاة. ثام أصابح  تاهمن تشيعوا لعلى بن أباي طالاب ورأوا أحقي وهم اتجاه سياسيأنه التشيع اصل 

بعد ذلك اتجاها دينيا اعتنقه الفرس ليتميزوا به عان العارب وخلطاوه بابعض آرائهام وأفكاارهم وتقاليادهم 

انقسم اإلسالم إلى قسمين رئيسايين : االتجااه الساني ، وهاو اتجااه العارب وغيارهم ؛ واالتجااه ف،  السابقة

 الشيعي من أهل الفرس وممن تأثروا بهم .

وليس الفارق بين االتجااه الساني واالتجااه الشايعي فارقاا فاي فهام بعاض آياات القارآن أو بعاض تعاليماه. 

عان  عباريى أصابح الخاالف هاو األصال واألسااس حتا، في جوهره قومي وعنصري وشاعوبيالخالف ف

فعله علمااء الشايعة ويبن ذلك ما قوميتين متصارعتين وليس تعاونا مشتركا لفهم الدين وتطبيق تعاليمه . 

 .  ـ كل ما خالف إجماع أهل السنة فهو صحيح أحد هؤالء العلماء :فقد قال الكليني

 نظام مدني في اإلسالم 

حكيم بهم ، قصد من ذلك أن يكون نظام الحكم في اإلسالم مدنيا ) أي نابعا من هللا تعالى عليم بعباده 

 .( يإرادة الشعب (، ال دينيا ) صادرا عن إرادة ربانية أو تفويض إله



 

 27الصفحة   )اإلسالم السياسي في فكر محمد سعيد عشماوي ( اللكود قراءة في كتب اإلسالم السياسي  

 

تزال تعانى ـ من الحكم الذي يدعى االستناد إلى سلطة السماء ويركن إليها  وماالبشرية عانت و 

أن أفعالهم هي إرادته سبحانه ) وحاشا ما ، وفيزعمون كي يضفي على الحكام عصمة وحصانة 

 يأفكون ( .

،  ومعنى أن نظام الحكم في اإلسالم مدني يقوم على إرادة الشعب وليس دينيا يستند إلى أي أمر علوي

 ..المعنى الذي فهمه صحابة الرسول والمسلمون األوائل . فقد قال أبو بكر عندما ولى الخالفة : هو

أنه ال يعني الخليفة  ، ولقب( لست بخيركمه فةن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقومونىوليت عليكم و

خليفة ، تعنى من تاله في الزمن وال » لفظة ولكن له كل حقوقه ومنها الرياسة الدينية ملسو هيلع هللا ىلص خليفة النبي 

 تفيد معنى خالفة النبي في كل حقوقه

سالمي، بأن ا وضعا األساس للحكم اإلمأنه ،(وقال عمر بن الخطاب: ) إن رأيتم في اعوجاجا فقوموني 

 ، وأن للناس مراقبة الحاكم وتقويمه .يكون صادرا عن الناس

،  وجمهرة الفقهاء المسلمين متفقون على أن نظام الحكم في اإلسالم ليس من أصول الدين أوالشريعة

 الخمسة ركنا سادسا هووالذي يقول بعكس ذلك هم الشيعة ) ال السنة ( ألنهم يضيفون إلى أركان الدين 

اعتقادهم هو من صميم في اإلمامة و ،دينه ناقصبع الشيعي إماما وإال تالوالية ، أي ضرورة أن ي

 اإلسالم .

ثم انتقلت إلى الفكر السني بأغلب مفاهيمها ، فاعتقدوا ـ خطأ أن نظام الحكم هو من صميم اإلسالم ، 

وقد زكي هذا المعنى الفاسد خلفاء  ،ريبة عن أحكامهرو  اإلسالم وغ ورتبوا على ذلك نتائج بعيدة عن

لصالح المسلمين ، ثم عملت بطاناتهم من الفقهاء  مستبدون أرادوا استغالله لصالحهم ال لصالح الدين أو

عن يزيد بن عياض قال: قال معاوية: األرض هلل وأنا خليفة )على تبريره وتثبيته في الفكر اإلسالمي ، 

وما تركته للناس فبالفضل مني فقال صعصعة بن صوحان: ما أنت وأقصى األمة هللا فما أخذت فلي، 

في ذلك إال سواء، ولكن ملك استأثر، فغضب معاوية وقال: لهممت، قال صعصعة: ما كل من هم 

وقال أبو جعفر المنصور ،  فعل، قال: ومن يحول بيني وبين ذلك، قال: الذي يحول بين المرء وقلبه

حكمكم بحق هللا الذي أوالنا وسلطانه الذي ننكم ذادة ، عالناس لقد أصبحنا لكم قادة وها ي: ) أالعباسي 

أعطانا ، وأنا خليفة هللا في أرضه وحارسه على ماله ، . . أي أن هؤالء الخلفاء ـ ال القرآن وال السنة ـ 

 هم الذين جعلوا حكمهم هو حكم هللا ، وأن نظام الحكم هو من صميم الدين .
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أيها الناس، إنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان هللا الذي أعطانا، ونذود عنكم د بن ابيه ))وقال زيا

بفيء هللا الذي خولنا، فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا، ولكم علينا العدل فيما ولينا، فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم 

: لست محتجبا عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقا بليل، وال حابسا عطاء  أقصر عن ثالث لنا، واعلموا أني مهما قصرت عنه فلن

وال رزقا عن إبانه، وال مجمرا لكم بعثا، فادعوا هللا بالصالح ألئمتكم؛ فإنهم ساستكم املؤدبون لكم، وكهفكم الذي إليه تأوون، ومتى 

غيظكم، ويطول له حزنكم، وال تدركوا له حاجتكم مع أنه لو استجيب  يصلحوا تصلحوا، وال تشربوا قلوبكم بغضهم، فيشتد لذلك

 ((.لكم فيهم لكان شرا لكم

، ويعمل  يزعم أن نظام الحكم هو من صميم اإلسالم إنما هو شعار خاطيء منوخالصة ذلك كله أن 

دون أن يدرى على أن يجعل فساد العلماء واستبدادهم أمرا مشروعا وحقاً لهم على الناس ، ويريد أن 

 ية وعصمة أراد هللا سبحانه أن يظهر منها اإلسالمتونيصفى على الحكام سلطة كه

 . والفهم الصحي  لإلسالم أن أي تصرف بشرى حتى ولو استند إلى القرآن  و عمل إنساني

فعقد الازواج وعقاود البياع واإلجاارة وغيرهاا هاي عقاود مدنياة وتصارفات إنساانية حتاى ولاو بنيات ل مثا

  مفتهأو مخاال  وسياسة أمور الناس، أو معارضة بعض الساساة، )ملسو هيلع هللا ىلص(على آية من القرآن أو حديص للنبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص ( .إلى آية من القرآن أو حديص للنبي)  تمن أعمال الناس وليس من صميم الدين حتى ولو استند

موضاع خاالف ،  وهاوأو التفساير  نصدو  ال تنطد  بدذاتها وإنمدا  دي محدل للتأويدلاآليات واألحاديص 

ااا بعثااه لالحتِجاااج علااى الخااوارج، قااال لااه: "ال و عاان علاايٍ  رِضااي هللا عْنااه قااال لعبااد هللا باان عبَّاااس، لمَّ

ه، ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكْن حااِجْجهم بالسانَّة؛ فاإنَّهم لان  تمخاِصْمهم بالقمرآن؛ فإنَّ القمْرآن الم أوجم حمَّ

ا مااوقااد عكااس هااذا الفهاام عمااار باان ياساار حااين قااال : ) نحاااربهم علااى التأوياال ك ."يَجاادوا عْنهااا َمحيًصااا

 حاربناهم على التنزيل ( . 

أما آراء الفقه اإلسالمي ـ التي يخلط أغلب المسلمين بينها وبين الشريعة ـ فهي آراء بشرية لايس لهاا أياة 

الناس ؛ وهو خلط لاه تاأثير سايىء  قالهقدسية، والخلط بينها وبين الشريعة هو خلط بين ما أنزله هللا وما 

 .مساوية لحكم هللاحكاما هللا أو جدا على اإلسالم ، حين يجعل من آراء الفقهاء، وأقوال المفسرين أ

 لنا أن نأخذ من الفقه اإلسالمي ما يناسف العصر ويواف  الظروف  

على أن حاملي شعار اإلسالم دولاة وديان ـ علاى تطبياق الشاريعة اإلساالمية وإعماال شارع هللا ـ ) علاى 

ون فاي ذلاك تكفيار الرغم من الغموض الذي يخالط دعواهم واالضطراب الذي يقعـون فـيـه ( إنماا ياردد

َََل رمكنر)آياات مان القارآن الكاريم :  معتمادين علاىمن يعارضهم أو يحااجهم أو يطلاب إيضااحا أو تفسايرا  ََ

ُ َلَلَيرََُّلَلُفر لظكَلَلهل ُ  َُير) َلََ ُرفَُئ ر َّللك َُ َلَلهر َ َلَلَز ََلُ َلَلَيرََُّلَلُفر)، المائاادة(45َفنُمَلَلفرِب  ُرفَُئ ر َّللك َُ َلَلهر َ َلنَلَلَز رمَنرَفنُمَلَلفنرِب  َََلَل ن ُِ ُيَرََ َلَل رر47 ملهنَلَل    ] لنَ هس 
القارآن الكاريم متفقاون علاى أن هاذه اآلياات ال تخاطاب المسالمين وال يخاطاب بهاا مسالم ،  مفسريوكل 
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وأنها تقصد أهل الكتااب وحادهم حاين يمتنعاون عان تطبياق ماا جااء فاي التاوراة واإلنجيال . فيقاول 

كتااب ولايس فاي أهال اإلساالم منهاا أن هاذه اآلياات نزلات فاي أهال الملسو هيلع هللا ىلص الطبري أنه روى عن رسول هللا

 اآليات تضمنت أحكاماً للمعامالت )في القارآن الكاريم( قليلاة للغاياة ، وأغلبهاا عاام ، يتارك وهذهشيء . 

 ون عالمهم . ؤالحق في التفسير بما يالئم أحوال عصورهم وش للناس

: الحنفاى أربعاة ماذاهب ةالسان عنادف حساب الماذاهبلشار  والتفصايل واالساتنتاج االفقاه اإلساالمي فتبنى 

وهاذه الماذاهب قاد  ،عدة ماذاهب أشاهرها الزيادي واإلمامياة ةالشيع عندووالمالكي والشافعي والحنبلي ، 

المساائل أو يساتفيض  في تفساير تتعارض في بعض اآلراء أو االتجاهات ، أو يقصر بعضها دون بعض

ال شيء كامل أو تاام أو ، وي مقدسةشرية ليست معصومة وال هأحدها في مسألة ما ، وهكذا فهي آراء ب

   .نهائي في أعمال البشر

ر فاماع أناه ال ك ،باالكفر واإللحاادمان يخاالف رأياا قد ياتهم واآلراء الفقهية متشعبة وقد تكون متضاربة،  

خلط بين الشريعة والفقاه يحادص اضاطراب فاي فهام ماا يصادر عان وال. في األخذ برأى بشرىوال إلحاد 

 الناس ،هللا وما يصدر عن 

ماا يفياد أن العقوباات الحدياة عقوباات تطهرياة ، ال تقاام إال برغباة الماذنب حتاى ملسو هيلع هللا ىلص ( وورد عن النبي ) 

 يتطهر ، وأن له أن يقفها إن تاب )على نحو ما يقول غالب الفقهاء(، أو إن رغب في الفرار منها 

ََ َلَلت ر ْلََّلَله  رََّلَلَلبرفَلَلهًبع  رفَِلَلهُر َلَلف َلَلَل ر ُيرََلَلهعز رملَلَلهر  َلَلفر رصرىَلَلتعرصرعتيَلَل رَرسَلَلتفررَكَلَل ِار هرََِّل  دَينرإىلر سَلَلُ 

رصرىتعرصرعتي رَرستفرفِهُر)رَّورًَلكت   رلعت رِت برفيت برصرعتي  َ رذليرلَلسُ  َذكَل ر.(فِتت  ر مجهر

رار منها أو وقفها ه أي يرغف فدي إسدقاطها فالصحي  أن ال تقام عقوبة حدية على مذنف يرغف في ال

 .عنه بةرادته 

ر  »مااا ورد فااي القاارآن الكااريم هاو فااي القتاال فقااط : ك القصدا  رَعتَلينُمُفر لنِ َيَلَلهُ ر   ََ ََحَل  رُكت َلَل َلهر لكَلَلذ َِ رآ ََ ََير ََِلُّ

ُ َثعَر ْلن ُ َثَعرِب  ََ ْلن لنَعبن  ر ََ لنَعبنُ رِب  ر َلَ  ْلن رِب  َتعۖرر ْلنَلُّ ل َلَيررۚ لنَِتَلن رۗرذََ َ َلهُيك َََ َد ء رإ لَينَل  رن  كن ر لنَ عنَلَُلَد  ْ رِب  ًَ بَله ء رفَه َن يَل  رَمَل رَ ص  َل ن  َ رلَل ُر ََ رُع   رَفَ  ن

ر َل يف ر) ل َيرفَلَتُ رَعَذ ب  ر عنَتَ َىركَلعنَ رذََ َََ ْحنَة رۗرَفَ    رََ  ر ككَ ُمفنر    (سورة البقرة) 178ََتن  يف 

َلَلهر ََ َ فنرف ي حَلَلهرَعتَلَلين َََكتَلبَلن َُلَل﴿ر ََ  ن ر َلَل َ  ل َ  َلَل كرِب  ََ ل َ  ر ُُذُي  ْلن ُُذَُيرِب  ََ ْلن ر َ َلَلف  ْلن َ َلَلَفرِب  ََ ْلن ر لنَعَلَلْين  َرِب  ََ لنَعَلَلْين ر لَلَلحَلك ن   رۚرَ ُيكر لَلَلحَلك نَ رِب  ََ رض َيَلَله   َُل

ُ َيرَُُّفر لظكه َلََ ُرفَُئ ر َّللك َُ َهر َ َز ََ رمكنرَفنُمفرِب  ََ ََُ رَك كه َ  رلك ُرۚر  [45 :س   ر ملهن   ] ل ُ  َُي َفَ  رًََي كَقرك   رفَل

» بنااء علاى قاعادة وضاعوها تقاول : أدخل الفقهاء قاعدة عين بعاين وسان بسان إلاى التشاريع اإلساالمي 

لكناه أشار إلاى القصااص فاي الجارو  ملسو هيلع هللا ىلص ( وعلى حديص للنبي ) شرع من قبلنا شرع لنا إال ما نسخ ، ، 

بَي ِاَع عمتاه َكَساَرْت ثَنِيَّاةَ جارياة،  ملسو هيلع هللا ىلصوحاديص رساول هللا  يحدده عينا بعين وسانا بسان .لم  عان أناس أن الرُّ
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وأباوا إال  -صالى هللا علياه وسالم-فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا األْرَش فاأبَْوا، فاأتوا رساول هللا 

مْكَسارم بالقصاص، فقال  -صلى هللا عليه وسلم-القِصاََص فأمر رسول هللا  أنس بن النضار: ياا رساول هللا أَت

بَي ِعِ  ال والذي بعثاك باالحق ال تمكسار ثنيتهاا. فقاال رساول هللا   الرُّ
، : »-صالى هللا علياه وسالم-ثَنِيَّةم ياا أناسم

إن مان عبااد هللا : »-صالى هللا علياه وسالم-فرضاي القاومم فَعَفَاْوا، فقاال رساول هللا «. كتابم هللاِ القصااصم 

هم من لو أقسم   يوكد مقولة شرع ما قبلنا شرع لنا أدى الى : «على هللا ألبَرَّ

خلط بين القاعدة الشرعية التي وردت في القرآن الكريم أو السنة النبوية وبين القاعدة  صوحد: اوالً 

عين بعين وسن بسن ، »يرى أن قاعدة العقل اإلسالمي أصبح التي وضعها الفقهاء اجتهاداً ، فالفقهية 

 ((.النالفقه ذاته ـ محل نظرو))قاعدة شرعية ، ومن صميم الشريعة اإلسالمية . وهذا تقدير واجتهاد 

عين بعين وسن بسن ، من قواعد األصول ال الفروع، لو أن هللا سبحانه أراد أن يفرضها على »قاعدة 

ألهمية القاعدة ووضعها الرئيسي في النظام العقابي ،  .لورد النص في القرآن بذلك صراحة المسلمين 

  دون أن يتركها سبحانه لالستنتاج أو لالستنباط .

وسقوط العقوبة الجنائية  ،القصاص ـ في القتلى أو الجرو  ـ يسقط بالعفو ، سواء نتيجة دفع دية أم ال

لمجتمع المعاصر ، إذ يشجع أمر بالغ الخطورة في ابعفو المجنى عليه أو ذويه ـ إن كان قد مات ـ 

 .حقهم  الضغط على هؤالء بالرهبة أو الرغبة للعفو وإسقاط

األحكام التشريعية الواردة في القرآن الكريم والسنة ويوجد فارق كبير بين الشريعة اإلسالمية  اانيا :

مجموع المذاهب واآلراء التي صدرت عن الفقهاء والعلماء  الذي هوالنبوية ، وبين الفقه اإلسالمي 

خلط محظور والوالقضاة المسلمين والخلط بين الشريعة والفقه ـ وهو أمر شائع في العقل اإلسالمي 

 بشدة في اإلسالم .

 رضاى هللا عناه مناذ عهاد عمار بان الخطااب :تتعلاق بوقات معاين أو تتصال بظارف خااصاحكام : االااً 

جاويتهددا األحدددا  وبعددض األحكددام التددي ندد  عليهددا القددرآن الكددريم لددم تنسدد  مندده أن  رأى المساالمون

فباادت أحكامااا مؤقتااة ، يقتصاار تطبيقهااا علااى وقاات معااين فااال يمتااد بعااده ، ويتصاال نطاقهااا والظددروف ه 

اعتبروهاا أحكاماا وقتياة خاصاة بفتارة معيناة أو متصالة بظاروف وبظروف خاصة فاال يتجاوزهاا أباداً . 

من ذلاك األحكاام الخاصاة بحقاوق المؤلفاة قلاوبهم فاي الصادقات ، وحاق ؛  وقفوا تطبيقها بعدهه خاصة 

) الاذي مازالات الشايعة تعتاد باه ـ  الفااتحين فاي اقتساام األراضاي المفتوحاة كغنيماة لهام ، وزواج المتعاة

 كذلك موضوع الرق والعبودية و ،(السنة اهل خالفا لرأى

 يم والسنة النبوية الشريفة :.واالمثلة على ذلك في القران الكر
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إ ىَلَر))ر ََ ر َُ رإ ىَلر لَلكُسَلَلَل ُ  ر َدُّ لَلَلَل ن ََ رَ َذ عَلَلَل  رك َلَلَل  رۖر َلَلَل ند  َ ر ان رَ  َلَلَل   َن َ َلَلَلَ ر ْلن رََ  َلَلَلَل  َن رَ  إ َذ رَ َلَلَلهَءَُّفن َُفنرَلَعت َ َلَلَل ُر لكَلَلَلذ َِ ررََ َلَلَلحَلن َلَلَلَل رَ  َن َ ر ْلن ِل  َُ 

ر) رضَت َلَليو  َلَلينطَهَُيرإ ؤك َتَلَل ُرَؤًَلكبَلعنَلَلُتُفر ل ك َََ ْحن َلَلُعر َّللك رَعتَلَلينُمفنر لَلَل نَؤرَفين ََ َُفنرۗر َلَلحَلن  َ َلَلَتحب طُ  َ ُر وروى عاان (. سااورة النساااء )83َِ ن

كتااب هللا تقضاى باين النااس  قاال: ب : أنه بعص أحد والتاه )معااذ بان جبال( إلاى الايمن فساأله: بام ملسو هيلع هللا ىلصالنبی

فاإن لام تجاد   قاال: أجتهاد برأياي  ملسو هيلع هللا ىلص: فإن لم تجد   قال: بسنة نبيه . قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصي )القرآن(. فسأله النب

 وال آلو .

والفعال ، باين الشاعار  القول بأن التفكير أو االجتهاد في اإلسالم فريضة ، فإن ثم فارقاا كبياراً باين القاول

وضااعت لالجتهاااد محاااذير كثياارة جعلاات منااه ترديااداً ألقااوال السااابقين وتقلياادا آلرائهاام فلقااد  والتطبيااق ،

جماعاة شاكلت فاي الواقاع الضاد وأحكامهم ؛ ثم فرضت شروط كادت أن تجعل مناه وقفاا علاى طبقاة أو 

ـ هيئة من رجال الدين ، ولعل ما أدى إلى ذلك ـ فضاالً عان الانظم السياساية البغيضاة من تعاليم اإلسالم 

أصابح العقال اإلساالمي نتيجاة للخلاط باين الشاريعة والفقاه فميل النفوس الضعيفة إلى اإلتجار بالادين ـ  و

 . يرى أن الفقه هو الشريعة

ـ تكاون عاماة شااملة زاخارة ، وال  (في التقدير المخاتلط )ومادام الفقه عاماً شامالً زاخرا ، فإن الشريعة 

 .من هللا هذا الخلط محل ألية إضافة إلى ما يظن الظان أنه جاء 

مقاصااد الجاللااة ماان  معرفااةقااائم ماان  ... واشااتراط تحقيااق العدالااة السياسااية واالقتصااادية واالجتماعيااة

 .   عقوبةفاهلل سبحانه يريد من هذه الحدود تحقيق العدالة ال مجرد توقيع تشريع الحدود . 

فحد السرقة لايس إال دعاوة إلاى المجتماع كلاه لكاي يحقاق العدالاة حتاى ال يوجاد فياه محتااج يضاطر إلاى 

فكان يتحارز مان توقياع )ملسو هيلع هللا ىلص ( السرقة أو منحرف يميل إليها . وقصد الجاللة هذا هو ما أوحى إلى النبي 

. وكاذلك فعال أباو بكار ثام عمار.  ويدفع المتهم إلى إنكار التهمة حتى ال يوقع عليه حداً أية عقوبة حدية، 

وعندما حدثت المجاعة عام الرمادة في عهد عمر وقف تطبيق حد السرقة ألنه أدرك بإلهام وثاقاب نظار 

وفهاام لمقاصااد هللا أن المجاعااة ممااا تهتااز معااه العدالااة فااي المجتمااع وتضااطرب، فااال يمكاان تطبيااق حااد 

ض عمر أن يوقع حاد السارقة علاى غاالن السرقة بصورة يتحقق معها قصد الشارع األعظم، وكذلك رف

 سرقوا ناقة موالهم وأكلوها لما علم أنهم كانوا جياعاً .

وعجيف جدا أن يعترض علينا معترض ألننا نطالف بتحقي  أ داف اإلسالم في نشدر العدالدة السياسدية 

 ً  . واالقتصادية واالجتماعية ه وألننا نرى اإلسالم عدالة ورحمة ه بينما يراه عقوبة وسيفا

 

 فيه اجحاف بحق البعض : بعناصر رئيسية االاة  ياإلسالم السياسي يتميي 

 مسلم. ، وأن العمل السياسي فرض على كل ( التأكيد على أن السياسة جزء من اإلسالم1)
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االدعاء بأن جماعته )وكل جماعة تأثرت به أو انشقت عنه ( هي جماعة المسلمين، وما ( ٢)

الصحيح ، وهو أمر يعني أن من ليس من هذه الجماعة ليس من جماعة المسلمين تقول به هو اإلسالم 

لم يعتنق كل مبادىء  ومنوالمال والعرض ،  ن اإلسالم ، وربما كان مهدر الدمبل هو خارج ع

 الجماعة ، بال نقاش أو جدال أو تفهم أو تعديل ، يعد مرتداً عن اإلسالم يستوجب عقاب المرتد .

جهاداً في سبيل هللا . واإلسالم تحت مسمى والقرارات بالقوة واالغتيال والحرب فرض اآلراء ( ۳)

 .التحليل  اليصمد للنقاش وال يقوى علىالسياسي بعناصره الرئيسية الثالثة ، 

  :فالقول بأن السياسة جيد من اإلسالم قول مخادع 

االتجاه السني )الذي يرى  فإذا كان المعنى به أن السياسة ركن من عقيدة اإلسالم يكون قد قوض -

أن أركان اإلسالم خمسة( لحساب االتجاه الشيعي )الذي يرى أن أركان اإلسالم ستة( ، والذي 

 .يعتبر أن اإلمامة أو السياسة ركن سادس في اإلسالم

وإذا كان المعنى بقولة ) أن السياسة جزء من اإلسالم ( أنها جزء من التاريخ اإلسالمي ؛ فالتاريخ  -

 مي ليس هو اإلسالم ؛ وهو مراحل ، كل مرحلة منه تختلف عن المرحلة األخرى .اإلسال

 : ألن أما اعتبار العمل السياسي فرضا على كل مسلم فهو اعتبار خاطيء

   العمل السياسي ليس فرضاً دينياً قط ، وفروض اإلسالم محددة وليس منها العمل السياسي -

   .يجابية واقتدار وليس اعتزالها بأي حال من األحوالاجب المسلم المشاركة في الحياة عموماً بإ -

عاد عماالً بشارياً العماالً دينيااً  وإذا يوأداؤه  ،جزء من الحياة ، ولايس كال الحيااةالعمل السياسي  -

 كان هذا العمل منافياً للحياة متعارضاً معها ، فهو عمل مخالف للدين مجانب للشرع .

االدعاء بأن العمل السياسي فرض ديني أو عمل دينی ادعاء يمياز هاذا العمال عان بااقي أنشاطة  -

 الحياة كالبيع والشراء والزواج والطالق وغيرها . فهي جميعاً أعمال بشرية وتصرفات عادية

اعتبااار العماال السياسااي عمااالً دينياااً يااؤدى إلااى إضاافاء العصاامة علااى عماال الساالطة وقاارارات  -

يص يكون أي جدال عنها أو أي معارضة لها ، كفراً باهلل يساتوجب عقوباة المرتاد أو الحكام ، بح

 ايضاً )الجهاد (.يؤدى إلى إضفاء العصمة على  عمل المعارضة  كذلكعقوبة المحارب . 

 

 ه فهذا قول الخوارج، ومن عداها خارج عن اإلسالم  جماعة ما  ي جماعة المسلميناالدعاء بأن و

تقتصر على جماعة  فاإلسالم شريعة مفتوحة للجميع ال، وال يتبعهم فيه إال خارج . قالوا به من قبل 

وليس اإلسالم هو  ،بالشهادة وآمن بأركان اإلسالم قال، والمسلم هو من  وال تقف على مجموعة

 انضمام لجماعة أو االنضواء تحت زعامة مرشد أو أمير أو رئيس بذاته .



 

 33الصفحة   )اإلسالم السياسي في فكر محمد سعيد عشماوي ( اللكود قراءة في كتب اإلسالم السياسي  

 

يجوز أن يكون هذا التكفير في باب  مسلم عمل غير إسالمي ، فضال عن أنه ال أيوتكفير 

 السياسة وعلى مسر  التحزب ، وهي مسائل بشرية وليست دينية بحال .

، وتبرياااار اغتيااااال الخصااااوم ، واالدعاااااء قاااارارات واالتجاهااااات بااااالقوة والعنااااففاااارض اآلراء وال أن

مناااااف لإلسااااالم وتجاااااف للشااااريعة . ففااااي القاااارآن بااااأن ذلااااك كلااااه جهاااااد فااااي ساااابيل هللا ، فهااااو أماااار 

َلَلَلَلَيرر»، مثاااال ملسو هيلع هللا ىلص هااااو خطاااااب للنباااای  وردت آيااااات بعكااااس ذلااااك ، منهااااا مااااا ََُلَلَلَلَذكَ َل  رلك ن ََلَلَلَلهر َ َلَلَلَلَير رإ  ك فَلَلَلَلَذكَ َلن

َََكَ َلَلَلَلَلَر ر َََلَلَلَل رًَلَلَلَلَلَ ىلك َ فرِب َُيَلَلَلَلينط َلك رإ ؤكر ر) )سَلَلَلَل   ر لةهمَلَلَلَلية(( ،َعتَلَلَلَلين  َ رُكحَلَلَلَلَيرَفظ َلَلَلَلهرَغت َلَلَلَليَ ر لنَِتنَلَلَلَل لَلَلَلَل ن ََ َلَلَلَلَ ر َّللك رل حَلَلَلَلَيرَ َُلَلَلَلفنرۖر َلَلَلَلةكرََ  َلَلَلَلهرَ ْحن ِب 

َلَلَلَلعنر َلَلَلَلَيرفَلتَل َكك َلَلَلَلَل رۖرفَلَلَلَل  َذ رَعَزَن َن َ ر ْلن َ  نَُّفنر   َََمَلَلَلَله رَ َُلَلَلَلفنر َلَلَلَلتَلةن  َلن ََ سن َُفنر ل َلَلَلَلَيرۖرفَلَلَلَلهعنُفرَعَلَلَلَلحَلن رَك ن َلَلَلَل ن رَؤ َ يَُّلَلَلَل  رَ  َُّ َلَلَلَل َرفُ  َعتَلَلَلَلعر َّللك رۚرإ ُيكر َّللك

َولَاااْو )، (رر۲۹)سَلَلَل   ر لمََلَلَلفرر« فمااان شااااء فلياااؤمن ومااان شااااء فليكفااار)ساااورة آل عماااران (،  159)ت َْير لنُ تَلَلَلَل َكَ ر

ااااْؤِمنِيَن  مْكااااِرهم النَّاااااَس َحتَّااااى  يَكمونمااااوا مم ااااْم َجِميعًااااا   أَفَأَنااااَت ت  99)َشاااااَء َربُّااااَك آَلَمااااَن َماااان فِااااي اأْلَْرِض كملُّهم

ِكااان ل ِيَْبلماااَوكمْم فِاااي َماااا آتَااااكمْم   فَاْساااتَبِقموا اْلَخْياااَراِت   )، ساااورة ياااونس(  اااةً َواِحاااَدةً َولَ  ممَّ م لََجعَلَكماااْم أ َولَاااْو َشااااَء جَّ

ِ َمااااْرِجعمكمْم َجِميعًااااا فَيمنَب ِاااائمكمم بَِمااااا كمنااااتمْم فِيااااِه تَْختَِلفمااااونَ  ، وهااااي كلهااااا آيااااات تمجااااد  (المائدددددة  48 ) إِلَاااى جَّ

 .بين حريةالتسامح وت

لياة يقدم شيئاً ذا بال يدل على فهم المتغيرات الدو ومع أن كل مقوالت اإلسالم السياسي مردودة ، فإنه ال

 ً    والتفاعل معها تفاعالً صحيا

أو يمكدن أن يكدون معارضداً للحضدارة العالميدة  والحقيقة والواقع أن المشروع الحضداري اإلسدالمي ال

أن ينقض الحضارة العالمياة إال إذا كاف  له يمكن ال، وثمرة لجانبه المضيء فهومجانباً لتاريخ اإلنسانية 

حضاارة كعن استهالك نتاجها المادي بشراهة ، ثم استوعب كل علومها وفنونها وثقافتها ، ليعيد تقديمها 

المشدروع الحضداري ساتغاللية )كماا يقاال ( ، ومفااد ذلاك أن االمادياة اللحضارة لناقضة مروحية سامية 

يمكن أن يانقض هاذا الواقاع إال بعاد  ا أنه المالعالمي ، کاإلسالمي اليمكن أن يقوم في عيلة عن الواقع 

 فيناتج عان،  يخلط به قيم الدين السامية وأخالقيات الشرائع الرفيعدةاستيعابه ، وبعد أن يضيف إليه أو 

يمكن أن يقاوم علاى مجارد دعااوى سياساية  الهذا المشروع قيم وأخالق وعلم ووعى وقدرة واقتدار ، و

 وشعارات جوفاء .

 انتهى العمل بفضل هللا تعالي ..

 وهللا من وراء القصد  

 محمد محمود اللكود

 


