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 تمهيد:
د هلل الذي له ما في السماوات وما في األرض، والصالة والسالم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد الحم

. . 
نواته واألساس فيه مقولة الذي كان و ،بقذي سهو في كمال االتصال بالجزء الالذي نمهد له هنا الجزء 

ها في كثير من مفاصل الحديث، له هذا االتصال بموضوعيته وواقعيته التي يتم بيانها والتأكيد علي التقسيم.

 داللة قد تكفي للتعبير والقول بوحدة الشأن والموضوع.
ي مة ولموقعها كعقل اجتماع، والفكر هو الممثل لموقف األهإن الفكر هو أهم معاقل االستبداد ومعتمد تبرير

حيح نية في صلربامن حيث تحقق ا، والفكر هو كذلك الممثل لقيمة السلب واإليجاب تاريخي وتواجدي

القائم على ركني الكتاب والدراسة:}ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون منهاجها المستمد من التنزيل، 

(.48الكتاب وبما كنتم تدرسون'{)آل عمران  
لجهل الملبس لبوس الحقائق كذلك جعلناه تفتيتا لهذا الركام من امن أجل ذلك، كان الجزء األول بمثابة و

، وما ا مسطوراعلم بعد أمةفي اعتقاد الناس استقرت فا الباطل من بين يديها وال من خلفها، التي ال يأتيه

، أجبناك أن يكفي ما بيناه ولئن سألتنا عن مدى الحقيقة في قولنا وحكمنا هذا يقينا. شيء من ذلكهي في 

ختاره هللا تعالى وما أنزل ه بدل ما اوجعلقد فيما استقر عند الناس وشاع من تقليد البيان بلفظ )التوحيد( و

في الكتاب من أحسن الحديث، واللفظ هذا إنما هو مادة دخيلة ولفظ مبتدع خاطئ ليس يحق إسناده للواحد، 

. وكذلك يكفي أن تبين بالبرهان واآليات البينات إعطاء دليل للمتعددهو في الحق واللسان جائز وإنما 

قعيدية في النحو العربي، وما كان ألمر دون قول هللا الصدق على وجوب التقويم والتصحيح لمقوالت ت

 تعالى وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم أن تكون له العصمة من بعدهما أبدا.
كقراءة على معنى التأويل واإلعمال والتطبيق، أي أن القراءة ال تكتسب حقيقتها  ،هذا الجزء أساسه الفكر

ال ينفصم وال يختلف. الحق واحدإن في تأصيله، و هودا؛ فهذا هو االتصالإال واقعا عمليا مش  
يث درجة الموضوع، مستويين عاليين من ح في لفظ )التوحيد( قد جمع وهم  والخطأ الزلة الكبرى إن 

يحرم ويحظر أصال كل  إنهيف الحقائق ومصادرها وقيمها، فيرتبط بتصن ،امستوى منهاجيا علميا صرف

، فهذا أصل األصول الفقهية كلها جميعا، وهو السابق األعلى في القاموس الشرعياستبدال أو إضافة 

الثاني علمي لغوي محض، يهم و .يلحقه ما سواه في بيان علم الكتاب، وفقه حقيقة الثابت الموجب للتوقف

 لذلك وجوب اعتمادها على الميزان في صيغ البيان والتعبير.في اللغة العاقلة  ويخصالجانب البياني 

إال صورة لضالل بعيد على مستوى المنهاج ككل، كون المنهاج، أي منهاج،  ال تؤول يميةفالمقولة التقس

ليكون واقعا وتواجدا عمليا محققا، وكل ذلك بشرط الصدق في التواجد ، إنما ينبني على العلم ويوجه بالفكر

ول هللا صلى كل أبعاد وأوصال الوجود المعبر عنها في الكلمة الجامعة من حديث رسب وحفظ صلة النصح

هللا عليه وآله وسلم:]الدين النصيحة[
1
افتقاد الصدق وجدية التواجد يفقد العقل بومن دون هذا الشرط و .
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فيحق القول على  ،تفاقم وتتراكم التبعات إلى أجل مسمى، فال يصبح يبصر من بعده شيئا، حيث تفاعليته

يال.ولن تجد لسنة هللا تبد  تتخلف،وال تي ال تحيدسنة هللا الفيهده هدا، البناء الباطل برمته   
 المخالفات التي ذكرنا؛ هذهتجمع بين كل فهي بط، وذلك هو تعبير المقولة التقسيمية؛ نذلكم هو الحكم المست

ترى وكأنها تسير بعقلها وتاليها إلى دين غير دين الحق؛ ومن أجل هذا وصلناها مباشرة بحسب 

بين  قطب رحى الصراع الدائر ولهاقضية الكبرى التي يدور ح، وصلناها مباشرة بالالموضوعية والواقع

الحكم قضية الشريعة ومشروعية الدولة والسلطة في اإلسالم،  لمستمد منهاالكفر واإليمان، القضية الشرط 

وال يضير الحق وال يبدله اإلغراض وال استرهاب المفاهيم ومادة  والسنة وما يليهما حكما واتباعا. بالكتاب

الممثل بصورة فاحشة في التبعية التكوينية والفكرية لمكون فاعل  ،االستالب الحضاريكذلك وال  ،البيان

اإلسالمي.  ألكاديمي ألمتنا وعالمنا العربي وموجه للمشهد والواقع السياسي الرسمي والفكري ا  
ما ينيف بعد  تهكتابة هذا الجزء ومعالج كذلك البد من اإلشارة إلى أهم إشكال عرض لي وأنا بصدد إعادة

الحفاظ على  ومنها كان انبثاقه، ، إشكال الحفاظ على روحه األولى التي تمت بها كتابتهعن عقد من الزمن

مميزة واالستثنائية التي كان يمر بها العالم لوجودي والشروط التاريخية الجد ظرفها ا صبغة وواقعية

بالحق الذي ارتباطه و ،ه بالواقع ارتباطوليس يميز العلم إال ؛وخاصة شطره العربي اإلسالمي ،أجمع

بالموضوعية، وليكون العلم منبثق القدرة بالحق في الحكمة  نا على تسميتهايكسبه خاصة الصدق التي درج

 العملية والفعل التواجدي والتغيير في الواقع.
يسمى بالحادي  ذا ال يحق لنا أن نسقط المكون الواقعي والتاريخي الممثل أساسا وتحديدا في ما باتهك

لعناصر ذات الصلة عشر من سبتمبر، في كلية وحقيقة التواجد والمقاربات الوجودية لمختلف األطراف وا

تم إقحام فقد ، وبكل المقاييس كوني بكل المعنىالتاريخي المفصل حدث له صفة ال ،المهولبالحدث العظيم 

إن الحفاظ على ف نع ومختلق كل االختالق؛وهوم مصطالعالمين فيه طوعا وكرها، بإدراك على حقيقته أو م

للقارئ وإن لم يعايش هذا الحدث التاريخي بكل تفاعالته وردود فعل شهوده يتيح ذا المكون من شأنه أن ه

صورة هي أصدق تعبير من مجرد قراءة أن يتيح له القرب بالتاريخيين ووقعه النفسي التلقائي عليهم، 

مهولة تشيب لها الولدان.مذهلة و بلغت ما بلغ الخافقان، يمةوإن كانت هذه التبعات عظ ،التبعات  
 

** 
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 الفصل األول
 

 الكفاية أو السعة الخطابية للوحي الكريم
   

(0القرآن المجيد{)ق'يقول هللا تعالى في كتابه الحكيم: }ق' و  
ه إال هو' يحيي ويميت' ي له ملك السماوات واألرض' ال إلا أيها الناس إني رسول هللا إليكم جميعا الذ}قل ي

(058عوه لعلكم تهتدون'{)األعرافمن باهلل وكلماته واتبباهلل ورسوله النبي األمي الذي يؤفآمنوا   
(18ن أكثر الناس ال يعلمون'{)سبإ}وما أرسلناك إال كافة للناس بشيرا ونذيرا' ولك  

(006}أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون'{)المومنون  
(05نبعث رسوال'{)اإلسراء}وما كنا معذبين حتى   

ية لخطاب حجته بالغة، فقد بين سبحانه الوسيلة التحققية والترجمهللا سبحانه وتعالى عزيز حكيم،  كما أن

الوجوه والمجاالت: قالوحي الكريم في مطل  
}وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه' فاحكم بينهم بما أنزل هللا وال 

تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق' لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا' ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة' ولكن 

(51لى هللا مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون'{)المائدةليبلوكم في ما آتاكم' فاستبقوا الخيرات' إ  
ولكن كونوا  }ما كان لبشر أن يؤتيه هللا الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون هللا

بابا' ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون' وال يأمركم أن تتخذوا المالئكة والنبيئين أر

(41-48أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون'{)آل عمران  
}وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم' فيضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء' وهو العزيز 

(5الحكيم'{)إبراهيم  
، وهو الربانية كبيان حجة؛ فاهلل سبحانه وتعالىية البينة من سورة إبراهيم ترى موصولة بحقيقة هذه اآل

ده، وهم الربانيون في ذاتهم التواجدية وفي لهذه الوظيفة العظيمة من يشاء من عبا لعليم الخبير، يصطفيا

أنهم ليسوا  سعا مجيدا،صروا ما جعله هللا والذين يحصرون ويريدون أن يقأن ا ؛ فال جرموكينونتهم صفتهم

عليه وسلم آخر النبيئين ليكون للعالمين بعثة رسول هللا صلى هللا لشأن على شيء من فقه دين اإلسالم و

اآلية التي سقنا بالحق من سورة آل عمران جعلناها إطارا ومحور الكالم في تحديد المنهاج . وكذلك نذيرا

مستوى حيز والفرد إلى  وتعيين مسار الطريق في االستخالف، على كل مساحته وفضائه، من حيز

وي االستجالء الكامل والتمييز بين السنة كاتباع للبيان النب دالمؤسسات، وليتم على هذا المنوال والتحدي

والمتخذة من التقليد في  ،النمطية المخالفة لروح هذا المنهاجالشريف واقتفاء لسنن األصول، تمييزها عن 

.ومذهبالها  غير الحق نحلة  
اريخية بالمعنى الختالف الشروط الت حكمةتابع تناسقا و ،ومبينإن اختالف الشرعات كما هو معلوم 

الشامل والشمولي للتاريخي، أي المكافئ لمعنى الوجودي؛ وهذا بالذات هو الموصول بقوله سبحانه 

 وتعالى في سورة المائدة:
}وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه' فاحكم بينهم بما أنزل هللا وال 

' لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا' ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة' ولكن تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق

(51بقوا الخيرات' إلى هللا مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون'{) المائدةتآتاكم' فاسليبلوكم في ما   
 أما اآلية من سورة األنعام والتي جاء فيها قوله سبحانه:
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ع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم' إن ربك سريع }وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورف

من  تطابقة مع اآليةالداللة فيها ليست منطبقة أو مهذه اآلية (، ف064العقاب' وإنه لغفور رحيم'{)األنعام

موضوع فحواها إذ مع تقاطع الداللتين نجد األولى مناطها موضوع الحكم، والثانية  ،سورة آل عمران

هو المعنى كونه مادة ومتاعا استخالفيا، وليس منتهى وال غاية في حد ذاته، وأي  ،لف فيهمتاعية المستخ

بمدلول قوله تعالى:}أهم يقسمون رحمة ربك' نحن قسمنا بينهم معيشتهم  المنطبق على التسديد والتقريب

مما  عض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا' ورحمة ربك خيرفي الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق ب

يجمعون' ولوال أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمان لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها 

يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا' وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا' واآلخرة عند 

(82..80ربك للمتقين'{)الزخرف  
خطاب القرآن العظيم، وهي السعة المعبر عنها بصفة المجيد في قوله تعالى فهذا فيه البيان الكافي في سعة 

}ق' والقرآن المجيد{ من سورة ق، وفيه أيضا وبصفة موازية إثبات وتوضيح الشروط االستخالفية بمناط 

الحكم والتشريع، أو بمناط الشروط االستخالفية كصيغة وإطار وجودي. وهذا الفقه والعلم بالحق هو الذي 

ضع الحياة الدنيا في حدودها الواقعية والصحيحة، وهو الذي يجلي قوة أثر العلم في اإليمان، إذ يعطي هنا ي

يفيده هذا  وبحقيقة القضاء والكتاب، يعطيه قوة حقائقية أقرب إلى البداهة، مما ،لإليمان بالقدر خيره وشره

العلم بطبيعة وحدود هذه الكينونة مرتكزة ومستمدة من الفقه و مقاومةو من صالبة وقوة في الحياة،

 والوجود األرضي.
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لفصل الثانيا  
 

 رؤية تأصيلية
 

تسلسل بعضه إثر بعض، سنحاول بإذن هللا تعالى وبحوله ، وبنظر مشكال وطبيعةمنتظم  على سبيل

ن حقائق، وبغض النظر الدولة اإلسالمية، بما يمثله هذا التركيب موشرعة قانون أن نطرح قضية  وتوفيقه

 فالتعبير عن الحقائق والجواهر ر من الجانب النسبياتي في البيان.ن بؤر بيانية ربما تؤثأو ابتعادا ع

ليس يضيرها اختالف  ،واالقتصاد والسياسة ،التنظيمية والقانونية في االجتماعبخصوص المؤسسات 

فإن استرهب مفهوم  .وقائع وال األدلوجات واالنتماءاتوال ال ،الممثالت البيانية لألطوار التاريخية

الحاكمية لما يعنيه من الناحية التاريخية في مفصل تاريخي عربي إسالمي قريب ومعاصر، فحيزه هو 

الدولة الدولة اإلسالمية وموضوعه هو و ،ذاته حيز نظام الدولة والدستور والشريعة والحكم بما أنزل هللا

تعدد من أسمائها . .ما و غير اإلسالمية بشتى ما بد ل  
الدولة اإلسالمية كإطار قانوني تشريعي في اتصال وشرعة سنحاول إذا أن نطرح قضية قانون 

الدول العربية واإلسالمية، موضوعاتي بحسب متعلق اإلطار موضوع القضية والدراسة ككل، الذي هو 

.اتصال بقضية >كفر دون كفر<في   
ختزال هي اال ،القضية في ذاتها وجوهرهاهذه  مما ال شك فيه أن المتتبع للحديث في كليته يرى أنوثم إنه  

كدين من عند هللا تعالى نزل به الكتاب  لذات وجوهر عالقة األمة باإلسالمالصورة الواقعية المترجمة و

يقول الحق سبحانه:} وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود  ؛والقرآن

ال يعلمون مثل قولهم' فاهلل يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا  نقال الذيعلى شيء وهم يتلون الكتاب' كذلك 

 (. وروى اإلمام البخاري رحمه هللا في الصحيح في) باب الرجاء مع الخوف(001فيه يختلفون'{) البقرة

وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من:} لستم على شيء حتى تقيموا التوراة من كتاب الرقاق:> 

(68إلنجيل وما أنزل إليكم من ربكم'{) المائدةوا  
ات فينبغي له نظرة مفصلة وشمولية.أما ترتيب المكون. عتبار. هو أول االهذا   

ألن طرحها في الواقع، والذي نعايش اليوم فنائية، هنا إلى اإلشكال إال في صيغة ثهارض لم نع وإذا كنا

أصله، أو لنقل  كان >السلفية< شقاق وانشطار شهدتهبل إن آخر ان مرحلة من مراحله لم يكن إال كذلك،

والذي يرجع ويرد وصله بالموضوع المحوري، موضوع هذا اإلشكال بالذات، هو  ظاهر العوامل فيه

إن ذلك  ، أي ما يزعمونه من أقسام مبتدع التوحيد مفترين على هللا الكذب ويحسبون أنهم مهتدون،التقسيم

إلى أمرين:يرجع ذلك   
ه أحد طرفي الخالف في التقسيم المحدث، وبالتحديد الذي يجد موضوعية العلمية المتجلية بالسندال األول

.>الربوبية< في نواته المنطبقة بالداللة الخاطئة لمفهوم  
اختزاال له.وكون هذا اإلشكال البؤرة عينة نموذجية للواقع  والثاني  

.     .      . 
  
ما تعيشه األمة وتتعرض له من  ، معتحريرهاو كتابة هذه المادةترتيب امن تزشاء هللا سبحانه وتعالى أن ي 

يتطلب ويفرض مزيدا من التنسيق ، هذا التزامن سوبغيه وعدوان الغرب في أعتى جبروتهة الصليبية الحمل

المعطيات.ما استجد من هذه كل  مع  
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 أبى هللا السميع العليم إال أن يجعل لكل شيء حقيقة:
نوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانهم إذا ضربوا في األرض أو كانوا غزى لو } يا أيها الذي آم

' يحيي ويميت وهللا بما تعلمون بصيرتوا وما قتلوا ليجعل هللا ذلك حسرة في قلوبهم' وهللا ما كانوا عندنا ما

م أو قتلتم إللى هللا ورحمة خير مما تجمعون' ولئن متولئن قتلتهم في سبيل هللا أو متم لمغفرة من هللا 

(058..056تحشرون'{) آل عمران  
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 الفصل الثالث

 
 سنة التمحيص وفتنة العلماء: حرب الخليج الثانية

 
 

أصله ليس وليد اآلن،  ته، الطرح الذيشموليوضوع كما هو مطروح واقعيا في كليته وللم إذا نتصدى

ر فكري لم يكن باألمس القريب محتمال بلغ حدته بالمؤشر الذي جعله يصبح قضية كبرى إلطاقد وإنما 

أو ما تسمى  إثارته باعتبار الموجهات التكوينية التي تحدده، ونعني طبعا بهذا اإلطار ما اصطلح عليه

، مع التحفظ بل واالعتراض على هذا االصطالح والتسمية، ذلك أنها تخص باالتجاه السلفي أو >السلفية<

ز بأية حال التصرف فيه، وإنما نتجاوز الحديث عن هذا إلى األصل، الذي ال يجوو القاموس األعلى

وضوع يجليها هذا المجال الذي أصبح داخل حقل تأثيره، وليس بمحض مموضعه؛ نقول بأن حدة فرض ال

على حقيقتها، خصوصا ما كان منها األمورالمكونات، لتدرك التمحيص والتمايز، تمايز العبث ولكنها سنن 

لمنهاج.متصال بحقيقة الدين وا  
اته، في بنائه ومؤسس ،الدين في رأس االجتماع ومناط عراالتمحيص والتمييز يكون محوريا حين يكون 

بما هو دال على نظمة أولي األمر:)الحكام، العلماء(. نعني الحقل السياسي  
 ير والوصف لحالالتعب لنظمة في حد ذاتها كافية فيأن هذه ا هعلمعلى كل من ينشد الحق  فمما يجدر

. فهذا ابن غني تواجد العبد شروط اختالف قبل قليل حقيقة ومعنى التكليف من حيث . ولقد ذكرنااألمة

على وذاك ابن فقير، هذا ابن فقيه عابد وعالم، وذاك ابن جاهل ال يعرف من اإلسالم إال رسمه، لم ينشأ ال 

الشروط، والحياة بسنن فضائها خيرة في هذه جميعا صالة، وال على ذكر هلل تعالى، وليس لكل من هؤالء 

فالحمد هلل أن الحكم له وحده، وهو العليم  ال تنفك متصلة أبدا بشروط اإليجاد األولى، يالوجودي األرض

الخبير، الرؤوف الرحيم. هذا الوضع التكليفي هللا تعالى به عليم، وهو الموصول عندما نكون داخل نفس 

لبني آدم من المسلمين ومن غير المسلمين، هو موصول بالحق  الملة، وكذلك في الكالم عن شروط التكليف

مما نزل في قوله عز وجل الذي له ملك السماوات واألرض وال يشرك في حكمه أحدا، بقوله 

من وهذا  (، أي ليمتحنكم فيما خلقكم ووضعكم فيه من شروط.064'{)األنعامسبحانه:}ليبلوكم في ما آتاكم

شينا وعوجا ال يستقيم، يقول هللا  خطاب الدعوي، ال يفتقد فيه إال كانشرط بالتالي في الجهة العلم 

( فهذا أمر وإرشاد بالحق ألقصى ما يكون من سلم 28نا لعله يتذكر أو يخشى'{)طهقوال لي   تعالى:}فقوال له

الخطاب من جهة مواقع طرفي الخطاب، فما دونه أولى. كما يقول سبحانه وتعالى:}كذلك كنتم من قبل 

(18هللا عليكم'{)النساء فمن    
تتكامل وتتوحد في مقاصد الدين من خالل اإليمان والعمل  هذه المواضع والنقاط التكليفية والتعبدية

الصالح، وهي الحقيقة المحورية ضمن أهم الحقائق المثناة في القرآن، كتاب هللا العزيز الحكيم الذي فصلت 

وآنا آخر على صيغة المفرد لغة، لكنها  منوا وعملوا الصالحات{اته، فآنا تأتي بصيغة الجمع لغة:}الذين آآي

(، 21اإلطالق كقوله تعالى:}فمن آمن وأصلح فال خوف عليهم وال هم يحزنون'{)األنعام في الداللة تفيد

وكذلك قد يكون إبدال لفظ اإليمان والعمل، كمقصد للبيئات التكليفية ولنتاجها، وكأن ال اعتبار لغيره إال 

الوسيلة المعبر عنها بلسان القرآن بلفظ المتاع. وهذا التذكر واالنتباه يجعلنا أقرب لقراءة قوله  اعتبار

.( والقرآن الكريم دائم التذكير بهذه الحقيقة1تعالى:}ليبلوكم أيكم أحسن عمال'{)تبارك  
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يح:الخبر الصحأما النسيج االجتماعي والمتكامل في البناء والمقاصد فتبيانه أتى جامعا في   
[الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: هلل ولكتابه، ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم]

2  
ومن هنا وجب االعتبار للثنائية  الوظيفة التواجدية بما هي تكليف ومسؤولية تحدد العالقة اتجاه اآلخر.

بها حقيقة التواجد ن هيور صة في حق العلماء، كعامل موجه)الحكام، العلماء( ولحقيقة هذه الوظيفة وبخا

.ه المأخوذ عليهبمعنى أن العالم ال يتحقق جوهرا إال بوظيفته وميثاق ذاته،  
األمة التي  اإلحسان وحفظ األمانة والعمل الحثيث على ما به قواميكون بالدين النصيحة، ونصح الحاكم 

هللا عليه وسلم المتفق حديث رسول هللا صلى ما جاء في فوضته أمرها، والعمل بحسبان أنه أثقلها حمال ل

عليه:]كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته[
3
وكما هو منصوص في وصية من وصايا الفاروق عمر بن  

الخطاب ألبي موسى األشعري رضي هللا عنهما
4
وأال يصيب  ،وبالحرص على سالمة كل فرد من األمة ،

وفقهه  ،لحاكم هو إدراكه للحقإن أساس نصح اوضراء رجاء غنم أو مصلحة ذاتية. كذلك فالمسلمين سوء 

 لمجال تكليفه وشروطه عمال باآلية من سورة األنعام:}ليبلوكم في ما آتاكم{.
 ،التقييم العلمي، وبأي منظار وعلى أية جهة من جهات االجتماع لمؤسسة األمة، الوجه السياسي

قييم، وبكل هذا الت شمولي تفاعلي مع الطور ومع اآلخر.كتواجد واالقتصادي واألخالقي، والتاريخي 

كون الحال والواقع   يختلفمعايير النقد وباختالف أساليبه ومقارباته، كل ذلك ال موضوعية وعلى مختلف

قد خرج في أوصافه عن الحقيقة المعبر عنها في قاموس الحق باإلسالمي، بل إن هذا الواقع وهذه الحال 

عالقته للماركسية في عالقة الدين باإلنسان و ةجعل كثيرا من مقوالت الباطل كالمقولة الجزئية القاصر

وتوضيح هذا أمكن من زاوية أخرى بطرح  االجتماع ، جعلها تصدق وهي كاذبة خاطئة.بالسياسة وب

 السؤال:
  ن؟وهذا المنحى شرط سيادي بي   التصنيعي تواطؤا واتفاقا ومساومة،وإعدام البعد والمنحى  لماذا تنحية

ماية األمة والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان من هذا الشرط ما محل الذود عن الدين وح

 التواطئي على حساب التاريخ واألمة في دينها وأمنها وطمأنينتها؟ 
كون خيانة عظمى وعمالة لصف العدو؟بل ما محل هذا الشرط الخائن في خانات المعاني إال أن ي  

حقيقتهم:عن هؤالء وعن منطقهم ويقول الشهيد عبد القادر عودة رحمه هللا عن واقع   
 > منطق عجيب:

إن بعض الناس يلتمسون األعذار للحكام والزعماء فيما يلجأون إليه من استجداء الغاصب لنيل االستقالل، 

ويقولون إنهم اضطروا لسلوك هذا الطريق اضطرارا بعد أن تبينوا أن الشعب في عدته واستعداده ال يقوى 

ككل أبناء مصر يعلمون حق العلم أن لعنة االحتالل حلت بوطنهم بسبب واحد على مواجهة عدوه، وأنهم 

 هو الضعف.

     
 
 
  
    
من حديث سيأتي تخريجه 
2  
رواه مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس رضي هللا عنه.  -األربعين حديثا النووية 
4  

بي رقية تميم بن أوس رضي هللا عنه. 
4  

ن أوس رضي هللا عنه. 
4  
متفق عليه. 
4  
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حقا، فإذا صح أن سبب االحتالل هو ضعف  وإذا كان هذا هو منطق الزعماء والحكام فهو منطق عجيب

الشعب، وأن سبب استمرار االحتالل هو استمرار ضعف الشعب، فقد كان أول ما يجب عمله هو توفير 

ة للشعب، ومن السهل توفير القوة في بلد يطالب بحريته واستقالله ويعمل على نيلهما بكل وسيلة، بل القو

لعل من أسهل األمور توفير القوة في بلد كمصر يعرف أبناؤه جميعا أنه في وضع يقتضيه أن يعد ويستعد 

صر وأبناءها اإلعداد لنيل حريته واستقالله، ويعرف أبناؤه جميعا أن الدين الرسمي للدولة يقتضي م

ة التي ترهب األعداء وتحول بينهم وبين مجرد التفكير في االعتداء.المستمر، والعد    
ولكن حكامنا وزعماءنا وهم يتداولون كراسي الحكم من حوالي ثالثين عاما لم يفعلوا شيئا في سبيل توفير 

القوة لما يعتبر من القوة الحكومية، عليها، بل لم يوفروا هذه  القوة للشعب المحتاج إلى القوة المتلهف

فالجيش ضئيل العدد ضعيف العتاد ليس لديه من المعدات الحديثة ما يجعله في عداد الجيوش التي يحسب 

حساب، وهو يعيش على كرم المحتلين وسخائهم، فإن شاءوا أعطوه من عتادهم القديم وذخيرتهم الفاسدة 

وإال فال ذخيرة وال عتاد.<
5  

اآلمر نا ومحددا في خريطة ر واألنكى هو أن ما ينتظم عن هذا الوضع ينتج تقسيما للعمل معي  بل إن الخطي

فانظر وقارن ببن  ، وإال  م األجور وقيمة الجهد لإلنسانعلى سل   ةوالمأمور. هذا التقسيم يكون نظمته المكافئ

وقيمة ومعدل  ،ن جهةل مأسعار الطائرات واآلليات المستوردة قهرا وأمرا بما تمثله من قيمة جهد وعم

ن العربي.نساالدخل الفردي لإل  
علماء  علمه ويفقهه الفقه كله ويعلمه العلم اليقينالسؤال وتحليل هذا الجانب يشك أن الجواب عن هذا  ال

العربي من الغنيمة العثمانية،  رطث، تاريخ التوزيع االستعماري للش، وخاصة التاريخ الحدي التاريخ

دول، واصطالح الدولة هنا مقارنة وبالمعيار العام، إطالق مجازي. فالدول العربية كلها وكذلك بالنسبة لل

ية واحدة من واليات فقر دولة غربية، ودون الوزن لوالن والفاعلية الواقعية ألدون الوزوفي مجموعها 

قلنا بأن  وخة.ية وقرى ملبسة لبوس الكذب والحداثة الممسورشات تقليددوال إنما هي  تا ليسأمريكا. فجله

هذه الوضع الذي توجد على حاله هو مختلفة. والدليل  الشطر العثماني والشطر غيره والصيغالقسمة نالت 

العصرية والتحضر.وهم و لف تاريخيان بمركب جهلاألراضي من أرض هللا تعالى، بداوة وتخ  
ويشكل بها لة التي يصطبغ ، يعلمون الصيغة والشاكلتأسيسية لإلمارات العربيةالذين يعلمون الشروط ا

و الجنسية وينتمون دوهم، وما يغني عن البيان هو أن غالبهم والكثير منهم متعدالغالب من الحكام وموظف

المثال في المواطنة عطائهم فبعد أدائهم للواجب الوطني هنا وإين لدول هي رسميا دول عدوة. نمواط

حفاد.قربون هناك واألاألمن يوادون ويرحلون حيث األهل و  
ى في لبوس المواطنة صورتين لهما شبه بالمعنى الذي نتحدث عنه، حقيقة وواقع الخيانة العظم نا أنقله

وحقيقة ومعنى النصيحة المكافئ للعالقة والواجب المسؤول والصادق، وكذلك بيان أن  المثلى والعليا،

ون وأنهم للحق كارهون. هاتان حجة هللا بالغة، وأن أعداء التاريخ واألمة يدركون ويعلمون أنهم مجرم

جتماعية في العدالة اال)ره في مؤلفه القيم:أث الصورتان ننقلهما من كلمة لسيد قطب رحمه هللا وبارك في

. وال بأس أو مما يجدر ذكره والتنويه به هو أن هذا المؤلف ومع اختصاصه ومعالجته للموضوع (اإلسالم

خالل قراءته قراءة متفحصة ومحيطة يجلي ويدل على  المحوري الذي أنتج بغايته وألجله، فهو من

التواجد والحياة وعلى  الحقيقة الشمولية لهذا الدين، وبأن الحق تكامل وانتظام ال يختلف، فكل جوانب

بعادها مرتبط ومؤثر بعضها في بعض:كلها وأمختلف هيا  

.052ص -الجزء الثاني -حياة الصحابة 
5  
18ص -م0141اإلسالم وأوضاعنا القانونية. مؤسسة الرسالة.  -الشهيد عبد القادر عودة 
6  
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لهم صيداء م حروب الصليبية. وسل  فرنج أيام اللما والى الملك إسماعيل اإل :'في أيام الدولة األيوبية> 

وغيرها من الحصون لينجدوه على الملك نجم الدين أيوب، أنكر عليه عز الدين
6

ابن عبد السالم هذه الفعلة، 

، وما تعاد إليك مناصبك وزيادة الرسول:ه يعده ويمنيه، فقال له تقله، ثم بعث إليعافغضب عليه وعزله و

وهللا ما أرضاه أن يقبل يدي، يا قوم أنتم في  ن جواب الشيخ إال أن قال:فما كا ؛عليك إال أن تنكسر للسلطان

واد وأنا في واد
7

>.'    
، سنن الحق ونسق الوظيفية ومثالت األحداث تتكرر. ما أشبه اليوم بالبارحة، إنها السنن والنسق والمثالت

قبة ذلك في كل شيء؛ وهذا فليس من واق للفرد واألمة غير ميثاق الحق، وحياة اإليمان والقلوب،  ومرا

 هو الوصل ومعنى: الدين النصيحة، ومعنى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
 الصورة الثانية لها شبه باألولى وبالموضوع المعنى، غير أنها تزيد عليها تعبيرا وبيانا:

هر، يكتب إليه بدمشق، وكان كثير الوعظ للظاوفي أيام الظاهر بيبرس كان الشيخ محيي الدين النووي  >

 بما يراه إن كان بمصر، ويصدع بكلمة الحق أمامه إن كان الظاهر بدمشق.
وقد سجل السيوطي في حس المحاضرة طائفة كبيرة من تلك المكاتبات. وأكثرها خاص بطلب ترك بعض  

 الضرائب المفروضة لضيق الحال، وخشية المآل، فيقول في إحداها:
ضيق وضعف حال، بسب قلة األمطار وغالء األسعار، وقلة الغالت  > إن أهل الشام في هذه السنة في

والنبات، وهالك المواشي، وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الرعية،  ونصيحتهم )أي ولي األمر(
8
في  

 مصلحته ومصلحتهم؛ فإن الدين النصيحة<
وسكوتهم يوم كانت البالد  ردا عنيفا، واستنكر على العلماء موقفهم منه، وقد رد السلطان هذه النصيحة

تحت سنابك الخيل في عهد التتار عندما استولوا على الشام، فيرد الشيخ أيضا ردا قويا مؤكدا قوله 

ردا عليه وعلى تهديده: -رضي هللا عنه -ونصيحته، ويقول  
اإلسالم > وأما ما ذكر في الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار كيف كانوا في البالد، فكيف يقاس ملوك 

 وأهل اإليمان وأهل القرآن بطغاة الكفار؟
وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار، وهم ال يعتقدون شيئا من ديننا . . . وأما أنا فال يضرني التهديد وال 

يمنعني ذلك من نصيحة السلطان، فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري، وما ترتب على الواجب 

. . وأفوض أمري إلى هللا، إن هللا  بصير بالعباد، وقد أمرنا رسول هللا صلى  فهو خير وزيادة عند هللا .

أن نقول الحق حيثما كان، وأال نخاف في هللا لومة الئم؛ ونحن نحب السلطان في كل األحوال،  عليه وسلم

 وما ينفعه في آخرته ودنياه.<
بنصيحته واستمر في جباياته ألن  وقد توالت كتب الشيخ بهذه القوة الرفيقة، ولكن لم ينتصح الظاهر

الحرب تحتاج إلى المال والعتاد؛ وقد جمع السلطان فتاوى العلماء في تأييد عمله. فكتبوا بما أراد ماعدا 

الشيخ محيي فإن ذلك زاده استمساكا برأيه وشدة فيه؛ فأحضره الظاهر ليوقع على ما وقعوا؛ فعندئذ أجابه 

وليس لك مال، يقة. قال له:> أنا أعرف أنك كنت في الرق لألسير بندقار، جوابا عنيفا، بعد تلك الكتب الرف

ثم من هللا عليك وجعلك ملكا،  وسمعت أن عندك ألف مملوك، كل مملوك له حياصة
9
من ذهب، وعندك  

18ص -م0141قانونية. مؤسسة الرسالة. 
6  
هكذا)ابن( باأللف، وهذا ال يصح إال باعتبار عز الدين لقبا أو )ابن( صفة. 
7  

اعتبار عز الدين لقبا أو )ابن( صفة.
7  
لألستاذ الجندي. -عن كتاب: أبو حنيفة 
8  

لألستاذ الجندي. -ن كتاب: أبو حنيفة
8  
. لعل هذا من إضافة سيد قطب، وهي إضافة غير سديدة، ألن معنى نصيحتهم: نصيحة اإلمام للرعية بمراعاة أحوالهم وصدق اإليمان في معاملتهم 
9  

أحوالهم وصدق اإليمان في معاملتهم. 
9  

الحياصة: الثياب الموشاة بالذهب في مضايقها. 
10  
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مائة جارية، لكل جارية حق من الحلي، فإن أنفقت ذلك كله، وبقيت مماليك بالبنود الصوف بدال من 

ت الجواري بثيابهن دون الحلي أفتيتك بأخذ المال من الرعية.<الحوائص، وبقي  
، فقال فغضب الظاهر، وقال: اخرج من بلدي )أي دمشق( فقال: السمع والطاعة. وخرج إلى نوى بالشام

الفقهاء: إن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا، وممن يقتدى به، فأعده إلى دمشق، فرسم برجوعه، فامتنع 

دخلها والظاهر بها، فمات الظاهر بعد شهرالشيخ، وقال ال أ
10

>>.
11  

قيمة الجهد والعمل للعربي  رة التي تجعلخذالن األمة والرضا بالقسمة الكافإن إهمال التصنيع معناه 

خسة ليس لها من قبيل مثال سوى الرق في صيغة حديثة موثقة والمسلم المحاصر عن الصنع، قيمة ب

 بنخاسين في مظهر مخادع وخائن.
والتي ينظر  ليج الثانية،العليا، المؤشر البارز هو حرب الخيزي والتمحيصي للنظمة يبأن المؤشر التم قلنا

ية األولى، من موعد بلفور ونتائج الحرب العالة، وعلى المدى القريب، في اتصال بخييإليها من وجهة تار

االت. هذا التهافت لم يعن ولم ى المجة عليمبريالوتهافت اإل سام سوريا الكبرى،ة الخالفة العثمانية وانقينها

ية. وليس من ية والعدوانالخلفية االستعماريكن له من ترجمة سوى األقطار واإلمارات المؤسسة بهذه 

الصعب على أي محلل تاريخي وسياسي أن يدرك أن مواجهة العراق وسوريا وما هو من صنفهما سياسيا 

لم يكن يكبحه سوى التوازن في القوى، الذي مثل  وتطلعا حضاريا، من طرف الصليبية والصهيونية،

تفاقمه وزواله. والدليل هو األسباب المباشرة التي أدت، وكان العراق مضطرا على انهيار جدار برلين 

إثرها إلى الدفاع عن نفسه، ومحاولة كسب المزيد بعدما أصبح اجتياحه للكويت له ما يبرره، وسواء كان 

تها كفرضية جد محتملة باعتبار المعطيات امرجحا لهوهذه الرؤية ذلك مرادا به ومخططا له، 

، والتي على تناسب في أسعار النفط وااللتماسات التي تقدم بها العراق عشية االجتياح بالحفاظ أو الحصول

إال بالرفض المعبر عن صريح العدوان والشنآن. ،خاصة السعودية والكويت ،لم تقابل من اآلخر  
مدفوعا بالتأثير المباشر والضغط المفتعل بشروطه، أو أن مطلبه التاريخي في الكويت  سواء كان العراق

م، سواء كان هذا أو ذاك، فالمواجهة كانت 0160كجزء ال يتجزأ عن الوطن األم، والذي لم يخفت إال بعد 

 محتملة بعد فشل المؤامرة واآللية األولى الممثلة في الحرب الخليجية األولى.
نجده في صورة واضحة، في مقال السيد محمد عبد الكريم هذا الحدث وعن هذا التمحيص،  التعبير عن

ذياب بجريدة القدس العربي
12
بعنوان: ضرورة التعامل مع األمة مباشرة من أجل لحظة نصر مباشرة:   

، وقبل لنكبة احتالل الكويت> تخلى النظام العربي المتبلد طائعا، عن إمكانية حل عربي، الحت في األفق، 

بحل أمريكي خرجت بمقتضاه القوات العراقية، وأبقى على االحتالل األجنبي، أجهز على العراق، وفكك 

رباطه الوطني، بحيث أصبح من الصعب أن يعود كما  كان موحدا إال بمعجزة، وهي معجزة لها عالقة 

ر المشروعة إلى حالة )الدفاع عن وثيقة بتغير الحالة السياسية العربية الراهنة، لتنتقل من حالة اإلذعان غي

 النفس( والمقاومة المشروعة.<
 نتساءل، أال يحق أن ننزل )اإلسالمي( موضع )العربي( في هذا النص، أو على األقل موصوال به لزوما؟
إذا اعتبرنا الغاية التي من أجلها تم صنع وتكوين مفهوم )التحالف الدولي( هي إخراج العراق من الكويت، 

الجهة المعادية، هما الكويت والسعودية؛   الطرفان الرئيسان المباشران في الظاهر، اللذان يمثالن وإذا كان

الثياب الموشاة بالذهب في مضايقها. 
10  
أبو زهرة. عن كتاب )ابن تيمية( لألستاذ الشيخ محمد 
11  

أبو زهرة. يمية( لألستاذ الشيخ محمد
11  
دار الشروق. -081ص -العدالة االجتماعية في اإلسالم -سيد قطب 
12  

دار الشروق. -081ص -اعية في اإلسالم
12  
ه.0211شوال8-4: 1110سبتمر18-11الصادر -8111العدد -جريدة القدس العربي 
13  
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اإلسالمية، أما التحالف فمعناه األقوى له مكونان يرتبطان  غرافي والروحي لألمةفاألخيرة هي المركز الج

 معا هما:
.الكفار والمشركيناالستعانة ب -  
لألمة إرصادا لهم، وبالتالي منطلقا وموطئ قدم ألمد غير معلوم في حرب اتخاذ الجغرافية المركزية  -

المسلمين وتقتيلهم. وهذه التبعة كانت محتملة راجحة، وبالتالي أمكن اعتبارها معطى موضوعيا غير 

 مهمل.
 بدلونمن هنا انطلق وطفق التمحيص يميز الراسخين في العلم، الذين ال يخافون في هللا لومة الئم وال ي

من بعد الرسول واشتروا بآيات هللا ثمنا قليال. والبد   كالم هللا وال يحرفونه، والذين  
لعلنا نذكر البيان البليغ، بيان أسامة بن الدن في أحد لقاءاته مع قناة الجزيرة، وكأنه قد أدرك قيمة الكلمات 

كل مؤمن ال يرضى بغير  التي عليه أن ينطق بها لتكون أقوى في البالغ، البالغ الذي سيكون حجة على

بالقسم من رجل كأسامة  ومستهال امؤكد ابالغإن غيره سبحانه حكما ومشرعا،  ا، وال يبتغيهللا تعالى رب  

واستفساره العثيمين رحمه هللا وبارك في  بن الدن لن يكون إال في قدر عظيم وأمر جلل، إنه نبأ سؤاله

ن فتوى جواز االستعانة بالكفار والمشركين ودخولهم أثره، استفساره عن خطب العلماء وما صدر عنهم م

 مركز اإلسالم، وما لهذا الدخول واالستيطان من مس وتدنيس ألرض الحرمين الشريفين. .
 فانظر واسمع لم كان القسم؟

إفصاح العثيمين، وهو عدل ثقة، وفي جوابه إنه في عظيما،  ن كان خطبهاوإ ،الفتوىإن الخطب ليس في 

حقيقة، حقيقة استصدار الفتوى على وجه الطلب واالستعالء، بما مفاده أن المكون العلمائي الذي يكشف ال

ما هو إال لجنة وظيفية تصدر ما يطلب منها، مسوغا باسمها، لتكون بحق خدما للهيكل السلطوي. وهذا 

سلف وبيت بيت المؤشر على الخيانة الكبرى للتاريخ ولألمة، التاريخ الذي هو مجال االستخالف، وهو 

 الحاضر والمستقبل.
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 الفصل األول
 

البؤرة التاريخية والحقيقة القدرية
13  

 الحادي عشر من سبتمبر
 

البيان والفصل أتى بأمر هللا رب العالمين
14

سبتمبر. . ، أتى بما أصبح يعرف بحدث الحادي عشر من  
المجيد:والقرآن كتاب هللا بينات من آيات نتلو فيها حظات قلبية ول عندهاآنات نتوقف   

' ذلك عالم }يدبر األمر من السماء إلى األرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون

(5-2الغيب والشهادة العزيز الرحيم'{)السجدة  
(1لعلكم بلقاء ربكم توقنون'{)الرعد }يدبر األمر' يفصل اآليات  

 الذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن' يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير }هللا

(01وأن هللا قد أحاط بكل شيء علما'{)الطالق  
(85}وما أوتيتم من العلم إال قليال'{)اإلسراء  
(102}إن هللا يعلم' وأنتم ال تعلمون'{)البقرة  

(8}وإن ربك لهو العزيز الحكيم'{)الشعراء  
؛ إال بقدر ما يناله المخلوق حظ اإلنسان من فقه ذلكليس إن هللا سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، و

تعالى ن هللا قة كوها. لذا فالقراءة اإلنسانية لحقيمن خصائص المخلوقية ال يتجاوز فالسلم اإلدراكي خاصته

اختالف هو ألول ه ابدأ االختالف أس  تقريبية، بل وأثرية وإسقاطية، ألن مهي قراءة أحكم الحاكمين هو 

عن المخلوق. الخالق سبحانه  
هو الحكمة ذاتها، قل ضمن أو مت إلنساني، مؤسس على العلم، وكل ذلككم تبع، وباالعتبار الترتيبي االح  

وإن  .لىالع هصفاتو وتعالى ذا بالطبع له صلة بأسمائه سبحانهألن الحكم الحق مكافئ لحقيقة الحكمة. وه

ال كانت حكمته سبحانه ؛ فكلما تصورت نظاما وترتيبا محكما لألمور واألشياء إبالغةجل  عز وهللاحكمة 

.ه جل جاللهنطبيعة الظلم ع وهذا هو ما قام عليه االستدالل العقلي في نفي إسناد ،مما يناله تصورك أبلغ  
وصولة والواصلة بين قضايا المتكلمين، المسألة المهورة التي طرحت قديما لدى هاهنا نذكر المسألة المش

رجال من النار يحاج ويجادل  القضاء والقدر، والتي تفترض جدالومستويات عدة كحقائق العدل والظلم، و

فيه قادرا على أن يتوفاه طفال كما توفى كثيرا في عمر لم يحق عالما بمآله وفي الحق كون هللا تعالى كان 

لم ما كان وما يكون.، فهو سبحانه وتعالى يعالتكليف وال الجزاء  
 يقول سبحانه وتعالى وقوله الحق:

}سيقول الذين أشركوا لو شاء هللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيء' كذلك كذب الذين من قبلهم 

حتى ذاقوا بأسنا' قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا' إن تتبعون إال الظن' وإن أنتم إال تخرصون' قل فلله 

(051-021ة' فلو شاء لهداكم أجمعين'{)األنعامالحجة البالغ  
}وقال الذين أشركوا لو شاء هللا ما عبدنا من دونه من شيء وال آباؤنا وال حرمنا من دونه من شيء' كذلك 

(85فعل الذين من قبلهم' فهل على الرسل إال البالغ المبين'{)النحل  

ه.0211شوال8-4: 1110سبتمر18-11صادر 
13  
أضفنا هذا المركب)الحقيقة القدرية( إلى عنوان الفصل بعدما أصبحت الشكوك تثار حول هذا الحدث المدوي والمهول. 
14  

تثار حول هذا الحدث المدوي والمهول.
14  
هو التعبير والبيان االنطباعي والموقف األول لجل المسلمين.هذا  
15  
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نصرا من طرف وأقصى متضمن ضية أعاله تمثل علما كان العمل ينعدم بالعدم أصال، فالمسألة االفتراإنه 

الحافظ ابن حجر العسقالني وما قول بالمشيئة واحتجاج باطل بها، وكنا قد أوردنا  ففيها تعليل فاسد اآليتين؛

حديثنا عن داللة الكلمات الكونية وعن  إلرادة، وذلك في موضعأورده وساقه فيما يرتبط بمسألة المشيئة وا

وى، أصل داللة الربوبية عند ابن تيمية.د الس  معنى الفناء عن شهو  
اإلشكال أو المالحظ المعطى هنا، هو التقاء واجتماع القدرية والجبرية في التماس الحجة النسبية، القدرية 

والجبرية بالمشيئة. ،بالعدل  
األسر إن األصل األول، الذي ذكرنا في كون هللا عز وجل أحكم الحاكمين وأن حكمته بالغة، وباعتبار 

به على هذه  الخلقي، وبالتالي اإلدراكي والعلمي للمخلوق جميعا ولإلنسان خاصة، هذا هو ما يحق الرد  

عليا، التجاوز بمعنى اإلخالل الخلقي االفتراضات التي تتجاوز اإلطار العلمي بمبادئه الصحيحة وال

واالتصاف بصبغته؛ يقول  اجدي داخلهبالرغم من االدعاء التو ،بهذه المبادئ بالصفة العلمية ذاتها واألدبي

 هللا تعالى بشأن البعث والقيامة:
}إن الذين يجادلون في آيات هللا بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إال كبر ما هم ببالغيه' فاستعذ باهلل' إنه 

هو السميع البصير' لخلق السماوات واألرض أكبر من خلق الناس' ولكن أكثر الناس ال 

(56-55ريعلمون'{)غاف  
نجد البعض اآلخر يرد بحسب المقام واقتضاء الحكمة بما ال يتناسق في االقتصار عليه، فقولهم  كذلك

 ن ما يفعل سبحانه وتعالى، وهو الحق،وردهم عن المسألة بأن هللا يفعل في ملكه ما يشاء، وهو قول حق لك

 كله حق:
(15ق المبين'{)النور}يومئذ يوفيهم هللا دينهم الحق' ويعلمون أن هللا هو الح  

ه إال هو' العزيز الحكيم'{)آل وأولو العلم قائما بالقسط' ال إله إال هو والمالئكة }شهد هللا أنه ال إل

(08عمران  
(25}من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها' وما ربك بظالم للعبيد'{)فصلت  

(01)الحج}ذلك بما قدمت يداك وأن هللا ليس بظالم للعبيد'{  
(081بما قدمت أيديكم وأن هللا ليس بظالم للعبيد'{)آل عمران}ذلك   

(018}تلك آيات هللا نتلوها عليك بالحق' وما هللا يريد ظلما للعالمين'{)آل عمران  
هو فهذا حق، ولكن تأويل ذلك دون التذكير وترسيخ بأنه عز وجل  ،إذن فاهلل تعالى يفعل في ملكه ما يشاء

هذا بالطبع مقام يقصر عنه خشى أن ينال من إدراك الحقائق كما هي، وق، ي  يفعل حوما الحق، وكل قضائه 

سأل ق واألمر وهو تعالى شأنه:}ال ي  الخل ، وال معقب لحكمه، له، فاهلل سبحانه هو خير الفاصلينالمخلوق

(18سألون'{) األنبياءعما يفعل' وهم ي    
 مكافئ لفقه عدم المجادلة في آيات هللا تعالى.ونعبر عن ذلك فقها بمفهوم التوقف ال ،نقول بأن المقام علي

على مستويات وهنا يتضح البعد األخالقي في الممارسة العلمية، ألن عالقة السلب واإليجاب بحقيقتها 

قتها وجودية مهيمنة ومصيرية، وكذلك أثرها في مجالها، لها ارتباط بالنفس وبصبغة وجودها، وعال

 ،ذا المستوى ترد لغة وأوصاف السلوك العلمي ومواقف الفكر العلميفي ه بأركان هذا الوجود وبحقيقته.

. خالل النفسوفتوصف بالعتو أو االستكبار وغير ذلك من أوصاف   
 لغزاليا دوالقدر يقول أبو حامل بمسألة العدل والحكمة، والرحمة والقضاء ما اتصقريب من هذا، أي 

 رحمه هللا:
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عن الحجامة، واألب العاقل يحمله عليها قهرا، والجاهل  يظن أن  الطفل الصغير قد ترق له أمه فتمنعه >

كمال رحمته وعطفه وتمام  حجامة منإياه بال الرحيم هي األم دون األب، والعاقل يعلم أن إيالم األب

م القليل إذا كان  سببا للذة الكثيرة لم يكن شرا. بل كان لفقته، وأن األم عدوة في صورة صديق وأن األش

ولو رفع ذلك  الرحيم يريد الخير للمرحوم ال محالة، وليس في الوجود شر وإال في ضمنه خير.خيرا، و

حصل ببطالنه شر أعظم من الشر الذي يتضمنه. فاليد المتآكلة قطعها بطل الخير الذي في ضمنه، ول الشر

ولكان  بدن،ترك قطع اليد لحصل هالك الولو شر في الظاهر، وفي ضمنها خير جزيل وهو سالمة البدن. 

لك الخير ممكنا ن تحصيل ذالشر أعظم. فإن خطر لك نوع من الشر ال ترى تحته خيرا، أو خطر لك أنه كا

 ال في ضمن الشر، فاتهم عقلك القاصر في أحد الخاطرين.
إن هذا مما تقصر العقول عن معرفته، ولعلك فيه مثل الصبي أما في قولك: إن هذا الشر ال خير تحته، ف

يرى القتل قصاصا شرا محضا، ألنه ينظر إلى الحجامة شرا محضا، أو مثل الغبي الذي الذي يرى 

وال يدري أن  اس كافة،خصوص المقتول، ألنه في حقه شر محض، ويذهل عن الخير العام الحاصل للن

 ر الثاني،خاطأو اتهم عقلك في اليهمله، وال ينبغي أن  ر الخاص إلى الخير العام خير محض،التوصل بالش

)أي ذلك الخير( ال في ضمن ذلك الشر ممكن، فإن هذا أيضا دقيق غامض،  إن تحصيل ذلك وهو قولك:

فليس كل محال وممكن مما يدرك إمكانه واستحالته بالبديهة وال بالنظر القريب. بل ربما عرف ذلك بنظر 

في أنه  أرحم  ن أصالعامل دقيق يقصر عنه األكثرون . . فاتهم عقلك في هذين الظرفين. وال تشك  

الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه<
15  

تعقيب وتنبيه وجيز، فالقول بالشر ضمنه خير ال يحق إسناده إليه سبحانه، وإنما هو الشر بالنسبة  ها هنا

لإلنسان الذي قصر عن إدراك حقيقته، وقد نزل في الكتاب قوله تعالى:}ما أصابك من سيئة فمن 

وكسب نسبي للمخلوق، والقول بأن قتل القصاص شر محض للمقتول ال ، فالشر ألم (48نفسك{)النساء

هي، فهو بذلك ليس شرا، ثم عساه أن  يكون كفارة والحكم األصل فيها يسلم من الخطإ، ألنه أصال حكم إل

كذلك، فهو إذن رحمة للمقتول قصاصا ألن عذاب اآلخرة أشد وأبقى
16
.  

ة؛ نأتي بمثال ثان يقربنا من حقيقة ما نود إبرازه من حكمة هللا تعالى أرحم الراحمين وحكمته بالغة واسع

ما من الحادي عشر من سبتمبر أو الثاني والعشرين من جمادى اآلخرة؛ لننظر إلى الشمس وإلى  هللا تعالى

 لن تحيط  بهالو ذهبت تحصيها وتحددها فإنك  ه.غاياتبث فيها سبحانه وتعالى من حكيم أغراض الخلق و

ال يحصر عددا.ليس يحد ومنها ، وظاهره علما  
فمن هذا يتجلى ويتضح معنى قولنا كون البيان أو الفصل والحكم في فتوى لجنة علماء البالط جاء به 

 الثاني والعشرون من جمادى أو الحادي عشر من سبتمبر.
إرساالت  البيان والفصل الحكم كان قويا ومتضمنا كباقي اإلرساالت التي بلغها الحدث التاريخي المزلزل،

صبغة موحدة وواحدة، هي صبغة الحق  مناحي، لكن اختالفها هذا كله  لهاالتجاهات وال متعددة ومتباينة

من يستجير به من الذين يقولون:}نخشى أن تصيبنا ضالل و ،التي جاءت لتذكر بحقيقة هوان الطاغوت

 دائرة{.
:يقول هللا تعالى  

نطباعي والموقف األول لجل المسلمين.
15  
. 86ص-064العدد -عن مجلة الوعي اإلسالمي -المقصد األسنى -أبو حامد الغزالي 
16  

. 86ص-064العدد -جلة الوعي اإلسالمي
16  
يضا الفالسفة المسلمون. هذا الخطأ المجانب للحق وقع فيه أ 
17  
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وت لبيت العنكبوت لو يالعنكبوت اتخذت بيتا' وإن أوهن الب }مثل الذين اتخذوا من دون هللا أولياء كمثل

كانوا يعلمون' إن هللا يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم' وتلك األمثال نضربها للناس' 

(28..20وما يعقلها إال العالمون'{)العنكبوت  
 اإلرسال حكيم:

ل ما تحمله في تواجدها من منظور في الحياة وفلسفة الغربيين بك أمريكا رمز ومثل الحضارة واالستكبار -

 للكون والوجود.
األنظمة العربية واإلسالمية، وغيرها من دون شك المستعبدة لهذا الطاغوت، األنظمة التي باتت ال  -

تتجاوز صفة العمالة في وجودها والخيانة العظمى ألمتها ولتاريخ هذه األمة، لماضيها وللمستقبل الذي ال 

متصال بالحاضر ومؤسسا عليه وعلى شرطه. ينفك  
خاليا المثقفين والمفكرين العرب، الذين أيقنوا ووقفوا على حقيقة وما يصح في المعنى للمثقف التاريخي  -

يملك من ذلك إال أن يكون صدى وللفكر الفاعل، ال المثقف على الوهم واإلسم مفرغ الحقيقة، الذي ال 

دون أن يكون له في جذرها وخلقها قط. وإنه إن  هيلوك قاموسه ومفاهيم فكر غير فكره،ل للغطاء اللفظ 

تردد لغته وت ستهلك في وجودها لتاريخ يكن في شيء خير فلن يكون حتما في أمة أمرها بيد غيرها، 

وحضارة وصناعة ليست لها، ال خير في أمة مفتقدة لسيادتها، وال سيادة اليوم بدون قوة الصلب وقوة الذرة 

لبأس الشديد.ذات ا  
:حول هذا الواقع يقول المهدي المنجرة  

>ففي حقبة االستعمار الجديد لستم في حاجة إلى قوات الجيش للسيطرة على البلدان، إذ بإمكانكم فقط 

استخدام البنيات التحتية الموجودة بعين المكان، وخصوصا "المتعاونين" الراضين من بين المجموعات 

المثقفين. فهؤالء األشخاص يعلمون علم اليقين بأنهم لن يظلوا في السلطة  الحاكمة وبعض المرتزقة من

بدون "المستعمر الجديد". وعلى أي حال، فإن هذا األخير واع بأن مصالحه وسلطته يمران عبر هؤالء، 

وهنا يبرز هدفهم المشترك المتمثل في ضمان استقرار أولئك الذين يتواجدون على هرم السلطة.<
17
وفي  

"االستقالل المصادر أو  لخصوص ومن الجانب البياني تحديدا، يصف فرحات عباس في كتابههذا ا

المحتجز"
18
وصدى لصوت المارشال إعالن الجنرال دوكول استقالل الجزائر كونه ال يعدو إال ترجيعا  

   م بالوعود الكاذبة الزائفة. 0881دو بورمون عام 

يضا الفالسفة المسلمون. ق وقع فيه أ
17  
11ص -1111سبتمبر  -08منشورات الزمن  -المهدي المنجرة: عولمة العولمة 
18  

11ص -1111سبتمبر  -08منشورات الزمن 
18  

 Ferhat Abbas L’INDEPENDANCE CONFISQUEE - Flammarion 1984- p84 19  
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 الفصل الثاني
 

ةقة مع اخآررمبدأ الوالء والبراء والعال  
 أفغانستان أرض اإلسالم

 
جزءا مما ورد في بيان العشرة من العلماء حول أحداث أفغانستان، البيان الذي جاء في آخره  ننقل هنا

يلي: اإلشارة إلى ما  
> وبينما هذا البيان في صياغته األخيرة إذ جاءت األنباء بدخول قولت التحالف الشمالي الظالم تحت غطاء 

افرة إلى )مزار الشريف( و)كابل( وبعض المدن األخرى، وانسحاب حكومة )طالبان( المسلمة أمريكا الك

ب العصابات على الكفار وحلفائهم<إلى الجنوب لشن حر  
 إشارة هي إذا بمثابة تأطير تأريخي للبيان وللظرف التاريخي.

 العلماء الموقعون هم:
عبد الرحمان بن صالح المحمود. \الشيخ الدكتور  

أحمد بن صالح السناني. \الشيخ          
سعد بن عبد هللا الحميد. \الشيخ الدكتور  

عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف. \,     ,     ,     
حمد بن ريس الريس. \الشيخ          

عبد العزيز بن ناصر الجليل. \,                
عبد العزيز بن عبد المحسن التركي. \,               

فريح بن صالح البهالل. \,               
حمد بن عبد هللا الحميدي. \,               
ناصر بن حمد الفهد. \,               

 ومن أهم ما تطرق إليه وجاء في البيان:
( إن هلل سبحانه فيما جرى من األحداث حكما عظيمة هي مقتضى اسمه سبحانه )الحكيم( قد نعلمها، 1> 

نعلم بعضها. ومما ظهر لنا من الحكم في هذه األحداث بيان حقائق اإليمان، وتمييز وقد تخفى علينا، وقد 

المؤمنين من المنافقين، وإحياء عقيدة الوالء والبراء، وإيقاظ روح الجهاد في سبيل هللا، وتبيين عداء 

ل أمريكا الكافرين للمسلمين، ولفت األنظار إلى بغي أمريكا وظلمها حتى ظهر الحديث عن ذلك اآلن داخ

نفسها، وإثارة االهتمام بدين اإلسالم في الدول الكافرة، والشعور بالعزة، وذهاب اليأس من إمكانية 

 المواجهة بين اإلسالم والغرب الكافر.
من  ( ننبه األمة إلى طبيعة المعركة، وأنها معركة بين الكفر واإلسالم، خاصة وأن نعرة الحرب الصليبية8

د من تصريحا من كبار ساستهم ومفكريهم دليل على ذلك، مثل تصريح )بوش(، جانبهم ظاهرة.  وما ور

وكالم )برلسكوني( رئيس وزراء إيطاليا، فضال عن كثير من المفكرين ورؤساء تحرير الصحف 

والمجالت المشهورة. كما نجد لغة تحريضية تكرس الطبيعة الصليبية للمعركة، مثل )نحن وهم(، )صراع 

لخير وقوى الشر(. والمتتبع للحرب التي تشنها )أمريكا( على كل ما يمت لإلسالم الحضارات(، )قوى ا

بصلة ال يخفى عليه ذلك؛ فهي حرب على من جاهد في )أفغانستان( يوما من األيام، وحرب على جماعات 

الجهاد، وحرب على البنوك اإلسالمية، وحرب على المؤسسات الخيرية اإلغاثية، وحرب على شبكات 
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نيت اإلسالمية، وحرب على الشركات اإلسالمية في أوربا وأمريكا، وحرب على مناهج التعليم اإلنتر

اإلسالمية، وعلى آيات الجهاد في القرآن، وحرب على المدارس اإلسالمية؛ فلينتبه المسلمون إلى طبيعة 

 المعركة.
هم والركون إليهم، فإن هذا وبناء على ذلك نذكر األمة بوجوب البراءة من الكفار، ونحذرهم من مواالت( 2

من أعظم األخطار التي تهدد إيمان العبد، كما قال تعالى:}ال تجد قوما يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون 

من حاد هللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم' أولئك كتب في قلوبهم اإليمان 

من تحتها األنهار خالدين فيها' رضي هللا عنهم ورضوا عنه'  وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري

( وقال تعالى:}ال يتخذ المؤمنون الكافرين 11أولئك حزب هللا' أال إن حزب هللا هم المفلحون'{)المجادلة

( وقال 18أولياء من دون المؤمنين' ومن يفعل ذلك فليس من هللا في شيء{)آل عمران: من اآلية 

ين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء' بعضهم أولياء بعض' ومن يتولهم منكم فإنه تعالى:}يا أيها الذ

(50منهم' إن هللا ال يهدي القوم الظالمين'{)المائدة  
وقال تعالى:}بشر المنافقين بأن لهم من هللا عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين' 

(081العزة هلل جميعا'{)النساءأيبتغون عمدهم العزة فإن   
فإن هذه ردة عن  -ولو باللسان -ونحذر من إعانتهم ونصرتهم على المسلمين بأي نوع من أنواع اإلعانة

اإلسالم والعياذ باهلل. وقد أجمع أهل العلم على ذلك كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه هللا في فتاواه 

(0\142:)  
على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو )وقد أجمع علماء اإلسالم 

كافر مثلهم، كما قال هللا سبحانه:}يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء' بعضهم أولياء 

(50بعض' ومن يتولهم منكم فإنه منهم' إن هللا ال يهدي القوم الظالمين'{)المائدة  
في هذه األحداث األخيرة هم اليهود والنصارى، فبعضهم أولياء بعض، فكيف إذا انضم  والخصم الرئيس

تحت رايتهم أهل الشرك واإللحاد والنفاق كما هو في هذا التحالف المشؤوم الذي تقوده أمريكا الكافرة؟
19  

ألن روابط  ( وجوب مواالة جميع المؤمنين وإن بعدت بلدانهم، وال تعد الحدود السياسية مفرقة بينهم،5

، وقد قال هللا تعالى:}إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون اإليمان أقوى من روابط األوطان

الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون' ومن يتول هللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب هللا هم 

(56-55الغالبون'{)المائدة  
أولياء بعض' يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون  وقال تعالى:}والمؤمنون والمؤمنات بعضهم

(40لئك سيرحمهم هللا' إن هللا عزيز حكيم'{)التوبةوالصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله' أ  
(01وقال تعالى:}إنما المؤمنون إخوة{)الحجرات: من اآلية  

ى هللا عليه وسلم قال:]المسلم أخو وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النبي صل

 المسلم ال يظلمه وال يسلمه[
وثبت فيهما أيضا عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:]المسلم أخو المسلم ال 

 يظلمه وال يخذله وال يحقره[
وسلم قال:]ترى المؤمنين وثبت فيهما أيضا عن النعمان بن بشير رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه 

 في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى[

CONFISQUEE - Flammarion 1984- p84 19  
بعض عالمات اآلي والترقيم إضافة مني. 
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]المؤمن للمؤمن وثبت فيهما عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:

يان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه[نكالب  
 فعلى هذا:

جب وقوف جميع المسلمين مع إخوانهم في )أفغانستان( ومناصرتهم بكل أنواع المساعدة والمناصرة التي ي

يحتاجون إليها مادية كانت أو معنوية، سواء كانت في ميادين الجهاد أو اإلعالم أو التطبيب أو اإلغاثة أو 

ن ومواطن االستجابة بالنصر تخذيل األعداء. كما نذكرهم باإللحاح على هللا عز وجل ودعائه في أماك

والتأييد لهم، والخذالن والهزيمة ألحزاب الكفر والنفاق، وبخاصة في هذا الشهر الكريم، الذي تفتح فيه 

أبواب الرحمة ويستجاب فيه الدعاء.<
20  

ال يعلم  مة هللا تعالى في هذه األحداث، إذما دمنا ال نستطيع تحديد وإدراك مجموع األمور واإلحاطة بحك

ك أمران اثنان قد يفيان ويفيدان من المنظور في السماوات واألرض الغيب إال هو سبحانه، فهنا من

التحليلي لواقع أمة المسلمين. هذان األمران، وإن كانا بمرجعية أولية يعتبران مختلفين و منفصلين حتى، 

 فهما بالمرجعية الكلية الواسعة النظر يتصالن تأثيرا وجوهرا:
راء.الوالء والب -0  
العالقة باآلخر. -1  

وإن لكل من هذين القطبين تشعبات مرتبطة بالتحقق أو مدى التحقق على كل المناحي، في كل المؤسسات 

التي هي في نهاية لب األمة ككائن على واقع األرض، السياسي الذي هو ق بدءا بالنظام ،والمستويات

ذا أمكن له تمييز الجماعة المسلمة المؤمنة من المطاف مناط الدين وإطار االستخالف، وأن ال شيء بعد ه

ووصوال إلى مستوى العنصر والفرد الذي جاء بخصوص قيمته كغاية وهدف للشريعة وللنظام  غيرها،

االجتماعي ككل أن حرمة  المؤمن عند هللا تعالى أعظم من حرمة الكعبة، ومرورا بالفضاء المؤسساتي 

هذا هو القطب األول. يمان بهذا الفكر،وجودي إال فكر وإللفكر، وما الفعل ال  
الصراع  التي يطبعها ،أما القطب الثاني فهو العالقة مع اآلخر كمجموع االعتبارات والمواقف المتبادلة

وإن بأساليب كانت دوما هي الدثار البياني لهذا  ،كما هو الطابع المستقرأ في مسار التاريخ ،والمواجهة

مفاهيم يعلم الراسخون في العلم من المسلمين وغير المسلمين زيفها، وال  ممثلة في مفاهيم وشبه ،الصراع

التاريخ والحضارات. في تنطلي بباطلها إال على الصم البكم الذين ال يفقهون معنى السنن في البريئة و

وسوف نلقي  الحقيقي والحق، وإنما هي عالقة تتحدد بمرجع القوة على األرض، فهذا هو معامل الحوار

ولو بقدر يستبين به هذا القانون في السياسة العالمية وفي التاريخ. ،الضوء على هذه الحقيقةبعض   
إن حق  ،ساسة ومثقفون وحضاريون مغلوبون، عساهم يدركون إطارهم الهامشي الذين يعيشون ويحيون

ى واألنكى ، لكن الطامة الكبرمعيشة وحياة لنا أن نسمي هذا التواجد الهامشي جدا على مستوى الحضارة

العامل امتدادا  ،والمثقف الممثل لآلخر في الداخل ،ألنهم القائد والسياسي هو أن هؤالء يحبون أن يحمدوا

حتى أضحت أمريكا خاصة والغرب عموما هم الفاعل والصانع الحقيقي  ،له سياسيا وفكريا وحضاريا

 لهؤالء.
ما ضعف  ي الحق، سوف يؤدي إلى إعادة رص  الوالء والبراء، وبقوته السننية القاهرة والمحكمة ف مبدأ

ألنها منه  ،قوة الذاتية للحق في الحفاظ على حقيقة الدينالمن البناء في األمة اإلسالمية، وهذا الشك من 

صليبي على العراق، ازداد بيان الحق لدى جموع المسلمين وبدأت تساؤالت ومن أمره. ومنذ العدوان ال

حدث محمد الدرة، حدث مس كل عربي وكل  العربية واإلسالمية. وال ننسىالوزن الحقيقي الواقعي لألمة 

عض عالمات اآلي والترقيم إضافة مني.
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وجعلته يستحيل إلى تواجد يبدأ بالسؤال  الوجود التي أيقظتالمؤلمة الموجعة مسلم، وهو حدث الضربة 

 عن الذات وعن واقع هذه الذات.
للبناء، البناء  يل والرص  الوالء والبراء سيكون له األثر الكبير بل هو المؤثر الرئيس في توجيه التشك

، يقول سبحانه وتعالى:الواضح والبناء الحق    
 اء منكم ومما تعبدون من دون هللا'ءالذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برقد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم و}

ألستغفرن ألبيه منوا باهلل وحده إال قول إبراهيم نكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤبكم وبدا بيننا وبي اكفرن

(2لك وما أملك لك من هللا من شيء' ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير'{) الممتحنة  
المبدأ ذاته أو القطب األول من المجال التحليلي ينقلنا انطالقا وتأصيال على قوله تعالى:}يا أيها الذين آمنوا 

ض' ومن يتولهم منكم فإنه منهم' إن هللا ال يهدي القوم ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء' بعضهم أولياء بع

آلخر، (، ينقلنا وكما بينا ذلك فيما سلف من البيان إلى مستوى وحقيقة العالقة مع ا50الظالمين'{)المائدة

الضعف التاريخي  وإسرائيل الدولة المحدثة والمصطنعة على أنقاض وبالخصوص أمريكا وأنجلترا،

وانهيار الخالفة العثمانية. ة تحديداالعسكري للمسلمين وذهاب قوتهم  
الواهن المشلول، ال في العالقة هي المواجهة، والمواجهة اآلن هي الحرب المعلنة وجه الكيان العربي 

حكوماته وحكامه وأنظمته، بل كذلك في عموم أفراده وما يعبر عنه بالشارع العربي، ألنه هكذا صنع، 

 وهكذا تم إنشاؤه.
األرض . . هاهنا األرض التاريخ . .قل سيروا في   

( عقدت أنكلترا وفرنسا عددا من االتفاقيات التي وضعت 0112نيسان )أبريل( من هذه السنة ) 8ففي ]

فرنسي حول مصر -فرنسي، وكانت الحلقة الرئيسية منها تتمثل في البالغ األنكلو-بداية للوفاق األنكلو

>أن حكومة ية وسرية. ونص القسم العلني على نود علنومراكش )المغرب(. وقد احتوى البالغ على ب

صاحب الجاللة البريطانية تعلن بأنه ليس لديها نية في تغيير الوضع السياسي في مصر
21

. وتعلن حكومة 

الجمهورية الفرنسية من جانبها بأنها سوف ال تعرقل األعمال األنكليزية في هذه البالد وذلك بمطالبتها 

<. وهكذا منحت فرنسا إلى أنكلترا حرية العمل الل األنكليزي أو بأي أسلوب آخرتتحديد أجل معين لالح

[في مصر لقاء حصولها على حرية العمل في مراكش )المغرب(.
22  

.   .  . 
>كان نشاط اإلرساليات الدينية طريقا آخر للتغلغل األجنبي في الشرق العربي. وبعد أن خفت قوة نشاط 

، إذ فتح المبشرون المدارس قرن التاسع عشر، اشتد ثانية في األربعينياتهذه اإلرساليات في مستهل ال

والمؤسسات في سوريا وفلسطين، ناشرين بحماس التعاليم المسيحية باإلضافة إلى بسط نفوذ الدولة التي 

 ينتسبون إليها.
وكانت أعمال  وكانت اإلرساليات الكاثوليكية للعازاريين والجزويت في الشرق من األولين وأكثر نشاطا.

المبشرين الكاثوليك تدار من قبل الفاتيكان وتحظى بإسناد فعال من قبل فرنسا. وافتتحت هذه اإلرساليات 

ظام بطركية القدس بعث البابا ن 0826الكاثوليكية شبكة واسعة من المدارس والمعاهد الدينية. وفي عام 

أول  0811صليبيين. وظهرت في بيروت عام الكان قائما في وقت من األوقات في عهد  الالتينية، الذي

ضافة مني.
21  
نقال عن منتدى الفوائد 
21  
المؤلف. -أي أن مصر تبقى جزءا من االمراطورية العثمانية تحت االحتالل األنكليزي 
22  

المؤلف. -ية تحت االحتالل األنكليزي
22  
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 0866مدرسة ودار طباعة. وفي  81، فتحوا أكثر من 0861برزبتيرية. وقبيل عام  -إرسالية أمريكية

 فتحوا الكلية البروتستانية السورية التي أصبحت فيما بعد الجامعة األمريكية.
اغتصابي يكن لروسيا أي هدف رسالية دينية روسية. ولم كونت روسيا في القدس إ 0821ي عام وف

نها سعت عن طريق إنشاء اإلرسالية الدينية، إلى تعزيز نفوذها رة مباشرة في سوريا وفلسطين. بل إبصو

 بين السكان األرثودكسيين من شبه جزيرة البلقان.
ولم تتقاعس أنكلترا عن الركب، وهي التي كانت تسعى للحصول على أقصى الفوائد من هزيمة محمد 

وأقدمت على مخاطرتين في آن واحد. إذ ساندت البروتستانت وخطط المستعمرين األلمان في علي. 

بروسية. ومن جهة أخرى، شجعت بريطانيا  -أسقفية أنكليزية 0820فلسطين. وأنشأت في القدس عام 

تعمار اليهودي وبدأت تلهم مختلف أنواع المشاريع الصهيونية.<خطط االس
23  

.    .   . 
خارج الحجاز وهو في ملء الغيظ واألسى، ال من دخول آل سعود بالده بعد اجتياح  مكة موت شريف

الشرق من نجد، هذا الدخول الذي لقي مقاومة شديدة ورفضا لم ينطفئ أواره إال بعامل الجند وعنصر 

وهو الشرط الذي  ان بالنزول على شرط الوالء لآلخر. .ألن دخول آل سعود ك . . المال؛ الغيظ واألسى

رفضه ولم يحاور فيه ولم يقبل الحوار فيه، وهذا هو الشرط الذي ال زالت سارية تبعاته من عدم التدخل 

في أمر سوريا الكبرى وفلسطين، هو إذا شرط التقسيم وشرط تسليم قسم من أرض العروبة واإلسالم 

إلى األرض التي أخرج حسين الثاني وهو يحلم بالعودة  وتسليم اإلخوة في الدين وفي التاريخ. ولقد مات 

. منها، ولينتقم من آل سعود الذين جعلوا الملك الغاية فوق كل الغايات.  
.    .   . 

وقف إطالق النار  بعد أن فرضت الهدنة وتم   28لقد كان استقبال المجاهدين العائدين إلى مصر من حرب 

إلى أن يجتث ويقتلع، لقد  والمواجهةحفاظا على الكيان المصطنع، وقد كاد األمر أن ينتهي لو امتد القتال 

 ان، وكأن النية استعداؤهمالمجاهدون من أفغانستاليوم كان هذا االستقبال أشبه إلى حد ما استقبل به 

ليجعلوا منهم مكون االسترهاب السياسي على المستوى الداخلي، وليصبح واقعا استحواذ الغرب الصليبي 

ب مكر الساسة العرب والمسلمين عليهم.ولينقل ،ويهود على هذه الورقة الماكرة  

.146ص–بغداد. -بيروت. مكتبة النهضة
 24  



28 
 

 الفصل الثالث
 

 التمايز الجوهري بين الحق والباطل
 

جمادى  11إنه ال توافق بين الحق والباطل، هذه حقيقة ثابتة تسير عليها كل أمور الحياة البشرية. فما يميز

االبتزاز والعدوان.أو بأصح القول أساليب  ،المواجهة سبتمبر هو إماطة القناعات عن أساليب 00أو   
إن صح  ،وعلى السيادة السياسيةالعرب ثروات على كل  الغرب الصليبي والصهيوني لم يكتف باالستحواذ

وتخويفه  ،ربه بهان أو ال تكون، بل تم تسخير ذلك لضوجازت الصفة تعيينا ألن السيادة إما أن تكو

المحكوم والحاكم معا. ينال أصبح مداه اليوم وإرهابه إرهابا  
ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم' قل إن هدى هللا هو الهدى' ولئن يقول هللا تعالى:}

إن الذي أفتوا  .(001البقرةمن ولي وال نصير'{)لك من هللا  اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك معنى العلم ما

 ونبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم، ة،ورضوا بالحل والرؤية األمريكية والصهيونية في حرب الخليج الثاني

منون به' ومن لكتاب يتلونه حق تالوته، أولئك يؤالذين آتيناهم انذكرهم باآلية التي تلي األولى:}هؤالء 

أن  ما النت قناتهم، ولو عملوا مصداق(، وإنهم لو تبعوا القرآن 011البقرة{)'الخاسرونيكفر به فأولئك هم 

الل السياسي والخسران، إن ما حل بهم الض ،يه الحل وبه الرؤيةف ،الهدىهدى هللا هو الهدى، وأن ذلك هو 

.أبصارهمأعمى و نورهم هللا تعالى ما نراهم إال وقد أذهبالمؤمن ينظر بنور الحق، وهؤالء   
هدفا في االستراتيجية كان السعودي، وقد  ة كواقع ومسار، فالحل المتخذ من طرف النظاممن جهة السياس

بية والصهيونية بالذات، الحل كان الخطأ الذي آذن بسقوط البرقع الذي يخفي حقيقة هذا الغربية الصلي

 على حاضر أبناء الحجاز وأجيال مستقبل النظام ويعمي عن فلك دورانه، وكذلك بين خطره التاريخي ال

وإن  ،ذا الدين، بل على األمة جميعا في دينها ووجودها، ويأبى هللا تعالى إال أن يتم أمر هوغدها الجزيرة

 الحجة بالغة بهذه األمة إشهادا قائما إلى يوم الدين ولكن المنافقين ال يعلمون.
أدى إلى لقد أدى الخوف على ضياع السلطة إلى ضياع ما به حفظها من سالمة العقل وسوي الرؤية، لقد 

ا، وأصبح الذين وأصاب التفكير الشلل، وحاق بالذين جعلوا القرآن عضين سيئات ما مكرو عطل القلوب

جعلوا الحديث كله حديثا عن العقيدة
24
ه إال هللا وال فرضية الدفاع مة ال إليذكرون الزكاة وحقوق كلوال  

، ال يذكرون ذلك حديد والذرةاالهتمام برباط الخيل وإعداد قوة الوجوب عن استقالل وحفظ بيضة األمة ب

من السماء من رزق في األرض للعباد،  تعالى هللابما أنزل  ارثتم لهم االستئإال عرضيا واضطرارا، لي

وليتكلف العدو من اليهود والنصارى بحمايتهم والدفاع عن حدودهم، لقد أصبحوا اليوم وال ولي لهم وال 

 نصير.
 عن ابن عباس رضي هللا عنهما:

ظ هللا تجده ]كنت خلف النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا غالم إني أعلمك كلمات: احفظ هللا يحفظك، احف

اتجاهك، إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 

لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه هللا 

عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف[
25  

.146ص–داد. 
 24  
.058ص-نفس المؤلف - 
24  
فشو ولفظ )العقيدة( في توظيفه على المستوى األعلى للقاموس الشرعي نظر، ألنه قاموس تشريعي محفوظ، وإنما شاع لفظ )العقيدة( بفعل الترجمة  

.االتباع والتقليد في التعبير
25  
.فشو االتباع والتقليد في التعبيرو 
25  
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جمادى أو الحادي عشر سبتمبر يرى من خالل تقييم تاريخي بؤرة تجميعية للماسبق، الثاني والعشرون 

 مبرزة ألهم شيء يهم األمة، الوالء والبراء، والعالقة مع اآلخر.
الهيكلة الداخلية  بناء ورص   إن العالم اإلسالمي مقبل ال محالة، وشطره العربي بالخصوص على إعادة

ولعل أهم ما يومئ إلى ذلك وينبئ به االنحرافات  الحكام والعلماء. حورها >أولو األمر<بعمومها بم

واألخطاء المتتالية؛ فتبعا للسنن والقوانين أوشك ذلك أن يكون إعالن بداية النهاية لالستبداد ولسحر بيانه 

أمر وخطابه الشبيه بسحر األباطرة واإلكليروس. لكن هؤالء يغفلون أن األمر كله بيد هللا تعالى وقد كتب 

بالحق  ر بشرطه ونصيحته، وإنما األمور تجريهذه األمة وذكرها في وصل بحفظ الدين وقيام أولي األم

 وأجل مسمى.
ها الصف الذي التحق به العلماء الرسميون في هذه األزمة إن المكونات الموضوعية لفتوى الخليج جال  

بالحرب على اإلرهاب. ذلك ولقد علم ، أو ما اصطلح عليه الرائز على كل المستويات، أزمة أفغانستان

التقتيل والذبح المروع لألطفال والنساء والشيوخ،  ، علملعالمينليقين العيني وعلم شهود اعلى درجة ا

إال أن يقولوا ربنا هللا. وفي هذا  يكن ذنبهم هؤالء المسلمين الذين يصلون صالتهم ويصومون صيامهم، ولم

الشيوخ والنساء واألطفال والمدنيين في العراق.أيضا وال شك رد على من كذب تقتيل   
هؤالء العلماء هم الذين يحذرون الناس وطلبة العلم من فكر أبي حامد الغزالي رأس المدرسة والجامعة 

األميرية ببغداد يوم كان لمعنى أهل الذمة واقع، يحذرونهم باستغفال واحتقار بينين كون غالب األحاديث 

ضعيفة وغير محققة، وعامة الناس ال  أحاديث ، أنهاب )إحياء علوم الدين( خاصةواآلثار الواردة في كتا

تفقه حقيقة هذه االصطالحات فيحكمون غباء وجهال بالنبذ والرد، لكن السبب الرئيس من موقف هؤالء 

العلماء من الغزالي هو إعالنه بأن جل أموال الملوك والحكام هي أموال حرام وسحت، والعالقة بين 

واالستغناء عنهم. بهم ولكي تكون كذلك لزم قطع الصلة المادية ،نصح ام والعلماء هي عالقةالحك  
إن تعبيرية فتوى الخليج ظهرت في الفتاوى الصادرة عن رؤؤس الجهاز العلمي لألمة، وهي تعبيرية 

 تاريخية كاملة.
نسوق هنا مقاال صدر في صحيفة القدس العربي

26
وان بارك هللا في لرئيس تحريرها عبد الباري عط 

 جهده:
فتاوى اإلمام بوش>                                

 عبد الباري عطوان
شيخ األزهر بالتنديد بالعمليات  بعد يوم واحد من الفتوى التي أصدرها الشيخ سيد محمد طنطاوي

فا والقدس االستشهادية التي ينفذها رجال المقاومة التابعون لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي في حي

الغربية والخضيرة وتل أبيب، ها هو إمام المسجد الحرام في مكة المكرمة الشيخ محمد بن عبد هللا السبيل 

يصدر فتوى مماثلة تدعم الفتوى األولى، وتعتبر االعتداء على أهل الذمة )أي النصارى واليهود( محرما 

تلكاتهم.شرعا وتدعو المسلمين إلى المحافظة عليهم وعلى أرواحهم ومم  
ي، مع تجميد وإغالق مؤسسات وتتزامن هذه الفتاوى من أكبر مؤسستين دينيتين في العالم اإلسالمي السن  

خيرية إسالمية في الواليات المتحدة، وصدور فتوى من الرئيس األمريكي جورج بوش باعتبار حركة 

 حماس حركة إرهابية.

** 
(21ص-دار العلم-)رياض الصالحين للنووي-يث حسن صحيحرواه الترمذي، وقال حد 
26  

(21ص-دار العلم-ياض الصالحين للنووي
26  
ه.0211رمضان 11الموافق 1110كانون األول)ديسمبر( 5األربعاء  -8118العدد -القدس العربي 
27  
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قد تطوعا بإصدار هذه الفتاوى انطالقا من قناعة،  اموال نعتقد أن شيخ األزهر وزميله خطيب المسجد الحر

وإنما بتعليمات واضحة ومشددة من حكومتيهما اللتين ترتعدان خوفا من الواليات المتحدة األمريكية، 

 وتريدان إرضاءها بكل الطرق والوسائل ونفي تهمة التطرف وإيواء اإلرهابيين عن نفسيهما.
العربية السعودية أو )الحنبلي( كما يقول بعض الذين ال يحبذون هذه  فالمذهب الوهابي المتبع في المملكة

التسمية، هو أكثر المذاهب تشددا في الدين اإلسالمي. وهو الذي كان وراء انتشار التطرف في المنطقة 

بأسرها. ولكن عندما بدأت الواليات المتحدة، وبعض العناصر اليمينية الموالية للدولة العبرية تتحدث عن 

نتحارية األخيرة التي استهدفت مركز التجارة العالمي في طرف وتحمله مسؤولية العمليات االه التهذ

يطالبون علماءه بالتهدئة،  نيويورك، بدأ البعض ينتصل من المذهب، وبدأ بعض المسؤولين السعوديين

سالمية في اإل حراجهم أمام أصدقائهم األمريكان، والتوقف عن التحريض على نصرة القضاياوعدم إ

ان، حتى أن خطيب المسجد الحرام لم يعد يجهش بالبكاء كعادته كل عام تسفلسطين والشيشان وأفغان

ان في ختام صالة التراويح، ألن الدعاء تسسطين والشيشان وأفغانيتضرع إلى هللا بنصرة المسلمين في فل

مريكي.لنصرة هذه القضايا بات محرما، وتحريضا على اإلرهاب وفق المفهوم األ  
فتوى خطيب المسجد الحرام، ونبين نقاط قصورها الشرعية، فلسنا فقهاء في  أن نفند ونحن ال نستطيع

الدين، ولكن ما يمكن أن نقوله هو أن الحفاظ على أرواح أهل الذمة وعدم االعتداء عليهم مشروط 

لخطيب ويطالب لسيادة بوجودهم تحت الحكم اإلسالمي، وداخل الدولة اإلسالمية، والذين يتحدث عنهم ا

 دولتهم. وهي دولة اغتصبت حقوق شعب مسلم واحتلت أراضيه.
وطالما أن خطيب المسجد الحرام حريص على أرواح هؤالء وأموالهم وأعراضهم، ويتحدث عن رسالة 

داخل بالده ويحث حكومته ننا نطالبه بان يهتم بأمر هؤالء سالمي السمحاء في هذا الخصوص، فإالدين اإل

ودية على السماح لهم بفتح الكنائس والمعابد في الرياض وجدة ومكة والمدينة وأبها وبريدة وجيزان السع

 وحفر الباطن حتى يتمكنوا من العبادة وأداء واجباتهم الدينية وفق األصول المرعية وبكل حرية.
حكاما د، وتصدر أع بناء الكنائس والمعابفالحكومة السعودية، وبسبب تطبيقها للشرعية اإلسالمية، تمن

نجيل بين طيات بدس اإلبالسجن، قد تطول وقد تقصر، على كل شخص يضبط في مطاراتها متلبسا 

 مالبسه أثناء هبوطه في مطاراتها.
                                   .             .            .  

فئ البناء للوصول إليه. ولكننا في الوقت نحن لسنا مع قتل المدنيين، ونؤمن بالسالم العادل، والجوار المتكا

نفسه نتمنى على شيخ الجامع األزهر، وخطيب المسجد الحرام في مكة، أن يصدرا فتاوى باالنتصار 

 للمدنيين الفلسطينيين الذين يسقطون يوميا برصاص الدبابات والطائرات اإلسرائيلية.
ومين والمضطهدين والمحتلة ديارهم، بتحريك نتمنى أن يدين اإلمامان تقاعس حكومتيهما عن نصرة المظل

الجيوش الجرارة التي جرى اقتطاع مئات المليارات من الدوالرات من قوت الشعبين السعودي والمصري 

. فهذه اإلدانة أولى من نظيرتها تلك، وأكثر تطبيقا لتعاليم اإلسالم لتجهيزهما بأحدث األسلحة والمعدات

 السمحاء.
النفاق، من قبل بعض علماء السلطة هو الذي أدى باألمة إلى االنحدار إلى هذا  هذه االزدواجية، وهذا

المستوى السحيق من المهانة واإلذالل. فهؤالء بصمتهم على الفساد، ومساندتهم للقمع وانتهاك حقوق 

اإلنسان، مقابل منافع شخصية رخيصة، أضاعوا هذه األمة، وأفرغوا الدين الحنيف من كل قيمه السمحاء 

 في العدالة ونصرة المظلومين ومساندة الضعفاء.
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بضع مقاالت، وبرامج تلفزيونية، عن الفساد في المملكة العربية السعودية من قبل أجهزة اإلعالم 

األمريكية أحدث كل هذا التغيير. ترى ماذا كان سيحدث لو أن واشنطن هددت بدعم المعارضة وتسليحها 

السودان؟ مثلما تفعل في العراق أو ليبيا أو  
، بأن نريد أن نذكر علماء السلطة، وأولي األمر الذين يصدرون لهم األوامر بإصدار مثل هذه الفتاوى

فلسطين ارض محتلة، والمسجد األقصى يواجه خطر الهدم، ومجاوروه يواجهون قصف الطائرات 

ؤالء الصابرين والدبابات والصواريخ بصفة يومية. وإذا كانوا ال يريدون قول كلمة حق تخفف عن ه

 المحاصرين آالمهم ومعاناتهم فإن عليهم أن يصمتوا.
                                  .            .             .  

من المؤسف، والمؤلم، أننا لسنا أمام مرحلة ستشهد تغيير المناهج الدراسية فقط، وإنما اعتماد تفسير 

يم والحديث الشريف، وكيفية تطبيق الشريعة اإلسالمية. الرئيس جورج بوش ومستشاريه للقرآن الكر

سيأتي اليوم الذي ستوزع فيه السفارات األمريكية خطب الجمعة على إمام الحرم المكي الشريف، وكل 

 المساجد األخرى في العالمين العربي واإلسالمي، ولن يعترض أحد.<
األستاذ حسنين كروم وهو يعرض  كذلك، وبخصوص سفسطة وتلبيسات علماء الوهن التاريخي، يورد

لمجمل األخبار والمواضيع الصادرة بالصحف المصرية
27

، يورد األستاذ الكريم مقاال صدر في صحيفة 

 األهرام للمفكر اإلسالمي فهمي هويدي يقول فيه:
سن الخامسة  >إن المجتمع اإلسرائيلي هو مجتمع عسكري بطبيعته، كل إنسان فيه حتى إذا ما بلغ

مكلف بأن يقضي شهرا كل سنة في الخدمة العسكرية، وهو جندي احتياطي.< والخمسين  
                                  .               .               .  

 
 ان وفلسطين، وسوف يتلوها وينبثقهكذا األحداث تتوالى، كلها بعضها مرتبط ببعض: الخليج، أفغانست

ومن صويحباتها إمارات الخليج  من المملكة العربية السعوديةريكا أخر، كمطلب أمت مصائب وويالعنها 

 تمويل الحرب على اإلرهاب، إمارات الهوان التاريخي ومؤشر البين تفرقة وضعغا . .
إذا كانت الحرب على اإلرهاب في قاموس اآلخر الصهيوني والغربي معناه الحرب على اإلسالم، بما هو 

> كتب كاتبهم المعروف "هانتينكتون" كتابه المسمى: "صراع  ضارة،دين ونظام في الحياة ونهج للح

، وهذه الحضارات يمكن الحضارات" أو صدام الحضارات، وذكر أن هناك ثماني حضارات في العالم

ما عدا حضارتين خطيرتين: حضارة الصين ونسميها الحضارة الكونفوشيوسية، والحضارة  التفاهم معها

ارة الكونفوشيوسية يمكن التقارب معها، وأن الخطر يكمن في الحضارة اإلسالمية. وذكر أن الحض

اإلسالمية .. الكالم كله يتجه إلى الحضارة اإلسالمية .. كل هذا تغطية لما في األنفس، اإلسالم إذن هو 

المقصود، هو الخطر الذي يجب أن تعبأ له القوى، هو الذي يجب أن توجه له الحرب الصليبية.<
28
فقد  

معنا وإما ضدنا(، وإنها بهذا  )إما ذت موقعها من جديد برفعها لشعارضحا أن الصليبية قد أخبات وا

 الشعار قد أفصحت في إعالنها، وأنها تعني أصحاب الحكم واإلمارة.
المأساة هذه إذا أصبحت مكشوفة على الواقع مشهودة، مأساة المساومة على العروش، وبالطبع أن يدرك 

على  جبهة األولى فيه هم األدنون، الذين يمولون هذه الحرب القذرة، الحرب الصليبيةالجميع أن العدو وال

اإلسالم بأشد األسلحة فتكا ببني اإلنسان، وسفكا لدماء المسلمين في أي شبر من أرض اإلسالم. ومن هذا 
ه.0211رمضان 11الموافق 1110ديسمبر( 

27  
.0211رمضان 15: 1110كانون األول )ديسمبر( 00العرض للثالثاء  -جريدة القدس العربي 
28  

.0211رمضان 15: 1110األول )ديسمبر( 
28  
01ص -سلسلة قضايا أمة -اإلسالمية حول: أبعاد الحملة األمريكية على العالم اإلسالميرسالة الدكتور يوسف القرضاوي إلى األمة  
29  
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رف واالستبداد فإنه قد ظهر بالحق أن هؤالء العدو الداخلي المخلوق على فترة من التاريخ بسنة تبعات الت

يقول المودودي رحمه هللا: كتاب بالحق إال إلزاحته من األرض؛والفساد، أنهم وأنظمتهم هي ما أنزل ال  
. . . ولما أصبح الحكم إلى الجاهلية جعلت عدواها تسري إلى الحياة االجتماعية وتدب فيها دبيب  >

ها ال بيد اإلسالم، وكان اإلسالم بعد أن السرطان في الجسم الحي، وال غرو فقد كانت مقاليد السلطة بيد

فقدت قوة الحكم ال يمكن أن يمنع  أثرها من النفوذ وسلطانها من االمتداد. وآفة اآلفات أن الجاهلية لم تمثل 

بين يدي القوم في حقيقتها العارية المكشوفة، بل واجهت الناس البسة قناع اإلسالم ملونة بلونه. ولو كان 

من المالحدة والكفار والمشركين الصرحاء لهان الخطب وسهل الكفاح، ولكنهم كانوا إزاء اإلسالم قوم 

قوما كانت عالنيتهم اإلقرار بالتوحيد واإليمان بالرسالة والمحافظة على الفرائض، واالستشهاد بكتاب هللا 

اهلية وسنة الرسول، وفي باطن أمرهم كانت الجاهلية تعمل عملها من وراء حجاب. وإذا اجتمعت الج

واإلسالم على هذا الوجه في كائن واحد فالبد أن تحدث المشكالت والمعضالت التي تكون معالجتها 

من مقاومة الجاهلية المحض. فإنك إن قمت تحارب الجاهلية الصريحة، التف من  أصعب وأشق ألف مرة

سلمين أن يساعدها حولك مئات األلوف من المجاهدين المسلمين ينصرونك عليها، ولم يتجرأ أحد من الم

علنا، ولكنك إن خرجت تحارب هذا النوع الممزوج من الجاهلية واإلسالم لم يستعد للذب عنها المنافقون 

وحدهم، بل انبرى لألمر كثير من المسلمين الخلص، اقبلوا عليك يلومونك ويتهمونك. ومن الحق لعمر هللا 

السياسة الجاهلية، وإن شغل )المسلم( وظيفة المعلم  أن اعتالء )المسلم( سرير الحكم الجاهلي وتقلده زعامة

 في معهد التعليم الجاهلي وتولية مشيخة الجاهلية، لخدعة خادعة قل من يسلم من الوقوع بحبائلها.
وكان أشد وأخطر ما في هذا االنقالب المركوس أن جاءت الجاهلية بأنواعها الثالثة البسة قناع اإلسالم 

العربي اإلسالمي وتتمشى فيه وغدت آثارها تزداد انتشارا على مرور األيام.  وجعلت تتأصل في المجتمع

فأما الجاهلية المحضة فعمدت إلى الدولة والحكومة فهيمنت عليهما وانقلبت الخالفة قيصرية جاء اإلسالم 

جاسر عليه أحد . ولما كان اعتقاد األلوهية للملوك لم يعد يتيقطع دابرها، ولم يبق فيها من الخالفة إال اسمها

المطاع المطلق التي فاحتالوا باألثر المروي: السلطان ظل هللا، وتبوأ الملوك واألمراء بهذه الحيلة منزلة 

ه، واسترسل األمراء والحكام والوالة ورجال الجيش والمترفون إلى الجاهلية المحضة في هي خاصة لإلل

ظل هذه الملكية . .<
29  

ظل هللا( تعليقا: وجاء على هامش األثر: )السلطان  
الشك أن هذه الكلمات قد وردت في األثر، ولكن الناس قد حملوها على المعنى المخطئ؛ السلطان في >

لغة العرب معناه األصلي: السلطة والسيطرة، وال يستعمل هذا اللفظ لصاحب السلطة إال مجازا. وكذلك لم 

ن المجازي. والمراد بقوله صلى هللا عليه وسلم: يستعمله النبي صلى هللا عليه وسلم إال بمعناه األصلي دو

أن الحكم والسلطة في الحقيقة ظل من سلطة هللا وهيمنته. فكل من وقع عليه هذا الظل إذا رعى حرمته 

وراقب حقه، فحكم الناس بالحق والنصفة أعزه هللا تعالى وأكرمه، وإذا استهان بأمره وساس الناس بالظلم 

. ولكنهم حرفوا معاني هذا القول الحكيم وجعلوا الملك ظل هللا واتخذوه أساسا واتباع الشهوات أهانه هللا

راده النبي صلى هللا عليه وسلم.<لعبادة الملوك على غير ما أ  
البد هنا من إلقاء الضوء على هذه النقطة، حيز ومجمع لمختلف من التلبيسات والتعقيدات الذي األصل فيه 

لماكر والسفسطة. إن هذا إلحاطة العلمية بالقدر األدنى، وكذلك االستغفال اوسببه افتقاد شرط الكفاية وا

ليس مقوال مستجدا، بل عرفته أوروبا بعد القرن الرابع الميالدي حين أصبحت  المقول: السلطان ظل هللا، 

01ص -سلسلة قضايا أمة -الم اإلسالمي
29  
-28ص-0215:0185-الدار السعودية للنشر والتوزيع -أبو األعلى المودودي: موجز تاريخ الدين وإحيائه، واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم 

ترجمه محمد عاصم حداد.
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وثنيتها ومن تقديس اإلمبراطور وعبادته، وعلى طول هذه المسيحية دين الشعوب وانتقلت أوروبا من 

لمساحة التاريخية التي نشأت وتحددت بنشوء اإلمارات واإلقطاعات الدويالتية نتيجة االكتساح البربري ا

من الشرق والشمال على السواء، أصبحت هذه المقوالت وهذه األلقاب بالذات من قبيل الحاكم بأمر هللا 

 والمستنصر باهلل وغيرها، أصبح يلقب بها حكام اإلقطاعات والملوك.
يوقراطية في الحكم هي ضمن النظريات هي للسلطة، النظرية الثالحق اإلل ظرية التفويض أوثم إن ن

قد المعتبرة في أساس وأصل الدولة كمؤسسة اجتماعية تاريخية، إلى جانب نظرية القوة ونظرية الع

.من التنظيرات سواهاما واالجتماعي   
الحقائق والقيم العلمية التأسيسية للمعرفة اإلنسانية وطبعا ال ينبغي أن يؤخذ هذا االعتبار بمنزلة الثابت في 

تناقش. ذلك أن معايير العقل العلمي  الثبوتية، بل هي محض افتراضات ال ترقى إلى قيمة الحقيقة التي ال

. ومن وإال كنا غير عقالنيين واضحة، والتسليم بأمر ما وحدث ال يمكن أن يقبل إال من خالل هذه المعايير

فتأ العلماء والمفكرون المخلصون لروح الحقيقة العلمية ينادون ويحذرون من الصورة أجل هذا ال ي

واإلطار التي تقدم فيه على المستوى األكاديمي جملة من مسمى العلوم اإلنسانية، ويدحضون ادعاء 

التاريخ اإلسناد الحقائقي والعلمي في مقوالت التأسيس للدراسات المهتمة بمؤسسات االجتماع اإلنساني منذ 

هذا التأسيس، فهو إسناد يفتقد لمعايير الصدقية والحقيقة العلمية، هو مجرد  وفرضيات السحيق لوجوده

خرص وتخمين، بل أحيانا محض الهوى والخيال. يقول الدكتور هرمان راندال في مؤلفه )تكوين العقل 

 الحديث(:
ن من معرفة ناقصة عن المجتمع البشري كانوا دائما )أي علماء االجتماع من تطوريين وغيرهم( يبدأو >

المعقد التركيب، معتقدين دائما بأن من الممكن استكشاف بضعة مبادئ بسيطة وإنشاء علم كامل منها، 

وكانوا ينتهون دائما إلى نظرية اجتماعية قادرة على تحطيم العقائد التقليدية، ولكنها عاجزة عن أن تقيم 

العظيمة األهمية، ولكن أحدا  كان كل منهم يحمل فكرة علم االجتماع بدال عنها نظاما أكثر شموال منها.

منهم لم يكن يملك ال الطريقة وال الحقائق الالزمة إلنجاز مثل هذه المهمة، لهذا نرى العلوم االجتماعية 

التي نشأت في القرن الثامن العشر بالرغم من كونها أدوات انتقادية عظيمة قد انتهت إلى نظم شاملة 

حجرة أثبتت عجزها عن أي حل.<ومن
30  

فينبغي إذا إدراك التمايز بين مختلف الدالالت لمقول )السلطان ظل هللا( حسب سياقاتها التاريخية، فليس 

أو الروم وأوروبا القرووسطية والمعنى الصحيح لها في اإلسالم،  طابق لهذا المعنى في تاريخ الهندهناك ت

ناصر الوسيطية في الخطاب السفسطائي، عر االبياني والمقوالت أو الالمك ،كما أكدنا وأشرنا إليه ،لكنه

ن هذه المقولة إال وسيلة خصوصا إن كان شرط الحقيقة والواقع اإلسالمي غير محقق، فحينها ال تكو

.الستبداداتوس ل البيان لخدمة للزيف و  
رته ومدى تأثيره في ارتباطه هذا التشابك وااللتباس الناتج عن التعميم غير الجائز والخاطئ، تكمن خطو

 بمعنى الخالفة والحاكمية في اإلسالم.
، ومؤداها أن أصل الدولة هي فكرة دينية. وهذه النظرية من أقدم النظريات حول تفسير أصل الدولة> 

فعندما تستقر الجماعة على أرض محددة وتقر لشخص ما بالزعامة، فإنها في نفس الوقت تقدر بالخضوع 

لزعيم، وبالتدريج تتالشى سلطات الرؤساء اآلخرين وتحل محلها السلطة الدينية للزعيم الجديد. لديانة هذا ا

وبمرور الزمن يصبح الزعيم يستمد سلطته من الدين. وقد كانت للدين عند الجماعات القديمة مكانة 

ء.مرموقة، ومن كان يملك أسرار الديانة ويقوم بطقوسها تخضع له الجماعة وتدين له بالوال  

ترجمه محمد عاصم حداد.-28ص-215:0185
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دار المعارف.-نقال عن )اإلسالم واالتجاهات العلمية المعاصرة( دكتور يحيى هاشم حسن -268ص-1ج-تكوين العقل الحديث 
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، ونظرا لما للديانة من مكانة وتقديس لدى الجماعات القديمة، فإن هذه الجماعات قد ألهت ملوكها األوائل

وكان هذا التأليه يستمر حتى بعد ممات الملك. وحيث أن ممارسة الشعائر الدينية كانت تتم داخل المعبد فقد 

معبد بمثابة رجال الحكم، واألسر والقبائل تجمعت األسر والقبائل حول المعبد، وأصبح رجال الدين داخل ال

التي تدين بديانة المعبد ورجاله هم الرعية. وكان يطلق على الدولة المكونة بهذه الطريقة اسم )دولة 

 المعبد(.
أن تأسيس المدينة: )عمال دينيا ال  -في بحثه حول أصل الدولة في بالد ما بين النهرين -ويرى ديال بورت

إال بناء على أوامر اآللهة العظام ألن المدينة هي قبل كل شيء مركز للعبادة. وعلى هذا يستطاع القيام به 

أسست  مدلول واحد(. وألن الدولة ه الذي تنازل فرضي أن يستقر فيهان السم المدينة أحيانا واسم اإللكا

ه على اب اإللبالشعائر الدينية، فهم نوألغراض دينية، فإن من يقوم على أمورها عليهم واجب القيام 

(ه نفسهه مباشرة، وأحيانا كانوا هم اإللاألرض ويستمدون سلطتهم من  
 مرت فكرة األصل الديني للدولة بمرحلتين: 

ومضمونها الجمع بين شخص الحاكم واإلله، فالحاكم هو اإلله. وبالتالي له نفس  نظرية تأليه الحاكم: -0

صر الفرعونية.قدسية اإلله. وهذا ما كان سائدا في الهند وفي م  
ومضمونها أن الحاكم ليس هو اإلله، ولكنه يستمد سلطته  -أو التفويض اإللهي -نظرية الحق اإللهي -1

مباشرة من اإلله، فهو يحكم باسم اإلله الذي فوض له السلطة. وقد ظهرت هذه النظرية في القرون 

يفة هللا في األرض أو ظل هللا في على يد ملوك أوربا اإلقطاعيين، وكان بعضهم يسمى أحيانا خل الوسطى

األرض. وبمقتضى هذه النظرية، كان الملك الحق في حكم رعيته حكما مطلقا استبداديا، دون أن يجرؤ 

أحد من الشعب على معارضته، ألن معارضته معارضة إلرادة هللا. وقد حدث صراع مرير بين رجال 

فقد تمسكت الكنيسة بأن البابا  -السلطة الزمنية -الدين المسيحيين من جهة وأنصار الدولة من جهة أخرى

أو رجال الدين وحدهم مصدر السلطات وأن اإلمبراطور يستمد سلطته من البابا. أما أنصار الدولة فقد 

قالوا بأن الحاكم الدنيوي يستمد سلطته مباشرة من هللا. وأن الملوك كانوا موجودين قبل أن توجد الكنيسة. 

وبتقويض فكرة التفويض اإللهي بمجملها في صار الرأي الثاني في مرحلة أولى، وقد حسم الصراع بانت

ألمور السياسية واألمور الدينية.<مرحلة ثانية حيث ظهرت العلمانية التي فصلت بين ا  
 وجاء على الهامش قوله:

ياء يمكن إدماج الحركات األصولية إسالمية أو مسيحية أو يهودية ضمن توجه سياسي يسعى إلى إح> 

فكرة الحكم الثيوقراطي، من خالل إخضاع السلطات الدنيوية سياسية، قانونية واقتصادية إلى السلطة 

<حية أي تسبيق الديني على الدنيويالرو
31  
لكلمة ولفظ )النظرية(، وذلك في السياق والحديث عن مراحل  المالحظ التوظيف المعجمي غير الصحيح

يصح القول بأن مرحلة زمنية وحدثا تاريخيا بأنه نظرية. وهذا واضح التحقق لألصل الديني للدولة؛ إذ ال 

<  وقد ظهرت هذه النظرية في القرون الوسطى على يد ملوك أوروبا اإلقطاعيين في قوله ولفظه:>

< وبمقتضى هذه النظرية كان للملك الحق في حكم رعيته حكما مطلقا استبداديا وقوله: >  
امشه يفيان البيان والتوضيح فيما يخص المعاني المتباينة لذات المقول هذا النص والتعليق الذي على ه

ليس لعامة الناس  ،وبالتأكيد درجة وحقيقة االلتباس المتخذة وليجة ووسيطا استجهاليا ،)السلطان ظل هللا(

ممن ليسوا بأهل العلم المطالبين بوجوب بذل الجهد في حصول قدر من العلم لتبين الحقائق، ولكن يا 

مما  ،ألسف والحسرة، يصبح ضحيته من هم في عداد أساتذة الجامعات وعداد المعلمين غيرهم والمثقفينل

دار المعارف.-( دكتور يحيى هاشم حسن
31  
 -8الشقة -زنقة كربالء 6مؤسسة التغليف والطباعة للشمال.  -د. إبراهيم أبراش:016ص -تاريخ المؤسسات والوقائع االجتماعية 
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الذي أبى صاحبه إال أن يفصح به معلنا بشارته  ،هو جلي ومتضح من خالل هذا النص وهامش تعليقه

 انتماءه وموقفه.
رو الغالب على المتلقي المغلوب من غير للمادة التي يعرضها مفك علمية، بل والتبعية في األخذالصبغة الال  

صفة إال صفة العلم الباهر واألستاذية، هذه الصبغة والحالة المزرية للعقل العربي بموقفه وموضعه في 

هذه الوضعية، ممثال خاصة في جامعاته ومواده التعليمية وبرامجها، يبرزها تضمن المؤلف ذاته، أي 

افتقاد العقل فة الحقائق، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صالحامل للنص، للمتناقض والمتضارب من 

، واالستقاللية في الحكم وبالدونية شعورا وواقعا المحدد للمادة وللنسق، ويدل على التلقي واالئتمار

فيما يخص نظام  -وهو مرجع دراسي تعليمي-. جاء في المؤلف والتفكير شرط لبقاء حقيقة العقل العلمي

:-فرع الخالفة -سالمالحكم في اإل  
يقوم نظام الحكم في اإلسالم على مبدإ الشورى. وهذا ما يتضح مما ورد في القرآن الكريم، مخاطبا 

الرسول صلى هللا عليه وسلم
32
}وشاورهم في األمر{:

33
(، وكذلك:}وأمرهم شورى 051)آل عمران

إبان حكمه في القرن السابع (. وقد أخذ الرسول عليه الصالة والسالم بمبدإ الشورى 85بينهم{)الشورى

الميالدي، إال أن وفاة الرسول عليه الصالة والسالم طرح مشكلة حول نظام الحكم من بعده. فالرسول لم 

يتطرق إبان حياته إلى من سيخلفه وإلى طبيعة الحكم الذي سيتبع، كما أن القرآن الكريم لم يعالج هذه 

.<القضية  
ف قائال:ويضي  
وسلم. وفي ذلك اسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى هللا عليه إن الخالفة تعني ري> 

والخالفة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم األخروية يقول ابن خلدون: "

والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح اآلخرة، فهي في 

"حقيقة خالفة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنياال
34  

فالخالفة إذن نظام للحكم يجمع بين المسائل الدينية والمسائل الدنيوية، وهي خالف ما جاءت به المسيحية 

فليس من اإلسالم ما هو ديني محض، وما هو  -ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر -من فصل بين الدين والدنيا

دنيوي محضسياسي أو 
35

>  
 الصورة خل هذه النفس الحائرة للمؤلف، فتكاد تكون هيدا والصراع العنيف انظر إلى هذا التضارب

 ،لمسلم في هذا العصر البئيس، حيرة وتردد بين استشعار الهوية وقوة االستيالبموم اإلنسان العربي والع

حين  ،من هذا كله جميعاوأنكى شر ليس فحسب بما تمليه إكراهات الواقع العلمي في حد ذاته، بل في أ

هو مطية القبول على المنابر والتبعية  إقرارا بالهزيمة ولحوقا بالتغريبية يصبح ركوب تيار االنسالخ

يز برائز البيان ذاته حقيقة الجوهر إال أن يم لكن يأبى هللا تعالى .ومجالس الندوات وكراسي الجامعات

 -8الشقة -زنقة كربالء 6عة للشمال. 
32  
اال بحرف )ص(.في األصل كتبت الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم اختز 
33  

اال بحرف )ص(.ى هللا عليه وسلم اختز
33  
، وهذا بالذات من المتفق والمتداول في األصل كتب قوله تعالى بين قوسين، كما أشير إلى موضعه من القرآن وقوله سبحانه الذي يليه أسفل الصفحة 

غير صحيحتين. 081واألعراف اآلية 18غير السائغ، ثم إن إحاالت:الشورى:اآلية
34  
غير صحيحتين. 081واألعراف اآلية 18ة
34  
. هذا وقد ميز ابن خلدون بين الخالفة والملك، واعتبر أنه منذ عهد األمويين تحولت 066(ص0المقدمة ج مرجع سابق)أي-عبد الرحمان بن خلدون 

عن مؤلف المؤلف صاحب النص. -الخالفة إلى ملك كملك العجم، أي التوارث في العائلة الواحدة
35  

عن مؤلف المؤلف صاحب النص. -الواحدة
35  
ياسة، ومنهم علي عبد الرزاق في كتابه )اإلسالم وأصول الحكم( هناك من الكتاب من يذهب إلى أن اإلسالم دين عقائدي فهم يفصلون بين الدين والس 

نشير كذل إلى تغيير أعداد اإلحاالت الهامشية  -مؤلف النص -وخالد محمد خالد في كتابه )من هنا نبدأ( ومحمد أحمد خلف في كتابه )القرآن والدولة(

تناسقا وضرورة.
36  
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هو الصورة الحقيقية في هذه الحالة لهؤالء المتوسلين مخالفة ال اإلنسان، فإن هذا الرائز ال يزحقيقة و

اإلجالل. ومهما يكن حق التوقير والحق ولو بافتقاد وإسقاط الحس األدنى من الخلق والتوقير لما له حق 

 فهذا هو الغالب اليوم وليس مفارقة.
 -وكما أشرنا إليه -ي جعلمن جهة أخرى فإن ما يخص موضوعنا، فإن واقع العرب والمسلمين اليوم، الذ

، هذا هو من صلب خاطئة المقوالت الخاطئة للماركسية واإللحادية وغيرها، جعلها صادقة وهي كاذبة

عرض وطرح اإلشارة إليه منذ البدء في  مما تمت تصل به من قضايا وإشكاالت،حديثنا ومن أهم ما ي

قه.التخاناعه واصطوالعلل في  ما كان من التحديدو ،قضية التقسيم وخلفياته  
لكن الخطير هو اإلغراض في هذا الواقع من كلتا الجهتين، وبنحو تلبيسي بجعل العارض وتقديمه لآلخر 

علما ه جالي ككل، تقديمسواء على مستوى العلم األكاديمي الموجه أو على مستوى الخطاب الم ،وللمتلقي

ة إثارته، يقول سيد قطب رحمه هللا:وأهمي قانونا وخاصة سارية. وإدراكا لخطر هذا وتصويرهمسطرا   
واإلسالم ال كهانة فيه وال وساطة بين الخلق والخالق، فكل مسلم في أطراف األرض، وفي فجاج  >

م المسلم ال يستمد واليته من "الحق البحر، يستطيع بمفرده أن يتصل بربه، بال كاهن وال قسيس. واإلما

نما يستمد مباشرته للسلطة من الجماعة اإلسالمية، كما يستمد ن هللا والناس، إوال من الوساطة بي اإللهي"

السلطة ذاتها من تنفيذ الشريعة، التي يستوي الكل في فهمها وتطبيقها متى فقهوها، ويحتكم إليها الكل على 

 السواء.
ها إال بالمعنى المفهوم في الديانات التي ال تصح مزاولة الشعائر التعبدية في فليس في اإلسالم "رجل دين"

بحضور رجل الدين. إنما في اإلسالم علماء بالدين، وليس للعالم بهذا الدين من حق خاص في رقاب 

المسلمين، وليس للحاكم في رقابهم إال تنفيذ الشريعة التي ال يبتدعها هو، بل يفرضها هللا على الجميع، أما 

<(15ا{)مريمآتيه يوم القيامة فرد في اآلخرة، فالكل مصيرهم إلى هللا:}وكلهم
36  

 ويضيف رحمه هللا موضحا:
"رجال الدين> فأما وقوف "

37
 في صف السلطان وأصحاب المال وتخديرهم بالدين للعاملين 

والمحرومين، فال نكران لوقوعه في بعض عهود التاريخ اإلسالمي. ولكن روح الدين الحقيقية تنكر على 

ما اشتروا بآيات هللا ثمنا قليال. ولقد حفظ التاريخ هؤالء موقفهم؛ والدين يتوعدهم بالعذاب والنكال جزاء 

الذين لم تأخذهم في الحق لومة الئم، والذين حرضوا  بجانب سير هؤالء سيرا لنماذج من "علماء الدين"

أصحاب الحقوق على حقوقهم، وبينوها لهم، وتعرضوا لظلم الحكم، وللنفي أحيانا واالضطهاد.<
38
  

د اإلحاالت الهامشية تناسقا وضرورة.
36  
.02ص-سيد قطب: العدالة االجتماعية في اإلسالم 
37  

.02ص-العدالة االجتماعية في اإلسالم
37  
نحن نفرق بين اصطالح رجال الدين واصطالح>علماء الدين<، ففي بعض العهود يحاول أصحاب السلطان أن يقيموا في اإلسالم >هيئة دينية<  

ن، يستخدمونها في تحريف الكلم عن مواضعه، واإلفتاء بما يرضي أصحاب السلطان، ويصدق أقوالهم وأفعالهم وأوضاعهم التي ال سند لها من الدي

المؤلف صاحب النص. -هيآت تشبه >إكليروس الكنيسة< ال يعرفها اإلسالموهي 
39  
المؤلف صاحب النص. -يعرفها اإلسالم 
39  
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 >كفر دون كفر< والتنزيل
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 الفصل األول

 
دون كفر< كفر>الداللة التاريخية لمقولتي> التكفير< و  

 
ن مسألة >كفر دون  كفر< لم تطرح بصيغتها االنتشارية والموسعة إال كنتيجة حتمية تقتضيها سنن هللا إ 

(، فحرب الخليج 8{)الشعراء'ه في كتابه المجيد:}وإن ربك لهو العزيز الرحيمتعالى الذي يؤكد سبحان

 األمة سوادمكون ، الثالثة األمة المحورية ت وأبانت عن اختالف المقاصد واالنتماءات لمكوناتالثانية جل  

.العلماءالمكون الثالث و الحكاممكون وعيال الخالق سبحانه، و  
التكفير< ذاتها، وليس تكون الصبغة المفهوماتية هنا إال بالربط مع مسألة >كفر دون كفر< هي مسألة >

 الحدث التاريخي، الحدث المبرز للسنن والقوانين الكونية القاهرة.
فالتكفير بدأ بشروطه التاريخية وبيئته  ،فمن جهة هذه القوانين والسنن الحقيقة واحدة؛ أما من حيث التحديد 

ويتسع الخرق  ف الوجهات بين القومي واإلسالمي، وليبلغ الشقاق أشدهبافتراق المصالح وتخال ،المصرية

مع >كامب ديفيد<. عن الرتق  
بروز التجلي الثاني مع الخليج الثانية، وقوته الصارخة بأفغانستان وننظر في حقيقة فلنا إذا أن نفقه 

ما م حدتها وذروتهابلوغ األحوال قبل  وإن كانت النصوص التي نناقشها هنا قد جاءت مذلك، وفلسطين

ة ، ومجازر مهولة رهيبفي مشارق األرض ومغاربها من ذبح وتقتيلاليوم المسلمون ويتعرض له يشهده 

ال حول لهم وال قوة. .بأم أعينهم سوف تبكيها القرون اآلتية بملء الحسرة واألسى، والذين يشهدونها   
أتى قد  ،ام للفكر العربي اإلسالمي في مصرلقد كان حدث التكفير بما له من داللة معبرة عن المسار الع

 منه تجعل ،الرؤية الموضوعيةو ،ال شك أن الوعي باالجتماع والتاريخ. وفي نسق تدرجي كامل االتصال

رد فعل الزم تبعة.حتميا أمرا بفعل السنن   
فهذا بأنها ضالة ومنحرفة،  ،ولئن وصفت هذه الحركات المتبنية للتكفير كحقيقة وكإطار فكري وعملي

بل تقابل على تضاد المرجعية األولى واإلطار األول ل>اإلخوان  ،التعبير نسبي، مرجعيته ال تنطبق

تجلياتها بالتاريخ، وبصلة ردة المسلمين<، واألدلة في ذلك قوية قوة الشهود، أبرزها ما ذكرنا من ارتباط 

 الفعل بالفعل.
د ونحدد المعبر عنه ب>التكفير<، ن نعين المراأ ،الحديث والخطابوجب علينا من باب تحديد األسس في 

وكأن  ،في المواجهة ةبيانيوورقة ذلك ألن الفعل التضليلي لإلعالم جعله في مدارك الناس مجرد أسلوب 

من صلة بالواقع والحقيقة.من وراء ذلك ليس له   
ومة األولى بإضافة إن مفهوم >التكفير< لم يصبح مكونا إال بفعل السنن، وطبيعي وبديهي أن تصبح للمنظ

، ولن تناقضها طبعا، وإنما هي استمرار لها. ألجل ذلك، ولكون كون حقيقة مسايرة ال تكافئ سابقتهاهذا الم

ف المعر   التاريخ في سننه وقوانينه هو من تجليات الحق الذي تقوم عليه السماوات واألرض، كان هو

هم يعرفونه وال هو بهم يعرف. واللرجال، وليس  
ذكرنا. بيد أن  لنسق الذيهذا اوالتجلي للحقيقة ذاتها في صيغة >كفر دون كفر< برهان أقوى لالظهور 

ا كما قلنا يرى من يميز هذا التجلي هو قوة االنفجار، وبالتالي نتائجه وآثاره على البعد التاريخي، وهذالذي 

(8ء{)الشعرا':}وإن ربك لهو العزيز الرحيممن الحق وقوله تعالى متضمن ما يتلى  
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كذلك، ورغم أن لمقولتي >التكفير< و>كفر دون كفر< انطباقا على مستوى األصول الشرعية، بما هي 

في نصوصها دخل لغير الوحي المجيد  بينها الشرع كمرجعية عليا، ليسدالة على أحكام توقيفية قد 

اريخية، والثانية منها خاصتان اثنتان؛ أوالهما تنحن ومحدداتها، فإن لكل منها خاصات مميزة، يهمنا 

 جدلية.
الخاصة المميزة لمقولة >التكفير< باعتبارها مفهوما تاريخيا هي االتصالية التامة فكرا وتاريخا،  -

االتصالية وبالتالي منهجيا، من خالل اإلحياء اإلسالمي في مصر والهند وغيرها من بالد اإلسالم، 

ضوح في إصدار وسلوك الحكم، ألن مصدره كان بأهم المكونات. فلذلك كانت المبدئية والواالرتباط و

.ا، وخاصة السياسي منهاالمتضمنة حتما للتاريخية بكل أبعاده ،محوريا من الناحية العلمية  
الخاصة المميزة لمقولة >كفر دون كفر< هي الثورية واالنقالبية، وذلك النبثاقه من إطار كان أهم  -

الذي يكون اإلسالم بمقتضاه كال ووحدة ال تتجزأ وال  غايات احتضانه هو مواجهة هذا الوصل، الوصل

تتبعض. وأهم االستنتاجات التي تستنبط من الحدث االنقالبي هذا هو أنه لم يكن ليحصل لوال بلوغ األمور 

، فإذا والنصحصدق كل ال كانت ترى في الشيوخ موئللم تستسغ لدى الجموع المؤمنة التي  إلى حد ودرجة

ي بيد الحكام. وهذا ما أوردنا من أدلته تصريح العثيمين رحمه هللا بشأن استفسار ابن هم أشياء ووجود شيئ

لالستعانة بالكفار والمشركين في قتال طائفة من المؤمنين. ن في أمر الفتوى المحلةالد  
سالح الثورية واالنقالبية كخاصة نعني به إذن ردة الفعل على محاولة تسويغ الضالل السياسي برفع 

 >كفر دون كفر< من جهة هيئة اإلكليروس، ال من عند إرادة أنفسهم، ولكن خدمة وائتماراة ويافط

. وبذلك عرفت أولى جبهات العدو، عدو األمة وعدو تاريخ األمة الذي هو المسار الذي تخطه وخضوعا

األمر  . فأولوفي االستخالف، وبالخصوص الشطر العربي منها، للوصل البنيوي بين هذا الشطر واإلسالم

هي النصيحة المرتبطة بكل ف ،لدين النصيحةمن العرب نصحهم نصحان، وجرمهم جرمان، وإن كان ا

.تنص على كل واجب وتشمل كل مسؤوليةشيء، التي   
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 الفصل الثاني

 
 الرد األولي وداللة العرضية في >كفر دون كفر<

 
ك في بسطنا لمقولة >كفر دون كفر< الحقيقة، حقيقة وكنه الواقع الراهن، سنسلهذه من  للوقوف عن كثب

ومعطياته. ذلك ال شك  اعتبارات هذا الواقعومسلكا على ذات الصيغة التي ظهرت بها، وعلى ضوء 

أقرب إلى السداد من غيره.من الموضوعية والواقعية في القول، وعلى نهج  يجعلنا أكثر قصداس  
 قال محمد ناصر األلباني:

هو  -فإن فتنة التكفير في هذا الزمان بل منذ أزمان -قدماء ومحدثين– ومن هؤالء المنحرفين: الخوارج>

آية يدندنون دائما حولها؛ أال وهي قوله تعالى:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{؛ فيأخذونها 

ءت من غير فهوم عميقة ويوردونها بال معرفة دقيقة، ونحن نعلم أن هذه اآلية الكريمة قد تكررت، وجا

خاتمتها بألفاظ ثالثة هي:}فأولئك هم الكافرون{،}. . . فأولئك هم الظالمون{،}فأولئك هم الفاسقون{ فمن 

}فأولئك هم الكافرون{ أنهم لم يلموا على –جهل الذين يحتجون من هذه اآلية باللفظ األول منها فقط تمام 

 -بغير نظر -لفظة )الكفر(؛ فأخذوهاالتي جاء فيها ذكر  -قرآنا أم سنة–األقل ببعض النصوص الشرعية 

على أنها تعني الخروج من الدين، وأنه ال فرق بين هذا الذي وقع في الكفر، وبين أولئك المشركين من 

اليهود والنصارى وأصحاب الملل األخرى الخارجة عن ملة اإلسالم. بينما لفظة )الكفر( في لغة الكتاب 

ون حوله؛ ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه. فشأن هذا الذي يدندن -دائما -والسنة ال تعني

هو ذاته شأن اللفظين اآلخرين:}الظالمون{  -اللفظ:}الكافرون{ من حيث أنه ال يدل على معنى واحد

و}الفاسقون{. فكما أن وصف بأنه ظالم أو فاسق ال يلزم بالضرورة ارتداده عن دينه، فكذلك من وصف 

هذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة، ثم الشرع الذي جاء بأنه كافر، سواء بسواء. و

فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى إلصدار األحكام على  -لغة القرآن الكريم -بلغة العرب

، أن يكون على علم واسع بالكتاب والسنة، وعلى ضوء منهاج المسلمين سواء كانوا حكاما أو محكومين

إال بطريق معرفة اللغة العربية  -وكذلك ما تفرع عنهما -لف الصالح. والكتاب والسنة ال يمكن فهمهماالس

وآدابها معرفة خاصة دقيقة. فإن مما يساعده في استدراك ذلك النقص الرجوع إلى فهم من قبله من األئمة 

والعلماء، وبخاصة أهل القرون الثالثة المشهود لهم بالخيرية<
39  

ألسني، إذا تبوأ هذا النص كممثل لفكر ومستوى لهذا الفكر، إذا  -األلسني أو السوسيو -االجتماعيبالمعيار 

، بل في كل اجتماع لساني باعتبار البيان صورة تبوأ منزلة المرجع والموجه في اجتماع لغوي عربي

 ، فلزم اعتبار ما كانصفهذا الوبمجازية بالصفة اللغوية لهذا االجتماع يقيد للفكر وتمثيال له، فإن الحكم 

، ألن هذا النص في أهم بعديه التركيبي والمعجمي، هو أقرب لمستوى بيان الطفل أو ما يجب أن يكون

فيه  بالتواجد أمام نص علمي ها هنا بارإن القبول واالعتنشاء البياني واللغوي. والذي لم يبلغ بعد مرحلة اإل

 ،المعايير الراسخة في العلم والتي منها يستمد مصداقيته ي  وفي سو ،من الناحية العلمية نهوالحق أ ،نظر

ا هللا تعالى يريد ظلما وم ،أمر محسوم بشأنه، وإنما الغاية أن تستبين التباسات الضالل واإلضاللهذا 

أن يسعى في رد شيء من العلم الحق. للعالمين، وما كان لعلم حقيق بصفته  

ف صاحب النص.
39  
.06ص-المصدر السابق 
39  
. 66ص-نقال عن: التحذير من فتنة التكفير 
40  
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لمتعدد من األبعاد الوجودية.  اهي هو صورة تعكس تمثل صاحبفي األداء اللغو النص أو الخطاب كأنموذج

ي ن الفضاء الفكري والعلممنها هو تمثل الموضوع مادة النص، الذي ال يحق عزله ع يخصنا ويهمناوما 

كفيل كما قلنا بالحكم على  مجرد النظر إلى هذه المحددات إن ة الخطاب وبطبيعة المخاطَب.المرتبط بوظيف

ه يهم ويعرض ألعلى المستويات الموضوعاتية في الفكر والعلم. وبالتالي فال يسمح وال الخطاب. ذلك أن

.الكفاءة اللغويةشرط ك من الشروط الالزبة ليالتجاوز والسكوت عن افتقاد أي شرط أو   ،يمكن والمقام هذا  
ل إنه في جلي يكون التفسير، ب أوضح ماطية للخطاب، فهي التي تفسره وإذا يلزمنا اعتبار البيئة الشر

ومحسوم النظر ال يعتبر إال بها. ثم إنه ال يكون منا إغفال الترابط والتتابع بين مستوى الفكر ودرجة  األمر

آلياته العقلية، العقل الذي يعبر عنه في القرآن العظيم بالقلب والفؤاد والنهية واللب، وبين مستوى ودرجة 

على أي مستوى من المستويات يعلم إذا به التاريخي، ف ي لألمة في طورهاالتواجد والعمران االستخالف

.لألمة وفي أية درجة من الدرجات هو مستوى الفكر والعقل  
من بعد هذا، ال بد من اإلشارة إلى بعض من أهم مؤشرات الموضوعية في إبراز وتأطير مستوى المادة 

ار المعجمي التركيبي المستوى الخطابية، نعني طبعا مادة النص أعاله، فهو ال يتجاوز من حيث المعي

 األولي، وذلك باعتبار السلم العادي والطبيعي للمتعلم موضوع وهدف العملية التعليمية.
 وقد يكفي لوحده من الناحية المنهجية وقيم األدلة التأطيرية دليال ،هذا إذا من أهم ما يمهد به ويبتدأ به

فر دون كفر< في طرحها الحالي، يضعها ومسلكا حاسما، يضع اإلشكال والقضية هاته، قضية >ك

بمعرفة أنه موضعها الصحيح، باعتبار األركان األساس في الخطاب والتلقي، ونعني بكل وضوح وتحديد، 

بشأنه. حكممستوى الخطاب وأركانه قد يفسر كل أمر ويحسم ال  
ذ في طوره الدراسي النص، نص ناصر الدين األلباني، به من الخلل والتفاقم ما ال يجوز قبوله من تلمي

. . . هو آية< اإلعدادي، كقوله: >فإن فتنة التكفير   
تصبح: فتنة التكفير آية. ه هذا كالمفالبنية العميقة ل  

 كذلك من الناحية البالغية والنحوية فالكالم هنا إخباري، اإلخبار فيه للتحديد والمطابقة.
ها بال معرفة دقيقة< فهوم عميقة ويوردون ، قوله: >فيأخذونها من غيرالخطأ الثاني، وهو خطأ أولي  

والمعارفي لصاحب المادة تفاقمه، ويعطي صورة عن التشكل والتمثل اإلدراكي  التركيب متفاقم بي نها هنا 

 . وإن العالقة بالتنزيل والكتاب ليست فهما أو ما هو من قبيل معناه، بل هووالقول النصاللفظية صاحب 

ي ذلك من األصول. فالتركيب ال يصح بالنسبة للسياق إال بالفحوى والمعنى وما جاء به البيان ف العلم

 التالي: )فيأخذونها من غير علم وال فقه(، بداللة الفقه على اإلحاطة وكأنه عطف بيان لحقيقة العلم.
رة ومدركات حقائق مسط بالخطاب كونه أما الخطأ الفاحش والزلة الكبرى فيما يخص اللغة وعالقتها

فهو قوله: >هذه اآلية الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثالثة< وقوله: > يحتجون من  محددة،

 هذه اآلية باللفظ األول منها فقط }. . . فأولئك هم الكافرون{<
ما وعدم إدراكه للفظ ومعنى اء القول وجهل صاحبه سوى فساد بن كالمأال إنه ال تأويل في تقييم هذا ال

المستوى إن أردت أن تسميه عقال ؛ وإنا وهللا ال نجد مسوغا في مجادلة هذا ا يتلفظ بهمو يخرج من لسانه

وفكرا إال االضطرار والضرورة. فإن المجادلة تحتم حوار األبنية والنسق المنطقية للقلب، مما يحتم 

م يدرك هذا تأثيرات متبادلة قد تكون سلبية، خاصة إن لم يكن الهدف األصلي من وراء ذلك تعليميا، أو ل

لك من الضوابط اإلسراف في الجدل والمخالطة وغير ذ عدمب تأثيري وسبيل الوقاية من آثارهالقانون ال

، وال تحسبن هذا سلوكا من سيء القول منا في أصحاب الجنب من المؤمنين، ولعلهم ةواالحتياطات الالزم

قام الحق والخطاب العلمي، وانظر كتابات ، ولكننا في ملحق المبين خير مقاما وأعلى درجةعند هللا تعالى ا
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رضي الراسخين في العلم من المسلمين في سجاالتهم العلمية البحتة، بل إلى الخطاب العلمي بين الصحابة 

. من حبهم بعضهم بعضا ، فذلك لم يكن لينالهللا عنهم  
لة خاصة الخالفية ال البناءة ونجد في القرآن الحكيم أبلغ التحذير واإلشارة إلى هذا التأثير السلبي للمجاد

والمنتجة خلفية وغايات، نجد هذا في قوله تعالى:}وال تأكلوا مما لم يذكر اسم عليه وإنه لفسق' وإن 

(011لمشركون'{)األنعامتموهم إنكم الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم' وإن أطع  
ة من الحالل والحرام، فمسايرة ومجاراة ومحكم الشريع حكم المجادلة في أحكام الحقهذا هو فإذا كان 

المعبرة في كنهها  ،في أقواله وأفكاره بمعنى العقل ،السليم ونسق القلبالتفكير  كل البعد عن األقوال البعيدة

 عن علمه الذي يحمله وحظه من الحكمة، حكمها كذلك.
في القرآن بتعدد ذكره وجب قراءة االقتران المؤكد عليه  ،وإنه في هذه النقطة بالذات ومن خاللها

الحافظ ال يكون فقيها إال بشرط الحكمة. وهذا الشرط الجوهري  ومواضعه، اقتران الكتاب بالحكمة، وأن

هو المفسر الراجح عن غيره في موضع وترتيب البخاري رحمه هللا لباب الحكمة في صحيحه موصوال 

 بباب العلم.
 فأولئك هم الكافرون'{، }ومن لم يحكم بما أنزل هللا إن قول الحق سبحانه:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا

ه أجزاء متمة آليات ثالثة؛ زل هللا فأولئك هم الفاسقون'{ هذفأولئك هم الظالمون'{، }ومن لم يحكم بما أن

جاز اعتباره بيانا مستقال؛  وهي أجزاء أمكن اعتبارها من جهة التركيب وحدة كالمية إلفادتها معنى تاما

من مثل ما جاء في سور ومواضع أخرى، كقوله سبحانه ألي تكرار لفظي هنا وجود  فال ةمومن ث

تعالى:}أإله مع هللا'{ في سورة النمل، و}ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر'{ في سورة القمر، 

 و}فبأي آالء ربكما تكذبان'{ في سورة الرحمان.
وإنما لى الحق وبالحق، فاألجزاء التي ذكرنا ليست آيات، هللا سبحانه وتعالى هو الحق، والعلم ال يقوم إال ع

ومن جهة ثانية فلفظ التكرار بمعناه ال يصح هنا، بل كان موضع وتوظيف  هي أجزاء منها. هذا من جهة.

التركيب الكلمي:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك{ من البيان على مثل مواضع الحروف وألفاظ المعجم، 

دود إلبداعية في اللغة، أي اإلنتاج المنفتح للكالم والجمل من خالل المحباوإنتاجه ته مما يطلق على سع

بمعنى أن الوظيفة اللغوية كداللة ال تتحدد إال من خالل السياق مثلما  والمنحصر من المادة المعجمية،

كما أن الجوار يكون تحديد الوظيفة الداللية للعناصر المعجمية والصوتية إال بنظمة الكالم والسياق. 

والحيز للكالم يدخل ضمن حقيقة السياق. وهذا ما يرسخ قانون التوافق بين التعدد واالختالف. ولو كان 

 مالتكرار له وظيفته ومقصده، ومن ث نبالنسبة للغة والبيان جملة أو كالما قد يستقل بالمعنى لوحده، أل

اشتركا في ظاهر المادة المعجمية لفظا. نقول  فالجملة أو الكالم إذا تكرر ال يكون هو ذاته جوهرا ولو

ظاهر المادة، ألن كل شيء له حدثه، خاصة زمنه وشروطه، أي إطار وسياق حصوله. يقول اإلمام محمد 

بن علي الشوكاني رحمه هللا في هذا بسورة الشعراء وقوله تعالى:}إن في ذلك آلية' وما كان أكثرهم 

{ المعتبرة قرآنا سبع آيات مختلفات رغم االشتراك المعجمي:'مؤمنين' وإن ربك لهو العزيز الرحيم  
وفي هذا التكرير لهذه الكلمات في آخر هذه القصص من التهديد والزجر والتقرير والتأكيد ما ال يخفى >

<ويعرف أساليبه. على من يفهم مواقع الكالم
40  

اللفظ،  الم أوعنى الذي يؤديه الككما إنه قد يكفي دليال على مكونية السياق أو الحيز الخطابي في الم

االعتبار للوقف في قوله تعالى:}إن في ذلك آلية'{ بما يفيد تمام الكالم وتمام وحدته، بمعنى أن مضمون 

ومحتوى الكالم يمثل فيه الموضع والبيئة أو الحيز عامال محددا ال يتحقق إال به، وهو ما يبرزه العنصر 

. 66ص-عن: التحذير من فتنة التكفير 
40  
تفسير سورة الشعراء. -فتح القدير -محمد بن علي الشوكاني 
41  
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إنتاج  الم إن هو إال جزء من منظومة بيانية، هي التي تؤدي بمجموعهاالمعجمي واللفظ )ذلك(. فكأنما الك

المعنى، وهو ما تدل عليه أدوات أو أسماء الوصل واإلشارة وغيرها. ويعبر عن هذا كله بعدة مقوالت، 

 كالحال والمقام وقبيلهما.
علم والفقه.وإذن فقد أخطأ األلباني خطأ فاحشا وضل ضالال بعيدا في قوله في هذا الشأن من ال  

فيه الحكمة وهو صورتها الواضحة، ولئن شئنا القول كون األخطاء السابقة مرتبطة بالبيان، الذي تتمثل 

قول األلباني:د العلمي من دون الشرط البياني، فإنه ال حقيقة للتواجو  
. . . الملل  }فأولئك هم الكافرون{ -فمن تمام جهل الذين يحتجون من هذه اآلية باللفظ األول منها فقط >

سالم.<األخرى الخارجة عن ملة اإل  
ال جدال وال مرية أنه قول بعيد كل البعد عن الحق، وأنه ضالل وخطأ فقهي فاحش؛ ثم إنه ال شك سبيل 

مضل متبع حذو من قبلنا، وإنه عين العمى والضالل والفهم السقيم الذي لم يسكت عليه أبو ذر الغفاري 

والذين ي تالوة ومعنى قوله تعالى العزيز الحكيم:}اوية بن أبي سفيان فحين قال به معرضي هللا عنه 

(82يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم{)التوبة  
 قال معاوية: ما هذه فينا، ما هذه إال في أهل الكتاب.

قال أبو ذر: فقلت: إنها لفينا وفيهم
41

>  
 يقول هللا تعالى:

هود والنصارى نحن أبناء هللا وأحباؤه' قل فلم يعذبكم بذنوبكم' بل أنتم بشر ممن خلق' يغفر لمن }وقالت الي

(11يشاء ويعذب من يشاء' وهلل ملك السماوات واألرض وما بينهما' وإليه المصير'{)المائدة  
 ويقول سبحانه:

دا' وكلهم آتيه يوم القيامة إن كل من في السماوات واألرض إال آتي الرحمان عبدا' لقد أحصاهم وعدهم ع}

(16. . 12فردا'{)مريم  
 ويقول تعالى:

}وقالوا لن يدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى' تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين' بلى 

من أسلم وجهه هلل وهو محسن فله أجره عند ربه وال خوف عليهم وال هم يحزنون' وقالت اليهود ليست 

على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب' كذلك قال الذين ال النصارى 

(001. . 001يعلمون مثل قولهم' فاهلل يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون'{)البقرة  
سبحانه لنتدبر قوله (، ولنعد و1ا أولي األبصار{)الحشرالقرآن مجيد، وفيه نزل قوله تعالى:}فاعتبروا ي

 وهو العلي العظيم:
'{}كذلك قال الذين ال يعلمون مثل قولهم  

جامع القول فيما سبق أن سابق الشروط األولية وأهمها في المعيار النقدي هو الشرط البياني، المحدد 

ا للكفاءة ولقيمة السلب واإليجاب في االنتماء في الحق ألهل العلم وحقيقة الصفة العلمية. ثم إذا نحن تجاوزن

يكفي في الحق وفي هذا المعطى بداللتيه النقدية والموضوعاتية، أي بحسب موضوع النقد المطروح، وهذا 

ويعتبر مادة تحليلية  الحسم، وفي الرد والحكم بعدم القبول، إال أن يكون هذا النص  العلم الرصين من جهة

 ل العينات اللغوية والبيانية، إذاخال اجتماعية تهم الدراسات النقدية للفكر والتاريخ من -ودراسية ألسنية

تجاوزنا هذا ونظرنا  إلى الغاية التي من أجلها كان النص والهدف الذي وظف لخدمته، فلكل خطاب 

فحوى ولكل بيان غاية، فإن هذه الغاية وهذا المقصد من أشنع المقاصد وشر الغايات في الشريعة، ألنه 

تفسير سورة الشعراء. -فتح القدير -ي
41  
كرة العلماء.تذ -( وارجع إلى الجزء األول من سلسلة المنهاج2661انظر صحيح البخاري.) 
42  
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ا، في حقيقتي تقوم عليه هم أصولها التيبل ألنه يهدمها في أليس فحسب مخالفا ألمر وحكم من أحكامها، 

فإن الغاية التي ما فتئ هؤالء الرهط والنفر ممن تبوأوا منابر العلمية واإلفتاء على  .الكفر واإليمان وحكمي

، وهي الغاية في خدمتها يسعون السعي الحثيث علماء الحق من الفعل والتأثيرفترة من ضمور وذهوب 

مضمون النص أعاله، هي تحييد حكم التكفير مطلقا، كما قال الذين من قبلهم:}نحن أبناء هللا الواضحة و

فينا، ما هذه إال في ما هذه لسريان المنظار األعوج والضالل:>( وقول من قال امتدادا 11وأحباؤه{)المائدة

. يقول األلباني:أهل الكتاب<  
م، أن يقال لهم:>ومن جملة المسائل التي توضح خطأهم وتكشف ضالله  

وقد يكون يصلي بأنه ارتد عن  -متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا

صوابا؛  دينه؟ أيكفي مرة واحدة؟ أم يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين؟ إنهم لن يعرفوا جوابا، ولن يهتدوا

 فنضطر إلى أن نضرب لهم المثل التالي فنقول:
يحكم بالشرع؛ هكذا عادته ونظامه، ولكنه في حكومة واحدة زلت به القدم فحكم بخالف الشرع، أي قاض 

حكم بغير ما أنزل هللا. فهل تقولون بأنه َكفر ك فر ردة؟  -أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم. فهذا قطعا

 سيقولون: ال، ألن هذا صدر منه مرة واحدة.
ثانية، أو حكم آخر، وخالف الشرع أيضا، فهل يكفر؟فنقول: إن صدر منه نفس الحكم مرة   

 ثم نكرر عليهم: ثالث مرات، عشر مرات، متى يقولون إنه كفر؟
لن يستطيعوا وضع حد بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع، ثم ال يكفرونه بها؛ في حين يستطيعون 

واستقبح  -مستحال له -ما أنزل هللاعكس ذلك تماما إذا علم منه أنه في الحكم األول استحسن الحكم بغير 

وعلى العكس من ذلك: لو الحكم الشرعي، فساعتئذ يكون الحكم عليه بالردة صحيحا، ومن المرة األولى. 

رأينا منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع، وإذا سألناه: لماذا حكمت بغير ما أنزل 

ى نفسي، أو ارتشيت مثال، فهذا أسوأ من األول بكثير، ومع ذلك هللا عز وجل؟ فرد قائال: خفت وخشيت عل

فإننا ال نستطيع أن نقول بكفره حتى يعرب عما في قلبه بأنه ال يرى الحكم بما أنزل هللا عز وجل، فحينئذ 

طيع أن نقول: إنه كافر كفر ردة.<نست  
رة واضحة، وهي كما قلنا تكفي في هنا ال شك القيمة النقدية للنص من الجانب اللغوي مما أشرنا إليه ظاه

الحكم بافتقاد شرط الكفاءة النظرية والعلمية، ولكن الواقع ال يرتفع، والمشهد العلمي أو المعتبر كذلك هذا 

 واقعه.
، فإنه جواب خطأ، بل أما من حيث موضع النص كقول أو أقوال يراد بها جوابا وحال لسؤال علمي محدد

لجواب هو نسق سفسطائي مشهور يعرف ويطلق عليه )مثال كومة الرمل(، وإن نسق القول الذي اعتمده ا

من هذه الكومة حبة رمل طرح السؤال: إن نحن خصمنا وفحواه ومبناه أنك تعتبر كومة رمل معينة، ثم ت

 هل تبقى في االعتبار كومة أم ال؟
 الجواب: نعم.

 ثم نوالي العملية والسؤال . .
أ التعميم على البعد الشرطي، وهذا ما لكومة ومهما كبر متناه، علم خطوإذا علمنا أن عدد الحبات في ا

واختالل الشروط الشروط األولية للقضايا المنطقية. استنزاف به المنطق الكالسيكي وسريانه ب يسقط

سويا ومنطقيا.  حل إشكال الوصل بين الصحيح والمستحيل فيما يرى تسلسال استدالليا وبالتالي يتضح

يحصل في انتقال وخطوة ما من خطوات المسار بالشروط. فاإلخالل قد  
 هذه إذن طريقة في التفكير ونسق فاسد وباطل بين فساده وبطالنه. يقول هللا تعالى وهو العزيز الحكيم:
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}فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا األدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض 

اآلخرة  هم ميثاق الكتاب أن ال يقولوا على هللا إال الحق' ودرسوا ما فيه' والدارمثله يأخذوه' ألم يؤخذ علي

فال تعقلون' والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصالة إنا ال نضيع أجر خير للذين يتقون' أ

(041-061المصلحين'{)األعراف  
رهم' فهم عن ذكرهم ومن فيهن' بل أتيناهم بذك }ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض

(41معرضون'{)المؤمنون  
 قال الشوكاني:

}ولو اتبع الحق أهواءهم{ مستأنفة مسبوقة لبيان أنه لو جاء الحق على ما يهوونه ويريدونه كان ذلك >

فسدت السماوات مستلزما للفساد العظيم، وخروج نظام العالم عن الصالح بالكلية، وهو معنى قوله:}ل

 واألرض ومن فيهن{<
قول رحمه هللا في الجوار القبلي:وي  
}وأكثرهم للحق كارهون{ لما جبلوا عليه من التعصب، واالنحراف عن الصواب، والبعد عن الحق، >

أن أقلهم كانوا يكرهون الحق، ولكنهم لم يظهروا  فلذلك كرهوا هذا الحق الواضح الظاهر. وظاهر النظم

اإليمان خوفا من الكارهين له.<
42  

لباني قد نتج عن اإلخالل بالحق في وجه من وجوهه، وهو عدم انحفاظ العناصر المكونة إن فساد قول األ

للقضية أو الحكم على ذات الشروط. فالحكم بكفر دون الكفر المخرج عن الملة في الحاكم الذي حكم بغير 

ض، هذا الحكم ما أنزل هللا وهو يعلم، إما لعلة الهوى أو الخوف أو االرتشاء أو ما شابه ذلك من األعرا

إنما يهم ويخص قضية محصورة ونازلة واحدة معينة، ثم يستنزف شروطه األولية الختالف العنصر 

الكمي أو العددي الذي انتقل من الواحد الدال على العرضية والطارئية إلى المتعدد الدال على اإلصرار 

 والحال.
 ى خالية من أي سند وال تأصيل علمي بينوهذا بالطبع باعتبار القراءة العرضية لألثر، وهي قراءة تر

ثابت، بل وكما سيأتي بيانه بعد قليل حين التطرق للتأطير التفسيري لألثر )كفر دون كفر(، والذي وجب 

 تحديد صلته باآلية من سورة المائدة، فإن الصحيح في التأطير والتحديد غير ذلك.
ث واإلفتاء( الصادرة عن الدائمة للبحو5116وجاء في الفتوى رقم )

43
)السعودية(:  

س: متى يجوز التكفير؟ ومتى ال يجوز؟ وما ونوع التكفير المذكور في قوله تعالى:}ومن لم يحكم بما 

 أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{؟
 ج: الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه، وبعد، 

أن تبين لنا األمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك  فأما قولك: متى يجوز التكفير؟ ومتى ال يجوز؟ فنرى

الحكم فيها، أما نوع التكفير في قوله تعالى:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{ فهو كفر 

أكبر، قال القرطبي في تفسيره
44

: قال ابن عباس رضي هللا عنهما ومجاهد رحمه هللا: ومن لم يحكم بما 

انتهى.-ن، وجحدا لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم فهو كافرأنزل هللا ردا للقرآ  

كرة العلماء.تذ -ل من سلسلة المنهاج
42  
محمد بن علي الشوكاني. -تفسير سورة المؤمنون -فتح القدير 
43  

محمد بن علي الشوكاني. -رة المؤمنون
43  
.008-004ص-نقال عن كتاب )التحذير من فتنة التكفير( 
45  

.008-004ص-التحذير من فتنة التكفير(
45  
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ما يدفع إليه  وأما من حكم بغير ما أنزل هللا وهو يعتقد أنه عاص، لكنه حمله على الحكم بغير ما أنزل هللا

من الرشوة، أو غير هذا، أو عداوته للمحكوم عليه، أو قرابته، أو صداقته للمحكوم له، ونحو ذلك؛ فهذا ال 

ون كفره أكبر، بل يكون عاصيا، وقد وقع في كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.يك  
 وباهلل التوفيق.             وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.                                
عبد هللا بن قعودعضو:                                 
عضو: عبد هللا بن غديان                                
عضو: رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي                                
الرئيس: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز                                
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 الفصل الثالث

 
<كفر دون كفر>الغاية من التنزيل و  

 
ا من بعد اإليمان يتحدد صالح مالمرجعية الكافية الوافية، وبه هما مجيد والسنة النبوية الشريفةالقرآن ال إن

 العمل.
فيهم  الجهلواصتهم الخطأ ال محالة ولو نزرا، من أصدق حكما وأولى بالتحكيم؟ أأناس يخطئون ومن خف

ل شيء علما؟ فبأي حديث بعد هللا ، أم هللا تعالى الذي أحاط بكأصل والعلم فيهم عرض حادث مكتسب

  وآياته يؤمنون؟
الذي جاءت فيه اآلية المجيدة المجلية ألهل الصدق من غيرهم  من سورة المائدة إن السياق القرآني الكريم

 الحكم بما أنزل هللا تعالى هو األمر العظيم الذي هم  أمر من المبدلين والمترخصين، الذين ال يعلمون أن 

يشيعها  جملة واحدة نزلت به سورة األنعامهو األمر الذي واألرض والمالئكة والنبيئين، وأمره السماوات 

السياق لقوله جل وعال:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم  سبعون ألف ملك كما ورد في الخبر، هذا

يخلص بيانه  الذيول، يثنى ويؤكد ترسيخا للغاية من التنزي فيه التذكير { هو السياق الذي ال ينفك'الكافرون

 الحكيم إلى قوله جل جالله:
}وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه' فاحكم بينهم بما أنزل هللا وال تتبع 

أهواءهم عما جاءك من الحق' لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا' ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة' ولكن 

استبقوا الخيرات' إلى مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون' وأن احكم بينهم بما ليبلوكم فيما آتاكم ف

أنزل هللا' وال تتبع أهواءهم' واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل هللا إليك' فإن تولوا فاعلم أنما يريد هللا 

ون' ومن أحسن من هللا حكما لفاسقون' أفحكم الجاهلية يبغ أن يصيبهم ببعض ذنوبهم' وإن كثيرا من الناس

(51..51لقوم يوقنون'{)المائدة  
 يقول الحافظ ابن كثير رحمه هللا:

وقوله تعالى:}أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون'{ ينكر تعالى على من خرج >

اآلراء واألهواء عن حكم هللا المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من 

واالصطالحات التي وضعها الرجال بال مستند من شريعة هللا كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 

والجهاالت مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة  الضالالت

تاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن ك

شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة اإلسالمية وغيرها، وفيها كثير من األحكام أخذ بها من مجرد 

نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه 

قتاله حتى يرجع إلى حكم هللا ورسوله، فال يحكم سواه )في قليل(وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب 
45
 

 وال كثير.
}ومن أحسن من هللا حكما  قال تعالى:}أفحكم الجاهلية يبغون{ أي يبتغون ويريدون وعن حكم هللا يعدلون

 لقوم يوقنون{ أي ومن أعدل من هللا في حكمه لمن عقل عن شرع هللا شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن هللا

8.
45  
(088\6)-الجامع ألحكام القرآن 
45  
أضفناها ظنا منا أنها سقطت من األصل. 
46  
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أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، 

العادل في كل شيء.<
46  

الذي ال ندري هذا موضع صدق في الحق، قوله من والقول صواب من ى لقول األلباني من مثقال ذرة فأن  

وقد يكون يصلي<، وكذلك > على الالإلزامية:كيف نطق به واستساغه عقله، قوله الدال داللة صريحة 

قول المسمى األثري تعليقا على كالم األلباني
47
:  

هي إلى الخيال أقرب من كونها  -في بلد إسالمي -إن تصور مسألة ترك الحكم بما أنزل هللا كله وجميعه>

سالم، ويدعي الحكم حاكما منتسبا إلى اإل -من حيث الواقع -حقيقة واقعية؛ فإننا ال نعلم في دنيا الناس

إال وهو يطبق من اإلسالم قدرا ما كاألركان الخمسة؛ في اإلذن بها،  -وإن خالفه في كثير أو قليل -باإلسالم

ث، وغير ذلك من أحكام شرعية واإلشادة بذكرها، وعدم المنع لها، وكأحكام النكاح، والطالق، والمواري

>... 
صلح عينات في ؛ وإننا ال زلنا نؤكد أن هذه المواد إنما تالعلموإن تعجب فعجب أن تنشر هذه األقوال باسم 

في أدنى حدود حقيقة وصفة  ،وليس أبدا لذات موضوع العلم والفقه ،والفقهي لألمة تحليل الواقع العلمي

 العلم والفقه.
ن > . . الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها علنعد إلى قول ابن كثير وتحديده: 

غيرها<شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة اإلسالمية و  
 فهاهنا كذلك تضمن لجزء ولبعض من الملة اإلسالمية وأحكامها، ولكنه في الواقع مناقض للحكم الحق:

.>فال يحكم سواه في قليل وال كثير<  
وا القرآن عضين{ قال صحيح البخاري رحمه هللا بسنده إلى ابن عباس رضي هللا عنهما:}الذين جعلوفي 

هم أهل الكتاب، جزأوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه<
48
.  

وعنه أيضا:}كما أنزلنا على المقتسمين{ قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض: اليهود والنصارى
49

>.  
ق به{ المؤمن وأيضا في كتاب التفسير من الصحيح قال مجاهد:}والذي جاء بالصدق{: القرآن. }وصد  

م القيامة يقول: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه<يجيء يو
50  

هذا هو الحق، وما دمنا هنا في موضع لزوم النصح وصدق القول، فإن هذا المنبر، منبر قول األلباني، 

ومنبر الفتوى إياها، وبناء على التحليل الموضوعي الحق، إنما هو منبر موصول بقوله تعالى:}وإذ أخذ 

الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليال' فبيس هللا ميثاق الذين أوتوا 

(084ما يشترون'{)آل عمران  
وبئس الصنيع صنيع هؤالء الذين يبادلون وثوق ما يسمونه بالعامة بعدم النصح والخيانة واالحتقار 

وهذا الصنيع والتحريف المبيت؟ وهذا مد واالستجهال؛ وإال فما حقيقة وما ذا يؤول في الحق التلبيس الع

ولو صدر عن  -في السؤال المسبوك على غرار فتاواهم (العقل) سان ينعم بنعمة الفؤادواضح ألي إنالجرم 

:-مجالهم الخطابي لما خرج عن هذا االعتبار  

ضفناها ظنا منا أنها سقطت من األصل.
46  
.0118-المكتبة القيمة -تفسير ابن كثير 
47  

.0118-المكتبة القيمة -سير ابن كثير
47  
.81ص -ة التكفيركتاب التحذير من فتن 
49  

.81ص -ة التكفيركتاب التحذير من فتن
49  

.81ص -تكفير
49  
(2415)-صحيح البخاري 
50  

(2415)-لبخاري
50  
(2011)-نفس المصدر 
51  
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فرون'{؟ما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكا -سؤالهم:  
هو التي تقاد به من طرف حكامها  وزمامها هنا نستحضر قول المهدي المنجرة كون قياد الشعوب العربية 

الجهل.قياد وإصر   
هذا المنبر في وظيفته وخطابه االستجهالي يعتمد على مواد محددة في الموضوعات وفي طرائق التحريف 

هو واضح والسؤال هذا جالها: وتلبيس الحق بالباطل وكتمان الحق. ومن أبرزها كما  
والقول مع استبعاد لآلخر  التحديد المسبق للوجهة وللمفكر فيه بصبغة تحكمية واستبداد في الرأي -0

الوصفية،  وتعطيله؛ وهذه شاكلة في ربوبية األحبار والعلماء ولو كان أصحابنا أولئك مفتقدين لحقيقتها

الصفة العلمية. نعني حقيقة وكفاءة  
ام وعدم الوضوح، وهذه أهم خاصات الباطل، ألن الحق في قوانينه وقواعده يتأسس على قواعد اإلبه -1

.الوضوح واالقتصاد والتبسيطثالثة:   
مراد  مع إهمال مقصود ،الحقائقية ومصادرها اإلغراض في النصوص واألقوال على مختلف درجاتها -8

.وأصولية درجة حقائقية بما دونه القرآنصريح للحكمة ولمبدإ ووجوب عدم معارضة   
اإلغراض في معنى ومفهوم العرضية والطارئية. -2  
اإلغراض في معنى ومفهوم الجحود وما هو مرتبط بداللته كاالستحالل والرد وغيرهما. -5  

هدى إليه من السداد والتوفيق أن نعرض لهذه اإلشكاالت البيانية والفقهية غير الهينة، وسنحاول بقدر ما ن  

ك لها أثرها وخطرها على مستوى التصور السليم والصحيح ألعظم الحقائق والمكونات في التي ال ش

 الشريعة والمنهاج.
{:'قال الحافظ ابن كثير بصدد اآلية المجيدة وقوله تعالى:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون  

بو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأ> 

هللا بن عبد هللا والحسن البصري وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة؛ 

وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: نزلت هذه اآليات في بني إسرائيل 

ل ابن جرير أيضا: حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبر عبد رواه ابن جرير. وقا -ورضي هللا لهذه األمة بها

الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سأال ابن مسعود عن الرشوة فقال: من 

السحت، قال: فقاال: وفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر، ثم تال:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم 

من لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون'{ يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت }والكافرون'{، وقال السدي:

فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله }ومن لم 

بها أهل  يحكم بما أنزل هللا{ فقد كفر ومن أقر به فهو ظالم فاسق، رواه ابن جرير ثم اختار أن اآلية المراد

الكتاب أو من جحد حكم هللا المنزل في الكتاب. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن زكرياء عن 

ا أنزل هللا . .{ قال للمسلمين.<الشعبي:}ومن لم يحكم بم  
ذلك، وقد أجمع الراسخون في العلم وال يخرج عن غاية الحق من إنزال القرآن العظيم، كون المجال 

حصر في أسباب النزول، يقول اإلمام الشوكاني:الخطابي للكتاب ليس ين  
أكثر التكاليف عن  ولو كانت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة لها الرتفعت>

األمة إن لم ترتفع كلها، والالزم باطل باإلجماع، فالملزوم مثله<
51  

(2011)-المصدر
51  
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الكتاب، فهذه أماني ال تغني عن أصحابها، وقد أنكر  أما أن تكون الحسنة لنا وما فيه الوعيد والسيئة ألهل

العقالء من السلف هذا القول الجهول، فإن الحق ال يحابي أحدا، وإن كل من في السماوات واألرض إال 

 آتي الرحمان عبدا.
:القرآن المجيد وفيه قوله تعالى وهو العزيز الحكيم أال يكفي هؤالء ما نزل من  
(1{)الحشر'ار}فاعتبروا يا أولي األبص  

 قال الشوكاني في تفسيره في إفادة هذه اآلية وبيانها:
> أي اتعظوا وتدبروا وانظروا في ما نزل بهم يا أهل العقول والبصائر. قال الواحدي: ومعنى االعتبار 

 النظر في األمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها<
لذي أصل عليه ابن رشد رحمه هللا مشروعية وإن هذه اآلية البينة هي األساس واألصل المتين والمكين ا

. وهذا له سند من الحق إذ تأويله الوحدة القياس وصدقيته في العقل وفي الشرع واستنباط األحكام

ترجمة ووثوقا بوحدة  ،والواحدية القانونية الكونية، مما يفسر وكذلك يؤصل لوظيفة العقل ومصداقيتها

 السنن والناموس.
استجهال معاوية عنه هللا  رد به أبو ذر الغفاري رضين والفقه بلزومية االعتبار هو ما السعة المجيدة للقرآ

وتضليله الخطابي:> ما هذه فينا، ما هذه إال في أهل الكتاب< يعني اآلية التي واجهه بها أبو  بن أبي سفيان

(82{)التوبةذر:}والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم'  
 قال أبو ذر رضي هللا عنه:>إنها لفينا وفيهم<

> وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من:}لستم على شيء حتى تقيموا وروى البخاري في صحيحه:

(<68التوراة واإلنجيل وما أنزل إليكم من ربكم{)المائدة
52  

قه في دين هللا تعالى؛ أما أن نتحكم في الشريعة وروح العلم والفوطريقة الهذا هو المنهاج الحق وعليه 

ثم  ،شيء من الصفات ونصادرها منابر الخطاب ونختص بصفة السلف أو أهل السنة أو الجماعة أو ما

يذكر بالحق وبصراط هللا يكون التحريف والتبديل من بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونرمي من 

فإن ذلك ال يغير من الحقائق عند هللا تعالى ومالئكته وعند المستقيم بالضالل والمروق والخروج وغيرها، 

شيئا. ، ال يغير في ذلك من الحقالراسخين في العلم  
يعني لتابعيهم والمتلقين عنهم من الناس الظانين بهم الظن الحسن  ،وكذلك استجهالهم للخطاب المجالي

لى:}فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب باإلغراض والقول بالعارضية، فإن اآلية التي تلونا من قوله تعا

يأخذون عرض هذا األدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه' ألو يؤخذ عليهم ميثاق 

ير للذين اتقوا' أفال الكتاب أن ال يقولوا على هللا إال الحق' ودرسوا ما فيه' والدار اآلخرة خ

صلى هللا عليه د لمن آمن بما أنزل على محم   ا وزجرااآلية كافية تذكير (، هذه061{)األعرافتعقلون'

وهو الحق من ربهم. ثم إن القوم وكأنهم يضعون أيديهم على وجوههم حتى ال تتراءى لهم الشمس وسلم 

وضياؤها، والجبال رواسي شامخات، وهذا العلم الحق من لم يعلمه ومن لم يعمل به لم يعلم ولم يفقه في 

قية ما بقيت الدعوة إلى الحق وإلى دين هللا الحق بكر الصديق رضي هللا عنه با دين هللا شيئا، قولة أبي

 المبين، قولته التي ال سبيل لهم إلخفائها وال تضعيف سندها وفحواها، قوله رضي هللا عنه:
ليه ))وهللا ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة، وهللا لو منعوني عقاال كانوا يعطونه رسول هللا صلى هللا ع

 وسلم لقاتلتهم عليه((

.0ط-بيروت-دار الكتب العلمية-الثاني
52  
كتاب الرقاق. -باب الرجاء مع الخوف -صحيح البخاري 
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أال إنه يكفيهم إن كانت لهم قلوب يفقهون بها وآذان يسمعون بها أن يطلق على هذا المنظار والموقف 

الطارئ وما فرضه في الحق من حزم ومواجهة، أن يطلق عليه عند كتاب السيرة ومؤرخي اإلسالم 

  بحروب الردة . .
وتبديل من بعد رسول هللا  القول عن مواضعه، وإما تحريف عضوالحق ال يتب ،الحق األبلجهو وإذن فإما 

 كليتها غير مبتورة وال مجزأة، وكلوأية منظومة تشريعية وقانونية ال تعتبر إال في  .صلى هللا عليه وسلم

يذهب بحقيقتها كل ذلك ترتيب هذه المكونات، في وكذلك أي تغيير في مكوناتها و ،بتر أو تجزيئ

إنه . ون بين الحقائقر به، وال يبقى منها شيء إال عند سفهاء العقول الذين ال يميزووجوهرها الذي تعتب

هذا الشرط الحقائقي والمنطقي الذي تؤسس عليه توافقات الحق في السماوات واألرض وحقيقة على أساس 

 خيراومن يؤت الحكمة فقد أوتي  ذي على أساسه فضال من هللا ونعمةاألشياء كما هي في العقل، هو ال

على أساسه وبمقتضاه قام أبو بكر رضي هللا عنه قومة الحق ليقطع دابر الممترين هو الذي كثيرا، 

 والمنافقين والمرتدين.
كذلك من أهم ما يتأكد وجوبه اقتضاء للحكمة في معيارية التقييم والحجاج هو أن تكون الحجة على درجة 

 وقدر الموضوع.
العرضية للمقول األثر )كفر دون كفر( ليس لها في المعلوم والمحفوظ وكما أشرنا من قبل، فهذه القراءة 

من األصول حجة راجحة وال دليل من أثر وازن، وإنما كانت الورقة المتاحة في تسويغ الواقع ومحاولة 

لمنصوص من تنزيل رب العالمين.القرآن وا صريحمصادمة الحال لإزاحة   
هه األول على سبب النزول؛ موج  يه يقتضي أن يبنى القول في إن الحق الذي تأكد وحق اتباعه والسير عل

هذا األثر )كفر دون كفر( وفي كل ما هو محفوظ في سبب النزول من العلم بخصوصه، ليس فيه ما و

العالم ال يكون عالما حقا حتى يكون الورع والوجل من هللا ذي و .ا التوجيه الذي وجهوه إياهيعضد هذ

سوء خلقا له وخاصة، وما يذكر إال أولو األلباب الذين يخشون ربهم ويخافون ن ، أن يكوزة والجبروتالع

وما كان  لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب؛يقولون ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب الحساب، الذين 

 لنفس أن تؤمن إال بإذن هللا ويجعل الرجس على الذين ال يعقلون.



52 
 

 
 الفصل الرابع

 
لتقسيمية والحاكميةالمقولة ا  

        
، أو لنقل هما موقفان إزاء نفس التقسيم و>كفر دون كفر< هي بمثابة مواقف موازية الحاكمية مع مقولتي

 الواقع التاريخي، واقع العرب والمسلمين.
حسب، وإن ما يميز هذا الوضع في بنية عالئقه هو االختالف المرجعي، ال اختالفا بالمعيار المنطقي ف

. وتبعا الرتباط مكونات الواقع والحياة بعضها ببعض ارتباطا هيكليا والماهية الطبيعةا أيضا من حيث وإنم

ستبداد بجوهره االوبنيويا، فالمقولتان وتقييم الحاكمية بالنسبة لهما، كل ذلك خلفيته واحدة، هي فكر 

قيقة ويؤكدها؛ وغير هذا إنما وكذلك فالتحليل الموضوعي للواقع وتفسير تشعباته يثبت هذه الح وطبيعته.

 ال العباد واستعبادهم. وهوال شكهو تسمية األشياء بغير أسمائها، وامتهان التحريف والكذب، واستجه

رم  عظيم وإخالل بواجب النصيحة هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين بمظاهرتهم على وإثم ج 

لعامة المسلمين.وإخالل بحق وواجب النصح استبدادهم، و  
 يقول أليف الدين الترابي في مؤلفه )أبو األعلى المودودي، حياته ودعوته(:

ومن أعماله الجليلة الخالدة إحياء التصور الصحيح للتوحيد، ومن المعلوم أن عقيدة التوحيد هي أصل >

توحيد  -الدين، وإذا فسدت هذه العقيدة فسد الدين كله، وعقيدة التوحيد تشمل كما يتبين من القرآن والحديث

 الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد الحاكمية.
ومن منطلقات التوحيد األساسية أن يكون الحكم هلل وحده، ولكن بدأ المسلمون في القرون األخيرة يرون أن 

فتجاهل المسلمون كونها من  التوحيد بشمل توحيد األلوهية وتوحيد الربوبية فحسب، وأما توحيد الحاكمية

مع أن عددا غير قليل من آيات القرآن تدل على ذلك، ومنها قوله سبحانه:}إن الحكم إال هلل أنواع التوحيد، 

أمر أال تعبدوا إال إياه' ذلك الدين القيم{
53
وقوله سبحانه:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم  

الكافرون{
54
وقوله سبحانه:}إن الحكم إال هلل{ 

55
وغيرها من اآليات الكريمة.< 

56  
بحقه في لم لغير هللا بأنه ملك أو مالك الملك، أو مصدر السلطة العليا، وال يعترف ألحد غير هللا أال يس>

األمر والنهي بناء على سلطته الذاتية وكذلك ال يدين بغير هللا شارعا ومقننا بذاته، ويرفض كل طاعة ال 

ه وخالق لمخلوقه، وليس لغيره أبدا حق تتبع طاعة هللا وال تلتزم بأحكام هللا. فاهلل وحده هو مالك حقيقي لملك

الملكية والحاكمية بصفة مطلقة<
57  

يعودان بنا إلى سؤال التقسيم وإشكال لفظ التوحيد -خاصة األول -هذان النصان
58

، فإننا نجد فيهما وجها 

 استدالليا آخر في عدم ثبوت التقسيم، إذ نالحظ أن تحديد القسائم لم يبن على اجتهاد مؤصل.
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ا يتبين من القرآن والحديث< يدل على الصفة والمصدر االستنباطي للتقسيم، بغض النظر عن وقوله:>كم

خلفياته وما يؤول إليه من منكر القول والضالل، وبالتالي إذا ما اعتبر علو درجة موضوع القول ومناطه 

ام مالك ا، ولقد اإلمعلم وجوب الحكم بفساده وبطالنه لحصول حقيقة البدعة موصوفة شاخص توصيفه

."قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد تم هذا األمر واستكملرحمه هللا: "  
 وبصدد محور حديثنا يقول العثيمين رحمه هللا:

إن الحكم بما أنزل هللا من توحيد الربوبية ألنه تنفيذ لحكم هللا الذي هو مقتضى ربوبيته، وكمال ملكه >

أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه:}اتخذوا  -ما أنزل هللا تعالى في غير -وتصرفه، ولهذا سمى هللا تعالى

أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسيح ابن مريم' وما أمروا إال ليعبدوا إلها واحدا' ال إله إال هو' 

وسمى المتبعين  -سبحانه عما يشركون'{ فسمى هللا المتبعين أربابا حيث جعلوا مشرعين مع هللا تعالى

دا حيث أنهم ذلوا لهم، فأطاعوهم في مخالفة حكم هللا سبحانه وتعالى.<عبا
59  

ويشير عبد الرحمان بن عبد الخالق في ما سمي ب)الرد الوجيز على الشيخ ربيع بن هادي المدخلي 

 وكتابه: جماعة واحدة ال جماعات وصراط واحد ال عشرات( يقول عبد الرحمان بن عبد الخالق:
جموعة من األصول الفاسدة التي يكفي بعضها لهدم اإلسالم، وراح يجهد نفسه . . فكان أن وضع م >

 باالستدالل لها من الكتاب والسنة وعمل سلف األمة، ومن هذه األصول:
( تفريغ منهج األنبياء عليهم السالم من الدعوة إلى تحكيم شريعة هللا وإحالل ما أحله هللا وتحريم ما 0

، وهذا هو التوحيد الذي وحيد التقرب بأن تكون العبادات والقربات هلل وحدهحرمه هللا، وحصرها فقط في ت

اصطلح عليه بتوحيد )األلوهية(، وهو نوع واحد من التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وقد كتب الشيخ ربيع 

أن ينبه  بن هادي كتابا لتأصيل هذا األصل الباطل سماه منهج األنبياء في الدعوة إلى هللا، أراد الشيخ ربيع

جماعات الدعوة التي تهتم بتوحيد الحكم، وتقدمه وحده دون سائر أنواع التوحيد وهذا خطأ منهم، فقلل هو 

من شأن توحيد الحكم، وقلل من شأن جهادهم في الدعوة إليه وإقراره . . والحال أن هذا التوحيد قرين لهذا 

واألوثان سواء. .التوحيد، فإن التحاكم إلى غير شرع هللا وعبادة األصنام   
ثم جاء بعد ذلك من بنى على أصل ربيع الذي أصله في كتابه )منهج األنبياء في الدعوة إلى هللا( فأنكر أن 

لشرائع  يكون توحيد الحكم داخال في مسمى التوحيد. . ومن قال إنه فرعية من الفروع. . وفرح المبدلون

ي أن يحكم المسلمون بشريعة للدعاة إلى هللا أن يسعوا فهللا بهذا األصل الفاسد فرحا عظيما ألن فيه صرفا 

<هللا.
60  

إن في هذا لتدليال كون هذه القضايا كلها مرتبطة ال ينفصل بعضها عن بعض، كلها تمثل حقائق ألمر 

والتناقضات التي يعد باإلمكان إخفاؤها  واحد؛ فالحاكمية لم تبرز كإشكال وكمعضلة واقعية إال للتأثيرات

ناجمة عن سريان ل صلى هللا عليه وسلم، تأثيرات ها، هذه التأثيرات المناقضة لما جاء به الرسووال تسويغ

فقه التقسيم، الفقه الضال المضل، والذي جاء التعبير عنها جامعا وبليغا: > يكفي بعضها لهدم اإلسالم<، 

لفصل حقا، وبدأ معه سؤال هذا الفقه الذي ال شك يسير باألمة نحو فصل الدين عن الدولة؛ فقد بدأ هذا ا

التداعي واالنجراف. . بقاء البناء الذي نشأ أساسه فيالبقاء،   

** 
لفظ التوحيد في القرآن والسنة؟لم لم يرد  -نقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي -انظر الجزء األول: تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج 
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60  
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60  
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كما وأنه ال منافاة بين هذا اإلغراض والتوظيف كوسيلة أساس في الحكم، والسير بالدين نحو الفصل عن 

ية المجزئة للدين الدولة، ألن الغاية في جوهرها من هذا الفصل تسير توافقا مع التوظيف للمقولة التقسيم

والتنزيل في شريعته وأحكامه. كتب السيد نزار صالح فواز في جريدة القدس العربي
61
تحت عنوان:  

يقول:كتب مظالم في جزيرة العرب،   
>تناول المحللون التعديالت الوزارية األخيرة في السعودية وكادوا يجمعون على أنها تعديالت هامشية 

ة وأنها سبقت بتوقعات عن مفاجآت مفترضة ناتجة عن الظرف ، بل كانت مفاجئة خاصومحدودة

 الزمكاني الذي تعيشه المنطقة العربية في أعقاب احتالل العراق.
إن العرف بأسباب النظام الوزاري السعودي وتأسيسه في بداية التسعينات من القرن الماضي لم يفاجأ 

ألصل كان محاولة البتالع النتائج المترتبة على بحجم التعديالت الوزارية األخيرة ألن النظام ذاته في ا

، وبعد انتهاء األزمة بدأت المحاوالت في االلتفاف على هذا 0111دخول القوات العراقية في الكويت عام 

العليا من أجل سحب صالحيات الوزراء، وهي تكاد تكون استراتيجية  النظام بإنشاء ما يعرف بالمجالس

عنق الزجاجة في مثل هذه األحداث. يتبناها آل سعود للخروج من  
وإذا لم تكن التعديالت ناتجة من مصلحة الوطن ومن تطلعات المواطنين مع كبح الفساد اإلداري 

والصفقات الوهمية التي أدت إلى وجود طبقة عريضة فقيرة وانتشار البطالة بشكل مخيف في أوساط 

رة على النظام السعودي.الشباب، فإن ما حل بالنظام العراقي سوف ينسحب بالضرو  
كان من ضمن التغييرات األخيرة تعديل مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم، وإن كان هذا 

اإلجراء شكليا إال أنه منطقي من الناحية اللغوية البحتة، ألن وظيفة الوزارة من الناحية النظرية على األقل 

معارف التي يمكن أن تكتسب من خالل قنوات أخرى. وإذا أدركت تقوم على التربية والتعليم وليس على ال

العائلة الحاكمة ضرورة تغيير مسمى وزارة المعارف، فاألحرى إدراك أن نسبة غالبية شعب الجزيرة 

العربية إلى مسمى العائلة يعد جناية على شعب من أعرق القبائل العربية، وأن تغيير جنسهم إلى 

تداء صارخ على الحقوق الشخصية التي كفلتها الشريعة اإلسالمية.وفرضه بالقوة اع )سعودي(  
، وهي أنهم يمثلون مالكا للشعب وال شك أن هذا الوضع يصور بدقة الطريقة التي يفكر بها آل سعود

وليسوا حكاما. وال زالت األوساط الشعبية هناك تتداول قصة شيوخ أحد القبائل عندما دفعته شهامته إلى 

بن عبد العزيز إلقامته في مرابع القبيلة. وبعد أن تقدم بدعوته فوجئ برد سلطان تكريم سلطان 

>تخسى . . تقول إنني جاركم وأنت تعلم أن عبد العزيز ملكها من البحر األحمر حتى الخليج< ثم قام قائال:

 بطرد شيخ القبيلة من مخيمه.
ة التي استفحلت بشكل خطير منذ مجيء التغييرات يجب أن تطال تجاوزات األمراء المطلقة وغير الشرعي

فهد بن عبد العزيز إلى الحكم قبل عشرين عاما. هذه التجاوزات تتجلى في االعتداءات على الممتلكات 

العامة والخاصة من مؤسسات ومزارع وأراض ومحالت تجارية في كل أقاليم الدولة بما في ذلك مكة 

ركة ألمراء في مجال التجارة.المكرمة والمدينة المنورة التي استهدفت في مع  
التغييرات يجب أن تطال اإلقليمية المتحكمة في أذهان السلطة التي عمقت الفوارق بين أبناء المناطق. 

فبينما يتمتع النجديون بالمناصب الوزارية والدينية مع بعض الفتات لسكان اإلقليمين الغربي والشرقي 

كلية من  ة الحرمين الشريفين، يحرم سكان الشمال والجنوبحتى أن أبناء مكة والمدينة محرمون من إمام

 أي منصب رفيع حتى وإن كان ذلك المنصب في أحد اإلقليمين المذكورين.

-10من 2ص-خالق الحدوشي: الرد الوجيز
61  
.0212ربيع األول 11 -1118\5\10ءاألربعا -2852العدد -جريدة القدس العربي 
62  



55 
 

إن التغييرات تؤكد استمرار الوراثة الدينية. وإذا كانت الوراثة السياسية ال تنسجم مع السياسة الشرعية 

نتهاك صريح للدين، خاصة أن العائلة الحاكمة تدعي أنها النظام اإلسالمية، فإن الوراثة في الجانب الديني ا

الوحيد الذي يطبق الشريعة اإلسالمية. فالمؤسسات الدينية الثالث: مؤسسة اإلفتاء ووزارة العدل ووزارة 

الشؤون اإلسالمية واألوقاف موقوفة على أبناء محمد بن عبد الوهاب، وإبقاء هؤالء يؤكد أن العائلة 

 يمكن أن تفكر في إصالح حقيقي. هذا إلى جانب أن وزارات السيادة: الدفاع والداخلية الحاكمة ال

روفين منذ أكثر من ثالثين عاما.<والخارجية بقيت وستبقى حكرا على أشخاص مع  
الموضوع والواقع المنتظم لقضايا الحاكمية والتقسيم ومقولة >كفر دون كفر<.  هذا بيان جامع لمجموع

د بناء مستبد آثر الحفاظ على ما آل إليه لية للواقع، وللسلفية كقالب في التأطير، تجلي وجوفالرؤية الشمو

بنائه ولو على حساب السير باألمة على المنهاج اإلسالمي الحق المساير بقوة للتاريخ.وعلى   
السلفية، وإن  -التغريب -السلفية ال اعتبار لها وال يمكن أن تفصل عن إطارها التاريخي في ثالثية: القومية

آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها. فهذا االنطباق  ت هي المنطبق زمنيا ومرحليا بأنه ال يصلحكان

الحدوثية ونتاجيته التاريخية. هذه الطبيعة هي التي ال  التاريخي والمرحلي المؤطر ال يتجاوز ذاته وصفته

فغاني ومحمد عبده وعبد الرحمان الكواكبي ومحمد تفصل ذكرا بين السلفية ورموزها أمثال جمال الدين األ

رشيد رضا رحمهم هللا جميعا، هؤالء الرجال، الذين لم يوف العقل العربي واإلسالمي ولو بالقدر األدنى 

.حقهم، وثواب هللا خير وأبقى وما كان ربك نسيا  
بأن محمدا بن عبد الوهاب كما أن >الوهابية< كما اصطلح عليها تأريخيا، ال ينظر إليها إال باالعتبار 

تحققا وقراءة لألثر الذي فحواه أن هللا تعالى يبعث  ،رحمه هللا في زمرة وضمن مجددي القرن الثاني عشر

 على كل رأس مائة في هذه األمة من يجدد لها أمر دينها.
ي وجود أبرز العالئق والصالت الموضوعية في التحليل التاريخي هو الحقيقة التالزمية والتسايرية ف

وارتباط آل سعود والوهابية؛ فهذا االرتباط هو وحدة ال يفسر بعضه إال بالبعض اآلخر؛ ذلك أنها ليست 

ن في الوجود وحدة فقط باعتبار دراسي منهجي، بل هي كائن تاريخي ال ينبغي للتجزئة بين مكونيه الجدليي

 واالستمرار.
يبطل العجب في العالقة التوظيفية والنفعية على نحو  من هذه الطبيعة التاريخية نشأت أزمة االنحفاظ، وبه

 ال يراعي وال يحفظ نصحا حقيقا باألمة وبالتاريخ.
إذا كان الصرح األول لدولة آل سعود قد تم باالفتراض اإليجابي بتبني الحركة الوهابية، أي بشرط أولي 

تدخلت في مراحل متعاقبة لتصبح  األمر األكيد الالزم للشرعية في بلد اإلسالم، فإن شروطا تاريخية قد

 محددات وموجهات.
كان مع تداخل عوامل أخرى خارجية بصبغتها  ،وحب البقاء واالستئثار ،إن النزعة الذاتية األرضية

تمثل في شرط  أمريكي، كان كل ذلك عامال-األوروالقوي، خاصة جانب مصلحة الغرب  يووزنها األرض

، والذي ال شرط في وزنه وقيمته. .تأسيسي نقض جوهر الشرط األصلي األول  
هكذا ومع وضوح التشكالت على البناء األرضي والعمراني بكل دالالته ووضوح صبغته، سوف يتبين 

والوقوع في ما حذر منه الحق سبحانه وتعالى:}وال  عملي، والصيغة التنميطية لإلسالمانحراف التأويل ال

(41' أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون'{)آل عمرانيأمركم أن تتخذوا المالئكة والنبيئين أربابا  
هو به الدين الحق إلى ومع ظهور هذا االنحراف في هذه الصورة التنميطية للدين وتعطيال للمجد الذي 

العالمين، تنميطية هي على كل حال خادمة لبقاء أرضي باألساس والوضع، مع هذا طفق انزياح الشرعية 
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ى معلنة هذه اإلزاحة حقيقة، بها؛ فاالنشقاقات وكلمات الحق تتوالة بمثل ما اكتسعن النظام بصفته الشمولي

 ولو بقانون أو صفة تدرجية.
إن هذه الطريقة في تناول الموضوع إنما ألزمها التنسيق بينه وبين محيطه التاريخي ككل. فقد أمكن إعطاء 

ية علمية على األقل في المستوى الجامعي البنية العلمية كأحكام مباشرة إذا ما كنا في إطار توحده مرجع

بعدة من نواحي ، حيث أن لها ارتباطات تعد محصورة في حقلها العلمي البحتاألولي، لكن القضية هنا لم 

 وجوانب مكونة للرأي والتواجد المحوري العام.
فهوم الشرعي. أهم ما يثار هنا هو مفارقة العالقة بين أولي األمر باعتبار هذا المنظار والرعية بالم

المفارقة هنا وضوحها البناء في طبيعته وحقيقته الممثلة كلية في موجهاته ومقصده الجوهري؛ فهي إذا 

من  مفارقة العالقة البينية في منحيين: وثوق واعتبار ألولي األمر على وجوب النصح ألئمة المسلمين

ماة الملة والدين.جهة، واستجهال ومخادعة وتشييء مكرا وسياسة أرضية محضة باسم ح  
 يقول أبو األعلى المودودي توصيفا لهذا البناء والنسق السياسي االجتماعي:

فكانوا ينالون الرواتب والجرايات من الحكومات )أي العلماء( وكان شعارهم أن يتعلقوا بأذيال أمير من >

مه وقوانينه كما يرضاه األمراء، أو ملك من الملوك، أو رجل من حواشيهم، ويعبروا الدين ويؤولوا أحكا

، ويستعملوا سالح الدين ويشتهيه، ويقدموا أهواءهم الشخصية، ومصالحهم الذاتية على الدين ومقتضياته

تضييقا على دعاة الحق وإرضاء لسادتهم وأولياء رزقهم، وكان ديدنهم أن يتهاونوا في شأن المسائل 

يات التافهة. ومن هنا كان شعورهم الديني األساسية والمهمات الخطيرة، ويشددوا في الفروع والجزئ

مرهفا غاية اإلرهاف لعامة الناس والذين ال نفوذ لهم وال سلطان، فكانوا ال يكادون يصفحون عنهم في 

التهاون في األمور المستحبة. وكم أوقدوا من نيران الخصومات والشقاق بين األمة ألجل أمثال تلك 

ياء وأرباب الجاه والثروة ممن يملكون النفوذ والسلطة، فظلوا لهم سواء المسائل الفرعية التافهة. أما األغن

كانوا من المسلمين أو غيرهم، رمزا للمجاملة والمصالحة، وأخرجوا لهم الرخص والتسهيالت، ال في 

الفروع والجزئيات فحسب، بل وفي المبادئ واألقوال أيضا.<
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لجزء منها الجزء اآلخر ويفسره. كما أن التأثير ونجاعة هذه إذن أو تلك وحدة متالزمة المكونين،  يكمل ا

الجهل(، وشرط المكر إما الجهالة أو  –اإلغراض في مقول >كفر دون كفر< العامل فيه ثنائية )العلم 

االستجهال، ولكن أبى الحق إال أن يكون من سنته أن يحمل الظلم بذور هالكه في ذاته وطياته، وال تجد 

قول هللا تعالى وهو العزيز الحكيم:}استكبارا في األرض ومكر السيئ' وال يحيق المكر لسنة هللا تبديال، ي

ولن تجد لسنة هللا  السيء إال بأهله' فهل ينظرون إال سنة األولين' فلن تجد لسنة هللا تبديال'

(.22-28تحويال'{)فاطر  
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 الفصل األول

 
 >كفر دون كفر< وتأطير المفسر

 
كان االعتبار الصحيح والقراءة السليمة لمقولة >كفر دون كفر< هي اإلطار الكلي الذي يشملها  إذا

كتعبير عن حالة  ،ويحتوي ما هو مقابل لها، مما يجليها في جوهرها ويضعها الموضع الحقيقي في الواقع

صة على بعديه االجتماعي والفكري؛ وهذا تحديدا ما حاولنا تأكيد صلته معينة وعن طور معين خا

وارتباطه ارتباطا عضويا وهيكليا بمقولة التقسيم، نعني تقسيم التوحيد، ومن خالل إيالء البعد والموضوع 

أو كونه الصورة والنتاج، إيالءه وإعطاءه قيمة وقدرا لربما يحسبه غير  ،سواء من جهة المنظارالفكري 

 المستبصر مبالغة وإسرافا.
ولئن كان السؤال واإلشكال ليس في صحة أو عدم صحة األثر >كفر دون كفر<، ولكن هو بكل الثقل 

سؤال حقيقة وواقع المحتجين به، وحقيقة قيمتهم كعقل وكفكر وطور تاريخي، فالموضوعية والعلمية تلزم 

 تمحيصا وتقتضي نظرا من معيار التحقيق.
على مستوى التوظيف والتوجيه بسبب  إنجاز بحث قيم برغم ما تخلله من اختالل بهذا الخصوص، تم

مكون خلفياتي مسبق للحكم في ضعف األثر من جانب الرواية؛ جاءت هذه المادة أو البحث في رسالة: 

)الرد المأمون على من احتج على عدم كفر من بدل شرع هللا باألثر الضعيف الوارد عن ابن عباس في 

}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{(، الرسالة التي ألفها أبو عبيدة عبد الكريم تفسير 

:الشاذلي. وهي رسالة قد أحاطت بأهم جوانب الموضوع المحدد أهم عناصرها فيما يلي  
المقدمة: وهي بميزان الحق الركن األساس والكافي في المسألة، واختزالها في قوله: -0  
حكام الفرعية، بل تتعلق بأصل الحاكمية والتشريع ال تتعلق باأل لكل مسلم أن يعلم أن قضية وكما ينبغي>

التوحيد واإليمان، وهذا هو مقتضى توحيد األلوهية الذي يلزم عنه إفراد هللا تعالى بالعبادة والتي يلزم عنها 

<حكم بهالتحاكم إلى شرع هللا وال
63  

مسألة الترجيح بين متعارض األقوال، وفي درجات الحجج ودرجة  هذا ما يصلنا في الجانب الوارد في -1

رضي هللا عنهم، المحددة تحديدا مجمعا عليه لدى أهل العلم. وخالصة هذه العناصر  أقوال الصحابة

 والنقاط يوجزها استنكار الشوكاني رحمه هللا وكلمته البليغة:
لى هللا عليه وآله وسلم حتى نرجع إلى >ومن ذاك الذي يعارض قوله قول هللا أو قول رسول هللا ص

<والتقديم؟ سبحانك هذا بهتان عظيمالترجيح   
الجوانب المرتبطة بسبب النزول والتفسير والتحقيق لألثر ونقده متنا ورواية جاءت متداخلة لطبيعتها  -8

سوق هنا من أن ننقل ونوطبيعة السؤال؛ ذلك، وإن كنا قد أوردنا بعضا من اآلثار في التفسير، فال بأس 

خاصة،  أهم ما اعتمدت عليه الرسالة؛ وسوف يتبين ويتضح من خالل عرض أسباب النزول أجل البيان

أن اإلشكال ليس يهم العلم والفقه كليهما بالمعنى الصرف، إنما خارج هذا اإلطار، ولئن شئنا أن نعبر عنه 

فقهي، يخص شرط الفقهية  -قبل ونسميه بما توصف وتسمى به الحقائق ألسميناه وقلنا بأنه سؤال ما

 واألهلية العلمية.
 يذكر أبو عبيدة الشاذلي سبب نزول هذه اآليات الكريمة كما يلي:

.088ص -ي: موجز تاريخ الدين وإحيائه
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إلى قوله تعالى:}ومن لم يحكم بما  ->>قال تعالى:}يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر{

إلى  -كم بما أنزل هللا فأولئك هم الظالمون{إلى قوله تعالى:}ومن لم يح -أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{

إلى قوله تعالى:}أفحكم الجاهلية يبغون'  -قوله تعالى:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الفاسقون{

ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون{.
64  
مختصر ابن كثير(: -قال الشيخ أحمد شاكر في )عمدة التفسير  

من اليهود قتلوا قتيال، وقالوا: تعالوا نتحاكم إلى محمد، فإن حكم بالدية فاقبلوه، > . . قيل نزلت في أقوام ]

 وإن حكم بالقصاص فال تسمعوا منه.
والصحيح: " أنها نزلت في اليهوديين الذين زنيا، وكانوا قد بدلوا كتاب هللا الذي بأيديهم من األمر برجم 

لجلد مائة جلدة والتحميم واإلركاب على حمارين من أحصن منهم، فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على ا

مقلوبين؛ فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد 

، ويكون نبي من أنبياء هللا قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم والتحميم فخذوا عنه، واجعلوه حجة بينكم وبين هللا

تبعوه في ذلك"، وقد وردت األحاديث بذلك[بالرجم فال ت  
" إن اليهود جاؤوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، لك عن نافع عن ابن عمر، أنه قال:فروى ما

فذكروا له أن رجال منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ما تجدون في التوراة في 

يجلدون؛ قال عبد هللا بن سالم: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم و

فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد هللا بن سالم: ارفع يدك، 

 عليه وسلم فرفع يده فإذا آية الرجم؛ فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول هللا صلى هللا

فرجما؛ فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. " أخرجاه، وهذا لفظ البخاري؛ وفي لفظ له: " قال 

نسخم وجوههما ونخزيهما، قال: )فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين( لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: 

رأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، فجاؤوا، فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأ، فق

فقال: ارفع يدك، فرفع، فإذا آية الرجم تلوح، قال: يا محمد إن فيها آية الرجم، ولكنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما 

 فرجما."
وعند مسلم:" أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول هللا صلى هللا 

يه وسلم حتى جاء يهود، فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: )نسود وجوههما ونحملهما عل

ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، قال: )فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين( قال: فجاؤوا بها 

مما بين يديها وما  ، حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأفقرؤوها

: مره فليرفع يده، فرفع يده، -وهو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -وراءها، فقال له عبد هللا بن سالم

فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرجما، قال عبد هللا بن عمر: كنت فيمن 

" ) . . .(.رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه  
ثم قال أحمد شاكر "مختصرا لكالم ابن كثير"]سبب آخر في نزول هذه اآليات الكريمات: )روى اإلمام 

أحمد عن ابن عباس، قال: إن هللا أنزل }ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{ و}أولئك هم 

قد  الطائفتين من اليهود، كانت إحداهماالظالمون{ و}أولئك هم الفاسقون{ قال ابن عباس: أنزلها هللا في 

قهرت األخرى في الجاهلية، حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 

خمسون وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى 

العزيزة قتيال، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا بمائة وسق، فقالت هللا عليه وسلم، فقتلت الذليلة من 

الذليلة: وهل كان في حيين دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟ إنما 
6ص -على عدم كفر من بدل شرع هللا ..
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ثم  أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا، وفرقا منكم، فأما إذا قدم محمد فال نعطيكم، فكادت الحرب تهيج بينهما،

ارتضوا على أن يجعلوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينهم، ثم ذكرت العزيزة فقالت: وهللا ما محمد 

معطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إال ضيما منا وقهرا لهم، فدسوا إلى 

تهم فلم تحكموه، فدسوا إلى كم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرمحمد من يخبرهم رأيه، إن أعطا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما جاؤوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخبر هللا رسوله صلى هللا عليه 

 وسلم بأمرهم كله وما أرادوا فأنزل هللا تعالى:
، وإياهم عنى }يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر{ إلى قوله }الفاسقون{ ففيهم وهللا أنزل

 هللا عز وجل[ ورواه أبو داود بنحوه.
وروى ابن جرير عن ابن عباس:] أن اآليات في المائدة، قوله }فاحكم بينهم أو أعرض عنهم{ إلى 

قتلى بني النضير كان لهم }المقسطين{، إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن 

ة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول هللا صلى دى الدية كاملة، وأن قريظشرف، وتؤ

فيهم، فحملهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية  هللا عليه وسلم فأنزل هللا ذلك

 في ذلك سواء.[ وهللا أعلم أي ذلك كان، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي بنحوه.
(.1101دية فقد رواه أحمد بإسناد صحيح في المسند)أما حديث ابن عباس في ال  

وعلى قول ابن كثير )والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا( فإن ابن عباس كان بمكة حتى عام 

ال مشاهدة( -مرسل صحابي -الفتح، ومكة لم يكن يقطنها يهود )فروايته عن بعض الصحابة
65  

الصحابة برواية حديث الدية، أما الصحابة الذين ورد عنهم  كما أن ابن عباس قد انفرد دون غيره من

ضي هللا عنهم ر ،حديث الرجم فهم أربعة: ابن عمر، وأبو هريرة، وجابر بن عبد هللا، والبراء بن عازب

 أجمعين.
ثم قال: )وقد روي عن ابن عباس: أن هذه اآليات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، كما تقدمت األحاديث 

وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، فنزلت هذه اآلية في ذلك كله، وهللا أعلم(بذلك، 
66

>
67  

 ومن جانب التفسير ورد في الرسالة ما يلي:
 > من حيث التفسير:

فقد قال ابن كثير رحمه هللا: )وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه، قال سئل ابن 

قال: هي به كفر، قال ابن طاوس: وليس  لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{عباس عن قوله }ومن 

يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله(
68
ه-ا   

وقد روى اإلمام الطبري رحمه هللا من طريق سفيان بن عيينة عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن ابنه 

لكافرون{ قال هي به كفر، وليس كفرا باهلل عن ابن عباس }ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم ا

ومالئكته وكتبه ورسله(
69  

من سورة المائدة. 51إلى  20اآليات  
66  

ورة المائدة.
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68  

( أحمد شاكر.055إلى  028 \2لتفسير )
68  

( أحمد شاكر.
68  
.08ص -الرد المأمون 
69  

.08ص -مون
69  
(.60\1تفسير ابن كثير) 
70  



61 
 

أخرج وكيع في )أخبار القضاة( ]حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، قال أخبرنا عبد الرزاق عن 

معمر عن طاوس عن أبيه، قال: )سئل ابن عباس عن قوله تعالى }ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم 

ال: كفى به كفره[الكافرون{ ق
70  
 وجاء كذلك تعليقا في الرسالة:

>هذا األثر الوارد عن ابن عباس صحيح اإلسناد، رجاله رجال الصحيح سوى شيخ وكيع: الحسن بن أبي 

الربيع الجرجاني بن الجعد العبدي. قال ابن أبي حاتم: "سمعت منه مع أبي وهو صدوق" وقال الحافظ في 

[505\0ابن حبان في الثقات]تهذيب التهذيب( صدوق وذكره 515\0التقريب )
71  

وبعد إيراد أسباب النزول وذكر ما سلف نقله بخصوص التفسير، يقول أبو عبيدة الشاذلي تحت عنوان: 

 الشبهة والرد:
وقد حاول بعض مشايخ اإلرجاء المعاصرين االستدالل بهذه اآلية على عدم كفر الحكام المبدلين لشرع >

الكفر الوارد في اآلية إنما هو الكفر األصغر )كفر دون كفر(.هللا، وذلك بقوله إن   
 ومن خالل ما ذكرنا من تفسير لقوله تعالى:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{ نرى:

أوال: أن من نسب إليه من الصحابة القول بأن الكفر الوارد في اآلية هو كفر أصغر أو كفر دون كفر، أو 

عن الملة، عبد هللا بن عباس دون غيره، وهذا لم يثبت عنه، وبيان ذلك:كفر ال يخرج   
وفيها )وليس  أن ابن كثير قد اقتصر على ذكر رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه -أ

كمن يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله( وقد ظهر أن هذا من كالم ابن طاوس وليس من كالم ابن عباس، 

قد أدرج فيها قول ابن طاوس على ابن  -التي أوردها الطبري -معه أن رواية سفيان عن معمر مما يتبين

 عباس.
أن ابن كثير ذكر في معرض تفسيره لقوله تعالى:}وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم' وإن  -ب

عن ابن عباس قوله:  أطعتموهم إنكم لمشركون{، روى ابن ماجة وابن أبي حاتم والحاكم بأسانيد صحيحة

إن ناسا من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميتة فيقولون: تأكلون مما قتلتم 

 وال تأكلون مما قتل هللا؟ يعنون الميتة، فقال تعالى:}وإن أطعتموهم إنكم لمشركون{.
ولو في  -ن من اتبع التشريع المخالفيقول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز: ) فهذا نص ابن عباس في أ

نص في أن تبديل  -أي ما رواه عنه النسائي -أنه مشرك. وذلك -وهي تحليل الميتة هنا قضية واحدة

الشريعة كفر أكبر. وهذا كله يؤكد بطالن نسبة قول )كفر دون كفر( إلى ابن عباس، إذ قد ثبت عنه بأسانيد 

حكم بغير ما أنزل هللا بالشرع المخترع، وأنه شرك وكفر صحيحة خالف ذلك في نفس الموضوع، وهو ال

بلغ الغاية في الشدة بما يعني أنه كفر أكبر.(
72  

 وهذا يدل على أن قوله )هي به كفر( يعني به الكفر األكبر.
ومثله ما رواه النسائي في باب تأويل قول هللا عز وجل }ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم  -ج

د روى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال:الكافرون{، فق  
)كانت ملوك بعد عيسى بن مريم عليه الصالة والسالم بدلوا التوراة واإلنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرأون 

}ومن لم يحكم بما أنزل هللا  التوراة، قيل لملوكهم: ما نجد شتما أشد من شتم يشتمونا هؤالء، إنهم يقرؤون

(.60\1ثير)
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اآليات مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم؛ فادعهم فليقرأوا كما نقرأ أو  فأولئك هم الكافرون{ وهؤالء

ليؤمنوا كما آمنا، فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة واإلنجيل إال ما بدلوا 

منها(
73  

على أمرين: -وهو من رواية ابن عباس موقوفا -ويدل هذا الحديث  
كانت مما أنزل بالتوراة الصحيحة قبل تبديلها، فأنزل هللا تصديقها في القرآن. واألمر  )األول: أن هذه اآلية

اآلخر: أن الكفر فيها هو األكبر، ويدل على ذلك قول المبدلين منهم: ما نجد شتما أشد من شتم يشتمونا 

ا بدلوا وحرفوا، ولو هؤالء، لما قرأ المؤمنون منهم تلك اآلية، والشتم أشد من وصفهم بالكفر األكبر على م

.(لم يكن الكفر في اآلية هو األكبر لما وصفوه بأنه أشد شتم
74  

ما ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم والحاكم، كالهما من طريق سفيان بن عيينة بن هشام بن  -د

 حجير عن طاوس عن ابن عباس في قوله:
ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل }ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{ قال: 

 عن الملة }ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{ كفر دون كفر.
وهذا األثر عن ابن عباس ضعيف من جهة الرواية، ألن فيها هشام بن حجير، وهو الذي ضعفه األئمة 

 الثقات.
جير ضعفه األئمة الثقات ولم يتابعه على هذه الرواية يقول "أبو أيوب بن نور اليرقوي": ) وهشام بن ح

 أحد(.
 قال أحمد بن حنبل: ليس بالقوي، وقال مكي: ضعيف الحديث، وهذا طعن من جهة الرواية.

وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديثه، وضعفه علي بن المديني، وذكره العقيلي في 

 الضعفاء، وكذا ابن عدي.
، لذا قال ابن شبرمة: ليس بمكة مثله.وهشام صالح في دينه  

 وقال ابن معين: صالح ... 
 فهذا في الدين أوالعبادة، بدليل أن ابن معين نفسه قد قال فيه: ضعيف جدا.

وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام. قلت: فلعل هذا من أوهامه، ألن مثل هذا القول مروي ثابت عن 

عباس. ابن طاوس، فلعله وهم فنسبه إلى ابن  
وقال علي بن المديني: زعم سفيان قال: كان هشام بن حجير كتب كتبه على غير ما يكتب الناس، أي 

(.1\118ه )من معرفة الرجال-اقتدارا عليه، فاضطربت عليه.ا  
وهشام من أهل مكة وسفيان كان عالما عارفا بأهل مكة؛ روى العقيلي بإسناده عن ابن عيينة أنه قال: ) لم 

إال ما نجده عند غيره( ...نأخذ منه   
إن حديثه ال يقبل استقالال، وإنما يؤخذ به في المتابعات فقط، ولذلك لم يرو له البخاري ومسلم إال ... 

 متابعة أو مقرونا مع غيره، وكانت أحاديثه من األحاديث المنتقدة على الصحيحين.
داود ...أما البخاري فلم يرو له إال حديثا واحدا، هو حديث سليمان بن   

وأما مسلم فقد روى له حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري أيضا في قصة سليمان 

( بمتابعة ابن طاوس له عن 5112عليه السالم: ) ألطوفن الليلة على تسعين امرأة ...( وقد أخرجه برقم )

11ص-الرد المأمون
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اس قال: ) قال لي معاوية: أعلمت أبيه عن أبي هريرة. والحديث الثاني الذي رواه مسلم هو حديث ابن عب

 أني قصرت من رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند المروة بمشقص ...(.
وقد حاول أحد المرجئة المعاصرين

75
وهو تلميذ لشيخه  -)علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي(

أن يصحح ما ورد عن ابن عباس، فوجب التنبيه: -األلباني  
مدلس وكذاب لتحريفه فيما ينقله عن األئمة ...أن هذا الرجل  -0  
أن هذا األثر صححه الحاكم، وهو حديث ضعيف من باب الرواية ألن فيه هشام بن حجير. ولذلك فهو  -1

)ال يصلح لالحتجاج، ومن هذا الباب روى له البخاري ومسلم في المتابعات ال ما انفرد به. ولعل رواية 

رحمه هللا يحكم بصحة هذا الحديث ظنا منه أن هشاما قد جاوز القنطرة الشيخين له هو ما جعل الحاكم 

بذلك. وهذه الجملة نبه عليها الزيلعي في )نصب الراية(، فذكر من أسباب غلط الحاكم في التصحيح: أن 

، وال يكون قويا في غيره من بعض الرواة يكون قويا إذا روى عن شيخ معين معروف بمالزمته له

البخاري ومسلم أحاديث هذا الراوي من الوجه القوي فقط، فيظن الحاكم أن هذا توثيقا الشيوخ، فيخرج 

مطلقا من الشيخين له، فيعتمد جميع حديثه ويحمله على الصحة. وهنا روى الشيخان لهشام متابعة، فاعتبر 

الحاكم أن هذا توثيقا مطلقا له.(
76  

ن عباس، فإن فيه ردا على الخوارج الذي كفروا ثانيا: وبناء على ما سبق، هب أن هذا القول يصح عن اب

الحكمين أبا موسى األشعري وعمرو بن العاص في الخالف بين علي ومعاوية، فقالوا: "حكمتم الرجال" 

}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{، وقد أقبل ابن عباس رضي هللا عنه على الخوارج 

ب إليهم، فقال:يكلمهم عندما بعثه علي بن أبي طال  
فكيف بأمة محمد  -]نقمتم من الحكمين، وقال هللا عز وجل:}فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها{ اآلية

 صلى هللا عليه وسلم؟
قالوا له: ما جعل هللا حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم، وما حكم فأمضى فليس للعباد أن 

فإن هللا تعالى يقول:}يحكم به ذوا عدل منكم{.ينظروا في هذا. فقال ابن عباس:   
 قالوا: تجعل الحكم في الصيد والحرث وبين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين؟

وقالوا له: أعدل عندك عمرو بن العاص وهو باألمس يقاتلنا؟ فإن كان عدال فلسنا بعدول، وقد حكمتم في 

 أمر هللا الرجال ...[
لى تلك المقولة المنسوبة البن عباس وما شابهها من أقوال أخرى لبعض التابعين ... )فعمد مرجئة العصر إ

لينزلوها زورا كطاوس وابنه وأبي مجلز، والتي كانت كلها في شأن الخوارج ... وطاروا بها كل مطير، 

تج بها وبهتانا في محل غير محلها وواقع غير واقعها ومقام غير مقامها، بدليل أن هذه اللفظة التي يح

هؤالء فيها قول ابن عباس مخاطبا أناسا بعينهم عن واقعة بعينها: "إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، 

 فلفظة "الذي تذهبون" خطاب للخوارج ومن تبعهم في زمانه، في واقعة معلومة معروفة ...
بدليل أن اآلية أصال تتكلم فقوله إذا ليس في اآلية، وإنما في المناط الخطإ الذي علقها الخوارج خطأ فيه، 

عن الكفار المبدلين لشرع هللا يهودا كانوا أو غيرهم ) ... (. فهل يعقل أن يقول ابن عباس أو غيره من أهل 

أنه كفر دون كفر؟ -كالدية أو حد الزنا -اإلسالم في تبديل اليهود أو غيرهم لحكم أو حد من حدود هللا  
 ي المناط الباطل الذي أراد الخوارج إنزالها فيه، وليس في أصله -على تقرير صحتها -فمقولته هذه إذن

اآلية نفسها ... فتنبه، وال تنخدع بتلبيسات الضالين ...(
77  

بد العزيز.[ف للشيخ عبد القادر بن ع
75  
له كتاب )القول المأمون في تخريج ما ورد عن ابن عباس في تفسير}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{( 
77  

بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{(
77  

م الكافرون{(
77  
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إن قول ابن عباس ليس هو القول الوحيد في اآلية: ذلك أن من الصحابة وسلف األمة من قال بأن الكفر  -2

 الوارد في اآلية هو الكفر األكبر.
رحمه هللا: ) ... قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن  قال ابن القيم

كفر باهلل واليوم اآلخر. وكذلك قال طاوس ... ومنهم من تأول اآلية على ترك الحكم بما أنزل هللا جاحدا له، 

كم. ومنهم من تأولها على وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يح

ترك الحكم بجميع ما أنزل هللا ... ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النصوص تعمدا من غير جهل به 

وال خطإ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما، ومنهم من تأولها على أهل الكتاب ... ومنهم من 

جعله كفرا ينقل عن الملة.(
78
ه.-ا   

( عن أبي األحوص عن ابن مسعود قال: ) الرشوة في 1011( )116\1الطبراني في الكبير )فقد أخرج  -أ

 الحكم الكفر، وهي بين الناس سحت(.
(: )ورجاله رجال الصحيح(. وأخرج وكيع في أخبار القضاة 011\2قال الهيثمي في مجمع الزوائد )

( بلفظ )الهدية على الحكم الكفر، وهي فيما بينكم السحت(51\0)  
وأخرج ابن جرير في تفسيره عن علقمة ومسروق أنهما سأال ابن مسعود عن الرشوة فقال: )من  -ب

السحت(، قال: فقاال: أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر، ثم تال هذه اآلية:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم 

 الكافرون{.
قات، رجال الكتب الستة )تهذيب ، رجاله ثوهذا األثر صحيح اإلسناد إلى ابن مسعود رضي هللا عنه

(214.218\8( )181\1( )20.28.121\6التهذيب( )  
ورواه ابن جرر أيضا بإسناده عن مسروق قال: )سألت ابن مسعود عن السحت، أهو الرشا في الحكم،  -ج

ما أنزل فقال: ال، من لم يحكم بما أنزل هللا فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل هللا فهو ظالم، ومن لم يحكم ب

هللا فهو فاسق، ولكن السحت يستعينك الرجل على المظلمة فتعينه عليها، فيهدي لك الهدية، فتقبلها(
79  

ومنه ما روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب؛ فقد قال األلوسي: -د  
 ) وأخرجه ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه:

، ولكن كفر؛ إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ، أمن السحت؟ قال: الأرأيت الرشوة في الحكم

 ومنزلة، ويكون لآلخر إلى السلطان حاجة فال يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية.
وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم هللا تعالى وجهه أنه سئل عن السحت فقال: الرشا، فقيل له في الحكم، 

رج البيهقي في سننه عن ابن مسعود نحو ذلك.(قال ذاك الكفر. وأخ
80  

وقال القاسمي في )محاسن التأويل(: ]ونقل في " اللباب " عن ابن مسعود والحسن والنخعي: أن هذه  -د

اآليات الثالث عامة، في اليهود وفي هذه األمة؛ فكل من ارتشى وبدل الحكم بغير ما أنزل هللا فقد كفر 

وقال إسماعيل القاضي في"أحكام  -ألنه ظاهر الخطاب، إلى أن قال وظلم وفسق، وإليه ذهب السدي

** 
(858-854\1الجامع ) 
78  

858)
78  
((21إمتاع النظر )المقدسي ) 
79  

21))
79  
(884-886\0مدارج السالكين ) 
80  

0\886-884)
80  
(121\6تفسير الطبري ) 
80  
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القرآن": ظاهر اآليات يدل على أنه فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم هللا، وجعله دينا يعمل 

به، فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره.[
81  

توشك ) على من احتج عليه في شأن متعة الحج بفعل أبي بكر وعمر:) ... ( وابن عباس هو الذي قال ردا 

أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال 

ما أحل هللا فقد عمر(. )انظر فتح المجيد: باب من أطاع العلماء واألمراء في تحليل ما حرم هللا أو تحريم 

ذهم أربابا.<اتخ  
نبدأ بأهم وما يلزم من الجوانب، الذي ال يمكن ألي خوض وال حديث في مقولة >كفر دون كفر< أن يكون 

ي من دونه ومن دون قسطاسه وحكمه، المعيار له شيء من الموضوعية وال اعتبار في الشأن العلم

 الحقائقي.
ولعله الفتقاد التأني ولعدم حصول القدر  هذا، وإن كانت الرسالة في مادتها وكما سلف قوله كافية، لكن

الكافي من التنسيق والترتيب لهذه المادة كمعطيات، وكذلك لالعتبار المسبق للحكم والقول، وبناء التفكير 

 على هذا المحدد المسبق، لكل ذلك حصل االختالل وشابت هذا التفكير ضروب من الالتوازن واالنعواج ..
هو أول ظالل قانون الحق وتجلياته في )الخلق( وهو األساس األول نور الحكمة  إذا نبدأ بهذا المعيار الذي

يميز الصالح من الطالح وملكة إدراك اختالف الليل والنهار وعدد السنين والحساب. في القلوب التي بها 

ذكير وهذا المعيار الحقائقي يكفي في الحق حسما للقول والحكم على المقولة بالرد أصال، يكفي فيه الت

والتنبيه ترسيخا وتوكيدا األثر المذكور البن عباس في متعة الحج، وأيضا كلمة الشوكاني التي ذكرنا من 

 قبل . .
ومن تمة فإن تفصيل القول في المعيار الحقائقي، وفي ترتيب قيم األقوال واألحكام، وفي الترجيح، إن نحن 

وع والقضية المحورية فيه، أقرب لالستطراد عن حقيقة األشياء كما هي، يكون في صلته بالموضعبرنا 

 وبالضرورة الملزمة لمعرفة األداة العلمية ولغتها.
هذا الحيز يخص الجانب المعرفي والدراسي بذات العلم ومكوناته وبدرجات حقيقة هذه المكونات والمادة 

ما يميز القول هنا هو  اإلدراكية التي يتكون منها. ولئن تم في الجزء األول الكالم عن ذلك بإجمال، فإن

، واختالف هذه األصول في الدرجات الحقائقية اختالفا يصبح في تخصيصه على مستوى علم األصول

 حالت خاصة غير قابل للوحدة السلمية، أو ال ينبغي لها كما هو مثل قضيتنا >كفر دون كفر<.

(021ص 6ج 8األلوسي )روح المعاني( ) 
82  
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 الفصل الثاني

 
 ةقول الصحابي والمعيار الحقائقي

 
ض، هذه المقولة باستيعاب الترجيح وتحديد إطاره، فأهم شروطه وأصلها كلها الترجيح فرع التعار

التعارض، لتتعين بعده الضوابط المفعلة لهذه اآللية في التقييم. لذلك، وعندما اضطر كبار العلماء 

الراسخون منهم في العلم، عندما اضطروا للرد على مثل هؤالء الذين يجادلون في آيات هللا ويريدون أن 

، كان الحكم الجلي الثابت المحكم هو أن هؤالء عرض لهم عرض السفه ردوا القرآن بقول صحابيي

يده ب من الماء غرفةاغترف وعمى البصيرة، ألن الكالم هنا أصال عن التعارض ال يحق، وهل يقابل عاقل 

ه أقوال لو بسعة البحر؟ " وهم قال ابن حزم في )الفصل( وهو يناقش مقاالت بعض أسالف هؤالء: )فهذ

قالها صبيان يسيل مخاطهم ليئس من فالحهم، وتاهلل لقد لعب الشيطان بهم كما شاء.("
82  

ال شك أن األجدر بالتحديد ومركز التفهيم في هذا التخصيص واإلعمال للمعيار الحقائقي هو قول 

 الصحابي.
و حال النظر والشروط في إن قيمة األثر ودرجة قول الصحابي تتغير من قيمة ودرجة عدم االعتبار كما ه

أثر عبد هللا ابن عباس رضي هللا عنهما >كفر دون كفر<، إلى قيمة ودرجة االعتبار والمصداقية الواجبة 

 علميا.
إن ابن عباس رضي هللا عنه هو الذي رد قول نوف البكالي حينما زعم أن موسى صاحب الخضر ليس 

ي بن كعب عن النبي صلى هللا عليه وسلم، فذكر موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب؛ حدثنا أب

الحديث بطوله؛ والحديث رواه أبو عمر بإسناده عن سعيد بن جبير. وابن عباس هو الذي أنكر على علي 

بدل دينه  )من"بن أبي طالب إحراقه للمرتدين بعد قتلهم محتجا بقول النبي صلى هللا عليه وسلم:

ر(:]ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يقل فاضربوا عنقه ثم فاضربوه("، قال أبو عمر )بن عبد الب

أحرقوه[(
83  

فاهلل تعالى جعل لكل شيء قدرا، ومن لم يعتبر ذلك فأصال ال قبل وال قابلية له للتعلم ولتفصيل القول في 

هم بتبع ضوابط الترجيح وأحواله؛ وإنما نريد هنا أن نبين ونذكر باختالف قيم آثار الصحابة رضي هللا عن

 األحوال والشروط. ومن األقوال البينة في هذا قول محمد بن إدريس الشافعي رحمه هللا:
) وأقوال الصحابة إذا تفرقوا نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو ما كان أصح في 

صرت إلى اتباع قول مخالفة القياس، وإذا قال الواحد منهم القول ال يحفظ عن غيره منهم له فيه موافقة وال 

وال شيئا يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس( لم أجد كتابا وال سنة وال إجماعا واحد منهم إذا
84
)

85  

(021ص
82  
(106-105\6محاسن التأويل ) 
83  
 (6\105-106)
83  
.00ص–الرد المأمون  
84  
.00ص–المأمون  
84  
.85ص–نفس المصدر  
85  
85  
.166ص -إرشاد الفحول -الشوكاني  
86  
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هنا من الطبيعي اعتبار التسديد والتقريب في التعبير وخاصة في قوله: )موافقة وال مخالفة(. ذلك وأنه إذا 

ومخالفة ورد بعضهم على بعض، وجب العلم أن علم تخطئة الصحابة رضي هللا عنهم بعضهم بعضا 

المتباينة اختالفا في القيم.االختالف يحتم على مآل الحقائق واألقوال   
 قال ابن عبد البر:

) االختالف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء األمة إال من ال بصر له وال معرفة عنده وال حجة في 

قوله(
86  

قتديتم اهتديتم( فقد قال البزار وابن عبد البر: إن هذا الحديث ال أما حديث )أصحابي كالنجوم بأيهم ا

يصح.
87  

وقال الشوكاني عند هذا الحديث: )فهذا مما لم يثبت قط، والكالم فيه معروف عند أهل هذا الشأن بحيث ال 

يصح العمل بمثله في أدنى حكم من أحكام الشرع(
88
)

89  
تختلف درجة يجعل  يح، فال إمكان للتعارض في أقوالأن إذا كان التعارض الشرط في الترج من البداهة

ال يحق أن نتكلم عن الترجيح بين صريح الوحي كتابا وسنة وأي  بينها ال إمكان له كذلك. ومن ثم الترجيح

فالترجيح إن كان موضوعه على صلة بالوحي الكريم فإنما يكون في قراءة مصدر من دونه للقول. 

وبالطبع فأساس ذلك كله ومعياره الحكمة:}وهللا واسع  والفقه المرتبط به؛ يح، وفي العلمأطراف هذا الترج

عليم' يؤتي الحكمة من يشاء' ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا' وما يذكر إال أولو 

.(168-164األلباب'{)البقرة  
 ألحكام بحسبفنور العقل المكلف بالشريعة وملكة التمييز ومعرفة اختالف مناطات القيم الحقائقية وا

، وهي حال اإليجاب العقل الواعي اختالف األحوال هو من مميز وخصائص المتلقي بالسلب واإليجاب

للخطاب الحكيم والبصيرة التي تنتقل بمقتضى الحق بالقول واألثر من مستوى الالعتبار إلى أعلى درجة 

 الحجة.
ة لمقول في قضية ونازلة معينة، وأيضا الترجيح كآلية وطريق بالحق في الحكم وتحديد القيمة الحقائقي

الرؤية ، هذا له خطره والشأن كله في بلورة وإلطاره الصحيح التغير بالحق للقيمة الحقائقية لقول الصحابي

 -لهذه القضية التي تعج باألقوال المختلفة واألحكام من غير كفاية علمية متضاربة والنظر الفقهي المناظر

عن العالمين. غني والحق أحق أن يتبع، وهللا  
ومعنى الترجيح اصطالحا ما قاله الرازي )الترجيح: تقوية أحد الطريقين على اآلخر ليعلم األقوى فيعمل >

به، ويطرح اآلخر(
90  

وقد ذهب جمهور المحدثين واألصوليين والفقهاء إلى جواز الترجيح بين األدلة عند التعارض، ووجوب 

ثم قال الرازي: )األكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح.(العمل بالدليل الراجح دون المرجوح. 
91  

.166ص -الفحول
86  
.85ص-الرد المأمون 
87  

.85ص
87  
(.11-48\1جامع بيان العلم ) 
88  

1\48-11.)
88  
(.10-11\1نفس المصدر ) 
89  

(.10-11\1ر )
89  
(166إرشاد الفحول ) 
90  
(166الفحول ) 
90  
.86ص-الرد المأمون 
91  
.86ص-المأمون 
91  
(511\1\1المحصول ) 
92  
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ثم قال: )لنا وجوه: األول: إجماع الصحابة على العمل بالترجيح، فإنهم قدموا خبر عائشة رضي هللا عنها 

في التقاء الختانين على من روى "إنما الماء من الماء" وخبر ما روت من أزواجه "أنه كان يصبح جنبا" 

روى أبو هريرة أنه "من أصبح جنبا فال صوم عليه". على ما  
الذي رواه الترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما كما رد الصحابة الحديث الصحيح

92
: )أن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم( بالحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن يزيد بن األصم عن 

ميمونة رضي هللا عنها
93
ول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوجها وهو حالل(، وبالحديث الذي أخرجه )أن رس 

مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان عن سليمان بن يسار: )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث أبا 

رافع مواله ورجال من األنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة قبل 

يخرج.( أن  
فقد أخذ جمهور العلماء بأحاديث عدم جواز نكاح المحرم، وقالوا ال يتزوج المحرم، وإن نكح فنكاحه 

باطل. قال بذلك من الصحابة عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد هللا بن عمر، وزيد بن ثابت، 

وإسحاق وغيرهم من فقهاء ومن األئمة مالك وأصحابه والشافعي، وأحمد بن حنبل، والليث واألوزاعي 

 التابعين وأتباعهم.
فقد قال األثرم: )قلت ألحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس؟ قال: فقال: هللا المستعان، 

ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حالل.(
94  

خر، كان العمل بالراجح متعينا عرفا، فيجب شرعا الثاني: أن الظنين إذا تعارضا ثم ترجح أحدهما على اآل

 لقوله صلى هللا عليه سلم: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن"
الثالث: أنه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح، وترجيح المرجوح على الراجح ممتنع في بداهة 

العقول.(
95  

ال بد من تحققها حتى يعتبر الترجيح صحيحا منها:وجمهور األصوليين والمحدثين قد اشترطوا شروطا   
األول: أن يتساوى الدليالن المتعارضان في الثبوت والحجية؛ فال يعتبر الترجيح صحيحا بين القرآن وخبر 

الواحد مثال، أو بين الحديث الصحيح المتواتر وضعيف اإلسناد.
96  

أي  -نهما طريقين لو انفرد كل واحد منهمايقول الرازي: )ال يصح الترجيح بين أمرين إال بعد تكامل كو

فإنه ال يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق.( -بأمارة أو طريق
97  

الثاني: أن العلماء يشترطون عدم كون أحدهما قطعيا واآلخر ظنيا )فإنه ال مجال للترجيح بين القطعي 

والظني الستحالة بقاء الظن في مقابلة العلم(
98  

 (1\1\511)
92  
(511\1\1نفس المصدر ) 
92  
(.0201( ومسلم )5002( و))2158( و)0884حديث ابن عباس رواه البخاري ) 
93  

(.0201( ومسلم )5002( و))2158( و)84
93  
(0828( وأبو داود )885\8حديث ميمونة عند مسلم وغيره: )تزوجني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونحن حالل بسرف( ورواه أيضا أحمد ) 
94  

(0828( وأبو داود )885\8أيضا أحمد )
94  
(212\1ب في سنن أبي داود )( وقول ابن المسي065\1انظر فتح الباري ) 
96  

(212\1ب في سنن أبي داود )ابن المسي
96  
(212\1داود ) 
96  
(511\1\1المحصول ) 
97  

(511\1\1ل )
97  
(106صإرشاد الفحول ) 
98  

(106صالفحول )
98  
(511\1\1المحصول ) 
99  
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بين علم وظن، ألن ما علم كيف يظن خالفه وظن خالفه شك؟  -الترجيح - يتصوريقول ابن قدامة: )وال

فكيف يشك فيما يعلم(
99

>
100  

إن معنى قولنا السابق الذي يقصر صلة الصحابي ومن دونه بالوحي في قراءته وفقهه، هذا يدل عليه الحد 

قرآني في مدلوله. لكن هذا ال األقصى في هذه الصلة، الممثل في المخالفة الظاهرة غير المحكمة للخطاب ال

يغير وال يمكن له تغيير الحقائق وسلم درجات مصادر األحكام واألقوال؛ فلكل قدره. وهذا من أوليات 

.االختالف القانون المؤسس عليه بناء الكون وجميع األشياء وأعلى وأعظم ما يناط به  
ه، فقد روى عنه اإلمام البخاري في وابن عباس رضي هللا عنه هو الذي خالف نص القرآن باجتهاد من >

( استدالله على أنه ال توبة لقاتل العمد بقوله تعالى: }ومن يقتل مؤمنا متعمدا 2466 -2461التفسير )

فجزاؤه جهنم خالدا فيها{، وقال إنها نسخت آية الفرقان:}وال يقتلون النفس التي حرم هللا إال بالحق وال 

يضاعف هللا العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إال من تاب وآمن{، وقد يزنون' ومن يفعل ذلك يلق آثاما' 

عارض جمهور السلف قول ابن عباس بإثبات توبة القاتل العمد لقول هللا تعالى:}إن هللا ال يغفر أن يشرك 

 به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{ باإلضافة إلى استداللهم بحديث قاتل المائة.
في أسباب مخالفة أحد الصحابة لنص الكتاب والسنة )وهي عشرة(: ]وثالثها: أن  وفي هذا يقول ابن حزم

فهذه ظنون توجب االختالف  -ثم قال -يقع في نفسه أنه منسوخ، كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات

سبق في علم هللا عز وجل أنه سيكون ) ... ([ الذي
101  

اء إن قول الصحابي حجة، فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من وقال ابن تيمية رحمه هللا: )ومن قال من العلم

الصحابة، وال عرف نص يخالفه(
102  

ولذلك فإنه ال يجب المسارعة إلى التأويل، ولي أعناق النصوص حتى نوفق بينها وبين قول من أخطأ من 

اآلخر ما ذهب  الصحابة؛ وهذا خالف ما كان عليه الصحابة رضوان هللا عليهم، فقد كان أحدهم ينكر على

 إليه مما خالف فيه نص الكتاب والسنة.
قال ابن تيمية رحمه هللا: )وأنكر علي على ابن عباس إباحة المتعة، قال: إنك امرؤ تائه، إن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم حرم متعة النساء، وحرم لحوم الحمر األهلية عام خيبر، فأنكر علي بن أبي طالب 

الحمر، وإباحة متعة النساء، ألن ابن عباس كان يبيح هذا وهذا، فأنكر عليه علي  على ابن عباس إباحة

"أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم المتعة وحرم الحمر األهلية، وأما تحريم المتعة  ذلك، وذكر له

فإنه عام فتح مكة كما ثبت ذلك في الصحيح.(
103  

إباحة ربا الفضل، وأخطأ )كما ذكرنا سابقا( في قوله أن كما أن ابن عباس رضي هللا عنه قد أخطأ في ظنه 

النبي صلى هللا عليه وآله وسلم تزوج خالته السيدة ميمونة وهو محرم في عمرة القضاء. وابن عباس 

رضي هللا عنه هو القائل: )ما من أحد إال ويؤخذ من عمله ويترك إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( )قال 

طبراني في الكبير وإسناده حسن.(<العراقي: رواه ال
104  

(511\1\1ول )
99  

(48\2كشف األسرار ) 
100  

(48\2ألسرار )
100  
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102  
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103  
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103  
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104  
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104  
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 الفصل الثالث

 
 >كفر دون كفر< ليس تفسيرا

 
، المعيار الحقائقيحل إشكال >كفر دون كفر< بحيثيات طرحها وخلفياتها يكمن أساسا في إذا قلنا بأن 

 لعقلي، فمعنى ذلك أن أسباب النزول وتفسير متعلقها وهو قولهامهيمنا على  شرعيبالحكم المعيارا 

سبحانه:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{ كفيل كفل القلب السوي في الميز بين األلف 

والباء في الفصل والحسم. فالقرآن الحكيم فصلت آياته، ويسره تعالى للذكر ولالهتداء به والعمل به وذلك 

وسع علمه عمته، وهو المجيد سبحانه غاية التنزيل. وجاء في صريح الوحي أن هللا تعالى أكمل الدين وأتم ن

السماوات واألرض وأعلم بما خلق:}اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم 

 دينا'{. وقد روي عن اإلمام أنه قال: "قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد تم هذا األمر واستكمل".
أو بذلك يفسر أن  ثمعليا لهذا الدين ولقانون السماء واألرض؛ ومن وأيضا فإن متعلق المقولة هو الحقيقة ال

هذا اإلشكال الذي تفرضه المقولة والقائلون بها لم يزد تمايز الحق عن الباطل إال جلوة ووضوحا. إن 

أمر الدين كله، في أركانه وحقيقته:متعلق المقولة يهم   
التنزيل الذي هو أمر هللا جل وعال وحكمه. -0  
قة اإليمان.حقي -1  
حقيقة الكفر. -8  

حددنا آنفا نقطة االعتبار لحقيقة المقصد والغاية من التنزيل، وترتبط بجانب التفسير، وأكدنا على كون 

سياق اآلية متعلق المقولة، يكفي للقلوب السوية التي تعقل ليس بها ضعف وال سفه، لكي تدرك أنها تعبير 

كال >كفر دون كفر< يؤول إلى طرح مسألة وأمر الحاكمية وظاهرة عن هذه الحقيقة. وإذا اعتبرنا هذا فإش

 اإلرجاء في فكره وعقله ونسقيته، وهو ما سنعرض له بعد قليل.
؛ هذا هو السياق الذي أتت فيه؛ وهو إن التفسير الحق واألولى باألخذ من غيره مطلقا هو القرآن والسنة

الحقيقة واالعتبار لها في الكتاب وفي حياة رسول هللا حقيقة التنزيل وحقيقة الكفر وحقيقة اإليمان؛ هو 

صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضي هللا عنهم؛ فهذا هو التفسير لهذه اآلية من القرآن العظيم. وكما أشرنا، 

فأدنى هذا التفسير هو السياق الكريم وقوله تعالى:}أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم 

(؛ وأدنى هذا التفسير كذلك هو التفسير الوارد فيها للصحابة رضي هللا عنهم وللذين 51لمائدةيوقنون'{)ا

ونظر تبيان القرآن. إنها وهللا لمواطن ليس للمداهنة  من بعدهم، الذين نظروا إليها نظر الحق، نظر القرآن

وإن مرجعهم إللى هللا  فيها موضع، وفيها يستبين أهل الصدق من الذين يغرضون في آيات هللا ويدهنون،

 ثم ينبئهم بما كانوا يعملون.
، وهذا مكمن اللبس وموضع إن أثر "كفر دون كفر" ليس تفسيرا، إنما هو قول له وصل بالتفسير

اإلغراض؛ وذلك ما يعلل عدم سداد منحى القول في رد ورسالة عبد الكريم الشاذلي، المنحى المحمول 

ن ابن عباس، وهو ما يدل على عدم كفل المعطيات التأصيلية بالحكم المسبق في ضعف هذا األثر ع

بالرغم من كفايتها في تحديد التفكير الصحيح؛ هذه المعطيات التي ال شك تتطلب جهدا جهيدا، وتستوجب 

.ا له من القدر والقيمة مميزةبحث  
** 

(16\11مجموع الفتاوى ) 
105 
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 FLAMMARION 1984إن مخالفة الداللة التوظيفية
- JAQ깚�깜�꺎�꺐�뎰�떘�뗮�똒�똲�룠�빞�셠�÷       ال

يعني وجوبا أن هذا األثر ال يصح؛ فعلى غرار ما رأيناه من خالل التأطير العلمي للقيمة الحقائقية لقول 

الصحابي، فهي ليست منزهة عن قيمة الخطإ وال ينبغي لها ذلك، مما هو مقصور على الوحي الكريم 

 ومخصوص له؛ هذا إمكان أول.
ال يعني وجوبا أن هذا األثر ال يصح؛ فعلى غرار ما رأيناه من خالل التأطير العلمي للقيمة الحقائقية لقول 

الصحابي، فهي ليست منزهة عن قيمة الخطإ وال ينبغي لها ذلك، مما هو مقصور على الوحي الكريم 

 ومخصوص له؛ هذا إمكان أول.
ي في اعتبار األثر بعدم انحفاظ إطاره األول والتام، والذي قد أما اإلمكان الثاني فهو منطبق بإخالل بنيو

يعتبر فيه األثر صحيحا من جهة الرواية وغير مخالف للحق والشرع. وهذه الحالة الثانية هي المرجحة 

في منحاها للتفكير وللقول والرد؛ وذلك باالعتبار للمعطيات، ال ألن اإلمكان األول ال اعتبار له، بل هو 

قيقة، ولكن اآلية البينة هي أبلغ في البيان ما يكون، ولو اتبع البيان واللسان بيانا غير بيانها الختل إمكان ح

)كفر دون المعجمية واللغوية لالميزان وفسد التعبير. ثم لنتساءل: هل في القرآن والسنة وردت هذه المادة 

واحدة؟؟ ولو مرةأو )الكفر األصغر( كفر(   
سم( اإلشارة مع واو االستئناف }وأولئك{ في قوله تعالى زان في البيان: ماذا يفيد )إوالميثم وهذا هو الحق 

 الذي نزل أحسن الحديث:}وأولئك هم الكافرون{؟
أال يفيد بموجب اعتماد اللغة على قانون االختالف إمعانا وتأكيدا في التحديد حتى يكاد يكون منه معنى 

 القصر والتخصيص لحكم الكفر؟
عده يؤمنون؟فبأي حديث ب  
ليس لقلب بمعنى عقل مضافا إليه اإليمان، ليس له ذرة من الخوف من الجليل ذي العزة  ،بناء على هذا

والجالل منزل الكتاب، إذا ما أغرض في داللة لفظ الكفر في هذه اآلية البينة وفي التنزيل جميعا، وصرف 

لمي والفقهي للمؤمنين جميعا؛ ومن المستبعد معناها إلى غير الداللة الشرعية للكفر. وهذا من المحور الع

 الراجح أن ينتقض هذا عند حبر األمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي هللا عنهما.
، ولكن ألن الخطأ وإذن فاستبعاد اإلمكان األول ليس الستبعاد الخطإ عن الصحابي وعن ابن عباس خاصة

اليقين كله. وهذا الذي نراه ونقول به هو قول  موضوعه الحق في بيانه المجيد، وفي أساس ومصدر العلم

ابن عباس في بيان اآليات المختصة بالموضوع نفسه، موضوع التشريع والحكم بالتنزيل؛ بل وقوله 

رضي هللا عنه في القرآن كله؛ وإن الحق ال يختلف، والدين كله ينبني على صلة الجزاء بالعمل على 

الكفر.–اإليمان –التنزيل -األركان الثالثة:   
الخطابية وإطارها التاريخي، وهي بالشروط  لقد كان دوما اإلخالل كذلك، وكما سيتم توضيحه وبيانه،

مكون ال محيد عنه إلى جانب المكون اللغوي، كان ذلك دوما من نسق وطرق التلبيس التي يعتمد عليها 

إبطال الحق من الداخل، المغرضون والمجادلون في آيات هللا من مرجئة وممن ذهب مذهبهم وسعى في 

 يحق هللا الحق ويبطل الباطل، وبئس ما يصنعون.
عدم انحفاظ الشروط نعني به مناط أثر ابن عباس كما هو محفوظ من آثار العلم في شأنه؛ وهو الذي يبين 

التي جوهره الالتفسيري بخصوص اآلية. فكلمة ابن عباس رضي هللا عنه كانت على النازلة والواقعة 

ها الخوارج، وهذا الموضع الفاصل بين اآلية والقول هو موضع اإلغراض من حيث اختالق ربطها ب

الباطل والتحريف، وهو صنيع من عناهم هللا سبحانه وتعالى في اآلية البينة من القرآن المجيد الذي فيه 
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ق وأنتم (:}لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الح1قوله عز وجل:}فاعتبروا يا أولي األبصار{)الحشر

(.41تعلمون{)آل عمران  
إنه لما كان هذا القول والبناء في إشكال األثر "كفر دون كفر" ال يختلف مع الحق وله منه ترجيح، فلننظر 

اعتبارات عدة إلى األثر من جهة الرواية. وكذلك سيكون لنا فيها وفي هذا النظر نموذجا في طرح وإبراز 

لحديث وفي اصطالحاته.خاطئة، لها خطرها في التوثيق وعلم ا  
هذا وإننا واعتمادا على مادة الرسالة، رسالة أبي عبيدة عبد الكريم الشاذلي جزاه هللا خير الجزاء، حاولنا 

على قدر ما وفقنا إليه بإذنه تعالى من التسديد، حاولنا استخالص جمع منتظم لكل معطيات هذا الجانب، 

 جانب الرواية لألثر، وهو كما يلي:
 

عن قوله تعالى:}ومن لم يحكم بما أنزل            ه:}ومن لم يحكم بما   عن قول  
فأولئك هم الكافرون{ قال:أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{       هللا   

كفى به كفره   قال: هي به كفر، قال ابن طاوس:  
 )وليس كمن كفر باهلل ومالئكته 

                وكتبه ورسله( 
          
   

باس                            ابن عباسابن ع  
سئل                                   سئل      
أبيه                                     أبيه     
عن                                     عن     

 ابن طاوس                            ابن طاوس
عن                عن                          

 معمر بن راشد                      معمر بن راشد
أخبرنا                                  عن    

 عبد الرزاق                         عبد الرزاق
أخبرنا                               أخبرنا    

بيعالحسين بن يحيى                 الحسين بن أبي الر  
 .     .       .                             ثنا

ثنا                               أخرج وكيع في أخبار القضاة     
.     .    . 
.     .    . 
.     .    . 

الطبري    
 
 

 }ومن لم يحكم بما                       في قوله}ومن لم يحكم بما أنزل هللا
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الكافرون{أولئك هم الكافرون{        فأولئك هم أنزل هللا ف  
قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه،         قال: هي به كفر )وليس كفرا  

إنه ليس كفرا ينقل عن الملة،}ومن لم يحكم         باهلل ومالئكته وكتبه ورسله(   
افرون{ كفر دون كفربما أنزل هللا فأولئك هم الك                                        
 

      
 ابن عباس                                ابن عباس

عن                                       عن          
أبيه                                     طاوس          
عن                                        عن         
هشام بن حجير                      ابن طاوس             

عن                                        عن         
معمر بن راشد                               

عن         
سفيان بن عيينة                         سفيان ين عيينة    

عن                                     من طريق         
كيع         أبي                           روى ابن أبيو  
ثنا           ثنا                              حاتم و   

 هناد         ابن وكيع                       الحاكم
ثنا         
الطبري                                 ابن كثير         

            
 

          
، روايتي الطبري وأثر "كفر دون كفر"، نالحظ أن المشترك فيها لننظر اآلن إلى الروايات الثالثو

وبغض النظر عن حدوث اإلدراج هو القول أو على األصح معنى القول: >وليس كفرا باهلل ومالئكته 

عدد المختلف لطرق وكتبه ورسله<؛ فنرى أن قوله "كفر دون كفر" ليس إال بيانا لما قبله. وإذا اعتبرنا الت

روايتي الطبري، كان معنى القول أعاله هو التأطير والبيان لداللة قوله >هي به كفر<، وبه، وباعتبار 

 معطى السند يؤط ر معنى قوله >كفى به كفره<.
كلها من حيث المتن في معنى قوله: >ليس كفرا باهلل ومالئكته  وأول ما يستنبط هنا هو اتحاد الروايات

سله<، وهو المكافئ في نظمة الموضوع بالقول >كفر دون كفر<، بمعنى إمكان صياغة وكتبه ور

االستنباط األول في هذه النظمة بكون الروايات جميعها تتحد في >كفر دون كفر< من جهة المعنى 

 وحقيقته.
معنى المأثور االستنباط الثاني مرجعه التعدد المختلف لألسانيد وكذلك للتركيب اللغوي ومادته المعجمية لل

الموحد بصيغة ال تنتقل برواية >كفر دون كفر< من درجة الضعف إلى الحسن لغيره فقط، بل إلى 

أما اثر هشام بن حجير في إسناده، فال يضير، ويهمل علميا وموضوعيا، بل وما يكافئه ويوازيه  الصحيح.
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ال الصحيح. ودون ذلك على مستوى اإلسنادات األخر هو ضمن الجزء األعلى منها الذي رجاله رج

فاالختالف والتعدد المشار إليه يجعل الصحة القيمة األحق واألصح، والقول بنقيضه والحكم به يؤول إلى 

سلب حقيقة التعدد واختالف الجمع عن الواحد، خاصة في مجال اإلخبار. وكما هو معلوم، فهذا هو القانون 

توثيق عموما.المحوري مع قانون العدالة في علم الحديث وعلم ال  
 االستنباط الثاني إذن هو حكم صحة األثر "كفر دون كفر" في المعنى.

مة يمكن القول بأن صلب قضية  >كفر دون كفر< من جهة حدوثها وتوظيفها هو اإلغراض في ومن ث

 مكونيها البيانيين الجوهريين، اللغوي والتاريخي معا، وذلك باعتبارها في هذا التوظيف في جزئها اللغوي

اصطلح عليه بأسباب النزول والبيئة الخطابية لألثر والنص. وكل ما تال والخطابي دون التاريخي أو ما 

هذا التوظيف ونتج عنه من طرح سؤال العرضية لم يكن سوى دليل على أن الخطأ ال يتلوه وال ينتج عنه 

 إال الخطأ والضالل والتيه.
 نب علم الحديث في اصطالحاته الممثلة للغته ولمادة التفكيروهنا يلزم التنبيه واإلشارة إلى جانب آخر، جا

 والقول في مجاله.
بجدية والكالم الذي يتركب إن مثل اصطالحات علم الحديث والتفكير والكالم في حقله كمثل الحروف األ

كم  منها، فعلم الحديث ال ينبغي إال لمن استوفى كفاءته وملكة قوية في قراءة المعطيات كحدث وجودي له

من المحددات واإلحداثيات، إذا تغير منها واحد تغير مكافئها اعتبارا وقيمة. كما أن هذه االصطالحات 

والتدريجات السلمية بحكم مصدرها، ال يحق وال يجوز الخروج بها عن قانون التسديد والتقريب، مما يلزم 

لتقريبي في القياس الفيزيائي. إن شرط القراءة المستبصرة والمستجدة دوما. ويكفي أن نستحضر التأطير ا

القياس الواحد، وبالكفاءة اإلنسانية من جانب أداة القياس وجهة قراءته، وعن طريق التوظيف واإلعمال 

في حسابات تالية، قد ينتقل قدر التقريب والمسافة من الدرجة أو القياس الصحيح من نسبة صغيرة قد 

كبيرة تصل حد إحالة القيمة من الخطإ إلى الصواب، ومن تعتبر على البعد العملي مهملة، إلى نسبة 

 الصواب إلى الخطإ.
 لئن كان هذا قد نتج عن قياس واحد وبأداة طبيعية محددة، بسيطة الصنع أو متطورة، فقانون األحرى

نعمله هنا، خاصة إذا كانت أدوات القياس ال أداة واحدة، والقياسات ليست قياسا واحدا، بل أدوات متعددة 

وقياسات كذلك، كما أنها ليست ميكانيكية ومادة محددة الطبيعة، بل هي اصطالحات أقل ما وجب القول 

فيها هنا أنها ليست نقطاتية، بل هي أطياف داللية، سواء باعتبار أصلها وطبيعتها اللغوية، أو باعتبار 

ة وال موحدة عند أئمة علم الحديث مرجعياتها التوظيفية؛ فالقيم التحقيقية وألفاظ الجرح والتعديل ليست ثابت

 وأهل العلم.
كذلك إذا كان التعبير عن واقعية عدم ثبوتية القيم والتدريجات تمثله بعض االصطالحات، كالحسن لغيره، 

أو بعض العوامل المرتبطة بالتعدد؛ وهذه كلها حقائق تفرض نفسها لتماسها الظاهر مع الواقع ومع 

لمرتبطة خلقيا مع اإلدراك اإلنساني، ومع التعدد غير المعين لزوايا القياس البداهة، فإن عوامل التقريب ا

، هذه تمثل محددات تقييمية ال تقل أثرا عن والنظر، المترجمة لحقيقة التحقيق النسبي لألخبار واآلثار

 العوامل والمحددات الظاهرة والقريبة من اإلدراك النقدي السطحي.
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 الباب الخامس
 

ات اإلرجائية: األنساق والغاياتالكلم  
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 الفصل األول
 

 العامل التاريخي واإلرجاء
 

لحاكمية والتقسيم و>كفر العامل التاريخي أهم منظم في تعيين اإلشكاالت المرتبطة بثالثية: ايعتبر 

العمل به.-إطار لوحتي التنزيل ،، وذلك داخل اإلطار المشترك والموحد الجامع لهادون كفر<  
سبق من القول والتحليل، سواء في الجزء األول الذي حاولنا فيه تبيان وتحديد الخطإ إن فيما 

األصل والنواة في ضالل التقسيم وعوج بنائه، واعتبارا لكل زوايا النظر وعلى مختلف درجات 

حجيتها وأدلتها، أو في بداية الجزء الثاني باقتصار التأكيد على الطور والمستوى الثالث لمسار 

الواقع وإعماله، الطور التوظيفي بخلفيته األرضية والسياسية النفعية الواضحة، في يم وأثره التقس

نيفه في خانة الفكر مما يعطي مصداقية وصحة في تسمية هذا المجموع من األفكار وتص

وصفة الفكر البشري، ذلك أن أي فكر وأي منهاج ال يعتبر  الصفة األدلوجية األدلوجي وإعطائه

ي وال تصرف بشري مغير لجوهريته المتحققة ف ، كامال من غير انتقائية وال تجزيئيةجوهريا إال

، وكذلك باعتبار االرتباط بين التاريخي والسياسي تحديدا منظومته األولى مكونات وترتيبا،

بالخصوص على معيار وعامل الضعف والقوة، وعلى المحددات والشروط المتصلة باآلخر..و  
هو تحليل قد تم الضبط من  يا ومستوعبا للموضوع نظرا ودراسة؛ل تأطيرا كافلعل في هذا التحلي

 خالله ألهم ما يتجلى فيه ويتجسد واقعا وعمليا.
هو التقسيم في  ، يبقى األهم في ذلكلكن تبقى الغاية األهم والهدف المرسوم لكل هذه الدراسة

في التاريخ بمعناه و ،واقع الناستجلياته وتأثيراته في أرض وفي و ،نظمته أو نظماته الموازية

ألرض والمجال المستخلف فيه.المرادف ل  
ألحكام موضوعية التأصيل لهذا الذي تم رصده واقعا مشهودا تفرضها إذا ضرورة وضع ا

وإسنادها للمواقف والخلفيات. وبالطبع فإن هذا ال يعني الدخول في  الشرعية والقيم الحقائقية

عن لفروق واالختالفات بين القوانين واألحكام في أصولها من جهة، والتنظير للفقه والحديث عن ا

 الشرع كمنظومة تشريعية وأصولية من جهة ثانية.
سوف نسلك االختزال واالقتصاد مع نهج البساطة في الطرح والمعالجة بناء على المرجعية العليا، 

لتي قرناها محوريا بالمنهاج مرجعية الكتاب والسنة؛ وهي المكافئة لمدلولي آية سورة آل عمران ا

{)آل 'تعالى:}ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسونسبحانه ووذلك قوله 

:}فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا ( واآلية من سورة النساء في قوله عز وجل48عمران

( 58ويال'{)النساءوالرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر' ذلك خير وأحسن تأ  
المرجعية بحملها هنا كذلك لمعنى النصوص والقوانين العملية وبتضمن الشرع للعقل وهيمنته 

 عليه.
وبالحق يكون بيانه. وبناء  أساس العلم الحقما كان الوضوح واالقتصاد صبغتين في العلم إال ألن 

لمحكمة في الحكم واللفظ، اللفظ عليه فالحق في موضوعنا يؤول في كليته وتفاصيله معا إلى اآلية ا

الصريح الذي يكفيها بيانا ويثبته من غير تنازع في المعنى السياق الواضح المبين:}ومن لم يحكم 

(26بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون'{)المائدة  
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إن معنى وتصريف لفظ )الكفر( هنا هو على بيان وتصريف ألفاظ )اإليمان( و)الصالة( 

وتصريف اللفظ والعنصر المعجمي للداللة الشرعية. ولئن اختل هذا الشرط  و)الزكاة(، بيان

البنيوي في بيان التنزيل والقرآن العظيم فإنما هو الرد والكفر به بسبيل من الشيطان الذي حذرنا 

يهونون من ال يبالون والحق سبحانه وتعالى، وقد أضل جبال كثيرا من قبلنا، فليحذر الذين   همن

ولكنها السنن واآلجال والتبعات . . باهلل السميع العليم؛ الموبقات والعياذ هذه الزالت  
ناتجة عن  إن االنشقاقات التي شهدها السلفيون والسلفية لم تكن إال نتيجة على مسار سنن الحق،

التناقضات البنيوية بين فكر الدولة والنظام بمادته واتجاهه وأدلوجته من جهة، وفكر الواقع 

قتضياته، من لزوم الصدق والواقعيةوشروطه وم
1
من جهة مقابلة. هذه الشروط التي ال تتم  

مسايرتها والتناسق معها إال بما هو أوسع إطارا من ضيق األدلوجة. فشمولية الهيمنة والمسايرة ال 

تنبغي إال لمن له العلم واإلحاطة، وذلك ال يحق وليس يكون إال للمنهاج اإللهي الكامل المجيد، 

المبتسر والالمجزإ.غير   
هذا هو الذي يفسر الظهور المجتمع واآلني لمتعدد من اإلشكاالت، واألزمات والتصدعات، التي 

بصلة مباشرة بسياسة الرعية والمسؤولية العظيمة في  خطرا ما مت   وأشدهاال شك يبقى أبرزها 

الفكر بالنظام السياسي.  حكم عباد هللا وأمة المسلمين. هذه البنية المصطلح عليها في عموم قاموس

وإن هذا هو المفسر لهذا االستنفار غير المسبوق الذي عرفته الجبهة العلمية الفقهية بمعناها 

السلفي، استنفار في التصدي لما من شأنه أن يهدد كيان هذا النظام وفي أهم أركانه الممثل في 

به مفهوم، المتخذ وليجة. لكن هذا الفكر السلفي األدلوجي، وسيأتي الوضوح الكامل لحقيقة هذا الش

، وإنها وكيده األمر، أمر المجال الذي يكيدون فيه، هو أعظم من اإلنسان ومن حدوده وطاقته

السنن والتاريخ واآلجال، وهذه الحقيقة أصبحت اليوم أساس أكبر النظريات التاريخية المعتمدة، 

ليوم بالمؤرخ الفرنسي المعاصر سواء على مستوى الرؤية أو النقد، ارتبط واشتهر ذكرها ا

ي ترد كل الوقائع التاريخية على مستوى الظاهر المشهود النظرية التصاحب النظرية المتوسطية، 

 ، إنإلى بنية عميقة متحكمة ذات أبعاد أكبر زمنيا ونسقيا، بمعنى أن الظاهر والتاريخ المشهود هذا

برى.هو إال أثر وصورة جزئية لهاتيك البنية العميقة الك  
تظهر بداهة التحقق السنني في بروز ظاهرة >الخوارج< أو >الخوارجية< المنبثق من  من ثم

النوعية في السالح والمواجهة، المؤدي بدوره وبصفة حتمية لبروز ما لم يكن في الحسبان، بروز 

من  ةلفتنتهم أخوف على هذه األم قول إبراهيم النخعي رحمه هللا:> حقيقة المرجئة المشهور فيهم

 فتنة األزارقة )أي الخوارج(<
ية من سورة أن جوهر اإلشكال ينطبق بمضمون اآليتأكد منه  ،التفكير الشمولي والرؤية الكليةفإذا 

{، فالصيغة في طرح هذا 'المائدة وقوله جل وعال:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون

ي صيغت بها كذلك، صيغة السؤال: ما اإليمان والقضية تجد لها وضوحا في النحو الذ ،اإلشكال

 وما الكفر؟ وماهي قيمة العمل وعامليته في ذلك؟
إذن فالقضية واضحة على درجة وضوح ويسر الذكر، ولكن وكما أخبرنا رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم:"ما أوتي القوم الجدل إال ضلوا"

(16\11فتاوى )
105 
.28ص–الرد المأمون  
105  
لسالمة القلوب والصدقشاءه هللا تعالى بلحوق سلفيي الكنانة المبارك بالثورة والفعل التاريخي في نصرة الحق وأهله تصديقا وذلك ما  
106  
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لم تطرح في هذا الحيز التاريخي  وأيضا من مظاهر هذه السننية أن مقولة >كفر دون كفر<

مؤخرا إال تالية لطرح سؤال "الحكم بما أنزل هللا"، وبالخصوص بعد حرب الخليج الثانية 

وأحداث مصر والجزائر وفاجعة أفغانستان، لتشتد حدة هذا الطرح في النصف األول من هذا 

أو طرفي  أطرافهة بين العقد، عقد التسعيينيات وعشرية هذه األحداث والوقائع، ولتحتد الواج

الصراع، فيتم الركون إلى رؤوس الجهل ويتم االستجارة بالتضليل وبالجهل ذاته. فكان الدفاع عن 

األنظمة التي اهترأت وانتهى أجلها يتم عبر الحديث وعبر مواضيع هي بعيدة عن الشأن السياسي 

صل األحكام ببعضها يصبح والحاكمية أو أمكن اعتبارها كذلك، لكن من خالل تعميم األحكام وو

حكم السياسي حكمها، وذلك اعتمادا باألساس على الشرط المعرفي للرعية والمجتمع، الشرط 

يقول ول وأريل ديورانت: >وحين  المالئم ألنظمة سياسية مستبدة على حساب األمة والتاريخ؛

ستهتار، والتبذير، أكثر تكون الملكية وراثية يغلب عليها أن تثمر من الغباء، ومحاباة األقارب واال

مما تثمر من النبل والشهامة أو فن الحكم.<
1
لكن للتاريخ في مساره انتقاالت ال محيص عنها.   

النموذج الممثل لدور العلماء النظامين في هذا هو الحرص والسعي حثيثا في وضع سؤال التكفير 

لى سؤال تكفير أو عدم وفي إطار خارج إطاره الصحيح، فيتم إحالته إ ،في موضع ليس موضعه

تكفير المصدق بالوحي وإن لم يصل وإن لم يصم، بهذا التعبير والتركيب، الدالين على السعي 

النفسي في توجيه االهتمام من خالل عنصر المعجم ومنحى الخطاب. والغرض من هذه اإلحالة 

له( بنص الوجوب غير المحسوبة هو عدم تكفير الحاكم بغير ما أنزل هللا إن كان مصدقا بقلبه )بعق

مكذب به، وذلكم هو حال الحكام في بالد العرب وأوطان المسلمين، وأرض االستخالف أرض 

 الشهود لدين هللا تعالى على العالمين.
حدثان ركنان لهما إمكان تفسيري لكل الوقائع بمكونات التمييز والتمحيص، الحدث األول يرتبط 

:ويتصل بقوله تعالى في التنزيل الحكيم  
}ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 

منهم يخشون الناس كخشية هللا أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لوال أخرتنا إلى أجل 

(46'{)النساءقريب' قل متاع الدنيا قليل' واآلخرة خير لمن اتقى' وال تظلمون فتيال  
الحدث الثاني كان هو السقوط في اإلرجاء المعتبر من جهة السنن رد فعل وجوبا وكلمة ذود ذاتية 

 ومناعة للحق. ومنه يتبين أن التمحيص مستمر أبدا، ويكون جزاؤه أحيانا عاجال آنيا.
ء لم يكن لهم أعاله، هؤال اآليةإن أوالء الذين دخلوا في الصنف الذين عناهم الحق جل جالله في 

من أمر يركنون إليه إال االستمرار في نبذ نصح األمة والتاريخ واستمرارهم في الخداع من بعد 

نكوصهم وتقاعسهم البين عن نصرة اإلخوة في الدين، وذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم. 

جميعا وسدنة هيكل  فكان جزاء هؤالء المستبدين المستأثرين بكنوز البر والبحر من دون عباد هللا

هم أن سقطوا في ما هو أعظم ضالال، ذلك ما تجلى حين الح لهم أن يرفعوا شعار السوء علمائ

.وكيدا اختالقالم يكن في واقع الحال إال  >الخوارجية<، الذي  
ب من اهنا، واهتماما بالشأن اللغوي، ال مشاحة من مساحة الحديث في تحديد الصحيح والصو

م المفهوم: )الخارجية( أم )الخوارجية(.لفظي االصطالح ث  
إن مصدر طاعة أولي األمر وشرطها المناط هو طاعة هللا ورسوله، وعلى هذه الضوابط 

والمحددات يحصر حكم الخروج على الحاكم. وهذا الحدث في صنفه وتاريخيته يعبر عنه 

لسالمة القلوب والصدقوأهله تصديقا  
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السياسي والكليبنموذجه المرتبط بالخوارج بعد التحول التاريخي النوعي في مسار األمة 
1

، الذي 

يكفي النظر فيه موضوعيا وشموليا ليرى من جهة المكون القبلي واالجتماعي ارتدادا سويا ال شك 

عليه السياسي ويترتب عليه ميزان القوى القائدة وذات الريادة والقول الحكم. وهنا ال بد  يتأسس

ذلك من حاضرنا ومن آليات التدوين من القول بأن التاريخ ليس يعلمه إال هللا تعالى، فإننا نعلم 

 والتأريخ ومدى صدقية المعايير.
ارتباطا بهذا السؤال اللغوي االستطرادي الذي ال يحق بحال إهماله وال تجاوزه، أسوق ما أثاره 

أحد البرامج الثقافية في إحدى القنوات العربية الرسمية، حين طرح على ضيفه الدكتور في  معد  

سالمي، سأله هذا الصحافي النير المعروف بجم تواضعه: هل هناك فرق أحد تخصصات الفقه اإل

بأن ال فرق، الخبير في الداللة بين صيغتي ولفظي )إسالمي( و)إسالموي(؟ فكان جواب الدكتور 

ولم يعقب، والحق أن ذلك تأدبا الصحافي الكريم  هاورغم إثارة هذا الجواب والرد المفاجئ، لم يبد

إلى صفة سؤال امتحان، وكان  حال السؤال من الصفة الحوارية المشهديةكان حاسما، فقد است

، فإن للفكر شرطا بيانيا أكيدا وتشعباته وعاؤها اللغة والبيان.كذلك  
–الزكاة  –الصالة –لفظ )المسلم( دال على المعنى الشرعي وصال باألركان الخمسة: الشهادتان 

سبيال. والذي يميزه عن لفظي )إسالمي(  حج بيت هللا الحرام لمن استطاع إليه–الصيام 

و)إسالموي( هو التحديد الموحد لمطلق المرجعيات، يرتبط عند الكل تحديدا بالملة والدين. هذه 

الميزة تجعل لفظي )المسلم( و)المسلمون( دالين على الجواهر والذوات، تمايز عن داللة الخاصة 

أيضا اختالف في المرجعية وتبعا  موي(. وثمل لفظي )إسالمي( و)إسالوالوصف المتعلقة باستعما

للداللة، ف)اإلسالمي( صفة انتماء وارتباط، نقول ثقافة إسالمية، ومسرح إسالمي؛ وهذا كذلك 

 حقل استعماله يتسع لمتعدد من المرجعيات؛ فنجدها في القاموس اإلسالمي وغير اإلسالمي.
العلمية لهما حكم العلمية والموضوعية. هذان اللفظان، )المسلم( و)اإلسالمي( من جهة المعايير  

وإذا كان ثبوت الداللة ومجال سريانها هو أهم المحددات في علمية اللفظ كدال، فبعض األلفاظ 

واالصطالحات، والمفاهيم، تفقد فقط مجال سريانها باختالف دالالتها تبعا للمرجعيات، بل نلفيها 

لميزان الذي يقوم عليه العلم والعقل في ق والتها والغاية منها مناقضة للحفي قاموسها ودال

مرجعيات غير مرجعيتها، التي تصور الحقائق على غير صورتها الحقيقية، سعيا للنيل منها 

 وتشويهها، خدمة لفكرها المتزمت األعوج؛ وذلكم هو مثل لفظة )إسالموي( أو)اإلسالمويون(.
باعتبار عذر الجهالة أو غيره: شبه المفهوم أول ما ينبري، وكمنطلق ربما أكثر تهذيبا وأقل شنآنا 

)اإلسالم السياسي(، فهذا أقصى التهذيب لحمولة )اإلسالموية( في جانبها السياسي، الجزء الذي 

 يتخذ تمثيل الكل عمليا ووظيفيا.
ي( صفة وخاصة، أما )اإلسالموي( فهو اتجاه وظاهرة. بيد أنه )المسلم( جوهر وذات، و)اإلسالم

البياني  لفياتي والعدائي يمثل لمزا ونبزا باإلسالميين والمسلمين، ذلك أن هذا البناءوبتوظيفه الخ

ة للصيغة، وأيضا الفكرية، يعبر به ال عن اإلسالم كمنهاج عام، مهيمنة مع الشروط العلمية البحت

 قوته وسعته على كل ما سواه منهاجا مجيدا محيطا، وهو منهاج تنزيل رب العالمين بالمعنى الحق

لهذا البيان وهذه الكلمات ذات الشأن العظيم لو كانوا يعلمون، ال أن نتلفظها ونرددها بغير حضور 

تبع في سريانها لمصادرها. هي معانيها العظيمة الجليلة، وإن األحكام كما يعلم  

086ص -الصباح، الكويتدار سعاد  -118
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 الشبه مفهوم؛ خطئه للتناقض الداخلي في بنية هذاكما أنه ال يعبر به عن )اإلسالم السياسي( برغم 

فاإلسالم ال تبعيض فيه وال تجزيء، اإلسالم ال يعتبر إال كال، وقد نزل حكم هللا ذي العزة 

 والجبروت بالبطالن والفساد في الذين اتخذوا القرآن عضين.
إن )اإلسالموية( و)اإلسالموي( و)اإلسالمويين( كدوال بيانية يراد بها ظاهرة تبني شعارات 

ا من جانب علمية ومصداقية الصيغة، يراد بها ما هو غير دخيلة تحمل شرا، ويراد بها تحديد

منظم وغير بناء منتظم ومتكامل أو متناسق، ومن جهة التنظيم الفكري والمنهاجي يراد 

باإلسالموية ما هو دون اإلديولوجية، ودون العلمية السياسية. لذلك فاإلسالموية كدالة وعنصر 

وللمسلمين. وأمكن تصنيفه  رجعية، عدائي لإلسالملساني، وكمفهوم، هي من قاموس خلفياتي الم

في خانة وصنف ما يعبر عنه بموقف وسلوك اإلسالموفوبيا. وفي ذات الجهة نجد هذه  وإدراجه

يرها؛ لكن غالب استعمالها السلفية الجهادية وغ –الحزمة من أشباه المفاهيم: اإلسالم السياسي 

، بمعنى االستخفاف بالمخاطباإلعالمي و لقيتلما يعتمد باألساس على استجهال اشيوعه ومن ثم

أو تقليدا  ،سواء ارتزاقا محضا ،أنه من بعد االختالق المفاهيمي يتم االعتماد على خدمة اإلعالم

أو استالبا وتبعية للسيد الحضاري قبلة  ،قدرة على النقد والتمحيصافتقاد العن جهل تكويني و

 األوصال.
لخارجية( ليست ول بأن )الخوارجية( هي الصحيح في الصيغة، و)انعود إذا إلى محور الحديث لنق

راد في الموضوع والسياق؛ وفي هذا حفاظ للحكمة ونهج لها على مستوى مقترنة بالمعنى الم

يؤدي أنه أن ش المعجم واللسان كوسيط ومادة ووعاء للفكر والعلم. فالخلط على هذا المستوى من

حتما. وهذا بالطبع من أهم عوامل الزيغ والضالل  النتاجفساد  إلى اضطراب في الفكر ومن ثم

وإن لم يدرك إال لذوي الحكمة وفصل الخطاب، وألهل الفكر والراسخين في العلم. فال جرم أن 

نجد كما أعلم به ابن تيمية رحمه هللا في كتابه )اإليمان( نقال لقول أحمد بن حنبل رحمه هللا، قوله 

لزيغ والخطإ هو التأويل والقياس.بأن غالب العلة والسبب في ا  
المصلحة ونهج الحكمة هنا هو الحفاظ على اإلطار البياني والوظيفي للعنصرين المعجميين: 

)الخروج( و)الخارجية(، وعدم تلبيسهما بما ليس لهما، بل ويمكن كما هو أمثلة بيانية أخرى أن 

مكن في ربط )الخارجية( و)الخروج( تغير الحقائق، ويعمى عن المعاني الحقيقية لألسماء. فهنا ي

ب)الخوارجية( المحددة بيانيا بواقعة تاريخية أن يخال أن ال خارجية جائزة وال خروج جائز في 

 الحق والشرع.
 كان هذا طبعا كالما عاما بغاية التقريب والتوضيح لمعنى الحقيقة اللغوية وخطر البيان وشأنه.
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 الفصل الثاني
 

 ضالل الجدل اإلرجائي
 

 يقول هللا تعالى في ما أنزل من الحق والكتاب المبين:
}الم' أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون' ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن هللا 

(1-0الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين'{)العنكبوت  
الفصيح:أال فلنتدبر ولنقف عند قوله تعالى وعند هذه الكلمات البليغة والبيان   

 الذين صدقوا . .
 وليعلمن الكاذبين . .  

 وأخرج أحمد عن أبي أمامة الباهلي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"لينقضن عرى اإلسالم عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا 

 الحكم، وآخرها الصالة."
ا في فكره وال في منهاجهبالطبع، ال ينبغي للمسلم أن يكون جبري

1
، وإنما نريد التنبيه على أن 

الفسوق عن إهاب الحق إلى اتباع سبل الباطل هو من السنن المدرجة في اإلمكان ومحتمل 

الحقائق والواقع، سننية تالزم النور والظلمة، والحق والباطل، واألشياء ونقائضها. وبهذا أمكن 

 كذلك القراءة وفقه قوله جل وعال:
أعهد إليكم يا بني آدم أن ال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني' هذا صراط  }ألم

(60..51مستقيم' ولقد أضل منكم جبال كثيرا' أفلم تكونوا تعقلون'{)يس  
ي ال تحيد هو الذي يؤطر النسق الفرقي والتفرقي التأطير الحق بكل تفالعلم بالحق وسننه ال

مكوناته
1

مكونات، من إرجاء وغيرها؛ ويلزم التذكير الدائم بأن أهم مبادئ العلم ، وبأسماء هذه ال

اإلنساني وفيما له به صلة يؤصل على مخلوقيته، وبالتالي محدوديته؛ ولذا كان االعتبار لهذا المبدإ 

ما نتلوه  ،بمطلق معايير العقل والمنطق ،الوجودي العظيم المهيمن على كل فكر اإلنسان وفلسفته

قوله سبحانه وتعالى:من ا وعلمية قصوى سموا عظيم  
(182}وقالوا سمعنا وأطعنا'{)البقرة  

 ووفاقه قوله تعالى:
تاهم إن في صدورهم إال كبر ما هم ببالغيه' فاستعذ جادلون في آيات هللا يغير سلطان أ}إن الذين ي

( 55باهلل' إنه هو السميع البصير'{)غافر  
وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:   

أوتي القوم الجدل إال ضلوا." "ما  
على هذا التأطير والمنظور لهذا النسق، نسق الفرقية والتفريق، ليس لها من اعتبار إال اعتبارا 

واحدا، أنها اتباع السبل المضلة عن الحق، الداعية إلى الفسوق والخروج عن أمر هللا العزيز 

فيثبت هللا الذين اهتدوا ويزيدهم  الحميد، وإن للشيطان صيغا بحسب األطوار والبيآت تتشكل،

يقول سبحانه وتعالى: ن في قلوبهم زيغ تزل بهم األقدام؛هدى، والذي  
بروزا في كتاباته وإعالمه التاريخي 
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}وكذلك جعلنا لكل نبيء عدوا شياطين اإلنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 

خرة غرورا' ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون' ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآل

(002-008وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون'{)األنعام  
الصورة أكثر من تحديد هذا التأطير التأصيلي من الكتب والسنة وبيانهما، ال مندوحة لتتوضح بعد 

والعقل حتى تمكنت هذه األقوال  وما يرى من األسباب والثغرات التي أوتي منها الفكر وذكر العلل

.العظيم من الشر والضالل ذا الجدل العقيم وما تولد عنهتالق همنها، وتم عليها اخ  
إن معنى المبدأ المنهاجي هو القاعدة التي ينبني عليها البناء والمسار والمجال، وأي تخلف بأية 

صفة كانت لمبدإ من المبادئ األصولية التي هي من مبادئ المنهاج في حال التنزيل والكتاب، هذا 

القول مهما كان قائله ومصدره. وبناء على هذه الحقيقة الكبرى يعتبر التخلف يؤدي لزاما لبطالن 

 اإلخالل بالمبدأين:
مبدإ االئتمار الذي نتلوه في قوله جل وعال:}وقالوا سمعنا وأطعنا'{ -  
مبدأ مجانبة الجدل. -  

فهو  هذا ليس ببعيد عن العقل الحكم به؛ فأما االئتمارفهذان المبدآن هما ضابطا االئتمار للحق. و

ألن لكل جهاز عملي على ف وأما المبدأ الثاني وهو التجلي الحق لحقيقته. ،ترجمة عملية لإليمان

أي بعد، سواء كان هذا البعد تفكيريا أم غير تفكيري، له كفاءته وطاقته، وله سعته، وما ينبغي له 

جحوده إال اره ووما ال يستطيعه؛ ثم إن كل مصنوع ومخلوق هو محدود. فهذا ال يجوز وال يتم إنك

أصال. وبما أن المحدود مسافته األولى إنكار قانون االختالف لبنة اإلدراك بإنكار الوجود كلية، و

محدود كالعدم فجهل اإلنسان غالب على علمه، وإن هللا سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم.النسبة لل  
العملي لألول، حتى كأنه هو صورته كان المبدأ الثاني بمثابة أهم امتداد في التحقق والتجلي  ولئن

لباطل وعلته عند هو مدخل اعلى هذا االمتداد، فذلك ما يفسر كون الجدل المظنة الغالبة للزلل و

هؤالء ممن خالفوا الحق من المرجئة وغيرهم. ومنه قد يفقه النهي في الشرع عن الجدل، بل 

ه وتعالى:ويعتبر نقضا لمقتضى الحق مستنده الباطل؛ يقول الحق سبحان  
(011}وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم' وإن أطعتموهم إنكم لمشركون'{)األنعام  

هكذا يكون مما لزم اعتباره واستوجب ضبطه حتى تتضح الرؤية إلى ظاهرة التفرق، الذي 

ر استحال على إثره عقل األمة عقوال، لكل منها تحديده وتمثله الخاص لإلسالم، ليس في اعتبا

العزة  نظرتهم الذاتية كونه ثابتا وموحدا، بل في أصوله وفي جوهره، وهذا ما حذر منه ذو

 والجالل في اآلية البينة:
}وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات' وأولئك لهم عذاب عظيم{)آل 

(015عمران  
:لما يلي الضبطستوجب ااالعتبار و يلزم  

را عليه كما يخال وإص بدأين األولين، ليس تعطيال للعقلالجدل استنباطا من المأوال: الحذر من 

أو انساق جدال مع نمط القول للالئكيين المصادرين للعقالنية استهزاء بالعقل  لمن قصر إدراكه

فمبدأ االختالف مبدأ  ، بل اقتضاء لذات العقل بأعلى معايير المنطق والعلمية.وتكذيبا للموضوعية

، وهو كفل التصور والتصديق كما سطر عليه ابن سينا رحمه هللا، وهو ر المنطقي األولالتفكي

مستمد الكوجيتو الديكارتي وسابق عليه، ألن الوجود غاية الكوجيتو فضاؤه أرضي مادته 

، واالختالف منطقي فوقه، تي يمثلها ' أفكر'االستداللية المسافة الفضائية األرضية غير المنعدمة ال
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، وإنما الفضاء والمسافات كيفما كانت ماهية أبعادها حين وجودها إنما هي منطق من الحقألن ال

تفصيل للحق، وهذا هو قصارى وهو المنتهى للفلسفة اإلنسانية من حيز فالسفة يونان المؤمنين 

الذي كانوا يستمدون مبادئ ومعالم الطريق من علم النبوة ومجالها المجاور والمتصل بأنبياء هللا 

الفارابي وابن سينا إلى يومنا تعالى داوود وسليمان عليهما السالم، ومن أفالطون وأرسطو إلى 

وإنه يكفي وحسب الحق قوله عز وجل ومن أصدق من هللا قيال:}وما كان لنفس أن تؤمن إال هذا. 

(011بإذن هللا' ويجعل الرجس على الذين ال يعقلون'{)يونس  
جيد وبيانه السنة النبوية الشريفة، وذلك الحكم الذي نزل به قوله األمر الثاني: كفاية القرآن الم

(، وفي 2تعالى:}اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا'{المائدة

هذا يقول اإلمام مالك رحمه هللا: >قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد تم هذا األمر 

جعله اإلمام الشوكاني رحمه هللا ركنا مكينا وأساسا قويا في رده على واستكمل< هذا األثر الذي 

المقلدين ونسفه سفاهات وضالالت نحلة التقليد في مؤلفه )الرسائل السلفية(، وإن هللا سبحانه 

وتعالى، كما يؤكد هذا العالم الرباني الصدق، إنه سبحانه لم ينبئنا وال أمرنا أن ننتظر ظهور رجال 

ماء صالحين من أمثال مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم حتى يتم لنا هذا من أمتنا عل

الدين، فإن الدين قد كمل وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو آخر النبيئين والرسل، وهذا هو 

 الحق وإن ما يدعونه من دونه هو الباطل، وإن هللا لغني عن العالمين.
ه لضابط المبدأين، مبدإ االئتمار ومبدإ مجانبة الجدل، وكل ما بني وإضافة لمخالفت األمر الثالث:

على الباطل فهو باطل؛ هذا األمر هو طبيعة الجدل وكيف يكون مظنة، أو كيف هو كذلك، مظنة 

للتلبيس والزيغ، هذا ما يلزم ألجله الحديث وتحليل النسق ككل، نسق ما يصطلح عليه ويسمى بأهم 

فسطائيين.تمثيل له، السفسطة والس  
يعبر بالسفسطائية عن مجموع ومختلف طرائق تحوير الحقائق وتزييفها من خالل مسارات القول 

واالستدالل، وذلك إنما يتم من خالل نقض الحق والميزان في هذا المسار مما يتخلله من خطوات 

يختلف باختالف وانتقاالت فاسدة باطلة، ألن الحق ال ينبغي له االختالل. والمادة في ذلك والوسيط 

المستوى والمجال، وفي كلها جميعا يتم نقض ميزان العقل المكافئ للحق في وجه من وجوهه 

تركيبا، سواء على بعد الشروط والقوانين، أو على درجة من طبقات االنتقال من المنطلق إلى 

 الطرف الذي هو النتاج والهدف وغاية االستدالل.
أهم وأوضح تجلي للسفسطة  فهي بذلك ،اإلنساني منهجة وحيث كانت الرياضيات أعلى التفكير

وذلك من خالل البرهان. ومادتها،  
غير إن المنهج الموصول بالمنهجة هيكلته المنطق، ال المنطق كما يتمثله عن تقليد في الحكم من 

الذي به المستمد والمعبر فقه وال هدى وال بصيرة من وجد قوما يردونه فرده، إنه المنطق 

الليل والنهار يفقه، وإنه الميزان الوارد ذكرا منزال في القرآن العظيم في قوله جل  اختالف

وعال:}الرحمان علم القرآن' خلق اإلنسان علمه البيان' الشمس والقمر بحسبان' والنجم والشجر 

يسجدان' والسماء رفعها ووضع الميزان أال تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وال تخسروا 

(، وإنه المنطق والميزان وفاقا تاما للحق الذي يتلى في قوله تعالى:}هو 4..0ميزان'{)الرحمانال

الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب' ما خلق هللا ذلك 

(5إال بالحق' نفصل اآليات لقوم يعلمون'{)يونس  



84 
 

يرجع لطبيعة الحقل الرياضي  ،ي البرهان الرياضيالوضوح والتجلي المكشوف أكثر للسفسطة ف

والماهية األكثر صفاء وقربا أو اقتصارا على هيكلة التفكير وميزانه، وبالتالي فمداخل ومظان 

ا، ذلك أن هذا المسار االستداللي والتفكيري أو ا الميزان تكون أكثر بروزا ووضوحاإلخالل بهذ

وعامل حركي قانوني. ،يزها عامالن: عامل تركيبي أوليالعملية االستداللية والتفكيرية ككل يم  
العامل التركيبي األولي هو عامل المعطيات بالمعنى المحيط واالستيعابي تبعا إلطار التفكير، أما 

كشبكة وهيكلة محددة لزم  ،العامل الحركي والقانوني فهو باإلضافة إلى قوانين العقل أو المنطق

المفكر فيه الذي هو هنا الرياضيات، وبالتالي أمكن اآلن أن ننظر عدم اإلخالل بقوانين المجال 

ولو بشكل مجمل وسطحي إلى طبيعة السفسطة، والتي جاز إيجاز التعبير عنها بالمادة المعجمية 

المركبة، والواردة في قوله سبحانه وتعالى خطابا لبني إسرائيل:}يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 

(41وأنتم تعلمون'{)آل عمرانبالباطل وتكتمون الحق   
هكذا فكل إخالل بالميزان نقصا أو زيادة، أو تحريف للكلم عن مواضعه، كل ذلك ليس من الحق، 

 ومن شأنه أن يؤدي حتما إلى الزيغ والضالل، واتباع السبل المفرقة عن صراط هللا المستقيم.
وتحديد موضع هذا اإلخالل  كان اإلخالل في غالب البناء والتفكير الرياضي أيسر للضبط ولئن

وأبعد في طبيعته  ،بعامل طبيعة المجال، فإن ذلك سيكون صعبا ال ريب في مجال مختلف الماهية

عن مادة المنهج وطرائق التفكير والمنطق؛ وبالتالي نكون في حالة عدم وجود توحيد مطبق 

عدم وجود قاموس  وصارم على مستوى المعايير، ويظهر ذلك بقوة وبشكل واضح حين افتقاد أو

بياني موحد، إذ يسهل حينها التلبيس والتدليس لعموم ومطلقية المادة البنائية ولو على جهة واحدة، 

خاصة إذا كانت هذه الجهة وسيطا ونسيجا ضروريا كاللغة والبيان. كذلك يتم االعتماد على 

ية المتداخلة في إخالالت قانونية ومنهجية تتعدد وتختلف بحسب تنوع وتعدد الحيزات الفكر

المجال والموضوع. فعلى هذه السبل المختلفة أبعادا وتناوال يكثر ويتم اختالق االختالف 

 وتتضاعف حدة الجدل باالندفاع المستمر استجابة لمؤثر المجادلة.
الخطير الذي مثلته ظاهرة التفرق والفرقية،  لك كان أنجع السالح في رد الضاللمن أجل ذ

صبح من المكونات التي استقرت في العقل اإلسالمي على حين غفلة من وأصبح أو كاد أن ي

، هذا السالح ليس له أن  م يقوم الحساب، أو من أولي األمر من علمائها المسؤولين عنها يواألمة

يكون جدال ومجادلة مسايرة للجدل والمجادلين، فذلك عين ما أراده له أعداؤه من شياطين اإلنس 

بقول وحكم من إطار  ،ق قوة ومناط شرعي قوي في رد كل خطإ وزيغوالجن، وإن كان للح

األصول كتابا وسنة مما يعتبر من بعد اإلحاطة الوصفية واالستيعابية للموضوع كمادة ضرورية 

ردود على شكل دراسات ككتاب الملل والنحل كما هو متوفر من خالل دفاعات و للرد،

واختالف المسلمين وعقائد  ،الفرق لعبد القادر البغداديوالفرق بين  ،للشهرستاني رحمه هللا تعالى

، وغيرها من وكتاب اإليمان البن تيمية رحمهم هللا جميعا ،المصلين ألبي الحسن األشعري

.اإلسهامات والجهود  
إن السالح األقوى والرد األقوم ليس في معرفة الفرق وأقوالها، وإن كان ذلك الزما، بل في 

قل تباعا ولزوما للقول في أصله ومنطلقه، وموضوعه ومجاله، وفي معرفة حكم الشرع والع

ضوابط هذا المجال والموضوع؛ فالعقل في أعلى درجاته يعقل أن لكل شيء قانونا، فمعرفة 

ضوابط وقانون أصول تلك الفرق من حيث تحققها أو اإلخالل بها وإبطالها هو أساس القضية 

بحانه وتعالى وهو العليم الحكيم:وصلبها وهو موضوع اإلشكال؛ قال هللا س  
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(011}وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم لياجدلوكم' وإن أطعتموهم إنكم لمشركون'{)األنعام  
لقد جعل الخالق سبحانه ألوليائه نورا يبصرون به فيتقون الزلل. وإن قول المرجئة وقبيلهم ليضل 

ي يتلى قرآنا مجيدا في قوله تعالى وهو الحق بأهله ضالال بعيدا، وإنه لبعيد كل البعد عن الحق الذ

من ربهم نزل به الروح األمين على قلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليكون من المنذرين 

 بلسان عربي مبين:
}وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها' والذين يؤمنون 

(18هم يحافظون'{)األنعامباآلخرة يؤمنون به وهم على صالت  
}قل أندعو من دون هللا ما ال ينفعنا وال يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا هللا كالذي استهوته 

الشياطين في األرض حيران' له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا' قل إن هدى هللا هو الهدى 

(42-48الذي إليه تحشرون'{)األنعاموأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصالة واتقوه' وهو   
}كل نفس بما كسبت رهينة إال أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في 

قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم  'سقر

(25..88الدين{)المدثر  
(82منه' وهو في اآلخرة من الخاسرين'{)آل عمران}ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل   

هذه اآليات، بل وكتاب هللا تعالى كله يمثل مؤشرا يجلي ضالل أهل اإلرجاء وسفه ما يدعون إليه 

من إهمال العمل وغير لزوبه في تحقق اإليمان. وإن القرآن ليجلي هذا الضالل وهو الرائز 

بث حتي يلفي نفسه أبعد ما يكون عن الحق وعن صراط أن من اتبع هؤالء في أقوالهم ال يل ،المبين

الذي ال يزيغ عنه إال هالك. في هذا يقول أو على األصح ينقل محمد بوالنيت رحمه  ،هللا المستقيم

 هللا عن ابن تيمية قوله:
ء يلزمهم ويلزم المرجئة، أنهم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمنا تام اإليمان، إيمانه مثل إيمان األنبيا>

والصديقين، ولو لم يعمل خيرا، ال صالة وال صلة وال صدق حديث، ولم يدع كبيرة إال ركبها، 

فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وهو مصر على دوام 

الكذب والخيانة ونقض العهود، ال يسجد هلل سجدة، وال يحسن إلى أحد حسنة، وال يؤدي األمانة، 

يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إال فعلها، وهو مع ذلك مؤمن تام اإليمان، إيمانه وال 

ظاهرة من لوازم اإليمان الباطن.<مثل إيمان األنبياء، وهذا يلزم كل من لم يقل إن األعمال ال  
>وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصالة والزكاة والصوم 

الحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم و

يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة؛ فقلت: هذا 

 الكفر الصراح وخالف كتاب هللا وسنة رسوله وعلماء المسلمين، . . قال حنبل: سمعت أبا عبد هللا

  أمره وعلى الرسول ما جاء به.<أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر باهلل ورد على هللا
فالرائز والمجلي هو كيف ستتم قراءة القرآن العظيم الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من 

منزل وهو خلفه، كيف ستتم بالمنظار العوج للجهمية والمرجئة لما نزل من الحق المبين وأمره ال

 الحكيم الخبير وما كان لهم الخيرة من بعده تعالى:
ن خفتم أن يفتنكم الذين عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إ}وإذا ضربتم في األرض فليس 

(011كفروا' إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا'{)النساء  
(081لعلكم تتقون{)البقرة}يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم   
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(044}يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى'{)البقرة  
(102}كتب عليكم القتال وهو كره لكم'{)البقرة  

}يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة' وال تتبعوا خطوات الشيطان' إنه لكم عدو 

(116مبين'{)البقرة  
(011 حق تقاته' وال تموتن إال وأنتم مسلمون'{)آل عمران}يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا  

}يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 

والكفار أولياء' واتقوا هللا إن كنتم مؤمنين' وإذا ناديتم إلى الصالة اتخذوها هزؤا ولعبا' ذلك بأنهم 

ن' قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهلل وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل قوم ال يعقلو

(60..51وأن أكثركم فاسقون'{)المائدة  
 إن االتساق والتوافق الكامل للحق، والقرآن قول الحق، يجعل اإليمان به ال يكون حقيقة إال كليا

لم الكلم والتعبير ه الحقيقة أو لنقل بأسدون تجزيء، أما اإلرجاء وقبيله فمكافئ قوله نقض هذ

 مناقضتها.
هذه القيمة وهذا الحكم على اإلرجاء وعلى صنفه وقبيله هو الحكم الجامع قي القضية، وسنحاول 

 بإذن هللا تعالى وتوفيقه بيان ذلك على تفصيل في القول وتدرج.
صحة مضامينها، بل لعله إذا رغم صحتها و ،إن ردود العلماء أو أغلبها لم يكن إال مسايرة جدلية

نقيض سبيل الحق، فهذه المسايرة هي من أهداف وغايات  هااعتبرنا أمر السبل الشيطانية كون

ذان لطرح هذه اإلشكاالت واألغاليط التساؤلية، واألقرب واألمثل في توضيح ذلك النصان ال

الجدلية أسقطت أصحاب ، حيث يتبين مع القيمة العلمية لمصدر القول أن المسايرة آنفا أدرجنا

كصبغة جوهرية له ولبنيته، فيالحظ االستعمال  ،الحق في فخ الجدل وفي شراك تناقضاته

والتوظيف البياني الخاطئ للعناصر اللسانية والمعجمية ذات األهمية الكبرى والركنية في التنزيل: 

 لفظ )اإليمان( ولفظ )المؤمن(.
بيسية المعتمدة في هذا البناء الجدلي الشيطاني. وكما إن ذلك كان األصل أو من أهم األصول التل

قلنا وكما وجب ذكره، فإنه يكفي، بل ويلزم، اقتضاء للعلمية وحذرا من الزيغ أن يجعل المؤمن 

هي مرجع الوحي  ،واألحق باالتباع والبناء عليها ،نصب عينيه كون المرجعية األعلى موالعال

يقول هللا تعالى: المجيد كتابا وسنة؛  
}إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون' وإخوانهم يمدونهم في 

(111-110الغي' ثم ال يقصرون'{)األعراف  
 وقول سبحانه:

}ولو أننا نزلنا إليهم المالئكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبال ما كانوا ليؤمنوا إال أن 

ون' وكذلك جعلنا لكل نبيء عدوا شياطين اإلنس والجن يوحي يشاء هللا' ولكن أكثرهم يجهل

بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا' ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون' ولتصغى إليه 

(002..001أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون'{)األنعام  
يلي مما جئة هؤالء وننظر كيف سيتم قراءة وتالوة ما بل إنه يكفي أو يلزم أن نعرض أقوال المر

 نزل من الحق وقوله تعالى ذي العزة والجبروت:
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}الم' ذلك الكتاب ال ريب' فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم 

ئك على هدى من ينفقون' والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون أول

(2..0ربهم' وأولئك هم المفلحون'{)البقرة  
(18}والذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون به وهم على صالتهم يحافظون'{)األنعام  

(011}وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة'{)البقرة  
}إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وال خوف 

(146وال هم يحزنون'{)البقرة عليهم  
}إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم 

(54راكعون'{)المائدة  
}فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين' ونفصل اآليات لقوم يعلمون' وإن نكثوا 

اتلوا أئمة الكفر' إنهم ال أيمان لهم لعلهم أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فق

(01-00ينتهون'{)التوبة  
ولنقف ولنتدبر قوله تعالى:}. . وطعنوا في دينكم . .{ وإن الدين عند هللا اإلسالم، واإلسالم كما 

هو من المعلوم ضرورة كما يحدده الحديث الجبريلي أركانه الشهادتان والصالة والزكاة والصوم 

طاعة.والحج مع االست  
ثم إن السنة إذا ما نظر إليها بهذا المنظار الفاسد األعوج للمرجئة ومن ضل ضاللهم ونحا في 

 القول منحاهم، فإنه ال يبقي فيها أمرا يعتبر وال بيانا يتبع، وهللا تعالى يقول في محكم التنزيل:
(22}وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون'{)النحل  

}وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه' فاحكم بينهم بما أنزل هللا 

شاء هللا لجعلكم أمة  وال تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق' لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا' ولو

فينبئكم بما كنتم فيه  واحدة' ولكن ليبلوكم في ما آتاكم' فاستبقوا الخيرات' إلى هللا مرجعكم جميعا

تختلفون' وأن احكم بينهم بما أنزل هللا' وال تتبع أهواءهم' واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 

هللا إليك' فإن تولوا فاعلم أنما يريد هللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم' وإن كثيرا من الناس 

(50-51لفاسقون'{)المائدة  
نحصرا نصها في سبب نزولها وبيانها التأصيلي من لدن ومما يعلم أن اآليات التي تلونا ليس م

حكيم خبير سبحانه، ليس معنى قاصرا على أهل الكتاب دون ما سواهم، ثم إنه من مبدإ األحرى 

وجوب النكير أشد على الذين ينكرون القيمة والحقيقة التشريعية للعمل في الدين، وما الحياة وهذا 

نيوي إال عمل، وهذا هو المستنبط من كون أول يحاسب عليه التواجد البشري في هذا المجال الد

العبد الصالة وهي عماد الدين وكون أعظم تمثيل لوظيفة السنة النبوية هو قول الرسول صلى هللا 

 عليه وسلم:
 "صلوا كما رأيتموني أصلي"
 وقوله عليه الصالة والسالم:

 "خذوا عني مناسككم"
ظمى في فقه دين هللا تعالى وأمره الذي عليه الحال في األولى فهذا محور التأصيل لهذه القضية الع

والجزاء في اآلخرة. وإن حياة رسول هللا صلى عليه وسلم وسيرته الحكيمة الشريفة لهي النموذج 

 التشريعي الموصول بقوله تعالى العزيز الحكيم:
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ا أنا من المشركين' قل إن }قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم' دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا' وم

صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ال شريك له' وبذلك أمرت' وأنا أول 

(062..061المسلمين''{)األنعام  
}كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم 

(051تكونوا تعلمون{)البقرة  
ها تبيانا لما أنزل من الكتاب مقصدها التحقق العملي، فلها معنى الطريقة والصيغة فالسنة كون

وهي بذلك تحقق للحكمة، والموضوع في كل ذلك الفعل والعمل استخالفا  ،العملية الموافقة للحق

 في األرض.
الذي  مر هللاهذا بالغ مبين واضح في قراءة اإلرجاء للكتاب والسنة، هو منظار وقراءة مبطالن أل

الكفر، وبه أرسل هللا تعالى األنبياء والرسل عليهم السالم. وإن حزب اإليمان و عليه افترق حزب

المسايرة الجدلية تخالف الحق في ضوابطه المؤطرة والمحددة لشروط الحوار العلمي المنصوص 

نه:عليها في األصول، وينبغي دوما تذكر وعدم إغفال أو اإلعراض عن حكم الحق وقوله سبحا  
(011}وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم' وإن أطعتموهم إنكم لمشركون'{)األنعام  
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 الفصل الثالث
 

 الجدل اإلرجائي والسوفسطائية
 

حقيقة كمال الدين، ذلك أهم خاصات الراسخين في العلم الذين ل اتوافقا مقابلة للجدل وفقه التوقف

 عناهم الحق سبحانه وتعالى في قوله:
}هو الذي أنزل عليك الكتاب منه' آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات' فأما الذين في 

قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله' وما يعلم تأويله إال هللا' والراسخون 

ال تزغ قلوبنا بعد إذ في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا' وما يذكر إال أولو األلباب' ربنا 

(8-4هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة' إنك أنت الوهاب'{)آل عمران  
م قيم الحقائق المعرفية ومعاييرها، ل  لقد أكدنا ما مرة على أن أول ما ينبغي تلقينه لطالب العلم هو س  

 شك أن من وإدراك العالقة المباشرة المحددة لهذه القيم ومجاالتها، عالقة الحقيقة بمصدرها. وال

كان علمه أو ما  تكويني وإدراكي محض، من كان فاقدا لذلك كان فاقدا لهذا الشرط، وهو شرط

ي حسبان من ال يميز يخال من هذا العلم والمعرفة مجرد وهم وكانت صفة العلمية إليه ظاهرة ف

وليست حقيقة. ،وال ينقد فقط  
ا عقال ومنطقا حقا أن يحق ويلزم التوقف وبناء على هذه العالقة بين الحقيقة ومصدرها كان لزام

اتجاه الوحي الكريم، بل إن مخلوقية اإلنسان التي ال يفتأ القرآن الحكيم يذكر بها، واقتضاء لهذه 

هذا اإلدراك وهذا التمييز الذي يصبغ صاحبه  العالقة والضوابط يكفي شرطا في وجوب التوقف.

صول، هو أعلى درجات العقل وإعماله.بصبغة الرسوخ في العلم من بعد شرط العلم واأل  
المكافئة هنا لمعرفة  ،بالطبع فكل من التوقف وإدراك كمال الدين وتمامه واكتساب ملكة التمييز

أساليب وصيغ التفكير والحقائق، التي تمثل فيها النسق البرهانية والمنطقية جزءا، كل ذلك ليس 

يد وجوها لجوهر وحقيقة واحدة، هي ما عبر عنه متباين الحقيقة والجوهر، بل قد تعتبر إلى حد بع

 القرآن المبين بالرسوخ في العلم.
نجد هكذا في عدة من اآليات ذكر هذا الوصل والتنويه به، واإلشادة الضمنية بالعقل كأشرف ما 

شهاد هللا تعالى موضع تحقق اإلبصار واإلخلق هللا تعالى كما ورد في األثر، ذلك وقد جعله 

وآياته ودالئله: ببرهان الحق  
-0}حم' تنزيل الكتاب من هللا العزيز الحكيم إن في السماوات واألرض آليات للمؤمنين'{)الجاثية

1)  
}حم' تنزيل من الرحمان الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا' 

(1-0فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون'{)فصلت  
لعزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول' ال إله }حم' تنزيل الكتاب من هللا ا

إال هو' إليه المصير' ما يجادل في آيات هللا إال الذين كفروا' فال يغررك تقلبهم في 

(8..0البالد'{)غافر  
والمجادلة في آيات هللا تعالى هي حال من أحوال التعبير عن  لفحري إذا بالمؤمن وقد علم أن الجد

 ،كفر وسبيل من سبله، حري به وجدير أن يقف على حقيقة هذه المسالك والسبل لئال يؤتى منهاال

 أو يتبع واحدا منها فيضل بغير علم ويهلك وهو ال يشعر.
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ره ألن ذك ،لقد ورد التحذير من هذه السبل في الكتاب والسنة ومن الصناعة السفسطائية والتلبيسية

وبيانا له، ومن المعرفة التي تكون سالحا أنسب من غيره في  علم الحقواإلعالم به هو من صلب 

لطريق معلومة ومبدأ في لطريق السالكين دوما، فهذه سنة ا درء الشبهات التي ال تزال معترضة

والمدرك لطبيعة هذه الحياة في كل مستوياتها وصالتها، قد يدرك طبيعة  مجال االستخالف حق.

تشكل على اإلنسان حياته ووجوده فيها، هذه التي يؤول أو  إشكاالتها واألزمات المعضلة التي

يرجع أصلها إلى القضية العلمية والمعرفية باألساس، فبالعلم يتوقى اإلنسان وعورة الطريق 

ويسلك أيسرها، وبالعلم والمعرفة يدرك اإلنسان مقصده في هذا الكون والوجود والطريق األقوم 

وجامع القول إن  .ن يكون عائقا أو مانعا يرده عن هذا المقصدأمتوقيا كل من شأنه  ،لهذا المقصد

وحل صلب إشكالها المعرفي أو ما يسمى باإلشكال  ،العلم وفقه الوجود مفتاح السعادة الوجودية

 األنطلوجي. 
على ضوء هذه المعطيات الثابتة التي ال يستطيع أحد إنكارها، يرى وجهة التحذير من المجادلة 

المبادئ واألصول بغير ضابط، وباعتباره يتدبر ويفقه حديث رسول هللا صلى  الفكرية خاصة في

وساقه في باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم:"بعثت بجوامع  هللا عليه وسلم الذي رواه البخاري

 الكلم" من كتاب االعتصام بالكتاب والسنة؛ قال:
ن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي >حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا: حدثنا الليث، عن سعيد، ع

 صلى هلل عليه وسلم قال:
"ما من األنبياء نبي إال أعطي من اآليات ما مثله أومن، أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته 

 وحيا أوحاه هللا إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة"<
لبيس والسفسطة لئال يؤتى المؤمن من ونجد في القرآن الكريم عرضا لمختلف هذه السبل من الت

 جهتها. 
ذلك وباعتبار الخطر والشأن الذي للبيان كفاعل ومؤثر وازن للفكر كمنطلق للعمل والسلوك 

وتحديد وجهته والنحو به لمنحى دون غيره، فإن فحوى حديث رسول هللا صلى هللا عليه  ،اإلنساني

" له أهميته وقيمته الدراسية األساس في هذا وسلم:"إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان سحر

 اإلشكال والخطر للبيان.
يفسر الخطر والتأثير البياني بطبيعته وأبعادها التي تشكلها، وهو ما يوضح ويعلل كونها موضعا 

التلبيس. من أجل هذا، فإنه ال حقيقة لوجود  اية التحريف ووليجة مبتغاة في سلوكمستهدفا لغ

ن ويكتسب المهارة والمراس في البيان، أساليبه وضروبه، ودراية في علمياتي دون أن يكو

.منها صحيح تشكالته مما ال يصح  
األنساق السفسطائية ال تقتصر على الخطاب كنظمة من الكلمات لها بنيتها وترتيبها باإلخالل بهذا 

لحق بالباطل، الترتيب والتكوين واالنتظام، بل إنها في جوهرها المحدد في إرادة ووظيفة نقض ا

وبالتالي تكذيب رسل هللا تعالى وما جاءوا به.  ،يجعلها ت توسل وت وظف في تحييد وسلب الصدقية

هذا المأخذ والنسق بالنسبة لعناصر الخطاب وأركانه، الخطاب باعتباره إرساال، هو الغالب في 

ة ما هو باطل من الصيغ الكافرة المكذبة علنا. ومن حيث صيغته فمعتمده طرح اإلمكانات وإثار

. وبالطبع فهذا كله ليس وباطال فاسدا ممكن المفكر فيه، سواء كونه متجاوزا أمدا وواقعية، أو كونه

قدر ما تتوضح الحقائق واله وعلى فإنه ال يلبث حتى يزول بز يحصل إال بشرط الجهل، ومن ثم

 ويهتدى بنور الحق إلى الحق؛ يقول هللا سبحانه وتعالى:
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أنزل عليه ملك' ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر ثم ال ينظرون' ولو جعلناه ملكا لجعلناه }وقالوا لوال 

(01-1رجال وللبسنا عليهم ما يلبسون'{)األنعام  
ثاني نسق سفسطائي هو المعتبر خاصة وصفة للنفاق وفئة المنافقين، يمثلها وتمثله تعبيرا جوهريا 

ور هللا تعالى، وهللا تعالى كتب أن يتم نوره. هذا في الجبلة المناوئة للحق الساعية إلى إطفاء ن

النسق ال يتحدد مع نسق الكفر والتكذيب الذي يستهدف الرسالة في أصلها وجذرها، وإن كان 

الخندق والعداء هلل ولرسوله خندقا وعداءا واحدا، فهو يتكيف تكيفا مع بنية ووضع كلية المكونات 

أحوال المجال الخطابي. فيختلف أول ما يختلف فيه والعناصر للخطاب، بما في ذلك الشروط و

بالنسبة لمسار الخطاب؛ المنافقون  النسقان ما يقتضيه ويفرضه اختالف المستويات واألطوار

يظهرون اإليمان بالرسالة وما هم بها بمؤمنين، فينتقل التشكيل الصيغوي للمواجهة إلى المستوى 

هذا النسق في آلياته وتشكالته يعتمد على بعدين  الداخلي للخطاب ومضمون الرسالة. لذلك نجد

محوريين في البنية الداخلية للنص والخطاب، األول بعد الترتيب والتناسق البنيوي، والثاني بعد 

التالعب واإلخالالت بالشروط التفكيرية والبرهانية، وهذا كله يصنف في خانة العوامل والعلل 

 الناقضة والنقيضة للحكمة.
ل يرى ال محالة أو قريبا من هذه الدرجة من الوصل واالتصال بالحقيقة ضمن الحقائق البعد األو

 المثاني في الذكر الحكيم:
}من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا 

(25ا بألسنتهم وطعنا في الدين'{)النساءلي    
نا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما }فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعل

(02ذكروا به'{)المائدة  
أما البعد الثاني فموصول بقوله تعالى الدال والمحدد لميزة وصفة من ميزات وصفات أهل الكتاب 

 ومن حيي على شاكلتهم ونحا في الوجود مسلكهم ونهجهم:
(41ن الحق وأنتم تعلمون'{)آل عمران}يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمو  

هذان البعدان هما محورا الكيد واإلغراض، لكن بالطبع هناك كل من التلبيسات والتضليالت 

الباطلة المعلومة لدى أهل الفكر وصناعته؛ فهي ضمن المسالك المراد بها تزييف وتلبيس الحق 

حكمة وحقيقتها، وغير المدركة لموازين بالباطل، وسحر العقول المفتقدة والفقيرة إلى معرفة كنه ال

 النسق التفكيرية وخاصة منها الجدلية.
ل، للخطاب وللنص أيسر وأهم من الجد للنسق المستهدف للبنية الداخلية ليس من طريق ومطية

ل، والحيطة الوحي الحكيم من المجادلة والجد ر، التحذير المؤكد عليه فيسفلهذا نفهم، أو بذلك ي

وفي ذات الداللة  الل ومواقع الزلل،ان الضألنها مواطن الشبه واالشتباه، ومظكه من سبله ومسال

ما أوتي قوم الجدل إال ضلوا" عليه وسلم:"يأتي حكمه وإخباره صلى هللا  
في هذا  الل، وأن ال عذر بجهالةالكلمة الجامعة الواصلة بين الجدل والضأو بما هو قريب من هذه 

بنيوي.الوصل واالرتباط السنني وال  
الل، فاإلرجاء لم يحصل إال بنحو هذا النسق السفسطائي الداخلي. وبالطبع باعتباره عين الض

ضاء اإليمان ي ففالمسار التضليلي بدأ أو يبدأ مع النقض للمبادئ الركنية والتحققية للتواجد ف

 واإلسالم واإلحسان.
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ي دأ الذي يحدده قوله تعالى الذطر بناء في البناءات السفسطائية بدؤه وأصله هو نقض المبإن أخ

:سبحانه له الحكم  
(182}وقالوا سمعنا وأطعنا'{)البقرة  

ق ذلك أن مجرد السعي نحو المجادلة في آيات هللا تعالى وفي الحق يؤول ويعني في مرجعية الح

ناة، والتي عليها يؤسس اإليمان واإلسالم واإلحسان، ومنها االعتراض والتكذيب لألحكام المث

المطلقة للوحي المجيد، في بنيته وترتيبه  يةافة، وبالتالي الحقيقة المطلقة للكالدين وتمام النعمكمال 

الحكيم،  ا لحكمين متضمنة إشارتها في كتاب هللا تعالى العزيزوكلمه، ولذلك وجب االعتبار هن

 الحكم األول:
ذيرا' مون بشيرا ونقرآنا عربيا لقوم يعل}حم' تنزيل من الرحمان الرحيم كتاب فصلت آياته 

فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون' وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا 

(2..0وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون'{)فصلت  
(0}يس' والقرآن الحكيم{)يس  

(0}طسم' تلك آيات الكتاب المبين'{)القصص  
(0ير{)هودخب كمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم}الر'كتاب أح  

}حم' والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون' وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي 

(8حكيم'{)الزخرف  
حديثا.من هللا هذا حكم الحكمة واألحكام والترتيب والبيان، ومن أصدق هللا   

:وقوله عز وجل الحكم الثاني دالة عليه اآليات  
بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب' ولهم }والذين يحاجون في هللا من 

(05-02عذاب شديد' هللا الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان'{)الشورى  
ت هللا إال الذين كفروا' فال يغررك تقلبهم في البالد' كذبت قبلهم قوم نوح }ما يجادل في آيا

ادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق واألحزاب من بعدهم' وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه' وج

(2-8فأخذتهم' فكيف كان عقاب'{)غافر  
هم ببالغيه' فاستعذ  }إن الذين يجادلون في آيات هللا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إال كبر ما

(55باهلل' إنه هو السميع البصير'{)غافر  
كان البنيان مؤسسا على إذا ف ،فهذا حكم الجدل في آيات هللا وبيان في صبغتهم وصنفهم. وإذن

على شفا جرف هار، ليس له من أساس وركن سوى الباطل، مؤسس نقض الحق فإنما هو بناء 

هدى، إنما خلط لألمور وإغراض في متشابه اآليات  وما كان كذلك فال يرجى منه خير وال

صناعة ومختلف الدالالت للفظ، مع إصغاء لذلك وسعي مقيت مدحور. فهذا من أهم آليات وسبل ال

 السفسطائية في اختالق الباطل.
معتمدة ومرتكزة على التي نسج عليها التضليل اإلرجائي المادة واألداة التحويرية والتحريفية 

 عمليتين محوريتين:
اإلخالل بشرط االنحفاظ البياني مع اإليهام بثباته، وهذا نسق غالب مشهور في الصناعة  -0

 السفسطائية.
وازي الخطير، والمسبق قلبيا، للدين والوحي في بنيته وترتيبه، وهو في اإلخالل والنقض الم -1

 الحق وراسخ العلم، أي هذه البنية والترتيب من األصول.
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فالترتيب للوحي في حقائقه أمر ال يجوز البتة تغييره، فالناسخ والمنسوخ والتنزيل بمعناه المنجم، 

أولى من علم وأسبق عليه في الحكمة، كل  وترتيب اآلي والكلم، واألحكام والفروض، وجعل علم

ذلك من صلب األصول ومن مثبت وثابت حقيقتها، وهو من المتصل اتصاال علميا وفقهيا محكما 

 بالحق المنزل في قوله جل جالله:
(2}اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا'{)المائدة  

بالحكم األول.وهي الحقيقة والمعنى الموصول   
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 الفصل الرابع
 

 السؤال اإلرجائي في اإليمان سفسطائي باطل
 

ما نريد به معنى إخالل اإلرجاء بالترتيب البنيوي للتنزيل الحكيم وللدين هو تغيير موضع 

المفكر فيه، وتغيير موضع اللبنات لألسماء واللفظ والكلم الموجه للقلوب مناط األمر ووأوليات 

العلم، والتي وظيفتها التنسيق بين المستخلف فيه واإلسالم كشريعة ومنهاج على التكليف وأوعية 

. فقهه وقراءتهضوء   
ن وفقهه، كتغيير األسئلة بشأن األسماء في الوحي الحكيم، ليس يدإن إعادة ترتيب لبنات علم ال

ق منفذ لبث خلو ية، وإيجادتفاقم على مستوى البن وأما يعتبر إال إغراضا بغاية اختالق اختالف 

الضالل.بذور و الشك  
ثم لكي  ع؛يبهذه الصيغة اإلرجائية هي من هذا الصنف والصنو ،إن السؤال عن اإليمان والمؤمن

بوضوح أكثر إلى التلبيس األول، الموازي لإلخالل بترتيب وتناسق الدين في بنائه، ننظر و

مادة بنائية بيانية، سواء من التلبيس الذي موضوعه ومادته العنصر البياني ولفظ )اإليمان(، ك

منظور برهاني عقلي بحت أو من المنظور الشرعي، وهما في هذه الحالة والموضع منطبقان، من 

سنتلوه منها بعد حين، فنجعل من الحكم األول  أجل ذلك وجب فقه وتدبر آيات القرآن وما

ياته ثم فصلت من بخصوص الحديث مسلمة وقانونا أعلى، فالقرآن العظيم كتاب مبين أحكمت آ

لدن حكيم خبير، أنزل بالحق والميزان، أحسن الحديث وخير الكالم مصطفى كما جاء تقريره 

إنه من اللزوم واآلكد أن تكون القراءة والنظر لهذه اآليات من كتاب  حديث المحفوظ؛وخبره في ال

هذا العنصر  واألعلى لداللةهللا تعالى العزيز الحكيم، التي يتم عليها التأطير العلمي والفقهي البين 

وما جاء في  ،يكون من ذلك منحى السداد والحق لقراءة وتلقي علم الحقاللساني والبياني، ل

 الحديث الجبريلي المروي عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي هللا عنه:
لع علينا رجل شديد بياض صلى هللا عليه وسلم ذات يوم إذ ط " بينما نحن جلوس عند رسول هللا

الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى 

أخبرني عن  هللا عليه وسلم، فأسند ركبتيه على ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد

ن محمدا رسول ه إال هللا وأوسلم: اإلسالم أن تشهد أن ال إل اإلسالم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه

عت إليه سبيال، قال: إن استطهللا، وتقيم الصالة ،وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت 

صدقت، عجبنا له  يسأله  ويصدقه، قال: فأخبرني عن اإليمان، قال: أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه 

قال:  عن اإلحسان؛ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني 

قال: ما المسؤول  الساعة، أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن

قال: أن تلد األمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة قال فأخبرني عن أماراتها، عنها بأعلم من السائل، 

يا عمر أتدري من السائل؟  ليا، قال:ثم انطلق فلبثت م ولون في البنيان؛العالة رعاء الشاء يتطا

أتاكم يعلمكم دينكم<قال: فإنه جبريل  قلت: هللا ورسوله أعلم،
1  

اآليات المفصلة من لدن حكيم خبير: هذه ولنتل ولنتدبر  
}ياأيها الذين آمنوا آمنوا باهلل ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل' 

(085{)النساء'ئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال بعيداومن يكفر باهلل ومال  
ار األديان وتفرق المذاهب الفقهية '

111  
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}آمنوا باهلل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه' فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير' وما 

-4لكم ال تؤمنون باهلل والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين'{)الحديد

8)  
يها الذين آمنوا اتقوا هللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به }يا أ

(14لكم' وهللا غفور رحيم{)الحديد ويغفر  
}وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه' وإن كانت 

ليضيع إيمانكم' إن هللا بالناس لرؤوف لكبيرة إال على الذين هدى هللا' وما كان هللا 

(021رحيم'{)البقرة  
}الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به' ومن يكفر به فأولئك هم 

(011الخاسرون'{)البقرة  
}وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين 

إن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم' فقد من قبلنا و

جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة' فمن أظلم ممن كذب بآيات هللا وصدف عنها' سنجزي الذين 

(058..056يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون'{)األنعام  
رض جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة مثنى وثالث ورباع' يزيد }الحمد هلل فاطر السماوات واأل

(0في الخلق ما يشاء' إن هللا على كل شيء قدير'{)فاطر  
}وقال الذين ال يرجون لقاءنا لوال أنزل علينا المالئكة أو نرى ربنا' لقد استكبروا في أنفسهم 

ويقولون حجرا' وعتوا عتوا كبيرا' يوم يرون المالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمين' 

(11-10محجورا'{)الفرقان  
}وقالوا اتخذ الرحمان ولدا' سبحانه' بل عباد مكرمون' ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون' يعلم 

(18..16ما بين أيديهم وما خلفهم' وال يشفعون إال لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون'{)األنبياء  
يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها' والذين يؤمنون }وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين 

(18باآلخرة يؤمنون به وهم على صالتهم يحافظون'{)األنعام  
}يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا' ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 

يوما عبوسا  وأسيرا إنما نطعمكم لوجه هللا' ال نريد منكم جزاء وال شكورا' إنا نخاف من ربنا

(01..4قمطريرا'{)اإلنسان  
(8..0}أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم وال يحض على طعام المسكين'{)الماعون  

}ال يستأذنك الذين يؤمنون باهلل واليوم اآلخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم' وهللا عليم بالمتقين' إنما 

-22اآلخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون'{)التوبة يستأذنك الذين ال يؤمنون باهلل واليوم

25)  
(148}واتقوا يوما ترجعون فيه إلى هللا' ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون'{)البقر  

}ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها' إن ذلك على هللا 

-10م وال تفرحوا بما آتاكم' وهللا ال يحب كل مختال فخور'{)الحديديسير لكيال تأسوا على ما فاتك

11)  
(00}ما أصاب من مصيبة إال بإذن هللا' ومن يؤمن باهلل يهد قلبه' وهللا بكل شيء عليم'{)التغابن  

(50}قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا' هو موالنا' وعلى هللا فليتوكل المؤمنون'{)التوبة  
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د هللا من آمن باهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ولم يخش إال هللا فعسى }إنما يعمر مساج

(08أولئك أن يكونوا من المهتدين'{)التوبة  
 وفي صحيح مسلم عن العباس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

وال.""ذاق طعم اإليمان من رضي باهلل ربا، وباإلسالم دينا، وبمحمد رس  
وروى البخاري في صحيحه في باب }يثبت هللا الذين آمنوا بالقول الثابت{ حديثا عن البراء بن 

 عازب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
"المسلم إذا سئل في القبر: يشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، فذلك قوله }يثبت هللا الذين 

لحياة الدنيا وفي اآلخرة."آمنوا بالقول الثابت في ا  
ومن كتاب التفسير أيضا في باب تفسير سورة الزمر أورد البخاري قول مجاهد:>}رجال سلما 

لرجل{ صالحا: مثل آللهتهم الباطل واإلله الحق:}ويخوفونك بالذين من دونه{: باألوثان. خولنا: 

م القيامة يقول: هذا الذي أعطينا. }والذي جاء بالصدق{: القرآن. }وصدق به{: المؤمن يجيء يو

 أعطيتني عملت بما فيه.<
كما نجد االستشهاد بهذا القول في تفسير قوله تعالى}وصدق به{ في باب: وما ذكر من خلق أفعال 

 العباد وأكسابهم من )كتاب التوحيد(.
 وجاء في باب: أداء الخمس من اإليمان، الخبر الذي فيه بيان النبي صلى هللا عليه وسلم لمعنى

 اإليمان وحقيقته، وذلك في قوله عليه الصالة والسالم لوفد عبد القيس:
 " أتدرون ما اإليمان باهلل وحده؟

 قالوا: هللا ورسوله أعلم،
قال: شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، 

 وأن تعطوا من المغنم الخمس."
وهذا هو تحديده الشرعي من لفظ اإليمان من كتاب هللا تعالى وآيات القرآن المبين،  هذه هي حقيقة

ليس بعد الحق إال الضالل.إنه وحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، و  
ضار ولكي يدرأ خطر التلبيس على مستوى التفكير من خالل الجدل ال بد من التذكير واالستح

:وهو العليم الخبير تعالىسبحانه وقوله من  للحقائق الدال عليها اآليات  
}يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 

(28قلوبهم'{)المائدة  
}الم' أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون' ولقد فتنا الذين من قبلهم' فليعلمن هللا 

(1-0لمن الكاذبين'{)العنكبوتالذين صدقوا وليع  
}وكيف يحكمونك وعندهم التوراة وفيها حكم هللا ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك 

(25بالمؤمنين'{)المائدة  
}عفا هللا عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين' ال يستأذنك الذين يؤمنون 

وأنفسهم' وهللا عليم بالمتقين' إنما يستأذنك الذين ال يؤمنون باهلل واليوم اآلخر أن يجاهدوا بأموالهم 

(25..28باهلل واليوم اآلخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون'{)التوبة  
}إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول هللا' وهللا يعلم إنك لرسوله' وهللا يشهد إن المنافقين 

(0لكاذبون'{)المنافقون  
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كم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به' وهللا أعلم بما كانوا يكتمون' وترى }وإذا جاؤو

(62-68كثيرا منهم يسارعون في اإلثم والعدوان وأكلهم السحت' لبيس ما كانوا يعملون'{)المائدة  
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 الفصل الخامس
 

 في القاموس الشرعي أو بيان منحى اإليمان..اإلسالم
 

وأدرك وجه الصلة لآليات واألحاديث التي أوردنا، ومثلها  استبانلعل المتتبع للحديث قد 

وداللتها في الوحي كثير، عالقتها بالبيان المجلي لما وقع من التلبيس واإلغراض في المعنى 

)اإليمان( و)المؤمن(. كما أن كمال البيان وتمام الوضوح يحصل  أو لفظي الشرعي للفظ

 تجزأ،تلحق كون الكتاب والسنة وحدة بيانية ال تنفصل وال ويبلغ غايته إذا ما تم االئتمار با

وأمر الرسول صلى  جهة المعايير وفصل الخطاب من قولذلك ما يستبط تأصيال وفقها من 

 هللا عليه وسلم:
"يوا كما رأيتموني أصل  "صل    

ه فالعبادات ال تحصل وال تتم كاملة إال بالكيف والكم، وذلك ما بينه الرسول صلى هللا علي

 وسلم، وهو ما يوصل باآلية البينة:
(22}وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون'{)النحل  

 هذا المعنى لالتباع وأخذ البيان كذلك يستنبط ويستمد فقها من أمره عليه الصالة والسالم:
 "خذوا عني مناسككم"

د أوتي عليه الصالة والسالم جوامع الكلم، وق ،وكذلك تمتد حقيقته إلى العامل البياني البليغ

 العامل البياني:
"وهللا ال يؤمن

1
"..  

اتب أمر على ضوء هذا يتم الرجوع إلى حقيقة الترتيب ومحكم الوضع للحقائق العلمية ومر

أن هذا الصنع من  ،ن وتوضح من خالل طرح السؤال الموضوعالدين والفروض، وقد تبي

ليس ممكنا وليس مستهدفا فيه إال من لم  ،لتبس والملبسالسبل والسعي في التوظيف الم

ضوابط الحق:أحد أمرين من أمور وينضبط لديه   
ضابط كمال الدين وتمام النعمة على داللة الكمال واإلحاطة المعبرة عن الكفاية في األمركله  -

 بخبر الحق وحكمه.
حكما في قوله تعالى: ضابط العامل وعدم المجادلة في الحق متضمنة داللته تقريرا و -

(182}وقالوا سمعنا وأطعنا'{)البقرة  
اإليمان وثابتا. فواضحا  ،فأركان اإلسالم فرائض وعبادات حددها الشرع تحديدا تاما

فموصول بيانا بقوله عز وجل وهو العزيز الحكيم:}أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا 

خارج منها' كذلك زين للكافرين ما كان يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس ب

(018يعملون'{)األنعام  
بهذا المنظار والرؤية الموزونة بالحق ونور الكتاب المبين كما هو مأمور به نهجا في قوله 

(، 48جل جالله:}ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون{)آل عمران

حقيقة حقل البيان في رحمان بن خلدون رحمه هللا يربط بين بذينك الرؤية والمنظار نجد عبد ال

فرق المذاهب الفقهية '
111  
رواه مسلم 
111  
عالي، فغيابها لتعذر تثبيتها االنفعالمة التعجب من مكون الترقيم في الكالم اإلنشائي و البد من التنويه كون 
112  
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اإليمان وعلم الكالم، إذ يعتبر هذا األخير بمثابة ظاهرة منتجة ومولدة بالعامل الجدلي ومجاله 

المخالف أصال للضوابط العلمية المعلومة في الشرع، ناهيك عن قصورها  ،التحريضي

ان أهم خاصاته بدأ التناسق والتناسب. فاإلنسالعلمي البارز كون العقل السوي من أسسه م

فقدرته اإلدراكية والعلمية مؤطرة ومحكوم عليها بالمحدودية، وال ينبغي  المخلوقية، ومن ثم

 لها ما فوق ذلك، ونعني هنا تعيينا بالقدرة واإلدراك الدرجة والصيغة.
عل اإليمان في ذلك لقد هدي ابن خلدون حين اعتمد على معاني العلم والحال واالتصاف، وج

حاال واتصافا، من غير اقتصار على داللة التصديق باعتبارها علما. هذه الداللة المتواجدة 

والمشتركة من جهة اعتبارها في كل مراتب الدين. فهو بهذا الرسم والترتيب الحكيم يزيح 

يز وهذا عين ما سعينا في إبرازه كتمي ا من التلبيس ومن الغطاء السفسطي؛شطرا مهم

جوهري بين حقيقتي اإلسالم واإليمان. فاإلسالم موصول ب"صلوا كما رأيتموني أصلي" 

و"خذوا عني مناسككم"؛ أما اإليمان فباآليات المفصالت التي تلونا قبل، وبتعبيره أو بالعامل 

 البياني لحديثه صلى هللا عليه وسلم:"وهللا ال يؤمن.."
ساق في هذا حديث هرقل مع أبي سفيان في سؤاله  كذلك فقد وفق ابن خلدون وألهم سدادا حين

إيمانهم؟<  وصيغة هذا السؤال ولفظه وما يدل عليه من جهة البيان:>هل يرتد أتباعه بعد

وقوله أو معنى قوله الذي أعقب جواب أبي سفيان بالنفي:>وكذلك اإليمان إذا خالطت حقيقته 

 صلى هللا عليه وسلم: "ال يزني وبشاشته القلوب<، وكذلك يسوق ابن خلدون حديث رسول هللا

 الزاني وهو مؤمن."
الوحي الكريم ال اختالف فيه وال ينبغي له ذلك، فهو الحق والحق ال يختلف، إنما ال نور إن 

 وال علمية من دون شرط الحكمة، هذا الشرط العظيم، فهي محور الفقه وهي الفقه كله. 
توسلوا بيانه وليجة ومدخال لبث الفتنة إن الذين أغرضوا ويغرضون في حقيقة اإليمان و

والضالل والكفر، إنما سلكوا مذهبا سفسطائيا فاحشا؛ فاإليمان حقيقته اتصاف وحال، وهو 

بذلك ليس قابال لالعتبار المحدد بالعنصر أو المعدود، هو محدد من خالل أثره ومجاله، لذلك 

بداللة الخاصات المميزة اعتمادا على  ،نجد التعبير الغالب أو كثيرا ما يأتي في القرآن والسنة

مثل قوله سبحانه وتعالى من سورة األنفال: ،العوامل البيانية التخصيصية المختلفة  
}إنما المؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى 

ولئك هم المؤمنون حقا' لهم ربهم يتوكلون' الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون' أ

(2..1درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم'{)األنفال  
كما قد يكون ذكر للخاصات دون أن تكون مميزة، أو يكون ذلك بمسالك ونسق فقهية عقلية 

 مكافئة، والمثل القوي في هذا سورة الماعون، التي تكفي للتذكير بحقيقة اإليمان وميثاقه.
تبار كأحكام محددة ومعينة ومضبوطة هو األركان العملية لإلسالم الذي يكون قابال لالع

كإعالن وترجمة أحكامية ظاهرة لإليمان. فالمؤمن ال يكون إال مسلما، ألن اإليمان حال وجهة 

 الحق، والحق في منهاج الوجود والتواجد، أي الحق في الدين، هو اإلسالم.
ا، نقول إن المنحى هو من اإليمان إلى لتوضيح وتبسيط االعتبار والنسق في األفكار هن

-والخلط. ومن هذا، وبه ننظر إلى مراتب الدين: نعود ونسقط في االلتباس اإلسالم، حتى ال

اإلحسان.–اإليمان –اإلسالم   
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نتلو اآليات البينات المحددات لمعنى وحقيقة اإليمان في أركانه، والتي  وعلى ضوئه وبه كذلك

ه واليوم اآلخر والقدر سبحانه، اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسل هي من تحديد الحكيم الخبير

هذه اآليات وهذا العلم، هو الذي يبين ويفصل، ويخصص كل مجال وكل حال  خيره وشره؛

يسعى في نقضها ويكفر بآيات هللا الذي من أحوال هذه األركان، وال عذر لمن يقول بعكسها، و

 ويكذب بها.
وحاال، فهو باعتبار ادعائه كما في قول القرآن المجيد: لما كان اإليمان حقيقة  

(02}قالت األعراب آمنا'{)الحجرات  
الكذب(، وهذا مرادنا من  -اإليمان بهذا االعتبار قابل وموصول بالثنائية الحقائقية:)الصدق

سوق وذكر اآليات التي تلونا، كأول سورة 'العنكبوت' و'المنافقون' وغيرهما، وذلك ما يرسخ 

يقة وعدم الشك في الواقع الذي سقط فيه القائلون بأن اإليمان هو التصديق بداللة التصديق حق

الحقائقي كون الواحد أصغر في الحساب من اإلثنين، واقع الضالل البعيد وواقع اإلفك 

 واالفتراء، بل وإنه لواقع الكفر والتكذيب.
 لإلحاطة بهذا الجزء من الحديث نتلو قوله سبحانه وتعالى:

من آمن باهلل واليوم اآلخر  أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب' ولكن البر   }ليس البر  

والمالئكة والكتاب والنبيئين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 

السبيل وفي الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة' والموفون بعهدهم إذا عاهدوا' والصابرين في 

(046ساء والضراء وحين البأس' أولئك الذين صدقوا' وأولئك هم المتقون'{)البقرةالبأ  
الصلة بين اإليمان واإلسالم على منحى التحقق، منحى ترجمة الحال إلى األعمال، هي 

المجلية لإلسالم كونه إيمانا، ألنه يصبح هيكال عمليا له، مجاال وفضاء يشمل الحياة والتواجد 

مؤلفة قلوبهم( وحقيقة البهذا أمكن الترتيب والوضع العلمي والفقهي لحقيقة )في كلية أحواله. و

النفاق والمنافقين،ألن المنحى البدئي هنا خاصة بالنسبة للمؤلفة قلوبهم منطلقه اإلسالم وليس 

 ،اإليمان، الذي يصبح في هذه الحال هدفا دعويا حتى تخالط القلب بشاشته وتحصل حقيقته

ور به مشكاة لنوره، وليأخذ المنحى حينها وجهته الحقة، فيصبح التواجد فيغدو القلب المعم

والحياة ليس فحسب مؤمنا بأحكام اإلسالم العملية والظاهرية، بل في كل الفضاء واألحوال 

 ظاهرها وباطنها.
فال بد لنا إذا من إدراك الصيغة االعتبارية لإليمان واإلسالم وللمنحى الرابط والواصل 

لتمييز بين الحال واألعمال من جهة الماهية واالعتبار، وهي الحال واألعمال كذلك بينهما، فا

من حيث التضمين والتحقق، هذان األمران حقيقان بالضبط واالعتبار. ولتقريب هذا نقرأ قول 

 هللا سبحانه وتعالى:
لمغرب' }سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم التي كانوا عليها' قل هلل المشرق وا

يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم' وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 

ويكون الرسول عليكم شهيدا' وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن 

إن هللا ينقلب على عقبيه' وإن كانت لكبيرة إال على الذين هدى هللا' وما كان هللا ليضيع إيمانكم' 

(021-020بالناس لرؤوف رحيم'{)البقرة  
 هذا كذلك ما أجاز لنا القول بأن اإليمان حال وجهة الحق.
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تقريب وتوضيح وكذلك دليل وحجة المنحى التحققي من اإليمان إلى اإلسالم، وإلى كل حقائق 

وسلم لوفد  وحال اإليمان نلفيه في الحديث الذي ذكرنا قبل قليل، قوله ومخاطبته صلى هللا عليه

 عبد القيس:
 "أتدرون ما اإليمان باهلل وحده؟

 قالوا: هللا ورسوله أعلم،
قال: شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام 

 رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس"
يان معنى اإليمان وكذلك في آيات ومواضع عديدة من القرآن الكريم كالتي ذكرنا في ب

تصوير أحسن ما يكون في وسورة التوبة في حديث بليغ وأركانه، ومثل قوله تعالى من 

 التصوير، حيث الترتيب الحكيم للكلم معبرا عن التنزيل المحكم للحقائق المحورية في الدين:
ا ذرنا }وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باهلل وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالو

نكن مع القاعدين' رضوا بأن يكونوا مع الخوالف' وطبع على قلوبهم فهم ال يفقهون' لكن 

الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم' وأولئك لهم الخيرات' وأولئك هم 

المفلحون' أعد هللا لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها' ذلك الفوز العظيم' وجاء 

ذرون من األعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا هللا ورسوله' سيصيب الذين كفروا منهم المع

عذاب أليم' ليس على الضعفاء وال على المرضى وال على الذين ال يجدون ما ينفقون حرج إذا 

نصحوا هلل ورسوله' ما على المحسنين من سبيل' وهللا غفور رحيم' وال على الذين إذا ما أتوك 

قلت ال أجد ما أحملكم عليه' تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أال يجدوا ما لتحملهم 

(18..84ينفقون'{)التوبة  
فهذا الحق يتلى قرآنا منزال أحسن الحديث، وهذا هو العلم الذي ينبغي فقهه وتدبر آياته وفصل 

كام خطابه حتى تنجلي الغشاوة عن قلوب الذين اتخذوا القرآن عضين، يغيرون ترتيب أح

يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فليكفهم لو كانوا يفقهون نزل به القرآن العظيم، الدين وما 

 قوله عز وجل وهللا عزيز ذو انتقام:
(68}وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن هللا'{)النساء  

 إن اإليمان ال يتجلى إال بالطاعة والعمل، طاعة هللا ورسوله، وطاعة الرسول صلى هللا عليه

 كون قبل آن التمحيص والتميزوسلم من طاعة هللا تعالى، بهذا يتميز المؤمن من الكافر، وقد ي

لإليمان حتى بحكم وظاهر عملي باإلسالم:}وقعد الذين كذبوا هللا ورسوله{.مدعيا كالهما   
ل، فهذا الضد والمقابل في المعنى. وليعلم أن كذب، بدون تشديد، نقول صدقتك الحديث والقو

لة للفعل هنا داللة الحال واالتصاف، فرغم تعدي الفعل فهو تعدي عالئقي غير سببي الدال

ي، له ارتباط موضوعي وبنيوي كما في تعبير وبيان القرآن الكريم:}إذا نصحوا هلل وعل  

ورسوله{؛ وذلك أمكن وصله بالحديث النبوي الشريف الذي رواه مسلم: عن أبي رقية تميم 

ن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: الداري رضي هللا عنه أ

هلل، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة المسلمين وعامتهم" ولعل المعنى المعجمي للنصح الدال على 

النقاء وخلوص البياض عن كل شائبة تعكر هذه النقاوة وهذا البياض، هو التمثيل والصورة 

تحقق ويحقق بالنصح هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين الموضحة كون اإليمان يمثل وي

وعامتهم، أي بصدق أداء واجب هذه الصالت تقديرا وطاعة، وباعتبار اللغة والبيان صلب 
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العلم لدينا شاهد بذكر األثر األصولي في هذا الباب من الفقه، تعبير الفارق عمر بن الخطاب 

ون ما هو عليه من الشدة فذهب بعضهم إلى ابنته رضي هللا عنه، ذلك أنه لما >رأى المسلم

حفصة أم المؤمنين فقالوا لها: أبى عمر إال شدة على نفسه وحصرا، وقد بسط هللا في الرزق، 

فليبسط في هذا الفيء فيما شاء منه، وهو حل من جماعة المسلمين. فلما كلمته حفصة في ذلك 

 كان جوابه:
باك، إنما حق أهلي في نفسي ومالي، فأما في يا حفصة بنت عمر، نصحت قومك وغششت أ

 ديني وأمانتي فال.<
 هكذا إذن نتلو قوله سبحانه:

 }لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم'{
وال على الذين ال يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا  ى}ليس على الضعفاء وال على المرض

 هلل ورسوله'{
ين نتلو معه قوله جل وعال من سورة البقرة:وذلك في فقه األمر والد  

}آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون' كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله' ال نفرق 

بين أحد من رسله' وقالوا سمعنا وأطعنا' غفرانك ربنا' وإليك المصير' ال يكلف هللا نفسا إال 

ا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا' ربنا وال تحمل وسعها' لها ما كسبت' وعليها ما اكتسبت' ربن

علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا' ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به' واعف عنا' 

(185-182واغفر لنا' وارحمنا' أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين'{)البقرة  
تكليف لما ال يطاق، وبالرغم ما أثير من  اإليمان واإلسالم بوصل أن الدين النصيحة، وبأنه ال

أصدق والكتاب المبين هي الجدل في هذا الباب، فالحقائق العليا التي أتى بها الوحي الكريم 

.وأولى باالتباع قيال  
إن االرتباط التنزيلي بجعل األحكام واآليات لها نقاط مواضعها وترتيبها في معنى التنزيل 

في معنى قوله تعالى المثنى ذكرا حكيما: والناسخ والمنسوخ، وبالتأكيد  
}لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب' ما كان حديثا يفترى' ولكن تصديق الذي بين يديه 

(000وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون'{)يوسف  
 فرحمته سبحانه وتعالى واالرتباط التنزيلي بين قوله تعالى:

(011ه من دون هللا وليا وال نصيرا'{)النساء}من يعمل سوءا يجز به وال يجد ل  
وقوله سبحانه: }وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به هللا فيغفر لمن يشاء ويعذب من 

(188يشاء' وهللا على كل شيء قدير'{)البقر  
ل وقوله سبحانه:}ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إال قلي

(65فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا'{)النساءأنهم منهم' ولو   
(182وقوله تعالى:}وقالوا سمعنا وأطعنا'{)البقرة  

(185وقوله سبحانه:}اليكلف هللا نفسا إال وسعها'{)البقرة  
مة هذا االرتباط التنزيلي وحقيقة رحمة هللا تعالى أرحم الراحمين، أداة الجمع بينهما الحك

 والفقه في دين هللا تعالى.
المنحى: اإليمان . . اإلسالم؛ وكذلك يبرز التوافق للمنحى اآلخر بحقيقة  هنا مرة أخرى يتبين

المؤلفة قلوبهم إذا اعتبرنا قوله سبحانه وتعالى:}لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا 
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في وجوه البر من اإلنفاق  ( ومسارعة الصحابة رضي هللا عنهم81بأموالهم وأنفسهم'{)التوبة

والمسابقة في الخيرات، وقد قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه حين أنفق كل ماله ماذا 

تركت ألهلك: قال رضي هللا عنه: تركت لهم هللا ورسوله. وأيضا لنذكر ما كان من موقف 

أن ذكرهم  جياش مفعم باإليمان، موقف األنصار رضي هللا عنهم يوم حنين بشأن الغنائم بعد

الرسول صلى هللا عليه وسلم بالمنظار الحق الذي ينبغي يكون لهم والذي لهم فيه سبق 

المضمار والدرجات العلى من بعد المهاجرين األولين على كل الورى. هذا الموقف والحدث 

قال ابن >في اكتساب اإليمان والحفاظ عليه؛  الذي يجلي لما لعامل علم الحق من أثر

زياد بن عبد هللا، قال: حدثنا ابن إسحاق قال: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، هشام:حدثني 

عن محمود بن لبيد، عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما 

أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في األنصار منها شيء، وجد هذا 

أنفسهم، حتى كثرت منهم القالة حتى قال قائلهم: لقي وهللا رسول هللا الحي من األنصار في 

صلى هللا عليه وسلم قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة، فقال: يا رسول هللا، إن هذا الحي من 

، قسمت في قومك األنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت

لعرب، ولم يكن في هذا الحي من األنصار منها شيء. قال: وأعطيت عطايا عظاما في قبائل ا

فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول هللا، ما أنا إال من قومي. قال: فاجمع لي قومك في 

هذه الحظيرة. قال: فخرج سعد، فجمع األنصار في تلك الحظيرة. فجاء رجال من المهاجرين 

اجتمعوا له أتاه سعد، فقال: قد اجتمع لك هذا الحي فتركهم، فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. فلما 

من األنصار، فأتاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فحمد هللا وأثنى عليه بما هو أهله، ثم 

قال: يا معشر األنصار، ما قاله
1
بلغني عنكم، وجدة 

1
ألم آتكم  وجدتموها علي في أنفسكم؟ 

أعداء فألف هللا بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، هلل ولرسوله ضالال فهداكم هللا، وعالة فأغناكم هللا، و

المن والفضل. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أما وهللا لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم: 

أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذوال فنصرناك، وطريدا فآويناك وعائال فآسيناك،أوجدتم يا معشر 

لدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسالمكم. أال األنصار في أنفسكم في لعاعة من ا

؟ ترضون يا معشر األنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعوا برسول هللا إلى رحالكم

فوالذي نفس محمد بيده لوال الهجرة لكنت امرءا من األنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك 

ارحم األنصار، وأبناء األنصار، وأبناء أبناء  األنصار شعبا، لسلكت شعب األنصار. اللهم

 األنصار.
قال: فبكى األنصار حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا رضينا برسول هللا قسما وحظا،  ثم انصرف 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتفرقوا.<
1  

ه بلوغنا هذا النقطة في الحديث وتحليل القول ودرب التفكير، سيسهل لنا ويجعلنا أقرب لفق

السياقات التي يحمل كل استعمال فيها للفظ وكلمة )اإلسالم(، بالعناصر االشتقاقية األخرى 

 كالصيغ الفعلية، معنى مخالفا أو مختلفا عما يؤديه اللفظ في غيرها من المواضع والسياقات.

عالي، فغيابها لتعذر تثبيتها نف
112  
ما قالة متصلة أو منفصلة بمعنى قالة ما، أو مقالة بدون ألف، أصلها مقولة على وزن مفعلة.هكذا كتبت، ولعل الصحيح  
113  

ون ألف، أصلها مقولة على وزن مفعلة.
113  
ة: أراد بها الموجدة، وهي الغضب أو   العتاب؛ وإنما هي وجدة على وزن فعلة من وجد، فالواو فاء الكلمة وليست عطفاأخطأ المحقق، قال: الِجد 
114  
وجد، فالواو فاء الكلمة وليست عطفا 
114  
48ص-فضاء الفن والثقافة -تقديم وتحقيق أبو عبد الرحمان مصطفى عبد الحليم -السيرة النبوية البن هشام: أبي محمد عبد الملك بن هشام 
115  
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بالطبع فالعلم في أقوله باعتبارها وجها للحق وإسقاطا له ال ينبغي له التضاد واالختالف. 

نحن نعني بالنقطة هنا نقطة التمييز بين الداللة للفظ تبعا للمنحى، وهذا نظنه قادرا على ف

تجاوز اإلبهام واللبس الحاصل في هذا التداخل البياني بين اإليمان واإلسالم، والذي يمثل 

 مطية وموطن إغراض للمجادلين في آيات هللا تعالى بغير سلطان أتاهم.
لذي يدعي اإلحاطة بكل شيء وبكل الموجود من العناصر طبعا فنحن لن نذهب مذهب ا

والمكونات في الموضوع، وإنما غايتنا الحكم العلمي والفقهي باختالف مواضع الكلم، وأن 

لكل موضع معنى قد يكون كذلك بعيدا ومختلفا أشد ما يكون االختالف. ثم إنه من المفيد أن 

د العلم مطلقا، والعامل الرئيس فيه مبدأ يترسخ لدينا اإليمان كون الفقه اللغوي هو عمو

األساس األول والسابق للتصور والتصديق اللذين جعلهما الحسين بن سينا رحمه  االختالف،

وهذا هو المعبر عنه اختزاال  هللا تعالى أرحم الراحمين، جعلهما كفلي البناء المنطقي والتفكير،

الداللة من معجميها ال يتم إال على البعد بمقولة عالقة المعنى بالمبنى، وأن تحديد وتعيين 

األسلوبي فيما يصطلح عليه بالسياق. ولهذا فنحن دوما نذكر بقول مالك بن أنس رحمه هللا: 

 >من جعل التمييز رأس ماله عدم الخسران وكان على زيادة<.
وآله لنقرأ بإذن هللا تعالى بعضا من آيات القرآن الكريم وحديث رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم:
}أفغير دين هللا تبغون وله من أسلم من في السماوات واألرض طوعا وكرها' وإليه 

(81ترجعون'{)آل عمران  
(081ربه أسلم' قال أسلمت لرب العالمين'{)البقرةله }إذ قال   

(01}إن الدين عند هللا اإلسالم'{)آل عمران  
السياق من داللة االنقياد واالستسالم، المنحى الداللي لصيغة أسلم متعدية بالالم تنتقل بعامل 

نعني الداللة المعجمية األولى، إلى داللة العبودية والعبادة بتأثير من المادة البيانية لقوله 

تعالى:}دين هللا{، ومن حيز هذا االنتقال أو من خالل فضائه ننتقل إلى سياق قوله 

رتيب الزمني،}إن الدين عند هللا سبحانه:}قال أسلمت لرب العالمين'{ ثم باالعتبار ال بالت

 اإلسالم'{.
كرها( تفسر التقاء أو التقاطع عند حقيقة أن الدين بمعنى الطريقة في  -الثنائية البيانية:)طوعا

التواجد، هو اإلسالم، لكل السياقات سواء من منطلق اإليمان وحب هللا تعالى بمختلف أصول 

ي تصنف أو تعبر عنها اآلية من كتاب هللا هذا اإليمان والحب، ومن غيرها خاصة تلك الت

 العزيز الحكيم:
}قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل اإليمان في 

(02قلوبكم'{)األعراب  
هذه اآلية الكريمة التي أمكن أن نقرأ وصال بها حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي 

مر رضي هللا عنهما، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:رواه البخاري ومسلم عن أبن ع  
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، ويقيموا الصالة، 

ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم على 

 هللا تعالى"
 وقوله جل وجالله:
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}قل للمخلفين من األعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو 

(06يسلمون'{)الفتح  
اإلحسان. بهذه  –اإلسالم –وقد سلف التأكيد بأن االستشهاد في ترتيب الدين درجات: اإليمان 

 اآلية من سورة الحجرات ليس سديدا، فمعنى اإلسالم مصدرا للمادة البيانية )أسلمنا( في اآلية

حمولته المعجمية األولى، أي ما قبل الشرعية، غالبة وراجحة، وهي بالتأكيد غير المعنى 

 الوارد في قوله سبحانه:}إن الدين عند هللا اإلسالم'{
 وقوله جلت عظمته:

 }قال أسلمت لرب العالمين'{
ثالثة مستويات، لكل مستوى منها حيز داللي يكاد يكون نقطاتيا محددا ومعينا، المستوى 

المحوري هو المنطبق بحقيقة الدين بمعنى طريق التواجد والعبادة، والتي ال يقبل عند هللا 

 سبحانه وتعالى غيرها، وهي الحقيقة الدال عليها قوله سبحانه:
 }إن الدين عند هللا اإلسالم'{

(82}ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه' وهو في اآلخرة من الخاسرين'{)آل عمران  
تويان اآلخران، أحدهما حيزه أقرب لحيز مفهوم الجزية، وهو المستوى كما ذكرنا المس

األقرب إلى داللة ما قبل الشرعي، وإن كان يبدأ أوله تقاطع مرجوح معها. أما المستوى 

اآلخر، ويمكن اعتباره المعنى المتضمن والمهيمن على حقيقة اإليمان، وهو المشار إليه ونراه 

قوله تعالى في سياق الرد على مزاعم أهل الكتاب وعلى باطل دعواهم:الوارد في اآلية و  
}بلى من أسلم وجهه هلل وهو محسن فله أجره عند ربه وال خوف عليهم وال هم 

(000يحزنون'{)البقرة  
 وكذلك قوله تعالى:

(26}قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هلل رب العالمين'{)النمل  
بين دالالت االستسالم والدين ومنحى اإلحسان ووجهته يدل عليه سياق هذا المستوى الجامع 

الحديث النبوي الشريف الذي رواه مسلم رحمه هللا: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن 

عبد هللا رضي هللا عنه قال:" قلت: يا رسول هللا، قل لي في اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا 

ثم استقم"غيرك، قال: قل آمنت باهلل   
نجد هذه السياقات لمستوى الجامع لكل درجات الدين، توظيفا انطباقيا يكاد أو على األقل 

بالتسديد والتقريب، يكون فيها الدليل البياني هو جواز اعتبار المنحيين بفاصل يكاد يكون 

عتبار ، وال يحق لمن يقول به وجه اأن الزعم اإلرجائي هذا ما يبطلهمنعدما بينهما، فال جرم 

 إال الضالل البعيد؛ يقول هللا تعالى:
}يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون' وجاهدوا في 

هللا حق جهاده' هو اجتباكم' وما جعل عليكم في الدين من حرج' ملة أبيكم إبراهيم' هو سماكم 

كم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس' فأقيموا المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول علي

(46-45الصالة وآتوا الزكاة' واعتصموا باهلل' هو موالكم' فنعم المولى' ونعم النصير'{)الحج  
إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ومن فصل خطاب هاتين اآليتين البينتين نرى أن 

دى الذي يحدد من الخطاب:}يا أيها الضمير في قوله سبحانه }سماكم{ يمثل المخاطب أو المنا

الذين آمنوا{؛ والتسمية في ميزان المنطق والبيان إنما إفادتها االنطباق. ويستنبط من ذات 
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الخطاب أن دين المؤمنين هو اإلسالم، المنطبق كذلك بملة إبراهيم عليه السالم. ذلكم التحديد 

ؤمنون باهلل وهم باآلخرة نلفيه أيضا واضحا في سورة يوسف:}إني تركت ملة قوم ال ي

كافرون' واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب' ما كان لنا أن نشرك باهلل من شيء' ذلك 

(88-84من فضل هللا علينا وعلى الناس' ولكن أكثر الناس ال يشكرون'{)يوسف  
سلمين؛ هكذا اإلسالم ملة إبراهم عليه السالم، هو ملة ودين المؤمنين؛ وقد سماهم هللا تعالى الم

نقرأ القرآن ونقرأ بالعلم الحق سياقات ما جاء خاصة بشأن مجادلة أهل الكتاب؛ فاإلسالم 

والمسلمون بداللة اإليمان والمؤمنين ودينهم الحق، ذانك تحديدان بيانيان شرعيان مفارقان 

هم عليه. ألهل الكتاب ولباطلهم، وللباطل كله وأهله جميعا وما  
قرآن العظيم هي التي ال تختلف في أحكامها وأقوالها كما أن القرآن ال إن القراءة الحقة لل

(؛ القراءة صورة 015اختالف فيه وال ينبغي له ذلك }وبالحق أنزلناه' وبالحق نزل'{)اإلسراء

ومرآة القارئ في مدى قربه أو بعده عن الحق؛ القراءة الحقة هي التي تعتبر وتجمع في ذات 

ائق واآليات من غير أي شكل من أشكال التبعيض وال التجزيء وال اآلن واألمر بين كل الحق

االبتسار، وال تلبيس للحق بالباطل، وال كتمان للحق وهو يعلمون؛ القراءة الحقة هي التي 

 تنظر بما يستنبط وما يتلى من كتاب هللا تعالى وهو العزيز الحكيم:
(1لون بصير'{)التغابن}هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن' وهللا بما تعم  

}إني تركت ملة قوم ال يؤمنون باهلل وهم باآلخرة هم كافرون' واتبعت ملة آبائي إبراهيم 

(88-84وإسحاق ويعقوب'{)  
يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون وال أنتم عابدون ما أعبد' وال أنا عابد ما عبدتم وال  }قل

الكافرون( )سورةأنتم عابدون ما أعبد' لكم دينكم ولي دين'{  
لعله قد تبين وتجلى ما معنى اإلخالل بترتيب حقائق التنزيل، االنتظام الذي هو في الحق من 

لة في األصول وإن لم يسطر عليه على نحو ما قرر به غيره من حقائق المنهاج والتنزيل. وناف

ة هذه ي تغيير في وضع مكونات مجموع نظمة يغير من حقيقاإليضاح والبيان نقول بأن أ

النظمة فتصبح أمرا آخر وحقيقة أخرى غير التي كانت بها في الترتيب األول، فالترتيب من 

 ذات الحقيقة ومكون جوهري فيها.
إن السعي الحثيث لهؤالء في تغيير المحورية من سؤال الملة والدين إلى سؤال اإليمان بهذا 

األلفاظ، كما سيتضح بالدليل  النحو المتعمد والمعتمد على سحر البيان وسعة حقول دالالت

 ،البين بعد حين، وأيضا على السبل المزيحة والمناقضة للحكمة والميزان في استداللهم الفاسد

الذي إن دل على شيء فإنما يدل على خسة ودناءة في السعي وجهل كبير، ألن المقام 

هذا السعي  والموضوع هنا ليس يصح أن يكون غرضا لهذا الكيد وهذا المكر والخداع؛ إن

يؤخرهم  والتغيير في غاياته وعلله قد جمع كل صنوف العداء واإللحاد في آيات هللا، وإنما

مسمى، فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون.أجل سبحانه وتعالى إلى   
فأما الدليل على ما يلزم وينبغي لدرجات البرهان وسداد الدليل من التوافق هو الوضع 

لذي للحقيقة الكبرى في التزيل واألمر كله، موقع الحق الذي في قوله تعالى: }إن والموقع ا

(، ثم إلى اإلزاحة والتحييد العظيم لهذا الموقع عند أهل 01الدين عند هللا اإلسالم{)آل عمران

القوم الذين حيدوا تماما سريان المبدإ العظيم الذي عليه وصل األولى باآلخرة، مبدإ  ،اإلرجاء

للثواب بالعمل، وإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الوصل  
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ال جرم أن الذين يسعون في تغيير هذا الوضع والترتيب إنما يسعون لنقض الدين كله؛ يقول 

مجاهد رحمه هللا >في تفسير ومعنى قوله عز وجل}بمواقع النجوم{: بمحكم القرآن<. إننا 

اب مجيد، ونوره كاف لرد كل باطل، ومن اهتدى به أبصر وهدي نذكر بهذا ألن القرآن كت

 إلى صراط مستقيم؛ يقول سبحانه وتعالى:
(0}ص' والقرآن ذي الذكر' بل الذين كفروا في عزة وشقاق'{)ص  

تفصل بين الحق الذي جعله هللا تعالى أساس  يوهذه المسافة البعيدة الت انظر إلى هذا البون

أمر الدنيا واآلخرة، وأعمال العباد والحشر والمعاد، وبين هذا  الذكر، ومحورا يقوم عليه

. إن هللا تعالى وله عين الضاللالسؤال أو الطيف الذي أقل ما يقال فيه أنه دعوة إلى الكفر و

( ويقول 01الخلق واألمر سبحانه يقول: }إن الدين عند هللا اإلسالم'{)آل عمران

ن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين'{)آل سبحانه:}ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فل

( ويقول وقوله الحق سبحانه:}إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار 82عمران

(6دين فيها' أولئك هم شر البريئة'{)البينةلجهنم خا  
أما اإلرجاء وقبيله من السعي فباطل وضالل مبين، وصد عن سبيل هللا ودعوة للكفر باهلل 

ابه الذي أنزل فيه قوله تعالى:}وهلل ملك السماوات واألرض' ويوم تقوم الساعة يومئذ وبكت

يخسر المبطلون' وترى كل أمة جاثية' كل أمة تدعى إلى كتابها' اليوم تجزون ما كنتم 

( و}فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره' ومن يعمل مثقال ذرة شرا 14-16تعملون'{)الجاثية

(1يره'{)الزلزلة  
ن الحق أبلج، وإن المرجئة لمن المبطلين، فهذا القرآن العظيم نزل به روح القدس من أال وإ

هللا ذي العزة والجبروت على قلب محمد رسول هللا تعالى بين يدي الساعة نذيرا وبشيرا إلى 

 العالمين.
داخلة أسلم( والمت -بعد االعتبار واإلبصار بهذه المستويات التوظيفية للمادة البيانية )اإلسالم

في مجال التعبير مع لفظ )اإليمان( في داللته الشرعية، من بعده لنعد إلى إكمال ذكر أهم 

 الحاالت لإليمان من جهة التحقق ومن حيث الحقيقة، ومن جهة الصدق والكذب.
هكذا نرى أو ننظر إلى حالة ترى مقابلة للحالة التي ذكرنا أخيرا، فالذين يدعون اإليمان 

فواههم ولم تؤمن قلوبهم، هؤالء نقيض الفئة المؤمنة قلوبهم والذين يكتمون ويقولون آمنا بأ

 إيمانهم، الفئة التي من صنف ما ذكر في قوله سبحانه وتعالى:
}ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم 

(15ين كفروا منهم عذابا أليما'{)الفتحليدخل هللا في رحمته من يشاء' لو تزيلوا لعذبنا الذ  
}يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من األسرى إن يعلم هللا في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ 

(40لكم' وهللا غفور رحيم'{)األنفال منكم ويغفر  
 كذلك أمكن الوصل باآلية من سورة غافر)سورة المؤمن(:

تقتلون رجال أن يقول ربي هللا وقد جاءكم بالبينات من }وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أ

(18ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم'{)غافر  
فالبيان القرآني يسند صفات وأحوال الكتمان وعدم العلم إلى اإليمان إسنادا عرضيا ليستنبط 

ان النظر في هذه المعطيات التي تلونا بدءا أن جوهره هو التحقق الواقعي والعملي. ثم إنه بإمع

بالحديث المصطلح عليه بالحديث الجبريلي، وباآليات المفسرة ألركان اإليمان، ثم التأكيد على 



108 
 

الجانب الحقائقي والصدقي لحقيقة اإليمان، كل ذلك كأنما هو حقيقة وكلمة واحدة بينة، هي أن 

وبعبارة أو تعبير آخر: اإليمان عمل وواقع  التحقق العملي والواقعي خاصة مميزة لإليمان،

 متحقق.
هذا التصنيف الشرعي بناء أو على معيار ميزة العمل والواقعية، وإن كان التنزيل ببيانه ال 

يدندن إال حوله، نجد  يكاد موضوعه وقضاياه يكون إال في دائرته وزواياه، وبتعبير الخبر ال

ى نحو أيسر ذكرا وبيانا لكيال يبقى بعده حجة ولئال آيات عدة من القرآن تقرب هذه الحقيقة عل

 يضل الجاهلون ويغتر المغترون بما يفترى من باطل القول. يقول هللا تعالى:
(1}الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال' وهو العزيز الغفور'{)الملك  

(1)التغابنالذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن' وهللا بما تعملون بصير'{ }هو  
 ويقول سبحانه:

}ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم' كذلك يضرب هللا 

(8للناس أمثالهم'{)محمد  
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 الفصل السادس
 

 من تبعات وآثار المسايرة الجدلية
 

يكون  من هذه النقطة المحاطة بالذكر والمضاءة بنور الحق وآياته، يظهر لنا بأحسن ما

الظهور معنى قولنا: سقوط أصحاب الحق في هذا الموضوع استدراجا من خالل المسايرة 

تناقضاته.نفق متاهاته وفي فخ الجدل وفي  ، سقوطهمالجدلية  
إن المسايرة الجدلية هنا تلزم اعتبار نقض الحق الذي تقوم عليه السماوات واألرض، ذلك أن 

بشرين ومنذرين، هذا التصنيف هو الدال عليه قوله جل التصنيف الذي بعث هللا به النبيئين م

جالله من سورة محمد في اآلية التي تلونا آنفا، وكذلك نلفيه في صورة من البيان البليغ 

والغاية في الوضوح في اآلية من سورة التغابن، فنرى فيه ثالثة عناصر بيانية: الخلق 

مل في ذلك: العمل:}وهللا بما تعملون }خلقكم{ والتصنيف الثنائي: }كافر ومؤمن{ ثم العا

 بصير{
يصوم( بمعنى مؤمن غير  إن اعتبار الحكم والمقولة البدئية، نعني قولهم: )مؤمن ال يصلي وال

وإن يكن لداللة قوله سبحانه  مسلم، حكم هذا التسليم أنه أعظم زلال وأفحش جهال؛

ط على البعد الزمني، بمعنى ال ( إسقا85وتعالى:}وما أوتيتم من العلم إال قليال'{)اإلسراء

ثبوتية العقل والفطنة وشعلة التفكير في كل آن واستمرارا، إن يكن ذلك فهذا ال مرية منه، 

:-ومن أصدق من هللا قيال -وهنا نذكر صدق وقوع حال ما ذكره في قوله جل وعال  
(5}لكيال يعلم من بعد علم شيئا'{)الحج  
(11ى}فإن يشأ هللا يختم على قلبك{)الشور  

ويعطي بيانا أقوى في  كما أن هذا العرض المرتبط بالكفاءة وقدرة اإلنسان العلمية، يرسخ

ولزوم االعتبار أن لكل شيء قدرا، وأن اإلنسان بخصوص هذا الجانب أخص ما فيه  وجوب

من معيارية.هذه المخلوقية  مخلوقيته وما تقتضيه   
لية وما يحل مآال نه من مغبة المسايرة الجدنا سبحاإن هللا تعالى هو أعلم بما خلق، وقد حذر

 لذلك:
 }وإن أطعتموهم إنكم إذن لمشركون{

 وحقل أي اإلطاعة في المجادلة، ألن المشركين يجعلونها حقال يوقع بالمؤمنين في نصب

 لوحتيها:
 }وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذن لمشركون{

  ينبغي أبدا الخلط في شريط ومعنى داللة الجدل، فاهلل عز وجل يقول:بالطبع فهاهنا ال
}وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن' إال الذين ظلموا منهم' وقولوا آمنا بالذي أنزل 

إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون' وكذلك أنزلنا إليك الكتاب' فالذين 

منون به ومن هؤالء من يؤمن به' وما يجحد بآياتنا إال آتيناهم الكتاب يؤ

(24-26الكافرون'{)العنكبوت  
إن للجدل بالحق ضوابط وحيزا، ومن هذه الضوابط، وبهذا التأطير للمجادل فيه، بذلك يحدد 

 ويحسم في الجدل وفي طبيعته؛ وهنا نذكر ونتلو قوله سبحانه وهو العزيز الحكيم:
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(8إال الذين كفروا'{)غافر}ما يجادل في آيات هللا   
إذن فليعلم بأن الجدل والمجادلة هي الحوار والتناظر الفكري والحقائقي بسلطان من الحق 

ونور منه وعلم بين وكتاب منير، داخل الحق ودون جحود به، وذلك ما نفقهه في قوله تعالى 

الحق، وال مجال في هذه اآلية من إفادة }في آيات هللا{، أي في ما هو جلي كونه حقا ومن 

لتكذيبه. لذلك فهذا الموقف مقابل لقول العقل المؤمن، العقل في أسمى معايير المنطق وفي 

 أعلى درجاته:
(182}وقالوا سمعنا وأطعنا'{)البقرة  

قلنا إنه يكفي خطرا في المسايرة الجدلية أن زلت أقدام العلماء بها بالرغم من إيمانهم وحبهم 

، فجعلتهم ينقضون الحق باعتبارهم وهم -وهللا حسيبهم - عليه وسلمهلل تعالى ورسوله صلى هللا

، أي <مؤمن ال يصلي وال يصوم>ال يشعرون لمنطلقات الجدل التي منها وأهمها وأخطرها: 

في قبول نقض الحق وعدم العمل به في الميز بين المؤمن والكافر؛ وهنا نعود لفقه 

الة والسالم عن الهوى وقد قال طق عليه الصواستحضار قوله صلى هللا عليه وسلم وما ين

هللا عليه وسلم:"أال إني أوتيت القرآن ومثله معه"، قوله عليه الصالة والسالم: صلى  
 "ما أوتي قوم الجدل إال ضلوا"

وقولتهم المؤمن كافر والكافر مؤمن ال مراء أنه أشد ضالال وأعظم جرما، ولكن أكثرهم عن 

بار األول والبدئي للجدل ولمسايرة المرجئة ومن ذهب مذهبهم الحق معرضون. فهذا هو االعت

وقال بقولهم في جدلهم ومماراتهم. ونسأل هللا تعالى أن يتجاوز عنا ما أخطأنا فيه وما كان منا 

مما يعرض من السهو واإلغفال والنسيان، في حكم أو قول كان أجدر بالذكر من غيره أو 

ن غيره.ت القول عان أحق في مقام من مقاماباستشهاد ك  
كذلك، وبغاية التوضيح وإظهار مدى نقض المنطلق اإلرجائي للحق والميزان، ولتعيين نوع 

الخطإ الذي ليس موضوعه كأي من المواضيع، وإنما شأنه أعظم من كل شأن وخطره في 

وعليه الحساب إذا الجنة أزلفت  ،أمر األولى واآلخرة أكبر، إذ عليه تقوم الصحف إذا نشرت

قة الجحيم سعرت، إنه الكسب والعمل، من أجل ذلك لنتساءل ولننظر هل يبقى للقلوب حقيذا إو

هل يبقى من ذلك شيء إذا نحن سايرنا جدال وقبلنا في أساس  أنها تعقل ولألبصار أنها تبصر؟

القول منطقا يقول: إن الرجل يعتبر مصليا وهو لم يركع وال سجد قط إذا ما علم ما بإمكانه أن 

، بمعنى تصور أي شرط مهما كان مقرونا بالجزء األول من المقولة؟يعلم  
كال، من دون ذلك فالعقل اآلدمي السليم والسوي في حاله وحفاظا على صحته وسالمته ال 

يقبل أن يساير تفكيرا وبناء للقول مزعوما منطلقا بنقض الحق بدءا، على قبيل االنطالق من 

لق هللا تعالى الحي القيوم السماوات واألرض وما بينهما، خعليه مقدمات مخلة بالميزان الذي 

وهو الميزان المتفق والمتناسق والعقل الذي نتعبده به سبحانه وتعالى، العقل الذي يزول 

الركوع والسجود واألهلة وحساب أنصبة الزكاة  التكليف أساسا وجملة بزواله، به عد  

يستطيع مسايرة بناء يقول بأن الخمسة في حساب إن هذا العقل والميزان ال يقبل وال  واآلجال.

الناس تساوي الصفر، أو أن ظل الشيء وصورته هي جوهره، أو أن الثالثة في حساب الناس 

 أكبر من المائة.
جائي لو علم هو العجب وأمكنت الغرابة من هذه األقوال التصورية فالقول اإلر إذا استثار

في آن واحد، ألن الخطأ ليس بسيطا  نكارا، وأدعى لالستغراب واإلعجبأعظم وأشد 
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يزه، فالخطأ جمع بين كل مستويات موضوعه ليس موضوعا محدودا في حألن و ،كاألخطاء

نية العقل اإلنساني كأداة مفكرة تتجلى سالمتها في الصورة التي تخرج وتنبثق عليها األفكار ب

رها تصديا، كونه مرتبطا لغويا، أما الموضوع فهو كما يجدر تأكيده أعلى المواضيع وأخط

فالقصص  بعلم الكتاب والوحي الذي أنزله هللا تعالى على رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم.

القرآني وأحكام الشريعة، وترسيخ وحدانية هللا سبحانه وتعالى ووجوب عبادته وحده ال شريك 

عدم استواء المؤمن له، واإليمان بيوم البعث والحساب، كل ذلك مسند إسنادا حقيقا وبالحق ب

 والكافر في الحال والعمل وفي المآل على السواء، وكل امرئ بما كسب رهين:
(1-8مثقال ذرة شرا يره'{)الزلزلة عمل مثقال ذرة خيرا يره' ومن يعمل}فمن ي  

قبل ذكر النقطة المرتبطة باالستشهاد المزعوم للمرجئة في مقولهم الخاطئ، والتي ال تزيد 

من شتى الوجوه وكل الجوانب، قبل ذلك ال بد من إعادة التأكيد على خطر  األمر إال وضوحا

الجانب اللغوي وأهميته البالغة، والذي ال شك من دونه، ومن دون حد أدنى وقدر من الكفاءة 

فيه، لن يكون المخاطب في هذا المستوى والحيز بمنجاة من الوقوع في االلتباس. وبمعنى 

قه اللغوي يرد قول اإلرجاء من مبدئه وأصله، إذ هو يعتمد وتعبير أوضح فاإلدراك والف

باألساس على اإلخالل الظاهر والبين بالبيان والميزان، وال يكون مستهدفا وغرضا بهذه 

الحال وبهذا اإلخالل إال شرط السفه العقلي وما شاكله وقبيله من أحوال وشروط الجهل 

 وضعف البصيرة.
الجانب البياني للموضوع هو من ذات البعد الدراسي الذي تم  الذي نود من خالله التأكيد على

وجهة حقيقة ومفهوم اإليمان،  ول، لننحو به أخيرا ونعرج به علىعلى محوره الجزء األ

المفهوماتي. ولعل أهم ما سيق -االصطالحي-وااللتباسات المتصلة أساسا بالمسار المعجمي

بالكلمة الخاطئة تركيبا المعبر عنه  بصدده هو رفع اللبس عن حقيقة الزعم التقسيمي

، والذي يصله أصحابه القائلون به بقراءتهم ومضمونا:>قريش كانت تقر بتوحيد الربوبية<

الخلفياتية المجانبة للحق في كل شيء، منطلقا ومسمى وموضوعا، بقراءتهم وفقههم الواهم 

ه تعالى تصريفا حكيما:لقوله جل جالله وما نزل من آيات الكتاب في معناه المصرف من لدن  
(86}ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن هللا'{)الزمر  

ما سقناه لذلك لعله في االستشهاد كان في الحق بليغا، ذلك أن قول عكرمة وابن عباس رضي 

هللا عنهما في اآلية يحدده قولهما وبيانهما في قوله سبحانه وتعالى:}وما يؤمن أكثرهم باهلل إال 

(، وذلك بجعلهما لإليمان الوارد هاهنا في اآلية الكريمة داللة 016م مشركون'{)يوسفوه

 مكافئة لإلقرار بأنه تعالى هو الخالق، وال يكافئ الداللة الشرعية.
فعن عكرمة في هذه اآلية:}وما يؤمن أكثرهم باهلل إال وهم مشركون'{ قال: هو قول هللا }ولئن 

ض ليقولن هللا'{ فإذا سئلوا عن صفته وصفوه بغير صفته سألتهم من خلق السماوات واألر

 وجعلوا له ولدا وأشركوا به. 
ومن طريق آخر: }وما يؤمن أكثرهم باهلل إال وهم مشركون'{ قال: يسألهم من خلقهم ومن 

 خلق السماوات واألرض؟ فيقولون هللا، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره.
قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق األرض ومن خلق وعن ابن عباس قال: من إيمانهم إذا 

 الجبال قالوا هللا وهم به مشركون<
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كما أن قيمة المادة االستشهادية وتناسقها مع الموضوع يبرزه ورودها عند ابن حجر 

العسقالني في فتح البارئ شرح صحيح البخاري في باب قوله تعالى:}فال تجعلوا هلل أندادا{ 

علون له أندادا ذلك رب العالمين{.وقوله جل ذكره:}وتج  
هكذا نجد ابن تيمية رحمه هللا يفسر أو بتعبير أكثر دقة وتحديدا، نجده يؤصل اإلشكال 

المرجئي في طبيعته البدعية إلى األساس المقدماتي الخاطئ والمخالف للحق، ومخل بالعقل 

 كأداة مسبار للحق وتحريه والسير عليه، يقول ابن تيمية:
دع إنما دخل عليهم الداخل ألنهم أعرضوا عن هذه الطريق وصاروا يبنون دين وأهل الب>

اإلسالم على مقدمات يظنون صحتها إما في داللة األلفاظ وإما في المعاني المعقولة، وال 

يتأملون بيان هللا ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان هللا ورسوله فإنها تكون ضالال. ولهذا 

لمعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير تكلم أحمد في رسالته ا

استدالل ببيان الرسول والصحابة والتابعين، وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمان 

الجرجاني في الرد على المرجئة، وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين ال يعدلون عن بيان 

عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أنه  الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيال، ومن عدل

يقول على هللا ورسوله ما ال يعلم أو غير الحق، وهذا مما حرمه هللا ورسوله، وقال تعالى في 

الشيطان:}إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون{ وقال تعالى:}ألم 

 إال الحق{ وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن ال يقولوا على هللا

جاء فيه الحديث"من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار". مثال ذلك أن المرجئة لما 

عدلوا عن معرفة كالم هللا ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى اإليمان واإلسالم وغيرهما 

غة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بطرق ابتدعوها مثل أن يقولوا: اإليمان في الل

بلغة العرب لم يغيرها فيكون مراده باإليمان التصديق، ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب 

واللسان أو بالقلب، فاألعمال ليست من اإليمان، ثم عمدتهم فيه أن اإليمان هو التصديق 

 قوله}وما أنت بمؤمن لنا{ أي بمصدقنا، فيقال لهم:
م اإليمان قد تكرر ذكره في القرآن أكثر من ذكر سائر األلفاظ وهو أصل الدين، وبه يخرج إس

الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء واألشقياء، ومن يوالي ومن يعادي، أفيجوز 

المقدمتين؟< أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا ووكله إلى هاتين  
ليس في حدود ما يوحي به هذا النص من تسويغ محتمل على  هذا، وليعلم أن اإلرجاء وقبيله

تأويل أو اجتهاد، فتلك حدود الظاهر من القول والصورة المقدمة بها الحقيقة اإلرجائية، التي 

ال يحق النظر في ميزان الحق إال ضمن إطار المجادلة في آيات هللا تعالى، وما يلزم عن ذلك 

نص ومبين الكلم والحديث واآليات. فصنيع المرجئة من أحكام قد حددها الشرع بصريح ال

ومن قال بقولهم ليس موصوال فقط بإخباره صلى هللا عليه وسلم:"من قال في القرآن برأيه 

فليتبوأ مقعده من النار"، بل إنه أعظم من ذلك بجريرة مبيت القصد وسوء الخلفية، فالحكم 

اكمين:}ما يجادل في آيات هللا إال الذين أحكم الح والصلة هي أقرب لتكون بقوله سبحانه وهو

(8كفروا{)غافر  
 فهذا حكم الحق ال معقب لحكمه.

التنبيه اللغوي هذا، كان ال بد منه إلحكام الحديث، وبالطبع فبقدرما يكون للمعطيات أحكاما 

وغيرها اعتبارا أوسع، وبخاصة ما ذكرنا في الجزء األول بشان البيان تحديدا، كلما كان 
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أقرب والوصل بين هذه األحكام وبين سبل االستنباط أوضح وأجلى، سواء في  التنسيق

أو لما  ،تمحيص ونقد الدعاوى والمقوالت أو ترتيبها وربطها بالهيكلة الكلية للتحليل والدراسة

سوى ذلك من مكونات النهج العملي والدراسي في هذا الحقل الفقهي والعلمي ذي الخطر 

 والشأن العظيم.
افة إلى القيمة االستشهادية على مستوى الدرس البياني عند ابن حجر العسقالني كذلك وإض

 كقول ابن عباس:"من إيمانهم . . " وتعبير عكرمة:"فذلك إيمانهم"
إلى جانب هذا يتحتم االعتبار الدراسي والفقهي لآلية من الكتاب المبين وقوله جل وعال:}قالوا 

(20يعبدون الجن' أكثرهم بهم مؤمنون'{)سبأ سبحانك أنت ولينا من دونهم' بل كانوا  
إن نقض الحق في أهم لبناته مبدإ االختالف يفقد الخاصة العلمية وينفي كلية أي دعوى 

 باالنتماء للعلمية ولحقلها، ولنذكر هنا مرة أخرى قول اإلمام مالك رحمه هللا تعالى:
 >من جعل التمييز رأس ماله عدم الخسران وكان على زيادة<

  يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.وهللا
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 الفصل السابع
 

 فساد العقل اإلرجائي: مدرل في تحقيق علم البرهان )المنطق(
 

وقد انبنى على الباطل، في الحق  اقتضاء لمبدإ التناسق ما كان لإلرجاء أن يجد له موضع قدم

االستدالل المزعوم  وما كان له أن يجد له مما يعتبر من حجة مثقال ذرة، وذلك يجليه ويظهره

للمرجئة، مع تحفظ عملي وتجاوز اقتضاء للضرورة من حيث االعتبار لحقيقة األسماء، 

فالعقل السوي والحد األدنى من الفقه والتمييز هما ما من شك شرطان الزمان للحديث 

والتواجد بالصفة العلمية. فالذي يظهر ويتجلى من خالل هذا االستدالل هو طبيعة مكوناته 

تي تتمثل في عنصرين أو خاصتين هما:ال  
السفه العقلي الواضح مع تواجد مكونات حقيقة العته والقصور الملزم لعدم القابلية للعلم  -0

 والتعلم كذلك.
النية المبيتة والخلفية العدائية الماكرة السوء، التي جوهرها الكفر باهلل ورسله، والصد عن  -1

نتماء إلى األمة وهم يبغونها الوهن ويسعون في األرض الهدى، وإضالل العباد؛ وظاهرها اال

ختالف المفضي إلى التنازع والفشل؛ يقول هللا سبحانه بثا للفرقة وفسادا، يدعون ويرسخون اال

 وتعالى:
}إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء' إنما أمرهم إلى هللا' ثم ينبئهم بما كانوا 

(061يفعلون'{)األنعام  
 ويقول جل جالله وهو العزيز الحكيم:

}وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات' وأولئك لهم عذاب عظيم يوم 

تبيض وجوه وتسود وجوه' فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما 

(014هم فيها خالدون'{)آل عمرانكنتم تكفرون' وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة هللا'   
>قال ابن تيمية: قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة 

 والفرقة<
إن المرجئة في استداللهم طرقا ونسقا ينفون التحقق العيني لما أنعمه هللا تعالى مما في قوله 

(، ذلك أن البصر 18ما تشكرون'{)تباركسبحانه:}وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة' قليال 

السوي والعقل المعبر عنه هنا في صيغة الجمع باألفئدة، من شأن ذلك أن ينعم صاحبهما 

وبنعمة التمييز للمتفق والمختلف. وهنا أذكر طريفة وقول  ،بنعمة اإلبصار للحقائق كما هي

إن كارل ماركس  ،انظروا أحدهم ونحن في الحديث عن سؤال االلتحاء واللحية، قوله ها أنتم

كان كافرا ملحدا؟ قال هذا صاحبنا زاعما  به لحيته وقدويشتهر كان ملتحيا وأخص ما يذكر 

في حكمها.ما بعدها حجة لنفسه حجة   
ناحي طائر ميت مبتورين وقلنا له: إننا لو عملنا بمثل نسق تفكير صاحبنا هذا وحملنا إليه ج

ه ال محالة سيعجب من قولنا وال يبعد أن يصمنا بالعته لك حاجة في شراء هذا الطائر؟ إن هل

على بعدي السمع  اجلي ، وإنما كانهو هو أن النسق للتفكير إياهوسفه العقل والجنون. بيد 

أدق دون إدراك من ال  اوالبصر لبساطة ووضوح المدركات ومسافتها عن اإلدراك، وخفي

والتفكر، ألن مواضيع العقل المعبر عنه يحيا ولم يأنس بحياة العقل وفضائها، فضاء الفكر 
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غالبا في الكتاب بالقلب والفؤاد المتضمن له، هي الحقائق واألفكار في تكوينها بنيويا وفي 

غير بسيطة.في بنيتهاجوهرها، وهي فوق صيغة المحسوسات قيمة، مركبة   
بين الناس،  وأجدر بالتنبيه أن جل الطريقة في الغش والتدليس والتزييف، المعروف والشائع

جله من هذا المثل والنسق، وعلى منواله؛ وكلما انتقل الموضوع من البسيط إلى المركب، في 

ولون  تكوينه ومميزاته، أو بارتباطه واعتماده على معايير عقلية بسيطة كانت أم ال، من كم  

 وغيرها، كلما تعددت طرق ذلك واتسع مجاله.
هو ما نلفيه متصال في  ،ختالف وملكة التمييز عليهالبعد العقلي والتفكري وإعمال مبدإ اال

في اآلية وذكر محاجة إبراهيم الخليل عليه السالم  حكيم في غير ما موضع وآية، كماالقرآن ال

 لقومه:
وني في هللا وقد هدان' وال أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ربي ه قومه' قال أتحاج  }وحاج  

كرون' وكيف أخاف ما أشركتم وال تخافون أنكم أشركتم تذ  شيئا' وسع ربي كل شيء علما أفال 

باهلل ما لم ينزل به سلطانا' فأي الفريقين أحق باألمن إن كنتم تعلمون' الذين آمنوا ولم يلبسوا 

إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون' وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه' نرفع 

(88..80م'{)األنعامدرجات من نشاء' إن ربك حكيم علي  
ويسميه األقدمون  كما أن الميزان ذاته وإعمال التحرك على البعد العقلي الذي نسميه التفكر

، هو الذي أمكن إسناده المسار المستنبط للحكم الذي يأتي في بالروية الباطنة أو النطق الداخلي

 الوحي الكريم حكاية عن إبراهيم عليه الصالة والسالم:
(81هي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا' وما أنا من المشركين'{)األنعام}إني وجهت وج  

كذلك من شأن المؤمن أن يتدبر كتاب هللا تعالى، ويعقل الوصل بين حقيقتي التفكر لكي 

يستنبط من بعده الحق، وليحصل له ويورد الدليل والبرهان حجاجا على اآلخر. والحقيقتان 

. فهذا السياق للوحي الحكيم الذي يجمع بعد ومستوى العقلعلى  معا كلتاهما حركة وتواجد

واصال بين حدثين على الوسيط والصبغة المشتركة لهما التفكر والحركة على بعد العقل، 

يكفي تحديدا لقيمة ويرد ردا على درجة صدقية والقيمة الحقائقية للوحي كل من يحاول أن 

أن بهذه النعمة في إعمالها تم وحصل ارتقاء  يميت ويعطل التواجد على بعده والحياة بنعمته،

قومه:لقوة الحسم في حجاجه هللا عنه منبر النجح والمفازة و مؤمن آل فرعون رضي  
}وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجال أن يقول ربي هللا وقد جاءكم 

عض الذي يعدكم' إن هللا ال بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم ب

(18يهدي من هو مسرف كذاب'{)غافر  
ففي هذا السياق، سياق ما يحكي لنا القرآن العظيم من نبإ وقصة مؤمن آل فرعون، نرى 

إنما الهيمنة لهذه النسقية على ونشهد على مستوى البيان ليس فحسب إعمال العقل في نسقيته، 

يئة الخطاب وشروطه جعلها من ذات مكوناته، أي مجال الخطاب في كليته، وذلك من جعله ب

من ذات مكونات الخطاب؛ فتكون الحجة في إطاره وسابغ هيمنته مظاهرة للحق ودعوة إليه 

ووعدا ووعيدا؛ كل ذلك في نفس وذات الكلمة والحجة، وهذا ما يبينه ويؤكده الجوار البعدي 

 لآلية.
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العقل المخاطب به، يعقل ويفقه التنزيل وما وكذلك بذات الحق والميزان، وعلى نور األفئدة و

يتلى من القرآن العظيم، وكفى به تأصيال لشرط العقل في الفقه والعلم وشرفا له، قوله سبحانه 

 وتعالى:
(56}لخلق السماوات واألرض أكبر من خلق الناس' ولكن أكثر الناس ال يعلمون'{)غافر  

المصطلح عليه والمسمى بعلم المنطق؛ ومن  الفن المعرفي والعلم الذي يعنى بهذا البعد هو

من على العقل، وهذه اآلية من سورة غافر فيها يخالل هذا العلم يدرك ويفقه أن الوحي مه

فإنه ال يضير الحق أن ال يكون المنطق  لمن ألقى السمع وهو شهيد؛ ومن ثمالدليل والكفاء 

وبالحق، قرآنا مجيدا يتلى ذكرى  عند قوم كما هو عند هللا تعالى الذي أنزل هذه اآلية حقا

 ،فهمى أمة وتقليد، وجدوا آباءهم ومن قبلهم علورحمة للعالمين، وإنما هلك الذين من قبلهم ال

يلوون على شيء. وكذلك ما من شك علم وال هدى وال كتاب منير ال غير فتبعوهم عليه من 

لخليل عليه السالم كغاية ن اآليتين من سورة األنعام ومن اعتبار موضوع حجاج إبراهيم افإ

خالصة لهذه السبل المعرفية تفيان وتكفيان دليال في مشروعيتها، وهذا ما يرى الداللة عليه 

في الذكر المتعدد والمثنى في القرآن الكريم لنعمة السمع واألبصار واألفئدة، وإنما نظمها يدل 

ف الجواهر يدل على على اشتراكها في كونها مستويات تماس مع الكون والوجود، واختال

من أن يكون فيمن أحسنا ومن نعمة ومنفعة علم المنطق أنا > ال نأ اختالف األبعاد والوظائف.

دنا من يسخر بنا ونحن ال نشعر أو نه مموه مشنع، فيكون قد نفق عندنا المبطل، أي  فيه الظن أ

نا بالمنطق ومنفعة يكون فيمن اتهمناه نحن فنكون قد أطرحناه ونحن ال نشعر. فهذه مضرة جهل

علمنا به<
1  

> فالمنطق قانون يتحقق ويتحرى به الحق في القول والفكر بما هما مجموعا أقوال وأفكار. ف

هذه الصناعة )علم المنطق( تناسب صناعة النحو: وذلك أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل 

 والمعقوالت كنسبة صناعة النحو إلى اللسان واأللفاظ.
انين في األلفاظ، فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في وعلم النحو من القفكل ما يعطينا 

 المعقوالت.
وتناسب أيضا علم العروض: فإن نسبة صناعة المنطق إلى المعقوالت كنسبة العروض إلى 

أوزان الشعر. وكل ما يعطيناه علم العروض من القوانين في أوزان الشعر فإن علم المنطق 

معقوالت.<يعطينا نظائرها في ال
1  

 بل هو ،وليس المنطق مجرد ميزان توزن به األقوال واألحكام من جهة كونها حقا أو باطال

وسيلة وأداة علمية حقة يتوصل بها للمجهول معرفة واستنباطا، وهذا من أعظم ما كرم هللا به 

نجد سبحانه وتعالى. هكذا سبحانه وتعالى اإلنسان وأنعم عليه به من ميز الخلق واختصه به 

نرى قوله في المنطق وفي تعريفه خاصة ترسيخا  بن سينا رحمه هللا تعالى، الذيالحسين 

 ألبي نصر الفارابي رحمه هللا تعالى، يقول:
على ما سيتضح ذلك في  -من جهة ما هو إنسان ذو عقل –>لما كان استكمال اإلنسان 

تباسه، وكانت الفطرة موضعه، هو أن يعلم الحق ألجل نفسه، والخير ألجل العمل به واق

األولية والبديهة من اإلنسان وحدهما قليل المعونة على ذلك، وكأن جل ما يحصل له من ذلك 

48ص-فضاء الفن والثقافة -عبد الحليم
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دار ومكتبة الهالل. -الدكتور علي بوملحمقدمه وشرحه وبوبه  -81ص -أبو نصر الفارابي: إحصاء العلوم 
117  

دار ومكتبة الهالل. -تور علي بوملحم
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إنما يحصل باالكتساب، وكان هذا االكتساب هو اكتساب المجهول، وكان مكسب المجهول هو 

هول من ال فيعلم أنه كيف يكون له اكتساب المجالمعلوم، وجب أن يكون اإلنسان يبتدئ أو  

المعلوم وكيف يكون حال المعلومات وانتظامها في أنفسها، حتى تفيد العلم بالمجهول، أي 

حتى إذا ترتبت في الذهن الترتيب الواجب، فتقررت منه صورة تلك المعلومات على الترتيب 

الواجب، انتقل منها إلى المجهول المطلوب فعلمه.<
1  

   

ومكتبة الهالل. 
117  
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 الفصل الثامن
 

العملية في اإلسالم مناةقضة المرجئة للصبغة  
 

الكفر والدعوة إليه، مدركان بالبديهة، ذلك أن الحق –السفه العقلي - الخاصتان اإلرجائيتان:

الذي تقوم عليه السماوات واألرض، هو الحق الذي بعث هللا سبحانه وتعالى به الرسل جميعا 

 إلى أممهم وأقوامهم مبشرين بالجنة ومنذرين من النار:
يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فال خوف عليهم وال  }يا بني آدم إما

هم يحزنون' والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها 

(82-88خالدون'{)األعراف  
فقوله سبحانه وتعالى:}فمن اتقى وأصلح{ أوهذا البناء والمركب في البيان يكفي حجة وبرهانا 

ليس إلنكاره سبيل في الصبغة والطبيعة العملية لألمر، بل إن الصيغة >اتقى< تؤكد أو قاطعا 

باألصح ليس لها من داللة إال هذا المعنى في حدوث الفعل المتأصل في السعي واإلرادة؛ 

فأولى التاءين المضغمتين أصلها واو من فاء صيغة >وقى<، والصيغة >افتعل< تمثل 

رادة كما مستدل عليه ومستشهدا استشهاديا أعلى في قوله جل االنعكاسية مع السعي واإل

(.18وعال:}فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا'{)الكهف  
التقوى تحمل ماهية العمل فهي في حقيقتها متضمنة لداللة التواجد كسعي وإرادة، وذلك اتفاقا 

واب ومقدمة بالحق للجزاء وفاقا تاما موصوال بمعنى االبتالء فيما استخلف فيه، كأساس للث

حسابا يوم الدين. هذا المضمون وهذه الحقيقة المحورية في األمر كله هو على هذا القدر من 

الشأن والمحورية نزلت به سورة الجاثية، وذلك بعد اإلعالم وتقرير دالئل الحق وآياته 

 سبحانه وتعالى في السماوات واألرض وما فيهن:
ة من األمر فاتبعها' وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون' إنهم لن يغنوا عنك }ثم جعلناك على شريع

(08-04من هللا شيئا' وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض' وهللا ولي المتقين'{)الجاثية  
 ودليال لقولنا نذكر باآليتين البينتين، اآلية الرابعة عشر:
ترجعون'{ }من عمل صالحا فلنفسه' ومن أساء فعليها' ثم إلى ربكم  

 واآلية السابعة والعشرين:
 }وترى كل أمة جاثية' كل أمة تدعى إلى كتابها' اليوم تجزون ما كنتم تعملون'{

هذه الصبغة العملية لإلسالم وأمر الدين عند هللا الذي له الخلق واألمر وما كان لهم الخيرة من 

ظ وما يجحد بآيات هللا إال بعده سبحانه، هذه الصبغة والطبيعة دال عليها بقوة ووضوح اللف

 الظالمون، دال عليها بيان القرآن الذي أنزل بالحق وبه نزل قوله الحق:
}أن أقيموا الدين{ من اآلية المبينة:}شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك 

شركين وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه' كبر على الم

(00ما تدعوهم إليه' هللا يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب'{)الشورى  
فالفعل أقام من األفعال العل ية، مما يفيد ويعني اإلحداث والتأثير العملي والفعلي، ناهيك عن 

داللة الفعل المعجمية المفيدة للكسب والعمل ضرورة؛ وإنما إهمال ذلك مرده وعلته بساطة 
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واالعتبار الذي دأب واعتاد فحسب على المحسوس البسيط دون ما كان من بعد العقل اإلدراك 

 وهيئته.
 في القاموس اللساني ومن حيث التحليل الصيغاتي:

 أقام الدين ~ جعل الدين يقوم
وإذا اعتبرنا الدين وكما هو في الحق اإلسالم شريعة ومنهاجا، فيكون لمعنى إقامة الدين معنى 

به والتواجد به شرعة ومنهاجا، مع المعنى اإلرادي أو اإلراداتي للتواجد كما  واحدا هو العمل

 هو دال عليه أصال ويفيده التاء المزيدة.
ونقيض اإلرادة ائتمارا هو النكوص عن إقامة الدين إلى اتباع األهواء:}والذين كذبوا 

لمن يعتبر قرآنا  واستكبروا عنها{ وكذلك ماجاء في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل عبرة

 مجيدا:
(86}أفكلما جاءكم رسول بما ال تهوى أنفسكم استكبرتم' ففريقا كذبتم' وفريقا تقتلون'{)البقرة  

 ويقول جل جالله:
}ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن' بل أتيناهم بذكرهم' فهم عن 

(41ذكرهم معرضون'{المؤمنون  
انه الذي له الخلق واألمر، يأمر بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة، ولسان إن هللا تعالى وهو سبح

حال هؤالء من المرجئة وقبيلهم يردون أمره جلت قدرته ويقولون: ال داعي للعمل، فإن العمل 

 ليس شرطا في اإليمان وفي دخول الجنة وفي النجاة من النار.
قلوبهم وضلوا وأضلوا عن سواء  فال جرم أن يكون الحكم الحق على هؤالء أنهم قوم فسدت

السبيل، يتقربون إلى األسياد زلفى فأعمى حبها القلوب حتى طبع هللا عليها، وزين لهم 

الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يرمون غيرهم ممن ثبت على الحق 

وظاهرهم،  واجتنب أبواب الحكام وقصورهم وعطاياهم والجاه الذي يعطونه من تقرب إليهم

 يرمون أهل الحق بالخروج وهم الفاسقون.
كذلك إذا أعملنا من حيث المنهاجية مبدأ التناسق الكوني بالنظر إلى أدلة اإلرجاء والمرجئة، 

سوف نخلص إلى نفس الحكم، ألن موضع الدليل وقيمته في معيار الميزان الحق والحكمة هو 

العناصر في هذا البرهان هو استداللهم نفس موضع وقيمة المستدل في قدر عقله. وأقرب 

بحديث الجهنميين وحديث الرجل الذي خوفا من عقاب هللا تعالى أمر أبناءه حين احتضاره، 

أمرهم بحرقه وذر رماد جثته في البحر حتى يعجز هللا تعالى حسب مبلغه من العقل والعلم، 

يعقلون ويفقهون. والحق إن وغير ذلك مما اعتمدوا عليه واستدلوا كما يزعمون وبحسبان ما 

هذا العقل المستدل، ومن خالل معيار المنهاجية، ليس له من صلة تحقق بالعقل المنطقي العقل 

الذي اشار إليه معجميا أثر علي بن أبي طالب رضي هللا عنه:" خاطبوا الناس على قدر 

طقي وبالقلوب عقولهم، أتريدون أن يكذب هللا ورسوله؟"، ليس لعقل هؤالء صلة بالعق المن

التي يعقل بها سوى االشتراك اللفظي. وإن قولهم أو ما يحسبونه ويعدونه استدالال ال يعتبر 

وال ينظر إليه من على جميع الزوايا والجهات إال كما عبر به ابن حزم رحمه هللا في )الفصل( 

 وهو يناقش بعض مقاالت أسالف هؤالء بقوله:
مخاطهم ليئس من فالحهم، وتاهلل لقد لعب الشيطان بهم كما >فهذه أقوال لو قالها صبيان يسيل 

 يشاء<
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إننا نعني هنا طبيعة تفكيرهم واستداللهم في بنائه الخاطئ منطلقا ومسارا وغاية أو في الحكم 

 المحتج والمستدل له، مما أشار إليه وسطر عليه كذلك محمد بوالنيت رحمه هللا حين قال:
دم التهجم على فهم النصوص، ألنهم أهل حفظ وتحقيق، >لقد نصح )السلفيون( كثيرا بع

 وليسوا أهل فقه ونظر، وقد كنا وهلل الحمد من الذين بذلوا هذه النصيحة، ولكن صدق من قال:
 لقد أسمعت لو ناديت حيا        ولكن ال حياة لمن تنادي

ث )يعني وهاهم برهنوا من جديد على حاجتهم إلى سماع تلك النصيحة، ذلك أن هذا الحدي

حديث الجهنميين( الذي أرادوا أن يجعلوه حجة لهم في باب اإليمان هو في الحقيقة حجة عليهم 

 من جميع الوجوه.<
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 الفصل التاسع
 

 التأطير الحق لالستدالل المرجئي الفاسد
 

عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" إذا خلص 

النار وأمنوا، ف]والذي نفسي بيده[ ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له من  المؤمنون

في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون: ربنا 

إخواننا كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا، ويحجون معنا، ]ويجاهدون معنا[ فأدخلتهم 

: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، ال تأكل النار. قال: فيقول

النار صورهم، ]لم تغش الوجه[، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته 

إلى كعبيه، ]فيخرجون منها بشرا كثيرا[، فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا؛ قال: ثم 

أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من اإليمان، ]فيخرجون ]يعودون فيتكلمون ف[ يقول: 

خلقا كثيرا[ ثم ]يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا[ ممن أمرتنا؛ ثم يقول: ارجعوا، ف]من كان في 

قلبه نصف دينار ف]أخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا 

ي قلبه مثقال ذرة ]فيخرجون خلقا كثيرا[؛...[، حتى يقول: أخرجوا من كان ف  
قال أبو سعيد: فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه اآلية:}إن هللا ال يظلم مثقال ذرة' وإن تك 

(21حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما'{)النساء  
يقول هللا: قال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في النار أحد فيه خير؛ قال: ثم 

شفعت المالئكة، وشفعت األنبياء، وشفع المؤمنون، وبقي أرحم الراحمين .. قال: فيقبض 

ناسا لم يعملوا هلل خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما،  -أو قال: قبضتين -قبضة من النار

ول أهل قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ]ومثله معه[، ]فيق

 الجنة: هؤالء عتقاء الرحمان، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه، وال خير قدموه[<
هكذا بلفظه ورسمه نقال عن الشيخ األلباني، وقد صححه بالزيادات المذكورة، وأصله متفق 

 عليه<
 يقول محمد بوالنيت رحمه هللا:

من عدم اشتراط العمل  >وهذا الحديث )الحديث أعاله( هو عمدة السلفيين فيما ذهبوا إليه

لصحة اإليمان، وكثيرا ما يذكرون حديث صاحب البطاقة المكتوب فيها: "ال إله إال هللا" التي 

رجحت بكفة حسناته أمام السجالت العظام من السيآت، وكذا حديث "من قال ال إله إال هللا 

م لهذه األحاديث مخلصا من قلبه حرمه هللا على النار" وأحاديث أخرى قريبة؛ فيجعلون فهمه

 دليال على عدم اشتراط العمل للنجاة من الخلود في النار<
هذا التقييم لبوالنيت للعقل اإلرجائي يأتي مؤكدا وواضحا في تعقيبه، استنباطا وقراءة وفهما، 

 على الحديث المستشهد به التالي:
 >قال الشيخ األلباني:

صلى هللا عليه وسلم: عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه: قال رسول هللا  
"يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب، حتى ال يدري ما صيام وال صالة وال نسك وال 

صدقة، وليسرى على كتاب هللا عز وجل في ليلة، فال يبقى في األرض منه آية، وتبقى 
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ال طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة 'ال إله إ

 هللا' فنحن نقولها"
قال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم 'ال إله إال هللا' وهم ال يدرون ما صالة وال صيام وال 

 نسك وال صدقة؟
فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثالثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، 

[814\0(،48رقم)فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، ثالثا<]الصحيحة،   
)قال الشيخ األلباني(: هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة أن ال إله إال هللا 

تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان ال يقوم بشيء من أركان اإلسالم الخمسة 

 األخرى<.<
تجاجهم غير السديد بقوله جل وايضا من أهم ما ذكره بوالنيت من زلل السلفيين وشبهاتهم اح

جالله من سورة النحل: }من كفر باهلل من بعد إيمانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان' ولكن 

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من هللا' ولهم عذاب عظيم' ذلك بأنهم استحبوا الحياة 

(014-016الدنيا على اآلخرة وأن هللا ال يهدي القوم الكافرين'{)النحل  
أما من حيث الصنف اإلغراضي من الشبهات والتلبيس، فقدم مثال نموذجا في أحد دعاة هذا 

الضالل المسمى الحلبي، ومناوءته للحق مغرضا في أقوال العلماء، كقول ابن حجر 

 العسقالني رحمه هللا:
بذلك أن  >فالسلف قالوا: هو )اإليمان( اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل باألركان، وأرادوا

 األعمال شرط في كماله<
 وفي قول ابن تيمية رحمه هللا:

 >وأصله القلب، وكماله العمل الظاهر، بخالف اإلسالم، فإن أصله الظاهر، وكماله القلب< 
وقوله:>والتحقيق أن اإليمان يستلزم العمل الظاهر بحسبه ال محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب 

 إيمان تام بدون عمل ظاهر<
ل الحلبي في هذا النص:فيقو  

 >من تأمل هذا القيد ]تام[ حلت له إشكاالت كثيرة<
 وليزعم من بعده أن له حجة في الدعوى اإلرجائية في قول ابن القيم رحمه هللا:

>والكالم إذا لم يرد به قائله معناه، إما لعدم قصده له، أو لعدم علمه به، أو أنه أراد به غير 

ده به بكالمه؛ هذا دين هللا الذي أرسل به رسوله<معناه، لم يلزمه ما لم ير  
الدليل على المعيارية المنهاجية يدل أو هو مكافئ حدثي، لحظ المستدل من الحكمة؛ فمن لم 

يؤت الحكمة ال جرم ليس بمرجو منه السداد، ذلك أن الحق ينطبق بها، وهو قيمتها وقيمة 

 إعمالها وتحققها.
المسألة هنا في الحديث عن >كفر دون كفر< وعما كان من هكذا، وبكل تأكيد وكما بينا، ف

القول ينحو منحاها، ليست إشكاال فقهيا وعلميا صرفا، إنما هي في الحقيقة عطل تاريخي 

أصاب العقل في فكره وآلياته؛ وإنه لألقوال وال أصحابها كل أولئك ليس له من مصداقية وال 

ون ذلك للذي يعمد إلى كالم وأقوال رجال مشروعية الكينونة والصبغة العلمية. وكيف يك

مثله، أقوال عرضية مبتورة عن سياقها، ثم يسعى بها يحاج في درجة ال تبلغها بأية من 

الجهات اعتبرتها مما يعتبر في ميزان العلم والقياس، بل قد يكون مما ال سبيل للتقريب فيه 
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 يبقى معه للحديث وال الموقف وال حتى أن يفكر في ذلك، لالختالف والبون العظيم؛ فهذا ال

العلمي حقيقة. هذه األمر هو ما أشار إليه وذكره على نحو بين اإلمام الشوكاني، وإن كنا قد 

سقناه من قبل، فإنه جدير بالذكر واالستحضار في كل مقام حري بذكر فحواه وداللته، يقول 

 الشوكاني بتعبير مؤثر بليغ:
على وجل من هللا وحياء من رسول هللا صلى هللا عليه  >ولعمري أن القلم جرى بهذه النقول

وآله وسلم، فيا للعجب، أيحتاج المسلم في تقديم قول هللا أو رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم 

 على قول أحد من علماء أمته إلى أن يعتضد بهذه النقول . .
العلماء رحمهم هللا في يا هلل العجب أي مسلم يلتبس عليه مثل هذا حتى يحتاج إلى نقل هؤالء 

أن أقوال هللا وأقوال رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم مقدمة على أقوالهم )فإن الترجيح فرع 

التعارض(، ومن ذاك الذي يعارض قوله قول هللا أو قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 

 حتى نرجع إلى الترجيح والتقديم، سبحانك هذا بهتان عظيم.
 هؤالء المقلدة الذين ألجؤوا األئمة األربعة إلى التصريح بتقديم أقوال هللا ورسوله فال حيا هللا

على أقوالهم لما شاهدوهم عليه من الغلو المشابه لغلو اليهود والنصارى في أحبارهم 

ورهبانهم<
1  

إن التأصيل الشرعي في تعليل وعلة صنيع المرجئة وقبيلهم من السعي في ترجيح مناقض 

ين كله بأقوال رجال، سواء أكانوا علماء أو غير علماء، بل وبقراءتهم لهذه األقوال ألمر الد

وفقههم لها، لن يعدو ولن يؤول في واقع الحال إال فقدانا للحد األدنى من نور العقل المعبر 

عنه ترادفا أو تضمنا في القرآن العظيم في لفظ القلوب واألفئدة واأللباب والنهى واألبصار، 

صولون مشتركون مع المضمر في قوله تعالى الحق المبين:}لهم قلوب ال يفقهون فهم مو

(.041بها'{)األعراف  
إذا المؤمن من خاصاته عدم المجادلة في آيات هللا تعالى، فذلك نعمة منه عز وجل أن هداه 

ه لإليمان ونحا بالعقل على نور أعلى الحقائق والوحي الكريم، فنال بأشرف ما خلق هللا سبحان

 أعلى وأقصى المعايير وضوابط العلم الحق والمطلق.
إن القلوب التي تعقل تعلم أن الحق ال ينبغي له االختالف وال ينقض بعضه بعضا، فهذا من 

حقيقة الحق وجوهريته. من تمة ما كان للحق أن يأمر بشيء ثم ينقضه فيكون سالبا لصدقيته 

لمنسوخ. العقول السوية هذا نورها وميزانها مطلقا، أي دون اعتبار الحق في نظمة الناسخ وا

بقوة وسلطان أن ال تفاوت في الخلق وال في السماء من فطور. وإذا ما عن للبيب وذي العقل 

والبصيرة ما قد يوحي بما ليس يتناسق بالحق ويتفق والميزان علم أن إدراكه لم يحصل تاما 

سق الترتيبي لمكونات الموضوع ولهذه مستوعبا، إما لنقص في المعطيات وإما لعدم إحكام الن

 المعطيات. يقول الشاطبي رحمه هللا:
ال يمكن أن تعارض الفروع الجزئية األصول الكلية، ألن الفروع الجزئية إن لم تقتض عمال >

فهي في محل التوقف، وإن اقتضت عمال فالرجوع إلى األصول هو الصراط المستقيم، فمن 

حكم الذم<عكس األمر حاول شططا ودخل في   
لفظتا )الفروع( و)األصول( أتيتا هنا باإلطالق، بمعن أن الوصل باإلرجاء الذي يستهدف 

الدين في أساسه وأركانه، وفي ما جعله هللا تعالى أحكم الحاكمين الفيصل بين أوليائه وأعدائه، 

بدإ والمؤشر لواقع عبادته وحقيقة اتباع أمره سبحانه، هذا الوصل لن يكون مباشرا بل بم
ه0840-القاهرة -المطبعة األميرية -ة
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األحرى واألولى، ذلك أن العمل بمعنى إقام الصالة وإيتاء الزكاة وأركان اإلسالم كلها، ليس 

ذلك معنى مطلقا لالصل، وكذلك نقض حكم وجوبها ليس حكما أي حكم وليس مطلقا، وقد بينا 

 هذا في تحديد القراءة اإلرجائية للقرآن العظيم ولسنة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.
لقد كان رد العلماء وال زال يتناول قضية اإلرجاء وكما هو مالحظ من خالل ما أورده محمد 

بوالنيت رحمه هللا من معطيات، ومما ذكره وساقه من أدلة عامة مما هو معتمد المرجئة 

وركن ما يزعمونه تأصيال لضالل قولهم، كان الرد مادته وموضوعه هو هذه النصوص من 

ما يشوبها من فساد وما يعتريها من تعارض وما يتخللها من مخالفات خالل نقدها وتبيان 

للحق والميزان، لكن وتأكيدا لما اشرنا إليه فيما سبق وما حققناه بصدده من الحكم، ليس ذلك 

بأنجع الطريق، ولربما كان بمسايرته الجدلية المنهي عنها شرعا بتبع وحسب الشروط، 

ع الجدل، لربما يحصل بذلك ما يحتمل من الزلل والموضوع في مستواه واألحكام موض

والدخول في طيفه ومظانه. فاإلشكال ليس في المادة المحتج بها، ولكن في ذات المحتج، في 

عقله، وفي حظ هذا العقل من البصيرة والميز؛ وهل يعقل من يرد القرآن والسنة بقول عالم 

 من العلماء مهما يكن هذا العالم؟
تأكيد على طبيعة المسألة والموضوع لكيال يبقى اإلشكال ذا عضلين في من أجل ذلك وجب ال

الحل ولبسين، لبس التأصيل ولبس الشبهة التي يحملها القول، وحين يدرك ذلك، وتبعا 

ضرورة، البد من كلمة أو نقد وجيز ومجمل للمحور، والنموذجي في النص والقول 

وهي تعتبر بمثابة ذكر ذهني لحكم أو المرجئي، هذه الضرورة في قدرها ال غناء عنها، 

معطى معين، ألن الحكم الشرعي والعلمي اتجاه هذه األقوال المستفزة والبعيدة كل البعد عن 

الحق والمخالفة لسوي األفئدة والميزان، وكما أكدنا وذكرنا ذلك عند ابن خلدون رحمه هللا في 

نبغي لقدرة المخلوق بمعيار العقل مقدمته بمناسبة حديثه عن المتكلمين وخوضهم في ما ال ي

 ذاته، أن الموقف الصحيح هو عدم االلتفات إليهم، واإلعراض عنهم وعدم مسايرتهم.
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 الفصل العاشر
 

 في القراءة الصحيحة للنصوص االستداللية
 

على الحد األدنى المقتضى ضرورة وعمليا يكون هذا الحديث المسمى بحديث الجهنميين أو 

محور االهتمام، لكن قبل ذلك لنعرض باقتضاب وعلى عجالة لألصناف حديث الشفاعة في 

 األخرى على وجه التمثيل.
ليعارض به الوحي فهذا سفه ليس بعده سفه فال يلتفت من العلماء أما االستدالل بقول عالم ما 

 إليه وال يرجى لصاحبه أن ينتفع من درس أو تعليم، بله أن يعتبرفي أقواله، فهذا مثله مثل من

 يزعم ويقول بأن قطرة من الماء تضاهي ما هو أعظم من سعة مياه سبعة أبحر.
وأما استداللهم باآليتين الكريمتين مما أنزل من القرآن العظيم في سورة النحل وقوله سبحانه 

في الموضوع المكره واإلكراه:}من كفر باهلل من بعد إيمانه إال من أكره وقلبه مطمئن 

ح بالكفر صدرا فعليه غضب من هللا ولهم عذاب عظيم' ذلك بأنهم باإليمان' ولكن من شر

(، وأيضا 014-016استحبوا الحياة الدنيا على اآلخرة وأن هللا ال يهدي القوم الكافرين'{)النحل

بحديث الرجل الذي أمر اوالده بحرقه وذر رماد جثته في اليم سعيا في الخروج عن قدرة هللا 

األرض وال في السماء، فإن هذا االستشهاد إنما يدل ويؤكد  تعالى الذي ال يعجزه شيء في

على أن فساد المنظار والرؤية يجعل كل ما وراءهما كذلك، فال يبقى من الحقائق شيء على 

ما هو عليه وعلى صورته في الحق، إن في التصور وإن في القيمة من جهة الصدق وعدمه. 

الى له، قوله كما ساقه بوالنيتولننظر ولنسمع إلى قول األلباني غفر هللا تع
1
:  

يقول الشيخ األلباني مبينا أن اآلية تشترط شرح الصدر بالكفر )أي قصد الكفر بالقلب( >

 لتكفير من قال أو فعل الكفر:
ل من شرح صدره بالكفر فهو الكافر(<اآلية تكفر من شرح صدره، فك)  

لغوي، الذي ببساطة وبكل بداهة ها هنا نلحظ من جديد ومرة أخرى أننا أمام إشكال الشرط ال

ووضوح في القول: ليس من حظ في سالمة التفكير وسوي البيان للقول نصا ومضمونا ونظما 

دونه. هذا وإن المقام هاهنا هو مقام الحديث والقول في أعلى وأخطر ما للعلم من مستويات 

الحق الالزب، وكل كن تجاوز فيه هذا الشرط العلمي مودرجات، فإنه مقام ليس بالسهل وال أ

إخالل به إنما هو انخرام شرط في سالمة البناء والقول، وإنه ال محالة نقيض ما يقتضيه 

 الميزان وتوجبه الحكمة.
ثم إن أهم وأكثر ما اجتمع عليه واتفق بشأنه من أمور العلم أكثر من غيره هو الضابط 

ة التنظيرية والتوضيحية على التفسيري،أو الضوابط التفسيرية، وكل ما هو معتبر من الناحي

المستوى التعليمي والوصفي مما يعبر عنه بالمدارس التفسيرية، كقولهم التفسير بالمأثور 

والتفسير باللغة وغيرها من االتجاهات التي ال تعدو في الحق غير أمر وصفي بعده عن 

تفسير على الصواب أكثر من سداده وقربه من الحقيقة، ألن هذه كلها من مكونات حققة ال

مقتضى المفسر، قلنا إن هذه كلها لها أمور ال ينبغي القفز عليها أو إهمالها بحال من األحوال، 

وإن يكن من ذلك شيء فحكمه البطالن قد وجب. ومن هذه الضوابط اعتبار الثابت من شروط 

ه0840-
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لقا قل أو التنزيل وأسبابه وعربية القرآن وتناسقية التنزيل بمعنى أن ال يحق فيه االختالف مط

كثر. وبناء على ذلك فإن قول المرجئة، ونعني هنا تحديدا ما نحن بصدده، قولهم في اآليتين 

هاتين، ال عذر لقائله إال الجهل غير الجهل، فهو قول ال يقبل بمعايير وموازين الحق كله 

ا، وحتى على مستوى هذا االعتبار لالتجاهات التفسيرية قول غير مردود ال يقبل فيها جميع

وإنما هو ضمن القول في كتاب هللا تعالى بمحض الرأي المحذر منه. ومما ال شك فيه أن مثل 

هذه البيئة الشرطية، أي هذه الشروط الخطابية والفقهية، تؤكد وتدل فيما اعتبر مما أشرنا إليه 

من المدارس واالتجاهات على قيمة ترجيح التفسير بالمأثور، سدا للذرائع، خصوصا في 

ر ضمور العلم وباعتبار التفسير بيانا لما أنزل وإعرابا. ثم انظر إلى هؤالء وهم أطوا

يزعمون ألنفسهم االنتماء السلفي وكيف هم ال يأخذون من خاصاته أهمها ومن ميزاته 

 أخصها.
إن ضابط القول عند السلف الصالح رضي هللا عنهم والموافق لحقيقة األخذ بالمأثور كصبغة 

علم التفسير، هو جوهر ومرجع األثر فيما أخرجه ابن عبد البر في وصفة  في قاموس 

( عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:12\1جامعه)  
 "العلم ثالثة أشياء: كتاب ناطق وسنة ماضية وال أدري"

إن تفسير الوحي الكريم بعضه ببعض هو أعلى درجات التفسير، وذلك اعتبار المتناع 

ف، وفي القرآن المجيد كفاء عن إسبال القول بغير هدى من هللا االختالف فيه، فالحق ال يختل

سبحانه، يقول هللا تعالى في آيات مثناة بيانا بليغا:}ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 

 مدكر'{)سورة القمر(.، ويقول سبحانه وتعالى في صدر سورة ق:}ق' والقرآن المجيد{.
في اآلية، فليس بيان وال مرجعية يكفله خير  أما بخصوص تأطير داللة اإلكراه وضبط معناه

وأحسن وأصدق من القرآن الحكيم المنزل كتابا مثانيا عربيا مبينا. وال يغرب عنا أن ما خالف 

مقتضيات المعاني المعجمية الصريحة في التنزيل ال مرية في رده ووجوب نبذه والحكم 

ئة لمعنى ولفظ )اإلكراه(. وبغاية هذا ببطالنه وغلطه كما هو هو الحال هنا في تالقراءة الخاط

 الضبط والتأطير نتلو قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:
}يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه' قل قتال فيه كبير' وصد عن سبيل هللا وكفر به والمسجد 

نكم حتى الحرام' وإخراج أهله أكبر منه عند هللا' والفتنة أكبر من القتل' وال يزالون يقاتلو

يردوكم عن دينكم إن استطاعوا' ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 

(105أعمالهم في الدنيا واآلخرة' وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون'{)البقرة  
 وقوله سبحانه من سورة المائدة:

ة' فعسى هللا أن } فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائر

(52يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين'{)المائدة  
فالمعنى المعجمي الصحيح لإلدراك والحق ال ينبغي له أن يناقض هذه اآليات البينات. يقول 

 اإلمام الشوكاني رحمه هللا:
في إعرابه، فذهب األكثرون على أنه  >قوله:}من كفر باهلل من بعد إيمانه{ قد اختلف هل العلم

بدل، إما من }الذين ال يؤمنون بآيات هللا{ وما بينهما اعتراض. والمعنى إنما يفتري الكذب 

من كفر، واستثنى منهم المكره، فلم يدخل تحت حكم االفتراء، ثم قال:}ولكن من شرح بالكفر 

إما من المبتدإ الذي صدرا{ اعتقده وطابت به نفسه واطمأن إليه }فعليهم غضب{، و
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هو}أولئك{ أو من الخبر الذي هو} الكاذبون{، وذهب الزجاج إلى األول، وقال األخفش: إن 

من مبتدأ وخبره محذوف واكتفى منه بخبر من الثانية كقولك: من يأتنا منكن نكرمه؛ وقيل هو 

ب أي:)من( في )من كفر( منصوب على الذم، وقيل من شرطية والجواب محذوف ألن جوا

على من  )من شرح( دال عليه، وهو كقول األخفش. وإنما خالفه في إطالق لفظ الشرط

والجواب على خبرها، فكأنه قيل على هذا: من كفر باهلل فعليهم غضب إال من أكره، ولكن من 

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. وإنما صح استثناء المكره من الكافر مع أنه ليس بكافر 

إليمان ما ال يظهر إال من الكافر لوال اإلكراه. قال القرطبي: أجمع أهل ألنه ظهر منه بعد ا

العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه ال إثم عليه إن كفر وقلبه 

مطمئن باإليمان، والتبين منه زوجته، وال يحكم عليه بحكم الكفر.<
1  

لكبرى التي أكد عليها ابن هشام رحمه هللا وجعلها اإلعراب فرع المعنى، هذه المقولة البديهية ا

اآللة العجيبة التي محص عليها وعرض عليها تقعيدات النحو العربي خاصة في االصطالح، 

والتي لها كامل المصداقية ألنها ببداهتها من الحق، إال أن اإلعراب ليس فقط فرعا للمعنى 

ذات المعنى، وهذا أدق في التأطير وبيان  بالمعنى التابع بل بالمعنى المكافئ، فاإلعراب هو

التحديد. وذلك ما اقتضى إيراد الصورة والترجمة اإلعرابية ومختلف القول فيها، ألن هذا هو 

مآل كل أقوال العلماء؛ فالعربية هي لسان القول المفسر؛ أما من جهة دليل التكافؤ بين 

ر من قوله جل وعال وهو الخالق اإلعراب والمعنى فهو مبدأ التناسق الكوني على هدي ونو

العليم:}الرحمان علم القرآن' خلق اإلنسان علمه البيان' الشمس والقمر بحسبان' والنجم 

والشجر يسجدان' والسماء رفعها ووضع الميزان أال تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط 

(4..0وال تخسروا الميزان'{)الرحمان  
حل باعتبار}من{ بدال، جعلها موصولة بما قبلها؛ ورغم كونهم إنه من قرأ اآلية من سورة الن

كما قال الشوكاني األكثرين فقولهم مرجوح بما يظهر من الحق بما تقتضيه معايير البيان 

واللسان، وأسباب النزول التي تعتبر مكونا ال ينفصم عن مكونات الخطاب. إنه ال شك أن 

االنطباق هنا ال يتناسق وال يأتلف مع السياق الذي هو  البدلية هنا مراد بها االنطباقية، بيد أن

المرجع التوجيهي في البيان، المرجع األدنى والقريب والالزم قبل غيره في التأطير، فالسياق 

كوحدة بيانية فيه كجوار قبلي للمعنى المراد تأطيره اآلية البينة:}إنما يفتري الكذب الذين ال 

( جاءت كرد وجواب لقولهم، قول 015الكاذبون'{)النحليؤمنون بآيات هللا' وأولئك هم 

وافتراء قريش:}إنما أنت مفتر..{ من اآلية:}وإذا بدلنا آية مكان آية وهللا أعلم بما ينزل قالوا 

(، وبناء عليه فمعنى }ال يؤمنون بآيات هللا{ 010إنما أنت مفتر بل أكثرهم ال يعلمون{)النحل 

از، أي أنه ال يجوز اعتبار التأويل أو المجاز التالي: >ال يعتبر على ظاهره وحقيقته دون مج

يؤمنون بآيات هللا بمعنى: ببعض آيات هللا< ألن من كفر ببعض فكأنما كفر بالكل، وهذا الحكم 

يؤكده من ميزان الحق كون المضمر في }قالوا{ كفار قريش، فما كانوا ليؤمنوا ببعض ولو 

ب مما ذكره القرآن:}ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بآية وهم يزعمونه أو يفترون من الكذ

(018بشر' لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين'{)النحل  
 تبعا لهذا، وإذا كانت البدلية انطباقية، وجب االعتبار للحكم:

لفية للشوكاني
120  
026ص–كشف الشبهات  
121  



128 
 

ره وقلبه }الذين ال يؤمنون بآيات هللا{ يكافئ وينطبق ب}من كفر باهلل من بعد إيمانه إال من أك

 مطمئن باإليمان' ولكن من شرح بالكفر صدرا{
وهذا اختالف وتناقض صريح، وإخالل ظاهر بالحق والميزان؛ فسلب اإليمان باآليات مطلقا 

ال يجوز بميزان السماوات واألرض وهو ذته ميزان البيان، أن يكون منطبقا بما فيه نفي هذا 

 السلب من وجود إيمان قبل.
ة العتبار البدلية من }أولئك{ ومن خبرها، ناهيك عن اختالل التوازن األمر نفسه بالنسب

التركيبي للكالم، فاعتبار اآلية مستأنفا فيها القول أرجح، ألن }من{ موضوع ومرتكز للكالم 

الذي بعدها، والبدل أو التوكيد وكل العناصر التابعة أو الثانوية معلقة تركيبيا بغيرها؛ فكيف 

موضوع أو مسند إليه أو محكوم عليه أو أساس مقدم في قضية شرطية يؤسس ويبنى عليها ك

 مطلقة؟
إن تمام المعنى يكفي شرطا العتيار الكالم جملة ووحدة لسانية مستقلة، ال في العربية فقط، بل 

في كل األلسن، والقول بالبدلية فيه تكلف وبعد عن تحقق مبدأي التقعيد اللغوي: مبدإ الوضوح 

كما أن أسباب النزول والراجحة تحقيقا، ترجح بدورها اعتبار اآلية مستقلة  ومبدإ االقتصاد.

أو أمكن اعتبارها من الناحية اإلعرابية كذلك؛ وبالتالي مستقلة وحدة معنوية وداللية. يقول 

الشيخ محمد الخضري رحمه هللا في مؤلفه القيم المبارك، الذي نفع هللا تعالى به وكان بدء 

ميسرة في القرب من سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، اهتدى به لنور  ووليجة أولى سهلة

الفقه والعلم الحق عدد من الناس كثيرا، يقول الشيخ الجليل رحمه هللا في كتابه 'نور اليقين في 

 سيرة سيد المرسلين':
م >و)ممن( عذب في هللا عمار بن ياسر وأخوه وأبوه وأمه، كانوا يعذبون بالنار، فمر به

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:
 "صبرا آل ياسر، فموعدكم الجنة، اللهم اغفر آلل ياسر وقد فعلت."

أما أبو عمار وأمه فماتا تحت العذاب رحمهما هللا، وأما هو فثقل عليه العذاب، فقال بلسانه 

سه إياها، فقال كلمة الكفر، فإن أبا جهل كان يجعل له دروعا من الحديد في اليوم الصائف ويلب

المسلمون: كفر عمار، فقال عليه الصالة والسالم:"عمار ملئ إيمانا من فرقه إلى قدمه"، 

وأنزل هللا في شأنه استثناء في حكم المرتد، فقال جل ذكره في سورة النحل:}من كفر باهلل من 

غضب من  بعد إيمانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم

 هللا ولهم عذاب عظيم{<
أما حديث الرجل الذي أمر أوالده بحرقه فداللته بالمنظار الصحيح، المنظار المتوافق مع 

اآليات السبع األولى من سورة الرحمان، فهي تبيان ثمرة وجزاء الخوف من هللا تعالى ذي 

ؤصل على اإلقرار العزة والجبروت الواحد القهار، إبراز هذا الخوف وقدره، فهو دليل م

بالضعف والمخلوقية، وأمكن إلى درجة من التصور العلمي والفقهي المؤسس على التوافق 

والمشاكلة في االعتبار، النظر إليه على صلة أو قريب من ذلك بحديث "علم أن له ربا يغفر 

 الذنوب" وحديث" إن هللا ليحب العبد يشرب الشربة فيحمد هللا عليها" أو كما جاء.
مستنبط سواء باعتباره مع الداللة األولى المحورية أو بعدها هو أيضا ارتباط الجزاء وال

والتكليف بالعلم والجهالة، وهو كذلك األمر الذي نلفيه محوريا في داللة حديث حذيفة بن 

 اليمان.



129 
 

وطبعا فإننا عندما نقول المنظار الصحيح، فنعني به المنظار القائم بالحق والمهيمن على 

، وال اختالل فيه؛ وهذا الوجه من المعايير سوف نوضحه ونبينه بعد حين.العقل  
كذلك ال بأس من التنبيه على أن كالم المخلوق هو من طبيعة مصدره وال ينفك في ذلك 

مهما يكن  ن االختاللموصوال من حيث قيمة حقيقته ومجالها عن قائله، غير منزه أبدا ع

اسما في وجوب اعتباره دون سلم األقوال واألحكام موضعه وبعده. وإن هذا ليكفي حكما ح

العليا للكتاب والسنة، وال يقول بخالفه إال من سفه عقله وافتقد معيارا مكينا من الحكمة، من 

 افتقده وتر كل ما بعده.
من هذا، وكما قلنا من باب التنبيه، وجب أخذ التوظيف البياني عند ابن تيمية مثال للفظ )كمال( 

لسابق: >وأصله القلب، وكماله العمل الظاهر، بخالف اإلسالم فإن أصله الظاهر، في كالمه ا

وكماله القلب.< وجب حمل هذا الكالم ال أنه أخطأ التعبير مطلق، ولكن وجب أن تكون 

القراءة مقيدة بشروط مسبقة كبيئة للخطاب أو ضمنها، هذه الشروط هي التي افتقدت ولم 

تبروها على غير ما أريد بها وغير التوظيف الذي وظفت فيه، يؤخذ بها عند هؤالء الذين اع

بل نرى كيف كان اإلمعان في اإلغراض واالستجهال بإعمال نفس النسق التلبيسي في لفظ 

)تام( في النص والكالم المصاحب لألول احتجاجا به: >ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون 

 عمل ظاهر.<
خلق هللا تعالى، وليسوا في تعبيرهم على درجة الكمال، فالتقريب أال إن العلماء هم بشر مما 

مبدأ كوني للمخلوق البشري خاصة في تعبيره وبيانه، ولذلك ال يكون لفظه وكلمه منتظما 

انتظام النجوم، فذلك شأن وخاصة للوحي الكريم، ولذلك فإنك تجد من أقوال البشر ما يؤخذ 

مأخذه وقراءته. للحجة في حكمين متعارضين، لكل منهما  
إن ابن تيمية رحمه هللا لم يعن بلفظي )كمال( وال )تام( هذين المعنيين الذين سعى إليهما 

المدعو الحلبي، وإنما هذا من خاصيات اللسان اإلنساني، الذي يغلب عليه الالحادية الداللية أو 

ديد واحدة منها، بل الطيف الداللي، فاللفظ قد يحتمل دالالت عدة، ال يفي السياق القريب لتح

دليلها المصدر في مرجعيته ومبادئه وفي توجهه، نعني مصدر اللفظ. هذا اإلغراض في الكلم 

بتأويله إلى غير الحق وإلى غير ما يؤول إليه، ووضعه في موضع غير موضعه الصحيح، 

 لعله أو يرى وصله بما ذكر وأشار إليه الحق سبحانه:
 نبيء إال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ هللا ما }وما أرسلنا من قبلك من رسول وال

يلقي الشيطان ثم يحكم هللا آياته وهللا عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم 

(50-51مرض والقاسية قلوبهم' وإن الظالمين لفي شقاق بعيد'{)الحج  
رين مرتبط بالقراءة للخطاب؛ يقول ومما يعلم أن الراجح في القول هنا عند أغلب المفس

 الشوكاني في ذلك:
>وإذا تقرر لك بطالن ذلك )أي قصة الغرانيق( عرفت أن معنى }تمنى{ قرأ وتال كما قدمنا 

من حكاية الواحدي لذلك عن المفسرين، وكذا قال البغوي: إن أكثر المفسرين قالوا معنى 

في أمنيته{ أي في تالوته وقراءته. قال  }تمنى{ تال وقرأ كتاب هللا، ومعنى }ألقى الشيطان

ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكالم، ويؤيد هذا ما تقدم في تفسير قوله:}ال يعلمون 

(.<48الكتاب إال أماني{)البقرة  
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جامع القول وموجزه هو أن هؤالء الذين يحتجون ويستدلون أصال بكالم البشر ليجعلوه على 

والسنة، هؤالء ال جرم أنهم ال يعقلون وال يجب االعتداد به  مستوى ويعارضوا به الكتاب

أصال، ناهيك عن ظلمهم وجرمهم في حق العلماء الذين يسيئون قراءتهم ويغرضون كيدا في 

 نصوصهم وآثارهم، فبئس ما يصنعون.
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 الفصل الحادي عشر
 

 في حقيقة المنطق: من علم النحو إلى علم المنطق
 

ضروب القول وصيغ التقريب ما حقيقة المنطق، وبأن ما يدرك به  إذا كنا قد بينا على شتى

في أي وظلم  أي افتراء الفتراء ههذه الحقيقة، وإن الكثير من الناس ليس هو الحق فيعند 

. إصرار قوم على تحريف هذه الحقيقة بغير سلطان بالحق أتاهم والناس أجمعين جناب الحق

والمنطق كمعاني وكمفاهيم مناهجية لها نفس المعنى وذات حاولنا أن نفهم بأن العقل ولقد بينا و

، أللباب والبصائرمعاني القلوب واألفئدة والنهى وافي القرآن المبين الداللة فيما نزلت بها 

وهي موضع الخطاب ومناط التكليف والنهي واألمر، وهو كذلك بالنسبة للتفكير في نسقيته 

أن  وال غروى النسبة للسان؛ وليس بشيء عجيبوبنيته كحقائق وأفكار بمثل علم النحو ب

يكون ما اعتبر سببا مباشرا في أول وبدء علم النحو وفرض نفسه عند العرب والمسلمين 

واقعة همت فساد النطق واللسان؛ ف>قد أخرج البيهقي وابن عساكر وابن النجار عن 

ر المؤمنين، كيف صعصعة بن صوحان قال: جاء أعرابي إلى علي بن أبي طالب فقال: يا أمي

تقرأ هذا الحرف: ال يأكله إال الخاطون، كل وهللا يخطو؟ فتبسم علي وقال: }ال يأكله إال 

الخاطئون{ قال: صدقت يا أمير المؤمنين، ما كان هللا ليسلم عبده، ثم التفت علي إلى أبي 

ون به على األسود الدؤلي فقال: إن األعاجم قد دخلت في الدين كافة، فضع للناس شيئا يستدل

<(184\5)صالح ألسنتهم، فرسم هللا الرفع والنصب والخفض، كذا في الكنز
1  

>هو ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني، مشهور بكنيته، وأبو األسود الدؤلي رحمه هللا 

من كبار التابعين، مخضرم أدرك الجاهلية واإلسالم، روى عن عمر وعلي ومعاذ وأبي ذر 

ير وأبي بن كعب وعمران بن حصين وابن عباس وغيرهم، كان ذا دين وابن مسعود والزب

وعقل ولسان، وبيان وفهم وحزم، وكان معدودا من الفقهاء والمحدثين والشعراء واألعيان 

واألمراء، والفرسان وحاضري الجواب، واضع علم النحو، رسم له علي بن أبي طالب شيئا 

ذه عنه جماعة، وكان شهد مع علي رضي هللا من أصول النحو، فكتب فيه أبو األسود، وأخ

سنة. انظر 85ه وهو ابن 64عنه صفين. وهو أول من نقط المصحف. مات في الجارف سنة 

(.<181\1االعالم للزركلي واإلصابة )
1  

ويكفي إبرازا لقيمة هذه الترجمة أن يكون صاحبها ذو الشرف والفضل المجتبى لتنقيط 

.المصحف، فيعلم لهذا الرجل قدره  
يتحد النحو والمنطق على بعد التناسق ويشتركان معا في التوجيه للمعاني، لكن في حدود 

تأطير معين يختص المنطق بهيمنته على النحو الذي عموم إعماله وحدات الكالم التامة أو ما 

اصطلح عليه بالجمل، وكذلك باعتبار المنطق ميزانا محافظا على معايير التناسق واألولي  من 

ته. هذه الميزة الثانية التي ال تقتصر على اللغة فحسب، إنما تسود كل فروع العلم معطيا

ومجاالت تدريسها وتعلمها. هنا إذن ال نعتبر وال ننظر إلى المنطق كمادة هيكلية ونسقية 

 جوفاء مجردة، بل كذلك كإعمال وتشكيل تكون فيه اللغة هي الوعاء.
26

121  
ة النحلتفسير سور -فتح القدير 
121  
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رة في وضع )علم( النحو والتأسيس لقواعد اللغة، نرى ولئن نظرنا إلى ما اعتبر العلة المباش

أن أثرها ال يمس غالبا إال المستوى اللفظي، وال تؤثر على جوهر الحقيقة الخطابية؛ وهذا ما 

يدل عليه لفظ )األعاجم( الوارد في األثر، وأيضا يدل عليه معنى القاعدة اللغوية وورود 

توى الغالب في التاثير، إال أن تكون هذه القراءة أسماء حركات ومناحي المنطق؛ فهذا هو المس

اللفظية أصال وأساسا لقراءة تالية تتبعها وتنبني عليها، لربما قد تكون عالمة بالقواعد النحوية 

 واللغوية، فيصبح التأثير حينها على مستوى الجوهر والحقيقة للخطاب والكالم.
ب المحتج له وال يتناسق معه، بل يكون أما ما نراه في علة وموضوع المحتجين بما ال يناس

أحيانا حجة مقلوبة عليه، فهذا أمره أهم؛ فهو يرتبط بالنتاج والمقصد الذي يحدد مفاصل 

وموجهات العمل الوارد ذكره قي قوله تعالى:}الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 

هللا: >فيجعلون فهمهم لهذه  (، هذا األمر هو المتصل بقول محمد بوالنيت رحمه1عمال{)الملك

 األحاديث دليال على عدم اشتراط العمل للنجاة من الخلود في النار.<
فإذا كان علم النحو هو علم دراسة اللفظ داخل التركيب والكالم أو كما عرفه ديونسيوس 

 ثراكس اإلسكندري بقوله:
اظ.<>القواعد هي المعرفة العلمية باستعماالت كتاب الشعر والنثر لأللف  

فالموضوع النحوي هو الكالم كوحدة معنوية المصطلح عليها بالجملة وغيره، ثم تأتي 

األسلوبية والبالغية إلى مستوى دراسة طبيعة الكالم والمعاني، من إنشاء وإخبار وانفعال، 

 وذلك كله وحدته الجملة بمعنى الكالم المفيد معنى تاما أمكن اعتباره استقالال عن غيره. 
نطق فيهيمن على هذا كله باستيعابه ودراسته للعالقات بين هذه المستويات واألبعاد أما الم

التي ليس اعتبارها فروعا علمية إال باعتبار ارتباطها بطبيعة العقل اإلنساني هيئة ومحدودية 

 وكفاءة، ومن درجة ثانية الختالف وتعدد زوايا النظر.
ك يكافئ اعتبار البالغة أو األسلوبية للنحو عد، فذلاهكذا وبالنظر كون الكالم سابقا للقو

رتيبا ولفظا، وسوف يأتي زه باهتمامها بالتركيب، معجما وتمتضمنة ومهيمنة، كما أنها تتجاو

الحديث عن هذا بحول هللا تعالى في الحديث عن نتاج النحو العربي واللسانيات الغربية 

 الحديثة.
لية أساسها الحركات ويبقى الترتيب له درجة ولما كان النحو في أبسط نظرياته واعتباره آ

الخاصية، وللبالغة آليتها المعجم والترتيب والهيمنة على النحو، ونعني هنا بالمعجم مادة 

الكالم ومواد صياغة االتجاهات والمناحي في الكالم، من استفهام ونفي وتعجب وغيرها، 

واهتمامه، الذي هو المعاني  فالمنطق بهيمنته على البالغة سيضيف ما له ماهية موضوعه

كحقائق ومقوالت وقضايا، وعالقاتها فيما بينها، من تطابق واختالف واستنباط وغيرها. من 

هذا المضاف في المادة واآللية في المنطق العامل الكمي، إذ جاز تعريف المنطق إزاء النحو 

كمي إلى جانب المكون والبالغة بأنه مكون أو وجه وإسقاط ي عنى بالمادة الكمية والجزء ال

 الحقائقي بالطبع.
نؤكد مرة أخرى أن النحو والبالغة والمنطق ال تنفصل إال باالعتبار النسبي، وبسبيل من 

المنهج الدراسي المقتضي لهذا التفصيل والتجزيء والتغيير للهيئة األولى الالمنفصلة في 

ائق كمعاني مؤطرة ومعتبرة أصلها وحقيقتها. لهذا يضاف لتحديد المنطق جانب عالقات الحق

 كليا بخاصاتها المنطقية المهيمنة والمبنية على البالغي والنحوي.
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من هنا يظهر مدى قصور ونقص الكفاءة العلمية إن لم يكن افتقادها للغائب المفتقد، البنية 

ية المنطقية، والمخل بقواعدها ونسقها؛ ويكفي ما علمنا من تأثير المدى المعرفي للقواعد النحو

سلبا وإيجابا على مدى القرب أو البعد من الحق للقراءة. وكما أشرنا إليه، فإذا كان النحو 

إطاره الجملة ككالم ذي معنى تام، فالمنطق ال يكتفي في نظرته واعتباره بذلك، بل همه 

الحفاظ على الحق والميزان في مجموع الجمل واألقوال. وهكذا نجد التعبير البسيط الشائع 

لخاصة بالحكمة والذكاء والرزانة وما إلى ذلك من التعابير، ويكون عكسها الغباوه لهذه ا

والسفه والبالدة مما يراد به التعبير عن افتقاد هذه النعمة العظيمة نعمة العقل السوي الموزون 

 الذي يكفل لصاحبه حفظ الميزان وفصل الخطاب.
بدإ االختالف. وبهذا النسق يفسر التعدد أول النسق المنطقية ينطبق بالمبدإ األول الكوني، م

ويرسم الكون والوجود. وإذا كان التعدد يفسر به فلوال التعدد ما كان الخلق، ذلك أن أول تحقق 

 لهذا المبدإ هو اختالف الخالق جل وعال عن المخلوق.
ل كما أنه بهذا النسق يتم الغناء عما سواه من النسق إلمكان االستغناء بهذا المبدإ عن ك

المبادئ. فهو كقانون، قادر على هيكلة كل شيء وكل كائن، بل إن مسار الحضارة وعلم 

ه، وليس التفاوت في درجة التقدم العلمي آخر الدهر، كله  ليس لبنته إال هاتاإلنسان كله إلى 

بدوره إال اختالف درجات الحرية واإلرادة. والدليل هو قدرة أي إنسان وإن من بالد ليس لها 

ريخ الصناعة العلمية شأو، أن ينتج ويبرأ على يديه ما لم يسبق إليه إذا ما حصلت في تا

 وتوفرت شروط ذلك.
هذا النسق أو المبدأ، كذلك يفسر التداخل الموضوعاتي، أو باألصح التضمن المنطقي للنحو 

لى عأو تركيبيته  يتهددإعماله في النحو والبالغة، وتع ةوالبالغة، إذ يرى أحادية أو بساط

 مستوى المنطق.
في النحو نالحظ من الجانب الصوتي أو الفونولوجي تناسق المكون الصوتي أو المستوى 

الصوتي مع النظمة الحركاتية، وهو إعمال لالختالف على مستوى واحد مباشر. واألمر 

كذلك في البالغة، فاألساليب والمعاني تختلف باختالف النماذج المادية المعجمية وتنظيمها، 

هذا أيضا إعمال مباشر، وعلى مستوى واحد، كوجه وسطح للكالم من جهة معينة، كسطح و

النطق والصوت. أما المنطق فاإلعمال فيه مركب ويجمع بين المستويات كلها سواء كان ذلك 

(، االختالف هنا معمل 18أفقيا مثل قوله عز وجل:}إنما يخشى هللا من عباده العلماء{)فاطر

ي بالحركات أو الشكل الصوتي واللفظي وهو معبر عنه بقاعدة نحوية على المستوى الصوت

منتظمة توافقا مع الحق والميزان في البيان. فالفاعل من فعل }يخشى{ هو العلماء كما جاء 

لفظه مرفوعا؛ لكن األصل في الفاعل التقدم، وهذا من قبيل ما ذكرناه سابقا من علل ومظنات 

انا هذا التصرف في تغيير المادة ترتيبا هو إعمال لمبدإ الخطإ في اللفظ، وقد يكون أحي

االختالف لصياغة وصنع معنى مغاير مثل ما هو معبر عنه بقولهم: ما قدم وأصله التأخير 

كذلك توظيف العنصر المعجمي إنما يوجه الكالم إلى معنى  فادته التخصيص.إفحكمه أو 

ادة ترتيبا وتوظيفا هو شأن البالغة، آخر، هذا االختالف في النتاج تبعا للتصرف في الم

المرتبط بالمعاني، من حيث تحديدها عنصرا ونوعا. واتصاال بالموضوع البالغاتي يتم 

الدخول في حيز الكم والكيف هنا بما يطلق عليه بالقصر ومادته المعجمية وأداته )إنما(. هذا 
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ئا مغايرا للنحو والبالغة لكنه البعد ال يكون إال بتضمن المحددات والمادة المعجمية ليمثل شي

 تجميع وتركيب أفقي لهما.
نرى في اآلية السابقة أن المعنى يتحدد بالجمع لزوما بين أداتين: معجمية وترتيبية، األولى 

)إنما( والثانية تقديم اسم الجالل إلفادة التخصيص، ليتحدد الحكم والمحكوم وما يصدق عليه 

 هذا الحكم.
ن للعوامل وألدوات صناعة القول في كل جوانبه، ولو كان المنطق ال هذا االعتبار المتزام

ي عرف إال بما يتميز به عن النحو والبالغة، هذا االعتبار هو أول التراكيب العمودية التي 

 تتضح خاصة في البناءات الشرطية واالستنباطية.
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 الفصل الثاني عشر
 

 التأصيل الحق للمنطق ونسق االستنباط
 

لفكر الصحيح كنتاج لعملية بنائية هي ذات التفكير. والحكم بأن العلم هو كل ما انبنى العلم هو ا

على هيكلة نظرياتية معناه أو يجد توضيحه بأن التفكير الصحيح والسليم ال يحصل إال بانتقال 

وسيرورة صحيحة، ليست لها من لبنات ومادة سوى الحقائق األولية والتالية لها بعملية 

لمتسلسلة.االستنباط ا  
سبق أن ذكرنا بعضا من آيات كتاب هللا تعالى العزيز الحكيم متصلة ببيان ومعنى المنطق 

كميزان للحقائق وأبنية األقوال. ونضيف هنا مثال لكي يترسخ هذا التعريف والتحديد للمنطق. 

 يقول هللا تعالى:
إال من بعده' أفال }يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة واإلنجيل 

(62تعقلون'{)آل عمران  
إن العقل السوي الذي ينعم بإعمال النسق العقلية كما ينعم بسوي السمع والبصر، يعلم أن 

الحكم بالوصف اليهودي أو النصراني ال بد أن يكون داخل مجال حصوله، وهو ما بعد نزول 

الي مفتقد، وإذن فاالدعاء التوراة واإلنجيل، وهذا الشرط الضروري، شرط االنتماء المج

 خاطئ؛ فهذا نسق استنباطي.
كذلك فالتفكير في بنائه يكون بصحة هذا النسق، ثم يبقى عامل المعطيات له أهميته وترجيحه 

 وحكمه في الحق؛ وذلك كما مشار إليه في قوله جل جالله:
وهللا يعلم' وأنتم ال }ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم' 

(65تعلمون'{)آل عمران  
 وفي غيرها من آيات القرآن الحكيم كقوله تعالى:

}كتب عليكم القتال وهو كره لكم' وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم' وعسى أن تحبوا شيئا 

(102وهو شر لكم' وهللا يعلم' وأنتم ال تعلمون'{)البقرة  
سحاق ويعقوب واألسباط كانوا هودا أو نصارى' قل أأنتم }أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإ

(081أعلم أم هللا' ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من هللا' وما هللا بغافل عما تعملون'{)البقرة  
}وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل هللا وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا' أو لو 

(016وال يهتدون'{)المائدة كان آباؤهم ال يعلمون شيئا  
ولقد سبق كالمنا عن هذا العامل، عامل المعطيات او العلم في مواضع أخرى، وبينا فيها هذا 

االرتباط، ونعيد التذكير به هنا ونعتبره لصلته بإشكال اإلرجاء، صلة لها وزنها في استجالء 

 الخطإ وتوضيحه.
مصطلح عليها ايضا بالنسق المنطقية، التي هي الجمع بين المعطيات أو العلم والنسق العقلية ال

سكة حركة وسيرورة الفكر، هذا الجمع يؤدي إلى حصول عملية التفكير، فيكون صحيحا 

وسليما بتبع صحة مساره، ويكون صاحبه من الذين يعقلون والذين يهتدون، وصيغة افتعل في 

نه وتعالى:)اهتدى( يحمل هذا المعنى لإلرادة والسعي في الهدى؛ يقول سبحا  
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}وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل هللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا' أو لو كان آباؤهم ال يعقلون 

(061شيئا وال يهتدون'{)البقرة  
إذا نظرنا إلى المنطق في أنساقه ألفيناها وإن كان أساسها كلها مبدأ االختالف، فهي تنقسم إلى 

 قسمين:
بط بإدراك التصورات أو حصولها.القسم اإلدراكي المرت -  
فات وبتحديد األشياء كيفما كانت ماهيتها  - القسم التحديدي أو المحدد، المرتبط بالمعر 

 باعتبارها عناصر مستقلة؛ فمعاني الجمل مثال هي عناصر مستقلة.
 هذا هو الممثل لجناح العلم أو المعطيات وللنسق التوظيفي له.

نتقال والبناء االستنباطي المصطلح عليه باإلدراك التصديقي، المستوى األول أو القاعدة لال

 )التصديقات، الحجة والدليل( المعتمد أساسا على ضبط واعتبار العالقتين البنيوتين:
الشرط الكافي )الكفائي أو شرط الكفاية( -  
الشرط الضروري. -  

يين يرجع ويفسر إن التأصيل ألهمية هاتين العالقتين في العقل اإلنساني كنسقين محور

بالمبادئ الكونية العامة، المبادئ المعبرة عن قوانين الخلق والكون وعن الصيغة التمثيلية لها 

 في العقل اإلنساني، وكل ذلك كما هو معبر عنه في اآلية من سورة يونس:
}هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب' ما 

(5إال بالحق' نفصل اآليات لقوم يعلمون'{)يونس خلق ذلك  
فالمبادئ الكونية من اختالف وتناسق واتصال وغيرها، الدالة على وحدة القانون ووحدانية 

الخالق سبحانه، تجعل من حقيقة اطراد القانون وسريانه العام والشامل ركنا أساسا في القاعدة 

فة العقل. ولم يكن المنهاج التجريبي الذي انبثق العلمية وفي مصداقية االستنباط بناء على وظي

من منحى ووجهة الفكر اإلنساني مع المسلمين، والذي مثل محور الحضارة الصناعية الغربية 

التي ال زالت مستمرة إلى اليوم، هذا المنهاج لم يؤسس إال على اإلدراك واليقين، والعمل 

 بمقتضى هذا الوصل بين العقل والكون.
حليل للنتاجات العلمية خاصة في مصادرها ومستوياتها األولية والعليا كمصادر، كما أن الت

كالرياضيات والعلوم الطبيعية، يجعلنا ندرك إدراك الموقن أن مجرد السعي والتفكير مع بذل 

الجهد والعمل بمقتضى هذه المبادئ وبمقتضى وحدة القانون، كفيل باالستمرار في اإلنتاج، 

ا يسمى بالحدس العلمي وحقيقته ومصداقيته العلمية، فهو استنباط لم ومنه يفسر سلطان م

يدرك دليله أو باألصح لم يحدد ولم يسم. أما في تاريخ الفكر والعلم فيعتبر عن هذا كله 

بالجدلية بين الفكر والواقع أو عالقة النظرية بالتجربة وغيرها من اللوحات واألقطاب 

 المفعلة.
ار في الجزء األول إلى المبادئ الكونية العامة، ونرجو من هللا جل وإن كنا قد اشرنا باختص

عاله ولي التوفيق أن يوفقنا للتفصيل، فال غناء لنا عن ذكر وتالوة قوله سبحانه في أول سورة 

 الرعد:
}الر' تلك آيات الكتاب' والذي أنزل إليك من ربك الحق' ولكن أكثر الناس ال يؤمنون' هللا الذي 

ات بغير عمد' ترونها' ثم استوى على العرش' وسخر الشمس والقمر' كل يجري رفع السماو

ألجل مسمى' يدبر األمر' يفصل اآليات لعلكم بلقاء ربكم توقنون' وهو الذي مد األرض وجعل 
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فيها رواسي وأنهارا' ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين' يغشي الليل النهار' إن في ذلك 

وفي األرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان  آليات لقوم يتفكرون'

وغير صنوان تسقى بماء واحد' ونفضل بعضها على بعض في األكل' إن في ذلك آليات لقوم 

(2..0يعقلون'{)الرعد  
التناسق في الخلق تكون صورته في اإلدراك الكلي هي التوافق، وبذلك يكون االنتقال بين 

لهذا القانون األولي والكوني. العناصر والظواهر تبعا  
االنتقال بالعقل بخاصته النقطاتية، أي بعدم إمكان التواجد في نقطتين مختلفتين في نفس اآلن، 

هذا االنتقال هو ظاهر وعملية التفكير الذي يستمد صبغته العلمية والمعقولة من االتصال، 

ر عن ذلك بمقولة:إعماال ألحد الشرطين، شرط الكفاية أو الشرط الضروري، ويعب  
ما هو كلي فهو جزئي. -  

هاتان العالقتان أم التفكير في تسلسله وسيرورته. وكلما كان المراس في إعمالها كلما كان 

التفكير سريعا؛ ويكون أسرع كذلك باتساع وتعدد المعطيات وتوفرها، وهيكلتها على صيغة 

 أكثر وحدة وتوليفا.
ج، أيضا الركنان هذا هما ركناها ولبنتاها. فاإلنتاج والرياضيات كأعلى تفكير إنساني ممنه

لألحكام، وكذلك االستدالل لها، ال يسير وال يتم إال باإلدراك الوافي والتام للمعطيات مفردة 

 ومنتظمة، مجموعا على السبيل األنجع استنباطا. فهناك عنصران:
معرفة الطريق الصحيح. -  
يها بخاصة اإلدراك للمعطيات ومجموعها كعالقات السير باالنتقال من نقطة إلى التي تل -

 مدركة وخاصيات.
نة أو حكم متضمن، بذكر  فاالستنباط في حقيقته هو االنتقال من حقيقة أو حكم إلى حقيقة متضم 

الدليل أو العلة أو عدم ذكر ذلك. وكلما تعقدت بنية المعطيات وخاصياتها كمدرك أولي كلما 

صعبة االستدالل والبرهنة؛ وهذا هو التصاعد الصعوباتي  أمكن تواجد عالئق استنباطية

واالستعصائي في الرياضيات، وبه يدرك أن العلم بالتعلم، وأن الشرط اإلدراكي والتحصيلي 

 للمدركات ضروري والزم ولو مع شرط أعلى ذكاء وعقل، فهذا لوحده ليس بذي كفل.
سق العقلي التالي:التوافق كخاصة مستمدة من التناسق الكوني يمثل في الن  

 ك: مجموعة عناصر معينة.
 ج: مجموعة بعض العناصر من ك.

 التوافق يعبر عنه في الخاصات كالتالي:
ما هو كلي فهو جزئي. -  
الكل والجزء تعني المجموعات. -  
الكلية والجزئية تعني الخاصات. -  

كر؛ ولكن دوما هناك بالطبع، فهذا استنباط يعتبر بداهيا أو مباشرا، بمعنى أن الدليل ال يذ

 برهان ودليل.
هذا االرتباط المنطلق من الكل ومن خاصة من خاصاته للحكم بها على الجزء هو الموظف 

لشرط الكفاية، فنقول: إن الكلية أو الخاصة في ك شرط كاف لها بالنسبة ل ج، فنكتب أو نمثل 

 كتابة:



138 
 

سهم خ )ج( خ )ك(  
تها في ج.وتقرأ: صحة الخاصة في ك تؤدي أو تعني صح  

إذن فصحة الخاصة في ك تجعل من الضروري صحتها في ج، وهنا ينبثق معنى الشرط 

 الضروري، فيكون:
خ )ك( شرط كفائي بالنسبة ل خ )ج( -  
خ )ج( شرط ضروري لصحة خ )ك( -و  

هذا هو األهم والعصبة في النسق المنطقية، وكل النسق األخرى والمفاهيم المرتبطة 

عالقات، ليست إال ضبطا لألسماء. والدليل هو أن الطفل، ولو دون باإلدراكات، عناصر و

العاشرة من عمره، يمكنه استيعاب ذلك. بالطبع نحن نتحدث عن القاعدة في المنطق وبنائه، ال 

المنطق بإعماله وتسييره في حيزات علمية ينبغي حينها تعدد أبعاده واستحداث صيغ وقواعد 

شكاة القاعدة والنسق العقلية البسيطة، وإال لما كان للعقل أن مسايرة، ولكنها في كل ذلك من م

 يعمل بها ويحاول أن يفسر بها.
نعود إلى محور الحديث واصلين االستنباط بمعنى شرط الكفاية والشرط الضروري، وكون 

االنتقال من حقيقة أولى إلى حقيقة ثانية استنباطا ضابطه أن تكون صحة األولى كافية لصحة 

، وبمعنى مكافئ أن صحة الثانية ضروري )من بعد أو اقتضاء أو لزوما( لصحة الثانية

 األولى.
أما االستدالل أو البرهنة فمعناه اإلتيان بالدليل على مصداقية الطريق الموصل، وهذا الدليل 

فالحكم يتناسب ويتوافق مع مدى العلم  لم أو المعطيات المدركة، ومن ثمهو الممثل لعامل الع

 وسعته.



139 
 

 الفصل الثالث عشر
 

اإلرجاء البرهان على سفه : السماوات واألرض إال بالحقما رلق هللا  
 

اللفظية مع اقتضاء مبدإ االختالف قانون ومبدإ وظيفة البيان، بناء بالمعجم، ترى  إن الداللة

 مرتبطة في معنيي مادتي العلم والهدى الواردتين في اآليتين البينتين:
إلى ما أنزل هللا وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا' أو لو  }وإذا قيل لهم تعالوا

(8كان آباؤهم ال يعلمون شيئا وال يهتدون'{)الحج  
البرهان ركناه: الطريق الموصل، والعلم كدليل على صحته ومشروعيته، وقد يكون منقوال إذا 

ر لضابط المجادلة كان أصال، وعلوه تبع لمصدره، أو يكون مستجدا، وهذا هو المفس

 والمناظرة المشار إليه في قوله تعالى:
(000}قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين'{)البقرة  

فهذا  حيحة.غير صفاسدة وإن القول اإلرجائي غير صحيح وصيغته االستداللية والحجاجية 

ي جعله القول الذي يدعي بأنه استدالل مبني على االستنباط، لم يبن على نسق االستنباط الذ

هو الذي يذكر في سورة يونس هللا تعالى واحدا في العقل ظال وتفصيال ألوله في الكون، و

ما تلونا آنفا من قوله تعالى:يونس في  
}هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب' ما 

 خلق هللا ذلك إال بالحق' نفصل اآليات لقوم يعلمون'{
وال  أو عقله، أي عقل صاحبه، ال يفقه أن االستدالل هنا والبناء التفكيري يدل على أن قلبه كما

إعمال له لحقيقة الشرط الكافي والشرط الضروري، بل ولمعنيي الكل والجزء، بله أن يربط 

ذلك بالكليات والجزئيات. وليعلم أن هذا ليس كمن يجهل قواعد اللغة والنحو، وال يلفظ الضمة 

فتحة والكسرة إال كما اتفق، وال يفقه من المعاني إال ما كان بسيطا غير مركب. فاألول ال وال

إشكاله يؤول كالما وال يفسر. أما الثاني فهو باسم الذين لهم فصل الخطاب يؤول ويفسر؛ فهذا 

قد جاء التحذير من م مثال ليست فيه حقيقة العلمية، و. وكذلك ونحن هنا أماأكبر وخطره أشد

ة العالم، فهذا أحرى وأحق بالتحذير.زل  
االستنباط كما قلنا يعني وجود حقيقة شرط الكفاية والشرط الضروري والطريق والدليل. 

وقولنا يعني أن هذه كنظمة واالستنباط متكافئان، كالهما كاف وضروري في نفس اآلن 

 لآلخر.
ثال، وممثالت أيضا للعقل االستدالل اإلرجائي أو هذه االستدالالت التي لدينا كأصناف وأم

اإلرجائي، يمثل فيها الحكم بأن العمل ليس شرطا في اإليمان الطرف أو التالي أو النتيجة أو 

المستنبط أو المستدل عليه أو المعلق وهو الدعوى والمدعى أيضا. الذي يهمنا هنا هو الوجود 

الواردة، والممثلة بحديث  العقلي، الموصول باالستنباط الذي سيكون فيه كل حقيقة من الحقائق

الجهنميين وحديث الرجل الذي أمر أبناءه بحرقه وذره في اليم، وحديث حذيفة بن اليمان 

 وغيرها من الحقائق؛ هذه كلها تمثل األصل أو المنطلق أو المقدم أو المعلق به.
 يقول الحق جل جالله:

(000}قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين'{)البقرة  
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قبل هذا االستنباط، وهذا التفكير؟بأي سلطان ي  
 وهل حقيقة أن حديث الجهنميين يستنبط منه الحكم كون العمل ليس شرطا في اإليمان؟

ثم وأية مصداقية وأي صالح لهذا العقل الذي يقول ويقبل بتركيب من قبيل: إن شهادة أن ال 

لناروإن كان ال يقوم بأركان إله إال هللا بالقراءة اإلرجائية، أنها تنجي صاحبها من الخلود في ا

 اإلسالم )هكذا(؟
ووجب أن نعلم أن صيغة هذه المقالة ما يميزها عند المرجئة أنها محور قولهم وخطابهم كله.   

إن السماء واألرض قائمتان بالحق، واالستنباط حقيقته ال تستمد إال من الحق، ولقد رأينا 

نا. وإذا علم مخالفة المرجئة للحق وأوردنا الدليل من اآليات في عدة مواضع من حديث

باعتبارهم الكلمة الفاسدة والقول الفاسد، والذي يرده الطفل المميز، اعتبارهم إياه تفكيرا علميا 

واستدالال، ففي مجادلتهم عدول عن الحق وعن السداد، وهذا كذلك ما يفسر قول محمد بو 

 النيت:
النصوص، ألنهم أهل حفظ وتحقيق،  >لقد نصح )السلفيون( كثيرا بعدم التهجم على فهم

 وليسوا أهل فقه ونظر.<
حديث الجهنميين المروي عن أبي سعيد الخدري والذي نقله وصححه األلباني بزيادات، 

 وأصله متفق عليه كما ذكر، هذا الحديث في سياق اهتمامنا كله موجه دالليا بمادة:
ا، ]ويجاهدون معنا إلى ... فلم >إخواننا كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا، ويحجون معن

 يبق في النار أحد فيه خير..<
نقول ونؤكد على أن هذا الجزء موجه بمادة >إخواننا< والمضمر هنا هو )المؤمنون( إذن 

 يبقى الجزء الباقي والثاني من الحديث والذي متنه:
رحم الراحمين.>قال: ثم يقول هللا: شفعت المالئكة، وشفعت األنبياء وشفع المؤمنون، وبقي أ  

ناسا لم يعملوا هلل خيرا قط، قد احترقوا حتى  -أو قال: قبضتين -قال: فيقبض قبضة من النار

 صاروا حمما ...
قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ]ومثله معه[، ]فيقول أهل 

، وال خير قدموه[<الجنة: هؤالء عتقاء الرحمان، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه  
 هل في هذا الجزء ما يمثل شرط الكفاية في االستنباط اإلرجائي؟

هذا أول سؤال. نقول شرط الكفاية ولو اقتصارا على المعنى العقلي اآللي. بالطبع فقوله )أو 

المادة البيانية(: ناسا، يعني جزءا غير معين، والسياق كله في هذا المعنى، والسياق كله في 

نى. إن هذا وحده لكاف لتخلف االستنباط وفساده، ألن ضرورات شرط الكفاية منها هذا المع

هنا التضمن في الماصدق، ومادة )ناسا( في اللسان العربي المبين متضمنا ليس أكبر وال 

 متضمنا للناس كلهم.
يم من جهة ثانية هناك عامل العلم وعالقته بالحكم، أي أن هللا تعالى أحكم الحاكمين وهو العل

الخبير، وهو سبحانه يعلم، ونحن ال نعلم؛ فالعلم المرتبط بأحكام الوحي هو علم هللا تعالى 

 وليس علم المخاطب. ولهذا كان األسلم هو التوقف، يقول سبحانه وتعالى:
}والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا' وما يذكر إال أولو األلباب' ربنا ال تزغ 

(8-4ذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة' إنك أنت الوهاب'{)آل عمرانقلوبنا بعد إ  
 كما أمكن لنا ذكر قوله عز وجل:
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(15}يومئذ يوفيهم هللا دينهم الحق'ويعلمون أن هللا هو الحق المبين'{النور  
بل إن حقيقة الشفاعة الواردة في الحديث توجهه على عكس مراد المحتجين، فيكون ما يسميه 

معارضة على سبيل القلب، أي حجة عليهم ال لهم، وذلك أن القراءة اإلرجائية المناطقة بال

 وحقيقة الشفاعة الحمولة في الحديث أمران متناقضان.
إننا عندما نقول عامل العلم، وهو عموما عند المناطقة يرتبط باإلدراكات التصديقية والمرور 

لحجة أكثر تبعا لقدره وسعته. هذا إليها عبر الحجة، أي عندما يكون العلم تكون إمكانات ا

االرتباط يظهر ويوضح جيدا في مستوى أولي مرتبط بالمدى البشري المخلوق للعلم قبل أن 

ننتقل إلى إيضاح الوصل واالرتباط بالمدى العلمي مطلقا، والذي هو أصل أو ما نراه نحن 

' وأنتم ال تعلمون'{ الوارد األصل المتصل بقوله تعالى المكرر في القرآن الحكيم: }إن هللا يعلم

 غالبا مع أحكام خفية الحكمة أو ترى كذلك والمقاصد.
العامل العلمي هنا جانب المعطيات من جهة المعرفة التامة والكافية للتصديق، والموضوع 

نفسه مرتبط بالشفاعة. وحصر العلة في المعطيات نعني به سالمة النسق العقلية، واختزاال 

عمله. وهذا االختالف عن زاوية الرؤية والقراءة اإلرجائية المبطلة  سالمة العقل وصالح

 للشفاعة بمقتضى قولها ومن حيث ال تدري، من موضوع عالقة وتبعية الحكم للعلم.
>أخرج ابن مردويه عن طلق بن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت 

ه كل آية أقدر عليها، يذكر هللا فيها خلود أهل جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه، فقرأت علي

 النار، فقال: يا طلق.. أتراك أقرأ لكتاب هللا وأعلم بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مني؟

إن الذين قرأت هم أهلها، هم المشركون، ولكن هؤالء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا 

م   سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  تا إن لم أكنمنها، ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال: ص 

رواه أيضا البخاري في األدب -يقول: "يخرجون من النار بعدما دخلوا" ونحن نقرأ كما قرأت

-(181\1المفرد والبيهقي في الشعب كما في الدر )  
ا وعند أبي حاتم عن يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبد هللا وهو يحدث، فحدث أن ناس

يخرجون من النار، قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك، فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس، ولكن 

يخرج ناسا من النار  أعجب منكم يا أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم.، تزعمون أن هللا

اآلية، فانتهرني أصحابه -وهللا يقول:}يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها{

ال: دعوا الرجل.، إنما ذلك للكفار، فقرأ:}إن الذين كفروا لو أن لهم ما في وكان أحلمهم، فق

األرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة{ حتى بلغ }ولهم عذاب مقيم{، أما 

تقرأ القرآن؟ قلت بلى، قد جمعته، قال أليس هللا يقول:}ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك هللا 

{ فهو ذلك المقام، فإن هللا تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء ال مقاما محمودا

رواه مسلم -يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم، قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به.

(<52\1) -كذا في التفسير البن كثير -(181\1وابن المنذر وابن مردويه نحوه كما في الدر)
1  
طلق بن حبيب رحمنا هللا وإياه وجميع المؤمنين والمؤمنات لم يكن له قيمة الصدق للشفاعة، 

مدركاته ومعطياته األولية عدم تناقض الحق، والقرآن فيه حقيقة الحكم:}يريدون أن  ألن من

(. فحكم عدم التصديق بالشفاعة أو 81يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها{)المائدة

كان متناسقا مع ما لديه من العلم والمعطيات. ومع تحول هذا العامل من القصور  التكذيب بها
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إلى الكفاية، بالنسبة للحكم كحقيقة، ومن الخطإ إلى الصحة، وهذا أيضا مرتبط بالعلم، بذلك تم 

 وحصل ارتفاع العلة في عدم توافق وتناسق حقيقة الشفاعة.
صديق أو التكذيب؛ أما في موضوعنا، ففي إنتاج هذا في إنتاج قيمة الحقيقة المعبر عنه بالت

الحكم والقراءة الخاطئة ال على مستوى اختالف عصي أو صعب، بل فيما هو من علم 

الضرورة في حق أهل العلم. نعني بعلم الضرورة في حق العلم، جانب وشرط األدنى من 

نفس الوجهة  التحصيل والحفظ. فالعلم بعضه مفسر للبعض اآلخر وموضح له، ألنه موجه

وميزانه نفس الميزان، والحق واحد. بيد أنه وكما أكدنا عليه، فالقراءة اإلرجائية والمستنبطة 

عوجا لفصل العمل عن اإليمان تفسر وتدل على فساد عقلها. وهل من صالح للعقل الذي 

 ينتقل بحكم من جزء وجزئي قطعي إلى كل وكلي؟ فإن له بهذا االعتبار تساوي الجزء والكل

 والواحد واإلثنين.
من جهة ثانية، فالشفاعة تحمل معنى العفو والحلم والرحمة وغيرها من صفات الرأفة. وهنا 

لها ارتباط بصفات اإلله األحد الغني الحميد سبحانه وتعالى؛ واالستنباط المرجئي بفصله 

 العمل عن اإليمان ينقض كل ذلك.
زيد من أمره هو مناطه وموضوعه. إذن فدون انظر إلى هذا الخضم من التفاقم.، ولكن الذي ي

مستوى الحفظ ومستوى درجة العلم وعلوها، هؤالء يفسر خطؤهم باإلدراك الخاطئ لألسماء 

أو ما يسمى بالتصورات التي يكتسبها اإلنسان عبر ما يصطلح عليه باالنتقال اللغوي. وهذا 

-0ان علمه البيان'{)الرحمانبالطبع موصول بقوله تعالى:}الرحمان علم القرآن' خلق اإلنس

(، من أجل ذلك نبهنا على الصبغة المرجعية ال الجوهرية لفصل النحو والبالغة والمنطق. 1

فالنحو موضوعه اللفظ وتقعيده، والبيان متوافق مع الميزان الكلي للخلق، الميزان الذي أساسه 

قعية اعتماد المنطق الخطأ والصواب، وذلك منظور المنطق وموضوعه، وليكف آية ودليال وا

وتداخله مع صياغة المعاني في تحديد الماصدق، مثل االستثناء والقصر والنفي غيرها، 

وبالطبع فهذا كله ال غنى وال انفصال عنه جوهرا وذاتا عن النحو كميزان لفظي وتركيب 

 للبيان.
ه حسب تبين لنا إذا من خالل حدث طلق بن حبيب المتضمن في األثر، تبعية الحكم وتغير

العلم والمعطيات المدركة. أما بالنسبة للحدث اإلرجائي فهو مرتبط بما دون ذلك، إذ بتجاوز 

الشرط العقلي والبياني األولي يالحظ اإلدراك الخاطئ والتمثل التوظيفي الخاطئ لمعاني ذات 

ا ما خطر في تحديد الفهم والفقه والتوجيه للدين في حقائقه وأحكامه، وفي قراءة خطابه. وهذ

يؤكده ويجليه بقوة استشهاد األلباني وإيراده في كالمه حديث سعيد الخدري السابق، وحديثه 

عن حكم تارك الصالة كما أشار إلى ذلك بوالنيت في مؤلف المشار آنفا، ومن أهم المعاني 

المتمثلة لديهم في غير حقيقتها معنى الشهادتين، ومعنى الجهنميين. وليس من المستغرب أن 

ابن تيمية قد أكد على هذا الجانب الذي يهم الخطر اللغوي في رده على المرجئة ويكفي  نجد

لعقائد.<هنا ذكر قوله: >فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطإ عظيم في ا  
الحق ال يختلف، والوحي كتابا وسنة قول الحق، وما خلق هللا السماوت واألرض وبينهما إال 

تعالى فيما أنزل من الكتاب واآليات  يه من تفاوت وال فطور؛ يقول هللاف بالحق، والحق ال ترى

 البينات:
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}وإلهكم إله واحد' ال إله إال هو' الرحمان الرحيم' إن في خلق السماوات واألرض واختالف 

الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل هللا من السماء من ماء 

ألرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين فأحيا به ا

(068-061السماء واألرض آليات لقوم يعقلون'{)البقرة  
ال تصح المجادلة ه المسايرة في الحجاج، وفي موضع هذا تذكير بالحق لكي ال نحمل أثر هذ

الرد بالحق وبقدر  فيه داخل إطار اإليمان، ولكن قد يلتمس من العذر بضرورة ووجوب

 موزون.
على هذا المنوال والسبيل نسعى في تصحيح المدركات ألهم المعاني، كمعنى )أهل الشهادة( 

ومعنى )الجهنميين(، ولو أننا استوفينا البيان حقه في ذلك، ولكن ال يضير الحق توكيد 

 وترسيخه حيث لزم ذلك.
ا جاء في مؤلف )حياة الصحابة( جاء نسوق هنا تأطيرا علميا لمعنى )الجهنميين( من خالل م

 ذلك ضمن عنوان: )خروج أهل الشهادة من النار(:
 >أخرج الطبراني عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال:

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء من أهل القبلة، قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا 

لمين؟ قالوا: بلى، قالوا: فما أغنى عنكم اإلسالم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا مس

ذنوب فأخذنا بها، فسمع هللا ما قالوا، فأمر من كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا، فلما رأى 

ول هللا ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا" قال: ثم قرأ رس

صلى هللا عليه وسلم: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم:}الر' تلك آيات الكتاب وقرآن مبين' ربما 

 يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين'{.
 ورواه ابن أبي حاتم نحوه وفيه البسملة عوض االستعاذة.

 وعند الطبراني عن أنس رضي هللا عنه مرفوعا:
يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل الالت والعزى: ما أغنى  "أن ناسا من أهل ال إله إال هللا

عنكم قولكم: ال إله إال هللا وأنتم معنا في النار، فيغضب هللا لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة 

 فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه، ويدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميون."
أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه بسياق آخر نحوه. وفي رواية:  وأخرجه الطبراني ايضا عن

)فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم، فيقولون: يا رب أذهب عنا هذا 

اإلسم، فيأمرهم فيعتسلون في نهر )في( الجنة فيذهب ذلك اإلسم عنهم( كذا في التفسير البن 

(.526\1كثير)  
يين(:التأطير الداللي ل)الجهنم  

المادة الواردة في حديث الطبراني عن أبي موسى األشعري: )ألم تكونوا مسلمين(؛ ويكون  -

(1الوصل مع تفسير قوله سبحانه وتعالى:}ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين'{)الحجر  
: قول جابر بن عبد هللا الوارد في األثر تبعا لمبدإ االختالف وإعماله في التحديد والتعريف -

 )إنما ذلك للكفار(، )إن الذين قرأت هم أهلها، هم المشركون(.
 التأطير الداللي ل)أهل أو أصحاب ال إله إال هللا(:
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يعمل في هذا التأطير ويفيد فيه المادة الواردة فيما رواه الطبراني عن أنس مرفوعا: "أن ناسا 

لالت والعزى: ما أغنى عنكم من أهل ال إله إال هللا يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم أهل ا

 قولكم: ال إله إال هللا .."
كذلك في رواية الطبراني عن أبي موسى األشعري يطابق ركن أهل ال إله إال هللا ركن أهل 

القبلة، المتضمن بنفس السياق في ركن المسلمين، وذلك ما يعضده ويثبته القول: >فيقول لهم 

لعبادة والعمل الذي رسخه وأقره الشرح تعليقا. وهذا أهل الالت والعزى< باعتبار إفادة معنى ا

 أيضا ما تدل عليه عناصر ومواد بيانية أخرى مثل:
 )قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها(

 )فإن هللا يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء ال يكلمهم(.
فظ( بالمعنى هذا أو هذه التأطيرات تدخل ضمن المعطيات الضرورية والمحققة لصفة )الحا

الفقهي والعلمي ربما مع إضافة شرط فقهي أولي مباشر، ألن الحافظ علميا وبتحديد صارم 

مرتبط بقوله عليه الصالة والسالم: "رب مبلغ أوعى من سامع"، فالحفظ للمتن كاف لتحقق 

 صفة الحافظ.
النوازل، بالطبع فهذا الجانب المرتبط بالمعطيات وبصفتها هاته كنصوص مؤطرة للمفاهيم و

هذا الجانب اليوم ميسر. وإذا رأينا كيف تم تغير حكم الشفاعة وقراءتها في مثل طلق بن 

حبيب، بعامل هذه المعطيات وهذا التأطير المختص بمعنى الجهنميين كذلك، كما رأينا بورود 

 ذلك مرتبطا وموصوال خبرا وأثرا.
ذي وجب التنبيه عليه هو أن العلة هذا كله في إطار ارتباط الحكم والقراءة بالعلم، لكن ال

العلمية عند طلق بن حبيب مثال تخص المعطيات األثرية على داللة ومعنى قوله تعالى:}أو 

(. أما العلة عند المرجئة في قراءتهم الخاطئة ففي ذاتهم كمعطى 8أثارة من علم{)األحقاف

م قلوب ال يفقهون وفي قلوبهم )عقولهم( وصال بقوله جل جالله وهو الخالق العليم:}له

(041بها{)األعراف  
 هكذا كان نتاج العلة األولى تكذيبا ثم أصبح بزوالها تصديقا.

أما الثانية فقد نسخت حقيقة الشفاعة وتفاقم على إثرها توازن البيان، وهذه من سنن الحفظ 

 الذاتي للحق فهو ال ينبغي له الخلل وال االنعواج.
وجدنا أن األصل والمبدأ كله الذي توزن به الحقائق، أو  إن نحن نظرنا نظرة مبدئية وشاملة،

ما كان لها ميزانا في كل ما سبق، سواء في تكذيب طلق بن حبيب، وفي قولنا بفساد القول 

اإلرجائي الناسخ لحقيقة الشفاعة، المبدأ والميزان في كل ذلك هو أن الجزاء موصول ومتصل 

 بالعمل.
من محور الرساالت التي أرسل بها هللا سبحانه وتعالى هذا الربط بين الجزاء والعمل هو 

الرسل واألنبياء مبشرين ومنذرين. ولئن أمعنا التفكير نكاد ال نرى غير هذا القانون المنتهى 

للوجود اإلنساني كليا، فكل شيء يقوم بالحق، وكذلك معطياته ال تزيد األمور وقراءتها إال 

 تحديدا وتبيانا.
المعايير هي التي تفسر االعتبار الموازي والجامع واآلني عند عمر بن هذا المعيار أو هذه 

الخطاب رضي هللا عنه في تأكيده على حقيقة الشفاعة وزجره على قراءة غير موزونة لها أو 
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قبيل كذلك كم جاء في زجره أبا هريرة رضي هللا عنه حين هرع مبشرا بالجنة لمن شهد بأن 

من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال عمر رضي هللا عنه:ال إله إال هللا بأمر وإخبار   
 "إذا يتكلوا"

وما يقر هذا النظر من جهة الحق هو إقراره على ذلك عليه الصالة والسالم، وكما أشار إليه 

وبينه في شرح الهامش لحياة الصحابة أن ذلك خوفا من القراءة والنظر العوج، ومن أن يفهم 

عمل، وكذلك وجب إضافة عامل اإلغراض والكيد وتبديل الكلم عن بالشهادة الفصل عن ال

 مواضعه.
هذا الموقف لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه يجلي مبدءا عمليا، وهو قريب من مجال تأثير 

مبدإ التسديد والتقريب أو ملحق به في إطار مكون الحكمة في المنهاج، وبه يفسر جزم العلماء 

س يكافئ الفقيه وليس له سي ا. فالحكمة شرط وشأنها عظيم.الراسخين على أن الحافظ لي  
>أخرج أحمد وأبو يعلي وأبو عبيد عن ابن عباس قال: خطب عمر رضي هللا عنه فذكر 

 الرجم فقال:
"ال تخدعن عنه؛ فإنه حد من حدود هللا، أال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد رجم ورجمنا 

اد عمر في كتاب هللا ما ليس منه لكتبت في ناحية المصحف: بعده، ولوال أن يقول قائلون: ز

شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمان بن عوف وفالن وفالن أن رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم قد رجم ورجمنا بعده، أال وإنه سيكون بعدكم قوم يكذبون بالرجم، وبالدجال، وبالشفاعة، 

ما امتشحوا<.وبعذاب القبر، وبقوم يخرجون من النار بعد  
الجمع بين التسديد، وباألصح التقويم والتوجيه، لمسار الخطاب التبشيري بأن من شهد أن ال 

إله إال هللا دخل الجنة بصيغة حادة على قدر الشأن، شأن الخطاب وشأن المنع من التأويل 

ورد في  الباطل والمناقض ألصول الدين، الجمع بين هذا وبين التأكيد على حقيقة الشفاعة كما

األثر أعاله، وأن قوما يخرجون من النار بعدما امتحشوا، وبذات الحدة في الصيغة، إن هذا 

الجمع لدى عمر بن الخطاب ولدى الحق ليس تناقضا، بل وكيف للحق أن يكون تناقضا؟ 

وإنما كما أكدنا على ذلك ما مرة، أن مجال التأثير األهم للحكمة هو كل ما إن افتقدت فيه ظ ن 

با من التناقض واالختالف. وليس من مؤشر قوي على قيمة هذا المنظار وحقيقته من ضر

العلم بأن عمر رضي هللا عنه كان من أهم خاصاته، لو جاز هذا التعبير، هو أنه كان وقافا 

عند كتاب هللا تعالى، وكان يعلم ويدرك كل اإلدراك، بل وفي الحدود العليا لهذا اإلدراك، بأن 

ة بمدى علم قائله، وأن اإلنسان في علمه يكاد يكون ال شيئا.القول له صل  
إذا نظرنا بذات المنظار، منظار الحق والحكمة واالسداد، فإنه يكفي لرد القراءة اإلرجائية 

ولرد قولها االعتبار لثنائية العمل والجزاء، وهو ما قلنا مبدأ أو قانون يفسر وعليه تسير كل 

ه مكافئا للحق الذي تقوم عليه السماء واألرض، الحق الذي األمور إذا ما روعي فيه كون

يترجم في العلوم الطبيعية تبعا للعقل اإلنساني بقانون االنحفاظ بداللته المطلقة، أي الشاملة 

 لكل الحيزات العلمية؛ فهذه آيات في األرض واألنفس وما يعقلها إال العالمون.
عام مبسط وميسر، ويشير أو يثير األهم في كل القرآن الحكيم يخاطب الناس بقاموس إدراكي 

 هذا الشأن المرتبط بالجزاء والعمل، كما في قوله تعالى العزيز الحكيم:
}وأقسموا باهلل جهد أيمانهم ال يبعث هللا من يموت' بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس ال 

(81-88وا كافرين'{)النحليعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كان  
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(02}إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى'{)طه  
}وقال الذين كفروا ال تأتينا الساعة' قل بلى وربي لتاتينكم' عالم الغيب ال يعزب عنه مثقال 

ذرة في السماوات واألرض' وال أصغر من ذلك وال أكبر إال في كتاب مبين ليجزي الذين 

(5..8لوا الصالحات' أولئك لهم عذاب من رجز أليم'{)سبإآمنوا وعم  
}وهلل ما في السماوات وما في األرض ليجزي الذين أساؤوا بنا عملوا ويجزي الذين أحسنوا 

(81بالحسنى{)النجم  
}وخلق هللا السماوات واألرض بالحق' ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم ال 

(10يظلمون'{)الجاثية  
طر على هذا الوصل بين الجزاء والعمل، وإنما ذكرنا هنا اآليات األقرب القرآن العظيم كله يس

تأطيرا، وليس عجبا أن يكون لقانون وسنة االمتحان في إدارة أمور الدنيا وشؤون الناس مما 

 يرتبون من مدارج الوظائف وسلم المستحقات.
وبمنظار عوج.  إذن فالعامل والشفاعة حقيقتان من الحق، وال يتناقضان إال في عقل فاسد

فالدين كله منظومة من الحق متناسقة، كلها من مشكاة واحدة، وتدعو إلى أمر واحد، وفي كل 

 ذلك يكون القانون العمل والجزاء محورا ال انفكاك عنه وال محيد؛ فهو من الحق ال ريب فيه.
سره أن >أخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: من 

يلقى هللا غدا مسلما، فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن هللا شرع لنبيكم سنن 

الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته 

مد لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يع

إلى مسجد من هذه المساجد إال كتب هللا له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، 

ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق عليم النفاق، ولقد كان الرجل 

يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية: لقد رأيتنا وما يتخلف عن 

منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصالة إال 

الصالة، وقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى 

الصالة في المسجد الذي يؤذن فيه<
1  

التي  إن االختالط ال يحصل عند من ال يستقيم له ترتيب، فالعمل وجزاؤه، وهو رأس الحقائق

صيغ بها التبشير واإلنذار، وكذلك من العلم الحق رغم أنف المخلوقين أن الخالق هو  هللا الذي 

ال شريك له في ملكه، والذي أخبرنا سبحانه، وله الحمد في األولى واآلخرة، أخبرنا عز وجل 

وبتأكيد في غير ما موضع وآية من كتاب هللا المجيد أن له ملك السماوات واألرض وما 

بينهما، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وأنه سبحانه هو الغفور الرحيم. وإن هذا لمن 

قرآن الكريم، كقوله تعالى في سورة المائدة:الحقائق الكبرى والمحورية المثنى ذكرها في ال  
}ألم تعلم أن هللا له ملك السماوات واألرض' يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء' وهللا على كل 

(21'{)المائدةشيء قدير  
وفي صحيح البخاري الحديث الذي يقول فيه عز وجل: "من هذا الذي يتألى علي أال أغفر 

لفالن؟" في حديث األخوين الذي كان أحدهما عابدا واآلخر مسرفا على نفسه حتى قال له: 

 وهللا ال يغفر هللا لك.،

  
40ص -الجزء الثالث -حياة الصحابة 
125  



147 
 

لسماوات واألرض فلله الحمد رب السموات واألرض رب العرش الكريم، وله الحمد في ا

وعشيا وحين تظهرون، وله الحمد سبحانه الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم 

يكن له ولي من الذل، وهللا أكبر كبيرا، وله الحمد تعالى أن سبق عفوه عقابه وغلبت رحمته 

ين{.عذابه؛ وهنا نتلو على وجه الوصل ما نزل في فاتحة الكتاب:}الحمد هلل رب العالم  
فهذه الحقيقة كذلك هي الموافقة للشفاعة في مطلق المعنى والحقيقة، أي باعتبار كل ما كانت 

حقيقة فيه من أحاديث وأخبار في التفسير وغيرها. وبالتالي فكل كلمة من الحق ترد قراءة 

اإلرجاء الباطلة، وتجلي فساد وبطالن استنباطاتها، هذه االستنباطات المناقضة للكتاب 

نة، وهللا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.والس  
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 الفصل األول
 الجذور المعاصرة للحاكمية

 
لم يكن بروز >كفر دون كفر< كمؤشر واقعي ضمن المحددات الرئيسة لالنتماءات الفكرية 

للفكر السلطاني الرسمي ضد الواقعية القوية ل  واالتجاهات السياسية المعاصرة، إال كرد فعل

تراكمات بفعل ونتيجة  >الحاكمية< وال زمتها >التكفير<. هذه المواجهة لم تبلغ حدتها إال

وأحداث متسلسلة ومتصلة، وفي إطار زمني متقارب، أكسبها قوة انتشارية وتأثيرية، فعمت 

في بكل مكوناته في هذا الحقل، وفي بذلك كل المجال العربي واإلسالمي، لتقحم القطب السل

 تفاعالته وآثاره ونتائجه.
العربي من مكونه ومن فكره  كان في قلب الوطن اإلسالمي البدءير واالنتشارية ألن قلنا التأث

ولعل الدراسين ولو  الفكري.ورجاله، أي من مصر رائدة وحاملة لواء اإلسالم على المستوى 

، يعلمون الترابط في السيرورة بين توجهين معاصرلتاريخ مصر الحديث وال نىبحد أد

رئيسين، توجه إسالمي، وتوجه مقابل يجمع اتجاهات مختلفة الشعارات من قومية تعتبر في 

. لكن منذ الثورة ارة الغريبة كليةن تغريبية تدعو إلى االلتحاق بالحضالظاهر وسطية، وم

الم الشهادة، تبين الفعل المحوري وقبلها، أي منذ تأسيس وخروج اإلخوان المسلمين إلى ع

وهذا هو ما وجب اعتباره في النظر إلى الصدام  م في تواجد مصر حضاريا وتاريخيا؛لإلسال

وظهور األحكام والتعابير التي لها اتصال وارتباط بالواقع ارتباط أصحابها ومنهاجهم 

الحقائق هو الواقع في كذلك مما يفسر ويرسخ هذه وبالتاريخ والبيئة واألرض المستخلف فيها. 

.القيروان الجزائر وقبلها في تونس  
والحق أن بداية التسعينات من القرن العشرين ومع ظروف تاريخية تغييرية على مستوى 

البنية العالمية، التي انتقلت من عامل اإلديولوجية إلى عامل الدين أو الملة في االنتماء 

 و بأدق القول وأصحه الذين اتُّخذوا مفتينأ والتشكل؛ في هذه الظروف لو أفتى المفتون

وخاصة منهم األلباني، أو لو أنهم عبروا عن مواالتهم ألهل الرباط إخوان وأبناء األمس 

المجاهد، التخذ العالم العربي واإلسالمي والكوني لراهنية التأثير السانح على مستوى أكبر، 

على بدء طور الدين فيه والقومية كعامل تشكيلي وبؤرة بعد انهيار جدار برلين، إعالنا 

لوحتان اتخذتا وأحلتا موضع التشكيل اإلديولوجي المنهار، التخذ المسار العالمي والعربي 

 واإلسالمي اتجاها آخر ومنحى آخر، وهلل األمر من قبل ومن بعد.
بالطبع فاأللباني، وإن بوئ منزلة فقيه العصر، فذلك كان تعبيرا ومؤشرا على درجة العصر 

ن كان له الفضل من بعد هللا تعالى في تجديد قوة التوثيق وإثارة جانب لميا وفكريا، فهو وإع

التحقيق، وهو جانب بل ركن له قيمته، وذلك مفعل إيجابي يفضل ويرجح ما قد أنتجه 

المنتسبون للفكر والفقه، كثير منهم، في عشرات السنين من آالف أو مئات اآلالف من 

جم ، رغم ذلك فاأللباني رحمه هللا لم يكن فقيها حقيقا، ومن معاصريه منشوراتهم وكتاباتهم

أعلم منه وأحفظ وأفقه. من العلماء، هم كثير كذلك  
في هذا اإلطار وفي هذه الشروط خرجت ورقة >كفر دون كفر< من ذات السلفية، ولتحدث 

 ،نات مختلفة الجوهرالتحول البنيوي للعقل السلفي، الجامع بين مكو ليبدأالشرخ األول فيها، و

 ولم يكن قد جاء عامل تمييزها وتمحيصها إال عندئذ.
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 هذا الطور أو ذاك، الطور التمحيصي كان موصوال بتضمن قوله عز وجل:
}ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا 

و أشد خشية' وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لو أخرتنا فريق منهم يخشون الناس كخشية هللا أ

(46إلى أجل قريب' قل متاع الدنيا قليل' واآلخرة خير لمن اتقى وال تظلمون فتيال'{)النساء  
عند هذه النقطة من المسار انتبه فريق من المؤمنين الذين أبوا أن يكونوا أشياء في إرادة أولي 

بدأ في مراجعة ما لقن له وما كان مأمورا به من عدم اإلصغاء األمر من الساسة واألحبار، و

إلى خطابات اإلخوة في الدين وفي المجابهة، أمثال حسن البنا وسيد قطب رحمهما هللا تعالى، 

 وغير ذلك من وجوه وخاصات الربوبية التي كانت في بني إسرائيل.
بتمبر، التي تجلت بالخصوص المرحلة االنشقاقية األولى وستنتهي بآثار الحادي عشر من س

ممن  لمكون هام ومحوري للسلفية بالتبرؤوبالمركز التأثيري، بأفغانستان واإلعالن الصريح 

كانوا العمليين والميدانيين المجاهدين لالتجاه خاصة وللمسلمين عامة. فالتمحيصات أماطت 

 اللثام وجلت االنتماءات بالفعل وباإلعالم.
صدام بال م0152على المستوى التاريخي التعاصري يبدأ من  'ن كفركفر دو'التقاء الحاكمية و

درين لها، واإلخوان المسلمين، مرورا بالبؤرة التاريخية اصبين الثورة، أو باألصح الم

العالمية ونهاية العامل والصراع اإليديولوجي، إلى العدوان وانكسار العراق والعدوان القهري 

نسا، بسلب إرادة واختيار الشعب الجزائري.على الجزائر بالعسكر الممثل لفر  
الحاكمية بالنسبة للوعي والعقل العربي مرتبطة بسيد قطب رحمه هللا، وبمعناها أو بتحديدها 

هذا لها داللة السياسي، ولعله بتأطير أخص على مستوى رأس الدولة ونظام حكمها. فهذا هو 

االنقالبية في مرحلة تاريخية ليست ال ما يبرز بداللة الحاكمية كتيار تاريخي يرى له صبغة 

هو تحديد  ،على المنهاج وال في قرب منه أو اعتدال. كما أن ما  يميز الحاكمية كتيار

 ،فكر معاصر مجند بأعلى األسلحة العلمية بأدبياتها وبخطابهابو ،مرجعيتها القرآنية

 وبواقعيتها خاصة.
ويا وتغييريا تصحيحيا. فكان رد فعل هذه المعطيات مثلت لدى المخاطب إمكانا تاريخيا ق

األرباب والحاكمين بفعل السلبية التاريخية والتواجدية اتجاه الحاكمية هو إشباع المجال 

الخطابي بالقول والحكم كون اإلسالميين ال يهدفون لشيء وليست غايتهم سوى السلطة. وإذا 

قواعد إقامته، فالسلطة في  كان ما ال يتم الواجب إال به واجب، إذ السلطان من الدين ومن

القاموس األرضي المنفصل عن الدين تعني المال والتحكم مع إدراج خطر االستبداد 

اإلسالمي واألصولي، وتقديم الشريعة في صورة خاطئة تقشعر لهول أحكامها وحدودها 

لكن الجلود واألبدان، وإن هللا تعالى يقول:}ما يريد هللا ليجعل عليكم في الدين من حرج' و

(4يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون'{)المائدة  
هذا هو الجانب البياني والوصفي للواقع كوعاء تاريخي. أما من جهة البنيات القاعدية 

 واألركان األولى فهي محددة في أهمها:
نهاية الخالفة العثمانية. -  
تأسيس ونشأة اإلخوان المسلمين. -  
رة الهندية ونورهم التاريخي بإذن ربه.المسلمون في شبه القا -  
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هذه هي النظمة التاريخية للقاموس اإلسالمي المعاصر في أعلى درجات ربانيته، القاموس 

المتناسق والمتوافق مع لسان الوحي الكريم، الذي يكفل الصحة المطلقة في الحقائق، والتي 

 منها الحقيقة اللسانية والمفاهيمية.
الحكمة في المنهاج اإلسالمي كشرط ضروري للفقه العملي للوحي إنه ال مندوحة عن فقه 

المجيد. ويمثل بالنسبة لداللة المجيد ما تمثله أسباب النزول في األصول، وما يرسخه ويقرره 

منهاجيا الناسخ والمنسوخ، وذلك بقصد إدراك معنى السعة واإلحاطة كخاصة من خاصات 

الدين، المعنى المتصل بقوله عز وجل:}ليبلوكم  الوحي، ليعم ويسع المستخلف فيه إلى يوم

(51فيما آتاكم'{)المائدة  
ال بد إذا من إدراك العالقة بين البيآت التاريخية المتعاصرة والالمتعاصرة، من حيث حقيقة 

المنهاج وكنهه، وإدراك النسق المختزلة لكل الجوانب االجتماعية والسياسية، وطورها 

 التاريخي بمختلف المعايير.
أبسط وأقرب األمثلة في هذا اإلطار هو األنساق الصدامية لألنظمة الدوالتية مع اإلسالميين، 

أو باألصح مع المسلمين، ومع اإلسالم حقيقة، في كل من مصر والجزائر وتونس وشبه القارة 

الهندية. فلكل صدام من هذه نسقه، وكل منها مميز بظرفه التاريخي ومكوناته السياسية من كل 

جوانب التنظيمية والفكرية، والشروط الداخلية والقطرية والعالمية، وغيرها من العوامل ال

 المؤثرة، وبشدة ومدى المواجهة على الواقع الميداني.
بين هذه النسق نرى محاكاة بين نسقي شبه القارة الهندية ومصر، باعتبار أن ما شهدته األولى 

حد. وهذه المحاكاة هي التي أدت إلى انتقال خالل قرون شهدته الثانية في حوالي قرن وا

القاموس الفكري والسياسي بمنظومته المتسقة الكاملة، بعناصرها ومفاهيمها الحاكمية 

 والجاهلية وغيرهما.
كذلك بالتفكر في االتصال بين األركان الثالثة للفكر ولقوة الدفع اإلسالمية المعاصرة، نعني 

المسلمين، ومسلمي الهند، بهذا النظر إلى الروابط التاريخية  نهاية عقد الخالفة، نشأة اإلخوان

والمصيرية على أقوى القواعد واألسس التواجدية، سيعلم أن التدبير كان من لدن القوي 

 العزيز:
(8}يريدون ليطفئوا نور هللا بأفواههم وهللا متم نوره ولو كره الكافرون'{الصف  

قهر معا، هو من العلم في مستوى من مستوياته، هذا الترابط وما يرى فيه من الحكمة وال

المناقضة  ، الجبريةولكن المؤكد هو التوافق التام مع حقيقة أسماء هللا الحسنى، وأن ال جبرية

المسؤولة لإلنسان فردا واجتماعا وأمة.بمعنى الفعلية والتأثيرية لحقيقة الدرجة التواجدية   
ربعة عناصر، بالطبع فالخطاب على هذا المستوى مع المحاكاة النسقية نعتبر أن لكل خطاب أ

الثقافي وغيرها، هذه العناصر هي:–التاريخي  -هو بأبعاد: السياسي  
ثم البيئة. ،ب، المخاطَب، النص أو الحمولةالمخاطِ   

ال يمكن للعملية التواصلية أن تتم إال بشرط التناسق كمبدإ كوني، والشرط ضروري للوحدة 

النسق.الممثلة هنا في طبيعة   
إن المرحلة والنشأة التاريخية لدولة باكستان بحيزيها القبلي والبعدي، ال تظهر حقيقتها وما 

تمثله إال بنظر شامل لمحور اإلسالم التاريخي، واالضطالع على العطاء والنتاج التاريخي 

الذي أسداه المسلمون في الهند، والذين كانت صورتهم المعاصرة في أمثال محمد إقبال 
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تقبل هللا منهم وبارك في –حمد علي جناح والمودودي والندوي رحمهم هللا وغيرهم وم

وذلك ما كان مساحة إسالمية برهنت على أن الدين عند هللا اإلسالم، وأن محمدا  -آثارهم

صلى هللا عليه وسلم أولى الناس به من كان هديه واتبع النور الذي أنزل معه، وكانت تحققا 

ز وجل من سورة محمد:وفي صلة مع قوله ع  
(81}وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم'{)محمد  

لم يكن أي قطر عربي مؤهال ببيئته وشروطه التاريخية ومكوناته، للتواصل مع خطاب هؤالء 

الثلة من الرجال التاريخيين إال مصر وبيئة مصر؛ فالتكوين الفكري والتاريخي قارب إلى 

نية، خصوصا في صيغ الصراع مع شتى األنماط والشاكالت واألوجه الثقافية صياغة نفس الب

.والعمرانية بمعنى التاريخية ككل والسياسية  
وإذا كان الشام يشترك مع مصر عربيا في الشرط الفكري، فمصر أقوى من جهة الشروط 

 األخرى المرتبطة بالوحدة وصالبة القاعدة وقوة المحور التاريخي. 
لرائدة ألمة الشهود:هكذا مصر ا  

}وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 

(021شهيدا'{)البقرة  
إن هذه الحقائق لهي من أكثر ما يعتبر لدى المهتمين بالشأن العالمي والعربي اإلسالمي 

فسيرا.تحديدا، ولن تجد لهذه الحقائق من التاريخ والسير بالنظر في األرض أحسن ت  
على هذا المحور انتقل القاموس التعبيري للسان التاريخ المتضمن لمفهومي الجاهلية 

ه القارة الهندية ونشأة ى النتاج الميداني للمسلمين في شبوالتأكيد هنا الزم عل والحاكمية،

هذا من جهة؛ ومن  ال إله إال هللا محمد رسول هللا؛ باكستان دولة بشعار ولواء شهودي، دولة

هة القطب الثاني، الغثائية العربية إال بقية.ج  
ذلكم من الضروري اعتباره لفهم قاموس وداللة الحاكمية. ويمكن أن نلخص هذه الصورة 

 بحديث وكلمة لحسن حنفي وهو يتكلم في مميزات الحركة اإلسالمية في مصر، جاء فيه قوله:
فقد كان )المركز العام(  توحيد األمة، وجعل مصر مركز العالم العربي اإلسالمي، -0>

]يعني المركز العام لإلخوان المسلمين[ محط كل دعاة اإلسالم وممثلي الحركات الوطنية، 

سواء عالل الفاسي ونواب صفوي أو ياسر عرفات وهواري بومدين، كما قامت الحركة 

لمودودي اإلسالمية بمهمة التعريف بفكر العالم اإلسالمي وتقديمه للمسلمين مثل أبي األعلى ا

وأبي الحسن الندوي ومصطفى السباعي .. إلخ<
1  

كما إنه من الالزم االعتبار المحاكاتي الذي أشرنا إليه بين لوحتي االنتقال لمفهوم الحاكمية 

وقاموسها ككل، ونخص هنا مصر التي مثلت قلب العرب النابض والمستشعر بأثر نهاية 

فتها من غليان وتقلبات انتهت بالثورة وبانتقال الخالفة وحلها، وكذلك الحالة السياسية وما عر

 تاريخي نوعي، فكل ذلك كان له عامل تأثيري على الحاكمية كفكر واتجاه وإمكان تاريخي.
لقد كان مركز اإلخوان المسلمين مركز الوصل بين كل ولكل أقطاب اإلسالم، من مشارق 

نضالية والجهادية. وكما قلنا األرض ومغاربها، ومحط كل دعاة اإلسالم وممثلي الحركات ال

بعد أربع سنوات من حل الخالفة، ومجيء تجربة  0118في نشأة اإلخوان المسلمين عام 

40ص -زء الثالث
125  
041ص -نفس المصدر 
125  
. الناشر: مكتبة مدبولي.القاهرة018<: اليسار اإلسالمي والوحدة الوطنية. ص8> 0180-0151دكتور حسن حنفي: الدين والثورة في مصر  
126  
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المسلمين في الهند على قدر إلى أرض مصر. كل ذلك آية بأن األمر هلل من قبل ومن بعد، 

 وأنه سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون.
ل بأن المحور: اإلخوان المسلمين وإخوانهم مسلمي الهند، وليس أدنى من الجزم في القو

وبالجذر المتصل بابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وجمال الدين األفغاني ومحمد عبده وعبد 

الرحمان الكواكبي ومحمد رشيد رضا وغيرهم من رجاالت الفكر والدعوة إلى الحق من 

لتحقيق الربانية سواء في القطب ذي القوة، جميع بالد اإلسالم، والشرط التعاصري والمسايرة 

القطب الهندي بكبار رجاله أمثال الندوي والمودودي ومحمد إقبال كنتاج لمسار علمي كثيف 

ومجاهد، أو في القطب العربي بكفاءة ومؤهالت تلقي الخطاب وتحقيق التواصل الفكري 

تحقق تجديدي ألمر الدين  والعلمي في أعلى مستوياته، هذا المحور ال شك تحقيق أو باألصح

 في األمة، وهذا بالضبط ما عبر ويعبر عنه بالصحوة اإلسالمية.
الحاكمية مفهوم أول ما يعبر عنه من داخل المرجعية اإلسالمية، ومن مطلقيتها، على الميزة 

والخاصة األهم التي يختص بها الطور التاريخي بما هو مجال استخالفي في صلته بالدين 

ر العمل به واتباعه.كمنهاج مأمو  
ثم إننا قد رأينا كيف تم تحريف معنى الربوبية وحقيقة مفهومه، وكيف تم تسويغ ذلك ليوظف 

أساسا في قاموس أدلوجي وأدلوجي وتحزبي له منطلقات محددة تجعله في إطار األدلوجة 

الكتاب  بمعناها الفكري. المفارقة هنا أن الربوبية تمثلت، وفي معناها الصحيح المؤصل على

والسنة، تمثلت في هذا التدجين والتنميط القصري، والتوجيه للعقل العام بتحديد إطار التفكير 

إن جاز أن نسميه تفكيرا، والتحكم في البيان، وبالتالي حصول وصف األرباب المتبعين، 

 اآلمرين الناهين.
وفيه قول أبي العالية الربوبية إذن هي حقيقة، بل ومحققة ببيان انبثاقها الذي ذكرناه قبل، 

 وجوابه للربيع بن أنس حينما سأله: >كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟
قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب هللا ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا لن نسبق أحبارنا 

كتاب هللا وراء بشيء، فما أمروا به ائتمرنا، وما نهوا عنه انتهينا، فاستنصحوا الرجال ونبذوا 

ظهورهم ...<
1  

نعني بتحققها أنها اليوم أصبحت حقيقة ماثلة قائمة، وسوف تبرز بتصحيح داللتها واستبعاد 

التحريف، الذي ركز عليه علماء البالطات من الداللة الخاطئة المنتقاة من أثر دعوي ونسبي 

بن تيمية في مواجهته لمحمد بن عبد الوهاب، وجدال فلسفي وفكري بقاموس نسبي كذلك عند ا

للضالل الصوفي بقاموسه الضال كذلك، والمحرف للغة واألسماء التي جعلها الرحمان 

 سبحانه أساس البيان ومادته األولى.
هكذا، وإذا علم كما تم بيانه بالدليل األعلى أن الربوبية واأللوهية ال يقبالن وال ينبغي لهما 

فالحاكمية ال تعبر إال على ذات األمر والحقيقة. فاإلسالم المباينة، وأنهما يمثالن ذات الحقيقة، 

ال يقبل التبعيض، فعن ابن عباس رضي هللا عنهما:>}الذين جعلوا القرآن 

( قال: هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.<10عضين{)الحجر
1  

. الناشر: مكتبة مدبولي.القاهرة018ص
126  
الجزء األول: تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج -: الربوبية، من نشأة المفهوم إلى الخطإ والضالل في التوظيفانظر 
127  

تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج
127  
2415كتاب التفسير-القرآن عضين  اصحيح البخاري: باب قوله جعلو 
128  



154 
 

ة وعنه معبرة تبعا ألصل إذن فالحاكمية وإن كانت بنسبية الطور لجزء معين من الدين ممثل

المعجم واللسان، فهي ال تعبر وال تمثل في منتهى االعتبار والقراءة للقول إال اإلسالم، ألن 

الدين نظمة ال تتجزأ. وإذا كان غير هذا االعتبار فحسبهم ذلك في تحديد وتقييم عقليتهم 

اكمية في دستور ومستوى تفكيرهم ومعاييره. وكما أشرنا آنفا، لقد جاء التعبير عن الح

 الجماعة اإلسالمية بباكستان بما يلي:
أال يسلم لغير هللا بأنه ملك أو مالك الملك، أو مصدر السلطة العليا، وال يعترف ألحد غير هللا >

بحقه في األمر والنهي بناء على سلطته الذاتية وكذلك ال يدين بغير هللا شارعا ومقننا مستقال 

بع طاعة هللا وال تلتزم بأحكام هللا، فاهلل وحده هو مالك حقيقي بذاته. ويرفض كل طاعة ال تت

الملكية والحاكمية بصفة مطلقة.< لملكه وخالق لمخلوقه، وليس لغيره أبدا حق
1  

 وجاء في قرار المبادئ لدستور دولة باكستان ما يلي:
األعلى  اكمالحكم في باكستان هلل سبحانه وتعالى وأن الحكومة ملتزمة بتطبيق ما يريد الح)>

 وهو هللا سبحانه وتعالى<
وال يزال هذا القرار يعتبر أساسا للدولة الباكستانية حتى اليوم، وجدير بالذكر أن مشروع 

القرار عرض على األستاذ ]يعني أبا األعلى المودودي[ في السجن بطريق سري ألخذ 

 الموافقة منه.(

2415كتاب التفسير-القرآن عضين  اعلو
128  
168ص -دعوته، أليف الدين الترابي: أبو األعلى المودودي، حياته و8( ص5المادة الثالثة ) -دستور الجماعة اإلسالمية بباكستان 
129  
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 الفصل الثاني
 تجليات الحاكمية

 
له الخلق واألمر سبحانه:يقول هللا تعالى و  

(51}أفحكم الجاهلية يبغون' ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون'{)المائدة  
وما أصل الفعل في هذا هو الحق وغيره الباطل، وهذا البيان التأصيل للحاكمية ولقاموسها، 

ة كعلم وفكر وذكر.قوته إال اإلراد  
دمها، وإنما هو إيمان أو كفر، مهما كانت ته أو عيلذلك فاإلشكال ليس يعود إلى إشكال مصداق

علو أو غير ذلك. وهذا التقسيم والفصل يعم المجال يغ هذا الكفر ودوافعه، من ظلم أو ص

 االستخالفي مع استخالف ذي عدد للصيغ والدوافع هاته.
فعالقة الحاكمية باللوحات الفكرية تامة النظمة أو غير تامة، يبرز تصنيفا تبعا لإليجاب أو 

لسلبية اتجاهها وبالطبع مع اقتناع وإدراك مبرر أو بعدمه، وأهم هذه األصناف:ا  
الصنف األول، المؤمن والموقن بدرجة ومضمون قوله عز وجل: -0  

 }... ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون{.
 هذا اليقين هو على درجة أو أعلى من يقين إدراكه لوجوده ولذاته، واليقين بأن التنزيل مطلق

الهيمنة على المستخلف فيه إلى يوم الدين، وأن التحقق ال يكون أو ليس إال مسيرا لمن اهتدى 

أن الحاكمية (، بمعنى 08تبعا لقوله تعالى:} والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم'{)محمد

رة وأنها أصال ليست إال من الدين والهدى المطلق اإلمكان، ويكفي لذلك ذكر قوله سيم

نعني تضمن هذا البيان حقيقة إسناد وصف المجيد للقرآن.، }ق' والقرآن المجيد{:تعالى  
الصنف الثاني، الدالة أو المعبرعنه بأوصاف العلماني -1

1
والالئكي واإللحادي وغيرها،  

وخاصته وما يميزه الرد ألمر هللا تعالى، فهو نقيض الصنف األول، صنف من وصفهم 

(، الصنف الثاني مقول تواجدي 182سمعنا وأطعنا'{)البقرة الكتاب العزيز بخاصة:}وقالوا

(.52والنساء 11ل}وقالوا سمعنا وعصينا'{)البقرة  
الصنفان في عالقة متناقضة متضادة بالنسبة ألمر الخالق سبحانه وتعالى المسطر في قوله 

ان (، وهما الصنفان أو القسم56عز وجل:}وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون'{)الذاريات

والقطبان الرئيسان باالعتبار لقوله جل وعال:}هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن' وهللا 

(.1بما تعملون بصير'{)التغابن  
 

وكل األصناف األخرى تؤول إلى هذين الصنفين، وليس االختالف بينها إال بالمرجعية 

ة العلماء الستكبار وربوبيوالدوافع، لتبرز مفاهيم النفاق والتقية والجهل والظلم والعلو وا

نجد: والمشايخ وغيرها، ومن ثم  
الصنف الثالث: المتخذين إيمانهم وليجة الستعباد الناس والشعوب، فهم قسم من النفاق،  -8

ويمثلون الربوبية التي كانت في بني إسرائيل، تحريف للدين وكفر بالتنزيل، والدالئل 

األلوهية أو الربوبية ، وهما متالزمان، هو كفر  والبراهين ال تحصر عددا وال تعينا؛ فادعاء

168ص -دعوته، أليف الدين الترابيه و
129  
 العدوان على العقل في صلته بالحقيقة والواقعهذه المادة والمصادرة الوصفية  كالعقالنية من أكثر األمثلة وضوحا في  
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ال ريب. ومن يستعبد الناس بأية صيغة وأية حال فقد بوأ نفسه ربا وإلها من دون هللا تعالى، 

 يملك أرزاق الناس فيمنع ويعطي، ويقضي في أمر الناس فيضطهد من أراد من شعبه ويعفو.
ذا الصنف هم بطانة السوء، وعلى رأسهم الفصيل المالزم أو باألصح المكون السنني داخل ه

فقهاء البالط، الذين خرجوا من صبغة العالم في اإلسالم ليصبحوا هيئة إكليروس أحط من 

ضى وال يتم لهم أمر إال وأباطرتها كان ال يق ملوك أروبا حينهاإكليروس أروبا المسيحية، ألن 

مراء أمرا، ومن م والملوك واأل، أما هؤالء فهم خدام ال يعصون للحكابمباركة رجال الدين

ما يكره من دائرة المكاره من عن طاعة أولي السلطة والمال حاق به  يعص منهم ويستنكف

والفقر. السجن  
ومن حيث بيان الوظيفة التي يؤديها، أجراء خوفا وطمعا، هؤالء الفقهاء الرسميون، من 

ن التدليس والتحريف، وإصدار الخيانة هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم، وم

 الفتاوى تحت الطلب، هو ذاته نسق عالقة ووظيفة سحرة فرعون.
كما وجب القول كون هذا الصنف هو أخطر عامل أمام السير اإلسالمي الفعلي والفاعل في 

التاريخ كمستخلف فيه، وهو أشد ما يكون موقف العدو لإلسالم والمسلمين جميعا، ألنه 

عن الدين وعلة الهوان والضعف وضيق األرزاق، والتخلف عن المبدإ  ببساطة أصل البعد

المسطر عليه في اآلية من سورة آل عمران:}ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب 

(48وبما كنتم تدرسون'{)آل عمران  
الصنفان الرابع والخامس، أولهما يردد ما يقوله الفقهاء الرسميون السلفيون منهم  -5و2

صة في الحاكمية، وما قاله هؤالء ال يناقش إلى اعتبار الربوبية الفقهية. وهذا هو الممثل خا

لالتجاه السلفي الغالب
1

، الجاهل بأمور الواقع والتاريخ أو المهمل لها على أعلى نظر وحال. 

ومن أهم خاصاته التعطيل للعقل الممثل للقلب والفؤاد في بيان القرآن العظيم، فالتفكير عند 

هؤالء نمطي إلى حد عدم صحة إسناد صيغة التفكير لغويا ومدلوال، وهو نمط فقهي سلطاني 

غايته العملية خدمة الطاغوت وهم ال يشعرون، يفكرون بعقل ومبادئ عدوهم التاريخي 

ويحسبون أنهم هم الفرقة الناجية وسواهم هالكون ضالون خوارج مبتدعون. هؤالء بالذات هم 

، مناصرين البن الدن جهد أيمانهم أنهم مع إخوانهم في أفغانستان الذين كانوا يقسمون

وطالبان، فما لبثوا حين التمحيص حتى تبرأوا منهم كمثل الذين نزل قوله تعالى فيهم:}ألم تر 

إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 

ية هللا أو أشد خشية' وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لوال أخرتنا إلى منهم يخشون الناس كخش

(46أجل قريب' قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خير لمن اتقى' وال تظلمون فتيال'{)النساء  
هذا الصنف هو القاعدة المعتمد عليها من طرف أصحاب السلطة وخدامها في القطب السلفي 

أو على األقل المخالف والمناقض لإلسالم وبالتالي ألمته، أمة  الشعار، والعدائي في حقيقته

الشهود. فاإلسالم ال يقوم إال بمنهاجه المتضمن لشرط الربانية والمسايرة
1
.  

وجدير بالعلم أن هذا الصنف لم يتميز إال بعد التمحيص الذي انشطرت على إثره السلفين 

مطية االستعبادية ابلغ ما يعبر عنه هو شطرين. وكان الشطر المنشق والخارج عن الحجر والن

 لى العقل في صلته بالحقيقة والواقع
130  
سالمي وهدى لقد تغير والحمد هلل األمر بعد فتح الثورة البوعزيزية وموجتها التي أطاحت بنظام حسني مبارك فكانت نورا للعقل اإل 
131  

سالمي وهدى رك فكانت نورا للعقل اإل
131  
الجزء األول -انظر الضوابط والمؤطرات المنهاجية أو الفصل بين االتباع والنمطية. مفهوم الحكمة والمنهاج 
132  
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في القاموس  تعبير اآلخر عنه باسم السلفية الجهادية، نعني باآلخر الالإسالمي، خاصة

 اإلعالمي، وهذا اإلسم المفهوم هو موقف اتجاه هذا الفعل التواجدي والتاريخي الحيوي.
لكلمة الملتبسة والعدائية ال شك أن هذه التسمية هي من صميم مادة السالح اإلعالمي، سالح ا

والتحريفية لحقائق األشياء. لقد تم شيوع أو باألصح إخراج هذه المادة البيانية بعد الحادي 

عشر من سبتمبر، حين اشتد التمحيص زمن العدوان السافر على أفغانستان باعتباره مفصل 

إليهم، وجب  االنشقاق البارز. ذلك أن النظر الموضوعي لطالبان والمهاجرين المنضمين

االعتبار فيه للشروط التاريخية، وهذه الشروط أو هذا النظر، وباعتبار كذلك أن لكل مقام 

 مقال، توجب مبدأ الوالء والبراء بال استدراك وبأية صيغة كانت.
إذا كان ال بد من بيان ولو موجز حول هذه النقطة، نقول بأن طالبان إن كان لها قصور فقهي، 

جوهرية أو خاصة ثابتة، بل طالبان والمهاجرون هم ذاتهم الذين كان  فهو ليس على صبغة

العالم كله يواليهم، وعلى رأسه أمريكا، حين كانوا هم وقود المجابهة مع االتحاد السوفياتي 

العدو الشيوعي. هذا معطى رئيس، وهو كاف للداللة على مدى العدوانية األمريكية والغربية 

البان واإلسالم والمسلمين. ثم إن هذا العامل السلبي المرتبط واليهودية المسيحية على ط

بالمسايرة للتاريخ، العامل الفقهي سيكون ممكن التحييد والزوال تدريجيا بفعل االحتكاك مع 

الواقع ومع الزمن، وهو يسير الحل والزوال، خاصة وأن التعامل مع المسلمين في األوطان 

الجانب العلمي، سواء المباشر منه أو غير المباشر،  األخرى لإلسالم سوف يكون فعاال من

 عن طريق األبعاد األخرى، كالتعاون االقتصادي واالجتماعي وغيره.
إذن كان النظر الموضوعي هو إعمال مبدإ الوالء والبراء، وأن المسلم أخو المسلم ال يخذله 

 وال يسلمه.
كل شيء احتقار للمخاطب وللمجال، ألنه نعود إذا إلى مادة )السلفية الجهادية( فهو أوال وقبل 

أال فليعلم بأنه ال إسالم دون جهاد،  الق مفهوماتي له خبراؤه ومحترفوه.محض استجهال واخت

 وال اعتبار في العقل والمنطق للجوهر إال بكليته.
أهم نتائج هذا االنشقاق على مستوى السلفية هو عودة المنشقين أو باألصح التحاقهم بالصنف 

، فإنما بالحق تعرف الرجال ال بهم هو يعرف.األول  
الصنف الخامس، والمماثل على بعد اإلرادة واالتباع، اتباع الخطوط المسطرة والمرسومة 

من طرف األرباب الفكريين والسياسيين، وهذا هو النسق هو صورة مكبرة للنسق التربوي 

يولد على الفطرة فأبواه .. مولود  يث الرسول صلى هللا عليه وسلم:"كلالمشار إليه في حد

 الحديث".
الدولة هي المؤطر، والمؤطر يأخذ الصيغة األخالقية والثقافية المراد لها والمخططة. فنجد 

لكل بيئة وكل موطن وبالد نتاجه، واألهم ذكرا هو العالقة  وحظ اإليمان والدين في هذا 

صنيفي مختزل في الخاصة النتاج ومكوناته وخاصاته. فإذا كانت فرنسا مثال لها مبدأ ت

الالئكية، بمعنى الكفر واإللحاد شاكلة، فإن الدول والبالد العربية جلها تنتج وتعمل جادة على 

تحييد هذه العالقة وجعلها على غير حقيقتها. لكن رغم كل هذا الكيد المرتبط بمصالح الحكم 

ال تبين وتظهر أن األمر واالستبداد والتحكم في رقاب األرض والعباد، فمؤشرات الواقع والح

ريخ ان آثروا السلطة بغير حق على سير األمة في التلى غير ما يريد هؤالء الرهط الذيع

سيرا قويا فاعال. فيكفي أن نستحضر فقط معطى انتخابات هيآت ونقابات األطباء والمحامين 
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كما  والمهندسين في مصر، وهؤالء عصب العقل المجتمعي، ورغم اإلغراض في التفسيرات

كان لتفسير نتائج االنتخابات البلدية في الجزائر، وللظهور اإلسالمي في كافة ربوع البالد 

اإلسالمية، كتفسيرهم هذا النجاح بالعوامل االقتصادية وقبيل هذه التفسيرات، التي تبقى تابعة 

دي في لمنظارها، منظار أعداء هللا ورسوله، وأعداء هذه األمة وأعداء سيرها القائد والشهو

 التاريخ.
هنا نذكر جمال الدين األفغاني رحمه هللا الذي كان على ثقة بالعامل التاريخي، وأن الذي 

يستوجب هو إيقاظ هذا العامل، فاإلسالم قوة في كيان هذه األمة، وهو ملة الذكر والشرف 

 والعزة لها.
ب الدعوي بأساليبه نذكر بهذا ألن هذا الصنف األخير هو الغالب، وذلك ما يبرز قيمة الجان

الميسرة الناجعة. وإن لكل قرن تجديده، وإن هذه األمة هي أمة الشهود والحجة والتبليغ، وهللا 

 تعالى رب كل شيء ومليكه على كل شيء شهيد.
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 الباب السابع
 اإلمامة: الحكم ونظامه
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والنظر إلى ما يرد  اإلمامة لنحاول راجين من هللا جل جالله التوفيق والسداد أن نبسط قضية

فيها من خالل األصول: الكتاب والسنة وطور الخلفاء الراشدين. كما يستوجب عرض 

االحتجاج الذي يركن إليه أهل االستبداد ومستعبدوه، المعتمد باألساس على البيان بتسمية 

راءتها بشتى ما الحقائق بغير أسمائها، وتبديل المعطيات والوقائع التاريخية في حقيقتها وفي ق

يعرف من ضروب اإلغراض في مكوناتها وحيثياتها. والحق أنه ال قيمة لحكم وال نص من 

أو دون اعتبار إطاره وشروطه التاريخية، فهما وحدة لجوهر وحقيقة واحدة، ال بقاء لها ببتر 

مكون من مكوناتها.لفصل   
نظر على األركان الثالثة التالية:يمكن لنا على معيار التسديد والتقريب أن نحدد هيكلة هذا ال  

المرجعية والقوانين )المنهاج(. -  
.الدراسية المعطيات -  
المفاهيم. -  
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 الفصل األول
 المرجعية والقوانين)المنهاج(

 
المرجعية: -0  

تحديد المرجعية العلمية يحصل أوال بشرط اإليمان، أي بأن العلم بالمعيار الحقائقي هو ما جاء 

، ويكفي أن نذكر قول هللا تعالى وهو العليم الخبير:به الوحي الكريم  
(02}أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير'{)الملك  

(102}وهللا يعلم' وأنتم ال تعلمون'{)البقرة  
لئن كان هذا من المسلمات التي هي فوق كل سلم من سلمات الحقائق أي كان، فالنصوص 

اء بداللة الوجوب على صيغة األمر، أو على القرآنية التي تشير إلى المرجعية وتحددها سو

 اعتبارها حقيقة لإليمان، نصوص وآيات بينات من القرآن العظيم عديدة منها:
}يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم' فإن تنازعتم في شيء 

خير وأحسن  فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر' ذلك

(58تأويال'{)النساء  
}فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما 

(62قضيت ويسلموا تسليما'{)النساء  
}ما كان لبشر أن يؤتيه هللا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون هللا 

(48تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون'{)آل عمران ولكن كونوا ربانيين بما كنتم  
هذه اآلية من آل عمران، والتي أشرنا إليها وإلى محوريتها في المنهاج اإلسالمي، تحدد ال 

تاب ديد وتبيان الركنين العمليين: الكالمرجعية فحسب، بل منهاج العمل بها، وذلك بتح

فئة للمنهاج اإلسالمي المجيد، بكفاءته بغاية استيفاء شرطي حصول الربانية المكا والدراسة

وسعته االستيعابية للمستخلف فيه إلى قيام الساعة، وفي كل الشروط الحضارية. بل هو 

الموجه الصحيح والسديد بكل المعايير للمسار الحضاري والتاريخ صوب الوجهات الصحيحة 

 واألسلم واألحسن؛ يقول سبحانه وتعالى:
(048رهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا'{)النساء}يا أيها الناس قد جاءكم ب  

كما أن اآلية من آل عمران المرتبطة بالمنهاج جامعة للمتضمن المرجعي لصنف اآليتين 

(، وفي تناسق واتحاد داللي للمتضمن المرجعي وبرهانه 62-58األوليين من سورة النساء )

(، فاألحكام 58رب العالمين'{)األعرافمع قوله تعالى:}أال له الخلق واألمر' تبارك هللا 

والقوانين البنيوية والحركية الواصلة بين النصوص ومسار التاريخ وتغيير األطوار ال تنبغي 

في صياغتها الصياغة الصحيحة وذات المصداقية إال لمن له العلم الكلي بشؤونها، وليس ذلك 

 إال هلل تعالى رب كل شيء ومليكه.
ب في اآلية المرتبطة المقرونة بعلم الكتا يه على ما تفيده الدراسةنبال بد من التأكيد والت

عدد من مواضع وآيات اهلل تعالى، وهو العليم الحكيم، قد قرن الكتاب بالحكمة في ف بالمنهاج.

وفي هذا الربط واالقتران الحق مما ال محيد عن اعتباره وال حظ للعلمية وال للفقه  القرآن؛

:}ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا' وما يذكر إال أولو دون العمل على مقتضاه

(168األلباب'{)البقرة  
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لنوجز اإلشارة إلى كون علم الكتاب في اآلية السابقة هو علم األصول الفقهية والعلمية، أي 

المرجعية الشاملة للقرآن المجيد ولبيانه السنة النبوية الشريفة وسنة الخلفاء الراشدين والعلم 

ها وإطاراتها، وقائع مهما كانت شروطل الصحابة رضي هللا عنهم، والوصل للنوازل والبسبي

وصلها باألصول بمعيار الحكمة أو بالحكمة ذاتها، المتجلية والمتحققة في الدراسة. وكل ذلك 

 يعبر عنه بالفقه.
ال جرم أن ما نراه من تضليل بخصوص أخطر اإلشكاالت والتلبيس على مستوى درجات 

لة ومجاالتها، هو مظهر من مظاهر افتقاد العمل بالمنهاج الحق. وقد رأينا احتجاج أساتذة األد

بقدر العلماء بأحاديث نبوية شريفة وجعلها الوجه الرئيس للعقل الفقهي، وما كان حجتهم إال 

أنها من السنة الصحيحة المعتبرة أصال مرجعيا، وال يعقل أن نرد العمل أو جحدها. فهذا 

لحق بالباطل ال ريب. وأقوى األمثلة في ذلك من حيث النسق درجة التوظيف تلبيس ا

 االحتجاجي ألثر ابن عباس رضي هللا عنه في مقوله:>كفر دون كفر<.
 إذن فالحكمة شرط أو من غاياتها التناسق والسداد في الحجة والحكم.

.            .            . 
(.القوانين: الثابت والمصاحب )المساير -1  

، وإنما هو االعتبار لشرط التناسق. ويمكن إن عدم إعمال نص ال يعني التكذيب به وجحوده

لصيغة  الفقهية والعلمية القول بأن تنزيل الوحي منجما وعلى مكث، بل وهذا هو الحمولة

ذلك يكفي بيانا للمتغير المتناسق مع األحكام، وهذا ما يجليه بقوة ثنائية إن  التنزيل لغويا،

سخ والمنسوخ. وكما ذكرناه غير ما مرة وأشرنا إليه من قبل، فترتيب البخاري رحمه هللا النا

وإقرانه ووصله للحكمة بالعلم والعمل والتبليغ، لم يكن عبثا وال مصادفة، بل هو صورة 

لصحة ولفقه عامل الحكمة في العلم واألحكام ككل، له تناسق مع مناطاته، ومع مجال تأثيره 

ست األصول من االستحسان أو المصالح المرسلة وقبيلها إال تحقق لمبدإ التناسق وإعماله. ولي

 المتفق وغيره من المبادئ، كاالختالف والتغير؛ وهذا كله ضمن حقيقة الحكمة وتحققها.
 لعثماني في كتابهسعد الدين ا بسؤال اإلمامة، يقول بخصوص القوانين الفقهية المتصلة

في الفصل ، الدالالت المنهجية والتشريعية< ليه وسلم باإلمامة>تصرفات الرسول صلى هللا ع

الثالث الذي عنوانه:>أهمية التصرفات النبوية باإلمامة ودالالتها< وبعد عرضه لألقسام 

 الثالثة األولى:
 أوال: منهج للتفاعل مع الواقع:

التدرج في تنزيل األحكام -0        
اختالف أحوال الناس -1        
عاة األحوال الطارئةمرا -8      

 ثانيا: منهج لتجديد الدين )منطقة مفوضة(
 ثالثا: حل إشكاالت في الفقه والحديث.

 بعد عرضه لهذه األقسام الثالثة يعرض للقسم الرابع فيقول:
في الفقه السياسي:>  

يؤكد على: تاريخية التجربة اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين، وهي تجربة ظل الفكر 

ي المعاصر السياسي والتشريعي في كثير من األحيان سجينا لها. إن التجربة الراشدية اإلسالم
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ال شك تجربة سامقة، لها في نفس كل مسلم اإلجالل والتقدير، ونحن مأمورون باالقتداء بها. 

لكن هذا ال يجعلها تجربة تتجاوز الزمان والمكان والمالبسات التي أملتها، فما دامت 

ية النبوية نفسها نسبية، فمن باب أولى أن تكون التجربة الراشدة كذلك نسبية. الممارسة السياس

وإذا كنا مأمورين باالقتداء في مجال التصرفات النبوية السياسية بالمنهج العام دون الجمود 

على األحكام الجزئية، فإن االقتداء الذي أمرناه للخلفاء الراشدين ال يمكن إال أن يكون أيضا 

نهجهم في التعامل مع كل نوع من التصرفات النبوية، وأسلوب تفاعلهم مع الواقع اقتداء بم

 اإلسالمي المتغير، وتنزيلهم للدين فيه.
أما األشكال المؤسساتية، واآلليات الدستورية، واالجتهادات التشريعية والسياسية للفترة 

رية والمناخ الثقافي الراشدية، فإنها نتاج بشري محكوم بالسياق التاريخي والظروف الحضا

.<لعصرها، ويجب أال تتحول إلى جزء من الدين يلزم به المسلمون على اختالف عصورهم
1  

الجزء األول -مفهوم الحكمة والمنهاج
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 الفصل الثاني
 المعطيات الدراسية

 
 يمكن تقسيم المعطيات الدراسية في موضوع اإلمامة ونظام الحكم في اإلسالم إلى أقسام ثالثة:

لك للطور الراشدي.القسم التأصيلي أو المرجعي، المتضمن كذ -  
القسم االجتهادي، من دون اعتبار لحقيقة االجتهاد وخلفيات األحكام واألقوال. -  
القسم التعاصري، الجامع والمعتبر لمختلف األحكام واألقوال. -  
 
القسم التعاصري: (ا  

منهجيا، واعتبار لمقصد الفكر وغايته، نبدأ بما يتراءى ويشخص ماثال للنظر في رصده 

، نعني القسم الثالث. فالمسألة السياسية رأسها النظام السياسي، وسبيل الدخول إلى فقه وتلقيه

 الديموقراطيةاالستبداد وهذا الحيز هو المفاهيم الممثلة ألبرز المحاور واالتجاهات، كمفاهيم 

والملكية والجمهورية وغيرها. هذه المفاهيم، وإن كانت ال  والشورى والليبرالية واالشتراكية

جواهر ذات ماهية واحدة وليس لها نفس البعد، فهي تتواجد داخل نفس  تعبر عن ماهية أو

والقانوني التعاقدي شكليا. ،الفضاء، فضاء التنظيم العام والشامل لالجتماع السياسي  
بعد نهاية التقسيم اإلديلوجي للعالم، المؤرخ تحديدا بسقوط جدار برلين، أصبح التصنيف 

يموقراطية. فهناك دول ديموقراطية، وأخرى غير ديموقراطية، بمعنى سياسيا بمعيار الد

شمولية واستبدادية وديكتاتورية. وبالطبع فهذا الخطاب والتقسيم، له مرجعيته األقوى، 

الخطاب. حينئذ بات سؤال الديموقراطية أمرا مقضيا مفروضا على هذا وبمعيار القوة يفرض 

سى لحيزه وزن وتأثير فكري بطرح كل العالقات العقل السياسي اإلسالمي العربي، وأم

الواصلة بالديموقراطية، خاصة منها تلك التي تربط بينها وبين الشورى كمفهوم محوري، 

مكافئ للمرجعية اإلسالمية. وقد شهدت هذه الفترة، وتحديدا في بداية تسعينيات القرن 

واألحكام بخصوص وبصدد  ي األقوالإنتاجية في المؤلفات والكتابات، أالعشرين، كثافة 

المؤمن لخلفيات، سواء اإلسالمي عالقة الديموقراطية بالشورى، ومن كل المرجعيات وا

، أو غيره المتصدي لإلشكال والسؤال بصيغة غير التبني، وباالنتماء المتبني لها بالشورى

ريحة في لمرجعية مضادة أو لنقل هنا تهذيبا أدبياتيا مخالفة. ولكن بالطبع هناك خلفيات ص

مرجعيتها.لمناهضتها ومحاربتها للشورى و  
، فالمالحظ هو التالي:ل الطرف اإلسالمي والطرف الالئكيإذا اعتبرنا أهم طرفي األقوا  

محاوالت تقاربية من كال الطرفين، ولكل طرف صنف يمثل هذا االتجاه، الذي هو سطح  -0

ها مرونة تاكتيكية من باب أن الحرب الكلمة السواء. والغالب على هذا البعد هو المرونة، لكن

الشمولية. كما أن المسوغات أو التبريرات ال  العبرة باألهداف الكبرى والحسابات خدعة، وأن

تعدم، سواء المعلن منها أو تلك التي تمثل خلفية الحكم، ولربما االنتماء. لكن هذه التبريرات 

ه إذا كانت الديموقراطية تقتضي األخذ تبقى في حدود المستوى الخطابي أو الجدلي، كقولهم إن

بحكم األغلبية، فإن هذا الحكم في األوطان اإلسالمية لن يكون غير الحكم اإلسالمي، وبالتالي 

فالواقع العملي ال اختالف فيه بين النتاج الديموقراطي والغاية من الشورى ومقاصدها في 

 اإلسالم.
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قية، فالفقه اإلسالمي له أركان موجهة وغير يمكن لهذا االعتبار أن يجد له قوة من المصدا

المال، وبالتالي فإذا  -العرض -الدين –العقل  -مستقلة عن الكليات والمقاصد الخمس: الحياة

كانت المصادقة العملية بالديموقراطية يفرضها النظر الشمولي
133

، وإذا كان االستنباط 

اعتبار الشروط الواقعية، لعل  الدراسي آل إلى ذلك، والسيرة النبوية بها هذا الصنف من

مضمون وصيغته البيانية أبرزها معاهدة الحديبية، سواء في مضمونها أو في نص هذا ال

هكذا فإذا كان النظام الحزبي والتعددية الحزبية واقعا ال يرتفع، كمظاهر تعبيرية  والخطابية.

نه وقواعده، التي أهمها فكرية واقعية، فال حرج في األخذ بكل ما يجيزه الشرع من خالل أركا

في نوازل وقضايا معينة، ويكون الحكيم ولنهجه  اعدة رفع الحرج، وهي المكافئ لحكم الدينق

 عدم األخذ بهذه القاعدة جهال بالدين وبأحكامه، وتنطعا وغلوا؛ فالحكمة نور العمل بالتنزيل.

 يقول حسن البنا رحمه هللا في المؤتمر الخامس لإلخوان المسلمين:
ن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الشوري التي تتلخص في المحافظة على الحرية >إ

الشخصية بكل أنواعها وعلى الشورى واستمداد السلطة من األمة وعلى مسؤولية الحكام أمام 

هذه  -الشعب ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمال وبيان حدود كل سلطة من السلطات

أنها تنطبق على تعاليم اإلسالم وقواعده في الحكم.<األصول كلها يتجلى للباحث 
1  

دق البيان الملحدين في الحق، أن الشورى نظام أو لنقل بأصح التعبير وأ الئكيينإدراك ال -ب

ي نظام آخر أن يقارن به، ومثل هؤالء بالنسبة للشورى كمثل الذي قال فيه سبحانه ال مجال أل

 وتعالى:
ثم ق تل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر }إنه فكر وقدر فق تل كيف قدر 

(18..08واستكبر{)المدثر  
(02}وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا'{)النمل  

طبعا نعني هنا أئمة الفكر الملحد، وال نعني الجاهلين المقلدين، المثقفين وصفا مزينا 

همون. لكن ال بد من الفكريين، كذلك يوالروحيين وومفكرين، التابعين صدى آلبائهم 

، وإنما يبخس ما قدمه الكثير من المنضوين تحت ما يسمى باليسارال وال يجب أن اإلنصاف، 

 اإليمان منة منه عز وجل، وكل بأجل مسمى:
(.011}وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن هللا'{)يونس  

االتجاهات  إن االعتبار الموضوعي من الصدق والحق، وبه وتبعا للشروط التاريخية، فإن

المناوئة والمناهضة الستغالل واستعباد الناس، من الماركسية وقبيلها، قد تحملت عمال ونصبا 

في ذلك. وليس أبعد عن صدق القول أن نسبة هامة من خيرة شباب ورجال البالد العربية 

فعل واإلسالمية، وبحكم المكونات الممكنة والعلم المتاح، كانت تنخرط من باب اإلرادة في ال

التاريخي في هذه االتجاهات، التي كانت معبرة ومدافعة عن المستضعفين. بل وهذه النخبة 

أبعدت بطريقة قسرية، بل ووحشية غير إنسانية وال  من طليعة العقل العربي اإلسالمي

لة العقلية، وهذا من أهم الجوانب العلمية األنتربولوجي. ولهذا تم إقبار اآلحضارية بالمعنى 

تدرس ولم تنل مستحقها من االهتمام والدراسة، وإن بدأت في هذا اإلطار محاوالت  التي لم

مقيدة. وحتى ال يقولن قائل إننا هنا جانبنا الحق والصواب في النظر إلى هذا المكون التاريخي 

فصل "الديموقراطية في اإلسالم" -القضايا الكبرى -انظر: مالك بن نبي 
133  

14هللا عليه وسلم. منشورات الزمن. ص
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، وهذا مقام واتجاهاته، فيكفي إلى جانب، أو باإلضافة إلى حقيقة التكليف وطاقته ومجاله

أن نذكر حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا و، عالى الذي ال يشرك في حكمه أحداالحمد هلل ت

 عنه، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب، حتى ال يدرى ما صيام وال صالة وال نسك وال 

بقى طوائف صدقة، وليسرى على كتاب هللا عز وجل في ليلة فال يبقى في األرض منه آية، وت

باءنا على هذه الكلمة 'ال إله إال هللا' فنحن الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آمن الناس، الشيخ 

 نقولها"
 قال صلة بن زفر لحذيفة:

 ما تغني عنهم 'ال إله إال هللا' وهم ال يدرون ما صالة وال صيام وال نسك وال صدقة؟
يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثالثا، كل ذلك 

صلة، تنجيهم من النار، ثالثا" فقال: يا
1  

بالطبع فهذا موصول ومسند إلى ارتباط التبعة بالعلم كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وهو 

التواب الرحيم:}إنما التوبة على هللا للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب' فأولئك 

(04ليهم' وكان هللا عليما حكيما'{)النساءيتوب ع  
فاهلل تعالى عليم بشروط أولئك الشباب والرجال الذين رأوا في األحزاب الثورية المناهضة 

، من الملوك ورؤساء الجمهوريات الملكية وأشياعهم، مستعبدي الشعوب مصاصي الدماءل

 ورسوله وهو يعلمون، رأوا فيها الحل التاريخي األنجع بصدق. لكن الذين يحاربون هللا

فأولئك هم أئمة الضالل واإللحاد، وهم شياطين اإلنس والجن، يدعون حزبهم ليكونوا من 

وهذا  أصحاب السعير، هؤالء هم الذين يجحدون بآيات هللا وقد استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.

من العلم بالحق المستمد  صوب واألسلم في النهج الحواريهو الميز والمكون كأداة خطابية األ

والحكمة التي بيانها وبرهانها الخطاب الدعوي الرحيم للقرآن العظيم لإليمان باهلل تعالى وكتبه 

ورسله، وكذلك على منوالها وصبغتها كان نهجه صلى هللا عليه وسلم في الدعوة لإليمان باهلل 

    .ورسوله واللحوق بجماعة المؤمنين
ها وباقي الميزات كانت بارزة على شتى المستويات نالميزة الثالثة، ونؤكد على أ -ج

والحوارات في موضوع الديموقراطية والشورى، ومن المواضيع التي كان لها السيادة 

والسريان في العقل العربي اإلسالمي، وهي الميزة الحقيقية الثابتة المنطبقة والمكافئة 

 باالختالف، بمعنى الالتساوي بين الشورى والديموقراطية.
ال شك أن هذه الحقيقة هي الحجة أو الركن الذي يمثل الحكم المتخذ من طرف فصيل إسالمي 

له وزنه من كل الجهات والمعايير، سواء من أصله وتكوينه التاريخي، الذي ال يسهل بخس 

عبر الجلي قيمة الصدق والمشروعية في األخذ باالعتبار، وكذلك بقوة رصيده االجتماعي الم

عزز هذا التقييم هو اجتماع واتفاق المختلف في االجتهادات الدعوية ، والذي يعن هذه القيمة

وإن  ضمنها ويحتويها.ي إطار يتيموقراطية، وعدم جواز الدخول في أوالبنائية على كفر الد

: >ليس لنا مع فاجئكان البعض منهم يعود أحيانا إلى الديموقراطية بموقف قبول م

م1110 -ه0211 -8ط -دار اآلفاق -021ص
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ا حقيقة ظواهرها وبواطنها، وإن نحن شرحنا ألنفسنا ولغيرنا الديمقراطية نزاع إن نحن عرفن

اإلسالمية أو تتنافى< لوازمها كيف تتالقى مع المطالب
1  

 إذن ال بأس أو من المستحسن أن نتحدث ولو بإيجاز في بيان أهم الفروق ووجوه االختالف

 بين الشورى والديموقراطية.
الشرعية على كل األبعاد، وخاصة مفهوم الشورى ال يخرج وال يناقض المنظومة  -

التشريعي منها. فالمستشار عليه أو المشور حوله يوجد حتما في الشرعي، بمعنى أن الحاكمية 

 أو الحكم هو هلل أوال وأخيرا.
والشورى هنا هي إعمال لالجتهاد على مستوى الجماعة المسلمة، فالشرع والدين مخاطب به 

من الفرد واألسرة إلى الجماعة والمجتمع. ولعل هذا المؤسسات االجتماعية بكل صيغاتها، 

ليس بعيدا في صلته بالخبر النبوي الشريف:"ال تجتمع أمتي على ضاللة". فالشورى إذن هي 

  في إطار شهادة الحق أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا.
ال وبالخروج الديموقراطية: وإن زينت وبدا ظاهرها مبشرا بالمساواة والعدل، فهي أص -

وبإبعاد المرجعية الحق، واالحتكام ال إلى السواد األعظم من جهة الكم، بل باعتباره الحكم 

والمختص بأمر الحاكمية، هي صيغة كفرية وإلحادية، فإنها تتخذ إلها من دون هللا سبحانه 

حيط وتعالى، وتجعل من الشعب ربا يتبع ويعبد، وما الشعب إال مخلوق، وأنى للمخلوق أن ي

 بكل شيء علما؟
كذلك فإن آليات الديموقراطية تجلي باالضطالع عليها حقيقة باطل جوهرها، فما الشعب إال 

مسرح قوى طاغوت االستبداد والتحكم المتصارعة، وهذا أصبح مدركا معلوما للعلماء من 

كلمة ا، يقول محمد عابد الجابري في كلمة ملؤها التناقض ال يكاد يطيقه الناس وغير العلماء.

 تعبر في الحقيقة ال عن إشكال الواقع بل عن التناقض الذاتي الهجين للديمقراطية:
>غير أن االنتخابات ليست كل ما في الديموقراطية من معنى. نعم إن االنتخابات نوع من 

االنتخاب حقيقيا يجب أن يبنى على أسس ديموقراطية، أي على  الديموقراطية. ولكن ليكون

ة في اإلمكانيات واإلمكانات والوسائل، وإال فإن الديموقراطية التي تهدف إلى أساس المساوا

انتخاب الشعب لمن يحكمونه ال يمكن أن تسفر إال عن حكام من فصيلة واحدة، أو بعبارة 

أخرى، من طبقة واحدة: الطبقة الحاكمة أبدا في ظل أوضاع تفتقر إلى المساواة.<
1
  

 ويقول عبد السالم ياسين:
 -كان 'للعقالنية الديمقراطية الكتلية التاريخية' تمييز ألدركت أن ترتيبات ديمقراطية فوقية>لو 

لن تكون في أحسن األحوال إال لعبة من فوق الرؤوس يتداول السلطة  -وهبها نزيهة شفافة

المتعلمين معزولين عن سواد الشعب.< بمقتضاها هامش من
1
  

ل منظار محوري، سواء أكان ذلك اتجاها ظاهريا الشك أو ال ننسى أننا نتحدث هنا من خال

معلنا أو في الالشعور الجمعي كما هو حال المنادين والمنضوين تحت لواء اإللحاد والالدينية 
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باء والتنشئة االجتماعية اقتناعا اجتهاديا وتقليدا، أو اتباعا مفروضا من خالل اتباع آثار اآل

ه بالدعامات التكوينية.الموجهة، أو ما سماه بنسالم حميش ببيان  
من أجل ذلك ليس مطلوبا منا أن ننظر بالتحليل إلى كل الكائنات المفاهيمية المؤثرة في الفكر 

والواقع من خالل التبني الفعلي لها، والتي تمثل سبال متفرقة، تقترب فيما بينها حينا وتبتعد 

والعولمة، كلها تعبر طية الليبرالية والديموقراحينا آخر. فالرأسمالية والديموقراطية والليبرالية 

الذي  عن ذات االتجاه التاريخي، اتجاه واحد، اتجاه العقل المادي البحث، اتجاه الفكر األرضي

وليست الشعارات إال عناوين وأسلحة مرحلية تبعا  المعاشي،العقل سماه عبد السالم ياسين ب

في التحول من شعار إلى آخر، للظروف والشروط. وما يبرز هذه الحقيقة هو هذه السرعة 

 سواء على صعيد الفرد أو الجماعة، وسواء أكانت حزبية أو مجتمعية دوالتية.
غط، بالمنظار الذاتي لألمة العربية واإلسالمية، لدينا إذن مفاهيم تاريخية، لكل منها وزن وض

كونيا أو  ما ذكرنا من تيارات، فهي مجامع الفصائل السائدةك اتمثل في اآلن ذاته اجتماع

باألصح كليا. لدينا القومية واإلسالمية والالدينية، ولدينا الشورى مقابل الكل اآلخر المجتمع 

حول الديموقراطية. والتقابل هنا أتى في  موازاة لتقابل اإلسالمية اتجاه القومية والالدينية معا. 

ية الفقه فهي مغرضة، بالطبع هناك تأويالت لقراءة القومية، لكنها في مجملها إن لم تكن عص

وموظفة سلبيا وعدائيا ضد اإلسالم، إلى جانب ذلك لزم اعتبار مقولة:>الكفر ملة واحدة<، 

 كونها حقيقة بارزة األثر وواضحة بالنسبة لهذا المنظار المحوري.
ما يمكن لنا قوله والحكم به على هذه االختالفات والعالئق لمكونات العقل المسلم اتجاه 

ة، وعلى هذه االفتراق والتباين في التعامل بمجمله، ونعبر عنه أوال بأصلية الديموقراطي

االجتهاد كحق والزم لمتضمن قوله جل جالله وهو الحكيم الخبير:}لكل جعلنا منكم شرعة 

(51ومنهاجا' ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة' ولكن ليبلوكم في ما آتاكم'{)المائدة  
قة مما جاء النهي عنه والتحذير:وكذلك إذا كان االختالف والفر  

(018}واعتصموا بحبل هللا جميعا' وال تفرقوا'{)البقرة  
فنرجو أن يكون الواقع اتجاه الديموقراطية والمجال والواقع السياسي ككل، في صورة من 

 متضمن ما نزل في قوله تعالى:
ني عنكم من هللا من }وقال يا بني ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة' وما أغ

(64شيء' إن الحكم إال هلل' عليه توكلت' وعليه فليتوكل المتوكلون'{)يوسف  
 كما نذكر ها هنا قوله تعالى وهو العزيز الحكيم:

}ولوال دفاع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض' ولكن هللا ذو فضل على 

(.121العالمين'{)البقرة  
 

القسم التأصيلي: (1  
يلي الموجه لمسألة اإلمامة ونظام الحكم، النظمة العليا في سياسة وإدارة االجتماع القسم التأص

اإلنساني، نجده واضحا وثابتا تاريخيا، بمعنى حدوثه وتعبيره عن وقائع، وذلك من خالل 

السيرة النبوية الشريفة ومن خالل الواقع واللوحة التاريخية التي تجد طرفها األول في 

هللا عليه وسلم بعد موته، إلى الطرف الثاني، استصدار معاوية البيعة  استخالف النبي صلى

 لولده يزيد.
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وإذا كان تحديد الطرف األول فوق كل اعتبار وجليا بالنسبة ألية مرجعية تحليلية وتاريخية، 

فاالعتبار للطرف الثاني إنما تحتم لحمله أثر وتأثير الصحابة رضي هللا عنهم، المتمثل في 

واختالف التعامل مع الحدث في ظاهر الواقع واألقوال. لكن قيمة االعتراض االعتراض 

الصريح والمعلن بقوة على معاوية، له قيمته بالنظر لمصدره، ولحقيقة هذا المصدر بالمعيار 

اإليماني والمؤمن بأن هللا تعالى يصطفي ممن يخلق من يشاء. كذلك فإن العدالة كمفهوم 

االعتبار بأن أهل الحديث هم صلب أهل مستمدة من ذلك. وأيضا فثيق، هي وحقيقة أساس التو

السنة والجماعة ليس بأبعد عن منحى هذا المعيار. وبناء على هذا كله يكتسب قول الصحابة 

 واألولين السابقين منهم خاصة قيمته هذه وحجيته.
فصل، وأي كما أن السنة النبوية بجوارها المتصل لطور الخلفاء الراشدين هي وحدة ال تن

 تجزيء لها إنما هو جهل أو استجهال وضالل وإضالل؛ يقول هللا تعالى:
}ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 

(002{)النساء'ونصله جهنم' وساءت مصيرا  
 ويقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

دين من بعدي .. الحديث""عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراش  
 المعطى األول:

ه( في مؤلفه 582-241يقول أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني )

 الملل والنحل:
سيف في اإلسالم على قاعدة دينية مثل  وأعظم خالف بين األمة خالف اإلمامة، إذ ما سل   >

 تعالى في الصدر األول، فاختلف المهاجرون ل هللاما سل على اإلمامة في كل زمان. وقد سه  

واألنصار فيها، فقالت األنصار منا أمير ومنكم أمير، واتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادة 

سقيفة بني  ااألنصاري، فاستدركه أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما في الحال بأن حضر

نا إلى السقيفة أردت أن ساعدة، وقال عمر: كنت أزور في نفسي كالما في الطريق فلما وصل

أتكلم فقال أبو بكر: مه يا عمر، فحمد هللا وأثنى عليه، وذكر ما كنت أقدره في نفسي كأنه 

يخبر عن غيب، فقبل أن يشتغل األنصار بالكالم مددت يدي إليه فبايعته؛ وبايعه الناس 

ن عاد إلى مثلها وسكنت الفتنة، إال أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى هللا المسلمين شرها، فم

ة يجب أن يقتال.ما رجل بايع رجال من غير مشورة من المسلمين فإنها تغر  فاقتلوه، فأي    
وإنما سكنت األنصار عن دعواهم لرواية أبي بكر عن النبي عليه الصالة والسالم "األئمة من 

س وبايعوه قريش"، وهذه البيعة هي التي جرت في السقيفة. ثم لما عاد إلى المسجد انثال النا

عن رغبة، سوى جماعة من بني هاشم، وأبي سفيان من بني أمية، وأمير المؤمنين علي بن 

أبي طالب رضي هللا عنه كان مشغوال بما أمره النبي صلى هللا عليه وسلم من تجهيزه ودفنه 

قبره من غير منازعة وال مدافعة.<ومالزمة 
1  

 المعطى الثاني:
ه( في كتابه 251بن حبيب البصري البغدادي الماوردي )يقول علي )أبو الحسن( بن محمد 

 )األحكام السلطانية والواليات الدينية(:

0116الطبعة األولى  -طبوعات األفقم 
139  
 12أبو الفتح الشهرستاني: الملل والنحل. الجزء األول. ص 
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)فصل( وأما انعقاد اإلمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد اإلجماع على جوازه ووقع االتفاق >

على صحته ألمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما، أحدهما: أن أبا بكر رضي هللا عنه 

هد بها إلى عمر رضي هللا عنه فأثبت المسلمون إمامته بعهده.ع  
والثاني/ أن عمر رضي هللا عنه عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم 

بها وخرج باقي الصحابة منها ..< أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد  
 يقول سيد قطب في كتابه )العدالة االجتماعية في اإلسالم(:

>ولقد استخلف أبو بكر عمر، ولكن هذا لم يكن إلزاما منه للمسلمين؛ فلقد كانوا في حل من 

بكر له، بل بمبايعة الناس رد هذا االستخالف، وعمر لم يصبح خليفة بحكم استخالف أبي 

 إياه.<
 المعطى الثالث:

نفسه قال ابن عباس: فلما جرحه )أي عمر رضي هللا عنه( أبو لؤلؤة وآيس الطبيب من >

وقالوا له: اعهد: جعلها شورى في ستة وقال: هذا األمر إلى علي وبإزائه الزبير، وإلى عثمان 

وبإزائه عبد الرحمان بن عوف، وإلى طلحة وبإزائه سعد بن أبي وقاص. فلما جاز الشورى 

بعد موت عمر رضي هللا عنه قال عبد الرحمان بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثالثة منكم، فقال 

بير: جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: جعلت الز

أمري إلى عبد الرحمان، فصارت الشورى بعد الستة في هؤالء الثالثة وخرج منها أولئك 

ونجعله إليه وهللا عليه شهيد ليحرص على  الثالثة، فقال عبد الرحمان: أيكم يبرأ من هذا األمر

ه أحد، فقال عبد الرحمان: أتجعلونه إلي وأخرج نفسي منه، وهللا علي صالح األمة، فلم يجب

شهيد على أني ال آلوكم نصحا؟ فقاال: نعم، فقال: قد فعلت، فصارت الشورى بعد الستة في 

ثالثة، ثم بعد الثالثة في اثنين: علي وعثمان، ثم مضى عبد الرحمان ليستعلم من الناس ما 

ى المسور بن مخرمة وأشركه معه ثم حضر فأخذ على كل عندهم فلما أجنهم الليل استدع

واحد منهما العهود أيهما بويع ليعملن بكتاب هللا وسنة نبيه ولئن بايع لغيره ليسمعن وليطيعن، 

ثم بايع عثمان بن عفان، فكانت الشورى التي دخل أهل اإلمامة فيها، وانعقد اإلجماع عليها 

انعقاد البيعة بعدد يتعين فيه اإلمامة ألحدهم باختيار أهل أصال في انعقاد اإلمامة بالعهد، وفي 

أو أكثر إذا كانوا عددا محصورا.<الحل والعقد، فال فرق بين أن تجعل شورى في اثنين 
1  

 يقول محمد بن يوسف الكاندهلوي في مؤلفه )حياة الصحابة(:
الخطاب أيضا أن عمر بن  -عمرو بن ميمون–عند ابن أبي شيبة وابن سعد عن عمرو >

رضي هللا عنه لما حضر قال: ادعوا لي عليا، وطلحة، والزبير، وعثمان وعبد الرحمان بن 

فلم يكلم أحدا منهم إال عليا وعثمان، فقال لعلي: يا علي، هؤالء  -رضي هللا عنهم-عوف وسعدا

ه، النفر يعرفون لك قرابتك من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما آتاك هللا من العلم والفق

فاتق هللا إن وليت هذا األمر، فال ترفعن بني فالن على رقاب الناس، وقال لعثمان: يا عثمان، 

هؤالء القوم يعرفون لك صهرك من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وسنك، وشرفك، فإن 

أنت وليت هذا األمر، فاتق هللا وال ترفع بني فالن على رقاب الناس ..<
1  

 المعطى الرابع:
 12ي: الملل والنحل. الجزء األول. ص
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يد قطب في مؤلفه )العدالة االجتماعية في اإلسالم(:يقول س  
كان معاوية بعد أخذ البيعة ليزيد في الشام قد كلف سعيد بن العاص أن يحتال إلقناع أهل >

 الحجاز، فعجز، فسار معاوية إلى مكة ومعه الجند والمال. ودعا وجهاء المسلمين فقال لهم:
وأرى أن تقدموا يزيد  -أخوكم وابن عمكم–د >لقد علمتم سيرتي فيكم وصلتي ألرحامكم بيزي

 باسم الخالفة، وتكونوا أنتم تعزلون وتؤمرون وتجبون المال وتقسمونه<
فأجابه عبد هللا بن الزبير مخيرا بين أن يصنع كما صنع رسول هللا إذ لم يستخلف أحدا، أو كما 

عل األمر شورى في صنع أبو بكر إذ عهد إلى رجل ليس من بني أبيه، أو كما صنع عمر إذ ج

 ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده وال من بني أبيه، فاستشاط معاوية غضبا وهو يقول:
 >هل عندك غير هذا؟<

 قال: ال.
 والتفت معاوية إلى اآلخرين يسألهم:

 >فأنتم . .؟<
 قالوا: على ما قال ابن الزبير.

 فقال يتوعدهم:
لقائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس، >أعذر من أنذر. إني كنت أخطب فيكم فيقوم إلي ا

فأحمل ذلك وأصفح، وإني قائم بمقالة، فأقسم باهلل لئن رد علي أحدكم كلمة في مقامي هذا ال 

 ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه؛ فال يبقين رجل إال على نفسه<
رأس كل وجيه من  فأما الذي كان بعد ذلك، فهو أن أقام صاحب حرس معاوية رجلين على

 وجهاء الحجاز المعارضين؛ وقد قال له معاوية:
 >إن ذهب رجل منهم يرد على كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما<

 ثم رقى المنبر فقال:
>هؤالء الرهط سادة المسلمين وخيارهم، ال يبرم أمر دونهم وال يقضى إال على مشورتهم، 

ه. ونحن ال 56ابن األثير في حوادث -وه على اسم هللا<وإنهم قد رضوا وبايعوا يزيد، فبايع

نحب أن نجزم بصدق مثل هذه الرواية، ولكن تبرئة لإلسالم في ذاته نقول: إنها إن صحت 

كان هذا مخالفة أساسية لطبيعة المنهج اإلسالمي في الحكم، ال تبررها حجة، وال يقوم لها 

عذر
1
.  

 فبايع الناس ؛ ؛
به اإلسالم البتة قام ملك يزيد< يعترف على هذا األساس الذي ال

1  
تب عبد السالم ياسين في كتابه الشورى والديمقراطية تحت عنوان 'الخطبة السيفية':ك  

>ما صفت الساحة لمعاوية بن أبي سفيان حين أراد إرغام المسلمين على بيعة ابنه يزيد. فقد 

خرى، أبى أن يبايعه أربعة نفر بايعه على والية يزيد أهل الشام وأهل العراق والواليات األ

كانوا هم هم خيار المومنين يومئذ: الحسين بن علي، وعبد هللا بن الزبير، وعبد هللا بن عمر، 

 وعبد الرحمان بن أبي بكر.

الدار البيضاء -الثاني. دار المعرفة
142  
ية في اإلسالمحاشية العدالة االجتمماع 
143  

ية في اإلسالمشية العدالة االجتمماع
143  
112سيد قطب: العدالة االجتماعية في اإلسالم. ص 
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جاءهم معاوية إلى المدينة يطلب إليهم مبايعته، فأغلظ لهم القول وهددهم، فخرجوا إلى مكة، 

.منين، ووعود ال تشتري ضمائر المووعيد لم ينفع .طفا متحببافلحقهم وراودهم على البيعة متل  
ان يجعل االمر شورى بين المسلمين وكانوا في جمع حاشد. فخطب معاوية شرطوا عليه 

الناس، بعد أن أمر رئيس حرسه قائال: ' أقم على رأس كل رجل من هؤالء ]األربعة 

يرد علي كلمة بتصديق  جل منهمالمعارضين[ رجلين، ومع كل واحد منهما سيف. فإن ذهب ر

أو تكذيب فليضرباه بالسيف'.<
1  

عليه أمر  يبننيينبغي أن المعطيات التأصيلية الثابتة في هذا الشأن العظيم الذي  هذه هي

المسلمين، وهو في شرعة اإلسالم وحقيقة الدين شأن حقيق، أو لنقل هذه هي األصناف 

لف من حيث المحتوى ودرجة التوثيق. لكن المعطياتية باعتبار أن لكل منها نصوصا تخت

األهم واألجدر باالهتمام هو اإلجماع التقريري حولها، مما يرقى بها إلى مستوى األصول 

 الموضوعية والعلمية في هذا المبحث والموضوع، موضوع اإلمامة ونظام الحكم.
جوب صفة كذلك فللعامل العلمي وشروطه، كشرط اإلجماع واالتفاق حول حقيقة األصل وو

يكن ضمن المعطيات التأصيلية الحدث المتصل بموقعة صفين والتحكيم والتنازع  التحديد، لم

بين حزبي أو معسكري علي ومعاوية، هذا األخير الذي سعى وعمل منذ مقتل عثمان في 

منحى وغاية واحدة هي االستيالء على السلطة. فلم تكن دعوى وجوب الثأر بحسب الشروط 

خطر تصدع وحدة وبناء األمة، ذاك الذي قدره حق قدره علي رضي هللا عنه،  حينذاك، أهمها

لم تكن تلك الدعوى إال إمعانا ظاهرا لسعي وغرض معاوية الذي لم يرقب في اإلسالم وال 

وال ذمة، خاصة وأن اتجاه معاوية في الوالية والحكم سوف يبور وال تبقى له  المسلمين إال ا 

رضي هللا عنه الذي كان يميل ويجنح إلى نهج أبي بكر وعمر رضي باقية إن آل األمر لعلي 

 هللا عنهما.
إن النظر األولي إلى هذه المعطيات التأصيلية للمبحث هذا والموضوع ذي الخطر والشأن 

 العظيم في العلم والعمل معا، هذا النظر األولي يحصل به التصنيف التالي:
بما يذكر به ويسند تاريخيا، معطى السقيفة  المعطى األول: والذي يجوز ويمكن تسميته 

 )سقيفة بني ساعدة(، واستحسان ذلك يعود إلى أمرين وداللتين:
اجتماع األنصار حول سعد بن عبادة رضي هللا عنه ومقولتهم: >منا أمير ومنكم أمير< -      
ة وقى هللا الحسم باستخالف أبي بكر رضي هللا عنه، واعتبار الواقعة والحدث برمته فلت -    

 المسلمين شرها، فال مشروعية لبيعة تتم دون مشورة من المسلمين.
 المعطى الثاني: معطى العهد المباين لشبهات االستبداد والمفارق للتوريث.

 المعطى الثالث: معطى العهد بالشورى المباين لشبهات االستبداد والمفارق للتوريث.
 المعطى الرابع: معطى نقض نظام التوريث.

 
( القسم االجتهادي:8  

لكن قبل تلكم المعطيات، وبعدها ومن خاللها، هناك مبدأ أقوى وجب العمل به، المبدأ هو 

وأي  الحق، الحق الذي يقرر بأن المصدر العلمي األوحد المنزه عن الخطإ هو الوحي المجيد.

112لعدالة االجتماعية في اإلسالم. ص
144  
نقال عن ابن األثير رحمه هللا 124-126ص -الشورى والديمقراطيةعبد السالم ياسين:  
145  
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يرد وينقض حكما قول مهما يكن قائله من العلماء، من األولين واآلخرين، ال ينبغي له أبدا أن 

للتعارض والترجيح أبدا.ها هنا للوحي من الكتاب والسنة، بل ليس من مصداقية   
وعلى هذا الهدي والمعيار من الحق مبين، سوف يتضح أن هذا المبحث ما كان له ليطرح 

وال أن يؤخذ كونه مسألة يرد عليها، وإنما هي الوظيفة السلطانية والشاكلة  ،دعوى

ي تتحكم في عقول هؤالء الذين أصبحت كتبهم تتداول وكأنها أصح إطارا االستبدادية، الت

وكأنهم لم يؤمنوا به  ،وأقوم قيال ممن سواها، ونبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم كأنهم ال يعلمون

 أول مرة فهم في عمه معرضون.
كم إن المعطيات محددة، وإذا ما اعتبر إطارها وشروطها التاريخية، إنما هي من عداد مح

القوانين والمعلوم من السنن، ثم نرى فقهاء أتوا بما لم يكن من الحق وال هو منه، فأمكنوا 

وإنه ال اجتهاد مع النص، وما لم يجدوا له  ،للترف القانوني والبتداعاته ملبسا لبوس االجتهاد

وليجة ليجعلوه أمرا شرعيا بحثوا له عن أصل مزعوم خاطئ الفتقاد شرط من شرط التأصيل 

ثال، وهذا كله في إطار خدمة الباطل واتباعا لسنن من قبلنا.م  
إن القول والبت في هذا الشأن من أعلى شؤون األمة، في نظام سياسة مؤسسات األمة على 

مستوى الفرد والكل مكونا صبغة لهذا المجتمع وهذه األمة، وتلك هي صبغة الدين شهودا 

حكام وأوصاف الزهد والتقى لهؤالء المتصدين وحقيقة، هذا شأنه ليس معايير الظاهر من األ

والمتحملين له من العلماء، بل إنه لشأن عظيم فوق كل ذلك من عالقات ووشائج الصلة بين 

أوالء والحكام، وأوالء جميعا والعامة عيال هللا تعالى من الرعية واألمة، إن مستواه مستوى 

له صلى هللا عليه وسلم، إنه النصح النصح هلل عز وجل ذي العزة والجبروت ولكتابه ولرسو

بمعنى صحيح العالقة في الحال والشهود بأحكام الحق الذي لن تجد له تبديال وال تحويال، 

أحكام القرآن والسنة شرعة لمن آمن وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإن يكن من أمر 

ا، ومبرز لعظيم أثره من العلم له تبعاته على أمر األمة في كل جانب ومفصل من مفاصله

على الواقع واالنتظام والقدرة فإنه العلم الخاص بنظام سياسة األمة، وهذا لعمري هو المفسر 

بكون الصالح والفساد لكل الشأن هو بصالح وفساد أولي األمر. فهذه العالقة بين الحكام 

ها الغش وإن شاب ،والعلماء إن صلحت كانت مصدر قوة ال تضاهى في بناء الشعب واألمة

لألمانة كانت غدة مرضية وشرا وبيال، ولنسر في األرض لننظر في تاريخ التغيرات لألمم، 

 إن فيها لهذا لبرهانا ودليال.
إن انتظام الحياة واألمة وحدة ال تنفصل، فهي عرى موثوقة بعضها ببعض، صحة المعين 

وك والحكام بإطالق رفع والعلم هي الكفيل في صحة المسار وقوة التواجد، والتماهي مع المل

الحرج، ال الحرج بالمعنى الشرعي، بل الحرج بالنسبة لشخص النظام، فإن مآل هذا هو 

االختالل الحتمي، وهذه األمة تقتني سالحها من عدوها، وتستأمنه حدودها وسيادتها، وإنما 

 كل شيء بالحق والميزان.
عب وعدو األمة وعدو التاريخ. هاهنا يطرح ال محالة وال ريب مقول وشبه مفهوم عدو الش

 يقول هللا تعالى:
}قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 

(11يحسنون صنعا'{)الكهف  
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أعداء فقهاء، بل علماء، بل حفاظ حين بلوغ الحجة قد يدركون أنهم أعداء للحق وللعباد، و

سيرها التاريخي، سير العزة والسيادة والشهود. لألمة في دينها ودنياها، وفي  
كي تتحدد مناحي أو منحى كالمنا، خصوصا فيما سيأتي من ذكر  لقد كان في هذا تنبيه

 وإشارة لبعض األقوال الضالة والمضلة.
هذا االتجاه هو داخل اإلطار المعتبر بالصفة االجتهادية أو القسم االجتهادي الذي شهده 

وبالطبع فهناك اتجاهات أخرى مغايرة. ولئن كان االجتهاد ال يكون حقيقة  التاريخ اإلسالمي،

إال بالمرجعية الشرعية، فإن تداخل الممارسة العلمية بالوظيفة الرسمية جعل هذا االجتهاد 

 نفسه حكما قابال للنقد وموضوعا لالعتراض.
هذا االختالف  ريخ اإلسالمي، ومنذ نهاية طور الخالفة الراشدة، شهد باألساساإن الت

هو مؤسس على الحق وكان غالب ما يعبر  والتضارب من حيث الخلفيات. فمن األقوال ما

عنه بالمعارضة، وهناك في مقابله أقوال خلفيتها الباطل البين، مع وجود أو عدم وجود إدراك 

يس له عند صاحبه، فهو إما أن ينتمي إلى المؤسسة الرسمية بكل تبعاتها ودالالتها الواقعية، ل

من أمره شيء، فهو خادم وموظف وإن خيل له في نفسه غير ذلك. والبراهين على هذا الواقع 

 وحقيقته جلية، براهين متعددة تعدد الحكام ومراحلهم في توجهاتهم وغاياتهم.
مما هو مرتبط بالقسم االجتهادي اآللية االستشهادية البينة، التي يميزها االنتقائية والتجزيء 

على ما ال يخدم وال يساير المصالح. وإن حصل التفاعل مع النصوص المتعلقة  ووضع اليد

بالمحظور األخذ به، يتم التحريف والتأويل. فكيف يتم خلو المكتبات اإلسالمية والعربية 

ا هو موافق غير المتاحة من حد أدنى من النصوص في موضوع اإلمامة، وليس له فيها إال م

لإلبعاد. له سبيال ر القليل من القول الذي لم يجدواالنزال مصادم لالستبداد إ  
 مبحث الحكم -وهم جعلوه مسألة-هذه النصوص التي خلفها العلماء ممن كتبوا وتناولوا مبحث 

نظرا لوجوب القيام بها، ولكونها أساسا دينيا ينبني عليه االجتماع واألمة، هي من  واإلمامة

ما قبلها أو تذكيرا بالحق حسب الشروط والظروف المعطيات االجتهادية، سواء كانت نقدا ل

التاريخية المعاصرة لها، وبالطبع فليس هدفنا وال كان من مستطاعنا أن نأتي على ذكر كل 

هذه النصوص واألقوال، وسيتم االحتجاج ببعض منها حين الحاجة إلى ذلك، واألهم هو الحكم 

 بالدليل والبناء على العلم.
يحصل التساؤل عن عدم اعتبار عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه  فيما يخص المعطيات، قد

في ذكرها، وقد نعلم أن يذكر دوما في اتصال بطور الخالفة الراشدة، ويعده الكثير من 

ن سداد هذا مالمؤرخين ومن النقاد التاريخيين الخليفة الراشد الخامس، وال شيء ينال 

 سلم النمط االستخالفي، فالمرحلة التي كتب لعمراالعتبار ومصداقيته، فهو قائم على معيار 

هج وشاكلة سياسة الخالفة الراشدة، هها سارت على ذات النبن عبد العزيز رحمه هللا أن يوج

 كانت خالفة على منهاج النبوة . .
ولئن نحن أمعنا النظر، وذلك ما يتسق مع المعيار المتخذ في اعتبار وتحديد المرجعية 

ية، المتصلة بعامل ونعمة الصحبة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ألفينا التاريخية التأصيل

وتقرر لدينا أن اعتبار عمر بن عبد العزيز مجددا للدين ومحييا لسنة السياسة والخالفة 

الراشدة، أنه يعطي قوة أكبر للدفاع وفي بيان حقيقة السياسة العادلة الراشدة التي هي السياسة 

هذا االعتبار سيؤكد وكما شهد عليه الواقع والتاريخ، أن السير على هذه الحق في اإلسالم. 



175 
 

السياسة وعلى هذه الشاكلة في التاريخ ليس باألمر العزيز، وليس مما هو مقتصر على الطور 

 األول من اإلسالم كما يروج له ويدعيه أعداؤه من الكفار والمنافقين والجهلة.
ط تاريخية مؤكدة، تبعا لمبدإ األولى، على إمكانية إن عمر بن عبد العزيز انبثق من شرو

اإلصالح وسياسة الحق ونهجه في كل الشروط التاريخية. وإن كان للحق آيات على تأطيره 

الربوبي للتاريخ ولفكر التاريخ، فهذا ال شك منه. لذلك فاعتبار عمر بن عبد العزيز رحمه هللا 

ن، فيه كثير من من الحصافة والتبصر على في عداد المجددين، وإماما مرشدا من المصلحي

 مستوى النقد التاريخي الصحيح، وهو أدنى وأولى بالحق وانتظام سبله وآياته.
إن حقيقة اإلمكان التاريخي والواقعي للمنهج اإلسالمي كمنظومة مجتمعية ومؤسساتية 

رهان الشهود التاريخي يما إثبات بياة، ليؤكد عليه تأكيدا ويثبتها أدوالتية، تنتظم كل مناحي الح

 لعمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه. يقول سيد قطب رحمه هللا:
ثم يقول قائل: ولكن البشرية لم تصبر طويال على هذا المنهج السامق الفريد، فقد تفلتت منه >

الجماعة التي حققته في األرض فترة من الزمان؛ وقد اتجهت البشرية من بعده إلى مناهج 

ع إلى تلك القمة السامقة، ولكنها ال تكلف البشرية هذا الجهد الشاق.أخرى ال ترتف  
وقد يبدو هذا القول صحيحا للوهلة األولى، فقد حرص كثير من الكتاب على تثبيت هذا المعنى 

في النفوس؛ وعلى اإليحاء بأن هذا المنهج غير عملي وال واقعي، وال تطيقه طويال فطرة 

ة( إلى أفق غير مستطاع. وكان لهم من وراء تثبيت هذا المعنى البشر؛ وإنما هو دعوة )مثالي

غرض ماكر؛ هو إشاعة اليأس من إمكان استئناف الحياة في ظل هذا المنهج، وتخذيل الجهود 

التي تبذل لرد البشرية إلى هذا المنهج القويم. ووجد هؤالء الماكرون في الفتنة التي بدأت بقتل 

ومعاوية، وما أعقب  -كرم هللا وجهه -ه من الخالف بين عليوما تال -رضي هللا عنه -عثمان

هذا الخالف من أحداث ... وجدوا في هذه الفتنة مادة خصبة؛ وفي الروايات الصحيحة 

والزائفة عنها فرصة سانحة، لمحاولة تثبيت ذلك المعنى الخبيث، طورا بالتلميح، وطورا 

 بالتصريح حسبما واتتهم الظروف.
جماعة من المخلصين الذين ساءهم أن  -عن غير قصد وبحسن نية -لمكروساعدهم في هذا ا

تعترض هذه الفتنة خط المد اإلسالمي الصاعد في تلك الفترة التاريخية العظيمة، وأن يقع 

صلى هللا عليه –بعض االنحراف في تصور سياسة الحكم عما كان عليه في عهد رسول هللا 

اف في سلوك بعض األمراء أيضا .. ومن تم يحسبون والشيخين بعده، وأن يقع االنحر -وسلم

بسبب إرهاف مشاعرهم، أن المد اإلسالمي كله توقف بعد فترة الخالفة القصيرة، وينادون 

بهذه النظرية في حرارة إخالصهم وشوقهم للقمة السامقة، وحماستهم للصورة الوضيئة 

 الفريدة.
؛ وإلى تقدير العوامل البشرية مع تقدير وهذا كله يحتاج إلى إعادة النظر؛ وإلى دقة النظر

ي مختلف البيآت، طبيعة هذا الدين؛ وطبيعة منهجه لقيادة خطى البشرية في الزمن الطويل؛ وف

 ومختلف الظروف.<
لقد أمكن الخلوص إلى الحقيقة الثابتة الحق كون عمر بن عبد العزيز كان برهانا شهوديا 

مستمر أبدا في سياسة العدل والحق.واقعياعلى اإلمكان التاريخي الدائم وال  
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 الفصل الثالث
 المفاهيم أساس الفقه السياسي

 
أو ما أسميناه بركن البناء والتفكر التنسيقي، المنتج للحكم العلمي، ال بد له من  الركن التركيبي

البدء من التحديد ألهم المفاهيم الممثلة لقاموس المجال، ليصبح مكافئا صوريا وجوهريا أيضا 

أصول موضوع. فالحديث هنا حول مؤسسة الحكم ونظامه، غالب عناصره المعجمية هي لل

واقتصر على عنصر واحد في  شائبة على مستوى البيان، ولو هم  تلك المفاهيم، وأيما لبس أو 

، وإن يكن حوارا ك مؤديا إلى بناء وتفكير خاطئهذه المنظومة المتكاملة، كان ذلك ال ش

 حصل به االختالف.
. التمييز بوصف ة التفكيريةأ إذا بالتحديدات األولية للمفاهيم الهامة في نسيج الكالم والعمليلنبد

)األولية( نريد به عدم ثبوتيتها؛ فهي مع اتساع حقولها الداللية في مستواها المعجمي ما قبل 

االصطالحي والمفاهيمي، وأيضا مع اختالف هذه الحقول كعناصر، وهذا ما يجعلها تتخذ 

يفات مختلفة شتى من سياق إلى آخر، فقد نلفيها مع ذلك تتطابق أحيانا لتعبر عن الشيء توظ

نفسه. هنا ال بد من التأكيد على قولنا: )ما قبل االصطالحي(، بمعنى أن التحديدات األولية 

يراد بها الدالالت المباشرة والمستمدة أساسا من داللتها المعجمية. كما أنه مع تجاوز ما أشرنا 

ليه من التوظيف المتعدد، وأحيانا غير المنبني على حقيقة األلفاظ، يجب التأكيد، بل واعتبار إ

الحق في هذا كله بالنسبة لهذه المفاهيم، أن لكل منها بحسب عامل المعجمية،حمولة وشروطا 

 ال اعتبار لها دونها.
ق هذه المفاهيم من المؤكد كذلك، أن تطرح شبهة اإلمكان التحققي لمقتضيات أو شروط تحق

المختصة بدالالت الشأن السياسي الحقة، المتصلة أساسا باإلدارة والقيادة والتدبير. والمثير أن 

الواقع المشهود، ومنذ حل الخالفة، يدعو إلى إمكان االتحاد والتكامل؛ بل وضرورته اقتضاء 

لعالمي، خاصة بعد لوجوب المواجهة بحسب البروز الواضح لهذه البنية التكتلية في التشكيل ا

الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت االتحادات بأنويتها المتعددة اتجاه غاية تكاملية تنتظم الكتل 

 التاريخية على كل أبعاد ومقومات االنتظام في هذا المستوى.
اسي بعمومه من يلذلك فالحديث عن هذه المفاهيم هو الحديث تبعة واستلزاما عن الفقه الس

إلسالمية، توازنا وتوازيا مع العصر بمقتضى قانون المسايرة المتضمن في قوله المرجعية ا

(.48جل جالله:}ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون'{)آل عمران  
األولية كوصف للتعريفات هذا الذي يخلقه ]هنا معنى صورة التحديد األولي، صورة المعين 

ابت[ ويولده، أي ثبوتية القوانين وروحها مع تغير األبعاد االستخالفية، بمرجعية القانون الث

بما هي مؤسسات وصيغ وشروط. من هنا يظهر الوجوب واللزوم باألخذ والتأكيد على هذه 

األولية في التحديدات، لكن من غير االقتصار عليها، ألن في ذلك حدا لحيز الحياة ومواتا؛ 

ظم القوانين الحقة من حيث ضرورته ووجوبه، بل إن هذا فقانون المسايرة من أكبر وأع

الوجوب لم يتم ولم يكن إال لعامليته وأثره الفاعل في تحقق الدين وتحقق المجد له، كما بينا من 

قبل وأفضنا في بيانه حين الحديث عن المنهاج اإلسالمي وعن النمطية؛ فاهلل سبحانه وتعالى 

.المستخلف فيه إلى يوم الدينجعل القرآن مجيدا الحتواء وكفاية 
1  

نقال عن ابن األثير رحمه هللا 6-124
145  
جزء األولسورة آل عمران. وانظر: الضوابط والمؤطرات المنهاجية في مفهوم الحكمة والمنهاج. ال 88.. 48ارجع إلى التفسير: اآليات  
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 مفاهيم محورية

 اإلمام:
 جاء في بحث ومؤلف )الطريق إلى جماعة المسلمين(:

 )ا( اإلمام في اللغة والقرآن الكريم:
لسان -فاإلمام لغة: كل من ائتم به قوم سواء كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين

وكذا يطلق على الخيط الذي يوضع على  -.110-111\02العرب البن منظور. مادة )أم( 

 البناء لحفظ استقامته.
 وكذا يطلق على حادي اإلبل وإن كان وراءها.

ومن إطالق لفظ اإلمام على من أم قوما كانوا على الصراط المستقيم قوله تعالى:}واجعلنا 

ك للناس ( }وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل42للمتقين إماما'{)الفرقان

( }ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 012إماما'{)البقرة

(5الوارثين'{)القصص  
ومن إطالقه على أئمة الضالل قوله تعالى:}فقاتلوا أئمة الكفر' إنهم ال أيمان لهم لعلهم 

ال ( }وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار' ويوم القيامة 01ينتهون'{)التوبة

(20ينصرون'{)القصص  
(40ومن إطالقه على الجانبين عموما قوله تعالى:}يوم ندعو كل أناس بإمامهم'{)اإلسراء  

ويالحظ من كثرة تكرار لفظة إمام أو أئمة في القرآن الكريم أنها تطلق على أئمة الخير أو 

 الشر إال أنها أكثر ما تطلق على الهادي إلى الخير والصالح.
د المفسرين وغيرهم:)ب( واإلمام عن  

 -401\0تفسير الرازي-عرفه الرازي في تفسيره بأنه:)كل شخص يقتدى به في الدين(

 فالشافعي إمام في الفقه والبخاري إمام في الحديث مثال ...
وكما أن إمامة الصالة تسمى عندهم )اإلمامة الصغرى( فإن القيادة العامة والشاملة في األمة 

لكبرى( إال أن ابن حزم )اشترط عند إرادة اإلمامة الصغرى أن تسمى عندهم )باإلمامة ا

يخصص بذكر ما يدل على إرادتها مثل إمام الصالة( وغيرها ألن المتبادر إلى الذهن عند 

وعرفه أبو الحسن  -( باختصار11\2الملل والنحل)-إطالق اإلمام هو قصد اإلمامة الكبرى

 الماوردي بقوله:
-5األحكام السلطانية ص-لنبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا()اإلمامة موضوعة لخالفة ا  

ووافقه التفتزاني فقال أنها:)رئاسة عامة في الدين والدنيا خالفة عن النبي صلى هللا عليه 

-011ضياء الدين الريس ص\النظريات السياسية د-وسلم(  
ير والعقائد نالحظ أن فمن خالل ما سردنا من آيات القرآن وأقوال علماء اللغة وعلماء التفس

الجميع يتفقون على أن اإلمام: لفظ يطلق على القيادة العليا في الناس وأنه المسؤول األعلى 

 فيهم وعليه مسؤولية صالحهم في الدين والدنيا.
 

 الخالفة:
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في الفصل الثالث المخصص والمعنون باإلمامة العظمى، يضع مؤلف )الطريق إلى جماعة 

مبحثين، المبحث األول: )لمحة تاريخية عن الخالفة وتعريفها لغة  المسلمين( رحمه هللا

 وشرعا(، والمبحث الثاني:)حكم نصب اإلمام، شروطه والراجح في شرط النسب(.
هوم الخالفة، حيث ال يفصل فمؤلف في الخلط بين وحدات التحليل لمالالذي يالحظ هو وقوع و

الداللي المعجمي، كذلك لم يفصل بين  قوال ومنهجيا بين ما هو منفصل من مكونات الحقل

 االصطالحي والمعجمي؛ وهكذا نجده يقول:
>فالخالفة بدأت بسيدنا آدم عليه السالم ثم ذريته من بعده من األنبياء والمرسلين وأتباعهم 

 إحسان.<
>وبعد أن صعدت روح خاتم األنبياء وسيد المرسلين إلى بارئها، وقبل أن يوارى جسده 

ده األخير، اختارت األمة خليفتها الذي سيقوم بأمرها بعد نبيها وكان يوما الطاهر في مرق

مشهودا، وعاش ذلك الخليفة الراشد ما شاء هللا له أن يعيش، ثم لحق بصاحبه صلى هللا عليه 

وسلم ليخلفه الفاروق ومن بعدع عثمان وعلي رضي هللا عنهم في صورة خالفة راشدة على 

 نهج النبوة وهديها.<
دخلت األمة في صفحة من الحكم جديدة توارث الخالفة فيها بنو أمية في الشام، ثم >ثم 

اتصلت الخالفة بعدهم وعلى نهجهم الوراثي في صورة بني العباس مترعرعة في العراق 

منقولة بعد ذلك إلى مصر حتى جاء السلطان سليم، وبه انتهت الخالفة العباسية، ثم من بعدها 

لتي مثلت السطر األخير من الصفحة التي كان السطر األول فيها دولة بني الخالفة العثمانية وا

أمية، وهذه الصفحة من سطرها األول إلى سطرها األخير تمثل الطور الثالث من الترتيب 

 النبوي ألطوار الحكم التي سوف تمر به األمة منذ بعثته عليه الصالة والسالم.
مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان بشير  فعن النعمان بن بشير قال: كنا قعودا في

رجال يكف حديثه فجاء أبو ثعلبة فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم في األمراء فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته فجلس أبو ثعلبة الخشني فقال حذيفة: قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ة فيكم ما شاء هللا أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها.)ا( تكون النبو  

)ب( ثم تكون خالفة على منهاج النبوة فتكون ما شاء هللا أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن 

 يرفعها.
 )ج( ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء هللا أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها.

اء هللا أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها.)د( ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما ش  
مطوال  148\2أخرجه أحمد في عدة مواضع منها-)ه( ثم تكون خالفة على منهاج النبوة ...

-مختصرا 518\2وعند الترمذي 100\2وهو في سنن أبي داود  
الملك العاض،  -فقد فصل في هذه األطوار 102\08انظر فتح البارئ -وذلك الطور هو طور

أعلن المجلس الوطني في تركيا خنق ذلك الطور من الترتيب النبوي، وبهذا  0112سنة وفي

اإلعالن الذي انتهت بموجبه الخالفة العثمانية ودعت األمة اإلسالمية طور الملك العاض لتبدأ 

في طور الملك الجبري وهو الطور الذي تعايشه األمة هذه األيام في صورة االنقالبات 

للدكتور محمد محمد  24-84\1التجاهات الوطنية في األدب المعاصرانظر ا-العسكرية

وغيرها. وال ندري متى يرفعه هللا، لتسعد األمة اإلسالمية، بل البشرية قاطبة، بالطور  -حسين
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الجديد، ذلك الطور هو طور الخالفة على منهاج النبوة، وهو الطور الذي تصبو إليه األمة 

ه وحده الذي يملك حل كل مشكالتها، وأسباب إسعادها، وهو اإلسالمية والبشرية كافة، ألن

الذي سأكتب ما شاء هللا تعالى لي كتابته من معالم الطريق إليه. أسأله سبحانه اإلعانة 

والتوفيق إنه على كل شيء قدير.<
1  

ل إننا نالحظ هنا عدم الفصل بين اإلمامة والخالفة، أو على حد أدنى عدم وضوح هذا الفص

التحديد اللغوي والمعجمي للخالفة، الذي  مشرنا إليه من عدتب وصعوبته. وكذلك ما أعند الكا

من أهم عناصره داللة الترتيبية التعاقبية كما في قوله تعالى:}فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 

الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إال من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون 

( وداللة النيابة والتمثيلية التعاقبية كما في قوله جل 61-51شيئا{)مريم الجنة وال يظلمون

جالله:}وقال موسى ألخيه اخلفني في قومي وأصلح وال تتبع سبيل 

وإذا كانت الداللة تميل هنا أكثر أو هي كذلك دالة على النيابة  (.021المفسدين'{)األعراف

}ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا الشخصية والمعنوية، فإن في قوله سبحانه وتعالى:

( داللة على التمثيل المعنوي أو التعاقبية 051قال بئسما خلفتموني من بعدي'{)األعراف

المعنوية، وذلك غير المعنى والداللة األولى، داللة التعاقبية الترتيبية، المحمولة على البعد 

ة كذلك بالداللة في اآلية الكريمة وقوله الزمني، المشار إليها من خالل اآلية السابقة، والمنطبق

سبحانه:}فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا األدنى ويقولون سيغفر لنا 

وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه' ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن ال يقولوا على هللا إال الحق' 

(041)األعراف تعقلون'{ودرسوا ما فيه' والدار اآلخرة خير للذين يتقون' أفال   
كما أننا نجد آيات تنصرف فيها الداللة إلى مختلف في المناحي، منها اآلية وقوله تعالى:}ولو 

(. ومما يوجه به المنحى هنا هو 61نشاء لجعلنا منكم مالئكة في األرض يخلفون'{)الزخرف

ي مثال لبن الجوار القبلي وقول الحق:}إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه

(51إسرائيل'{)الزخرف  
 ومما انصرفت فيه الداللة إلى مختلف من المناحي اآليتان:

}هو الذي جعلكم خالئف في األرض' فمن كفر فعليه كفره' وال يزيد الكافرين كفرهم عند 

(81ربهم إال مقتا' وال يزيد الكافرين كفرهم إال خسارا'{)فاطر  
(02كيف تعملون'{)يونس}ثم جعلناكم خالئف في األرض من بعدهم لننظر   

يضا ما نتلوه في هذه المناحي هي عناصر معجمية، لكل منها سياقه الموجه، ومن ضمنه أ

 قوله تعالى وهو العزيز الحكيم:
}يا داوود إنا جعلناك خليفة في األرض فاحكم بين الناس بالحق وال تتبع الهوى فيضلك عن 

(15اب شديد بما نسوا يوم الحساب'{)صسبيل هللا' إن الذين يضلون عن سبيل هللا لهم عذ  
ال شك أن الكفاية البيانية ذاتية في اآلية هاته، من خالل مباني الكلم ومعانيه؛ فالداللة المستمدة 

هنا هي ذاتها األصل العلمي، اللغوي والفقهي، لمعنى االستخالف وداللته، فمبناه في صيغته 

 يفيد الجعل والحصول والطلب.
في القرآن:حول ضوابط القول   

جزء األولمفهوم الحكمة والمنهاج. ال
146  
. حسين بن محمد بن علي بن جابر18.الطريق إلى جماعة المسلمين. ص 
149  
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لعناصر المعجمية لحقل داللة لفظ )الخالفة(. نحن بالطبع الذي نود إبرازه هنا هو تعدد ا

وتأكيدا ال نتحكم، أو نفصل في معنى أو معاني اآليات القرآنية. القول في ذلك له مظانه 

ف لكن غايتنا هو إثبات التعدد واالختال المفسرين المختصين بشأن التفسير، وحيزاته في كتب

الداللي أعاله. كما أن هذا ال يعني أي مذهب للقول في مخالفة المبادئ العلمية والشرعية، التي 

توجه تناول النص القرآني والحديث النبوي الشريف؛ فكل ما خالف ولم يتفق مع هذه 

 الضوابط والمبادئ حكمه الرد أصال ومبدءا.
تهم البيان القرآني، والتي تعتبر التي الت هنا يجدر التنبيه والتأكيد على بعض القضايا واإلشكا

محورا من محاور الشرع في جانبه العملي. فالموضوعية كمؤطرات العلمية تقتضي أن ال 

يترك القول في القرآن دون تأطير وشروط، كمؤطرات خطابية لنيل مضامين ومحموالت هذا 

بل وكمكون الخطاب، من الوقوف على أسباب النزول كشرط أساس للخطاب وبيئته، 

ضروري الزب، له ماهية الخطاب مع المكون اللغوي اللفظي واللساني. المحوري في هذا 

كله هو العلم بالسيرة النبوية الشريفة وفقهها بالمعنى الواسع للسيرة، أي بتضمنها وإحاطتها 

.من صحابته رضي هللا عنهمالكرام بكل المجال التاريخي للنبي صلى هللا عليه وسلم وللثلة   
الضابط العلمي الثاني واألهم في تناول النصوص الشرعية األصل، هو الشرط اللغوي 

نحويا ومعجميا، إلى جانب االضطالع على علوم التفسير وفقه  الشامل لكل ما له صلة بالبيان

 القرآن رواية وجمعا.
عالوة  الضابط الثالث لربما هو الجامع واألساس، بل هو المفعل والمحقق لشرطين السابقين

على باقي الشروط، فإنه ال حقيقة وال صبغة علمية دون استيفاء درجة الفقهية بامتالك العقل 

الواصل بين المختلف والمتعدد سواء بالسلب أو اإليجاب لعالئق محددة ومعينة، ومن اكتساب 

حد أدنى من الحكمة مؤهال خاصة في إعمال المطلق على النسبي تبعا وهدى بقوله تعالى 

ادي إلى الحق وإلى طريق مستقيم:}ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم اله

(، وكذلك على ضوء ما تقرر عند الراسخين في العلم بمجاوزة 48تدرسون'{)آل عمران

 الفقيه للحافظ بهذه النعمة والشرط الذي جعلها هللا تعالى خيرا كثيرا.
من أسس العلمية، فالتمادي بهذا المبدإ أبعد من حده ينقلب  وأيضا لما كان اعتبار هذه الضوابط

إلى أثر أكبر علة من التي وضع لصدها، فلئن كان القول في كتاب هللا تعالى بغير علم وكما 

قال فيه أبو بكر الصديق رضي هللا عنه: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في 

ثر، فالقول بالحظر مطلقا وإيصاد وجهة التدبر لما كتاب هللا بغير علم؟" و كما جاء في األ

أنزل من القرآن المجيد رحمة وهدى للعالمين، هذا الحظر يوشك أن يكون سببا على سنن من 

قبلنا في اختالق بشر بين هللا تعالى وبين العباد، اختالق هيئة إكليروسية تحجب كل البصائر 

القرآن غنما أنزل على طائفة من الناس من عن الوحي إال قراءتها وإال حكمها هي، وكأن 

دون العالمين. وبهذا الشرط يصبح الناس جميعا من دون طائفة اإلكلروس، هيئة العلماء 

 الرسميين، يصبحون محققين لمن قال فيهم هللا عز وجل:
(44}ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماني' وإن هم إال يظنون'{)البقرة  

انه وتعالى أنما أنزل الكتاب مجيدا يخاطب به المؤمنين والناس أجمعين، وإنما الحق أنه سبح

 وأنه تعالى يسر القرآن للذكر ترغيبا ورحمة:
(04}ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر'{)القمر  
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(1-0}الرحمان علم القرآن' خلق اإلنسان علمه البيان'{)الرحمان  
ل الكلبي: علم القرآن محمدا وعلمه محمد أمته، > قال الزجاج: معنى }علم القرآن{ يسره، قا

وقيل جعله عالمة لما يعبد الناس به، قيل نزلت هذه اآلية جوابا ألهل مكة حين قالوا إنما 

يعلمه بشر، وقيل جوابا لقولهم: وما الرحمان؟ ..<
1  

 من دون التحكم، فالحق ال يستحيي من الحق، فقد وجب اعتبار الحق في المعطيات: التنزيل

مخاطب به الناس جميعا إلى يوم الدين. والقرآن أعلى تفسيره القرآن نفسه ألن الحق أصدق 

العلم ومطلقه وال اختالف فيه. فالوجهة لن تنقض اآلية من سورة القمر:}ولقد يسرنا القرآن 

 للذكر فهل من مدكر'{.
فكر وتوجيه القرآن بناء على هذا فما ساقه الشوكاني هنا األدنى منه إلى الحق، ومن خالل الت

 والحق، هو األقوال الثالثة األولى وعلى الترتيب الذي جاءت به.
كما أخبرنا هللا تعالى بأنه أنزل القرآن هدى، والهدى من بعد اإليمان ال يكون إال مع السعي 

المشروط بالفكر والهمة، وهذا كله من شروطه العقل القارئ والمتدبر للنص والمتلقي ألمره 

بره وكل ما شاء هللا من مضمونه. كما أن القرآن كتاب هللا الحكيم به الكفاية في ونهيه وع

تبصرة، وذم نقيضها كما جاء في اآلية السابقة وغيرها سالبرهان على قيمة القراءة العاقلة الم

 من اآليات البينات.
قد ورد  الكالم العلمي في هذا اإلشكال الخطير والمهم على المستوى العلمي الشرعي، نجده

وافيا في المؤلف المعزو إلى ابن تيمية، والذي نشر بعنوان: )مقدمة في أصول التفسير( في 

باب تفسير القرآن بالرأي إذ نلفي الجمع بين الضابطين المؤطرين للموضوع: ضابط النص 

المحرم والناهي عن القول في القرآن بغير علم في العموم، وضابط الفقه للضابط األول. وإنما 

هما معا يؤوالن إلى حقيقة أو ضابط جامع هو فقه ضابط النهي والتحريم في القول في القرآن 

بغير علم، وإنما جعال ضابطين باعتبار الضرورة الدراسية المعتمدة على التبسيط واإليضاح 

 أوال ومبدءا.
 الضابط األول كما ورد في المؤلف:

األعلى]عن عبد األعلى الثعلبي[: عن سعيد >حدثنا مؤمل و]وكيع[: حدثنا سفيان: حدثنا عبد 

 بن جبيرة عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
( وضعفه 1151أخرجه الترمذي)-"من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار"

-(1151األلباني في ضعيف الترمذي)  
 ثم يضيف ابن تيمية:

تفسير ما ال علم لهم به، كما روى شعبة، عن سليمان،  >ولهذا تحرج جماعة من السلف عن

عن عبد هللا بن مرة، عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: "أي أرض تقلني وأي سماء 

 تظلني إذا قلت في كتاب هللا ما لم أعلم".
وقال أبو عبيد القاسم بن سالم: حدثنا محمد بن يزيد: عن العوام بن حوشب عن إبراهيم 

( فقال: "أي سماء تظلني، 80أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله:}وفاكهة وأبا{)عبس التيمي:

 وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب هللا ما ال أعلم" منقطع.

. حسين بن محمد بن علي بن جابر18.ص 
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يضا: حدثنا يزيد: عن حميد، عن أنس: أن عمر بن الخطاب قرأ على وقال أبو عبيد أ

لى نفسه فقال: إن ؟ ثم رجع إما األب   المنبر:}وفاكهة وأبا{ فقال: "هذه الفاكهة قد عرفناها،

 هذا لهو التكلف يا عمر".
، وإال فكونه إنما أرادا استكشاف ماهية األب   -رضي هللا عنهما–وهذا كله محمول على أنهما 

نبتا من األرض ظاهر ال يجهل؛ لقوله تعالى:}فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخال 

(81..14وحدائق غلبا{)عبس  
القول االستدراكي والتنبيه تحفظا هو المنطلق لدى المؤلف لإلشارة إلى الضابط الفقهي،  هذا

وهو المؤكد عليه بقول ابن عباس حين سئل عن بيان }يوم كان مقداره ألف سنة{: "هما 

يومان ذكرهما هللا في كتابه، هللا أعلم بهما" فكره أن يقول في كتاب هللا ما ال يعلم كما نبه إلى 

المؤلف.ذلك   
المكافئ والموجز بالنسبة للضابط الفقهي إذا هو كما ورد عند الفقيه ابن تيمية على قول الليث: 

 عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: >إنه كان ال يتكلم إال في المعلوم من القرآن<
 ما نخلص إليه أو باألصح ما خلص إليه الحافظ الفقيه ابن تيمية هو التالي:

بو عبيد: حدثنا هشيم: أنبأنا عمر بن أبي زائدة: عن الشعبي، عن مسروق قال: اتقوا >وقال أ -

 التفسير، فإنما هو الرواية عن هللا<
>فهذه اآلثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكالم في  -

فال حرج عليه< التفسير بما ال علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا  
 وكل هذا مجموع في رواية ابن جرير كما أوردها المؤلف:

>حدثنا محمد بن بشار: حدثنا مؤمل: حدثنا سفيان: عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: 

التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كالمها، وتفسير ال يعذر أحد بجهالته، 

يعلمه إال هللا تعالى. وهللا سبحانه وتعالى أعلم<وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير ال   
 ما يلزم تسطيره وتقريره هو أنه إذا تم التسليم ب:

محدودية ونسبية اإلدراك والعلم اإلنسانيين في مطلق الشروط واألزمنة، ومهما بلغ علم  -0

 اإلنسان في أطواره ما بلغ.
منفتحا إلى يوم الدين. مطلقية الخطاب القرآني والسنة النبوية مجاال مجيدا -1  

إذا تم التسليم بهذا فعدم األخذ بالضابط الثاني، بما يعني من الحكمة والغاية من التنزيل، وأن 

المخاطب به من الناس العموم ال هيئة وال طائفة من الناس خاصة، ويكفي على برهان القطع 

م والقدح للذين يقرأون التعبد بالقرآن فرضية في الصالة وتطوعا وتهجدا، وقد نزل حكم الذ

هو للذين آمنوا هدى وشفاء ورحمة كتاب هللا وال يتدبرونه، وإن في القرآن لتذكرة للمتقين و

وأن التحريم والنهي في القول إنما يخص المتشابه منه، وقد جعل هللا تعالى العلم  للعالمين،

ب هللا تعالى وعباده وأهله درجات، قلنا إن عدم األخذ بهذا الضابط يوشك أن يجعل بين كتا

وسطاء، ولن يبقى حينها إال احتكار القول واالختصاص فيه، ينتقل العلماء إلى هيئة إكليروس 

تنتج الفهم وتبيع االنتماء وللسلف وأهل السنة والجماعة وتبيع والءات التقوى والغفران، وإن 

بة الذين من قبلهم هذا التباع لسنن من قبلنا، وليسيروا في األرض ولينظروا كيف كان عاق

وفسوقهم وخروجهم عن المحجة البيضاء وكانوا يزعمون كما يزعم هؤالء أنهم أحباء هللا 

 وأهدى الناس سبيال.
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هذا ال شك أعظم الخطر وشر التبعات التي يخلقها هذا االتجاه، الذي مثله واقتصر على 

طلق فقهي واجتهاد في اعتماده ونهجه والدعوة إليه بعض من أقطاب )السلفية(، سواء من من

الرؤية صادق، أو ترديدا لتوجه مغرض غير مستشعر، وفي كال الحالين هو أمر ليس على 

الحق يقينا، يصد عن الدين بصده عن القرب والتلقي للتنزيل وتالوته حق التالوة، وصدهم 

نا هذا هو في سبيل معاكس للحق الذي يتلى في قوله عز وجل وهو العزيز الحكيم:}ولقد يسر

(. ثم إن هذا اللفظ وهذه الكلمة بالداللة النحوية للكلمة 04القرآن للذكر فهل من مدكر'{)القمر

ل}مدكر{ لهي دليل جهل هؤالء الداعين للحيلولة دون القرب من التزيل وجعله قصرا على 

هيئة العلماء الرسميين بائعي الفهم لما نزل أصال للعالمين، ف)مدكر( من )مذتكر( اسم فاعل 

أي في )الذكر(. ولغويا اإلرادة والسعي في الفعل، )اذتكر( والتاء إفادتها فقها معجميا  
الشورى: -8  

جاء في مؤلف )الطريق إلى جماعة المسلمين(
1
:يلي الشورى ما تعريف بصدد   

تعريف ومقدمة لغوية: -0  
ب الزلل، الشورى هي استخراج آراء في المسألة بغية اإلحاطة بجوانبها إلصابة الخير وتجن

انظر المعجم -قال صاحب المعجم )شار الشيء عرضه ليبدي ما فيه من محاسن

)آل ي عند قوله تعالى:}وشاورهم في األمر{يوط، وأشار إلى ذلك الس-510\0الوسيط

. فأصلها في اللغة من -51تفسير الجاللين ص-يعني: )استخرج آراءهم( (051عمران

لسان العرب -ا، إذا استخرجه من الوقية واجتناه(شار العسل يشوره شور) ستخراج، يقالاال

يقول ولها أصل آخر في اللغة أيضا بمعنى اختبار الشيء لمعرفة حاله،  -018\6ج

ستشارة مأخوذة من قول العرب: شرت الدابة وشورتها إذا علمت القرطبي:)قال أهل اللغة: اال

-121\2الجامع ألحكام القرآن-خبرها بجري أو غيره(  
اضها أو ركبها عند العرض على ورا بمعنى رمنظور أيضا:)شار الدابة يشورها شوقال ابن 

   -015\6لسان العرب-ريها، وقبل عرضها للبيع، وقيل بالها ينظر ما عندها وقيل قلبها(مشت

      
وكال المعنيين يصلح أصال لمادة الشورى المتعارف عليها، فاالستشارة تأتي بمعنى استخراج  

الخبرة والشأن، وتأتي بمعنى االستجالء والتبصر واالختبار بجوانب  الرأي من صاحب

األمور وذلك باالستعانة برأي الغير. وأما من جهة المشير فإنه أشبه باألمر ألن المشير يرى 

-صواب رأيه فكانه يأمر به، يقال: )أشار عليه بأمر كذا: أمره به، وهي الشورى والمشورة(

.-016\6المصدر السابق  
مختار الصحاح -ورى تأتي بمعنى التشاور، تقول: )شاوره في األمر واستشاره بمعنى(والش

. ولخص صاحب المنجد هذا بقوله: )مجلس -طبعة المكتبة األموية ومكتبة الغزالي 851ص

.-214المنجد ص-الشورى هو المجلس المؤلف للتداول في شؤون البالد(  
والية العهد: -2  

القاموسية وأخطرها في االصطالحية أو ي من أهم العناصر اللغوالبياني وهذا الترتيب 

السياسيين. ومن حيث تركيبته فهو يتميز ويختلف عن المفهوم ليحق ويصبح  الحديث والعلم

 التعبير عنه بما أسميناه بشبه المفهوم.

محمد بن علي بن جابر 
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ما إذا كنا قد بدأنا في المفاهيم األخرى بالتحديدات المنطبقة بالدالالت المعجمية كأصول، على 

يستخلص وبحسب المراجع والمؤلفات المتاحة بين أيدينا، وعلى قدر مستوفى من التفصيل 

والبيان، فإننا بخصوص شبه المفهوم: ]والية العهد[ سوف نقتصر على البين األقرب إلى 

الصحة، خاصة وأن المسند الواقعي يتميز بدوره بحد من االستقاللية أكبر عن العامل 

ى صيغ المؤسسات السياسية واالجتماعية.التاريخي، المؤثر عل  
من الجانب أو األصل المعجمي نالحظ ثابتا دالليا في المنظومة الفعلية بمختلف صيغها 

وبناءاتها المزيدة. كما أن السياقات التي من شأنها إبراز معنى االشتراك، كما هو مثال بالنسبة 

نحن نتكلم هنا عن مستوى الظاهر في فبالطبع  ام( أو )األمة(، ال نجد فيها ذلك.للفظ )اإلم

اللغة، وإال تحتم القول بأن كل اشتراك في المبنى له ما يقابله ويكافئه في الداللة والمعنى. 

، ينولتبيان هذا الثابت، وبمعزل عن أي تكلف قد ينال من شرط الوضوح والتبسيط العلمي

د(؛ وال ريب أن قوة ودرجة المثال  -ه -نذكر فيما يلي سياقات موظفة فيها المادة المعجمية )ع

هاهنا مستمدة من معينه ومصدره؛ يقول هللا تعالى في ما أنزل من القرآن المبين أحسن 

 الحديث:
به إال الفاسقين الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر هللا به أن  ضل  }وما ي  

(16-15ةيوصل ويفسدون في األرض' أولئك هم الخاسرون'{)البقر  
}وقالوا لن تمسنا النار إال أياما معدودة' قل أاتخذتم عند هللا عهدا فلن يخلف هللا عهده أم 

(41تقولون على هللا ما ال تعلمون'{)البقرة  
(018عهدي الظالمين'{)البقرة ل}قال ال ينا  

}وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 

(012بقرةالسجود'{)ال  
(058}وبعهد هللا أوفوا'{)األنعام  

(0}براءة من هللا ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين'{)التوبة  
}إال الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم 

(2عهدهم إلى مدتهم' إن هللا يحب المتقين'{)التوبة  
لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين' فلما آتاهم من فضله }ومنهم من عاهد هللا 

(44-46بخلوا به وتولوا وهم معرضون'{)التوبة  
لئن أمكن من خالل السبر الداللي تحديد داللة الميثاق كمكافئ على التقريب للفظ )العهد(، ف

 ال يفتقد للصحة، فهوفإن ما أشرنا إليه من وجود ثابت غالب منطبق بمعنى االرتباط والصلة 

يجمع بين داللة الميثاق وباقي الدالالت الصحيحة بمقتضى اللغة العربية والتصرف في 

 المعجم، فنجد معنى االئتمان والتكليف واعتبار الحال وما سواها من المعاني.  
 

 الحموالت المفاهيمية المؤسساتية
 

 ،ه المفهوم المتصلة بموضوع اإلمامةبعد التحديدات األولية والمعجمية ألهم المفاهيم وأشبا

 لنعرض اآلن لتحديد المكافئ لها في قاموس الفقه السياسي.
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إذا كان مالحظا أن أغلب المؤلفين والمفكرين يوظفون هذه العناصر توظيفا يجعلها عناصر 

، متطابقة، فال يميزون في استعمالهم وتعبيرهم بين معاني اإلمام والخليفة وأمير المؤمنين مثال

العلمية في القول وفي التفكير، ألنه ال يمكن  تعمال والسلوك البياني ينال منفإن هذا االس

الحصول على الموضوعية دون البناء على المضامين الواقعية والحقيقية للمادة البيانية، التي 

ر، وهذا ما أشرنا إليه في مستهل هذا الفصل يهي المحور الهيكلي لبناء هذا القول والتفك

الشروط الواقعية والبيئية للمفهوم وشبه المفهوم. فغيابها يؤدي حتما إلى لبس وتحريف في ب

 إدراك هذا الواقع، وفي معرفة مدى توافق اإلدراك ذاته مع الحقيقة.
إذن لنتناول الحديث بالقاموس الفقهي السياسي، ولنضع أمامنا بعضا مما يفيد من التحديدات 

بع هذه تحديدات ليست مطلقة في صحتها على جميع األبعاد:في هذا الحيز البياني؛ بالط  
اإلمامة: >اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا.< -

1  
الخليفة: >ويسمى خليفة ألنه خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أمته< -

1  
، وإنما يقع التخصيص، ، ال ينبغي له أن يناقض األصول اللغويةأي قاموس ،إن كل قاموس

ي فيفرد ويخصص التوظيف، سواء اللفظي أو المعنوي، وذلك ما نبه إليه ابن حزم رحمه هللا ف

افي إذا ما أريد به غير االصطالح القاموسي، سواء كان تحديد وذكر المعرف والمحدد اإلف

 س أو الحد منهيتم تحييد االلتبا هذا المحدد مضافا إليه أوصفة أو غير ذلك. من جهة ثانية،

باعتبار الفقة اللغوي، فالصيغة قد تعبر عن حقائق مختلفة بتغيرها والتصرف فيها زيادة 

القاموس ال يأخد من ذلك كله وال يعتبر في بيانه غير معنى واحد وونقصانا، لزوما وتعديا، 

عنصر معين، ليصبح مسندا داللي أحاديا. وكلما تعددت مستويات التحليل أمكن االنتقال من 

 قاموسي إلى آخر.
وفي  حديد اإلمامة بأنها رئاسة الدولة،يصبح ت فة هي مؤسسة الدولة ونظام الحكمباعتبار الخال

لكن دون هذا المستوى أو خارج هذا القاموس لكل  اموس يكون الخليفة مكافئا لإلمام،هذا الق

ولتيهما:منهما أصل وحيز باعتبارهما مفهومين ال يحددان إال من خالل تحليل حم  
كمرحلة قيادية وتسييرية وكمنهاج،  الخليفة من الخالفة المتصلة بالنبوة،  

ولكن بالحمولة المتصلة  واإلمام كقائد لألمة باالعتبار الديني ال بمعنى الفصل في غيره،

لهذا إن صح وجازت المطابقة في عموم  .مباشرة باإلمامة الصغرى، أي إمامة المصلين

اإلمام، فبعض السياقات ال يصح بها ذلك التكافؤ.القول بين الخليفة و  
لفظ الخليفة والحاكم ورئيس الدولة أقرب إلى التكافؤ في التعبير الفكري البحث، مقابل التكافؤ 

 التقريبي أيضا بين اإلمام وأمير المؤمنين.
يم من هذا الفصل الوظيفي أو التقسيم القائم على أساس االستعماالت السياقية لهذه المفاه

وأشباه المفاهيم، تتبين وتتحقق واقعية الشروط لكل منها، وهي شروط في أساسها وجوهرها 

ال تنفصل عن الحق وعن المنطق الموضوعي واالنتظام الكوني، إذ ال يحق الحديث عن 

اإلمام دون مأمومين، وال حقيقة ألمير المؤمنين دون أن يكون هنا جماعة ومجتمع من 

ن علي بن جابر
149  
فتح القدير 
150  
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ميرهم منهم اقتضاء، أي ضمن جمع المؤمنين، ودون هذا إنما هي المؤمنين، وأن يكون أ

 السفسطة، ال في اللغة والبيان فحسب، ولكن في التواجد والواقع.
هكذا، وإن اعتبر إسناد اصطالحات اإلمام والخليفة وأمير المؤمنين جائزا على مستوى أولي 

ؤمنين، كل منها يعبر ويرتبط سياسي للتعبير عن رأس األمة، فاإلمامة والخالفة وإمارة الم

بشروط مباينة لبعضها. اإلمامة لفظ عام يفيد صفة القيادة ووظيفتها الشاملة، وإمارة المؤمنين 

لفظ يخص اإلمامة تبعا للمرجعية، بينما الخالفة ومع تضمنها لمدلول القيادة، فهي في واقع 

ظاما مع حموالت التفكير التوظيف البياني تعبر عن مفهوم الدولة في مستويات معينة انت

والسياقات، الدولة كمؤسسة منبثقة عن النظام الكلي للمجتمع أو األمة، والدولة كجهاز قيادي 

 تسييري سياسي، يتكافأ فيه الجوهر والصيغة.
بناء عليه، ولبناء علم سياسي صحيح، أي متناسق ومتفق مع الفقه العلمي اإلسالمي، ضمن 

لتأكيد ال من جهة اإليمان كحقيقة عليا فحسب وكدليل على وحدته االبستملوجية، وهي با

الحق، بل كذلك من خالل الموضوعية والبرهان الوجودي، هي بالتأكيد المنظومة األصح، 

د والضبط والمنظومة الموثوقة مطلق الوثوق في األسس والمنهاج، من أجل ذلك وجب التحدي

شاكلة فكرية ونهج ى االعتبار أن لكل للقاموس السياسي الشرعي، الممثل لركن البيان عل

 تواجدي بيانا.
هكذا وبإعمال مبدأياالقتصاد والتأصيل الدقيق، وموازاة مع الحقل الداللي الالأحادي لمادة 

ف( ولوظيفته في البيان وتعيين االنتماء للرصيد المعجمي البنائي، فكل عنصر من هذا -ل-)خ

ه وإلقائه بمدى سليم وسوي؛ لنقرأ قوله عز وجل:الحقل ال غناء عنه لمسايرة الخطاب ولتلقي  
(11}وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة'{)البقرة  

}يا داود إنا جعلناك خليفة في األرض فاحكم بين الناس بالحق وال تتبع الهوى فيضلك عن 

(15سبيل هللا'{)ص  
(02يونس}ثم جعلناكم خالئف في األرض من بعدهم لننظر كيف تعملون'{)  

معنى االستخالف على معنى من هذه النظمة من السياقات يتجلى لنا بوضوح خطأ قصر 

يضا ما دأب عليه الدرس اللغوي نحلة تقليدا من القول بداللة هذه الصيغة )استفعل( واحد، وأ

لحصول والجعل ولالعتبار خاصة.لمعاني اكذلك فهي قصرا على الطلبية، ولكن الصحيح   
 للخالفة كمفهوم من بعد االصطالح محددا علميا وأصوليا ر وبناء عليه، ال نرىمع هذا التأطي

أقوى وأصح من حديث النعمان بن بشير في األمراء. كما يلزم التنبيه واالعتبار لربط هذا 

الخبر ووصله بين نظام القيادة أو الحكم واألمراء وأصنافهم؛ فكان الجواب على سؤال وتحديد 

ديد نظام الحكم. وهذا من المعطيات العلمية الموجهة للفكر السياسي عموما نوعية األمراء بتح

وللعالقة الواقعية بين الصفات المتنقلة بدالالتها إلى األسماء والجواهر، ك)أمير المؤمنين( 

و)الخليفة( و)اإلمام( وغيره من جهة أولى، والصيغ المؤسساتية لالجتماع والحكم والسياسة 

 من جهة ثانية.
من هذا الحديث. وإذا درسنا  أو القاموس السياسي محددة أو دال محدد الفة بالتخصيصالخ

 ،وبسابغ التسديد ،المتن في نسقه التركيبي وجدناه وحدة يرتبط فيها آخر البناء بأوله. هكذا إذا

أمكن القول بلى قد وجب، بأن طرفي المتن اجتمعا واشتركا في تمامية فعل )كان(. وهذا 

من الطرف األول بقوله عليه الصالة والسالم: "تكون النبوة فيكم .." فقوله صلى موجه بدءا 



187 
 

)بالرفع("، فهذا ما يزيح ويبعد كل تأويل واحتمال له ينبني  هللا عليه وسلم: "ثم تكون خالفة  

على كون النبوة مختلفة اختالف تباين عن الخالفة. فالتباين ال ينبغي له االنطباق الجزئي، 

النبوة إذا باينت جوهريا الخالفة فال يجوز لها االنطباق بها في أمد معين. وهكذا فال بمعنى أن 

يجوز البتة أن تكون لفظة )خالفة( في )ب( من المتن موضع خبر، كما أن تعبيره )على 

منهاج النبوة( صفة مميزة للفظ )خالفة(، وبالتالي ال يجوز اعتبارها خبرا مخصصا بالمحدد 

 الزمني )كان(.
-)ب(-ستنباطا وحكما، وباعتبار العنصر اللغوي )تكون( له داللة الحدوث والسيادة في )أ(ا

)د( له معنى التحول والصيرورة، فأقرب المعاني بالتأطير المؤصل على هذا -)ه( وفي )ج(

النص للفظ )خالفة( في القاموس السياسي هو الدولة بما هي نظام الحكم وسياسة المجتمع 

ة الممثلة لهذا النظام.واألمة، والمؤسس  
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الحق أخطر البؤر في جوهرها وباطل  >وال ية العهد< من منظور النقديعد شبه مفهوم 

وتقريره العملي وظيفتها. ولم يكن من سبيل وال طريق يعتمد عليه في تمرير هذا الباطل 

الرسمية. في هذا الباب الغاية لما قبله وكذلك يحق سوى المؤسسة العلمية السلطانية  وترسيخه

ع من جهة الحق، في حسم الموض هي المؤشر له، سنحاول أن نعالج هذه القضية الكبرى التي

كتاب البناء الكلي والمنهاج المتوافق مع ما أنزل من ال الحق الذي ليس في حقيقته سوى

تقرر عند أولي النهى والبصائر األخذ به ومناصرته، وإن هللا تعالى لهو ما والقرآن العظيم و

سنضع هذه القضية والرد على دعوى حزب الكسروية، دعوى االستبداد  العزيز. القوي

الجاهلية، وذلك من خالل خير ما يؤخذ به في هذا الصنف من القضايا، ترتبك أكثر فيما 

فيه القانون والفكر، وهما العلم الذي هو مبدأ ومصدر كل حكم وحقيقة يكون  ترتبط وتتأصل

البناء عليها، فسنأخذ ونجعل البيان ببسط نموذج مدونة ألصحاب هذه الدعوى والنظام 

االستبدادي، ممثال في الماوردي ومؤلفه )األحكام السلطانية( المعتمد مرجعا، خاصة في باب 

موضع الرجل والداعين بدعوته وحظ هذه األقوال والتصنيفات من )اإلمامة( الذي يجلي أكثر 

 العلم الحق.
وإن صنعة الخدمة السلطانية لهي ذاتها التي اعتمدها المؤلف الموظف في الكراسة حتى 

يستقر القبول بها، فقد بدأ بما يمهد لذلك من ذكر ما أجمع العالمون على صحته، ولكن في 

د وال ينازع فيه مما يملك أمر من أموره من بعيد أو قريب، وما الشأن الذي ال يضير االستبدا

عتم أن طرح ما وظف لغايته من أخذ العباد والرعية وعقول من يعقل منهم ومن ال يعقل، 

علماء وعامة غير علماء، أخذ الكل بالتقرير والتسليم بالكلمة الباطل على صنيع من نزل فيهم 

ن العظيم وقوله تعالى:ما يتلى إلى يوم القيامة من القرآ  
(41}لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون'{)آل عمران  

 فإن هللا تعالى يقول:
(1}فاعتبروا يا أولي األبصار'{)الحشر  

وليعلم خطر هذه الصنيع ومن انبرى ممن يعلم، أن ما فعله وتحصل من الباطل والبغي 

ذه الكراسة والمؤلف المدونة السوء من صنع ومن ومقررا لألمة به امرسخا في البالد جميع

هو األمر والباطل الذي لم يفلح معاوية في إقراره على ناحية واحدة من  ،كلمة رجل واحد

 أقطار البالد، ناحية الحجاز، حتى ذهب بنفسه هو وجنوده يفرضونه بالترغيب واإلرهاب.
ال يلبس أمره على قلب سوي  إن مفهوم >العهد< كما هو حادث ومعلوم ومفهوم في األصول

يكون إنسان، فكيف يحق جواز احتمال الخطإ في هذا األمر العظيم والشأن العلي للدين وبه 

بالنسبة لعقل أمكن الحكم على مستواه من خالل نسقه هذا كيف يحق  قوام أمة المسلمين؟

ننا لنكرر التفكيرية التي يتوسلها في الحيزات، حيزات وفصول نفس الكتاب والمؤلف؟ وإ

، فما هي ءمنه في شي وليست التي ال تمت لميزان الحق بأدنى صلةونؤكد كون هذه الطريقة 

، حقيقته ايعدوهتعدوه وال ال  خطاب محض السفسطة ،بالبرهانية وال الجدلية على السواء

حتضان والهيمنة على المخاطب بسحر البيان والطريقة المشهورة في هذا الصنعة الا ومكره

بدء بطرح المجمع عليه من الحقائق أو حتى ما يسلم به للمخاطب المستهدف فيما ال من ال

 يمس وال ينال من الهدف والغاية التي لها خدمة المهمة للخطاب.
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 الفصل األول
 تلبيس الحق بالباطل عند الماوردي أو اإلغراض في مفهوم >العهد<

 
مامة:التشريع الخاطئ عند الماوردي في وجوه انعقاد اإل -8  

:ومن أصدق من هللا قيال يقول هللا سبحانه وتعالى  
(08}والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم'{)محمد  

(44}ويزيد هللا الذين اهتدوا هدى'{)مريم  
إن قيمة األقوال إنما هي بالتبع لمواضيعها ومناطاتها، لذلك ال يمكن أن نقيم مؤلف)األحكام 

ن جهة الحق لما جاء بخصوص المواضيع ذات الشأن األهم، السلطانية( إال بحسب القيمة م

ية والقيام بمصالحها همها هو موضوع سياسة األمة والرعفيما ينبني عليه من األمور. ولعل أ

وكذلك حمل أمانة السير  -وإن الدنيا مناط الدين ومجال االستخالف -المتعلقة بدينها ودنياها

ضتها والذود عن حياضها وشرفها وكرامتها، وهذا بها فيما يحفظها في مسارها من حفظ بي

بالتأكيد من أهم ما  نزل به الوحي المجيد وبينه الرسول صلى هللا عليه وسلم.األمر هو   
لمؤلف، بالطبع كان بدؤنا بتالوة اآليتين البينتين إبرازا ألهم المكونات الخطابية المرتبط با

اإلرادة الخطابية للمؤلف، المنطوية تحتها ن نسميه ونجمله في تعبير نعني هنا ما يمكن أ

خلفيته وكذلك مقصده من العملية الخطابية والخطاب ككل. ولئن دأب الشعر العربي األصيل 

تقليدا في الصنعة  ،كلف به الفؤادتي م وفي البدء بذكر األطالل والصبابة والشوق إلى من 

الذي ربما من وقوفه بين يدي  ،الشعرية وقالبا هيكلة بنيوية ال تنال من صدقية الشاعر

ممدوحه مثل بشخوصه غرضه من المدح وتكسبه، فإن هاهنا في هذا الصنيع للماوردي 

وصنفه وما كان بدعا من األصناف في تاريخ البشر، هو كل المكر السيء وكل الخيانة 

ن . إكله المناقضين للخير الذي هو غاية العلم الحق وللنصح الذي جعله الشارع هو الدين

توطئة الماوردي لكتابه وما استهله به إنما هو بغاية كسب التصديق ليس حكما في مقولة 

بها الخطاب كله. هكذا نلفيه يستصدر كالمه ويدثر ال بل التصديق عالقة يسجى  ،واحدة

راسة الدين بأنها موضوعة لخالفة النبوة في ح بتحديدات تقريرية، كتحديده ل)اإلمامة(

عض متضمنه بالبداهة حديد، وإن لم يكن مطلق الصحة، فهو من المعلوم في بوالدنيا؛ فهذا الت

عة وسحر البيان.ويسلم به الجميع، فهذا من صن  
ما يميز قول الماوردي في مؤلفه وخاصة في فصل اإلمامة هو نقضه لما أقر الشرع وما يبدأ 

ل والعقد( و)أهل به من الحق في قوله هو نفسه، فنجده وبعد االعتبار لحقيقتي )أهل الح

اإلمامة(، ركني جهاز القيادة السياسية لألمة بالمفهوم الشرعي للسياسي، والشامل لمدلولي 

)اإلمام( و)الحاكم( معا، بعد ذلك سوف سيجعل من أهم المعطيات التاريخية واألصول 

المرجعية، سيجعلها ويتخذها مفارقة عجيبة في منطق السماء واألرض وفي القلوب السوية 

لتي أوفق منطقها دليل اعتبارها وفقهها المستنبط من خلق السماء واألرض واختالف الليل ا

أساسا لبناء قاعدة نظام والنهار، سيتخذ الماوردي من معالم الحق منطلقا لتقرير الباطل، و

له من الشرعية، وال صلة له بأصول التنزيل والكتاب والغاية من بعث  سياسي ال سلطان

لسالم، التي هي عبادة هللا تعالى وحده ال شريك له وإقامة الحق.الرسل عليهم ا  
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إن التشريع من اختصاص من خلق سبحانه العليم الخبير، ولما كان أمر اإلمامة داخل اإلطار 

التشريعي، فإنه ال يحق ألي كان البتة أن يأتي بما هو مخالف أو مناقض لحكم هللا تعالى فيه. 

ا أنزل علما وقرآنا يتلى في قوله تعالى جل جالله:}أفال يتدبرون والتشريع الحق له خاصته مم

( ويقول هللا 81من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا'{)النساء نالقرآن' ولو كا

تعالى:}وأن احكم بينهم بما أنزل هللا' وال تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم 

ول سبحانه:}وأن احكم بينهم بما أنزل هللا' وال تتبع أهواءهم' ( ويق51شرعة ومنهاجا'{)المائدة

واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل هللا إليك' فإن تولوا فاعلم أنما يريد هللا أن يصيبهم 

ببعض ذنوبهم' وإن كثيرا من الناس لفاسقون' أفحكم الجاهلية يبغون' ومن أحسن من هللا حكما 

.(51-50لقوم يوقنون'{)المائدة  
الخاصة المميزة للتشريع الحق هذه التي هي عدم االختالف والتوافق الكلي لمنظومة األحكام 

ه لفي مطلق أحكامها وموادها هي التي تجلي وترد بقوة ال رجعة فيها مذهب الماوردي وأقوا

المتضاربة المتناقضة والمختلفة، فإن هذا التناقض واالختالف ال يحق بل ال يجوز وال 

حدود معينة بالنسبة لمطلق المدونات والمرجعيات القانونية، بله أن يزعم لنفسه  يستساغ في

كما يدعي مناصرو االستبداد واستعباد البشر للبشر، أن يزعموا أن هذا هو حكم الشريعة 

 اإلسالمية، شرعة القرآن المجيد.
هو ما جعل إن هذا الجمع بين المختلف من األقوال والمتناقض من األحكام عند الماوردي 

التفريع والبناء على ما قال به من انعقاد اإلمامة من وجهين: أحدهما باختيار أهل الحل 

ام من قبلوالعقد، والثاني بعهد من اإلم
1
جعله منتجا ومفضيا ألعظم الضالل والزيغ عن  

المحجة البيضاء في الحكم في شأن أمر البالد والعباد. بل إن الماوردي تجلى وكأن ليس له 

ن أمره وشأنه إال هذه النقطة حاجة في نفسه قضاها، عبر تحليل مسبق مساره، تحليل مولد م

محاوال ما وجد إلى  ،من تفريع خاطئ ال مشروع، والذي أدى بدوره إلى باطل عظيم وباله

ذلك سبيال تزيينه وإضفاء مسحة فقهية عليه وتقريره، اعتمادا على سحر ومهارة البيان. فال 

ي تفاهات وتناقضات، وكالم وضروب من القول ال يليق بمقام الموضوع جرم أن وقع ف

وخطره وشأنه، تفاهات برزت في سعيه الحثيث ال يلوي على شيء في سبك الحديث عن 

أحوال أهل اإلمامة، يعني األحوال المحتملة، من تكافؤ وتعدد وغياب وغيرها، وهي بميزان 

في الموضوع، فاتضح أن ذلك لم يكن إال لمقصد  العلم والقانون ليست من القضايا المحورية

الحق، سيأتي في الحديث عن التوسع  في أحوال العهد، وكأنه من الحق الذي ال مرية فيه؛ 

فكان صدر الكالم عتبة ومدخال في اتجاه الترسيخ الفكري لنظام العهد؛ واسمع لقوله ولمدى 

 االختالف وحدة التناقض:
لمول ى من وقت العهد إليه، وإن كان صغيرا أو فاسقا وقت العهد > ويعتبر شروط اإلمامة في ا

االختيار بيعته< وبالغا عدال عند موت المولي لم تصح خالفته حتى يستأنف أهل
1  
وإنما حب  ،هنا يظهر ويتبين إلى أي حد هو اندفاع الماوردي يخدم الباطل وهو يدرك ويشعر

لحاالت. لقد تكلف واصطنع تفصيال وتحليال الشيء يصم ويعمي، هذا هو التفسير لمثل هذه ا
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باسم الفقه والعلم. وإن السؤال هنا هو: لم العود إلى أهل االختيار وقد جعل لبنتهم البنائية 

 واعتبارهم ضمن القسيم لوجه العهد، ومن شروط صحة التقسيم المباينة؟
تشريع وحيد ال قسيم له.  بيد أن األصل والعلة في تهافته هو أن ال تفريع هنا وال تقسيم، وإنما

ومن هذا أيضا يتضح التلبيس الذي سلك وبني عليه اإلغراض في حدثي انتقال اإلمامة من 

بعد أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي هللا عنهما، التلبيس والتحريف في أجلى وأخطر 

صوره، إذ بعد أن اطمأن المؤلف إلى حد معين من جهة المتلقي، بحسب الصنعة، وإن من 

بيان لسحرا، بعد أن آنس من هذا الجانب رصيدا قد اكتنفه من التصديقية لم يلبث وبحبكة ال

وإحكام على بعدي الحديث في اختيار موضع القول وعلى مستوى اللفظ والتعبير من حيث 

توظيف الكلمة المناسبة للمعنى األوفق، على هذا المنوال يقرر في اللحظة المناسبة والموقع 

يلي:في الحديث ما   
> وأما انعقاد اإلمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد اإلجماع على جوازه ووقع االتفاق على 

صحته ألمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما، أحدهما: أن أبا بكر رضي هللا عنه عهد 

بها إلى عمر رضي هللا عنه فأثبت المسلمون إمامته بعهده، والثاني: أن عمر رضي هللا عنه 

د بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد عه

بها وخرج باقي الصحابة منها، وقال علي للعباس رضوان هللا عليهما حين عاتبه على الدخول 

ها في الشورى: كان أمرا عظيما من أمور اإلسالم لم أر لنفسي الخروج منه، فصار العهد ب

انعقاد اإلمامة.<إجماعا في 
1  

التشريع منظومة ال تنفصل في وجهتها، ووحدة تناسقية يحدد كل جزء منها بدرجة ما صالت 

بنيوية باألجزاء األخرى، وإذا علم أن الجزء البنائي له قوته وشأنه بقدر ما ينبني عليه، أدركنا 

محوري المنطبق أن القول في التشريع وفي الفقه التشريعي إنما رأسه القول في الموجه ال

بالقيادة وسياسة األمة، وهذا ما جاء التذكير به في النص أعاله كذلك،في القول المنسوب إلى 

 علي رضي هللا عنه:
 >كان أمرا عظيما من أمور اإلسالم<.

مة فالحكم العلمي هو كون مذهب الماوردي هو المسعى الخاطئ لتأصيل مصطنع على من ث

لمكافئ للكسروية والقيصرية والدفاع عنه.كما أن النسق والنهج غير الحق للنظام االستبدادي ا

المعتمد، والذي أشرنا إليه ما مرة في حديثنا لخطره وشيوعه كنسق فكري تضليلي، فقد صنع 

وبني على أساس هدم ونقض األصل الممثل بنظمة )أهل االختيار والحل؛ أهل اإلمامة( 

. ثم بناءا على التلبيس األولي، ألن هذا االعتبار ال باعتباره بدِءا قسيما لنظمة >والية العهد<

يصح علميا وال يحق شرعا، فالقسيمان هنا متعارضان بل ومتناقضان، وكل ما بني على 

 باطل فهو باطل.
إذن، لقد كان بالمعيار العلمي كل ما اعتبره الماوردي بخصوص القسيم الثاني لغوا وضالال، 

لقول مثيرة للغرابة وأحيانا للضحك، وليس ذلك إال وال عجب أن تصادف له مناحي من ا

 لسعيه قول ما ال يصح والحكم بما ال يحق.
 

>العهد< ومفارةقة التناةقض في داللته: -3  
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الماوردي بكل قواه وباصطناع واختالق العالقة التأصيلية أن يدافع عن مؤسسته  حاول

بعد أبي بكر ومن بعد عمر بن  التشريعية السياسية. وإذا كانت اإلمامة قد انتقلت حقا من

الخطاب رضي هللا عنهما بصيغة عهد منهما، فالماوردي ذهب بهذه الحقيقة وأراد من بعدها 

باطال وإفكا على الحق. إن هذا االنتقال لم ي خل في ذلك كله أبدا بحقيقة النظمة )أهل االختيار 

 والحل؛ أهل اإلمامة( وكان في ائتمار وعمل بما جاء به الحق.
إن مبدأ العلمية األول وأساس العلم هو الحق، لذلك يشترط صبغة بديهية هي صبغة الوضوح 

اإلمامة ومرجعيتها  والتحديد المفصل البين لألشياء. فالمراد والمستفاد من جعل وجوه انعقاد

قسيمين هو االعتبار المرجعي، بالنسبة إلى مصدر القول والحكم، ألسلوبين متباينين 

بالعهد بعتبر مباينا ألسلوب ووجه انعقادها بنظمة )أهل  نى أن انعقاد اإلمامةوشرعيين، بمع

االختيار والحل؛ أهل اإلمامة( النظمة المكافئة والمعبرة شرعيا وعمليا عن أسلوب ونظام 

الشورى، ولتكون ترجمة قول وحكم الماوردي في مؤلفه بخصوص اإلمامة أن وجه وأسلوب 

بكر وعمر رضي هللا عنهما لم يكن على أساس التحقق العملي  انعقاد اإلمامة من بعد أبي

 لنظام الشورى.
أما الدليل النقدي لهذا فهو تأصيل الماوردي للوجه الثاني، أي وجه العهد، على ذينك الحدثين 

 والمعطيين التاريخيين.
الوصل ثم ال بد من التنبيه على أن جوهر التحريف والتضليل لم ينبن اعتمادا كليا على هذه 

التأصيلي؛ لقد أتى متسلسال تدريجيا في نهجه. فالعهد في التوظيفين أو داللته حسب طرفي 

الصلة، ليس هو ذاته؛ وعلى هذا العنصر والطريقة السفسطائية تم سبك الباطل بلبوس وإيهام 

 سلوك الحق.
 يقول سيد قطب رحمه هللا كما أوردناه  في معطيات التأصيل:

كر عمر، ولكن هذا لم يكن إلزاما منه للمسلمين؛ فلقد كانوا في حل من > ولقد استخلف أبو ب

رد هذا االستخالف. وعمر لم يصبح خليفة بحكم استخالف أبي بكر له، بل بمبايعة الناس 

 إياه.<
إننا هنا نسلك منحى القول والنقد موجها إلى عموم العقل العلمي بالمعنى المنطقي للعقل، أي 

وحي الكريم بأمر االعتبار اآليات واختالف الليل والنهار، أي مجردين العقل المخاطب في ال

عن الحجج ذات السلطان المطلق في اعتبار نهج وآثار الصحابة رضي هللا عنهم ليس بمعزل 

تناسقيا عن بيئة الوحي وجواره، السابقين األولين من المهاجرين واألنصار خاصة كما ورد 

 بن مسعود رضي هللا عنه وفي غيره من أثارات العلم ذلك في حديث االصطفاء لعبد هللا

ومحفوظه. فنظر المؤمن له من نور هذا اإليمان وقبسه في كل شأن ما ليس لغيره من يكون 

 إطالقا ومهما يكن من المرجعيات.
إن عهد أبي بكر لعمر باإلمامة ال ينبغي له االعتبار بمعزل عن الخاصيات والشروط المفندة 

يراد من التلبيس وإصباغ األمور بغير حقيقتها وكنهها بما هي أبعد عنه، وبما  والداحضة لما

ليس لها ميزة ووصف، وخاصة وتحديدا صبغة وصفة االستبداد باألمر، بالمعنى الحرفي 

 والمعجمي لالستبداد . .
إذا كان المؤمنون والعلماء منهم يعلمون ما هي الداللة الحقة والتاريخية ألبي بكر وعمر 

السابقين من المهاجرين واألنصار رضي هللا عنهم، وللمجتمع اإلسالمي لهذا الطور والعهد و
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من أية نواة أو صبغ يود المغرضون أن  رالتاريخي؛ فهم يوقنون حقا بخلو عهد أبي بكر لعم

ونوا حقا من ى أولياء نعمتهم رغبا ورهبا، وليكيصبغوه ويولدوا منه العهد التوريثي ليتقربوا إل

ة هيكل طاغوت االستبداد وسدنته.بنا  
العهدان ال يشتركان إال لفظا وهما في كنههما وروحهما نقيضان، والذي وجب الحكم به علما 

ودراسة هو أن عنصر العهد اللغوي اعتمد واتخذ وسيطا أغلوطيا سفسطائيا بحتا النتقال 

وي والقيصري. باطل غير حق من نظام الشورى اإلسالمي الحق إلى نظام التوريث الكسر

وهذا الحكم يجليه ويبرزه أكثر السعي الضال ذاته في تأصيل العهد التوريثي على عهد عمر 

بن الخطاب، بالمعنى المباين للمعنى المولد المصطنع، باإلمامة كما ذهب إليه وإلى ترسيخه 

 الماوردي ..
ماوردي:الدرس العقلي، والذي شرطه العقل المميز، من خالله ننظر ونحلل قول ال  

> وأما انعقاد اإلمامة بعهد من قبله ... أن أبا بكر رضي هللا عنه عهد بها إلى عمر ... أن 

عمر رضي هللا عنه عهد بها إلى أهل الشورى .. وقوله خالل ذلك: عمل المسلمون بهما ولم 

ناكروهما<يت  
 ولننظر باعتبار موازي قوله:

لخالفة فيهم فقال: الخليفة بعدي فالن فإن مات > ولو عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر ورتب ا

ثة فالخليفة بعد موته فالن فإن مات فالخليفة بعده فالن جاز، وكانت الخالفة متنقلة إلى الثال

على ما رتبها<
1  

 وقوله:
حقوق خالفته<> فال يصح إال من نص عليه كما ال يصح إال تقليد من عهد إليه ألنهما من 

1  
ول وتأصيل الحكم، وإلى ما بلغ إليه وولده من منكر وضالل؛ فلفظ انظروا إلى منطلق الق

العهد في الكالم والسياق التأصيلي يخالف في داللته لفظ العهد الموظف في السياقين التاليين. 

ويذهب التضليل إلى حد التعليل والتأصيل لتنقل الخالفة حقبا وأمة من الدهر بالعهد والتوريث 

 وبالترتيب بمعطى:
استخالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على جيش مؤتة زيد بن حارثة وقال: فإن  > ..

أصيب فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد هللا بن رواحة فإن أصيب فليرتض المسلمون 

رجال. فتقدم زيد فقتل فأخذ الراية جعفر وتقدم فأخذ الراية عبد هللا بن رواحة فتقدم فقتل 

خالد بن الوليد، وإذ فعل النبي صلى هللا عليه وسلم ذلك في اإلمارة جاز فاختار المسلمون بعده 

مثله في الخالفة<
1  

إن القلوب السوية التي خلقها العليم الحكيم سبحانه لتميز المختلف بعضه عن بعض، لن تقبل 

بوجود شبه في النسق بين اإلمارة في الجيش والخالفة؛ وبالتالي فال مجال أن يقر بهذا في 

رع، وال مصداقية في اعتبارهما طرفي ومكونيي قياس أو تمثيل في استنباط حكم ما على الش

الشاكلة الضالة البئيسة التي سولت له نفسه الماوردي أن يسلكها غير مبال ألمر وال وجل من 
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تبعة. بل إن هذا االختالف في الجوهر الذي  ليس لرده وال إلنكاره سبيل، هذا االختالف بين 

والخالفة هو الذي يدحض دعواهم الباطلة لالستبداد ويجتث باطل والية العهد وينسفها اإلمارة 

 كما سوف يتبين.
نعني بالنسق البنية والهيكلة المكوناتية، لهذا كان التعبير عن شرط القياس بلفظ األشباه، أي 

وهيكلة  الشبه النسقي أو األنساق المتشابهة، وبمعنى بسيط يمكن أن نجد لطرفي الشبه رسما

مشتركة تعتبر ممثلة ومكافئة أيضا باعتبار وإسقاط ما. وهذا الشبه النسقي هو نفسه أصل 

 االستعارة التمثيلية في البالغة والبيان.
إن بناء الماوردي هذا ال تقوم له قائمة وال أساس، فهو عل جرف هار وقاعدة خاطئة كاذبة، 

ي توسلها واستعملها على لفظة )العهد(، بحفظ وأبرز خاصاتها اآللية السفسطائية المشهورة الت

تها وعدم ثبات الوجه في داللتها، ناهيك عن الخلط وهذا الخضم العكر من االختالف الذي دما

يعج به كالم الماوردي في اإلمامة رغم محدوديته. كما ال يهمل المالحظ من عدم تقديره 

بقت عليه فكره فأنسته أن للناس للمخاطب وللحق قبل كل شيء، وكأن حاجته التي حملها أط

قلوبا يعقلون بها. وإذا سعى الماوردي في تأسيس نحلة استبدادية في السياسة ويستن نظاما 

سياسيا ظالما للمسلمين ولذريتهم من بعدهم، فإنما سعيه هو يبور، >أخرج عبد بن حميد 

ل: لما بايع معاوية والنسائي وابن المنذر والحاكم وصحح وابن مردويه عن محمد بن زياد قا

البنه، قال مروان: سنة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمان )أي بن أبي بكر(: سنة هرقل 

وقيصر..<
1  

 
:االرتالف المبين للماوردي واالستخفاف بالمخاطب -7  

يكفي االنتباه إلى جمعه في إذا تبين أن فكر الماوردي في موضوع اإلمامة مخالف للحق، و

على خطإ هذا  ن، ها هنا سنعرض للدالئل الواضحةد اإلمامة بين النقيضيوجوه انعقا تقسيمه

الفكر في أحكامه ومادته، وذلك من خالل التحديد لمواضع من االختالف الذي شاب رسالته 

نموذجا لباطل ما يتقرب به وما تقرب به كأين من رجل  ،هاته في الفكر والتشريع السياسي

ار ما يتقرب به المداحون من الشعراء والمثقفون في شتى آنس من نفسه خدمة البالط على غر

حقول اللفظ والكلمة، ولكن يا لبؤس الحال ولبئس الحالقة العون والمظاهرة على استعباد 

 الناس وقد خلقهم هللا تعالى أحرارا.
لقد جمع مصطنع التفصيل للقول في اإلمامة عند الماوردي بين النقيضين الذي كتب الحق 

في بناء على نهج الحق والقسطاس مقيم، لقد جمع  يه أمر السماء واألرض أال يجتمعاالقائم عل

 بين: 
نظام الشورى  -  
نظام العهد باالصطالح المعين على داللة االستبداد والجبر. -و  

 هذا قول الماوردي:
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> .. ومستخلف )أي الخليفة( لولي عهده في حق المسلمين فلم يكن له عزله كما لم يكن  -0ق

ن بايعوه إذا لم يتغير حاله<ألهل االختيار عزل م
1  

> ولو أراد ولي العهد قبل موت الخليفة أن يرد ما إليه من والية العهد إلى غيره لم يجز  -1ق

ألن الخالفة ال تستقر له إال بعد موت المستخلف؛ وهكذا لو قال جعلته ولي عهدي إذا أفضت 

ليفة فلم يصح عهده بالخالفة<الخالفة إلي لم يجز ألنه في الحال ليس خ
1  

> ولو عهد الخليفة إلى اثنين لم يقدم أحدهما على اآلخر جاز واختار أهل االختيار  -8ق

رضي هللا عنه جعلها في ستة< أحدهما بعد موته كأهل الشورى فإن عمر
1  

> فإذا أفضت الخالفة منهم إلى أحدهم على مقتضى الترتيب صار أملك بها بعده في  -2ق

ه فيها د بها إلى من يشاء ألنه صار بإفضاء الخالفة إليه عام الوالية نافذ األمر، فكان حقالعه

أقوى وعهده بها أمضى<
1  

>ولو مات األول من الثالثة بعد إفضاء الخالفة إليه من غير أن يعهد إلى أحد فأراد أهل  -5ق

ستعمل االختيار إال مع  ياالختيار أن يختاروا للخالفة غير الثاني لم يجز .. ألن العهد نص ال

عدمه<
1  

>لكن لو قال الخليفة العاهد قد عهدت إلى فالن، فإن مات بعد إفضاء الخالفة إليه  -6ق

فالخليفة بعده فالن لم تصح خالفة الثاني ولم ينعقد عهده بها ألنه لم يعهد إليه في الحال وإنما 

ن يموت قبل إفضائها إليه فال جعله ولي عهده بعد إفضاء الخالفة إلى األول، وقد يجوز أ

يكون عهد الثاني بها منفذا، فلذلك بطل، وجاز لألول بعد إفضاء الخالفة إليه أن يعهد بها إلى 

ألهل االختيار اختيار غيره< غيره، وإن مات من غير عهد جاز
1  

ليس من شك وكل قلب سليم ينعم بملكة التمييز ال يلبث في قراءة والسماع لهذا الكالم إال 

يسيرا حتى يعلم من ظاهره وبادئ الحكم فيه أنه كالم عوج كله، ال يستقيم على قيمة من الحق 

في جميع وجوهه. وهذا الكالم إن أريد به تقييمه فإنه ليس يقبل في القول العلمي، ألنه مبني 

وكأن الماوردي هنا أصبح  ،من أوله على أساس جرف هار وال يعير لناموس توافق الحق

في الميزان والقسطاس كالناس، الباطل عنده الحق والميزان عنده التناقض في  كائنا ليس

أقصاه. وبالطبع فنحن لسنا بصدد التفصيل لرسالته االستبدادية هاته، التي تستحق جهدا أكبر 

وتحليال أوسع حقا واجبا على من أمكن له ذلك. إنما غايتنا الحكم ال التفصيل والتحليل على 

مؤسسات األمة والبالد، ما يهمنا هنا فقط هو الدليل الكافي ولو على التمثيل شعب اإلسقاط في 

اء السياسة الجاهلية هكون هذا الكالم والقول المسطر يا للويل والحسرة مدونة ومرجعا لفق

وهم يحسبون أنهم المتنورون ذوو الحظ من العلم والفكر السياسين خدام التقهقر الحضاري 

اريخي، كونه بعيدا كل البعد عن الحقيقة العلمية في كل شيء، والخروج من الفعل الت
04تفسير سورة األحقاف اآلية  -لقدير
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مشروعية وقيمة وصدقا. وإننا ال ندري أنصنف هذا ضمن النماذج العابثة المستخفة 

بالمخاطبين عديمة الجدية العلمية؟ أم عينة دراسية وتحليلية للمادة التاريخية في كل حيثياتها 

جتماعي واألخالقي، وال غرو فإن أمثل ما يستدل به ومكوناتها من السياسي والفكري إلى اال

على الطور التاريخي األدب الذي راج في هذا الطور وطبيعة هذا األدب من كل ما يعبر به 

 عن اإلنسان والحياة.
لكن الذي يأسى له القلب ويغيض النفس حقيقة هو هذا االعتبار للمخاطب كعقل، اعتبار 

والحط من قدر هذا المخاطب ومن قدر عقله؛ ولنسمع مستهزئ حوى كل أطياف االستهزاء 

:0لهذا الكالم للماوردي ومحتوى عبارته في ق  
 > في حق المسلمين ..<
 ثم عبارته وبالحري قوله:

 > فلم يكن له عزله..<      
أي استهزاء هذا واستخفاف؛؛

1
فإن ما يسمى عند هللا تعالى وعند عقول الناس ما يسمى  

هنا ثابت وواضح السعي في التوليف والجمع بين أقصاه وقصاراه، إذ ها هو هنا في بالتناقض

ما ال يجتمع في الشرع وميزان اختالف الليل والنهار وما ليس للتوليف بينه من سبيل، ذلك أن 

 التأصيل العلمي البنيوي للقول فيه تصنيف مكوناته على اآلتي:
هد، والية العهد[ هي صنف جوهري أو العناصر أو النظمة العناصرية ] الخليفة، ولي الع -

 جوهر تصنيفي تأصيلي.
العناصر أو النظمة العناصرية ]حق المسلمين، أهل االختيار، الشورى[ تمثل نفس الجوهر  -

 التاصيلي نقيض الجوهر األول.
يترجم القول تأصيليا وبنيويا كالتالي: وعليه  

المسلمين هو الشورى نقيض والية الخليفة يجعل والية العهد مطابقة لحق المسلمين، وحق 

العهد. لذلك فهو يدافع عن وال ية العهد )ولو ضدا على نفسه وهو المستخلف، أمعن في هذا 

االستخفاف بعقل المخاطب( دفاعا عن حق المسلمين الذي في ميزان الحق، )ال في فكر 

 وهوى الخليفة( هو الشورى.
والضالل الذي وقع فيه وسلكه الماوردي ثم من أجل الوقوف على حدة االختالف والسفسطة 

. فهو ينقض حق المسلمين، وينقض أيضا مفهوم وضوابط العهد 0بمعطى ق 2ننظر في ق

عنده. فنراه يجعل الخليفة ينقض ويدحض مشروعية ومصداقية العهد أو عهد من قبله، وينزله 

 فوق حق المسلمين:
 > نافذ األمر مستبدا به<

من التلبيسات والتناقضات التي تخللت ووظفها الماوردي في نص  كما أن كثيرا مما ال يحصر

اإلمامة، بهدف واحد هو إضفاء الصبغة التفصيلية العلمية، وكذلك بهدف واختالق لمجال 

تمويهي، أكثر هذه التناقضات والتلبيسات بروزا توظيف المفاهيم وتفصيل اإلمكانات ونوازل 

العهد وأهل االختيار، وربط ذلك بما يزعمه ويقدمه األحوال المختلفات في أمر االستخالف و

على أنه من صميم الشريعة تأصيل، بيد أن ما يميز ويالزم هذا التوظيف هو نسق النقيض، 

صدر. نفس الصفحة
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، فهو يبدأ القول باعتبار 5أي أن القول في آخره يكون ناقضا ألوله ومثال هذا ما جاء في ق

ومن جهة العقل والشرع ف>العهد< و>أهل العهد ثم يضمنه: > .. فأراد أهل االختيار ..<، 

االختيار< نقيضان ال يجتمعان. فإن تم اعتبار >العهد< فال حديث عن >أهل االختيار<، 

وذلك ما يقر به ويصرح به القول في تناقض ظاهر مع بعضه: > .. ألن العهد نص ال 

 يستعمل االختيار إال مع عدمه<
ما  6. بل إننا نجد في ق6، وفي ق1هو كقوله في قأما التوظيف التمويهي لتفصيل األحوال، ف

ساء من االستخفاف بالعقل المخاطب وخروجا أيضا عن جدية العلم؛ فهو عالوة على تبريره 

األسلوبي المعتمد على التكرير لنسق االستخالف والتكرير لجواز تعدده، نراه يجعل الخالفة 

نفسه ولكنه نسي ه من قول علي رضي  بالرغم ما لها من شأن عظيم وقدر خطير كما ذكره هو

هللا عنه، رغم ذلك يجعل هذا األمر العظيم معلقا ومنوطا بما يخرج من لفظ من اللسان 

المقدس، لسان الخليفة المستخلف في عبارته وفي الحروف التي يتلفظ ويسبق فوه بها. فأي 

فة حتى تكون منوطة تشريع هذا وأية سنة هؤالء يريدون أن يستنوا للمسلمين في أمر الخال

مما ال يحق إال بشرط العصمة والعلم المحيط، وذلك ليس إال  معلقة بما يلفظ به من قول

؛ أال إن هذا لهو الظلم وإنه لجرم عظيم في حق المسلمين وأمة اإلسالم، وإنه لأللوهية

ط.الستخفاف بالمخاطب وعدوان على الروح العلمية الحقة التي ال ينبغي لها هذا االنحطا  
، إذ يؤلف بين مقولتي العهد وأهل االختيار، 8ذات االستخفاف والتضليل يمثله القول الثالث ق

أما العقل السوي والحق فيلزم انتفاء االختيار مع العهد، وهو ما يؤكده الماوردي فيما تخلل 

 مذهبه في القول والحديث من الخلط واالختالف بأن >العهد نص ال يستعمل االختيار إال مع

عدمه<، وال شك أن هذا الحكم مع نسبية مرجعيته المفتقدة للشرعية أصال، له صفة 

 االستمرارية والثبوت.
كذلك، هو محاولة التغطية أو التأطير الالمشروع  8الضالل والتلبيس األخطر، والذي حمله ق

إلزاحة النظر وإبعاده عن المكون الخاطئ في األقوال، وذلك بجعلها مختومة وموصدة 

التعليالت، وبما هو أخطر كتأصيالت، ليجد العقل المخاطب نفسه أمام نصوص وأحداث ب

تاريخية وشرعية ثابتة ال اختالف فيها، لكن الخطأ ليس في صحة الوقائع واألصول، بل في 

الصالت واإلسنادات كأنساق تأصيلية وتعليلية من جهة الموضوعات المراد تعليلها وتأصيلها. 

و ختم القول ب> .. كأهل الشورى فإن عمر رضي هللا عنه جعلها في ه 8والنموذج في ق

ستة< .. نعم إن عمر رضي هللا عنه جعلها في ستة .. فهذا حدث واقع ال مماراة فيه، ولكن 

ضمن تفكير الماوردي ومن ضل ضالله وسعيه، فالحدث حق أريد به ومن خالل توظيفه 

 باطل، باطل مناقض للحق الذي أطر الحدث.
جهة العقل كذلك، والعقل شرط متضمن في الشرع الذي يزيد عليه ويكمله بمقتضيات من 

اإليمان والمعرفة المترتبة والمنعكسة من نوره وحقيقته؛ قلنا بأن جهة العقل السوي، وهو 

شرط عام لعموم األنام، يتقرر خطأ الماوردي الخطير في تأصيل العهد تبعا الصطالحه على 

بعد عمر رضي هللا عنه. ومكمن اللبس وموضع اصطناعه هو الحكم  نسق انتقال الحكم من

بصيغته اللغوية: >عهد عمر إلى مجلس الشورى<، وإن تضمن المادة البيانية >عهد< فليس 

من اشتراك لها مع >العهد< االصطالح المحتج له إال اللفظ ال المدلول والحمولة. والدليل هو 

في العقل؛ والعقل اآلدمي السليم السوي ال يقبل بمعيار أن الحكم األول ال يصح إال أن يصح 
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ما خلق عليه من الحق والميزان الجمع اآلني بين النقيضين. وهنا فال مصداقية وصدق لدى 

هذا العقل لقول الحكم إال باعتبار مادة >عهد< لها حمولة ال تناقض حمولة الشورى، وبالتالي 

د الماوردي وشيعته وصنفه.ف>عهد< هنا لها معنى االصطالح للعهد عن  
 

]العهد، النسب[ مرتكزا ةقاعدة الفكر االستبدادي: المقاصد: -4  
 أن جوانب التناقض والخطإ عند الماوردي في نص ومقال موضوع اإلمامة جوانب ال مرية

منها، وخاصة ما كان ذا وزن له خطره لعالقته بأصول  عديدة. ونحن لم نذكر إال الظاهر

تأثيره وعامله التاريخي. كما أكدنا على أن هذا الرصد هو باعتبار العقل الشريعة ومحورية 

في معاييره واقتصارا عليه إعماال لمبدإ األعلى. وإذا نظرنا باعتبار المبادئ القانونية، فحكم 

وناته وممثالته؛ وهذا ليس بحق وكالم الماوردي كله مردود الحتجاجه لطرف واحد معين بمك

فهو مع توسله للتالعب والتمويه باأللفاظ وتبديل حموالتها من سياق إلى وال يقبل قانونيا؛ 

سياق، ليجعلها وسيطا استنباطيا أو ما يصطلح عليه عند المناطقة بالحد األوسط؛ مع ذلك 

يتمادى في ضالله وخطئه الواضح بسقوطه في الدور الصريح باالحتجاج واستدالله للعهد 

م يعتم أن نجده وهو يقول:بسلوك دعاته ورعاة مؤسسته حيث ل  
> فقد عمل بذلك في الدولتين من لم ينكر عليه أحد من علماء العصر، هذا سليمان بن عبد 

الملك عهد إلى عمر بن عبد العزيز ثم بعده إلى يزيد بن عبد الملك. ولئن لم يكن سليمان حجة 

م هو الحجة؛ وقد فإقرار من عاصره من علماء التابعين ومن ال يخافون في الحق لومة الئ

 رتبها الرشيد رضي هللا عنه في ثالثة من بنيه في األمين ثم المأمون ثم المؤتمون عن مشورة

من عاصره من فضالء العلماء<
1  

من هذا الجانب وهذه الزاوية نمر لمعالجة القضية وتناولها من المنظور العلمي والشرعي 

ج األخير للماوردي، ومنه نصل إلى تقويم المتضمن طبعا للعقلي، سنحاول بدءا تفنيد االحتجا

 الرؤى العلمية لتقترب أو تنطبق بالموضوعي وبالحق.
إن الفكر السياسي السلطاني أو االستبدادي المنتحل، والمولد كاتجاه له صفة الواقعية بل 

أو بقول أكثر سدادا في العقل اإلسالمي، هذا الفكر  ،والمحورية في التاريخ اإلسالمي

بكل مكوناتها إنما تأسس بنيانها على قواعد محددة أهمها )وكما رأينا ي النموذج  والمؤسسة

أعاله: الماوردي ومؤلفه ومقاله بخصوص هذا الجانب(، قلنا إن أهم هذه المرتكزات تحديدا 

 أو القواعد هي:
القاعدة األولى: مرتكز أو قاعدة النسب. -0  
متعلقين )مناطين(:القاعدة الثانية: مرتكز أو قاعدة العهد ب -1  

اإلغراض في صيغة تولي عمر الخالفة وفي صيغة انتقالها منه رضي هللا عنه. -        
االحتجاج بالعمل بالعهد )باصطالحه السياسي( في عهد الدولتين مع عدم إنكار العلماء  -      

 )كما زعم الماوردي(.
فالمقصد هو ما  افعين عن ثبوتيتهما،الموضوع للمد وال شك أن هاتين القاعدتين لم تكونا الغاية

يترتب على هذا التقرير والترسيخ. فقاعدة النسب تنقض الشورى المطلقة، وتقيدها بالحد من 

حقيقة أهل اإلمامة، وهذا يتناقض وال يتناسق وال يتوافق مع مبدإ المساواة في اإلسالم، ونؤكد 

لقرشي، وإال فقد كان ألبي بكر هنا أننا نتحدث عن إطالق هذا الحكم، حكم وشرط النسب ا
: مالحظة لعموم الكتابةناسق والمعنى
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رضي هللا عنه الحجة والسلطان في احتجاجه بهذا العامل الحق باعتبار الشروط التاريخية 

والموضوعية، فسل م األنصار والمسلمون جميعا وأقروا حجته اتباعا للحق والحكمة التي 

ية هذا الحكم نقض لذلك.جعلها هللا تعالى العليم الحكيم وقرنها بالكتاب، وبالطبع فالقول بثبوت  
إذا كان مرتكز أو قاعدة النسب لم تكن إال موجها ضمن الموجهات التأسيسة والفكرية، وليست 

بنظر علمي بحث؛ فالقاعدة أو المرتكز الثاني، قاعدة ومرتكز العهد كان اعتباره على ذات 

وعند الذين هم  الهدف، وهو الحد من الشورى، أو على األصح نقضها بكليتها. فاألهم عندهم

يمهد ويكون تشريع التوريث. به وملئه هو تقرير العهد، ومن ثمعند السلطان وحز  
تلكم هي القراءة الموضوعية لهذا الفكر واتجاهه وشاكلته في اعتبار األمر كله، وهللا عليم بما 

ر عنه وإنه ال يسعنا هنا إال نرد على هذا الفكر المدافع عن الحكم الجاهلي كما عب يصنعون.

ووصفه أبو نصر الفارابي رحمه هللا، أن نرد عليه بكلمة أبي األعلى المودودي رحمه هللا 

ليحيى من حيي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، وليعلم حقا الذين ال يخافون في هللا لومة 

 الئم ولم يدهنوا ولم يبدلوا من بعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، يقول المودودي:
وثبة الجاهلية:>  

ولكن أمر الخالفة إلى السعة والتقدم على مضي األيام تبعا التساع رقعة الحكومة اإلسالمية 

بسرعة والخليفة الثالث الذي ألقي على عاتقه عبء هذا العمل الجليل كان ال يتصف بتلك 

الخصائص التي أوتيها العظيمان اللذان سبقاه
1

الجماعي  . فوجدت الجاهلية سبيلها إلى النظام

اإلسالمي وأن تيارها الجارف وإن حاول عثمان رضي هللا عنه سده ببذل نفسه ومهجته، إال 

أنه لم ينكفئ. ثم خلفه علي كرم هللا وجهه واستفرغ جهده لمنع هذه الفتنة وصيانة السلطة 

عي السياسية في اإلسالم من تمكن الجاهلية منها، ولكنه لم يستطع أن يدفع هذا االنقالب الرج

المركوس حتى ببذل نفسه فانتهى بذلك عهد الخالفة على منهاج النبوة وحل محلها الملك 

العضوض وبدأ الحكم والسلطة يقوم على قواعد الجاهلية بدال من قواعد اإلسالم.<
1  

ة لعموم الكتابة
166  
05نفس المصدر. ص 
166  
أني  يقول المودودي: >قد جاء بعض أفاضلنا المحترمين لإلفتاء يستنبطون من جملتنا هذه معنى النيل من قدر سيدنا عثمان رضي هللا عنه. والحق  

ها وأكملها في سيدنا أبي بكر التي كانت على أتم -لم أقصد بها سوى أن عثمان رضي هللا عنه كان ينقصه بعض تلك الصفات الالزمة للحكم واألمر

حتى يصدر  وسيدنا عمر رضي هللا عنهما. هذه مسألة تاريخية يجوز للباحثين في التاريخ أن يأتوا فيها بآراء مختلفة، وليست بمسألة كالمية أوفقهية

أهل اإلفتاء آراءهم بشكل الفتاوى.<
167  
أهل اإلفتاء آراءهم بشكل الفتاوى.< 
167  
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 الفصل الثاني
 دحض ةقاعدة العهد

 
في التأصيل: -8  

واستجهال اآلخر واعتباره قاصر  المتعلق األول والمعتمد في مرتكز وقاعدة العهد هو البغي

المدى التفكيري. على األقل هذا ما يتجلى به الخطاب، وإال فاالستخفاف واالستجهال يكون 

والجاهلية  هنا بالجعل القصري مما هو متصل بالبغي والعدوان وقانون الغلبة، قانون الغاب

.األولى  
هما ال يجردها ويعزلها عن إن صيغتي انتقال الحكم من بعد أبي بكر وعمر رضي هللا عن

شروطها التاريخية وحيثياتها الواقعية إال مغرض أو جهول عظم جهله. والبدء في هدم باطل 

قاعدة العهد يكون بالكشف والتوضيح الختالف العهدين، في مدلول كل من السياقين البيانيين، 

، اختالفهما جوهريا ان النظمة التوريثية نظمة الباطلبيان النظمة األولى نظمة الحق، وبي

مستبدا  أن العهد األول ليس عهدا توريثيا والجهات هذا االختالف هو  ىوشروطا. وأول

أدنى عاضا أو جبريا، هو مبعد وناف لكل شبهة من مكونات االستبداد من قرابة أسرية أو 

استئثار دنيوي. وهذا من معيار الحق ووجهة نظرية المقاصد هو جوهر العهد من  مزعة

الماوردي، الممثلون للقلم ضمن  عة البالط وملؤه، منهمصطالحي الذي يدافع عنه شياال

المثلث القائم عليه أمر السلطة كما هو عند عبد الرحمان بن خلدون رحمه هللا، مثلث ]الجند، 

المال، القلم[. كما أن من العوامل المؤكدة عمليا لهذا االختالف الجوهري في عهد الصيغتين 

الفكر االستبدادي المولد في العقل اإلسالمي، هي طبيعة المحور األساس  الحق، وعهد

اسية.يللموضوع كله، ونعني بذلك طبيعة المجتمع في مبادئه وتوجهاته وأخالقه الس  
  

 هل الديمقراطية حكم الرعاع والشورى حكم النخبة؟
آن للذين يتحدثون عن الشورى بمفاهيم استعالئية أن ينفتحوا على عصرهم

1  
 

بالرغم من كل التطورات العالمية المعاصرة في الساحة الفكرية والسياسية والتي جعلت من 

عنصرا فاعال مشاركا في شؤون مجتمعه بالرأي والتعبير  -رجل الشارع -اإلنسان العادي

والنقد واالحتجاج، بعد أن كان قرونا طويلة ال رأي له في أي شأن عام. ال يزال قطاع 

ضيقا للشورى، إذ يقصرونها  يعتنقون مفهوما تراثيا -عندنا–ن والمتحدثين عريض من الباحثي

على ما سمي تاريخيا ب>أهل الحل والعقد< أو >أهل االختيار< أو >النخبة والصفوة<، 

بعدون الكتلة العريضة من الجمهور باعتبارهم )عامة الشعب( أو >الرعاع< أو تفيس

أي شأن عام وال مدخل لهم في الشورى التي >الدهماء< أو >الغوغاء<، ال حق لهم في 

الخبرة وأهل الذكر والعلم وصفوة القوم،  لحكمة والرشد والصواب عند أهلتبحث عن ا

والعامة إنما تفتقد هذه األمور وليس عندها النضج الكافي أو البصيرة الواعية لما فيه مصالح 

عن اتباع أهواء  لقرآن الكريمألهوائها، وقد نهى ا المجتمع فتجهل األمور وتضل إذ تنساق

 الذين ال يعلمون وذم العامة >ولكن أكثرهم يجهلون< >ولكن أكثر الناس ال يعلمون<.

الدار السعودية للنشر والتوزيع-1-20
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ويجهد هؤالء في تلمس مفارقة )الشورى( للديمقراطية في كون األولى حكم النخبة المميزة، 

األمزجة.بينما األخيرة حكم األغلبية العددية للعامة المتأثرة باألهواء والميول و  
وحقيقة األمر غير ذلك تماما. فكون الشورى خاصة بالنخبة المسماة >أهل الحل والعقد< ال 

أساس له من الثوابت الشرعية، وهو ال يخرج عن كونه مفهوما فقهيا تراثيا ال غير. فالشورى 

وأهل الشورى هم جمهور  -رجاال ونساء -أساسها القاعدة المجتمعية العريضة من األفراد

مة جميعا، هذا ما يؤكده عموم الخطاب القرآني المفتوح على الناس جميعا في آيات األ

المشاورة )وشاورهم( )وأمرهم شورى بينهم( فالضمير )هم( للجمهور العام ومن ادعى غير 

صلى هللا –ذلك فقد جانبه الصواب ورجح من غير مرجح. وفضال عن ذلك، فسيرة الرسول 

ه الواسعة للخاصة والعامة، وقوله عليه الصالة والسالم )أشيروا شاهدة بمشاورات -عليه وسلم

علي أيها الناس( خطاب للجمهور العام، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون الذين كانوا يطلبون من 

الناس إبداء آرائهم ومالحظاتهم ويكفي ذكر واقعة لها داللة عميقة، وهي أن الصحابي الجليل 

ما وليالي لم تكتحل عيناه بنوم يستشير الناس جميعا فيمن عبد الرحمان بن عوف مكث أيا

كما يزعمون لما كان  -وحدهم-يريدونه حاكما عليهم. فلو كانت الشورى ألهل الحل والعقد 

 البن عوف حاجة إلى حرمان نفسه من النوم الستشارة الناس.
ى عصرهم الذي لقد آن للذين يتحدثون عن الشورى بمفاهيم استعالئية ضيقة أن يتفتحوا عل

يحث المواطنين جميعا للمشاركة في شؤون مجتمعاتهم، وعليهم أن يدركوا أن >حكم 

الصفوة< قد جربته البشرية في مراحل متعددة وثبت فشله، بل هو أسوأ حكم بعد حكم الفرد 

 المستبد.
وكيف يصح أن نقول أن الشورى اإلسالمية للنخبة دون العامة في دين من أخص خصائصه 

دفع أفراد المجتمع ليكونوا عناصر إيجابية فاعلة في صنع القرار وتحمل أعباء التنمية أن ي

بمقتضى الوالية المتبادلة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر )والمؤمنون والمؤمنات 

بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر( فالمسؤولية المجتمعية مشتركة، 

وهم أداء التنمية وهدفها؟فكيف يقصى العامة   
على هذا الموضوع بقوله: )قال لي متعالم كبير: إن  -رحمه هللا-يعلق الشيخ محمد الغزالي 

الغوغاء ال رأي لهم ... قلت ألم يكن هؤالء الغوغاء هم سواد الجيوش المقاتلة مع هذا وذاك؟ 

 قبلناهم مقاتلين ولم نقبلهم ناخبين(.
سالمي وأنها ليست فئوية أو طائفية أو طبقية وليست ما يسمى يجب أن نفهم طبيعة الحكم اإل

بحكم النخبة ألن الحكم مسؤولية األمة جميعا، ومسؤولية الجمهور المتفاعل الواعي الذي 

تعنيه شؤون مجتمعه. والقول بحكم الصفوة يؤدي إلى عزلة الصفوة وانغالقها وانفصالها عن 

خلف الرئيسية.القاعدة الجماهيرية وهو أحد أسباب الت  
<جامعة قطر-عميد كلية الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية                               

 
بعد التنويه بالخطل في وصف)أهل الحل والعقد( بالمفهوم  -محل الشاهد عندنا من هذا النص

اإلمام أو ذكر مكون من مكونات صيغة انتقال الحكم واختيار  شاهدنا هنا -الفقهي التراثي

الخليفة، المكافئ الستشارة عبد الرحمان بن عوف رضي هللا عنه الناس. وهنا ينبغي التسطير 

على هذه الكلمة >الناس<، وهو نفس التعبير والمادة العلمية واللفظ الذي جاء عند الماوردي 
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فيما تخلل وتضمنه نص اإلمامة عنده من التناقضات، إذ يقول: >ثم مضى عبد الرحمان 

يستعلم من الناس ما عندهم< والتعبير هنا للشمولية والسريان.ل  
ستبدادي قد أخطأ في تأصيل العهد اال ،شيعته الفكرية الوظيفيةوإذن فإن الماوردي، ممثال ل

أو الصيغة، وصيغة تولي عمر الحكم، كما أخطأ في التدليل على  التوريثي على هذا الحدث

ما زعمه عمال بها في عهد الدولتين األموية  مشروعية هذه السنة الكسروية من خالل

ل قبوله في العقل مما يستحي في الدور الصريح لم يتنبه إليه،والعباسية كما تبين سقوطا 

. وسنعود فيما يأتي إلى هذا النص في موضوع الف الليل والنهارالقسطاس واختوموزون 

ة وتحديدا في القسم الثالث، القسم دراسة ثنائية وعالقة الشورى بالديمقراطية في مسألة اإلمام

 التعاصري.
أما الصيغة األولى، وإلى جانب وإضافة إلى اختالفها الجوهري عن العهد التوريثي النتفاء 

مميزاته التي أهمها القرابة والنسب األسري، وهذه بالطبع مميزات عقلية كفيلة وكافية لتقرير 

المنظور أو الطرف اآلخر، المميزات التي  خطإ التأصيل وفساده وبطالنه، فهناك مميزات من

ترى بمرجعية اإليمان والعلم الراسخ، وهذا ما أكدنا عليه في ذكرنا ألهم ركن في هذا 

الموضوع، وهو المجتمع، كيف كان؟ وما هي شروطه وطبيعته؟ بل من كان شخص أبي بكر 

في الرسم الرباني رضي هللا عنه ومن هو عمر رضي هللا عنه، من هما في تاريخ اإلسالم و

 لبيان الكتاب والقرآن العظيم؟
ال ريب أن المعطيات هذه لها من مطلق القيمة ما يجعل عدم األخذ بها عن إهمال أو جهل هو 

خروج عن إطار أقوم العلم وأحقه نهجا وتصديقا، لذلك وجب وتحتم القول إننا لم نفصل 

كثارا للدليل والحجج إال ضرورة ونكثر التفصيل استدالال على المختلف من الوجوه واست

تقتضيها المالءمة الجدلية وفاقا، ذلك أنه شتان ما بين الصيغتين والعهد االستبدادي المراد 

نه خطأ بين يجادل فيه، ليس ألأن تأصيله على قاعدتهما، فالفرق والبون أعظم وأكبر من 

يه أمره وسفه عقله، التصور وهو حال من فسد إدراكه واختلط علن فحسب، بل ألنه أبعد ع

اإليمان وال العقل يقبالن مجرد وجه أي وجه للمقارنة بين النسقين.فال   
إن من هذه المميزات ومن ثمراتها طبيعة النظر إلى الحكم وتصوره، الحقيقة التي أكد عليها 

 سيد قطب رحمه هللا حين يقول عن عمر رضي هللا عنه:
ن يحملها اثنان من أسرة الخطاب، فمنع أن يكون أولشعوره العميق بتبعات الحاكم لم يشأ >

لتي تنطق بحقيقة ابنه عبد هللا مرشحا لها، وإن جعله من أهل الشورى، وقال قولته المشهورة ا

ال أرب لنا في أموركم، وما حمدتها فأرغب فيها ألحد من بيتي، إن كان تصوره للخالفة: )

.<يحاسب منهم رجل واحد( ب آل عمر أنخيرا فقد أصبنا منه، وإن كن شرا فحس
1  

 فأنى يجوز مطابقة النسقين، المطابقة التي هي شرط هذا التأصيل؟
 كيف ذلك وعمر رضي هللا عنه يقول: >وما حمدتها فأرغب فيها<، بل إن من المعطيات

األصولية ما يكفي لوحده في بيان بطالن هذا السعي الضال أهله، فإن رسول هللا صلى هللا 

مجرد التطلع والسعي لإلمارة ناقضا لسبيلها وحائال يمنع دونها، يقول صلى عليه وسلم جعل 

 هللا عليه وسلم: " إنا ال نستعمل على عملنا من يريده"
وبالطبع فتحليل هذا الوصل يبرز ويجلي عالقة القانون السياسي باألخالق، وبقاموس أعلى 

ن. فهذا الشرط الناقض لالستعمال يجد النظام المؤسساتي بالديني إيجابا وسلبا كقيمتين تمييزيتي
1118\00\01. 1008لشرق األوسط. العدد
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. وليس يبعد عن  عنه: >وما حمدتها فأرغب فيها<له تفسيرا في قول الفاروق عمر رضي هللا

شرط غلبة الصبغة المسؤولياتية وانتفاء الصبغة االستئثارية وشرط العدالة بمعناها المتضمن 

لداللة الخبر والشرط الناقض للتقوى والحكمة واإلمكان التحققي لإلحسان. فهذا ذكر موجز 

لالستعمال واإلمارة تبعا لموضوع حديثنا. وال ننسى أن ننبه أن الحرص إن كان في شروط 

ما بالهدنة والمهادنة فإنه بشروط أخرى يترجم إلى طلب السلطان بالقوة، وهذا يخرج من أجله 

نظام الجاهلية بالقاموس النظام السياسي واالجتماعي من نظام الحق الذي جاء به اإلسالم، إلى 

 الحق.
سبحانه إذا لزم أن يكون نظام المؤسسات بالحق، فمن الحق كذلك أن األمر هلل يجعله ويضعه 

حيث يشاء، وذلك ما أكد عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم ورسخه ليكون من بي ن العلم 

 وحقيق القول، وهللا تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
 هبيانهذا تصورهم للحكم، بل كانوا هم والصحابة رضي هللا عنهم، كان أبو بكر وعمر 

البشري التحققي، ومن يهمل هذا المعطى وهذا العلم، فقد وتر العلم في أساسه وأصله، وذلك 

ما يربط الرسوخ في العلم بشرط اإليمان. يقول اإلمام مالك رحمه هللا وهو يريد ويعطي 

قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين هللا، وأمر يدخله هللا في تحديدا للحكمة: >وإنه ليقع في 

 القلوب من رحمته وفضله<.
كذلك من الحقائق الكبرى والمعالم المقررة الثابتة هي أن عمر لم يتول الخالفة باستخالف أبي 

 بكر إياه، وإنما بمبايعة المسلمين، بل إنه رضي هللا عنه يقول بصريح اللفظ والنص الثابت:
ال بيعة له وال بيعة للذي بايعه"ن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين ف" فم

1
  

 
في االحتجاج:  -3  

يمكن أن نخلص إلى ف فية لما تحدثنا عنه بشأن اإلمامة،المراجعة التولي بغاية نتوقف هنا لحظة

 الحقائق والعناصر التالية:
رتكرزان القاعديان: النسب الم سياسي االستبدادي، فكر البالط، هماأن أساس الفكر ال -

والعهد. ودحضهما يكون بالعرض العلمي لمعالم الحق ومثبت المعطيات واألصول، األربعة 

التي ذكرت منها خاصة. فيكون المعطى األول إضافة إلى صلته بالمعطيين الثاني والثالث من 

كما أن إشكال  حيث الخاصة غير المذكورة عند العهديين والمنافية للعهد التوريثي األسري،

وشرط النسب مختص به أساسا، المعطيان الثاني والثالث األساس والموضوع الحقيقي لمسألة 

العهد بتبيان أن العهد ال اشتراك له هنا إال اللفظ. فالعهد األول من صميم إطار الشورى 

ة ومنهاجها، أما الثاني فهو شيء آخر سمي باسم العهد، هذا المسمى هو الموصول بالملكي

والكسروية وقبيلها. المعطى الرابع نراه في صلة بالمناط الثاني في العهد، أي االحتجاج 

ب وكالم يقدم باسم يفي دور صريح عجالمتبنيتين للعهد بالتاريخ السياسي االستبدادي للدولتين 

 العلم، وأيضا له عالقة بالموضوع ككل، ألن نقيض النقيض مكافئ لألصل.
ركيبية، لنواصل إذا وبتوفيق منه عز وجل، لنواصل حديثنا بما أشرنا بعد هذه المراجعة الت

 إليه من دحض المعطى الرابع ونقضه للمناط الثاني في العهد االستبدادي.

8
170  
العدالة االجتماعية في اإلسالم 
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لئن كان من وجهة الشرع والقانون ال قيمة وال صدقية لمقوالت أو مقال الماوردي في 

مؤسسة التي تنبني عليها كل موضوع اإلمامة، الموضوع ذي الخطر والشأن العظيم، ال

المؤسسات ألمور المسلمين، فمن أية وجهة وزاوية التفت إليها تراءت لك وهي تتهاوى 

بنية التأويلية لنص ه على جرف هار ... فالتأويل واألما أسس بنيانكل وتنهار انهيار 

 الماوردي في اإلمامة هو كالتالي:
إلى أقربائهم إذن فالتوريث شرعي.[]عهد أبو بكر وعمر بالخالفة والملوك يعهدون   
 ،زلهلتوليف، فهو صورة بيانية للنص تختوإن بدا هذا التركيب متفاقم البنية غير متسق ا

وتأويل هيكلة لكلية مضمونه وفحواه. وإال كيف نهمل احتجاجه بما كان في عهد الدولتين، 

يء يعمي ويصم. ناهيك وحب الش وفقيهنا، دورا صريحا مستبصرا به كل العاقلين إال عالمنا

 عن محورية النص على اإلغراض في لفظة )العهد( داللة وحمولة.
بالطبع إذا ما أهملنا ولم نعتبر احتجاج الماوردي بالقضية المرافع عنها، مما يجعله في حقل 

البناء بالمستحيالت العقلية، هذا االحتجاج كما رأينا يمثل المناط الثاني للعهد االستبدادي 

ه وتعليله. أما المناط األول فيعبر عنه قصرا ضمن مقولة:وتأصيل  
]بما أن أبا بكر عهد إلى عمر وعمر إلى مجلس الشورى فعهد الملوك إلى أوليائهم وأقربائهم 

 شرعي.[
 والفقيه هذه هي حقيقة وضالل الماوردي وجرمه في حق اإلسالم والمسلمين بلباس العالم

وإن لفظ )الجرم( ليس بظلم في جناب الحقيقة، فقد جاء المفصل للشريعة لشأن أولي األمر. 

اإلسالم والناس بعضهم مسترق ومستعبد لبعض، فساوى بينهم، وهذا يريد أن يرجع القهقرى 

من المساواة والسواسية إلى الجاهلية األولى وقد قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه "كيف 

ن عالمنا سعيه كله تمليك رقاب األمة وعيال هللا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتم أحرارا؟"، إ

الخالق سبحانه ولم يشهد على خلق أحدا، تمليكهم ألولي األمر من الملوك ومن عهد إليهم من 

 ذريتهم وكأنهم يخلقون وال يخلقون؛؛ فبئس ما يصنعون.
للقضية المعطى الرابع، معطى التقرير لمبدإ الشورى بدحض نقيضه، وبه يكون التسوير التام 

 من جهة العقل والشرع، ونسقه هو كالتالي:
على شاكلته يقولون:الذين الفكر السياسي  إذا كان الماوردي والعاملون خدام  

>هذا سليمان بن عبد الملك عهد إلى عمر بن عبد العزيز ثم بعده إلى يزيد بن عبد الملك، 

ومن ال يخافون في الحق ولئن لم يكن سليمان حجة فإقرار من عاصره من علماء التابعين 

لومة الئم هو الحجة، وقد رتبها الرشيد رضي هللا عنه في ثالثة من بنيه، في األمين ثم 

 المأمون ثم المؤمن عن مشورة من عاصره من فضالء العلماء<..
قال أبو ذر الغفاري رضي ن بهذا، فلسان العلم والحق يقول: لئن كان الماوردي وقبيله يقولو

عبد هللا بن إلزبير رضي هللا عنهما وقال عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه،  هللا عنه وقال

 المخلصين وقال الحق وقال أبو حامد الغزالي رضي هللا عنه وقال المصطفون من عباد هللا

.. الحق  
ال بييان بطالن قوله في:لهذا الشطر من الحديث، ولنبدأ أوإن هذا لهو النسق   

علماء<> وقد رتبها... فضالء ال  
باسم العلم، ويراد به الجمع بين الذي ال يجتمع؟ ما هذا الذي يقال  
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وأي توسل لمكر السوء في البيان من غير أن يرتد لهم طرف من خوف هللا عز وجل، إنه ما 

قول الماوردي: ويا لفظاعة نعأش  
ي هللا عنه في ثالثة من بنيه ..<.. وقد رتبها الرشيد رض>  

ليس ظلما  -وكل يعمل على شاكلته-م( ليس في حق الماوردي وحزبه هذا بيان أن لفظ )الجر

وما جانف الحق وال هو دون الحقيقة، وإننا لنعلم أننا محاسبون على كل ما نلفظه من قول. 

 ،ولقد حاولنا الجهد قصاراه أن يكون التعبير أكثر تصويرا وتمثيال للمراد من القول والمعنى

علم وضابط القول فيه. وما لم يكن كذلك فإنما هو من بديهة وحرصنا أن يكون هذا هو صلب ال

أبدا. الخطإ واالختالف التي ال تنفك عن اإلنسانوطبيعة القصور اإلنساني وأعراض   
في هذا الحيز ونحن بإزاء النظر إلى مؤسسة االجتماع والنظام السياسي، وما الفرق بينهما 

لجوهر، ها هنا تتراءى لنا أهم المبادئ والفصل إال فرقا صوريا ليس بفرق على مستوى ا

والقوانين والمثل التي توجه هذا الجوهر وتحدد طبيعته ومساره على بعد الحياة، وعلى بعد 

التاريخ والبناء الحضاري. من بين هذه المبادئ والمثل القوانين، المساواة ترجمة للحق 

الصرف، أي أن قيمتها إعماال والعدل، والتي يحق أن تعتبر دالة خاصاتية بالمعنى العلمي 

 على نظام ما يكافئ قيمته من جهة الحق.
 يقول سيد قطب رحمه هللا في معرض حديثه عن هذه الدالة النظامية وعن المساواة اإلنسانية:

.. ولكن اإلسالم مع ذلك لم يكتف بالمفهومات الضمنية المستفادة من التحرر الوجداني،  >

والنص، ليكون كل شيء واضحا مقررا منطوقا. وفي الوقت الذي فقرر مبدأ المساواة باللفظ 

كان بعضهم يدعي ويصدق أنه من نسل اآللهة، وبعضهم يدعي ويصدق أن الدماء التي تجري 

في عروقه ليست من نوع دماء العامة، إنما هو الدم األزرق الملوكي النبيل؛ وفي الوقت الذي 

طبقات خلق بعضها من رأس اإلله فهي مقدسة، كانت بعض الملل والنحل تفرق الشعوب إلى 

وخلق بعضها من قدميه فهي منبوذة؛ وفي الوقت الذي كان الجدل يدور حول المرأة: أهي 

ذات روح أم ال روح فيها؛ وفي الوقت الذي كان يباح فيه للسيد أن يقتل عبيده ويعذبهم، ألنهم 

 من نوع آخر غير نوع السادة ...
الم ليقرر وحدة الجنس البشري في المنشأ والمصير، وفي المحيا في هذا الوقت جاء اإلس

والممات، وفي الحقوق والواجبات، أمام القانون وأمام هللا، في الدنيا وفي اآلخرة، ال فضل إال 

 للعمل الصالح، وال كرامة إال لألتقى.
ظة قمة لم يرتفع لقد كانت وثبة باإلنسانية لم يعرف التاريخ لها نظيرا؛ وال تزال إلى هذه اللح

إليها البشر أبدا، بل لقد كانت نشأة أخرى للبشرية يولد فيها )اإلنسان( األسمى؛ األمر الذي 

تراجعت عنه البشرية، ولم تبلغ إليه أبدا إال في ظل هذا المنهج الرباني<
1  

 استجهال وبغي في حق هذه األمةأن سبيل الماوردي وسعيه سبيل فمن أجل هذا وبه تستبين 

، وإنه لسبيل من القول يذهب بصاحبه من جهة حكم اإليمان والكفر بظاهر من قدرها وحط

القول مذهب السوء والبوار، ذلك أن من صريح الوحي والتنزيل أن هللا تعالى هو المختص 

 بالخلق، واألمر سبحانه وتعالى يجعله حيث يشاء، والناس كلهم من آدم وآدم من تراب، فكيف

فه وترتيبه على أمة من الدهر سنين أحقابا، كيف يقر أن ترتيب ودرجات يقر الخليفة باستخال

الفضل والتقوى والكفاءة سيكون كذلك وال يعلم الغيب إال هللا، وال يدبر األمر في السماوات 

 إلى األرض إال هو سبحانه وتعالى؟
025\01و في الفتح من حديث طويل وه 1
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فرعون  إن هذا هو بميزان وبيان الحق لهو ادعاء الربوبية، وهو في الواقع ادعاء وحال

(، فإن الخليفة استبد باألمر كله وملك رقاب الناس 12وقوله:}أنا ربكم األعلى{)النازعات

جميعا يولي األمر من يشاء وكيفما شاء على شاكلة من ذهب ببغيه حتى قال:}أنا أحيي 

(154وأميت{)البقرة  
ي على أعجمي إن اإلسالم قد جاء يذكر الناس بأن أكرمهم عند هللا أتقاهم وأنه ال فضل لعرب

وال ألبيض على أسود إال بالتقوى، وأن ال شرف وال فضل بالعصيبة وال بالنسب، ومن بطأ 

به عمله لم يسرع به نسبه. على هدي هذا العلم والنور المستبين ومبدإ الحق القويم الذي ال 

يتزحزح كانت وقفة أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه، الوقفة الحجة التي سمت الحقائق 

مائها، لقد قال أبو ذر رضي هللا في التوريث: بأس  
 "أكسروية بعد رسول هللا؟؟"

 وكما قال عبد الرحمان بن أبي بكر رضي هللا عنهما:
هرقلية: كلما مات هرقل قام هرقل . .< تريدون أن تجعلوها. .  >

1  
ي وشيعته فهذا هو قول من ال يخاف في هللا لومة الئم حقا ال كما دلس وأرادها عوجا الماورد 

 المنافحة عن االستبداد واستعباد الناس.
يقول األستاذ محمد كامل حسن المحامي في حديثه عن سيرة هذا الصحابي الجليل

1
:  

. . رحل أبو ذر إلى الشام. >  
ولما قتل عمر بن الخطاب بويع بعده عثمان بن عفان خليفة على المسلمين. وكان معاوية بن 

فاستغل كرم عثمان استغالال أثار نقمة بعض الناس على عثمان.أبي سفيان واليا على الشام   
كانت تصرفات معاوية من بين األسباب التي أدت إلى الفتنة وقيام بعض الناس على عثمان 

والتي انتهت بمقتله
1
.  

كان معاوية يغدق العطاء على المقربين ويحرم غيرهم. ولم يكن في وسع أبي ذر الغفاري أن 

ويقف مكتوف اليدين. لقد ذهب إلى معاوية عدة مرات وحاول أن  يرى ويلمس كل ذلك

ينصحه بتغيير مسلكه، وتال عليه كثيرا من اآليات القرآنية الكريمة، واألحاديث النبوية 

الشريفة، التي تقضي بإقامة العدل وإحقاق الحق، ولكن معاوية كانت داهية واسع الحيلة، فكان 

اوية بن أبي سفيان في مسلكه، ومن حوله مستشاروه الذين يراوغ أبا ذر ويماطله. واستمر مع

كانوا يشجعونه على المضي في سبيله، ويزينون له ما يقوم به من أعمال. وصار أبو ذر ينتقد 

معاوية ومعاونيه عالنية، واتخذ من المساجد منابر للتنديد به وبسياسته. وكان من الطبيعي أن 

وينزلونه من أنفسهم منزلة كبيرة وتشتد نقمتهم على  يستحسن الناس ما كان يقوله أبو ذر،

 معاوية بن أبي سفيان.

51العدالة االجتماعية في اإلسالم   
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وفي أحد أيام الجمعة خطب معاوية في الناس وهدد من يحاول أن يهدد وحدة األمة، أو ينال 

الخليفة باألذى، ألنه خليفة رسول هللا، وتطرق بعد ذلك إلى التحدث عن األموال التي توجد 

 في بيت المال فقال:
إن المال مال هللا، أال إن كل شيء هلل تعالى.< >  

بو ذر الغفاري عن هذا القول بطبيعة الحال، وأسرع في أثر معاوية، الذي كان ولم يرض أ

يذهب إلى المسجد في موكب عظيم كعادته. ودخل أبو ذر في أثره إلى قصر اإلمارة، فتنبه 

اح فيه أمام حرسه الخاص ورجال إليه معاوية فوقف ينتظره، وتقدم أبو ذر من معاوية وص

 حاشيته:
ما يدعوك يا معاوية إلى أن تسمي مال المسلمين بمال هللا؟ هل هللا تعالى في حاجة إلى المال  -

 ليجعلك حارسا عليه كي تعطيه ألخصائك وتحرم عامة الناس؟ ..
 ولم يغضب معاوية؛ .. كان داهية واسع الحيلة، فابتسم وقال ألبي ذر:

  يا أبا ذر؛.. ألسنا كلنا عباد هللا والمال ماله والخلق خلقه؟ واألمر أمره؟ ..يرحمك هللا -
 قال أبو ذر:

لن أطاولك في المراوغة يا معاوية، أنت تعلم ما أعنيه، فإذا كنت قد جعلت من بيت المال  -

 خزانة لك فاذكر قوله سبحانه وتعالى:
ل هللا فبشرهم بعذاب أليم' يوم يحمى }والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبي

عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم ألنفسكم فذوقوا ما 

 كنتم تكنزون'{
ولم ينتظر أبو ذر حتى يجيبه معاوية، بل أواله ظهره وغادر قصر اإلمارة في خطوات 

اوية في المساجد والمنتديات.سريعة غاضبة؛.. واستمر أبو ذر الغفاري في مهاجمة مع  
وخشي معاوية ثورة الناس عليه، فأرسل إلى عثمان بن عفان ليستأذنه في إخراج أبي ذر من 

الشام إلى المدينة المنورة، وشرح رسول معاوية لعثمان ما يفعله أبو ذر، شرحه طبعا بوجهة 

 نظر معاوية.
                                        .         .   .  

وصل أبو ذر إلى المدينة المنورة، وذهب إلى عثمان بن عفان، فوجد عنده )كعب األحبار(، 

 وكان يهوديا ثم أسلم.
وشرح أبو ذر وجهة نظره لعثمان بن عفان حول ما يختزنه معاوية من أموال، وإذا بكعب 

 األحبار يقول:
ما دام معاوية يقوم بأداء فريضة الزكاة فقد قضى ما عليه. -  

كان أبو ذر يكره كعب األحبار ويحتقره، ويعرف نفاقه، فأفلت منه زمام أعصابه ورفع عصاه 

 ثم ضرب بها رأس كعب األحبار ضربة شديدة أسالت الدماء وصاح فيه:
يا ابن اليهودية؛.. ما لك أنت وما للتفقه في الدين؟.. -  

ن المدينة المنورة، وغضب عثمان بن عفان لما فعله أبو ذر في حضرته، فأمر بإخراجه م

وحدد إقامته في )الربذة(، وهي تقع في منطقة قاحلة على مقربة من المدينة المنورة، لكن 

بعد ذلك بإخراج زوجته معاوية بن أبي سفيان لم يقنع بإخراج أبي ذر من الشام، بل أمر 

 وابنته.<
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 ت فكر الطاغوتهدا بالحق هو ما ترد به سفاهاهذا المحفوظ بالنص والحدث التاريخيين شا

فهو حدث تاريخي محفوظ شاهد من شواهد الحقيقة التي ال تشوبها  للماوردي وحزبه وشيعته،

 شائبة، وإن أبا ذر رضي هللا عنه هو الذي قال فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
" ت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر" ما قلت الغبراء وال أظل  

خاف في هللا لومة الئم حقا؛.. أما الذين ذكرهم الماوردي فليسوا إنها لهجة الحق ولهجة من ال ي

ال هو وال هم من أهلها، ومتى كان استعباد والناس والمظاهرة على استعبادهم في الحق من 

 شيء؟؟
ثم أشهادة الرسول صلى هللا عليه وسلم نتبع أم شهادة الماوردي وقد أرادها وسعى لها سعيها 

ية توريثية جاهلية؟توريثية في نسل آل معاو  
بلى إن ربك كان بما يعملون بصيرا، وإن أبا ذر الغفاري من السابقين إسالما، رجل صدع 

بالقرآن أول مرة بمكة على مسامع المإل من قريش غبر آبه بما يناله من السوء واألذى في 

إنه من راسخ  سبيل هللا الحق المبين، وإنه رضي هللا عنه أبى إال أن يصدع به أمام معاوية. ثم

العلم وعلماء بنو إسرائيل يشهدون أن لكل نبيء حواريين صفوة من الخلق كما اصطفى 

 سبحانه وتعالى ما يشاء لما يريد. فذانك برهانان شاهدان في النص وقيمة الصدق فيه.
ليس تفنيد ورد ادعاء الماوردي في صفة من ال يخافون في هللا لومة الئم سوى أن يتذكر أن 

ل الجرايات من المؤسسة السلطانية ال يكونون وتسحب هذه الصفة منهم لزوما. أما من ينا

التبريرات والعلل الواهية لمفكري االستبداد والعهد التوريثي، والتي ال زنة لها إال أنها 

التجاهات أصحابها جلت وكشفت، والتي يمثلها بوضوح: > .. خطب معاوية في الناس وهدد 

دة األمة، أو ينال الخليفة باألذى، ألنه خليفة رسول هللا ..<من يحاول أن يهدد وح  
وعن هؤالء العلماء الفضالء بحسب ما يرى الماوردي من علماء السلطان لزم الرجوع إلى 

نص المعطى الرابع لتحديد من هم، وماهي شروط وصيغة كينونتهم، ومشورتهم المزعومة؛ 

 ونكتفي بالتذكير بما جاء من قوله:
ذي كان بعد ذلك، فهو أن أقام صاحب حرس معاوية رجلين على رأس كل وجيه من >فأما ال

 وجهاء الحجاز المعارضين، وقد قال له معاوية:
إن ذهب رجل منهم يرد على كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما. -  

 ثم رقى المنبر فقال:
ينقض إال على مشورتهم، هؤالء الرهط سادة المسلمين وخيارهم، ال يبرم أمر دونهم وال  -

سيأتي الحديث عن إطار النص، و وا يزيد، فبايعوه على اسم هللا.<وإنهم قد رضوا وبايع

اجهة عبد هللا بن الزبير لمعاوية.وحدث مو  
شاهدان: انحدث الشام وحدث مكة، حدث حدثنا إذن،  

هذا التبليغ أبو ذر الغفاري رضي هللا عنه، النموذج في التبليغ والصدع بالحق مهما كلف 

ومهما كان لهذا الصدع من تبعة، ويكفي من معايير التقييم الحق أن أمكن اعتبار أبي ذر محدد 

أو ممثال من جهة التاريخ والفكر بطرفين، أولها جهره باعالن إسالمه بين ظهراني المشركين 

تحديده  من قريش وأكابرها، والثاني الموضع الذي حفظه البخاري أو باألصح الذي ألهم إلى

بارك هللا في أثره ورضي هللا عنه، حين جعل من أبي ذر علما من أعالم العلم والهدى ونجما 

ه مع التنزيل ومع بر لترتيب صحيح البخاري يرى تناسقاالهتداء، وإن النظر والتد من نجوم
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ل ب ،ناسقا يجمع وينتظم هذا العلم ليس فحسب في متضمنهلعلم الذي جاء به الوحي الحكيم، تا

بنية مواضع أجزائه وترتيب حقائقه. ، وفيكذلك في هيكلته  
نبرز وننبه إلى ذلك ليعلم أن القيمة والوظيفة التي يمثلها أبو ذر رضي هللا عنه في قوله 

المكافئ حقيقة لذاته ولجوهره، هي قيمة األركان العلمية، أركان المعرفة الحق التي نزل بها 

ية الشريفة بيانا لها، هي قيمة ركن العلم، وقيمة ركن الحكمة، القرآن الكريم وكانت السنة النبو

وقيمة األركان غيرها، فكان لكل ركن شواهد ومعطيات من الحق قرآنا وسنة، وكان لركن 

التبليغ حقيقة وحكما خير وأهم شاهد من ناحية البيان وصريح الحجة، قول أبي ذر رضي هللا 

 عنه:
ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي  -ار إلى قفاهوأش -)لو وضعتم الصمصامة على هذه

باب العلم قبل القول والعمل. وفي -صلى هللا عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي ألنفذتها ..(

.<وقال أبو ذر: لو وضعتم ... له:>أو  
لقضية التي ندرسها الذي لقدر هذا الشأن العظيم والهذا هو المحفوظ الثابت من العلم ب

ا، قضية اإلمامة والعهد االستبدادي، وأيضا التأطير الصحيح لوصف الذين ال ونعرض له

يخافون في هللا لومة الئم. وإن البنية العميقة وعصب األمر لالستبداد هو المال والبنون. فإذا 

متاع من اللهم جرايات ينالونها ونشب كما هو مشهود اليوم كان هؤالء األحبار والعلماء 

سميات والصفات، فما يبقى إذا من موضوع كلمة الحق وأهليتها؟ ولقد جعل يصيبونه بشتى الم

العلماء األجالء بالمعنى الحقيق للعلمية، جعلوا هذه األهلية وشرطها البعد عن أبواب القصور 

 وموائد السالطين والحكام.
مر فيها، في فقه هذا الشرط وهذا الحيز من الشريعة الذي يهم نظام زمام قيادة األمة وأولي األ

يقول أبو األعلى المودودي رحمه هللا في ذكره ألبرز الخصائص التي بوأت وسمت باألئمة 

األربعة، أئمة ما اشتهر من المذاهب الفقهية، الخصائص التي بوأتهم منزلة المجددين، يقول 

 المودودي:
لملكي وعلى .. ثانيا أنهم اضطلعوا بعبء العمل الجليل بدون أي مساعدة من نظام الحكم ا >

حياء من تدخله، بل على رغم حيلولته بينه وبينهم، والقوا في هذا السبيل من المشاق ما 

تقشعر لتصوره الجلود، فاإلمام أبو حنيفة ابتلي بالجلد والحبس في عهدي األمويين والعباسيين 

حتى أهلك بالسم. واإلمام مالك بن أنس ضرب في زمان المنصور العباسي سبعين سوطا 

دت يداه شدا فك أحد رسغيه. واإلمام أحمد بن حنبل بقي رمية الشدائد والمصائب في زمن وش

لو ضربها الفيل لهدته. ثم  –قيل  -كل من المأمون والمعتصم والواثق وأصيب بضربات

امتحن في زمن المتوكل بمدرار من اإلنعام الملكي والتعظيم والتجلة واالحترام جعله يصيح: 

ير، على رغم كل ذلك كله، لم >هذا أمر وأشد عل ي من ذلك<. ولكن هؤالء المجاهدين الغ 

يمكنوا التأثير والنفوذ الملكي من التطرق إلى تدوين العلوم وترتيبها، ال في زمنهم فحسب، بل 

التدوين السالمة من تدخل مهدوا األمر لذلك تمهيدا ضمن لكل ما حصل من عمل االجتهاد و

الملوك<
1  

عمل التجديدي ألبي حامد الغزالي رحمه هللا:ثم يقول ملخصا ال  

من نفس السلسلة لنفس المؤلف والناشر
175  
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.. وثامنا انتقد نظام الحكم القائم بكل حرية وشجاعة. وظل يستدعي اهتمام الحكام إلى  >

اإلصالح ويحاول أن يبث في عامة الشعب روح الجرأة التي تجعلهم ال يستكينون للعنت 

خوف وال حذر، فيقول في موضع  والظلم كالعبيد المذللين بل تشجعهم على االحتجاج عليه بال

 من )إحياء العلوم( بكل صراحة:
أو جلها في زماننا من الحرام< > كل أموال الملوك

1
.  

التضليل إال دونها ليس تلكم هي معايير الحق في توصيف من يخافون في هللا لومة الئم. و

 وتلبيس الحق بالباطل.
                                               . .             .  

. الفكر السلطانيحدث مكة محوره نقض العهد االستبدادي الذي يدعو إليه الماوردي وشيعة 

وشاهد النقض فيه عبد هللا بن الزبير رضي هللا عنهما، أول مولود لإلسالم بالمدينة، محققا به 

 -أمة اإلسالم في األرض الصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمباركة على

أتت به أمه أسماء بنت أبي الصديق رضي هللا عنهما، أتت به تحمله إلى رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فحنكه. وكما كان لوالدته شأن، فقد شاء سبحانه وتعالى أن يكون لحياته وألثره 

ه شأن أي شأن وحجة ما أبلغها وأنصحها حجة على الباغين من الرهط المفسدين لنهج هذ

رتزقة أهل القلم من مسمى العلماء، ومنهم الذين جعلوا م ، المفسدين من الملوك وخدمتهماألمة

المال والزكاة وسنة الحكم، وال  الدين عضين، يذكرون العقيدة ويضعون أيديهم على آيات

 تحسبن هللا غافال عما يصنعون.
 جاء في المعطى الرابع من قول معاوية:

وأرى أن تقدموا يزيد  -أخوكم وابن عمكم -صلتي ألرحامكم بيزيدلقد علمتم سيرتي فيكم و>

وتؤمرون وتجبون المال وتقسمونه< باسم الخالفة، وتكونوا أنتم تعزلون  
فأجابه عبد هللا بن الزبير مخيرا بين أن يصنع كما صنع رسول هللا إذ لم يستخلف أحدا، أو كما 

و كما صنع عمر إذ جعل األمر شورى في صنع أبو بكر إذ عهد إلى رجل ليس من بني أبيه، أ

 ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده وال من بني أبيه. فاستشاط معاوية غضبا وهو يقول:
هل عندك غير هذا؟ -  

 قال: ال.
 والتفت معاوية إلى اآلخرين يسألهم:

 فأنتم ..؟
 قالوا: على ما قال ابن الزبير.<

 ثم حدث الذي أشرنا إليه وسقناه من الخبر.
فون في الحق فإقرار من عاصره من علماء التابعين ومن ال يخا ا بيان لقول الماوردي: >هذ

.. لومة الئم هو الحجة<  
 وكيف لعمري للباطل أن يكون حجة؟

وكيف لشيء يراد به السوء وهدم أسس اإلسالم في بنيته االجتماعية والسياسية التي جاء بها 

واستعباد الجاهلية، كيف له أن يكون حجة ويتخذ الوحي قرآنا يخرج الناس من ظلمات البغي 

الدار السعودية للنشر والتوزيع 64-
177  
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للحق هدى ونبراسا كما يزعم الماوردي وحزبه السلطاني شيعة كسرى وقيصر؟ سبحانك هذا 

 إفك مبين؛..
وكل يعمل -أمر آخر له قيمته في تبيان الضالل الذي نحاه الماوردي واتخذه في عمله شاكلة 

لمسبق، الجبرية الفكرية الموظفة والمحددة ذلك في حبك التفكير النمطي ا -على شاكلته

الغايات، التي ال تمت إلى اإلسالم وعدله ومنهاجه وشرعته بصلة، إنه القراءة االحتجاج لعبد 

هللا بن الزبير رضي هللا عنهما بذات األصول والوقائع، الممثلة في مواجهة انتقال الخالفة من 

معاوية وصده عما يحتج له وينافح عنه  بعد أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما، في مواجهة

الماوردي، إنها ذات األصول، لكن المفارقة هاهنا علتها اإلغراض في الشروط والتلبيس 

 العمد، تلبيس الحق بالباطل تحت عباءة الحبرية.
كذلك وجب عدم إهمال أحد مكونات هذه القراءة واالحتجاج، فلئن كان الماوردي قد جعل 

ليمان من علماء التابعين هو الحجة، فحجة البيئة الخطابية لعبد هللا بن إقرار المعاصرين لس

الزبير أحق باالتباع وأصدق لهجة بكل ما يعتمد عليه الرسوخ في العلم من هدي التأصيل 

وعلوا؛ لقد والحق الراجح المبين. وإن ذلك لهو الذي أقر به لسان معاوية ولم يقر به عمله بغيا 

 هؤالء الرهط سادة المسلمين وخيارهم، ال يبرم أمر دونهم، وال ينقض>قال معاوية باللفظ: 

.إال على مشورتهم<  
ذلك، وإذا كان الماوردي يحتج في تأسيس بنائه االستبدادي نظاما سياسيا بالواقع التاريخي 

والحق ال يحتج له إال به وبالحكمة وموزون التقدير،  وسياسة الدولتين األموية والعباسية،

هذا سليمان بن : >قيمة الحجة بالتبع للموضوع ودرجته وشأنه؛ فإذا كان الماوردي يقولتقدير 

فإن عمر بن عبد  ثم بعده إلى يزيد بن عبد الملك< عبد الملك عهد إلى عمر بن عبد العزيز

العزيز، وهو ركن لما يراد االستشهاد به، يرد على هذا القول وعلى الباطل الذي يدعو إليه، 

عليهم وشاهدا لعلهم يتذكرون. لنسمع إلى المودودي في إبرازه للتقويم المنهاجي  ولتكون حجة

 في السير التاريخي والفعل التجديدي ألمر الدين الذي كتب لعمر بن عبد العزيز أن يقوم به:
.. وكانت مقاليد الحكم وصلت إليه من طريق اإلرث ولكنه لما قام ألخذ بيعته من الناس  >

 أعلن لهم:
د أعفيتكم من بيعتي يا قوم؛.. فاتخذوا من شئتم خليفة من دوني<> لق  

لم يتول الخالفة حتى أبدى الناس رضاهم وطيبة أنفسهم بانتخابه. وما أن أخذ بزمام األمر 

حتى ترك أبهة الملك وخيالءه وأبطل عادات الجبارين الطغاة من الملوك وعزف عن تقاليد 

الملكية وسار سيرة هي أجدر بأن تكون سيرة  مجالس قيصر وكسرى، وهجر جميع لوازم

أمير المؤمنين. ثم عمد إلى االمتيازات التي كانت قد حصلت ألهل بيته فنزعها عنهم وأنزلهم 

من سائر المسلمين من جميع االعتبارات بمنزلة سواء، وأعاد إلى بيت المال جميع ما كان 

يد البيت الملكي من اإلقطاعات< تحت يده وتحت
1
  

شاهد من التاريخ ال قبل للملبسين به، شاهد كبير بقدر عظم الشأن وبقدر خطر هذه هذا 

المؤسسة في مدى حقيقة إسالم الدولة والمجتمع وأولي األمر جميعا، إن الحكم إال هلل أمر 

نظم  سبحانه أن ال يعبد إال إياه، ذلكم هو النظام السياسي األقوم، ومن يبتغ غيره سبيال من

ضلة أهلها من دعوى علماء مد ضل ضالال بعيدا، مهما ابتغى في ذلك من السبل الاالستبداد فق

الدار السعودية للنشر والتوزيع 64-66تهوض بهم. ص 
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وسنة الشريعة في  السلطان وتزيينهم للباطل وتسويغه وتبديلهم لكالم هللا تعالى العزيز الحكيم

.الحكم والساسة التي بينها الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده  
الشاهد الحق من تاريخ الدولتين، وتراهم ينظرون إلى الحقائق شاهدة إن هذا هو الدليل و

 شاخصة وهو ال يبصرون، وإن ضيق التحزب والتشيع لالستبداد ليعمي من تواله ويصم.
ثم إن هذا الشاهد يبقى آية ودليال ما بقي ليل ونهار على اإلمكان التحققي للمنهاج الحق في 

نظام السياسي، ذلك لمبدإ األحرى باعتبار الشروط سياسة الدولة وشرعة اإلسالم في ال

التاريخية التي تحقق وظهر فيها عمر بن عبد العزيز، شروطا أبعد ما تكون عن كل ما يمت 

لالجتماع اإلسالمي من أمن اجتماعي أو اقتصادي، المشروط بالعدل والمساواة، ذلك أن 

ما.االستبداد السياسي ينفي كل ذلك ويتناقض معه وجودا وعد  
هذا الشاهد، ومع التأطير العملي ل)العلماء األفاضل( بمنظار الماوردي، منظار شيعة 

لى االستبداد، علماء كونهم موظفين أو مكرهين، وكال الحالين ال اعتبار لهما، فالموظف والمو

حكمه كذلك. هذا كله يبطل مناط ومتعلق القاعدة األولى من  ال تقبل شهادته لسيده، والمكره

كر السياسي االستبدادي للماوردي وحزبه.فال بناء  
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 الفصل الثالث
 دحض ةقاعدة النسب

في المقاصد -  
 

وكما أشرنا إليه ليست في حد ذاتها الغاية ولم تكن في حقيقتها مستمدة من  قاعدة النسب

جوهرها. بل كان التحديد لها ضمن ما يدعم االستبداد والتوريث تحديدا. وهذا هو ما يزيد في 

، ويبين بصفة واضحة صدق العلمي لدى هذا الفكر وصائغيهة افتقاد الروح العلمية والتجلي

صبغته الدجلية، سواء من منطلق ارتزاقي راجح، أو من غيره من المنطلقات التي يمثلها 

من الحفاظ والعلماء، ولو شاء هللا  ين يشترون بآيات هللا ثمنا قليالصنف األحبار والرهبان الذ

الناس جميعا.تعالى لهدى   
لئن كان أبو بكر رضي هللا عنه احتج للنسب القرشي يوم السقيفة بالخبر "األئمة من قريش"، 

الغاية منه  ،فإن إصباغ هذا الحكم كونه من الحق بالثبوتية والسريان المطلق كان إغراضا

ب الحد من أهل اإلمامة المفضي لالستبداد والتوريث. ذلك أن مشروعية العهد وشرط النس

بالنسبة وحجر الزاوية يؤديان إلى مشروعية التوريث األسري للحكم. بل إن النسب هو الركن 

للتوريث، فهو يقرر الشرف واألفضلية لبعض من العباد والخلق من دون الناس. وبالطبع ليس 

هذا من اإلسالم في شيء، وليس هو األصل الذي توجه به احتجاج أبي بكر الصديق رضي 

س هو المعنى المحمول عليه في الحق وال المكافئ لداللة الخبر: "األئمة من هللا عنه، ولي

 قريش"
قريش هي تبار شروط الطور التاريخي. لقد كانت إن هذا الحكم كان هو الحل واألنسب باع

النواة الدعوية بكل ما للنواة من مكونات ومن حقائق، وبذلك أيضا كانت هي األساس البنائي 

أمة الشهود ووسيط الشهادة على العالمين آلخر طور للكتاب منزال من لألمة اإلسالمية، 

اعية الخالق سبحانه على عباده شرعة ومنهاجا. هذا البناء له أبعاده وأركانه االجتم

كان لحكمة وحصول األساس المتماسك والقوي كما يرى  واالقتصادية وغيرها، ومن ثم

قيمة الحكم باعتبار الطور والمرحلة األولية بالتحليل العلمي والموضوعي عامال وازنا في 

 التأسيسية.
الرهط من هذا الموضع والنقطة من الحديث والتحليل يظهر مدى البعد عن الحق في تناول 

الصنف الفكري للماوردي لهذا الحدث التاريخي والسياسي المتصل بشرط النسب وتأثير و

حق بصدد هذا الجانب، بعد أن رأينا وسريان حكمه. ونلفي هذا البعد ينحو منحى كتمان ال

العهد، وهو الصنيع الذي أنكره هللا عز وجل على  منحى تلبيس الحق بالباطل في شأن حدث

(41بني إسرائيل:}لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون'{)آل عمران  
لنسب، ودون هنا على صيغة الصد عنه، وإيصاد األفئدة دون تدبر شرط اكتمان الحق أتى 

الوقوف وإدراك الحكمة منه وحصول العلم به وفقهه. كما أنه من العلمية ونهجها من الجانب 

الهيكلي والمادي أن يكون التناسب مقدرا وحاصال في دراسة العناصر المكونة للموضوع، 

أنى يصرف أولو البصائر عن هذا  فكيف يحق ويقبل هذا اإلهمال لشرط هذا قدره ودرجته؟

؟لاإلخال  
 والحق أنه ال تفسير لذلك إال كونه كتمانا للحق وتدليسا.
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 يقول الماوردي:
>)فصل( وأما أهل اإلمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة، أحدها: العدالة على شروطها 

الجامعة. والثاني: العلم المؤدي إلى االجتهاد في النوازل واألحكام. والثالث سالمة الحواس 

لسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. والرابع: سالمة األعضاء من من السمع والبصر وال

ضي إلى سياسة سرعة النهوض. والخامس: الرأي المفنقص يمنع عن استيفاء الحركة و

الرعية وتدبير المصالح. السادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. 

ود النص فيه وانعقاد اإلجماع عليه، وال اعتبار السابع: النسب وهو أن يكون من قريش لور

بضرار حين شذ فجوزها في جميع الناس، ألن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه احتج يوم 

السقيفة على األنصار في دفعهم عن الخالفة لما بايعوا سعد بن عبادة بقول النبي صلى هللا 

رجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا عليه وسلم: "األئمة من قريش" فأقلعوا عن التفرد بها و

منا أمير ومنكم أمير، تسليما لروايته وتصديقا لخبره ورضوا بقوله: نحن األمراء وأنتم 

الوزراء. وقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "قد موا قريشا وال تقدموها" وليس مع هذا النص 

ة لمنازع فيه وال قول لمخالف له<المسلم شبه
1  

شروط الستة المقدمة هي واجبة بالضرورة والبديهة، علم أن األهم والغاية من إذا علمنا أن ال

 الفصل كله أمر واحد وغرض معين هو تقرير شرط النسب.
لئن كان العامل التاريخي بقرب طور الماوردي من حقل سريان الحكم "األئمة من قريش" 

ريانه، فهو قد بين مذهبه من العوامل غير المثيرة للتساؤل حول هذا الحكم وفقهه ومجال س

أكثر من الملك للعهد التوريثي كمرحلة وخطوة للملكية الفكري والسياسي بتمسكه ومظاهرته 

فال حصول للثانية إال عبر  ن أهل اإلمامة. ومن ثمالحقة تالية لألولى، التي غايتها الحد م

 تقرير األولى.
طرح ما طرح شرط النسب ضمن لكن ومع االبتعاد عن النواة التاريخية وجوارها، سوف ي

تابع للعامل والشروط التاريخية، كموضوع أهل المواضيع واإلشكاالت مما هو واستجد من 

الذمة والموالي وسوى ذلك مما يرتبط بالهيكلة االجتماعية واالقتصادية وأحكام الشريعة فيما 

ا وجغرافيا، من يخص الزكاة والخراج وغيره. كما أن التحول البنيوي لمجتمع األمة سياسي

ساسا في طرح سؤال وإشكالية مجال ة، سيكون له بدوره عامال فاعال وأتجزئة وقطري

ئمة من قريش"، ذلك أن األقاليم اإلسالمية واألقطار المستقلة السريان للحكم أعاله: "األ

ها حيال هذا الشرط، وإن سياسيا البعيدة والخلو عمليا من العنصر القرشي، كيف سيكون أمر

إشكاال محوريا على مستوى وشرعية إسالمية الحكم، فإنه ال جرم يدل على عدم  يكن لم

سريان الحكم بالشرط القرشي في النسب، ليتأكد تأطيره فقهيا بالشروط التاريخية المحددة 

 والمعلومة.
 العامل التاريخي والمسافة الفاصلة عن النواة األولى لألمة اإلسالمية، ومع التحوالت البنيوية

د أساسا، كل ذلك جل ى وأبرز الخلفية الحقيقية لرافعي لواء >األئمة من قريش< ليس عن اجتها

راض وتلبيس للحق بالباطل، كلمة حق في إطار معين أريد حق أو نهجا لعمل متبع، بل هو إغ

، الذين يظاهرون الظلم االستبداد الفكريالسلطانية وبها باطل، كما أراده الماوردي  وشيعة 

.لون الظالمينويتو  

45فس المصدر ص
178  
60-61نفس المصدر ص 
179  
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لقد أوجب العامل التاريخي على هؤالء واضطرهم إلى تمتين شرط النسب، واصطناع ما 

. فال عجب إذن من مثل ما يصدر عنهم من هذه األقوال هاوسقوطقاعدته يحول دون تداعي 

مما ال زال إلى يومنا هذا في هذا الشرط إذا علمنا ما كان منها لنفس الغرض بخصوص والية 

فتقرير ظاهرة االستئثار باألمر كله، سياسة الدولة واألمة وبيت مالها جميعا، يكون  العهد.

ه في ذلك ذلك بالحد من أهل اإلمامة، ومع العهد يكون التوريث في ذرية الملك ثم يبسطون يد

 بأمر هللا كما يزعمون؛ تعالى هللا عما يقولون . .
راء من قبلهم مما كانوا عدة للدولة ولسان تاهلل إنهم ليسوا بعلماء حقيقين، حلوا محل الشع

البالط، لهم في تأسيس الدولة وإمالة الناس إليها وكسب مشروعيتها ما للجيش وللمال، كما 

يظهر بوضوح بحسب مسار االنتماءات المتقلبة للفرزدق وهوفي خدمة البالط واإلعالم 

 السياسي األموي:
بعلمه فيه ملكا ثابت الدَعم  أما الوليد فإن هللا أورثه                  

 خالفة لم تكن غصبا مشورتها     أرسى قواعدها الرحمان ذو النعم
َرم كانت لعثمان لم يظلم خالفتها      فانتهك الناس  منه أعظم الح 

1  
 

60-61در ص
179  
41األحكام السلطانية ص 
179  
. المكتبة البوليسية00ط  -حنا فاخوري -العهد الراشدي واألموي. شعر السياسة: الفرزدق -يخ األدب العربيتار 
180  
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 الفصل الرابع
 نموذج في الزيف العلمي والخدمة التبريرية لالستبداد

من ةقريش" اإلغراض في تاريخية شرط النسب: "األئمة  
 

نقدم هنا من باب الدراسة نموذجا لهذا الصنف والنسق وللطريقة المعتمدة للفكر االستبدادي 

ولحزبه. وداللة الحزب هنا هي المكافئة والممثلة لمنظومة من المفاهيم كاإلديولوجية 

والنموذج هذا كنا وغير ذلك من األسماء.  ،االتجاه بالمعنى السياسي والفلسفيووالجماعة 

ترتيبه لتناسقه بهذا الترتيب محورا جزئيا لفصل سابق، ورأينا أن ننسيء بادئ األمر جعلناه 

مع الحديث، وكذلك لكفايته بيانا بخصوص شرط النسب، وعالقته، بل ومركزيته، بإشكال 

اإلمامة واالتجاه أو النظام السياسي، كعنوان مختزل لنظمة المنهاج السياسي واإلداري 

ة، ولألمة مطلقا. وال شك أن تأثيرا عرضيا سيحصل بإعادة هذا الترتيب، لكنه التنظيمي للدول

 لن يغير من الوظيفة الداللية للخطاب إال بقدر ضئيل يصح اعتباره عمليا مهمال.
القيمة النقدية والدراسة لهذا النموذج تتجسد في توضيح صيغ السبك والصناعة البيانية بغاية 

وبخاصة الدفاع عن التوريث وعن استعباد البشر بعضه لبعض  ،نهتبرير االستبداد والدفاع ع

في  ي جاعلفي أمة اإلسالم وفي أرض اإلسالم، األرض على داللة ومعنى قوله تعالى:} إن

( وقوله سبحانه:} كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيئين مبشرين 11األرض خليفة'{ )البقرة

حكم بين الناس فيما اختلفوا فيه' وما اختلف فيه إال الذين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق لي

أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم' فهدى هللا الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 

(100بإذنه' وهللا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم'{)البقرة  
 لتنزيل في }أنزل معهم{ منوداللة اإننا نعني هنا مفهوم وداللة األرض على محمول سياق 

 اآلية الكريمة.
إن أهم تجليات الخداع في هذه الصناعة لهذا النموذج هو الجمع بين المنفصل في الحقائق، 

وإلباس الصدق للقول كله باعتبار جزء منها صادقا مثل أن يقال: >إن الديمقراطية كما هي 

ولصدق قولي هذا لزمكم أن  ،عليه بناءأصال كفر باهلل، وإن ماركس كان ضاال مضال كافرا، ف

تصدقوني كون النظام التوريثي هو من الحق.<، فجوهر هذه الصيغة هو اصطناع قابلية 

 التصديق وتعميمه.
أما النموذج الذي كتب لنا أن نعرضه بقصد الدرس هو مؤلف: )دفاع عن التاريخ اإلسالمي، 

رشاد خليل، أستاذ الثقافة اإلسالمية، دكتور محمد  -المنهج اإلسالمي لدراسة التاريخ وتفسيره

تمهيد وتقديم محمد أحزون، أستاذ التاريخ  -(0186جامعة الرياض، الطبعة األولى.

-اإلسالمي. كلية اآلداب. وجدة. إصدار دار الثقافة للنشر والتوزيع. الدارالبيضاء  
 يقول األستاذ )دكتور( محمد رشاد خليل عن مؤلفه:

 صل مجموعة من المقاالت نشرتها في جريدة الجزيرة السعودية.. هذا البحث هو في األ >

في مطلع القرن الرابع عشر ردا على مقال نشرته الجريدة تحت عنوان: )الوحدة اإلسالمية( 

هجرية، وذلك بمناسبة مؤتمر  0210من ربيع األول عام  1في عددها الصادر بتاريخ 

لوقت.<ذي عقد في الطائف في هذا االتضامن اإلسالمي ال
1  

. المكتبة البوليسية00ط  -نا فاخوري
180  
 1. دار الثقافة للنشر والتوزيع. الدار البيضاء. ص0186. 0دكتور محمد رشاد خليل. المنهج اإلسالمي لدراسة التاريخ وتفسيره. ط 
182  
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 ويقول منوها:
.. وإني ألرجو أن أكون قد أسهمت بهذا البحث المتواضع في وضع لبنة في إعادة كتابة  >

اري والفكري في االتجاه الصحيح.<اإلسالم السياسي والحض
1  

                                      .          .          .  
 
البناء الفكري والعلمي.اللبنة التاريخية: مفهوم اللبنة في  -8   

باختصار، نوجز القول بإبداء المالحظات التالية بخصوص هذا الذي يرجو صاحبه أن يكون 

 لبنة علمية في تصحيح مسار الكتابة لتاريخ اإلسالم:
إنه ال تناسب بين حقيقة اللبنة على هذا البعد العظيم ومقاالت صاحبنا، فال تقبل هذه الكلمة  -

لسان أو سهو مع اعتبار صعوبة هذا التسويغ بالنظر لموقع اللفظ من القول. وال ترى إال فلتة  
إنه من المعلوم لدى أهل الفكر أن اللبنة على البعد التاريخي ال تكون إال على طبيعتين: لبنة  -

 نوعية ولبنة كمية:
ء كان نتاج علمي تفكيري مبدع مبتكر، أي أنتج جديدا ومبتكرا، سوا هي كل النوعية اللبنة .

علما أو منهجا، وإن كان كل منهما متصل باآلخر، إذ كل علم واجب االستقالل بنظرية معينة. 

 والمناهج في حد ذاتها تنبني أو أساسها نظريات تفكيرية وبنائية.
اللبنة الكمية هي كل نتاج تراكمي استوفى شرطي الجدية بمعنى الكفاءة، اإلفادة أو التبليغ  .

وصل بين ذينك الشرطين هو الحكمة.بمعنى التعليم. وال  
هنا وجب اعتبار معنى وفقه التحديد والتعريف، ألن المعرف له هو العقل اإلنساني،  بالطبع،

الذي أهم خاصاته النقطاتية ومبدئية االختالف، فال يتلقى المعرفة وال يحصلها إال بإدراك 

عل ابن سينا رحمه هللا ، ولهذا جمتسلسل وتدريجي؛ فالتعريفات جلها صورية أو ثبوتية

. في مثالنا هذا لزم إدراك التداخل التصور والتصديق أساسي الكفاية في التفكير اإلنساني

الواقعي للطبيعتين الكمية والنوعية في النتاج العلمي، وبالطبع دون القول الجازم بتحول الكم 

النسق.إلى نوع دوما، أو بكون النتاجات النوعية ال تبدأ إال من خالل هذا   
فلينظر الناس واألساتذة والدكاترة ماذا يقولون وبم يتلفظون؛ إن أصحاب اللبنات التاريخية في 

العلم والفكر ال يمكن أن يكونوا إال تاريخيين في الفكر والعلم، أمثال الزهري ومالك والترمذي 

مودودي والبخاري ومسلم والخليل وسيبويه والكسائي وابن كثير والغزالي واألفغاني وال

وحسن البنا، وابن النفيس وابن سينا ومن قبله فيتاغورس وأرخميدس وأوقليدس وأرسطو، 

وكذا نيوتن وماكسويل وديكارت وإينشتاين، وغيرهم ممن أبدع وجدد في الفكر والعلم 

 اإلنسانيين مما هو في مجال االستخالف واألرض بالمعنى القرآني كمسخر ومستخلف فيه.
 

  العلمي أو العناوين الجوفاء.   بين الثقافي و -3
المالحظة الثانية، وهي من حيث الحيز كاألولى، حيز القيمة الحقائقية أو عالقة القول والفعل 

بالصدق والحقيقة، يرى أن ال حقيقة وال نصيب صدق للعناوين المبثوثة على ظاهر المؤلف 

 وباطنه )أو على ظهره وأجزائه( سوى رسم الحروف.
ي قيمة لمختلف أطواره، ال يمكنه اكتساب أالتاريخ اإلسالمي والتحليل العلمي  إن الدفاع عن

وأدنى مصداقية دون التصدي المحيط لكل أبعاده، وهذا في حقيقته مشروع علمي تاريخي 
 1للنشر والتوزيع. الدار البيضاء. ص
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يتجاوز أو على قبيل أعمال عابد الجابري في نقده للعقل العربي، لكن مع النظر واعتبار 

مكونات المنظار الدراسي والنقدي والتحليلي. ونعني هنا بالمنهاج  المنهاج، ألنه مكون من أهم

ليس فقط طريقة الهيكلة لزوايا وأركان الموضوع وتنظيم األفكار وترتيبها، بل أيضا 

مشروعية وتحديد المفكر به والمفكر فيه. والجابري ربما كان هذا الجانب هو الذي اعتور 

ا انحرف عن العلمية في موضوعيتها، وبالرغم من عمله في نقد العقل العربي؛ فهو انطالق

ذلك ومن المرجعية والمعيارية االنتقائية: >القبيلة، الغنيمة ..< بالرغم من ذلك، فهو قد بين 

الممكن الدراسي والمدى التحليلي وآلياته، وإنه ال شك كون كل ما هو دون هذه الشروط، التي 

والعقل مناط االستخالف، أنه ال مصداقية وال  تتحرى الحقيقة وتعمل داخل إطار الموضوعية

عية له.ومشر  
أما بالنسبة لمؤلفنا ونموذج دراستنا، فإن أول ما يسطر عليه وأول تصويب للتصور أن نقد 

التاريخ األموي وغيره من المراحل، ال يكون في بضع صفحات، ومن غير معيار علمي. فإذا 

)دفاع عن التاريخ اإلسالمي( وفي القسم األول: نحن نظرنا إلى عنوان المؤلف على الغالف: 

)دفاع عن تاريخ اإلسالم السياسي والحضاري( ثم )دفاع عن التاريخ السياسي(، لكن 

باالطالع على المضمون نجد عنوان )حقيقة التاريخ األموي( في خمس صفحات ال تزيد، 

ية، معاوية وابنه يزيد وهي في حقيقتها ليست دفاعا عن اإلسالم، وإنما هي دفاع عن بني أم

 خاصة.
هو إحاطة ما دون  ،األدبية واألخالقية ، وكذاأما المثير والغريب حقا من الوجهة العلمية

وفي مؤلف يدعي صاحبه ويرجو أن يكون لبنة  ،الثالث صفحات بحقيقة التاريخ العباسي

 علمية تاريخية؛..
وأجزائه، وال يحق أن يتجاوز  والمؤكد أن المؤلف يفتقد لكل عناصر التوليف بين صفحاته

أصله كمجموع من فقرات مختلفة لمقاالت صحافية في طبيعتها ووظيفتها، ذات صبغة ثقافية 

مالءمتها الداللية، ال عدم تذكيرية؛ فالعناوين الفرعية ومحتوياتها، إضافة إلى عدم تناسبها و

اريخ الفكر اإلنساني جديد فيها، فالدور الحضاري اإلسالمي يدركه العقل الغربي، ألن ت

الصحيح الزم واقعي علمي. نقول بأن العقل الغربي يدرك هذا الدور أكثر من النحن العربي 

اإلسالمي اليوم، والبرهان على هذه الحقيقة ال يعدم أينما وليت وجهك، إذ تبعا لمبدإ التناسق 

لنحن، وغلبة تستنبط هذه الحقيقة من مستوى الوعي، ومستوى التواجد العقلي والفكري ل

 الجهل واألمية، بل وواقع وحال الموات التاريخي.
إن الذي ال يعلم مطلقا جهول لنفسه ولغيره. أما الدليل األقوى فهو اعتماد المؤلف نفسه على 

اآلخر كمصدر للحقيقة على صدق ادعائه في الدور الحضاري العربي اإلسالمي. ألم يكن 

ي تغييب العقل العربي اإلسالمي حتى أمسى وكأنه ب وساهم فاألجدر طرح السؤال عم ن غي  

يعيش في كوكب آخر ال تزامن له وال جوار بدرجة الحضارة الذي يتواجد عليها العقل 

 الغربي؟
اإلنسان الغربي يعيش طورا أعمل فيه عقله لتذليل ما سخره هللا تعالى لبني آدم، وإنسان يدعي 

يل إال بقية والواقع غير ذلك، ميت غثاء كغثاء السأو يخال أنه يعيش نفس الطور، لكن الحقيقة 

على الناس. من شهود الحق  



220 
 

الحديث عن الدور الحضاري وتغريب العقل العربي رثاء لم يكن ليطرح لوال العطل 

التاريخي األولى باالهتمام والحديث عنه، وتأسيس لبنة تاريخية في مشروع تشخيصه 

اذ ودكتور قادر على أن يكتب في الدور والخروج منه. إن أي طالب باحث، وأي أست

يسير المؤونة ال يكلف مجازفة. أما الحديث  عربي اإلسالمي، ألنه ببساطة قريبالحضاري ال

عن الالزم الذي هو سبب ذلك، والسبب لبروز هذا النوع من االتجاه في طرح إشكال التواجد 

 التاريخي، فذلك هو األجدر بالتثمين والتقدير.
الوضع وهذه األزمة في واقع العقل الثقافي العربي بالخصوص، أظهرته وجلته إن بيان هذا 

بقوة أيام العدوان الصليبي األمريكي والبريطاني على اإلخوة في الدين والتاريخ، إذ ظهر هذا 

العقل أجوف من الشعور بهذه األخوة، بل األدهى واألمر أن تدرك بالعيان والواقع أن أجزاء 

بأصح القول هو الجبهة األمامية للعدو. ففي الوقت الذي نرى فيه اإلعالم منه أو ما يمثله 

الغربي وغير العربي عموما، يتحدث وينقل صور التقتيل والعدوان في أعتى صوره 

وعن مواضيع متصدرة الهتمامها  ،ومظاهره، تجد المنابر العربية تتحدث عن الرواية األدبية

بعيد وال يدل عل االهتمام بواقع إخوانهم ، واقع الموت  كالحفاظ على البيئة وغيرها، مما هو

 الرهيب وهم يذبحون ويقتلون بشتى وأبشع صور الذبح والتقتيل؛..
)االستشراق(، )السلفية والعقل(، )السلفية والفلسفة(، وإن كان مؤلف صاحبنا: أما عناوين 

خلفية الكولونيالية الكاتب قد أبرز األهم بالنسبة للعنوان األول، الجانب السلبي وال

واالستكبارية، المستدل عليها بولوج االستشراق مجاالت ال تنبغي له أصال، فهناك دراسات 

ومؤلفات وبحوث جامعية بهذا الموضوع، وبصفة شبه مستمرة. االستكبار هنا نعني به 

الالزمة لالستشراق من اعتبار الثنائية )الغرب المتقدم والحضاري، الشرق المتخلف(. 

الطبع فاالستشراق يعتبر إلى حد ما بوابة ذات مردودية في دراسة التاريخ وفي تحليله.وب  
العنوانان الثاني والثالث، نفس ما قيل في عنواني )حقيقة التاريخ األموي( و)حقيقة التاريخ 

العباسي( يصدق عليهما مع وجوب اإلشارة كون الكاتب يدافع أو يخال نفسه مدافعا عن الحق 

و يرد مصداقية المنطق، بل نلفيه من غير سلطان وال أثارة من علم يبخس رجاال بالحق وه

 في أداء دورهم التاريخي وفي تقييم هذا األداء.
ما وجب التذكير به هنا هو أن األحكام ما دامت غير مطلقة في مرجعيتها فهي بنفس المدى 

صل التكويني أو الدعائم التكوينية. الحقائقي في قيمتها، بيد أن الثابت هو تبعية هذه األحكام لأل

فكل بيئة فكرية لها نتاجها الخاص وبخصائصه، ولو لم يكن لهذا حقيقة لما كان الستمرار 

 المدارس واالتجاهات المختلفة في الفكر والملل والنحل، لما كان لها واقع وال حقيقة ..
ت مع محور ترديدي، نريد أن نقول بأن الحكم على المنطق هو خلية فكرية حكيمة استمر

والدليل هو عدم استيعاب وضبط التحديد للمنطق. فلو قرأنا المؤلف المنسوب إلى ابن تيمية 

المنطق رحمه هللا بعنوان )نقض المنطق( لرأينا أن هذا النقض لم يتوسل ولم يكن إال بمبادئ 

ه الحق في ، ولو أدرك هؤالء أن المنطق ما هو إال إسقاط من إسقاطات ووجه من وجونفسها

الخلق والكون، وأنه متناسق من غير اختالف مع قانون حركات وكينونة الوجود للشمس 

والنجوم والشجر والسحاب المسخر بين السماء واألرض، لو أدركوا ذلك النجلى لهم لبسهم 

في تصورهم وضبطهم في التحديد والتعريف، وأليقنوا أن ما ينقضونه ويردونه ليس المنطق، 

.شبه لهم شيء آخروإنما هو   
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وال ننسى أن نذكر هؤالء بأن المنطق الذي يردونه هو أصل وميزان البناء في حضارة الحديد 

أن النحن غثاء كغثاء السيل، فداهم البالد ها العدو حين أيقن والصلب والنواة، التي أغار ب

كذلك هو المنطق الذي صنعت به السيارة  وهتك األعراض وروع األطفال والشيوخ.

والطائرة والهاتف النقال، وهو المنطق الذي شكل كل متاع الحياة للعالمين في األرض عليه، 

 وبه حصل االستعباد المادي للعرب خاصة.
 

.من الوظيفة التبريرية إلى التدليس -7  
يبقى الحكم الرئيس حول هذا المجموع من المقاالت الصحافية التي جعلت  مع هذه المالحظات

لنموذج ذي الخلفية التبريرية لواقع حاصل مفروض، الواقع التاريخي مؤلفا هو صبغة ا

والسياسي لألمة العربية اإلسالمية، بمعنى أنه نموذج القول الوظيفي واالرتزاقي المادي، 

الذي يدخل في صنف إلباس الحق بالباطل، نموذج سنني يتكرر على الذي أشار إليه الحديث 

بلكم ..". فإذا كانت العناوين الرئيسة أو الفرعية تعبر، النبوي الشريف: "لتتبعن سنن من ق

وبغض النظر عما كتب وسطر تحتها مضمونا وتناسبا، فهي تعبر عن حقائق مجمع عليها 

ذلك، ليس لغاية إال اإلثارة والحماسة. وهذا ال شك دور أساس للكلمة و دعوة، أو هي ترى ك

دا، فهو يفقد قيمته وصبغته هاته بإدراك أنه لم إذا كان هذا أمرا محمو للثقة بالذات وبقيمتها؛

يكن إال وسيلة منهجية لغاية محددة، مثناة على جوهر معنوي ينطبق بالدفاع عن نمط أو نظام 

سياسي معين، وهو هنا الدفاع والعمل على تسويغ االستبداد السياسي والنظام الوراثي 

مؤلفا هو هذه الحقيقة التي جاءت  السيادي في الحكم، فنجد ونلمس جليا روح ما سمي وجعل

واضحة ومكشوفة في القسم الثاني بعنوان: )المنهج اإلسالمي لتفسير التاريخ(، جلية واضحة 

ليس في منطوقها فحسب، بل في المنهجية المعتمدة، قد انطلقت بالبدء على إثارة الحماسة 

جل المتعلمين، لكن بالحديث عن أمور محورية وحقائق صادقة ال اختالف حولها ويدركها 

قيمتها هي في وظيفتها وموقعها من هذه المنهجية، من مثل ذكر المعايير العلمانية في تفسير 

 التاريخ، المنكرة للعوامل الالمادية في الفعل والتأثير التاريخي، والمناقضة للحقيقة الدينية ..
العباد وعلى التاريخ،  ثم يأتي دور الغاية األساس، وحجة مستوى هذه الغاية هو خطرها على

إذ نجد صاحب اللبنة الذي يرجو أن تكون تاريخية في كتابة التاريخ اإلسالمي، وفي فصل 

الشروط الواجب توفرها لدراسة التاريخ اإلسالمي وتفسيره، نجده يرسم صورة مختزلة 

بمكر للمجموع المقاالتي، وكذلك يعطينا تصغيرا أو تمثيال مصغرا لصيغة السحر والتدليس، و

ال يليق أبدا بأهل العلم، فالعلم ال ينبغي له غير الصدق وغير النصح واألمانة. إن التمويه 

والتغطية عن الغرض الحقيقي للقول بتقديم عنوانين مموهين وبلبوس سحري يجمع بين 

حمولة العنوانين )اإلخالص والتجرد( و)الخبرة باللغة العربية(، تأمل الفعل السحري واألثر 

ي لأللفاظ الموظفة، والهدف منهما وهو التنويم السحري لتمرير الغاية، أي العنوان النفس

الثالث، وبذات الروح الماكرة والتلبيسية في زمن أصبح العقل العربي اإلسالمي يقتل النباهة 

 واالجتهاد ويستحيي الغباوة والخمول.
العنوان الثالث:   
العلم الصحيح باإلسالم وعلومه الضرورة: ->  
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تاريخ المسلمين هو تاريخ اإلسالم وفهم اإلسالم شرط ضروري لفهم تاريخه، واإلسالم عقيدة 

وشريعة، وتاريخ اإلسالم هو تاريخ التطبيق العملي لإلسالم عقيدة وشريعة، وقياس الصواب 

والخطإ في داللة األخبار ال يمكن أن يأتي من منهج تاريخي ال يقوم على أساس الفهم العميق 

اإلسالم عقيدة وشريعة، وتقويم تصرفات المسلمين السياسية واالقتصادية  لمقاصد

واالجتماعية ال يأتي من منطلقات غربية أو شرقية، وال يأتي من معايير غربية أو شرقية، 

وإنما يأتي من منطلقات ومعايير إسالمية خالصة، وإنما جاء الخطأ في فهم هذا التاريخ، كما 

ه من استخدام هذه المعايير األجنبية التي تالئم الظروف التاريخية جاء الخطأ في الحكم علي

ألصحابها، وليس هنا مجال نقدها أو الحكم على صوابها وخطئها، وإنما نقول فقط إن الفكرين 

)الليبرالي( التحرري والماركسي، وهما الفكران األساسيان اللذان يتحكمان اليوم في صياغة 

عاصرين لهما نظم خاصة، وهي ليست نظما إنسانية عامة، وقد المعايير عند المؤرخين الم

قامت هذه النظم على أساس من تحوالت تاريخية خاصة في التاريخ الغربي، وأقول مرة 

أخرى: إني لست في مجال تقويم هذه النظم، والحكم عليها، وإنما أنبه فقط إلى أنه من الخطإ 

لمسلمين السياسية واالقتصادية واالجتماعية في أن تتخذ هذه النظم مقياسا تقاس به تصرفات ا

تاريخهم، إنما تقاس تصرفات المسلمين بشريعة اإلسالم، وهي األساس الذي جرى عليه 

عملهم، وجرت على أساسه محاكمة تصرفاتهم حاكمين ومحكومين، ولقد ناقش الفقهاء مناقشة 

ن في ضوء الشريعة مستفيضة جميع التصرفات التي جرت من المسلمين حكاما ومحكومي

اإلسالمية، وعلى من يريد أن يناقش مدى سالمة تصرفات المسلمين في شؤون السياسة 

والحكم والمال أن يرجع إلى كتب الفقه وال يكتفي بكتب األخبار غير الموثقة، وقد سبق أن قلنا 

مثال واحدا  رأينا هذه األخبار، ونقلنا رأي علماء المسلمين المشهورين باإلنصاف فيها، ولنذكر

على مدى خطإ األحكام التي تصدر على تصرفات الحكام المسلمين في تاريخ المسلمين من 

خالل كتب األخبار ثم تفسيرها في ضوء المذاهب السياسية العصرية، وذلك في قضية هامة 

وأساسية هي قضية اإلمامة أو الخالفة: فلقد كان من شروط الخالفة الثابتة بالنص: النسب 

أورده الماوردي –ي، استنادا إلى قوله صلى هللا عليه وسلم "قدموا قريشا وال تقدموها" القرش

واستنادا إلى األحاديث الصحيحة التي رواها البخاري عن أبي  -6في األحكام السلطانية ص

 عليه وسلم قال: ن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللاهريرة ومعاوية رضي هللا عنهما، فع

ريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. والناس معادن "الناس تبع لق

خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا، تجدون خير الناس أشدهم كراهية لهذا 

الشأن حتى يقع فيه" وعن معاوية رضي هللا عنه وقد بلغه أن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

ه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على هللا بما رضي هللا عنهما يحدث أن

هو أهله ثم قال: > أما بعد فإنه بلغني أن رجاال منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب هللا وال 

تؤثر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأولئك جهالكم فإياكم واألماني التي تضل أهلها، 

 عليه وسلم يقول: "إن هذا األمر في قريش ال يعاديهم أحد فإنني سمعت رسول هللا صلى هللا

إال أكبه هللا على وجهه ما أقاموا الدين". وبناء عليه أجمع علماء المسلمين على شرط النسب 

إلى قريش في اإلمامة. قال الماوردي: النسب هو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد 

حين شذ فجوزها في جميع الناس، ألن أبا بكر الصديق  اإلجماع عليه، وال اعتبار بضرار

رضي هللا عنه احتج يوم السقيفة على األنصار من دفعهم عن الخالفة، لما بايعوا سعد بن 
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عبادة عليها بقول النبي صلى هللا عليه وسلم "األئمة من قريش" فأقلعوا عن التفرد بها 

نكم أمير تسليما لروايته وتصديقا لخبره ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا منا أمير وم

-6الماوردي، األحكام السلطانية ص-ورضوا بقوله: نحن األمراء وأنتم الوزراء.  
لو نظر المؤرخ دون وعي منه لسنن هللا في االجتماع اإلنساني إلى هذه النصوص الصريحة 

لنفسه أو الحكم  في حصر اإلمامة في قريش متأثرا بمفاهيم الثورة الفرنسية عن حكم الشعب

الديمقراطي الذي يرد األمر إلى األمة كلها فإما أن ينكر هده النصوص وهي صحيحة 

أن هللا ورسوله قد جارا على  -ونعوذ باهلل من ذلك –صريحة ال تقبل الرد، وإما يتصور

المسلمين حين فرضا عليهما ذلك الشرط في اإلمامة، وهللا ورسوله أعدل بالمسلمين وأبرهم 

م من كالم الفالسفة السياسيين، ولقد كان حصر اإلمامة في قريش من أوسع أبواب هذه وأرح

الرحمة، ذلك أن العرب لم تعتد في تاريخها أن تخضع لحاكم، يجمع أمرها، ويفرض عليها 

الطاعة بقوة السلطان، وما كانت العرب لتقبل في جاهلية أو إسالم أن يدين بعضها لبعض أنفة 

بة لقريش فإن األمر يختلف، وقد صدق أبو بكر رضي هللا عنه،  وهو أعلم منها، أما بالنس

حين قال وهو يحاور األنصار في اجتماع السقيفة: إن العرب  -بعد رسول هللا –الناس بالعرب

ال تدين إال لهذا الحي من قريش، ذلك أن قريشا قد اكتسبت في الجاهلية محبة ومهابة 

وذلك أن قريشا في الجاهلية قد تسلمت زمام التجارة  واحتراما شديدا في نفوس العرب،

العالمية بعد حمير، ونضجت لهم عن ذلك الطريق خبرة واسعة بشئون المال والتجارة 

والتسويق وأساليب التعامل، وتوثقت لهم عالقات على أوسع نطاق مع كافة شعوب العالم، 

ولغاتها وأخالقها، مما أعطاهم واتسعت بفضل ذلك معرفتهم بهذه الشعوب وعاداتها وآدابها 

سعة في معلوماتهم ودماثة في أخالقهم وصقال إلرادتهم، عرف لهم جميع العرب قدره، 

ودانوا لفضله وجعلوا لهم اإلمامة طائعين، وقد جمع لهم هللا تعالى إلى ذلك شرف النسب إلى 

والعرب بانتسابها إسماعيل فهم كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشرف العرب نسبا، 

إلى إسماعيل تجد في قريش أصفاها نسبا إليه، كما جمع هللا لهم إلى ذلك جوار البيت، وأفاض 

عليهم من حرمته مما مكن لهم في قلوب العرب جميعا. روى السيوطي في المزهر عن 

لعلماء إسماعيل بن أبي عبيد هللا أنه قال: >أجمع علماؤنا بكالم العرب، والرواة ألشعارهم، وا

بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشا أفصح العرب ألسنة، وأصفاهم لغة، وذلك أن هللا تعالى 

اختارهم من جميع العرب واختار منهم محمدا صلى هللا عليه وسلم، فجعل قريشا قطان 

حرمه، ووالة بيته، فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج، 

في دارهم، وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها، ورقة ألسنتها،  ويتحاكمون إلى قريش

إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كالمهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كالمهم 

فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سالئقهم التي طبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح 

-101\111ص 0السيوطي، المزهر ج-العرب.<  
كان من أهداف اإلسالم األولى بناء الوحدة اإلسالمية، وجمع كلمة األمة، في إطار سنن ولما 

هللا في االجتماع والناس فلقد كان جمع األمة على قريش التي يدين لها العرب بالفضل 

والطاعة المبنية على الحب واالحترام ال على القهر، ولما كان المسلمون جميعا يدينون 

ا تدين لها العرب، ويدينون لها بناء على ذلك بالطاعة عن طواعية مكلقريش بهذا الفضل 

ورضى من غير شعور بالمذلة أو القهر بسبب حبهم لرسول هللا وأهل بيته وعشيرته، فلقد 
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كان جمع العرب والمسلمين على قريش من أجل السياسات وأعظمها وأبرها بهذه األمة. 

كان لهذا االجتماع على قريش من الفضل في توحيد  وتاريخ األمة اإلسالمية كله شاهد على ما

كلمة المسلمين، وجمع شملهم، وحتى في فترات التفكك السياسي ما كانت األمة ترضى بأن 

تجتمع على أحد من الناس إال على قرشي، حتى أن الوالة في ضعف الدولة العباسية كانوا 

ر الموالين للخالفة العباسية، ظههم باألمر على أن يظهروا للناس بمحريصين مع استقالل

وحين تغيرت األحوال وانتقلت عصبية الملك إلى الترك على يد العثمانيين، وجد العثمانيون 

أنفسهم مضطرين إلى الحصول على موافقة الخليفة العباسي الذي كان مقيما في مصر لتثبيت 

 سلطانهم.
لك عن دولة اإلسالمية، وذكان حصر اإلمامة في قريش إذن أهم عامل في تثبيت سلطان ال

لهم المسلمون بالفضل من جانب، وعن طريق حصر النزاع  طريق حصر األمر في قوم يدين

في دائرة ضيقة من جانب آخر ذلك أن حصر النزاع بين األمويين والهاشميين وهم عصبة 

 قريش كانت شروره أهون كثيرا من إطالق الصراع على مداه بين القبائل والعناصر، األمر

 الذي كان يمكن لو حدث أن يعصف بالدولة اإلسالمية وبوحدة المسلمين وباإلسالم.
إن من يفهم ذلك يفهم أن التنافس بين بني هاشم وبين بني أمية بعد أبي بكر وعمر رضي هللا 

عنهما كان تنافسا بين فرعين كريمين انحصرت فيهما عصبية قريش، وكان كال منهما يرى 

د صور هذا المعنى بدقة ابن عباس الهاشمي القرشي رضي هللا عنه نفسه أهال لألمر، وق

حينما بلغه نعي معاوية وذلك في قوله: >جبل تزعزع .. ثم مال بكلكله .. أما وهللا ما كان كمن 

كان قبله، ولما يكن بعده مثله، اللهم أنت أوسع لمعاوية منا ومن بني عمنا وما أغراهم بنا 

ال يجدون مثلنا، وما أغرانا بهم إال أنا ال نجد مثلهم .. ووهللا إن ابنه  )يعني بني أمية( إال أنهم

لخير أهله، أعد طعامك يا غالم .. ثم أقبل علينا: مهال معشر قريش، أن تقولوا عن موت 

. إلزموا معاوية ذهب جد بني معاوية وانقطع ملكهم .. ذهب لعمر هللا جدهم وبقي ملكهم .

-110\111ضواء صأ-حجالكم وأعطوا بيعتكم.<  
إن ذلك ال يعني أن المسلمين قد تخلوا بمقتضى هذا الشرط عن مراعاة بقية الشروط الواجب 

توفرها في اإلمامة وهي: العدالة، والعلم، وسالمة الحواس، وسالمة األعضاء والرأي، 

 والشجاعة والنجدة، وحتى حينما كان االستخالف يتم بوالية العهد على زمن بني أمية وبني

العباس لم يتخل الفقهاء عن إجماعهم على ضرورة مراعاة تلك الشروط يقول د فتحي عثمان 

في األضواء >فاألساس في ولي العهد عند فقهاء المسلمين، انطباق شروط الخالفة عليه، ال 

مجرد انتمائه إلى أسرة أو شخص .. فالتوارث وحده ال يكسب حق الخالفة لذلك قال ابن حزم 

لفصل( >وال خالف بين أحد من المسلمين في أنه ال يجوز التوارث فيها، وال في في كتابه )ا

حاشا الروافض، فإنهم أجازوا كال األمرين<. -أنها ال تجوز لمن لم يبلغ  
وابن حزم الذي يقول هذا عن التوارث، هو الذي يؤيد والية العهد إن روعيت فيها شروط 

مة وأصحها أن يعهد اإلمام قبل وفاته إلى إنسان الخالفة، ويقول: إن أفضل وجوه عقد اإلما

يختاره إماما بعده، وسواء أفعل ذلك في صحته أم في مرضه عند حضور الوفاة، إذ ال نص 

وال إجماع على المنع .. كما فعل رسول هللا بأبي بكر، وكما فعل أبو بكر بعمر، وكما فعل 

ه هو الذي نختاره ونكره غيره لما فيه سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز، وهذا الوج

من اتصال اإلمام وانتظام أمر اإلسالم وأهله ورفع ما يتخوف من االختالف والشغب مما 
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نفس -يتوقع في غيره مع بقاء األمة فوضى ومن انتشار األمر وارتفاع وحدوث األطماع<

-101\111المصدر ص  
ن صاحبه فقها في الدين يمكنه من فهم وخالصة القول أن النظر في تاريخ المسلمين بقتضي م

ألمور على وجهها الشرعي الصحيح.<مجريات ا
1  

نعيد القول ونكرر بأن هذه الفقرة في مادتها وفي موضعها، نعني عنوانها كشرط من شروط 

ي وتفسيره(، جب توفرها لدراسة التاريخ اإلسالمنا رئيسا لفصل )الشروط الوااما جعل عنو

وتمثيل لروحه الخداعية، التي تجلت في هذه الصيغة أو  التي الالمؤتلفتزال للمؤلف المقااخ

االختزال لها في الوظيفة الخداعية للعنوان :)العلم الصحيح باإلسالم وعلومه الضرورية(، 

والذي كان باألولى أن يستبدل بعنوان دال على حقيقته: )الدفاع عن التوريث في الحكم 

التي لها وزن الحق والصدق، فلم تجعل إال تقنية جدلية،  بل  والسلطة(. وأيضا فإن تلك النقط

، كلفظه الشعورية والشعرية خطابية محض سفسطائية، معتمدة في أساسها على اللفظ وإثاراته

وتراكيب الكلم في قوله:>إن الفكرين الليبرالي التحرري والماركسي<، >الفهم العميق 

خ التطبيق العملي لإلسالم عقيدة وشريعة<، >أن لمقاصد اإلسالم<، >تاريخ اإلسالم هو تاري

يرجع إلى كتب الفقه وال يكتفي بكتب األخبار غير الموثقة< وغيرها من سبك الكلم واصطناع 

 تراكيب للفظ تخدم في كنهها مقصد التقرير والتبرير.
إذا كانت هذه هي الصيغة، فالمحتوى والمضمون في خالصته يمثل في قوله البواح الصريح 

لجامع حتى لسر صنعته في طرائقها وحبكتها التكوينية في الخلط بين الحق والباطل:ا  
حده . . . وجهها الشرعي الصحيح.<فالتوارث و>  

هذا بيان عن نموذج الصنف التبريري الرسمي، لكن ال بد من وجوب عدم إطباق األحكام 

 النماذجية بالمعين والمحدد.
 

العلمية بين الحقيقة وعدمها-4  
، وإن لقول من قال إن للعلم سلطانا أشد على الباطل مما سواه من أي عامل كان أو قوةإن 

الشعوب العربية تقاد بالجهل لحقيقة وصدقا. أما الدليل األدنى فهو مثل هذا الذي يصدر باسم 

 العلم، بل وخدمة األمة والدين.
ع التكليف. هذا العقل بالتأكيد إن أول الشروط للحقيقة العلمية هو العقل، العقل الذي بغيابه يرف

 -فسيري للقرآنتالو القراءاتي ال -ر اصطالحا حديثياال يقبل أبدا الترجيح لحديث وإن توات

ترجيحه على صريح القرآن، فباألحرى إن كان دون المتواتر. إن أصحاب هذه الخطابات 

، ألنهم مفتقدون لشرط الصادرة بصفة العلم وانتسابا إليه، إما أنهم ليسوا من العلمية في شيء

يستسخرون. مخاطبيهمب ونتها، وإما أنهمكين  
إنه بافتقاد الحكمة، التي يمثل العقل شرطها ووسيلتها، ليس بعدها مصداقية للقول في الشرع 

وأحكامه، خاصة في ما هو محوري وموجه للدين كمنهاج منظم ومهيكل لألمة في اجتماعها 

ينبني كل نظام ويقنن كل حكم لصيغ المعامالت التي هي  في كلية قوانينه ومؤسساته. فعليها

 التحقق ألمر االستخالف وعليها مناط الجزاء والثواب.
من دون الحكمة ليس يحق ألي كان أن يصادر القول في التفسير وتوجيه القول على نحو دون 

مثل غيره، ولئن كان علة ذلك االستخفاف واالستجهال فالحكم وجب رده على النص، فهو ي
 1دار البيضاء. ص
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مجال الخطاب، سواء أطرافه أو شروطه العلمية، وعالقات هذه العناصر فيما بينها، ألن 

الغاية أسمى، والمستوى الدراسي كلما كان علميا صرفا كان االتفاق أقرب والتصحيح 

واإلنابة إلى الحق كذلك. لهذا فنحن حينما ركزنا وسطرنا على كلمة )النموذج(، وال يعني أن 

لحكم على صاحب المقاالت، فال تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وقد يكون مدافعا عن هذا ختم في ا

في حقيقة أمره  ، أو يخال نفسه منتهجا الحكمة وهوالباطل وهو يحسب أنه يدعو إلى هللا تعالى

يسيء صنعا، وغير ذلك من التلبيسات. لكن، وكما جاء في حديث رسول هللا صلى هللا عليه 

ن أبي عبد هللا النعمان بن بشير رضي هللا عنهما قال: سمعت رسول هللا وسلم المتفق عليه: ع

، وبينهما أمور مشتبهات ال صلى هللا عليه وسلم يقول: "إن الحالل بين، وإن الحرام بين

ن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ  لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات يعلمه

ى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك حمى، أال وقع في الحرام، كالراعي يرع

وإن حمى هللا محارمه، أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت 

فسد الجسد كله أال وهي القلب."
1  

إن العرضية تبقى عرضية، أما التمادي واإلصرار بدعوى سلوك الحكمة في إصالح أولي 

، مع حفظ ودهم والتقرب إليهم، وذلك هو التأويل الموضوعي ألمرهم األمر وما شبه ذلك

، فهذا هو في صلة والصالت وحالهم لما جبلت عليه النفس من الدعة وحب الخيرات والمنافع

 مع حكم ومضمون قوله تعالى:
(08}والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم'{)محمد  

 –الحمى  –لكن التمحيص ومستويات القلب هؤالء الصنف، كانوا على الفطرة العلمية، 

 الحرام، لها ايضا حقيقتها. وهؤالء هم الذين عنى المودودي بقوله:
>فكانوا ينالون الرواتب والجرايات من الحكومات ..<

1  
 

البيان أو فقه الخطاب في الحقيقة العلمية.   -7  
ونهم الشيئي بالمعنى األخطر في الصنف التوظيفي المستمر إلى يوم الناس هذا، ليس في ك

السببي، وليس في تواجدهم االرتزاقي شاكلة مناقضة للعلم والفقه في أهدافه الشريفة والنبيلة، 

فذلك نسق اجتماعي مالزم ألنماط من السلطة معينة، نسق يتكرر وإن سمي االستعباد وغيره 

 من مكوناته بغير أسمائه تعمية وتمويها وتسويغا ..
لظلم وشخوص الباطل الذي يدافعون عنه إلى حدود اإلدراك التام، إن األخطر هو وضوح ا

وإن هللا تعالى حجته بالغة، وما كان سبحانه ليعذب صنفا من الناس وقوما حتي يبين لهم ما 

 يتقون.
 األخطر كذلك هو أن هذه الخطابات التي يتوسل بها للدفاع عن الباطل، هي خطابات تتسجى

وهي في جوهرها مخادعة لعقل المخاطب المتمثل في جمهور بلبوس العلم والنصح،  وتدثر

األمة، وتلمس فيها كل حقائق االستخفاف ومظاهر االزدراء والحط من قدر هذا العقل 

واعتباره. هل من عقل ولو لطفل بلغ لتوه الميز أن يقبل االستدالل ألمر عظيم يهم أمر 

م بالذي استدل به صاحبنا؟المسلمين جميعا الممثل في نظام وشاكلة السلطة والحك  
05نفس المصدر ص 
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إن لكل شيء قدرا، وكل عقل يميز بين أحوال إعراب الكلم بحسب موقعها في الكالم، لن 

يستسيغ االختالل التناسبي في االحتجاج لقانون الغلبة في السلطة مقابل مبدإ الشورى 

 المنصوص كتابا وسنة وبامتداد سنة الخالفة الراشدة.
عن أوليائه وبأسلوب يوهم كفاء الحجة بحديثين كليهما مرويين إن صاحبنا احتج وهو يجادل 

عن معاوية الذي هو وعمله مثار القضية والسؤال، وهذا لعمرك ال يحق وال يجوز في أية 

قضية حقيقة  اقضية كانت، فكيف إن كانت هذه القضية أخطر القضايا وأعظمها جميعا؟ إنه

االدعاء كالذي كان عليه وال زال من قبلنا من  اإلسالم في الدولة وواقع االستخالف ال مجرد

شرعة ومنهاج، المجتمعات البشرية الكافرة ويدعون أنهم باهلل وباآلخرة مؤمنون؛ إن اإلسالم 

وإن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه قد تركها كلمة من بعده مدوية صادعة ال يعرض عنها إال 

عنه: "وهللا ألقاتلن من فرق بين الصال ة  الصم البكم الذين ال يعقلون، لقد قال رضي هللا

  .والزكاة"
لئن كنا نتورع عن التلفظ وإصدار أحكام يشهد الحال بها في حق هؤالء الرهط ممن ينتسبون 

إلى العلم في دفاعهم أكثر من الملوك والقياصرة عن الملوكية واالستبداد والقيصرية الجاهلية، 

حجزهم عن السخرية بمخاطبيهم والمستهدفين بألسنتهم فإننا نعجب من افتقادهم لقلوب وجلة ت

 ودجلهم، اسمع إلى هذه الكلمة والقول الذي يسوقه الدكتور المثقف لمعاوية:
ي التي تضل أهلها ..<فأولئك جهالكم، فإياكم واألمان>  

 ولنتأمل في مقصد سوق هذا القول المزعوم سنده إلى ابن عباس رضي هللا عنهما:
يا غالم ..<> .. أعد طعامك   

.. أن تقولوا عن موت معاوية ذهب جد بني معاوية وانقطع ملكهم .. ذهب لعمر هللا جدهم  >

.. إلزموا حجالكم وأعطوا بيعتكم<وبقي ملكهم   
ليس بوسع أي مؤرخ حقيق بهذه الصفة إال ن يرد هذه األقوال، ألنها داحضة لنفسها من أي 

لطبيعة النص الشاهد ومصدره باعتبار شأن  معيار من معايير التصديق والتوثيق، أوال

القضية العظيم، ثم إن النقد اللغوي بمالحظة مجاوزة مالءمة القول حدها الطبيعي للمقام، 

 على وثوق المعيار العلمي، لم يكن لصدق م يحكم بالوضع حفظاكمكون أساس للنص، إن ل

لمعيار األساس في عنصر المتن لهو ا في النقد اللغويالمعيار  مقبوال وال مستساغا. وإن هذا

 بالنسبة لعلم الحديث.
كذلك من ناحية معيار الحقائقية كأهم صبغة وخاصة مميزة ألي فضاء أو بناء صحيح، مما 

يعبر عنه عموما بخاصة عدم االختالف، فإن مقول النموذج التدليسي والتبريري المجادل عن 

لتفكيره يقول: الباطل، ال جرم يعج بالتناقضات. فإن في موقع رسم  
. إلى قوله وانتظام أمر اإلسالم<.. فالتوارث وحده ال يكسب حق الخالفة لذلك . >  

لتوارث وحده ال يكسب حق الخالفة< مع االستشهاد بقول ابن حزم: >.. ال .. فاأما قوله:>

فنحو من القول متضارب ال يقر له قرار إال في عقل صاحبنا الذي من  يجوز التوارث فيه ..<

.تقيم من البناء وما ال يستقيمدة جداله عن الباطل ضمرت عنده ملكة إدراك ما يسش  
تلكم المعايير كلها هي من مكونانت وشروط العقل الذي أناط به الخالق سبحانه وتعالى حقيقة 

 ونعمة العلم، وذلك مجموع بيانا بأحسن الحديث في قوله تعالى:
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دره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب' ما }هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وق

(5خلق هللا ذلك إال بالحق' نفصل اآليات لقوم يعلمون'{)يونس  
 ويحفظ عن اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا قوله:

اله عدم الخسران وكان على زيادة<من جعل التمييز رأس م>
1  

ساسا في نقد رجال الحديث تبيان هذا المعيار المعتمد أ لقد تم إيراد هذا في الموطإ بغاية

وطرق الرواية، وال غرو فإنه من مكونات حقيقة اإلدراك اإلنساني، وال وجود للذات العلمية 

 من دونه.
نذكر بهذا كوننا رأينا هذا التفاقم واالختالل في ربط ووصل صاحبنا قوله بقول ابن حزم 

 رحمه هللا.
على درجة علمية صاحبها. فاألسلوب اللغة هي المؤشر في خطابها، ومكونات هذا الخطاب، 

في كليته وجزئياته، وما يتخلله من عناصر قد يكون، بل يمثل اتجاه صاحبه الفكري. فهذه 

المعايير التي جعلها هللا تعالى وهو الحكيم الخبير سل م الدرجات هي كذلك معراج الصعود إلى 

 مراتب المعرفة والطبقات العليا للعقل اإلنساني وقلبه.
>إذ ال نص وال  ->إلى إنسان يختاره< -بن حزم أو نظمة قوله: >ال يجوز التوارث فيها<إن ا

إجماع على المنع< نظمة متناسقة، وال تعارض لها مع شرعة اإلسالم ومنهاجه، بعكس 

وخالف ما ذهب إليه النموذج وحاج عنه والغرض والموضع الذي ساقه واستشهد فيه. وتعليل 

افتقاد النظر الصحيح والقراءة المميزة والمستوعبة، أو عدم حصول هذا الالتناسب يكمن في 

كفاية االستيعاب للخطاب. وال غرابة في ذلك إذ رأينا كيف أن الواقع يجمع بين مذهبين 

متناقضين، أحدهما يدافع عن الحق وشرعة اإلسالم في السياسة وحكم الشورى في إمامة 

د والتوريث واستعباد العباد ليخرجوهم على أعقابهم الدولة، وفريق يدافع عن أولياء االستبدا

من عبادة رب العباد وإلى عبادة الملوك. وال الطرفين حجتهما والمحتج به واحد، هو صيغة 

وانتقال الحكم من بعد عمر رضي هللا عنه. هنا وجب ذكر قوله تعالى:}والذين اهتدوا زادهم 

من كان في الضاللة فليمدد له الرحمان  ( وقوله عز وجل:}قل08هدى وآتاهم تقواهم{)محمد

(45مدا{)مريم  
بيد أنه في حالة االستشهاد المعني بابن حزم أضيف عامل القصور المتجلي خاصة في افتقاد 

 علم اللغة إلى الخلفية الموجهة، خلفية خدمة األسياد والطاغوت.
اعتبار الصناعتين إن اللغة والبيان كشرط علمي، ولحصول الحقيقة لدى الذات العلمية، وب

اإلنتاجية والتحليلية للخطاب، قيمة تختزل الوزن المعرفي والعلمي بكليته، ذلك أن المبادئ 

المعرفية هي ذاتها المبادئ الكونية العامة، وهي توحد بين العقل المهيمن والمؤسس في نفس 

ل مستويات اآلن على المنطق بمعناه التقديري الكمي والترتيبي، كما هي مقدرة ومرتبة ك

الخلق ومكوناته، وبين العلم كمعرفة وإدراك بحقائق هذه المستويات والمكونات، وعالقاتها 

وقوانينها، لتتحول من بعده هذه المعرفة الموزونة واإلدراك المعقلن إلى نظمة من النماذج 

ن مهيكلة، وما يصطلح عليه باألنساق، التي يكون من نتاجها ومن صورها وإسقاطاتها البيا

إبداعا وتعبيرا وتحليال، وكفاءة استيعابية وفقهية لما يبدعه ويعبر به اآلخر وهو ما يمكن أن 

185  
088موجز تاريخ الدين وإحيائه. ص 
185  
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نعبر عنه بالكفاءة القراءاتية. ومن هنا يتبين ويفسر الشرط البياني ومنزلته في السلم المعياري 

تفسير والمرجعي في كل الحقول المعرفية العليا، وبالخصوص الفكر الفلسفي القتصاره في ال

والتعبير على اللغة دون النسق المنطقية وقاموسها كما هو الشأن في الرياضيات والفيزياء 

والميكانيكا النظرية والبيولوجيا وسواها من العلوم الطبيعية والتطبيقية الممنهجة منطقيا 

ورياضيا على درجة وقدر ما. وإذا كان هذا له عالقة وصلة مباشرة بتحليل العقل، وكذلك 

لية التفكير، وبالتالي مع جوهر النسق التي عليها تصاغ المدركات وتترجم وتعقل، فيكفي عم

اإلشارة إلى أن قيمة النحو والبالغة وعالوة على كونها أساس التواصل العلمي، ترجع إلى 

صبغة المادة العلمية البحتة، أي  القابلة للكتابة والهيكلة المنطقية. وبمعنى أقرب فالنحو 

ي كونية، وهو ما يفسر ويوضح علة الن ومزودان للعقل بنسق منطقية، أة محم  والبالغ

ة ونهجا منتظما في الفهم والتلقي، صعوبة استيعابهما نسبيا لغيرها من المواد لتطلبهما بني

وكذلك هو المفسر كون الدرس المنطقي ال ينفصل عن النحوي والبالغي عند أرسطو 

ا من علماء البالغة والمجاز خاصة في الغرب إلى يومنا هذا.والفارابي وابن سينا ومن بعدهم  
هذا الشرط اللغوي، والكفاءة اللغوية بشموليتها واستيعابيتها للشرط العلمي، والفكري 

لد لما يطلق عليه ووالفلسفي، هو الملكة والمنظار النقدي المميز، وهو أيضا الموجه والم

ون النص ضمن مادته الدراسية. وقد أشرنا إلى هذا بالحدس في توجيه التفكير العلمي الذي يك

من قبل فيما يخص علم الحديث، إذ يمكن للعالم، أن يحكم بقدر من االحتمال واإلمكان التحققي 

في شأن متن لحديث معين. فبهذا المنظار كذلك يحصل فقه الخطاب. ونذكر هنا لذلك مثال في 

في تحديد وبيان داللة اإليمان في قوله جل  ارتكاز واعتماد ابن حجر العسقالني رحمه هللا

(، ارتكازه واعتماده باألساس على 016جالله:}وما يؤمن أكثرهم باهلل إال وهم مشركون'{)

قول عكرمة:> قال: يسألهم من خلقهم وخلق السماوات واألرض؟ فيقولون هللا. فذلك إيمانهم 

إذا قيل لهم من خلق السماوات  وهم يعبدون غيره<، وعلى قول ابن عباس:>قال: من إيمانهم

ومن خلق األرض ومن خلق الجبال قالوا: هللا وهم به مشركون<
1  
 فالمرتكز هو المادتان البيانيتان:>فذلك إيمانهم< و>من إيمانهم<

أيضا وجب النظر واعتبار قول ابن حزم: >إلى إنسان يختاره ..< و>إذ ال نص  بهذا المنظار

سداد للقراءة من دون اعتبار الموجهات والمؤطرات، وخاصة  وال إجماع على المنع ..< فال

 هنا قوله بالجواز القبلي: >ال يجوز التوارث فيها<.
لقد استشهد المؤلف هنا بما هو حجة عليه ولنقيض ما يدعو إليه، وهذا أعلى درجات 

المعارضة وأوضحها بما يطلق عليه بالمعارضة على سبيل القلب، أي قلب الحجة ودليله 

الذي هو موقف أوليائه الذي يدافع عنهم، يبين حدا قصيا من  ليه، مما يجلي وهن الموقفع

حال االفتقاد للحكمة ونورها، وأنى له مع هذا أن من كفل سالمة التأليف والتفكير وألية 

دراسة تحليلية ونظرية مستقلة. بل هذا الصنف وظيفته، ومهما اختلفت وعلت بالمقاييس 

ات ألقابهم، هي الترديد لألسماء والنصوص، وأقصى ذلك هو الحفظ، لكن االستغبائية مسمي

مع سلبية التأثير النعدام الحكمة، ألن الحفظ والنص إنما نفعه بتوظيفه التوظيف الصحيح 

والنافع، وهذا األمر أو هذه الحقيقة هي المفسرة بأيسر ما يكون التفسير الستمرارية نحل 

نشورات دار اآلفاق. الجديدة. المغرب
186  
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ق ال يستسيغها العقل. فهي مشروطة بإبعاده وتعطيله، وبالنمطية باطلة بعيدة كل البعد عن الح

 الجبرية في الفكر أو األفكار على األصح، وكل ذلك موصول بالتقليد.
إن النمطية والجبرية في القول كما هي عند الصنف الموظف لالستبداد واستعباد البشر للبشر، 

ء االستعباد الصريح البواح بمزعوم هذه النحلة يمثلها المؤلف في استشهاده ملء نفسه بوال

 تعبير القول:
 >ذهب لعمر هللا جدهم وبقي ملكهم<
 >إلزموا حجالكم وأعطوا بيعتكم<

>إن من يفهم ذلك يفهم أن التنافس بين بني هاشم وبني أمية بعد أبي بكر وعمر رضي هللا 

منهما يرى  عنهما كان تنافسا بين فرعين كريمين انحصرت فيهما عصبية قريش، وكان كل

 نفسه أهال لألمر<
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 الفصل الخامس
 تاريخية شرط النسب

 
 

ال عصبية وال تنازع -8  
 يقول الحق سبحانه:

}قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 

يوم القيامة  أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فال نقيم لهم يحسنون صنعا'

(010ياتي ورسلي هزؤا'{)الكهفجزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آ وزنا' ذلك  
}قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد' فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال 

(015صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا'{)الكهف  
كون بالحق؛ ذلك مما تميز به عن غيرها من الوسيلة في شرعة اإلسالم ال يمكن لها إال أن ت

النظم واألهواء، فال تبرير لوسيلة وال سلطان لها إال إن هي انتظمت في سلكها. إن الوسيلة 

والطريقة في نظام الحق ليست تنازعا وال غلبة وما كان لها أن تكون كذلك وال ينبغي لها، 

ل والقسطاس المستقيم، تلك دعوة الجاهلية قامة العدتاب أنزله هللا بالحق والميزان وإإنما الك

من أقر لقانون الغلبة ودعا بدعوته. إنما القانون الحق ما نزل في كتاب هللا القوي 

(. ويأتي التأكيد بسلطان الحق بطور الخلفاء 85العزيز:}وأمرهم شورى بينهم{)الشورى

ير مشورة المسلمين الراشدين وقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: "فمن بايع أميرا عن غ

 فال بيعة له وال بيعة للذي بايعه".
هال اكتفى المؤلف بذكر الحق من غير أن يمازجه ويزيد عليه من باطل القول الذي رأينا، 

علم في أمر  ويقفو ما ليس له بهكان عليه أن يقتصر على القول الفقهي الورع لكيال يجازف 

، ومستقبلهاوفي حاضرها  ،كل ركن من أركانها يهم شأن األمة كله فيأمر من األمور عظيم، 

وقد رأينا بواقع حالنا ما أفضى إليه مما بدلوا وغيروا حتى حاق باألمة من التخلف عن الفقه 

الحق في التاريخ والعلم االستخالفي ما علم من االستعمار واالستعباد لعدو هللا ورسوله من 

سالم وحرمات المسلمين وقتل ذووه في الذين كفروا والمشركين، وكيف استبيحت بالد اإل

مشارق األرض ومغاربها، في فلسطين وأفغانستان الشيشان والعراق، والدول اإلسالمية 

العربية منها خاصة مستسلمة مستباحة استباحة كاملة مقنعة بالتعايش والحوار واالنفتاح 

لة، نحلة االستبداد مما االقتصادي والسياسي. فهذا الضعف وهذا الحال الهوان هو من تلك النح

 بدل من شرعة اإلسالم.
إن القول الفقهي الذي كان على المؤلف أن يقتصر عليه بخصوص األثر "األئمة من قريش" 

يس يخدم قضيته ساقه فيما ساق من األقوال لكن دون تفصيل فيه وال تبيان، ألن ذلك ال ل

:ونحلته  
اسات ة اإلسالمية  .. إلى قوله من أجل السيولما كان من أهداف اإلسالم األولى بناء الوحد >

 وأعظمها وابرها بهذه األمة<
 هذا يرى قول الحق، ونراه يشتمل على ثالث حقائق أو عناصر محورية:
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قانون أو سنة الحق سبحانه، وهو العليم الخبير بما خلق، قانونه وسنته في االجتماع وفي  -0

 تماسك بنائه.
اعي.فضل قريش التاريخي واالجتم -1  
االرتباط االجتماعي المبني على الحب والطاعة في غير مذلة وال قهر. -8  

إذن فال تنازع بين فروع كريمة وإن طور اإلسالم طور الحق:}إن أكرمكم عند هللا 

( ، وال قانون الغلبة الجاهلي.08أتقاكم{)الحجرات  
الحق لم يكن فيه أدنى قدر إن الجنوح باألثر "األئمة من قريش" إلى داللة باطلة غير التي له ب

من الخوف من هللا تعالى ذي العزة والجبروت، الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده 

محرما. وإذا كان الماوردي قد وجه دفاعه عن االستبداد بدفاعه عن التوريث مما يكفيه وجهة 

صبح بينا أن الدفاع شرط النسب كمرحلة وخطوة أولية، فالنموذج الثاني وصنفه إلى يوم هذا أ

عن شرط النسب يكافئ الدفاع عن نوع خاص من األسر اآلدمية، األسر الشريفة، وذلك بقصد 

 الدفاع عن التوريث.
إن شرط النسب القرشي حدث حق أريد به باطل؛ هو حق في شروطه وإطاره، وأريد به 

ه:}إن كل ما في نقيض الحق الذي يأمر بأن يسلم المخلوق أمره لخالقه جل جالله دون غير

السماوات واألرض إال آتي الرحمان عبدا' لقد أحصاهم وعدهم عدا' وكلٌّ آتيه يوم القيامة 

(16..12فردا'{)مريم  
إن حرمة المؤمن عند هللا تعالى أعظم من حرمة الكعبة، وإنه من آذى مسلما فقد آذى رسول 

م فقد آذى هللا سبحانه وتعالى هللا صلى هللا عليه وسلم ومن آذى الرسول عليه الصالة والسال

كما هو وارد وثابت في الخبر، فكيف يجرؤ هؤالء الرهط من المنتسبين للعلم في إذاية أمة 

ستعبادهم وجعلهم أرقاء ألسر مخصوصة للملوك، فأعظم به السعي الالمسلمين جميعا في 

الحق بصلة. لعلماألرض ال يمت لإلسالم وأهله وال إلى اإلفساد  في  هظلما وبغيا، وإن  
 

  شرط النسب وابن حزم  -3
تأطير ابن حزم لشرط النسب ال يمكن أن يقال عنه أو أن يوصف إال بالموضوعية والعلمية، 

فهو رغم جواره الزمني لطور الماوردي، مما يمثل عامل احتفاظ الشرط بحكمه وسريانه، 

)الطريق إلى جماعة فهو يخبر ويقرر عدم اإلجماع عليه كما أشار إلى ذلك كاتب ومؤلف 

 المسلمين(:
اختالف العلماء في شرط النسب. -2>>  

وأما الشرط األخير وهو الشرط السابع وهو أن يكون اإلمام أو الخليفة قرشيا، فإن فيه 

وجهات نظر مختلفة. فأهل السنة يكونون وجهة نظر عبر عنها اإلمام الماوردي بقوله: 

األحكام -لورود النص فيه وانعقاد اإلجماع عليه<>والسابع: النسب وهو أن يكون من قريش 

وأيده في ذلك ابن حزم بقوله: >بنص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  -6السلطانية ص

أن األئمة من قريش في رواية جاءت مجيء التواتر، وإذعان األنصار لهذه الحجة يوم السقيفة 

الطرف الثاني، وهم أهل العدة  أمر من المحال التنازل عن اجتهادهم بدون ثبوت حجة

وخالفهم فيها الخوارج كلها وجمهور المعتزلة.  -181\2ابن حزم. الفصل في الملل.-والعدد<

: >وذهبت الخوارج كلها وجمهور المعتزلة -81\2المرجع السابق -نقل ابن حزم رأيهم فقال
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أو عربيا أو ابن  وبعض المرجئة إلى أنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة كان قرشيا

 عبد< وقال ابن خلدون معلال ذلك لهم:
>إن الحكمة في اختصاص قريش بهذه الميزة، أنها كانت صاحبة عصبية ومركز زعامة 

يعترف بها كل العرب، فكان تخصيص الشرع الوالية لقريش أدعى إلى انتظام الشمل، 

ف حوله، وسكنت الملة واجتماع القلوب، وعليه، فمتى وجدت العصبية لشخص ارتفع الخال

وأهلها إليه، فكلما وجدت تلك العلة تحقق هذا الشرط في واحد من الناس بصرف النظر عن 

<<-.مصطفى محمد012. 018مقدمة ابن خلدون  -جنسه ونسبه<
1  

 الذي يهمنا هنا هو إقرار ابن حزم بعدم اإلجماع لنقله حقيقة ذلك بقوله رحمه هللا:
ر المعتزلة وبعض المرجئة إلى أنها جائزة في كل من قام >وذهبت الخوارج كلها وجمهو

 بالكتاب والسنة قرشيا أو عربيا أو ابن عبد<
ذه العقول تدرك تستبين به األمور وتحققها، ه وكذلك قد جعل هللا تعالى للقلوب ميزانا ونورا

معنى لفظي أو قولهم )أهل السنة( عند الصنف الموظف الرسمي وقاموسه. ويكفي للعقل 

السوي أن يقدر األمور باعتبار المعطيات الراهنة والمعاصرة وداللتها على طبيعة األحكام 

واألقوال بتأثير العوامل األرضية، فالخوف والطمع وقصور القلوب عن تحقق اإليمان من 

غير ظلم، كل ذلك يكفي الستنباط معنى )أهل السنة( و)الخوارج( سواء لدى التعبير المنقول 

تبار األمانة وإمكان النقد وعدمه بالنسبة لهذا المنقول. هذا العامل ال يمكن إهماله، عنه، أو باع

فهذا اإلهمال يعني عدم سالمة وعدم صحة األخبار واألحكام، فالمجال االنتشاري للفكر 

والقول الرسمي هو السائد، وال ينقل من اآلثار أكثر من أصلها وأكبر من حقيقتها إال هذا 

فكر المعارض مضيق عليه ومحول دون انتشاره، وبالقدر المناسب عكسيا في النوع، ألن ال

تضخيم واقع وآثار الفكر الجبري الرسمي. فهذا الفكر والقول المعارض ال انتشار له 

ولمؤلفاته وأقواله في طوره وزمن إنتاجه. فكيف ستكون نسبة نقله وانتقاله إلى ما بعده، بل 

نا وطورنا، وباعتبار العوامل والمفعالت االنتشارية المتوفرة علينا أن ننظر ونقيس على أيام

اليوم، التي لم تكن باألمس؛ يقول الحق سبحانه وتعالى: }فاعتبروا يا أولي 

(.1األبصار'{)الحشر  
 ذلكم جميعه مرتبط بقراءة النصوص وتحليل األقوال والخطابات المنقولة.

صحيح لقوله بعدم اإلجماع على قرشية النسب مع نعود إذا إلى ابن حزم مع التأطير والتقدير ال

معطى اإلطار التاريخي لهذا القول، هذا المعطى الذي يجلي عامليته وأثره قول ابن خلدون 

رحمه هللا كنتاج محدد إلى درجة كبيرة ومؤطر بالتاريخي والسياسي، الذي ال شك له واقعية 

ن، وإن كان ذلك بدرجات مختلفة تبعا وسلطان في تحديد مجال المفكر فيه المسموح أو الممك

 لمعطيات أخر. ويكفي هنا باختزال أن ننبه إلى عاملين أوليين البن خلدون وقوله أو حكمه:
العامل التاريخي الزمني، المحدد أساسا بالمسافة والتباعد عن الشروط الحقة، والتي  -0

 ذكرناها، المرتبطة بفقه ومجال سريان >األئمة من قريش<.
عامل التاريخي السياسي، المحدد بالتاريخ السياسي للمغرب، مما ولد درجة وحيزا ال -1

موضوعيا للممكن التفكير فيه والقول به، إذ أن الواقع والسنن أقوى من جهة التحقق والدليل 

 من األقوال البشرية والتأويالت، والمفتقدة إلى علم يقين وجازم.

. )دار الفكر( 261 261. ص ص 05مجلد 
187  
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من ذينكم العاملين، هو الذي أنتج بعدا جديدا، أو ذلكم العامل، العامل التاريخي المجمع 

والحكم في  باألصح حرر العقل إليه لينظر ويحكم ويقول برصيد أكثر معطيات وأوسع علما.

 سداده ودرجة صحته تابع دوما للعلم ومعطياته.
كما أن ابن حزم لم ينح بالشرط القرشي النسبي نحو التوريث كما صنع الماوردي ومأل 

، بل نراه يذهب به إلى عكس ذلك تماما، فهو يقطع بعدم الجواز، وهذا هو المحور االستبداد

التوجهي. إذن فما هذا التحريف للنصوص في معانيها ومقولها، ولم هذا التلبيس العمد للحق 

بالباطل؟ بل نهج العلمية كله هو تحري الحق والعمل على سلوك ما يؤثر عن اإلمام مالك في 

ع الرجلين.مسألة تخليل أصاب  
فشرط النسب والعهد إذن عند ابن حزم ليس بالذي ذهبت به الشيعة المظاهرة لالستبداد أعداء 

األمة والنسل والتاريخ، الشرط مرتبط بالعامل التاريخي. أما العهد فهو أوال عهد مناف 

حديد للتوريث، وثانيا أنه بنموذج العهد العمري، عهد غير استبدادي، من حكمته التعجيل في ت

الخليفة، وبذات النظمة والمبدإ الشوري، وذلك كما أشار إليه من الغاية في ذلك درء إمكان 

حصول اضطراب أو نحوه، لكونه من الوارد والمحتمل في طبيعة البؤر االنتقالية، 

وخصوصا في ما عظم شأنه وعال خطره من المؤسسات االجتماعية والسياسية، التي ال شك 

الفة ورئاسة الدولة أعظمها وأخطرها.يمثل فيها أمر الخ  
كذلك فالعهد العمري يوجه قراءته وجوهره المعطى الحجة نأي آل عمر عن األمر كله ليحسم 

 ولتستبين سبيل المفترين.
وفي معنى التعجيل بالشورى في عهد الخليفة )العهد مجازا(، هذا نص بياني، وإن كان 

لفية والموظفية ال تبقي للسداد حظا وال للتفكر الماوردي قد ساقه، وهو يعتبر حافظا، فالخ

 سبيال:
حكى ابن إسحاق عن الزهري عن ابن عباس قال: وجدت عمر ذات يوم مكروبا فقال ما  >

أدري ما أضع في هذا األمر؟ أقوم فيه وأقعد؟ فقلت هل لك في علي؟ فقال: إنه لها ألهل ولكنه 

كم على طريقة من الحق تعرفونها، قال: قلت: رجل فيه دعابة وإني ألراه لو تولى أمركم لحمل

فأين أنت من عثمان؟ فقال: لو فعلت لحمل ابن أبي معيط على رقاب الناس ثم لم تلتفت إليه 

العرب حتى تضرب عنقه، وهللا لو فعلت لفعلوا؛ قال: فقلت: فطلحة؟ قال إنه لزهو ما كان هللا 

من زهوه، قال قلت: فالزبير؟ قال: إنه لبطل ليوليه أمر محمد صلى هللا عليه وسلم مع ما يعلم 

ولكنه يسأل عن الصاع والمد بالبقيع بالسوق، أفذاك يلي أمور المسلمين؟ قال فقلت سعد بن 

أبي وقاص؟ قال ليس هناك إنه لصاحب مقتب يقاتل عليه، فأما ولي أمر فال، قال: فقلت: فعبد 

ه وهللا ال يصلح لهذا األمر يا ابن الرحمان بن عوف؟ قال نعم الرجل ذكرت لكنه ضعيف، إن

عباس إال القوي في غير عنف اللين من غير ضعف، والممسك من غير بخل، والجواد في 

غير إسراف. قال ابن عباس فلما جرحه أبو لؤلؤة وآيس الطبيب من نفسه، وقالوا له اعهد، 

ان وبإزائه عبد جعلها شورى في ستة وقال: هذا األمر إلى علي وبإزائه الزبير، وإلى عثم

الرحمان بن عوف وإلى طلحة وبإزائه سعيد بن أبي وقاص، فلما جاز الشورى بعد موت 

عمر رضي هللا عنه قال عبد الرحمان اجعلوا أمركم إلى ثالثة منكم، فقال الزبير جعلت أمري 

إلى علي، وقال طلحة جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد جعلت أمري إلى عبد الرحمان، 

الشورى بعد الستة في هؤالء الثالثة وخرج منها أولئك الثالثة، فقال عبد الرحمان فصارت 
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أيكم يبرأ من هذا األمر ونجعله إليه وهللا عليه شهيد ليحرصن على صالح األمة فلم يجبه أحد. 

فقال عبد الرحمان أتجعلونه إلي وأخرج نفسي منه وهللا علي شهيد على أني ال آلوكم نصحا 

فقال قد فعلت ثم مضى عبد الرحمان ليستعلم من الناس ما عندهم فلما أجنهم الليل فقاال نعم. 

استدعى المسور بن مخرمة وأشركه معه ثم حضر فأخذ على كل واحد منهما العهود أيهما 

بويع ليعملن بكتاب هللا وسنة نبيه، ولئن بايع لغيره ليسمعن وليطيعن ثم بايع عثمان بن عفان 

دخل أهل اإلمامة فيها وانعقد اإلجماع عليها أصال في انعقاد اإلمامة  فكانت الشورى التي

ل والعقد ..<بالعهد وفي انعقاد البيعة بعدد يتعين فيه اإلمامة ألحدهم باختيار أهل الح
1  

 العهد الذي قال به ابن حزم والموافق لعبارته ولمادة البيان في قوله:
 >إلى إنسان يختاره<
 هو العهد المؤطر ب:

وقالوا له اعهد، جعلها شورى في ستة  . . إلى قوله أهل الحل والعقد<>   
 باالعتبار الصحيح لمعاني الكلم واأللفاظ.

 وبالطبع فليس هو العهد المراد عند الماوردي الذي يقول:
 >إلى ثالثة من بنيه على الترتيب<

وض.وارث فيها< ليس بمختلف وال منقتوبناء عليه، فقول ابن حزم:>ال يجوز ال  
أمر ال بد من اإلشارة إليه هو أن النص أعاله في شطره األول موضوع قابل للنقد المنتج في 

جانبه التوثيقي الجامع بين علم الرواية وعلم التاريخ. فروح هذا الشطر من النص روح 

معاوياتية بامتياز، هذا ما ال يرى بادئ الرأي، هو قول وكالم تبريري واضح اعتمادا على 

الحاصل، يقدح في المنازعين لمعاوية وفي عثمان رضي هللا عنه، ولو بتزيين الكلم الواقع 

 وليس الصدق في الرواية.
 

الربانية والتاريخية في شرط النسب -7  
إذا كانت شهادة أصحاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن السابقين إسالما وتحمال في 

بعهم بإحسان من رجال العلم والسياسة، إذا كانت سبيل الدعوة إلى هللا تعالى، وشهادة من ات

هذه الشهادة قد فصلت القول بعدم شرعية االستبداد األسري للحكم وبمحكمية الشورى، 

وبالتالي فهي حجة فقهية وسياسية على الفصل بين حكم "األئمة من قريش" والتوريث، لئن 

والمسايرة كشرط للربانية ينفي  كان ذلك كافيا وحاسما في نفي االرتباط، فالعامل التاريخي

 محكمية الحكم وثبوتيته وديمومة سريانه أصال.
هللا سبحانه رب العالمين، والمنهاج اإلسالمي له خاصة الهيمنة االستيعابية ألمور االستخالف 

هذه الخاصة هي التي تجعل من المسايرة ضرورة منهاجية متصلة  ومجاله إلى يوم الدين.

ة المائدة: }ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة' ولكن ليبلوكم فيما بقوله تعالى من سور

(، فالمستخلف فيه متغير ال يستقر على حال واحد غير نمطي، وبالتالي فمن 51آتاكم'{)المائدة

 الحكمة أو يرى من ذلك أن يكون اإلنسان دائم االجتهاد ال ينفك ساعيا متحريا للحق.
التاريخي وعالقته بالمنهاج كتحقق للتنزيل على مسار  هاتيك الحقيقة تكافئ وتجلي العامل

ثم ال  بعا على األصول.التاريخ، وفقهيا يكون بمثابة توليد مستمر للفكر واالجتهاد المبني ط

ننسى أن المنهاج اإلسالمي كان منبثق النظام والنهج التجريبي في العلم والمعرفة. وما القوة 
000-001طريق إلى جماعة المسلمين. ص 
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ها السبق في العمران والبأس إال على هذه السكة تحركت التكنولوجية للغرب هاته التي نال ب

قاطرتها وبناموسها وروحها حتى بلغت طفرة التوجه للفضاء. والذي نود إبرازه هو أن معنى 

السنن والقوانين الكونية والتاريخية التي ليست في جوهرها سوى ترجمات ألمر وحقيقة 

ويكفي للتذكير بهذا التناسق القانوني ذكر واحدة هي الحق. فالطبيعة والتاريخ بعدان للحق، 

 قوله سبحانه وتعالى:
}وإلهكم إله واحد' ال إله إال هو الرحمان الرحيم' إن في خلق السماوات واألرض واختالف 

الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل هللا من السماء من ماء 

فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين  فأحيا به األرض بعد موتها وبث

(068-061السماء واألرض آليات لقوم يعقلون'{)البقرة  
وليعلم أنه إذا وجب التناسق، فقانونية مكون تلزم وتوجب شموليته. كما أن االعتبار من 

 التاريخ ال حقيقة له من دون نسقيته.
التدرجي في النظر إلى حكم >األئمة من قريش<  حقيقة العامل التاريخي هي التي تفسر التغير

اطرادا مع االبتعاد عن النواة والشروط التاريخية األولى. وبالطبع ليس ذلك لألصل األولي 

وللتأطير التاريخي والشرطي لسريان الحكم. وهذه الطبيعة لمناطه هي المفسرة لتاريخيته، 

جعيته وفكره السياسي أو ما اعتبر فذلك ما عبر عنه ابن خلدون رحمه هللا، ولكن من مر

 نظرية له في الدولة.
ابن خلدون، الذي ينظر للدولة بمكافئها ونظمتها )الجند، المال، القلم(. والمكافئ أو القاعدة 

للعنصر األول هو العصبية أو المادة البشرية المجتمعة والمعدة لمشروع التأسيس بقيادتها 

الجتماعي وتصاعد القوة يكون التحصيل المتزايد وزعامتها، وبتواز مع حصول التكتل ا

تناسبيا لعنصر المال سواء بالغنيمة أو بتبني المشروع. ولما كان أي مشروع اجتماعي يلزمه 

مكون ورابط فكري، حيث الفكر أساس االجتماع، ولما كان أيضا تماسك هذا االجتماع 

ى الشروط واألحكام كفكر إلسالم أعلتبعا لذلك، وباعتبار ا يحصل بقوة الفكر الجامع والمنظم،

منظم، ودعوته ليست كالدعوات سواها، بل دعوة الحق، لما كان هذا كان لزاما من قاعدة 

وركن علمي يمثل حقيقة ودليل الشرعية والمصداقية، هذا الركن والقاعدة والهيئة، هو الممثل 

 لعنصر القلم كركن من أركان الدولة.
ة الدولة ومراحلها، من طور النشأة والتأسيس إلى ضمورها إن نظر ابن خلدون إلى مؤسس

واندثارها، وربط كل ذلك بالتحليل االجتماعي بأبعاده الدينية والثقافية وغيره )إن جاز أو صح 

اعتبار الدين بعدا ولو على المستوى الدراسي(، وبالسنن والقوانين التاريخية باعتباره مؤرخا 

ينبغي بالطبع أن نحكم  يسر والمبسط. والمة، خاصة في منهجه الله قيمته العلميوعالم اجتماع 

عليه من خالل إبرازه من طرف الغربيين وباعتبارهم إياه مقررا عندهم أنه مؤسس علم 

االجتماع، فهم أنكروا ما هو أحق بذلك بالذكر والتقرير من فضل العرب والمسلمين في 

ساس في الطور الحضاري والتكنلوجي للغرب المسار الكلي للعلم اإلنساني مما هو محور واأل

الحديث والمعاصر، فأين هم من ذكر العلوم الطبيعية والرياضية، وأين هم من ذكر الشعلة 

الفكرية في الفلسفة خاصة للعقل اإلسالمي الذي بلغ أوجه التفكر البشري باعتبار الشرط 

.؟الكتابي عند ابن سينا رحمه هللا تأكيدا.  
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خلدون من خالل التاريخ وانطالقا منه، ومن خالل الواقع كتجربة ممدة  هذا النظر البن

للمعرفة، ال يمكن له وال يحق أن يكون مطلق الصحة من دون شروط اإلطالق، ألن المادة أو 

العينة الدراسية لم تحط بالظروف واألطوار واإلمكانات التاريخية كلها، بمعنى أن ابن خلدون 

ريته إال من خالل نموذج سياسي أرضي، بل وأكثر أرضية لسيادة لم يبن فكره وما يسمى نظ

 قانون الغلبة والتنازع والبقاء لألقوى. وهذا ال يتوافق مع منهاج الحق ودعوته.
لذلك، فحكم عبد الرحمان بن خلدون بخصوص شرط النسب لم يصح لصحة نظريته أو فكره 

مور والتغير المتصل سنة من السنن، بركن العصبية، بل ألن هللا تعالى جعل التدرج في األ

وكان بذلك الحكم >األئمة من قريش< المكافئ لركن العصبية شرطا بنائيا في طور أولي، ال 

يعتبر إال به وبشروطه وبإطاره التاريخي المحدد والمعين، الطور المرتبط  من مجموع أو 

ط العصبية، وتدرجا كل متفرق من قبائل وجماعات، منتقل نسبيا نحو كل موحد، بدءا بشر

بروح اإلسالم إلى ذوبان كل ما عداه. فهي صناعة مجتمعية ومعالجة كما يعالج الصلب، 

لتبقى  سواها من روابط ووشائج الجاهلية، لتبقى في النتاج آصرة اإلسالم واإليمان دون ما

 وحدها آصرة الحق ضمن منظومة جامعة لكل المؤسسات من الفرد إلى الدولة.
من إضافة جانب مهم ليس ينبغي إهماله وعدم ذكره بقدر صحته، وكذلك واقعيته هنا ال بد 

وسيادته؛ إننا بردنا لمطلقية فكر ابن خلدون في الدولة ردا غير مطلق بدوره أو هو مفسر 

ومقيد باإلشارة إلى أن حيز التاثير والسريان لمبادئ ابن خلدون ليس يعدم، بل هو الغالب 

واألطوار السياسية حين يغيب الحق من منهاج االجتماع، ونعني  والمفسر لحركة المراحل

السياسي منه خاصة وتحديدا، وإن كان الكل مرتبطا بعضه ببعض، بمعنى أن ذلك يفسر 

 ويقنن التاريخ البشري الخارج عن إهاب الحق القائم على صبغة غير صبغته.
نهجه، األمر الذي يفرز سؤال إذن فمجال سريان قانون ابن خلدون محدد بانتفاء روح الحق و

عالقة الدين بالدولة، والتوظيف النفعي للدين وليجة ووسيطا سياسيا، وكذلك نظرا لتداخل 

المجاالت االجتماعية ولضرورة التنازع في طور التأسيس، تكون كل األطراف في صراع 

وأسلحة  تحت مبدإ السيادة لألقوى، ثم بعد ذلك يكون العمل بقانون الحق، وكأنها نهوج

 ومواقف بحسب أطوارها، لكن بالروح الفكرية والصبغة يحق القول عليها أنها نفعية بحتة.
العامل التاريخي والتأطير الصحيح لقراءة الحكم >األئمة من قريش<، وهو الذي يعبر عنه 

 ابن خلدون ببيانه وقوله:
القلوب< >فكان تخصيص الشرع الوالية لقريش أدعى إلى انتظام الشمل، واجتماع  

 هذا القانون الواصل بين األحكام واألطوار به يفسر قوله صلى هللا عليه وسلم:
 "ال يقوم في الصف األول إال المهاجرون واألنصار"

( عن قيس بن )عباد( قال: شهدت المدينة، فلما أقيمت 818\8فقد أخرج الحاكم في المستدرك )

الخطاب رضي هللا عنه فشق  الصالة تقدمت فقمت في الصف األول، فخرج عمر بن

الصفوف ثم تقدم، وخرج معه رجل آدم خفيف اللحية فنظر في وجوه القوم، فلما رآني دفعني 

وقام مكاني واشتد ذلك علي، فلما انصرف التفت إلي فقال: ال يسؤك وال يحزنك،  -أي نحاني–

لصف األول إال أشق عليك؟ إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "ال يقوم في ا

المهاجرون واألنصار"، فقلت: من هذا؟ فقالوا: أبي بن كعب رضي هللا عنه. قال الحاكم 

 ووافقه الذهبي: هذا حديث تفرد به الحكم عن قتادة وهو صحيح اإلسناد.
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من بني النجار من الخزرج:  –( بسند آخر عن قيس 151\0وأخرجه أبو نعيم في الحلية )

اإلسالم من أحبار اليهود ولما أسلم كان من كتاب الوحي وشهد  صحابي أنصاري، كان قبل

ه. راجع الطبقات 10المشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. مات بالمدينة سنة

قال: بينما أنا أصلي في مسجد المدينة في الصف المقدم إذ جاء رجل  -(>ح<51\1الكبرى )

فلما سلم التفت إلي فإذا هو أبي بن كعب؛. فقال يا  من خلفي فجذبني جذبة فنحاني وقام مقامي،

أخرج  -فتى؛. ال يسؤك هللا؛. إن هذا عهد من النبي صلى هللا عليه وسلم إلينا، فذكر الحديث

(. 081\0أيضا النسائي نحوه في كتاب اإلمامة والجماعة. باب من يلي اإلمام ثم الذي يليه )

<<-.818( رقم 005في الموارد )صورواه ابن حبان في صحيحه بسند ثالث كما 
1  

 001-000
189  
02ية ص األحكام السلطان 
189  
-االجتماع على الصلوات. تسوية الصفوف وترتيبها -086حياة الصحابة: محمد يوسف الكاندهلوي، الجزء الثالث ص 
190  
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 الفصل السادس
 منظور السلطة ووظيفتها

 
بو األعلى المودودي رحمه هللا في تحليله ودراسته لتاريخ األمة اإلسالمية مستقرئا يقول أ

أطوارها ومستجليا شروط هاتيك األطوار من جهتي السلب واإليجاب، ومبرزا باألساس 

ن باإلمكان الدائم لهذه الرجال الصادقين المؤمني ا قويت هممهوان الباطل وسرعة زواله إذا م

القوة للحق في األمة، إمكانا مؤصال ومستدال عليه بالحق، يقول المودودي في حديث جامع 

 وجيز وهو يعرض المثل الحجة عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه:
لطبقة األولى من المحدثين، ثم إنه تعلم في صباه الحديث والفقه وتخرج فيهما، كان يعد في ا>

وفي زمرة أهل االجتهاد من الفقهاء. ألجل ذلك كله لم يكن من الصعب عليه أن يعرف من 

الوجهة العلمية تلك األصول التي كانت أساس التمدن في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم 

الجوهرية  وعهد الخلفاء الراشدين المهديين، ويتبين نوع التغيير الذي أصاب هذه األصول

بتحويل الخالفة ملكية. ولكن الذي عساه أن يعترضه دون مزاولته لإلصالح هو كون أسرته 

وعشيرته هي نفسها مؤسسة هذا االنقالب الجاهلي، وكون هذا االنقالب الجاهلي تعود كل 

وعشيرته وعلى نفسه وأخالفه ...< منافعه وخيراته الكثيرة على إخوانه  
 ثم يضيف ويقول:

نت مقاليد الحكم وصلت إليه من طريق اإلرث لكنه لما قام ألخذ بيعته من الناس أعلن .. كا >

لهم: >لقد أعفيتكم من بيعتي يا قوم؛. فاتخذوا من شئتم خليفة لكم من دوني<، لم يتول الخالفة 

حتى أبدى الناس رضاهم وطيبة أنفسهم بانتخابه. وما أن أخذ بزمام األمر حتى ترك أبهة 

ءه وأبطل عادات الجبارين الطغاة من الملوك وعزف عن تقاليد مجالس قيصر الملك وخيال

وكسرى، وهجر جميع لوازم الملكية وسار سيرة هي أجدر بأن تكون سيرة أمير المؤمنين، ثم 

عمد إلى االمتيازات التي كانت قد حصلت ألهل بيته فنزعها عنهم وأنزلهم من سائر المسلمين 

د لة سواء، وأعاد إلى بيت المال جميع ما كان تحت يده وتحت يمن جميع االعتبارات بمنز

 البيت الملكي من اإلقطاعات ..<
لى هذه العبارات والعناصر البيانية المعبرة عن تصور ومنظور كامل منتظم ألمر فلنسطر ع

 السلطة:
طاعات ..األصول .. التمدن .. التغيير .. مؤسسة هذا االنقالب .. اإلرث .. االمتيازات .. اإلق  

 أما جامع القول فيه والحسم فظاهر مجموع في  البيان والبالغ المبين:
 >لقد أعفيتكم من بيعتي يا قوم؛. فاتخذوا من شئتم خليفة لكم من دوني<

هو البالغ واإلعالن الذي أتى في اتصال بشهود الحق المتجلي في موقف أبي ذر الغفاري 

في وجه معاوية وملئه:رضي هللا عنه في قولته وبالغه وإعالمه   
 >أكسروية بعد رسول هللا؟؛.<

وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد جعل مجرد التطلع إلى اإلمارة وسؤالها مانعا منها، 

 فكيف بمصادرتها والقول بقانون لتنازع والغلبة فيه؟
بداد اهد بالحق، وآخرون يرغبون عنه يمالئون الفئة الباغية لالستعمر بن عبد العزيز ش

بألسنتم ، وال يدركون ما لهذه الممالئة واألمر بالمنكر والنهي عن المعرف في هذا الشأن 
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واألمر العظيم، الذي إن صلح صلح سياس زمام األمة في حاضرها ومستقبلها، ال يدركون 

تبعاته، فإنما االجتماع البشري كله بوثقة واحدة ونظام واحد يرتبط بعضه ببعض ويؤثر 

، وهذا ما يدل عليه ويحيل إليه في النص المادة البيانية واللفظ >التمدن<. بعضه في بعض

ها على الحق إنما في حال معاشها ومدى استقامتفصالح التواجد لألمة أفرادا ومؤسسات 

يكون باستقامة نظامها السياسي، وإذا فسد هذا النظام كما أراده الذين ينادون ويدعون لكي 

لفئة مستبدة، فال تقوم لها في أسباب العزة والقوة قائمة كما هو الحال  يكون السواد لألمة عبيدا

اليوم، بالد مستباحة في مالها وعرضها، يكاد يكون دور الحكام فيها مجرد وكالء سياسيين 

وماليين بسيادة شكلية ليس إال. أولئك جميعا هم أعداء هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، أعداء 

ريخ.األمة وأعداء التا  
ولية يحق لنا ا متكافئان على الواقع، وبرؤية شممنظور السلطة ووظيفتها مرتبطان بمعنى أنهم

والسائد في  القول بوجود اتجاهيين، اتجاه أرضي مادي بثنائيته )السلطة، المال(، وهو الغالب

هلي هذا هو النظام الجا التاريخ البشري المنسلخ عن الدين، بتنوع حضاراته واختالف بيانه،

في الرياسة والسياسة المقابل للرياسة الفاضلة كما عبر عنها أبو نصر الفارابي رحمه هللا 

واتجاه ثاني حق، محوره  ي ذلك وقادر عليه.، إنه ولتهوجزاه بخير ما عمل وتجاوز عن سيآ

اإليمان بأن األرضي مجال استخالفي تعبدي، وهو بذلك ينقض ثنائية )السلطة، المال( 

هما مكافئين، ليجعل ويحقق السلطة باعتبارها مكافئة لحقيقة التكليف، وهو االعتبار المعتبرة ل

 المحدد لوظيفتها.
على ضوء هذا أو باألصح بهذه الرؤية، نجد سيد قطب رحمه هللا، قد أولى السلطة ووظيفتها 

من غير  اهتماما بقدر واف في تبيان محوريته للبناء اإلسالمي، البناء الذي ال تكون له حقيقة

التحقق الواقعي والفعلي لكل أركانه وعناصره، وخاصة ركن السلطة اإلسالمي، رأس 

 األركان كلها والدعائم جميعا.
عند سيد قطب تتميز أساسا في الطرح الواقعي المعبر عن حقيقة ارتباط حقول  قيمة هذا البيان

، بعض ال انفصام لهابعضها ب بشري االجتماعي والسياسي واالقتصاديلالكيان المجتمعي ا

هي في الواقع كوجوه متراكبة  ليبرزها كما هي ال تنبغي االنفصال وال أن يعبر عنها بغير ما

لحقيقة وكيان واحد. فالمساواة والسلطة والمال كلها تعبير لذات الواقع، بل هي ما يعبر عنه 

سالم؛ يقول سيد التعبير الحقيقي والصحيح، وهي المؤشر لمدى التحقق الفعلي لإليمان واإل

 قطب:
حينما ندب المسلمون أبا بكر ليكون خليفة رسول هللا، لم تزد وظيفته في نظره على أن >

يكون قائما بتنفيذ دين هللا وشريعته بين المسلمين؛. فلم يخطر له أن هذه الوظيفة تبيح له شيئا 

أو تسقط عنه تكليفا لم يكن مباحا له وهو فرد من الرعية، أو تمنحه حقا جديدا لم يكن له، 

 واحدا مما كان يكلفه، سواء لنفسه أو لعشيرته أو إللهه؛.
وقف عقب انتهاء البيعة له بالسقيفة فقال: >أما بعد، أيها الناس فإني قد وليت عليكم، ولست 

بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف 

أريح عليه حقه إن شاء هللا، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق  فيكم قوي عندي حتى

منه إن شاء هللا، ال يدع قوم الجهاد في سبيل هللا إال ضربهم هللا بالذل؛ وال تشيع الفاحشة في 
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قوم إال عمهم هللا بالبالء. أطيعوني ما أطعت هللا ورسوله، فإن عصيت هللا ورسوله فال طاعة 

 لي عليكم<
يعيش من رزقه في التجارة، فلما أصبح خليفة أراد أن يغدو على تجارته، فأمسكه  .. وكان

المسلمون، وقالوا: إن هذا األمر ال يصلح مع التجارة، فسأل كأنما ال يعلم طريقا آخر للقوت: 

وا في األمر، ثم جعلوا له من بيت المال كفايته لقوته وقوت عياله، جزاء أعيش؟ فترو   ومم  

تجارة، واحتباسه للوظيفة. ومع هذا فقد أوصى عندما حضرته الوفاة أن يحصى قعوده عن ال

ما أخذه من بيت المال، فيرد من ماله وأرضه، تورعا وتعففا عن مال المسلمين. وكان يعد 

نفسه مسؤوال عن حاجة كل فرد في الرعية، مدفوعا إلى هذه النقطة الدائمة التي يفرضها 

المرهفة التي يثيرها في الجميع< لمحكوم، والحساسيةاإلسالم على ضمير الحاكم وا
1  

 نعم، لقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"ين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد  

 وهذه هي سنة رسول هللا وسنة الخلفاء الراشدين؛. فأنى يصرفون؛.
الحق في ، ومن يرغب عنه إلى غيره ويشاقق لحقا إن هذا لهو التأصيل الحق للفقه السياسي

سالمي، فقد استبدل بشريعة اإلسالم في كيان أمة االستخالف نظام وسياسة االجتماع اإل

والشهود شرعة مما تهوى األنفس من نظم الطاغوت، هذا هو الحق أبلج ليتبين الذين آمنوا 

إلى أوليائهم بالظلم والبغي في حق  ويتوادون ممن يعلم هللا العزيز ذو انتقام، الذين يتقربون

 األمة جميعا.
 ثم يقول سيد قطب:

.. هذه لمحة من تصور أبي بكر للحكم. فلما أن خلفه عمر لم يختلف هذا التصور، ولم يفهم  >

عمر أن منصبه الجديد يرتب له حقوقا جديدة من أي نوع غير أن يزيد في تبعاته في القيام 

 بتنفيذ شرع هللا.
لبيعة له فقال:>أيها الناس: ما أنا إال رجل منكم، ولوال أنني كرهت أن أرد أمر خطب عقب ا

ما تقلدت أمركم<خليفة رسول هللا 
1  

هذا المنظور والتصور للحكم ليس في حقيقته إال هو منظور وتصور اإلسالم، متوافقا 

 سبحانه لشرعته وما أنزل في الكتاب والقرآن العزيز من الحق والميزان، وتحقق عبادة هللا

وتعالى على كل مساحة األمر والخلق ومؤسسات االجتماع، من الفرد إلى كيان ومؤسسة 

يرددها حسن حنفي في الدولة. هذا المنظور وهذا التصور للعبادة والشريعة هي الحقيقة التي 

:تعالى حينا بعد حينيتلو قوله كتاباته وهو يردد و  
(82'{)الزخرف}وهو الذي في السماء إله وفي األرض إله  

 فاالجتماع اإلنساني متصل مباشرة وتأصيال وجوديا بالحق بقوله تعالى:
(11}إني جاعل في األرض خليفة'{البقرة  

 وعلى مستوى قانون هذا الوجود ونظامه بقوله عز وجل:
(12}إن كل من في السماوات واألرض إال آتي الرحمان عبدا'{)مريم  

-لى الصلوات. تسوية الصفوف وترتيبها
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ط االستخالف، اختالف يكون على النمط والصيغة فالكل سواه مخلوق، والمختلف هو منا

 والطور:
(51}ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم'{)المائدة  

 واختالف على مستوى المقدر بالحق من الرزق والشروط التواجدية:
}هو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم' إن 

(064بك سريع العقاب' وإنه لغفور رحيم'{)األنعامر  
فليس التواجد اإلنساني كلية إال تواجدا استخالفيا وتعبديا، واالختالف في شروطه إن هو إال 

عنصر مكوناتي محض في هيئة وصيغة هذا الفضاء التواجدي، الفضاء الذي هو اآلخرة وفي 

إما  ،متحان العظيم الذي بعده المصير العظيمالحق إال متاع بمعنى األداة والوسيلة في هذا اال

 جنة نعيم أو عذاب مقيم.
ذلكم هو الذي يفسر الحقائق والتصورات المميزة لإلسالم والمسلمين، ويجعل للمؤمن نورا 

يربط المسؤولية باالستخالف، ويصل قوله تعالى من سورة األنعام:}ليبلوكم في ما آتاكم{ 

م: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" وبقول الفاروق بقول الرسول صلى هللا عليه وسل

عمر بن الخطاب رضي هللا عنه البنته أم المؤمنين حفصة رضي هللا عنها حين ندبها 

المسلمون وقد راعهم ما أخذ الخليفة على نفسه من شدة في العيش في أن تكلمه في ذلك، فقد 

 قال لها رضي هللا عنهما:
فأما في مك وغششت أباك، إنما حق أهلي في نفسي ومالي، "يا حفصة بنت عمر، نصحت قو

ديني وأمانتي فال؛."
1  

هذا هو اعتبار السلطة والحكم في كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم والخلفاء 

 الراشدين من بعده، وإنه ألمر في الدين عظيم حتى جاء فيه قوله عليه الصالة والسالم:
م عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن "لينقضن عرى اإلسال

وذكره السيوطي في الجامع الصغير عن  150\5أخرجه أحمد-نقضا الحكم وآخرها الصالة"

الحاكم في مستدركه. وقال صاحب فيض القدير قال الحاكم صحيح. وقال الذهبي رجال أحمد 

.5/168، انظر فيض القديررجال الصحيح
1  

بيان وليعلموا أن مقولة التنازع وقانون الغلبة إنما هو من قانون الجاهلية في الشرعية  هذا

اسية، كل ذلك ال يمت للشرعة بصلة، هو على عكس ما نزلت به الشريعة والكتاب، تلك يالس

شاكلة أهل االستبداد والبغي جاء اإلسالم ليجتث جذورها من األرض، الناس في اإلسالم 

المشط والفضل باألعمال والتقوى، ومن أحسن من هللا صبغة ومن أحسن من سواسية كأسنان 

 هللا حكما لقوم يوقنون.
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 الفصل األول
 اإلمكان الفطري الثوري

 
(0}أتى أمر هللا فال تستعجلوه'{)النحل  

نتنياهو بعد أن اقتحمت  حتى أن بنيامينوهذه حقيقة ما وقع، هذا ما وقف عليه منتهى العلم، 

في ذات  خاطب الشعب اإلسرائيلي ونجا طاقمها من موت محققسفارة إسرائيل في مصر 

. . قبل لهم به.طاقة وال قائال بأن هذا أمر ال مفصحا والمساء   
هذه لعلها نبوءة جمال الدين األفغاني في ثقته بالعامل التاريخي على الفهم السليم للتاريخ بأن 

هذا الفكر الثوري  ذلك ما يفقهه العلماء المؤمنون ولم يكن أبداوفعل هلل جميعا، القوة وال

منبتين عن اإليمان باهلل تعالى فاطر السماوات واألرض ومالئكته وكتبه  التاريخية والفاعلية

كما يزعم أدعياء الفلسفة الذين ترسخ في تقليدهم  قدر خيره وشرهورسله واليوم اآلخر وال

من ، وكل ما قابله واإللحاد ما هو عقلي وتقدمي ينسب إلى المادية والهرطقة وقولهم أن كل

أو الفكر الغيبي على  التخلف والجهل والرجعية واالستبداد السياسي والبغي ذلك مرده اإليمان

حد تعبيرهم
1
ونأسف لصبغ من القول منه في بيان بعض اإلخوة في هللا، وإن العقل من  .

إنه في القرآن من أشرف الوسيلة إلى اإليمان اليقين في آيات هللا أركان شروط التكليف، و

، وإن العقل (128تعالى، يقول سبحانه وتعالى:}كذلك يبين هللا لكم آياته لعلكم تعقلون'{)البقرة

المعبر عنه في بيان القرآن العظيم بمختلف األلفاظ الدالة على حقيقته هو من متضمن البعد 

تمساية في وسيلة اإلدراك التواجدية لإلنسان. ولقد ألهم خيرا عالم الثالث ضمن األبعاد ال

المسلمين يوسف القرضاوي حين خص من جهده واهتمامه لهذا الشأن الخطير المرتبط 

بالحقيقة البيانية للعقل في الشريعة من خالل دراسته للمادة المعجمية للفظ العقل في القرآن 

وعندهم لهين ترك الناس ومنهم علماء ودعاة إلى الحق الحكيم. وإنه لو يعلم ليس باألمر ا

للمادية واإللحاد، بل إن التأويل العقلي السليم أن  اقصرالمنطق مرادفين أو ممثلين  العقل كما

الكفر بالحق نقيضهما، فأي الفريقين أحق بالدفاع عن العقل والمنطق وأولى بهما وهما من 

  سنخ الحق شاكلة وفاقا؟؟
هذا آخر درس في فلسفة التاريخ، ومؤشر ال تخفى قوته وعزيزي .. االنتشار .. االنفجار الب

ما كانت نارا مقدسة ولكنه التراكم الوجودي بالحق، ليس إن الذي حدث في فقه الوجود ذاته. 

الحق  ريخ وفي أحداثه الكبرى، ولكنهفحسب في حدود التصور للنظرية المتوسطية في التا

كما هو جوهر التصور الباهر في فلسفة ابن سينا رحمه هللا األرض المتنزل من السماء إلى 

ولكن أكثر الناس ال يعلمون.تعالى   
 إذا الشعب يوما أراد الحياة         فال بد أن يستجيب القدر
وال بد لليل أن ينجلي                  وال بد للقيد أن ينكسر

1  
والثورة  نت عن القوة الكامنة في كل إنسان،إنها األرض تثور وتزلزل، إنها الثورة التي أبا

التي أظهرت حقيقة التوازن التي ذهب العرف على حفظه بين النظام واألحزاب، األحزاب 

هذه السياسة صورتها الواقع، لم تسطع إنما و ،التي لم تسطع أن تؤثر في الفعل التاريخي
14ص-ا عن الطريق إلى جماعة المسلمين
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، األحزاب التي لم يرقها أن ما استطاعه رجل واحد من هؤالء البسطاء من عيال هللااألحزاب 

قوة  لم يدركوا أن في كنه كل واحد من هؤالء البسطاءيأتي التغيير من هؤالء البسطاء، لكنهم 

. تخسف األرض وتهد الجبال. من الحق  
}أتى أمر هللا فال تستعجلوه{ هكذا فهم العقل المصري وهكذا أعلن استيعابه للواقع على 

هللا تعالى  ال طاقة ألحد به، وإنه األرض ومغاربها أن الشأن في مشارقحقيقته، وأيقن الكل 

لبالغ أمره، وخسف بالعروش والقصور المشيدة، وكأن عبر التاريخ كلها العليم القدير 

وإنه ليوم حقا مشهود. تمعت لتحدث مرة أخرى في يوم واحد مشهود.اج  
سيدي بوزيد، هذه األرض  انطلق منليس قصدنا أن نفصل في هذا الشأن العظيم، الشأن الذي 

تأرجحات القوى ا مؤشرا لمسار وتحوالت التاريخ، مثلت من بالد إفريقيا التي مثلت دوم

الحضارية منذ الفنيقيين والقرطاجيين، ثم اإلمبراطورية الرومانية بتبع تحوالتها السياسية 

، ثم لتكون ينيةالداخلية على كل األبعاد التاريخية واالنقسامات والصراعات السياسية والد

، بما لهذا من من بعد التواجد المسيحي البيزنطي مشهدا ومعلما في التاريخ بالفتح اإلسالمي

داللة من زاوية التقييم للجغرافية السياسية الكونية التي تبقى تابعة بشكل مباشر لموازين 

  القوى العالمية، وللبنية العميقة لمرتكزات هذه القوى في العالم.
تاريخي ينبغي له أوال إطار علمي راسخ في يل الموضوعي لهذا الحدث الكوني والإن التحل

مقاصد لباألساس  وباطنه، تاريخيا وتعاصريا، مدرك في بنية التاريخ ظاهره العلم، فقيه

فقهه لما عساه أن يناله وي يرسخ كأنه إدراك، وإنما بالبناء امتدادامرددا الوجود، ليس صدى 

من جوار تاريخ أفالطون وأرسطو  ذا الوجود،ه مقاصدلو ،الفقه للوجودمن مسار وتشكل هذا 

إلى الفارابي وابن سينا وابن رشد وسبينوزا وديكارت، مستجليا ألمثلة من الضالالت 

المراهقة التي جعلتها األزمات النفسية التاريخية الحديثة والمعاصرة سواء في السؤال 

فلسفة وما هي منها في شيء، بل مستوى حلها هو الوجودي والتاريخي، جعلتها شيئا من ال

.دون عتبة الفكر الفلسفي الحق  
عظيمة ومن جهة ثانية وجب على من أراد أن يتصدى لهذا الشأن من التحليل لهذه الثورة ال

بمدى  ،موجتها الثورية بقوة وحركة معجزين خارقين أرض العرب المجيدة، التي طال مجال

الشعب .. يريد إسقاط النظام ،  ..يريد إسقاط النظام ..بال: الشعبعلت ذروته ذرى الجاهتزاز 

والمنطقي ال تصح إال السياسي األرض تتكلم الثورة والقومة ولو أن القومة في البيان العربي 

مادة هذا والحق أن سنة التاريخ بل والتاريخ ذاته تجلى إنسانا عربيا . دعوة للواء أو شخصبال

نتنياهو يعلمه علماء  تعالى إلى العالمين، وهذا هو مرجع قولة بنيامين البالغ المجيد لكتاب هللا

ت شجاعة الليبيين العالم أجمع وانزاحت تلك الصورة التي كانت السيدة بنو إسرائيل؛ لقد بهر

أن بيد  تخاطب ملوك العرب وحكامها باستخفاف واستهزاء.كلينتون تفرضها إعالميا وهي 

على من أراد أن يتحدث عن هذه الثورة الجانب األدبي واألخالقي أول ما يجب من الذي يجب 

على  ما دللألشياء والوقائع العظيمة، بل وعلى من ينال شرف تسميتها، وأصح األسماء 

حقيقتها، عليه أن يعود ويقف ويدرك من الحقائق والعلم ما كان يدركه أوالء المفكرون 

بل ، بالرغم من واقع موقفه المتأخر ليم قنديلالفاعلون التاريخيون حقا من أمثال عبد الح

}وال يجرمنكم شنآن  بعد نجاح الثورة ودولة األمر لالتجاه اإلسالميوكفره بالديمقراطية ذاتها 

، (1قوم على أال تعدلوا' اعدلوا هو أقرب للتقوى' واتقوا هللا' إن هللا خبير بما تعملون'{)المائدة
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قلنا من أمثال مقاومة هذا الرجل عائم التكوينية للعقل، ديهم ال فهذا إشكال تاريخي متراكب

إلى الخليج، الذين ما كانوا يخافون حين  المحيطأهل الفكر العربي اإلسالمي من وغيره من 

. بل ولكي يعلم أن واستكان الناسأصاب الوهن وما وهنوا وما استكانوا حين  ،خاف الناس

ن منتهى وسقف إدراكها، وأن الحق مجال معادلة هو بسنن آخر ما بلغته الفلسفة مهذا األمر 

(، لكي يدرك هذا ويعلم، 2كل نقطة فيه هي معادلة الوجود كله }وهو معكم أينما كنتم'{)الحديد

فالحدث والثورة البوعزيزية العظيمة تحقق بقوانين البناء المنطقي ال تخلف فيه للتفسير 

ط الطبيعية، وكأننا والشر التواجدية بمعنىالعلمي، فلئن كان الواقع في شروطه االقتصادية و

في سجن تحت اسم الدولة  باألشغال الشاقة عبيد وخلق محكوم عليه فيلسنا أمام شعوب وإنما 

علم إن كان هذا مكونا من مكونات وشروط القوة للثورة، فإن القدرة مردها العلم، ال، والوطن

هو السنن كما هو من متضمنات مفهوم أما العلم في الحق ف الكائن في الحق والعلم بالحق.

العلم بالحق فهو التحقق للحق في اإلنسان، فهو أما   .باقاومدلول التاريخ سواء ضمنيا أو انط

، (58التجسيد للكتاب أمرا وخلقا }أال له الخلق واألمر'تبارك هللا رب العالمين'{)األعراف

في حقل لفعل؛ هذا الفعل مثله هاهنا فالعلم كله هو الحق والكينونة التواجدية لإلنسان هي با

إمام جائر، ذلك كان يصدع به هؤالء  حق في وجهالجهاد كلمة  الثورة العظيمة العلم وأفضل

بين يدي الثورة في الشهرين أو وأقوالهم باتهم اإن ذهبت تنظر إلى كتالمثقفون العاملون، وإنك 

التي بدورها لم تصمد  قدس العربي، خذ مثال صحيفة الالثورة واالنفجار الثالثة التي سبقت

، لتجدن أقواال أو قناة الجزيرة العربيةوغيرت خطها حيال ثورة الشعب الليبي الشجاع البطل 

، التاريخ بإرهاصاته غير مألوفة لم يعهدها اللسان وال األذن وال العين العربية من قبل

للتحفز النفسي بالحض واضحة  ، إنك لتجد فيها صورةوهللا سبحانه هو العليم القدير وتباشيره

.ليس منه من محيص ه بدا أنإصرارا وحثا بصريح اللفظ ألن الزحف على القصورعلى   
لخطير الذي مر به الشعب ولسنا بقادرين هنا في الحديث عن هذا المسار ا كذلك لسنا بصدد

 لثوارأنفسهم بمختلف أطيافهم جميعا، كيف جاوزت الثورة وا بل والثوار ،المصري وثورته

شريط التربص على حلبة الوجود وجها  ذي سمي بالمرحلة االنتقالية، إنهشريط الموت هذا ال

لوجه كفاحا بين الثورة والثورة المضادة، تربص في أشد ما عرفته ثورات التاريخ الحديث 

استدبروا من أمرهم لكان موقفهم من الثورة موقفا  استقبل العسكر مااسة، ولو ضرواة وشر

ال تحسبن ما كان من االستهالل من ف م، إنه كان عليما حكيما؛سل   هللا تعالى ينا، ولكنآخر يق

ثورة  لموقف الوطني للجيش التونسي وقائده رشيد عمار منالعالمين لتونس ومن شهود 

 ، ال تحسبن هذا الترتيب وهللا تعالى هو المقدم والمؤخر ال تحسبنهالشعب وهو يريد الحياة

وليعلموا أن األمر من قبل كان هلل رب العالمين ومن  ،ات هللا لعلهم يذكرونذلك من آي عبثا،

.وهللا غالب على أمره بعد  
وقبيل  ،، ففي عشية نصر تونس العظيمنصر عباده وهزم األحزاب وحدهوحده، فلله الحمد 

، وافقت والمساواةبكلية وجوده حقيقة الحرية والعدل ساعات من زحف الشعب متآخيا ينشد 

على قمع الثورة، ووعدت  ، نعم لقد وافقتومة دولة مونتسكيو والدولة الديمقراطية المدنيةحك

الرئيس عدو الشعب وعدو حرية الشعب وعدو روح األخوة والعدل والمساواة في شعبه، 

 قمع الشعوبل لمتطورة المتخصصة في هذا الشأنوعدته بإرسال عدة من القنابل واألسلحة ا

.بين بنفس ما طالب وكانت من أجله ثورة الباستيلوالمتظاهرين المطال  
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فيما  ،بين الثورة والثورة المضادة في شريط الموتفي مصر ولئن كانت جبهة المواجهة 

م هللا تعالى بالنصر أركان الدولة كنظام قوة وحكم إلى أن سل  هي  ،سمي بالمرحلة االنتقالية

يا وواضحا ألشد ما يظهر من أشكال المبين في انتخابات الرئاسة، التي مثلت نموذجا ح

تربص الحروب شراسة وكيدا، كما كتب في بعض مذكراته عزت بيكوفيتش رحمه هللا: 

على قتلك، ثم من بعدها  ويتفقون يتآمرون جلسون معك حول نفس المائدة يبتسمون إليك وهمي

هي الجبهة األولى التحييد الفعلي والقانوني للمجلس العسكري بحمولته وداللته؛ لئن كانت هذه 

هو المشهد وهو الواقع أمام الجبهة األكثر استالم األمر واستتبابه، فإنه هاما بعد الثورة حتى 

، من طرف الثورة المضادةضمن آليات المواجهة والتي كانت هي المعتمد عليه بقوة  ،تعقيدا

حديدا في ركنين بل كانت أخطرها جميعا، إنه المكون البياني في المجتمع السياسي الممثل ت

والثاني ركن  ،قراءة النصوص القانونية أو بأصح التعبير سلطةالقضاء أساسين، األول 

 اإلعالم.
 هذا هو الصراع اليوم، ليس صراعا بالمعنى الشخوصي اآلني على مستوى الواقع، ولكنه

يغة تم التحييد للعامل اإلعالمي. إنه الصراع المتخذ صي صراع فكري بالدرجة األولى حين

األطياف ، مستهدفا بها جميع القضية الدستورية، ولتطرح شتى من مختلق اإلشكاالت

خطاب وإشكال مخصوص. والمستويات، لكل جزء منها  
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 الفصل الثاني
 الدولة الدينية والدولة المدنية؟؟

 
 (سبية الشائعة والمرسخةللمؤمنين )اإلسالميين باللغة الن وجبت الدولة بحكم القانون ما أن

بعد  وأن الصراع لم يحسم، بعد أوزارهاأن الحرب لم تضع بشكل واضح ظهر تبين و تىح

، وإن كان هذه المرة قد تظاهر فيه الفلول مع الفئة المناوئة لإلسالم من داخل على األرض

وهو الحيلولة دون دولة اإلسالم. ،أرضه على أمر واحد  
، بوجوب مواجهة ومناوءة الدولة عائيةلقد تم بالفعل تعويم الفضاء اإلعالمي والمساحة الد

، تصورهم غير الكثير منهم ،الدينية بغض النظر عن التصور الغالب لدى الجموع من الناس

، تصور يصنعه ويشكله اإلعالم الموظف لفكر معلوم موقفه عن الدين وعن الشريعة الحقيقي

الحسم من جهة هو  ،يع. وإن أول ما يتجلى من هذا الصنمن دين اإلسالم ومن حياة اإلسالم

الذي  ،الممثل تحديدا في الشعبمستندها  ،وضوح بطالن مستند الديموقراطية كما يزعمونها

في مقابلة الدولة الدينية  ،المستهدف بهذه الدعاية اإلشكال ،ينطبق هنا بالمجال الخطابي

للدولة المدنية.كنقيض   
خابات تشريعية قانونية، وبحكومة عموم العالمين، وفي إطار انت ىدإن المستنبط األولي ل

الدستور، ال مجال حينها للحديث عن الدولة  مستمدة من سلطان هذه االنتخابات بقوة نص

، وهذا في إال أن يكون سفها في العقل ،الدينية )الدولة الثيوقراطية( المقابلة للدولة المدنية

المردد والصدى البشري  ستثناء، بالمثير والمفعل األولمستبعد باعتبار من هو ا حالتنا هاته

كذبا للمستهدف الخطابي الذي هو هنا  أن يكون غير الواعي الذي ال يدري ما يقول، أو

، وإن يكن هذا الحكم والموقف مناقضا حتى الشعب بقصد توجيهه نحو حكم أو موقف معين

شعب وسيلة تبيح الكذب على ال ،للمستنبط الجلي للقانون والحق إال أن يسوغوها ميكيافيلية

تي يعلم لكاذبة والمزاعم الال بالشعارات ا ،مبررة بالحيلولة دون إقامة دولة الحق بالحق

أصحبها قبل غيرهم، يعلمون كذبها وزيفها. لكن هاهنا جنى الديموقراطيون الميكيافيليون على 

 مستندها، يدعون نصح الشعب وهم له كاذبون.
انتخابه، وهذه الخطة ها يتم سياسية التي على عليامجه وخطته الحزب فكره وبرنكل فكما أن ل

الهيكلة العلمية والفكرية لمسار الدولة في الحكم، فكذلك للمؤمنين  وهذا الفكر يكون هو

 ،هيكلتهم الفكرية وبرنامجهم السياسي منتظما على ضوء المبادئ التي تقدموا بها لالنتخابات

كل أطياف المجتمع السياسي. فهاهنا نحن  داخل إطار قانوني ودستوري متفق عليه بينوذلك 

أمام دولة مدنية بالمعنى القانوني الصرف، دولة مدنية بحكومة دينية وبرنامج ديني، عالقته 

على نفس الجانب غير المعترض كعالقة غيره من األحزاب والقراءات من حيث  بالدستور

 المسافة أو الزاوية.
واألمر كان هلل من قبل وهو  ،على حين غرة ذ بالعسكرخِ بل يعلم الكل أنه منذ الثورة ومنذ أن أ  

وقع في أيديهم ورأوا أنهم قد أغشي على أبصارهم، أزمعوا أمرهم على قد و ،الواحد القهار

م إنه عزيز حكيم، باإلخوان المسلمين خاصة واإلجهاز عليهم، ولكن هللا سل  بالثورة والوقيعة 

. لقد كاد العسكر جهد كيدهم في ليتوكل المتوكلونواألمر له من قبل ومن بعد وعلى هللا ف

م والتمكن من أدنى سلطة سياسية، وبذلوا جهدهم وكادوا إسقاط مسلمي أرض الكنانة من تسلُّ 
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كيدهم كما أشرنا إليه من قبل خاصة في اإلعالم بالطعن في دين هللا تعالى وشريعته، 

ودا تقطع فيها األيادي كما هو الحياة وحدفصوروها للناس برقعا يحجب المرأة عن ضوء 

الكاذب الخاطئ؛  التصور لدى عوام الغرب الذي صوره وشكله في أذهانهم اإلعالم الكافر

يقول محمد قطب: > والغربيون يستبشعون الحدود اإلسالمية ألنهم يتصورون أنها تطبق كل 

في المجتمع يوم كعقوبات السجن والغرامة التي يطبقونها في بالدهم كل يوم، فيتصورون 

اإلسالمي مجزرة هائلة ال تهدأ عن العمل: هذا يقتل وهذا يرجم وذاك يقطع ... ولكن الواقع أن 

هذه العقوبات لشدتها وقسوتها ال تكاد تطبق أبدا.. وربما يمضي الجيل الكامل ال يوقع فيه حد 

داعي على أحد من الناس. فهي كما قال عمر: 'علق عصاك بحيث يراها أهل الدار' وال 

للضرب بعد ذلك، فإنه يكفي التهديد..<
1
وكانت القنوات والصحف في ذلك جهارا بواحا  

، وتم االعتماد على الترويع لألهالي في البيوت بتمويل الثورة المضادة واللوجستيك العسكري

أباطرة القضاء  و باألصح إفصاحلث األثافي والطامة الكبرى لحوق أوالحارات والبوادي، وثا

المجلس االستشاري وهو ليس بمؤسسة دستورية أصال، و ،نادي القضاةكي الفاسد كالمبار

الذي أوحى إلى المجلس العسكري وأشار إليه ليلة االنتخابات الرئاسية، يوم الفرقان يوم التقى 

الذي أطلق عليه )المكب ل( أي للرئيس، كما  الحزبان، أشار إليه باإلعالن الدستوري المكمل،

ال تكون منهم مجازفة غير محسوبة، وقد كانوا من قبل قد ة والمراد منه، كي هو في الحقيق

 عوار يرجع إليهلغم نصبوا كمين األساس التنظيمي والقانوني لالنتخابات التشريعية وبها 

ال للنظر فحسب في  ،حينما يعن وقت حل البرلمان برفع قضيته إلى المحكمة الدستورية

لحوق هذا المكون من  ي بل في الحكم ببطالن البرلمان حتى.دستورية هذا القانون التنظيم

، واختار أن يسير ففي هذا كله اختار الشعب خيار دولة اإلسالم الدولة بخندق الثورة المضادة،

اإلسالم.ونهج سياسة  على في حياته ومجتمعه وسياسة بلده مصر  
االنتخابات التشريعية  إذا كان أمر يافطة الدولة الدينية الذي حاول من خالله من قبل

لهذا والرئاسية وبعدها، حاول من خالله الفلول ومناوئو دولة اإلسالم تشكيل موقف مناهض 

إيران  تجربتيمع ، وخاصة الذي له بحسب الدراسات العلمية ،اإلمكان من االتجاه السياسي

والتطور  ،نهضة، له كامل الترجيح في النجح والتحقيق للوتركيا اإلسالمية الثورة اإلسالمية

اعتماده باألساس على المأمول لمصر ولشعب مصر ولكل العرب والمسلمين، لئن تبين 

، فإنه الكذب الصريح واالستجهال للمخاطب إلى حد أدنى من تصور واعتبار سلبيته المعرفية

أو ) على المستوى التعليمي وفي مجال الحديث عن مفهومي الدولة المدنية والدولة الدينية

في الدرس القانوني أو العلوم اإلنسانية على السواء، ليس  (المفهوم إن اعتبرا مركبين شبهي

من شيء يعلم بطالنه وخطؤه وتم االتفاق واإلجماع على وضع اليد عليه وتقريره، ليس من 

 شيء أبرز وأخطر من هذين العنصرين البيانيين، مفهومي الدولة الدينية والدولة المدنية.
اإلطار التعليمي المقرر يمكن التحدث عن المقابلة بين الحقيقتين، بمعنى أن  هنا وفي هذاها

المقرر والمجمع  ونقيض صبغة شكل الدولة الثانية. هذا هو ا صبغة دستورية مقابلةملكل منه

قسرا، في المجامع األكاديمية، ألن البحث العلمي الحقيق بالصبغة والصفة  عليه، فيما يظهر

ا يخالف هذا الزعم من التعريفات الخاطئة، التعريفات التي يلزمها المنطق العلمية سوف يجد م
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وتستمد من ذات المعرف،  البياني المجمع عليه بين اللغويين من جميع اللغات أن تعبر

هو تعريف  فتعريف الدولة الدينية كونها دولة أو حكومة إلهية يشرف عليها رجال الدين

هذا خي لمفهوم رجال الدين في التاريخ الغربي المسيحي، فتاريخي ال يتجاوز اإلطار التاري

استفاض كما  هو مستند التعريف، وفي اإلسالم ال توجد كهانة وال رجال دين بهذا المفهوم

ه من خالل هذا الكتاب في جل أبوابهبيان
1
في س غير المبرر ابيقول سيد قطب تبيانا لهذا االلت .

ين صر  لحاجة في نفوس الم  ا مقررمفروضا ي ال زال الذ ، االلتباستعريف الدولة الدينية

مدى في و ،مدى صحتهاونقد مادة تعليمية تلقن وترسخ من غير أدنى حق في طرح عليه، 

ال يزال من الموضوعية والحقيقة العلمية، التي  ، حظهمحظ الذين يأخذون بها على مضض

ل سيد قطب في هذا اإلشكال ها؛ يقوالالزبة في شروطال ا أبرزهمالوضوح والصدق أبدا هما 

 البياني الخطير:
> واإلمام )يعني الحاكم( المسلم ال يستمد واليته من 'الحق اإللهي' وال من الوساطة بين هللا 

كما يستمد السلطة ذاتها من  رته للسلطة من الجماعة اإلسالمية،والناس، وإنما يستمد مباش

متى فقهوها، ويحتكم إليها الكل على  يقهاتنفيذ الشريعة، التي يستوي الكل في فهمها وتطب

 السواء.
فليس في اإلسالم 'رجل دين' بالمعنى المفهوم في الديانات التي ال تصح مزاولة الشعائر 

التعبدية فيها إال بحضور رجل الدين. إنما في اإلسالم علماء بالدين، وليس للعالم بهذا الدين 

في رقابهم إال تنفيذ الشريعة التي ال يبتدعها من حق خاص في رقاب المسلمين، وليس للحاكم 

هو، بل يفرضها هللا على الجميع. أما في اآلخرة، فالكل مصيرهم إلى هللا:}وكلهم آتيه يوم 

(<15القيامة فردا'{)مريم
1  

صحيح ومرجع العلم الحق في حقيقة دولة الحق الشائع التعبير عنها بالدولة هذا هو اإلطار ال

وال عقالنيا عند الذين يزعمون  لمفهوم الذي يكفي لرده أنه ليس علميا بحتاالدينية، هذا شبه ا

وإنما هو من قاموس تابع لفكر  ،كذبا أنهم عقالنيون، وإن أولى الناس بالعقل أهل الحق

 ،موقفهم من الدين كليةيعبر عن و فيه مصادرة بيانية للصفة العقالنية ظاهرة فاحشة ،أصحابه

به ومالئكته ورسله واليوم اآلخر.ومن اإليمان باهلل وكت  
، وظلم لإلسالم وألمة اإلسالم أما الذي كان في واقع وتاريخ المسلمين من انحرافات واستبداد

ليس هو الكتاب المنزل وليست الشريعة كما هي في الحق. وإنما هو تداخل وصراع  فذلك

ومناط الدين هو هذا   تبديال.ولن تجد لسنة هللا نامن قبلسنن األمم الذين هي الحق والباطل كما 

من و ،حقل حياة الناس واجتماعهموإزاحته من  ،الحقل والسعي لتحقيق الحق وإزهاق الباطل

وال يكون في األرض  ،حتى ال يبغي أحد على أحد ،نظمهم السياسية واالقتصادية وغيرها

كيفما كانت و ،استعباد وال استغالل ، حتى ال يكونوفي هذا االجتماع داخل دولة اإلسالم

عنه: "كيف كما قال عمر رضي هللا  الظلم واالستغالل،هذا صورة هذا االستعباد وكيفما كان 

وذلك هو المفهوم العام لالستخالف، وهذا هو  تهم أمهاتهم أحرارا؟"استعبدتم الناس وقد ولد

خلق وهو  أمرا من الذي ،شريعة ومنهاجاواإلنجيل والقرآن  الغاية من إنزال الزبور والتوراة

المعلوم أن مجال مصداقية القوانين وسريانها هي بالتبع لسعة العلم والخبرة ، والخالق العليم
056ص -عةالطبعة الراب -بيروت -لشروق
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للمقنن والمشرع، وتلكم هي وظيفة الدولة اإلسالمية، وال ينكر مخلوقيته وال يجحد بالحق في 

ر عليه لذلك كان في العقل كما سط السموات واألرض واختالف الليل والنهار إال الظالمون.

مع اعتراضات استدراكات علتها األدلوجية اللعينة، كون  ابن خلدون وذكره عبد هللا العروي

نظام الخالفة أعلى من غيره من األنظمة مما في اإلمكان البشري، نظام الملك الطبيعي ونظام 

ألنه مستمد من نور الهداية الربانية. السياسة العقلية،
1  

جتمع اإلسالمي ليسا بدعا من البلدان والمجتمعات، فطرة هللا التي كذلك فالبالد اإلسالمية والم

فطر الناس عليها، فالناس ال يتساوون في علمهم وفي فقههم بالوجود ذاته وبمقصد هذا 

شعورهم بهويتهم، التي ال قيمة لهم من دونها في الوجود، وهم كذلك ال يتساوون في إدراكهم و

المعنى لغتهم، وهي بمجمل وإنما هويتهم هي بالدهم ودينهم في هذا العالم وفي هذا الوجود، و

ودليل  هو هذا الدين الذي دليله هو دليل الكون ،أمرا عليا حكيما تاريخهم الذي أعظم ما صبغه

الوجود كله، وهو دليلهم إلى الشرف والعزة:}وإنه لذكر لك ولقومك' وسوف 

(28تسألون'{)الزخرف  
هم وفي درجة الصدق والنصح هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة درجات في إيمان وكذلك الناس هم

الخصام، وإذا سنح له الظرف  شهد هللا على ما في قلبه وهو ألد  المسلمين وعامتهم، فمنهم من ي  

من علماء السوء له ووجد وارتقى أمر البالد والعباد سعى في األرض استبدادا وبغيا وظلما، 

أمة يهدون بالحق وبه كذلك منهم إن يزين له سوء عمله، ووأهل النفاق من يمالئه على ظلمه و

بهم وأنهم إليه راجعون، كل في أهل الصدق الذين يعلمون أنهم مالقو رهم يعدلون، 

وليته، يعلمون أنهم مسؤولون عن هذا الدين حجة هلل تعالى على العالمين، وعن هذه مسؤ

بحفظ شرط قوتها  ،اقتصادها وسيادتهاأمة الشهود في كل أمر من أمور دينها وأمنها و ،األمة

أهلها جميعا، هم مسؤولون عن هذا كله  فيكون في ذلك حفظ لحرمتها وحرمة ،وشدة بأسها

م مسؤولون عن أنفسهم وأهليهم.كما ه  
على نحو نراه ونرجوه أن يكون فيما كان من الحديث والفصول مما سبق، هذا كله قد فصلناه 

لتوفيق في هذا الشأن من العلم مما ال ينبغي إهماله أبدا، فالعلم وافيا على ما أمكن وأتيح من ا

معين ال سي  له وال مثل في كسب قوة االندفاع والسير على وثوق بالذات، ويقين من الحق أي 

ال كلل.ال نصب ويقين، ال يصيبه بحول هللا وصب و  
ة على المستوى نييدالمادة البيان والتعريف للدولة  هذا التحريف وااللتباس المقصود فيإن 

ليس فحسب في المصادرة النقضية  ،الذي يبين مدى تطرف وغلو أهل ملة اإللحاد ،المعجمي

على تقابل كما العقالنية كمصادرة االتصاف بالعلمانية  ،والضدية لمعاني الكلم والصفات

قاموس لرجال اإلكليروس البعيدين كل البعد عن حقيقة الدين، بل في إتباع معجم اللغة وال

 ل الفكر، إتباعه إلى ملة اإللحاد.تشكيفي كأساس في البيان وقاعدة أولية في التكوين العلمي و

هذا التحريف وااللتباس المستند أساسا على التحكم في األستاذية باعتبار الحقل الخطابي 

خاصة الذي ليس عليه إال التلقي وذلك  ،سواء في الغرب أو لدى المخاطب العربي الجامعي

لشروط وعالئق تاريخية لتقريره النفساني على دونيته، وهذه شر أحوال الهزيمة والوهن، و

وبنيوية لعل أهمها االستعمار والكولونيالية الجديدة المعتمدة بقوة على الجبهة الفكرية 

وإن فولتير  . نة القهرية للعولمة بشتى أجنحتها.كما هو مكفول علنا بمقولة الهيم ،والثقافية

02ص -العدالة االجتماعية في اإلسالم
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تواجديا للثورة الفرنسية  يعتبر من أبرز رجال التاريخ الفاعلين و من العقول المفعلةالذي 

يصدع بالحقيقة العقالنية األولى التي فحواها أن ] المسحية نشأت وتطورت بطريقة تاريخية 

محضة كل جماعة تضيف صياغة جديدة حتى نصل إلى صياغة )مجمع نيقية األول( في 

اغات لم تظهر قبل القرن الرابع، بعد أن عاشت الجماعات المسيحية القرن الرابع. هذه الصي

األولى بقلبها. إن الذي طمس معالم دين المسيح هو بولس[
1

، والذي يذهب فيطلع على هذا من 

خالل الحقيقة التاريخية بشروطها الموضوعية العلمية التي هي العلمانية حقا، الذي يذهب 

ا صدى ينعق بما ال يفقه وال يعقل وال يفهم، الذي يبذل هذا ويتحمل هذا الجهد وال يكون تابع

تحققا للعقالنية والعلمية وروح العرفان، فذلك هو الذي سيطلع على حقيقة هذا االلتباس  الجهد

 التاريخي والمفاهيمي المركب.
الذي في تاريخية مناط أو سريان التعريف،  باإلغراض هذا التحريف لمفهوم الدولة الدينية

، فهو توصيف لواقع وحالة تاريخية، وليس له جوهرية ما جاوز حيزه فقد كل مصداقيتهحيث

. التعريف العلمي بخاصته الثبوتية.  
تحقيق  ، سيهدم مصداقية اآللية فيمجال استمداد السلطة هذا التحريف المستهدف فيه الشعب

عطي البيان العلمي مقاصد الديمقراطية، المتمثلة في ملك الشعب لزمام أمره بإرادته، وسي

الجلي ودليل الواقع العملي الموضوعي كون اآللية الصحيحة هي الشورى بحقيقتها وشروطها 

التي يبقى أهمها الدستورية الحقة والسلم االجتماعي. فالمقاصد التي للديمقراطية هي نفسها 

معهم الكتاب مقاصد الحق:}كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيئين مبشرين ومنذرين وأنزل 

بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 

البينات بغيا بينهم' فهدى هللا الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه' وهللا يهدي من يشاء 

ذي القربى وينهى  (، }إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء100)البقرة{إلى صراط مستقيم'

   (11عن الفحشاء والمنكر والبغي' يعظكم لعلكم تذكرون'{)النحل
لئن كان إشكال االلتباس المكرس في معنى أو شبه مفهوم الدولة الدينية أقرب إلى السطح 

فأشدد بتعقيد اإلشكال الثاني إشكال حقيقة ومفهوم الدولة المدنية.. إنه ليوضع دوما المعرفي، 

لمن أوقفوا أنفسهم يوما ما وال أدري أعن   شكل الدولة الدينية في القاموس الغربي،على تقابل ب

إن كان للشخصية وللهوية حضور في الممارسة  ،وحياتهم للشأن القانوني بتبعاته الفكرية

والتواجد العلمي والفكري، آنبرأ ألحدهم وهو يتفحص تاريخ أوروبا منذ بعثة عيسى بن مريم 

سؤال ولو مرة واحدة ظهور الدول القومية ألوروبا الحديثة، أعن  وانبرأ له  عليه السالم حتى

وفرنسا، بل سؤال دينية األصول الثقافية والقانونية  األصول الدينية لهذه الدول خاصة أنجلترا

ية؟انلهاتين الدولتين وهما مهد الدستور  
لسفي لهذه المبادئ بخصوص التأصيل العلمي للمبادئ القانونية، والجانب الفقهي والف

لقد كان طه حسين كإشكال على مستوى رجال القانون وأيضا المتحدثين عنه،  ومفاهيمها،

النت لهم وملكوا حتى  درسوها منذ نعومة أظفارهمو عربية،يعيب على أناس نشأوا على ال

، أصبحت طيعة بين أيديهم وسهلت مآخذ التعبير بها عندهمف ،مبلغ كلمنها بناصيتها وبلغوا 

، أسماؤهم تتداولها دور الطبع ومجالت مصر وصحفها، كان بها أن يكتبوايكتبون ما شاء هللا 

من قدرهم ومن  منتقصا ،وهذا تعبيره واضح ،يعيب عليهم فيصفهم بالمتأدبين منتقصا

0180-المغرب -الدار البيضاء -العربي
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الكتابة األول هو مستواهم األدبي، ويتوجه إليهم توجه الناصح األمين فيذكرهم بأن شرط 

من النحو والبالغة وأسرار البيان، وبالمعنى والقدر الذي يفي به لفظ اللغة  التعمق في علوم

مع المجال الخطابي العام والخاص والخطر وجريرة القول إذا الشأن  . فماذا يكون التعمق

، وهو أمر يهم على السواء في أمر خطير كمقولة وشبه المفهوم الدولة الدينية أو الدولة المدنية

قبل  ، فليس البيان وحده هاهنا شرط األهلية وهو محتم في العلم والفكرلعباداألرض جميعا وا

هذا ال شك عود إلى إشكال آلية الديمقراطية األول، واألمر ليس كما يوصد على  ؟؟غيره

جوهره إشكال اختالف في االنتماءات والتوجهات من حيث الفلسفة السياسية والتنظيمية لحياة 

ومدى تحقق  ،كال يهم أكثر ما يهم حقيقة الديمقراطية ذاتهاالمجتمعات، وإنما هو إش

بغض النظر عن إطار الفكر  ،الموضوعية في التمثيل لألقوم والصحيح من األحكام والرأي

أو من كراسات قانونية من  ،مادة كتابية مستمدة من الوحي الكريمومرجعيته سواء كان 

و من القضايا الشائكة حقا، والتي يفرض إن هذا اإلشكال له محض التفكير والوضع البشري.

ه إغماض العين بشأنها، فمن شرط المصداقية في االستشارة العلم بالموضوع بما يعبر عن

ولك أن توضح بمثال طرف قصي ظاهر حين يشار عليك بعرض أمر من األمور  بالخبرة.

عزمت على ر لديك وإنشاء مقاولة للبناء تقرإنتاج أدبي تريد نشره أو التي أزمعت عليها من 

إنشائها، إذا أشير عليك بعرض هذا األمر  بقصد طلب المشورة على رجل ليس أديبا وال 

سمع قط بقصة النشر هاته، والثاني ليس له  كتب من قبل وما هو بالقارئ والبل ولم ي ،ناشرا

لم يسبق له أن المقاوالت، وتدبير ال علم له بولم يدرس علم التجارة و ،علم بالبناء وال بمقاولته

 خبر وال مارس من ذلك شيئا، فكيف سيكون ردك وتقييمك؟
بالرغم من هذا الحظر المفروض على عين النقد بخصوص المقدسات القانونية الوضعية 

قرب إلى اإللحاد زلفى على والت للغرب بما في ذلك من مفارقة قصوى بين زعم العلمانية

، بالرغم من ذلك يأبى الحق القاهر بقى له من بعده باقيةالتي ال يوالعقل قربان وأد مبادئ العلم 

من آية وإعالما لباطل ما هم عليه  ،المهيمن إال أن تطفو التناقضات البنيوية بين حين وآخر

أبعد ما يكون. يقول  والعقل عنها وعن الحق وروح العلم مصادرة االتصاف بالعلمانية وهم

 الدكتور عبد الرحمان القادري:
اعتبار االستفتاء كانحراف لالستشارة الشعبية وذلك بمزج القضية المعروضة على  >.. يمكن

، الممنوحة لموجه السؤال، والذي يستغل سمعته ونفوذه الشعب، بعنصر الثقة الشخصية

 0158للضغط على عملية التصويت: )لقد استغل هذا النوع من االستفتاء ما بين ماي 

طرف كثير من القادة األفارقة. ولقد أدى بالنسبة من طرف الجنرال دوكول ومن  0161و

لفرنسا، خالل الحملة االنتخابية، التي سبقت االستفتاء، حول اإلصالح الجهوي، ومستقبل 

، إلى استقالة الجنرال دوكول من رئاسة 0161أبريل  14مجلس الشيوخ، في فرنسا، بتاريخ 

الجمهورية(<
1  

لكاتب الهندي ر. ك. كارانجيا حين زار دول في لقاء جمال عبد الناصر وحواره مع او

الصهيوني على مصر، وقد  -بعيد العدوان الصليبي 0154و 0156المشرق العربي ما بين 

 توجه الكاتب إلى الرئيس بالسؤال التالي:
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أنتم  -أعتقد أن هذه األعمال البطولية التي يقوم بها شعبكم تعتبر مدعاة لزيادة ثقتكم 

األمر الذي يجعلني أثق تمام الوثوق بأن لديكم اآلن بعض  -نين األحرارفي المواط -والحكومة

المزيد من الحقوق التي تؤهله لالشتراك مع الحكومة في إدارة  المشروعات لمنح الشعب

 شئون البالد بطريقة ديمقراطية سليمة؟
 أجاب ناصر باللفظ:

قراطي دستوري منذ عام الديمقراطية التي تعنيها؟ . . لقد عشنا في ظل نظام ديم ما هي

، ترى ما هي المكاسب التي حصل عليها الشعب في ظل هذا النظام؟ 0151حتى عام  0118

. . لقد تحولت تلك الديمقراطية إلى أداة سهلة طيعة لتحقيق أغراض الباشوات من أصحاب 

األراضي الزراعية: ولقد شاهدت بنفسي أولئك اإلقطاعيين وهو يجمعون الفالحين في 

ت النقل ويسوقونهم إلى صناديق االنتخاب؟ . . هل كانت هذه ديمقراطية؟ . . إن عربا

 الظروف والتجارب القاسية التي مرت بها بالدنا جعلتني أفهم الديمقراطية بطريقة أخرى . .

عبارة عن تحرير الفرد، عامال كان أو  -أوال وقبل كل شيء -إن الديمقراطية في نظري هي

واجتماعيا بحيث يستطيع أن يصدر حكمه على األشياء بكل حرية فالحا . . اقتصاديا 

وصراحة وحتى يتمكن من أن يقول كلمة "نعم" أو "ال" دون أن يكون لذلك أي تأثير على 

خبزه اليومي وحياته الخاصة . . هذا في رأيي هو األساس األول للحرية والديمقراطية.<
1  

وذلك بسيادة عنها بالديمقراطية هي حكم الشعب، فإذا كانت الحقيقة المراد تحقيقها والمعبر 

فإن ذلك ال يتم حتما إال باستيفاء شرط الخبرة ألن الحكم في تحقق األصلح واألقوم،  إرادته

وليس يكون التعليل لموقف أرسطو  ،على الشيء فرع عن تصوره والتصور علم وخبرة

بالضبط هو مناط الشورى  وذلكإال بهذا،  السلبي منها حتى أسماها حكم الرعاع أو الدهماء

في خبر السؤال  فشرط المستشار أهليته المتمثلة ،ي وفحواهالبيان ها من حيث المحتوىوتأصيل

في شروط هو العامل في قطر حقل الشورى قانونا حقا، قد يتسع ، ووالموضوع المشور حوله

كما بينه  ريةوالشرط الثاني شرط الححتى يشمل كافة الشعب. مالئمة موضوعية وقانونية 

ووضوح تحليليين جاك أنطوان بقوة
1
إذ ال رأي وال شهادة للمكره 

1
يل ؛ يقول ول وأر

 ديورانت:
>والديمقراطية هي أصعب أشكال الحكم جميعا، ألنها تسلزم أوسع انتشار للذكاء. وقد نسينا 

كاء يتأخر على أن نجعل أنفسنا أذكياء عندما جعلنا أنفسنا أسيادا. وهو التعليم ينتشر، ولكن الذ

أال نخلع الجهل  الدوام بفعل قدرة الجهالء على اإلنجاب. وقد الحظ أحد الخبثاء أن "الواجب

عن عرشه ألنه متوافر كثيرا" ومع ذلك، ال يطول خلع الجهل عن عرشه، ألنه يستسلم 

للتالعب على أيدي القوى التي تشكل الرأي العام. ولعله من الصواب، كما افترض لينكولن، 
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أن "يصعب عليك استغفال الناس طول الوقت" ولكنك تستطيع أن تستغفل منهم ما يكفي ألن 

تحكم بلدا كبيرا.<
1  

في ظل االستبداد البتة  ال يمكن الحديث وال مصداقية للكالم عن الديمقراطية إنه

مجتمع. الشعور باالنتماء الحيوي للانعدام ، وانعدام األمن والسلم االجتماعيين، ووالديكتاتورية

دول أوروبا  ما يعلل السبق األنجليزي في والدة الروح الدستورية من بين جميع وهذا هو

السباقة في تكوين الطبقة الوسطى وتفتيت اإلقطاعية في عهد وليام  القرووسطية، ألنها كانت

الفاتح في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميالدي، لما كان في ذلك من أثر نسبي لكنه 

 مؤثر وفعال في شروط الفعل والتواجد السياسي للمواطن األنجليزي.
شروط هذه الحالة وشرط األمن والسالم االجتماعي المعبر عن شمول ما يكون فيه من 

الوظيفة التي بمتعلقها أجمع كل فقهاء القانون قديما  مفضية لحصول خير الجماعة، وتلك هي

. الجماعة التي جعل لها كونه محقق خير وحديثا في تعريف القانون  
، وهي في هذا الشرطالديقراطية بمفهومها وممارستها الحالية لن تحقق إرادة الشعب إال بإن 

والتنظيمي واآللي ال يمكنه أن يهيمن  ماهية تنظيمية محضة ال تخرج عنها.جوهرها ذات 

وحدات الخلوية فذلك يشكله ويؤثر فيه المجال البنيوي لل عي السياسي والنفسي.على االجتما

ولقد أكد أكثر ما أكد عليه المؤرخون في  االجتماعية. المتمثلة في الفرد االجتماعي والعالقة

ميزة السبق عند األنجليز من أهم ما ساهم في قوتهم التنظيمية وتشكيل إطارهم القانوني 

كثر من بالمواطنة وروحهم الجماعية. بل إن األمر أ السياسي هو شعورهم القويالمجتمعي و

والبعد اإليماني المشترك بين خاليا وأفراد المجتمع هو البعد األول الفاعل في  ذلك، فالشعور

التجمع اإلنساني، وكلما ارتبط هذا المشترك بالحق الوجودي كان هذا االجتماع أشد صالبة 

رين ؛ وهذا هو التفسير األرجح والمقولة التاريخية الذي ال يعجب المؤرخين وال المفكوأقوى

السياسيين المدعين للعلمانية، لعلميتها وعقليتها، الوقوف عندها بالدرس والتحليل العلميين 

لمرتكز إعالن قسطنطين إيمانه واحتضانه وتبنيه للمسيحية بعد أن  والفلسفيين، حقيقة التحليل

؛ يقول المؤرخ اإلنجليزيكانت مضطهدة وظلت الوثنية وعبادة اإلمبراطور هي السائدة
1
 

يشر(: "لم يغب عن بصيرة إمراطور حصيف مثل قسطنطين أن اتخاذه األولياء من فئة )ف

قليلة من الناس يحدوها النظام ويهديها اإليمان الراسخ وتسندها كتب مقدسة وعقيدة واضحة 

أجدى عليه من فئة كبيرة ذات عقائد شتى"
1

. ويقول ول ديورانت: "حقا أن أتباع هذا الدين 

لة في الدولة ولكنهم كانوا بالقياس إلى غيرهم قلة متحدة مستبسلة قوية. في كانوا ال يزالون ق

من بينها أعداد كبيرة ال نفوذ لها  حين كانت األغلبية الوثنية منقسمة إلى عدة شيع دينية وكان

في الدولة وال عقيدة"
1
الحقائق المثيرة، ليس لبعدها عن الرؤية وعدم سهولة  . وثانية 

لقرب من الناظرين على العكس من ذلك فإثارتها تكمن في قربها كل ااستشعارها، ولكن 

ذكرها من قريب أو بعيد، ال من أوالء وال يأحد يشير إليها وال أحد  ولكن ال ،والمستبصرين
احتمال المحاكمة إلى مقاربة الرئاسة
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أولئك، وهي أن جل الدول الغربية الحديثة كان العامل فيها وفي والدتها وتكوينها ونشأتها  من

قبل ودعوة المؤمنين باهلل ورسله وكتبه واليوم اآلخر من  ،ساساألولى الدين المسيحي باأل

أعظم مكون فيه وهيكلة أولى من المبادئ، بل والثقافة والفكر،  والمبشرين. وكذلك كل القانون

الدين المسيحي والحركة الديرية في أوروبا.له هو كان األصل فيه والعامل فيه والناقل   
لضربات الموجعة والمتتالية للقبائل البربرية سواء من إن أوروبا الغربية خاصة، وبعد ا

بعد انفراط سلك و ،اآلسيوي وغيرهم اآلتية من الشرق ،الشمال االسنكندنافي أو قبائل الهون

، ولم وبعيدة كل البعد عن التمدن مجاال همجياالرومانية، أصبحت  انحالل االمبراطوريةو

 مع استتباب األمر للفرنجة بإمبراطوريتهمالتاسع  في القرنتخرج من هذه الحالة الوجودية إال 

وبية في روما تحت اللومبارديين التابعين للحكم مة الفعلية للدولة البابالتي أصبحت الحاك

 المركزي في غاليا، فرنسا الحالية.
ة من إن اقتسام تركة االمبراطورية الرومانية بين القبائل المتبربرة الشمالية أو الشرقية اآلتي

أوروبا شرقها وغربها إال  ، لم تصبح معهت لتوها من التوحشيا، القبائل النهمة والتي خرجآس

مسرحا لصراع غابوي بل أعتى وفي أشد ما يكون من صورة الوحشية، وهذه القبائل 

وما  ؟لكن كيف تم االنتقال واألجناس هي التي ستكون الشعوب وأجناس دول أوروبا الحديثة.

والسنن الوجودية التي أمكن من بعدها أن تنشأ وتخلق هذه األقوام خلقا  هي الشروط التاريخية

ة والنظام والقانون والدستورانية؟ولتزعم بعد حين أنها أصل الحضار ،فتصبح مستقرة ،آخر  
االمبراطورية الرومانية هو االجتياح  كما يعلمه مؤرخو أوروبا أن الذي أتى على بنيان

تاريخ وعج بها والتي مألت  ،الجرمان االسكندنافيةوقبائل جماعات والهجرة التي عرفتها 

أوروبا شرقها وغربها حتى بداية القرن الرابع الميالدي، فكان منها الذين هم نواة الدول 

قسمين، منهم  والذين هاجروا تفرقوا الدانمارك والسويد والنرويج،  االسنكندنافية الحالية من

القبائل القوط والوند ،من توجه شرقا
1

، الذين بلغوا المغرب قبيل الفتح اإلسالمي وكانوا قد 

الذي يقول بأحادية هللا تعالى، والقوط  ي األقرب إلى الحق،اعتنقوا المذهب المسيحي اآلريوس

روا في ومنهم الذين استق تعالى أرض إسبانيا وأسكنهم فيها. الغربيون الذين استعمرهم هللا

ربيين السكسون واألنجليز الذين ن هؤالء الجرمان الغكذلك م شرق أوروبا وجنوب إيطاليا.

الفرنجة الذين أسسوا إمبراطورية المهد لدول منهم وأيضا  ،أصل تكون أنجلترا الحالية هم

 أوروبا المتحضرة فيما بعد. 
هم قبائل السكسون الذي حطوا رحالهم على حوض بيد أن أهم وأعظم هؤالء الجرمان جميعا 

، وكانت لهم جوالت مع الجيش الروماني أبانوا الرومانية لإلمبراطوريةنهر الراين متاخمين 

 ،بهم، فأوقفوا زمن التاريخ والجغرافيا فيها عن مدى قوتهم وشدة بأسهم وأن ال قبل ألحد

 وأحالوها همجية ووثنية، يعيشون في الغاب ويعبدون األوثان.
وتضافر عاملين اثنين حسما في أمر هذا العائق التاريخي الكبير ما كان لينزاح لوال اجتماع 

الذي استطاع ما لم  م(802)توجودها التاريخي، أولهما قوة شارلمانفي مسار أوروبا و

ذلك لم يكن و مدة عدة قرون، بل هزموهم جميعا،تستطعه أباطرة الرومان وقوادهم جميعا 

أن استنجده البابا  عزمه وقد جاء إليه اللقب اإلمبراطوري يسعى بعد ليرد شارلمان وال أن يثن
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قضى عليهم، كان حينها حال اإلمبراطورية بارديين أعداء الفرنجة الظاهرين فعلى اللوم

الشرقية البيزنطية في حالة ضعف لوجود امرأة تحكمهم، فإذا لم يكن بد وقد مهد له القدر في 

 األرض يحكمها أن يتوانى أو أن يصيبه كلل وال نكوص عن عزمه في القضاء على هذا

 لكن ،الخطر الذي يمثله الجرمان السكسون على تخوم إمبراطوريته، وقد تم له ذلك بالفعل

بنشر  الجاد غير المسبوق اهتمامه، وتاريخه عن غيره حكمه بموازاة مع أهم ما ميز حقبة

 المسيحية بين الوثنيين من البرابرة وإعالئه من شأن التعليم في كل أرجاء بالده.
ه من أعمال ذلك العهد العظيم أن ألمانيا دخلت نهائيا دائرة االمبراطورية >ومما يوجب االنتبا

الفرنجية والكنيسة الكاثوليكية, وهو ما لم تستطع دولة الرومان أن تقوم به يوما من األيام، 

على قول  -برغم فتح غاليا على يد يوليوس قيصر، أي منذ القرن األول قبل الميالد. والحقيقة

أن  -ب السيرة الشرلمانية التي تعتبر على قصرها نموذجا في كتاب السيرأينهارت في كتا

لم يضاعف من مساحة الدولة التي ورثها عن أبيه فحسب، بل إنه أخضع لحكمه  شارلمان

جميع القبائل المنتشرة بين الراين والفستوال. واختار شارلمان من الطرق الحربية إلنجاز تلك 

في غير هوادة أو كلل، مهما تكن المقاومة، حتى اقتحم العقبتين  العملية الهائلة طريقة الضرب

اللتين وقفتا حجر عثرة في سبيل تقدم المسيحية في أوروبا الوسطى، وهما كتلة السكسونيين 

في وستفاليا بغرب ألمانيا الحالية، وكتلة اآلفاريين الذين ازدادوا وحشية على وحشيتهم بما 

ش الشرلمانية عبر الدانوب األوسط. ولذا ظل شارلمان وا للجينهبوا من مدن البلقان، وتصدو

حتى أخضعهم وحولهم قسرا إلى  -كلها عنف وتقاتل -يحارب السكسونيين ثالثا وثالثين سنة

الديانة المسيحية، كما تطلب ثماني رحالت حسوما متتابعة حتى هدم اآلفاريين الذين قيل عن 

ان من عالي الغنى والثورة إلى شاهق الفيض أسالب كنوزهم المكدسة إنها رفعت شارلم

وكيفما كان األمر، فالذي يدعو إلى المالحظة هنا هو أن العمل الذي قام به شارلمان  والوفرة.

لم يحتج عودة أخرى، إذ دخل السكسونيون المسيحية، واختفى اآلفاريون من مسرح التاريخ 

وئيدا يحمل في طياته بذور الحضارة  إلى كتبه، وامتد تيار النفوذ الفرنجي امتدادا دائبا

المسيحية الالتينية شرقا، صوب األراضي التي هي اآلن بولندا وبوهيميا والنمسا والمجر.<
1  

ومكن للوسيط  ،وأزاح الهمجية والفوضى االجتماعية عن أوربا شارلمان هو الذي صد الوثنية

ما ال يزع في األرض تعالى به  الذي هو لوحده مع السلطان الذي يزع هللا ،اإليماني المسيحي

فيكون بذلك  ،بالكتاب، الذي وحده دون سواه يشد النسيج االجتماعي للنفوس بعضها إلى بعض

السلم االجتماعي على قاعدة من المشترك في االعتقاد وعلة الوجود. وال غرو فإن هذا الشرط 

ال المادي  ،فكريذاته هو الذي ولد اإلطار االجتماعي التاريخي بالمعنى التطوري ال

في أنجلترا حين أنشئت أول المجامع ولد وأنشأ هذا اإلطار االجتماعي بابتساريته وجزئيته، 

ترا هي المجالس ية التي عقدت بإنجل، و>أن أول المجالس القوملنيابية ومجالس الشورىا

. ينطت بمملكة كنت بإرشاد القديس أوجسالكنسية. وأن أول مجموعة من القوانين العامة جمع

وفضال عن هذا وذاك فإن تقسيم إنجلترا من أجل اإلدارة الكنسية إلى أسقفيات، ثم تقسيم 

األسقفيات إلى أبرشيات، إنما يرجع الفضل فيه إلى الرومان من رجال الدين. ولما كانت 

األبرشيات أنبتت معظم ما للمجتمع اإلنجليزي من خصائص، وقامت في الحياة اإلنجليزية 
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ال سيما في الريف، ففضل الرومان من رجال الدين على إنجلترا السكسونية ال بدور كبير و

ينكره إال الجاحدون<
1  

إذن فهذا الذي أصبح اليوم بفعل تكريس للفكر غير الصحيح قربانا لملة اإللحاد، أصبح مقرونا 

على خلقه،  من نبذ للوحي الكريم ولدين هللا تعالى المنزلمقراطية والدولة المدنية، بمفهوم الدي

وقن به ويدين هللا تعالى الذي هو الحق من ربهم اإلجماع والتقاسم على الكفر به والصد عنه، 

هذا الدين المنزل كتابا ونبوة ممثال في رسالة وهم يعلمون، ويكتمونه علماؤهم ومؤرخوهم 

ي الذي الذي أنشأ أول ما أنشئ من اإلطار االجتماعهو المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم، 

المكونة لدول أوروبا  ،عليه تم بناء صرح وأسس المجتمعات السياسية والفكرية والقانونية

التي انتقلت أوروبا كلها بفضله على قانون التطور بغي التاريخي األصل الص  الحديثة؛ هو 

التاريخي بالحق، انتقلت إلى طور االستقرار واالجتماع السياسي على أساس والقوة البنيوية 

اآلصرة االجتماعية الدينية؛ إن االجتماع الذي أعطى وأنتج الفكر التشريعي األنجليزي و

ديني خالص، بل إن هيكلة التشكيل ألولى  والفرنسي خاصة هو اجتماع في سنخه األول كتابي

وأعظم جامعتين في أنجلترا وفرنسا، جامعة أوكسفورد وجامعة باريز كانتا أول ما أنشئتا 

وإنه ال مندوحة والمؤرخون وأساتذة الدرس  ة وبإشراف أسقفي مباشر.على هيكلة ديني

القانوني أكثر ما يحبون مادة النص، ال مندوحة من نقل هذا التوصيف التاريخي المعبر أكثر 

رجال الدين على الناس وعلى أوروبا هللا تعالى وفضل الدين ثم على ما نود إبرازه من فضل 

الناس ال يشكرون، أوروبا التي لم تعرف الكتابة ومعنى الثقافة الهمجية والوثنية ولكن أكثر 

كلها في كل ربع  والفكر واألدب إال بجهد هؤالء وبانتشار الحركة الديرية تمحو أمية أوروبا

ست اليوم وقد نسيت كيف كان أمسها:حتى أم ،من ربوعها  
األولى من الطالب  إذا أردنا أن نستحضر الحياة الصاخبة التي درجت فيها الفئاتإننا >

والمعلمين الذين تمخضت عنهم الجامعات في إنجلترا، فعلينا أن نستبعد عن أخيلتنا مجموعة 

األبنية الرائعة، والكليات والمكتبات وحجرات المحاضرات، وغيرها من المظاهر المعمارية 

في  -يزيالتي تضفي على الجامعة الحديثة صفة االستقرار والثبات. ذلك أن الطالب اإلنجل

، كالهما حاج على سفر يحمل كان أشبه شيء بالجندي الصليبي -القرن الثاني عشر الميالدي

ما خف حمله فحسب، وكالهما ساع في طلب العلم من منابعه ولو طال السفر والسعي. وإذا 

كان التعليم وقتذاك بالمشافهة، وكانت الالتينية اللغة المشتركة بين المتعلمين بأنحاء غرب 

ربا، ولم يوجد من الرواتب واألرزاق الجارية ما يربط أحدا إلى بلد دون غيره من البالد، أو

أخذ المعلمون والطالب في التنقل من مدينة إلى أخرى، ومن إقليم إلى آخر، تارة فرادى، 

وتارة فئة كثيرة شاملة لقوم من المعلمين والطالب بني جلدتهم جميعا، تنفيذا ألمر ملكي 

، أو إعالنا باحتجاج أو سخط على حيف نزل بهم، شأنهم في ذلك شأن إضراب يصدر إليهم

ما عدا أن المعلمين  -ضد أصحاب األعمال ورءوس األموال -نقابة من النقابات الحديثة

والطالب كانوا يهجرون البلد بقضهم وقضيضهم، وكثيرا ما كان مثل هذه الهجرة نواة لجامعة 

 جديدة.
هي الحالة التي أدت إلى تكوين جامعة أكسفورد ..< -دوفيما يب -تلك هي األقل

1  

06بمصر. ص لمعارف
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هذا إذن هو األساس التكويني األول للفكر السياسي والقانوني في أنجلترا، ألن كل أولئك من 

هي بوثقة الثقافة وأسس الفكر االجتماعي ككل، وهذا كله، ورغم وجوب  ،مشكاة واحدة

لمكون وا ،الهيليني -صل الرومانيد واألالراف ،األساسييناألخريين االعتبار للمصدرين 

المرتبط عضويا ببشرية وتاريخية االجتماع البشري وجذوره، فإن هيكلة هذه الثقافة  العرفي

، وبحسبان واعتبار الفكر التشريعي والقانوني خالصة مسيحيةدينية كلية إنما كانت هيكلة 

شكيله ونشوئه على الفكر والتنظيم أكثر ارتباطا باآلليات التنظيمية كان لزاما أن يرجع في ت

وحتى المكون  .أي الدينيين بالمعنى التام والعلمي الواضح والصحيح للدين ،الكتابيين

الروماني فإن استقرار المجتمعات الجرمانية سواء في أنجلترا أو فرنسا باختالف قبائلها لم 

مسيح عليه السالم ودخول تكن إال بعد إيمان قسطنطين باهلل تعالى وبكتابه وبما جاء به ال

االمبراطورية وطبقاتها وشرائحها في دين هللا أفواجا، ومن ثم فإن هذا المكون الروماني كان 

قد اصطبغ حقا بصبغة الحق، وإن الدين كله عند هللا اإلسالم، وأنبياء هللا تعالى جميعا أمرهم 

وهو  ذي أخذه عليهم،ال ذلك ميثاق هللا تعالى ،مصدق بعضهم لبعض ،واحد ورسالة واحدة

 العزيز الحكيم.
وإذن فهذه آيات التاريخ شاهدة بأنه لم يخرج أوربا من الظلمات إلى النور إال الدين، وليس من 

جامعة وال معهد علمي إلى اليوم في أنجلترا وفرنسا وروسيا والبلقان والدول االسكندنافية إال 

المبشرين األولين الذين خرجوا من والفضل فيها وفي وجودها يرجع باألساس وكلية إلى 

، وإن األدب الالتيني حية ويعلمون الناس الكتاب والحكمةيديارهم وأموالهم يدعون إلى المس

 نفسه لم يحفظ إال بعناية حركة النسخ التي لم يقم بها سوى المعلمون األوائل والمؤسسون

ال الدين، كما هو شاهد عليه لم يكونوا بطبيعة الحال سوى رج نلمعاهد ومدارس التعليم، الذي

عصر شارلمان الذي يعتبر أهم إسهام في االندفاعة الفكرية والعلمية ألوروبا.
1
وهاهنا نسوق  

ا على قول المفكر األلماني المتميز هنري كسيرلنج:>وكان أعظم ارتكاز حضارة أوروب

روحها الدينية<
214
ا  

سنة هللا تعالى  ،ال ينفك مرتبطا به فال الشرط التاريخي االجتماعي، وال الطور الفكري الذي

األساسان  نكما هو بين في الوجه السياسي أكثر من قصره في  عوامل اإلنتاج، هذا ،في خلقه

هما من سهم دين هللا تعالى والوحي المنزل من السماء، وهذه بالذات هي ألوربا التطوريان 

له عليهم السالم، ال يبعث نبي وال الغاية من إنزال الكتب وإرساله سبحانه وتعالى أنبياءه ورس

رسول إال على حال من التخلف عن الحق الوجودي الذي أمر الخالق سبحانه عباده أن 

، فاهلل تعالى له الخلق واألمر وهو تاريخحقيقة المستخلفين منشئين  ،يتواجدوا عليه في األرض

بان قانون االنحفاظ الحي القيوم، واإلنسان فاعل محقق، ومسؤول في األولى واآلخرة بحس

الكوني والوجودي، ال انفصال على المسافة القصية الثابتة ألفالطون، وال انفصاال منبتا إلحادا 

وتحييدا لها عن التواجدي.سبحانه وتعالى في قيوميته   
خاصة، بل  إذا أقر التاريخ وسلم المؤرخون بهذه الحقيقة واألصل في الثقافة والفكر الغربيين

الدولة القومية الحديثة ألوربا جميعا، فإن الفكر السياسي والقانوني إلى يومنا  وفي أصل كيان

هذا هو من ذات الرافد التاريخي بصبغته وهيكلته، ذلك وأن هذا الفكر ماهيته باألساس هيكلية 

21نفس المصدر ص 
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عن و ،وتنظيمية، لكنها في نهاية المطاف تختزل التاريخي وتعبر عن مسار أحداثه

يث الوقائع االجتماعية والسياسية.ا هذه األحداث من حاالختالفات التي شهدته  
إن أوربا، ومنذ إسالم قسطنطين لرسالة المسيح عليه السالم ودخول اإلمبراطورية الرومانية 

مونتسكيو  شارل دي حضيرة المسيحية واإليمان باهلل تعالى، وإلى القرن الثامن عشر عصر

في  ونريد هنا بالتحديد أحوالها التاريخية،م(، لم تكن نمطا وحاال واحدة في 0681-0455)

يمثل المحدد والموجه من حيث البعد أو القرب من ما و ،أهم ما يتشكل به الفكر السياسي

اإلطار الصحيح للسلم واألمن االجتماعيين مما ذكرنا من قبل في شروط تحقيق مقاصد 

تبداد، وبحسب مراعاة المفهوم من الديمقراطية، الذي تكون الشورى في حال انتفاء االس

ألن جوهر القانون وظيفي، هو  سعتها، هي األوفق واألصح من حيث الموضوعية والعلمية

دا ومثال حقيقة ن حدلخير لالجتماع واألمة. إن العاملين والقطبين الذيالحكم بالحق وتحقيق ا

حراف عن الحق، وعن حقيقة الدين، من دون ميل وال ان هذا الشرط ولدرجة قربه أو بعده

والغلو، كانا هما قطبا الحاكم امبراطورا أو ملكا أو دون ذلك من األلقاب، والبابا واألساقفة 

 ورجال الدين. 
 إن أعظم فترة وأوج ما بلغه هذا الحقل االجتماعي التاريخي هو في مرحلتين اثنتين، أوالهما

س، وأعظم بها بركة اإلسهام في نشر المدنية  التي هي من بركات دين هللا تعالى على النا

اللغة والبيان، ويكفي ما أشرنا إليه في  هوعلمت المدني عند اإلنسان نشرت استشعار الوجود

با ويدخل رومان ليوحد أهذا الشأن، والمرحلة الثانية حين اجتمع وائتلف األمر في دولة شارل

، فلم يكن ذلك إال ألمانيا طور االستقرار واالنضمام إلى التاريخ األوربي واإلنساني المتحضر

 بالروح الدينية وباإليمان واالجتماع على الكلمة السواء.
مسار السياسي االجتماعي ألوربا غربيها على التاريخ تمثل ذرى ال ىبالطبع فهناك نقاط أخر

ن نسميهما ، كان فيها هذا االجتماع حافظا لتوازن القطبين أو السلطتين، إن شئنا أوشرقيها

لكن الذي ينبغي اعتباره هو أن تاريخ أروبا كما هو تاريخ  والواقع، الحقيقة كذلك بحسب

ل وضعف من مما يعتري الدول والمجتمعات من انحال ،المسلمين نفسه ال يشذ عن سنة التغير

وبالطبع فنحن ال نقول بمقول ابن خلدون على مطلق السريان، إنما هو  بعد االستقرار والقوة.

فبفعل افتقاد هذا  ال هيمنة القانون لكلية المؤسسات.دن هاهنا، إهمقول سار بإهمال ما حوله ندن

، يطغى ويظهر قطب على التوازن، وبالعوامل اإلنسانية الطبيعية المتحكمة في النفس البشرية

ية البابا اآلخر، وكلتا الحالتين يفتقد معهما شرط األمن والسلم االجتماعي والسياسي، فتبع

ينسخ حقيقة الدين ويحرفها فتغدو عند الناس على غير ما هي  لكلإلمبراطور والم والفقهاء

عليه، ألنها تحيد وظيفة الفقيه والعالم وتبطلها، وتمهد لالستبداد الذي ال حديث معه عن 

، وبالذات هو الذي ولد وأعطى الحقوق وعن تحقق خير الجماعة واألمة في دينها ودنياها

سلط، المبدأ الذي يبقى محض آلية قانونية، قيمتها المنبثق التاريخي لمقولة ومبدإ فصل ال

.األساس في مقصدها، الذي هو الحؤول دون االستبداد باألمر ودون شروط هذا االستبداد  
معالم الطريق إليه ، وقبل أن نتحدث عن أبرز (م0455-0681)ظاهر الطريق إلى مونتسكيو

-0581(، جون بوذان)م0514-0261من أعالم الفكر السياسي والقانوني: نيقوال ميكيافيلي)

الجدلية التي طبعت تاريخ أوربا  هذا الطريق هو (،م0641-0588(، توماس هوبز)م0516

البابوات رجال الدين السياسي، جدلية ميزان القوى المتأرجح بين األباطرة والملوك من جهة و
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الت التاريخية في خاصة في الجهة المقابلة، والتي كانت وراء أكبر وأبرز االنتقاالت والتحو

فإذا كان بدء تشكل عناصر النظام السياسي وبالتالي في التاريخ العالمي الحديث بكليته.  ،أروبا

اعتماد االستشارة أسلوبا في الحوار م ب0166األول )الفاتح( السلطة في البريطاني مع غليوم 

تناقض  ، فإنية المقيدةمما مثل حينه وليجة االنتقال من الملكية المطلقة إلى الملك ،السياسي

وتحديدا  ،الميالدي الوضع التاريخي الذي وصلته العالقات داخل أوربا في القرن الثالث عشر

بين البابوية والكيانات القومية السياسية في إيطاليا وألمانيا وفرنسا وأنجلترا، وفي مرحلة 

السالح ذلك هو كان كو ،الصليبية محور السياسة الرسميةوطور مثل فيه الدين والروح 

ه الحرب ت الثالث هو الذي وج  نلقد كان البابا إنوس الصراعات حتى الداخلية منها. الحاسم في

ومنهم ملك أنجلترا الملك حنا الذي هزم أمام فرنسا  ،الصليبية الرابعة ضد أعدائه في الداخل

لب به ما كان يطامما أدى به إلى خسائر كبرى سواء في  ،م0102في معركة بوفين سنة 

 إلى أمر حاسم وانتقال إلى طور سياسي وحقوقي مستجدأيضا ويدعيه من مناطق في فرنسا، و

، فقد اضطر الملك على منح النبالء مجموعة من الحقوق، تضمنها الميثاق األعظم في أنجلترا

الميثاق تنصيصه على حرية الكنيسة، وتمتعها بكامل حقوقها هذا . فمما جاء في م0105لسنة 

(، وأيضا منعه لمتابعة األشخاص أو حبسهم، أو تجريدهم من ممتلكاتهم دون 0ازاتها )م.وامتي

(، إضافة إلى تأكيده على حرية تنقل البضائع 81لقانون البالد )م. محاكمة عادلة ومطابقة

واألشخاص من وإلى أنجلترا بكل حرية وطواعية، طبقا لما جرى به العرف والتقاليد، 

بالنسبة للرعايا، الذين تكون دولتهم في وضعية حرب مع أنجلترا.باستثناء زمن الحرب 
1  

م( التي عكست فوز البرلمان على الملك، 0618ثم عريضة الحقوق في حكم شارل األول)

 ( وتحديد قواعد النظام البرلماني والثنائية البرلمانية، أيم0620وثيقة اإلنذار الكبير) تليها

برلمان والملك.الحصول على اقتسام للسلطة بين ال  
(: حماية الحريات العامة لألشخاص من شطط م0641ثم قانون أو وثيقة الهابياس كوربوس)

ومحاكمة الملك شارل  م0621وتعسفات المسؤولين، وكان هذا ثمرة لثورة األنجليز األولى 

، وكانت ثمرة للثورة األنجليزية الثانية سنة م0681األول وإعدامه، ثم شرعة الحقوق لعام 

حق البرلمان التنصيص على  إضافة إلى ما أخذ من حقوق سابقة، وأهم ما يبرز هنا م0688

المالية. المراقبةفي سن القوانين و
1  

فاالنتقاالت إنما حدثت كلها بقوة التاريخ والثورات، يقول هللا تعالى:}ولوال دفاع هللا الناس 

، وذلكم يكاد (121'{)البقرةبعضهم ببعض لفسدت األرض' ولكن هللا ذو فضل على العالمين

العربية اإلسالمية يكون الدرس الجلي في االنتشار المذهل للمجال الثوري للثورة البوعزيزية 

وحقيقة المدى الواقعي التي تمثله في  ،المباركة، التي أظهرت الوظيفة الحقيقية لجل األحزاب

أن يكون  ،كثير منها ،لم ترضإمكان القوة قبل الفعل، فهي لم تكن محرضا ثوريا وال فاعال، و

وضيعا  تراه التغيير من هذا المكون التي تراه هي بعين الفلسفة السياسية والفكرية القاصرة

أن حرمة  اخبر، وجاء ص للعالمين عظيماهو كما شخ   ،بسيطا، ولكنه في الحق الوجوديو

 المؤمن أكرم عند هللا من الكعبة.
102ص -ه. ل . فشر 
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في حصول حقيقة المجال التاريخي االجتماعي للقانون إن الشرط الذي انطلقنا منه من البدء 

األمثل المحصل لخير الجماعة، شرط األمن والسلم االجتماعيين، ذلك ما مثل الهدف األسمى 

لمونتسكيو كمطلب تاريخي بإطار فكري إنساني، وذلك ما كان الغاية من مطلب فصل السلط 

ن تجمع القوة السلطوية، أيا كان موضع يحول ويمنع من إمكاالذي من شأنه بداهة وعلميا أن 

، ولن تجد في هذا اختالفا بين ما دعا إليه وشكل هذا التجمع، ألن فيه إمكان بالقوة للخطر

. لكن الذي يجب اعتباره هو أن الحقل التاريخي الذي ولد فولتير والصريح في كالم حسن البنا

بالذات، المفاهيم التي أبرزها فالسفة هذا النحو من الفكر السياسي وجعله يأخذ مفاهيمه هاته 

وأعالم سياسيون تاريخيون بالمعنى الفاعل في التاريخ والمؤثر، ال فحسب التحققي والوسيط 

من مثل مفهوم التعددية عند سبينوزا ومفهوم أو شبه المفهوم المادي لحركة واتجاه التاريخ، 

ند فولتير، هذا الحقل التاريخي كان الحكومة المدنية عند جوك لوك ومفهوم الحرية السياسية ع

استبدادي أرضي وبعيدا كل البعد عن شريعة دين هللا تعالى، فهو لم يكن في محض تاريخ 

عمومه إال إقطاعيا، ليس فيه الدولة وال الدين إال ألقابا ومناصب تنال بالغلبة والوالء، تباع 

فا مختلقا وإنما سنة ا ليس توصيلدين والدنيا على السواء. وهذجميع األلقاب لوتشترى فيها 

تاريخية، فالنزوعات البشرية هي هي، والقوانين المتحكمة في القوة والضعف واإلصالح 

والفساد في األرض، هي كلها نفس القوانين في كل المجتمعات، وهي في مسار وتاريخ 

نسوقهما  هذان نصان لحقل التاريخي الذي نتحدث عنه؛المسلمين كما هي في أوروبا في هذا ا

، نص يصف حالة عينة تاريخية ألروبا وآخر مثله في أرض وبلد إسالمي، قد يتعمد استشهادا

االعتبار لإلسالم وللدولة اإلسالمية عبر منظاره ومن خالله، كما يفعله كثير من المغرضين 

من المستشرقين وغيرهم من المؤرخين المحرفين للحقائق وهم يعلمون ومن تبعهم على 

عملهم.نهجهم و  
> وبهذه الصورة ألف األوصال فكرة أنه لحصول أحدهم على إقطاع ما يجب عليه أن يدفع 

 مقدما مبلغا محددا من المال إلى السيد صاحب اإلقطاع.
وهكذا لم يستغرب أحد فكرة لجوء األسياد في بعض الحاالت إلى فرض مبالغ نقدية على 

بالغ مسبقا. وقد جرت العادة أن تدفع المبالغ أتباعهم، وكانوا جد حريصين على تحديد هذه الم

 النقدية في ثالث مناسبات. أما تلك المناسبات الثالث فهي:
بمعنى افتداء وريث سيده من تسديد دفع مبلغ الفدية لفكاك السيد أو ابنه البكر من األسر، -

 األسر.
تسلمه لباس الفرسان بن البكر سن الرشد ومبلغ الرجال وهذا اإل ثم سداد مبلغ بمناسبة بلوغ-

وباقي القطع التي كانت تشكل بزة الفارس في القرون الوسطى. من خودة ودرع وزرد  
ثم دفع مبلغ كذلك بمناسبة زفاف اإلبنة البكر لسيده.-  
ثمت أصبحت بعيد ذلك مناسبة رابعة في مختلف واليات فرنسا حيث صار كل وصل فيها -

في الحملة الصليبية. يدفع مبلغا ما لسيده عند سفره لالشتراك  
. . . ولم يرعو األسياد أو يتوقفوا عند هذا الحد، إنهم فرضوا عالوات عينية كتقديم جواد إلى 

السيد في فترة من السنين يحدد عددها . . .<
1  

86ة والنشر مراكش. ص
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> كان إينولتان في مناسبات عدة كورود السلطان على مراكش مثال، يقدمون له هدية قوامها 

فرس في الغالب
1

دية العيد فرض معتاد تؤدي فيه القبيلة قدرا معلوما من المال، ، ولكن ه

ويؤدونها في األعياد الثالثة في السنة: عيد المولد وعيد الفطر وعيد األضحى، وحسب 

تارة في وقتها وتارة تؤجل إلى أن يجتمع قدر ما يدفع  تقييدات الجياللي فإن الهدية كانت تدفع

خمسة، وكان يدفعها الجياللي إذا وجد في الحضرة أو في عيدين أو في ثالثة أو حتى في 

مناسبة حركة أو يرسلها من دمنات مع وفد من أعيان قبيلته يحملونها ويقضون العيد في 

اية( عند اإلخبار حضرة السلطان للتهنئة، ولذلك يشار إليهم في الوثائق باسم )العيادة( أو )الهد  

نعم السلطان بكسوة على هؤالء الوافدين بالهديةبوصولهم أو انصرافهم، وكانت العادة أن ي
1
.  

. . . 
 وإذا أذن السلطان للقائد في الورود عليه فإن هذا األخير يأتي بمال المالقات.

 . . . وفي مناسبات أعراس األمراء أو العمال تقدم صالت.
. . . 

 مئونة )الدار العالية( بتافياللت:
مواقعها وحسب منتجاتها كذلك بإمداد )الدار  يبدو أن بعض القبائل المخزنية تقوم حسب

<العالية( أي دور السلطان وأقاربه.
1  

فهذا الحقل التاريخي هو أبعد ما يكون عن حقيقة الدين وعن الحكم بما جاء به دين هللا تعالى، 

الدين الذي أخرج أروبا ليس فحسب من الحالة الطبيعية على معنى ومفهوم طوماس هوبز، 

، وفي هذا الصدد يقول فشر:مجية والوثنية الوحشيةبل من محض اله  
>على أن كانوت لم يكن أول من فكر في إيصال المسيحية إلى البالد الشمالية، إذ سبقه القديس 

، وهو بيكاردي فرنسي تعلم في دير كورفيه بفرنسا الحالية، وساح في م881أنشار سنة 

، وغامر بحياته حتى غلبته على أمره قوة الدانمارك والنرويج والسويد مبشرا بديانة المسيح

التقاليد الوثنية التي ظلت تشع إلى ما بعد القرن التاسع الميالدي من معبد أوبساال بالسويد 

حيث أقيمت الشعائر لآللهة أودن وثور وفراي، وقدمت الذبائح والقرابين من الرجال والنساء 

المعجزات حين صار أهل البالد وأنواع الحيوان مرة كل تسع سنوات. ثم حدثت معجزة 

الشمالية جميعا في دائرة الحضارة الرومانية الالتينية أواخر القرن العاشر الميالدي<
1
  

السعي الفكري السياسي والتاريخي الداعي إلى الحق وإلى صراط هللا  فال ينبغي البتة أن نضع

باد، ال ينبغي وال يحق في تعالى في حفظ حقوق العباد والمساواة ومناهضة االستبداد واالستع

الموضوعية والعلمية التاريخية أن نضعه موضعا مناقضا ومقابال للحكم بدين هللا تعالى 

 وشريعته التي لها الكفل القانوني ما ليس لغيرها ودونها من المرجعيات.
ر إن هؤالء النفر من المفكرين الفاعلين في تاريخ أممهم وفي التاريخ اإلنساني ككل، وبأي قد

كان هذا االجتهاد وهذه الثورة الفاعلة الموجبة كما يقول سبحانه وتعالى في هذه  ودرجة
0148. مطبعة اإلنشاء بدمشق 254-256ص
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68رسائل وأطروحات، رقم
222  
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الوظيفة وفي قيمتها التاريخية واإلنسانية:}وضرب هللا مثال رجلين أحدهما أبكم ال يقدر على 

وهو  شيء وهو كل على مواله أينما يوجهه ال يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل

(، هؤالء يبقون بشرا، بشرا في مداركهم وفي حدود هذه 46ستقيم'{النحلعلى صراط م

، وبشرا في حظهم مما يمكن أن يسعوه ويحيطوا المدارك مهما بلغوا من التميز والسمو العلمي

تبقى اجتهادات بحتة، تابعة لمصدرها في سعة  به علما. فالمقاربات التي أسهموا بها،

 اتطبيعة الطروح، ولذلك لم تخرج جميعها عن طالمعطيات وآلية الحكم واالستنبا

والمقترحات التنظيمية في الدولة واالجتماع، وحظها في التقييم العلمي الرصين هو تبع 

بل وإن مونتسكيو نفسه يصرح بأن مرجع علمه كله، أي مرجع  لسعتها وأفق منظارها.

حظات شخصية، األساس لألسس القانونية والدستورية من بعده، هي محض تجربة ومال

ولمدة محددودة لبضع سنوات من أيام هللا الواسع العليم، فقد كان نائبا برلمانيا في بلده فرنسا 

اضطالعات من خالل  لدول أروبية خاصة منها أنجلترا وتعرف على قوانين ونظم سياسية

  .وزيارات مباشرة
ذو أبعاد ال إذا بنيوية، هو إن الموضوع القانوني هو المجتمع والدولة باألطياف العالئقية وال

إال للحكم التاريخي، وليس يهيمن على التاريخي إال التاريخ بروحه الوجودية وقانونه تنبغي 

فالذي أخرج أروبا من حياة الغاب إلى المدنية والعلم  .الحق، وذلكم هو الشريعة وهو الدين

و يعلم ه عند هللا تعالى، الذي إنما هو البعد الروحي الذي يميز رسالة الوحي الكريم قانونا من

فالقانون البشري ومنها هاتيك الطروحات في السياسة والدولة  من خلق وهو اللطيف الخبير.

سلبيها وإيجابيها اتجاه الحق اإلنساني في العدل والمساواة، سواء لمكيافيلي وهوبز من جهة 

ليات تنظيمية وقانونية ، إنما هي آمن جهة ثانية وجون بودوان وجون لوك وسبينوزا وغيرها

فالفكر السياسي  الروحي إال بما هو تابع لفلسفتها وواقعها وليس العكس. فوقية ال تعتبر

برمته يرجع فضل وجوده إلى وجود التجمعات السياسية الدوالتية التي لم تكن لتنشأ  األوربي

كثرهم نكرونها وأأول مرة لوال نعمة هللا وفضله والكتاب والنبيئين، ويعرفون نعمة هللا وي

ولينظر من كان في قلبه شك من ذلك إلى مجالت وكتب علم  هذه حقيقة ماثلة.فالفاسقون، 

الالهوت الغربي، ويعرفون الحق ويعرفون أن طور التاريخ هو طور رسالة محمد صلى هللا 

 عليه وسلم تبعا لقانون التفصيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويكتمون الحق وهو يعلمون.
فكيف تعقل المفاضلة بين سعة عقلية إنسانية محدودة في معطياتها وفي أفقها اإلدراكي وآليتها 

وذلك بغض النظر عن ذاتية ونسبية شروط هذه العقلية وهذه الرؤية، المراد منها  التحليلية،

تقنين مجال أرحب وأوسع منها في أية جهة نظرت إليه، مجال تدبير الفضاء السياسي 

كيف تطرح  إلنسانية سياسة واجتماعا وأخالقا؟ألعظم المؤسسات االجتماعية ا والقانوني

ا ونسقها مقارنتها بسعة ومرجعية روح التاريخ، روح ومشكاة هذه القوانين ذاتها في مادته

ي وتشريع الكتاب ودين هللا تعالى. فهذا مثل التشريع البشر المنطقية التاريخية؟  
 0142جزائرية، هواري بومدين أن صرح بتاريخ فاتح غشت >سبق للرئيس الثاني للدولة ال

"بأن اإلسالم، الدين الثوري أتى من أجل تحرير الرجل والمرأة؛ خالفا لما تعتقده بعض 

العقول الغامضة، فإن اإلسالم دين الحرية الفردية"، مضيفا في مناسبات أخرى )فاتح ماي 

، ينبغي أن تكون علمانية، إنني لست بأن "هناك من يقول: لكي تكون الثورة طاهرة 0145

؛ وأمام نبياء قدامى بأنبياء جددالتعريف، ذلك أنه ال يجب تعويض أ متفقا تماما مع هذا
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ضرورة االختيار، فإنني أؤكد، كما قلت ذلك سابقا، فبين نبينا محمد عليه السالم، وأنبياء جدد، 

 فإن االختيار بالنسبة لي ليس مطروحا.
( 0181س األول للجمهورية الجزائرية أحمد بن بلة )لوموند أواخر نوفمبر بينما يعلن الرئي

بأن اإلسالم قادر على أن يقدم الكثير للعالم الحديث؛ فاإلسالم، المنفتح والسمح، قادر على 

تقديم بديل للعقالنية المنشفة ولإليديولوجيات التي كان مآلها الخراب الكامل، كما أنني 

عصب ينسب إلى العقيدة اإلسالمية.<أعارض، بكل قوة، كل ت
1

. هذا بالطبع لم يكن رأي ابن 

، وال وهو حقيقة حين كان ولي أمر الجزائرالمصرح به لفظا والمفعل واقعا سياسيا رسميا بلة 

في عهد بومدين؛ يقول فرحات عباس في كتابه 'االستقالل المصادر )أو المحتجز(' ما أمكن 

على ما يلي:للكتاب  تناسقا مع السياق الكليترجمته   
راكية فردية ينهار كيان لبنة بلبنة، باسم سلطة شبه اشت>منذ عشرين سنة، يوما بعد يوم، 

أن اإلسالم لم يعد العامل في الفعل  باعتبار ودليل اإلسالمية ويسير نحو االندثار الجزائر

مفهوم وصورة  والتغيير التاريخي. إنه منذ نهاية حرب االستقالل أصبح اإلسالم مختزال في

وتوجيه الشباب. لقد حكم عليه في واقع هذه السياسة  الفلكلور، بدون أي تأثير حقيقي في تربية

باإلعدام مع وقف التنفيذ.<
1
  

والذي ينبغي اإلشارة إليه أن شبهة إطباق اإلسالم وشريعة القرآن الكريم وسنة الرسول صلى 

قط مجتمع من المجتمعات، لظروف تاريخية هللا عليه وسلم بمكونات تاريخية لم يسلم منها 

معينة أو بفعل توجيه تكويني واحتضاني كما هو شأن الغالب من هذه المكونات الراهنة 

والمعاصرة المصطنعة لخدمة أهداف مسطرة محددة من تكريس لهذه الشبهة، وجعلها واقعا 

إلسالموفوبيا، هذا إعالم ا خطاب في خطاب التنفير من الدين ومن الدولة اإلسالمية، وفي

االستجهال ال ينطلي إال على األميين والتابعين الناعقين بما ال يعقلون وال يعلمون، فعلماء بني 

، وأن إسرائيل ومؤرخو الغرب جميعهم يعلمون أكثر من غيرهم أن هذه شبهة استجهالية

 وان الهرطقةفي هذا الصدد هو عن عندهم المثال الكبير الماثل في الدرس التاريخي والديني

)مع اعتبار نسبية هذا البيان نظرا للتحريف التاريخي العظيم الذي ال زال مكرسا في الكتابة 

التاريخية الكاثوليكية(
1
أي المتطهرين الذين ذهبوا في  ،وحركتا األلبجنسيين أو الكاثريين 

هذه المرحلة ، بل إن كل الزهد سلوكهم مذهبا متطرفا متبتلين ال يتزوجون وزاهدين في الدنيا

حقيقة المفاهيم وهذا اإلطار التاريخي كان هو األكثر تمثيال وتصويرا لكل جوانب تداخل 

عهد الوالدة مبراطورية إقطاعية تعتبر الدول حديثة بباطلها وزيفها، فإينوست الثالث أرادها إ

ه لغرب أوربا خاصة، أن تعتبر مجرد إقطاعات تابعة لسلطان دولة البابوبة، كما أن هذ

االنحرافات في واقع الدين ومفهومه عند األفراد والعباد لم يكن بمعزل عن األحوال 

االقتصادية التي كانت تابعة ومتأثرة باألحوال المضطربة في هذا الجوار لنهاية القرن الثالث 

عشر، األحوال الموجهة فقط بالمصالح السياسية والصراعات المتأججة التي ال يهمها ال الدين 

68
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ألمة وال الشعوب إال بما قدر ما لذلك من تبع للمصالح والنهم في السلطة والثروة الذي وال ا

 أشربوه.
إذن فالتعصب ليس يرجع إلى الدين، بل هو من البشر. لقد قال سبينوزا بلفظ وجيز جامع أن 

له كما لو كانت الدائرة تتكلم لقالت إني أنا هللا، وبالطبع لم يخاطب سبينوزا بهذا الكالم غير أه

قال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فيما أثر عنه أن خاطبوا الناس على قدر عقولهم، 

 أتريدون أن يكذب هللا ورسوله؟
الدائرة كيفما كان وضعها وظروف هذا الوضع والطور اإلنشائي هللا تعالى هو الحي القيوم، و

في هيئتها وبنيتها وقيامها، في فضاء وجودي أينما كان من هذا الكون المجيد، الدائرة كمال 

فهذا معنى الكالما، وقانونها إنما هو تحقق الحق، ألنها عين الترجمة والتحقق لقانونه
1

 ,

والتعصب هو في الصنف النقيض لصنف قيمة الكمال والحق:}الحمد هلل الذي أنزل على عبده 

من هللا حكما  (؛ }أفحكم الجاهلية يبغون' ومن أحسن0)الكهف{'الكتاب ولم يجعل له عوجا

(؛}قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم غير الحق' وال تتبعوا أهواء 51لقوم يوقنون'{)المائدة

(41قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل'{)المائدة  
الشبهة الثانية التي تهم النص والمادة القانونية والتشريعية هي التفاوت وافتقاد التساوق 

قصور اإلدراك والتصور والعقل،  رفي، وهذه على خالف األولى التي شرطها فعلهاالظ

ترجع باألساس إلى عدم االضطالع والوقوف على حقيقة الكتاب وآياته من حيث مضمونها 

وأيضا ولزوبا في منهجها، الذي ال سبيل لتنزيل هذه اآليات والنصوص والمواد التشريعية 

إال بها، وهذا ما يعبر عنه أو جاء تنصيصه بلفظ الكتاب والحكمة، التي نزل بها الوحي الكريم 

مما ينطبق تحديدا بحقيقة ومعنى الربانية الجامعة بين األصول والدراسة. فليس الحافظ لنص 

القرآن العظيم ولمجموع األحاديث النبوية الشريفة بممثل للربانية التي هي التحقق اإلنساني 

:}ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماني' وإن هم إال هللا تعالى لإلسالم واقعا وحقيقة، قال

( أي إال تالوة على الراجح في التفسير. وبالطبع فنحن قد قدمنا في معرض 44يظنون'{)البقرة

هذه األبواب من هذا الجزء أو الذي قبله، قدمنا بالتفصيل الالزم والكافي لرفع ما يغشى هذه 

نواع اإلشكاالت والشبه ما يغشى، والرؤية كلما اتسع فضاؤها اتسقت المفاهيم والحقائق من أ

ببعضها الحقائق واألنوار الحقة، فشكلت لصاحبها إدراكه الذي هو في الحقيقة وجوده، 

 فاإلنسان بقلبه ال بجسمه إنسان.
الذي وظيفته تحصيل خير  إن مقصد الديمقراطية المرتبط جوهريا بحقيقة ومعنى القانون

، فإن هذا هو من أهم وأول مقاصد الشريعة والكتاب الذي جاء به أنبياء ورسل هللا المجتمع

تعالى:}إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي' 

(، فهناك فرق بين مقصد الديمقراطية واآللية القانونية 11يعظكم لعلكم تذكرون'{)النحل

, هناك فرق بين حقيقة تحصيل الخير والعدل للمجتمع، وهذه هي هذا المقصد المشرعة لتحقيق

إرادته في الحق، وبين البغي عليه وتلبيس الحق بالباطل بسلوك طريق ال يؤدي حتما إلى 

ليس يخرج عن هذا  السلط فصل. كذلك وإنجازه المبتغىتحقيق هذا تحصيل هذا الحق و

كرس االقتران العضوي بين مبدإ فصل السلط والملة لكن الذي ليس ينبغي هو أن ي المقصد،

الغربية اإللحادية المسماة في أقصى صور المفارقات بين الحقيقة والبيان بالعلمانية، ففصل 

المغرب -الدار البضاء -نشر والتوزيع
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السلط هو من المفاهيم التاريخية، أي المفاهيم المعبرة عن حقائق ومؤسسات ووقائع تاريخية 

دأ فصل السلط، هو تنزيل للحق وتفصيل له ، فالنسق والمبدأ، مبمفروضة بنسق تاريخي حق

وتناسق على الشرط أو الشروط االستخالفية والتاريخية. إن اإلشكال الحقيقي والقضية كلها 

في الكفر بالحق ذاته. إن الحق ودين اإلسالم وشريعته تحديدا إنما هو ضد االستبداد، والخليفة 

يعة مما يمثل حقيقة الدستور، ومبدأ األمر أو رئيس الدولة إنما يحكم في إطار مبادئ هذه الشر

على وجوب التصدي لكل انعواج في بالمعروف والنهي عن المنكر هو تنصيص في الشريعة 

فضاء االجتماع، السياسي منه واالقتصادي واألخالقي، فكل ما يؤدي إلى درء هذه المفاسد، 

بدوه وحق عليهم على خلقه ليعمن استبداد وبغي وفسوق عن أمر هللا تعالى وما نزل به الكتاب 

هو من الربانية في واالنحرافات  أن يعبدوه، العمل على درء هذه المفاسد وهذه االنعواحات

 التشريع، فالحكمة والحق سابق على العالمين.
إذن فال تعارض بين الحق والشريعة من جهة ومقصد الديمقراطية ومبدإ فصل السلط، لكن 

قراطية بما يعتورها من فساد، سواء في إطالقها من غير ضبط في اآللية المتخذة في الديم

لشروط مصداقيتها، وكذلك في مرجع الدستور الذي هو المحدد لمجال سريانه ومدى 

الذي ليس بعده دليل في  مصداقيته، هذا الترابط الذي إن تعجب فعجب أن يكون هو الدليل

ألول وأعلى قوانين الفكر والمنطق،  مناقضتها الصارخة ،مناقضة العلمانية الكاذبة لهؤالء

منطق تبع الحقائق المعرفية والمنطقية في مجال سريانها وصدقيتها لمصادرها في شرط العلم 

بالمفهوم الفلسفي الكلياني، أي الجامع للمعطيات مع طاقة التحليل أو العقل، وهذا هو البرهان 

الوا إلى ما أنزل هللا وإلى الرسول قالوا وإذا قيل لهم تعالذي أنزله هللا تعالى كقوله سبحانه:}

، (011حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا' أو لو كان آباؤهم ال يعلمون شيئا وال يهتدون'{)المائدة

رئيس الجمهورية الفرنسية السابق في أحد تصريحاته: جورج بومبيدويقول   
سكسوني،  -األنجلو >... منذ ما يقرب من ثالثة قرون، فهناك من يسبغ الكمال على المجتمع

وفي مقدمتهم مونتسكيو، الذي كان ضحية المخابرات البريطانية في عصره. فهذا المجتمع 

ليس إال مجتمعا للمال، تسيطر األقلية عليه، إنه مجتمع يحتقر المستضعفين. ثم عالوة على 

 ذلك، فهو على األقل، محافظ مثل مجتمعنا مع ما يقتضيه ذلك من الحفاظ على طقوس ال

تعرف مطلقا التبديل. إن هذا المجتمع يشكو من عيوب جسيمة، غير إنسانية وغير مقبولة، إنه 

يجتاز المرحلة األخيرة للشيخوخة. ففي الوقت الذي يتعرض فيه لالنهيار من جميع الجهات، 

يطلب منا البعض أن نتخذه كقدوة<
1  

عقله فأصبح تبعا لغيره ال  هذا من الجانب المعياري الذي ال يغرب كلية إال على من انطمس

يلوي عل أحد، ومهما زينت األسماء واألدلوجات والتيارات بما زينت، فإن كل ما يناقض 

 العقل وفلسفة العقل الحقة إنما هو ظالم وضالل وجهل مبين.
القانون يراد له والدستور أن يمثل إرادة الشعب، ولئن كان واقع هذا الشعب وشهود  وإذا كان

للنهج العقالني العلمي، فإن كفر أدعياء الديموقراطية جميعهم بالديمقراطية حين  الواقع أصدق

وجبت للهوية العربية اإلسالمية، التي هي األصل لهذه البالد المستقلة حديثا، كفر الغرب 

وأذنابه وعدم قبوله بأهل البالد في تسيير شؤونهم في الجزائر وفي فلسطين، واليوم في مصر 

اإلسالم في هذا الطور، إن هذا ليدعو بدون مواربة وبدون التعريضات البيانية، وقلب العروبة 

 ا وهو يعلم المراد السليم للتعبير 
226  
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يدعو الكل ليعلنها كلمة صادعة علمية وعقالنية أن مفهوم أهل الحل والعقد هو المعبر في 

سليم الشروط على الحق في تحري السياسة الصحيحة. ومن جهة ثانية يبرز ويوضح حقيقة 

صحابها، كأوالء الذين كانوا ينادون بالفكر العلماني وبالديمقراطية وقيمة هاته المبادئ عند أ

والعدل والمساواة والقبول باالجتماع السياسي المتعايش، حتى إذا أعلنت الصناديق 

وبمقولها ونتائجها  الديمقراطية بفوز المؤمنين بالنهج الحضاري اإلسالمي كفروا بالديمقراطية

، أنهم هم الظالميون جاء في تعبير أحد المفكرين الكبارهم كما . . فأي شيء أكثر داللة على أن

 الجدد . .
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:-ا-تحيين  
 الثورة المضادة . . .

هم الذين نبذوا شرعية  الديموقراطية وأنهم ال أيمان لهم.وشهدوا على أنفسهم أنهم هم أعداء 

ذين باسم ان، برلمان الثورة وبرلمان الشعب، وهم الالشعب وشرعية الثورة بحل البرلم

أكثر قط من اليوم تتبين الدستورية ودولة القانون برأوا قتلة الشعب أمام األشهاد حتى أن لم 

األوجه على أي كان هوى  حقيقة زيف حياد القضاء بل وقدسيته بالنصوص البشرية حمالة

، ال على ما يقتضيه الحق والثورة والشعب. واليوم باسم الشعب يبررون االنقالب القاضي

الديموقراطية والدستورية ودولة القانون.بسكري السافر كافرين بالحق والع  
على مإل العالمين كفر أوروبا والواليات المتحدة األمريكية واألمم المتحدة، كفرهم  وسابقة

 جميعا بالديموقراطية.
، بوأد الثورة اإلسالمية العربية ونجاح الثورة المضادة، ورسالة االستبشار، وكذلك يظنون

موجتها  سالة الزيارة صبيحة االنقالب للرئيس الفرنسي إلى تونس مهد الثورة وبؤرةر

 وبحرها العارم الذي أصاب هلعه الكفار والذين أشركوا.
مفصحا إفصاحا رسميا أن ال دخل  عسبالوجلوس الثور األسود على نحو وضيع بين أنياب 

الدين والعقيدة وخذله فأين هو الوالء  أخاه فيلالنتماءات االعتقادية كشرط في توافقاته. أسلم 

أحبارهم والبراء؟ وأسقط من شروطه االعتقاد فاتضح أن قصر العلم والدين عندهم، أي عند 

وقد قال في العقيدة وقد نبذوها اليوم في مصر بواحا بتحالفهم مع الكفر والعلمانية، ومشايخهم، 

ق بين الصالة والزكاة" إنما هي مجرد أبو بكر الصديق رضي هللا عنه: "وهللا ألقاتلن من فر  

 وظيفة األحبار والرهبان فيمن قبلنا.
   حسبنا هللا ونعم الوكيل. 

(10}وهللا غالب على أمره' ولكن أكثر الناس ال يعلمون'{)يوسف  
 

:-ب-تحيين  
:رحمه هللا تعالى قال الفريق سعد الدين الشاذلي قائد العبور  
لدول الصليبية إلى اتخاذ سلسلة من اإلجراءات كانت >في خالل عصور االستعمار، عمدت ا

جميعها تصب في اتجاه واحد، هو تكريس التجزئة في الوطن العربي. وتشمل هذه اإلجراءات 

 ما يلي:
خلق حدود سياسية مصطنعة بين تلك األقطار، حدود لم يكن للشعب العربي أي رأي في  -0

ين الدول المستعمرة مباشرة.اختيارها . . . بل إنها كانت تتم باالتفاق ب  
واستبدالها بالقوانين الوضعية. إلغاء تطبيق الشريعة اإلسالمية -1  
ربط اقتصاد األقطار العربية باقتصاد الدول المستعمرة. -8  
خلق فئة من الكومبرادور العرب، يرتبطون فكريا وثقافيا واقتصاديا بالدولة المستعمرة. -2  
بخلق  0128جنوده نهائيا عن القطار العربية، فإنه قام عام وقبل أن يرحل االستعمار ب -5

دولة إسرائيل على أرض فلسطين في قلب الوطن العربي. فإذا ما عجزت فئة الكومبرادور 

العرب عن تحقيق مصالح الدول االستعمارية، فإن إسرائيل يمكنها أن تتدخل للمحافظة على 

 تلك المصالح.



270 
 

ئيسية التي أقامتها الدول االستعمارية في األقطار العربية قبل " تلك إذن هي القالع الخمس الر

أن يرحل المستعمرون بجنودهم. وفي ضوء ذلك فإنني أرى أن أي عمل يقوم به الشعب 

العربي في أي مكان . . . وأي عمل تقوم به دولة عربية لهدم أي من تلك القالع االستعمارية، 

ل من يدافع ويطالب باإلبقاء عليها فهو إنما يرقص . . . وإن ك هو عمل في االتجاه الصحيح

على نغمات االستعمار، ويتعاون معه ضد مصالح الشعوب العربية. . . سواء عن عمالة، أو 

عن جهل بقواعد اللعبة السياسية"<
1  
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68سلسلة رسائل وأطروحات، رقم  -د الخامس أكدال بالرباطمحم  
مكتبة النهضة بغداد -دار الفارابي بيروت -تاريخ األقطار العربية الحديث: لوتسكي -  
0180 -المغرب -الدار البيضاء -المركز الثقافي العربي -مفهوم الدولة: عبد هللا العروي -  
منتدى الفوائد -1111سبتمبر -08ات الزمنمنشور -عولمة العولمة: د.المهدي المنجرة -  
مطبعة النجاح  -: الفريق سعد الدين الشاذلي0-الجزء الثاني -الحرب الصليبية الثامنة -

0111الطبعة األولى ماي  -الدار البيضاء -الجديدة  
بعاد الحملة األمريكية على ل أرسالة الدكتور يوسف القرضاوي إلى األمة اإلسالمية حو -

سلسلة قضايا أمة -سالميالعالم اإل  
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في الفكر  -مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط: دكتور طيب تيزيني -

سوريا -دمشق -دار دمشق -الفلسفي العربي  
دار ومكتبة الهالل -قدمه وشرحه وبوبه الدكتور علي بوم لحم -إحصاء العلوم: الفارابي -  
 -اإلدارة العامة للثقافة -نشر وزارة المعارف العمومية -الشفاء. المنطق. المدخل: ابن سينا -

ه0840القاهرة  -المطبعة األميرية  
الناشر:  -ترجمة عمر كامل مسكاوي، عبد الصبور شاهين -شروط النهضة: مالك بن نبي -

دولة قطر -وزارة الثقافة والفنون  
دار سعاد  -0118-0ط -ترجمة وتقديم علي شلش -دروس التاريخ: ول وأريل ديورانت -

 الصباح الكويت
064العدد -مجلة الوعي اإلسالمي -  
ه0211رمضان 11 -1110كانون األول)ديسمبر( 5األربعاء  -8118 القدس العربي: العدد -  
ه0211رمضان 15 -1110كانون األول 00القدس العربي:  -  
ه0211شوال  8. 4-م1110سبتمبر18. 11الصادر ل -8111القدس العربي: ع -  
ه0211ربيع األول  11 -1118\5\10األربعاء  -2852س العربي: عالقد -  
1118\00\01 -1008الشرق األوسط: ع -  

- Ferhat Abbas L’ INDEPENDANCE CONFISQUEE – 
FLAMMARION 1984 

- JAQUES ANTOINE : Le pouvoir et l’opinion. LE POINT DE LA 
QUESTION. P Denoel 
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