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)١( منرب التوحيد واجلهاد
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  . والصالة على رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم،احلمد هللا

  :أما بعد

فإن اهللا تبارك وتعاىل أرسل رسوله حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
 فأمرهم بالتوحيد ، ليخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رم؛باهلدى ودين احلق
 وحذرهم من ، ودلَّهم على كل خري مقرب لرضوان اهللا تبارك وتعاىل،واهم عن الشرك

 فنصرهم اهللا ، فاتبعه على ذلك أفاضل الناس وخيارهم،كل شر جيلب غضب اهللا عليهم
نظام " اخلالفة" والتزموا فيها بـ ، فأقاموا دولة اإلسالم،على عدوهم ومكّنهم يف األرض

  .كم يف اإلسالماحل

 حىت فتحوا مشارق األرض ،ولقد نِعم املسلمون يف ظل هذا النظام بكل خري
ورفرفت على " ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا "؛ ورفعوا فيها كلمة التوحيد،ومغارا

  .ربوعها رايات اإلسالم

 ، مث بدأ الضعف يدب يف جسد األمة،وقد استمر األمر على ذلك حيناً من الدهر
" اخلالفة "  وبدأ نظام احلكم ، وحرصوا عليها ورضوا ا،فافتنت الناس بالدنيا وزخرفها
 حىت آل األمر يف النهاية إىل تغلب الكافرين وسيطرم على ،يتغري شيئاً فشيئاً عن حقيقته

 فعملوا بكل ما أوتوا من قوة على قطع كل صلة تربط املسلمني ،كثري من بالد املسلمني
 يف العقائد والسلوك السياسة :فشروا بينهم املقاالت واملذاهب الضالة واملنحرفة ،بدينهم

 وأشاعوا الفاحشة ، ودعوا إىل التربج واالختالط،واالجتماع ويف كل مناحي احلياة
 والشيء احملزن واملؤسف معاً أن طوائف متعددة من الناس ،وعملوا على نشرها بني الناس

غريباً بني أهله مطارداً  حىت غدا اإلسالم ، هلم وتتابعهممع مرور األيام أخذت تستجيب
  .يف دياره

لكنه حبمد اهللا يف األونة األخرية بدأ كثري من املسلمني حيصل هلم نوع إفاقة من 
 ويتسع ، تنتشر يف كثري من البلدان الصحوة اإلسالمية وبدأت،هذا السبات العميق

كثري من طبقات  - يف نفس الوقت - ب هلا ويستجي،إدراكها لكثري من القضايا املهمة
 ، يف كثري من علوم الشريعة ضة علمية مباركة وقد رافق هذه الصحوة.األمة املتعددة

 بينما ال زالت هذه النهضة يف ،أخذت تنمو وتنمو يف بعض العلوم حىت قاربت الكمال



 

)٢( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 إن مل ،ألوىليف أطوارها ا - وأخص منها جماالت السياسة واالقتصاد - بعض ااالت
 فمن ،يكن من حيث وجود البحوث املتخصصة ومنهجيتها يف البحث ودقة نتائجها

  .حيث ذيوع هذه البحوث وانتشارها بني طبقات األمة املتعددة

 ، ومتبعني، ودعاة إىل اهللا، وطلبة علم، علماء:وهذا القصور يفرض علينا مجيعاً
 اليت متثل بدرجة كبرية أكرب ،خلطرية لنسد هذه الفجوة ا، أن نضاعف اجلهدومستفيدين

 -  واليت حياولون،وأخطر القضايا الفكرية اليت ينفذ الكفار من خالهلا إىل عقول املسلمني
  .أن ميدوها بكل أسباب البقاء مهما كلفهم ذلك من أموال أو جهود - يف الوقت نفسه

 ،سالميوإذا كانت هناك اليوم كتابات متخصصة يف قضايا الفقه السياسي اإل
 هو أن تزيد عدد ، فإن الذي يعنينا بصورة ملحة اآلن،وكذلك قضايا االقتصاد اإلسالمي

 سهلة ، وذلك عن طريق تقدميها للمسلمني يف صورة واضحة،املنتفعني ذه الكتابات
 حبيث يستطيع املسلمون على ، بعيداً عن التعقيدات واملصطلحات والتفريعات،وميسرة

 حىت تتضح هلم الطريق ويعرف ،فام أن يفهموها وينتفعوا ااختالف طبقام وثقا
  .املسلم أين يضع أقدامه

وإذا كانت هناك مقاالت ومذاهب ضالة ومنحرفة يف جمال العقائد وغريها قد 
 أحد )١(" الدميقراطية "  فلقد كانت ،يف بالد املسلمني - كما أشرنا إىل ذلك - انتشرت

اجلهل حبقيقة دين  إىل بالد املسلمني حتت جنح من ظالم هذه املذاهب اليت بدأت تتسرب
 أنصاراً من وما حيمله من دالالت معنوية" الدميقراطية "  حىت اكتسب لفظ ،اإلسالم

  . ويف سبيله يكافحون، وعنه ينافحون، وإليه يدعون، به يقولون:املسلمني ودعاة

   !؟ها وماذا يكون موقف اإلسالم من؟فماذا تكون هذه الدميقراطية

 سائالً اهللا ،يف األوراق التالية - بعون اهللا وحده - هذا ما سأحاول اإلجابة عنه
 عرضاً واضحاً دقيقاً ،العلي القدير أن يوفقين يف عرض هذه القضية عرضاً شامالً أميناً

  . كاشفاً عن حقيقة هذا املذهب ومبيناً لضالالته واحنرافاته،وميسراً

  :ثة فصولوقد جاءت هذه الرسالة يف ثال

  . التعريف بالدميقراطية وأساليب حتقيقها يف الواقع:الفصل األول

                                     
  .الدميقراطية احلرة: الدميقراطية الغربية وأحياناً الدميقراطية الليربالية يعين:  أحياناً يطلقون عليها )١(



 

)٣( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

  . اخلصائص األساسية للنظام الدميقراطي:الفصل الثاين
  . وقفات مع النظام الدميقراطي:الفصل الثالث

  .حقيقة الدميقراطية :وقد مسيت هذه الرسالة

 وأن ، مبثل هذه الكتاباتويف اخلتام أسأل اهللا تبارك وتعاىل أن ينفعين واملسلمني
  . إنه جواد كرمي،جيعلها خالصة لوجهه الكرمي

  حممد شاكر الشريف
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أن الكلمات ذات  - وهذه عادة صحيحة ينبغي احلرص عليها - قد تعودنا
 فإنه ينبغي علينا أن نرجع يف فهم معناها ،معرفة مدلوهلا عندما نريد ،األصل غري العريب

 حىت ال خيدعنا ؛وإدراك حقيقة مدلوهلا إىل أصل الكلمة يف املوطن الذي خرجت منه
 ،املترمجون الذين هلم أهواء وشهوات وشبهات يف حتريف معاين هذه املصطلحات األجنبية

 ؛ وقليلي املعرفة،صصني من الناسوتقدميها للناس يف ثوب خادع يستخفّون به غري املتخ
  .لترويج هذه املصطلحات ومدلوالا يف جمتمع املسلمني

  ؟ وعن حقيقة مدلوهلا،فماذا ختربنا املراجع عن أصل هذه الكلمة

وهذا ما جيعلنا يف غىن عن اإلشارة  - لقد تضافرت تعريفات القواميس والكاتبني
 وهي مكونة ،كلمة يونانية األصل" قراطية الدمي" على أن  - إىل هذه املراجع على كثرا

  . أضيفت إحدامها إىل األخرى،من كلمتني

  . دميوس وهي تعين الشعب:أوالمها

  .)٢( كراتوس وهي تعين احلكم أو السلطة :وثانيهما

 حكم الشعب أو سلطة :فصارت الكلمة املركبة من هاتني الكلمتني تعين
 ذلك النظام من أنظمة احلكم الذي يكون هي" الدميقراطية "  فـ : وعلى ذلك،الشعب

احلكم فيه أو السلطة أو سلطة إصدار القوانني والتشريعات من حق الشعب أو األمة أو 
  .مجهور الناس

  

                                     
 حيـث أورد    ١٧ص  " الدميقراطية وموقف اإلسالم منها   "ملراجع فانظر   شئت االطالع على ا    وإن    )٢(

  .الباحث عدداً كبرياً من املراجع اليت عرفت بالدميقراطية



 

)٥( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية


" هو أعظم خصيصة من خصائص " حكم الشعب للشعب " وإذا كان 

 فإن التاريخ القدمي واحلديث يدلنا ،ميقراطيوناليت يلهج بذكرها الذاكرون الد" الدميقراطية 
 وأن نظام احلكم ،على أن هذه اخلصيصة املذكورة مل تتحقق على مدار تاريخ الدميقراطية

 حيث تفرض فيه طبقة من طبقات اتمع إرادا ،الدميقراطي كان دوماً نظاماً طبقياً
  .ومشيئتها على باقي طبقات اتمع

كانت الطبقة املكونة من األمراء والنبالء وأشراف  - غريقعند اإل - ففي القدمي
وهم  -  بينما كانت بقية املواطنني،القوم هي الطبقة احلاكمة املشرعة صاحبة اإلرادة العليا

  .)٣(ال متلك من األمر شيئاً  - األغلبية

 فإن طبقة كبار األغنياء أصحاب رءوس األموال ؛وأما يف العصر احلديث
 فهي اليت متلك األحزاب ،هي الطبقة احلاكمة املشرعة صاحبة اإلرادة العليا" الرأمساليني"

 مبا يكفل يف النهاية أن ،ووسائل اإلعالم ذات األثر اجللي يف تشكيل الرأي العام وصناعته
  .)٤(هي اإلرادة العليا صاحبة التشريع " الرأمساليني"تكون إرادة 

 - فئة كانت أو طبقة -  حكم األقليةومن هنا يتضح أن الدميقراطية كانت دوماً
 أو ، وليس حكومة الشعب أو األغلبية كما يدل عليه ظاهر تعريف الدميقراطية،لألغلبية

  .كما يتوهم كثري من الناس بل أكثرهم


 وقد اختذت أكثر من ،"حكم الشعب للشعب" هي - كما مر بنا - الدميقراطية

 وهذه ، من حيث كيفية حكم الشعب لنفسه، أو أسلوب يف واقع احلياة العمليةصورة
  :الصور هي

  :الدميقراطية املباشرة )١

 حيث ميارس الشعب كله فيها احلكم بنفسه من غري ،وهي أقدم صور الدميقراطية
  وهذا األمر جد،وسيط يف كافة جماالت احلكم من الناحية التشريعية والتنفيذية والقضائية

                                     
  .١٤٩ انظر املبادئ األساسية يف القانون الدستوري ص  )٣(
 .٨٩ انظر حرية الرأي ص  )٤(
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 فال يتصور أن ميارس الشعب كله السلطة يف كافة جماالا يف كل مسألة ،عسري وشاق
 ولذلك فإن هذه ، إال إذا كان عدد أفراد هذا الشعب حمدوداً للغاية،حيتاجها الناس

  .الصورة من ممارسة السلطة بواسطة الشعب مل يعد هلا وجود ذو قيمة يف عاملنا املعاصر

  :يةالدميقراطية النياب )٢

وهي صورة مناقضة للصورة األوىل حيث ميارس الشعب فيها احلكم أو السلطة 
 والشعب ال ميارس ،عن طريق وسيط يسند إليه ممارسة السلطة يف كافة جماالا نيابة عنه

 الذين ، وهي املرة اليت خيتار أو ينتخب فيها نوابه،احلكم يف هذه الصورة إال مرة واحدة
 وهذا الوسيط هو اهليئة النيابية أو ما يعرف ، السلطة بعد اختيارهمينوبون عنه يف ممارسة

  ).الربملان"بـ 

  :الدميقراطية شبه املباشرة )٣

 ففي هذه : والدميقراطية النيابية،وهي صورة توفيقية من الدميقراطية املباشرة
فظ فيه  يف نفس الوقت الذي حيت، كما يف الدميقراطية النيابية،الصورة توجد هيئة نيابية

  .الشعب لنفسه ببعض السلطات ميارسها بغري وسيط كما يف الدميقراطية املباشرة

 وإن كانت ،هذه هي الصور الرئيسية الثالثة اليت تواجدت عليها الدميقراطية
صورة الدميقراطية يف كل بلد من البلدان الدميقراطية قد أخذت طابعاً إقليمياً متميزاً حبيث 

 بل ختتلف يف البلد الواحد من ،ت عملية الدميقراطية من بلد إىل بلدختتلف صورة التطبيقا
 شأا يف ذلك شأن كل التصورات ، وهذا شيء متوقع وليس بالغريب)٥(جيل آلخر 

  .واألفكار البشرية

ومما جيدر ذكره أن للدميقراطيني أنفسهم انتقادات كثرية هلذه الصور اليت تتواجد 
 فإا انتقادات ؛ة هذه االنتقادات وكشفها لكثري من عيوا ورغم وجاه،فيها الدميقراطية

 ، وإمنا هي انتقادات صادرة ممن يسلّم بصحة األصل،غري موجهة إىل أصل الدميقراطية
  .وحياول أن يكون الفرع أو التطبيق حمققاً هلذا األصل

 وإمنا الذي ،ولسنا نرى يف هذا العرض السريع التعرض لذكر هذه االنتقادات
باملنظار الشرعي  - من حيث أسسها وأصوهلا - يعنينا هنا أن ننظر إىل الدميقراطية

  . ومن ثَم يكون حكمنا عليها،ونقيسها به
                                     

 .٢١ انظر دراسة يف منهاج اإلسالم السياسي ص  )٥(
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 ،يتميز النظام الدميقراطي مبجموعة من اخلصائص األساسية اليت ال قيام له بدوا
 وأبرز هذه ،لى كل نظام ال توجد فيه إنه نظام غري دميقراطيحبيث يصدق القول ع

  :اخلصائص األساسية وأظهرها أمران مها

  . سيادة الشعب أو األمة)١
  . اإلقرار حبقوق األفراد وحريام وضماا)٢



  ؟ما املراد مبصطلح السيادة يف النظم السياسية

اليت متلك حق التشريع واليت ال تعرف جبانبها أو هي تلك السلطة العليا : السيادة
 فهي سلطة تسمو فوق اجلميع وتفرض ،فوقها فيما تنظم من عالقات سلطة عليا أخرى

  .)٦(نفسها على اجلميع مبا متلك من سلطة األمر والنهي العليا 


 ، من هو صاحب السلطة العليا؟ة من هو صاحب هذه السياد:وهنا يثور السؤال

  !؟ اليت تعلو فوق مجيع السلطات، املشرعة، الناهية،اآلمرة

لقد أجابت األنظمة الدميقراطية على هذا السؤال بوضوح تام وصراحة كاملة 
 السيادة للشعب أو : فيقال على هذا،إن صاحب السيادة هو الشعب أو األمة :وقالت
لشعب مصدر مجيع السلطات أو األمة مصدر مجيع  ا: ويقال يف تعبري مرادف،لألمة

  :السلطات واملراد بالسلطات هنا

 ، وتعديلها وإلغاؤها، ومهمتها تشريع األحكام والقوانني:السلطة التشريعية )أ
  .ومراقبة تنفيذها

                                     
  .٦٩أصول احلكم ص  احلاكم و )٦(



 

)٨( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

  . ومهمتها القيام بتنفيذ القانون العام أو اإلرادة الشعبية:السلطة التنفيذية )ب
 ومهمتها القضاء يف كل ما يعرض عليها على وفق :ةالسلطة القضائي )ج

  .لألحكام والقوانني اليت تصدرها السلطة التشريعية

 وهذا يعين أن احلكم مبدلوله ،فالشعب أو األمة هو مصدر مجيع هذه السلطات
  .الشامل للتشريع والقضاء والتنفيذ إمنا هو للشعب أو األمة

 أو حكم ، أن احلكم للشعب السيادة للشعب تعين:ومؤدى ذلك أن كلمة
  .الشعب أو سلطة الشعب

يعين أن مبدأ ! ؟ فماذا يعين هذا،وقد مر بنا أن ذلك هو تعريف الدميقراطية أيضاً
 والعمود الفقري يف األنظمة ،سيادة الشعب هو الركيزة األساسية يف الفكر الدميقراطي

نه دلَّ ذلك على أمهيته وعظمه  ألنك إذا عرفت الشيء جبزء منه أو بأحد أركا،الدميقراطية
  . ومعىن ذلك أيضاً أنه ال دميقراطية بغري سيادة للشعب،)٧(

 والقول بأن ،وعلى الرغم من وجود خالف بني القول بأن السيادة للشعب
 فإن ،السيادة لألمة ومن غري تعرض منا لذكر هذا اخلالف وما يترتب عليه من نتائج

ال وهي جعل السيادة الكاملة أو السلطة املطلقة بأيدي القولني متفقان يف قضية جوهرية أ
  .البشر املخلوقني


 ،مما تقدم تصبح اإلجابة على هذا السؤال لكل من يفهم حقيقة دين اإلسالم

 ،يبالقائم على التوحيد اخلالص هللا تصبح إجابة سهلة ميسورة ال حتتاج إىل حبث أو تنق
 ذات الربيق الزائف من أن حتجب عنه احلقيقة ،ولن تتمكن حينئذ تلك الشعارات املرفوعة

  . يف بيان اسم هذا النوع من أنظمة احلكم،الواضحة وضوح الشمس ليس دوا سحاب

أم  - كما يزعمون - فسواء أكان احلكم يف النظام الدميقراطي للشعب أو أغلبيته
 وسواء أكانت الصورة اليت يتواجد فيها النظام ،واقعلطبقة أو لفئة كما هو يف ال

 فإن مجيع هذه احلاالت والصور هلا يف اإلسالم ،الدميقراطي مباشرة أم غري مباشرة أم نيابية

                                     
، ومعلوم أن يف احلج أعماالً كثرية غري الوقوف بعرفة، فلمـا            )احلج عرفة : ( فمثالً جاء يف احلديث     )٧(

  .عرف احلج جبزء منه وهو الوقوف بعرفة دل ذلك على عظم هذا األجر وأمهيته، واألمثلة كثرية



 

)٩( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 ،)٨( حكم الطاغوت : ال لبس فيه وال غموض أال وهو، واضح وصريح،مسمى واحد
  :وعني من أنظمة احلكمفالنصوص الشرعية الثابتة من الكتاب والسنة إمنا تعرف ن

  .نظام احلكم اإلسالمي )أ
  .نظام حكم الطاغوت )ب

 تكون الكلمة العليا هللا العلي الكبري الذي حييي ففي نظام احلكم اإلسالمي
 ويكون التشريع والتحليل والتحرمي واألمر والنهي هللا الذي له ملك السموات ،ومييت

أدىن نوع من  - عة أو أمة أو شعباًسواء كان فرداً أو مجا -  وليس ملخلوق،واألرض
ق إال االتباع وما على اخلل. أنواع املشاركة هللا الكبري املتعال يف أي شيء من ذلك

  .واالنقياد

وهذا من األمور الواضحة وضوح الشمس يف عقيدة كل مسلم يشهد أال إله إال 
ذي سبق ذكره إمنا هي  وهذا معناه أيضاً ان السيادة مبضموا ال،اهللا وأن حممداً رسول اهللا

  . واألدلة الشرعية على ذلك كثرية جداً،هللا العلي الكبري

 ، وهو أسلوب من أساليب القصر}ِإِن الْحكْم ِإلَّا ِللَِّه{ :فانظر إىل قوله تعاىل
جتد أن اهللا تبارك  -  ال حكم إال هللا:يقصر فيه احلكم على اهللا تبارك وتعاىل يعين أنه

 ذكر يف سورة يوسف على لسان يوسف ،أكثر من موضع من القرآنوتعاىل قد ذكره يف 
 وذكره يف سورة يوسف أيضاً ولكن على لسان ،عليه السالم أثناء دعوته لصاحيب السجن

 وذكره يف سورة األنعام آمراً ،يعقوب عليه السالم أثناء وصيته ألبنائه بعد فقده ليوسف
  .لمشركني يف حماججته هلمرسوله حممداً صلى اهللا عليه وسلم أن يقوله ل

 يف أكثر من }لَه الْحكْم{: تعاىلومثل هذا األسلوب أسلوب القصر ورد قوله 
 وجاء يف سورة األنعام يف ،موضع من القرآن فقد جاء يف سورة القصص يف موضعني

  . وهو يعين أيضاً أن احلكم ال يكون إال هللا.موضع واحد
                                     

هـو  :  ورسوله، والطاغوت  هو حكم اجلاهلية، وهو كل حكم يناقض حكم اهللا        :  حكم الطاغوت   )٨(
ومعىن قولـه يف     : (– بعدما نقل ذلك عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه            –الشيطان، قال ابن كثري     

الطاغوت إنه الشيطان قوي جداً، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل اجلاهلية مـن عبـادة األوثـان                   
  ].٣١٩ / ١تفسري ابن كثري ) [والتحاكم إليها واالستنصار ا

كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كـل    : الطاغوت: (ل ابن القيم  وقا
قوم من يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله، أو يعبدون من دون اهللا، أو يتبعونه على غري بصرية مـن اهللا،          

 .]٥٢ / ١إعالم املوقعني [ )أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هللا



 

)١٠( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 :النهي والتشريع كما هو تعاىل خمتص باحلقوقال تعاىل مبيناً اختصاصه باألمر و
)رالْأَمو لْقالْخ ٥٤  آيةألعرافا[} أَال لَه[.  

} وأَِن احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه{ :وقال تعاىل مبيناً وجوب احلكم بشرعه
  .]٤٩  آيةاملائدة[

 اختلَفْتم ِفيِه ِمن وما( :وقال تعاىل مبيناً وجوب رد الرتاع واالختالف إىل حكمه
 وهذا يبني أيضاً علو حكمه ومسوه على مجيع ]١٠  آيةالشورى[} شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَِّه

  .األحكام

وال يشِرك ِفي حكِْمِه { :وقال تعاىل مبيناً أنه ال يشرك معه أحداً يف احلكم
  .]٢٦  آيةالكهف[} أَحداً

 وأن أحداً ال ميلك التعقيب على حكمه ،حلكموقال تعاىل مبيناً اختصاصه با
  .]٤١  آيةالرعد[} واللَّه يحكُم ال معقِّب ِلحكِْمِه(

دالة على أن التشريع والتحليل واألمر والنهي  - وغريها كثري - فكل هذه األدلة
 ،ه وهذه هي صورة نظام احلكم اإلسالمي الذي حيبه اهللا ويرضا،إمنا هو هللا الواحد القهار

وينِعم على متبعيه بالتأييد والنصر والعزة والكرامة يف احلياة الدنيا مع ما يدخره هلم من 
  .النعيم املقيم والفوز والفالح يف اآلخرة

 يكون األمر كله والنهي كله والتشريع كله لغري اهللا :ويف نظام حكم الطاغوت
وبعضه اآلخر لغري اهللا جل  ، أو يكون بعض األمر والنهي والتشريع هللا،سبحانه وتعاىل

 ومن هنا يتبني أن نظام احلكم . أو أمة، سواء كان هذا الغري فرداً أو مجاعة أو شعباً،وعال
الدميقراطي ما هو إال صورة من صور نظام حكم الطاغوت ومن املعلوم املشهور أنه ال 

 ،ميان باهللا وذلك أن اإل؛يستقيم إميان عبد وال يصح له إسالم إال بأن يكفر بالطاغوت
 وقد قال تعاىل ،واإلميان بالطاغوت أو قبول حكمه والرضى به ضدان ال جيتمعان أبداً

فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت { :مبيناً وجوب الكفر بالطاغوت إىل جانب وجوب اإلميان باهللا
  .]٢٥٦  آيةالبقرة[} ويؤِمن ِباللَِّه فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى

وقال تعاىل أيضاً رداً على الذين يزعمون اإلميان باهللا وهم يف نفس الوقت 
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم { :يريدون التحاكم إىل الطاغوت ومبيناً لكذب دعواهم



 

)١١( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

تونَ أَنْ يِريدي ِلكقَب ِزلَ ِمنا أُنمو كِزلَ ِإلَيا أُنوا ِبمنآم قَدوا ِإلَى الطَّاغُوِت واكَمح
  .]٦٠ آية النساء[} أُِمروا أَنْ يكْفُروا ِبِه ويِريد الشيطَانُ أَنْ يِضلَّهم ضالالً بِعيداً

 ويتبني كذب الذين ،ومن هنا يتضح أيضاً وجوب الكفر بالنظام الدميقراطي
 وهم يف نفس الوقت ، عليه وسلم ومبا أنزل إىل الرسول صلى اهللا،يزعمون اإلميان باهللا

  . أو قبوهلم له والرضى عنه،يعلنون إميام بالنظام الدميقراطي

ال جيتمعان يف حق شخص واحٍد " دميقراطي"ولفظ " مسلم"ولذلك فإن لفظ 
 ، وإمنا يقبل أو يستسيغ اجتماع هذين الوصفني املتناقضني يف حق شخص واحد،أبداً

 ، ونفي الشريك،ين اإلسالم القائم على توحيد اهللا اخلالصأولئك الذين جيهلون حقيقة د
أو أولئك الذين جيهلون حقيقة الدميقراطية مبا اشتملت عليه من الكفر العظيم والشرك باهللا 

  .الواحد القهار



  : فيه أمرانفاحلكم الدميقراطي مبقتضى تعريف الدميقراطيني له يالحظ

 وبأمره تأيت سلطة كل ، استبعاد حق اهللا الذي له احلكم كله أصالً:األمر األول
  .من له سلطة من بعده

 ألننا قد عرفنا أن ،وبسبب هذا يكون احلكم الدميقراطي مبايناً للحكم اإلسالمي
  .احلكم اإلسالمي قائم على أن األصل يف احلكم إمنا هو هللا وحده

 .م إقرار احلكم الدميقراطي بأحكام الشرع ووجوب تنفيذها أوالً عد:األمر الثاين
وهي األحكام الشاملة ألحكام اهللا وأحكام رسوله صلى اهللا عليه وسلم واستنباطات 
اتهدين من فقهاء املسلمني الذين يستنبطون أحكام الشرع باالجتهاد الذي أذن اهللا هلم 

  .به

 فاحلكم ،طي مبايناً للحكم اإلسالميوبسبب هذا أيضاً يكون احلكم الدميقرا
 أو ،يفرض أوال العمل بكل حكم شرعي ثابت بدليل قاطع - كما سبق بيانه - اإلسالمي



 

)١٢( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 الذين هم أهل لالجتهاد أو الترجيح باالستناد )٩(بدليل ظين اتفق عيه معظم فقهاء العصر 
  .إىل األدلة الشرعية

 النظم اإلدارية اليت يروا أصلح مث يعطَى جلماعة املسلمني املؤهلني أن يضعوا
 ولو كان ، بشرط أال يعارض شيء منها حكماً شرعياً ثابتاً،وأنفع وأكثر خرياً للناس

  .حكم إباحة ورد فيه عن الشرع بيانٌ

 فاحلكم الدميقراطي مبوجب تعريفه وتطبيقاته حكم يعزل الدين عزالً كلياً ؛إذن
  .)١٠( فهو ذا شبيه بالعلمانية ، تاماً ويستبعده عنها استبعاداً،عن شؤون احلكم


مبا انتهت  - اليت هي لُب وحقيقة وأصل الدميقراطيات احلديثة - نظرية السيادة

 وهذه ،ال ميكن أن تصدر إال عن أساس إحلادي كفري - إليه من الشرك باهللا العظيم
  :احلقيقة تكشف عنها السطور التالية

 الذي كان يدين ،ولنعد إىل بدايات هذه النظرية اليت تشكّلت يف الغرب النصراين
 حيث كانت ملوكهم حتكم فتظلم وتستبد بناًء على أم ،بعقيدة حمرفة وشريعة مبدلة

 وقد ساعد امللوك على ذلك نظرية ،أصحاب السيادة مبقتضى التفويض اإلهلي هلم يف ذلك
 إن امللوك يستمدون : واليت تقول،عت لتربير سلطام املطلقالتفويض اإلهلي اليت اختر

  .سلطام من تفويض اهللا هلم سواء كان تفويضاً مباشراً أو غري مباشر

املمثلة للدين  -  مل تكن الكنيسة،ويف ظل هذا اجلو امللوء بظلم امللوك وطغيام
قادرة على إجياد  ب،مبا حدث فيها من فساد وإفساد واحنراف وحتريف - عند النصارى

 ألا كانت ؛خمرج صحيح للناس أو حىت تقليل ظلم امللوك وطغيام واحلد من سلطام
  .هي ركناً من أركان الظلم والطغيان

بعيداً عن الدين وعمن ميثلون  - ومن مث بدأ الناقمون على هذه األحوال يفكرون
تكن طريقتهم يف هذا إال  ومل ،يف طريقة يسلبون ا كل سلطان امللوك - الدين عندهم

                                     
ق معظم فقهاء العصر على الدليل الظين ليس شرطاً يف العمل مبا تضمنه هذا الدليل من احلكم                  اتفا  )٩(

  .الشرعي
  .٦٩٥ – ٦٩٤ كواشف زيوف ص  )١٠(



 

)١٣( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 وإمنا تكون السيادة ، إن السيادة ال تكون لشخص امللك:استبدال كفر بكفر حيث قالوا
  . فامللوك والناقمون عليهم كالمها يقول بنظرية السيادة،للشعب كله

 واألساس الذي بنوا عليه ذلك القول هو نظرية ،أما امللوك فيجعلوا ألنفسهم
  .التفويض اإلهلي

 وقد كان األساس الذي بنوا عليه ذلك ، الناقمون فيجعلون السيادة للشعبوأما
  :القول هو



  ؟فماذا تعين نظرية العقد االجتماعي

 وجان ، وحون لوك، توماس هويز:اشتهر من املتكلمني ذه النظرية ثالثة أمساء
  .جاك روسو

ظرهم يف بعض جوانب هذه ومن غري تعرٍض لتفصيالت واختالف وجهات ن
 فإن جوهر هذه النظرية يقوم على تصور أن الناس يف أول أمرهم كانوا يعيشون ،النظرية

 فلم يكن هلم تشريع حبكمهم وال دولة ، وكانت حياة غري منظمة،حيام الفطرية البدائية
جوا  وأن الناس يف طور الحق من حيام احتا،أو مؤسسة تنظم معامالم وترعى شئوم

 وأم ألجل ذلك عقدوا فيما بينهم ، والدولة اليت تنظم أمور حيام،إىل التشريع احلاكم
 وذلك إلقامة السلطة ،للمجموع - أو بعضها - عقداً تنازلوا مبقتضاه عن مجيع حقوقهم
 ، وحتفظ عليهم ما بقي من حقوقهم وحريام،اليت حتكمهم وتنظم شئوم ومعامالم

 لذلك كان الشعب هو ، التصور قامت بناء على اإلرادة الشعبيةوالسلطة حسب هذا
  .صاحب السيادة

  !؟ فماذا يعين ذلك،هذا هو جوهر نظرية العقد االجتماعي

 ألن هذه النظرية إما ،يعين ذلك أن هذه النظرية تنطلق من تصور كفري إحلادي
كذا غري منظمني  وأم وجدوا ه،أا تصورت الناس وكأم وجدوا من غري خالق هلم

  .بغري شريعة هادية أو قانون حاكم



 

)١٤( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

ال ِفعل له إال  - يف هذه النظرية -  لكن اخلالق،وإما أا تعترف بوجود خالق
 أما أن يرسل من عنده رسالً إىل الناس تعلمهم وترشدهم وديهم وتأمرهم ،جمرد اخلَلْق

  .ا ال وجود له يف هذه النظرية فهذا م، وتنظم شئوم ومعامالم،باخلري وتنهاهم عن الشر

  .ولو كان ذلك موجوداً فيها ما احتاجوا إىل هذا العقد الذي عقدوه

ومن املعلوم املقطوع به أن نظرية العقد االجتماعي تناقض القرآن الكرمي مناقضة 
 مث أهبطه هو وزوجه ، فالقرآن خيربنا أن اهللا تعاىل خلق آدم عليه السالم أول الناس،تامة

 وأن اهللا عز وجل مل ، وأنزل إليه الشريعة اليت أمره أن يعمل ا هو وأوالده،رضإىل األ
 قال ،يزل يرسل رسله وينزل كتبه هلداية الناس وإرشادهم وتنظيم شئوم ومعامالم

 آية النحل[} وتولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسوالً أَِن اعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّاغُ{: تعاىل
 وقال تعاىل عن ،]٢٤ آية فاطر[} ِإنْ ِمن أُمٍة ِإلَّا خال ِفيها نِذير{: تعاىل وقال ،]٣٦
قَالُوا بلَى قَد جاَءنا نِذير  ،كُلَّما أُلِْقي ِفيها فَوج سأَلَهم خزنتها أَلَم يأِْتكُم نِذير{ :النار

 فأين إذن هذه احلياة ، وغري ذلك من اآليات يف هذا املعىن،]٩، ٨  آيةامللك[} فَكَذَّبنا
  .كما تقول هذه النظرية! ؟الفطرية البدائية اليت مل يكن فيها تشريع حاكم

وحنن لسنا يف حاجة إىل بذل هذا اجلهد لبيان أن هذه النظرية تنطلق من تصور 
و أشهر من تنسب إليه  إذ يكفي يف ذلك أن تعلم أن جان جاك روس،كفري إحلادي

 -  "إجنيل الثورة الفرنسية العلمانية " حىت عدت نظريته مبثابة  - نظرية العقد االجتماعي
  .هو أحد أقطاب املفكرين الالدينيني يف عصره

 فإنه يكون من ،الكفر واإلحلاد - كما تبين لنا - وإذا كان أصل هذه النظرية
 حيث جتعل خللق ؛أيت نتائجها بالشرك باهللا العلي العظيماألمور املتوقعة غري املستغربة أن ت

احلق يف التشريع والتحليل  - أياً كان حسه أو مؤهالته أو عدده - من خملوقات اهللا
   .والتحرمي


 قد تكون السيادة للحاكم أو ،وخالصة القول يف ظل نظم احلكم الوضعية

 أي أن السيادة يف كل هذه ،النظامحبسب نوع " ، طبقة شعب،أمة"للشعب مبفهوم 
 ومن مثَّ كان ، وبذلك تكون كافة هذه النظم قد نازعت اهللا سلطانه،األحوال للبشر

حممد [} والَِّذين كَفَروا فَتعساً لَهم{ : يقول احلق تبارك وتعاىل،كفرها وكانت تعاستها



 

)١٥( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 فإن هي ،ىل بال منازع أما السيادة يف ظل النظم اإلسالمية فهي حق اهللا تعا،]٨ آية
  .)١١(خرجت عن ذلك حتت أي دعوى حلقت بغريها وإن محلت اسم اإلسالم 


أن نتعرض لتطور مفهوم احلرية يف النظام  - يف مثل هذا املقام - ال يعنينا كثرياً

 أو غري ذلك من ، األمهية أو بيان ترتيبها من حيث، أو االعتناء بتقسيماا،الدميقراطي
  : وإمنا الذي يعنينا هنا أن نقول،األمور

بعدد غري قليل من  - قانونياً على األقل -  إن النظام الدميقراطي قد أقر:أوال
 وحق ، واحلرية الشخصية، وحرية االعتقاد، وذلك مثل حرية الرأي،احلقوق واحلريات

 ، إىل غري ذلك من احلقوق واحلريات،م وحق العمل والسكن واالنتقال والتعلي.امللكية
 ومبثل ،وهو مبثل هذا اإلقرار يكون خمالفاً للنظم االستبدادية اليت ال تقر بشيء مثل ذلك

هذا اإلقرار أيضاً ملع بريق الدميقراطية الزائف يف أعني كثٍري ممن ال ميلكون املعرفة 
  : وذلك لسببني،الصحيحة بالنظام اإلسالمي

 ،احلاكمة الظاملة الطاغية واملستبدة يف كثري من بالد املسلمني وجود األنظمة )أ
 واليت ال تتورع عن البطش والتنكيل الشديد بكل من ،اليت ال ترعى حقاً وال توفر أمناً

 أو بكل من تسول له نفسه املطالبة حبقوقه املشروعة اليت كفلها ،تتوهم أن له رأياً خمالفاً هلا
  .له النظام اإلسالمي

 عدم املعرفة اجليدة واإلدراك الواعي لآلثار أو النتائج املترتبة على احلقوق )ب
  .واحلريات يف النظام الدميقراطي

  :يقتضي منا أن نعرج على طائفة من هذه اآلثار أو النتائج - هنا -واملقام 

 ففي جمال االعتقاد حيق لكل فرد يف النظام الدميقراطي أن يدين مبا شاء من )١
يف النظام  -  وال فرق، وال تثريب عليه يف ذلك، وامللل والنحل واألفكارالعقائد

 أو يدين بعقيدة أو فكرة من وضع ،أن يدين املرء بدين أصله الوحي اإلهلي - الدميقراطي
أن يغري املرء دينه أو  - يف ظل هذا احلق أو هذه احلرية -  كما أنه جيوز،البشر واختالفهم

 بل لو شاء أن ، وليست هناك أدىن قيود عليه يف ذلك.لته كيفما شاءعقيدته أو ملته أو حن
 وهذا احلق عندهم من ،يكون له يف كل يوم عقيدة ختالف عقيدته السابقة لكان له ذلك

                                     
  .٧٢ احلاكم وأصول احلكم يف النظام اإلسالمي ص  )١١(



 

)١٦( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 ويف هذا اال ال تسل عن ،احلقوق اليت ال جيوز تقييدها أو ختصيصها بل هو حق مطلق
من احلقوق اليت جيب كفالتها وحرية متاحة  فالردة حق ،جرمية الردة أو عن حدها

  !للجميع

 ،وما زلت أذكر تلك الضجة اليت ثارت يف بلد عريب يرفع شعار الدميقراطية
 إلقامة حد )الربملان(عندما تقدم بعض نواب الشعب مبشروع قرار إىل جملس الشعب 

على  - ذا القول وكيف أنه نظِّمت محلة مكثفة يف وسائل اإلعالم املقروءة ضد ه،الردة
  .الرغم من مساندة كبري العلماء الرمسيني يف هذا البلد لذلك املشروع

 وما ،ولست يف حاجة بعد ذلك أن أذكر لك أن املشروع قد وِئد وانتهى أمره
ذلك إال ألن احلد الشرعي الذي شرعه احلكيم اخلبري خيالف ما يزعمونه من حرية 

  .قراطياالعتقاد اليت يكفلها النظام الدمي

 فإا تعطيه يف ،حرية االعتقاد - قانونياً - وإذا كانت الدميقراطية تعطي املسلم
  . كما تعطي غريه حرية الكفر واإلحلاد،نفس الوقت احلرية يف أن يرتد عن دينه

 إمنا ،وجدير بالذكر هنا أن حرية االعتقاد بالنسبة للمسلم يف النظام الدميقراطي
 والذي حيصرها يف جمرد اإلميان بوجود اهللا ، الغريب للعقيدةتنطلق من املفهوم النصراين

 أما ما عدا ذلك من األحكام الشرعية املنظمة لشئون الناس ،إضافة إىل العبادات الشخصية
 وإمنا يكون املسلم فيها ملزماً ،ومعامالم ومصاحلهم فإا خارج نطاق حرية االعتقاد

دعراً عن اإلرادة الشعبيةباخلضوع للقانون الوضعي الذي يبعوألن اإلسالم دين شامل : م 
 ،كامل يبسط واليته وحكمه وتشريعه على كل ما يتعلق بأمور املسلم الدنيوية واألخروية

 ومن هنا يتبني بكل وضوح بطالن القول ،تكون حرية املسلم يف هذا النظام حرية ظاهرية
  .ني االلتزام الكامل بأحكام دينهبأن النظام الدميقراطي ال حيول بني املسلم وب

يف ظل  -  فإننا جند، وانتقلنا إىل جمال األخالق، وإذا تركنا جمال االعتقاد)٢
  .كل الرذائل واملوبقات اخلُلُقية أصبحت حقوقاً وحريات - النظام الدميقراطي

 وممارسة األفعال الفاضحة علناً ويف ،فالزنا حق من احلقوق أو حرية من احلريات
 وكذلك اللواط ومواقعة الرجال ، وحرية متاحة للجميع،ارع حق أيضاً من حقوقهمالشو

 ، بل هو حق مكفول مصان بقوة القانون،بعضهم بعضاً ال غضاضة فيه وال حتريج عليه
 لذا ال جتد ،ولعله من بشاعة هذا القول قد يظن الظان أن هذا من قبيل التهويل أو املبالغة

  .ور ليكون القارئ على بصرية من هذا الكالمبداً من نقل بعض هذه األم



 

)١٧( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 !وحرية اإلنسان يف أن يفسد حرية مكفولة بالقانون: (يقول األستاذ حممد قطب
فالسلوك اجلنسي مسألة خاصة إىل أبعد حدود اخلصوصية ال يتدخل القانون بشأا أي 

أي  -  أما،فاقتدخل إال يف حالة واحدة هي جرمية االغتصاب ألا تقع باإلكراه ال باالت
 وال دخل للمجتمع وال ،تقع باالتفاق فال دخل للقانون ا - على اإلطالق - عالقة

فسواء كانت هذه العالقة سوية أو شاذة وسواء كان مع فتاة مل . .دخل ألحد من الناس
  . فهذا شأن األطراف أصحاب العالقة وليس شأن أحد آخر،تتزوج أو مع امرأة متزوجة

ائق العامة مسرح لكل ألوان السلوك اجلنسي فضال عن االنوادي والغابات واحلد
 ومن :قانون الدميقراطية. .كلها ماخور كبري يعج بالفساد الذي حيميه القانون. .والبيوت

  !بني فىت وفىت على يد القسيس" شرعي " سنوات عقد يف الكنيسة اهلولندية عقد 

لينظر يف أمر العالقات اجلنسية "  !املوقر" ومن سنوات اجتمع الربملان اإلجنليزي 
 كما أعلن أسقف كانتربري ،الشاذة مث قرر أا عالقات حرة ال ينبغي التدخل يف شأا

  !وهو رئيس األساقفة يف بريطانيا أا عالقات مشروعة

مسرحية  - ويف التلفزيون - ومن سنوات كذلك عرض على املسرح األمريكي
 - أو هم ذهبوا لريوا -  ورأى املشاهدون،زءاً منهاتشكل العملية اجلنسية بكاملها ج

على شاشة  - حية -  ونقلت الصورة،رجالً وامرأة يقومان بالعملية اجلنسية أمام أعينهم
  .التلفزيون

ومن سنوات كذلك قام يف التلفزيون الربيطاين حوار جنسي اشترك فيه عشرات 
 الوضع الذي يفضلنه يف العملية  وكان موضوع احلوار هو سؤاهلن عن،من الفتيات الصغار

 وأجابت الفتيات بصراحة وقحة يقشعر منها أبدان الذين يف نفوسهم أي قدر من ،اجلنسية
  .)١٢( )فهي تتحدث دون حياء" املرأة"أما . .احلياء الفطري

وهذا النص املنقول على طوله يكشف لنا جانباً من جوانب االيار اخللقي الذي 
 فال ميكنك أن جتد نظاماً يزعم أنه نظام ،ات النظام الدميقراطيميثل مسة أصيلة من مس

 حرية التحلل من مجيع القيود ،إال وفيه هذه احلرية - والعامل كله أمامك - دميقراطي
 الغريب كما : ولعله ليس من املستغرب بعد هذا أن تعلم أن الدميقراطية بقسميها،األخالقية

 والشرقي كما هو مطبق يف الدول الشيوعية ،يةهو مطبق يف الدول الغربية الرأمسال

                                     
  .٢١٦ مذاهب فكرية معاصرة ص  )١٢(



 

)١٨( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 رغم تباينهما التباين الشديد يف قضية احلرية عموماً إال أما تتفقان يف هذه ،واالشتراكية
  . حرية اجلنس:احلرية

ولعله يكون من املناسب هنا أن نذكر بعض األحكام اليت تضمنها قانون دولة 
  .عربية ترفع شعار الدميقراطية

 إذا ،ال يعاقب القانون على جرمية هتك العرض: " مواد هذا القانونتقول إحدى
  ".الفعل برضاها ومت ،ما كانت الفتاة بالغة

للزوجة اليت زىن زوجها يف مرتل الزوجة احلق يف أن تزين : "وتقول مادة أخرى
  ". وال تثريب عليها إن فعلت ذلك،مع من شاءت

  !حلرية باسم الدميقراطية وا؟وكل هذا يتم باسم من

 ، وجدناه يقوم على أساس املذهب الفردي، وإذا ما انتقلت إىل جمال االقتصاد)٣
الذي يعطي الفرد حرية مطلقة يف الكسب والتملك والثراء بال قيود وال ضوابط وال 

 فالربا واالحتكار وغري ذلك من الطرق املشاة وسيلة شريفة ومشروعة لكسب ،أخالق
قة أيضاً يف إنفاق املال املكسوب ولو كان ذلك على الفساد  والفرد حر حرية مطل،املال

 وليست هناك أهداف أو غايات اجتماعية حممودة يتم حتقيقها من وراء متلك ،والرذيلة
  . فليس للفقري أو املسكني أو احملتاج أدىن حق يف مال الغين،املال

ظيفتها يف  وإمنا تنحصر و،وليس للدولة أن تتدخل يف نشاط األفراد االقتصادي
  .القيام مبهمة احلارس

حرر رأس املال من التقيد  - يف ظل النظام الدميقراطي - فاملذهب الفردي
 كما أنه جعل من حق اإلنسان أن يسعى إىل ثراء غري ،باألخالق أو الغايات احلميدة

  .حمدود حيققه لنفسه من غري التفات إىل جمتمعه أو إىل من حوله

 - ال داعي اآلن للحديث عنها  - لك عدة عواملصحيح أنه قد ظهرت بعد ذ
 لسد ما ظهر هلم من فجوات يف ؛أدت إىل تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي لألفراد

   . إال أنه تدخل حمكوم بالقانون الوضعي القائم أساساً على نظرية السيادة،هذا املسلك

 الدولة الدميقراطة  وإذا ما انتلقنا إىل الصعيد الدويل أو العاملي لنرى نظرة)٤
 جندها نظرة ال أخالق فيها وال أمانة وال ،وتعاملها مع الشعوب والدول األضعف منها



 

)١٩( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 ولو كانت األخالق أو األمانة أو احلق أو العدل أو احلرية ؛حق وال عدل وال حرية
عناصر أصيلة يف النظام الدميقراطي لظهر ذلك يف تعامل األنظمة الدميقراطية مع الشعوب 

  .لدول الضعيفةوا

 الدول الغربية اليت استعمرت الدول العربية وأكلت خرياا وبت ثرواا فمثال
 فهل كان ،وقتلت أبناءها كانت ومازالت دوالً دميقراطية ترفع شعار الدميقراطية وتتغىن به

يف الدميقراطية خلق أو أمانة أو عدل و حق أو حرية أو غري ذلك مما يتشدق به دعاة 
راطية حيجز تلك الدول الدميقراطية عن الفتك بدول أضعف منها بغري ذنب وال الدميق
  ؟جريرة

ولننظر اآلن من يقف من دول العامل وراء دولة اليهود اليت تقتل املسلمني يف 
 ، ومن يعطيها السالح الذي تقتل به وحتتل وتغتصب أرض املسلمني،فلسطني ويف غريها

أليس الذين يفعلون ! !عونات االقتصادية واهلبات املاليةومن يعينها على ذلك ويقدم هلا امل
  !؟ذلك هم الذين يرفعون شعار الدميقراطية

 واألمر الثاين الذي نود توضيحه فيما خيص قضية احلقوق واحلريات يف :ثانياً
  : هو،النظام الدميقراطي


 وإن كان فيها غرابة ومفاجأة ،يت مر ذكر بعض منهاواحلقيقة أن النتائج واآلثار ال

 وذلك ألن ، إال أا مل تكن بالنسبة لنا كذلك،ملن ال يعرفون حقيقة النظام الدميقراطي
 كما كان !األساس الذي بنيت عليه احلقوق واحلريات هو أيضاً أساس كفري إحلادي

  .أساس سيادة الشعب كذلك

  :قوق واحلريات يف النظام الدميقراطي فهيوأما األسس اليت بنيت عليها احل

 وكيف أا تنطلق من ، وقد حتدثنا عنها فيما مضى،نظرية العقد االجتماعي )أ
  .اإلحلاد

  .فكرة القانون الطبيعي )ب

وتقوم فكرة القانون الطبيعي على أن لإلنسان حقوقاً ال صلة به ال ميكن أن 
ان كان يتمتع ذه احلقوق قبل نشأة النظم  وأن اإلنس،تنفصل عنه يكتسبها مبجرد امليالد



 

)٢٠( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 ومن ثَم كان على ، بل إن الدولة ما قامت إال حلماية هذه احلقوق،السياسية وقيام الدول
 وعدم إصدار أي قانون من شأنه املساس ا أو عرقلة ،الدولة احترام هذه احلقوق

 وهذه الفكرة كما هو )١٣( ومصدر القانون الطبيعي هذا إمنا هو الطبيعة ،االستمتاع ا
واضح قائمة على اإلحلاد ألا تنظر إىل الطبيعة اليت هي خلْق من خلْق اهللا على أا مصدر 

  !للقانون الذي يعطي اإلنسان حقوقه وحرياته

 ،وإذا اتضحت األصول اليت ترتكز عليها احلقوق واحلريات يف النظام الدميقراطي
  .لنتائج اليت مر ذكر بعٍض منهاتبني لنا ملاذا ترتبت عليها هذه ا

ولعله يتضح لنا أيضاً استحالة الفصل بني ما ميكن أن يكون حرية أو حقاً 
  . وذلك ألن األساس الذي يبىن عليه اجلميع أساس واحد، وما ال يكون كذلك،مقبوال

  :وألضرب لذلك مثال

 أنه من وقد ينظر إليه على - يف النظام الدميقراطي - فالتعليم حق من احلقوق
 على أساس أنه يف ظل هذا ااحلق يستطيع اإلنسان أن يزيل اجلهل ،احلقوق الصاحلة الطيبة

 وإذا كان هذا جزءاً مما دل عليه حق التعليم ،عن نفسه وأن يوسع معارفه بالنافع املفيد
أن نتعلم الكفر واملذاهب الضالة امللحدة  - يف ظل هذا النظام - فإن من هذا احلق أيضاً

 وال . أن يتعلم املرء الكفر ويعلمه لغريه وحيسنه له ويدعوه إليه:ا حق مكفول أيضاًفهذ
 جيوز أو جيب تعلم اخلري والنافع وال جيوز :يستطيع أحد أن يفصل بني هذا وذاك فيقول

 ألن األساس الذي يبىن عليه هذا احلق يجيز هذا وجييز ؛تعلم اإلحلاد والكفر والفسوق
  .ذاك

ن نؤكد عليه هنا أننا يف جمال اجلانب احلسن من احلقوق واحلريات والذي حنب أ
 ولكن الذي ، وال ننكر تواجده يف النظام الدميقراطي من ناحية ثانية،ال نعارضه من ناحية

  :أمرين. .حنب أن يعلمه اجلميع يف هذا املقام

ا  فإنه يف النظام الدميقراطي جند احلقوق واحلريات حسنها وسيئه:أما أوهلما
 فاألساس الذي يبىن عليه إجازة احلسن ،نافعها وضارها خمتلطة بل ممتزجة غري قابلة للفصل

                                     
  . وما بعدها٧٤، من أصول الفكر السياسي ص ١٠٨حرية الرأي ص :  انظر )١٣(

 كأن يضاف إىل    –بعد انتشار اإلحلاد يف العامل الغريب هجر اسم اهللا تعاىل، وبدءوا يضيفون كل شيء               
 – عنـدهم  – إىل الطبيعة، انطالقاً من أن الطبيعة هي اخلالق، أو هو البديل املقبول املعقول           –اسم اهللا   

  ". طبيعي "  طبيعة هي طبعي، وليس ومما جيدر ذكره أن النسبة إىل". اهللا اخلالق " عن عقيدة 



 

)٢١( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

الطيب من احلقوق واحلريات هو نفس األساس الذي يبىن عليه إجازة السيئ القببيح من 
  .احلريات واحلقوق

ه  فإننا حيث دعوناك إىل الكفر بالنظام الدميقراطي والرباءة من:وأما األمر الثاين
 فما أردنا بذلك أن نردك إىل قبول النظم الظاملة املستبدة اليت ترتل ،وعدم قبوله والرضى به

 وإمنا أردنا بذلك أن نردك ،بأهل بالدها وشعوا من ألوان الظلم والطغيان ما اهللا به عليم
 إىل النظام اإلسالمي نظام احلق ونظام العدل ونظام اخلري النظام الذي تكون فيه احلقوق
واحلريات مبنية على إذن اهللا العلي الكبري ورضاه الذي يعرف من نصوص الوحي 

 الكتاب والسنة ومن منطلق هذا اإلذن والرضى فإن احلقوق واحلريات يف النظام :املعصوم
 وتكون أيضاً حريات وحقوقاً ،اإلسالمي تكون خرياً خالصاً مبرءاً من العيب أو القصور

  . وتكامٍل ال تناقض فيه،جلماعة يف توازن ال جور فيهلصاحل الفرد ولصاحل ا


 وقد ،كان ذاك احلديث السابق عن تقرير احلقوق واحلريات يف النظام الدميقراطي
 ومن ،تعرضنا له من خالل الفهم اإلسالمي حلقيقته من غري اخنداع باجلانب املقبول منه

 وهو يف ،قوق واحلريات خري خالص ال شر فيه ألن الذي عندنا من احل،غري رغبة فيه
 وال رغبة لنا فيما ، وبالتايل فال حاجة بنا إىل غريه،الوقت نفسه خري كامل ال نقص فيه

  .سواه

 فإن النظام ،وأما احلديث عن ضمانات احلقوق واحلريات يف النظام الدميقراطي
ق الفصل بني السلطات  وذلك عن طري،الدميقراطي يضمن احلقوق واحلريات اليت يقررها

 وهو يقوم بالفصل بني ، والسلطة التنفيذية، السلطة القضائية، السلطة التشريعية:الثالث
هذه السلطات حىت ال حتتكر جهة واحدة هذه السلطات الثالث فتجور وتستبد وتضيع 

  .احلقوق واحلريات

  :وحنن هنا ال يعنينا أن نبحث عن

بني اجلهاز احلاكم وبني  - فصل بني السلطاتأعين ال - هل حال فعالً هذا املبدأ
  !؟إساءة استخدام السلطة

  !؟هل كان هذا املبدأ عامالً مهماً يف إحداث التوازن بني السلطات



 

)٢٢( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 وبطء التصرفات وعدم ،هل كان هلذا املبدأ دور أو أثر يف حركة جهاز احلكم
  !؟انتظامها

الحياا لتعطيل هل مل حيدث أن استخدمت سلطة من هذه السلطات الثالث ص
  !؟إحدى السلطتني الباقيتني أو السيطرة عليها

  !؟هل هذا هو الطريق الوحيد لضمان احلقوق واحلريات

هل ظلّ الفكر الدميقراطي على إميانه مببدأ الفصل بني السلطات أم أنه بدأ يتراجع 
  !؟عن هذا حتت ضغط الواقع وجتاربه

 ألن هذا املبدأ إمنا هو ،نناقشهأن نبحث عن ذلك وال أن  - هنا - ال يعنينا
 واِهلمة يف هذا البحث متوجهة إىل ، وهو عندنا من قبيل األحكام الفرعية،وسيلة إىل غاية

إىل مناقشة هذا  - هنا -  ومن مثَّ فلسنا يف حاجة،مناقشة أصول الدميقراطية ال إىل فروعها
  .املبدأ

أن التشريع يف  - سلموهو ما يعلمه أيضاً كل م - والذي حنب أن نؤكد عليه
إال يف  - يف هذا اال -  ومل يأذن اهللا لنا،اإلسالم إمنا هو حق خالص هللا سبحانه وتعاىل

يف  -  ومن املعلوم أن االجتهاد،االجتهاد املبين على الوحي املعصوم من الكتاب والسنة
 أو  سواء كان حاكماً،حق لكل مسلم استجمع أدواته وتوافرت فيه شروطه - اإلسالم
  .حمكوماً

 فإن النظام ،مث بعد إخراج التشريع من صالحيات البشر املخلوقني الربويني
 وقد يكون تقرير هذه احلقيقة مصدر ،اإلسالمي ال يعرف مبدأ الفصل بني السلطات

 وظنوا أن ما يأيت عن طريقه هو احلق الذي ال تشوبه ،إزعاج للذين تأثروا بالوافد الدخيل
  !مثالً يحتذى يزنون به النظام اإلسالمي حىت جعلوه ،شائبة

وال عجب بعد ذلك أن جتد أحدهم يطعن بغري أدىن حياء وال خجل يف النظام 
ألنه ال يأخذ ذا املبدأ املوجود يف الفقه الدستوري  -  نظام اخلالفة،السياسي اإلسالمي

  !الغريب

طبقاً للصورة اليت و - ال يأخذ نظام اخلالفة: (وانظر إىل ما يقوله يف هذا الصدد
 فاخلليفة هو ،مببدأ الفصل بني السلطات خالفاً لألنظمة الدستورية الغربية - رمسها الفقهاء

 بل لعله أكرب ، ويف ذلك أحد املآخذ،صاحب السلطات الثالث جيوز له أن جيمع بينها



 

)٢٣( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

بدأ الذي  ألنه ال يأخذ بذلك امل،املآخذ واالنتقادات اليت يوجهها البعض إىل نظام اخلالفة
  )١٤( )ريب أهم الضمانات حلماية احلرياتيعده الفقه الدستوري الغ

 قد انتهى ،ونقول له وألمثاله إن هذا الذي يعده طعناً ومأخذاً على نظام اخلالفة
 وتنقل له على ذلك ،إىل األخذ به - بعد التجارب اليت مر ا - الفقه الدستوري احلديث

إن النظم السياسية املعاصرة مل تعد تؤمن إمياناً  (:حيث يقول" من أهله"شهادة شاهد 
 وتوسيع ، وأصبحت تتجه حنو تقوية اجلهاز التنفيذي،مطلقاً بالفصل بني السلطات

كما يقول  -  دون أن يؤدي ذلك بالضرورة،اختصاصاته على حساب السلطة التشريعية
  .)١٥( )إىل إهدار احلريات - رجال الفقه الدستوري احلديث

انتهى مبدأ الفصل بني : حيث يقول" من أهلنا"ضاً شهادة شاهد ونسوق أي
 الفصل املطلق :السلطات من الناحية العملية يف معظم الدميقراطيات السياسية بصورتيه

 وإىل تنظيم أملته ظروف الواقع خيتلف مبضمونه ، وحتول إىل تدرج بني السلطات،والنسيب
 إن عدم أخذ : حيق لنا بعد ذلك أن نقول هلم ولعله)١٦(عن املبدأ األصيل لفصل السلطات 

النظام اإلسالمي بالفصل بني السلطات على النحو الذي عرفه النظام الدميقراطي هو من 
  .كماله ومسوه على ما عداه من النظم

                                     
 للدكتور عبد احلميد متويل نقالً عـن تأصـيل          ٢٣٧،  ٢٣٦ مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم ص         )١٤(

فاخلليفة هو صاحب السلطات الثالث، فيه جهل وختليط، فقد سـبق  :  وقوله١٢٠وتنظيم السلطة ص   
حية الرعية، وإمنا الذي ميلكه اخلليفـة يف        أن ذكرنا أن التشريع ال هو من صالحية اخلليفة وال من صال           

هذا اال هو االجتهاد، وهو كما قلنا حق غري مقصور على شخص بعينه سواء كان شخص اخلليفـة           
  .أو غريه، وإمنا هو حق لكل مسلم بضوابطه املعروفة

  .٤٤٣ النظرية اإلسالمية يف الدولة ص  )١٥(
 .١٢٠ تأصيل وتنظيم السلطة ص  )١٦(



 

)٢٤( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 
 



 أو عالقة الثمرة اخلبيثة ، الدميقراطية والعلمانية هي عالقة الفرع بأصلهالعالقة بني
مذهب من املذاهب الكفرية اليت ترمي إىل عزل الدين " فالعلمانية هي ،بالشجرة اليت أمثرا
 ، فهو مذهب يعمل على قيادة الدنيا يف مجيع النواحي السياسية،عن التأثري يف الدنيا

"  بعيداً عن أوامر الدين ونواهيه، والقانونية وغريها، واألخالقية،عية واالجتما،واالقتصادية
)١٧(.  

والدميقراطية تقوم أساساً على إسناد السيادة أو السلطة العليا لألمة أو الشعب 
  .وهذا يعين أن الكلمة العليا يف مجيع النواحي السياسية إمنا هي لألمة أو الشعب

اطية مذهب من املذاهب الفكرية اليت ترمي  إن الدميقر:وعلى ذلك ميكننا القول
 فالدميقراطية إذن هي التعبري السياسي ،إىل عزل الدين عن التأثري يف مجيع النواحي السياسية

 ، كما أن االشتراكية والرأمسالية تعبري اقتصادي عن العلمانية،أو الوجه السياسي للعلمانية
يع أن ندركها بكل سهولة ويسر إذا علمنا وهذه العالقة بني الدميقراطية والعلمانية نستط

أن نظرية العقد االجتماعي اليت متثل األساس الفلسفي لنظرية السيادة اليت تقوم عليها 
 كانت يف نفس الوقت متثل الركن األساسي يف فكر زعماء الثورة الفرنسية ،الدميقراطية

  .اليت أقامت دولة علمانية ألول مرة يف تاريخ أوروبا املسيحية


 وحقيقة األصول واألسس اإلحلادية ليت ،وإذا قد تبينت لنا حقيقة الدميقراطية

 وتبني لنا ما اشتملت عليه من الكفر الغليظ والشرك باهللا العلي ،تنطلق منها الدميقراطية
مور املنكرة جداً أن  يصبح من األ، إذ تبني لنا حقيقة ذلك بكل ووضوح وجالء،الكبري

أو " اإلسالم نظام دميقراطي"أو إن " الدميقراطية من اإلسالم" إن  :تسمع من يقول

                                     
 .٨نية ومثارها اخلبيثة ص  العلما )١٧(



 

)٢٥( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 ، اإلسالمأو أشباه ذلك من األمساء امللفقة من كلمة احلق وهي" الدميقراطية اإلسالمية"
  .الدميقراطيةومن كلمة الباطل وهي 

ذا املصطلح نظراً لطول وحىت نزيل كل ما ميكن أن يعلق بنفس املسلم من ه
الكلمة املرادفة هلا  " الدميقراطية"  فإننا سنكتب بدالً من كلمة ،ترديده وكثرة مساعه له

 وحينئذ تصبح العبارات ،حكم الطاغوت أو حكم اجلاهلية :مبقياس اإلسالم أال وهي
 اإلسالم نظام حكم"أو " حكم الطاغوت أو حكم اجلاهلية من اإلسالم: "السابقة هكذا

فهل ممكن أن يقبل أحد من " الطاغوتية أو اجلاهلية اإلسالمية"أو " طاغويت أو جاهلي
 أو هل ميكن أن يردد مثل هذا الكالم رجل يفهم أو يعقل ما ،املسلمني هذا الكالم

  !؟يقول


 ،يصبح باطالً شرعاً - بقيامه على أسس إحلادية كفرية - والنظام الدميقراطي

وتصبح الديار أو البالد اليت تعلوها أحكامه دياراً أو بالداً خالية من احلاكم أو الوايل 
  : وهذا يترتب عليه، والذي له على الناس حق الطاعة وحق النصرة،املعترف به شرعاً

  . أنه ال والية شرعية للنظام الدميقراطي على املسلمني)١

  .م ذا النظام هي عالقة الرباء وليس الوالء أن عالقة املسل)٢

 ، أن على املسلمني الذين تعلو ديارهم أو بالدهم أحكام النظام الدميقراطي)٣
  .عليهم العمل إلزالة هذه األحكام حىت تعلوها أحكام النظام اإلسالمي

فصالً عظيماً يف ما جيب " غياث األمم"وقد كتب إمام احلرمني اجلويين يف كتابه 
 فانظره فإم مهم ،ى املسلمني فعله عندما ختلو بالدهم عن احلاكم الشرعي املعترف بهعل

)١٨(.  

  

  

                                     
 .١٣٠ – ١٠٧ص " الطريق إىل اخلالفة" وانظره أيضاً يف خمتصره  )١٨(



 

)٢٦( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

       


 إننا ال نشك بأنه ال توجد دميقراطية يف :كثرياً ما حيدث أن يقول بعض الناس
 مث ، واملوجود فعالً يف الدول النصرانية وغريها من ملل الكفر،راإلسالم ذا املعىن املذكو

 :مثلولكننا وجدنا يف الدميقراطية بعض العناصر الطيبة  :يضيفون إىل هذا القول قوهلم
 وحقهم يف إبداء ، ومساءلتهم مبا مينع من استبدادهم،حق الشعوب يف اختيار حكامهم

 ، وحق يف خرياا ومواردها، بالدهم وأن يكون هلم نصيب يف إدارة شئون،آرائهم
 فما الذي مينع من أن نأخذ من الدميقراطية ما فيها من ، إذا كان األمر كذلك:يقولون

  !؟خري وندع ما فيها من شر

 ، املتفشية يف األمةاألمية الشرعيةوالسؤال على هذا النحو يدل على تلك 
  .وخاصة فيما يتعلق بالفقه الشرعي السياسي

  :لخص فيما يليواجلواب يت

أصول وجذور  قد ذكرنا من قبل أن أصول الدميقراطية وجذورها إمنا هي )١
 معناه أن تترك هذه األصول وبالتايل ؟ فما معىن أن ندع ما فيها من الشر،إحلادية كفرية

 فهل ميكن أن نقول أصول الدميقراطية وإذا كنا سوف نترك ،ما نتج عنها أو تفرع منها
 فلماذا ،وإذا كان األمر كذلك! ؟أسس الدميقراطية أنه نظام دميقراطيعن نظام ليس فيه 

  !؟إذن اإلصرار على التمسك بلفظ ال حقيقة له

 وقد ذكرنا أيضاً من قبل أنه يف ظل النظام الدميقراطي ال ميكن الفصل بني ما )٢
  . ألن اجلميع يصدر عن أساس واحد،يظن أنه حسن وبني ما هو خبيث

شيء من اخلري  - أو يف غريها من النظم -  يف الدميقراطية وهل: مث نقول)٣
  !؟ نأخذ ما فيها من خري وندع ما فيها من شر:ينقصنا حىت يقال

آل [} كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس{هل األمة اليت قال فيها اهللا عز وجل 
  .]١١٠ آية عمران

 من دينها إىل ما عند أمم  الذي هو جزءنظامها السياسيحتتاج يف شيء من 
  ؟الكفر والضالل



 

)٢٧( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 أن ديننا مل يترك باباً من أبواب :إن من عقيدة اإلسالم اليت يعتقدها كل مسلم
   . ومل يترك باباً من أبواب الشر إال وحذرنا منه،اخلري إال ودلنا عليه

إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقاً : (كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 فهل يسوغ يف )١٩( )يه أن يدل أمته على خري ما يعلمه وينذرهم شر ما يعلمه هلمعل

 إن يف النظام الدميقراطي عناصر طيبة أو نوعاً من :أن يقال - بعد ذلك - عقيدة املسلم
 ومن ثَم فنحن يف حاجة إىل استعارا منه وتطعيم النظام ،اخلري تنقص النظام اإلسالمي

  !؟اإلسالمي ا

 حىت أدب قضاء احلاجة علمهم كل شيءبلغ من عناية الدين باملسلمني أن لقد 
  ؟ فهل ميكن أن تكون اهلداية يف جمال النظام السياسي غري كاملة حىت حنتاج إىل غرينا،)٢٠(

 ،إقامة دولة على أساس اإلميانإن من املقاصد األساسية يف شريعة اإلسالم 
 يكفل اخلري كله واحلق كله والعدل كله لكل ،وتنظيمها تنظيماً دقيقاً محكماً وصحيحاً

 إن هناك عناصر من اخلري الزمة : فهل ميكن أن يقال،من أظلتهم راية الدولة اإلسالمية
 وحنن يف حاجة إىل استريادها من أمم الكفر ،لدولة اإلميان مل تأت يف شريعة اإلسالم

  !؟والضالل

 هو ما كان ،وندع ما فيه من شر ، نأخذ ما فيه من خري:إن ما ميكن أن يقال فيه
 أو ما كان من قبيل ، اليت بنيت على االكتشافات والتجارب املعمليةاملخترعاتمن قبيل 

 أما ما ، اليت تركها اهللا لنا لنجتهد فيها وفق ظروف العصر ومصاحل األمةاألمور املباحة
وليس يف غريه  ،فال خري إال فيهجاءنا فيه من اهللا ورسوله أمر أو ي أو هداية أو إرشاد 

  .خري حنتاج إليه

  

                                     
  .٣٣٣ ص ١٢ مسلم من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص جـ  )١٩(
 ومن الالفت للنظر أن مشول هداية الدين للمسلمني يف كل شيء مل تكن معرفته قاصـرة علـى                    )٢٠(

ء املسلمني يعرفون ذلك أيضاً، كما روى مسلم يف صحيحه أن يهودياً            املسلمني وحدهم، بل كان أعدا    
، )أجـل (: ، فقال سـلمان   !) حىت اخلراءة  ،لقد علمكم نبيكم كل شيء    (: قال لسلمان رضي اهللا عنه    

 .والغريب أن هذه احلقيقة اليت أدركها اليهودي جيهلها اليوم كثري من املسلمني



 

)٢٨( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

      


 واليت قد ال يدركون هلا تفسرياً ،قد يبدو من األمور الغريبة لدى كثري من الناس
ظمة  ما تظهره كثري من الدول الغربية الكافرة من نقمة أو مهامجة لبعض األن،مقنعاً

 بدعوى ما متارسه هذه النظم من الظلم االجتماعي ،احلاكمة يف الدول العربية واإلسالمية
 وترتفع فيها ، وقتل واعتقال اآلالف من الناس، وكبت احلريات،واالستبداد السياسي

 حىت تقوم يف تلك البالد أنظمة ، أو تقليل املساعدات،أصوات مطالبة بقطع املعونات
  .مع رعاياها بطريقة إنسانية حتفظ عليهم حريتهم وأمنهم واستقرارهمدميقراطية تتعامل 

 هل وصلت الرمحة والشفقة : فيحتار، أو يقرؤه قارئ،يسمع هذا الكالم سامع
 لدرجة أم يناصرون الشعوب املسلمة على ،بدول الكفر على املسلمني إىل هذا احلد

  !شيء عجيب حقاً! ؟حكامها اجلائرين

 وإمنا من ،إذا علمنا أن ذلك ليس من أجل الرمحة والشفةولكن العجب يزول 
  .أجل قطع الطريق على النظام اإلسالمي حىت ال يعود إىل بالد املسلمني

 أن األنظمة احلاكمة املستبدة اجلائرة تفقد رويداً رويداً قوا وتوضيح ذلك
 فال جتد ملجأ  وتتلفت الشعوب املسلمة مييناً ويساراً،ووالء شعبها هلا النكشاف أمرها

 وتصبح ، ومن هنا تنشأ الصحوة اإلسالمية اليت تتنامى شيئاً فشيئاً،تلجأ إليه إال اإلسالم
 اليت ليس بينها وبني اإلسالم إال نسب ،هي البديل املنتظر هلذه األنظمة املستبدة اجلائرة

ديد لثبات  وعندما تقوى هذه الصحوة وتصل إىل الدرجة اليت تصبح فيها مصدر ،مزور
  هنا تظهر الشفقة والرمحة،النظام املستبد واستقراره مما يعين قرا من استالم أزمة احلكم

 وتطالب بالدميقراطية اليت ، فتندد بالنظام الظامل،من تلك الدول الدميقراطية - الكاذبة -
  وتعطيهم حق الوجود الرمسي املعترف،للصحوة التعبري عن نفسها - يف زعمهم - تتيح
 ويكون ، ولكن حقيقة هذا األمر إمنا هو قطع الطريق على العودة إىل النظام اإلسالمي،به

هذا الذي قالوه مبثابة إعطاء جرعة مقوية هلذا النظام املستبد بعدما أوشك أولئك على 
  .السقوط

 ومتضي يف ،وقد تكون الصحوة راشدة فتنتبه هلذه األالعيب وال تنخدع ا
  .إىل ما ترجوه - بإذن اهللا - ل فتص،طريقها الصحيح



 

)٢٩( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 وتردد نغمة ، فتقع يف الفخ،وقد تكون الصحوة غري مستبصرة ملثل هذه األالعيب
 ولكن بعد أن تكون قد خسرت ، وحينئذ يعطوا بعض الفتات،املطالبة بالدميقراطية

  فبعد أن كانت البديل املنتظر، بل رمبا تكون قد خسرت كل شيء،الكثري مبثل هذا العمل
 وبعد أن كانت احلركة الوحيدة اليت ،هلذا النظام اآليل للسقوط قبلت أن تكون جزءاً منه

حركات أخرى غري  - باسم الدميقراطية -  قبلت أن ينشأ إىل جوارها،تقود الشعب
  . وبذلك تكون قد تراجعت إىل الوراء سنوات بل عشرات،إسالمية

 بعدما اشتد عود ،ربيةوما زلت أذكر ذلك اليوم عندما وقف رئيس دولة ع
 وأصبح هلا أنصار يف كل ، وقويت شوكتها،احلركة اإلسالمية يف بلده وارتفع رصيدها

 وقف ،مكان ويف كل مصلحة أو هيئة حكومية حىت وصل األمر إىل اجليش والشرطة
بعد  - ليعلن يف خطاب رمسي موافقته على عودة احلياة الدميقراطية والسماح بقيام أحزاب

وظن كثري من الذين ال يفهمون  -  ثورم قد ألغتها مدة ربع قرن من الزمانأن كانت
 وحقيقة األمر الذي مل !حقائق األمور أن هذا بشري خري وخطوة على الطريق الصحيح

 واستخدام ، أن اهلدف من ذلك هو قطع الطريق على احلركة اإلسالمية،يفهمه هؤالء
يف تفتيت  -  وباسم االلتزام احلزيب، احلكمبدافع الرغبة يف املشاركة يف - األحزاب

 وقد كان ،اإلمجاع الذي انعقد يف جملس الشعب على املطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية
  .هلم ما أرادوا

      


ثري من الناس على اختالف مشارم لقد تكلم بلفظ الدميقراطية ودعا إليه ك
  .وأفكارهم

 بعض العلماء وبعض املنتسبني إىل العلم ومن غريب األمر لدينا حنن اآلن فمنهم
 األمة مصدر ، السيادة لألمة، دميقراطية اإلسالم:أن جند يف كتابات هؤالء كلمات مثل

ت اجلذور  وأشباه ذلك من املصطلحات الدخيلة ذا، واشتراكية اإلسالم،السلطات
  .اإلحلادية اليت وفدت إىل بالدنا مع الكفار املتغلبني على ديار اإلسالم

إذا أدركنا أن كل ما قاله هؤالء يف  - ولو جزئياً - وقد يزول هذا االستغراب
 ذلك أن كثرياً ، وال قيمة له من الناحية العلمية،هذا الصدد ال وزن له من الناحية الشرعية

ارة الوافدة بكثري من نظمها واصطالحاا مل يأخذوا الوقت منهم وقد دمهتهم احلض
 بل وجدوا أنفسهم مدفوعني ،الكايف للتفكري املتأين املتزن ملعرفة حقيقة هذه األلفاظ



 

)٣٠( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

أن يدركوا ما فيها من  - حلداثة عهدهم ا -  اليت مل يتمكنوا،للكالم يف هذه األمور
وتأولوا يف سبيل ذلك النصوص واألحداث  ، فاقتربوا منها وقالوا ا،الكفر والضالل

 ولكن أردنا التنبيه على ،التارخيية لتوافق هذه املصطلحات وحنن ال نتهم أحداً بسوء نية
ذلك حىت ال يفتر أحد مبا قد جيده يف هذه الكتابات من استخدام هلذه املصطلحات 

  .وحماولة إلباسها ثوباً إسالمياً

علم من قد تبني له ما يف هذه الدعوات العلماء واملنتسبني للومن هؤالء 
 لكنهم يف نفس الوقت رأوا الكثريين من املسلمني ، من الزيغ والضالل،واملصطلحات

 وقد أخذ بلُبهم الربيق الزائف هلذه املصطلحات حيث كان ،املثقفني ثقافة غري شرعية
 ، على كافة املستوياتمير مبرحلة من االزام - بعد سيطرة الكافرين عليه - اتمع املسلم

 فأرادوا التوفيق بني ما ،وكان هم هؤالء العلماء أن حيفظوا على العامة دينهم واعتقادهم
 إن السيادة لألمة وإن األمة هي :جاء به الدين ودلّ عليه وبني ما جاء به هؤالء فقالوا

سيادة مطلقة  فهم مل يقولوا ب، ولكن قيدوها بقيود أفرغتها من مضموا،مصدر السلطات
وإمنا قالوا بسيادة وسلطة مقيدة  - كما هو املعروف يف هذا املصطلح - أو سلطة مطلقة

 ومع ذلك فإن هذا الكالم أيضاً غري صحيح ألنه كالم متناقض ، ويف إطاره،بقيد الشرع
هي السلطة العليا املطلقة اليت ال  - كما سبق تعريفها -  ألن السيادة،ينقض آخره أوله

 وإذا أمكن تقييد ، إا سلطة وسيادة مقيدة: فكيف يقال، أو تدانيها سلطة أخرىتعلوها
 وهذا يبني بطالن ،هذه السيادة أو السلطة كان املقيد هو صاحب السيادة وليس املقيد

هي صاحبة السيادة أو  - يف النظام اإلسالمي -  إن األمة أو الشعب:قول كل من يقول
 والسيادة يف ، ألن هذا كالم ينقض بعضه بعضاً؛ها بالشريعةمصدر السلطات بشرط تقييد
 واألمة أو الشعب يف مقام العبودية هللا الواحد القهار ال يف ،النظام اإلسالمي هي للشرع

  .مقام السيادة

 قوم مجعوا بني حسن النية وسطحية ، أو الداعني إليهاومن املتكلمني بالدميقراطية
 ،أن النظام الدميقراطي حيقق اخلري والعدل - ون قطعاًوهم خمطئ -  وقد ظنوا،التفكري

أن اإلسالم قد سبق  - بدافع حسن النية أو الغرية على الدين - فأرادوا أن يبينوا للناس
 وأن الدميقراطية قد جاء ا اإلسالم وطبقها ،الدميقراطية بأربعة عشر قرناً من الزمان

  !اخللفاء الراشدون

 ،شعارات الرباقة املعلَنة مثل حق الناس يف اختيار حكامهم من خدع يف الومنهم
 وانطلت عليهم اخلدع ، وغري ذلك، وحريتهم يف التعبري عن آرائهم،وحقهم يف مساءلتهم



 

)٣١( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 ،القائلة بأن معارضة الدميقراطية تعين املوافقة على تضييع احلقوق وإهدار كرامة اإلنسان
  .وتأييد اجلور والطغيان

أن الدميقراطية قد توفر هلم قدراً من احلرية يستطيعون من دعاة ظنوا ومنهم 
  .)٢١( فنادوا بالدميقراطية ،خالله أن يقوموا بواجب الدعوة

دعاة أيضاً رأوا يف العمل على إرجاع األمة إىل النظام اإلسالمي احتياجاً ومنهم 
من خالل  فآثروا السالمة ونادوا بالدميقراطية لعلهم ،إىل جهود كبرية وتضحيات جسام

  . ولكن هيهات،احلرية املتاحة أن يتمكنوا من إقامة النظام اإلسالمي

واحلقيقة أن هذا التصور الذي يبدو أن فئات كثرية وجمتمعات كبرية عاملة يف 
 جينبهم كثرياً من .حقل الدعوة اإلسالمية باتت يف ظل البحث عن طريق سلمي آمن

 ، إمنا يدل على غفلة كبرية،ترفع لواءه باتت تركن إليه و،تكاليف اجلهاد وتضحياته
  . وسطحية يف التفكري،وسذاجة يف الفهم

فهل هؤالء نسوا أو تناسوا أن ما يدعونا إليه من إقامة النظام اإلسالمي هو 
  !؟مناقض مناقضة كاملة وشاملة للنظام الدميقراطي

 ولذا ،إذا كان هؤالء ال يدركون فإن الدميقراطية يدركون ذلك إدراكا حقيقياً
معارك شرسة على كافة  - يف مواجهة النظام اإلسالمي - فإنك تراهم خيوضون

  .املستويات وبشىت الوسائل واألساليب

 أفال يكون من ،وإذا كان التناقض تاماً بني النظام اإلسالمي والنظام الدميقراطي
يتركوا الغفلة والسذاجة والسطحية مبكان أن يتصور متصور أن الدميقراطيني يسعهم أن 

املسلمني يستخدمون وسائل النظام الدميقراطي لتقويض النظام الدميقراطي نفسه والقضاء 
  !؟ وإقامة النظام اإلسالمي بدالً منه!عليه

 ،إن بعض اجلماعات يف حقل العمل اإلسالمي جلأت فعالً إىل اخليار الدميقراطي
أن تعلموا ماذا حدث  لكن لكم ،)٢٢(واستطاعت أن تثبت أقدامها يف الشارع السياسي 

  .هلا
                                     

 من –الصتفادة من احلرية املوجودة يف هذه األنظمة الدميقراطية        وهذا أمر خمتلف جداً عن حماولة ا        )٢١(
 يف نشر احلق والدعوة إليه، فنحن نعمل على نشر دعوتنا لكن من غـري        –غري دعوة إليها أو مناداة ا       

 .أن ندعو إىل الباطل



 

)٣٢( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

إنه يف الوقت الذي ظهر فيه سيطرة احلركة اإلسالمية على الشارع السياسي مت 
  . فحورب ا أتباعها وطوردوا وسجنوا وعذبوا بل وقتلوا،االنقضاض عليها والفتك ا

نا! ؟وكل ذلك يتم باسم م باسم الدميقراطية اليت نادوا.  

  !؟راطي من ذالكم من شيءفهل أغىن عنه اخليار الدميق

  .واألمثلة على ذلك يف الواقع العملي كثرية يدركها كل متابع لألحداث

ال  - وهي متثل السواد األعظم من املتكلمني بالدميقراطية - طائفة كبريةومنهم 
 بل هي طائفة مقلّدة ال متلك غري ترديد ما تبثه وسائل األعالم املرئية ،تدرك حقائق األمور

  .ة واملقروءةواملسموع

 فإنه ال يوجد شيء يربر ،وكل هذه الفئات فئات غالطة خمطئة فيما ذهبت إليه
 وهذه نصوص الكتاب والسنة وأقوال ،الدعوة إىل الكفر أو الثناء عليه أو حىت جمرد قبوله

مجيع علماء األمة بني أيدينا ال جند فيها بإزاء الكفر غري القَدح فيه والدعوة إىل هجره 
 ولسنا جند يف هذه النصوص واألقوال أن الكفر ميكن أن يكون ، وجهاد متبعيهوجهاده

  .طريقاً مؤدياً إىل اإلسالم

من يدعو إىل الدميقراطية وهو على علم ا  - وهم األشد خطراً - ومنهم
 وهذه الطبقة فيها كثري من الكُتاب ،وبأصوهلا إيثاراً هلا على النظام السياسي يف اإلسالم

 وفيها أساتذة يف اجلامعات وخاصة ممن ، ومن يسموم املفكرين،اء والصحفينيواألدب
 وهؤالء ميثلون فريقاً من العلمانيني ،درسوا القوانني الوضعية والنظم الغربية وتأثروا ا

)٢٣(.  

 طائفة من أهل امللل األخرى كاليهود والنصارى املوجودين يف بعض بالد ومنهم
 يف نفس ، الدميقراطية جناة هلم من اخلضوع للنظام اإلسالمي والذين يرون يف،املسلمني

 ،الوقت الذي يتمكنون فيه من احتالل مراكز قيادية يف ديار املسلمني يف ظل هذا النظام
  .ما كان هلم أن حيتلوها يف ظل النظام اإلسالمي

                                                                                            
 أو  مما ينبغي معرفته جيداً أن سيطرت احلركة اإلسالمية يف أي مكان على توجهـات املـسلمني           )٢٢(

على الشارع السياسي أو غري ذلك يف البالد الدميقراطية ال يرجع إىل النظام الدميقراطي، وإمنـا ذلـك            
  .نتيجة حتمية لتفاعل املسلمني

 ".العلمانية ومثارها اخلبيثة" وقد سبق الكالم عن العلمانيني يف رسالة مستقلة بعنوان  )٢٣(



 

)٣٣( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

    


للدميقراطيني والعلمانيني وغريهم من أعداء اإلسالم وسائل متعددة يف حماربة 
من بلد إىل بلد ومن " ختتلف"، وهذه الوسائل "اخلالفة"النظام السياسي اإلسالمي نظام 

 ،زمان إىل زمان آخر حبسب وعي الشعوب املسلمة وفهمها لدينها ولنظامه السياسي
 فعلى حني تكون احلرب سافرة يف البالد ، اإلسالمية فيهوحبسب قوة أو ضعف الصحوة

 أو تكون الصحوة فيها صحوة ضعيفة أو جزئية غري ،اليت يقل فيها وعي شعوا بدينهم
 تكون احلرب خفية أو غري صرحية يف البالد ذات الوعي القوي أو اليت فيها صحوة ،شاملة

اليت من خالهلا  - ال كلها -  وحنن هنا نرصد بعض الوسائل.قوية شاملة غري جزئية
  .يقومون مبحاربة النظام اإلسالمي للحيلولة دون رجوعه مرة أخرى

 وأن الرسول ،زعمهم أن اإلسالم ليس فيه نظام سياسيفمن هذه الوسائل  )١
 وأن عمله مل يتجاوز حدود ،صلى اهللا عليه وسلم مل يكن من عمله إقامة دولة وإدارا

 وأن ، وأن اخلالفة ليس هلا سند من الدين، من كل معاين السلطانالبالغ واإلنذار ارد
 ،بيعة أيب بكر رضي اهللا عنه كانت بيعة سياسية ملكية قامت على أساس القوة والسيف

 وأنه ال شيء يف الدين مينع ،وإن اإلسالم بريء من تلك اخلالفة اليت يعرفها املسلمون
 وأن يهدموا ،علوم االجتماع والسياسة كلهااملسلمني من أن يسابقوا األمم األخرى يف 

 وأن يبنوا قواعد ملكهم ،نظام اخلالفة ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه
 وأمنت ما دلت جتارب األمم ،ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية

  .على أنه خري أصول احلكم

 ،ام السياسي يف اإلسالم مجلةكانت تلك إحدى وسائلهم وهي إنكار النظ
وكانت هذه الكلمات السابقة هي جممل ما افتراه على النظام السياسي اإلسالمي الشيخ 

 وممن قفا قَفْوه يف ،"اإلسالم وأصول احلكم: "علي عبد الرازق القاضي الشرعي يف كتابه
  ). نبدأمن هنا: "إنكار النظام السياسي اإلسالمي الكاتب خالد حممد خالد يف كتابه

لكنه بفضل اهللا وحده وقف هلم العلماء باملرصاد وبينوا كذم وافتراءهم 
 وهلذا مل يكن عجباً أن ،)٢٤(وخمالفتهم للنصوص القاطعة من الكتاب والسنة وإمجاع األمة 

                                     
رد على هذه األباطيل من ذلك ما كتبه الشيخ حممد           قد كتب كثري من العلماء كتابات مفصلة لل         )٢٤(

وما كتبه الشيخ حممـد     " حقيقة اإلسالم وأصول احلكم     " خبيت املطيعي مفيت الديار املصرية يف كتابه        
وكذلك ما كتبـه  " نقص كتاب اإلسالم وأصول احلكم " اخلضر حسني شيخ اجلامع األزهر يف كتابه        



 

)٣٤( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

تعقد جلسة حماكمة للشيخ علي عبد الرازق من قبل شيخ األزهر وباجتماع هيئة كبار 
 لكن يف احلقيقة إن الذي أتاه علي عبد الرازق ،ه من زمرة العلماءالعلماء ويتم فيها إخراج

  .إمنا خيرجه من زمرة املسلمني ال من زمرة العلماء فقط

 ومل يعد أحد ، فلم نعد نسمع به،وقد خفَت حبمد اهللا هذا الصوت بل محق
ا كانوا  وأم إمن،جيرؤ على ترديده بعدما تبني عواره وبعدما افتضح أمر الداعني إليه

  .)٢٥(يرددون كالماً نقلوه من كالم أعداء اإلسالم 

 فإن ،وإذا كانت هذه الصورة من إنكار النظام اإلسالمي صورة فجة ومستقبحة
هناك صورة أخرى إلنكار النظام اإلسالمي ولكن بطريقة أكثر ذكاء وأشد خبثاً من 

 ،تشريع يف اإلسالم وهذه الطريقة تعتمد على اهلجوم على مصادر ال،الطريقة األوىل
  : وتوضيح ذلك فيما يلي،وإخراجها عن أن تكون مصدراً لألحكام السياسية

 على التسليم بأن اإلسالم له نظام سياسي وأن اإلسالم تقوم هذه الوسيلة )٢
 مث ينطلقون من هذا إىل القول بأن مصادر األحاكم ، وهذا أمر ال غبار عليه،دين ودولة
 ويرفضون بقية أدلة األحكام األخرى ،منا هي الكتاب والسنة فقط إ)الدستورية(السياسية 

حىت اإلمجاع عندهم مرفوض يف جمال األحكام السياسية ولو كان إمجاع الصحابة رضي 
  .اهللا عنهم

بأن اإلسالم له نظام  - مث خيطون خطوة ثانية يف جمال تفريغ اعترافهم السابق
 إمنا كان على :ن الكرمي لألحكام السياسية إن ذكر القرآ:من مضمونه فيقولون - سياسي

 ومعىن ذلك أنه ليس هناك أحكام حمددة جيب ؛سبيل القواعد العامة ال األحكام التفصيلية
 وإمنا هناك قواعد عامة فقط هي اليت جيب التقيد ا ،التقيد ا يف جمال النظام السياسي

ظام اإلسالمي بدعوى أا ال وما يترتب على ذلك من إدخال نظم أو طرق غربية إىل الن
  .تتعارض مع القواعد العامة

مث خيطون خطوة ثالثة إلفراغ املصدر الثاين عندهم وهو السنة من أن يكون 
 إن األحكام اليت جاءت ا السنة : فيقولون- الدستورية -مصدراً لألحكام السياسية 

                                                                                            
وغريهم كثريون هذا وقد    " اإلسالم واخلالفة يف العصر احلديث       " الدكتور ضياء الدين الريس يف كتابه     

  .رجع خالد حممد خالد بعد ربع قرن من الزمن عن مقولته السابقة، لكنه ما زال داعياً إىل الدميقراطية
أن ما كتبـه    " اإلسالم واخلالفة يف العصر احلديث      "  رجح الدكتور ضياء الدين الريس يف كتابه          )٢٥(

  .رازق مل يكن سوى الترمجة العربية ملا كتبه املستشرق مرجليوث احلاقد على اإلسالم وأهلهعلي عبد ال



 

)٣٥( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

وهم يف  -  ويقولون،لنبوةمنها ما هو تشريع دائم ومنها ما هو تشريع وقيت مرتبط بزمن ا
 كقاعدة عامة هي - الدستورية –أن السنة املتعلقة باألحكام السياسية  - ذلك كاذبون

 مث ال يكتفون ذا القدر حىت ،من ذلك النوع الثاين الذي يعد تشريعاً وقتياً أو زمنياً
 ،تشريعاً دائماً وال يوجد أحياناً حد فاصل دقيق بني ما يعد من السنة :يضيفوا إليه قوهلم

 وذا الطريق يكون هؤالء قد أفرغوا الكتاب والسنة من أي )٢٦(وما ال يعد كذلك 
  - الدستوري –مضمون يتعلق باالحتجاج بنصوصهما يف جمال مسائل الفقه السياسي 

نفياً ملا قرروه من قبل من أن اإلسالم  - من وجهة نظري - وهذا يف احلقيقة يعد
من  - إذا كانت نصوص القرآن املصدر األول لألحكام ليس فيها ألنه ،له نظام سياسي
 وإذا كانت السنة ،أحكام تفصيلية حمددة فيما يتعلق باألحكام السياسية - وجهة نظرهم

 ليس يف أحكامها التفصيلية أحكام ملزمة لنا يف التقيد ا يف النظام ،املصدر الثاين لألحكام
هل يكون هذا ! ؟ إقرارهم بوجود نظام سياسي إسالمي فماذا يعين قوهلم إذن أو،السياسي

 ويف تقديري أن هذا املسلك أشد ضرراً ،إال جمرد لغو من القول ال حقيقة له وال حاصل
 ألن ،وأكثر تلبيساً على الناس من املسلك الذي ينكر صراحة وجود نظام سياسي إسالمي

نظام سياسي إسالمي ولكن  وهو يف نفس الوقت ينكر وجود ،الناس ال يتفطنون لضالله
 وذلك يف إطار إخراجه لنصوص الكتاب والسنة عن ،من طريق خفي خيفى على الكثريين

  .أن تكون أدلة يف األحكام املتعلقة بالفقه السياسي

وإذا كان هؤالء قد أفرغوا مصادر التشريع اإلسالمي من أن تكون مصادر 
در األحكام الدستورية اإلسالمية  فماذا تكون مصا- الدستورية –لألحكام السياسية 

  !؟عندهم

 ينبغي أن تكون مصادر القانون الدستوري يف العصر احلديث ما :إم يقولون
  :يلي

 التشريعات الصادرة من أويل األمر يف خمتلف األقطار يف نطاق مبادئ الشريعة )أ
  . وذلك يف حالة عدم إمكان حدوث إمجاع،اإلسالمية

                                     
 – كما يزعمون    – ال خيفى ما يف هذا القول من الطعن يف السنة وإذهاب الثقة ا، حيث خيتلط                  )٢٦(

ل هذا الكـالم   ومن اجلدير بالذكر أن الذي يردد مث      –فيها التشريع الدائم بالتشريع املقؤقت بغري بيان        
  .هو الدكتور عبد احلميد متويل، وقد تبعه على ترديد ذلك الدكتور حازم الصعيدي



 

)٣٦( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

ريعة هذه حكاية مطاطة وثوب يستطيع أن يغطي وحكاية نطاق مبادئ الش -
 فيستطيع كل ويل أمر أن يشرع ما يهوى من األمور املناقضة للشرع مث ،مجيع األحجام

 طاملا أنه ليست هناك نصوص واضحة حمددة ميكن ، إا يف نطاق مبادئ الشريعة:يقول
  - الرجوع إليها

أي ( هيئة حكومية  وهو عبارة عن عادة درجت عليها: العرف الدستوري)ب
 يف الشئون املتصلة بنظام احلكم والقت قبوال لدى اهليئات )رئيس دولة أو برملان أو وزارة

  .)٢٧( أو على األقل مل تلق معارضة ،احلكومية ذات الشأن

 - فانظر إىل ما جعله هؤالء من مصادر لألحكام السياسية يف الدولة اإلسالمية
وانظر كيف تكون  -  يف نصوص الكتاب والسنةبعد تركهم للوحي املعصوم املتمثل

  !حرم للنظام اإلسالمي

! ؟ ولكن ما الذي يدفع هؤالء الكُتاب إىل مثل هذا الكالم:ولعلك تسأل وتقول
 إنه ليس إال التقليد واإلعجاب أو قل االزام أمام ،ويأتيك اجلواب سريعاً من نص أقواهلم
 وإن ،هذا:  وانظر إىل ما يقوله قائل منهم،دميقراطيالقانون الدستوري يف الفقه الوضعي ال

يف  - كما قدمنا - مصادر القانون الدستوري يف الفقه الوضعي احلديث تتلخص
 -  أو من رئيس الدولة - التشريع الدستوري الصادر من اهليئات النيابية :مصدرين
  .)٢٨(والعرف 

عية من الكتاب والسنة واحلقيقة اليت ال مراء فيها إن حماولة عزل النصوص الشر
 بالطريقة اليت يسلكها "الدستوري"عن أن تكون حاكمة يف مسائل الفقه السياسي 

حماولة لعزل الدين عن  - بدون أي اختالف - أصحاب هذا املسلك هي يف حقيقتها
 . وهذا هو الوجه السياسي للعلمانية كما قد ذكرنا،الدولة أو عزل الدين عن السياسة

ك وتعريته وفضح دعاته وبيان ما يف أقواهلم من التلبيس والتضليل من وكشف هذا املسل
 وأسأل اهللا من فضله أن يوفق إىل كتابة مستقلة ،األمور الواجبة يف حق أهل العلم وطلبته

  .يف هذا املوضوع

                                     
  .١٠٤ – ٩٩ انظر يف ذلك النظرية اإلسالمية يف الدولة ص  )٢٧(
 .٩٠ انظر النظرية اإلسالمية يف الدولة ص  )٢٨(



 

)٣٧( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 استغالل خطأ بعض :يف حماربة النظام السياسي اإلسالميومن وسائلهم  )٣
 ، وإلصاق هذه األخطاء بالنظام اإلسالمي نفسه،م املسلمنياخللفاء أو األمراء أو احلكا

  .وتشويهه به

انطالقاً من فهم قاصر لبعض  - أو استغالل استكانة كثري من أفراد األمة
 وحماولة إظهار أن طبيعة ،للظلم الواقع عليها من قبل بعض احلكام - النصوص الشرعية

 وأن النظام ،كانة واملذلة حلاكمهاالنظام اإلسالمي هي اليت متلي على الشعوب االست
  .اإلسالمي نظام يكرس االستبداد ويدعو إليه حتت شعار طاعة األمري

  : فإنه،وضالل هذا املسلك وخطئه واضح لكل من يفهم حقيقة دين اإلسالم

 ليس يف النصوص الشرعية أدىن شيء يربر للحاكم اجلور أو الطغيان بل :أوالً
 وهذا بعض ما قاله الرسول ، وتتوعد عليه الوعيد الشديد، وتزجر عنه،نصوصه حترم ذلك

اللهم من ويل من أمر أميت شيئاً فشق عليهم فاشفق : (صلى اهللا عليه وسلم يف هذا الصدد
  .)٢٩( ) ومن ويل من أمر أميت شيئاً فرفق م فارفق به،عليه

 حرم ما من عبد يسترعيه اهللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال: (وقال
  )٣٠( ).اهللا عليه اجلنة

ما من أمري يلي أمر املسلمني مث ال جيهد هلم وينصح إال مل يدخل معهم : (وقال
  ).اجلنة

ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إال أتى اهللا عز وجل مغلوالً : (وقال
من  وغري ذلك كثري .)٣١( )احلديث.. .يوم القيامة يده إىل عنقه فكه بره أو أوبقه امثه

  .األحاديث الكثرية يف هذا املوضوع

 ليس يف النصوص الشرعية حبمد اهللا ما يدعو األمة إىل الرضوخ واالستكانة :ثانيا
 بل النصوص واضحة ، أو من غريه،إىل الظلم والطغيان إذا حدث من اخلليفة أو احلاكم

                                     
  .٢١٤ ص ١٢ مسلم من حديث معقل ابن يسار املزين جـ  )٢٩(
  .٢١٣ – ٢١٢ ص ١٢شة جـ  مسلم عن عائ )٣٠(
 ٦١٩ / ١[ من حديث أيب أمامـة، قـال الـشيخ األلبـاين             ] املسند ٢٦٧ / ٥[ أخرجه أمحد     )٣١(

 وصـححه ووافقـه احلنفـي    ] املستدرك٨٩ / ٤[، أخرجه احلاكم  )إسناد شافعي جيد  : (]الصحيحة
  .وللحديث روايات أخرى غري ذلك



 

)٣٨( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

غيري  ويف كف الظلم ورده وت،وصرحية يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  .الباطل

وقد جاءت نصوص كثرية يف شريعتنا املطهرة توضح األسس واألصول والقواعد 
 أو معصيتهم أو رد أوامرهم وعد متابعتهم ،اليت تبىن عليها طاعة احملكومني حلكامهم

 وإمنا جاءت أيضاً ، ومل تقتصر النصوص يف معاجلة هذا األمر على الوصايا والعظات،عليها
  . أو وجوب الترك،هي الدالة على وجوب الفعلبصيغ األمر والن

ومل تقف أيضاً النصوص الشرعية عند حدود بيان املواضع اليت ينبغي فيها عصيان 
 ، وموجبات عزله،الوايل أو احلاكم وإمنا تعدت ذلك إىل بيان شروط بقائه يف منصبه

وص شريعتنا  كل ذلك ورد يف نص،واحلدود اليت جيري فيها خلعه وقتاله إذا لزم األمر
 وحتدث عن ، ورد ذلك بشروطه وضوابطه الشرعية،املطهرة احملفوظة من التغيري والتبديل

 إن طبيعة نظام اخلالفة تملي : فكيف يقال)٣٢( وبينوا هذا األمر خري بيان ،ذلك العلماء
  ؟على الرعية املذلة واالستكانة للحكام

كم ملعرفة مدى استقامتها  ليس يف نصوصه ما مينع من مراقبة أجهزة احل:ثالثا
 ويكفينا يف هذا أن نذكر ، وأا مل خترج عن احلدود اليت حددا هلا الشريعة،على أمر اهللا

إن أحسنت فأعينوين : (خطبة أيب بكر الصديق بعد توليته أمر اخلالفة وهو يقول لرعيته
  .)٣٣( )وإن أسأت فقوِموين

ايل ما يترتب عليه من اإلعانة أو  وبالت،وهل ميكن معرفة اإلحسان من اإلساءة
  ؟التقومي إال إذا كانت هناك مراقبة ألجهزة احلكم

ومثل هذه  - القول بأن النظام اإلسالمي نظام مثايلومن وسائلهم أيضاً  )٤
ومرادهم ذه املقولة أنه نظام غري  - املقولة قد يفرح ا الذين ال يفهمون اصطالحام

 يف عرفهم -  وذلك ألن النظام املثايل،هو غري صاحل لقيادة احلياة وإذا طُبق ف،قابل للتطبيق
 ، وملا كان الناس غري مثاليني بل فيهم الطيب وفيهم اخلبيث،ال يصلح إال ألناس مثاليني -

غري قابل  - على قوهلم -  يكون النظام اإلسالمي،وحىت الطيب فهو عرضة للزلل
  . أو غري صاحل لقيادة احلياة،للتطبيق

                                     
  .٩٣ إىل ٧١ص " ىل اخلالفةالطريق إ"نظر يف تفصيل ذلك وتوضيحه كتاب  ا )٣٢(
 وقال ابـن  ٣١٥ ص   ٣ رواه ابن إسحاق يف السرية، ونقله عنه ابن كثري يف البداية والنهاية جـ                )٣٣(

  .)وهذا إسناد صحيح(: كثري



 

)٣٩( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 إن النظام السياسي اإلسالمي :في يف الرد على هذا الزعم الباطل أن يقالويك
ظل حيكم دولة اإلسالم منذ قيامها يف املدينة املنورة بقيادة الرسول األعظم حممد بن عبد 

 وفتح املسلمون يف ظله مشارق األرض ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولعدة قرون بعده
 وغيروا ، ونشروا احلق والعدل بني الناس،يات اإلسالم ورفعوا على ربوعها را،ومغارا

 فهل ، ويف ظل دولة اإلسالم، كل ذلك حدث باسم اإلسالم،وجه التاريخ اإلنساين
  !؟ أو غري صاحل لقيادة احلياة،حدث ذلك يف ظل نظام غري قابل للتطبيق

يخ  استخدام الكتابات التارخيية يف حماولة تزييف تار:ومن وسائلهم أيضاً )٥
 ومن خالل هذه الكتابات يصورون تاريخ الدولة ،الدولة اإلسالمية عرب قروا املتطاولة

اإلسالمية املشرق على أنه سلسلة من املؤامرات واخليانات اليت يقوم ا حاكم لكي 
   : معتمدين يف ذلك على،يستويل على السلطة من احلاكم الذي يسبقه

 أو اليت ال ترقى إىل املرتبة اليت ،طلة أو املكذوبة كثري من الروايات التارخيية البا)أ
  .يحتج ا يف إثبات القضايا التارخيية

 تأويل بل حتريف كثري من الروايات الصحيحة إلبطال ما دلت عليه من احلق )ب
  .والصواب

 ومن خالل هذا اجلهل ، استغالل جهل أكثر املسلمني بتاريخ دولتهم العظيمة)ج
  .بتروج عليهم األكاذي

 على أنه تاريخ ،لقد كذبوا وجنحوا يف كذم يف تصوير تاريخ الدولة اإلسالمية
 ومل ينج من ذلك غري فترة قصرية من عمر الدولة ،كله جهل وظالم وظلم وطغيان

 وبعضهم ميدها لتشمل عصر ، وهي فترة اخلليفتني الراشدين أيب بكر وعمر،اإلسالمية
  . عمر بن عبد العزيزاخللفاء الراشدين األربعة مث فترة

 ، ومدة خالفة عمر بن عبد العزيز سنتان،واخلالفة الراشدة مدا ثالثون سنة
على حسب كذم الذي جنحوا يف توصيله  -  فكأنه،فيكون اموع اثنني وثالثني عاماً

 واليت هي عمر الرسالة ،أن األربعة عشر قرناً من الزمان - إىل كثرة غالبة من املسلمني
  .مل يوجد فيها النظام اإلسالمي إال يف فترة أقصاها اثنان وثالثون عاماً ،ديةاحملم

 بل وبعض طلبة العلم ال ،ومما يؤسف له أن كثرياً من الناس مثقفني وغري مثقفني
 اليت صالت وجالت وفتحت املمالك ،يكاد يعرف من تاريخ أمته املشرق املشرف



 

)٤٠( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 ال يكاد يعرف من ذلك غري فترة ،ام اإلسالموالبلدان شرقاً وغرباً وأقامت فيها نظ
  . وبعضهم قد يضيف إليه صالح الدين،الراشدين مث عمر بن عبد العزيز

 ،وعلى كلٍّ فإن توضيح هذه احلقائق التارخيية على وجه من السهولة واليسر
 الذي استطاع ، وإزالة كل هذا الركام الزائف،وجتلية التاريخ الصحيح لدولة اإلسالم

 هو من الواجبات املهمة اليت ينبغي على العلماء ،لون إلصاقه بتاريخ الدولة اإلسالميةالدجا
 أو حىت جمرد ، وعدم التهوين من شأا،وطلبة العلم والكاتبني املسلمني اإلسراع يف تأديتها

  .تأجيلها

      


اطيني وسائل كثرية حملاولة التمكني للنظام الدميقراطي يف الدول اإلسالمية للدميقر
  .وذلك للحيلولة دون رجوع النظام اإلسالمي مرة أخرى إىل بالد املسلمني

  :من هذه الوسائل

  :حماربة النظام اإلسالمي )١

ألن النظام اإلسالمي هو األقرب إىل  - وقد مر ذكر الكثري من وسائلهم يف ذلك
 فال ميكن أن يتم التمكني إذن ألي نظام ،ب املسلمني من كل ما عداه من األنظمةقلو

 وبالتايل ، حىت يفقد املسلمون ثقتهم فيه،خيالفه إال باهلجوم على النظام اإلسالمي وتشويهه
يسهل إقناعهم مبا خيالفه من األنظمة ومن هنا كانت حرم للنظام اإلسالمي حرباً 

 ولكن اهللا غالب ،كل أساليب الغش واخلداع والتمويه والكذب استخدموا فيها ،شرسة
} يِريدونَ ِليطِْفئُوا نور اللَِّه ِبأَفْواِهِهم واللَّه مِتم نوِرِه ولَو كَِره الْكَاِفرونَ{ :على أمره

  .]٨:  آيةالصف[

 الذي  وتصويره على أنه النظام الوحيد الدعاية املكثفة للنظام الدميقراطي)٢
 وهو النظام الذي يمكّن الشعوب من اختيار ،يكفل للشعوب ممارسة حريتها بدون قيود

 وميكنها أيضاً من تغيريهم مىت أساءوا استخدام السلطة املمنوحة ،حكامها الذين تثق فيهم
 وهو النظام الذي يعلي من إرادة ،هلم وخرجوا على مقتضى الدستور الذي ينظم حيام

  .هلم احلياة اآلمنة املطمئنةالشعوب ويوفر 



 

)٤١( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

وحنن يف هذا الصدد ال نستطيع أن ننكر ما تتمتع به الشعوب الغربية الدميقراطية 
 مثالً -  وأن حاكمهم، وأمن ومشاركة يف إدارة شئون بالدهم،من حرية - ولو ظاهريا

 ،نقال يستطيع بقرار أن يعتقل اآلالف أو يشكل هلم احملاكم لتعلقهم على أعواد املشا -
 ، وال أن ننكر أم يتمتعون ببعض من كرامة اإلنسان،حنن ال نستطيع أن ننكر هذا

  !!ولكن

حنن ال نريد أن نعقد ! ؟ هل هو فعالً النظام الوحيد الذي يوفر مثل هذا:أوالً
 : ولكن نقول فقط، وبني اخلالفة نظام احلق،موازنة أو مقارنة بني الدميقراطية نظام الباطل

 غري ، فاملوجود يف نظامنا أفضل منه وأطيب،ر أنه أمر حسن يف هذه النظمإن كل ما يظه
أنه موجود على حنو خالص من االختالط أو االمتزاج باملعايب والسيئات اليت رأينا مناذج 

  .منها يف النظام الدميقراطي

أن  - وهو آمن أن يقع يف الكذب - والذي يستطيع أن جيزم به كل منصف
 غري ممتزج ،و النظام الوحيد الذي يوفر اخلري كله يف مجيع نواحي احلياةالنظام اإلسالمي ه

  .بشيء من الشر أو املعايب

 ال يتسع املقام ،والنصوص يف ذلك كثرية جداً سواء من الكتاب أو السنة
 وأسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يوفقين إىل كتابة مفصلة وميسرة عن النظام السياسي ،لذكرها

ولو كان ذا  -  حبيث يتمكن معها القارئ،يح كل هذه األمور والقضايااإلسالمي لتوض
  .من إدراك هذا املوضوع على حقيقته إدراكاً كامالً - ثقافة حمدودة

 ألا قائمة أساساً على ، إن احلرية يف النظام الدميقراطي ليست حرية حقيقية:ثانياً
 فهي يف حقيقتها ، يشرعون هلم،أرباباً وآهلة - قلت أو كثرت - اختاذ طائفة من الناس

  . وإن اختذت يف ظاهرها شكل احلرية،عبودية طائفة من البشر لطائفة أخرى من البشر

 هل هذه احلريات املطلقة من مجيع القيود واليت توفرها الدميقراطية هل :ثالثاً
نسان  ألنه إذا كان من كرامة اإل،قطعاً ال : واجلواب!؟حتقق الكرامة الكاملة لإلنسان

يف ظل  -  فليس من الكرامة يف شيء أن جيتمع،التعامل معه على أنه إنسان وليس حيوانا
 مث ، وتؤخذ االقتراحات واآلراء، وتدور املناقشات،جملس النواب - النظام الدميقراطي

 وقد ! وقد أقر قانوناً يبيح للرجل أن يعقد عقدة النكاح على رجل مثله،ينقض الس
األمثلة على هذا الفساد العريض واإلباحية اجلنسية اليت توفرها تقدم ذكر ذلك و

  !؟ فأين كرامة اإلنسان يف هذا،الدميقراطية متأل األسفار



 

)٤٢( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 إن الكرامة اليت توفرها الدميقراطية لإلنسان هي كرامة :من أجل ذلك نقول
لى أنه  إذ ما قيمة النظر إىل اإلنسان يف جانب ع،ملوثة بقاذورات تفقدها كل قيمة هلا

 والبديل ؟إنسان بينما يعامل يف كثري من اجلوانب األخرى على أنه أدىن مرتلة من احليوان
 فما إىل هذا ،ليس هو تلك النظم اجلائرة املستبدة املوجودة يف كثري من بالد املسلمني

 ولكن البديل الذي ندعو إليه هو النظام اإلسالمي الذي يوفر احلرية احلقيقية مربأة ،ندعو
  . القائمة أساساً على ربوبية اهللا وآهليته جلميع اخللْق،ن كل سوء ودنسم

هي حرية  - يف النظام الدميقراطي -  احلرية املتاحة على أوسع أبواا:رابعاً
 أما احلرية السياسية اليت هي من الناحية ، وكل ما يناقض األخالق والدين،الفساد والرذيلة

 وانظر إىل ما ،فإا حرية ظاهرية أو صورية - ا يقولونكم - النظرية لُب الدميقراطية
 هي حبق حرية ،إن احلرية يف الدميقراطية الغربية: (يشهد به أحد الباحثني حيث يقول

 بل والرأي العام نفسه أصبحت ، ذلك أن حرية الرأي والصحافة واألحزاب،القادرين
 وككل صناعة عمادها ،تصناعة ميكن أن تصنع وفق ما تضع هلا احلكومة من مواصفا

 وهم حبق ، وهذان العنصران متوفران لدى القلة احملتكرة من الرأمساليني،التخطيط والتمويل
  .)٣٤( )املسيطرون على أنظمة احلكم بغري جدال

 إن : أو القول.ومن وسائلهم أيضا حماولة إلباس الدميقرطية ثوبا إسالميا )٣
 -   وال بأس،ث لنظام الشورى يف اإلسالمالدميقراطية هي التطبيق العصري أو احلدي

يف ترويج هذه الِفرية من االستعانة ببعض القواعد الشرعية املنضبطة بقواعد  - عندهم
 واختالف ، وصالحية اإلسالم لكل زمان ومكان،وضوابط الشريعة مثل املصاحل املرسلة
مراعاة لضوابطها  االستعانة ذه القواعد من غري ،الفتوى باختالف األحوال أو الزمان

  .لترويج باطلهم املذكور بني الناس

 فلكي ،وهذه الوسيلة يكثر استخدامها يف األماكن اليت فيها صحوة إسالمية
  . فال بد هلم من إلباسها ِزياً إسالمياً،ميرروا اليمقراطية فيها

 أنه ال : لكن الذي نود تقريره يف هذا املقام،واحلديث عن الشورى حديث طويل
  :بني الشورى والدميقراطية نسب وال سبب إال كما يوجد بني اإلسالم والكفريوجد 

أساساً جزء من نظام متكامل قائم على اإلميان بأن السيادة للشرع فالشورى  )أ
 وسيد ولد آدم أمجعني حممد ،املرتل من عند اهللا العلي الكبري على خامت األنبياء واملرسلني

                                     
  .٨٥ حرية الرأي ص  )٣٤(



 

)٤٣( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 والتشريع كله هللا ، واحلكم كله هللا، فاألمر كله هللا:سلمبن عبد اهللا صلى اهللا عليه و
 فاألمر كله ،والدميقراطية مذهب قائم على اإلميان بأن السيادة للبشر املخلوقني املربوبني

 الطيب ما ، واحلرام ما حرموه، احلالل ما أحلّوه: والتشريع كله هلم، واحلكم كله هلم،هلم
  .تقبحته نفوسهماستحسنته أهواؤهم واخلبيث ما اس

هلا نطاق  - انطالقاً من نظام اإلسالم القائم على سيادة الشرع - والشورى )ب
  . فهي شورى مقيدة باألحكام الشرعية ال خترج عليها وال ختالفها.حمدد ال تتعداه

أن يتناقشوا وأن  - بناء عليها -  وميكن للناس،وأما الدميقراطية فاألمر فيها مطلق
 وليس حكاية ،رروا يف النهاية ما ال ميكن أن خيظر على فكر رجل مسلم وأن يق،يتباحثوا

  .زواج الرجل برجل مثله منا ببعيد

يف النظام اإلسالمي ليست حقاً لكل الناس على اختالف قدرام  والشورى )ج
 وإمنا للشورى أهلها وهم الثّقات العدول أهل االختصاص واخلربة ،واستعدادام وميوهلم

  .طلب فيه املشورةيف كل ما ت

 وبني احلكيم ،بينما النظام الدميقراطي ال يفرق يف ذلك بني العامل واجلاهل
حىت ولو  -  بل كل من استطاع أن حيصل على أكرب عدد من أصوات الناخبني،والسفيه

 وهلم حق ،فهو من أهل الشورى الذين يعتد بقوهلم - كان ذلك بطريق الكذب واخلداع
  .تشريع القوانني

 معيار الصواب فيها اتباع الدليل أو القواعد الشرعية وحتقيق والشورى )د
  .مصلحة األمة اإلسالمية

  .هي معيار الصواب - أيا كانت - بينما النظام الدميقراطي جيعل الكثرة

ولعله بعد ذكر هذه الفروق اجللية بني الشورى والدميقراطية سواء منها ما تعلق 
اد القول بأن الدميقراطية هي التطبيق العصري لنظام الشورى بأصلها أو أحكامها يظهر فس

)٣٥(.  

                                     
   ".الشورى املفترى عليها" ملزيد من التفصيل عن الفرق بني الشورى والدميقراطية النظر )٣٥(



 

)٤٤( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 



 وأن حناول اإلجابة عليه إجابة ،هذا سؤال ينبغي علينا دائماً أن نسأله ألنفسنا

  .صحيحة وعملية يف آن واحد

 سواء منها العسكرية :ي بصرية تلك احلروب واحلمالتفإنه مل يعد خيفى على ذ
أو الفكرية اليت يشنها علينا أعداؤنا من اليهود والنصارى وعبدة األوثان دف احتالل 

 وال شك أم قد جنحوا يف حتقيق ، وإبعادنا عن ديننا أو إبعاده عنا،أراضينا أو عقولنا
أمة اإلسالم حاملة لواء الدين  : وليس أدل على هذا من أن أمتنا.الكثري من ذلك

 قد أصبحت اآلن يف ذيل ، وصاحبة الفتوحات العظيمة، والعقيدة الصافية النقية،الصحيح
 وأصبحت كثري من دول ، على حني يتربع على قمتها دول الكفر والضالل،القائمة

  .املسلمني جمرد أتباع أذالّء ألعداء اهللا ورسوله من اليهود والنصارى وغريهم

 أال وهو التقيد الكامل ،مما ال شك فيه أن علينا التزاماً واضحاً وواجباً عاماًإنه 
 لكن ما هو واجبنا ،بكل ما جاء يف ديننا سواء من الناحية العقدية أو القولية أو الفعلية

  ؟احملدد إزاء هذه األفكار الوافدة واملصطلحات الدخيلة

وافدة إلينا واليت يعرب كثري منها عن إنه مما جيب علينا أن نتنبه هلذه املصطلحات ال
 وأن نكون على حذر تام منها وممن يروجون هلا يف ،ملل أو حنل تناقض ديننا احلنيف

 حىت ال خيدعونا بتفسريام املضلّلة هلذه ،أوساط أمتنا ممن تركوا مواالة اهللا ورسوله
يننا ومن أحكام  أو يلبسوها علينا فتصري يف أعيننا وكأا من معطيات د،املصطلحات

  .شريعتنا

وإنه مما ينبغي علينا أن تكون لدينا القدرة والبصرية الواعية يف معرفة هؤالء 
 وذلك عن ، رغم ما يبذلونه من جهد يف التعمية علينا وإخفاء هويتهم العقدية،واكتشافهم

 ، ومصطلحام اليت يستخدموا،طريق معرفة أساليبهم يف الكتابة وطريقتهم يف احلديث
واملؤمن ال ينبغي أن تروج عليه بضاعة هؤالء القوم بل كلما كان املؤمن حمافظاً على 
الفرائض واألعمال الصاحلة الطيبة استطاع أن يعرف هذا الصنف من الناس كما قال 

  .]٣٠: آية مدحم[} ولَتعِرفَنهم ِفي لَحِن الْقَوِل{: تعاىل
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هو استغالل جهل املسلمني بتاريخ دولة وإذا كان من أهم ما يعرج عليه هؤالء 
 فإنه يصبح من الواجب علينا التفقه يف هذا ،اإلسالم وحبقيقة النظام السياسي يف اإلسالم

 ليس أمة من األمم هلا ، فإن تاريخ أمتنا تاريخ ناصع،النوع من العلم وإتقانه والتبصر فيه
نظام عرفته البشرية أو ستعرفه  وإن نظامنا السياسي هو أفضل وأعظم ،تاريخ مثل تارخينا
  .يف مستقبل أيامها

إن التفقه اليوم يف أمور ثالثة يعد من األمور املهمة جداّ اليت ال جيوز أن نستهني 
  : وهي،ا أو أن جنعلها يف مؤخرة اهتماماتنا

قدمياً وحديثاً يف كل بقعة أرض دوت من على  ؛تاريخ األمة اإلسالمية )١
  .د وارتفعت فوقها رايات اإلسالممنابرها كلمة التوحي

  .الفقه السياسي اإلسالمي )٢

  .الفقه االقتصادي اإلسالمي )٣

من القضايا املهمة وامللحة يف هذا العصر  - معشر املسلمني - إن هذه القضايا
 وإنه يف ظل غيبة الفقه الصحيح ،الذي يعج بكل لون من ألوان الكفر واملروق من الدين

 مما جيعلها لقمة سائغة ،د مجوع املسلمني تفقد هويتها واعتزازها بدينهايف هذه األمور تكا
  .وصيداً سهالً لكل ناعق ينعق اليوم يف عامل األفكار واملصطلحات

 وحالة تسلط كثري من ،إن حالة الضياع والتمزق والتشرذم اليت تعيشها األمة
م يف كثري من بالد املسلمني مل ارمني أو املرتدين من العلمانيني وغريهم على مقاليد احلك

 فهل كان من املمكن أن لو كانت .تكن إال نتيجة من نتائج غياب هذا الفقه الصحيح
مجوع املسلمني على وعي كامل وبصرية تامة بالفقه السياسي اإلسالمي أن يتسلط كافر 

  !؟أو مرتد أو منافق زنديق على بلد من بالد املسلمني

انت مجوع املسلمني على وعي كامل وبصرية تامة هل كان من املمكن أن لو ك
  !؟بالفقه االقتصادي يف اإلسالم أن يروج بينهم ما يسمى باالشتراكية أو الرأمسالية

هل كان من املمكن أن لو كانت مجوع املسلمني على وعي كامل وبصرية تامة 
اريخ األمة بتاريخ األمة أن يأيت دجال من الدجالني أو مزيف من املزيفني ليقول إن ت

تارخياً مظلماً خيجل اإلنسان من  - إال يف القليل النادر - اإلسالمية كان يف كل أطواره
  !؟االنتساب إليه



 

)٤٦( منرب التوحيد واجلهاد

  حقيقة الدميقراطية

 ، وهل نطمع حنن يف إعادة األمة إىل مكان القيادة والقوامة على العاملمث نقول
  !؟وإعادة اخلالفة بغري انتشاٍر هلذا الفقه بني الناس وإدراكهم له

ائز يف ميزان اإلسالم أن حنرص على تعلم وتعليم كثري من األحكام وهل من اجل
 ونورد األدلة واملذاهب ،الفقهية االفتراضية اليت قد ال تقع يف العمر كله مرة واحدة

  . بنما يبقى ذاك اجلانب من العلم مهجوراً،الفقهية فيها

ا فإن وإذا كان من الواجب علينا أن نكون على بصرية تامة يف كل ما ذكرن
 بل ال بد لنا من العمل على نشر ذلك وتبليغه للناس وحتمل ،دورنا ال ينتهي عند هذا احلد

  .كل ما ميكن أن نالقيه يف سبيل ذلك

وإذا كان هذا هو دور عامة املسلمني فإن دور العلماء وطلبة العلم والدعاة أعظم 
 والتوجيه وتبصري املسلمني  إذ تلقى على عواتقهم مهمة اإلرشاد والقيادة،من ذلك بكثري

حبقائق هذه الدعوات املارقة يف خطب اجلمع ويف الدروس واحملاضرات والندوات ويف 
  .الكتابات السهلة امليسرة اليت يستطيع كل مسلم أن يقرأها ويعي ما فيها

وإذا كان من الواجب على املسلم البحث والتحري والسؤال والذهاب إىل أهل 
ويرشدوه إىل املسلك القومي فإنه مما ينبغي على أهل العلم وطلبته أن يبادروا العلم ليبينوا له 

 فإم ،هم بتعليم الناس وتفقيههم يف هذه األفكار والنحل اليت تفد إىل بالد املسلمني
طليعة القوم وروادهم وال يليق بالرائد أن يقعد أو جيلس حىت يأيت إليه الناس ليسألوه 

 وخاصة يف هذه األمور اخلطرية ، يعلمهم ابتداًء من غري سؤال منهم بل عليه أن،فيخربهم
  .اليت يراد منها زحزحة املسلمني عن دينهم

وإذا مل يكن العلماء أهل العلم بالدين والبصرية فيه أول من يتنبه هلذه األمور فمن 
  ؟الذي يتنبه هلا

³    ³    ³    
 إنه ليس عندنا ،اد وقت بذل وعطاء وقت إيثار وجه،إن الوقت اآلن وقت عمل

 إن كالً منا مطالب .من الوقت ما نضيعه يف اخلالف والشجار وإلقاء اللوم على اآلخرين
بعمل فليس أحد إال وهو قادر على أن يقدم شيئاً لدينه أياً كانت ثقافته أو تعليمه أو 

  ؟ فلماذا إذن نتقاعس ونلقي بالتبعات على غرينا،مكانته
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 أو يسعى يف ، منا ينمي جتارته أو يصلح زرعههل من املمكن أن يظل املرء
 إمنا هو دور العلماء وطلبة العلم ، الدور ليس دوري: مث يقول،حتصيل مصاحله وتكميلها

! ؟ هل ديننا دين خاص بالعلماء وطلبة العلم والدعاة: ويرد القلب املسلم اليقظ!والدعاة
نعم هم مطالبون ذا ! ؟اسهل التكليف واألمر والنهي موجه إليهم وحدهم دون الن

 ، وهو أن يضطلع كل منا مبا يقدر عليه، لكن يبقى يل أنا وأنت دور،الدور قبل غريهم
 وكل يوم تغرب مشسه من غري أن جياهد املسلمون يف سبيل دينهم بكل ؛فإن األيام متضي

  . فإمنا هم يقدمون بذلك عوناً لعدوهم عليهم،ما حتمله كلمة اجلهاد من معىن

  :رب مثال ألقل ما ميكن أن يعمله واحد مناوألض

 من منا يدعو ؟من منا يدعو يف صلواته للمسلمني يف مشارق األرض ومغارا
 كم يكلف ؟ وعلى الكافرين باخلذالن واهلزمية،للمجاهدين يف سبيل اهللا بالنصر والتمكني

م واملسلمني  لكن هناك فرق بني القلب املشغول بأمر اإلسال.ال شيء! ؟مثل هذا الدعاء
  .وبني القلب السارح مع متع الدنيا وشهواا

وِفي ذَِلك {وإذا كان هذا أقل ما ميكن أن يقدمه املرء لدينه فإنه ال حد ألكثره 
  .]٢٦ آية املطففني[} فَلْيتنافَِس الْمتناِفسونَ

 يستطيع أن يوجد - إذا كان قلبه معلقاً بأمر اإلسالم واملسلمني - وكل منا
 وكلما أدى مهمته ،خيدم من خالهلا دعوته - من غري أن يدعوه إليها أحد - لنفسه مهمة

 والسعي املتواصل ،ومبثل هذا العمل الدؤوب. .بنجاح سعى يف إجياد مهمة أخرى وهكذا
يف مشارق  - كما كانت من قبل - يتحقق النصر الكامل بإذن اهللا وترفرف راية اخلالفة

  . اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا:ي مآذن األندلس من جديد وتدو،األرض ومغارا

 وأن يرزقنا ،نسأل اهللا العظيم من فضله العظيم أن جيعلنا من جند النصر والتمكني
  .اللهم آمني..  إنه جواد كرمي؛اإلخالص والتأييد

  كان الفراغ منه يوم السبت صباحاً
  الرابع عشر من رمضان املعظم

  ـ ه١٤١١لعام 

  

  

  منرب التوحيد واجلهاد
www.tawhed.ws  

www.almaqdese.com  
www.alsunnah.info  

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجرة  •
  . إىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم بتجريد املتابعة له

  
دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع مبلة اخلليلني حممد  •

الة التوحيد وأهله ، وإبداء الرباءة من الشرك وإبراهيم عليهما السالم، وإظهار موا
  . وأهله

  
دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان،  •

إلخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور املناهج والقوانني 
  . واألديان إىل عدل ونور اإلسالم

  
من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء دعوة إىل طلب العلم الشرعي  •

   .وا الدين، ولبسوا على املسلمنياحلكومات، بنبذ تقليد األحبار والرهبان الذين أفسد
  

  وأحبار سوء ورهباا             وهل أفسد الدين إال امللوك 
   

دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني، كل ارمني على  •
قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين  { مللهم وحنلهماختالف

  .}وسبحان اهللا وما أنا من املشركني
  

دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسعي يف قتال  •
الطواغيت وأنصارهم واليهود وأحالفهم لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم 

  . هلمواحتال
  

ودعوة إىل اللحاق بركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين اهللا، الذين ال يضرهم من  •
  . خالفهم وال من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا
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