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الشاملة المكتبة بواسطة آليا الملف هذا إعداد تم

بالدين علقاتها و : السياسة الكتاب
القرضاوي الله عبد يوسف الشيخ المفتي:الدكتور

بالدين وعلقاتها السياسة
يقتصر أن الفأضل من وأليس بالسياسة؟ الدين علقاة هي ما

الخوض عن يبتعدوا وأن والرشاد الوعظ على الدين رجال دور
خيرا الله وجزاكم السياسية؟ المور فأي

2002/5/29
القرضاوي الله عبد يوسف الشيخ الدكتور

وبعد.. الله رسول على والسلما والصلةا لله والحمد الله، بسم
حركة تضبط بتعاليم جاء وقاد بالشمولية، يمتاز دين فأالسلما
فأعل من فأما الحياةا، فأي النإسان وحركة خالقه مع النإسان

الحكاما من حكم تحت ويندرج إل المكلفين أفأعال من
أو مستحبا أو مندوبا أو واجبا يكون أن فأإما الخمسة التكليفية

كان وقاد الدين، من جزء هي فأالسياسة مكروها، أو حراما
والخلفاء وقااضيا ومبلغا وسلم- سياسيا عليه الله -صلى

وقاادوها والحسان بالعدل المة ساسوا بعده من الراشدون
واليمان. بالعلم
القرضاوي: الدكتور فأضيلة فأتوى وإليك

ًا به الله بعث الذي المنهج هو السلما عليه الله صلى –محمد
طريق عن المستقيم، الصراط إلى الناس به وسلم- ليهدي

الفاضلة والخلقا الصحيحة، والعبادات السليمة العقائد
ًا العادلة، والتشريعات هو فأهذا وأمما، وجماعات أفأراد

السلما.

المصالح لهم يحقق بما الناس أمور فأهي: تدبير السياسة أما
والمستقبلة، الحاضرةا والجتماعية الفردية والدنإيوية الدينية
السلمي المنهج من جزء فأالسياسة عنهم، المفاسد ويدرأ
(ونإزلنا التنزيل محكم فأي تعالى قاال بالشمول، يتميز الذي
ًا الكتاب عليك وبشرى ورحمة وهدى شيء لكل تبيانإ

ولذلك شيء، كل رب من شيء لكل تبيان للمسلمين) فأهو



مدارسهم، واختلفا مذاهبهم اختلفا على المسلمين فأقهاء
بالمقاصد وقاائل وظاهري، وقاياسي أثري بين ما واتجاهاتهم

ل المكلفين، أفأعال جميع على حاكمة الشريعة أن على أجمعوا
هذا تقول أن إما حكم، فأيه وللشريعة إل لمكلف فأعل يخلو

هذا أو مكروه، هذا أو حراما، هذا أو مستحب، هذا أو واجب،
إذن فأستحكم الناس أفأعال على حاكمة الشريعة وكون مباح،
دور عن يسألون الناس يجعل ما وهذا السياسية المور على

والذين المسيرةا، يقودوا أن للعلماء يريدون فأهم العلماء،
الدين، عن والسياسة السياسة عن الدين يبعدوا أن يريدون
العلمانإيون المسيرةا يقود وأن ينزووا أن للعلماء يريدون

تطلب فأالمة هذا، ترفأض والشيوعيون،والمة واللدينيون
ًا، العلماء الدين. علماء يعزل أن يجوز ل حقهم، من وهذا دائم

رجل بمعنى الدين، رجال اسمه شيء السلما فأي يوجد ول
وأي الدين، دراسة فأي تخصص دين عالم يوجد إنإما كهنوتي،

الرسمي الطريق غير من حتى الدين يدرس أن حقه من مسلم
يدخل لم وإن والكتب المشايخ طريق عن يتعلم أن بمعنى
للجميع، مفتوح باب فأهذا السلمية الجامعة يدخل ولم الزهر
من هؤلء الخرين، عند الكهنوت رجال غير الدين فأعلماء
فأي إسهامهم لهم يكون وأن دورهم، لهم يكون أن حقهم
عن يعزلوا أن يجوز ول العامة القضايا وفأي الناس توجيه

أعلم. فأيه. والله وتفقهوا الدين تعلموا لنإهم السياسة،
منكر؟؟ أمر السياسة هل
18 / July / 2000... 
18 / July / 2000... 

... الشرعية السياسة
... منكر؟؟ أمر عمومها فأى السياسة هل

... القرضاوي الله عبد يوسف الشيخ الدكتور

وهي ومنزلته أهميته له - علم النظرية الناحية - من السياسة
بتدبير تتعلق لنإها ونإفعها شرفأها لها مهنة العملية الناحية من
ممكن. وجه أحسن على الخلق أمر

الحنبلي: عقيل بن الوفأاء أبي الماما عن القيم ابن الماما نإقل
إلى أقارب معه الناس يكون الذي الفعل هي السياسة أن

ابن وذكر الشرع تخالف ل دامت ما الفساد عن وأبعد الصلح
الشرع به نإطق لما مخالفة تكون ل العادلة السياسة القيم: أن

ونإحن أجزائه من جزء هي بل به جاء لما موافأقة هي بل
ورسوله. الله عدل هي وإنإما لمصطلحكم تبًعا سياسة نإسميها



ص القيم لبن الشرعية السياسة فأي الحكمية ( انإظر: الطرقا
المحمدية).  ط. السنة15 - 13

قاال حتى وفأضلها السياسة بقيمة السابقون علماؤنإا نإوه وقاد
إل الدين يتم ول الخرةا مزرعة الدنإيا الغزالي: (إن الماما
حارس والسلطان أصل فأالدين توأمان والدين والملك بالدنإيا

علوما فأضائع). (إحياء له حارس ل وما فأمهدوما له أصل ل وما
. دار ط كفاية، فأرض هو الذي العلم  - باب17/1 الدين

. بيروت). المعرفأة
صاحب عن عامة بأنإها: نإيابة الخلفأة أو المامة عرفأوا وقاد

به الدنإيا وسياسة الدين حراسة فأي الله رسول وهو الشرع
الدين / ضياء للدكتور السلمية السياسية ( انإظر: النظريات

وسياسة. حراسة . السادسة) فأالخلفأة ط125 ص الريس
ّيا النبي كان وقاد ّلًما مبلًغا كونإه بجوار سياس ًيا وُمع فأقد وقااض
الراشدون خلفاؤه وكان المة وإماما الدولة رئيس هو كان

حيث وطريقته نإهجه على سياسيين بعده من والمهديون
واليمان. بالعلم وقاادوها والحسان بالعدل المة ساسوا

عانإوا ما كثرةا من خاصة أقاطارنإا وفأي عصرنإا فأي الناس ولكن
سياسة أما الستعمار سياسة كانإت سواء وأهلها السياسة من

وكل السياسة كرهوا الظلمة الحكاما سياسة أو الخونإة الحكاما
هي ميكافأيلي فألسفة أصبحت ما بعد وخصوًصا بها يتعلق ما

الشيخ عن حكوا حتى لها والموجهة السياسة على المسيطرةا
- ذاقا ما وألعيبها السياسة مكر من ذاقا ما بعد أنإه عبده محمد
ساس ومن السياسة من بالله (أعوذ الشهيرةا كلمته قاال

ومسوس). وسائس ويسوس
السلمية والحركة السلمي الفكر خصوما استغل ثم ومن
ليصفوا منها ونإفورهم بها وضيقهم للسياسة الناس بغض

اليوما السلميون إليه يدعو الذي المتكامل الشامل السلما
السياسي. السلما بأنإه

المسلم به يتميز ما كل وصف الن المألوفا من أصبح ولقد
ذًما هذا ويكفي سياسي بأنإه المتسيب المسلم من الملتزما
منه. وتنفيًرا

بلد من بلد فأي المحجبات المسلمات الفتيات بعض ذهبت
والسياسي الديني منصبها لها شخصية إلى العربي المغرب
فأيها يقبلهن لكي عليهن تشترط الكليات بعض أن إليه يشكون

هذا من إعفائهن فأي به يستشفعن وهن الحجاب يخلعن أن
وهو القصير ولبس الرأس كشف عليهن يفرض الذي الشرط



الطالبات هؤلء دهشة أشد كان وما ورسوله الله حرما ما
ترتدينه الذي هذا المشفع: إن الرجل لهن قاال حين الملتزمات

!!. سياسي زي إنإه حجاب مجرد ليس
طائفي. زي تونإس: إنإه فأي الكبر العلمانإي قاال وقابله
هي إنإما سنة ليست الخلء: إنإها فأي العيد صلةا عن آخر وقاال
سياسية. صلةا

سياسي. رمضان: اعتكافا من الواخر العشر فأي والعتكافا
المسجد فأي الجماعة صلةا فأيه تكون وقات يأتي أن نإستبعد ول

سياسية. صلةا
إمتاع أو هشاما ابن سيرةا مثل كتاب فأي الغزوات وقاراءةا

سياسية. قاراءةا البخاري صحيح من المغازي أو السماع
معينة سوًرا وخصوًصا نإفسه الكريم القرآن تلوةا تصبح وقاد
سياسية. تلوةا منه

ًدا نإنس ولم فأيه: المتهمين ضد تقدما التي الدلة من كان عه
آل آخر: سورةا عهد وفأي جهاد سورةا لنإها النإفال سورةا حفظ

فأيها. والثبات عليها والصبر المحنة عن تتحدث لنإها عمران
المتغربون هؤلء يسميه الذي السلما أن نإرى هنا ومن

فأي الله شرعه الذي الصحيح السلما هو السياسي السلما
ل والذي الراشدون وخلفاؤه الكريم النبي وطبقه وسنته كتابه
غيره. ... دينا الله يقبل
والسياسة الدين
ّدد ْلُمَعاِصريَن من كثيٌر ُيَر السياسة فأي ديَن المقولة: ل هذه ا
ّدين، فأي سياسَة ول الَمقولة؟ هذه ِصحة َمدى فأما ال

... صقر عطية الشيخ
ُكّل من الُمراد تحديد من فألبد أمرين بين صلة نإعقد أن أردنإا إذا

ًدا منهما ِم فأي الختلفا يكون حتى دقايًقا، تحدي ْك ًدا الُح َلى َواِر َع
ْد واِحٍد، َمْوضع ّنا وقَا "بيان من الول الجزء  من114 ص فِأي بي

ّدين للناس" مفهوما ّنإه به، ُيراد وما ال ِإ َنا:  ْل ُشِرَع إلهي َوْضٌع وقُا
ّناس لْسَعاد دنإياهم فأي أي وَمَعاِدِهم، َمَعاِشِهم فأي ال

على آدما سبحانإه الله نإبه الذي بالهدى المراد وهو وأخراهم،
فأقال: فأيها خليفة ليكون الرض إلى أهبطه حين أهميته
َطا ِب ْنَها (اْه ُكْم َجِميًعا ِم َبْعٍض َبْعُض ُدّو ِل ِإّما َع ُكْم فَأ ّن َي ِت ْأ ّني َي َدًى ِم ُه

َبَع فَأَمِن ّت َداَي ا ْكِري َعْن َأْعَرَض . َوَمْن َيْشَقى َوَل َيِضّل فَأَل ُه ِذ
ِإّن ًكا َمِعيَشًة َلُه فَأ ْن ُه َض َنإْحُشُر َياَمِة َيْومَا َو ْلِق : طه َأْعَمى) (سورةا ا
123، 124.(

تعالى: قاوله فأي جاء بما يكون أخراهم فأي الناس وإسعاد



ّناِر َعِن ُزْحِزَح (فَأَمْن ْدِخَل ال ُأ ّنِة َو ْلَج عمران آل فَأاَز) (سورةا فَأَقِد ا
المادية مطالبهم بتوفأية يكون دنإياهم فأي ) وإسعادهم185: 

ّلون ل بحيث والروحية، يشقون. ول يض

يحقق ما كّل فأيه جميًعا، الديان خاتمة هو السلما ودين
ومن صحيحة عقيدةا من به جاء بما القطاعات، كّل فأي السعادةا
َيْومَا وافأيه كاملة شريعة ْل ْلُت (ا ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل ُن ْتَمْمُت ِدي ُكْم َوأ ْي َل َع
ِتي ُكْم َوَرِضيُت ِنإْعَم ِْلَسَلمَا َل ًنا) (سورةا ا ّظَم3:  المائدةا ِدي َنإ  (
ّظم وبمجتمعه، وبأسرته وبنفسه بربه النإسان علقاة ونإ

وذلك والدول، الجماعات وبين والمحكوما الحاكم بين العلقاة
والجتماعية والقاتصادية السياسية النواحي كل من

المجلد  من452 ص "انإظر وغيرها، والثقافأية والخلقاية
الفتاوى". هذه من الثانإي

ِلَقْت والرعاية، الدارةا فأن أصلها فأي والسياسة ْط ُأ َعلى ُعْرفًأا و
المختلفة، الجهزةا طريق عن لرعيته، الحاكم سياسة

ذلك يستلزما وما وغيرها والقضائية والتنفيذية منها التشريعية
إليها. وما وإدارات ومجالس وقاوانإين، دستور من

ًبا عقدت العاما الفقه وكتب ذلك، كل فأيه السلمي والدين أبوا
والنصوص بالدلة مملوءةا كلها. وهي لمعالجتها وفأصولً
من الحكم بنظاما خاصة كتب وضعت بل الجتهادية، والراء
الدينية" للماوردي والوليات السلطانإية "الحكاما كتاب أقادمها

أبي السلطانإية" للقاضي "الحكاما و  هـ450 سنة المتوفأي
الراعي إصلح فأي الشرعية "السياسة و الحنبلي، الفراء يعلى

أساس على قاامت السلمية والدولة تيمية، والراعية" لبن
ّدين هذا السواء، على والخرةا الدنإيا لمور الشامل بنظامه ال

ّلًغا ـ وسلم عليه الله صلى ـ الرسول وكان َب َوُمَشّرًعا للوحي ُم
ًيا الصلةا فأي وإماًما ًدا الناس بين وقااض والخلفاء للجيش، وقاائ

السياسة هذه على الحكاما وَساَر كذلك، كانإوا بعده من
التشريع فأي التكامل وبهذا عنهم، ينوبون بمن أو بأنإفسهم

ّدقاة َبْت دولٍة أعظم كانإوا التطبيق فأي وال َط ّدها َخ الدول و
َبَسْت الخرى، حياتها به طورت ما وحضارتها علومها من َوقَا

ًدا شأًوا بلغت حتى القوةا. فأي بعي

ّله ذلك ْير ِديٌن فأيه يُقْم لم الذي الوقات فأي ك ِما َغ ِْلسل قَاامَا ِبَما ا
َطّوٍر ِمْن ِبه ُنإُهوٍض، َت فأصل من الديان هذه أهل توارثه لما َو

ْيصر ما وإعطاء والسياسة، الدين بين ْيَصر لق للِه، للِه َوَما ِلَق
بما التنفيذ ورقاابة التشريع، لسلطة رجالها بعض احتكار ومن



الزهد فأي يرغب الذي الُمقدس، الكتاب دائرةا عن يخرج ل
الُمتحررين بعض جعل الذي المر الدنإيا، عن والنإزواء
الوضاع على يثورون وحضارتهم المسلمين بثقافأة المتأثرين

أيديهم، مغلولة أفأكارهم، ُمقيدةا ِظلها فأي يعيشون التي
ّدين فأصلت التي النهضة فأكانإت أوروبا وانإطلقت الدولة، عن ال

كل فأي كاملة بحرية وتجول فأيه تصول الواسع العالم إلى
َطَر الميادين ْي َياَسَة "َل الشعار هذا عليها َوَس ّديِن فِأي ِس َوَل ال

َياَسِة" ونإقله فِأي ِديَن بلدهم، إلى الشرقايين بعض الّس
جهٍل على هؤلء، نإهض كما لينهضوا يطبقوه أن وحاولوا

َلتُه الشعار هذا بأّن منهم، َدوا من ظروفا َأْم الديني والجو به، َنإا
ّدينية تشريعاتهم إسعافا وعدما فأيه، يعيشون كانإوا الذي ال

ُدوُهْم ممن جهٍل على وكذلك سعادتهم، بتحقيق ّل ّديَن بأّن قَا ال
ْيَس الْسلِمي ّدين َل ّلذي كال ْيِه، َثاُروا ا َل ِء َعن قااِصًرا ع ْلَوفَأا ا
َوَضَعُه ما كّل فأي مثالي التشريع كامل ديٌن هو بل بمطالبهم

ّناس لْسَعاِد قَاَوانإين من ْنإياُهْم فأي ال وأْخَراُهم. ُد
ّدين فأي سياسة "ل المقولة هذه سمعنا هنا ومن فأي ديَن ول ال

ّتاب من كثير " يرددها السياسة ُك والُمنادين والّساَسة ال
تدين التي المجتمعات فأي يصلح ل شعار بالصلح. وهو

ّتاب قاّرر وقاد بالسلما َلة، ديٌن السلمَا أّن الغرِب ُك َدْو فأقال َو
السلما الجتماعية: ليس العلوما معارفا دائرةا "َشاخت" فأي

والدنإيا الدين يشمل اجتماعي فأكري نإظاما إنإه بل دين، مجرد
.17  ص5 ج ـ النإسانإية جميًعا. تراث

يحقق الذي والُحكم، الدارةا فأن بالسياسة أردنإا وإذا هذا،
والخرةا. الدنإيا خيري للمجتمع

ّدين استغلل بها: عدما أريد إذا صادقاًة تكون وكذلك للوصول ال
ّدين؛ طرح ذلك تحقق فأإذا الُحكم، إلى مهمته أدى لنإه ال

دين. أي يرضاه ل ِنإَفاقا وانإتهى. فأذلك
ممارسة من الُمتدينين ِحْرَمان الّشَعاِر بهذا ُأريد إذا أما

عدما به ُأريد إذا وكذلك مرفأوض، فأذلك السياسية، حقوقاهم
ّدين بمبادئ الُحكم نإظاما تقيد انإظر أيًضا، مرفأوض فأهو ال

تحقيق فأي السلمية الشريعة دور على الكلما عند ذلك توضيح
للناس" الكلما بيان كتاب من  ـ2  ج380 المجتمع. "ص أهدافا

ْلَمانإية، عن الفتاوى". هذه من الثانإي المجلد  من452 "ص الَع
َكَر وقاد هذا، َمغولية كلمة السياسة أّن ُخططه فأي الَمْقريزي َذ

غلب لما التتري خان جنكيز أن نإشأتها "ياسة" وأصل أصلها
ِلك فأي وعقوبات قاواعد قاّرر دولة، له وصارت خان أونإك الم



بعده، من وتدوول لقومه شريعة "ياسة" وجعله سماه كتاب
ُأِسَر أولده ُملك انإتشر ولما بدين يدين ل وكان ٌد و َد ْنُهْم َع فأي ِم

ّدفأاع بمصر، المماليك دولة منهم فأكان وبيعوا دولتهم عن ال
تنفيذ على حافأظوا وياستهم للمغول المراء مهابة ولشدةا

والحوال العبادات الشريعة قااضي إلى "الياسة" فأوكلوا هذه
َتَضى على فأكانإت وعاداتهم هم وأما الشخصية، الياسة ُمْق

إليه وجعلوا فأيه، اختلفوا فأيما بينهم ليقضي الحاجب ونإصبوا
أمور فأي الختلفا عند السلطانإية الدواوين قاضايا فأي النظر

أن إلى… الله به يأذن لم ما الديوان فأي فأشرعوا القاطاعيات،
ًدا، الديني الواِزع وكان قاال: هذا َياء قاّل فألّما موجو وضُعف الح

ّدين وانإزوى وأحكامها السياسة َطَغْت الدين  ص2 ج وأهله، ال
359.
ّدين، يلتزما ل نإظاما أنإها يؤيد وهو السياسة فأي رأيه هذا بال

به. ... يعترفأون ل قاوما وضعه


