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  مقدمة
  

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله
  

 يف حياة الناس وعالقام؛ ساساألالدولة ال تقوم إال على فكرة كلّية تكون 
ون  ترعى ا شؤذلك أا كيان سياسي تنفيذي موعة أفكار وأحكام

األفكار اليت صيغت يف قالب دستوري و، وال يتأتى تنفيذ هذه األحكام الناس
أو قانوين إال بعد تبنيها وإقرارها، وال يتأتى تبنيها وإقرارها إال بعد البت يف 

 ال  أو تغرميهفقبل القول بقطع يد السارق مثال أو سجنه. مصدر استمدادها
اإلنسان؟ وقبل حتديد احلقوق بد من حتديد مصدر احلكم هل هو اهللا أم 

والواجبات ال بد من حتديد مصدرها هل هو اهللا أم اإلنسان؟ وهلذا كان 
البحث يف فلسفة التشريع أو يف أصله وأساسه وقاعدته أهم من حبث التشريع 

، وتقرير الثابت أهم من ذاته؛ ألنّ البحث يف األصل أهم من البحث يف الفرع
  . تغيرتقرير ممكن ال

للشيخ " فصل الدين عن احلكومة" أي كتاب -هذا الكتاب الذي بني أيدينا و
 اليت النادرة) الزيتونية التونسية( من الكتب –  رمحه اهللاحممد البشري النيفر

حبثت يف فلسفة التشريع يف فترة عصيبة كانت فيها األمة يف أمس احلاجة إىل 
ت تونس قبيل استقالهلا قد شهدف يبين هلا سبيل الرشاد وطريق احلق؛من 

اليت تقوم عليها الدولة وبعده صراعا حول الفكرة األساسية ) م١٩٥٦عام (
قسم يريد إقامة احلكم على :  وانقسم الناس يف ذلك إىل قسمني،الناشئة

الفكرة اإلسالمية أي العقيدة اإلسالمية وتطبيق أحكام الشريعة املستمدة من 



 ٥

دين ودولة، وميثّل هذا  و،عقيدة ونظامه الكتاب والسنة؛ ألنّ اإلسالم عند
وقسم آخر يريد إقامة احلكم على الفكرة الالئكية . القسم التيار الزيتوين

، وميثّل هذا القسم  تقليدا للغرب وإتباعا لهالعلمانية وفصل الدين عن الدولة
  . التيار البورقييب

ن الدولة أي وقد كتب الشيخ حممد البشري النيفر رمحه اهللا عن فصل الدين ع
 يف تلك الفترة -م أي قبيل االستقالل ١٩٥٠ عام -أو العلمانية عن الالئكية 

اليت اشتد فيها الصراع حول هوية الدولة القادمة، فكان ملا كتبه يف ورقات 
قليلة األثر الكبري يف حسم الصراع وإمخاد نار الفتنة؛ ألنه ميثل تيار الزيتونة 

 يف  آنذاكقد فشل التيار البورقييبوبالفعل، ف. المويعبر عن رأي علماء اإلس
إقناع الناس بفكرة الالئكية نظرا لقوة مقاومة علماء الزيتونة للفكرة بل إنّ 

نفسه أعلن من باب املناورة واخلداع ) م٢٠٠٠-م١٩٠٣(احلبيب بورقيبة 
صرف نظره عن الالئكية ووعد بتطبيق أحكام الشرع إىل أن متكّن من 

عمليا فعمل على ترسيخ فصل الدين عن الدولة االستقالل بعد السلطة 
دعاين : " يقول الشيخ حممد الصاحل النيفر رمحه اهللا. ورجاهلاوحارب الزيتونة

بعدما أصبح رئيسا لإلفطار يف رمضان وكان معنا منري مشة ] أي بورقيبة[
وعندما ذكرته بأنه . وعدة شخصيات أخرى وعند املغرب صليت وحدي

" أنا ال أراهن على اجلواد اخلاسر: "قيم احلكم وفق اإلسالم قالوعد بأن ي
   ١."وكان ذلك يف قصر قرطاج

                                                
يخ حممـد   الش: ١من رواد الصحوة اإلسالمية يف تونس واجلزائر ج       : "نقال عن كتاب   1

 . ١٩٧، ص"الصاحل النيفر مسرية نضال
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 فقيمته التارخيية . جليلةإنّ هلذا الكتاب الذي بني أيدينا قيمة تارخيية وعلمية
تتمثّل يف كونه الشاهد الوحيد على عصره؛ إذ مل يسبق ألي عامل زيتوين أو 

ب حبثا علميا مفصال ينقض فيه الالئكية قبل  أن كت- فيما أعلم -تونسي 
 وعليه، فالكتاب يؤرخ حلقبة زمنية من تاريخ تونس شهدت .االستقالل

صراعا أيديولوجيا يتعلّق بأساس احلكم، ويكشف أيضا عن دور سياسي 
وأما قيمته العلمية فتتمثّل يف كونه . حموري لعلماء الزيتونة يف ذلك الصراع

وسترى يف الكتاب   مفتيا للبالد يف وقت ما،ين كانمن تأليف عامل زيتو
ملا  وعمق فهمه السياسيغزارة علم الشيخ ومتكنه من علوم الشريعة، ووعيه 

. وإملامه بتاريخ أمته اإلسالمية وتاريخ غريها من األمم، جيري يف اتمع
من أفضل ما كتب يف نقض الالئكية وبيان مصادمتها للدين ،فالكتاب حبق 

. ها لتكون فكرة أساسية يؤسس عليها املسلمون دولتهميتحصلووعدم 
والكتاب حبق، كلمة حق يف زمن الصراع بني الباطل واحلق، انتصر فيه مؤلفه 

للحق   .  
بواسع رمحته وأن   الكاتب الشيخ حممد البشري النيفرنسأل اهللا تعاىل أن يتغمد

لَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو ومن أَظْ:  قال تعاىل.جيزيه عنا خري اجلزاء
 رِينلْكَافى لثْوم منهي جف سأَلَي اَءها جلَم قبِالْح ٦٨(كَذَّب( ينالَّذو 

 ِسنِنيحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهنيدها لَنينوا فداه٦٩(ج( )العنكبوت.(    
  

                                                     ياسني بن علي      
  م٢٠١٢ ديسمرب ٢٠/هـ١٤٣٤ صفر ٠٧                                 
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  ٢ترمجة الشيخ حممد البشري النيفر
  

هو الشيخ حممد البشري ابن العامل املدرس املرحوم الشيخ أمحد ابن العالمة 
ولد بتونس آخر مجادى األوىل . يد أمحد النيفراملربور الشيخ حممد ابن الس

  . م١٩٧٤/هـ١٣٩٤تويف سنة م، و١٨٨٩/هـ١٣٠٦سنة 
  

  : تعلّمه جبامع الزيتونة
" التطويع"هـ، وأحرز على شهادة ١٣١٨ مستهلّ عام دخل جلامع الزيتونة

  .هـ١٣٢٣عام 
  :شيوخه

لشيخ الشيخ حممد النجار، وا: قرأ الشيخ رمحه اهللا على علماء عصره منهم
مصطفى بن اخلوجه، والشيخ حممد جعيط، والشيخ حممد رضوان، والقاضي 
احلنفي الشيخ حممد ابن القاضي، والشيخ صاحل الشريف، والشيخ حممد 
الصادق ابن القاضي، والشيخ حممد النيفر، والشيخ حممد النخلي، والشيخ 

  . حممد الطيب النيفر
                                                

كلمة حول والية العالمة الشيخ حممد البشري "من مقال :  نقلت ترمجة الشيخ بتصرف2
القاضي، بالة للشيخ حممد الشاذيل ابن " النيفر خطة اإلفتاء املالكي بالديار التونسية

ومن . م١٩٤٠نوفمرب /هـ١٣٥٩ بتاريخ شوال ٦٠-٥٧ ص٢ ج٤الزيتونية جملد
الشيخ حممد الصاحل النيفر : ٢من رواد الصحوة اإلسالمية يف تونس واجلزائر ج: "كتاب

  . م٢٠٠٧ سنة ١، ط١١، ألروى النيفر، هامش ص"رؤى ومواقف
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  : وظائفه
هـ، مث ١٣٢٤نة بصفته متطوعا عام للتدريس جبامع الزيتوالشيخ انتصب 

هـ، وارتقى منها إىل الرتبة ١٣٣٠توىل التدريس فيه من الطبقة الثانية عام 
  . هـ١٣٥٣، وارتقى إىل رتبة األستاذية عام هـ١٣٣٢األوىل عام 

هـ واملدرسة ١٣٣٩وتوىل أيضا خطة التدريس مبدرسة ترشيح املعلمني عام 
  .هـ١٣٤٧الصادقية عام 

انب ذلك خطة اإلفتاء على املذهب املالكي عام وتوىل إىل ج
 /هـ١٣٦٢  عام، مث انتقل إثره إىل القضاء الشرعي يفم١٩٤٠/هـ١٣٥٩
 لكنه مل يبق فيه غري ثالث سنوات ليعود بعد استقالته من القضاء م،١٩٤٣

  عامإىل اإلفتاء من جديد وأسندت له اإلمامة األوىل جبامع الزيتونة من
   . م١٩٦٠  عامعنها إىل أن ختلى م١٩٥٧

  
بغزارة علمه خاصة يف علوم التفسري والشريعة "رمحه اهللا متيز الشيخ وقد 

والدين والتاريخ واألدب كما عرف بعدله ونزاهته يف القضاء كما هو يف 
وللشيخ مؤلفات عديدة منها كتاب يف قصص القرآن واألحكام . اإلفتاء

  ."الشرعية وجمموعة خطبه اجلمعية وغريها كثري
الشيخ حممد الصاحل عنه ولعلّ أفضل تعريف بالشيخ رمحه اهللا هو ما كتبه 

 وقيامه  مربزا شجاعته يف ذكرى وفاته)م١٩٩٣-م١٩٠٢ (رمحه اهللالنيفر 
قال . بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر دفاعا عن الدين ونصرة للحق

    :الشيخ حممد الصاحل النيفر
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 شيخي رمحه اهللا، وقائع عملية أثرت يف نفسي أقتطف من حياة الشيخ،..."
ملا انتشر احلديث عن التجنيس باجلنسية الفرنسية . ورفعت قدره يف عيين

ومنافاته للدين وقفت األمة التونسية وقفة متماسكة باعتبار املتجنس ملتزما 
بقوانني أمة نظمها ختالف نظم اإلسالم فهو بذلك خارج عن اجلماعة 

. ته وبعد موته، ومن أثر ذلك أن ال يدفن يف مقابر املسلمنياإلسالمية يف حيا
واضطرب املتجنسون باجلنسية الفرنسية للفضائح اليت تلحق عائالم بعد 

فاستعان بعض حكام املستعمرين هلذه البالد إذاك ببعض ذوي . موم
فوضعوا سؤاال . لينقذوا املتجنسني من هذه الكارثةاملناصب العلمية اإلسالمية 

جيعل املتجنس إذا أعلن عن توبته قبل موته، وقبلت توبته ينجو من الفضيحة 
وأفىت واضعو السؤال بقبول توبة املتجنس وبذلك يكون قد رجع . بعد موته

ووقفت سلط . إىل اجلماعة اإلسالمية وإن كان األمر خياليا واعتباريا
بالبطش االستعمار بقواا وراء هذه الفتوى تدعمها وتنذر من خالفها 

 الشيخ حممد الطاهر بن عاشور(ام شيخ اجلامع األعظم . الشديد
 مبواالته للحكومة فأضرب تالمذة اجلامع األعظم عن )٣]م١٩٧٣-م١٨٧٩[

وشكلت احلكومة جلنة حبث وحتقيق بالوزارة الكربى . التعليم مطالبني بإقالته
ية برئاسة املرحوم يونس حجوج وزير القلم واالستشارة إذاك وعضو

املرحومني العريب بن عبد اهللا رئيس القسم األول ومصطفى صفر كاتب 
الوزير األكرب وأمني سره يف ذلك العهد وإشراف األستاذ ديقوا املعتمد 

                                                
للدكتور " حياته وآثاره: بن عاشورشيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر ا"ينظر كتاب  3

، وفيه يثبت ١٤٥-١٣٨م ص١٩٩٦ سنة ١ بريوت ط–بلقاسم الغايل، دار ابن حزم 
  . الكاتب براءة الشيخ رمحه اهللا من فتوى التجنيس ومواالة احلكومة الفرنسية
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وقد حبثت اللجنة وحققت مع عدد . الفرنسي لدى الوزارة الكربى التونسية
ملرحومان من املدرسني يف خمتلف الطبقات مث وقع توقيف ثالثة منهم وهم ا

املربوران الشيخ إبراهيم النيفر رئيس مجعية العلماء والشيخ الشاذيل بلقاضي 
نائب الرئيس والشيخ حممد الصاحل النيفر الكاتب العام الثاين هلا، تلك اجلمعية 

، كما وقع سحب رخصة التعليم من الشيخ أمحد آنذاكاليت عطلتها احلكومة 
 دعاين الشيخ رمحه اهللا إىل مرتله وقال ويف ظلّ هذا الترهيب. املهدي النيفر

 يتساءلون عن حكم اهللا يف هذه التوبة وأراين من املسؤولني أمامه الناس: "يل
وقرأ يل من ورقة خبطه بيانا يف عدم قبول ". تعاىل إن مل أقل ما أعرف يف ذلك

. هذه التوبة ألا توبة زنديق متالعب مدعمة بنصوص من املذاهب األربعة
بلى، : أال توافقين على ذلك؟ قلت: يف وجهه يف صمت فقال يلفحملقت 

ولكن صميت أين مل أكن أتوقع من العلماء إذاك من جيهر باحلق مهما كلفه 
مث ناولين الورقة خبطه وبإمضائه . ذلك القول من أخطار يف مناصبه ويف نفسه

. وافقةبعد أن عرضها على أخيه الشيخ إبراهيم النيفر وأمضى عليها عالمة امل
وبعدما تسلمتها نسخت ". افعل ا ما تراه صاحلا لدينك: "مث سلمنيها قائال

) L'Action" (الكسيون"نسخة منها خبطي وأمضيت عليها وسلمتها جلريدة 
وقد عرضت على الشيخ .. . اليت نشرا مترمجة إىل الفرنسية دون إمضاء

.  يفيد فيها أعرض وامتنعرمحه اهللا الفتيا وملا رأى نفسه يف وضعية ال يقدر أن
٤".وكذلك يف اإلمامة فعل ما خيرجه منها إيثارا ملا يعتقد أنه احلق    

                                                
الشيخ حممد : ٢من رواد الصحوة اإلسالمية يف تونس واجلزائر ج: "نقال عن كتاب 4
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   فيهوعملي أصل الكتاب
  

أصل الكتاب مقالة من جزأين للشيخ حممد البشري النيفر رمحه اهللا بعنوان 
يف الد التاسع بتاريخ الة الزيتونية ، نشرما "فصل الدين عن احلكومة"

، والثاين يف ٢٥٨-٢٥١ اجلزء اخلامس ص األول يف:م١٩٥٠/هـ١٣٧٤
  .٣٢٣-٣٠٠اجلزء السادس ص

كتيبا صاحلة لتكون رمحه اهللا وقد رأيت أنّ الثالثني صفحة اليت كتبها الشيخ 
 ويتلخص عملي يف .واعتنيت اوضوع الالئكية؛ لذلك مجعتها يتناول م

  : الكتاب يف النقاط التالية
 من أخطاء مطبعية دون اإلشارة إىل ذلك يف يف املقالةصححت ما ورد . ١

  : ومثال األخطاء املطبعية اليت وقع تصحيحها ما يلي. اهلامش
 يومئذ= يوميذ  -
 جاهر بالقضاء= جاهز بالفضاء  -
 نعود= ونعوذ إىل أصل املوضوع  -
 ابن مردويه= ابن مردوية  -
 ابن خويز منداد = ابن خويز مندا  -

بعض الكلمات اليت اختلف رمسها يف النص يف اعتمدت رمسا واحدا ل. ٢
  . الئكية: وقد اعتمدت. الئيكية، والئكية: مواضع كثرية، ومثال ذلك

خرجت األحاديث واآلثار اليت مل خيرجها املؤلف، ومل أشأ املبالغة يف . ٣
وقد حاولت قدر اإلمكان . ذلك فاكتفيت يف الغالب مبصدر أو مصدرين

أحيل غالبا ما ين ن استمد منها املؤلف نصوصه؛ لذلك فإااللتزام باملصادر اليت
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عثرت عليها دون زيادة، كقويل ينظر تفسري القرطيب أو ينظر تفسري عليها إذا 
   .  ابن كثري؛ وذلك حىت ال أثقل على القارئ بكثرة التعليق

راجعت األحاديث واآلثار اليت خرجها املؤلف وتركتها كما هي بعد . ٤
تها وألفاظها، إال بعضها فقد قمت بالتعليق عليه كما تراه يف التثبت من نسب

  . موضعه
  . راجعت أغلب نقول املؤلف عن العلماء، وذكرت مصادرها. ٥
لكي ال جتنبت التعليق على بعض املسائل الفقهية اليت أوردها املؤلف؛ . ٦

يتشتت ذهن القارئ فينحرف عن سياق الكتاب الذي هو نقض الالئكية 
  .  الفروع الفقهيةوليس حبث

:  تعليق املؤلف يف بعض املواضع، وميزت بينه وبني تعليقي بقويلذكرت. ٧
  ).  قلت(و) املؤلف(
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  صورة بداية اجلزء األول من الة الزيتونية
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   من الة الزيتونيةبداية اجلزء الثاينصورة 
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  كومةفصل الدين عن احل
  

  للشيخ العالمة حممد البشري بن أمحد النيفر 
  م١٩٧٤/هـ١٣٩٤املتوىف سنة 
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 فصل الدين عن احلكومة
  

  ٥:متهيد
 ، فالدين أس وامللك حارس؛امللك والدين أخوان ال غىن ألحدمها عن اآلخر"

    ."وما مل يكن له حارس فضائع ، فمهدومأسفما مل يكن له 
   ٦. أيب طالب كرم اهللا وجهه ورضي اهللا عنهأمري املؤمنني علي بن

                                                
 . هذه إضافة غري موجودة يف األصل: قلت 5
  .املنح املرعيةإليه صاحب كتاب اآلداب الشرعية ونسبه : املؤلف 6

ال غىن : " البن مفلح املقدسي، وفيه٢٠١ ص١ج" اآلداب الشرعية"ينظر : قلت
ق شعيب م، بتحقي١٩٩٩ سنة ٣، مؤسسة الرسالة، بريوت طبعة"بأحدمها عن اآلخر

ويقال (وأغلب املصادر تنسب املقولة للملك الفارسي أردشري . األرنؤوط وعمر القيام
حتقيق ، "عهد أردشري"جاء يف . م٢٤١بن بابك بن ساسان املتوىف سنة ) أيضا أزدشري

اعلموا أن امللك والدين أخوان ": ٥٣م، ص١٩٦٧  بريوتإحسان عباس، دار صادر،
 مث صار امللك بعد  الدين أس امللك وعماده، بصاحبه؛ ألنّتوأمان ال قوام ألحدمها إال

ال حارس له  ما  فال بد للملك من أسه وال بد للدين من حارسه؛ ألنّ،حارس الدين
منتخب من عهد أزدشري بن بابك امللك يف " وجاء يف ."دومهمضائع وما ال أس له ف

طبع مبطبعة دار الكتب ، مجع حممد كرد علي، "رسائل البلغاء"ضمن كتاب " السياسة
الدين أساس امللك، وامللك حارس : "٢٩٩م، ص١٩١٣العربية الكربى، مبصر سنة 

، "سراج امللوك"ونسبها إليه أيضا الطرطوشي يف ". الدين، فال يقوم أحدمها إال باآلخر
وكذلك ابن أيب احلديد يف . ٢٥٢ ص١م، ج١٩٩٤ سنة ١الدار املصرية اللبنانية، ط

 ولكن ١٢٤ ص١٧م ج١٩٩٦ سنة ٢ بريوت ط–دار اجليل ، "غةشرح ج البال"
  ...".  امللك والدين توأمان ال قوام ألحدمها إال بصاحبه: "بلفظ
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الشعور الديين على قلب أمري ة بالغة فاضت من املدد اإلهلي وتلكم حكم
 ورضي  طالب كرم اهللا وجههأيباملؤمنني ورابع اخللفاء الراشدين علي بن 

فنطق ا لسانه وبقيت مرسومة يف لوح اخللود ما دامت السماوات  عنه،
 من وزن األمور اس عن حقيقة من احلقائق يعرفهالنكشف ا ل ،واألرض

مبيزان الدين والنظر الصائب والتجربة الصحيحة وجرى على صراط مستقيم 
  .غري متجانف هلوى وال مساير لشبهة وال معتصم بعناكب التقليد

 على قاعدا ا خلفاء اإلسالم وملوكه وبنوتلكم احلقيقة اليت احتفظ ا
وساسوا ا رعاياهم سياسة عادلة حكيمة قرت ا الراسخة دوهلم الشاخمة 
من ال يدينه  ولوب ورضيها من يدين دين اإلسالم العيون واطمأنت هلا الق

 عن أفواجاممن تربطه بأهله رابطة العهد أو الذمة ودخل ا الناس يف دين اهللا 
الدين وامللك  ":هذه الكلمة الوضاءة اقتبس القائلمن نور  و.اختيار ورغبة

   ٧".وأمانت
                                                

  . معنيإىل سراج امللوك ومل يعزه يفذكره الطرطوشي : املؤلف 7
الدين والسلطان  : وكان يقال: "٢٥٣ ص١، ج"سراج امللوك"لفظه يف : قلت  

، دار الكتب العلمية، بريوت "إحياء علوم الدين" يف الغزايلمد وقال أبو حا". توأمان
وامللك والدين توأمان؛ فالدين أصل والسلطان ... : (٣٣ ص١م، ج٢٠٠٢ سنة ١الطبعة

" مجع اجلوامع" وجاء يف )....حارس، وما ال أصل له فمهدوم وما ال حارس له فضائع
: ١٠١٠٤، حديث رقم٥٥٥ ص٣م، ج٢٠٠٥للسيوطي، دار السعادة للطباعة، مصر 

سالم أس اإلسالم والسلطان أخوان توأمان ال يصلح واحد منهما إال بصاحبه، فاإل"
الديلمي : "قال السيوطي. " له ضائعس، وما ال أس له يهدم وما ال حارسوالسلطان حار

 . ويراجع أيضا التعليق السابق". عن ابن عباس وسنده ضعيف
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والناس مثل الفسطاط والعمود مثل اإلسالم والسلطان  ":األحباروقال كعب 
طناب واأل،  والعمود السلطان، اإلسالم فالفسطاط،طناب واألوتادواأل

 ٨". ال يصلح بعضهم إال ببعض،واألوتاد الناس
ضرب مثال هلؤالء الثالثة اإلسالم والسلطان والناس يف قوة اتصاهلا وشدة  

ال قيام له إال   -يريد البيت من الشعر - بعض بالفسطاط إىلاج بعضها احتي
رض  أو  ووتد وهو ما يرز  يف األ،بعمود وهو اخلشبة القائمة يف وسطه

ا كما يف طنب وهو حبل اخلباء والسرادق وحنومه و،احلائط من اخلشب
  .اللسان

  
  :البشر اليوم اليت يدين ا معظم األدياناجلمع بني النبوة واخلالفة يف 

 وقد مجع اهللا .اإلسالماليهودية والنصرانية و :األديان اليت يدين ا معظم البشر
ويف صحيح مسلم من  ،ة والسالم بني الرسالة واخلالفةلرسلها عليهم الصال

  كلما هلك نيباألنبياء تسوسهم إسرائيلكانت بنو " : هريرةأيبحديث 
  ؟السالم  إال رسوال من رسلهمو وهل كان عيسى عليه الصالة ،"خلفه نيب

 وقد ،خليفة ورسول  فهو ،أوضح وأظهر ألمر يف شريعة نبينا او
إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما : خاطبه اهللا بقوله

اللَّه اكأَر.  
ري على هذا الصراط وك جتامللكومات اإلسالم على عهد اخللفاء ووكانت ح

 إليه توىف اهللا إذ ألقاها بكر رضي اهللا عنه يف خطبته اليت أبو  قالوقد ،املستقيم
                                                

   ٢٥٢ ص١، ج"وكسراج املل" يفذكره الطرطوشي : قلت 8
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 ومل يفهم ٩". حممدا قد مات والبد هلذا الدين من يقوم بهإن ":رسوله 
 من الصحابة والتابعني وعلماء املسلمني وأئمة مذاهبهم سلفا وخلفا من أحد

 وقد . العادلةأحكامه حكومة تتصل بالدين وتقيم  إالاإلمارةو اإلمامةمعىن 
والية عامة يف الدين والدنيا توجب طاعة موصوفها " :اإلمامةقيل يف تعريف 
 الدين والدنيا خالفة عن أمررئاسة عامة يف " :أيضا وقيل ١٠."يف غري منهي اخل

  ١١."النيب 
 :دون عبد الرمحن بن خل االجتماعي ما قيل فيها قول حكيمناأحسنومن 

 وذكر ١٢."خالفة عن صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به"
 عشرة األمور يلزمه من اإلمام أن :١٣ السلطانيةاألحكاماملاوردي يف كتابه 

مجع عليه سلف أ املستقرة وما أصوله ذكر يف مقدمتها حفظ الدين على أشياء
 كما ذكر منها ،نتهاك احلدود لتصان حمارم اهللا عن االإقامة وذكر منها ،األمة

حتصني الثغور وجباية الفيء والصدقات وتقدير العطايا وما يستحق يف بيت 

                                                
دار - ١٦٥ ص٥أليب عبد اهللا األبي املالكي ج" إكمال إكمال املعلم"ينظر : قلت 9

 سنة ٢عامل الكتب ط– ٢٣٦ ص٥للتفتازاين ج" شرح املقاصد"، و-الكتب العلمية
 .   -م١٩٩٨

 ١٥٩ ص٥ج" إكمال إكمال املعلم"ينظر : قلت 10
  ٢٣٢ ص٥ج" شرح املقاصد" ينظر :قلت 11

 .   بريوت–، دار األرقم ٢٢٢ص" مقدمة ابن خلدون "ينظر: قلت 12
 ١، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت ط٢٣-٢٢ص" األحكام السلطانية" ينظر :قلت 13

  . م، حتقيق أمحد مبارك البغدادي١٩٨٩سنة 



 ٢٢

ن أكره رمحه اهللا مما يؤكد اليقني باملال من غري سرف وال تقتري اخل ما ذ
    . يف وضعها الصحيح تشرف على مصاحل الدنيا والديناإلسالميةاحلكومة 

نة السنية قوال وعمال وما كان عليه  السإىلوكل ما ذكره يرجع استمداده 
   .أمجعنياخللفاء الراشدون رضوان اهللا عليهم 

نه أوية رضي اهللا عنه يف خطبة خطبها ويف صحيح البخاري من حديث معا
حد إال كبه أ يف قريش ال يعاديهم األمر هذا إن ":يقول مسع رسول اهللا 

ح يف التالزم بني الدين  وهو صري،" الدينأقاموااهللا يف النار على وجهه ما 
 بكر أيببيعة  قصة سقيفة بين ساعدة وإسحاقذكر حممد بن  و.واإلمامة

 يف قريش ما أطاعوا اهللا األمروإن هذا   ": بكرأبوفقال : رضي اهللا عنه وفيها
وهذه الكلمة قبس من نور حديث معاوية وقد  ١٤."واستقاموا على أمره

 :يف حجة الوداع من خطبته و . رسول اهللا أصحاب على مسامع ألقاها
  ١٥".ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اهللا فاستمعوا له وأطيعوا"

وثبت من قول عبد الرمحن بن عوف ملا بايع عثمان بن عفان رضي اهللا 
 أخرجه( " على سنة اهللا وسنة رسول اهللا واخلليفتني من بعدهأبايعك ":عنهما

  ). من صحيحهاألحكاملناس من كتاب  ااإلمامكيف يبايع  :البخاري يف باب

                                                
، دار الكتب ١٦٥٣٧ رقم ٢٤٦ ص٨، ج"السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف : قلت 14

  . حتقيق حممد عبد القادر عطام، ١٩٩٤ سنة ١العلمية، بريوت ط
 سنة ١، دار طيبة، الرياض ط١٨٣٨ رقم ٨٩٢أخرجه مسلم يف صحيحه، ص: قلت 15

  . م٢٠٠٦
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قر بالسمع والطاعة أ إين ": عبد امللك بن مروانإىلوكتب عبد اهللا بن عمر 
ن بين إ اهللا وسنة رسوله ما استطعت ولعبد اهللا عبد امللك بن مروان على سنة

    ١٦). البخاري يف الباب نفسهأخرجه( "قروا بذلكأقد 
مة إال ذا الشكل ومل يدر خبلد م حكووظل املسلمون بعد هذا ال يعرفون هل

ن يفصل بني الدين واحلكومة على كثرة ما حدث فيهم من أحد منهم أ
 . نفسهااإلمامةاملذاهب واآلراء حىت يف 

  
 : وكيف نفذت يف تركيااإلسالميةفكرة فصل الدين عن احلكومة 
ح  فر- علمناإليهعلى ما وصل  - القرن ذاأول من جاهر ذه الفكرة يف ه

 ، صاحب جملة اجلامعة اليت كانت تصدر بالقاهرة١٧أنطون السوري املسيحي
 تساحما مع أكثرفقد كتب يف جملته هذه مقاال كان مما جاء فيه أن املسيحية 

 . اضطهادا للعلم والفلسفة من النصرانيةأكثر اإلسالم  وأنّ،اإلسالمالعلم من 
 فصل الدين عن إىلاهلا  حتتاج يف إصالح أحواألممومما ادعى يف مقاله أن 

وجعل سبب رقي أوروبا عملها ذا التفريق وسبب  ،الدنيا وسياسة الدول
كتب العالمة  و. هذا التفريقإمهاهلم حضيض العبودية إىلنزول املسلمني 

الشيخ حممد عبده مفيت الديار املصرية يومئذ مقاالت يف دحض شبهاته ومنها 
                                                

: ، ينظر..."والطاعة لعبد اهللا عبد امللك أمري املؤمننيإين أقر بالسمع : "ولفظه: قلت 16
 . م١٩٥٣، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر ١٧٣ ص٤صحيح البخاري، ج

، صـحايف وروائـي     )م١٩٢٢-١٨٧٤(رح بن أنطون بن الياس أنطـون        ف: قلت 17
  .ومسرحي وكاتب سياسي واجتماعي
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  كغريه من بقية األديان مع أنّإلسالما أنهذه الشبهة القائمة على اعتقاد 
 والرباهني  وأيد ذلك كله باحلجج،الفصل بينه وبني غريه كفلق الصبح

ونشرت هذه املقاالت يف جملة املنار مث أفردت بالطبع مرات ومل جيترئ أحد 
 نقض شيء مما جاء لىشدة محاسه عامعة على صالبته وحىت صاحب اجل

   .فيها
 ممن صلي نارها الدولة العثمانية  فكاناألوىل مث جاءت احلرب العاملية

 حسب املنصوص عليه يف اإلسالمالدستورية وهي يومئذ دولة اخلالفة ودينها 
 وخرجت الدولة منها مغلوبة على أمرها أوزارها مث وضعت احلرب .دستورها

فرأت دولة انكلترا أنه جاء الوقت الذي تتمكن فيه من القضاء على اخلالفة 
 دولة تقطع الصلة بينها وبني من يعتصم حببل  الدينية وتقيم مكاااإلسالمية

 وسخرت هلذا أحد قواد ،الدين من الدول واألفراد يف الشرق والغرب
 ، ممن رضي أن يقوم ذا ويقضي على اخلالفة وجيردها عن الدين١٨األتراك

 سالماإلارات اجلمة على سالفوائد للدولة االنكليزية واخلمن ويف هذا ما فيه 
   .دولتهو

نزل ذلكم القائد عند إرادة أنكلترة واستعان بقوة اجليش الذي كان مسخرا 
له وخدع املسلمني يف املشرقني واملغربني يومههم أنه جياهد ويعمل لالحتفاظ 

 بالقضاء ر جاهاألمر حىت إذا ما مت له ،بالبقية الباقية من ممالك الدولة املهزومة
                                                

  . م١٩٣٨ –م ١٨٨١املقصود مصطفى كمال أتاتورك، : قلت 18
: وملزيد اإلطّالع على تاريخ الدولة العثمانية وتآمر اإلجنليز عليها مبساعدة أتاتورك، ينظر

  .م١٩٨٤ة، طبع مؤسسة صقر للخليج، الكويت ملوفق بين املرج" صحوة الرجل املريض"
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 إذ ال ؛ حكومة ال دين هلاأيكية س حكومة الئاخلالفة وأعلن أنه أسعلى 
 وال معىن ،ال دين :ستعملها ويدعو إليها إال ما قلنا عند من يالئكيةلمعىن ل

 وال يكاد يفهم العامل مبدلوالت األلفاظ من ،لتعليم الئكي إال تعليم ال ديين
 مما ال ا سنلم ببعضه ومل يقدم قائد تركيا على ما أقدم عليه مم،الالئكية إال هذا

وكان هو بنفسه الئكيا ال  ، حكومته الئكيةأنّسالم إال بصفة يتفق مع اإل
 وإمنا صلي عليه بطلب من ا أوصى أن ال يصلى عليه بعد موته ولذ،دين له

  ١٩.أخته
ولو كان معىن الالئكية التسوية بني املختلفني يف الدين يف احلقوق لكان من 

 إىل وهل يدعو العاقل ،ين باإلسالم تكوينها والدولة تدإىلالعبث الدعوة 
   ؟تكوين ما هو كائن

قضى ذلكم القائد على دولة اخلالفة الدينية وأقام خلفا عنها دولة الئكية ظهر 
 يف مظاهر من أشنع املظاهر نأيت على أمهها ليعترب ا املعتربون ويتفطن أثرها

ردوا فيها إذا أن يتالغافلون من املسلمني من عامة الشعوب للهوة اليت يراد م 
  : وجيمع كل ما سلم به نبذ الدين وترك التقيد بقيوده. الالئكيةإىلدعوا 

 التلميذ حذف التعليم الديين من برامج مدارس احلكومة ومعىن هذا أنّ )١
املسلم يدخل املدرسة وميكث ما شاء اهللا أن ميكث فيها مث يغادرها دون أن 

 وقل مثل هذا بالنسبة ،ستحيل عليه وما جيوزيلقن فيها شيئا مما جيب هللا وما ي
 وال شيئا مما جيب اإلميان به بصفة عامة مما ،إىل رسله عليهم الصالة والسالم
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أن يلقن شيئا من أحكام دون  و،لسان رسوله أوجب اهللا اإلميان به على 
من وضوء وغسل وتيمم وقل مثل هذا يف سائر أركان اإلسالم من الطهارة و

 ودون أن يلقن شيئا من أحكام النكاح والطالق ،وصوم وحجصالة وزكاة 
الزوجية اليت جعل اإلسالم هلا نظما هي أرقى  باحلياة تصل ما مما يرتبطوما ي

 ودون أن يلقن من كل ما يضمن ،لها بسعادة تلكم احلياةفالنظم وأعالها وأك
  ؟ الدين الالئكية ال تنايف بعد هذا أنّ أفيقال.سعادته يف األوىل واآلخرة

 :تغيري األوضاع الشرعية ويظهر هذا فيما يأيت )٢
  فلو أنّ،إباحة ما حرم اهللا ومنه أن يتزوج املسلمة من ليس مبسلم -

مة مل يتمكن يهوديا أو نصرانيا أو جموسيا يعبد النار تزوج امرأة مسل
 الدين الذي حيرم هذا ال تدين  ألنّ؛بينهأحد أن حيول بينها و

 ؟ أفيقال بعد هذا أن الالئكية ال تنايف الدين.ال غريهاحلكومة به بل و
 ومنه -  كإباحة ما حرمهشارعوحترمي ما أحله ال -حترمي ما أحل اهللا  -

فكل هذا مما حيظر قانونا  ،تعمم ولباس غري البدلة اإلفرجنيةااهرة بال
 إال داخل القفطان وليس ألمية املساجد التعمم ولباس ،ويعاقب عليه
يدخلها بلباس عريب ن  الداخل لقسطنطينية اليوم مينع أاملسجد بل

 . إال بعد تعب وعناء ومن يرخص له يف هذين ال يرخص له،وعمامة
ية ال  املسيحية أو الغالية يف الالئك الدولة املتعمقة يفهذا مع أنّ

تضغط على أحد من رعاياها أو داخلي بالدها سائحني أن يكون هلم 
  ؟ الالئكية ال تنايف اإلسالما أنّ أفيقال بعد هذ.لباس خاص
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رث على خالف ما أمجع عليه التسوية بني الرجل واملرأة يف اإل -
 فقد صدر آيات املواريث يف ؛ن وجعله القرآن قاعدة اإلرثواملسلم

يوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ  :سورة النساء بقوله
ألمر على النظام مبا تقرر من أحكام اإلرث بعد جرى او الْأُنثَيينِ

هذا إال من يهلك وله ولد وأبوان فألبويه لكل واحد منهما السدس 
تلْك حدود اللَّه ومن  :وقد ختمت آيات املواريث بقوله تعاىل

خ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرو عِ اللَّهطي يندال
 يمظالْع زالْفَو كذَلا ويه١٣(ف( دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو 

 هِنيم ذَابع لَها ويها فدالا خارن لْهخدي هودد١٤(ح(، وحتويل 
 تعريض اآلخذين بهو نظام اإلرث الشرعي من تعدي حدود اهللا

 الالئكية ال تنايف  أفيقال  بعد هذا أنّ.املهنيللخلود يف النار وللعذاب 
  ؟اإلسالم

يه من االستخفاف احللف بغري اهللا تعاىل يف اإلميان الرمسية وفيه ما ف -
جل و اعتقاد أنه ليس من شأنه أن يكون له أثر فعال بعظمة اهللا عز و

   ؟ الالئكية ال تنايف اإلسالم أفيقال بعد هذا أنّ.يف الزجر عن الباطل
 أصل إىل دنعو و،بنا هذه األمثلة من مثل تغيري األوضاع الشرعيةوحس

  .املوضوع يف املظاهر الشنيعة لنبذ الدين والتقيد بقيوده
ما  احلجازية ليقوموا بفريضة احلج و البالدإىلمنع املسلمني من السفر ) ٣

ى من يستطيعه وجوبا ال  واحلج ركن من أركان اإلسالم جيب عل.يتبعها
وفيه من الفوائد االجتماعية تعارف املسلمني بعضهم ببعض  ،هوادة فيه
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لى تباعد ديارهم واختالف  ومصلحتهم واحدة ع،وتشاورهم يف مصاحلهم
 فمنعهم من إقامة هذه الفريضة هدم لركن من أركان دينهم ، وألوامألسنتهم

  أفيقال بعد هذا أنّ.وقضاء على وسيلة حمكمة من وسائل التعارف بينهم
   ؟ية ال تنايف اإلسالمالالئك

في بيوت :  وجل جاء فيها قول اهللا عزاليتاالستخفاف حبرمة املساجد ) ٤
 )٣٦(أَذنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغدو والَْآصالِ 

ذ نع عيلَا بةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لَا ترِجكْرِ اللَّه... وقد حولت هذه .اآلية 
 متحف يتغشاه  إىلاحلكومة بصفتها حكومة الئكية بعض جوامع القسطنطينية 

 : وجل فحق عليها قول اهللا عز؛الناس عامة وأزالت عنه صفة أنه مسجد
ى فعسو هما اسيهف ذْكَرأَنْ ي اللَّه اجِدسم عنم نمم أَظْلَم نما وابِهري خ

أُولَئك ما كَانَ لَهم أَنْ يدخلُوها إِلَّا خائفني لَهم في الدنيا خزي ولَهم في 
يمظع ذَابع ةرالَْآخ .  

 وذلك أن هذه احلكومة استبدلت بالة الشرعية ،كم الشرعيةاإلغاء احمل) ٥
 نصوص الكتاب والسنة وما قرر من املستمدة من الفقه اإلسالمي الفائض من

فاخلاضعون  ،نظما مأخوذة عن القانون السويسري استبدلت ا ،القواعد
لنظم هذه احلكومة تسلط عليهم يف قضايا النكاح والطالق واإلرث اخل 

 وهي أحكام ليست من دينهم ومذاهبه يف حل ،أحكام القانون السويسري
   ٢٠.وال حرم

                                                
مبعىن أنّ أحكام القانون ) يف حل وال حرام(لعلّ الصواب واهللا أعلم : قلت 20

وهذا كما ورد يف حديث رواه أبو داود يف .  واحلرامالسويسري ال عالقة هلا باحلالل
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ة دولة غري مسلمة نه لو جتنس مسلم تركي جبنسيو مما جيره هذا اإللغاء أ
 من - إن كان له زوجة -مل جتد زوجته املسلمة )  اإلسالمنوذا يرتد ع(

 احلكومة ال تقيم  ألنّ؛يأخذ بيدها يف احليلولة بينهما النفساخ النكاح بالردة
 . حمكمة تنظر يف مثل هذا بالدهاليس يفللردة ولألحكام املترتبة عليها ووزنا 

  ؟ الالئكية ال تنايف اإلسالمأفيقال بعد هذا أنّ
 هذه احلكومة  وذلك أنّ،اإلعراض عن مؤازرة املسلمني عند احلاجة) ٦

 ،٢١ مؤمتر اإلسالم الذي عقد يف القدس منذ نيف وعشرين عاماإىلدعيت 
 ألا ؛ فلم تلب الدعوة،واخلطر اليهودي يهدد فلسطني وأهلها من املسلمني

رة التركية يف القدس أن ترتل دولة إسالمية بل طلبت من السفاال تعد نفسها 
كما دعيت  .ها املرفوع على بناء املؤمتر على ظن أا من دول اإلسالمءلوا

فلم تلب " دهلي" مؤمتر آسيا الذي عقد يف عاصمة حكومة اهلند إىلبعد سنتني 
  .ا هذه املظاهر الشنيعة من مظاهر الالئكيةنحسب ٢٢.الدعوة أيضا

                                                                                                       
من أسبل إزاره يف صالته : "يقول مسعت رسول اهللا :  عن ابن مسعود قالالسنن

وقيل معناه ال يؤمن حبالل اهللا : "قال املناوي. "خيالء فليس من اهللا يف حل وال حرام
 .  ، دار احلديث٨٣٩٩ رقم ٥٢ ص٦ج" فيض القدير"ينظر ". وحرامه

ومن أبرز . م١٩٣١  سنةاملؤمتر اإلسالمي العام يف القدساملقصود هو : قلت 21
، )م١٩٧٤ – ١٨٩٥(احلاج أمني احلسيين من فلسطني : الشخصيات املنظمة له
 ١٨٧٦(وعبد العزيز الثعاليب من تونس   ،)م١٩٣٨ – ١٨٧٣(وشوكت علي من اهلند 

  " .  المي بالقدسخلفيات املؤمتر اإلس"الذي كتب حوله كتاب ) م١٩٤٤ –
 .  م١٩٣٣املقصود هو املؤمتر اآلسيوي لسنة : قلت 22
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 - ال قدر اهللا - أنه لو تردى إىلأال فلينتبه القائلون من الشعوب اإلسالمية 
أمثاهلا وأشنع منها ان عرضة هلذه املظاهر الشنيعة وشعب منها يف هذه اهلوة لك

  . إن كان مث ما هو أشنع
 ،م اهللا ورسولهم ما حر وال حتر،احلكومة الالئكية ال تعترف بالتعليم الديين

متنع املسلم من إقامة شعائر دينه من صالة وزكاة وصوم وحج وال تتهيب أن 
 فليس من الغرابة يف شيء ، وال حتترم املعابد، وال أن تلغي احملاكم الشرعية،اخل

 وال تتصرف بصورة عامة ، متاحف وقاعات هلو ورقصإىلأن حتول املساجد 
                  . تصرفا ميقته الدين

  
 : والدينفوائد الوصل بني احلكومة

اإلسالمية على ما يقتضيه   احلكومةعلم من صفوة ما مضى على وجازته أنّ
خلفا حكومة ترتبط بالدين ة وجرى عليه أمر املسلمني سلفا والكتاب والسن

وال حياول أن  ،ينهما كالتالزم بني الصورة وظلهاالتالزم بو ،كمال االرتباط
 .يفسدون يف األرضأن يوصل و به يفرق بينهما إال الذين يقطعون ما أمر اهللا

وعلم تاريخ مولد هذه الفكرة وكيف نفذت يف إحدى احلكومات اإلسالمية 
أتينا على  و،روفة بالكيد لإلسالم واملسلمنيكرب الدول املعأبعض من مبكر 

فوائد اإلبقاء على   واليوم نأيت على أهم.بعض مظاهر هذا الفصل الشنيعة
 ، من جوهر الديناحتفاظ مبا يعد ا  االحتفاظالصلة بينهما بعد أن علمنا أنّ

  . إضاعتها إضاعة الدين وردة عنهوأنّ
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    :مة والدينو األوىل من فوائد الوصل بني احلكةائدالف
 مل يوجد ولن يوجد مثلها يف  اليتبالسياسة الرشيدة  يف الدين وفاءنّأ) ١

ذا ، املتمدنة  يف مقدمة األمم املتحضرةقانون وضعي ولو يف أمة تعد ويشهد
ستمر بنا بعض شهادام و ،به حكماء اإلفرنج أنفسهم واحلق ما شهدوا

   . قريبا
 فقد أمر ؛)فيما تكون الشورى فيه(مد الشورى احلكومة اإلسالمية تعت) ٢

 :قال مجاعة من املفسرين ،وشاوِرهم في الْأَمرِ :بقوله اهللا رسوله 
ما  ":ويف حديث سهيل بن سعد الساعدي. وحي فيه هوذلك فيما مل يأت

   ٢٣".عبد مبشورة وما سعد باستغناء رأيقطّ شقي 
يف غزوة أحد أن يقعد يف املدينة  شاورهم :أصحابهو  رسولوقد استشار ال

مل عليه  فكان رأي مجهورهم اخلروج فع، العدوإىل أو خيرج )وهو رأيه (
ة اخلندق يف مصاحلة األحزاب وشاورهم يف غزو ٢٤.الصالة والسالم مبا رأوا

                                                
، مؤسسة الرسالة، ٧٧٣ رقم٦ ص٢أخرجه الشهاب القضاعي يف مسنده، ج: قلت 23

د اهللا القاضي، ثنا احلسن بن  أخربنا اخلصيب بن عب: "م، ولفظه١٩٨٥ سنة ١بريوت ط
د الترمذي، ثنا سليمان بن عمرو، رشيق، ثنا حممد بن حفص الطالقاين، ثنا صاحل بن حمم

ما شقي عبد قط : "ال رسول اهللا ق: عن سهل بن سعد الساعدي قال، عن أيب حازم
:  وقال تعاىل}وشاورهم يف األمر{: مبشورة، وما سعد باستغناء برأي، يقول اهللا تعاىل

موضوع، : "قال حمقّق الكتاب محدي عبد ايد السلفي. "}وأمرهم شورى بينهم{
 ".  مان بن عمرو كذابسلي
 سنة ١، دار اجليل، بريوت ط٩-٨ ص٤البن هشام، ج" السرية النبوية" ينظر :قلت 24

  . م، حتقيق طه عبد الرءوف سعد١٩٩١
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بثلث مثار املدينة عامئذ فأىب عليه سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فعمل عليه 
  وشاورهم يوم احلديبية يف امليل على ذراري٢٥.ياأالصالة والسالم مبا ر

 لقتال وإمنا جئنا ءإنا مل جني ":ني فقال له أبو بكر رضي اهللا عنهاملشرك
   ٢٦.ة والسالم مبا رأى أبو بكر الصال فعمل عليه،"معتمرين

واستشارهم يف يوم بدر أين يكون املرتل فأشار املنذر بن عمرو بالتقدم أمام 
سئل  :عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه هبن مردوياوروى  ٢٧.القوم

فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى  :أي يف قوله تعاىل(عن العزم   رسول اهللا
اللَّه(وروى الطرباين يف األوسط  ٢٨".إتباعهماورة أهل الرأي مث مش" : قال

يل أمر مل  يا رسول اهللا إن عرض : قلت:وأبو سعيد يف القضاء عن علي قال
جتعلونه شورى بني أهل " : قال؟ سنة كيف تأمرين واليرتل فيه قضاء يف أمره

   ٢٩".الفقه والعابدين من املؤمنني وال تقض فيه برأيك
                                                

  ١٨١-١٨٠ ص٣ينظر املصدر السابق، ج: قلت 25
  ١٨٨٠٧ رقم ٣٦٧-٣٦٦ ص٩للبيهقي، ج" السنن الكربى"ينظر : قلت 26
 دار طيبة، ١٤٩ ص٢ن تفسري ابن كثري، ينظر جنقل املؤلف هذا الكالم ع: قلت 27
، "سرية ابن هشام"واملشهور هو احلباب بن املنذر ابن اجلموح، ينظر . م١٩٩٩ سنة ٢ط
  .  ١٦٨-١٦٧ ص٣ج
" الدر املنثور يف التفسري باملأثور"، و١٥٠ ص٢ينظر تفسري ابن كثري ج: قلت 28

  .  م٢٠٠٣ سنة ١ ط القاهرة،-، مركز هجر للبحوث والدراسات٩٠ ص٤للسيوطي ج
 ٥م، ج١٩٨٥ سنة ٥للمتقي اهلندي، مؤسسة الرسالة ط" كرت العمال"جاء يف : قلت 29
 يا رسول اهللا إن عرض يل أمر مل يرتل فيه : قلت:علي قالعن : "١٤٤٥٦ رقم٨١٢ص

جتعلونه شورى بني أهل الفقه والعابدين من " : قال؟قضاء يف أمره وال سنة كيف تأمرين
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 رسول  عمرو بن العاص أنّإىلكتب أبو بكر " :مرو قالوعن عبد اهللا بن ع
   ٣٠.رواه الطرباين "شاور يف احلرب فعليك به اهللا 

                                                                                                       
ورواه الطرباين يف ). طس وأبو سعيد يف القضاة" ( خاصة فيه برأييضاملؤمنني وال تق

 ١٢٠٤٢ رقم ٣٧٢-٣٧١ ص١١ القاهرة، ج–، مكتبة ابن تيمية "املعجم الكبري"
ل فيه قرآن ومل خيصص  أرأيت إن عرض لنا أمر مل يرت،يا رسول اهللا: قال علي": بلفظ

رى بني العابدين من املؤمنني وال جتعلونه شو:  قال؟ سنة منك]يف رواية مل متض فيه [فيه
 -طبعة دار الفكر " جممع الزوائد ومنبع الفوائد"وقال اهليثمي يف ". تقضونه برأي خاصة

 بن اهللا عبد وفيه الكبري يف الطرباين رواه: "٨٣٣ رقم ٤٢٨ ص١م، ج١٩٩٤بريوت 
، دار "املعجم األوسط" يف  أيضا الطرباينوأخرجه". احلديث منكر: البخاري قال كيسان

يا : قلت:  عن علي قال: " بلفظ١٦١٨ رقم١٧٢ ص٢م، ج١٩٩٥ القاهرة -احلرمني 
تشاورون : أمر وال ي، فما تأمرنا؟ قال: رسول اهللا، إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان

 ٤٢٨ ص١ج" امع"قال اهليثمي يف ". الفقهاء والعابدين، وال متضوا فيه رأي خاصة
     ".  أهل الصحيحورجاله موثقون من: "٨٣٤رقم 

وأخرج البزار والعقيلي والطرباين : "٨٩ ص٤ج" الدر املنثور"قال السيوطي يف : قلت 30
 أنّ رسول اهللا : كتب أبو بكر الصديق إىل عمرو: "بسند جيد عن ابن عمرو قال

-٣٦ ص ١للطرباين، ج" املعجم الكبري"ولفظه يف ". كان يشاور يف احلرب فعليك به
 شاور تب أبو بكر رضي اهللا عنه إىل عمرو بن العاص أن رسول اهللا ك: "٤٦ رقم٦٤

 ٢للعقيلي، دار الكتب العلمية ط" الضعفاء الكبري"ولفظه يف ". يف أمر احلرب فعليك به
واللفظ كما ". كان يشاور يف أمر احلرب فعليك به: "...٨٦ ص٣م، ج١٩٩٨سنة 

:  وقال٩٦٢٣ رقم ٥٧٥ ص٥، ج"ئدجممع الزوا"ساقه املؤلف ذكره احلافظ اهليثمي يف 
  ".   رواه الطرباين ورجاله قد وثقوا"



 ٣٤

يستشريون األمناء من  كانت األئمة بعد النيب و": ويف صحيح البخاري
   ".أهل العلم يف األمور املباحة ليأخذوا بأسهلها

 .ها الرسول علي إذ مل ينص ؛وأول ما تشاور الصحابة فيه اخلالفة
وتشاوروا يف  ،فقر األمر على قتاهلم وتشاوروا يف أهل الردة بعد وفاته 

وشاور عمر ابن اخلطاب  .ددهوتشاوروا يف حد اخلمر وع ،اجلد ومرياثه
 يف -كما يف الصحيحني-وشاور  .ن حني وفد عليه مسلما يف املغازياهلرمزا

. ك الدخول والقصة معروفة ا الوباء وتردخول الشام باجليش وقد علم أنّ
 القادسية وكان له فيها بالء  إىل سعد بن أيب وقاص وقد وجهه إىلوكتب 

يكرب  قد وجهت إليك أو أمددتك بألفي رجل عمرو بن معد" :حسن
    ٣١. رواه الطرباين"طليحة بن خويلد فشاورمها يف احلربو

على الوالة واجب  ":، من أعالم رجال الفقه اإلسالميدوقال ابن خويز مندا
 ووجوه ،مشاورة العلماء فيما ال يعلمون وما أشكل عليهم من أمور الدين

ووجوه ،  ووجوه الناس فيما يتعلق باملصاحل،اجليش فيما يتعلق باحلرب
   ٣٢".عماراعمال فيما يتعلق مبصاحل العباد والكتاب والوزراء وال

                                                
 يعين حممد بن سالموعن : "٩٦٢٤ رقم ٥٧٦ ص٥، ج"جممع الزوائد"يف : قلت 31

بألفي  - أو أمددتك –وقد وجهت إليك : كتب عمر إىل سعد...: البيكندي قال
 - األسديد بن خويلحة يوهو طل-حة بن خويلد ي عمرو بن معدي كرب، وطل،رجل

رواه الطرباين هكذا منقطع : "قال اهليثمي. " وال توهلما شيئا،فشاورمها يف احلرب
 ".اإلسناد

   . م٢٠٠٣ دار عامل الكتب، الرياض، ٢٥٠ ص٤ ينظر تفسري القرطيب، ج:قلت 32



 ٣٥

 به الصحابة من فهذا اإلمام اجلليل يصرح مبا اقتضاه الكتاب والسنة وعمل
   .األخذ بالشورى ويعني أهلها على حسب اختالف املصاحل

ناس  أهلها واحلكم بني الإىل تعتمد تأدية األمانات احلكومة اإلسالمية) ٣
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا : قال اهللا تعاىل ،بالعدل

نيب متكَملِحدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن . هل علمت املراد من تأدية و
   ؟األمانة

من عثمان بن طلحة بن   النيبنزلت اآلية يف رد مفتاح الكعبة حني أخذه 
ة ابن عثمان بي ومن ابن عمه ش)من بين عبد الدار(دري أيب طلحة احلجيب العب

املطلب  العباس بن عبد  فطلبه،بن أيب طلحة وكانا كافرين وقت فتح مكة
  فدخل رسول اهللا ،٣٤ والسقاية٣٣ بني السدانةرضي اهللا عنه حىت جيمع له

قال عمر بن  ،ن األصنام ونزل جربيل ذه اآليةالكعبة فكسر ما فيها م
وهو يقرأ هذه اآلية وما كنت مسعتها قبل  رج رسول اهللا خ و:اخلطاب

عها منكم إال  ال يرت تالدةخذاها خالدة" : وقال فدعا عثمان وشيبة،منه
ظم ت ولفظ األمانات ين، بين شيبةإىل فاآلية نزلت يف رد مفتاح الكعبة ٣٥".ظامل
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 .وكان يليها العباس رضي اهللا عنه يف اجلاهلية واإلسالم
 قال: قال عباس ابن  رواه، واحلديث٢٥٦ ص٥ينظر تفسري القرطيب، ج: قلت 35

 منكم يرتعها ال )الدةويف رواية ت(  بالدةخالدة طلحة بين يا خذوها":  اهللا رسول
 الكبري يف الطرباين رواه" :٥٧٠٧ رقم٦٢٠ ص٣ج" امع" يف قال اهليثمي". ظامل إال



 ٣٦

 .فتدخل الواليات يف األمانات دخوال أوليا ، ألا أمانة؛عامة الواليات
 كل والية مبن فيه الكفاءة ب على احلكومة اإلسالمية أن تنوطفالواج

   . األمانةللنهوض بأعبائها وإال خانت 
من ويل من أمر املسلمني شيئا فوىل رجال وهو جيد من هو  ":ويف احلديث
من قلد رجال  ":ويف رواية ." فقد خان اهللا ورسوله للمسلمنيأصلح منه

عمال على عصابة وهو جيد يف تلك العصابة أرضى منه فقد خان اهللا 
من قول  وروى بعضهم أنه ، رواه احلاكم يف صحيحه،"ورسوله واملؤمنني

 رواه "ا أمانةإ" :أليب ذر يف اإلمارة وقال الرسول  ٣٦.عمر البن عمر
إذا ضيعت األمانة انتظر  ":ويف حديث أيب هريرة عند البخاري .مسلم

 غري أهله إىل إذا وسد األمر :؟ قاليا رسول اهللا وما إضاعتها:  قيل.الساعة
   .  النهوض الى ع من يقدرإىلفيجب إسناد كل والية  ،"فانتظر الساعة
لدا سيف ا خنّإ" :يستعمل خالد بن الوليد يف احلرب وقال وكان الرسول 

يا أبا ذر إين أراك  ":وقال أليب ذر رضي اهللا عنه ٣٧".سله اهللا على املشركني
                                                                                                       

 رواية يف معني ابن ووثقه. خيطئ: وقال حبان ابن وثقه املؤمل بن اهللا عبد وفيه واألوسط
  ". مجاعة وضعفه

، دار ٩البـن تيميـة، ص    " السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية     " ينظر   :قلت 36
د روي احلديث بألفاظ خمتلفة ومن طـرق كـثرية   وق. م١٩٨٨ سنة   ٢اجليل، بريوت ط  

  . كلّها فيها نظر
البـن عبـد   " االستيعاب"البن حجر وبذيله " اإلصابة يف متييز الصحابة" ينظر  :قلت 37

  .  م، بتحقيق طه حممد الزيين١٩٩٣ القاهرة –، مكتبة ابن تيمية ٧٢-٧١ ص٣الرب، ج



 ٣٧

 مال ن على اثنني وال تولنيمرأ ال ت،ضعيفا وإين أحب لك ما أحب لنفسي
إلمارة لضعفه مع عن تقلد ا  ذرأبا  فنهى الرسول . رواه مسلم"يتيم

ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء أصدق هلجة من أيب  ":شهادته له بقوله
   ٣٨".ذر

يف فتوح د بن الوليد يف قتال أهل الردة وواستعمل أبو بكر رضي اهللا عنه خال
   .العراق والشام

واليات ومن هذا وأمثاله أقام أئمة الفقه يف اإلسالم قاعدة يف التقدمي يف ال
 يف كل والية ميقد": قال القرايف يف الذخرية .وهي من القواعد املتفق عليها

 ففي احلرب يقدم من هو شجاع جمرب ،من هو أقوم مبصاحل تلك الوالية
ويف  ،قيه متوفر الدين والعزم والفراسة ويف القضاء من هو ف،ليسوس اجليوش

م يف باب  وقد يكون املقد،مصارفههو عارف بتنمية املال ووالية األيتام من 
إلسالم يف الواليات اليت  هذه كلمة موجزة يف أمر ا٣٩".آخر يف مؤخرا

   .  كلمة األمانات يف اآلية الكرميةينتظمها
أما العدل املأمور به يف اآلية فهو العدل بني الناس كافة ال فاصل بني القوي 

الَّذين َآمنوا كُونوا قَوامني يا أَيها  : تعاىلقال اهللا. والضعيف واملسلم وغريه
                                                

ـ  ١٣٥-١٣٤ ص   ٦رواه الترمذي يف الـسنن، ج     : قلت 38 ، دار  ٣٨٠٢و٣٨٠١م   رق
ورواه ابن ماجـه يف  . م، بتحقيق بشار عواد معروف١٩٩٦ سنة  ١الغرب اإلسالمي، ط  

  .م٢٠٠٧ سنة ١، بيت األفكار الدولية ط١٥٦ رقم ١٢٢السنن، ص
 ١، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ط٤٢ ص١٠للقرايف، ج" الذخرية"ينظر : قلت 39

 . م، بتحقيق حممد بوخبزة١٩٩٤سنة 



 ٣٨

بِالْقسط شهداَء للَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الْوالدينِ والْأَقْربِني إِنْ يكُن غَنِيا 
ن يكن الطالب أو املشهود عليه غنيا مل يراع إأي  أَو فَقريا فَاللَّه أَولَى بِهِما

   .قريا مل يراع إشفاقا عليهن يكن فإ و،لغناه
يا أَيها الَّذين َآمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء  :يشبه هذه اآلية آية املائدةو

 بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلَّا تمٍ عَآنُ قَونش كُمنرِمجلَا يو طسبِالْق
   .ض قوم على ترك العدلكم بغأي وال حيملن للتقْوى

ولَا يجرِمنكُم شنَآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِد  :وقبل هذه اآلية بآيات
كم بغض قوم ألجل صدهم إياكم عن أي وال حيملن الْحرامِ أَنْ تعتدوا

ن عن و وذلك أن املسلمني صدهم املشرك؛سجد احلرام على االعتداء عليهمامل
ملسجد احلرام عام احلديبية فمر م ناس من املشركني يريدون العمرة فقال ا

   . فأنزل اهللا هذه اآلية، نصدهم كما صدنا أصحام:املسلمون
 أخرج . داه متثل العدل كما أمر اهللا بهىومن يقتد نيب وكانت سرية ال

 ٤٠ضى رجال تقاأنّ" :البخاري يف صحيحه من طريق أيب هريرة رضي اهللا عنه
 لصاحب  دعوه فإنّ:فقال  أصحابه به٤٢ فهم له٤١فأغلظ رسول اهللا 

 ، ال جند إال أفضل من سنه: قالوا،احلق مقاال واشتروا له بعريا فأعطوه إياه
   ". اشتروه فأعطوه إياه فإن خريكم أحسنكم قضاء:قال
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 ٣٩

 وقد قيل أنه(يف املقال إذ جاء يتقاضاه دينه  فهذا الرجل يغلظ لرسول اهللا 
يهم أصحابه رضي اهللا عنهم به ليؤذوه فينهاهم الرسول عليه  و)كان يهوديا

 ويقول هلم دعوه فإن لصاحب احلق مقاال مث ،الصالة والسالم عن التعرض له
   . يقضيه خريا مما أخذ منه

 ٤٣فاستعدى ،أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم" :رد األسلميدوعن أيب ح
 يل على هذا أربعة دراهم وقد غلبين مد إنّ يا حم:فقال رسول اهللا عليه 
 أعطه :قال . والذي بعثك باحلق ما أقدر عليها: قال. أعطه حقه: فقال.عليها
 إىلوقد أخربته أنك تبعثنا  ،عثك باحلق ما أقدر عليها والذي ب: قال.حقه

   وكان النيب. أعطه حقه: قال. فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فأقضيهربيخ
 السوق وعلى رأسه عصابة إىل  فخرج به أبو حدرد، مل يراجعاثإذا قال ثال

نزع الربدة مث قال اشتر و ، فرتع العمامة عن رأسه فاتزر ا،وهو متزر بربدة
 مالك يا : فمرت عجوز فقالت، فباعها منه بأربعة دراهم،مين هذه الربدة

 ها دونك هذا لربد عليها طرحته : فأخربها فقالت؟صاحب رسول اهللا 
   . رواه اإلمام أمحد"ليهع

صاحبه أبا حدرد أن يقضي ما عليه لليهودي ومل   فانظر كيف أمر النيب
 وبلغ من ثقة بعض . بيع بردته واالتزار بعمامتهإىليعذره بعجزه حىت اضطر 

 موه يفوشرعه أن حكّ سول اهللا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بعدل ر
  .قضايا
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 ٤٠

 كان قريظة والنضري وكان : رضي اهللا عنهما قالروى النسائي عن ابن عباس
من قريظة رجال من النضري قتل رجل  وكان إذا قتل ،ري أشرف من قريظةالنظ
 فلما ، من متر٤٤ من قريظة ودى مائة وسقإذا قتل رجل من النضري رجال و،به

  إلينادفعوها :قتل رجل من النضري رجال من قريظة فقالوا بعث رسول اهللا 
وإِنْ حكَمت  : ويف هذا نزل قوله تعاىل. بينا وبينكم النيب :فقالوا ،لنقتله

نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه طسبِالْق مهنيب كُمفَاح،وقوله تعاىل :  كْمأَفَح
   .الْجاهلية يبغونَ

م وسأله وفد نصارى جنران أن يبعث معهم رجال من أصحابه يرضاه ليحك
 ذكر ٤٥".إنكم عندنا رضا" : وقالوا،بينهم يف أمور اختلفوا فيها يف أمواهلم

فَمن  :رين عند الكالم على آية املباهلةهذا أهل السري وكثري من املفس
وفيه  ،من آل عمران) ٦٠(اآلية حاجك فيه من بعد ما جاَءك من الْعلْمِ

   . ة أحكامهمأصحابه وعدالو ثقتهم برسول اهللا 
 فقال ، أنه كان بني رجل من املنافقني ورجل من اليهود خصومةويروى

 فأىب ، كعب بن األشرفإىل املنافق بل : وقال، حممدإىل انطلق بنا :اليهودي
    ٤٦. رسول اهللا إىلاليهودي أن خياصمه إال 
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 ٤١

باملعاهدين وأهل الذمة واملستأمنني مما ملئت به كتب السنة   ووصاياه
 من حديث عبد اهللا بن هأمحد والنسائي وابن ماجروى البخاري و. سريوال

حيها ليوجد من مسرية  ر وإنّرائحة اجلنة٤٧ مل يرحامن قتل معاهد": عمرو
 :أمحد وأيب داود والنسائي واحلاكمويف حديث أيب رافع عند . "أربعني عاما

عدة  عن ن بن سليم وعن صفوا".بس الربدحبالعهد وال أ ٤٨إين ال أخيس"
من " : قال رسول اهللا من أبناء الصحابة عن آبائهم رضي اهللا عنهم أنّ

 أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب ظلم معاهدا أو انتقصه
ما " : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال٤٩".نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة

ويف  .الغا أخرجه مالك ب" عليهم العدواهللا قوم بالعهد إال سلط ٥٠ختر
 فإن  فال ختفروها فإن جارت عليهم جائرة٥١ذمة املسلمني واحدة ":احلديث

   . م عن عائشةكا أخرجه احل"لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة
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على إضاعته من عهد أو أمان فإذا أجار واحد من املسلمني من ليس من أهل دينه فـال                  
 .  ال ينقض عهدهختفر ذمته أي



 ٤٢

 عمرو بن العاص عامله على إىلويف كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
 :ىل يف كتابه فإنه قال تعا،واعلم يا عمرو أن اهللا يراك ويرى عملك ":مصر
اامإِم نيقتلْما للْنعاجووإن معك أهل ذمة وعهد وقد ، يريد أن يقتدى به 

استوصوا بالقبط خريا فإن " :م وأوصى بالقبط فقال أوصى رسول اهللا 
من ظلم معاهدا " : وقد قال ، أم إمساعيل منهمنّأ ورمحهم "هلم ذمة ورمحا

، احذر يا عمرو أن يكون " يوم القيامةفوق طاقته فأنا خصمهأو كلفه 
   ٥٢."لك خصما فإنه من خاصمه خصمه اخل ل اهللا ورس

هذا ما أعطى عبد اهللا عمر أمري املؤمنني أهل إيلياء  ":ومن كتابه ألهل إيلياء
؛ أعطاهم أمانا ألنفسهم وأمواهلم ولكنائسهم وصلبام سقيمها من األمان

منها وال من كنائسهم وال دم وال ينقص  وسائر ملتها أنه ال تسكن وبريئها
 وال يضار أحد ، وال من شيء من أمواهلم)مجع صليب(حيزها وال من صلبها 

   ٥٣".منهم وال يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود
 أي من يوىل اخلالفة بعده - وأوصيه" :وقال ملا حضرته الوفاة رضي اهللا عنه

من ورائهم وال هدهم وأن يقاتل  هلم بع بذمة اهللا وذمة رسوله أن يوىف-
هل يقاتل  : البخاري يف كتاب اجلهاد يف بابه، أخرج"يكلفوا إال طاقتهم

بل أفضل أصحابه   فهذا صاحب رسول اهللا .عن أهل الذمة وال يسترقون
                                                

  ١٤٣٠٤ رقم ٧٦٠ ص ٥ينظر كرت العمال، ج: قلت 52
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   .  م٢٠٠٧ سنة ١بريوت ط



 ٤٣

 اخلليفة بعده وهو حمتضر أن إىلبعد أىب بكر وثاين اخللفاء الراشدين يعهد 
  .دينهيعامل باحلسىن من ليس من أهل 

بن وروى ابن عبد احلكم عن أنس أن رجال قبطيا من أهل مصر أتى عمر ا
 : قال، عذت معاذا: قال،عائذ بك من الظلم :اخلطاب فقال يا أمري املؤمنني

بن ا أنا : بن العاص فسبقته فجعل يضربين بالسوط ويقولوسابقت ولد عمر
 ،م ويقدم ابنه معهبالقدويأمره  عمرو إىل فكتب عمر رضي اهللا عنه .كرمنياأل

 فجعل يضرب بالسوط ،؟ خذ السوط فاضرب أين املصري:فقدم فقال عمر
 عمر رضي اهللا عنه أن  مث كان من أمر، اضرب ابن األكرمني:وعمر يقول
 يا أمري املؤمنني إمنا ابنه : فقال،ضع السوط على صلعة عمرو :قال للقبطي

مت الناس دنذ كم تعبم : فقال عمر لعمرو،منه ٥٤الذي ضربين وقد استقدت
   ٥٥". يا أمري املؤمنني مل أعلم ومل يأتين: قال،وقد ولدم أمهام أحرارا
ق له  باب املسجد فرد رأى شيخا نصرانيا يسأل عنويروى أنه رضي اهللا عنه

 فرض  مث،"ما أنصفناك يا هذا أخذنا منك اجلزية فىت وأضعناك شيخا: "وقال
   ٥٦.ة عمره طيلله يف بيت املال ما يتقاضاه
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 ٤٤

 بن أيب طالب رابع اخللفاء ومن أعجب ما يسطر يف هذا املوضوع أن علي
 عمر فقال عمر لعلي رضي اهللا إىليهودي تقاضى هو و  وصهر رسول اهللا

 كرمه اهللا وملا فرغ ي فتغري وجه عل،"يا أبا احلسن قف مع خصمك" :عنهما
ني اخلصوم بصرف من التقاضي ذكّر عمر عليا مبا جيب شرعا من التسوية ب

 ولكنك مل تسو بيين وبينه بل آثرتين عليه : فقال له علي،النظر عن أديام
 يف وانإذ من سنة العرب يف الكالم أن يك؛ يا أبا احلسن : بالكنيةلندائك إياي

 لذا تغري وجه علي ؛تقاض ال يؤثر فيه أحد على أحدمقام املقام ام التكرمي ومق
    ٥٧.رضي اهللا عنه

آس بني الناس يف  ":سى األشعريو أيب مإىلة عمر رضي اهللا عنه ويف رسال
وجهك وعدلك وجملسك حىت ال يطمع شريف يف حيفك وال ييأس ضعيف 

      ٥٨".من عدلك
 احلاكم املسلم ال يكره اليهودي وصرح كثري من رجال الفقه اإلسالمي بأنّ

يه معنا  لليهود مبا دخلوا علعلى احلضور مبجلس القضاء يوم السبت وفاء
     . أقررناهم عليهو
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 ٤٥

وقد بلغ من أمر عناية املسلمني بأهل الذمة أن جيوش التتار ملا هجمت على 
أسروا من أسروا من املسلمني  و، الشامإىلبالد املسلمني من حدود الصني 

 كتب الشيخ ابن تيمية من كبار أمية  احلنابلة ، مث هزمهم املسلمون،والنصارى
 ، يف شأن تسريح األسرى٥٩"قطلوب شاه"ار يومئذ  ملك التتإىليف عصره 

البد من : " فكتب إليه الشيخ ابن تيمية،فأطلق املسلمني دون أهل الذمة
افتكاك مجيع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا وال ندع 

  . فأمر بإطالقهم،" من أهل امللة وال من أهل الذمةأسريا ال
         

   اوشاء من إىل يتحاكموا فيما بينهم لليهود والنصارى أن
وإلينا وفق   ه رسولإىليهم وعهد به فمع ما وصى به اإلسالم من العدل و

الطالق والديون  هلم أن يتحاكموا يف النكاح و فإنّ،ما جاء به الكتاب احلكيم
ا وليس للوايل املسلم أن جيربهم على ءو من شاإىلوسائر املعامالت فيما بينهم 

   . إليناالتحاكم 
 فيما خيتص وأما احلكم": لم يف هذا قول القرطيب يف تفسريهومن أحسن الك

الزىن وغريه فليس يلزمهم أن يتدينوا بديننا ويف احلكم به دينهم من الطالق و
   ".  حبكامهم وتغيري ملتهمإضراربينهم 
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  .  م، بتحقيق قصي حمب الدين اخلطيب١٩٧٤ سنة ١السلفية ط



 ٤٦

ه أن ا مل جيب على احلاكم املسلم أن يتناوهلا بالنظر ولهبل لو حتاكموا إلينا في
فَإِنْ جاُءوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض  : حكامهم لقوله تعاىلإىليصرفهم 

مهنع. هل الكتاب ال يقام عليهم حد الزىن أن أإىل وذهب مالك رمحه اهللا، 
 ولو زىن الذميان فال حد ، حد املسلم وتركت الكتابية بكتابيةفلو زىن مسلم

  . يفة و حممد ابن احلسن وغريمها وهو مذهب أيب حن،عليهما
   

  احلكومة اإلسالمية تعتمد طاعة أويل األمر يف املعروف خاصة   
يا أَيها الَّذين َآمنوا أَطيعوا اللَّه  : تعاىل بطاعة أويل األمر يف قولهأمر اهللا

كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو، فيه الطاعة  الرسول ما جتب وبني
ال  ": وقوله، وأبو داود والنسائيأمحد رواه "فوإمنا الطاعة يف املعر ":بقوله

   ٦٠. رواه أمحد"طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
   .ولَا يعصينك في معروف : آية املبايعة يف سورة املمتحنةويف

أطعت اهللا أطيعوين ما ":  ويل اخلالفةامن خطبة أيب بكر رضي اهللا عنه ملو
   ٦١".ورسوله فإذا عصيت اهللا فال طاعة يل عليكم

وطاعة أويل األمر يف املعروف طاعة هللا ولرسوله ال ألشخاص أويل األمر بل 
من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع  :طاعة هللا، قال اهللا تعاىل طاعة الرسول 

                                                
 رقم ١٧٠ ص١٨ ذا اللفظ رواه الطرباين يف الكبري عن عمران بن حصني ج:قلت 60

، ورواه أمحد يف ٨٧٣ رقم ٥٥ ص٢، ورواه الشهاب القضاعي يف مسنده ج٣٨١
  ".  يف معصية اهللاملخلوق ال طاعة : "مسنده عن علي وابن مسعود وعمران بلفظ

 ٨٢ ص٦ينظر سرية ابن هشام، ج: قلت 61



 ٤٧

اللَّه.ألنه إمنا أطاع ؛ من أويل األمرا فال غضاضة على أحد أن يطيع أحد 
   .  مثلهااهللا ال بشر

  
تفتح باب مراجعة أويل األمر " يف املعروف خاصة"اعة أويل األمر ط

   :والنصح هلم
أال ال تغالوا يف " :ضي اهللا عنه فقالخطب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ر

   لكان نسائكم فإا لو كانت مكرمة يف الدنيا أو تقوى عند اهللا٦٢صدقات
 اثنيت ما أصدق قط امرأة من نسائه وال بناته فوق ،ا رسول اهللا أوالكم 

 أليس ،يعطينا اهللا وحترمنايا عمر،  ": فقامت إليه امرأة فقالت".عشرة أوقية
 : قال عمر"؟وَآتيتم إِحداهن قنطَارا فَلَا تأْخذُوا منه شيئًا : يقولاهللا
كل الناس أفقه " :طرق عمر مث قالأ ف: رواية ويف،"أصابت امرأة وأخطأ عمر"

رك ت و،"امرأة أصابت ورجل أخطأ واهللا املستعان ": ويف رواية،"منك يا عمر
 لطاعة أويل األمر يف اإلسالم  واملعترب ذه القصة يتبني له منها أن٦٣ّ.اإلنكار

   .ا يأمرون به مفتوح على مصراعيهفيم باب املراجعة  وأنّا،حدا حمدود
يسخط لكم إن اهللا يرضى لكم ثالثا و ":حلديث من طريق أيب هريرةويف ا
 وأن تعتصموا حببل اهللا ، يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا:ثالثا

   ٦٤. رواه مسلم وأمحد" وأن تناصحوا  من واله اهللا أمركم،مجيعا وال تفرقوا
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 ٤٨

مل فقد إذا رأيت أميت اب الظامل أن تقول له إنك ظا ":ويف حديث جابر
   ٦٦. رواه أمحد والترمذي وغريمها" منهم٦٥تودع

   
    :احلكومة اإلسالمية تنظر يف كل شيء نظر السداد واحلكمة

 ، أهلهاإىل وتوسيد األمور ، الشورىدتم احلكومة اإلسالمية تععلمت أنّ
 وطاعة أويل األمر يف دائرة املعروف مع فتح ، بدون متييزوالعدل بني الناس
تترك أمر السياسة  مل -  هذاإىل -  وهي،النصيحة هلمباب مراجعتهم و

 وال النظر يف املسائل ،تها مع الدول اليت ال تدين باإلسالماخلارجية يف صل
 وال يف شيء مما له صلة مبصاحل الناس العامة والفردية ،املسائل املاليةاحلربية و

ا من  يعلم هذ.٦٧ وكل ذلك قائم على قواعد العدل والرمحة،وحفظ النظام
                                                

 .بضم أوله وثانيه وتشديد ثالثه مكسورا فسر باستواء وجودهم وعدمهم :املؤلف 65
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 . وليس يف السنن
ألحكام يف م من امما يتجلى فيه العدل والرمحة كمال التجلي ما قرره اإلسال :املؤلف 67

وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا  {:تعاىلاهللا  قال .احلرب
يندتعالْم بحى النيب }يو ، لصغري واملرأة والراهب عن قتل الشيخ الكبري والطفل ا

 رواه أبو "فانيا وال طفال صغريا وال امرأةال تقتلوا شيخا  ": ففي احلديث،ةوعن املثل
 وأنكر النيب ،"وال متثلوا وال تقتلوا الولدان وال أصحاب الصوامع ":ويف آخر. داود
  على بالل أن مير بصفية وابنة عم هلا على قتلى قومها اليهود بعد انتهاء غزوة قريظة

أنزعت  ":ال  فق،فصكت ابنة عمها وجهها وحثت عليه التراب وهي تصيح وتبكي
  ".الرمحة من قلبك حىت مررت باملرأتني على قتالمها



 ٤٩

   ،ره رجال التشريع اإلسالمي سلفا وخلفا وما قر،تصفح الكتاب والسنة
 . هللا ولرسوله وألمية املسلمني وعامتهم نصح أفضل ما جزى به منجزاهم اهللا

 ، الضرر يزالأنّ: وقد ذكروا أن من القواعد اليت بين عليها الفقه اإلسالمي
   . العادة حمكمة وأنّ، املشقة جتلب التيسريأنّو

  ٦٨.د أرقى تشريع وأكملهوتشريع ينبين على أمثال هذه القواع
ويف املذاهب املعتمدة وفاء مبطالب الناس وزيادة على اختالف العصور وتطور 

 فالفقه اإلسالمي يف جمموعه ال يضيق بأمر من األمور يف عصر من ،األحوال
   . العصور

   
   :ةشهادة حكماء اإلفرنج وساستهم لشريعة اإلسالم احلكيم

 الشرع اإلسالمي خري من شهد غري واحد من حكماء اإلفرنج وساستهم بأنّ
   :القوانني الوضعية

ي أحد وارطاين مبصر للسيد عبد احلميد الزهقال اللورد كتشز املعتمد الربي) ١
أعضاء جملس األعيان العثماين حبضرة العالمة الشيخ السيد رشيد رضا وهو 

 الدولة العثمانية ال تصلح إنّ":  بالعربية قال له ما يأيت،يومئذ نزيل مصر
                                                

من أمثال هذه القواعد املقتبسة من النصوص الشرعية يتبني أن الشريعة  :املؤلف 68
 فكل ضرر يلحق الفرد أو اتمع ،صاحلة لكل زمان ومكان وأا جتاري التطورات

معتربة وختتلف األحكام العادات و ،ة معتربة توجب التيسري على الناس وكل مشق،يزال
قانون  وأساس ال،وأساس القانون الروماين عادات عرفت يف مدينة روما ،باختالفها

  .ين فتحوا بالد انكلترةذنرمان الالاالنكليزي عادات السكسون و
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 وحنن ما صلحت لنا هذه القوانني ،بالقوانني اليت تقتبسها منا معشر األوربيني
 فيها ونبدل حبسب اختالف إال بعد تربية تدرجيية يف عدة قرون كنا نغري

 ، عندكم شريعة عادلة موافقة لعقائدكم وألحولكم االجتماعيةوإنّ ،األحوال
 فتقيم العدل وحتفظ  أن تعمل ا وتترك قوانني أوربةب على الدولةفالواج

  صمن .ال تصلح بغري هذا اهأا  ي وعند،األمن وتستغل بالدها اخلصبة
 وقد .شيخ السيد رشيدل من رسالة اخلالفة أو اإلمامة العظمى ل١٣٢-١٣١

   .لنصارىمئذ رعايا من اليهود واولة العثمانية يقال اللورد هذه الكلمة وللدو
   ".القرآن فيه قوانني زكية سنية ":وقال واشنطون أيرفنج) ٢
 ر إىلالقرآن مسلم به من حدود األقيانوس األتلنتيكي  ":وقال جيبون )٣

اجلاجنس بأنه الدستور األساسي ليس ألصول الدين فقط بل لألحكام اجلنائية 
  ".ساين وترتيب شؤونه اإلنععليها مدار نظام حياة النوواملدنية وللشرائع اليت 

 الشريعة احملمدية تشمل الناس مجيعا يف أحكامها من نّإ ":اوقال أيض) ٤
م وأعلم منوال  وهي شريعة حيكت بأحك،أعظم ملك إىل أقل صعلوك
   ".ملنياشرعي ال يوجد مثله قط يف الع

وليس فيه كهنوتية أو معابد  ":وكوهارت يف اإلسالمأومما قاله داود ) ٥
   .٦٩"فيه دستور األمم ونظام امللكسياسية بل 
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  .ين قاضي بريوت سابقا رمحه اهللايي الغالالشيخ مصطفى
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   :الفائدة الثانية من فوائد الوصل بني احلكومة والدين
للدين سلطان على النفوس يظهر أثره الصاحل يف فعل اخلريات واجتناب 

 وال خيلف هذا التأثري رجاء الثواب ،الشرور سرا وجهرا وفق أوامره ونواهيه
   .يف الدنيا وخوف العقوبة فيها

العتقاد بالبعث واجلزاء ومها من أركان الدين اعتقادا صحيحا يثمر ذلك أن ا
نفس من مراقبة اهللا ما حيمل على فعل اخلريات واجتناب الشرور ولو كان لل

ال هذا االعتقاد ملا كان من اخللفاء الراشدين ومن ولو ،ما هلا من هوى وميل
احلكم بني اقتبس من نورهم من األولني واآلخرين ما مر بك طرف منه يف 

   . الناس بالعدل والوصية به
 ،يوصي عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بأهل الذمة وقد بلغت الروح احللقوم

يفرض جراية يف  و،اص ليقتص منه للغالم القبطيو يستقدم ولد عمرو بن الع
 عمرو بن العاص يوصيه خريا إىل ويكتب ،بيت املال للنصراين الفقري العاجز

 فما الذي كان ، مبا أثبتناه قريبا  أهل إيلياءإىل ويكتب ،ينهمبن ليس من أهل د
   ؟ هذا كلهإىليدعو 

 وقد ،مه القيمة الصاحلة احلكيمةي شيء منه إال الدين وتعالإىلمل يكن يدعوه 
   .كان رضي اهللا عنه وقدس روحه الطاهرة ذا دين سابغ

 يا عمرو أن علموا":  عمرو بن العاصإىلواعترب بقوله رضي اهللا عنه يف كتابه 
واعلم أن معك أهل ذمة وعهد وقد أوصى ": وقوله ،"اهللا يراك ويرى عملك

 من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته وقد قال " :وقوله، " مسول اهللا ر
 وليس لغري الدين مثل . الدين رائده رضي اهللا عنهنّ أ اعترب ذا كله تر،"اخل
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ء بأمثال هذه اآلثار زر بعاطفة الدين ي ومن يرزء، وال قريب منهريهذا التأث
   . املباركة

  
   :كلمات لبعض احلكماء يف فعل الدين وأثره

   :كالم احلكيم ابن خلدون) ١ 
 حكيمنا االجتماعي الفيلسوف ابن خلدون رمحه اهللا موضوع الفصل لجع

 جعل ه،من الكتاب األول من مقدمة تارخيياخلامس من الفصل الثالث 
 العصبية اليت زيد الدولة يف أهلها قوة على قوةوة الدينية ت الدعموضوعه أنّ

أن الصبغة "  ومما جاء يف هذا الفصل أن سبب ما ذكره ،كانت هلا من عددها
 إىل ةالدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي يف أهل العصبية وتفرد الوجه
 ةاحداحلق فإذا حصل هلم االستبصار يف أمرهم مل يقف م شيء ألن الوجه و

وأهل الدولة اليت هم طالبوها  ،ب متساو عندهم وهم مستميتون عليهواملطلو
وإن كانوا أضعافهم فأغراضهم متباينة بالباطل، وختاذهلم لتقية املوت حاصل 
فال يقاوموم وإن كانوا أكثر منهم بل يغلبون عليهم ويعاجلهم الفناء مبا 

ع للعرب صدر اإلسالم يف وهذا كما وق ،يهم من الترف والذل كما قدمناهف
الريموك بضعة وثالثني ألفا يف القادسية وبالفتوحات فكانت جيوش املسلمني 

 ومجوع هرقل على ما  معسكر ومجوع فارس مائة وعشرين ألفا بالقادسيةكل
هزموهم فلم يقف للعرب أحد من اجلانبني و أربعمائة ألف قاله الواقدي

دولة املوحدين أيضا يف دولة ملتونة وعترب ذلك  وا.وغلبوهم على ما بأيديهم
 يف العدد والعصبية أو يشف همغرب من القبائل كثري ممن يقاومفقد كان بامل
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عليهم إال أن االجتماع الديين ضاعف قوة عصبيتهم باالستبصار واالستماتة 
 واعترب ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت .كما قلناه فلم يقف هلم شيء

 الغلب على نسبة العصبية وحدها دون زيادة الدين كيف ينتقض األمر ويصري
فتغلب الدولة من كان حتت يدها من العصايب  املكافئة هلا أو الزائد القوة 

وا أكثر عصبية منها أو أشد عليها الذين غلبتهم مبضاعفة الدين لقوا ولو كان
     . املقصود من كالمهـاه" بداوة

   :كلمة السياسي الفرنسي ليون روش) ٢
 ،"ثالثون عاما يف اإلسالم ":كتب هذا الفرنسي السياسي العظيم كتابا عنوانه

وكان أقام يف بعض البالد اإلسالمية ثالثني حوال تعلم فيها العربية ودرس 
علوم اإلسالم وعاشر املسلمني بصورة أنه واحد منهم يف احلجاز واجلزائر 

حد أصرية ونشرا يف ريدة اللواء امل وكلمته هذه عربتها ج،وتونس وغريها
اإلسالم "أعدادها وعنها نقلها املرحوم العالمة مصطفى الغالييين يف كتابه 

 وهي تتضمن رأيه يف اإلسالم وأثر الدين الصاحل يف املتمسكني "روح املدينة
اعتنقت دين اإلسالم زمنا طويال عند األمري عبد :  قال السياسي الفرنسي.به

 األمري وثوقا تاما وقد جنحت يف احليلة فوثق يبفرنسة القادر دسيسة من قبل 
واختذين سكرتريا فوجدت هذا الدين الذي يعيبه الكثريون أفضل دين عرفته 

 أذكر شيئا من قوانيننا الوضعية إال فهو دين إنساين طبيعي اقتصادي أديب ومل
 الشريعة اليت يسميها جول سيمون إىلعدت إين  بل وجدته مشروعا فيه

طبيعية فوجدا كأا أخذت عن الشريعة اإلسالمية مث حبثت عن الشريعة ال
تأثري هذا الدين يف نفوس املسلمني فوجدته قد مألها شجاعة وشهامة ووداعة 
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ومجاال وكرما بل وجدت هذه النفوس على مثال ما حيلم به الفالسفة من 
 ،عامل ال يعرف الشر واللغو والكذبنفوس اخلري والرمحة واملعروف يف 

ل حمرما يف طلب الرزق  ال يظن بأحد سوءا مث هو ال يستحاملسلم بسيطف
   .اإلسرائيليني وبعض املسيحينيمن ولذلك كان أقل ماال 

   :ولقد وجدت فيه حل املسألتني االجتماعيتني اللتني تشغالن العامل طرا
 ،فهذا أمجل مبادئ االشتراكية ن إخوةوإمنا املؤمناألوىل يف قول القرآن 

 على كل ذي مال وختويل الفقراء حق أخذها غصبا إن ةانية فرض الزكاوالث
كالم له  مث قال بعد ـامتنع األغنياء عن دفعها طوعا وهذا دواء الفوضوية اه

أنه دين احملامد والفضائل ولو أنه  ، وذلك من تأثري هذا الدين الكرمي:نصه
سري لكان املسلمون  يعلمونه الناس حق التعليم ويفسرونه متام التف رجاالوجد

   .اليوم أرقى العاملني وأسبقهم يف كل امليادين
 كتب ما كتب عن ذيه من كالم هذا السياسي العظيم الهذا ما رأينا أن نثبت

   ٧٠.جتربة وروية

                                                
ن روش أن املسلم ال يعرف الشر واللغو والكذب وحقا ما قال وذكر لي :املؤلف 70

وإِذَا  {:عرف اللغو وكتاب اهللا يقوليوكيف الشر ودينه ينهى عنه املسلم كيف يعرف 
هنوا عضرأَع ووا اللَّغعموا بِال{: ويقول} سرإِذَا ماوامروا كروِ م{:  ويقول}لَّغ ينالَّذو

 وكيف يعرف الكذب والكتاب والسنة طافحان بذمه ويكفي }هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ
أما أن املسلم بسيط ال . }إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين لَا يؤمنونَ بَِآيات اللَّه{: قوله تعاىل

 لنهي عن ظن السوء يف الكتاب والسنة فقد بنيا وذلك أنه وإن ورديظن بأحد سوءا فال 
 ما مل تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر وسواه ال العلماء أن الظن الواجب اجتنابه
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   :أثري الدين من حيث هو دينرك يف تاكلمة بسم) ٣
-٣٨٠ ص ه الشيخ حممد عبداإلمامجاء يف اجلزء الثاين من تاريخ األستاذ 

 يف وقائع بسمارك -أي الشيخ حممد عبده-رأيت  : ما نصه  طبعة ثانية٣٨١
اليت نشرت بعد موته بقلم كامت أسراره مسيو بوش كالما جاء به الربنس وهو 
على مائدة الطعام مع جلسائه يتعلق بالدين فاستحسنت ترمجته ليطلع عليه من 

 دينهم سبة إىلنسبة نا الذين يعدون البمل يعن بقراءة هذا الكتاب من شبا
 أنبيائه إىل هليلموا أن اإلميان باهللا والوحي اإلوالظهور باحملافظة عليه معرة وليع

ليس نقصا يف الفكر وال ضلة عن صحيح العلم وال عيبا يف الرياسة وال ضعفا 
                  .يف السياسة

اء طغ الطعام فرأى بقعة من الدهن على رك على مائدةاجلس الربنس بسم
املائدة فقال ألصحابه كما تنتشر هذه البقعة يف النسيج شيئا فشيئا كذلك 
ينفذ الشعور باستحسان املوت يف سبيل الدفاع عن الوطن يف أعماق قلوب 

ذلك ملا استكن يف الضمائر  ،يكن هناك أمل يف األجر واملكافأةالشعب ولو مل 
 مهيمنا يراه وهو جيالد  واحدامن بقايا اإلميان ذلك ملا يشعر به كل أحد أنّ

 أن  سعادتكم، فقال بعض املرتابني أتظناهد وميوت وإن مل يكن قادر يراهجيو
ليس هذا من  :اهلم تلك املالحظة فأجابه الربنسالعساكر يالحظون يف أعم

وهو ميل  ،هو بوادر تسبق الفكر ، املالحظات وإمنا هو شعور ووجدانقبيل
                                                                                                       

حرام وأنت فيه كنا يف زمن الظن بالناس " :رضي اهللا عنهحرج فيه ويؤثر عن احلسن 
   ".اليوم يف زمن اعمل واسكت وظن يف الناس ما شئت
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 ولو أم الحظوا لفقدوا ذلك وأضلوا ،اكأنه غريزة هلفيها يف النفس وهوى 
؟ وكيف ميكن هلم  تعلمون أين ال أفهم كيف يعيش قوم هل .ذلك الوجدان

أن يقوموا بتأدية ما عليهم من الواجبات أو كيف حيملون غريهم على أداء ما 
جيب عليه إن مل يكن هلم دين جاء به وحي مساوي واعتقاد بإله حيب اخلري 

   .الفصل يف األعمال يف حياة بعد هذه احلياةوحاكم ينتهي إليه 
  :ه على هذا النمط بأسلوب آخر فقالمث ساق الوزير كالم

لو نقضت عقيديت بديين مل أخدم بعد ذلك سلطاين ساعة من الزمان إذا مل 
لكن انظروا إيل  ،أضعها يف سيد من أهل األرض قاطبةأضع ثقيت يف اهللا مل 

ما ال ين وارتقيت من املناصب ي ما يكفجتدوين قد ملكت من موارد الرزق
؟ومل أعرضها للهموم مطمع بعده فلماذا أشتغل؟ ومل أجهد نفسي يف العمل

 اليت قضت بأن يكون هلذه األمة هليةلو مل يكن يل إميان بالعناية اإل ،آلالماو
اعيت ما أمحله من أثقال سكبري وأثر يف اخلري عظيم لطرحت لاألملانية شأن 

شيئا من هذه ال ذلك اإلميان ملا قبلت ماذا أقول بل لو .ةوظائف احلكوم
بعد ال يقيين حبياة لو ،الوظائف ألن الرتب واأللقاب ال اء هلا يف نظري

، نعم  مل يكن هذا اليقني لكنت مجهوريا، لواملوت ما كنت من حزب امللكية
 خصال" اليت أشنها على هنات أنا مجهوري بالفطرة يتبني ذلك من الغارات

من هذا يظهر أن إمياين  .رجال احلاشية من مدة تزيد على عشر سنني" الشر
اسلبوين هذا  ، محلين بقوته على أن أكون ملكيابلغ من القوة أعالها حىت

 أكن مسيحيا خملصا مل يكن  ملبوين حمبيت لوطين اعلموا أنين لواإلميان تسل
 أكن خملصا يف ديين  لو مل.لكم وزير كبري مثلي يدبر أمر اإلحتاد األملاين
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 خلفا يكون أخلص مين غديف الولو وجدمت يل  ،لوليت ظهري مجيع احلاشية
ما أعظم مسريت جر الوظائف لو  .يقينه النفلت من املنصب يف احلاليف 

أحب اآلجام ومناظر اخلليقة  .ين أحب املعيشة يف القرى واحلقول إ.تعلمون
دوين من الغد رجال يأخذ أهبته انزعوا عين هذه الرابطة اليت تصلين به جت

ا عإن مل أكن خاض ،ليشتغل حبراثة أرضه وتنمية غرسه"  وارزين "إىلللسفر 
ألمر إهلي فلم أضع نفسي حتت طاعة هذه العائلة املالكة مع أا تتصل بأصل 

     . ليس باألعلى وال باألنبل من األصل الذي تتصل به عشرييت
أن هذا الرجل العظيم كان يعتقد أن رك وهو يدلنا على اهذا كالم بسم

عظائم أعماله إمنا كانت من مظاهر إميانه وأن االعتقاد باهللا والتصديق باليوم 
 ما مل يدركه فيه مفاخر ومل يكثره إىلاآلخر مها اجلناحان اللذان طار ما 

   . ما جاء يف هذا الفصلـمكاثر اه
  

    :كومةالفائدة الثالثة من فوائد الوصل بني الدين واحل
  اإلبقاء على الصلة اليت تربط احلكومة باحلكومات اليت  تشاركها يف دينها 

 ومنها ، منها رابطة الدين بني الناس روابط تصل بعضهم ببعضجعل اهللا
 ، رابطة اإلنسانية ومنها، ومنها رابطة اجلنس،ة الوطن ومنها رابط،رابطة اللغة

 فهي تصل بني ؛را رابطة الدينوأمتنها وأمجعها وأكثرها فائدة وأزكاها أث
   .مئات املاليني ممن يعتصم حببلها على اختالف ألسنتهم وألوام وأوطام

تعاىل  اهللا ل بظله ويدين به وجعلهم أخوة قالوقد وحد اإلسالم بني من يستظ
 خوةإإمنا املؤمنون،م ال يظلمه لاملسلم أخو املس ": ويف حديث ابن عمر
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  يفاملؤمننيمثل ": ريومن حديث النعمان بن بش .اري رواه البخ"وال يسلمه
 وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له دهم وترامحهمتوا

:  ومن حديث أيب موسى. رواه مسلم وأمحد"سائر اجلسد بالسهر واحلمى
رواه الترمذي والنسائي " املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"

ؤمن املؤمن مرآة امل" :٧١"خود"هريرة عند ومن حديث أيب  .والبيهقي
 )أي جيمع عليه معيشته ويضمها له( واملؤمن أخو املؤمن يكف عليه ضيعته

ومن حديث سهيل بن سعد عند  )".أي حيفظه ممن يؤذيه( وحيوطه من روائه
ويف حديث  ".يأمل املؤمن ألهل اإلميان كما يأمل اجلسد ملا يف الرأس": أمحد

 "خوة ال فضل ألحد على أحد إال بالتقوىإسلمون امل": حبيب بن خراش
   ٧٢.رواه اخلطيب

هذا منوذج مما جاء يف الكتاب والسنة يف وحدة املسلمني بدينهم وقد كان 
لمون يأمترن بأوامر دينهم وال هلذه الوحدة األثر الصاحل البني أيام كان املس

ه م ذي أغرادون حدوده مث حالت األحوال و نزغ بينهم شيطان الفرقة العتي
 امللعونة فأضعف ما بينهم من رابطة الدين االستعمار األجنيب ودسائسه
  . نزعة استعماريةم فإضعاف الرابطة الدينيةليتمكن من استعبادهم وإذالهل
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  :كلمة جريدة العروة الوثقى يف هذا املعىن 
رها يف باريس السيد مجال الدين صدأمقال للعروة الوثقى اليت كان جاء يف 

الصادر يف ) ٦(التعصب وهو يف العدد  :ألفغاين والشيخ حممد عبده عنوانها
  :قال ما نصه جاء يف هذا امل١٣٠١ سنة اآلخرة مجادى ٢٨

سلمني إمنا هي الرابطة نعم إن اإلفرنج تأكد لديهم أن أقوى رابطة بني امل
رنج إلف اعتقادية وألولئكن قوم ال تكون إال بالعصبية االأدركوا أالدينية و

 بث هذه األفكار إىلم فتوجهت عنايتهم اأوطمطامع يف ديار املسلمني و
الساقطة بني أرباب الديانة اإلسالمية وزينوا هلم هجر هذه املقدسة وفصم 
حباهلا لينقضوا بذلك بناء امللة اإلسالمية وميزقوها شيعا وأحزابا فإم علموا 

 يعرفون هلم جنسية إال يف  النيا وعلم العقالء أمجعون أن املسلمكما علمن
دينهم واعتقادهم وتسىن للمفسدين جناح يف بعض األقطار اإلسالمية وتبعهم 
بعض الغفل من املسلمني جهال وتقليدا فساعدهم على التنفري من العصبية 
الدينية بعدما فقدوها ومل يستبدلوا ا رابطة اجلنس الوطنية اليت يبالغون يف 

 منهم وسفاهة فمثلهم كمثل من هدم بيتا قبل أن تعظيمها واحترامها محقا
 لنفسه مسكنا سواه فاضطر لإلقامة بالعراء معرضا لفواعل اجلو وما يهيئ

تصول به على حياته اه مث بينت اجلريدة أن االنكليز سلك هذه الطريقة يف 
اره وجنت ب اختةاألوروبيلسياسة أجادت الدول اهلند وأن هذا األسلوب من ا

دولة اليت تقطع صلتها بالدين تقطع الصلة بينها وبني الدول اليت  فال.مثاره
ياها وذا تفقد معونتها عند احلاجة اتدين بذلك الدين ومن يدين به من رع

   .إليها وما أحد بأقل من أن يعني وال بأكرب من أن يعان
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بل الدولة اليت تقطع صلتها بالدين لك الصلة بينها وبني شعبها املتدين 
ش وهي على حذر منه ويعيش وهو يتربص ا الدوائر وإذا علم هذا فتعي

 إىلالفصل بني الدين واحلكومة عدول عن اخلري يف أمجل مظاهره وأصلحها ف
وال داعي إليه إال التقليد وناهيك بالتقليد  ،الشر يف أقبح مظاهره وأفسدها

ديين وشروره املستطرية ومن أعظمها يف موضوعنا القضاء على الشعور ال
ورابطته املتينة وقضاء ما يف نفوس دول االستعمار من حاجات نعلمها 

  .ويعلموا ويعملون للوصول إليها واهللا من ورائهم حميط
   

    :الفصل بني الدين املسيحي واحلكومة
كان من آثار التمدن األوريب التفريق بني السلطتني الدينية واملدنية فللكنيسة 

دين بدين املسيح عليه السالم وعلى األعمال اليت اإلشراف على اعتقاد من ي
تصل بني العبد وربه وهلا السلطان املطلق يف الوصل والقطع واإلعطاء واملنع 

   .والتحليل والتحرمي والتصرف الذي ال حد له يف كل ما له صبغة دينية
أما السلطة املدنية فليس هلا التصرف التشريعي فيما بني الرعايا من شؤون 

النظام االجتماعي ويرى بعض أمر مالت وحق النظر يف كل ما يستقيم به عاامل
 وغريهم أن هذا التفريق أساس التقدم وأن املسلمني لو بينيواألورالساسة من 

اتبعوا هذا السنن لكانوا يف مصاف األمم املتقدمة الراقية وأم مل يلحقوا مبن 
بني السلطتني الدينية سبقهم من األمم يف هذا العصر لتمسكهم بني اجلمع 

   .واملدنية
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 التفريق بني السلطتني إىلذا جياهر بعض اخلطباء والكتاب ويدعون املسلمني 
وقد كون هذه الفكرة اجلهل بالسلطة الدينية يف اإلسالم وفهمها فهما 

   .معكوسا واعتقاد أا شقيقة السلطة الدينية عند املسيحيني
ل مظهر من مظاهر العبودية لغري اهللا عز اإلسالم دين حيرر رقاب أهله من ك
 هذا ويفترون على اهللا الكذب بنسبته إىلوجل ويسفه أحالم الذين يذهبون 

ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه  :فهو الدين الذي يصدع كتابه بقوله . أي دينإىل
كُونوا عبادا لي من دون اللَّه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ 

 )٧٩(ولَكن كُونوا ربانِيني بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ 
دعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْما أَياببأَر نيبِيالنكَةَ ولَائذُوا الْمختأَنْ ت كُمرأْملَا يو متإِذْ أَن 

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء  :وبقوله . )٨٠(مسلمونَ 
بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا 

اللَّه وند نا ماببأَر.سلم حبق ال يعبد إال اهللا وال يرجو املغفرة إال منه  فامل
ليال  ويرى أن احلق له وحده يف التشريع حت.وال يتوب من ذنوبه إال إليه

 وهي آية إِياك نعبد وإِياك نستعني :ذلك أنه يقف عند حد؛ وحترميا
ومن يغفر  :ويقف عند حد .رها يف كل صالة من صلواته كل يوميكر

إِلَّا اللَّه وبالذُّنويقف عند حد :  كَّلْتوت هلَيع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهبر وقُلْ ه
أتى بأسري فقال اللهم إين أتوب إليك  ويف املسند أن النيب . وإِلَيه متابِ
  ٧٣."عرف احلق ألهله" : حممد فقال عليه الصالة والسالمإىلوال أتوب 
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قل  ،ندا هللاأجعلتين " :ما شاء اهللا وشئت فقال :ال قال للنيب وصح أن رج
   ٧٤." اهللا وحدهءما شا

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون : يتلو قول اهللا تعاىلحبق املسلم 
ميرم ناب ِسيحالْمو اللَّه.  اء فيها عن ما جإىل مث يرجع يف فهم اآلية

فيقع بصره على ما روى اإلمام أمحد والترمذي وابن جرير من  الرسول 
  رضي اهللا عنه أنه قدم املدينة على رسول اهللا ٧٥طريق ابن عدي بن حامت

 اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه: وهو يقرأ هذه اآلية
بلى إم حرموا عليهم احلالل وأحلو " : فقال.دوهمم مل يعبإ فقلت :قال

فيعلم من هذا وأمثاله أن  ٧٦."رام فاتبعوهم فذلك عبادم إياهمهلم احل
التشريع حق هللا وحده وأن األخذ مبا يشرعه غريه من مظاهر الشرك يف 

 بأن احلكم كذا حسب ما  اهللا تعاىلوما اتهدون إال خمربون عن. الربوبية
   .لة الشرعية من كتاب وسنة وغريمها ال مشرعون من قبل أنفسهمتعطيه األد

قُلْ لَا  : خطاب رسوله ق يتلو ويعتقد قول اهللا عز وجل يفحباملسلم 
أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه ولَا أَعلَم الْغيب ولَا أَقُولُ لَكُم إِني ملَك إِنْ 

وحا يإِلَّا م بِعأَتى إِلَي،ويقول قبيل هذه اآلية  : إِلَّا نيلسرلُ الْمسرا نمو
رِينذنمو رِينشبم. خياطب رسوله مث هو يتلو قول اهللا تعاىل  : قُلْ لَا
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 بيالْغ لَمأَع تكُن لَوو اَء اللَّها شا إِلَّا مرلَا ضا وفْعفِْسي ننل كلأَم
تمٍ لَاسقَول ريشبو يرذا إِلَّا نوُء إِنْ أَنالس نِيسا ممرِ ويالْخ نم تكْثَر

وتزيد هذه اآلية على اليت قبلها باالحتجاج لنفي علم الغيب عن . يؤمنونَ
ولَو كُنت أَعلَم الْغيب  :وهو ما نبه القرآن عليه بقوله الرسول 

تكْثَرتوُءلَاسالس نِيسا ممرِ ويالْخ نم .   
 يعلم الرسل عليهم الصالة والسالم من الغيب ما يرتل به عليهم الوحي ،نعم

ذَلك من أَنباِء الْغيبِ :  يف سلك ما يؤيدون به، قال اهللا تعاىلينتظمواإلهلي 
كإِلَي يهوحن .وقال: ُكعطْليل ا كَانَ اللَّهمو اللَّه نلَكبِ ويلَى الْغع م

أَحدا عالم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه  :وقال ،يجتبِي من رسله من يشاُء
   . ... إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ)٢٦(

ق ال يرى جرب أحد من أهل الكتاب على اخلروج من دينه  وال يرى حباملسلم 
 اهللا زلفى أن يهضم حق من دخل يف الذمة أو اتصل به بعهد إىلمما يقربه أن 

؛  اهللا تعاىل بالعدل فيه واإلحسان إليهإىلأو حصل منه على أمان بل يتقرب 
ويقف على ما يروى . ال إكراه يف الدين: ذلك ألنه يتلو قول اهللا تعاىل

 اهللا عنهما أا  ومنه ما يروى عن ابن عباس رضي،يف سبب نزول هذه اآلية
نزلت يف رجل من األنصار من بين سامل بن عوف يقال له احلصني كان له 

 ،"أبيا إال النصرانيةقد ؟ فإما استكرههماأال " :ن فقال للنيب ابنان نصرانيا
   ٧٧.فأنزل اهللا فيه ذلك
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وعلى هذا مضى خلفاء املسلمني سلفا وخلفا ويذكر بعض املؤرخني أن 
   إكراه من حتتفىت الشيخ أبا السعود العمادي يفستالسلطان سليمان ا

 أو اجلالء فأىب أن يفتيه وبني له أن اإلسالم سلطانه من النصارى على اإلسالم
   .ال يسيغ هذا فعمل مبا أفتاه به
 :هللا تعاىل يتلو قول اال إكراه يف الدين: وكما يتلو املسلم تلكم اآلية

العدلمتم بني الناس أن حتكموا بوإذا حك .وقوله وسعت رمحته :
اريأَسا ويمتيا وينكسم هبلَى حع امونَ الطَّعمطْعيو فيعدل وحيسن دون 

سري ال يكون  ذلك أن لفظ املسكني يشمل املسلم وغريه واأل؛متييز يف الدين
   .لةإال من غري أهل امل

ا يرفع مرتلته عند امللك مم ،ن امللك والسلطان علالتنازق ال يرى أن حباملسلم 
 وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني :ذلك أنه يتلو قول اهللا تعاىل ،الديان

وعد اللَّه الَّذين َآمنوا منكُم وعملُوا الصالحات  :وقوله تعاىل
 هِملقَب نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسلَي ملَه نكِّنملَيو

مى لَهضتي ارالَّذ مهيند. إىل ولكنه ال يرى امللك والسلطان وسيلتني 
الَّذين  : احلق ألنه يتلو قول اهللا تعاىلاستعباد الناس والبغي يف األرض بغري

مروا بِالْمعروف ونهوا إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ وأَ
   .عنِ الْمنكَرِ
 حد حمدود فهو جيمع بني قوله إىل ولكن املياسرةاملساملة ويرى املسلم حبق 

 : وقوله تعاىل،يا أَيها الَّذين َآمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً: تعاىل
َقي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَاتو بحلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو كُملُونات
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 يندتعثُ  )١٩٠(الْميح نم موهرِجأَخو موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتو
أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ ولَا تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ حتى 

 فَإِن )١٩١(اتلُوكُم فيه فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَلك جزاُء الْكَافرِين يقَ
 يمحر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتكُونَ )١٩٢(انيةٌ ونتكُونَ فى لَا تتح ملُوهقَاتو 

  .  )١٩٣( علَى الظَّالمني الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا
  : وهو يضع كل ما جاء يف اآلية اآلتية موضعه الالئق به 

 وجزاُء سيئَة )٣٩(والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ : ىلاقال اهللا تع
 )٤٠(نه لَا يحب الظَّالمني سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِ

 إِنما السبِيلُ علَى )٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه فَأُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍ 
 يمأَل ذَابع ملَه كأُولَئ قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبيو اسونَ النمظْلي ينالَّذ

   . )٤٣(ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلك لَمن عزمِ الْأُمورِ  )٤٢(
 إذا أصابه البغي أن ينتصر وأن يعفو وليس عليه أن يدير فهو خبري النظرين

   .خده األيسر ملن ضربه على خده األمين
 اهللا تعاىل أن يترك الدنيا وشأا بل إىلاملسلم حبق ال يرى أن وسيلة وصوله 

ن اجلمع بني الدنيا واآلخرة أمر ميسور كلما جعلت الدنيا وسيلة إىل يرى أ
فَمن الناسِ من يقُولُ ربنا َآتنا في الدنيا : اآلخرة ألنه يتلو قول اهللا تعاىل
يا  ومنهم من يقُولُ ربنا َآتنا في الدن)٢٠٠(وما لَه في الَْآخرة من خلَاقٍ 

 أُولَئك لَهم نصيب مما )٢٠١(حسنةً وفي الَْآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ 
   . )٢٠٢(كَسبوا واللَّه سرِيع الْحسابِ 
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وليس من عقيدته أن ال يقدر على خدمة اهللا واملال وأنه يعسر أن يدخل غين 
إبرة أيسر من أن يدخل غين وات وأن مرور مجل من ثقب املكوت السم

   .ملكوت السماوات
وأَنكحوا الْأَيامى : من هذا ألنه يتلو قول اهللا تعاىلليس من اعتقاده شيء 

 نم اللَّه نِهِمغاَء يوا فُقَركُونإِنْ ي كُمائإِمو كُمادبع نم نيحالالصو كُمنم
هلفَض .قوله يووير  :"وقوله ٧٨،"ملال الصاحل للرجل الصاحلنعم ا  :

إنك أن تذر ورثتك أغنياء " :  وقوله٧٩،"اليد العليا خري من اليد السفلى"
  ويعلم أن عثمان بن عفان٨٠،"من أن تذرهم فقراء يتكففون الناسخري 
 والزبري كانوا من أوسع الناس  بن أيب طالب وعبد الرمحن بن عوفوعلي

ملبارك مال كثري ومثله الليث بن سعد وسفيان وكان ثروة وكان لعبد اهللا بن ا
   ." هؤالءلوال هذا لتمندل بنا" :له رأس مال ويقول

  
  ٨١:خامتة

هذه مجلة من عقائد اإلسالم وتعاليمه القيمة مؤيدة بكتاب اهللا وسنة رسوله 
، ا عقائد وتعاليمواملنصف يقيم الوزن بالقسط بعض امللل  ويقيس 
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 : اليت ينتهي إليها مطمئن القلب الغاية فتكون،دل بينهمااألخرى مث حيكم بالع
 أن ، وال مصلحة من املصاحل العامة واخلاصة،أن ال خطر يهدد أحدا من الناس

تبقى احلكومة اإلسالمية على صبغتها احلقيقية آخذة بزمام السلطتني الدينية 
على بعض وقياسها  ، اخلري أن تبقى على مجعها احلميدواملدنية بل اخلري كل

احلكومات املسيحية اليت فرقت بني السلطتني قياس ليس له من احلق جامع بل 
كفلق الصبحن الفارق بي.   

  . وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وهو يقول احلق ويهدي السبيل
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  علماء الزيتونة والدولة اإلسالمية
  

  لياسني بن علي
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  ٨٢دولة اإلسالميةعلماء الزيتونة وال
  

  مقدمة
  

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله
  

أثارت الصحوة اإلسالمية يف تونس مجلة من القضايا كانت من قبل معدودة 
ضمن احملرمات، ومنها مسألة الدولة اإلسالمية، وفصل الدين عن الدولة، 

لرأي العام املسيطر على الشارع التونسي، وإذا نظرنا إىل ا. وتطبيق الشريعة
وجدنا ميال لدى أغلب الناس إىل حتكيم الشريعة باعتبار اإلسالم منهج حياة 
يشمل من األحكام ما يكفي ملعاجلة مسائل االقتصاد واالجتماع والسياسة 

فأغلب الناس ينظرون إىل اإلسالم كدين ودولة، وعقيدة . واحلكم وغري ذلك
وملقاومة هذا الصحوة اإلسالمية اليت سيست اإلسالم، انربى . مينبثق عنها نظا

مجع من الناس يف تفنيد هذه الرؤية بزعمهم أن الدعوة إىل دولة إسالمية حتكّم 
الشرع دعوة دخيلة على اتمع التونسي، وأا نتاج حركة أصولية متطرفة 

عتدلة اليت ختالف عاداتنا وتقاليدنا، وتضادد خصوصيات تونس الوسطية امل
واملعىن، أنّ الزيتونة عند . عبرت عنها الزيتونة من خالل أعالمها وشيوخها

                                                
 مجـادى األوىل سـنة      ٠٩رونية بتاريخ   سبق نشر هذا البحث يف جملة الزيتونة االلكت        82

هـذا،  . لتتميم الفائدة " فصل الدين عن احلكومة   "هـ، وقد رأيت إحلاقه بكتاب      ١٤٣٣
  .   وقد قمت بالنظر فيه من جديد فحذفت وزدت
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 ومل اإلسالم الوسطي املعتدل الذي مل يسيس اإلسالم،تيار هؤالء متثّل 
ث عن خالفة، ومل يتطرق شرع مسألة ق أبدا إىليتحدإقامة دولة إسالمية تطب 

نه من خالل أقوال علماء الزيتونة يف هذا زعمهم، وسأثبت لك هنا بطال. اهللا
  :وإليك البيان. ، وتطبيق الشريعة، والدولة اإلسالمية)العلمانية(الالئكية 

  
اتفاق علماء اإلسالم ومنهم علماء الزيتونة على أنّ مرجعية الدستور  

  :الكتاب والسنة
   
: حمضرا هاما عنوانه) م١٩٥٥ لسنة ٢ج٩م( نشرت الّة الزيتونية -
ماع كبار علماء اإلسالم يف مكة لتقرير ما يلزم اختاذه إلصالح الشعوب اجت"

 ١٣٧٣ ذي احلجة احلرام عام ٢قصد صباح يوم : "، ومما جاء فيه"اإلسالمية
أصحاب الفضيلة والسماحة الشيخ حممد العزيز جعيط شيخ اإلسالم املالكي 

 وعضو بتونس، والشيخ حسنني حممد خملوف مفيت الديار املصرية السابق
مجاعة كبار العلماء، والشيخ حممد الشاذيل ابن القاضي األستاذ جبامع الزيتونة 
إىل دار صاحب السماحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ املفيت األكرب 

ومما اتفقت عليه ... للمملكة العربية السعودية لزيارته وتوثيق عرى املودة
الذي جيب أن يكون دستور الكلمة يف هذا االجتماع أنّ األساس األول 

احلكومات اإلسالمية عامة ومرجعها يف خمتلف الشؤون هو كتاب اهللا تعاىل 
، فبهما وحدمها النجاة من الشرور والفوز باخلري، وفيهما ما وسنة رسوله 

ففيهما أصول احلكم العادل ملن شاء أن يستقيم . يكفل سعادة الفرد واألمة
مالت املالية السليمة من جراثيم الربا الفتاكة وقواعد السياسة الراشدة واملعا
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وفيهما أسس الفضائل االجتماعية وحقوق الفرد واجلامعة . والفساد الذريع
  ".     والواجبات على كل منهما

   
الئحة سياسية ) ٥١٦م، ص١٩٥٥ لسنة ٨ج٩م( وجاء يف الة الزيتونية -

الث املنعقد باحلي الزيتوين يف إن املؤمتر القومي الزيتوين الث: "ذكر فيها ما يلي
 ميجد ١٩٥٥-١٣٧٥ نوفمرب ١/٢/٣ ويف ١٥/١٦/١٧ربيع األول أيام 

كفاح الشعب التونسي ويفخر بتضحيات أبنائه يف سبيل الوطن ويترحم 
خبشوع على الذين سقطوا يف امليدان وهم يشقون الطريق من أجل سيادة 

تقبل للبالد إسالميا لدولة الشعب واستقالله ويطالب بأن يكون الدستور املس
  ". إسالمية

   
  :موقف علماء الزيتونة من الالئكية والدولة اإلسالمية وتطبيق الشريعة

  
 طم١٩٧٠ت (رأي الشيخ حممد العزيز جعي  (  

  
خطبة منربية للشيخ حممد ) م١٩٥٥ لسنة ٦ج٩م( نشرت الة الزيتونية - 

فبالدين فتح : "ها قوله رمحه اهللالعزيز جعيط ألقاها جبامع احللق، ومما ورد في
وأسسوا الدول العظام يف غابر . سلفنا الصاحل األمصار وتركوا خالد اآلثار

وصاروا أذالء . ومبخالفة الدين باعوا القوة بالضعف والعزة بالصغار. األعصار
ويفتنوم يف . يف عقر دارهم فهيمن عليهم أهل الكفر ويولوم أشد االحتقار

فأومهوهم أن احلرية العظيمة . ع من اخلدع واملكر العظيم األخطاردينهم بأنوا
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ال تتحقّق إال بانطالق من قيود الدين يف . احملبوبة إىل النفوس الكبار. األنصار
وأطلقوا . ولقنوا النشأ هذه العقيدة املغطاة بأستار. األقوال واألعمال واألفكار

ما تشاهدونه يف هذا اجليل من فنشأ . على ذلك اسم الالئكية الكثرية األوزار
والتجاهر بالفواحش الكبار، كشرب اخلمر وتعاطي القمار، . أنواع االستهتار

فتنبهوا . ومعاشرة النساء لقضاء األوطار، من غري عقد شرعي يذود العار
وال تغتروا مبن . رمحكم اهللا إىل أنّ الالئكية ختالف الدين يف اإليراد واإلصدار

ينكم ويدعي أا ال ختالف الدين إذا عرضت على حمك يلبس عليكم أمر د
  ".فإن ذلكم من زور القول وكذب األخبار. االختبار

   
: مقاال للشيخ بعنوان) م١٩٥٥ لسنة ١ج٩م( ونشرت الة الزيتونية -
الدين اإلسالمي : "، ومما جاء فيه قوله رمحه اهللا"اإلسالم دين ودولة وقومية"

ف ال ينحصر يف نطاق االعتقادات والعبادات بل رحب الساحة ممتد األطرا
. يتناول بنظره ما حيتاج إليه الفرد واجلماعة والدولة من النظم والقوانني

ويتعين على األمة اإلسالمية أن تكون نظمها على تعدد أنواعها مستمدة من 
فجميع ما ثبت ... دينها منضوية حتت لوائه غري خارجة عما عينه وأصله

أو السنة مما يتعلق بالنظم واألحكام على تعدد أنواعها ال يسوغ بالكتاب 
للمسلم حبال أن يثور عليه وينبذ طاعته بله مناهضته والسعي يف تعويضه 

والدين اإلسالمي وإن أوجب ... بقوانني ال تساير أصوله وال تشايع قواعده
تداء على الشعوب اإلسالمية إقامة حكومة حتمي محاها وتذود عنها يد االع

وحتفظ مصاحلها وتوجهها التوجيه احلسن وتسهر عما يكفل تقدمها ورقيها 
من مات "يف امليدان العلمي واالقتصادي واالجتماعي كما يدل عليه حديث 
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، وأوجب على الشعوب اإلسالمية "وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
العنان للحكومة طاعة حكوماا واالنقياد إليها والدفاع عنها، لكنه مل يطلق 

يف التصرف كيف شاءت وعلى حسب هواها بل أوجب أن يكون تصرفها 
ومما يزيد ما تقدم إيضاحا أنّ ... جاريا على األوضاع الدينية لتتسىن طاعتها

املسلم إذا مل يبح له اخلروج عن سلطان الدين، ويعد امتناعه من قبول سلطة 
 حظرية اإلسالم ولفصله عن الدين عليه باألمر والنهي موجبا خلروجه عن

أمس الناس به صلة وأقواهم به رابطة من املسلمني فال يرث مسلما وال يرثه 
مسلم وال يدفن يف مقابر املسلمني وتبني منه زوجته، فكيف يقبل أن تكون 
احلكومة غري خاضعة لسلطان الدين وهل احلكومة إال جمموع األفراد؟ وكيف 

 منفردين فيأمرهم وينهاهم وحيتم عليهم اخلضوع ميكن أن يعتين الدين بالعباد
ألوامره ونواهيه ويهمل أمورهم يف شكل الدولة مع أا أهم؟ وما الفرق بني 
حكومة ال تتقيد بأوامر الدين ونواهيه وبني حكومة أجنبية ال تدين بالدين 

  ...".  اإلسالمي؟
   
: خ بعنوانمقاال للشي) م١٩٥٥ لسنة ٤ج٩م( ونشرت الة الزيتونية -
: ، ومما جاء فيه قوله رمحه اهللا مبينا ما يستشار فيه، وهو"الشورى واإلسالم"
كلّ ما يرجى منه خري للصاحل العام سواء أكان اقتصاديا أو اجتماعيا أو "

فأما ما فصل فيه الشارع . قضائيا مما مل يرد فيه نص شرعي بالنفي أو اإلثبات
جتاوزه وتعد ه ال يصحي حدوده، وهذا معىن قوله يستشريون أهل القول فإن

العلم يف األمور املباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة مل 
فمثل كون الدولة اإلسالمية تؤسس نظمها على مبادي . يتعدوه إىل غريه
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الدين اإلسالمي ال يصح أن يكون جماال للبحث واالستشارة، ويذكر ذلك 
  ...".ة كقاعدة كلّية يرجع إليها عند النظر يف اجلزئياتيف الدساتري اإلسالمي

   
خطابا ألقاه ) ٢١٩م، ص١٩٥٥ لسنة ٤ج٩م( ونشرت الة الزيتونية -

الشيخ أمام امللك حممد األمني األول يوم عيد األضحى املبارك أنكر فيه على 
من حتدثه نفسه إمكان قيام دستور الئكي يف تونس، ومما جاء فيه قوله رمحه 

وتعتقد أن . ومبا أننا أمة إسالمية تفخر بدينها وتعتز بانتساا إليه: "اهللا
فإنا نعلن عن إنكارنا ومقاومتنا . سعادا رهينة التمسك بتعاليمه ومباديه

إلقحام الالئكية فيما عسى أن حيدث من نظم هلذا البلد الذي خلقنا من تربته 
جل أمام هذا اجلمع الرهيب أن ونس. وطبعنا على حمبته وأخلصنا هللا يف خدمته

إمهال التنصيص يف دستوره على أن حكومته إسالمية تدين باإلسالم، بله 
التسجيل بأا الئكية النظام، باعث قوي على التفرق واالنقسام، وقطع حبل 
الوئام، ومثري لفتنة مشتعلة شديدة االضطرام ال يعلم غايتها إال امللك العالم، 

سم هذا البلد بطابع معرة ال ميحوها كر الليايل زيادة عن كونه سبة ي
وهل من شكر نعمة االستقالل تنكرنا لديننا الذي هو مقوم ذاتنا، ... واأليام

فليحذر املسئولون من مغبة االندفاع يف تيار التقليد، ولنذكر . وحافظ حياتنا
  ".مجيعا أنه يهون على املسلم أن تصاب نفسه ويسلم له دينه ايد

   
 م١٩٧٣ت ( الشيخ حممد املختار بن حممودرأي(  
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مقاال للشيخ حممد املختار ) م١٩٣٧ لسنة ١٠ج١م( نشرت الة الزيتونية -
: ، ومما جاء فيه قوله"حكم اهللا يف التجنيس"بن حممود رمحه اهللا بعنوان 

يكون اإلنسان مسلما يعمل باإلسالم، ويهتدي ديه ويأمتر مبا جاء به، "
 لغرض أديب -والعياذ باهللا-االنسالخ عن اجلنسية اإلسالمية فيتعلق غرضه ب

سافل أو مادي زائل، فيعتنق جنسية دولة من الدول األجنبية اليت تدين 
باملسيحية وتعمل بالقوانني الوضعية، فيصري معتربا كفرد من أفرادها، ويلتزم 

ل باالنسالخ عن أحكام الشريعة اإلسالمية وعن العم) عقدة التجنيس(يف 
مبقتضاها، ويلتزم يف مقابلة ذلك بالعمل بقوانني تلك الدولة اليت جتنس 
جبنسيتها سواء يف أحواله الشخصية أو يف املعامالت أو يف العقود وااللتزامات 
أو يف مجيع اجلزئيات، فيكون بذلك قد نبذ اإلسالم وانسلخ عنه، ودخل يف 

اله من مجيع النواحي، ويترتب على ذلك تغيري يف أحو. الكفر راضيا خمتارا
يطلق امرأته فيكون طالقه غري نافذ وجيرب قانونا على البقاء معها واإلنفاق 
عليها، وميوت فتقسم تركته على غري الفريضة الشرعية، ويصري جمبورا على 
التحاكم إىل غري قضاة الشرع، وقبل أن ميضي على عقدة التجنيس يكون 

 بينا فيما سبق صورة التجنيس وما ولقد... عاملا جبميع ذلك مطلعا عليه
يشتمل عليه من االلتزام بنبذ العمل بالشرع والتقاضي لدى غري قضاة الشرع، 

وبعض ذلك موجب لالرتداد فضال عن . واالمتناع من التحاكم لديهم
مجيعه، فحكم اهللا يف املتجنس أنه مرتد، يعامل معاملة املرتدين وتنطبق عليه 

 حقيقة املرتد هو الراجع عن دين اإلسالم كما وذلك ألن. مجيع أحكامهم
والرجوع عن اإلسالم يكون بأمور كثرية ضبطها يف ، عرفه يف فتح القدير

الفتاوى البزازية ويف الفتاوى اهلندية يف تسعة أنواع، وفرعا على كل نوع 
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ومن تتبع كتب الفقه وأمعن فيها النظر وقف على عدة . منها فروعا كثرية
واال ال يتسع لنقل مجيع ما وقفا عليه . كون املتجنس مرتدافروع تدل على 

قال  :الفرع األول.  صريح يف هذا البابمن الفروع فنقتصر منها على ما هو
. عمل بدعائم العربأن رجل قال ال أعمل بالشرع وإمنا سئل ع: يف اخلريية

يب يف فأجاب بأنه إذا قال ذلك العتقاد عدم حقية الشرع أو استخفافا فال ر
)  طبع بوالق من باب املرتدين١٠٦صفحة (كفره بإمجاع املسلمني اهـ 

ومعلوم أن املتجنس ال يعمل بالشرع وإذا مل يكن يعتقد عدم حقيته فعلى 
  ...".األقل حيكم عليه بأنه مستخف به وإال ملا استبدله بغريه

   
 مقاال للشيخ رمحه اهللا) م١٩٣٦ لسنة ٣ج١م( ونشرت الة الزيتونية -

أشد الناس ضررا على الدين أعداؤه الذين يعملون ضده وهم : "بعنوان
العاملون على إفساد الدين قد : "... ، ومما ورد فيه قوله"ينتسبون إليه

اختلفت مشارم واشتبهت حاالم، ولقد تتبعت أثارهم واستقصيت أنباءهم 
رون الصنف األول، من يتجاه: وأخبارهم، فوجدم على ثالثة أصناف

بالعبث بالدين وتعاليمه، فتراهم يزدرون مبقررات الشريعة وقواعدها 
يعمد الواحد منهم إىل حكم صريح . وأحكامها، ويتظاهرون باالنتقاد عليها
هو تشريع منظور فيه إىل زمن خاص : من أحكام القرآن فيطعن فيه، ويقول

إن :  يقولكان يتناسب مع وقت نزوله، أما اآلن فال ميكن أن يعمل به كأن
مشروعية جعل حظ الذكر ما لألنثيني يف املرياث إمنا يصلح العمل به عندما 
كانت األنثى غري مطالبة بأن تقوم بشيء من تكاليف احلياة، أما اآلن وحنن 
نريد أن يكون هلا من التكاليف مثل ما للرجل فينبغي أن نسوي بينهما يف 
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صنف الثاين، من يتظاهرون ال. وهذا الصنف مشرك باهللا ورسوله. املرياث
بالتدين والتعصب للدين ولكنهم يضمرون له شرا، فإذا أراد الواحد منهم أن 
يقوم بدعاية ابتدأ دعايته باالنتصار للدين والدفاع عنه حىت إذا استوثق منك 

هذا احلكم ال ينبغي : أنك ألنت له جانبك وأطمأن إليه قلبك، أخذ يقول لك
أو ال ينبغي أن نصرح به أمام غرينا من األمم الراقية إبقاؤه على ما هو عليه، 

وهكذا يأخذ يف هدم ما ال يوافق هواه من . حىت ال نكون سخرية عندها
إن نظام احلياة : يعرض عليك مثال مسألة الربا فيقول لك. أحكام اإلسالم

احلاضرة متوقف على التعامل بالربا وعليه فما جاء من النصوص يف حترميه 
وهذا الصنف ... ه إىل ظروف خاصة كانت تقتضيه أما اآلن فالمنظور في

الصنف الثالث، من يعملون لتعطيل شعائر الدين ... أخطر من الذي قبله
  ...". متظاهرين مبقاومة البدع احملدثة فيه

رحم اهللا الشيخ، فكأنه يتحدث عن زمننا هذا وأصناف الناس يف :  أقول
  .جمتمعنا

   
مقاال للشيخ رمحه اهللا عبر ) م١٩٣٧ لسنة ٨ج١م(ونية  ونشرت الة الزيت-

فيه عن حزنه الشديد ملا آلت إليه أوضاع املسلمني من ضعف بعد تفرقهم 
سيف : "ومما جاء يف املقال الذي نشر بعنوان. وضياع دولتهم، دولة اخلالفة
م مهال أيها املسلمون إنّ اإلسالم اليو: "، قوله"اإلسالم يعطى حلامي اإلسالم

 إذ لو كان - نقول هذا واألسف يغمرنا من كل جانب–ال سيف له 
لإلسالم سيف لكان له من القوة والعزة ما يكون حافظا له عن أن يقع يف 

فيا هللا هلذا اإلسالم الذي وصل ... أيدي من ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة
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أين املؤسس . به ضعف بنيه وتغلب الغري عليهم إىل أن يعبث به إىل هذا احلد
؟ أين خلفاؤه الراشدون؟ أين اخللفاء من بين أمية األعظم هلذه الشريعة 

وبين العباس يف املشرق واملغرب؟ أين ملوك اإلسالم على اختالف العصور 
واألزمان؟ أينكم يا خلفاء بين عثمان، يا من رفعتم شأن اإلسالم قرونا 

 صراع متواصل ونزاع ال متطاولة ودافعتم عنه بأموالكم وجنودكم وكنتم يف
ينقطع مع دول تألبت عليكم وأحكمت وضع الربامج حملق امسكم من 
الوجود، فكنتم متغلبني حينا ومغلوبني أحيانا، مث جاء رجل من صغار 

وارتفع ذكره ] يقصد كمال أتاتورك[جندكم وأتباعكم ترىب يف نعمائكم 
وأنكر مجيلكم حتت لوائكم، فشفى صدور أعدائكم ونكل بكم أشد تنكيل، 

وطمس مآثركم وشتت مشلكم وشرد خليفتكم وخلفكم يف أحناء األرض، 
فاار بذلك آخر معقل من معاقل اإلسالم، واندك آخر حصن من حصونه، 
 واضمحلت تلك القوة املعنوية وذلك اإلجالل اإلهلي العظيم الذي كان حيس

جوامع به كلّ مسلم، وكان يتجدد ذكره يف كل يوم مجعة عندما تضج 
  أين هؤالء مجيعا؟. املسلمني بدعاء األمية للخليفة األعظم

   
  حىت قضوا فكان القوم ما كانوا... أتى على الكل أمر ال مرد له 
  كما حكى عن خيال الطيف وسنان... وصار ما كان من ملك ومن ملك 

  وللزمان مسرات وأحزان... فجائع الدهر أنواع منوعة 
  وما ملا حلّ باإلسالم سلوان... وللحوادث سلوان يسهلها 
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إن ... اللهم ال حامي لإلسالم إال أنت تباركت قدرتك وجلّت عظمتك
وأبناء لو عملوا مبا وضعه هلم اإلسالم من قواعد، وما سنه . لإلسالم ربا حيميه

هلم من شرائع، ولو دخل اإلسالم يف قلوم حقيقة وتغلغل يف ضمائرهم، 
ابته، ولبقي امسه ختر له اجلبابرة وتز عند ذكره لبقيت لإلسالم صولته ومه

القياصرة، ولكنهم فرطوا يف مجيع ما جاء به اإلسالم من قواعد لتنظيم 
  ...".احلياة

  
 م٢٠٠٦ت (رأي الشيخ عبد الرمحان خليف(  

   
يف عددها (نشرت صحيفة املستقبل لسان حركة الدميقراطيني االشتراكيني 

يف الدولة "قاال لزياد كريشان عنوانه م) م٠٥/٠٢/١٩٨٨ بتاريخ ٢١١
، وقد رد عليه الشيخ عبد الرمحان خليف رمحه اهللا ردا مفصال جتده "الدينية

  :ومما جاء فيه. على الصفحة الرمسية للشيخ، فراجعه إن شئت
   
يرى حضرة السيد زياد كريشان أن ال وجود للدولة : " قوله رمحه اهللا-

 أنّ -يا سيد كريشان–وينبغي أن تعلم .. .اإلسالمية يف حياة الرسول 
اإلسالم قوض النظام القبلي اجلاهلي فحوله من غرور طائش إىل اعتدال ثاقب 

وقوانني شريعة اإلسالم اليت برزت يف فجر الدولة الرسولية أشهر من . رصني
 الشمس، ولعلك يف حاجة إىل املعرفة مناذج منها لتدرك أن دولة الرسول 

ادا للنظام القبلي، ولكنها نظام مغاير ذو خصائص متميزة سواء مل تكن امتد
  ".أكانت سياسية أم اجتماعية أم عسكرية أم ثقافية
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 يرى السيد كريشان أن كلمة حكم يف عصر الرسول : " وقوله رمحه اهللا-

ال تعين الدولة ومن باب أوىل منهاجا خاصا يف تسيريها بل تعين كلمة حكم 
على األفراد واتمع !) هكذا(ينية اشتقاقا من حكمة قاعدة أخالقية د

إِنَّ اللَّه  ما يقول اهللا يف هذه القضية - يا سيد كريشان–امسع . احترامها
يأْمركُم أَنْ تؤدّوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين النّاسِ أَنْ تحكُموا 

 أفهذا جمرد حكمة كما ترى؟ أو هو قاعدة لسياسة )٥٨النساء (بِالْعدلِ
  ".   احلكم بني الناس؟

   
إنّ العلمانية ما هي إال نزعة أوربية ظهرت ملقاومة : " وقوله رمحه اهللا-

األوهام واخلرافات، لكن اتمع الذي تتمثّل فيه تعاليم اإلسالم حبق هو جمتمع 
أثر باخلرافات فما ذلك إال بعيد عن اخلرافات، وإذا كانت إحدى طبقاته تت

  ".   من جهلها باإلسالم
   

 م١٩٧٠ت (رأي الشيخ حممد الفاضل ابن عاشور(  
   

-٤٧يف روح احلضارة اإلسالمية، ص(قال الشيخ حممد الفاضل ابن عاشور 
واألمة اإلسالمية وإن ناهلا شيء عظيم يف عقيدا، من حيث اجلوهر ): "٧٧

يلها بتاتا، ومل تنقطع عنها، ومع ذلك فإنّ أو من حيث التصريف، فإا مل تزا
وهذا راجع إىل موقع العقيدة الدينية من . حضارا قد آلت إىل ما آلت إليه

املقومات لكيان األمة، فإنّ موقع العقيدة الدينية من مقومات الكيان 



 ٨١

االجتماعي لألمة اإلسالمية، باعتبارها جمتمعا دينيا باملعىن األخص، وهو موقع 
وهري، كان فيه الدين العامل األول املباشر لصنع اتمع، وكان هو رئيس ج

احلافز لنهضته الفكرية، واملمهد له طريق االتصال مبا أنتجت األفكار 
والصنائع، فبالدين فكّر، وبالدين حتضر، وبالدين أنتج آثار حضارته، وبالدين 

سجام بني فكان اإللف واالن... أقام الدولة الصائنة للمجتمع وحضارته
احلضارة، وبني الشخصية اإلسالمية، آتيا مما خلع الدين من روحه على 

فكان الذي حدث يف . احلضارة، وما رجع من فنون احلضارة إىل روح الدين
العقيدة الدينية قاضيا بتضعضع احلضارة، إمنا هو انكماش صدها عن أن ختلع 

، جامدة، ال من روحها على احلضارة، فأصبحت احلضارة خائرة حائرة
وما كان ذلك االنكماش إال أثرا من آثار الضعف الذي أصاب . تتقدم

فنستطيع أن نقول إن اإلرادة االعتقادية البناءة هي اليت ... العقيدة يف جوهرها
خارت وضعفت، فأصبحت األوضاع االجتماعية واآلثار املدنية تصدر عن 

وبقي . دة الدينية يف وادغري ما كانت تصدر عنه، فصارت هي يف واد، والعقي
املسلم وفيا لعقيدته الدينية غيورا عليها من جهة، متقبال حلياته العملية مطمئنا 
إىل واقعها من جهة أخرى، حىت أصبح املبدأ النظري والواقع العملي عنده 
متباينني، فسقطت يف نفسه مرتلة احلياة العملية اليت حيياها باعتبار أا مباينة 

مي، يتلقاها تلقي املستهتر، يعرف الشر ويعيش به، فهانت نفسه لدينه الكر
أيضا يف نظره، ألا تعيش أسرية حلياة الشر، ال تستطيع أن تغيره، وال أن 
تتنحى عنه، وتولدت عن ذلك العقدة النفسية اخلطرية، عقدة الشعور بالنقص 

لف حبياة الشر، الذايت، وعقدة اليأس من استقامة احلقيقة الدينية، وعقدة اإل
مع موت الوازع الذي يصد عنها، وتولدت من ذلك نظرية تفكيك الدين عن 
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الدنيا، باعتبار أن الدين خير غري واقع، والدنيا شر واقع، وأنّ العبد املسلم 
حيمل بني جنبيه دينا ال يؤثر فيه إالّ ملاما، ويعيش يف دنيا ال يعرف فيها إال 

  ".كل ما يبعد عن الدين
   

 م١٩٧٩ت (رأي الشيخ حممد اهلادي ابن القاضي(  
   

خطبة منربية للشيخ حممد ) م١٩٥٥ لسنة ٥ج٩م(نشرت الة الزيتونية 
، ومما جاء فيها قوله "اإلسالم يقيم دولة العدل: "اهلادي ابن القاضي عنواا

أقامت الشريعة اإلسالمية هيكل األمة على أساس التعاون : "رمحه اهللا
هدمت كل أسباب الفرقة والشقاق والتباغض والتعادي، وذلك ال والتناصح و

يكون إال بالتشاور يف احلق وإقامة صرح الشورى يف املهمات العامة، على أن 
ال ننسى أننا أمة إسالمية يف احلكم والوضع والنظام واللغة والتاريخ، وإننا ال 

عزنا، وعلى ذلك ففي ذلك سعادتنا وجمدنا وفخرنا و. نرضى بإسالميتنا بديال
منوت وحني، وبذلك نالقي ربنا يوم البعث والنشور، ومن يتبع غري اإلسالم 

أيها املسلمون اعتربوا مبا كان لدولة اإلسالم من العز الذي . دينا فلن يقبل منه
ال يداىن والسلطان الذي ال يضاهى فقهروا اجلبابرة ودوخوا دولة األكاسرة، 

  ...".وملكوا مشارق األرض ومغارا
   

 م١٩٧٨ت (رأي الشيخ حممد الشاذيل ابن القاضي(  
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مقاال للشيخ حممد الشاذيل ابن ) م١٩٥٥ لسنة ٥ج٩م(نشرت الة الزيتونية 
، ومما جاء فيه قوله "الشريعة اإلسالمية والنظم االجتماعية: "القاضي عنوانه

 األولني جند يف القدمي واحلديث أحكاما ملسائل ال عهد للمسلمني: "رمحه اهللا
ا، ومل تكن هلا أحكام منصوص عليها، فاستنبط هلا علماء اإلسالم أحكاما 
وهي تدخل اآلن يف ضمن األحكام الشرعية النطباق األصول العامة أو 
أحكام نظائرها عليها، وقد أفردت مسائل ذات أمهية يف نظام الدولة أو نظام 

ية الدولة أو نظام املواطن احلرب أو نظام املعاهدات بني الدول أو نظام مال
الذي يدين بغري دين اإلسالم بالتأليف، وصنفت فيها تصانيف معتربة خرجت 
فيها األحكام اإلسالمية اليت تطبق عليها، وبذلك أمكن للمسلمني أن يقيموا 
دولة اإلسالم منذ العصور األوىل وسايروا تطورات العصور وحكموا يف 

 اإلسالم إىل أن اصطدموا باألوضاع األبيض واألصفر واألسود بتعاليم
فقام من كل ... األوروبية احلديثة فقامت املشكلة الكربى أما العامل اإلسالمي

أحدمها يرى حصر الدين يف العالقة اليت بني العبد وربه، : قطر مذهبان خمتلفان
وبعبارة أخرى حصره يف العبادات، وميكن أن يلحق بذلك األحوال 

ن أهل هذا املذهب، وأما ما سوى ذلك من أحوال الشخصية عند البعض م
الدولة ونظام احلكم والقوانني فهذا الباب يقتبس من أوربا وينقل ما عندها 
ويطبق على البالد اإلسالمية وعلى هذا األساس يفصل بني الدين والدولة كما 
فصلت أوربا بينهما، ويكون املشرعون علماء تعلموا يف أوروبا علم احلقوق 

ا العقل من القيود اليت تقيده فيحكمون العقل ويشرعون ويقتبسون وجردو
وحياذون النظم العصرية واألعراف واألوضاع من غري التفات إىل التشريع 

واملذهب الثاين يرى أن التشريع ... اإلسالمي ومقاصد الشريعة ومراميها
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م صاحلة اإلسالمي عنصر صاحل حيمل بني ثناياه املرونة الكافية، فشريعة اإلسال
هلذا العصر كما كانت صاحلة يف العصور األوىل، وما طرأ من احنالل ال 
تتحمله الشريعة وأحكامها بل هو من جراء عدم تطبيقها واخلروج على بعض 

وأساس التعاليم اإلسالمية عدم التفرقة بني الدين . أحكامها فحصل ما حصل
وقد ساعد . لدين عن الدولةوالدولة، وقيام املدنية الغربية احلديثة على فصل ا

أهل أروبا على ذلك أن غالبهم يدين باملسيحية وهي عندهم دين مل يتعرض 
لشؤون الدنيا وذا االعتبار فصلوا شؤون الدولة عن الكنيسة وأقاموا دائرة 

إنّ هذا النظام قد بان فساده للعيان مبا حصل من . أخرى للدولة وشؤوا
ق واحنالل الروابط اليت عليها مدار السعادة تناحر وحروب وفساد يف األخال

والرأي األسد أن ال نندمج يف اتمع األورويب . املنشودة والكمال اإلنساين
 وأن ال ندعو إىل وطنية ضيقة وقوميات حمددة، وإمنا إىل عامل إسالمي حر
يطمح يف تعميم مبادي اإلسالم الصحيحة لكل اإلنسانية املنحرفة، وإقامة 

 نافعة على أساس نظريان اإلسالم ومباديه الفضلى، والرجوع إصالحات
  ...".باملسلمني حكومات وأفراد إىل أحكامه وتشريعاته

    
 م١٩٧٩ت (رأي شيخ اإلسالم حممد بن الطيب عباس(  

   
ترأس الشيخ حممد عباس رمحه اهللا املؤمتر القومي الزيتوين الثالث املنعقد باحلي 

- هـ١٣٧٥ نوفمرب ١/٢/٣ ويف ١٥/١٦/١٧م الزيتوين يف ربيع األول أيا
وقد ألقى الشيخ يف املؤمتر خطاب االفتتاح، ومما جاء فيه قوله رمحه . م١٩٥٥

أهيب حبكومتنا ): "م١٩٥٥ لسنة ٨ج٩كما نشرته الة الزيتونية م(اهللا 
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التونسية أن يقع اإلصغاء إىل ما سيتمخض عنه املؤمتر من مقررات ولوائح، 
ظة وقلب واع يف اجتاه إسالمي صميم، فإن من أظهر وأن تدرس بعني يق

 وأخذت به جل –مميزات احلكومة الرشيدة يف نظر التشريع اإلسالمي 
 األخذ مببدأ املشورة وعدم ارجتال -احلكومات املتحضرة يف عصرنا احلاضر

األمور ارجتاال بل عليها أن تنظر بعني االعتبار إىل ما قدم إليها من اجلهات 
ومن أوكد . بذلك يتحقّق التعاون على إسعاد األمة والبالداملختصة و

الواجبات على احلكومات اإلسالمية باخلصوص أن تتحرى عقيدة األمة فيما 
تسنه من قوانني ونظم لضبط أحوال الرعية وحتقيق العدالة االجتماعية بني 
مجيعهم يف كل الشؤون، فال تصدرها إال عن روح إسالمية، فإن يف مساحة 

سالم وسهولة تعاليمه واتساع قواعده ما صلح ويصلح ملسايرة احلضارات اإل
  ".املتفاوتة يف خمتلف العصور

   
 م١٩٧٤ت (رأي الشيخ حممد البشري النيفر(  

   
مقاال للعالمة الشيخ حممد ) م١٩٥٥ لسنة ٦و٥ج٩م(نشرت جملة الزيتونة 

ن فيه بطالن ، بي"فصل الدين عن احلكومة: "البشري النيفر رمحه اهللا عنوانه
   :ومما جاء يف املقال. فكرة الالئكية، وأثبت فيه أنّ اإلسالم دين ودولة

 خليفة  أوضح وأظهر، فهو األمر يف شريعة نبينا : "قوله رمحه اهللا
إِنّا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحقِّ لتحكُم بين : ورسول، وقد خاطبه اهللا بقوله

اسِ بِمّالناللَّه اكا أَر . وكانت حكومات اإلسالم على عهد اخللفاء وامللوك
جتري على هذا الصراط املستقيم، وقد قال أبو بكر رضي اهللا عنه يف خطبته 
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إنّ حممدا قد مات وال بد هلذا الدين : "اليت ألقاها إذ توىف اهللا إليه رسوله 
 وعلماء املسلمني وأئمة ومل يفهم أحد من الصحابة والتابعني". من يقوم به

مذاهبهم سلفا وخلفا من معىن اإلمامة واإلمارة إال حكومة تتصل بالدين، 
والية عامة يف الدين : وقد قيل يف تعريف اإلمامة. وتقيم أحكامه العادلة

رئاسة عامة يف : وقيل أيضا. والدنيا توجب طاعة موصوفها يف غري منهي اخل
ومن أحسن ما قيل فيها قول حكيمنا . يب أمر الدين والدنيا خالفة عن الن

خالفة عن صاحب الشرع يف حراسة : االجتماعي عبد الرمحن بن خلدون
وظل املسلمون بعد هذا ال يعرفون هلم حكومة إال ... الدين وسياسة الدنيا به

ذا الشكل، ومل يدر خبلد أحد منهم أن يفصل بني الدين واحلكومة على 
  ".   ذاهب واآلراء حىت يف اإلمامة نفسهاكثرة ما حدث فيهم من امل

   
 م١٩٥٨ت (رأي الشيخ حممد اخلضر حسني(  

   
نقض كتاب اإلسالم " قال الشيخ حممد اخلضر حسني رمحه اهللا يف كتاب -

ضمن كتاب معركة اإلسالم وأصول احلكم  (٢٥٦ص" وأصول احلكم
أنّ وقد شهد أولو العلم ): "م١٩٩٧للدكتور حممد عمارة، دار الشروق 

فصرفوا ... اإلسالم قد رسم للسياسة خطة واسعة وسن هلا نظما عامة
أنظارهم يف دراسة تلك اخلطة والتفقه يف هاتيك النظم حيث كانت سياستهم 
العملية موصولة ا وقائمة على أسسها، ومن املؤلفات على هذا النمط كتاب 

" سياسة الشرعيةالطرق احلكمية يف ال"إلمام احلرمني، وكتاب " غياث األمم"
البن تيمية، " السياسة الشرعية إلصالح الراعي والراعية"البن القيم، وكتاب 
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" األحكام السلطانية"للماوردي، وكتاب " األحكام السلطانية"وكتاب 
آثر املسلمون أن ينظروا إىل السياسة مبرآة الشريعة فترى ... للقاضي أيب يعلى

مهم يف حترير سياسي نفخوا فيه روحا كثريا من رجال الدولة إذا حركوا أقال
  ...".من حكمة الشريعة وكسوه حلة من حلل آداا الوضاءة

   
األحاديث الواردة يف أغراض شىت وأسانيد : "٢٨٢ وقال رمحه اهللا ص-

خمتلفة، وكلها تدور حول اإلمام، فتبني مسئوليته وتأمر بالوفاء ببيعته وإطاعته 
عليه وتصف األئمة وتفرق بني خيارهم ومالزمته وقتل من حياول اخلروج 

وشرارهم، هذه األحاديث إذا وقعت يف يد جمتهد يتبصر يف حكمة أمرها 
ويها ووصفها ال يتردد يف أن نصب اإلمام أمر حتم وشرع قائم وال يصح 

  ".أن يكون هذا احلق إال من قبيل الواجب
   
 مؤلف أي علي عبد الرازق[يصور : "٢٩٠-٢٨٩ وقال رمحه اهللا ص-

اخلالفة بعرش جيلس عليه مستبد غشوم، ] كتاب اإلسالم وأصول احلكم
خيترع املؤلف هذه ... حواليه وحوش ضارية ورماح مسنونة وسيوف متصلة

مث . الصورة املكروهة وجيعلها النوع من احلكومة الذي يسميه الفقهاء خالفة
ننا وال ألمور فليس بنا حاجة إىل تلك اخلالفة ألمور دي: يقول متربئا منها

اخلالفة حقيقة . دنيانا، وإمنا كانت اخلالفة ومل تزل نكبة وينبوع شر وفساد
شرعية وأمر ال غىن للمسلمني عنه ماداموا يطمحون إىل عز مكني وحياة 

فاخلالفة ال تزيد على ما يسمى دولة إال أا رابطة سياسية جتعل ... مستقلة
 وجوههم شطر رايتها بعاطفة من شعوبا خمتلفي العناصر والقومية يولون
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ومن هذه اجلهة ينظر إليها بغاة االستعمار بعني عابسة . أنفسهم واختيار
  ".وحياول الغر الذي ينخدع ببهرج آرائهم أن يطوي رايتها وميحو أثرها

   
وأما اعتقاد العلماء قاطبة، بأنه عليه السالم كان : "٣٣١ وقال رمحه اهللا ص-

اسيا، فدليله إمجاعهم على االستدالل بأقضيته رسوال نبيا ومشرعا سي
ومن ذهب إىل أن ... وأحكامه وسائر تصرفاته العائدة إىل شؤون الدولة

الرسول مل يكن مدبرا لشؤون السياسة فقد نبذ كتاب اهللا وراء ظهره وشاقق 
  ".الرسول واتبع غري سبيل املؤمنني

   
ونظام اجتماعي، فهو اإلسالم عقيدة وشريعة : "٣٣٦ وقال رمحه اهللا ص-

بالنظر إىل أصول العقائد اليت هي باب اإلميان به إمنا يدعى إليه باحلكمة 
واملوعظة احلسنة، غذ ال ميكن لبشر أن يدخل يف قلب بشر عقيدة إال أن 

وأما الشرائع والنظم االجتماعية . يقرا مبا يثبتها يف النفس من برهان أو إقناع
ديث دلت على أا ال تقوم يف أمة وال يطرد نفاذها فإن التجربة يف القدمي واحل

إال أن تكون شدة البأس جبانبها والسيوف من ورائها، فال بد لإلسالم من 
دولة ذات شوكة لتقوم على إجراء هذه الشرائع والنظم وحتول بينها وبني قوم 

  ".ال يبصرون
   
ن ألهله من مقاصد اإلسالم األساسية أن تكو: "٣٣٩ وقال رمحه اهللا ص-

دولة ليس ملخالف عليها من سبيل، ومل يكن املقتضى إلقامة هذه الدولة ما 
خيطر على طالب امللك من التباهي بالرياسة والتمتع مبالذ هذه احلياة، وإمنا 
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أحدمها إجراء أحكامه : يقصد اإلسالم من تأسيس الدولة اإلسالمية أمرين
 يقوم عليها حبق إال من آمن العادلة ونظمه الكافلة بسعادة احلياة، إذ ال

ثانيهما االحتفاظ بكرامة أوليائه . حبكمتها وأشرب قلبه الغرية على تنفيذها
وإعزاز جانبهم حىت ال يعيشوا حتت سلطة خمالف يدوس حقوقهم، ويرفع 

  ".أبناء قومه أو ملته عليهم درجات
  كانت على القلوب مث علىفوالية الرسول : "٣٥٧ وقال رمحه اهللا ص-

األجسام، وكانت والية هداية وتدبري لصاحل احلياة، وكانت رياسة دينية 
وسياسية، وكالمها من عند اهللا، وال بعد بني السياسة والدين إال يف نظر قوم 

  ".ال يكادون يفقهون حديثا
   
فالشعوب اإلسالمية ال تبلغ حريتها إال أن : "٤٢٢ وقال رمحه اهللا ص-

وكلّ قوة تضرب عليها . ها أصول شريعتهاتساس بقوانني ونظم يراعى في
فالذين ينقلون . قوانني ختالف مقاصد دينها فهي حكومة مستبدة غري عادلة

قوانني وضعها سكان رومة أو لندرة أو باريز أو برلني، وحياولون إجراءها يف 
بالد شرقية كتونس أو مصر أو الشام، إمنا هم قوم ال يدرون أن بني أيديهم 

ترتل من أفق ال تدب فيه عناكب اخليال أو الضالل، وأن يف قواعد شريعة 
هذه القواعد ما حييط مبصاحل األمة حفظا، ويسري ا يف سبيل املدنية الراقية 

  ".عنقا فسيحا
   

 م١٩٧٣ت (رأي الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور(  
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نقد علمي لكتاب " قال الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور رمحه اهللا يف كتاب -
وأي دليل على اعتبارهم اخلالفة من قواعد : "٦ص" سالم وأصول احلكماإل

 إىل ذلك من الدين أعظم من اتفاق الصحابة عليه وهرعهم يوم وفاة النيب 
على أنّ القرآن قد شرع أحكاما كثرية ليست من األفعال اليت . غري خمالف

فَأَصلحوا يقوم ا الواحد فتعين أن املخاطب ا والة األمور حنو قوله 
   ...".بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبغي

   
إنّ اخلالفة اإلسالمية اليت مسماها ما حددها : "١٢-١١ وقال رمحه اهللا ص-

 يف إقامة هي خالفة شخص للرسول : "به اإلمام الرازي يف النهاية بقوله
هي عبارة عن " لة على وجه يوجب إتباعه على كافة الناسالشرع وحفظ امل

حكومة األمة اإلسالمية وهي والية ضرورية حلفظ اجلامعة وإقامة دولة 
ومما جيب علمه هنا أنّ اإلسالم دين معضد بالدولة وأن . اإلسالم على أصلها

دولته يف ضمنه ألن امتزاج الدين بالدولة وكون مرجعهما واحدا هو مالك 
الذي – الدين ودوامه ومنتهى سعادة البشر يف إتباعه حىت ال حيتاج الدين قوام

واخلالفة ذا .  يف تأييده على الوقوف بأبواب غري بابه-هو مصلح البشر
املعىن احلقيقي ليست لقبا يعطى لكبري وال طريقا روحانيا يوصل الروح إىل 

 بل هي خطة حقيقية عامل امللكوت، أو يربط النفوس يف الدين بأسالك نورانية
  ". جتمع األمة اإلسالمية حتت وقايتها بتدبري مصاحلها والذب عن حوزا

   
اخلالفة مبعناها احلقيقي هي ركن ديين، بل هو : "... ٣٥ وقال رمحه اهللا ص-

  ". احلافظ ألركان الدين كلّها
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-١٣ وقال رمحه اهللا يف كتاب أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، ص-

فمن أجل ذلك كانت دعوة اإلسالم ختالف ما سبقها خمالفة بينة من ": ١٤
جهة كونه دينا عاما حيث استعد البشر إىل قبول دين عام، ومن جهة اتساع 

ومن جهة امتزاج الدين فيه مع الشريعة فضبط لألمة . أصول دعوته بله فروعه
لديين الذي أحوال نظامها االجتماعي يف تصاريف احلياة كلها تكملة للنظام ا

هيأ أفراد الناس لالحتاد واملعاشرة، مث ألزم متبعي عقيدته وسلطانه أو متبعي 
. بإتباع ما خطط هلم من قوانني املعامالت] أي أهل الذمة[سلطانه فقط 

فاقتضى ذلك ال حمالة أن يكون هذا الدين دولة ألنّ التشريع يتطلب تنفيذ 
ة، وقد صرح به القرآن يف مواضع قوانينه وذلك التنفيذ هو مجاع معىن الدول

  ...".    كثرية وبينه الرسول عليه السالم بالفعل
   
فإقامة حكومة عامة وخاصة للمسلمني أصل من : "٢٠٧ وقال رمحه ص-

أصول التشريع اإلسالمي ثبت ذلك بدالئل كثرية من الكتاب والسنة بلغت 
 إىل اإلسراع بالتجمع مما دعا الصحابة بعد وفاة النيب . مبلغ التواتر املعنوي

والتفاوض إلقامة خلف عن الرسول يف رعاية األمة اإلسالمية، فأمجع 
املهاجرون واألنصار يوم السقيفة على إقامة أيب بكر الصديق خليفة عن 

ومل خيتلف املسلمون بعد ذلك يف وجوب إقامة خليفة . رسول اهللا للمسلمني
فلم . ض املعتزلة نقضوا اإلمجاعإال شذوذا ال يعبأ م من بعض اخلوارج وبع

وملكانة اخلالفة يف أصول الشريعة . تلتفت هلم األبصار ومل تصغ هلم األمساع
قال إمام احلرمني . أحلقها علماء أصول الدين مبسائله، فكان من أبوابه اإلمامة
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الكالم يف اإلمامة ليس من أصول االعتقاد، : (يف اإلرشاد] أبو املعايل اجلويين[
 على من يزل فيه يرىب على اخلطر على من جيهل أصال من أصول واخلطر
  )". الدين

  
 م١٩٩٣ت (رأي الشيخ حممد الصاحل النيفر(  

   
ضمن " العلمانية"يف مقال بعنوان  ( قال الشيخ حممد الصاحل النيفر رمحه اهللا-

الشيخ حممد : ٢من رواد الصحوة اإلسالمية يف تونس واجلزائر ج"كتاب 
وانتهوا من كل ذلك إىل عناوين  ":")١٣٣، ص رؤى ومواقفالصاحل النيفر

ولونوها بالواقعية وزينوها مبساحيق من » العلمية«براقة أضفوا عليها صبغة 
العدالة االجتماعية، ونشطوا يف الدعاية والنعيق هلا يف كل مكان وآن ظانني 

الدعاية هلا أن الشعب إذا مل يأخذ ا يف احلني فإن مرور األيام واملثابرة على 
 كالالئكية واحلداثة -عناوين وأمساء . كفيالن بترسيخها يف األذهان

 خالية من كل مضمون إال من مسايرة األهواء -والعلمانية واالشتراكية
والشهوات واحليوانية املطلقة إىل أبعد حدودها وحنن نعلم ويعلم اجلميع أن 

 بالوبال، من انتشار هذه املبادئ واالجتاهات مل تعد على اإلنسانية إال
املسكرات واملخدرات، وتفكك العائالت واحنالل روابطها، وكثرة االستيالء 
على األموال العمومية، وفقد الثقة واالحترام، حىت لقد أصبحت األلفة بني 

 ومل يبق من دين ميكن أن ينقذ .من ألفة اإلنسان ألخيه اإلنساناحليوان أظهر 
  ". جاهلية ونكوص إىل الوراء إال دين اإلسالماإلنسانية مما تتخبط فيه من 
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من رواد "ضمن كتاب " الدين والسياسة"يف مقال بعنوان (وقال رمحه اهللا  -
الشيخ حممد الصاحل النيفر رؤى : ٢الصحوة اإلسالمية يف تونس واجلزائر ج

إن إقامة احلكم اإلسالمي من دون مؤاربة وال ضعف  "):٥٢، صومواقف
آل عمران،  (ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِيطبق قوله تعاىل 

، أليس يف طالع الدعوة إىل اخلري إقامة حكم اهللا وبيان عدله وبشاشة )١٠٤
والعدالة  اإلنسانيةنظامه حىت يرى الناس العدل عيانا يقوم يف األرض فتنعم 

   ...". االجتماعية ذا القانون اإلهلي مطبقا حمميا
  
  

بين لنا بوضوح هذا ما تيسر لنا مجعه من أقوال علماء الزيتونة، ومن خالهلا ت
 لالئكية، ودفاعهم عن الشريعة اإلسالمية، وإقرارهم اإمجاعهم على رد

نسأل اهللا عز وجلّ أن . بوجوب تأسيس الدولة اإلسالمية اليت تطبق اإلسالم
  .يكون قيام دولة اإلسالم عن قريب
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