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 قدمةم
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد:

فهذه دراسة نقدية لكتاب "األزمة الدستورية يف احلضارة اإلسالمية: من الفتنة الكبى إىل 
والذي أراد به أن يكون "جسرا بني الثقافة الربيع العريب" لكاتبه حممد املختار الشنقيطي، 

 .(1)اإلسالمية، والفكر اإلنساين عموما، وبينها وبني الفكر الدميقراطي الغريب خصوصا"

والذي قدم له الشيخ راشد الغنوشي بقوله:" لقد جال بنا هذا العمل اجلاد يف أعماق 
عن السؤال  -تقديرانيف -مدوانت الفكر السياسي قدميا وحديثا، وذلك من اجل أن جييب

الكبري: سؤال النهضة الذي أقض مضاجع املصلحني املسلمني، منذ أن تنبهوا إىل ما هم فيه 
 .(2)من ظالم، وما يرتبص هبم من أخطاء أمم جماورة قد هنضت"

واإلجابة عن سؤال النهضة الكبري اختلفت فيه املناهج، ومل يكد اخلالف خيرج عن 
مد حممد حسني: "وكل األقطار العربية قد شغل ابلبحث واملناظرة اجتاهات ثالثة، كما قال حم

حول أمثل الطرق واألساليب للنهوض واستعادة القوة والتخلص من أسباب الضعف وآاثره، 
ومل يكد اخلالف فيها مجيعا خيرج عن اجتاهات ثالثة: اجتاه يدعو إىل العودة لينابيع اإلسالم 

الغرب وتتبع خطاه، واجتاه اثلث يدعو إىل إسالمية متطور األوىل، واجتاه آخر يدعو الحتذاء 
 .(3)يفسر فيها اإلسالم تفسريا يطابق احلضارة الغربية، ويبد أمناطها وتقاليدها"

املولعني ابالقتداء  -الذي ميثله العلمانيون يف بالدان-ومل يكن الشنقيطي من الصنف الثاين 
قدين الكمال فيمن غلب مبا وقر عندهم من تعظيمه، ابلغالب، يف سائر األحوال والعوائد، املعت

من الصنف الثالث، الذي انبهر ابلغالب،  -يف تقديران-على وصف ابن خلدون. ولكنه كان 
وغالط حني ظن أن األنقياء والقهر مل يكن لغلب طبيعي، إمنا هو لكمال الغالب، واستحقاقه 

خلدون: "فإذا غالطت بذلك، لذلك، واطمأنت بذلك نفسه، فعن تلك النفس يقول ابن 
 .(4)واتصل هلا اعتقادا، فانتحلت مجيع مذاهب الغالب وتشبهت له"

                                                           

 .45األزمة الدستورية ص ( 1)
 .14السابق ص ( 2)
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 (.283/1)املقدمة ( 4)
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ربية، ولألسف، ففي متويه هذا الصنف ابلعبارات اإلسالمية عن املذاهب الغ
شبابنا ممن ال ميتلكون  وابملصطلحات الغربية القاصرة عن املفاهيم اإلسالمية، ما قد يغر بعض

عبارات، ومغالطات الرسوخ الفكري الكايف لكشف زيف األفكار، ومتويه الالتأصيل الشرعي و 
 االستدالل.

جدال واسعا،  -وأييت طرح الشنقيطي يف كتابه على النقيض من الطرح الذي أاثر واليزال
والذي قدمه وائل حالق يف كتابه " الدولة املستحيلة: اإلسالم والسياسة ومأزق احلداثة 

فيه إىل "استحالة نشوء دولة قومية على النظام اإلسالمي للسيادة  األخالقي"، والذي خلص
، بعد مقارنة بني نظام احلكم اإلسالمي املؤسس على سيادة الشريعة اإلهلية ذات (1)اإلهلية"

املركزية األخالقية، وبني الدولة القومية احلديثة كمنتج غريب، له نظريته السياسية اخلاصة، اليت 
 اإلسالم، حيث ال اعرتاف بسيادة الشريعة، وال مبركزية األخالق.تتناقض مع 

وما يراه حالق مستحيال يراه الشنقيطي ممكنا، فهو يبشر بدولة دميقراطية معاصرة ذات 
مرجعية أخالقية وقانونية إسالمية، وال يرى أن غريها إال ضراب من املستحيل، فقد أكد مرارا 

 .(2)لة إسالميا، وان الدولية السلفية مستحيلة إنسانيا"على:" إن الدولة العلمانية مستحي

والدولة العلمانية هي اليت ترفض املرجعية اإلسالمية، ومع ذلك يسميها الشنقيطي "دولة 
يف بناء السلطة؛  -اليت يستعملها كمرادف للشورى -عقل ومصلحة"، إذا اعتمدت الدميقراطية

ورى يف بناء السلطة فهي دولة عقل ومصلحة، يقول:" إذا غاب شرط املرجعية ووجد شرط الش
 .(3)لكن ال ميكن اعتبار نظامها السياسي نظاما إسالميا لغياب شرط املرجعية"

أما الدولة السلفية عند الشنقيطي، فتحتاج لبعض الشرح، فهي" اليت تسئ الظن 
وتعاين  (5)ورى"وترفض "استعمال لفظ الدميقراطية مرادفا أو بديال مللفظ الش (4)ابلدميقراطية"

، وال تدرك "حاجة املسلمني إىل الثقافة الغربية والتجربة الغربية (6)من "تشبث مرضى ابهلوية"

                                                           

 .71الدولية املستحيلة" ص "( 1)
 .516"األزمة الدستورية" ص ( 2)
 .530السابق ص ( 3)
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وهي اليت" تعد الناس  (2)، وحتاكم الواقع اليوم إىل صورة" اترخيية ومفهومات فقهية"(1)املعاصرة"
ة السلطانية يف اتريخ بعودة اخلالف لكنها ال متلك أفقا أخالقيا أو فكراي يتجاوز التجرب

 .(3)املسلمني"

أن " فالشنقيطي جيزم أبن أي سعى إلخراج احلضارة اإلسالمية من أزمتها الدستورية البد:
يكون منسجما مع منطق الدولة املعاصرة ال خارجا عنها أو عليها، وهذا يستلزم أال يكون 

 .(4)ت اإلسالمية الغابرة"للصورة التارخيية املستمر من اإلمباطوراي مستأسرا  حال سلفيا 

ال املساواة وبعبارة أخرى" يستلزم اخلروج من طرق الفقه السياسي املوروث يف جم
سن فهمهما، لقد نشأ الفقه السياسي اإلسالمي القدمي مطبوعا بطابعني حي… السياسية

 أوهلما: انه ينتمي إىل عامل اإلمباطورايت ال عامل الدول. 

شاهنا شان -ماعي الذي أسست عليه اإلمباطورايت اإلسالمية واثنيهما: أن العقد االجت
هو قانون الفخ وأخوة املعتقد، ال قانون املساواة بني مواطنني أحرار، كما  -كل اإلمباطورايت

هو احلال يف الدميقراطيات املعاصرة.. ]وهذا[... مل يعد مناسبا أخالقيا، وال ممكنا عمليا يف 
اصرة ال تتأسس على االشرتاك يف الدين أو العرق، بل على فالدول املع… العصر احلديث
 .(5)"أساس اجلغرافيا

وإذا كان الفقه السياسي اإلسالمي املوروث هو مضمون الدولة السلفية املستحيلة، عند 
الشنقيطي، مل يكن هو مقصودة من املرجعية اإلسالمية، فضرط املرجعية عنده:" ال يعي جمال 

الفقهي املنطبعة بطابع القرون اخلوايل املمتزج أبعراف املاضيني من األقوام ثقة فائضة ابملوروث 
املسلمني، بل حنن نرى انه من غري اجتهاد جديد واثب غري هياب، وفقه جديد تتفاعل من 

يقتضى … حتداي احلياة املعاصرة، فسيظل الصراع على املرجعية اإلسالمية مفتوحا دون طائل
حرر من سلطة األجداد، بقدر ما تقتضي من التحرر من سلطة هذا االجتهاد اجلديد الت

 .(6)االستبداد"
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عاصرة كاختيار مرحلي اإلشارة إىل أن الشنقيطي يرفض تبين الدميقراطية الغربية امل وجتدر
 قط.اضطراري، بل يدعو إىل "متلك الثقافة املعاصرة، ال جمرد استعادهتا ف

لثقافة الدستورية املعاصرة تعامال ذرائعيا حمضا، إذ مييل بعض املسلمني إىل التعامل مع ا
فهم يتبنون الدميقراطية عملينا ويرفضوهنا نظراي، أو يقفون منها موقف احلياد األخالقي يف 

 .(1)أحسن األحوال. وهذا املوقف ال خيدم إخراج احلضارة اإلسالمية من أزمتها الدستورية"

داثة العربية، اليت يعدها الدواء الشايف، الذي ويهاجم الشنقيطي من ينتقد الدميقراطية واحل
جيب أن نتجرعه غري ملتفتني آلاثره اجلانبية! ومن ينتقدها فتهمة السلفية له ابملرصاد، ولو كان 

ينتقد  -يف عدميته هذه-علمانيا نصرانيا مثل حالق، يقول الشنقيطي:" والطريف أن حالق 
لقد مجع … عل حكم الشعب نقيضا حلكم هللاالدولة احلديثة بنبة املسلم السلفي الذي جي

حالق حصاد ما انتقد به الغربيون العرب، ونفق منه حكما عاما بفشل احلداثة الغربية، وهذا 
ظلم للتجربة الغربية؛ ألنه حماكما هلا هبوامش على متنها ال متثلها متثيال حقيقيا، وهو يشبه 

 .(2)ايف"حماكمة الدواء آباثره اجلانبية، ال مبفعوله الش

املستحيلة عند  -عاصرةولقد دلل الشنقيطي على إمكان دولته اإلسالمية القومية الغربية امل
ضلة السياسية بكتابه ذي الفصول الستة من خالل سبع ثنائيات عّدها جوهر املع -حالق

غيان، والذات واآلخر، اإلسالمية، وهي: القيم واإلجراءات، والوحدة والشرعية، والفوضى والط
ذه الدراسة النقدية من خالل هالفتنة والثورة، والدين والدولة، واإلمباطورية والدولة. تناقشها و 

 جوهر حل املعضلة املفرتضة، وهي: -يف تقديران-مخس ثنائيات، متثل 

ملعاصرة، واالستضعاف احلضارة والرسالة، والكتاب وامليزان، والسيادة واألمة، والرشد وا
 منها فصال.والتدافع، أفردان لكل 

سائلني هللا اإلخالص والقبول وعموم النفع، معتذرين عما يقع من خشونة اللفظ عن 
تدافع الفكر، فإن املؤمن للمؤمن كاليدين، تغسل إحدامها األخرى، وقد ال ينقلع الوسخ أال 

 .(3)بنوع من اخلشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما حتمد معه ذلك التخشني"
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 األول: احلضارة والرسالة الفصل
كثريا ما يستعمل الشنقيطي املصطلحات ذات احلضور الكبري، ولكن مبفهوم ضيق يهدد 
كثريا من قيمتها، ومن ذلك مصطلح" احلضارة اإلسالمية"، فقد صّدره يف عنوان كتابه، ولكنه 

احلضارة  مل يوضح عن املراد به إال قبيل انقضاء املائة صفحة األوىل، فقال: "إن مصطلح
اإلسالمية املستخدمة يف هذا الكتاب ليس مفهوما ثقافيا، بل هو مفهوم مستمد من التاريخ 
السياسي واجلغرافيا السياسية، واملقصود بـ"احلضارة" هنا جمموعة دول جتمعها رابطة ثقافية، 

: وتتمحور حول مركز، على حنو ما استعمل صامويل هنتنغتون هذا املصطلح يف كتابه الشهري
 .(1)صراع احلضارات"

وإذا جاز لصمويل هنتنغتون استعمال هذا املصطلح هبذا املفهوم ملناسبته موضوع كتابه، 
فاألمر خمتلف هنا، أركان ينبغي أن يكون خمتلفا، إذ كيف لكتاب بتناول األزمة الدستورية مبعىن 

، (2)املسلمون سياسيا""املفارقة بني املبدأ السياسي اإلسالمي، والواقع التارخيي الذي عاشه 
واملعب عنه ثنائية القيم واإلجراءات، أال يعكس املفهوم احلضاري لإلسالم.. املفارق لغريه من 
احلضارات.. الذي اشتمل على ملك القيم السياسية، واليت كانت موضوع القسم األول من 

 الكتاب، بفصليه األول والثاين.

رات املتصارعة، لريى كيف أن اجلغرافيا أسرهتا، إن املتأمل فيما كتبه هنتنغتون عن احلضا
واألعراق قيدهتا، فانتسبت كل احلضارات إليهما، إال اإلسالم كان هو الدين الذي عرُّفت به 
احلضارة وانتسبت إليه، متعاليا عن أواصر العرق وحدود اجلغرافيا. وعلى الرغم من أن اإلسالم 

الل األجنيب فلم خترج حضارته من حلبة الصراع؛ حتت وطأة االحت -افتقد دولة املركز -وحده
ملا هلا من خصائص جديرة تسليط الضوء عليها. ولكن الشنقيطي أغفل احلديث عن خصائص 
احلضارة اإلسالمية، واقتصر على أن أمر هنضتها وحل أزمتها مرهون بـ "تفعيل ما ختتزنه من 

قيق املصاحلة مع الذات ومع بقية إمكان معطل هو السبيل الوحيد أمام املسلمني اليوم لتح
البشرية، ويتوقف هذا األمر على شرطني، أوهلما: ختلص الثقافة السياسية اإلسالمية من 
هواجس اخلوف من الفتنة الذي حتكم فيها عب القرون، وتبنيها مبدأ الثورة على الظلم السياسي، 

                                                           

 .85األزمة الدستورية" ص "( 1)
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تستجيب ملقتضيات الوحي  والثاين ترمجة القيم السياسي اإلسالمية إىل إجراءات دستورية
 .(1)اإلسالمي وطبيعة الدولة العقارية املعاصرة"

 - على السواءيف أزمنة االستضعاف والتمكني -وشتان بني االختصاص احلضاري الثابت 
الء مواطن القوة، ملداواة وبني اإلمكان احلضاري املعطل، ولن يتم اخلروج من األزمنة إال ابستج

مية، واختاذها يان أهم أوجه االختصاص احلضاري ألمتنا اإلسالأوجه القصور والضعف. وب
 منطلقا لتبديد أوهام الشنقيطي، هو موضوع هذا الفصل من دراستنا.

 اختصاص املضمون احلضاري -1
هيكلها اإلداري، و إن احلضارة اإلسالمية قد تتخذ أشكاال متعددة يف تركيبها املادي، 

اثبتة وكاملة، قد  -امةواملبادئ أو النظم والتشريعات العسواء القيم -لكن األصول املنهجية 
هنا اختذت اإلسالم ألاستوعبت ما قبلها مبرونتها، وأسست ملستقبلها بشموهلا، ال لشيء إال 

ول من حضارات مضموان حضاراي هلا. فهل حنتاج بعد اإلسالم إىل شواهد لصحة تلك األص
 غربية مصنوعة؟!

 سك بعرى وضعية منحلة؟!وهل بعد العروة الوثقى نستم

بل إن ما مت رصده من خري يف تلك احلضارات الوضعية املصنوعة، هو من بقااي رساالت 
السماء، وآاثر النبوات، املوافق للفطر السليمة، والعقول الصحيحة. ومل يغب ذلك عن مؤرخ 

ات، كما جلميع احلضار  -أي أوعية -احلضارات تويىن حني قال:" كانت األداين مبثابة بقعات
أن البقااي املتحجرة اليت ال تزال قائمة من تلك احلضارات البائدة، قد ظلت حمفوظة يف حلاء 

وهو ما عب عنه الباحث إبراهيم السكران بقوله: "ذلك أنه خالل التاريخ كان النهر  (2)ديين"
 .(3)اخلالد هو النبوات، وكانت الثقافات هي الضفاف والشواطئ واألحراش"

لك،" أن النظرية السياسية لكل حضارة مل تتكون إال بعد فرتة زمنية طويلة، أضف إىل ذ
وقطع أشواطا اترخيية عب حياة األمة، بل إن هناك أمما مل تتكون نظرهتا إال يف أواخرها عمرها، 

                                                           

 .38، 37السابق ص ( 1)
 (.153/3"خمتصر دراسة التاريخ" )( 2)
 .173التأويل احلداثي للرتاث" ص "( 3)
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األخر الذي خيتلف متاما يف حضارة األمة اإلسالمية، اليت تكونت نظريتها السياسية يف حياة 
 .(1)"ملسو هيلع هللا ىلصل سيدان حممد مؤسسها األو 

ولكن على املستوى  ومل ينكر الشنقيطي ابلطبع مطلق اخلصوصية اإلسالمية، بل اعرتف هبا
قل الغريب، مع الباءة من األخالقي، ويف سياق الثالثي مع الدميقراطية، واستنادا ملعيارية الع

 هوس اخلصوصية السلفي، فقال:

عا بني القيم السياسية الكبى اليت جاء هبا "أن عني الدارس البصري ال خنطئ تالقيا واس
اإلسالم والقيم الدميقراطية اليت توصل إليها العقل الغريب خالل القرون الثالثة املاضية، مث اتبعته 

-فيها أغلب شعوب األرض اليوم، ورغم كل اهلوس ابخلصوصية لدى بعض املسلمني املعاصرين
معجزة  -يف تقديران-تالقي ال ميكن إنكاره، وهوفإن هذا ال -خصوصا ذوى املنزع السلفي منهم

منذ أربعة -من معجزات اإلسالم األخالقية، إذا أن النص اإلسالمي قدم يف موضوع السياسة
إجاابت سهلة وقريبة وواضحة على أسئلة صعبة وبعيدة ومعقدة، طاملا صارعت  -عشر قران

تتوصل فيها إىل أجوبة معقولة إال  معها خرية العقول البشرية منذ عهد سقراط إىل اليوم، فلم
 .(2)يف العصور احلديثة"

 النظم والتشريعات، واحلقيقة أن اإلعجاز ال تقتصر على القيم واألخالقيات، بل ميتد إىل
دل على املصدر تولكن هل لنا أن نتساءل على أي شيء تدل هذه املعجزة؟ واجلواب: إهنا 

سالمية، قال تعاىل: شريعة اختصت هبا األمة اإل اإلهلي هلذا املضمون احلضاري، املتمثل يف
َهاج  ﴿  َومَتَّْت َكِلَمتُ ﴿نسبها هللا لنفسه، فقال: و [، 48]املائدة:  ﴾ِلُكلٍّّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعة  َوِمنـْ

[، أي صدقا يف األخبار، وعدال يف 115: ]األنعام ﴾الَّ ُمَبدَِّل ِلَكِلَماتِهِ  ۚ  َربَِّك ِصْدق ا َوَعْدال  
 يَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ الْ ﴿األحكام. هذا التمام والكمال الذي امنت هللا به على عباده فقال: 

ْساَلَم   [.3]املائدة:  ﴾ين ادِ َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

وصية؟! واحلضارة حسدان عليها اليهود، وقد أصابنا هوس اخلصترى بعد هذه اآلية اليت 
لة مساوية، يف اإلسالمية وإن اشرتكت مع ما سبقها من حضارات قامت يف أصلها على رسا

 ء.خاصية املصدر اإلهلي، إال أهنا اختصت دوهنا خباصييت اهليمنة والبقا

                                                           

 .78سي للحركة اإلسالمية" لرفاعي سرور ص "التصور السيا( 1)
 .28"األزمة الدستورية" ص ( 2)
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املضمون احلضاري الفريد، واملقصود ابهليمنة: أن القرآن الذى هو الكتاب احلافظ لذلك 
قد اشتمل "على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وزايدة يف املطالب اإلهلية، واألخالق 
النفسية، فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به وحث عليه، وأكثر من 

قِّ ُمَصدِّق ا لَِّما بـَنْيَ يََدْيِه ِمَن َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْ ﴿، قال تعاىل: (1)الطرق املوصلة إليه"
 اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمن ا َعَلْيِه 
 
ۚ  ُ نَـُهم مبَا أَنَزَل اَّللَّ  فَاْحُكم بـَيـْ

 
َواَل تـَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن احلَْقِّ  ۚ

َهاج ا ۚ   رتب على هيمنة الكتاب  [. وتدبر كيف48]املائدة:  ﴾ِلُكلٍّّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعة  َوِمنـْ
على ما سبقه من كتب، التزام احلكم بشريعة اإلسالم، ووصم ما خالفها ابألهواء، وماذا بعد 

 احلق إال الضالل؟!

قدر هللا الذي تكفل أما البقاء فيقصد به: بقاء املضمون املنهجي للحضارة اإلسالمية، ب
لتحريف، فقال تعاىل ابولتها األيدي حبفظ القرآن، دون ما سواه من الكتب السابقة، اليت تنا

[، وقال يف حق غريه من 9]احلجر:  ﴾اِفظُونَ حلََ ِإانَّ حَنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإانَّ َلُه ﴿يف حق القرآن: 
ُهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم اَّللَِّ مُثَّ أَفـََتْطَمُعوَن َأن يـُْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِي﴿الكتب:  نـْ حُيَرُِّفونَهُ ِمن بـَْعِد  ٌق مِّ

 [.75]البقرة:  ﴾َما َعَقُلوُه َوُهْم يـَْعَلُمونَ 

جه آخر من أوجه لو  -اقتضتها احلكمة اإلهلية -وأتتى خاصييت اهليمنة والبقاء كضرورة
 االختصاص احلضاري لألمة اإلسالمية أال وهو اختصاص اجملال احلضاري.

 اختصاص اجملال احلضاري -2
أبعراق وأماكن خاصة، ضمن نطاقات زمانية  -غري اإلسالمية -احلضاراتارتبطت 

حمددة، شهدت أطوارها املتعددة، نشأة وازدهارا مث ضعفا واهنيارا، حىت احلضارات اليت قامت 
يف أصلها على رسالة مساوية مل خترج عن هذا اإلطار، وكان االستثناء الوحيد هو احلضارة 

يث: "كان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس اإلسالمية، كما جاء يف احلد
َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافَّة  لِّلنَّاِس َبِشري ا َونَِذير ا َولََِٰكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل ﴿، وقال تعاىل: (2)"عامة

[، فاإلسالم أخر الرساالت السماوية إىل البشرية، فهو خباصية اهليمنة 28سبأ: ] ﴾يـَْعَلُمونَ 
صار الوريث الوحيد للحضارات احلق املتفقة يف جوهر الرسالة واملتباينة يف فروع الشرائع. 
وخباصية البقاء صار حمفوظا قدرا، وتناسب شرعا مع تفاوت األجناس واألزمان واألمكنة، وال 

                                                           

 تفسري السعدى.( 1)
 .-رضى هللا عنه –حديث جابر بن عبد هللا  ن( م521( واللفظ له ومسلم )335متفق عليه أخرجه البخاري )( 2)
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 يقدر عليه بشر، حملدودية علمهم، وتضارب نزعاهتم، فإذا علمت أن خامت شك أن هذا مما ال
النبيني صاحب هذه الشريعة املعجزة، أمي ال يتلو من كتاب وال خيطه بيمينه، منقطع عن 
اتريخ األمم البائدة، وحضارات الدول اجملاورة، فلم يعد قم رب يف إهلية األحكام، إعجاز 

 التشريع.

 اء؟!ت خفافيش البصائر ظلم اآلراء قرينا لشريعة السمفواعجبا، كيف ارتض

واملقصود أن هللا قد اختص هذه األمة أبن تكون آخر األمم زماان، وجماهلا القدري هو 
األرض كلها، والبشر مجيعهم، وذلك إىل قيام الساعة، وهي إن جرت عليها سنن االجتماع 

صال؛ فال هتلكها أمة أخرى؛ ألهنا أخر البشري صعودا وهبوطا، إال أن هللا عصمها من االستئ
، وهذا االختصاص كان هو العلة اليت مل يستجيب ألجلها  1"بـَْعُضُهْم يـُْهِلُك بـَْعض ا األمم، بل "

نَ ُهمْ  َوَسأَْلُتُه َأْن اَل ََيَْعلَ  :"ملسو هيلع هللا ىلصهللا لدعاء النيب  فسنة االستبدال وإن  (2)" َفَمنَ َعِنيَها َبََْسُهْم بَ ي ْ
األخرى ابستبدال بعضها ببعض، أي أمة أبمة أخرى، فهي جترى على هذه جرت على األمم 

 األمة ابستبدال بعض األمة ببعضها اآلخر.

صبية األعراق، عوهبذا االختصاص احلضاري املتجاوز حدود اجلغرافيا، واملتعايل على 
اجلغرافيا ف يقدم قانون تتفكك ثنائية "اإلمباطورية والدولة" اليت أسس هلا الشنقيطي؛ إذ كي
ة وقوانينها الوضعية على على قانون الفتح وأخوة املعتقد؟! وهل يستعلى ابلدميقراطيات املعاصر 

 ان عظيم!دولة النبوة واخلالفة الراشدة وتشريعاهتا اإلهلية؟! سبحانك هذا هبت

وإن تعجب فعجب قوله: "والالفت للنظر أن العقد االجتماعي اجلديد املتأسس على 
ثر انسجاما مع التجربة اإلسالمية األوىل يف املدينة على عهد النبوة، وهي جتربة اجلغرافيا أك

سابقة على العصر اإلمباطوري يف التاريخ اإلسالمي، وأوىل ابالعتبار مصدرا لألخالق والقوانني 
السياسية اإلسالمية؛ ألهنم أعضاء ومؤسسون يف العقد االجتماعي الذي قامت على أساسه 

 .(3)أتخذ الدولة من اليهود ضريبة اجلزية"الدولة، ومل 

َها ﴿فما أشبه هذا القول مبا حكاه هللا تعاىل يف كتابه:  َوِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشة  قَاُلوا َوَجْداَن َعَليـْ
 آاَبَءاَن َواَّللَُّ أََمَراَن هِبَا 
 
 ُقْل ِإنَّ اَّللََّ اَل أَيُْمُر اِبْلَفْحَشاِء  ۚ

 
 ﴾ َما اَل تـَْعَلُمونَ أَتـَُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ  ۚ

                                                           

 .-رضى هللا عنه –من حديث ثوابن  (2176( والرتمذي )4252( وأبو داود )2889صحيح أخرجه مسلم ) (1)

 .-رضى هللا عنه –من حديث سعد بن أيب وقاص  1/337( وأمحد 2890صحيح أخرجه مسلم ) ( 2)
 .555( "األزمة الدستورية" ص 3)
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[، فقد دافع اجلاهليون قدميا عن طوافهم ابلبيت عرااي، أبن هذا هو الواقع 28األعراف: ]
املستقر الذي ورثوه عن آابئهم، وأنه مما امر هللا به، والشنقيطي يدافع اليوم عن قانون اجلغرافيا 

ملستقر املوروث عن الغريب، وأنه بديال عن أخوة املعتقد، أبنه أساس العقد االجتماعي اجلديد ا
، حني أسس أوىل دول اإلسالم يف املدينة، قبل أن يعرف التاريخ اإلسالمي ملسو هيلع هللا ىلصمن فعل النيب 

عصر اإلمباطورايت اليت "ال تعرف معىن اجلغرافيا؛ ألهنا تتوسع ابستمرار، وال تثبت حدودها 
 .(1)")أو تنهزم( جيوشها ال حيث تقف

األدوار التارخيية اليت مرت هبا دولة النبوة واخلالفة الراشدة؟! فهل كان الشنقيطي جيهل 
ابلطبع ال، فهو نفسه قد حتدث عنها ولكن يف سياقات خمتلفة؛ لينفي ما أثبته سابقا، فيقول: 
"وملا بدأت الدولة ابلتوسع خارج حدود املدينة املنورة يف العصر النبوي، انضم إليها نصارى 

 ل كان هذا التوسع إال فتحا على أنقاض اجلغرافيا؟!، فه(2)"جنران وجموس هجر

الذي صح عنه  ملسو هيلع هللا ىلصوىف سياق آخر يثبت اجلزية اليت نفاها من قبل، فيقول:" فعل النيب 
أنه سامل اجملوس واخذ اجلزية منهم، وقد اسنت اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب هبذه السنة يف 

ية من اجملوس، حىت شهد عبد الرمحن بن خالفته حاملا علم هبا، حيث" مل يكن عمر اخذ اجلز 
 .(3)["96/4أخذها من جموس هجر"]البخاري:  ملسو هيلع هللا ىلصعوف أن رسول هللا 

 لَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ قَاتُِلوا ا﴿ تعاىل:إذن، فالقرآن فرض اجلزية على أهل الكتاب، قال 
الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب   َوَرُسولُُه َواَل يَِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمنَ َواَل اِبْليَـْوِم اآْلِخِر َواَل حُيَّرُِموَن َما َحرََّم اَّللَُّ 
رت بذلك معهم، وأحلقت ج[، والسنة 29 التوبة:] ﴾َحىتََّٰ يـُْعطُوا اجلِْْزيََة َعن يَدٍّ َوُهْم َصاِغُرونَ 

األخذ  -بن تيميةكا-هبم اجملوس، واختلف الفقهاء فيما عداهم من الكفار، ورجح احملققون
 منهم قياسا على اجملوس.

فهل بعد استقرار تشريع اجلزية ابلكتاب والسنة يف طوره النهائي، يصح االستدالل أبول 
جلزية بعد؟! وما الداعي لكل هذه التمويهات العهد املدين الذي مل تكن قد شرعت فيه ا

واملغالطات؟! وقد نصت وثيقة املدينة بوضوح على أساس العقد االجتماعي، فابتدأ أبخوة 
املعتقد، وانتهت بسيادة الشريعة، فكان من أهم بنودها: "املسلمون من قريش ويثرب ومن 

يقتل مؤمن مؤمنا يف كافر، وال تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس... ال 
                                                           

 .545السابق ص ( 1)
 .555السابق ص ( 2)
 .558السابق ص ( 3)



 
 

12 
 

يهود بىن عوف أمة … واملؤمنون بعضهم موايل بعض دون الناس… ينصر كافرا على مؤمن
مع املؤمنني، لليهود دينهم وللمسلمني دينهم، وإال من ظلم وأمث فانه ال يوقع اآلنفة واهل 

ى من حارب أهل أن على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم، وان بينهم القصر عل… بيته
هذه الصحيفة... كل ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار خياف فساده، 

 .(1)"ملسو هيلع هللا ىلصواىل حممد رسول هللا  فان مرده إىل هللا 

على الرغم من أن هذه الوثيقة كانت يف بداية العهد املدين وقبل اكتمال الشرائع، ف
واستتباب األمر لفتح مكة، وإسالم الوفود، إال أن اعتبار أخوة العقيدة كان ركنا يف النظرية 

هي  -إن جاز التعبري -السياسية اإلسالمية، مل ميكن التنازل عنه أو أتخريه. وإذا كانت هذه
ابلرفيق األعلى حىت  ملسو هيلع هللا ىلصألخالقية واإلنسانية يف بداية دولة النبوة، فلم يلحق النيب البذور ا

استوى الزرع على سوقه، وكمل الدين، ومتت الشريعة، وليس كما أراد الشنقيطي أن يومهنا 
بقوله: "إن البذور األخالقية واإلنسانية اليت رأيناها يف العصر النبوي مل تنم إىل فقه للمساواة 

سية بني املسلم وغري املسلم، شأهنا شأن أغلب القيم السياسية اإلسالمية اليت خذهلا السيا
السياق اإلمباطوري، فهي جزء من ذلك اإلمكان التارخيي اإلسالمي الذي مل جيد طريقه إىل 

 .(2)"التحقق

يف عدم تسويقها  -على أهواء البشر تتعاىلاليت  -مث كيف يعرتض على الشريعة اإلهلية 
املختلفني، وهل العدل إال التسوية بني املتماثلني والتفريق بني املختلفني؟ بينما ال يعرتض  بني

يف منحها حق اإلقامة  -اليت تتبدل قوانينها حبسب أهواء البشر -على الدميقراطيات الغربية
دون اجلنسية حبقوق منقوصة، حتددها كيفا تشاء، وتسلبها وقتما تشاء، بل وتسلب جنسيتها 

تشاء. وأقرب مثال على ذلك ما قضت به حمكمة يف واشنطن على امرأة تبلغ من العمر  عمن
عاما، ولدت يف والية نيد جويب ابنه ال حيق هلا دستوراي العودة للبالد، ألهنا ليست مواطنة  25

أمريكية، على الرغم من صدور جواز سفر أمريكي هلا؛ بسبب خطا يف اإلجراءات! ومبوجب 
. (3)ضائي لن تعود ألسرهتا يف أمريكا، لتظل عالقي مبعسكر الجئني هي وطفلتهاهذا احلكم الق

 فهل محى قانون اجلغرافيا حقوق اإلنسان حقا؟!

                                                           

 ( شرح البنا.21/100انظر مسند أمحد )( 1)
 .557ص األزمة الدستورية ( 2)
 .2/12/2019جريدة األهرام بتاريخ ( 3)
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 اختصاص االتصال احلضاري -3
مة اإلسالمية، فهي "األمة اليت مل آخر من أوجه االختصاص احلضاري لألوهذا وجه 

ن االنقطاع التارخيي لالمة يفقدها األرض، ألخيي حلظة واحدة على هذه ينقطع وجودها التار 
قدرهتا على االحتفاظ بنظريتها، والدليل التارخيي على ذلك هو االنقطاع احلضاري لالمة 
اليهودية، الذي ترتب عليه أن تكونت النظرية السياسية اليهودية يف أورواب فقطعة الصلة عن 

ملضمون القومي للحضارة األوروبية، وعليه املضمون احلضاري احلقيقي لليهودية، وتبىن اليهود ا
 .(1)تكونت السياسة احلديثة لليهود"

رد لألجيال املسلمة، وال يقتصر االمتداد التارخيي للحضارة اإلسالمية على التواصل اجمل
 يرتبط ببقاء املضمون املنهجي احملقق خلاصية البقاء إىل قيام الساعة، إذ أن البقاء اجملرد الذي ال

يام الساعة، ولكن دون غري مقصود لذاته، فاألمة اليهودية والنصرانية ستبقيان إىل قالصحيح 
 املضمون احلضاري املميز هلما.

وإمنا املقصود االمتداد التارخيي الصحيح، احملقق لالحتفاظ ابلنظرية السياسية اإلسالمية 
ما كان خصيصة وهو  -العمران البشري لنسقوال مناص من وقوعه تبعا -املقاوم لالحنراف

اَل  ِمْن أُمَِِّت ظَاِهرِيَن َعَلى احْلَق ِ  طَائَِفة   اَل تَ َزالُ : ملسو هيلع هللا ىلصقدرية لالمة اإلسالمية، قال النيب 
، فبقاء الطائفة يعىن: بقاء املثال الواقعي الصحيح  2"  َمْن َخَذََلُْم ، َحَّتَّ َيَِْتَ َأْمُر للاِ  َيُضرُُّهمْ 

للمضمون املنهجي للحضارات اإلسالمية، ممتدا عب التاريخ بال انقطاع، بغض النظر عن قوة 
املخالف، وخذالن املوافق، وما يرتتب على ذلك من استضعاف ومتكني، فبقاء الطائفة الظاهرة 

 يته من التغييب أو التحريف.على أمر هللا أداة قدرية حلفظ احلق، ومحا

ة ـ املتمثل يف ومن مث يضاف إىل البعد املصدري للمضمون املنهجي للحضارة اإلسالمي
ظ هذا املضمون قرآان الوحي، بعدا آخر ال ينفك عنه، أال وهو البعد القدري، املتمثل يف حف
عب التاريخ، واىل ذلك وسنة، وحفظ املثال الواقعي القائم على هذا املضمون، وهو الطائفة، و 

 قيام الساعة.

وقد دلت آايت هللا القولية والفعلية، وتضافرت سننه الشرعية والكونية، على التأييد الرابين 
لألمة وحضارهتا، وال يقدح يف ذلك ما عاشته وتعيشه األمة من انكسارات، فهي جتري وفق 

                                                           

 .5التصور السياسي" ص "( 1)
   ( من حديث معاوية71( من حديث ثوابن وأخرجه البخاري )1920(صحيح أخرجه مسلم ) 2) 
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ذه األمة، المنحت حضارهتا، سنن االبتالء، ولوال سنن البقاء واحلفظ اليت اختص هللا هبا ه
 وإمنا هو التأييد هلا، والفاعلية اإلهلية يف حفظها.

واقع  "الفاعلية هي املظاهرة القدرية لوجود األمة، أو التأييد الرابين لبقائها ممثلة للحق يف
التدافع البشرى، وشواهد تلك الفاعلية: بقاء املضمون املنهجي الذى قامت عليه احلضارة من 

االبتداء، قم بقاء املثال الواقعي القائم على هذا املضمون، سواء كان واقع متكن أو حيث 
استضعاف، ذلك أن بقاء هذين املشهدين اقر قدري رابين، وليس اثر بشراي، ومن هنا أصح 

، وكان هلذه الفاعلية اإلهلية والتأييد الرابين أكب (1)دليال على املظاهرة القدرية والتأييد الرابين"
من األثر يف قيام احلضارة اإلسالمية، واستوائها على سوقها، بدءا من التهيئة القدرية للواقع 

مل يكن عبثا،  ملسو هيلع هللا ىلصالذي نشأت فيه احلضارة اإلسالمية، فاختيار هللا هلذا الواقع، وهذا النيب 
ته، ووفق وهتيئة الواقع الستقباله، ليكون مهدا لتلك احلضارة ومنطلقا هلا، قد مت بقدر هللا ومشيئ

 حكمته البالغة.

والعجيب أن الشنقيطي استحضر طرفا من هذا املعىن اجلليل، ولكن ليدعم فكرته، فقال:" 
حتتاج القيم الكبى إىل بيئة صاحلة لتنغرس يف األرض قوية اثبتة، تغري حياة البشر إىل األفضل 

احلاضنة األوىل ملبادئ  واألمجل، ولعل ذلك من حكمة هللا تعاىل يف اختيار جزيرة العرب لتكون
اإلسالم، والصفحة البيضاء اليت ترسم عليها قيمة ابتداء غري ملتبسة مبواريث العبودية السياسية 

 .(2)السائدة يف العامل آنذاك"

ال ميد الشنقيطي طرف اخليط ملنتهاه، بل ينقلب على مقتضى احلكمة  -لألسف-ولكن 
فيقول: "فالفراغ السياسي العريب أفاد اإلسالم من حيث اإلهلية وسنن التأييد الرابين لالمة، 

سّهل عليه أتسيس قيم جديدة يف السياسة مل تعرف البشرية مثيال هلا من قبل، لكنه أضر 
ابإلسالم كثريا من حيث انه سهل انفجار الفنت السياسية العاصفة يف حدود اإلسالم، فهدم 

ويتحلل االجتماع السياسي … عوده النموذج السياسي الذي أسسه قبل أن يصلب ويشتد
وقد حدث ذلك االهنيار … بطريقتني مناقضتني للحرية والنظام، ومها: الطغيان والفوضى

السريع للنظام السياسي احلر بسبب الفوضى يف اتريخ املدن الدميقراطية اليواننية، وىف اتريخ 
 .(3)اخلالفة الراشدة يف صدر اإلسالم"

                                                           

 .112قدر الدعوة" لرفاعي سرور ص  "( 1)
 .259األزمة الدستورية" ص "( 2)
 .261264السابق ص ( 3)
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شططا يف كتابه، يتجرأ على دولة النبوة فيقول: "نقطة  وىف موضع من أكثر املواضع
الضعف يف الدولة النبوية واخلالفة الراشدة هي اهلشاشة املؤسسية املوروثة عن مرياث اجلزيرة 

 .(1)العربية الضحل يف جمال التنظيم السياسي"

قد ية األمريكية مث يبلغ به الشطط مداه وليس بدأه ومقتضى كالمه، فيقرر أن اجلمهور 
ت أقدم وارسخ حازت ما حُرمت منه دولة النبوة واخلالفة الراشدة، بقول:" وإمنا جنح

ركيبا عجيبا من قوة تاجلمهورايت يف العصر احلديث، وهي اجلمهورية األمريكية؛ ألهنا كانت 
ء املؤسسني للجمهورية اإلمباطورية الرومانية، وحرية اجلمهورية اليواننية، وقد برهن اآلاب

الية على اهنم أدركوا االرتباط كية فيما تركوه لنا من أفكار سياسية مثينة يف األوراق الفيدر األمري
 بني احلرية والقانون، وفهموا االرتباط بني الفوضى والطغيان".

ن االسرتقاق وخلفائه؟! أ ملسو هيلع هللا ىلصفواعجبا، هل أدرك اآلابء املؤسسون ما غاب عن النيب 
  مقتضىعبارته، و  عمى الشنقيطي عن الزمأريب، قد ستئسار هلوى املستبد الغالفكري، واال

ي الغريب كما سهل كالمه، وما حيويه من تناقض منهجي، واعتساف للحقائق، فالفراغ السياس
عقل ويبصر، وهل أتسيس القيم، فقد سهل تشييد النظام، على السواء، وهذه بديهية ملن ي

 حتتاج مشس النهار إىل دليل؟!

إلجراءات اليت أتسست عليها ازمه الشنقيطي إال إلمتام الدميقراطية ومل تكن ثنائية القيم وا
الغربية، فتجده يقصر الشريعة على الثراء يف جمال القيم اليت مل جتد السياق املوايت "لتفتق اإلمكان 

لكن … السياسي اإلسالمي وحتققه" بسبب" الفراغ السياسي الغريب اخلايل من تقاليد الدولة
 . (2)"مبا فتحه من ثراء يف املؤسسات اإلسالمية -ي املعاصرالسياق الدميقراط

"الدميقراطية هي أفضل صيغة إجرائية لتطبيق قيم اإلسالم  -عند الشنقيطي-وهكذا تكون 
هبذه املعاين تطبيق للشق الدستوري من -ذات الصلة ببناء السلطة وتداوهلا، فالدميقراطية 

 .(3)"الشريعة يف الزمن احلاضر

وإذا أردان التعبري عن خالصة أزمة الشنقيطي، فيمكننا استعارة ما كتبه عن حالق، حني  
ومن قبله كتبه األخرى يف اتريخ التشريع -قال:" فخالصة كتاب حالق الدولة املستحيلة 

وهذا -ثناء مفتعل على املاضي اإلسالمي، وتيئيس حازم من املستقبل اإلسالمي  -اإلسالمي
                                                           

 .309السابق ص ( 1)
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، أوالمها: ختدير القارئ املسلم ابحلديث عن أجماد املاضي، خصوصا إذا كان أمر حيقق وظيفتني
القارئ ضعيف احلصانة النفسية والفكرية، يطرب لرد على املستشرقني، ويسعى إىل "التغلب 
على مركب النقض حبقنة اعتزاز يعّلل هبا النفس"، حسب تعبري مالك بن بين. والثانية: 

ناع القراء املسلمني ابليأس من أي خروج من أزمتهم أبي طريقة االستعانة بذلك املخدر إلق
 .(1)"تستلهم قيم اإلسالم السياسية وتشريعاته

صر على املاضي فنقول ابملثل: فخالصة كتاب الشنقيطي " األزمة الدستورية" ثناء قا
ظم مي بعيدا عن الناإلسالمي يف جانب القيم دون النظم، وتيئيس جازم من املستقبل اإلسال

مها: ختدير القارئ املسلم الدميقراطية والدولة القومية املعاصرة، وهذا امر حيقق وظيفتني، أوال
اسية، خصوصا إذا كان ابلقيم السي -دولة النبوة واخلالفة الراشدة-ابحلديث عن ثراء املاضي 

لب يسعى إىل التغو القارئ ضعيف احلصانة النفسية والفكرية، يطرب للرد على العلمانيني، 
ذلك املخدر إلقناع القراء بعلى مركب النقض حبقنة اعتزاز يعلل هبا النفس. والثانية: االستعانة 

طية الغربية وتنسجم املسلمني ابليأس من أي خروج من أزمتهم أبي طريقة ال أتخذ ابلدميقرا
 مع الدولة العقارية املعاصرة.

لقدري يف التصور السياسي إن الشنقيطي خيالف الشرع والواقع، ويهدر قيمة البعد ا
اإلسالمي؛ فيقصر دور دولة النبوة واخلالفة الراشدة على اإلهلام التارخيي؛ وبذر بذور القيم اليت 

، بل ويستنكر أن "يبالغ بعض (2)مل تتفق وتتحول إىل" إجراءات اثبتة بضبط حركة احلياة"
ر يستحضر" ما الحظه مؤرخ . وىف اعتساف ظاه(3)املسلمني اليوم يف تصوير اخلالفة الراشدة"

الفكر السياسي الفرنسي جان جاك شوفالني عن أن " الدولة املشكلة فجأة تعوزها اجلذور 
العميقة، فهي عرضة للسقوط عند أول عاصفة"، وما كان لدولة اخلالفة الراشدة وهي مثال 

من املمكن  أن تصمد يف وجه عاصفة الفتنة الكبى، وال كان -بليغ على الدول املشكلة فجأة
أن تبقى يف وجه النموذج اإلمباطوري العميق اجلذور الذى بدأ ينافسها على ختومها، وجيعل 

لقد استحكمت دولة امللك … أطرافها مركزا للقوة والثروة، وقلبها هامشا للقوة والفوضى
 .(4)خالل عشرين عاما من حكم معاوية بن أيب سفيان، ومل يعد من املمكن اقتالعها
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-ن نتساءل: ملاذا إذا مل تستحكم دولة النبوة واخلالفة الراشدة، خالل أربعني عاما ولنا أ
حىت مل يعد من املمكن اقتالعها، وهي املؤيدة ابلوحي والقدر؟! وإذا مل تصمد  -ال عشرين فقط

 يف وجه الفنت، وهي على منهاج النبوة فأىن لغريها أن تصمد؟!

ان، فالفنت من سنن االبتالء، واقتضت احلكمة إن سنن االجتماع ال تنفك ع سنن اإلمي
اإلهلية وقوعها يف دولة النبوة واخلالفة الراشدة؛ ليتحقق املثال الواقعي للتعامل الشرعي معها يف 
ضوء مقررات الوحي، وتكون تطبيقا واقعيا، منوذجا لالقتداء والتأسي. فأحد واخلندق، واألسود 

، مث حروب الردة يف عهد أىب بكر الصديق رضى ملسو هيلع هللا ىلصالعنسي ومسيلمة الكذاب يف عهد النيب 
وصفني،  ، وغريمها، كانت فتنا سابقة على فتنة مقتل عثمان  هللا عنه وقتل عمر الفاروق 

ومنها ما كان يتهدد الوجود اإلسالمي، والنظام السياسي من جذورمها. وعلى سبيل املثال، 
أي الفتنتني كانت أوىل أن تعصف ابلدولة املشكلة فجأة؟ فتنة ردة عامة العرب بعد وفاة النيب 

كانت مثاال ، أم فتنة صفني؟! هذه املقارنة كافية هلدم فكرة أن دولة النبوة واخلالفة الراشدة  ملسو هيلع هللا ىلص
للدولة املشكلة فجأة، ال بليغا وال قريبا، فالدولة اليت تصمد بعد وفاة مؤسسها، أمام عصيان 
عام يصل إىل حد الردة واالمتناع ابلسالح، مع ختديد على جدورها من قبل إمباطورايت 
عظمى، وعمرها مل يكن يتجاوز عشر سنوات، ال ميكن أن تكون مثاال على الدول املشكلة 

جأة اليت تعوزها اجلذور العميقة، فهي عرضة للسقوط عند أول عاصفة، فها هي العواصف ف
 تتواىل ومل تسقط!

مقاال بليغا على واقعية النموذج  -خالفا ملزاعم الشنقيطي -لقد كانت دولة اخلالفة الراشدة
ى السياسي الذي أتسس يف دولة النبوة، واكتماله وصالبته، واشتداد عوده، وأتكيدا عل

موضوعية البعد القدري للتصور السياسي اإلسالمي، ذلك" أن موضوعية البعد القدري للتصور 
السياسي تتمثل بصورة هنائية يف الوصول ابلدعوة من مرحلة االستضعاف وخشية االختطاف 
إىل مرحلة التمكني والعاملية، إذ أن جتاوز الدعوة جلميع مراحلها ال ميكن أن يتحقق إال بصورة 

ة، ولعل حادثة أصحاب الفيل اليت حفظ هللا هبا البيت هتيئة لظروف الدعوة، ولعل الصراع قدري
 بني الروم والفرس الذي أجهد الدولتني حتقيقا لتلك اهليئة، دليل على هذا البعد.

كما قال سبحانه:" حممد رسول هللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم" اآلية 
، يعين ملسو هيلع هللا ىلصيف تفسري هذه اآلية:" هذا مثل ضربه هللا تعاىل ألصحاب النيب  يقول اإلمام القرطيب

حني بدأ ابلدعاء إىل دينه ضعيفا،  ملسو هيلع هللا ىلصأهنم يكونون قليال مث يزدادون ويكثرون، فكان النيب 
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فأجابه الواحد بعد الواحد، حىت قوي أمره كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفا، فيقوى حاال بعد 
 اخه، فكان هذا من أصح مثل واقوى بيان".حال، حىت يغلظ نباته وفر 

فنالحظ من كالم القرطيب توافق الدعوة مع سفن الزرع، حيق تبدا عملية اإلنبات بفعل 
أَفـَرَأَيـُْتم ﴿إهلى حبت ال دخل للبشر فيه: إرسال الرسول، أو بعث اجملددين، كما قال سبحانه: 

[ مث يليه إخراج الشطء، مث 64:63]الواقعة:  ﴾ُن الزَّارُِعونَ مَّا حَتْرُثُوَن * أَأَنُتْم تـَْزَرُعونَُه أَْم حنَْ 
املؤازرة فاالستغالظ، فاالستواء. يقول الزخمشري يف الكشاف: )عن عكرمة: أخرج شطأه أبيب 
بكر، فآزره بعمر، فاستغلظ بعثمان، فاستقوى على سوقه بعلي، وهذا مثل ضربه هللا ببدء أمر 

قام وجده، مث قواه هللا مبن آمن  ملسو هيلع هللا ىلصأن قوي واستحكم، ألن النيب  اإلسالم وترقية يف الزايدة إىل
 .(1)معه، كما يقوي الطاقة األوىل من الزرع، ما حيف هبا مما يتولد منها حىت يعجب الزارع"

ولة النموذجية: إن إرجاع الشنقيطي سبب االجنراف يف التاريخ اإلسالمي إىل ضعف الد
 لشيء إال لتبير االفتقار ال حقيقته طعن يف الشرع والقدر، دولة النبوة واخلالفة الراشدة، هو يف

طق الدولة القومية املعاصرة، للدميقراطية الغربية والعوز الواقعي ملن -يف شقه اإلجرائي-املنهجي 
مساك العصا من وهذا الرتكيب الفكري املتناقض ذاتيا، والكاشف عن الدوافع النفسية إل

ال أطروحة ترقيعية يف المي املنفتح على اآلخر، مل خيرج لنا إاملنتصف/ والظهور مبظهر اإلس
 ال لألزمة.حمضموهنا، تركيعية يف غايتها، فكانت يف ذاهتا ازمه بدال من أن تكون 

حكام وتلك النموذجية، لسائل أن يقول إذا كان أمر دولة النبوة واخلالفة الراشدة هبذا اإل
 فلماذا كان االحنراف بعدها؟!

 .يدور يف جممله على حمورين: سبب االحنراف، ودرجة االحنرافواجلواب 

 - منهاج النبوةأما سبب االحنراف، فال ميكن أبي حال من األحوال إرجاعه إىل ضعف يف
خالق، وال من وسار عليه خلفاؤه الراشدون ال من انحية القيم واأل ملسو هيلع هللا ىلصالذي أسسه النيب 

ج، واالحنراف عن ذلكم االلتزام هبذا النموذ  انحية النظم واإلجراءات، وإمنا يكون بسبب ضعف
عد الكمال إال باملنهاج، وهذا إمنا جرى وجيرى دوما وفق سنن االجتماع البشري، فليس 

 النقصان!

وقلة أهل احلق يف الناس، وابتالءهم يف الدنيا سنة، ال تتحقق إال بتقلبهم يف أحوال الناس، 
كرمي خط االحنراف األساسي، وسببه األصيل ضعفا وقوة، خفضا ورفعا. وقد حدد القرآن ال
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من االلتفات إىل الدنيا، واتباع الشهوات، واالنغماس يف الرتف والعلو يف األرض بغري احلق، 
َفَخَلَف ِمن ﴿فكان اجلزاء من جنس العمل: اخلفض يف األرض، والذل بعد العز. قال تعاىل: 

َذا اأْلَْدىَنَٰ بـَْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا اْلِكَتاَب أَيُْخُذونَ  [، وقال تعاىل: 169األعراف: ] ﴾ َعَرَض هََٰ
 َفَخَلَف ِمن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َواتَـّبَـُعوا الشََّهَواِت ﴿

 
مرمي ] ﴾َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيًّا ۚ

َرِفيَها فَـ ﴿[، وقال تعاىل: 59 َها اْلَقْوُل َوِإَذا أََرْداَن َأن نُـّْهِلَك قـَْريَة  أََمْراَن ُمتـْ َفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ
 [.16اإلسراء: ] ﴾َفَدمَّْراَنَها َتْدِمري ا

فلم يرجع سبب  -وهو الذي استشهد به-والعجيب أن روسو كان أعقل من الشنقيطي 
االجنراف إىل ضعف يف دولة النبوة واخلالفة، بل إىل حال العرب بعدها، فقال: "وأما حممد 

قدمية جدا، فإنه شد ُعرى نسقه السياسي. وطاملا أن شكل احلكم الذي  فكانت له تصورات
أقامه قد استدام يف عهد اخللفاء الراشدين، فإن هذا احلكم كله واحدا هو هو متاما، فكان هلذا 
السبب عينه حكما صاحلا، غري أن العرب وقد آل أمرهم إىل االزدهار، وصاروا أهل أدب 

 .(1)"قهرهم اهلمج وأخضعوهم -ولطف وميوعة وتراخت عزميتهم

وأما درجة االحنراف، فهي من أدلة استحكام النموذج يف دولة النبوة واخلالفة الراشدة، 
وعمق جذورها يف األمة، ووجه صمودها يف وجه الفنت اليت عصفت ابألمة، مبعىن أن االحنراف 
مل َيطل املضمون املنهجي للحضارة، وإن ضعف االلتزام به يف بعض جوانبه، ومل يطغى خريية 

ن انتقصت إرادهتا، ولن بقيت الطائفة الظاهرة على أمر هللا حبجته الدامغة ملقاومة األمة، وإ
هذا االحنراف، فاستجاب هلا من استجاب، كمعاوية بن يزيد بن معاوية، الذي رفض استسالم 
اخلالفة ابلقوة، و كعمر بن عبدالعزيز الذي جدد عهد اخلالفة الراشدة، وهكذا تستمر بعثة 

َنة  ﴿من هللا وحده، وابتالء هلم وهبم، كما قال تعاىل:  اجملددين، قدرا َوَجَعْلَنا بـَْعَضُكْم لِبَـْعضٍّ ِفتـْ
"إن هللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة عام من : ملسو هيلع هللا ىلص[، وقال 20الفرقان:] ﴾أََتْصِبُونَ 

 .(2)"جيدد هلا أمر دينها

تاريخ. بغلبة امللك عليها، أما الشنقيطي، فقد سلب املشروعية عن الدول اإلسالمية عب ال
فلم ينصف أمة اخلري الراجح، وركز على من برر االحنراف فيها، فجعلهم منت أطروحته، وجعل 
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من قاوم وأنكر هامشا هلا، فألغى جبرة قلم اتريخ األمة منذ صفني، فقلب شر الفنت على واقع 
 اخلري الراجح الذي عاشته األمة قروان مستظلة بظل الشريعة الغراء.

، فجعل عاقبة ملسو هيلع هللا ىلصحقا، لقد ظلم الشنقيطي األمة وحضارهتا واترخيها، حني أنصفها النيب 
َوَهْل بَ ْعَد َذِلَك الشَّرِ  ِمْن َخرْيٍ قَاَل نَ َعْم  " ملسو هيلع هللا ىلصالفنت دخنا يف خري األمة الغالب، فلما سئل 

. وبقدر ضعف االلتزام (1)" َقاَل قَ ْوم  يَ ْهُدوَن بَِغرْيِ َهْدِيي ؟َدَخُنهُ  َوَما قُ ْلتُ  َدَخن   َوِفيهِ 
ابلنموذج يكون الدخن، ولكن ال يعلب اخلري، الستحكام النموذج، وتغلغل جذوره، وتفتق 
بذوره، حىت "أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، فاستوى على سوقه" هذا هو مثل دولة النبوة 

 واخلالفة الراشدة يف القرآن، ال مقل الدولة املشكلة فجأة عند الشنقيطي.

 تصاص الغاية احلضارية )الرسالة(اخ -4
إرادة املرء وتقييد  إن انتقاص إرادة األمة ازمه بال شك، ولكن أي األزمات اشد: انتقاص

ْجُن َأَحبُّ ِإيَلَّ رَ ﴿حريته، أم انتقاص مراده وضياع غايته؟ لذا قال يوسف عليه السالم:  بِّ السِّ
ن الشريعة، أيهما اشد: انتقاص كانت الشرعية جزء م[. وإذا  33يوسف:] ﴾ممَّا يَْدُعوَنيِن إِلَْيهِ 

األزمة احلقيقية، وان  الشرعية، أم غياب الشريعة؟ إن ما تعانيه األمة من علمانية قهريه هو
ئل إىل غاايت، واملنت استعادة األمة حريتها هو وسيلة السرتداد شريعتها. وما انقالب الوسا

راف الذي ينبغي األزمة وشكل من أشكال االحنإىل هامش عند الشنقيطي إال وجه من وجوه 
غاية احلضارية لألمة أن يقاوم، وهو يف ذاته من أهم أسباب االهنيار احلضاري، وهو ضياع ال

رب العاملني، وعمران  اإلسالمية، واليت هي غاية الوجود اإلنساين، وهي حتقيق العبودية هلل
لتزام الشرع، وإضاعة لشهوات الصراف عن ااألرض بطاعته، وهلذا قرن هللا تعاىل بني اتباع ا

ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا بَـ َفَخَلَف ِمن ﴿ الصالة اليت هي غاية التمكني يف األرض، فقال تعاىل:
 الصَّاَلَة َواتَـّبَـُعوا الشََّهَواِت 
 
 [.59مرمي:] ﴾َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيًّا ۚ

الختصاص احلضاري، مما جعل من إن الغاية احلضارية لألمة اإلسالمية من أهم أوجه ا
َر أُمَّةٍّ أُْخرَِجْت ﴿األمة حاملة رسالة هللا للعاملني، وخري أمم األرض أمجعني، قال تعاىل:  ُكنُتْم َخيـْ

[. لذا كانت احلضارة والرسالة فريقان ال ينفكان يف التصور 110آل عمران:] ﴾لِلنَّاسِ 
اإلشارة إليه انه ال تشريف إال بتكليف،  اإلسالمي، وإن انفكا يف أزمه الشنقيطي. ومما جتد

واخلصوصية ال تنشئ يف النفس االستعالء على احلق: بقدر ما تنشئ املسئولية جتاه اخللق. وان 
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دون سائر األنبياء بعموم بعثته إىل الناس كافة واىل قيام الساعة، استلزم  ملسو هيلع هللا ىلصاختصاص النيب 
 العاملني.بعده إىل  ملسو هيلع هللا ىلصاختصاص األمة اإلسالمية حبمل رسالته 

لشهادة على الناس، اوهبذا االختصاص حتملت األمة أمانة تبليغ مرياث النبوة، ومسئولية 
ِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّة  َوَسط ا لَِّتُكونُ ﴿قال تعاىل:  ُل َعَلْيُكْم وا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسو وََكذََٰ

ا ايش مع فساد الواقع، بل ت طبيعة تغيريية، ال تتع[، وكانت رسالتها ذا143]البقرة:  ﴾َشِهيد 
َر أُمَّةٍّ أُْخرَِجْت ُكنتُ ﴿تنكره وتعمل على إصالحه، وتقوميه على ميزان الشرع، قال تعاىل:  ْم َخيـْ

َهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ   [.110]آل عمران: ﴾ َوتـُْؤِمُنوَن اِبَّللَّ لِلنَّاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

أوجه االختصاص  د الرسايل للحضارة اإلسالمية هو الذي مييط اللثام عن سروهذا البع
اختصاص االتصال و احلضاري السابق ذكرها، فاهليمنة والبقاء، واختصاص اجملال احلضاري، 

مبجموعها والطائفة  -مةاحلضاري، كلها من لوازم القيام أبعباء الرسالة، وحتقيق الغاية. فاأل
ضيء أبنوار الرسالة اخلامتة حتمل مشعل النبوة اهلادية للبشرية كلها، وت -الظاهرة يف القلب فيها

وأشكال العبودية لغري  جنبات األرض، مشارقها ومغارهبا، وتبشر ابحلرية من كل ألوان الطغيان
عباد إىل عبادة من عبادة ال هللا. وهلذا أخرجها هللا للناس: لتخرج الناس من الظلمات إىل النور،

 ن إىل عدل اإلسالم.، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة، ومن جور األدايهللا وحده

وهذا االختصاص احلضاري لألمة اإلسالمية له حضوره ال شك يف النظرية السياسية 
اإلسالمية، وان غاب يف أزمة الشنقيطي بصاحل احلضور الغريب، "فالوالية على كل األجناس 

يؤمنون والذين ال يؤمنون، وبصورة إنسانية راقية، يشعر فيها كل يف القارات املختلفة، الذين 
، فهو األمر (1)إنسان أبمنه، وحقه ومكانته، رغم اختالف الطبائع الفردية واجلماعية واألممية"

الذي يتطلب الدراسة الوافية، اليت مل جندها يف أزمة الشنقيطي املنحصرة يف حدود اجلغرافيا 
 ملنطق الدولة القومية املعاصرة.الضيقة، املستأسرة 

إن إمهال األبعاد احلضارية لألمة اإلسالمية، اليت ختتص هبا دون غريها، بدءا من البعد 
املصدري للمضمون احلضاري، املتمثل يف شرعتها اإلهلية، بثباهتا ومشوهلا، ومرورا ابلبعد القدري، 

ة املؤازرة احلضارية املختلفة، وانتهاء ابلبعد أو الفاعلية اإلهلية والتأييد الرابين، املتمثل يف صور 
الرسايل، ذي الطبيعية التغيريية والذي ميثل الغاية اليت تتحرك هلا األمة، ومن أجلها تقيم دولتها. 
إمهال كل ذلك لن يؤدي إال ملزيد تيه وختبط يف تقدمي صياغة واقعية للنموذج السياسي 
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لوان العبودية املعاصرة، املتشوق لالنعتاق والتحرر الذي اإلسالمي الذي يرتقبه العامل، املسرتق أب
يبشر به اإلسالم. وبدون استحضار هذه األبعاد احلضارية املتميزة سنظل يف حماوالت ابئسة 
ألثبات الشبة بيننا وبني العامل املتحضر املأزوم، والذي تعاين أنظمة السياسية من االختصار 

 يليب حاجاهتا، وخيرجها من أزمتها.األخالقية، وتبحث شعوبه عن بديل 

قاره النظم ولن جيدي االقتصار على إمكان حضارة مفعم ابلقيم، ولكنه معطل الفت
 تقدمي حل يرضى أمتنا، الدميقراطية املعاصرة، وال الفرار من هوس اخلصوصية، وعقد اهلوية، يف
سالمي، وال يرضى بغري إلعالوة على أنه لن يرضى مذلة املستبد الغريب، الذي يرفض املرجعية ا

 العلمانية!

إن االنبهار حبضارة الغرب املستبد، واالستئسار ملنطق دولية القومية، والشعور ابلنقص 
جتاه ثروته الدميقراطية، لن ينقذان من أزمتنا، فضال عن أن ينقذ اإلنسانية من أزمتها، ولقد 

حني قال معبا عن هذا  -الذي أكثر الشنقيطي من االستشهاد به-أحسن مالك بن بين 
؟ ملاذا قام أولئك األعراب ملسو هيلع هللا ىلصاملعىن: وملاذا استطاع ذلك أولئك األعراب الفقراء يف عهد حممد 

الفقراء األميني إبنقاذ اإلنسانية، وشعروا أهنم جاؤوا من اجل إنقاذها؟ فقد كانوا يعلنون هذا 
هل روما، كانوا يقولون: لقد يف أقواهلم وىف خماطبتهم لآلخرين، سواء من أهل الفرس، أو من أ

أتينا لننقذكم، أهنم مل يشعروا بـ "مركب النقص" ملاذا مل يشعروا مبركب النقص؛ الن اإلمكانيات 
احلضارية املنكوسة أمامهم يف فارس أو يف بيزنطة أو يف روما مل تفرض عليهم النقص ـ وبعبارة 

 .(1)أخرى مل تبهرهم"

كمنهج ضابط ملصادر التلقي وأصول االستدالل،   ولن جيدي كذلك التبؤ من السلفية،
للطائفة الطاهرة: "ما أان عليه وأصحايب". ولألسف  ملسو هيلع هللا ىلصإذ هي يف احلقيقة وصف النيب 

لو يستهدف به تيارا معاصرا بقدر ما  -شهيدا ابملخالف-فاستعمال الشنقيطي هلذا املصطلح 
الرتاث اإلسالمي يف مقابل التيار  : التيار النقلي يف(2)كان يستهدف ما يطلق عليه العلمانيون

تلك النفول، اليت أثرى  -كابن تيمية وابن القيم   -العقالين. ومل تشفع الئمة هذا التيار الفعلي 
 هبا الشنقيطي كتابه!

يف -كما لن جيدي التالعب األلفاظ، كقوله: "واحلال أن ما حيتاجه املسلمون اليوم 
ِلَمن َشاَء ِمنُكْم َأن ﴿التقدم إليه، وهللا تعاىل يقول: ليس الرجوع إىل اإلسالم، بل  -احلقيقة
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َم أَْو يـََتَأخَّرَ  . فهو يستعمل متقابالت خادعة مفتعلة، فالتقدم ال يقابل (1)["37املدثر:] ﴾يـَتَـَقدَّ
الرجوع، بل يقتضيه؛ فالتقدم يف اآلية يقصد به التقرب إىل هللا بفعل الطاعات واجتناب 

إال الرجوع إىل هللا، بعد وحشة الفراق والبعد، فالرجوع إىل اإلسالم  املعاصي، وليست التوبة
يعين جتديد العهد مع هللا والتزام سنن اإلسالم وشرائعه، بعد ترك ومباعدة اقتضت ذال وضياعا، 

لزَّرِْع ، َوَرِضيُتْم ابِ  َأْذََنَب اْلبَ َقرِ  ، َوَأَخْذتُْ  اِبْلِعيَنةِ  ِإَذا تَ َبايَ ْعُتمْ  كما جاء يف احلديث: "
 . 2" َسلََّط للاُ َعَلْيُكْم ُذالا اَل يَ ْنزُِعُه َحَّتَّ تَ ْرِجُعوا ِإىَل ِديِنُكمْ  اجلَِْهادَ  َوتَ رَْكُتمُ 

ما االنبهار ابلدولة فالرجوع والعود بعد الرتك والبعد هو حقيقة التقدم إىل اإلسالم، أ
 ر عن اإلسالم.و حقيقة التأخالقومية املعاصرة واملسارعة يف هوى الغرب املستبد، فه

لرتاث، وسلطة ومن التالعب اللفظي واخلداع الفكري، استعمال مصطلحات مثل: سلطة ا
 .األجداد، والفقه املوروث، والفقهاء األقدمني وفقهاء املاضي.... اخل

فهذه مصطلحات عصرانية نقلها الشنقيطي يف كتابه متأثرا أبساليب خصوم الشريعة من 
يف الثورة على الرتاث، ووصم أصحابه ابلتأخر والرجعية، واالستئسار للماضي، ومل العلمانيني، 

. مل تكن ثورته اليت (3)تفلح حماوالت الشنقيطي لتخفيف حدة العبارات يف إخفاء أتثره هبم"
 يبشر هبا إال انقالاب على مرتكزات الشرعية ومصادر االستمداد وموازين الوحي.

ياق احلديث سوة جتاه اإلسالم حىت يتأخر خطوتني، ففي والشنقيطي ما أن يتقدم خط
 عن العالقة بني الغاية والنظام السياسي اإلسالمي يقول:

"إن لكل منظومة قيم سياسية خلفية فلسفية تؤطرها، وتضفي عليها املعىن واملغزى 
فالقيم السياسية … الوجودي، وهي خلفية تتضمن رؤية للكون واإلنسان أصال وغاية ومآال

اإلسالمية تتأسس على أن اخلالق هو الذي حدد لإلنسان األول مكانته ووظيفته على األرض، 
 .(4)وزوده ابهلداية لشؤون حياته الفردية واجلانبية"
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مث ما يلبث أن جيعل الوظيفة وظيفتان: وظيفة للدنيا ووظيفة لآلخرة، والغاية غايتني، 
ظيفيت األنسان الدنيوية واألخروية، مها عباد فيقول: " كما جند يف اإلسالم ربطا وثيقا بني و 

َوَما ﴿هللا، والقيام ابلقسط، فقد وردت العبادة يف القرآن الكرمي تعليال للحكمة من اخللق، 
نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ  [، وورد القيام ابلقسط تعليال وإرسال الرسل 56الذارايت:] ﴾َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا اِبْلبَـيَِّناِت َوأَنزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَـُقوَم النَّاُس  َلَقدْ ﴿وانزال الكتب: 
 ُقْل أََمَر َريبِّ اِبْلِقْسِط ﴿[، ووردت الغايتان متالزمتان أحياان: 25احلديد:] ﴾اِبْلِقْسطِ 

 
َوأَِقيُموا  ۚ

 .(1)["29:األعراف] ﴾ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجدٍّ 

دة إال وليست العبا وإمنا هي وظيفة واحدة وغاية واحدة: عبادة هللا وحده ال شريك له، 
مة، ووضع امليزان؛ فشرع طاعته والقيام أبمره، وأمره هو شرعه ودينه، ولكمال الدين ومتت النع

لناس مبيزان يزان ليتبني اهللا هو القسط الذي أمر الناس ابلقيام به ومن أجله انزل الكتاب وامل
اعية، حىت ال تلتبس الوحي وأحكام الشرع أمارات العدل فيتبعوها يف شؤوهنم الفردية واجلم

إنزال الكتب، وهي و أبهواء البشر وآرائهم. فاحلكمة من اخللق هو احلكمة من إرسال الرسل 
 غاية واحدة.

َها آاَبَءانَ  َوِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشة  ﴿الطواف حول البيت عرااي، قال تعاىل:  ُ  قَاُلوا َوَجْداَن َعَليـْ َواَّللَّ
 أََمَراَن هِبَا 
 
 ُقْل ِإنَّ اَّللََّ اَل أَيُْمُر اِبْلَفْحَشاِء  ۚ

 
ُقْل أََمَر َريبِّ  أَتـَُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َما اَل تـَْعَلُموَن * ۚ

َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ﴿ال: د يف ختام اآلية فق، وبعد تنزيه الشرع امر إبخالص القص﴾اِبْلِقْسطِ 
[. وذلك جممع الدين ومعىن 26اف:االعر ] ﴾ِعنَد ُكلِّ َمْسِجدٍّ َواْدُعوُه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّينَ 

ا قبول العمل، الهنما وظيفيت الشهادتني: أال يعبدوا إال هللا، وال يعبدوه إال مبا شرع، ومها شرط
 ا ثواب األخرة.وظيفة واحدة يقوم هبا العبد يف الدنيا يرجو هبالدنيا واآلخرة، فهي 

إن اإلسالم ليس هبذه السطحية اليت عاجل هبا الشنقيطي قضااي الوجود الكبى، وليس 
هبذا التفكك الفكري، وعدم الرتابط وضياع العالقات اليت أسفر عنها ضعف االستدالل 

سالم الربط بني التصورات والتكاليف، ومغالطات االستشهاد آبايت الوحي. لقد أحكم اإل
بني أمساء هللا احلسىن ومدلوالهتا من الصفات اإلهلية، وأاثرها من مفعوالت هللا وخملوقاته، احتل 
اإلنسان منها مركز الصدارة، كحامل األمانة أبت السماوات واألرض واجلبال أن حيملنها 

لشاسع بني من يتخذ الوحي منطلقا وأشفقن منها. ومن تدبر كتاب هللا حقا أدرك البون ا
ومعيارا، وبني من يتخذه مطية واتبعا. "وىف سورة الرمحن حتقق االفتتاحية الربط بني التصور 
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والتكليف، فيتحقق الربط بني أمساء هللا احلسىن من خالل اسم)الرمحن(، مع الدين من خالل 
، مع الوجود الكوين العام من )تعليم القرآن(، مع الوجود اإلنساين من خالل )خلق اإلنسان(

خالل الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء، ليتمدد يف النهاية املقتضى املنهجي والتكليفي 
 .(1)الطغيان يف امليزان"النهي عن هلذا الربط التصوري وهو 

طغى مبنطق الدولة وقد وقع الشنقيطي يف احملذور، واختل ميزان االستدالل بني يديه، و 
 .املعاصرة على منطق الوحي. وبيان ذلك هو موضوع الفصل التايلالقومية 

  

                                                           

 .210"قدر الدعوة" ص ( 1)



 
 

26 
 

 الفصل الثاين: الكتاب وامليزان
"وىف الكالم املأثور عن اإلمام أمحد: أصول اإلسالم أربعة: دال، ودليل، مبنّي، ومستدل، 

َ ﴿فالدال هو هللا، والدليل هو القرآن، واملبنّي هو الرسول، قال تعاىل:  لِلنَّاِس َما نـُّزَِل لِتـُبَـنيِّ
[، واملستدّل: هم أول العلم وأولوا األلباب الذين أمجع املسلمون على 44]النحل:  ﴾إِلَْيِهمْ 

َوَلْو َردُّوهُ ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَلَٰ أُويل اأْلَْمِر ﴿. وهم أهل االستنباط، قال تعاىل: (1)هدايتهم ودرايتهم"
ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيسْ  ُهمْ ِمنـْ  [.83]النساء: ﴾َتنِبطُونَُه ِمنـْ

ابألخص علم وقد كانت هذه األصول هي األركان اليت قامت عليها علوم الشريعة، و 
تنباط. وال شك يف أصول الفقه، الذي يتمحور حول منهجية النظر يف الدالالت وكيفية االس

ىل يومنا إو -يخ ار وقف حائط صد منيع عب التأن هذا الضبط املنهجي ملعيارية الوحي، قد 
يف الشرع، املبدلني  أمام الطاعنني يف الدين، املشككني يف ثوابته، وأمام املبتدعني -هذا

 ألحكامه، على السواء.

 هذا الفصل حول ثالثة حماور: وتدور املناقشة يف
بديل الشريعة، وبراءة من جتديد امليزان وتوحيد املعيار، بعيدا عن شرك املعاصرة وت أوَلا:

 تكييف الدميقراطية وتطويع النصوص. 

ني، وبني منهجية التأصيل صراع املرجعية، بني الفقهاء األقدمني وعمالقة العلماني ا:واثنيه
 وعبثية التأويل. 

 من أزمة الشنقيطي.مغالطات املسائل والدالئل، أمثله  واثلثها:
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 جتريد امليزان وتوحيد املعيار -1
على عادة الشنقيطي يف التقدم خطوة والتأخر خطوتني، افتتح الشنقيطي أزمته بقوله 
"هذه دراسة عن األزمة الدستورية للحضارة اإلسالمية تعتمد النص اإلسالمي معيارا، والتجربة 

. إال أن معيارية النص (1)السياسة غاية"اإلسالمية موضوعا، وخرج املسلمني من أزمتهم 
اإلسالمي عند الشنقيطي مل تكن صافية، بل كدرهتا غواشي العصرانية، وشوائب التارخيية، اليت 
جعلت كثريا من أحكام الشرع جمرد شواهد اترخيية مل تعد تالئم العصر، فيقول: "فلم نتوقف 

مناها دارسون معاصرون، فأمهلوا سياقات يف دراستنا عند حدود النزعة املعيارية الصرفة اليت 
. ويقول عن معايري إسالمية الدولة يف دستور األزهر منتقدا: "وهي ليست (2)الزمان واملكان"

 .(3)كذلك مبيزان النص املعياري اإلسالمي، وميزان العقد االجتماعي يف الدولة املعاصرة"

عيارية الوحي أبصول حدين خلطوا موإن كان املتكلمون القدامى يف حماجتهم للباطنية واملل
حي، فوقعوا يف تعطيل فلسفية اجنبيه عن الشرع، وطرائق من النظر واالستدالل وخيلة على الو 

هلم العقلية املبتدعة؛ بعض العقائد والصفات اإلهلية ابلتأويل والغلط، بدعوى معارضتها ألصو 
ية الوحي بقيم الدميقراطية لطوا معيار فإن املتكلمني اجلدد يف حماجتهم للعلمانيني واحلداثيني، خ

-ئع واألحكام العملية الغربية ومنطق الدولة القومية املعاصرة، فوقعوا يف تعطيل بعض الشرا
الدميقراطية. فاذا كان  بدعوى معارضتها لقيم العدل واحلرية يف النظم -أيضا ابلتأويل والغلط

ملتكلمني اجلدد من أهل د األخبار؛ فان ااملتكلمني القدامى من أهل التعطيل يف أبواب العقائ
 التعطيل يف أبواب الشرائع واألحكام.

إذن ال مناص من جتريد امليزان وتوحيد املعيار أوال حىت نتمكن من "جتريد القيم السياسية 
وابملثل جتريد الشرع املنزل من تبدل  -كما يريد الشنقيطي- (4)اإلسالمية من غواشي التاريخ"

 ملسو هيلع هللا ىلصويل املبطلني. يقول ابن تيمية: "يف الشرع يطلق اترة على ما جاء به الرسول العلمانيني وأت
من الكتاب والسنة، وهذا هو الشرع املنزل، وهو احلق الذي ليس ألحد خالفه، ويطلق على 
ما يضيفه بعض الناس إىل الشرع، أما ابلكذب واالفرتاء، وإما ابلتأويل والغلط، وهذا شرع 

 …مبدل ال منزل، وال جيب، بل ال جيوز اتباعه
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يناقضون يف … أن يناقضوا أمرهوالتبديل نوعان، أحدمها: أن يناقضوا خبه، والثاين: 
مث اهنم أيضا يوجبون ما مل يوجبه، بل حرمه، … خبه، فينفون ما أثبته، أو يثبتون ما نفاه

 .(1)وحيرمون ما مل حيرمه، بل أوجبه"

[، ومل جيعل للعدل سبيال 17]الشورى: ﴾الَِّذي أَنَزَل اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ َواْلِميزَانَ ﴿فاحلمد هلل 
اَن لِيَـُقوَم النَّاُس اِت َوأَنزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَ َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا اِبْلبَـيِّنَ ﴿فقال تعاىل: إال هبما، 

حلق، واشتمل على احلق فالكتاب هو هذا القرآن العظيم، أنزل اب[. "25]احلديد: ﴾اِبْلِقْسطِ 
هلية والقائد الدينية، ى مجيع املطالب اإلوالصدق واليقني، وكله آايت بينات وأدلة واضحات عل

 فجاء أبحسن املسائل وأوضح الدالئل.

وأما امليزان فهو العدل واالعتبار ابلقياس الصحيح والعقل الرجيح، فكل الدالئل العقلية 
من اآلايت اآلفاقية والنفسية، واالعتبارات الشرعية، واملناسبات والعلل، واألحكام واحلكم، 

زان الذي أنزله هللا تعاىل، ووضعه بني عباده، ليزنوا ما اشتبه من األمور، ويعرفوا به داخلة يف املي
مما قيل انه  -الكتاب وامليزان-صدق ما أخبه به وأخبت رسله. فما خرج عن هذين األمرين 

حجة أو برهان أو دليل أو حنو ذلك من العبارات، فانه ابطل متناقض، قد فسدت أصوله، 
ه وفروعه. يعرف ذلك من خري املسائل ومآخذها، وعرف التمييز بني راجح واهندمت مباني

 .(2)األدلة ومرجوحها والفرق بني احلجج والشبه"

مستشهدا  -الذي جيمع بني الديين واملدين-وبينما يفاخر الشنقيطي العلمانيني ابإلسالم 
ه، جمتمع حتافظ مبقولة بيجوفيتش عن رسالة اإلسالم يف " خلق إنسان متسق مع روحه وبدن

. وإن: "اإلسالم (3)قوانينه ومؤسساته االجتماعية واالقتصادية على هذا االتساق وال تنتهك"
نسخة من اإلنسان، ففي اإلسالم متاما ما يف اإلنسان: فيه تلك املوضة اإلهلية، وفيه تعاليم 

وجود  واإلسالم بدون إنسان يطبقه يصعب فهمه، وقد ال يكون له… عن الواقع والظالل
ابملعىن الصحيح. مل تستطع املسيحية كذلك أن تتقبل فكرة أن يظل اإلنسان الكامل إنساان، 

املثل األعلى واجلندي يف الوقت  ملسو هيلع هللا ىلصلقد أعطى حممد … ولكن حممدا ظل إنساان فقط
 .(4)نفسه"
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وبعد هذا الثناء على اإلسالم مبا هو أهله، إذا ابلشنقيطي يستنكر على أهل اإلسالم 
االستغناء بثرواته الفكرية وكنوزه الروحية، ويسمى االكتفاء هبذا الثراء الفكري والروحي انكفاء ، 
فيقول: "فهذا اإلحساس ابلكبايء الفكري واالقتناع الزائف بعدم احلاجة إىل ثقافة اآلخرين 
 وعلومهم ومنط عيشتهم، يؤدون إىل الفقر الفكري واجلدب الروحي، بينما يثمر االنفتاح

 .(1)والتسامح ثراء فكراي وروحيا"

 (2)هو "تكييف الدميقراطية مع اإلسالم" -حبسب تعبريه-وملا كان هم الشنقيطي األهم 
جتعل النص اإلسالمي معيارا دون أن تضعه أن " -تقديره يف-كان التناول الصحيح لألمور 

رى، وامهها النظام يف مناقضة مع مثرات التطور السياسي اإلنساين اليت أمثرهتا ثقافات أخ
 .(3)الدميقراطي"

التطور السياسي  ولنا أن نتساءل: وماذا لو كان النص اإلسالمي يناقض بعض مثرات هذا
 اإلنساين، مبا فيه من النظام الدميقراطي؟

إن هذه املعيارية املنقوصة للوحي، اليت يشرتط فيها عدم مناقضة النظام الدميقراطي حىت 
شودة، هلي خبس مليزان الوحي، ولن تسلم من يل ألعناق النصوص، بغية تتم عملية التكييف املن

إن نطق املزعوم. ويشهد لذلك قوله: "السالمة من التناقض املوهوم، وخروجا من خالف امل
جوهر اإلسالم هو القيام ابلقسط، فمن التناقض األخالقي واملنطقي أن يدعو املسلم إىل دولة 

ممن جتمعهم به أرحام الدم واللسان والتاريخ -لغية يف املعتقد العدل واحلرية، وهو حيرم يف ا
من التمتع بثمار العدل واحلرية، فذلك تطفيف يف مفارقة أخالقية وال تليق به، وال  -واجلغرافيا

 .(4)برسالته؛ ألهنا جتعله أكب ضحااي الظلم وأكب مسوغيه يف الوقت ذاته"

والعقل، مل جيد جوااب ابلغ من سر اجلمع بينهما،  وعلى ذكر القرآن والعدل وامليزان والشرع
"فقد ذكران يف غري موضع أن وال ردا احكم على مقالة الشنقيطي السابقة، إال قول ابن تيمية: 

قد بينها هللا يف القران أحسن بيان... فكان  ملسو هيلع هللا ىلصأصول الدين الذي بعث هللا به رسوله حممد 
يف بيان هللا أصول الدين احلق، وهو دين هللا، وهي أصول اثبته صحيحة معلومة، متضمن بيان 
العلم النافع والعمل الصاحل، اهلدى ودين احلق. واهل البدع الذين ابتدعوا أصول دين خيالف 
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بتدعوا ما زعموا انه أدلة وبراهني ... وفيما ذلك، ليس فيما ابتدعوه، ال هدى وال دين حق، فا
ابتدعوه ما خالفوا به الشرع، وكل ما خالفوه من الشرع فقد خالفوا فيه العقل أيضا، فان الذي 

، وغريه من األنبياء، هو حق وصدق، وتدل عليه األدلة العقلية، فهو ملسو هيلع هللا ىلصبعث هللا به حممد 
 اثبت ابلسمع وابلعقل.

حق يف نفسه،   يدل عليه السمع والعقل، وهو ملسو هيلع هللا ىلصبه الرسول واملقصود هنا: أن ما جاء 
لشرع، والشرع هو كاحلكم الذي حيكم به ربه، فانه حيكم ابلعدل وهو الشرع، فالعدل هو ا

لذي انزل هللا هو القسط، العدل، وهلذا أيمر نبيه أن حيكم ابلقسط، وان حيكم ما انزل هللا، وا
 والقسط هو الذي انزله هللا...

كتاب، وهي أيضا خمالفة هنا: إن املبتدعني الذين ابتدعوا كالما وأصوال ختالف ال واملقصود
 للميزان، وهو العدل، فهي خمالفة للسمع والعقل...

وسبب ذلك اعرضاهم عن الفطرة والشرعة، فصاروا يغطون يف العقليات، ويقرمطون يف 
 .(1)السمعيات"

حيا ابلثقافة الغربية، وليس جمرد االستفادة إن الشنقيطي يدعوان إىل أثراء ذواتنا فكراي ورو 
من بعض التجارب اإلنسانية اإلدارية، واألشكال املؤسسية التنظيمية، فال نزاع حول االستفادة 
من اخلبات العسكرية واإلدارية املرتاكمة لدى األمم، وإمنا النزاع يف املنطق الذي جيعل يف الثنائية 

اليت يتصارع عليها اإلسالميون والعلمانيون.... من العقد  القانون الشرعي والقانون الوضعي،
 .(2)النظرية اليت تشطر الثقافة اإلسالمية"

ة الغربية مع اإلسالم، إنه منطق الدولة القومية املعاصرة، الذي يستلزم تكييف الدميقراطي
ية اليت فيتها الفلسفلو ابإلكراه. إذن فهو منطق اتبع من منظومة قيم سياسية غربية هلا خل
إلنسان أصال وغالية تؤطرها، وتضفى عليها املعىن واملغزى الوجودي، وتتضمن رؤية للكون وا
 وآال، أليس هذا ما افرتضه الشنقيطي سابقا لكل منظومة قيم سياسية؟!

وشاهد ذلك يف الفصل الذى عقده الشنقيطي لتحويل القيم إىل إجراءات، وختت عنوان: 
يكن احلديث عن نظم إدارية وهياكل تنظيمية وجتارب بشرية من  منطق الدولة العقارية، فلم

أمثال حفر اخلندق وتدوين الدواوين، وإمنا كان احلديث عن حق املواطنني غري املسلمني يف 
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الرتشح لرائسة الدولة، فرتاه إمياان هبذا املنطق املعوج يقول: "وحنن نرى إن اشرتاط دين بعينه يف 
ىل مص كم الوحى اإلسالمي، وغم إطباق فقهاء املاضي على القول راس الدولة ليس مستندا إ

به، وهو يناقض مبدا املساواة السياسية بني املواطنني، وجيعل أساس العقد االجتماعي الذى 
رد إمجاع العلماء على إن اإلمامة ال تنعقد س. مث ي(1)تتأسس على الدولة املعاصرة ملتبسا"

لكتاب والسنة! وهكذا يناقض نفسه، حني يدعى أن اشرتاط لكافر، ويناقش استدالالهتم من ا
اإلسالم يف اإلمام ليس مسندا إىل نص من الوحي اإلسالمي، مت يذكر النصوص اليت استند 

ينقل  -بل استخفاف مهلك صاحبه إن مل يتداركه هللا برمحته-إليها إمجاع العلماء! وبكل جرأة 
أصول التشريع اإلسالمي وثوابت الدين!، فاذا كان اإلمجاع وحيرفه، وكأن اإلمجاع مل يكن من 

العلم مبواطن اإلمجاع من شروط الفنت، جتنبا للكذب يف الدين، فما ابلك مبن علمه ونقله بني 
يدي بدعته، فال ابن تيمية يف حق املكلم يف الدين بال علم: "والذي يدل عليه القرآن إن كل 

حرموا وحللوا وأوجبوا، وان كان الشيطان قد  من تكلم بال علم، فأخطأ فهو كاذب، كالذين
 .(2)نه حق"أ زين هلم ذلك وأومههم

ها بثبوت اإلمجاع، مل وهبذا االنتهاك ملواطن اإلمجاع، وهذه املعارضة لنصوص ٌقطع بداللت
بال ضوابط منهجية،  يعد مّث ثوابت للدين أو أصول للشريعة، وصار شرط املرجعية اإلسالمية

خلروج من األزمة األعوبة يف أيدي الشعب ونوابه! فواعجبا ، أن يكون  وأصبح تفسري النص
 واإلسالم وأحكامه ابلفرار إىل الغرب املستعمر وأهواء األكثرية، بدال من الفرار إىل هللا

 الشرعية؟!

ولقد ضرب ابن تيمية مثاال  بليغا ملن فر من الشرع خوفا من حماذير متومهة، فقال: "وهذا 
وانه هو  ملسو هيلع هللا ىلصتدبره وتصوره، تبني له انه ال بد من القرار مبا جاء به الرسول  مقام تشريف من

الذي يوافق صريح املعقول، وان من خالفه، فهو ممن ال يسمع وال يعقل، هو أسوأ حاال ممن 
فر من امللك العادل الذى يلزمه بطعام امرأته وأوالده والزكاة الشرعية، إىل بالد ملكها ظامل 

عاف ذلك خلنازيره وكالبه، مع قله الكسب يف بالده... فمن فر من حكم الزمه إبخراج أض
هللا ورسوله، أمرا وخبا، أو ارتد عن اإلسالم، أو بعض شرائعه خوفا من حمذور يف عقله أو 

 .(3)"ملسو هيلع هللا ىلصعمله أو دينه أو دنياه، كان ما يصيب من الشر أضعاف ما ظنه شرا يف اتباع الرسول 
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مامة املسلم إىل إمنطق الدولة القومية املعاصرة: يفر من وهكذا يفعل مل من استأسره 
ن اجلزية والزكاة إىل املكوس إمامة الكافر، ومن حد الردة إىل عقوبة اخلروج على قومية الدولة، وم

ني، إىل اإلمجاع السياسي والضرائب، وابجلملة من التزام الشرع وإمجاع املسلمني، حكاما وحمكوم
 قتهم أواصر الدين والعقيدة.من جتمعهم أرحام التاريخ واجلغرافيا، وان مز والتعاقد القانوين بني 

أزمة احلداثة  عن -وهو ابن الثقافة الغربية-ومن املفارقات العجيبة أن يكشف حالق 
رم منه الغرب؛ يف حٌ األخالقية، وما تتمتع به الشريعة اإلسالمية من ثراء فكرى وروحي قد 

اف من ينابيع احلضارة يطي إلثراء ذواتنا فكراي وروحيا ابالعرت الوقت الذي يدعوان فيه الشنق
 طيتها!الغربية اليت ظلمها حالق مبا نقله من نقد أبنائها حلداثتها ودميقرا

وشهد شاهدا أخر من أهلها، وهو مؤرخ احلضارات األشهر تويىن الذي يرى ابستقرائه 
ا وحنلها وثقافتها ومواقعها يتفق على التاريخ، أن " كل الشعوب غري الغربية على اختالف ملله

نقطة واحدة وهي أن الغرب أكب مغتصب يف العصور احلديثة، وليس مثة أكب من الشواهد 
اليت تدين سلوكه على امتداد اجلغرافيا. فالروس األسيويون والفارقة والعرب جترعوا من الكاس 

 .(1)الغريب املر، والذكرايت دامية مل جتف بعد"

حث إبراهيم السكران احلقيقة بقلمه، عندما جيعل من االنبهار النفسي لدى وميس البا
البعض أما نفوذ الغرب املستبد، مع كثره اتصاله وانفتاحه على الكفر احلداثي املعاصر، وكثره 
النقل عنه سببا  مباشرا يف تنكب املنهج العلمي وتطويع النصوص لتنسجم مع األفكار الغربية، 

ا من النصوص الشرعية حتتمل عدة دالالت نتيجيت طبيعة بنيتها اللغوية، وهى فيقول: "جتد كثري 
قضية داللية سيميولوجية، وعلماء املسلمني يتعاملون مع هذه االحتماالت الداللية بـ)منهج 
علمي( لتحديد الداللة اليت تعب عن مراد هللا، وهذا هو املسار الطبيعي للعامل املستقل املتحرر 

أما اخلاضع الحد نوعى االستبداد، فانه ال يرجح  -السياسي والثقايف-ستبداد من نوعى اال
بني هذه االحتماالت الداللية مبنهج علمي، وإمنا ينتقى من هذه الدالالت ما يتوافق مع اجتاه 
املستبد الذى خيضع له، سواء كان مستبدا سياسيا أو ثقافيا، فصار املرجع يف االحتماالت 

بيس املنهج العلمي، وإمنا هوى املستبد السياسي أو الثقايف. واخلنوع للمستبد الداللية للنصوص 
السياسي يكثر عند من يتصل ابملناصب اإلدارية، بينما اخلنوع للمستبد الثقايف يكثر عند من 

 .(2)يتصل ابلفكر املعاصر"
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 صراع املرجعية -2
رجعية، الذي شرط امل من املستدِّل؟ وكيف االستدالل؟ سؤاالن يستلزمهما احلديث عن
لرسول"، الذي أورده اال يتحقق إسالمية النظام السياسي إال به، وهو معىن "الرد إىل هللا 

 الشنقيطي كأحد أهم قيم األداء السياسي يف الدولة اإلسالمية.

وان املرء ليعجب من منطق الشنقيطي، الذي جيعل عدم املساواة بني املخالفني يف املعتقد 
 -وال مساواة-سالمية من التطفيف املناقض ملنطق القران، أما هو فال يساوى يف الدولة اإل

وبني العلمانيني  -أو الفقهاء األقدمني ، على حد تعبريه-بني علما املسلمني وأئمة الدين 
احلداثيني وأساتذهتم الغربيني، فهم العمالقة الذين صعد على أكتافهم، وبىن على أفكارهم 

يف مقدمة كتابه حتت عنوان" على أكتاف العمالقة"، فلم يذكر واحدا  كتابه، وهو ما فصله
من فقهاء املسلمني وجمتهديهم ضمن أولئك العمالقة، وذكر األخرين أبمسائهم، ومنهم: "حممد 
بدر اجلابري، ويعرب املرزوقي، ورضوان السيد، وعبداجلواد ايسني، وجورج فريدريك هيجل، 

 .(1)يغا، وصامويل هنتنغتون، وفرانسيس فوكوايما"وأسوالد شبنغلر، وجوهان هويزن

فابن تيمية وابن خلدون، الذين أكثر من النقل عنهما، واالستشهاد مبقوالهتمـ اليت زينت 
كتابه بعمق حتليالهتم وصائب آرائهم، مل أيخذوا مكاهنما بني العمالقة من أمثال حممد عابد 

ريخ اإلسالم منذ قيام اإلسالم إىل اليوم صراع اجلابري، صاحب املقولة املاركسية الشهرية: "ات
الذي نقل منه الشنقيطي يف -. كما قال يف كتابه "العقل السياسي الغريب" (2)بني الطبقات"

: "الدعوة احملمدية قد أوضحت عن مشروعها السياسي، وهو االستيالء على كنوز -أزمته
 .(3)كسرى وقيصر"

وفصل الشريعة بكاملها  طرح العلمانية بصورة مباشرة ال مييل إىل -ملن ال يعرفه-واجلابري 
 شخصية.عن الدولة، وجعل الدين عالقة روحية 

بل يراعي قوة االجتاه اإلسالمي، ويريد أن يؤثر يف أكب شرحية ممكنة من اإلسالميني عن 
طريق تقرير الشريعة، ولكن بعد إعادة صياغتها بشروط جتعلها عمليا موافقة للنتائج العلمانية. 
فلذلك فهو حياول ضخ العلمانية الغربية بطابع ماركس فرانكفوىن جديد، ولكن يف مصطلحات 
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عوات ة تستهدف غسيل عقل القارئ اإلسالمي، يقول اجلابري معلقا على عدم جناح الدتراثي
مل يتعاظم أالدعوات عن نتائج عكسية متاما؟  مل تسفر مثل هذهأالعلمانية مقاطعة الرتاث: "

مفعول السلطات املذكورة، سلطات مرجعيتنا الرتاثية، حىت أصبحت تكتسح السلطة 
 يثه لرفاقه العلمانيني واليساريني انصحا هلم:؛ لذا يواجه حد(1)"اكتساحا

"انه بدون التعامل النقدي العقالين مع تراثنا لن نتمكن قط من تعميم املمارسة العقالنية 
على أوسع قطاعات فكران الغرب املعاصر، القطاع الذي يُنعت بـ "األصويل" حينا ، وبـ " 

 .(2)خر"آالسلفي" حينا 

وتقدير ابلغني عند الشنقيطي: فهو حبسب تعبرياته: "الفيلسوف هذا اجلابري كان حمل ثناء 
املغريب"، "كان إلسهامه وزنه وألفكاره قيمتها التفسريية يف هذه الدراسة... أسهم... بعقله 
التحليلي املتألق، إسهاما عظيما يف تشخيص األزمة السياسية يف احلضارة اإلسالمية، من 

 الزمان. ومن اإلسهامات الثمينة اليت قدمها اجلابري خالل تتبع جذر األزمة ومساراهتا يف
وأفادت هذه الدراسة: تفكيكه ألخالق الطاعة" و"القيم اإلمباطورية" اليت دخلت الثقافة 
اإلسالمية عب البوابة الفارسية. وأتمالته يف "القيم الكروية" اليت "خلدت دولة الفتنه الكبى 

اجلابري املنطوقة هي: " تعرية االستبداد ابلكشف عن بذريعة اتقاء الفتنة"، وكانت غاية 
مرتكزاته األيديولوجية االجتماعية والالهوتية والفلسفية". وقد جنح يف تلك التعرية جناحا 

 .(3)ابهرا"

قال: وحذا حذوه ف وقد كان الشنقيطي واعيا بعلمانية اجلابري، ومع ذلك اعتمد أفكاره،
صُّراح املعادي لإلسالم،  ديولوجي اليعلمانية، وال ملوقف األ"مل يكن اجلابري من ذوي النزعة ال

قطة الضعف الكبى يف نكما انه ليس ممن تنقصهم اهلدة املنهجية، وال الكفاءة العقلية. لكن 
اإلسالمي، اقصد  تراثه وجهده الفكري العظيم هو تفريطه يف االستمداد من النص السياسي

خرين آاء علمانيني من خطا اجلابري أخط ى أن األسوأالقران الكرمي والسنة الصحيحة... عل
 اعتقدوا اإلسالم خروجا على فكرة الدولة ذاهتا.

وتبقى وصية اجلابري ابلتخلص من "شعار العلمانية" هي األحكام يف السياق اإلسالمي 
اليوم من الناحية العلمية. فرغم أن اجلابري مل يقدم حال للعقد النظرية ذات الصلة مبوضوع 
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اإلسالم والعلمانية، فقد قدم حال عمليا ظرفيا. فذهب إىل انه" جيب استبعاد شعار العلمانية 
من قاموس الفكر العريب، وتعويضه بشعاري الدميقراطية والعقالنية". وهذا خيار سليم، لو 
سلكته النخب السياسية يف البلدان اإلسالمية لوفرت على ذاهتا الكثري من الصراعات واستنزاف 

ذات، وسهلت على نفسها بقاء اإلمجاع األخالقي الضروري ألي حكم سيأسى عادل. فقد ال
-أصبح مصطلح العلمانية حموان ابلدالالت السلبية يف الضمري اجلمعي اإلسالمي، واألفضل 

 .(1)التحرر من هذا املصطلح متاما" -كما الحظ اجلابري بنفاض بصرية

متأسيا  -املستبد علمانية سدنة احلكم اجلبيوبعد نصيحة الشنقيطي للنخب السياسية ال
علماء املسلمني  ابجلابري الفيلسوف املاركسي الفرانكفوين، ال سعنا إال أن نرتحم على

ق، اجملتهدين بصدق، الناصحني هلل ولرسوله ولكتابه والئمة املسلمني وعامتهم، العمالقة حب
 السنة واإلمجاع! ن أهل الكتاب و الراسخني يف العلم من أوىل األلباب، أصحاب البصائر م

القة العلمانيني، بل ومل يقتصر صراع املرجعية عند الشنقيطي بني الفقهاء واألقدمني وعم
 ميتد بني منهجية التأصيل وعبثية التأويل.

حبسب -فلقد كان الشنقيطي واعيا بدور الفقيه يف الفكر السياسي اإلسالمي، فهو 
عن الواقع، وال كان سياسيا ممارسا بشكل مباشر، ولكنه كان : "مل يكن منظرا منفصال -تعبريه

أيخذ بطرف من كلتا الوظيفتني... فرسالة املنظر السياسي هي التشبث ابملبدأ، وبناء احلكم، 
وإقناع الناس إبمكان حتقيقه. أما املمارس السياسي فرسالته هي حتقيق ما ميكن حتقيق من ذلك 

 .(2)املبدأ يف واقع الناس"

ا مبنهجيتهم يف استنباط األحكام وتنزيلها على الواقع، فيقول: "وقد واعي   -اأيض  -كان بل  
أدرك الفقهاء الفجوة اهلائلة بني الواجب الشرعي والواقع السياسي يف عصرهم، كما أدركوا إن 
تغيري املنكر السياسي ال تكفي فيه االستطاعة، بل جيب أن يتحقق املصلحة الشرعية من ورائه 

، وان ال يؤدى إىل مفسدة أكب منه، وقد عب ابن تيمية عن ذلك بقوله إن: "الشارع ال أيضا
ينطر يف االستطاعة الشرعية إىل جمرد إمكان الفعل، بل ينطر إىل لوازم ذلك. فاذا كان الفعل 

. ولعل ابن القيم كان من ابلغ من (3)ممكنا مع املفسدة لراجحة مل تكن هذه استطاعة شرعية"
عن جدليه الواجب والواقع، املبدأ والضرورة. وعن واجب الفقيه يف التعاطي معها، عبوا 
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خصوصا جيم تتزاحم القيم السياسية، فيسود منطق الضرورة وفقه الرتجيح، قال ابن القيم: 
"فالواجب شيء والواقع شيء، والفقيه من يطبق بني الواقع والواجب، وينفذ الواجب حبسب 

العداوة لنب الواجب والواقع، فلكل زمان حكم، والناس بزماهنم أشبه  استطاعته، ال من يلقى
منهم آبابئهم. وذا عمًّ الفسوق وغلب على أهل األرض، فلو منعت إمامة الفساق وشهاداهتم 
وأحكامهم وفتاويهم ووالايهتم لعطٌلت األحكام، وفسد نظام اخللق، وبطلت أكثر احلقوق، 

فاألصلح، وهذا عند القدرة واالختيار، وأما عند الضرورة ومع هذا فالواجب اعتبار األصلح 
 .(2)،(1)والغلبة ابلباطل فليس إال االصطبار، والقيام أبضعف مراتب اإلنكار"

قر الشنقيطي ابن "غالبية فقهاء املسلمني مل يسوغوا امللك القهري يف حالة االختيار، وأبل 
قهاء الذين عبوا عن الرخصة بلغة العزمية، مل وإمنا قبلوا به يف حالة االضطرار... لكن حىت الف

يتنازعوا عن املبدأ يف غالب األحيان، )ذلك جندهم يقررون صراحة أن األمة هي صاحبة احلق 
 .(3)األصيل، رغم إقرارهم بسلطة املتغلب اضطراراي"

لكنه يقفز على كل هذا ويقرتب من لغة العلمانيني، فيقول: "لكن ما يهم دراستنا هنا 
إن الشعوب رفضت اخلضوع للمعادالت الفقهية العتيقة وأدركت أن جذر املصاعب اليت هو 

تعيشها إمنا يعود إىل أزمة الشرعية السياسية... وهذا انقالب يف الوعي السياسي مل تعرفه الثقافة 
اإلسالمية منذ هناية القرن األول اهلجري... يكفي ذلك داللة على األمهية التارخيية للتحول 

 .(4)"2010ي يعيشه قلب العامل اإلسالمي منذ خواتيم عام الذ

ويستنكر على السلفيني متسكهم بـ "فجهومات فقهية، كانت يف ُحّلها تراجعا عن قيم 
 .(5)اإلسالم السياسية، وتكّيف مع واقع الدولة السلطانية القهرية يف اتريخ املسلمني

وغري متقيد بقيود الفقه التارخيي ويدعو إىل "فقه حي متفاعل مع ظروف زمانه ومكانه، 
هذا املنطق الذي يستلزم "اخلروج من طوق  .(6)املنبت الصلة بواقع الدولة املعاصرة ومنطقها"
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على "السقف الفقهي الواطئ  (2). لتحقق " الثورة الفقهية الضرورية"(1)الفقه السياسي املوروث"
ميكن االنتصار للشريعة بتطبيق الدميقراطية . وعندئذ (3)الذي اليزال يتحكم يف ثقافتنا السياسية"

الغربية! يقول: "وإذا كان بزوغ الدميقراطية املعاصرة يف الغرب انتصارا لرسالة املسيح عليه السالم 
سيكون انتصارا للشريعة اخلالدة وهزمية للفقه املوروث، ذلك الفقه املرهق الذي ولد من رحم 

 .(4)ناء دولة العدل يف الزمن احلاضر"اإلمباطورايت، ومل يعد يصلح أساسا لب

كيف تنتصر الشريعة ويهزم الفقه؟! جاءتك إجابة   -أيها القارئ املتعجب–وإذا تساءلت 
:"والواقع أن الشريعة ليست قانوان وال فقها، بل هي -املثرية للعجب هي أيضا–الشنقيطي 

دون خروج على الشريعة. مصدر للفقه والقانون، ولذلك من املمكن أن يتغري الفقه والقانون 
وليس من الالزم أن يكون لكل قانون مستند نصي يف الشريعة اإلسالمية ليكون قانوان إسالميا، 

 .(5)فكل قانون حيقق مصلحة عامة وال يناقض نصوص الشريعة فهو من الشريعة"

ال فقها، وىف و هكذا يتنفس الشنقيطي التناقض دون أن يسعل، فالشريعة ليست قانوان 
الفقه والقانون،  الوقت كل قانون حيقق مصلحة عامة فهو من الشريعة! والشريعة مصدر نفس

ن هذا لشيء لكن ليس من الالزم أن يكون لكل قانون مستند نصي من الشريعة! حقا، إ
كيف ميكن فعجاب! وهل علمنا وجوه املصلحة الشرعية إال من دالالت نصوص الشارع؟ 

 ا كان أو خاصا؟!تصور مصلحة دون مستند نصي، عام

وكأن الشنقيطي يريد أن جيعل من الشرعية نصوصا جمردة، ومن الفقه أتويالت لتلك  
النصوص، تتغري بتغري الزمان، وتتغري تبعا هلا القوانني إهنا دندنة بني النص وفهمه، فيجعلون 

نسيب غري مقدس، مقيد حبدود  ية ومقدسة، أما فهمها وفقهها فبشر النصوص الدينية مطلق
الذي نطق به الوحي –الزمان واملكان، وكأن النصوص ألفاظ بال معان، وكأن لسان العرب 

عن اإلابنة عن مقصود املتكلم به! ومن مث ميكن  -بدالالته املتواضع عليها–قد عجر  -املبني
للمتكلم! هكذا بال قراءة النصوص الدينية يف كل زمان قراءة جديدة حبسب القارئ وال عزاء 

 .(6)تفريق من احملكم واملتشابه، وبال رد للمتشابه إىل احملكم"
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إذن، ومبنطق الشنقيطي فال حاجة لنا إىل الفقهاء بشكل ضروري، فالكل حل حق تفسري 
النص وفق ما أراده إليه عقله، وهبذا فقط يتحقق تكييف الدميقراطية مع اإلسالم، وتكون 

 والرسول: الرد إىل الشعب، الذي جيوز له أن يستعني بصديق من خباء حقيقة مبدا الرد إىل هللا
الشريعة اإلسالمية على سبيل املشورة، ال إللزام! يقول صاحب األزمة: "فان مبدا الرد إىل هللا 
والرسول ال يناقض اخليار الدميقراطي يف الظروف الطبيعية، اليت تكون فيها األمة يف جمملها 

ودستوراي، أبال خترج فيما تسنه من قوانني، وما تعتمده من سياسات عن  ملتزمة أخالقيا
مقتضيات النص اإلهلي؛ الن األمة مبجموعها هي اليت متلك سلطة أتويل النص اإلسالمي 
وتنزيله على الواقع، يف شكل قوانني وإجراءات مراسيم وتنظيمات. فليس يف اإلسالم سلطة 

يله على الواقع فسن القوانني يف اإلسالم بيد األمة يف كهنوتية تستأثر بتأويل النص وتنز 
جمموعها، متارسه من خالل نواهبا املنتخبني حبرية. ومن تستعني هبم األمة أو نواهبا من خباء 
يف الشريعة اإلسالمية ليس لديهم أي سلطة إلزامية، فرأيهم استشاري اختياري، إال من فتحه 

 .(1)الرقابة الدستورية اليت تشكلها" األمة منهم سلطة إلزام ضمن منظومة

وال شك أن هذه العبثية التأويلية للنصوص الشرعية تطيح مبنهجية التأصيل العلمي، وهتدم 
ثوابت الفكر السياسي اإلسالمي، "وأول ثوابت هذا التأصيل هو إدراكنا للعالقة بني الفقه 

 -كما اتفقنا–ا؛ ألن احلكمة والسياسة، الذي يتمدد به طبيعة املمارسة. وهي احلكمة ذاهت
هي أساس البناء الفكرية للنظرية السياسية، واحلكمة هي الفقه، وبذلك تصبح كل أصول الفقه 
أساس يف املمارسة السياسية واحلقيقية، إن الفقه اإلسالمي هو العلم الشرعي املثبت ملفهوم 

لضرر األصغر، وقائم على السياسة اإلسالمية، ذلك أن الفقه قائم على دفع الضرر األكب اب
الرتجح بني درء املفسدة وجلب املصلحة. ومن هنا كانت املالحظة الرتاثية املهمة، وهي أن 

 .(2)كل من كتب يف السياسة اإلسالمية كانوا من الفقهاء"

وبناء على هذا التأصيل لقيمة الفقه وأصوله، ودور الفقهاء يف السياسة اإلسالمية، ندرك 
جناية التقصري سواء يف معرفة الشريعة، مسائلها ودالئلها، أو يف معرفة الواقع، مث تنزيل األحكام 
 على الوقائع، وتوابع ذلك من اجتهادات قاصرة، من غري أهلها، يرفضها الشرع والواقع. كما

بفصليه –ندرك اخللل املنهجي، الذي تلبست به أزمة الشنقيطي، السيما يف قسمها األول 
إذ أعلن احتكامه إىل الوحي، دون امتالك ألدوات النظر فيه، مع استعالء على  -األول والثاين
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العلماء، وجناية على الفقه وأهله، سواء يف تعميماته اجلائرة، أو يف انتقائه املغرض ملا خيدم 
قريراته املتعسفة، أو يف إعراضه عن مواطن اإلمجاع وجمال االتفاق اذا خالفت شطحاته، أو ت

يف عدم إحاطته ابملذاهب، ومرامي أئمتها، مما أدى به إىل الغوص يف أوحال الكذب عليهم، 
فيما يلى مناذج شاهدة على مسالكه املضطربة، وأمثلة بينة ملغالطاته يف مسائل –والبهتان هبم 

 ع ودالئله.الشر 

 .مغالطات املسائل والدالئل -3
فمن شواهد املسلك االنتقائي الذي انتهجه الشنقيطي: أتكيده يف مدخل كتابه على 

، بل وسرده ألسباب االطمئنان إليها بقوله: (1)اعتبار السنة النبوية مصدرا تشريعيا سياسيا
"ولعل من أهم أسباب االطمئنان إىل كتب احلديث النبوي مصدرا تشريعيا واترخييا دافع التقوى 

، وهو الدافع الذي جعل علماء احلديث جيوبون ملسو هيلع هللا ىلصالباعث على الصدق يف النقل عن النيب 
ذا دافع أغفله رائد املدرسة اآلفاق جلمعه، ويسلخون األعمار يف تدوينه ومتحصيه. وه

االستشراقية املشككة يف السنة رغم مبالغته يف الدوافع السياسية وغريها اليت قد تدفع إىل 
]لعله  –اختالف احلديث. واثنيها: استحالة تواطؤ مجهور املسلمني اترخييا يف مشارق املغرب 

لى جممل ما يف هذه ومغارهبا ع -يقصد األرض، ولكن سبق فهمه قلمه إىل قبلة فكره![ 
 الكتب دون أي وجود أصل اترخيي له.

ومثة ميزه أخرى يف منهج اإلسناد، تعطيه قيمة موضوعية أكب كمصدر اترخيي، وهي أنه 
حيكم على الرواية التارخيية من خارجها، فال يهتم كثريا بدعمها هذه الرؤية السياسية أو تلك 

 .(2)ل، ولتشمل على شذوذ أو علة قادحة"مادامت قد وردت بسند متصل من الرواة العدو 

تأخر خطوتني يوبذلك يتقدم الشنقيطي خطوة يف مواجهة املستشرقني، لكنه سرعان ما 
لقومية املعاصرة، مع منطق الدولة ا -يف اعلى درجات صحتها–عندما تصطدم السنة النبوية 

 :-*أصح كتاب بعد كتاب هللا يفيقول مشككا يف صحة حديث يف صحيح البخار 

الذي استند إليه مجهور الفقهاء  (3)""وإذا سلمنا لصحة حديث: "من بدل دينه فاقتلوه
فال مناص من اعتباره من العام املخصوص" مث ردف  -يف القول بقتل املرتد *وهو تسليم صعب
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قائال:" ورمبا تعود جذور حّد الردة يف الفقه  -ليسقي القارئ ملز الفقهاء بطعم التناقض املر -
 .(1)"اإلسالمي إىل أتثري املواريث اإلمباطورية الفارسية

 ، أم ابلقيم الفارسة؟! ملسو هيلع هللا ىلصفواعجبا، هل أتثر الفقهاء حبديث النيب 

 جلابري؟!أو بتعبري أدق: ملن نطمئن مباذا نسلم: رواية البخاري، أم فلسفة ا

افقة الفقهاء واملقصود التنبيه على املسلك االنتقائي املغرض، والتناقض الفاضح، أن مو  
أو خمالفتهم ال تتم وفق ضوابط منهجية، وال تراعي أصول النظر الفقهي يف دالالت الشرع، 
ومن مث فل ميكن الوثوق بكتاب يفتقر إىل املنهجية العلمية، حبجة موافقة للصواب يف جوانب 

اب "من قال يف كت: ملسو هيلع هللا ىلصمن كتابه؛ فصحة املنهج شرط يف التصور اإلسالمي، وكما قال النيب 
أن  يكفي، وذلك أن العلم: أما مسائل، وأما دالئل، وال  2برأيه فأصاب فقد أخطا" هللا 

 أيضا.تكون املسألة صوااب، بل وأن يكون دالهلا صوااب 

مه إىل دخول كثري من ألن الدليل الباطن وإن مل يؤثر يف املسألة بذاهتا، قد يؤدى التزا
يمية ويشرح ابن ت ابطله الحقا يف مسائل أخرى.اخللل يف العلوم واملعارف، وحدوث نتائج 

وب التزام الشرع يقظة علماء املسلمني سلفهم وخلفهم لنبذ هذا اخللل، وأتكيدهم على وج
 وأدلته، فيقول:

"وهلذا كان السلف واألئمة يذمون الكالم املبتدع؛ فإن أصحابه خيطئون، إما يف مسائلهم  
دين املسلمني على أصول ضعيفة بل فاسدة، ويلتزمون لذلك وإما يف دالئلهم، فكثريا ما يثبتون 

 .(3)لوازم خيالفون بعا السمع الصحيح والعقل الصريح"

، فقد فرق بني ولنضرب مثاال من أزمة الشنقيطي على صواب النتيجة وفصاد االستدالل
ى" مصطلحا الشورى واملشاورة، بال مرجع من لغة أو عقل أو شرع، فجعل وصف "الشور 

  للقرآن الكرمي، فيقولقا يف معناه للمصدر "املشاورة"، بل وينسب هذا التفريق يف املعىنمفار 

يشرع تقليد احلاكم املنصب  -طبقا ألعمال مبدا الشورى–"فاختيار الناس حاكمهم 
ابتداء، لكنه ال يشرع طريقته يف احلكم فيما بعد، ولكي تكون طريقة احلكم شرعية حنتاج مبدا 
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حىت –رى، وهو مبدأ املشاورة. ومقتضى األمر ابملشاورة انه ال جيوز للحاكم أخر مكمال للشو 
 أن يستفرد ابلقرار أو يستبد به.... -لو كان اتم الشرعية

يث عن املؤمنني: وقد رأينا من قبل أن الشورى وردت يف القرآن الكرمي يف سياق احلد 
قرآن الكرمي يف سياق وردت يف ال [، وهنا جند أن املشاورة38"وأمرهم شورى بينهم" ]الشورى: 

مل يؤمر  ملسو هيلع هللا ىلص، فالنيب [159]آل عمران: ﴾ َوَشاِوْرُهْم يف اأْلَْمرِ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث إىل النيب 
صا، ومأمورون ابملشاورة نابلشورى، وإمنا اُمر ابملشاورة، أما املؤمنون فهم مأمورون ابلشورى 

 .ملسو هيلع هللا ىلصضمنا اقتداء ابلنيب 

الشورى واملشاورة، هو أن األنبياء ال يستدون قيادهتم من  وأمهية هذا التمييز القرآين بني 
ألن شرعية األنبياء السياسية  األمة ليسوا حباجة إىل الشورى ذات الصلة ببناء السلطة وشرعيتها؛

مسألة اعتقادية، فطاعتهم طاعة هلل متعينة يف ذاهتا... وكثريا ما دار اجلدل حول إلزامية الشورى 
جيب االلتزام مبقتضى رأى أغلب الناس يف املسألة املتناولة أم ال، لكن  وإعالميتها، مبعىن هل

هذا اجلدل غالبا ما انطلق من خلط بني الشورى ذات الصلة ببناء السلطة البد أن تكون 
ملزمة، وإال فقدت مدلوهلا الشرعي ومثرهتا املصلحية... أما املشاورة ذات الصلة أبداء السلطة 

بتداء ، لكن نتيجتها تكون ملزمة للقائد املستشري، أو كجرد استمداد وتسيريها، فهي واجبة ا
للخبة ومتحيص للرأي، قبل اختاذ قرارة تتبعه حسبما ختوله األمة من صالحيات، وما تقيده 

 .(1)من قيود"

ى وإعالميتها، فقد وليس اإلشكال يف النتيجة اليت وصل إليها يف مسألة إلزامية الشور  
ناه على التميز بل العلم، ولكن اإلشكال احلقيقي يف االستدالل الذى سبق إليها بعض أه

ملنهجي، فسورة الشورى ااملنهجي املدعي بني الشورى واملشاورة، وما هو إال مثال على الفساد 
كن أن متت بصلة مياليت رود فيها وصف أمر املؤمنني أبنه شورى بينهم هي سورة مكية، ال 

على رأسهم النيب األمني منني و ر بناء السلطة، وهي يف جمتمع املؤ مإىل ما ذكره من اختصاصها أب
فيد األمر ابلشورى، ، الذى كان خلقه القران، وهو وان كان خبا فهو يف معىن اإلنشاء، ويملسو هيلع هللا ىلص

لسياق القرآين، من ا ابعتبارها من شعب اإلميان، وعالمة على كمال العقل، كما هو ظاهر
 لدى أهل النظر.
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ؤمنون ضمنا اقتداء  مأمور ابملشاورة نصا، وامل ملسو هيلع هللا ىلصوال حيتاج كذلك إىل القول ابن النيب  
 صا ابملشاورة.نبه، إذ أن املشاورة حتمل معىن املفاعلة، فالبىن واملؤمنون مأمورون 

بسبب اخللط بني الشورى  -كما يزعم الشنقيطي–إذن مل يكن التشويش واللبس  
بسبب اختالفهم يف فهم  فقهاء يف إلزامية الشورى وإعالميتها،واملشاورة، إمنا كان خالف ال

األدلة وفق األدوات املنهجية املقرر يف علم أصول الفقه، واليت أضرب عنها الشنقيطي، ليزعم 
املستشهد هبا على أن –حسم اجلدل بتفريقه املبتدع. وليته أتمل يف ترمجة اإلمام البخاري 

كيف مجع بني آييت الشورى واملشاورة بال تفريق، يقول   -نياملشاورة تكون قبل العزم والتبي
الشنقيطي: "وأحسم اإلمام البخاري إذ بوب يف صحيحه لفقه هذه املسألة فقال: )ابب قول 

نَـُهمْ ﴿هللا تعاىل:  ، وأن املشاورة قبل العزم والتبيني ﴾َوَشاِوْرُهْم يف اأْلَْمرِ ﴿و ﴾َوأَْمرُُهْم ُشوَرىَٰ بـَيـْ
 .(1)"﴾َذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَّ فَإِ ﴿لقوله: 

وال شك أن اإلمام البخاري قد أحسن يف تبويبه، ولكن الشنقيطي مل حيسن يف تفريقه! 
أما الغلط يف املسائل والدالئل كليهما فكثري يف أزمة الشنقيطي، ففي مسألة الرق: جتده أرجع 

}فإما منا بعد وإما فداء{ مستدال بذلك على سببه إىل األسر يف احلرب، ليلتقط قوله تعاىل: 
أن النص القرآين مل يفتح الباب خليار االسرتقاق، مث يقفز على مقدمة منازع فيها، فيعتبها 
مسلمة، فيقول: "لكن النص اإلسالمي مل يقف عن حصر التعامل مع األسري يف خياري املن 

مرحلة مؤقتة  -القدمية منذ فجر التاريخاملتوارثة يف اجملتمعات –والفداء، بل جعل قضية الرق 
حيث وضع حرية الرقيق يف يده من خالل نظام املكاتبة الذى يضمن هناية الرق يف جيل 
واحد... فاملكاتبة متنح العبد حق حترير نفسه إن قدرـ وتوجب على اجملتمع عونه على ذلك 

ا إن ابملكاتبة ليس للوجوب، إن مل يقدر... مث انظر كيف مّيع الفقهاء األمر فيما بعد، فقالو 
بل لالستحباب، أو حىت لإلابحة، وهبذا الرأي املرجوح الذى يسد ابب االنعتاق الذايت قال 

 .(2)اكثر الفقهاء"

وأن كان حقا نظاما  واملقصود التنبيه على املغالطات، ال مناقشة املسألة فقهيا، فالرق
 مر مارية القبطية ببعيد.ألبيع واهلدية وما متواراث، ال ينحصر سببه يف احلرب، بل ينضم إليه ا

كما أن النص اإلسالمي مل حيصر خيارات أسري احلرب يف خياري املن والفداء الواردين 
يف اآلية، فاملسألة ال يقتصر موردها على آية واحدة، بل يلزم مجع األدلة من الكتاب والسنة 
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معاذ يف حلفائه من يهود بىن قريظة يف املسألة الواحدة، كما هو معلوم، ولقد حكم سعد بن 
حبكم هللا من فوق سبع مساواتـ بتقتيل الرجال، وسيب النساء  -بعد حصارهم واستسالمهم–

والذرية. وكذلك عقاب هللا لنبيه على أخذ الفداء من أسرى "بدر" يف سورة األنفال، حيق 
ا َكاَن لَِنيبٍّّ َأن َيُكوَن َلُه مَ ﴿نزلت اآلية موافقة لرأى عمر رضى هللا عنه بقتلهم، قال تعاىل: 

نـَْيا َواَّللَُّ يُرِيُد اآْلِخرََة  ۚ  َأْسَرىَٰ َحىتََّٰ يـُْثِخَن يف اأْلَْرِض   تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ
 
 ﴾َواَّللَُّ َعزِيٌز َحِكيمٌ  ۚ

 [. كما ثبت اسرتقاق األسرى ابلسنة العملية وإمجاع املسلمني.67]األنفال: 

د األصولية احلاكمة بصرف األمر ابملكاتبة، بل التزموا القواع -حاشاهم–ومل ميّيع الفقهاء  
تعاىل يف ذات السياق:  األمر من الوجوب إىل االستحباب عند وجود القرينة الصارفة، وهي قوله

رف خبرييتهم مما يقتضي ص "فكاتبوهم إذا علمتهم فيهم خريا" فتعليق األمر ابملكاتبة على العلم
 األمر عن الوجوب، وبذلك عمل الصحابة يف زمن النبوة بعدها.

ن أثر أبهنم أكثر أما إيراده لبعض أاثر الصحابة واستشهاده ابن حزم، وإغفاله حجم م 
نه أو أاثر لصحابة سالفقهاء، واهتامه هلم بتمييع املسألة، كأن الدليل معهم من كتاب أو 

ول ابلوجوب تبعا لبعض ة العلم. وكان حبسب اختيار القأخرين، فهذا بال شك من اخليانة ألمان
لتزمون أبصول الفقها، دون التشفيع على جهورهم ومجيعهم متحاكمون إىل الوحي حقا، م

 الفقه منهجا .

ومن مغالطات الشنقيطي جتويزه إمامة العبد، فيقول: "وهكذا تضح أن بعض شروط  
املاضي ضعيفة األساس النصي، ومن هذه الشروط األهلية السياسية اليت أحل عليها الفقهاء يف 

. فصيغة (1)شرط احلرية، الذي تكفي يف نقضه األحاديث الواردة يف إمارة العبد احلبشي"
املفيد للتقدير، ففي رواية مسلم: "إن أُّقر  احلديث ال تنض لدعواه، فقد جاء بصيغة الشرط

 فامسعوا وأطيعوا". وعن هذه يقودكم بكتاب هللا -حسبتها قالت أسود–عليكم عبد جمدَع 
﴾ ]يونس:   [.94الصيغة يقول ابن تيمية يف قوله تعاىل: ﴿فَِإن ُكنَت يف َشكٍّّ

ُقْل ِإن َكاَن لِلرَّمْحََِٰن َوَلٌد ﴿"والتقدير قد يكون معدوما، أو ممتنعا، هو حبرف إن، كقوله: 
[. 116]املائدة:  ﴾ قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتهُ ِإن ُكنتُ ﴿[، وقوله: 81]الزخرف:  ﴾فََأاَن أَوَُّل اْلَعاِبِدينَ 

ن كنت قلته فأنت عامل به، مبا يف نفسي، وإن كان ‘واملقصود بيان احلكم على هذا التقدير، 
. وابملثل: إن قدر إمارة (2)ل إن قدر إمكان ذلك"فاسأله ولد فأان عابده، وإن كنت شاكا 
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وأطيعوا. كما أن لفظ )أ ّمر( و)اسُتعمل( الوارد العبد، فما دام يقودكم بكتاب هللا فامسعوا له 
يف األحاديث، يفيد أن هذا يف الوالايت اخلاصة، وليس يف اإلمامة العظمى، اليت اشرتط فيها 
الفقهاء احلرية، كبديهية شرعية؛ إذ كيف تستقيم الوالية العظمى ملن ال والية كاملة له على 

 نفسه.

ه الشروط اليت تستحق أة منصب اإلمامة قوله: "ومن هذومن مغالطاته يف مسألة توليه املر  
فلح قوم لوا أمرهم يتوقفا  عنها أيضا شرط الذكورة، وهو شرط أخذه الفقهاء من حديث: "لن 

صوص السبب ال بعموم امرأة"، وهذا احلديث من العام الذى أريد به اخلصوص، فالعبة فيه خب
نت امللك أمرهم، وليس بري بتمزق دولتهم وتليه اللفظ، مبعىن أنه وصف حلال فارس ملا جاء اخل

مان املرأة من املناصب حكما شرعيا متاما... وكزن غالبية فقهاء اإلسالم يف املاضي قالة حبر 
ؤية اجلماعة التأويلية ليس دليال شرعيا ، وإمنا هو انعكاس لر  -خصوصا منصب اإلمامة–العامة 

لسابقة على اإلسالم. ااملواريث االجتماعية  عباءيف سياق زماين ومكاين اتسم ابالستئسار أل
ملناصب العامة، مبا فيها والدليل على ذلك أن ظاهر القرآن يدل على أن املرأة مؤهلة لتول كل ا

 ..منصب رأس الدولة. فقد وردت قصة ملكة سبأ يف القرآن يف مورد الثناء.

الستنكرها القرآن  -قدمنيكما يقول مجهور الفقهاء األ–ولو كانت إمارة املرأة حراما 
لكان سكوت  -كما قالوا–الكرمي يف سياق استنكاره شركهم. ولو قان إن إمارة املرأة حرام 

القران على هذا األمر من أتخري البيان عن وقته، وهو امر مستحيل شرعا ابتفاق علماء 
عام دون قيد أو شرطـ األصول. وىف السنة السياسية العملية ما يزكى املشاركة الكاملة يف الشام ال

وفيها ميدل على أن ذلك كان هو الواقع واحلل منذ بواكري السياسة اإلسالمية األوىل، فبيعة 
شاركت فيها  -اليت هي العقد التأسيسي للدولة اإلسالمية يف العصر النبوي–العقبة الثانية 

 .(1)امرأاتن"

كما يف بيعة –الشأن العام  وال شك أنه من الغلط البني: االستدالل مبطلق املشاركة يف
على خصوص منصب اإلمامة، ويكفي يف تقصي دعوى الشنقيطي استحضار  -العقبة الثانية

تشارك  -الوحدة البنائية للمجتمع–ما دون منصب اإلمامة يف ابب الوالايت، ففي األسرة 
جل؟ إن املرأة وتشاور، بل هي راعية من يف بيت زوجها، فهل يدل ذلك على واليتها على الر 

 ﴾الّرَِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساءِ ﴿القران قد حسم امر والية الرجل على املرأة؟ قال تعاىل: 
[. وإذا كان هذه هو الشأن يف اقل الوالايت فما ابلنا ابلوالية العظمى؟ وكيف 34]النساء: 
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عكاس ساغ للشنقيطي أن يقول على حكم شرعي مستنبط من حديث نبوي: أن هذا احلكم ان
لرؤية اجلماعة التأويلية، بتعبري جواناثن براون؟! ما هذا االنفصام الفكري النكد؟! بل أين 
املوضوعية العلمية املتجردة؟! إن القارئ ليمل من هذا اإلحلاح املتكرر على أن اجتهاد الفقهاء 

مل يكن عن نظر موضوعي يف نصوص الشرع، بل يف كثري من األحيان مصادم  -يف املاضي–
هلا وال يكون ذلك من الشنقيطي حديثا عن فقيه معني، أو مذهب بعينه، بل عن غالبية 
الفقهاء ومجهورهم. فهل يفرتض منا التسليم أبن الشنقيطي قد وافق ظاهر القرآن حني خالفه 

  مجهور الفقهاء؟! أفنرتك املنهجية العلمية املنضبطة لعبثية أتويلية شاردة؟!

وىف هذا املثال نرصد منطا جديدا من اجلرأة املردية لصاحبها، فهو حياجج الفقهاء أبصول 
الفقه، وهو ميداهنم األصيل دونه، وساحتهم الرحبة اليت ضاقت به، وفيها تنكشف السوءات 
وتفتضح العورات، فها هو الشنقيطي خيبط خبط عشواء، فيجعل حديث "لن يفلح قوم ولو 

لعام الذي أريد به اخلصوص، ومعلوم عند األصوليني أن اللفظ العام جيري أمرهم امرأة" من ا
على مقتضى داللته على إرادة العموم، حىت يثبت دليل التخصيص، إما متصال ابلسياق، أول 
منفصال عنه، بدليل آخر من كتاب أو سنة، ومل يثبت دليل خمصص يف املسألة. وأما سبب 

م وال ينفيها، وال يرقى إىل ختصيص احلكم؛ ألن الشارع عدل ورود احلديث، فيؤكد إرادة العمو 
عن اللفظ اخلاص ابلسبب إىل اللفظ العام، فعلم بذلك انه يريد العموم، ال اخلصوص، وإال 
كان ذلك عبثا، تعاىل هللا عذ ذلك علوا كبريا. وهو ما أكد عليه األصوليون بقوهلم: العبة 

لشنقيطي يقلب القاعدة لتوافق منطق الدولة القومية بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، فإذا اب
 املعاصرة!

أما معارضته احلديث النبوي أبوهام يدعي إهنا ظاهر القرآن، فيحتج بقصة ملكة سبأ،  
وحجته داحضة، فاهلدهد تعجب من أن "امرأة متلكهم"؛ فهذا ليس مما جرت بع عادة األمم، 

يستنكره كما استنكر الشرك، فهذا من بديع البيان،  استحق الذكر، وهو وان مل استثناء  بل كان 
َها آاَبَءاَن ﴿وهو املعهود من اخلطاب القرآين، كما يف قوله:  َوِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشة  قَاُلوا َوَجْداَن َعَليـْ

 َواَّللَُّ أََمَراَن هِبَا 
 
القور على هللا  [، فاستنكر28]األعراف:  ﴾ُقْل ِإنَّ اَّللََّ اَل أَيُْمُر اِبْلَفْحَشاءِ  ۚ

وهذا من  -وإن استنكره يف موضع آخر–بغري علم، ومل يستنكر تقليد اآلابء يف هذا املوضع 
ابب اإلمجال والتفصيل حبسب السياق، وتغليب األهم تعظيما ألمره، فليس تقليد اآلابء يف 

مالك امللك. فعل الفاحشة، كادعاء أن هللا أمر هبا، وليس توىل امرأة للملك، كالشرك يف عبادة 
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وال عالقة هلذا األسلوب البالغي بقاعدة "أتخري البيان عن وقت احلاجة"، فأين احلاجة امللحة 
 الصالة.إبعادة  ملسو هيلع هللا ىلصالذي أمره النيب  -مثال–يف القصص واألخبار من حجة املسيء يف صالته 

مث  ئها مع سليمان،وال يعارض هذا ثناء القرآن على ملكة سبأ يف مشاورهتا لقومها وذكا
مها، وإن فرض ذلك إسالمها، ولكنه مل يرد ما يفيد إقرار سليمان هلا على امللك بعد إسال

فاء الدليل املعارض، وهو تنزيال، فيكون من شرع من قبلنا، الذي ال يكون شرعا لنا إال عند انت
ى من ل هو يف داللته اقو مما مل يتحقق يف مسألتنا؛ لوجود احلديث النبوي الصريح يف داللته، ب

 كما هو مقرر يف علم األصول.–داللة اإلشارة على افرتاضها 

ل االنتقاص من قدرها، ومما جتد اإلشارة إليه أن عدم جتويز إمامة املرأة ال يقتضي مبجا 
ري على اعتبار األعم فمن النساء العاملة الفقيهة، والعاملة األريبة، ولكن أحكام الشرع جت

كثري ومل يكمل من   ، فال يطري النساء، أن ُكمل من الرجالاألغلب، ال على القليل النادر
لم أنه مل يكن ليحتاط عالنساء إال أربعة. ومن رسخت قدمه يف العلم، واشرب قلبه فقه الشرع، 

ن َتِضلَّ ِإْحَدامُهَا أَ ﴿الشرع يف الشهادة امرأتني، معلال ذلك بضعف جبلي ال ينقص من قدرها 
ل والدماء يف قضااي خاصة، مث يفرط [ صيانة لألموا282]البقرة:  ﴾ْخَرىَٰ فـَُتذَكَِّر ِإْحَدامُهَا اأْلُ 

 لوالية العامة!!بعد ذلك يف أعراض وحرمات العامة، فيحكم فيهم امرأة واحدة، مبقتضى ا

فخذ هذا ودع عنك قول الشنقيطي: "لذلك فإن ظواهر القرآن يف قصة ملكة سبأ أقوى  
، فليس ملن ال يعلم الفرق بني الظاهر واملؤول (1)ابملعىن"دليال من األخذ حبديث أحاد مروي 

 يف القرآن احلق يف أن يعلق على حديث البخاري، وما أسخفه من تعليق!!
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 الفصل الثالث: السيادة واألمة
الدولة املستحيلة"، حضرت نظرية السيادة القانونية لدى حالق كفكرة حمورية يف كتابه: "

يطي شحر فكرة حالق لكنها غابت يف أزمة الشنقيطي، ومت االلتفاف عليها، فقد حتاشى الشنق
الدولة القومية الغربية، يف احلكم، و  يسالموأمهل ذكر مقارنته بني النظام اإل -اليت انتقدها-

 ها كتاب حالق.وما بينهما من تناقض يف نظرية السيادة، وهي املقارنة اليت أتسس علي

كما أغفل الشنقيطي التعليق على لفظ السيادة، وهو أساس فكرة االستحالة لدى حالق، 
ا على أهنا هي السبب واستعمل آلية التشويش على الفكرة األساسية بذكر فكرة فرعية، وتقدميه

األساسي، فقال: "وقد جادل حالق أبن الطابع احملل للدولة احلديثة جيعلها نقيضا ملفهوم 
الدولة اإلسالمية، ويقضي بـ "استحالة نشوء دولة قومية على النظام اإلسالمي للسيادة 

كتب الفقه، . والسبب هو أخذه بثنائية "دار اإلسالم" و"دار احلرب" الواردة يف  (1)اإلهلية"
وهي ثنائية ال وجود هلا يف نصوص الوحي اإلسالمي، بل هال جزء من التاريخ اإلمباطوري 

. وهل أتسست الثنائية املذكورة يف كتب الفقه إال على أساس السيادة اإلهلية (2)اإلسالمي"
 املنصوص عليها يف الوحي؟!

الناس بـ "سلطة امللك وبعد التشويش أييت التشوية؛ فيدعى أن حالق أراد أن يكبل  
، وأن حالق "ينتقد الدولة احلديثة بنبة (3)"املدّعى استمداد احلكم من اخلالق ال من اخللق

. وما هذا التشوية للسيادة إال (4)"املسلم السلفي الذي جيعل حكم الشعب نقيضا حلكم هللا
السيادة للشعب، فهو جيتهد الن الشنقيطي يتبىن بقوة الدميقراطية الغربية اليت أتسست على أن 

لتكييف الدميقراطية مع اإلسالم، حىت أنه يقرر صراحة أن التزام حكم هللا قانونيا موقوف على 
إرادة الشعب يف الدولة اإلسالمية، فيقول: "وال حيق حلاكم متغلب أو خنبة متسلطة إكراهها 

ا شرعيا منصوصا، وكيف حىت ولو كان ما يكرهها عليه حكم على ما يناقض إرادهتا اجلمعية،
يكره احلاكم األمة مبا ال ترضاه وهو انسب عنها؟! إن الواجب على األمة أمام هللا ال يتحول 

 .(5)تعاقدا قانونيا بني األمة إال بعد أن تلتزم به األمة التزاما ذاتيا حرا"
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 سبحان هللا، وكأن األمة مل تلتزم الشرع مبوجب عقد اإلسالم! 

م، وأساس شرعية الذي هو غرض اإلمامة، ومقصود الوالية يف اإلسالوهل إنقاذ الشرع، 
رفاء ببيعة اإلمام السلطة، شرط إسالمية الدولة، يسمى إكراها أم يسمى عبادة وإمياان، و 

 الشرعي، الذي يقود األمة بكتاب هللا؟!

هذا  دور املناقشة يفوحول مكانة السيادة ودور األمة يف النظرية السياسية اإلسالمية ت 
ية، وقانيها: إسالمية الدولة الفصل حتت عناوين ثالثة، أوهلا: معركة السيادة ونبذ الوثنية السياس

املصطلحات والتالعب  بني انتقاص اإلرادة الشعبية وانتفاض اإلرادة الشرعية، واثلثها: حرب
 ابأللفاظ، أمثلة من أزمة الشنقيطي.

 معركة السيادة ونبذ الوثنية السياسية -1 
 (1)إن سؤال: ملن السيادة؟ يعىن: ملن تكون السلطة املطلقة األعلى يف النظام السياسي؟ 

أما الدميقراطية فتجيب أبن الشعب هو صاحب السيادة العليا والسلطة املطلقة، وهو مصدر 
يف –كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأما اإلسالم فيجيب أبن الطاعة املطلقة 

[. 40]التوبة:  ﴾وََكِلَمُة اَّللَِّ ِهَي اْلُعْلَيا﴿والكلمة العليا إمنا هي هلل، قال تعاىل:  -دنياالدين وال
وأول درس يف أصول الفقه، يف بيان أركان "احلكم الشرعي"، أن احلاكم هو هللا، وأن التشريع 

َن الدِّيِن َما ملَْ أَيَْذن أَْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا هلَُ ﴿حق خالص ملن له اخللق واألمر، قال تعاىل:  م مِّ
 [.21]الشورى:  ﴾بِِه اَّللَّ 

عل هللا طاعة األمة وكل طاعة مشروعة هي اتبعة لطاعة هللا ورسوله ومقيدة هلا؛ وهلذا ج
يع حكاما وحمكومني مبوجب الشرع، وأمر اجلم ملسو هيلع هللا ىلصألويل األمر منها اتبعة لطاعة هللا ورسوله 

اَي أَيُـَّها الَِّذيَن ﴿عاىل: عند التنازع ابالحتكام إىل سلطان الشرع الذي ال يعلوه سلطان، قال ت
 ِر ِمنُكْم آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَمْ 

 
ىَل اَّللَِّ دُّوُه إِ فَِإن تـََناَزْعُتْم يف َشْيءٍّ فـَرُ  ۚ

 [.60]النساء:  ﴾رِ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلخِ 

وهذا هو الرد إىل هللا والرسول الذي أورده الشنقيطي كأحد قيم األداء السياسي، مؤخرا  
التقدمي،  إايه عن قيم البناء السياسي، خو يف احلقيقة: أساس البناء ومضمون األداء؛ فكان حقه

وجهله أصل شرعية للسلطة، إذ هو مقتضى مبدأْي التكرمي واالستخالف، اللذين افتتح هبما 

                                                           
الصاوي؛ فقد شرح النظرية قانونيا وبنّي حكم انظر: "نظرية السيادة وأثرها على شرعية األنظمة الوضعية" للدكتور صالح  (1)

 الشرع فيها فّوىف.



 
 

49 
 

الشنقيطي قيم البناء السياسي، فإمنا كان التكرمي جممل أمانة العبودية االختيارية، وابلتأهيل 
فضها هلما، وابالستخالف ابلقيام أبمره وحتكيم شرعه. ولذلك عوقب من أتهيل العبودية فر 

[، حىت 179]األعراف:  ﴾أُولََِٰئَك َكاأْلَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ﴿ابإلهانة البالغة، وعنهم قال هللا: 
أمنية كل واحد منهم، قال تعاىل:  -اليت مل تنل هذا التأهيل والتكرمي–يكون مصري البهائم 

َتيِن ُكنُت ﴿ ُيستحق التكرمي وتُدرك عاقبته، وال  [. فال40النبأ: ]تـُرَااب﴾ َويـَُقوُل اْلَكاِفُر اَي لَيـْ
اَي ﴿يتحقق االستخالف ويتم مقتضاه، إال إبعالء كلمة هللا، وإعالن سيادة شريعته، قال تعاىل:

يِل َعن َسبِ  َداُووُد ِإانَّ َجَعْلَناَك َخِليَفة  يف اأْلَْرِض فَاْحُكم بـَنْيَ النَّاِس اِبحلَْقِّ َواَل تـَتَِّبِع اهْلََوىَٰ فـَُيِضلَّكَ 
َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ ُمَصدِّق ا لَِّما بـَنْيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب ﴿[ وقال تعاىل: 26]ص:  ﴾اَّللَِّ 

 َوُمَهْيِمن ا َعَلْيِه 
 
ۚ  ُ نَـُهم مبَا أَنَزَل اَّللَّ  فَاْحُكم بـَيـْ

 
ِلُكلٍّّ  ۚ  َواَل تـَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن احلَْقِّ  ۚ

َهاج ا  [.48]املائدة:  ﴾َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعة  َوِمنـْ

ه، فقال: لكن الشنقيطي فقز على مدلول االستخالف وأصل معناه، إىل بعض فروع 
 زل عنها."ويتفرع عن مبدأ االستخالف متتع اإلنسان حبقوق فطرية ال تقبل التنا

طبيعية هو يف اإلسالم حقوق إنسانية فما يُعد لدى بعض فالسفة الغرب حقوقا إنسانية 
ذات مصدر إهلي مقدس، ولذلك ال ميلك اإلنسان التنازل عنها، وال سلبها غريه من بين 
اإلنسان، وهي يف احلالتني حقوق غري تعاقدية، بل هي سابقة على التعاقد بني الناس، متعالية 

 .(1)على التعاقد حبكم مصدرها اإلهلي"

ما الشريعة فال تصري تعالية على التعاقد حبكم مصدرها اإلهلي، أواعجبا، حقوق اإلنسان م
ُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن أَفـَتـُْؤمِ ﴿ملزمة قانونيا إال ابلتعاقد، ووفق إدارة األمة اجلمعية! 

 [.85]البقرة:  ﴾بِبَـْعضٍّ 

ا الشنقيطي على اليت استدل هب– ملسو هيلع هللا ىلصإن بيعة العقبة وما تالها من بيعات سياسية للنيب  
لنظام السياسي على سيادة هي أتسيس ل–تعريفه املبتدع بني اإللزام األخالقي واإللزام القانوين 

جب عقد اإلسالم التزام الشرع، وأتكيد على قيام الدولة على حراسة الدين، فالتزام الشرع مبو 
اقد بني الناس ومتعالية ابقة على التعأخالقي وقانوين. وأحكام الشريعة غري تعاقدية، بل هي س

 عليه حبكم مصدرها اإلهلي.
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سلطة امللك املدعي أما تشويه السيادة اإلهلية ابدعاء الشنقيطي أهنا "تكبيل الناس ب 
لدميقراطية الغربية، استمداد احلكم من اخلالق ال من اخللق" فما هو إال انسحاق حتت ضغط ا

كان أكثر   -موهو غري مسل–وسطى. والعجيب أن حالق واستعادة ألجواء كنيسة العصور ال
تاريخ اإلسالمي، حىت إيضاحا وأمانة علمية يف رصدة لتعايل الشريعة على سلطة امللك عب ال

تشريع لنفسه. وألن يف أشد فرتات االستبداد مل جيرؤ أحد تبديل الشريعة، أو ادعاء حق ال
ت املنصب، فقد تولوا ييدات السلطة وإكراهامتحررين من تق -يف غالبيتهم–علماء األمة ظلوا 

لك من األذى الكثري. ذالرد على أتويالت املبطلني، وتسويغات فقهاء السالطني، وانهلم بسبب 
 واستمر األمر على ذلك حىت غلب االحتالل على بالد املسلمني.

 شريعة رب العاملني، مث خرجت عساكرهم، وبقيت قوانينهم، يقوم علىة تنحيواستطاع 
فينقلب على  -بعد قرابة مائة عام على حمنة الشريعة–محياهتا أذانهبم، ليأيت الشنقيطي اليوم 

منهج العلماء يف الرد على أتويالت املبطلني وحتريفات العلمانيني، ويسلك مسلك 
، فيفتح ابب االجتهاد لغري املتأهلني من غري املتخصصني يف علوم الشريعة، (1)العصرانيني

التشريع لعامة الشعب ونواهبم األميني، الذين ال علم هلم أبصول فقه األدلة، ويعطى سلطة 
وكيفية قراءة النصوص واستنباط األحكام، فيقول: "فإن مبدا الرد إىل هللا والرسول ال يناقض 
اخليار الدميقراطي يف الظروف الطبيعية، اليت تكون فيها األمة يف جمملها ملتزمة أخالقيا 

خترج فيما تسنه من قوانني وما تعتمده من سياسيات على مقتضيات النص  ودستوراي، أبال
، وتنزيله على الواقع اإلسالمياإلهلي؛ ألن األمة يف جمموعها هي اليت متلك سلطة أتويل النص 

. وبذلك يصبح الوجهاء من نواب الشعب (2)يف شكل قوانني وإجراءات ومراسيم وتنظيمات"
ورسم الدميقراطية، بدال من كهنوت " الذين يستنبطونه" ابسم هم املشرعون ابسم الشعب 

 الشرع ورسم النبوة!!

وال جتد يف أزمة الشنقيطي أتملا حملنة الشريعة، أو أتسيا على تنحيتها عن احلكم يف بالد 
املسلمني، بل على النقيض جتد تسويغا لقوانني الغرب ودفاعا عنها، واستنكارا لرافضيها، 

قد النظرية اليت تشطر الثقافة اإلسالمية شطرين، وتقسم اجملتمعات اإلسالمية فيقول: "من الع
إىل معسكرين: ثنائية القانون الشرعي والقانون الوضعي، اليت يتصارع عليها اإلسالميون 
والعلمانيون يف اجملتمعات اإلسالمية منذ أكثر من مائة عام. والسبب يف بقاء هذه الثنائية 
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هو حتول –رغم رحيل املستعمر الذي جاء بقوانينه –الثقافة اإلسالمية الضدية مستحكمة يف 
 تطبيقي.عملي الشرعية يف أذهان بعض املسلمني إىل هوية ثقافية وشعار سياسي، ال برانمج 

وقد أدى ذلك إىل النطر إىل القوانني الغربية املطبقة يف بالد املسلمني على إهنا "قوانني 
دي مع الشريعة اإلسالمية، أتثرا ابلنظرة السلفية اليت أدمنت كفرية" ووضعها يف تناقض عق

 .(1)صياغة القضااي العلمية صياغة اعتقادية"

ن هو الرد إىل هللا والرسول وإذا كان قيام العقيدة ابإلميان ابهلل واليوم اآلخر، فشرط اإلميا
[، 59اء: ]النس ﴾ُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخرِ ْؤمِ فـَُردُّوُه ِإىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُـ ﴿بنص اآلية: 

ديني مها التكرمي وهل حني أسس الشنقيطي منظومة القيم السياسية العملية على مبدأين عق
مة سياسية عملية، قي -وهو مقتضى اإلميان–واالستخالف، وحني جعل الرد إىل هللا والرسول 

 را ابلنظرة السلفية؟!ومرجعية ضرورية للدول اإلسالمية، كان متأث

إن الشنقيطي يصوغ القضااي العملية صياغة عقدية، ولكن فيما خيدم هدفه وحيقق مراده،  
ينبذ الوثنية السياسية: مقتصرا  -على سبيل املثال-لتظل صياغته قاصرة وغري مكتملة. فهو 

الفلسفية على بعض أشكاهلا دون أساسها، وعلى كماهلا دول أصلها، فيقول: "ومن األسس 
والنظرية للقيم السياسية اإلسالمية ما يرتتب على مفهوم التوحيد اإلسالمي من نبذ الوثنية 
السياسية املتمثلة يف عبادة احملكومني للحكام، أو إضفاء قدسية عليهم، أو طاعهم طاعة 

م من أي عمياء... فنبذ الوثنية السياسية، مبا يتضمنه من إفراد اخلالق ابلتوحيد، وجتريد احلكا
قدسية، ال يكتمل إال بتحويل الشأن السياسي شورى بني الناس أمام أي طغيان سياسي فضال 

وهل ادعى أحد الربوبية مبعىن اخللق واإلنشاء من العدم؟!  .(2)عن أتله احلكام وادعائهم الربوبية"
فـََقاَل أاََن ﴿ون: إمنا كانت الربوبية املدعاة: ربوبية األمر والنهي والتحليل والتحرمي، فقول فرع

[ إمنا كان منازعة يف السيادة، فال تقتصر الوثنية السياسية على 24]النازعات:  ﴾َربُُّكُم اأْلَْعَلىَٰ 
طاعة احلكام من دون هللا، بل تشمل طاعة املشرعني من دون هللا من األحبار والرهبان، كما 

ن ُدوِن اَّللَِّ اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم أَرْ ﴿قال تعاىل:  [. وبذلك فّسر النيب 31]التوبة:  ﴾اَباب  مِّ
 .(3)اآلية لعدي بن حامت ملا أشكل عليه معىن عبادهتم، أبهنم طاعتهم يف التحليل والتحرمي" ملسو هيلع هللا ىلص
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أراباب وأواثان  -اءحكاما وعلم–فواعجبا، أفيجعل هللا من انزعه يف سيادته من املشرعني 
تورية يصري ابسم الشعب د أن كام احلكم ابسم امللك يف الديكتامث جُتعل السيادة للشعب؟! وبع

اب واألهواء؟! أفيعدل يف الدميقراطية؟! وبعد أن كانت العبادة لألحبار والرهبان تصري للنو 
ضعية؟! أفيكون هذا هو املسلمون عن حكم الكتاب وختم النبوة إىل أهواء الغرب وقوانينهم الو 

 حل أزمتهم وطريق هنضتهم؟!

كان األجدر ابلشنقيطي أن يرأب بنفسه عن مسلك فقهاء العلمانية القهرية يف تسويغهم   
احلكم ابلقوانني الوضعية وإسباغ الشرعية عليها بدعوى أن "جلها" حيقق مصاحل العباد ويطابق 

وما منع أن تكون "كلها" ال "جلها" كذلك، إال أن السيادة  .(1)روح اإلسالم ومقاصد الشريعة
اإلسالم من عنقه إال أن يعدل عن شرع هللا  ربقةخالصة هلل! وهل حيتاج العبد ليخلع مل تكن 

إىل شرع غريه، ولو يف حكم واحد، ولو كان يف أمر من أمور املأكل واملشرب؟! كما قال تعاىل 
 وُكْم َوِإنَّ الشََّياِطنَي لَُيوُحوَن ِإىَلَٰ أَْولَِياِئِهْم لُِيَجاِدلُ ﴿يف شأن حترمي أكل امليتة: 

 
َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم  ۚ

كان مطيعا جلل أوامر هللا، ومل يستحق   -أيضا–[. إبليس 121]األنعام:  ﴾ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ 
دم! والياسق الذي وضعه جنكيز خان، فصار آلاللعنة إال ملا أىب أمرا واحدا، وهو السجود 

سالم، ومع ذلك نقل األمام ابن كثري شرعا متبعا يف بنيه، وقد اقتبص فيه الكثري من شرائع اإل
اإلمجاع على كفر من حتاكم إىل الياسق، أو حىت إىل الشرائع املنسوخة من امللك السابق، 

. فأين نبذ الوثنية السياسية يف أصلها، الذي هو نبذ سيادة غري هللا (2)كاليهودية والنصرانية
 السياسي إىل شورى؟!والتشريع من دونه، قبل حتقيق الكمال بتحويل الشأن 

 إسالمية الدولة بني انتقاص اإلرادة الشعبية ونقض اإلرادة الشرعية. -2
ة يف اإلسالم ووظيفتها. "ال إسالم إال جبماعة، وال مجاعة إال إبمارة" تلك هي مكانة السلط

ق أن تكون السيادة فالسلطة وسيلة وأداة، وسيلة إلحقاق احلق، وأداة إلقامة الدين، فاحل
ال  اايت وعظيم املهمات،والكلمة العليا هلل، وإقامة الدين بكماله، مبا يتضمنه من فروض الكف

لدنيا به"، وهذا هو يتحقق يف الواقع إال ابلسلطة، اليت تقوم على "حراسة الدين وسياسة ا
 غمض اإلمامة ومقصود الوالية يف اإلسالم.

َويُرِيُد اَّللَُّ َأن حيُِقَّ ﴿لفكر، قال تعاىل: واألمة هي املنوط هبا إحقاق احلق يف الواقع وىف ا
األنفال: ]اْلُمْجرُِموَن﴾ احلَْقَّ ِبَكِلَماتِِه َويـَْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن * لُِيِحقَّ احلَْقَّ َويـُْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرِهَ 

                                                           
 .542"األزمة الدستورية" ص  (1)
 [.52انظر: تفسري قوله: "أفحكم اجلاهلية يبغون" ]املائدة:  (2)



 
 

53 
 

 ﴾الدِّيَن َواَل تـَتَـَفرَُّقوا ِفيهِ َأْن أَِقيُموا ﴿[. واألمة هي املخاطبة إبقامة الدين، قال تعاىل: 7،8
[. لذا أوجب عليها إقامة السلطة، ابعتبارها وسيلة حتقيق تلك الغاية، وما ال 13]الشورى: 

يتم الواجب إال به فهو واجب، ومن مث ُشرعت البيعة كعقد سياسي بني األمة ومن ختتاره ممن 
السلطة، ليقودها بكتاب هللا. وهذا  توافرت فيه الشروط الشرعية، ليتوىل أمرها، وميسك بزمام

العقد إذا توفرت أركانه وشروطه كان صحيحا، وترتبت عليه آاثره، من ثبوت الشرعية لإلمام 
ونفوذ والتيه بغرض إلزام اخللق للحق، ووجوب طاعته يف املعروف. وإن ختلفت بعض الشروط 

مع حتقيق مقصود الوالية –اضي أو يف عقد البيعة كالرت  -كالقرشية–الواجب توافرها يف اإلمام 
وغرض اإلمامة، من القضاء ابلشرع وإقامة احلدود، وجهاد األعداء ومحاية الثغور، ولو يف األعم 
األغلب، صححت الوالية للضرورة، ونفذت أحكامها لوجود أهل الشرعية من سيادة الشريعة، 

 وإن مل يتحقق كماهلا للعجز عن توفيتها.

اسي هو وحدة عقد سياسي مدر للسلطة يتمركز حول عنصر أس: أن البيعة كواخلالصة 
لشرع، فتلك هي احمور شرعيتها، وهو مضمون املمارسة للسلطة، وهو إقامة الدين وحتكيم 

 .وظيفة السلطة، ومقصود الوالية الشرعية، وموضوع علم السياسة الشرعية

نقيطي، ابجتزاء الشوبذلك ندرك مدى اخليانة العلمية والتالعب الفكري الذي قام به  
رع وإقامة الدين يف أتسيس احلقائق وتزييف املفاهيم، تشويشا وتشويها، وإغفاال ملبدأ سيادة الش

مامة، وجتلب الوسائل السلطة، وتركيزا على الصيغة التعاقدية، مهمال مقصود العقد وغرض اإل
حقيق غرض اإلمامة تلغاايت؛ فبعد أن كانت الشورى واالختيار شرطا يف البيعة يتوسل هبا ل
 قيقها.لتحومقصود الوالية على الوجه األكمل، صارت هي الغاية، والشرع وسيلة 

فإن مل يتحقق فال عبة وال شرعية بتحقيق سائر الشريعة دوهنا، وكما قرر الشنقيطي: 
 .(1)"للشرعية شرطها األوحد الذي يتمثل يف مجاهريية اإلمام )الشورى، فالعقد، فالبيعة("

وإن جاز ذلك يف الدميقراطية، حيث السيادة للشعب، وفيه وحده تستمد الشرعية، فال 
جيوز يف اإلسالم، حيث ال تكتسب السلطة الشرعية إال بتأسيسها على سيادة الشرع من أول 
يوم، كما أن دوام تلك الشرعية بعد أتسيسها مرهون مبدى التزامها بتلك السيادة يف ممارستها 

سيادة يف اإلسالم لإلرادة الشرعية، ال اإلرادة الشعبية، وإن نصت اإلرادة الشرعية السياسية. فال
على اشرتاط اإلرادة الشعبية يف اختيار من حيكمها، لكنها مل تطلق العنان هلذه اإلرادة، بل 
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قيدهتا أبحكامها. فإن حدث خلل يف شرط الرتاضي واالختيار يف البيعة، كان ذلك انقاضا 
، وتفريطا يف أحكام الشرع، ونقصا يف الشرعية بال ريب، ولكن ليس ابلضرورة إلرادة األمة

نقضا هلا، حىت ينظر يف ابقي األركان والشروط، ومدى حتقق املقصود من الوالية، والقدرة على 
 حتصيل الكناية، وإقامة األصلح، ويسقط من الواجب بقدر ما يُعجز عنه.

ية الدين يف النظام السياسي اإلسالمي، وتضخيم قيم وليس من األمانة العلمية تقزمي مركز  
التعاقد السياسي؛ فشتان بني رأي ابن خلدون وحممد الغزايل، وبني تعليق الشنقيطي عليه، 
يقول الغزايل: "لقد قرات رأى ابن خلدون يف العرب، وترددت يف تصديقه، مث انتهيت أخريا 

م ملك إال على نبوة، وان العامل ال يعرتف هلم إىل أن العرب ال يصلحون إال بدين، وال يقوم هل
مبيزة إال إذا كانوا محلة وحي، فاذا انقطعت ابلسماء صلتهم ضاقت عليهم األرض مبا رحبت 

 .(1)وغشيهم الذل يف كل مكان"

ويعلق الشنقيطي فيقول: "ويبدوا أن العلمانيني العرب اليوم حباجة إىل أتمل رأي ابن 
يف صياغة الشخصية السياسية  اإلسالمي، من فهم مركزية الدين خلدون وحممد الغزايل هذا

العربية. فقد اهنزمت قيم القبلية املتمردة على سلطان الدولة أمام قيد التعاقد السياسي، اليت 
. واحلقيقة أهنا اهنزمت أمام قيم احلرية (2)جاء هبا اإلسالم خالل العصر النبوي واخلالفة الراشدة"

ة التوحيد الذي نبذ فوضى عبادة هوى احملكومني كما نبذ طغيان عبادة حري ونظم الشريعة،
احلاكم، ونظم الشريعة املتعالية حبكم مصدرها اإلهلي على التعاقد بني الناس، وعلى مجيع 

 السلطات.

ومن هنا تبني فسد طرح الشنقيطي وبطالن دعواه بتحقق إسالمية بناء السلطة مع  
مناقضة سيادة الشرع، يقول: "فإن جاءت اإلرادة اجلمعية لألمة مبا يناقض نصوص الوحي 

 .(3)اإلسالمي اختيارا، فهذا يعىن أن النظام السياسي إسالمي يف بنائه، ال يف مرجعيته"

أن الدولة الدميقراطية املعاصرة  -بال حياء–ة اإلسالمية، فيقرر ويبلغ تعظيم شأن املرجعي
اليت ال تنطلق من مرجعية إسالمية "دولة عقل ومصلحة"، أما الدولة الديكتاتورية ذات املرجعية 
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فدولة هوى،  -حبسب تعبريه– اإلسالمياإلسالمية، اليت كانت سائدة يف حل مراحل التاريخ 
 .(1)إال دولة شرع، وال دولة عقل

ويبر الشنقيطي ميزانه املختل هذا مبنطق متهافت، فيقول: "تعبري "الديكتاتورية ذات 
املرجعية اإلسالمية" تعبري متناقض، متاما مثل تعبري "املستبد العادل" فاملستبد ظامل ابلضرورة، 

 .(2)ألن االستبداد ظلم"

مية دولة عقل ومصلحة : تعبري الدولة الدميقراطية غري اإلسال-بنفس منطقه–ولنا أن نقول 
حة، فليس بعد تعبري متناقض. فمن تنكب شريعة اإلسالم فقد انقض العقل وضل عن املصل

نَـُهم مبَا أَنزَ ﴿الشرع إال اهلوى، قال تعاىل:  املائدة: ] ﴾اَءُهمْ َل اَّللَُّ َواَل تـَتَِّبْع أَْهوَ َوأَِن اْحُكم بـَيـْ
ْرَك َلظُْلٌم ﴿: [. والدولة الدميقراطية غري اإلسالمية ظاملة ابلضرورة بنص القرآن49 ِإنَّ الشِّ

 [. فأي التعبريين أحق ابلتناقص؟!13]لقمان:  ﴾َعِظيمٌ 

ال شك أن هذا منطق متهافت؛ فإن الظلم درجات، وكذلك العقل واملصلحة، كما أن  
وى واملفسدة، فاألمر نسيب، والشنقيطي ال ينقصه الذكاء، فهو يعي العدل مراتب، وكذلك اهل

ذلك متاما، ولكنه يستعمله يف خدمة أهدافه، ويسخره يف نصرة منطق الدولة القومية املعاصرة، 
فيقول يف سياق آخر: "إن ما بّيناه من فرق جوهري بني الرؤية اإلسالمية والرؤية العلمانية 

يعية اإلسالمية، ال يعىن تقليال من شأن العدل النسيب الذي قد يتحقق من مركزية التشر  للدولة،
 .(3)ضمن مرجعيات أخرى غري املرجعية اإلسالمية"

إذن فهناك العدل املطلق، والعدل النسيب، ولكن هذا تعبري فقط عن مدح الدولة الغربية 
سالمية، اليت استبد حكامها املتبئة من املرجعية اإلسالمية، وال يعتب يف الدولة ذات املرجعية اإل

ابألمر، وفرطوا يف االلتزام ابلشرع، وشتان بني التفريط يف التزام القانون وبني االنقالب على 
الدستور، فهل جُيعل انتقاص إرادة األمة ابستبداد األقلية احلاكمة أعظم جرما من نقض إرادة 

نتقاص" إرادة األمة ومل نقل "نقض" إرادهتا؛ هللا الشرعية ابستبداد األغلبية الشعبية؟! وإمنا قلنا "ا
الن اختيار األمة حلاكمها إمنا كان طاعة لإلرادة الشرعية، وحتقيقا لسيادة الشرع. ومن مث كان 
بقاء سيادة الشرع ولو مع االستبداد النسيب بقاء األصل إرادة األمة وغايتها دون كماهلا، وهو 
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الغربية املتقلبة على السيادة اإلهلية، ولو مع العدل خري ولكن فيه دخن. أما الدولة القومية 
 النسيب، فشر ولكن بعض الشر أهون من بعض!

 حرب املصطلحات والتالعب ابأللفاظ. -3
"اإلشكال املصطلحي إشكال عظيم، ال يقدر قدره إال الراسخون يف العلم، وقد كام هّم 

كان تعريف وتثبيت ملفاهيم املصطلحات النبوات منذ آدم تسمية األشياء أبمسائها. والدين، مذ  
 .(1)األساسية اليت يقوم عليها التصور الصحيح"

المية هلا وإذا كان لكل نظرية ومصطلحاهتا، فال شك أن النظرية السياسية اإلس
لتصور اإلسالمي لمصطلحاهتا اخلاصة؛ وخلطا مبصطلحات أجنبية عنها هو يف حقيقته تغيري 

قابل بني املصطلحات ح األجنيب له داللته على الغلبة، فإن التالصحيح، كما أن فرض املصطل
صطلحات من أخطر معامل الصراع الفكري. ووجود عناصر مشرتكة يف مفاهيم بعض امل

اإلسالمي واسترياد  ال يبيح أبي حال تنحية -كالشورى والدميقراطية–اإلسالمية واألجنبية 
 األجنيب حبجة الرتادف يف املفاهيم.

شرع ال يعدهلا شيء، وهي احلكم على ما سواها؛ فال يعدل عنها إىل غريها بل فألفاظ ال
كل ما سواها حياكم إليها، ويوزن مبيزاهنا، يقول اإلمام ابن تيمية: "وأما ما سوى كالم هللا 
ورسوله فال جيوز أن جُيعل أصال حبلل، وال جيب التصديق بلفظ له حىت يفهم معناه، فإذا كان 

به الرسول كان مقبوال، وإن كان خمالفا كان مردودا، وإن كان جممال مشتمال  موافقا ملا جاء
على حق وابطل، مل جيز إثباته أيضا، وال جيوز نفي مجيع معانيه، بل جيب املنع من إطالق نفيه 

. فعجبا للشنقيطي، كيف ساغ له أن يستنكر التشبث أبلفاظ (2)وإثباته والتفصيل واالستنسار"
الوحي، الذي صاغ اهلوية اإلسالمية، حىت جعل التشبث ابهلوية مرضا ملا عارضت دميقراطية 
الغرب؟! يقول: "إن أبلغ ما يكون االنسداد يف الفكرة السلفية اليوم حني يستأسر العقل 

مرادفا أو –لفيني استعمال لفظ الدميقراطية السلفي األلفاظ واملصطلحات، فيجعل بعض الس
تعبد املسلمني ابأللفاظ واملصطلحات  كفرا بواحا، وكأن هللا   -بديال للفظ الشورى

السياسية. وهذه َرّدة فعل عنيفة على كل ما يرد من الغرب إىل الثقافة اإلسالمية من خري أو 
 .(3)إلنسانية يف واد آخر"شر، وتشبث مرضي ابهلوية جيعل املسلمني يف واد، وبقية ا
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والشنقيطي بسبب مسارعته يف هوى الغرب املستبد يزرى عقله ويكشف عن سوء فهمه 
ملصطلحات السياحة الشرعية، وعدم إحاطته أبقوال علمائها قبل نقدها، فتجده ينسب لعموم 

لعلماء الفقهاء مامل يقولوا به، مما يفقده ثقة القارئ، وجيعله نقله عنهم حمل شك ونظر. فا
إىل خاصة وعامة، خاصة من أهل احلل والعقد،  -املتأسسة على الشورى–يقسمون البيعة 

وهم علماء ونقباء األمة وعرفاؤهم، الذين أوكلت هلم األمة مباهلم من علم وقدرة، ختري اإلمام 
 -قدر االستطاعة –طبقا للشروط الشرعية، فبيعتهم اخلاصة ترشيح لإلمام املستويف للشروط 

 يدي مجاهري املسلمني، ومببايعتهم له البيعة العامة، تنعقد له اإلمامة. فالعهد والرتشيح من بني
النخبة وعقد اإلمامة من اجلماهري. يقول الذهيب خمتصرا كالما البن تيمية: "ولو قدر أهنم 
ينفذوا عهد أىب بكر لعمر مل يصر إماما. ولو أن أاب بكر ابيعه عمر وطائفة وامتنع سائر 

لصحابة مل يصر إماما بذلك، وإمنا صار إماما مببايعة مجهور الناس.. وأما عهده إىل عمر فتم ا
 .(1)مببايعة املسلمني بعد موت أىب بكر فصار إماما"

ومع هذا الوضح العلمي لدى فقهاء املسلمني، أييت الشنقيطي فيقتطع كالما لإلمام 
دور عليهم مسئولية اختيار اإلمام وترشيحه اجلويين ليبني فيه روط أهل احلل والعقد، الذين ت

لألمة، فيقدمه للقارئ على انه يتحدث عن شروط من حيق هلم البيعة العامة من مجاهري 
 -شأهنا شأن النصوص الواردة يف الشورى–املسلمني، فيقول: "والنصوص الواردة يف البيعة 

ا ورد يف كتب الرتاث نصوص عامة مل حتصص حق البيعة بنخبة دون عامة اجملتمع، أما م
السياسي والفقه من ازدراء للعوام، وإقصائهم من الشورى والبيعة، فال تسنده النصوص الشرعية، 
بل هو خروج على عموم تلك النصوص بال دليل، ومن |أمثلة تلك اآلراء قول اجلويين: "ما 

ال يناط هذا األمر  نعلمه قطعا أن النسوة ال مدخل هلم يف ختري اإلمام وعقد اإلمامة... وكذلك
ابلعبيد وإن جاءوا قصب السبق يف العلوم، وال تعلق له ابلعوام الذين ال يُعدٌّون من العلماء 
وذوي األحالم، وال مدخل ألهل الذمة يف نصب األئمة، فخروج هؤالء عن منصب احلل 

سليم حيتاج أن النظام السياسي ال -على ما يبدو–فلم يدرك اجلويين  .(2)والعقد ليس به خفاء"
إىل عقول النخبة وقلوب اجلماهري". مث يردف قائال: "لكن األغرب من ذلك أن اجلويين يبتدئ 
كالمه مبصادرة "ما نعلمه قطعا" وخيتمه مبصادرة أخرى "ليس به خفاء" بينما تدحض السنة 

يق، السياسية ما ذهب إليه هنا، ويكفي النظر يف بيعته أول خليفة يف اإلسالم أىب بكر الصد
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حيث مل يكتف ببيعة خنبة الصحابة يف اجتماع السقيفة، بل أردفها ببيعة عامة يف املسجد يف 
 .(1)اليوم التايل"

ة، أهل احلل عجبا، وهل كان حديث اجلويين إال عن شروط خنبة الصحابة أهل السقيف
 والعقد؟!

كتاتورية؛ ففي الدي حقا، لقد متيز النظام السياسي اإلسالمي عن الدميقراطية، وترفع عن
طية يتبدد الفكر اإلسالم مهدت الشورى الطريق للوصول إىل الفكر الصحيح "ويف الدميقرا

لصحيح يف واقع القهر الصحيح يف واقع اإلسفاف والثرثرة، وىف الديكتاتورية يتوارى الفكر ا
. ويف رية واإلعالميةويف الدميقراطية يضيع اإلنسان املفكر يف ظواهر الفوضى الفك–والكبت 

يتني يغيب اإلنسان الديكتاتورية خيتفي اإلنسان املفكر يف غياهب السجون. ويف كال النظر 
 املفكر والفكر الصحيح"

كر الفرنسي ماري إن الشنقيطي يدافع عن الدميقراطية يف زمن أفوهلا وكما يقول املف 
 "هناية الدميقراطية": ريجيهينوين يف كتابه الشه

إىل زوال.. وأن القرارات األساسية مل تعد تتخذها الشعوب اليت "أن النظم الدميقراطية 
. الدميقراطية املعاصرة "هي (2)تنتخب يف العلن، وإمنا مجاعات املصاحل اليت تعمل يف الظل"

طريقة إلعالن الفائز واملهزوم، وهي طريقة لتكريس االنقسام، ال تشجيع التوافق يف جمتمع 
املهم، ولكن املهم هو مصدر هذا الرأي يف جمتمع منقسم،  منقسم. فان مضمون الرأي ليس هو

يصعب إدارة حوار يقوم على التأكد من الوقائع والتحليل املنطقي، فكل شيء بتجدد وفقا 
للمواقف األيديولوجية حيث يبدوا أنصار كل تيار متعدين للتسامح مع املخالفات غري 

. (3)اخلطأ يف كل ما يقوم به الطرف اآلخر" الدميقراطية اليت يرتكبها أعداء حزهبم فيما يرون
 وقضية خلع ترامب أكب شاهد على ذلك.

ومسلسل عجائب الشنقيطي ال ينتهي، ففي احدى حلقاته يتالعب ابملصطلحات ويقدم 
متييزه املصطنع وتفريقه املبتدع بني السياسة الشرعية –حتت ستار من البهرجة اللفظية –لنا 

ل: "ساد يف الثقافة اإلسالمية منطق "السياسة الشرعية" ال منطق والشرعية السياسية، فيقو 
"الشرعية السياسية"، وشتان بني األمرين: فالسياسية الشرعية مصطلح اترخيي، وهو وليد فقه 
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التكييف: تكييف املبادئ مع واقع القوة القاهرة، والسعي إلنقاذ ما ميكن إنقاذه حتت سقف 
أتسيس السلطة على أسس شرعية. أما الشرعية السياسية  االستبداد الساسي بعد اليأس من

فهي مفهوم شرعي يستلزم تكييف الواقع مع متطلبات املبدأ، وهو ينبين على أمل صلب يف 
اإلصالح، وإميان بوجوبه وضرورته وإنسانيته، ويتشبث مبحاكمة الواقع ابملبدأ، ال بتكييف املبدأ 

 .(1)مع الواقع"

طلح آخر يتم إبسباغ داللة سلبية مصطنعة عليه، لصاحل مصوهكذا يتم تشويه مصطلح 
ذلك من وما يتعلق ب تلميعه، وتطويع حمتواه حبسب اهلوى؛ فإجراء السياسة وفق مراد الشرع،

سم "السياسة أحكام، اصطلح عليها الحقا كباب من أبواب الشريعة وعلم من علومها اب
اخلالفة الراشدة مل تكن وكأن دولة النبوة و  الشرعية" تصبح مصطلحا اترخييا، ولريفق التكييف!

س كل العلوم الشرعية كان النموذج اهلادي والدليل املرشد ملا ُعرف ابلسياسة الشرعية! إن أتسي
ضر علم النحو  الحقا ملصادر استمدادها، كما أن املفاهيم سابقة على مصطلحاهتا. وهل

 أتخره عن لسان العرب؟!

اسة الشرعية، وهل من اإلنصاف االنقالب على فقه الوحي وأحكام الشرع يف ابب السي
ن تنقلب على خري فيه دخن؟ فمن ابب أوىل أ ملسو هيلع هللا ىلصالن بعض كتبه كتب يف واقع وصفه النيب 

لسياسية فليست مصطلحا منطق الشنقيطي ألنه ُكتب يف واقع العلمانية القهرية! أما الشرعية ا
بلغة الفقهاء:  اترخييا فحسب، بل هي مصطلح قانوين معاصر، يبحث يف شرعية السلطة، أو

تستلزم  -صب اإلمامومنها ن–ألمة شروط صحة اإلمامة. وكل املفاهيم الشرعية الواجبة على ا
مل صلب يف اإلصالح أتكييف الواقع مع متطلبات املبدأ حبسب القدرة واإلمكان، وتنبين على 
حىت يف حال االضطرار و حبسب االستطاعة وإميان بوجوهبا وضرورهتا وإنسانيتها حال االختيار، 

ل االختيار واجبا. ر إىل حايظل التشبث ابملبدأ قائما، والسعي يف اخلروج من حال االضطرا
 لشرعية.ومن مث فال خيرج ما يسمى ابلشرعية السياسية عن موضوع علم السياسة ا

وابستجالء حقيقة الشرعية وارتباطها مبقصود الوالية وغرض اإلمامة، تتفكك ثنائية 
"الشرعية والوحدة" اليت صاغها الشنقيطي، مستأسرا مبقوالت علمانية فجة، خالصتها أن 

مة ضحت ابلشرعية يف سبيل الوحدة، يف صفقة عام اجلماعة، وأن ذلك كان رهاان خاسرا األ
على املدى البعيد، وبتعبري رضوان السيد الذي نقله الشنقيطي مستشهدا به: "أن قبول أهون 
الشرين ال يغري من واقع األمر شيئا، ففقد الشرعية يقد إىل فقد الوحدة وخسران قضية اإلسالم 
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حدة املسلمني و فال شك أن قبول أهون الشرين من احلفاظ على  .(1)ملدى الطويل"كله على ا
فعال راشدا، متجاوزا للنقد والتعقيب، فضال عن  كانوحقن دمائهم بقبول إمامة املفضول،  

َوَلَعلَّ للَا َأْن ُيْصِلَح  َسيِ د   َهَذا اْبِن  ، وما قام به بقوله: "احلسن  ملسو هيلع هللا ىلصالتخطئة، ملدح النيب 
قال اإلمام ابن تيمية: "لكن الذي دلت عليه السنة الصحيحة  2" ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ  ِفئَ تَ نْيِ  بِِه بَ نْيَ 

حفاظا على الوحدة، ولكن مل يكن تضحية  كانعن اخلالفة   أن علي بن أىب طالب 
ينقص يف كماهلا،  وملابلشرعية، بل متسكا هبا، ابحلفاظ على أصل الشرعية وغرض اإلمامة، 

كانت مجيعا بني الوحدة والشرعية حبسب املقدور عليه يف أوقات الفنت. فتلك سنة اخللفاء ف
 الراشدين ومنهاج النبوة حال االضطرار، كما كانت سنتهم قبل يف حال االختيار.
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 الفصل الرابع: الرشد واملعاصرة
ا فَاْدفـَُعوا إِلَْيِهْم فَِإْن آَنْسُتم ﴿الرشد يف داللة الشرعية جيمع بني كمال العقل:  ُهْم ُرْشد  نـْ مِّ

ميَاَن َوَزيَـَّنُه يف ﴿[، وبني كمال اتباع الشرع: 6]النساء:  ﴾أَْمَواهَلُمْ  َولََِٰكنَّ اَّللََّ َحبََّب إِلَْيُكُم اإْلِ
[، ومها 7]احلجرات:  ﴾ُدونَ أُولََِٰئَك ُهُم الرَّاشِ  ۚ  قـُُلوِبُكْم وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن 

متالزمان، فالنقص يف اتباع الشرع نقص يف العقل، قال تعاىل حاكيا عن حال أهل النار: 
[. وقد متثلت غاية 10]امللك:  ﴾َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعريِ ﴿

وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعده. وإمنا  ملسو هيلع هللا ىلصالكمال فيهما واقعا عمليا يف سنه النيب 
َتُكوُن  استحقت اخلالفة وصف الرشد لكوهنا على منهاج النبوة، مصداقا للحديث النبوي: "

ُة ِفيُكْم َما َشاَء للُا َأْن َتُكوَن ، ُثَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْرفَ َعَها ، ُثَّ َتُكوُن ِخاَلَفة   الن ُّبُ وَّ
ةِ  َلىعَ  َهاِج الن ُّبُ وَّ فَ َتُكوُن َما َشاَء للاُ َأْن َتُكوَن ، ُثَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْرفَ َعَها ، ُثَّ َتُكوُن  ِمن ْ

ا ُمْلًكا َعاضاا فَ َيُكوُن َما َشاَء للاُ َأْن َيُكوَن ، ُثَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْرفَ َعَها ، ُثَّ َتُكوُن ُمْلكً 
، ُثَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْرفَ َعَها ، ُثَّ َتُكوُن ِخاَلَفة  َعَلى  َما َشاَء للاُ َأْن َيُكونَ  َجْْبِيًَّة فَ َيُكونُ 

ٍة .  َهاِج ن ُّبُ وَّ  .(1)"ِمن ْ

وهذا احلديث يرسم منحىن األمة صعودا من حيض اجلاهلية األوىل إيل مساء النبوة، واستقرار 
املنحىن بدولة اخلالفة الراشدة املتمسكة مبنهاج النبوة، مث يقع التفريط تدرجييا، فيكون على رأس 

اهلبوط كذلك تدرجييا من امللك العاض حىت احلكم اجلبي، الذي ميثل القاع، ليقفز املنحىن 
 .(2)من جديد صعودا حنو اخلالفة على منهاج النبوة"

كم الرشيد ليس ثورة اترخيية ملهمة فحسب، واحلقيقة الغائبة عن أزمة الشنقيطي أن احل
بل هو صورة مستقبلية موعودة، وبشارة نبوية متيقنة، فضال عن أن تكون مستحيلة، واجلامعة 
بني الصورتني، التارخيية واملستقبلية، كوهنا على منهاج النبوة، فاحلكم الرشيد ال يكون إال مثرة 

ملنهاج الذي يستوعب الزمان واملكان، إعمال الفكر السديد على منهاج النبوة، ذلك ا
ألحكامها الشرعية وفق منهجية –والبد-أبحداثهما الالمتناهية، ووقائعهما املتباينة، واملقتضية 

االستنباط الشرعي من تنزيل احلكيم احلميد الذي وسع كل شيء رمحة وعلما. وبذلك استوعب 
داته، واتساع جغرايف يتطلب نظم اخللفاء الراشدون واقع الفتوحات لكل منها تقاليده وعا
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ومؤسسات قوالب تلك املتغريات، وتفي بكافة االحتياجات. وابلتزام منهاج النبوة يكتسب 
 االجتهاد صفة شرعية.

منطق الدولة القومية و وتدور املناقشة يف هذا الفصل حول البون الشاسع بني منهاج النبوة 
عي الواجب وسلطة التأويل شيد بني االجتهاد الشر املعاصرة، على ثالثة حماور، أوهلا: احلكم الر 

فر. واثلثها: استبداد دولة املدعاة، واثنيها: رائسة الدولة من األمري العامل إىل السياسي الكا
 اجلغرافيا املعاصرة وفقه التكييف الدميقراطي.

 احلكم الرشيد بني االجتهاد الشرعي الواجب وسلطة التأويل املدعاة. -1
العمل مبا غلب الشرعي وان كان غايته الكشف عن حكم الشرع يف الواقعة، و االجتهاد 

ا بشراي، وعرضة للخطأ على الظن انه مراد هللا من عباده فيه؛ فإنه ال خيرج عن كونه اجتهاد
رع وعلم ابلواقع وعلم والصواب، إال إنه اجتهاد ممدوح شرعا؛ ألنه اجتهاد عن علم: علم ابلش

بني  -لة اتم التأهيلكامل اآل–شرع على هذا الواقع؛ ولذلك كان اجملتهد بكيفية تنزيل حكم ال
، إن وافق الصواب أجر وأجرين: أجر على اجتهاده وإن أخطأ، وأجرين على اجتهاده وإصابته

عن رأيه يف املسألة، إذا  ال يرتدد يف الرجوع -لكمال علمه وورعه–يف علم هللا. مث إن اجملتهد 
خني يف العلم من أئمة ي املعصوم ما خيالف رأيه، وهو املأثور عن الراسابن له من أدلة الوح

 اهلدى.

 األمة، إبحياء يفومن مث كان الواجب على متطلب احلكم الرشيد، جتديد منهاج النبوة  
نقالب على أصول االجتهاد الشرعي املنضبط أبصول الفقه، واحملقق ملقاصد الشرع، ال اال

لشنقيطي، متأثرا مبن ة أحكام الشريعة، وهو ما انزلقت فيه قدم االتشريع اإلسالمي، ومناقص
يني. وال شك يف أن من أكثر النقل عنهم من العلمانيني، ومستأسرا ألفكار الفالسفة من الغرب

اع واإلجهاد، تكلم يف غري فنه أتى ابألعاجيب، ومن أعاجيب الشنقيطي حديثة عن اإلمج
 لكهنوتية!وتشبيهه املذاهب الفقهية ابلسلطة ا

فاإلمجاع عند الشنقيطي: "حتول يف اتريخ املسلمني مفهوما قانونيا ضيقا ُيشرّع سلطة  
. واالجتهاد: "كان اباب مفتوحا لكل أهل البذل والكد (1)الفقهاء، حياصر سلطة األمة"
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واالجتهاد وىف القول ويف العمل، مث حتولت إىل مفهوم قانوين ضيق حمصور يف الفقهاء 
 .(1)املختصني"

ويرى "أن التنظيمات السياسية املعاصرة، وما صاحبها من انتقال التشريع إىل أيدي 
اجملالس البملانية املنتخبة، وفرت فرصة لتوسيع مفهوم االجتهاد، لريجع داللته النصية األصلية، 

 .(2)ويتحرر من ضيق املدلول الفقهي الذي اختذه خالل القرون"

االجتهاد ال تلغي لداللة االصطالحية الفقهية لإلمجاع و وال خيفى على ذي بصرية، أن ا
مازال الباب مفتوحا لكل الداللة اللغوية أو الشرعية األعم، بل تستند إليها، وتبين عليها، و 

ختصصه، بل إن ابب أهل البذل والكد واالجتهاد وىف القول وىف العمل، ولكن كٌل يف فنه و 
 ، وحصل أدواته.ساعد اجلد، وسلك طريق التأهيلاالجتهاد الفقهي مفتوح لكل من مشر عن 

ل فإمنا يدل اإلمجاع واالجتهاد أدوات سلطة، فهذا إن د وإن تعجب فعجب قوله أن 
 سلطة لفقيه وال على جهل فاضح ابلشريعة، وتقيد أعمى للعلمانيني أذانب الغرب؛ فإنه ال

، لريشد إىل مراده، ودور سلطان ألمة يف أتويل أدلة الوحي، إمنا السلطان للدليل الذي أقامه هللا
ألدلة، والنظر يف داللتها كرة يف تتبع أمارات الشرع. ومجع ااملستدل اجملتهد ينحصر يف إعمال ف

مدخل له يف إنشاء  اللغوية للوصول إىل احلكم الشرعي، فالعقل كاشف عن مقصد الشارع، وال
 التشريع، ال عقل الفقيه، وال عقل غريه من األمة.

جتهاد، قال ريضة االواألمة يف جمموعها مكلفة إبقامة من يكفيها من الفقهاء للقيام بف 
ُهْم طَائَِفةٌ فـََلْواَل  ۚ  َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكافَّة    َوَما﴿: تعاىل نـْ  لِّيَـتَـَفقَُّهوا يف  نـََفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقةٍّ مِّ

 تكليف[، فهذا خطاب 122]التوبة:  ﴾لَُّهْم حَيَْذُرونَ الدِّيِن َولُِينِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلعَ 
 ة للفقهاء.لألمة عامة، وللفقهاء خاصة، وليس أتسيسا لسلطة مدعاه لألمة أو متومه

اإلسالم قد أفضت  إن ما يقوم به الشنقيطي من إكراهات فكرية لتكييف الدميقراطية مع 
إهنا عب اترخيها، ويف ذروة  فإىل تشويه مزرٍّ للشريعة، وعبثية مقيتة لالجتهاد، اهتام خمز لألمة، 

لطة كهنوتية،  تعيش س -بزعم الشنقيطي–هلا بعد النبوة، خالفة على منهاجها، كانت كما
 كسلطة األحبار والرهبان الوثنية بنص القرآن.
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إن من يقرأ قول الشنقيطي: "فليس يف اإلسالم سلطة كهنوتية، تستأسر بتأويل النص  
جمموعها متارسه من خالل نواهبا وتنزيله على الواقع، فسن القوانني يف اإلسالم بيد األمة يف 

، يغرق يف حبر من املغالطات، فهو يستبدل ابلفقهاء الذين أانبتهم األمة (1)املنتخبني حبرية"
لقوموا بفرض الكفاية عنهم، نوااب أميني فقهيا، ال لشيء إال ألهنم منتخبني على الطريقة 

م هللا، ولكن فيه علماء جمتهدون الدميقراطية. نعم ليس يف اإلسالم كهنة معصومون يتكلمون ابس
يدلون اخللق على هللا، وشتان بني من حيرفون ومن يستنبطون، بني من توعدهم هللا بقوله: 

َذا ِمْن ِعنِد اَّللَِّ لَِيْشتَـُروا بِِه مَثَن  ﴿  ا قَِليال  فـََوْيٌل لِّلَِّذيَن َيْكتـُُبوَن اْلِكَتاَب أِبَْيِديِهْم مُثَّ يـَُقوُلوَن هََٰ
 
ۚ 

َّا َيْكِسُبونَ  ُم ممِّ َّا َكتَـَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل هلَّ ُم ممِّ [، وبني من مدحهم هللا بقوله: 79]البقرة:  ﴾فـََوْيٌل هلَّ
 [.43]النحل:  ﴾فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تـَْعَلُمونَ ﴿

نوعان:  -وسنةقرآان –وليس يف اإلسالم ما يسمى بسلطة أتويل النص، فأدلة الوحي 
ُهَو الَِّذي أَنَزَل َعَلْيَك ﴿مبني بنفسه، وهو احملكم، ومبني بغريه، وهو املتشابه، قال تعاىل: 

[. وهو ما 7]آل عمران:  ﴾اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاتٌ  اْلِكَتاَب ِمْنُه آاَيٌت حمَُّْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ 
تفريق بني النص املقدس املطلق، والفهم يدحض شبهة العلمانيني، الذين يدندنون حول ال

–البشري النسيب، فاألول ال سبيل إلدراك حقيقته، أو الوصول إىل مراد هللا منه، وإال كان 
كهنوات وحديثا ابسم هللا، والثاين حماوالت لتأويل النص متغرية، ال جيوز فيها ألحد   -بزعمهم

 .(2)ا بسلطة أتويل النص، حبسب زعمهماالدعاء ابمتالك احلقيقة املطلقة وإال كان استبداد

فََأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم َزْيٌغ ﴿فهذه الدندنة تتجاهل وجود احملكم من اآلايت، قال تعاىل: 
َنةِ  [. فمحكم التنزيل هو أم الكتاب، قد 7]آل عمران:  ﴾فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتـْ

أابن لفظه عن املراد منه، وكان أتويله تنزيله، فلم خيتلف أهل العربية يف معناه؛ لذا كان هو األم 
واملرجع، واألهل وامليزان، فال عجب أن قام عليه بناين الشريعة، وبه ابنت معامل الدين. بل إن 

فال حجة هلم فيه؛ إذ يضم إىل غري من أدلة الوحي،  -يف داللته وهو ما كان حمتمال–املتشابه 
ليتعني املقصود ويرتجح املراد، من بني دالالته احملتملة يف اللغة، ال املتومهة يف العقل. وهلذا كان 

مبنيا عن احلكم الشرعي، ولكن ابنضمام غريه من األدلة إليه، خبالف احملكم  -أيضا–املتشابه 
يان بنفسه. وملا كانت احتماالت اللسان العريب حمدودة، وقواعد االستنباط الذي استقل ابلب

َ لِلنَّاِس َما ﴿مفروضة، والوحي يف جممله قدمي به البيان، قال تعاىل:  َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتـُبَـنيِّ
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هلم بصر انفذ  [، لذا وجب الرجوع إىل أهل اللسان واالستنباط ممن44: ]النحل ﴾نـُّزَِل إِلَْيِهمْ 
يف دالالت الوحي وشئون االجتهاد، كما كان لغريهم بصر انفذ يف شئون احلياة، فكٌل مبا 
اشتغل به وأتهل له، أحق أبن يكون مرجعا فيه دون غريه. وإن كان أهل الكتاب من الكهنة 
قد أغلقوا علم امللة على خواص منهم، فقد أوجب اإلسالم طلب العلم الشرعي على أهل 

بلة عامة، وجواب عينيا فيما ال يسع املسلم جهله، وكفائيا فيما فوق ذلك من مراتب الق
 االجتهاد، فشتان بني كهنوت األحبار والرهبان، وبني اجتهادات األئمة والعلماء.

 رائسة الدولة من األمري العامل إىل السياسي الكافر. -2
هوى الغرب الدميقراطي، إىل  لقد رأى انسياق الشنقيطي خلف العلمانيني، ومسارعته يف

اجلناية على دولة اخلالفة الراشدة، اليت كانت منوذجا للحكم الرشيد، ومنارا لالجتهاد الشرعي 
يف النوازل السياسية، فقد كان اخللفاء الراشدون أمراء وعلماء. فلم يستحي الشنقيطي ممن 

ا نبأ من نسبته إليه، ويبأ مب عثمان بن عفان  تستحي منه املالئكة، فاهتم اخلليفة الراشد
منه كل طالب لسالمة دينه. يقول الشنقيطي: "ومل يكن عثمان من القوة حبيث يسلك مسلك 
االعتدال أو االعتزال... وكان الدرس املرير من بذرة الفنت السياسية اليت بدأت يف ختام عهد 

طانته املتواطئة من ذلك، أو عثمان هي أن احلاكم إذا أىب االعتدال واالعتزال معا، أو منعته ب
دخلت على اخلط قوى فوضوية تعرف ما ال تريد أكثر من معرفتها ما تريد، انفتحت أبواب 

 .(1)احلروب األهلية"

اعتدال ابلغ من  فواعجبا، من ذا الذي يطعن يف اعتدال األمري اجملتهد الراشد؟! وأي
سرح؟! فقد عزله ألهل مصر الثائرين يف شكواهم من واليهم ابن أىب ال استجابة عثمان 

 ملا رجعوا وأرادوا الشر وكتب كتااب بتوليه حممد بن أىب بكر الصديق، فرضوا بذلك وانصرفوا. مث
، الذي ملسو هيلع هللا ىلصبوءة النيب نلتحقق فيه  مل جيبهم ملا أرادوا، وهنى عن إراقة الدماء وجاد بنفسه 

 تلك النازلة من لزوم يف نة. إن ما فعله اخلليفة الراشد عثمان بن عفان بشره ابلشهادة واجل
اد الرشيد يف نوازل احلكم االعتدال وإابء االعتزال، هلو الدرس البليغ يف زمن الفتنة، واالجته

 والسياسة، وسنن منهاج النبوة ملن أراد النجاة واجلنة.

، إال تعبريا عن ميزان بن عفان  ومل يكن موقف الشنقيطي من اخلليفة الراشد عثمان 
خمتل وتصور سطحي لنموذج احلكم الرشيد يف اإلسالم؛ ففي الوقت الذي مدح فيه اإلسالم 
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ابنه مجع بني الديين واملدين، استنكر ذات اجلمع يف منصب اإلمامة، بل وعّد ذلك من اهلشاشة 
بن العريب األندلسي حني قال: املؤسسية اليت وسم هبا دولة اخلالفة الراشدة، فتجده ال يسلم ال

هم العلماء، والرعية هم اجلند، فاطرد النظام،  -قبل هذا اليوم وىف صدر اإلسالم–"كان األمراء 
وكان العوام القواد فريقا، واألمراء آخر، مث فصل هللا األمر حبكمته البالغة، وقضائه السابق، 

فا، وصار اجلند آخر، فتعارضت األمور، فصار العلماء فريقا، واألمراء آخر، وصارت الرعية صن
ومل ينتظم حال اجلمهور، وطرح الناس عن الطريق، مث أرادوا االستقامة بزعمهم فلم جيدوها، 

 .(1)ولن جيدوا أبدا، فإنه من احملال أن يبلغ القصد من حاد عنه"

شيد يف وهو قول بليغ يعب عن بصر انفذ يف شئون السياسة، وإدراك واعي ملعامل احلكم الر 
ليه ابن العريب هنا جمرد متايز مؤسسي إاإلسالم، إال أن الشنقيطي عقب عليه بقوله: "وما يشري 

حيدق يف أي جمتمع تطورت فيه مؤسساته... بل إن هذا التمايز هو التطور الطبيعي يف جمتمع 
العريب هذا مثل جمتمع اجلزيرة العربية، مل يكن يعرف تقاليد الدولة واملؤسسات. فاعتبا ابن 

التمايز احنرافا عن اجلادة عجز منه عن إدراك اهلشاشة املؤسسية اليت كانت موجودة يف صدر 
 .(2)اإلسالم، بسبب بيئة اجلزيرة العربية اخلالية من تقاليد الدولة اليت ولدت هبا"

ية، وعجز منه وال شك أن هذا التعقيب يكشف عن جهل الشنقيطي ببيئة اجلزيرة العرب
تمعات، بل هو خاضع ك أن هذا التمايز ال يعب ابلضرورة عن تطور أو أتخر يف اجملعن إدرا

اهب األفراد، وقد عرفت ملوازين القوة بني بطون القبائل ومو  -السيما يف اجملتمعات القبلية–
 ملسو هيلع هللا ىلصقصته عرض النيب  العرب هذا التمايز بني الوظائف الدينية والدنيوية قبل اإلسالم. ففي

ىن بن حارثة شراف بين شيبان، كان هانئ بن قبيصة صاحب دينهم، واملثاإلسالم على أ
ه كتب التاريخ بصاحب حرهبم، كما عرفت قريش من الزعامات الدينية والدنيوية ما زخرت 

صدر اإلسالم، فمنهم  والسري. كما أن هذا التمايز املؤسسي ظهر جبالء يف والة األقاليم يف
فاءة املتوفرة. وإمنا املال، وآخر للحرب، كل ذلك حبسب الكمن كن أمريا للصالة، وآخر لبيت 

 امة.اطرد النظام وانتظم حال اجلمهور ملا اجتمعت الوظيفتان يف منصب اإلم

والعجيب أن ما انتقده الشنقيطي على ابن العريب جاء مدحه على لسان روسو، الذي  
ال: "فقد انتقد روسو ازدواجية استشهد به الشنقيطي على مجع اإلسالم بني الديين واملدين، فق

الديين واملدين يف التاريخ املسيحي، بنّي أن اإلسالم تغلب على هذه املعضلة ذات اجلذور 
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املسيحية، فكتب: "أتيت من هذه السلطة املزدوجة تنازع االختصاص األبدي الذي جعل قيام 
ناس قط إىل معرفة َمن من أي سياسة صاحلة أمرا حماال يف الدولية املسيحية. وهكذا مل خيلص ال

األمري أو الكاهن جيب عليهم أن يطيعوا... ذلك أن روح املسيحية قد جرفت كل شيء، 
فظلت الشعائر الدينية املقدسة على الدوام مستقلة عن صاحب السيادة، أو قل عادت مستقلة 

ة جدا، كما كانت، ال تربطها جبسم الدولة رابطة عضوية. وأما حممد فكانت له تصورات قدمي
فإنه شّد ُعرى نسقه السياسي. وطاملا أن شكل احلكم الذي أقامه قد استدام يف عهد اخللفاء 
الراشدين، فإن هذا احلكم كان واحدا هو هو متاما، فكان هلذا السبب عينه حكما صاحلا. 

وقد آل أمرهم إىل االزدهار، وصاروا أهل أدب ولطف وميوعة، وتراخت –غري أن العرب 
 .(1)قهرهم اهلمج وأخضعوهم، فعاد إذ ذاك الفصل بني السلطتني إىل الظهور" -عزميتهم

عّده ابن العريب وهكذا/ ما عّده الشنقيطي هشاشة مؤسسية، عّده روسو حكما صاحلا، و  
نهاج النبوة. حكما راشدا وخالفة على م ملسو هيلع هللا ىلصنظاما مطردا، وأعظم من ذلك أن عّده النيب 

ن الشروط الواجب ء السياسة الشرعية االجتهاد، كشرط مولذلك مل يكن عبثا، اشرتاط فقها
ال بغريه من اجملتهدين حال الكمال، أو استكما توافرها يف اإلمام، إما استقالال بنفسه، وهو

رتجيح بينهم عند عند تعذر الكمال، مع اشرتاط العلم احملقق لفهم أقوال اجملتهدين وال
 ع بني الديين واملدين!لقيام بغرض اإلمامة اجلاماالختالف، كحد أدىن يف اإلمام؛ يتمكن من ا

بني الديين واملدين يف النظام السياسي وبني  -يف منوذج احلكم الرشيد–وهبذا اإلحكام 
االجتهاد الشرعي والكفاءة السياسية يف رأس النظام، تبني مدى هتافت منطق الدولة العقارية 
املعاصرة، اليت يبشر هبا الشنقيطي أو مدى الشطط الذي وصل إليه خبروجه عن إمجاع 

زه تويل غري املسلم منصب رأس الدولة ذات الغالبية املسلمة، فهو يؤمن أبن املسلمني، وجتوي
"من مظاهر السقف الفقهي الواطئ الذي ال يزال يتحكم يف ثقافتنا السياسية، أو التناقض 
األخالقي الذي حيول دون خروج احلضارة اإلسالمية من أزمتها الدستورية، تقييد حق املواطنني 

 .(2)د بعض املناصب السياسية، خصوصا حق الرتشح لرائسة الدولة"غري املسلمني يف تقل

والعجيب أن منطق الدول الدميقراطية املعاصرة ال ميانع من تقييد بعض احلقوق، إذا كان 
ذلك إبرادة األغلبية. وطبقا لنظرية احلق القانونية، فإن أي حق البد له من مصدر، وهو 

نعه ويقيده. ويف اإلسالم فإن من املعلوم ابلدين صاحب السيادة، فهو الذي يعطي احلق ومي
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قد  -ال السقف الفقهي الواطئ–ابلضرورة، واملقطوع به إبمجاع املسلمني، أن اإلدارة الشرعية 
 ﴾وأويل األمر منكم﴿جزمت وحكمت أبن أويل األمر إمنا هم من املسلمني، قال تعاىل: 

نطق الوحي لسنده، وال منطق الدولة [. فبأي منطق يتكلم الشنقيطي؟! فال م60]النساء: 
الدميقراطية يسعفه، فالشنقيطي نفسه يقول حتت عنوان: "إنصافا لألكثرايت املسلمة": "ومن 
حق األكثرايت املسلمة أن تنص على اإلسالم دينا رمسيا للدولة، مبا يرتتب على ذلك من 

ة اإلسالم القانونية مرجعية ثقافية ورمزية، ومن حقها التنصيص يف دساتريها على مرجعي
اشرتاط أن يكون  -إنصافا هلا–. فلماذا ال يكون من حق األكثرايت املسلمة (1)"واألخالقية

يف منطق –رئيس الدولة مسلما التزاما ابملرجعية اإلسالمية؟! وأيهما أشد على األقلية 
ن األكثرية؟! أن يكون الرئيس من األكثرية أم تكون مرجعية الدستور األعلى لدي -الدميقراطية

 أفيكون التناقض األخالقي املزعوم يف الرائسة دون املراجعة؟!

، ويستخف ابلفقهاء (2)والشنقيطي يستخف ابلفقه، حني يصفه أبنه "واطئ السقف"
ال إىل املسلمني. ويستخف ابإلمجاع حني ينقله مث يقول إنه "رأي  (3)حني ينسبهم إىل املاضي

. (4)مبين على مصلحة املسلمني يف عصر اإلمباطورية حينما كان الناس على دين ملوكهم"
ويستخف ابلقارئ حني يدعى أن اإلمجاع يف هذه املسألة "ليس مبنيا على نص من الوحي 

ة يف مناقشة استدالالت الفقهاء من القرآن والسنة ، مث يشرع مباشر (5)"اإلسالمي قرآن أ سنة
اليت استند اليها اإلمجاع!! فيقول: "فاآلية اليت كثريا ما يستشهد هبا القائلون هبذا الرأي 

ُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َسِبيال  ﴿استشهادا متعسفا  [ ال صلة 141]النساء:  ﴾َوَلن جَيَْعَل اَّللَّ
ذ هي تنتمي إىل اخلطاب القدري ال إىل اخلطاب الشرعي، وكثرة استدالل فقهاء هلا ابملوضوع، إ

 .(6)"السياسية الشرعية هبا على هذا املوضوع دليل على انعدام الدليل النص الواضح

وليس استشهاد العلماء ابآلية متعسفا، وإمنا رّده لالستشهاد هو التعسف بعينه، وليس 
دة األمة هبا دليل على انعدام الدليل النصي الواضح، وإمنا رّده كثرة استشهاد أئمة الفقهاء وسا

عليهم أبن اآلية ال صلة هلا ابملوضوع، دليل على انعدام الفهم لوجه الداللة منها، وغرور جبهله 
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املركب، واحنطاطه عن رتبة املبتدئني يف علوم الشريعة، فلطاملا كان اخلطاب اخلبي أسلواب من 
رعي التكليفي، فهو خب يف معىن األمر، كاستدالل الفقهاء على حرمة أساليب اخلطاب الش

[، وهو 79]الواقعة:  ﴾الَّ مَيَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ ﴿مس املصحف لغري املتوضئ بقوله تعاىل: 
 إخبار عن حال املالئكة مع القرآن يف اللوح احملفوظ.

ويقول الشنقيطي: "أما السنة النبوية فأقوى ما استدل به املستدلون على منع املواطن غري  
املسلم من تقلد منصب رأس الدولة ذات األغلبية املسلمة فهو حديث عبادة بني الصامت: 

فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن ابيعنا على السمع والطاعة يف منشطنا  ملسو هيلع هللا ىلص"دعاان النيب 
سران ويسران وأثرة علينا، وأن ال منازع األمر وأهله إال أن تروا كفرا بواحا عندكم ومكرهنا، وع

هبذا احلديث استدالل ضعيف؛ الن سياقه يتحدث  من هللا من برهان" متفق عليه. واالستدالل
عن السلوك السياسي للحاكم، وما يسعى إىل إلزام رعيته به، ال عن معتقده الشخصي، ولذلك 

للحديث منها: "إال أن تروا معصية هلل بواحا" ومنها: "مامل أيمروك إبمثا  وردت صيغ أخرى
بواحا". وقد أدرك اإلمام النووي ذلك ففسر الكفر يف احلديث ابملعصية "قال النووي: املراد 
ابلكفر هنا املعصية"، وليس من ريب أنه جيب على املسلمني مقاومة أي حاكم يسعى لفرض 

ابلقوة، وأل يطيعوه يف أمر يتضمن كفرا، أو معصية، سواء كان احلكم  الكفر أو املعصية عليهم
 .(1)منافقا يظهر اإلسالم وضمر الكفر، أو كان حاكما غري مسلم"

استدالال  -وهو االستدالل من ابب األوىل–فالشنقيطي يرى أظهر االستدالالت وأقواها 
ة بديله مع كونه كان مسلما، ضعيفا؛ فصدور الكفر من إمام املسلمني موجب الخنالعه وإقام

ومن ابب أوىل أال يتوىل هذا املنصب كافر أصلي. والسياق يتحدث عن البيع والعالقة بني 
احلاكم واحملكومني، وما يلتزم به كل طرف، وليس عن السلوك السياسي للحاكم، وما يسعى 

الصيغ والرواايت  إىل إلزام الرعية فقط، فهو داخل يف السياق وال خيتص به دون غريه. وتعدد
للحديث ال خيدم الشنقيطي يف رده لالستدالل، بل تقوي حجة العلماء، فتفسري الكفر 
ابملعصية يزيد على شرط اإلسالم شرط العدالة، فاألول حُيرم ابلكفر، والثاين ابلفسق، كما أن 

يف اإللزام ابملعصية داخل يف عموم صيغة الصحيحني، وال يتعارض معها، فضال عن حصرها 
دون –اإللزام للغري االلتزام الشخصي. وإذا كان أهل الكفر يقبلون حكامهم بفضائح شخصية 

ملا تقتضيه من تشكيك يف نزاهتهم، وعدم اقتدارهم على القيام بواجباهتم كما  -إلزام للغري
ينبغي؛ فكيف ُيستنكر اشرتاط التزام الشرع كمعتقد وسلوك شخصي من حق من يتوىل إنقاذ 

                                                           
 .567 – 566السابق ص  (1)



 
 

70 
 

بل وكيف يُلغي أثر املعتقد على السلوك، وقد قام الدين على إثباته وطلبه؟! ومنذ الشرع؟! 
مىت ال يؤثر املعتقد السياسي واحلزيب على السلوك السياسي؟ أم انعدام التأثري خمتص ابملعتقد 
الديين؟ وليس هذا التفريق هو جوهر العلمانية اليت جتعل من الدين معتقدا شخصيا ال عالقة 

وك الدنيوي، اللهم إال اإلهلام الروحي عند البعض من العلمانيني؟! مث هل ميكن أن له ابلسل
يصل بنا احلال إىل أن يكون منطق الدولة القومية املعاصرة أحب إلينا من هللا ورسوله، حىت 

تشددا غربيا؟! ويطلب  -اليت تتأسس عليها العبدية االختيارية–يصبح التعبري عن احملبة الشرعية 
 ن نفضل العلم عن العمل، والعقيدة عن السياسية، بعد أن مجع بينهما اإلسالم؟!منا أ

يقول الشنقيطي: "أما ابن القيم فقد تشدد يف ذلك تشددا غريبا، وصاغ األمر كله بلغة 
العقيدة، ال بلغة السياسة على عادة العقل السلفي يف صياغته األمور العملية صياغة اعتقادية. 

ت عنوان: )فصل حكم تولية أهل الذمة بعض شؤون البالد اإلسالمية(: يقول ابن القيم حت
"وملا كانت التولية شقيقة الوالية كانت توليتهم نوعا من واليتهم، وقد حكم تعاىل أبن من 
توالهم فإنه منهم، وال يتم اإلميان إال ابلباءة منهم، والوالية تنايف الباءة فال جتتمع الباءة والوالية 

 .(1)أبدا"

وهكذا حيسم اجلدال عند الشنقيطي، ال ابجلمع بني أدلة الشرع، والرتجيح بني دالالهتا،  
وإمنا بطبيعة العقد االجتماعي القائم على قدميه اجلغرافيا، ال عقد اإلسالم املوجب إلقامه 
الدين، وابلفكر السياسي الغريب الذي ميثل التطور الفكري السياسي للبشرية، ال ابلوحي 
املعصوم ومنوذج احلكم الرشيد يف دولة النبوة واخلالفة، فيقول: "فال معىن هلذا اجلدال اليوم لتغري 
طبيعة العقد االجتماعي من أصله، من عقد اإلمباطورية القائم على العقيدة الدينية املشرتكة، 

ملواطنني على إيل عقد الدولة القائم على امللكية العقارية املشرتكة، فأي متييز سياسي بني ا
أساس املعتقد اليوم سيكون خرقا ألساس العقد والعقد الذي تقوم عليه الدولة ابتداء سواء كان 
متييزا يف تقلد املناصب العامة أو يف القانون اجلنائي أو احلقوق املدنية. وإذا كنا نعذر فقهاء 

واقع املاضي بضعف التطور الفكري السياسي للبشرية يف عصرهم، ابنطالقهم من 
اإلمباطورايت، فال عذر للفقيه السياسي املسلم اليوم يف تقليدهم يف هذا ابإلحلاح على أن 

 .(2)رأس الدولة ذات األغلبية املسلمة ال جيوز أن يكون إال مسلما"
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 استبداد دولة اجلغرافيا املعاصرة وفقه التكييف الدميقراطي -3
ده على فقه السياسة الشرعية، ومساه إن منطق الشنقيطي التسويغي، هو األحق مبا انتق

"فقه التكييف: تكييف املبادئ مع واقع القوة القاهرة... بعد اليأس من أتسيس الدولة على 
. فال تشبث مبحاكمة الواقع ابملبدأ؛ فأين مفهوم الشرعية السياسية الشرعي، (1)"أسس شرعية

 من واقع القوة الغربية القاهرة؟!

ومن ذلك التسويغ الساذج، والتكييف املفضوح، قوله: "وأقرب مثال يف املاضي اإلسالمي  
ليها واجبة، وكان التميز إإىل الدولة املعاصرة هو الدولة النبوية يف املدينة، حني كانت اهلجرة 

َوملَْ َوالَِّذيَن آَمُنوا ﴿املسلم على حق الوالء فيها ونصرهتا الكاملة:  اجلغرايف شرطا يف حصول
ن َشْيءٍّ َحىتََّٰ يـَُهاِجُروا  ن َواَليَِتِهم مِّ َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم يف الدِّيِن فـََعَلْيُكُم النَّْصُر  ۚ  يـَُهاِجُروا َما َلُكم مِّ

يثَاقٌ  نَـُهم مِّ َنُكْم َوبـَيـْ [ أما إمباطورايت الفتوح التالية فليست 72]األنفال:  ﴾ِإالَّ َعَلىَٰ قـَْومٍّ بـَيـْ
 .(2)"ا لبناء الدولة املعاصرة على منواهلامنوذجا صاحل

عجبا، وهل نصت وثيقة الدولة النبوية يف املدينة على هتميش آصرة العقيدة لصاحل  
اجلغرافيا؟ وهل األحق يف وصف اهلجرة أن تكون متيزا جغرافيا، أم انتقاال من مكة، حيث 

"ال : ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث النيب سيادة الشرك، إىل املدينة حيث سيادة الشرع؟! وأين الشنقيطي 
؟! أمل يعلم أنه بفتح مكة وعلو اإلسالم فيها وسيادة (3)"هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية

ابملدينة، فاالعتبار األول لسيادة الشرع  ملسو هيلع هللا ىلصالشرع عليها مل يعد يشرع اهلجرة منها مع بقاء النيب 
وليس للتمييز اجلغرايف؟! مث أمل تكن دولة النبوة واخلالفة الراشدة هي دولة الفتوح؟! أفيهدم 
منوذج احلكم الرشيد يف اإلسالم، ال لشيء إال الن دولة الفتوح ليست منوذجا صاحلا لبناء 

 الدولة املعاصرة على منواهلا؟!

ملبكيات قول الشنقيطي: "وما أحب اإلمام أاب حنيفة والقاضي ومن املضحكات ا 
املاوردي إال سيقفان معنا اليوم يف املساواة بني املسلم وغري املسني حق تقلد املناصب السياسية 

لو أهنما عايشا الدولة املعاصرة واطلعا على بنيتها اليت انفصل فيها  -مبا فيها رأس الدولة–
كبري، واصبح حتديد منظومة القيم والتشريعات اليت تلتزم هبا   الشخص عن املنصب إىل حد

الدولة أبيدي نواب األمة املنتخبني، ال بيد سلطة تنفيذية قاهرة، كما كان احلال يف إمباطورايت 
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الزمن الغابر... وشتان ما بني عصر كان الناس على دين ملوكهم، وعصر أصبح الناس فيه 
هللا، وهل كان اإلمام أبو حنيفة والقاضي املاوردي ليجتهد . سبحان (1)"على دين دساتريهم

يف أمر جممع عليه، ال حيل فيه االجتهاد؟! وهل كام سيخضع اإلمام أبو حنيفة لواقع القوة 
الغربية القاهرة، وهو الذي رفض تويل القضاء يف ظل سيادة الشرع وآثر البعد عن السلطة 

على املساس مبنظومات القيم  -التاريخ اإلسالميعب –التنفيذية القاهرة اليت مل تتجرأ 
والتشريعات؟! لقد كان استبداد املاضي اإلسالمي استبدادا تنفيذاي، أم استبداد احلاضر الغريب 

كما صوره فيكتور   –فهو استبداد قيمي وتشريعي، إنه استبداد القانون الذي يسحق القيم 
ذا خلوه من االستبداد التنفيذي، بل هو استبداد وال يعىن ه -هوجو يف روايته الشهرية "البؤساء"

مبعيار الوحي، إن مت ابسم القانون، الذي صاغه نواب الشعب حلساب مجاعات املصاحل 
وأصحاب النفوذ. وشتان ما بني عصر كان حُيكم فيه بني الناس ابسم الشرع، وعصر حُيكم فيه 

قراطيات املعاصرة من صعود التيارات بني الناس ابسم الشعب! واملتابع ملا جيرب يف بالد الدمي
الشعبوية إىل سدة احلكم وأثر ذلك يف تفويض الدميقراطية ذاهتا، يعلم علم يقني أن انفصال 
الشخص عن املنصب، واحلكومة عن الدستور، أكذوبة من اختالق فقيه التكييف الدميقراطية 

 الدميقراطية والتسويغ اجلغرايف.

ينطر إليها أصحاهبا، ويرسم  لة القومية املعاصرة مبثالية أكب مماأن الشنقيطي ينظر إىل الدو  
الطبيعة اخلاصة  النموذج اإلسالمي مبقياسها، ال مبقياس الوحي، فال عجيب أن تغيب عنه

كتور حامد ربيع بقوله: للعالقة السياسية بني احلاكم واحملكوم يف اإلسالم، واليت رصدها الد 
 النموذج اإلسالمي هي:  "وخصائص العالقة السياسية يف

وم هي عالقة بني أهنا عالمة مباشرة ال نعرف الوسيط، فالعالمة بني احلاكم واحملك -
بات اجتماعية أو أثنني يقف كل منهما من اآلخر موقف املساواة، ال يفصل بينهما أية عق

 نظامية.

عالقة اإلنسان  ن‘يق أهنا عالقة اتبعة، تنبع من مفهوم العالقة الدينية وتتحد هبا، ح -
 املسلم ابلكتاب الكرمي هي اليت حتدد خصائص العالقة السياسية.

                                                           
 .569"األزمة الدستورية" ص  (1)



 
 

73 
 

لذي ينبع من اأهنا عالقة كفاحية: حيث إن مفهوم الدعوة ونشر تعاليم اإلسالم،  -
حلركية، وجبميع األدوات طبيعة العالمة الدينية يفرض على الفرد املسلم الدفاع عن املثالية ا

 والوسائل.

نا: التنوع الطبقي، أي هعالقة مطلقة: ال تعرف التمييز والتنوع، واملقصود ابلتنوع أهنا  -
ظيفي ال ينبع من متغري الشرح التصاعدي، وابلتايل فالتمييز بني احلاكم واحملكوم هو متييز و 

 االنتماء، وال من متغري االستمرارية الوراثية.

فته احلضارة اليواننية، املثايل الذي عر أهنا عالقة تسم ابلبساطة، فهي مل تعرف التجريد  -
 االستيعاب املطلق الذي والرتكيب النظامي الذي عرفته احلضاراتن الرومانية والكاثوليكية، وال

 عرفه منوذج الدولة القومية.

وابلتايل فإن النموذج اإلسالمي يعب عن مذاق خاص جيمع بني الفكر واحلركة، وخيلق  
احملكوم، وال ينسى أن السيادة هي وليدة القوة، وأن القوة هي وحدها توازان معينا بني احلاكم و 

 .(1)"اليت حتمى الشرعية

ويتمادى الشنقيطي يف فقه التكييف والتسويغ ملنطق الدولة العقارية املعاصرة، ملا ال خيدم  
إال نفوذ الغرب املستعمر، الذي قطع أوصال األمة حبدود اجلغرافيا، فيصر على تبديد أمل 

ملسلمني، وسعي املصلحني لتحقيق الوحدة السياسية اجلامعة لألمة، واستعادة اخلالفة على ا
، فيقول: "على أن وحدة املسلمني السياسية ال ينبغي ملسو هيلع هللا ىلصمنهاج النبوة، اليت بشر هبا النيب 

فهمها اليوم مبعىن ضرورة القيادة السياسية الواحدة لكل العامل اإلسالمي، وبناء خالفة عاملية 
ى اخلط اإلمباطورة القدمي، كما يفكر قادة "غرب التحرير" وبعض اجلماعات السلفية اليوم، عل

فذلك أمر متعذر عمليا، إضافة إىل أنه ال يوجد أساس نصي يوجبه؛ فاإلسالم أوجب املسلمني 
أن يكونوا أمة واحدة، ومل يوجب عليهم أن يكونوا دولة واحدة، واألمة ليست مرادفة للدولة، 

ا املطلوب وحدة اإلرادة السياسية، والقدرة على التناصر والتعاضد فما يفسر من توحيد وإمن
هيكلي دون قسر أو إكراه للشعوب اإلسالمية فيها ونعمت، ومامل يتيسر ألسباب سياسية، 

 .(2)أو الختالفات ثقافية ولغوية، فيجب التعويض عنه بروح األخوة والتعاضد والتناصر"
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اإلسالم أوجب على املسلمني أن يكونوا أمة واحدة، ولكن ال دولة واحدة، إن القول أبن 
هو استخفاف ابلشرع والعقل، ولطاملا أجلأ فقه التكييف صاحبه إىل التناقض، فالشنقيطي 
نفسه هو الذي أورد "وجوب السلطة السياسية" ضمن قيم البناء السياسي يف اإلسالم، مؤكدا 

. فكيف يقول هنا أنه ال (1)ملصلحة على وجوب إقامة الدولة"على "تضافر النص واإلمجاع وا
يوجد أساس نصي يوجب القيادة السياسية الواحدة، مث يورد هناك األسس النصية املوجبة 
إلقامة السلطة لألمة، مفصال ألقسامها؟ فيقول: "تنقسم النصوص اإلسالمية الدالة على 

ثة: يتضمن الصنف األول أمرا صرحيا، وجوب إقامة سلطة سياسية للجماعة إىل أصناف ثال
أو فعال صرحيا، حيمل معىن ال لبس فيه، يوجب إقامة مجاعة سياسية ذات سلطة آمرة مطاعة، 
وأول هذه النصوص هي األحاديث النبوية اآلمرة بلزوم اختاذ اإلمام، أي القائد السياسي 

السلطة السياسية، أتتى نصوص  للجماعة.. وامتدادا هلذه النصوص اآلمرة ببناء اجلماعة وإقامة
اجلماعة املسلمة القائمة، ذات السلطة السياسية الشرعية، مثل النصوص  واردة يف التعاطي مع

األمرة بلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم، مث األحاديث اآلمرة بطاعة السلطة الشرعية ونصحها، 
وقد وردت يف هذه املعاين مئات وتلك الواردة يف واجبات السلطة والعالقة بني الراعي والرعية 

األحاديث... والصنف الثاين: نصوص مل تتناول وجوب إقامة السلطة السياسية أبسلوب آمر 
واضح، بل تعاملت مع هذا األمر ابعتباره مسلمة ضمنية، ورتبت على هذه املسلمة الضمنية 

لسلطة... ويندرج ضمن أمورا شرعية وعملية كثرية، ال يتصور حتقيقها دون وجود الدولة وقيام ا
هذا الصنف كل النصوص القرآنية واحلديثية املتضافرة اليت تتناوب أحكاما وعقوابت إلزامية ال 
يتحقق وجودها دون وجود سلطة تنفيذية تقوم هبا... فهذه الوظائف التعبدية الكبى واملصاحل 

تكر قوة اإللزام، ومتلك االجتماعية احليوية... ال يتصور أداؤها إال بقيام دولة ذات سلطة حت
حق اإلكراه الشرعي... فاالستدالل هنا على وجوب إقامة السلطة استدالل كلي مقاصدي، 
وهو أقوى من االستدالل ابلنصوص اجلزئية. والصنف الثالث من النصوص اإلسالمية يف 

 ، يف كلملسو هيلع هللا ىلصوجوب السلطة السياسية خو السنة السياسية العملية، املتجسدة يف فعل الرسول 
ما اشتملت عليه سريته من عمل سياسي... ولذلك كانت السياسة يف عمق رسالة اإلسالم 
منذ البداية، ابتداء من أتسيس الدولة يف املدينة املنورة بعد اهلجرة، مث ما تال تلك اخلطوات 
التأسيسية بعد ذلك من أتمري األمراء، وتعيني القضاة، وتسيري اجليوش، ومراسلة امللوك، وتنفيذ 
العقوابت، وتوقيع املعاهدات، والتصرف يف املال العام حبقه، وإدارة املصاحل العامة 

                                                           
 138السابق ص  (1)



 
 

75 
 

للجماعات... إخل... وهذه السنة العملية تدل على أن أصل وجود الدولة مقصد شرعي من 
مقاصد اإلسالم، بل هو من أول املقاصد وأعالها مرتبة، نظرا إىل ما يرتتب عليه من حفظ 

أن  -بعد أتصيله لوجوب الدولة–. أفما كان األجدر ابلشنقيطي (1)خرى"املقاصد الشرعية األ
يثبت مبحاكمة الواقع إىل املبدأ، ال تكييف املبدأ مع واقع القوة الغربية القاهرة؟ مث إن أسباب 
تعذر إقامة اخلالفة هي ذاهتا أسباب تعذر حتقيق وحدة اإلرادة السياسية املتومهة كبديل هلا؛ 

إال ابلقيادة الواحدة  -بعيدا عن أحالم اليقظة–لتحقيق وحدة اإلرادة السياسية فإنه ال سبيل 
اليت حتتكر قوة اإللزام، ومتلك حق اإلكراه الشرعي! وهبذا احلق وتلك القوة خاض صديق األمة 

 حروب الردة وأىب إال دولة واحدة بقيادة واحد تتجاوز اجلغرافيا.
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 الفصل اخلامس: االستضعاف والتدافع
ا، ولكل "قد اقتضت حكمة أحكم احلاكمني أن أقام يف هذا العامل لكل حق جاحد

م حكمة الباهرة صواب معاندا، كما أقام لكل نعمة حاسدا، ولكل شر رائدا، وهذا من متا
اثر صفاته العليا وأمسائه آوقدرته الظاهرة، ليتم عليهم كلمته، وينفذ فيهم مشيئته، ويظهر فيهم 

 احلسىن"

نن هللا اليت ال تتبدل: قلة أهل احلق، وابتالئهم، وبقائهم، وىف النهاية غلبتهم؛ وإن من س 
"فلو كان أهل اخلري واإلميان هم األكثرين الغالبني لفاتت مصلحة اجلهاد وتوابعه اليت هي من 
أجل أنواع العبودية، وفات الكمال املرتتب على ذلك، فال أحسن مما اقتضته حكمة أحكم 

رَُكوا َأن يـَُقوُلوا ﴿بتالء أهل احلق يظهر صدق إمياهنم: احلاكمني. واب امل * َأَحِسَب النَّاُس َأن يـُتـْ
 آَمنَّا َوُهْم اَل يـُْفتَـُنوَن * َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم 
 
فـََليَـْعَلَمنَّ اَّللَُّ الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ  ۚ

والبالء من أهم مظاهر عدل هللا يف العباد، حيث أن البالء [. 3-1]العنكبوت:  ﴾اْلَكاِذِبنيَ 
مقدمة للنصر والتمكني جزاء على الصب على البالء والثبات فيه، وكذلك يكون البالء بقدر 
اإلميان، وهبذا يكون عدل البالء، وهو حتقيق ملداواة األايم، واليت ال تكون إال ابلعدل، فكل 

الباطل مقابل ملا أعرض عنه من احلق... ومن رغب من أعرض عن شيء من احلق وقع يف 
 .(1)عن العدى ابلوحي ابتلى حبثالة اآلراء وزابلة األذهان ووسخ األفكار"

إن املؤمنني ستار القدرة، يفعل هللا هبم ما يريد، وينفذ فيهم ما خيتار، فيدفع هبم أهل 
َوَلْواَل َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بـَْعَضُهم بِبَـْعضٍّ لََّفَسَدِت اأْلَْرُض ﴿الباطل وهو القوي العزيز، قال تعاىل: 

لو مل يقدر هذا  د[، وبـَنّي هللا وجه الفسا251ة: ]البقر  ﴾َولََِٰكنَّ اَّللََّ ُذو َفْضلٍّ َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 
ُدَِّمْت َصَواِمُع َوَلْواَل َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بـَْعضَ ﴿الدفع اإلهلي، فقال يف اآلية األخرى:  ُهم بِبَـْعضٍّ هلَّ

 َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللَِّ َكِثري ا 
 
 َولََينُصَرنَّ اَّللَُّ َمن يَنُصرُُه  ۚ

 
ِإنَّ اَّللََّ َلَقِويٌّ  ۚ

فع استضعاف والتدلزخرف القور وهبرج الفكر. فإن اال[. وخالفا 40]احلج:  ﴾َعزِيزٌ 
قرآنية، ومفاهيم شرعية، تعب عن واقه له أطراف، وواجب له حساابت، وبني  مصطلحات

الصدام املغين واالستسالم املخزي مساحات شاسعة من املدافعة وأشكال من املقاومة: ابليد، 
فإن مل يكن فباللسان، فإن مل يكن فباجلنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إميان. كما أن 
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ر اللون، دون آخر أبيض، وقذائف احلق ال تفرق بني ابطل آخر الدفع ال خيتص بعدو أمس
 وآخر أعجمي. ومن ينشد احلرية أيىب كل ألوان العبودية، شرقية كانت أو غربية.

لشنقيطي من حلول اوخنتم دراستنا هبذا الفصل، الذي تدور املناقشة فيه حول ما طرحه  
حتت عناوين ثالثة، أوهلا:  وأشد، وتركز نقدانومهية ألزمة جانبية، جتاوزها الواقع ملا هو أكب 

اصرة، واثلثها: دليل من فقه االضطرار إىل سراب األفكار، واثنيها: السذاجة السياسية املع
 املستعمر لتفهم الثورات.

 من فقه االضطرار إىل سراب األفكار -1
يانة ال تغتفر، دموع، خإن التفريط يف مكتسبات الوعي ورشد احلركة، احملفوفني ابلدماء وال

ل ما ظنه البعض وجرمية ال تسامح فيها. والثبات على احلق هو اختيار الصدق، الذي جيع
 [ والثبات49]األنفال:  ﴾ َعزِيٌز َحِكيمٌ َوَمن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَِإنَّ اَّللََّ ﴿مستحيال واقعا ممكنا: 

لواقع وضغوطاته، ة فوق ظروف اعلى احلق هو الذي يرفع الفكر السياسي واملمارسة السياسي
نحنيات الواقع، وإن من أكب دالئل البعد عن احلق التفاف الفكر واخلط السياسي حول م

 وااللتواء فوق عقباته، وكذلك التلون بلون كل غالب ومستبد.
ولقد كانت أزمة الشنقيطي، وما طرحه من حل هلا منوذجا فجا هلذا التلون وذلك  

ختام أزمته: "تلكم هي املعامل اليت نراها حلل األزمة الدستورية يف احلضارة  االلتفاف، أذ يقول يف
اإلسالمية، وهي معامل ترجع كلها إىل مسارين: اخلروج من فقه االضطرار إىل حالة االختيار، 

. وقد خصص القسم الثالث (1)وإخراج القيم السياسية من حالة اإلمكان إىل حالة التحقق"
 لشرح املسارين املذكورين. -والسادسبفصليه اخلامس –

جيده شيئا؛  وحلول الشنقيطي كسراب بقيعة، حيسبه الظمآن ماء، حىت أذا جاءه مل 
 -كما يزعم–الضطرار افاخلروج إىل حالة االختيار، إمنا يكون من حال االضطرار، ال من فقه 

صواب، إىل اخللل بل ال يكون ال خروج من فقه االضطرار إال خروجا عن مقتضى احلكمة وال
ل اإلنسانية، وما يرد واالضطراب، إذ فقه االضطرار من كمال الشريعة، ومشوهلا لكافة األحوا

تقوم  -ات األصليةجبوار التشريع–عليها من عوارض وتداخالت، تستلزم تشريعات استثنائية 
قيام اخللق والشرع ور. وإمنا على املوازنة والرتجيح بني املصاحل واملفاسد، والنظر يف مآالت األم

 على ميزان التعادل والرتجيح.
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كمل يف دولة النبوة على الوجه األ -ابلفعل–مث إن القيم السياسية األخالقية قد حتققت  
كافية لرسم معامل احلكم واخلالفة الراشدة، وجتسدت واقعا عمليا، يف إجراءات تشريعية وافية و 

لتشريعي املستوعب مي، الذي يشكل اإلطار االرشيد، وإقامة بنيان النظام السياسي اإلسال
كما يزعم –املكان. وليس لكافة األشكال املؤسسية والنظم اإلدارية املختلفة ابختالف الزمان و 

حقق، مهدرا بذلك أن القيم السياسية مل خترج من حالة اإلمكان إىل حالة الت -الشنقيطي
ة التحقق اليت يبشر هبا إن حال راشدة. بلالنموذج الشرعي املتمثل يف دولة النبوة واخلالفة ال

سر؛ فاإلجراءات اليت ليست إال حماولة لتكييف الدميقراطية مع اإلسالم، ولو ابإلكراه والق
ياغة لتلك القيم بلغة صسطرها الشنقيطي كرتمجة للقيم السياسية اإلسالمية، مل تكن إال عادة 

بذاهتا إىل التفاصيل  أبلفاظ عامة تفتقرأكثر انسجاما مع منطق الدولة القومية املعاصرة، و
 اإلجرائية املوعود هبا.

إن حلول الشنقيطي ألزمته مل تكن إال سرااب فكراي، فهو مل يقدم حال لتأزم ثورات الربيع 
العريب، ومل ُيسهم بفكره يف خروجها من كبوهتا، ومل يبصر األمة مبواطن الضعف لديها، ومكامن 

ن الصراع، وموازين القوى. بل على النقيض ساهم يف تزييف الواقع القوة فيها، أو حىت مبيادي
واحنراف الفكر، حيث أراد إعادة تعريف الثورة ابن الشعوب "رفضت اخلضوع للمعادالت 

. وهبذا الرفض املزعوم فإن "حتكم هواجس اخلوف من الفتنة يف (1)الفقهية التارخيية العتيقة"
قة عام اجلماعة إىل هناية اجلولة العثمانية يوشك أن الثقافة السياسية اإلسالمية منذ صف

. وهكذا يتم القفز على قرن كامل عاشت فيه األمة حتت قهر االحتالل، وذاقت (2)"يتالشى
مرارة التفرق والتشرذم، بعد ضياع اخلالفة وتنمية الشريعة، وهل اثرت األمة يف ربيعها على 

هبا  ى شرعية أو شريعة أو وحدة، لُيضحيكن مث استبداد الوالة أم على جد العلمانيني؟! فلم
أو من أجلها. فلم يكن إال فتنة احلكم اجلبي، ال امللك العضوض، وقهر العلمانية، الستبداد 

 اإلمامة!

 السذاجة السياسية املعاصرة. -2
من سذاجة سياسية فجة، إذ يقول:  -مع خواء املضمون–مل ختل معاجلات الشنقيطي 

"إن هذا التاريخ الطويل من التفتت والتشتت السياسي يف العامل اإلسالمي يدل على أن صفقة 
عام اجلماعة مل تصمد أمام حركة الزمان، واان عجزت يف هناية املطاف عن ضمان استمرار 
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لمني، فعبة التاريخ تشري إىل أن الوحدة السياسية الباقية هي الوحدة الوحدة السياسية للمس
 .(1)القائمة على الشورى والرتاضي بني أبناء األمة، ال على القهر وسلطة األمر الواقع"

على  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  وبطرد هذا املنطق الساذج هل ميكن أن يقال: أن الوحدة اليت أقامها
طاف عن ضمان استمرار الشورى والرتاضي مل تصمد أمام حركة الزمان، وأهنا عجزت يف هناية امل

وة، نعوذ ابهلل منه. الوحدة السياسية للمسلمني؟! إن قيل مل تصمد وعجزت فهذا طعن يف النب
اريخ والواقع، أو وإن قيل بل صمدت ومل تعجز، ومل يكن مث فنت أو فرقة، فهذا تكذيب للت

 ألحرى: للمنطق الساذج!اب

وجعله  ن ، وأثىن به على احلسملسو هيلع هللا ىلصإن صفقة عام اجلماعة كانت صلحا مدحه النيب  
العقل وحكمة الشرع  سيدا، فكان بذلك منهاجا نبواي راشدا يف التعامل مع الفنت. وأن منطق

 سي، أبنه نتيجةتقتضي تعليل ما حدث بعد ذلك يف التاريخ اإلسالمي من تفتت وتشتت سيا
كما زعم –اجلماعة  لعدم التزام ذلك املنهاج النبوي الراشد، فلم يكن العيب يف صفقة عام

راشدين املهديني من ، وسنة اخللفاء الملسو هيلع هللا ىلصوإمنا العيب فيمن مل يتمسك بسنة النيب  -الشنقيطي
 ، فبتنازله عن احلكم متت الثالثون الراشدية.بعده، وآخرهم احلسن 

لفتنه على الناس اذج يتم الرتويج لسيطرة هاجس اخلوف من وبنفس املنطق السياسي السا 
م التعامل مع التاريخ قدميا، حىت منعهم من الثورة على احلاكم املستبد. هكذا بكل سطحية يت

هكذا بكل سذاجة يتم املمتد عب العصور املختلفة، املتباين يف ظروف كل عصر ومالبساته. و 
 اجب واملمكن.التعامل مع الشرع الذي يوازن بني الو 

وعلى فرض أن هذا اهلاجس قد حتكم ابحملكومني، فهل يعقل أن يتحكم من احلاكم  
أيضا؟! فهل هو هاجس يتحكم أم جين يتلبس ابآلدميني، حكاما وحمكومني؟! يقول الشنقيطي 

حتدايت  87عن الدولية العثمانية: "فلم يستوعب قادة تلك اإلمباطورايت اإلسالمية الشائخة 
وخضعوا هلواجس اخلوف من الفتنة اليت ظلت تتحكم يف ثقافة املسلمني السياسية عب  العصر،
 .(2)القرون"

وتصل السذاجة السياسية املعاصرة ابلشنقيطي إىل حد التصور أبن حكام العلمانية  
القهرية هم أيضا متلبسني هبذا اهلاجس، فيقو: "وعلى خطى السلطان عبد احلميد اليزال عدد 
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لدول ذات الغالبية املسلمة اليوم يرفضون اإلصالح السياسي حبجة منع الفوضى، من قادة ا
 .(1)فيعرضون دوهلم بذلك للخراب والدمار"

اهلاجس، أم  وهل تعللهم مبنع الفوضى يف رفضهم لإلصالح السياسي كان تلبسا هبذا
غافر: ] ﴾أَن يُْظِهَر يف اأْلَْرِض اْلَفَسادَ ْو أَ ِإيّنِ َأَخاُف أَن يـَُبدَِّل ِديَنُكْم ﴿تلبسا ابملنطق الفرعوين: 

 [. وتطبيقا لنظرية "أان أو الفوضى"؟!26

وكثريا ما توقع السذاجة السياسية صاحبها يف جلج التناقض، فالشنقيطي الذي أخذته  
احلماسة اإلنشائية، فقال: "فال حيصل العدل وتتحقق احلرية بوعظ الظامل أن يرتك ظلمه، بل 

، هو نفسه يتفاىن يف وعظ الظامل، فيقول: "واألوىل ابلقادة (2)لوم أن ينتزع حقه"إبقناع املظ
املستبدين إال يغرتوا بتعثر الثورات العربية اليوم... وال يزال يف سع الرؤساء وامللوك وقادة اجليوش 

به يف يف البالد اإلسالمية أن يتعلموا من اتريخ الثورة الفرنسية والثورات األوربية ما جيب جتن
حلظة الثورات، أ يتوبوا توبة نصوحا من الثورة املضادة ومن العداوة اخلرقاء آلمال شعوهبم يف 

. ويغازل ملوك العرب، بعد أن انبع عليهم نوعا من (3)بناء جمتمعات أكثر حرية وإنسانية"
"فال الشرعية اليت سلبها سابقا ابلكلية عن ملوك املسلمني عب التاريخ، فيقول انصحا هلم: 

يزال لدي امللكيات العربية من الشرعية العرفية ما ميكنها حتويله إىل شرعية دستورية دون حتميل 
 .(4)بلداهنا الكثري من آالم االنتقال أو املخاطرة خبسارة كل شيء"

 ر لتفهم الثورات.مدليل املستع -3
والشنقيطي الثائر، الذي نفض عنه هاجس اخلوف من الفتنة، مل خيضع للمعادالت الفقهية 
العتيقة، هو نفسه من يقف أمام املستبد الغرب موقف التابع املستكني، اخلاضع ملعادالت 
النفوذ الغريب املعاصر. وبدال من أن جيعل الثورة كأمر واقع يفرض على املستبد الغريب القوب 

امل معه ضمن معطيات الواقع اجلديد، جتده يعلق جناح الثورة من األساس على تفهم به، والتع
هذا املستبد هلا! يقول الشنقيطي: "وإذا كان الطامع األجنيب يف عصر الكواكيب ميكن أن يعيق 
مسرية الثورات، فيدفع مثنها ويؤجل انتصارها، فإن التداخل الدويل املعاصر زاد من هذا 

خروج أي أمة من نري العبودية السياسية عسريا من غري تفهم من األمم اإلمكان، وجعل 
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األخرى، خصوصا األمم ذات النفوذ الدويل والتاريخ االستعماري. ويدل مواقف القوى الدولية 
 .(1)على ذلك" -روسيا وأمريكا وأورواب–الثالث املؤثرة يف املنطقة العربية اليوم 

ليت ستتفهم هبا قوى النفوذ الدويل والتاريخ االستعماري ومل يدلنا الشنقيطي عن الكيفية ا
فال عجب إذن أن يستجدي هذا  -بشكل حقيقي ال صوري–إقامة دولة مبرجعية إسالمية 

التفهم، فيقول: "أما أورواب فهي أكثر القوى الدولية الثالث تفهما لثورات الربيع العريب وتعاطفا 
–ا يدل على قصر النظر... وكان الربيع العريب مع شعوهبا، لكنها فرطت فيه تفريطا كبري 

. (2)فرصة للتالقي على قاعدة إنسانية جديدة بني العامل اإلسالمي والعامل األورويب" -واليزال
وفات الشنقيطي أن يقول إن سبب تفريطهم يف تفهم ثوراتنا هو تلبسهم هباجس اخلوف من 

 جعية اهلزلية اليت صاغها الشنقيطي يف أزمته!الفتنة، لتكتمل األسطورة، ويستدل الستار على املر 

عن مسارها، وسقوطا يف  إن ما يروج له الشنقيطي يُد انتكاسا يف الوعي، واحنرافا ابلثورة 
ملضادة، وانكشف ابئر الفتنة، يزعم اخلروج منها، فبعد أن ذاقت الشعوب مرارة الثورات 

يدي "الدولة العميقة" أرهتم غاليا على الدخالء، ومتايزت الضفوف، ودفعوا قمن إفاقتهم من سك
ا أل األمر إىل اإلسالميني. ملوداعميها حمليا وإقليميا ودوليا، وأكل العلمانيون صنم دميقراطيتهم 

نقيطي بعد كل هذا األمر الذي زاد من رصيد التجربة لدى الثوار، وأنضج وعيهم، أييت الش
نهم أفكارهم يف على أكتافهم ونقل ع هو عمالقة العلمانيني الذين صعد–ويريد أن يكون 

سهم فكراي وروحيا، يكيفوا جسرا يعب عليه الثوار إىل ثقافة الغرب املستبد، ليثروا أنف -أزمته
 أدخروا جهدا يف إجهاضها!! دميقراطيتهم املعاصرة مع اإلسالم، بغية أن يتفهموا ثوراتنا اليت ما

لنها الثوار: "الشعب ان حصن الشريعة، وأعفواعجبا، أبعد أن أظلتنا مظلة اإلسالم، وآوا 
ية احلكيمة، واليت أدرك يردي تطبيق شرع هللا". ذلك الشرع الذي أحكم املسري مبعادالته الفقه

ها، لصاحل منطق خطورة اإلعراض عنها، يريد الشنقيطي االنقالب علي -بعد ختبط–الشباب 
لة من مهج األمم؟! فأي فتنة تنا هنبا لألكالدولة القومية املعاصرة، اليت قطع أوصال امتنا، وترك

ن شلفها، وتشويه رابن سفينتها، بتحقري شأ اشد من فقد الثورة بوصلتها، واالنقالب على
 عامة علمائها، وتعظيم أمر جالديها؟!

عالمة على فساد يف الفكر، وابتداع يف الشرع،  إن استجهال السابقني األولني واستبالههم
على أمور عقلية ظنوها بينات عتمدوا أئمة هذا الطريق املظلم: "ا قال اإلمام ابن تيمية يف شأن
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وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكالم عن مواضعه، فلما أنبىن أمرهم على هاتني املقدمتني 
األولني واستبالههم، واعتقاد أهنم كانوا قوما الكفريتني كانت النتيجة: استجهال السابقني 

أميني مبنزلة الصاحلني من العامة، مل يتبحروا يف حقائق العلم ابهلل، ول يتفطنوا لدقائق العلم 
ف عن كل طائفة بقدر استناهنا أيضا: "وإمنا يوحد تعظيم السل -رمحة هللا–.وقال (1)اإلهلي"

طية الغرب اليت ترفع منزلة النواب وتعطي هلم سلطة . فشتان ما بني دميقرا(2)ابتداعها" ةوقل
التشريع، وحتجم دور العلماء يف مشورة غري ملزمة، إن أرادها النواب، وبني شورى الشرع اليت 
ترفع منزلة العلماء وجتعلهم من أويل األمر املطاعني، وترد أمر العامة إليهم عند فقد السلطة 

 .(3)"السلطة املفقودة لألمراء يف هذا احلي"الشرعية؛ فيتوىل كل عامل يف انحيته 
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 خامتة
عوب ظلت لعقود يف ذات الوقت الذي محلت فيه ثورات الربيع العريب نسائم احلرية لش

حتالل، أو عمالة، محلت تئن حتت وطأة االستبداد الغريب، يف أشكاله املختلفة من وصاية، أو ا
م، عمره من عمر السياسي، بعد نضال عن شعوهبتلك الثورات اإلسالميني اىل قمة املشهد 

ر بعد مبداد احلب يف  ذلك االستبداد، ذاقوا فيه من كؤوس القهر وألوان االضطهاد، مامل يسط
ظة يف الصدور، كتب التاريخ، وإن ُسطر مبداد الدم والدموع يف سجالت اإلميان احملفو 

 وصحائف األعمال عند مليك مقتدر.

رائع اإلسالم يف  نضاهلم ضد العلمانية اجلبية اليت عطلت شولقد ظل اإلسالميون يف 
لمون بل العامل، فلما  احلكم والسياسة، يبشرون أبن اإلسالم هو حل لألزمة اليت يعيشها املس

قامة دينهم، مل كسرت الشعوب حاجز اخلوف، الذي طاملا حال به املستبدون بينهم وبني إ
ميني عنهم يف استعادة سبيل القرآن دستورا، فأانبوا اإلساليرضوا بغري اإلسالم حاكما، وال بغري 

 عزهم، وطريق جمدهم، ابلرجوع إىل دينهم، وتطبيق شريعتهم.

–اليد احلكم كلها مل يلقي مبق -الضارب جبذوره يف الداخل واخلارج–إال أن االستبداد  
ألقوا عن كاهلهم بُعد د مل يكونوا ق -هم أيضا–لإلسالميني، الذين  -وال حىت أبدواته الرئيسية

بثوراته -ملستضعفني، ليجهز أوزار ما مُح لوه من عصور القهر واالستبداد، وما أدمنواه من حياة ا
ة عقاب مجاعي على التجربة الوليدة، ويلصق هبا وصمة الفشل، يف أكب عملي -املضادة

 للشعوب على حماولتها اخلروج عن طوق االستبداد.

االنكسار يف منحىن األمة الصاعد، بل إن احملنة قد قفزت  ولكن هيهات أن يوثر هذا 
بوعي أبنائها ألفق الرايدة املنشودة. ذلك الوعي الذي يفرق بني املطلوب واملمكن؛ بني حال 
االختيار وحال االضطرار، ويدرك كيف أدى القفز على الواقع وغياب فقه املآل إىل الغلو 

للواقع واعتبار القهر إىل االنكسار وتغيري  ، كما أدى االستئسار(1)وتضييع األهداف
 .(2)األهداف

لقد آمن أصحاب ذلك الوعي من أبناء األمة أهنم امتداد حلضارة دين احلق، وأهنم  
حاملي رسالة هللا إىل اخللق، فلم يهتدوا بغري الكتاب، ومل يرتضوا بعري ميزان الوحي معيارا 
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عن صوت السماء، ومل تصرفهم زينة الدنيا عن دار  للصواب.. مل يصمهم ضجيج األرض
البقاء.. سيادة الشرع غاية جتمعهم، واستعادة سلطان األمة وحترير إرادهتا وسيلتهم.. مل يضرهم 
من خذهلم وال من خالفهم.. علموا أن على املستضعفني واجبا غري االستسالم للطغيان، 

رة، ملون العينني.. أخذ كل منهم مكانه يف واملسارعة يف هوى املستبد، ولو كان أبيض البش
ميادين التدافع، وتوزعوا على ثغور املقاومة، مرابطني غري انكصني أو غافلني، مفرقني بني 
العدو، والصديق، خيشى كل منهم أن يكون جسرا لألعداء يعبون عليه إىل قلوب وعقول 

وجتربة –ل جعلوا من هليب جتربتهم أمتهم.. مل هتوهلم فداحة الثمن، ومل تكسرهم شدة احملنة، ب
أساسا للرتبية ومصدرا للثقة، وزادا لليقني وضماان للصواب، إذ ال يلدغ املؤمن  -من سبقهم

من جحر واحد مرتني... مل يهدروا التاريخ، بل جعلوه عبة ال حجة، ومل ينجسوا الوحي، بل 
، ملسو هيلع هللا ىلصا عند خلفاء صاحبها جعلوه حجة ال إهلاما فحسب.. اعتصموا هبدي النبوة ورشد منهاج

بل جعلوها حمفزا هلم على حتقيق إمياهنم، واالرتقاء بواقعهم، ليعلوا به على زيف حضارة اجلالد، 
فيبصروا مواطن ضعفه، ومكامن قوته.. قد عظموا السلف، ووقروا العلماء، وردوا أمرهم إىل 

 الذين يستنبطونه منهم، ال إىل الذين قهروهم، وغلبوا على أمرهم.

يرتقبون جناة للمستضعفني، وكسرا  -بعدما بذلوا ما يف وسعهم واستفرغوا طافتهم–وهاهم  
لشوكة املستبدين، ليعودوا فيصلحوا ما قد أفسدوه عليهم، وجيمعوا شتاهتم بعد فرقته، ويرصوا 

 صفوفهم، ويستكملوا عدهتم، ليدخلوا عليهم الباب، فيكونوا من الغالبني.

بهرين ابلثقافة الغربية الغالبة، املتكلمني اجلدد من أهل منطق الدولة فإذا ابملبشرين من املن 
القومية املعاصرة، املتجملني ابلدميقراطية بعد أفول عصرها، يشخصون لألمة أزمتها تشخيصا 
قاصرا، ويدخلوهنم يف تيه دوهلم املستحيلة، فهل بعد انعتاق األبدان املرتقب، نرضى ابستئسار 

 األفكار ملن غلب؟!

وختاما، فقد أجرى هللا سبحانه حكمته أبن كمال الغاايت اتبعة لقوة أسباهبا وكماهلا،  
ونقصاهنا؛ فمن أراد كمال النجاة ومتام الوصول، فعليه االستمساك حببل االعتصام، وااللتزام 

ْحَذِر فـَْليَ ﴿الشرعي التام.، وليحذر اخلروج عن هذا االلتزام، املخالفة وترك االعتصام فإهنا الفتنة: 
َنةٌ   [.63]النور:  ﴾الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

 وهللا يقول احلق، هو يهدي السبيل.


