










نثمباإضإوإ0 \دبم( هث \اههلؤام الثربمة... سادة 

،ا -بمالناس ؤإلرام بالشريعة الحكم قضية الإيإن أصول س أن لاشك 
كانتالعبادات،ؤإن أنولع من وغرها يالملأة، اش إفراد مثل مثالها 

ثائركل عل محب عاما شانا يالشريعة الحكم أن إلا خاصا شأنا الأنصرة 
الدينلهذا المتب كان إذا يلحقه؛فكيف فالوزر ذلك ل نمر فان إقامته 

هيوأهوائهم الناس حظوخل وأن الهات أهم من لص أنه إل ؤيظر يقرر 
التمريرهذا أن إلا متأول غر أو متأولأ كان سواء الأهم، وهي الأصل 
أهلعل وحب الأمة،ولهذا -بما بليت التي والبلايا الصائب من الفاسد 

علميهمأحذ قد والله والتوصح والرد البيان من بواجبهم يقوموا أن الحلم 
َااَاا،وكانالسلفصران: زآل 

إثناءونافعة" مثمرة سياسة لهم الأرض منهجهم ؤلبق الذين الله رحمهم 
بخلق:القول مثل زمانبمم ل فلهرت التي العقدية للانحرافات التصدي 
والتاليفالرد من أكثروا أن —بوغرها القدر أو الإرجاء أو القرآن 

ذإالوحمح، بنور الباطل وغمروا وانتشر بالحق الناس تشبع حتى والتقرير 
تنهلالأجيال تلو الأجيال وخللته قائمة، والتحريف الباؤلل لأهل قامت، 

قالمتعمر جاء أن إل به بلينا ما بمثل ااسلف، بنل الصاق،ول؛ معيتهم من 
منفيها ما —عل الإسلامية الخلافة واسق2لتا المثرين القرن يدايات 

بحدالإسلامي اإعالم بلدان عل ّيهلرتبمم احكموا لما ،ثم وتهمبر— صعق 
الخان—،ذللثج يرافق وكان الوضعية القوانين وأحلوا الشريعة ألغوا يمه تق

علتربوا وممن النفاق، عل مردوا ممن نظربة تقربرات بعض العمل 
صراحةيكل وكتبوا الوقت، نلك٠ ق الإسلام علياء فانثرى أعينهم؛ 

د



نؤثت\اإفولاوة 
أصولمن القضة هذه أن وجل ولا حوف ولا تردد دون ووصوح 

وأنتركها ولا عنها التنازل يجوز لا التي الكبرى القضايا ومن الإسلام 
شرفتات كتابوظهرت الشن، الأكر الكمر من بالشريعة الحكم عدم 

يدرمحوتباالعلم طلاب زال ولا الإسلامي _الم العأرجاء ق وغربت 
متقيدونبل فيها جاء لما منهم نكثر دون ؤبقلوما ويكتوما ومحفذلوما 

ومن، الأمة عناء وإحم-اع والسنة الكتاب ق جاء لما لموافقتها نيا مقرون 
ومقتي، الله رحمه اكر ثأحمد الثخح مصر علامة مطره ما الأمثلة أبرز 

مشاخوبعض ، الله رحمه إبراهيم بن محمد الشيح مإحة حولية الالديار 
اممهرحمه الشنقيهلي الأمن محمد الشيح ،و افه رحمهم الشريف الأزهر 

،وءثرهمكثثر.

القطعيالشرعي الحكم ذكر عل العلماء يقتصر لر بق ما إل ؤإصافة 
أن: وهي هذا صلة؛كتانا لها الي وهي مهمة قضية إليه ضافوا أل 

وبرهنواعادة، وموطمانينه وأمن رغد ق ائاص عيش 3، سبب الشريعة 
أبناءمن وتلاميذهم المستشرقون يبئه كان ما عل ردأ ونقلا عقلا عليها 

Cالشبهات من وغثرها الزمان لهذا الشريعة صلاحية عدم حول لمن الم

العلموانتشر الأحثرين القرنين( ل الباركة الصحوة جاءت لما ثم 
تنؤعمع وقوتم السلمن عز إعادة ومحاولة الوحيد ال والدعوق والسنة 

وانتشرتالأصل هذا أهمية عل اتفاق عل كانوا أمم إلا اجتهادامم 
يكنولر الأصيل الأصل هدا باكيي البلدان ق والفتاوى ات الكتاب

نح























































نهثتاسممسس1اصا0 طد0\]امس... 
مشكلتناؤإيإ ، بالإسلام إقرارنا بمجرد منا حصل دلك لأث ؛ ديننا تطبيق 

.٠ علينا المستيدين الخآكام لط تق 

الأستدادإزالة رض ا غرصتن بتن الخلهل نير حن الإشكال ولكن 
النظاممبادئ لّعفرر الشروعيه تاسيس محاولة رحض وبن ، الأمة عن 

•اإديمقرار^ 

والسعىه نفالتي نحو التوجه يكون أن تتطلب، الاستبداد فإرالة 
الاشتغاليتهللب الديمقراي مبادئ تاسثس ولكن ، مكانه من زاحته إق 

تطبيقيكون بحيث أولا الثريحة عل الأمة سيادة تحقيق وهو محتلف ثيء 
•دلك ق رغتها ق عليها الموال طرح طريق عن لإرادتبا حاصنا الشريعة 

الأمةسيادة تقديم نفلرية ق الثمرة افتقاد عن تكشف أحرى جهة وثئة 
الشريعةتطبيق ق الأمة رصا اختبار محاولة أف وهى ، الشريعة تطيق عل 

الكافرحال بن التفريق عدم ق ؤيتححبحل ، منهجي خعلمأ عل مشتمل 
التيالشرعية المصوص فإف ؛ بالإسلام المقر المسلم حال وبن الأصل 

الملم،فيحالالخافرالأِللأفيحال 
أيبرد وْعامحية،ب بل وعل، وعئان وعمر بكر أبا الصحابة باع وجمن 

الصحابة__ ثار وحن ، أيدا الشريحة تطبيق ق الماس لرصا يكر 
ولم٠ الدين بتطبيق الماسي لرصا يكر أي يرد لم الاستبداد عل والفقهاء 

وبنالإسلام ق المحول بن محر فإثه الأصل الكافر حال ق إلا ذلك يرد 
.القتال وبن الخزية ولغ دينه عل البقاء 

و



نثثت^فاصهةبمساد0الآئ 
الشربمةj فلدط الشرعية، الأدلة سيان الخالقة : الرابع الخلل 
الواقعق الشريعة نظام تهلييق أف عل تؤكد ممرة ودلالات نصوص 
قائمةهي ؤاي ، حايرض لم ْن لإرادة حاصعا لس بأحكامها والإلزام 

القدرةلدنيا لمة محماعة وجدت ما فمتى والقدرة، الإمكان وجود عل 

عليهامحب فائه الإسلام قوانين تهلبيق تلتزم دولة تكوين عل والإمكان 
عليهفرصه من تمكوا من كل عل حكمها فرض عليهم ومحب ذلك، فعل 
يةمنوجدت أو والإمكان المدرة فمدت فان راجعة، ية منغر من 

•والإلزام الفرض إل الصر محب لا اللة هدْ ففي راجعة 

أنتنتهي فهي التصور، ذلك من النقيفر عل الأمة سيادة ونفنرية 
الناسرصا بعد ذلك يكون ولا كنذلام، ها ينفملزمة تكون لا الشريعة 

علتهمبتهلييقها ملزم؛ن نا فلأوبعضهم الناس كل نيا يرض لم ؤإذا ثيا، 
امالقنأف إل وتنتهي دة، القوأمنت والإمكان القدرة وجدت ولو 

الشريحة.لتطبيق الماس بإحضاع ملزما ليس الإسلامي 

قدرانجد الصور هدا صحة لمختبر الشرعية المصوص إل رجعتا ؤإذا 

الإلزام،يقرر الذي للتصور ومواقف ا له محالف الشواهد من كبرا 
وهىالشواهد، تلك أبرز عل هتا وسنقتصر 

كانوافالنافقون الضرار، جد مله الني هدم I الأول الشاهد 
ويظهرواحزبا لهم يكوئوا أن أرادوا فلما الخ، ق للدين محالفتهم ي،ارمحون 

الخرؤجعل بالضرورة تشتمل المي والحية الحنوية والحاربة العلن فيه 

ق،



نهتت
ؤإزالتهالمنى هذا مدم - لام والصلاة عليه الني. قام الإسلام نظام عن 
•الوجود من 

رصايسر لم - والسلام الصلاة عله - الني أف • منه الشاهد ووجه 
بعدمعلمهم مع ، الشريعة لحكم بالخضؤع ألزمهم بل الفر، هؤلاء 

.رصاهم 

أقليةكونهم هو ليس المسجد دلك هدم إل الداعي المؤثر والماحل 
عليهدلت الذي الحقيقي الماحل ؤإثإ ، الدستوري النفلمام عن خرجت 

٠الشريعة نظام عن وخروجا ورّوله لثه محاربه كونه هو النصوصن 

ارتدتحبن فالصحابة ، المرتدين مع الصحابة فعل ت الثافا الشاهد 
أنالمعلوم ومن ، الشريحة لحكم ؤإخضاعهم بمحارسهم قاموا الحرب 

عناسع من ومنهم الدين أصل عن ارتد من منهم أصنائا كانوا المرتدين 
الأمرق بينهم فرقوا كانوا ؤإن ا كلهم الصحابة حاربهم وقد ، الزكاة لغ 

.والفقه التارخ مصنفات ق مبحوث هو كعإ وعثرها والقول 

محاربةإل الصحابة لغ الذي الحقيقي الداغ عل نتعرف أن أردنا وإذا 
كلامهمإل نرجع أن علينا ، فعلهم ق الموتر المناحل ونحيي النفر، أولئك 

٠الحادثة تلك حول وحوارهم نقاشهم وطريقة 

كونهمهو المحاربة تلك ق الحقيقي المؤثر أف نجد ذلك إل رجعنا ؤإذا 
قعمر حاوره حين يكر أبا فال ؛ بها يقبلوا فلم الشريعة أحكام حالفوا 

بثننرق من لأثاتلن )وافه قال! المرتدين من الزكاة مجنع من محاربة وجه 

تق



نهم ٠٠١١١ا<ساد0 ثدلس ااةاأالة ظاهرة 
■الدولة ص حرج من لأقاتلن ت يقل ولم ، والزكاة( الصلاة 

يلتزموافلم الشريعة، خالفوا كونمم هو الموئر المناتل أل عل يدل وهذا 
هوالمبرو إف يقول من حطا عل يدل وهذا ، بعضهاأو أحكامها كل 

حوارات3، دليل أي عليه ليس المرر فهدا الدولة، عن خروجهم 
الصحابة.

بالخضؤعالرندين ألزموا الصحابة أف هو التحلل لذا المهمة والتيجة 
رفاهم.بعدم علمهم مع الشريعة لحكم 

عنالممتنعة الهلادفة قتال عل الحناء إحلع الشاهد هذا ضمن ؤيدخل 
عنامتنعت مدينة أو قرية ل حماعة أل فلو الدينية، الشعائر بحض أداء 

ذلكفحلهم عل قتالهم محب فاثه مثلا؛ الأذان عن أو رمخال صوم 
يخبروام ولأكثرية أو أقلية كومم ؛_ الحياء يفرق ولم بالإحماع، 
الالتزامعن اعهم امتنهو الحكم بناء ق المؤثر النامحل ؤإثا رصاهم، 

.الذلاهرةلأحكامها خفوعهم وعدم بالشريعة، 
محرجوافالصحابة والروم، فارس ي الصحابة جهاد الثالث؛ الشاهد 

فخلاف أي بينهم يكن م ولبرة، كثبأعداد والروم ارس فلقتال 
شرعيته.عل محهعول فهم القتال، هدا مشروعية 

الحقيقيالدافع عل الحرف إل ينا يودي الذي الصحح والسيل 
المؤثرالمناهل محييي عل ويوقفنا الدول، تلك محاربة إل الصحابة دفع الذي 

محإدللمجاهدين، وعمر بكر ش وصايا إل بالرجوع نقوم أن هو علهم فق 



نهثوسمضاس<سوإة 
حواراتؤإل والروم فارص ملوك إل ثا_ا لوا أرمالتي الكتب صاغات 
دت٦م.liمع المحابة 

لحكمالدول إح_ضاع فمدوا المحاية أل نجد فإثا ذلك فعلنا ؤإذا 
بينمحرومم كانوا ولهدا الإسلام، لدولة للخفؤع ؤإلزامهم الشريعة 

القتال،ؤإئا الخزية، دفع ؤإئا الإسلام، ل الدخول إئا : أشياء 'لأثة 
لمة،المالدولة لحكم الإلزام لدأ ئوسس التعامل ق الطريفة وهده 
مححلونولا فقتل، أمور لأث_ة ق الخيارات محددون الصحابة قكون 
بصورةيدل المحددة، الثلاث نلك من الاختيار غثر آخر خيار أي لغثرهم 

البدوذلك عل حلية 

علالدول تلك أفراد يكرهوا لم الصحابة أف هنا التأكيد من بد ولا 
واحد،صعيد ل الماس محمحوا م لألم بمعنى الإسلام، ق اكخول 

هومنهم حمل الذي ئئ،ا قتلناه، الإسلام ل يدخل م لمن ن وقالوا 
ألأراد من م ومن الشريحة، لفوذ وحكومته المجتمع حملة إخضاع 

يلهرولهدا ذلك، عل بم لا يرد لم ومن به، فمرحلما الإسلام ل يدخل 
قالدخول عل احد كل قرون كانوا ولو الدمة، أهل لمجتمع اق 

الفر.أولك فلهر لنا الإسلام 

فقدالمرتدين، الأفراد س الأمة وعل،اء الصحابة موقف الراح؛ الناهد 
وكانالارتداد، من حالات الصحابة زمن منذ الإسلامي اكاريح شهد 

علاكارنحية الأمثلة أنهر ومن معاقبتهم، إل عي الهو منهم موقفهم 

نقا



نهمالإ)وة ااساد0 \دتاربمة ئهرس  U!i4اهابملة ظاهرة 
معلحين فإله الألومة، له وادعى فيه غلا بمن ءهُ عل فعله صا ذلك 
قتلهمم؛رجعوا لفت رجوعهم عل وحمّص استتابتهم إل بائر ذلك 
اوخاريأآآ\،آ■(.صحتح بالمار) حرقا 

،يعدهم من والعناء الصحابة تصرفات ق جدا ءل1هر محل وهدا 
علندل عقوبة وهدم ، أبدا محس أنه هو بعضهم عن ورد حكم وأحق 

إلؤإنإ الشخص إرادة مهللق إل راجعا ليس الشريعة لحكم الحفؤع أن 
.الأصل حيث من والإمكان القدرة 

وليسالعقوبة مهللق عل مبني الشاهد هدا أل عل التأكيد من بد ولا 
عليعمي يقحل ما غاية قتله عل الإجاع ل ينازع فمن الرند، قتل عل 
عنه.العقوبة مطلق نفى عل يدل لا وهدا ، أبدا تتاب يقال من قول 

فحين، بالحاكم الشعب علاقة بينت التي التموصر ؛ الخامس الشاهد 
يرةمق يتحكم مهم معنى عل أكدت أما نجد النصوعى تلل نتأمل 
بينفالعلاقة ، الإسلامية الشريعة لأحكام الحضؤع وهي ، العلاقة تلك 

داموما مطيقة الشريعة أحاقام دامت ما اتصال حالة ل تكون الطرفين 
الإحلالحدت إذا وانفصال انقهلاع حالة ق وتاكون ، ما متلزما الحاكم 

فهدالصامت بن عيادة حديث النموصى تلك ومن ، الدين ببمبادئ 

بايعناأن علينا أحذ فيإ فاقان ، فثايحناْ ه الله رسول "دعانا ; قال حيث 
وأنعلينا، وأثمرة ويبمرنا وعرنا ومكرهنا منشعلتا ل والهناعق المع عل 

قيهاش من صدكم بوالخا كفنا تروا أن "إلا : قال أهله، الأمر ننازع لا 

قا















نهتتاهٌمسسصلآأ0 ^0اصعة... 

•فضائي لفا؛ من كثر أل 
.العاصرة المؤلفات بعض ق قليالة إشارات ول 

.الاجتإعية الشبكات ق ممر كلام وق 

الالشريعة وأف النفاق، إل يودي الشريحة تحكيم الحديث يتردد 
منكان ولهذا ، مناممامحتمتا يخلمق مذلك لأف باحكامها؛ الناس يلزم 

.الدين4 ق >لأ أن الثربمة دلائل 
للنفاق؟يودى أحكامها أوسعص يعة بالشر الإلزام فهل 

بأحكامالإلزام يمكن لا إنه : الأّتغكال مدا حامل لك يمول 
فإماالحكم، بتقتنع لا حبن فالناس النفاق، يورث لأته الشريعة؛ 

انتاءوتعزيز الإياية، القيم غرس ت هو فالطلوب ، الخفاء ق ستإرمه 
يقومواحتى ووعظهم نصحهم ق والاجتهاد وهويتهم، لدينهم الناس 

الإسلامينال إكرا0 فهو ؛ الإلزام مع وأما ، هم أنفذات من بالدين 
للنفاق.ويزدي 

;الكلام هدا إعإل ق تفاوت وئم 
رسالةمحرد وبجعله إلزام، أي الإسلام عن هدا بسبب ينفى فعضهم؛ 

حنلأته حكم؛ ولا بنفلام له علاقة ولا ربه، وين الحبي ين فردية روحية 
هموهؤلاء قمع، وسيلة إل هداية رسالة من يتحول بالدولة يرتبهل 

•الخلص العل،انيون 

وهوالدين من معن جانب ل لكن الكلام، هدا بمثل ياق : وبعضهم 

لج





































































































نهم1الضاإوا0 \دبم(  UD\ءكالوم .. .\لثاعف( سادة 
ئونموكافة الزكاة ويودي الفواحش عن ويبتعد الخمسر يترك ذايا، 

الإسلامق فليس القنام ق أما وربه، العبد بثن ذاتية كعلاقة العبادات 
القائمةالإسلام لرسالة ومحاك الدين، ق إكراه ذلك لأف ملزمة؛ أحكام 

إلالدنيا ق وليس الأحرة ق الدين وأف ، والاختيار والحرية الهداية عل 
-كقوله القران، من بآيات لها يستدلون والتي المشهورة ال؛ررات هده آخر 

أ؟[ؤانثقشإلأمه
.[ ٩٤: اِئ[ؤأهتيمهلاسم : ]الشورى 

أصلينفون إئإ النص، أو الحكم أصل يشون لا - غالبا - أمم لاحنل 
الإلزام•
منظومةخلال من خرجت وصعية قوان؛ن خلال من الإلزام جاء فإن 
؟يه يقبلون فهل القانونية الدولة 

نرحلمن أل يرى لأيه البتة؛ يرفقه فبعضهم مش، انحاهات هم 
يفرضأن شريهلة يقبله وبعضهم تماما، الدين تحثي أن المدنية الدولة 
ونصديني كحكم عليهم يفرض ولا مصلحي، دنيوي مدق كقانون 

واختلهلورسالتع، حقيقته عن الدين تحول كدين؛ رض إذا لأثه مرض؛ 
•بالسااّمه الدين 

:العام الإسلامي الاتحاه : الخاف الاتحاه 

ومعاملاتوأخلاق ادات عبفيها شمولية رمالة الشريعة أل يرى 
قحاء لنا مبما، إلزام نإ وأف الحياة، ثئون كافة ق وتفاصيل وحدود 

ك[





















































































نثثنأ\لضإااا0 \دس س اهلوم الثابمة... 1س\د0 
.التطسمة التمميدة القبلية ومحتمل 

بهبراد وفد الأمة، كل به ثراد ئد فإنه الأمة، لفظ ل يتكرر والخال 
عدامن أو لكلعبياء الأمة من صف به يراد وقد الدول، من دولة ق الأمة 

الخلكمالفللمة.

منأصناف محته يدخل فإيه ، الشريعة تهليق لفظ ق اذل وكيلك 
محتملالوقت نفس وق وشروطها، وحكمها طيعتها ق محتلفة التطبيق 

بهالراد يكون أن ونحتمل الناقصى، أو الكامل بالتطبيق الراد يكون أن 
•أوالإلزاْي التدقالأمحارى 

حداالصعب من محعل بعض فوق يحضها التراكمة الإحالات وهده 

القالة.هده مثل عل ْنفثهل موقف أو ، واحد حكم إصدار 
،تأئراالأوصاف أشد من فيها أنطلق تاصيلية بقراءة القيام ول وماط 

وصفوهو ، القابلة تلك حكم ق الشرعية بالنظرة التمايا وأشدها 
التركيبهدا كون قفية ق دالب1حث هنا مهت، ولت ا و الشريعة ررتطبيق 
،امتعإله تاريخ ق بالبحك ولا ، أثريا أو شرعيا تركيتا الشريعة؛، ®تهلبيق 

ر٠الثريحةاالففل نحت تدخل أن يمكن التي العاق ق البحث ت الهدف وإثإ 
علقائمة هى وهل ، الشريحة بتطبيق الأمة علاقة من نتحقق تى ح؛ 

.والإمكان القدرة عل أم لها الناس اختبار 
،جدا كنثرة أصناما يثمل وعالمي شرعي كمصطلح اكريعة فإة 
ومنهات

نثق[



نهتتناصمية \لثربمة..مل0 بمتلس \لإءىة  ٥٥١٢
والحبةوالرجاء والخوف لكلخنية ، القلببة العبادات ت الأول النؤع 

واجبالشريعة من الصف فهذا ، وغرها والتوكل والخضؤع والإنابة 
الامتداد؛حالة ق حتى تطسقها ؤيمكن وحماعات، أفرادا العباد، كل عل 

منإحراجها نصح بولا ، - ال تع- فه إلا عليها لأحد الهلة ّلا لأته 
.أجزائها أهم من جزء لأما الشريحة؛ 
لم،مكل عل نحب التي الذلاهمة، العيية الواجبات : الثاق الوع 
الوجوب،فيه الأصل الشريعة من النؤع فهدا والجج، والصيام كالصلاة 

فالصلاةالامتداد، حالة ل حتى بعضها يقوم أن لم العل ومحب 
الشنق،منصبة منصوبا عل أو مجوئا كان ولو حتى لم العل واجبة 

كانولو الصيام لم المعل ومحب ولوإيإئا، يصل أن عليه محب فاته 
•والقهر الامتداد عليه يارص 

معوالرقيق، العبيد عل العبادات هدم أوجبت الشريحة فإن ولهذا؛ 
تنلم ولآخر، لإنسان الخضؤع من نوعا وحضحوا حريتهم فقدوا أمم 

الشريعة.من النؤع هذا تطبيق قبل السيادة تحقيق إف الشريعة 

النؤعوهذا ، أحكامهاوتحلم الشريعة نصوصي حققي الثالث النؤع 
وطلابالأمة عنإء عل واجب وهو الاكفايات، فروض من الشريعة من 

الواجبالشريحة من النؤع حذا تقوم أن أيما للأمة ويمكن فيها، العلم 
أميةبني دولة ق قامت الإسلامية العلوم فإ0 الاستبداد، مع حش عاليها 
الدولوق الأندلس ق الأموية الدولة ق كبار ءد\■( وحرج العباس، وبني 

لجا



نهتتبالضروإة \دس  CUDاهطوم . . الشاممة.سادة 

قكبار عياء حرج وكيلك الإسلامي، م العالق قامت الش الأحرى 
لكلحائلا لّائما الأمة فقدان أو الامتداد يكن ولم ، الحاصر عصرنا 
منالأمة ق يزل لم فإيه ، تعلمهاأو الشريحة حكم إل الوصول من العلياء 
دخلمن بعض ووجود بالسياسة، يتاثر ولم بالحق، يميع من العلياء 

الأخرين.اسقلأل عل لا؛>ثر الخار عك 

الشريعةمن المؤع وهدا والتعنيرات، الحدود تطبيق ت الراح الهمع 
مللو ولكن ، والدولة الحكومة بوجود الإسلام علياء من كشر ربطه 

الأحكامتلك ينفد من تنصب أن الأمة عل محب فإثه ودولة حكومة توجد 
الأمةعل محب فإثه ، اش حدود تهلبق لا حكومة وجدت ؤإن ، عنهانيابة 

ذلكتهلبيق تلريق ق يقف من كل ؤإزالة المنكر هذا تغيم إل نعى أن 
الحكم.

وهدم، الماربصن أعدائها صد الشريعة عن الدفاع ت الخامس النؤع 
هدايعلبق أن للأمة ؤيمكن للثريحة، التهلثيقية الأنولع هن تعد الحالة 

بلادعل أغار عدوا أف افترضنا فلو ، الاستبداد حالة ق حتى الحاكم 
ولوحتى الرفلع الأمة عل محب فإثه الإسلام، معالم ليزيل المسّلمن 

لهلة.التلك ترض لم ولو مستبدة، سلهلة محت كانوا 

دنياهمؤينفلم لمن، المحياة يسوس من تعيين ت ادس الالنؤع 
علالواجبة الشريعة أنولع من الهمع وهذا ديتهم، تطيق عل اعدهم وب

الأمةعل محب ائه فكيا ثته، ومحاضمراقبته عليهم محب وكد.لك ا الأمة 

ئ



نهمطة بمطسمأالسرعة..م\«0 \لإءة ^١٥٥ 
،جته ومحاماقينه بمر القيام عليها محب فكذلك ، عنها ينوب حاكم تعجن 

• Utالقتام ٌن بد لا شرعيان واجان فهإ 
قهو - الشريعة من نؤع هو الذي - الرشاتجير الواجب هذا وتطبيق 

،وحريتها محيادما للأمة تحقق التي والضإنات الطرق أقوى من الحقيقة 
الأمةمأموال تاثر يأن الحكام من وأمانته عدله ممد من يستطع لا بحيت 

.وحياما يمقدارتما يعبث ولا 

تهلبيقار ؛ لقلنا وشعارا عنوانا التقرير هذا من نأخذ أن أردنا ولو 
. ٠١الأمة يادة لمقدمة الشريعة تهلبيق  ٠٠لقلنا أو  ٠٠الأمة سيادة قبل الشريعة 

٠٠الشريعة تطبيق  ١١ممطاح محتملها التي الأصناف أشهر بعض وهذه 
٠الشريعة تهلبيق تحت تدخل أن يمكن أخرى أصناف هناك 

مرتبعلغر الشريعة تطبيق بعض أل السابق، التحليل من ؤيبدو 
معحتى وطق محب وي وتطبيقه، وجوبه ل الأمة ولا الفرد سيادة 
الأمةوامتهناعن، ، السيادة عن تحقيقه ق منفصل وبحقها ، السيادة فقدان 

تحقيقل وشرطا مقدمة يعد وبعضها ، المستبد وحول ْع حتى يه تقوم أن 
،الشريعة تعلثيق أن عليها محب الأمة أل لنا ؤيبدو أصلا، للأمة السيادة 

ما، لحكمها القالمن وغر والمتعدين المتحدين عل أحكامها بتنفيذ وتلزم 
حىنأن الواجب قاف والقدرة، الإمكان فقد فإذا موجودا، الإمكان دام 

محالمايكن لم ما ذللث، إل يودى طريق بأسهل الانحراف ؤ نحفيفإل الأمة 
.لقعلعياما 







نئموالضإوإ0 \دس  UA\اكالا<اٍ . .\اثإبمة.سمادة 

الأذهان.إل مبادرة وأمع الاسعإل ل وأظهر منه أول بضها يدو كثثرة 
السيادةتحقيق إل تحتاج لا الكانة مورما ق الخرمة لأئ : الثالث 

مالعالكنثر السيادة، غر كفرة، أحرى أمور إل تحتاج ؤإئإ فقهل، 
.ونحوهاالهوية وتعزيز الخموثي، والوعي 

الكاملةمورما يطبق أن يمكن الشريعة تطبيقات بعض لأ0 •" الرابع 
الخاعية.أو الفردية السيادة ممد مع حتى 

كقانون،بالشريعة والأحبار الإلزام بالتهلثيق الراد إف ! الثال المزال 
.بالشريعة،٠. الإلزام قبل الأمة سيادة / ارالحرية I المقولة تلك معنى ؤيكون 
ذلكؤيتضح الانضباط وعدم الخلل من لم يلم الاعتراض هذا ولكن 
تبامور 

والإفهام،ار الإحثبمجردها التطبيق لفظة من يفهم لا لأيه ت الأول 
حاصمعنى ونصي عام، لففل فإطلاق الامتثال، مطلق منها يفهم وإد،ا 
.شرعا ولا لغة لا مقبول غر قرينة غر من حدا 

الإجبارولا بالشريعة الازام يازمها لا الأمة أو يقتضي لأ?ه : الثاق 
لميادمافاقدة لأما حلت؛ عصور ل ولا الحاصر عمرنا ق لا علميها 

الاستبداد.تحت وراصخة 

بعدمة المقولتلك عل الحكم وجاهة توكل كلها الأمور وهذه 
.المحة عدم وبالتال والدقة الانضباط 

قمقاربا نكون بإ قولا يتبز المفكرين بحص أف عل النبيه من بد ولا 
نخ





































نهمسااديذإلضإورة السرمة...\)الاهلاام س\د0 

•قريتا لك ذص 

أنموذجللتشريع الحرية بمفصدة القول أف إل نمضي أن المهم 
مصطلحلممة أممعل ئصز حض عنها الانفكاك يمكن لا التي للاشكالأت 

ئ٠نثابأثقاللأئلماماة.
الحرية:فهم ل الخْلل قمة 

تطيقعل مقدم الحرية تحقيق إف : قال أن إل بالعض الخطل بلغ لقد 
قائلهلعض الكبثر إحلالنا مع - القول هذا ل الخطل ووجه الثريعة، 

علمقدمة أما يرى التي الحرية تعريف يستملح لن هذا بقوله اثه - ولعلمه 
انللأنإرادة من الشريحة قررته ما يكوما عزفها إن لاثه الثريحة؛ تطيق 

ولاالشريعة، مع إلا تكون أن يمكن لا فهذه مباحان، من سرعته وما 
النضبعلغمِ الطلق الاحتيار ت حا أراد ؤإن لها، ابقة متكون أن يمكن 

الفللممرفع حا أراد ؤإن باتفاق، كفر عليه فالإقرار الشريحة، بفوابهل 
•الحرية غر أحرى نبيلة قيم فهذْ الثروة، توزع ؤإعادة الحيل وتحقيق 

كلمه١، الشريعة تهلبيق عل مقدم الحرية تحقيق  ٠١كلمه أف I والحاصل 
قائلأ0 بدليل علمي، تحقيق ينتجها ولم الصهللح، هذا غلوق أنتجها 

هكذاالقران، مرجعية يتجاهل لحاكم ظءة لا بعدها قال الكلمة هذه 
الشريحةعل مقدمة كاولوية الحرية محقق الذي الحاكم يكون وعليه قال، 

هوالمصطلح ق الغلو أل من قدمته ما يؤكد تناقص وهذا له، ظءة لا 
العلمي.الرصيد وليس الكلمة هذه مثل أنتج الذي 









نؤمائس)الضرورة لعث \لثابمة...\رهها!ا<م سادة 

أفإلا فيها الوحيد المؤثر هو يكن م لؤإن منكلات، من بينهم يشجر 
لامسإمحمودة نتاج إل محيودي - شك لا الفكرية. الساحة من امتثماله 

الإسلامي.الصف وحدة عل 

الخطابحقيقة عن العز كونه عن فقفلا ف؛ الأسمال مصهللح انا 
أهله،غر إليه ندعوا ح؛ن للإسلام وجاذبية ألما أكثر أيما فهو الشرعي، 

والعمللنا، ارتضاه الذي والاسم تعال.، - الله دعوة وهو لا، كيفا 
اآباؤنحمله الذي المصطلح لأحله، - وتعال سبحانه - خلقنا الذي المحدد 

بهوتقدم البلدان، قبل القلوب به ففتحوا ، ومغارحاالأرض مشارق إل 
ابتعثناالله إل ت يقول وهو اء ؤإبسموخ ق الهرمزال إل عامر ابن وبعي 

العباد.رب عبادة إل العباد عبادة من الحبال لنخرج 

عبوديتهبمهام الإسلام ق الحبي ئغل مدى عن الحديث وقبل 
العبودية،اب حعل الأن الرائج الحرية مصطلح ْع الهام هذه وتناقض 

:القرأن ق الحرية إل الدعوة من نإذج انه عل مدم ما بعض أسنعرض 
والإرادة،المشيئة خاصية الحبي منح مئر التي الأيات ذلك فمن 

هكقوله-نمال-"ؤ 
قاءظأقتنذيمو٢وماشآءولتسبحانه. - ٢[وقوله ٩ : 

ولإ[وقولهؤمحثآنِء-  ٢٨: ممُنئآصتهلاص 
محملخًاؤ • بحانه ه وكقول[  ٣٧أوبامهلاثمدُر؛ قدم أف 

[٤٦; هرفصلت لاعبميد ?إ-ئسهءوسلاءهتقهاوما 





نثتتبالضاواة \س مث السامة...\اههلؤ«م س\د0 
علقائم ه نفالعقاب مفهوم ] ؟ بالرصاد له الأخروي العقاب أن يؤمن 

إناتالأخيار!![.

أمحوأ،هو ما إل فلجأ التناقص، هدا فهم من الحرية دعاة من وهناك 
الفارقوجعل ، إسلاماكلها متها ونالأديان وحدة إل الخنوح وهو 
وحسب.المحص الاختيار مسألة هو يينها 

قإكراه فلا الدنيا، ق اختياره ق حر ائه مرادنا يأل أحدهم بجب وقل 

آنفأقالمب* هندآستاتاث مأش ولإبرِن ي؛مزألظعوت 
إلفيه صاحبه يطر لم جواب وهو [، ٢٥٦! لالبئرْ ه علم سميع أش ؤق 
عنبنهيهم ودلك ، لمن للم، تكليفألما ت وهو للأية لفح الجر تف

آيةوليتا الإسلام، عل والنصارى اليهود من أيدتبمم نحتا من إكراه 
بقتال،أمرت، التي الأياتح عل متقدمة أيا كإ وعجره، الإسلام بان تحجر 

أيدينحست فيمن خاصة بكوبا القول يقوي ما وهو كافة المثرين 
-والتماري اليهود من لممن الم

المرتدبعقوبة القول مع الدهن ق الحرية مفهوم يستقيم أن يمكن ولا 
القتلإل قلنا؛ سواء المعتبرين، العلياء بجن عليه محمع هو كيا بالقتل، 

للمجتمّعصيانة العقوبة هده باعتبار أو ، جرما باعتبارها الرئة عل عقوبة 
فعلبعضهم، إليه يذهّتح كيا العقدي، والاميار التفكلئ، من الإسلامي 

علمحكم وهو بالحرية أتى الإسلام إف نقول أن يستقيم لا الاعتثارين كلأ 

ئ



UD  نهم\محبؤادياا( ضعف \ق الخربة ابمة
حدبإنكار القول ظهور ب هي الإشكالية وهده ، بالقتل غير0ّ •؛محتار من 

منفيه ورد ما تضعيف ومحاولأتم العاصرين، من عدد بان الردة 
.تاؤيله أو الأحاديث 

هيوأما الإباحة، بحكم ت للحرية الشريعة نقمن عل الاستدلال أما 
٠وجوه من مديد تعف فهو  ٠٠الأحكام بين من الأصل 

ليسأحكام خمسة من الوحيد التخيثرى الحكم هو الإباحة أل ت أولها 
تاركهايستحق الفعل عل عزيمة فالوجوب عزائم، هي ل ض، فتها 

الأجر،فاعلها يستحق أيما الفحل عل عزيمة تحباب والاسالإثم، 
التركعل عزيمة واتكرو٥ الوزر، فاعله يستحق الترك عل عزيمة والحرام 
حاكمعل اعتإدا للحرية الشريحة بتفمن فالقول الأجر، تاركه يستحق 

.له تند م لا تغليب أحكام خمسة من 

الانوب كشبرة الإباحة ا فتهالأصل التي الأشياء أف : اف الئ
المطعوماتق حمرها يمكن أجناسها أل : ذلك ومعنى ، باحتاسها

التنؤعهذا ومع ن؛اية، لا ما إل يتنؤع منها وكل والملبوسات، والمشروبات 
الأنعامفبهيمة العزائم، أحكام عليه تعلرأ منها اح مبكل أف إلا الكبتر 
المائدةسورة أية حمعتها عديدة أحوال ق عليها تطرأ الحرمة أف إلا حلال 

وآلثنحنمهم أهل وثآ ألنزر و-ثلم وأدم آثظ عوزم رمغ •ؤ 
ملأتاي؛ثثائيأمحبيم

الخلوناتمن أجناس فيه يدخل المطعومات جنس أل ك،ا ، ٣[ ؛ ]المانت-ة

لق،





نؤتء\لخبؤ<دوة  ٠٥٥اق الخإية ابمة مث 
الأشياءو الأصل ولت الحصول«، وار الرازي قرره ما الإباحة،عل 

يظنأمور عل الحكم ل كئثرا نمر الأم وهذا اغ، ئهو ي الإباحة 
منفيه نفع لا ذي،ا الوقت كاصاعة أومكروهة محرمة أنها والحقيقة الماس 

■غثره أو لهو أو ضمر 

الاعتإديمح لم الأربع الأمور هذه عليها ركر الإباحة كانت فإذا 
الشريعة.إل الحرية ية نق علها 

الثريعةهذه مع يشعر لم المكون ق الر هو ما ت هنا اكساؤل لمحل 
مابقية س الأحناس حث س أكثر لت المباحان أن ْع والمر عة بال

؟كشر أقل إما نقل لم إن هدا العزائم، فته وردت 
ملبيةتاق ومنهياما الشريحة تكاليف أن إل عائد ذلك إف ت الحواب 

.قيودها بكثرة المزامها مع يشعر فلا الإنسان، لحاجات 
الحرية:ْنالآىرالملم؛ةضلأح 

وكثرتالأيام، هذه ل الماس بين، راج الذي الحرية مصطلح لكن 
الثيعتكاليف س نفرة س العصر يشهده فنا أثر له كان الشريعة إل نسبته 
.عاليهاالامتعلأء أو أوتاؤيلها ياّقاءلها إما الرعية، الصوصى ق وزهد 

لمبحيث - وجل عز - ف الاستعباد محل حل الحرية مصطلح أل وذلك 
أصبحبل الص، إل نمع يحينا لم المشأن هو - تعال - ف الإذعان يعد 
محققالذي الأمر نغلر، فيه نصا الاس مألوف أو الهوى ثمحالف نص كل 

أحدذلك ولعل الممر، هذا ق بالمصوص للمكزمين الفعلية الغربة 

لثظ





نؤم\كؤ<ديم ضعة اق الخاية هذابمة 
•تاؤيلها أو الثايتة النصوص 

واكبترالرأي حرية ي الكلام عن الأمرين هذين ل الكلام يقل ولا 
تقلمالتي الفقهية الأحكام من بكئثر الحرية أجل من ألقي فقد والاعتقاد، 

تعالاف. عل والقول التجديف مظاهر من الجتمع وتحققن والمكر الرأي 
علم--بغير 

نكب؟ماذا الحرية مصطلح استبعدنا إذا 

القولإل ونعود حانثا، الدخيل المصهللح هدا عنا نلقي وهمتن 
ممره،مكاب نحقق ف محو بل ، محيى نخر فلن - تعال - ض لامحتماد با 

:مها

لنهبت ان فالإنالإنسان، مع الشريعة لحال التوصيف صدق - ١ 
عبدابدلك فياكون ايقا، اختيارا ش عبدا منه تحعل والشريعة اصهرارا، 

والثانية، وذلر0 قفانه ل - -نمال طه لامه باّتالأول ، رلإن مف 
•• ونص أمر فيإ - تعال - طه باستسلامه 

وليلوص؛■'ؤ القرة سورة ي - تعال - قوله مثل عنها يعر فالأول 
شنامحتظ\همث

عقيمأولتك يحميارؤأ  ١٥نيته يّنبمتهم 'اج؟أثبمإدآ 
[١  ١٥٧— ه]البئرة;هه طكلئثلإآمثJول 

)ايقا البقرة محورة ل - تعال - قوله مثل عنها يعأِ والثانية 

بم\ىأمانمم؛إ





نهء>سابمة\ٌاقسمٌي 
ه^^>يختنتومحن 

لهالواعي يكون أن را ت الرباسن تعريف ؤ، الرازي مال ، [ ٧٩ءْران؛ رآل 
الهربالأفعال كل عن له والمارق اف، مرصاة ؤللب الأفعال حمع إل 

ررعاشور: ابن وفال ([، ٢٧٤ة/ :) الرازي«ضر  ١١١اش،< عقاب عن 
يكونإثإ الشيء إل النب لأن ؛ - تعال - افه وهو للرب، وب؛ن منكونوا 

للهمحلصحن يكويوا أن ومعناه ٠ إليه وب يالمنالسسواب اختصاصر لمريد 
•١([ ٤ ٠ )ّآ/ ؛  ٠٠والتنوير التحرير .]٠١ضر  ٠٠غثره دون 

أكثرمححله - تحال - لفه امحمتعباده لأستشحار لم العودة أف كإ - ٤ 
فإئه، الحرية مبدأ تشرب من عكس عل الشرعية للمنموص وامتلأتا 

رصؤخوعدم ، التموصر عل امتكبار يصيبه يشعر أن ودون الوقت مع 
الشريعةباشتإل للقول نحس من كل ل - وللأش - رأيناه ما وهذا لها، 
إلاالشؤع بضوابط منضثعلة كوما عل هؤلاء تاكيد كثرة وْع الحرية، عل 

محيونحين صواحم، الناس من الكثثر يفقد وحرجه المصهللح محر أل 
فيلجثونالموصى، من الكثير مع أفهامهم حب تتفق لا الحرية هده أف 
ت- تعال . الله أمرنا وقد الأن، حاصل هو كإ المص عل الحرية إعلاء إل 
.ؤإراداثناوأذواقا تصرفاسا عل حاكنا المص نجعل أن 

.تعال ِ فه لامتعثاد ا بين تقارب لا إيه ت القول يمكن ألا ، ولكن 
؟الحرية عل الشريحة باشتإل والقول 

تعباداسمن جزء هي الشريحة حا ادى تنالتي الحرية إل • ويقال 

جا













































































نؤما<\سماافة( \افاصالابم؛انأاؤسإام الخع \لثاع1ف..) ساث0 
أو، والإدراك الفهم ق حلل عن ناع أنه إما • للأمة الطلقة السيادة وبين 
صفةاستحقاق ق بالشريعة الالتزام وركنية الإسلام أصل تصور ل حلل 

الإسلام.
يرددهاالتي الطلمة الأمة سيادة فضية بذن التمييز أهمية يؤكد وهدا 
لأصلمتاقفة ءالإنية فكرة )وهي الديمقراطية الفكرة من المنطلق 
محلوهي الخلاف، فيها ؤغ يالتي الشرعية المائل بعض وبع، الدين(، 

قضايابين والخلمعل ، الخادعة ببا يتم الني الأمور من وهي اجتهاد، 
الاجتهاديةالقضايا ومن الدين، بأصل ترتجل محكمة وقضايا اجتهادية، 

;الفاكري للخالخل التنويريون يستعملها التي 
؛التاورجالجتمعات، مع والتعامل السريعة، تحكيم ق لتدرج ا ٠

وتفميلاتهأصله، ل اتفاق ومحل ممول أمر فهذا الإييان، لتقل 
الشرعيةالمسالة هده بين تلازم أي يوجد ولا الاجتهاد، قضايا من 

الشرعيةلتنال الشريعة تحكيم عل التصويب وجوب دعوى وبدن 
فهومياثرة الشريعة تحكيم وتم ذلك، يتم لم ؤإذا لتْلتق، ال 

علالتصويت يرفض لمن فيمكن الأمة، لخرية وسلب استبداد، 
ففكرةمتدرج، بأملوب الشريعة تهلبيق إل عي يأن الشريحة 
للأمة،الوحيد الخيار هي أما تتضمن الشريحة تحكم ل التدرج 
وليسالتنفيذ ق الكلام فموضع متدرج، بشكل يتم التنفيذ ولكن 

•الابتدائي لقبول ال 
لأهلالاختيار فيها يكوي، لا التي الاضنائية الحالات ق لتعاز ا ٠

زا؛آع













نقم\اذنؤاراوة ا<اااوية \سمفية \ااوية بين اكتلابمة:ءؤااإنة سادة 

قالبواجب، ليس الكفر أصل من الأرض تْلهثر أن عل تثمين ابن الإمام 
اشحكم حريان من ملتز بالرمة دينهم عل الكتابن أهل إقرار وجواز  ٠٠ت

.الكلمة«وعلو الدين إظهار يناؤ، لا علتهم، ورسوله 

.([ or:)\/\،لول"المالخارم  ٠١]

الخزيةيقبلوا أن لمن العل بل اصملرار، غم من هدا جاز ولهدا 
الإملأم،بمصلحة قممية والهدنة الصلح بخلاف عليهم، عرضت متى 

قلوبهداية بخلاف متحتم، الدين وظهور افه كلمة إعلاء عل فالعمل 
أعفلمعل بالذمة الكفار نقر أثا ذلك يوضح وار ، إليناليت فهده الخلق 

يرولا مرقة ولا زنا عل غرهم من ولا منهم، واحدا نقر ولا الذنوب، 
لمبإ العقوبة من لومحل قوم اش عاقب وقد للحدود، الموجبة المعاصي من 

وهمالثرين من مملوءة والأرض الفاحشة، لأجل زمنهم ل بئرا يعانه 
وغروالخلد والإعراض الهجر من المل الفاسق يعاقب ولهدا أ عافية 3، 

وعندنااممه عند حالا أحن ذلك أن مع الدمى الكافر به يعاقب لا بإ ذلك 
([.١ •  ٢٢"أ/ الصارم«:)  ١٠الكافر«] من 

العفليم، هدف الشريعة أحكام وعلو الدين ظهور أن بيان المقصود 
أحكامللالتزام ه نفخاصة ق كل الحبال دعوة عن إليه الدعوة تقل 

الشريعة.

تئتاية القمة ولست ممرة أنولع العقود عف النية الحكم أنظمت 
ولاةفيها دولة من بد لا الشريعة، نفوذ عل وبالدين، ملطان لإقامة 





نهم\ادنؤ<)اية و\ااووة \سمية بمإ؛اا\لرويم \لشاممة:مؤا\إط سادة 

!العقد طريق وعن للأستداد 

علهاوأعمك الشعوب عرضها اش الخاكة فالأنفلمة لكن؛ ما وي 
!كمةالولاء عقود 

؟ندعو ماذا وإل نختار فإذا نفنام ئئه ليس 
تغيبره،عل الناس ثوائق نظام وجود أو نظام، وجود عدم الة حل 

ولدأرسطو. أل بك وحكثيرة، للحكم كأنفلمة الهلروحة فالحران 
تشريعية،إل السالهلات م قمن أقدم من يعد الذي - ا م ق.  ٤٣٨

( The Politics) المياسة كتابه ي كإ بفصالها ونادي وقفائية وتنفيذية، 
والأستثدادية،الملكية، الحكومات! من أنولع ستة بين مز الرجل هدا 

والدياغوجية.، والديمفراؤلية والأوليجاركية، ، والأرّتةراءلية 

استثدادية،منها اللكية حتى الأنفلمة هد0 تكون أن بالضرورة وليت 
ولاالأكثرية، اّتثدادية! الديمقرامحلية مي نأن معه يصح باصطلاح إلا 

الاصهللاحي.ولا اللغوي الاستبداد مفهوم مع هدا ينجم 

بالضرورةهي الديمقراطية أن يرى أرمحطو يكن م لوبالمامية 
الظروف!بحسب المناسة هي الفاصلة الحكومة بل الفاصلة، الحكومة 

متنوعةوأشكالها ، كثيرة الحكومات خيارات فإن للمقصود وعودا 
،ملكية ، ديمقراطية ، أرستقراطية ، مسلطوية لا ، سالخلوية ألكنت سواء 

إإسلامية وأخيرا *إلخ ٠ تيموقراطية ، ثيقراطية 
ال، اذجت قضاء أداب الناص علم دينا أن جيدا نعلم أن ؤينبغي 



نثمبالضإووة \س هث امحلوم الثربمة... س\د0 

■له محل يإ ، - عته اش رصي - سلمان قال ك،ا ، الحكم نظام يغفل أن يمكن 
أنا لقد.نمانإ أحل : فقال ؟! الخراءة حش ثيء كل سكم. علزكم قد 

بأقلتنجي نأن أو باليم؛ن، تنجي نأن أو بول، أو لغائط القبلة تقبل ن
•بعُلم أو برجح تتجي نأن أو أحجار، ثالثة من 

•([ ٢٦٢®!)لم مصحح ر ر] 

'■- ملأ اف من أصدق ومن - اف قال كما فالشأن 
ززهبملسئاوومحو:

ا'اِ[،ؤماكاك-ثدكا: ل ]اكحى ^لمس 
وتججلطؤ،محويقن١^ محدق وكنكن يئركش 

إقهلاآلهم؟اث:زمحىؤ ، [ ١ ١ ١ i يوسف ]ه 
هأفلإألأثماأأ 

الأيةهد0 ضير ل اسرسل أن يعد الأصواء صاحب قال ، ٩[ ت ]الإسراء 
القرآنهدى من الكريمة هذه عليه تدل ما جح تتح كان ونإ ر ر ت

بالسنةالعمل لأذ ؛ السنة وجيع القرآن مع نتع يقتفي أقوم هي للتي 
أمن؛ - تعال - لقوله أقوم، هي لكي القرآن هدى من 

غبرذلك جح تتح وكان ، ٧[ ت فخذوه 
هدىمن ذكرنا التي الحمل هدْ عل اقتصرنا المارك، الكتااّ_، هذا ق ممكن 

[٥ ٤ / ٣ تعال.«] اض. عد والعلم غرها عل حا تنئها أقوم هي للمي القرآن 
ؤةَىإتي' ~ تعال - قوله عل الظلال صاحب كتبه ما ثاء من وليتامل 

هج



نهم^ ٧١٩\سمية  ٥٥٧١بمراأا السإس:م<\زف سادة 
ول;ئوإهصاء

؟كسدين نظرنا ل للحكم الأمثل الميادة نظام م ما 
،، j،؛iLيوحد لا ائه فرصنا إذا ، لبس بيه يس؛ الدى الكبثر والموال 

كاملكفالة مع طوعا لنا متاح التنير أن وفرصنا ، فاسد نظام يوجد ائه أو 
وأن، عبيده بانا - تعال - الله ندين كمسسلمثن فنحن أ الاختيار ق الحرية 

هيما ، الأمة وعل المرد عل واجب شرعه تحكيم وأن ، توحيده علينا 
خياراتثمة كانت إن نختارها أو إليها ندعو أن محب التي الأمثل الطريقة 

؟مهمروصة 

أو، الأرستقراطية الطبقة أو ، الأكثرية سيادة نختار أن الأمثل هل 
؟الحكم أسكال اخر إل ٠ ٠ ، مستبد ديكتاتور سيادة أو ، الديإغوجية 

إلالأمر إرج؛ع طربق عن - الناهية الأمرة - الشريعة سيادة نختار أم 
الوجهاءمن به بشثرون ومن إلهم الرد باش أم الذين العلماء من أهله 

كف،ل تقل ولا ؟ والعقد للحل أهل هم الذين الخبرات أصحاب 
انتخابيةأكانت مواء عاليها، نتفق أن يمكن الاليات فإن ، هؤلاء صتحدد 
Jعالائهمومعرفتهم العامة علم فإن ، كذللث، نخبوية أو محددة، بثروؤل 

البل أعظم، العملية إدارة أم لهم يقوصون الذين وكبرائهم ووجهانهم 
ةالعمليإدارة يهم إليقومحون بمن معمفتهم ولا م، بحلمهارن يق

إالأصوات ويفرزون الاقآريع صناديق ؤينفلمون الانتخابية، 

،إياه إلا نعبد ألا أمر الذي ،  ٠١٤فه إلا الحكم إن ءؤ موله! نومن كنا إن 
نقع



1 \)كلؤام \لشر1عفس. سادة  _\ UD 0نؤمالضإوو
ولافه عيد الكل بل ، ساوونيم من عل سسلطون بشريون أمساد فلا 

لهلسسمربم^ ا حق يعطى بءحيِسا بنر عل سر سيادة حر آن علينا ، حيار 
وتحإثه؛ادمالأو4: يمل ألم العبادة، هي ذلك ز فالطأعة 

؟طاءن4 غم عبادته كأض وهو [، ٦٠:هتيس 0مدإأئكن 
JI ;لإري-ثهمأربثتا،نندَوبأثثتروأ ؤ ؛يملافه^

يموثم الحرام نحلل ق طاعنتهم إلا ذلك كان وهل [ ٣١ه]الدوبة؛ أش 
الحلال؟

البشر،لأهواء البشر عبودية نرفض نحن الفم بملئ نعلنها أن ينبغي 
نرقصكإ واعية! مثقفة طبقة أو أكثرية أو تنبيين مطغاة أكانوا مواء 

وجهويظهر حجة، بغم الأكثرية نلهل فكدك حجة، يغتر الفرد الهل ت
قالتمرف ملك، تقتفى ّسبد0 ■بثك نهب وضن إذا الرففى هدا 

كاكسواء عبودية والعبودية ية، والتنفيذ والقضائية، التشريعية، لعلة ال

عبداتكون أن يقنعلئ، أن يريد من مع أكبمر المشكلة لكن أ إجبارا أو طوعا 
ابرصاك 

:يكون كاءن مقروصة صور ل واسر، عن لا هنا الحديث أف وتذكر 
:الملمون ١^٦١ لكم والخيار ، لا 
ثاءت،با تحكمكم أن لها التثي الأكثرية لميادة الرصوخ نختاروا أن إما 

برلانيةلانننخابالت، تحفمية لحنة طريق عن كانت، كيف، لها وتنماعوا 

وطائفةخدمكم، بحض معر عشائركم ء روما فيها يشارك ونزيبمة، حرة 

لق[







نثم\ائنؤأإإية ا<\اإوأة \سمية \اار(ية بمؤن \اشاعة:م<\اة لسادة 

لنقاشداعي فلا ا الضرورة حال ق هنا والبحث ذلك، عدا فيإ والخلاف 
السالفيذنأئمة فتاوى وأما متففن، دمنا ما الشرعية، المسالة أصول 

اجمنهالأقل عل أو السائد، منهاجهم هدا أن تثت التي المعاصرين 
:منهافحبك أكثرهم عند مقرنا اجتهاديا كونه عن نحرج لا مرضي 

الإسلاملواء محلة ل كعا - افه رحمه - باز بن العزيز عبد الشيخ توى ف~ 
١٧؟-٤ ١ العدد الإصلاح محلة وكذلك ، ١٤٠٩القحدة ذو العدد)٣( 

.٢\>}>\rإ٦إrض٦

علفتواه كانت الأة-، العثيمان.رحمه صالح بن محمد الشيخ توى ف~ 
shtmt . _•http ://www .ibnothaimeen .com/all/sound/article١٦٢٣موقعه 

التي، - الله حفنله البراك. ارحمن عبد الشيخ فتوى العاصرين ومن -
.وغثره المسلم موقع ق نشرت 

اللفيثن،الحلمإ؛؛ من الفتاوى هده حالف من يوجد لا اثه أزعم ولا 
أقواليحتمدون من أل جلب أنمق ومن حبورهم، عن الحديث لكن 

حالفوهم.ؤإن اجتهادامم يقدرون والبقية الأكثر، هم هؤلاء 
حمهورمحاكمة من بعضهم يصنعه ما الباب هذا ق التلبيس ومن 

أفيها يقلمدوبم ولا تيسا يقولون لا كانوا ؤإن بعضهم، آراء إل لفيين ال
لحولهاق يقررونه ليا اضهلرارا لحلوا إذا محاكمتهم كيلك التلبيس ومن 

•الشرعي ١^-^، توفر مع احتثارا 



نهمإلضروإة ج0اصض..\سمص(ادس 

.واكؤيري؛ن الملسن د؛ن الفرق 

الإعلاناتفوجدوا نومهم من امتقفلوا الماس أن أفرض أولا يمحي 
١ض نض 

لالحربة طلق ولهم الآتيان الحكم نظامي أحد احتار الماس عل 
ذلك:

تهمعلوأفرض الطاغوسة، القمعسة سساماق أحكمهم أل ما إ— 
الخربةدعاة أعدائي س الحكم ل الخمهور بعض بإئراك يأس ولا سيادق 

أقليلا وا لمتنفوالدييقراحلمه 

عليهموأفرصر الطاغوتية القمعية ياماق بأحكمهم أن ا إمؤ~ 
والتهليلالتزلف مؤهلات فيه توفرت من بإشراك اس بولا يادق م

الأعل!الطل والأول 

أوالمال، أو الأول، محاروا أن إما خيارات، ثلاثة ببن والماس 
•الماركة عن يمتنعوا 

للمالةمقاربة ائع وقق خلاف السالفيين ببن كان أيه أنفي لا 
رأىوبعضهم نحفيمحا، المصوت ل المشاركة رأى س فبعضهم إ المقروصة 

أنفع.هو ما ق الحهود صرف والأول جدوى لا أنه 
بالثاركة.محسومة قضيتهم فكانت غرهم س الإملامي؛ن معظم أما 

بناءمشاركتهم للأسلامت؛ان أشكر ولكني الوازنة، معرض ق ولمست 
!ه نفيطرح الذي السؤال ولكن المتبل، نمدهم عل 

٢٢٥]



نؤم\لئناالإية اا\لاوياا( اسمية \ااويف بمإ؛ن( الثإممة:ءو\زظ سادة 
الطاغوق،الأستدادي الخ؛كم نظام لتحويل فرصة لهم عنت لو ماذا 

؟ونزيه حر ديمقراطي نظام إل 
محرمة،باحللة كانت ؤإن نروؤلهم عند لمون المت يقولون أتراهم 

قنمقي ضوف ولنا الرلان، ق ألما ومحي ، محيتاوثق الرئيس يد وال
؟حياتنا من محاعه احر حتى المتئد ركب 

أمعروف الخواب 

بالوؤعملما يهنالب رحل من أعجب أن ل مححق كيلك كان ؤإذا 
عثتلع نم الطاغوت بحكم رصي ديمقراطي نظام حالة ق إ المارد 

فيهصاح أ النوة منهاج عل راشدة حلافة إقامة فرمة لفي للم
أنلك محل ولا شروطهم، عل لمون المالله اتق الحال ان يلممستنثرون! 

أغش فهذا امتثنيت أو المستورى الم٠يرن، ق وئيت تقول 
هلهذافقه؟إ

أكلاب بمن المستبد بمشاركة رصي المذكور الشال ق الديمقراطي 
والقرونالعننام بثوامحي إلا له ليسمح يكن م لأنه مع للمميتة المضهلر 

ذلكومع إ الأمة جوعة بمرقها د يأن هذا محاول وكان والأظلأف! 
إلفن المن عريض قطاع أيده وربإ شكرنا، 

اضطراراالديمقراطي الظام ق يحل الذي الملقي ليطالمب ياتيك نم 
الطيبالحلال يرون وهم أ المرق ذلك قهلرات الأمة إطعام ل تمر يبأن 

امتالحا 





نؤم\لونؤايإية و\مورة بما\ااةوة \لثإمة:ْوو\إىة سادة 
يتفقونوالإّلاميون ( أفواجا اش دين ق فيدخلون فضله ؤيعرفون الناس 

وسيلةيكن لم السيف وأن بالسيف، انتشر الإسلام أن فرية رد عل 
سلطانهل بالإسلام ق غايته ؤإئإ يكون، ولن الاعتقادات لتغيير 

حكمهمق بالدخول رصي ثمن الخزية لمون الميمل ولهذا الشريعة، 
 ،-rفتحهاالتي البلدان أهل بان يقول الواقع لكن أدبانم، عل ومحقو
جمهورهمؤإما أبيهم، بكرة عن إما لمثن مأصبحوا بالسيف الملمون 
رغموهذا وعدله، الإسلام حكم محاسن من رأوا نإ الأعظم، وسوادهم 
والدولةالأموية الدولة عهود ق التهلبيق يعترى كان الذي القصور 

العباسة.

لحكمالمجال فتح ولو إقامته، ق وجهدك إليه، يعوتلث، فلتكن 
لكنمشكور، وأنت الإسلام حكم لتحقيق خلاله من فاسع ديمقراءلي 

أمرمراعاة بدعوى فرصة للثؤ عنت وقد بعضه أو إقامته ل تراحنمت إن 
شيكؤإذا واسكس تعس الأكترية عبد نص : قلناإن تعجب فلا الأكثرية 

٠^!^١

:وختاما 

عهودالمقبلة العهود تكون أن عقود مند الغربيثن المفكرين بعض توقع 
العربية،المطقة من وتمكنها الحضارات، حرب ل للديمفراؤلية انتصارات 

الشهير.كتابه ق هنتنقتون صبمويل ذللئ، إل أثار وثمن 

لسفر كالشيخ والنظر الفكر أهل من الشريحة حملة بعض وتوقع 









































نؤمإلصرواة ساد0\مملإس:س(\سم)ائس 
أنيالتوهمه شبهة أمامه تقذف ثم ومن والثوابت، الأصول عن بعيدا 

أبال ذا شيئا له قدمت 

مننحلو تكاد لا إّلامية، ثقافة لديه ممن تطلق التي والسهات 
ينبغيهتا وهن • • أنر أو حديث أو آية بذكر - مقصودا يكون تلثس-قيلا 

إلالرد : ذلك أصول ومن الشبهات، ْع التعامل بمنهج معها التعامل 
.القتفبة. المقالة هده عوان ل لخصته ما وهو المحكإت، 

أفكار،بضعة الإسلامي م الحالق طرحت عقود، بضعة ونل 
غربيةفنكرة ; بينهامن كان أحجار، بضعة الهلاهر الطهور بحره ل ورمت 

الإسلام،من ا أنيرعم ؛ الأمة( نظرية)سيادة أو بمبدأ عنها يعز غرسة 
إّية ل منه وليست 
الشريعة،علمإ•، من عدد وبعده، آنذاك الشبهة هده لتفنيد نمدى وفد 

منقانون وأمانيه وغرب، وثرق وعجم، عريب من المباسة وأهل 
والمقالات.الراجع، من أحمى لا وما الصادر، عثءرات ق الإملأم؛ أهل 

الحميدعبد الدكتور/ الدستوري القانون ق أساتذتنا أستاذ يفا وقد 
:ق تكمن الأفكار تلك تسلل جرثومة أف عنه، وعفى ، - الق رحمه - متول 
دولهخاص بوجه بداهة نعتي إئإ ونحن الغرت) لدول التقليد  ١١نزعة 

والأنظمةوالذاهب النظريات أو يتعلق؛المبادئ فيإ وذلك ، الكرى( 
أندون الظواهر، ق يقلدون أمم وبى ؛  ١٠السياسية( أو الدستورية) 

افه.ثاء إن محامر كإ الحقائق؛ يعرفوا 

ثثأ









بالصاواةس ١^۴ س\د0\صس:س( 

حقيقةق البحث وبثن سعة. الأمر ق فهنا ومعناه، بالفنله ممطلحا 
منبد لا وهنا وتاركنه، ونشأته لمغله عن النظر بغض ومعناه المطلح 

•فه الشرعي الحكم بيان 

الحكم،ونذلام الدولة نظرية ق السيادة أف هنا القول فخلاصه وعليه 
،الأمة لهلة متمد التي الطلقة العليا لهلة ال! فكرما أصل ق تعني 

التيالقانونية القواعد لدلك تبعا تقيد م ومن لطاتما، بالحكومة وملطة 
.المجتمع تمثل عليا سلهلة بوصعه تقوم والذي ، الدمحتور منها يتشكل 

قال!إذ الصاوي، صلاح الدكتور الشرعيين، بلغة عرفها وثمن 
إنشاءق الحق بوحدها تغزلت التي الطلقة العليا لعلة الهى! "البالة 
.١؛ رآ والأفعال(( الأشياء عل بالحكم التعلق اللزم الخطاب 

)٣(

علياسلطة وجود خلاصته الذي السيادة لحقيقة البيان هذا عل وبناء 
أننستيع فإنا ؛ منها أعل ولا بجابها لا أخرى سلطة تحكمها لا مطلقة 
،الإسلام نظام غير ق توجد لا حقيقة تلك ت ووصوح ثقة بكل نقول 
محكومفإنه ؛ الخصوص وجه عل الإسلامي الحكم نظام ق ظاهرة وهي 

-تعال . الله كتاب ت ق تتمثل ، حقا مطلقة عليا لطة بالملمن باتفاق 
.رسوله وسنة 

)الدولةالعلمسة رسالته ق الكريم عبد فتحي الدكتور ذلك يوصح 
خلالمن ذلك يخن حان مقارنة( دراسة - الإسلامي الفقه ق والسيادة 

لتْغ





نهمبالضإوإة امحلوم)ائس من \اشاممة؛ سادة 
|وسل وبرى ، المانون( النظام وفق الحدي الإرادي العمل قدرة تعني 
.القانون سيادة ومبدأ القانونية الدولة فكرة هدم إل تودي السيادة فكرة 

والسنة،القرTن بأحكام مقيدة لْلة الفإف الإسلامية، للنفلرية طما أما 
القانونعل يعلو الذي الدستوري القانون من سامتا نوعا تشكل والتي 

أوتغم أن تملك لا اجتمعت لو كلها الأمة لأف الوصعى؛ الدستوري 
التاؤخ،ق قانونية دولة أول الإسلام دولة كانت وبذلك • فيه تعدل 
ئقيدهمعليا لقواعد وفما لطان؛م ّؤيإرمحون للقانون الحكام فيها تخضع 

.إلعلها الحرؤج يتهلعون ولا 
نظرية ١١فإف يادة؛ بالالسلطة تقييد صإنات حيث من الثالث؛ 

ولاللسلطة، تقييد أي نايي المحح، الأصل مفهومها حب السيادة 
الطقىمن يكون فإثه لذلك قتود؛ أي من مطلقة فها لهلة الوأف تعرفه، 

ويالتالالسلطة؛ لتقييد اللازمة الفإنات فاكرة النفلرية هذه تعرف لا أن 
.التقييد لهذا ضانات اية بوجود القول يمكن فلا 

رسالةأف ذلك محتلف، الوضع فإف الإسلامية، للتنلرية ية بالنأما 
بوضعأيقا عنيت ؤإثا القيد؛ الحكم نفنام بوضع تكتف لم الإسلام 

هدمأف الإسلامية الفلرية دراسة من رأينا ولقد . .التقييد. ضانات,لهذا 
ضرورةمن تمثله وما الشورى، ق أولهيا يتمثل ت نوعن عل الضانات 

الأمةرقابة ق الشاق ويتمثل - الهامة الأمور ق الأمة ال الحكام رجؤع 
يذرما منهم صدر إن عزلهم ق وحمها الحكام، تصرفات عل ها نف

نقع





نهمبالضإواة باس اهلهلؤ<م  UD\دئلإعة:سو\د0 

البشرية.ووضرأ\ب؟ وأقوالهم الناس عموم آراء 
تشبهمعاناة سنجد الواضحات، لتوصيح تضطر عندما أثك والحقيقة 

التعرفبمكظ، لا لن التمس هي الثمس أذ إنات نحاول عندما معاناتك 
ولذلكقهلعية؛ تمضية عس السالم يتحدث عندما الشأن وهكذا أ عليها 
أهلعقيدة من عليها النفق الحقيقة موقع معرفة العمل العلمي المنهج لمن 
؛،١ لكرما وضرها النصية أدلتها تعداد بالضرورة وليس لأم، الإّ

.فيهالاحلاف اثه ْع حلافا المسالة ز بال يوحي قد -٢١ الاشتغال ولكون 
تأكيدق مكابرة. دون الحق لريي - افية نكافية بعبارات أكتفي وهنا 

بعضهالفرورة؛ الإسلام؛1 دين س العلوم س الشريعة سيادة أل حقيقة 
•للمعاصرين وبعضها من، للمتقي 

ابنالعباس أيير فول ت بالامتدلأل المروحة التقيم؛ن عبارات نمن 
علمرئد را صورْ; أقوى ل هنا الإحماع دليل إل منبها - الله رحمه - تيمية 

عربمم،الناست جميع ه محمل- رماله أف الإملأم؛ دين ثى بالإصطرار 
باقةدائنهوأننا وعامتهلم، وعلنائهلم، ورهادهم، وملوكهم، وعجمهم، 

مذلأحد ليس وأية والأنس، ابذ القلتن عامه بل القيامة؛ يوم إل 
الدين•مذ لأميه يئزعه ما وملارمة وطاعته متاثعته عذ الخروج الخلائق 

كافلؤ بل المحذلوزات، ك وثل المأمورات، فعل مذ م، سنه وما 
بر. ومطاؤءتة. مثاثتته عانيهم لوحب ؛ أحثاء مله المسومول الأيبتاء 

ميعايتكون ئإثه ، الثنإء مذ تزل إدا مريم ابذ عيسى الميخ أف ثبت 



نهمبااضإوا0 \دبم( ص( امحلوم \رثإعاا(... س\د0 

بممبما بل ؟ ذويم بنذ ثكبم، عبد بن محمد لشريعة 
ثربنهيبع أف يغويه بلعته لنذ محور لا أنه الإنلأم دش ثى بالإصطرار 

ثريعةإل قرينته عذ اكروج يقر لم قإذا • وعتنى كئونى عإرْ رئول 
ُ(، ؟ والزنل عنئ باغتروج ثكبما ول نو 

أئزلما شر ا-محلم أل زالصحخ را اممه.: رخمه القيم. ابن قول ومنها 
ءإِوةإنافاكم، خال يخب ذم« م، )) ; الكفز:ن اش;ثازل 

مع، عصائا عنه وعدل ، الواينة هد0 ل القه أنزل بإ امحم وجوب اعقد 
■أصعر ممن فهذا ، للعقوبة منتحي بانه اعرافه 

فهدا، افه حكم انه تيمنه مع ، ثوفيه وانه ، واجب ع؛ر انه اعقد ؤإن 
.٠١٨ر«لئمنحئ، ففدا زأخطاة خهلئ نإذ |محث، ممن 

غراف أنزل بإ الحكم أذ اعتقد إن . . . إل; الحنفي العز أي ابن وقال 
كمرفهدا ، الله حكم انه تشه بعد به استهان أو ، فيه خر وانه ، واجب 

أتج«رم.
.السامة العبارات ق التخيار بفي التصريح ولاحقن 

محمدالشيح قول تيلأل؛ بالأمالمزوجة العاصرين عبارات ومن 
الذيالأصل هي الإسلامي الوصع ق العقيدة رر ! — انثه رحمه . شلتوت 

وجودفلا نم ومن ، الحقيدة تتبعه تأنر والشريعة ، الشريعة عليه تبنى 
ظلق إلا للشريعة ازدهار لا كإ العقيدة، بوجود إلا الإسلام ق للشريعة 
الفهي ، أساس له ليس علو العقيدة بدون الشريحة أن ذلك ؛ الحقيدة 

نج



نيملألضإوإة اءلهلا«م \لثاعة:DU س\د0 
ومراعاهالشريعة، احترام بنوحي والني العنوية، القوة تلك إل تستند 

خارجمن قوة أي معونة إل حاجة دون لموجبها والعمل قوانينها، 
النفس.

تنفردلا بحث والعمدة، الشريعة تعانق محتم فالإملأم ؤإذن؛ 
الشريعة،إل غ يد أصلا العمدة تكون أن عل ا الأخرى عن إحداهما 

طريقالتعلق هدا كان وقد بالعقيدة، القالب لانفعال تلبية والشريعة 

للمومنن.الله أعل يا والفوز النجاة 

روأهل. بالشريعة أخن. أو الثريعة، وألغى بالعقيدة، أمن فمن وعليه 
ميلالإملأم حكم ق الكا سولا اش، عند لنا ميكون لا الحقيدة، 

.ل"آاالنجاة،ا

قولالمعاصرة، بحكم الواقع وصف ق دقة الأكثر العبارات ومن 
علياءعلميها أطلق أشياء هناك ار ! - اف حفظه القرصاوي. يوش الشيح 

الأمور ١٢•ويقصدون ، ( بالضرورة الدين من العلوم ) امم الكبار أمسا 
L-الحلم ق يستوي التي   f واستدلالنفلر إل نحتاج ولا والعام، الخاص

واليقينالتواتر بوثبوما الأمة أجيال بين ا ببمالمحرفة لثيؤع علميها، 
اكارنحي•
الأنة،إحماع نحند التي الثوابت( ) أو الركائز تمثل الأشياء وش 
١والعالية والشعورية الفكرية ووحدنما 

راجعواإذا إلا لمين، المبين أماتا والحوار للنقاش نحضع لا ولأا 



نهملالضإلآا0 سا\لليد( امحلوم \لشإبمة... مملأدة 

ذاته!الإسلام أصل 
كتابه،ق أحكامه ينزل لم ٠ تعال - افه أل ت الأمور هذه من أن وأعتقد 

لتعليقهاأو إ الوني عل لقراءبا أو ا، ّرلفرك رموله، لسان وعل 
الناس،علاقات ومحكم وتنفذ، لتتع أنزلها ؤإثإ الخدران؛ حا تزين لافتات 

•وشرعه وحكمه ، وميه الأ4 أمر وفق الحياة ثرة موتضبئل 

وبمحمددينا وبالإسلام ربا باطه رصي س عند القدر هزا يكفى وكان 
سمعنات ورسوله اطه حكم أمام يقول لأن ؛ منهاجا القرآن وب، رسولا 
الحكمةالنصوص من جزئي دليل عن بحث إل حاجة دون ، وأتلعنا 

الخكملرومية جعك التي الأدلة س حملة مرد ثم ؛ ، ُ <ا الخابة والقواعد 
تالعنوان نحت الإسلام دين من بالضرورة اليلوئ الأحكام من أنزل بإ 

.اف« أنزل بإ الحكم قرصية عل الأدلة كثرة » :
بمعافمشبعة محدها الطيم الأصل هذا أدلة أصول يتأمل من أن والعجيب 

ولابما ينهم وأي،أ"؛كم ؤ • — وحل عز - افه قول يتدبر فمن إ اللزومة 

همر(دزطوأف،ئامحآقاسمحلحك.١^٤١١
; ٠[ -  ٤٩..

يمولكإ الأية هذْ يتدبر فمن ؛ ظاهزافيه ذلك محي المثال. سيل عل 
الأمر؛التحاكمأن له لأيتب؛ن • - افه رحمه - باز بن العزيز عبد العلامة سيخنا 

تثإنية بموكدات اكد افه أنزل ما إل 

صنا
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•ه س،محآنيجممحابمنمبجبمون • - بحانه - يقول 
أقوالعليها وتدل ،  o\j2i\من ة كم آيات ق موجودة العانر وهذه 

.* ُ ا؛ وأفعاله ه الرسول 

هيبل القدرة، مع الأسشاء تقبل لا التي الأصول من أصل وهدا 
محمدالشخ يقول هذا وق تطيقها؛ ق لأحد خيار لا التطيق، لازمة 

لهمليس خاصة اللمز وحكام عامة، المسلمن إل  ١١; النحيل مصطفى 
-تعال - اننه من إلزامية هي ل ؛ تطيقهاعدم أو الشريعة تطيق ق الخيار 
؛- تعال قال. والتنرح، بالأمر وحدْ وتفرد بالخلق، وحده تفرد الذي 

ال؛ْ[،وق: ^^ءقآسُنقأصبمالأعراف 

تنفيذهق محضر أو تطبيقه، عل قادر وهو اش.تحال.، حكم ترك ومن 
-اممه أمام المتولية أند ثول وممؤاخذ فإثه صرورة، ولا عذر بدون 

تعال..

لوائها،تحت والانضواء الشريحة، تحكيم وجوب ق بيانه سمق ما وطا 
١٠تطيقها ق الخيرة أو عنها، الخروج وعدم باحكامها، والتقيد 

فيهايتدخل لا الترابت را ت عنوان تحت القرصاوي يوسف الشخ وقال 
تعرصرولا التصويت، محال تدخل لا أمورا اك هنإل  ١١ت  ١١التموين 

إذاإلا التغيير، نقتل لا الض ١^٠١^، من لأما ؛ عليهاالأصوات لأخذ 
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شش ؤ الإّلأم، ا لترصي الذي وحده، فه 

.[ ٨٥مران، ]آل ه. آمحنؤيآوضِن 
شريعةمؤمنا؛ييمتة ل، مأن أحلن محلا ا التغلب بمار يتعلق ما أما 

الثريعق.،هذه أحكام يعفن بتغيثر المستد الحاكم خطا يعالج أن يريد اطه، 
الحاكم.هذا استبداد عل التغلب أجل من لها محالفة بأنفلمة القبول أو 

أكثروأف الإسلام، من أنه عل تبداد الاسهذا يقدمون وهؤلاء 
للديمقراطة،التمكين أن عندهم يعني تما وعي؛ بدون ختارونه الافي؛ن 
أالإسلامي الاستبداد من للخالآوس الفاصل الحل هو ونفلمها 

الطامومححل منه؛ ليس ما يقيم الإلزامي التحليل هذا 
إالسياسيين يعفر من سمعنا كإ تبمة محل الإسلام ق السياسي 

،الإسلام عل محب لا الحكام من الاستبداد هذا أو يعلم أن وينبغي 
محبلا واف ، قاسي لك م، اف دين ل مبغوض مكرو0 لك موهو 

محيهتراعى قائم واقع مع تحاحل المسألة ولكي ، الإسلام هو وليس . الفساد 
.والمصالح القاصد 

؟القضية هذه ز العلمنة أين 

التصورعل الإخوة بعض تعبير حسب والقاش الخلاف انحصر لقد 

خلالمن الإسلامية الشريعة رفقوا ما لم مبلد ق الأغلبية أن لو ! الأق 
؟هذا فعلهم حكم ما التصويت، 

!الإسلامية الثريعق ؤيرفثس ، لم مبلد هنا حظوا لا 
إلر؛؛؛رإ
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قبلإ حكمهم ل وانظروا والفقه العقيدة دواؤين افتحوا عليكم باق 
ْنللتصويت ( المنزل الخرع ) لم ممحتمع نحضع أن يعني ماذا وذاك هذا 

؟عدمه أو قبوله أجل 
؟اض همع بإقامة المأمور لم المالحاكم عن أيما ه نفالتساؤل ياق 

إذلك رفضت الأمة إرادة لأف وأحكامه؛ اننه مع تقم لا ; له يقال هل 
الخمرولا ا الربتمنع لا الإسلأم! ١^١٢ بتهلبيق الألتزام عل مقدمة وهي 

الشعببه أمر ا مالحق فا لذلك محالفة الأمة إرادة لأف . . االزنولا 
الشعب!عنه نبي ما والباطل 

قالسيادة جعلت حيث العلمنة، مع التقارب ق الإشكال وقع هنا 
للشريعةمواء - الشرعية تعطي اش آ الأمة العليا) للجهة لم ممحتمع 

،الأمة( ا) مكانبوجعل سيادتبا عن الشريعة( ) فأنزلت غرها.، أو 
لأيالقرير؛ بمدا للعلماية السيامي الوجه الديمقراطية فأصبحت 

الالش المزلة إل الشعب منزلة ورفعت محمومة، الشعبية الإرادة جعلت 
تاوقإلأباف.تعال.أ

حيث، وخطرهاالمسألة هذه حامية يسن تيمية لابن نصر وهنا 
يقول!

المجمعالحلال وحرم عليه، الجمع الحرام حلل متى والإنسان  ١١
ول، الفقهاء باتفاق ومرتدا كافنا كان عليه المجمع الشمع بدل أو عليه، 

ؤوششمعذهئرسآأزلأق: القولين. أحد عل قوله. نزل هذا مثل 
























































































