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َ الدميقراطية اليت سوقها الغرب الكافر إىل بالد املسلمني
هي نظام كفر ،ال عالقة هلا ابإلسالم ،ال من قريب ،وال من
تناقضا كليًا يف الكليات
بعيد .وهي تتناقض مع أحكام اإلسالم ً
ويف اجلزئيات ،ويف املصدر الذي جاءت منه ،والعقيدة اليت
انبثقت عنها ،واألساس الذي قامت عليه ،ويف األفكار
واألنظمة اليت أتت هبا.
لذلك فانه حيرم على املسلمني أخذها ،أو تطبيقها ،أو
جازماَ .
الدعوة هلا حترميًا ً

َ الدميقراطية نظام حكم وضعه البشر ،من أجل التخلص
من ظلم احلكام ،وحتكمهم ابلناس ابسم الدين .فهو نظام
مصدره البشر ،وال عالقة له بوحي أو دينَ .
وأساس نشوئه أن احلكام يف أورواب كانوا يزعمون أن
احلاكم هو وكيل هللا يف األرض ،فهو حيكم البشر بسلطان هللا،
ويزعمون أن هللا هو الذي جعل للحاكم سلطة التشريع ،وسلطة
التنفيذ ،أي سلطة حكم الناس ابلشرع الذي يشرعه هو ،ألنه
َ5

يستمد سلطته من هللا ،وليس من الناس ،فكانوا يظلمون الناس،
ويتحكمون هبم ،كما يتحكم السيد بعبده ابسم هذا الزعم
الذي يزعمونهَ .
فقام صراع بينهم وبني الناس ،وقام فالسفة ومفكرون،
نظاما حلكم الناس  -وهو النظام
وحبثوا موضوع احلكم ،ووضعوا ً
الدميقراطي  -يكون الشعب فيه هو مصدر السلطات ،فيستمد
احلاكم منه سلطته وتكون له  -أي الشعب  -السيادة ،فهو
ميلك إرادته ،وميارسها بنفسه ،ويسريها مبشيئته ،وال سلطان
ألحد عليه فهو السيد ،وهو الذي يُ ِّ
شرع التشريع الذي حيكم
به ،ويسري مبوجبه ،وهو الذي ي ِّ
عني احلاكم ،ليحكمه نيابة عنه
ُ
ابلتشريع الذي يشرعه الشعبَ .
وهلذا فالنظام الدميقراطي مصدره كله البشر ،وال عالقة له
بوحي أو دينَ .
َ والدميقراطية لفظة غربية ،واصطالح غريب يطلق على
"حكم الشعب للشعب بتشريع الشعب" فالشعب هو السيد
املطلق ،وهو صاحب السيادة ميلك زمام أمره ،وميارس إرادته،
ويسريها بنفسه .وال يسأل أمام سلطة غري سلطته ،وهو الذي
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يُ ِّ
شرع األنظمة والقوانني  -ابعتباره صاحب السيادة  -بواسطة
نوابه الذين خيتارهم ،وينفذ هذه األنظمة والقوانني اليت شرعها
بواسطة احلكام والقضاة الذين يعينهم ،والذي يستمدون منه
سلطاهتم ،ابعتباره مصدر السلطات ،ولكل فرد من أفراده من
احلق ما لآلخرين من إجياد الدولة ،ونصب احلكام ،وتشريع
األنظمة والقواننيَ .
واألصل يف الدميقراطية ،أي يف حكم الشعب نفسه بنفسه
أن جيتمع الشعب عن بكرة أبيه يف مكان عام واحد ،ويُ ِّ
شرع
األنظمة ،ويسن القوانني اليت حتكمه ،ويُ ِّ
صرف شؤونه ،ويقضي
فيما يراد القضاء فيه.
ومبا أنه ليس من املمكن عادة اجتماع كل الشعب يف
صعيد واحد ليكون كله اهليئة التشريعية ،لذلك خيتار الشعب
وكالء عنه ،ليكونوا هم اهليئة التشريعية ،وهؤالء هم جملس
النواب ،فمجلس النواب يف النظام الدميقراطي هو الذي ميثل
اإلرادة العامة ،وهو التجسيد السياسي لإلرادة العامة جلماهري
الشعب ،وهو الذي خيتار احلكومة ،وخيتار رئيس الدولة ،ليكون
حاكما ووكيالً على تنفيذ اإلرادة العامة ،ويستمد سلطته من
ً
الشعب الذي اختاره ،ليحكمه ابألنظمة والقوانني اليت شرعها.
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فالشعب هو السيد وهو الذي يَسن القوانني ،وهو الذي خيتار
احلاكم الذي ينفذ هذه القواننيَ .
وحىت يكون الشعب سيد نفسه ،وحىت يتمكن من ممارسة
سيادته ،وتسيري إرادته كاملة بنفسه بوضع قوانينه ،وأنظمة
حياته ،واختيار حكامه دون ضغط أو إكراه كانت احلرايت
العامة هي األساس اليت توجب الدميقراطية توفريها لكل فرد من
أفراد الشعب حىت يتمكن من حتقيق سيادته ،وممارسة إرادته
وتسيريها بنفسه مبنتهى احلرية ،دون ضغط أو إكراهَ .
وقد متثلت هذه احلرايت العامة ابحلرايت األربع اليت هي:
 -1حرية االعتقاد.
 -2حرية الرأي.
 -3حرية التملك.
 -4احلرية الشخصيةَ .
 والدميقراطية انبثقت عن عقيدة فصل الدين عن احلياة،
وهي العقيدة اليت قام عليها املبدأ الرأمسايل .وهي عقيدة احلل
الوسط املائعة ،الذي متخض عنه الصراع بني امللوك والقياصرة يف
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أورواب وروسيا ،وبني الفالسفة واملفكرين ،إذ كان امللوك
والقياصرة يتخذون الدين وسيلة الستغالل الشعوب ،وظلمهم
ِّ
ومص دمائهم ،بزعم أهنم وكالء هللا يف األرض وكانوا يتخذون
رجال الدين مطية لذلك .فنشأ صراع رهيب بينهم وبني شعوهبم
قام أثناءه فالسفة ومفكرون ،منهم من أنكر وجود الدين
مطل ًقا ،ومنهم من اعرتف به ،ولكنه اندى بفصله عن احلياة،
وابلتايل عن الدولة واحلكم.
وقد اجنلى هذا الصراع عن فكرة احلل الوسط فكرة فصل
الدين عن احلياة ونتج عن ذلك طبيعيًا فصل الدين عن الدولة.
فكانت هذه الفكرة هي العقيدة اليت قام عليها املبدأ الرأمسايل،
وكانت هي قاعدته الفكرية ،اليت بىن عليها مجيع أفكاره ،واليت
عني على أساسها اجتاهه الفكري ،ووجهة نظره يف احلياة .وعلى
أساسها عاجل مجيع املشاكل يف احلياة .فهي القيادة الفكرية اليت
حيملها الغرب ،ويدعو العامل إليها.
وملا كانت هذه العقيدة قد أبعدت الدين والكنيسة عن
احلياة والدولة ،وابلتايل عن تشريع األنظمة والقوانني ،وعن
تنصيب احلكام وإمدادهم ابلسلطة ،كان ال بد للشعب أن
خيتار نظامه بنفسه ،وأن يضع أنظمته وقوانينه ،وأن يقيم احلكام،
َ9

الذين حيكمونه هبذه األنظمة والقوانني ،والذين يستمدون
سلطتهم من اإلرادة العامة جلماهري الشعب.
ومن هنا انبثق النظام الدميقراطي ،فكانت فكرة فصل
الدين عن احلياة هي عقيدته اليت انبثق عنها ،وقاعدته الفكرية
اليت بىن عليها مجيع األفكار الدميقراطية.
 والدميقراطية تقوم على أساس فكريت:
أ -السيادة للشعب.
ب -والشعب مصدر السلطات.
ومها الفكراتن اللتان جاء هبما الفالسفة واملفكرون يف
أورواب ،أثناء صراعهم مع األابطرة وامللوك للقضاء على فكرة
احلق اإلهلي ،اليت كانت سائدة يف أورواب آنذاك ،واليت مبوجبها
كان امللوك يعتربون أن هلم ح ًقا إهليا على الشعب ،وأهنم وحدهم
الذين ميلكون التشريع ،وميلكون احلكم والقضاء ،وأهنم هم
الدولة ،وأن الشعب رعية هلم ،وأنه ال حق له يف التشريع ،وال يف
السلطة ،وال يف القضاء ،وال يف أي شيء ،فهو مبقام العبد ال
رأي له ،وال إرادة ،وإمنا عليه الطاعة والتنفيذَ .
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فجاءت هااتن الفكراتن إللغاء فكرة احلق اإلهلي إلغاءً
اتما ،وجعل التشريع والسلطة للشعب .ذلك أن الشعب هو
ً
عبدا للملوك ،فهو سيد نفسه ،وال سيادة
السيد ،وأنه ليس ً
ألحد عليه ،فيجب أن يكون مال ًكا إلرادته ،وجيب أن يكون
عبدا ،ألن العبودية تعين أن ي ِّ
ِّ
سري
مسريا إلرادته ،وإال لكان ً
ُ
ً
إبرادة غريه فإذا مل ي ِّ
عبدا ،فلتحرير
سري إرادته بنفسه يظل ً
ُ
الشعب من العبودية ال بد أن يكون له وحده حق تسيري إرادته،
فيكون له حق تشريع الشرع الذي يريده وإلغاء وإبطال الشرع
الذي ال يريده ،فهو صاحب السيادة املطلقة ،وهو الذي له حق
تنفيذ التشريع الذي يُ ِّ
شرعه ،فيختار احلاكم الذي يريده،
والقاضي الذي يريده لتطبيق التشريع الذي يريده ،فهو مصدر
السلطات كلها ،واحلكام يستمدون سلطتهم منه.
وبنجاح الثورات ضد األابطرة وامللوك ،وسقوط فكرة احلق
اإلهلي وضعت فكرات :السيادة للشعب ،والشعب مصدر
السلطات موضوع التطبيق والتنفيذ .وكانتا األساس الذي قام
عليه النظام الدميقراطي .وصار الشعب هو امل ِّ
شرع ابعتباره
صاحب السيادة ،وصار هو املنفذ ابعتباره مصدر السلطات.
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 والدميقراطية هي حكم األكثرية .فأعضاء اهليئات
التشريعية ُخيتارون أبكثرية أصوات املقرتعني من الشعب ،وسن
األنظمة والقوانني ،ومنح الثقة للحكومات ،ونزعها منهم يف
اجملالس النيابية تتخذ ابألكثرية ،ومجيع القرارات اليت تصدر يف
اجملالس النيابية ،ويف جملس الوزراء ،ويف مجيع اجملالس واملؤسسات
واهليئات تتخذ ابألكثرية .وانتخاب احلكام من الشعب مباشرة
أو بواسطة نوابه يكون أبكثرية أصوات املقرتعني من أفراد
الشعب.
وهلذا كانت األكثرية هي السمة البارزة يف النظام
الدميقراطي ،وكان رأي األكثرية هو املعيار احلقيقي املعرب عن
رأي الشعب حسب وجهة نظر النظام الدميقراطي.
 هذا بيان موجز للدميقراطية ومعناها ،ومصدرها ،وكيفية
نشوئها ،والعقيدة اليت انبثقت عنها ،واألسس اليت بنيت عليها،
واألمور اليت أوجبت توفرها لتمكني الشعب من تنفيذها.
ومن هذا البيان املوجز يتبني ما يلي:
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 -1أن الدميقراطية هي من وضع عقول البشر ،وليست
من هللا ،وهي ال تستند إىل وحي السماء ،وال متت بصلة ألي
دين من األداين اليت أنزهلا هللا على رسله.
 -2أهنا انبثقت عن عقيدة فصل الدين عن احلياة ،وابلتايل
فصل الدين عن الدولة.
 -3إهنا قامت على أساس فكريت:
أ -السيادة للشعب.
ب -والشعب مصدر السلطات.
 -4أهنا حكم األكثرية وأن اختيار احلكام وأعضاء اجملالس
النيابية تتم أبكثرية أصوات املقرتعني .وأن مجيع القرارات فيها
تتخذ أبكثرية اآلراء.
 -5أهنا تقول ابحلرايت اليت هي:
أ -حرية العقيدة.
ب -حرية الرأي.
ج -حرية التملك.
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د -احلرية الشخصية.
وتوجب توفرها لكل فرد من أفراد الرعية ليتمكن من ممارسة
سيادته ،وتسيريها بنفسه ،وليتمكن من القيام حبقه يف املشاركة
ابختيار احلكام ،وأعضاء اجملالس النيابية ،مبنتهى احلرية دون
ضغط أو إكراهَ .
 ومن مالحظة البند رقم  1يتبني أن الدميقراطية من
أنظمة الكفر ،وأهنا ليست من اإلسالم ،وال متت له أبية صلة.
وقبل أن ِّ
نبني مناقضتها لإلسالم ،وحكم الشرع يف أخذها
نود أن ِّ
نبني أن هذه الدميقراطية مل تُطبق يف أعرق الدول
الدميقراطية ،وأهنا كلها مبنية على الكذب والتضليل ،ونبني
فسادها ونتنها ،وما جرت على العامل من مصائب وويالت،
ومدى فساد اجملتمعات اليت طُبِّقت فيها.
 فالدميقراطية مبعناها احلقيقي هي فكرة خيالية غري قابلة
أبدا ،ولن توجد ،فإن اجتماع الشعب كله
للتطبيق ،فلم توجد ً
يف مكان واحد وعلى الدوام ،للنظر يف الشؤون العامة مستحيل،
وأن يتوىل الشعب كله احلكم واإلدارة مستحيل أيضا .لذلك
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احتالوا على الدميقراطية وأولوها ،وأوجدوا هلا ما يُسمى برئيس
الدولة ،وابحلكومة ،وابجمللس النيايب.
ومع ذلك فإن معناها بعد هذا التأويل ال ينطبق على
الواقع ،ومل يوجد يف الواقع ،فكون رئيس الدولة واحلكومة
وأعضاء الربملان ينتخبون أبكثرية أصوات الشعب ،وأن جملس
النواب هو التجسيد السياسي لإلرادة العامة جلماهري الشعب،
وأنه ميثل أكثرية الشعب هو أبعد ما يكون عن احلقيقة والواقع،
إذ إن أعضاء الربملان إمنا انتخبوا نو ًااب من أقلية الشعب ،وليس
من أكثريته ،إذ إن مركز العضو الواحد يف الربملان يرتشح له عدة
احدا ،وبذلك تتوزع أصوات املقرتعني
أشخاص ،وليس
شخصا و ً
ً
يف الدائرة على املرشحني ،ومن ينال أكثر أصوات املقرتعني يف
حائزا على أكثرية أصوات من هلم حق
الدائرة ال يكون ً
االنتخاب يف الدائرة ،وابلتايل يكونون مفوضني من هذه األقلية
وممثلني هلا ،وليسوا مفوضني من األكثرية الشعبية وال ممثلني هلا.
وكذلك األمر ابلنسبة لرئيس الدولة ،سواء أكان انتخابه
من الشعب مباشرة ،أم بواسطة أعضاء الربملان ،فإنه ال ينتخب
أبكثرية أصوات الشعب ،بل أبقلية األصوات ،كما هو حاصل
مع أعضاء الربملاانت.
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هذا فضالً عن أن رؤساء الدول وأعضاء الربملاانت يف
أعرق البالد الدميقراطية كأمريكا وبريطانيا ميثلون إرادة
الرأمساليني ،من رجال األعمال وكبار املالك ،وال ميثلون إرادة
الشعب ،وال إرادة أكثريته ،فإن كبار الرأمساليني هم الذين
يوصلون إىل سدة احلكم ،وإىل اجملالس النيابية من حيقق هلم
مصاحلهم ،فهم الذين يدفعون نفقات االنتخاابت لرائسة الدولة،
ولعضوية الربملاانت ،وبذلك تكون هلم السيطرة على رؤساء
الدول ،وعلى أعضاء الربملاانت .وهذا واقع معروف يف أمريكا.
ويف بريطانيا فإن احملافظني هم احلكام ،وحزب احملافظني
ميثل كبار الرأمساليني من رجال األعمال واملالك ،وطبقة
اللوردات األرستقراطية ،وال أييت حزب العمال إىل احلكم إال عند
حصول حالة سياسية ،تقتضي ابتعاد احملافظني عن احلكم.
ولذلك فاحلكام وأعضاء الربملاانت يف أمريكا وبريطانيا إمنا ميثلون
الرأمسالية ،وال ميثلون إرادة الشعب ،وال إرادة أكثريته.
وهلذا فإن القول إن الربملاانت يف البالد الدميقراطية متثل
رأي األكثرية هو كذب وتضليل ،وإن القول إن احلكام ُخيتارون
من أكثرية الشعب ،وإهنم يستمدون سلطتهم من الشعب هو
كذب وتضليل كذلك.
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والتشريعات اليت تُسن يف تلك الربملاانت ،والقرارات اليت
تصدرها تلك الدول تكون آخذة بعني االعتبار مصاحل هؤالء
الرأمساليني أكثر من أخذها مصاحل الشعب ،أو أكثريته
ابالعتبارَ .
مث إن القول أبن احلاكم مسؤول أمام الربملان الذي جيسد
اإلرادة العامة للشعب ،وأنه ال يتخذ القرارات الكبرية إال بعد
موافقة أكثرية أعضاء الربملان هو قول ال ينطبق على احلقيقة
والواقع ،فأيدن أعلن حرب السويس على مصر دون أن يعلم
الربملان ،ودون أن يعلم الوزراء شركاءه يف احلكم غري وزيرين أو
ثالثة ،وداليس أايم حرب السويس طلب منه الكونغرس ملف
السد العايل ،واألسباب اليت أدت إىل سحب عرض متويله
ابات أن يسلم امللف إىل الكونغرس ،وديغول كان
رفضا ً
فرفض ً
يتخذ القرارات دون أن يدري هبا وزراؤه ،وحىت امللك حسني
يتخذ القرارات اهلامة واخلطرية دون أن يدري هبا الوزراء ،أو
أعضاء الربملان.
لذلك فإن القول إن الربملاانت يف البالد الدميقراطية متثل
رأي األكثرية ،وإن احلكام منتخبون برأي األكثرية ،وأهنم
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حيكمون مبا تُ ِّ
شرعه األكثرية وتريده هو قول خيالف احلقيقة
والواقع ،وهو كذب وتضليل.
 هذا يف البالد الدميقراطية العريقة .أما الربملاانت يف العامل
شأان وهي اسم على غري مسمى ،إذ ال جيرؤ
اإلسالمي فهي أقل ً
أي برملان يف العامل اإلسالمي أن يتعرض لشخص احلاكم ،أو أن
يتحداه .أو أن يتحدى نظام حكمه ،فالربملان األردين على
سبيل املثال  -وقد انتخب ابسم إعادة الدميقراطية وتوفري
احلرايت  -مل جيرؤ أن يتعرض حملاسبة امللك حسني ،أو لفساد
حكمه مع علم مجيع أعضاء الربملان أن الفساد واالهنيار
االقتصادي إمنا من فساد العائلة املالكة ،ومن سرقتها لألموال،
ومع ذلك مل يتعرض أي عضو من أعضاء الربملان لذلك ،وإمنا
تعرضوا لزيد الرفاعي ولبعض الوزراء مع أهنم يعرفون أن زيد
الرفاعي والوزراء ما هم إال موظفون صغار ،ال جيرؤون على أن
يتصرفوا أي تصرف دون أن يكون إبذن امللك وعلمه.
هذا من انحية ،ومن انحية أخرى فإن القوانني يف الغالب
إمنا تَسنها احلكومة كمشاريع قوانني ،مث ترسلها إىل الربملان
فتدرسها اللجان املختصة وتعطي رأيها فيها مث يصادق عليها
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أعضاء الربملان ،وكثري منهم ال يعرفون من واقع هذه القوانني
شيئًا ،ألهنا ليست من اختصاصهم.

لذلك فإن القول إن التشريعات اليت تصدرها الربملاانت يف
البالد الدميقراطية هي اليت تعرب عن اإلرادة العامة للشعب ،وإهنا
متثل سيادة الشعب هو قول خيالف احلقيقة والواقع.
 ومن املساوئ البارزة يف النظام الدميقراطي فيما يتعلق
ابحلكم واحلكومات أنه إذا مل يكن يف البلد الدميقراطي أحزاب
كبرية ميكنها أن حتصل على األغلبية املطلقة يف الربملان ،وابلتايل
ميكنها أن تُشكل احلكومة وحدها ،فإن احلكم يف مثل هذا البلد
يبقى غري مستقر ،وتبقى احلكومات فيه واقعة حتت وطأة أزمات
سياسية متالحقة بشكل مستمر ،ألنه من الصعوبة على
احلكومة فيه أن حتصل على ثقة األغلبية الربملانية ،مما يضطرها
إىل االستقالة ،وقد متر شهور دون أن يتمكن رئيس الدولة من
تشكيل حكومة جديدة ،مما سيبقي احلكم يف البلد مشلوالً،
وشبه ُمعطل ،وقد يضطر رئيس الدولة حلل الربملان ،وإجراء
انتخاابت جديدة ،بغية تغيري املوازين ،حىت يتمكن من تشكيل
حكومة جديدة .وهكذا دواليك يبقى احلكم يف البلد غري
مستقر ،وتبقى سياسته مهتزة وشبه معطلة .وذلك كإيطاليا
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واليوانن وأمثاهلما من البلدان الدميقراطية اليت فيها أحزاب كثرية،
وال يوجد فيها حزب كبري يستطيع أن حيصل على األغلبية
املطلقة ،لذلك تبقى املساومة بني األحزاب قائمة ،وقد تتحكم
األحزاب الصغرية يف األحزاب األخرى اليت تعرض عليها أن
تشاركها يف تشكيل احلكومة ،فتفرض شروطًا صعبة لتحقيق
مصاحلها اخلاصة ،وبذلك تتحكم األحزاب الصغرية اليت ال متثل
إال القلة ابألحزاب األخرى ،كما تتحكم يف سياسات البلد،
وقرارات احلكومة فيه.
 وإن من أشد ما بليت به اإلنسانية ما جاء به النظام
الدميقراطي من فكرة احلرايت العامة ،اليت ترتب عليها ما ترتب
من ويالت للبشرية ،ومن احندار اجملتمعات يف البلدان الدميقراطية
إىل مستوى أحط من مستوى قطعان البهائم.
ذلك أن فكرة حرية التملك ،وكون النفعية هي مقياس
األعمال ترتب عليهما وجود الرأمسالية الضخمة ،اليت أصبحت
يف حاجة إىل املواد اخلام لتشغيل مصانعها ،وإىل أسواق
استهالكية لتسويق منتجاهتا ،مما دفع هذه الدول الرأمسالية إىل
التنافس على استعمار العامل املتأخر ،واالستيالء على ثرواته،
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واالستئثار خبرياته ،وامتصاص دماء شعوبه ،بشكل يتناقض
تناقضا كليًا مع كل القيم الروحية واخللقية واإلنسانية.
ً

وقد حدت شدة اجلشع والطمع بني هذه الدول الرأمسالية،
وجتردها من القيم الروحية واخللقية واإلنسانية ،وتسابقها على
الكسب احلرام إىل املتاجرة بدماء الشعوب ،وإىل إيقاد الفنت
واحلروب بني الدول والشعوب لتتمكن من بيع منتوجاهتا
وتصريف صناعتها العسكرية اليت تدر عليها األرابح الطائلة.
وكم هو مثري للسخرية ،واالمشئزاز تبجح دول الدميقراطية
االستعمارية بشكل وقح ،كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وتشدقها
ابلقيم الدميقراطية ،وحبقوق اإلنسان يف الوقت الذي تدوس فيه
هذه الدول كل القيم اإلنسانية واخللقية ،وهتدر فيه مجيع حقوق
اإلنسان ،بل ودماء اإلنسان .ففلسطني ،وجنويب شرقي آسيا،
وأمريكا الالتينية ،وأفريقيا السوداء ،وجنوب أفريقيا خري دليل
يصفع وجوههم ،ويربز مدى كذهبم ودجلهم ومدى وقاحتهم
وصفاقة وجوههم.
 أما فكرة احلرية الشخصية فقد أوصلت اجملتمعات يف
البالد الدميقراطية إىل جمتمعات هبيمية منحطة ،وأوصلتها إىل
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مستوى من اإلابحية القذرة مل تصل إليه البهائم .وصدق هللا
ا
َ َ َ أ َ َ َ َ َ َ َٰ َ ُ َ َ َٰ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
نت تكون َعل أيهذ َوك ذيًل
حيث قـال﴿ :أرءيت م ذن ٱَّتذ إذلههۥ هوىه أفأ
َأ َأ َ ُ َ َ َ أ ََ ُ أ َأ َ ُ َ َأ َ أ ُ َ أ ُ َ َ أ َأَ أ
ون إذن ه أم إذَّل كٱۡلنع َٰ ذم بَل
 ٤٣أم َتسب أن أكَثهم يسمعون أو يعقذل َۚ
َ
ا
ُه أم أ َض ُّل َسبذيًل .﴾٤٤

وقد أصبحت ممارسة اجلنس مباحة يف هذه اجملتمعات
الدميقراطية كشرب املاء بنصوص قانونية شرعتها برملاانت تلك
الدول الدميقراطية ،ووافقت عليها كنائسها ،وقد أابحت هذه
التشريعات ممارسة اجلنس ،واملعاشرة بني الذكور واإلانث مبنتهى
احلرية ،إذا بلغ كل منهم الثامنة عشرة من عمره ،دون أن متلك
الدولة ،أو اآلابء أي سلطان ملنع هذه املمارسات اجلنسيةَ .
ومل يقتصر األمر على تشريع إابحة املمارسات الطبيعية ،بل
تعداه إىل تشريع إابحة املمارسات اجلنسية الشاذة ،بل أابحت
أيضا بعض البلدان الدميقراطية الزواج بني الشاذين جنسيًا،
حبيث أابحت للرجل أن يتزوج الرجل ،ولألنثى أن تتزوج األنثى.
لذلك فإن من املظاهر الطبيعية والعادية أن ترى يف الشوارع
والطرقات واحلدائق واألتوبيسات واحلافالت الشباب والشاابت
يتبادلون القبل والضم والعناق واملداعبة ،وقلة احلياء دون أن يثري
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ذلك أي انتباه ،أو أي استغراب ،ألنه يعترب من األمور العادية
والطبيعية عندهم.
كما أنه من األمور الطبيعية أن تغتنم النساء بروز الشمس
يف الصيف فيستلقني يف احلدائق عارايت كما ولدهتن أمهاهتن
إال من ورقة التوت يسرتن هبا السوأتني ،كما إن من األمور
العادية والطبيعية أن تسري النساء يف الصيف شبه عارايت ال
يسرتن إال القليل من أجسادهن.
وقد أصبحت املمارسات اجلنسية الشاذة والغريبة متأل هذه
اجملتمعات الدميقراطية املنحطة ،فكثرت اللواطة بني الذكور،
والسحاق بني اإلانث ،وتعاطي اجلنس مع البهائم واحليواانت،
كما كثرت املمارسات اجلنسية اجلماعية بني عدة أشخاص
ذكورا وإان ًث ميارسون اجلنس سوية مع بعضهم يف وقت واحد ،مما
ً
مل يوجد مثله يف حظائر البهائم واحليواانت.
وقد نشرت إحصائية يف إحدى الصحف األمريكية تقول:
إن هناك  25مليون شاذ يف أمريكا يطالبون ابالعرتاف بشرعية
الزواج بينهم ،وإعطائهم حقوقًا مثل حقوق غري الشاذين .كما
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نشرت إحدى الصحف أن مليون شخص يف أمريكا ميارسون
اجلنس مع أرحامهم من األمهات والبنات واألخوات.
وقد نتج عن هذه اإلابحية البهيمية انتشار األمراض
اجلنسية وأشدها فت ًكا "اإليدز" كما نتج عنها كثرة أبناء الزان
حىت إن إحدى الصحف نشرت أن  %75من اإلجنليز أبناء
سفاح.
وقد تفسخت األسرة يف هذه اجملتمعات ،وفُِّقد الرتاحم بني

اآلابء واألبناء واألمهات واإلخوة واألخوات .حىت صار من
األمور الطبيعية أن يشاهد العشرات ،بل املئات من الرجال
والنساء املتقدمني يف السن يسريون يف الشوارع ،ويراتدون
احلدائق مصطحبني معهم الكالب اليت تشاركهم سكنهم
ومأكلهم ،بل ونومهم ،وتكون املؤنس هلم يف وحدهتم ،ألن كالً
وحيدا ال أنيس له وال جليس إال الكلب.
منهم يعيش ً
 هذه مناذج مما أنتجتها قيم الدميقراطية من احلرايت
العامة اليت يتغنون هبا ،وهي شكل من أشكال وجهها
احلضاري ،الذي يفتخرون به ،ويدعون إليه ،وحيملونه إىل العامل،
ليشاركهم يف هذا الوجه احلضاري القبيح .وهي إن دلت على
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شيء فإمنا تدل على مدى فساد هذه الدميقراطية وعفنها ،وننت
رائحتها.
وابلرغم من وضوح ما وصلت إليه اجملتمعات الدميقراطية
الغربية من االحندار إىل درجة البهيمية القذرة اليت مل تصل إليها
جتمعات البهائم من جراء االنفالت الذي أطلقت احلرايت
الشخصية عنانه،
وابلرغم من ظهور ما جره االستعمار الغريب الدميقراطي
على العامل من كوارث وويالت ،ومن نكب الشعوب املستعمرة
واملتأخرة من سرقة ثرواهتا ،وهنب خرياهتا ،وإفقار أهلها ،وإذالل
شعوهبا ،وجعل بلداهنا أسواقًا استهالكية لصناعاته ومنتوجاته،

وابلرغم من كون الدميقراطية مبعناها احلقيقي غري قابلة
للتطبيق ،ومن كوهنا مبعناها بعد التأويل ال تنطبق على الواقع،
ومل توجد يف الواقع،
وابلرغم من الكذب والتضليل يف قول الدميقراطيني :إن
الربملاانت هي اليت متثل اإلرادة العامة ،وإهنا التجسيد السياسي
لإلرادة العامة جلماهري الشعب ،وإهنا متثل رأي األكثرية ،وإن
التشريعات اليت تُ ِّ
شرعها أبكثرية أصوات النواب تعرب عن إرادة
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أكثرية الشعب ،ويف قوهلم إن احلكام خيتارون من أكثرية
الشعب ،وإهنم يستمدون سلطتهم من الشعب،
وابلرغم من املساوئ البارزة يف النظام الدميقراطي فيما يتعلق
ابحلكم واحلكام عندما ال توجد يف البلد أحزاب كبرية تستطيع
أن تكون أغلبية يف جملس النواب.
ابلرغم من كل ذلك وأكثر منه فإن الغرب الكافر قد
استطاع أن يوجد ألفكار الدميقراطية الفاسدة سوقًا يف بالد
املسلمني.
 أما كيف استطاع هذا الغرب الكافر أن يوجد ألفكار
الدميقراطية الكافرة واليت ال عالقة هلا أبحكام اإلسالم ،سوقًا يف
بالد املسلمني،
فذلك أن الدول األوروبية الكافرة ،اليت حتمل العداء
الشديد لإلسالم واملسلمني ،واليت أكل احلقد اللئيم على
اإلسالم واملسلمني كبدها  -وصدق هللا العظيم حيث يقول:
أ أ َ ٓ
َأ
ُأ
ُ ُ ُُ أ َ أ
َأ َ
ك َ ُبَۚ﴾  -بعد
ت ٱۡلَغضا ُء م أذن أف َو َٰهذ ذه أم َو َما َّت ذِف صدورهم أ
﴿قد بَد ذ
أن أدركت أن السر يف قوة املسلمني إمنا هو اإلسالم ،ألن
عقيدته هي منشأ هذه القوة العظيمة عند املسلمني ،وضعت
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وغزوا ثقافيًا
غزوا
ً
تبشريايً ،
خطة جهنمية لغزو العامل اإلسالمي ً
محلت فيه ثقافتها وأفكارها  -والدميقراطية منها  -وحضارهتا،
ووجهة نظرها يف احلياة ،وأخذت تدعو املسلمني إليها ،بغية أن
أساسا لتفكريهم ،ووجهة نظرهم يف احلياة ،لتحرفهم
يتخذوها ً
بذلك عن اإلسالم ،وتُبعِّ َدهم عن التقيد به ،وعن االلتزام بتطبيق
أحكامه ،ليسهل هلا القضاء على الدولة اإلسالمية  -دولة
اخلالفة  -وابلتايل القضاء على تطبيق اإلسالم وأحكامه يف
احلياة والدولة واجملتمع ،ليأخذ املسلمون أفكارها وأنظمتها
وقوانينها الكافرة ،ليضعوها موضع التطبيق والتنفيذ مكان
اإلسالم ،حىت يبعدوا عن اإلسالم ،ومتكن السيطرة عليهم،
َ َ َ أ َ َٰ َ َ أ َ ُ ُ
ود َو ََّل ٱنلَ َص َٰ َر َٰ
ى
وصدق هللا حيث يقول﴿ :ولن ترَض عنك ٱۡله
َ
َ ُ َ أ ُ َ َٰ َ
َ َ َٰ َ َ
ََأ َ َأ ٓ ُ
ُأ َ ُ
ت أه َوا َءهم َب أع َد
ىۗۡ َولئ ذ ذن ٱتبع
َّت تتب ذ َع مذل َت ُه أمۗۡ قل إذن ه َدى ٱَّلل ذ هو ٱلهد
ح
َ
َ ي ََ َ
َ َٓ َ َ أ أ َ َ َ َ َ
ٱّلذي جاءك مذن ٱلعذل ذم ما لك مذن ٱَّللذ مذن و ذِلٖ وَّل ن ذص ٍي .﴾١٢٠

وقد اشتدت هذه الغزوة التبشريية والثقافية يف الوقت الذي
زاد فيه احنطاط املسلمني الفكري والسياسي أواخر أايم الدولة
العثمانية يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر امليالدي ،ويف
الوقت الذي تغري فيه ميزان القوى لصاحل الدول األوروبية ،بعد
االنقالب الفكري والصناعي يف أورواب ،وبعد حصول املخرتعات
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واملكتشفات العلمية ،واليت صارت أورواب بواسطته تسري خبطا
حثيثة إىل الرقي والتقدم ،بينما بقيت الدولة العثمانية جامدة،
يوما بعد يوم .مما فتح الباب للثقافة الغربية،
وأخذت تزداد ضع ًفا ً
واألفكار الغربية ،واحلضارة الغربية ،واألنظمة الغربية ألن تدخل
إىل بالد املسلمنيَ .
وقد اختذت الدول األوروبية يف غزوها التبشريي والثقايف
للبالد اإلسالمية أسلوب احلط من شأن اإلسالم ،وتشويه
أحكامه ،وتشكيك املسلمني فيه ،ومحلهم على االمتعاض منه،
وأنه سبب أتخرهم واحنطاطهم ،يف الوقت الذي متجد فيه الغرب
وحضارته ،وتُعلي شأن أفكاره ونظامه الدميقراطي ،وتشيد بعظمة
أنظمته وقوانينه.
كما اعتمدت أسلوب التضليل ،فأومهت املسلمني أن
حضارهتا ال تتناقض مع حضارة اإلسالم ،ألن حضارهتا مأخوذة
منه ،وأن أنظمتها وقوانينها ال ختالف أحكام اإلسالم.
وأضفت على أفكارها الدميقراطية ،ونظامها الدميقراطي
صفة اإلسالم ،وأهنا ال ختالف اإلسالم ،وال تناقضه ،بل هي من
اإلسالم ،ألهنا هي الشورى بعينها ،وهي األمر ابملعروف ،والنهي
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أتثريا
عن املنكر ،وحماسبة احلكام .فأثر ذلك على املسلمني ً
كبريا ،وأدى إىل أن تتحكم فيهم األفكار الغربية ،واحلضارة
ً
الغربية.
كما أدى إىل أن أيخذوا بعض األنظمة والقوانني يف أواخر
أايم الدولة العثمانية ،ومعظم األنظمة والقوانني الغربية بعد
القضاء على دولة اخلالفة.
وقد أثر ذلك على الفئة املثقفة ،وعلى رجال السياسة،
وحىت على محلة الثقافة اإلسالمية ،وبعض محلة الدعوة
اإلسالمية ،وعلى مجهرة املسلمني.
كثريا منها قد أتثر ابلثقافة الغربية ،اليت
أما الفئة املثقفة فإن ً
تثقفوا على أساسها ،سواء من درس منهم يف الغرب أو من
درس يف بالد املسلمني ،ألن املناهج يف بالد املسلمني قد
وضعت ،بعد احلرب العاملية األوىل على أساس فلسفة الغرب،
ووجهة نظره يف احلياة ،حىت صار كثري من املثقفني يستمرئون
الثقافة الغربية ،ويتعشقوهنا ،وميجدون الغرب الذي أتى هبا،
ويستنكرون الثقافة اإلسالمية ،وأحكام اإلسالم إذا تناقضت مع
الثقافة الغربية ،ومع األنظمة والقوانني الغربية ،وصاروا ميقتون
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اإلسالم كما ميقته األورويب الكافر ،وحيملون لإلسالم ،وللثقافة
اإلسالمية ،وألنظمة اإلسالم وأحكامه العداء اللئيم ،كما حيمله
األورويب الكافر ،وصاروا أبواق دعاية للغرب وحضارته وأفكاره
وأنظمته ،ملهامجة اإلسالم وحضارته ،وأحكامه وأنظمته ،واحلط
من شأنهَ .
أما رجال السياسة فقد أخلصوا للغرب ونظامه ،وربطوا
أنفسهم به ،وجعلوه قبلة أنظارهم ،به يستعينون ،وعليه يتكلون،
وخداما مسخرين
اسا لقوانينه وأنظمته،
ً
وجعلوا من أنفسهم حر ً
حلفظ مصاحله ،وتنفيذ مؤامراته .انصبوا هللا ورسوله العداء،
فكانوا حرًاب على اإلسالم السياسي ،وعلى محلة دعوته
املخلصني ،يبذلون كل ما يف طاقتهم للحيلولة دون إقامة
اخلالفة ،ودون عودة احلكم مبا أنزل هللا .قاتلهم هللا أىن يؤفكون.
أما َمحَلَةُ الثقافة اإلسالمية فإهنم لعدم وعيهم على اإلسالم،
وعدم إدراكهم حقيقة واقع األحكام الشرعية ،وحقيقة واقع
حضارة الغرب وأفكاره وأنظمته ،وعدم إدراكهم مناقضة حضارة
الغرب وأفكاره ،ووجهة نظره لعقيدة اإلسالم ،وأحكامه
وحضارته ووجهة نظره،
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وذلك ملا طرأ على أذهان املسلمني من الضعف الشديد يف
فهم اإلسالم وأحكامه ،ومن اخلطأ يف فهم الشريعة اإلسالمية
لتطبيقها على اجملتمع ،فصار اإلسالم يُفسر مبا ال حتتمله
نصوصه ،وتُؤول أحكامه ليتفق مع الواقع القائم ،بدل أن يـُغَري
الواقع القائم وفق أحكام اإلسالم ،فأخذوا أبحكام ال سند هلا
من الشرع ،أو كان هلا سند ضعيف ،حبجة القاعدة اخلاطئة اليت
وضعوها "ال يُنكر تغري األحكام بتغري الزمان" ،وصار أتويل
اإلسالم على لسان الكثريين ليوافق كل مذهب ،وكل فكر،
وكل مبدأ ولو خالف أحكام اإلسالم ،ووجهة نظره ،فقالوا إن
حضارة الغرب وأفكاره ال تتناقض مع حضارة اإلسالم
وأحكامه ،ألهنا مأخوذة من حضارة اإلسالم .وقالوا إن النظام
الدميقراطي يف احلكم ،والنظام الرأمسايل يف االقتصاد ال يناقضان
أحكام اإلسالم ،مع أهنما يف واقعهما نظاما كفر .وقالوا إن
الدميقراطية من اإلسالم ،وإن احلرايت العامة من اإلسالم مع
تناقضا كليًا مع اإلسالم.
أهنما تتناقضان ً
وبذلك التبس عليهم ما جيوز للمسلمني أخذه من مثل
علوم الطب والصيدلة واهلندسة والكيمياء وعلوم الزراعة
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والصناعة وأنظمة املرور واملواصالت وأمثاهلا من املباحات ما
دامت ال ختالف اإلسالم.
وما ال جيوز هلم أخذه ،من كل ما يتعلق ابلعقائد
واألحكام الشرعية ألهنا ال جيوز أن تؤخذ إال مما جاء به الرسول
 من كتاب وسنة ،ومما أرشدا إليه من قياس وإمجاع صحابةَ .
وهبذا استطاع الغرب الكافر أن يُ ِّ
سوق حضارته ووجهة
نظره ،وأن يسوق أفكار نظامه الدميقراطي ،وأفكار نظامه
االقتصادي ،وأفكاره يف احلرايت العامة إىل بالد املسلمني.
 وقبل أن نعرض لبيان مناقضة الدميقراطية لإلسالم،
وبيان حكم الشرع يف أخذها ،نود أن نعرض ملوضوع ما جيوز
للمسلمني أخذه مما هو عند األمم والشعوب األخرى ،وما حيرم
عليهم أخذه ،وفق ما تدل عليه نصوص الشرع وأحكامه.
فنقول:
 -1إن مجيع األفعال اليت تصدر من اإلنسان ،ومجيع
األشياء اليت تتعلق هبا أفعال اإلنسان األصل فيها اتباع الرسول
 والتقيد أبحكام رسالته .فإن عموم آايت األحكام تدل على
وجوب الرجوع فيها إىل الشرع ،ووجوب التقيد أبحكام الشرع
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َ َ ٓ َ َ َٰ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ
َ
ُ َ
ٱلر ُسول فخذوهُ َو َما ن َهىَٰك أم ع أن ُه
فيها .قال تعاىل﴿ :وما ءاتىكم
ََ ََي َ َ
َ َُ ْ َ َُ ْ ََ َ ََ َ ُ أ َ
اب  ﴾٧وقال﴿ :فًل وربذك َّل
فٱنته َۚوا وٱتقوا ٱَّللۖۡ إذن ٱَّلل شدذيد ٱلعذق ذ
ُأ ُ َ َ َ َُ ي
ََ أ ََأ
ك ُذم َ
ُ
ذيما َش َ
أ
وك ف َ
يؤمذنون ح َٰ
َّت ُي
ج َر بَيأ َن ُه أم﴾ .وقال﴿ :وما ٱختلفتم فذيهذ
َ أ َ ُ ُّ ُ َ
َ
َ أ َ ُ أ
َ َ أ
َ
ٖ فردوه إذَل
حك ُم ُه ٓۥ إذَل ٱَّللَۚذ﴾ .وقال﴿ :فإذن ت َنَٰ َزع ُت أم ذِف َشء
مذن َشء ف
ٱ ََّللذ َو َ
ٱلر ُسو ذل﴾ وقال رسول هللا  فيما رواه البخاري ومسلم

ل َليسَ َعليهَ َأم مرنَ َف مهوَ َردَ»« ،منَ َأحدثَ َفَ َأمرنََ
«منَ َعملَ َعم ًَ
هذاَماَليسََمن َهمَف مهوََردَ».

فهذا يدل على أن األصل هو وجوب اتباع الشرع ،والتقيد
به يف األفعال واألشياء ،فال جيوز ملسلم أن يقدم على فعل
شيء ،أو تركه إال بعد أن يعرف حكم هللا فيه ،أهو واجب أم
مندوب فيقدم على القيام به ،أم هو حرام أم مكروه فيقدم على
خمريا بني الفعل والرتك.
تركه ،أم هو مباح فيكون ً
وهلذا فاألصل يف أفعال اإلنسان هو التقيد فيها حبكم هللا،
وابلنسبة لألشياء اليت هي متعلقات أفعال اإلنسان فإن األصل
فيها اإلابحة ما مل يرد دليل التحرمي .فاألصل يف الشيء أن
مباحا ،وال حيرم إال إذا ورد دليل شرعي يدل على
يكون هو ً
حترميه .وذلك أن النصوص الشرعية قد أابحت مجيع األشياء،
ََ
وجاءت النصوص عامة ،تشمل كل شيء .قال تعاىل﴿ :أل أم
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ْ َ

أَ

َ

َ
ُ
كم َما ِف ا َ َ َ
تَ َر أوا أ َن َ َ
ت َو َما ذِف ٱۡل ذ
ۡرض﴾ .ومعىن
ٱَّلل َسخ َر ل
لسمَٰو َٰ ذ
ذ
تسخري هللا لإلنسان مجيع ما يف السماوات واألرض هو إابحته
أَ
ُ َ
َ ََ َ ُ
كم َما ذِف ٱۡل ذ
ۡرض ََجذيعا﴾.
لكل ما فيهما .وقال﴿ :ه َو ٱّلذي خلق ل
أَ
َ َ ُّ َ َ ُ ُ ُ ْ
وقال تعاىلَٰٓ ﴿ :
اس ُكوا م َذما ذِف ٱۡل ذ
ۡرض َح َلًَٰل َط ييذبا﴾ .وقال:
يأيها ٱنل
َ
أ
ُ َ
َ َ َ َ ُُ ْ
َ أ ُ ْ
َ َُ
َ َ ُ
﴿ه َو ٱّلذي َج َعل لك ُم ٱۡلۡرض ذلوَّل فٱمشوا ذِف مناكذبذها وُكوا مذن
يرذ أزقذهۖۡذۦ﴾ .وهكذا مجيع اآلايت اليت جاءت يف إابحة األشياء،
جاءت عامة ،فعمومها دل على إابحة مجيع األشياء ،فتكون
إابحة مجيع األشياء جاءت خبطاب الشارع العام .فإذا ُح ِّرَم
شيء فال بد من نص خمصص هلذا العموم ،يدل على استثناء
هذا الشيء من عموم اإلابحة .مثل قوله تعاىلُ ﴿ :ح ير َم أ
ت
ذ
أ
أ َ َُ
ٓ ُ َ َ
َ
َ َأ ُ
ك ُم ٱل أ َم أي َت ُة َو َ
ٱدل ُم َو َ أ
َل ُم ٱل ذيِزنذيرذ َو َما أهذل ل ذغ أيذ ٱَّلل ذ بذهذۦ َوٱل ُم أنخن ذقة
علي
َ أَ أُ َُ َ أََُيَُ َ َ َ ُ ََ ٓ َ َ
ك َل َ
ٱلس ُب ُع إ ََّل َما َذ َك أي ُت أم َو َما ُذبحَ
وٱلموقوذة وٱلمَتدذية وٱنل ذطيحة وما أ
ذ
ذ
َ
َلَع ٱنلُّ ُص ذب﴾.

ومنَهناَكانَاألصلَفَاألشياءَاإلابحةَ .
 -2الشريعة اإلسالمية حاوية ألحكام الوقائع املاضية
كلها ،واملشاكل اجلارية مجيعها ،واحلوادث اليت ميكن أن حتدث
أبكملها .فلم يقع شيء يف املاضي ،وال حيصل شيء يف
احلاضر ،وال حيدث شيء يف املستقبل إال ولكل شيء من ذلك
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حكم يف الشريعة .فقد أحاطت الشريعة اإلسالمية جبميع أفعال
َََأَ َ َأ َ
ك ٱلأك َذتَٰ َ
ب
اإلنسان إحاطة اتمة شاملة .قال تعاىل﴿ :ونزنلا علي
أ َ َٰ ي ُ ي
َشء َو ُهدى َو َر أ َ
ني  .﴾٨٩وقال﴿ :ماَ
ى ل ذلأ ُم أسلذم َ
ۡحة َوب ُ أ َ
ذك َ أ
ۡش َٰ
ت ذبينا ل
ذ
ذ
أ
َ
َ
أَأَ َ أ َ أ ُ َ ُ أ َ ُ
كمأ
فَ َر أط َنا ذِف ٱلكذتَٰب مذن أ
َشء ِۚ﴾ وقال﴿ :ٱۡلوم أكملت لكم دذين
ذ
ُ َ ُ ُ أ أ ََٰ
ََأ َ أ ُ َ َأ ُ
أ
أ
َ
َ
َ
َ
ٱۡلسلم دذينا َۚ﴾ فالشريعة
وأتممت عليكم ن ذعم ذَّت ورضذ يت لكم ذ
اإلسالمية مل هتمل شيئًا من أفعال العباد مهما كان ،فهي إما أن
تنصب دليالً للفعل بنص يف القرآن واحلديث ،وإما أن تضع
أمارة يف القرآن واحلديث تنبه على مقصدها ،وعلى الباعث على
تشريعه ،ألجل أن ينطبق على كل ما فيه تلك األمارة ،أو هذا
شرعا أن يوجد فعل لإلنسان ليس له دليل،
الباعث .وال ميكن ً
أ َ َٰ ي ُ ي
ذك
أو أمارة تدل على حكمه ،لعموم قوله تعاىل﴿ :ت ذبينا ل ذ
َ أ
َشء﴾ وللنص الصريح أبن هللا سبحانه قد أكمل هذا الدين.
 -3وبناء على ما تقدم ميكن أن يتضح ما جيوز
للمسلمني أن أيخذوه ،مما هو موجود عند األمم والشعوب ،وما
ال جيوز هلم أن أيخذوه.
فجميع األفكار املتعلقة ابلعلوم والصناعات واالخرتاعات
وما شاهبها ،ومجيع األشكال املدنية الناجتة عن العلم وتقدمه،
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وعن الصناعة ورقيها ،فإنه جيوز أخذها إال إذا كانت ختالف
اإلسالم ،فإهنا إذا خالفت اإلسالم حيرم أخذها.
ألن مجيع هذه األفكار املتعلقة ابلعلوم والصناعات
واالخرتاعات ،ومجيع هذه األشكال املدنية الناجتة عنها ال تتعلق
ابلعقائد ،وال ابألحكام الشرعية اليت تعاجل مشاكل اإلنسان يف
احلياة ،وإمنا هي من األشياء املباحة اليت يستخدمها اإلنسان يف
شؤون حياته.
ودليل ذلك اآلايت العامة الواردة يف إابحة االنتفاع جبميع
األشياء املوجودة يف الكون لإلنسان ،وملا رواه مسلم أن النيب 
قال يف حادثة أتبري النخل« :إَّناَأن َبش ٌرَ،إذاَأمرتم مكم َبشي ٍء َمنَ
دين مكم َف مخ مذواَبهَ،وإذاَأمرتم مكم َبشي ٍَء َمن َرأييَ،فإَّناَأن َبش ٌَر» وملا
ورد كذلك يف حديث أتبري النخل من قوله « أن تمم َأعل مم َِبمرَ
مدن يا مكمَ» رواه مسلم ،وأيضاً فقد كان الناس يستصنعون يف أايم
الرسول  وسكت عنهم ،حىت إن منهم من كان يصنع
األسلحة مثل خباب رضي هللا عنه الذي كانت صناعته
السيوف يف اجلاهلية واستمر عليها بعد إسالمه رضي هللا عنه،
وقصته ،كما يف سرية ابن هشام ،مع العاص بن وائل السهمي
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العاص
عندما اشرتى السيوف من خباب ،فلما جاء خباب
َ
يتقاضاه الثمن قال له :يف اجلنة أقضيك استهزاءً...
وهلذا فإن كل ما مل يكن من العقائد واألحكام جاز أخذه
ما دام مل خيالف اإلسالم ،وما دام مل أيت دليل خاص به حيرمه.
وعلى ذلك فإنه جيوز أخذ مجيع العلوم املتعلقة ابلطب
واهلندسة والرايضيات والفلك والكيمياء والفيزايء والزراعة
والصناعة ،واالتصاالت وعلوم البحار واجلغرافيا ،وعلم االقتصاد
الذي يبحث يف اإلنتاج وحتسينه وإجياد وسائله وحتسينها  -وهو
علم عاملي ال خيتص إبسالم أو رأمسالية أو شيوعية  -فكلها
جيوز أخذها ما دامت ال ختالف اإلسالم ،هلذا فإن نظرية دارون
اليت تقول :إن أصل اإلنسان قرد ال جيوز أخذها ،ألهنا تناقض
َ ََ أ
َ أ
أ
ٱۡل َ َٰ
نس َن ذمن َصل َصَٰل كٱل َف َخارذ ﴾١٤
قول هللا سبحانه وتعاىل﴿ :خلق ذ
ََََ َ أَ أ
َ َ
َ َ َ
ُ
ٱۡل َ َٰ
نس ذن مذن طذني  ٧ث َم َج َعل ن أسل ُهۥ مذن ُسلَٰلة يمذن
وقوله﴿ :وبدأ خلق ذ
ٓ
َ أ َ َ َٰ ٓ َ أ َ َ َ ُ
كم يمذن تُ َرابٖ﴾.
َماء َم ذهني  ﴾٨وقوله﴿ :ومذن ءايتذهذۦ أن خلق
وكما جيوز أخذ هذه العلوم فإنه جيوز أخذ ما ينتج عنها
من صناعات وأدوات وآالت وأشكال مدنية .فيجوز أخذ
املصانع جبميع أنواعها ،ومجيع صناعاهتا ،إال مصانع التماثيل
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واخلمر والصلبان لورود النص على حترميها .وسواء أكانت هذه
الصناعات عسكرية أم غري عسكرية ،وسواء أكانت صناعاهتا
صناعات ثقيلة كالدابابت والطائرات والصواريخ واألقمار
الصناعية والقنابل الذرية واهليدروجينية واإللكرتونية والكيماوية،
واجلرارات والشاحنات والقطارات والبواخر ،أم كانت صناعات
خفيفة كالصناعات االستهالكية واألسلحة اخلفيفة .وكصناعة
آالت املختربات واآلالت الطبية والزراعية واألثث والطنافس
والسلع االستهالكية .فكلها جائز أخذها ألهنا من األشياء
املباحة ،اليت جاءت األدلة العامة على إابحتها ،ويكون أخذها
أخذا للحكم الشرعي ،الذي هو املباح ،واتباعا لشريعة الرسول
 ألهنا من املباحات ،واملباح حكم شرعي من أحكام
التكليف اليت هي الواجب واملندوب واحلرام واملكروه واملباح.
 -4أما األفكار املتعلقة ابلعقيدة واألحكام الشرعية،
واألفكار املتعلقة حبضارة اإلسالم ،ووجهة نظره يف احلياة،
واألحكام اليت تعاجل مشاكل اإلنسان فإهنا مجيعها جيب أن
تكون وفق الشرع ،وال جيوز أن تؤخذ إال من الشريعة اإلسالمية
حصرا ،أي مما جاء به الوحي من كتاب هللا ،وسنة رسوله ،وما
ً
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أرشد إليه من قياس وإمجاع صحابة .وال جيوز أن تؤخذ من غري
ذلك وال حبال من األحوال.
وذلك:
أ -أن هللا سبحانه أمران أن أنخذ كل ما جاءان به الرسول
ٓ َ ُ
 وأن ننتهي عن كل ما هناان عنه .قال تعاىلَ ﴿ :و َما َءاتىَٰك ُم
َ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َٰ ُ أ َ أ ُ َ َ ْ
ٱنت ُه َۚوا﴾ .فـ (ما) يف اآلية من صيغ
ٱلرسول فخذوه وما نهىكم عنه ف
العموم ،وهي توجب أخذ مجيع ما جاءان به الرسول من أحكام،
واالبتعاد عن كل ما هناان عنه .ومفهوم اآلية أن ال أنخذ من
غري ما أيتينا به.
ب -أن هللا سبحانه أمر املسلمني بطاعته وطاعة رسوله،
َ َ ُّ َ َ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
حيث قالَٰٓ ﴿ :
ٱلر ُسول﴾.
يأيها ٱّلذين ءامنوا أطذيعوا ٱَّلل وأطذيعوا
وإطاعة هللا ورسوله ال تكون إال ابلعمل أبحكام الشريعة اليت
أنزهلا على رسوله ،واألخذ هباَ .
ج -أن هللا سبحانه أمر املسلمني اباللتزام مبا قضى هللا
ورسوله ،كما أمرهم ابلرجوع إىل حكم هللا وحكم رسوله عند
َ
َ أ
َ َ أ
التنازع واالختالف .حيث قالَ ﴿ :و َما َكن ل ُذمؤمذن َوَّل ُمؤم َذن ٍة إذذا
َ
أ
َُ َ َ ُ ُُ ٓ َأ ا َ َ ُ َ َ
َ َ
ون ل ُه ُم ٱل َ َذيةُ م أذن أ أمرذه أذمۗۡ﴾ وحيث
قَض ٱَّلل ورسوُلۥ أمرا أن يك
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َ
ُ ُ ُأ
َشء فَ ُر ُّدوهُ إ ََل ٱ ََّلل ذ َو َ
قال﴿ :فَإن تَ َنَٰ َز أع ُت أم ذِف َ أ
نت أم تؤم ُذنون
ٱلر ُسو ذل إذن ك
ذ
ذ
َ أ
ٱَّللذ َوٱۡلَ أو ذم ٱٓأۡلخذرذِۚ﴾.
بذ

د -أمر هللا سبحانه رسوله الكرمي أن حيكم بني الناس مبا
أنزل هللا إليه من الشريعة ،وحذره أن حييد عن شيء منها .حيث
أَ ي ُ َ ي ي َ َ أ َ َ َ أ َ أ َ
ََ َأَٓ َأ َ
ك ٱلأك َذتَٰ َ
َٰ
ب
ذت
ك
ٱل
ذن
م
ه
ي
د
ي
ني
ب
ا
ذم
ل
ا
ذق
د
ص
م
ق
ٱَل
ب
ب
قال﴿ :وأنزنلا إذۡل
ذ
ذ
ذ ذ
َ ُ َأ ا َ َأ َ أ ُ َأَُ َ ٓ َ ََ َُ َ ََ َ أ ٓ ُ َ
ٱَّللۖۡ َوَّل تتب ذ أع أه َوا َءه أم ع َما
ومهي ذمنا عليهذِۖ فٱحكم بينهم بذما أنزل
ََ أ ُ َأَُ َ ٓ َ ََ
َجا ٓ َء َك م َذن أ َ ي
ق﴾ .وحيث قال تعاىل﴿ :وأ ذن ٱحكم بينهم بذما أنزل
ٱَل ذ ِۚ
ٱح َذ أر ُه أم أَن َي أفت ُذن َ
ٱَّلل َو ََّل تَتَب أع أَ أه َوا ٓ َء ُه أم َو أ
نز َل َ ُ
َُ
وك َع ان َب أع ذض َما ٓ أ َ َ
ٱَّلل
ذ
َ
إذۡلأ َكۖۡ﴾َ .

هـ -أن هللا سبحانه وتعاىل منع املسلمني من أخذ شيء
ََ
َ
َ َ أ
من غري الشريعة اإلسالمية حيث قال﴿ :فًل َو َر يبذك َّل يُؤم ُذنون
َأَ أ
َح َ َٰ ُ َ ي ُ َ
َ َ َ َ َأَُ أ
ح َذر َٱّل َ
ذين
َّت ُيكذموك فذيما شجر بينهم﴾ .وحيث قال﴿ :فلي ذ
َ ُ َُ أ أٌَ َأ ُ َُ أ َ َ ٌ َ
َُ ُ َ َ َأ
اب أ ذۡل ٌم .﴾٦٣
صيبهم عذ
صيبهم ف ذتنة أو ي ذ
ُيال ذفون ع أن أمرذه ذۦٓ أن ت ذ
َ ُ ْ َ
ُ ُ َ َ
َ َ َ ْ َ
َ ُ
وت َوق أد أم ُذر ٓوا أن
يدون أن َيتحاك ُم ٓوا إذَل ٱلطَٰغ ذ
وحيث قال﴿ :يرذ
َ أ ْ
َ ُ ُ َ أ َ َٰ ُ َ ُ َ ُ أ َ َ َٰ َ ا
َ
ك ُف ُروا بذهۖۡذۦ ويرذيد ٱلشيطن أن ي ذضلهم ضلًل بعذيدا  .﴾٦٠وحيث
ي
قال رسول هللا  « :مكلََعم ٍَلَليسََعليهََأم مرنََف مهوََردَ».
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فهذه النصوص تدل داللة واضحة على وجوب التقيد
جبميع ما جاءان به الرسول  فال ُحنل إال ما أحل هللا وال ُحن ِّرم
إال ما حرم هللا .وما مل أيتنا به الرسول ال أنخذه ،وما مل حيرمه
علينا ال حنرمه.
ٓ

َ َ َ َ َٰ ُ
ك ُم﴾ وقوله:
وإذا ما قُرنت (ما) يف قوله تعاىل﴿ :وما ءاتى
َأَ أ َ َ َ َُ ُ َ َ أ َأ َ
َ
ُ
﴿ َو َما ن َهىَٰك أم﴾ بقوله تعاىل﴿ :فليحذرذ ٱّلذين ُيال ذفون عن أم ذره ذۦٓ أن
ُ َُ أ أٌَ َأ ُ َُ أ َ َ ٌ َ
ت ذصيبهم ف ذتنة أو ي ذصيبهم عذاب أ ذۡل ٌم  .﴾٦٣ظهر جليًا وجوب حصر
األخذ مبا جاء به الرسول ،وأن األخذ من غريه إمثم يُعذب من
يفعله ،وقد نفى هللا اإلميان عمن ُحي ِّكم غري الرسول يف أفعاله،
ََ َ َي َ َ ُأ ُ َ َ َ َُ ي
ك ُذم َ
ذيما َش َ
وك ف َ
حيث قال﴿ :فًل وربذك َّل يؤمذنون ح َٰ
ج َر
َّت ُي
بَيأ َن ُه أم﴾ .مما يدل على اجلزم يف حصر التحكيم فيما جاء به
الرسول ،خاصةً وأن هللا سبحانه قد حذر رسوله من أن يفتنه
َ أ َ ُ َ
ٱحذ أره أم أن
الناس عن بعض ما أنزل هللا إليه ،حيث قال﴿ :و
ََٓ ََ َُ َ
َأ ُ َ َ
ٱَّلل إذۡلأ َكۖۡ﴾َ .
وك ع ان َب أع ذض ما أنزل
يفت ذن

وفوق ذلك فإن القرآن قد نعى على الذين يريدون أن
يتحاكموا لغري ما جاء به الرسول ،أي يريدون التحاكم إىل
ََأ ََ َ َ َ َأ ُ ُ َ ََُ أ َ َُ ْ
أحكام الكفر .حيث قال﴿ :ألم تر إذَل ٱّلذين يزعمون أنهم ءامنوا
َ ٓ ُ َ َأ َ َ َ ٓ ُ َ
َأ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
وت
يدون أن َيتحاك ُم ٓوا إذَل ٱلطَٰغ ذ
بذما أنزذل إذۡلك وما أنزذل مذن قبل ذك يرذ
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َأ ُ ْ َ
أ ُ ْ
َ ُ ُ َ أ َ َٰ ُ َ ُ َ
َ َ َا
ضل ُه أم ضلًَٰل بَعذيدا
َوقد أم ُذر ٓوا أن يَكف ُروا بذهۖۡذۦ ويرذيد ٱلشيطن أن ي ذ
 .﴾٦٠مما يدل على أن التحاكم إىل غري ما جاء به الرسول

ضالل ،إذ هو حتاكم إىل الطاغوت ،أي إىل الكفر ،وقد أمر هللا
املسلمني أن يكفروا بهَ .
 وعلى هذا فإنه ال جيوز أخذ حضارة الغرب ،وما ينبثق
عنها من أنظمة وقوانني ،ألهنا تتناقض مع حضارة اإلسالم إال
األنظمة والقوانني اإلدارية فإهنا من املباحات اليت جيوز أخذها،
كما أخذ عمر بن اخلطاب نظام الدواوين من فارس والروم.
فحضارة الغرب تقوم على عقيدة فصل الدين عن احلياة،
وفصل الدين عن الدولةَ .
بينما احلضارة اإلسالمية تقوم على العقيدة اإلسالمية،
وتوجب تسيري احلياة والدولة أبوامر هللا ونواهيه ،أي ابألحكام
الشرعية.
واحلضارة الغربية تقوم على أساس النفعية ،وجتعل النفعية
مقياس مجيع األعمال ،لذلك كانت حضارة نفعية حبتة ،ال تقيم
لغري القيمة املادية النفعية وزان ،وهلذا ال توجد فيها قيم روحية،
وال قيم أخالقية ،وال قيم إنسانية.
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بينما حضارة اإلسالم تقوم على أساس روحي ،هو اإلميان
ابهلل ،وجتعل احلالل واحلرام مقياس مجيع األعمال يف احلياة،
وتُ ِّ
سري مجيع األعمال ،ومجيع القيم أبوامر هللا ونواهيهَ .

واحلضارة الغربية السعادة عندها هي إعطاء اإلنسان أكرب
قسط من املتع اجلسدية ،وتوفري أسباهبا لهَ .
بينما احلضارة اإلسالمية السعادة عندها هي نوال رضوان
هللا ،وتنظم إشباع غرائز اإلنسان وجوعاته اجلسدية ابألحكام
الشرعية.
وعلى ذلك فإنه ال جيوز أن يؤخذ نظام احلكم الدميقراطي،
وال نظام االقتصاد الرأمسايل ،وال نظام احلرايت العامة املوجودة
عند الدول الغربية ،فالدساتري والقوانني الدميقراطية ،وأنظمة
احلكم امللكية واجلمهورية ،والبنوك الربوية ،والبورصات وأسواق
النقود العاملية ،كلها ال جيوز أخذها ،ألهنا كلها أنظمة كفر،
وقوانني كفر تتناقض مع أحكام اإلسالم وأنظمتهَ .
 وكما ال جيوز أخذ حضارة الغرب ،وما انبثق عنها من
أفكار وأنظمة فإنه ال جيوز أخذ احلضارة الشيوعية ،ألهنا تتناقض
تناقضا كليًاَ .
مع حضارة اإلسالم ً
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فاحلضارة الشيوعية تقوم على أساس عقيدة أن ال خالق
هلذا الوجود ،وأن املادة هي أصل األشياء ،وأن مجيع األشياء يف
الكون تصدر عنها بطريق التطور املاديَ .
بينما احلضارة اإلسالمية تقوم على أن هللا هو خالق هذا
الوجود ،وأن مجيع األشياء املوجودة فيه خملوقة له ،وأنه أرسل
األنبياء والرسل بدينه إىل بين البشر ،وأنه ألزمهم ابتباع ما أنزل
هلم من أوامر ونواه.
واحلضارة الشيوعية ترى أن النظام يؤخذ من أدوات
اإلنتاج ،فاجملتمع اإلقطاعي تكون الفأس هي أداة اإلنتاج فيه،
ومنها يؤخذ نظام اإلقطاع ،فإذا تطور اجملتمع إىل الرأمسالية تصبح
اآللة هي أداة اإلنتاج ،ومنها يؤخذ النظام الرأمسايل .فنظامها
مأخوذ من التطور املادي.
بينما احلضارة اإلسالمية ترى أن هللا سبحانه جعل
حممدا 
نظاما يف احلياة يسري عليه ،وأرسل سيدان ً
لإلنسان ً
هبذا النظام ،وبلغه إايه ،وأوجب عليه أن يسري حبسبهَ .
واحلضارة الشيوعية ترى أن النظام املادي هو املقياس يف
احلياة ،وبتطوره يتطور املقياسَ .
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بينما احلضارة اإلسالمية ترى أن احلالل واحلرام ،أي أوامر
هللا ونواهيه هي مقياس األعمال يف هذه احلياة ،فاحلالل يُعمل،
واحلرام يُرتك ،وال يتطور ذلك ،وال يتغري ،وال ُحتكم فيه نفعية،
وال مادية ،بل ُحيكم فيه الشرع.

وعلى هذا فالتناقض اتم بني احلضارة الشيوعية ،واحلضارة
اإلسالمية .لذلك ال جيوز أن تؤخذ ،كما ال جيوز أن يؤخذ أي
فكر من أفكارها ،وال أي نظام من أنظمتهاَ .
فال جيوز أخذ فكرة التطور املادي ،وال فكرة إلغاء امللكية
الفردية ،وال فكرة إلغاء متلك املصانع وأدوات اإلنتاج ،وال فكرة
إلغاء متلك األرض لألفراد .كما ال جيوز أخذ فكرة أتليه
األشخاص ،وال فكرة عبادة األشخاص .وال غري ذلك من
أفكار هذه احلضارة امللحدة وأنظمتها فكلها أفكار كفر،
وأنظمة كفر تتناقض مع عقيدة اإلسالم وأفكاره ،ومع أنظمته
وأحكامه.
 واآلن أنيت إىل الدميقراطية ِّ
لنبني مناقضتها لإلسالم
مناقضة اتمة يف املصدر الذي جاءت منه ،والعقيدة اليت انبثقت
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عنها ،واألساس الذي قامت عليه ،واألفكار واألنظمة اليت
جاءت هبا.
فاملصدر الذي جاءت منه الدميقراطية هو اإلنسان،
واحلاكم فيها الذي يرجع إليه يف إصدار احلكم على األفعال
واألشياء ابحلسن والقبح هو العقل .واألصل يف وضعها هم
فالسفة أورواب ومفكروها ،الذين برزوا أثناء الصراع الرهيب بني
أابطرة أورواب وملوكها وبني شعوهبا .فكانت من وضع البشر،
وكان احلاكم فيها هو عقل اإلنسان.
أما اإلسالم فإنه على النقيض من ذلك فهو من هللا أوحى
به إىل رسوله حممد بن عبد هللا  .قال تعاىلَ ﴿ :و َما يَن ذط ُق َع ذن
َ ٓ َ َ أَ ُ َأ َ أَ أ
ى  ٣إ ذ أن ُه َو إ ذ ََّل َو أ ر
ٱل أ َه َو َٰٓ
ۡح يُ َ َٰ
وۡح  ﴾٤وقال﴿ :إذنا أنزلنَٰه ذِف ۡللةذ ٱلقدرذ
.﴾1
واحلاكم فيه الذي يرجع إليه يف إصدار األحكام إمنا هو هللا
سبحانه أي الشرع ،وليس العقل .وعمل العقل قاصر على فهم
أُ أ َ
ك ُم إذَّل ذ ََّللذۖۡ﴾ .وقال:
نصوص ما أنزل هللا .قال تعاىل﴿ :إ ذ ذن ٱَل
َشء فَ ُر ُّدوهُ إ ََل ٱ ََّلل ذ َو َ
﴿فَإن تَ َنَٰ َز أع ُت أم ذِف َ أ
ٱلر ُسو ذل﴾ وقالَ ﴿ :و َما
ذ
ذ
أ ََأ
َ أ َ ُ أ ُُٓ َ َ
ُ
أ
ٱختلفتم فذيهذ مذن َشء فحكمهۥ إذَل ٱَّللَۚذ﴾.
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 أما العقيدة اليت انبثقت عنها الدميقراطية فهي عقيدة
فصل الدين عن احلياة ،وفصل الدين عن الدولة .وهي العقيدة
املبنية على احلل الوسط بني رجال الدين النصارى  -الذين كان
ي ِّ
سخرهم امللوك والقياصرة ،ويتخذوهنم مطية الستغالل الشعوب
ُ
وظلمها ،ومص دمائها ابسم الدين والذين يريدون أن يكون كل
خاضعا هلم ابسم الدين  -وبني الفالسفة واملفكرين،
شيء
ً
الذين ينكرون الدين ،وسلطة رجال الدين.
وهذه العقيدة مل تنكر الدين ،لكنها ألغت دوره يف احلياة،
ويف الدولة ،وابلتايل جعلت اإلنسان هو الذي يضع نظامه.
وكانت هذه العقيدة هي القاعدة الفكرية اليت بىن عليها
الغرب أفكاره ،وعنها انبثق نظامه ،وعلى أساسها عني اجتاهه
الفكري ،ووجهة نظره يف احلياة ،وعنها انبثقت الدميقراطيةَ .
أما اإلسالم فإنه على النقيض كليًا من ذلك ،فهو مبين
على العقيدة اإلسالمية ،اليت توجب تسيري مجيع شؤون احلياة،
ومجيع شؤون الدولة أبوامر هللا ونواهيه ،أي ابألحكام الشرعية
املنبثقة عن هذه العقيدة وأن اإلنسان ال ميلك أن يضع نظامه،
وإمنا عليه أن يسري وفق النظام الذي وضعه هللا لهَ .
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وعلى أساس هذه العقيدة قامت حضارة اإلسالم وعُيِّنت
وجهة نظره يف احلياة.
 وأما األساس الذي قامت عليه الدميقراطية وهو فكرات:
 -1السيادة للشعب.
 -2والشعب مصدر السلطات.
ومسريا هلا ،وليس امللوك
فقد جعل الشعب مال ًكا إلرادته،
ً
واألابطرة ،وهو الذي ينفذ هذه اإلرادة .وبكونه صاحب
ومسريا هلا صار ميلك التشريع ،الذي
السيادة ،ومال ًكا لإلرادة،
ً
هو تعبري عن ممارسته إلرادته ،وتسيريها ،كما هو تعبري عن
اإلرادة العامة جلماهري الشعب ،ويقوم ابلتشريع عن طريق نواب
خيتارهم ليقوموا ابلتشريع نيابة عنه.
وهو ميلك أن يُ ِّ
شرع أي دستور ،وأي نظام ،وأي قانون،
وأن يُلغي أي دستور ،وأي نظام ،وأي قانون حسب ما يرى من
مصلحة .فله أن ُحي ِّول نظام احلكم من ملكي إىل مجهوري
وابلعكس ،كما له أن ُحي ِّول النظام اجلمهوري من رائسي إىل
نيايب وابلعكس ،كما حصل على سبيل املثال يف فرنسا وإيطاليا
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وإسبانيا واليوانن من حتول أنظمة احلكم فيها من ملكية إىل
مجهورية ومن مجهورية إىل ملكية.
كما له أن ُحي ِّول نظام االقتصاد من رأمسايل إىل اشرتاكي
وابلعكس ،وقد شرع بواسطة نوابه إابحة االرتداد من دين إىل
دين آخر ،وإىل غري دين ،كما ِّ
شرع إابحة الزان واللواطة
والتكسب هبماَ .
وملا كان الشعب مصدر السلطات فإنه خيتار احلاكم الذي
يريده ،ليطبق عليه التشريع الذي وضعه ،ليحكمه به ،وله أن
حاكما آخر ،فهو صاحب السلطة،
خيلع احلاكم ،ويستبدل به
ً
واحلاكم يستمد منه سلطته.
أما اإلسالم فالسيادة فيه للشرع وليست لألمة ،فاهلل هو
املشرع ،وال متلك األمة مبجموعها أن تُ ِّ
وحده ِّ
كما
شرع ولو ُح ً
مجيعا ،وأمجعوا على إابحة الراب
و ً
احدا ،فلو اجتمع املسلمون ً
إلنعاش احلالة االقتصادية ،أو أمجعوا على إابحة أماكن خاصة
للزان حىت ال ينتشر الزان بني الناس ،أو أمجعوا على إلغاء امللكية
الفردية ،أو أمجعوا على إلغاء فريضة الصيام ،ليتمكنوا من زايدة
اإلنتاج ،أو أمجعوا على تبين احلرايت العامة ،اليت ترتك للمسلم
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احلرية ليعتقد العقيدة اليت يريدها ،واليت ترتك له أن يُ ِّنمي ماله
جبميع وسائل التنمية ولو عن طريق الوسائل احملرمة ،واليت تبيح
له احلرية الشخصية ليتمتع يف حياته كيفما شاء من شرب
للخمر ،واقرتاف للزان .فإن هذا اإلمجاع ال قيمة له ،وال يساوي
يف نظر اإلسالم جناح بعوضة ،وإذا أقدمت عليه فئة من
املسلمني وجب أن تـُ َقاتَل حىت ترجع عنه .فاملسلمون مقيدون يف
مجيع أعمال احلياة أبوامر هللا ونواهيه ،وال جيوز هلم أن يعملوا أي
عمل يتناقض مع أحكام اإلسالم ،كما ال جيوز هلم أن ِّ
يشرعوا
ََ
احدا ،فاهلل وحده هو املشرع .قال تعاىل﴿ :فًل
حكما و ً
ولو َ َ ً
ي
ُ
َ
َ
أ
أ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
أ
َ
ُ
َو َر يبذك َّل يؤمذنون ح َٰ
َّت ُيكذموك فذيما شج َر بينهم﴾ وقال﴿ :إ ذ ذن
ََأ ََ َ َ َ َأ ُ ُ َ ََُ أ َ َُ ْ َٓ
أُ أ َ َ
ٱَلك ُم إذَّل ذَّللذۖۡ﴾ وقال﴿ :ألم تر إذَل ٱّلذين يزعمون أنهم ءامنوا بذما
ُ َ َأ َ َ َ ٓ ُ َ
َ
َأ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
وت َوق أد
يدون أن َيتحاك ُم ٓوا إذَل ٱلطَٰغ ذ
أنزذل إ ذ َۡلك وما أنزذل مذن قبل ذك يرذ
َ أ ْ
ُ ْ
ك ُف ُروا بذهۖۡذۦ﴾ فاالحتكام إىل الطاغوت هو االحتكام
أم ُذر ٓوا أن ي

إىل غري ما أنزل هللا ،أي هو االحتكام إىل أحكام الكفر اليت
َ
أُ َ
ََ ُ أ أ َ
ون َو َم أن أ أح َس ُن م َذن
يضعها البشر .وقال﴿ :أفحك َم ٱلجَٰ ذهل َذيةذ َيبغ َۚ
َ ُ أ يَ أ ُ ُ َ
ون  ﴾٥٠وحكم اجلاهلية هو احلكم الذي مل
ٱَّلل ذ حكما ل ذقوم يوق ذن
أيت به الرسول عن ربه وهو حكم الكفر الذي يُ ِّ
شرعه البشر،
َ
أٌَ
َأَ أ َ َ َ َُ ُ َ َ َأ َ ُ
ص َ
ص َ
يب ُه أم
وقال﴿ :فليحذرذ ٱّل
يب ُه أم ف ذتنة أ أو يُ ذ
ذين ُيال ذفون ع أن أمرذه ذۦٓ أن ت ذ
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َ

َع َذ ٌ
اب أ ذۡل ٌم  ﴾٦٣وخمالفة أمره الذي حذر منه هو اتباع ما يُ ِّ
شرعه
البشر ،وترك ما جاء به الرسول .وقال رسول هللا « :منََعملََ
عم َلً َليسَ َعليهَ َأم مرنَ َفهوَ َردَ» واملراد أبمران يف احلديث هو
اإلسالم.
وهناك عشرات اآلايت واألحاديث القطعية اليت تُ ِّبني أن
السيادة للشرع ،وأن هللا هو ِّ
املشرع ،وأن البشر ال جيوز هلم أن
شرعوا ،وأهنم جيب عليهم أن ي ِّ
يُ ِّ
سريوا مجيع أعماهلم يف هذه
ُ
احلياة أبوامر هللا ونواهيه.

واإلسالم جعل تنفيذ أوامر هللا ونواهيه للمسلمني ،وتنفيذ
أوامر هللا ونواهيه حيتاج إىل سلطة تنفذه ،لذلك جعل لألمة
السلطان ،أي حق اختيار احلاكم ،ليقوم بتنفيذ أوامر هللا ونواهيه
عليها ،وذلك أخ ًذا من أحاديث البيعة اليت جعلت حق تنصيب
اخلليفة للمسلمني ابلبيعة على كتاب هللا وسنة رسوله ،قال
رسول هللا « :منَ َماتَ َوليسَ َفَ َعمنمقَهَ َب ي ع َةٌَماتَ َميت َةً َجاهلي َةً»،
وعن عبد هللا بن عمر قال :مسعت رسول هللا  يقول« :ومنََ

ابيعَ َإم ًاما َفأعط َاهم َصفقةَ َيدهَ ،وَثرةَ َق لبهَ ،ف ليمطع َهم َإنَ َاستطاعَ ،فإنََ
جاءََآخ مَرَيمنازعم َهمَفاضربمواَعمنمقََاْلخرَ»َ .
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وعن عبادة بن الصامت قال« :ابي عنا َر مسولَ َاّللَ ََ علىَ
السمعََوالطاعةََفََالمكرهََوالمنشطَ» .وأحاديث غريها كثرية تُ ِّبني

أن األمة هي اليت تُ ِّ
نصب احلاكم عن طريق البيعة على كتاب هللا
وسنة رسوله.

ومع أن الشرع قد جعل السلطان لألمة تُنيب عنها فيه َمن
حيكمها بطريق البيعة ،إال أنه مل جيعل هلا حق عزل احلاكم ،كما
يف النظام الدميقراطي ،وذلك لورود األحاديث الصحيحة املوجبة
طاعة اخلليفة ولو ظلم ،ما مل أيمر مبعصية .عن ابن عباس قال:
قال رسول هللا « :منَ َرأى َمنَ َأمريهَ َشي ئًا َيكرمه َهم َفَليصِبَ ،فإن َهمَ
منَ َفارقَ َاْلماعةَ َشب ًرا َفماتَ ،فميت ت َةٌ َجاهلي َةٌ» .وعن عوف بن
ار َأئمت مكمَ َالذينََ
مالك قال مسعت رسول هللا  يقول...« :وشر مَ
ضون مكمَ ،وت لعنمون مهمَ َوي لعنمون مكمََ ،قالََ :قملَنا َيَ َر مسولََ
ضون مهمَ َويمبغ م
تمبغ م
اّللََ:أفلَ َنمناب مذ مهمَ َعندَ َذلك؟ َقالَََ:لَ ،ما َأق ماموا َفي مكمَ َالصلةَ ،أَلََ
آهم ََيتَ َشي ئًا َمنَ َمعصيةَ َاّللَ َف ليكرهَ َما ََيتَ َمنََ
ال َف ر َ
منَ َولَ َعليهَ َو ٍَ
معصيةَ َاّللَ َوَلَ َي نزعنَ َي ًدا َمنَ َطاع ٍَة» .وإقامة الصالة تعين احلكم

ابإلسالم من ابب إطالق اجلزء وإرادة الكل.

وال جيوز اخلروج على احلاكم إال إذا أظهر الكفر البواح
كما ورد يف حديث عبادة بن الصامت يف البيعة فقد ورد فيه
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«ف باي عناهمَ ،ف قالَ َفيما َأخذَ َعلي نا َأنَ َابي عنَا َعلى َالسمعَ َوالطاعةَ َفََ
منشطناَومكرهناَوعمسرنََويمسرنََوأث رةًََعلي ناَ،وأنَََلََنمنازعََاألمرََأهل َهمَ
احاَعند مكمََمنََاّللََفيهََبمرها ٌَن».
إَلََأنََت رواَ مكف ًراَب و ً

والذي ميلك عزل اخلليفة إمنا هو حمكمة املظامل ،وذلك أن
حدوث أي أمر من األمور اليت يُعزل فيها اخلليفة ،واليت يستحق
فيها العزل مظلمة من املظامل فال بد من إزالتها ،وهي كذلك أمر
من األمور اليت حتتاج إىل إثبات ،فال بد من إثباهتا أمام قاض،
ومبا أن حمكمة املظامل هي اليت حتكم إبزالة املظامل يف الدولة
اإلسالمية ،وقاضيها هو صاحب الصالحية يف إثبات املظلمة
واحلكم هبا ،لذلك كانت حمكمة املظامل هي اليت تقرر ما إذا
كانت قد حصلت حالة من احلاالت السابقة ،أم ال ،وهي اليت
تقرر عزل اخلليفة.
 وابعتبار أن الدميقراطية هي حكم األكثرية ،وتشريع
األكثرية ،فإن اختيار احلكام وأعضاء اجملالس النيابية ،وأعضاء
املؤسسات والسلطات واهليئات يتم ابألكثرية ،كما أن َسن
التشريعات يف اجملالس النيابية ،واختاذ القرارات من اجملالس
والسلطات واملؤسسات واهليئات كافة تتم برأي األكثريةَ .
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هلذا كانت األكثرية ُمل ِّزَمة يف النظام الدميقراطي للجميع
حكاما وغري حكام ،ألن رأي األكثرية هو املعرب عن إرادة
ً
الشعب ،وما على األقلية إال أن ختضع وتنصاع لرأي األكثريةَ .
جدا:
أما يف اإلسالم فاألمر خمتلف ً

فاألمور التشريعية ال يتوقف األمر فيها على رأي األكثرية،
أو األقلية ،وإمنا يتوقف على النصوص الشرعية ،ألن ِّ
املشرع إمنا
هو هللا ،وليس األمة ،وصاحب الصالحية يف تبين األحكام اليت
تلزم لرعاية شؤون الناس وتسيري احلكم إمنا هو اخلليفة وحده،
فيأخذ األحكام من النصوص الشرعية الواردة يف كتاب هللا
وسنة رسوله بناءً على الدليل األقوى ابجتهاد صحيح .وال جيب
على اخلليفة أن يرجع جمللس األمة ألخذ رأيه فيما يريد تشريعه
من أحكام ،وإن كان جيوز له ذلك ،فقد كان اخللفاء الراشدون
يرجعون إىل الصحابة ألخذ رأيهم عندما يريدون تبين حكم من
األحكام ،كما حصل مع عمر بن اخلطاب عندما أراد أن يتبىن
حكما يف األراضي املفتوحة يف الشام ومصر والعراق ،فقد
ً
استشار املسلمني يف أمرها.
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فإذا رجع اخلليفة إىل جملس األمة ،ألخذ رأيه يف األحكام
ملزما له ،ولو
اليت يريد أن يتبناها ،فإن رأي اجمللس ال يكون ً
كان ابإلمجاع أو ابألكثرية ،فالرسول  مل خيضع لرأي
املسلمني ،الذين اعرتضوا على عقد صلح احلديبية  -وكانوا كثرة
 ورفض رأيهم ،ومضى يف إمتام العقد وقال هلم« :إنَ َعب مَد َاّللََور مسول َمهم َولنَ َأمخالفَ َأمرَهم» والصحابة الكرام قد أمجعوا على أن
أحكاما معينة ،وأيمر ابلعمل هبا .وعلى
لإلمام أن يتبىن
ً
املسلمني طاعتها ،وترك آرائهم .ومن ذلك استنبطت القواعد
املشهورة "أمر اإلمام يرفع اخلالف"" ،أمر اإلمام انفذ ظاهرا
وابطنا"" ،للسلطان أن ُحي ِّدث من األقضية بقدر ما َحي ُدث من
مشكالت" .على أن هللا سبحانه أمر بطاعة أويل األمر حيث
أَ
َ ُ
ُ
ٱَّلل َوأَط ُ
قال﴿ :أَطذي ُعوا ْ َ َ
ذيعوا ْ َ
ذنك أمۖۡ﴾ وأُولو األمر
ٱلر ُسول َوأ ْو ذِل ٱۡل أمرذ م
هم احلكام.
ومثل التشريع األمور الفنية والفكرية اليت حتتاج إىل خربة
وفكر وإمعان نظر ،فإن العربة فيها ابلصواب ،وليس ابألكثرية،
أو األقليةُ ،فريجع فيها ألصحاب االختصاص ،فهم الذين
يدركون واقعها ،فاألمور العسكرية ُيرجع فيها للخرباء
العسكريني ،واألمور الفقهية يرجع فيها للفقهاء اجملتهدين،
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واألمور الطبية يرجع فيها لألطباء املختصني ،واألمور اهلندسية
يرجع فيها إىل مشاهري املهندسني ،واألمور الفكرية يرجع فيها
لكبار املفكرين ،وهكذا ،فالعربة يف مثل هذه األمور ابلصواب
وليس ابألَكثرية ،والصواب يؤخذ من مظانِّه ،وهم أصحاب
االختصاص فيه وليس ابلكثرةَ .
على أن أعضاء اجملالس النيابية سواء عند املسلمني أم يف
الغرب فإن غالبية أعضائها ليسوا من أصحاب االختصاص،
وليسوا على دراية أو وعي على مثل هذه األمور ،لذلك ال
توجد فائدة أو قيمة لرأي أكثرية أعضاء اجملالس النيابية يف هذه
األمور ،وموافقتهم أو معارضتهم تكون شكلية ،وليست عن
وعي وإدراك ،وال عن معرفة ،لذلك ال تعترب األكثرية يف هذه
األمور ملزمة ،ودليل ذلك ما حصل مع الرسول  ملـا نزل على
خبريا
رأي احلباب بن املنذر يف معركة بدر  -وكان احلباب ً
ابألمكنة  -عندما أشار عليه أن يرتك املكان الذي نزل فيه -
إن مل يكن وحيًا  -ألنه ليس مبنزل صاحل للحرب ،فنزل الرسول
على رأيه ،ونزل يف املكان الذي حدده له ،وترك الرسول رأيه،
ومل يستشر الصحابة يف ذلك.
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أما األمور اليت يـُنطَلَق منها إىل العمل دون حاجة إىل
تفكري وروية وإعمال فكرِّ ،فإن أمثال هذه األمور يؤخذ فيها
برأي األكثرية ،ألن األكثرية تدركها ،وميكن أن تعطي الرأي فيها
فالان
بكل يسر وسهولة ،مبا تراه مصلحة ،وذلك مثل :أننتخب ً
صباحا أو ليالً،
فالان ،وهل خنرج أو ال خنرج ،وهل نسافر
أم ً
ً
قطارا .فأمثال هذه األمور يدركها
وهل نركب طائرة أو ابخرة أو ً
كل إنسان وميكن أن يعطي فيها ر ًأاي لذلك يكون رأي األكثرية
فيها ُمعتَ ًربا ،ويؤخذ به ،ويكون ِّ
ملزًما .ودليل ذلك ما حصل مع
الرسول  والصحابة يف معركة أحد ،فقد كان رأي الرسول
وكبار الصحابة عدم اخلروج من املدينة ،وكان رأي الكثرة من
الصحابة خاصة الشباب اخلروج ملالقاة قريش خارج املدينة،
دائرا حول اخلروج وعدمه.
فكان الرأي ً
وملا كانت الكثرة تقول ابخلروج نزل النيب  على رأيهم
ي كبار الصحابة ،وخرج إىل أحد ملالقاة قريش.
وترك رأ َ
 إِّن فكرة احلرايت العامة هي من أبرز األفكار اليت
أساسا ِّمن أُسسها اهلامة ،إذ هبا
جاءت هبا الدميقراطية ،وتعترب ً
يتمكن الفرد من ممارسة إرادته ،ومن تسيريها كما يشاء ،دون
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ضغط أَو إكراه ،والشعب ال يستطيع أن يعرب عن إرادته العامة
إال بتوفر احلرايت العامة جلميع أفراده.
واحلرية الفردية مقدسة يف النظام الدميقراطي ،فال يسمح
للدولة وال لألفراد ابلتعدي عليها .والنظام الدميقراطي الرأمسايل
فرداي ،ومحاية احلرايت العامة وصيانتها تعترب من أهم
نظاما ً
يعترب ً
وظائف الدولة فيه.
واحلرايت العامة اليت جاءت هبا الدميقراطية ال تعين حترر
الشعوب املستعمرة من الدول اليت تستعمرها ،وتستغل ثرواهتا،
وتنهب خرياهتا ،ألن فكرة االستعمار نتيجة من نتائج حرية
التملك اليت جاءت هبا الدميقراطية.
كما أهنا ال تعين التخلص من العبودية ،واالنعتاق منها،
فالعتق مل يعد له وجود يف عاملنا اليوم.
وإمنا تعين احلرايت العامة احلرايت األربع ،اليت هي:
 -1حرية االعتقاد.
 -2حرية الرأي.
 -3حرية التملك.
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 -4احلرية الشخصية.
وهذه احلرايت العامة أبنواعها األربعة غري موجودة يف
اإلسالم ،فاملسلم ُم َقيد يف مجيع أفعاله ابألحكام الشرعية ،وليس
حرا يف أي فعل ،وال توجد يف اإلسالم حرية ،إال حرية حترير
ً
العبيد من الرق .وقد انتهى الرق من زمن بعيد.
اتما
واحلرايت األربع تتناقض مع اإلسالم وأحكامه ً
تناقضا ً
يف كل شيء .وذلك:
 أن حرية االعتقاد تعين أن اإلنسان حيق له أن يعتقد
العقيدة اليت يريدها ،وأن يعتنق الدين الذي يود ،دون ضغط أو
إكراه ،كما حيق له أن يرتك عقيدته ودينه وأن يتحول إىل عقيدة
جديدة ،ودين جديد ،أو أن يتحول إىل غري دين ،حيق له أن
يفعل كل ذلك مبنتهى احلرية دون ضغط أو إكراه .فيحق
للمسلم مثالً أن يتحول إىل النصرانية ،أو إىل اليهودية ،أو إىل
البوذية ،أو إىل الشيوعية ،مبنتهى احلرية ،دون أن يكون للدولة أو
غريها حق منعه من ذلك.
بينما اإلسالم ُحي ِّرم على املسلم أن يرتك عقيدة اإلسالم،
وأن يرتد إىل اليهودية ،أو النصرانية ،أو البوذية أو الشيوعية ،أو
َ 59

الرأمسالية .ومن يرتد عن اإلسالم يُستتاب فإن رجع كان به،
وإن مل يرجع يُقتَل ويصادر ماله ،ويُفرق بينه وبني زوجته ،قال
وهم».
« :منََبدلََدين َهمَفاق تم لم َ

وإن كان املرتدون مجاعة ،وأصروا على ارتدادهم فإهنم
يُقاتَلون ،حىت يرجعوا أو يبادوا .كما حصل مع الذين ارتدوا بعد
انتقال الرسول  إىل الرفيق األعلى ،إذ إن أاب بكر قاتلهم قتاالً
شديدا حىت رجع َمن بقي منهم ممن مل يُقتَل.
ً
 أما حرية الرأي يف النظام الدميقراطي فإهنا تعين أن الفرد
له أن حيمل أي رأي وأي فكر ،مهما كان هذا الرأي وهذا
الفكر ،وله أن يقول أي فكر وأي رأي ،وأن يدعو إىل أي فكر
وأي رأي ،مبنتهى احلرية دون قيد أو حد ،مهما كان هذا الرأي
وهذا الفكر ،وله أن يعرب عن ذلك أبي أسلوب من األساليب
املتاحة له ،دون أن يكون للدولة ،أو غريها أي حق يف منعه من
ذلك ما دام مل يتعد على حرية اآلخرين ،فأي منع حلمل الرأي
أو التعبري عنه ،أو الدعوة له يعترب اعتداء على احلرية.
أما اإلسالم فاألمر فيه خمتلف ،فاملسلم فيه مقيد يف مجيع
أفعاله وأقواله مبا جاءت به النصوص الشرعية ،فال جيوز له أن
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يعمل عمالً أو أن يقول قوالً إال إذا جاءت األدلة الشرعية
جبوازه .وبناء على ذلك فللمسلم أن حيمل أي رأي وأن يقول
أي رأي وأن يدعو إىل أي رأي ما دامت األدلة الشرعية جتيزه.
وأما إن كانت األدلة الشرعية متنعه فال جيوز للمسلم محله أو
قوله أو الدعوة إليه ،فإذا قام بذلك عوقب .فاملسلم مقيد يف
حرا يف ذلكَ .
الرأي محالً وقوالً ودعوة ابألحكام الشرعية ،وليس ً
واإلسالم أوجب قول احلق يف كل زمان ،وكل مكان ،ففي
حديث عبادة بن الصامت يف البيعة «...وأنَ َن مقولَ َابْلقَ َحي ثمماَ
افَفََاّللََلومةَََلئ ٍَم».
مكناََ،لَََن مَ

كما أن اإلسالم أوجب على املسلمني جماهبة احلكام
ابلرأي ،وحماسبتهم على أعماهلم .فعن أم عطية عن أيب سعيد
انَ
قال :قال رسول هللا « :أَفَض مَل َاْلَهادَ َكَلَمَ َةم َح ٍَق َعنَدَ َ مسلَط ٍَ
جَائَ ٍَر» وعن أيب أمامة أن رسول هللا  أجاب السائل الذي
سأله عند العقبة :أي اجلهاد أفضل اي رسول هللا؟ بقوله« :كَلَمَ َةمَ
ان َجَائَ ٍَر» وقال عليه الصالة والسالم« :سي مَدَ
ح ٍَق َتمَقالمَ َعنَدَ َ مسلَط ٍَ
الشهداءَََحزَةمَور مج ٌَلَقامََإلََإم ٍَامَجائ ٍَرَفنصح َهمَف قت ل َهم».
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وهذا ليس حرية رأي ،بل هو تقيد أبحكام الشرع ،وهو
إابحة قول الرأي يف حاالت ،ووجوبه يف حاالت أخرى.
 أما حرية التملك  -وهي احلرية اليت أنتجت النظام
الرأمسايل يف االقتصاد ،وابلتايل أوجدت فكرة استعمار الشعوب،
وهنب خرياهتا ،وسلب ثرواهتا  -فإهنا تعين إابحة أن يتملك
اإلنسان املال ابتداء ،وأن ينميه أبية وسيلة ،وأبية كيفية كانت،
فله أن ميلك املال ،وأن ينميه أبسلوب االستعمار ،وهنب
املستعمرة ،وابالحتكار
الثروات ،وسرقة اخلريات للشعوب
َ
واملضاربة ،وابلراب ،وابلتدليس والغش واخلداع والغنب الفاحش،
وابلقمار والزان واللواطة واستخدام أنوثة املرأة ،وبصناعة اخلمر
وبيعها وابلرشوة وبغري ذلك من األساليب.
أما اإلسالم فإنه نقيض هذه احلرية يف أحكام متلك املال،
فهو حيارب فكرة استعمار الشعوب ،وفكرة هنب خرياهتا،
واالستيالء على ثرواهتا كما حيارب فكرة الراب سواء أكان بفوائد
مركبة أم بفوائد بسيطة ،فالراب كله ممنوع .وقد حدد اإلسالم
أسباب متلك املال ،وأسباب تنميته ،وكيفية التصرف فيه ،وحرم
ما عداها ،وأوجب على املسلم أن يتقيد هبا يف متلكه للمال،
حرا
ويف تنميته هلذا املال ،ويف كيفية تصرفه هبذا املال .ومل يرتكه ً
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يتصرف يف ذلك كيف يشاء .بل قيده مبا شرع له من أحكام
وحرم عليه أن يتملك املال ،وأن ينميه ابلسلب والنهب والسرقة
والرشوة ،وابلراب والقمار والزان واللواطة ،وابلتدليس والغش
واخلداع والغنب الفاحش ،وبصناعة اخلمر وبيعها ،وابستخدام
أنوثة املرأة وبغريها من األسباب اليت حرم متلك املال وتنميته هبا.
فكلها أسباب ممنوعة لتملك املال وتنميته ،وكل مال ميلك
بواسطتها حيرم على املسلم متلكه ،ويعاقب فاعله.
وهبذا يظهر أنه ال توجد حرية متلك للمال يف اإلسالم بل
املسلم مقيد يف متلكه للمال ويف تصرفه ابملال ابألحكام الشرعية
اليت جاء الشرع هبا ،وال جيوز له أن يتعداها.
 أما احلرية الشخصية ،فهي حرية االنفالت من كل قيد،
حرية التحلل من كل القيم الروحية واخللقية واإلنسانية ،حرية
حتطيم األسرة ،وإفقادها كياهنا ومتاسكها .احلرية اليت ترتكب
ابمسها مجيع املوبقات ،وتستباح كل احملرمات .وهي احلرية اليت
أوصلت اجملتمعات الغربية إىل جمتمعات هبيمية يندى هلا جبني
اإلنسان ،وأوصلت أهلها إىل مستوى أحط من مستوى البهائم
واحليوان.
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هذه احلرية قررت أن ِّمن حق اإلنسان أن يتصرف يف
سلوكه الشخصي ،ويف حياته الشخصية ابلشكل الذي يروق له،
مبنتهى احلرية ،دون أن متلك الدولة أو غريها حق احليلولة بينه
وبني القيام مبا يريد أن يقوم به من تصرف أو سلوك .وأابحت
ي ،ومزاولة أي عمل
له الزان واللواطة والسحاق واخلمر والعُر َ
خسيسا مبنتهى احلرية دون قيد أو حد ،بدون ضغط
مهما كان
ً
أو إكراهَ .
إن أحكام اإلسالم تناقض هذه احلرية الشخصية مناقضة
اتمة .فال حرية شخصية يف اإلسالم ،واملسلم مقيد أبوامر هللا
ونواهيه يف مجيع أفعاله وتصرفاته ،وحيرم عليه أن يقوم بفعل حرمه
هللا ،فإن أقدم على فعل حمرم من احملرمات أمث ،وعوقب عقوبة
شديدة.
واإلسالم حرم الزان واللواط والسحاق واخلمر والعُري وغريها
من املوبقات ،وجعل لكل منها عقوبة زاجرة.
وأمر ابلتخلق ابألخالق الفاضلة ،والسجااي احلميدة،
وجعل اجملتمع اإلسالمي جمتمع الطهر والعفاف ،وجمتمع القيم
الرفيعة.
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ومن مجيع ما تقدم يتبني مبنتهى الوضوح أن احلضارة
الغربية ،والقيم الغربية ،ووجهة النظر الغربية ،والدميقراطية الغربية،
تناقضا
واحلرايت العامة كلها تتناقض مع اإلسالم وأحكامه
ً
كليًا .فهي أفكار كفر ،وحضارة كفر ،وأنظمة كفر ،وقوانني
كفر .ومن اجلهل أو التضليل أن يقال إن الدميقراطية من
اإلسالم ،وإهنا هي الشورى بعينها ،وإهنا األمر ابملعروف والنهي
عن املنكر ،وإهنا حماسبة احلكام.
فالشورى ،واألمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر ،وحماسبة
احلكام ،أحكام شرعيةَ ،شَرعها هللا سبحانه وتعاىل ،وأمر
أحكاما شرعية.
املسلمني أبخذها والتقيد هبا ،ابعتبارها
ً
أحكاما شرعية ،وال هي من
أما الدميقراطية فهي ليست
ً
تشريع هللا سبحانه ،بل هي من وضع البشر وتشريعهم.

وهي غري الشورى ،فالشورى هي إعطاء الرأي ،أما
الدميقراطية فهي وجهة نظر يف احلياة ،وهي تشريع للدساتري
واألنظمة والقوانني ،يضعه البشر من عقوهلمِّ ،
ويشرعونه بناء على
املصلحة اليت تراها عقوهلم ،ال بناء على وحي السماء.
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لذلك حيرم على املسلمني أخذها ،أو الدعوة إليها ،أو
إقامة أحزاب على أساسها ،أو اختاذها وجهة نظر يف احلياة ،أو
مصدرا من
أساسا للدستور والقوانني ،أو
تطبيقها ،أو جعلها ً
ً
أساسا للتعليم أو لغايته.
مصادر الدستور والقوانني ،أو جعلها ً
وجيب على املسلمني أن ينبذوها نب ًذا كليًا ،فهي رجس،
وهي حكم طاغوت ،وهي كفر ،وأفكار كفر ،وأنظمة كفر،
وقوانني كفر ،وال متت إىل اإلسالم أبية صلة.

كما جيب عليهم أن يضعوا اإلسالم كامالً موضع التطبيق
والتنفيذ يف احلياة والدولة واجملتمع.
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َ ُ َ ا َ أ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َٰ َ
ى َو َيتب ذ أع
﴿ َو َمن يُشاق ذذق ٱلرسول ذمن بع ذد ما تبني ُل ٱلهد
ي َسب أ أ َ ُ ي َ َ َ ُ أ
َ ََ
َغ أ َ
يل ٱل ُمؤ ذمن ذني ن َو ذُل ذۦ ما ت َو َِٰل َونصلذهذۦ جهن َمۖۡ
ذ
ذ
ٓ أ َ
ص ا
يا ﴾١١٥
َو َسا َءت م ذ
مت بعون هللا وفضله يوم األحد الواقع يف الثالث من شهر ذي
القعدة سنة 1410هـ املوافق السابع والعشرين من شهر أاير سنة
1990م.
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