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حكم اجملالس والتشكيالت 
اليت حتوي مبادئ ختالف الشريعة، 

والتعاون معها 

السؤال: 
تشــكلت علــى الســاحة الســورية جمالــس وكيانات سياســية 
إىل  الدعــوة  علــى  مواثيقهــا  تنــص  للنظــام،  معارضــة 
الدميقراطيــة والدولــة املدنيــة، وال تشــر إىل تطبيــق 

ــة؟ ــس كفري ــك جمال ــد بذل ــل تع ــريعة، فه الش
وهــل إذا شــارك يف تشــكيلها أو دعمهــا أو التأثــر علــى 
ــار،  ــة للكف ــك موالي ــون بذل ــرة تك ــا دول كاف ــض قراراهت بع

ــالم؟ ــة اإلس ــن مل ــة ع وخارج
وهــل جيــوز العمــل فيهــا، والتعــاون معهــا؟ أو جيــب حماربتهــا 

والتحذيــر منهــا؟ أفتونــا مأجورين. 

اجلواب:
احلمد لله، والصالة والسالم على رسوِل الله، وبعُد:

الّسياسية  والكيانات  والّتشكيالت  املجالس  جميع  على  فالواجُب 
والعسكرية وغيرها: أْن تنطلق في قراراتها وأحكاِمها ِمن الّشريعة 
اإلسالمية، فإْن ُوجد فيها ما يخالف ذلك فيجب مناصحتُها ودعوتُها 
ُر كلُّ انحراٍف بَقْدِره، فقد يكون كفًرا،  إلى تصحيح مساِرها، ثمَّ يُقدَّ
وقد يكون دون ذلك، وأّما التعاوُن معها فيما فيه خيُر البالِد والعباِد 

فتحكُمه قواعُد املصالح واملفاسد، وبياُن ذلك كما يلي:

أواًل: أنزل الله هذه »الشريعة اإلسالمية« لتكون حاكمًة ومهيمنًة 
االقتصادية،  شؤونها:  كافة  في  والّدولة  واملجتمع  الفرد  على 
رِع واحلكُم مبا أنزل الله ِمن  والسياسية، واالجتماعية، وإقامُة الشِّ
َحتَّى  يُْؤِمنُوَن  اَل  َوَرِبَّك  تعالى: }َفاَل  قال  بالله،  اإلميان  مقتضيات 
ا  ِمَّ َحَرًجا  أَنُْفِسِهْم  ِفي  يَِجُدوا  اَل  ثَُمّ  بَيْنَُهْم  َشَجَر  ِفيَما  ُموَك  يَُحِكّ
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َقَضيَْت َويَُسِلُّموا تَْسِليًما{ ]النساء: 65[.
الّشريعة  الّدين، وتطبيَق  إقامَة  يعني  تعالى  الله  أنزل  واحلكُم مبا 
في جميع مناحي احلياة، ِمن الدعوة إلى الله تعالى، وتعليِم الّناِس 
أموَر دينهم، ورفِع اجلهِل عنهم، واألمِر باملعروف، والّنهي عن املنكر، 
األمِن  وحتقيِق  احلقوِق ألصحابها،  وردِّ  والفساد،  الّظلم  ومحاربِة 
في  الّشرع  وحتكيِم  وأموالهم،  وأعراِضهم،  دمائهم،  في  للّناس 
الّدولة بغيرها ِمن  شؤونهم األسرية، واملالية، والقضائية، وعالقِة 
املعتدين واملجرمني،  املقّررة شرًعا بحقِّ  العقوبات  الّدول، وتطبيِق 

وغيِر ذلك ِمن األمور التي هي ِمن مهّمات الوالية العظمى.
ى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيْنَا  يِن َما َوصَّ قال تعالى: }َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ
يَن        الدِّ أَِقيُموا  أَْن  َوِعيَسى  َوُموَسى  ِإبَْراِهيَم  ِبِه  يْنَا  َوصَّ َوَما  ِإلَيَْك 

ُقوا ِفيِه{ ]الشورى: 14[. َواَل تَتََفرَّ
»وكأنَّ  القرآن«:  »أحكام  في  العربي  ابُن  بكر  أبو  القاضي  قال 
ديًنا واحًدا، يعني في األصوِل  يا محّمُد ونوًحا  املعنى: ووّصيناك 
والزكاة،  والّصالة،  الّتوحيد،  الّشريعُة، وهي:  فيها  تختلف  التي ال 
والصيام، واحلّج، والّتقّرُب إلى الله تعالى بصالح األعمال، والتزّلُف 
إليه مبا يردُّ القلَب واجلارحَة إليه، والّصدُق، والوفاءُ بالعهد، وأداءُ 
واإلذايِة  والّزنا،  والقتِل،  الكفر،  وحترمُي  الّرِحم،  وِصلُة  األمانة، 
للخلق كيفما تصّرفت، واالعتداِء على احليوان كيفما كان، واقتحاِم 

الّدناءات، وما يعود بخْرِم املروءات«.
وِمن اخلطأ في فهم تطبيق الّشريعة واحلكم مبا أنزل الله حصُره 
تطبيق  ِمن  يكون  قد  بل  الّشرعية،  والعقوبات  احلدود  إقامة  في 
الشّرع ترُك إقامة احلدود في بعض احلاالت، كما بّيناه في فتوى 
في  سوريا  من  احملررة  املناطق  في  والعقوبات  احلدود  تُقام  )هل 

الوقت احلالي؟(.
الّسياسية  والكيانات  والّتشكيالت  املجالس  جميع  على  فالواجُب 
والعسكرية وغيرها: أْن تنطلق في قراراتها وأحكاِمها ِمن الّشريعة 
اإلسالمية، وأّما خلوُّ مواثيِق هذه املجالس ِمن النصِّ على تطبيق 
تكفيِرها؛  عن  فضاًل  باملخالفِة،  عليها  للُحكِم  يكفي  فال  الّشريعة 

وإّنا الواجُب أال تتضّمَن ما يخالُف الّشرَع.
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ثانيًا: إقامُة الّشريعِة وتطبيُقها يكون بحسب القدرِة واالستطاعة، 
واملوازنِة بني املصالح واملفاسد، ال سيما في زمن الّضعِف، وعدِم 
الّتمكني، عماًل بقاعدة: )حتصيل أعلى املصلحتني بتفويت أدناهما(، 

هما(. و)دفع أعظم املفسدتني باحتمال أخفِّ
قال ابُن تيمية في »مجموع الفتاوى« عن تولي يوسَف عليه السالم 
على خزائن مصر: »وكذلك يوسُف كان نائًبا لفرعوِن مصَر، وهو 
وقوُمه مشركون، وفَعَل ِمن العدل واخلير ما َقَدر عليه، ودعاهم إلى 

اإلميان بحسب اإلمكان«.
وقال في »منهاج السنَّة النبوية« عن الّنجاشي: »وكثيٌر ِمن شرائع 
اإلسالم أو أكثرها لم يكن َدخل فيها؛ لَعجِزه عن ذلك... ونحن نَعلم 
قطًعا أنه لم يكن مُيِْكنه أْن يحُكَم بينهم بُحكِم القرآن... والّنجاشيُّ 
ونه على ذلك،  ما كان مُيكنه أن يحكم بحكم القرآن فإنَّ قوَمه ال يقرُّ
الرجُل بني املسلمني والّتتار قاضًيا -بل وإماًما-  يتوّلى  وكثيًرا ما 
وفي نفسه أموٌر ِمن العدل يريُد أْن يعمَل بها، فال ميكنه ذلك، بل 

هناك َمن مينعه ذلك، وال يكلُّف اللُه نفًسا إال ُوسعها«.
وقال في »مجموع الفتاوى« أيًضا: »فَمن ولي واليًة يقصد بها طاعَة 
فيها         وأقام  املسلمني،  ومصالِح  دينه،  ِمن  ميكنه  ما  وإقامَة  الله، 
ما ميكنه ِمن الواجبات، واجتناب ما ميكنه ِمن احملّرمات؛ لم يؤاخذ 

مبا يعِجُز عنه؛ فإّن توليَة األبرار خيٌر لألّمة ِمن توليِة الفّجار«.
وما ال شّك فيه أنَّ الّشعَب الّسوريَّ ميرُّ مبرحلِة استضعاٍف، وعدِم 
متكنٍي ألهِل احلق، وتسلٍّط ألهل الباطل، فالواجُب العمُل بالّشرع 
الناس،  لعاّمة  واحلرياِت  احلقوِق  وصيانُة  والوسِع،  الّطاقِة  حسب 
ومتكينُهم ِمن إقامة مصاحلهم الّدينية والدنيوية، وإن وجدت بعُض 
احملاذيِر واملخالفاِت التي تتعّذُر أو تعسُر إزالتُها، مع بذل الوسِع في 

املناصحِة، وتكميِل إقامة الّدين.

ثالثًا: مصطلحاُت »الّدميقراطية« و»الّدولة املدنية« تدلُّ في أصِل 
أّنها صارت تُطلق ويراد بها  نشأتها على أموٍر مخالفٍة للشرِع إال 

عدة معاٍن.
فتطلق »الدميقراطية« ويراد بها أحد أمرين:
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ا للعباِد ِمن دون الله  األول: معنًى فلسفٌي عقدي، يجعل الّتشريَع حّقً
تعالى، يجيُز لهم حتليَل احلرام، وحترمَي احلالل، واستبداَل األحكام 

الشرعية بأخرى وضعية.
العدالة،  حتقيُق  منها  يُراد  بأدواٍت  يتعلَّق  إجرائي  معنًى  الثاني: 
عليهم،  والّرقابِة  والوالة،  احلّكام  تعينِي  كآلياِت  االستبداد،  ومنُع 

ومحاسبتهم، وعزلهم عند االقتضاء، ونحو ذلك.
وأّما  اإلسالم،  لَعقِد  مناقٌض  الدين،  مصادٌم ألصل  األول  فاملعنى 

الثاني فمحلُّ اجتهاٍد ونظر. 
كما تُطلق »الّدولُة املدنية« ويراُد بها معاٍن مختلفة:

األول: الّدولة التي ليس لها مرجعيٌة دينية، وهذا ما يقصده كثيٌر 
ِمن العلمانيِّني واملستغِربني ونحوهم، وقد ظهر هذا املفهوم ردةَ ِفعٍل 
)احلّق  نظريِة  على  تقوم  التي  »الّثيوقراطية«  الّدينية  الّدولِة  على 

اإللهي( في احلكم، وجتعل اإلماَم حاكًما باسم اإلله.
احلضارة  مظاهُر  فيها  تنتشر  التي  رة  املتحضِّ الدولة  والثاني: 

العمرانيَّة والثقافيَّة.
والثالث: الدولة املقابلة للّدولة العسكريَّة القمعيَّة.

فاألوُل معنًى باطٌل، ومناقٌض للّدين؛ إذ إّن اإلسالَم وإْن كان ال يقرُّ 
املفهوَم الّثيوقراطي للّدولة الذي يجعل احلاكَم في مقام اإلله، لكنه 

يجعل مرجعيَة الّدولِة في كلِّ شؤونها إلى الّشريعة.
وأما املعنى الثاني والثالث: فال إشكاَل فيهما.

وبسبب اشتماِل لفَظي »الدميقراطية« و»الدولة املدنية« على معاٍن 
باطلٍة، وأخرى محتملة، فإنَّه ال بدَّ ِمن االستفسار ِمن قائلها عن 

مراِده منها، وهو املنهُج احلقُّ في الّتعامِل مع )األلفاِظ املجملة(.
قال ابُن تيمية في »مجموع الفتاوى«: »وأّما األلفاُظ التي ليست في 
الكتاب والسّنة، وال اّتفق الّسلُف على نفِيها، أو إثباتها، فهذه ليس 
على أحٍد أْن يوافَق َمن نفاها، أو أثبتَها حتى يستفسَر عن مراِده: 
فإْن أراد بها معنى يوافق خبَر الرسول صلى الله غليه وسلّم أقّر به، 

وإْن أراد بها معنًى يخالف خبَر الّرسول ] أنكره«.
ونؤّكد على هجِر هذه األلفاِظ، وعدم استخداِمها حتى لو ُقصد بها 
معاٍن صحيحٌة؛ ملا تتضمنه ِمن تلبيٍس، واحتماٍل للمعنى احملظور، 
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وأْن تُستبدل باأللفاظ الّشرعيِة، أو التي ال لبَس فيها.
قال ابُن القّيم في »الصواعق«: »فأْصُل ضالِل بني آدم ِمن األلفاظ 

الـُمْجَملِة، واملعاني املشتبهة«.

بـ  نادى  َمن  كلِّ  على  والّرّدِة  بالكفِر  احلكُم  يجوُز  ال  رابعًا: 
»الّدميقراطية« أو »الدولة املدنية«، وذلك لسببني:

ما  واإليهام،  اإلجمال  ِمن  شيءٌ  دخلها  األلفاَظ  هذه  أنَّ  األول: 
جعلها حتتمل معانَي مختلفًة، منها ما هو كفٌر، ومنها ما ليس كذلك، 

ولذلك ال يجوز جعلُها مناًطا للحكِم بالكفر.
بل مناُط الكفر الذي وردت به الّنصوُص هو: »الّدعوةُ جلعل الّتشريِع 
والّتحليِل والتحرمِي حًقا لغير الله«، وال يلزم أْن يكون كلُّ َمن ينادي 

»بالّدميقراطية« أو »الّدولة املدينة« ّمن يقول بهذا.
إلباِس  مع  الّشبهاِت،  ِمن  كثيٌر  دخله  قد  الباَب  هذا  أّن  والثاني: 
هذه املصطلحاِت لَبوًسا شرعًيا؛ فأصبح التفريُق بني هذه املعاني 
شأِنه،               خطورة  مع  يشتهر  ولم  العلُم  به  يستفض  لم  خفياً،  دقيًقا 
وال يزال يخفى حتى على بعِض الفضالِء، فيطلقه بعُضهم ويريد به 

معنًى آخر، وقد يقع في املعنى الباطل بتأويٍل، أو جهٍل.
والعباراِت  املجملة،  األلفاِظ  هذه  مبثل  التكفيُر  ميكن  ال  ولذلك 
احملتملِة مع قيام الّشبهاِت القوية، وخفاِء املقصود، ودّقة التفريق 

بني املعاني التي يُعّبُر عنها بتلك األلفاظ.
ر أحًدا  قال ابُن تيمية في »مجموع الفتاوى«: »وليس ألحد أْن يكفِّ
له  وتبني  ُة،  احلجَّ عليه  تُقام  وغلط حتى  أخطأ  وإن  املسلمني  ِمن 
بل          ؛  بالّشكِّ عنه  ذلك  يَُزل  لم  بيقنٍي  إسالُمه  ثبت  وَمن  ة،  احملجَّ

ال يزوُل إال بعد إقامِة احلّجِة، وإزالة الّشبهِة«.
وقال في »منهاج السنة«: »املتأوُل الذي قصُده متابعُة الرسوِل ] 
ال يكفُر، بل وال يفسُق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهوٌر عند الّناس 
فكثيٌر  العقائِد  مسائُل  وأما  الفقهية[،  ]يعني  العملية  املسائل  في 
ِمن الّناس كّفَر املخطئني فيها، وهذا القوُل ال يُعرُف عن أحٍد ِمن 
الّصحابة والتابعني لهم بإحسان، وال عن أحٍد ِمن أئمِة املسلمني، 
وإنا هو في األصِل ِمن أقواِل أهل البدع، الذين يبتدعون بدعًة، 
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ويكّفرون َمن خالفهم، كاخلوارج واملعتزلة واجلهمية«.
وقال الشيخ عبُد الرحمن الّسعدي في »اإلرشاد في معرفة األحكام«: 
»إّن املتأوِّلني ِمن أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء 
]، واعتقاِدهم صدَقه  بالرسوِل  الكتاب والسنة، مع إميانهم  في 
في كلِّ ما قال، وأنَّ ما قاله كان حقاً، والتزموا ذلك، لكّنهم أخطأوا 
في بعض املسائل اخلبرية أو العملية، فهؤالء قد دّل الكتاُب والّسّنُة 
على عدم خروِجهم ِمن الدين، وعدِم احلكِم لهم بأحكام الكافرين، 
وأجمع الصحابُة رضي الله عنهم والتابعون وَمن بعدهم ِمن أئمة 

السلف على ذلك«.

خامسًا: اشتماُل مجالَس وكياناٍت على أصوٍل كفريٍة ال يلزم منه 
مع  العلم  أهل  رأينا  فقد  ورّدٍة؛  كفٍر  طوائُف  بأّنها  عليها  احلكُم 
تقريرهم لقيام بعض الفرق على أصول كفرية، كاملعتزلة وغيرهم 

إال أنهم لم يجزموا بتكفيرها.
بل لم يحكموا على دوٍل وحكوماٍت تبّنت هذه العقائَد بالكفِر والرّدِة، 
القول  إلى  الذين دعوا  العباسيني  اإلمام أحمَد مع اخللفاء  كحال 
وقتلوا  العلماء  وسجنوا  ذلك  في  الناس  وامتحنوا  القرآن  بخلق 

بعضهم.
أحمد  فاإلمام  هذا  »ومع  الفتاوى«:  »مجموع  في  تيمية  ابن  قال 
رحمه الله تعالى ترّحم عليهم، واستغفر لهم؛ لعلمه بأنهم لم يتبنّي 
لهم أنهم مكذبون للّرسول ]، وال جاحدون ملا جاء به، ولكن تأّولوا 

فأخطأوا، وقلّدوا َمن قال لهم ذلك«.
ولو ُسلّم جداًل بكفر بعض هذه املجالس أو الكيانات: فال يلزم ِمن 
دة، فإن املسلم املُعنّي ال يحكم  ذلك احلكُم على أفرادها بالكفر والرِّ

بكفره إال بتوفر شروط وانتفاء موانع.
قال ابُن تيمية في »مجموع الفتاوى«: »القوُل قد يكون كفًرا فيُطلق 
القوُل بتكفير صاحبه، ويقال: َمن قال كذا فهو كافٌر، لكّن الّشخَص 
املُعنّيَ الذي قاله ال يُحكم بكفِره حتى تقوم عليه احلجُة التي يكفر 

تارُكها«.
خُص املُعنيَّ  وقال ابُن أبي الِعزِّ احلنفي في »شرح الطحاوية«: »الشَّ
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ميكُن أن يكوَن مجتهًدا مخِطًئا مغفوًرا له، أو ميكن أْن يكوَن ّمن لم 
يبلْغه ما وراء ذلك ِمن النصوص، وميكن أن يكوَن له إميان عظيم، 
وحسنات أوجبْت له رحمة الله... ثمَّ إذا كاَن القول في نفِسه كفًرا، 

قيل: إنَّه كفر، والقائل له يَْكُفر بشروٍط، وانتفاِء موانع«.

تأثر  أو  الغربية،  الدول  من  للدعم  املجالس  هذه  ي  تلقِّ سادسًا: 
للكفار، فضاًل عن  بالعمالة والوالء  اتهامها  قراراتها بها، ال يحّتم 
تكفيرها، فعالقُة هذه املجالس بتلك الّدول حتكُمه ظروُف الوقِت 
املصالح،  حتصيِل  في  ويدخُل  الّتمكني،  وعدِم  االستضعاف،  ِمن 

وتقليِل املفاسد، وهو ِمن موارد االجتهاد والّنظر.
والتعامُل مع الكّفاِر فيما فيه حتقيُق مصلحٍة، أو دفُع مفسدٍة، له 
شواهُد كثيرةٌ ِمن سيرة الّنبي ]، فقد دخل الرسوُل ] في جوار 
بكر  أبو  ودخل  َعدي،  بن  الـُمطِعم  جوار  في  ثّم  طالب،  أبي  عّمه 
ِغنة، ودخلت ُخزاعُة ]وهم  الّصديق رضي الله عنه في جوار ابِن الدَّ

مشركون[ في حلف النبي ] بعد احلديبية.
بل لو خلت العالقُة من هذه املقاصد، فإنها ال تكون كفًرا إال أن 
تتضمن الّرضا عن ديِنهم، أو تصحيَح مذهبهم، أو حبَّ ظهوِر الكفر 
كفر  الكفار  مواالة  )هل  فتوى  وينظر  ذلك،  ونحو  اإلسالم،  على 

بإطالق؟(
 

سابعًا: الدخوُل في الكيانات واملجالس التي تشتمل على مخالفات 
شرعية -ولو وصلت إلى حّد الكفر- أو التعاوُن معها: ليس محّرًما 
على كلِّ حاٍل، بل يكون احلكم فيه مبنًيا على حال الشخص وقصِده، 

ومدى ما يحّقُق ِمن مصالَح، ويدفع ِمن مفاسد.
جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي 
في دورته التاسعة عشرة لعام 1428هـ املوافق 2007م حول موضوع 

مشاركة املسلم في االنتخابات مع غير املسلمني:
»1- مشاركُة املسلم في االنتخابات مع غير املسلمني في البالد غير 
اإلسالمية ِمن مسائل الّسياسة الّشرعية التي يتقرر احلكُم فيها في 
ضوء املوازنة بني املصالح واملفاسد، والفتوى فيها تختلُف باختالف 
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األزمنة واألمكنة واألحوال«.
ثم ذكروا ِمن ضوابط املشاركة:

»1-أْن يقصد املشارُك ِمن املسلمني مبشاركته اإلسهاَم في حتصيِل 
مصالح املسلمني، ودرِء املفاسد واألضرار عنهم.

2- أن يغلَب على ظنِّ املشاركني ِمن املسلمني أّن مشاركتَهم تُفضي 
إلى آثاٍر إيجابّية، تعوُد بالفائدة على املسلمني في هذه البالد؛ ِمن 
ِة  تعزيز مركزهم، وإيصاِل مطالبهم إلى أصحاب القرار، ومديري َدفَّ

احلكم، واحلفاِظ على مصاحلهم الّدينية والّدنيوية.
3- أال يترتب على مشاركة املسلم في هذه االنتخابات ما يؤّدي إلى 

تفريِطه في ديِنه«.
وسبق نقُل كالِم أهل العلم في والية يوسف عليه السالم، والوالية 

حتت الّتتار.
»فعلى هذا؛  »تفسيره«:  في  بن سعدي  الرحمن  الشيخ عبد  وقال 
جْعل  على  وعِملوا  ار،  الكَفّ والية  حتت  الذين  املسلمون  ساعد  لو 
ينَيّة  ن فيها األفراُد والشعوب ِمن حقوقهم الِدّ الوالية جمهوريًَّة يتمَكّ
نيويَّة، لكان أَْولَى ِمن استسالمهم لدولٍة تَقضي على حقوقهم  والُدّ
نيوّية، وحتِرُص على إبادتها، وجْعِلهم عملًة وخدًما لهم،  ينّية والُدّ الِدّ
 ،ُ ام، فهو املتعنِيّ نعْم إْن أمكن أْن تكون الدولُة للمسلمني وهم احُلَكّ
ين  ولكن لعدم إمكان هذه املرتبِة فاملرتبُة التي فيها دْفٌع، ووقاية للِدّ

مٌة، والله أعلم«. نيا ُمقَدّ والُدّ
وال يلزم ِمن الّدخول في هذه املجالِس، أو التعاون معها الرضا مبا 

فيها من مخالفات؛ فإّن الرضا أمٌر زائٌد عن مجرد الفعل.
َل َعلَيُْكْم ِفي الِْكتاِب أَْن  ومن األدلة على ذلك: قولُه تعالى: }َوَقْد نزَّ
ِإذا َسِمْعتُْم آيَاِت اللِه يُكفُر بَها ويُْستَْهزأُ بَها َفاَل تَْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى 

يَُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغيِره ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثْلُُهْم{ ]النساء: 140[.
مبا  ورضي  معهم،  قعد  إذا  »أّما  »تفسيره«:  في  الّسمعاني  قال 
يخوضون فيه، فهو كافٌر مثلُهم، وهو معنى قوله: }ِإنَُّكم ِإذا مثلهم{. 
وإْن قعد، ولم يرَض مبا يخوضون فيه، فاألولى أْن ال يقعد، ولكن 

لو قعد كارهاً، فال يَكفر«.



10

قعدمت  إْن  أي:  ِمثْلُُهْم{  ِإًذا  »}ِإنَُّكْم  »تفسيره«:  في  البغوي  وقال 
عندهم وهم يخوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كّفاٌر مثلُهم«.

فدلت اآلية على أن الرضا أمر زائد عن القعود، قد يكون معه وقد 
ال يكون.

ثامنًا: الّدخوُل في هذه الكياناِت واملجالِس، أو التعامُل معها قد 
يكون سبًبا لتحصيِل جملٍة ِمن املصالح منها:

واإلسهاُم  واحملتاجني،  امللهوفني  وإغاثُة  املظلوم،  الّشعب  1-نصرةُ 
في التخفيف عنهم.

فتحالفوا  مبكَة،  اجلاهليِة  في  قريش  كفار  بطوُن  اجتمعت  وقد 
أحٌد            يَظلم  ال  وأْن  املظالم،  رّد  على  ُجدعاَن  بن  الله  عبد  دار  في 

ه. إال منعوه، وأخذوا للمظلوِم حقَّ
اللِه  عبِد  داِر  في  َشِهدُت  )لقْد  بقوِله:  ذلك   [ النبي  ذكر  وقد 
بِن ُجدعاَن ِحلًفا ما أُحُبّ أّن لي به ُحْمَر النَّعِم، ولو أُدعى به ِفي 

اإلسالِم ألجبُت( رواه البيهقي في السنن.
أنه        وأخبر  وأحّبه،  اإلسالم  في   [ الّنبّي  وافقه  الّتحالُف  فهذا 
لو ُدعي إليه مجّددا ألجابه؛ ملوافقته ملا يدعو له اإلسالُم ِمن نصرِة 

املظلومني.
قال املاورديُّ رحمه الله في »األحكام السلطانية«: »وهذا وإْن كان 
فعاًل جاهلًيا دعتهم إليه السياسُة فقد صار بحضوِر رسول الله ] 

له، وما قاله في تأكيِد أمِره حكًما شرعياً، وفعاًل نبوًيا«.
وقال ابُن القيم في »زاد املعاد«: »إّن املشركنَي وأهل البدع والفجور 
حرمات  ِمن  ُحرمًة  فيه  يعّظمون  أمًرا  طلبوا  إذا  والظلمة  والبغاة 
غيَره،  منعوا  وإن  عليه،  وأُعينوا  وأُعطوه،  إليه،  أُجيبوا  تعالى  الله 
كفِرهم  تعالى، ال على  الله  تعظيُم حرمات  فيه  ما  فيُعاَونون على 
على  املعاونَة  التمس  َمن  فكلُّ  ذلك  سوى  ّما  ومُينعون  وبغِيهم، 
محبوٍب لله تعالى، ُمْرٍض له أُجيب إلى ذلك كائًنا َمن كان، ما لم 
يترّتب على إعانته على ذلك احملبوِب مبغوٌض لله أعظُم منه، وهذا 

ِمن أدّق املواضع، وأصعِبها، وأشّقها على الّنفوس«.



11

2- حمايُة العاملنَي في املجال الّثوري.
قال تعالى حاكًيا قصَة قوم مدين مع شعيب عليه السالم: }َقالُوا 
َولَْواَل  َضِعيًفا  ِفينَا  لَنََراَك  َوِإنَّا  تَُقوُل  ا  ِمَّ َكِثيًرا  نَْفَقُه  َما  يَاُشَعيُْب 
َرْهُطَك لََرَجْمنَاَك َوَما أَنَْت َعلَيْنَا ِبَعِزيٍز ٩١ َقاَل يَاَقْوِم أََرْهِطي أََعزُّ 
َعلَيُْكْم ِمَن اللَِّه َواتََّخْذمُتُوهُ َوَراَءُكْم ِظْهِرّيًا ِإنَّ َربِّي مِبَا تَْعَملُوَن ُمِحيٌط{

اآلياُت  »وهذه  البيان«:  »أضواء  في  الشنقيطي  قال   ،]92-91 ]هود: 

القرآنية تدلُّ على أّن املسلمني قد تنفُعهم عصبيُة إخواِنهم الكافرين« 
ويقصد بإخوانهم: إخوانَهم في الّنسب؛ ألنهم كانوا ِمن بني قومهم.
وقال السعدي في »تفسيره« مبّيًنا بعض فوائد السورة: »وأّن هذه 
بأَس  ال  واملسلمني  اإلسالم  عن  الّدفُع  بها  يحصل  التي  الروابَط 
بالّسعي فيها، بل رمّبا تعنّي ذلك؛ ألن اإلصالَح مطلوٌب على حسب 

القدرة واإلمكان«.
بقدر  الفساد  ِمن  والّتخفيُف  القرار،  صنع  في  املشاركُة   -3

االستطاعة.
وقد ُسئل ابن تيمية عن رجل متوٍل والياٍت، وعليه التزاماٌت بأخذ 
املكوِس احملرمة، وال يستطيع منَع كلِّ املظالم، مع اجتهاده في ذلك 

قدر االستطاعة.
إمكانه،  بحسب  الظلم  ورفع  العدل،  في  مجتهًدا  كان  »إذا  فقال: 
على  واستيالؤه  غيِره،  والية  ِمن  للمسلمني  وأصلُح  خيٌر  وواليتُه 
اإلقطاع خيٌر ِمن استيالء غيره كما قد ُذكر: فإنه يجوز له البقاءُ 
على الوالية واإلقطاع، وال إثَم عليه في ذلك، بل بقاؤه على ذلك 
أفضُل ِمن تركه إذا لم يشتغل إذا تركه مبا هو أفضُل منه، وقد يكون 
ذلك عليه واجًبا إذا لم يقم به غيُره قادًرا عليه، فنشُر العدل بحسب 
اإلمكان، ورفُع الظلم بحسب اإلمكان فرٌض على الكفايِة، يقوم كلُّ 
إنساٍن مبا يقدر عليه ِمن ذلك إذا لم يقم غيُره في ذلك َمقامه،     
وال يُطالب واحلالُة هذه مبا يعِجز عنه ِمن رفع الّظلم، وما يقّرره 
امللوُك ِمن الوظائف ]الضرائب[ التي ال ميكنُه رفُعها ال يُطالُب بها«.
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وأخرًا:
فإّننا نذّكر هذه املجالس والقائمني عليها: أْن يكون هدَفهم وغايتَهم 
تطبيُق شرع الله، والعمُل على حتقيق املصالح الفعلية للبالد والعباد، 
وجتّنُب احملاذير املفسدة للّدين والدنيا، وأال يدفعهم احلفاُظ على 
الّناس  على  االفتئات  أو  الشرَع،  يخالف  ما  ارتكاب  إلى  كياناتهم 

بفرض برامَج وأحكاٍم ال يرضونها.
وليُعلم أّن طريق املشاركَة واإلصالَح الّسياسَي ليس بدياًل عن واجِب 
بناء األّمة على اإلميان والعمل الصالح، واألخالق الفاضلة، والّدعوة 

إلى الله.
املأمول  بني  يفرقوا  أْن  واملجاهدين،  الثائرين  إخوانَنا  نُذّكر  كما 
عواقب  في  يتفكروا  وأن  الثمار،  قطف  يستعجلوا  وأال  واملمكن، 

األمور ومآالتها.
نسأله تعالى أْن يهيئ لبالدنا أمًرا رشداً، وأن يوّلي عليهم خيارهم، 

ويكفيهم شر شرارهم، وأن يهدي ضاّل املسلمني.
واحلمد لله رب العاملني.


