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الملخص:
تدور هذه الدراسة حول ما شهدته ساحة الفكر اإلسالمي من فكر تكفيري
قديما :وطليعته فرقة " الخوارج" ،والتي استحدثت شعار " ال حكم إال هلل "،
ً
وحديثًا :وتزعمته الجماعات والحركات التكفيرية المتطرفة ،والتي رفعت شعار
"الحاكمية" بفهم سقيم ُبعدت به عن الفكر المستقيم ،وترتب على هذا أن أطلقوا
اللسان بتكفير المجتمعات المسلمة ،كما أطلقوا السنان في صدورها .وكل ذلك
متمخض من سوء الفهم لمصطلح "الحاكمية ،بالفهم المغلوط.
ولقد استخدمت فى هذا البحث عدة مناهج المنهج التاريخي ،والتحليلي،
والنقدي.
أن القرآن الكريم أضاف
وتوصلت في هذا البحث إلى نتائج عدة من أهمها َّ
نسبة الحكم للبشر «الحاكمية البشرية» ،فال تنافى بين الحاكمية اإللهية
والحاكمية البشرية فمن مقتضيات حكم اهلل تعالى أن يحكم البشر ،فالحاكمية
البشرية وسيلة للحاكمية اإللهية وليست مقابلة لها .وأكد البحث على ضرورة
االحتواء والحوار مع أصحاب الحركات التكفيرية لتوعيتهم ،وتصحيح المفاهيم
الخاطئة لديهم ،وحل إشكالية العالقة بين حكم اهلل تعالى وامرة الناس.
وأوصيت بالعمل على نشر الدور التوعوي لنخبة من علماء األزهر بفكرهم
الوسطي في مؤسسات التربية والتعليم ،و َّ
أن تكون هناك مادة دراسية مضمونها
الرد على شبهات غالة التكفير ومنها موضوع «الحاكمية» ،وبناء المفاهيم
الصحيحة عن العقيدة والشريعة واألخالق اإلسالمية ،وانشاء قناة رسمية لألزهر
الشريف تُعنى بتصحيح المفاهيم ،وتجفيف منابع التطرف بتصويب المفاهيم
المغلوطة.
الكلمات المفتاحية :الحاكمية ،الخوارج ،جماعة التكفير والهجرة ،داعش
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Abstract:
This study is about what the area of Islamic thought
witnessed of takfiri thought in the past: its forefront was the
Kharijites sect, which created the slogan "There is no
judgment except for God", and modern: it was led by
extremist takfiri groups and movements, which raised the
slogan "Hakimiyyah with a poor understanding that
distanced it from straight thought, And as a result of this,
they released the tongue to atone for Muslim societies, as they
released the tongues in their breasts, all of this results from a
misunderstanding of the term “governance, with a
misunderstanding.
Several approaches have been used in this research, the
historical, analytical, and critical method.
I reached in this research several results, the most
important of which is that the Noble Qur’an added the
proportion of governance to humans, “human governance”,
so it is not contradictory between the divine governance and
the human judgment, one of the requirements of God
Almighty’s rule is to rule mankind, for human governance is a
means of divine governance and not a counterpart to it.
And I recommend working on spreading the awareness
role of an elite group of Al-Azhar scholars with their
moderate thinking in educational institutions, and for a
dramatic material to be included in the content of responding
to the suspicions of extremists of takfir, including the topic of
"governance", building correct concepts of Islamic belief, law
and ethics, and establishing an official channel for Al-Azhar
Al-Sharif which meant correcting Concepts, draining the
sources of extremism by correcting misconceptions.
Keywords: Al Hakmiah – Kharijites - Al-Takfir wal Hijra
group – ISIS
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المقدمة
الحمددد هلل ذي القدددرة والجددالل ،والعلمددة والكمددال ،أحمددده علددى س دواب اإلنعددام
وجزيددل الث دواب ،وأصددلي وأسددلم علددى سدديدنا محمددد  )المختددار ،وعلددى آلدده
األبرار ،وصحابته األخيار.
وبعدددددددد
فقدددد خلدددع اهلل تعدددالي اإلنسدددان ،وأمدددره باإليمدددان بددده واتبدددا منهجددده وشدددرعه
وتشريعه ،وأوجب االعتقاد بهذا ،وجعل آدم  وذريته من بعده خلفاء األرض
بعضددا إلددى يددوم الدددين ض لعمددارة األرض واصددالحها  ،وهددو مددا
 ،يخلددف بعضددهم ً
ُيعرف بد « االستخالف » لتطبيع ما شر اهلل تعالى وأمر
دديما وحددديثًا لهددور تيددارات وحركددات
هددذا وقددد شددهدت سدداحة الفكددر اإلسددالمي قد ً
دتمدادا مددن الق درآن الكددريم والسددنة
متطرفددة ،دأبد ى
دت علددى أن تددتلمس لنفسددها اسد ً
لت النصوص القرآنية في غير منازلها ،ورفعت شعار « الحاكميدة
النبوية  ،وأنز ى
» بفهم سقيم َب ُع َد ىت به عن الفكر السدليم ،كفردروا بده الحداكم  ،والمحكدوم  ،وكدل
من خالف فكرهم  ،وترتب على ذلك إرهاب وقتل للمجتمعدات المسدلمة بتدالويالت
منحرفددة  ،وأضددحى هددذا الفكددر لدداهرة فددي فكرنددا الحددديث  ،وهددي قاصددمة لعددرى
اإلسالم  ،وتفتيت في عضد األمدة ض ألنهم من المنتميين إلى هدذا الددين  ،وكدل
ذلك نابع من سدوء الفهم لمصطلح « الحاكمية ».
ِ
جذور أفكار الحركدات التكفيريدة المعاصدرة بمرتكزاتهدا الفكريدة يجدد
والمتالمل في
قدديما ،والتدي اسدتحدثت شدعار «ال حكدم
أنها ماهي إال امتداد لفرقة «الخدوارج»
ً
الم ِّ
حكمدددة» ،وأنهدددم طليعدددة الفكدددر التكفيدددري
إال هلل»ض لدددذا كدددان مدددن أسدددمائهم « ُ
بمرتكزاته الفكرية في المجتمع المسلم.
وقد َّ
رد اإلمام علي عليهم بمقولته الشهيرة «كلمة حع أريد بها باطل» ،وهو
هنا يفرع بدين مصددر التشدريع وهدو اهلل تعدالى ،وبدين مدن يطبقده وهدم البشدر،
وبين االعتقداد بحكدم اهلل تعدالى ،وبدين تنفيدذه .وقدد ندتج عدن فكدر الخدوارج هدذا
استحالل أموال المسلمين ودمائهم.
وقدددد خمدددد فكدددر الخدددوارج حتدددى جددداء العصدددر الحدددديث ،وجددداء «أبدددو األعلدددى
المودودي» في الهند وكان له السبع فدي تالسديس نلريدة سياسدية مدن منلدور
إسدددالمي ترتكدددز علدددى فكدددرة «الحاكميدددة» للدددروف المكدددان والزمدددان ،ولللدددروف
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در لهدا ،وتلقدف سديد قطدب
داعيدا لفكدرة «الحاكميدة» ُمنلِّ ًا
السياسية آنذاك ،فكان ً
فكدددر المدددودودي ،وكدددان لشدددرحه لمصدددطلح «الحاكميدددة»  -بدددالفهم المغلدددوط -
تالصيل فكري معاصر للحركات التكفيرية في العالم العربي في عهده ومن بعددهض
حيدددث حصدددروا " جماعدددة المسدددلمين " فددديهم وحددددهم ،وأطلقدددوا اللسدددان بتكفيدددر
المجتمعات المسلمة ،كما أطلقوا السنان في صدورها ،فكان مفهوم «الحاكمية»
خاصدددا فدددي الخطددداب التكفيدددري ،ولبندددة فدددي بنددداء الفكدددر السياسدددي
موقعدددا
لددده
ً
ً
اإلسالمي.
وهددذا يهدددد أمددن عالمنددا اإلسددالمي العقدددي والفكددري واالجتمدداعي ،وأيضددا يشددوه
بابا للطعن فيه ،فنسدمع أعدداء الشدريعة
صورة الدين اإلسالمي الحنيف ،ويفتح ً
والقادحين في سنة النبي صلى اهلل عليده وسدلم يطعندون فدي دينندا بحجدة أنهدم
يردُّون على الغالة وجماعات التكفير.
ولخطورة هذا الموضو – الذي دار حوله الكثير من الجددل المعرفدي ،والخدالف
الفكري-وجددواه اسدتخرت اهلل أن أتنداول هدذا الموضدو بعندوان «الحاكميدة لددى
التيار التكفيري ...دراسة تحليلية نقدية» ،أردت فيه أن آخدذ أخدذتي ،وأتتبدع مدا
جدداء فيدده مددن آراء ،وأدل دي ،فددي مرتكددز مددن مرتك دزات التيددار التكفيددري -وآثددرت
ألن معتقدداتهم واحددة وان اختلفدت مسدمياتهم -
مصطلح تيار بددالً مدن تيدارات ع
مبرز وسطية أهل السدنة ،وعلمداء األزهدر الشدريف ،هدذه
بمنهج علمي رصينً ،ا
هاديددا
الوسددطية التددي تتصددل باألصددل وتددرتبط بالعصددر ،وتقدددم اإلسددالم
منهجددا ً
ً
لإلنسان والزمان والمكان.
أسباب اختبار الموضو :
الذي دفعني الختيار هذا الموضو عدة أسباب من أهمها:
- 1مددا وجدتدده مددن تصدداعد وتيددرة الحركددات التكفيريددة ممددا يتطلددب البحددث فددي
أسسددها المعرفيددة النلريددة ،ونقددد المصددطلحات التددي تنطلددع مددن خاللهددا ،ومددن
أهمها مصطلح «الحاكمية» فرغبت في إيضاح الفهم الصحيح له.
- 2ما الحلته من لبس وسوء فهم لمصطلح للحاكمية اإللهيدة ،وعددم التمييدز
بينه وبين الحاكمية البشرية فالردت دفع هذا التناقض الدوهمي ،وايضداح األمدر،
واستجالء غوامضه.
- 3الدافع الذاتي لإلدالء بدلوي -كواحدد مدن أبنداء األزهدر-فدي تصدحيح الفهدم
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المغلوط لمصطلح «الحاكمية»ض ألنه أهم مرتكز من مرتكزات الخطاب التكفيري.
- 4بيان الدور الكبير الذي قام -وال يزال يقوم -بده األزهدر الشدريف بوسدطيته
واعتدالدده فددي نقددد الخطدداب التكفيددري ،وأخددذت أنمددوذج «الحاكميددة» مثدداالً لهددذا
الددددور ،وهدددذا رد علدددى مدددن يتهمدددون األزهدددر الشدددريف بالنددده ي سدددس لإل رهددداب
والتطرف.
إشددكالية البحددث :تكمددن إشددكالية البحددث فددي اإلجابددة عددن التسددا الت ا تيددة :مددا
المراد بالحاكميدة وهدل لهدا أصدل فدي القدرآن الكدريم والسدنة النبويدة أو ال ومدا
عالقة الحاكمية باالعتقاد وهل حاكمية اهلل تعالى تنفي حاكمية البشر
وما جذور وتطور فكرة الحاكمية وما هي أدلة أصحاب الفكر التكفيري عليهدا
وكيف يكون الرد على سوء فهمهدم لددلدة وهدل هنداك موقدف لدزهدر الشدريف
من هذا الفكر المنحدرف هدذه التسدا الت وغيرهدا نحداول اإلجابدة عليهدا – قددر
استطاعتنا – في هذا البحث.
منهج البحث :اقتضت طبيعة البحث استخدام عدة مناهج لمعالجته:
- 1المددنهج التدداريخي « االسددتردادي»  :فقددد اعتمدددت عليدده فددي الكشددف عددن
بعدددض أبنيدددة مصدددطلح « الحاكميدددة »  ،ومالبسددداته التاريخيدددة ،و تتبدددع نشدددالة
قديما وحديثًا .
ولهور الفهم المغلوط لهذا المصطلح ً
- 2المددنهج التحليلددي :واسددتخدمته فددي تحليددل نلريددة «الحاكميددة» ،والتالصدديل
اللغوي ،والشرعي لها ،كذا تحليل المفاهيم التاريخية.
- 3المدددنهج النقددددي :اسدددتخدمته فدددي توجيددده النقدددد واالعتراضدددات علدددى الفهدددم
المغلوط لمصطلح «الحاكمية» ،فضالً عن توجيه أسهم النقد للفهم المغلوط من
ِقبل علماء األزهر الشريف.
خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة ،وخمسة مباحث ،وخاتمة.
المقمدددة :وتشدددتمل علدددى أهميدددة البحدددث ،وأسدددباب اختيددداره ،واشدددكالية البحدددث،
ومنهجه ،وخطته.
المبحث األول :تعريف «الحاكمية» ،ومدلول مادة «حكم» واشتقاقها في القدرآن
الكريم
المبحث الثاني :جذور مشكلة «الحاكمية» عند الخوارج.
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المبحددث الثالددث :دور أبددي األعلددى المددودودي ،وسدديد قط دب فددي التنليددر لفكددرة
«الحاكمية» ،وتالثر الجماعات التكفيرية بهما.
المبحث الرابع :مفهوم «الحاكمية» لدى الجماعات التكفيرية المعاصرة.
المبحث الخامس :دور األزهر الشريف فدي التصددي للفهدم الخداطص لمصدطلح "
الحاكمية " ،ومواجهة الفكر المنحرف لدى الجماعات التكفيرية.
الخاتمة :وتشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات.
لسد ِب ىي َل ،وِالَ ىيد ِده اَىلمر ِجدع وا ىلم ِ
ِ
ِ
دي
صد ِددَ ،و ُه َدو َي ىهد ِددي اَ َّ
صد ىدي ُرَ ،وهدو َولِد ُّ
َواهللُ م ىدن َو َراء اَىلقَ ى
َ
َى ُ َ َ
اَلتَّىوِف ىي ِ
الس َد ِاد
ع و َّ
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المبحددددددددث األول
تعريف «الحاكمية» ،ومدلول مادة «حكم» ومشتقاتها في القرآن الكريم
قبددل الولددوج فددي مضددمار البحددث البددد مددن التعددرف علددى ماهيددة «الحاكميددة»،
وانطالقًددا مددن ارتبدداط مفهددوم "الحكددم" بالحاكميددة ،كددان البددد مددن الوقددوف علددى
مفهوم "الحكم" ،حتى يتسنى معرفة المراد بالحاكمية ،ومن ثم ال بدد مدن الرجدو
إلى المعاجم اللغوية.
)1
ي د دي نفددس المعنددى الددذي ي ديدده المصدددر
«الحاكميددة» :مصدددر صددناعي
القياسددي الحكددم)ض ومددن ثددم فددرن سددبيل معرفددة معناهددا وبيددان داللتهددا وتوضدديح
مضددمونها هددو البدددء بجددذرها اللغددوي ح  .ك .م) ومددا اشددتع عندده مددن ألفددال
)2
حكم .حكام .حاكم .حكيم .حكمة .أحكمت .أحكام .محكمة)
والمتتبع للمعاجم اللغويدة يجدد أن أصدل مدادة حكدم)  :المندع  ،ويددور المعندى
فددي مشددتقاتها حددول هددذا األصددل ،فددالحكم مددا كانددت غايتدده أو مقصددده األسدداس
المنددع مددن الفسدداد والللددم بغيددة اإلصددالح ،والحكمددة إصددابة الحددع ،والمنددع مددن
الجهل.
داء
أصل معنى حكم في اللغة :المنع ،جاء في معجم مقداييس اللغدةَ :ح َك َدم) ا ىل َح ُ
اف وا ىل ِميم أَص ٌل و ِ
دن اللُّ ىل ِدم.
اح ٌدَ ،و ُه َو ا ىل َم ىنعَُ .وأ ََّو ُل َذلِ َك ا ىل ُح ىك ُمَ ،و ُه َو ا ىل َم ىندعُ ِم َ
َوا ىل َك ُ َ ُ ى َ
وس ِّمي ىت ح َكم ُة الدَّاب ِ
ت
ت الد َّ
َح َك ىمتُ َهاَ .وُيقَا ُلَ :ح َك ىم ُ
َّة ِأل ََّن َها تَ ىم َن ُع َهاُ ،يقَا ُل َح َك ىم ُ
َّاب َة َوأ ى
َ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
دن
َّ
َح َك ىمتُ ُه ،إِ َذا أ َ
َخذ َ
الس ِف َ
دهاِ ،أل ََّن َهدا تَ ىم َندعُ ِم َ
يه َوأ ى
اس َ
ىت َعلَدى َي َد ىيدهَ .وا ىلح ىك َمد ُة َهد َذا ق َي ُ
)3
تحكيمددا ،إذا
بالح َنددك  ..وحكمددت الرجددل
وح َك َمددة اللجددام :مددا أحدداط َ
ا ىل َج ىهد ِدل َ .
ً
المشدددة ثدم تداء
 ) 1المصدر الصناعي  :يطلع على كل لفل زيد في آخدره يداء النسدب
ر
وتسمى تاء النقلض ألن االسم قبل اتصاله بها كدان لده حكدم المشدتع مدن
التالنيث المربوطة ،
ر
أجل ياء النسدب ،ثدم لمدا اتصدلت بده نقلتده إلدى االسدمية المحضدة ،فصدار يددل علدى المعندى
المجد ردرد المتعلددع بالصددفات أو األحكددام الخاصددة بددذلك اللفددل .انلددر :عبدداس حسددن ،النحددو
الوافي ،ط الخامسة عشرة ،دار المعارف2212 ،م .)181-181/3
 ) 2راجع تعليع د  /فتحي أحمد الرديني علي بحث فهمي هويدي " الحاكميدة بدين أهدل
الددعوة وأهددل القدانون " ندددوة التيدارات اإلسددالمية المعاصددرة فدي الددوطن العدرب ،مالطددا المركددز
اإلسالمي ،منشورات رسالة الجهاد يوليو 1881م ص .111
 ) 3انلدددر :أحمدددد بدددن فدددارس بدددن زكريدددا القزويندددي الدددرازي  ،أبدددو الحسدددين المتدددوفى:

988
منعته مما أراد . ) 1
ومددددن هددددذا المعنددددى األصددددلي جدددداء الحكددددم بمعنددددى القضدددداء :أي الفصددددل فددددي
وح َك َدم
وح َك َم له َ
الح ىك ُم :مصدر قولك َح َك َم بينهم َي ىح ُك ُم أي قضى َ .
الخصوماتُ « .
عليه» . ) 2
ِ
ِ
وح َكد َدم الشدديء
داكم ألَندده َي ىم َنددعُ اللَّددال َم ،وقددالَ :
وقددال ابددن منلددورَ :وِبدده ُ
سد ِّدم َي الحد ُ
وأحكمدده منعدده مددن الفسدداد ،وكددل مددن منعتدده مددن شدديء فقددد حكمتدده وأحكمتدده،
ِ
ِ
الح َكدِدم.
الح َكد ُدم .وحا َك َمد ُ
ده إِلددى َ
دامَ ،و ُهد َدو َ
وقددال :والحدداكمُ :م َنفرد ُذ ُ
الح ىكددمَ ،وا ىل َج ىمددعُ ُح ركد ٌ
وِفي ا ىلح ِد ِ
بدك
يث:
كم إِليك َوَال ُح ىك َم إِال لَ َكَ ،وِق َ
يلَ :
َ
ت" أَي َرفَ ىع ُ
"...وبك حا َك ىم ُ
ت ُ
َ
َ
الح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دن
الح ىكددم وِابطددال َمد ىدن ند َ
خاصد ىدم ُ
اعلَ د ٌة مد َ
دي ُمفَ َ
ت فددي طَلَددب ُ
داز َعني فددي الد ِّددينَ ،وهد َ
الح ىكد ِدمَّ َ .
المحا َك َم د ُة :المخاصددمة إلددى الحدداكم.
ُ
وحك ُمددوهُ َب ىي د َن ُه ىم :أَمددروه أَن َيحكد َدم ،و ُ
)3
ِّ
الم َحكمة ،إلنكارهم أمر الحكمين وقولهم ال حكم إال هلل
والخوارج يسمون ُ
وقددال الراغددب األصددفهاني" :والحكددم بالشدديء أن تقضددي بالندده كددذا أو لدديس بكددذا
س دواء ألزمددت ذلددك غيددرك أو لددم تُلزمدده ،ويقددال حدداكم وحكددام :لمددن يحكددم بددين
الندداس ،والحكمددة :إصددابة الحددع بددالعلم والعقددل فالحكمددة مددن اهلل تعددالي معرفددة
األشياء وايجادها على غاية االحكام" . ) 4
وعبارة الراغب " أن تقضي بالنه كذا أو ليس بكذا "...تعنى إثبات أمدر ألمدر أو
نفيه عنه.
 381هد) :معجم مقاييس اللغة  :المحقدع :عبدد السدالم محمدد هدارون  .الناشدر  :دار الفكدر
عام النشر 1388 :هد 1818 -م . 82 ، 81 / 2 ،
 ) 1أبددو نصددر إسددماعيل بددن حمدداد الجددوهري الفددارابي  :الصددحاح تدداج اللغددة وصددحاح
العربية  :تحقيع  :أحمد عبد الغفور عطار الناشدر  :دار العلدم للماليدين  -بيدروت الطبعدة :
الرابعة  1421هد  1881 -م .1822 /1 ،
 ) 2راجع  :المصدر السابع  ،نفس الجزء والصفحة .
 ) 3محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الددين ابدن منلدور األنصداري اإلفريقدي
المتوفى111 :هد)  :لسان العرب :الناشر :دار صادر -بيروت الطبعة :الثالثة  1414-هدد
 .111 /1،كتاب :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .1822 /1
 ) 4الراغب األصفهاني :المفردات في غريب القرآن ،ترجمة أحمد خلف اهلل ،ط1:مكتبة
األنجلو المصرية ،ص .212
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ويددالتي بمعنددى اإلتقددان« :الحكددم مددن اإلحكددام وهددو اإلتقددان وأحكمددت الشدديء
تح َك َم ،أي صار ُم ىح َكماً . ) 1
فاس ى
ى
وهذا يعني أن من معاني الحكم :المنع من الفساد بغية اإلصالح ،ومن ثم فرنده
البد أن يتسم باإلتقان ،وأن ي سس على الحكمة وهي إصدابة الحدع ،وكدل هدذه
المعاني لها صلة بمفهوم الحاكمية.
إذاً مصطلح «الحاكمية» مصدر صناعي ي دي معنى المصدر القياسي الحكدم)
ومشتقاته.
ممددا سددبع يتضددح لنددا مدددى ثدراء وغدزارة الجددذر اللغددوي لمددادة ح ،ك ،م) ،فهددو
يسدددددتعمل بددددددالالت متعدددددددة ،ومعددددداني متفاوتدددددة ،كدددددذلك المصددددددر الصدددددناعي
«الحاكمية» ،عند اطالقه ال ينصرف إلدى معندى بعينده ،وانمدا حسدب مدا يضداف
إليه ،وحسب السياع تكون داللته ومعناه.
كلمة حكم مضافة إلى اهلل تعالى الحاكمية اإللهية).
استعملت كلمة حكم ومشتقاتها فدي القدرآن الكدريم والسدنة النبويدة منسدوبة إلدى
اهلِي ِ
اهلل تعالى في مواطن عدة من ذلك قوله تعدالي :أَفَح ىكدم ا ىلج ِ
دون َو َم ىدن
َّدة َي ىب ُغ َ
ُ َ َ
ون﴾
س ُن ِم َن اللَّ ِه ُح ىك ًما لِقَ ىوٍم ُيوِق ُن َ
أى
َح َ
[المائدة ] 12 :وقال تعالى  :إِ ِن ا ىل ُح ىك ُم إَِّال لِلَّ ِه ﴾ [ األنعام  . ] 11 :ومعنى
المشد ِّدر هددو اهلل تعددالى
الحكددم هلل وحددده" بمعنددىَّ :
ا يددة بريجددازُ " :
أن الحدداكم و ُ
ده ا ىل ُح ىك ُدم
وحده ال شريك له .وقوله تعالى :ثُ َّم ُرُّدوا إِلَى اللَّ ِده َم ىدوَال ُه ُم ا ىل َح ِّ
دع أَالَ لَ ُ
و ُهو أَسر ُ ا ىلح ِ
ين ﴾ [ االنعام . ] 12:
اس ِب َ
َ
َ َ ىَ
ِ
ِ
حكمدا
و َ
َسدماء اهلل تَ َعدالَىَ ،وفدي التَّىن ِزيدل ا ىل َع ِزيدز أفغيدر اهلل أ ىَبتَغدي ً
الحكم) مدن أ َ
الحكددم والحكدديم بمعنددى الحدداكم .قددال ابددن منلددور" :
﴾ ،فمددن أسددماء اهلل تعددالى َ
ين ،و ُهددو ِ
ِ
سد ىدب َحا َن ُه
ديم لَد ُ
حكددم :اللَّد ُ
سد ىدب َحا َن ُه َوتَ َعددالَى أ ى
ده ُ
َح َكد ُدم الحدداكم َ َ َ َ
الح ىكد ُدمُ ،
ده ُ
الحكد ُ
ِ
ِ ِ ِ
الح َكد ُدم
دال اللَّ ىيد ُ
َوتَ َعددالَى .قَد َ
الح َكد ُدم اللَّد ُ
ده تَ َعددالَى .وقددال األَزهددري :مد ىدن صدفَات اللَّدده َ
دثَ :
والح ِكيم و ِ
ِ
دن األَثيدرِ :فدي أَسدماء
الحاك ُمَ ،و َم َع ِاني َه ِدذ ِه األَسدماء
متقاربدة ،وقدال ىاب ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َو ُه َما ِب َم ىع َنى الحاكمَ ،و ُه َو ا ىلقَاضدي ،فَهدو فعيد ٌل ِب َم ىع َندى
الح َك ُم و َ
اللَّه تَ َعالَى َ
الحك ُ
ِ
ِ
ِ
دياء َوُيتى ِق ُن َهددا ،فَ ُهد َدو فَ ِعي د ٌل ِب َم ىع َنددى ُم ىف ِعد ٍدلَ ،وِقيد َدل:
فاعد ٍدل ،أ ىَو ُهد َدو الَّددذي ُي ىحكد ُدم األَشد َ
1

)

انلر :الفارابي :الصحاح . 1822 /1 ،
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ِ
ِ
ِ
ِ
ىض ِدل ا ىل ُعلُد ِ
دوم.
ىض ِدل األَشددياء ِبالَف َ
دارةٌ َعد ىدن َم ىع ِرفَ ِدة أَف َ
َ
ديم ُذو الحكمدة ،والح ىك َمد ُة ع َب َ
الحك ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دون ِبمع َنددى الحدداكِم م ىثد َدل قَدددير ِبمع َنددى قَدداد ٍر وعلد ٍ
ديم ِب َم ىع َنددى
ديم َي ُجد ُ
َ
و َ
َى
دوز أَن َي ُكد َ َ ى
الحكد ُ
عالٍِم . ) 1
ويوضدددح اإلمدددام القرطبدددي -رحمددده اهلل-المعددداني المقصدددودة برضدددافة الحكدددم هلل
تعددددالى ،ووصددددف اهلل تعددددالى بددددالحكم الحاكميددددة اإللهيددددة) ،فيقددددول نقددددالً عددددن
اإلقليشي " :فالحكم من له الحكم وهو تنفيذ القضدايا وامضداء األوامدر والندواهي
وذلددك بالحقيقددة هددو اهلل .وهددذا االسددم يرجددع تددارة إلددى معنددى اإلرادة ،وتددارة إلددى
معنددى الكددالم ،وتددارة إلددى معنددى الفعددل .فالمددا رجوعدده إلددى معنددى اإلرادة فددرن اهلل
تعالى حكم في األزل بما اقتضته إرادته ،ونفذ القضاء في اللوح المحفول يجرى
القلددم فيدده علددى وفدداع حكددم اهلل ،ثددم جددرت األقدددار فددي الوجددود بددالخير والشددر
اجعددا إلددى معنددى الكددالم فيكددون
والعددرف علددى وفدداع القضدداء والحكددم .واذا كددان ر ً
معناه المبين لعباده في كتابه مدا يطدالبهم بده مدن أحكامده كمدا يقدال لمدن يبدين
للندداس األحكددام ويددنهج لهددم معدداني الحددالل والحدرام َح َكددم ،وعلددى هددذا فددال يكددون
اجعدا إلدى
ُحكم في الوجود إال كتابه فعنده يوقف إذ هو الحكدم العددل .واذا كدان ر ً
الفعدددل فيكدددون معنددداه الحكدددم الدددذى ينفدددذ أحكامددده فدددي عبددداده برشدددقائه إيددداهم،
)2
واسعادهم وتقريبهم وابعادهم على وفع مراده"
بالنلر إلى كالم اإلمام القرطبي يفهم معاني نسبة الحكم إلى اهلل فيما يلي:
 - 1الحكم التكويني  :وهو إرادة اهلل الكونيدة القدريدة التدي تتمثدل فدي المشديئة
العامة المحيطة بجميع الكائنات  ) 3القضاء والقدر)  .قال تعالى ُ :ق ِل اللَّ ُه
ِ
ات واألَر ِ ِ
ِ
َس ِدم ىع َمدا لَ ُه ىدم ِم ىدن ُدوِن ِده
دب َّ
أى
َعلَ ُم ِب َما لَ ِبثُوا لَ ُه َغ ىي ُ
ض أ ىَبص ىدر ِبده َوأ ى
الس َدم َاو َ ى
ِ ِ
ِ
َحد ًددا﴾ [ الكهددف  ] 21 :فتدددبير اهلل للكائنددات
دي َوالَ ُي ى
ِمد ىدن َولِد ال
شد ِدر ُك فددي ُح ىكمدده أ َ
)1
. 111
محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبي  :األسدنى فدي شدرح أسدماء اهلل الحسدنى، ،
)2
دار الصحابة للتراث1881 ،م  ،ص . 438
 ) 3صالح عبد الفتاح الخالدي :في لالل القدرآن فدي الميدزان ،دار المندارة ،جددة  ،ط :
 1421 / 1هد  ، 1881 -ص . 113
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واألحدداث خداص بده وحدده ال دخددل للبشدر فدي ذلدك  ،وهددو مدا جداء علدى لسددان
دي ٍء إِ ِن ا ىل ُح ىك ُدم إَِّال لِلَّ ِده ﴾
يعقوب عليه السالم َو َما أُ ىغ ِني َع ىن ُك ىم ِم َن اللَّ ِه ِم ىدن َ
شى
[ يوسدددف  ] 11 :ولهدددذا أعقبددده بتوكلددده علدددى اهلل علَ ىيد ِ
ددت ﴾ فدددالحكم
دده تََو َّك ىلد ُ
َ
القدري هلل تعالى وحده  ،قال اإلمام الطبري  « :وما أغنى عنكم القضاء والحكم
هلل دون سدواه مددن األشددياء فرندده يحكددم فددي خلقدده بمددا يشدداء فينفددذ فدديهم حكمدده
)1
دب لِ ُح ىك ِم ِده ﴾
ويقضى فيهم وال يرد قضدا ه »
كمدا قدال َواللَّ ُ
ده َي ىح ُك ُدم َال ُم َعقِّ َ
فهددو الددذي ُيجددري أق دداره بمددا يشدداء  ،وال يكددون فددي ملكدده إال مددا يريددد  ،إرادةً
َع ُي ِن َندددا ﴾ [ الطدددور :
ددك فَِر َّند َ
اصددد ِب ىر لِ ُح ىكد ِددم َرِّبد َ
ددك ِبال ى
قدريدددة  .وقولددده سدددبحانهَ :و ى
. ] 48
- 2الحكم األخروي :وهدو قضداء اهلل بدين العبداد يدوم القيامدة فهدو تعدالى الدذي
أي :أن اهلل يحكددم بددين العبدداد بعددد البعددث يددوم
يحكددم بددين عبدداده ويقضددى بيددنهم ى
ده ي ىح ُكدم ب ىيد َن ُكم يدوم ا ىل ِقيام ِدة ِفيمدا ُك ىندتُم ِف ِ
َّ
دون﴾
يده تَ ىختَلِفُ َ
ى
َ
القيامة ،قدال تعدالى :الل ُ َ ُ َ ى َ ى َ َ َ
[ الحددج  ، ] 18 :فددالحكم فددي هددذا اليددوم هلل الواحددد القهددار ،وقولدده تعددالى:
فَاللَّ ُه ي ىح ُكم ب ىي َنهم يوم ا ىل ِقيام ِة ِفيما َكا ُنوا ِف ِ
ون﴾ [ السجدة . ] 21 :
يه َي ىختَلِفُ َ
َ
َ ُ َ ُ ى َى َ َ َ
- 3الحكم التشريعي :وهدو الدذي يتعلدع بدررادة اهلل الدينيدة ،وتتمثدل هدذه اإلرادة
في تصور عقدي عن الخالع والمخلوع ،والكون ونلرية الشريعة العامة .حكدم
اهلل الشرعي الذي بينه بكالمه سبحانه في كتابه وأن له حع التحليل والتحدريم،
أو بعبددارة أخددرى أن التشددريع حددع هلل ال ينازعدده فيدده أحددد  . ) 2ونقد أر فددي هددذا
ود أ ِ
المعنددى قولدده تعددالى :يددا أَي َّ ِ
ين آم ُن دوا أ ىَوفُ دوا ِبددا ىل ُعقُ ِ
يم د ُة
ُحلَّد ى
َ َ
دت لَ ُكد ىدم َب ِه َ
ُّهددا الددذ َ َ
ِ
ِ
يدد ﴾
األَ ىن َع ِام إِالَّ َما ُي ىتلَى َعلَ ىي ُك ىم َغ ىي َر ُمحلِّي َّ
الص ىيد َوأَ ىنتُ ىم ُح ُرٌم إِ َّن اللَّ َه َي ىح ُك ُم َما ُي ِر ُ
اختَلَ ىفتُم ِف ِ
ش ىي ٍء فَ ُح ىك ُم ُه إِلَى اللَّ ِه﴾
يه ِمن َ
[ المائدة  ، ] 1 :وقوله تعالىَ :و َما ى ى
[ الشددددورى  ] 1 :وقولدددده تعددددالى :أَفَ َغ ىيددددر اللَّد ِ
ددده أ ىَبتَِغددددي َح َك ًمددددا ﴾ [ األنعددددام :
َ
. ] 114
 ) 1أبو جعفدر الطبدري  :جدامع البيدان عدن تالويدل آي القدرآن  ،ط  ، 1 :بيدروت  ،دار
الفكر  1411هد  2211 -م . 4812 / 1 ،
راجددع  :هشددام أحمددد عددوض جعفددر :األبعدداد السياسددية لمفهددوم الحاكميددة  .ر يددة
) 2
معرفية ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط  1411، 1 :هد 1881 -م  ،ص . 11
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والمعنى األول والثاني ال صلة لهما بمعاني الحاكمية التي يدور البحث حولهدا،
وهذا المعنى الذي تحدث عنه الفقه اإلسالمي ،فقد جاء فيه:
الحكم في المفهوم االصطالحي :عبارة عن «خطاب الشر  ،وله تعلع بالحاكم،
وهدددددو اهلل ،وبدددددالمحكوم عليددددده ،وهدددددو المكلدددددف ،وبدددددالمحكوم فيددددده وهدددددو فعدددددل
المكلف» . ) 1
أمدددا مصدددطلح حاكميدددة القدددرآن فقدددد أطلدددع فيهدددا علدددي «تلدددك القدددوانين والقواعدددد
المنهجيددة الضددابطة للحيدداة ،والتددي يمكددن لإلنسددان أن يهتدددي إليهددا مددن خددالل
قراءته للقرآن الكريم»  . ) 2فحاكمية القرآن تعنى سديادة وهيمندة منهجده علدى
الحياة.
أن« :السددلطة والمشددروعية العامددة
ومصددطلح «الحاكميددة» بصددفة عامددة يعنددى ر
التي تحكم أي دولة» . ) 3
ا ًذا ال نخلددط بددين «الحاكميددة» بددالمعنى السياسددي أي نلددام الحكددم ،وبددين الحكددم
بما أنزل اهلل بمعنى اختصداص اهلل بالتحليدل والتحدريم فدي أمدر العبدادة والددين،
والتشريع ،إذا قصد القائلون بالحاكمية هذا المعندى المدالخوذ مدن الحكدم فهدذا ال
أيضا.
يكون إال هللض لكن وجدنا أن الوحي اإللهي نسب الحكم للبشر ً
استعمال كلمة «حكم» مضافة إلى البشر الحاكمية البشرية):
وردت في القرآن الكريم آيات تنسب الحكم للبشر سواء أكانوا أنبياء أم غيدرهم،
ون حتَّى يح ِّكم َ ِ
ِ
ش َج َر َب ىي َن ُه ىم ثُ َّم
يما َ
وك ف َ
ومن ذلك قوله تعالى :فَال َو َرِّب َك ال ُي ى م ُن َ َ ُ َ ُ
سددلِيماً ﴾ [ سددورة النسدداء :
ضد ىدي َ
ال َي ِجد ُددوا ِفددي أَ ىنفُ ِسد ِه ىم َح َرجداً ِم َّمددا قَ َ
سدلِّ ُموا تَ ى
ت َوُي َ
داك َخلِيفَدد ًة ِفددي ىاأل ىَر ِ
دداح ُكم َب ىددي َن
ود إِ َّنددا َج َع ىل َند َ
 ، ] 11وقولدده تعددالى َ يددا َد ُاو ُ
ض فَ ى
ِ
س ِب ِ
َّ
الن ِ
يل اللَّ ِه  [ ص . ] 21 :
اس ِبا ىل َح ِّ
ع َوَال تَتَِّب ِع ا ىل َه َوى فَ ُيضلَّ َك َعن َ
)1
. 83 /
 ) 2هشدام أحمدد عدوض جعفدر  :األبعدداد السياسدية لمفهدوم الحاكميدة  ..ر يدة معرفيددة،
ص . 22
 ) 3بسددطامي محمددد سددعيد خيددر  :نل درات حددول الحاكميددة فددي اإلسددالم ط ، 1 :منتدددى
النهضة  ،الخرطوم السودان  1431هد 2212 -م  ،ص . 8
اإلمام أبو حامد الغزالي  :المستصفى في علم األصول  ،ط  - 1 :دار الفكر 1 ،
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فيدخل فيها الدبال عدن اهلل وأيضدا اسدتنباط شدر اهلل بدالنلر فدي األدلدة ومنهدا
أيضا :الفصل في الخصومات والنزاعدات ،قدال تعدالىَ :وِا َذا َح َك ىمدتُم َب ىدي َن َّ
الن ِ
داس
ً
أَن تَ ىح ُك ُموا ِبا ىل َع ىد ِل ﴾ [النساء  ، ]18ومنها :التحكيم الذى يقوم به الحكمان في
داب َعثُوا َح َك ًمدا ِّم ىدن
الن از بين الدزوجين ،قدال تعدالىَ :وِا ىن ِخ ىفدتُ ىم ِشدقَ َ
اع َب ىي ِن ِه َمدا فَ ى
َهلِ َها ﴾ [ النساء . ] 31 :
َهلِ ِه َو َح َك ًما ِّم ىن أ ى
أى
اء ِّم ىث ُل َما قَتَ َدل
ومنها :تقدير الهدي في حال الصيد في الحج ،قال تعالى :فَ َج َز ٌ
دن الد َّدن َعِم َي ىح ُكد ُدم ِبد ِده َذ َوا َعد ىدد ٍل ِّمددن ُك ىم ﴾ [ المائدددة  . ] 81 :ومددن معددانى الحكددم:
ِمد َ
تصرفات اإلمامة ورئاسة الدولة ،وتارة يكون حكم اهلل تعالى أمد ارً بتحكديم بعدض
الرجال في مواضع محددة :كاإلصالح بين الخلدع ،والتقددير الراجدع الدى العدرف،
َخ َدوىي ُك ىم ﴾ [الحجدرات ، ] 12 :
َصلِ ُحوا َب ىي َن أ َ
قال تعالى :إِ َّن َما ا ىل ُم ى ِم ُن َ
ون إِ ىخ َوةٌ فَال ى
َصلِ ُحوا َب ىي َن ُه َما  ..ا ية ﴾
وقال أيضاً  :فَال ى
فع ىدن
وقد ح ركم النبي سعد بن معداذ فدي شدالن بندي قريلدة الدذين نقضدوا العهددَ ،
ٍ
َن أَُناسدا َن َزلُدوا علَدى ح ىك ِدم ِ
أَِبي س ِدع ٍ
س َدل إِلَ ىي ِده
ي " أ َّ
يد ا ىل ُخ ىدد ِر ِّ
ُ
َ
س ىدعد ىب ِدن ُم َعداذ  ،فَال ىَر َ
َ
ً
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
وموا إلَدى َخ ىيدرُك ىم
سجد قَ َ
اء َعلَى ح َمارَ ،فلَ َّما َبلَ َ قَر ً
يبا م ىن ا ىل َم ى
فَ َج َ
ال النب ُّي  ": قُ ُ
َن
س ىع ُد إِ َّن َه َُال ِء َن َزلُوا َعلَى ُح ىك ِم َك ،قَ َ
س ِّي ِد ُك ىم ،فَقَ َ
َح ُك ُدم ِفدي ِه ىم أ ى
ال :فَِر ِّني أ ى
الَ :يا َ
أ ىَو َ
)1
ِ
س َبى َذ َر ِ
ت ِب ُح ىكِم اللَّ ِه أ ىَو ِب ُح ىكِم ا ىل َملِ ِك" .
ُّه ىم ،قَ َ
الَ :ح َك ىم َ
تُ ىقتَ َل ُمقَاتلَتُ ُه ىمَ ،وتُ ى
اري ُ
نفيا لحكم اهللض بل
وهنا تكون اإلحالة في اإلصالح أو التقدير إلى الرجال ليس ً
هو تنفيذ لحكم اهلل تعالىض ألنه مما أذن اهلل فيه.
كل هذه التصرفات يطلع عليها لفدل الحكدم وهدي منسدوبة للبشدر ،لكدن معانيهدا
تختلدددف حسدددب التصدددرف والقدددائم بددده ،إذاً البشدددر يمكدددن أن ينسدددب لهدددم الحكدددم
أحكاما.
وينشئوا
ً
وعلى ضوء هذا يحسن بيان الفرع بين التسليم لحكدم اهلل والتحداكم إليده ،وبدين
إنفاذ حكمه على العباد.
فتسليم الحكم والتحداكم إلدى شدريعة اهلل يكدون بدالرجو إلدى النصدوص الشدرعية
للتعرف على حكمها ثم العمل بها والرضا بذلك ،وأما إنفاذ الحكم فقضية أخدرى:
أي أن ثمددة فرقًددا بددين الحكددم اإللهددي الحاكميددة اإللهيددة) " التشددريع" المعصددوم،
1

)

أخرجه البخاري في المناقب  ،3122ومسلم في صحيحه . 3314
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وبين الحاكم البشري الحاكمية البشرية) منفذ الحكم غير المعصوم.
فمثالً اإلقرار بحد السدرقة فدي شدر اهلل ،والتسدليم بدالن هدذا حدد اهلل فدي السدرقة
شيء ،وتنفيذ حد السرقة شيء آخر ،فال نساوى بدين مدن ينكدر حدد اهلل ،وبدين
من ي من بحد اهلل وال ينفذه.
وعليه ،فال تالزم بين مسداللة «الحاكميدة» ،وبدين الكفدر ،إال مدن جهدة الجحدود
واإلنكددار ألحكددام الدددين ،وتبددديل شددر اهلل ،أمددا مددا كددان مددن جهددة الهددوى ،أو
مسددايرة التيددار العددام ألهددل الزمددان ،فرندده معصددية تتناولهددا التوبددة والمغفددرة ،وال
كفر ينقل عن الملةض وانما يدخل صاحبه فدي دائدرة الصدواب والخطدال،
يكون ذلك ًا
ال في دائرة اإليمان والكفر.
س ِب ُك ىفد ٍدر َي ىن ُقد ُل َعد ىدن
قددال اإلمددام أبددو بكددر ابددن العربددي« :قَد َ
س َو َغ ىيد ُدرهُ :لَد ىدي َ
داوو ٌ
دال طَد ُ
ده ِم ىدن ِع ىن ِدد
ون ُك ىف ٍرَ .و َه َذا َي ىختَلِ ُ
ف ى
إن َح َك َم ِب َمدا ِع ىن َددهُ َعلَدى أ ََّن ُ
ا ىل ِملَّ ِةَ ،ولَ ِك َّن ُه ُك ىفٌر ُد َ
ِ
ِ
اللَّ ِهض فَ ُه َو تَ ىب ِدي ٌل لَ ُه ُي ِ
ده
دب تُ ىد ِرُك ُ
ب ا ىل ُك ىف َرَ ،وِا ىن َح َك َم ِبده َه ًدوى َو َم ىعص َدي ًة فَ ُه َدو َذ ىن ٌ
وج ُ
ِ
الس َّن ِة ِفي ا ىل ُغ ىف َر ِ
ين » . ) 1
َه ِل ُّ
َص ِل أ ى
ان لِ ىل ُمذ ِىن ِب َ
ا ىل َم ىغف َرةَُ ،علَى أ ى
ويقول د محمد عمارة ":صحيح أننا ن من إيماناً عميقاً بالحاكمية اإللهيدة :إِ ِن
ا ىل ُح ىك ُم إِالَّ لِلر ِده[ األنعدام ، ]11:لكدن الفكدر السدطحي والمنحدرف هدو الدذي يقديم
تناقضدا بددين حاكميددة اهلل سددبحانه وتعددالى وحاكميددة البشددر المد منين بالحاكميددة
ً
اإللهية ،وفي القول بهذا التنداقض المزعدوم تجاهدل لنلريدة االسدتخالف اإللهدي
لإلنسان كي يقيم هذه األرض هلل وحاكميتده ،لقدد اسدتخلف اهلل سدبحانه وتعدالى
ود إِ َّندا
داود عليه السالم ليحكم بين الناس بدالحع ،الدذي هدو حكدم اهللَ  :يدا َد ُاو ُ
ع وَال تَتَِّب ِع ا ىلهوى فَي ِ
اح ُكم َب ىي َن َّ
الن ِ
اك َخلِيفَ ًة ِفي ىاأل ىَر ِ
ضدلَّ َك َعدن
َج َع ىل َن َ
ض فَ ى
ََ ُ
اس ِبا ىل َح ِّ َ
س ِب ِ
يل اللَّ ِه[ ص. ]21:
َ
فحاكمية البشر الملتزمة بالشريعة اإللهية هي التجسيد لحاكميدة اهلل ،حتدى لقدد
قددال اإلمددام ابددن حددزم األندلسددي 411- 384هددد1214- 884 /م)« ،إن مددن
ُحكم اهلل أن جعل الحكم لغير اهلل».
 ) 1أبددو بكددر ابددن العربددي :أحكددام القدرآن  ،ط ،2 :عيسددى الحلبددي . 213 / 3واإلمددام
القرطبددددي :الجددددامع ألحكددددام القدددددرآن ط دار الكتددددب القدددداهرة ،ط1384 ،2 :هدددددد 1814-م،
.181/1
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ولهددذه الحقددائع التددي جهلهددا أو تجاهلهددا الغددالة والمتطرفددون ،سددادت فددي تراثنددا
وفي فقهنا مقوالت التحذير مدن التكفيدر ،فقدال حجدة اإلسدالم أبدو حامدد الغزالدي
121 - 412هدددد1111 - 1218 /م)« :إن التكفيدددر فيددده خطدددر ،والسدددكوت
وتعينهدا وشدروطها ومدا يتعلدع
عنه ال خطر فيده ،وان الخطدال فدي أصدل اإلمامدة ر
بها [أي في كل ميادين السياسة] ال يوجب شيء منه التكفير ،وان المبادرة إلى
التكفير إنما تغلب علدى طبدا مدن يغلدب علديهم الجهدل ،والدذي ينبغدي أن يميدل
المحصددل إليدده هددو االحت دراز مددن التكفيددر مددا وجددد إليهددا سددبيالً ،فددرن اسددتباحة
ر
الدماء واألموال من المصلين إلى القبلة ،المصرحين بقول :ال إله إال اهلل محمدد
رسول اهلل خطال ،والخطال في ترك ألف كافر في الحياة هو أهدون مدن الخطدال فدي
)1
سفك محجمة من دم مسلم »
من هنا نصدل إلدى ر يدة المدنهج اإلسدالمي لحكدم الددنيا :أن نلدام الحكدم سدواء
التشريعي أو التنفيذي أو القضائي يكون بالن رب الكون هو المدبر للكون وهدو
الخالع والحاكم  ،وأن اإلنسان مستخلف في األرض يحكم وفع فهم اإلسالم فال
يعددزل الددوحي عددن حيدداة الندداس  ،وال يلغددي قيمددة االسددتخالف التددي لهددا ضدوابط
منهددا :أن الحاكميددة البشددرية لهددا مرجعيددة إسددالمية ،واإلنسددان سدديد فددي الكددون
وليس سيد الكدون ،فمدن يجعدل الحكدم بمدا أندزل اهلل مرادفًدا لإلمامدة ،وأن هنداك
تعارضاَ بين الحاكمية اإللهية وبين الحاكمية البشرية أي المنفذة لحكم اهلل فهو
مخطددص ،ومددن يجعددل اإلمامددة أص دالَ مددن أصددول الدددين – كمددا هددو عنددد الشدديعة
وغالة التكفير -فهو مخطص ،ومن يلغي صلة الوحي بحياة الناس  -كما يريدد
العلمانيون  ) 2 -فهو مخطص .
فاإلسالم ينلر إلى م سسات الددنيا علدى أنهدا ذات مرجعيدة إسدالمية .واإلسدالم

 ) 1د محمددد عمددارة  :معركددة المصددطلحات بددين الغددرب واإلسددالم ،ط ،2 :طبعددة نهضددة
مصددر ،سددنة 2224م ،ص  ،11اإلمددام الغزالددي :االقتصدداد فددي االعتقدداد  ،تحقيددع  /الشددي
مصطفي أبو العال  ،ط  :مكتبة الجندي ص .228 - 221
 ) 2ه الء يريدون إقامة الحياة على غير دين ،يريدون إنكار الحاكمية اإللهية بالمعنى
التشريعي مستغلين غلو الحركات اإلسالمية ،فمن ينكر التشريع اإلسالمي إمدا جاهدل بالددين
أو متحامل عليه رافض له .
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يعمددل علددى عمدران الددنفس البشددرية برصددالح العقيدددة والشددريعة واألخددالع ،كمددا
يعمل على عمران الواقع المادي والمدني للمجتمع البشري.
فالحاكمية اإللهية التشريعية) التي تحل الحدالل وتحدرم الحدرام ،وتدالمر وتنهدى،
ال تعني أن اهلل يولي العلماء أو األمراء يحكمون باسمهض بدل تعندي أن اإلنسدان
يكددون لدده دخددل فدي غيددر الحددالل والحدرام ،ومدداال يتصددادم مددع شددر اهلل ،أو فددي
المسكوت عنه ،أو ما يستجد مدن أمدور النداس فمدن حدع المسدلمين أن يعملدوا
عقولهم في دائرة ما ال نص فيه ،فالحاكمية اإللهية ال تنفى الحاكمية البشرية.
بندداء علددى هددذا فددرن مصددطلح «الحاكميددة» تختلددف داللتدده ومعانيدده بدداختالف
ً
دداء علدددى هدددذا ال يطلدددع مصدددطلح
االتجاهدددات المعرفيدددة التدددي تبحدددث عنددده ،وبند ً
«الحاكمية» على عمومهض لكن البد من اضافته وتخصيصه ليتسنى لنا المعرفة
الصحيحة للمراد منه.
فنحن لسنا مع رفض المصطلحض لكن مع تصحيحه ،وعدم استعماله االسدتعمال
السدديء ،وجعلدده مطيددة للتكفيددر واإلرهدداب بددرف ار المصددطلح مددن مضددمونه بقلددة
وعي ،ومفاهيم مغلوطة.
درن غيدداب الفهددم الصددحيح لمصددطلح «الحاكميددة» هددو الددذي أودى بددالكثير إلددى
فد َّ
التطرف الفكري ،ودفعهم إلى السقوط في مستنقع العنف الدموي.
وقد بدأ هذا الفهدم المغلدوط لقضدية «الحاكميدة» بدالخوارج حينمدا ندزل علدي بدن
نهداء للفتندةض
أبي طالب ومعاوية على حكدم الحكمدين فدي القتدال حقنداً للددماء وا ً
لكن الخوارج اعترضوا على تحكيم الحكمين و أروا أن ذلك يعارض مبدأ ال حكم
إال هلل تعالى ) .
ومدددا فعلددده الصدددحابة  -رضدددي اهلل عدددنهم -والمسدددلمون فدددي الفتندددة بدددين علدددي
ومعاوية -رضي اهلل تعالى عنهما هو اإلصالح  ،والتحكيم في تقدير كيفية هذا
بي ًنا  ،وهذا
جهال
اإلصالح  .فلما اعترض الخوارج على هذا كان ً
ً
شديدا وانغالقًا ر
ما سيلهر في المبحث القادم إن شاء اهلل .

917
المبحددددددث الثدانددددي
الحاكميددددة عندددد الخدددددوارج
تنوعت تعريفات العلمداء للخدوارج ،فمدنهم مدن عدرفهم بتعريدف عدام فقدال " :كدل
من خرج علدى اإلمدام الحدع الدذي اتفقدت الجماعدة عليده يسدمى خارجيداً ،سدواء
كددان الخددروج فددي أيددام الصددحابة علددى األئمددة الراشدددين ،أو كددان بعدددهم علددى
)1
التابعين برحسان ،واألئمة في كل زمان "
وهذا تعريف عام يشمل الفرقة التاريخية المعروفة ،كما يشمل غيرها من الفرع
وبنداء علدى هدذا التعريدف
األخرى التدي تشدترك معهدم فدي الخدروج علدى اإلمدام،
ً
فكل من خدرج علدى إمدام مدن أئمدة المسدلمين مدن الدذين اجتمعدت علديهم األمدة
قديماً وحديثاً يسمى خارجياً.
علدي بدن أبدي
أما التعريف الخاص بالخوارج فهو " :الطائفدة التدي خرجدت علدى ر
طالب  في "صفين" يوم التحكيم ،حيث كرهوا التحكيم ،وقالوا :ال حكدم إال هلل،
وخرج دوا علددى إمرتدده وخالفتدده ،وقددالوا شددككت فددي أمددرك ،وح ركمددت عدددوك فددي
)2
َّ
وكفروا معاوية وكل من رضى بالتحكيم "
نفسك ،ثم كفروه ،ر
فهذا التعريف خداص بدالخوارج كفرقدة لهدا مدا يميزهدا عدن غيرهدا ،والتدي مثلدت
أول خروج – منلم له مبادئ – على األمة وامامها.
مفهوم «الحاكمية» عند الخوارج:
للخدددوارج السدددبع فدددي إثدددارة مفهدددوم «الحاكميدددة» ،علدددى مفاهيمهدددا الخاصدددة،
طددا بالحددداث سياسددية إثددر
وتصددوراتها لقضددية الحكددم .وكددان لهددور الخدوارج مرتب ً
ٍ
ويومئدذ لدم تكدن للخدوارج جماعدةض
الخالف بين علي ومعاوية رضي اهلل عنهما،
ادا يقاتلون في صف علي ضد معاويةض ولكن لهورها كجماعة
وانما كانوا أفر ً
لهددا كيانهددا السياسددي كددان بعددد حادثددة التحكدديم ،عقددب توقددف القتددال فددي معركددة
صفين " ،فحينما اشتد الخالف بدين علدي ومعاويدة –رضدي اهلل عنهمدا ،-وذاع
 ) 1أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمدد الشهرسدتاني :الملدل والنحدل،
ط 1 :دار الفكر ،سنة  1888م ،ص .82
 ) 2اإلمام أبدو الحسدن األشدعري :مقداالت اإلسدالميين ط :األولدى تحقيدع  /محدي الددين
عبد الحميد ،111/1 ،وأيضاً :التبصير في الدين ص .41
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وهم بالفرار حتى أسعفته فكرة التحكيم فرفع جيشده مدن أهدل
معاوية ر
حر القتال ،ر
أصدر علددى القتدال حتددى
الشدام المصدداحف علدى ر وس الرمدداحض
ر
ولكدن عل عيددا  ر
يفصل اهلل بينهما ،فخرجت عليه خارجه من جيشه ،وقالوا له  :أجب إِلى كتداب
مختار  ،ولما اتفع مدع خصدومه علدى أن
ًا
مضطر ال
ًا
اهلل إذا ُدعيت إليه  ،فقبله
ُي َح ِّكمددا شخصددين أحدددهما مددن ِقبددل علددي  وا خددر مددن ِقبددل معاويددة اختددار
معاوية  عمرو بن العاص  ، وأراد علي أن يختار عبد اهلل بن عبداس 
ض ولكددن الخارجددة حملتدده علددى أن يختدددار أبددا موسددى األشددعري  ،وانتهددى أمدددر
)1
التحكيم إلى النهاية الى عزل علي  وتثبيت معاوية 
فمن خدالل األحدداث كدان للخدوارج فكدرة القدول بدالتحكيم والصدلح ،بدل هدم الدذين
مارسوا ضغوطات على أمير المد منين علدي  وأجبدروه علدى توقيدف القتدال،
وهددددوه بالقتددل إن لددم يفعددل ،ثددم عددادوا وأنكددروا عليدده قبولدده للتحكدديم ،و خرج دوا
عليه بسبب قبولده التحكديم ،قدال الدذهبي رحمده اهلل" :فلمدا اتفدع الفريقدان علدى
علدي  وأنكدروا عليده
قبول التحكيم ،وأذعن ٌّ
علي  لدمدر خدرج هد الء علدى ال
قبولدده للتحكدديم ،وقددالوا لدده « :انسددلخت مددن قمدديص ألبسددك اهلل إيدداه ،ومددن اسددم
)2
سماك اهلل به ،ثم حكمت الرجال في دين اهلل ،وال حكم إال هلل "
ر
 ) 1انلر  :الشي محمد أبو زهرة  :تاري المذاهب اإلسالمية  ،ط  :دار الفكر العربي،
سنة  1881م ،ص . 11
مالحلددة هنددا :أن بعددض البدداحثين يميددل – والباحددث معهددم –إلددى رفددض مددا شددا عددن خدعددة
عمرو بن العاص ألبى موسي األشعري – رضي اهلل عنهما-في تثبيت معاوية وخلع علي
 من إمامة المسلمين ويرجح أنهمدا قدد ردا الخدالف بدين الطدائفتين إلدى األمدة ،أو إلدى مدن
مات ورسول اهلل راض عنهم " راجع العواصم من القواصم ألبي بكر بن العربي ،تعليع محدب
الدددين الخطيددب ،دار الكتددب السددلفية ،سددنة 1421ه ،ص  .182-111وراجددع أيض داً :د /
محمد سليم العوا:
فدددي النلدددام السياسدددي للدولدددة اإلسدددالمية ،ط ،1 :القددداهرة المكتدددب المصدددري الحدددديث ،سدددنة
1883م ،ص .114
 ) 2اإلمددام شددمس الدددين محمددد بددن أحمددد عثمددان الددذهبي  :تدداري اإلسددالم ووفيددات
المشاهير واألعالم ،ت عمر عبدالسالم تدمري  ،ط :2دار الكتاب العربدي  ،سدنة 1412هدد-
ٍ 1882م. 181/ 3 ،
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والخوارج "هم ذاتهم مدن عدادوا ليقولدوا " :أتدراه عددالً تحكديم الرجدال فدي الددماء"
فقال علي " : إنا لسنا ح ركمنا الرجال إنما ح ركمنا القرآن ،وهذا القرآن إنما هو
خط مسطور بين دفتين ال ينطع إنما يدتكلم بده الرجدال" ،ثدم صدعد المنبدر فدذكر
علدي:
أمرهم فعابه ،فوثبوا مدن ندو
احي المسدجد يقولدون :ال حكدم إال هلل فقدال ر
)1
 ،كان شعار الخوارج الذي رفعوه بداية هو قول
كلمة حع أريد بها باطل)
اهلل تعددالى" :إن الحكددم إال هلل " وهددذه ا يددة التددي بنددت الخددوارج عليهددا مفهددوم
الحاكمية .وخرجوا عليه قاعدة وهدي" :ال حكدم إال هلل ،أو ال حداكم إال اهلل ،أو ال
حكدديم إال اهلل"  ،وعددادت الخددوارج عل عيددا  وأب دوا إال خلعدده واكفدداره بددالتحكيم
وخرجوا عليه " . ) 2
لمددا قالددت الخ دوارج «ال حكددم إال اهلل» وكددان قصدددهم فاسد ًددا ،فقددال لهددم علددي
مقولته الشهيرة:
« كلمددة حددع أريددد بهددا باط دل »  ،قددال النددووي رحمدده اهلل « :معندداه أن الكلمددة
أصلُها ِ
صددع ،قدال اهلل تعدالى  :إن الحكدم إال هلل )  ،لكدنهم أرادوا بهدا اإلنكدار
على علي  في تحكيمه » . ) 3
أسسددا فكريددة للغلددو فددي المجتمددع اإلسددالمي
ويمكددن القددول :إن الخدوارج وضددعوا ً
منطلقة من فكرة التحكيم ،يمكن ذكرها في النقاط التالية:
- 1تكفير الحاكم والمحكدومين :اسدتحدثت الخدوارج عددة أمدور فدي األمدة كاندت
كمدددت علدددى
سددنة سددديئة انتهجتهددا الحركدددات المتطرفددة بعدددد ذلددك :منهدددا أنهددا َح َ
مخالفيهم في المجتمع اإلسالمي بالكفر ،وبدأ ذلك عند أول لهور للخوارج فدي
الم َح ِّكمة " ،فقدد أورد الطبدري فدي
علي بن أبي طالب  وكان ذلك عند " ُ
عهد ر
الم َح ِّكمدة األولدى وقدال لهدم :فدرنكم
تاريخه أن " قيس بن سعد بدن عبدادة حداور ُ
 ) 1راجددع اإلمددام ابددن كثيددر  :البدايددة والنهايددة .211/1 ،وأبددو جعفددر محمددد بددن جريددر
الطبري  312 – 224هد) :تاري الرسل والملوك  ،83 /1ت  /محمدد أبدو الفضدل إبدراهيم،
ط- 2 :دار المعارف مصر .اإلمام األشعري :مقاالت اإلسالميين .14 - 11 /1
 ) 2الشي محمد أبو زهرة :تاري المذاهب اإلسالمية  ،ص  11بتصرف .
 ) 3شددرح النددووي علددي صددحيح مسددلم  ]1211[ )148/2الدددار الثقافيددة الغربيددة –
بيروت .
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ركبتم عليماً من األمر تشهدون علينا بالشرك ،والشدرك أمدر علديم ،وتسدفكون
دماء المسلمين ،وتعدونهم مشركين "  .) 1وهذا ما أكد عليده الملطدى بقولده" :
والفرقة السابعة الحرورية يقولون بتكفيدر األمدة "  . ) 2وذكدر ذلدك اإلمدام ابدن
الم َح ِّكمة الذين اجتمعوا في الحروراء":
حجر – رحمه اهلل – حيث قال عن فرقة ُ
)3
ثم اجتمعوا على أن من ال يعتقد معتقدهم يكفر ،ويباح دمه وماله وأهله "
دي-رضددي اهلل عنهمددا-مددن ِقبددل
ويددرى اإلمددام األشددعري :أن تكفيددر عثمددان وعلد ر
علدي بدن
الخوارج هدو رأي عامدة الخدوارج فقدال " :أجمعدت الخدوارج علدى تكفيدر ر
عليدا
أبي طالب أن ح ركم  ...واأل زارقة تقول :إن كدل كبيدرة كفدر  ...ويكفدرون ر
فددي التحكدديم ،ويكفددرون الحكمددين أبددا موسددى وعمددرو بددن العدداص-رضددي اهلل
)4
عنهما"-
بددءا بتكفيدر الحداكم ،وكدان آندذاك علدي بدن
إذاً تكفير الخوارج للمجتمع المسدلم ً
أبي طالب  ، ثم تكفير المحكومين ،ثم تكفير من رضى بحكم الحداكم الكدافر،
يرض بآرائهم.
ثم تكفير كل من يخالفهم ،ثم تكفير من لم َ
 - 2استباحة الدماء واألموال :
قديم ٍٍا من فهمهم المغلوط لمسداللة الحاكميدة ذريعدة ومطيد ًة إلدى
اتخذ الخوارج ً
تكفير العوام والحكدام ،واعدالن العصديان والخدروج علدى األمدة ،والدزام المسدلمين
بقاعدددة لددبَّس بهددا علدديهم الشدديطان "مددن لددم يكفِّددر الكددافر فهددو كددافر" ،وهددم أول
نابتة أهل األهواء فدي اإلسدالم "كفدروا أهدل القبلدة والمعاصدي وحكمدوا بتخليددهم
فددي النددار ،واسددتحلوا دمدداءهم وأمدوالهم ،حتددى الصددحابة مددن السددابقين األولددين"
. )1
وغالت الخوارج في تكفير مخالفيهم حتى وصل األمر إلى قتلهم وسدبي نسدائهم
 ) 1أبو جعفر محمد بن جرير الطبري :تاري الرسل والملوك.83 / 1 ،
 ) 2أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطى الشدافعي  :التنبيده والدرد علدى
أهل األهواء والبد  ،ط 1 :مكتبة نشر الثقافة  1318هد  1848-م ،ص .11
 ) 3فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 284/12،
 ) 4اإلمام أبو الحسن األشعري :مقاالت اإلسالميين .112 – 111 /1،
 ) 1الشددي حددافل حكمددي  :معددارج القبددول :ط :الثالثددة ،دار ابددن القدديم -بيددروت ،سددنة
 1881م.1112 / 3 :

119
فلقد " اعتقدت األ زارقة أن خصدومهم كفدار ،واعتبدروا بالدهدم دار حدرب ،وآمندوا
بشدرعية قتدل نسدائهم وأوالدهدم أو بسددبيهم ،وباالسدتيالء علدى ممتلكداتهم ،ومددن
ناحية أخرى فرنهم منعوا أتباعهم من أن يرثوا منهم ،أو يتزوجدوا مدن نسدائهم "
)1

بناء على مدا
إ ًذا ترتب على تكفيرهم غيرهم أن استحلوا دماءهم وأموالهم ،وذلك ً
قرروه من أن دار مخاليفهم دار كفر ،وفي ذلك يقول نافع بن األزرع [  11هد
  181م ] « :الدار دار كفر – يقصد دار المخدالفين – إال مدن ألهدر إيمانده– يقصدد إيمانده بدالمفهوم الخدارجي – وال يحدل أكدل ذبدائحهم ،وال تنداكحهم ،وال
توارثهم ،ومن جاء منهم فعلينا أن نمتحنده وهدم ككفدار العدرب ال نقبدل مدنهم إال
)2
اإلسالم أو السيف »
العد َّزل باسدم الددين  ،وكمدا قدال الشدي محمدد
واستباح الخوارج دماء المسدلمين ُ
أبدو زهددرة  « :وأولئددك الخدوارج اسددتولت علدديهم ألفدال اإليمددان ،وال حكددم إال هلل،
والتبددددر مددددن اللددددالمين ،وباسددددمها أبدددداحوا دمدددداء المسددددلمين وخضددددبوا األرض
اإلسالمية بنجيع الدماء ،وشنوا الغارة في كل مكان هكذا كانوا يكفدرون كدل مدن
خددالفهم مدن الصددحابة وكددذا التددابعين المخددالفين لهددم فددي الدرأي  ، ) 3وكددل مددن
عليا بخير  ،فقدد "
علي  ،وانتقل األمر إلى قتل كل من ذكر ر
رضي بخالفة ر
دي علددى بعددض تلددك
خبدداب بددن
مد ردر بهددم عبددد اهلل بددن َّ
ر
األرت  ،وكددان والي داً لعلد ر
سِّريته عن ولد ،
س َّرية – يعني جارية – وهي حامل فقتلوه وبقروا ُ
البالد ومعه ُ
عليا فخرج إليهم في الجدي الدذي كدان هيداله للخدروج إلدى الشدام  ،فدالوقع
فبل
ر
بهددم النهددروان  ،ولددم يددنج مددنهم إال دون العشددرة  ،وال قُتددل ممددن معدده إال نحددو
)4
العشرة »

 ) 1راجددددع  :اإلمددددام أبددددو الحسددددن األشددددعري :مقدددداالت اإلسددددالميين ،11 2/1 ،أيضددددا:
البغدادي :الفرع بين الفرع ص . 84
 ) 2المبرد  :الكامل  .ص . 84
 ) 3الشي محمد أبو زهرة  :تاري المذاهب اإلسالمية ،ص .18
 ) 4فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 284 /12،
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 – 3أدلدة الخدوارج :
لقد استدل الخوارج على مفاهيمهم بعدة أدلة منها :
دددئ َك ُهدددم ا ىل َكد ِ
دده فَالُولَد ِ
ون 
دداف ُر َ
قدددول اهلل تعدددالىَ  :و َمدددن لَّد ىددم َي ىح ُكدددم ِب َمدددا أَند َددز َل اللرد ُ ى
ُ
[ المائدة  . ] 44 :وجده االسدتدالل أنهدم ادعدوا شدمولها للفسداعض ألن الفاسدع
لددم يحكددم بمددا أنددزل اهلل فيجددب أن يكددون كدداف ارً وقددالوا " :هددذا نددص صددريح فددي
موضع الن از " . ) 1
والددرد علدديهم :بددالن الكفددر فددي هددذه ا يددة "إنمددا يتندداول مددن أنكددر بقلبدده وجحددد
بلسانه ،أما من عرف بقلبه وأقر بلسانه كونه حكم اهلل ،إال أنه أتى بما يضداده
فهو حاكم بما أنزل اهلل تعالى ،ولكنه تارك له ،فال يلزم دخوله تحت هذه ا ية،
وهذا هو الجواب الصحيح عن اإلمام الرازي" . ) 2
ومما يدل علي تكفيرهم للحكام بفهمهم المغلوط ية المائدة ما روى أ رنه" أُدخدل
رجل من الخوارج علي المالمون  ،فقال :ما حملدك علدي خالفندا قدال :آيدة فدي
ده
كتدداب اهلل  ،قددال  :ومدداهي قددال قولدده تعددالى َ :و َمددن لَّد ىدم َي ىح ُكددم ِب َمددا أَند َدز َل اللرد ُ
دك ُهددم ا ىل َكد ِ
ِ
داف ُرو َن  [ المائدددة  ] 44 :فقددال لدده المددالمون  :ألددك علددم بالنهددا
فَال ىُولَئد َ ُ
منزلة قال  :نعم  ،قال  :وما دليلدك قدال  :اجمدا األمدة ،فقدل فكمدا رضديت
برجمدداعهم فددي التنزيددل فارضددي برجمدداعهم فددي التالويددل  ،قددال  :صدددقت السددالم
) 3
عليك يا أمير الم منين "
وقد استدل الخوارج با يات التي وردت في شالن المشركين زاعمين أنها تشمل
مخددالفيهم مددن المسددلمين وزعدديمهم فددي ذلددك نددافع بددن األزرع ،وذلددك حددين قددام
عرفهم من الحع ما لم يعرفه
ً
خطيبا في أصحابه يذكرهم بنعمة اهلل عليهم حيث ر
غيرهم ،وأنه ال ينبغي لهم والية أحد من مخالفيهم .فال يجوز التزويج مدنهم أو

 ) 1القاضي عبد الجبار :شرح األصول الخمسة .ط :مكتبدة وهبدة  1384هدد 1811-
م ،ص . 122
 ) 2اإلمددام فخددر الدددين الدرازي :التفسددير الكبيددر ،دار الغددد ،ط :الثانيددة ،سددنة  1882م،
. 31 /11
 ) 3علددي بددن الحسددن بددن هبددة اهلل المعددروف بددابن عسدداكر المتددوفى111 :هددد) تدداري
دمشع  ،بيروت ،ط :دار الفكر ،سنة 1881م.321/33 ،
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موارثتهم  ،أو حتى اإلقامدة معهدم  ،ومدن ذلدك قولده فدي ذلدك  " :فقدد أندزل اهلل
تبارك وتعالى   :بدراءةٌ ِّم َ ِ
ين 
دن ا ىل ُم ى
ين َع َ
ش ِدرِك َ
اهددتُّم ِّم َ
سدولِ ِه إِلَدى الَّ ِدذ َ
دن اللرده َو َر ُ
ََ
ِ
ِ
شد ِ
ددرَكات َحتَّدددى ُيددد ى ِم َّن  [ البقدددرة :
[ التوبدددة  ، ] 1 :وقدددال َ  :والَ تَنك ُحدددواى ا ىل ُم ى
 ، ] 221فقد حرم اهلل واليتهم  ،والمقام بين ألهرهم  ،واجازة شهادتهم  ،وأكدل
ذبائحهم وقبول علم الدين عنهم  ،ومناكحتهم وموارثتهم  ،وقد احتج اهلل عليندا
بمعرفدددة هدددذا وحدددع عليندددا أن نعلدددم هدددذا الددددين  ،وال نكدددتم مدددا أندددزل اهلل  ،قدددال
)1
الطبري  " :فاستجاب له إلى هذا الرأي جميع أصحابه "
إلددى غيددر ذلددك مددن األدلددة التددي اسددتدل بهددا الخ دوارج فددي تكفيددر مرتكبددي الكبددائر
مسك بلواهر
كافرا ،وهذه األدلة كما قال عنها الشي محمد أبو زهرة " :تَ ُّ
وتسميته ً
)2
النصوص ،وأكثرها كان الحديث فيه عن مشركي مكة فهي أوصاف لهم"
منالرة عبد اهلل بن عباس – رضي اهلل عنهما -للخوارج في مساللة الحاكمية:
ومنهجدا
سدلك الصدحابي الجليدل عبدد اهلل بدن عبداس-رضدي اهلل عنهمدا-مسدل ًكا
ً
قويما في تفنيد الفكر المتطرف بعلم وفهدم للنصدوص القرآنيدة ،والددليل بالددليل،
ً
فكما أنهم يعتمدون على الوحي كانت حججه أيضا بالوحى ،وتعد هدذه المندالرة
منهجا لمن يتحاورن مع أصحاب الفكر المتطرف.
ً
روى ابدن عبدد البدر بسددنده ،عدن ابدن عبدداس رضدي اهلل عنهمدا قدال :د فكلمنددي
مددنهم رجددالن ،أو ثالثددة د قددال :قلددت :مدداذا نقمددتم عليدده  -أي علددي بددن أبددي
طالب قالوا :ثالثاً .فقلت :ما هن قالوا :حكدم الرجدال فدي أمدر اهلل ،وقدال اهلل
تعدالى :إِ ِن ا ىل ُح ىك ُدم إَِّال لِلَّ ِده ﴾ [يوسدف ]42 :د قدال د هدذه واحددة ،مداذا أيضداً
قالوا :فرنه قاتل فلم يسدب ولدم يغدنم ،فلدئن كدانوا مد منين مدا حدل قتدالهم ،ولدئن
كدانوا كدافرين لقدد حدل قتدالهم وسدبيهم د قدال د قلدت :ومداذا أيضداً قدالوا :ومحدا
نفسه من إمرة الم منين ،فرن لم يكن أمير الم منين ،فهو أمير الكدافرين د قدال
د د قلددت أرأيددتم إن أتيددتكم مددن كتدداب اهلل وسددنة رسددوله بمددا يددنقض قددولكم هددذا،
أترجعون قالوا :وما لنا ال نرجع .
 ) 1اإلمدددام ابدددن جريدددر الطبدددري  :تددداري الطبدددري ،ط 1 :دار الفكدددر – بيدددروت ،سدددنة
 1421هد  1881-م.111 /1 ،
 ) 2انلر  :الشي محمد أبو زهرة  :تاري المذاهب اإلسالمية .ص . 12
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قددال  -قلددت  -أمددا قددولكم حكددم الرجددال فددي أمددر اهلل فددرن اهلل قددال فددي كتابدده :
ِ
اء ِم ىثد ُل
آم ُنوا َال تَ ىقتُلُوا َّ
ُّها الَِّذ َ
َياأَي َ
الص ىي َد َوأَ ىنتُ ىم ُح ُرٌم َو َم ىن قَتَلَ ُه م ىن ُك ىم ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َج َدز ٌ
ين َ
ما قَتَ َل ِم َن َّ
الن َعِم َي ىح ُك ُدم ِب ِده َذ َوا َع ىدد ٍل  وقدال فدي المدرأة وزوجهدا َ  :وِا ىن ِخ ىفدتُ ىم
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َهلِ َهدا [ النسداء ]31 :فصدير
أ
دن
م
ا
م
ك
ح
و
ه
ل
َه
أ
ن
م
ا
م
ك
ح
ا
و
ث
ع
اب
ف
ا
م
ه
ن
ي
ب
اع
ق
ش
َ
ُ
َ َ َى َ ى َ َ َ ً ى ى َ َ َ ً ى ى
اهلل ذلدددك إلدددى حكدددم الرجدددال ،فناشددددتكم اهللل أتعلمدددون حكدددم الرجدددال فدددي دمددداء
المسلمين وفي إصالح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنده ربدع درهدم وفدي
بضع امرأة قالوا :بلىل هذا أفضل :قال :أخرجتم من هذه قالوا :نعم! قال وأمدا
قولكم :قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة فرن قلتم نسبيها فنستحل
منها ما نستحل من غيرها .فقد كفرتم ،وان قلدتم ليسدت بالمندا فقدد كفدرتم ،فدالنتم
ترددون بدين ضداللتين ،أخدرجتم مدن هدذه قدالوا :بلدى! قدال :وأمدا قدولكم :محدا
نفسه من إمرة الم منين فالنا آتيكم بمن ترضون "إن نبي اهلل يوم الحديبية حين
صددالح أب دا سددفيان وسددهيل بددن عمددرو ،قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم:
اكتب يا علي :هذا ما صالح عليده محمدد رسدول اهلل ،فقدال أبدو سدفيان وسدهيل
بن عمرو :مدا نعلدم أندك رسدول اهلل ،ولدو نعلدم أندك رسدول اهلل مدا قاتلنداك .قدال
رسول اهلل :اللهم إنك تعلدم أندي رسدولك ،يدا علدي اكتدب :هدذا مدا اصدطلح عليده
محمد بن عبد اهلل وأبو سفيان وسهيل بن عمرو قال :فرجع مدنهم ألفدان وبقدي
بقيتهم فخرجوا فقتلدوا أجمعدون"  . ) 1وقدد قداتلهم علدي بدن أبدى طالدب  مدع
أعالم الصحابة في معركة النهروان عام  31هد.
أن "
من خالل منالرة عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنهما -للخوارج نددرك ر
القضية التدي انطلقدوا منهدا هدي قضدية الحاكميدة ،وهدي القضدية المركزيدة التدي
انطلقت منها التيارات المتطرفة في زماننا ،مما يدل على أننا أمدام مدنهج فكدري
واحد له نفس السدمات والخصدائص والمقداالتض لكنده يلهدر فدي كدل زمدن باسدم
) 2
وهيئة تتبنى نفس الفكرة "
 ) 1ابددن عبددد البددر القرطبدددي  :جددامع بيددان العلدددم وفضددله 123 /2 ،طبعددة المنيريدددة،
وأخرجددده عبدددد الدددرازع الصدددنعاني فدددي المصدددنف  ،بددداب ذكدددر رفدددع السدددالم 111 /12رقدددم
 ، )18118و أخرجه البيهقي في السنن الكبرى . )181 /8
د /أسامه السيد األزهري  :الحع المبين في الرد علي من تالعب بالددين ، ،ط،2 :
)2
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تعقيب :
سوء فهم الخوارج لمفهوم الحاكمية:
إِ ِن ا ىل ُح ىك ُدم
أساء الخوارج تطبيع مفهوم الحاكمية انطالقًا مدن الدنص القرآندي
ِِ
بددءا مدن
إَِّال للَّه ﴾  ،هكذا كان حال الخوارج في تكفيدر المجتمعدات اإلسدالمية ً
الحاكم ،والمحكومين ،وكل من خالف رأيهم ،واستتبع ذلك قتل مخالفيهم ،وسبي
نسددائهم ،بددل وجددوب الهجددرة مددن دارهددم ،وأنزل دوا ا يددات التددي نزلددت فددي الكفددار
األصليين على المسلمين المخالفين لهم في المذاهب والمبادئ .
في الحقيقة أن الخوارج بعد ذلك كان لهم أمراء وكانت لهم آراء في اإلمامة لدذا
يفهم من مقولتهم ال حكم إال هلل ) أنهم رافضدين بهدذا الشدعار مدا انتهدت إليده
نتيجددة التحكدديم ،ولددم يكددن لهددا تعلددع بنفددي سددلطان البشددر فددي تيسددير أمددورهم
الدينية وفقاً لمفهوم االستخالف ض وانما يقصددون أن اهلل حكدم فدي كتابده بقتدال
الطائفة الباغية الممتنعة عن طاعة اإلمام فيكف يقبل علدي التحكديم  ،وكدان
هددذا هددو رأي علددي  أول األمددر إال أندده اسددتكره علددي ذلددك  ،ويفهددم أيضددا أن
عليعا  ق ِبل نصب الحكمدين لفهدم لده فدي كتداب اهلل وسدنة رسدوله عنددما حكدم
رسول اهلل سعد بن معاذ في أمر بنى قريضه فكان حكمه  عدالً موافقاً لحكدم
اهلل ،وقال رسول اهلل حكمت فيهم بحكم الملك . ) 1 ".
ويفهم أيضا :أن عبارة اإلمام علي أريد بها باطل) الباطل :هو تكفيدرهم لده،
ولمعاويدة والمحكمدين ،واسدتحالل الخدروج عليدهض فمدن يسدتحل الخدروج علدى
اإلمددام ،ويكفددر الحدداكم والمجتمددع ،ويسددتحل الدددماء بحجددة ال حكددم إال هلل) فهددو
يريد بها باطل.
والحكم بالكفر على بعدض الصدحابة ُّ
أمدر طبعيداً عندد الخدوارج  ،فقدد َحكمدوا
يعدد ًا
علدي فدي بدادئ األمدر  ،ثدم تدابوا وأثبتدوا
على أنفسهم بالكفر حينما كانوا مع ر
دي  ، ووصددل بهددم األمددر أنهددم كددانوا
ألنفسددهم اإلسددالم بعددد الخددروج علددى علد ر
دار الفقيه ،سنة 1431هد 2211 -م ،ص.48
 ) 1راجع  :هشام أحمد عوض جعفر  :األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية ر ية معرفية
،ص  81بتصرف .وأصل الحديث أخرجه البخاري في المناقب  ،3122ومسدلم فدي صدحيحه
.3314
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علي  أن يحكم على نفسه بالكفر ويعلن توبته  ،فقد جاء أنهم "
يريدون من ر
قدالوا لعلدي  :إندا ح ركمندا فلمدا ح ركمندا أثمنددا  ،وكندا بدذلك كدافرين وقدد تبندا  ،فددرن
تبت كما تبنا فنحن منك ومعك  ،وان أبيت فاعتزلنا فرنا نابدذوك علدى سدواء إن
دي  بقولدده  " :أصددابكم حاصددب وال بقددي
اهلل ال يحددب الخددائنين  ،فالجددابهم علد ر
مددنكم دابددر – أي أحددد – أبعددد إيمدداني برسددول اهلل وهجرتددي معدده وجهددادي فددي
)1
سبيل اهلل أشهد على نفسي بالكفر  ،لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين "
وقدولهم :إن عليعدا  حكدم الرجدال ،هدذا غيدر صدحيحض ألن الخدوارج هدم الدذين
حملوه علدى التحكديم .يقدول الشهرسدتاني :وكدان مدن أمدر الحكمدين أن الخدوارج
حملوه علدى التحكديم أوالً ،وكدان يريدد أن يبعدث عبدد اهلل بدن عبداس ،رضدي اهلل
عنهمددا ،فمددا رضددي بددذلك الخ دوارج ،وقددالوا :هددو منددك ،وحملددوه علددى بعددث أبددي
موسى األشعري على أنه يحكم بكتاب اهلل تعالى " . ) 2
يقول الشي محمد أبو زهرة« :ومدن غريدب هدذه الخارجدة التدي حملدت عليعدا 
علددى التحكدديم وحملتدده علددى ُم ِّ
حكددم بعينددده أن جدداءت مددن بعدددد ذلددك واعتبدددرت
التحكدديم جريمددة كبيددرة ،وطدددلبت إلددى علددي  أن يتددوب عمددا ارتكددب ألندده كفددر
بتحكيمه كما كفروا هم وتابوا وتبعهم غيرهم من أعدراب الباديدة »  ) 3والحامدل
دي – رضددي اهلل عنهمددا – والعديددد مددن الصددحابة هددو
علددى تكفيددرهم لعثمددان وعلد ر
وعليددا
رأيهددم فددي مفهددوم اإليمددان ،وحكددم مرتكددب الكبيددرة والددذنب .فددرن عثمددان ر
والحكمين وكدل مدن رضدي بحكمهمدا مدن وجهدة نلدر الخدوارج مدذنبون وبالتدالي
فقد كفروا.
ويشير د  /محمد عمارة إلى أن الخوارج ربطوا بين تكفيرهم لمن مات على ذنب
وبدددين تصدددرفات الخلفددداء والحكدددام ض ومدددن ثدددم حكمدددوا بتكفيدددرهم ،فقدددال " :يحكدددم
الخوارج بالكفر على الذين يموتون مرتكبين لذنوب كبائر  ،دون أن يتوبوا منها
 ،وبالخلود في النار  ،ولقد تبلور هذا األصل من أصدولهم الفكريدة فدي الصد ار
الفكدري ضدد بنددي أميدة  ،وخاصددة خدالل الثدورة التددي قادهدا األ زارقددة تحدت قيددادة
1
2
3

)
)
)

اإلمام ابن جرير الطبري  :تاري الطبري. 84 /1 ،
الشهرستانى  :الملل والنحل ،ص . 81
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نافع بن األزرع عندما طُرحت أحدداث الصد ار ضدد الدولدة األمويدة علدى بسداط
الحركدة الفكريددة القضددية التددي بددأت بسد ال :هددل الحكددام الدذين ارتكبدوا كددل هددذه
الكبدددائر واقترفدددوا ويقترفدددون كدددل تلدددك الملدددالم ،واجترحدددوا ويجترحدددون كدددل هدددذه
السيئات  ...هل هم م مندون ل  ...أم كدافرون أم مندافقون  ...ولقدد انحداز
الخ دوارج  ...اتسدداقاً مددع " غلددوهم  ...إلددى القددول بددالتكفير  ...فبدددأوا بتكفيددر "
الدولة " ثم عمموا فشمل سائر المخالفين» . ) 1
وهذا المعتقد من الخوارج واضح البطالن ،واعتقداده ضدالل وغوايدة وتدرك للحدع
جانباض إذ اعتقادهم بكفر من تقدم ذكرهم من أصحاب رسول اهلل باطل.
ً
أمددا تمسددك الخ دوارج بمددا شددجر بددين الصددحابة ومددا حدددث مددنهم ليكددون ذريعددة
لتكفيددرهم ،فددالرد علدديهم بددالنهم فددي حالددة اجتهدداد ،وقددد قددال اإلمددام القرطبددي« :ال
يجوز أن ننسب إلى أحد مدن الصدحابة خطدال مقطوعداً بده ،ألنهدم كلهدم اجتهددوا
فيما فعلوا ،وأرادوا وجه اهلل ،وكلهم لنا أئمة . ) 2
وبهذا يتبين بطالن اعتقداد الخدوارج تكفيدر بعدض أصدحاب رسدول اهلل ،واحتجدوا
ببعض المآخذ عليهم وقد رد عليهم علمداء أهدل السدنة والجماعدة  ) 3ومدا دار
بين الصحابة من قتال أو تشاجر فيجب الكف عمدا شدجر بيدنهم ،أو اعتقداد أن
ذلك كان عن اجتهاد مدنهم  .وقدد سدئل عمدر بدن عبدد العزيدز عدن القتدال الدذي
حصددل بددين الصددحابة فقددال :تلددك دمدداء طهددر اهلل يدددي منهددا ،أفددال أطهددر منهددا
)4
لساني مثل أصحاب رسول اهلل مثل العيون ،ودواء العيون ترك مسها »
وقد قال ابن حجر – رحمه اهلل « :-اتفع أهدل السدنة علدى وجدوب مندع الطعدن
على أحد من الصحابة بسبب ما وقدع لهدم مدن خدالف ولدو عدرف الحدع مدنهم،
ألنهددم لددم يقدداتلوا فددي تلددك الحددروب إال عددن اجتهدداد ،وقددد عفددا اهلل تعددالى عددن

 ) 1د  /محمد عمارة  :تيارات الفكر اإلسالمي ،ط :الثانية ،دار الشدروع ،سدنة 1418
هد  1881-م .ص .18
 ) 2اإلمام القرطبي :الجامع ألحكام القرآن.321 /11 ،
 ) 3راجع  :على سبيل المثال أبدو بكدر بدن العربدي  :العواصدم والقواصدم  ،و ابدن حجدر
الهيثمي ،الصواعع المحرقة  .وغيرهم
 ) 4ابن سعد :الطبقات . 384 /1
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در واحد ًددا ،وان المصدديب ي د جر
المخطددص فددي االجتهدداد ،بددل ثبددت أندده ي د جر أجد ًا
أجرين» . ) 1
من خالل ما تقدم يتبين خطال وغلو الخوارج في تكفير وقتال الحاكم الذي يمثلده
آنذاك اإلمام علي  ،وغاية ما يقال في حع علي ومعاوية -رضي اهلل عنمها
 أنه اجتهاد للمصيب أجران وللمخطص أجر واحد.لمدا
فقد حادت الخوارج عن منهج القدرآن الكدريم ،وقدد اتبعدت الهدوى فدي الددليل ر
اجت د أزوا النصددوص الشددرعية ،وأخددذوا منهددا مددا يتناسددب ونل دراتهم الخاصددة التددي
تميل إلى الغلو.
وبالجملة فرن فرقة الخوارج كانت بداية للخروج على إمام المسدلمين ،بدل كاندت
بداية للخروج على منهج االعتدال في اإلسالم في كل زمان ومكان ،وكانوا نواة
لتكفيددر أهددل القبلددة بالددذنوب فددي كددل عصددر ،وكددانوا أول مددن بدددأ القددول بخلددود
مرتكب الكبيرة في الندار كالكدافر األصدلي ،وهدذا مدا أخذتده عدنهم المعتزلدة ،كمدا
أنهم بداية لمن تج أر على صحابة رسدول اهلل  فدي كدل حدين ،وهدذا مدا أخذتده
عددنهم بعددض فددرع الشدديعة  .كمددا أنهددم أول مددن كفددروا الحدداكم بفهمهددم السددقيم
َنز َل اللر ُه فَالُولَ ِئ َك ُهم ا ىل َك ِ
ون [المائدة،]44 :
لآلية القرآنيةَ :و َمن لَّ ىم َي ىح ُكم ِب َما أ َ
اف ُر َ
ى
ُ
وهذا ما أخذته عنهم جميع الحركات والتيارات المتطرفة بعد ذلك  ،وساروا علي
نفس هذا النسع الفكري  ،ونفس أدلتهم.
صفات الخوارج ومن سار على دربهم:
كان أكثر الخدوارج مدن أجدالف األعدراب الدذين ألفدوا شدلف العدي والخشدونة،
هادا ،يقومون الليل ويصدومون النهدار ،كمدا قدال النبدي " يحقدر
بادا ز ً
وكانوا ُع ً
أحدكم صالته عندد صدالتهم" ،فلدم يدنفعهم شديء مدن ذلدك إزاء فهمهدم المغلدوط
للنصددوص الدينيددةض حيددث غلددب علدديهم الجهددل ،فكددانوا ال يميددزون بددين مراتددب
األحكددام ،فكددان مددا يفسدددون فددي الدددين أكثددر ممددا يصددلحون .فقددد لددووا أعندداع
النصوص ،وأساءوا تنزيلها في غير مواضعهاض حيث كفدروا المسدلمين ،وسدفكوا
دماء األبرياء ،ونهبوا أموالهم ،وسبوا نساءهم ،وشوهوا صورة اإلسالم ،وصددوا
 ) 1أحمد بن محمد بدن حجدر العسدقالني :فدتح البداري بشدرح صدحيح البخداري ،ط :دار
المعرفة.34 /13 ،
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عدددن سدددبيل اهلل ،فكدددانوا بالفعدددل طليعدددة الغلدددو والجهدددل والتكفيدددر فدددي المجتمدددع
اإلسالمي.
يقول الشي محمدد أبدو زهدرة :إن «الخدوارج كدان أكثدرهم مدن عدرب الباديدة،
وقليل منهم من كان من عرب القرى ،وه الء كانوا في فقر شديد قبيل اإلسدالم،
ولمددا جدداء اإلسددالم لددم تددزد حددالتهم الماديددة حسددناً ،ألنهددم اسددتمروا فددي بدداديتهم
بلوائهددا وشددددتها وصدددعوبة الحيددداة فيهدددا .وأصددداب اإلسدددالم شدددغاف قلدددوبهم مدددع
سذاجة في التفكير وضيع في التصدور ،وبعدد عدن العلدوم ،فتكدون مدن مجمدو
ذلك نفوس م منة متعصبة لضيع نطاع العقول ،ومتهدورة مندفعدة ألنهدا نابعدة
مددن الصددحراء ،وزاهدددة ألنهددا لددم تجددد ،إذ الددنفس التددي ال تجددد إذا غمرهددا إيمددان
ومس وجدانها اعتقاد صحيح انصرفت عن الشهوات المادية ومالذ هذه الحياة،
واتجهت بكليتها إلى نعيم ا خرة .ولقد كاندت هدذه المعيشدة التدي يعيشدونها فدي
بيدائهم دافعة لهم على الخشونة والقسوة والعندف ،إذ الدنفس صدورة لمدا تداللف،
ولو أنهم عاشوا عيشة رافهة فاكهة في نعيم ،أو في ندو منده لخفدف ذلدك مدن
عنفهم وأالن صالبتهم ورطب شدتهم » . ) 1
إن قلددة العلدددم ،والجهددل ،والسددطحية وعددددم التعمددع فددي فهدددم
فخالصددة القددول :ر
النصوص ،والغللة على من يخالفهم ،وتوجيده اللسدان بدالكفر ،والسدنان بالقتدل
في المجتمعدات اإلسدالمية ،وقدتلهم أهدل القبلدة مدن المسدلمين  ،وتدركهم أعدداء
اإلسددالم مددن المحدداربين  ،كددل ذلددك ممددا اختصددت بدده الخ دوارج وكددل مددن سددلك
مسلكهم .

1

)
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المبحددددث الثالددددث
دور أبي األعلى المودودي ،وسيد قطب في التنلير لفكرة «الحاكمية» ،وتالثر
الجماعات التكفيرية بهما
يعتبدر المددودودي هددو مددن اسددتحدث مصدطلح «الحاكميددة» فددي العصددر الحددديث،
وأسس نلريته السياسية من خاللها ،ولده السدبع فدي تالسديس نلريدة سياسدية
اجتماعية من منلور إسدالمي ترتكدز علدى فكدرة «الحاكميدة»ض حيدث بحثهدا مدن
خددالل وضددعه لدسددتور إسددالمي قددائم علددي أسدداس فكددرة «الحاكميددة» ،وال يمكددن
إن الحاكميددة هددي مفتدداح فهددم
فهددم فكددره بعيد ًددا عنهددا ،يقددول د /محمددد عمددارةَّ « :
المودودي ،ونحن لن نستطيع فهم الجديد الذي انفرد به عن سابقيه مدن أعدالم
الصددحوة اإلسددالمية الحديثددة إذا لددم نفهددم مفهومدده للحاكميددة .إن الحاكميددة هددي
مفتاح فهدم حقيقدة أغلدب مدا كتدب الرجدل فدي أغلدب الميدادين التدي ناضدل فيهدا
)1
بالكلمة ،وبالعمل لتجسيد هذه الكلمة في واقع الحياة»
فددالمودودي قددد ولددف «الحاكميددة» فددي تحديددد موقفدده مددن جملددة مددن المفدداهيم
واألحكامض حيث وصف الحضارة الغربية واألنلمة العربيدة واإلسدالمية بالجاهليدة
انطالقاً مدن مبددأ « الحاكميدة »  ،كمدا اعتبدر سدبب اسدتحقاع األنلمدة العربيدة
واإلسددالمية للكفددر هددو خددروجهم علددى الحاكميددة اإللهيددة  ،وكددذا رفضدده للقوميددة
والديمقراطيددة والعلمانيددة  ،انطالقًددا مددن المفهددوم ذاتدده  ،ألنهددا منتزعددة للحاكميددة
ومغتصبة لها .
ويمكن اجمال « الحاكمية » عندي المودودي من خالل النقاط التالية :
 - 1مفهوم الحاكمية  :أطلع المدودودي مصدطلح « الحاكميدة » علدى السدلطة
العليددا والسددلطة المطلقددة ،فالحاكميددة بهددذا المعنددى هددي السددلطة العليددا المهيمنددة
على غيرهدا مدن السدلطات ،وال تطلدع إال علدى الحاكميدة اإللهيدة ،يقدول  « :إن
تصور اإلسالم للحاكمية واضح ال تشوبه شائبة فهدو يدنص علدي أن اهلل وحدده
خدددالع الكدددون ،وحاكمددده األعلدددى ،وأن السدددلطة العليدددا المطلقدددة لددده وحدددده ،أمدددا
اإلنسان فهو خليفة هذا الحاكم األعلى ونائبه والنلام السياسي البدد وأن يكدون
 ) 1د  /محمددد عمددارة  :المددودودي والصددحوة اإلسددالمية ،ط ،1 :دار الوحدددة –مصددر،
سنة 1881م ،ص.141،142
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تابعاً للحاكم األعلى ،ومهمة الخليفة تطبيع قانون الحاكم األعلى في كل شديء
وادارة النلام السياسي طبقاً ألحكامه » . ) 1
ويري أيضا :أن الرسول هو ممثل حاكميدة اهلل القانونيدة بقبدول أوامدر الرسدول
ون حتَّى يح ِّكم َ ِ
ِ
يمدا
دوك ف َ
والتسليم بها دون نقا قال تعالي  :فَ َال َو َرِّب َك َال ُي ى م ُن َ َ ُ َ ُ
ت ويسدددلِّموا تَ ِ
يما
ددج َر َب ىيددد َن ُه ىم ثُد َّ
َ
ددم َال َي ِج ُ
دددوا ِفدددي أَ ىنفُ ِسددد ِه ىم َح َر ًجدددا ِم َّمددا قَ َ
ش َ
ى
سدددل ً
ضد ىددي َ َ ُ َ ُ
[ النساء. ] 1 :
ويوضح المودودي  :أن حكم اهلل ورسوله في عين القرآن وهو القدانون األعلدى
الذي ال يملك الم منون ازاءه سوي اختيدار سدبيل الطاعدة واالنصديا فدال يحدع
لمسددلم أن ُيصدددر مددن نفسدده حكمداً فددي أمددر صدددر مددن اهلل ورسددوله فيدده حكم داً
واالنحراف من حكم اهلل ورسوله نقيض اإليمان وضده " . ) 2
فالحاكميددة هددي السددلطة المطلقددة وال تكددون إال هلل وتكددون تشددريعية وقانونيددة،
والبشر عليهم التسليم الكامل لها ،يقول المودودي« :الحداكم الحقيقدي هدو اهلل،
والسدددلطة الحقيقيدددة مختصدددة بذاتددده تعدددالي وحدددده ،والدددذين مدددن دونددده فدددي هدددذه
) 3
المعمورة إنما هم رعايا في سلطانه العليم »
التالزم بين الحاكمية والتوحيد  :ترجع فكرة « الحاكميدة » التدي أسدس عليهدا
المودودي نلريدة اإلسدالم السياسدية ،إلدى مفهدوم الوحدانيدة ،بدذلك أقدام فكدرة «
عقدديا يعندي إيمدان
الحاكمية » علي أنها مرتبطة بتوحيد اهلل ،فجعدل لهدا بعدداً
ً
وكفر ،وليس خطال وصواب  ،وذلك عندما ربطه بمفهدوم األلوهيدة ،حيدث يقدول:
« أول أساس من أسس الدين هو اإليمدان بحاكميدة اهلل  ،فهدو مالدك السدموات
واألرضين ،وكل ما فيهمدا ملدك لده وحدده  ،وهدذا تالسيسداً علدى قولده تعدالى  :
ِ
ِ
سدددماو ِ
ِ
ِ ِ
ات َو َمدددا ِفدددي ىاأل ىَر ِ
ض َوِا ىن تُىبد ُ
دددوا َمدددا فدددي أَ ىنفُسددد ُك ىم أ ىَو تُ ىخفُدددوهُ
للَّددده َمدددا فدددي ال َّ َ َ
ش ٍ ِ
يح ِ
ش ُ َّ
ِّ
ير
ب َم ىن َي َ
اس ىب ُك ىم ِب ِه اللَّ ُه فَ َي ىغ ِف ُر لِ َم ىن َي َ
اء َوُي َع ِّذ ُ
َُ
ش ُ
ديء قَدد ٌ
اء َوالل ُه َعلَدى ُكدل َ ى
 ) 1أبددو األعلددى المددودودي  :الحكومددة اإلسددالمية ط 1 :دار المختددار اإلسددالمي ،سددنة
1381هد 1811-م ،ص . 12 – 11
 ) 2أبو األعلدى المدودودي :الخالفدة والملدك ط 1 :دار القلدم الكويدت ،سدنة  1388هدد،
ص .18 – 11
 ) 3أبو األعلى المودودي :نلرية اإلسالم والسياسة ،ص.32
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 [ البقددرة  ] 284 :قددال المددودودي " :إن الق درآن يجعددل الربوبي دة مترادفددة مددع
الحاكميددة والملكيددة ويصددف لنددا الددرب بالندده الحدداكم المطلددع لهددذا الكددون ومالكدده
وآمره الوحيد ال شريك له » . ) 1
ففي كتابات المودودي نجد ربطًا وثيقًا بين الربوبية واأللوهية وبين « الحاكميدة
»  ،فددال ألوهيددة كاملددة بدددون حاكميددة تشددريعية  ،وقددد أوضددح ذلددك قددائالً  " :إن
أصددل األلوهيددة وجوهرهددا هددو السددلطة سدواء أكددان يفتقدددها الندداس مددن حيددث إن
حكمهددا علددى هددذا العددالم حكددم مهدديمن علددى ق دوانين الطبيعددة  ،أم مددن حيددث إن
اإلنسددان فددي حياتدده مطيددع ألمرهددا ،وتددابع إلرشددادها  ،وان أمرهددا فددي حددد ذاتدده
واجددددب الطاعددددة واإلذعددددان "  ) 2وهددددذه الحاكميددددة أو السددددلطة ال تكددددون إال هلل
تعالى  ، ) 3وبالتالي يدرفض المدودودي الدنلم الديموقراطيدة والقوميدة والعلمانيدة
ألنها تقوم على حاكمية البشر ال على حاكمية اهلل . ) 4
 - 2أدلة فكرة الحاكمية عند المودودي  :ومن جهة أخرى استند المودودي في
بعثه لفكرة الحاكمية ،وتجديدد روحهدا فدي صدياغة قانونيدة ودسدتورية معاصدرة،
إلددى جملددة مددن النصددوص الشددرعية ،تدددل علددى أن «الحاكميددة» ال تكددون إال هلل
َِّ ِ َّ ِ
ِ
َم َددر أََّال تَ ىع ُب ُددوا إَِّال
وحده ،ومن هذه النصوص ،قوله تعالى  :إ ِن ا ىل ُح ىك ُم إال للده أ َ
ِّين ا ىلقَ ِّيدم َولَ ِك َّن أَ ىكثَر َّ
الن ِ
ددون  [ يوسدف ، ] 42 :وقولده
داس الَ َي ىعلَ ُم َ
إِيَّاهُ َذلِ َك الد ُ
َ
ُ
ده لِلَّ ِده  [ آل
دن ىاأل ىَم ِدر ِم ىدن َ
دي ٍء ُق ىدل إِ َّن ىاأل ىَم َدر ُكلَّ ُ
دون َه ىدل لَ َندا ِم َ
تعالىَ  :يقُولُ َ
شى
ِ
ص ُ ِ
عمران  ، ] 114 :وقوله تعدالى   :وَال تَقُولُدوا لِمدا تَ ِ
ب َهد َذا
دف أَىلسد َنتُ ُك ُم ا ىل َكدذ َ
َ
َ
ام  [ النحل  ، ] 111 :وقوله تعالىَ  :و َم ىن لَ ىم َي ىح ُك ىم ِب َما أَ ىن َز َل
َح َال ٌل َو َه َذا َح َر ٌ
ون  [ المائدددة  . ] 41 :يقددول المددودودي بعددد إي دراده
ده فَالُولَ ِئد َ
اللَّد ُ
دك ُهد ُدم اللَّددالِ ُم َ
لهذه ا يدات القرآنيدة  :فهدذه ا يدات تصدرح أن « الحاكميدة » هلل وحدده وبيدده
 ) 1أبددو األعلددى المددودودي  :المصددطلحات األربعددة فددي الق درآن ط 2الكويددت دار العلددم
للماليين ،سنة  1388هد  1818 -م  ،ص . 23
 ) 2المرجع السابع  :ص . 4
 ) 3أبددو األعلددى المددودودي :تدددوين الدسددتور اإلسددالمي ،ط ،:1م سسددة الرسددالة ،سددنة
1421هد1881 -م ،ص .18
 ) 4أبو األعلى المودودي :اإلسالم والمدنية الحديثدة  ،ط  :القداهرة  ،سدنة  1318هدد
 1818 -م ص . 41
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التشريع ،وليس ألحد  -وان كان نبيعا  -أن يالمر وينهى من غيدر أن يكدون لده
سلطان من اهلل  .فمن هذه ا يات القرآنية آنفة الذكر يستخرج المودودي منهدا
مفهدددوم «الحاكميدددة» ويجعلددده هلل تعدددالى حصد ًددرا ،ويقصدددد الحاكميدددة اإللهيدددة أي
دديا،
التشدريعية والقانونيددة .وبدذلك يكددون قددد جعدل لمفهددوم «الحاكميدة» ُب ىعد ًددا عقد ً
وهو اإليمان باهلل تعالى ،وي سس مفهوم الحاكمية ،وهو األمر فدي ا يدة ،علدى
مفهدددوم الخلدددع واإلبددددا والتكدددوين ،ومعندددى ذلدددك أن المدددودودي يدددربط مفهدددوم
الحاكميددة بربوبيددة اهلل تعددالى .ويجعددل المددودودي الكفددر الصددريح معنددى مقددابالً
َنز َل اللر ُه فَال ىُولَ ِئ َك ُه ُدم
للحاكمية القانونية بدليل قوله تعالىَ  :و َمن لَّ ىم َي ىح ُكم ِب َما أ َ
ا ىل َك ِ
ون  [ المائدددة  ) 1 ] 44 :وينتهددي المددودودي إلددى حصددر معدداني «
دداف ُر َ
الحاكمية » القانونية في األحكام ممدثالً فدي اإلسدالم ،وفدي اإلذعدان ممدثالً فدي
اإليمدان  .فاألحكددام التدي تضددمنها اإلسددالم ،والشدرائع التددي جدداء بهدا فددي شددتى
ش ون الحياة ،تمثل قوانين أصدرها اهلل تعالى بمقتضى حاكميته ،فهو ال يجعدل
لإلنسان أي دور سوى االنقياد واإلذعان والتنفيذ .
وصدريحا عدن الددين
والخروج عن هذه القاعدة السياسية ،يعتبر «خروجاً معل ًندا
ً
دك ُه ُدم
اإلسالميض ألن القرآن دعا إلى ذلك َ و َمن لَّ ىم َي ىح ُكم ِب َما أ َ
ده فَال ىُولَ ِئ َ
َندز َل اللر ُ
ا ىل َك ِ
ون  [ المائدة ] 44 :
اف ُر َ
إن هددذه الثنائيددة التددي اعتمدددها المددودودي ،تنطلددع مددن تقسدديم « الحاكميددة »
إيمددان وجاهليددة ،كفددر وردة ،وتكفيددر المجتمعددات اإلسددالمية التددي لددم تطبددع «
الحاكمية » :ويحكم المودودي بارتداد من يتبع النلم التي تحكدم بغيدر مدا أندزل
اهلل فيقول " :فرن سلكت في قضاياك السياسية واالقتصادية مسل ًكا يتفع وخطة
جزئيدا يفضدي
أخرى غير خطة اإلسالم الحاكمة ،فرن صنيعك هدذا يعتبدر
ً
ارتددادا ً
بددك إلددى االرتددداد الكلددي النهددائي ،إذ معندداه أنكددص قطعددت أحكددام اإلسددالم ،وجدزأت
تعاليمددده ،وقصصدددتها لتقبدددل بعضدددها وتدددرفض ا خدددر ،فتدددراك تقبدددل المعتقددددات
والعبدادات الدينيددة ،وتشديح بوجهددك عدن ذلددك الندو مددن نلدم الحيدداة الدذي يقددوم
علدى أسدداس هدذه العقائددد والعبددادات "  . ) 2ويخلدص المددودودي إلدى أندده لدديس
1
2

)
)

أبو األعلى المودودي  :تدوين الدستور اإلسالمي  ،ص . 211
أبو األعلى المودودي  :الحكومة اإلسالمية  ،ص . 14
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يكمددل اإلسددالم إال برقامدددة الحكومددة اإلسددالمية ،وهيهدددات أن يكددون المسدددلمون
مسددلمين دون أن ينفددذوا شددر اهلل تعددالى ،وقانوندده فددي كددل أمددور حيدداتهمض ألن
إقامة حاكمية اهلل تعالى ،هي :الهددف الدذي بعثدت مدن أجلده األنبيداء – علديهم
السالم – " . ) 1
ار إلي ما كتبه المودودي أن « الحاكميدة » هلل  ،وأن اإلنسدان ال دخدل
أشرنا مرًا
له سوى اإلذعان ض لكن وجددنا المدودودي فدي مدواطن أخدري يشدير إلدى الفدرع
بين حكم اهلل األصدلي  ،وبدين حكدم العبداد الممندوح مدن اهلل فقدال  « :إن الحدع
) 2
تعالي وحده هو الحاكم بذاته وأصله  ،وأن حكم سدواه موهدوب وممندوح »
دور في الحكم وأن حكمه م ًنة ومنحة مدن اهلل تعدالي
 ،فهو هنا يعطى لإلنسان ًا
ض بل وجدناه يعطى لإلنسان مساحة لسن القوانين بشرط أن يكدون ذلدك فيمدا ال
نص فيه فقال « :ما ورد فيه نص صريح واضح في شدريعة اهلل إنمدا يجدب أن
تستمد جميع قوانينهدا وأنلمتهدا مدن كتداب اهلل وسدنة رسدوله  وأن تقدف عندد
النص الوارد في ذلك ،أما مالم يرد فيه نص شدرعي هدو المجدال األوسدع فدهدل
الحل والعقد أن يجتهدوا في سن األنلمدة التدي تحقدع مصدلحة األمدة بالمشدورة
المتبادلددة إال أنهددا يجددب أن تكددون منسددجمة مددع اإلطددار العددام ألسددس الشددريعة
اإللهيدددة وتوجيهاتهدددا ،وأن تكدددون متفقدددة فدددي نصدددها وروحهدددا مدددع القدددوانين
الشرعية» . ) 3
أصدددل لفكدددرة
مدددن خدددالل مدددا سدددبع يمكدددن القدددول بدددالن :المدددودودي هدددو الدددذي ر
«الحاكميددة» فددي العصددر الحددديث ،وأسددس وصددا منلومددة فكريددة ترتكددز علددى
مفهوم «الحاكمية».
وتتضدمن اختصداص اهلل تعدالى بمطلدع « الحاكميدة » بكدل أنواعهدا  ،الحاكميددة
التشريعية  ،والحاكمية القانونية  ،والحاكمية السياسية  ،فاهلل تعالى هو الحاكم
األعلى  ،وهو كذلك صاحب السلطة الحقيقية .
«الحاكمية» عند المودودي محصورة في الحاكمية اإللهيدة) ،ولديس للفدرد أي
1
2
3

)
)
)

راجع  :أبو األعلى المودودي  :المصطلحات األربعة  .ص  84 ،83بتصرف .
أبو األعلى المودودي  :الحكومة اإلسالمية  ،ص . 81
أبو األعلى المودودي  :اإلسالم والمدنية الحديثة  ،ص . 28
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نصيب فيهاض وانما عليه تنفيذ ما أمدر بده اهلل تعدالى ،وبالتدالي أي تددخل بشدري
نصوصدا لديده تجعدل لإلنسدان دور فدي سدن
كفدراض لكدن وجددنا
ً
في القدوانين يعدد ً
الق دوانين بشددرط عدددم التعددارض مددع نصددوص الشددر ض لددذا يجددب فهددم المشددرو
الفكري للمودودي ،وأن نفهم الحاكمية في نسقه المعرفي.
الحالددة الفكريددة والسياسددية فددي عصددر المددودودي  :كانددت « الحاكميددة » فددي
الهنددد آنددذاك فددي يددد االسددتعمار اإلنجليددزي ،وكانددت حكومددة كددافرة ،وكانددت تريددد
الحكومددة مس د الهويددة اإلسددالمية وصددياغة دولددة علددى الددنمط الغربددي-بعددد أن
كانددت السدددلطة قبددل ذلدددك للمسدددلمين قددرون طويلدددة  ،-وبهددذا تكدددون الحاكميدددة
للجاهليدة الهندددو كيددة الكددافرة ،وأمددام هدذا أعلددن المددودودي كفددره بهددذه الحاكميددة
البشرية وركز على الحاكمية اإللهية ،وحاول إعطاء إجابات إسالمية ،فقد كان
االسددتعمار يريددد إزاحددة اإلسددالم مددن المجتمددع ممددا جعددل المددودودي يحمددل ل دواء
المطالبة بتطبيع الدستور اإلسالمي.
ينطلع المودودي من مفهوم الحاكميدة اإللهيدة ضدد الحاكميدة البشدرية الهنددو
ددورت للدددروف البيئدددة الفكريدددة والزمانيدددة
ددالت الفكدددرة وتبلد ى
كيدددة الكدددافرة حيدددث نشد ى
والمكانية والسياسية ،ويمكن إرجا لروف نشالة فكرة الحاكمية عندد المدودودي
إلددى أن الهنددد " كانددت كدولددة يسدديطر عليهددا االسددتعمار البريطدداني ويعيددث فيهددا
الهندددوس تنكدديالً واضددطهاداً للمسددلمين الددذين تحول دوا إلددي أقليددة بعددد أن حكم دوا
)1
الهند لمدة سبعة قرون "
هل َنلرر المودودي لإلرهاب
ُيعد المودودي من بين أهم المنلرين لفكرة قيام «الدولة اإلسالمية» ،وأحد أهدم
رمددددوز حركددددات اإلسددددالم السياسددددي اإلصددددالحية منهددددا والحركيددددة ،والسددددلفية،
و«الجهاديددة» ،وهددو صدداحب فكددرة «الحاكميددة اإللهيددة» و«تكفيددر المجتمعددات
والددددول» وفكدددرة «الجهددداد العدددالمي» وتالسددديس الدولدددة علدددى أسددداس الشدددريعة
اإلسالمية ،معلناً رفضه القاطع للدولة المدنية والعلمانية والقومية.
عالميددة دعددوة المددودودي الجهاديددة وتبعاتهددا  :إن مددا يميددز أفكددار المددودودي،
 ) 1مبددروك بددو طقطوقددة  :مفهددوم الحاكميددة وعالقتدده بمفهددوم التكفيددر والهجددرة ،مجلددة
ذوات عدد 2218 – 48م  ،ص .1
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خصوصددا فيمددا يتعلددع بالحكومددة اإلسددالمية والجهدداد والجاهليددة ،هددو تعميمهددا،
ً
لددديس فقدددط علدددى المجتمدددع الهنددددي الدددذي لهدددرت فيددده دعوتددده ،وال فدددي الددددول
اإلسالمية ،بل إنه امتد بدعوته إلى أقصى مداها لتشمل العالم.
ويمكن تلخيص دعوته تلك كما أوردها في كتابه  « :تدذكرة يدا دعداة اإلسدالم »
وهو الخطاب الم سس للجماعة اإلسالمية في الهند الذي ألقاه في الهور سنة
1841م في ثالث نقاط أساسية يبرزها كما يلي :
أوالً  :دعوتنا للبشر كافة والمسلمين خاصة ،أن يعبدوا اهلل وحده وال يشركوا به
إلها وال ربعا غيره .
ً
شيئا وال يتخذوا ً
ثانياً  :دعوتنا لكل من ألهر الرضدا باإلسدالم دي ًندا أن يخلصدوا ديدنهم هلل تعدالى
ويزكوا أنفسهم من شوائب النفاع وأعمالهم من التناقض .
عامددا فددي أصددول الحكددم
ثالثداً  :ودعوتنددا لجميددع أهددل األ رض أن يحدددثوا
ً
انقالبددا ً
فسددادا ،وأن
الحاضددر الددذي اسددتبد بدده الطواغيددت والفجددرة الددذين ملئددوا األرض
ً
ينتزعوا هذه اإلمامة الفكريدة والعمليدة مدن أيدديهم ،حتدى يالخدذها رجدال ي مندون
بددداهلل وبددداليوم ا خدددر ويددددينون ديدددن الحدددع ،وال يريددددون علدددوا فدددي األرض وال
فسادا» . ) 1
ً
إن كالم المدودودي عدن الحاكميدة اإللهيدة والحاكميدة البشدرية قدد تجداوز البيئدة
التي يتحدث عنها إلى معلم دول العالم وأصبحت نلريته في الحاكميدة منهاجداً
للحركددات اإلسددالمية وأحددد وسددائلها للوصددول إلددى السددلطة فكددان أكبددر م سددس
ومنلر لها .
ُ
ارتبطدت بمرحلددة معيندة مددن
التدي
دودودي
د
للم
السياسدية
دات
د
الطموح
أن
لندا
يتالكدد
ى
ددت فيدده
دت فكددره ينتشددر بعددد ذلددك خددارج الهنددد ،ووجد ى
تدداري مسددلمي الهنددد ،جعلد ى
الجماعات السلفية التكفيرية المعين النلري ،والمرجعية الفكرية المناسدبة ،لكدي
جي وتجند المقاتلين من كل ربو العالم.
تعبر عن وجودها وتُ ِّ
 ) 1راجع  :المودودي  :خطاباً خالل الم تمر ،نشر فيما بعد على شكل كتداب بعندوان :
« تدددددددددددذكرة يدددددددددددا دعددددددددددداة اإلسدددددددددددالم» فدددددددددددي موقدددددددددددع « منبدددددددددددر التوحيدددددددددددد والجهددددددددددداد
» [ ]ilmway.com/site/maqdis/d.htmlالمحسدددددددوب علدددددددى المرجعيدددددددة «السدددددددلفية
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الخالصددة التددي يمكدن الوصددول إليهددا بعددد هددذا التحليددل ألفكددار المددودودي يمكددن
إيجازها فيما يلي:
أوالً  :جعددل المددودودي الحاكميددة جددزًءا ال يتج د أز مددن العقيدددة ،فكانددت محاولتدده
تستهدف الربط بين الخصائص العقدية التي يحملها مفهدوم الحاكميدة ،واألبعداد
السياسدددية التدددي يتضدددمنها ،ومدددن ثدددم بندددى عليهدددا جاهليدددة المجتمعدددات والحكدددم
كالمددا للمددودودي يلغددى دور البشددر فددي الق دوانين ،وأن علدديهم
بردتهددا ،ووجدددنا ً
اإلذعان لحاكمية اهلل ،ووجدناه بعد ذلك يعطى مساحة للعباد فيما ال ندص فيده،
لذا يجب فهم الحاكمية لديه ضمن نسع معرفي معينض ألنها في حقيقتها تشكل
فكريا له أبعاده السياسية واالجتماعية.
ً
اتجاها ً
ثانيا  :الفترة التدي نلدر فيهدا المدودودي للحاكميدة والتدي قدال فيهدا نلريتده تلدك
ً
جوهريددا فددي تدداريخهم ،جعلتدده يولددف
هددي فتددرة شددهد فيهددا مسددلمو الهنددد تحدوالً
ً
مفهددوم الحاكميددة وي سددس عليدده الدسددتور السياسددي اإلسددالمي – مددن وجهددة
نلره. -
ثالثًددا  :إن امتددداد فكددر المددودودي وتددالثيره علددى الحركددات التكفيريددة فددي الددوطن
دارا ،ويعددد أول المنلددرين للحركددات التكفيريددة فددي
العربددي ،جعددل فكددره أكثددره انتشد ً
العصر الحديث ،وشكلت أفكاره عقلية الجماعات اإلرهابية ،التي تولف مفاهيم،
الحاكمية) ،و تكفير الدول) ،و تكفير المجتمعات) ،وحتى إن سدلمنا جددالً بدالن
هذه الجماعات هي التي أساءت الفهم.
« الحاكميددة » فددي فكددر سدديد قطددب  :نددالتي إلددى فصدديل مددن جماعددة اإلخددوان
المسلمين وهو الذي يمثله األستاذ سيد قطب وآ ار ه .
طرح سيد قطب فكرة «الحاكمية» في إطدار تالسديس مشدرو دعدوي جديدد داخدل
مهددت لتكدوين
حركة اإلخوان المسلمين ،وجاء سيد قطدب وجداءت معده عوامدل
ى
فكددره ورأيدده فددي المجتمددع ،فوجددد صددنوفاً مددن العددذاب يقددع علددى أتبددا الحركددة
اإلسالمية ،ووجد بعض األنلمة البشرية تضع قوانين تخالف القوانين اإللهيدة،
َّ
وغذى أفكاره بكتابات أبي األعلى المودودي ،فرن األصول األولى لكتابات «سيد
قطب» عن «الحاكمية» ،و«الجاهلية» تعود في كثير من مفرداتهدا إلدى كتابدات
أبددي األعلددى المددودودي .كددل ذلددك وغيددره سدداعد علددى تكددوين فكددره ورأيدده فددي
المجتمع الذي يعي فيه .
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يطددرح سدديد قطددب نفددس فكددرة الحاكميددة التددي أحياهددا وبعددث روحهددا المددودودي،
والمالحل أنه ال خالف وال تمايز في فكرة «الحاكمية» بين المودودي وقطب في
الحقيقددة والجددوهر ،فصددياغة سدديد قطددب للحاكميددة ،ومددا ترتددب عليهددا هددي نفددس
صياغة المودودي في الجملة.
اقتران « الحاكمية » بالعقيدة اإلسالمية :
قرن سيد قطب بين شهادة التوحيد وبين « الحاكمية » فقال  « :وشهادة أن
ال إلدده إال اهلل لدديس لهددا مدددلول إال أن تكددون « الحاكميددة » العليددا هلل فددي حيدداة
البشر كما أن لده الحاكميدة العليدا فدي نلدام الكدون»  ، ) 1وتعدرض سديد قطدب
لمفهددوم الحكددم فددي اإلسددالم ض حيددث يقددول أيض داً  « :تقددوم نلريددة الحكددم فددي
اإلسالم علي أسداس شدهادة أن ال إلده إال اهلل متدي تقدرر أن األلوهيدة هلل وحدده
بهذه الشهادة تقرر بها أن الحاكمية في حياة البشر عن طريع تصدريف أمدرهم
بمشدديئته وقدددره مددن جانددب ،وعددن طريددع تنلدديم أوضدداعهم وحيدداتهم وحقددوقهم
وواجباتهم وعالقاتهم وارتباطهم بشرعيته ومنهجه مدن جاندب آخدر »  ) 2وقدال
دداء فددي حيدداة البشددر ال تكددون إال هلل تعددالى ،
أيضداً  « :الحاكميددة والتشددريع ابتد ً
وأن هددذه األمددور مددن خصددائص األلوهيددة التددي يتفددرد بهددا اهلل تعددالى ،وأن مددن
)3
يدعي لنفسه هذه الحقوع ويزاولها فرنما يدعي أولي خصائص األلوهية »
ال يددرى سدديد قطددب أي فددرع بددين مفهددوم شددهادة التوحيددد ومفهددوم الحاكميددة،
وأنهما صنوان ،وهذا الربط جاء من مفهوم األلوهية ) ض حيث يقول  « :فلقدد
كدددانوا يعرفدددون أن األلوهيدددة تعندددي الحاكميدددة العليدددا ،وكدددانوا يعرفدددون أن توحيدددد
األلوهيدددة وافدددراد اهلل سدددبحانه بهدددا معنددداه ندددز السدددلطان الدددذي يزاولددده الكهدددان
ومشددديخة القبائدددل واألمدددراء والحكدددام ورده كلددده إلدددى اهلل تعدددالى ،السدددلطان علدددى
الضمائر ،والسلطان علدى الشدعائر ،والسدلطان علدى واقعيدات الحيداة ،والسدلطان
 ) 1سدديد قطددب  :فددي لددالل الق درآن  -1221/3وذكددر هددذا المعنددى أيض داً فددي نفددس
المصدر ص. 1224
 ) 2سدديد قطددب  :العدالددة االجتماعيددة فددي اإلسددالم ،لبنددان ،دار الشددروع ،ط ،1 :سددنة
1818 – 1388م ،ص .124
 ) 3سيد قطب :العدالة االجتماعية ،ص .121
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فدي القضداء ،والسدلطان فدي األرواح واألبددان »  . ) 1فلفدل اإللده) الدذي هدو
أحد األبنية األساسية في شهادة التوحيدد ،يخدرج عليده سديد قطدب أهدم خاصدية
لصديقة بده وال تنفدك بحدال عنده وهددي «الحاكميدة» ،ثدم يجعدل هدذا الجدزء مرادفًددا
للكل لتصبح شهادة التوحيد دالة على معنى واحد ،وهدو الحاكميدة العليدا ،فسديد
قطب يبين أن قاعدة األلوهية هي األساس للددين كلده ،ويعبدر عدن هدذا المعندى
بقوله« :إن وجود هذا الدين هو وجود حاكمية اهلل فرذا انتفت انتفدى وجدود هدذا
الدين» . ) 2
بين سيد قطب هنا أن «الحاكمية» هي جوهر التوحيدد ،وأن الددين قدائم عليهدا.
ر
فسيد قطب يجعدل قضدية الحكدم مدن أهدم قضدايا العقيددة واإليمدان ،بدل ويعتبرهدا
مساللة كفر أو إيمان ،إسالم أو جاهلية.
تكفير المجتمعات اإلسالمية من منطلع مفهدوم «الحاكميدة» :رأى األسدتاذ سديد
قطب أن اإلسالم دين يشمل كل مناحي الحياة ،وأن اإليمان به يتضمن اإليمدان
باهلل تعالى ،وأنه القادر على وضع ما يصلح للبشر من أحكام فداهلل تعدالى ،هدو
اإلله وهو الحاكم ،وأن اإلقرار باأللوهية يتضمن اإلقرار بالحاكمية ،وعدم اإلقرار
باأللوهيدددة والحاكميدددة أو بددداألولى دون الثانيدددة يفضدددي إلدددى جاهليدددة المجتمدددع،
فالمجتمع إما مسلم أو جاهلي:
األول :تفرد فيه الحاكمية هلل تعالى باإلضافة إلى اإلقرار باأللوهية هلل وحده.
وا خددر :قددد يتضددمن اإلق درار باأللوهيددة كمددا هددو الحددال فددي بعددض المجتمعددات
المنسوبة إلى اإلسالم ،وقد ال يتضمنها ،وفي كال الحالتين ال ي من بالحاكمية.
ومن ثم خلدص سديد قطدب إلدى وصدف المجتمعدات المعاصدرة كلهدا بالجاهليدة ال
مجتمعددا واحد ًددا يقددول قطددب « :إن واقددع البشددرية اليددوم يتفددع مددع
يسددتثني منهددا
ً
واقعها قبل اإلسالم في الصفة الرئيسية المميزة للجاهلية :صفدة عبوديدة البشدر
)3
للبشر في صورة من الصور ،وعبادة اإلنسان لهواه»
 ) 1سيد قطب  :في لالل القرآن.1881-1882 / 4 ،
 ) 2سيد قطب  :في لالل القرآن.1211/1 ،
 ) 3سدديد قطددب  :مقومددات التصددور اإلسددالمي ،ط ،1 :دار الشددروع سدنة 1418هددد -
1881م ،ص .23
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فهو ي كد في أكثر من مدوطن علدى جاهليدة المجتمعدات ا ن التدي تتحداكم إلدى
غيدددر اهلل تعدددالىض إذ يصدددف المجتمدددع الجددداهلي بالنددده « كدددل مجتمدددع ال يخلدددص
عبوديته هلل وحدده ممثلدة هدذه العبوديدة فدي التصدور االعتقدادي ،وفدي الشدعائر
التعبديددة ،وفددي الشدرائع القانونيددة ،وبهددذا التعريددف الموضددوعي تدددخل فددي إطددار
المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة في األرض فعال » . ) 1
ومما ي كد على ذلدك مدا ذكدره فدي مدوطن آخدر مدن كتاباتدهض إذ يقدول  « :نحدن
اليدددوم فدددي جاهليدددة كالجاهليدددة التدددي عاصدددرها اإلسدددالم أو أللدددم كدددل مدددا حولندددا
جاهلية :تصورات الناس وعقائدهم ،وعاداتهم وتقاليدهم ،موارد ثقافتهم ،فنونهم
وآدابهددم ،شدددرائعهم وقدددوانينهم  ، )2ثدددم يعلددن رفضددده وكفدددره لهدددذه المجتمعدددات
المعاصددددرة ض ألن اإلسددددالم يرفضددددها بقولدددده  « :إن موقددددف اإلسددددالم مددددن هددددذه
المجتمعدددات الجاهليدددة كلهدددا يتحددددد فدددي عبدددارة واحددددة  :إنددده يدددرفض االعتدددراف
برسالمية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتبداره ،إن اإلسدالم ال ينلدر إلدى
العنوانددات والالفتددات التددي تحملهددا هددذه المجتمعددات علددى اختالفهددا ،إنهددا كلهددا
تلتقي في حقيقة واحدة ،وهي أن الحياة فيها ال تقوم علدى العبوديدة الكاملدة هلل
وحددددده ،وهددددي مددددن ثددددم تلتقددددي علددددى سددددائر المجتمعددددات األخددددرى فددددي صددددفة
الجاهلية»  ، ) 3فهو يكفر المجتمعض ألنه ال يتحاكم إلى شر اهلل تعدالى  ،وكدل
مدا فيده جاهليدة فدي العقائدد واألفكددار والسدلوك والدنلم ومدن ثدم يدرفض إسددالمية
هذه الدولة .
وممدددا جددداء فدددي كدددالم األسدددتاذ سددديد قطدددب عدددن تكفيدددره المجتمعدددات اإلسدددالمية
المعاصرة قوله في كتابه" :معالم الطريع "« :والمساللة في حقيقتها هدي مسداللة
كفر وايمان ،مسداللة شدرك وتوحيدد ،مسداللة جاهليدة واسدالم ،وهدذا مدا ينبغدي أن
ددحا ،إن النددداس ليسدددوا مسدددلمين كمدددا يددددعون ،وهدددم يحيدددون حيددداة
يكدددون واضد ً
الجاهلية ،وان كان فيهم من يحب أن يخدد نفسده ،أو يخدد ا خدرين ،فيعتقدد
أن اإلسددالم ممكددن أن يسددتقيم مددع هددذه الجاهليددة فلدده ذلددك ،ولكددن انخداعدده أو
1
2
3

)
)
)

سيد قطب  :معالم في الطريع ،ط ،1 :دار الشروع سنة  1423هد ،ص .88
السابع :ص . 21
السابع :ص . 88
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دديئا ،لددديس هدددذا إسدددالماً ولددديس هددد الء
خداعددده ال يغيدددر مدددن حقيقدددة الواقدددع شد ً
مسلمين» . ) 1
ونراه في موطن آخر يكفر المجتمع ،وأن كفر المجتمع ا ن ككفره فدي جاهليتده
قبل اإلسالم
يقول فدي اللدالل« :لقدد اسدتدار الزمدان كهيئدة يدوم جداء هدذا الددين بدال إلده إال
اهلل ،فقد ارتدت البشرية إلدى عبدادة العبداد والدى جدور األديدان ونكصدت عدن :ال
إلدده إال اهلل البشددرية بجملتهددا بمددا فيهددا أولئددك الددذين يددرددون علددى المددآذن فددي
مشارع األرض ومغاربها كلمدات " ال إلده إال اهلل " بدال مددلول وال واقدع ،وهد الء
أثقل إثماً وأشدد عدذابا يدوم القيامدة ،ألنهدم ارتددوا إلدى عبدادة العبداد مدن بعدد مدا
تبين لهم الهدي ،ومن بعد أن كانوا في دين اهلل . ) 2
ويقددول أيضددا « :إندده لدديس علددى األرض اليددوم دولددة مسددلمة ،وال مجتمددع مسددلم
قاعدددة التعامددل فيدده هددي شددريعة اهلل ،والفقدده اإلسددالمي  ) 3إلددى غيددر ذلددك ممددا
جاء في كتب األسدتاذ سديد قطدب ،مدن أمثدال هدذه النصدوص الصدريحة التدي ال
تحتمل أي تالويل في تكفير المجتمعات اإلسالمية أفراداً وحكاماً ،حتدى المد ذنين
على المآذن ،الكل مرتد.
واألدهى من ذلك أنه دعا إلى حراك عسكري لتنفيذ آرائه فقال « البدد مدن جهداد
ادا ضالين  ،يحتاجون إلدى اإلرشدداد واإلندارة ،
بالحسنى حين يكون الضالون أفر ً
وبالقوة حين تكون القدوة الباغية في طريع الناس هي التي تصدهم عن الهدى
 ،وتعطل دين اهلل أن يوجد » . ) 4
ولعدل أبدرز حملدة هدذا الفكدر ،المعلندين لده األسدتاذ محمدد قطدب الدذي أفدرد هددذا
الموضددو بكتابدده المشددهور «جاهليددة القددرن العشددرين» والددذي صددرح فيدده فددي
مددواطن متعدددددة بتكفيدددر المجتمعددات اإلسدددالمية المعاصدددرة علددى مختلدددف فئدددات
المجتمع يقول« :أما الحال فيما يسمى بد العالم اإلسالمي) فهو يختلدف بعدض
1
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سيد قطب :معالم في الطريع ،ص .118
سيد قطب :في لالل القرآن.1211 / 2 ،
راجع  :المصدر السابع. 2122 /1 ،
سيد قطب  :في لالل القرآن.883 ،882 / 1 ،
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الشيء عن الحال في أوربا ،ولكنه في النهايدة يلتقدي بده ،كمدا تلتقدي الجاهليدة
بالجاهلية في كل مكان في األرض ،وكل طور من أطدوار التداري  ،وان اختلفدت
قليالً السمات التي تميز هذه الجاهلية عن تلك ،وتميز لروف هذه عن لروف
تلك . ) 1 » ...
ويقول وخطوة خطوة في هذا الفصل سنسير مع فئات مختلفة من الناس لنبدين
لماذا يكرهون اإلسالم ،ثم ذكر من هذه الفئات التي زعم أنهدا تكدره اإلسدالم فئدة
الطغدداة ،ويعنددي بهددم الحكددام لل فئددة المثقفددين الفنددانين ،الكتدداب ،والقصاصددين،
اإلذاعيددين  ... ) 2ثددم يقددول  « :ويسددتوي فددي هددذه الكراهيددة الددذين اسددتكبروا
)3
والذين هم مستضعفون ،ثم يتساءل فيقول  :فماذا تبقى إذن من المسدلمين
 ،ثدددم يسدددجل هدددذه النتيجدددة " ولقدددد كفدددر النددداس فدددي هدددذا الجيدددل علدددى ضدددوء
العلم . ) 4
وهذه األفكار وغيرها تدل على أن األستاذ سيد قطب ومن اتبعه كاألستاذ محمدد
قطدددب يكفدددرون المجتمدددع المسدددلم .وسددديد قطدددب ومدددن تبعددده يتصدددورن القضدددية
محصورة بين توجهين اثنين.
أ – الحاكمية اإللهية بتشريع إلهي) والمطبع لها م من .
ب – الحاكمية البشرية بقانون وضعي) والمطبع لها كافر .
فالعالم إما إسالم واما جاهلية  -هكذا يصورها  -لكن الندالر فدي أحدوال العدالم
اإلسالمي ،سيرى شيئاً ثالثاً يتمثل بدالخلط بدين االثندين ،فثمدة تشدريعات ربانيدة
والى جانبها قوانين وضعية ،وقد مزجت وخلطت في قانون واحد وتشريع واحد،
وتنلر أمام قاض واحد « ،والدذين يحكمدون الشدعوب المسدلمة ليسدوا كلهدم مدن
طينة واحدة ،فمنهم من يفتخر بتنحيه الشريعة ،وهو ينافع الغرب ويتملقده فدي
ذلددك ،ومددنهم مددن تددرك بعض داً وأخددذ بددبعض ،ومددنهم مددن ينددادي صددباح مسدداء
 ) 1محمددد قطدددب  :جاهليددة القدددرن العشدددرين ،ط ،1 :دار الشددروع ،سدددنة 1428هدددد-
1888م ،ص .328 ،328
 ) 2المرجع  :السابع  :ص . 331 - 328
 ) 3المرجع  :السابع ص . 331
 ) 4المرجع  :السابع ص . 311
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بالتزامدده الشددريعة ،وان خددرج عنهددا  -لسددبب – فخروجدده محدددود ،فهددل يسددتوي
هددذا ومددن ُيقد ِ
دص الشددريعة ويحتقرهددا ويعتبددر الدددعوة لهددا رجوع داً لعهددود اللددالم
)1
والقرون الوسطى »
أما وصف المجتمع كلده بدالردة والجاهليدة :قدد يكدون فدي بعدض النداس جاهليدة
جحدودا ،أو يفضدل حكدم البشدر علدى حكدم
االعتقاد وذلدك فديمن يدرفض أمدر اهلل
ً
اعتقادا منه أن حكم اهلل ال يصدلح لهدذا الزمدان ،فجاهليدة االعتقداد مسداوية
اهلل
ً
للكفددر االعتقددادي .وقددد يكددون فددي بعددض الندداس بعضدداً مددن أعمددال الجاهليددة
كالتفاخر باألنساب والكبر  ...ال  ،كما ورد في الحديث قول الرسول ألبدي ذر
« إنك امر فيك جاهلية » ،لكن هذا ال يثبت عليده كفدر ،يقدول اإلمدام البخداري
مبوب داً لهددذا الحددديث « بدداب المعاصددي مددن أمددر الجاهليددة  ،وال يكفددر صدداحبها
بارتكابها إال بالشرك » . ) 2
إ ًذا هناك ارتباط بين موقدف المدودودي مدن المجتمدع ،وبدين موقدف سديد قطدب:
فقد تالثر األخير برأي المودودي في قوله باالرتباط بين األلوهية والحاكمية ،وأن
من احتكم إلى البشر فقد خالف منهج اإلسدالم ،ومدن ثدم يصدف المجتمدع الدذي
ال يحكم بما أنزل اهلل بالنه مجتمع جاهلي فهناك ثالثة مصدطلحات [األلوهيدة –
الحاكمية – الجاهلية] فكل نلدام لدم يحدتكم إلدى شدر اهلل فقدد نداقض األلوهيدة،
ومددن ثددم فهددو نلددام جدداهلي ،والمجتمعددات التددي ترضددى بددذلك فهددذه مجتمعددات
جاهلية.
ومن هنا نخلص إلى أن كتابدات المدودودي عدن «الحاكميدة» قدد تدالثر بهدا سديد
قطددب وأخددذ يطبقهددا علددى المجتمعددات اإلسددالمية التددي يعددي فيهددا ،بددل يشددعر
القارئ الذي يق أر لقطب كالنه يق أر للمودودي.
واذا أنعمنا النلدر في اللروف والمالبسات التي كتب فيها المودودي كتبده نجددد
أنه قدد « كتب المودودي هذه الكتابات في واقع هندي وهندد وكدي لده مالبسدات
سياسية وحضارية خاصة ،كان المسلمون فيها  % 21من سكان الهند – قبل
 ) 1د  /نعمان عبد ال ارزع السامرائي :التكفير في القرآن والسدنة قدديماً وحدديثاً  ،ط ،1
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية سنة  1428هد  2221 -م ،ص .214
 ) 2راجع  :صحيح البخاري  :كتاب اإليمان.22/1،
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التقسددديم – وكاندددت حاكميدددة البشدددر فدددي ذلدددك الواقدددع ،إمدددا سدددلطة االسدددتعمار
االنجليزي الكافر ،أو السلطة الهندو كيدة الكدافرة ،وكلتاهمدا عازمدة علدى سدحع
الهوية اإلسالمية للمسلمين الهندود ،ولدذلك ولهدذه المالبسدات الهنديدة الخاصدة
رفض المودودي – في بعض نصوصه – الحاكميدة البشدرية ،التدي رآهدا نقيضداً
للحاكمية اإللهية » . ) 1
ومن هنا كان كالم المودودي عن «الحاكمية» تعني حاكمية البشدر التدي تتمثدل
فدي االسددتعمار االنجليددزي أو الهندددو كيددة الكدافرة وكالهمددا عدددو لإلسددالم ،فكددالم
المودودي له مالبسات وله لدروف سياسدية ،وبعبارتده :فلفدل «إلده» واصدطالح
«الحاكمية» هما اسدمان لحقيقدة واحددة "  ، ) 2فالحاكميدة عندد المدودودي فدي
تلك الفترة وفي هذا النلام مرادفة لدلوهية ض حاكمية الفعدال لمدا يدرد والحاكميدة
بهذا المعنى ال تكون إال هلل  .وترتب على النلام الذي لم يتحداكم إلدى شدر اهلل
وتحاكم إلدى قدوانين وضدعية بالنده نلدام جداهلي « حكدم الجاهليدة »  ،فدالمجتمع
الذي تحكمه هذه النلم مجتمعات جاهلية .
كالم المودودي في بيئدة غيدر البيئدة العربيدة :يقدول د عمدارة أيضداً« :نقدل سديد
قطب أفكار المودودي مدن تربدة إلدى تربدة أخدرى مختلفدة تمامداً ومدن مندال إلدى
منددال آخددر ال يناسددبها إن سدديد قطددب عددزل نصددوص المددودودي مددن مالبسدداتها
وحدددول الحالدددة الخاصدددة إلدددى نلريدددة إسدددالمية عامدددة ويسددداعد علدددى ذلدددك أن
المودودي لم يقدم مقوالته باعتبارها الدولدة اإلسدالمية لمناضدل مسدلم فدي بيئدة
)3
محددة وانما قدمها باعتبار اإلسالم»
كان لسيد قطب بال األثر في نقل التجربة اإلسالمية للمودودي في الهندد ،إلدى
التربددددددة العربيددددددة واإلسددددددالميةض ألندددددده أعدددددداد التالصدددددديل لثنائيددددددة «الجاهليددددددة»
و«الحاكمية» ،وأسقطها علدى المجتمعدات العربيدة واإلسدالمية ،ويعتبدر الخدوارج
 ) 1د  /محمد عمارة :مقداالت الغلدو الدديني والالديندي  ،مكتبدة الشدروع ،سدنة 2224
م ،ص .14
 ) 2انلر  :المودودي  :الحكومة اإلسالمية  ،ص . 11
 ) 3د  /محمد عمارة  :مقال من أمراض الصدحوة اإلسدالمية  ،مجلدة الهدالل  ،سدبتمبر
 1881م .
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أول من طرح مفهوم الحاكمية ،اعتراضاً على واقعة التحكيم الشدهيرة بدين علدي
بن أبي طالدب ومعاويدة بدن أبدي سدفيان أثنداء معركدة صدفين .وأعداد المدودودي
طرح هذا المفهوم والتالصيل النلدري لده وترجمده سديد قطدب بعدد ذلدك فدي كتابده
معالم في الطريع) وتفسيره :في لالل القرآن) .
هددذا وقددد تلقفددت الحركددات اإلسددالمية المتطرفددة المعاصددرة مفهددوم الحاكميددة عنددد
دور لمواجهدة الددنلم
المدودودي و سدديد قطدب  ،خاصددة األخيدر واتخددذت منده محد ًا
السياسددية القائمددة ،مثددل :جماعددة التكفيددر والهجددرة ،وتنلدديم الجهدداد ،والقاعدددة،
وجبهة النصرة ،وداع  ،وأخدذو كالمهمدا عدن «الحاكميدة» والجاهليدة وطبقوهدا
ادا ،وحكموا على األنلمة التي تستبعد حكدم اهلل
على المجتمع بالسره أنلمة وأفر ً
بالنهدا أنلمددة جاهليددة كددافرة ،وأن أفدراد المجتمددع الددذين ال يقددرون بكفددر األنلمددة
كافرون  ،وأنهدم الفئدة الم مندة .فدالول لبندة لفكدر هد الء آراء المدودودي ،وسديد
قطددب فددي جاهليددة المجتمعددات المعاصددرة ،فتلقددف ه د الء فكرهمددا وفسددروه علددى
تكفيددر المجتمددع واالنعدزال عندده ثددم العددودة إليدده لهدمدده وتغييددره ،وهددذا كلدده جدداء
بتالثير مباشر من كتابات سيد قطب خاصة .فكان من نتداج فكدر سديد قطدب أن
فسدت عقول كثير من المسلمين ،وانحرفت بهم عن جادة الدين.
وبهذا يضدع سديد قطدب األسداس فدي التكفيدر السياسدي لدبعض الجماعدات التدي
طرأت على الساحة ،الفكدرة وهدذا مدا سيتضدح فدي موضدعه مدن البحدث إن شداء
اهلل تعالى .
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المبحدددددث الرابددددددع
«الحاكميدددددة» لددى الجماعدددددات التكفيريدددة المعاصدددددرة
الحاكمية وجماعة التكفير والهجرة:
إن النالر إلى ميالد « جماعدة التكفيدر والهجدرة » فدي العصدر الحدديث يجدد أن
ألفكارها بواعث أدت لوجودها ض إذ لم تكن موجودة في النصف األول من القرن
العشرين  ،ولو نلرنا فدي اللدروف التدي نشدالت فيهدا " جماعدة التكفيدر" لوجددنا
أن هددذه الجماعددة خرجددت مددن تحددت عبدداءة " جماعددة اإلخ دوان المسددلمين " وان
تبرأت جماعة اإلخوان منها فيما بعد .
وتوصدلوا
هذه الحركة التي نبتدت بدين مجموعدة مدن شدباب اإلخدوان المسدلمين،
ر
إلددى نتيجددة مفادهددا أن الحكومددة كددافرة ،كمددا انتهددى الخ دوارج مددن قبددل إلددى كفددر
الددذين تقدداتلوا مددع علددي ومعاويددة ،وتكتلددت مجموعددات مددن الشددباب فددي هيئددات
حملت اسم « جماعة المسلمين » والتي أُطلِع عليهدا "جماعدة التكفيدر والهجدرة
)1
" ،وعلدى رأس هد الء مددن أطلقدوا عليدده اسددم إمدام الجماعددة علددي إسددماعيل
ومن بعده شكري مصطفى  ) 2وماهر عبد العزيز زناتي . ) 3
مصددادرهم الفكريددة المعاصددرة  :إن بعددض كتابددات المددودودي ،وسدديد قطددب قددد
جاهليدا،
تحدثت عن الحاكمية والجاهلية والمجتمع المعاصر ،وكيدف أنده أصدبح
ً
خاصا – دون أن يقفوا على فكر هذه الكتب ومراميها –
فهما
ً
فاستخلصوا منها ً
فوصفوا المجتمع المسلم بالنه قد ارتد كداف ارً ،وأخدذت جماعدة « التكفيدر والهجدرة
تدريجيا ،ويتسع نطاقها في التكفير ليشمل كل من عداهم من جمهور
» تنتشر
ً
الناس حتى غالوا في ذلك ،وأخذوا يقررون مبادئهم.
 ) 1علي إسماعيل  :إمام جماعة التكفيدر والهجدرة وهدو الدذي صدا مبادئهدا علدى أطدر
شرعية  ،إال أنه رجع وأعلن براءته من تلك األفكار التدي كدان يندادي بهدا  .راجدع الموسدوعة
الميسرة ط :الندوة العالمية للشباب اإلسالمي -الرياض – ط الثانية  ،1418ص .331
 ) 2شكري مصطفى  :من مواليدد أسديوط  ، 1842تدولى قيدادة الجماعدة داخدل السدجن
بعد أن تب أر من أفكارها الشي علدى إسدماعيل  ،حكدم عليده باإلعددام فدي  32مدارس 1818
بعد مقتل الشي الذهبي  .راجع :المصدر السابع .338 ،331 /1
 ) 3ماهر عبد العزيز  :ابن شقيقة شكري مصطفى ونائبه في قيدادة الجماعدة بمصدر ،
أعدم مع شكري في قضية الشي الذهبي  ،وله كتاب الهجرة  .المصدر السابع ص .338
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مرتكزات فكر جماعة التكفير والهجرة إجماالً :
أصر عليها ،ولم يتب منها ،وهم يكفدرون
 – 1يكفرون كل من ارتكب معصية و َّ
الحكام ،ألنهم لم يحكموا بما أنزل اهلل .
 – 2يكفرون المحكومينض ألنهم رضوا بهم ،وتابعوهم على الحكم بغير ما أنزل
اهلل.
 – 3يكفرون علماء الدين وغيرهم ،ألنهم لم يكفروا الحكدام والمحكدومين ،ومدن
لم يكفر الكافر فهو كافر.
 – 4يكفددرون كددل مددن عرضدوا عليدده فكددرهم ،ولددم يقبلدده ،ولددم يدددخل فيمددا دخلدوا
فيه.
 – 1يكفرون كل من قبل فكرهم ،ولم يدخل في جماعتهم ويبايع إمامهم.
 – 1يكفرون من بايع إمامهم ودخدل فدي جمداعتهم ثدم تدركهم ،ويدروا أنده مرتدد
حالل الدم.
 – 1كل الجماعات اإلسالمية األخرى إذا بلغتها دعوتهم ولم تبايع إمامهم فهي
كافرة.
 – 8كل من أخذ بالقوال األئمة أو باإلجما أو بالقيداس ،ونحوهدا ،فهدو مشدرك
كافر.
 – 8العصور اإلسالمية بعد القرن الرابدع الهجدري ،كلهدا عصدور كفدر وجاهليدة
لتقديسها لصنم التقليد المعبود من دون اهلل » . ) 1
أحياء وأمواتًا بالجملة.
وهكذا أسرف ه الء في التكفير ،فكفروا الناس
ً
وأقامت جماعة «التكفير والهجرة» مبادئها على الحكدم علدى األفدراد والجماعدات
واعتبارهم م منين لهم أو كفا ارً يقاتلون.
فلقد " قسموا المسلمين إلى طوائف أربع ،حسبما جاء في البيان المكتوب بخدط
كبيرهم – لم يذكر اسمه – .
 – 1من آمن بالفكر – فكر جماعتهم – واتبعه فهو المسلم.
1
وجهدا لوجده  ،مكتبدة الددين القديم  ،سدنة 1881م ،
) رجب مدكور :التكفير والهجدرة ً
ص . 181 – 183وسدددالم البهنسددداوي  :الحكدددم وقضدددية تكفيدددر المسدددلم ،ط ،4:دار الوفددداء
المنصورة ،سنة  1884م ،ص  22وما بعدها.
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 – 2من آمن بالحاكمية فقط ولم ي من بالجماعة ،أو لم ينخرط فيها لسبب مدا
حكمه حكم الكافر.
 – 3مدن لددم يد من بالعقيددة ولددم يحاربهددا ،ووقدف منهددا موقفداً سدلبياً تبلد إليدده
الدعوة ،فرن التزم بمفهومها الكامل فهو مسلم ،وان آمن بالمفهوم دون االلتزام
حكم الكافر ،وان لل متردداً فال والء له وهو كافر وعدو تستحل حرمته.
 – 4كل من حارب الفكر فهو كافر والعداء له صريح » . ) 1
إذاً مدار اإليمان هو اإليمان بفكرهم ،ومن عداهم بل من حدارب فكدرهم اسدتحلوا
دمهض إذ هو كافر كفر صريح – حسبما يزعمون . -
قال عبد الدرحمن أبدو الخيدر  " : ) 2أنده اختلدف مدع شدكري مصدطفى فدي عددة
جوانب ذكر منها " :كون جماعتندا هدي الجماعدة الوحيددة المسدلمة فدي العدالم "
 ، ) 3فجماعة شكري مصطفى يعتقدون أن جماعتهم هي جماعة المسلمين ،
)4
بل يسمونها بهذا االسم
)1
يقدددول أحدددد قيددداداتهم  " :نحدددن جماعدددة الحدددع ومدددن عددددانا فلددديس بمسدددلم "
ويجعلون الجماعة شرطاً لإليمان ،ولكن ليست كدل جماعدة ،بدل جمداعتهم التدي
)1
ينتمون إليها
ولقد أفضى بهم هذا الغلدو فدي مفهدوم " الجماعدة " مدن وجهدة نلدرهم إلدى قتدل

 ) 1المستشار سالم البهنساوي :الحكم وقضية تكفير المسلم .ص . 31 ، 32
 ) 2صددحفي كددان عضدواً فددي جماعددة شددكري مصددطفى ،وكددان مستشددا ارً لدده ،وألددف كتابددا
أسماه " ذكرياتي مع جماعة المسلمين = أكد فيه انتماءه لهدذه الجماعدة ووالءه لهدا ،مدع
مخالفته لشكري وقيادات الجماعة األخرى في بعض ا راء .ينلر كتابده سدالف الدذكر ،محمدد
سرور بن نايف زين العابدين :الحكم بغير ما أنزل اهلل وأهل الغلو ص .11 ،11
 ) 3عبد الرحمن أبو الخير  :ذكرياتي مع جماعة المسلمين  ،ط  :دار البحوث العلميدة
 ،سنة 1882م ،ص .34
 ) 4عبددد الددرحمن أبددو الخيددر  :ذكريدداتي مددع جماعددة المسددلمين ،ومحمددد سددرور نددايف:
الحكم بغير ما أنزل اهلل وأهل الغلو ص .34
 ) 1المكني بالبي مصعب  .ينلر :ذكرياتي مع جماعة المسلمين ص .14
 ) 1سالم البهنساوي :الحكم وقضية تكفير المسلم  .ص .34
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من تركوا جماعتهم ،واعتبارهم مرتدين بهذا الخروج " . ) 1
جليا مما سبع أن اإلسالم يتمثل في اإليمان لجماعة المسلمين التدي هدي
لهر ً
جماعتهم هدم وحددهم ،وأميدر المسدلمين هدو إمدامهم ،ولدزم كدل مدن علدم بهدا -
جماعتهم -أن يلزمها ،ومن تركها فقد كفر وارتد عن اإلسالم.
وهذا األمر من تصريح قادة هذا الفكر بما سبع قد جاء على لسان زعيمهم.
يقول شكري " :من فارقها – أي جماعته – قيد شبر فقد خلع ربقة اإلسالم من
عنقده ،وأندده مددن مددات ولدديس فددي عنقدده بيعددة لهددا مددات ميتددة جاهليددة ،وأن مددن
أطا إمامها فقد أطا اهلل ،ومن عصاه فقد عصى اهلل " . ) 2
بناء على أن جماعتهم هي جماعة المسلمين ،فدرن إمدامهم هدو
وخالصة األمر ً
إمددام المسددلمين ،وعليدده فددرن كددل النصددوص الدواردة فددي طاعددة اإلمددام األعلددم ،
وبيعته تنطبع على إمامهم شكري مصطفى .
 أن إمددامهم بمقتضددى البيعددة لدده أن يددتحكم فددي األمدوال واألنفددس ،وأندده لدديسلدتبا في ذلك حع االعتراض.
 أن اإلمام له الطاعة المطلقة [أي إمامهم] وال يلزمه بيان علدة األمدر ،وعلدىاألتبددا عدددم الس د ال عددن هددذه العلددةض إ ًذا الطاعددة تنحصددر لجمدداعتهم وحدددهم،
وإلمامهم فقط ال غير.
تقويم فكر جماعة التكفير والهجرة في نلرية الحاكمية) :
إن أصحاب اتجاه التكفير ساللوا أنفسهم ما حكم أولئك القادة والحكام الدذين فدي
ر
أيديهم سلطة األمر والنهي ،واإلبدرام والدنقض ،الدذين لدم يحكمدوا بمدا أندزل اهلل
ده
وأجددابوا بكفددر الحكددام بدددليل قددول اهلل تعددالىَ  :و َمددن لَّد ىدم َي ىح ُكددم ِب َمددا أَند َدز َل اللرد ُ
دك ُهددم ا ىل َكد ِ
ِ
ون  [ المائدددة  ، ] 44 :هكددذا اقتنعدوا بهددذه النتيجددة وأمندوا
داف ُر َ
فَال ىُولَئد َ ُ
بها .
ويوضددح المستشددار سددالم البهنسدداوي رأي جماعددة التكفيددر فددي الحكددام بقولدده:
«ولقدد تجمددع أصدحاب هددذا الفكددر " أي التكفيدر " علددى رأي واحدد وهددو أن حكددام
 ) 1عبد الرحمن أبو الخيدر :ذكريداتي مدع جماعدة المسدلمين  ،ص  ،11ومدا بعددها،
محمد سرور ص .314
 ) 2شكري مصطفى :الخالفة. 28 ، 28 /3 ،
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)1

المسلمين كفروا »
هكذا قررت «جماعة التكفيدر» أن حكدام المسدلمين قدد كفدروا بتدركهم الحكدم بمدا
أنزل اهلل ،وتنحيتهم الشريعة اإلسالمية ،فاسدتحقوا أن يتصفوا بالصفات الدثالث
الدواردة في سورة المائددة «الكافرون ،واللالمون ،والفاسقون» وكلها سواء عند
ه الء برطالع دون أدنى اختالف بين الكفر والللم والفسع ،وانطلع هد الء مدن
فههم للتوحيد واإليمان بالن التوحيد الخاص باأللوهية يتضمن توحيد الحاكميدة،
يقول أحدهم« :فمدار توحيد اإللهية جوانب ثالثة هي:
الجانب األول  :إفراد اهلل عز وجل بالوحدانية في الشعائر والنسك ..
الجانب الثاني :الحكم والحاكمية فالحكم هلل وحدة ،يقول تعدالى  :إِ ِن ا ىل ُح ىكدم إِالَّ
ُ
ِِ
لِلر ِه  [ يوسدف   ، ] 11 :والَ ي ى ِ
َح ًددا  [ الكهدف ، ] 21 :
ش ِدر ُك فدي ُح ىكمده أ َ
َ ُ
ِ
َّ
ِ
ده فَال ىُولَدددئ َك ُهد ُدم
ويقددول عمددن يحكددم بغيددر حكددم اهلل َ و َمددن لد ىدم َي ىح ُكددم ب َمددا أَند َدز َل اللرد ُ
ا ىل َك ِ
ون  [ المائدددة  ... ] 44 :فمددن جعددل الحكددم إلددى غيددر اهلل  ،وشددر
دداف ُر َ
للناس من دون اهلل مخالفاً شر اهلل كان كداف ارً كائنداً مدن كدان  ،وبصدريح ندص
القرآن الكريم .
)2
.
الجانب الثالث  :البراءة من الشرك والمشركين »
فاعتقدداد أصددحاب هددذا الفكددر أن التوحيددد متضددمن للحاكميددة ،وأن اإليمددان مددن
أركاندددده «الحاكميددددة» فهددددو ترجمددددة للشددددهادتين ،فعقيدددددة هدددد الء تسددددتند إلددددى
"الحاكميددة" ،وهددي ترجمددة عمليددة للنطددع بالشددهادتين ،وتعنددي عندددهم :مقاطعددة
المجتمدع بجميدع صددوره وهيئاتده ،والخضدو لحاكميددة اهلل وحددهض ألن المسددلمين
في عصرنا ال يدركون معاني شدهادة أن ال إلده إال اهلل ،وبالتدالي لدم يددخلوا بعدد
)3
في اإلسالم "
والخالصة من كل ما سبع أن " جماعة التكفير والهجرة " تكفر الحاكم الدذي لدم
يحكم بما أنزل اهلل برطالع دون تفصيل ألحوال الحاكم.
أما عن تكفيرهم الحاكم الذي لم يحكم بمدا أندزل اهلل علدى اإلطدالع ،ومناقشدتهم
1
2
3

)
)
)

سالم البهنساوي :الحكم وقضية تكفير المسلم  ،ص . 83
عبد الرحمن شاكر نعم اهلل  :حجة اهلل البالغة . 11 – 11 /1،
انلر  :سالم البهنساوي  :الحكم وقضية تكفير المسلم ،ص . 21
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في هذا يكون بما يلي :
لقددد ورد فددي القدرآن الكددريم التصددريح بددالن الحكددم بغيددر مددا أنددزل اهلل كفددر ،فقددال
َنز َل اللر ُه فَالُولَ ِئ َك ُهم ا ىل َك ِ
ون  [ المائددة ] 44 :
تعالىَ  :و َمن لَّ ىم َي ىح ُكم ِب َما أ َ
اف ُر َ
ى
ُ
ددك ُهدددم ا ىلفَ ِ
ِ
ون 
  ،فَال ىُولَ ِئد َ
اسدددقُ َ
ددم اللَّدددالِ ُم َ
ون  [ المائددددة   ، ]41 :فَال ىُولَئد َ ُ
ددك ُهد ُ
[ المائدة  . ] 41 :وقد اختلف العلماء فدي تفسدير هدذه ا يدات  ،وفديمن نزلدت
على عدة أقوال أُجملُها فيما يلي :
القول األول  :أن المقصود با ية اليهود الذين حرفوا كتاب اهلل وبدلوا حكمه.
القدددول الثددداني  :أن المقصدددود بالكدددافرين أهدددل اإلسدددالم ،وباللدددالمين اليهدددود،
وبالفاسقين النصارى.
القول الثالث  :أن المراد كفر دون كفر ،وللم دون للم ،وفسع دون فسع.
القول الرابع  :أن هذه ا يات نزلت في أهل الكتاب ،وهي مراد بها جميع الناس
مسلمهم وكافرهم .
القدول الخدامس  " :أن معندى ا يدة مدن لددم يحكدم بمدا أندزل اهلل جاحدداً بده فهددو
)1
للمقر به "
كاف ارً ،فالماً الللم والفسع فهو
ر
والددذي يلهددر أن ا يددة علددى لاهرهددا ،وال وجدده لتخصدديص اليهددود والنصددارى أو
غيرهم فرن ا ية عامة في كل من حكم بغير ما أنزل اهلل ،ونزولها بسبب معين
ال ينافي هذا العمومض إذ العبرة بعموم اللفل ال بخصوص السبب.
والكفر في هذه ا ية «إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه ،أما مدن عدرف
بقلبه كونه حكدم اهلل وأقدر بلسدانه كونده حكدم اهلل ،إال أنده أتدى بمدا يضداده فهدو
حاكم بما أنزل اهلل تعالى ،ولكنه تارك له ،فال يلزم دخوله تحت هذه ا ية ،وهذا
)2
هو الجواب الصحيح عن اإلمام الرازي»
والذي نميل إليه أن الحكم بغير ما أنزل اهلل كفر ،ولكن منه ما هدو كفدر عمدل،
ومنه مدا هدو كفدر اعتقداد ،يقدول ابدن أبدي العدز الحنفدي مفصدالً أحدوال الحداكم:
«إندده إن اعتقددد  -أي الحدداكم  -أن الحكددم بمددا أنددزل اهلل غيددر واجددب ،أو أندده
مخيددر مندده أو اسددتهان بدده مددع تيقندده أندده حكددم اهلل فهددو كفددر أكبددر ،وان اعتقددد
1
2

)
)

ابن جرير الطبري  :جامع البيان.211 – 212 /1 ،
اإلمام الفخر الرازي  :التفسير الكبير.31 /11 ،
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وجوب الحكم بما أنزل اهلل ،وعلمه في هذه الواقعة ،عدل عنه مع اعترافده بالنده
)1
مستحع للعقوبة فهذا عاص ويسمى كاف ارً مجازياً أو كف ارً أصغر »
نصا في تكفير المسدلمين إذا لدم يحكمدوا بغيدر مدا
وأيا ما كان ،فرن ا ية ليست ً
دليالض ألن الدليل إذا تطرع إليه االحتمال سقط بده
أنزل اهلل ،وبالتالي ال تصلح ً
االستدالل ،أي :ال يصلح حجة على المدعى ،وهو هنا :الحكم بكفدر المسدلم إذا
لم يحكم بما أنزل اهلل ،فالدليل اللني ال يقبل في العقائد إثباتا أو نفيا . ) 2
وبهذا يتضح لنا أن الخلل الذي وقع فيه «أصحاب التكفير والهجرة» فدي تكفيدر
الحكام على اإلطالع في موضعين:
األول :إطالع القول بتكفير الحكام دون نلر للتفصيل الذي سبع بيانه.
الثاني  :تكفير المعين منهم دون نلدر لمدا قدد يكدون عليده مدن جهدل أو إيمدان
بحكم اهلل – عز وجل – مع وجود بعض األعذار التي تنقل حكم هذا الفعدل مدن
الكفر المخرج عن الملة إلى الكفر غير المخرج عن الملة .
وبهذا نخرج بالنه قدد يكدون للحداكم مدن األعدذار مدا ينقدل الحكدم مدن حيدز الكفدر
األكبددر إلددى الكفددر األصددغر ،فالمبددادرة والمسددارعة إلددى تكفيددر الحدداكم المعددين ال
اء للذمة بعد إقامة الحجة .
تجوز شرعاً ،بل التحفل واالحتياط واجب إبر ً
ِ
ددم
ويبدددين أحدددد العلمددداء :أن آيدددة َ و َمدددن لَّد ىددم َي ىح ُكدددم ِب َمدددا أَند َددز َل اللرد ُ
دده فَال ىُولَددددئ َك ُهد ُ
ا ىل َكد ِ
ون  [ المائدددة  ] 44 :تتندداول الكفددرين االعتقددادي والعملددي فيقددول « :
داف ُر َ
إن ا ية الكريمة تتناول الكفرين :كفدر االعتقداد ،وكفدر العمدل .فالمدا األول وهدو
كفر االعتقاد أنوا :
النددو األول :أن يجحددد الحدداكم بغيددر مددا أنددزل أحقيددة حكددم اهلل ورسددوله ،فهددذا
جحود لما أنزل اهلل من الحكدم الشدرعي ،وقدرر العلمداء كفدر هدذا كفد ارً نداقالً مدن
الملة.
النو الثاني :أن يعتقد أن حكم غير اهلل أحسن وأتم وأشمل لمدا يحتاجده النداس
مدددن الحكدددم بيدددنهم عندددد التنددداز  ،إمدددا مطلقددداً ،وامدددا بالنسدددبة إلدددى المسدددتجدات
بالحوادث ،وهذا ال ريدب أنده كفدر لتفضدليه أحكدام المخلدوقين علدى حكدم الحكديم
1
2

)
)

ابن أبي العز الحنفي  :شرح الطحاوية ،ص .322
األزهر الشريف  :بيان للناس من 114 :د .111
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المجيد.
الندو الثالدث :أن ال يعتقدد كونده أحسدن مدن حكدم اهلل ورسدوله ،لكدن اعتقدد أنده
مثلددهض فهددذا كددالنوعين الددذين قبلدده ،فددي كوندده كدداف ارً الكفددر الناقددل عددن الملددة لمددا
يقتضيه ذلك من تسوية المخلوقين بالخالع.
النو الرابدع :أن يعتقدد جدواز الحكدم بمدا يخدالف حكدم اهلل ورسدوله فهدذا يصددع
عليده مددا يصدددع علددى مدن قبلدده ،العتقدداده جدواز مدا علددم بالنصددوص الصددريحة
الصحيحة القاطعة تحريمه.
النددو الخددامس :جعددل محدداكم غيددر شددرعية مراجعهددا كلهددا مددن غيددر الشددر مددن
القوانين الملفقة من شرائع شتى وقوانين كثيرة . ....
القسم الثاني :وهو كفر العمل :وهدو الدذي ال يخدرج مدن الملدة ،وذلدك أن تحمدل
الحاكم شهوته وهواه علي الحكم في القضية بغير ما أنزل اهلل ،مع اعتقداده أن
حكم اهلل ورسوله هو الحع ،واعترافه على نفسه بالخطال ومجانبة الهددى ،وهدذا
وان لم يخرجه عدن الملدة فرنده معصدية علمدى أكبدر مدن الكبدائر ،فدرن معصدية
)1
كفر »
سماها اهلل في كتابه كف ارً أعلم من معصية لم يسمي ًا
ار التالكيدد عليده وهدو أن الحكدم يددور مدع
من هذا وغيره يتضح لنا ما نحاول مرًا
الحال فتارة يكدون الحكدم علدى الحداكم بدالكفر ،وتدارة بدالللم ،وتدارة بالفسدع .وال
رجح غيره عليده
يوصف الحاكم بالكفر إال إذا ك رذب ما أنزل اهلل من األحكام ،أو ر
استكبار عليه ،أو شد ًكا فدي مواكبتده للعصدر  ...الد  .وأعلدن ذلدك بدالقول« :وال
ًا
يجوز تكفير شخص بعينه أي باسمه ،إنما الكفر يكون على األعمدال وال يقدال:
إن فال ًنددا بعيندده قددد كفددرض ألن سددلطة الحكددم علددى األشددخاص ليسددت لدف دراد بددل
للحاكم المسلم ،أو القاضي الذي يصدر حكما في قضدية أمامده ،ولكدن أصدحاب
هددذا الفكددر – جماعددة التكفيددر -يصددرون علددى أن نشدداركهم القددول بكفددر حدداكم
دولة كذا ،حتى أن يصدل بهدم األمدر إلدى تكفيدر حكدام دول قانونهدا هدو اإلسدالم
)2
ولكن توجد أخطاء في التطبيع»
 ) 1محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف :تحكيم القوانين  ،ط  1 :القاهرة  ،مكتبة الطيدب
 ،سنة 1418هد 1888 -م  ،ص . 1 ، 4
 ) 2سالم البهنساوي :الحكم وقضية تكفير المسلم  ،ص . 123 ، 122
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إذاً الكددالم فدديمن حكددم بغيددر مددا أنددزل اهلل ،أي إذا كددان هندداك نددص تشددريعي فددي
َّ
استجد من أمور ليسدت فدي كتداب اهلل
العقائد والمعامالت نصاً محكماً ،أما فيما
فالحدداكم المسددلم يجتهددد فيمددا ال يندداوئ اإلسددالم قرآندداً وسددنة نبويددة صددحيحة،
فالحاكم المسلم ليس معصوماً ،وغير بعيد عن منهج اإلسالم.
ومددن هنددا فددرن " الحكومددة اإلسددالمية نمددوذج فريددد بددين أن دوا الحكددم المتعددارف
عليها قديماً وحديثاًض إذ إنها ليسدت دينيدة معصدومة وليسدت مدنيدة قائمدة علدى
أهددواء البشددر ،لكنهددا إسددالمية ترتضددى حكددم اهلل ،وتجتهددد فددي شددئون الدددنيا،
تعتصم باهلل وتمتلك ناحية المادة ،وتقيم حدود اهلل ،وتعمر األرض والحيداة إنهدا
)1
الحكومة اإلسالمية وكفى  .....لل
وشريعة اهلل التدي أمرندا برتباعهدا وتطبيقهدا -دون تشدريعات البشدر وقوانينده –
إما أن تكون قد وردت في نصوص محكمة ال تقبل صرفاً وال تالويالً .بالن تكدون
هددذه النصددوص قطعيددة الثبددوت ،قطعيددة الداللددة أو أجمعددت األمددة عليهددا ،وهددذا
كافر برجمدا  ،وهدو
النو ال يجوز الخروج عليه بحال مطلقاً ،ومنكره أو جاحده ٌ
داخل في كفره التصريح.
أما تاركه ،أو متبع غيره  -لسبب أو خر  -دون إنكار لما شرعه اهلل ،بل مع
اعتقاده لما شرعة اهلل تعالى ،ويقينه بالن ما شرعه اهلل أولى بالتطبيع من غيره
فهددو فاسددع أو عد ٍ
داص .وامددا أن تكددون هددذه النصددوص لنيددة أو محتملددة ،وهددذا
النو ال تكفير فيهض ألن المتالول ال يكفر.
واما أن ال تكون هنداك نصدوص أصدالً ،وهدذا الندو ومدا قبلده هدو محدل اجتهداد
العلماء للمخطص فيه أجر ،وللمصيب فيه أجران » . ) 2
إ ًذا الحكددم بددالكفر االعتقددادي علددى مددن لددم يحكددم بمددا أنددزل اهلل يكددون « لمددن
استحل الحرام المنصوص على حرمته بدنص قطعدي الثبدوت قطعدي الداللدة  ،أو
مخالفددة مثددل هددذا الددنص مخالفددة متعمدددة دون عددذر مقبددول أو تالويددل معقددول،
 ) 1د  /محمددد سدديد أحمددد المسددير  :قضددية التكفيددر فددي الفكددر اإلسددالمي  .ط 1 :دار
الطباعة المحمدية سنة  1411هد 1881-م ،ص .13
 ) 2د /عبد الدرحمن المراكبدي  :قضدية التكفيدر والحكدم علدى المسدلمين  ،ط  1 :مكتبدة
شمس – المنوفية سنة  1883م ص .111 ،114
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مصددحوبة بجحددد حكددم اهلل فددي قلبدده  ،وانكدداره لدده مددع تددرك العمددل بدده  ،فبطبيعددة
الحال من أنكر حكم اهلل القطعي الثبوت القطعي الداللة ) بقلبده وجحدد لسدانه
مسلما » . ) 1
ال يكون
ً
هدددذا وقدددد بد رددين د  /عبدددد المعطدددي بيدددومي أن وضدددع القدددوانين بحيدددث ال تخدددالف
الشريعة ال شيء فيها ،فيقول« :أما إذا وضع البشر فدي دولدة مدا قانونداً يتفدع
مع قواعد الشريعة ،ونصوصها القطعية فرنه بمجرد مراعاة المضاهاة ،واالتفاع
عيا ،ويكددون الحكددم بهددذا القددانون جدداء بمددا أنددزل اهلل،
مددع الشددريعة يكددون شددر ً
وكذلك إذا اتفع المشدرعون علدى ضدرورة مضداهاة القدوانين بالشدريعة والحدرص
علدددى عددددم مخالفدددة قدددانون ممدددا يسدددنونه للعمدددل بدددين النددداس لقواعدددد الشدددريعة
ونصوصها القطعية فرن ذلك – بدال جددال – يكدون مدن صدميم الحكدم بمدا أندزل
اهلل ،حتى وان أخذ قانون من دولة أجنبية قد ال تكون إسالمية فدي مسداللة مدن
المسددائل أو معالجددة مشددكلة مددن المشددكالت ،وقددورن بالشددريعة ،وضددوهي فددي
مواده بقواعد الشريعة ،ونصوصدها القطعيدة حتدى وافقهدا ،أو هدذب وعددل حتدى
وافقها فرن ذلك يكون أيضا بال جدال حكماً بما أنزل اهلل » . ) 2
واألولددى أن يقددال  :إنهددا ال تخددالف مددا أنددزل اهلل  ،هددذا فددي األمددور المسددتحدثة
والتددي فيهددا اجتهددادات مددن والة األمددور بالقضدداء ،أمددا األمددور التددي سددنها اهلل
لعباده ،وجاءت النصوص اإلسالمية بثبوتها وداللتها القطعية فال حاجة لتنحية
حكم اهلل واستبداله بقوانين البشر ،مع التالكيد أن اإلسالم ال يمنع أن تُالخذ فكدرة
من األمم األخرى ال تخالف العقيدة اإلسالمية ،ولقدد أخدذ عمدر بدن الخطداب 
فكرة تدوين الدواوين من غير المسلمين  ،وأثنى الرسول  على حلف الفضول
الذي شهده في الجاهلية .
بعددد أن وقفنددا مل عيددا علددي فكددر أحددد أهددم الحركددات التكفيريددة فددي العصددر الحددديث
جماعة التكفير والهجرة )  ،وأشرنا إلي أهم مرتكزاتهم الفكرية بصورة عامة ،
ووقفنا عند فهم فكرة «الحاكمية» لدديهم وناقشدنا أدلدتهم وبيدان الفهدم الصدحيح
 ) 1د  /عبد المعطي بيومي :اإلسالم والدولة المدنية  ،الهيئدة العامدة لقصدور الثقافدة،
سنة  2221م  ،ص .228
 ) 2المرجع السابع ،ص . 212
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لفكرة « الحاكميدة » ننتقدل إلدي نمدوذج آخدر معاصدر للحركدات التكفيريدة والدذى
يمثل أكبر الجماعات التكفيرية ا ن لذا تجب اإلشارة إليه أال وهو داع ) .
داع و« الحاكمية »:
تُ ِّ
بددءا مدن
شكل داعد – تطبيقداً عمليداً لمجموعدة مدن األفكدار المتوارثدة قبلهدا ً
درور بجماعددة التكفيددر والهجددرة ،وتنلدديم الجهدداد ،والقاعدددة ،وحركددة
الخ دوارج ومد ًا
النصرة وغيرهم.
 : ) 1تنليم الدولة) وداع اختصا ارً لد " الدولة اإلسالمية فدي العدراع
داع
تنلديم
تنليم مسلَّح يتبع فكر جماعات السلفية الجهاديدة ،ويهددف
والشام" :هو
ُ
ٌ
داع د ببسدداطة إلددى تحقيددع أمددرين همددا :إعددادة الخالفددة اإلسددالمية ،وتطبيددع
الشريعة ،وذلك عبر استمدادات ومحددات عامة " . ) 2
وتعددد نفسدددها الممثدددل األوحدددد للدولدددة اإلسددالمية ،وتفدددرض نفسدددها علدددى العدددالم
اإلسالمي وأنها وحدها التي تطبع مفهوم الحاكمية ،فهي الثلة الم منة المخول
لها – من وجهة نلرها – تطبيع حاكمية اهلل.
دداء بتشددويه
والتددي لهددا األثددر السدديء فددي المجتمعددات اإلسددالمية المعاصددرة ابتد ً
صددددورة اإلسددددالم ،وازهدددداع األرواح البريئددددة ،وانتهدددداء بنشددددر الفوضددددى والرعددددب
والخوف ،والعبث فيما ال عبث فيه .
فهددي ليسددت جماعددة دعويددة ،بددل حركددة مسددلحة تريددد إخضددا مددن تحتهددا تحددت
مسمى السمع والطاعة ،فهو تطرف فكر ،وتطرف عنف ،واستخدام العنف غيدر
المشرو لترويع ا منين ولفرض الرأي على ا خرين.
وهددذا تشددترك كد ُّدل الجماعددات القتاليددة الجهاديددة ،ومنهددا داع د  ،فددي مجموعددة

 ) 1يمكددن مراجعددة تدداري تالسدديس داع د فددي عدددة مراجددع منهددا :عددالم داع د  ،هشددام
الهاشمي ،داع وأخواتها ،محمد علو  ،خالفة داع  ،الدكتور هيثم منا  ،داع عدودة
الجهدداديين ،باتريددك كددوكبيرن ،داع د مجموعددة م د لفين ،كتدداب المسددبار ،الدولددة اإلسددالمية
“داع ” ،لوريتا نابوليوني.
 ) 2راجع  :مجموعة من الباحثين ،داع والجماعات القتالية :دراسات عربية وغربية،
األولى ، ،بيروت ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،سنة  2211م ص .83
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)1

األفكار نذكرها إجماالً
منها :تحكيم الشريعة اإلسالمية ،واقامة الخالفة اإلسدالمية ،ومواجهدة األنلمدة
االستبدادية الطواغيت) ،ومواجهة م امرات الغرب على اإلسالم وأهله ،والجهاد
كوسيلة لتغيير واقع المسلمين المتردي.
الحاكمية منطلع داع :
إن نلرية « الحاكمية » بالمفهوم المغلوط هي القاسم المشترك بين الجماعدات
ر
والحركات اإلسالمية التكفيرية التي تنطلع منها لتكفيدر المجتمدع وتقسديمه إلدى
قسمين :ثلة م منة ويقصدون بها هم وحدهم ،وأخرى كافرة ويقصدون بهدا مدن
عاداهم من المجتمعات اإلسالمية.
قالوا« :من يستبدل حكم اهلل بحكم البشر فقد كفر».
هدذا نص بيانهم على لسان العدناني ) والدذي أذيع في الخدامس مدن رمضدان
1431هد « تذكر أيها المفتون قبل أن تقدم على قتالها أنه ال يوجد على وجده
األرض بقعدددة يطبددددع فيهددددا شددددر اهلل ،والحكددددم كلدددده هلل سددددوى أراضددددي الدولددددة
اإلسالمية ،تذكر أنك إن استطعت أن تالخذ شب ارً أو قرية أو مديندة سديبدل فيهدا
حكم اهلل بحكم البشر ،ثم اسالل نفسك :ما حكم من يستبدل أو يتسبب باستبدال
حكدددم اهلل بحكدددم البشدددر نعدددم كفدددرت بدددذلك  ....فاحدددذر فرندددك بقتدددال الدولدددة
)2
اإلسالمية تقع بالكفر من حيث تدري أوال تدري»
تعقيب ورد:
والقددول بفرعيددة اإلمامددة ،وعدددم كفددر مددن حكددم بغيددر مددا أنددزل اهلل ،يقضددى علددى
نلرية الحاكمية بالمفهوم المغلوط ،وتطبيقاتها العملية الكثيدرة ،وتكفيدر الحكدام،
أو تكفير الحكومات بالجملة.
 ) 1راجع ٍ :
كتب تُعتبر من أهم الحركات الجهادية ،على مختلف مشاربها ض وهي :
 « - 1العمدددة فددي إعددداد العدددة »  ،لعبددد القددادر بددن عبددد العزيددز  -أولددى  1888األردن -
دار البيارع .
 - 2كتاب « الجامع في طلب العلم الشريف »  ،لعبد القادر عبد العزيز  -ثانية . 1411
 « - 3الجهاد الفريضة الغائبة »  ،محمد عبد السالم الفرج سنة 1411هد  .ص . 122
 ) 2راجع – يا قومنا أجيبوا داعي اهلل « بيدان تنلديم الدولدة داعد أو محمدد العددناني
» م سسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي الدقيقة . 28 - 11
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فقد قرر علماء أهل السدنة أن اإلمامدة أو الخالفدة أو رئاسدة الدولدة ليسدت فدي
إطار العقائد التدي يكدون معيدار الخدالف فيهدا اإليمدان والكفدرض بدل يكدون معيدار
االختالف فيها الصواب والخطال ،وفى األول أجران وفى الثاني أجر .يقول اإلمام
الغزالددي« :إن نلريددة اإلمامددة ليسددت مددن المهمددات ،وليسددت مددن فددن المعقدوالت
)1
فيها بل من الفقهيات الفرو )
)2
وقال اإلمام الجويني « :إن الكالم في اإلمامة ليس من أصول االعتقاد »
وقال اإلمام اإليجي  « :اإلمامة ليست من أصول الديانات والعقائدض بل هي من
الفرو المتعلقة بالفعال المكلفين » . ) 3
ودخولهدددا دائدددرة العقيددددة فدددي حدددال الجحدددود واالنكدددار لمدددا شدددر اهلل ،واسدددتحالل
الحرام ،واالستهزاء بالتشريع اإلسالمي.
* جذور التكفير ودعوى الحاكمية عند الحركات التكفيرية في العصر الحديث.
وبعدددد مناقشدددة جماعددددة «التكفيدددر والهجدددرة» فددددي المفهدددوم المغلدددوط لدددددعوى
ددادا لجماعددة التكفيددر والهجددرة
الحاكميددة ،وبعددد بيددان نمددوذج معاصددر يعتبددر امتد ً
داع ) تجدر اإلشارة إلى أن أصحاب هذا الفكر قد أعادوا فكر الخدوارج مدن
جديد ،وقد ذكرنا األصناف التي تكفرهم الحركات التكفيرية ،ونشدير هندا إجمداالً
إلى األصناف التي كفرتها الخوارج في الماضي ،وما أشبه الليلة بالبارحةلل فقد
اقتفددت الحركددات التكفيريددة " أثددر الخ دوارج ،فكددانوا محاكدداة ألسددالفهم مددن فددرع
الخوارج في التشدد والغلو انطالقاً من دعوى الحاكمية.
 - 1عقيدة تكفير صاحب المعصية هي من صميم عقيدة الخوارجض إذ رأت هذه
الفرقددة القديمددة مددن فددرع المسددلمين أن اإليمددان إقدرار باللسددان واعتقدداد بالقلددب
وعمل بكل ما جاء به الشر .

 ) 1اإلمام أبدو حامدد الغزالدي :االقتصداد فدي االعتقداد  ،ط  :القداهرة  -مكتبدة صدبيح -
ص . 134
 ) 2اإلمدددام أبدددو المعدددالى الجدددويني :االرشددداد إلدددى قواطدددع األدلدددة فدددي أصدددول االعتقددداد،
ط :القاهرة سنة 1812م -ص 412
 ) 3علدددي بدددن محمدددد الجرجددداني :شدددرح المواقدددف ط :القددداهرة ،سدددنة 1311هدددد /3 -
. 411
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قددال ابددن حددزم  « :وذهددب سددائر الفقهدداء وأصددحاب الحددديث والمعتزلددة والشدديعة
وجميع الخوارج إلى أن اإليمان هو  :المعرفة بالقلب بالدين واإلقرار به باللسان
والعمل بالجوارح » . ) 1
فهذه العقيدة آمنت بها الخوارجض إذ اإليمان عندهم كدل ال يتدبعض ،فمدن ارتكدب
كبيرة فقد خرج من الدين "ولقد أجمع األ از رقة أن مدن ارتكدب كبيدرة مدن الكبدائر
َكفر ُكفدر ملدة خدرج بده عدن اإلسدالم جملدة ،ويكدون مخلدداً فدي الندار مدع سدائر
)2
الكفار »
التكفير بالمعاصي غير المكفِّرة  ،وخاصة للمخالفين لهم وللخصوم  .واستحالل
دماء المخالفين لهم في الرأي.
- 2عقيدتهم في بدعتهم في تكفير الحكام ومن رضدي بحكمهدم ،وكدل مدن فعدل
معصية ،يقول البغدادي حاكيا عن الخوارج " :وكان ديدنهم إكفدار علدي وعثمدان
وأصحاب الجمل ومعاوية وأصحابه والحكمدين ومدن رضدي بدالتحكيم ،واكفدار كدل
ذي معصية وذنب» . ) 3
فهددم الددذين ابتدددعوا مسدداللة تكفيددر صدداحب الدرأي المخددالف ،وذلددك بددزعمهم كفددر
علي ومعاوية والحكمين وكفر مدن رضدي بدالتحكيم ،علدى أن الخدوارج قدد
اإلمام ر
اختلفددت كلمددتهم والحكددم الصددادر مددنهم علددى الندداس يحقددع لنددا البغدددادي هددذه
بدين فيهدا اخدتالف آراء فدرع الخدوارج بقولده« :األ از
المساللة حيث يعقدد مقارندة ر
رقة يختلفون عن المحكمة األولى في أمور منها:
أ – المحكمدددة يدددرون أن مخدددالفيهم مدددن المسدددلمين كفدددرة ،ويدددرى األ زارقدددة أنهدددم
مشركون ولذا استباحوا قتلهم.
ب – المحكمددة يددرون أن مددن كددان معهددم وتخلددف عددن الهجددرة يعددد كدداف ارً ،بينمددا
األ از رقة يعدون المتخلف مشرًكا ،ولذا يقتل.
ج – أن األ زارقددة يوجبددون امتحددان مددن انضددم إلدديهم وأدعددى أندده مددنهم ،وذلددك
أسير من مخالفيهم ،ويطلبون قتلده ،فدرن اسدتجاب هدذا المنضدم إلديهم
بتسليمه ًا
1
2
3

)
)
)
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صدددقوه فددي دع دواهض ألن مخددالفيهم مشددركون ويقتلددون ،وان لددم يسددتجب ويقتددل
األسير قتلوا هذا المدعي ألنه منافع ومشرك.
د – واأل زارقة استباحوا قتل نساء وأطفال مخالفيهم ألنهم مشركون » . )1
هكذا ارتضت الخوارج كفر من لم ينخرط في جماعتهم ،ورتبوا علدى ذلدك ا ثدار
السددالفة الددذكر ،وقددرروا أن دار مخددالفيهم دار كفددر وأوجبدوا الهجددرة إلددى دارهددم،
والبراءة من المخالف لهم.
واسدددتحالل قتدددل مدددن ال يسدددتحع القتدددلض حيدددث َّإنهدددم يقدددررون أصدددوالً معيندددة،
ويعتبددرون مددن خالفهددا كدداف ارً مرتددداً ،ويعدددون جمدداعتهم وأفكددارهم هددي اإلسددالم،
فيعتبرون من خالفهم قد خالف اإلسالم ،ومن عاداهم فقد عادى اإلسالم ،ومدن
أنكر عليهم فقد أنكر اإلسالم.
الم ِّ
حكمددة ،وقددد قددال عددن
وهددم الددذين اسددتحدثوا« :ال حكددم إال هلل» حتددى سددموا بددد ُ
هذه الكلمة سيدنا علي« :كلمة حدع يدراد بهدا باطدل» وقدال لهدم« :إندا لدم نحكدم
الرجال ،وانما حكمندا القدرآن ،وهدذا القدرآن إنمدا هدو خدط مسدطور بدين دفتدين ال
ينطع ،إنمدا يدتكلم بده الرجدال»  . ) 2ويفهدم مدن كالمده  أن الحكدم بدالقرآن
يقوم به الرجدال لكدنهم ال ينشدئون الحكدم ،وهدو يفدرع هندا بدين مصددر السدلطة
والتشريع وهو اهلل ،وبين مزاولة السلطة والتشريع التي يقوم بها الرجال.
الخروج على الحكدام ،وهدذا ندتج بسدبب الغلدو فدي مسداللة تكفيدر الحداكم بددعوى
أنه يحكم بغير ما أنزل اهلل من دون التعرف علدى تفاصديل المسداللة ،والمطالبدة
برقامددددة الدولددددة اإلسددددالمية والحكددددم علددددى بددددالد المسددددلمين بالنهددددا بددددالد كفد ٍ
دددر
وردة ،ووجددوب الهجددرة منهددا إلددى مندداطع سدديطرة ونفددوذ دولددة الخالفددة .والحكددم
علددى مددن خددالفهم بددالكفر والددردة .اسددتحاللهم قتددال مددن خددالفهم فددي مددنهجهم،
استحالل أخذ أموال المسلمين ،وأخذها دون وجه حع.
هدددذه خالصددددة آراء الخددددوارج التدددي سددددار علددددى دربهدددا «الجماعددددات والحركددددات
التكفيرية» كما بينا فدي هدذا المبحدث ،فدآ ار هم ليسدت جديددة وانمدا أحيوهدا عدن
أسالفهم الخوارج.
1
2

)
)
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إذا أنعمت النلر في مساللة الحاكميدة نجدد لدديهم السدطحية فدي فهدم النصدوص
القرآنية ،وأخذها على لاهرها.
دحا فددي نشددوئهاض فجهددل الددداعيين لفكددرة «الحاكميددة»
ونجددد أن للجهددل أثد ًا
در واضد ً
بالنصددوص الشددرعية ،فالخددذوا ل دواهر النصددوص دون فهمهددا فهم داً يتمشددى مددع
مقاصد اإلسالم ،هذا أدى بهم إلى التكفير المطلع لمن لم يحكدم بمدا أندزل اهلل،
وجهلهم بالقوال العلماء وآثارهم ،فه الء صموا آذانهم ،وأعموا أعينهم عن أقوال
العلماء الثقات في فهم النصوص.
إن ه د الء الددذين ليسددت لددديهم قناعددة بمددن حددولهم ،ويوزعددون سددخطهم علددى
إحساسا باقتناص الم سسدات الدينيدة،
الجميع ،حتى على العلماء ،ومدهم هذا
ً
واختزل دوا اإلسددالم فدديهم وحدددهم ،وجلهددم مددن حداثددة السددن  ،دفعددتهم العاطفددة ،
واتبا الهوى إلى ما مالوا  ،وما آلوا إليه .
ويتسمون بالتشدُّد في العبادة والمبالغة فيهاَّ ،
لكنهم قد ضلوا الطريع مدن حيدث
ال يعلمون.
هوسدا
ويتصفون أيضاً  :بحدب الفدداء والرغبدة فدي المدوت  ،وربَّمدا كدان منشد ه
ً
عنددد بعضددهم  ،ال مجددرد الشددجاعة  ،واذا لددم يكددن الخ دوارج متهمددين فددي ديددنهم
أعدداء خطدرين لإلسدالم والمسدلمين  ،إذ
ومقاصدهم ض ولكن آل أمرهم ليصدبحوا
ً
ابتدعوا في الدين ما ليس منه  ،واستباحوا دماء المسدلمين وأمدوالهم  ،وأعداقوا
نشاط الدَّولة اإلسالمية ردحاً من الزمن  ،وتسدببوا فدي هددر الكثيدر مدن الجهدود
والطاقددات  ،التددي كددان مددن الممكددن االسددتفادة منهددا فددي الجهددد العددام فددي بندداء
الدَّولة والمجتمع اإلسالمي المنشود . ) 1

 ) 1د .أحمد شلبي  :موسوعة التاري اإلسدالمي ،ط :مكتبدة النهضدة المصدرية  ،سدنة
1888م. 211 / 2 ،
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المبحددددددث الخدامدس
دور األزهددر الشريف في التصدي للفهددم الخاطص لمصطلددح « الحاكميدددة »
يعددد األزهددر الشددريف مددن أهددم وأقدددم الم سسددات الدينيددة فددي العددالم اإلسددالمي
قاطبدددة فقدددد أنشدددص عدددام  311هدددد  812 -م ،ولددده السدددبع والريدددادة فدددي نشدددر
اإلسالم والدفا عنه ،وال ينكر جهود األزهر الشريف في ال رذب عن اإلسالم ضد
كيد أعدائه ،وجهل بعض أبنائه ممن ضل بهدم السدبل إال جاحدد أو جاهدل .فقدد
قددام شدديول األزهددر وعلمددا ه بدددور كبيددر فددي تصددحيح األفكددار الخاطئددة ،فكددانوا
يقفون بالمرصاد لمن يحاولون تشويه صورة اإلسالم إما بطمس معالمه ومحدو
حقائقه ،وتشكيك الناس في تعاليمده ،أو لمدن يضدلون النداس باسدم الددين ،فلدم
يكددن األزهددر يومدداً بمعددزل عددن القضددايا والمشددكالت التددي تطدد أر علددى السدداحة
الفكرية.
لقد تصدى شيول األزهر وعلما ه بالنقد والتفنيد لشبهات الفكر المنحرف ،وكان
مدددنهجهم االعتددددال والوسدددطية ،والفكدددر المسدددتنير فدددي توضددديح حقدددائع الددددين
اإلسددالمي الحنيددف ،ومددن القضددايا الفكريددة التددي تناولوهددا قضددية « الحاكميددة »
تلكددم القضددية التددي فهمددت فهم داً مغلوطداً مددن جانددب الحركددات التكفيريددة ،كفددروا
بسددببها المجتمددع كلدده مددن الحكددام والمحكددومين ،فتصدددى لهددذه القضددية علمدداء
األزهر ،فبينوا فيها وجه الصواب ،وخطال أصحاب الفهدم المغلدوط لهدا ،وناقشدوا
القضية من كل الجوانب ،من حيث بيان الفهم الصحيح للنصدوص التدي يسدتدل
بهددا أصددحاب الفكددر ،مددرو ارً بتدداري ونشددالة الفكددرة ،ثددم الددرد علددى منلددريهم فددي
العصر الحديث .
ويجدر هندا ذكدر أهدم األمثلدة لددور األزهدر الشدريف فدي نقدد فكدرة «الحاكميدة»
بالمفهوم المغلوط التي تعد من أبرز صور الخطاب التكفيري:
- 1مددا قددام بدده فضدديلة الشددي  :محمددد عبددد اللطيددف السددبكي – رحمدده اهلل -
رئدديس لجنددة الفتددوى بدداألزهرض حيددث أعد َّدد الوثيقددة الرسددمية لدزهددر حددول كتدداب:
داء علددى طلددب اإلمددام األكبددر الشددي  :حسددن
معددالم فددي الطريددع) لسدديد قطددب بند ً
مالمون ،شي الجامع األزهر -آنذاك : -
وكدان مددنهج الشددي السدبكي -رحمدده اهلل -ذكددر فقدرات مددن كددالم سديد قطددب ثددم
يعلع عليها  ،وفي آخر الوثيقة ذكر تقري ارً ُيبين فيه رأي األزهر فيما ذكدره سديد
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قطب فقال الشي السبكي رحمه اهلل  :ألول نلرة في الكتداب يددرك القدارئ أن
موضوعه :دعوة إلى اإلسالم ،ولكن أسلوبه أسلوب استفزازي ،يفاجال القارئ بمدا
الدينيدددة ،وخاصدددة إذا كدددان مدددن الشدددباب ،أو البسدددطاء ،الدددذين
يهد ردديج مشددداعره
ر
ويتقبلون ما يوحي إليهم
يندفعون في غير ر ية إلى دعوة الداعي باسم الدين،
ر
مددن أحددداث ،ويحسددبون أنهددا دعددوة الحددع الخالصددة لوجدده اهلل ،وأن األخددذ بهددا
سبيل إلى الجنة .
وأحب أن أذكر بعض النصوص من عبارات الم لدف ،لتكدون أمامندا فدي تصدور
موقفه :
فددي ص )1 /يقددول  :ووجددود األمددة المسددلمة يعتبددر قددد انقطددع منددذ قددرون
كثيرة  .البد من إعادة وجود هذه األمدة ،لكدي يد ردي اإلسدالم دوره المرتقدب فدي
مرة أخرى  ..ال بد من بعث تلك األمة التدي واراهدا ركدام األجيدال،
قيادة البشرية ر
وركددددام التصددددورات ،وركددددام األوضددددا  ،وركددددام األنلمددددة التددددي ال ِ
صددددلة لهددددا
ر
باإلسالم  ...إل ) .
إن الم لِّف ينكر وجود أمة إسالمية منذ قرون كثيرة  .ومعندى هدذا  :أن عهدود
اإلسدددالم الزاهدددرة ،وأئمدددة اإلسدددالم  ،وأعدددالم العلدددم فدددي الددددين ،فدددي  :التفسدددير،
والحديث ،والتففه ،وعموم االجتهاد في آفاع العالم اإلسالمي ،معنى هذا  :أنهم
جميعدًا كانوا في جاهلية ،وليسوا من اإلسالم في شيء ،حتى يجديء إلدى الددنيا
سيد قطب لل .
ص : )31 /وليس الطريع أن تخلدص األرض مدن يدد طداغوت رومداني ،أو
طاغوت فارسي ،إلى يد طداغوت عربدي  ..فالطداغوت كلده طداغوت .إن األرض
دددرر الندددداس مددددن هددددذه األرض مددددن طدددداغوت إلددددى
هلل .ولدددديس الطريددددع أن يتحد ر
طدداغوت  ..إن الندداس عبيددد هلل وحددده  ..ال حاكميددة إال هلل ،وال شددريعة إال مددن
اهلل ،وال سلطان ألحد على أحد  ..وهذا هو الطريع) .
إن كلمة الحاكمية هلل  ..وال حاكميدة إال هلل) كلمدة قالهدا الخدوارج قديمددًا ،وهدي
وسددديلتهم إلدددى مدددا كدددان مدددنهم فدددي عهدددد اإلمدددام علدددي ،مدددن تشدددقيع الجماعدددة
اإلسالمية ،وتفريع الصفوف ،وهي الكلمدة التدي قدال عنهدا اإلمدام علدي " :إنهدا
كلمة حع أريد بها باطل" .
يتوسدع فيجعلهدا
مدرة إلدى بعدث جديدد فدي الرقعدة اإلسدالمية ،ثدم
ر
فالم لف يددعو ر
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دعوة في الددنيا كلهدا ،وهدو دعدوة علدى يدد الطليعدة التدي ينشددها ،والتدي وضدع
كتابه هذا ليرشد بمعالمه هذه الطليعة.
الخياليددة ،وهددي نزعددة تخريبيددة ،يسددميها :طريددع
ولدديس أغددرب مددن هددذه النزعددة
ر
اإلسالم.
ومسدماه يدالبى الفتندة ولدو فدي أبسدط صدورة ،فكيدف إذا
واإلسالم كما هدو اسدمه
ر
يتخيلها الم لف لل .
كانت غاشمة ،ج ربارة ،كالتي ر
ومددا معنددى الحاكميددة هلل وحددده .هددل يسددير الدددين علددى قدددمين بددين الندداس
ليمتنع النداس جميعددًا عدن واليدة الحاكميدة ،أو يكدون الممثدل هلل فدي الحكدم هدو
شخصددية هددذا الم لددف الددداعي ،والددذي ينكددر وجددود الحكددام ،ويضددع المعددالم فددي
الطريددع للخددروج علددى كددل حدداكم فددي الدددنيا .إن الق درآن نفسدده يعتددرف بالحكددام
المسددلمين ،ويفددرض لهددم حددع الطاعددة علينددا ،كمددا يفددرض علدديهم العدددل فينددا،
عية دائمدًا إلى التعاون معهم.
ويوجه الر ر
ر
واإلسددالم نفسدده ال يعتبددر الحكددام رس دالً معصددومين مددن الخطددال ،بددل فددرض لهددم
أخطدداء تبدددوا مددن بعضددهم ،وناشدددهم أن يصددححوا أخطدداءهم بددالرجو إلددى اهلل
جددا
وسنة الرسول ،وبالتشاور في األمر مع أهل الدرأي مدن المسدلمين .فغريدب ر
معوجدددًا ،ويسد ردموه :طريددع
أن يقددوم واحددد ،أو نفددر مددن الندداس ،ويرسددموا طريقدددًا
ر
اإلسالم ال غير .ال بد الستقرار الحياة على أي وضدع مدن أوضداعها مدن وجدود
حكددددام يتولرددددون أمددددور الندددداس بالدددددين ،وبددددالقوانين العادلددددة ومددددن المقددددررات
اإلسالمية :إن اهلل يز بالسلطان ما ال يز بالقرآن )  .فكيف يستقيم في عقل
إنسان أن تقوم طليعة مزعومة لتجريد الحكام جميعددًا مدن سدلطانهم لل  .وبدين
الجادة بقدر ما يتاح لهم من الوسائل .هذا شطط
الحكام كثيرون يسيرون على
ر
فدددي الخيدددال ،يجمدددح بم لدددف الكتددداب إلدددى الشدددذوذ مدددن األوضدددا الصدددحيحة،
والتصورات المعقولة.
ص : )43 /فالبد أوالً أن يقوم المجتمدع المسدلم الدذي يقدر عقيددة  :ال إلده
إال اهلل ،وأن الحاكمية ليسدت إال هلل  .وحدين يقدوم هدذا المجتمدع فعدالً تكدون لده
ٍ
سن الشرائع) .
حياة واقعية،
وعندئذ فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النلم ،وفي ر
فهددذا هجددوم مددن الم لددف علددى الواقددع ،إذ ينكددر وجددود مجتمددع مسددلم) ،وينكددر
وجددود نلددام إسددالمي) ،ويدددعو إلددى االنتلددار فددي التشددريع اإلسددالم حتددى يوجددد
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المجتمع المحتاج إليه ،يريد :المجتمع الذي ينشال على يده ،ويد الطليعة لل .
يخيل إلينا :أن الم لف شطح شطحة جديدة ،فزعم لنفسه الهيمنة العليا اإللهية
ر
فددي تنلدديم الحيدداة الدددنيا ،حيددث يقتددرح أوالً :هدددم الددنلم القائمددة ،دون اسددتثناء،
وطرح الحكام ،وايجاد مجتمع جديد ،ثم التشريع الجديد لهذا المجتمع الجديد.
يشددطح بدده مد ردرة ثالثددة أو رابعددة ،فيقددول ص : )41 /إن دعدداة اإلسددالم حددين
يدعون الناس إلنشاء هذا الدين  -كذا  -يجدب أوالً  :أن يددعوهم إلدى اعتنداع
العقيدة ،حتى لو كانوا يددعون أنفسدهم مسدلمين ،وتشدهد لهدم شدهادات المديالد
رد
بددالنهم مسددلمون ،ويعلمددوهم أن كلمددة  :ال إلدده إال اهلل مدددلولها الحقيقددي هددو ر
الحاكمية هلل ،وطرد المعتدين على سلطان اهلل  ) ...وهكذا.
المتهوس ،يناقض بها اإلسالم ،ويزعم أنه أغير الخلع على
وتلك نزعة الم لف
ر
تعاليم اإلسالم  ..أليست هذه الفتنة الجامحة  ..من إنسدان يفدرض نفسده علدى
الدين ،وعلى المجتمع) .
إلددى آخددر مددا جدداء فددي الوثيقددة الرسددمية لدزهددر .وكددان ممددا جدداء فددي نهايتهددا:
وبعد :فقد انتهيت من كتاب معالم في الطريع) إلى أمور:
 - 1أنه إنسان مسرف في التشا م ،ينلر إلى الددنيا بمنلدار أسدود ،ويصدورها
كما يراها هو ،أو أسوأ مما يراها.
 - 2أن سددديد قطدددب اسدددتباح باسدددم الددددين أن يسدددتفز البسدددطاء إلدددى مدددا يالبددداه
ددين ،مددن مطدداردة الحكددام ،مهمددا يكددن فددي ذلددك مددن إراقددة الدددماء ،والفتددك
التد ر
وتصدد األمدن ،والهداب الفدتنض
باألبرياء ،وتخريدب العمدران ،وترويدع المجتمدع،
ر
في صور من اإلفساد ال يعلم مداها غير اهلل . ) 1
- 2الشدددي محمدددود شدددلتوت 1883م – 1813م) وتوضددديح الفهدددم الصدددحيح
لتطبيع أحكام اهلل ومن لم يحكم بما أنزل اهلل:
قد تحددث اإلمدام الشدي محمدود شدلتوت عدن قضدية «الحاكميدة» مبي ًندا التمييدز
 ) 1مقددال للشددي عبددد اللطيددف السددبكي  :مقددال عددن معددالم فددي الطريددع وهددو دسددتور
االخوان المفسدين  ،منشور بمجلة منبر اإلسالم  ،المجلس األعلى للش ن اإلسالمية ،العدد
الثامن في شعبان سنة 1381هد  24نوفمبر 1811م  .وراجع :العنف الديني فدي مصدر ..
عبد الناصر واإلخوان المسلمون 188 :د .181
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بين المضطر للحكم بغير ما أندزل اهلل ،والمتدالول فدي الحكدم فهدو عداص ،وبدين
أن الحدداكم والمشددر بغيددر مددا أنددزل اهلل كفد ارً وجحددوداً وانكددا ارً لمددا أنددزل اهلل فهددو
كافر فيقول« :إن الحكم اإلسالمي نوعان:
 – 1حكم لم يرد به قرآن وال سنة  ،أو ورد به أحدهما ولكن لدم يكدن الدوارد بده
قطعددداً فيددده  ،بدددل محدددتمالً لددده ولغيدددره  ،وكدددان بدددذلك محدددالً الجتهددداد الفقهددداء
والمشددرعين  ،فاجتهدددوا فيدده  ،وكددان لكددل مجتهددد رأيدده ووجهددة نلددره  -وأكثددر
األحكام اإلسالمية من هذا النو االجتهادي  -والحكم في هذا الندو االجتهدادي
لو جاء بما يخالف جميع ا راء والمذاهب اإلسالمية  ،فدرن اإلسدالم ال يمنعده ،
وال يمقتدده  ،فض دالً عددن أن ي دراه ردة يخددرج القاضددي بدده عددن اإلسددالمض ذلددك أن
اإلسددالم لدديس لدده فددي هددذا النددو حكددم معددين  ،وانمددا حكمدده هددو مددا يصددل إليدده
المجتهدددد باجتهددداده المبندددي علدددى تحدددري المصدددلحة والعددددل فمتدددى وجدددد العددددل
والمصلحة فثم شر اهلل وحكمه .
 – 2وحكددم هددو القطعددي المنصددوص عليدده فددي كتدداب اهلل وسددنة رسددوله الثابتددة
التي لم يلهر فيها خصوصية الوقت والحدال ،والحكدم بغيدره إن كدان مبيندا علدى
اعتقاده أن غيره أفضل منده وأنده ال يحقدع العددل وال المصدلحة ،ردة يخدرج بهدا
القاضي عن اإلسالم.
أمدددا إذا كدددان القاضدددي الدددذي يحكدددم بغيدددره م منددداً بحكدددم اهلل  ،وأنددده هدددو العددددل
والمصلحة دون سواه ولكنه في بلد غير إسالمي ،أو بلد إسدالمي مغلدوب علدى
أمددره فددي الحكددم والتشددريع ،واضددطر أن يحكددم بغيددر حكددم اهلل لمعنددى آخددر وراء
ددر  ،وانمدددا يكدددون
الجحدددود واإلنكدددار ،فدددرن الحكدددم فدددي تلدددك الحالدددة ال يكدددون كفد ًا
معصددية  ،وهددو نليددر مددن يتندداول الخمددر وهددو يعتقددد حرمتهددا  ،فيجددب علددى
القاضي المسلم أن يرد نفسه عن الحكم متى استطا إلى ذلك سدبيالً  ،واذا لدم
يسددتطيع أن يددرد نفسدده خوف داً مددن ضددرر فددادح يلحقدده أو يلحددع جماعتدده فددرن
اإلسالم يبيح له ذلك ارتكاباً ألخف الضررين ما دام قلبه مطمئندا إلدى حكدم اهلل،
َنز َل اللر ُه فَالُولَ ِئ َك ُهدم ا ىل َك ِ
ون [ المائددة ] 44 :
وا يةَ  :و َمن لَّ ىم َي ىح ُكم ِب َما أ َ
داف ُر َ
ى
ُ
قد جاءت فدي قدوم يملكدون أنفسدهم وتشدريعهم  ،ويعرفدون حكدم اهلل ويرفضدونه
م ثرين عليه حكم الهدوى والشدهوة  ،ويشدهد لدذلك مجيئهدا فدي سدياع قدول اهلل
ِ
دوب ُه ىم  ومدن هندا يتبدين
تعالى ِ  :م َن الَِّذ َ
آم َّندا ِبدالَف َىواه ِه ىم َولَ ىدم تُد ى ِمن ُقلُ ُ
ين قَالُواى َ
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أنها ليست في حع كل من حكم حكماً غير إسالمي في قضية ما »
 - 3اإلمام الشي جاد الحع علي جاد الحع :
بيان  -عن قضية تكفير الحاكم بحجة نلريدة « الحاكميدة » بدالفهم المغلدوط-
من اإلمام الشي جاد الحع علي جاد الحع شي األزهدر والشدي عطيدة صدقر:
" تكفير الحاكم لمجرد تركه لبعض أحكام اهلل  ،وحددوده دون تطبيدع ال سدند لده
من القرآن أو السنة ض ولكنه يكون بذلك آثماً  ،فاإلسدالم ال يبديح الخدروج علدى
الحدداكم المسددلم وقتلدده مددادام مقيم داً علددى اإلسددالم يعمددل بدده حتددى ولددو برقامددة
الصددالة فقددط  ،إذا خددالف الحدداكم اإلسددالم علددي المسددلمين أن يتولددوه بالنصددح
والدعوة السلمية واال فال طاعة له فيما أمر به من معصية أو منكر  ،والشورى
أساس الحكم في اإلسالم  ،والخليفة مجرد وكيل على األمة يخضدع لسدلطانها ،
وتسمية الحاكم بالخليفة أمر تحكمه عوامل السياسة في األمدة اإلسدالمية  ،وال
تتعطل بسببها مصالح الناس خاصة بعد تفدرع المسدلمين إلدى دول ودويدالت ،
وانتخاب الحداكم فدي كدل عصدر قدائم مقدام البيعدة بالخالفدة فدي صددر اإلسدالم ،
الخالفدددة واإلمدددارة والواليدددة ورئاسدددة الجمهوريدددة وغيرهدددا مدددن األسدددماء مجدددرد
اصطالحات ليست من رسم الدين وال من حكمه . ) 2
ده
ويرد على دعوى التكفيريين بحجة قوله تعالىَ  :و َمن لَّ ىدم َي ىح ُكدم ِب َمدا أ َ
َندز َل اللر ُ
ِ
ددددئ َك ُهددددم ا ىل َكد ِ
فَالُولَد ِ
ون 
دددم اللَّددددالِ ُم َ
ددداف ُر َ
ى
ون  [ المائدددددة   ، ] 44 :فَال ىُولَدددددئ َك ُهد ُ
ُ
ِ
ِ
ون  [ المائددة  . ] 41 :والمدراد مدن
ق
اس
ف
ل
ا
م
ه
ك
دئ
ل
ُو
ال
ف

،
]
41
:
المائدة
[
َ ى َ َ ُُ ى َ ُ َ
هذه ا يات « :من لم يحكم بشيء ممدا أندزل اهلل أصدالً فالولئدك – أي مدن تدرك
أحكدددام اهلل نهائيددداً وهجدددر شدددرعه كلددده – هدددم الكدددافرون وهدددم اللدددالمون وهدددم
الفاسددقون ،وبهددا يكددون تددرك بعددض أوامددر اهلل  ،أو مجددرد فعددل مددا حددرم اهلل مددع
التصددديع بصددحة هددذه األمددور وضددرورة العمددل بهددا يكددون هددذا إثم داً وفسددقاً وال
يكون كف ارً ما دام ترك أو فعل دون جحود أو استباحة .وعلى هدذا يكدون تكفيدر
 ) 1اإلمام الشي محمود شدلتوت  :الفتداوى  ،ط  :القداهرة لسدنة  1422هدد 1882 -
م  ،ص . 41 ، 43
 ) 2راجددع  :فضدديلة الشددي جدداد الحددع علددي جدداد الحددع ،والشددي عطيددة صددقر  :نقددض
الفريضة الغائبة  ،هدية مجلة األزهر عدد المحرم 1414هد ص  1 - 4باختصار .
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الحدداكم لتركدده بعددض أحكددام اهلل وحدددوده دون تطبيددع ال يسددتند إلددى نددص فددي
القرآن أو السنة وانما نصوصهما تسب عليه إثم هذه المخالفدة وال تخرجده بهدا
من اإلسالم» .) 1
وقددال فضدديلة الشددي عطيددة صددقر« :البددد مددن بيددان أن مددا أنددزل اهلل لدديحكم بدده
الناس شامل للعقيدة والعبادة والمعامالت غيرها  ،والكفر معناه الجحود واإلنكار
 ،وليس معناه التقصير في تنفيدذ أوامدر اهلل  ،ولدو جحدد إنسدان شديئاً علدم مدن
الدين بالضرورة وأنكر أنه من عند اهلل فهو كدافرض لكدن مدن اعتدرف بالنده مقدرر
شرعاً ولكن أهمل في تنفيذه فرن العمل ال يد ثر علدى االعتقداد  ،ولدم يدربط بدين
العمددل واالعتقدداد إال الخ دوارج  ...وفكددرهم هددذا مددردود عليدده مددن جمهددور أهددل
السنة . ) 2
أيضددا الكتدداب فيددده إنكددار لقتدددل األبريدداء وسدددفك الدددماء بحجدددة الفهددم المغلدددوط
للحاكمية فجاء فيه :وآية " ومن لم يحكدم مدن أهدل القبيدل وهدو الدرأي  .....وال
يجوز مطلقاً ألي أحد أن يغير المنكر بالسدالح فهدو مدن اختصداص ولدى األمدر
خوفاً من الفتنة والفوضى » . ) 3
 - 4فضيلة اإلمام األكبر شي األزهر األستاذ الدكتور  /أحمد الطيب:
أولى فضيلة اإلمام بموضو « الحاكمية » عنايدة كبيدرة  ،وأفداض الكدالم عنده
فددي برنامجدده حددديث مددع األمددام) تحدددث فيدده عددن أصددالة هددذا المصددطلح ،
إن مفهددددوم
ونشددددالته  ،وتاريخدددده ،وتوضدددديح المفهددددوم الصددددحيح لدددده فقددددال َّ " :
الحاكمية هو أحد األصدول الموجدودة فدي فقده الجماعدات المسدلحة ،والدذي يعدد
من أهم األصول التي دفعتهم لمواجهدة المجتمدع مواجهدة مسدلحة ،ثدم قدال :إن
مفهوم «الحاكميدة» وبعدض المفداهيم الملتبسدة علدى بعدض المسدلمين ،يتخدذها
التكفيريدددون ذريعدددة الرتكددداب أعمدددال العندددف واإلرهددداب ،موضدددحا أن «الحاكميدددة
الخاصة باهلل عز وجل ،هي حاكمية التشريع ،وأن هذا فتح المجدال ألن يجتمدع
)1
)2
الغائبة
)3

المصدر نفسه  ،ص. 32 – 28
فضيلة الشي جاد الحدع علدي جداد الحدع ،والشدي عطيدة صدقر  :نقدض الفريضدة
ص . 84
المصدر السابع ص . 81
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المسلمون ويجتهدوا ثم يقرروا بعد ذلك الحكم في أمر معدين باإلجمدا  ،ويكدون
لدده نفددس قدسددية الددنص القرآنددي .ومددن هنددا فددرن اإلجمددا مصدددر مددن مصددادر
التشريع يالتي بعد القرآن والسنة.
وشددرح شددي األزهددر مفهددوم «الحاكمي دة» ،قددائالً" :الحدداكم هددو اهلل تعددالى الددذي
يقددول هددذا حددالل فددافعلوه ،وهددذا ح درام فددال تفعلددوه ،وفددي هددذا تحددرر كامددل مددن
عبودية اإلنسان لإلنسان ،إلى العبودية هلل سبحانه وتعالى" .وأشار إلى أن لفل
"الحاكميددة" لفددل مشددترك يطلددع علددى كثيددرين مختلفددين ،مثددل كلمددة "عددين" التددي
تطلع علدى الجارحدة وعلدى البئدر وعلدى النقدود وعلدى الجاسدوس ،ومثلهدا كلمدة
حاكم فرنها كما تطلع على اهلل تطلع على اإلنسان الذي من حقه أن يحكم.
ولفت شي األزهر فدي بيدان عدن مشديخة األزهدر أن ":فكدرة الحاكميدة هدي فكدرة
بدأت منذ الخدوارج ،الدذين أرغمدوا سديدنا « عليعدا»  علدى قبدول التحكديم ،بعدد
اقترابهم من الهزيمة ،ثم انشقوا عنه ،وقالوا الحكم هلل ،وكفروا الصحابة وسيدنا
عليعا وقتلوه  ،وبعد أن اندثرت عادت مدرة أخدرى علدى يدد عدالم فدي الهندد اسدمه
أبو األعلى المودودي الذي كدان يعدي فدي عصدر سديطرة اإلنجليدز علدى الهندد
واتبعها ليحارب بها اإلنجليز ثم على يد سيد قطب  ،وبعده الجماعات اإلرهابيدة
التددي لهددرت بعددد  1811واعتبددرت أن مجلددس الشددعب كفددر واالنتخابددات كفددر
والديمقراطيددة كفددر ،ألنهددا تفددتح المجددال لحكددم البشددر ،وبالتددالي يكددون المجتمددع
كافرا ،ومن يحكم به كافر ،ومن يرضى بهم دون أن يكفرهم فهو كافر أيضا.
وأشار إلى أن سيد قطب أُعجب بكتاب معاصره وصديقه أبي األعلى المودودي
أن الحاكميدة هللض ألن األلوهيدة
أشد اإلعجاب لدرجة االنبهار ،وانطلدع منده إلدى ر
هي الحاكميدة ،وكدل البشدر الدذين يعطدون أنفسدهم الحدع فدي إصددار قدوانين أو
تشدددريعات أو أي تنليمدددات اجتماعيدددة يخرجدددون مدددن الحاكميدددة اإللهيدددة إلدددى
الحاكمية البشرية  ،وأصبح عندده أن البشر محكومون بقوانين غير قدوانين اهلل
– سبحانه وتعدالى – وبالنلمدة ال ترضدى عنهدا شدريعة اهلل ،ولدم يدالذن بهدا اهلل،
وبالتددالي هددذا المجتمددع مجتمددع مشددرك وكددافر ويعبددد غيددر اهللض ألن العبددادة هددي
طاعة اهلل في حاكميته.
ورأى اإلمددام األكبددر الدددكتور أحمددد الطيددب شددي األزهددر أن هددذه المفدداهيم التددي
جاء بها سيد قطب ما أنزل اهلل بهدا ِمدن سدلطان ،ولكدن لدسدف الشدديد وجددت
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من يقف وراءها من بعض الدعاة الذين ساروا على هذا النهج .
وأضاف  ،أنه ال يلزم الحاكم من تطبيع الشريعة إال ما يطيقه وتطيقه اللدروف
الموجودةض ألنه ال ُيعالَج ضرر بضرر مساو له أو بضدرر أكبدر ،كمدا أنده يجدب
عدددم الخلددط بددين االعتقدداد بمددا حكددم اهلل وبددين التطبيددع بمددا حكددم اهلل ،فددالتطبيع
منددوط بدده البشددر ،وطالمددا وجددد العدددل فددالحكم متوافددع مددع اإلسددالم ،ولددذلك فددرن
األمة اإلسالمية لدم تسدتمر فدي تاريخهدا بنلدام حكدم واحدد أو شدكل واحدد ،الفتدا
إلى أن الشدباب يجدب عليده أن يالخدذوا العلدم عدن العلمداء ،فهدذه القضدايا وهدذه
العلوم تحتاج إلى أستاذ وعالم ،وال ت خذ هكذا بالقراءات الحرة في الكتب أو من
خالل مواقع التواصل االجتماعي أو قنوات .
قاصر علدى اهلل تعدالى،
ًا
وأشار اإلمام األكبر إلى أن مفهوم « الحاكمية » ليس
بل هو أمدر مشدترك بدين اهلل وبدين البشدر ،والقدرآن الكدريم فدي آيدات كثيدرة منده
وحاكما وأسند إليه الحكم ،والحكدم هلل هدو حكدم تشدريع،
حكما
ً
جعل من اإلنسان ً
إن
ومدن يقولدون َّ
وهناك مسدائل كثيدرة وصدف القدرآن فيهدا اإلنسدان بالنده حداكمَ ،
صفحا عدن بقيدة
كم هلل فقط ،وليس للبشر ،فه الء يالخذون بآية ،ويضربون
ً
ُ
الح َ
كدا أن مفهوم « الحاكميدة »
ا يات التي يجب أن تفهم في إطارها وسياقها ،م ً
بالنسبة هلل تعالى يختلف عن مفهوم الحاكمية بالنسبة للبشدر ،فحاكميدة البشدر
حاكمية تصرف وحاكمية تشريعات جديدة مرتبطة بالقضاء اإلسالمي األخالقي
والتشدددريعي ،لكدددن حاكميدددة اهلل تعدددالى حاكميدددة حدددالل وحدددرام وحاكميدددة عقيددددة.
ويختتم اإلمام األكبر حديثه بالن عبداهلل بن عباس  -رضي اهلل عنهمدا  -حدين
ُّهددا
وجددد الخ دوارج يكفددرون الندداس ذهددب إلدديهم وحدداورهم  ،قددال تعددالى َ  :يددا أَي َ
ِ
اء ِم ىث ُل َما قَتَ َل
آم ُنوا َال تَ ىقتُلُوا َّ
الَِّذ َ
الص ىي َد َوأَنتُ ىم ُح ُرٌم َو َمن قَتَلَ ُه من ُكم ُّمتَ َع ِّم ًدا فَ َج َز ٌ
ين َ
ددن الد َّددنعِم ي ىح ُكدددم ِبد ِ
دده َذ َوا َعد ىددد ٍل ِمدددن ُك ىم  المائددددة  ، ) 81 :فا يدددة صدددراح ًة
ِمد َ
َ َ ُ
صيدا وهو ُم ىح ِرٌمض لينلروا في األمدر
تستدعي وجود حكمين في جزاء من يصيد ً
ويفهددم مددن ذلددك أن القددرآن الكددريم اعتددرف بوجددود أندداس
ويحددددوا ثمددن الصدديدُ ،
يحكمون وفى مسائل تشريعية ،كذلك في حالة نشدوز الزوجدة ومسداللة الصدلح،
َهلِ َهدا
َهلِ ِده َو َح َك ًمدا ِم ىدن أ ى
اع َب ىي ِن ِه َما فَ ىاب َعثُوا َح َك ًما ِم ىدن أ ى
قال تعالىَ  :وِا ىن ِخ ىفتُ ىم ِشقَ َ
ص َال ًحا ُي َوفِّ ِ
ع اللَّ ُه َب ىي َن ُه َما  النساء ،)31:فهذا نص صريح ي كد أن
إِ ىن ُي ِر َ
يدا إِ ى
وحاكمدا وأسدند إليده الحكدم ،والحكدم هلل هدو حكدم
حكمدا
ً
القرآن جعل من اإلنسان ً
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تشريع ،ولكن هناك مسائل كثيرة وصف القرآن فيها اإلنسان بالنده حداكم  ،ومدن
الحكد َدم هلل فقددط ،ولدديس للبشددر ،فه د الء يالخددذون بآيددة ،ويضددربون
يقولددون َّ
إن ُ
صفحا عن بقية ا يات التي يجب أن تفهم في إطارها وسياقها.
ً
واختتم فضيلة اإلمام حديثه بالنه ال يجب تصدديع َمدن يقدول إن قدول اهلل تعدالى
َنز َل اللر ُه فَالُولَ ِدئ َك ُهم ا ىل َك ِ
ون [ المائدة  ] 44 :تنطبع
َ و َمن لَّ ىم َي ىح ُكم ِب َما أ َ
اف ُر َ
ى
ُ
علددى الحدداكمض ألنهددم يحكمددون بالبرلمانيددات وبددالقوانين المدنيددة ،فه د الء فهم دوا
ا ية على غير وجههاض ألن ا ية تعنى َمن لدم يعتقدد بمدا أندزل اهلل فالولئدك هدم
الكددافرون ،وهندداك فددرع كبيددر ج ددعا بددين َمددن لددم يعتقددد وبددين َمددن لددم يطبددع أو
ينفذ» . ) 1
ومما تجددر اإلشدارة إليده أن فضديلة اإلمدام األكبدر شدي األزهدر الددكتور الطيدب
حينمددا سددئل عددن داع د أندده حكددم فدديهم بحكددم علددى بددن أبددى طالددب  علددى
الخدوارج أنهدم بغداة  ،ولددم يكفدرهم ولدم يخدرجهم مددن الملدة ،وسدار اإلمدام األكبددر
على منهج أهل السنة في ذلك :
قال ابن حجدر رحمده اهلل  « :ذهدب أكثدر أهدل األصدول مدن أهدل السدنة إلدى أن
الخوارج فساع ،وأن حكم اإلسالم يجري عليهم لتلفلهم بالشدهادتين ومدوالبتهم
)2
على أركان اإلسالم »
وقددال ابددن قدامددة – رحمدده اهلل « :-وأكثددر الفقهدداء علددى أنهددم بغدداة وال يددرون
تكفيرهم  ....قال ابن المندذر  :وال أعلدم أحدداً وافدع أهدل الحدديث علدى تكفيدرهم
وجعلهددم كالمرتدددين  .وروي عددن علددي  أندده لمددا قاتددل أهددل النهددروان قددال
ألصحابه ال تبد وهم بالقتال وبعث إليهم أقيدونا – القود طلب القصاص – بعبد
اهلل بن خبداب  ،قدالوا كلندا قتلده ) فحينئدذ اسدتحل قتدالهم إلقدرارهم علدى أنفسدهم
)3
علي  « أنه سئل عن أهل
بما يوجب قتلهم "
 .وذكر ابن عبد البر عن ر
 ) 1راجددع  :حددديث مددع اإلمددام  ،الجمعددة الثالددث عشددر مددن فبرايددر 2211 ،م برنددامج
أسددددددددددبوعي علددددددددددى الفضددددددددددائية المصددددددددددرية  .نشددددددددددر فددددددددددي 2211/1/21م،
https://www.youtube.com/watch?v=ifUPirtS6c4
 ) 2راجع  :فتح الباري شرح صحيح البخاري . 322 / 12
 ) 3ابن قدامة  :المغني. 121 /8 ،
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النهروان أكفار هم قال من الكفر فدروا  ،قيدل فمندافقون قدال  :إن المندافقين
ال يددذكرون اهلل إال قلدديالً  ،قيددل فمددا هددم قددال  :هددم قددوم أصددابتهم فتنددة فعم دوا
)1
وصموا وبغوا علينا وقاتلونا فقاتلناهم »
أن عليعا بن أبي طالب  عامل الخوارج قبدل وأثنداء وبعدد القتدال
ومن المالحل ر
معاملة حسنة ،وعلى أنهم فرقة مدن المسدلمين بغدت علدى إمامهدا .فقبدل القتدال
حريصددا علددى مراجعددة الخدارجين عليدده بددالحوار ،والمجادلددة بددالتي
دي 
ً
كدان علد ر
هي أحسن حتى يرجعوا دون إراقدة الددماء فندالرهم وبعدث ابدن عبداس – رضدي
اهلل عنهما -ينالرهم فرجع بعضهم عن رأيه  ،والبداقي أبدى إال العدداء  ،فحداول
قبددل الحددرب إرجدداعهم إلددى الجماعددة وقددد رجددع كثيددر مددنهم  ،ووعلهددم وخددوفهم
القتال  ،يقول ابن قدامة  :وانما كدان كدذلك ألن المقصدود كفهدم ودفدع شدرهم ال
قتلهم  ،فرن أمكن لمجرد القول كان أولى من القتال  ،لما فيده مدن الضدرر مدن
الفريقين  ،وهذا يدل على أن الخوارج فرقة من المسلمين » . ) 2
ولم يبدأهم أمير الم منين بالقتال ،بل هم الدذين بددأوا ولدم يقداتلهم حتدى سدفكوا
الدم الحرام ،وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع للمهم وبغيهم ،فقاتلهم
دي أتباعدده معاملددة جرحددى
ولددم يددنج مددنهم إال دون العشددرة .وبعددد قتددالهم أمددر علد ر
وقتلى الخوارج معاملة المسلمين ،فالمر أال يمثل بقتيل وأن ال يتبعوا مدب ارً .
 - 1ونهج علماء األزهر الشريف نهج اإلمام علي بن أي طالب في محاورة
الخ دوارج مددع أصددحاب الفكددر التكفيددري ،فكددان لهددم دور فددي الندددوات والح دوارات
والمنالرات مع أصحاب فكر الحركات التكفيريدة التدي تكفدر الحداكم والمحكدومين
باسم الحاكميةض فقد شارك نخبة من العلماء والمفكرين المسدتنيرين مدن علمداء
األزهر في حوارات مع أصحاب الفكر التكفيري ،ودحض شبهاتهم وتفنيد آرائهم،
وتوضيح فهم النصوص الدينة لهم حتى يفيئوا إلى الفهم السليم بدالً من الفهدم
1
دي  رواه عبددد الددرزاع فددي المصددنف جددد  12ص ، 112
) األ ثددر المددروي عددن علد ر
وابدن أبددي شدديبة فددي المصددنف جدد  11ص  332بسددند صددحيح  ،ورواه البيهقددي فددي السددنن
الكبرى جد  8ص . 114
 ) 2ابدددن قدامدددة  :المغندددي ، 121 /8 ،وفدددتح البددداري بشدددرح صدددحيح البخددداري/12 ،
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السدددقيم .وقدددد قدددام وال يدددزال يقدددوم األزهدددر الشدددريف بددددوره فدددي الجاندددب الفكدددري
التوعوي من أجدل تجفيدف مندابع الفكدر المتطدرفض ألن هدذه الحركدات التكفيريدة
قائمة على فكر فالقضاء عليهدا ال يقدوم بالجاندب األمندي دون الفكدريض بدل البدد
مددن هدددم وتفتيددت األسددس التددي تقددوم عليهددا ،وهددى األفكددار المغلوطددة ،مددن هنددا
تالتي أهمية الحوار :فهناك ممن ُغرر به وانضم إلى هذه الحركدات ل ًندا منده أن
الحع معهم ،فكان نتيجة بعض الحدوارات أن تراجدع وأذعدن إلدى الصدواب ،مثدال
ذلك ما حصل من محاورة علي بن أبى طالب والخوارج  ،وابن عباس والخدوارج
ورجع منهم الكثير ،فال بالس من القياس بهذا المنهج .
من أمثلة مدن قدام بدالحوار مدن علمداء األزهدر  :األسدتاذ الددكتور األحمددي أبدو
النور وزير األوقاف األسبع  2211 – 1832م .
لل ينالر أصدحاب فكدر التكفيدر والهجدرة مددة طويلدة يصدل اللقداء الواحدد قرابدة
ثمدداني سدداعات فكددان يدددخل لددد صددفوت الزينددي) أحددد أفددراد التنلدديم التكفيددري
وفيلسوف جماعة التكفير ،الذى اسدتطا بفدرط ذكائده فدي اللعدب علدى عواطدف
ومشاعر الشباب واستقطابهم للفكر التكفيري  ،واستمرت المندالرات لمددة شدهر
وجلب لد صفوت الزيني) كل الكتب والمراجع التدي طلبهداض ألن حجتده كاندت أن
ليس عنده مراجع  ،وطلب أكثر من ثالثين كتاباً بعضها كان موجوداً في مصدر
وبعضها ا خر أُحضدر لده مدن الخدارج  ،وأخدذ فدي القدراءة شدهرين حتدى اسدتعد
وتالهب للقاء الدكتور أبو النور ،وسجل التاري أن الدكتور أبو النور نجدح فدي
اقنددا صددفوت الزينددي) بخطددال فكددر التكفيددر  ،وبعددد خددروج صددفوت الزينددي مددن
كهددف التكفيددر والهجددرة تددم القضدداء التددام علددى هددذه الجماعددة وأفكارهددا  ،وصددار
صدددفوت الزيندددي وعصدددام عبدددد النبدددي بعدددد ذلدددك أكثدددر النددداس تصددددياً لجمعدددة
التكفير . ) 1
 - 1من ضحايا جماعة التكفير والهجرة بعض علماء األزهر :
األسددتاذ الدددكتور محمددد حسددين الددذهبي أسددتاذ التفسددير بجامعددة األزهددر ووزيددر
األوقددداف األسدددبع :المولدددود فدددي  18أكتدددوبر مدددن العدددام  1811قتدددل  1يوليدددو
1811م .قتددل برصدداص الغدددر باليدددي جماعددة التكفيددر والهجددرة .وسددبب قتلدده
1

)

ف اد عالم  :االخوان وأنا  ،ط أخبار اليوم  ،بدون ،ص . 383
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تصددديه لفكددرهم فقددد اصدددرت وزارة األوقدداف مختلددف الكتددب ،والمطبوعددات التددي
تفند وتدحض األفكار المضللة لجماعة التكفيدر والهجدرة بعدد اسدتفحال أمدر تلدك
الجماعة بالفعل  ..من ضمنها :كتيب للدكتور محمدد حسدين الدذهبي نشدر عدام
 1811بعندوان " قبسددات مددن هدددى االسددالم"  ..فنددد فيدده مبددادئ هددذه الجماعددة
وبددين مدددى بعدددها عددن جددوهر اإلسددالم بمبادئدده السددمحة العفيفددة ،وفضددح فيدده
أسددداليبها ،ونبددده إلدددى ضدددرورة حمايدددة الشدددباب مدددن أفكارهدددا المنحرفدددة وانتشدددال
أعضائها من الهاوية التي يتردون فيها .فدي مقدمدة الكتيدب  ..وصدف الددكتور
الذهبي هد الء الشدباب بدالمتطرفين الدذين يسدعون فدي االرض فسداداً  ..وان لدم
يطلع عليهم صفة الكفر أو الخروج عن ملة اإلسالم.
مددن هنددا نصددل إلددى نتيجددة مفادهددا  :أن األزهددر الشددريف أكددد علددى أن ه د الء
التكفيددريين اتسددموا بددالغلو والجهددل مبتدددعون خددارجون عددن وسددطية اإلسددالم،
وتورطوا في تكفير المجتمع المسلم ،ونشروا الذعر  ،وسدفك الددماء  ،فمدا كدان
من دور األزهر إال أنه قام بدوره كم سسة دينية كبرى في كدبح جمداح التطدرف
وعمددل علددى اخفدداع خيددار العنددف واإلرهدداب  ،وموقددف األزهددر هددو تعزيددز خطدداب
الوسددطية واالعتدددال  ،وهددو موقددف االت دزان ال اف دراط فيدده وال تفددريط  ،والتصدددي
للخطاب التكفيدري المتطدرف الدذى يعتمدد علدى لغدة اإلقصداء والعندف والتكفيدر ،
وبرز دور األزهر في توعية األمة بمخاطر ذلك التطرف ،والتشدد ،والتالكيد على
مبدأ الوسدطية واالعتددال  ،وتعدددت الجهدات التدي مثلدت نقدد الخطداب التكفيدري
في الفهدم المغلدوط للحاكميدة كالعلمداء ومشداي األزهدر  ،أيضداً تعدددت القندوات
المسددتخدمة كالتددالليف والمحاض درات والندددوات والح دوارات والمنددالرات  .بوصددف
سليم وفهم صحيح لإلسالم.
فقددد مثرددل االنحدراف الفكددري فددي فهددم «الحاكميددة» إشددكالية للحضددارة اإلسددالمية
حيث ُنسبت هذه اإلشكالية لإلسالمض لكدن الخلدل كدان فدي فهدم بعدض المسدلمين
للوحى اإللهي المعصوم ،وضمور المنهج العقلي خلقت أزمة فكرية انبثقت مدن
مفاهيم مغلوطة.
هكددذا وضددحت معددالم موقددف األزهددر فددي التعامددل مددع الفهددم المغلددوط لمصددطلح
كثيدر فدي صدفوف بعدض المسدلمين،
«الحاكمية» ،هذا الفهدم الدذي أحددث لغطًدا ًا
ست لفكر الغلو الديني لدى هدذا الدبعض ،حتدى رفدع بعضدهم السدالح إلنقداذ
أس ى
و ر
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الحاكميدددة اإللهيدددة مدددن عددددوان الحاكميدددة البشدددرية – بتعمددديم واطدددالع-وبهدددذا
المنهاج الذي وضحت معالمه ،يمكن لفكرندا عدالج جدذور هدذا الدداء فدي واقعندا
اإلسالمي

اَىل َخ ِات َم ُة
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َه ُّم َنتَ ِائ ِج اَىل َب ىح ِث
أَ
الحمددد هلل الددذي بنعمتدده تددتم الصددالحات ،أتوجدده فددي خاتمددة بحثددي إلددى شددكره
سبحانه على إتمامه ،فهذا من مننده واحسدانه ،وأخلدص إلدى أهدم نتدائج البحدث
فيما يالتي:
أن مصطلح «الحاكمية» مصدر صناعي ي دي
-1
تبين من خالل البحث :ر
معنددى المصدددر القياسددي «الحكددم» ومشددتقاته ،والحكددم :المنددع مددن الفسدداد بغيددة
اإلصالح ،ومن ثم فرنه البد أن يتسم باإلتقان ،وأن ي سدس علدى الحكمدة وهدي
إصابة الحع.
أن القدددرآن الكدددريم أضددداف نسدددبة الحكدددم هلل
لهدددر مدددن خدددالل البحدددثَّ :
-2
«الحاكميددة اإللهيددة» بمعدداني عدددة منهددا :الحكددم التكددويني ،والحكددم األخددروي،
والحكددم التشددريعي ،كمددا أضدداف نسددبة الحكددم للبشددر «الحاكميددة البشددرية» ،فددال
تنددافى بددين الحاكميددة اإللهيددة والحاكميددة البشددريةض ألن مددن مقتضدديات حكددم اهلل
تعددالى أن يحكددم البشددر ،فالحاكميددة البشددرية وسدديلة للحاكميددة اإللهيددة وليسددت
مقابلة لها.
أن بدايدة الفهدم المغلدوط لحكدم هلل تعدالى كدان
وضح من خالل البحثَّ :
-3
بعدددما اشدرأبت ر وس الفتنددة فددي التدداري اإلسددالمي متمثلددة فددي الخدوارج برفددع
شدددعار «ال حكدددم إال هلل» لدددذا رد علددديهم اإلمدددام علدددي« كلمدددة حدددع أريدددد بهدددا
باطل»ض أي بالفعل ال حكدم إال هلل تعدالىض ولكدنهم أرادوا بهدا الباطدل وهدو :تكفيدر
غيرهم من المسلمين ،واستحالل دمائهم.
جددداء أبدددو األعلدددى المدددودودي فدددي المجتمدددع الهنددددي وأسدددس نلريتددده
-4
السياسددية مددن منطلددع مصددطلح «الحاكميددة» كفددر بدده األنلمددة السددائدة هندداك،
ونقل سيد قطب هذا الشعار «الحاكمية» إلى البيئة العربية كمن نقل شجرة مدن
تربدة ومنددال إلددى تربددة أخددري ،وربطدده بالعقيدددة والتوحيددد وجعددل أهددم مشددروعاته
الفكرية جاهلية المجتمع وتكفيرهض ألنه لم يطبع الحاكمية.
أن الحركددات التكفيريددة المعاصددرة تلقفددت آراء
 -1لهددر مددن خددالل البحددث َّ :
الخددوارج ،والمددودودي ،وسدديد قطددب  -خاصدددة سدديد قطددب الددذى بتددالثيره حدددول
معرفيددا منطلقددة مددن الفهددم الخدداطص
األفكددار إلددي حركددات  -وجعلددت لهددا نس دقًا
ً
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لمصطلح « الحاكمية » ،واسدتندت إلدى تدالويالت فاسددةُ للنصدوص بدال قواعدد،
وال أدواتض بل أخذت النصدوص علدى لاهرهدا بدال اجتهداد وال اسدتنباط ،وأنزلوهدا
علدى ندوازل بدال نلدر فدي «مددآل» ،وال «تحقيدع لمنداط» ،وأثمدرت هدذه المفدداهيم
المغلوطة صحيات التكفير باسم « الحاكمية » ،وتصداعدت الحركدات الجهاديدة
مما أدى إلدى التطدرف ،وسدفك الددماء ،ونشدر الدذعر واإل رهداب .وكدل ذلدك نداتج
من الضمور في المنهج العقلي ،والجمود الفكري.
 -1لهددر مددن خددالل البحددث :أندده ال ُيكفددر مسددلم ب درأي أراد صدداحبه الحددع
فالخطالض ألن اليقين ال يزول بالشدك أو اللدن ،وانمدا يدزول بيقدين مثلده ،واليقدين
الذي ُيكفر هو تكذيب وجحود وانكار حكم أنزله اهلل تعالي.
 -1ألهددر هددذا البحددث الدددور الكبيددر الددذي قددام وال يددزال يقددوم بدده األزهدددر
الشريف فدي نقدد الخطداب التكفيدري ،وتصدديه للمفداهيم المغلوطدة ،ومثدال ذلدك:
الفهدددم المغلدددوط لمصدددطلح «الحاكميدددة» ،وبدددرز دور األزهدددر فدددي توعيدددة األمدددة
بمخاطر ذلك التطرف ،والتشدد ،والتالكيد على مبدأ الوسطية واالعتدال.
 -8أكدددد البحدددث علدددى ضدددرورة االحتدددواء والحدددوار مدددع أصدددحاب الحركدددات
التكفيرية لتدوعيتهم ،وتصدحيح المفداهيم الخاطئدة لدديهم ،وحدل إشدكالية العالقدة
بددين حكددم اهلل تعددالى وامددرة الندداس ،وتجفيددف منددابع التطددرف بتصددويب المفدداهيم
المغلوطة.
التوصيات:
يجدب العمدل علددى بنداء منهجيدة معرفيددة لتحصدين شدباب األمددة مدن الوقدو فددي
مستنقع الغلو والتطرف لذا يوصى البحث بما يلي:
 -1العمددل علدددى نشدددر الددددور التوعدددوي لنخبدددة مدددن علمددداء األزهدددر بفكدددرهم
الوسطي في م سسات التربية والتعليم ،وأن تكون هناك مادة دراسية مضمونها
الددرد علددى شددبهات غددالة التكفيددر ومنهددا موضددو «الحاكميددة» ،وبندداء المفدداهيم
الصحيحة عن العقيدة والشريعة واألخالع اإلسالمية.
 -2االسددتفادة مددن وسددائل اإلعددالم الحديثددة ،ووسددائل االتصددال لنشددر الفكددر
المستنير لعلماء األزهر ودحدض المرتكدزات الفكريدة «اإلطدار النلدري» للحركدات
التكفيرية.
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 -3إنشدددداء قندددداة رسددددمية لدزهددددر الشددددريف تُعنددددى بتصددددحيح المفدددداهيم،
والمصطلحات الشرعية ،وتنقيتها من المفاهيم المشبوهة والمغلوطة.
والحمد هلل في األولى وا خرة
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ثبت بالهم المصادر والمراجع

** القرآن الكريم.
** كتب التفسير:
- 1أبو بكر ابن العربي :أحكام القرآن ،ط /2عيسى الحلبي.
- 2أبو جعفر ابن جرير الطبري  312 – 224هدد) :جدامع البيدان عدن تالويدل
آي القرآن ،بيروت ،دار الفكر ،ط  /1سنة  1411هد  2211-م.
– 3أ /سيد قطدب :فدي لدالل القدرآن ،دار الشدروع ،ط  / 12سدنة 1421هدد-
1881م.
 – 4اإلمام فخر الدين الرازي :التفسير الكبير ،المنصورة ،دار الغد ،ط / 2سنة
 1882م.
- 1اإلمددام القرطبددي :الجددامع ألحكددام القدرآن ،دار الكتددب -القدداهرة ،ط /2سددنة
1384هد 1814-م.
** كتب الحديث وعلومه:
 - 1اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن إسدماعيل البخداري :صدحيح البخداري ،محمدد
ف اد عبد الباقي ،طبعة دار إحياء الكتب العربية -بمصر – بدون.
 - 1اإلمددام أحمددد بددن محمددد بددن حجددر العسددقالني :فددتح البدداري بشددرح صددحيح
البخاري ،ط :دار المعرفة.
- 8اإلمددام محيددي الدددين يحيددى بددن شددرف النددووي :شددرح النددووي علددى صددحيح
مسلم ،الدار الثقافية العربية ،بيروت.
** كتب متنوعة:
 -8اإلمام ابن أبي العز الحنفي :شرح العقيدة الطحاوية .ط دار ابن رجدب،
 1423هد  2222-م.
- 12اإلمام ابدن حدرم اللداهري األندلسدي :الفصدل فدي الملدل واألهدواء والنحدل،
تحقيع د  /محمد إبراهيم نصر ،د  /عبد الرحمن عميدرة ،دار الجبدل ،بيدروت ط
 /2سنة  1881م.
- 11ابن عبد البر :جامع بيان العلم وفضله ،طبعة المنيرية.
- 12اإلمام ابن قدامدة األندلسدي :المغندي ،دار الحدديث ،القداهرة ط1411 /1
هد  1881-م.
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- 13اإلمام ابن كثير :البداية والنهاية ،مكتبة المعارف -بيدروت ،ط /12سدنة
 1811م.
أ/أبو األعلى المودودي:
 - 11اإلسالم والمدنية الحديثة ،ط :القاهرة ،سنة  1318هد  1818-م.
 - 11تدددوين الدسددتور اإلسددالمي ،م سسددة الرسددالة  ،ط  /1سددنة 1421هددد-
1881م.
- 11الحكومددة اإلسددالمية ،دار المختددار اإلسددالمي ،ط  / 1سددنة 1381هددد -
1811م.
 - 18الخالفة والملك ،دار القلم الكويت ،سنة  1388هد 1838 -م .
- 18المصطلحات األربعة في القرآن ،الكويدت ،دار العلدم للماليدين ،ط /2سدنة
 1388ه 1818-م.
 – 22اإلمام أبو الحسن األشدعري :مقداالت اإلسدالميين ،تحقيدع  /محدي الددين
عبد الحميد ،ط :األولى.
 - 21أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطدى الشدافعي  :التنبيده
والرد على أهل األهواء والبدد  ،مكتبدة نشدر الثقافدة .،ط  / 1سدنة  1318هدد
 1848م. - 22أبددو الفددتح محمددد بددن عبددد الكددريم بددن أبددي بكددر بددن أحمددد الشهرسددتاني:
الملل والنحل ، ،دار الفكر ،ط /1سنة  1888م.
- 23اإلمدددام أبدددو المعدددالى الجدددويني :االرشددداد إلدددى قواطدددع األدلدددة فدددي أصدددول
االعتقاد ،ط :القاهرة ،سنة 1812م
- 24اإلمددام أبددو جعفددر ابددن جريددر الطبددري  312 – 224هددد) :تدداري الرسددل
والملوك ،تاري الطبري ،دار الفكر – بيدروت ،ط  /1سدنة  1421هدد 1881-
م.
اإلمام أبو حامد الغزالي:
 - 21االقتصاد فدي االعتقداد ،تحقيدع  /الشدي مصدطفي أبدو العدال ،ط :مكتبدة
الجندي.
- 21المستصفى في علم األصول ،ط  /1دار الفكر.
- 21د /أحمددددد شددددلبي :موسددددوعة التدددداري اإلسددددالمي ،ط :مكتبددددة النهضددددة
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المصرية ،سنة 1888م.
 - 28األزهر الشريف :بيان للناس ،ط :وزارة األوقاف ،سنة  1883م.
- 28بسطامي محمد سدعيد خيدر :نلدرات حدول الحاكميدة فدي اإلسدالم ،منتددى
النهضة ،الخرطوم السودان ط 1431 /1هد 2212-م.
 - 32اإلمام الشي جداد الحدع علدي جداد الحدع ،والشدي عطيدة صدقر :نقدض
الفريضة الغائبة ،هدية مجلة األزهر ،عدد المحرم سنة 1414هد.
- 31الشي حافل حكمي :معارج القبول :دار ابدن القديم –بيدروت ،ط  /3سدنة
 1881م.
أ /سيد قطب:
- 32العدالة االجتماعية في اإلسالم ،دار الشروع لبنان ط  /1سنة 1388هد
– 1818م.
- 33في لالل القرآن ،دار الشروع ،ط / 12سنة 1881م.
- 34معالم في الطريع ،دار الشروع ،ط  /1سنة  1423هد 1883-م.
 - 31مقال من أمراض الصحوة اإلسالمية مجلة الهالل سبتمبر ،سنة 1881
م.
- 31مقومددددات التصددددور اإلسددددالمي دار الشددددروع ،ط  /1سددددنة 1418هددددد -
1881م.
 - 31د /عبد المعطي بيومي :اإلسالم والدولدة المدنيدة الهيئدة العامدة لقصدور
الثقافة ،سنة  2221م.
 - 38فتحي أحمد الرديني  :تعليع علدي بحدث فهمدي هويددي " الحاكميدة بدين
أهل الدعوة وأهل القانون " ندوة التيارات اإلسالمية المعاصرة في الوطن العرب،
مالطا المركز اإلسالمي منشورات رسالة الجهاد يوليو سنة 1881م.
 - 38القاضددي عبددد الجبددار :شددرح األصددول الخمسددة .ط :مكتبددة وهبددة ،سددنة
 1384هد  1811-م.
 - 42رجب مدكور :التكفير والهجرة وجهاً لوجه .ط :مكتبة الددين القديم ،سدنة
1881م.
- 41سالم البهنساوي :الحكدم وقضدية تكفيدر المسدلم ،دار الوفداء المنصدورة ط
 /4سنة  1884م.
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- 42شددمس الدددين محمددد بددن أحمددد عثمددان الددذهبي :تدداري اإلسددالم ووفيددات
المشاهير واألعالم ،ت عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،ط /2سدنة
1412هد1882-م.
 - 43شكري مصطفى :الخالفة.
- 44صالح عبد الفتاح الخالدي :في لالل القدرآن فدي الميدزان ،دار المندارة -
جدة ،ط  /1سنة  1421هد  1881-م.
- 41د /عباس حسن :النحو الوافي ،دار المعارف ،ط / 11سنة 2212م.
- 41عبد الرحمن أبو الخير :ذكرياتي مع جماعدة المسدلمين ،ط :دار البحدوث
العلمية ،سنة 1882م.
 – 41د  /عبد الرحمن المراكبي :قضية التكفير والحكم على المسلمين ،مكتبدة
شمس ،المنوفية ،ط / 1 :سنة  1883م.
 - 48عبد الرحمن شاكر نعم اهلل  :حجة اهلل البالغة .
- 48عبد القادر بن عبد العزيز :العمدة في إعداد العدة ،دار البيارع ،األردن،
ط / 1سنة  1888م
- 12عبددد القددادر عبددد العزيددز :الجددامع فددي طلددب العلددم الشددريف ،ط  /2سددنة
1411هد.
- 11الشي عبد اللطيدف السدبكي :مقدال عدن معدالم فدي الطريدع وهدو دسدتور
االخ دوان المفسدددين منشددور بمجلددة منبددر اإلسددالم ط المجلددس األعلددى للش د ن
اإلسالمية العدد الثامن في شعبان سنة 1381هد  24نوفمبر 1811م.
 - 12علي بن محمد الجرجاني :شرح المواقف ،ط :القاهرة ،سنة 1311هد .
- 13الل دواء /ف د اد عددالم :اإلخ دوان وأنددا مددن المنشددية إلددى المنصددة ،ط :أخبددار
اليوم ،بدون.
 - 14الموسددوعة الميسددرة فددي األديددان والمددذاهب المعاص درة .الريدداض ،الندددوة
العالمية للشباب اإلسالمي ،ط /2سنة  1418هدد.
 - 11اإلمام الشي محمدود شدلتوت :الفتداوى ،ط :القداهرة لسدنة  1422هدد -
 1882م.
 - 11محمددد سددرور بددن نددايف زيددن العابدددين :الحكددم بغيددر مددا أنددزل اهلل وأهددل
الغلو.
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- 11د /محمددد سدديد أحمددد المسددير :قضددية التكفيددر فددي الفكددر اإلسددالمي ،دار
الطباعة المحمدية ،ط /1 :سنة  1881م –  1411هد.
 - 18محمد عبد السالم الفرج  :الجهاد الفريضة الغائبة ،سنة 1411هد .
 د  /محمد عمارة.- 18تيدارات الفكددر اإلسددالمي ،دار الشدروع ،ط  /2سددنة  1418هددد 1881-
م.
- 12معركة المصطلحات بين الغرب واإلسالم ،طبعة نهضة مصر ،ط / 2سنة
2224.
 - 11مقاالت الغلو الديني والالديني ،مكتبة الشروع ،سنة  2224م .
- 12المددددودودي والصدددددحوة اإلسدددددالمية ،دار الوحددددددة –مصدددددر ،ط /1 :سدددددنة
1881م.
 - 13مبروك بو طقطوقة  :مفهوم الحاكمية وعالقته بمفهوم التكفيدر والهجدرة
 مجلة ذوات  ،عدد 2218 – 48م . - 14الشدددي محمدددد أبدددو زهدددرة :تددداري المدددذاهب اإلسدددالمية ،ط :دار الفكدددر
العربي ،سنة  1881م.
- 11الشي محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف :تحكيم القدوانين ،مكتبدة الطيدب
القاهرة ،ط /1 :سنة 1418هد 1888-م. - 11اإلمام محمد بن أحمدد بدن أبدى بكدر القرطبدي :األسدنى فدي شدرح أسدماء
اهلل الحسنى ،دار الصحابة للتراث1881 ،م.
 – 11د  /محمددد سددليم العدوا :فددي النلددام السياسددي للدولددة اإلسددالمية ،القدداهرة
المكتب المصري الحديث ،ط /1:سنة .1883
- 18أ /محمددددد قطددددب :جاهليددددة القددددرن العشددددرين ،دار الشددددروع ،ط /1سددددنة
1428هد 1888-م.
- 18د /نعمدددان عبدددد الدددرازع السدددامرائي :التكفيدددر فدددي القدددرآن والسدددنة قدددديماً
وحديثاً ،مركز الملدك فيصدل للبحدوث والدراسدات اإلسدالمية ،ط  /1سدنة 1428
هد  2221-م.
 - 12هشام أحمد عوض جعفر :األبعداد السياسدية لمفهدوم الحاكميدة  ..ر يدة
معرفية ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط /1سنة 1411هد1881-م.

111
أو محمدددد

 - 11يدددا قومندددا أجيبدددوا داعدددي اهلل « بيدددان تنلددديم الدولدددة داعددد
العدناني » م سسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي الدقيقة . 28 - 11
** كتب المعاجم واللغة :
 - 12أبو نصدر إسدماعيل بدن حمداد الجدوهري الفدارابي :الصدحاح ،تداج اللغدة،
وصحاح العربية .تحقيع :أحمد عبد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم للماليين،
بيروت ،ط  /4سنة 1421هد1881-م
 - 13أحمددد بددن فددارس بددن زكريددا القزوينددي ال درازي :أبددو الحسددين المتددوفى:
381هد)  .معجم مقاييس اللغة :المحقع :عبد السدالم محمدد هدارون ،الناشدر:
دار الفكر ،سنة 1388هد 1818-م.
 - 14الراغب األصفهاني :المفردات في غريب القرآن ،ترجمة أحمد خلف اهلل،
ط ،1مكتبة األنجلو المصرية.
- 11محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الددين بدن منلدور األنصداري
اإلفريقي المتوفى 111 :هد) :لسان العرب ،الناشدر :دار صدادر –بيدروت ،ط3
 /سنة  1414هد.
** المواقع اإللكترونية :
* أبو األعلى المودودي  :خطاب نشدر علدى شدكل كتداب بعندوان« :تدذكرة يدا
دعددددددددددددددددددداة اإلسدددددددددددددددددددالم» فدددددددددددددددددددي موقدددددددددددددددددددع «منبدددددددددددددددددددر التوحيدددددددددددددددددددد
والجهدددددددداد» [ ]ilmway.com/site/maqdis/d.htmlالمحسددددددددوب علددددددددى
المرجعية «السلفية الجهادية» .
* فضدديلة اإلمددام األكبددر  ،األسددتاذ الدددكتور أحمددد الطيددب :حددديث مددع اإلمددام،
الجمعة الثالث عشر من فبراير ،سنة 2211م ،برنامج أسبوعي على الفضائية
المصدددددددددددددددرية ،مدددددددددددددددن الحلقدددددددددددددددة  ،22نشدددددددددددددددر فدددددددددددددددي 2211/1/21م،
.https://www.youtube.com/watch?v=ifUPirtS6c4

