
   



 
 

 :الكتاب معلومات
 العريب. الربيع إىل الكربى الفتنة من اإلسالمية احلضارة يف الدستورية األزمة :العنوان
 الشنقيطي. املختار حممد الدكتور :املؤلف
 الدولية. العربية العالقات منتدى :الناشر
 .الغنوشي راشد الدكتور :تقدمي
 .صفحة 608 :الصفحات عدد

 :الكتاب حمتوى
 :من الكتاب يتكون
  (.املسلول اإلمامة سيف) :بعنوان :مقدمة

 ،متهيدي مدخل عن عبارة هي اليتو  ،ةالبحثي   تهخط   ذكرو  ،باالكت فكرة عن فاملؤل    فيها ثحتد  
 :أقسام الثةوث

 .السياسية القيم أمهات األمري: يف تأمرال :األول القسم
 .واملكان الزمان أعباء :إمرة غري عن أمرالت :الثاين القسم
 .اجلديد الزمان إمكان :الضرورات فقه من اخلروج :الثالث القسم
 رقمها الفصول هذه لكن ،ةفرعي   عناوين فصل   كل     وحتت ،نفصال قساماأل هذه من قسم كل     وحتت

 اتبعً  ؛الثالث الفصل يقول: جتده ،الثاين القسم من األول الفصل :يقول أن فبدل تسلسليًّا؛ ترقيًما املؤلف
 .األول القسم يف الفصلني من مضى ملا

 .السياسية القيم أمهات عن -األمري يف التأمر :بعنوان هو الذي- األول القسم يف فتحدث



 البناء قيم عن فيه حتدث ،السياسي البناء قيم بعنوان: األول القسم هذا من األول الفصل وكان
 ،خوةواأل ،والطاعة ،واحلرية ،واملساواة ،والعدل ،الشورى" :هي قيمة عشرة ست يف وحصرها ،السياسي
 والتكافل ،السياسية واحلقوق ،األمة وسيادة ،الشرع وسيادة ،واحملاسبة ،واملسؤولية ،والوحدة والبيعة،

 ابلتفصيل حتدث مث .(1)األمناء" ابألقوايء واالستعانة ،والدنيوية الدينية الشؤون بني والتكامل ،االجتماعي
 .واحلضور القوة يف تفاوهتا وعن ،نياإلسالمي   الباحثني كتب  يف وذكرها حضورها وعن القيم هذه عن

 وعشرين مخسة أصل من مؤلفني ةست   ذكرها ألهنا انظرً  احضورً  األقل   هي كانت  احلرية فإن استقرائه وحسب
  .(2)فامؤل  

 الشورى أبن األمهية هذه وفسر السلطة، بناء يف الشورى هي السياسية يمالق أم   أن الكاتب واعترب
 البناء يضمن ما وهذا ،الشعب بيد السياسة الشرعية وجتعل ،احملكومني إلرادة ااتبعً  احلكم يكون   أن تضمن

  .(3)أخالقي أساس على
 مةر   احمل ثيابألحاد وأتى ،للحاكم احملكومني عبادة يف لةاملتمث    ةالسياسي   الوثنية هدم عن ثحتد   كما

 النصوص وشهادة ،والفضل العدل يةأمه   :منها قضااي ةعد   ذلك على وبىن عليها، قوعل   نهاوبي   ماحلاك لتأليه
 متييز بينها من واليت ياسي،الس الفقه يف االجتماعية ابلرتاتبية متسكه يف السلفي الفكر نتقدا كما  ،بذلك

 واعترب ،سبأ ملكة ةقص   خالل من رضا رشيد جيحبرت  لذلك واستشهد ،السياسي   األداء يف الرجل نع ةاملرأ
 .(4)اسديدً  رضا رشيد ترجيح

                                                                 

 (.107 )ص: اإلسالمية احلضارة يف الدستورية األزمة (1)
 (.107 )ص: السابق املرجع (2)
 الصفحة. نفس ،السابق املرجع (3)
 (.157 )ص: السابق املرجع (4)



 يف العملي لإلمجاع السلفيني استناد أن واعترب ،فيها ومشاركتهن البيعة   النساء حبضور لذلك واستدل
 يف القرشية شرط نفي يف قاله القول ونفس ،(1)ابلشرع وليس ابلتاريخ استدالل هو النساء تولية عدم

 .(2)اإلمامة
 يةوتعدد ةسياسي   ومشاركة شورى من ؛هاوتفصيل السياسي البناء مقي   لىع الفصل هذا يف زرك   وقد

 اّلل    د ْفع   }و ل ْوال   :فقال كتبابه  يف وجل عز هللا ذكر اليت املدافعة ملبدإ احتقيقً  األخرية   هذه جعل وقد ،حزبية
د   و ص ل و ات   و ب ي ع   ص و ام ع   َّل  د  م تْ  ب ب  ْعض   ب  ْعض ه م الن اس   ا ي ْذك ر   و م س اج  ث ريًا  اّلل    اْسم   ف يه   م ن اّلل    و ل ي نص ر ن   ك 
  .[40 :]احلج ع ز يز{ ل ق و ي   اّلل    إ ن   ي نص ر ه  

 األداء قيم عن فيه حتدثو ،السياسي األداء قيم :األول القسم من الثاين الفصل عنوان وكان
 املعىن َّلذا واستشهد ورسوله، هللا إىل الرد :منها وذكر ،السياسي البناء من اجتريدً  أقل   وهي ،السياسي
 احلاكم بني املساواة مبدأ -ورسوله هللا إىل الرد وهو- املعىن هذا على وفرع عليه، ةالدال   حاديثواأل ابآلايت
 .(3)املخالفة حالة يف الشرع يف واحملكوم

 األمة ىلإ املعصوم الفرد يد من للحكم نقل   هوأن ،والتزامه األعظم السواد عن ديثحلا يف وأفاض
 .(4)املعصومة
 تسولي كفعل  الشورى ممارسة وضرورة ،والغلول الرشوة ومنع ،الظامل يد على األخذ عن ثحتد   كما

 وعدم ،معها التواصل لةو وسه ،ابلرعية والرفق ،واحملكوم احلاكم طرف من النصح يف والسعي ،نظرية قيمة
 كما  املرتد قتل عدم يعين ما وهو ،آرائهم مصادرة وعدم ،لألفراد املعتقد حرية وإاتحة ،الدين يف اإلكراه

 .(5)تقريره أثناء يف الكاتب عليه نص

                                                                 

 (.1599 )ص: السابق املرجع (1)
 (.163 )ص: السابق املرجع (2)
 (.200-198 )ص: السابق املرجع (3)
 (.205-204 )ص: السابق املرجع (4)
 (.248 )ص: السابق املرجع (5)



 الفصل فصلني: يف وجعله :واملكان الزمان أعباء ،إمرة غري عن أمرالت :الكتاب من لثاينا القسم
 الرابع. والفصل الثالث،

 النظام واجه وكيف ،العربية اجلزيرة يف السائد السياسي الفراغ عن :منه الثالث الفصل يف ثتحد  ف
 وتالقي تزدحم التجريد عن خترج حني مالقي   ألن ؛اكبريً   ارً تعث    له سبب مما الفراغ هذا معضلة   ياإلسالم

 ،اسياسيًّ  افراغً  تعاين العربية فاجلزيرة ،عليها البناء ميكن سابقة مناذج هناك تكن ومل التطبيق، يف صعوابت
 مرباطورايتاإل َّلذه اإلدارية البنية أيخذون املسلمني جعل مما ؛إمرباطورية مناذج هي املوجودة والنماذج
 .(1)السياسية ورسومها
 بعض عن فيها تكلم ،اإلسالم قبل العربية اجملتمعات تسود كانت  اليت الفوضى حلالة اترخيي   بسرد وقام
 أن إىل العرب أتريخ عن احلديث من وخلص ،(2)صفحات عدة منه ذلك واستغرق ،وأحواَّلم ملوكهم
 الفنت طوحت ما سرعان إذ ؛اإلسالمية الدولة يف السياسية القيم عمر طول عدم يف اسببً  كانت  تهمفوضوي  

 هللا رضي عثمان فيها شارك اليت األثرة مرحلة إىل مةاأل لتانتق   حيث عثمان، عهد يف هابتجربت السياسية
 عن انعثم أتيب    هو الفتنة سبب أن ويرى .(3)والوالايت ابألموال أقاربه رآث وقد ،عهده أواخر يف عنه

 .(4)ذلك على معه بطانته ؤوتواط   ،واالعتزال االعتدال
 ابلشرعية تضح   صفقة دجمر   هو وسلم عليه هللا صلى النيب به أشاد الذي الصلح   أن الكاتب ويرى
 .(5)النيب بن ومالك اجلاحظ هو اصلحً  تسميته عدم يف وقدوته األمة، لصاحل السياسية

 وادعى ،اخلالفة على وامللك العدل، على والبغي ،احلق   على القوة انتصار وعن ،نيف   ص   عن وحتدث
 .(6)اإلسالمي النظام هدم نم   هو وأنه فقط، السلطة إىل اساعيً  كان  معاوية أن

                                                                 

 (.261 )ص: السابق عرجملا (1)
 (.276-270) السابق املرجع (2)
 (.280 )ص: السابق املرجع (3)
 (.282 )ص: السابق املرجع (4)
 (.287 )ص: السابق املرجع (5)
 بعدها. وما (319 )ص: السابق املرجع (6)



 ،أردشري وعهد هللا كتاب  :بعنوان وكان ،-الثاين القسم من الثاين الفصل وهو- الرابع الفصل ذكر مث
 .(1)الكاتب رأي على معاوية الفكرة َّلذه سأس   وقد ،العريب القبلي سابلنف   اإلمرباطورية مزج عن فيه ثوحتد  

 من والطاعة اجلرب ثقافة اكتسبت اإلسالمية السياسية الثقافة ن  أ -به صرح كما  للجابري اتبعً - واعترب
 ،اإلسالمية السياسية الثقافة حول اجلابري فكرة من مستقى الفصل وعنوان .(2)الساسانية الفارسية الثقافة
 اليت التهوبتحلي ،هكل     الفصل هذا يف ابجلابري أشاد وقد .(3)"العريب األخالقي العقل" كتابه  يف شرحها واليت

 .(4)ابلعميقة يصفها
 ،(5)القانوين السياسي الفكر غياب هو العريب السياسي الفكر ذبول أسباب أن   كاجلابري  الكاتب ىورأ

 "لكن :يقول ثحي ،مكاهنا الساسانية القيم وإحالل اليواننية اسيةيالس القيم غياب مسؤولية   نياألموي    لوح  
 ومل .(6)بسالطينهم" رهميذك    مبصدر بل ،حبريتهم الناس ريذك    مصدر عن ثتبح   تكن مل األموية الدولة

 ،الفارسي امللك ردشريأ عهد هو كذلك  نيللعباسي   العملي الدليل أن -على أكد بل- الكاتب يستبعد
 ،سياسية وثنيةً  تعيش األمة جعل مما ؛(7)متأخرة مرحلة يف املقدس النص   إىل السياسي الدليل من انتقل وقد

 يف الفارسي الفكر أتثري على دالئل كلها  السياسي التعسف وتسويغ خدمته بدل   الدين ستخداما وجعل
 .(8)األمة

  :اجلديد الزمان إمكان الضرورات فقه من اخلروج الثالث: القسم

                                                                 

 (.326 )ص: السابق املرجع (1)
 (.331 )ص: السابق املرجع (2)
 (.630 )ص: العريب األخالقي العقل :ينظر (3)
 (.335 )ص: الدستورية األزمة (4)
 (.337 )ص: السابق املرجع (5)
 (.338 )ص: السابق املرجع (6)
 (.395، 373 )ص: السابق املرجع (7)
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 حتدثو  ،الثورة إىل الفتنة من :-الثالث القسم من األول الفصل وهو- اخلامس الفصل عنوان كان
 ،إقبال دوحمم   رضا برشيد ابدءً  ،املعاصرين املؤلفني من نالثائري وعن ،الفتنة جتاه لفقهاءا عقلية عن فيه
 رونينظ    صاروا حيث ني،ف   ص   بعد التشاؤم من بنفس سكنوا الفقهاء نأ الكاتب ويرى .ابجلابري امرور و 

 .(1)الشرعية الستعادة وال للشورى تنظري هناك يعد ومل ،واستبقائها القهر سلطة حتت الدولة لبقاء
 دل  ي مما ؛واألمراء امللوك يف القتل ةبكثر  لذلك واستدل ،ابلشرعية التضحية عاقبة :أمساه عما متكل   مث

 اسرتجاع حماولة يف وأمهيتها الثورات عن تكلم ذلك قابلم ويف .(2)األمة من حمبوبني يكونوا مل أهنم لىع
 ملعىن بتضييقه الكاتب حصر   وقد .(3)العتيقة التارخيية الفقهية املعادالت عن خرجت وبالشع وأن ،القيم
 العمل ذلك هي الثورة   أن ويرى ،العسكري الطابع ذات التحررية احلركات منها خيرج أنه حبيث الثورة

 الثورة وعن ،املعاصرة الثورات أنواع وعن ،الثورة مسارات عن ثحتد   كما  .(4)ضحالوا ماملنظ   االجتماعي
 املمكن املسار أن ويرى ،ابإلصالحية أمساها اليت وهي اإلنكليزية والثورة ،كاليةيابلراد مساهاأ وقد الفرنسية
 .(5)تراكاأل فعل ما حنو على الدميقراطية وحاية العسكري االنقالب هو العربية للثورات

 ثوراهتا يف الشعوب انتصار فيه يكفي ال الدستورية أزمتها من اإلسالمية احلضارة خروج "أن إىل وخلص
 اإلسالم ومكانة االنتصار هذا هبوية قفيتعل   الثاين الشق أما ،املعضلة هذه يف واحد ق  ش   فذلك ،احلكام على
 .(6)يتناوله" الذي

 وكان ،املوضوع َّلذا -الثالث القسم من الثاين الفصل وهو- األخريو  السادس الفصل صخص   وقد
 هواجس من روالتحر   اإلسالمية القيم تفعيل طريقة عن هفي ثد  وحت ،اإلجراءات إىل القيم من :بعنوان

 ثوحتد   ،القهرية ةالعلماني   أبفول ربش   وقد السياسية، اخلربة مع التفاعل من حترمهم اليت طةاملفر   اخلصوصية

                                                                 

 (.419 )ص: السابق املرجع (1)
 (.440 )ص: السابق املرجع (2)
 (.448 )ص: السابق املرجع (3)
 (.473 )ص: السابق املرجع (4)
 (.479 )ص: السابق املرجع (5)
 (.481 )ص: السابق املرجع (6)



 لقيم أسرية   ليستو  التاريخ أسرية   السلفية ألن ؛العلمانية ألفول اتبعً  كذلك  السلفي   اخليار انسداد عن
 ،ذواهتم على ونئومنكف ،للتاريخ سارىأ   دجمر   للرتايب هوتقليد الكاتب نظر د  ح على فالسلفيون الوحي،

 الدساتري تدوين وحماولة ،يةالسلف عباءة من اخلروج إىل أزمتها من للخروج ةاألم   فتحتاج ،(1)هبا ومكتفون
 جدواًل و  ،قيمة عشرة ست   يف حصرها واليت ،املعاصرة السياسي البناء قيم لرتمجة اًل جدو  كتب  وقد .وكتابتها

 إجراء الكاتب يعتربها عبارات   قيمة كل  مع ،قيمة عشرة بعر أ يف حصرها واليت ،السياسي البناء قيم يف آخر
 .(2)اعمليًّ 

 جانب يف السلفية على اتاالستدراك بعض مع ،له وتفصيل ،سبق ما على عطف هو الكتاب وابقي
 امم االستفادة ىلإ الكاتب اودع .(3)التشريع يف األمة أحقية من واملوقف ،ومبادئها الدميقراطية من املوقف

 ومن .(4)رضا رشيد عن طويل بنص ذلك يف واستعان ،احلرايت جمال يف اوخصوصً  ،الغريب احملفز :أمساه
 ،(5)احلقوق يف الناس بني زمتي   اليت املزدوجة والعدالة مرباطورياإل الفقه من صالتخل   األزمة من اخلروج أساليب

 .(6)غري ال املواطنة أساس على همحقوق   فيها الناس ينال اليت املواطنة دولة فقهب ذلك واستبدال
 امللهمة املعاصرة والتجربة والثورة ،واجلسارة املبدإ فقه إىل الضرورة فقه   من اخلروج :البحث الصةوخ

 على اإلسالمية الثقافة يف لالتحو   تعكس فهي ا،هب واالعتداد ،العريب الربيع ثورات عليها يبىن أن ينبغي اليت
 .(7)الكاتب قول حد  
  :الكتاب نقد

                                                                 

 (.514 )ص: السابق املرجع (1)
 بعدها. وما (523 )ص: السابق املرجع (2)
 (.532 )ص: السابق املرجع (3)
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 مل ذلك مع لكن ،السنة كتب  ومع الفقهاء مع لقب ذي من أدابً  أكثر هذا كتابه  يف الكاتب ابد لقد
 وإن ،ميقد    اليت معلوماته خيص   هاوبعض ه،أفكار  خيص   بعضها ،عليه ظتالح   مالحظات نم الكتاب خيل
 وقد ،منها استفاد اليت والشخصيات منها يتق  سي اليت مشاربه عن متهمقد   يف كشف  قد الكاتب كان

 عابد وحممد نيب، بن ومالك ،إقبال "حممد :الشخصيات هذه منو  ،مجلة غريها إىل وأحال مسائهاأب سردها
 الدفسأو و  هيجل، فريدريك وجورج ايسني، اجلواد وعبد السيد، ورضوان املرزوقي، يعرب وأبو اجلابري،
 وصرح ،الكاتب منها استفاد اليت األمساء هي هذه. (1)فوكاايما" وفرانسيس هويزينغا، وجوهان ،شبينغلر

 ،شيء كل  يف معها وفاقال تعين ال منها االستفادة أبن كالمه  قيد وإن وهو ،مجلة غريها إىل وأحال ،هبا
 كانت  ما وهو واآلليات، املفاهيم مستوى على كان  االستفادة حمل   إذ ؛فقط أديب   خمرج هو قيدال هذا أن إال
  .جاتواملخر  النتائج على انعكاساته له

 التشكل ومفهوم ،للكتاب الرئيسية العناوين أحد هو الذي التارخيي اإلمكان مفهوم- املفاهيم يف وانظر
 ،هيجل من أخذهالتارخيي  اإلمكان فمفهوم ،رئيسية الكتاب من حماور لتشك   مفاهيم فكلها -الكاذب
 هوممف قيو املرز  من أخذ كما،  (2)املقدمة يف بذلك صرح كما  شبينغلر من خذهأ الكاذب لالتشك   ومفهوم

 اتقليدً  اإلسالمي النظام إىل الكسروية نسبو  ،اإلسالمية للشريعة كمقاصد  الدينية واحلرية السياسية احلرية
 لنا لذلك ؛قليل الكتاب من يبقى ام فإن   الباحثني هؤالء من املستقاة املفاهيم نزعنا وإذا. (3)للجابري

 ، وذلك فيما يلي:َّلا املؤلف يرادإ وطريقة املفاهيم هذه مع ةنقدي   فاتوق
  :املؤلف وإسقاطات هيجل عند التارخيي اإلمكان مفهوم :األوىل الوقفة
، (4)الواقع يف قهحتق   وبني جتريده حالة يف أاملبد بني التفريق على تقوم هيجل عند التارخيي اإلمكان فكرة

 فاحلضارة العامل، يف السائدة العالقات خمتلف يف قهحتق   حماولة وبني املبدأ غرس بني اشاسعً  افرقً  مثة   فإن   وعليه
 السياق ودقي أو الذايت للقصور انظرً  ؛اآلخر البعض   قيتحق   وال ،هبعض   قيتحق   معني   إبمكان تبدأ هاكل  

                                                                 

 (.52-15 )ص: السابق املرجع (1)
 (.53 )ص: السابق املرجع (2)
 (.53 )ص: السابق املرجع (3)
 (.89 )ص: الفتاح عبد إمام ترمجة ،التاريخ يف العقل هيجل (4)



 اإلسالمية، احلضارة يف لدستوريةا مةز األ :أمساه ما لفهم مدخاًل  التفسري   هذا لف  املؤ  لجع   وقد ،التارخيي  
 احمليطة مرباطورايتاإل طبيعة منها واليت التارخيية، القيود   أعاقته حىت املبدأ غرس مرحلة يتجاوز مل فاإلسالم

 .(1)العربية البيئة وهي شأةالن   وبيئة ،به
 وبعضها ،شرعي   وبعضها ،اترخيي   هابعض   مغالطات يف لوقوعه وذلك ؛مسل  ي   ال الكاتب عاهاد   وما
 زمنه يف الواقع يف قحتق   قد له وسلم عليه هللا صلى النيب غرس مع املبدأ فإن   التارخيية املغالطات أما واقعي،
 اإلسالمية الدولة لصورة اعمليًّ  اقً حتق   كانت  أهنا يف الكاتب   ينازع ال واليت ،الراشدة اخلالفة فرتة يف وبعده
 التاريخ كتب  يف  واحدة  وجولة   ،رابً ع   مهاي  ق   رعاة  و  سوهاومؤس    اخلالفة هذه ءأمرا أغلب كان  وللعلم ،املثالية

 تكن مل العربية فالبيئة وتؤك  ده، املعىن هذا تكشف   األمصار على هتمال  و   عن نتودو   للخلفاء ختر  أ اليت
 التسليم مستوى على وال ،رهاتصو   مستوى على وال ،تطبيقها مستوى على ال ،مالقي   غرس يف امطلقً  اعائقً 

 .(2)عرابً  هاكل    اخلالفة مراحل يف والعقد ل   احل وأهل األجناد أمراء   كان  فقد الواقع، يف َّلا
 القياس على الكاتب فيها مداعت   وىعد حمض   فهذه له، املعاصرة ابإلمرباطورايت اإلسالم رأتث   دعواه أما
 مهاوكلتا ،والرومانية الفارسية ةاإلمرباطوري   هي هبا احتك   واليت لإلسالم املعاصرة تفاإلمرباطوراي   ،الصوري  
 مشروع ذات ،دينية ةيمرباطور إ -إن صح  التعبري- اإلسالمية الفةاخل كانت  بينما ،ةعرقي   إمرباطوريةً  كانت

 لمث   وقد ،هاتالتوج   مجيع ستيعابال الكافية القدرة وله ،وامللل ناألداي جلميع مستوعب ،كبري  أخالقي  
 ،املسلمون دهيقل    حىت يشبهها ونالك   يف منوذج يسبقها مل هانفس   واخلالفة. (3)ووالته جلنوده عمر وصااي ذلك

 مل امللك إىل اخلالفة من املسلمون انتقل وحني، (4)الدينية والنصوص ةالشرعي   األوامر من مفهومة هي بل
 ،الشرائع يف موجودة   نظام   حالة   امللك أن   ابعتبار بل ،املوجودة ابإلمرباطورايت رالتأث   مبقتضى ذلك يكن
 وملك سليمان ملك وهي ،أذهاهنم يف حاضرةً  الدينية امللك صورة   فكانت وغريهم، األنبياء هبا حكم

 ليس اأيضً  لكنه ،أحد بذلك يقل ومل ،فةالاخل نم   أفضل   ليس احلال بطبيعة   وامللك السالم، عليهما يوسف

                                                                 

 (.57 )ص: الدستورية األزمة (1)
 (.11 ،10) ، اجلزأ ينكثري  البن والنهاية والبداية (،7 ،6 ،5) األجزاء ،النبالء أعالم سريينظر:  (2)
 (.20347) للبيهقي الكربى السنن ينظر: (3)
 (.19 /16) الفتاوىجمموع  ينظر: (4)



 الناس على هوتوليت   األصلح غري   جميء   وهي- كلامل يف دتوج   اليت لةاملعض   فنفس ،ةالدميقراطي   من أسوأ  
 ،األكثرية لتصويت نتيجةً  -األسوأ بل- األصلح غري   جييء قد أنه وهي ،الدميقراطية يف دتوج   -للوراثة نتيجةً 

 واليت ،الدميقراطية شورى مثالب من ذلك وغري السياسي واملال إلعالماب للتأث ر رضةع   األكثرية نأ مع هذا
 ابحلجم ةسلبي   حنةش   له كني مل نةالس   ويف القرآن يف امللك لفظ أن أذكر أن يفوتين وال .الكاتب هبا يشيد
 }ق ل  ، قال تعاىل: املنة معرض ويف املدح معرض يف القرآن يف ورد فقد ،عليه وحيط   كاتبال رهيصو    الذي
 ب ي د ك   ت ش اء م ن و ت ذ ل   ت ش اء م ن و ت ع ز   ت ش اء مم  ن اْلم ْلك   و ت نز ع   ت ش اء م ن اْلم ْلك   ت  ْؤيت   اْلم ْلك   م ال ك   الل ه م  
 اّلل    ن ْعم ة   اذْك ر واْ  ق  ْوم   اي   ل ق ْوم ه   م وس ى ق ال   }و إ ذْ ، وقال: [26 :عمران ]آل ق د ير{ ش ْيء   ك ل     ع ل ى   إ ن ك   اخلْ رْي  

ك م م ل وًكا و ج ع ل ك م أ نب ي اء ف يك مْ  ج ع ل   إ ذْ  ع ل ْيك مْ  ًدا ي  ْؤت   مل ْ  م ا و آات    .[20 :ملائدةا] اْلع ال م ني{ م  ن أ ح 
 إسقاطات   ميارس أن اللهخ من يستطيع ألنه ؛هيجل عند التارخيي اإلمكان ملفهوم الكاتب بر  ط   وقد

 الفقهاء فجميع ،اعمقً  ثروأك أدق   وبصورة ،ةإسالمي   بيئة وليد   ذاته حبد    املفهوم نإ حني يف ،جهاحيتا معينةً 
 ،القضااي من لكثري   اتفسريً  واأعط   املبدأ اهذ خالل ومن ،عليه القدرة وبني الواجب اإلميان بني قونيفر   

 هيجل. فكرة من أوضح   وبصورة
 لوخت   ال ساهتامبؤس   طريةالق   ديثةاحل الدولة إىل اإلسالمية الدولة حبجم دولة حماكمة   نأ ةالواقعي   املغالطةف

 الدولة بينما ،وضعي   اجتماعي   عقد   أهلها بني يربط ةمدني   طريةق   دولة هي احلديثة لةو الد إذ ؛جمازفة من
 األساس، ذلك على دتتحد   املواطنني قوحقو  ،شرعي   ديين   فيها احلكم نظام أن مبعىن ،ةديني   دولة اإلسالمية
 وهذا ،منها أهم   دينية مقي   أساس على تعلو الثانوية ةالسياسي   مالقي   بعض   لجع   احلديثة ولةالد   إىل واإلحالة

 هللا. شاء إن بيان مزيد َّلا أييت ،كتابه    من مواضع ةعد   يف الكاتب فيه وقع ما
  :الشريعة مقاصد من مقصد احلرية :الثانية الوقفة

 الشرعية العلوم يف ةالعلمي   املرزوقي قيمة أن مع ،املرزوقي ثهاستحد   الذي لحاملصط   هبذا الكاتب فرح
 وليته يها،تبن    ويتم   تدمج اليت نياملختص    آراء إىل منها ةالعام   آلراء أقرب   آراءه جتعلو  ،اجدًّ  متواضعةً  تعد  
 احلرية رتصو  ت   وهل ،األخرى مالقي   وسائر دلالع   معىن على املعنوية إضافته وجه وبني   املفهوم   هذا رفس  

 أهنا يعين الشريعة مقاصد من دقصم   احلرية   أن   الكاتب ودعوى ؟به ةاخلاص   داللته له للعدل حماذ   كمفهوم  
 مقاصده نم   يالذ التكليف أمبد على قائمة   فالتشريعات ؛يقع مل ما وهذا والتشريعات، األحكام يف تهاراع  



 العبودية مبفهوم جاء فاإلسالم ،دالسائ مفهومها يف احلرية   ناقضي وهو ،ابلشرع دهوتقي   واهَّل نساناإل خمالفة
 القوانني مجيع مع فاملتطر    استخدامه يف ميصطد   قد الذي احلرية مفهوم من وأدق   أوضح مفهوم   وهو هلل،

 حىت هواه، داعية عن فاملكل   إخراج   الشريعة وضع من شرعي  ال "املقصد :هللا رحه الشاطيب يقول ،نظمالو 
  :أمور ذلك على والدليل ا،اضطرارً  هلل عبد   هو كما  ا،اختيارً  هلل اعبدً  يكون

 :تعاىل كقوله  ه،وهني   أمره حتت   والدخول هلل، دللتعب   لقواخ   العباد   أن على ال  الد   الصريح النص :أحدها
نس  إ ال  ل ي  ْعب د ون  } ن ْه م م  ن ر  ْزق  و م ا أ ر يد  أ ن ي ْطع م ون  ( 56) و م ا خ ل ْقت  اجلْ ن  و اإْل  ، 56 :]الذارايت {م ا أ ر يد  م 

ل} :تعاىل وقوله ،[57 ْ ع ل ي ْه ا ال  ن ْسأ ل ك  ر ْزقًا و ْأم ْر أ ْهل ك  اب  ة  و اْصط رب   :وقوله ،[132 :]طه {حن ْن  ن  ْرز ق ك  ص ال 
ل ق ك ْم و ال ذ ين  م ن ق  ْبل ك ْم ل ع ل ك ْم ت  ت  ق ون  } ا الن اس  اْعب د وا ر ب ك م  ال ذ ي خ   .[21 :]البقرة {اي  أ ي  ه 

ل ْيس  اْلرب   أ ن ت  و ل وا و ج وه ك ْم ق ب ل  اْلم ْشر ق  } :تعاىل كقوله  السورة، تفاصيل يف العبادة هذه شرح مث
 اآلايت من ذلك غري إىل ،[177 :]البقرة {و أ ول َٰئ ك  ه م  اْلم ت  ق ون  } :قوله إىل {و اْلم ْغر ب  و ل َٰك ن  اْلرب   م ْن آم ن  

 مجيع يف هللا إىل الرجوع إىل راجع   هكل    فذلك العموم، على وبتفاصيلها اإلطالق، على ابلعبادة اآلمرة
  .(1)هلل" دالتعب   معىن وهو حال، كل     على أحكامه إىل واالنقياد األحوال،
 ؛هللا عبادة إىل والسعي   اَّلوى خمالفة وهو ،واحملكوم احلاكم من دل  الع نم  يض الذي هو املعىن وهذا

ل يف ةً  ج ع ْلن اك   إ ان   د او ود   اي  } :اَّلوى مبخالفة ذلك طترب   ابلعدل اماحلك   رأتم   اليت اآلايت   جتد ولذا  يف   خ 
حلْ ق    الن اس   ب نْي   ف اْحك م األ ْرض   ل ك   اَّْل و ى ت  ت ب ع   و ال   اب  ل ون   ال ذ ين   إ ن   اّلل    س ب يل   ع ن ف  ي ض   َّل  مْ  اّلل    س ب يل   ع ن ي ض 
 واَّلوى، الشريعة، وهو الوحي :شيئني يف األمر   حصر "فقد، [26 :]ص احلْ س اب{ ي  ْوم   ن س وا مب  ا ش د يد   ع ذ اب  

 باعفات    ه،ضد   للهوى هتوج   الوحي يف احلق   تعني   وحني ان،متضاد   فهما لككذ    كان  وإذا َّلما، اثلث   فال
 .(2)"للحق   مضاد   اَّلوى

  :احلرية مبقصد   الكاتب مقتَضى قول
  :منها ،أمور ةعد   إىل ذلك خالل من صخل   امقصدً  احلرية   الكاتب جعل حني

                                                                 

 (.290 /2) املوافقات (1)
 (.291 /2) السابق املرجع (2)



 الفقهاء انتقدو  ،منه صالتخل   مقابل يف ت  مؤق   كحل     هل  ب  ق   اإلسالم وأن ،اإلسالم لروح الرق    منافاة -1
 .(1)الوجوب على اآلية يف املكاتبة حلهم يف

 السياسية األحزاب إلنشاء الباب فتح يعين الذيو  ،الدين يف اإلكراه ومنع ،الفردية املبادرات ترك -2
 .(2)، وإلغاء حد   الرد ةاالعتقاد ريةحب والسماح ،الدينية غري

 تولية   أمهية   -"االجتماعية القيمة إهدار" :أمساه ما عنوان حتت- قر ر احلرية امتدادات ضمن يف -3
 وغالبية نيابلسلفي    أمساهم وقد ،القول هذا منكري على ورد   ،ذلك يف ومشاركتها الدولة شؤون جلميع املرأة

 .(3)الفقهاء
 ، وبيان ذلك فيما يلي:رقر   مما شيء يف الكاتبق يوف   ملو 
 كالدين  الرق    إىل يةؤد   امل األسباب مجيع منع سالماإل أن :كاآليت  اإلسالم يف فصورته الرق    قضية أما -1

 املسلمني بني املشروعة احلرب حالة يف االسرتقاق وهو شرعي    واحد سبب   يف وحصرها ،والنهب والسطو
 ل ق يت م   }ف إ ذا :تعاىل قال بعينه، اواجبً  منها واحد   وليس متعد  دة، خيارات بني من اخيارً  وجعله ،والكفار

نت م وه مْ  إ ذ ا ح ىت   الر  ق اب   ف ض ْرب   ك ف ر وا  ال ذ ين   ق   ف ش د وا أ ْثخ  اء و إ م ا ب  ْعد   م نًّا ف إ م ا اْلو اث   احلْ ْرب   ت ض ع   ح ىت   ف د 
ا ن ْه مْ  ال نت ص ر   اّلل    ي ش اء و ل وْ  ذ ل ك   أ ْوز ار ه  ل و   و ل ك ن م  ل   ف  ل ن اّلل    س ب يل   يف   ق ت ل وا و ال ذ ين   ب ب  ْعض   ب  ْعض ك م ل  ي  ب ْ  ي ض 

 اجلزية، ضرب أو االسرتقاق، أو القتل، :أوجه مخسة يف أسراه يف خمري   املسلمني "فإمام .[4 :]حممد أ ْعم اَّل  م{
 فتعليقه .(4)ذلك" ضد   أو املسلمني إذاية من حاله حبسب سرأ   أسري يف النظر حويرتج   .املن   أو الفداء، أو

 ،تنسخ ال اليت األحكام من فاجلهاد ،الكاتب عىاد   كما  إللغائه اقاصدً  ليس اإلسالم   أن على دليل   ابجلهاد
 هوإابحت   ،العتق منافذ   عوس   اإلسالم لكن أصحابه، به وعمل ابلرق    وسلم عليه هللا صلى النيب عمل وقد

                                                                 

 (.144 )ص: الدستورية األزمة (1)
 (.145 )ص: السابق املرجع (2)
 بعدها. وما (157 )ص: السابق املرجع (3)
 (.111 /5) عطية ابن تفسري (4)



 من الشرع مهحر   ما هو اإلسالم ملقاصد فاملنايف ،الوجوه كل    من ملقاصده مناف   غري أنه على تدل   للرق   
 األخرى. األنواع

 هيومه كما  إنكاره، من وال الرق    من املوقف إىل اراجعً  ليس فيها الفقهاء اختالف   فإن   املكاتبة وأما
 الناس بعض إلزام يف عمر فعل من به استشهد وما ،النص    داللة ىلإ راجع هو بل ،املؤلف كالم  سياق

 هللا صلى هللا رسول على املكاتبة آية نزلت عمر فقبل   ،اشرعيًّ  احكمً  وليس ،ةقضائي   ةسياس   فهو ابملكاتبة
 ابلوجوب قال من فإن   أخرى انحية ومن اء،األرق   وجود   مع الصحابة على ةاملكاتب   بيوج   ومل وسلم عليه

 فال ذلك يعلم مل افإذ ،واحلرف التكسب على القدرة   هو هنا واخلري ،خري فيهم معل  ي   نأ وهو الشرط   يلغ   مل
 .(1)الشرط هبذا معلقة املكاتبة ألن ؛ابلوجوب لقائ

 كالم  استقرأان لو أننا على كيدل   مما ؛شيء يف العلم من ليس استشراقي سبنف   الفقهاء مع والتعامل
 ،وداللته النص إىل راجعة ةالقضي   أن على كيدل   مما ؛املوايل بينهم من لوجدان ابلندب القائلني الفقهاء أغلب

 ،البصري واحلسن عطاء :ابلندب القائلني من مثال خذ الثقايف، التحيز وال التارخيي ابلسياق َّلا عالقة وال
 !املوايل من وهؤالء
 إال جمملة كانت  وإن فهي ،الدين يف اإلكراه ومنع ،للجميع املشاركة فرصة إاتحة إىل دعوته أما -2

 الدولة غرار على تكون   أن دولةً  واأقام   إن املسلمني بيطال   هأن   على تدل   وتوصياته وسياقه الكاتب فكر   أن
 حييل وهذا دينها، غري على كان  ولو للدولة انتسب من لكل احلكم تويل    فرصة وإاتحة ،املواطنة يف املعاصرة

 .العامة املناصب الكفار تولية يف املعاصرون استحدثه الذي اخلالف إىل
 ،الكافر تولية   عدم   على عونجمم   فاملسلمون ،عنها دينيةال لصفة ونزع ،ولةالد   ملفهوم تسطيح   وهو
 خمالف   الدعوى هذه يف وهو ،له يشفع ما فيها يوجد ال أنه مع ،احلديث بكتب   أشاد   املؤلف أن والعجيب
ذ واْ  ال   آم ن واْ  ال ذ ين   أ ي  ه ا اي  } :تعاىل قال ،لإلمجاع  و م ن ب  ْعض   أ ْول ي اء ب  ْعض ه مْ  أ ْول ي اء و الن ص ار ى اْلي  ه ود   ت  ت خ 
ن ْه مْ  ف إ ن ه   م  نك مْ  ي  ت  و َّل  م  الكفار أن على اآلية هذه تفدل   .[51 :]املائدة الظ ال م ني{ اْلق ْوم   ي  ْهد ي ال   اّلل    إ ن   م 

 تول    وأي ،يهمتول   عن كذلك  وهنت ،هللا كتاب  بنص    للمسلم اوليًّ  الكافر يكون فال ،بعض أولياء بعضهم

                                                                 

 (.140 /12) القرطيب تفسريينظر:  (1)



 هللا رضي عمر قال وقد ؟!هتمأوط حتت املسلمني مصاحل وجعل ،املسلمني على اامً حك   جعلهم من أعظم
 .(1)هللا" أذَّلم وقد وهمتعز   وال ،هللا همأبعد   وقد تقربوهم وال ،هللا هنمخو   وقد أتمنوهم "ال :عنه

 صلى هللا رسول ابيعنا :عبادة حديث ففي ،الكفر بعدم الطاعة وسلم عليه هللا صلى النيب علق وقد
 ،أهله األمر ننازع الن وأ ،علينا وأثرة واليسر والعسر واملكره املنشط يف والطاعة السمع على وسلم عليه هللا

 .(2)«برهان   هللا منَ  فيه عندكم ،ابواح   اكفر    واترَ  أن إال» :قال
 املنذر ابن يف ذلك اإلمجاع نقل وممن ،املسلمني على الكافر تولية   جيوز ال أنه على العلماء أمجع قدو 

 مسلم على له والية   ال الكافر أن   العلم أهل من عنه حيفظ من كل    أمجع" :يقول حيث -هللا رحه-
 .(3)"حبال

 هو الدولة هبوية امؤمنً  يكن مل من وتولية األمر هبذا التساهل   أن  على  ديؤك    ما املعاصر واقعنا ويف
 أهنا الكاتب   ىير   اليت الدميقراطية مفهوم يف وغلو   ،لألمة وخيانة   ،األغلية حلق    ومصادرة ،ابَّلوية ةتضحي  
 السياسية. مللقي   األعلى املثال

 إىل حنيله وهنا ،الردة حد    عن التخلي   الدين يف اإلكراه عدم   معاين من أن   على الكاتب دأك   كما
 .(4)تطبيقه ينكر ومل الردة حد   لنق   همفكل   ،اخلالفة دولة وكذلك ،هبم أشاد الذين احلديث فقهاء
 اليت اللفظية املخارج أحد فهو ،ابلشرع ال ابلتاريخ وااحتج   نيالسلفي   أن ودعواه املرأة تولية   أما -3

 به شهدت ماو  القويل   اإلمجاع هو سببه العملي   فاإلمجاع ،النصوص خمالفة قز مأ من هنفس   فاملؤل    هبا خيرج
 إمامة وال امرأة إمامة   جييز أحد   منهم ليس بلةالق   فرق "ومجيع :هللا رحه حزم ابن قال الشرعية، النصوص

 .(5)الصغري" إمامة جتيز فإهنا الرافضة إال ،يبلغ مل صيب  

                                                                 

 (.210 /1) الذمة أهل أحكامينظر:  (1)
 (.1701) مسلمأخرجه  (2)
 (.777 /2) الذمة أهل أحكامينظر:  (3)
 (.90 /7) للنوي مسلم صحيح وشرح (،50 /13) الباري فتح ينظر: (4)
 (.110 /4) الفصل (5)



 صلى هللا رسول من مسعتها بكلمة هللا نفعين لقد :قال بكرة أيبوالدليل  على ذلك من السن ة حديث 
 هللا رسول بلغ ملا :قال ،معهم فأقاتل اجلمل أبصحاب أحلق أن دتك    بعدما اجلمل أايم   وسلم عليه هللا

 .(1)«امرأة   همأمرَ  او ول   قوم   حفل  ي   لن» :قال كسرى  بنت عليهم كوامل   فارس أهل   أن وسلم عليه هللا صلى
 الفالح د  وض   ،املرأة وىل   عمن الفالح   نفى وسلم عليه هللا صلى النيب أن احلديث من االستدالل ووجه

  .(2)الضرر
 وال قضاءً  امرأةً  بعدهم من وال خلفائه من أحد   وال وسلم عليه هللا صلى النيب يول    "مل :قدامة بن قالو 
 .(3)األزمان" مجيع منه ختل مل ذلك جاز ولو ،بلغنا فيما بلد والية  

 واول   سبأ أهل كان  فقد ،املرأة   تولية من مينع اترخيي   عرف يوجد وال األدلة الشرعية، إىل ةراجع فالقضية
 الشرعية، النصوص هو فاملانع ،النساء يل  تو  هبعد  و  اإلسالم قبل العرب يف ووجد ،بذلك القرآن ونطق امرأةً 

 خلط نهأل ؛ينهض ال فهو النساء بيعة يف به دل  است ما أما. الكاتب به عترب  كما  التارخيية األعراف وليست
 والتولية. الشورى بني

  :)الكسروية( الفرس من مأخوذة الطاعة أن دعوى :الثالثة الوقفة
 الفكر من هباتشر   واجلابري ،جلابريا من -بذلك صرح كما- الكاتب استقاها ةالفكر  هذه

 وهي ،إسالميةً  طي  الشنقي هاوصري    ،اثيةً دح اجلابري   جعلها ابمتياز، استشراقية لفكرةا فأصل. (4)االستشراقي
 اجدًّ  ممانعني كانوا  الفقهاء من للحكام الطاعة نع موال  كت ومن الفقهاءف اإلسالمي، الواقع يف َّلا وجود ال
 بقرائن يستدل   فهو ،راجلائ احلكم هذا عليه ينيب ما ضعف   خيفي ال الكاتب أن كما  ،األخرى لثقافاتل

                                                                 

 .(4425البخاري )أخرجه  (1)
 (.104 )ص: املطوع إقبال ،املسلمة للمرأة السياسي الفقه ينظر: (2)
 (.39 /9) املغىن (3)
 بعدها. وما (393 )ص: الدستورية األزمة (4)



 أنه هو عييد   ما وبني األدابء لبعض كلمات    بني األلفاظ يف تشابه بوجود ويكتفي ،القرائن بلفظ يذكرها
 .(1)أردشري عهد

 وبني ،العصور مجيع يف اإلسالمية الدولة عليها يتن  ب   اليت ةالسياسي   القيم بني خلط   هذا أن واحلقيقة
 اإلنتاج جلميع التوفيد فكرة أتكيد وحماولة ،اإلسالمية اخلصوصية نفي على تعتمد اليت االستشراقية القراءات

 يشمل وهذا غريهم، وعند املسلمني عند فكرة   بني ي   نص    تشابه أي   على ذلك يف ويعتمدون ،اإلسالمي
 ،اوتركيبً  سرقة عد  ي   عندهم ابهتش فأي ،غريها وبني السنة نصوص وبني ،والقرآن جنيلواإل التوراة بني املقارنة

 يالتارخي الواقع نإ حني يف ،والسلطة السياسي   ابجلانب املوضوع صخص   الكاتب   أن األمر يف ام وكل  
 كافيةً   الشرعية النصوص   كانت  بل ،الفارسي   الفكر من استفادةً  حيتاج يكن مل احلاكم من املوقف نإ :لو قي

 إسقاط إىل الدستوري   الفراغ   أمساه ما نسبوي ،اموضوعيًّ  يكون   أن ابلكاتب األوىل وكان ،تقريره ويف فيه
 هذا إىل منه العلمي   لإلمكان قربأ فهذا ،مستقيم غري اتفسريً  تفسريها أو ،سليم غري اإسقاطً  النصوص
 أو إسالمية فرقة من الدول من دولة ختل مل أنه املعلوم فمن اإلسالمية، الطريقة على االستشراقي التحليل
 وقد   ،الرمسي   مذهبها ميثل الذي وهو ،احملكومني البوغ احلاكم اهويتبن   هايسود   كان  اهباملذ من مذهب

 بني العالقة تقرير يف ةاإلسالمي   ابلثقافة واالعتزاز األخرى الثقافات   من املوقف   يف ةابملمانع   هؤالء كل    سمات  
 ،ادينً  هللا دين غري خذتت   مل هناأ لوجدان املسلمني علماء من ولالد   هذه تقييم   أخذان ولو ،واحملكوم احلاكم

 مقامهم لماءوللع ا،معظمً  وشرعه ،قائمة يتهوهو  ،عندها ظاهرةً  اإلسالم صفة توكان ،اشرعً  هشرع   وال
 بين يف قائمةً  اجلهاد سوق كانت" :فيقول أمية بين دولة عن يتحد ث كثري  ابن فهذا ،ملشاهدا وأتثريهم

 أذلوا وقد وحبرها، وبرها ا،و م غ ار هب اأْل ْرض   م ش ار ق   يف اإلسالم كلمة  تعل   قد ذلك، إال شغل   َّلم ليس ،أمية
 إال األقطار من قطر إىل املسلمون هيتوج   ال ،ارعبً  املسلمني من املشركني قلوب وامتألت وأهله، الكفر

 جيش كل  يف التابعني، كبار  من والعلماء واألولياء الصاحلون الغزو يف وجيوشهم عساكرهم يف وكان أخذوه،
 .(2)دينه" هبم هللا ينصر عظيمة شرذمة منهم

                                                                 

 (.397 )ص: السابق املرجع انظر: (1)
 (.104 /9) والنهاية البداية (2)



 ؛الساساين   للفكر اتكريسً  كنت ومل ،ثقافةلل ادعمً  كانت  األموي   صرالع يف هاوازدهار   الرتمجة وحركة
 كان  والظلم ،الظلم وأهل العدول هم  ففي ،كذلك  والهتم وال ،دة  واح درجة على يكونوا مل مية  أ بين أن بدليل

 السلطة بناء وتغري    ،اجج  احل   حال هو كما  القانون وطأة حتت يقع نكي ومل ،والشهوة اَّلوى سبيل على يقع
 عييد   ماك  الساساين   الفكر لقراءة   انتاجً  يكن مل لكنه ،مةاأل اتريخ يف ثلمةً  كان  وإن اململكة إىل اخلالفة من

 ابألمة السلطان عالقة وال حكاماأل يشمل ومل ،ةالسن   إليه وأشارت ،ابلفرس االحتكاك   سبق بل ،املؤلف
 كتب  على اعتمادها من أكثر العلماء ومواقف الفقهي   الرتاث على فيه الدول اعتماد وكان ،ومعتقدها
 الفقيه املاوردي عن الكاتب ثناحيد    ال ومل    ،بعدهم جاء ومن العباس بنو ذلك يف أمية بين ومثل األدب،
 علماء من وغريهم ،الشافعي   السالم عبد ابن العز وعن ،نبلياحل الفقيه يعلى أيب القاضي وعن ي،الشافع
 اتبعً  فكرهم يف يكونوا مل وهؤالء ،احلكام على والتأثري الشرعية السياسة يف الكبري األثر َّلم كان  نالذي األمة
  منها. وااستق   وال وليدة فكرة ألي   

 دابءاأل بعض عند ظهر فيه الغلو  و  احلاكم أتليه أن وهو ،اجلابري فكرة   من جلانب   هرد   للكاتب مدوحي  
 أن عليه بقي لكن ،للفقه حتتكم تكن مل اليت السلطانية األحكام مؤلفات بعض أو ،الشيعية ةاخللفي   ذوي
 .دباأل بكتب وليس ،وبفتاواهم ابلفقهاء رالتأث   هو احلكم على ةالبالغ احلالة أن   ميعل  

 على يةبأجن شخصيات   نم الكاتب استقاها واليت ،للكتاب املؤسسة رك  الف   أهم   هي هذه كانت
 تقييم   الشرعية الناحية من فيها اخللل جوانب   وتبيني عهاتتب   يف فكان ،َّلا عادم   وبعضها ،اإلسالمية الثقافة

 .أبسلوبه وحسنها فكرته املؤلف عليها بىن اليت الضعيفة لألسس وكشف ،للكتاب
  :الكتاب على عامة أخرى مالحظات

  :يلي فيما إمجاَّلا وميكن ،الكتاب فصول يف تفرقت مالحظات من ختلو فال الكتاب بقية أما
 الكرام رضي هللا عنهم: الصحابة من املوقف :وىلألا املالحظة

 الصحابة بعدالة القول   جعله خالل من وذلك ،الصحابة من وقفهم يف اقً موف    الكتاب مؤلف يكن مل
 أقوال مع تعاملهم من ذلك يفهم وال ،مةاأل علماء من أحد به يقل مل ما وهو ،بعصمتهم للقول امرادفً 

 واهتمه ،اَّلوى ابتباع هووصف   ،عنه هللا رضي معاوية على املؤلف حط   وقد من قريب وال من بعيد. الصحابة



 يف معه ةتيمي ابن قحام  إ السياق نفس يف حاول أنه والعجيب. (1)فيه جعيط هشام قول   وزكى ،نيته يف
 ما له ليستقيم النص من العبارات بعض   برت وقد .األموي الشامي   ابَّلوى تيمية البن وصفه مع ،الفكرة

 :القارئ يدي بني نضعه النص هو وهذا ،يريد
  

                                                                 

 .(294 )ص: الدستورية األزمة (1)



 



 
 كونه  يف امعذورً  معاوية كان  "وإن :هانص هذا ديير  فيما تيمية ابن كالم  له ليستقيم فحذ   اليت فالعبارة

 وضعف الكلمة وتفريق الفتنة من ذلك إليه فضيي   ملا أو ذلك، عن لعجزه إما ؛عثمان ةل  قت    يقتل مل
 .حذفها بعد املعىن تغري كيف  -الكرمي القارئ أخي- ظر. فان(1)سلطانه"

  :اجلماعة عامب مالتهك   :املالحظة الثانية
 النيب وإبشادة ،احلائط رضع   الصحابة ابجتهاد وضرب ،ابلصفقة اجلماعة عام يف وقع ما املؤلف ىمس  
 استدل   الذي اجلاحظ إال له مناصر   من جيد ومل ،صفقةً  اهاومس   كذلك،  لحالص   هبذا وسلم عليه هللا صلى

 العبارة آخر إىل ...واستالب واستيالء هروق   رقةف   عام هو بل :فقال ،مجاعة عام العام هذا نأ يف بكالمه
 .(2)اجلاحظ عن نقل اليت

 الساساين   قهالف   وجود على أتكيده يف فهو ،احملض اَّلوى فيه يظهر اجلماعة عام من الكاتب وموقف
 واجلاحظ ،األمة على وإدخاَّلا فارس كتب  من ونقله اجلاحظ هو األعظم هدليل   كان  الشرعية السياسة يف

 الصلح من وقفاملو  ابلصحابة األمر قتعل   حني لقهرا سلطان ورفض ابلشرعية كالتمس   على هدليل   هو اليوم  
  .ابلشرعية تضحية :املؤلف أمساه وما

 ةنبوء   كان  الصلح فهذا ؛الكاتب فيها عوق   اليت املغالطة مدى فتكش   اجلماعة عام مع يسرية ووقفة  
 أن هللا ولعل ؛دسي    هذا ابين إن» :بكرة أيب حديث من البخاري فيف ،وسلم عليه هللا صلى النيب من

 اهفسم   ،هابن   يف وسلم عليه هللا صلى النيب ةنبو   فصدقت، (3)«املسلمني من عظيمتني فئتني بني به يصلح
 . (4)عوق ما تصويب على وأمجعوا ،اجلماعة عام   الناس

                                                                 

 .(309 /4) السنة منهاج (1)
 .(286 )ص: الدستورية األزمة ينظر: (2)
 .(3629) البخاريأخرجه  (3)
 .(63 /13) الباري فتح: ينظر (4)



 ،سلمنيامل بني اوخصوصً  ،العدل   على ممقد   صلح  ال أن جند هانصوص   وإىل الشريعة إىل نرجع وحني
 :هللا رحه تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول ،فالتصر   َّلذا وسلم عليه هللا صلى النيب مدح ذلك على ويدل
 ألجل بذلك؛ ادً سي    ومساه ،يديه على كان  الذي الصلح هبذا ناحلس   على وسلم عليه هللا صلى النيب "وأثىن

 هو املسلمني بني لحص   الذي االقتتال كان  ولو ورسوله. هللا ويرضاه ورسوله، هللا هحيب   احلسن فعله ما أن
 وهذا ،هللا إىل األحب   أو الواجب، ترك قد احلسن يكون بل كذلك؛  األمر يكن مل ورسوله به هللا أمر الذي
 .(1)"ورسوله هلل مرضي   حممود احلسن فعله ما أن يبني    الصريح الصحيح النص  

  :حابةالص   من الفتنة يف املشاركني أعداد تضخيم املالحظة الثالثة:
، (2)فيها مشاركني الغالبية كان  بينما ،الصحابة من قليلة ثلة   إال الفتنة   زلتيع مل هأن   الكاتب عىاد  
 ؛مبوثوق   ليس ومصدرها ،طغل   املعلومة وهذه. (3)بذلك حصر   كما  جبايل فؤاد على نقل ما بعض   يف واعتمد

 من فكل   ،الرواايت من ققوالتح   األسانيد عتتب   من اإلسالمي التاريخ يف املقر رة العلمية القواعد بعيت   مل ألنه
 ربق مع الصحابة أبخبار نيواملعتن   ثرواأل احلديث هلأ من خالفهم من مقابل يف اشيئً  يساوون ال كرذ  

 رحه سريين بن حممد يقول ،حجمهم وحقيقة الفتنة يف املشاركني عدد   يف الثقات   أقوال ودونك ،عهدهم
 ال ،مائة   منهم فيها خف   فما آالف، عشرة   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأصحاب الفتنة "هاجت :هللا

 وعمار علي   غري السالم عليه النيب أصحاب من اجلمل   يشهد "مل :هللا رحه الشعيب وقال، (4)ثالثني" يبلغون
  .(5)اب"كذ    فأان سخبام   جاوزوا فإن والزبري، وطلحة

  :وراتالث   بكل    اإلشادة الرابعة: املالحظة
 حتت متكل   فقد ،هافشل   الواقع   أثبت ولو حىت ثورة أمساه ما بكل هإشادت   الكتاب على املالحظات   من

 من برتها للذهيب عبارةً  وذكر ،احلجاز أهل ثورات أمساه مبا فأشاد "،الشورى اسرتجاع ثورات" :عنوان
                                                                 

 .(454 /3) الكربى الفتاوى (1)
 .(289 )ص: الدستورية مةز األ (2)
 .(288 )ص: السابق املرجع (3)
 (.466 /2) اخلالل بن بكر أليب السنةينظر:  (4)
 (.466 /2) السابق املرجعينظر:  (5)



 لث  م   ثورةً  معها ذكر الذهيب   أن مع، (1)هلل قاموا يزيد على ثورهتم يف املدينة أهل إن :قوله وهي ،سياقها
 .(2)اتباعً  األمساء الذهيب ذكر وقد ،األزرق بن انفع بقيادة منها اكبريً   اجزءً  اخلوارج

 من وقع الذي الظلم أم ،امللك نظام رفض   سببه كان  هل :ثورة أمساه ما مناط   رحير    أن به األوىل وكان
 أن به األوىل نكي أمل الزبري ابن يذكر وحني ؟فاملؤل    رأس يف ام حنو على الشورى يرون واكان  وهل ؟يزيد

 من الصحابة موقف فأين وسلم عليه هللا صلى ابلنيب عهدهم قرب إىل ذلك أرجع وحني ؟بالسب   يذكر
  ؟اجلميع عن هللا رضي الزبري ابن على منياملقد   من همءعلما اوخصوصً  القضية

 ،الزبري ابن فعل مما العاص بن عمرو بن هللا عبد موقف عن عبارة وهي ،الكاتب هبا رنذك    حتفة   وهذه
ك :فقال الز بري   بن هللا   عبد عمر و بن   هللا   د  عب أتى :قال عمر و بن سع يد عن الذهيب أورد فقد  يف   واإل حلاد   إ اي 
 لو ق ريٍش، م ن رج ل   ب ه   وحت لُّ  ُي  لُّها» :يق ول   وسل م عليه   اّلل    صل ى هللا   رس ول لسم عت   فأشهد   هللا ، حرم  

 .(3)احلد يث وذكر ون ه ...كت ال -عمر و ابن اي- فانظ ر :قال، «لوزنتها الث قلني   وب  ب ذ ن وب ه  ذ ن و ز نت
 مل -والنبوة اخلالفة عايش من وهو- وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خليفة ابن عمر بن هللا عبد وهذا

،الز ه ن  عف ،منه إشادة   حمل   الزبري ابن فعل يكن  هللا قول قرأ :ع مر بن   هللا   د  عب بن   زة  ح ين  أخرب  قال: ر ي  
ؤم ن ني م ن طائ فتان   }وإ ن

 
 أهل   على بغى الز بري   ابن   :قال ه م؟ من :أليب   ق لت   :قال ،[9 :]احل ج رات   اقتتل وا{ امل

. ، عن   ي ون س   ورواه   الش ام   .(4)عهده م ونكث هؤ الء ، على بغى :وف يه   الز هر ي  
؟ (5)التاريخ مر   على املسلمون سار هيوعل ،التجربة قهوتصد    ةاألدل   تسنده الذي ابإلمجاع فاعل   هو وما

 على كانت  األمة وحدة على وحيافظون الفتنة   خيافون علماؤها كان  يوم اإلسالم دولة   أن الكاتب يظن   وهل
 ،إفريقيا ىلإ آسيا من ةممتد   عظيمةً  إمرباطوريةً  اإلسالمية ةالدول كانت  لقد ؟!املستعمرة احلديثة الدول غرار

 السلطة تكن فلم ،املسلمني نظر يف هاأمه   هي السلطة قضية ليست ،عظيمة   ايتحتد    من تعاين وكانت
                                                                 

 .(412 )ص: الدستورية األزمة (1)
 .(38 /4) النبالء أعالم سري (2)
 .(376 /3) النبالء أعالم سري (3)
 .(376 /3) السابق املرجعينظر:  (4)
 .(58 /14) كثري  البن نهايةالو  والبداية ،(240 )ص: احلنفي العز أيب البن الطحاوية شرح ينظر: (5)



 تطغى تكن مل ةواحلري الدميقراطية حنو من املؤلف عند مةاملتضخ   واملفاهيم ،الشرع لتبد   وال ،اَّلوية دهتد   
 أن -البنه امللك توريثه يف ملعاوية اخمرجً  يلتمس ال وهو- فاملؤل    عجائب ومن ،ةيعالشر  املفاهيم على

 هو وال ،يزيد فعل ما هابن   يفعل ومل، (1)البنه احلكم   ثور   ةعربي   دولة ريمأ على فيه ثيني   مقااًل  جدب   قد ونكي
 يف مهقع  يو  أن إال الباطل أهل   على هللا أيىب لكن ،اأيضً  معاوية   حبجم األب   هذا يكن ومل ،لذلك لمؤه  

 جلهات  متنف  ذة ، عةطي    ثقافية أداة   د  جمر   كان  وقد ،ابجلابري هإشادت   ذلك ومثل ،هممراد   فتكش   تناقضات  
 ةواإلشاد   هؤالء عن النقل   فاملؤل    استساغ   كيف  أدري فال ،الرتايب حسن السوداين االنقالب عمشر    وكذلك

 فعجب   تعجب وإن. فيه واقع   هو بل ،لهابكام ةاألم   وعلى الفقهاء   على هعاب   فيما واقعون أهنم مع ،هبم
 .(2)الثائرين حجم من أكرب ومعاين   ةديني   صبغةً  وإعطاؤها العريب الربيع بثورات هإشادت  

 يكونوا مل هبا قام من ةعام   نلك ،وناإلسالمي   منها استفاد ربية  الع الثورات  بعض هذه  أن املعلوم ومن  
 ،فمصن   غري شباب من بسيطة مطالب   كانت  وإمنا ،اإلسالمية القيم السرتجاع ساعني وال ،نيإسالمي  
 وظهرت ،الوراء إىل الشعوب   تورد   ،بنكسة الثورات   هذه تأصيب   ذلك ومع ،ةاملدني   هاتالتوج   عليه وتغلب

 ،بكاملها دول   واهنارت ،ودعوايًّ  اسياسيًّ  نيالمي  اإلس ةشعبي   وتراجعت ،همأنفس   مينياإلسال يف العلمانية
 تستند ال ،نيالسياسي   نياحمللل من وعود   إال الناس أيدي يف يبق   ومل ،طوبملا قيتحق   ومل ،شعوب دتر   وش  
 لبد   اإلصالح ين   تب يف الفقهاء برأي وأشاد   نفسه الكاتب   صارح فهال ،واقع بصدقها يشهد وال ،رع  ش إىل

 األهلية واحلروب لواالقتتا للطيش إال مرادفةً  تعد مل فهي رةو الث أما ،مفسدةً  وأقل   امدً أ أطول فهو ؟!الثورة
 نفسه. على اجملتمع وانقسام احلكمة صوت عن اآلذان وصم  

 احللبة خارج من همبراجع   صرح أنه حبيث ؛االزدواجي ة بشكل واضح فيه تظهر  الكاتب   نأ :الصةاخلو 
 ونفخ ،خييةر االت حداثاأل لبعض جرد   ةلي  عمب قام وقد ،وانزلة يفةً عض ةاإلسالمي   مراجعه وكانت ،ةسالمي  اإل

 اعتبار وعدم ،اليوم الواقع إىل ياإلسالم التاريخ مةكا حم ابختصار تعين واليت ،الكتاب فكرة لتخدم فيها
 ،السياسية القيم اوخصوصً  ،هتذيبها وحماولة ،الغربية الثقافة قيم مع التصاحل وهي خبالصة وجر واخل ،الفوارق

 .القيم تطبيق يف احلديثة الدولة إجراءات وتبين
                                                                 

 ".عهدين بني القطرية القاطرة" له بعنوان: مقالوذلك يف  (1)
 (.481 )ص: الدستورية األزمة (2)



 دمج هو الكاتب حاوله وما ،ياإلسالم والنظام احلديثة قراطيةالدمي بني املموسً  افرقً  الكاتب ظهري   ملو 
 الشورى مفهوم يف عالتوس   يف هذا ووقع ،الثقافية احلمولة مراعاة   دون اإلسالمية املنظومة داخل غربية ملفاهيم
 من يراه فهو ،للواقع افامهً  وال للتاريخ امنصفً  الكاتب يكن ملو  والسياسي، الديين يهابشق   احلرية ومفهوم

  له. اوفقً  األمة توجيه وحماولة معني   سياسي   هتوج  ل االرهتان مع ،الثورة زاوية وهي واحدة   زاوية  
 هذا، وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليًما كثريًا.

 


