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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

أما بعد...    

 إىل األخوين الكرميني                  الشيخ حممود والشيخ أيب حيىي حفظهما اهللا 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية.

  ...وبعد 

  أملزمة هي أم معلمة فأقول: مسألة الشورىيف  بحثوأبعاد البتوضيح هدف إليكم هذه يت أبدأ رسال

وأرجو أن يكون حبثنا له وإمنا األمر أعم وأكرب مسائل حمدودة عالج ال يقتصر على اهلدف من حبثها إن 
وهي من إلدارية على اإلطالق هي أخطر املسائل االيت إن هذه القضية ث يححبثاً نافعاً لألمة مجعاء 

عندما سألته امرأة ما بقاء هذا وقد ورد يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسس بقاء الدين 
فوجود اإلمام املسلم عصمة فيكم أئمة ...)   بقي(ما  عليه الصالة والسالم قالفاألمر فينا أي الدين 

شأن  ةخطور عظم  رغمو  وسنبني ذلكلبقاء الدين ووجود الشورى امللزمة يعين أنه ال وجود لإلمام 
تبعاً  العقود األخرية كثرياً من املسلمني يف  عمقد حصل فيه لبس كبري ولألسف ووضحه إال أنه  ىالشور 

ا اهلائلة لدى الغرب من غبار الدميقراطية  العامل اإلسالمي ملا أصاب واالنعكاسات الناجتة عن دعايا
عشرة عقول وقوة ل أقوى من قوة رجل واحد اأن قوة عشرة رجونظراً ألن ظاهر األمر لدى العقالء 

  .ثري ما تكون املقدمات صائبة والنتائج املبنية عليها خاطئة إال أنه كو ل أقوى من عقل رجل واحد ارج

حصل هذا تصور لدى كثري من العلماء بأن  األخرية اتالفرت املسلمني يف اليت حلت بالنكبة بناًء على و 
م مسعوا حماسن الشورى ملزمة  ا لديهم نظروا يف دينهم العظيم فالدميقراطية إذ أ ضمن مهذبة فظنوا أ
سلفنا الصاحل رضي اهللا عنهم  فهمهعما نصوص لتغري فهمهم ل وهي الشورى ومن هنا  شريعة اهللا تعاىل

من العلماء ونشأت على هذا الفهم أجيال الفقه يف العامل اإلسالمي والتابعني هلم بإحسان وانتشر هذا 
ا ملزمة أن   وشعرواالصاحلني كما حنسبهم  يف من القرآن العظيم أمر واضح بني يف فيه دليل قطعي كو
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نَـُهْم] {الكرمية اآلية }سورة 159] { [َوَشاِوْرُهْم ِيف اَألْمرِ واآلية } سورة الشورى 38[َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
قرؤوا اآليتني الكرميتني وكتبوا يف تفسريها ومل يكن فهمهم  ألمة منذ صدر اإلسالمبينما علماء ا آل عمران

اليت يف سورة آل عمران فهذا قول القرطيب رمحه اهللا يف تفسري اآلية  العقود األخريةيف ها كما فهمناهلا  
ا قوال إىل الكتاب ( والشورى مبنية على اختالف اآلراء، واملستشري ينظر يف ذلك اخلالف، وينظر أقر

ن أمكنه، فإذا أرشده اهللا تعاىل إىل ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكال عليه، إذ هذه غاية والسنة إ
ذا أمر اهللا تعاىل نبيه يف هذه اآلية.   ).252/ 4(تفسري القرطيب :)االجتهاد املطلوب؛ و

يهــدينا حــىت املتقــدمني الســري والعلمــاء كتــب   ينبغــي أن يكــون يفاألمــر ومما سبق يظهر أن البحــث يف هــذا 
   نصوص وفهم العقل  سواه.فال هادي  هإىل الصواب بإذناهللا تعاىل 

معرفة هذه القضــية النظــر يف معــىن الكلمــة (الشــورى )الــذي كــان يفهمــه العــرب يف أن مما يهم يف مسألة : 
يف اللغـــة وقــد بـــني وكــذلك معـــىن كلمــة أمــري (استشـــار أي طلــب منــه املشـــورة) ذلــك الوقــت ففـــي اللســان 

وغــريه وهلــذا غــريه ي أر وال يكــون املــرء آمــراً إذا كــان ملزمــاً بــهــو اآلمــر ألمــري اللســان معناهــا بــأن اصــاحب 
ذهبت ملا ذكرته مــن أن الشــورى امللزمــة تعــين أنــه ال وجــود لإلمــام مبعانيــه يف اإلســالم ومــن هنــا كنــت أقــول 

يصــبح إمامــاً جتــب بيعتــه وإمنــا ألن بــذلك ال  لو كانــت الشــورى لــدى الطلبــة ملزمــة ملــا بايعــت أمــري املــؤمنني
  .نكون قد بايعنا عدة رجال خمتلفني متنافرين 

إذا حيــول دون ســري الــبالد علــى ضــالل أمهيــة جملــس الشــورى امللــزم أنــه  أن مــنقد يظــن املــرء ابتــداء مســألة:
 يظهــر أنــه مــىت فســداألمــراء الفاســدين مــع جمــالس الشــورى متابعــة أحــوال بينمــا احلقيقــة بعــد فســد األمــري 

مـــن جـــاه ومـــال وترغيـــب وترهيـــب قـــوة كبـــرية حيـــث إن لألمـــري مجلـــس الشـــورى تكـــريس للفســـاد األمـــري ف
 ألمــريويزيــد أمــر الــتخلص مــن اجيعــل جملــس الشــورى علــى احلــق ولــيس للحــق عــرب الــزمن  بوسائل شىت فهو

ج عليــه واخلــرو تعقيــداً حيــث إن اقتنــاع النــاس بفســاد رجــل واخلــروج عليــه أســهل مــن إقنــاعهم بفســاد جملــس 
م بــل والعلمــاء مــنهم ولكــن هــم تبــع لألمــري ولــيس وهو يشكل ظاهرياً باختيارهم و  يضم وجه الناس وأعيا

الســـيما مـــع الـــدعايات املســـتمرة ألعضـــاء الشـــورى وهـــو الـــذي يصـــعب علـــى عامـــة النـــاس إدراكـــه للحـــق 
ا لــدى النــاس  يــزول عــن ذهــن املفتتنــني بــبعض أعضــائه يشــكك يف اجمللــس ر ففــي كــل أمــواملنازل اليت ينزلو

م فيه    .فيصبح األمري يستمد قوته من جملس الشورى طاملا أ
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ولــرتك اختــاذ القــرارات كلهــا لألمــري إجيابيات وكــذلك ســلبيات مع أويل األلباب امللزمة إن للمشاورة  :مسألة
  إال ما خالف شرع اهللا إجيابيات وسلبيات كذلك 

وال خيفــى مــا هلــذا مــن  وتنقــيح بعضــها بعضــاً وآراء عــدة من عقول  ةاالستفاد امللزمةفمن إجيابيات الشورى 
  تأثري عظيم النفع 

ا ال يكثـــر  تتـــوزع احملاســـبة ومـــن مثفبالتـــايل وتـــوزع املســـؤوليات قاتلـــة التنـــازع واخلـــالف والشـــقاق ومـــن ســـلبيا
محلـــت مســـؤوليته  أمـــراحملافظـــة علـــى الفـــرق الكبـــري بـــني وال خيفـــى ويضـــيع والـــدين وتضـــيع احلقـــوق التهـــاون 

لشــخص بعينـــه مث هنــاك مـــن يســـاعده دون تغيــري كونـــه هــو املســـؤول وبـــني أمــر حتمـــل مســؤوليته لعـــدد مـــن 
لعشــرة مــن أقربائــه كلهــم علــى نفــس القــدر مــن القرابــة ومــن ذلــك مــثًال لــو جعلنــا طفــل يف مســؤولية النــاس 

ع الطفــل أو ضــاعت صــحته وهــو يف مســؤولية ضــا  فــإنوطفــل محلــت مســؤوليته لشــخص بعينــه واإللــزام بــه 
فإنــه ســؤول عــن الطفــل وأمــا امل عليــهعلــى  اللــومسيضــع جــزًء مــن سيتواكل على غــريه و فإن كل منهم عشرة 

 ويف قصــة ة وأمــام النــاس ييكون شديد احلرص عليه يشعر بــاحلرج أمــام اهللا تعــاىل مث أمــام مــن ســلمه املســؤول
مــا حصــل يف الصــومال  أيضــاً  يف واقعنــا عليــهومــن األمثلــة داللــة علــى ذلــك يوســف صــلى اهللا عليــه وســلم 

  .بعد دخول األمريكيني 

ومــن فمــن إجيابياتــه جتنــب مــا ســبق ذكــره مــن ســلبيات الشــورى امللزمــة وأما ترك اختاذ القرارات كلهــا لألمــري 
لســلبيات أكــرب يظهر أن مجع اإلجيابيات وترك ا ومما سبقملرتتبة على الشورى امللزمة فوات اسلبياته الكبرية 

أن تكــون الشــورى الزمــة وليســت ملزمــة فيســتفيد مــع ت بيد األمري رايف أن يكون حق اختاذ القراما يكون 
  .وما ينشأ ع ذلك من مفاسد عظام هم أن يكون ملزماً برأيمن عقول الرجال دون 

أمر أحد صــحابته الكــرام رضــي اهللا عــنهم صلى اهللا عليه وسلم مسألة: أنه مل يعرف يف السرية أن الرسول 
  ذلك.ان أم دون كأمر مهماً  أمجعني بأن حيسب له عدد األصوات بعد التشاور يف أي 

فالذي نراه يف مثل  حالنا هو األخذ برأي األكثرية من أهــل الشــورى، فمهمــا يكــن مــن ( يف رسالتكم:ذكرمت مسألة: 
أقــرب إىل األصــلح ال ســيما مــع التقــوى والــورع والتجــرد عــن اهلــوى واحلــرص علــى  -األعــم األغلــبيف -أمــٍر فــرأي األكثــر 

فعندما تتوســع اجلامعــة وتــدخل فيهــا أقول :إن األمر مضطرد  ) الوصول إىل الصواب كائناً ما كان وعند َمن كان
س والبد للنــاس مــن عرفــاء ك جتمعات كبرية من النافعندئذ ستكون هنااهللا بإذن دولة تقوم أو قبائل كاملة 
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م مي وحق اختيار العرفاء مرتوك للناس كما هو معلوم مــن ســنة الرســول صــلى اهللا عليــه ثلوهم ويبينوا حاجا
فـــاألمر عنـــدهم ألســـرة املشـــيخة ويكـــون األمـــر وإن للقبائـــل دوافـــع غـــري مـــا ذكرنـــاه الختيـــار العرفـــاء وســـلم 

ومـــن هنـــا يكـــون األمـــري الـــذي جهـــدنا يف الصـــفات املطلوبـــة ال تتـــوفر فيـــه بالوراثـــة وكثـــرياً مـــا يـــأيت الوريـــث 
العرفــاء الــذين  مــن وال خيفــى أن كثــرياً ضــمن أولئــك العرفــاء قــد أذيبــت قوتــه البحــث عنــه مبعــايل الصــفات 

م ســتقدمهم القبائــل  واألمثلــة علــى يســهل عهلــى خصــومنا بطــرق ملتويــة اســتمالتهم وشــراء ذممهــم وأصــوا
وكيــف اســتطاع العــدو أن يشــرتي  باحلركــة اجلهاديــةويكفي للتدبر ما فعله شيوخ عشائر األنبــار ذلك كثرية 

م عن خطورة املد اإليراين رغم علمهم ذممهم  م فهذا علي حامت على املنطقة وتصرحيا وهو من كبــار قــاد
   ومثله كثري .أصبح يف دولة القانون مع املالكي 

وإال ملــا  يف قتــال املرتــدين يــدل علــى أن الشــورى معلمــة غــري ملزمــةموقــف الصــديق رضــي اهللا عنــه  :مسألة 
أنــه قــد يكــون يف رأي رجــل واحــد مــا شــواهد منهــا عــدة ويف هــذا املوقــف العظــيم أنفــذ رأيــه وقاتــل املرتــدين 

حيـــث إن وطبيعـــة اإلنســـان تثبتـــه كـــذلك يف وقـــائع عديـــدة مجـــاع والتـــاريخ يثبـــت ذلـــك اإلهـــو أصـــوب مـــن 
وكان حيمل معاين القوة فإذا اختري األمري األنسب اإلنسان من طبيعته الضعف والركون وامليل إىل األسهل 

  .وهذه حال الناس بال خالف يثبت على حق وخري عظيم ختالفه فيه األغلبية من الناس 

مئــة عضــو علــى أن يبــني ترتيبــه هلــم حســب طلبنــا مــن كــل شــخص أن ينتخــب مث إننا على سبيل املثــال لــو 
حبثنا يف مجيع األوراق سنجد أن هناك شخص هو الذي تقدم وكــان األفضــل لــدى الكثــرة مــن مث األفضل 

ــذا شخصــني  االنــاس ونــادراً مــا يكونــ ومبــا أن واجبنــا هــو البحــث عــن اإلمــام األفضــل فإننــا بعــد أن نقــوم 
ســنأيت مبــن هــم دونــه يف الغالــب هــو مــن أنــدر مــا يف العــامل يف البحــث عــن اإلمــام املتميــز والــذي الواجــب 
  .مسألة الشورى امللزمة اخللل يف  فهذا من أبرز يديرون البالد بآرائهم وليس برأيهوجنعلهم 

م قوة ويظهر ذلــك قــول  ومن الشواهد يف ذلك املوقف العظيم جواز مهادنة املرتدين عندما ال يكون لنا 
رضــي اهللا عنهمــا وعــدم إنكــار أيب بكــر عليــه يف أن طــرح املهادنــة مــع املرتــدين أليب بكــر بن اخلطــاب عمر 

ضـــعف ن حـــال رأى الصـــديق رضـــي اهللا عنـــه أيـــه يف عـــدم نصـــرته ألمـــر القتـــال الـــذي وإمنـــا كـــان إنكـــاره عل
    قتال املرتدين.معه يتاح املسلمني آن ذاك 

بيـــد عـــدد مـــن النـــاس وال  ومـــا دون ذلـــكمســـألة : الشـــورى امللزمـــة جتعـــل قـــرار املســـلمني يف أعظـــم أمـــورهم 
فـــأي شـــخص مهمـــا كانـــت راء الـــذمم شـــالســـهولة علـــى االســـتمالة و خيفـــى أنـــه كلمـــا ازداد العـــدد ازدادت 
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وأمــا لــو كلــف بشــراء كلف بأن يشرتي ذمــة زعــيم واحــد وتعصــى عليــه الــزعيم فإنــه البــد سيفشــل خربته لو  
عنــدها تكــون املهمــة قــد ســهلت لــه حبــد كبــري جــداً ويكــون احتمــال جناحــه أصــوات األغلبيــة يف مئــة رجــل 

 10إال مــن وهذا نفسه كما ذكرنا يقوم به األمري لو فسد ومما يظهر ذلك أن املالكي مل يكن ميلــك أكرب 
ســة الــوزراء وبعــد اســتالمه بــأربع ســنوات أصــبح عــدد مقاعــده يف الربملــان مقعــد قبــل أن يســتلم رئا 18إىل 
فكيـــف ترتفـــع هلـــذه النســـبة وهـــو الطاغيـــة الظـــامل إال بوســـائل الرتغيـــب والرتهيـــب اهلائلـــة يف يـــد  مقعـــداً  89

    . األمري إذا فسد 

حـــديثان عـــن الرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه مســـألة: أورد اإلمـــام البخـــاري يف صـــحيحه يف كتـــاب األحكـــام 
، األول (من أطاعين فقد أطاع اهللا ، ومن عصاين فقــد عصــى اهللا ، ومــن أطــاع أمــريي فقــد أطــاعين وسلم 

الــذي علــى ، فاإلمــام ومن عصى أمريي فقد عصــاين ) والثــاين ( أال كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه 
علــى واملــرأة راعيــة ، وهو مسؤول عــن رعيتــه ، والرجل راع على أهل بيته مسؤول عن رعيته هو راع و الناس 

أهــل بيــت زوجهــا وولــده وهــي مســؤولة عــنهم ، وعبــد الرجــل راع علــى مــال ســيده وهــو مســؤول عنــه ، أال 
ويف احلــديث وجــوب طاعــة والة  يف احلــديث األولابن حجــر  قال  فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )

األمــر بطــاعتهم المحافظــة علــى والحكمة في يف أوائل الفنت وهي مقيدة بغري املعصية كما تقدم األمور 
  اتفاق الكلمة لما في االفتراق من الفساد.

كمــا بــوب اإلمــام البخــاري يف صــحيحه بابــاً أمســاه بــاب الســمع والطاعــة لإلمــام مــا مل تكــن معصــية وأورد 
فيه احلديث عن الرسول عليه الصالة والسالم (امسعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 

) واحلـــديث اآلخـــر عنـــه عليـــه الصـــالة والســـالم  (امسعـــوا وأطيعـــوا ولـــو اســـتعمل علـــيكم عبـــد يقـــودكم زبيبـــة 
  بكتاب اهللا )

ا  طاعــة رجــل ولــيس رجــال بصيغة املفــرد بصــيغة مسألة:إن املتتبع للنصوص اآلمرة بطاعة والة األمر جيد أ
  يف جملس شورى. 

ســلكت د البشــر ممــا يســبب ضــرراً إال أن الشــريعة مســألة : أن هنــاك بعــض احملــاذير الــيت ميكــن وقوعهــا عنــ
ـــا  والتحـــذير دون وضـــع حـــد ملرتكبهـــا أو قيـــد حيـــول بينـــه وبـــنينـــع معهـــا امل ومنهـــا علـــى ســـبيل املثـــال ارتكا
جئن إىل رسول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وشــكون مــن ضــرب أزواجهــن فإنــه صــلى اهللا عليــه  الاليتالنساء 

وإمنــــا قــــال للصــــحابة رضــــي اهللا عــــنهم يضــــع حــــداً ملرتكــــب هــــذا الفعــــل وســــلم عنــــدما مســــع مقــــالتهن مل 
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(....أولئك ليسوا خبياركم ..) وغري هذا من األحاديــث الــيت تزجــر عــن الضــرب املــربّح وتوصــي باإلحســان 
وأمــا يف الذي يوحى إليه من رب العباد العامل مبصــاحلهم يف حــل هــذه القضــية فهذه هي طريقة  إىل النساء

ملعاقبـــــة مـــــن يضـــــرب النســـــاء مل يلتزمـــــوا بـــــدين اهللا وذهبـــــوا يشـــــرعوا بعقـــــوهلم شـــــرعوا قانونـــــاً  الغـــــرب فعنـــــدما
   فانتكست الفطر عندهم ومل يتوقف ضرب النساء

فإن الشريعة كمــا بأن جنعل الشورى ملزمة ليس احلل لتجنب استبداده وظلمه هو األمري  احلال معفهكذا 
ــا مل رغــم ضــرب بعــض الرجــال لنســائهم ضــرباً مربحــاً يف   تقيــد الرجــل وجعلــت إليــه حــق القوامــة كــامالً أ
وجعلت إليه األمري  دمل تقيوأمرته بالرفق وحسن الصحبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم التشريع عهد عهد 

  .العدل واملشاورة االستقامة و حق اإلمامة كامًال وأمرته ب

هو مما ساعد علــى اد اخلانق لألمراء املتسلطني على املسلمني يف العقود األخرية وإين ألحسب أن االستبد
لنضــمن عــدم الوقــع يف مــا وقــع املســلمون فيــه معهــم ولكــن احملصــور قلمــا يــأيت انتشــار فهــم الشــورى امللزمــة 

والــذي يبــدو يل ظــاهراً يف تأمــل نصــوص الكتــاب والســنة وأقــوال العلمــاء أن الشــورى معلمــة ليســت خبــري 
  ملزمة وأن الشورى املعلمة نور مبني  والشورى امللزمة ظلمات بعضها فوق بعض.هذا واهللا تعاىل أعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


