
 

 

 !الّسياسّي؟ الفساد مع اخلالفة ستتعامل كيف

َق   ات ََّبعَ  َوَلو  : ﴿املؤمنون سورة من 71 اآلية يف وتعاىل سبحانه يقول - َواَءُهم   اْل   ِفيِهنَّ  َوَمن   َواأَلر ضُ  السََّمَواتُ  َلَفَسَدت   َأه 
َناُهم   َبل   رِِهم   أَتَ ي   رِِهم   َعن   فَ ُهم   ِبذِك   مشيئتهم على الّتدبري وأجرى املشركون هؤالء يهوى مبا وتعاىل سبحانه عمل فلو﴾. ُمع ِرُضونَ  ِذك 

 والّصحيح األمور عواقب يعرفون ال أّّنم وذلك ؛فيهنّ  ومن واألرض واتاالّسم لفسدت كارهون،  له هم الذي احلقّ  وترك وإرادهتم
 أنزهلا ومعاجلات أحكام من هللا سّنه مبا إاّل  يكون ال اوتسيريه تصلح ال احلياة هذه فسياسة ،الّطربي( )تفسري والفاسد الّتدبري من

 هدى ورمحة. للّناس

 عن غاب فإن العاملني ويسوس الّدنيا ليصلح جاء ،والفالح اخلري سبل إىل الّناس يهدي نظام عنها ينبثق عقيدة اإلسالم -
 بربوبّيته الّتسليم وعدم األرض يف هللا معصية إظهارو  قيماملست الّصحيح الّطريق عن اخلروج هو والفساد. العباد واته الفساد عمّ  حياهتم

َق   ال َقَصصُ  ََلُوَ  َهَذا ِإنَّ ﴿ وجلّ  عزّ  َِكيمُ  ال َعزِيزُ  ََلُوَ  اّللََّ  َوِإنَّ  اّللَُّ  ِإّلَّ  ِإَله   ِمن   َوَما اْل  ا َفِإن   * اْل  ِسِدينَ  َعِليم   اّللََّ  َفِإنَّ  تَ َولَّو  ﴾ ِِبل ُمف 
 [63-62: عمران آل]

َر ضِ  ِف  َسَعى تَ َوّلَّ  َوِإَذا﴿: تعاىل قال. ذلك غري البعض رآه وإن كذلك  هو فسادا هللا عّده ماف - ِسدَ  األ  ِلكَ  ِفيَها لِيُ ف   َويُ ه 
َر ثَ  لَ  اْل   أن بدّ  ال املعيار وهذا معيار من لنا بدّ  ال لفساداب أو ابلّصالح ما عمل على كمحن فحّت  .﴾ال َفَسادَ  ُيُِب   َّل  َواللَّ هُ  َوالنَّس 
 فرعون قوم من املأل قال كما  سادف دونه وما الحصّ ال هو به يقوم ما أنّ  امرئ كلّ   ّدعىال اعقليّ  كان  لوف ،عقلّيا ال شرعّيا يكون

َمهُ  ُموَسى أََتَذرُ ﴿ ِسُدوا َوقَ و  َر ضِ  ِف  ِليُ ف   أنّ  جزمواو  مفسدون أبّّنم مهوقو  موسى على املأل هذا حكم فقد ﴾...َوآَِلََتكَ  َوَيَذَركَ  األ 
 على للحكم العقل إعمالف. وفاسدا خاطئا حكما جيعله ما وهو  واملصاحل لألهواء إاّل  يستند ال كماحل ذاوه ...مصلح فرعون

 كلّ   يصف العقل وضعه الذي القانونف. صحيح صائب حكم إىل وال الّصحيحة الّنتيجة إىل يوصل لن والفساد ابلّصالح األعمال
 على بناء وذلك... مفسد نيمساليّ الرأ عند املسلمو  مفسد نياالشرتاكيّ  عند الّرأمسالّ ف: مفسد فاسد أبنّه غريهب مناد أو نهع خارج

ِسُدوا َّل  ََلُم   ِقيلَ  َوِإَذا. ﴿املبدأ ختالفاب واختلفت العقائد هذه عن انبثقت اليت املفاهيم َر ضِ  ِف  تُ ف  َا َقاُلوا األ  لِ  ََن نُ  ِإَّنَّ  * ُحونَ ُمص 
ُم   َأَّل  ِسُدونَ  ُهمُ  ِإَّنَّ ُعُرونَ  َّل  َوَلِكن   ال ُمف   .[12-11: البقرة]﴾ َيش 

 حيكمها مل ما تستقيم لن واليت احلياة يسرّي  الذي الّنظام فساد هو عموما الّناس( شؤون رعاية يف )فساد الّسياسيّ  الفساد -
ِري َعن َأع َرضَ  َوَمن  ﴿ خالقها نظام مَ  َوََن ُشُرهُ ا  َضنك َمِعيَشة   َلهُ  َفِإنَّ  ِذك   شريعة اذواتّ  هللا شرع ترك هو فالفساد﴾ َأع َمى   ال ِقَياَمةِ  يَ و 
 "اخلري" حتمي دولة وأّسس األمانة وأّدى الّرسالة نشرف األرض يف هللا حكم إقامة على ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حرص لذلك: شريعته غري

 دولة اخلالفة الفساد وأهله؟ تربحا فكيف: وخارجها الّدولة يف فاسد كلّ   وردع مبحاسبة بقائه على وتسهر أعداءه وحتارب

 مفنادهت الّنور إىل الظّلمات من الّناس أخرجت بهو  ...والّصالح اخلري عمّ  ابجلهادو ... هللا عشر  اخلالفة دولة نشرت ابجلهاد -
 اخلري هذا إاّل  العامل حيكم ال أن على عملت ولكّنها سالماإل دخول على الّناس تكره مل ...فساد من دوّنا ما وترك العباد ربّ  عبادةل

 !ورمحة عدل من فيها امب الّناس على هأحكام   قتطب   وأن

 وضعها اليت رائعالشّ ) الفساد ومنعت ...رقعته فاّتسعت عاملال يف )اإلسالم( اخلري اخلالفة دولة نشرت اخلارجيّ  املستوى على
 أبن تسمح ملو  والظّاملني الظّلم ومنعت واملفسدين الفساد حاربت فقد الّداخل يف أّما. عليه ءللقضا تع  وس   منه فقّلصت (اإلنسان

 جترب فال ،هللا شرع لتنفيذ أهال تراه من تنصيب يف احلقّ  فقط وهلا الّسلطان فبيدها ابختياره األّمة تقوم من إاّل  املسلمني أمر يتوىّل 



 

 

 واختيار" مراضاة عقد "اخلالفة ألنّ  خليفة يكون من اختيار على منها أحد   رب   جي   نأ جيوز ال كما  هلا خليفة يكون أن على أحدا
 .الّتحرير( حزب أعّده الذي اخلالفة دولة دستور مشروع من 25 )املاّدة

 من الباقني ةبيع تكون حني يف للمبايعة الّناس وّكلهم نمم مبايعة اخلالفة عقد فيتمّ  ومبايعته اخلليفة انتخاب يف احلقّ  مسلم لكلّ ف
 .من مشروع الّدستور( 27 )املاّدة املسلمني" عصا وشقّ  التمّرد إمكانّية فيه يلمح من كلّ   عليها "جيربو انعقاد ال طاعة بيعة األّمة

 وعلى ،الفساد طريق يف األوىل اخلطوة وخطا وسلطاّنا هاحقّ  اغتصب قد يكون األّمة من بيعة دون اخلالفة أحد توىّل  إن -
 وّل. املسلمون هوّّل  إذا إّلّ  خليفة   أحد يكون "ّلفـ لذلك أهال تراه من وانتخاب سلطاّنا واسرتجاع وردعه أمامه لوقوفا األّمة
 من 28 )املاّدة ".اإلسالم ف العقود من عقد كأيّ   الّشرعيّ  الوجه على له عقدها تّ  إذا إّلّ  اخلالفة صالحّيات أحد ميلك

 .الّدستور( مشروع

 ولغري. عليهم كفاية  وفرض حقوقهم من حقّ  املسلمني قبل من اْلّكام "حماسبةـف األّمة على فرض يفةاخلل حماسبة -
 20 )املاّدة ."عليهم اإلسالم أحكام تطبيق إساءة أو َلم، اْلاكم ظلم من الّشكوى إظهار ف اْلقّ  الّرعية أفراد من املسلمني

 َأو   ان  تَ َقَصُه، َأو   ،ا  ُمَعاِهد َظَلمَ  َمن   َأّلَ »: والسالم الصالة عليه قال .رير(الّتح حزب أعّده الذي فةاخلال دولة دستور مشروع من
قَ  َكلََّفهُ  ، ِطيبِ  ِبَغري ِ ا  َشي ئ ِمن هُ  َأَخذَ  َأو   طَاَقِتِه، فَ و  مَ  َحِجيُجهُ  َفَأنَ  نَ ف س   تطبيق إساءة تعترب عليهو . داود أبو أخرجه «ال ِقَياَمةِ  يَ و 

 َربِّ  َأل َقى َأن   أَلر ُجو َوِإّنِ »: يقول ملسو هيلع هللا ىلص الّرسول ألنّ  والّذّميّ  للمسلم حقّ  منها الّشكوى وتكون املظامل من ظلمةم الّشرع أحكام
تُ  َمن  ...» .الرتمذي أخرجه «ِبَظ ِلَمة   َيط ُلُبِن  ِمن ُكم   َأَحد   َولَي سَ  تُ جَ  َوَمن   ِمن ُه، فَ ل َيأ ُخذ   َماِل  فَ َهَذا َماّل   َلهُ  َأَخذ  را   َلهُ  َلد   فَ َهَذا َظه 
ِري  أنزل مبا فيها حيكم ترضاه خلليفة مبايعتها وبعد - األّمة على األرض يف وعدله هللا حكم يتحّقق وحّت  وعليه .«ِمن هُ  فَ ل ي َق َتصَّ  َظه 

 .عزله حقّ  احملكمة هلذهو  فساده عن العدول رفض إن األّمة( جملس طريق )عن املظامل حملكمة أمره وترفع حتاسبه أن - هللا

 أسأت وإن فأعينون، أحسنت إن" :املسلمني خالفة تولّيه حال الّصّديق" بكر "أبو وصاحبه هللا رسول خليل صرّح -
 ضعيف فيكم والقوىّ  هللا، شاء إن حّقه عليه أريح حّت  عندي قويّ  فيكم والّضعيف خيانة، والكذب أمانة، الّصدق فقّومون،

 واإلعانة الّنصح الّناس وسأل األمانة أّدى نبّيه هدي وعلى الّرسالة هللا رسول صاحب فهم هكذا ."هللا شاء إن منه اْلقّ  آخذ حّت 
 .وهديه هللا رمحة ونشروا وعدلوا فحكموا والّتابعون الّصحابة دربه على وسار

 ليتحّقق حتميّ  فوجوده. خليفة بوجود إاّل  األوامر هذه تتمّ  وال البشريّة لتسعد األرض يف تنّفذ شرعّية أحكام اإلسالم رسالة -
 وضع لذلك - بشر وهم - األحكام تنفيذ يف هيبين مّمن غريه أو اخلليفة هذا خيطئ قد ولكن... الفساد عمّ  غاب وإن الّصالح
... عنه يدحي وال هللا شرع يلتزم فهو عرب خري احلبيب رسولنا سرية ويف... الفساد والنتشار للظّلم جماال ك  ي رْت   ال حّت  ضوابط اإلسالم

 فكرا مربزا «َواْي ُ اّللَِّ َلو  َأنَّ َفاِطَمَة بِن َت حُمَمَّد  َسَرَقت  َلَقَطع ُت َيَدَها» قائال يقسم... الّرعّية أفراد بني ميّيز وال يداهن الف احلدود يقيم
 نو والّتابع الّصحابة دربه على وسار ذلك يف تبعه وقد ،ونبّيا رسوال ومبحّمدرابً  ابهلل آمن من به ويهدي فيهتدي به يسري نقّيا صافيا

 .الّسكر حيدث منه نوعا تناول أنّه علم ملّا ابنه على الّشرب حدّ  أيضا عمر أقام إذ
 ما قضيت أكنت ،فيكم ِبلعدل أمرته مث أعلم ما خري عليكم استعملت إن )أرأيتم: عنه هللا رضي اخلطّاب بن عمر قال -

 ميارسها اليت الّذاتّية ابلّرقابة تبدأ املسلم للفرد الّرقابة أنّ  فرغم ّل( أم أمرته ِبا أَعِمل عمله ف أنظر حت ،ّل: لقا ،نعم: قالوا؟ علي
 رقابة إىل حيتاج املرء فإنّ  ولذلك ،الزلل عن االبتعاد ميكنه من الّناس من وقليل للخطأ معّرض اإلنسان أنّ  غري نفسه على املسلم

 يتصّفح أن اخلليفة على "جيب أبكمله املسلم واجملتمع الّدولة هبا تقوم مجاعّية مسؤولّية الّرقابة مسئولّية تعاىل هللا جعل ولقد ،عليه
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 للخليفة موكول األّمة شؤون تدبري ألنّ . اخلطأ ويستدرك للّصواب، املوافق منها ليقرّ  لألمور، وتدبريه الّتفويض معاون أعمال
 يكون وأن الوّّلة، أعمال يتحّرى أن اخلليفة على"و اخلالفة( دولة دستور مشروع من 46 ة)املاد هو" اجتهاده على وحممول

 اْلني بني منهم قسما   أو جيمعهم وأن عليهم والّتفتيش أحواَلم، عن للكشف عنه ينوب من يعني وأن َلم، املراقبة شديد
 لقطع هذا على األّمة سلف ّنج وقد اخلالفة( دولة توردس مشروع من 60 )املاّدة منهم" الّرعّية شكاوى إّل يصغي وأن واآلخر،

 .مظاهره على والقضاء اإلسالميّ  اجملتمع من الفساد دابر

 فهناك، املفسدين الفاسدين معاقبة وعدم الفساد عن البصر غضّ  يف املشكلة بل الّدولة يف فاسدين وجود ليست فاملشكلة -
 أهل ويساوم بل ومياطل يراوغ فاسد وحاكم أحكامه يطّبق حّت  الّتوفيق هللا نم ويرجو الفساد حيارب عادل حاكم بني شاسع بون

 .يستحقّ  ما هللا من وسيلقى واملؤمنني ورسوله هللا خيون بذلك وهو معهم ويتعامل الفساد

 مصاحلهم تدم قوانني يسّنون الّدميقراطّية كنف  يفو  ،فسادهم على ةرعيّ الشّ  نو لفاسدا يضفي "الّدميقراطيّ  احلكم" يف -
 أكرب لضمان األموال وينفقون الّناس مع يتواصلونف االنتخابّية محالهتم من يكّثفون نراهم ذلك لتحقيقو . جتاوزاهتم على وتصادق

 ما لتعويض خمةضّ ال األموال جين على ويتكالبون ظهورهم يديرون هذه" "دميقراطّيتهمـب حكمهم وبعد وبعدها األصوات من عدد
 وي فس د فيتوه الغرور ابهلل ويغرّه حييد أن من خوفا يطلبها ملن األمانة هذه تعطى ال هللا شرع ظلّ  يفأنه  نرى حني يف. أضعافا أنفقوه

ا َسأََلهُ ِإنَّ َواّللَِّ ّل نُ َولِّ َعَلى هَ »: ملسو هيلع هللا ىلص الّنبّ  قال. ي فِسدو  ا َحَرَص َعَلي هِ َذا ال َعَمِل َأَحد   سألوي اخلالفة يطلب فالذي. «، َوّل َأَحد 
 يف يسعى لن فإنّه كذلك  كان  ومن شخصية، ومكاسب ذاتّية وطموحات مآرب فيها وله لنفسه يطلبها إّّنا تولّيها على وحيرص عنها

َي  ر س ول  اَّللِ  أ ال  : قائال – الّصادق الّصاحل وهو - ذرّ  أبو طلبها حني وحّت  نفعهم، على حريصاً  يكون ولن اآلخرين، مصاحل
:  ؟ت ْستـ ْعِمل يِن  َم ال ِقَياَمِة ِخز ي  َوَنَداَمة  ِإّلَّ َمن   َأَِب َذرّ   يَ  :َفَضَرَب بَِيِدِه َعَلى َمن ِكِب مثَّ َقالَ »ق ال  َا يَ و  َا َأَمانَُة َوِإَّنَّ ِإنََّك َضِعيف  َوِإَّنَّ

 .«َأَخَذَها ِبَقَِّها َوَأدَّى الَِّذي َعَلي ِه ِفيَها

 ينتهي أن ميكن ال اجلائرة بقوانينها العفنة الّدميقراطّية هذه ظلّ  يف عموما وابلعامل اإلسالمّية ابألّمة حلّ  الذي الّسياسيّ  فالفساد
 قوانينها ألنّ  للفساد، تتصّدى سوف اليت وحدها فهي ،الّنبّوة" منهاج على "اخلالفة اإلسالم حكم نظامب إاّل  عليه القضاء يتسّن  وال

 على وال هللا دين على يؤمتنون ال األّمة وبني بينهم خنادق حفروا حّكام ورغبات أهواء وفق ال اىلوتع سبحانه هللا أوامر حسب ت سنّ 
 .ظّلها يف والعيش أحكامه إىل واالحتكام ابإلسالم األخذ من األّمة منعو  الفساد نشر يف الكافر هبم انتفع ،الّناس دنيا

 أجل من للعمل االنضمام املسلمني على ...العيش ورغد لّطمأنينةوا األمن للّناس يعود وحّت ... الفساد على قضىي   حّت ف
 للبشريّة هااضطهادو  هافسادو  الّدميقراطّية على للقضاء جبدّ  والّسعي، العادلة رهّبم أحكام ظلّ  يف والعيش ابإلسالم احلياة استئناف

ِلَفن َُّهم   الصَّاِْلَاتِ  واَوَعِملُ  ِمن ُكم   َآَمُنوا الَِّذينَ  اّللَُّ  َوَعدَ ﴿ هللا وعد يتحّقق حّت  َتخ  َر ضِ  ِف  لََيس  َلفَ  َكَما  األ  َتخ   قَ ب ِلِهم   ِمن   الَِّذينَ  اس 
لَن َُّهم   ََلُم   ار َتَضى الَِّذي ِدينَ ُهمُ  ََلُم   َولَُيَمكَِّننَّ  ِفِهم   بَ ع دِ  ِمن   َولَيُ َبدِّ ن َخو  رُِكونَ  َّل  يَ ع ُبُدوَنِن ا  َأم   َفُأولَِئكَ  َذِلكَ  بَ ع دَ  َكَفرَ   َوَمن  ا  َشي ئ ِب  ُيش 

ِيَّة  ا  ُمل ك َتُكونُ  مثَّ ...»: ملسو هيلع هللا ىلص رسوله نبوءة وتثبت ﴾ال َفاِسُقونَ  ُهمُ   يَ ر فَ َعَها َأن   َشاءَ  ِإَذا يَ ر فَ ُعَها مثَّ  َتُكونَ  َأن   اّللَُّ  َشاءَ  َما فَ َتُكونُ  َجرب 
َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفة   َتُكونُ  مثَّ  ةِ  ِمن    .أمحد رواه «َسَكتَ  مثَّ  الن  بُ وَّ

 الّتحرير ْلزب املركزيّ  اإلعالميّ  لمكتبل كتبته
 الّصامت زينة

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

