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 الشريعة للمقاومة عاطفة ووضوح
 محمد إلهامي

 

مقا ً لي بعنوان  فأعاد نشررررنشرررر المعهد الم ررررا للدااسررراة الالرررااسررراة وا سررر را ا اة 
ياسررر ، ثم نشررر المعهد  عقاًًا علا المقال لتسرر ا  "مالررألة الشرررعاة لدك  رلة المقاومة"

 . عقاب ال علاق علا عدد من المال ظاة ال ي وادة فاه، و طلب هذا الف حي
هو ما  "الشرررررعاة"مخ  ررررر فارم المقال رن  رلة المقاومة   بد لها من ةرررررعاة، فمعنا 

ي علها  رلة مقاومة    رلة خروج علا النظام والقانون، ولذلك سرررررررعا لل نظام لًنا  
 ين، لما سرررعل لل  رلة ةررررعا ه ال ي   عل مقاوماه خاا ان علاها ومنحرفان ومنًو

مقاومة لًنا  ةرعا ها ال ي   علها  رلة نضال ولفاح ضد نظام يف قد إلا الشرعاة و  
فإ ا رنزلنا هذا الحال علا رم نا اإلسرررالماة فالرررنرك بوضررروح رن اإلسرررالم، الذا  .ي م ع بها

للدين هو اوح األمة وهوي ها وان ماؤها، ي عل مالألة ةرعاة النظام م وقفة علا إقام ه 
  .وإنفا ه للشريعة

وهو األمر الذا سررررررراا في ال اايي اإلسرررررررالمي وفي  راا الفقه لله، فالشررررررررعاة الو ادم 
للحالم الم غلب الذا قًلل به األمة اضطرااا هو رنه يقام الدين والشريعة ويحفظ باضة 

 وبنا  علا هذا لله فإن لل نظام   يأخذ ةررررررررعا ه من الدين و  يالرررررررعا إلقامة .األمة
وهذه الفارم هي رهم ما ينًغي علا را ثوام ورا  .الشرررررررريعة فهو نظام فاقد للشررررررررعاة

 رلة مقاومة في بالدنا رن  غرسررررره و نشرررررره في النا ، ف لك هي رقوك ضرررررربة  الررررردد 
لشررررررررعاة النظم القا مة وهي رقوك معان يأ ي للروام و رلة المقاومة باألمداد واألفواج 

الذا هو المؤثر فاهم والملهب لشرررررررعواهم والمف ر ألنه يخاطب النا  بلالرررررررران الدين 
 .لطاقا هم

http://eipss-eg.org/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/
http://eipss-eg.org/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/
http://eipss-eg.org/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/
http://eipss-eg.org/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/
http://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9/
http://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9/
http://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9/
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إن  :وافقني صرررا ب ال عقاب علا ضرررروام الشررررعاة لحرلة المقاومة، لانه  وق  لاقول
ال غاراة الها لة ال ي  دثل بان ع رررررنا وع رررروا  طًاق الشررررريعة  منع ا ن من و ود 

، "نظام معاصر للشريعةبشال واضح ومحدد "  وا واضح للشريعة،  اث   يو د ا ن 
و خ ل  ا   هاداة والرؤك المعاصررررم اخ الفا واسرررعا في محاو  ها اسررر نًا  ا   هاد 

  .األمرل لزماننا وروضاعنا
ةرررررررعاا الشرررررررريعة لن ن ني منه سررررررروك العاطفة، وهي و اث لان الحال هاذا فإن افع 

 فالراره وال ي قد  العاطفة ال ي سر أ انا معها بال رراعاة والالر ا ة ال ي سر ندلع  ول
ول  نب هذا علانا رن نضرررع ةرررعاا الشرررريعة  انًا ايرما  . ؤدا إلا اق  ال ال ررر  الوا د

ي وصرررررررل الم  هدون إلا صررررررراا،ة علاها ا فال، وهذا لن يعطل  رل نا الرواية فإن لل 
نظام مالرررررر ًد هو فاقد للشرررررررعاة، ولل ا،  ررررررار إلاادم األمة هو مًرا لا  للروام علا 

 .النظام وخلعه
 :سأ مل  عقاًي علا  عقاب األس ا  ياسر ف حي في النقا  ال الاة

إن ان ظاا وصررول المفارين والم  هدين إلا ا فال  ول النظام المعاصررر للشررريعة هو  .1
 لك رن عاَلم ال فاار وال نظار لم ين ه في را يوم لررا  اسرررررررم  .ان ظاا ما   يأ ي ربدا

ن يقضرررررررون الوقل في ال حلال وال فالرررررررار المفارو .واضرررررررح م فق علاه في را قضررررررراة
وا ق را اة والالررررررر ا ة، ثم يأ ي الحرلاون العملاون فاغارون الواقع طًقا لما  ملوه 
هم من رفااا واضررررررحة بمنوا بها واع نقوها بحماسررررررة، فان قل عالم ال نظار وال فاار إلا 

 . حلال و فالار الواقع ال ديد و قديم ا ق را اة  وله
شررأة لل  رلة مقاومة و غاار عن فارم، بقدا ما اب عدة نفه هذه الحرلة إنه بقدا ما ن

العملاون  ..عن الالررررررر ررال المار   ول الفارم و فرراصرررررررالهررا وبفرراقهررا ورعمرراقهررا وبثررااهررا
ي حرلون بنا  علا فارم واضرررحة وبالررراطة دون رن ين ظروا من  ااا الفالسرررفة والعلما  
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لا األاض، وبقدا ما ين حون في  غااره  الم  فاصالها، رولئك هم من يغارون الواقع ع
و أسررررراه دول هم بقدا ما  ا الرررررب فار هم مزيدا من القوم والعمق بما ينشرررررأ  ولها من 
 راا فارا  خدمه  اوش من المفارين والفالسرررررررفة، رولئك المفارون والفالسرررررررفة هم 

 .رصال ن ا ة ان  اا هذه الفارم علا راض الواقع
  يالرررر طاع ال عًار عن اإلسررررالم ب قعاد و نظار و قالررررام نعم، إن خالد بن الولاد نفالرررره 
لان وضوح الفارم الًالاطة في نفاله وإيمانه بها رةد  ..الشافعي رو الغزالي رو الشاطًي

ورعمق ورقوك من لل هؤ  ، ولو  هو لما وصرررررررل اإلسرررررررالم إلا هؤ  ، ور،لب الظن رن 
فلالررررفاة  ؤصررررل لاالرررررك  عقولهم الذلاة هذه لانل سرررر ن س فلالررررفاة ما ة إن لم  ن س

ففضل خالد بن الولاد علانا وعلاهم  !وقا ر ضمن الحضاااة ال ي س اون سا دم علاهم
 .هو الفضل األعظم
رن  رلة المقاومة بما  غاره علا األاض هي من  نشرررري  األوضررررا   :المق ررررود بًالرررراطة

 ا ون إ  والعملاون   يح ..ال ي  قدح ر هان المفارين في  أصررالها وإنضررا ها   العاه
إيمانا عماقا قويا بفارم بالررررررراطة واضرررررررحة طالما هم في سررررررراال المقاومة وفي لحظة 

 .وهاذا فإن افع الشريعة يؤدا المطلور في لحظة المقاومة وال أساه .ال أساه
إن الذا ي رررنع الخال  وال ناو  وا ق  ال هو محاو ة ال ف رررال وال فالرررار للشرررعاا،  .2

الذا ي رررررنع الخال  هو  ..ما لم يأة ومنه و  وق ه بعدمحاولة الوصرررررول إلا الف رررررل فا
محرراو ة المفارين والفالسرررررررفررة والًررا ران  ر  وا ررب اللحظررة الررذا يخرردمرره الشرررررررعرراا 

 .واإلصراا علا اس طال  ما بعد المر لة وما واا  الاالم
لا  نالررقا الطا،اة، ثم يأ ي  :إن ا  فال يعم اإلسررالماان ما داموا ي اًون علا سررؤال

ما ا سرررررنفعل في الخموا والالررررراا ة العااية و  ار  : ال  لله  ان ُيطرح سرررررؤالا خ
 .النالا  ونحوه، ثم يقع ال ناو   ان  طرح هذه األسئلة والطا،اة لم يالقا بعد
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يعم ا  فال سرررا ر رطاا  الشرررعب ما داموا يفارون في ن اح الروام،  :وب وسررراع ال ررروام
ما ا ياون  :نهم  ان يطر ون علاهم وبإلحاحثم يزا  الم نفذون الاراهاة والًغضررررا  با

ما ا ياون الوضررع ريها اإلسررالمي  :الوضررع  ان ين ح اإلسررالماون فافعلون لذا ولذا، رو
طرح هذه األسررررررئلة في وقل  العلمانيون؟إ ا لم يخ ر النا  الشررررررريعة رو إ ا  ظاهر ضررررررد  

 .ا ق  ال الروام والنظام   يزال قا ما هو ما يف رها ويزا  بانها بذوا
فالواقع هو عاه ما    ررررررروا، إن دخول الفالسرررررررفة والمفارين علا خا رسرررررررئلة ما بعد 
المر لة هو ما يشررررررر ل  رلة المقاومة ويف ر الروام، ألنه يضررررررررر فار ها الًالررررررراطة 
الواضحة المال قرم في األ هان وال ي   حمه لها المشاعر و ًذل في سًالها ال ضحااة 

 .يناير 25وهاذا لانل   ربة ثوا نا في  ..سئلة المعقدمويحولها إلا م موعة من األ
ار والًا رون إوعاج  رلة المقاومة بأسئلة لم  :الخالصة رنه بقدا ما  ر  المفارون والُا َّ

 طرح بعررد ولم يررأة وق هررا، بقرردا مررا اسررررررر طرراعررل  رلررة المقرراومررة والروام رن  ح فظ 
 .ب ماساها و   نب  مزقها و ش  ها

وا   هاد في سررررًاله هو وا ب المالررررلمان لما  ..نظام معاصررررر للشررررريعة نعم،   يو د .3
 لرة، لان ا   هرررراد   ياون ربرررردا عمال فاريررررا فحالررررررررررب ي خ ررررررر  لرررره المفارون 
 .والم  هدون، بل هو عمل واقعي، وإ اباة علا رسئلة ين  ها الواقع وال حدياة العملاة

داموا   يالررررررر طاعون  قديم إ اباة الواقع رنه   قامة للمفارين بل و  ضرررررررروام لهم ما 
 .عملاة يالاًون فاها ا اق وخالصة علومهم النظرية

وبال الي فعدم و ود نظام معاصررر للشررريعة هو  حدت يالرر دعي العمل علا إي اده، العمل 
ورول  .الواقعي الحرلي، و  ياون عدم و وده مًراا ل ر  الًحث عنه بحرا عملاا واقعاا

قا مة ال ي  عمل علا  رر الشرررررررريعة وا ب واقعي في هذا هو  مقاومة هذه النظم ال
 .نفالها وق ل وطرد لواداها
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الشررريعة لشررعاا يوفر لحرلة المقاومة العديد من المزايا، إن قدا ها العاطفاة ال عًوية  .4
بل الشرررررريعة  .الها لة ال ي   يالررررر طاع ةرررررعاا بخر رن ياافئها فاه لاالرررررل المازم الو ادم

الًديل في مر لة ما بعد ان  ررررررراا الروام ي م ع بالحد األدنا من نظام ي عل ال  ررررررروا 
 .الوضوح

صرررررررحاحع قد وقعل م غاراة ها لة بان رومنة  طًاق الشرررررررريعة ووماننا لان لرارا من 
وبال الي فألرر ما  ..الروابل باقاة لما هي في عالم النفه وا   ما  والعالقاة الدولاة

لما  !م ا ة سرررررراظل قا ما وفاعال ومفادا ومطلوبابني من فقه و راا ورفااا في هذه ال
رننا نالرررررر طاع رن ن د ثوابل في الفار الغربي ومالررررررار ه الحضررررررااية  م د إلا سررررررقرا  

فاإلنالان لم ينف ل عن ماضاه انف ا   اما،  ..ورفالطون وراسطو، وهذا في لل  ضاام
ضرررررررخم من و  رب نا الحضرررررررااية ام دة إلا ما قًل ما ة سرررررررنة، ولديها  راا ضرررررررخم 

المهم رن  .ا   هاداة القريًة فضال عن ا  هاداة ع ر ما بعد سقو  الخالفة   ا ا ن
ولو اف قدنا  .رمواا لرارم  ظل واضررررررحة في   رررررروانا لما نريد رن ياون علاه المالرررررر قًل

مر عاة الشرررررريعة لاان الخال  بان الرا رين روسرررررع بارار ورضرررررخم بارار ورعقد بارار، 
ل بان اخ ال  مذاهب الفلالفة وبان اخ ال  مذاهب الفقه اإلسالمي،  ماما لما هو الفاا

الفاال بان اخ ال  في األصرررررررول والمنطلقاة وا خ ال  داخل األصرررررررول والمنطلقاة 
 .الم فق علاها

يافي لحرلة المقاومة رن  عمل  حل ظل الم فق علاه، األصرررول والروابل، وعلا  مهرم 
 رسرررررراي  لك الروابل واألصررررررول دا ما، ثم علاهم رن المفارين والمرقفان رن يعملوا علا 

يح فظوا بررالخالفرراة الفروعاررة وا   هرراديررة ل ظررل في إطرراا بائ هم العلماررة وفي ظررل 
 .العمل المش ر  المال ند إلا الروابل
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فًغار مر عاة  .. وفر مر عاة الشرررررريعة لذلك وضرررررو ا قويا لمعنا الشررررررعاة نفالررررره .5
 ول ةرررعاة النظام نفالرره وةرررعاة  رلة المقاومة، الشررريعة سررنخ ل  اخ الفا واسررعا 

مر عاة الشرررررررريعة  حدد لنا معنا الشررررررررعاة، واسررررررر ًعادها يدخلنا في م اهاة فارية 
إن اسررر ًعاد الشرررريعة  .وفلالرررفاة  ول معنا الشررررعاة و فالرررارها وةررررو  من يحووها

س فالالررررررلطة  ن )لمر عاة وةررررررعاا ي علنا ندخل مًاةرررررررم  حل مر عاة ين  ها الواقع 
المر عاة الغرباة باع ًااها  :رو ين  ها مذهب فارا وضعي بخر وهو في  ال نا (المعرفة

 .الرقافة الغالًة
إن اسررررر ًعاد مر عاة الشرررررريعة سرررررادخلنا في خال  واسرررررع  ول المر عاة الًديلة، فال 
ةي  في الحاام بال مر عاة، و  يافي في هذه الحال رن يقال طالما و د ظلم فشرعاة 

ل منه رو   الروام  قا مة، ألن الظلم نفالرره معنا يخ ل  فاه النا ، ويخ لفون فاما ُي حمَّ
ل، وفي القرردا الررذا  اون الروام معرره مًرام رو    اون لررل المعرراني ال ي  ًرردو  ..ُيَ حمررَّ

م فقا علاها لالعدل والمالاوام واألخالل ونحوه هي لاالل لذلك عند النزول إلا ال  ربة 
 . عاة ال ي  فالرها  عمل علا باان  دودها وضوابطها ومرا ًهاالعملاة، ألن المر

لنا شررررررر  رن الفار الغربي الذا يعر  بأنه لاًرالي  هذا المقالوهنا را و بشررررررردم قرا م )
 الرررررررمع و طاع وإن " ريا ي ديمقراطي  قوقي، هو رةرررررررد في مذهًه العملي من مقولة 

، فهررذه المقولررة ال ي هي موضرررررررع خال  ضرررررررخم في الفار "ضررررررررر ظهر  ورخررذ مررالررك
 لررك لنعلم رن الشرررررررعرراااة  ..اإلسرررررررالمي هي في  ام الرررابررل في الفار الغربي الحررديررث

المرفوعة  ان  نزل علا راض الواقع  فقد سرررررررموها المفاال للمر عاة و ا الررررررررب من 
 (.المر عاة خ ا  ها الواقعاة

فإن اسرررر ًعاد مر عاة الشررررريعة سررررادخلنا في اةرررر ًا  فارا وقامي ورخالقي مع  لذلك
 لك األمة وهؤ   الشرررًار الذين هم مدد  رلة المقامة  .رم نا المالرررلمة وةرررًابنا المالرررلم
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وماد ها وعد ها، والواقع يرًل يوماا رن افع ةعاا الشريعة هو ما ي ذبهم ويلهًهم   ا 
 (.لما هي  الة داعش)اان وعدماان وبال عقل لو رن الذين افعوها لانوا عًر

 في القلة هم الشرررررررريعة مر عاة باسررررررر ًعاد - ذبهم رو–ثم إن الذين نحاول إاضرررررررا هم 
 بال الواقع راض علا لانهم واإلعالمي، ال لافزيوني بالحضررررررروا  ضرررررررخموا لو   ا بالدنا،
لا عدا  األمة إ ينحاوون الفاصررررررلة اللحظاة عند هؤ   رن ريضررررررا والواقع . قاقي  أثار

واألمرلة طويلة  ..وثوا ها ويفضررررلون  حام العالررررار وا سرررر ًداد علا  نة اإلسررررالماان
 .وم عددم بح م قرنان من الحقًة العلماناة في بالدنا

خالصرررة ما رود قوله إن الشرررريعة هي الشرررعاا المنالررر م مع رم نا، الملهب لطاقاة ةرررًابنا، 
وابل ورصررررررول م فق علاها  ع ررررررمنا من ال اه الذا يوفر لنا مر عاة فارية م انة  اة ث

بان األفااا والمذاهب، و ع ررررمنا من سررررطوم الرقافة الغالًة والالررررلطة القاهرم ال ي  ن س 
األفااا ل  ررررنع ةرررررعا ها، و  داعي للخو  من رن بعت األموا  ح اج ا  هادا معاصرررررا 

لاها وا ب ا   هاد فهذه األموا ما دامل  ناقش في بائ ها العلماة،  لك الًائة ال ي ع
المعاصررررررر بإ ابة األسررررررئلة ال ي   طلًها المر لة رو  قًل ال دال  ول إ اباة األسررررررئلة 
بالم فق علاه  اة، وعلاها وا ب هداية وإنضرررررررراج الروام و رلاة المقاومة  المالررررررر قًل

 .(1) والروابل    ف ا ها و مزيقها بطرح الخالفاة والال ا ة  ول المخ ل  فاه
 
 

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات1)


