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و اللهم وصل العاملني، رب هللا حماحلمد ااهدين إمام نبينا على بنمسلم عبدد

أمجعنياهللا وصحبه .وآله

بعد ،،،أما

وعن التارخيية، ومراحله اإلسالمي السياسي اخلطاب عن موجزة دراسة فهذه

مرحلة كل دارطبيعة طاملا كثرية أسئلة عن أجيب أن اجتهدت ولقد مساا، وأبرز

يف تتمثل اجلدل :حوهلا

وه-١ اإلسالمية؟ الدولة طبيعة املعاما واضح سياسي نظام لإلسالم وهلملل ؟

إليه؟ حاجة يف حنن وهل جديد؟ من النظام هذا بعث باإلمكان

ش-٢ يف تدخلها مدى وما والدولة؟ اتمع بني العالقة اتمع؟ما ئون

اإلسالمية؟-٣ الشريعة ا جاءت اليت السياسية احلقوق ما

عالقة-٤ وما تراجعه؟ أسباب وما اإلسالمي؟ السياسي اخلطاب تراجع كيف

اتمع؟ ثقافة على الفقه هذا أثر وما بالواقع؟ السياسي الفقه

لغري-٥ واخلضوع العبودية من اإلنسان حترير إىل يدعو دينا اإلسالم بدأ اهللاكيف

وجل- اخلضوع-عز أتباعه على يوجب دين مهماللرؤساءإىل والعلماء

وبدلوا األمر؟؛احنرفوا أويل طاعة بدعوى

وحريته-٦ اإلنسان حبقوق يهتمون اليوم ودعاته اإلسالم علماء يعد لَم مل

واملساواة االجتماعية وهي…والعدالة النيباملبادئإخل، إليها دعا طاملا "اليت

يف اإلسالم انتشار سرعة إىل أدت اليت وهي املدينة، يف وأكدها مكة، يف وهو

قال كما والرمحة؛ واحلرية واملساواة العدل دين أنه األمم رأت إذ كله؛ العامل

للعاملني{:تعاىل رمحة إال أرسلناك !؟}وما
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اإلنسان،-٧ وحقوق الشرعية، السياسة لتصبح الشريعة مفهوم اختزال مت كيف

واملساواةواحل االجتماعية، والعدالة بالشريعة؛ريات، له عالقة ال ذلك كل

ي الذي والدين تطبيقها يراد اليوم؟اليت إليه الناس !دعى

النيب-٨ به جاء الذي والدين النبوية الدعوة حقيقة مل"ما إذا إىليإذًا الناس دع
كلمة معاين من هي اليت املبادئ اهللا(هذه إال إله فال)ال اخلضوع، يستحق إله

من إخوة كلهم فبشر سواه وما اهللا، سوى والرغبة والرهبة واخلوف والطاعة

وعظم قدره عال مهما خملوق من خوف وال تعظيم وال طاعة فال وأب، أم

سواه؟؛شأنه من مع وأحرار هللا عبيد اجلميع !إذ

ا-٩ يدعون اليوم إليه الدعاة فصار مضمونه، من اإلسالم تفريغ مت إىلكيف لناس
إىل يدعو ال دين إىل وحقوقه، وكرامته وحريته لإلنسان فيه قيمة ال دين

إىل ويدعو الواقع تغيري يرفض بل واحلرية، واملساواة االجتماعية العدالة
األمر؟ ويل طاعة بدعوى !!ترسيخه

واحملكوم-١٠ احلاكم فيها تساوى الذي احلر العامل شعوب ندعو حيثكيف

رؤساء حياسب والالشعب م، الثقة بطرح ويعزهلم عالنية وينتقدهم ه،

تعذيبه أو حريته مصادرة أو أحد سجن احلاكم عن؛يستطيع وكيل احلاكم إذ
عزله له حيق الذي للحاكم؛احملكوم اخلضوع إىل اليوم أتباعه يدعو دين إىل

التصدي وعدم عالنية، نقده فسادهجلورهوعدم بلغ مهما ذلك على والصرب ،
ورسوله؟؛وظلمه اهللا طاعة من طاعته احلرة! إذ الشعوب هذه على حيرم كما

الدين يف دخلت لو بينها فيما السلطة تتداول أو السياسية األحزاب تقيم أن
!!اجلديد؟

اليومالناسأصبحلقد خمتزليدعون فهو مشوها ممسوخا يكن مل إن دين إىل
ملة عليه تستقيم وال أمة عليه تصلح ال وآصارناقص، أغالل هو بل احلق؛، اإلسالم

إىل أدى براء، اليومهذامنها اإلسالمي العامل يعيشه الذي ختلف،:الواقع من

والفساد للظلم وشيوع السياسي؛واحنطاط، اخلطاب مراجعة من البد فكان

.اإلسالمي
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وال الصحيح، إال األحاديث من أورد أال والتزمت نفسي على أخذت وقد هذا

األ الرواياتمن أسانيد دراسة يف اجتهدت وقد املقبول، إال التارخيية والروايات خبار

ومشقة-التارخيية عسر من ذلك يف ما أورد-مع فلم املوضوعة، الروايات ألجتنب

املؤرخني بني مشهورا أو صحيحا كان ما إال التارخيية األخبار للتاريخ؛من إذ

أهل منهج عن خيتلف منهج التفاصيلواملؤرخني من كثري يف .احلديث

اإلسالمي التاريخ طوال السياسي اخلطاب مراحل تتبع يف اجتهدت ملعرفة؛وقد

ونتائجه ذلك وأسباب وحتول، تغيري من عليه طرأ .ما

إىل ألتفت ومل اليوم، الناس عليه مبا أعبأ مل كما حتتمل، ال ما النصوص أمحل ومل

ق بل الرأي، يف واملخالف بسخطاملوافق اهللا رضا التمس فمن اخللق، دون احلق صدت

سخط اهللا، بسخط الناس رضا التمس ومن الناس، عنه وأرضى عنه اهللا رضي الناس

الناس عليه وأسخط عليه (اهللا
١

(.

كثريين سخط سيثري إليه توصلت ما أن عقائد؛واعلم هز السهل من ليس إذ

اليت مفاهيمهم ونسف غدتنشئواالناس حىت بينماعليها نظرهم، يف ذاته الدين هي

وأحكامه الدين صاغت األجيال، مر على توارثتها جمتمعات ثقافة األمر واقع يف هي

بل الدين بسبب ال إليه، آلت ما إىل أمورها فآلت وقيمها، ومصاحلها حاجاا وفق

والتحريف الفاسد بالتأويل ومقاصده وغاياته مبادئه عن الدين يف احنرافها بسبب

الناسا دين يعد مل حىت الصحابةاليوملكاسد، عليه كان الذي الدين اهللا–هو رضي

وبينه-عنهم الناس بني حيل أنه إال نزل، كما طريا غضا زال ما القرآن كون مع

من آية يقرأ اليوم املسلم يكاد ال حىت وتأويلهم، وشروحهم العلماء مئات مبفهوم

اجلمعة) ١( يوم إجنلترا،٢٠/١٢/٢٠٠٢يف يف برمنغهام من املبارك عبدايد األديب الشيخ يب اتصل
أصوله وأصحح أراجع يومها وكنت الكتاب، هذا بشرى عاجل تكون أن عسى برؤيا -وأخربين

قل أنين الرؤيا يف جاء النـاسوقد سخط من حذرين من على ردا العبارة هذه حنو يـسبق. ت ومل
الكتاب؟ موضوع على اطلع أن عبدايد !!للشيخ
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قط صرحية كانت مهما اهللا ماذاكتاب لينظر الكتب عشرات يراجع حىت داللتها يف عية

الصحابة بني الفرق هو وهذا اآلخرون، منها عنهم–فهم اهللا كانالذين–رضي

والرسول وقيمه القرآن جمتمعهم ثقافة من فاخنلعوا الطريق هلم حيددان اللذين مها

الثقافة ذه تربطهم عالقة كل وقطعوا يعدواملسلمني–ومصاحله، مل الذين اليوم

والعلماء، والشراح املفسرون بل الطريق، معامل هلم حيددان اللذين مها السنة وال القرآن

وثقافام؟ وفهومهم عصورهم اختالف مع واألموات، منهم !!األحياء

التارخيية املراحل حبسب فصول ثالثة إىل الدراسة هذه بتقسيم قمت وقد

الشرعي السياسي :وهيللخطاب

األول-١ األوىل:الفصل املرتل:املرحلة الشرعي السياسي اخلطاب .مرحلة

الثاين-٢ الثانية:الفصل املؤول: املرحلة الشرعي السياسي اخلطاب .مرحلة

الثالث-٣ الثالثة:الفصل املبدل:املرحلة الشرعي السياسي اخلطاب .مرحلة

حبس:ملحوظة هي إليها رجعت اليت واملراجع املصادر املشهورةعامة الطبعات ب

سوى املصادر هلذه الوحيدة :أو

سعد-١ ابن القادحتقيق:طبقات العلمية-عطارعبد الكتب .بريوت-دار

الطربي-٢ جرير ابن العلمية١٩٩١-٣ط: تاريخ الكتب دار .بريوت-م،

والنهاية-٣ كثري-البداية ابن العلمية١٩٨٧-٣ط:تاريخ الكتب دار -م،

.بريوت

اب-٤ شيبةمصنف أيب ط-ن احلوت، كمال .بريوت-التاج. ١حتقيق

الصاحل النيب قال ما إال أقول وال والسداد، التوفيق وجل عز اهللا وأسأل إن{:هذا

أنيب وإليه توكلت عليه باهللا إال توفيقي وما استطعت ما اإلصالح إال : هود[} أريد

٨٨[.

* * *
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تقسيم للخطابميكن التارخيية اإلسالمياملراحل منظومة-السياسي وهو

اإلسالمية الدولة يف احلكم نظام عليها يقوم اليت والقواعد مراحل-األحكام ثالثة إىل

مال مرحلة لكل األخرىرئيسة، املراحل عن متيزها اليت ومعاملها :حمها

األوىل املرتَّل:املرحلة الشرعي السياسي اخلطاب :مرحلة

النيب على نزل كما اإلسالم تعاليم متثل اليت املرحلة اليت"وهي املرحلة هذه ،

النيب هجرة بعد املنورة، املدينة يف اإلسالمية الدولة بقيام تارخييا آخرإليها،"تبدأ إىل

الزبري بن اهللا عبد وهو صحايب خليفة من)ه٧٣سنة(عهد آخرها يف ختللها ما مع ،

املرحلة هذه اية بداية يعد .احنراف

التالية املبادئ بوضوح املرحلة هذه :وتتميز

دولة-١ بال دين ال وأنه للدين، الدولة قيام:ضرورة ضرورة مبدأ جتلى فقد

و دين اإلسالم وأن املرحلةالدولة، هذه يف اإلسالم؛دولة يكون أن يتصور ال إذ

دولة دون للبشرية، اهللا ارتضاها اليت الكاملة والشريعة لإلنسانية، اخلالدة الرسالة

تصون اليت واحلدود واحلقوق الواجبات فيها وتقام الرسالة هذه أحكام فيها تتجلى

احلقوق .هذه

كثري آيات يف الدولة ضرورة القرآن أكد وهدفوقد كغاية قوله؛ة يف كما

كما{: تعاىل األرض يف ليستخلفنهم الصاحلات وعملوا منكم آمنوا الذين اهللا وعد

بعد من وليبدلنهم هلم ارتضى الذي دينهم هلم وليمكنن قبلهم من الذين استخلف

شيئا يب يشركون ال يعبدونين آمنا الدولة. ]٥٥:النور[}خوفهم ضرورة أكد وكذلك

لغ أخرىكوسيلة تعاىل؛اية قال الصالة{:كما أقاموا األرض يف مكناهم إن الذين

املنكر عن ووا باملعروف وأمروا الزكاة أكثر]٤١:احلج[}وآتوا أن ومعلوم ،
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األكمل الوجه على أداؤه ميكن ال أصال–الواجبات أداؤه ميكن ال ظل–بل يف إال

و باإلسالم حتكم كالزكاة،تنفذدولة عنشريعته، والنهي باملعروف واألمر واجلهاد،

واحلدود ضرورة. إخل…املنكر، واجب فهو به إال الواجب يتم ال عمل. وما وقد

يبحث"النيب املواسم يف القبائل إىل خيرج فكان مكة، يف وهو الغاية هذه حتقيق على

يف تتمثل أمسى، ألهداف وسيلة أيضا هو الذي اهلدف هذا لتحقيق ينصره إقامةعمن

النيب عرض فقد القرآن، به جاء الذي والعدل فقال"الدين شيبان بين على دعوته

حارثة بن املثىن نزلنا(:سيدهم العراق–إمنا علينا–يف كسرى أخذه عهد أال؛على

وال حدثًا، امللوك،ينؤوحندث تكرهه مما إليه تدعو الذي األمر هذا أرى وإين حمدثًا،

نؤيد أن أحببت فعلنافإن العرب مياه يلي مما وننصرك اهللا. ك رسول ما((:"فقال

مجيع من أحاطه من إال ينصره لن اهللا دين وإن بالصدق، أفصحتم إذ بالرد أسأمت
())جوانبه

١
(.

النيب أن واضحا كان ودولةكانإمنا"فقد لدين شيبان؛يدعو بنو أدرك وهلذا

ل امللوك الذينأن األمر هذا مبثل النيبترضى به النيب"جاءهم أن ذلك ويؤكد ،

واملنشط" واليسر، العسر يف والطاعة السمع على مبكة الثانية البيعة األنصار بايع

احلرب بيعة وهي .واملكره،

اهللا عبد بن جابر حديث قال:قلنا(:ففي نبايعك؟ عالم اهللا، رسول :يا

وا(( والكسل، النشاط يف والطاعة السمع على واليسر،تبايعونين العسر يف لنفقة

الئم، لومة اهللا يف يبايل ال يقوهلا وأن املنكر، عن والنهي باملعروف األمر وعلى

الثقات) ١( يف حبان ابن ص١/٨٠رواه النبوة دالئل يف نعيم وأبو ح٢٨٢، يف)٢١٤(، والبيهقـي ،
النبوة األنساب٢/٤٢٢دالئل يف والسمعاين ع١/٣٧، بن أبان عن طرق من عن، البجلي اهللا بد

عنه اهللا رضي علي عن عباس ابن عن عكرمة عن تغلب بن .أبان

اللدنية املواهب يف القسطالين حسن: (وقال بإسناد نعيم وأبو والبيهقي احلاكم وكـذا)أخرجه ،
الفتح يف احلافظ ح٧/٢٧٩قال ،)٣٨٩.(
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ومتنعوين تنصروين أن عليكم–وعلى قدمت أنفسكم–إذا منه متنعون مما
وأبناءكم زرارة):))وأزواجكم بن أسعد سيدهم فقال األنصار هذا أدرك إن(:وقد

منا اليوم السيوفإخراجه تعضكم وأن خياركم، وقتل كافة، العرب ).١()زعة

النيب خطاب كان دولة،"فقد إقامة إىل يهدف وأنه واضحا، هلم السياسي

النيب هاجر معا"وقد والدين الدولة إلقامة البيعة هذه الدين؛بعد إقامة يتصور ال إذ
النيب استطاع وقد املهمة، ذه تقوم دولة دون اهلدفبعد"هللا هذا حيقق أن اهلجرة

هللالرئيسي كله الدين إقامة مهمة سيسهل .الذي

الصحابة مبادرة يؤكده ما أيضا عنهم-وهذا اهللا النيب-رضي وفاة "بعد

ذلك وما الشريف، جسده دفن قبل ساعدة بين سقيفة يف اخلالفة موضوع حسم إىل
ا املبدأ هلذا وإدراكهم األصل ذا إلميام على؛لرئيسإال التصرف هلذا تفسري ال إذ

والسلطة، اإلمامة موضوع حبسم الدولة إقامة ضرورة وهو التعليل، هذا إال النحو هذا
عليه واحملافظة الدين إقامة أجل من عليها .واحملافظة

الصحابة وعي مدى على دليل إال املوضوع هذا حلسم املبادرة هذه رضي-وما

عنهم وفه-اهللا يؤكدهالسياسي ما وهذا ودولة، دين وأنه الدين هذا لطبيعة مهم

بكر أيب عنه-موقف اهللا الزكاة-رضي أداء عن امتنع اهللا-ممن رسول وفاة بعد

بني-" خالف موضع القضية هذه وليست ذلك، يلزمهم ال أم بدعوى للدولة،
املذاهب مجيع من إمجاع حمل هي بل ا؛األمة، إرسال من الغاية الكتبإذ وإنزال لرسل

بالقسط الناس يقوم أن تعاىل؛هو قال وأنزلنا{:كما بالبينات رسلنا أرسلنا لقد
بالقسط الناس ليقوم وامليزان الكتاب القسط]٢٥: احلديد[}معهم ذلك يتحقق وال ،

االستطاعة قدر اإلصالح وحتقيق العدل إقامة وهو اهلدف، هذا حتقق دولة بإقامة . إال

اإل شيخ تيميةقال ابن الناس(:سالم ليكون الكتب وأنزل الرسل بعث تعاىل اهللا إن

أمحد) ١( صحيحه٣/٣٢٢رواه يف حبان وابن ح١٤/١٧٢، وإ)٦٢٧٤(، صحيح، .سناده
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الطبيعة يف ممتنع هذا فإن بالكلية، الفساد لرفع ال الصالح، من ميكن ما غاية على

فساد؛اإلنسانية من فيها البد ()إذ
١

(.

إمام-٢ بال دولة ال وأنه السلطة إقامة :ضرورة

اخل مبادئ من الثاين املبدأ دينوهو ال أنه فكما املرتّل، الشرعي السياسي طاب

وهذا الدولة، هذه شئون بإدارة تقوم وسلطة إمامة بال دولة ال فكذلك دولة، بال

املاوردي قال أيضا، إمجاع حمل هو حراسة(:األصل يف النبوة خلالفة موضوعة اإلمامة

باإل واجب األمة يف ا يقوم ملن وعقدها الدنيا، وسياسة ()مجاعالدين،
٢

واملقصود. )

الصحابة إمجاع باإلمجاع عنهم–هنا اهللا وأصحها-رضي اإلمجاعات أقوى .وهو

الشهرستاين عنهم-الصحابة…(:قال اهللا متفقني-رضي أبيهم بكرة على

إمام من البد أنه اإلمامة…على وجوب على قاطع دليل اإلمجاع .)٣()فذلك

القرطيب وج(:وقال يف خالف األئمةال بني وال األمة بني ذلك وأمجعت…وب

واألنصار املهاجرين بني وقع اختالف بعد الصديق تقدمي على كان…الصحابة فلو

واحملاورة املناظرة هذه ساغت ملا غريهم يف وال قريش يف ال واجب غري اإلمامة فرض

املسلمني…بينهم قوام به الذي الدين أركان من ركن وأا وجوا على .)٤()فدل

أن املسلمون استطاع إذا واجبة وليست جائزة أا إىل األصم ذهب وإمنا

واجبة فهي وإال والواجبات، واحلدود احلقوق ويقيموا بينهم، فيها (يتناصفوا
٥

(.

السنة) ١( منهاج .٢/٤٨٣للغنيمانخمتصر

ص) ٢( السلطانية النيب.٥األحكام عن النيابة هنا باإلمامة القسط واملراد وإقامة الشريعة بتنفيذ
املعهودوليست األول باملعىن اإلمامة بإقامة إال األمة عن الواجب يسقط فال واحلكم، الرئاسة جمرد

ال املسلمني، وإمامةعند حكم أي .بإقامة

ص) ٣( اإلقدام .٤٨٠اية

القرآن) ٤( ألحكام سيأيت.١/٢٦٤اجلامع مبا وقارنه الدين أركان من ركن بأا عنها قوله !وتأمل

السابق) ٥( .١/٢٦٤املصدر
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تيمية ابن اإلسالم شيخ ال(:وقال بل الدين، واجبات أعظم من الناس أمر والية

ت ال آدم بين فإن ا، إال للدين إالقيام مصلحتهم إىلباالجتماعتم بعضهم حلاجة ،

رأس من االجتماع عند هلم والبد عن؛بعض، والنهي باملعروف األمر أوجب اهللا ألن

والعدل اجلهاد ما أوجبه من سائر وكذلك وإمارة، بقوة إال ذلك يتم وال املنكر،

إ تتم ال احلدود وإقامة املظلوم، ونصر واألعياد، واجلمع احلج بالقوةوإقامة ال

.)١()واإلمارة

الغزايل اإلمام الدنيا(:وقال ونظام الدنيا، ونظام الدين نظام يف ضروري السلطان

مقصود وهو اآلخرة، بسعادة للفوز ضروري الدين ونظام الدين، نظام يف ضروري

تركهاألنبياء إىل سبيل ال الذي الشرع ضروريات من اإلمام وجوب فكان .)٢()قطعا،

ابن بإمجاع(:خلدونوقال الشرع يف وجوبه عرف وقد واجب، اإلمام نصب

والتابعني الصحابة؛الصحابة عنهم–ألن اهللا بكر–رضي أيب بيعة إىل رضي–بادروا

عنه أمورهم-اهللا يف إليه النظر .)٣()وتسليم

حزم ابن من(:وقال اهللا أوجبه مبا الناس قيام أن وبديهته العقل بضرورة علمنا

الظلم،األ ومنع والطالق، والنكاح، والدماء، واجلنايات، األموال يف عليهم حكام

القصاص وأخذ املظلوم، ممكن…وإنصاف غري إمام–ممتنع دون مشاهد–أي وهذا

يف الدين ذهب حىت حد، وال حق، حكم هناك يقام ال فإنه هلا، رئيس ال اليت البالد يف

با إال الدين إقامة تصح فال أكثرأكثرها، أو واحد إىل .)٤()إلسناد

ص) ١( الشرعية ال.١٧٧–١٧٦السياسة كانـت وإن إمامة، أي ال الشرعية اإلمامة هنا فاملقصود
ب اليومتنوب احلكومات أكثر حال هو كما اإلسالمية الشريعة بتنفيذ .القيام

ص) ٢( االعتقاد يف .١٩٩االقتصاد

ص) ٣( .١٩١املقدمة

والنحل) ٤( امللل يف وعقالً.٤/٨٧الفصل شرعا اإلمامة وجوب وتعليلهم األئمة هؤالء نصوص . تأمل

إال يقوم ال الدين لكون الدين؛ أركان من ركنا الـسياسيوعدها اخلطـاب واقـع وانظر ا،
والعقائـدي الـسياسي خطاـا أصاب الذي اخللل مدى لتدرك املعاصرة اإلسالمية للحركات
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الشرعية الواجبات أوجب من اإلمام ووجود السلطة إال؛فقيام للدين قيام ال إذ

السلطة، بوجود إال اتمع لشئون قيام فال لإلصالح، اجتماعية ضرورة كوا مع ا

تيمية ابن اإلسالم شيخ قال وال(:كما الدنيا يف ال مصلحتهم تتم ال آدم بين يفكل

والتناصر باالجتماع إال يقال؛اآلخرة فالبد:وهلذا اجتمعوا فإذا بطبعه، مدين اإلنسان

املفسدة، من فيها ملا جيتنبوا وأمور املصلحة، ا جيتلبون يفعلوا أمور من هلم

آدم بين فجميع املفاسد، تلك عن وللناهي املقاصد، بتلك لآلمر مطيعني ويكونون
آم طاعة من هلم وناهالبد .)١()ر

كما الشرعية، الواجبات أشرف من العامة الواليات أن على العلماء أمجع وقد

السالم عبد بن العز فإن(:قال الطاعات، أفضل من الواليات أن على املسلمون أمجع

غريهم من قدرا، وأجل أجرا، أعظم املقسطني من؛الوالة أيديهم على جيري ما لكثرة
ا ودرء احلق، أعظم…لباطلإقامة واحلكام والوالة األئمة من فالعادل اجلملة وعلى

اإلسالم أهل بإمجاع األنام مجيع من .)٢()أجرا

تيمية ابن اإلسالم شيخ إىل(:وقال ا يتقرب وقربة دينا اإلمارة اختاذ فالواجب

اهللا رسول وطاعة بطاعته فيها إليه التقرب فإن تعاىل، القربات"اهللا أفضل .)٣()من

الصحابة تنافس سبب يفسر عنهم-وهذا اهللا يف-رضي كما الباب هذا يف

عن علموه ملا فيها فتنافسوا الستة، يف عمر جعلها حني الشورى وحادثة السقيفة، قصة

اهللا اإلمامة"رسول شرف الصحيح؛من احلديث يف يف((:كما اهللا يظلهم سبعة

األصل هلذا أوجب! بتهميشها مبا تقوم اليت الشرعية اإلمامة وجود عدم بأن حزم ابن قول وانظر

ل قيام ال وأنه الدين ذهاب إىل يفضي فروض من األمة على انعدامهااهللا عند .لدين

ص) ١( .٨احلسبة

األحكام) ٢( .١٢١–١/١٢٠قواعد

ص) ٣( املعاصر؟.٩احلسبة الواقع يف املفهوم هذا على طرأ ما !وتأمل
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ظله إال ظل ال يوم عادل:ظله ))…إمام
)

١
الستة. ) تنافس قصة يف كثري ابن قال :وقد

القول،( فكثر أمرهم، يف يتشاورون بيت يف الناس من خلصوا القوم أن واملقصود

طلحة أبو وقال األصوات، أن:وعلت أظن أكن ومل تدافعوها أن أظن كنت إين

.)٢()تنافسوها

املاوردي أهل(:قال فيها تنازع فقد مكروها، اإلمامة طلب فماوليس الشورى،

راغب منها منع وال طالب، عنها د٣()ر(.

الدين، هذا لطبيعة وفهمهم الصحابة لدى السياسي الوعي مدى على دليل وهذا

يف يطرأ ومل وعبادة، قربة ويتخذونه هللا، طاعة السياسي العمل ميارسون كانوا وأم

من ذلك بعد طرأ ما املرحلة التنافسآراءهذه هذا مثل يف وقدحاترى الدين يف نقصا

العدالة؟ !يف

يف يروا فلم واإلصالح، اخلري أبواب من بابا ولكوا لشرفها، فيها تنافسوا وإمنا

النيب عن جاء ما ينايف ما اإلمارة"تنافسهم طلب عن النهي قوله؛يف يف :"كما

إال(( وندامة خزي القيامة يوم وإا أمانة، وإا ضعيف، إنك ذر، أبا أخذهايا من

فيها عليه الذي وأدى ())حبقها،
٤

وقوله) مسرة"، بن الرمحن الرمحن،((:لعبد عبد يا

اإلمارة تسأل .)٥())ال

طلب هو شرعا احملظور أن وهو الصحيح، الوجه على األحاديث هذه محلوا إذ

باب لكوا طلبها من أما والشرف، واجلاه العلو من فيها وما اإلمارة لذات مناإلمارة ا

خالف بال مأجور فهذا الناس، بني القسط وإقامة واإلصالح، اخلري .أبواب

رقم) ١( ح البخاري رقم)١٤٢٣(و) ٦٦٠(رواه ح ومسلم ،)١٠٣١.(

والنهاية) ٢( سعد٧/١٥١البداية ابن ورواه شر٣/٢٨٥، على صحيح مسلمبإسناد .ط

ص) ٣( السلطانية .٨األحكام

رقم) ٤( ح مسلم، .١٨٢٥صحيح

رقم) ٥( ح مسلم، .١٦٥٢صحيح
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النووي كان(:قال ملن السيما الواليات، اجتناب يف عظيم أصل احلديث هذا

هلا، أهال يكن مل من حق يف فهو والندامة اخلزي وأما بوظائفها، القيام عن ضعف فيه

اهللا فيخزيه فيها، يعدل ومل أهال كان القيامةأو يوم أهالً…تعاىل كان من وأما

سبعة كحديث الصحيحة، األحاديث به تظاهرت عظيم فضل فله فيها، وعدل للوالية

ظله يف اهللا عليه…يظلهم منعقد املسلمني .)١()وإمجاع

يوسف طلب السالم-وقد بقصد-عليه كفره، مع مصر فرعون من الوالية

النا بني القسط وإقامة فقالاإلصالح اإلمكان، حبسب خزائن{:س على اجعلين
عليم حفيظ إين .]٥٥:يوسف[}األرض

املوضوع هذا بيان يف الفتاوى يف تيمية ابن اإلسالم شيخ (قال
٢

السلطان(:)

هنا أقول لكن التمكن، مع احلقوق من فيه ويفرط العدوان من يفعله ما على : يؤاخذ

بعض أو العام للسلطان املتويل كان ذلك،إذا وحنو والقضاء والوالية كاإلمارة فروعه

حمرماته، وترك واجباته أداء ميكنه ال كان األكمل[إذا الوجه الوالية،] على له جازت

وجبت مصاحلها،؛ورمبا حتصيل جيب اليت الواجبات من كانت إذا الوالية ألن وذلك

احلدود وإقامة الفيء، وقسم العدو، جهاد السبيل،من ف:وأمن واجباكان فإذا. علها

بعض وإعطاء حيل، ال ما بعض وأخذ يستحق ال من بعض لتولية مستلزما ذلك كان

ينبغي ال ذلك؛من ترك ميكنه املستحب:وال أو الواجب يتم ال ما باب من هذا صار

أو الواجب ذلك مصلحة دون مفسدته كانت إذا ومستحبا أو واجبا فيكون به، إال

كان لو بل ظلماملستحب، على مشتملة وهي واجبة غري الوالية أقام؛ت توالها ومن

باحتمال أكثره ودفع فيها، الظلم ختفيف بذلك قصده شخص توالها حىت الظلم

هو:أيسره ما دفع بنية السيئة من يفعله ما فعله وكان النية، هذه مع حسنا ذلك كان

جيدا منها .أشد

للنووي) ١( مسلم صحيح .٢١١–١٢/٢١٠شرح

.٥٨–٢٠/٥٤الفتاوى) ٢(
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واملقاص النيات باختالف خيتلف باب وألزمهوهذا قادر ظامل منه طلب فمن د،

مع الظامل وأعطى منه وأخذ الظلم، كثرة املظلوم عن ليدفع بينهما رجل فتوسط ماالً،

أمكن لو ذلك ودفعه يظلم، أال كان:اختياره للظامل إعانة توسط ولو حمسنا، كان

.مسيئًا

فبقصده النية أما والعمل، النية فساد األشياء هذه يف الغالب واملال،وإمنا السلطان

األنفع لقصد وال التعارض ألجل ال الواجبات، وبترك احملرمات فبفعل العمل وأما

.واألصلح

الرجل حق يف يكون فقد واجبة، أو مستحبة أو جائزة كانت وإن الوالية مث
واستحبابا تارة، وجوبا اخلريين خري حينئذ فيقدم أحب، أو أوجب غريها املعني

.أخرى

هذا بلومن مصر، مللك األرض خزائن على الصديق يوسف تويل الباب

كفارا وقومه هو وكان األرض، خزائن على جيعله أن تعاىل؛ومسألته قال :كما

به{ جاءكم مما شك يف زلتم فما بالبينات قبل من يوسف جاءكم وقال}ولقد اآلية،

عنه الوا{:تعاىل اهللا أم خري متفرقون أأرباب السجن صاحيب مايا القهار حد

وآباؤكم أنتم مسيتموها أمساء إال دونه من كفرهم} تعبدون مع أنه ومعلوم اآلية،

بيته وأهل امللك حاشية على وصرفها األموال قبض يف وسنة عادة هلم يكون أن البد

يوسف يكن ومل وعدهلم، األنبياء سنة على جارية تلك تكون وال ورعيته، وجنده

ير ما كل يفعل أن لكنميكنه له، يستجيبوا مل القوم فإن اهللا، دين من يراه ما وهو يد

ما بيته أهل من املؤمنني إكرام من بالسلطان ونال واإلحسان، العدل من املمكن فعل

قوله يف داخل كله وهذا ذلك، بدون يناله أن ميكن يكن ما{:مل اهللا فاتقوا

.}استطعتم

فقُدم مجعهما ميكن ال واجبان ازدحم احلالفإذا هذه يف اآلخر يكن مل أوكدمها،

احلقيقة يف واجب تارك األوكد فعل ألجل تاركه يكن ومل .واجبا،
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فعل يكن مل أدنامها، بفعل إال أعظمهما ترك ميكن ال حمرمان اجتمع إذا وكذلك

حمرم فعل هذا ومسي واجب ترك ذلك مسي وإن احلقيقة، يف حمرما احلال هذه يف األدىن
اإل يضرباعتبار مل هذا. طالق، مثل يف احملرم:ويقال وفعل لعذر، الواجب ترك

للضرورة أو الراجحة، أحرم؛للمصلحة هو ما لدفع .انتهى.)أو

عقد-٣ بال إمامة فال البيعة، عقد :ضرورة

املرحلة يف املرتّل الشرعي السياسي اخلطاب أصول من الثالث األصل هو وهذا

الدي تعاليم متثل اليت بنياألوىل عقد أساس على تقوم واإلمام األمة بني فالعالقة احلق، ن

األص هي فيه األمة تكون شئوا،يطرفني، إدارة يف عنها الوكيل هو واإلمام ل،

بني البيعة بعقد بل املوروث، باحلق وليسا اإلهلي، بالتفويض ليسا والسلطة فاحلكم

حتديد يف الغرب اإلسالم سبق وذا واإلمام، مبوجبهاألمة يتم الذي الفلسفي األساس

حيث االجتماعي، العقد نظرية وفق لصالحياا السلطة اتمعيممارسة أفراد تنازل

املصلحة حيقق مبا وإدارا شئوم تنظيم مقابل للسلطة حريام بعض عن مبوجبه

لوك جون اإلجنليزي الفيلسوف يرى كما كتبه،) م١٧٠٤ت(للمجموع، يف

رسووالفيلسوف جاك جان كتابه) م١٧٧٨ت(الفرنسي االجتماعي(يف مع) العقد

العقد هذا مت ومىت الفلسفي األساس هذا إثبات عن النظرية هذه أصحاب عجز

.االجتماعي

اإلسالم سبق علىإىللقد بل نظري، فلسفي أساس على ال العقد مبدأ ترسيخ

اإلسال الدولة يف عقد أول كان حيث عملي، واقعي العقبةأساس بيعة عقد هو مية

النيب هاجر حيث اإلسالمية، الدولة قامت أساسه على املدينة"الذي إىل ؛بعده

مت الذي واالتفاق العقد هذا مبوجب صالحياته املدينةبرضاليمارس أنأهل على
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النيب والطاعة"يكون السمع حق له كانإماما لقد واملكره، املنشط العقد(يف

متل) االجتماعي تارخيية حقيقة اإلسالمية قدبرضالدولة املدينة أهل وكان الطرفني،

للنيب مكة"قالوا يف معه هلم اجتماع أول من(:يف بينهم قوم وال قومنا تركنا قد إنا

إىل وندعوهم عليهم فسنقدم بك، اهللا جيمعهم أن فعسى بينهم، ما والشر العداوة

إليه أجبناك الذي عليهم ونعرض فالأمرك، عليك اهللا جيمعهم فإن الدين، هذا من

منك أعز ()رجل
١

للدعوة) وإجابتهم قومهم موافقة اشترطوا فقد ،.

النيب عقد خمتلفتني"وقد بيعتني املدينة أهل األوىل:مع البيعة علىأما فهي

الدولة إقامة على فهي الثانية البيعة وأما وطاعته، به اإلشراك وعدم باهللا اإلميان

احلرباإل بيعة وهي عنها، والدفاع البيعة. سالمية عقد يف املتمثل األساس هذا وعلى

النيب يدخلها فلم املدينة، يف اإلسالمية الدولة بثورة"قامت وال عسكري بانقالب

تعاىل قوله يف كما القرآن ذلك أكد وقد وتراضٍ، بعقد وإمنا ال{:شعبية، وربك فال

شجر فيما حيكموك حىت املسلمني]٦٥:النساء[}بينهميؤمنون أن القرآن أثبت فقد

النيب حيكِّمون الذين هم املدينة مبقتضى"يف هذا وأن به، وإميام إليه بتحاكمهم

عنه، واإلعراض غريه إىل التحاكم على القدرة ميلكون وأم بالنبوة، له الشهادة عقد

دا عن خيرجهم اإلعراض هذا أن إال مكة، أهل أعراض دائرةكما إىل اإلميان ئرة

النيب بايع وقد باهللا، مرات"الشرك عدة احلديبية–الصحابة يف هذا–كما ليؤكد

البيعة عقد على بناء والطاعة السمع مبدأ وهو .املبدأ،

ص) ١( هشام ابن سرية ص٥٣ذيب الـسرية فقه حاشية يف األلباين الشيخ إسناده وحسن ،١٤٦،

صح إسناده أن عنوالصحيح واملغازي؛ السري يف حجة إمام وهو إسحاق، بن حممد رواه فقد يح؛
البيعة؛ شهدوا ممن األنصار من مجاعة عن بالسري؛ عامل ثقة وهو األنصاري، عمر بن عاصم شيخه

صحيح إسناد .فهو
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النيب كان طوعا"وقد اإلسالم تدخل اليت واملدن القبائل وفود يبايع ذلك بعد

اإلسالمية للدولة بالطاعة بني؛وتلتزم االتفاق أساس على قائمة العالقة أن ليؤكد

ووفد كعب بن عقيل ووفد صعصعة بن عامر وفد كنانة وفد مع فعل كما الطرفني،

(اخل…مزينة
١

تعاىل.) قال كما األرض يف باالستخالف املؤمنني اهللا وعد وعد{:وقد

األرض يف ليستخلفنهم الصاحلات وعملوا منكم أمنوا الذين ليتأكد]٥٥ورالن[} اهللا

للنيب ال كلها ولألمة للمجموع االستخالف .وحده"أن

الصحابة بادر البيعة، عقد بعد إال إمامة ال وأنه املبدأ هذا اهللا-ولوضوح رضي

عقد-عنهم بعد إال خليفة بكر أبو يصبح فلم األول، اخلليفة استخالف عند لعقدها

ال أو السلطة من لديه يكن ومل له، ميارسالبيعة أن به يستطيع ما كخليفةأعمالهقوة

مت الذي العقد هذا مبوجب إال منهمبرضاللمسلمني والعقد احلل أهل مجيعا، الصحابة

املسجد يف العامة البيعة يف الصحابة وعامة ساعدة، بين سقيفة (يف
٢

(.

رسول دفن عن به أنفسهم الصحابة أشغل ملا وضرورته العقد هذا أمهية ولوال

لوال"اهللا واملسجد السقيفة يف حضر من كل يعقدها أن داع هناك كان وملا ،

وهو له بكر أيب ترشيح مبجرد املسلمني على خليفة عمر يصبح مل وكذلك ضرورا،

به فرضوا الصحابة استشار أن بعد املوت، فراش (على
٣

خليفة) عمر صار بل ،

بكر أيب وفاة بعد له البيعة عقد بعد الصحابةضابرللمسلمني عنهم-من اهللا -رضي

تيمية ابن اإلسالم شيخ قال وامتنع(:وهلذا بايعوه معه وطائفة عمر أن قُدر ولو
مجهور مببايعة إماما بكر أبو صار وإمنا إماما، بذلك يصر مل البيعة عن الصحابة

سعد) ١( ابن طبقات .١/٢٢انظر

البخاري) ٢( صحيح الفتح–انظر السلفية–مع .٧٢١٩ح١٣/٢٠٦ط

سعد) ٣( ابن الطربي٣/١٤٨طبقات جرير وابن علـى: (وقال٣/٧٩واحلاكم.٢/٣٥٢، صحيح
مسلم ).شرط
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والشوكة القدرة أهل هم الذين أيضا. )١()الصحابة عهد(:وقال ملا عمر إليهوكذلك

ومل بكر أيب عهد ينفذوا مل أم قُدر ولو وأطاعوه، بايعوه ملا إماما صار إمنا بكر أبو

إماما يصر مل ()يبايعوه
٢

.(

ورفضه رده أو وإقراره قبوله لألمة حيق ترشيح جمرد العهد أن يؤكد ،وهذا

اجلمهور األكثرية-وأن اختال-وهم عند االختيار كفة يرجحون الذين األمةهم ف

إماما يصبح مل عثمان وكذلك اإلمام، اختيار موضوع يف رأي على اتفاقها وعدم

وال الستة، يف له عمر ترشيح مبجرد صاربرضاوحاكما وإمنا به، اآلخرين اخلمسة

شيخ قال كما العامة، بالبيعة املسجد يف له الصحابة عقدها أن بعد للمسلمني خليفة

تيمية ابن ومجيععث(:اإلسالم له، الناس مببايعة بل بعضهم باختيار إماما يصر مل مان

أحد بيعته عن يتخلف مل عثمان بايعوا ()املسلمني
٣

(.

علي الراشد اخلليفة عنه-وكذلك اهللا البيعة-رضي عقد بعد إال خليفة يصبح مل

وفكذاو. له بعد إليه العهد مبجرد إماما يكون ال اإلمام قبل من إليه األول،املعهود اة

األمة من له البيعة بعقد إال إماما يكون ال احلنبلي؛بل يعلى أبو قال ال(:كما اإلمامة

املسلمني بعقد تنعقد وإمنا العهد، بنفس إليه للمعهود أيضا)٤()تنعقد وقال إىل(:، عهده

لإلمامة بعقد ليس ذلك. )٥()غريه بعد له األمة عقد على يتوقف ترشيح .فهو

علىوخلطورة حيرصون ذلك بعد وامللوك اخللفاء مجيع ظل وأمهيتها البيعة هذه

كرها؟ ولو األمة من البيعة بأخذ سلطتهم على الشرعية !إضفاء

السنة) ١( .١/١٤١منهاج

السنة) ٢( .١/١٤٢منهاج

السابق) ٣( .١/١٤٢املصدر

ص) ٤( السلطانية .٢٥األحكام

السابق) ٥( .املصدر
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وهو اجلملة، حيث من فيها يشترط ما فيه يشترط العقود، كسائر البيعة وعقد

األص هي األمة حيث الوكالة، بعقد العقود هليأشبه إماما ختتاره ومن الوكيلل، هو ا

واحلقوق العدل إقامة من به، القيام املسلمني على اهللا أوجب مبا القيام يف عنها

ذلك ويؤكد البيعة، عقد مبوجب األمة عن نيابة اإلمام ا يقوم اليت واملصاحل واحلدود

أحد ذلك يف ينازعها ال تشاء، عمن وتصرفها تشاء ملن تعقدها لألمة هو فيها احلق أن

قال تنازعاها(:املاورديكما اإلمامة–فإن أنه–أي منهما واحد كل وادعى

حق هو وإمنا فيها، باحلق خيتص ال ألنه عليها، حيلف ومل دعواه، تسمع مل األسبق،

خرج بالتقدم لآلخر أحدمها أقر ولو عنه، نكوله وال ليمينه حكم فال مجيعا، املسلمني

لآلخر تستقر ومل املقر مق؛منها املسلمنيألنه حق يف .)١()ر

بي الفهاهنا وأنه منهما، السابق معرفة دون لرجلني البيعة عقد حكم املاوردي ن

بذلك ميينه تقبل وال األسبق أنه منهما أي دعوى على؛تسمع حيلف أن له ليس ألنه

حقه من ليس لآلخر؛ما أحدمها أقر لو وكذا مجيعا، للمسلمني حق اإلمامة عقد إذ

هو والبأنه األسبق، ليس أنه باعترافه اإلمامة من هو خيرج بل إقراره، يقبل ال األسبق

أثر أي لآلخر أحدمها من اإلقرار هلذا ليس ألنه لآلخر اإلمامة احلق؛تثبت صاحب إذ

األمة هي .ههنا

يكون ال فإنه فقط، واحد رجل يف وشروطها اإلمامة صفات توافرت لو وكذا

ق كما ذلك مبجرد املاورديإماما إذا(:ال كالقضاء بعاقد، إال يتم ال عقد اإلمامة ألن

يواله حىت قاضيا يصر مل واحد إال له يصلح يكن احلنبلي. )٢()مل يعلى أبو قال وكذا

ص) ١( السلطانية .١٠األحكام

ص) ٢( السلطانية قوله.٩األحكام مجيعا: (تأمل للمسلمني احلـق) حق هذا مصادرة مت كيف وانظر

الدين؟ وباسم !واقعا
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قال قاضيا(:حيث يصري ال كالقضاء، بعاقد إال يتم ال عقد ألنه اإلمامة عقد كذلك

يولَّ وجدتحىت وإن قاضيا يصري وال اإلمامة؛صفتهى، .)١()كذلك

القلقشندي والعقد(:وقال احلل أهل بعقد إال اإلمامة تنعقد عقد؛ال اإلمامة ألن

والنووي، الرافعي اقتصر وعليه الفقهاء مجهور عليه ما وهو بعاقد، إال يصح فال

عليهما .)٢()واملعتمد

الو بعقد أشبه وهو العقود، من كغريه اإلمامة عقد أن يؤكد ذلك كالة،كل

األمة عن اإلمام فيه (ينوب
٣

عزله،) يف احلق هلا اليت هي أا كما ختتاره اليت فهي ،

السياسي اخلطاب مراحل من األوىل املرحلة يف جليا واضحا كان املبدأ وهذا

من حكم الذي سفيان أيب بن معاوية وحىت املرتّل، الدين تعاليم متثل اليت اإلسالمي

يص٦٠–ه٤١سنة مل اجتمعته، أن بعد اجلماعة، عام يف إال لألمة وإماما خليفة بح

علي بن احلسن بايعه أن بعد اجلميع وبايعه عليه، عنهما-األمة اهللا وقد-رضي

فقال عليه فسلم اخلوالين مسلم أبو عليه األجري(:دخل أيها عليك له! السالم :فقيل

األمري أجري:فقال. قل أنت .)٤()…بل

يؤكد الصحابةوهذا نظر يف اإلمامة عقد عنهم-أن اهللا أشبه-رضي عقد هو

كالوكيل واإلمام عمر؛األجريوأبالوكالة، بن اهللا عبد قال عنه–وهلذا اهللا –رضي

معاوية أراد عنه–عندما اهللا عبد–رضي من وطلب بعده، من يزيد ابنه إىل يعهد أن

له قال ذلك على يبايع أن عمر بن دخل(:اهللا فيما أدخل املسلمني، من رجل أنا إمنا

املسلمون وقال)فيه لدخلت(:، حبشي عبد على بعدك اجتمعت األمة أن لو واهللا،

ص) ١( السلطانية .٢٤األحكام

اخلالفة) ٢( معامل يف اإلنافة .٤٨–٤٧/،١مآثر

النيب) ٣( عن نيابة ذاا اخلالفة كون تنايف ال األمة عن الشريعة"ونيابته إقامة .يف

ذي) ٤( دمشقانظر تاريخ األعالم٧/٣٢٣ب وسري ،٤/١٣.
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األمة فيه تدخل يؤكد. )١()فيما مما وترضاه، ختتاره فيما معها يدخل لألمة األمر فجعل
وحدها لألمة حق هو اإلمام اختيار حق معاوية. أن حرص يدل عنهر–كما اهللا ضي

ليزيد- البيعة أخذ تتمعلىعلى ال إمام أي شرعية وأن وأمهيته، البيعة عقد ضرورة

إىل عهده وأن األمة، على ابنه فرض حق خيوله ال للمسلمني خليفة كونه وأن به، إال

لضرورا البنه عقدها على حرص وهلذا له، قيمة ال البيعة عقد دون .ابنه

ك على الفقهاء نص يفوقد جاء فقد األمة، عن وكيال اإلمام كشاف(ون

اإلقناع منت عن احلنابلة) القناع فقه اإلمام–وتصرفه(:يف بطريق–أي الناس على

وهلم نفسه عزل فله املسلمني، وكيل فهو هلم، والعقد–الوكالة احلل أهل -أي

العزل سأل إن الصديق؛عزله بكر أيب عنه–لقول اهللا أقيلوينأقيل:-رضي :قالوا. وين

نقيلك .)٢()ال

عن وكيل ألنه بايعوه، الذين والعقد احلل أهل مبوت ينعزل ال كونه عللوا وقد

القناع كشاف يف جاء فقد والعقد، احلل أهل عن ال من(:األمة مبوت ينعزل وال

املسلمني عن بل عنه وكيال ليس ألنه .)٣()بايعه

ا من اإلمام طلب جواز عللوا وكيلوكذا بأنه عزله يقتضي سبب دون عزله ألمة

احلنبلي يعلى أبو قال كما موكله، من العزل طلب وللوكيل األمة، وكيل(:عن ألنه

نفسه عزل وللوكيل .)٤()للمسلمني

مبوت القاضي انعزال عدم وكذا اخلليفة، مات إذا األمري انعزال عدم عللوا وكذا

امل؛اخلليفة عن نيابة هلما تقليده مبوتألن ينعزل فإنه الوزير خبالف أحياء، وهم سلمني
عنه نائب ألنه (اخلليفة

١
(.

الطربي) ١( جرير .٣/٢٤٨ابن

القناع) ٢( احلنابلة٦/١٦٠كشاف فقه يف النهى أويل مطالب أيضا وانظر ،٦/٢٦٥.

السابقني) ٣( .املصدرين

ص) ٤( الدين أصول يف .٢٤٠املعتمد
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واختيارها-٤ األمة برضا إال بيعة عقد ال :وأنه

كانت فإذا املرتل، الشرعي السياسي اخلطاب مبادئ من الرابع املبدأ هو وهذا

البيعة كانت وإذا واإلمام، األمة بني البيعة بعقد إال تتم ال العقود،اإلمامة من عقدا

العقد طريف من واالختيار الرضا من فيه البد إال؛فإنه العقود من عقد يصح ال إذ

منابالرض ركنا واملعامالت البيع عقود يف الرضا كان وإذا إجبار، أو إكراه دون

تعاىل قال كما صحته، شروط من شرطًا أو العقد عن{:أركان جتارة تكون أن إال

منكم اإلمامة؟]٢٩:ساءالن[} تراض بعقد !فكيف

دون واختيارها، األمة رضا من البيعة لصحة البد أنه يف الصحابة بني خالف وال

إجبار أو للصحابة؛إكراه بكر أبو قال فإين(:وهلذا عليكم؟ أستخلف مبن أترضون

بن عمر استخلفت قد وإين قرابة، ذا ولّيت وال الرأي، جهد من ألوت ما واهللا

ف وأطيعوااخلطاب، له وأطعنا(: قالوا. )امسعوا ()مسعنا
٢

رواية. ) يف(:ويف ملن أتبايعون

فقالوا الكتاب؟ بعضهم. نعم:هذا به:وقال علمنا ورضوا. قد مجيعا، بذلك فأقروا

وبايعوا .)٣()به،

أنه يف الفقهاء بني اخلالف املاوردي ذكر احلل:وقد أهل رضا يشترط هل

اإل استخالف عند فقالوالعقد بعده؟ من لغريه البصرة(:مام أهل علماء بعض ذهب

فلم م، يتعلق حق ألا لألمة، لزومها يف شرط لبيعته االختيار أهل رضا أن إىل

منهم االختيار أهل برضا إال وهو)٤()تلزمهم غريه، يسوغ ال الذي الصحيح هو وهذا ،

عنهم اهللا رضي الصحابة عليه كان .ما

ص) ١( للماوردي السلطانية .٣٧األحكام

الطربي) ٢( جرير ثقات٢/٣٥٢ابن رجاله احلاكم.بإسناد وقال٣/٧٩وانظر علـى: (حنوه صحيح
مسلم ).شرط

الطبقات) ٣( يف سعد عدة٣/١٤٩ابن طرق .من

ص) ٤( للماوردي السلطانية .١١األحكام
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الصحابة عقد عنهم-فقد اهللا علي-رضي مث عثمان مث عمر مث بكر أليب البيعة

أحد رضا انعدام عند دينار ربع يف البيع عقد بطالن يتصور وال إجبار، وال إكراه دون

الشريعة يف العقود بنظرية يصطدم فهذا اإلكراه، مع اإلمامة عقد وصحة الطرفني،

الطرفني رضا عقد كل لصحة تشترط اليت ملكره؛اإلسالمية عقد ال اهللا. إذ كان وإذا

طاعته على إكراههم وال إجبارهم يرض مل العباد على طاعته أوجب الذي وجل عز

تعاىل قال الدين{:حىت يف إكراه اإلمامة]٢٥٦:البقرة[} ال عقد جواز يتصور –فكيف

لإلمام الطاعة تقتضي مب–اليت التزامها مث عقده على وإكراهها األمة، رضا قتضاهدون

اإلكراه؟ !حتت

فقال ذلك على املاوردي نص هلم(:وهلذا تعني والعقد–فإذا احلل أهل - أي

عليها، بايعوه إليها أجاب فإن عليه، عرضوها اختياره، إىل االجتهاد أداهم من

بب عليهايوانعقدت جيرب مل إليها جيب ومل اإلمامة من امتنع وإن اإلمامة، له ألا؛عتهم

مرا إجبارعقد وال إكراه يدخله ال واختيار، ()ضاة
١

(.

مالك أفىت املبدأ هذا تعاىل–ولوضوح اهللا ملكره،–رمحه بيعة ال بأنه فتواه

سنة الزكية النفس ذو احلسن بن اهللا عبد بن حممد خرج أيب١٤٥عندما على ه،

بن مالك أهلها فاستفىت املدينة، يف خرج قد وكان العباسي، املنصور يفجعفر أنس

مالك فقال املنصور، جعفر أبا بايعوا أن هلم سبق أم مع معه، بايعتم(:اخلروج إمنا

بيته مالك ولزم حممد، إىل الناس فأسرع ميني، مكره على وليس .)٢()مكرهني،

الطرفني، برضا إال عقد وال البيعة، عقد بال إمامة ال وأنه ذلك، كل ثبت فإذا

وكالة عقد فيه:وأنه حمددةاألمة مبهام القيام يف عنها الوكيل هو واإلمام األصيل، هي
نصها حمددة صيغة والقيام(:وفق واإلنصاف العدل إقامة على رضا، بيعة على بايعناك

ص) ١( للماوردي السلطانية سـيأيت. ٨األحكام إذ املاوردي من التعليل هذا املرحلـة–والحظ يف
يؤك–الثانية نفسه؟ما املاوردي بتأويل املبدأ هذا عن السياسي اخلطاب تراجع !.د

الطربي) ٢( جرير سنة٤/٤٢٧ابن حوادث النبالء١٤٥، أعالم وسري .٨/٨٠ه،
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اإلمامة أو)١()بفروض والسنة(، الكتاب على يفعلون) بايعناك الصحابة كان إذا:كما
يقتضي الشريعة يف عقد يوجد ال فإنه كله ذلك بلثبت فسخه، ميكن وال االستدامة

املدة وطول االستدامة تقبل اليت العقود والنكاح-مجيع والوكالة ميكن-كاإلجارة

الوكالة عقود خصوصا ورفعها، اإلسالمية؛فسخها الشريعة يف العقود أوسع هي إذ
مىت الوكيل عزل يف احلق لألصيل فإن فسخه، العقد طريف من لكل إذ الباب، هذا يف

أخطأش احلسني أن يرى من على ردا اجلوزي ابن قال وقد احلق، صاحب هو إذ اء،
يزيد على خروجه الناس(:يف وألزم البيعة له عقدت كيف لعلموا السري يف نظروا لو

العقد فسخ توجب وكلها بوادر منه بدرت فقد خالفته صحة قدرنا لو مث .)٢()ا،

مي اليت العقود من كغريه اإلمامة يففعقد واضحا كان ما وهذا فسخها، كن

املشهورة خطبته يف بكر أبو قال كما السياسي، اخلطاب مراحل من األوىل املرحلة
وإن(:الصحيحة فأعينوين، أحسنت فإن خبريكم، ولست عليكم ولّيت إين الناس أيها
رواية[أسأت زغت:ويف عصيته]  فإن فإن فيكم، اهللا أطعت ما أطيعوين فقوموين،

عليكم يل طاعة .)٣()فال

عثمان على خرجوا الذين الفتنة أهل دفع ما عنه-وهذا اهللا إىل-رضي

عثمان استشار وقد بعزله، املطالبة يف احلق هلم أن فرأوا خلعه، على رضي-اإلصرار

عنه اخلطاب-اهللا بن عمر دفع الذي هو أيضا وهذا ذلك، فرفضوا اآلخرين الصحابة

ص) ١( يعلى أليب السلطانية القناع٢٥األحكام وكشاف النهى٦/١٦٠، أويل ومطالب ،٦/٢٦٥.

احلنبلي) ٢( مفلح بن حملمد الفروع .٦/١٦٠انظر

ص) ٣( املختصر يف كما السرية يف إسحاق بن حممد عنه٣٠٣رواه اهللا رضي أنس عن الزهري . عن

الرزاق معمر،١٦/٣٣٦وعبد مرسالًعن الزهري الطبقاتعن يف سعد طريق٣/١٣٦وابن من
ص األموال يف عبيد وأبو البيعة، قصة يف أبيه عن عروة بن أبيـه١٢هشام عن هشام طريق من

ا بن بكرعروة أيب عن حازم أيب بن قيس عن خالد أيب بن إمساعيل طريق ومن ابـن. لزبري، وقال
والنهاية البداية يف إسحاق٦/٣٠٦: كثري بن حممد إسناد صحيح: (عن إسناد كما). وهذا وهو

. قال
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ب سعد عزل عندإىل نزوالً فعزله منه، أهلها اشتكى عندما الكوفة عن وقاص أيب ن

املوت؛رغبتهم فراش على وهو قال حىت األمة عن وكيل عجز(:ألنه من أعزله مل إين

خيانة الذين. )١()وال الكوفة أهل وهم األصيل، رغبة عند نزوالً عزله إمنا أنه يؤكد مما

األمة من جزء يت؛هم ال عمر كان بلدهوهلذا أهل منه يشتكي أمري كل عزل يف ردد

األمة، عن وكيل اإلمام أن وهو املبدأ، هذا لوضوح أمريهم، مع احلق كان لو حىت

قال أمري: (وهلذا مكان أمريا أبدهلم أن قوما به أصلح شيء احلسن. )٢()هان عزل وقد

سنة عليهم خليفة بايعوه قد العراق أهل وكان نفسه علي وف٤٠بن بعد أبيه،ه اة

اهللا رضي للحسن تبعا معاوية العراق أهل وبايع ورضاه، باختياره ملعاوية عنها فتنازل

(عنه
٣

(.

اإلمامة-٥ أمر يف املسلمني بني شورى بال رضا األمةوال :وشئون

تعاىل قال كما وانتهاًء، ابتداًء السلطة مصدر هي شورى{:فاألمة وأمرهم

ذل]٣٨: الشورى[}بينهم يف عمرمبا قال كما السلطة، اختيار شورى(ك ) اإلمارة

األمر{: وقال يف عمران[}وشاورهم األمة]١٥٩: آل شئون من ذلك سوى فيما . وهذه

السلطة اختيار وملبعد السياسي، اخلطاب أسس من كانت املرحلة هذه يف فالشورى ،

يف ذلك بعد طرأ ما الشورى مفهوم على أ:يطرأ واجبة الشورى هي!ال؟مهل وهل

أ !معلمة؟؟مملزمة

بن بكر أبو إليه ذهب كما ملزمة، واجبة أا تؤكد الصحابة تصرفات مجيع بل

تعاىل لقوله تفسريه يف األمر{:اجلصاص يف هنا}وشاورهم األمر أن أكد إذ

رقم) ١( ح البخاري ).٣٧٠٠(صحيح

سعد) ٢( صحيح٣/٢١٥ابن .بإسناد

الباري) ٣( فتح .٦٣–١٣/٦١انظر
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الشورى أهل إليه توصل مبا العمل الشورى من الغاية وأن من. للوجوب، على ورد

مم ذلك خبالف االستحبابقالوا على اآلية يف الوارد األمر محلوا (ن
١

(.

قال حيث تفسريه يف الرازي رجحه ما فقوله(:وهذا للوجوب، األمر :ظاهر

الوجوب}شاورهم{ ()يقتضي
٢

(.

عطية ابن قال كما األندلس، أهل علماء إليه ذهب ما الشورى(:)ه٥٤١(وهذا

يستشري ال من األحكام، وعزائم الشريعة قواعد واجب،من فعزله والدين العلم أهل

فيه خالف ال ما ).٣()هذا

خويزمنداد ابن قال العلماء(:)ه٤٠٠ت(وكذا مشاورة الوالة على واجب

يف يتعلق فيما اجليش ووجوه الدين، أمور من عليهم أشكل وفيما يعلمون، ال فيما

والوزراء الكتاب ووجوه باملصاحل، يتعلق فيما الناس ووجوه فيمااحلرب، والعمال

وعمارا البالد مبصاحل .)٤()يتعلق

األمرين تتضمن املرحلة هذه يف الرأي:والشورى ومشاركته اإلمام، .اختيار

اليت وهي اإلمام، ختتار اليت هي األمة وأن املبدأ، هذا على الصحابة أمجع وقد

النيب كان كما دوا، أمرا يقطع فال الرأي ال"تشاركه فكان أمرايفعل، يقطع

مل ما شئوم مجيع يف أصحابه يشاور وكان عاما، أمرا كان فيما األمة شورى دون

املدينة، يف يبقى أن رأيه كان فقد أحد، غزوة يف ذلك فعل كما الوحي، عليه يرتل

رأيهم على فرتل القتال، إىل خيرجوا أن األغلبية رأي كثري. وكان ابن كثري(:قال وأىب
إال الناس اهللامن رسول قول إىل يتناهوا ومل العدو، إىل وقال)ورأيه"اخلروج

القرآن) ١( .٢/٣٣٠أحكام

الرازي) ٢( .٩/٦٧تفسري

القرطيب) ٣( .٤/٢٤٩تفسري

القرطيب) ٤( .٢٥٠–٤/٢٤٩تفسري
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اهللا(:أيضا برسول الناس يزل ألمته"فلم ولبس دخل وقد…حىت عليهم خرج مث
وقالوا الناس اهللا:ندم رسول ذلك"استكرهنا لنا يكن .)١()ومل

كونه النا"فمع أكثر رأي على نزوالً خرج أنه إال للخروج، الذينكارها س

آية نزلت وقد موقفهم، على األمر{:أصروا يف عمران[} وشاورهم هذه]١٥٩: آل يف

عنه؛املعركة أسفرت الذي النحو على النتائج كانت وإن الشورى مبدأ ضرورة لتؤكد

التفسري. املعركة أهل بعض عن املعىن هذا الطربي جرير ابن ذكر :قالوا؛وقد

عم( يصدروا مث بينهم ملؤهميتشاورا عليه اجتمع الناس. )٢()ا مجاعة هم واملأل
فقال. ورءوسهم اإلميان أهل وجل عز اهللا وصف وأمرهم{:وكذا الصالة أقاموا

ينفقون رزقناهم ومما بينهم والزكاة،]٣٨: الشورى[}شورى الصالة بني الشورى فجعل

و فرائضه من وأا الدين، يف مكانتها ليؤكد اإلسالم، أركان من اتمعومها يف أركانه

النيب كان وقد خصائصه، وأبرز يستثين"املسلم ال وكان مشاورة، الناس أكثر من

من حاضرا كان من كل يستشري كان بل العامة، األمور يف الشورى من أحدا

غزوة يف سلول ابن أيب بن اهللا عبد لرأي استمع وقد احلرب، أو السلم يف املسلمني

(أحد
٣

ر) إىل ومال ذلك، القرآن وصف وقد وعداوته، نفاقه من يعلم كان ما مع أيه

تعاىل قوله يف لقوهلم{:كما تسمع يقولوا النيب]٤: املنافقون[} وإن ألن إال ذاك وما

رد" يف الناس استشار وقد العامة، األمور من كان فيما بالشورى أحدا خيص ال

فقال خطيبا فيهم وقام عليهم، هوازن جاءونا(((:أموال قد إخوانكم فإن بعد، أما
بذلك يطيب أن منكم أحب فمن سبيهم، إليهم أرد أن رأيت قد وإين تائبني،

اهللا. فليفعل يفيء ما أول من إياه نعطيه حىت حظه على يكون أن منكم أحب ومن

فليفعل الناس.))علينا اهللا:فقال رسول يا ذلك طيبنا اهللا. قد رسول ال((:"فقال إنا

والنهاية) ١( الباري٤/١٤البداية فتح وانظر ،٧/٣٤٦.

.٣/٤٩٦التفسري) ٢(

والنهاية) ٣( البداية .٤/١٤انظر
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عرفاؤكم إلينا يرفع حىت فارجعوا يأذن، مل ممن ذلك يف منكم أذن من ندري

اهللا.))أمركم رسول إىل رجعوا مث عرفاؤهم، فكلمهم الناس، أم"فرجع فأخربوه

طيبوا .)١()قد

عقبة بن موسى رواية من جيد بإسناد أخرى رواية أن((:ويف منكم أحب فمن

أ كره ومن فليفعل، مكره غري فداؤهميعطي فعلي يعطي ما.))ن الناس فأعطى

شعيب بن عمرو رواية ويف الفداء، سألوا الناس من قليالً إال فقال:بأيديهم،

بن: املهاجرون األقرع وقال كذلك، األنصار وقالت اهللا، لرسول فهو لنا كان ما

فال:حابس متيم وبنو أنا عيينة. أما فال:وقال فزارة وبنو أنا ا. أما بنوقال لعباس

فال:مرداس سليم وبنو أنا سليم. أما بنو اهللا:فقالت لرسول فهو لنا كان ما .  بل

اهللا:قال رسول من((:"فقال فرائض ست إنسان بكل فله حبقه منكم متسك من

نصيبه يفء وأبناءهم))أول نساءهم الناس إىل .)٢()فردوا

ال قلوم املؤلفة فيهم وكان كلهم، الناس شاور فتحفقد بعد إال يسلموا مل ذين

النيب وفاة بعد ارتد من ومنهم بأيام، احلادثة هذه وقبل على"مكة اعترضوا وقد ،

منه"النيبأمر يكن مل ذلك ومع هوازن، إىل السيب قال"رد أن ال((:إال إنا

أمركم عرفاؤكم إلينا يرفع حىت فارجعوا يرض، مل ممن رضي من فاشترط. ))ندري

األثريرضاهم، ابن قال احلديث، العصر يف الشعب وممثلي كالنواب هم :والعرفاء

أمورهم،( يلي الناس من اجلماعة أو القبيلة بأمور القيم وهو عريف، مجع العرفاء

أحواهلم منه األمري .)٣()ويتعرف

الفتح) ١( مع البخاري .٤٣١٩ح٨/٣٣صحيح

الباريانظر) ٢( .٨/٣٤فتح

احلديث) ٣( غريب يف .٣/٢١٨النهاية
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حجر ابن احلافظ الناس(:وقال من طائفة بأمر القائم القوم. هو على وعرفت

وع عارف أيفأنا أمورهم:ريف، وحفظ سياستهم أمر يتعرف…وليت لكونه

االحتياج عند فوقه من ا يعرف حىت .)١()أمورهم

بعنوان بابا البخاري جعل للناس(:وقد وأورد)٢()العرفاء األحكام، كتاب حتت

السابق بطال. احلديث ابن العرفاء(:قال إقامة مشروعية احلديث ال؛يف اإلمام ألن

أن فيه،ميكنه يقيمه ما ليكفيه يعاونه من إقامة إىل فيحتاج بنفسه، األمور مجيع يباشر

فإذا التفريط، وقع فرمبا بعضهم، من فيه التوكل يقع للجميع توجه إذا والنهي واألمر

به أمر مبا القيام إال أحد كل يسع مل عريفا قوم كل على .)٣()أقام

بشئو يقومون الذين الناس رءوس هم الناس،والعرفاء ويصدرهم يفرزهموأم

اجلاهلي الشاعر قال وقد طبيعيا، فرزا :اتمع

أويتوس عريفهم إيل بعثوا قبيلة عكاظ وردت مكلما

جرير ابن روى األشعري(:وقد موسى أيب إىل عمر للناس:كتب يزل مل إنه

وحبس الناس، وجوه من قبلك من فأكرم حوائجهم، يرفعون الضعيفوجوه املسلم ب

القسم ويف احلكم يف ينصف أن العدل .)٤()من

األمر أن يف خيتلفوا ومل األمة، شئون سياسة يف الشورى أمهية الصحابة أدرك وقد

على وهو عمر قال وهلذا اخلليفة، واختيار اإلمامة أمر وأمهها األمور وأول شورى،

الباري) ١( .١٣/١٦٩فتح

الفتح) ٢( مع البخاري .١٣/١٦٨صحيح

السابق) ٣( .١٣/١٦٩املصدر

الطربي) ٤( اجلوين٢/٥٦٦تاريخ عمران أيب عن احلجاج بن شعبة عن صحيح بإسناد علـى. ، وهو
الشيخني .شرط
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عباس بن اهللا لعبد املوت ثالثًا(:فراش عين شورى:اعقل يف. )١()…اإلمارة بلغه وقد

قال رجال أن مبىن وهو حجة بيعة(:آخر كانت ما فواهللا فالنا، بايعت عمر مات لو

فتمت فلتة إال بكر عنه)أيب اهللا رضي عمر فقال اهللا-إين: (، شاء العشية-إن لقائم

أمورهم يغصبوهم أن يريدون الذين هؤالء فمحذرهم الناس وصل)يف ملا قاممث املدينة

قال مث بكر، أيب خالفة شأن يف املشهورة خطبته فخطب مجعة أول بايع: (يف من

يقتال أن تغرةً بايعه الذي وال هو يتابع فال املسلمني من مشورة غري من .)٢()رجالً

الصحابة من مبحضر كانت وقد وأصحها، عمر خطب أشهر من اخلطبة - وهذه

عنهم اهللا من-رضي إمجاعا حيرمفكان وأنه لألمة، هو اإلمام اختيار حق أن على هم

للقتل نفسه عرض فقد املسلمني شورى دون رجال بايع من وأن احلق، هذا (غصبها
٣

(.

للستة عمر فاضربوا(:وقال املسلمني من مشورة غري على منكم تأمر من

.)٤()عنقه

آخرها ويف صحيح، بإسناد شيبة أيب ابن اخلطبة هذه روى خالفةإنه(:وقد ال

مشورة عن ()إال
٥

(.

الرزاق) ١( عبد صحيح١٠/٣٠٢مصنف القرطيب. بإسناد قال اخلطـاب: (وقد بن عمر جعل -وقد

عنه اهللا شورى-رضي النوازل أعظم وهي .٤/٢٥١) اخلالفة

الفتح) ٢( مع البخاري ).٦٨٣٠(ح١٢/١٤٥صحيح

الفتح) ٣( .١٢/١٥٠انظر

سعد) ٤( ابن الشيخني٣/٢٦٢طبقات شرط على صحيح الفـتح. بإسناد يف احلـافظ : ٧/٦٨قال

صحيحأ( بإسناد سعد ابن عمر) خرجه ابن حديث .من

شبة٧/٤٣١املصنف) ٥( وابن املدينة، تاريخ صحيح٣/٩٣٣يف بإسناد عـن(خمتصرا إال بيعـة ال
صحيح٣/٩٣٦ويف) مشورة حيل: (بإسناد فال املسلمني مشورة غري من لنفسه إمارة إىل دعا من

تقتلوه أن إال ).لكم
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شيبةورواها أيب الزهريابن طريق من البخاري–بإسناد رواه ويف–كما

بايعه(:آخرها ملن وال له بيعة املسلمني:أي. )١()ال شورى دون رجال بايع ملن بيعة ال

اغتصابه؛ورضاهم حيرم حقوقهم من حقا .لكوا

والنهاي البداية يف كثري ابن ذكر أهل:)٢(ةوقد رضي ملا عوف بن الرمحن عبد أن

وعلي عثمان بني الترشيح احنصر ملا مث منهم، واحدا خيتار أن اخلمسة - الشورى

عنهما اهللا عوف: (-رضي بن الرمحن عبد عنه-ض اهللا الناس-رضي يستشري

وفرادى، مثىن وأشتاتا، مجيعا الناس رءوس برأي املسلمني، رأي وجيمع سرافيهما،

وحىت املكاتب، يف الولدان سأل وحىت خدورهن، يف النساء إىل خلص حىت وجهرا،

بلياليهن أيام ثالثة مدة ويف املدينة، إىل واألعراب الركبان من يرد من كان) سأل وما

حيرم حقوقهم من حق أنه لوال اجلهد هذا كل الناس سؤال يف ليجتهد الرمحن عبد

مصا أو فيه، عليهم إياهاالفتئات اغتصام أو عليهم، .درته

منهم أحد ينكره ومل األصل هذا على الصحابة أمجع أيب. وقد بيعة كانت وقد

الصحابة برضا السقيفة يف البخاري-بكر صحيح يف (كما
٣

مث-) عمر بايعه حيث

املسجد يف املسلمني باقي مث ساعدة، بين سقيفة يف األنصار مث كانت. املهاجرون وكذا

الصحابةبيعة مجيع برضا عنهم-عمر اهللا ثقات-رضي يف كما استشارم وبعد

حبان (ابن
٤

عمر(: ) يف يستشريهم واألنصار املهاجرين من نفرا بكر أبو بيعة).دعا مث
األجناد وأمراء واألنصار املهاجرون مث عوف بن الرمحن عبد بايعه حيث عثمان

.٧/٤٣٢املصنف) ١(

كثريا) ٢( .٧/١٥١بن

الباري) ٣( .٦٨٣٠ح١٢/١٤٥فتح

)٢/١٩١) ٤.



-٣٣-

عوف. واملسلمون بن الرمحن عبد قال طالبوقد أيب بن أمر(:لعلي يف نظرت قد إين

سبيال نفسك على جتعلن فال بعثمان يعدلون أرهم فلم ()الناس
١

(.

حجر ابن واألنصار(:قال واملهاجرين الشورى أهل من حضر من وسكوت

بعثمان الرضا وعلى قال، فيما الرمحن عبد تصديقهم على دليل األجناد ()وأمراء
٢

(.

الرمحن عبد جعل املرشحنيفقد بني الترجيح يف حجة الناس اختيار عوف بن

وعلي عثمان ومها .للخالفة،

علي قال عنه-وقد اهللا عثمان-رضي قتل بعد تكون(:للصحابة ال بيعيت إن

املسلمني رضا عن بايعه) إال مث فبايعوه واألنصار املهاجرون دخل املسجد دخل فلما
(الناس

٣
(.

ف خطب أنه أخرى رواية فيه(:قالويف ألحد ليس أمركم هذا إن الناس، أيها يا

أحد على أجد فال وإال لكم، قعدت شئتم فإن أمرمت، من إالّ .)٤()حق

مجيع من البيعة تأتيه حىت الناس يبايع أال يرى احلسن ابنه كان فقد هذا ومع

لوالده فقال مصر(:األمصار، كل أهل إليك يبعث حىت الناس تبايع أال آمرك أمل

األمر(:فقال) بيعتهم؟ب هذا يضيع أن فخشيت األمصار بيعة جميء قبل مبايعيت )٥()أما

فتنة هوذوه. فتحدث هذا وأن اإلمام، اختيار يف األمصار مجيع يف األمة حق يؤكد ا

االستثنائية والظروف الضرورة عند إال .األصل

الفتح) ١( مع البخاري ).٧٢٠٧(ح١٣/١٩٤صحيح

الفتح) ٢( مع البخاري اخللفـاء)٧٢٠٧(ح١٣/١٩٧صحيح عهد للذهيب اإلسالم تاريخ وانظر ،
.٣٠٥ص

الطربي) ٣( جرير .٢/٦٩٦ابن

الطربي) ٤( جرير .٢/٧٠٠ابن

كثري) ٥( ابن الطربي٧/٢٤٥انظر جرير وابن ولفظه٣/١٠،١١، يأتيـك(، حىت تبايع أالّ أمرتك

مصر كل وبيعة والعرب األمصار أهل ).وفود
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تراه مبا وتلزمه اخلليفة على تشترط أن يف احلق لألمة أن منكما فيه معصية ال مما

بالكتاب يعمال أن وعلي عثمان على عوف بن الرمحن عبد اشترط كما الشروط،

الرمحن عبد له فقال عثمان، فرضي وعمر، بكر أيب اخلليفتني وسرية أبايعك(:والسنة

الناس وبايعه الرمحن عبد فبايعه بعده، من واخلليفتني رسوله وسنة اهللا سنة :على

واألن واملسلموناملهاجرون األجناد وأمراء .)١()صار

باألصل واجبا ليس وعمر بكر أيب بسرية العمل أن علي؛مع قال أعمل(:وهلذا

قال).طاقيت الرمحن عبد عن رواية بعلي(:ويف عنه–بدأت اهللا :فقلت–رضي

عنهما اهللا رضي وعمر بكر أيب وسرية رسوله وسنة اهللا كتاب على :قال. أبايعك

استطعتفي: فقال عثمان:قال. ما على عرضتها عنه–مث اهللا .)٢()فقبلها-رضي

عثمان على مصر أهل اشترط عنه-كما اهللا مل-رضي إن أنه على شروطًا

طاعته من حل يف فهم ا (يلتزم
٣

(.

علي على الصحابة اشترط عنه-وكذا اهللا القصاص-رضي ابن. إقامة قال

الطربي ع(: جرير إىل فقالواواجتمع الصحابة، من ومجاعة والزبري طلحة ،علييا:لي

احلدود إقامة اشترطنا قد ()إنا
٤

اإلمام. ) على تشترط أن يف األمة حق يؤكد ذلك وكل

البيعة وبعد البيعة قبل الشروط من شاءت عنها؛ما وكيل هو .إذ

دو فيما تكون فكذلك اإلمام، اختيار وهو األمر أصل يف الشورى تكون نوكما

أمرا يقطعون ال األربعة اخللفاء كان وقد فيه، نص ال مما األمة شئون من ال–ذلك مما

فيه املسلمني–نص شورى بالنيب؛دون عليه"اقتداء ورد إذا بكر أبو كان فقد ،

سنة من علمه وإن بينهم، قضى به يقضي ما فيه وجد فإن اهللا، كتاب يف نظر أمر

الفتح) ١( مع البخاري .٧٢٠٧ح١٣/١٩٤صحيح

أمحد) ٢( الفتح١/٧٥مسند وانظر ،١٣/١٩٧.

سيأيت) ٣( ما .٤٢-٤١صانظر

جرير) ٤( ابن .٢/٧٠٠تاريخ
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اهللا مل"رسول وإن به، ذلكقضى أعياه فإن السنة، عن املسلمني فسأل خرج يعلم

واستشارهم وعلماءهم املسلمني رءوس عمر. دعا يفعل كان عنه-وكذا اهللا رضي

به- أخذوا أمر على اجتمعوا (فإذا
١

(.

برأيهن أخذ ورمبا النساء، حىت األمر يف يستشري عمر (وكان
٢

(.

أه من والصغار الكبار حيضره شورى جملس له العلموكان (ل
٣

الزهري. ) : قال

استشارهم( فرمبا كهوالً، أو كانوا شبابا القراء من مغتصا عمر جملس .)٤()كان

أحكام من الراشدون اخللفاء اختذه ما عامة كان فيه-وقد نص ال بعد-فيما

املأل برأي وأخذ عنه؛تشاور اهللا رضي علي قال يف(:كما فعل ما عثمان؟ فعل ما

إال منااملصاحف مأل وأكثرهم. )٥()عن الناس مجاعة هم هنا .واملأل

عمر استشار عنه-وقد اهللا زال-رضي وما املفتوحة، األرض وقف يف الناس

عليه وتابعوه برأيه أقنعهم حىت وحياورونه حياورهم املسجد، يف أيام ثالثة (جيادهلم
٦

(.

فاختلف املهاجرين استشار أن بعد عمر قاله مما كان منوقد مخسة فدعا وا،

وأشرافهم كربائهم من اخلزرج من ومخسة تشتركوا(:األوس ألن إال أزعجكم مل إين

باحلق، تقرون اليوم وأنتم كأحدكم، واحد فإين أموركم، من محلت فيما أمانيت يف

هواي، هو الذي هذا تتبعوا أن أريد ولست خالفين، من وخالفين وافقين من وافقين

الب) ١( الفتح١٠/١١٤،١١٥يهقيرواه يف احلافظ وقال صحيح: ١٣/٣٤٢، بإسناد البيهقي .     رواه

صحيح١٠/١١٣البيهقي) ٢( .   بإسناد

الفتح) ٣( مع البخاري صحيح . ١٣/٣٣٩انظر

للبغوي) ٤( السنة .   ١٠/١٢٠شرح

الباري) ٥( فتح وقال١٣/٣٤٣انظر حسن: ، هذ. إسناد يف احلافظ ذكر مـنوقد كـثريا املوضع ا

تشاور عن صدرت اليت .املواقف

ص) ٦( يوسف أليب اخلراج .    ٢٧–٢٤انظر
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كت اهللا من باحلقمعكم ينطق مجيعا…اب ما:فقالوا ونعم قلت ما فنعم رأيك، الرأي

()رأيت
١

(.

الدواوين تدوين يف استشارهم (وكذا
٢

(.

عمر بن اهللا عبيد قتل يف الناس عثمان استشار لؤلؤة-وقد أبا قتل أن بعد

أبيه ملقتل ثأرا واهلرمزان أ-اوسي وخالفهم قتله، وجوب على املهاجرون كثرفأمجع

ماله من الدية ودفع الناس أكثر برأي عثمان فأخذ قتله، عدم ورأوا (الناس
٣

(.

إىل عثمان كتب لكم(:مرائهأوقد عمر وضع عنملماوقد كان بل عنا، يغب

منا .)٤()مالء

املسجد حيضر مسلم كل كان بل قوم، دون قوم يف حمصورة الشورى تكن ومل

كان رجال برأيه، اإلدالء يف اشتراطيشارك يكن ومل صغريا، أو كان كبريا امرأة، أو

عند املسلمني غري عامة رضا يشترط أيضا بل املسلمني، على قاصرا والرضا الشورى

املسلمني وبني بينهم العقود عبيد. عقد أبو من(:قال مدينة أهل أن لو وكذلك

األ فإن صلح، على وصاحلوهم عقدا، املسلمني رؤساؤهم عاقد باألحوطاملشركني خذ

به راضني يكونوا أن إال العوام على ماضيا ذلك يكون أال .وبالثقة

مكحول املسلمني:قال مصاحلة العدو فالتمس حصن على املسلمون نزل إذا

رجال اجليوش أمري يبعث حىت ذلك يصلح مل أمانا، يعطوم منهم أبيات أهل على

رض فإن بذلك، ويعلمهم أهله وجيمع احلصن يففيدخل أقروا وإال استرتهلم، بذلك وا

يصاحلوا ومل بن…حصنهم عمر قبل املسلمني من اجليوش أئمة كان العزيوقد زعبد

يف من بقية علم دون عليه، تراضوا ما على وقادم احلصن أهل رءوس اإلمام يصاحل

السابق) ١( .    املصدر

سعد) ٢( ابن وطبقات السابق . ٣/٢٢٤املصدر

سعد) ٣( ابن الشيخني٣/٢٧١طبقات شرط على صحيح بإسناد ،.

جرير) ٤( يصدر. ٢/٥٩١ابن كان ما كل أن يؤكد املألوهذا رأي هو إمنا . آنذاك
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يعملوا أال جيوشه أمراء وأمر ذلكم، عن العزيز عبد بن عمر فنهى الروم، من احلصن

على وشهودا رسوالً به ويوجهوا كتابا يكتبوا حىت عليهم، عرضه ممن يقبلوه وال به،

احلصن أهل .مجاعة

عبيد أبو وعلى:قال للرؤساء، خمالفني غري األتباع يكون أن إال الوجه، هو وهذا

النيب من كان ما حيمل أن"هذا وغريهم، جنران أهل رؤساء من وصاحل عقد ملن

مأل عن كان مستكرهنيذلك وال رأي من هلم خارجني غري األتباع وأن منهم،

.)١()عليه

وموافقتهم العامة رضا من البد وأنه املسلمني، غري مع كذلك األمر كان فإذا

عامة فرضا إجبار، وال إكراه بال املسلمني مع رؤساؤهم يعقدها اليت العقود على

يف اإلمام يستبد ال وأنه أوىل، باب من إالاملسلمني رأي يصدر وأال دوم، من الرأي

األكثرية وهم منهم املأل موافقة .عن

علي قال عنه-وقد اهللا يريدون-رضي واألنصار املهاجرون جاءه أن بعد

وشورى(:بيعته مالٍء عن إال أفعل الناس).٢()ال بايعه أن بعد عامة،(:وقال بيعة هذه

غري واتبع املسلمني دين عن رغب ردها .)٣()سبيلهمفمن

م االقتداء جيب الذي املؤمنني سبيل ومن الدين من هو األمر هذا أن يؤكد مما

تعاىل؛فيه قال غري{:كما ويتبع اهلدى له تبني ما بعد من الرسول يشاقق ومن
مصريا وساءت جهنم ونصله توىل ما نوله املؤمنني األخذ]١١٥: النساء[}سبيل وأن

واالل الناس عامة بهبرأي فيه–تزام نص ال أمر–مما اليت الراشدين اخللفاء سنن من

قالبإتباعها"النيب كما خالفها، ما اخللفاء((:"وترك وسنة بسنيت عليكم

ص) ١( عبيد أليب . ١٩٢–١٩١األموال

حبان) ٢( ابن . ٢/٢٦٧ثقات

حبان) ٣( ابن . ٢/٢٦٨ثقات
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فإن األمور، وحمدثات وإياكم بالنواجذ، عليها عضوا بعدي، من املهديني الراشدين

ضاللة بدعة وكل بدعة، حمدثة .)١())كل

اختلف املطلقة،فإذا باألكثرية الترجيح إىل حيتاج اإلمام فإن رأيني على الناس

استدعى فقد املغنومة، األرض شأن يف الصحابة عليه اختلف عندما عمر فعل كما

األنصار من الطريقة:عشرة هذه استخدم وقد اخلزرج، من ومخسة األوس، من مخسة
املسل طلب أن بعد بعده، من للخالفة الستة رشح منعندما هلم يرشح أن منه مون

شيء، األمر من له ليس أنه على سابعهم عمر بن اهللا عبد ابنه جعل فقد أهالً، يراه

البخاري صحيح يف كما األصوات تساوت إذا ما حالة يف للترجيح طلبا أدخله :وإمنا

شيء( األمر من له وليس عمر، بن اهللا عبد .)٢()يشهدكم

قال رواية ثال(:ويف اجتمع اهللاإذا عبد فحكموا رأي على وثالثة رأي على ثة

عوف بن الرمحن عبد معه من فقدموا حبكمه، ترضوا مل فإن عمر، ()ابن
٣

(.

رواية القوم(:ويف اختلف إن عمر، بن اهللا عبد الستة–يا مع–أي فكن

الرمحن عبد فيه الذي احلزب فاتبع وثالثة ثالثة كانوا وإن .)٤()األكثر،

أخ رواية الشورى(:رىويف ألصحاب اخلطاب بن عمر يف:قال تشاوروا

فخذوا واثنان، أربعة كان وإن الشورى، يف فارجعوا واثنان اثنان كان فإن أمركم،

األكثر الشورى: (وقوله.)٥()صنف يف طلبا) فارجعوا التصويت إعادة مبدأ يؤكد

األصوات تساوت إذا .للترجيح

رقم) ١( ح داود، أبو رقم)٤٦٠٧(رواه ح والترمذي، رقم)٢٦٧٨(، ح ماجه، وابن وقال) ٤٢(،

صحيح: (الترمذي ).حسن

الباري) ٢( فتح ح٧/٦١انظر احلافظوك) ٣٧٠٠(، . ٧/٦٧الم

الباري) ٣( فتح . ٧/٦٧انظر

الطربي) ٤( جرير ابن . ٢/٥٦٠تاريخ

سعد) ٥( ابن .٣/٤٥طبقات
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شب ابن شرط)١(هورواه على عنبإسناد عقبة بن موسى حديث من البخاري،

لصهيب قال عمر، أن عمر ابن عن من(:نافع له شيء وال عمر ابن اهللا عبد أحضر

رأسه فاشدخ واحد وأىب رجالً ورضوا مخسة اجتمع فإن رءوسهم على وقم األمر،

رضي فإن رءوسهما، فاضرب اثنان وأىب منهم، رجال فرضوا أربعة اتفق وإن بالسيف،

حكمثالثة الفريقني فأي عمر، بن اهللا عبد فحكموا منهم رجالً وثالثة منهم، رجالً

فيهم الذين مع فكونوا عمر، بن اهللا عبد حبكم يرضوا مل فإن منهم، رجالً فليختاروا له

الناس عليه اجتمع عما رغبوا إن الباقني واقتلوا عوف، بن الرمحن رواية. )عبد ويف

سعد ابن يف(:عند امجعوا فأمروامث األجناد، وأمراء الناس أشراف الثالث اليوم

عنقه فاضربوا مشورة غري من تأمر فمن .)٢()أحدكم،

الكوفة أهل إىل كتابه يف قال كما العامة، أراده ما بفعل يلتزم عثمان كان وقد

فقال العاص، بن سعيد أمريها خيلع أن طلبوا من(:عندما عليكم أمرت فقد بعد، أما
إالاخترمت، فيه اهللا يعصى ال أحببتموه شيئًا تدعوا ال واهللا سعيد، من وأعفيتكم

عندما فيه أنزل منه، استعفيتم إال فيه اهللا يعصى ال كرهتموه شيئًا وال سألتموه،

حجة علي لكم يكون ال حىت .)٣()أحببتم

فكتب الفتنة، أهل بإخراج يطالبونه وقادا الكوفة أهل أشراف كتب وقد

مبعاوية(: إليهم فأحلقوهم ذلك على ملؤكم اجتمع معاوية)٤()إذا طالبوا وعندما ،

بقوله عليهم احتج الشام إمارة عن ومجاعة(:باالعتزال املؤمنني أمري ذلك رأى لو

عمله فاعتزلت بذلك، إيل لكتب .)٥()املسلمني

املدينة) ١( .٣/٩٢٥تاريخ

سبق) ٢( ما .٣٢–٣١انظر

جرير) ٣( .٢/٦٤٤ابن

جرير) ٤( .٢/٦٣٥ابن

جرير) ٥( .٢/٦٣٨ابن
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األرحيب قيس بن يزيد على عمرو بن القعقاع احتج الثوار–وقد قادة –أحد

العامة رضيته أمر من اخلاصة يستعفي كيف (بأنه
١

!؟)

عمر الناس(:فقول عليه اجتمع عما رغبوا إن الباقني وقوله)واقتلوا مع(:، كن

و)األكثر األكثر(:، صنف عثمان)خذ وقول ذلك(:، على ملؤكم اجتمع : -) إذا

املرتل الشرعي السياسي اخلطاب يف املبدأ هذا رسوخ يؤكد ذلك لألمةوكم.كل أن ا
وفق عنها، وكالء أم على أمرها يسوسون الذين السلطة ذوي اختيار يف احلق

دون أمرا يقطعون فال واالجتهاد، الرأي يف مشاركتهم يف احلق وهلا البيعة، عقد نظرية

دوا من باألمور يستبدون وال ورضاها، األمة خلع-شورى يف احلق لألمة فكذلك

ا من وجتريده الصحابةاإلمام لدى معلوما كان ما وهذا عنهم-لسلطة، اهللا - رضي

اإلسالمي السياسي اخلطاب من األوىل املرحلة بكر. يف أيب خطبة يف ذلك جتلى وقد

وفيها فال(:املشهورة عصيته فإن فيكم، اهللا أطعت ما أطيعوين فقوموين، أسأت وإن

عليكم يل .)٢()طاعة

ع خرجوا الذين الثوار طالب يدعوقد وأن اخلالفة، من نفسه خيلع أن عثمان لى

عثمان دعا فقد آخر، رجالً ختتار عنه-األمة اهللا النخعي-رضي وهو–األشتر

الثوار قادة عثمان–أحد له فقال وسادة له فقال:فطرح مين؟ الناس يريد ما أشتر، :يا

عثمان قال بد؟ إحداهن من لك ليس قال:ثالث هن؟ هلمخيريونك:ما ختلع أن بني

(أمرهم
٣

فتقول) شئتم:، من له فاختاروا أمركم فإن. هذا نفسك، من تقص أن وبني

الطربيا) ١( جرير .٢/٦٥٠بن

سبق) ٢( ما .٢٥صانظر

قوله) ٣( أمرهم: (والحظ هلم وكيلهم) ختلع إال اخلليفة وما لألمة األمر أن مبدأ . لوضوح
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قاتلوك القوم فإن عثمان. أبيت قال:قال بد؟ إحداهن من بد:أما إحداهن من ما . ال،

عثمان اهللا:قال سربلنيه سرباال ألخلع كنت فما أمرهم هلم أخلع أن (أما
١

(.

الراوي عون-قال ابن احلسن: -وهو غري فتضرب:وقال أقدم ألن واهللا،

حممد أمة أمر أخلع أن من إيل أحب بعض؛عنقي على بعضها .يعدو

احلسن عن الراوي عون ابن عثمان:قالوا:قال بكالم أشبه عثمان. هذا أما:قال

صاحيب أن علمت لقد فواهللا نفسي، من أقص يديأن أنفسهبني من يقصان ما،كانا

بالقصاص بدين يقوم أبدا،. وما بعدي تتحابون ال قتلتموين لئن فواهللا تقتلوين، أن وأما

أبدا مجيعا عدوا بعدي تقاتلون وال أبدا، مجيعا بعدي تصلون ()وال
٢

(.

فأشار اخللع، من الثوار عليه عرضه فيما عمر بن اهللا عبد عثمان استشار وقد

يفعل أال (عليه
٣

ت. ) ال خلعوه،حىت أو قتلوه أمريهم الناس بعض كره كلما سنة، صبح

عثمان حال هو كما معه، األكثرية كان وإن عنه-حىت اهللا معه-رضي كان إذ

األمة على رأيها تفرض أن لألقلية وليس والعقد، احلل وأهل الصحابة وهلذا؛أكثر

عثمان عمر بن اهللا عبد عنه–حذر اهللا رغ–رضي عند الرتول ال. بتهممن حىت

األكثرية على رأيها فيها األقلية تفرض سنة .تكون

عثمان استقبل عنه-وقد اهللا وناظروه-رضي وناظرهم مصر هلم(:وفد :فقال

الراوي قال تريدون؟ عليهم:ما وأخذ شرطًا، عليه وكتبوا ميثاقه، يشقوا–فأخذوا أال

بشروطهم هلم قام ما مجاعة يفارقوا وال قالوا:قالمث–عصا، تريدون؟ يأخذ:ما أالّ

أنه) ١( عنه الصحيح بل نفسه، خلع يف الصحابة استشار أنه من سيأيت ملا عنه؛ تثبت ال الرواية وهذه

فتنة فتحدث رجل على الناس جيتمع فال نفسه خيلع أن .خشي

يف) ٢( خياط بن صخليفة الطبقات١٧٠تارخيه يف سعد وابن املـصنف٣/٥٣، يف شيبة أيب وابن ،
قال٧/٤٤١ البصري، احلسن عن عون ابن عن علية بن إمساعيل عن عثمان: ، موىل وثاب أخربين

عفان جرير. ابن ابن رواه وكذا احلفاظ، باألئمة مسلسل إسناد اإلسناد٢/٦٦٤وهذا .بنفس

سعد) ٣( ابن وت٣/٤٨طبقات ص، خليفة الفضائل١٧٠اريخ يف وأمحد صحيح١/٤٧٣، .بإسناد
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حممد أصحاب من الشيوخ وهلؤالء عليه، قاتل ملن املال هذا فإمنا عطاًء املدينة . "أهل

بذلك:قال .)١()فرضوا

علي هو بينهم الواسطة كان عنه-وقد اهللا بن-رضي اهللاوجابر عبد

علياألنصاري هلم فقال من(:، وتعتبون اهللا، كتاب سخطتمتعطون ما فأقبل. كل

مخس على فاصطلحوا وجوههم من ناس يعطي،:معه واحملروم يقلب، املنفي أن

والقوة األمانة ذو ويستعمل القسم، يف ويعدل الفيء، على. ويوفَّر عامر ابن يرد وأن

الكوفة على موسى وأبو كتاب. البصرة، يف ذلك .)٢()كتبوا

ا عبد بن جابر حديث من رواية لهويف قال عثمان أن عل(:هللا احلق،يأعطهم

األمة كرهته شيء كل عن أرجع جابر. )وأن نرد(:قال أن على احلق على اصطلحنا

نبيه وسنة اهللا بكتاب ونعمل حمروم، كل ونعطي منفي، العامة"كل ).٣()يف

أن بعد أخرى، مرة عادوا املصريني أن الواقدي املؤرخ عن جرير ابن روى وقد

عثمانعثروا ونفى بعقوبتهم، أمر فيه كتاب عنه-على اهللا قد-رضي يكون أن

له قالوا به، مل(:علم من أصحابك من بك ونستبدل خنلعك حىت نرجع أن لنا كان ما

الفضائل) ١( يف عليه١/٤٧٣أمحد زوائده يف اهللا عبد وابنه شبة١/٤٧٠، وابن وابـن٣/١١٣٢، ،
رقم،٢/٦٥٥جرير ح صحيحه يف حبان عن،٦٩١٩وابن أبيه عن سليمان بن املعتمر عن كلهم

أُسيد أيب موىل سعيد أيب عن نضرة بن. األنصاريأيب املنذر هو نضرة وأبو صحيح، إسناد وهذا

اإلصابة يف كما الصحابة يف بعضهم ذكره سعيد وأبو العبدي، هذا٤/٩٩مالك حلديثه وأشار ، .

ابن حنوه٣/١١٣٨هبشورواه نضرة أيب عن صحيح آخر طريق .من

ص) ٢( تارخيه يف خياط بن خليفة ع١٧٠–١٦٩رواه علية بن إمساعيل احلـسنعن عن عون ابن ن
شبة. البصري وابن الثقات، باألئمة مسلسل إسناد حنـوه٣/١١٣٧وهذا عـون ابن طريق من

حنوه سريين بن حممد إىل صحيح .وبإسناد

شب) ٣( صحيح٣/١١٣٥هابن .بإسناد
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أمرنا واعتزل خالفتنا، فاردد منك، جربنا ما مثل اخلالفة)١()حيدث أضافوا فقد ،

األمر وكذلك األمة؛ألنفسهم، حق يؤكد األمرمما ومشاركته اخلليفة اختيار وقد. يف

هلم عثمان فضعومها(:قال قيد يف رجلي تضعوا أن احلق يف وجدمت لكونه)٢()إن ،

أنه عثمان عن األخبار تواترت وقد عليها، السلطة منحته اليت وهي األمة، عن وكيال

أيديهم يكفوا أن عنه دفاعا القتال أرادوا من (أمر
٣

(.

علي قال عنه-وقد اهللا الناس-رضي بايعه أن ليس(:بعد أمركم هذا إن

وإالّ لكم، قعدت شئتم فإن أمر، على باألمس افترقنا وقد أمرمت، من إال حق فيه ألحد

أحد على أجد .)٤()فال

اختارته، اليت لألمة حق اخلليفة خلع أن على دليل وعلي عثمان من ذلك وكل

أهل منه أراده ما عثمان رفض الصحابةوإمنا يوافق مل بل األمة، كل ليسوا ألم الفتنة

أن منها نفسه خلع إن هو وخشي اخلالفة، من نفسه عثمان خلع على املسلمني وعامة

رأيا شرذمة رأت كلما سنة بذلك وتصبح عظيمة، فتنة حدوث إىل ذلك يفضي

األ شئون تصلح وال الدولة شئون تستقيم فال السالح، بقوة األمة على علىفرضته مة

هذا .مثل

ذلك يف تردد ملا السلطة يترك أن الصحابة كبار منه طلب عثمان. ولو يقل ومل

باالعتزال طالبوه الصحابة،:ملن من أحد ذلك يقل ومل هلم، حتل ال املطالبة هذه إن

بعضهم٢/٦٦٧الطربي) ١( ضعفه العوجاء أيب بن سفيان إال ثقات رجاله بإسناد الواقدي رواه وقد
بعضهموو .ثقه

الفضائل) ٢( يف عليه١/٤٩٣أمحد زوائده يف اهللا عبد املـصنف١/٤٩٦وابنه يف شـيبة أيب وابن ،
ص٧/٥٢٢ التاريخ يف خياط بن وخليفة الشيخني١٧١، شرط على صحيح .بإسناد

ص) ٣( التاريخ يف خياط بن .١٧٤–١٧٣خليفة

جرير) ٤( .٢/٧٠٠ابن
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البيعة بعد له خطبة أول كانت وإين(:وقد أال قبلت، وقد حملت قد فإين بعد أما

مبب ولست ثالثًامتبع نبيه وسنة اهللا كتاب بعد علي لكم وإن :تدع،

وسننتمإتباع-١ عليه اجتمعتم فيما قبلي كان .من

منكم-٢ مأل عن تسنوا مل فيما اخلري أهل سنة وسن.

استوجبتم-٣ فيما إال عنكم .)١()والكف

هلم التزم وبإتباعفقد وعمر، بكر أيب اخلليفتني عهد يف وسنوه عليه أمجعوا أنما

يستبد ال بينهم، فيما وتشاور الصحابة من مأل عن م ترتل اليت اجلديدة السنن تكون
منهم والعقد احلل وأهل مجاعتهم هم واملأل دوم، من .باألمر

الصحابة اتفق عنهم-فلو اهللا اهللا-رضي رضي لفعل اخلالفة، يترك أن على

علي. عنه قال علي-وقد الناس اختالف رأى أن بايعوهبعد بعدما أخرجوين(:-ه

أحببتم من ألنفسكم واختاروا البيعة، هذه .)٢()من

البيعة بعد الثانية خطبته يف بكر أبو قال من(:وقد تولوا إليكم، أمركم وهذا

كأحدكم وأكون ذلك على أجيبكم وأنا .)٣()أحببتم،

عمر بن اهللا لعبد عثمان إال(:وقال أظنين وال كرهوين، قد الناس أوإن خالعها

منها عمر. خارجا ابن له تفعل:فقال .)٤()ال

جرير) ١( ابن رو٢/٦٩٣رواه عـونمن عن حممد بن القاسم عن املؤرخ التميمي عمر بن سيف اية

عتبة؟ بن اهللا عبد بواسـطة! ابن القاسم عن يروي إمنا سيفًا فإن سقطا؛ اإلسناد يف أن والظاهر

يوسف بن .سهل

حبان) ٢( ابن .٢/٢٧١ثقات

حبان) ٣( ابن الـصحابة٢/١٦٠ثقات فـضائل يف أمحد حنوه وروى إسناده، يذكر –١/١٣١ومل

يف١٣٢ عليه زوائده يف اهللا عبد وابنه مقال١/١٣٣، فيها طرق .من

شبة) ٤( جيد٤/١٢٢٤ابن .بإسناد
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حرية-٦ بال شورى ال :وأنه

احلقف هلا فكذا خلعه، وحق الرأي، ومشاركته اإلمام، اختيار يف احلق لألمة كما
قام اليت األسس إحدى السياسية فاحلرية سياسته، على واالعتراض ومناصحته نقده يف

ه يف السياسي اخلطاب احلريةعليها جتلت وقد املرتل، الدين تعاليم متثل اليت املرحلة ذه

النيب حياة يف صورها أوضح الراشدين"يف اخللفاء عنهم–وعهد اهللا وقد–رضي

مبدأ القرآن الدين{:أرسى يف إكراه جبميع]٢٥٦: البقرة[} ال احلرية مبدأ ليؤكد

اإل على عباده يكره ال وجل عز اهللا كان فإذا يتصورصورها، فكيف وطاعته، به ميان

لغريه كرها والطاعة اخلضوع على عباده يكره البشر؟أن كلمة!من معىن ال(وهذا

اهللا إال طاعة)إله ال بشر ذلك بعد اخللق مث األلوهية، له الذي هو وحده اهللا فإن ،

وجل عز هللا طاعة كان مبا إال أحد على النيب؛ألحد عن النصوص جاءت "وهلذا

وجللت عز اهللا بطاعة الطاعة قال؛رسولهوإتباعحصر معصية((:"كما يف طاعة ال

باملعروف الطاعة إمنا ))اهللا
)

١
وقال) اخلالق((: ، معصية يف ملخلوق طاعة ))ال

)
٢

ليؤكد) ،

سبق وذا هللا، طاعة أنه معروفًا كان مبا منوط هو إمنا بالطاعة السلطة حق أن بذلك

القوانني مجيع والاإلسالم مطلقة، طاعة ليست وأا الطاعة، يف السلطة حق تقييد يف

بل الظلم، أو باملنكر تأمر عندما الطاعة حق تفقد السلطة وأن السلطة، لذات طاعة

قال كما وتقوميها هلا التصدي مل((:"وجيب فإن بيده، فليغريه منكرا منكم رأى من

رقم) ١( ح البخاري رقم)٧١٤٥(رواه ح ومسلم ،)١٨٤٠.(

أمحد) ٢( صحيح٦٧–٥/٦٦رواه .بإسناد
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فبلسانه إذا((:وقال،)١())…يستطع الناس يديهارأوإن على يأخذوا فلم الظامل
بعقابه اهللا ())عمهم

٢
(.

جائر((:وقال سلطان عند حق كلمة اجلهاد أيضا. )٣())أفضل سيد((:وقال

واه فأمره جائر إمام إىل قام ورجل محزة، رأيت((:وقال. )٤())فقتله؛الشهداء إذا

للظامل تقول أن اب ظامل: أميت منها–يا تودع يد((:وقال. )٥())فقد على لتأخذن
اهللا ليضربن أو قصرا، احلق على ولتقصرنه أطرا، احلق على ولتأطرنه الظامل،

لعنهم كما ليلعننكم مث بعض على بعضكم والثين)٦())بقلوب الرد هو .واألطر

احلديث يف جاء كما األمة قبل من تصرفاا عن مسئولة السلطة كلكم((:إن

عن مسئول وكلكم رعيتهراع عن مسئول وهو راع فاإلمام .)٧())رعيته،

رقم) ١( ح مسلم، ).٤٩(رواه

أمحد) ٢( رقم٧و٥و١/٢رواه ح داود وأبو والترمذي)٤٣٣٨(، صحيح: (وقال) ٢١٦٨(، ) حسن

رقم)٣٠٥٧(و ح ماجه وابن رقم)٤٠٠٥(، حبان ابن وصححه أيب) ٣٠٤(، حديث من كلهم

عنه اهللا رضي .بكر

أمحد) ٣( و٢٥٦و٥/٢٥١رواه و٦١و٣/١٩، رقم٤/٣١٥، ح داود، وأبو والترمذي،)٤٣٤٤(، ،
رقم رقم)٢١٧٥(ح ح ماجه، وابن وال)٤٠١١(، مـن) ٢/١٨٧(نسائي، مجاعة عن طرق من
رقم. الصحابة الصحيحة يف األلباين ). ٤٩١(وصححه

احلاكم) ٤( اإلسناد: (وقال٣/١٩٥رواه رقم). صحيح الصحيحة يف األلباين ).٣٧٤(وصححه

أمحد) ٥( الزوائد١٩٠و٢/١٦٣رواه جممع يف اهليثمي وقال الصحيح): (٧/٢٧٠(، رجال ). رجاله

رقمرواه) ٦( ح داود، رقم)٤٣٣٧(و) ٤٣٣٦(أبو ح والترمذي، رقم)٣٠٥٠(، ح ماجه، وابن ،

وأمحد)٤٠٠٦( أيب١/٣٩١، حديث من شاهد وله الترمذي، وحسنه مسعود ابن حديث من ،

الزوائـد جممع يف اهليثمي قال األشعري، رجـال): (٧/٢٦٩(موسى ورجالـه الطـرباين رواه
). الصحيح

رقم) ٧( ح رقم)٥١٨٨(البخاري، ح ومسلم، ،)١٨٢٩ .(
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ال وحده املطلقة باإلرادة اختصاصه عن تعاىل قوله يف املبدأ هذا القرآن أكد وقد

له يسألون{:شريك وهم يفعل عما يسأل ال]٢٣: األنبياء[} ال الذي هو وحده فاهللا

يفعل عما مسئول فكلهم سواه من أما يفعل، عما الدنيسأل واآلخرةيف .يا

النيب مع كان فقد املرحلة، هذه يف صورها أوضح يف احلرية جتلت يف"وهلذا

له العداوة يضمر كان من ومل"املدينة يعرفهم، وكان املدينة، يف كاملنافقني ويكيده

سلول ابن أيب بن اهللا عبد زعيمهم شأن يف تعاىل اهللا قول نزل وقد هلم، :يتعرض

إىل{ رجعنا ألن األذليقولون منها األعز ليخرجن عزم]٨: املنافقون[} املدينة وهذا

النيب وإخراج اإلسالمية الدولة إسقاط له"على يتعرض مل ذلك ومع املدينة، من

بعض،بشيء"النيب وأراد سلول ابن أيب ابن عن اخلرب هذا بلغه أن بعد قال بل

قتله صحبته((: الصحابة حنسن بل يتح((:وقال. ))ال يقتلال حممدا أن الناس دث

())أصحابه
١

(.

النيب وترك أحد، يوم اجليش بثلث انسحب أن سلول بابن األمر بلغ "وقد

القتال إىل طريقه يف (وهو
٢

!؟)

للنيب رجل قال قسمة"وقد يف عليه تعدل(:معترضا مل فإنك حممد، يا ! اعدل

اهللا؟ وجه ا أريد ما القسمة هذه النيب!)وإن فقال مل! وحيك((:"، إن يعدل من

فقال))أعدل؟ ضربه الصحابة أقتل((:"فأراد أين الناس يتحدث أن اهللا معاذ

.)٣())أصحايب

يهودي رجل له النيب-وقال أصحابه"وكان مع جملس عبد(: -يف بين يا

مطل قوم إنكم احلقوق:أي)املطلب، تؤدون النيب. ال كان منه"وقد استسلف قد

رقم) ١( ح الباري) ٤٩٠٥(البخاري، . ٦٥٠–٨/٦٤٩وفتح

والنهاية) ٢( البداية . ٣/١٤انظر

رقم) ٣( ح البخاري، رقـم) ٣١٣٨(رواه ح ومسلم، ) ١٠٦٤(و) ١٠٦٣(و) ١٠٦٢(خمتصرا،

. مطوالً
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ف عمرماالً، عنه-أراد اهللا اليهودي-رضي يضرب النيب. أن له كنا((:"فقال إنا

األداء حبسن وتأمرين الطلب، حبسن تأمره أن عمر، يا منك هذا غري إىل .)١())أحوج

النيب على عمر اعترض له"وقد وقال احلديبية، صلح الدنية:يف نعطي عالم

ديننا؟ .)٢(!يف

اخل عهد يف احلال كان يعترضونوكذلك املسلمون كان فقد الراشدين، لفاء

مما املعارضة، هذه بسبب لألذى أحد يتعرض ومل ممارسام، وينتقدون سياستهم، على

السياسية احلرية مبدأ رسوخ على خليفة. يدل أصبح أن بعد بكر أبو خطب وقد

فقوموين(: فقال أسأت وإن فأعينوين، أحسنت السياسية)إن احلرية مبدأ وحقليؤكد ،

وتقوميه اإلمام سياسة نقد يف .األمة

اخلالفة شأن يف السقيفة يف واألنصار املهاجرين بني دار الذي احلوار كان كما

اخلالف كان وقد الصحابة، ميارسها كان اليت السياسية احلرية مدى يؤكد أمنوذجا

النيب بعد السلطة تويل شأن يف واألنصار املهاجرين بني قا"جليا حىت بن، احلباب ل

يومها األنصاري أمري(:املنذر ومنكم أمري بقوله)منا بكر أبو عليه ورد عرفتم(:، قد

على إال جتتمع ال العرب وإن غريهم، ا ليس العرب من مبرتلة قريش من احلي هذا أن
منهم رواية)رجل ويف قريش(:، من احلي هلذا إال األمر هذا العرب تعرف .)٣()لن

بك أبو العربفاحتج بأن عليهم املسلمني-ر هم؛أي إال مسلمون يكن مل إذ

السلطة اختيار يف احلق أصحاب وهم بني–آنذاك ملكانتهم قريشا إال يرتضون ال

قريش سوى ما خبالف متساوون؛العرب، أكفاء العرب .إذ

رقم) ١( ح حبان، ابن واحلاكم)٢٨٨(رواه ،٦٠٥–٣/٦٠٤ .

رقم) ٢( ح ).٣١٨٢(البخاري،

الفتح) ٣( مع البخاري صحيح ح١٢/١٤٥انظر .١٢/١٥٢و٦٨٣٠،
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بكر أبو زال وما الردة، أهل قتال أراد عندما بكر أيب على عمر اعترض وقد

برأيهجيادل أقنعهم حىت (الصحابة
١

(.

أيب على رجل فأغلودخل برزةظبكر أبو فقال بكر، أليب القول الرجل

اهللا؟(: األسلمي رسول خليفة يا عنقه أضرب بكر)أال أبو فغضب الغضب، منأشد

وقال برزة، أبو قاهلا اليت الكلمة اهللا(:هذه رسول بعد ألحد كانت ما واهللا .)٢()ال

ب اعترض احلبشيوقد عنه-الل اهللا على-رضي الصحابة من مجاعة ومعه

عمر ورأى الفاحتني، على بتقسيمها وطالبوه املغنومة، األرض شأن يف عمر سياسة

يقول وكان عليهم، اهللا دعا حىت جيادلونه زالوا وما املسلمني، مجيع على :وقفها

بالال( اكفين ).اللهم

ملواجهة وسيلة من اخلليفة جيد مثفلم حماورم إال القضية هذه يف معارضيه

وقال الصحابة عمر فجمع لعمر، معارضة الناس أشد بالل كان وقد عليهم، الدعاء

باهللا: (هلم أعوذ وإين حقوقهم، أظلمهم أين يزعمون الذين القوم هؤالء كالم مسعتم قد

شقيت لقد غريهم وأعطيته هلم هو شيئا ظلمتهم كنت لئن ظلما، أركب .)٣()أن

نفس استطاب وقد ذلك، بعد عليه الصحابة وأمجع عمر، برأي الناس رضي وقد

منهم يرض مل (من
٤

(.

وعمر، بكر أيب عهد يف األبرز هي اخللفاء لسياسة الفردية املعارضة كانت وإذا

تنظيما أكثر بعدا وأخذا جديدا، طورا السياسية واملعارضة السياسي العمل دخل فقد

رقم) ١( ح البخاري، ).١٣٩٩(رواه

رقم) ٢( ح داود، أبو والنسائي)٤٣٦٣(رواه صحيح١١١–٧/١٠٩، قال. بإسناد داود أبو وقال

احلديث معىن يف حنبل بن يقتل: (أمحد أن بكر أليب يكن مل قاهلاأي اليت الثالث بإحدى إال رجالً
اهللا نفس: ("رسول بغري نفس قتل أو إحصان، بعد وزنا إميان، بعد .)كفر

ص) ٣( يوسف أليب ص٢٦–٢٥اخلراج عبيد أليب واألموال ،٦٣.

ص) ٤( .٦٧األموال
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اخلليفت عهد حيثيف جديدا، طابعا تأخذ املعارضة بدأت فقد وعلي، عثمان ني

عثمان لسياسة معارضة منظمة مجاعات عنه-ظهرت اهللا يف-رضي بدأت وقد

إىل تستقطب أن واستطاعت انتشارا، أكثر أصبحت مث ومصر، والكوفة البصرة

عثمان أرسله الذي ياسر بن كعمار الصحابة بعض عن-صفوفها اهللا ملعرفة-هرضي

صفوفها إىل فانضم مصر، يف املعارضة هذه (أخبار
١

(.

تتمثل حمددة عثمان لسياسة املعارضون هؤالء ا طالب اليت املطالب كانت وقد

:يف

يشتكي-١ الذين األمراء وعزل لألقاليم جدد أمراء باختيار السياسي اإلصالح

ب إىل املعارضة قادة عودة على واملوافقة الناس، منهامنهم نفوا اليت .لدام

والتساوي-٢ بالعدل واألموال الفيء وتوزيع بالقسم االقتصادي .اإلصالح

األعمال-٣ يف املسلمني من والقوة األمانة ذوي باستعمال اإلداري اإلصالح

الفرص تكافؤ مبدأ وهو األقارب من بدال للدولة، .اإلدارية

الرا اخلليفة وبني بينهم االتفاق مت عثمانوقد عنه-شد اهللا هذه-رضي على

عنه اهللا رضي على حبضرة توثيقها ومت (الشروط،
٢

عثمان. ) أثىن عنه-وقد اهللا رضي

االتفاق- معهم عقد الذي املصري الوفد (على
٣

(.

جرير) ١( والنهاية٢/٦٤٨ابن والبداية ا٧/١٧٨، عداد يف مذكور هو ممن معهم كان : لصحابةوقد

اإلصابة يف كما الشجرة حتت بايع مما وهو البلوي، عديس بن الرمحن وعمرو٢/٤١١عبد بنا،

اإلصابة يف كما اخلزاعي حبـان٢/٥٣٣احلمق ابـن ثقـات يف كما الطائي حامت بن وعدي ،
اإلصابة٢/٢٦٠ يف كما الغامدي زهري بن وجندب كما١/٢٤٨، األزدي كعب بن وجندب ،

اإلصابة اإلصابة١/٢٥٠يف يف كما البارقي اجلعد بن وعروة الطربي٢/٤٧٦، جرير ابن وانظر

.٢/٦٥٢و٢/٦٣٩

ص) ٢( سبق ما .٤٢انظر

جرير) ٣( شيبة٢/٦٥٥ابن أيب ابن ومصنف صحيح، .٧/٥٢٠بإسناد
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رواية أسيد:ويف أيب موىل سعيد أبو املعارضة[فقالوا(:قال لقد:]أي واهللا

املؤمنني أمري يا عنهايف–أحسنت ورجع منها فتاب عنها سألوه قام–أمور مث
فقال حقًا،(:خطيبا إال قالوا إن واهللا الركب، هؤالء من خريا كانوا ركبا رأيت ما

حقا إال سألوا .)١()وإن

الراشدين، اخللفاء عهد يف ترسخت اليت السياسية احلرية مدى يؤكد ذلك كل

عثمان يقم عنه-فلم اهللا ه-رضي قادةمبجاة بعض عليه أشار كما املعارضة، ذه

اجللوس من بدا ير ومل دماءهم، به يستحل ما عنهم يصدر مل أنه رأى بل جيوشه،

علي أشار وقد طلبوا، ما إىل وإجابتهم مطالبهم، ومساع وحماورم، رضي-معهم،

عنه أيضا-اهللا بذلك عثمان .على

مشر معه الذين والصحابة اخلليفة أدرك منلقد املعارضون به قام ما وعية

على ووافق فعلوا، ما على عثمان أقرهم وهلذا السلطة، لسياسة مجاعية معارضة

معهم جلس ملا منكرا فعلوه ما كان ولو اآلخرون، الصحابة أقرهم وكذا شروطهم،

علي كان وملا لشروطهم، استجاب وملا عليهم، أثىن وملا عنه-عثمان، اهللا -رضي

الواسطة ومواجهههو وإزالته املنكر هذا منع إىل واخلليفة الصحابة لبادر بل لقوله؛،

بيده((:" فليغريه منكرا منكم رأى .))من

اإلصالح شعار ترفع سلمية، سياسية معارضة الطور هذا يف املعارضة كانت لقد

الصحابة؛السياسي تعامل عنهم–وهلذا اهللا وقد–رضي األساس، هذا على معها

الصحابةكان من وزعماؤها املعارضة هذه (قادة
٢

من) ومشاهريهم التابعني كبار ومن ،

شب) ١( صحيح٣/١١٢٩هابن .بإسناد

سبق) ٢( ما .٥٠انظر
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اإلسالمية الفتوح وأبطال (القراء
١

علي) جيش قادة من بعد فيما أصبح وبعضهم ،–

عنه اهللا بكر،–رضي أيب بن وحممد مصر، على علي واله وقد النخعي، كاألشتر

وغريهم صوحان بن .وزيد

احل هذه خرجت أنوقد بعد واحنرفت ذلك، بعد خطها عن السياسية ركة

أم بدعوى اإلصالح، على اخلليفة مع اتفاقها بعد املدينة إىل أخرى مرة رجعت

مروان اموا وقد مبعاقبتهم، مصر أمري إىل عثمان من موجه كتاب على بعد–عثروا

عثمان هلم حلف عنه-أن اهللا به-رضي درى وال كتبه ما بتسليمه،و–أنه طالبوا

قتله يقتضي سبب ما ودون بينة دون يقتلوه أن منهم مروان على عثمان (فخاف
٢

(.

عثمان واستشار ذلك، على وأصروا اخلليفة، خبلع طالبوا عنه-مث اهللا - رضي

رفض عثمان علل وقد الطلب، هذا على املوافقة بعدم عليه فأشار عمر، بن اهللا عبد

الطلب أكث-هذا يف الرواياتكما فتنة-ر حدوث إىل هذا يؤدي أن خيشى بأنه

النيب بأن بعضها ويف األمة، بني اخلالفة،"وقتال من نفسه خلع وعدم بالصرب أوصاه

هلم لقال وإال األصل، يف الطلب هذا مثل مشروعية على يدل حمرم:مما تطلبونه ما إن

ذل يف عمر بن اهللا عبد استشار وملا لكم، حيل ال بنشرعا املغرية عليه به أشار وملا ك،

الثقفي (األخنس
٣

اجتهادية. ) قضية أا على يدل استشار؛مما ملا نص فيها كان لو إذ

.أحدا

ا) ١( النخعي احلارث بن مالك األشتر اإلصابةمنهم سـعد٣/٤٨٢نظر ابـن وطبقات ،٦/٢٣٩
الطبقات يف كما زياد بن واإلصابة٦/٢١٧وكميل الطبقات٣/٣١٨، يف كما األصم وعمرو ،

الطبقات٦/٢١٦ يف كما صوحان بن وزيد ،٦/١٧٦.

حبان) ٢( ابن ثقات .٢٦٠–٢/٢٥٩انظر

الدار) ٣( يوم عثمان مع قُتل اإلصابة. صحايب وا٣/٤٥٢انظر اإلصـابة، حباشية ،٣/٣٨٧الستيعاب

سعد ابن طبقات يف اخلالفة بترك عثمان على إشارته يف صحيح–٣/٤٨وانظر وانظر–بإسناد

سبق .ما
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اهللا، أنزل ما حدود وجتاوزت اإلصالحية، أهدافها عن احلركة احنرفت لقد

وال قدوة، وليسوا املعارضني، بتصرفات العربة وليست ذلك، بعد الطريق وأخطأت

عثمان الراشد اخلليفة تعامل يف واألسوة القدوة وإمنا عنه-أسوة، اهللا معهم-رضي

له، معارضتهم رد ذلك له حيل ال بأنه لعلمه اضطهادهم، أو قتاهلم، استباحته وعدم

اإلصالح إىل حيتاج يرونه ما بإصالح .ومطالبتهم

عائشة قالت عنها-وهلذا اهللا ك-رضي خرب بلغها مكةعندما يف وهي ؛اذب

عثمان عنه–أن اهللا املصري–رضي الوفد راجعون(:قتل إليه وإنا هللا قوما! إنا يقتل

ذا نرضى ال واهللا الظلم، وينكرون احلق يطلبون .)١()جاءوا

الصحابة يعلم عنهم-ومل اهللا بعد-رضي إليه وصلت ما إىل ستصل األمور أن

اخل دار على بعضهم تسور من عثمانذلك كان وقد منكرة، جرمية يعد مما وقتله، ليفة

اضطهادهم، أو ملواجهتهم كافيا سببا ذلك ير فلم بقتله، ديدهم يسمع ذلك بعد

عمر ابن مسع عنه-وقد اهللا السوق-رضي يف وهو يقول خمرمة بن واهللا(:املسور

عمر. عثمان: أي) لنقتلنه ابن ه(:فقال جتعلوها أن تريدون غضبتمإمنا كلما رقلية،

قتلتموه ملك .)٢()على

عثمان كان عنه-لقد اهللا قال-رضي عندما الصديق بكر أيب خطا على : يسري

فقوموين( زغت وإذا فأعينوين، أحسنت الواضحة. )إذا املبادئ هذه كل غابت لقد

ملعرف ونقد متحيص إىل حتتاج اليت التارخيية الروايات من كثري ركام حتت مل:ةالراسخة

وقع؟ وكيف وقع؟ ما وقع

جرير) ١( شب٣/٧ابن ابن عائشةهعن عن بإسناده املؤرخ املدائين احلسن أيب عن سحيم. املؤرخ وفيه

اجل يف حامت أيب ابن ذكره التميمي وبرة شيئًاموىل فيه يذكر ومل والتعديل .رح

شب) ٢( ابن مسلم٤/١١٧٥هرواه رجال رجاله صحيح .بإسناد
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عثمان قال عنه-وقد اهللا حاصروه-رضي قالوا(:ملن تريدون؟ نقتلك:ماذا

نعزلك فنحكمهم:قال. أو خيارهم من نفرا بلد كل من فنأخذ اآلفاق إىل نبعث أفال

أعطيتكموه حقا منعتكم كنت فإن وبينكم، بيين .)١()فيما

األ إىل التحاكم مبدأ يؤكد فئاتوهذا وبعض السلطة بني التنازع وقوع عند مة

تعاىل؛اتمع قال و{:كما اهللا إىل فردوه شيء يف تنازعتم ،]٥٩النساء[} رسولالفإن

األمة إىل بالرد التنازع هذا مثل يف وجل عز اهللا أمر تعاىل؛وقد قوله يف : كما

بينهم{ شورى األمر{،]٣٨الشورى[} وأمرهم يف عمر[}وشاورهم ،]١٥٩انآل

أخويكم{ بني .]١٠احلجرات[} فأصلحوا

جمموعات يف حمدودة عثمان عهد يف للسلطة اجلماعية املعارضة كانت وإذا

الراشد الرابع اخلليفة عهد يف الوضع تطور فقد والبصرة، والكوفة مصر يف حمصورة

طالب أيب بن عنه-علي اهللا نفسها-رضي املدينة داخل له املعارضة حدثت ،إذ

الصحابة كبار من نفر وقادها اإلسالمية، الدولة عاصمة عنهم-وهي اهللا - رضي

الستة ومن باجلنة املبشرين العشرة من ومها العوام، بن والزبري اهللا، عبيد بن طلحة وهم

عائشة وآزرم للشورى، عمر اختارهم عنها-الذين اهللا من-رضي وجمموعة

طور املعارضة لتدخل عليالصحابة، إىل جاءوا فقد جديدا، عنه-ا اهللا بعد-رضي

فقالوا البيعة له متت علي(:أن قد! يا القوم هؤالء وإن احلدود، إقامة اشترطنا قد إنا

عثمان دم يف هلم. )اشتركوا منلكهم؟(:فقال وال ميلكوننا بقوم أصنع .)٢()كيف

أن رأوا أم إال الفتنة، دأ حىت التأين منهم مبافطلب القيام عن اإلمام عجز

به املخاطبة فهي به، القيام األمة يلزم بل الواجب، يسقط ال األمة عن نيابة إليه أُوكل

شب) ١( .٤/١١٩٢هابن

جرير) ٢( والنهاية٢/٧٠٢ابن والبداية للذهيب٧/٢٣٩، اإلسالم وتاريخ اخللفاء–، .٤٨٣ص–عهد
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األصل لألمة؛يف موجه القرآين اخلطاب عامة قالوا،إذ وال(:وهلذا علينا الذي نقضي

.)١()نؤخره

مجيعا اجتهدوا عنهم-لقد اهللا والزبري-رضي طلحة فعل السمعودل أن على

عن اإلمام عجز إذا األمة، على الواجب لسقوط سببا تكون ال لإلمام والبيعة والطاعة

علي ورأى به، عنه-القيام اهللا له-رضي عقدوا أن بعد يتجاوزوه أن هلم ليس أنه

.البيعة

قتل ممن للقصاص طلبا البصرة إىل معهم ومن وعائشة والزبري طلحة توجه وقد

عنه-عثمان اهللا واملعارضة-رضي السياسي العمل دائرة ضمن يدخل ذلك وكل

من أصالً خالفوا قد الصحابة هؤالء بأن االدعاء ميكن وال للسلطة، املنظمة اجلماعية

فيه يسوغ أمر يف اجتهدوا بل اهللا، به يأذن مل ما الدين يف ابتدعوا أو اإلسالم، أصول

علي ندم وقد اهللا-االجتهاد، قتاهلم،-عنهرضي على ذلك احلسنوبعد ابنه كان

عنه- اهللا ذلك-رضي عن اه (قد
٢

(.

الدولة يتقامسان رئيسني حزبني ظهور عن ومتخض ذلك، بعد الرتاع تطور لقد

الشام،:اإلسالمية أهل من وشيعته معاوية وحزب العراق، أهل من وشيعته علي حزب

املدي يف الصحابة من كثري اعتزل أنبينما احلزبني كال أدرك ولقد احلزبني، كال نة

األمة وجعل والسنة، الكتاب إىل التحاكم يف هو احلل وأن لألمة، فيه خري ال القتال

موسى أبا العراق أهل فاختار تشاء، من وتعزل تشاء من ختتار بينهما، فيما حكما

األمر يف ينظرا أن على العاص، بن عمرو الشام أهل واختار فيهاألشعري، حكما فما

عليه( يقضيان الذي على هلما أنصار .)٣()فاألمة

جرير) ١( .٢/٧٠٢ابن

والنهاية) ٢( البداية ا٧/٢٤٥انظر مصنف ويف شيبة، أيب عـن٥٤٦و٧/٥٤٥بن صـحيح بإسناد
اجلمل يوم يقول كان أباه أن حجة: (احلسن بعشرين اليوم هذا قبل مت أين لوددت حسن، ).يا

جرير) ٣( ابن حبان٣/١٠٣انظر ابن وثقات كثري٢/٢٩٣، وابن ،٧/٢٨٨.
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الذين الصحابة من مجاعة احلكومة حضر اجلندل دومة يف احلكمان اجتمع فلما

احلكمان واتفق عمر، بن اهللا عبد رأسهم وعلى الفريقني، عليا(اعتزلوا يعزال أن على

عل ليتفقوا الناس، بني شورى األمر جيعال مث منومعاوية، أو منهما هلم األصلح ى

()غريمها
١

(.

أحد على يتفقا مل أما (إال
٢

علي. ) كان عنه-وقد اهللا أبا-رضي فوض قد

له وقال كامالً، تفويضا األشعري عنقي(:موسى حبز ولو .)٣()احكم

ختتاره من اختيار يف احلكم هي األمة أن على واضح دليل ذاا التحكيم قصة إن

كم ومشروعيةلإلمامة، السياسية، احلزبية جتذر على دليل احلزبني بني حصل فيما أن ا

األمة بقيادة األجدر أنه بدعوى طرف، دون طرف مع امليل وهو السياسي، االنتماء

هو الصواب كان وقد احلزبني، بني االقتتال هو وقع الذي احملظور وإمنا شئوا، وإدارة

ترضالتحاكميف من لتختار األمة حيق؛اهإىل فال وانتهاء، ابتداء احلق صاحبة هي إذ

بالقوة عليها نفسه يفرض أن .ألحد

النيب وفاة منذ السياسية للتعددية املسلم اتمع قابلية ظهرت واجتماع"لقد

قال حىت اإلمامة، على واملهاجرين األنصار وتنافس ساعدة، بين سقيفة يف الصحابة

األنصاري املنذر بن أمريمن(:احلباب ومنكم أمري مت)ا اخلالف هذا حسم أن إال ،

الصديق بكر أبو أكد أن بعد والتراضي، عنه-بالتحاور اهللا العرب-رضي أي–أن

احلق–املسلمني أصحاب هم املسلمون والعرب قريش، من احلي ذا إال يرضون ال

حتتا ال اليت احلقيقة هذه األنصار أدرك وقد يشاءون، من اختيار إذيف استفتاء؛ إىل ج

كثري) ١( جرير٧/٢٩٤ابن ابن وانظر ،٣/١١٢.

بني) ٢( عليه متفق القدر موسـىهذا أليب العـاص بـن عمرو خداع قصة أما التارخيية، الروايات

الصحة من أساس هلا فليس .األشعري

شيبة) ٣( أيب ابن صحيح٧/٥٤٨مصنف أحدمها .بإسنادين
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إال اجلاهلية يف لبعض بعضهم ينقاد ال فالعرب آنذاك، مسلم عريب لكل معلومة هي

احلرام البيت أهل لكوم .لقريش

الفترة هذه يف السياسية احلرية مدى يؤكد ذلك .وكل

بكر أبا عنه-إن اهللا مبدأ-رضي يرفض أمري(مل ومنكم أمري مبدأ)منا وهو ،

ال املتنافسةالتداول القوى بني للسلطة الشريعة،؛سلمي يف جائز غري املبدأ هذا لكون

وإمنا املبدأ، هذا مثل حتظر اليت الشرعية األدلة لذكر وإال باإلسالم، يصطدم لكونه أو

فقال والفتنة، االنشقاق حدوث مث ومن العرب، رضا بعدم عليهم عرفتم(:احتج قد

ا من مبرتلة قريش من احلي هذا علىأن إال جتتمع ال العرب وإن غريهم، ا ليس لعرب

اإلسالم تصدعوا ال اهللا فاتقوا منهم، ()رجل
١

(.

رواية أوال(:ويف قالوا األنصار اخترنا:إن مات وإذا املهاجرين، من رجالً خنتار

أجدر فيكون أبدا، كذلك املهاجرين من رجالً اخترنا مات فإذا األنصار، من رجالً

ا يشفق األنصاريأن وكذلك األنصاري، عليه ينقض أن زاغ إذا .)٢()لقرشي

الس التداول مبدأ هو متاما حيكملموهذا تارة سياسيني، حزبني بني للسلطة ي

يديرها من على رقيبا السلطة خارج هو من يكون حىت هذا، وتارة رواية. هذا، : ويف

فقالوا( يتشاورن، املهاجرون هذا:واجتمع يف لألنصار قالإن نصيبا، . فأتوهم: األمر

منهم قائل األنصار[:فقال أمري:]أي ومنكم أمري هلم–للمهاجرين–منا عمر :فقال

بكر أليب ما مثل ثالث له الغار{من يف مها إذ اثنني .)٣()…} ثاين

الباري) ١( .١٢/١٥٢فتح

الباري) ٢( الزهري٧/٣١فتح عن عقبة بن موسى املؤرخ رواية وهي ،.

رقم) ٣( ح محيد، بن عبد ح) ٣٦٥(رواه خزمية، ابن و)١٥٤١(وصححه حـديث) ١٦٢٤(، من

خمتصرا عنه، اهللا رضي عبيد بن .سامل



-٥٨-

رواية األنصار(:ويف هلم:قالت فقال عمر فأتاهم أمري، ومنكم أمري ألستم:منا

ر أن اهللاتعلمون أن"سول نفسه تطيب فأيكم بالناس؟ يصلي أن بكر أبا أمر قد

بكر؟ أبا .)١()…يتقدم

وفيه اخلطاب بن عمر حديث من السقيفة حادثة البخاري روى فقال(:وقد

األنصار من قريش:قائل معشر يا أمري ومنكم أمري وارتفعت. منا اللغط، فكثر

()…األصوات
٢

بعد. ) منهم القول هذا بكروكان أيب هذا:قول تعرف ال العرب إن

قريش من احلي هلذا إال .األمر

عائشة حديث من البخاري عنها-ورواه اهللا بكر(:وفيه-رضي أبو فتكلم

املنذر:فقال بن احلباب فقال الوزراء، وأنتم األمراء أمري:حنن منا نفعل، ال واهللا ال

بكر أبو فقال أمري، األم:ومنكم ولكنا الوزراءال، وأنتم .)٣()…راء

رواية بكر(:ويف أبو بيننا:قال األمر وهذا الوزراء، وأنتم األمراء حنن

.)٤()وبينكم

اجلميع من ورضا وحتاور تشاور بعد اجلميع وبايعه بكر، بأيب األنصار رضي .مث

السلمي والتداول السياسية التعددية فكرة واألنصارللسلطةإن املهاجرين -بني

األمركما أول يف األنصار ملبدأ-عرضها موافق صحيح رأي شورى{:هي وأمرهم

تبعا–}بينهم دوا وما أصالً اإلمامة به يقصد اآلية يف هنا (واألمر
٥

(
العرب– أن لوال

أمحد) ١( عنه)١/٢١(رواه اهللا رضي مسعود بن اهللا عبد حديث من حسن، .بإسناد

الباري) ٢( فتح مع البخاري .٦٨٣٠ح١٢/١٤٥صحيح

الفتح) ٣( مع .٣٦٦٨ح٧/٢٠البخاري

الباري) ٤( .٧/٣١فتح

عباس) ٥( البن املوت فراش على وهو عمر قال عين: (وهلذا املسلمني: احفظ بني شورى انظر) اإلمارة

ص سبق .٣١ما



-٥٩-

وصدر اجلاهلية يف احلال واقع هو هذا كان وقد قريش، من لرجل إال االنقياد تقبل لن
.اإلسالم

مب إىل دعا من أمري(:دأإن ومنكم أمري يصادر)منا ومل لالضطهاد، يتعرض مل

النظام على احلفاظ بدعوى تصفيته تتم ومل رأيه، إبداء يف يقر؛حقه ال اإلسالم إن إذ

الشورى يف حبقه يطالب من يضطهد وكيف شرعا، احملظورة األساليب هذه مثل

غريه؟ ختتار أو األمة لتختاره نفسه يرشح أن يف !وحقه

وال معروفًا يكن مل اإلمامة يف القرشية اشتراط أن السقيفة حادثة تؤكد كما

هذه مبثل وعمر بكر أبو احتج وملا األنصار، فيها نازع ملا وإال الصحابة، بني معلوما

ولقالوا النيب:احلجج، تنازعوا،"إن أن عليكم وحيرم قريش يف األمر هذا جعل

تقب لن العرب بأن احتجوا لقالواوإمنا وإال احلقيقة، هذه األنصار أدرك وقد ذلك، : ل

من قاطبة احلجاز وعرب قحطان، من األنصار أن ومعلوم بنا، العرب ستقبل بل

لقريش إال االنقياد يرضون كانوا وما املصلحة. عدنان، مراعاة كانت ورأيلقد

العرب وهم بأفضلياألكثرية عمر احتج كما املوضوع، هذا يف الفيصل بكرهي أيب . ة

الفترة تلك يف لإلمامة القرشية اشتراط دعوى ظهور عدم يؤكد ذلك (وكل
١

(.

الباري) ١( فتح أراد١٣/١١٩انظر أنـه عمر عن روي ملا اإلمجاع؛ دعوى يف احلافظ شكك وقد

ال يف كثري ابن استشكل وقد حذيفة، أيب موىل وسامل جبل بن معاذ والنهايةاستخالف ٩/٥٨بداية
وفيهم كندة؟ من بل قريش من يكن ومل األشعث ابن فيها التابعني وخيار العراق فقهاء بايع كيف

قريش من وكثري جبري بن وسعيد الشعيب أصالً! عامر ظاهرة تكن مل القضية هذه أن هو والسبب

ا حبكم العباسي العصر يف اإلمجاع عليها ادعي وإمنا األول، القرن فالنصوصيف وإال الواقع، ألمر
األنصار فهمه ما وهذا باألحكام منها باألخبار أشبه املصنف. الواردة يف شيبة أيب ابن روى وقد

قالت٧/٤١٥ عائشة اهللا: (عن رسول الستخلفه حيا زيد كان يكـن) "لو مل حارثة بن وزيد

قريش املسند. من يف أمحد روى عمر١/٢٠وقد أن رافع أيب طريق أحـد: (قالمن أدركين لو
به لوثقت له األمر هذا جعلت مث اجلراح: رجلني بن عبيدة وأبو حذيفة، أيب موىل قـال). سامل

شاكر صحيح: (أمحد أمحد)إسناده ورواه سـعد١/١٨، بـن وراشد عبيد بن شريح طريق من
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ورشحهم عمر اختارهم الذين الستة تنافس عندما ثانية مرة املبدأ هذا ظهر كما

للسلطة؛لإلمامة السلمي التداول ملبدأ تكريس هو االختيار هذا ملبدأ،إذ وترسيخ

أمام للطريق وفتح هيالتعددية، األمة تكون أن على السلطة، على املشروع التنافس

املبدأ هذا وترسخ الغرض، هذا حتقق وسيلة بأي واملرجح .احلكم

ومعاوية علي أدركه ما عنهما-وهذا اهللا مبدأ-رضي على مبوافقتهما

األمة إىل لألمر رد هو إذ هي؛التحكيم، وهذه غريمها، أو منهما واحدا لتختار

بينهاالتعددية شورى لألمة األمر وإرجاع خلعهما على احلكمان اتفق وقد السياسية،

غريمها من أو منهما تشاء من علي. لتختار على اخلوارج خرج اهللا–وهلذا رضي

لألمة-عنه األمر ورد التحكيم مببدأ رضي .عندما

واجلماع الفردية السياسية احلرية مبدأ رسوخ تؤكد التارخيية احلوادث كل يةإن

ويبدون آراءهم، يبدون واجلماعات األفراد كان فقد الراشدين، اخللفاء عصر يف

مصادرة أو االضطهاد، من خوف ودون حرية، بكل اخللفاء لسياسة معارضام

واحلرياتل الراشدين-لحقوق اخللفاء من ثالثة اغتيال سهولة يفسر ما وقد-وهو

اخل حركة ظهور بعد صوره أوضح يف ذلك احلركاترواجتلى أشد تعد اليت ج

واألحزاب االجتماعية القوى بني ذلك قبل االختالفات كانت وإذا تطرفًا، السياسية

اخلوارج حركة فإن الدولة، شئون وسياسة اإلمامة مبوضوع تتعلق سياسية خالفات

خرجت وقد مسلحة، حركة ذلك مع وهي معارضة، سياسية فكرية حركة أول تعد

الر اخلليفة منعلى وعلى بالكفر عليه وحكمت التحكيم، بعد طالب أيب بن علي اشد

الصحابة من .معه

قال عمر أن ابن: (وغريمها معاذ استخلفت عبيدة أبو تويف وقد أجلي أدركين قـال) جبلفإن
الفتح يف ثقات: (١٣/١١٩احلافظ يف) رجاله التـابعني علماء من مجاعة عن أنه إال مرسل وهو

بطرقه فيتقوى .الشام
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خرجوا اللقد فكان املنرب، على خيطب وهو فيه، يطعنون وكانوا طاعته، عن

مع التعامل يف راسخة قاعدة أصبحت اليت املشهورة كلمته قال بل هلم، يتعرض

قال حيث والرأي الفكر يف املخالفة ثالث(:الطوائف علينا ما:هلم بقتال نبدأهم أال

ما الفيء من حنرمهم وأال امسه، فيه يذكروا أن اهللا مساجد مننعهم وأال يقاتلونا، مل

أيدينا مع أيديهم فقال. )١()دامت عليهم ذلك مقابل اشترط دما(:مث تسفكوا أال على

ذميا تظلموا وال سبيال، تقطعوا وال عائشة)حرما، عنهارضي-قالت فلم: -اهللا

إذًا؟ شداد! قاتلهم بن اهللا عبد وسفكوا(:قال السبيل، قطعوا حىت إليهم بعث ما واهللا

الذمة واستحلوا .)٢()الدماء،

عهد يف املسلمون ميارسها كان اليت والسياسية الفكرية احلرية مدى يؤكد وهذا

علي تعامل فقد الراشدين، عنه-اخللفاء اهللا اخلوار-رضي يسلوامع أن قبل ج

عثمان اتبعه الذي املنهج بنفس األمة على عنه-السيف اهللا خرجوا-رضي من مع

أن يرى ال إذ عنهم، يعرض فكان سياسته، وينتقدون رأيه، يف يطعنون فكانوا عليه،

عمر ينهجه كان ما وهذا ضرم، أو حبسهم، أو قتلهم، تستوجب املعارضة هذه مثل

الر يف خالفوه من مامع أيضا وهذا املغنومة، األرض قصة يف ظلمهم أنه وادعوا أي

شيبة) ١( أيب ابن مسـع٧/٥٦٢مصنف أنه منر بن كثري عن كهيل بن سلمة طريق من صحيح بإسناد
فق هذا كثري إال البخاري، شرط على إسناد وهو خيطب، وهو ثقاتـه،عليا يف حبان ابن ذكره د

التاريخ يف جرير ابن ويف٣/١١٤ورواه كثري، طريق ليث٣/١١٥من طريق من صحيح بإسناد
علي عن أصحابه عن سليم أيب املتابعات.ابن يف مقبول .وليث

املسند) ٢( يف أمحد املوصلي) ٨٧–١/٨٦(رواه يعلى املستدرك) ٤٧٤ح١/٣٦٧(وأبو يف واحلاكم

خيرجاه: (وقال) ٢/١٥٣( ومل الشيخني شرط على والنهايـة) صحيح البداية يف كثري ابن وقال

صحيح): (٧/٢٩٢( الزوائد) إسناده جممع يف اهليثمي وقال قال، كما ): ٢٣٧–٦/٢٣٥(وهو

ثقات( بالقصة،). رجاله أخربوها حىت هلم علي قتل عائشة أنكرت عثمانوقد على أنكرت كما

ك خرب بلغها سياسته،عندما على معترضني جاؤوا الذين الوفد قتل أنه علىاذب أنكرت وكذلك

حجر بن عدي قتله والنهاية. (معاوية البداية ).٨/٥٧انظر
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الذي الرجل يقتل أن اقترح ملا األسلمي برزة أيب على غضب عندما بكر أيب عن ثبت

بكر أبا عنه-سب اهللا اخلليفة-رضي أغضب أنه رد له يتعرض أن ليس؛فأىب إذ

القتل يستوجب ما هذا .يف

أ بعد حجر ابن احلافظ عنهقال اهللا رضي علي عن النصوص هذه أورد فيه(:ن

يستعد أو حربا، لذلك ينصب مل ما اإلمام على اخلروج يعتقد من قتل عن الكف

لقوله فاقتلوهم(:لذلك خرجوا ال) إذا من حق يف ذلك على إلمجاع ا الطربي وحكى

بالكف اخلوارج يف كتب أنه العزيز عبد بن عمر عن وأسند باعتقاده، مايكفر عنهم

ولدي كانوا ولو فقاتلوهم فعلوا فإن ماال، يأخذوا أو حراما، دما يسفكوا ومن. مل

جريج ابن لعطاء:طريق قال:قلت اخلوارج؟ قتال يف حيل السبيل،(:ما قطعوا إذا

األمن اخلوارج. )وأخافوا رأي يرى كان رجل عن سئل أنه احلسن عن الطربي وأسند

فقال خيرج؟ الرأيالعمل(:ومل من بالناس أي)١()…أملك مبجرد:، يؤاخذون ال

وممارسة سلوك إىل الرأي يتحول حىت آرائهم .تطرف

قوله اخلطايب عن اخلوارج(:ونقل أن على املسلمني علماء ضاللتهم-أمجع مع

اإلسالم- بأصل متمسكني داموا ما يكفرون ال وأم املسلمني، فرق من .)٢()فرقة

أخرج(:وقال فقالوقد اخلوارج، ذكر علي، عن صحيح بسند إن:الطربي

مقاالً هلم فإن تقاتلوهم، فال جائرا إماما خالفوا وإن فقاتلوهم، عدالً إماما .)٣()خالفوا

احلافظ يف(:قال املدينة ألهل مث علي، بن للحسني وقع ما حيمل هذا وعلى

خرجو الذين للقراء مث الزبري، بن اهللا لعبد مث احلجاجاحلرة، على .)٤()ا

الباري) ١( .١٢/٢٩٩فتح

الباري) ٢( .١٢/٣٠٠فتح

الباري) ٣( .١٢/٣٠١فتح

الباري) ٤( .١٢/٣٠١فتح
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علي شهد عنه-لقد اهللا عنهم-رضي سئل فقد مسلمون بأم :للخوارج

قال( هم؟ فروا:أكفار الكفر له. من قال:فقيل هم؟ ال:أمنافقون املنافقني إن

قليال إال اهللا قال:قيل. يذكرون هم؟ علينا:فما بغوا .)١()قوم

فقال وشتمهم سبهم عن ى لقد تس(:بل إمامال على خرجوا إن ولكن بوهم،

مقاال بذلك هلم فإن تقاتلوهم، فال جائر إمام على خرجوا وإن فقاتلوهم، .)٢()عادل

علي بسرية العزيز عبد بن عمر الراشد اخلليفة سار عنه-وقد اهللا يف-رضي

إليهم أرسله لرجل قال مث وجادهلم خاصمهم فقد يف(:اخلوارج، وأفسدوا قتلوا إن

فدعهماألرض األرض يف يفسدوا ومل يقتلوا مل هم وإن وقاتلهم، عليهم فاسط

()يسريون
٣

(.

احلسن صاحلورواه قالبن أبيه علينا(:عن العزيز عبد بن عمر كتاب إن:قرئ

بقتاهلم وأمر احلرورية من فتربأ السبيل، وقطعوا احلرام الدم .)٤()سفكوا

كم الفقهاء مجهور رأي عليه استقر ما قدامةوهذا ابن قال رأي(:ا قوم أظهر إذا

املسلمني،؛اخلوارج دماء واستحالل اجلماعة، وترك كبرية ارتكب من تكفري مثل

احلرام الدم يسفكوا ومل اإلمام، قبضة عن خيرجوا مل أم إال حيل…وأمواهلم، ال فإنه

الفقه أهل ومجهور والشافعي حنيفة أيب قول وهذا قتاهلم، وال قتلهم واحتجوا. .بذلك

علي عنه–بفعل اهللا قال–رضي ثالث:فإنه علينا أن؛لكم اهللا مساجد مننعكم ال

وال أيدينا، مع أيديكم دامت ما الفيء مننعكم وال تعاىل، اهللا اسم فيها تذكروا

بقتال يسبونك…نبدؤكم اخلوارج أن العزيز عبد بن عمر إىل أرطأة بن عدي وكتب

إليه فسب:فكتب سبوين عليهمإن فاشهروا السالح شهروا وإن عنهم، اعفوا أو وهم

شيبة) ١( أيب ابن صحيح٧/٥٦٣مصنف .بإسناد

شيبة) ٢( أيب ابن صحيح٧/٥٥٩مصنف .بإسناد

شيبة) ٣( أيب ابن صحيح٧/٥٥٧مصنف .بإسناد

شيبة) ٤( أيب ابن صحيح٧/٥٥٧مصنف .بإسناد
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فاضربوا ضربوا النيب…وإن املدينة"وألن يف معه الذين للمنافقني يتعرض مل

أوىل .)١()فغريهم

علي عليها سار اليت السياسية هذه كانت عنه-لقد اهللا تعاليم-رضي متثل

مل ضمن حيث وأعدهلا، صورها بأوضح املرتل الرأياإلسالم يف تطرفهم–خالفيه مع

دفعا–وغلوهم إال يقاتلهم فلم املالية، واحلقوق والسياسية والفكرية العقائدية احلرية

الرأي يف له معارضتهم أو وتطرفها آرائهم لفساد ال لفسادهم، ومنعا لعلمه؛لعدوام

عنه– اهللا مببدأ–رضي جاء الذي الدين الدين{:أن يف إكراه ذرعافل}ال يضق م

ذرعا يضيق أن ميكن ال اإلسالم، عدل ظل يف أخرى أديان أوىل–بوجود باب –من

فيه، تأولوا فيما الواحد الدين أهل بني الرأي يف اجلليباخلالف القياس مقتضى وهذا

القياس، أنواع أصح هو وأمجعالذي الرابع، الراشد اخلليفة سنها اليت السنة وهذه

الصحابة عنهم–عليها اهللا عبدالعزيز–رضي بن عمر الراشد اخلليفة عليها : -وسار

الطوائف كثرة مع اإلسالمي اتمع استقرار يف بعد فيما األثر أكرب هلا كان اليت هي

اإلسالمية الدولة ا تعج كانت اليت السياسية واألحزاب الفقهية واملذاهب الفكرية

الرئيسة .وعواصمها

املسلمو يعرف الطوائففلم استئصال أو الديين االضطهاد حروب تارخيهم يف ن

الشمويل مبفهومه احلرية مبدأ لرسوخ أوربا يف حدث كما الرأي يف عصراملخالفة منذ

الراشدين .اخللفاء

السياسية احلرية مل-وهذه ما السلطة على للخوارج التعرض عدم ذلك يف مبا

املمارسة-يقاتلوا إليه وصلت ما حديث؟أرقى سياسي نظام أي يف !السياسية

قدامة) ١( البن .٦٠–١٠/٥٨املغين
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ووأن–٧ ورسولهاملطلقةالطاعةاحلاكمية :هللا

وقد إليه، التحاكم جيب الذي والدستور التشريع، مصدرا مها والسنة فالكتاب

خيضع الذي املشروعية مبدأ ترسيخ يف األرضية والفلسفات األنظمة مجيع اإلسالم سبق

احلاكم استثناء، بال اجلميع سواءله حد على .واحملكوم

سنة الفرنسية الثورة بعد إال املشروعية مبدأ تعرف مل قبل. م١٧٨٩فأوربا أما

الدولة هو امللك كان فقد عشر-ذلك الرابع لويس فرنسا ملك قال أنا: (كما

بل-) الدولة ألحد، هو خيضع وال اجلميع، له خيضع املطلقة، والطاعة السيادة وله

قانو أي الدولة،مشروعية يف إنسان لكل ملزما ليصبح له امللك إصدار يف تكمن ن

خيالفه من كل يف! يعاقب اإلسالمية الدولة قيام قبل كله العامل يف احلال هو وهذا

دستوري أساس على تقوم دولة أول كانت إذ املنورة، (املدينة
١

اليت) املرجعية فيه حتدد ،

واحملكوم احلاكم بني إليها التحاكم القرآنيتم جعل وقد والتنازع، االختالف عند

أ) ١( العامة الدستورية املبادئ الطبطبائي. د.انظر سابقًا–عادل احلقوق كلية حيث٥٩ص–عميد
اليتميك(: يقول الوثيقة تلك عن عبارة كان العامل عرفه مكتوب دستور أول أن هنا نذكر أن ن

حممد الكرمي الرسول حوت"أعدها إذ مكة، من إليها انتقاله عقب املدينة دولة أحوال لتنظيم
مكة مهاجري من تتألف إسالمية سياسية وحدة قيام عن إعالنا فيها جند مقدمة على الوثيقة هذه

للخضوعوأنصار استعدادها أبدت واليت املدينة يف القاطنة األخرى األقليات إىل باإلضافة املدينة،
اجلديدة السياسية الوحدة .هلذه

تضمنت كما القضاء، وتنظيم العدل وإقامة االجتماعي التكافل يف نصوصا الوثيقة تضمنت كما
الق ومبدأ العقوبة شخصية كمبدأ اهلامة اجلزائية املبادئ العـدواين،بعض العمد للقتل جزاء صاص
واألموال األنفس على تقع اليت اجلرائم أنواع عددت .كما

بينت كما رعاياها، بني وحكما الدولة، يف األعلى احلاكم الكرمي الرسول من الوثيقة جعلت كما
النـصوص بينـت وأخريا اجلديدة، اإلسالمية الدولة يف الدينية األقليات مركز النصوص بعض
وحـق العقيـدة، وحرية احلياة، حق فذكرت اإلسالم، يكفلها اليت واحلريات احلقوق األخرى
يكون وبذلك املالية، املعونة يف الفرد وحق املساواة، وحق والتنقل، واملسكن، األمن وحق امللكية،
حـق الوثيقـة ذكـرت كما واالجتماعية، االقتصادية احلريات دعائم أرسى من أول اإلسالم

الرأيالت إبداء وحق الدين، أساس على أو القبيلة أساس على .جمعات

وثيقـة ألي الفقـري العمود تشكل الوثيقة يف الواردة األحكام أن السابق العرض من ويتضح
اال هذا يف حىت احلديثة للتنظيمات سبقه اإلسالم يؤكد وبذلك حديثة، .)دستورية



-٦٦-

الطاعة حق وله لعباده، املطلق التشريع يف وحده احلق له الذي فهو وحده، هللا احلكم

تعاىل؛املطلقة قال إياه{:كما إال تعبدوا أالّ أمر هللا إال احلكم ]٤٠: يوسف[}إن

توحيد عليه يقوم الذي األصل هو حاكميته يف اهللا وحدانية عبادتهفاعتقاد يف ه

اآلية. وطاعته يف الوارد أفراد) أمر(واألمر من فرد أنواعه،) احلكم(هو من ونوع

هلذا أحد، فيها ينازعه ال اليت حقوقه من حقا ولكوا وجل، عز هللا احلاكمية فلكون

وال املعصية، من الطاعة وال الشرك، من التوحيد يعرف فال هو إال يعبد أال أمر

ال من العظيماإلميان اإلمياين األصل هذا يثبت مل فمن اهللا، حبكم إال توحيد–كفر أي

حاكم يف املطلق ايتهاهللا وطاعته–وإفراده عبادته يف اهللا توحيد له يسلم إذ؛مل

حكم اللتزام سبيل وال وشرعه، اهللا حكم طريق عن إال تعرف ال هللا والطاعة العبادة

بأن واإلميان باإلقرار إال والتشريعاهللا احلكم له الذي وحده اخللقواألمره له كما ،:

واألمر{ اخللق له .]٥٤: األعراف[}أال

هي الرسل مهمة وإمنا املطلقة، الطاعة حق من اهللا سوى من كل جتريد مت وذا

والبالغ تعاىل؛البيان قال البالغ{:كما إال الرسول على جعل]٥٤: النور[} وما وقد

طا وتعاىل طاعتهسبحانه من رسوله فقال؛عة وعباده، اهللا بني الواسطة هو لكونه

فردوه{: تعاىل شيء يف تنازعتم فإن منكم األمر وأويل الرسول وأطيعوا اهللا وأطيعوا

والرسول اهللا استقالالً،]٥٩: النساء[} إىل ولرسوله له الطاعة اهللا جعل اآلية هذه ففي

عطفه وهلذا تبعا، األمر أويل طاعة فعلوجعل يكرر أن دون بالواو }وأطيعوا{ا

قال وهلذا ورسوله، اهللا بطاعة مقيدة األمر أويل طاعة أن يف{:ليؤكد تنازعتم فإن
بينهم}شيء فيما األمر أويل أو منكم، األمر وأويل أنتم اهللا{:أي إىل فردوه

ابتد}رسولالو والسنة القرآن وأا املرجعية، وحيدد املشروعية مبدأ وانتهاًءليؤكد .اًء

قوله يف أن منكم{:كما األمر إشارات}وأويل :ثالث

اجلمع:األوىل بلفظ جاء األمر{أنه يقل}أويل األمر: (ومل أويل) ويل أن لبيان

الذين هم فهؤالء اتمع، وقادة والرؤساء العلماء من والعقد احلل أهل مجاعة هم األمر
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خي ومل رأي على اتفقوا إذا طاعتهم وتنازعواجتب اختلفوا فإن والسنة، الكتاب الف

والسنة الكتاب إىل الرد وجب األمة وبني بينهم نزاع وقع أو بينهم، (فيما
١

(.

األمة،:الثانية وبني بينهم أو األمر، أويل بني الرتاع وقوع إمكانية بيان فيه

واج برأيه أحدا أحد يلزم وال والسنة، الكتاب إىل التحاكم حينئذ .تهادهفالواجب

قوله:الثالثة لألمة}منكم{:يف ممثلني األمر أويل يكون أن البد أنه إىل إشارة

منها واحدة طائفة ال طوائفها مجيع ومن .كلها،

النيب ذلك أكد كما واملرجعية، املشروعية مبدأ اآلية ذه القرآن أكد يف"لقد

املدينة صحيفة وضع حيث املدينة دخوله (أول
٢

تعد) دستوراليت (أول
٣

العامل،) عرفه

الكتاب أهل من معهم ومن املسلمني على اليت والواجبات احلقوق فيها قال. وحدد

إسحاق اهللا(:ابن رسول يهود"وكتب فيه وادع واألنصار، املهاجرين بني كتابا

عليهم واشترط هلم وشرط وأمواهلم، دينهم على وأقرهم الرمحن: وعاهدهم، اهللا بسم

ومنالرحيم، ويثرب قريش من واملسلمني املؤمنني بني النيب حممد من كتاب هذا

معهم وجاهد م فلحق الناس:تبعهم دون من واحدة أمة منهم…أم طائفة وكل

مفْرحا يتركون ال املؤمنني وأن والقسط، باملعروف عانيها املدين[تفدي الفقري ] وهو

عقل أو فداء يف باملعروف يعطوه أن ابتغى…بينهم أو منهم بغى من على املؤمنني وأن

أحدهم ولد كان ولو مجيعا عليه أيديهم وأن املؤمنني، بني فسادا أو عدوانا أو …ظلما

وأن عليهم، متناصر وال مظلومني غري واألسوة النصر له فإن يهود من تبعنا من وأنه

واحدة املؤمنني مرده…سلم فإن شيء من فيه اختلفتم مهما وجلوأنكم عز اهللا إىل

حممد املؤمنني،"وإىل مع وأم حماربني، داموا ما املؤمنني مع ينفقون اليهود وأن ،

الباري) ١( فتح .١٣/١١٢انظر

هشامالسرية) ٢( ص١/٥٠١البن عبيد أليب واألموال البيهقي٢١٥، وسنن .مطوال٨/١٠٦،

هلم) ٣( وما ا األفراد عالقة وحتدد وصالحياا السلطة شئون تنظم اليت السياسية الوثيقة هو الدستور
واجبات من عليهم وما حقوق .من



-٦٨-

دينهم وللمسلمني دينهم، اإلمث…لليهود دون الرب نفقتهم…وإن اليهود على وأن

الصحيفة هذه أهل حارب من على النصر بينهم وأن نفقتهم، املسلمني وإن…وعلى

للمظلوم خياف…النصر اشتجار أو حدث من الصحيفة هذه أهل بني كان ما وأنه

ورسوله اهللا إىل مرده فإن .)١()…"فساده

الذي اإلقليم كتحديد كثرية مبادئ على الدستورية الصحيفة هذه اشتملت لقد

األفراد عالقة وتنظيم وطوائفه، شعبها وحتديد املنورة، املدينة وهو الدولة عليه قامت

بينهم، النيبفيما ميثلها اليت بالسلطة اجلميع وعالقة بينها، فيما الطوائف ،"وعالقة

اهللا أنزل مبا بينهم ليحكم إليه املدينة أهل يتحاكم اليت املرجعية تعاىلفهو قال : كما

اهللا{ أنزل مبا بينهم احكم .}وأن

حم ولنبيه بالوحدانية هللا الشهادة مبقتضى مسلم لكل املرجعية حتديد مت "مدلقد

أنَّ؛بالرسالة منإال البد فكان بالسنة، وال بالكتاب تؤمن ال يهودية طوائف املدينة يف

التنازع عند واملرجعية والواجبات احلقوق فيها حتدد دستورية وثيقة وضع

دون منهما تراض وعن طرفني بني تعاقد عن ناشئًا ا االلتزام ليكون واالختالف؛

إلزام أو .إكراه

حتد يف واحلريات،إن للحقوق صيانة القانونية املشروعية مبدأ وترسيخ املرجعية يد

الشريعة بقانون مقيدة هلا فالطاعة صالحياا، تتجاوز أن عن السلطة جلماح وكبحا

قال باملعروف((:"كما الطاعة إمنا اهللا معصية يف طاعة ())ال
٢

وقال) طاعة((:، ال

اهللا معصية يف .)٣())ملخلوق

اإلسالم) ١( شيخ قال وقد السابقة، املصادر ويراجع شديد الـصارمباختصار يف الصحيفة هذه عن
ص العلم: (٦٤املسلول أهل عند معروفة الصحيفة ا) هذه .واحتج

الفتح) ٢( يف كما البخاري ومسلم)٧١٤٥(ح١٣/١٢٢صحيح ح٣/١٤٦٩، ،)١٨٤٠.(

أمحد) ٣( صحيح٦٧–٥/٦٦رواه .بإسناد
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ورسولهوذا اهللا حكم عارض إذا وسلطته صالحياته احلاكم وهو–يفقد

اإلسالمية الدولة يف األعلى واملسلمون–الدستور الراشدون اخللفاء أدركه ما وهذا

.مجيعا

البيعة بعد له خطبة أول يف الصديق بكر أبو قال اهللا(:فقد أطعت ما أطيعوين

عليكم يل طاعة فال عصيتهما فإن .)ورسوله،

الصحابةو كان عنهم-قد اهللا بالكتاب-رضي العمل على اخللفاء يبايعون

عنه اهللا رضي عفان بن عثمان بيعة يف كما ما، وااللتزام (والسنة
١

(.

بن امللك عبد اخلليفة وبايعوا املسلمون اجتمع أن بعد عمر بن اهللا عبد وكتب

اهللا(:مروان لعبد والطاعة بالسمع أقر امللك:إين اهللاعبد سنة على املؤمنني، أمري ،

استطعت ما رسوله .)٢()وسنة

حبشي((:"وقال عبد عليكم استعمل وإن وأطيعوا، رواية)٣())امسعوا ويف ، :

اهللا(( كتاب فيكم أقام ما وأطيعوا له ())فامسعوا
٤

(.

قيود بثالثة للسلطة الطاعة النبوية السنة قيدت :وقد

األول-١ :القيد

الصالة والدعوةإقامة الصالة، احلاكم ترك فإذا وشعاره، الدين عمود هي اليت

السلطة يف استمراره مشروعية وفقد طاعته سقطت فقد وإقامتها، :حلديث؛إليها،

الفتح) ١( مع البخاري صحيح ح١٣/١٩٤انظر ،)٧٢٠٧.(

البخ) ٢( الفتحصحيح مع ح١٣/١٩٣اري ،)٧٢٠٣.(

الفتح) ٣( مع البخاري ح١٣/١٢١صحيح ومسلم)٧١٤٢(، ح٣/١٤٦٨، ،)١٨٣٨.(

أمحد) ٤( رقم٦/٤٠٢رواه ح واحلميدي، رقم)٣٥٩(، ح والترمذي، صـحيح،) ١٧٠٦(، بإسناد
رقم ح مسلم، صحيح يف .بنحوه) ١٨٣٨(وهو
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ويلعنونكم(( وتلعنوم ويبغضونكم، تبغضوم الذين أئمتكم يارسول))شرار قيل

فقال السيف؟ ننابذهم أفال فيكم((:اهللا، أقاموا ما ())الصالةال،
١

احلديث،) هذا ويف

قيل سواء الصالة، إقامة ترك عند السلطة على اخلروج الصالة:مشروعية ترك إن

قيل. كفر .فسق:أم

الثاين-٢ :القيد

فيه مبا واحلكم الكتاب أقام((:حلديث؛إقامة ما حبشي عبد ولو وأطيعوا امسعوا
اهللا كتاب وحقه)٢())فيكم السلطة مشروعية بالشريعة،فقيد حتكم دامت ما بالطاعة ا

قيل سواء استمرارها، مشروعية فقدت عطلتها كفر:فإن بالكتاب احلكم تعطيل . إن

فسق .أم

الثالث-٣ :القيد

الشريعة يصادم السلطة من بواح كفر ظهور األمر((:حلديث؛عدم ننازع وأال
برهان فيه اهللا من عندكم بواحا كفرا تروا أن إال األمر)٣())أهله حينئذ فنازعوهم أي

استحالل دون أو له استحالالً الكفر ظهور كان .سواء

مقاومة يف وحقها السلطة، مراقبة يف األمة حق اإلسالمية الشريعة قررت وذا

العام ونظامها الدولة دستور عن العامة. احنرافها األصول على السلطة حافظت فإذا

وأ؛القطعية اإلسالم شعائر بالكتاببإقامة واحلكم الظاهرة، تظهروشرائعهركانه ومل ،

وإن حىت هللا، فيه معصية ال وفيما باملعروف هلا والطاعة السمع فالواجب بواحا كفرا

بظلم العدالة حد عن اإلمام فقدأوخرج األفراد إىل ظلمه تعدى فإن قاصر، فسق

د عن بالدفاع السلطة طغيان مقاومة يف احلق هلم الشارع وأعراضهمجعل مائهم

.وأمواهلم

رقم) ١( ح مسلم، ).١٨٥٥(صحيح

خت) ٢( صانظر .٦٩رجيه

رقم) ٣( ح مسلم رقم)١٧٠٩(صحيح البخاري وصحيح ،)٧٠٥٦.(
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الصحابة أدرك عنهم-لقد اهللا ما-رضي مشروعية مبدأ وهو األصل، هذا

للكتاب مصادمة غري مشروعة تكون أن هلا البد وأنه أوامر، من اإلمام عن يصدر

يف هي إمنا الطاعة إذ تنفيذها، وعدم رفضها ووجب قيمتها، فقدت وإال والسنة،

ه السبب وهذا وعائشةاملعروف، والزبري طلحة جعل الذي عنهم-و اهللا -رضي

ترك أن رأوا لكوم طاعته، عن وخيرجون طالب أيب بن علي الراشد اخلليفة خيالفون

عثمان قتل ممن عنه-القصاص اهللا الواجب،-رضي ذا القيام من البد وأنه حمرم،

ا املخاطبة هي اليت األمة على الوجوب رجع اإلمام عجز الشرعية،فإن باألحكام بتداًء

البيعة عقد مبوجب األحكام ذه بالقيام اإلمام عنها ينوب .وإمنا

فبادروا اهللا، أحكام تنفيذ تأخري يف لإلمام طاعة ال أنه الصحابة هؤالء رأى لقد

بن وحممد عمر بن اهللا عبد دفع الذي السبب هو املبدأ هذا إدراك أن لتنفيذها،كما

أيب بن وسعد اعتزمسلمة إىل الفتنة اعتزلوا الذين الصحابة من وغريهم علياوقاص ل

عنه- اهللا رأوا-رضي إذ والزبري، طلحة لقتال معه باخلروج أمرهم ملا طاعته وعدم

فتنة قتال هو بل احلق، وجه فيه يظهر مل القتال وهذا املعروف، يف هي إمنا الطاعة أن

لإلمام حيق فال رأيهم، يف علمهوإن-وشبهة يف طالب أيب بن علي كمثل كان

واجتهاده مبعروف-وورعه ليس فيما بطاعته األمة يلزم (أن
١

من) معه قاتل وإمنا رأى،

على ير فلم املعروف، من به أمر ما وأن احلق، على عنه-أنه اهللا من-رضي بدا

بالرأي خمالفيه إلزام وعدم .تركهم

املشروعية، مبدأ رسوخ يؤكد ذلك الدولةوكل يف السلطة أوامر تكون أن وهو

الذي والسنة الكتاب وهو األمسى، والدستور األعلى القانون مع تتعارض ال اإلسالمية

والرتاع االختالف عند إليها وحيتكمان سواء، حد على واإلمام األمة حلكمهما . خيضع

وتف واملصلحة، اخلري أو والعدل باحلق أمرت إذا واجبة السلطة طاعة الطاعةإن حق قد

املفسدة أو الشر أو الباطل أو بالظلم أمرت .إذا

الباري) ١( فتح . ٤٧و٣٤–٣٣و١٣/٣١انظر
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له خطبة أول يف بكر أبو قال فقوموين(:وهلذا أسأت عمر. )وإن لن(:وقال

جنف وإن اتبعوه، استقام فإن منهم رجالً يولوا أن الناس مال[يعجز فقال] أي قتلوه،

قلت:طلحة لو عليك عمر:وما فقال عزلوه؟ تعوج بعدهال:إن ملن أنكل القتل ،()١(.

سعد عزل منه يطلبون عمر إىل الكوفة أهل من مجاعة ومعه األشعث جاء وقد

اهللا رسول وخال القادسية، وبطل الكوفة، أمري وقاص، أيب نزوال"بن عمر فعزله ،

فقال عمر سأهلم مث بسعد، ثقته مع رغبتهم، فجار(:عند عليكم اإلمام كان إذا

وأ حقكم قالواومنعكم به؟ تصنعون ما صحبتكم صربنا:ساء جورا رأينا فقال. إن

تأخذوهم:عمر حىت األرض يف شهداء تكونون ال هو، إال إله ال الذي واهللا ال

فال وإالّ إياكم، كضرم احلق يف وتضربوهم إياكم، .)٢()كأخذهم

أحكا تعطيل أرادت إذا واستمرارها وجودها مشروعية تفقد السلطة إن مكما

الصحابة بايع فقد ذلك، عند عليها اخلروج وجيب والسنة، الكتاب وهو الدولة دستور
الصحيح"النيب احلديث يف جاء كما ذلك، أن((:على إال أهله، األمر ننازع وأال

برهان فيه اهللا من عندكم بواحا كفرا نقول((و،)٣())تروا أن نقوم[على باحلق]أو
ا يف خناف ال كنا، الئمأينما لومة .)٤())هللا

رئيسة سياسية مبادئ ثالثة احلديث هذا تضمن :وقد

ذلك-١ يف منازعتها وعدم بواجبها قامت ما للسلطة الطاعة .وجوب

الطربي) ١( جرير عمر٢/٥٧٢ابن أن املؤرخ عقبة بن موسى حديث . مرسال…من

شبة) ٢( احلضرمي٣/٨١٦ابن اهللا عبد بن هارون إىل البخاري شرط على جيد يف–بإسناد وهـو
حبان ابن اإلصابة–ثقات يف كما الصحابة يف معدود وهو معديكرب بن عفيف . عن

الفتح) ٣( مع رقم١٣/٥البخاري ح ومسلم)٧٠٥٦(، رقم٣/١٤٧٠، ). ١٧٠٩(ح

السابق) ٤( املصدر
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اهللا،-٢ أنزل ما حدود جتاوزت إذا عليها واخلروج خلعها يف األمة حق

الروايات بعض يف كما الظاهرة املعصية وهو بواحا كفرا (وأظهرت
١

قا) النووي، :ل

املعاصي( هنا بالكفر فساد)٢()املراد بال أمكن إذا وهذا الداودي. ، عليه(:قال الذي

وجب وإال وجب، ظلم وال فتنة بغري خلعه على قدر إن أنه اجلور أمراء يف العلماء

.)٣()الصرب

اإلمام كفر إن عطلهاأما أو الشريعة غير قالأو باإلمجاع، عليه اخلروج فيجب

بدعة(:عياضالقاضي أو للشرع تغيري أو كفر عليه طرأ لو أنه على العلماء –أمجع

وخلعه عليه القيام املسلمني على ووجب طاعته، وسقطت الوالية، حكم عن خرج

القيام عليهم وجب لطائفة إال ذلك يقع مل فإن ذلك، أمكنهم إن عادل إمام ونصب

الكافر .)٤()خبلع

حجر ابن بالكف(:وقال يفينعزل القيام مسلم كل على فيجب إمجاعا، ر

.)٥()ذلك

التعبري-٣ وحق الرأي إبداء حرية كنا(مبدأ أينما احلق نقول خوف)وأن دون

الرأي عن التعبري حق مصادرة السلطة على وحيرم وجل، ودون السلطة، .من

النيب هجرة قبل مكة يف العقبة ليلة كانت البيعة هو"وهذه العقد وهذا ،

هيالوث البيعة هذه أن يؤكد مما املدينة، يف اإلسالمية الدولة قامت أساسها على اليت يقة

األساسة والواجبات احلقوق أهم حتديد مت وفيها معا، والدولة الدين إقامة أجل .من

الباري) ١( فتح .١٣/٨انظر

مسلم) ٢( .١٢/٢٢٩شرح

الباري) ٣( .١٣/٨فتح

للنووي) ٤( مسلم بدعة: (وقوله.١٢/٢٢٩شرح مكفرة) أو .أي

الباري) ٥( .٣/١٢٣فتح
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على وينكر الشام يف احلديث ذا حيدث الصامت بن عبادة الصحايب كان وقد

عنه-معاوية اهللا إىلأشياء-رضي معاوية فكتب هذا، البيعة حبديث وحيتج عالنية،

وأهله(:عثمان الشام علي أفسد قد الصامت بن عبادة عثمان) إن إىل عبادة جاء فلما

له النيب:قال ما((:يقول"مسعت يعرفونكم رجال بعدي أموركم سيلي إنه

تبار اهللا عصى ملن طاعة فال تعرفون، ما عليكم وينكرون فالتنكرون، وتعاىل، ك

بربكم .)١())تعتلوا

عباس ابن النيب:وقال نابذهم((:"قال فمن وتنكرون، تعرفون أمراء سيكون
هلك خالطهم ومن سلم، اعتزهلم ومن والتصدي. )٢())جنا، املقاومة هنا واملنابذة

واملناوأة .لالحنراف

الصحابة كان عنهم-وقد اهللا من-رضي صدر وإن لالحنراف يتصدون

فقال العيد، يوم يف احلكم بن مروان على بعضهم أنكر وقد األمراء، أو اخللفاء

اخلدري هذا(:أبوسعيد مروان[أما على أنكر الذي الرجل عليه،] أي ما قضى فقد

اهللا رسول يستطع((:يقول"مسعت مل فإن بيده، فليغريه منكرا منكم رأى من

أضع وذلك فبقلبه، يستطع مل فإن اإلميانفبلسانه، شرحه)٣())ف يف النووي قال ، :

األمة،( وإمجاع والسنة الكتاب املنكر عن والنهي باملعروف األمر وجوب على تطابق

الدين هي اليت النصيحة من أيضا العلماء…وهو باملعروف:قال األمر خيتص وال

إمام قال املسلمني، آلحاد جائز ذلك بل الواليات، بأصحاب املنكر عن والنهي

أمحد) ١( واحلاكم٣٢٩و٥/٣٢٥مسند وصححه٣٥٧–٣/٣٥٦، خمتصرا طرق ذيب. من وانظر

عساكر ابن رقم٢١٦–٧/٢١٤تاريخ الصحيحة يف األلباين أيب). ٥٩٠(وصححه ابن ورواه
املصنف يف على٧/٥٢٦شيبة احلاكم وصححه الشيخني، بلفـظ٣/٣٥٧شرط عبـادة : عن

طاعة( عليكم ألولئك فليس تنكرون، ما ويعملون تعرفون مبا يأمرونكم أمراء عليكم ).ستكون

رقم) ٢( اجلامع يف كما األلباين وصححه والطرباين شيبة أيب ابن ).٣٦٦١(رواه

مسلم) ٣( رقم١/٦٩رواه .٤٩ح
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الذي:احلرمني والعصر األول الصدر يف الوالة غري فإن املسلمني، إمجاع عليه والدليل

من إياهم املسلمني تقرير مع املنكر، عن وينهوم باملعروف الوالة يأمرون كانوا يليه

والية ()غري
١

(.

النيب عن مسعود ابن قال"وروى إال((:أنه قبلي أمة يف اهللا بعثه نيب من ما

ل ختلفكان إا مث بأمره، ويقتدون بسنته يأخذون وأصحاب، حواريون أمته من ه

جاهدهم فمن يؤمرون، ال ما ويفعلون يفعلون، ال ما يقولون خلوف بعدهم من

مؤمن، فهو بقلبه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بلسانه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بيده
خردل حبة اإلميان من ذلك وراء ())وليس

٢
(.

رواية يؤمرون((:ويف ماال ويفعلون يفعلون، ماال يقولون أمراء ))خوالف
)

٣
(.

احلنبلي رجب ابن باليد(:قال األمراء جهاد على يدل أمحد–وهذا استنكر وقد

احلديث على…هذا نص وقد القتال، يستلزم ال باليد التغيري بأن ذلك عن جياب وقد
فقال أيضا أمحد و:ذلك بالسيف وليس باليد األمراءالتغيري فجهاد فحينئذ السالح،

ذلكنأ…باليد وكل ذلك، على قدرة له كان إن الظلم من به أمروا ما بيده يبطل

عليهم اخلروج من وال قتاهلم باب من هو وليس .)٤()جائز،

املسألة هذه بيان يف الوهاب عبد بن حممد بن اهللا عبد الشيخ :وقال

هذه( يف واجلماعة السنة أهل اختلف فذهبتقد البيت، أهل وكذلك املسألة،

السنة أهل من عنهم-طائفة اهللا أيب-رضي بن كسعد بعدهم فمن الصحابة من

عمر بن اهللا وعبد مسلمة بن وحممد زيد بن وأسامة عنهم-وقاص اهللا -رضي

احلديث أصحاب من ومجاعة حنبل بن أمحد قول وهو األمر:–وغريهم، أن إىل

مسلم) ١( على النووي .٢٣–٢/٢٢شرح

.٥٠ح١/٧٠مسلم)٢(

أمحد) ٣( مسلم١/٤٦٢مسند شرط على صحيح .بإسناد

ص) ٤( واحلكم العلوم .٣٢١جامع
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ع والنهي يكونباملعروف وال فقط، فبالقلب وإال ذلك، على قدر إن باللسان املنكر ن

جور أئمة كانوا وإن األئمة على واخلروج السيوف وسل . باليد

الصحابة من أخرى طائفة عنهم-وذهبت اهللا التابعني-رضي من بعدهم ومن

واج املنكر عن والنهي باملعروف األمر يف السيوف سل أن إىل بعدهم األئمة إذامث ب

بذلك إال املنكر إزالة على يقدر من. مل معه من وكل طالب أيب بن علي قول وهو

عنهم-الصحابة اهللا اخلدري-رضي سعيد وأيب عباس وابن ياسر بن كعمار

بن والنعمان العاص بن كعمرو الصحابة من معها ومن املؤمنني أم قول وهو وغريهم،

و وغريهم، السلمي العادية وأيب علي،بشري بن واحلسني الزبري بن اهللا عبد قول هو

جبري بن وسعيد ليلى أيب بن الرمحن كعبد احلجاج الفاسق على قام من كل قول وهو

بعدهم ومن والشعيب، البصري واحلسن السلمي وعطاء الطائي البختري وأيب

حفص بن اهللا وعبيد عمر بن اهللا عبد بن العزيز عبد بن اهللا عبد الفاضل بنكالناسك

أيب بن علي بن احلسن بن احلسني بن اهللا عبد بن حممد مع خرج من وسائر عاصم

وغريهم والوراق بشري بن وهشيم اهللا، عبد بن إبراهيم أخيه ومع .)١()طالب،

أيضا احلديث يف برئ،((:وجاء عرف فمن وتنكرون، فتعرفون أمراء ستكون
قالوا وتابع، رضي من ولكن سلم، أنكر قالأف)).ومن نقاتلهم؟ ما((:ال ال،

آخر،)٢())صلوا حديث وتصلون((:ويف وحيبونكم، حتبوم الذين أئمتكم خري
وتلعنوهم ويبغضونكم، تبغضوم الذين أئمتكم وشرار عليكم، ويصلون عليهم،

قالوا قال:ويلعنونكم، اهللا؟ رسول يا السيف ننابذهم فيكم:أفال أقاموا ما ال

())الصالة
٣

(.

ص) ١( السنة أهل .٧١–٧٠جواب

مسلم) ٢( ح٣/١٤٨٠رواه عنها) ١٨٥٤(، اهللا رضي سلمة أم حديث .من

مسلم) ٣( ح٣/١٤٨١صحيح مالك) ١٨٥٥(، بن عوف حديث .من



-٧٧-

السلطةوكل احنراف ومواجهة اإلمام خلع يف األمة حق تؤكد النصوص هذه

نقل وقد األحكام، وفرائض اإلسالم شعائر تعطيل حد احنرافها بلغ إذا بالقوة، ولو

كفر أو بدل أو الشرع غير إذا احلاكم خلع وجوب على اإلمجاع (عياض
١

(.

حزم ابن اهللا(:وقال بكتاب قادنا ما طاعته واجب رسولهاإلمام فإن"وسنة

إال أذاه يؤمن مل فإن واحلق، احلد عليه وأقيم ذلك، من منع منهما شيء عن زاغ
غريه وويل خلع أيضا)خبلعه، وقال أن(:، قلّ وإن اجلور من شيء وقع إن والواجب

من أو البشرة من للقَود وأذعن احلق وراجع امتنع فإن منه، ويمنع ذلك يف اإلمام يكلّم

كمااألعضا إمام وهو خلعه إىل سبيل فال عليه واخلمر والقذف الزنا حد إلقامة أو ء،

يراجع، ومل عليه الواجبات هذه من شيء إنفاذ من امتنع فإن خلعه، حيل ال كان

باحلق يقوم ممن غريه وإقامة خلعه، ()وجب
٢

(.

البغدادي القاهر عبد أقام(:وقال اإلمام[فمىت موافقة] أي على الظاهر يف

يف عليه عيارا األمة كانت ذلك عن زاغ ومىت منتظما، اإلمامة يف أمره كان الشريعة،

وسبيلهم غريه، إىل عنه العدول يف أو الصواب، إىل خطائه من به األمة[العدول ] أي

عدل أو م عدل سنة عن زاغوا إن وسعاته، وعماله وقضاته خلفائه مع كسبيله معه

فو)٣()عنهم األمة أن أي احنرف، إن فلها وعماله، وزرائه فوق اإلمام أن كما اإلمام ق

من مع هو يفعل كما غريه، وختتار وتعزله عنه تعدل أو احلق إىل به تعدل أن اإلمام

.حتته

حدود يف السلطة تصرفات تكون أن وهو املشروعية، مبدأ اإلسالم أرسى وذا

وال به العمل أساس على الذي وقانوا الدولة لإلمام،شريعة البيعة األمة عقدت تزامه

وخلعه عليه باخلروج مبسئوليتها القيام كلها األمة على وجب قطعياا عن احنرف فإذا

مسلم) ١( شرح .١٢/٢٢٩النووي

والنحل) ٢( امللل يف . ٤/١٧٦الفصل

ص) ٣( الدين .٢٧٨أصول
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عادل إمام واإلمام. ونصب األصل هي وأا السلطة، مصدر هي األمة أن يؤكد مما

عنها .وكيل

ورسو املبدأ هذا وضوح تؤكد األوىل املرحلة يف الصحابة مواقف وهلذاوكل خه،

لعثمان األمصار أهل من جاءوا من على الصحابة يعترض عنه-مل اهللا -رضي

األقاليم أمراء من وقع الذي االحنراف ونقد هلم؛ملناقشته حق هذا أن رأوا (إذ
١

(.

علي خمالفة إىل وعائشة والزبري طلحة دعا الذي هو املبدأ هذا أن رضي–كما

عنه طاعته–اهللا عن عثمان؛واخلروج قتل أن رأوا عنه–إذ اهللا جيب-رضي منكر
به قام ممن (القصاص

٢
(.

العراق أهل مع علي بن احلسني خروج سبب يفسر الذي هو املبدأ هذا أن كما

يف الزبري بن اهللا عبد وخروج احلرة، يف الصحابة أبناء من املدينة أهل خروج وكذا

مكة يف-أهل وقع ملا وخلعه يزيد طاعة واحنرافعن ظلم من (عهده
٣

(.

تيمية ابن اإلسالم شيخ قال العدوان(:وقد من يفعله ما على يؤاخذ السلطان

التمكن مع احلقوق من فيه ()ويفرط
٤

(.

والدعاوى والقصاص اجلنايات باب يف الفقه كتب يف الفقهاء يفرق مل وهلذا

واحملكوم احلاكم بني .والقضاء

املذكور املبادئ كل جتلت حادثةلقد يف املرتل الشرعي السياسي للخطاب ة

النيب وفاة بعد للسقيفة"السقيفة الصحابة مبادرة يف كان إذ صورها أوضح يف

يف كما دولة، بال دين ال وأنه للدين الدولة ضرورة ملبدأ جتلِّ اإلمامة موضوع حلسم

واحد وسلطة إمامة بال دولة ال أنه على دليل واحد إمام على يفاجتماعهم أن كما ة،

سعد) ١( ابن املدينة٣/٤٨انظر على القدوم يف الصحابة استئذام يف صحيح .بإسناد

جرير) ٢( ابن .٣/١٥انظر

الثانية) ٣( املرحلة يف سيأيت ما .انظر

الفتاوى) ٤( .٢٠/٥٤جمموع
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البيعة عقد بال إمامة ال أنه على دليالً املسجد يف مث السقيفة يف بكر أليب كما،عقدها

إال عقد ال أنه مبدأ تراضيهم مث وحتاورهم تفاوضهم يف بالبرضاجتلى رضى وال ،

جتل كما شورىىشورى، ال أنه مبدأ وجل أو خوف دون لرأيه فريق كل إبداء يف

جت كما حرية، والسنةبال الكتاب على بكر أبا بيعتهم يف (لى
١

وأن) املشروعية مبدأ

مباشرة البيعة بعد خطبته يف املبادئ هذه كل بكر أبو أكد كما املرجعية هي .الشريعة

ص) ١( للخالل السنة الرزاق١٠٣انظر عبد ومصنف علـى١١/٣٣١، النـاس بكر أيب بيعة يف ،

والسنة .الكتاب
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مبدأ-٨ واملساواةيحتقيق :العدل

اخلطاب عليها قام اليت املبادئ أهم من العطاء، يف واملساواة القضاء، يف فالعدل

املبدأينالسياسي هذين أكد وقد املرتل، الدين تعاليم متثل اليت األوىل املرحلة يف

تعاىل كقوله كثرية آيات يف العظيم حتكموا{: القرآن أن الناس بني حكمتم وإذا

أقرب{،]٥٨: النساء[} بالعدل هو اعدلوا تعدلوا أالّ على قوم شنئان جيرمنكم وال

.]٨: املائدة[} للتقوى

الغاي جعل قالبل كما اهلدف، هذا حتقيق هو الكتب وإنزال الرسل إرسال من ة

الناس{: تعاىل ليقوم وامليزان الكتاب معهم وأنزلنا بالبينات رسلنا أرسلنا لقد

.]٢٥: احلديد[} بالقسط

على الرأمسالية الطبقة سيطرة من ليمنع املالية الثروة بتوزيع القرآن جاء وقد

تعاىل قال كما منكمكي{: الثروات، األغنياء بني دولة يكون .]٧: احلشر[} ال

بني دولة املال، من خطرا أشد هي اليت السلطة، تكون أن من ليمنع جاء كما

الشورى مبدأ قرر وهلذا معني، حزب أو أسرة أو بينهم{: طبقة شورى يف}وأمرهم

أ؛السلطة أحد من سيطرة دون واختيارها، رضاها وفق األمة بني تداوهلا وليتم

األمة حلق سياسياو؛اغتصاب األمة على تسيطر استبدادية سلطة قيام من .ليمنع

مبدأوقد منكم{: قرر األغنياء بني دولة يكون ال تداوهلا}كي ليتم األموال يف

االقتصادية األمة مقدرات على املال رجال سيطرة من ومينع اتمع، أفراد مجيع .بني

النيب أكد املبدأ"وقد قاسم((: فقالهذا أنا إمنا أمنعكم، وال أعطيكم ما

أُمرت حيث ())أضع
١

هلم) وقال إال((: ، املال هذا من يل ليس إنه الناس، أيها

رقم) ١( ح ).٣١١٧(البخاري،
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عليكم مردود واخلمس ())اخلمس،
١

وقال) ، :))كال ترك ومن فلورثته، ماالً ترك من
وعلي فإيل ())وعياالً

٢
(.

ويعط"وكان واحدا، حظا العزب حظنييعطي املتزوج اآلهل (ي
٣

(.

النيب جعل كان"وقد إن زوجة يتخذ أن املسلمني مصاحل يف عمال عمل ملن

له يكن مل إن وظهرا دابة يتخذ وأن مسكن، له يكن مل إن مسكنا يتخذ وأن عزبا،

(مركب
٤

األمة. ) مبصاحل لقيامهم املال بيت من حقوقهم من ذلك .وجعل

الصحابة أدرك اهللا-وقد وصيانته-عنهمرضي العام املال محاية وجوب مبدأ

واملساواة العدل مبقتضى صرفه الصحابة؛ووجوب فرض عنهم–وهلذا اهللا –رضي

رواية ففي حوائجه، به يقضي ما املال بيت من بكر أيب قال(: للخليفة بكر أبو ويل ملا

اهللا رسول قالوا(: "أصحاب يغنيه، ما اهللا رسول خلليفة برداه:افرضوا أي[نعم،

وظهره] لباسه مثلهما، وأخذ وضعهما أخلقهما دابته[إذا على] أي ونفقته سافر، إذا

يستخلف أن قبل ينفق كان كما بكر. أهله أبو .)٥()رضيت: قال

عمر قام بكر–وقد أيب عهد يف القاضي عبيدة–وكان بيت–وأبو على وكان

من–املال وتقديرها اخلليفة نفقة الصحابةبفرض مبوافقة املسلمني مال رضي-بيت

عنهم (-اهللا
٦

(.

رقم) ١( ح داود، أبو املوطأ)٢٦٩٤(رواه يف ومالك ،٢/٤٥٨.

رقم٨/٥١٧البخاري) ٢( مسلم)٤٧٨١(، ورواه رقم٢/٥٩٢، ح داود)٨٦٧(، وأبو ،٣/٣٦٠–

).٢٩٥٥(و) ٢٥٩٤(ح٣٦١

املسند) ٣( يف داود٦/٢٥أمحد وأبو ح٣/٣٥٩، حبان)٢٩٥٢(، ابن وصححه رقم١١/١٤٥، ح ،

)٤٨١٦.(

ص) ٤( .٢٧٩األموال

سعد) ٥( ابن هالل٣/١٣٧طبقات بن محيد عن صحيح .بإسناد

سعد) ٦( ابن السائب٣/١٣٧طبقات بن عطاء عن صحيح .بإسناد
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حضرته فلما السنة، يف درهم آالف ستة بكر أليب فرضوا قد الصحابة وكان

عمر فقال املسلمني، مال بيت إىل املال من عنده الزائد برد أمر من:الوفاة أتعب لقد

(بعده
١

(.

رواية فيه(: ويف مات الذي مرضه بكر أبو مرض قالملا مايل: ، يف زاد ما انظروا

بعدي من اخلليفة إىل به فابعثوا اإلمارة دخلت .)٢()منذ

عائشة قالت املال، بيت من العطاء يف الناس يساوي بكر أبو كان قسم: (وقد

قسم مث عشرة، وأمتها عشرة، واملرأة عشرة، واململوك عشرة، احلر فأعطى املال أيب

عشري فأعطاهم الثاين العام عشرينيف .)٣()ن

رواية القسم(: ويف يف الناس بني يسوي واألنثى،: كان والذكر والعبد، احلر

والكبري سواء؛والصغري ()فيه
٤

(.

الصحابة أن عنهم–كما اهللا بن–رضي عمر الثاين للخليفة فرضوا الذين هم

يأخذ أن على فأمجعوا املال، بيت من له حيل فيما استشارهم أن بعد قوتاخلطاب

حاجته وقدر (يومه
٥

(.

رواية هلم(: ويف فقال الناس عمر أنه: مجع ترون فماذا بأمركم، شغلتموين لقد

علي فقال املال؟ هذا من يل عنه–حيل اهللا أص: -رضي وأصلحما عيالكلحك

غريه املال هذا من لك ليس القوم. باملعروف، علي: فقال قال ما .)٦()القول

سعد) ١( ابن طرق٣/١٣٩طبقات من ،.

سعدطبقا)٢( ابن الشيخني٣/١٤٣ت شرط على صحيح بنحـوه،. بإسناد كـثرية طرق من ورواه
صحيحة إىل.وكلها اخلليفة مال من زاد ما واسترداد املالية الرقابة يف األمة حق مبدأ يؤكد وهذا

املال .بيت

السابق) ٣( .٣/١٤٤املصدر

السابق) ٤( .١٦٠–٣/١٥٩املصدر

السابق) ٥( ٢٣٤-٣/٢٣٣املصدر
الطربي) ٦( جرير شرط٢/٤٥٢ابن على بإسناد إسحاق بن حممد عن عمر بن سيف املؤرخ رواية من

.الشيخني
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سأل عنهم-الصحابةبعضوقد اهللا خليفة-رضي عمر أصبح أن حيل: بعد ما

فقال املسلمني؟ مال بيت من عليه(: له أحج وما الصيف، يف وحلة الشتاء يف حلة

مث بأفقرهم، وال بأغناهم ليس قريش، من رجل كقوت أهلي وقوت وقويت وأعتمر،
أصام ما يصيبين املسلمني من رجل بعد .)١()أنا

أميان على حيلف يقولوكان وما(: ثالث أحد، من املال ذا أحق أحد ما واهللا،
نصيب املال هذا يف وله إال املسلمني من أحد من ما واهللا أحد، من به بأحق واهللا..أنا

مكانه يرعى وهو املال هذا من حظّه صنعاء جببل الراعي ليأتني هلم بقيت .)٢()لئن

أخذ فإذا املال، بيت من استقرض احتاج إذا عليهوكان الذي الدين قبض عطاءه
املال (لبيت

٣
(.

يقول سافروا(: وكان قوم مثل ومثلكم مثلي ومثلكم؟ مثلي ما تدرون هل

له فقالوا منهم، رجل إىل نفقام منها: فدفعوا يستأثر أن له حيل فهل علينا، أنفق

قالوا املؤمنني: بشيء؟ أمري يا ومثلكم: قال. ال مثلي (فكذلك
٤

(.

قال أعراضكم،إين: مث ليشتموا وال أبشاركم ليضربوا عمايل عليكم أستعمل مل
فمن نبيكم، وسنة ربكم كتاب ليعلموكم استعملتهم ولكين أموالكم، ليأخذوا وال

منه أُقصه حىت إيلَّ لريفعها ،علي له إذن فال مبظلمة عامله بن. ظلمه عمرو فقال

أتق: العاص رعيته من رجالً أمري أدب إن منه؟أرأيت عمر! صه أُقصه: فقال ال ومايل
اهللا رسول رأيت وقد األجناد"منه، أمراء إىل وكتب نفسه؟ من تضربوا: يقص ال

فتكْفروهم حترموهم وال فتذلوهم، .)٥()املسلمني

سعد) ١( ص٣/٢٠٩ابن عبيد أليب واألموال صحيح، .٢٨١بإسناد

أمحد) ٢( شاكر١/٤٢رواه أمحد صحيح: (وقال رقم)إسناده ح داود، وأبو ،)٢٩٥٠.(

سعد) ٣( صح٣/٢٠٩ابن صبإسناد عبيد أليب واألموال .٢٨١يح،

سعد) ٤( ص٣/٢٠٩ابن عبيد أليب واألموال صحيح، .٢٨١بإسناد

سعد) ٥( مسلم،٢١٣–٣/٢١٢ابن شرط على صحيح شـاكر١/٤١وأمحدبإسناد أمحد : وقال

اإلسناد( رقم)حسن ح داود، وأبو والنسائي)٤٥٣٧(، ،٨/٣٤
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أسس بذلك فوضع والروم، فارس من اقتبسها وقد الدواوين عمر وضع وقد

اإلسالمية، للدولة اإلداري الصحابةالتنظيم من أحد يعترض عنهم-ومل اهللا - رضي

ذلك بقوله؛على دنياكم((: "عمال بأمور أعلم ())أنتم
١

(.

علي فقال املال، عليه كثر ملا الدواوين تدوين يف الصحابة استشار رضي–وقد

عنه شيئًا: -اهللا منه متسك وال مال من إليك اجتمع ما سنة كل عثمان. تقسم : وقال

ك ماال خشيتأرى يأخذ، مل ممن أخذ من تعرف حىت يحصوا مل وإن الناس، يسع ثريا

األمر ينتشر يأخذ[أن مل ممن أخذ من ومعرفة ضبطه ميكن ال ].أي

هشام بن الوليد دونوا: فقال قد ملوكها فرأيت الشام جئت املؤمنني، أمري يا

جنودا وجندوا .ديوانا

عمر عنه-فقال اهللا الن: -رضي النيباكتبوا بقرابة وابدءوا منازهلم، على "اس

باألقرب .األقرب

السابقة على أساوي: وفضل ال اهللابنيوقال رسول مع قاتل قاتلو"من من

اهللا "رسول
)

٢
(.

جتري املال بيت من رواتب واللقطاء والعبيد واألطفال والنساء للرجال وفرض

سنة كل .عليهم

له قيل بأيدي: وقد كثر املال ينبغي،إن ال وما ينبغي فيما أنفقوه حىت الناس

عليه،(: فقال حتمدين فال بأخذه، منهم إليهم بأدائه أسعد وأنا أُعطوه، حقهم هو إمنا

عنهم أحبسه أن ينبغي وال فضال فيه علمت قد .)٣()ولكين

رقم) ١( ح مسلم ).٢٣٦٣(رواه

سع) ٢( .٢٢٦–٣/٢٢٤دابن

سعد) ٣( .٢٢٧-٣/٢٢٦ابن
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يقول املال(: وكان هذا يف له إال الناس من أحد من ما هو، إال إله ال والذي
أُعط أوحق لئنأيه واهللا كأحدهم، إال فيه أنا وما أحد، من به أحق أحد وما منعه،

مكانه وهو املال هذا من حظه صنعاء جببل الراعي ليأتني .)١()بقيت

فقالوا ذلك عن فسأل األطفال بكاء مسع بيت؛يفطمون:  وقد من هلم ليفرض
مناديا. املال الناس يف يف(: فأقام مولود لكل نفرض األمصار)اإلسالمإنا إىل وكتب

(بذلك
٢

(.

العطاء يف الناس بني املساواة يف بكر أيب سنة اتباع على عزم حياته آخر يف ،مث

فقال وبالئهم، سابقتهم على فضلهم أن الناس(: بعد أسفل ألحلقن بقيت لئن

.)٣()بأعالهم

هذا؟(مبدأأرسخو لك أين مال) من كتب مدينة على رجال بعث إذا ه،فكان

املسلمني مال بيت إىل وردها أمواهلم نصف شاطرهم عزهلم (فإذا
٤

(.

من أول منفكان بلد أهل اشتكى إذا وكان الوالة، على املالية الرقابة وضع

يقول وكان عزله، أمري: (أمريهم مكان أمريا أبدهلم أن قوما به أصلح شيء .)٥()هان

وقعوا إذا بيته أهل على العقوبة يضاعف الناسوكان عنه ى (فيما
٦

(.

وفاته وبعد حياته يف الواليات من أن. وحرمهم بعد الرمادة عام يف أراد وقد

حىت الفقراء من مثلهم بيت كل أهل مع جيعل أن ااعة وشاعت بالناس القحط اشتد
القحط (يرتفع

٧
(.

سعد) ١( .٣/٢٢٧ابن

سعد) ٢( ص٣/٢٢٨ابن للبالذري البلدان .٦٤٣وفتوح

سعد) ٣( املوطأ٣/٢٢٩ابن يف مالك طريق .من

سعد) ٤( ص٢٣٣و٣/٢١٤ابن واألموال ،٢٨٢.

سعد)٥( عنه٣/٢١٥ابن اهللا رضي عمر عن احلسن عن صحيح .بإسناد

س)٦( صحيح٣/٢١٩عدابن .بإسناد

سعد) ٧( .٣/٢٤٠ابن
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األغنياء(: وقال أموال فضول ألخذت استدبرت ما أمري من استقبلت لو

املهاجرينفقسمتها فقراء .)١()على

حضر مثاننيتهوملا وكانت املال، لبيت ديونه يسدد أن اهللا عبد ابنه أوصى الوفاة

قال درهم، الدين(: ألف من علي ما انظر عمر، بن اهللا عبد فوجدوه. يا فحسبوه

قال ألفًا، ومثانني بين: ستة يف فسل وإال أمواهلم، من فأده اخلطاب آل مال له وىف إن
عينع فأد غريهم، إىل تعدهم وال قريش يف فسل أمواهلم تف مل فإن كعب، بن دي

املال .)٢()هذا

أدائها على يقدر حىت املال لبيت دينا جيعلها أن عوف بن الرمحن عبد عليه فأشار

عمر فأىب اهللا، عنه-عبد اهللا وأحضر-رضي عثمان إىل عمر ابن ا جاء تويف فلما

ودفعها (إليهالشهود،
٣

(.

عمر حرر عنه-وقد اهللا املال-رضي بيت من اجلاهلية يف سبيه مت عريب عبد (كل
٤

(.

فقال له خطبة آخر يف أوصى احلكم(: وقد يف اهللا بتقوى أوصيكم وإين أال

القسم يف ()والعدل
٥

(.

العراق على قاضيه األشعري موسى أيب إىل من: (وكتب الضعيف املسلم حبسب

يف ينصف أن القسمالعدل ويف .)٦()احلكم

ووالته عماله يف يقول دوين(: وكان عليه إمرة فال أمريه ظلمه ()من
٧

(.

جرير) ١( الشيخني٢/٥٧٩ابن شرط على صحيح .بإسناد

سعد) ٢( الفتح٣/٢٥٧ابن مع والبخاري صحيح، له) ٣٧٠٠(ح٧/٦٠بإسناد .واللفظ

سعد) ٣( ص٣/٢٧٣ابن عبيد أليب واألموال ،٢٨٢.

سعد) ٤( ص٣/٢٧٤ابن واألموال حسن، .١٤٨–١٤٧بإسناد

سعد) ٥( .٣/٤٥ابن

جرير) ٦( صحيح٢/٥٦٦ابن .بإسناد

جرير) ٧( صحيح٢/٥٦٦ابن .بإسناد
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فقال الناس أبعثهم(: وخطب إمنا أين األمصار أمراء على أشهدك إين اللهم،

أشكل فإن يعدلوا وأن فيئهم، فيهم يقسموا وأن نبيهم، وسنة دينهم الناس ليعلموا

إيل رفعوه شيء .)١()عليهم

للعمال يقول بينهم(: وكان وتقضوا الصالة، م لتقيموا عليهم استعملتكم إمنا

بالعدل بينهم وتقسموا مجع…باحلق، عامل إليه شكي وإذا عماله، من يقتص وكان

أَ جيب أمر عليه صح فإن شكاه، من وبني أَخبينه به بهخذه .)٢()ذه

املوت فراش على وهو وصاياه آخر بعديأوصي(: وكانت من اخلليفة

باألنصار وأوصيه حرمتهم، هلم وحيفظ حقهم هلم يعرف أن األولني، باملهاجرين

العدو،…خريا وغيظ املال، وجباة اإلسالم، ردء فإم خريا األمصار بأهل وأوصيه

فضل إال منهم يؤخذ أصلأمواهلوأال فإم خريا باألعراب وأوصيه رضاهم، عن م

اإلسال ومادة وأوصيهالعرب، فقرائهم، على ويرد أمواهلم، حواش من يؤخذ أن م،

رسوله وذمة اهللا بع"بذمة هلم يويف أن يكلفواه، وال ورائهم، من يقاتل وأن دهم،

طاقتهم .)٣()إال

فيه كتابا أمرائه إىل بعده ويل ملا عثمان كتب تنظروا(: وقد أن السرية أعدل إن

فتعطوه عليهم فيما املسلمني أمور بالذمةيف تثنوا مث عليهم، مبا وتأخذوهم ماهلم م

فاستفتحوا تنتابون الذي العدو مث عليهم، بالذي وتأخذوهم هلم، الذي فتعطوهم

بالوفاء .)٤()عليهم

جرير) ١( صحيح٢/٥٦٧ابن .بإسناد

جرير) ٢( عمر٢/٥٦٧ابن أن عاصم، بن عثمان عن صحيح إال. بإسناد التابعني ثقات من وعثمان
عمر يدرك مل .أنه

الفتح) ٣( مع ح٧/٦١البخاري ،)٣٧٠٠.(

جرير) ٤( .٥٩١–٢/٥٩٠ابن
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اخلراج عمال إىل خذوا(: وكتب احلق، إال يقبل فال باحلق، اخللق خلق اهللا إن

والوفاء به، احلق وأعطوا تظلموا! الوفاء! احلق، ملنال خصم اهللا فإن املعاهد، وال اليتيم

.)١()ظلمهم

املسلمني، مال بيت من بيته أهل مبحاباته أهلها عليه واحتج الفتنة ثارت وملا

إال(: قال علي قدم وما الناس، من ألحد وال لنفسي، املسلمني أموال أستحل ال إين

أهلها يف وضعها املسلمون فويل شيء، منها يل حيلّ وال وهذا)٢()دويناألمخاس، ،

صرفه عن ومساءلته اإلمام وحماسبة العام املال على الرقابة يف األمة حق .يؤكد

من عليه عاهد مبا التزم أنه فيه يذكر حمصور، وهو األمصار، إىل كتابا كتب وقد

وفيه الشروط، عليه يشترطون عليه: (جاءوه عاهدم الذي من تركت أين أعلم وال
يزعمو كانوا فقلتشيئًا، احلدود يطلبون أم يف: ن تعداها علمتم من على أقيموها

وقالوا بعيد، أو قريب من ظلمكم من على أقيموها واملال: أحد، يرزق، احملروم
مظامل وترد واألمانة، القوة ذو ويؤمر الصدقة، يف وال اخلُمس يف يعتدى وال يوفّى،

ذ فكل له، واصطربت بذلك فرضيت أهلها، إىل فعلتالناس .)٣()لك

أيضا ثالث(: وفيه إحدى خيريونين أو: وهم خطأ أصبته رجل بكل يقيدونين إما
يرسلون وإما غريي، أحدا فيؤمرون األمر أعتزل وإما شيء، منه متروك غري صوابا،

اهللا جعل الذي من فيتربءون املدينة وأهل األجناد من أطاعهم من منيلإىل عليهم

والطاعة السمعفل…السمع على قبل من استكرهتهم أكن ومل بوكيل، عليهم ست

طائعني أتوها ولكن فملكت…والطاعة، والتأمري، الرتع كله فإمنا خيريونين الذي وأما

جرير) ١( .٢/٥٩١ابن

جرير) ٢( .٢/٦٥١ابن

جرير) ٣( .٢/٦٨٦ابن
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أال اهللا فأنشدكم الدماء، وسفك األمة وشقاق السوء سنة وكرهت معي، ومن نفسي
بالعدل بيننا وخذوا مين، وتعطوه احلق إال .)١()تأخذوا

قالويف أنه رسوله(: رواية وسنة اهللا كتاب إىل أدعوكم وأم"إين عليكم، روا

شئتم من إىل فادفعوها مالكم، بيت مفاتيح وهذه أحببتم، .)٢()من

علي قال عنه-وقد اهللا خليفة-رضي يبايع أن أمر(: قبل يل ليس وإنه أال

آخذ أن يل ليس وإنه أال معي، مالكم مفاتيح أن إال دونكم،دونكم، درمها منه

قالوا فاشهد: قال. نعم: أرضيتم؟ ذلك. اللهم على .)٣()فبايعهم

علي عنه–وقال اهللا خليفة–رضي وهو اهللا(: أيضا رسول : يقول"مسعت

يضعها(( وقصعة وأهله، هو يأكلها قصعة قصعتان، إال اهللا مال من للخليفة حيل ال

الناس أيدي ())بني
٤

(.

يف معاوية فقالوخطب وأنا(: الناس أعطياتكم، عن فضالً املال بيت يف إن

عليكم أفاء الذي اهللا يفء هو إمنا مبالنا، ليس فإنه ذلك، بينكم ()قاسم
٥

(.

لبيت وأن بالسوية، والقسم القضية يف العدل مبدأ يؤكد ذكره سبق ما كل إن

امل بيت من صرفه ما على اإلمام حماسبة حق لألمة وأن حرمة، هياملال أا كما ال،

له وتقدره حيتاجه ما له تفرض املالية. اليت سياسته على االعتراض حق هلا وأن

احنرافه عند بإمجاع؛وحماسبته وهذا لإلمام، ال للمسلمني املسلمني مال بيت إذ

عنهم–الصحابة اهللا اإلسالم-رضي أهل .وإمجاع

جرير) ١( يف٦٨٧–٢/٦٨٦ابن شـبة ابـن رواه وقد بشواهدها، تتقوى أا إال ضعيف وإسنادها
املدينة آخر١١٦٥–٤/١١٦٤تاريخ .بإسناد

شبة) ٢( .١١٩٤–٤/١١٩٣ابن

جرير) ٣( .٢/٦٩٧ابن

املسند) ٤( يف أمحد شاكر١/٧٨رواه أمحد وقال صحيح: (، ).إسناده

ص) ٥( عبيد أليب .٢٦٥األموال
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النيب إىل رجل جاء فأغلظ"وقد له دينا للنيبيتقاضاه به"القول فهم

عنهم-الصحابة اهللا مقاالً((: "فقال-رضي احلق لصاحب فإنّ .)١())دعوه

املالية التأمينات نظام تعرف التاريخ يف دولة أول اإلسالمية الدولة كانت لقد

امرأة، أم رجالً أكان سواء مستمرة، مالية خمصصات إنسان لكل وتفرض االجتماعية،

صغري أم فجعلكبريا املبدأ، هذا لتطبيق الدواوين عمر وضع وقد عبدا، أم حرا ا،

فيها تسجل دوواين املدن ألهل جعل كما م، حلق ومن العرب قبائل على الديوان

احلاجة وحبسب فئة كل بني بالتساوي الرواتب فيها وتقدر .األمساء

الشافعي م(: يقول) ه٢٠٥ت(وكان مجيع حيصي أن لإلمام البلدانينبغي يف ن

املقاتلة الرجال–من من سنة عشرة مخس استكمل أو احتلم قد من وحيصي–وهم

وكبرين–الذرية صغرين والنساء البالغ ودون احملتلم دون من قدر–وهي ويعرف

املقاتلة يعطي مث بلدام، يف مثلهم معايش بقدر مؤنام، من إليه حيتاجون وما نفقام

عطا عام كل اجلهاد،. ءهميف مثله يطيق لبالغ إال يكون ال الفيء من الواجب والعطاء

ونفقتهم كسوم يف لسنتهم يكفيهم ما والنساء الذرية يعطي من: قال. مث فضل وإن

وكل الكراع يف واالزدياد احلصون إصالح يف اإلمام وضعه ،فْتصو بعدما فضل املال

املسلمون به قوي املسلمو. ما استغىن يبقىفإن ما فرق هلم، مصلحة كل وكملت ن

املال ذلك يف يستحقون ما قدر على كله بينهم رزق: قال. منه الفيء من ويعطى

و األحداث، ووالة وجنديلاحلكام، وكاتب وال من الفيء بأمر قام من ال-كل ممن

عنه الفيء ألهل مثله–غىن .)٢()رزق

املا تقسيم املالية بكر أيب سياسية كانت والصغري،وقد الكبري الناس بني بالسوية ل

الصحابة بعض له فقال واألنثى، والذكر والعبد، وفيهم: واحلر الناس بني ساويت إنك

الفتح) ١( مع البخاري ح٥/٦٥صحيح ح٥/٦٢و) ٢٣٩٠(، ،)٢٤٠١.(

داود) ٢( أيب سنن حباشية .٣/٣٦٠اخلطايب
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فقال وفضل؟ سوابق على(: أهل ثوابه شيء فذلك والفضل السوابق من ذكرمت ما أما

األثرة من خري فيه األسوة فمعاش هذا أما .)١()اهللا،

ا ووقف عمر جاء بآياتفلما واستدل املسلمني مصاحل على املغنومة ألرض

احلجرات وللرسول{: سورة فلله القرى أهل من رسوله على اهللا أفاء والذين…ما

بعدهم من عمر]١٠-٧: احلجرات[}جاءوا يبق(: قال فلم الناس، اآلية هذه استوعبت

وحظ حق فيه له إال املسلمني من .)٢()أحد

سيا على اعترض ملن هذهوقال يف(: سته بعدكم من يأتون الذين اهللا أشرك قد

قسمته فلو الفيء، الفاحتني[هذا على ليبلغن] أي بقيت ولئن شيء، بعدكم ملن يبق مل

وجهه يف ودمه الفيء هذا من نصيبه بصنعاء ()الراعي
٣

(.

أيضا عمر إىل(: وقال يفتقرون ال ألدعنهم العراق، ألرامل عشت لئن واهللا أما

ب ()عديأمري
٤

(.

فقال وللمواليد ثابتة رواتب الرضع لألطفال عمر خصص إال: (وقد إله ال الذي واهللا

ليأتني بقيت لئن واهللا كأحدكم، إال فيه أنا وما حق، املال هذا يف وله إال أحد ما هو،

للمنفوس وجعل وجهه، حيمر أن قبل مكانه وهو املال هذا من حظه صنعاء جببل الراعي

قالإ] املولود[ مث زاده، بلغ فإذا مائتني، به بلغ ترعرع فإذا درهم، مائة أمه طرحته لئن:ذا

سواء العطاء يف يكونوا حىت بأوهلم الناس آخر ألحلقن .)٥()عشت

ص) ١( يوسف أليب ص٤٢اخلراج عبيد أليب واألموال ،٢٧٧.

داود) ٢( ح٣/٣٧٥أبو ص)٢٩٦٦(، يوسف أليب واخلراج ص٢٦، عبيد أليب واألموال ،٢٢.

ص) ٣( يوسف أليب .٤٦و٢٤اخلراج

ص) ٤( يوسف أليب .٣٧اخلراج

ص) ٥( يوسف أليب ص٤٦اخلراج عبيد أليب واألموال .٢٢٧و٢٢٦–٢٢٥،
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علي بن احلسن عنهما-وقال اهللا استهل(: -رضي إذا املولود سهم جيب
.)١()صارخا

قيام دون لعمر الشرعية السياسة هذه حالت الدولةوقد داخل إقطاعيات

يف الناس بني عمر فاضل وقد املال، بيت يف مجيعا األفراد حقوق وحفظت اإلسالمية،

أيضا بذلك علي وأخذ بكر، كأيب املساواة إىل رجع مث األمر، (أول
٢

(.

هلم، مرياث املال وهذا اإلسالم، بنو هم املسلمني مجيع أن يرى بكر أبو وكان

با املال يف شركاء السابقةفهم يف بعض من أفضل بعضهم كان وإن لتساوي،

(والنصرة
٣

(.

يف اإلسالمية، الدولة يف املسلمني غري حىت االجتماعية املالية التأمينات مشلت وقد

الناس يسأل فقريا يهوديا عمر رأى فقد املرتل، اإلسالم تعاليم متثل اليت املرحلة هذه

له هذا؟(: فقال إىل أجلأك ما

والسناجل: قال واحلاجة .زية

عمر أنصفناه: فقال ما شبيبته؛واهللا أكلنا اهلرم؛أن عند خنذله إمنا{: مث
واملساكني للفقراء الكتاب} الصدقات أهل من املساكني من اجلزية. فهذا عنه ووضع

خلازنه وقال ضربائه، وضرباءه: وعن هذا ()انظر
٤

(.

أرزاقهم عليهم يجرى أن (وأمر
٥

(.

ص) ١( عبيد أليب وال.١٣٩األموال مبجرد املال بيت من نصيبه له جيب حياأي ص.دته .٢٥٢وانظر

ص) ٢( عبيد أليب .٢٧٨األموال

ص) ٣( عبيد أليب .٢٧٨األموال

ص) ٤( يوسف أليب ص١٢٦اخلراج واألموال ثقات، إسناده .٥٠و٤٦ورجال

رقم) ٥( آية تفسري يف للسيوطي املنثور الدر التوبـة٦٠انظر سورة للفقـراء{: من الـصدقات إمنـا

ابن}واملساكني صوكذا عبيد أليب واألموال تفسريه، يف الطربي .٤٦جرير
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خا صاحل أنهوقد على احلرية أهل الوليد بن أو(: لد العمل، عن ضعف شيخ أميا

عليه يتصدقون دينه أهل وصار فافتقر غنيا كان أو اآلفات، من آفة طرحت،أصابته

فإن اإلسالم، ودار اهلجرة بدار أقام ما وعياله املسلمني مال بيت من وعيل جزيته،

ع فليس اإلسالم ودار اهلجرة دار غري إىل عياهلمخرجوا على النفقة املسلمني .)١()لى

ومعاوية طالب أيب بن علي أجرى عنهما-وقد اهللا مالية-رضي خمصصات

ونفقتهمحىتورواتب وكسوم سجنهم يف (للمساجني
٢

(.

علي أجرى عنه-وكذا اهللا يقطع-رضي ومل عليه، خرجوا من خمصصات

معا حزبا ميثلون كوم مع املالية، حقوقهم إذعنهم وعقيدته، لفكره بل لسياسته، رضا

فقال كفره، يرون ثالث(: كانوا علينا أيديهم…هلم دامت ما الفيء من مننعهم وأال

أيدينا .)٣()مع

عبيد أبو على(: قال اخلروج يظهروا مل ما الفيء، يف حقًا للخوارج رأى عليا إن

ا من أكثر منه ويبلغون يسبونه أم يعلم هذا مع وهو يكفرونه[لسبالناس، إال] أي

بعد اخلروج إىل صاروا حىت وحماضرهم أمورهم يف املسلمني مع كانوا .)٤()أم

أجرى حيث اخلطاب، بن عمر فعل كما شهرية، املخصصات هذه كانت وقد

والنساء للرجال شهر كل الناس على (األرزاق
٥

(.

يف بقي فإذا أعطيام، للناس خيرج العزيز عبد بن عمر كان املالوقد بيت

ما األبكار من الزواج أراد ملن دفع املال زاد فإن املدينني، عن الديون سدد زيادة،

ص) ١( يوسف أليب .١٤٤اخلراج

ص) ٢( يوسف أليب .١٥٠–١٤٩اخلراج

ص) ٣( صحيح٢٤٥األموال .بإسناد

ص) ٤( .٢٤٥األموال

ص) ٥( .٢٤٥األموال
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بزراعة القيام عن الذمة أهل من عجز من بتسليف أمر زاد فإن لزواجهم، حيتاجونه

سنتني؛أرضه أو سنة سدادها وأجل زراعتها على باملال (ليستعني
١

(.

اخلط بن بعمر منه اقتداء ذلك عنه–ابكل اهللا الزهري–رضي كتب وقد

والعجزة الزمىن فذكر يستحقها، ومن الزكاة تفصيل فيه كتابا العزيز عبد بن لعمر

وطعام مأوى هلم فيجعل أهل، وال له مأوى ال ومن السبيل ابن ذكر أن إىل والفقراء،

إليها أوى السبيل ابن ا مر إذا معلومة منازل (يف
٢

(.

يؤكد سبق ما العطاءوكل يف واملساواة القضاء يف العدل مبدأي رسوخ
األوىل املرحلة يف السياسي اخلطاب مبادئ أبرز من وأما .ووضوحهما

هذا على تصريفه يف وسياستهم املال، من الراشدين اخللفاء موقف كان لقد

واملساواة العدل أساس على القائم بيت: النحو يف األمة أحقية مبدأ رسوخ على دليالً

اإلسالم شيخ قال كما مصاحلها، حبسب فيه التصرف يف عنها وكيل اإلمام وأن املال،

تيمية ملكه،: (ابن املالك يقسم كما أهوائهم، حبسب يقسموها أن األموال لوالة ليس

مالَّكًا ليسوا ووكالء، ونواب أمناء هم ()فإمنا
٣

(.

واجلماع–٩ الفردية اإلنسانية واحلريات احلقوق وصيانتهامحاية :ية

ضرورة وأكد اإلنسان كرامة مبدأ املرتل الشرعي السياسي اخلطاب رسخ لقد

اإلنسانية واحلريات احلقوق ذلك؛محاية ومن والسنة، القرآن يف جاء :كما

احلياة-أ يف اإلنسان فقدحق مسلم، غري أو كان مسلما االعتداء، من حرمومحايته
اإلن النفس على االعتداء االعتداء،القرآن ورد اجلزاء حالة يف إال قاطعا حترميا سانية

تعاىل قال باحلق{: وهلذا إال اهللا حرم اليت النفس تقتلوا قتل{،]١٥١: األنعام[} وال من

ص) ١( .٢٦٥األموال

ص) ٢( .٥٧٤األموال

ص) ٣( الشرعية ا. ٣٩السياسة واقع يـتموتأمل وكيف اخلصوص وجه على والعريب اإلسالمي لعامل
وكرامتها؟ حبريتها يعبث كما األمة بأموال !العبث
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أحيا فكأمنا أحياها ومن مجيعا الناس قتل فكأمنا األرض يف فساد أو نفس بغري نفسا
مجيعا الن]٣٢: املائدة[} الناس إزهاق يففجعل مجيعا الناس كقتل الواحدة اإلنسانية فس

مجيعا الناس كإحياء وإحياءها .احلرمة

النيب املوبقات"وأخرب السبع من باحلق إال اهللا حرم اليت النفس قتل أن

باهللا (كالشرك
١

القصاص. ) وعدوانا ظلما النفس قتل جزاء للنفس؛وجعل محاية

االعتداء من حي؛البشرية القصاص يف تعاىلإذ قال كما للجميع يف{: اة ولكم

األلباب أويل يا حياة على]١٧٩: البقرة[} القصاص اإلقدام عن لإلنسان ردع فيه إذ

بارتداعه غريه قتل أراد ملن حياة وكذلك للغري، حياة ذلك يف فيكون غريه، قتل

للجميع احلياة بذلك فيتحقق القصاص، من .وخوفه

اليت اجلرائم الشريعة حددت ميكنوقد ال حمددة بصور وحصرا القتل حدها

ميكن فال الصور، هذه تتجاوز أن اإلسالمية الدولة يف السلطة تستطيع فال جتاوزها،

القتل، دون السلطة رجال على االعتداء حماولته حىت أو للسلطة، ملعارضته إنسان قتل

ال اخلطاب من األوىل املرحلة يف اإلسالمية الدولة تعرف مل لتعاليموهلذا املمثل سياسي

النيب رفض وقد السلطة، يعارض ملن سياسي قتل حادثة أي املرتل أن"الدين

على حيرضون وهم باإلسالم يتظاهرون كانوا ممن املدينة، داخل له للمعارضني يتعرض

النيب عن"إخراج القرآن أخرب كما ذلك، على خيططون كانوا بل املدينة، من

تعا قوله يف األذل{: ىلخمططام منها األعز ليخرجن املدينة إىل رجعنا لئن } يقولون

الدولة]٨: املنافقون[ شئون يف آراءهم ويبدون السياسية حيام ميارسون كانوا وقد

النيب حال القرآن وصف وقد تعاىل"اإلسالمية، قوله يف تسمع{: معهم يقولوا وإن

.]٤: املنافقون[} لقوهلم

رقم) ١( ح رقم)٢٧٦٦(البخاري، ح ومسلم، ،)٨٩.(
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اخلليفة رجل شتم بكروقد أبو فغضب يقتله، أن برزة أبو فأراد الصديق بكر أبا

عنه- اهللا له-رضي وقال الغضب، أشد برزة أيب ألحد(: على كانت ما واهللا، ال

اهللا رسول .)١()"بعد

عثمان اخلليفة رجل رصد عنه-وقد اهللا عليه،-رضي فقبضوا اغتياله يريد

الصحابة عثمان عنهم-فاستشار اهللا فأرسله(: -رضي قتال، عليه يروا .)٢()فلم

قالوا أم رواية عثمان(: ويف فأرسله قتل، قتلك ولو يقتلك، ومل صنع بئسما

عنه اهللا .)٣()رضي

رواية عنه: ويف اهللا رضي عثمان ومل(: قال فتركه اهللا، يرد ومل قتلي أراد

.)٤()يقتله

سأله عثمان أن رواية هذا؟: ويف ما

الرجل أقتلكأردت:  فقال .أن

عثمان اهللا: فقال تقتلين؟! وحيك! سبحان عالم

باليمن: فقال عاملك .ظلمين

عثمان عاملي: فقال على أعديك أو أنصفك مل فإن ظالمتك، إيل رفعت أفال

مين؟ ذلك أردت

عثمان قال عين(: مث اهللا فكفه بذنب هم عبد(.

الراوي يوما: قال حبسه وال سوطا، ضربه ما (فواهللا
٥

(.

ص) ١( سبق ما .٤٩انظر

شبة) ٢( صحيح٣/١٠٢٦ابن .بإسناد

شبة) ٣( حسن٣/١٠٢٦ابن .بإسناد

السابق) ٤( .٣/١٠٢٧املصدر

السابقا) ٥( مرسال٣/١٠٢٨ملصدر حسن الثالثة،.بإسناد الراشدين اخللفاء اغتيال سبب يفسر وهذا
يـدعي كمـا واالسـتبداد الظلم بسبب ال األمين احتراسهم أو اخللفاء حتفظ وعدم احلرية وأنه

.احلاقدون
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عثمان أرسل عنه-وقد اهللا ظهرت-رضي ملا مصر أهل إىل ياسر بن عمار

عثمان لسياسة فيها عنه-املعارضة اهللا عمار-رضي عنه-فانضم اهللا -رضي

عثمان إىل السرح أيب ابن مصر أمري فكتب عثمان، على الناس وألَّب للمعارضة،

إل فكتب قتلهم، أو وأصحابه عمار بعقوبة اخلليفةيستأذنه رأيت(: يه الرأي من! بئس

وأصحابه عمار بعقوبة لك آذن .)١()أن

رواية جهازهم،(: ويف فأحسن الرحلة أرادوا فإذا صحبوك، ما صحبتهم فأحسن

إليك به كتبت ما خالف عنك يأتيين أن .)٢()وإياك

علي إىل آخر برجل رجل جاء عنه-وقد اهللا فقال-رضي خليفة ياأمري: وهو

يسبكاملؤمن هذا وجدت إين قال: قال. ني، سبين، كما بالقتل[ويتوعدك: فسبه ].أي

علي عنه-فقال اهللا يقتلين(: -رضي مل من أقتل .)٣()ال

يف للسلطة حق ال وأنه اإلنسانية، النفس حرمة مبدأ رسوخ يؤكد سبق ما وكل

ا املعارضة اضطهاد أو أحد تعذيب أو قتل باستحالل اإلسالمية ردالدولة لسياسية

حلكمه رفضها أو وسياسته، احلاكم .معارضتها

احلرية-ب يف اإلنسان :حق

مبفهومها اإلنسانية للحرية دعوة أنه اإلسالم ظهور منذ واضحا كان لقد

فشهادة اهللا: (الشمويل، إال إله ال العبودية) أن أنواع لكل صريح لغريواخلضوعنفي

وجل عز بعضنا{: اهللا يتخذ اهللاوال دون من أربابا عمران[} بعضا فالناس]٦٤: آل

على ألحد سيادة وال هللا، إال عبودية وال وحريتهم، إنسانيتهم يف متساوون مجيعا،

كرم وقد وحده، والطاعة اخلضوع يستحق الذي فهو وحده، اهللا هو السيد وإمنا أحد

السابق) ١( صحيح٣/١١٢٣املصدر .بإسناد

السابق) ٢( حسن٣/١١٢٣املصدر .بإسناد

املصنف)٣( يف شيبة أيب ص٧/٤٦٤ابن عبيد أليب واألموال صحيح٢٤٥، .بإسناد
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فقال اإلنسان آدم{: اهللا بين كرمنا يفوجع]٧٠: اإلسراء[} ولقد خليفته اإلنسان ل

خليفة{: األرض األرض يف جاعل .]٣٠: البقرة[} إين

النيب أكد قوله"وهلذا يف كما كثرية أحاديث يف املعىن اهللا((: "هذا السيد

وتعاىل ())تبارك
١

ألحد) سيادة ال إخوة، مجيعا والبشر هللا، هي املطلقة السيادة أن لبيان

أحد على .منهم

قال أحدكمال((: "وهلذا وأميت: يقولن نسائكم. عبدي كل هللا، عبيد كلكم

ليقل ولكن اهللا، وفتايت: إماء وفتاي وجارييت، ())غالمي
٢

(.

اخلطايب وترك(: قال هللا التوحيد بإخالص متعبد مربوب اإلنسان أن املنع سبب

االسم يف املضاهاة له فكره معه، يف؛اإلشراك فرق وال الشرك، معىن يف يدخل لئال

والعبد احلر بني .)٣()ذلك

اإل يف الرق–أصلننسافاحلرية عليه طرأ لو أن–حىت قاعدة الفقهاء قرر هلذا

ذلك وجعل الرقيق، حترير إىل بالدعوة اإلسالم جاء وهلذا احلرية، اإلنسان يف األصل

يري من مبكاتبة وأمر الذنوب، من لكثري كفارة جعله كما اهللا، إىل القربات أعظم دمن

(املكاتبة
٤

أسيادهم) وجل عز اهللا أمر كما الرق، من نفسه حيرر أن أجل من منهم

ماليا تعاىل؛مبساعدم قال كما أنفسهم حترير من علمتم{: ليتمكنوا إن فكاتبوهم

آتاكم الذي اهللا مال من وآتوهم خريا العلماء]٣٣: النور[} فيهم من كثري ذهب وقد

داود) ١( أبو ح٥/١٥٤رواه وأمحد٤٨٠٦، الفتح. ٢٥و٤/٢٤، يف ثقات: ٥/١٧٩وقال رجاله
واحد غري داود. وصححه أيب حاشية يف كما اخلطايب اهللا: (قال هللا. السيد حقيقة السؤدد أن يريد

وجل ).عز

ح٥/١٧٧خاريالب) ٢( ومسلم)٢٥٥٢(، ح٤/١٧٦٤، ملسلم) ٢٢٤٩(، .واللفظ

الباري) ٣( .٥/١٧٩فتح

حرا: املكاتبة) ٤( فيصبح حمددا ماالً الرقيق يدفع أن على ورقيقه السيد بني .عقد
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لرق السيد مكاتبة وجوب مالهإىل من مساعدته ووجوب ذلك الرقيق طلب إذا يقه

(ليتحرر
١

(.

عمر أدرك عنه-وقد اهللا فبادر-رضي الدعوة، هذه من اإلسالم مقاصد

عرفها للرق حترير حركة أول فكانت اجلاهلية، منذ األرقاء العرب كل حترير بإعالن

وألز العرب من رقيق لديه كان من لكل تعويضا عمر ودفع بتحريرهمالعامل، (مهم
٢

(،

بسبب اجلاهلي العصر منذ أرقاء فيهم كان أن بعد أحرارا قاطبة العرب فأصبح

بتحريرهم اإلسالم فجاء والسيب، بينهم فيما .احلروب

أن إال بينها، فيما الرق من تتخلص أمة أول هم املسلمون العرب يكون وذا

إلزامي بشكل السياسة هذه تعمم مل اإلسالمية العربالدولة األمم؛لغري لكون

املعاملة يقتضي احلال فكان العرب، من تأسره من تسترق احلرب حالة يف األخرى

بذلك، االلتزام وجب استرقاق ال أنه على أمة مع املسلمون تعاهد إذا وهلذا باملثل،

مالك عن القاسم ابن قال وهلذا منهم، أحد استرقاق بيننا(: وحرم العهد كان إذا

و ملوبينهم أو شيئا ذلك على أعطونا نسبيهم، وال نقاتلهم أال على بالدهم يف هم

احلالة) يعطونا هذه منهم(ففي نشتري أن لنا جيوز هؤالء)]رقيقا[ال استرق لو وكذا

كان إذا الرقيق هؤالء شراء حيرم فإنه عاهدناهم، من غري آخر حمارب جيش الرقيق

استرقاق ال أنه على عهد وبينهم (بيننا
٣

(.

القرطيب) ١( جامع .٢٥٢و١٢/٢٤٥انظر

عبيد) ٢( أليب األموال أمحد١٤٨–١٤٧انظر ومسند شاكروقال. ١/٢٠، أمحد إسـناده: (احملقق
).صحيح

هو. ٢٧٥–٤/٢٧٤املدونة) ٣( إذ االسترقاق؛ منع من الدولية املواثيق يف جاء مبا االلتزام جيب وعليه
الرق من اإلنسان حترير إىل تتشوف اليت اإلسالمية الشريعة ملقاصد .موافق
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على العلماء وأمجع بالدين، أو بالبيع احلر استرقاق قاطعا حترميا اإلسالم حرم وقد

و ذلك النيب؛رهحظحرمة اهللا((: "لقول القيامة: قال يوم خصمهم أنا رجل: ثالثة
أجره يعطه ومل منه فاستوىف أجريا استأجر ورجل مثنه، فأكل حرا ))…باع

)
١

(.

مصا من وجل عز اهللا جعل مصرفكما الثمانية الزكاة الرقاب{: رف أي}ويف

املسلمني مال بيت ومن الزكاة أموال من وحتريرهم الرقيق (شراء
٢

(.

اإلسالمية الشريعة يف احلرية أمهية يؤكد ذلك هناك؛كل تكون أال املقصود إذ

وحده هللا إال عبودية املشهورة؛أي كلمته عمر قال وقد(: وهلذا الناس استعبدمت مىت

أحرارا؟ولد أمهام (!)م
٣

رعيته.) من مسيحي قبطي عن دفاعا .قاهلا

اإلنسان متنع أن للسلطة وليس تصرفاته، على قيد ال أن تقتضي اإلنسان وحرية

باآلخرين أو العامة باملصلحة الضرر إىل يفضي أو حمظورا كان إذا إال فعل أي .من

حب كذلك حيرم بالدين اإلنسان استراق حيرم عنوكما عجز إذا بالدين سه

تعاىل لقوله ميسرة{سداده إىل فنظرة عسرة ذو كان أمجع]٢٨٠البقرة[} فإن وقد

املماطل، الواجد خبالف دينه سداد عن العاجز حبس حيل ال وأنه ذلك على الفقهاء

تستطع فلم اليوم اإلنسان حقوق مواثيق وتقرره إليه تصل أن حتاول ما !وهذا

ت اإلنسان حرية إكراهإن وعدم احلرية، هذه على قيد أي وضع عدم قتضي

اإلكراه أنواع من نوع بأي مبدأ؛اإلنسان اإلسالم قرر الدين{: وهلذا يف إكراه . }ال

واخلضوع الطاعة يعين العام مبفهومه .والدين

تلزمهم أن وال واإلكراه، بالقوة لطاعتها األفراد ختضع أن للسلطة حيق ال وهلذا

وجهة أو يؤمنبرأي ال أو يؤمن أن يف احلرية لإلنسان بل من{: نظر، احلق وقل
فمن فليكفرربكم شاء ومن فليؤمن حىت{،]٢٩الكهف[} شاء الناس تكره أفأنت

).٢٢٢٧(ح٤/٤١٧البخاري) ١(

ص) ٢( عبيد أليب األموال .٥٧٤–٥٧٣انظر

اجلوزي) ٣( البن عمر .٧٢صمناقب
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مؤمنني به.]٩٩يونس[} يكونوا يدين الذين دينه اتباع يف احلرية دينكم{: وله لكم

دين .)١(}ويل

اإلس الدولة يف املسلم غري لإلنسان يفكما اخلاصة شريعته إىل حيتكم أن المية

لطائفته اخلاصة تعاىل؛الشئون أعرض{: لقوله أو بينهم فاحكم جاءوك فإن
.)٢(}عنهم

والتجارة والبيع التملك حرية يف احلق اإلسالمية الشريعة ظل يف لإلنسان كما

للعمل املناسبة األجرة وتقاضي والعمل تعاىل؛والتنقل ا{: لقوله تبخسوا لناسوال

عرقه((: "وقوله.}أشياءهم جيف أن قبل أجره األجري ())أعطوا
٣

(.

السلطة ونقد الرأي إبداء حرية مقاال(: وكذا احلق لصاحب نقول()إن وأن

ك حيثما الئمناحلق لومة خناف ال .)٤()ا،

حرمته ويرى عقيدته مع يتناىف للسلطة أمر أي تنفيذ رفض إمنا((: حلديث؛وله
بامل ورضا،))عروفالطاعة منه نفس بطيب إال منه ماله ينتزع أال يف احلق له ؛كما

منه((: "لقوله نفس بطيب إال امرئ مال أخذ حيل ())ال
٥

تعاىل.) وال{: ولقوله

منكم تراض عن جتارة تكون أن إال بالباطل بينكم أموالكم .]٢٩النساء[} تأكلوا

مج أو حزب أي إىل االنتماء يف احلق له جازكما فإذا شاء، املسلماعة لغري

الشريعة ظل يف ورؤسائها اخلاصة شرائعها إىل والتحاكم األخرى لألديان االنتماء

الـدين) ١( يف صـريح طعن اإلعالن هذا إذ ردته؛ عن باإلعالن املسلم حق تعين ال االعتقاد وحرية
حـال كان كما سبيل عليه للسلطة فليس بالكفر أسر فإذا األمة، عقيدة على واعتداء اإلسالمي،

املدينة يف .املنافقني

ا) ٢( تفسري .٦/١٨٥لقرطيبانظر

رقم) ٣( ح ماجه، ابن والبيهقي)٢٤٤٣(رواه اإلرواء٦/١٢١، يف األلباين ).١٤٩٨(وصححه

ص) ٤( سبق ما .٧١و٤٦انظر

أمحد) ٥( رقم٥/٤٢٥رواه اإلرواء يف األلباين وصححه ،)١٤٥٩.(
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وهلذا أوىل، باب من جائز والسياسية الفكرية اجلماعات إىل فاالنتماء اإلسالمية،

علي وال عثمان يعترض مل عنهما-السبب اهللا للجماعات-رضي االنتماء على

عليالس ير مل إذ كاخلوارج الفكرية، أو عنه-ياسية اهللا منعهم–رضي يف حقا له أن

مبدأ لوضوح بالقوة، الدولة على خيرجوا مامل االنتماء، هذا مثل يف{: من إكراه ال

.}الدين

السلطة تستطيع ال الذي القضائي واحلق اجلواز هنا واحلق باجلواز واملقصود

ديانة اجلواز ال أن؛وإفتاًءمصادرته، إال البدع، أهل وفرق للخوارج االنتماء حيرم إذ

االنتماء هذا من منعهم يف سبيال عليهم هلم يروا مل تعاىل؛الصحابة إكراه{: لقوله ال

الدين الصحابة. }يف عنهم-وإلمجاع اهللا مامل-رضي للخوارج التعرض عدم على

بالسيف الناس على .يصولوا

االنتما أوىل باب وتسعىفمن إصالحية، برامج تطرح اليت السياسية للجماعات ء

الدولة لدين مصادمة دون السلمية بالطرق السلطة إىل اإلنسان. للوصول كحق وهذا

احلق، هذا مصادرة أو عليه التجسس للسلطة حيق وال يشاء، ما داره يف يفعل أن يف

يفعل أن ديانةً عليه حيرم كان دارهوإن شيف حمرما كان .رعاما

السلطة من وقع وإن حىت ومقاومته، الظلم رفض يف احلق لإلنسان ؛كما

شهيد((: حلديث فهو ماله دون قُتل .)١())من

عندما العاص، بن عمرو بن اهللا عبد اجلليل الصحايب احلديث ذا احتج وقد

من فدنا أرضه، ا ليسقي ماء عني سفيان أيب بن عنبسة والطائف مكة أمري أجرى

وقالحائط وسالحه، مبواليه وجاء عليه اهللا عبد فاعترض عمرو، بن اهللا عبد بستان

العاص(: لألمري بن خالد إليه فركب أحد، منا يبقى ال حىت حائطنا خترقون ال واهللا

حبديث واحتج عمرو بن اهللا عبد عليه فرد فهو((: فوعظه، ماله دون قتل من

الفتح) ١( مع ومسلم٢٤٨٠ح٥/١٢٣البخاري .١٤١ح١/١٢٤،



-١٠٣-

النيب.)١()))شهيد سئل ال وقد تعدي فقالعن الزكاة، أخذ يف أدى((: سلطة من
فقا سالحه فأخذ احلق عليه فتعدى ماله شهيدتزكاة فهو ))ل

)
٢

(.

النيب رجل سأل أخذ(: فقال"وقد يريد رجل جاء إن أرأيت اهللا، رسول يا

مايل؟

مالك((: قال تعطه .))فال

قاتلين؟: قال إن أرأيت

.))قاتله((: قال

قتلين؟: قال إن أرأيت

شهيد((: قال .))فأنت

قتلته؟: قال إن أرأيت

النار((: قال يف .)٣()))هو

زيد بن سعيد احتج باجلنة–وقد املبشرين ماله((:حبديث–أحد دون قتل من
شهيد فقال))فهو أرضه، من شيء يف يكلمونه قريش من مجاعة جاء مسعت: ملا

اهللا دو((: يقول"رسول قتل ومن شهيد، فهو ماله دون قتل فهومن دينه ن

شهيد فهو أهله دون قتل ومن شهيد، فهو دمه دون قتل ومن .))شهيد،

رواية فهو((: ويف دمه دون قاتل ومن شهيد، فهو فقتل ماله دون قاتل من
شهيد فهو أهله دون قاتل ومن ())شهيد،

٤
(.

الس) ١( املصدرين .ابقنيانظر

أمحد) ٢( رقم٦/٣١٠رواه ح حبان الـذهيب١/٤٠٤واحلاكم) ٣١٩٥(وابن ووافقه وصححه، ، .

الزوائد جممع يف اهليثمي الصحيح: (٣/٧٢وقال رجال اجلميع ).رجال

.١٤٠ح١/١٢٤مسلم) ٣(

أمحد) ٤( رقم١٩٠و١٨٩و١/١٨٧رواه ح داود، وأبو رقم)٤٧٧٢(، ح والترمذي، ،)١٤٢١(،

رقم٧/١١٦سائيوالن ح ماجه، وابن صحيح) ٢٥٨٠(، .بإسناد
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املنذر ابن أريد(: قال إذا ذكر عما يدفع أن للرجل أن العلم أهل عليه الذي

.)١()...ظلما

رواية شهيد((: ويف فهو فقتل فقاتل حق بغري ماله أريد ())من
٢

(.

اخلطايب كان(: قال فقتل، دينه أو أهله أو ماله عن دافع من أن على ذلك دل

الشهداء منازل نائالً .)٣()مأجورا

وفيه البحرين، أمري مالك بن أنس إىل الزكاة كتاب الصديق بكر أبو كتب : وقد

ال( فريضة اهللاهذه رسول فرض اليت عز"صدقة اهللا أمر واليت املسلمني، على

رسوله ا سئل"وجل ومن فليعطها، وجهها على املسلمني من سئلها فمن ،

يعط فال .)٤()فوقها

حجر ابن ونقل(: قال املنع، فله عدد أو سن يف ذلك على زائدا سئل من أي

ترجيحه على االتفاق .)٥()الرافعي

للسلط ذلكفليس عن دفعها هلم فجائز فعلت فإن بالباطل، الناس أموال أخذ ة

ومقاومتها طاعتها عن .واالمتناع

حزم ابن بكر-وقال أيب وحديث وقصته عمرو بن اهللا عبد حديث ذكر أن بعد

الزكاة اهللا(: -يف رسول أن"فهذا وأمر يعطيه، أال حق بغري ماله سئل من يأمر

مصيب فَيقتل دونه، منيقاتل ماال السالم عليه خيص ومل شهيدا، بريئًا يقتل أو سديدا، ا

عمرو بن اهللا وعبد بكر أبو وهذا عنهما-مال، اهللا ذلك-رضي يف السلطان يريان

سواء السلطان ).٦()وغري

الباري) ١( .٥/١٢٤فتح

رقم) ٢( ح داود، رقم)٤٧٧١(أبو ح والترمذي، صحيح: (وقال) ١٤٢٠(، ).حسن

داود) ٣( أيب حاشية .٥/١٢٨انظر

الفتح) ٤( مع .١٤٥٤ح٣/٣١٧البخاري

السابق) ٥( .٣/٣١٩املصدر

.١١/٣٠٩احمللى) ٦(
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وغريه الباغي قتال بني الفرق بيان يف أيضا حزم ابن ل(: وقال قام دنياغومن رض

بن يزيد فعل كما القيامفقط يف مروان بن امللك وعبد احلكم، بن ومروان معاوية،

الوليد، بن يزيد على القيام يف حممد بن مروان فعل وكما الزبري، ابن قامعلى وكمن

منعلىأيضا وأما جمرد بغي وهو أصال هلم تأويل ال ألم يعذرون ال فهؤالء مروان،

ال وإظهار منكر عن ى أو مبعروف أمر إىل فليسدعا بالعدل واحلكم والسنن قرآن

سواء،اباغي نفسه من فمنع بظلم أريد إذا وهكذا خالفه من الباغي أوهرادأبل اإلمام

طائفة،غريه فقالت فيه الناس اختلف مكان غريه: وهذا خبالف هذا يف السلطان إن

ي ظلماوال أراد وأن السلطان فقالوا.حارب آخرون وغريه: وخالفهم سواءالسلطان

قال قالبة أيب عن أيوب عن معمر عن الرزاق عبد طريق من روينا معاوية: كما أرسل

الوهط يأخذ أن له عامل إىل سفيان أيب (بن
١

العاص) بن عمرو بن اهللا عبد ذلك فبلغ

وقال وغلمته ومواليه هو سالحه اهللا: فلبس رسول مسعت قتل((: يقول"إين من
شهيد فهو مظلوما ماله عمرو،))دون أخربين جريج ابن عن الرزاق عبد طريق ومن

قال مث الوهط دون للقتال تيسر العاص بن عمرو بن اهللا عبد أن قال دينار ال: بن مايل

اهللا رسول مسعت وقد دونه شهيد((: يقول"أقاتل فهو ماله دون قتل ابن))من قال

ال: جريج عبد بن عمر موىل ثابتا أن األحول سليمان قالوأخربين أخربه ملا: رمحن

وتيسروا كان ما سفيان أيب بن عنبسة وبني العاص بن عمرو بن اهللا عبد بني كان

العاص بن خالد ركب املخزومي–للقتال املغرية بن هشام ابن بن–هو اهللا عبد إىل

العاص بن عمرو بن اهللا عبد له فقال فوعظه اهللا: عمرو رسول أن علمت : قال"أما

عل(( قتل شهيدمن فهو ماله .))ى

حزم ابن سائرهم: قال وحبضرة الصحابة بقية العاص بن عمرو بن اهللا عبد فهذا

عنهم– اهللا ق–رضي إذتيريد املؤمنني أمري معاوية أخيه عامل سفيان أيب بن عنبسة ال

عمرو بن اهللا عبد ورأى الوهط بقبض كانأأمره وما واجب غري منه أخذه ن

الطائف: وهطال) ١( يف العاص بن لعمرو وأرض .حديقة
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اهللا–معاوية ورأى–رمحه شك، بال تأوله بوجه ذلك أراد لكن صراحا ظلما ليأخذ

اهللا منعبد ذلك يف له خمالف وال للقتال السالح ولبس حبق ليس ذلك أن عمرو ابن

عنهم–الصحابة اهللا سليمان-رضي وأيب والشافعي حنيفة أيب عن جاء وهكذا

خروجهم عن سئلوا خرجت إذا اإلمام على اخلارجة أن مظلمةوأصحام ذكروا فإن

أُظُ دلموها وإال نرىنصفوا وال قوتلوا أبوا وأن عليهم شيء فال فاؤا فإن الفيئة إىل عوا

ما إىل فيه اختلفوا ما نرد أن وجب ذكرنا كما اختلفوا فلما أيضا، مالك قول إال هذا

تعاىل يقول إذ إليه الرد علينا تعاىل اهللا فردوه{: افترض شيء يف تنازعتم اهللافإن إىل

بني،}والرسول األخرى على الباغية الفئة قتال يف فرق تعاىل اهللا جند فلم ففعلنا

أمر إىل يفيء حىت عموما املسلم أخيه على بغى من بقتال تعاىل أمر بل وغريه سلطان

قوله وكذلك نسيا، ربك كان وما تعاىل السالم-اهللا ماله((: -عليه دون قتل من
أيضا شهيد حديثع))فهو وال قرآن يف فرق وال غريه من سلطانا معه خيص مل موم

ذلك أريد أو امرأته فرج أريد أو دمه أريد أو ماله أريد من بني قياس وال إمجاع وال

خالف بال حيل ال وهذا وأهله، الدين هالك هذا على االطالق ويف املسلمني مجيع من

التوفيق تعاىل ()وباهللا
١

(.

احلسني بني كان مالٍوقد يف منازعةٌ سفيان أيب بن عتبة بن الوليد وبني علي، بن

لسلطانه حقه يف علي بن احلسني على حتامل الوليد فكأن املروة، بذي بينهما . كان

احلسني له يف: فقال نَألقُوم مث سيفي، آلخذنَّ أو حقي، من يل فَنلتنص باهللا، أُقسم
النيب الفضول"مسجد حبلف ألدعونَّ مث ؟،

الزبري بن اهللا عبد قال–فقال ما احلسني قال دعا: -حني لئن باهللا، أحلف وأنا

مجيعا وتمن أو حقه من ينصف حىت معه ألقُومن مث سيفي، آلخذنَّ املسور. به فبلغت

.٩٩-١١/٩٨احمللى) ١(



-١٠٧-

فقال الزهري نوفل بن خمرمة ذلك: بن عبد. مثل ابن عثمان بن الرمحن عبد وبلغت

مثل فقال التيمي حقه. ذلكاهللا من حسينا أنصف عتبة بن الوليد بلَغَ (فلما
١

(.

اإلسالمية الدولة يف مسلم وغري مسلم بني فيها فرق ال احلقوق هذه .وكل

النيب قال أن((: "فقد أحب ما حلفا، جدعان بن اهللا عبد دار يف شهدت لقد

يردوا أن حتالفوا ألجبت، اإلسالم يف به أدعى ولو النعم، محر به علىيل الفضول

))أهلها
)

٢
(.

من للضعيف واألخذ الظامل، من للمظلوم واألخذ التناصر، على احللف وكان

القاطن من وللغريب .القوي،

حدير بن زياد أراد الفرات-وقد ر على جابيا تاجر-وكان من يأخذ أن

عم إىل راحالً التاجر فذهب وخروجه، دخوله يف مرتني العشر نصف ذمي رنصراين

زياد إىل عمر فكتب زياد، من إليه فاشتكى اخلطاب، نصف: ابن منهم يأخذ أال

فقال عمر إىل النصراين فجاء واحدة، مرة إال كلمتك: العشر الذي النصراين الشيخ أنا

زياد عمر. يف عليه حاجتك: فرد قضيت قد احلنيفي الشيخ (وأنا
٣

(!

كن بعض هدم أمية بين من اخللفاء بعض أراد وحتويلها،وقد الذمة أهل ائس

وفيها املسلمني، وبني بينهم الصلح عهود وأخرجوا ذلك، على الذمة أهل فاعترض

أراد من على وعابوا أيضا ذلك على الفقهاء اعترض كما ملعابدهم، التعرض عدم

السرية) ١( يف إسحاق ابن بن١/١٥٥رواه الرمحن عبد مسند اآلثار ذيب يف جرير ابن طريقه ومن

ص صحيح٢٢–٢١عوف وإسناده ،.

البيهقي) ٢( رواه بشواهده٦/٣٦٧احلديث صحيح وهو مرسال، صحيح ا. بإسناد لبدايـةوانظـر
.٢٧١–٢/٢٧٠والنهاية

ص) ٣( يوسف أليب ص١٣٦–١٣٥اخلراج آدم بن ليحىي واخلراج بعـضها٦٨–٦٧، طـرق من
.صحيح
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وعلي وعثمان وعمر بكر أيب بإمضاء واحتجوا حتويلها، أو عنهم-هدمها اهللا -رضي

و الصلح الذمةلعهود أهل صاحل يف شروط من فيها ما (إقرارهم
١

(.

البلدان فتوح يف كنيسة(: وجاء يزيد أن أراد سفيان أيب بن معاوية ويل وملَّا
فأمسك ذلك النصارى فأىب بدمشق، املسجد يف مروان،يوحنا بن امللك عبد طلبها مثَّ

يسلمو أن فأبوا ماال هلم وبذل املسجد، يف للزيادة أيامه عبديف بن الوليد إنَّ مثَّ إليه، ها
فقال فأبوا، إياها يعطوه أن على عظيما ماالً هلم وبذل أيامه، يف مجعهم مل: امللك لئن

بعضهم فقال ألهدمنها، وأصابته: تفعلوا نج كنيسة هدم من إنَّ املؤمنني، أمري يا
ب حيطاا بعض يهدم وجعل مبعول ودعا ،قولُه فأحفظه خزعاهة، قباء وعليه يده

بن عمر استخلف فلما املسجد، يف وأدخلها فهدموها والنقَّاضني الفعلة مجع مثَّ أصفر،
يأمره عامله إىل فكتب كنيستهم، يف م الوليد فعل ما إليه النصارى شكا العزيز عبد

وقالوا ذلك، دمشق أهل فكره عليهم، املسجد يف زاده ما أن: برد بعد مسجدنا دم

بِيعة؟ دروي وصلينا فيه من! أذَّنا وغريه املُحاريب حبيب بن سليمان يومئذ وفيهم

أُخذت اليت الغوطَة كنائس مجيع يعطوا أن فسألوهم النصارى على وأقبلوا الفقهاء،

عن وميسكوا يوحنا، كنيسة عن يصفحوا أن على املسلمني، أيدي يف وصارت عنوة،

فرضوا ا، وأمضاهاملطالبة فسره عمر إىل به فكتب وأعجبهم، ).٢()بذلك

أم مسلمني أكانوا سواء األسارى، تفتك أن اإلسالمية الدولة على جيب كما

املسلمني مال بيت من وتفاديهم ذمة، عبيد. أهل أبو يجاهد(: قال الذمة أهل وكذلك

وعهدهم ذمتهم إىل رجعوا استنقذوا فإذا عنام، ويفتك دوم، ذلكمن ويف أحرارا،

حديث)٣()…أحاديث بعموم العاين((: واستدل األسري–فكوا وأطعموا–يعين

ص) ١( يوسف أليب .١٤٧اخلراج

البلدان) ٢( .١٧٢–١٧١فتوح

ص) ٣( .١٣٩األموال
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())اجلائع
١

وفيها. ) اخلطاب بن عمر الذمة(: وبوصية بأهل بعدي من اخلليفة وأوصي

طاقتهم فوق يكلفوا وأال ورائهم، من يقاتل أن .)٢()خريا،

ا عبد بن علي بن صاحل الشام أمري قام أيبوقد العباسي اخلليفة عم عباس بن هللا

عليه فاعترض حدثًا، أحدثوا أن بعد لبنان، جبل نصارى بعض بإجالء املنصور جعفر

األمري تصرف بطالن بيان فيها برسالة إليه وكتب األوزاعي، كيف(:فقالاإلمام

خاصة؟ بعمل عامة تطبق! تؤخذ ومل منهم، خرج من خروج عليه متاأل يكن مل مما

وأمواهلم؟علي ديارهم من فيخرجون مجاعتهم، وصية! ه حتفظ بأن الوصايا وأحق

اهللا حجيجه((: وقوله"رسول فأنا طاقته فوق كلفه أو معاهدا ظلم من. ))من

مثلها عليه والعدل ماله يف فله دمه يف حرمة له (كانت
٣

ولكنهم) بعبيد ليسوا فإم ،

ذمة أهل .)٤()أحرار

ع بن الوليد كان ذلكوقد فاستفظع الشام، إىل قربص أهل أجلى قد امللك بد

إىلواملسلمونالفقهاء ردهم الوليد بن يزيد حكم فلما ظلما، ورأوه واستعظموه، ،

عدالً ورأوه ذلك الفقهاء فاستحسن (قربص،
٥

(.

يف الفردية واحلريات احلقوق محاية مبدأ رسوخ مدى يؤكد ذكره سبق ما وكل

الشرعي السياسي املرحلةاخلطاب هذه .يف

رقم) ١( ح ).٣٠٤٦(البخاري،

رقم) ٢( ح ).٣٧٠٠(البخاري

عظ) ٣( قاعدة وعرضه،وهذه ماله حرمة تقتضي اإلنسان دم حرمة أن بيان يف األوزاعي اإلمام من يمة
اجلملة حيث من اإلسالمية الدولة يف املسلمني من لغريه ما احلقوق من له .وأن

ص) ٤( عبيد أليب .١٨٤-١٨٣األموال

ص) ٥( عبيد أليب .١٨٧األموال
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2B7C"ا ا"1/.

ا"+Eول ا"4(23 ا":2678 ا"<>7ب &'(),

عضوض، ملك إىل شورى من اخلالفة حتول منذ اخلطاب هذا مالمح بدأت وقد

اهللا رسول ذا أخرب قا"وقد تكون،((: لحيث أن اهللا شاء ما فيكم النبوة تكون

شاء إذا يرفعها مث تكون، أن اهللا شاء ما فتكون النبوة، منهاج على خالفة تكون مث
شاء إذا يرفعها مث يكون، أن اهللا شاء ما فيكون عاضا، ملكا تكون مث يرفعها، أن

مث تكون، أن اهللا شاء ما فتكون جربية، ملكا تكون مث يرفعها، شاءأن إذا يرفعها

النبوة منهاج على خالفة تكون مث يرفعها، ())أن
١

(.

العضوض عتو: وامللك فيه الذي هو اجلربي وامللك وعنف، ظلم فيه الذي هو

اليوموقهر العسكرية .كاألنظمة

سنة الراشدين اخللفاء عصر انتهى بدأ٤٠وقد حيث األموي العصر وبدأ ه،

املمثل السياسي اخلطاب تعاليمتراجع ميثل سياسي خطاب وبدأ املرتل، الدين لتعاليم

اهللا أراد الذي الصحيح الوجه غري على بالنصوص االستدالل بدأ حيث املؤول الدين

قالورسوله، أمية((:  وقد بين من رجل سنيت يغير من ))أول
)

٢
( .

معاوية عهد أواخر ويف الراشدين اخللفاء عهد بعد املرحلة هذه بدأت - وقد

عنه اهللا يف-رضي املرحلة هذه تفاوتت وقد العثمانية، اخلالفة سقوط إىل وامتدت

املختلفة، عصورها يف السياسي خطاا يف املرتل الدين تعاليم مبادئ عن تراجعها شدة

يلي ما املرحلة هذه مالمح أبرز أن :إال

املسند) ١( يف أمحد اإلسنا٤/٢٧٣رواه صحيح وهو رقم. د، ح الصحيحة، األحاديث سلسلة وانظر

)٥.(

رقم) ٢( ح الصحيحة األحاديث سلسلة األلباين) ١٧٤٩(انظر نظام: (وقال تغيري باحلديث املراد لعل

وراثة وجعله اخلليفة الظاهر) اختيار .وهو
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ور-١ إىل شورى من احلكم وحتول اإلمام اختيار يف األمة حق :اثةمصادرة

يف حقها األمة فقدت حيث املرحلة، هذه مالمح أبرز هو التراجع هذا كان وقد

جتد اإلمامة يف األحقية دعاوى وبدأت بالقوة، احلق هذا وصودر اإلمام، اختيار

يوم بعد يوما لتترسخ السياسي اخلطاب إىل .طريقها

له خطبة أول يف يقول بكر أبو كان أن ولس(: فبعد عليكم ولُيت خبريكم،إين ت

فقوموين أسأت وإن فأعينوين، أحسنت .)فإن

يقول عمر شورى(: وكان دون رجال بايع من املسلمني، بني شورى اإلمارة

بايعه الذي وال هو يتابع فال .)املسلمني

يقول علي أمرمتوه(: وكان من األمري إمنا الناس، .)أيها

سفي أيب بن معاوية فيقول يتغري، السياسي باخلطاب أن(: انإذا يريد كان من

أبيه ومن به أحق فلنحن قرنه، لنا فليطلع األمر هذا يف أحق(: ويقول. )١()يتكلم من

ينازعنا؟ ومن منا؟ األمر .)٢()ذا

إياهوهكذا ومنازعتها مصادرته حيرم لألمة حقا األمر كان أن قال-بعد كما

ح: (عمر يغصبوهم أن يريدون الذين هؤالء الناس حمذر دعاوى-)قهمإين إذا

أمية بنو فادعاها الراشدين، اخللفاء عهد بعد السياسي اخلطاب يف تظهر األحقية

بدعوى والعلويون العباس بنو وادعاها ظلما، املقتول اخلليفة عثمان أولياء أم بدعوى

النيب بيت آل يف"أم األول العباسي اخلليفة السفاح العباس أبو قال حىت وورثته،

سنةأول له الكوفة١٣٢خطبة يف بالرياسة: (ه أحق غرينا أن السبئية وزعمت

وجوههم فشاهت منا، واخلالفة .)٣()إخل…والسياسة

رقم) ١( ح البخاري، ).٤١٠٨(صحيح

الباري) ٢( فتح .٧/٤٠٤انظر

جرير) ٣( ابن .٤/٣٤٦تاريخ
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خطبته يف عباس بن اهللا عبد بن علي بن داود عمه وعزنا،(: وقال شرفنا وأحيا

وإرثنا حقنا إلينا إ…ورد نسلمه حىت منا خبارج ليس فينا األمر هذا أن ىلفاعلموا

مرمي بن لألوزاعي)١()عيسى وقال اهللا(: ، رسول من وصية لنا حقا اخلالفة أليست

(!)؟"
٢

(.

استلبت اليت الدعاوى هذه مبثل خطريا تراجعا السياسي اخلطاب تراجع وذا

والعباسيون األمويون ذلك بعد يدعيه حقا ليصبح اإلمام، اختيار يف حقها األمة

التأوي أنواع بشىت والسنة؟والعلويون القرآن لنصوص ! ل

السياسي، اخلطاب على دخل وهن أول هو اإلمامة على بالنص القول كان لقد

يف الدعاوى هذه ظهرت وقد الدعاوى، هذه ملثل مصراعيه على الباب فتح حيث

علي عنه–عهد اهللا وإمنا–رضي بشيء، إليهم يوص مل أنه لبيان اخلطبة إىل واضطر

و للمهاجرين يجدِاألمر مل كله هذا أن غري ودعوىاألنصار، النص فتنة إمخاد يف
قوله مع عنه–األحقية اهللا له–رضي خطبة تقولون: (يف إيل البيعة: فأقبلتم ! البيعة

فجاذبتموها يدي ونازعتكم فبسطتموها، كفي .)٣()قبضت

ذلك(: وقال إىل فما الناس عامة حيضرها حىت تنعقد ال اإلمامة كانت سبيل،لئن

أن للغائب وال يرجع أن للشاهد ليس مث عنها، غاب من على حيكمون أهلها ولكن

.)٤()خيتار

ولكنكم: (وقال إربة، الوالية يف وال رغبة، اخلالفة يف يل كانت ما واهللا

عليها ومحلتموين إليها .)٥()دعومتوين

جرير) ١( ابن .٤/٣٤٨تاريخ

والتعديل) ٢( اجلرح .١/٢١٢مقدمة

البالغة) ٣( .٢/٢٠ج

البالغة) ٤( .٢/٨٦ج

البالغة) ٥( .٢/١٨٤ج
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عنهما-وقال اهللا رضي معاوية على ا(: -حمتجا القوم بايعين أباإنه بايعوا لذين

أن للغائب وال خيتار أن للشاهد يكن فلم عليه، بايعوهم ما على وعثمان وعمر بكر

كان إماما ومسوه رجل على اجتمعوا فإن واألنصار، للمهاجرين الشورى وإمنا يرد،

رضى هللا .)١()ذلك

حياته يف شاع عنه-وقد اهللا بعض-رضي من اخلالفة يف له باألحقية القول

(تهشيع
٢

ما) النصوص من يتأول فريق كل زال ما مث يدعيها، من الشام أهل يف ظهر مث ،
دعوى أساس على العقائدية الطوائف ظهور يف ذروته األمر بلغ حىت دعواه، به يعضد

إىل مصلحية شرعية سياسية قضية من القضية وحتولت ذاك، أو البيت هلذا األحقية

عقائدية !؟)أيديولوجية(قضية

علىلقد الشرعية إلضفاء الضرورية املقدمات هي الدعاوى هذه مثل كانت

إذا فهو اخلاصة، احلقوق باب من والسلطة اإلمامة موضوع دام فما الوراثي، احلكم

توريثها؟ ميكن اليت احلقوق كباقي للتوريث !صاحل

خليفة أول معاوية بن يزيد كان فقد الدعاوى، هذه ملثل حتمية نتيجة وهذه

عن الوراثةيصل (طريق
٣

كما) األموية الدولة يف جليا ظهر قد املبدأ هذا يكن مل وإن ،

الفقه على اجلديدة مفاهيمه يفرض الواقع صار وقد والعلوية، العباسية الدولة يف ظهر

بكر أليب جاز فإذا السياسي، اخلطاب لنصوص طريقه يأخذ التأويل وبدأ –اإلسالمي

عنه اهللا لألمر–رضي يعهد فجائزأن يراه، ملن بعده ذلك–من على العهد–قياسا

لألبناء؟ ألبنائهم! باألمر بعده من وعهد لعمر بكر أيب عهد بني للفرق مراعاة دون

!وإخوام؟

البالغة) ١( .٣/٧ج

رقم) ٢( ح البخاري صحيح الباري) ٢٧٤١(انظر .٣٦٢-٥/٣٦١وفتح

مبا) ٣( بصورة الوراثة بدعوى للخالفة يزيد يصل بواسـطةمل ذلك إىل االحتيال طريق عن بل شرة،

لألبناء؟ العهد !نظرية
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االستشارة بعد الترشيح باب من لعمر عهده كان أوفقد إكراه دون والرضا،

ال تثري رحم أو قرابة بينهما تكن مل كما هذاإلزام، من الغاية يف والشبهة شك

اجلديدة اإلسالمية بالدولة احمليطة الظروف أن كما من–الترشيح، للتو خرجت اليت

الداخلية الردة–احلروب والروم–حروب فارس األمرباطوريتني مع حروا –وبدأت

السقيفة يف حصل ما تذكر وقد خاصة اإلجراء، هذا مثل إىل بكر أبا اضطرت اليت هي

أثبتت الذي التصرف هذا مثل إىل دفعه ذلك كل وفاته، بعد حيسم ال قد جدل من

عمر وأهلية بكر، أيب نظر قوة وأثبتت الباهر، وجناحه صحته واألحداث األيام

اجلديدة الدولة وقيادة .لإلمامة

غريه وعهد لعمر، بكر أيب عهد بني والفروق االعتبارات هذه مجيع إلغاء مت لقد

على؛ألبنائهم الشرعية وإضفاء االعتبار، فاسد القياس هذا بتقبل والفقه الفقهاء ليبدأ

اإلمام اختيار يف حقها األمة تستلب اليت العهود .هذه

عهد بعد السياسي اخلطاب يف اخلطري التراجع هذا خطورة الصحابة أدرك لقد

وه عمر، بن اهللا عبد أنكره فقد وأنكروه، الراشدين أناخللفاء معاويةم على يرد

منا؟(: كلمته األمر ذا أحق عمر!)من ابن بني(: قال تفرق كلمة أقول أن فخشيت

الدم وتسفك .)١()اجلمع،

سنة يزيد ابنه الناس يبايع أن معاوية أراد بعده،٥٦وملا من إليه باألمر ويعهد ه،

بن اهللا عبد وهم الفترة، تلك يف وفقهاؤهم الصحابة كبار عليه اهللاعترض وعبد عمر،

علي بن واحلسني بكر، أيب بن الرمحن وعبد عباس، بن اهللا وعبد الزبري، .ابن

خطبته معاوية على قطع فقد بكر، أيب بن الرمحن عبد عليه أشدهم كان وقد

له واهللا(: وقال نفعل، ال واهللا وإنا اهللا، إىل ابنك أمر يف وكلناك أنا لوددت واهللا إنك

رقم) ١( ح البخاري ).٤١٠٨(رواه
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األمر هذا جذعةلتردنّ عليك لنعيدنها أو املسلمني، بني احلرب[شورى مث] أي
()خرج

١
(.

يزيد بيعة يف احلكم بن مروان قال املهدية(: وملا الراشدة بكر أيب عليه)سنة رد

فقال بكر أيب بن الرمحن والعشرية،(: عبد األهل بكر أبو ترك وقد بكر، أيب بسنة ليس

عدي بين من رجل إىل أنه؛وعدل رأى هرقليةأن ولكنها أهل، رواية. )٢()لذلك ويف

له وكسروية(: قال هرقلية واهللا .)٣()جعلتموها

من املدينة على أمريا مروان كان أنجهةوقد منه معاوية طلب وقد معاوية،

فيها وقال يزيد، بيعة إىل ودعا مروان فخطب يزيد، بيعة للناس أرى(: يذكر اهللا إن

رأ يزيد يف املؤمنني وعمرأمري بكر أبو استخلف فقد يستخلفه وإن حسنا، .)٤()يا

رواية وعمر(: ويف بكر أيب فقال)٥()سنة الرمحن عبد عليه فرد هرقل(: ، سنة بل

.)٦()وقيصر

رواية ألبنائكم(: ويف تبايعون هرقلية ا .)٧()جئتم

ص) ١( خياط بن خليفة فيـه٢١٤تاريخ صدوق وهو راشد بن النعمان فيه إذ لغريه؛ صحيح بإسناد
كثرية طرق من صحيحة والقصة .ضعف،

سنة) ٢( للذهيب اإلسالم ص٥١تاريخ .١٤٨ه

نسة٨/٩٢كثريابن) ٣( حوادث ابن٥٨يف عن الزهري عن معمر عن الرزاق عبد رواية من وهو ه
صحيح إسناد وهذا بكر، أيب بن الرمحن عبد عن .املسيب

الباري) ٤( فتح رقم٨/٥٧٦انظر ح ،)٤٨٢٧.(

الباري) ٥( فتح .٨/٥٧٧انظر

للسيوطي) ٦( املنثور الدر وانظر السابق وقال٦/١١املصدر وابنأخر: (، والنسائي محيد بن عبد جه

وصححه واحلاكم ).املنذر

الباري) ٧( .٨/٥٧٧فتح
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رواية فقال(: ويف بكر أيب بن الرمحن عبد وكذ:  فقام مروان، يا واهللا بكذبت

معك مكانه! معاوية قام هرقل مات كلما الروم، سنة علينا حتدثوا ال ذلك، يكون ال

.)١()هرقل

الرمحن عبد قال ثالث: (مث بني منها اختاروا أمية، بين معشر رسول: يا سنة بني

رسول"اهللا بيت أهل ويف كان، قد األمر هذا إن عمر، سنة أو بكر، أيب سنة أو ،

ذل"اهللا واله لو لومن من بيته أهل يف فكان بكر، أبو كان مث أهالً، لذلك لكان ك

لو من عمر بيت أهل يف كان وقد بعده، فكان عمر فوالها أهالً، لذلك لكان واله
جتعلوها أن أردمت وإمنا أال املسلمني، من نفر يف فجعلها أهالً، لذلك لكان واله

احل بن مروان فغضب قيصر، كان قيصر مات كلما .)٢()كمقيصرية،

مع اجتمع مث يزيد، ابنه وذكر املدينة إىل قدم معاوية حج ملا املعارضةمث : قادة

الزبري، بن اهللا وعبد علي بن واحلسني بكر أيب بن الرمحن وعبد عباس وابن عمر ابن

بعده إمام بال األمة يدع أن خيشى بأنه ليزيد اختياره (وعلل
٣

(.

هلم با: (وقال تقدموه أن أردت ترتعونإمنا الذين أنتم وتكونوا اخلالفة، سم

ذلكم من شيء يف عليكم يدخل وال وتقسمون، وجتبون .)٤()وتؤمرون،

معاوية أرادها عنه-فقد اهللا شورية-رضي دستورية–ملكية اخلالفة–ملكية

أمرا، هلم يزيد ينقض ال وسادم، الناس رءوس هم الذين هلؤالء والعقد واحلل ليزيد،

دوموال من باألمر .يستبد

األمايل) ١( يف القايل صاحب٢/١٧٥رواه املؤرخ شبة ابن طريق املدينة(من صـحيح) تاريخ بإسناد
.مرسال

ص) ٢( اإلسالم تاريخ يف الذهيب صحيح١٤٨أورده بإسناد املؤرخ خيثمة أيب ابن .عن

جريرانظر) ٣( عون٥٦سنة٣/٢٤٨ابن بن اهللا عبد إىل صحيح بإسناد .ه

ص) ٤( خياط بن خليفة ص٢١٦تاريخ الذهيب تاريخ وانظر بشواهده، صحيح .١٥١وهو
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عمر بن اهللا عبد من(: فقال خبري ابنك ليس أبناء، هلم خلفاء قبلك كان قد إنه

حيث للمسلمني اختاروا ولكنهم ابنك، يف أنت رأيت ما أبنائهم يف يروا فلم أبنائهم،

بينهم، ذات فساد يف أسعى وأن املسلمني، عصا أشق أن حتذرين وأنت اخليار، علموا

أك رجلومل أنا فإمنا أمر على اجتمعوا فإذا املسلمني من رجل أنا إمنا ألفعل، ن

.)١()منهم

عمر بن اهللا عبد قال رواية فواهللا،(: ويف األمة، عليه جتتمع فيما بعدك أدخل إين

األمة فيه تدخل فيما لدخلت حبشي عبد على بعدك اجتمعت األمة أن .)٢()لو

على الزبري بن اهللا عبد دخل لهوقد فقال اإلمارة(: معاوية مللت قد كنت إن

نسمع؟ أليكما معك، ابنك بايعنا إذا أرأيت فلنبايعه، ابنك وهلم أليكما! فاعتزهلا،

أبدا! نطيع؟ واهللا لكما البيعة جنمع .)٣()ال

بامسهم، املتحدث هو الزبري بن اهللا عبد وجعلوا معاوية، على مجيعا دخلوا وقد

ملعاوية أم: (فقال لكيا فهو أخذت ما أيها خصال، ثالث من خنيرك املؤمنني، ري

أبوك: قال. رغبة اهللا: قال. اعرضهن! هللا رسول صنع ما صنعت شئت وإن"إن ،

اهللا رسول بعد األمة هذه خري فهو بكر، أبو صنع ما صنعت شئت"شئت وإن ،

بكر أيب بعد األمة هذه خري فهو عمر صنع ما أبوك: قال. صنعت صنعوا؟!هللا وما

اهللا: قال رسول أحدا"قبض يستخلف ومل عهدا يعهد أبا؛فلم املسلمون فارتضى

املسلمون فيختار قضاءه فيه اهللا يقضي حىت األمر هذا تدع أن شئت فإن بكر،

فقال تقطع: ألنفسهم؟ رجالً كان بكر أبا إن بكر، أيب مثل اليوم فيكم ليس إنه

آ لست وإين األعناق، االختالفدونه عليكم أن: قال. من حتب ما واهللا صدقت،

ص) ١( خليفة ص٢١٤–٢١٣تاريخ الذهيب وتاريخ لغريه، صحيح ص١٤٩بإسناد سبق ما وانظر ،

٢١.

الطربي) ٢( جرير لغ٣/٢٤٨ابن صحيح .ريهوإسناده

ص) ٣( خليفة الشواهد٢١٤تاريخ يف صحيح .بإسناد
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األمة هذه على بكر: قال. تدعنا أبو صنع ما أبوك: قال. فاصنع صنع: قال! هللا وما

قال بكر؟ األدنني: أبو رهطه من وال أبيه بين من ليس قريش قاصية من رجل إىل عمد

ع بين من ليس شئت قريش من رجل أي تنظر أن شئت فإن مشسفاستخلفه، بد

قال به؟ أبوك: فترضى قال! هللا هي؟ ما قال: الثالثة عمر؟ صنع ما صنع: تصنع وما

قال ولده: عمر؟ من أحد فيهم ليس قريش، من نفر ستة يف شورى األمر هذا جعل

رهطه من وال أبيه بين من ال: قال. وال قال هذا؟ غري عندك قالوا: قال. فهل : فأنتم؟

أيضا .)١()وحنن

معمث وقالرقي الناس يف وخطب املنرب سادة(: اوية هم الرهط هؤالء إن

مشورم عن إال أمرا نقضي وال دوم، بأمر نستبد ال وخيارهم، فأوهم. )٢()املسلمني

ليزيد؟ املدينة أهل فبايع رضوا أم !الناس

اخلطاب هذا رفضوا الذين الفقهاء الصحابة هلؤالء جليا واضحا األمر كان لقد

أيبالسيا عهد على ليزيد معاوية بيعة قياس ورفضوا التأويل، على القائم اجلديد سي

السياسي اخلطاب مببادئ ومتسكوا اخلطاب، هذا خطورة وأدركوا لعمر، بكر

بني شورى األمر وأن لقيادا، ترتضيه من ختتار لألمة األمر أن وهو الراشدي،

سنة هو إمنا أمية بنو به جاء ما وأن اهللاملسلمني، رسول سنة ال وقيصر، "هرقل

السياسي اخلطاب ملبادئ التطبيقي النموذج هي سريم كانت الذين وعمر بكر وأيب

املرتل .الشرعي

كثري ابن من(: قال امتنع ممن احلسني كان أبيه حياة يف ليزيد البيعة أخذت ملا

وابن عمر وابن بكر أيب بن الرمحن وعبد الزبري وابن هو .)٣()عباسمبايعته

ص) ١( خليفة ص٢١٦تاريخ الـذهيب تاريخ وانظر بشواهده، صحيح ورواه١٥٢–١٥١بإسناد ،

األمايل يف القايل علي صحيح١٧٦–٢/١٧٥أبو بإسناد املؤرخ شبة ابن طريق .من

ص) ٢( خليفة الشواهد٢١٧تاريخ يف صحيح .بإسناد

كثرياب) ٣( خروجه٨/١٥٣ن وسبب علي بن احلسني قصة .يف
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لويل البيعة أخذ شرعية وعدم املوقف، خطورة الفقهاء الصحابة هؤالء أدرك لقد

حال يف أما اعتزاله، أو اإلمام وفاة بعد إال تكون ال البيعة وأن اإلمام، حياة يف العهد

يكون أن ميكن ال ما فذلك .حياته

أبيه حياة يف ليزيد الناس بايع عنه-لقد اهللا كا-رضي مجعالذي أن يرى ن

والفتنة لالقتتال عودا وعدم األمة كلمة ووحدة واحد، إمام على مما-الناس أهم

يقول فكان ذلك، هلا(: سوى ليس املطرية كالغنم بعدي من الرعية أدع أن خفت إين

.)١()راع

عنه-وفاته اهللا النيب-رضي ذلك"أن ومع وأشفق، األمة على أحرص كان

ليختاروا أثبتتتركهم وقد أمرهم، صالح تركهم يف وأن يرتضونه، من بعده من

خيشاه كان ما أن واأليام عنه-احلوادث اهللا من-رضي يزيد باختياره فعله فيما هو

اهللا رسول سنة من تركه فيما ال وعمر"بعده، بكر معاوية؛وأيب تويف إن ما –إذ

عنه اهللا وا-رضي جديد، من األمة عقد انفرط يزيدحىت عهد يف الدولة ضطربت

وأهل علي، بن احلسني مع العراق أهل عليه فخرج قبل، من مثله حيدث مل اضطرابا

مع املدينة وأهل الزبري، بن اهللا عبد مع اهللامكة مععبد جند وأهل الغسيل، حنظلة بن

عامر بن .جندة

يزيد أرسل خليفة–فقد الشام أهل بايعه أن املدين–بعد أمري منهإىل يطلب ة

فقال عمر بن اهللا عبد إىل أمريها فبعث ذلك، قبل منها امتنع ممن له البيعة إذا: (أخذ

بايعت الناس رجل) بايع له الناس: (فقال خيتلف أن تريد إمنا تبايع؟ أن مينعك ما

عمر. فيقتتلوا بن اهللا عبد إذا: فقال ولكن يتفانوا، وال خيتلفوا وال يقتتلوا أن أحب ما

بايعتبايع غريي يبق ومل .)٢()الناس

كثري) ١( .٨/٨٣ابن

جرير) ٢( .ه٦٠سنة٣/٢٧٢ابن
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األمة عليه جتمع ملا انتظارا حينها عمر ابن يبايع حقهافلم احلق جاءتإذ فلما ،

عباس ابن وبايعه بايعه ليزيد األمصار من (البيعة
١

(.

عليهم، القدوم إىل تدعوه سرا العراق أهل كتب فجاءته علي بن احلسني وأما

فخ له، ببيعتهم إليه معوأرسلوا املدينة من إليها هرب قد وكان مكة، من إليهم رج

الزبري (ابن
٢

سنة) عنه اهللا رضي وقُتل فقاتله، جيشا يزيد إليه فأرسل عبد٦١، وظل ه،

إىل يدعو وكان يزيد، بيعة من ممتنعا مكة يف الزبري بن تكون(اهللا شورىاخلالفةأن

األمة .)٣()بني

ونق يزيد على املدينة أهل خرج حنظلـةكما بـن اهللا عبد وبايعوا بيعته، ضوا

عابدا سيدا فاضالً شريفًا وكان (الغسيل،
٤

ورجع) حاله رأى فلما يزيد على وفد وقد ،

إىل دعوم وكانت أهلها، وبايعه خلعه إىل دعا املدينة والشورى(إىل وعبد)٥()الرضا ،

الصحابة صغار من حنظلة بن (اهللا
٦

م) وقتل احلرة، يف قتل وقد أيـضا، الصحابة من عه

األنصاري عاصم بن زيد بن اهللا (عبد
٧

القارئ) املكي السائب بن اهللا وعبد ،)
٨

ومعقل. )

النيب مع قومه لواء حامل الصحايب االشجعي سنان قـدم"بن وقد مكة، فتح يوم

لواء معه وكان عليه اخلروج إىل دعا املدينة إىل ورجع حاله رأى فلما يزيد على معقل

احلرةاملها يوم (جرين
٩

(.

جرير) ١( .٣/٢٧٢ابن

جرير) ٢( كثري٢٧٥–٣/٢٧٤ابن ابن تاريخ .١٥٤–٨/١٥٣وانظر

ص) ٣( خليفة جرير٢٥٨تاريخ وابن ،٣/٣٥٩.

ص) ٤( خليفة جرير٢٣٧تاريخ وابن ،٣/٣٥٩.

صت) ٥( خليفة ص٢٣٧اريخ الذهيب وتاريخ سنة٢٤، .ه٦٣حوادث

ص) ٦( الذهيب .١٤٤تاريخ

ص) ٧( الذهيب النيب١٤٥تاريخ عن الوضوء حديث راوي الصحيحني  وهو .يف

ص) ٨( الذهيب .١٤٦تاريخ

ص) ٩( الذهيب ص٢٥١تاريخ خليفة تاريخ وانظر ،٢٣٧.
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كثري ابن الصحابة: (قال من واألعيان املشاهري من خلق السنة هذه يف تويف

الصحابة من مشاهريهم فمن احلرة، وقعة يف املدينة: وغريهم أمري حنظلة بن اهللا عبد

األجدع ومسروق عاصم، بن زيد بن اهللا وعبيد سنان، بن ومعقل احلرة، وقعة ،)١()يف

ب مالك عن قالوجاء أنه أنس سبعمائة(: ن القرآن محلة من احلرة يوم .)٢()قتل

دخول يستطيعوا ومل معه، ومن الزبري ابن لقتال مكة إىل يزيد جيش توجه مث
حكم له يستقر ومل يزيد تويف أثنائها ويف معه، ومن الزبري ابن وهزمهم .مكة،

قتل بعد اليمامة أهل يف احلنفي عامر بن جندة جند يف خرج وخلعكما احلسني

(يزيد
٣

.(

استلب الذي اجلديد السياسي اخلطاب بسبب كلها الدولة أمور اضطربت لقد

إىل املدينة أهل دعوة كانت ولذا اإلمام، اختيار يف حقها والشورى(األمة ،)الرضا

إىل الزبري ابن مع مكة أهل دعوة كانت والشورى(وكذلك املبدآن)الرضا مها إذ

ي اللذان يفالرئيسان جليا واضحا كان كما اإلسالم، يف السياسي النظام عليهما قوم

األمرين تعين الصحابة فهمها كما الشورى كانت وقد الراشدين، اخللفاء حق: عهد

اإلمام اختيار يف عمر؛األمة قال شورى(: كما الوراثي)اإلمارة احلكم يف شورى فال ،

اإلمام مشاركة يف األمة وحق عادالً، كان فالمهما دوا، أمرا يقطع وأال الرأي، يف

بشعار املقصودان مها احلقان فهذان السياسي، واإلكراه االستبداد مع الرضا(شورى

أجل)والشورى من جند، وأهل العراق، وأهل مكة، وأهل املدينة، أهل قاتل وقد ،

اإلسالم من ملكاما املبدأين اليت؛هذين وعزائمه وفرائضه أصوله من مها جيبإذ
بن لسليمان دينار بن سلمة حازم أبو القدوة اإلمام قال وقد عنها، والدفاع إقامتها،

والنهاية) ١( ب٨/٢٢٧البداية خليفة أورد وقد ص، تارخيه يف خياط يف٢٥١–٢٤٠ن قتلوا من أمساء
يزيد على خرجوا الذين واملهاجرين األنصار أبناء من .احلرة

ص) ٢( القريواين زيد أيب البن ص١٨٣اجلامع الذهيب وتاريخ ،٣٠.

كثري) ٣( الطربي٨/٢١٨ابن جرير ابن سنة٣/٣٥٠وانظر .ه٦٢حوادث
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مروان بن امللك األمر(: عبد هذا الناس غصبوا قد آباءك اخلالفة[إن فأخذوه] أي

منهم رضا وال الناس من اجتماع وال مشورة غري من بالسيف .)١()عنوة

اخلطري التراجع يطرأ أن قبل ذلك الثانية،كل املرحلة يف الشورى مفهوم يف

اإلمام األمة مشاركة على قاصرة الشورى فأصبحت الشورى، معىن اختزال مت حيث

الرأي؟ دون! يف والعقد احلل أهل اإلمام استشارة هي الشورى فإذا اختزاهلا مت مث
بل! االلتزام؟ اإلمام، على واجبة غري الشورى فإذا ثالثة مرة اختزاهلا مت منمث هي

ترك؟ شاء وإن فعل شاء إن املستحبة، األمة! األمور تقاتل أن هذه واحلال ميكن وال

مستحبا؟ أمرا تركه رد !!اإلمام

الصحابة عهد يف السياسية األحداث ضوء على يفهم أن ميكن ال املفهوم وهذا

و كلها األمة دخول عباس وابن عمر ابن اشترط فقد يزيد، بيعة من الرضاوموقفهم

عليهم خليفة بكر؛بيزيد أيب وابن الزبري ابن رأى بينما هلا، تبع وهم لألمة احلق إذ

املادي اإلكراه عنصر دام ما الناس بايع لو حىت بالبيعة الدخول ميكن ال أنه واحلسني

له قال قد وكان معاوية، عهد يف بكر أيب بن الرمحن عبد تويف وقد قائما، املعنوي : أو

جذعةلتعيدنّ( عليك لنعيدا أو املسلمني بني شورى على)األمر عزمه يؤكد مما ،

ال وأنه الشورى، مبدأ عن دفاعا ماالقتال وهذا حقها، األمة استلب إذا لإلمام طاعة

على وخروجهم بقتاهلم الغسيل حنظلة بن اهللا وعبد الزبري وابن علي بن احلسني مارسه

شعار حتت والشورى(يزيد الصحابة،)الرضا أبناء من العلماء من املئات ومعهم

.والتابعني

أصول من أصل وأنه الشورى، موضوع خطورة لوال ليحدث كان ما ذلك كل

من سنة عشرين بعد تضطرب أن للدولة كان وما عزائمه، من وعزمية اإلسالم،

الس اخلطاب يف اخلطري التغيري هذا طروء لوال معاوية، على واالجتماع ياسي،االستقرار

األولياء) ١( الدينوانظر٣/٢٣٥حلية علوم إحياء .٢/١٣٠حاشية
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آخر قيصر حكم قيصر مات كلما املسلمني، ظهراين بني وقيصر هرقل سنة . وظهور

معاوية أراد عنه-وقد اهللا دستورية-رضي ملكية جيعلها آل: أن يف اخلالفة اسم

يقطع وال شئوا، من تقرره فيما عليها اخلليفة يدخل ال لألمة، والعقد واحلل بيته،
على منه حرصا دوا، تركهاأمرا من لألمة خري النهج هذا أن منه وظنا األمة، وحدة

إمام؟ وال عهد !بال

النيب ترك إذ كله، اخلري هي كانت السنة أن من"غري لنفسها ختتار األمة

.ترضاه

معاوية عن الذهيب املؤرخ قال عنه-وقد اهللا إىل(: -رضي باألمر يعهد مل ليته

اختيا من األمة وترك يزيد هلمابنه .)١()ره

معاوية قاتل عنه-لقد اهللا على-رضي طالب أيب بن علي الراشد اخلليفة نفسه

جتمع من لتختار األمة بني شورى األمر رد بدعوى طاعته عن وخرج الشورى، مبدأ

الزهري؛عليه قال الشام(: كما أهل دعا علي، وظهور اجلمل يوم هزمية معاوية بلغ ملا

الشو على معه خليفةللقتال غري أمريا ذلك على فبايعوه عثمان، بدم والطلب ()رى،
٢

(.

الصحابة جرد حىت مبكان، األمهية من الشورى مبدأ كان اهللا-لقد رضي

وليس-عنهم له، وصيانة عنه دفاعا والرضا(سيوفهم السياسية)الشورى احلرية سوى

الشامل .مبفهومها

مكة يف الزبري بن اهللا عبد كان يزيد–وهلذا وفاة أهل–قبل دون أمرا يقطع ال

عليهم يستبد ال أموره كل يف يشاورهم وكان مكة، يف الناس ورءوس والعقد احلل

األعالم) ١( .٣/١٥٨سري

األعالم) ٢( .٣/١٤٠سري
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م ويصلي مكة يف للناس احلج يقيم وكان هللا، إال حكم ال شعار يرفع وكان بشيء،

مكة من يزيد عمال طرد أن بعد خالفة، وال إمارة بال (اجلمعة
١

(.

يؤك ذلك إىلكل غياا أدى حيث وخطورته، والرضا الشورى مبدأ أمهية د

داخلية، وحروب فتنة كلها سنني أربع سوى حيكم مل الذي يزيد على األمة اضطراب

سنة يزيد وفاة وقال٦٤وبعد يزيد، هلم ونعى البصرة أمري زياد بن اهللا عبيد خطب ه

ألنفسكم(: هلم .)٢()اختاروا

يف يزيد بن معاوية فقالوقام عليهم خليفة بايعوه وقد وخطبهم تركت: (الشام

لكم يصلح من عليكم فولوا أمركم، .)٣()لكم

أهل إال قاطبة األمصار أهل وبايعه خليفة، مبكة الزبري بن اهللا عبد الناس وبايع

سنة قتل أن إىل خليفة وظل وكان٧٣دمشق، سنني، عشر بالناس حج أن بعد ه

السياسية، جيد السرية الراشدينحسن باألربعة سرية اخللفاء أشبه مقسطا، . عادال

وهو جديد، عصر ليبدأ ورضا، شورى عن األمة اختارم الذين اخللفاء آخر وكان

مما والقتال، السيف بقوة اخلالفة ينتزع خليفة أول وهو مروان، بن امللك عبد عهد

معاو كان فإذا األثر، أكرب ذلك بعد السياسي الفقه على بعدسيؤثر خليفة أصبح قد ية

ابنه كان وإذا اجلماعة، عام طواعيه عليه األمة واجتماع علي بن احلسني مع الصلح

بعد بويع قد الزبري ابن كان وإذا وفاته، بعد مث أبيه حياة يف األمصار من بويع قد يزيد

أول هو امللك عبد فإن واختيار، رضا عن األمصار عامة من مبكة وهو يزيد وفاة

ليبدأخليف الزبري، بن اهللا عبد قتل أن بعد كرها الناس ويبايعه انتزاعا اخلالفة ينتزع ة

املتغلب(عصر قبل)اخلليفة من عهد به لألمة يكن مل ما .وهو

اإلسالم) ١( النبالء٣/٤٤٢تاريخ أعالم وسري دمشق٣/٣٧٣، تاريخ وذيب كان(ولفظه٧/٤١٤،

دوم من بشيء يستبد ال بينهم، شورى األمر أن ويريهم كله، أمره يف ).يشاورهم

خياط) ٢( ابن .٢٥٨صتاريخ

كثري) ٣( ابن .٨/٢٤١تاريخ
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الصحابة أمجع عنهم–لقد اهللا البيعة–رضي بعقد تكون إمنا اإلمامة أن على

االستخال أجازوا كما األمة، من والرضا الشورى األمةبعد ورضا الشورى بشرط ف

إكراه دون اختاره من وفاة بعد له البيعة األمة وعقد اإلمام، اختاره .مبن

وأن والقهر، بالقوة هلا األخذ وال التوارث فيها يسوغ ال أنه على أمجعوا كما

شرعا احملرم الظلم من .ذلك

حزم ابن جيوز: (قال ال أنه يف اإلسالم أهل من أحد بني خالف فيهاال .)١()التوارث

الفقهاء بعض وصار نفسه، يفرض بدأ الواقع األمر أن الضرورة-غري -حبكم

بالقوة وأخذها توريثها على الشرعية إلضفاء النصوص هاتان؛يتأولون لتصبح

عدامها وما الواقع، أرض على ميارس الذي األصل مها الزمن مرور بعد الصورتان

التطبيق من هلا الحظ !العملي؟نظريات

وعمر؟ بكر أيب سنة عن بديال وقيصر هرقل سنة !وأصبحت

بين على الثائر واخلطيب األديب ميمون بن سديف التراجع هذا عن عبر وقد

قوله يف وعهدنا(: أمية املشورة، بعد غلبة وإمارتنا القسمة، بعد دولة فيئنا صار اللهم

لألمة االختيار بعد .)٢()…مرياثا

املاوردي العباسية–قال الدولة يف القضاة اإلمامة: فصل(: -قاضي انعقاد وأما

ألمرين صحته على االتفاق ووقع جوازه، على اإلمجاع انعقد مما فهو قبله من بعهد

يتناكرومها ومل ما املسلمون بكر: أحدمها؛عمل أبا عنه–أن اهللا ا–رضي عهد

عمر عنه–إىل اهللا إم–رضي املسلمون بعهدهفأثبت .امته

عمر: والثاين عنه–أن اهللا اجلماعة–رضي فقبلت الشورى، أهل إىل ا عهد

العصر أعيان وهم فيها منها،؛دخوهلم الصحابة باقي وخرج ا، العهد لصحة اعتقادا

.٤/١٦٧الفصل) ١(

ص) ٢( املعتز البن الشعراء طبقات .٣٨–٣٧انظر
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للعباس علي عليهما–وقال اهللا الشورى-رضوان يف الدخول على عاتبه : حني

أمور من عظيما أمرا منهكان اخلروج نفسي أر مل يف. اإلسالم، إمجاعا ا العهد فصار

واألقوم ا األحق يف رأيه جيهد أن فعليه ا يعهد أن اإلمام أراد فإذا اإلمامة، انعقاد

أن جاز والدا وال ولدا يكن مل فإن فيه، نظر واحد يف االجتهاد له تعني فإذا بشروطها،

ا وبتفويض له البيعة بعقد االختيار،ينفرد أهل من أحدا فيه يستشر مل وإن إليه، لعهد

اختلفوا بعض: لكن فذهب ال؟ أو بيعته انعقاد يف شرطا منهم الرضا ظهور يكون هل

حق ألا لألمة؛ لزومها يف شرط لبيعته االختيار أهل رضا أن إىل البصرة أهل علماء

منهم االختيار أهل برضا إال تلزمهم فلم م، وأنوا. يتعلق منعقدة، بيعته أن لصحيح

معترب غري ا عمر؛الرضا بيعة عنه-ألن اهللا الصحابة–رضي رضا على تتوقف ؛مل

أنفذ فيها وقوله أمضى، فيها اختياره فكان ا، أحق اإلمام العهد؛وألن ويل كان وإن

مذاهب ثالثة على له البيعة بعقد انفراده جواز يف اختلف فقد والدا أو : أحدها.ولدا

أهال فريونه االختيار أهل فيه يشاور حىت لوالد وال لولد البيعة بعقد ينفرد أن جيوز ال

الشهادة جمرى جتري له تزكية منه ذلك ألن له؛ البيعة عقد حينئذ منه فيصح ؛هلا،

وال لولد، وال لوالد يشهد أن جيوز ال وهو احلكم، جمرى جيري األمة على وتقليده

منهم لواحد إليهحيكم امليل من جبل مبا إليه العائدة للتهمة الثاين. ا أن: واملذهب جيوز
ووالد لولد بعقدها املنصب؛ينفرد حكم فغلب وعليهم، هلم األمر نافذ األمة أمري ألنه

وصار معارضته، إىل سبيال وال أمانته على طريقًا للتهمة جيعل ومل النسب، حكم على

وو ولده غري إىل ا كعهده العهدفيها صحة بعد االختيار أهل رضا يكون وهل الده،

الوجهني من قدمنا ما على ال؟ أم لألمة لزومه يف .)١()معتربا

عن املؤولة املقدمات هذه كل املؤول احلكم هذا إىل للوصول املاوردي قدم فقد

ذلك ومن الصحيح، :وجهها

الص-١ بإمجاع عمر مع بكر أيب لفعل والعهد االستخالف .حابةجواز

ص) ١( السلطانية .١١األحكام
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وال-٢ املسلمني شورى دون والعهد، االستخالف بعقد إماما يكون وأنه

دون عمر اختار بكر أبا أن بدعوى القائم، لإلمام ولدا وال والدا يكن مل إذا رضاهم،

الصحابة؟ رضا على اختياره يتوقف !!أن

بدعوى الرأي هذا ترجيح املاوردي اختياره(: وعلل فكان ا أحق اإلمام أن

أنفذ فيها وقوله أمضى، غري(،)فيها ا الرضا وأن منعقدة بيعته أن والصحيح

!!؟)معترب

فالراجح-٣ ولدا أو والدا كان املاوردي–فإذا على–عند قياسا أيضا؛ جوازه

اإلمام وألن على(غريمها املنصب حكم فغلب وعليهم، هلم األمر نافذ األمة، أمري

جيعل ومل النسب، معارضتهحكم إىل سبيال وال أمانته، على طريقا !!؟)…للتهمة

عليه؟ الشرعية وإضفاء الواقع األمر لتربير وسيلة التأويل أصبح !وهكذا

اخلطاب مبادئ عن تعبريه من أكثر عصره واقع عن يعرب املاوردي كان لقد

أيب عهد حلادثة وتفسريه تأويله بني شاسعا البون ويظهر اإلسالمي، بكرالسياسي

املرتل الدين لتعاليم املوافق الصحيح وجهها على احلادثة هلذه الصحابة وفهم .لعمر

املاوردي كان العباسي-لقد العصر فقه عن يعرب من–وهو النصوص يوظف

الواقع صاغوا الذين الصحابة خبالف الواقع، خدمة يف يشعر ال أرادوا–حيث أو

النصوص–صياغته به جاءت ما اليتحبسب مفاهيمه ميلى الذي هو الواقع صار أي ،

ال عليها، الشرعية إضفاء أجل ومن أجلها، من الشريعة نصوص تأويل جيب
!العكس؟

اهلجري األول القرن نصف يف مرفوضا كان ما أصبح سنة-لقد أنه بدعوى

وقيصر حادثة–هرقل على القياس بدعوى الثالث، القرن يف مشروعا جائزا

لعمر؟استخال بكر أيب !ف
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اإلسالم أهل إمجاع مع السنة–هذا أهل التوارث-خاصة جيوز ال أنه على

(فيها
١

!؟)

أصبحت حىت مؤوالً شرعيا سندا هلا وجدت قد االستخالف نظرية كانت وإذا

نظرية فإن كغريهم، هلم العهد جواز بدعوى لألبناء، اإلمامة لتوريث مشروعا طريقًا

بالقو الطريقةاالستيالء لتصبح مروان بن امللك عبد بعد أيضا طريقها وجدت قد ة

الفقهاء–الثالثة من كثري إمنا–عند الطريقة هذه أن إال اإلمامة، ا تنعقد اليت

وحفاظا األمة ملصاحل مراعاة حرمتها على إمجاعهم مع الضرورة، باب من أجازوها

وحدا؟ !على

النووي قال واالستيالء،: (-ه٦٧٦ت–وهلذا القهر فهو الثالث الطريق أما

وقهر بيعة، وال استخالف غري من شرائطها مجع من لإلمامة فتصدى اإلمام مات فإذا

جامعا يكن مل فإن املسلمني، مشل لينتظم خالفته، انعقدت وجنوده، بشوكته الناس

فوجهان جاهال، أو فاسقا، كان بأن ذكرناه: للشرائط ملا انعقادها كانأصحهما وإن

بفعله .)٢()عاصيا

بن أمحد عن روي فقد الفقهاء، بني قدمي خالف حمل الطريقة هذه ظلت وقد

اهلجريني–حنبل والثالث الثاين القرن علماء من استوىل:روايتان–وهو من أن رواية

واستقرار االجتماع فاشترط بذلك، إماما يكون فإنه الناس عليه واجتمع بالقوة عليها

لهاألم .ر

الثانية أو: والرواية بالبيعة إال تنعقد ال اإلمامة وأن باالستيالء، إماما يكون ال أنه

املذهب أئمة بعض رجحها وقد (االستخالف،
٣

(.

حزم) ١( البن الفصل .٤/١٦٧انظر

الطالبني) ٢( اإلنافة١٠/٤٦روضة ومآثر ،١/٥٨.

املقنع) ٣( حاشية حممد٤/١٤٧انظر بن اهللا عبد بن األحكـاملسليمان وأيـضا الوهـاب، عبد بن
ص احلنبلي يعلى أليب للمرداوي٢٣السلطانية واإلنصاف ،١٠/٣١٠.
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تفسريه يف املالكي القرطيب ذلك: قيل(: وقال االستيالء[إن يكون] أي

.)١()طريقًا

إ حمل ذلك بعد أصبح وخالف نظر حمل كان ما أن فأصبحإال واتفاق، مجاع

اإلمامة؟ لعقد سائغا طريقا الطريق !هذا

الضرورة وصارت والفقهاء، الفقه على مفاهيمه يفرض الواقع أصبح وهكذا

وأن مستقبال، خطورا إدراك دون الطرق هذه مثل تسويغ تقتضي العامة واملصلحة

بالقوة األمة حق على واالستيالء م–االستبداد حيقق قد كان آنيةوإن أنه–صلحة إال

االستبداد شأن هو كما وحدا، ومتزيق قوا وتدمري مستقبال األمة ضعف إىل يفضي

مجيع مناألعصاريف خري بالشورى املسلمني افتراق من خيشى ما وأن واألمصار،

اليوم؟ حتقق ما وهذا البعيد، املدى على باالستبداد !وحدم

سدى اخلطاب بن عمر كلمة ذهبت قاللقد بني(: عندما شورى اإلمارة إمنا

وقوله)٢()املسلمني حيل(: ، فال املسلمني من مشورة غري من نفسه إمارة إىل دعا من

تقتلوه أن إال وقوله)٣()لكم هو(: ، يتابع فال املسلمني شورى دون رجالً بايع من

يقتال أن تغرة بايعه وهلذ. )٤()والذي حقها، األمة اغتصاب خطورة حصرإلدراكه ا

واحد بطريق اإلمامة إىل الوصول طرق األمةفقطصور ورضا الشورى طريق وهو

االحنراف هو املسلمني تاريخ يف وأخطره احنراف أول كان لقد الطرق، من غريه دون

الراشدين اخللفاء عهد يف الوضع عليه كان عما الباب هذا .يف

القرآن) ١( ألحكام الرأي) قيل: (وقوله١/٢٦٩اجلامع هلذا منه .تضعيف

املصنف) ٢( يف الرزاق عبد ص٥/٤٤٦رواه سبق ما وانظر صحيح، .٣١بإسناد

السابق) ٣( بشواهدهبإسناد٥/٤٤٥املصدر رقم. حسن للخالل السنة ص١٠٦وانظر سبق وما ،٣١.

السابق) ٤( ص٥/٤٤٥املصدر سبق ما وانظر صحيح، .٣١بإسناد
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النيب جعل خال"وهلذا من اإلمامة موضوع يف ملكاالحنراف إىل راشدة فة

خلطورة الفنت، وظهور الدين يف واالبتداع السنة عن االحنراف بداية هو عضوض،

واألئمة اإلمامة .موضوع

الصحابة تصدى عنهم–لقد اهللا يف–رضي له رفضهم وأعلنوا االحنراف، هلذا

الزبري وابن العراق، بأهل احلسني خرج حيث تارخيهم، يف احتجاجية حركة أكرب

إىلبأ دعوم وكانت املدينة، أهل يف الغسيل وابن مكة، والرضا(هل ومل)الشورى ،

باب يف االحنراف كان وإمنا الدولة، فكر يف عقائدي احنراف أي آنذاك حدث يكن

بن الرمحن عبد قال كما والقتال للخروج كافيا وحده هذا وكان الشرعية، السياسة

ملعاوية بكر األ(: أيب لتعيدن جذعةواهللا عليك لنعيدا أو املسلمني بني شورى أي) مر

.احلرب

الصحابة حياة يف فكرية احنرافات حدثت عنهم–لقد اهللا كفكر–رضي

تصديهم يف فعلوه الذي النحو على الصحابة هلا يتصد فلم علي، عهد يف اخلوارج

خلطورته اإلمامة باب يف السياسي بعبد. لالحنراف حييطون اخلوارج كان بنبل اهللا

هلم يتعرض ومل ويناصرونه، معه، ويصلون مبكة، وهو (الزبري
١

عند) للسلطة تعرض كما

.احنرافها

مشروعة ألسباب الشورى أجل من قتاهلم كان :وإمنا

تعاىل: األول قوله يف هلم اهللا جعل الذي حقهم عن شورى{: دفاعا وأمرهم

األمر. }بينهم أضاف األمر–فقد ويل اختيار أن–وهو فرأوا استحقاق، إضافة هلم

ومن وأعراضهم، وأمواهلم دمائهم عن دفاعا يقاتلون كما احلق، هذا عن القتال هلم

دمشق) ١( تاريخ ذيب اإلسالم٧/٤١٥انظر وتاريخ ،٣/٤٤٢.
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وقاص أيب بن سعد عن احلديث ويف شهيد، فهو ذلك دون ميوت((: قاتل أن امليتة نعم

حقه دون .)١())الرجل

إزالته: الثاين جتب وظلم منكر االغتصاب هذا منكم((: حلديث؛أن رأى من

فليغريه وحديث))منكرا أطرا((: ، احلق على ولتأطرنه الظامل يد على وهلذا))لتأخذن

عمر عن عنه–صح اهللا اغتصبها–رضي فيمن قال ).اقتلوه: (أنه

اإلمامة: الثالث باب يف الراشدين اخللفاء وهدي بالسنة : حلديث؛متسكا

من(( الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت وإياكمعليكم بالنواجذ، عليها عضوا بعدي،

بدعة حمدثة كل فإن األمور، .))وحمدثات

النيب سنن من ليس توريثها أو اإلمامة اغتصاب أن الصحابة أدرك وال"وقد

وأيب املرسلني سيد سنة عن واالحنراف الدين يف البدع من هو بل الراشدين، اخللفاء

وقيصر هرقل سنة إىل وعمر .بكر

أو كان قاتلواوقد الذين الصحابة الشورىلئك عن الصحابةدفاعا فقهاء هم

ورسوله، هللا طاعة به قاموا فيما قاموا وإمنا وورعا، ودينا وعمالً علما آنذاك وأفضلهم

إمجاعهم مع القتال من خريا الصرب ورأى بقلبه أو بلسانه أنكر القتال عن كف ومن

اختيار يف حقها األمة استالب رفض الثاين. اإلمامعلى الرأي أن عدد–إال قلة مع

عمر كابن الصحابة من ارتآه من–من أصالً صار بل السنة، هو ذلك بعد أصبح

البدع؟ أهل من خالفه من وصار بدأ! أصوهلا، الذي الواقع ضغط حتت ذلك كل

مفاهيمه الفقهليسيفرض العقائدفقطعلى على !أيضا؟بل

أن: الرابع أدركوا دخولأم إىل سيفضي اإلمامة موضوع يف اخللل دخول

احلياة شئون مجيع يف كما؛اخللل اتمع يصلح وبصالحها اتمع، يفسد بفسادها إذ

املسند) ١( يف أمحد البحرين١/١٨٤رواه جممع يف كما األوسط يف والطرباين اهليثم٥/١٤٥، وقال ي،

الزوائد جممع حقه٦/٢٤٤يف دون قاتل فيمن بكر: باب أبا أن إال الصحيح، رجال أمحد رجال
سعد من يسمع مل حفص رقم-)ابن الصحيحة يف األلباين بشواهده٦٩٧وصححه كذلك .وهو
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ملعاوية اخلوالين مسلم أبو منها(: قال املاء جيري صافية عظيمة عني كمثل اإلمام مثل

عل يقذر وال فيكدرونه النهر يف الناس فيخوض عظيم، ر فإنإىل العني، صفو يهم

النهر فسد العني قبل من الكدر .)كان

له العني(: وقال رأس لنا صفا إذا األار بكدر نبايل ال إنا معاوية، .)١()يا

منذ نفسها فرضت قد االستخالف بدعوى والتوريث االستيالء طريقة أن ومع

ي ظلوا الفقهاء أن إال أمية، بين ويعصر يففصنظِّرون القول وهيلون األوىل، الطريقة

هذه على التأويل دخل وقد وشروطها، والعقد احلل أهل اختيار طريق عن البيعة

واقعية؟ ال نظرية كوا مع أيضا والعقد!الطريقة احلل أهل شروط حول اجلدل ودار

:وعددهم

األمة بإمجاع إال االختيار بطريق ينعقد ال البيعة عقد أن إىل فريق ذهب فقد

حنبلكلها، بن أمحد اإلمام عن رواية حديث؛وهي عن سئل وليس((: فقد مات من

جاهلية ميتة مات إمام أمحد؟))له عليه(: فقال جيمع الذي اإلمام اإلمام؟ ما أتدري

يقول. املسلمون إمام: كلهم معناه. هذا .)٢()فهذا

وت االعتزال فيه جائز فتنة، زمن فهو واحد إمام على جيمعوا مل إذا البيعةأما . رك

يقول كان عمر، ابن مذهب أمنعها(: وهذا وال فرقة، يف بيعيت ألعطي كنت ما واهللا

مجاعة .)٣()من

فإذا واحد، رجل على املسلمون جيتمع حىت الفرقة زمن يف يبايع ال فكان

وإال بايعه، عليه يبايعهاجتمعوا احلسن،؛مل مع الصلح بعد إال معاوية يبايع مل وهلذا

يباي لهومل مروان ملنازعة مبكة الزبري ابن (ع
٤

(.

دمشق) ١( تاريخ .٧/٣٢٢ذيب

ص) ٢( يعلى أليب السلطانية السنة٢٣األحكام ومنهاج ،١/١١٢.

ا) ٣( .١٣/١٩٥لباريفتح

الباري) ٤( .١٣/١٩٥فتح
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يزيد طاعة عن خرجا ملا الزبري بن اهللا وعبد علي بن للحسني عمر ابن قال : وقد

وتنظرا( الناس، فيه يدخل ما صاحل يف فدخلتما رجعتما إال اهللا اجتمع؛أذكركما فإن

تريدان الذي كان عليه افترقوا وإن تشذا، مل عليه .)١()الناس

يؤك إماموهذا على أمجعت فإن األمة، فيه دخلت فيما الدخول مذهبه أن د

يبايع مل وإال .بايعه،

من واحد كل به يرضى أن أي الناس إمجاع املذهب هذا أهل اشتراط وليس

فقد به اموع رضي فإذا منهم، أحد ينازعه وال يعترض أال املقصود بل املسلمني،

عاما إماما .أصبح

من آخر فريق كلوذهب إمجاع ال والعقد احلل أهل إمجاع اشتراط إىل الفقهاء

احلنبلي يعلى أبو قال كذلك(: األمة، والعقد احلل أهل مجيع انعقاده يف يعترب اإلمجاع

له اإلمامة .)٢()عقد

املتبوعني والوجهاء واألمراء العلماء من الناس رءوس والعقد احلل .وأهل

تنعق ال أا إىل ثالث فريق بلدوذهب كل من والعقد احلل أهل جبمهور إال ؛د

إمجاعا إلمامته والتسليم عاما به الرضا (ليكون
٣

(.

ا ينتظر مل بكر أيب بيعة أن بدعوى الرأي هذا على املاوردي اعترض وقد

(الغائب
٤

قال) من قول ترجيح بذلك املاوردي وأراد البيعة: ، جملس حضر مبن تنعقد إا

ا أكثر قول هو (لشافعيةكما
٥

(.

كثري) ١( احلسني١٦٥–٨/١٦٤ابن خمرج صفة .يف

ص) ٢( الدين أصول يف .١٣٩املعتمد

ص) ٣( للماوردي السلطانية .٧األحكام

ص) ٤( للماوردي السلطانية .٧األحكام

.١/٤٤اإلنافةمآثر) ٥(
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من العقد جملس حضر ممن يصح البيعة عقد أن وهو الرابع، املذهب هو وهذا

واحدا العاقد كان لو حىت املبايعة، وقت والعقد احلل كانأهل أن؛مطاعاإذا بدعوى

واحد؟ وهو له عمر ببيعة متت بكر أيب إذا! بيعة بل النائية، البالد أهل إىل التفات وال

البي خرب واملبايعةبلغهم املوافقة عليهم وجب (عة
١

األشعرية. ) قول (وهذا
٢

(.

اجلويين احلرمني وإمام تيمية ابن اإلسالم وشيخ احلنبلي يعلى أبو رجح وقد

أبو عزاه وقد والعقد، احلل أهل ومجهور األغلبية رضا اشترطوا الذين الثالث املذهب

حنبل بن أمحد اإلمام عن رواية (يعلى
٣

(.

اإل شيخ أيبورد ببيعة احتجوا الذين األخرى املذاهب أهل على تيمية ابن سالم

فقال والشوكة،(: بكر القدرة أهل هم الذين الصحابة مجهور مببايعة إماما صار إمنا

عبادة بن سعد ختلف يضر مل عنه–وهلذا اهللا مبقصود–رضي يقدح ال ذلك ألن

ذل على اجلمهور مبوافقة حصل قد وذلك .)٤()كالوالية،

بل الصفقة، ذه تتم مل البيعة بأن بكر أليب عمر بصفقة احتج من على ورد

اختياره على وموافقتهم به ورضاهم اآلخرين الصحابة من؛بتتابع بيعة كل يف البد إذ

والحق (سابق
٥

مقصود) يتحقق ا اليت الشوكة وحتقق والرضا بالتسليم العربة وإمنا ،

أن. اإلمامة فرض لو صاروأنه ملا بكر أبا بيعته على عمر يتابعوا مل اآلخرين الصحابة

اجلويين هذا إىل مال وقد بذلك، (خليفة
٦

(.

اإلنا) ١( .١/٤٤ةفمآثر

للب) ٢( الدين أصول صانظر القرطيب٢٨١–٢٨٠غدادي وتفسري األمـم١/٢٦٩، غياث وأيضا ،
ص .٦٩للجويين

ص) ٣( السلطانية .٢٣األحكام

السنة) ٤( .١/١٤١منهاج

السنة) ٥( .١/١٤٢منهاج

ص) ٦( األمم .٧١–٧٠غياث
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نظريا حبثًا ظل أنه إال املوضوع هذا يف الفقهي والثراء التفصيل هذا كل ومع

أجازها اليت الطريقة وهي بالقوة، االستيالء نظرية عليه سيطرت الذي الواقع عن بعيدا

أج مدةمن السلطة إىل للوصول أصالً تصبح ا فإذا للمصلحة، ومراعاة اضطررا ازها

سنة؟ ومخسني وثالمثائة !!!ألف

للناس سن بل بالسيف، اخلالفة على باالستيالء مروان بن امللك عبد يكتف ومل

سنة الناس ألزم فقد بعده، من لولديه البيعتني من٨٥سنة لسليمان مث للوليد بالبيعة ه
املسيببع بن سعيد أىب أهلها بعض وبايع املدينة اخلرب وصل فلما هلما، الناس فبايع ده،

وقال يبايع أن عصره يف التابعني والنهار(: إمام الليل اختلف ما اثنني أبايع واحتج)ال ،

بيعة((: حبديث يف بيعتني عن العمرة)١())ى إىل املدينة من خيرج أن عليه عرضوا وقد

أ يبايع املدينةحىت .هل

نية: فقال فيه يل ليس شيء يف مايل وأنفق بدين أجهد .ال

له األمر: فقالوا ينقضي حىت دارك .الزم

الفالح؟: فقال على حي الصالة على حي األذان أمسع بفاعل! وأنا أنا .ما

نعم: فقالوا وال ال تقل فال الكتاب عليك الوايل قرأ .فإذا

الناس: فقال ب: فيقول سعيد املسيببايع بفاعل. ن أنا .ما

له اآلخر: فقيل الباب من واخرج الباب من .ادخل

الناس: فقال من أحد يب يقتدي ال .واهللا

رأيه عن يرجع فلم السيف، على وعرضه وسجنه به والطواف بضربه (فأُمر
٢

(.

يقول العزيز عبد بن عمر أذى: فكان األمر هذا يف يصبه مل رجالً أغبط (ما
١

(.

رقم) ١( اجلامع صحيح رقم) ٦٩٤٣(انظر الغليل ).١٣٠٧(وإرواء

ص) ٢( خليفة وا٢٨٩تاريخ للبسوي، والتاريخ زيـد٤٧٤–١/٤٧٢ملعرفة أيب البـن واجلـامع ،
ص األولياء١٨٤القريواين وحلية كثري١٧٢–٢/١٧٠٠، ابن وتاريخ ،٩/٦٤.
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عل دخل فقالواوقد السجن يف وهو مجاعة اهللا: يه دمك! اتق على خناف .فإنا

هلم بدينكما: فقال لعبتما كما بديين ألعب أتراين عين، (اخرجا
٢

(.

أيضا نفسه: وقال فليخلع الوليد أبايع أن امللك عبد أراد (إن
٣

(.

يف به عمل هذا البيعتني عقد أن املاوردي ادعى فقد احلادثة هذه شهرة ومع

العصر؟الدو علماء من أحد ينكره ومل والعباسية األموية إىل! لتني اخلليفة عهد لو بل

جاز؟ اثنني من النيب! أكثر رتب حيث مؤتة جيش حبادثة املاوردي ثالثة"واحتج

بالتعاقب اجليش على أمراء الصحابة النيب(: من فعل جاز"وإذا اإلمارة يف ذلك

اخلالفة يف !؟)٤()مثله

هذا االعتبارومبثل فاسد والقياس النيب–التأويل عن املعلومة السنن "ملصادمته

املسلمني بني شورى األمر ترك اهلرقلية–من السنن على الشرعية إضفاء يتم

الدين؟ باسم !!والقيصرية

األمر، هذا مثل وإنكاره املسيب بن سعيد مبعارضة يسمع مل املاوردي وكأن

عصره؟ يف التابعني إمام أيب!وهو وابن عباس وابن عمر ابن مبعارضة يسمع مل وكأنه

ابنه؟ إىل باألمر يعهد أن أراد ملا ملعاوية علي بن واحلسني الزبري وابن عنك! بكر دع

وأكثر؟ أبناء !ثالثة

والتاريخ) ١( ص١/٤٧٤املعرفة واجلامع ،١٨٤.

ص) ٢( .١٨٤اجلامع

ص) ٣( خياط بن خليفة .٢٨٩تاريخ

ص) ٤( السلطانية .١٥األحكام
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وقيصر، هرقل سنن واستقرت السياسي االستبداد شاع املاوردي الفقه هذا ومبثل

النيب بذلك أخرب س((: "كما وذراعالتتبعني بشرب، شربا قبلكم كان من نن

والروم؟: فقيل،))بذراع كفارس اهللا رسول أولئك؟((:قاليا إال الناس ))ومن
)

١
(.

حجر ابن قال(: قال والروم((حيث بني))فارس باحلكم تتعلق قرينة هناك كان

قيل وحيث الرعية، وسياسة والنصارى((الناس بأم))اليهود تتعلق قرينة هناك وركان

وفروعها أصوهلا .)الديانات

يف االحنراف ووقوع اإلمامة يف االحنراف وقوع بني االرتباط مدى يؤكد وهذا

الثاين يف سبب األول وأن .الدين،

النيب حث بعده،"وقد من الراشدين اخللفاء وسنة بسنته التمسك على

ا شئون سياسة هو الراشدين اخللفاء بني املشترك الرابط أن واملقصودومعلوم ألمة،

وإال اخلصوص، وجه على الشرعية السياسة باب يف وطريقتهم هديهم أي بسنتهم

الدين شئون يف م لالقتداء أهل مجيعا .فالصحابة

فبعد األمة، شئون سياسة يف الراشدين اخللفاء سنة العزيز عبد بن عمر أحيا وقد

سنة وفاته بعد امللك عبد بن سليمان كتاب قُرئ عمره،٩٩أن إىل باألمر العهد وفيه

فقال الناس وخطب عمر قام عمه، ابن العزيز عبد سألتها: (بن ما واهللا إين الناس، أيها

إليه فأمره منكم كره فمن قط، عالنية وال سر يف .)٢()اهللا

أيضا ولكين: (وقال مببتدع، ولست منفذ، ولكين بقاض لست إين الناس، أيها

األ من حولكم من وإن وإنمتبع، واليكم، فأنا أطعتم كما أطاعوا إن واملدن مصار

بوالٍ لكم فلست ).٣()أبوا

ال) ١( رقمرواه ح برقم) ٧٣١٩(بخاري، أيضا ورواه هريرة، أيب حديث ح)٧٣٢٠(من ومسلم، ،

آخره) ٢٦٦٩(رقم ويف بنحوه اخلدري سعيد أيب حديث قال: (من والنصارى؟ ).فمن: اليهود

والتاريخ) ٢( األولياء١/٦١٧املعرفة وحلية مسلم٥/٢٩٩، شرط على صحيح .بإسناد

الذهيب) ٣( وابن٥/١٩٣تاريخ .٩/١٩١كثري،
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قال رواية يرتل(: ويف ومل رسولكم، بعد رسوال يرسل مل اهللا إن الناس، أيها

إىل احلالل فهذا رسوله لسان على اهللا أحل فما عليكم، أنزله الذي الكتاب بعد كتابا

ل على اهللا حرم وما القيامة، لستيوم وإين أال القيامة، يوم إىل حرام فهو رسول سان

ولكين منكم، واحد من خبري ولست منفذ، ولكن بقاض، ولست متبع، ولكين مببتدع

اهللا معصية يف يطاع أن ألحد ليس وإنه أال محال، .)١()أثقلكم

من يعلم ملا اعتزهلا وإال بإمامته، األمصار أهل رضا واشترط لألمة، األمر رد فقد
اجتهدأن وقد للسنة، اتباعا بعده من أحد إىل يعهد مل وكذا اغتصابه، حيل ال هلم احلق

الراشدين اخللفاء سرية اتباع منهم؛يف واحدا دع .حىت

عمر ابتدأه الذي السياسي اإلصالح هذا أن املرحلةإال هذه بدايات يتميف ؛مل

جمي قبل عليه كانت ما إىل وفاته بعد األمور عادت سنةإذ تويف إذ عهده يدم ومل ئه،

وجود١٠١ عدم إىل ذلك يعزو وكان اإلصالح، من أراد ما يستكمل أن قبل ه

بن عمر أصحاب كان كما اإلصالحي، العمل ذا معه يقومون الذين األنصار

معه حيث. اخلطاب املدينة، يف احلال عليه كان كما مجاعيا عمال ال فرديا جهدا فكان

واأل ويراقبونهاملهاجرون اخلليفة يسددون .نصار

والشورى-٢ الرأي يف املشاركة يف األمة حق :مصادرة

أظهروهذا من والتراجع متاالحنراف فكما مالحمها، وأبرز الثانية املرحلة معامل

يف الشورى مفهوم يف الرئيس األساس هو الذي اإلمام اختيار يف األمة حق استالب

سعد) ١( ابن والتاريخ٢٨٦و٥/٢٦٢طبقات املعرفة و ،١/٥٧٤.
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الراشدين، اخللفاء ماعهد خبالف الرأي، يف املشاركة يف األمة دور ميش كذلك مت

الراشدي العهد يف األمر عليه .كان

البصري احلسن كتب التابعني-وهلذا يف–إمام العزيز عبد بن عمر إىل رسالة

النيب كان فقد القول، فيها وأبلغ بالشورى، العمل على الوحي،"حثه عليه يرتل

يأ أن من ذلك مينع بالشورىفلم اهللا (مره
١

(.

سنة املدينة على أمريا صار ملا العزيز عبد بن لعمر شورى٨٧وكان جملس ه

وهم املدينة، علماء وكبار ابن: لفقهاء اهللا عبد بن اهللا وعبيد العوام، بن الزبري بن عروة

يسار، بن وسليمان خيثمة، بن سليمان بن بكر وأبو الرمحن، عبد بن بكر وأبو عتبة،

وعبدوال اخلطاب، بن عمر بن اهللا عبد بن وسامل الصديق، بكر أيب بن حممد بن قاسم

بن زيد بن وخارجة ربيعة، بن عامر بن اهللا وعبد العاص، بن عمرو بن اهللا عبد بن اهللا

هلم. ثابت وقال يوم أول يف مجعهم فإن(: وقد برأيكم، إال أمرا أقطع أن أريد ما

فأ يظلم أو يتعدى أحدا .)٢()بلغوينرأيتم

بني شورى األمر يرد أن على خليفة أصبح أن بعد العزيز عبد بن عمر عزم وقد

(املسلمني
٣

عاجلته) املنية أن لوال جملسه. ، حيضرون الرأي أهل من مجاعة له جعل وقد

منهم ويسمع برأيهم (ويعينونه
٤

الناس. ) شئون يف (وينظرون
٥

(.

العن احلسن بن اهللا عبيد القاضي كتب العباسيكما اخلليفة إىل البصري ربي

سنة وذكر١٥٩املهدي اتباعها، اإلمام يلزم اليت الشرعية السياسية يف طويالً كتابا ه

فقال أهل(: الشورى من منتخبون قوم حبضرته يكون أن املؤمنني أمري رأى فإن

الذهيب) ١( مسلم٥/١٩٨تاريخ شرط على صحيح .وإسناده

الطربي) ٢( جرير .٣/٦٧٢ابن

سعد) ٣( ابن .٥/٢٦٥طبقات

سعد) ٤( ابن ثقات٥/٢٨٥طبقات .ورجاله

سعد) ٥( ابن صحيح٥/٢٩٨طبقات .بإسناد
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أمور من عليه يرد ملا وورع، وعقول حنكة أولو بالسنة، وعلم صدق أهل األمصار،

مظاملهما من إليه يرفع وما وأحكامهم، املؤمنني؛فليفعل–لناس أمري كان؛فإن وإن

أهل األمة هذه أمور عليه رد وسنته، بكتابه العلم من أفاد مبا وأفضل عليه أنعم قد اهللا

صدق عون ذلك ففي بعض، عن بعضها فيشغله وقاصيها، ودانيها وغرا، شرقها

و اهللا، شاء إن فيه هو ما لنبيهعلى وجل عز اهللا قال وهو"قد عليه، يرتل والوحي ،

الناس من سواه ممن وأعلم وأبر وأبقى فتوكل{: خري عزمت فإذا األمر يف وشاورهم

املتوكلني حيب اهللا إن اهللا أعماهلم}على حسن يصف وهو للقوم وأمرهم{: وقال

ينفقون رزقناهم ومما بينهم مما}شورى الناس سر قد ما إىل وذلك بروز، من بلغهم

أمورهم، مبباشرته املؤمنني، ألمري ذلك اهللا يتم أن ورجوا وحباجام، هلم املؤمنني أمري

من ذلك فإن عليه، ومواظبة فيه ورغبة قوة اهللا يزيده وأن هلم، ذلك على نفسه وصربه

يريد اليت إىل به وخيلص الرعية، أمر على الوايل به يقوم ومما وآياته، العدل، أعالم

يكون أن وأرجو له، ويسره املؤمنني، ألمري ذلك اهللا فتمم هلا، واملباشرة فيها، املبالغة

األمور خيار هلا واختياره لنفسه، ونظره وقوته ودينه بعدله، عمله ذلك إىل طائره

واملسكنة،؛وأحسنها واخللة احلاجة، ذوي دون الباب إغالق يف قيل ما عرف قد وأنه

امل ألمري اهللا ويرزقهأسأل معدلة، والية واليته جيعل وأن فضله، وسعة رمحته ؤمنني

منهم يرزقه وأن هلم والرمحة م، والرأفة الرعية، على العطف يلهمه وأن معافاة،

شعثهم ويلم كلمتهم، جيمع وأن والطاعة، .)١()السمع

األمصار أهل من مجاعة انتخاب إىل صرحية دعوة الشريفة الرسالة هذه ففي

اتباعايشاركو ومظاملها، وأحكامها، ونوازهلا، األمة لشئون التصدي املهدي اخلليفة ن

أشرف"للنيب يف القرآن وصفهم كما بينهم، شورى أمرهم كان الذين وصحابته

عنهم اهللا رضي .صفام،

يلي ما هذه ودعوته خطابه يف العنربي القاضي حدد :لقد

اجلراحأخبار) ١( بن لوكيع .٢/١٠٧القضاة
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يك-١ وأن اختياره، وطريقة الس، االنتخابطبيعة طريق عن ذلك وميثل،ون

األمصار قوله. مجيع قبل) منتخبون: (ويف من انتخام يتم أن مراده كون يرجح ما

للمهدي لقال وإال أنفسهم، األمصار .أنت) تنتخبهم: (أهل

ومشكالت-٢ أمور من عليهم يرد ما حل يف تتمثل وأا مهمام، حدد كما

وأحكامهم ومظاملهم، .الناس،

القرآين-٣ األمر وهو اإلصالحي، املشروع هذا ملثل الشرعي السند حدد : كما

بينهم{ شورى األمر} {وأمرهم يف النيب}وشاورهم عليه كان وأصحابه،"وما

عنهم اهللا .رضي

والعقل-٤ العدالة أهل من يكونوا وأن املنتخبني، القوم هؤالء صفات حدد كما

.والتجربة

أن البصري احلسن سبق إىللقد العزيز عبد بن عمر العادل األموي اخلليفة دعا

بعد الدعوة يكرر البصري القاضي العنربي احلسن بن اهللا عبيد هو وهذا الدعوة، هذه

هذا تطبيق كيفية له وحيدد املنصور، بن املهدي العادل العباسي للخليفة سنة مخسني
.املبدأ

البصرة أهل أن الظلواويبدو إقامة إىل السياسيةيتطلعون نظريتهم وفق شورى

الراشدي العهد يف السياسي اخلطاب مبادئ إىل النظريات أقرب ظلت كان؛اليت وهلذا

يرون لألمة(فقهاؤها لزومها يف شرط العهد ويل لبيعة االختيار أهل رضا ألا؛أن

منهم االختيار أهل برضا إال تلزمهم فلم م، يتعلق .)١()حق

املاورد عليهم رد معتربوقد غري رضاهم وأن صحيحة، بيعته أن وأكد (ي،
٢

!؟)

ص) ١( للماوردي السلطانية .١١األحكام

ص) ٢( للماوردي السلطانية .١١األحكام
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هذه أن بالشورىإال العمل إىل ترالدعوة مل البصرة جنبات يف صداها تردد اليت

هذه لبثت ما مث املشروع، هذا بتنفيذ اخللفاء من أحد يقم ومل النور، إىل طريقها

ال وأدها أن وبعد األمد، عليها طال أن بعد انقطعت أن املؤولالدعوة السياسي فقه

احنراف، كل على الشرعية ويضفي الواقع، خدمة يف النصوص يوظف زال ما الذي

املرتل؟ الشرعي السياسي اخلطاب معامل طمست !حىت

لتنفيذ حماوالت من خيلُ مل واألندلس املغرب يف خاصة اإلسالمي التاريخ أن إال

املشروع هذا .مثل

اهللافقد لدين الناصر للخليفة األندلسيكان جملس-ه٣٥٠ت–األموي

أوقاف من وقفًا يبيعوه أن اخلليفة منهم طلب أن نفوذهم من بلغ الفقهاء، لشورى

قاضي إىل وشكا مضاعفة، أضعافًا قيمته هلم يدفع أن على قصره جبوار بقرطبة املرضى
طلبه فرفضوا ذلك، يف الفقهاء يكلم أن منه وطلب بقي، ابن موق؛قرطبة أرض وفةألنه

الفقهاء، على للضغط بالتدخل الوزراء وأمر اخلليفة فغضب الوقف، حرمة فجرت(هلا

حلّ إىل معهم يصلوا ومل مناقشة .)١()…بينهم

يفكما املرابطني ملك تاشفني بن يوسف بن علي العادل السلطان ترمجة يف جاء

مشاو(: أنه-ه٥٣٧ت-املغرب دون مملكته مجيع يف أمرا يقطع ال الفقهاء،كان رة

ولَّ إذا حكومةىوكان يبت وال أمرا، يقطع أال إليه يعهد فيما كان قضاته من أحدا

الفقهاء من أربعة مبحضر إال كبري، وال صغري .)٢()يف

األمة شئون مجيع يف الشورى بوجوب يقولون املالكيون األندلس علماء ظل وقد

املالكي خويزمنداد ابن قال العلماءوا(: -ه٤٠٠ت–كما مشاورة الوالة على جب

يف يتعلق فيما اجليش ووجوه الدين، أمور من عليهم أشكل وفيما يعلمون، ال فيما

ص) ١( للشاطيب .٣٩٩االعتصام

ص) ٢( املغرب أخبار تلخيص يف .١٧١املعجب
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فيما والعمال والوزراء الكتاب ووجوه باملصاحل، يتعلق فيما الناس ووجوه احلرب،

وعمارا البالد مبصاحل .)١()يتعلق

املفسر األندلسي عطية ابن الشريعةال(: -ه٥٤١ت–وقال قواعد من شورى

واجب فعزله والدين العلم أهل يستشري ال من األحكام، خالف. وعزائم ال ما هذا

أي)٢()فيه مالك: ، مذهب فقهاء بني أو األندلس، أهل علماء .بني

بالعمل واملغرب األندلس يف وامللوك اخللفاء بعض التزام يف السبب هو هذا ولعل

الف رأي يف لوجوا املشرقبالشورى يف يعد مل الذي الوقت يف األمصار، تلك يف قهاء

الرأي هذا مثل يرى من؛من السلطانية األحكام يف املاوردي يذكرها مل وهلذا

كما عليه الواجبات من وال عطية، ابن يقول كما عنها ختلى إذا اإلمام خلع موجبات

خويزمنداد ابن امل. يقول علماء بني القول لشيوع إال ذاك باستحبابوما شرق

االلتزام وعدم ا اخللفاء من كثري استخفاف إىل أدى ما وهو وجوا، وعدم الشورى

واملغرب األندلس يف احلال خبالف ا، .والعمل

اتباع على وحرص وفضل، وعدل صالح أهل وامللوك اخللفاء من كثري كان لقد

عصرهم علماء عند جيدوا مل أم غري وتنفيذها، الشرع اخلطابأحكام سوى وفقهائه

مما اختزال، أسوأ واختزله الشورى موضوع مهش الذي املؤول، الشرعي السياسي

ظاهرة شيوع إىل املستبد(أدى اإلسالمي)العادل الشرق .يف

املال-٣ بيت على الرقابة يف األمة دور :غياب

إدار يف الرأي يف املشاركة يف املرحلة هذه يف األمة دور ميش مت الشئونفكما ة

الشئون وتنظيم املال بيت على الرقابة يف حقها استالب مت كذلك السياسية

للخليفة يفرضون الذين هم الراشدين اخللفاء عهد يف الصحابة كان وإذا االقتصادية،

القرطيب) ١( .٢٥٠–٤/٢٤٩تفسري

القرطيب) ٢( .٤/٢٤٩تفسري
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ومعرفة مشاورم بعد إال فيه يتصرف وال حاجته، حبسب املال بيت من حيتاجه ما

امل بيت مفاتيح جعل مع تغريرأيهم، قد احلال فإن للمالية، وزيرا يرتضونه من مع ال

وال حسيب بال ومنعا بذال املال بيت يف يتصرف اخلليفة فصار الراشدي، العهد بعد

ذلك يف احلرية مطلق له وأصبح ضمريه، من إال منذ. رقيب االحنراف هذا بدأ وقد

فقال مجعة، يوم يف معاوية خطب فقد األموي، امل(: العهد فيئُنا،إمنا والفيُء مالُنا، ال
قال الثانية اجلمعة كانت فلما أحد، عليه دري فلم منعنا، شئنا ومن أعطينا، شئنا من

قال الثالثة اجلمعة كانت فلما أحد، عليه دري فلم مقالته، إليه: مثل فقام مقالته، مثل

فقال املسجد، شهد ممن فيئنا: رجل والفيء مالنا، املال بل وبينهكال، بيننا حال من ،

مث السرير، على معه فأجلسه عليه، فأدخل بالرجل أمر صلى فلما بأسيافنا، حاكمناه

قال مث عليه، فدخلوا للناس علي: أذن يرد فلم مجعة أول يف تكلمت إين الناس، أيها

مس اهللا، أحياه هذا، أحياين الثالثة كانت فلما أحد، علي يرد فلم الثانية، ويف عتأحد،

اهللا تقاحم((: يقول"رسول النار يف يتقامحون عليهم، يرد فال يتكلمون قوم سيأيت
ورجوت))القردة اهللا، أحياه أحياين، علي هذا در فلما منهم، اهللا جيعلين أن فخشيت ،

منهم اهللا جيعلين .)١()أال

له فقال وقاص أيب بن سعد إىل رجل جاء احل: كما بن مروان مسعت كمإين

سعد له فقال منعه؟ شاء ومن أعطاه شاء من ماله، اهللا مال أن يقول: يزعم مسعته أنت

قال .نعم: ذلك؟

فدخل الربصاء، بن واحلارث املسيب بن سعيد ومعه وقاص أيب بن سعد فذهب

مروان معاوية–على جهة من املدينة أمري مال: فقال–وهو أن تزعم أنت مروان، يا

شئت من مالك قالاهللا منعته؟ شئت ومن سعد. نعم: أعطيته، ورفع. فأدعو: قال

ح) ١( املوصلي، يعلى أبو الزوائد) ٧٣٨٢(رقمرواه جممع يف ثقات: (وقال األلباين)رجاله وصححه ،
رقم الصحيحة ).١٧٩٠(يف
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مروان إليه فوثب للدعاء، شاء: وقال. يديه من اهللا مال هو تدعو، أن اهللا أنشدك

منعه شاء ومن (أعطاه
١

(.

معاوية اشترط عنه–وقد اهللا الذين–رضي هم الصحابة أن ليزيد البيعة أراد ملا

يقسمو( الذين وهم املال .)٢()نجيبون

لإلمام ليس لألمة، حق املسلمني مال بيت يف املال أن على املسلمون أمجع وقد

املسلمني مصلحة حيقق ومبا الشرع، حددها اليت املصارف حبسب إال فيه يتصرف أن

مثله وأجرة حاجته بقدر إال املال بيت من له حيل وال .العامة،

خان صديق األمري امل(: قال أفراد من فرد ماهلماخلليفة بيت يف حق له سلمني،

خصوصية مزيد وله الدرجة، يف له مماثل هو من يأخذه ما منه فيأخذ الناس، كسائر

اهللا فإن املال، بيت يف عمله أجرة وله غريه، ا للقيام ينهض ال مبصاحل قيامه وهي

حبسب له األجرة فكذلك منها، نصيبا يأخذ أن الصدقة على للعامل سوغ قد سبحانه

عطياتم تفريق عند لنفسه أخذ املآمث من اخللوص أراد فإذا األجرة، من يستحقه ا

أسباب تعدد حبسب وعلم وجهاد شجاعة يف يشاه من نصيب مثل املسلمني

حيتاج ما مبقدار واخلدم األهل من لنفسه وجيعل أجرته، يأخذ ذلك بعد مث االستحقاق،

نفسه تشتهيه ما مبقدار ال .)٣()إليه،

احلنابلةوجاء فقه يف اإلقناع كتاب يضمنه(: يف للمسلمني، ملك املال وبيت

اإلمام بإذن إال منه األخذ وحيرم .)٤()متلفه،

حبسب إال اإلمام فيه يتصرف ال وأنه كافة للمسلمني ملك املال بيت بأن والقول

ولكل مستحقيه، بني وقسمه العامة املسلمني مصاحل يف صرفه من الشرع يف ورد ما

املستدرك) ١( يف احلاكم صحيح٥٠١–٣/٥٠٠رواه .بإسناد

ص) ٢( سبق ما . ١١٧انظر

ص) ٣( الكرامة . ١٢٨–١٢٧إكليل

القناع) ٤( . ٣/١٠٣كشاف
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فيهم حق إمجاع: -سلم حمل منبنيهو بأن قيل حىت املذاهب، مجيع من الفقهاء

مذكور هو كما االعتقاد، ذا يكفر أنه للسلطان املال بيت يف الذي املال بأن اعتقد

األحناف كتب .يف

تنظيم يف املعاصرة القوانني حىت إليها تصل مل درجة اإلسالمي الفقه بلغ وقد

وم املال بيت تقسيمهاموارد وكيفية فيه األفراد مجيع حقوق وبيان وأن…صارفه إخل،

دينا كان املال بيت عجز فإن حبقوقهم، يطالبوا أن املال بيت من احلقوق ألصحاب

استحقوه فيه توفر ما مىت هلم، املال بيت (إخل…على
١

(.

ب الثانية املرحلة يف الواقع أرض على قيمته فقد الفقهي التنظري هذا أن عدإال

إىل أدى مما ونفسه ضمريه سوى رقيب اخلليفة على يعد فلم الرقايب، األمة دور ميش
وأهوائهم وامللوك اخللفاء من كثري رغبات حبسب األمة أموال يف .التصرف

أمية بين من جتاوزات من وقع ما إصالح يف فاجتهد العزيز عبد بن عمر جاء وقد

بنفس فبدأ املسلمني، مال بيت أموال منيف له كان وما أبيه أمالك سجالت يف ونظر ه

املسلمني مال بيت إىل فردها (أراض
٢

وقال. ) فيهم وخطب مروان بين مجع إين: (مث

املال هذا من أيديكم يف ما فردوا أيديكم، يف األمة هذه مال شطر أن : فقال. ألحسب

منهم وأجسا: رجل رءوسنا بني حيال حىت أبدا ذلك يكونن ال واهللا، الال واهللا دنا،

أبناءنا ونفقر آباءنا .نكفر

عمر مب: فقال علي تستعينوا أن لوال ألضرعتنأما له احلق هذا أطلب

()خدودكم
٣

(.

فقال خطيبا الناس يف قام القوم(: وقد هؤالء أمية[إن بين خلفاء كانوا] أي قد

نقبله أن لنا كان وما يعطوناها، أن هلم كان ما واهللا عطايا، قدأعطونا الذي وأرى ا،

ص) ١( للماوردي السلطانية األحكام بعدها٢٦٦انظر .وما

والتاريخ) ٢( صحيح١/٥٨٧املعرفة . بإسناد

والتاريخ) ٣( صحيح١/٦١٥املعرفة . بإسناد
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وأهل بنفسي وبدأت رددا قد وإين أال حماسب، اهللا دون فيه علي ليس إيل صار

.)١()بييت

املوت فراش على وهو له قيل هلم؟: وقد مال وال ولدك كنت: (فقال! تركت ما

يتوىل الذي فيهم أُويلِّ هلم، حقا منهم آلخذ كنت وما هلم، ليس شيئا أعطيهم

إمنا رجلنيالصاحلني، أحد اهللا: هم أمر ترك ورجل وجل، عز اهللا أطاع رجل

.)٢()وضيعه

يقول فكان املسلمني، مال بيت مصارف يف الراشدين اخللفاء سنن أحيا : وقد

فيها( يل اهللا قضى مواقع سوى األموال هذه يف عليكم(: وقال. )٣()مايل استعملت إين

أقول ال مب: عماال، عامله ظلمه فمن خياركم، فالهم ال ومن علي، له إذن فال ظلة

إذًا إين عليكم به ضننت مث املال هذا بييت وأهل نفسي منعت كنت لئن اهللا وامي أرينه،

.)٤()لضنني

وأعوام أمية بين أصحاب خمصصات بقطع (وقام
٥

(.

املال بيت إىل وأرجعها املظامل، أموال أمية بين أموال مسى (وقد
٦

(.

منهم رجل له لن: وقال عمرأما له فقال حق؟ املال هذا يف وأقصى: ا أنتم ما

عني حبسه املسلمني من رجالً إالّ سواء، إالّ األمر هذا يف عندي املسلمني من رجل

شقته (طول
٧

(.

والتاريخ) ١( صحيح١/٦١٦املعرفة . بإسناد

والتاريخ) ٢( صحيح١/٦٢٠املعرفة . بإسناد

والتاريخ) ٣( . ١/٥٧٠املعرفة

والتاريخ) ٤( سعد٥٩٨و١/٥٧٤املعرفة وابن صحيح٥/٢٦٥، . بإسناد

والتاريخ) ٥( .١/٥٧٦املعرفة

الذهيب) ٦( . ٥/١٩٦تاريخ

الذهيب) ٧( . ٥/١٩٨تاريخ
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الدواوين يف ينظر أن يأمره حزم بن بكر أيب املدينة يف قاضيه إىل وكتب

أو مسلم حق من قبله اخللفاء جاره جور كل من عليه،ويستربئها يرده وأن معاهد،

ورثته إىل رده ميتا كان (فإن
١

بينهم. ) يفاضل ال بالسوية الناس بني يقسم (وكان
٢

(.

هلم ليفرض مواليدهم أمساء يكتبوا أن فيه يأمرهم كتابا األمصار أهل إىل وكتب

املال بيت من لريفعها موتاهم أمساء ويكتبوا املال، بيت من .قسمهم

الكتاب آخر عليكم(: ويف نرده مالكم هو .)٣()إمنا

وحرم الطاعة، عن اخلارجني العصاة من وكان العالء، بن اهللا عبد جاءه وقد

السنني من عطائه من مضى ما برد وأمر عطائه، برد عمر فأمر لذلك، (العطاء
٤

(.

إليهم املساجني عطاء بدفع يأمر (وكان
٥

بشهر.) شهرا نصيبهم يأخذون فكانوا

الشتاء (والصيفوكسوة
٦

(.

وأن مال، وال له أحد ال ومن مريضا، منهم كان من أحوال بتفقد وأمر

واإلدام الطعام من يصلحهم ما هلم يوفر وأن (يتعاهدوهم،
٧

(.

كانوا أحرارا نساًء، أو كانوا رجاالً ذمتهم، وأهل املسلمني أسارى مبفاداة وأمر

عبيدا (أو
٨

(.

و الرزق يف واملوايل العرب جعل سواءوقد (العطاء
٩

(.

الطبقات) ١( يف سعد . ٥/٢٦٤ابن

الطبقات) ٢( يف سعد . ٥/٢٦٦ابن

الطبقات) ٣( يف سعد صحيح٥/٢٦٧ابن بإسناد الواقدي .عن

الطبقات) ٤( يف سعد ح٥/٢٦٨ابن بإسناد الواقدي .سنعن

الطبقات) ٥( يف سعد .٢٧٥و٥/٢٦٩ابن

الطبقات) ٦( يف سعد .٥/٢٥٧ابن

الطبقات) ٧( يف سعد صحيح٢٩٤و٥/٢٧٦ابن .بإسناد

الطبقات) ٨( يف سعد .٢٧٣و٥/٢٨٦ابن

الطبقات) ٩( يف سعد .٥/٢٩٢ابن
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العمال من أحد يأخذ أال اخلاصة،–املوظفني-وأمر يف ورزقًا العامة يف رزقًا
شيئًا أخذ ومن والعامة، اخلاصة يف مكانني من رزقًا يأخذ أن ألحد ليس فإنه

(فلريجعه
١

(.

عماله أحد إىل الرجل(: وكتب كرب وإذا م، فارفق الذمة أهل فانظر بعد، أما
ولي عليهمنهم فلينفق محيمه فأمر محيم له كان فإن عليه، فأنفق مال له .)٢()س

شيء زاد فإن أرزاقهم، الناس على يقسم أن يأمره العراق يف واليه إىل كتب وقد

أراد من صداق فليدفع شيء زاد فإن سفه، وال سرف غري من املدين ديون فليسدد

الذمة أهل فليسلف شيء زاد فإن له، مال وال أراضيهمالزواج نفقة عن عجزوا الذين
(واستزراعها

٣
(.

فأقرهم املال، بيت من لألصحاء يفرض كما والعجزة للزمىن الديوان أهل وفرض

ذلك على (عمر
٤

(.

إليه عمر فكتب األموال، وجباية احلكم شدة مهران بن ميمون إليه : واشتكى

التب( فإذا احلق، من لك استنار مبا واقض احلق، من الطيب فارفعهاجب أمر عليك س
وال الناس تعنت فال دنيا، وال دين قام ما تركوه أمر عليهم ثقل إذا الناس أن فلو إيل،

عليهم تشق وال .)٥()تعسرهم

األمحاء بإباحة اس–احملميات–وأمر من واملنع نفعهاتللناس، اليت املعادن خراج
الناس على عام وضررها استخرجها ملن (خاص

٦
(.

يأخذ وخيصهماوكان خمصصام، يستلموا أن قبل الفطر صدقة الديوان أهل من

واملساكني (للفقراء
١

(.

الطبقات) ١( يف سعد صحيح٥/٢٩٤ابن .بإسناد

الطبقات) ٢( يف سعد صحيحبإسن٥/٢٩٦ابن .اد

ص) ٣( عبيد أليب .٢٦٥األموال

سعد) ٤( .٥/٢٩٦ابن

سعد) ٥( .٥/٢٩٦ابن

سعد) ٦( .٥/٢٩٦ابن
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وللزكاة حدة، على مال بيت وللفيء حدة، على مال بيت للخمس جعل وقد

حدة على مال بيت (والصدقة
٢

أو. ) اخلمس مبصارف الزكاة مصارف ختتلط ال حىت
.الفيء

بع أفسده ما إصالح يف عمر اجتهد فاضلقد لقد حىت قبله، اخللفاء يف-ض

لغناهم-عهده الزكاة يأخذ من الناس جيد يعد ومل (املال
٣

عاد. ) من بعده جاء أنه إال
األوىل سريا .باألمور

بيت شئون تنظيم يف السلطانية األحكام كتب يف فصلوا قد الفقهاء، أن ومع
ا لألمم عهد ال مبا تفصيل أحسن األموال وأحكام دوراملال غياب أن إال به، ألخرى

حبسب فيها والتصرف األمة بأموال للعبث مصراعيه على الباب فتح الرقايب األمة
حق هو املال بيت يف ما وأن ذلك، حرمة على الفقهاء إمجاع مع والشهوات، األهواء

لألمراء وال للخليفة ال ووزرائهأوللمسلمني إىل. نوابه أدى األزمان تطاول أن غري
رقيب،اع وال حسيب بال يشاء ما فيها يفعل لإلمام هي املال بيت يف األموال أن تقاد

يشاء من وحيرم يشاء كيف منهما ينفق العامة، األمة مبال اخلاص ماله اختلط .حىت

فقال الناس يف العباسي املنصور خطب يف(: وقد اهللا سلطان أنا إمنا الناس، أيها
وخ ورشده، بتوفيقه أسوسكم وقدأرضه، بإذنه، وأعطيه بإرادته أقسمه ماله، على ازنه

أغلقين شاء وإن فتحين شاء إن قفال عليه .)٤()جعلين

األمة حق ومفهوم اخلالفة، مفهوم على طرأ الذي االحنراف مدى يؤكد وهذا
املال بيت وأصبح؛يف األمة، عن نائبا كان أن بعد أرضه يف هللا ظال السلطان أصبح إذ

يف هللا كاناملال أن بعد يشاء، ما اخلليفة فيه !!لألمة؟حقًاعل

سعد) ١( الشيخني٥/٢٩٨ابن شرط على .صحيح

سعد) ٢( .٥/٣١٢ابن

والتاريخ) ٣( الذهيب١/٥٩٩املعرفة وتاريخ صحيح٥/١٩٧، .بإسناد

والنهاية) ٤( .١٠/١٢٥البداية
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واالحنراف-٤ الظلم مواجهة يف األمة دور تراجع
احنراف نقد يف األمة لدور وكبريا خطريا تراجعا الثانية املرحلة هذه شهدت فقد

شهدت قد املرحلة هذه بداية وكانت العباسي، العصر يف خاصة وتقوميها السلطة

بن احلسني ابنحركة وحركة مكة، أهل يف الزبري ابن وحركة العراق، وأهل علي

سياسة ضد سياسية احتجاج حركات األموي العهد شهد كما املدينة، أهل يف الغسيل

أكربها ولعل واحنرافام، يفأثرااخللفاء األشعث ابن مع القراء حركة خطرا وأشدها

سنة مروان بن امللك وعبد احلجاج ضد امللكه،٨١العراق عبد بيعة خلعوا وقد

الضالل أئمة وخلع والسنة الكتاب على األشعث ابن (وبايعوا
١

(.

وهزم العراق إىل جبيشه نزل مث فارس، على السيطرة األشعث ابن استطاع وقد

علمائها من أهلها مجيع بايعه األشعث ابن دخلها فلما البصرة، من خرج مث احلجاج،
وعبد احلجاج خلع على مروانوسادا بن (امللك

٢
(.

املصرين أهل من العلماء وهم القراء اجتمع والبصرة–وقد مع–الكوفة مجيعا

على احلرب ألفقتالأهل مائة وكانوا بأهل. احلجاج، مروان بن امللك عبد فاجتمع

له فقالوا بالشام الناس ورءوس ترتع(: الشورى أن العراق أهل يرضي إمنا كان إن

فإ احلجاج، لكعنهم ختلص فانزعه العراق، أهل حرب من أيسر احلجاج نزع ن

جتري كما وأرزاقهم أعطيام عليهم جيري وأن ودماءهم، دماءنا به وحتقن طاعتهم

الشام أهل .)٣()على

الفقهاء األئمة من فيهم كان وقد العرض، هذا العراق أهل مالكفأىب بن أنس

او إسحاق وأبو الشعيب، وعامر جبري، بن ليلى،سعيد أيب بن الرمحن وعبد لسبيعي،

بن ومسلم البصري، واحلسن اهلاد، بن شداد بن اهللا وعبد الطائي، البختري وأبو

جرير) ١( .٦٢٤–٣/٦٢٢ابن

جرير) ٢( .٣/٦٢٥ابن

جرير) ٣( كثري٣/٦٣٠ابن وابن ،٩/٤٣.
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بن وطلحة مسعود، بن اهللا عبد بن عبيدة وأبو مالك، بن أنس ابن والنضر يسار،

وغريهم وقاص، أيب بن سعد بن وحممد اليمامي، احلارث بن وزبيد اليمامي، مصرف

علم املصرينمن (اء
١

(.

حليفهم، فيها النصر كان وقعة، ومثانني إحدى وجيشه احلجاج مع التقوا وقد

سنة اجلماجم دير يوم وهي وقعة آخر كانت .ه٨٣حىت

أيب بن الرمحن عبد فقام القتال، على حيضوم الناس يف الفقهاء خطب وفيها

فقال الفقيه بأحد: (ليلى ليس الفرار إن القراء، معشر إينيا بكم، منه بأقبح الناس من

عليا والصديقني–مسعت الشهداء ثواب أحسن وأثابه الصاحلني، يف درجته اهللا -رفع

الشام أهل لقينا يوم يدعى: يقول ومنكرا به، يعمل عدوانا رأى من إنه املؤمنون، أيها

أفضل وهو أجر، فقد بلسانه أنكر ومن وبرئ، سلم فقد بقلبه فأنكره منإليه،

فذلك السفلى، الظاملني وكلمة العليا اهللا كلمة لتكون بالسيف أنكر ومن صاحبه،

اليقني قلبه يف ونور اهلدى، سبيل أصاب املبتدعني،. الذي احملدثني احمللني هؤالء فقاتلوا

ينكرونه فليس بالعدوان وعملوا يعرفونه، فال احلق جهلوا قد ).الذين

البختري أبو الناس(: وقال ظهرواأيها لئن فواهللا ودنياكم، دينكم على قاتلوهم ،

دنياكم على وليغلنب دينكم، عليكم ليفسدن .)عليكم

الشعيب ما(: وقال فواهللا قتاهلم، من حرج يأخذكم وال قاتلوهم اإلسالم، أهل يا

م فليكن احلكم، يف منهم أجور وال بظلم، أعمل األرض بسيط على قوما أعلم

.)البدار

سعيد جبريوقال وعل(: بن ويقني، بنية قتاهلم من تأمثوا وال آثامهم،يقاتلوهم

وإماتتهم الضعفاء، واستذالهلم الدين، يف وجتربهم احلكم، يف جورهم على قاتلوهم

.)١()الصالة

ص) ١( خياط بن خليفة تاريخ جرير٢٨٧–٢٨٦انظر وابن ،٣/٦٣١.
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وهي للخروج، الداعية األسباب جليا يظهر اخلطب هذه :ومن

القسم-١ يف والظلم احلكم يف .اجلور

و-٢ املستضعفنياالستكبار واستذالل .التجبر

والتحريف-٣ التبديل من وصيانته الدين عن .الدفاع

والفساد-٤ العبث من ومحايتها الدنيا عن .والدفاع

حنبل بن أمحد قال قال: وقد عياش، بن بكر أبو يقولون: حدثنا العلماء : كان

واحلرة اجلماجم أصحاب من خري خارجة خترج مل (إنه
٢

(.

العلما سنةوهم احلرة يوم يزيد على باملدينة خرجوا الذين الذين٦١ء والقراء ه،

سنة امللك عبد على العراق يف الفكر٨١خرجوا على كبري أثر اهلزمية هلذه كان وقد ه،

السمع ووجوب جهة، من واجلرب باإلرجاء القول شاع حيث والعقائدي، السياسي

م احلجاج كمثل كان وإن اجلائر لإلمام أخرىوالطاعة جهة الذي؛ن هو اهللا إن إذ

له التسليم جيب الذي القضاء هو وهذا بالدعاء، إال البالء هذا رفع ميكن وال يسلطهم،

عليه؟ !!والصرب

البصري احلسن كان اهللا–وقد له–رمحه قيل فقد الفكر، هذا داعية أال: هو

يقول فكان فتغير؟ يغري: خترج وال بالتوبة يغير إمنا اهللا (بالسيفإن
٣

!!؟)

منه ذلك كان يبدو–وإمنا اهلزمية–فيما اخلروج؛بعد يرى ذلك قبل كان إذ

يونس عنه قال كما اجلور أئمة احلسن: على يف–واهللا–كان العلماء رءوس من

والدماء (الفنت
٤

(.

جرير) ١( كثري٣/٦٣٥ابن وابن ،٩/٤٢.

اهللا) ٢( عبد رواية ألمحد .٣/١٦٨العلل

الطبقات) ٣( يف سعد .٧/١٢٧ابن

سعد) ٤( ابنبإسن٧/١٢٠ابن مع خروجه يف الروايات اختلفت وقد الشيخني، علىشرط صحيح اد

.األشعث
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فقال احلرام؟ املال وأخذ احلرام الدم سفك الذي احلجاج قتال عن سئل : وقد

أال( بأسيافكم،أرى اهللا عقوبة برادي أنتم فما اهللا من عقوبة تكن إن فإا تقاتلوه،
احلاكمني خري وهو اهللا حيكم حىت فاصربوا بالء يكن .)١()وإن

احلسن أيب بن سعيد ألخيه الناس–وقال حيرض األشعث ابن مع فقال-وكان

إال(: احلسن عليكم احلجاج اهللا سلط ما واهللا إنه الناس، تعارضواأيها فال عقوبة،

والتضرع بالسكينة عليكم ولكن بالسيف، اهللا .)٢()عقوبة

يقول يفرج(: وكان أن لبثوا ما صربوا سلطام قبل من ابتلوا إذا الناس أن لو

قط خري بيوم جاءوا ما فواهللا إليه، فيوكلون السيف، إىل جيزعون ولكنهم .)٣()عنهم،

السلبي املقاومة يرى كان هذا اجلائرومع السلطان على اخلروج عن بالكف ة

بالفنت نصرته عن (والكف
٤

(.

له قيل املنكر؟: وقد عن وتنهاهم باملعروف فتأمرهم األمراء على تدخل أال

ألسنتنا(: فقال لتسبق سيوفهم إن نفسه، يذل أن للمؤمن .)٥()ليس

ب البصرة أهل نفوس يف صداها الفكرية السياسية اآلراء هذه وجدت عدوقد

جتد مل بينما األفكار، هلذه داعية وكان البصري، احلسن لوجود فيها وشاعت اهلزمية،

هو كما اجلور أئمة على اخلروج يرون ظلوا الذين الكوفة علماء بني صدى كبري هلا

.مذهبهم

والفكرية النفسية آثارها اهلزمية هلذه كان علماء؛لقد من كثري فيها ذهب إذ

والك البصرة تفسرياملصرين من هلذا يكن فلم الطاغية، احلجاج يد على وعبادهم وفة

سعد) ١( صحيح٧/١٢٠ابن .بإسناد

سعد) ٢( صحيح٧/١٢١ابن .بإسناد

سعد) ٣( صحيح٧/١٢١ابن .بإسناد

سعد) ٤( .٧/١٢١ابن

سعد) ٥( حسن٧/١٣١ابن .بإسناد
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عدم جيب اليت اهللا إرادة هذه وأن اهللا، من عقوبة هذه أن إال الناس من كثري عند

أسباب ختلف إىل يلتفتوا ومل ا، والرضا هلا االستسالم بل مقاومتها، أو اعتراضها

العسكرية احلجاج وقدرات التخطيط سوء بسبب قتادة؛النصر قال أُحدث(: وهلذا إمنا
ا ابن هزمية بعد وظهر. )١()شعثألاإلرجاء شاع .أي

الشافعي القراء(: وقال هزمية بعد اإلرجاء والتصوف)ظهر الزهد شاع كما

وشئوا احلياة عن والعباد–السياسيةالشؤونومنها–والعزوف القراء كان أن بعد

ض املقاومة حركات يقودون الذين وقدهم االحنراف، مركأصبحتد أشهر زالبصرة

احلياة شئون عن واالعتزال التصوف (حلركة
٢

(.

احلجاج سجن وقد له، ويتصدون السلطة، احنراف يقاومون الفقهاء ظل لقد

وقد الشدة، وزوال بالفرج ويبشرهم الصرب على معه من حيث فكان التيمي إبراهيم

حمتسبا صابرا احلجاج سجن يف (تويف
٣

(.

الزهري على ودخل احلجاج، من هاربا مكة يف متخفيا جبريا بن سعيد وظل

الزهري سعيد فسأل العزيز، عبد بن عمر املدينة أمري مع للحج قدم ختاف: وكان هل

صاحبك؟ من علي

الزهري ائمن: فقال بل (ال،
٤

(.

السياسية املعارضة قادة مع العزيز عبد بن عمر لتعاطف .وذلك

عمر أشار قالوقد حيث القضية هذه إىل اخلالفة بعد له خطبة أول إن: (يف

العاصي، هو الظامل اإلمام إن إال بظامل، ليس الظامل اإلمام من اهلارب الأالرجل ال

وجل عز اخلالق معصية يف ملخلوق .)١()طاعة

السنة) ١( يف أمحد بن اهللا عبد اإلبانةوعنه١/٣١٩رواه يف بطة صحيح٢/٨٨٩ابن .بإسناد

الذهيب) ٢( تاريخ .٥/٦٢انظر

اهللا) ٣( عبد رواية ألمحد .١٣٨–١/١٣٧العلل

اهللا) ٤( عبد رواية أمحد .١/١٨٦العلل
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وظلمها الحنرافاا والرافضني آنذاك للسلطة املناوئني لكثرة إال ذاك .وما

ا كان النخعيوقد إبراهيم يطارد الكوفة–حلجاج يف التابعني ملناوأته–فقيه

(للسلطة
٢

(.

احلجاج: يقولإبراهيموكان أمر عن الرجل يعمى أن عمى (كفى
٣

(.

وسبه احلجاج لعن يرى (وكان
٤

(.

فأنكر احلجاج، زمن الطاعة يف الدخول إىل اخلوارج التيمي إبراهيم دعا وقد

النخعي إبراهيم لهعليه وقال تدعوهم؟: ذلك، من احلجاج! إىل (إىل
٥

!؟)

امللك، عبد بن للوليد البيعة أىب ملا باملدينة املسيب بن سعيد سجن وكذلك

به وطيف (وعذِّب
٦

(.

عبد بن خالد سجن مكة–القسرياهللاوقد بين١٠٦–ه٨٩أمري عهد يف ه

مكة–أمية و: فقهاء دينار، بن وعمرو رباح، أيب بن وصهيبعطاء حبيب، بن طلق
جبري بن وسعيد عامر، ابن (موىل

٧
(.

للظلم التصدي يف الفقهاء قيام تؤكد احلوادث هذه املرحلة–وكل هذه بداية –يف

بدأت وقد أمية، بين دولة إلسقاط السرية البيت آل حركة يف ذروته األمر بلغ وقد

سنة سرا الدعوة عبد١٠٠هذه بن علي بن حممد وجه عندما رسلهه، عباس بن اهللا

سنة اختار وقد أمية، بين وإسقاط البيت آل إىل للدعوة وخراسان العراق ه١٠٣إىل

كثري) ١( ابن .٩/٢٠٧تاريخ

سعد) ٢( ألمحد٦/٢٩١ابن والعلل ،١٣٨–١/١٣٧.

سعد) ٣( صحيح٦/٢٨٦ابن .بإسناد

صحيح٦/٢٨٦سعدابن) ٤( .بإسناد

سعد) ٥( صحيح٦/٢٨٧ابن .بإسناد

ص) ٦( سبق ما .١٣٧انظر

اهللا) ٧( عبد رواية ألمحد النبالء٢/٤٦٨العلل أعالم وسري ،٥/٤٢٩.
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رجالً سبعني من نقيبا عشر (اثين
١

ما) وميتثلون خطته وفق يسريون كتابا هلم وكتب ،

(فيه
٢

(.

بالنيب االقتداء علي بن حممد أراد واختار"وقد العقبة يف األنصار بايع عندما

الدعوة يف السرية والتزم العقبة، يف الثانية البيعة يف رجال سبعني من نقيبا عشر اثين
النيب أخفى حيث للسنة، أحد"اتباعا ا يعلم فلم البيعة هذه .أمر

سنة خراسان يف دعاا بعض على القبض إلقاء ومت سرية، الدعوة ظلت وقد

بعضهم١١٧ وسجن بعضهم وقُتل (ه،
٣

(.

خرج سنةوقد بن١٢١يف العابدين زين علي بن زيد البيت آل فقيه اإلمام ه

بن هشام خلع على سرا أهلها بايعه أن بعد الكوفة، يف طالب أيب بن علي بن احلسني
على بايعهم وقد امللك، وإعطاء(: عبد املستضعفني، عن والدفع نبيه، وسنة اهللا كتاب

بالسو أهله بني الفيء هذا وقسم الظاملنياحملرومني، ورد .)٤()اء،

سنة وقتل له، البيعة أخذ من أشهر بضعة بعد زيد خرج ابنه. ه١٢٢وقد وفر

انتشرت قد الدعوة كانت حيث خراسان إىل (حيىي
٥

(.

سنة مجاعة أمريها فسجن فيها، وشاعت مبكة السرية العباسية الدعوة بلغت وقد

ب١٢٤ إىل الدعوة بتهمة العجلي يونس بن عاصم منهم العباسه، .ين

سنة يف الفترة هذه أثناء ابن١٢٦ويف على امللك عبد بن الوليد بن يزيد خرج ه

فقال البيعة، بعد الناس يف وخطب فقتله لفجوره، يزيد بن الوليد اخلليفة أيها: (عمه

جرير) ١( .٤/٣٢٠ابن

جرير) ٢( كثري٤/٦٦ابن وابن السياسي١٩٨–٩/١٩٧، العمل إليه وصل ما مدى يكشف وهذا ،
و التنظيم واضحةمن عمل وبرامج خطط وفق والعمل .السرية

جرير) ٣( .٤/١٦٢ابن

جرير) ٤( باملـساواة٤/١٩٩ابن الثروة وتقسيم االجتماعية العدالة حتقيق موضوع أن هنا ويالحظ ،
السياسي اخلروج حركات عليها تركز اليت املبادئ أبرز من الظلم .ومواجهة

جرير) ٥( .٤/٢٠٩ابن
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امللك،؛الناس يف رغبة وال الدنيا، على حرصا وال بطرا وال أشرا خرجت ما واهللا إين

إطراء يب ريبوما يرمحين مل إن لنفسي لظلوم إين هللا؛نفسي، غضبا خرجت ولكين

نبيه وسنة وكتابه اهللا إىل داعيا ودينه، وأطفيء؛"ورسوله اهلدى، معامل هدمت ملا

بدعة لكل والراكب حرمة، لكل املستحل العنيد، اجلبار وظهر التقوى، أهل مع؛نور

بيوم يؤمن وال بالكتاب، يصدق كان ما واهللا يف؛احلسابأنه عمي البن وإنه

النسب يف وكفيي يكلين؛احلسب، أال وسألته أمره، يف اهللا استخرت ذلك رأيت فلما

اهللا أراح حىت فيه وسعيت والييت، أهل من أجابين من ذلك إىل ودعوت نفسي، إىل

وقويت حبويل ال وقوته، اهللا حبول والبالد العباد .منه

أ أال علي لكم إن الناس، والأيها لبنة، على لبنة وال حجر، على حجرا ضع

بلدة إىل بلدة من ماال أنقل وال ولدا، وال زوجة أعطيه وال ماال، أكثر وال را، أكري

البلد- إىل نقلته فضل فضل فإن يعينهم، مبا أهله وخصاصة البلد ذلك ثغر أسد حىت

يليه فأفتنكم؛الذي ثغوركم يف أمجركم وال إليه، أحوج هو والممن أهليكم، وأفنت
عن جيليهم ما جزيتكم أهل على أمحل وال ضعيفكم، قويكم فيأكل دونكم، بايب أغلق

نسلهم ويقطع كل؛بالدهم يف وأرزاقكم سنة كل يف عندي أعطياتكم لكم وإن

مبا؛شهر لكم وفيت فإن كأدناهم، أقصاهم فيكون املسلمني بني املعيشة تستدر حىت

والط السمع فعليكم أنقلت؛ إال ختلعوين؛ أن فلكم أف مل وإن املؤازرة، وحسن اعة

من؛تستتيبوين يعطيكم بالصالح يعرف ممن أحدا علمتم فإن مين، قبلتم تبت فإن

تبايعوه أن فأردمت أعطيكم ما مثل طاعته؛نفسه يف ويدخل يبايعه، من أول .فأنا

وفا وال اخلالق، معصية يف ملخلوق طاعة ال إنه الناس، عهدأيها بنقض له إمنا؛ء

اهللا طاعة فهو؛الطاعة املعصية، إىل ودعا اهللا عصى فإذا أطاع، ما اهللا بطاعة فأطيعوه

ويقتل يعصى أن ولكم. أهل يل اهللا وأستغفر هذا قويل .)١()أقول

جرير) ١( .٢٥٦–٤/٢٥٥ابن
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ممثلة السلطة أصاب الذي االحنراف مدى عن األحداث هذه كشفت وقد

بالز املتهم يزيد بن الوليد اخلطبةباخلليفة هذه تضمنت وقد واجلور، والفجور ندقة

الراشدي السياسي اخلطاب متثل يف؛مبادئ وحقها األمر، هذا يف األمة حق كإثبات

ملن طاعة ال وأنه وتشاء، ترضاه من تبايع أن يف وحقها االحنراف، عند اإلمام خلع

اخلالق معصية يف ملخلوق طاعة وال اهللا، األفراد. عصى حق إثبات يفوفيه ونصيبهم

الشهرية وأرزاقهم السنوية أعطيام من املال .بيت

العراق أهل إىل الوليد بن يزيد الوليدكتاباوكتب على خروجه سبب فيه يذكر

إليه بعث وأنه واجلور، الظلم من أظهره وما وشرائعه، الدين معامل من غري ملا وقتله؛

املسل بني شورى األمر يكون أن إىل فدعوه منجيشا ألنفسهم املسلمون ينظر مني،

أنه كتابه يف وذكر مجرته، اهللا فأطفأ واستكرب الوليد فأىب عليه، اتفقوا ممن يقلدونه

نبيه وسنة اهللا بأمر فيهم اخللفاء"سيعمل خيار من سلف من سبيل (ويتبع
١

(.

عليه األمة اتفقت من إال عليهم يستخلف أال (واشترط
٢

(.

الول بن يزيد من ذلك السياسيوكل اخلطاب أن على دليل امللك عبد بن يد

وأن الفترة، هذه يف السياسية احلياة جنبات يف صدى جيد زال ما املرتل الشرعي

األمويون الثالثة اخلالفاء فكان واملؤول، املرتل اخلطابني بني قائما زال ما : الصراع

ي ممن الوليد، بن ويزيد العزيز، عبد بن وعمر يزيد، بن العودةمعاوية بضرورة ؤمنون

املرتل؛ الشرعي السياسي اخلطاب مبادئ وفق العمل بنيردكإىل شورى األمر

دوم، أمر قطع وعدم وشوراهم، رضاهم دون أحد استخالف وعدم املسلمني،

بالسوية بينهم املال منهم…وقسم التخلص يتم ما سرعان اخللفاء هؤالء أن غري إخل،

عليهم؟ !!والقضاء

جرير) ١( .٤/٢٦٠ابن

جرير) ٢( .٤/٢٦٠ابن
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سنةويف وهي السنة العباسية١٢٦هذه الدعوة مؤسس علي بن حممد تويف ه

بعد ابنه٢٦السرية اختيار ومت معارض، سياسي كحزب السري العمل من سنة

بالوصية خراسان يف أتباعه من النقباء إىل إبراهيم وأرسل اإلمام، حممد بن إبراهيم

بالنفقات إليه وأرسلوا إماما فقبلوه (والسرية،
١

سنة،) جاءوا فقابلوا١٢٧مث مكة إىل ه

اخلمس له ودفعوا (إبراهيم
٢

(.

سنة أيب١٢٧ويف بن جعفر بن اهللا عبد بن معاوية بن اهللا عبد بالكوفة خرج ه

عليها وسيطر وأصبهان الري إىل منها خرج مث (طالب،
٣

(.

سنة أمريا١٢٨ويف سرا اخلراساين مسلم أبا اإلمام حممد بن إبراهيم أرسل علىه

له والطاعة بالسمع وأمرهم خراسان، يف (أتباعه
٤

(.

سنة العباسية١٢٩ويف الدعوة بإظهار اخلرساين مسلم أبا اإلمام إبراهيم أمر (ه
٥

(.

باحلج مكة يف بالنقباء يلتقي إبراهيم (وكان
٦

وقع) فلما باستمرار، ويكاتبهم ،

بإظهار أتباعه أمر شئوم، واضطربت أمية بين بني العباس،الرتاع لبين والطاعة الدعوة

سنة مسلم أبو وصوب١٢٩فأظهرها حدب كل من الناس فأتاه خراسان، يف مبرو ه

مكان كل يف الدعاة وبثوا الراية وعقدوا (يبايعون،
٧

(.

جرير) ١( .٤/٢٧٠ابن

جرير) ٢( .٤/٢٩٠ابن

جرير) ٣( .٤/٢٧٦ابن

جرير) ٤( .٤/٣٠٠ابن

جرير) ٥( .٤/٣٠٥ابن

جرير) ٦( .٤/٣٠٦ابن

جرير) ٧( .٣١٠–٤/٣٠٧ابن
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يف وسجنه اإلمام، إبراهيم على القبض حممد بن مروان ألقى السنة هذه ويف

إ منه جوابية رسالة على عثر أن بعد مسلمدمشق، أيب (ىل
١

(.

سنة العراق١٣٠ويف إىل توجهوا مث خراسان، على وأتباعه مسلم أبو سيطر ه

سنة الكوفة على .)٢(ه١٣٢فسيطروا

اهللا عبد بن علي بن حممد بن اهللا عبد السفاح العباس أليب بويع السنة هذه ويف

املدينة يف باخلالفة عباس (ابن
٣

(.

آل من الرضا إىل يدعون كانوا بايعواوقد حىت بعينه أحدا يسمون وال البيت،

(السفاح
٤

(.

وأمر القبض، عليه ألقي ملا سرا بعده من باألمر إليه عهد قد اإلمام إبراهيم وكان

الكوفة بأهله يرتل أن وأمره له، والطاعة بالسمع (أتباعه
٥

مروان. ) قتل خرب بلغهم فلما

السفا ألخيه الدعاء أظهروا السجن، يف مث. )٦(حإلبراهيم السنة، هذه يف خليفة وبويع

حليفه النصر وكان بالزاب حممد بن مروان مع علي بن اهللا عبد عمه (التقي
٧

وفر) ،

الشام أخذ حىت جبيشه عباس بن اهللا عبد بن علي بن اهللا عبد وتبعه الشام، إىل مروان

أمية وبين مروان (وقتل
٨

(.

جرير) ١( .٤/٣١٥ابن

جرير) ٢( .٤/٣٤٢ابن

جرير) ٣( .٤/٣٤٣ابن

جرير)٤( .٤/٣٤٤ابن

جرير) ٥( .٤/٣٤٥ابن

جرير) ٦( .٣٤٩–٤/٣٤٨ابن

جرير) ٧( .٤/٣٥١ابن

جرير) ٨( .٣٥٥–٤/٣٥٤ابن
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دولة أنقاض على العباس بين دولة قامت أميةوذا نظرية؛بين بطالن ليثبت

البصري تغيريوادعائهاحلسن إىل السبيل هي التوبة وأن التغيري، على القوة قدرة عدم

قط إمامهم على خرجوا قوم أفلح ما وأنه الظلم، ورفع .الواقع

ختطيط دون االرجتالية التغيري حركات بني شاسعا والبون واضحا الفرق بدا لقد

هدف القراءكما-وحتديد من معه ومن األشعث ابن العباس-فعل بين حركة وبني

سنة بدأت منظم١٠٠اليت سياسي كحزب سنة ثالثني مدة باخلفاء تعمل وظلت ه،

سنة ثالثني طوال اجتماعاته يعقد وظل األقاليم، مجيع يف وفروعه نقباؤه له معارض،

مكة يف سنة. سرا هدفه١٣٢واستطاع إىل يصل أن .ه

هلالقد روج اليت البصري احلسن نظرية ببطالن مؤذن احلركة هذه جناح كان

واألحاديث اآليات إثباا أجل من وتأول ا، .وبشر

ظلت فقد فترة، البصرة يف صدى هلا وجدت قد السياسية آراؤه كانت وإذا

املرحلة هذه أول يف أصدائها عن بعيدة الرئيسة املدن من وغريمها واملدينة إذ؛الكوفة

يف علي بن احلسن بن حسن بن اهللا عبد بن حممد الزكية النفس ذو خرج أن لبث ما

سنة العباسي١٤٥املدينة املنصور جعفر أبا وخلع أبو–ه، ومعهم هاشم بنو وكان

أمية بين دولة سقوط قبل سرا مبكة احلسن بايعوا قد املنصور (جعفر
١

(
إبراهيم– وخرج

أخو حسن بن اهللا عبد البصرةبن يف الزكية النفس (ذي
٢

( .

فأفتاهم الزكية النفس ذي مع اخلروج يف أنس بن مالك املدينة أهل استفىت وقد

باجلواز ملكره؛مالك بيعة وال اإلكراه، حتت كانت املنصور جعفر أليب بيعتهم . ألن

عذب وقد معه وقاتلوا وبايعوه، الزكية النفس ذي حممد مع الناس مال أفتاهم فلما

السبب هلذا (مالك
٣

(.

جرير) ١( كثري٤٠٦و٤/٤٠٢ابن وابن ،١٠/٨٥.

جرير) ٢( كثري٤/٤٢٢ابن وابن ،١٠/٩٣.

ص) ٣( سبق ما .٢٤انظر
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سربة، أيب بن بكر وأبو الدراوردي، العزيز عبد املدينة فقهاء من معه وخرج

جعفر بن احلميد (وعبد
١

عجالن) بن وحممد هرمز، بن اهللا وعبد ،)
٢

(.

معاذ، بن ومعاذ يونس، بن عيسى العراق فقهاء من إبراهيم مع خرج وقد

ومجا هشام، بن ومعاوية األزرق، بن والعلماءوإسحاق الفقهاء من كثرية (عة
٣

(.

أهل فسارع إبراهيم، مع اخلروج جبواز حنيفة وأبو الثوري سفيان أفىت وقد

فيها (الكوفة
٤

(.

السلطة، الحنراف يتصدون الثاين القرن مطلع يف وفقهاؤها األمة علماء ظل لقد

ورفض السلبية املقاومة يرى من ومنهم عليها، اخلروج إىل يدعو من الدخولفمنهم

وقد السبب، هلذا الفترة، تلك يف القضاء تويل العلماء من كثري رفض وقد أعماهلا، يف

ذلك اخللفاء .أدرك

له فقال القضاء، املنصور جعفر أبو واله أصحابه من لرجل الثوري قال وقد

القيامة! وحيك: الثوري يوم قيل إذا كيف سكني، بغري وأتباعه؟: ذحبوك جعفر أبو أين

ف (يهمقمت
٥

(.

له ويقول يعنفه أخذ املنصور على سفيان دخل ملا دعوتنا،: وهلذا وتبغض تبغضنا

اهللا رسول عترة تعاىل"وتبغض قوله فقرأ الثوري عليه فرد فعل{: ؟ كيف تر أمل
بعاد قوله}ربك لباملرصاد{: إىل ربك .)٦(}إن

جرير) ١( .٤/٤٥٢ابن

جرير) ٢( .٤/٤٤٨ابن

جريرا) ٣( كثري٤/٤٦٨بن وابن ،١٠/٩٨.

بغداد) ٤( .٣٩٨–١٣/٣٩٧تاريخ

اجلر) ٥( .١/١١٤والتعديلحمقدمة

اجلر) ٦( .١/١١٤والتعديلحمقدمة
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ا قول اخللفاء هلؤالء العمل رفضهم يف يتأولون العلماء كان تعاىلوقد وال{: هللا

النار فتمسكم ظلموا الذين إىل من] ١١٣هود[} تركنوا هلم القضاء تويل أن ويرون

واليتهم على الشرعية وإضفاء إليهم .الركون

أمري هبرية ابن قام فقد القضاء، تويل رفض ممن كثريا واألمراء اخللفاء عذب وهلذا

ت لرفضه حنيفة أيب بتعذيب أمية بين عهد يف هلمالعراق القضاء (ويل
١

تعرض) كما ،

املنصور جعفر أيب عهد يف الثاين–للتعذيب العباسي (اخلليفة
٢

(
جعفر– أبو حلف وقد

وقال حنيفة أبو اإلمام فأىب له، القضاء يلي أن عليه أبو: املنصور فقال له، أصلح ال

املنصور فيه: جعفر حنن عما (أترغب
٣

!؟)

الكاهذا استقالليته للقاضي أن أممع يرى كان حنيفة أبا أن إال القضاء، يف ملة

سلطتهم، على الشرعية إضفاء يتم ال حىت أعماهلم يف الدخول يرى وال جور، أئمة

إلضفاء واحلبس بالضرب ولو بالقضاء العلماء إلزام إىل واألمراء باخللفاء حدا ما وهذا

سلطام على .الشرعية

في مات حىت السجن يف حنيفة أبو ظل سنةوقد أيضا)٤(ه١٥٠ه ذلك وكان ،

حسن بن اهللا عبد بن إبراهيم مع (لوقوفه
٥

(.

عليهم الدخول عدم يرى وكان السلطان، على يدخل أن الثوري سفيان أىب وقد
عنهم وتوارى منهم، ففر للقضاء طالبوه وقد هلم، العمل .أو

البصرة يف مستخفيا تويف (وقد
٦

(.

بغداد) ١( .٣٢٧–٣/٣٢٦تاريخ

بغداد) ٢( .٣٢٩–٣/٣٢٨تاريخ

بغداد) ٣( .١٣/٣٢٨تاريخ

بغداد) ٤( .١٣/٣٢٨تاريخ

بغداد) ٥( ص،١٣/٣٢٩تاريخ للشهرستاين والنحل امللل .١٥٨وانظر

سعد) ٦( ابن طبقات النبالء٣٥١–٦/٣٥٠انظر أعالم وسري .٢٤٤و٧/٢٦٦،
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احلج يف املنصور على أُدخل لهوقد فقال هذه: مبىن يف أنزلت فإمنا اهللا، اتق

جوعا، ميوتون وأبناؤهم واألنصار، املهاجرين بسيوف املوضع هذا يف وصرت املرتلة،

أنفقت وأنت الشجر، ظل حتت يرتل وكان دينارا، عشر مخسة إال أنفق فما عمر حج

املنصور فقال األموال، بيوت حجك مثلك؟: يف أكون أن أتريد

الث فيه: وريفقال أنا ما وفوق فيه، أنت ما دون ولكن (ال،
١

(.

للمهدي املهاجرين: وقال أبناء اهللا، فاتق وجورا، ظلما األرض مألت قد

حقوقهم إليهم وأوصل اهللا، فاتق بالباب (واألنصار
٢

.(

من للناس البد بأنه فاعتذر القضاء، يف دخوله القاضي شريك على عاب وقد

الثوري عليه فرد شرطي:قاض، من للناس (والبد
٣

!؟)

هلم شرطيا كالعمل هلم القضاء .فشبه

له فقال هو؟ كيف نفسه عن املنصور الرجل: وسأله (بئس
٤

(!

له: وقال ألقولن يديه بني قمت لئن واهللا جعفر؟ أبو مين يريد مقامك: ما من قم

به منك أوىل (فغريك
٥

(.

للمهدي اخلطاب: وقال بن عمر .انظر

أص: قال له .حابعمر

سفيان العزيز: فقال عبد بن .فعمر

والتعديل) ١( األعالم١/١٠٦اجلرح وسري ،٧/٢٦٣.

األعالم) ٢( بغداد٧/٢٦٥سري تاريخ األولياء٩/٦٠، والتعـديل٦/٣٧٧وحلية اجلـرح وانظـر ،
١/١١١.

األوليا) ٣( .٧/٤٧ءحلية

األولياء) ٤( .٧/٤٢حلية

األولياء) ٥( والتعديل٧/٤٢حلية اجلرح .١/١١١وأيضا
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أطق؟: فقال مل فإن

سفيان بيتك: فقال يف (اجلس
١

(.

السلفية الدعوة أن يؤكد مااإلصالحيةوهذا إىل العودة أساس على تقوم اليت

دعوة بدايتها يف كانت وعمر بكر أبو خاصة الراشدون واخللفاء الصحابة عليه كان

ش األمر برد السياسي بكرلإلصالح أيب الشيخني سنة واتباع املسلمني، بني ورى

هذه بدأت وقد عقائدي، احنراف آنذاك حيدث مل إذ الشرعية، السياسة يف وعمر

ماأمنذةالدعو مث السياسي، اخلطاب على االحنراف طروء بعد الصحابة عهد واخر

عليه كان ما إىل العودة إىل اخللفاء يدعون الثاين القرن يف العلماء وعمرزال بكر أبو

املهدي له قال وقد العباسي، للمهدي الثوري سفيان دعوة يف حىت(: كما أصحبين

العمرين سرية فيكم اخلطاب.)٢()أسري يف جهما إىل للعودة األمة تطلع يؤكد مما

.السياسي

اخلطاب بن عمر سرية يذكرون أصحابه من مجاعة مروان بن امللك عبد مسع وقد

ذ(: فقال عن للرعيةأى مفسدة لألمراء مرارة فإنه عمر ()كر
٣

(.

الدعوة أن على يدل ذلك إىلاإلصالحيةوكل دعوة أساسها يف السلفية

اهلجريني والثاين األول القرنني يف كما السياسي .اإلصالح

املدين القرشي ذئب أيب بن حممد الفقيه اإلمام الفترة هذه يف املعارضة علماء ومن

أمحد١٥٩ت وكان مالكه، على يفضله حنبل وأمره؛بن باحلق وصدعه لشجاعته

(باملعروف
٤

(.

والتعديل) ١( .١/١١٣اجلرح

األولياء) ٢( .٦/٣٧٨حلية

والنهاية) ٣( .٩/٧١البداية

بغداد) ٤( .١٣/٣٢٨تاريخ



-١٦٨-

عنه يقول املسيب: وكان بن بسعيد (يشبه
١

للظلم. ) وتصديه باحلق صدعه يف .أي

أيب ابن يقم ومل الناس، له فقام النبوي، املسجد ودخل املنصور بن املهدي وحج

له فقيل عليهم: ذئب، فرد املؤمنني، أمري هذا فقال: قم العاملني، لرب الناس يقوم إمنا

رأسي: املهدي يف شعرة كل قامت فلقد (دعه،
٢

(.

عن ذئب أيب ابن فسأل مبكة، ومالك ذئب أيب ابن فدعا املنصور حج وقد

ذئب أيب ابن فقال فاطمة؟ بن احلسن بن زيد بن العدل: احلسن ليتحرى أبو. إنه فقال

فقال: جعفر يف؟ تقول ال: وما هذا جلائرورب إنك (بيت
٣

(.

للمنصور فقال: وقال الفيء؟ من يديك يف مبا أعنتهم فلو الناس، هلك قد

يف! ويلك: املنصور تؤتى لكنت اجليوش، من وبعثت الثغور، من سددت ما لوال

وتذبح .مرتلك

ذئب أيب ابن وأعطى: فقال الفتوح، وفتح اجليوش، وجيش الثغور، سد فقد

خري هو من أعطيام .منكالناس

املنصور ويلك: فقال هو؟ ! ومن

اخلطاب: فقال بن (عمر
٤

(.

علي بن الصمد عبد املدينة أمري حبس املنصور–وقد عليه–عم وضيق رجالً

معه يصطحب أن وأمره رسوالً، املنصور فأرسل املنصور، إىل أهله فاشتكى احلبس، يف

وي السجن يف الرجل على فيدخلوا املدينة علماء من رأوهمجاعة مبا شهادام (سجلوا
٥

( .

بغداد) ١( .٢/٢٩٨تاريخ

بغداد) ٢( .٢/٢٩٨تاريخ

بغداد) ٣( .٢/٢٩٨تاريخ

بغداد) ٤( .١٣/٢٩٩تاريخ

اإلنسان) ٥( حقوق حلماية جلنة .وهذه
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العلماء عليه فدخل وتنظيفه، السجن ترتيب وأحسن عليه، وسع الصمد عبد علم فلما
للرسول ذئب أيب ابن فقال ذئب، أيب وابن سربة، أيب وابن أنس، بن تكتب: مالك ال

فكتب بنفسي، أكتبها أنا يذكر: شهاديت، وأخذ شديدا، وأمرا ضيقًا، حمبسا رأيت

احلبسشد (ة
١

(.

الصمد عبد ظلم ذئب أيب ابن له ذكر املنصور حج للمنصور. فلما ابن: فقيل إن

عليه وأقسم نفسه عن املنصور فسأله نفسك، عن فاسأله أحد، عن يرضى ال ذئب أيب

ذئب أيب ابن فقال جائرا: ليخربنه، إال أعلمك ال (اللهم
٢

(!!!

إليه يلجئون املدينة يف القدر أهل كان أمر–وقد ملا املهدي بطش من خوفًا
املدينة من ونفيهم القدر أهل يعود–بضرب وكان يطردهم، فال به يعتصمون فكانوا

القدر يف رأيهم يعيب كان أنه مع م، ويرأف منهم، مرض (من
٣

(.

ذئب؟ أيب وابن مالك عن حنبل بن أمحد سئل وقد

وأق: فقال ورعا، وأورع دينه، يف أصلح ذئب أيب عندابن مالك من باحلق وم

قال احلق، له قال أن يهبه فلم جعفر أيب على ذئب أيب ابن دخل وقد : السالطني،

جعفر أبو جعفر وأبو ببابك، فاش (الظلم
٤

!!؟)

بغداد) ١( .٣٠٠–٢/٢٩٩تاريخ

بغداد) ٢( .٢/٣٠٠تاريخ

بغداد) ٣( .٢/٣٠١تاريخ

بغداد) ٤( جعفر(ومعىن٢/٣٠٢تاريخ أبو جعفر، فمن) أبو وسطوته، جعفر أيب أمر أحد على خيفى ال أي
عنده؟وهلذا ذا الصدع ذئبيستطيع أيب ابن من املواقف هذه مثل يكرب أمحد .كان
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سنة وعذب سجن، القضاء،وقد تويل أيضا مالك رفض رأيه١٤٧وقد بسبب ه

ملكره بيعة ال أنه رأيه على وأصر املكره، بيعة (يف
١

(.

املنكدر(: يقولوكان بن وحممد املسيب، بن سعيد فيه ضرب فيما ضربت

األمر هذا يف يؤذى ال فيمن خري وال ()وربيعة،
٢

(.

يقول عليهم خرج من ضد اخللفاء مع القتال عن سئل إذا اخلليفة:وكان كان إن

معه فقاتل العزيز عبد بن الظلمة،كعمر هؤالء كمثل كان معهم،وإن تقاتل (فال
٣
(.

جريجوق وابن الثوري سفيان يسجن أن مكة أمري عمران بن حممد املنصور أمر د

املنصور جعفر أيب سياسة يناوئون كانوا الذين الفقهاء من وغريهم كثري بن (وعباد
٤

(.

العباسية الدولة يف القضاء يلي أن األوزاعي رفض املقاومة–وقد يرى ممن وهو

عل–السلبية بن اهللا عبد استدعاه واملنصور–يوقد السفاح على–عم سيطر أن بعد

سنة أمية بين وقتل وإمامهم،ه١٣٢الشام الشام أهل فقيه األوزاعي حضر،وكان فلما

علي بن اهللا عبد سأله هذا:جملسه خروجنا يف تقول رباطًا،ما ومسرينا مقامنا ؟أيعد

األوزاعي النيب: فقال بالنيات((: "قال األعمال عبدفا. ))…إمنا غضب زداد

علي بن أمية؟: فقال.اهللا بين دماء يف تقول ما

األوزاعي النيب: فقال ثالث،((: "قال بإحدى إال مسلم امرئ دم حيل ال

إميان بعد وكفر إحصان، بعد وزنا بالنفس، .))النفس

فقال غضبا اهللا عبد من: فازداد لنا ووراثة وصية أليست اخلالفة عن فأخربين

اهللا صفني؟"رسول يف طالب أيب بن علي عليها قاتل ،

األوزاعي باحلكمني:  فقال رضي وملا يتقدمه، أحدا ترك ما وصية كانت .لو

ألمحد) ١( املروذي–العلل .١٨٦ص–رواية

الذهيب) ٢( األنبياء٩/٣٣١تاريخ مرياث هو إذ اهللا؛ سبيل يف يؤذى ال فيمن خري ال أنه .يعين

احلكام) ٣( تبصرة .٢/٩٦انظر

الطربي) ٤( جرير .ه١٥٨سنة٤/٥١٥ابن
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لنا؟: فقال حالال أليست أمية بين أموال عن فأخربين

األوزاعي حراما:فقال عليهم كانت وإن حرام، عليك فهي حالال هلم كانت إن

أحرم عليكم .فهي

ب اهللا عبد (إخراجهفأمر
١

(.

الذهيب املؤرخ صعب: (قال للدماء، سفاكًا جبارا ملكًا علي بن اهللا عبد كان

علماء من كخلْقٍ ال ترى، كما احلق مبر يصدعه األوزاعي فاإلمام هذا ومع املراس،
الباطل هلم ويقلبون والعسف، الظلم من به يقتحمون ما لألمراء حيسنون الذين السوء،

اهللا–حقا احلق؟–قاتلهم بيان على القدرة مع يسكتون (!)أو
٢

(.

سنة املهدي اخلليفة إىل األوزاعي مكة١٥٢وكتب أهل شأن يف :ه

يذكر( كتاب مكة أهل من رجل من أتاين إنه غالءمث من فيه هم الذي

مواشيهم وهلكت برهم، وأجدب حبرهم، عنهم حبس منذ بأيدهم ما وقلة أسعارهم،

فيهم فاحلنطة بدرهم،هزال، مد والزيت بدرهم، ونصف مدان والذرة بدرهم، مدان

يهلك حىت كتايب يصل مل عاجال بفرج اهللا يأم مل إن وإنه غالء، يوم كل يزداد هو مث
املؤمنني أمري رعية وهم جوعا، بعضهم أو اهللا–عامتهم عنهم-أصلحه .واملسئول

يقول الزهري مسع من حدثين يف: وقد اخلطاب بن عمر الرمادةإن -عام

ملحة شديدة سنة والقمح-وكانت باإلبل األعراب إمداد يف اجتهد ما بعد من

فقال وجل عز اهللا يدعو قام أجهدها، مما بلحت حىت كلها األرياف من : والزيت

الظراب رءوس على أرزاقهم اجعل وللمسلمني. اللهم له وجل عز اهللا . فاستجاب

عباده عمر. فأغاث هلمواهللا: فقال بيت أهل تركت ما يفرجها مل وجل عز اهللا أن لو

الطعام من يهلكان اثنان يكن مل فإنه الفقراء، من أعدادهم عليهم أدخلت إال سعة

ألمحد) ١( ص–العلل املروذي والتعديل٢٩٠–٢٨٨رواية واجلرح أعالم٢١٢–١/٢١١، وسري ،

صحيحة١٢٥–٧/١٢٣النبالء والقصة كثرية طرق .من

األعالم) ٢( زماننا؟٧/١٢٥سري رأى لو فكيف الذهيب زمن يف !.هذا



-١٧٢-

أردب ألف ألف وحدها مصر من عمر إىل محل أنه فبلغنا الواحد، يقيم ما . على

اهللا رسول أن وجا: قال"وبلغنا رواء فصاله تبيت أن أحدكم عسى إىلهل طاو ره

األمري رأى فإن اهللا–جنبه؟ مكة–أصلحه أهل إغاثة يف املؤمنني أمري على يلح أن

يبتلى أن قبل إليهم، والزيت الطعام حبمل وحبره، بره يف املسلمني من حوهلم ومن

جوعا منهم أحد .فعل-الك

قال اخلطاب بن عمر أن علي بن داود حدثين شاطئ: وقد على شاة هلكت لو

عنها سيسألين وجل عز اهللا أن ظننت ضياعا .)١()الفرات

املسلمني ظلم عن فيه وينهاه حيذره األمراء أحد إىل كتابا األوزاعي كتب كما

ظلم عن وينهاه حيذره كما منهم، أساء ملن العقوبة يف التجاوز أو عليهم االعتداء أو

بني الضغينة إىل أدت األعمال تلك بأن وخيربه الذمة، ذوىأهل بعض وأن هلم، الناس

األسباب هلذه معهم اجلهاد ترك يف رأى هلم بدا قد والعقول (النهى
٢

(.

عباس بن اهللا عبد بن علي بن صاحل الشام أمري على األوزاعي اعترض أخي–وقد

علي بن اهللا منهم–عبد نفر قام أن بعد لبنان، جبل نصارى بعض إجالء أراد ملا

وكتئبالتمال الروم، إليهمع من(: ب خيرجوا حىت اخلاصة بذنب العامة تأخذ كيف

يقول واهللا وأمواهلم؟ وأبنائهم أخرى{: ديارهم وزر وازرة تزر ما.}وال أحق وهو

اهللا رسول وصية وترعى حتفظ أن الوصايا وأحق به، واقتدي عنده، فإنه"وقف ،

حجيجه((: قال فأنا طاقته فوق كلفه أو معاهدا، ظلم .)٣()))…من

حقوق عن يدافع كان حقوقهمالناسكما وتوفيتهم بإنصافهم اخللفاء ويطالب ،

فيها جاء حيث املهدي إىل رسالته يف املؤم(: كما اهللا–نينأمري بأهل–حفظه قصر

املؤمنني وأمري عطايام، من سلفا عام كل يف دنانري عشرة على اهللا–الساحل أصلحه

والتعديل) ١( اجلرح .١٩٣–١/١٩٢مقدمة

والتعديل) ٢( اجلرح .١/٢٠١مقدمة

صفتوح) ٣( للبالذري .٢٢٢البلدان
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يف– ليس أن عرف ذلك يف نظر دنانريإن منالعشرة أدىن أو عشرة عيال ذي مرئ

كفاف أكثر، أو …ذلك

املؤمنني أمري رأى اهللا–فإن الكفاف،–حفظه قدر أعطيام يف هلم يأمر أن

عشرام،روجي فيها تأتيهم كانت اليت السنة تصرمت وقد فعل، عام، كل يف عليهم يه

عليهم وظهر حاجتهم، اشتدت حىت غريها يف أمريودخلوا رعية وهم ضرها،

عنهم واملسئول رعيته؛املؤمنني، عن مسئول راع وكل راع، أن. فإنه بلغنا ولقد

اهللا يف: قال"رسول مبظلمة يطلبين أحد منكم وليس الدنيا أفارق أن إيل حلبيب إنه

مال وال . نفسه

علينا قدم وقد رعيته، يف بالءه وأحسن نعمته، املؤمنني أمري على اهللا رسولأمت

املؤمنني أمري أمر اليت والكسوة النفقة من بالعطية املؤمنني اهللا-أمري بقسمها-عافاه

عن املال وقل ودينارين، رجل، لكل دينار من فيهم فقسمناها الساحل، أهل يف

الثالثة الوجوه يف واملساكني واألرامل ولليتامى شيء، فيهم يقسم فلم واألرامل اليتامى

ع اهللا كتاب رسولهيف على اهللا أفاء وما املغامن، مخس ومن الصدقات من وجل ز

املؤمنني أمري رأى فإن القرى، أهل من اهللا-واملؤمنني يقسم-أصلحه مبا يبعث أن

فعل .فيهم،

برسوله املؤمنني أمري اهللا عليه"جعل وأمت باملؤمنني، ورمحته رأفته يف متشبها

ور عليكم والسالم ومعافاته، وبركاتهنعمته اهللا .)١()محة

القرن بداية ففي ذلك، بعد السلطة الحنراف تصديهم يف العلماء استمر وقد

فلم ذلك، على األمة ومحل القرآن خلق يف عقيدته عن اإلعالن املأمون أراد الثالث

له هارون بن يزيد تصدي من خوفًا ذلك على عصره–جيرؤ يف اإلسالم شيخ -وكان

يقول مك: وكان القرآنلوال خبلق القول ألظهرت هارون بن يزيد .ان

والتعديل) ١( اجلرح .١٩٥–١/١٩٤مقدمة
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له تتقيه؟: فقيل حىت يزيد !ومن

فيختلف: فقال علي يرد أظهرته أنا إن أخاف لكن سلطانا، له ألن أتقيه ال إين

فتنة فتكون .الناس

له بذلك،: فقيل هارون بن يزيد خيرب رجال فأرسل خبربه، يأتيك من إليه أرسل

فأخربه جملسه إىل يزيدفجاء فقال حيمل: ، ال املؤمنني أمري املؤمنني، أمري على كذبت

أحد به يقل مل وما يعرفون، ال ما على .الناس

هذا بكفر بالقول يصدع به؟الرأيوكان يقول كان املأمون أن علمه !مع

هارون بن يزيد مات أن بعد إال الرأي هذا عن اإلعالن على املأمون يقدم فلم

يعد،ه٢٠٦سنة املنكروكان عن والناهني باملعروف اآلمرين (من
١

(.

تلم خطاه تأثر حنبليوقد بن أمحد لزمه–ذه قد اإلعالن–مدةوكان مت فلما

وهدد وضرب، ذلك، بسبب وسجن عليه، للرد أمحد تصدى االعتقاد هذا عن

أرادوا،بالقتل وقد االعتقاد، هذا كفر يف رأيه عن يرجع فلم السيف، على منهوعرض

حديث هلم يذكر فكان تقيةً، جييب ال((: أن باملنشار أحدهم ينشر قبلكم كان من إن

دينه عن ذلك يف. ))يصده يبقى وأال بأحد، جيتمع بأال وهدد سراحه، أُطلق وقد
يقول وكان متخفيا، فظل اهللا: بغداد، رسول ينبغي"اختفى وليس ثالثًا، الغار يف

اهللا رسول سنة تتبع الشدةيف"أن يف وتترك .الرخاء،

الواثق مث املعتصم عهد يف كذلك ورفع. فظل املتوكل جاء حىت كذلك زال فما

.الفتنة

يف الصبيان تعليم أراد ملا الواثق خللع بغداد يف والفقه احلديث أهل اجتمع وقد

اخلروج وعدم بالصرب أمحد فأمرهم االعتقاد، هذا .الكتاب

بغداد) ١( للذهيب٣٤٦و١٤/٣٤٢تاريخ والسري .٣٦٤و٩/٣٦٢،
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و آذاه، من كل عن عفا يقولونوقد فكانوا للمعتزلة، املتوكل يتعرض أن : أىب

عنا وعفا علينا وقدر فآذيناه، أمحد على (قدرنا
١

!؟)

متأولون، مسلمون أم إال العقيدة هذه اعتقدوا وإن هؤالء أن يرى كان وقد

كفرا ذاته حد يف االعتقاد هذا كان على؛وإن اخلروج أىب وهلذا للنصوص، ملصادمته

وكان منالواثق، خوفا للخروج رفضه علل وقد معهم، واجلهاد طاعتهم وجوب يرى

احملارم وانتهاك السبيل، وقطع احلقوق، وضياع الدماء، وسفك .الفتنة،

له فتنة؟: فقالوا يف ألسنا

وانقط: فقال الفتنة عمت السيف وقع فإذا خاصة، فتنة السبلعهذه (ت
٢

(.

من بغداد فقهاء أن على احلادثة هذه دلت اخلروج،وقد يرون كانوا السنة أهل

حنبل بن أمحد رفض .لوال

اخلزاعي نصر بن أمحد كان الشهيد–وقد (اإلمام
٣

 (
وبايعه– العدة، أعد قد

سنة باملعروف واألمر الواثق، خلع على سرا الواثق،ه٢٣١الناس وامتحنه به، فظفروا

بن أمحد فكان وصلب، به فأمر جيبه، فلم القرآن خلق يقول–صديقه–حنبليف

اهللا(: عنه بنفسه! رمحه جاد .)٤()لقد

الذهيب عنه باحلق: وقال قواال باملعروف، أمارا نصر بن أمحد (كان
٥

(.

كثري ابن املنكر(: وقال عن والناهني باملعروف اآلمرين السنة أئمة من ،)كان

أيضا العاملني(: وقال العلماء أكابر يقول)من معني بن حيىي له: (وكان اهللا ختم

()بالشهادة
١

(.

األعالم) ١( سري يف احملنة قصة .١١/٢٣٢انظر

ص) ٢( للخالل السنة .١٣٣–١٣٢انظر

أعالم) ٣( الذهيب١١/١٦٦سري املؤرخ وصفه .كذا

األعالم)٤( .١١/١٦٨سري

األعالم)٥( .١١/١٦٦سري
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ادعى حىت العصور، تلك يف القضايا أشهر من اجلائر اإلمام مقاومة كانت لقد

قال حيث الثاين، القرن يف املشهورة املذاهب أئمة مذهب أنه حزم األمة: (ابن اتفقت

أحد من خالف بال املنكر عن والنهي باملعروف األمر وجوب على وذهبت…كلها

من يفطوائف السيوف سل أن إىل والزيدية اخلوارج ومجيع املعتزلة ومجيع السنة أهل

بذلك إال املنكر دفع يكن مل إذا واجب، املنكر عن والنهي باملعروف .)األمر

إال يزل مل إذا املنكر، إلزالة القوة استخدام بوجوب القول نسب أن وبعد

و الصحابة، من طالب أيب بن علي خالفوا من إىل بنبذلك، يزيد على خرج من

على خرج ومن املدينة، يف واألنصار املهاجرين وأبناء الزبري وابن كاحلسني معاوية

مالك بن كأنس بن(احلجاج عمر بن اهللا كعبد التابعني تابعي من هؤالء بعد من مث
حممد مع خرج ومن عجالن، بن وحممد اهللا، عبد بن عمر بن اهللا وعبد العزيز، عبد

اهللا عبد بنابن إبراهيم مع خرج ومن الوراق، ومطر بشر، بن وهاشم احلسن، بن

اهللا وشريكعبد حي، بن واحلسن حنيفة، كأيب الفقهاء أقوال عليه تدل الذي وهو ،

قدمي من ذكرنا من كل فإن وأصحام، وداود والشافعي، ومالك، اهللا، عبد ابن

بسل لذلك فاعل وإما فتواه، يف بذلك ناطق إما رأوهوحديث، ما إنكار يف سيفه

.)٢()منكرا

أهل وخروج البغاة، وخروج اخلوارج، خروج بني مفرقا حجر ابن قال وقد

النبوية(: احلق بالسنة عملهم وترك الوالة، جور أجل من للدين غضبا خرجوا وقسم

خرجوا الذين والقراء احلرة، يف املدينة وأهل على، بن احلسني ومنهم حق، أهل فهؤالء

احل البغاةعلى وهم فقط امللك لطلب خرجوا وقسم اخلروج)جاج، أن أيضا ونص

والنهاية) ١( .٣١٩–١٠/٣١٧البداية

.١٧٢–٤/١٧١الفصل) ٢(
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حي بن احلسن ترمجة يف فقال للسلف مذهبا كان الظلمة اخلروجعلى يرى : وكان

قدمي( للسلف مذهب ()هذا
١

(.

اجلصاصو بكر أبو مذهبه: (قال حنيفة[وكان أبا يف] يعين مشهورا اهللا رمحه

اجلور وأئمة الظلمة إليه،…قتال املال محله ويف مشهورة، علي بن زيد أمر يف وقضيته

ابين وإبراهيم حممد مع أمره وكذلك معه، والقتال نصرته وجوب يف سرا الناس وفتياه

حسن بن اهللا .)٢()عبد

سليمان أيب بن محاد شيخه مذهب (وهذا
٣

عصره) يف الكوفة أهل إمام ،.

العريبو ابن علماؤنا(: قال رو: قال سحنونويف مالك-اية عن القاسم ابن عن

عدلني- يكن مل فإن عليه، اخلارج أو األول كان سواء العدل، اإلمام مع يقاتل إمنا

ذلك فادفع املسلمني، ظلم أو مالك أو بنفسك تراد أن إال عنهما ال…فأمسك هؤالء

اخلوف على هلم بويع كان إذا هلم .)٤()بيعة

الزبيديو على: قال اخلروج القدميإن الشافعي مذهب هو اجلائر (اإلمام
٥

(.

ما على بناًء اجلائر، اإلمام على اخلروج جبواز مرجوحة رواية أمحد مذهب ويف

باالستيالء اإلمامة انعقاد عدم من عنه تقدم–روي رزين–كما ابن ذهب وإليه

املذهب أئمة من اخلروج جبواز قال وقد احلنابلة، كتب من الرعاية يف عقيلوقدمه ابن

اجلوزي (وابن
٦

(.

الباري) ١( التهذيب١٢/٢٨٦فتح وذيب ،٢/٢٨٨.

القرآن) ٢( .١/٧٠أحكام

بغداد) ٣( .١٣/٣٩٨تاريخ

العريب) ٤( البن القرآن .٤/١٧٢١أحكام

السادة) ٥( .٢/٢٣٣إحتاف

.٣١١-١٠/٣١٠للمرداوياإلنصاف) ٦(
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خالفية مسألة وهي بالفسق، اإلمامة عقد انفساخ مسألة على تبىن املسألة وهذه

القرطيب قال عشر(: أيضا، فقال–الثالثة العقد انربام بعد فسق مث نصب إذا اإلمام

املعلوم: اجلمهور الظاهر بالفسق ويخلع إمامته تنفسخ اإلمام؛إنه أن ثبت قد إمناألنه

يف والنظر واانني األيتام أموال وحفظ احلقوق، واستيفاء احلدود، إلقامة يقام

األمور ذه القيام عن يقعده الفسق من فيه وما ذكره، تقدم مما ذلك غري إىل أمورهم،

ا يف. والنهوض ترى أال ألجله، أقيم ما إبطال إىل أدى فاسقا يكون أن جوزنا فلو

مل إمنا له،االبتداء أقيم ما إبطال إىل يؤدي أنه ألجل للفاسق يعقد أن هذاجيز وكذلك

آخرون. مثله دعائها،: وقال إىل الترك أو الصالة، إقامة بترك أو بالكفر، إال ينخلع ال

الشريعة من شيء عبادة؛أو حديث يف السالم عليه أهله((: لقوله األمر ننازع وأال
عند] قال[ بواحا كفرا تروا أن برهانإال فيه اهللا من .)١()))كم

حد عن خروجه كان إذا خالفًا، فيها يذكر فلم املسألة هذه املاوردي ذكر وقد

وارتكاب احملظورات، بفعل واجلور الفسق من الشهوات اتباع بسبب العدالة

استدامتها ومن ابتداًء، له اإلمامة عقد من مينع فسق فهذا الشهوة، وحتكيم املنكرات،

شي طرأ اإلمامةإذا من وخيرج اإلمام، على ذلك من (ء
٢

(.

املسألة هذه شهرة طغيان–ومع ومقاومة اجلائر اإلمام على اخلروج أي

الحنرافها والتصدي إال–السلطة، وأتباعهم، والتابعني الصحابة من األول الصدر يف

أك هو جديدا، فكريا تطورا شهدت املؤول السياسي الفقهي اخلطاب فترة تعبرياأن ثر

األشعري البصري جماهد ابن ادعى حيث النصوص، عن منه الواقع شيخ–عن

هذه–الباقالين عليه أنكر وقد اجلور، أئمة على اخلروج حرمة على األمة إمجاع

فقال حزم ابن واستعظمعها أن(: الدعوى علم قد يكون أن لعظيم إنه ولعمري،

النا على هذا فيلقي كافر، اإلمجاع وبقيةخمالف الصحابة، أفاضل أن علم وقد س،

القرآن) ١( ألحكام .١/٢٧١اجلامع

ص) ٢( السلطانية .١٩األحكام
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خيار من تبعه ومن الزبري ابن وأن معاوية، بن يزيد على خرجوا احلرة يوم الناس

احلجاج على خرجوا التابعني وأكابر البصري احلسن وأن أيضا، عليه خرجوا املسلمني

كفروا؟ هؤالء أترى !بسيوفهم،

ولكنه لعذرناه، خيفى خالفًا كان لو يفولعمري، العوام أكثر يعرفه مشهور أمر

خدورهن يف واملخدرات .)١()الشتهاره؛األسواق،

أثر عن تعبريا الفقهاء، بني تروج املتكلم البصري جماهد ابن دعوى لبثت ما مث
النووي ادعاها حىت الشرعية، والنصوص الفقه على العصر يف-ه٦٧٦ت–واقع

قال حيث السابع علي(: القرن اخلروج وإنأما املسلمني بإمجاع فحرام وقتاهلم هم

ظاملني فسقة الوجه،كانوا وأما بالفسق، السلطان ينعزل ال أنه السنة أهل وأمجع

لإلمجاع خمالف قائله من فغلط ينعزل، أنه أصحابنا لبعض الفقه كتب يف .)٢()املذكور

عياض القاضي ادعاه (وكذا
٣

(.

الدعوى هذه شاعت الواقع–وكما ضغط فقد–حتت الفقهاء، كتب يف

أصول من أصال أصبحت أن لبثت ما مث االعتقاد، كتب يف وشاعت أيضا ظهرت

!!العقيدة؟

تيمية ابن اإلسالم شيخ الفتنة؛(: قال يف القتال ترك على السنة أهل رأى استقر

النيب عن الصحيحة ويأمرون"لألحاديث عقائدهم، يف هذا يذكرون وصاروا ،

جور على قتاهلمبالصرب وترك .)٤()األئمة

ص) ١( اإلمجاع .١٩٩مراتب

مسلم) ٢( لصحيح شرحه إمجـاع١٢/٢٢٩انظر ادعـى حىت السنة أهل إمجاع بدعوى يكتف فلم

املعتزلة أصول من اجلور أئمة على اخلروج أن مع طوائفهم، جبميع والزيدية؟املسلمني !!واخلوارج

السابق) ٣( .املصدر

السنة) ٤( أصول.٢/٢٤١منهاج لبيان ألّفها أنه مع األصل هذا الواسطية العقيدة يف يذكر مل هذا ومع
املسألة هذه يف السلف بني القدمي اخلالف راعى وكأنه السنة .أهل
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اجلائر اإلمام طاعة مسألة يف الطحاوية العقيدة شارح العز أيب ابن وأما: (وقال

أضعاف املفاسد من طاعتهم من اخلروج على يترتب فألنه جاروا، وإن طاعتهم لزوم

األجور، ومضاعفة السيئات تكفري جورهم على الصرب يف بل جورهم، من حيصل ما

تعاىل اهللا فعلينافإن العمل، جنس من واجلزاء أعمالنا، لفساد إال علينا سلَّطهم ما

العمل وإصالح والتوبة االستغفار يف تعاىل. االجتهاد مصيبة{: قال من أصابكم وما

كثري عن ويعفو أيديكم كسبت تعاىل]٣٠: الشورى[}فبما وقال أصابتكم{: ، ملّا أو
قل هذا أىن قلتم مثليها أصبتم قد أنفسكممصيبة عند من عمران[}هو ،]١٦٥: آل

تعاىل نفسك{: وقال فمن سيئة من أصابك وما اهللا فمن حسنة من أصابك }ما

تعاىل]٧٩: النساء[ وقال يكسبون{: ، كانوا مبا بعضا الظاملني بعض نولِّي } وكذلك

فليتركوا]١٢٩: األنعام[ الظامل، األمري ظلم من يتخلَّصوا أن الرعية أراد فإذا . الظلم،

دينار بن مالك اهللا: وعن كتب بعض يف جاء امللوك(: أنه قلوب امللك، مالك اهللا أنا

تشغلوا فال نقمةً، عليه جعلتهم عصاين ومن رمحةً، عليهم جعلتهم أطاعين فمن بيدي،

بسب عليكمأنفسكم أعطفهم توبوا لكن .)١()امللوك،

إىل اجتهادية خالفية قضية من القضية حتولت قطعية؟وهكذا إمجاعية ومن! قضية

اإلسرائيليات؟ هذه مبثل عليه يستدل عقائدي أصل إىل فقهية !مسألة

بتأويل فيها العلماء قام جديدة، مرحلة الفقهي السياسي اخلطاب دخل وذا

وترسيخه الواقع على الشرعية إلضفاء عليه؛النصوص تدل ما هذا أن بدعوى تارة

هذ أن بدعوى وتارة إىلالنصوص، إال يؤدي ال اخلروج وأن املصلحة به تقضي ما ا

بتحرمي. إخل…املفسدة تظن اليت املصلحة أن إدراك ودون للواقع، صحيحة قراءة دون

مؤقتة آنية مصلحة هي واحنرافها السلطة طغيان النتائج؛مقاومة تكون أن تلبث ما إذ

ص) ١( الطحاوية العقيدة هذا٤٣٠شرح عن حاشيته يف األلباين وقال اإلسرائيليات،: األثر، من هذا
النيب إىل الضعفاء بعض رفعه يف"وقد الطرباين رواه اهليثمـي) األوسط(، قال الدرداء، أيب عن

متروك): (٥/٢٤٩( وهو راشد بن إبراهيم ).وفيه



-١٨١-

إىل األمة تئول إذ اخلروج، من خيشى كان مما مفسدة مثأشد ومن واالحنالل الضعف

حصل ما وهذا االجتماعية، السنن هي كما اخلطاب؛السقوط هذا شاع أن فما

املؤول يف–السياسي أوجها بلغت حىت القدسية من هالة السلطة على أضفى الذي

واستبدادها وباجليوش–احنرافها التتاري بالغزو وإذا باألمة، الكارثة حلت حىت

عاصمة تسقط سنةاهلمجية اإلسالمية املسلمون٦٥٦الدولة عرفها كارثة أكرب يف ه

تارخيهم، إىلوهذايف األمة أمر انتهى مث األقاليم، من غريها ويف األندلس يف حصل ما

وفساد األمة دور غياب بسبب الصلييب، االستعماري الغرب سيطرة حتت السقوط

املؤول السياسي اخلطاب هذا وشيوع يضفيالاألنظمة، وجودها،ذي على الشرعية

مصاحل على حفاظًا األمة، مبصاحل وتفريطها فسادها يف بلغت مهما ومحايتها، بل

!عروشها؟

نظرة السياسي االحتجاج حركات إىل املؤول اخلطاب هذا أصحاب نظر لقد

النفوس بعض ا يذهب قد فتنة من بسببها حيدث ما هي واحدة، زاوية من سلبية

إ نظر دون وبنيواألموال، السلطة بني حتول اليت احلركات هذه مثل قيام ضرورة ىل

سيطرة حتت كلها األمة سقوط إىل يؤدي قد الذي واالحنراف واالستبداد الظلم

اخلارجي؟ !عدوها

ما عنحدثوهذا الدفاع على القدرة متلك ال األمة إذا احملذور وقع فلما فعال،

حقها، واستالا حتطيمها مت أن بعد علىنفسها، تعيش غائبة أصبحت أن وبعد

تقوميها يف حىت شيء بكل عنها تقوم أن السلطة من تنتظر الواقع، أحداث –هامش

السلطة لسياساا؟–أي ونقدها !لنفسها

اإلصالح قصد من على حىت الطريق قطع أنه اخلطاب هذا يف ما أخطر كان لقد

وامللوك اخللفاء اإل؛من تكون أن بوجوب قيل لو توريثهاإذ حبرمة وقيل شورى، مامة

دوا أمر قطع وعدم األمة مشاورة من-إخل…وبوجوب اخللفاء من جاء لرمبا

وترسيخه بذلك العمل إىل وصالحه إميانه كما؛يدفعه جديد، من حياا األمة لتبدأ
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اخلطاب هذا أن غري السياسية، شئوم يف الراشدين اخللفاء عهد يف حاهلا عليه كان

جاءتامل ما على الواقع محل على يعمل ومل الواقع، مع يتوافق مبا النصوص أول ؤول

جيب ما جيدون ال جاءوا إذا املخلصون وامللوك الصاحلون اخللفاء فصار النصوص، به

السياسي اخلطاب مبادئ من ذلك سوى ما إىل يلتفتون فال العدل، سوى عليهم

يف العلماء من يبق مل الذي املرتل به،الشرعي الناس يبشر أو إليه يدعو من عصورهم

إليها األمر ورد مستحبا، أمرا شئوا يف األمة مشاورة يرى مؤوالً خطابا جيدون بل
مباحا؟ !أمرا

أمهها كثرية، املؤول اخلطاب هذا شيوع إىل أدت اليت األسباب :إن

نظرة-١ ال جزئية نظرة التاريخ حوادث إىل اخلطاب هذا أصحاب كلية،نظر

القيم ابن قال الفساد، سوى عليه يترتب مل خروج كل أن امللوك(: فظنوا على اإلنكار

الدهر آخر إىل وفتنة شر كل أساس عليهم اليت. )١()واخلروج احلوادث إىل ينظروا ومل

من خريا عهده وكان يزيد على الزبري ابن خرج فقد الصالح، من كثري عليها ترتب

العب وخرج يزيد، أميةعهد بين عصر من خريا عصرهم وكان أمية، بين على –اسيون

اجلملة ويقول–يف يفضلهم حنبل بن أمحد كان السنة(: وقد وأحيوا الصالة ،)أقاموا

شيخ وظهر عهدهم، من خريا عصره وكان الفاطميني دولة الدين صالح أسقط وقد

سعود بن حممد مع دولته وأقام الوهاب عبد بن حممد خريااإلسالم عصرهم وكان ،

قبلهم .إخل…ممن

عدم يؤكد كله العامل شعوب تاريخ هذا بل جدا، كثرية التاريخ وحوادث

كان وقد وغريهم، املسلمني بني فيها فرق ال اجتماعية سنن وهذه النظرية، هذه صحة

تصدت اليت الثورية احلركات هو فيه هي مما وخروجها وتطورها أوربا وض سبب

علىلطغيان سار من كل وكذا الدنيوية، شئوم يف أمرهم هلم استقام حىت السلطة

املوقعني) ١( السلطان؟.٣/٤أعالم شأن تعظيم يف وإغراق مبالغة من العبارة هذه يف ما !وتأمل
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هلم حصل والظلم االستبداد من الشعوب وحترير السلطة طغيان مقاومة يف الطريق هذا

عند مثله يقع مل ما والتناصف، بينهم فيما العدل وظهور األحوال وصالح التطور من

اإل للشعب حدث ما إن بل األخرى، بعدالشعوب وحرية واستقرار عدل من يراين

فال األقطار، من كثري يف احلال وهكذا الشاة، عهد يف الوضع عليه كان مما خري الثورة

شر إال منه يأيت ال السلطة طغيان مقاومة أن بنظرية التسليم والنيب. ميكن "كيف

مؤمن((: يقول فهو بيده جاهدهم بواحا((: ويقول))فمن كفرا تروا أن مل))إال ولو ،

فائدة للخروج بلألبتةيكن احلاالت، بعض يف فيه الشارع أذن عزلقدملا اهللا أخرب

اهلالك سبب هو الظلم أن :وجل

القرطيب تعاىل(: قال القرى{: قوله ليهلك ربك كان أهل]١١٧: هود[} وما أي
وكفر،}بظلم{: القرى بشرك مصلحون{أي تعاطي}وأهلها يف بينهم فيما أي ،
قوم؛قوقاحل أهلك كما الفساد، إليه ينضاف حىت وحده بالكفر ليهلكهم يكن مل أي

باللواطبشعيب لوط وقوم وامليزان، املكيال أقرب؛بخس املعاصي أن على هذا ودل

اآلخرة يف الشرك عذاب كان وإن الشرك، من الدنيا يف االستئصال عذاب إىل
الص. أصعب بكر أيب حديث من الترمذي صحيح عنه–ديقويف اهللا : قال–رضي

اهللا رسول أوشك((: يقول"مسعت يديه على يأخذوا فلم الظامل رأوا إذا الناس إن
عنده من بعقاب اهللا يعمهم .)١()))أن

الشوكاين مصلحون{(: وقال وأهلها بظلم القرى ليهلك ربك كان أي}وما
يتل بظلم القرى أهل سبحانه اهللا يهلك أن استقام وال صح الشرك،ما وهو به بسون

شيئًا الناس يظلمون ال احلقوق تعاطي يف بينهم فيما مصلحون أهلها أن . واحلال

كما: واملعىن األرض، يف الفساد إليه ينضم حىت وحده الشرك مبجرد يهلكهم ال أنه

لوط قوم وأهلك أشياءهم، الناس وخبس وامليزان املكيال بنقص شعيب قوم أهلك

.٩/١١٤القرطيبتفسري) ١(
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للفاح ارتكام وقيلبسبب الشنعاء؛ قوله: شة الفاعل}بظلم{: إن من : واملعىن. حال

األرض يف مفسدين غري مصلحني كوم حال هلم ظاملا القرى ليهلك اهللا كان .)١()وما

األمة-٢ عن دفاعا السلطة طغيان ملواجهة السياسي اخلروج مفهوم بني خلطهم

يستح الذي العقائدي اخلروج ومفهوم عنها، للظلم املسلمنيورفعا دماء أصحابه ل
بذمهم النصوص جاءت الذين وهم ويكفروم، .وأمواهلم

الفقهاء فيه وقع الذي اخللط هذا إىل تيمية ابن اإلسالم شيخ أشار وقد

وعاب التأويل، أهل وقتال البغاة، وقتال اخلوارج، قتال بني خلطوا عندما املتأخرون،

فقال اخللط هذا عليهم اإلسالم العلمأما(: شيخ أهل بني] قدميا[مجهور فيفرقون
هو املتأولني،وهذا البغاة من يعد ممن وغريهم وصفني اجلمل أهل وبني اخلوارج
نصوص وعليه واملتكلمني، والفقهاء احلديث أهل عامة وعليه الصحابة، عن املعروف

وغريهم والشافعي وأمحد مالك أصحاب من وأتباعهم األئمة .)٢()أكثر

أيضا وليس(: وقال مجيعا، واخلوارج البغاة قتال يذكرون األحكام يف املصنفون

النيب وهو"عن نافع، عن حكيم بن كوثر حديث إال حديث البغاة قتال يف

إال فيها فليس والسنن البخاري، صحيح مثل املصنفة احلديث كتب وأما موضوع،

األهواء أهل وهم واخلوارج، الردة أهل ال…قتال األصل هو اهللاوهذا بكتاب ثابت

به أمر الذي فهذا والسنة الشريعة عن خرج ملن القتال بني الفرق وهو رسوله، وسنة

أمر"النيب النصوص يف فليس معني إمام طاعة عن إال خيرج مل ملن القتال وأما

.)٣()بذلك

القدير) ١( جاء،٢/٥٣٤فتح مسلم–وهلذا صحيح يف الـساعة(حديث–) ٢٨٩٨(كما تقـوم
الناس أكثر ذلك) والروم سبب بيان يف العاص بن عمرو خلـصاالً: (قال فيهم وخامـسة... إن

مجيلة امللوك: حسنة ظلم من ).وأمنعهم

الفتاوى) ٢( .٣٥/٥٤جمموع

الفتاوى) ٣( .٤/٤٥١جمموع
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تتمثل وأا اخللط هذا بسبب حمظورات من الفقهاء هؤالء فيه وقع ما ذكر مث
:يف

قريباقتا-١ أو مثله اخلارج هذا كان وإن معني، ملك طاعة عن خرج من هلم

والسنة؟ للشريعة اتباعه يف !منه

بعض-٢ عن املرتدين وبني معني ملك طاعة عن اخلارجني هؤالء بني تسويتهم

اإلسالم؟ شرائع

ويستحلون-٣ األمة على خيرجون الذين اخلوارج وبني هؤالء بني تسويتهم

وأمواهل ؟)١(ادماءها

الفقهاء هؤالء من اخللط هذا الطائفة(وبسبب تلك الفقهاء[جتد يدخلون] من

ألعدائهم معهم بالقتال ويأمرون األمور، ووالة امللوك أهواء من كثري على؛يف بناًء

البغاة وأولئك العدل أهل على. أم العلم أئمة لبعض املتعصبني مبرتلة ذلك يف وهم

ا أن مدعني النظرائهم، بتقصري تأويل فيه يكون قد وى أرجح أم أو معهم، حلق

.)٢()باالجتهاد

الفقهاء أكثر أن مع أهل–قدميا–هذا، من اجلور أئمة على خرج من يعدون

والفضل احلق(الصالح على) أهل خرجوا الذين املدينة وأهل علي، بن كاحلسني

املل وعبد احلجاج على خرجوا الذين والقراء منيزيد، بل مقاتلتهم، حترم وأنه ك،

معهم، اخلروج جواز يرى من األئمة ومن معهم، اخلروج وجوب يرى من األئمة

اجلور أئمة مع القتال حيرمون اجلميع أن إال معهم، اخلروج عدم يرى من األئمة ومن

احلق أهل من عليهم خرج من (ضد
٣

(.

الفتاوى) ١( .٤٥٢-٤/٤٥١جمموع

الفتاوى) ٢( .٤/٤٥٢جمموع

الباري) ٣( فتح .١٢/٢٨٦انظر
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سفك يريد جائر إمام طاعة عن خرج من قتال حيرم مالهوكذلك أخذ أو دمه

طاقته قدر وأهله وماله نفسه عن يدافع أن وله عرضه، هتك (أو
١

(.

ما جائر، إمام على خرجوا إذا املسلمني يكفرون الذين اخلوارج قتال حيرم كما

عليهم ويصولوا املسلمني قتال يقصدوا .مل

علي قال عنه–فقد اهللا اخلوارج–رضي فقا(: عن عدالً إماما خالفوا تلوهم،إن

مقاالً هلم فإن تقاتلوهم، فال جائرا إماما خالفوا .)٢()وإن

يدعوهم حىت ابتداًء يقاتلون ال العادل اإلمام على خيرجون الذين البغاة وكذلك

قاتلهم القتال إال أبوا فإن ظلم، عليهم وقع إن الظلم عنهم ويرفع اإلصالح، إىل اإلمام

نصرته ووجب العدل (اإلمام
٣

(.

املسلمنيوكان بني تقع اليت الفتنة يف القتال عن الكف يرون السلف من كثري

املتأخرون الفقهاء خلط كله ذلك ومع عادالً، اإلمام كان وإن شيخ–حىت قال كما

واحدا-اإلسالم حكمها وجعلوا األصناف، هذه مجيع امللوك،؛بني ألهواء اتباعا

ا بتأويل إرضائهم يف ومسارعة هلم، وتوظيفهاومشايعة حتتمل ال ما وحتميلها لنصوص

السلطة؟ !خلدمة

الكناين سلمون ابن مالك(: قال املسلمني: قال على األهواء أهل مثل خرج إذا
عدال كان فإن عدال، اإلمام يكون أن إال يقاتلوا أال فأرى الدماء، وسفكوا وأفسدوا

واحل العدل إىل يردوهم حىت قتاهلم املسلمني على حقا غريكان اإلمام كان إذا فأما ق،
يقاتلوهم أال للمسلمني فإن مالك. عدل فإذا: قال مرتلك، يف فاقعد هذا مثل كان فإذا

نفسك عن بسيفك فقاتل مالك أخذ أنأرادوا اهللابعد القاسم. تناشدهم ابن : قال

الباري) ١( فتح .١٢/٣٠١انظر

الباري) ٢( .١٢/٣٠١فتح

قدامة) ٣( البن املغين قتاهلم١٠/٥٣انظر قبل عنهم الظلم ورفع اإلصالح إىل البغاة دعوة اشتراط يف
اإلمام .مع
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جائ اإلمام كان إذا يقاتلون ال فإم وحده اإلمام إال يريدون ال مدينة دخلوا راولو

هؤالء مثل فإن أمواهلم، وأخذ املسلمني من املدينة يف من ذلك مع يريدوا أن إال ظاملا،
قوتلوا أبوا فإن املناشدة، بعد سئل. يقاتلون مالكا أن القاسم ابن عن عيسى وروى

بيده ما إزالة يريد قائم عليه قام إذا الوايل فقال: عن عنه؟ الدفع جيب مثل: هل أما

العز عبد بن مثأماوفنعميزعمر بظامل، ظامل من اهللا فينتقم يريد، وما ودعه فال غريه
مجيعا منهما اهللا حيىي. ينتقم العتبية: قال يف بشيءيعانالَّأوالصواب خيرجفيها وال

ير نفسه يف أيت ومن القاسمافيها، ابن حكى وحنوه عنهما فليدفع وماله نفسه أخذ د
مالك، أصحاب شوعن ابن خمتصر قاليف أنه مالك عن القاسم ابن روى إذا: عبان،

يقتل الثاين املبايع أن بعضهم فبايعه بيعته إىل فدعا آخر قام مث باإلمارة رجال الناس بايع

هؤالء مثل كان فإن عدال، اإلمام كان الظلمة(إذا كانت) أي إذا تلزم، له بيعة فال
وإال عدال، كان إن للثاين والبيعة اخلوف على تلزمبيعته له بيعة األري. فال إن: قال

والعصبية باهلوى عليه وخرجوا عادل إمام على قوم الشام–تظاهر أهل فعل –كما

احلق إىل يرجعوا حىت غريه. جوهدوا وامتنعت: وقال إماما ونصبت اجتمعت فئة كل

باغية فهي العادل اإلمام حكم االستغناء. (من كتاب املتأخرين) ويف بعض ئمةاأل: قال
ضروب من: على وصفاته بأحواله املسلمني مجيع من رضى عن األمر إليه صار فإمام

إياه، وجله ممن توليجا إال عليه قتال وال تناظر وال تشاور غري من إليه صار أو عدله،

وهديه فعله املسلمون أهال؛فرضي لذلك ورأوه إليه األمر صار على–إذ فواجب

هذا مثل عن الذب .املسلمني

وظهر األمر، له واستوطأ مشورة، دون عليه، الغلبة بعد األمر إليه صار من وأما

الراشدين اخللفاء من كظهوره له-عدله الطاعة ولزوم نصحه املسلمني على . فواجب

إىل الناس ودعا مشورة، غري من غلبة األمر أخذ من وأما بالصالح، هلم والدعاء
األموال يف اجلور منه وظهر أنبيعته، إال ذلك، وغري وملكأمرهوالدماء استوطأ قد

الدماء، سفك وتوجب واملال، الدين تذهب اليت الفتنة معه الناس وأمن وغلب،
أبعد له والطاعة السمع أن وعلم بعض، على بعضهم وخواصهم الناس عوام وتسلط
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النفوس وذهاب الشر وأداء-لسد األحكام من إليه دعا فيما طاعته وجبت فقد

جار، وإن طلبها، إذا ظاملا،الزكاة كان وإن مطاعا إماما يعتقد أن استأثرمفواجب

عن قعد من قتال إىل يقصد أن جيب ال أنه إال األموال، وبيوت والبغي باخلمر لنفسه
بسب عليه قائم قام إن دونه، دمائهم سفك وال نصره املسلمني على جيب وال ببيعته،

إمام عليهم وأقاموا إليهجوره، يدعون املعايل. ا أبو اإلمام وظهر: وقال الوايل جار إذا
احلروب ونصب األسلحة بشهر ولو درئه على التواطؤ والعقد احلل فألهل .)١()ظلمه

أيضا-٣ املؤول السياسي اخلطاب هذا شيوع إىل أدت اليت األسباب : ومن

بعد الذي إال زمان يأيت ال أنه تؤكد اليت الفنت أحاديث فهمشيوع دون منه، شر ه

عنه، والدفاع الواقع األمر ترسيخ على يعملون املتأخرين أكثر فصار الصحيح، ملعناها

النصوص؟ ذلك تؤكد كما احلاضر من أسوأ هو الذي املستقبل من !خوفا

يشكون الناس جاءه عندما أنس حديث معىن عن حجر ابن احلافظ أجاب وقد

هل فقال احلجاج ظلم من جيدون ما والذي(: مله إال زمان عليكم يأيت ال فإنه اصربوا

ربكم تلقوا حىت منه شر .)٢()بعده

احلافظ الشر(: قال يف تكون األزمنة بعض أن مع اإلطالق هذا استشكل وقد

زمن بعد وهو العزيز عبد بن عمر زمن إال ذلك يف يكن مل ولو قبلها، اليت دون

كان الذي اخلرب اشتهر وقد بيسري، قيلاحلجاج لو بل العزيز، عبد بن عمر زمن : يف

الذي الزمن من شرا يكون أن عن فضال بعيدا، كان ملا زمانه يف اضمحل الشر إن

بن. قبله عمر وجود عن فسئل األغلب، األكثر على البصري احلسن محله وقد

فقال احلجاج بعد تنفيس: عبدالعزيز من للناس املراد. البد أن بعضهم وأجاب

كثريبالتفضيل فيه كان احلجاج عصر فإن العصر، جمموع على العصر جمموع تفضيل

فيه الذي والزمان انقرضوا، العزيز عبد بن عمر عصر ويف األحياء، يف الصحابة من

احلكامالعقد) ١( تبصرة حباشية . ١٩٧–٢/١٩٥املنظم

رقم) ٢( ح البخاري . ٧٠٦٨رواه
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بعده الذي الزمان من خري قرين((: "لقوله؛الصحابة القرون يف))خري وهو

وقوله أ((: الصحيحني، ذهب فإذا ألميت، أمنة يوعدونأصحايب ما أميت أتى ))صحايب

مسلم . أخرجه

قال باالتباع، أوىل وهو باملراد، التصريح مسعود بن اهللا عبد عن وجدت ال: (مث

رخاء أعين لست الساعة، تقوم حىت قبله الذي اليوم من شر وهو إال يوم عليكم يأيت

أقل وهو إال يوم عليكم يأيت ال ولكن يفيده، ماال وال يصيبه، العيش منمن علما

وال باملعروف، يأمرون فال الناس، استوى العلماء ذهب فإذا قبله، مضى الذي اليوم

يهلكون ذلك فعند املنكر، عن عن. ينهون األحوص أيب عن إسحاق أيب طريق ومن

قوله إىل مسعود منه(: ابن فقال: (قال)شر خصب سنة إمنا: فأصابتنا أعين، ذلك ليس

العلماء ذهاب قالومن. )أعين عنه مسروق عن الشعيب زمان(: طريق عليكم يأيت ال

خري عاما وال أمري، من خريا أمريا أعين ال إين أما قبله، كان مما أشر وهو عام،إال من ا

يفتون قوم وجييء خلفا، منهم جتدون ال مث يذهبون وفقهاؤكم علماؤكم ولكن

الوجه)برأيهم هذا من عنه لفظ األ: (ويف بكثرة ذاك بذهابوما ولكن وقلتها مطار

ويهدمونه اإلسالم فيثلمون برأيهم األمور يف يفتون قوم حيدث مث وأخرج)العلماء،

بلفظ الشعيب طريق من األول عام(: الدارمي من أخصب عاما أعين والباقي)لست

وزاد قوله) وخياركم: (مثله، .)وفقهاؤكم(: قبل

أ املذكورة باألزمنة املراد يكون أن هموحيتمل أم على بناء الصحابة، زمنة

لكن املذكور، اخلرب يف يقصد فلم بعدهم من فأما م، فيختص بذلكم املخاطبون

التعميم فهم بالصرب،؛الصحايب وأمرهم بذلك احلجاج إليه شكا من أجاب فلذلك

التابعني من جلهم أو على. وهم ليس أنس حديث بأن صحيحه يف حبان ابن واستدل

باأل جورعمومه ملئت أن بعد عدال األرض ميأل وأنه املهدي يف الواردة .)١()احاديث

الباري) ١( . ١٣/٢١فتح
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العامة بني منه شر والذي إال زمان يأيت ال أنه مفهوم شاع فقد هذا ومع

املستقبل، من واخلوف اإلصالح، من اليأس روح شيوع إىل ذلك فأدى واخلاصة،

عل حث كما التغيري يف الرغبة وعدم احلاضر، إىل قولهوالركون يف القرآن ذلك ى

بأنفسهم{: تعاىل ما يغريوا حىت بقوم ما يغري ال اهللا أن]١١: الرعد[} إن أخرب حيث

للعبيد بظالم ربك وما األسوأ، إىل أو األحسن إىل اإلنسان نفس من يبدأ .التغيري

دون الروح هذه حالت الصحيحةاالكما األحاديث وجود مع باملستقبل ستبشار

ب تبشر حىتاليت جديد من الدين هذا وبظهور النبوة، ج على الراشدة اخلالفة عودة

جورا ملئت أن بعد عدال األرض .إخل…ميأل

والذي إال زمان يأيت ال وأنه الفنت، أحاديث إىل والركون ذلك كل ترك مت لقد

حرص إىل أفضى مما منها يراد الذي الصحيح الوجه غري على وفهمها منه، شر بعده

باحلجاجالعام وتشبثوا املستقبل، من خوفا الواقع األمر على احملافظة على واخلاصة ة

ابنه؟ من !خوفا

معاوية عهد كان فقد الدعوى، هذه خالف يثبت التاريخ أن مع مدة–هذا،

سنة طالب–عشرين أيب بن علي عهد من ورخاء استقرارا عنهما–أكثر اهللا - رضي

خري مروان بن امللك عبد العزيزوعهد عبد بن عمر وعهد قبله، وهو يزيد عهد من ا

امللك عبد بن هشام وعهد قبله؟ مما سنة–خريا عشرين قبله–حنو من عهود من خريا

وبدايات األموي، العصر أواخر من خريا األول العباسية اخلالفة وعصر أمية، بين من

العباسية ايات من أفضل العثمانية .إخل…اخلالفة

كحديث-٤ الفتنة من االعتزال أحاديث فهم أدى شحا((: كما رأيت إذا

عنك ودع نفسك، خباصة فعليك برأيه، رأي ذي كل وإعجاب متبعا وهوى مطاعا

العامة الباب)١())أمر هذا يف األحاديث من وغريها الفردية،-، الروح شيوع إىل

رقم) ١( داود أبو رقم)٤٣٤١(رواه ح والترمذي رقم)٣٠٦٠(، ح ماجه وابن وإسناده) ٤٠١٤(،

رقم الصحيحة السلسلة وانظر ).٢٠٥(ضعيف،
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حتتاج اليت الكفائية الفروض وترك اجلماعية، الروح املظلوموغياب كنصر اجلماعة إىل

املنكر العزلة…وإزالة شيوع إىل وأدى اجلماعة، روح على قضى مما بني–إخل خاصة

الظلم ومواجهة قيادا على الناس أقدر هم الذين األمة إىل-علماء السبيل مهد مما

إ الواقع تغيري إىل تسعى اليت اجلماعية الروح غياب ظل يف السياسي ىلاالستبداد

.األفضل

كان وقد الثاين، القرن منذ بالظهور االعتزالية الفردية الروح هذه بدأت لقد

االعتزال إىل داعية الثوري (سفيان
١

يقول) وكان الدنيا، دينكم(: وترك لكم تركوا

دنياهم هلم .)٢()فاتركوا

وشرائعه الدين يف قاموا قد الدنيا أهل كان عصر يف قاهلا أنه حصل–ومع وإن

االحنرافب إقامة–عض دون الدين إقامة إمكانية اعتقاد إىل أدت الفلسفة هذه أن إال

اخلطرية الفلسفة هذه مثل بشيوع فشيئًا شيئا الشريعة أحكام تعطلت وقد الدنيا؟

دنياهم( هلم فاتركوا دينكم لكم وهو).تركوا فيه، قيلت الذي الظرف مراعاة دون

اخل عامة كان حيث الثاين، الصالحالقرن أهل العلماء الفقهاء من وقع–لفاء وإن

الظلم بعض واملأمون–منهم والرشيد واملهدي والدنيا،إخل…كاملنصور الدين فأقاموا

الفترة تلك يف االعتزال شاء من اعتزال الدنيا وال الدين يضر فال .معا،

فسلم الثوري سفيان على دخل فقد الوايل، حوشب بن عمر ذلك أدرك لقد

عمرع فقال سفيان، عنه فأعرض حنن: ليه، منك، للناس أنفع واهللا حنن سفيان، يا

بينهم، واإلصالح الناس حوائج وأصحاب الديات، وأصحاب احلماالت، أصحاب

له وانبسط حيدثه سفيان عليه فأقبل نفسك، رجل (وأنت
٣

(.

األولياء) ١( حلية .٦/٣٨٨انظر

األولياءانظ)  ٢( حلية .٧/٤٦ر

األعالم)  ٣( .٧/٢٤٦سري
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سفيان اعتزاله-وكان ي: يقول-مع أن أحب فقد بالبقاء لظامل دعا (اهللاىعصمن
١

(.

على خوفا الدنيا وترك اتمع، اعتزال إىل الدعوة هذه استشرت فقد ذلك ومع

دولة بال اإلسالم يقوم أن ميكن وال دنيا، بال لدين قيام ال أنه مع .الدين،

ما لتقبل الطريق ومهدت مصراعيه، على الباب الدعوة هذه فتحت لقد

السي اخلطاب من الثالثة املرحلة يف وفصلسيحدث العلمانية إىل الدعوة أي اسي،

احلياة؟ واقع عن !الدين

بشيوع-٥ جهة، من واإلرجاء جهة من اجلرب روح شيوع أيضا األسباب ومن

اجلرب عقيديت يتضمن الذي األشعري على: املذهب ألفعاله فاعل غري اإلنسان أن وهو

ااز سبيل على بل .احلقيقة،

جمر: واإلرجاء اإلميان أن باجلحودوهو إال كفر وال التصديق (د
٢

فعل) فمهما ،

بالشهادتني، يقرون دموا ما اإلسالم، دائرة من خيرجون ال فإم احنرافات من اخللفاء

املنكرات من وارتكبوا املوبقات، من وفعلوا احملرمات، من استحلوا .إخل…مهما

املأمون قال كما امللوك أهواء يوافق ما ا(: وهذا دين !؟)٣()مللوكاإلرجاء

اجلربأدىو ال: شيوع أنه أو الريح، مهب يف كالريشة اإلنسان أن اعتقاد وهو

والقدر، بالقضاء اإلميان بدعوى واالتكالية للواقع االستسالم إىل احلقيقة، على له فعل

عنهم–الصحابةعملخبالف اهللا باألقدار،-رضي األقدار يدافعون كانوا الذين

اهللا قدر من اهللاويفرون قدر .إىل

األولياء) ١( .٧/٤٦حلية

ص) ٢( للبغدادي الدين .٢٤٨أصول

للدواليب) ٣( والكىن األمساء . انظر
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بني شاع كما اهللا، يريده ما هو الواقع هذا أن اعتقاد إىل ذلك كل أفضى لقد

هل حيل فال والشرعية، الكونية اإلرادة بني خللطهم جيبمالصوفية بل اهللا، مراد مقاومة
له؟ والتسليم !!الرضا

بالدعاءو إال البالء يدفع وال اهللا، من عقاب هم الظلمة امللوك هي–أن كما

البصري احلسن النيب–نظرية أمر اليت بالقوة قال"ال كما منكم((: ا رأى من

بيده فليغريه وقوله))منكرا الظامل((: ، يد على وقوله))لتأخذن بيده((: ، جاهدهم فمن

مؤمن وقوله))فهو ت((: ، أن بواحرواإال برهانكفرا اهللا من عندكم فيه : أي))ا

القوة .خلإ…فاستخدموا

النظريات هذه كل اجتمعت بالبالء–االعتزال–اجلرب–اإلرجاء(وإذا الرضا

بالدعاء إال مقاومته تعيشه: -)…وعدم الذي النحو هذا على إال النتائج تكون فلن

من اإلسالمية نتيجةذاألمة إال التتار جيوش أقدام حتت سقوطها يكن ومل قرون،

النظ هذه مثل لشيوع طبيعية أليمنطقية والفناء املوت بذور طياا يف حتمل اليت ريات

وتعتنقها ا تدين أمة وألي فيها، تروج إنسانية .حضارة

القدسية-٦ من شيء وإضفاء السلطان، طاعة تعظيم يف الغلو األسباب ومن

األمة كانت الذين الراشدين اخللفاء عهد يف معهودا يكن مل مما شأنه، وويل عليه،

على الطاعةتعاملهم حق إال مزية بأي عنها ميتازون ال منها، وأفراد عنها وكالء أم

قيل حىت أمية بين عهد يف الشام يف الغلو هذا ظهر وقد ورسوله، اهللا طاعة إن: يف

اهللا معصية يف جائزة اخللفاء (طاعة
١

ويتجاوز! ؟) فعلوا مهما ذنوم هلم يغفر اهللا وأن

سيئام (إخل…عن
٢

(.

السنة) ١( منهاج .  ١/٢٣٢انظر

السنة)  ٢( منهاج والنهاية١/٢٣٢انظر البداية وانظر سنة٩/٢٤١، حوادث يزيد١٠٥يف شأن يف ه

امللكبن .عبد
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ما يفوهذا هلم طاعة ال أنه على التأكيد خطبه يف يكثر العزيز عبد بن عمر جعل

اخلالق (معصية
١

وصار) ذلك، بعد استشرى مث الشام، أهل بني االعتقاد هذا لشيوع ،

وبزواله امللّة بقاء ببقائه أن بدعوى واخلاصة، العامة بني شائعا اخللفاء طاعة يف الغلو

الط وجوب أحاديث ومحلوا أنزلوهمزواهلا، حىت الصحيح وجهها غري على من-اعة

يشعرون ال يسألون؟–حيث وهم يفعل عما يسأل ال من !مرتلة

بني األرض يقبلون كانوا الناس أن االحنطاط عصور يف باخللفاء األمر وبلغ

التعظيم ألقاب من وجل عز هللا إال يكون ال مبا وخياطبوم (أيديهم،
٢

؟)

اإلمام إقامة أصبح وصارلقد وسيلة، كان أن بعد غاية وجوده على واحملافظة

املرتل السياسي اخلطاب يف كان أن بعد حمضا تعبديا اإلمامة مصلحيا-حكم حكما

معلال؟

هو اإلمامة من املقصد أن الدنيا(: فمع شئون وسياسة الدين أصبح)حراسة فقد ،

غاية اإلمامة واستمرار نفسه اإلمام وجود املرحلة هذه فرطيف مهما ذاا، حد يف

عزله حيرم فإنه يكفر مل فما الدنيا، وأفسد الدين هدم لو بل أجله، من أقيم فيما اإلمام

نفسه؟ عزل هو أراد لو حىت !وخلعه،

القضية هذه يف الثانية املرحلة يف خالف طرأ على: وهو. كما اإلمام تصرف هل

الوالية؟ أم الوكالة بطريق األمة

ا املرداوي بطريق(: -ه٨٨٥ت–حلنبليقال الناس عن اإلمام تصرف هل

وجهان فيه الوالية؟ بطريق أم هلم، القاضي…الوكالة يعلى–واختار أنه–أبو

لعمومهم بالوكالة السلطانية. متصرف األحكام يف إمامته: وذكر انعقاد يف روايتني

القهر وا. مبجرد الوالية يف للخالف أصال يكون أن حيسن أيضاوهذا .لوكالة

سعد) ١( ابن طبقات والنهاية٥/٢٦٤انظر والبداية ،٩/٢٢١ .

مالك) ٢( قال مـن: (وقد اهللا فعصمين ورجله، يده يقبلون واهلامشيون العباسي املنصور على دخلت

األعالم) ذلك .٨/٦٧سري
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بالعزل انعزاله اخلالف هذا على قلنا؛وينبين نفسه: فإن عزل فله وكيل، وإن. هو

بالعزل: قلنا ينعزل مل وال، بسؤاله. هو كان إن عزله؟ هلم عزل: وهل حكم فحكمه

سؤاله بغري كان وإن خالف: نفسه، بغري جيز .)١()مل

باالستيالء تنعقد اإلمامة بأن القول أدى تصرفوهكذا بأن القول إىل والقهر

عنهم؛ الوكالة بصفة ال القاصر، ابنه على األب كوالية الوالية بصفة األمة عن اإلمام

كذلك الوكالة وليست كالويل، منهم اختيار بال بالقوة توالها ال؛ألنه الوكيل إذ

املوكل باختيار إال .يكون

الرأي ذا قيل الوالية-فلما بصفة يتصرف أنه عدم-أي هذا على ترتب

عزله وليهم؛إمكانية عزل للمرأة وال الصغار، لألبناء ليس األب؛إذ والية ليست إذ

ذلك ثبت إذا وكذلك عزله، هلم ميكن فال باختيارهم، أبنائه اإلمامةعلى لهيف ليس

أيضا؟ نفسه !!عزل

عزله ميكن وكيل من اإلمام حتول يف–وهكذا احلال عليه كان مرحلةكما

األول السياسي املؤول؟–اخلطاب الثاين اخلطاب يف عزله ميكن ال وال !إىل

بل توقيته، ميكن ال دائم عقد اإلمامة بأن القول إىل بدوره أدى الرأي وهذا

املوت حىت إماما يظل .اإلمام

اخلطاب على التغيري هذا طرأ اإلمام؛وهكذا شأن تعظيم يف اإلفراط بسبب

شأ يف أنوالغلو مع هذا ا، ربطه من بدال به األمة وربط صالحياته، اخلطابهن يف

الثاين–األول اخلطاب مراحل وأول اإلمام–بل كون يف خالف يوجد يكاد ال

القرطيب قال كما األمة عن أن(: -ه٦٧١ت–وكيالً فيجب للغري، ناظر اإلمام

احلاكم حكم حكمه القاضي–يكون إذًا–أي هووللوكيل اإلمام فإن نفسه، عزل

اخلالف) ١( من الراجح معرفة يف .٣١١–١٠/٣١٠اإلنصاف
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غريه عنه ناب من ومجيع واحلاكم الوكيل أن على اتفق وملا عنها، ونائب األمة وكيل

مثله يكون أن جيب اإلمام كذلك نفسه، يعزل أن له شيء .)١()يف

الشافعي اجلويين احلرمني إمام العقد(: -ه٤٧٨ت–وقال إليه من إىل اخللع

والعقد[ احلل أهل ()]أي
٢

(.

قال له: (مث العاقدون فرام اخنالعا، أو خلعا يوجب ما عليه يطرأ مل إذا اإلمام

الزم، اإلمامة عقد فإن األئمة، باتفاق سبيال ذلك إىل جيدوا مل خيلعوه، أن اإلمامة عقد

يقتضيه سبب غري من حله يف اختيار فقد…ال نفسه خلع أراد إذا اإلمام فأما

ذ يف العلماء مذاهب .)لكاضطربت

بن احلسن فعل كما مصلحة، نفسه خلعه يف كان إذا ذلك له أن رجح وقد

مفسدة إىل أفضى إذا ذلك من ومنع ملعاوية، نفسه خلع ملا (علي
٣

(.

اإلمام حال على تغيري طروء عن قال منه(: مث وفشا العصيان، منه تواصل إذا فأما

وارتف واحلدود، احلقوق وتعطلت الفساد، وظهر ووضحتالعدوان، الصيانة، عت

عظائم إىل اخللل وتداعى ظلمه، ممن منتصفا املظلوم جيد ومل الظلمة، واستجرأ اخليانة،
إمنا اإلمامة أن وذلك املتفاقم، األمر هذا استدراك من فالبد الثغور، وتعطيل األمور،

واإليالة الزعامة تقتضيه ما خالف إىل األمر أفضى فإذا احلالة، هذه لنقيض تعىن

على) السياسة( هلم جامع ال ملتطمني سدى الناس وترك حمالة، ال استدراكه فيجب

ومالذ الظاملني، عون هو من ونصب اتباع على تقريرهم من هلم أجدى والباطل احلق

املارقني ومعتصم تعني…الغامشني، املرضية للخصال مستجمع إمام نصب تيسر فإن

اختياره إىل ال…البدار أنه علمنا ومصادمةوإن دماء إراقة دون إمام نصب يتأتى

فإن إليه، مدفوعون الناس ما يقاس أن فالوجه أموال ونزف أنفس وإهالك أهوال

القرطيب) ١( األمة١/٢٧٢تفسري عن وكيل اإلمام أن بيان يف سبق ما وانظر ،.

ص) ٢( األمم .١٢٦غياث

ص) ٣( األمم .١٢٩-١٢٨غياث
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أكثر الناجز الواقع البالء] ضررا[كان لدفع املتوقع احتمال فيجب وقوعه، يقدر مما

واعت…الناجز هلم، األنفع وارتياد املسلمني مصلحة طلب على هذا خريومبىن ماد

مجيعا دفعهما من يتمكن مل إذا جنايته،…الشرين عظمت إذا لإلمامة فاملتصدي

اإلسالم دعائم وتبدد البيضة ضياع بسببه وخيف عثراته، وتتابعت عاديته، (وكثرت
١

(،

البغاة يدفع ما حسب لدفعه ينتهض حىت لإلمامة ننصبه من جند رجل…ومل اتفق فإن

يقو وأشياع، أتباع ذو لكفايةمطاع وانتصب املنكر، عن ناهيا باملعروف آمرا حمتسبا م

إليه دفعوا ما نصريه-املسلمني واهللا ذلك يف .)٢()فليمض

بقصد معلل شرعي حكم اإلمام نصب وجوب أن اجلويين اإلمام يؤكد وهنا

اإلمام وجود كان فإذا الدنيا، وسياسة الدين حبراسة األمة مبصاحل والقيام الدولة محاية

ومصاحلها، األمة وحقوق الدولة ضياع إىل يؤدي حبيث القصد هذا خالف إىل يفضي

إليه وكل مبا القيام على قادر إمام ونصب خلعه، شرعا إمام؛وجب بال الناس ترك إذ

إمنا اإلمامة إذ حمارمهم؛ ويستحل دماءهم، ويسفك طريقهم، يقطع إمام من هلم خري

كثري نص وقد القصد، هذا لغري هيوجبت اليت اإلمام مهمة على السلف علماء من

طالب أيب بن علي قال كما له الطاعة، ا عليهم لتجب ا القيام عليه جيب ما –أقل

عنه اهللا فعل(: -رضي فإن األمانة، يؤدي وأن اهللا، أنزل مبا حيكم أن اإلمام على حق

إذ وجييبوا يطيعوا وأن يسمعوا أن املسلمني على حقا كان دعواذلك ()ا
٣

أيضا. ) : وقال

فاجر( أو بر أمري إال يصلحكم ال الناس، الفاجر؟: قالوا. أيها بال فما عرفناه، الرب هذا

أسواقكم،: فقال وتقوم سبلكم، وتأمن األجل، اهللا ويبلغ للفاجر، وميلى املؤمن يعمل

القوي من للضعيف ويؤخذ عدوكم، وجياهد فيئكم، .)٤()ويقسم

العريب) ١( عاملنا يف احلاكمة األنظمة أكثر حال هو .كما

ص) ٢( األمم .باختصار١١٦-١٠٦غياث

ص) ٣( السنة يف صحيح١٠٩اخلالل .بإسناد

شيبة) ٤( أيب ابن .٧/٥٦٢مصنف
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علي علل عنهر–فقد اهللا فاجرا–ضي اإلمام كان وإن اإلمارة حلفظ؛ضرورة

من للضعيف واألخذ الناس بني واحلكم الفيء، وقسم العدو، وجهاد البيضة،

وجوده. إخل…القوي من خريا عدمه كان املقاصد ذه يقم مل إذا .أما

النيب قال أُ((: "وقد وإن وأطيعوا، وامسعوا اهللا، اتقوا الناس، عليكممأيها ر

وجل عز اهللا كتاب فيكم أقام ما حبشي ())عبد
١

رواية) ويف كتاب((: ، لكم أقام ما
())اهللا

٢
رواية) ويف اهللا((: ، بكتاب قادكم ())ما

٣
إقامة) عند والطاعة السمع فاشترط ،

اإلسالم.الكتاب شيخ للشرع،: (قال املبني هو والكتاب متالزمان، والعدل الكتاب

الع هو بالشرعفالشرع حكم فقد بالعدل حكم ومن الشرع، هو والعدل .)٤()دل،

عهده يف كتب رجالً استعمل إذا عمر عدل: وكان ما وأطيعوا له امسعوا أن

(فيكم
٥

(.

الكوفة أهل إىل الرجل(: وكتب فكان دوين، عليه له إمرة فال أمريه ظلمه من

شعبة بن للمغرية الكوفة–يأيت تنص: فيقول–أمري أن فالإما وإال نفسك، من فين

علي لك .)٦()إمرة

البصرة أمري األشعري موسى أيب إىل وجوه(: وكتب للناس يزل مل فإنه بعد، أما

رؤساء– املسلم–أي وحبسب قبلك، الناس وجوه فأكرم الناس، حبوائج يذكّرون

العدل يف ينصف أن احلكم[الضعيف العطاء[والقسم] يف ()]يف
٧

(.

املسند) ١( يف أمحد صحيح٤٠٣و٦/٤٠٢و٥/٣٨١و٤/٧٠رواه .بإسناد

رقم) ٢( ح صحيح: (وقال) ١٧٠٦(الترمذي، ).حسن

املسند) ٣( يف رقم٦/٤٠٣أمحد ح مسلم، صحيح يف وهو صحيح، .)١٧٠٦(بإسناد

الفتاوى) ٤( .٢٥/٣٦٦جمموع

ص) ٥( للخالل سريين١١٢السنة بن حممد عن صحيح .بإسناد

ص) ٦( للخالل صحيح١١٨السنة .بإسناد

ص) ٧( للخالل رقم١١٨السنة ح مسنده، يف اجلعد بن علي أيضا ورواه صحيح، ) ١١٩٩(بإسناد

صحيح .بإسناد
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القاض ذكر معاويةوقد بن إياس واجبات–ه١٢٢ت–ي من األدىن احلد
فقال أشياء(: اإلمام ثالثة من للناس ويختار: البد سبلهم، تأمن أن من هلم البد

عدوهم، وبني بينهم اليت البعوث بأمر هلم يقام وأن بينهم، احلكم يعتدل حىت حلكمهم

ما الناس احتمل السلطان ا قام إذا األشياء هذه أثرفإن من ذلك مماةسوى وكثريا
.)١()يكرهون

القرطيب واستخراج(: وقال اخللل، وسد البيضة، ومحاية العدو، لدفع نصب إمنا اإلمام

أهلها على وقسمتها املال، لبيت األموال وجباية احلدود، وإقامة .)٢()احلقوق،

املرتل، الشرعي السياسي اخلطاب مبادئ متثل اليت املفاهيم غابت وشاعلقد
ظهرك(: مفهوم وضرب مالك أُخذ وإن وأطع حيتمل،)٣()امسع ماال اللفظ هذا وحمل ،

رمي خالفه ومن واإلمجاع السنة هو بل االعتقاد، أصول من أصال ذلك بعد صار بل

احلديث! باالبتداع؟ أن أنمع أقامميكن لو حىت لإلمام الطاعة وجوب على حيمل

أو املسلم، على احلد ذريعةاإلمام ذلك يكون وال باحلق، ماله من خلصمه عليه قضى
اكتملت اجلديد املفهوم وذا ورسوله، هللا طاعة فيه فيما طاعته ترك أو عليه، للخروج

البِ وتعطيلاطحلقتا والظلم، السياسي، لالستبداد مصراعيه على الطريق وفتح ن،

أهل بني املؤول اجلديد اخلطاب هذا وراج واحلقوق، مناحلدود أكانوا سواء السنة،

القضاة) ١( صحيح١/٣٥٥أخبار .بإسناد

القرآن) ٢( ألحكام .١/٢٧١اجلامع

و) ٣( الفنت، يف اليمان بن حذيفة حديث من جزء احلديث اللفظهذا هذا فيه ليس عنه الناس رواه قد
رقم ح مسلم، صحيح يف احلبشي سالم أيب رواية يف عليـه) ١٨٤٧/٥٢(إال اسـتدركه وقـد

رقم ح والتتبع اإللزامات يف مـن: (وقال) ٥٣(الدارقطين يسمع مل سالم أبو مرسل، عندي هذا
احلاشية). حذيفة يف هادي بن مقبل احملقق ض: (وقال الزيادة الطريقـةفهذه هـذه من ألا عيفة
كمـا) املنقطعة اليشكري خالد بن خالد أو خالد بن سبيع رواية يف الزيادة هذه جاءت وكذلك

رقم ح داود، أيب احلافظ) ٤٢٤٤(عند عنه قال هذا سبيعا أن هذا) مقبول: (إال مثل منه يقبل فال

حذيفة عن مشهور حديث يف وق.التفرد جمهول، عنه الراوي أن الراويةكما هذه عن األلباين قال د
الصحيحة السلسلة ضعيف: (٤/٤٠٠يف ).إسناد
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هذا على اإلمجاع ادعي حىت الرابع القرن ينقض فلم املتكلمني، أم احلديث أهل علماء
باالبتداع؟ خالفه من كل ورمي اجلديد، كيف! املفهوم صحيح تفسري تقدمي دون

العشرة من ومها وطلحة، الزبري به يسمع مل ما والسنة االعتقاد أصول من أصال يكون

اإلسالم؟املبشري إىل والسابقني باجلنة ن

ال وكيف العاملني؟ نساء وأفقه املؤمنني أم عائشة على األصل هذا خيفى وكيف

احلس بكر؟نييعرفه أيب بن الرمحن وعبد الزبري بن اهللا وعبد علي بن

هذا عن يزيد على اخلروج على أمجعوا الذين الصحابة أبناء من املدينة أهل وأين

األصل؟

يكو القرنوكيف ونصف اهلجري األول القرن يف ودينا وحقا واجبا األمر ن

الثالث؟ القرن يف وبدعة حمرما يصبح مث !الثاين،

الواقع هذا عن تعبريا آراؤهم فجاءت العصر، أهل على مفاهيمه الواقع فرض لقد

النصوص عن تعبريا منها مسعود؛أكثر ابن حديث أمحد اإلمام رد يكون((: وهلذا

مؤمنأمراء فهو بيده جاهدهم فمن يفعلون، ال ما .))يقولون

يقول(: وقال مسعود ابن مسعود، ابن كالم يشبه ال الكالم اهللا: هذا رسول قال

تلقوين: " حىت .)١()اصربوا

بلفظ مسنده يف احلديث هذا أمحد روى من((: وقد وله إال قط نيب يكن مل إنه

ويقتدو أثره يتبعون وأصحاب حواري ديهأصحابه ذلك،ن بعد من يأيت مث
يؤمرون ال ما ويفعلون يفعلون ال ما يقولون أمراء آخر)٢()خوالف يذكر ومل

وهو مؤمن(:احلديث فهو بيده جاهدهم !؟))فمن

رقم) ١( ح للخالل، ).١٠٥(السنة

يف٤٦٢-١/٤٦١املسند) ٢( وكذا آخـر١/٤٥٨، يـذكر ومل اإلسـناد، بنفس آخر طريق من
.احلديث
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له علة وال اإلسناد صحيح احلديث أن مع (هذا
١

(.

ومكان، زمان لكل جاءت اليت الشارع نصوص بني اجللي الفرق يكمن وهنا

الوجهوأقوال على تطبيقها لكيفية ومراعاة النصوص، هلذه فهم هي اليت األئمة

الشارع كنصوص تكون أن اجتهدوا مهما ألقواهلم ميكن فال عصرهم، يف الصحيح

الشارع يقل فلم عصر، أهل لكل جاء وحي هي غلب(اليت من مع قال)كونوا كما

عمر غلب(: ابن من مع أمحد)حنن اإلمام قال وبه ،)
٢

(.

الصحابةوأ حبضرة قاله الذي عمر قول من هذا غري(: ين من إمرة إىل دعا من

عنقه فاضربوا املسلمني ؟)٣()مشورة

قوم دون ولقوم زمان، دون زمان يف عمر ابن قول يصلح نـصوص. وقد أمـا

والـصرب، والطاعة بالسمع تأمر واملكان، الزمان قيدي عن مطلقة فصالحيتها الشارع

ب بالصدع تأمر وعرضه،كما وماله نفسه عن اإلنسان يدفع وأن املنكر، وإزالة ...احلق

.إخل

الصالح أهل هم اجلديدة املفاهيم ذه التزموا من أن خطورة األمر زاد ومما

رمي من خوف دون السلطة على يتوابثون املطامع أصحاب ظل بينما والفضل،

أويل للسلطة الوصول بعد سيصبحون داموا ما فسق، أو طاعتهمجتأمرببدعة ب

هلم؟ الدعاء وجيب عليهم اخلروج !وحيرم

رقم) ١( ح مسلم املسند)٥٠(رواه يف وأمحد و٤٦١–٤٦١و١/٤٥٨، يفخمتصرا، عوانـة أبـو
مسلم على رقم١/٣٦مستخرجه ح صحيحه يف حبان وابن ح)٦١٩٤(، الكبري يف والطرباين ،

رقم)٩٧٨٤(رقم اإلميان يف منده وابن منده) ١٨٤(، ابن تركـه: (قال صـحيح حديث هذا

أيب عن أبيه عن صاحل أيب بن سهيل عن اجلمحي احلارث بن اهللا عبد ورواه له، علة وال البخاري
حنوهه ).ريرة

ص) ٢( يعلى أليب السلطانية .٢٣األحكام

رقم) ٣( ح للخالل، صحيح) ١٠٦(السنة ص. بإسناد سبق ما .٣١وانظر
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وشاع واإلحلاد، بالزندقة رمي من للسلطة وصل اخلطرية املفاهيم هذه وبسبب

سيطرة حتت والسقوط واالحنالل الضعف إىل األمة أمر آل حىت والفساد، الظلم

.االستعمار

الن يأمن أن وهو معلال، حكما اخلروج من املنع كان احلقوقلقد وتقام اس،

واجلهاد السلطة…واحلدود إسقاط من للمنع معىن فال املقاصد هذه فاتت فإذا –إخل،

األمة استطاعت بل–إذا ببعض، ضرا وعدم النصوص بني اجلمع هو فالتحقيق وهلذا

قال كما الشرعية واملقاصد الكلية املصاحل مراعاة مع اإلمكان، حسب كلها ا العمل

ا العباس(: ملعلميالعالمة بين خلفاء على اخلروج يوجب أو يستحب حنيفة أبو ؛كان

الفزاري إسحاق وأبو الكفار، قتال من خريا قتاهلم ويرى الظلم، من منهم ظهر ملا

األمر من يراه اخلروج يرى كان فمن ذلك، يف خمتلفني العلم أهل وكان ذلك، ينكر

باحلق، والقيام املنكر عن والنهي لعصاباملعروف شق أنه يرى يكرهه كان ومن

بقتل هلم وشغل لوحدم، ومتزيق جلماعتهم، وتشتيت لكلمتهم، وتفريق املسلمني

عليها فيستويل ثغورهم، وتتعطل عدوهم، شوكة وتقوى قوم، فتهن بعضا، بعضهم

معروفة…عدوهم له وايزون اخلروج من املانعون ا حيتج اليت والنصوص .هذا،

اخلروجواحملقق عن ينشأ ما أن الظن على غلب إذا بأنه ذلك بني جيمعون ون

وهذا فال، وإال اخلروج جاز به، يندفع أنه الظن على يغلب مما جدا أخف املفاسد من

اتهدان فيه خيتلف قد .)١()النظر

ظلوا الربانيني األمة علماء فإن وشيوعه، اخلروج بتحرمي القول استقرار ومع هذا،

ومجاعيةيتص فردية بصورة باحلق ويصدعون املنكر، وينكرون للظلم، يرون؛دون ال إذ

النصوص وداللة اإلمجاع بدعوى املمنوع اخلروج من سنة. ذلك يف حصل كما

ص) ١( وأن٢٨٩–٢٨٨التنكيل اجلهاد يتعطل ال بأن املنع عللوا اخلروج من منعوا من أن ويالحظ
هو فليس القوى، من الضعيف وينتصف السبل وتأمن البالد بـلحتمى حمـضا، تعبـديا حكما

وعدما وجودا علته مع يدور واحلكم معلل، .مصلحي
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الشافعية٤٦٤ ومعهم جعفر، أبو الشريف يتقدمهم احلنابلة فقهاء خرج حيث ه

اخلال دار إىل وتوجهوا الشريازي، إسحاق أبو املنكراتيتقدمهم إلزالة (فة
١

(.

إزالة من الشام يف أتباعه مع تيمية ابن اإلسالم شيخ به يقوم كان ما وهذا

إذن دون السجن من املزي لإلمام إخراجه يف كما املظلومني، عن والدفاع املنكرات،

اجلناة على للحدود وإقامته (السلطان،
٢

ابن) الناصر امللك السلطان وجه يف ووقوفه ،

مل خلعقالوون على وتواطئوا تيمية ابن سجنوا الذين والفقهاء القضاة بعض قتل أراد ا

عليه وأنكر السلطان، أراد ما تيمية ابن فرفض اجلاشنكري، ومبايعة الناصر السلطان

له وقال مثلهم(: ذلك بعدهم جتد ال هؤالء قتلت السلطان)إذا آذوك(: فقال قد إم

مرارا قتلك فقال)وأرادوا حلمن(: ، يف فهو عنهم. )آذاين صفح حىت به زال وما

خملوف ابن قال حىت له–السلطان، العقائديني خصومه وأشد تيمية ابن أعداء : -ألد

وحاجج( عنا وصفح علينا وقدر عليه، نقدر فلم عليه حرضنا تيمية، ابن مثل رأينا ما

. )٣()عنا

املعتزل مع أمحد اإلمام فعله ما تيمية ابن فعل قبلوإمنا من .ة

القيم ابن اهللا-قال شيخ(: –رمحه من اخلصال هلذه أمجع قط أحدا رأيت وما

تيمية ابن روحه(اإلسالم اهللا يقول)قدس األكابر أصحابه بعض وكان أين: ، وددت

وخصومه ألعدائه مثله يدعو. ألصحايب وكان قط، منهم أحد على يدعو رأيته ما

مبوت.هلم له مبشرا يوما وتنكروجئت فنهرين له، وأذى عداوة وأشدهم أعدائه أكرب

واسترجع فعزاهم،وقال؛يل أهله بيت إىل فوره من قام يكون: مث وال مكانه، لكم إين

كثري) ١( ابن احلنابلة١٢/١١٢انظر طبقات وذيل ،٣/١٨.

كثري) ٢( ابن و٦٩٣سنة١٣/٣٥٥انظر و٧٠١سنة١٤/٢٠ه و٧٠٤سـنة١٤/٣٦ه، ١٤/٣٨ه،
.ه٧٠٥سنة

كثري) ٣( .ه٧٠٩سنة١٤/٥٦ابن
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الكالم هذا وحنو فيه، وساعدتكم إال مساعدة إىل فيه حتتاجون أمر به،. لكم فسروا

منه احلال هذه وعظموا له، عنه. ودعوا ورضي اهللا .)١()فرمحه

وماله دمه استحالل وعدم الرأي، يف املخالف مع التسامح مبدأ يؤكد وهذا

وضالالً كفرا بدعته كانت وإن على؛وعرضه، املسلم حقوق له متأول، مسلم هو إذ

.املسلم

سنة كربى مجاهريية ثورة األزهر علماء قاد ضد١٧٩٤–ه١٢٠٩كما م

من توافدوا الذين العامة فيها اشترك اجلامعاملماليك، أغلقوا أن بعد القاهرة أطراف

وعسفهم املماليك ظلم استشرى ملا وحمالم، أسواقهم بإغالق العامة وأمروا األزهر،

العلماء عليهم فاشترط اجلماهري، رغبة على الرتول من بدا املماليك جيد فلم بالرعية،

ورفع العدل، بإقامة وثيقة يف املماليك عليها ووقع كتبوها والضرائب،شروطا الظلم

وشيخ العرايشي، احلنفية مفيت الثورة هذه قادة من كان وقد مصر، يف الناس مجيع عن

وغريهم البكري والشيخ الشرقاوي، (األزهر
٢

(.

بداية األزهر علماء بقيادة اجلماهريية الثورة هذه كانت والنهضة(: وقد اليقظة

مشا أن وتبين مصر، يف اإلسالم دار تعم أخذت هذهاليت طليعة صاروا قد األزهر يخ

وأفزعهم املماليك أرهب قد واجلماهري العامة على سلطام وأن وقادا، .)٣()النهضة

اإلسالم دار وضياع األمة، وسقوط الدولة، احنالل دون حيل مل كله هذا أن إال

السلطان تنتظر واقعها، عن تغييبها مت قد شعوبا فوجد جاء الذي االستعمار يد على

تنازلت أن بعد عنها، السنةلهيدفع وباسم الدين باسم طويلة قرونا حقوقها عن

الساخرون؟ منها ويسخر العابثون ا ! ليعبث

السالكني) ١( .٢/٣٤٥مدارج

اجلربيت) ٢( .٢٥٩–٢/٢٥٨تاريخ

ص) ٣( شاكر حممود للعالمة ثقافتنا إىل الطريق يف .١٢٩رسالة
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وما الشعوب واقع عن تعبريا أصدقهم وكان الشعراء، املشكلة هذه أدرك وقد

الدنيا يف وتفريط الدين يف جهل من ا قول: حل يف كما املتنيب، الطيب :هأبو

نفوسهم من أناس كل سادات

القزم داألعب املسلمني وسادة

شواربكم حتفوا أن الدين أغاية

األمم جهلها من ضحكت أمة (يا
١

(

قوله :ويف

صغار ناس ناسه ودهر

كان ضخامتوإن جثث هلم

ملوك أم غري أرانب

نيام عيوم (مفتحة
٢

؟؟)

قوله :ويف

وما بامللوك الناس وإمنا

ع عجمتفلح ملوكها رب

أمم وطئتها أرض بكل

غنم كأا بعبد (ترعى
٣

!؟)

قوله :ويف

سيده السوء عبد اغتال أكلما

متهيد مصر يف فلهو خانه أو

الربقوقي) ١( حباشية املتنيب وسفلتهم٢/٢٨١ديوان الناس أراذل هم والقزم ،.

.١٩١–٢/١٩٠ديوانه) ٢(

.٢/١٧٩ديوانه) ٣(
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ا اآلبقني إمام اخلصي صار

معبود والعبد مستعبد فاحلر

ثعالبها عن مصر نواطري نامت

العناقيد تفىن وما بشمن (فقد
١

!؟)

قوله :ويف

ذ املضحكاتوكم من مبصر ا

كالبكا ضحك (ولكنه
٢

!؟)

الثانية املرحلة امتدت املؤول-لقد السياسي اخلطاب مرحلة نصف-وهي منذ

األول عام–تقريبا–القرن وثالمثائة ألف مدة أي العثمانية، اخلالفة سقوط حىت

ه أول يف االحنراف كان فقد وشدته، االحنراف درجات فيها تفاوتت ذهتقريبا،

آخرها من وطأة أخف .املرحلة

خطب يف أبيه بن زياد قول مبثل اخلطاب هذا بدأ سنةتهلقد الكوفة أهل : ه٤٥يف

الذي( اهللا بسلطان نسوسكم ذادة، وعنكم ساسةً، لكم أصبحنا إنا الناس، أيها

أحببنا، فيما والطاعة السمع عليكم فلنا خولنا، الذي اهللا بفيء عنكم ونذود أعطانا،

قصرتو مهما أين واعلموا مبناصحتكم، فيئنا فاستوجبوا ولينا، فيما العدلُ علينا لكم
ثالث عن أقصر ال فإين بليل: عنه طارقًا أتاين ولو منكم طالب عن حمتجبا وال؛لست

جممر وال إبانه، عن عطاء وال رزقا بعثاحابسا لكم فإم: ا ألئمتكم، اهللا فادعو

وكه لكم، املؤدبون يصلحواساستكم تصلحوا ومىت تأوون، إليه الذي متلئوا. فكم وال

مع حاجتكم، تدركوا وال حزنكم، له ويطول غيظكم، لذلك فيشتد بغضهم، قلوبكم

لكم شرا كان استجيب لو .)أنه

.١٤٤–١/١٤٣ديوانه) ١(

.١/١٦٧ديوانه) ٢(
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الطربي جرير ابن امللك(: قال وأكد السلطان، أمر شد من أول زياد وكان

العقو وتقدم الطاعة، الناس وألزم علىملعاوية، بالظنة،وعاقب وأخذ السيف، وجرد بة،

كان حىت بعضا، بعضهم الناس وأمن شديدا، خوفا سلطانه يف الناس وخافه الشبهة،

وتبيت فيأخذه، صاحبه يأتيه حىت أحد له يعرض فال املرأة أو الرجل من يسقط الشيء

ال وهابه مثلها، ير مل سياسة الناس وساس باا، عليها تغلق فال ملاملرأة هيبة ناس

العطاء وأدر قبله، أحدا .)١()يهابوها

يدعي أن اهللا بأمر احلاكم الفاطمي اخلليفة كاد أن إىل السياسي االحنراف وبلغ

(الربوبية
٢

!؟؟)

وقضاة وعلماء عدول، وملوك خلفاء من مصر أو عصر خيل مل أنه مع هذا

مدة احلضارة استقرار يف األثر أكرب هلم كان العدلربانيني، آثار من كأثر عام، -ألف

والقضاة اخللفاء من كثري به اشتهر اتمعات–الذي استقرار يف السبب هو والذي

جديد من باألمة النهضة على قادرا يعد مل وحده هذا أن إال وتطورها، إذ؛وازدهارها

تقوم أن هلا كان ما احلضارة تلك الوالإن األساس قوة لوال عام ألف تدوم ذيأن

السياسي اخلطاب مبادئ يف متثلت اليت القوة هذه نشأا، بداية يف الدولة عليه قامت

مث الردة، حروب يف الدولة صمود يف األثر أكرب له كان والذي املرتل، الدين لتعاليم

السياسي الوضع عليه كان ملا الصحابة، أيدي على حتققت اليت الفتوحات يف صمودها

عد من الفترة تلك هذهيف سبيل يف يضحون الفاحتني جعلت وشورى، وحرية، ل،

صمود على ساعد الذي هو الراسخ األساس هذا فكان السماوية، ومبادئها الدولة

تقوم أن ميكن فال طويلة، قرونا سقوطها دون وحال االحنراف، طروء بعد الدولة

الراشدي السياسي اخلطاب مبادئ إىل الرجوع دون جديدة وضة ميكن؛دولة ال إذ

جديدة وضة دولة عليه تقوم أساسا يكون أن املؤول السياسي .للخطاب

جريرا) ١( .ه٤٥سنة١٩٨–٣/١٩٧بن

كثري) ٢( ابن تاريخ الفاطمي احلاكم سرية يف .ه٤١١سنة١٢/١٠انظر
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بن ويوسف األيويب، الدين صالح كجهود اإلصالحية اجلهود مجيع فشلت لقد

إىل سعوا الذين والوزراء امللوك من وغريهم بيربس، والظاهر امللك، ونظام تاشفني،

كربى ضة منه؛حتقيق أحد يستطع مل النحوإذ على شئوا يف األمة يشرك أن م

النيب عصر يف كان من"الذي تعمل كلها األمة كانت حيث الراشدين، واخللفاء

الصحراء يف كانوا الذين لألعراب كان لقد حىت الدولة هذه بناء طوىلأجل معيد

من"النيب فيهم اهللا نفخ كأمنا فكانوا الرأي، ومشاركته الدولة هذه تأسيس يف

النبوي،وحهر العصر تاريخ على للمطلع ميكن وال فريد، منط على جديد من فولدوا

النيب قدرة من حائرا يقف أن إال الراشدي الروح"والعصر نفخ على بعده واخللفاء

ال هم دولتهم أجل من يعملون اجلميع فإذا وأعراا، ونسائها برجاهلا األمة هذه يف

النيب اخللفا"دولة دولة وحقوقهموال وجمدهم هم حريتهم أجل ومن بعده، من ء

غريهم .قبل

النيب كان هلم"وهلذا واخلمس((: يقول اخلمس، إال املال هذا من يل ليس إنه

عليكم يقول))مردود وكان فإيل((: ، كالً أو دينا ترك ومن فلورثته، ماال ترك من
يقول))وعلي وكان الناس((: ، أيها علي شأ))أشريوا كل يف يرتل، مل ما شئوم من ن

.الوحي

هلم يقول يرض،((: وكان مل ممن منكم رضي من ندري ال إنا الناس، أيها

أمركم عرفاؤكم إلينا يرفع حىت النيب. ))فارجعوا حرص يؤكد ذلك على"وكل

ملصلحة ال هم أجلهم من هو به يقوم ما كل بأن يشعروا وأن شئوا، يف األمة إشراك

فيه .له

ما إليه،وهذا يلتفتوا ومل ذلك، بعد املصلحني واخللفاء امللوك كل به يقم مل

بن حممد اإلمام دولة قامت لقد النهضة، حتقيق يف كاف وحده العدل أن وظنوا

املرحلة-عبدالوهاب هذه آخر املسلمني-يف عقائد إصالح يف كبريا جناحا وجنحت

العودة يف فشلت أا إال الدين، معامل يفوجتديد الراشدون اخللفاء عليه كان ما إىل
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يف جاء كما املؤول السياسي باخلطاب التزمت حيث األمة، وسياسة اإلمامة باب

السلطانية األحكام احلنبلي-كتب باملذهب منها منط–التزاما على دولة فجاءت

حمصو أو غائبة الشورى وظلت وراثة، اإلمامة فظلت العباسية، أو األموية يفالدولة رة

وهلذا حوهلا، جيري عما غائبة األحداث، جمريات عن بعيدة األمة وظلت حمددة، طبقة

وختلى خارجي، عدو مع مواجهة أول عند وسقطت الضعف، عليها طرأ ما سرعان

الردة حروب يف الصديق بكر أيب عهد يف حدث ما خالف على عنها .الناس

اخلطاب بتجديد اإلصالحية احلركة هذه قامت اخللفاءولو سنن وإحياء السياسي

اإلمامة باب يف يرضونه،؛الراشدين من ليختاروا املسلمني بني شورى األمر جعل من

إشرافها حتت املال بيت وجعل دوا، أمر قطع وعدم شئوا مجيع يف األمة وإشراك

عمر…ومراقبتها فعل كما شئوا صالح فيه ما األخرى األمم من واالقتباس : إخل،

ضةل ولكانت اجلديدة، اإلسالمية النهضة عصر بداية هو احلركة هذه قيام كان

السياسي األثر من هلا يكن فلم حيدث، مل ذلك أن غري احلياة، جماالت جلميع مشولية
يف العامل يف الكربى االجتماعية احلركات من ملثيالا كان ما واحلضاري والفكري

أ يف الفرنسية كالثورة الفترة .ورباتلك

يف احلال إليه وصل ما إىل تصل مل اإلسالمي العامل يف األوضاع أن إال هذا،

بني كما االستئصال حد إىل املسيحية الطوائف بني الديين االضطهاد من أوربا

احلال إليه وصل ما إىل فيها اإلنسان حقوق انتهاك يصل ومل والكاثوليك، الربتستانت

امل؛هناك السياسي اخلطاب ظل منإذ األدىن احلد على حمافظًا الثانية املرحلة يف ؤول

السلطة استقالل أن كما الشريعة، صانتها اليت واحلريات واحلقوق التشريعيةالقضائية

يف شاع الذي النحو على والظلم االستبداد شيوع دون حال والفقهاء بالقضاء املتمثلة

الشريعة، على قائما الناس بني القضاء ظل إذ وحريامأوربا؛ األفراد حقوق فكانت

بظاهرة.حمفوظة املرحلة هذه متيزت العادل(وقد دراسة) املستبد إىل حتتاج اليت

.تفصيلية
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العادل املستبد املرحلةظاهرة هذه :يف

ظاهرة اإلسالمي الشرق يف برز العادل(لقد السياسي) املستبد االستبداد حيل فلم

دون بالسلطة الواالستئثار وحتقيق وحريام األفراد حقوق وصيانة وجودعدل،

املعارضة، السياسية الفكرية القوةاليتاألحزاب تستخدم مل ما أحد هلا يتعرض مل

السلطة .إلسقاط

الطربي جرير ابن الكوفة،: (قال على واليا شعبة بن املغرية وبعث معاوية، قدم

ا أهل يفتش ومل السرية، الناس يف وأحسن العافية، وكانفأحب أهوائهم، عن ألهواء

له فيقال اخلوارج: يؤتى رأي يرى فالنا وإن الشيعة، رأي يرى فالنا يقول. إن : وكان

خيتلفون فيه كانوا فيما عباده بني اهللا وسيحكم خمتلفني، تزالون أال اهللا فأمنه. قضى

بالنهروان، إخوام مكان ويتذاكرون بعضا، بعضهم يلقى اخلوارج وكانت الناس،

واألجر الفضل القبلة أهل جهاد يف وأن والوكف، الغنب اإلقامة يف أن وقد.)١()ويرون

سنة احلج يف مروان بن عبدامللك فقال٧٥خطب منكم: (ه حنتمل إنا الناس، أيها

منرب على وثوب أو راية عقد يكن مل ما الغرمة .)٢()كل

بشري بن النعمان بلغ عنه-وقد اهللا ال–رضي أمري سنةوكان خرب–ه٦٠كوفة

علي بن للحسني سرا البيعة يأخذ وأنه طالب، أيب بن عقيل بن عنه–مسلم اهللا رضي

خطيبا– قال(: فقام مث عليه وأثىن اهللا تسارعوا: فحمد وال اهللا عباد اهللا فاتقوا بعد، أما

األموال وتغصب الدماء، وتسفك الرجال، يهلك فيهما فإن والفرقة، الفتنة - إىل

العافية حيب ناسكًا حليما من: قال–وكان على أثب وال يقاتلين، مل من أقاتل مل إين

وال الظنة وال بالقرف آخذ وال بكم، أحترش وال أشامتكم، وال ،علي يثب ال

فواهللا إمامكم، وخالفتم بيعتكم، ونكثتم يل، صفحتكم أبديتم إن التهمة،ولكنكم

جرير) ١( ابن .ه٤٢سنة٣/١٧٤تاريخ

كثري) ٢( .٩/٦٨ابن
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بسيف ألضربنكم غريه إله ال منكمالذي يل يكن مل ولو يدي، يف قائمه ثبت ما ي

الباطل. ناصر يرديه ممن أكثر منكم احلق يعرف من يكون أن أرجو إين .أما

فقال: قال أمية، بين حليف احلضرمي سعيد بن مسلم بن اهللا عبد إليه إنه: فقام

رأي عدوك وبني بينك فيما عليه أنت الذي هذا إن الغشم، إال ترى ما يصلح ال

من: فقال؛ستضعفنيامل أكون أن من إيلَّ أحب اهللا طاعة يف املستضعفني من أكون أن

اهللا معصية يف نزل؛األعزين .)١()مث

واإلنصاف والفضل، الصالح أهل من وملوكه اإلسالم خلفاء أكثر كان كما

امللك؛والعدل عبد بن سليمان وصف للعدل،–ه٩٩ت–فقد مؤثرا كان بأنه

السرية الرعيةحسن (يف
٢

ويل) مث ومستشاره وزيره العزيز عبد بن عمر جعل وقد ،

السجون، أهل وإخراج يوسف، بن احلجاج نواب بعزل عليه أشار وقد عهده،

احلجاج حاربوا الذين العراق ألهل األعطيات وبذل األسرى، (وإطالق
٣

(.

سريين بن حممد التابعني إمام عنه قال خالفته: وقد افتتح اهللا، خبري،رمحه
العزيز عبد بن عمر توليته يف خبري (واختتمها

٤
(.

باملعروف ويأمرونه باحلق يصدعونه العلماء .وكان

امللكفقد عبد بن سليمان املناسك،: فقالحج بعض عن أسأله فقيها إيلَّ انظروا
له: قال يلتمس احلاجب فقالوا. فخرج طاوس عليه،: فمر فأدخله اليماين طاوس هذا

طاوس قلت: قال يديه بني وقفت اهللا:  فلما رسول على((: "قال اخللق أهون إن
فيهم يعدل فلم شيئًا املسلمني أمور من ويل من وجل عز سليمان،.))اهللا وجه فتغري

فقال إليه رأسه رفع مث طويالً فقال: فأطرق حدثتنا؟ ما أصحاب:لو من رجل حدثين

جرير) ١( ابن .ه٦٠سنة٣/٢٧٩تاريخ
كثري) ٢( .ه٩٩سنة٩/١٨٥ابن
كثري) ٣( .ه٩٩سنة٩/١٨٦ابن
كثري) ٤( .ه٩٩ةسن٩/١٨٧ابن
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اهللا: قال"النيب رسول طعام"دعاين قالإىل مث قريش، جمالس من جملس إن((: يف
حكموا وإذا رمحوا، استرمحوا إذا ما حق، الناس على وهلم حقًا، قريش على لكم
ال أمجعني، والناس واملالئكة اهللا لعنة فعليه يفعل مل فمن أدوا، ائتمنوا وإذا عدلوا،

عدالً وال صرفًا منه اهللا ط: قال.))يقبل وأطرق سليمان وجه رأسهفتغري رفع مث ويالً
وقال فقال: إليه حدثتنا؟ ما اهللا: لو كتاب يف نزلت آية آخر أن عباس ابن : حدثين

يظلمون{ ال وهم كسبت ما نفس كل توىف مث اهللا إىل فيه ترجعون يوما واتقوا
{()١(.

ابن قال السرية، وحسن بالعدل املثل فضرب العزيز عبد بن عمر بعده حكم مث
ي(: كثري مجع فقالوقد فخطبهم الناس رءوس اهللا: وما رسول بيد كانت فدك "إن

قال كذلك، وعمر بكر أبو وليها مث اهللا، أراه حيث أقطعها: يضعها مروان إن مث
شيء مايل من يكن ومل نصيبهما، وسليمان الوليد ووهبين نصيب، منها يل فحصل

عليه كانت ما على املال بيت يف رددا وقد منها، أغلى اهللاأرده رسول زمان . "يف

إىل: قال فردها أمية بين من مجاعة بأموال أمر مث املظامل، من ذلك عند الناس فيئس

فاطمة بعمته إليه وتوسلوا بالناس، إليه فاستشفعوا املظامل، أموال ومساها املال بيت

هلم وقال شيء، فيه ينجع فلم مروان، عن: بنت فرتلت مكة إىل ذهبت وإال لتدعين

وقالهذ به، الناس ألحق األمر فيكم: ا أقمت ما عاما مخسني فيكم أقمت لو واهللا،

تسكن حىت الدنيا من طمع مع إال أنفذه فما األمر ألريد وإين العدل، من أريد ما إال

.قلوم

الثوري بن: وقال وعمر وعلي، وعثمان، وعمر، بكر، أبو مخسة، اخللفاء

بكر. عبدالعزيز أيب عن روي العلماءوهكذا وأمجع واحد، وغري والشافعي عياش بن
املهديني واألئمة الراشدين اخللفاء وأحد العدل أئمة من أنه على غري. قاطبة وذكره

كثري) ١( .٩/٢٤٧ابن
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الصحيح احلديث فيهم جاء الذين عشر، االثين األئمة يف هذه((: واحد أمر يزال ال

قريش من كلهم خليفة عشر اثنا فيهم يكون حىت مستقيما .))األمة

اجتهد اهللا-وقد واليته-رمحه مدة قصرها–يف املظامل،–مع رد حىت

ينادي يوم كل يف مناديه وكان حقه، حق ذي كل إىل أين: وصرف الغارمون؟ أين

هؤالء من كال أغىن حىت اليتامى أين املساكني؟ أين ()الناكحون؟
١

(.

امللك عبد بن الوليد عهد يف املدينة على أمريا كان شورى،وقد جملس له فجعل ،

أمر له وقع إذا كان سرية، وأعدهلم معاشرة، الناس أحسن من املدة هذه يف كان وقد

أو دوم أمرا يقطع ال وكان منهم، عشرة عني وقد عليه، املدينة فقهاء مجع مشكل

وهم منهم، حضر بن: من اهللا وعبيد اهللاعروة، عبدالرمحنعبد بن بكر وأبو عتبة، بن

احل والقاسمبن يسار، ابن وسليمان خيثمة، بن سليمان بن بكر وأبو هشام، بن ارث

وخارجة ربيعة، بن عامر بن وعبداهللا اهللا، عبد بن وسامل حزم، بن بكر وأبو حممد، بن

بن سعيد كان وقد املسيب، بن سعيد قول عن خيرج ال وكان ثابت، بن زيد بن

يأ وكان اخللفاء، من أحدا يأيت ال باملدينة،املسيب وهو العزيز عبد ابن عمر إىل يت
عبلة بن إبراهيم إىل: وقال يوما عمر ندم وقد وغريه، املسيب ابن وا املدينة قدمت

(رأي
٢

(.

استشاره فقد الظلم، من وكثريا امللك عبد بن الوليد اخلليفة بني حيول كان وقد

فقال أيقتل؟: مرة اخللفاء، يسب فيمن رأيك ما

عمر املؤمنني؟: فقال أمري يا أَقتل

سب: قال ولكن .ال،

عمر يقتل: فقال وال به الوليد،ينكّل (فغضب
٣

(.

كثري) ١( .ه١٠١سنة٩/٢٠٨ابن

كثري) ٢( .٩/٢٠٢ابن

كثري) ٣( .٩/٢٠٣ابن
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ويأخذوا الناس على يصولوا مل ما للخوارج أحد يتعرض أن عمر منع وقد

وال مدبرهم يتبع وأال ازموا، إذا ماهلم عليهم يرد وأن السبيل، يقطعوا أو األموال

جرحيهم يدخ،يقتل آمننيوكانوا خيرجون مث فيجادهلم داره عليه (لون
١

(.

جيتم قوم عن الشرطة صاحب قبل من سئل حانوتعوقد يف اخلمر على ون

عليهم عمر. يغلقونه فاتركه: فقال البيوت وارت (من
٢

(.

يسبه رجل عن يسأله العراق وايل إليه العزيز–وكتب عبد بن عمر وأنه–أي

يقتله أن .هم

عمر إليه النيبأما: فكتب سب من إال أحد يقتل ال إنه به، لقتلتك قتلته لو إنك

سبيله" خلِّ أو شئت إن فاسببه سب: وقال. ، يف إال أحد سب يف أحد يقتل ال

(نيب
٣

(.

مصر وايل إىل حدود: وكتب من حد يف إال ضربة ثالثني عن العقوبة يف يزيد أال

(اهللا
٤

(.

يقول الصال: وكان كإقامة عندي احلدود والزكاةإقامة (ة
٥

اشدد. ) له قيل وقد

فقال ليستقيموا، عمالك بدمائهم: على ألقاه أن من إيل أحب خبيانام اهللا (يلقون
٦

(.

يقول يف(: وكان خيطئ أن الوايل فإن شبهة، كل يف استطعتم ما احلدود ادرءوا

العقوبة يف خيطئ أن من خري .)٧()العفو

سعد) ١( األولياء٥/٢٧٧ابن وحلية ،٣١١-٥/٣٠٩.

سعد) ٢( .٥/٢٨٣ابن

سعد) ٣( و٥/٢٨٧ابن صحيح صحيح٥/٢٩٥بإسناد .بإسناد

سعد) ٤( .٥/٢٨٣ابن

سعد) ٥( .صحيحبإسناد٥/٢٩٤ابن

سعد) ٦( .٥/٢٩٢ابن

األولياء) ٧( .٥/٣١١حلية
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املسلم من بشفعته للذمي يقضى أن (وأمر
١

اليت.) اخلراج أرض ببيع هلم وأذن

(بأيديهم
٢

(.

البصرة وايل أرطأة بن عدي إليه اخلري: وكتب من أصام قد البصرة أهل إن

يبطروا أن خشيت املال–حىت بيت من أعطيام ليقلل يستئذنه أن بذلك –يريد

عمر إليه قالوا: فكتب أن أدخلهم حني اجلنة أهل من رضي اهللا هللا: إن فمراحلمد ،

اهللا فليحمدوا قبلك (من
٣

(.

ومن منه، فليقبل زكاته أدى فمن الناس، عن الضرائب يضع أن يأمره إليه وكتب

حسيبه فاهللا يؤد (مل
٤

(.

بن سليمان أمريها على العزيز عبد بن عمر عهد يف مسرقند أهل واشتكى

من وأخرجهم ظلمهم كان مسرقند فاتح مسلم بن قتيبة أن وادعوا أرضهمالسري،

هلم. غدرا قضى فإن مظلمتهم، يف للنظر القاضي جيلس أن العزيز عبد بن عمر فأمر

فقضى فتحها، قبل احلال عليه كان كما ويعودوا أرضهم من املسلمني جيش فليخرج

فإن منها، الفاحتون خيرج وأن مسرقند، أهل لصاحل باحلكم القاضي مجيع بن سليمان

اقت أو ذلك بعد تصاحلوا الصلحشاءوا أهلها فرضي (تلوا،
٥

(.

امللك عبد بن هشام سنة–وكان من اخلالفة أحسن–ه١٢٥–ه١٠٥ويل من

الدماء، لسفك وكراهية املال، لبيت وحفظًا للجهاد، وإقامة الرعية، يف سرية اخللفاء

علي بن اهللا عبد قال كما العباسيون اعتمد دواوينه أمية(: وعلى بين دواوين مجعت

أ أر هشامفلم ديوان من والسلطان للعامة املؤرخون. )صلح من: (وقال أحد يكن مل

سعد) ١( .٥/٢٨٤ابن

سعد) ٢( .٥/٢٩٢ابن

سعد) ٣( جيد٥/٢٩٨ابن .بإسناد

سعد) ٤( صحيح٥/٢٩٨ابن .بإسناد

جرير) ٥( .ه١٠١سنة٤/٦٩ابن
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هشام من عنهم الفحص يف مبالغة أشد وال ودواوينه، أصحابه يف نظرا أشد أمية )بين
)

١
(.

قال ذلك عن سئل فلما بالبخل، وصف حىت اللباس قليل ترون(:  وكان ما أما

لكم هو فإمنا وصونه، املال هذا مجعي .)٢()من

فأراد امللك، عبد بن هشام اخلليفة بن حملمد غالم على نصراين رجل اعتدى وقد

النصراين من ينتقم أن له–حممد خادمه: فقيل فأرسل القضاء، إال أمامك ليس

حممدا ابنه ودد اخلادم فضرب هشاما اخلرب فبلغ الذمي، على (فاعتدى
٣

(.

أو يغزو، حىت عطاء منهم أحد على جيري يكن ومل بالغزو، أمية بين يلزم وكان
عنه يغزو من (خيرج

٤
يدفعها. ) وكان دينار، مائيت املال بيت من هشام نصيب وكان

عنه يغزو له (ملوىل
٥

(.

له يقول أن على يزيد فال بالقول له يغلظ من طريقه اعترض رمبا ! وحيك: وكان

إلم تغلظ أن لك (امكليس
٦

(.

بشر بن اهللا عبد بن الواحد عبد املدينة وايل يزيد–وكان قبل من املدينة أمري

امللك عبد دون–ابن أمرا يقطع ال وكان منهم، حمبوبا أهلها يف السرية حسن

بن عمر بن اهللا عبد بن وسامل بكر أيب بن حممد بن القاسم املدينة فقهاء استشارة

(اخلطاب
٧

(.

جرير) ١( كثري١٢٤سنة٤/٢١٨ابن وابن سـبب١٢٥سنة٣٦٧–٩/٣٣٦ه، على يدل وهذا ه

الفترةاز تلك يف اإلسالمية احلضارة .دهار

جرير) ٢( .ه١٢٥سنة٤/٢١٨ابن

جرير) ٣( .ه١٢٥سنة٤/٢١٨ابن

جرير) ٤( .ه١٢٥سنة٤/٢١٨ابن

جرير) ٥( .ه١٢٥سنة٤/٢١٨ابن

جرير) ٦( .ه١٢٥سنة٤/٢١٩ابن

جرير) ٧( .ه١٠٤سنة٤/١٠٥ابن
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عامر رأى التميميوقد اهللا عبد أمية–بن بين عصر يف التابعني علماء ذميا–من

فقال فأبوا، ليطلقوه فيه فكلمهم رسوله: يظلم وذمة اهللا ذمة تظلمون ال واهللا كذبتم

منهم وخلصه عليه رداءه فألقى شاهد، (وأنا
١

(.

الشام إىل قربص أهل بعض يزيد بن الوليد أجلى مبماألة؛وقد امهم الروم،ملا

بلدهم إىل الوليد بن يزيد بعده فردهم ذلك، عليه الناس (فأنكر
٢

قد) معاوية وكان ،

حكم فلما مروان، بن امللك عبد عليهم فزاده مال، على دائما صلحا قربص أهل صاحل

قال العباسي صلح(: املنصور إىل فردهم بظلمهم، نتكثّر ومل أنصفهم، من أحق حنن

.)٣()معاوية

أ أحدث العباسيوقد علي بن صاحل بن امللك عبد فاستشار حدثًا، قربص هل

الصلح نقض وأراد عصره علماء الشام أنس. أمري بن مالك إليه أال(: فكتب أرى

يقول تعاىل اهللا فإن عليهم، احلجة تتجه حىت ومنابذم عهدهم بنقض فأمتوا{: تعجل
مدم إىل عهدهم .)٤()}إليهم

أعني بن موسى والمل(: وكتب قربص أهل عهد نقض مضى ممن أحدا أر

الوفاء أرى وأنا خاصتهم، من كان ما على ميالئوا مل ومجاعتهم عامتهم ولعل غريها،

كان الذي منهم كان وإن شرطهم، على والتمام ()…هلم
٥

(.

عياش بن إمساعيل إليه على(: وكتب الروم يغلبهم مقهورون أذالء قربص أهل

حي فقد ونسائهم، مسلمةأنفسهم بن حبيب كتب فقد وحنميهم، مننعهم أن علينا ق

عهده يف تفليس فإن: ألهل عدوكم وقهركم عنكم، شغل للمسلمني عرض إن إنه

سعد) ١( صحيح٧/٧٣ابن .بإسناد

البلد) ٢( صفتوح للبالذري .٢١٠ان

ص) ٣( للبالذري البلدان .٢١١فتوح

ص) ٤( للبالذري البلدان .٢١٢فتوح

ص) ٥( للبالذري البلدان .٢١٣فتوح
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عهدهم على يقروا أن أرى وأنا للمسلمني، تفوا أن بعد عهدكم ناقض غري ذلك

املسلم ذلك فاستفظع الشام إىل أجالهم كان قد يزيد بن الوليد فإن ون،وذمتهم،

قربص، إىل ردهم امللك عبد بن الوليد بن يزيد ويل فلما الفقهاء، واستعظمه

عدالً ورأوه فعله، من ذلك املسلمون .)١()فاستحسن

األوزاعي الشام–وقال أهل أم: (-إمام لنرى وإنا قط، قربص أهل لنا وىف ما
هلم شرط فيه شيء على وقع صلحهم وأن عهدهم، الر–على يكتموا أمرأال وم

ونكثهم–املسلمني غدرهم فيه يعرف بين بأمر إال نقضه يستقيم وال عليهم، )وشرط
)

٢
(.

محزة بن حيىي إليه وجتري(: وكتب روائهم، من املسلمون يقاتل ال عهد أهل كل

كفّوا، ما عنهم يكف فدية، أهل لكنهم ذمة، بأهل فليسوا دارهم يف أحكامهم عليهم

و ما بعهدهم هلم أدواويوىف ما عفوهم ويقبل ورضوا، .)٣()فوا

هبرية ابن استدعى أمية–وقد بين عهد يف العراق سريين–أمري بن حممد

سريين ابن هبرية ابن فسأل ومجاعة، البصري البصرة: واحلسن أي تركت؟ من . كيف

فاشي: فقال فيها الظلم األفريقي.)٤(اتركت زياد بن عبدالرمحن أفريقيا قاضي وجاء

فقالإ شاكيا بغداد يف املنصور جعفر أيب فإذا: (ىل أعلمك، فجئت ببلدنا، اجلور ظهر

دارك من خيرج ()اجلور
٥

(.

ص) ١( السابق .٣١٤-٣١٣املصدر

ص) ٢( السابق .٣١٥املصدر

ص) ٣( السابق .٢١٤املصدر

القضاة) ٤( .١/٣٥٢أخبار

بغداد) ٥( .١٠/٢١٥تاريخ
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االستبداد مع الفترة هذه يف السلطة نقد يف السياسية احلرية مدى يؤكد مما

الرأي!السياسي؟ أصحاب دون بالسيف عليها خيرج ملن إال تتعرض السلطة تكن فلم

.والكلمة

من فرارا أسلم عمن اجلزية إسقاط يرى ال أمية بين خلفاء بعض كان وقد

السبب هلذا عليهم اخلروج العلماء من كثري فاستجاز (اجلزية،
١

(.

يقول العباسي املنصور جعفر أبو بأربعة: وكان إال امللك يستقيم ال(: ال قاض

القوي، من الضعيف ينصف شرطة وصاحب الئم، لومة اهللا يف وصاحبتأخذه

خبرب يكتب بريد وصاحب غين، ظلمها عن فإين الرعية يظلم وال يستقصي خراج

الصحة على .)٢()هؤالء

يقول البالد(: وكان وال بالطاعة، إال الرعية وال بالتقوى، إال السلطان يصلح ال

باملال إال ذلك يدوم وال بالعدل، .)٣()إال

يقول خالل(: وكان ثالث إىل العامة حتتاج يف:إمنا ينظر من هلم أقيم إذا

وال ليلهم يف خيافوا ال حىت سبلهم ويؤمن بعض، من بعضهم فينصف أحكامهم

عدو جييئهم ال حىت ثغورهم ويسد .)٤()ارهم،

حكم وقد الرعية، يف وعدل ودين صالح مع مستبدا حازما شجاعا كان وقد

سنة عشرين من (أكثر
٥

(.

اهللا عبد بن حممد ابنه بعده حكم سنةمث من املهدي حممد ه،١٦٩–ه١٥٨بن

منها ومواليه بيته أهل يعط ومل الناس على األموال فرق والفضل، العلم أهل من وكان

األ) ١( صانظر عبيد أليب .٥٣موال

جرير) ٢( .ه١٥٨سنة٤/٥٢٠ابن

بتصرف) ٣( السابق .املصدر

السابق) ٤( .٤/٥٣١املصدر

الذهيب) ٥( .٨/٤٦٦تاريخ
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كل يف مخسمائة واحد لكل كفايتهم، حبسب املال بيت من أرزاقًا هلم أجرى بل شيئًا

(شهر
١

(.

عليه أو دم، عليه كان من إال السجن يف كان من كل بإطالق مظلمةوأمر

السياسية املعارضة قادة فأطلق األرض، يف باإلفساد معروفًا أو (وحق،
٢

(.

تجر أن الدولة،ىوأمر أطراف مجيع يف واذومني املساجني مجيع على األرزاق

يكفيهم ما عليهم ينفق (وأن
٣

للرعية. ) حمببا السرية حسن (وكان
٤

(.

سنة املهدي بن الرشيد هارون اخلالفة ويل أحسن١٩٣–ه١٧٠مث من وكان ه،

غزوا وأكثرهم بالرعية سرية (امللوك
٥

الدولة) وشئون والعلماء، بالعلم عناية وأكثرهم ، :

والسواحل( الثغور يف األموال وقسم قبله، يقم مامل الصناعات من أقام وقد

.)٦()ومحاها

الرشيد هارون بن اهللا عبد املأمون حا٢١٨–ه١٩٨وويل عاملًا وكان زماه،

كثري ابن قال الرعية، يف السرية بني(: حسن احلكم بنفسه ويتوىل العدل، يتحرى كان

والفصل .)٧()الناس

اخلالفة توليه عن اخلوارج من رجل سأله عليه: وقد واتفاقها األمة باجتماع أهو

فقال والقهر؟ بالقوة ذا: أم وال ذا، يل. ال عقد من املؤمنني أمر يتوىل كان –بل

الرشيدها يف–رون املؤمنني كلمة اجتماع إىل حمتاج أين علمت إيل األمر صار فلما

كثري) ١( الذهيب١٠/١٥٧ابن وتاريخ ،٩/٤٣٨.

جرير) ٢( الذهيب١٥٩سنة٤/٥٤٩ابن وتاريخ .٩/٢١ه،

جرير) ٣( الذ١٦٢سنة٤/٥٦٤ابن وتاريخ .٩/١١هيبه،

الذهيب) ٤( .٩/٤٣٥تاريخ

الذهيب) ٥( كثري١٠/٤٢٦تاريخ وابن ،١٠/٢٢٢.

ص) ٦( البلدان .٢٢٣فتوح

كثري) ٧( ابن الذهيب١٠/٢١٩تاريخ تاريخ وانظر ،١١/٢٢٧.
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حبل اضطرب األمر عن ختليت مىت أين فرأيت يب، الرضا على والغرب الشرق

فقمت السبل، وانقطعت واحلق، اجلهاد وبطل وتنازعوا، عهدهم ومرج اإلسالم،

ف يرضونه، رجل على جيمعوا أن إىل للمسلمني اتفقواحياطة فمىت األمر، إليه أسلم

األمر من له خرجت رجل (على
١

(.

عقد الصادقاوقد جعفر بن الكاظم موسى بن الرضا لعلي بعده من لبيعة

وأفضليته بأهليته العتقاده العلوي (احلسيين
٢

املأمون. ) وفاة قبل تويف أنه .إال

املأمون ي(: وكان النفس، فقيه السرية، حممود بالعدل، كبارأمارا من عد

.)٣()العلماء

اإلطالق على العباس بين خلفاء أجل لكان القرآن خلق بفتنة قيامه .ولوال

سنة باهللا املعتصم حممد أخوه بعد ويل طريقته،٢٢٧–ه٢١٨مث على فسار ه،

والفتوح باجلهاد وعناية عالية مهة ذا شهما (وكان
٤

(.

السرية مرضي يكن فلم الواثق، ابنه بعد ويل مدتهمث تطل .ومل

سنة املعتصم بن جعفر املتوكل ويل حمببا٢٤٧–ه٢٣٢مث رحيما كرميا وكان ه

اخلوض عن بالكف وأمر األمة، عن الفتنة رفع وقد فيها، السرية حسن الرعية إىل

يقول وكان ليحبوين(: فيها، هلم ألني وأنا لتطيعها، الرعية على تتعصب اخللفاء إن

.)٥()ويطيعوين

سنةوقد املعتصم بن الواثق بن حممد باهللا املهتدي بعده اخلالفة .ه٢٥٥ويل

الذهيب) ١( .١١/٢٢٣تاريخ

الذهيب) ٢( كثري١١/٢٢٨تاريخ وابن ،١٠/٢٨٧.

الذهيب) ٣( .١١/٢٣٢تاريخ

الذهيبتاري) ٤( كثري١٢/٣٩٣خ وابن ،١٠/٣٠٩.

بغداد) ٥( الذهيب٧/١٦٦تاريخ وتاريخ ،١٣/١٩٧.
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كثري ابن لألمراء(: قال يوما قال صاحلة، اهللا حبمد خالفة أريد: وكانت لست

احلاجة مستهم فإم إلخويت إال ذلك على فضال أريد ال فقط، القوت .)١()إال

ع وينهى باملعروف، يؤمر وأن املظامل، برد أمر للعامةوقد وجلس املنكر، ن

بالعدل بينهم (يقضي
٢

(.

كثري ابن الورع(: قال يف األموي العزيز عبد بن بعمر االقتداء حيب كان

االحتياط وشدة العبادة وكثرة .)٣()والتقشف

البغدادي اخلطيب وأظهرهم(: وقال طريقة، وأمجلهم مذهبا، اخللفاء أحسن من

عبادة وأكثرهم .)٤()ورعا،

عنه على(: أيضاوقال اإلشراف شديد للعدل وإيثاره مذهبه حسن مع كان

يديه بني والكتاب احلسبانات يف بنفسه جيلس واخلراج، .)٥()الدواوين

الرؤساء وأدب الظلم، عن السلطان أصحاب حسم (وقد
٦

(.

سنة من املعتصم، بن املتوكل جعفر بن أمحد اهللا على املعتمد ويل –ه٢٥٦كما

ويل٢٧٩ وكان وكانه، املوفق، اهللا لدين الناصر أخوه هوعهده املتصرفالناصر

الذهيب عنه قال الدولة، شئون يف والعقد احلل وإليه املدة هذه أجل: (طوال من كان

الناس، إىل حمببا وكان رأيا، وأجودهم نفسا، وأمسحهم قلبا، وأشجعهم رأيا، امللوك

كثري) ١( ابن .١١/٢٠تاريخ

كثري) ٢( ابن .١١/٢٠تاريخ

كثري) ٣( ابن .١١/٢٦تاريخ

بغداد) ٤( .٣/٣٤٨تاريخ

السابق) ٥( .٣/٣٥٠املصدر

السابق) ٦( .٣/٣٥٠املصدر
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و اجليوش، له وانقادت األمور، على يفاستوىل املنصور جعفر بأيب يشبهونه كانوا

ودهائه .)١()حزمه

كثري ابن عنه وعنده(: وقال للمظامل، جيلس التدبري، حسن العقل، غزير كان

وله امللك، وسياسة والفقه باألدب عاملًا وكان الظامل، من املظلوم فينصف القضاة

كثرية ومآثر .)٢()حماسن

بن أمحد باهللا املعتضد اخلالفة ويل سنةمث من املعتمد عمه وفاة بعد الناصر املوفق

كثري٢٨٩–ه٢٧٩ ابن قال بعدله(: ه، يديه على اهللا فأحياه داثرا اخلالفة أمر كان

وجرأته .)٣()وشهامته

أقام(: وقال املعتضد ويل فلما املعتمد، عمه أيام يف ضعف قد اخلالفة أمر كان

ر من فاضال شجاعا وكان منارها، ورفع وإقداما،شعارها وجرأة حزما قريش جال
أبوه كان .)٤()وكذلك

سائر(: وقال يف األحوال وصلحت األموال كثرت حىت وتسديده برأيه يزل مل

واآلفاق .)٥()األقاليم

جابر(: وقال حديث يف املذكورين الراشدين اخللفاء من جيعله من الناس ومن

مسرة .)٦()ابن

الذهيب املؤرخ عنه أيام(: وقال أسقطكانت وقد والرخاء، األمن كثرية طيبة ه

السفاح–الضرائب–املكوس يسمى وكان الرعية، عن الظلم ورفع العدل، ونشر

الذهيب) ١( .١٦/٤٨٠تاريخ

كثري) ٢( ابن .١١/٦٧تاريخ

والنهاية) ٣( .ه٢٧٩سنة١١/٧٠البداية

والنهاية) ٤( .٢٢/٩٢البداية

والنهاية) ٥( .١١/٩٨البداية

والنهاية) ٦( .١١/١٠١البداية
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يف؛الثاين وكان يزول، وكاد وضعف خلق قد وكان العباس بين ملك جدد ألنه

املتوكل موت وقت من .)١()اضطراب

الزنج فتنة على قضى الذي .وهو

ال(: وقال أبو بالرجولةكان موصوفا بازالً رجالً جلدا شهما باهللا املعتضد عباس

الناس وهابه قيام، أحسن باألمر فقام فضله، وعرف احلروب، لقي قد واجلزالة،

رهبة أعظم .)٢()ورهبوه

وراء وما خراسان أمري الساماين أمحد بن إمساعيل العهد هذا أمراء من وكان

كثري ابن عنه قال عاق(: النهر، كرمياكان حليما رعيته يف السرية حسن عادال )ال

سنة تويف للعلماء، .)٣(ه٢٩٥معظما

سنة علي باهللا املكتفي ابنه املعتضد بعد اخلالفة ويل وقد٢٩٥–ه٢٨٩مث ه،

أمالك ورد مساجد، وصريها السلطة على اخلارجون فيها يوضع اليت املطامري هدم

الناس فأحبه السرية وأحسن إليهم، (الناس
٤

(.

سنة من املعتضد بن باهللا املقتدر جعفر أخوه بعده ويل .ه٣٢٠–ه٢٩٥مث

كثري ابن الرسوم: (قال ورد تطوعا، والصوم الصالة كثري عبادة وفيه كرميا، كان

أهل وأطلق عباس، بين من األوائل زمن يف عليه كانت ما إىل والكلف واألرزاق

بني قد وكان إطالقهم جيوز الذين املسلمنياحلبوس على ليوسع دمها فأمر أبنية له ت

اإلسالم) ١( .٢٠/٦٧تاريخ

اإلسالم) ٢( .٢٠/٦٩تاريخ

والنهاية) ٣( .١١/١٠البداية

األعالم) ٤( .١٣/٤٨٠سري
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عزل. )١()الطرقات وكثرة النساء وطاعة باألموال والتفريط التبذير عليه وعيب

(الوزراء
٢

مدته.) طول مع األربعني يبلغ ومل تويف إذ سنه لصغر .وذلك

سنة املعتضد بن باهللا املقتدر بن أمحد باهللا الراضي اخلليفة ه،٣٢٩–ه٣٢٢وويل

البغداديق آخر(: ال أنه فمنها عدة، بأمور اخللفاء وختم كثرية فضائل للراضي كان

خطب خليفة وآخر واألموال، اجليوش بتدبري انفرد خليفة وآخر مدون، شعر له خليفة

اجلمعة يوم منرب .)٣()على

العصر يف الوزراء برئيس أشبه وهو األول، الوزير بيد والعقد احلل أصبح وبعده

يفاحلديث، األطراف أمراء وأصبح هلم، واخلطبة امسها إال اخلالفة من للخلفاء يعد ومل

قبل ذي من استقالال أكثر اإلسالمية .الدولة

عقد على فاتفقوا والعقد، احلل أهل من واألعيان القضاة وفاته بعد اجتمع وقد

والعبادة والصالة الصيام كثري امسه على وكان باهللا، املتقي ألخيه متقشفًا،البيعة زاهدا

خالفته مدة تطل (ومل
٤

سنة) خلع إذا .)٥(ه٣٣٣،

سنة من شرياز ملك الدولة عماد بويه بن علي العصر هذه أمراء –ه٣٢٢ومن

كثري٣٣٨ ابن عنه قال بويه، بين ملوك أول وهو زمانه،(: ه، يف امللوك خيار من كان

ب خياطبونه اخللفاء وكان أقرانه، دون السبق قصب املؤمننيوحاز أمري وقال)اسم ،

نفسه(: عنه يف رئيسا السرية محيد حاذقا عاقال ()كان
٦

(.

والنهايةال) ١( .١١/١١٢بداية

والنهاية) ٢( .١١/١٨١البداية

بغداد) ٣( .٢/١٤٢تاريخ

والنهاية) ٤( .١١/٢١١البداية

والنهاية) ٥( .١١/٢٢٣البداية

والنهاية) ٦( .١١/٢٢٥البداية
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أبيه بعد شرياز ملك بويه بن علي بن الدولة ركن أيضا - ه٣٦٦ت–ومنهم

كثري ابن عنه وكرم(: وقال بر فيه للعلماء، حمبا الصدقات كثري وقورا حليما كان

ا على وحنو ورياسة عشرة وحسن .)١()لرعيةوإيثار

اخللفاء أول األموي، الرمحن عبد اهللا لدين الناصر أيضا الفترة هذه أمراء ومن

سنة من حكم األندلس، جماهدا٣٥٠–ه٣٠٠على ناسكًا عاملًا وكان (ه
٢

(.

سنة من باهللا املستنصر ابنه بعده امللوك(ه٣٦٦–ه٣٣٨وحكم خيار من وكان

و واخلالف بالفقه عاملا للعلماءوعلمائهم، حمبا .)٣()التاريخ،

وزيره الدولة شئون يف فقام صغريا وكان املستنصر، بن باهللا املؤيد ولده بويع مث
مدة والناصر املظفر بعده من وولداه عامر أيب بن حممد .سنة٢٦املنصور

كثري ابن األعداء(: قال وغزوا فيهم، وعدلوا جيدا، الرعايا .)٤()فساسوا

أيض امللوك أمرياومن خراسان أطراف من غزنة يف اجليش قادة بايعه سبكتكني ا

سنة وشجاعته(: ه٣٦٦عليهم عقله، وكمال سريته، وحسن وخريه، فيهم لصالحه

سنة)٥()وديانته تويف حىت ملكًا واستمر كان٣٨٨، وقد حممود، ابنه بعده وحكم ه،

تويف فاضالً، عادالً وكان اهلند، بالد من كثريا فتح على. )٦(ه٤٢١سنةجماهدا وسيطر

املشرق املعتضد. عامة بن املقتدر بن أمحد باهللا القادر العباسي للخليفة خيطب وكان

من اخلالفة توىل الذي املوفق سنة٣٨١بن إىل حليما(ه٤٢٢ه باهللا القادر وكان

والنهاية) ١( .ه٣٦٦سنة١١/٣٠٣البداية

والنهاية) ٢( .١١/٢٥٣البداية

والنهاية) ٣( .١١/٣٠٤البداية

والنهاية) ٤( .١١/٣٠٤البداية

والنهاية) ٥( .١١/٣٠٤البداية

والنهاية) ٦( .٣٢و١٢/٢٩البداية



-٢٢٧-

املنكر عن وينهى باملعروف ويأمر والصالح، والدين العلم ألهل حمبا قالو.)١()كرميا

العلماء: (عنه وسادات اخللفاء خيار .)٢()من

األمراء يد يف كان والعقد احلل أن بغدادالشيعةإال يف بويه بين .من

الدولة رئاسة بني الفصل نظام تعرف دولة أول بذلك اإلسالمية الدولة فكانت

اخللي يقلده الذي السلطان أو الوزير يف ممثلة الوزراء ورئاسة باخلليفة، ويعزله،ممثلة فة

إىل أدى الذي وهذا السلطانية، األحكام كتب فصلتها كما صالحياته منهما ولكل

العباسية اخلالفة قروناستمرار كثري؛سبعة عن لتنازهلا إسقاطها إىل الناس حيتج مل إذ

األول للوزير صالحياا .من

ب حممد العادل امللك دخلها أن إىل بغداد يف بويه بين بيد األمر سلجوقوظل ن

سنة إليها٤٤٧طغرلبك يستدعيه اهللا بأمر القائم اخلليفة إليه بعث أن بعد (ه،
٣

(.

سنة تويف حىت فيها داود٤٥٥واستمر بن حممد أخيه ابن بعده من وحكم ه

أرسالن (ألب
٤

(.

أرسالن ألب شفوقًا(وكان رحيما، كرميا حسنة، سرية الناس يف يسري عادالً

ب رفيقًا الرعية، شديدعلى وكان مصادرة، وال جناية زمانه يف يعرف وال الفقراء،

الرعية مال حفظ على ()احلرص
٥

(.

سنة أرسالن ألب تويف وقد امللك، نظام وزيره .)٦(ه٤٦٤وكان

والنهاية) ١( .٣٤-١٢/٣٣البداية

والنهاية) ٢( .١١/٣٣٠البداية

والنهاية) ٣( .١٢/٧١البداية

والنهاية) ٤( .١٢/٩٥البداية

والنهاية) ٥( .١٢/١١٤البداية

والن) ٦( .١٢/١١٣هايةالبداية



-٢٢٨-

الناس يف ملكشاه فسار امللك، نظام وزيره وكان شاه، ملك ولده بعده فملك

حسنة (سرية
١

(.

اهللا بأمر القائم اخلليفة تويف سنة٤٦٧سنةوقد اخلالفة توىل وكان ه،٤٢٢ه،

وكان سنة، وأربعون أربع خالفته الناس،(ومدة إىل اإلحسان كثري عادالً، زاهدا ورعا

ودولة واعتقادا دينا العباس بين خيار من أبيه)٢()وكان خالفة مع خالفته مدة فكانت ،

سنة ومثانني .مخسا

بأم املقتدي حفيده اخلالفة توىل اهللامث بأمر القائم بن حممد بن اهللا عبد اهللا ر

سنة العباسي تربيته٤٦٧القادري أحسن قد جده وكان سنة، عشرون له وكان ه

وقد والفقهاء، والقضاة واألشراف واألمراء الوزراء وبايعه شهما(وهذبه كان

امل وتصاغرت جدا، معظمة واخلالفة ،دار والرزق مباركة، كلها أيامه لهشجاعا، لوك

أبا مث جهري ابن واستوزر البالد، من وغريها بغداد وعمرت يديه، بني وتضاءلوا

القضاة خيار من وهؤالء الشاشي، بكر أبو مث الدامغاين ابن وقاضيه شجاع

.)٣()والوزراء

السرية( حسن املنكر عن ناهيا باملعروف آمرا سنة)وكان .ه٤٨٧وتويف

املعت العصر هذا ملوك من األندلسيوكان عباد بن السرية(مد حسن كان

م والرفق الرعية إىل .)٤()واإلحسان

تاشفني بن يوسف ااهد األندلس بعده .وملك

السابق) ١( .١٢/١١٣املصدر

والنهاية) ٢( .١٢/١١٧البداية

السابق) ٣( .١٥٦و١٢/١١٨املصدر

السابق) ٤( .املصدر



-٢٢٩-

كثري ابن قال الفرنج، ملوك م تشبه أن اإلسالم ملوك عدل من بلغ : وقد

سرية( الناس يف فسار ولده وقام ملكهم، ومات صقلية، مدينة الفرنج ملكت وفيها

منهمامل كأنه حىت املسلمني، املسلمني؛لوك إىل اإلحسان من منه ظهر .)١()ملا

مدة وحكم وملكشاه، أرسالن ألب وزير امللك نظام الوزراء أشهر ٢٩ومن

الصلحاء والعباد الفضالء العلماء ومن الوزراء خيار من وكان (سنة،
٢

سنة) تويف ،

.ه٤٨٥

دولته كانت وقد ملكشاه، أيضا فيها إىلوتويف الترك حدود أقصى من وسلطته

اليمن القناطر،(أقصى وبىن اهلائلة، العمارات وعمر آمنة، دولته يف الطرق وكانت

الكبار األار وحفر والضرائب، املكوس للمساكني(،)وأسقط يقف عظمته مع وكان

حوائجهم فيقضي واألرملة .)والضعيف

ب يضر وأنه ذلك يف كُلِّم املكوس أسقط فقالوعندما املال! وحيك(: اخلزينة، إن

بالده والبالد اهللا، عباد والعباد اهللا، .)مال

بالعدل باحلكم ويأمره القاضي أمام خصومه مع يقف تسع. وكان حكم وقد

سنة (عشرة
٣

(.

سنة باهللا املقتدي بن اهللا بأمر املستظهر اخلالفة ويل املستظهر٤٨٧مث وكان ه،

للقرآن( حافظًا األخالق منصوركرمي أيب وزيره إىل اخلالفة أمور وفوض فصيحا،

الرعية، وساس متهيد، أمت األمور ومهد تدبري، أحسن فدبرها جهري، بن الدولة عميد

الوزراء خيار من .)٤()وكان

السابق) ١( .املصدر

والنهاية) ٢( .١٢/١٤٩البداية

السابق) ٣( .١٥٣-١٢/١٥٢املصدر

السابق) ٤( .١٥٧-١٢/١٥٦املصدر



-٢٣٠-

سنة يف واجلزيرة٤٨٧وتويف بكر وديار حلب ملك وهو: ه قسنقر، األتابك

ملكشاه قبل من ويل وقد زنكي، الدين نور امللكجد نظام الوزير من وكان(بإشارة

ورخص أمن يف معه الرعية وكانت سريرة، وأجودهم سرية، امللوك أحس من

.)١()وعدل

سنة الدين٤٨٨ويف ظهري احلسني بن حممد شجاع أبو الوزير تويف من(ه وكان

اهللا بأمر املقتدي للخليفة ووزر واإلحسان، الصدقة كثري الوزراء، ال…خيار وكان

مباجيل فحكم عنه سأهلم مشكل أمر له وقع فإن الفقهاء، وعنده إال الديوان يف س

وعامتهم خاصتهم الناس مع التواضع كثري وكان .)٢()يفتونه،

ابن بعد القضاء املقتدي واله الشاشي، بكر أبو العادل القاضي أيضا فيها وتويف

سلطان(الدامغاين من يقبل مل وأعفهم، الناس أنزه من صاحبكان من وال عطية،

أحدا، يستنب ومل أجرا، القضاء على يأخذ وال ملبسه، وال مأكله يغري مل هدية،

خملوقًا حياب ومل بنفسه، القضاء يباشر ()وكان
٣

(.

سأله فلما الفقهاء كبار أحد شهادة رد مل؟: وقد

الذهب: قال وخامت احلرير تلبس .ألنك

الفقيه نظام: فقال ووزيره السلطان والذهبإن احلرير يلبسان .امللك

الشاشي ولرددت:فقال قبلتهما، ما بقلة باقة على عندي شهدا لو واهللا،

(شهادما
٤

(.

ظاهرة فيها برزت اليت الفترة هذه يف حىت القضاء استقاللية مدى على يدل وهذا

العادل( .)املستبد

السابق) ١( .١٢/١٥٧املصدر

والنهاية) ٢( .١٢/١٥٧البداية

السابق) ٣( .١٦١–١٢/١٦٠املصدر

السابق) ٤( .١٢/١٦١املصدر



-٢٣١-

سنة وكان٥٠١ويف أفريقيا، ملك باديس بن املعز بن متيم تويف سنةه حكمها

وإحسانا(ه٤٥٥ وكرما حلما امللوك خري من .)١()وكان

وواسط وتكريت احللة أمري تويف الدولة: وفيها سيف األسدي منصور بن : صدقة

جناحه( وحتت بالده، يف يأمن خائف لكل ملجأ ذمام، ذا عفيفًا كرميا ()وكان
٢

(.

سنة باديس٥٠٩ويف بن املعز بن متيم بن حيىي تويف أفريقياه من(ملك وكان

والعلماء للفقراء حمبا السرية، حسن عارفا، امللوك، .)٣()خيار

سنة أرسالن٥١١ويف ألب بن ملكشاه بن حممد السلطان الدين غياث تويف ه

واملشرق العراق سلطان عادالً،(السلجوقي سرية، وأحسنهم امللوك خيار من كان

العشرة حممود األخالق، سهل .)٤()رحيما،

سنة املقتدي٥١٢ويف بن باهللا املستظهر اخلليفة تويف ذكيا(ه فاضالً خريا وكان

وأحكمها جيدا اخلالفة أمور ضبط وقد األعياد، كأا ببغداد أيامه وكانت بارعا،

.)٥()وأعلمها

سنة عشر سبعة مدة املسترشد ابنه بعده اخلالفة ويل (وقد
٦

(.

سنة القاس٥١٥ويف أبو تويف عادالًه كان وقد مبصر، الفاطميني وزير األفضل م

مصر شئون تدبري يف ودام فسادها، بعد األمور سدد شهما، السرية (سنة٢٨حسن
٧

(.

كثري) ١( ابن .١٢/١٨١تاريخ

كثري) ٢( ابن .١٢/١٨١تاريخ

السابق) ٣( .١٢/١٩١املصدر

السابق) ٤( .١٢/١٩٣املصدر

السابق) ٥( .١٢/١٩٥املصدر

السابق) ٦( .١٢/١٩٥املصدر

.١٢/٢٠٢السابقاملصدر) ٧(



-٢٣٢-

سنة أرسالن٥٢٢ويف ألب مماليك من وكان طغتكني، دمشق أمري تويف ه

اجلهاد( كثري خريا عادال حازما عاقال و)١()وكان وأعد(، امللوك خيار من هلمكان

للفرنج جهادا .)٢()وأكثرهم

سنة ملك٥٢٥ويف بن حممود السلطان تويف خيارهاشه من وكان السلجوقي،

(امللوك
٣

(.

سنة العباسي٥٢٩ويف املسترشد اخلليفة قتل اهلمة،(ه بعيد مقداما شجاعا وكان

واخلاصة العامة إىل حمببا العبادة، .)٤()كثري

سنة الرا٥٣٠ويف اخلليفة خلع مسعوده السلطان مع اختلف ملا املسترشد بن شد

خلع فقد السلطان عادى مىت أنه فيه اخلليفة خبط كتابا مسعود فأخرج السلجوقي،

الشرط حبسب خبلعه والفقهاء القضاة بعض فأفىت اخلالفة، من (نفسه
٥

(.

سنة وليها٥٤١ويف وقد قسنقر، بن زنكي والرها واملوصل حلب ملك مات ه

خضعتو(ه٥٢٢سنة ومقداما، شجاعا وكان سرية، وأحسنهم امللوك خيار من كان

الرعية نساء على غرية وأشدهم معاملة، امللوك أجود وكان األطراف، ملوك له

بالعامة .)٦()وأرفقهم

زنكي بن حممود الدين نور العادل امللك بعده من ويل .مث

السابق) ١( .١٢/٢١٣املصدر

السابق) ٢( .١٢/٢١٣املصدر

السابق) ٣( .١٢/٢١٨املصدر

السابق) ٤( .١٢/٢٢٤املصدر

السابق) ٥( .١٢/٢٢٥املصدر

السابق) ٦( .١٢/٢٣٧املصدر



-٢٣٣-

سنة للخلي٥٤٤ويف وزر امللك، نظام بن أمحد الوزير تويف املسترشده فة

الوزراء خيار من وكان حممود، (وللسلطان
١

(.

من وكان زنكي، الدين نور أخو قسنقر بن غازي املوصل ملك أيضا وتويف

كرميا شجاعا سريرة، وأجودهم سرية وأحسنهم امللوك (خيار
٢

(.

سنة ابتداؤها٥٤٧ويف وكان اهلند، وبالد غزنة يف سبكتكني بين دولة انتهت ه

وصالحاه،٣٦٦سنة جهادا وأكثرهم امللوك خيار من (وكانوا
٣

(.

سنة ففرح٥٤٩ويف ومصر، الشام زنكي بن الدين نور حممود السلطان ملك ه

بذلك .الناس

سنة املستظهر،٥٥٥ويف بن حممد اهللا بأمر املقتفي العباسي اخلليفة تويف ه

يباشر شجاعا، شهما وكان سنة، وعشرين أربعا خالفته مدة بنفسهوكانت األمور

من السلطان عن منفردا بالعراق استبد من أول وهو األموال، ويبذل احلروب ويشاهد

واألمراء العسكر على وحكم اخلالفة، من ومتكن أيامه، إىل الديلم أيام (أول
٤

(.

رجال وكان عهده، ويل وكان املقتفي، بن يوسف باهللا املستنجد بعده وبويع

ب املسلمون وفرح .)٥(هصاحلًا،

سنة ابن٥٥٥ويف مسعود بن رام بن ملكشاه بن شاه خسرو امللك تويف أيضا ه

وأهله العلم حيب سرية، وأحسنهم امللوك سادات من وكان الغزنوي، (سبكتكني
٦

(.

كثري) ١( ابن .١٢/٢٤٣تاريخ

كثري) ٢( ابن .١٢/٢٤٤تاريخ

كثري) ٣( ابن .١٢/٢٤٧تاريخ

كثري) ٤( ابن .١٢/٢٥٩تاريخ

كثري) ٥( ابن .١٢/٢٥٩تاريخ

السابق) ٦( .١٢/٢٦٠املصدر



-٢٣٤-

سنة وابنه٥٦٠ويف املقتفى اخلليفة وزير هبرية بن حممد بن حيىي الوزير تويف ه

الوزراء،(املستنجد خيار من وكانوكان الظلم، عن وأبعدهم سرية، وأحسنهم

يقول مثله: املقتفي العباس لبين وزر العباسية،…ما الدولة إقامة يف يبالغ كان وقد

ليس كله، العراق يف اخلالفة استقرت حىت ممكن، بكل السلجوقية امللوك مادة وحسم

بالكلية حكم معهم مص)١()للملوك له الفقهاء، العلماء كبار من وكان على، نفات

حنبل بن أمحد .مذهب

سنة وكان٥٦٥ويف حممود، الدين نور أخو زنكي بن الدين قطب امللك تويف ه

سنة عشرين املوصل عليهم،(على عطوفًا الرعية، إىل حمببا امللوك، خيار من وكان

إليهم .)٢()حمسنا

عش إحدى خالفته مدة وكانت املستنجد، العباسي اخلليفة تويف أيضا رةوفيها

املكوس(سنة، عنهم ومنع بالرعايا، وأرفقهم وأعدهلم اخللفاء خيار من وكان

املنكر عن ناهيا باملعروف أمارا وكان مكسا، بالعراق يترك ومل .)٣()والضرائب،

املستنجد بن احلسن املستضيء ابنه بعده .وبويع

سنة د٥٦٧ويف وأزال ببغداد، العباسي للخليفة مبصر الدين صالح خطب ولةه

.الفاطميني

سنة على٥٦٨ويف أمريا أوالً وكان شادي، بن أيوب الدين جنم والده تويف ه

ملكشاه بن حممد امللك جهة من الناس(تكريت كرام من وكان فعدل، فيها ).فحكم

طويلة، مدة فحكمها بعلبك على فاستنابه زنكي، الدين عماد للملك خدم مث
شريكوه الدين أسد الدين عماد شاديوجعل الدين-بن جنم أخو قادة–وهو من

(جيوشه
١

(.

كثري) ١( ابن .١٢/٢٦٩تاريخ

كثري) ٢( ابن .١٢/٢٨٠تاريخ

كثري) ٣( ابن .١٢/٢٨١تاريخ
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سنة أخيه ابن الدين صالح مع مصر دخل الذي استنجد٥٦٤وهو أن بعد ه

الفرنج من زنكي الدين بنور الفاطمي .العاضد

سنة وكان٥٦٩ويف السلجوقي، زنكي بن حممود الدين نور العادل امللك تويف ه

والفقراء العلماء حيب املذهب، باملعدلةحنفي أحكامه يف يقوم وكان ويكرمهم،

إليه وجيتمع بنفسه، ويتوالها العدل جمالس ويعقد املطهر، الشرع واتباع احلسنة

ليصل املسجد يف الثالثاء يوم يف وجيلس املذاهب، كل من واملفتون والفقهاء القاضي

مهة ذا شجاعا وكان يساويهم، حىت الذمة وأهل املسلمني من أحد كل عاليةإليه

بينة وديانة وافرة (وحرمة
٢

سنة. ) حكم وفتح٥٤١وقد وهزمهم الفرنج، وجاهد ه

الشام يف عليها استولوا اليت املصلحني.املدن امللوك أحد .وهو

كثري ابن (قال
٣

احلـصون،(: ) وفـتح احلدود وأقام البدعة، وأمات السنة ببالده أظهر
أيديه من واستنقذ عديدة، مرارا الفرنج اليتوكسر املنيعة، احلصون من كثرية معاقل م

يتعرضوا لئال إقطاعات العرب وأقطع املسلمني، معاقل من عليها استحوذوا قد كانوا

مارستانا بدمشق وبىن أيضا،] مستشفى[للحجيج، بعده وال مثله قبله الشام يف ينب مل
وكـ نفقة هلم وجعل والقراءة، اخلط األيتام يعلم من على وقفًا وعلـىووقف سوة،

واحملاويج، األرامل وعلى اخلري، أبواب مجيع على دارة أوقاف وله باحلرمني، ااورين

الـشهرزوري اهللا عبـد بن حممد الدين كمال القاضي نظره فوىل داثرا اجلامع وكان

وال واقفوهـا، يعرف ال اليت األوقاف املعلومة اجلامع أوقاف إىل وأضاف املوصلي،

فيه شروطهم لـذوييعرف عليه ورتب املصاحل، مال ومسي واحدا، قلما وجعلها ا،
ذلك أشبه وما واأليتام واألرامل واملساكني والفقراء كان. احلاجات اهللا-وقد رمحه

اخلط- علـى،حسن حمافظًـا النبويـة، لآلثار متبعا الدينية، للكتب املطالعة كثري

كثري) ١( ابن .٢٩٠و١٢/٢٧٤تاريخ

السابق) ٢( .٢٩٨–١٢/٢٩٧املصدر

والنهاية) ٣( .١٢/٢٩٨البداية
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لف حمبا التالوة، كثري اجلماعات، يف والفـرج،الصلوات الـبطن عفيف اخلريات، عل
قيل حىت وامللبس، املطعم يف وعياله نفسه على اإلنفاق يف أدىن: مقتصدا كـان إنـه

كلمة منه يسمع ومل بالدنيا، استئثار وال اكتناز غري من منه نفقة أعلى زمانه يف الفقراء

وقورا صموتا رضى، وال غضب يف قط، األثري. فحش ابن يكن: قال بنمل عمر بعد

لـه وكانت منه، واإلنصاف للعدل حتريا أكثر وال الدين، نور امللك مثل العزيز عبد

مـن امرأته وزاد منها، يقتات فكان املغامن، من خيصه مما اشتراها قد حبمص دكاكني

فكـان املـال بيت من له حيل ما مقدار يف العلماء واستفىت عليها، نفقتها على كراها

يز وال رجـليتناوله فعاتبه بالكرة، اللعب يكثر وكان جوعا، مات ولو شيئا، عليه يد

فقال ذلك يف الصاحلني كبار اخليل: من مترين بذلك أريد وإمنا بالنيات، األعمال إمنا
وكان احلرير، يلبس ال وكان اجلهاد، نترك ال وحنن ذلك، وتعليمها والفر، الكر على

ورحمه بسيفه يده كسب من . يأكل

الصالةوكان كثري وكان وأمسعه، احلديث ومسع حنيفة، أيب مذهب على فقيها

يركب أن إىل السحر وقت من .بالليل

رأى إذ بـالكرة يلعـب يوم ذات هو بينما الدين نور امللك أن األثري ابن وذكر

شأنه ما ليسأله احلاجب فبعث الدين، نور إىل ويومئ آخر حيدث هـو! رجال فـإذا

من رسول معه احلاكمرجل حقـا،)القاضي(جهة الدين نور على له أن يزعم وهو

ألقـى بذلك وأعلمه الدين نور إىل احلاجب رجع فلما القاضي، عند حياكمه أن يريد

(اجلوكان
١

نـور) وأرسل الشهرزوري، القاضي إىل ماشيا خصمه مع وأقبل يده، من

و فحني اخلصوم، معاملة إال تعاملين أال القاضي إىل مـعالدين الدين نور وقف صال

علـى للرجل يثبت ومل واحلكومة، اخلصومة انفصلت حىت القاضي، يدي بني خصمه

السلطان قال ذلك تبني فلما الرجل، على للسلطان احلق ثبت بل حق، الدين إمنا: نور

معاشـر حنن فإمنا إليه، دعي إذا الشرع إىل احلضور عن أحد يتخلف لئال معه جئت

الكرة: وكاناجل) ١( به تضرب .ما
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وأ أعالنا شجنكيةاحلكام (دنانا
١

اهللا) طوع"لرسول يديه بني قائمون فنحن ولشرعه،

للرجـل حـق ال أنه أعلم وأنا اجتنبناه، عنه انا وما امتثلناه، به أمر فما مراسيمه،

له ووهبته به ادعى الذي ذلك ملكته قد أين أشهدكم هذا ومع .عندي،

األثري ابن وكان: قال للعدل، دارا ابتىن من أول األسبوعوهو يف فيها جيلس
وقيل مرات: مرتني، املذاهب،. مخس: وقيل. أربع سائر من والفقهاء القاضي وحيضر

الناس يكلم فكان والضعيف، القوي إليه يصل بل غريه، وال حاجب يومئذ حيجبه وال

وكان الظامل، من املظلوم وينصف املظامل، فيكشف بنفسه، وخياطبهم ويستفهمهم

ا أسد أن ذلك صارسبب حىت الدين، نور عند شأنه عظم قد كان شادي بن لدين

ظلم رمبا وكان والقرى، واملزارع واألموال األمالك واقتىن اململكة، يف شريكه كأنه

من كل ينصف الدين كمال القاضي وكان واألمالك، األراضي يف جريانه نوابه

ع يهجم كان فما هذا الدين أسد إال األمراء، مجيع على نوراستعداه ابتىن فلما ليه،

كانت وإن ظالمة، عنده ألحد يدعوا أال نوابه إىل الدين أسد تقدم العدل دار الدين

مع يوقفه أو ظامل، بعني الدين نور يراه أن من إليه أحب عنده ماله زوال فإن عظيمة،

ير ومل متطاولة، مدة العدل بدار الدين نور جلس فلما ذلك، ففعلوا العامة، من خصم

فسجدأح احلال، بصورة فأعلمه ذلك، عن القاضي سأل الدين، أسد على يستعدي دا

وقال هللا، شكرا الدين أنفسهم: نور من ينصفون أصحابنا الذي هللا .احلمد

فيقال شجاعته منه: وأما أثبت وال أشجع قط فرس ظهر على ير مل .إنه

وكان ذلك، يف به املثل يضرب احلرب، يف صبورا شجاعا قد: يقولوكان

قيمة اهللا عند ويل خري يف كان ولو ذلك، يل يتفق فلم مرة غري للشهادة تعرضت

بالنية واألعمال .لرزقنيها،

احلرس: الشجنكية) ١( أو .اخلدم
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النيسابوري الدين قطب يوما له ختاطر: وقال ال السلطان، موالنا يا باهللا

املسلمني حال وفسد البالد، وأخذت معك، من مجيع قتل قتلت لو فإنك . بنفسك،

له من: فقال حممود؟ هو ومن اهللا، على أدب إساءة قولك فإن الدين، قطب يا اسكت

قال حممود؟ هو ومن هو؟ إال إله ال الذي غري قبلي والبالد الدين حيفظ فبكى: كان

حاضرا كان اهللا. من .رمحه

على أنه شرطه ومن نظري، البالد يف له وليس بدمشق، الذي املارستان وبىن

واملساكني، منهالفقراء مينع ال فيه إال وجودها يعز اليت األدوية بعض يوجد مل وإذا

من وشرب الدين نور إليه جاء وهلذا شرابه، من مينع فال إليه جاء ومن األغنياء،

اهللا رمحه .شرابه،

األماكن يف اخلفراء ورتب واألبراج، الطرقات يف الكثرية اخلانات بىن وقد

اهلواد احلمام فيها وجعل وبىناملخوفة، مدة، أسرع يف األخبار على تطلعه اليت ي

ويعظمهم، ويكرمهم والصوفية واملشايخ عنده الفقهاء جيمع وكان واخلانقات، الربط

قطب وهو الفقهاء بعض من عنده مرة األمراء بعض نال وقد الصاحلني، حيب وكان

الدين نور له فقال النيسابوري، فله! وحيك: الدين حقا تقول ما كان احلسناتإن من

صادقًا، كنت إن ذكرت ما سيئات عنه يكفر مما عندك ليس ما لذلك املاحية الكثرية

ألؤذينك، بسوء عندي غريه أحدا أو ذكرته عدت وإن أصدقك، ال واهللا أين على

ذلك بعد يذكره ومل عنه .فكف

وإمساعه احلديث الستماع دارا بدمشق ابتىن األثري. وقد ابن م: قال أول نوهو

األمراء قلوب يف اهليبة شديد وقورا مهيبا كان وقد حديث، دار كان،بىن هذا ومع

سجادته على معه وأجلسه خطوات ومشى له قام الفقراء أو الفقهاء من أحد دخل إذا

يقول مستكثرا شيئًا منهم أحدا أعطى وإذا وسكون، وقار اهللا: يف جند هؤالء

وهلم األعداء، على ننصر رضواوبدعائهم فإذا أعطيهم، ما أضعاف حق املال بيت يف

علينا املنة فلهم حقهم ببعض وفيه. منا حديث جزء عليه مسع رسول((: وقد فخرج
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بالسيفقمت"اهللا تغي))لدا من يتعجب عليهفجعل عنه ثبت ملا الناس عادات ر

فعل كما يفعلون وال أوساطهم على واألمراء األجناد يربط وكيف اهللالسالم، رسول

إىل" الثاين اليوم يف هو خرج مث متقلديها، إال السيوف حيملوا بأال اجلند أمر مث ،
اهللا برسول االقتداء بذلك يريد كذلك، اجليش ومجيع السيف متقلد وهو ،"املوكب

اهللا .فرمحه

رأى أنه الشاعر القيسراين نصر بن حممد بن خالد الدين موفق وزيره عليه وقص

ك منامه املكوسيف بوضع مناشري يكتب بأن فأمره الدين، نور امللك ثياب يغسل أنه

له وقال البالد، عن رؤياك: والضرائب تأويل يف. هذا منهم ليكون الناس إىل وكتب

الكفرة من أعدائكم قتال يف ذلك صرف إمنا هلم ويقول منهم، أخذ كان مما حل

إىل بذلك وكتب وأوالدكم، ونسائكم بالدكم عن وبلدانوالذب ممالكه سائر

التجار من له يستحلوا أن الوعاظ وأمر املكوس: ويقال،سلطانه، وضعه سبب إن

الواسطي حممد أيب بن املنتخب عثمان أبا الواعظ أن البالد الصاحلني–عن من وكان

جبة له كانت إمنا شيئا، أحد من يقبل وال شيء له ليس الرجل هذا وكان الكبار،

خر إذا الناسيلبسها من األلوف وعظه جملس يف جيتمع وكان وعظه، جملس إىل –ج

شديد وحتذير ختويف وفيها ملكه، يف به متلبس هو ما تتضمن أبياتا الدين نور أنشد

:له

املغرور أيها وقوفَك مثلْ

مسلما رحت الدينِ نور قيلَ إن

يف وأنت اخلمورِ شرب عن أيت

تع املدامِ كاسات ففًاعطِّلْت

البلى إىل نقلت إذا تقولُ ماذا
مبوقف وقفت إذا تقول ماذا

متور والسماُء القيامة يوم

نور ومالك تبقى بأن فاحذر

خممور طائش املظامل كاس

تدور احلرامِ كاسات وعليك

ونكري؟ منكر وجاءك فردا

عسري؟ واحلساب ذليالً فردا
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يف وأنت اخلصوم فيك وتعلّقت

يف وأنت اجلنود عنك وتفرقت

واليةً وليت ما أنك وودت

حفرية رهن العز بعد وبقيت

باكيا حزينا عريانا وحشرت

دارس وقلبك حتيا أن أرضيت

سو حيظى أن أرضيتبقربه اك

ا تنجو حجةً لنفسك مهد

جمرور مسلسلٌ احلسابِ يومِ

مقبور موسد القبورِ ضيقِ

أمرييو األنام قالَ وال ما
حقري وأنت املوتى عاملِ يف

جمري األنام يف ومالك قلقًا
وجس اخلراب املعمورمعايف ك

مهجور معذَّب وأنت أبدا

العور تبدو ويوم املعاد يوم

املكوس بوضع وأمر شديدا، بكاء بكى األبيات هذه الدين نور مسع فلما

الب سائر يف .الدوالضرائب

املوصل من املال عمر الشيخ إليه أال–وكتب ا واألمراء الوالة أمر قد وكان

من وكان امتثلوه، شيء من به أمرهم فما به، املال يعلموا حىت أمرا ا يفصلوا

عليه، يفطر ما رمضان كل يف منه يستقرض الدين نور وكان الزاهدين، الصاحلني

فيفط ورقاق بفتيت إليه يرسل رمضانوكان مجيع عليه بن–ر عمر الشيخ إليه فكتب

هذا وحيتاج: املال كثروا، قد املفسدين إالاألمرإن جييء ال هذا ومثل سياسة، إىل

امللك إليه فكتب له؟ يشهد جييء من الربية يف إنسان أخذ وإذا وضرب، وصلب بقتل

كتابه ظهر على الدين وه: نور شريعة، هلم وشرع اخللق خلق اهللا مباإن أعلم و

لنا لشرعها املصلحة يف زيادة الشريعة يف أن علم ولو إىل،يصلحهم، بنا حاجة فال

يكملها فهو ناقصة الشريعة أن زعم فقد زاد فمن تعاىل، اهللا شرعه ما على الزيادة

واهللا تدي، ال املظلمة والعقول شرعه، ما وعلى اهللا على اجلرأة من وهذا بزيادته،

يهدينا مستقيمسبحانه صراط إىل مجع. وإياك املال عمر الشيخ إىل الكتاب وصل فلما
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يقول وجعل الكتاب، عليهم وقرأ باملوصل امللك،: الناس إىل الزاهد كتاب إىل انظروا

الزاهد إىل امللك !!وكتاب

أيضا كثري ابن الشام(: وقال بالد صاحب الدين، نور العادل امللك السلطان

ال البلدان من عنوغريها وناهيا باملعروف آمرا الفرنج، يف جماهدا كان الواسعة، كبرية

ألفعال مؤثرا االعتقاد، صحيح للظلم، مبغضا والصاحلني، والفقراء للعلماء حمبا املنكر،

العلم ورفع وأهلها، املناكر قمع قد وكان زمانه، يف أحدا يظلم أن أحد جيسر ال اخلري،

لقيام مدمنا وكان حيبوالشرع، وكان الشهوات، من نفسه ومينع كثريا، يصوم الليل

واألرامل، واأليتام واملساكني والفقراء العلماء إىل الرب ويرسل املسلمني، على التيسري

والرضوان بالرمحة ثراه وبلَّ اهللا رمحه بشيء، عنده الدنيا .وليست

اجلوزي ابن زنكي: قال بن حممود الدين نور اهللا-استرجع من-تعاىلرمحه

قال وأكاتبه، يكاتبين كان وقد مدينة، ومخسني نيفا الكفار الوفاة: أيدي حضرته وملا

لولده بعده من األمراء على العهد إمساعيل–قرأ الصاحل مـع–يعين العهـد وجدد

على عزم قد وكان فيها، ماده كان اليت املدة يف الشام على يغري أال طرابلس صاحب

املقدس بيت بالنيات،فتح واألعمال السنة، هذه من شوال يف املنية فوافته اهللا، شرفه

وأشهرا سنة وعشرين مثان واليته وكانت نوى، ما أجر له .)١()فحصل

سنة مصر من الدين صالح فسار األمور، اضطربت موته بعد إىل٥٧٠مث ه

نور ا قام اليت الفتوح إكمال وابتدأ أمرها، واستقام وحكمها يفالشام، زنكي الدين

اجلزيرة مع اليمن أقصى إىل والشام مصر من دولته وامتدت الصليبيني، مواجهة

وأطرافها .واحلرمني

سنة خالفته٥٧٥ويف مدة وكانت ببغداد، العباسي املستضيء اخلليفة تويف ه

مزيال املنكر، عن وناهيا باملعروف، آمرا اخللفاء، خيار من وكان سنني، عشر حنو

والنهاية) ١( .٣٠٧–١٢/٣٠٦البداية



-٢٤٢-

بعدهللمكوس من الناصر لولده وبويع كرميا، وقورا حليما الناس، عن (والضرائب
١

(،

سنة إىل خليفة الناصر استمر شجاعا٦٢٣وقد وكان مدة، اخللفاء أطول وهو ه

(مهيبا
٢

(.

وصالح اخلليفة هو فكان اهلدايا، وأهداه الدين صالح على خلع قد وكان

السلطان .الدين

سنة صالح٥٧٧ويف خرج إليهاه يعد فلم جماهدا، الشام إىل مصر من الدين

أخاه عليها استناب قد وكان اهللا، توفاه .حىت

سنة دمشق يقطع٥٨٣ودخل ال فكان واستشاره الفاضل القاضي وزار ه،

دونه (أمرا
٣

(.

سنة الدين٥٨٣ويف صالح فيها هزم الشهرية حطني وقعة كانت ه

(الصليبيني
٤

هذه. ) القدس فتح مت .السنةمث

سنة يف٥٨٩ويف حياته قضى أن بعد األيويب الدين صالح السلطان تويف ه

أنفق بل خزائنه، يف درمها وال دينارا يترك ومل اإلسالم، أرض وحترير الصليبيني جهاد

التعظيم كثري الصلحاء، العلماء من وكان البيضة، ومحاية اجلهاد سبيل يف كله ذلك

مبصا والقيام الدين، املسلمنيلشرائع (حل
٥

(.

بلدا؟ حيكم منهم واحد كل أوالده، على الدولة أقاليم قسم !وقد

العادل امللك لولده بعده من األمر استقر .وقد

السابق) ١( .١٢/٣٢٥املصدر

السابق) ٢( .١٢/٣٢٦املصدر

والنهاية) ٣( .١٢/٣٤٠البداية

السابق) ٤( .١٢/٣٤١املصدر

السابق) ٥( .١٣/٦املصدر



-٢٤٣-

سنة أمري٥٩٤ويف زنكي بن مودود بن زنكي الدين عماد السلطان تويف ه

للعلم حمبا سريرة، وأجودهم سرية وأحسنهم امللوك، خيار من كان سنجار،

(اءوالعلم
١

(.

املريين املؤمن عبد بن يوسف بن يعقوب السلطان تويف أيضا السنة هذه ويف

واألندلس املغرب املذهب،،سلطان مالكي السريرة، صحيح السرية حسن دينا وكان

الصلوات، يف الناس يؤم اجلهاد، كثري وكان سنة، عشرة مخس ملك ظاهريا، صار مث
والضعيف املرأة من قريبا (وكان

٢
(.

ذكيا عاقالً وكان املوصل، على وكان قيماز، الدين جماهد األمري أيضا وتويف

الدنيا حماسن من (فقيها،
٣

(.

سنة تكش٥٩٦ويف شاه خوارزم الدين عالء السلطان خوارزم سلطان تويف ه

فقيها السرية حسن عادالً وكان أرسالن، ألب (بن
٤

(.

الرحي عبد الفاضل القاضي تويف أيضا وزيروفيها األشرف، القاضي بن م

عادالً عاملًا كان جهاده، أيام يف مصر له ساس أصحابه، وأخص األيويب الدين صالح

والسريرة القلب طاهر السرية، حسن (صاحلًا
٥

(.

سنة شجاعا٥٩٩ويف ذكيا عاقالً وكان الغوري، الدين غياث امللك تويف ه

السرية حسن عادال شافعيا (فقيها
٦

(.

السابق) ١( .١٣/١٨املصدر

.١٣/٢٢السابقاملصدر) ٢(

والنهاية) ٣( .١٣/٢٤البداية

السابق) ٤( .١٣/٢٥املصدر

السابق) ٥( .١٣/٢٨املصدر

السابق) ٦( .١٣/٣٨املصدر



-٢٤٤-

سنة بن٦٠٠ويف اهللا عبد بن علي بغداد يف القضاة لقاضي جملس عقد ه

عن الطرحة ونزعت بفسقه، وحكم فعزل رشوة، أخذ أنه عليه وثبت اجليلي، سليمان

سنتني توليه مدة وكانت (رأسه،
١

(.

سنة شيخا٦٠١ويف وكان املستنجدي، الدين جمري خوزستان أمري تويف ه

و العبادة، كثري السرية، حسن سنةشيعيا وعشرين ستا للحج أمريا (كان
٢

(.

سنة الدين٦١٥ويف صالح أخو أيوب بن الدين سيف العادل امللك تويف ه

والشام واليمن مصر أقصى من امتدت اليت أيوب بين دولة على بعده والسلطان

ومهدان وأجودهم. واجلزيرة امللوك خيار من صبورا، صفوحا رحيما عادال وكان

عاقالً دينا صالحسرية، بعد الفرنج جاهد وقد مملكته، مجيع يف احملرمات أبطل وقورا،

رحيما رفيقا وكان والصوم والعبادة بالصالح واشتهر حسنا، بالًء فأبلى الدين،

والضعفاء واملساكني حكمه. بالفقراء مدة (سنة٢٦وكانت
٣

(.

سنة و٦١٧ويف سنة يف عليه فسيطروا اإلسالمي املشرق التتار غزا احدةه

املسلمني ملوك انشغال بسبب دخلوها بلد كل ودمروا وأحرقوا العراق، وصلوا حىت

وشعوم دوهلم محاية عن وملذام (بشهوام
٤

!؟)

سنة املستضيء٦٢٢ويف بن أمحد اهللا لدين الناصر اخلليفة ببغداد تويف ه

الع زمانه يف فخرب هلم، ظاملًا رعيته، يف السرية قبيح وكان أهلهالعباسي، وتفرق راق،

بالعراق التتار وأطمع وأمالكهم، أمواهلم وأخذ البالد (يف
٥

!!؟)

السابق) ١( .١٣/٤١املصدر

السابق) ٢( .١٣/٤٩املصدر

والنهاية) ٣( .٦٧–١٣/٨٦البداية

السابق) ٤( .٩٦–١٣/٩٤املصدر

السابق) ٥( .١٣/١١٥املصدر
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ومخسني اثنتني عمره وكان أمحد، بن حممد الظاهر اخلليفة ابنه بعده وويل

قد مكوسا وأسقط كثرية، مظامل رد حمسنا، عادال دينا وقورا عاقالً وكان سنة،

حسنة سرية الناس يف وسار أبوه، قيلأحدثها حىت عبد: ، بن عمر بعد يكن مل إنه

مدته طالت لو منه أعدل .العزيز

والطاحلة الصاحلة التجمعات أخبار اجلواسيس إليه يرفع أن أبيه عادة من وكان

له فقيل الظاهر، اخلليفة فأبطلها يوم، كل الرعية،: ببغداد يفسد التجسس إبطال إن

فائدة: فقال وأي يصلحهم، أن اهللا ندعو وهتكحنن الناس أحوال كشف من

أخذ ما كل عليهم ورد الديوانية، بالديون مسجونا كان من كل وأطلق أستارهم،

الناس، حبقوق الوفاء عن عجزا املسجونني عن ا ليسدد أمواال للقاضي وأرسل منهم،

األحوال وحسنت العدل سوق وقام بزمانه، األسعار (ورخصت
١

(.

سنة اخلليفة٦٢٣ويف تويف ابنهه والعقد احلل أهل فبايع الظاهر العباسي

حسن وكان الظاهر، أبيه سرية بالناس وسار العامة، مث اخلاصة البيعة منصور املستنصر
حمبوبا متواضعا وكان املستنصرية، اجلامعة بىن الذي وهو الرعية، يف (السرية

٢
(.

أ وليها وقد املعتمد، إبراهيم دمشق وايل تويف السنة هذه سنةويف ربعني

سرية وأحسنهم وأعفهم الوالة خيار من وكان (لأليوبيني،
٣

(.

سنة وكان٦٢٤ويف الشام، ملك األيويب العادل بن عيسى املعظم امللك تويف ه

جماهدا شجاعا فاضال (عاملًا
٤

على. ) يتنازعون وكانوا أيوب، بين عقد انفرط موته وبعد

السابق) ١( .١١٦–١٣/١١٥املصدر

السابق) ٢( .١١٣–١٣/١١٢املصدر

السابق) ٣( .١٣/١٢٤املصدر

السابق) ٤( .١٣/١٣٠املصدر
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العادل أبيهم وفاة منذ بينهم فيما الفرنجاحلكم فصاحلوا وأحزابا، فرقا صاروا وقد ،

البالد بقية بأيديهم تبقى أن مقابل القدس رد (على
١

!!؟)

سنة على٦٣٥ويف وكان األيويب، العادل بن موسى األشرف امللك تويف ه

سنة الشام ملك مث وأطرافها، وحران الفراتية الناس،٦٢٦اجلزيرة أعف من وكان ه،

ك شجاعا سرية، غايةوأحسنهم يف عهده يف البالد وكانت والعلماء، للعلم مكرما رميا

والعدل (األمن
٢

(.

وفاة بعد مصر ملك العادل بن حممد الكامل امللك أخوه تويف السنة هذه ويف

كانت سنة، ثالثني مصر ملك عادالً، كامالً عاقال الكامل وكان العادل، أبيه

متناصفة، والرعايا آمنة، زمانه يف وجاهدالطرقات أحد، ظلم على أحد يتجاسر ال

منهم دمياط واسترد (الفرنج
٣

(.

سنة حممد٦٣٧ويف الدين ناصر بن شريكوه الدين أسد ااهد امللك تويف ه

شادي بن شريكوه الدين أسد األيويب. ابن الدين صالح أبيه–واله عم ابن –وهو

سنة محص مدة٥٨١على فحكمها املل٥٧ه أحسن من وكان طهرسنة، سرية، وك

واالستقرار والعدل األمن غاية يف فصارت واملكوس، احملرمات من (البالد
٤

(.

سنة مدته٦٤٠ويف وكانت ببغداد، العباسي باهللا املستنصر اخلليفة تويف ١٦ه

ما بكل الرعية إىل حمسنا الصدقات، كثري الرعية، يف السرية حسن وكان سنة،

دار ببغداد حملة بكل عمل ببغداد،يستطيع، املستنصرية اجلامعة وافتتح للفقراء، ضيافة

عصرها يف الدنيا مدارس أكرب وكانت أوقافا، عليها (ووقف
٥

(.

السابق) ١( .١٣/١٣٣املصدر

السابق) ٢( .١٥٨–١٣/١٥٧املصدر

السابق) ٣( .١٣/١٦٠املصدر

السابق) ٤( .١٣/١٦٦املصدر

السابق) ٥( .١٣/١٧٠املصدر
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خلفاء آخر اهللا لدين الناصر بن حممد باهللا املستعصم أخوه اخلالفة بعده وويل

سنة التتار قتله الذي وهو ببغداد، العباس كان٦٥٦بين وقد بغداد، دخلوا عندما ه

وقدامل عاملًا، وكان الرعية، يف سرية وحسن وتقواه صالحه يف وأبيه كأخيه ستعصم

والقضاة والوزراء األمراء من الدولة أعيان مث العباسيون، عمه بنو أخيه موت بعد بايعه
واألمصار األقطار مجيع من البيعة جاءت مث العامة، مث والعقد، احلل أهل من والفقهاء

على له وخطب اإلسالميوالبلدان، الغرب أقصى إىل الشرق أقصى من املنابر مجيع

قبله من اخللفاء عليه كان (كما
١

(.

سنة العلقمي٦٤٢ويف بن أمحد بن حممد طالب أبا وزيره املستعصم استوزر ه

بغداد دخوهلم على التتار مع تواطأ (الذي
٢

!!؟)

سنة الكام٦٤٧ويف أبيه بعد مصر ملك أيوب الصاحل امللك تويف مث)٣(له ،

أيبك الدين عز املماليك أول بعده .حكم

سنة دينا٦٥٥ويف وكان الدر، شجرة زوجته يد على أيبك الدين عز قتل ه

سنوات سبع حكمه دام كرميا، (عفيفًا
٤

قطز.) الدين سيف بعده بامللك استقل (مث
٥

(.

سنة اخلليفة٦٥٦ويف وقتل التتار، يد يف اخلالفة عاصمة بغداد سقطت ه

بغدادامل ليغزو هوالكو العلقمي ابن والوزير الطوسي الدين نصري شجع وقد ستعصم،

والنساء البيت أهل من والسادات والصلحاء العلماء فقتلوا وأهلها، اخلليفة ويقتل

مليوين حنو القتلى عدد بلغ حىت (نسمةواألطفال
٦

(.

السابق)١( .١٧٢–١٣/١٧١املصدر

السابق) ٢( .١٣/١٧٥املصدر

السابق) ٣( .١٣/١٨٩املصدر

السابق) ٤( .١٣/٢١١املصدر

السابق) ٥( .١٣/١٦٦املصدر

السابق) ٦( .٢١٥–١٣/٢١٣املصدر
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ومل اخللق، اهللا خلق أن منذ مبثلها يسمع مل اليت احلادثة أهلوهي على جير
هلا شبيه !!!اإلسالم

سنة ااهد٦٥٨ويف مصر وملك التتار بني جالوت عني معركة حدثت ه

التتار على الدائرة وكانت قطز، الدين (سيف
١

واسترد. ) أيديهم، من كله الشام وحرر

وقد األمة، حرمات على غيورا واملسلمني، لإلسالم حمبا بطال قطز وكان منهم، حلب

العد األمورأقام وسدد (ل
٢

بيربس.) الظاهر بعده وحكم السنة، هذه آخر يف .وقتل

سنة العباسي٦٥٩ويف الظاهر اخلليفة بن أمحد باهللا املستنصر بالقاهرة بويع ه

ببغداد– املقتول املستعصم عم للظاهر–وهو السلطنة وقلد املسلمني، على خليفة

ل اخلالفة انتقلت وذا باألمور، وفوضه سنوات،بيربس ثالث انقطعت أن بعد لقاهرة

بغداد من فرارا مجاعة مع جاء قد (وكان
٣

(.

سنة سنة٦٧٦ويف حكم وقد بيربس الظاهر السلطان تويف وفتح٦٥٨ه ه

من دولته وامتدت التتار، وهزم الفرنج، بأيدي كانت اليت املدن واسترجع الفتوح،

شجاعا وكان النوبة، أقصى إىل اهللاأالفرات حياضقامه عن ليذود الفترة هذه يف

حسن وكان أزاله، إال واملفاسد احملرمات من شيئا يرى ال وكان واملسلمني، اإلسالم

كلها حكمه مدة جماهدا متقشفًا والسريرة، املماليك! السرية دولة بعده تتابعت مث
للعباسيني واخلالفة والشام (مبصر

٤
(.

سنة ق٦٩٤ويف ببغداد التتار ملك أسلم يفه أتباعه أكثر ودخل ازان،

(اإلسالم
٥

(.

السابق) ١( .١٣/٢٣٣املصدر

السابق) ٢( .٢٣٩–١٣/٢٣٨املصدر

السابق) ٣( .٢٤٥-١٣/٢٤٤املصدر

السابق) ٤( .٢٩٢-١٣/٢٩١املصدر

السابق) ٥( .١٣/٣٦٠املصدر
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ومحالم الفرنج ويواجهون والشام، مصر حيكمون املماليك استمر مث
العثمانية اخلالفة قامت أن إىل والشرق العراق حيكمون املسلمون واملغول الصليبية،

اخلالفة عن له العباسي اخلليفة وتنازل مصر األول سليم يف،بدخول خالفة أول لتقوم

الدولة محاية قرون أربعة طوال العثمانيون اخللفاء واستطاع والعرب، قريش غري

اخلارجية األخطار من .اإلسالمية

ظاهرة بروز يؤكد ذكره سبق ما العادل(وكل الـيت) املستبد املرحلة هذه يف

مـا بطـالن يكشف كما واستقرارها، اإلسالمية احلضارة استمرار أسباب أحد تعد

اخلل عن أنيشاع ثبـت إذ اإلسـالم، تـاريخ من الطويلة الفترة هذه يف وامللوك فاء

يدعيـه كما ال والعدل والصالح والفضل العلم أهل من الكتـاببعـضأكثرهم

واضـطهادياملعاصر ودموية ظلم كله اإلسالمي التاريخ أن من اليوم النهـضة،ن وأن

واإلسالمي العريب للعامل الغريب باالستعمار بدأت !؟احلديثة

يف الرئيسة املبادئ بعض على املؤول السياسي الفقهي اخلطاب حافظ لقد

املرتل األول السياسي وامللة؛اخلطاب األمة ومحاية الشريعة، إقامة صيانة؛كوجوب إذ

فيما املاوردي قال كما اإلمام، واجبات وأوىل السلطة مهمات أوىل من األصل هذا

اإلمام على األ(: جيب من يلزمه أشياءوالذي عشرة العامة :مور

األمة،: أحدها سلف عليه أمجع وما املستقرة أصوله على الدين جنمحفظ فإن

من يلزمه مبا وأخذه الصواب، له وبني احلجة له أوضح عنه، شبهة ذو زاغ أو مبتدع
واحلدود زلل؛احلقوق من ممنوعة واألمة خلل من حمروسا الدين .ليكون

بني: الثاين األحكام تعمتنفيذ حىت املتنازعني بني اخلصام وقطع املتشاجرين،

مظلوم يضعف وال ظامل يتعدى فال .النصفة،

احلرمي: الثالث عن والذب البيضة وينتشروا؛محاية املعايش يف الناس ليتصرف

مال أو بنفس تغرير من آمنني األسفار .يف



-٢٥٠-

احلدود: والرابع االنتهاك،؛إقامة عن تعاىل اهللا حمارم حقوقلتصان وحتفظ

واستهالك إتالف من .عباده

الدافعة: واخلامس والقوة املانعة بالعدة الثغور األعداء؛حتصني تظفر ال حىت

دما معاهد أو ملسلم فيها يسفكون أو حمرما، فيها ينتهكون .بغرة

الذمة،: والسادس يف يدخل أو يسلم حىت الدعوة بعد اإلسالم عاند من جهاد

تعا اهللا حبق كلهليقام الدين على إظهاره يف .ىل

من: والسابع واجتهادا، نصا الشرع أوجبه ما على والصدقات الفيء جباية

عسف وال خوف .غري

تقتري،: والثامن وال سرف غري من املال بيت يف يستحق وما العطايا تقدير

تأخري وال فيه تقدمي ال وقت يف .ودفعه

النصحاء: التاسع وتقليد األمناء ويكلهاستكفاء األعمال من إليهم يفوض فيما

حمفوظة باألمناء واألموال مضبوطة، بالكفاءة األعمال لتكون األموال، من .إليهم

األحوال: العاشر وتصفح األمور مشارفة بنفسه يباشر بسياسة؛أن لينهض

األمني خيون فقد عبادة، أو بلذة تشاغال التفويض على يعول وال امللة، وحراسة األمة

تعاىلويغش اهللا قال وقد فاحكم{: الناصح، األرض يف خليفة جعلناك إنا داود يا

اهللا سبيل عن فيضلك اهلوى تتبع وال باحلق الناس .)١()}بني

املاوردي قال اهللا(: مث حق أدى فقد األمة حقوق من ذكرناه مبا اإلمام قام وإذا

حقان عليهم له ووجب وعليهم، هلم فيما والنص: تعاىل حاله،الطاعة يتغري مامل رة،

شيئان حاله به يتغري بدنه: والذي يف نقص والثاين عدالته، يف جرح .)٢()إخل…أحدمها

ص) ١( السلطانية .١٨األحكام

ص) ٢( السابق .١٩املصدر
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اخلليفة حتت الذي وهو األمري مهمة عن قال منهمامث كل سواءوصالحيات ،

باالضطرار أم باالختيار أمريا كانت(: أكان بلد أو إقليم على أمريا اخلليفة قلد وإذا

ضربنيإمارته وخاصة: على العامة؛عامة .فأما

أمور سبعة على فيه نظره : فيشتمل

أن: أحدها إال أرزاقهم، وتقدير النواحي، يف وترتيبهم اجليوش تدبري يف النظر

عليهم فيذرها قدرها اخلليفة .يكون

واحلكام: والثاين القضاة وتقليد األحكام يف .النظر

الص: والثالث وقبض اخلراج، ما؛دقاتجباية وتفريق فيهما العمال وتقليد

منها .استحق

تبديل: والرابع أو تغيري من الدين ومراعاة احلرمي، عن والذب الدين .محاية

اآلدميني: اخلامس وحقوق اهللا حق يف احلدود .إقامة

عليها:والسادس يستخلف أو ا يؤم حىت واجلماعات اجلمع يف .اإلمامة

من: والسابع احلجيج يتوجهواتسيري حىت أهله، غري من سلكه ومن عمله

للعدو متامخا ثغرا اإلقليم هذا كان إن عليه، . معانني

املقاتلة، يف غنائمهم وقسم األعداء، من يليه من جهاد وهو ثامن ا واقترن

اخلمس ألهل مخسها .وأخذ

أمره وبغري اخلليفة بأمر تنفيذ وزير لنفسه يستوزر أن األمري هلذا وال. وجيوز

وأمره اخلليفة إذن عن إال تفويض وزير يستوزر أن معني؛جيوز التنفيذ وزير ألن

مل سبب لغري جيشه أرزاق يف يزيد أن األمري هذا أراد وإذا مستبد، التفويض ووزير

يف؛جيز نظر يقتضيه سبب حلدوث زادهم وإن حق، غري يف مال استهالك من فيه ملا

زوا؛السبب يرجى مما كان لغالءفإن كالزيادة التأبيد، على الزيادة به تستقر ال له

بيت من الزيادة هذه يدفع أن لألمري جاز حرب، يف نفقة أو حدث حدوث أو سعر
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اخلليفة استئمار يلزمه وال وإن؛املال، اجتهاده، إىل املوكولة السياسة حقوق من ألا

كال التأبيد على استقرارها يقتضي مما الزيادة سبب وقامواكان فيها أبلوا حلرب زيادة

بإمضائها، التفرد له يكن ومل فيها، اخلليفة استئمار على أوقفها اجنلت، حىت بالنصر

أن جيوز وال أمر، بغري العطاء هلم ويفرض اجليش أوالد من بلغ من يرزق أن وجيوز
محله جيشه أرزاق عن فاضل اخلراج مال من فضل وإذا بأمر، إال مبتدإ جليش يفرض

مال من فضل وإذا العامة، للمصاحل املعد العام املال بيت يف ليضعه اخلليفة إىل

أهل أقرب يف وصرفه اخلليفة، إىل محله يلزمه مل عمله، أهل عن فاضل الصدقات

من بتمامه اخلليفة طالب جيشه أرزاق عن اخلراج مال نقص وإذا عمله، من الصدقات

أ عن الصدقات مال نقص ولو املال، بتمامهبيت اخلليفة مطالبة له يكن مل عمله، ؛هل

بالوجود معتربة الصدقات أهل وحقوق بالكفاية مقدرة اجليش أرزاق .ألن

من كان وإن اخلليفة، مبوت ينعزل مل اخلليفة قبل من األمري تقليد كان وإذا

الوزير مبوت انعزل الوزير الوز؛قبل وتقليد املسلمني، عن نيابة اخلليفة تقليد يرألن

األمري به ينعزل مل وإن اخلليفة مبوت الوزير وينعزل نفسه، عن نيابة؛نيابة الوزارة ألن

وهي العامة، اإلمارة قسمي أحد حكم فهذا املسلمني، عن نيابة واإلمارة اخلليفة عن

اختيار عن املعقودة االستكفاء .إمارة

عل اإلمارة مقصور األمري يكون أن فهو اخلاصة، اإلمارة اجليشفأما تدبري ى
للقضاء يتعرض أن له وليس احلرمي، عن والذب البيضة ومحاية الرعية وسياسة

والصدقات اخلراج وجلباية اختيار. واألحكام إىل منها افتقر فما احلدود إقامة فأما

فيه املتنازعني لتناكر بينة إقامة إىل وافتقر فيه، الفقهاء التعرض-الختالف له فليس

والأل؛إلقامتها اختيار إىل يفتقر مل وإن إمارته، خصوص عن اخلارجة األحكام من ا

يكون أن خيلو فال عنده، البينة إقامة أو احلاكم اجتهاد فيه فنفذ إليهما افتقر أو بينة

كحد اآلدميني حقوق من كان فإن اآلدميني، حقوق من أو سبحانه اهللا حقوق من

باستيف أحق احلاكم كان والقصاص، ندب؛ائهالقذف اليت احلقوق مجلة يف لدخوله
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األم هذا إىل والقصاص احلد باسيتفاء الطالب عدل وإن استيفائها، إىل كانرياحلاكم ،

وصاحب احلق، استيفاء على معونة هو وإمنا حبكم ليس ألنه باستيفائه، أحق األمري

تعاىل اهللا حقوق من احلد هذا كان فإن احلاكم، دون األمري هو كحداملعونة احملضة

احلاكم من باستيفائه أحق فاألمري رمجا، أو جلدا القاضي[الزنا يف؛]أي لدخوله

إىل موكول املصاحل تتبع وألن امللة، عن والذب احلماية وموجبات السياسة قوانني

اخلصوم، بني التنازع لفصل املرصدين احلكام دون عنها، البحث إىل املندوبني األمراء

اإل حقوق يف فلمفدخل القضاء حقوق من وخرج بنص، إال منها خيرج ومل مارة

بنص إال فيها .يدخل

املظامل يف نظره القضاة: وأما وأمضاه األحكام فيه نفذت مما كان فإن

من للمحق وانتزاعا املبطل، على للمحق معونة استيفائه يف النظر له جاز واحلكام،

املماطل ا؛املعترف من املنع إىل موكول األخذألنه إىل ومندوب والتغالب، لتظامل

القضاء، فيها ويبتدأ األحكام فيها تستأنف مما املظامل كانت فإن والتناصف، بالتعاطف

األمري هذا منه حاكم؛منع إىل وردهم إمارته، عقد يتضمنها مل اليت األحكام من ألنه

احلاكم،؛بلده عنه ضعف إن باستيفائه قام حبق ألحدهم حكمه نفذ يكنفإن مل فإن

احلكام، أقرب إىل ا عدل حاكم بلده مشقة،بيف إليه املصري يف يلحقهما مل إن بلده

فيه حكمه ونفذ تنازعا، فيما اخلليفة واستأمر ذلك، يكلفهما مل حلقت .فإن

شرطني وزيادة التنفيذ وزارة يف املعتربة الشروط اإلمارة هذه والية يف ويعترب

واحل: عليها اإلسالم الكفرمها مع تصح ال دينية أمور على الوالية من تضمنتها ملا رية،

فضل فزيادة كان وإن والفقه، العلم فيها يعترب وال اإلمارة. والرق، شروط فصارت

التفويض وزارة بشروط معتربة يف؛العامة اختلفا وإن النظر، عموم يف الشتراكهما

العمل .خصوص

ا شروط عن تقصر اخلاصة اإلمارة وهووشروط واحد، بشرط العامة إلمارة

إمارته؛العلم خصت ملن ذلك وليس حيكم أن إمارته عمت ملن واحد. ألن على وليس
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كان إذا إمارته، مقتضى على عمله يف أمضاه مبا اخلليفة مطالعة األمريين هذين من

أوقفاه معهود غري حادث حدث فإن بالطاعة، تظاهرا االختيار وجه على إال معهودا

مباعلى قاما أوقفاه إن اخلرق اتساع من خافا فإن بأمره، فيه وعمال اإلمام مطالعة

به يعمالن فيما اخلليفة إذن عليهما يرد حىت هجومه إلشرافه؛يدفع اخلليفة رأي ألن

النازلة احلوادث يف أمضى األمور عموم .على

فهي اضطرار عن تعقد اليت االستيالء إمارة األمري: وأما يستويل علىأن بالقوة

باستيالئه األمري فيكون وسياستها، تدبريها إليه ويفوض إمارا اخلليفة يقلده بالد

الدين ألحكام منفذا بإذنه واخلليفة والتدبري، بالسياسة إىل؛مستبدا الفساد من ليخرج

شروطه يف املطلق التقليد عرف عن خرج وإن وهذا اإلباحة، إىل احلظر ومن الصحة،

ففي يتركوأحكامه أن جيوز ال ما الدينية األحكام وحراسة الشرعية القوانني حفظ من ه

مد معلوالًوالًخخمتال فاسدا تقليدوال يف امتنع ما واالضطرار االستيالء مع فيه فجاز ،

والعجز املكنة شروط بني الفرق لوقوع واالختيار، .االستكفاء

سبع الشرع قوانني من املستويل بتقليد يتحفظ يفوالذي فيشترك أشياء، ة

أغلظ املتويل جهة يف ووجوا املستويل، واألمري الويل اخلليفة : التزامها

امللة: أحدها أمور وتدبري النبوة خالفة يف اإلمامة منصب ما؛حفظ ليكون

حمروسا احلقوق من عنها تفرع وما حمفوظا، إقامتها من الشرع .أوجبه

ي: والثاين اليت الدينية الطاعة وينتظهور فيه، العناد حكم معها إمثفزول ا ي
له .املباينة

والتناصر: والثالث األلفة على الكلمة من؛اجتماع على يد للمسلمني ليكون

.سواهم

فيها: والرابع واألقضية واألحكام جائزة الدينية الواليات عقود تكون أن

عهودها خبلل تسقط وال عقودها، بفساد تبطل ال .نافذة،
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ويستبيحه:واخلامس مؤديها ذمة به تربأ حبق الشرعية األموال استيفاء يكون أن

.آخذها

مستحق: والسادس على وقائمة حبق مستوفاة احلدود تكون جنب؛أن فإن

وحدوده اهللا حقوق من إال محى .املؤمن

إن: والسابع حبقه يأمر اهللا، حمارم عن ورعا الدين حفظ يف األمري يكون أن

إىل ويدعو عصيأطيع، إن .طاعته

األمة، وأحكام اإلمامة حقوق ا حيفظ الشرع قوانني يف قواعد سبع فهذه

املستويل تقليد وجب حيا؛فألجلها تقليده كان االختيار شروط فيه كملت فإن

امللة حقوق يف التصرف نافذ له باإلذن وصار وخمالفته، ملشاقته ودفعا لطاعته استدعاء

من على وجرى األمة، اخلليفةوأحكام استوزره من ألحكام واستنابه استوزره

شروط املتويل يف يكمل مل فإن تنفيذ، ووزير تفويض وزير يستوزر أن وجاز واستنابة،

أو ومعاندته، ملخالفته وحسما لطاعته استدعاء تقليده إظهار للخليفة جاز االختيار

له يستنيب أن على موقوفًا واحلقوق األحكام يف تصرفه نفوذ قدكان ملن فيها اخلليفة

شروطها فيه من؛تكاملت أعوز ملا جربا نيابته إىل أضيف فيمن الشروط كمال ليكون

املستناب من والتنفيذ للمستويل التقليد فيصري نفسه، يف وإن. شروطها هذا مثل وجاز

ألمرين األصول عن :شذ

املكنة: أحدمها شروط من أعوز ما تسقط الضرورة .أن

م: الثاين شروطأن عن شروطه ختفف العامة املصاحل من انتشاره خيف ا

اخلاصة .املصاحل

أربعة من االستكفاء إمارة وبني بينها الفرق كان االستيالء إمارة صحت فإذا

:أوجه
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على: أحدها مقصورة االستكفاء وإمارة املتويل، يف متعينة االستيالء إمارة إن

املستكفي .اختيار

االس: والثاين إمارة وإمارةأن املتويل، عليها غلب اليت البالد على مشتملة تيالء

امل عهد تضمنها اليت البالد على مقصورة .يتكفساالستكفاء

وإمارة: والثالث ونادره، النظر معهود على تشتمل االستيالء إمارة أن

نادره دون النظر معهود على مقصورة .االستكفاء

إمارة: والرابع يف تصح التفويض وزارة إمارةأن يف تصح وال االستيالء

على؛االستكفاء مقصور الوزير نظر ألن النظر، يف ووزيره املستويل بني الفرق لوقوع

النظر على مقصورة االستكفاء وإمارة واملعهود، النادر يف ينظر أن وللمستويل املعهود،

الشتباه املعهود النظر من مثلها على تشتمل وزارة معها تصح فلم الوزيراملعهود، حال

.)١()باملستوزر

عصره يف احلنابلة فقيه التميمي الواحد عبد ببغداد٤١٠ت–وقال يف-ه

في حنبل بن أمحد مذهب وصالحياتهبيان به القيام اإلمام على جيب الفيء(: ما وأن

اإلمام أمر. يقسمه بطل إن وأنه به، بأس فال بينهم وقسموه املسلمون تناصف فإن

مل بشروطهااإلمام إال جتوز ال اإلمامة وأن واحلج، الغزو واإلسالم،: يبطل النسب،

والتقوى، التنفيذ، وصحة األحكام، وعلم الشريعة، وحفظ واحملتد، والبيت، واحلماية،

علماء من والعقد احلل أهل بذلك له شهد فإن املسلمني، أموال وضبط الطاعة، وإتيان

ذلك هو أخذ أو وثقام، املسلموناملسلمني رضيه مث ال-لنفسه، وأنه ذلك، له جاز

ص) ١( السلطانية يعلى٤١–٣٥األحكام أليب السلطانية األحكام واألمري اإلمام واجبات يف وانظر ،

ال.٣٨–٢٧ص الدستوري الفقه ثراء مدى على دليل ذلك وواجباتوكل صالحيات حيدد ذي
به للعامل عهد ال مبا الثانية املرحلة هذه يف وعزهلم توليتهم وكيفية واألمري، والوزير اخلليفة من كل

الدستورية واألنظمة الفرنسية الثورة بعد !إال
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إمام على اخلروج الثاين. جيوز قُتل إمام على خرج ملن. ومن عنده اإلمامة وجيوز
منه أعلم غريه كان وإن اخلصال، هذه فيه .اجتمعت

يقول الصالة: وكان أقاموا ما قريش يف اخلالفة .إن

يقول تعاىل: وكان اهللا معصية يف هلم طاعة .)١()ال

الفقهاء بني خالف املرحلة-وال هذه اإلمام–يف مسئوليات أهم هذه أن يف

شئوا؛وأوجبها وسياسة واألمة الدين حبفظ معلل شرعي حكم اإلمامة وجوب إذ

الشرع قوانني ببعض. حبسب األمة قيام وجوب على كثرية صور يف الفقهاء نص وهلذا

ال وأا اإلمام، عجز عند بذلكالواجبات الدفع؛تتعطل جهاد أن على أمجعوا وهلذا

فإن إذن، فيه يشترط وال ذلك، استطاع مسلم كل على عني فرض واألمة الدولة عن

يتعطل مل وإال اجلهاد، بأمر قائما اإلمام (كان
٢

أم) كان مسلما املظلوم نصرة وكذا ،

نصرته على قدر ملن .إخل…ذميا

يف الشوكاين الغمام(قال اإلمام) وبل نصب مقاصد أن(: موضحا وعنـدي

أركاما وأجلُّ شروطهما وأعظم والسلطنة اإلمامة أمر علـى؛مالك قادرا يكون أن

إذا املـسلمني عـن الدفع من ومتمكنا الظاملني، من املظلومني وإنصاف السبل تأمني

ثَبتم وال ذلك عن متقاعد غري باغٍ، أو كافر كجيش خيافونه أمر عاجز،دمههم وال ط
والسكون للدعة مؤثرا مبالذِّه مشغول السلطان. وال فهو املثابة ذه السلطان كان فإذا

نـصب لـه اهللا شرع الذي هو األمر هذا بل خمالفته، وحرم طاعته اهللا أوجب الذي

الدين مهمات أعظم من ذلك وجعل والسالطني، شرط. األئمة نقص اإلمام يضر وال

من أكثر إمامأو يف حاجة للمسلمني فليس ذكرناه، مبا قائما كان مهما ذكروا شروط
لطلبـة فيهـا مـدرس العلمية، الكتب ملطالعة مؤثر سبحته، ممسك مصاله يف قاعد
يأكـل واملسلمون واألموال، الدماء سفك عن متورع مشكالا، يف مصنف عصره،

احلنابلة) ١( .٢/٣٠٥طبقات

تيمية) ٢( ابن اإلسالم لشيخ املصرية الفتاوى .٥٠٩-٤/٥٠٨انظر
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شريفهم ويضطهد ضعيفهم، قويهم ويظلم بعضا، كانبعضهم إذا األمر فإن وضيعهم،

شـرعتا الذي األعظم األهم وجود لعدم شيء، والسلطنة اإلمامة من حيصل مل هكذا

العلم. له أهل من األفراد إال يعقله ال الكالم .)١()وهذا

يف أيضا الغمام(وقال رجلني():وبل أحد مجيـع: والباغي على بغى رجل إما

أمواهل بنهب بعضهم أو اهللاملسلمني جعـل قد فهذا حرمهم، وهتك دمائهم وسفك م

اتـاك عن هلم الدفع كان جيش هلم اجتمع وإذا العزيز، كتابه يف مذكورة حدودا له

واجب أوجب من واملسلمني الدين املنكراحرمات عن والنهي باملعروف األمر وإما. ت

ودخ عليه كلمتهم اجتماع بعد املسلمني أئمة من إمام على بغى طاعتهرجل حتت وهلم

الكرمي القرآن بنص مقاتلته جتب فهذا كثريا، أو قليالً كانوا أحدامها{: سواء بغت فإن
تبغي اليت فقاتلوا األخرى بأنـه]٩: احلجرات[} على زعمه باغيا كونه عن خيرجه وال

النيب ألن له املسلمني من ثُلّة متابعة وال أض، أو أصلح أنه أو بضرب"إمام أمر قد

الصحيح يف ذلك ثبت كما كلمتهم تفريق وأراد جمتمع الناس وأمر جاء من نعم. عنق

األهم هو مبا القيام عن العجز نفسه من أظهر أو بواح كفر هو ما األول من ظهر إذا

باغيـا الثـاين يكن مل قريبا، قدمناه ما وهو اإلمامة أمور من األعظم والركن . األقدم

.انتهى

يف األ(وزاد األخبارنيل منتقى شرح (وطار من): على حيط أن ملسلم ينبغي ال

باجتهاد ذلك فعلوا فإم اجلور، أئمة على وغريهم العترة من الصاحل السلف من خرج

رسوله لسنة وأطوع هللا أتقى وهم أهل"منهم، من بعدهم جاء ممن مجاعة من

ع. العلم اجلمود يف وافقهم ومن العلم أهل بعض أفرط حىتولقد الباب أحاديث لى

السبط احلُسني بأن وأرضاه–حكموا عنه اهللا الشريعة–رضي حلُرم اهلاتك على باغٍ
اجللود منها تقشعر مقاالت من للعجب فيا معاوية، بن يزيد .)٢()!املطهرة

ص)١( خان لصديق الكرامة إكليل .١١٥–١١٤انظر

السابق) ٢( .املصدر
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بأن اإلمام صالحيات تقييد على النظرية الناحية من اخلطاب هذا حافظ كما

شئون يف تصرفاته فليستكون هلا، واألصلح واألكمل األحسن حتقيق حبسب األمة

القرايف قال هواه، على يتصرف أن ينفذ: لإلمام وما اإلمام تصرفات أنواع بيان يف

ينفذ ال وما األول(: منها با: القسم الوالية تتناوله مل ويل: صالةألما من كل أن اعلم

أن له حيل ال وصية إىل دوا فما اخلالفة درءوالية أو مصلحة جبلب إال يتصرف

تعاىل؛مفسدة أحسن{: لقوله هي باليت إال اليتيم مال تقربوا عليه}وال ولقوله ،

حرام((: السالم عليه فاجلنة ينصح، ومل هلم جيتهد مل مث شيئا أميت أمور من ويل . ))من

با ليس أبدا واملرجوح اجلهد، بذل فيه ليس عما معزولني والوالة األئمة ألحسنفيكون

اهللا حجر فقد بضده، األخذ بل لالجتهاد بذال به األخذ وليس ضده، األحسن بل

يف املصلحة من الفائت قلة مع بأحسن، ليس هو فيما التصرف األوصياء على تعاىل

يف والقضاة الوالة على حيجر أن فأوىل والقضاة، الوالة إىل بالنسبة خلستها يتهم وال

أن النصوص هذه ومقتضى الراجحةذلك، املفسدة عن معزولني اجلميع يكون

مصلحة وال فيه مفسدة وماال واملساوية، املرجوحة األقسام؛واملصلحة هذه ألن

املصلحة جلب تتناول إمنا الوالية وتكون أحسن، هو ما باب من ليست األربعة

س وأربعة معتربة فأربعة الراجحة، أو اخلالصة املفسدة ودرء الراجحة أو . اقطةاخلالصة

الشافعي قال القاعدة عنه-وهلذه اهللا ال: -رضي ألنه بصاع؛ صاعا الوصي يبيع ال

إذا احلاكم عزل عليه وجيب املسلمني، أموال يف ذلك اخلليفة يفعل وال ذلك، يف فائدة

فيه الراجح،؛ارتاب وجود عند املرجوح ويعزل املسلمني، على الريبة ملفسدة دفعا

املصلح ملزيد املتساوينيحتصيال أحد عزل يف واختلف للمسلمني .)١()ة

دونه هو من وتولية األصلح القاضي عزل لإلمام على؛فليس اإلمام تصرفات إذ

عزله، ينفذ فال املصلحة، خالف على األصلح القاضي وعزل باملصلحة، منوطة الرعية

للرشي ألفه الذي اخلراج كتابه يف الرشيد هارون قاضي يوسف أبو قال حمددادوقد

للقرايف) ١( السالم٤/٧٨الفروق عبد بن الدين لعز األحكام قواعد وانظر ،١/٦٩.
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باملصلحة منوط تصرفه وأن اإلمام أرضا: (صالحيات واحد يد من الوايل أخذ إن

وال لإلمام حيل فال آخر، وأعطى واحدا غصب الغاصب مبرتلة فهذا آخر، وأقطعها

شيئًا ذلك من يده من خيرج وال معاهد، وال مسلم حق الناس من أحدا يقطع أن يسعه

فيأخذ عليه، له جيب حبق لهإال وجب الذي بذلك .)١()ه

أيضا معروف(: وقال ثابت حبق إال أحد يد من شيئًا خيرج أن لإلمام .)٢()ليس

أيضا وال(: وقال يضرهم، مما املسلمني طريق يف شيئًا حيدث أن ألحد ينبغي ال

ذلك، يسعه وال عليهم، الضرر فيه مما املسلمني طريق من شيئا يقطع أن لإلمام جيوز
أراد وللعامةوإن عليه، يبين رجال اجلادة املسلمني طرق من طريقا يقطع أن اإلمام

إقطاع يسعه مل منه، بعيد أو قريب ذلك غري إعطاء[طريق له،] أي حيل ومل ذلك

ذلك فعل إن آمث اإلمام[وهو .)٣()]أي

دون العامة املصلحة حبسب إال طمر أو حبفر لألار يتعرض أن لإلمام ليس وكذا

املذاهب.)٤(ةاخلاص مجيع من الفقهاء بني اتفاق حمل .وهذا

وحريام، األفراد حقوق حلماية العدلية الضمانات على اخلطاب هذا حافظ كما

وقد والقضاء، والدعاوى املعامالت أبواب مجيع يف الفقه كتب ذلك فصلت كما

اليت العدلية الضمانات بيان يف الرشيد هارون إىل القاضي يوسف أبو اإلمامكتب يلزم

ذلك ومن ا العمل :والوايل

أوحظر-١ تثبتحبس حىت براءته األصل إذ معنويا؛ أو ماديا املتهم تعذيب

يؤخذ وال حيبسإدانته، وال اإلكراه حتت اعترافه أو .بإقراره

ص) ١( .٦٠اخلراج

ص) ٢( .٦٦–٦٥اخلراج

ص) ٣( .٩٣اخلراج

ص) ٤( .٩٣اخلراج
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يوسف أبو أن(: قال ينبغي فال ذلك غري أو سرقة عليه توهم أو به ظن ومن

والتوعد بالضرب ذلكيعزر فعل وقد بقتل أو حبد أو بسرقة أقر من فإن والتخويف،

به أقر مبا أخذه وال قطعه حيل وال بشيء، ذلك إقراره فليس .به،

قال أبيه عن حنظلة بن علي عن الشيباين عمر: حدثين عنه–قال اهللا : -رضي

حبسته( أو أخفته أو أجعته إن نفسه على مبأمون الرجل نفسه؛ليس على يقر .)أن

قال: قال الزهري عن إسحاق بن حممد قد: وحدثين برجل بالشام طارق أيت
عمر بن اهللا عبد إىل به فبعث به، فأقر فضربه، سرقة، مة يف عنهما–أخذ اهللا رضي

عمر– ابن فقال ذلك، عن إياه(: يسأله ضربه بعد أقر إمنا فإنه يقطع .)ال

ال: قال والتك إىل املؤمنني أمري يا بالتهموتقدم الناس الرجل: يأخذون جييء
الرجل الوايل[إىل بذلك: فيقول] أي فيأخذونه منه، سرقت سرقة يف امين هذا

قتل يف رجل على رجل دعوى تقبل أن ينبغي وال به، العمل حيل ال مما وهذا وغريه،

الوايل من ديد غري من بإقرار أو عادلة، ببينة إال حد عليه يقام وال سرقة، أووال له

كان له، رجل بتهمة رجل حيبس أن يسع وال حيل وال لك، ذكرته ما على وعيد

اهللا بالقرف"رسول الناس يأخذ (ال
١

واملدعى. ) املدعي بني جيمع أن ينبغي ولكن

كفيل عليه املدعى من أخذ وإال ا، حكم ادعى ما على بينة له كانت فإن عليه،

ب عليه املدعى أوضح فإن عنه، كلوخلي وكذلك له، يتعرض مل وإال شيئًا ذلك عد

و به ذلك فليفعل املتهمني من احلبس يف كان توقيخبمن من يبلغ كان فقد صمه،

اهللا رسول درئها"أصحاب يف الفضل من يرون كانوا وما مواضعها، غري يف احلدود

سارقًا-بالشبهات به أيت ملن يقولوا قل: أن النيب. ال: أسرقت؟ أن أتى"وروي

فقيل والسالم: برجل الصالة عليه فقال مشلة سرق سارقا: (هذا أخاله ).ما

التهمة) ١( .أي



-٢٦٢-

بن الرمحن عبد بن حممد عن خصيفة بن يزيد عن عيينة بن سفيان وحدثنا

النيب إىل فرفع مشلة سرق رجال أن أسرقت؟: (فقال"ثوبان، سرق، إخاله ).ما

عن: قال الناجي عليم عن عروبة أيب بن سعيد أباوحدثين أن املتوكل هريرةأيب

فقال أمري، يومئذ وهو بسارق، قول(: أيت قول. ال: أسرقت؟ ).ال: أسرقت؟

قال: قال عطاء عن جريج ابن علي: وحدثين عنه–أيت اهللا برجل-رضي

قال سرق أنه رجالن عليه الزور،: فشهد شهود هدد مث الناس أمور من شيء يف فأخذ

إال: فقال زور بشاهد أوتى جيدمها،ال فلم الشاهدين طلب مث وكذا، كذا به فعلت

الرجل سبيل .)١()فخلى

احلد-٢ عنه تدرأ شبهة إقراره عن املقر رجوع يوسف. اعتبار أبو ومن: (قال

عنه درئ اإلقرار، عن فرجع زنا، حد أو مخر شرب أو احلد مثلها يف جيب بسرقة أقر
.)٢()احلد

حا-٣ وتوفري السجناء على إهانتهماإلنفاق وعدم الضرورية .جيام

القاضي يوسف أبو الدعارة(: قال أهل أمر من املؤمنني أمري يا عنه سألت ما وأما

وحبسوا اجلنايات من شيء يف أخذوا إذا والتلصص، ما: والفسق عليهم جيرى هل

أن ينبغي وما الصدقة؟ غري من أو الصدقة من عليهم جيري والذي احلبس؟ يف يقوم

ب فيهميعمل .ه

وال: قال مال ال منه، يأكل شيء له يكن مل إذا حاهلم مثل يف كان ملن البد

الوجهنيدوج أي من املال، بيت من أو الصدقة من عليه جيري أن بدنه، به يقيم شيء
منهم واحد كل على املال بيت من جتري أن إيلّ وأحب عليك، موسع فذلك فعلت

إال يسع وال حيل ال فإنه يقوته، .ذلكما

ص) ١( .١٧٦–١٧٥اخلراج

صامل) ٢( السابق .١٦٩صدر
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فيه،: قال حيكم حىت إليه وحيسن يطعم أن البد املشركني أسرى من واألسري

أذنب أو أخطأ قد مسلم برجل صار؛فكيف ما على محله وإمنا جوعا؟ ميوت يترك

اخللفاء تزل ومل اجلهل، أو القضاء املؤمنني-إليه أمري السجون-يا أهل على جتري

وكسو وأدمهم طعامهم يف يقوم عليما ذلك فعل من وأول والصيف، الشتاء م

طالب أيب وجهه-ابن اهللا ذلك–كرم فعل مث بالشام، معاوية فعله مث بالعراق،

بعده من (اخللفاء
١

(.

حبسه،: قال الداعر الرجل القوم أو القبيلة يف كان إذا طالب أيب بن علي كان

م له يكن مل وإن ماله، من عليه أنفق مال له كان مالفإن بيت من عليه أنفق ال

ماهلم: وقال. املسلمني بيت من عليه وينفق شره، عنهم .حيبس

قال: قال برقان، بن جعفر عن أشياخنا بعض بن: وحدثنا عمر إلينا كتب

يصلي(: عبدالعزيز أن يستطيع ال وثاق يف املسلمني من أحدا سجونكم يف تدعن ال

مطلو رجال إال قيد يف تبينت وال ماقائما، الصدقة من عليهم وأجروا بدم، با

والسالم وأدمهم، طعامهم يف طعامهم. )يصلحهم يف يقوم ما هلم بالتقدير فمر

إن فإنك إليهم، ذلك يدفع شهر كل يف عليهم جتري دراهم ذلك وصري وأدمهم،

من رجال ذلك وولّ واجلالوزة، والقوام السجن والة به ذهب اخلبز عليهم أجريت

اخل وتكونأهل الصدقة، عليهم جتري ممن السجن يف من أمساء يثبت والصالح ري

ويدفع رجل رجل باسم ويدعو يقعد بشهر، شهرا إليهم ذلك ويدفع عنده، األمساء

ويكون عليه، جيري ما رد سبيله وخلي أطلق قد منهم كان فمن يده، يف إليه ذلك

م كل وليس واحد، لكل الشهر يف دراهم عشرة أنلألجراء إىل حيتاج السجن يف ن

وجيري وإزاره، قميص الصيف ويف وكساء، قميص الشتاء يف وكسوم عليه، جيري
قميص الصيف ويف وكساء، ومقنعة قميص الشتاء يف وكسون ذلك مثل النساء على

مثل عليهم باإلجراء ومر أمرهم فتفقد الذنوب، من يعر مل آدم ابن إن ومقنعة، وإزار

أصالً) ١( سجون هناك تكن فلم ذلك قبل .أما



-٢٦٤-

و لك، فسرت املال،ما بيت من وكفن غسل قرابة وال ويل له يكن ومل منهم مات من

وأهل الفساق وخلاف احلبس، أهل لقل احلدود بإقامة أمرت ولو ودفن، عليه وصلي

هو إمنا أمرهم، يف النظر لقلة احلبس أهل يكثر وإمنا عليه، هم عما ولتناهوا الدعارة،

بالنظر مجيعا والتك فمر نظر، فيه وليس كلحبس يف احلبوس أهل أمر فمنيوميف ،

ال أن إليهم وتقدم عنه، خلي قضية له يكن مل ومن وأطلق، أدب أدب عليه كان

أم بلغين فإنه يسع، وال حيل ال ما إىل بذلك يتجاوزوا وال األدب، يف يسرفوا

الرجل اجلناية-يضربون ويف التهمة مم–يف وهذا وأقل، وأكثر واملائتني الالثالمثائة ا

يسع وال تعزير؛حيل أو سكر، أو قذف أو بفجور جيب حق من إال محى املؤمن ظهر

والتك أن بلغين كما ذلك، من شيء يف يضرب وليس حد، فيه جيب ال أتاه ألمرٍ
اهللا رسول وأن املصلني"يضربون، ضرب عن ى .قد

عندنا احلديث هذا أعلم-ومعىن غ-واهللا من ضرم عن ى جيبأنه أن ري

احلكم من ليس يفعلونه والتك أن بلغنا الذي وهذا الضرب، به يستحقون حد عليهم

كان من كبرية، وال صغرية اجلناية جاين على هذا مثل جيب ليس شيء، يف واحلدود

جرح من وكذلك ذلك، عليه أقيم تعزير، أو حد أو قود فيه عليه جيب ما أتى منهم
قصاص، مثلها يف جراحة إالمنهم منه واقتص جرحه قيس بذلك البينة عليه وقامت

عليه اين يعفو باألرش،. أن عليه حكم قصاص مثلها يف يستطاع يكن مل فإن

ما سرق منهم كان من وكذلك عنه، خيلى مث توبة حيدث حىت حبسه وأطيل وعوقب

كبري احلدود إقامة يف األجر إن قطع، القطع فيه .)١()…جيب

الفقهاء أمجع حالتلقد اليت وهي منها، وأكثر العدلية الضمانات هذه عامة على

القضاة- وصالح القضاء استقالل على-مع اإلسالمي العامل يف الظلم استشراء دون

وشيوع الديون، سداد عن لعجزهم األحرار استرقاق من أوربا يف حصل الذي النحو

ص) ١( الثـاين. ١٥١–١٤٩اخلراج القـرن يف القضاة قاضي يؤكدها اليت الضمانات هذه وانظر
!اهلجري
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وا والتجارة التملك حق من الناس وحرمان هناك، من. إخل…لتنقلاإلقطاع عد مما

سنة الفرنسية الثورة بعد اإلسالمي١٧٨٩املكتسبات العامل يعرفه مل ما وهذا .م،

وكان السلطة، وفساد السياسي االستبداد ظاهرة اإلسالمي العامل شهد وإمنا

حال الذي املؤول، السياسي اخلطاب مبادئ لوال هلا التصدي ذلك،تباإلمكان دون

جا السنة أن ختلتبدعوى ومهما السلطة، احنرفت مهما والطاعة السمع بوجوب ءت

الشريعة؟ وحتكيم امللة وإقامة البيضة كحماية مهماا !عن

شيئا االحنراف ازداد حىت وعامتها األمة علماء بني االعتقاد هذا استشرى إن فما

أحكام تعطيل فتم لفسادها، ويتصدى يسائلها من السلطة تواجه أن دون فشيئا،

اإلسالم،ال أعداء مع امللوك من كثري حتالف حىت مداه الفساد فشيئا،وبلغ شيئا شريعة

األندلس، يف حصل كما أعدائهم، حكم حتت املسلمون وقع حىت اجلهاد، وتركوا

األمة تصدي وعدم واحنالهلم، امللوك فساد بسبب عليهم وقضوا منها فاستأصلوهم

س وبعد مجيعا، عليهم الكارثة فكانت قرونهلم، بأربعة األندلس ملوك آخر قوط

كله اإلسالمي العامل املسلمني–سقط تاريخ يف مرة االستعمار–ألول سيطرة حتت

االستعمار؟ دخله قطر كل يف واحلكومات امللوك وجود مع !!الغريب،

من كثري مبوافقة مت بل تذكر، مقاومة دون األقطار أكثر االستعمار دخل وقد

الفتر تلك !ة؟ملوك

جمرد أم يؤكد الواقع أن مع امللوك، هلؤالء والطاعة السمع يرون العلماء وظل

االستعمار حكم حتت مصر يف اخلديوي حال كان كما االستعمار، سيطرة حتت والة

اإليطايل احلكم حتت ليبيا يف السنوسي وحال .إخل…اإلجنليزي،

والط السمع يرون الفترة تلك علماء من كثري ظل دونولقد امللوك ألولئك اعة

واقع يف احلاكم وأن لألعداء، فيها الشوكة كفر، دار صارت قد الدار بأن يدركوا أن

والسنوسي اخلديوي وليس وفرنسا، إيطاليا ورئيس إجنلترا ملك هو .إخل…األمر
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والشريعة للمسلمني فيها والكلمة الشوكة أرض كل أن على الفقهاء أمجع وقد

احلاكمة هي ال: فيها كما إسالم، تحكمكبريدار ال أرض كل أن بينهم خالف

كفر دار هي للمسلمني، فيها والكلمة القوة وليست (بالشرع،
١

كان) وإن حىت ،

حيث الفترة، تلك يف اإلسالمي العامل دول أكثر حال هو كما أكثرية، فيها املسلمون

ا لالستعمار فيها والكلمة القوة وصارت الشريعة تعطيل .لغريبمت

ال لألمم طبيعية نتيجة هو والسقوط االستعمار كان احلاليتلقد فيها يفيصل

والفكرية السياسية احلداألوضاع هذا .إىل

السياسي اخلطاب مرحلة انتهت الغريب العامل سيطرة حتت اإلسالمي العامل وبسقوط
ال اخلطاب مرحلة وهي الثالثة، املرحلة لتبدأ الواقع أرض على املبدلاملؤول سياسي

كان اليت االستعمارية القوة أمام والعسكرية والسياسية الفكرية اهلزمية نتاج كان الذي
اجلديد؟ اخلطاب هذا صناعة يف طوىل يد !هلا

املدونة) ١( الصنائع٢/٢٢انظر وبدائع واإلنصاف٧/١٣٠، اجلـرار٤/١٢١، والـسيل ،٤/٥٧٥،

املنار .٣٦٩-١٠/٣٦٨وتفسري
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كا اخلطابإذا مبادئ بعض على حافظ قد الثانية املرحلة يف املؤول اخلطاب ن

والذود–املرتل اجلهاد بإقامة األمة ومحاية وصيانتها، الشريعة بتحكيم امللة كإقامة

األمة لوحدة رمزا لكوا صورية كانت وإن حىت اخلالفة، وظيفة على واحملافظة عنها،

الثالثة– املرحلة يف اخلطاب هذهفإن عن حىت التراجع وبدأ كله، ذلك جتاوز قد

باستجالب العثماين العصر أواخر يف ذروته االحنراف بلغ حىت تدرجييا، أيضا املبادئ

الغريب، االستعمار حتت كلها اإلسالمية األمة بوقوع مث أوربا، من الوضعية القوانني
بظ املبدل، الشرعي السياسي اخلطاب والدة عن ذلك متخض الشيخحيث كتاب هور

الرازق عبد احلكم(علي وأصول الشيخ)اإلسالم ذلك بعد األزهر شيخ من بتأييد مث
وإلغاءاملراغي اخلالفة إلغاء إىل الداعي اجلديد اخلطاب هذا على الشرعية إضفاء ليتم

األمة؟ وسياسة للحكم بأصول يأت مل اإلسالم أن بدعوى اإلسالمي، !القضاء

علماء مواجهة أنومع إال أفكار، من فيه جاء وما الكتاب هلذا آنذاك األمة

دول لتقوم الواقع، أرض على نفسه فرض الذي اخلطاب هو فيه ورد الذي اخلطاب

اإلسالمية؟ بالوحدة تؤمن ال وال! قومية اإلسالمية بالشريعة تؤمن ال علمانية وأنظمة

تطبيقها؟ وجوب ا! ترى محاية أجل من اجلهاد وجوب ترى وامللة؟وال !ألمة

الثالوث هذا اإلسالميةاحملظور)اجلهاد–الشريعة-اخلالفة(وأصبح األمة على

االستعمار دخول بكـل-منذ يكتف مل الذي املبدل، اخلطاب هذا مبادئ أبرز من

الـشرعية أضفى بل املؤول، اخلطاب يف مبادئ من بقي عما والتراجع االحنراف هذا

السيا اخلطاب هذا الدين؟على باسم اجلديد !سي

فقال االحنراف هذا بدايات إىل تيمية ابن اإلسالم شيخ أشار كما(: لقد وهذا

حمتج عليهم احتج إذا تصانيفهم ويف الكوفيني أتباع بعض خطاب من كثري يف يوجد
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النيب فعله قالوا"مبا سياسة: ، يعمله هلم! هذا السياسة: فيقال هي: هذه قلتم إن

ف لنا حقمشروعة قلتم؛هي وإن شرعية، سياسة فهذه: وهي لنا مشروعة ليست

للسنة هذا. خمالفة بعد القائل قول بشريعة: سياسة: مث يساسون الناس أن يريد أن إما

اإلسالم شريعة غري من السياسة هذه أم الدين،. اإلسالم، من فذلك باألول قيل فإن

اخلطأ فهو بالثاين قيل .وإن

هذ منشأ رسولاخلاولكن سياسة معرفة عن تقصري فيه الكوفيني مذهب أن طأ

الراشدين"اهللا خلفائه قال. وسياسة أنه عنه الصحيح يف ثبت بين((: وقد إن

بعدي، نيب ال وإنه نيب، قام نيب مات كلما األنبياء، تسوسهم كان إسرائيل
يكثرون خلفاء قال: قالوا) )وسيكون تأمرنا؟ األول((: فما بيعة فاألول،أوفوا

حقهم استرعاهم؛وأعطوهم عما سائلهم اهللا ولد))فإن يف اخلالفة صارت فلما ،

ومل العراق، فقهاء من تقلده من القضاء هلم وتقلد الناس سياسة إىل واحتاجوا العباس

العادلة السياسة يف كافيا العلم من معهم ما والية-يكن وضع إىل حينئذ احتاجوا

والي وجعلوا أمصاراملظامل، من كثري يف األمر وتعاظم شرع، والية غري حرب ة

يقال صار حىت وهذا: املسلمني، الشرع إىل خصمه يدعو وهذا والسياسة، الشرع

بالسياسة واآلخر بالشرع حيكم أن حاكما سوغ السياسة، إىل (يدعو
١

(.

فصارت السنة، معرفة يف قصروا الشرع إىل انتسبوا الذين أن ذلك يف والسبب

وتؤخذأمو الدماء، تسفك حىت احلدود، وعطلوا احلقوق ضيعوا حكموا إذا كثرية ر

من بنوع يسوسون صاروا السياسة إىل انتسبوا والذين احملرمات، وتستباح األموال،

العدل، وحترى هوى بال حيكم الذي وخريهم والسنة، بالكتاب اعتصام غري من الرأي

القوي وحيابون باهلوى حيكمون منهم ذلكوكثري وحنو يرشوهم .ومن

الثانية) ١( املرحلة هذه يف هنا السياسة يف يف: واملقصود الصالح إىل أقرب معه الناس يكون فعل كل
يف حـصل كما السياسية بدعوى الشرع تعطيل ال شرعي، حكم فيه يرد مل وإن حيام شئون

الثالثة؟ !املرحلة
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احلكم من فيها يكون املدينة، أهل مذهب فيها ظهر اليت األمصار كانت وكذلك

ال ما الكتاب لصاحب متبعا احلرب صاحب جعل من غريها، يف ليس ما بالعدل

هذه يف يكون حيث اتبعهم، ومن العراق أهل مذهب فيها ظهر اليت األمصار يف يكون

لصا متبع غري احلرب كتابهوايل يف تعاىل اهللا قال وقد العلم، رسلنا{: حب أرسلنا لقد

معهم وأنزلنا ينصر}بالبينات وسيف يهدي بكتاب الدين فقوام بربك{اآلية، وكفى

ونصريا .}هاديا

اإلسالم والسنة: ودين بالكتاب العلم ظهر فإذا للكتاب، تابعا السيف يكون أن

اإلسال أمر كان لذلك، تابعا السيف مبثلوكان األمصار أوىل املدينة وأهل قائما، م

ذلك يف فهم بعدهم وأما كذلك، األمر فكان الراشدين اخللفاء عهد على أما ذلك،

يوافق تارة السيف وكان تقصري، فيه بالكتاب العلم كان إذا وأما غريهم، من أرجح

خيالفه وتارة ذلك-الكتاب حبسب كذلك هو من دين .كان

ا من األمور منوهذه أصح املدينة أهل أصول أن له تبني أمثاهلا وإىل إليها هتدى

بينهما نسبة ال مبا املشرق أهل .)١()أصول

أيضا اجلائرة(: وقال السياسات من أنواعا أحدثوا إمنا األمراء أخذ؛وعامة من

جتوز ال اجلرائم على وعقوبات أخذها، جيوز ال من؛أموال املشروع يف فرطوا ألم

حيثاألمر ووضعوه قبضه، يسوغ ما قبضوا فلو وإال املنكر، عن والنهي باملعروف

املشروعة احلدود وأقاموا أنفسهم، رياسة ال اهللا دين إقامة بذلك طالبني وضعه، يسوغ
الذي للعدل وترهيبهم ترغيبهم يف متحرين والبعيد، والقريب والوضيع، الشريف على

اهللا املكو: -شرعه إىل احتاجوا منملا إىل وال اجلائرة، العقوبات إىل وال املوضوعة، س

عبدالعزيز بن وعمر الراشدون اخللفاء كان كما واملستعبدين، العبيد من حيفظهم

األقاليم بعض أمراء من .وغريهم

الفتاوى) ١( مالك.٣٩٣-٢١/٣٩١جمموع مذهب على األندلس أهل كان أهـلوقد وأصـول
املغرب أهل وكذلك .املدينة،
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حجج هي اليت البينات من فيه ما وفقهوا اهللا كتاب أقاموا إذا العلماء وكذلك

هو الذي اهلدى، من فيه وما اليتاهللا، اهللا حكمة وأقاموا الصاحل، والعمل النافع العلم

اهللا رسول ا سنته"بعث وهي حييط-، ما النافعة العلوم أنواع من فيها لوجدوا

الشهادة بوصف اخللق، مجيع من واملبطل احملق بني حينئذ ومليزوا الناس، عامة بعلم

وجل عز يقول حيث األمة، هلذه اهللا جعلها وسطاوكذل{: اليت أمة جعلناكم ك
الناس على شهداء من]١٤٣: البقرة[}لتكونوا املبتدعون ابتدعه عما بذلك والستغنوا

الفاسد الرأي ومن الدين، أصل ا ينصرون أم الكالميون يزعم اليت الفاسدة احلجج

الدين فروع به يتمون أم القياسيون يزعم .)١()الذي

يف جلية االحنراف ظاهرة بدأت فيهلقد عاش الذي العصر وهو اململوكي، العصر

فشيئا شيئا يزداد التراجع زال وما اهلجريني، والثامن السابع القرنني يف اإلسالم، شيخ

العثماين العصر أواخر .حىت

املبادئ عاملي،حيمل إنساين خبطاب اإلسالمي الشرعي السياسي اخلطاب بدأ لقد
اإلنسان حترير إىل الداعية اخلالقالسماوية سوى ما كل وعبودية اإلنسان عبودية ؛من

تعاىل قال نعبد{: كما ال أن وبينكم بيننا سواء كلمة إىل تعالوا الكتاب أهل يا قل
اهللا دون من أربابا بعضا بعضنا يتخذ وال شيئا به نشرك وال اهللا عمران[} إال ].٦٤: آل

النيب فسر وطا"وقد اإلنسان خضوع مبعىن هنا عابالربوبية وقد اهللا، غري عته

أم الكتاب أهل اهللا{: على دون من أربابا ورهبام أحبارهم ]٣١: التوبة[} اختذوا

هلم واخلضوع بطاعتهم .أي

تعاىل قال كما مجيعا الناس بني املساواة إىل خلقناكم{: ودعا إنا الناس ياأيها

أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل شعوبا وجعلناكم وأنثى ذكر اتقاكممن اهللا } عند

.]١٣: احلجرات[

ص) ١( املستقيم الصراط .٢٨١اقتضاء
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تعاىل قال كما اإلنسان كرامة آدم{: وأكد بين كرمنا ].٧٠: اإلسراء[}ولقد

جاء إمنا كلها والشريعة الكتاب بأن بنياوأخرب والقسط العدل إقامة أجل من

تعاىل قال كما وامليزان{: الناس، الكتاب معهم وأنزلنا بالبينات رسلنا أرسلنا لقد

بالقسطليقوم وتشريعاته. ]٢٥احلديد[}الناس والكتاب وأحكامها الشريعة من فالغاية

والرهبان: هي والرؤساء للملوك واخلضوع العبودية من اإلنسان بتحرير العدل حتقيق

واخلضوع بالطاعة وحده اهللا وإفراد اهللا، سوى من وكل حىت؛واألحبار اجلميع إذ

وحده هللا عبيد إال هم ما الشكراألنبياء يستحق .والطاعةالذي

قائد رستم على دخل عندما عامر بن ربعي اخلطاب هذا مبادئ عن عرب لقد

اليت اإلنسانية والرسالة أجلها من جاءوا اليت املهمة عن له فقال الفرس، جيش
جور(: حيملوا ومن العباد، رب عبادة إىل العباد عبادة من العباد لنخرج ابتعثنا اهللا إن

اآلخرةاألديا سعة إىل الدنيا ضيق ومن اإلسالم، عدل إىل .)١()ن

اجلشمي اهللا عبد بن زهرة عنه عرب دينهعندماوكذا عن سأله حني لرستم قال

اهللا،(: فقال عند من جاء مبا واإلقرار اهللا، رسول حممدا وأن اهللا، إال إله ال أن شهادة

تع اهللا عبادة إىل العباد عبادة من العباد ألبوإخراج إخوة وحواء، آدم بنو والناس اىل،

حاجة)وأم أو لتجارة إال أرضهم يدخلوا فلم عنهم، رجعوا أسلموا إن (وأم
٢

(.

ذلك يف مسلم كل إليه والدعوة محله يف يشترك عامليا، إنسانيا خطابا كان لقد

الصحيحالعصر، احلديث يف جاء لك((: كما خري واحدا رجال بك اهللا يهدي َألنْ
النعمم حمرِ اإلنسان)٣())ن حترير العدلوهدايتهبقصد .وإقامة

هذا آل مث اإلنسانية، ومبادئه الدين هذا خدمة يف واألمة الدولة كانت لقد

املبدل-اخلطاب اخلطاب يف إله-كما نصف أو إهلًا السلطان من جيعل خطاب إىل

الطربي) ١( جرير ابن .ه١٤سنة٢/٤٠١انظر

جرير) ٢( .٤٠١-٢/٤٠٠ابن

رقم) ٣( ح رقم)٣٧٠١(البخاري ح ومسلم ،)٢٤٠٦.(
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ويقول فيطاع، يأمر يسألون؟ وهم يفعل عما يسأل قوله؟ال كلها األمة فتسمع

يكتفي ال مث شاء، ما ويترك شاء ما ويأخذ منه؟ يقتص فال ويقتل يرد؟ فال ويستبد

الشرعية ويضفي وأهوائها، السلطة خدمة يف الدين يوظف مفتيا له نصب حىت بذلك

عصورها يف املسيحية أوربا حذو حتذو اإلسالمية باألمة فإذا جتاوزاا، كل على

حذو احلديثالوسطى، يف جاء كما بالقذة، قبلكم((: القذة كان من ننس . ))لتتبعن

خدمة يف الدين يوظف وبابا قيصر، هلم كان كما قيصر املسلمني ظهراين بني فقام

وشاع الدين، باسم الوضعية بالقوانني الشريعة تبديل ومت بابا، هلم كان كما الدولة

حق وانتهاك السياسي، األمراإلنسانوقاالستبداد ويل طاعة ؟والسلطانباسم

اخلطاب تغري الشرعيلقد لهالسياسي عالقة ال ممسوخ، مشوه خطاب إىل

والشعوب وضتها، األمة بني حتول وأغالل آصار إىل وحتول املرتل، األول باخلطاب

كما أفواجا اإلسالم من خرجوا أن الناس لبث فما وكرامتها، واإلنسانية وحريتها،

فيه احلقدخلوا اإلسالم من خيرجوا ومل حق؛أفواجا، أحد اإلسالم يعرف ال إذ

الوثنية إىل يدعو الذي الباطل الدين من الناس خرج وإمنا سواه، إىل فيخرج املعرفة

بالصاحلني؟ التربك باسم النقل! واخلرافة اتباع بدعوى العقل إلغاء إىل ويدعو! ؟ويدعو

وامللوإىل للرؤساء والعبودية األمر؟اخلضوع أويل طاعة باسم والعلماء الطبقيةوإىل! ك

والعقد؟ احلل أهل والقدر؟! بدعوى بالقضاء اإلميان بدعوى االستسالم !وإىل

اإلحلا موجة شيوع كان بانتـشاردلقد املاضـي القـرن يف اإلسالمي العامل يف

السياسي اخلطاب غياب بعد طبيعية فعل ردة والقومية، والليربالية الـشرعيالشيوعية

أضـفى الذي املبدل الشرعي السياسي اخلطاب وسيطرة املرتل، اإلسالم لتعاليم املمثل

الـشعوب حلريـات ومصادرته وفساده، واحنرافاته، السلطان، استبداد على الشرعية

وحقوقهم الثانيةواألفراد املرحلة فترات أسوأ يف حىت به لألمة عهد ال غيـابمبا مع ،

واملصلح العلماء الـديندور تبـديل التأويل باسم مت لقد الفترة، تلك يف املؤثرين ني
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الواقـع زال وما الضرورة، بدعوى وتارة املصلحة، بدعوى تارة فشيئا شيئا وأحكامه

رمسه؟ إال الشرع من وال امسه إال اإلسالم من يبق مل حىت مفاهيمه يفرض

السياس اخلطاب يف االحنراف هلذا العلماء من كثري تصدى دعوملقد أن إال ي،

مت لقد املؤول، الشرعي السياسي اخلطاب إىل العودة إىل الدعوة دائرة عن خترج مل

اخلالفة وإبطال الشريعة، تطبيق إلغاء إىل للدعوة يدع…التصدي مل أحدا أن إال إخل،

عليه كان كما املرتل الشرعي السياسي اخلطاب إىل األمة عودة إىل صرحية دعوة

يف والاملسلمون أمرها يسوس من فيه األمة ختتار شورى، األمر برد األول العصر

إذا عن إال ماهلا يف يتصرف وال دوا، أمرا .يقطع

حممد ادد اإلمام حركة هي اإلسالمي العامل يف إصالحية حركة أول كانت لقد

فرأى املسلمون، إليه وصل الذي الوضع خطورة أدرك الذي الوهاب، عبد ابن

منوجوب طويلة قرون بعد اإلصالح، وحتقيق لالحنرافات للتصدي اجلماعي العمل

غريها، دون السلطة إىل بالقوة اإلصالح مهمة يوكل الذي املؤول اخلطاب شيوع

فاسدة؟ أو عاجزة السلطة هذه كانت !مهما

أنه هو له توجه مة أول فكانت اإلصالحية، بدعوته حممد الشيخ بدأ لقد

إثار إىل أهدافًايهدف له وأن عصيام، ويعلنوا عليها ليثوروا السلطة على الناس ة

(سياسية
١

!؟)

سنة الشيخ جد املنكر١١٥٣لقد عن والنهي باملعروف األمر فريضة بإحياء ه

طريقه،( واتبعوا به، اقتدوا مجاعة حوله وانتظم كثريون، ناس إليه وأتى ذكره، فذاع

فريقني…والزموه فيه الناس إليه،: وانقسم دعا ما على وعاهده وبايعه تابعه فريق

عليه ذلك وأنكر وحاربه عاداه .)٢()وفريق

ص) ١( اإلمام الشيخ تلميذ غنام ابن للشيخ جند تاريخ ت.٨٧-٨٥انظر ذاتـهوالحظ االام كرار
اإلصالح؟ إىل ودعا السلطة الحنراف تصدى من !لكل

ص) ٢( السابق .٨٤-٨٣املصدر
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دون والتغيري اإلصالح يف والدولة السلطة حق إشكالية حممد الشيخ جتاوز لقد

املنكر شاع حىت طويلة قرونا املؤول السياسي اخلطاب يف شاع ما وهو غريها،

الشي أدرك كما الشريعة، مجاعي،وتعطلت بعمل إال يتحقق ال إليه يصبو ما أن خ

الدرعية إىل ذهابه قبل حرميال بلده يف الدعوة بداية منذ وعاهدوه أتباعه بايعه وهلذا

سعود بن حممد أمريها .ومقابلة

سنة العيينة من خروجه األمري١٥٨٧وبعد مع واجتماعه الدرعية إىل وذهابه

ال السياسي خطابه جتلى سعود، بن بحممد األمري قابله حيث اإلكرام(تجديدي،

وأوالده نساءه به مينع مبا مينعه أنه وأخربه .والتبجيل،

اهللا رسول عليه كان مبا الشيخ صحابته"فأخربه عليه كان وما إليه، دعا -وما

عنهم اهللا وما–رضي ضاللة، بدعة كل وأن عنه، وا وما به أمروا وما بعده، من

ب به اهللا إخواناأعزهم وجعلهم به وأغناهم اهللا سبيل يف أهل. اجلهاد عليه مبا أخربه مث
والبدع تعاىل باهللا بالشرك رسوله وسنة اهللا لشرع خمالفتهم من زمنه يف جند

والظلم .واالختالف

الدينية املصاحل من فيه ما وعلم التوحيد، معرفة سعود بن حممد األمري حتقق فلما

له قال فأبشريا(: والدنيوية، فيه، شك ال الذي ورسوله اهللا دين هذا إن شيخ،

التوحيد خالف ملن واجلهاد به، أمرت ولما لك عليك؛بالنصرة أشترط أن أريد ولكن

البلدان: اثنتني ولك لنا اهللا وفَتح اهللا، سبيل يف واجلهاد نصرتك، يف قمنا إذا –حنن

غري بنا وتستبدل عنا ترحتل أن قانونا: والثانية؛ناأخاف الدرعية على يل (أنَّ
١

آخذه)

تقول أن وأخاف الثِّمار، وقت يف شيئًا: منهم منهم تأخذ الشيخ. ال األوىل: فقال أما

يدك باهلدم: فابسطْ واهلدم بالدم الفتوحات؛الدم لك يفتح أن اهللا فلعل الثانية وأما

منهم خري هو ما الغنائم من اهللا .فيعوضك

للقوي) ١( الضعيف يدفعه ما عنه،هو ويدافع والقانون:ويسمى.ليحميه جند.اخلفارة أهل كالم .يف
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سبيله،فب يف واجلهاد ورسوله اهللا دين على الشيخ وبايع يده حممد األمري سط

املنكر عن والنهي باملعروف واألمر اإلسالم، شرائع معه؛وإقامة ودخل الشيخ فقام

عنده واستقر وأعوانه. البلد ووزرائه حممد األمري إخوان من عاونوه الذين أشهر ومن

الدرعية أهل سعود،: من بن والشيخثنيان سعود، بن وفرحان سعود، بن ومشاري

دغيثر، بن اهللا وعبد احلزميي، وحممد قاسم، بن عيسى والشيخ سويلم، بن أمحد

وغريهم حممد، وأخوه حسني، بن ومحد الوشيقري، .)١()وسليمان

الوهاب عبد بن حممد اإلمام احتاج اللقاءلقد هذا اخلطابيف إعادة إىل

العه يف النبوي واستدعائهالسياسي املكي على–د األدلة يورد أن باستطاعته وكان

املقدمة هذه كل إىل حاجة دون املنكر عن والنهي باملعروف األمر لشيوع–وجوب

هذه جيعل والذي سواه، الناس يعهد مل الذي املؤول لألمة،املاخلطاب ال للدولة همة

اإلسالم الدعوة ببدء التذكري إىل حممد الشيخ اضطر النصرمما حتقق وكيف مكة، يف ية

اإلصالحي املشروع هذا لتحقيق اجلهاد وإقامة املدينة يف الدولة بإقامة .هلا

الدين هذا تقيم دولة إقامة إىل سعيه يف واضحا الشيخ كان أن؛لقد ميكن ال إذ

دين اإلسالم–يقوم الشيخ–خصوصا اسنت لقد وشرائعه، أحكامه تقيم دولة بال

بالنيب استخدمها"حممد اليت الكلمة واستخدم األمري، من أخذها اليت بالبيعة حىت

اهلدم(("النيب واهلدم الدم آنذاك)٢())الدم هلا وجود ال دولة إقامة قضية فالقضية ،

ومعنوي، مادي وجهد تضحيات من ذلك حيتاجه وما معامله، اندرست دين وإقامة

بني تكون سوف اليت الفكرية املواجهة الذيخصوصا املؤول السياسي اخلطاب

السياسي واخلطاب وخارجها، واجلزيرة جند داخل اجلديدة الدولة أعداء سيستخدمه

اخلطاب ملواجهة جديد من وإحياءه استدعاءه حممد الشيخ سيحتاج الذي الراشدي

.املؤول

ص) ١( السابق .٨٧املصدر

ص) ٢( هلارون هشام ابن سرية خمتصر .٩٧انظر
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نائبه أو اإلمام دون واحلدود احلقوق وإقامة اجلهاد جواز حول اجلدل –ودار

املؤولكما اخلطاب به بأن–يقضي الشيخ على(: فرد مذهب كل يف جممعون األئمة

ما هذا ولوال األشياء، مجيع يف اإلمام حكم له بلدان أو بلد على تغلب من أن

الدنيا اجتمعوا؛استقامت ما هذا يومنا إىل أمحد اإلمام قبل طويل زمن من الناس ألن

من أحدا أن يعرف وال واحد، إمام يصحعلى ال األحكام من شيئًا أن ذكر العلماء

األعظم باإلمام وإن: وقولك. إال عليه قدر من كل على جيب فنعم عليك؟ جيب هل
مأث يفعل على. مل يقدرون ال ما رد يف حجة الشبهة هذه جيعلون اهللا أعداء ولكن

قالوا الزانية برجم أمرت ملا أين كما فإن: جحده، اإلمام، إذن من كالمهمالبد صح

غريها وال اإلمامة وال القضاء واليتهم يصح .)١()مل

حمرم، به قام ما وأن وفاته، بعد حىت الشيخ لدعوة موجهة الشبهة هذه ظلت وقد

اإلمام طاعة عن خروج العثماين–وأنه ابن-اخلليفة املصري احلنفي الفقيه نص وهلذا

خوارج وأتباعه الشيخ أن على احلاشية يف املـؤول؛عابدين اخلطاب يف اخللط بسبب

يـرى أنه على الشيخ تأكيد مع هذا العقائدي، واخلروج السياسي اخلروج مفهوم بني

مـن على حسن بن الرمحن عبد العالمة الشيخ حفيد رد وقد العثماين، السلطان إمامة

فقال إمام، بال جهاد ال أنه شبهة يـوم(: أثاروا إىل بـاق اجلهاد فرض أن ريب وال

عليهـاال وجب منعة هلا جمتمعة طائفة هناك كانت فإذا املؤمنون، به واملخاطب قيامة،

مجيـع عـن وال حبـال فرضه عنها يسقط ال عليه، تقدر مبا اهللا سبيل يف جتاهد أن

.)٢()الطوائف

طريق اعترض من جبهاد معه ومن حممد الشيخ به قام ما شرعية إثبات أراد وإمنا

أيضا. دعوم متبع؟ب(: وقال إمام مع إال جيب ال اجلهاد أن حجة بأي أم كتاب أي

صامل) ١( السابق إىل.٤٥٤-٤٥٣صدر حممـد الشيخ هلا تصدى اليت الشبه عادت كيف والحظ
نفسه؟ حممد الشيخ مدرسة أتباع بعض يد وعلى جديد من املعاصر !اخلطاب

السنية) ٢( .٧/٩٨الدرر
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القول هذا بطالن على واألدلة املؤمنني، سبيل عن والعدول الدين، يف الفرية من هذا

على والوعيد فيه والترغيب باجلهاد األمر عموم ذلك من تذكر، أن من أشهر

.)١()تركه

قال فقد(: مث اهللا سبيل يف باجلهاد قام من اهللا،وكل فرضه ما وأدى اهللا أطاع

اإلمام يكون باإلمام] إماما[وال إال جهاد يكون ال أنه ال باجلهاد، .)٢()إال

وهم مجيعا، املسلمون هم الشرعية باألحكام املخاطب أن على تأكيد فهاهنا

هذه لغياب ذلك وكل له، تركه أو اإلمام عجز عند الواجب إقامة عن املسئولون

السي لقداملفاهيم املؤول، السياسي اخلطاب فيها سيطر اليت الفترة تلك يف الشرعية اسية

بال الدولة إقامة ميكن وال دولة، بال دين ال أنه بعده جاء ومن حممد الشيخ أدرك

اخلطاب مفهوم يف احملظورات من ذلك وكل وجهاد، وعهد، وبيعة، وقائد، مجاعة،

املؤول ا؛السياسي ويل طاعة عن خروج هي .ألمرإذ

النيب عليه كان فيما حجته حممد الشيخ وجد اإلسالمية،"لقد الدعوة بداية يف

الرسالة لنشر اجلهاد وإعالن املدينة يف الدولة بإقامة الدين إقامة إىل سعى …وكيف

ذلك إىل الشيخ احتاج وإمنا ميكن؛إخل، اليت باألدلة إسعافه عن املؤول اخلطاب لعجز

على ا االحتجاج بالله واحلقوق احلدود وإقامة املنكر تغيري موضوع يف خالفه من

املناوئني وقتال اجلهاد وإقامة وتفويضه، اإلمام .إخل…إذن

جوانبه بعض يف الشرعي السياسي اخلطاب جتديد يف الشيخ جنح كضرورة؛لقد

اإلم ختلي عند عليها اهللا أوجب مبا األمة قيام ووجوب الدين، ليقوم الدولة امإقامة

السنية) ١( بطالنه.٧/٩٨الدرر لبيان حسن بن عبدالرمحن تصدى الذي القول هذا صار فقد هذا ومع

املعاصرة؟أصالً السلفية أصول !من

السابق) ٢( إمجـاع.املصدر وهـو اإلمـام، عدم عند اجلهاد يبطل ال أنه حنبل، بن أمحد قول وهذا
اإلمامية إال الفقهية املذاهب مجيع بل األربعة .املذاهب
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جند يف الدولة قيام بعد ذلك عند وقف التجديد أن إال ا، القيام عن عجزه أو عنها

.ه١١٥٨سنة

سنة تويف الشيخ أن سعود،١٢٠٦مع بن حممد وهم أمراء، ثالثة وعاصر ه

واألخذ والعقد، احلل بيده وكان العزيز، عبد بن وسعود سعود، بن العزيز وعبد

والتأخري والتقدمي سعود،واإلعطاء، بن حممد من رأي يصدر وال جيش يركب وال ،

سنة الرياض فتح فلما ورأيه، قوله عن إال العزيز، عبد ابنه من فوض١١٨٧وال ه

ومل والتعليم، العبادة هو ولزم املال، وبيت األمور يف العزيز عبد األمري حممد الشيخ

بإذنه إال ينفذه وال دونه أمرا يقطع العزيز عبد (يكن
١

(.

إىلل جند يف اجلديدة اإلسالمية الدولة قيام بعد الشرعي السياسي اخلطاب عاد قد

كمشروعية السلطانية؛ األحكام كتب يف تقرر كما املؤول، السياسي اخلطاب مفاهيم

جعل دون العباس، وبين أمية بين عصر يف احلال عليه كان كما األبناء إىل باألمر العهد

كما املسلمني بني شورى الراشديناألمر اخللفاء عصر يف احلال عليه .كان

عليها أمجع اليت السلفية املفاهيم من هي اليت القضايا هذه حبث يتم مل كما

النيب حث مما وهي حديث"الصحابة، يف لزومه وسنة((: على بسنيت عليكم

الراشدين على،))اخللفاء األمة شئون وسياسة اخلالفة أمور يف سننهم املقصود وإمنا

والسنة الكتاب يف جاء ما .وفق

يف أبلغ وأثر أكرب صدى للدعوة لكان املفاهيم هذه إحياء يف الشيخ جنح ولو

راشدي منوذجا ولكانت اإلسالمي، العامل واقع أثرهتغيري ويقتفى به يقتدى .ا

مع بالدعوة، أحاطت اليت الظروف هو ذلك دون حال الذي السبب يكون وقد

أحاط اليت الظروف وأقسىأن أشد كانت الراشدين اخللفاء عصر يف بالدولة ت

جعل دون حيل مل ذلك أن إال والروم، الفرس مع اخلارجية واحلروب الردة كحروب

ص) ١( جند .٩٠–٨٩تاريخ
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دوا، أمرا يقطع ال اإلمام على رقيبا األمة وجعل املسلمني، بني شورى اإلمام اختيار

يعهد وال وموافقتها، بعلمها إال املال بيت يف يتصرف برضاهاوال إال بعده من .ألحد

مفاهيم بعض جتديد يف األثر أكرب اإلصالحية حممد الشيخ لدعوة كان لقد

من كثري يف اإلصالحية احلركات لظهور الباب فتح مما الشرعي، السياسي اخلطاب

وإحياء شئوا بإصالح القيام عن وعلمائها األمة تعطل من طويلة قرون بعد األقطار

إ بالعودة معاملهجمدها دروس بعد دينها .ىل

واألمراء العثمانية الدولة تتبناه كانت الذي املؤول السياسي اخلطاب استطاع لقد

وإسقاط ووأده اجلديد اخلطاب مواجهة العربية واجلزيرة العريب العامل يف هلا التابعون

السياسي خطاا وجتدد طريقها تشق بدأت جديدة فكرية حركة أن غري الدرعية،

األفغاينادةبقي الدين أفغانستان) م١٨٩٧-م١٨٣٨(مجال يف كنر إمارة يف املولود

شهرية علوية حسنية أسرة (من
١

من! ) اإلسالمي الشرق وضع إليه آل ما رأى أن بعد

جمريات عن الشعوب لدور وغياب االستعمار، سيطرة حتت وسقوط وتشرذم ضعف

مجا؛األحداث فأشعل حوهلا، يدور مبا كماجلهلها فيها وصرخ النهضة شرارة الدين ل

اجلزائريقال نيباملفكر بن العميق(مالك اإلسالمية األمة سبات ويف الليل، هدأة يف

ينادي صوت جديد، بفجر ينادي صوت األفغان بالد من الفالح،:انبعث على حي

 إىل األمة هذه موقظ األفغاين، الدين مجال صوت إنه مكان، كل يف رجعه ضةفكان

جديد ويوم .)٢()جديدة

اإلسالمي العامل يف اإلصالحي التيار عن يتحدث وهو أيضا التيار(: وقال أما

تيار: األول خيط كما تيمية، ابن عصر منذ املسلم الضمري يف طريقه خط قد أنه فيبدو

الت) ١( وقد له، ترمجته يف أرسالن شكيب األديب املؤرخ أكد ما العامليةوهذا احلرب قبل أرسالن قى

أكـد وكذا أسرم، من الدين مجال أن له فأكد األفغانية كنر سادات أشهر أحد احلج يف األوىل
أرسالن للمؤرخ ورجاهلا أفغانستان حكومة سفراء مجيع .ذلك

ص) ٢( النهضة .٢٢شروط
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يكن مل تيمية وابن آلخر، آن من وهناك هنا ينبجس مث األرض، باطن يف جمراه املاء

التجديدعاملًا إىل يدعو جماهدا كان ولكن كالغزايل، متصوفًا وال الشيوخ، كسائر
اإلسالمي العامل يف واالجتماعي تكوين. الروحي إىل أدى الذي هو التيار هذا

يد على الشمالية إفريقية يف القوية املوحدين تومرت(إمرباطورية أدى)ابن الذي وهو ،

الشرق يف الوهابيني دولة إنشاء يدإىل الوهاب(على عبد بن اكتسحها)حممد مث ،
عام الغربية الدول من وتأييد العايل، الباب من بإيعاز علي ذلك١٨٢٠حممد ومع ،

عام أخرى مرة الظهور من ا القائمون متكن حىت حيا، الوهابية روح بقي فقد

احلديثة١٩٢٥ الوهابية اململكة صورة .يف

احلر هذه أن هنا نالحظ أننا الوهابيةبيد الدولة سقوط منذ وجدت قد كة

احلديث، اإلسالمي العامل لدى يعكسها الذي الضمري تقريبا، قرن منذ أي األوىل،

األفغاين(ضمري الدين الذي)مجال املهانة طابع من هربا اجلبال شعف يف فر الذي ،

متملقًا أو ضحية منه ليجعل بالفرد، املوحدين بعد ما جمتمع يلصقه .كان

الدين مجال كان رجل–لقد أنه جانب فريدة–) فطرة(إىل ثقافة ذا رجالً

عهد فاحتة والعلم(عدت الثقافة الثقافة) رجل هذه ولعل احلديث، اإلسالمي العامل يف

وهي طهران، ويف القاهرة ويف اسطنبول يف إثره على املثقفة الشبيبة دفعت اليت هي

قا بينها من سيكون اليت اإلصالحالشبيبة حركة ()دة
١

(.

أيضا الشاهد(: وقال التاريخ يف الرجل هذا من جتعل أن األقدار شاءت ولقد

أخذ بينما االحنالل، إىل هدوء يف أمره انتهى جمتمع على الصارم واحلكم الصادق،

أرضه على يسيطر هذا. االستعمار ضمري يف غرس الذي احلقيقي الباعث أن ويبدو

إصالح إرادة ثورةالرجل هو إمنا بالدماء)السيباي(جمتمعه أمخدت شهد؛اليت لقد

وهو اإلسالمي، العامل يف واملادي الروحي اإلفالس مشهد املأساة هذه يف الدين مجال

ص) ١( اإلسالمي العامل .٤٩وجهة
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حركة ما صورة يف وأكدته الثورة، تلك فشل استتبعه ظهرت)عليكرة(إفالس اليت

خي مبثابة فكانت الدامية، األحداث تلك عقب نظرباهلند يف واملسلمني لإلسالم انة

املميتة األفكار وضد البالية، النظم ضد احلرب الفور على أعلن وبذلك الدين، .مجال

األول هدفه بناء: وكان يعيد كما آنذاك، املوجودة احلكم نظم دعائم يقوض أن

أساس على اإلسالمي العامل يف السياسي اإلسالمية(التنظيم يف)األخوة متزقت اليت

ائياص االستعمارية النظم وبددا …فني،

يتعمق مفكر دور يكن مل الدين مجال دور فإن األمر، وجهة كانت وأية

قبل كان لقد بذلك، له ليسمح يكن مل احلاد مزاجه فإن حلوها، لينضج املشكالت

إىل أحيانا هبطت مهما جدلية وسيلة سوى النادرة ثقافته تكن ومل جماهدا، شيء كل

ثوريمستو نشاط وسيلة فأصبحت اجلماهري .ى

يف سياسية أمهية له تكون أن من أكثر وأدبية نفسية أمهية النشاط هلذا كان لقد

وكان شامل، مخود يف غارقا اإلسالمي العامل كان حني فيه، يعيش كان الذي العصر

ولكن ذاته، املسلم الضمري يف اإلسالمية املأساة فجر أنه النشاط هذا فائدة أنمن يبدو

وضعها منهجية خطة من جزًءا يكن مل مأساة من احتوى مبا الضمري هذا استيقاظ
الدين …مجال

فلقد احلديثة، اإلصالحية للحركة فيلسوفًا أو قائدا الدين مجال يكن مل إذا أنه بيد

تدين الذي القلق وهو حل، أينما معه ونقله القلق من محل ما محل حني رائدها كان

بتلك يفله جهد حني أيضا رائدها وكان الراهنة، النهضة سبيل يف املتواضعة اجلهود

التنظيم بذلك قصد قد كان وإن اإلسالمي، للعامل السياسي التنظيم إعادة تنظيم: سبيل

صاغه الذي اإلنسان إصالح إىل يقصد أن دون القوانني، وإصالح الشعب مجوع

املوحدين بعد ما .عصر
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الد مجال أدرك فاعتقدلقد وفساد، عفونة عن جمتمعه أصاب ما فطنته بصادق ين

يستطيع الوضع هذا إىل أدت اليت الداخلية العوامل دراسة إىل ينصرف أن من بدال أنه

وقوانني نظم من به حييط ما على بالقضاء عليه يقضي …)١()أن

إقبال حممد (ويقول
٢

اإلصالحية) وحركته الدين مجال :عن

أ…( مسلم أول ولكنلعل الدهلوي، اهللا ويل شاه فيه جديدة روح بإحلاح حس

باملعىن البصر دقيق وكان وفداحته، العبء هذا أمهية اإلدراك متام أدرك الذي الرجل

خربته عن نشأ واسعا أفقًا ذلك إىل جامعا اإلسالم، يف واحلياة الفكر لتاريخ العميق

ا مهزة منه جتعل خربة واألحوال، بالرجال واملستقبلالواسعة املاضي بني هو: لوصل

األفغاين الدين على. مجال بتمامه اقتصر الكالل يعرف مل الذي املوزع نشاطه أن ولو

على اقتصر أنه لو احلياة، يف ومسلكه وخلقه اإلنسان لعقيدة نظاما بوصفه اإلسالم

اليو عليه هو مما العقلية الناحية من أساسا أقوى اإلسالمي العامل لكان )…مذلك

النهضة يف الدين مجال دعوة أثر عن أرسالن شكيب األمري اتفق(: وقال وقد

كان مصر إىل األفغاين الدين مجال السيد قدوم أن على العصر، هذا يف النظر أرباب

تنمو تزل ومل األدىن، الشرق وسائر العربية البالد يف بدأت اليت الفكرية، احلركة مبدأ

ا حتقق إىل رامية اآلن، عنإىل هذا سيطرة ورفع الغرب، ا ساد اليت باملعارف لشرق

الرقي من األوىل سريته الشرق وإعادة أحد. ذاك، على الدين مجال السيد يقرأ ومل

القطر، أدباء من عدد فيها انتظم مرتله، يف خاصة حلقة له كانت ولكنه باألزهر،

الشي منهم اشتهر صوابه، صوب ويستمطرون حكمته حبر عبده،يستفيضون حممد خ

باشا وسعد القوين، وفا والسيد اللقاين، أفندي وإبراهيم سلمان، الكرمي عبد والشيخ

.زغلول

ن) ١( بن ملالك اإلسالمي العامل صوجهة .٥٢–٥٠يب

ص)٢( اإلسالم يف الديين التفكري .١١١جتديد
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من التقطوه ما املأل إىل وينثون وخيطبون يكتبون علمه، ومحلة مريدوه واندفع

وأسلوبا بأمثاله، للناس عهد ال عاليا لسانا ذلك وكان فرائده، من وانتظموه فوائده،

تكنراقيا مل أفكار حركة األمة يف فأحدث رجاله، نسبة عديدة قرون منذ انقطعت

مهم، فنشطت وفضله، عرفانه طابع عليها ظهر سرية روحا فيها ونفخ قبله، من

قرائح وفاضت قوى، وهبت عزائم، .واستجدت

يأيت ما احلركة تلك وصف يف عبده حممد الشيخ األلباب،: وقال فاستنارت

البصا العقولواستضاءت قوائم عن األوهام عقل واحنلت .)١()ئر،

أيضا أرسالن شكيب يف(: وقال الدين مجال السيد أحدثها اليت الثورة تكن ومل

إال مكان يف العلم انتشر فقلما توأمان، هاتان ولعمري املعارف، يف منها بأقل السياسة

باحلرية هو. هتف السياسة، ميدان يف الدين جلمال ظهر أثر يفوأول هبت اليت احلركة

اليد للسيد وكان اخلديوية، من خلعه إىل وآلت باشا إمساعيل اخلديوي أيام أواخر

مساعيه، الدين جلمال شكر مصر كرسي على باشا توفيق جلس وملا فيها، الطوىل

اخلديوي إىل دس من وجاء حقه، يف السعاية عقارب دبت حىت األمر يطل مل لكن

يقف لن السيد أن حكماجلديد وبإقامة ثانية، بثورة نفسه حتدثه وقد احلد، هذا عند

بنفي فجأة األمر فصدر واملتملقني، السعاة تنميقه يعيي ال مما ذلك أشبه وما مجهوري

مصر بعدها يدخل ومل اهلند، إىل ذهب ومنها السويس، إىل وأخرج الدين . مجال

مصر اإلنكليز واحتل غيابه، يف العرابية احلركة .)٢()وجرت

والغشم العسف وفجائع والظلم االستبداد آثار من فرأى إيران إىل ذهب مث
خلده يف مكن ما آحاد، وشهوات أفراد، أهواء سبيل يف العامة األمة مصاحل وذهاب

مركزه من الشاه لقلع العمل (فكرة
٣

(.

أرسالن) ١( شكيب بقلم ترمجة األفغاين الدين مجال .السيد

السابق) ٢( .املصدر

السابق) ٣( .املصدر
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الفرنسية اإلسالمية املعارف دائرة يف أعاظم: (وجاء من صفتر، بن حممد السيد

كانرجال عشر، التاسع القرن يف براون-اإلسالم رأى كاتبا،-حبسب فيلسوفًا،

صحفيا كبريا،. خطيبا، وطنيا مريدوه فيه يرى سياسيا رجالً كان شيء كل وقبل

خطريا مهيجا واملنازع. وأعداؤه احلرية، حركات يف عظيم تأثري له كان وقد

م األخرية العشرات يف جدت اليت اإلسالمية،الشوروية، احلكومات يف السنني، هذه ن

من وإنقاذها األوربية، السيطرة من املمالك هذه حترير إىل ترمي حركته وكانت

حرة إدارات بتأسيس الداخلية شئوا ترقية وإىل األجنيب، .االستغالل

بأمجعها احلكومات هذه مجع يف يفكر كان إيران-وكذلك مجلتها ومن

اخلالفة-الشيعية يف؛اإلسالميةحول األوريب التدخل منع من االحتاد بذلك لتتمكن

اإلسالمية. أمورها اجلامعة لفكرة ممثل أصدق كان ولسانه، بقلمه الدين . فجمال

الشهري احملدث بواسطة طالب أيب بن علي بن احلسني إىل تنتمي الشريفة وأسرته

بالسيد يلقب ذلك أجل من فهو .)١()الترمذي،

األ أدرك األمةلقد تشرذم إىل أدى وأنه السياسي، االستبداد خطورة فغاين

بإصالح إال واالستقالل التحرر إىل سبيل ال وأنه عليها، االستعمار وسيطرة ومتزقها

الثاين احلميد عبد السلطان العثماين اخلليفة نصح يف اجتهد وقد السياسي، اخلطاب

وال واحلرية بالشورى السياسة الدولة شئون ملواجهةبإصالح إيران مع للوحدة سعى

اإلسالمي الشرق على يسيطر بدأ الذي الصلييب االستعماري (التحالف
٢

حلل) وقد ،

فقال خطراته يف ضعفه وأسباب اإلسالمي الشرق لعمل(: مشكلة القيام العبث ومن

الشر، وخف األمر هلان فقط الفارق مع القياس كان ولو الصاحل، السلف مع قياس

العك التامولكنه بأنفسهم{.س ما يغريوا حىت بقوم ما يغري ال اهللا بأن{،}إن ذلك

بأنفسهم ما يغريوا حىت قوم على أنعمها نعمة مغريا يكن مل اهللا…}اهللا : يقول

السابق) ١( .املصدر

األفغاين) ٢( الدين مجال خاطرات .انظر
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الصاحلون{ عبادي يرثها األرض أن الذكر بعد من الزبور يف كتبنا : ويقول،}ولقد

وللمؤمنني{ ولرسوله العزة املؤمننيو{: وقال،}وهللا نصر علينا حقا : وقال،}كان

شهيدا{ باهللا وكفى كله الدين على ليظهره احلق .}ودين

اآليات هذه ينال وال تأويالً، يقبل ال مما اآليات حمكم يف اهللا وعد ما هذا

مواضعه عن الكلم حتريف ورام السبيل، عن ضل من إال هذه. بالتأويل إىل عهده هذا

خيلف ولن املرحومة هلااألمة ومهد الكلمة، وعلو والعزة، بالنصر وعدها عهده، اهللا
حدا لعزا وال أمدا، دها جعل وما القيامة، يوم إىل وعدها ما .سبيل

يف وسعادة الدنيا يف جمدا أجورهم فوفَّاهم عليه، اهللا عاهدوا ما صدقوا قوم نعم،

.اآلخرة

م ومثانني مئتني عددها يبلغ اليوم األمة التقريـب–ليوناهذه وجـه –علـى

تربـة الصني، بالد أحشاء إىل األطالنتيكي احمليط من آخذة بيانه سبق كما وأراضيها

مسلوبة، وأمواهلا منهوبة، بالدها نرى ذلك ومع رحبة، وديار خصيبة، ومنابت طيبة،

بعـد قطعة أراضيها ويتقامسون شعبا، شعبا األمة هذه شعوب على األجانب وتتغلب

والقط تـسمع، كلمة هلا يبق ومل أخرى، بعد ووالية مملكة، بعد مملكة ومماليكها عة،

كربة يف وميسون ملمة، يف يوم كل يصبحون ملوكها، من الباقني إن حىت يطاع، أمر

أعظـم عليهم اخلوف وصار م، تلم اليت الكوارث سعة عن أوقام ضاقت مدهلمة،

هلم الرجاء .من

يغت عنا األجانب األبرياءنرى دماء ويسفكون أهلنا، ويستذلون ديارنا، صبون

حراكا منا أحد يف نرى وال إخواننا، .من

يبذلون ال الشرقيني من وغريهم امللة هذه من األعظم والسواد الوافر، العدد هذا

ويود الدنيا، احلياة يستحبون أمواهلم، فضول من شيئًا وأنفسهم أوطام عن الدفاع يف

منه واحد ومسكنهكل املسكنة، وكساؤه الذلة، غذاؤه كان وإن سنة ألف يعيش لو م
.اهلوان
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خصوصا واملسلمني عموما، الشرقيني كلمة امللك-تفرقت أصحاب وهم

املنهوب واملال ألخيه،-املسلوب، أخ حين ال بينهم، ما يتقطع وكاد وغربا، شرقًا

اآل يف أحدنا يرقب وال جاره، بشأن جار يهتم شعائروال حنترم وال ذمة، وال إال خر
أمرنا، حسبما وأموالنا أرواحنا من نبذل مبا نعززه وال حوزته، عن ندافع وال ديننا،

ميس وال األلسنة على يظهر مبا منهم يرضى اهللا أن املؤمنني، لباس الالبسون أحيسب

خري أصام فإن حرف، على يعبدوه بأن عنهم اهللا يرضى هل القلوب، اطمأنواسواد

واآلخرة الدنيا خسروا وجوههم، على انقلبوا فتنة أصابتهم وإن .به،

الوسائل بإجياد وتفننوا ممالكهم، لتوسيع السياسة بضروب األوربيون برز لقد

االستيالء يف وأكثرهم الدهاء يف أسبقهم وكان لذلك، يف)اإلنكليز(املؤدية وهم ،

البال فتح أن الغرب، دول من رأى من والقتال،مقدمة والكفاح باجليوش د،ومتلكها
أوفر واخلتل، واخلديعة واللني املكر باب من الدخول وأن األمور، مزعجات من

وفالحا، جناحا به ونالت سالحا، األخري هذا فاعتمدت وأفعل، وأقرب وأسهل

وهو األول والقتال(وتركت وألبس)احلرب للثاين ورجعت وقهرا، غلبا البالد تهوفتح

ودعته امللبس، هني امللمس لني طيلسانا األمساء من)االستعمار(من يؤخذ وما ،

فيها)مستعمرات(املمالك الناس من حيكم ومن هذا)مبستعمرين(، يف وجرت ،

فكانت فكانوا)الِّي(املضمار الدول من غريها وتبعها السبق، قصب وحازت

).السكيت(

هذا واصطال)االستعمار(إن أمساءلغة قبيل من إالَّ أراه ال واشتقاقًا، مصدرا حا،

إىل أقرب وهو والتخريب(األضداد، واالستعباد(وإىل)اخلراب إىل)االسترقاق منه

واالستعمار( والعمران ثروا. )العمار يف الغنية البالد إىل إالَّ االستعمار دول تسري ال

الد يف أهلها كان ومن تربتها، وخصب اجلهلومعادا من األسفل خيم،رك قد

عراكًا يقربون وال حراكًا، يبدون ال اخلمول، .عليهم
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االستعمار دول صادفت الشذوذ–وإذا طريق أو–على املمالك بعض يف

حربية صغرية مناوشة إال هي فما أمري، أو سلطان من مقاومة تلك–املقاطعات، مع

احلديثة األمري–املعدات أو امللك سقط حقريا،وقد ذليالً بيته أهل مع فسيق أسريا،

أو اجلزيرة أو اململكة وتدخل العمران، عن وأبعدها البلدان، أضيق يف عليه وحجر

احلرية حمل وحيل أذالء، البالد أعزة فتصبح املستعمرات، سلك يف وتنتظم املقاطعة،

تطر من ليحاسب امليزان وينتصب األفواه، وكم االستعباد منالشخصية عينه ف

شيء، بالده خريات من ألحد ليس ورائه، إىل يلتفت أو ببصره، يشخص أو األهلني،

يشاركهم ال وعليهم، البالد ألهل والويالت والشر والضربات، الضرائب وكل

أحد (بذلك
١

(.

للبالد الدخول كان إذا حربية(هذا االنتصار)بلعبة باب من دخلوا إذا وأما ،

ا تثبيت أو األمناءلألمري األصدقاء لباس اللباس، ذلك يف وكانوا الثورة، قمع أو مللك،

الذايت احلكم دروس وتعليمه ورقيه للشعب حمبني أو وحيكم؛املخلصني، عنهم ليستغين

بذاته مأمونة،!!بالده التافهة التقاليد وبعض حمفوظة، األمور مظاهر تبقى فهناك

ه البالد، مهام وإدارة لألحكام، البالديشكلون أمري معهم ويتركون الناس، من كل يا

ال األمر اتباع إال األمر من هلم وليس فقط، الصوت صدى منها يرجع جوفاء قبة

.غري

يل جملس: قل إىل اإلنكليز والة من الشكوى بث على دهرا األمرييكيون ثابر لو

تظ قرطاس من األرض يف ما وسودوا املداد، واستنفدوا اإلنكليز، واستغاثة،وزراء لما

ال الربيتانيني؟؟ استعمار بالء عنهم يكشف أو شيئا، استقالهلم يف يفيدهم كان هل

السيوف ظالل حتت اجلنة جعل يظهرها. والذي ال أفرادها، يف كامنة أمة كل فقوة

ممن والتخلص جمدها، استعادة األمم من رام فمن التفرق، إال خيفيها وال االحتاد، إال

غ فليس حبأذهلا غري وال البالء، من وينقذ الغاية إىل يوصل ما االحتاد، طريق ري

ال) ١( أشبه فما اليوم، العريب العامل واقع إىل بالبارحة؟وانظر !ليلة
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حبريته يعيش أن فإما الراحتني، إحدى املرء وينيل املوت، من ينجي ما املوت

دوما)سعيدا(واستقالله ميوت أن وإما شهيدا(، .)بطال

اجلهل وعم والسرف، بالسفه وأمراؤها ملوكها انغمس أمة، أو مملكة أروين

امللوك تلك تسقط مل واهلوان، للذل فاستكانوا كلمتهم، وتفرقت الشعب طبقات

الدمار فيها وحيل االستعمار، يستعبدها ومل عروشها، عن !!واألمراء

االستعباد ورفضت الذل، من وأنفت أهلها، كلمة اتفقت قارة، أو مملكة وهاتوا

وال استقالهلا تنل ومل احلتف، هلا وطاب السيف، كانواستلت ولو حبريتها، تمتع

واقتدارا قوة الدول أعظم .املستعمر

ناهضت األمم أصغر أن على األمثلة، وضرب باألدلة لإلتيان حاجة من هل

واستقالهلا حريتها ونالت حباجتها، وظفرت الدول، .أعظم

املصريون يشك الغزاة-وهل أحفاد وكلهم ماليني، العشرة عن يزيدون وهم

أعز من تدلالفاحتني آثارهم الذين األشداء أحفاد األقباط، وإخوام العرب، قبائل

مهمهم عظم القدمي-على اد وإعادة واحلرية، باالستقالل يظفروا مل ضوا إذا أم

السعيد القطر .لذلك

سينهضون!!بلى اهللا-وإم شاء اهللا،-إن حببل معتصمني متحدين، ويعملون

حبول يتمنون ما قديروينالون شيء كل على واهللا .اهللا،

حبكم فهم املسلمني، من نراه ما احلرية، إىل يدعو وما الغريب، العجيب من

ملكهم يف يدخل ما على باحملافظة اهللا عند مطالبون الصرحية ونصوصها شريعتهم

بني وال وبعيدهم، قريبهم بني فرق ال بذلك، مأمور وكلهم البلدان، من وواليتهم

يف ملاملتحدين إن منهم، واحد كل على عني فرض وهو فيه، املختلفني وال اجلنس

اآلثام أعظم اجلميع على كان حوزم، عن باحلماية قوم سبيل. يقم يف فروضهم ومن

كل واقتحام صعب، كل وركوب واألموال، األرواح بذل الوالية، وحفظ احلماية
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م حال يف يغالبهم من مع املساملة هلم يباح وال الواليةخطب، ينالوا حىت األحوال، ن

غريهم دون هلم إىل. خاصة خيالفهم من على منهم السيادة طلب يف الشريعة وبالغت

حربه، دار من اهلجرة عليه لوجبت غريه سلطة من التملص عن املسلم عجز لو حد،

يفرضه وما الشريعة به تطالبه مبا يذكره جنبيه، بني من يهتف هلاتف مسلم كل حيس

أهلعليه نرى هذا كل ومع دينه، إهلامات من له بقي الذي احلق هاتف وهو اإلميان،

يأمل ملا يأملون وال اآلخر، بالبعض يلم عما غفلة يف بعضهم األيام، هذه يف الدين هذا

أفغانستان، يف وعبثهم اإلنكليز، حركات يرون كانوا بلوجستان فأهل بعضهم، له

جأش هلم جييش وال ذلك، إىل واألفغانيونينظرون إخوام، على منرة هلم تبدو وال ،

وكالمها يتململون، وال يضجرون، وال فارس بالد يف اإلنكليز تدخل يشهدون كانوا

اإلنكليز جنود وإن يتحركون، وال وسلب، وفتك وجور ظلم من اهلند، يف ما يعلمان

جند ترى وال وتفتك، تقتل وإيابا، ذهابا املصرية األراضي يف نفوستضرب يف ة

والبالء املصائب تلك إىل والناظرين الدماء تلك جماري على املشرفني .إخوام

وجمتمع موقعها العرقلة، من سريها وخلص رقيها، على اليابانية األمة ساعد ومما

من املطامع أويل أنظار وعن مساملة، الدهر من فوجدت الشرق، أقصى يف جزائرها

ذ إىل ينضم بعدا، العوامل،الغربيني أقوى من وعامل األسباب، أكرب من سبب لك

األمرباطور ميل وهو عن)امليكادو(أال الشورى وقبوله بالدستور، حكومته تقييد إىل

رعيته، وعقالء أسرته أفراد من بعث فقد ذلك، وراء بإخالص وسعيه خاطر، طيب

حىت الدستوري، النيايب احلكم وقواعد أشكال لدرس ألوربا أمرباطوربعثات أن

يف مائدته على وهو امليكادو عم البن فقال نفسه يتمالك مل جوزيف فرنسوا النمسا

أمرباطوركم(فيينا من مملكته،! عجبا يف النيايب الدستوري احلكم إلجياد يسعى كيف

البالد يف النواب حتكم من التخلص أمكننا لو نود أوربا يف الربنس! )وحنن أجابه

ج:  الياباين امليكادرإن العادل(اللة أشياء)معناه أربعة ورعيته: حيب أوالً، بالده حيب
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رابعا نفسه وراحة ثالثًا، العدل وحيب إال؛ثانيا، حيب ما ينيله ما وجد باحلكم(وما

النيايب ملكها)الدستوري وصون نفسها بإاض األمة .واشتراك

وممال! نعم الشرق يف البالء ومنبع الشقاء مصدر االمتيازاتإن من كان إمنا كه،

السيون(األجنبية أمرها،)قابيتو بدء كان كيف فذكرنا سبق، اليت االمتيازات تلك

األقصى الشرق يف أخذت واليابان–وكيف األدىن-الصني البالد–والشرق

وفارس أخريا-العثمانية نقمة عادت مث أوالً الرمحة سبيل على أعطيت .وكيف

اليابا غيظهاوعلمت فكتمت العلم، مع ضعف وال اجلهل مع قوة ال أن ن،

على وثابرت الصحيح، بالتقليد لألخذ وانصرفت وامتيازام، الغربيني جور وحتملت

ألوروبا اليابانية العلمية البعثات العلوم)باملئات(بعث شعب على شعبا وقسمتهم

وهندسة وطب وزراعية وعلمية وسياسية مالية من .إخل…والفنون،

العلم وعم حماكمهم، انتظمت حىت جيل، ربع هذا اليابان سعي على ميض فلم

األخرى للطبقات ويعلمه يعمله أن جيب ما املنور القسم وعرف ناشئتهم، يف الصحيح

اليابانية الوطنية املدارس يف قومه، .من

معها يترك مل ومدنية صحيحة، وقومية اجتماعية هيئة املسعى، بذلك هلم فتهيأ
الغربيني من للمكابرين بأم)اإلفرنج(جمال عليهم يفتروا أو يدعوا وال)شرقيني(أن

البشرية املطلقة العدالة أو العمومية، احلقوق معرفة أو اإلدارة، أمر .حيسنون

إدارا شعبات يف األجانب اإلخصائيني من عدة اليابان خدمة يف كان وقد

وك معينة، برواتب حمدودة، الشعبلسنني من شعبة يف عمله الياباين أمت كلما انت

علم من حتتاجه وما الشعبة تلك دقائق يف فكان اإلخصائي، بذلك أرفقوه لوطنه وعاد

من املأجورون أولئك خجل حىت اإلفرجني، رئيسه على الياباين يربز وعمل، وفهم

ورضوا املعقود، األجل انقضاء قبل اخلدمة من إعفاءهم وطلبوا منأنفسهم، حبرمام
ألجله جلبوا وما وظائفهم، أداء على منهم أقدر الياباين أن باعتراف الراتب،

له العلوم. واستؤجروا من الالزم املفيد وجلب النافع، بالتقليد الفوز لليابان مت هكذا
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منعة، بأسها من هلا شرقية دولة العظام، الدول صفوف بني وبرزت والصنائع، والفنون
وا علمها خلقهومن يف وهللا حيسنون، ما أبناء والناس يتقى، وحد ختشى، قوة حتادها

.)١()شئون

كان الذي الشعب جملس وال للدستور وضعها العثمانية الدولة جدي ومل هذا،

واحلجاز واليمن والشام العراق فيها مبا العثمانية الواليات مجيع ميثلون إذ؛أعضاؤه

طر يف والدولة اإلصالحات هذه والفناءكانت للزوال .يقها

الوهاب عبد بن حممد دعوة حققته ما اإلصالحية الدين مجال دعوة حتقق فلم

إال؛اإلصالحية النور يرى أن ميكن ال اإلصالحي املشروع أن حممد الشيخ أدرك إذ

السياسي اخلطاب جتديد فاستطاع املشروع، هذا أجل من تقوم دولة طريق عن

الدول قيام قبل ملا العربية،الشرعي اجلزيرة عامة على وسيطرا قيامها بعد أنه إال ة،

كتب يف جاء كما املؤول الشرعي السياسي اخلطاب بعث ومت التجديد، توقف

وجتديد جديد من اإلسالمية الروح وبعث الدولة إقامة يف فنجح السلطانية، األحكام

الد فكانت فقهي، جتديد يواكبه مل ذلك أن إال التوحيد، علىمعامل فقهها يف ولة

األحكام كتاب يف جاء ما على السياسة لشئوا إدارا ويف حنبل، بن أمحد مذهب

منوذجا كان الذي احلنبلي، يعلى أليب عموما–السلطانية السلطانية األحكام -ككتب

اخلاصة وظروفه العباسي العصر نتاج كان الذي املؤول، الشرعي السياسي للخطاب

.به

ا كان معىنلقد من الكلمة هذه حتمله ما بكل عبقريا حممد أن؛لشيخ استطاع إذ

ما منذحيقق املصلحون حتقيقه يستطع ملأواخرمل كمـا عصره، إىل العباسي العصر

اخلطـاب يف التجديد عدم أسباب عزو وميكن هو، حققه ما حتقيق بعده أحد يستطع

ا حاجة عدم إىل الدولة قيام بعد الشرعي آنذاك،السياسي التجديد هذا مثل إىل تمع

فهـذا والعدل، األمن وحتقيق الشرائع، وإقامة العقائد، إصالح إىل حاجته كانت بل

ص) ١( األفغاين الدين مجال .باختصار٢٢٢–١٩٥خطرات
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تقتـضي السلفية إىل الدعوة أن إال عصره، يف العربية اجلزيرة أهل حيتاجه كان ما كل

دي واالقتداء األمة، شئون وسياسة احلكم يف الراشدين اخللفاء سنن واتباعإحياء هم،

إىل الطريـق هـو إذ اإلمامـة، توريث دون واحليلولة شورى، األمر رد من طريقهم

السقوط مث ومن .االستبداد،

لتحقيق الصحيح الطريق يسلك مل إذ دعوته يف األفغاين الدين مجال فشل لقد

شاه أو مصر خديوي أو وخلفاءها العثمانية الدولة أن وظن اإلصالحي، مشروعه

أو أفغانستانإيران مشروعه-ملك أجل من يضحوا أن (ميكن
١

السنن) إدراك دون
النموذج على ضة حتقيق باإلمكان أنه وظن اإلصالحية، الدول لقيام االجتماعية
وصاحب املشروع ذلك لواء حامل هو آنذاك اإلمرباطور أن إىل يفطن ومل الياباين،

الدين جبمال أشبه فهو اليابانية، النهضة العصر،فكرة ذلك يف خليفة كان لو األفغاين
باملشروع تقوم اليت الدولة إقامة يف الدين مجال دعوة ففشلت يكن مل ما وذلك
وحاجته اإلسالمي الشرق ضعف مشكلة حتديد يف فكريا جنح أنه مع اإلصالحي

السياسي خطابه جتديد .إىل

وكتاب ومفكريه الشرق علماء كبار األفغاين خطا تأثر كلقد وسياسييه، حمدمه

الكواكيب الرمحن وعبد باديس، وابن رضا، رشيد وحممد ) م١٩٠٢-١٨٤٨(عبده،

كتابه ألف االستبداد: (الذي القرى(و) طبائع الشرق)أم مشكلة حتديد وحاول ،

التفكري ملكة عطل الذي السياسي باالستبداد وحصرها حريةو،اإلسالمي صادر

لل سهلة فريسة وقع حىت الدينالتعبري باسم والدجالني .طغاة

إىل والعودة التوحيد إىل دعوته يف الوهاب عبد بن حممد خطا الكواكيب تأثر لقد
إىل دعوتـه يف األفغاين خطا وتأثر ودينهم، وعبادم عقيدم يف السلف عليه كان ما

كالـشورى الـسياسية الشئون يف الراشدون واخللفاء السلف عليه كان ما إىل العودة
كتابهواحل يف ذلك جتلى وقد االجتماعية، والعدالة القرى(: رية يف) أم قـال حيـث

السلف عليه كان ما إىل العودة عبدالوهابضرورة بن حممد الشيخ خطا يـا: (متأثرا

أرادوا) ١( ما هلم فكان منه، والتخلص له الكيد على مجيعا تكالبوا !بل
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اإلخوان حنـن: أيها اليت املذاهب اختالف جانبا نترك أن تستصوبون كذلك أظنكم
كثري مآخذ نعرف فال تقليدا، صـريحمتبعوها من نعلم ما نعتمد وأن أحكامها، من

مـا وليكون اآلراء، يف نتفرق لكيال وذلك اإلمجاع، وثابت السنة وصحيح الكتاب
القبلة أهل مجيع عند مقبوالً وال؛نقرره يرد ال الذي األصل هو السلف مذهب إن إذ

املـسائل أمهات بعض يف عليه وجتتمع إليه ترجع أن األمة ذ؛تستنكف يف لـكألن
ختـالف مـسألة يف األئمة أحد تقليد نبذ أحد على يثقل فال املذاهب، بني التساوي
األول الصدر مدونات يف الثابتة السنة صريح تباين أو العزيز الكتاب نص من .املتبادر

منكم البعض على الرأي هذا يكرب بل؛وال املسلمني، بني حادث برأي هو فما
أخ عدا ما العرب جزيرة أهل أنمجيع عليكم خيفى وال الرأي، هذا على احلرمني الط

عقيدة، السلفيني املسلمني من كلهم مثانية إىل ماليني سبعة من وهم اجلزيرة أهل

ومحلته أهله فهم وبلغتهم، فيهم الدين نشأ وقد مذهبا، الزيدية أو احلنابلة وغالبهم
دواعي فيهم وجدت أو األغيار، خالطوا وقلما ومحاته، يفوحافظوه والتفنن األغراب

الفخار ألجل .)١()الدين

األفغاينوقال خطا متأثرا السياسي اخلطاب جتديد ضرورة فقدنا: (عن البلية إن

عر وقد نسيناه، حىت معناه حرمنا ما هي احلرية؟ ما أدرانا وما مناحلرية، احلرية ف

م: (عرفها يعترضه ال وفعله قوله يف خمتارا اإلنسان يكون ظاملبأن فروع. )انع ومن

املطالبة يف الرهبة وعدم وكالء، أم باعتبار احلكام وحماسبة احلقوق تساوي احلرية

النصيحة املباحثات: ومنها. وبذل وحرية واملطبوعات، اخلطابة وحرية التعليم، حرية

غدار أو غاصب أو ظامل من إنسان خيشى ال حىت بأسرها العدالة ومنها العلمية،

واألمنو؛مغتال واألعراض، الشرف على واألمن واألرواح، الدين على األمن منها

واستثماره العلم الشاعر. على ثابت بن حسان إىل وينسب الدين، روح هي فاحلرية

عنه–الصحايب اهللا :قوله-رضي

ص) ١( القرى .٢١أم
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الشرائع تقام أن إال الدين وهضابوما بيننا سبل وتؤمن
الص هذا حصر كيف واألمنفلننظر الشرع إقامة يف الدين .حايب

تفقد بفقداا وإن حياته، بعد اإلنسان على شيء أعز احلرية أن شك وال هذا

القوانني وختتل الشرائع، وتتعطل النفوس، ومتوت األعمال، وتبطل كان. اآلمال، وقد

وي عمر بيا املؤمنني أمري خياطب شنئانا، للملك يعرف ال حرا اخلرفان راعي افينا

جتسر وال فتسكت، السكوت ونلزمها أمه حجر يف الطفل نقتل رمبا فصرنا عثمان،

عليه ببكائها مسعنا تزعج .أن

اجليش مننع فصرنا عهد، له خيفر فال العدو جيش يؤمن الفرد اجلندي وكان

الباطلة الفخفخة غري حلاجة ال دينه والعيدين،ونستهني اجلمعة صالة .العظيم

احلال هذا كرتفلمثل وقد الفتور، عليها فيستويل حياا األمة تسأم أن غرو ال

وترك اآلمال فقد فينا فتأصل عاكفون، ذلك على وحنن البطون وتوالت القرون

تسكينا اللهو يف واالنغماس واهلزل، الكسل إىل واالرتياح اجلد عن والبعد األعمال

طلبا والتسفل اخلمول إىل واإلخالد النفس، أسر منآلالم عليه املضغوط الفكر لراحة

جانب مطالعة. كل نطيق ال حىت واجلديات املاديات كل من ننفر صرنا أن إىل

العزيز، مبقودنا يذكرنا ذلك ألن الواضحة، النصيحة إىل اإلصغاء وال النافعة الكتب

املروحات واخلرافات بامللهيات التناسي إىل نلجأ مل إذا تزهق وتكاد أرواحنا . فتتأمل

يذكرنا من على وحنقد نغضب وصرنا غريتنا، وماتت إحساسنا ضعف وهكذا

طبيعيا ال واقعيا عجزا ا القيام عن لعجزنا الطيبة، احلياة تقتضيها اليت .بالواجبات
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والذل واالستبداد، االستعباد سنني ألفوا قد أقوام بعض فينا أن ونعترف هذا،

هلم طبعا االحنطاط فصار مفارقتهواهلوان، األعظم؛تؤملهم السواد أن سبب هو وهذا

األنفس على األمن أنوفهم رغم نالوا أن بعد السيما والتونسيني واملصريني اهلنود من

غري يف املسلمني حلالة يتوجعون وال يرثون ال واألعمال، اآلراء يف واحلرية واألموال،

شز املسلمني أمرائهم على للناقمني ينظرون بل طالببالدهم، يعتربون ورمبا را،

حىت شيء كل عن يغين مسلما األمري كون جمرد كأن الدين، من املارقني من اإلصالح

ويقتل بالدهم خيرب كان وإن املسلمني، على واجبة طاعته وكأن العدل، عن

واحلاصل معهم، قبال ذلك جرى أجنبية،كما حلكومات ليسلمهم ويقودهم أوالدهم

سب هو احلرية فقدنا وميسوأن صعب كل عن والتقاعس الفتور ()رب
١

(.

إليه توصل ما حركةأيضاوهذا كانت وقد املنار، جملة يف كتاباته يف رضا رشيد

الشرق يف عمت اليت اإلصالحية احلركة هلذه وصدى امتداد هي البنا حسن الشيخ

حسن–كله من األفغاين فيه وقع فيما البنا حسن وقع بالسلطةالوقد (ظن
٢

(
أن– غري

باملرصاد النهضة هلذه كان األفغاين،؛االستعمار منه حذر ما وقع ما سرعان إذ

حوهلا، املسلمني جيمع أن جاهدا األفغاين حاول طاملا اليت اإلسالمية اخلالفة وسقطت

مل ذلك كل أن غري حوهلا، املسلمون ليلتف نفسها بإصالح هي تقوم أن حاول وطاملا

االستعما وكان املريضيكن، أوربا رجل تركة تقسيم من انتهى قد .ر

االستعمار حتالف إجنلترا–لقد يف باخلليفة–واالستبداد–املتمثل املتمثل

أفغانستان وملك مصر، وخديوي إيران، وشاه النهضة–العثماين، حركة ملواجهة

ا حتالف بعد جند يف الوهابية الدولة على القضاء مت وكما اإلصالحي لفريقنيوفكرها

ص) ١( القرى املعاصر.٣٥–٣٤أم وواقعنا عصره أمراء ألحوال وصفه !!وتأمل

امل) ٢( البنا حسن الشيخ دعا للمسلمنيوقد خليفة نفسه من جيعل أن فاروق له!لك اجلماعة بيعة وأكد

يف والداعية(كما الدعوة بيـد٢٣٧-٢٣٥ص) مذكرات دميـة سوى يكن مل امللك أن مع

!!اإلجنليز؟
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استدعاؤه مت أن بعد منه بالتخلص األفغاين الدين مجال حركة على القضاء مت كذلك

غامضة؟ ظروف يف وتوىف مرض حىت اجلربية اإلقامة حتت ووضعه إستنبول، .)١(!إىل

مـن األمة روح بعث يف الرئيس السبب هو كان األفغاين حركة صدى أن إال

الغريب االستعمار ملواجهة ق؛جديد املسلمنيإذ مهم يستنهضون مكان كل يف أتباعه ام

وخـرج مكان، كل يف الثورات وقامت اإلسالمي، الشرق من وإخراجه له للتصدي

اخلطـاب يكن مل نفسه فرض الذي السياسي اخلطاب أن غري العسكري، االستعمار

الشورية، الدستورية امللكيات وهو األفغاين، الدين مجال إليه دعا الذي بـلالسياسي

ضالتهاعسكريةأنظمة وجدت البالية، األنظمة من استبدادا السياسييفأشد اخلطاب

كتابه يف الرازق عبد علي األزهري الشيخ له روج الذي ونظـام: (املبدل، اإلسـالم

مقدمته) احلكم يف قال ثـالث(: حيث منـذ الشرعية مصر مبحاكم القضاء وليت

هجرية وألف وثالمثائة القضاء) ١٩١٥(وثالثني تاريخ عن البحث إىل ذلك فحفزين

بتارخيهـا. الشرعي يتـصل وتارخيه احلكومة، فروع من فرع أنواعه جبميع والقضاء

وشـعبة اإلسالمية، احلكومة أركان من ركن الشرعي القضاء وكذلك كبريا، اتصاالً

األ ركنـه بدراسة يبدأ أن القضاء ذلك تاريخ يدرس ملن حينئذ فالبد شعبها، ول،من

اإلسالم يف احلكومة .أعين

العظمى واإلمامة اخلالفة هو اإلسالم يف حكم كل يقولون–وأساس ما …-على

عن ونيابة ديين، مقام اخلالفة بأن الزعم األول الصدر منذ املسلمني بني فشا وكذلك

السالم عليه الشريعة …صاحب

ح الناس، بني اخلطأ ذلك يروجوا أن السالطني مصلحة من منكان يتخذوا ىت

ذلك، على يعملون زالوا وما عليهم، اخلارجني وتذود عروشهم، حتمي دروعا الدين

شىت طرق الباحثون–من هلا تنبه لو الطرق، أكثر طاعة–وما أن الناس أفهموا حىت

األفغاين) ١( الدين جلمال أرسالن شكيب ترمجة .انظر
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وال بذلك، ليكتفوا اخللفاء كان ما مث اهللا، عصيان من وعصيام اهللا طاعة من األئمة

مبا خليفةبهرضيلريضوا السلطان جعلوا بل منه، غضب مما ليغضبوا وال بكر، أبو

امل وظله أرضه، يف يشركونماهللا عما وتعاىل اهللا سبحان عباده، على .دود

عقائد من جزًءا وصارت الدينية، باملباحث تلصق أصبحت قد اخلالفة إذا مث
ا رسله وصفات تعاىل اهللا صفات مع املسلم يدرسها كماالتوحيد، ويلقنها لكرام،

اهللا رسول حممدا وأن اهللا إال إله ال أن شهادة .يلقن

عليهم وعموا اهلدى، عن أضلوهم باملسلمني، واستبدادهم امللوك جناية تلك

استبدوا أيضا الدين وباسم الدين، باسم النور مسالك عنهم وحجبوا احلق، وجوه
الس علوم يف النظر عليهم وحرموا وأذلوهم، خدعوهم،م، الدين وباسم ياسة،

مرجعا الدين ذلك وراء هلم يرون ال فصاروا عقوهلم، على مسائل. وضيقوا يف حىت
اخلالصة والسياسة الصرفة، .)اإلدارة

النتيجة هذه إىل توصل اليت(: مث اخلالفة تلك من بريء اإلسالمي الدين أن واحلق
حوهلا هيؤوا ما كل من وبريء املسلمون، وقوة،يتعارفها عز ومن ورهبة، رغبة من

وظائف من غريمها وال القضاء وال كال الدينية، اخلطط من شيء يف ليست واخلالفة

فهو ا، للدين شأن ال صرفة، سياسية خطط كلها تلك وإمنا الدولة، ومراكز احلكم
أح إىل لنرجع لنا، تركها وإمنا عنها، ى وال ا أمر وال ينكرها، ومل يعرفها كاممل

السياسة وقواعد األمم وجتارب .)١()العقل،

بنسف األزهري الشيخ يكتف أصلهوهدمفلم من واخلالفة اإلمامة موضوع
غرض حتقيق إىل إال كتبه ما كل يف يهدف يكن ومل معه، اإلسالمي القضاء نسف بل

املوضوع هذا يف للكتابة دفعوه النظرية؛من هذه إثبات يف غرض للخديوي كان إذ
شرعيتها،أل عدم وإثبات العثمانية اخلالفة على القضاء يف منه رغبة سياسية منسباب

الوضعية،جهة، واحملاكم القوانني مشروعية إثبات يف غرض له كان جهةكما من

ص) ١( اإلسالم يف احلكم .٢٠١–٢٠٠أصول
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كانتأخرى، وأخذاحيث جدال املثارة القضايا أكثر من آنذاك القضيتان هاتان
أيضا كله املوضوع وراء كان وقد علىوردا، يعمل كان الذي اإلجنليزي االستعمار

من اإلسالمية الشريعة وإقصاء العثمانية، واخلالفة املصري الشعب بني الروابط قطع
؟ األمرين كال يف جنح وقد ومصر !تركيا

كان أنه واعترف كتابه، عن حياته آخر يف الرازق عبد علي الشيخ تراجع وقد
؟ دفعا كتب ما إىل !مدفوعا

أن أثرإال أي له يكن مل بل؛رجوعه أيضا، أثر أي له يكن مل نفسه كتابه ألن

إال حيتاج يكن ومل مبدة، الكتاب هذا قبل بالقوة نفسه يفرض بدأ واقع عن تعبريا كان

الذي التيار هلذا الرمسي بالناطق أشبه فكان عليه، الشرعية إضفاء على يعمل من إىل

االستعما حجر يف ونشأ وترعرع لباما،ولد من ورضع اخلديوي، والعهد الربيطاين ر

أزهري شيخ بلسان املبدل الشرعي السياسي اخلطاب إعالن شيخليتم من وبتأييد ،

؟ ذلك بعد املراغي الشيخ مبادئه! األزهر وأهم مالحمه أبرز :وكان

الشعوب-١ بني الوحدة رمز متثل كانت اليت اخلالفة شرعية عدم إثبات

حىت حالةاإلسالمية، يف والدولة حكم الذي الثاين احلميد عبد العثماين اخلليفة أن

ز كانت اليت الروحية السلطة هذه سوى القوة أسباب من ميلك يكن مل احتضار،

الدين باسم عليها القضاء من البد فكان آنذاك، الغريب (االستعمار
١

!؟)

اليت-٢ الوضعية القوانني إىل التحاكم مشروعية االستعمار،إثبات ا جاء

عن الدين وفصل العلمانية مشروعية وإثبات الشريعة، باسم الشريعة وإقصاء

(الدولة
٢

!!؟)

امل) ١( هذا حول يفانظر اإلسـالم شـيوخ آخر صربي ملصطفى والعامل والعلم العقل موقف وضوع
العثمانية ص.٣٢٣–٤/٣٢٢الدولة عبداحلميد السلطان .٦٧ومذكرات

و) ٢( السابق .٤/٢٩٢املصدر
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من-٣ السالم، دين اإلسالم أن بدعوى اإلسالم يف اجلهاد مشروعية عدم إثبات

السالم باسم احلاكمة األنظمة مع وحتالفاته االستعمار وجود على الشرعية إضفاء أجل

حتقيقهالعامل أجل من اإلسالم جاء الذي (ي
١

!؟)

كل يف العصر علماء من كثري املبدل السياسي اخلطاب هذا على للرد تصدى لقد

الشيخ العثمانية للدولة اإلسالم شيوخ آخر نظرا أدقهم من وكان ومصر، قطر

كتابه يف صربي والعلم(مصطفى فقال)العقل املبدل، اخلطاب هذا أغوار سرب حيث ،

تعاىلرمح اهللا (ه
٢

وجاهر(: ) مبدئيا أثاره من أول كان السياسة عن الدين فصل إن

بك الرازق عبد علي األستاذ إليه مساه)باشا(بالدعوة كتابا فيه ألف حيث اإلسالم(،

احلكم هذا) وأصول نشر فأدى الشرعي، املنصورة قاضي يومئذ وكان ونشره،

كان وإن باألزهر، صلته قطع إىل شأواالكتاب وقطع مصر يف به عمل قد الفصل مبدأ

شيخ املسمى الشرعي العضو عن املصرية الوزارة جتريد يوم من مبتدئا العمل من

على موقوفا الوزراء جملس عن الصادر والعقد احلل مجيع يكون والذي اإلسالم،

.موافقته

ظهرت الذي احلديث الالديين االنقالب إىل ودام تركيا يف وقع ما مقدماتههذا

فصل يتقدمه كان وإمنا الكماليني، عهد يف ومت والترقي االحتاد حزب حكومة يف

الدول من مزعجة مراجعات بعد احملدثة اإلسالمية، املشيخة عن فقط اجلزائية احملاكم

املسيحية التجارةEGFالكبرية حمكمة احلدوث يف ومثلها أكرب: ، متثل املشيخة هذه فكانت

الثالثة) ١( األصول هذه واقع) اجلهاد-الشريعة-اخلالفة(وتأمل يف احملظورات من زالت ما أا جتد
؟املسلمني وثقافيا سياسيا !املعاصر

وتعليقايت) ٢( استدراكايت ميزت وإمنا صربي، مصطفى الشيخ كالم من فيها وما التالية احلواشي أرقام

النجمة بإشارة كالمه (*).على

احملاكم(*)  وكذا استعماري، غريب وضغط بتدخل حدثت إمنا الوضعية بقوانينها اجلزائية احملاكم أن أي
وك ؟التجارية، العثمانية اخلالفة إلغاء !ذا
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دائرة وأوسع باإلشرافوزارة خمتصة شعبها من شعبةً األزهر مشيخة تعادل حكومية

احلكومية سلطته مستوى جياوز ال األزهر فشيخ هذا إىل وبالنظر الدينية، املعاهد على

أو املتحمسني، بعض من يقع كما اإلسالم شيخ باسم وإكباره اجلامعة، مدير مستوى

بعضهم، على تفضيله بل الوزراء مرتبة يف يدخلاعتباره مما له مربر ال مصطنع إكبار

احلكومية السلطة من اختصاصه (يف
١

(.

شرعيا قاضيا كان حني ألفه الذي وكتابه بك الرازق عبد علي األستاذ إىل نعود

اخلالفة، إلغاء من تركيا يف كمال مصطفى فعله ما تأييد بتأليفه وأراد املنصورة، مبدينة

التأييد ذا كتابه يف يصرح مل يقتصرون. وإن اإللغاء فتنة عن الترك املدافعون وكان

الراشدين األربعة اخللفاء عهد بعد فيما التكلم على اخلالفة وتزييف اخللفاء نقد يف

أن مدعيا بكر، أيب خالفة من التزييف املنصورة قاضي األستاذ فابتدأ األقل، على

اهللا فيها"رسول خليفته بكر أبو يكون حىت حكومة له يكن لهمل كانت وإمنا ،

املؤلف قال اخلالفة، تقبل ال وهي عبدالرازق(نبوة، له) علي ال(: "عما رسالة

دولةحكم، ال تعبري) ودين أنه على املؤلف فيقبله اللقب ذلك بكر أيب تلقيب أما

رسول وفاة بعد بكر أيب إىل املنتقلة املسلمني على الزعامة معىن يف مستعمل جمازي

اخلال ال الدينيةاهللا، للرئاسة املتضمن املصطلح باملعىن .فة

عن) ١( وتبتعد تنفصل حكومتها أخذت بالد فكل والكالم، بالتسمية ديين رجل مقام إعظام يكون ال
أن إىل واالبتعـاد االنفصال ذاك حسب على وتتصاغر تنخفض فيها الدينية الرياسة فمقام الدين

الالدي اجلديدة تركيا يف إليه انتهت ما إىل احلال الدين. نيةتنتهي عن نفسه الدين رئيس ابتعاد أما
املراغي األكرب األستاذ مشيخة عهد يف وقع كما املتأسسة القدمية وقواعده أصوله هدم إىل ساعيا
العراقيني الشبان وفد مع كالمه منها شىت، مالبسات يف اإلسالم قوانني حنو أضمره ما يبدي وكان

األهرام يف الشرإ: (١٩٣٦فرباير٢٨املنشور كتب يف نظر من واحلذقين البصرية بعني األصلية عة
مبدأ أو كتابا أو قانونا تضع أن املعقول غري من أنه بعـدجيد جتيء مث اهلجرة من الثاين القرن يف

يف القانون هذا فتطبق تركيا–) هجرية١٣٥٤ذلك يف احلال إليه تنتهي مما أفظع .فشيء
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منها ليرتع بكر، أيب حكومة من الدين بك الرزاق عبد علي األستاذ نزع

ص قال حىت زعامة(٩٠اخلالفة النيب بعد توجد أال البداهة درجة إىل ومعقول طبيعي

الزعامة من نوع هو فإمنا ذلك بعد وجوده يتصور أن ميكن الذي وإمنا جديد،دينية،

ديين ال نوع إذن هو الدين، على قائما وال بالرسالة متصال .)ليس

املدنية( الزعامة من أكثر وال أقل شيئا ليست فهي دينية ال الزعامة كانت وإذا

الدين،والسياسية زعامة ال والسلطان احلكومة كان. زعامة قد الذي .)وهذا

حك تربير يف الشرعي املنصورة قاضي األستاذ بعداجتهد كمال مصطفى ومة

واعتبارها حكومته درجة إىل بكر أيب حكومة بترتيل والدين، اخلالفة عن جتردها

كتابه نص يف تراه كما حكومته مثل دينية ال .حكومة

احلكومات صلة قطع يريد كانت-فهو حكومة أا-أية معىن على بالدين

عنه وغايتها موضوعها بطبيعة خ. تنفصل ملك أو أمة بالدينفأي حكومتها لطت

امللوك بعض كان وإن له، وضعت عما أخرجتها فقد اهللا رسول عن خالفه وجعلتها

قدر وإعالء حكومته تقوية فيها منه تومها الدين، بصبغة حكومته حتلية فأراد تكلف

الناس عيون يف ذلك. مقامه يف منهم تومها حلكومتهم الصبغة هذه أمة اختارت وإن

فالد دينهم يكونتقوية بأن إال بالدين هلا عالقة وال للحكومة، والسياسة للشعب ين

ميثلونه الذي الشعب مثل الشخصية حاالم يف متدينني أيضا احلكومة . رجال

احلكومية لألعمال املتولني حترير الشعب ودين احلكومة بني الفصل هذا من واملقصود

الدينية بالقيود التقيد ا؛عن يف أحرارا واألمة،ليكونوا الدولة نفع فيه يرون مبا لعمل

فلكل شيء، يف الدين يضر وال واألمة الدولة نفع رمبا والدولة الدين بني التفريق فهذا

مع ويكون األستاذ، مراد يكون أن ميكن ما غاية هذه اآلخر، عامل غري عامل منهما

إرادته يف معقوال .ذلك

أن من أعقل أنه على التنبيه بعد أقول بكروأنا أيب حكومة تقدير يف مراده يكون

وكذا دينية،كذا ال األقل: حكومة على أو األستاذ تفكري يف نقص وجود من البد إنه
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للدين، بالغ ضرر من الدولة عن الدين فصل يف ما يفهم ال حيث الدين، على غريته يف

ف ذلك، فهم من الرغم على الفصل إىل يدعو كان إن الضرر ذا يبايل ال ملأو هو هل

من احلكومة، عن الدين وفصل اخلالفة إلغاء بعد تركيا يف حدث ما اآلن إىل يفهم

على واستمر له جتاهل ولكن فهمه أو احلكومة، البتعاد تبعا اإلسالم عن اتمع ابتعاد

م أإكبار مثلها ومتىن هلا، حقيقيا وضا وعده البالد، تلك يف االنقالب هذا حدث

هذ كان ولو فريدملصر، األستاذ وأعلنه متناه كما بعد يعلنه مل قلبه يف خمتفيا التمين ا

كتاب مؤلف األستاذ من يبعد ال االحتماالن فهذان ؟ وأصول(وجدي اإلسالم

القرآن) ٣٨–٣٧ص(القائل) احلكم ترمجة مسألة مبناسبة اجلرائد على مقاالته يف

الق عن ا لالستغناء الكمالية تركيا يف العريباحملدثة :رآن

الشالء( التماثيل تلك دنياهم أو لدينهم املسلمني مصلحة من شيء يف كان هل

خلفاء ويلقبوا مصر ملوك يقيمها كان واحليوانات. اليت حيركوا األصنام تلك بل

ربقة. يسخروا عنها نزعت اليت مصر غري الواسعة اإلسالمية البالد تلك بال ما مث
سلطا وأنكرت اخللفاءاخلالفة، ظل عن بعيدا منها كثري يعيش زال وما وعاشت ا

املزعوم جلالهلم الوثين اخلضوع أمهلتEGFوعن غريها دون فيها الدين شعائر أرأيت ،

عطلت الرعية وهل؟وشئون اخلالفة، كوكب عنها سقط ملا دنياهم أظلمت هل أم

كال ؟ اخللفاء عنهم بان ملا والسماء األرض رمحة .جانبتهم

واجلمع األعياد تعطلت وال ملصرعهم الدنيا بكت فما بانوا

اهللا وذله! معاذ عزه جيعل أن البقاء له كفل الذي الدين هلذا شأنه جل اهللا يريد ال

لعباده شأنه جل اهللا يريد وال األمراء، من بصنف وال احلكومة من بنوع منوطني

وال اخلالفة رهن وفسادهم صالحهم يكون أن جلاملسلمني اهللا اخللفاء، رمحة حتت

لعباده وأرحم لدينه أحفظ .)شأنه

ع(*)  يثر مل عبدالرازق أن تلكوالغريب يف مصر على فعليا يسيطر كان الذي الربيطاين االستعمار لى
ا سلطة سوى مصر على هلا يكن مل اليت العثمانية اخلالفة على كثورته ؟مسالفترة !!ية
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اجلمـل-أقول يف أتـى قـد املؤلف األستاذ كون من أسفي شديد أكتم وال

الباطل ا أريد حق كلمات من األعلى باملثل كتابه عن املنقولة اخلليفة: -األخرية إن

اإلسالم، ملوك بني ميتاز واحد على يطلق الناس عرف مـنيف إليـه خيول لقب فهو

وال الصديق، بكر أيب إىل املنتهني أسالفه من يرثه أو العامل، أقطار يف املسلمني جانب

األمـويني كاخللفاء قوم إىل قوم ومن أسرة إىل أسرة من انتقاله جاز وإن تعدده جيوز
والعثمانيني أ. والعباسيني الناس يظن واليت الناس، عرف يف اخلالفة هو املقصودةهذا ا

اإللغاء هذا املؤلف األستاذ وحتبيذ كمال مصطفى إلغاء احلقيقيـة؛من اخلالفـة لكن

تركيا خارج من ألفعاهلم واملؤيدين تركيا يف امللغني من إلغاؤها واملقصود هي: عندي

اهللا رسول عن توجد"اخلالفة اخلالفة وهذه اإلسالم، شرعة من به أتى ما تنفيذ يف

احلك مجيع كـانيف وإن اإلمكـان، قدر على لشرائطها املستجمعة اإلسالمية ومات

كانت إذا ألنه ا، احلكومات تلك من معينة واحدة ختصيص على جاريا العام العرف

فيهـا توجد جرم فال ووظائفها اإلسالمية احلكومة لشرائط املراعاة مع حكومة هناك

بعينها اخلالفة عن عبارة وهي ذكرنا، اليت اتبـاع. النيابة اخلالفـة حتقق يف فالالزم

واستحقاق باخلالفة اإلسالم حكومات اتصاف فيكون اإلسالمية، لقواعدها احلكومة

االتباع ذلك قدر على اخلليفة، بلقب فيها احلكم .صاحب

اخلالفة: قلنا إلغاء ضمن يف باإللغاء املقصودة هي احلقيقي الثاين باملعىن اخلالفة إن

الر األول األستاذباملعىن كتاب بتأليف اإللغاء حتبيذ من املقصودة سيما وال مسي،

إلغاء؛املؤلف يف حاصل التأليف هذا إليه يدعو الذي السياسة عن الدين فصل ألن

لقوانني حكومته يف احلاكم اتباع عن املنبئ احلقيقي الثاين باملعىن اخلالفة هذه

إبقEGFاإلسالم مع تركيا يف اخلالفة إلغاء وبعد املفترقة، احلكومة أصبحت احلكومة اء

وال الدين، معها ألغوا اخلالفة ألغوا الذين كأن أيضا، الدين عن مفترقة اخلالفة عن

الوحدة(*)  رمز العثماين باخلليفة تتمثل اليت العرفية اخلالفة اخلالفتني؛ إلغاء هو أتاتورك به قام ما أن أي
وا النيباإلسالمية، عن نيابة الشريعة وتنفيذ بتطبيق تتمثل اليت الشرعية . خلالفة
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على نص الكتاب ومؤلف األمة، دين يكن مل إن احلكومة دين إلغائهم يف شك

أيب حكومة أن بدعوى حىت وأيده احلكومة، دين إلغاء أي اإللغاء، ذا بكراالعتراف

عنه–الصديق اهللا الدعوى–رضي هذه األستاذ وحسب دينية، ال أيضا كانت

الناقدين قضاء قبل كتابه على .قاضية

فحالة األمة ديانة تنايف ال احلكومة دينية ال بأن قائلة أخرى دعوى له كان فإن

تند أخذت اإلسالم معامل كون يف والتردد دعواه، يف تصدقه ال احلاضرة يفتركيا رس

ألداء احلجاز إىل السفر منع حىت الدين، إلغاء فيها اخلالفة إلغاء استتبع اليت تركيا

املدين النكاح واستبدل الدينية، واملعاهد الشرعية احملاكم وسدت احلج، فريضة

صلة قطع إىل بذلك وعمد العربية، باحلروف األفرجنية واحلروف الشرعي، بالنكاح

س الذي بالتاريخ بتنشئةالترك وعين جميدا، التاريخ هذا كان مهما اإلسالم، يف هلا بق

ومل الرمسية األلسنة يف شأنه جل اهللا اسم ذكر وبعدم دينية ال نشأة املتعلمني أبنائها

الدين على االعتداء مقاالت على ردا ولو دينية مقاالت تنشر أن للصحف …يسمح

بالكفر املتمسك مثل به متسك من يناقش ال دعائم. العناديتردد ايار يف والسبب

ذاك لوازم من احلكومة عن الدين فصل وجعل اخلالفة إلغاء بعد تركيا يف الدين

البالد تلك يف نفسه االيار ذلك وقوع هو الذي املسبب ظهور مثل ظاهر اإللغاء،

الفصل مبدأ يف حذوها حذت إذا غريها تغلبت؛ويف افترقتا إذا واحلكومة الدين ألن

الدين–احلكومة ويفقدمها والسياسة السلطة تفارق ال إذا–اليت ألما الدين، على

رمحة حتت احلكومة عن املفترق الدين جتعل احلكومة جانب يف اليت فالسلطة افترقتا

ولنقُلْ أهانته، شاءت وإن أكرمته شاءت إن عاقلة: احلكومة، حكومة كانت فإن

انفص من الرغم على بالدين الشقمؤمنة ختتار ربقته، عن وحتررها عنها الدين ال

هي اليت مصر أن حني يف حمميا، يعيش إنه حيث من الدين كرامة ينايف ما وفيه األول،

مؤمنة عاقلة كانت لو احلكومة أن على احلماية، حتت تكون أن ترضى ال املؤلف وطن

الدي سلطة حتت تعمل أن وفضلت نفسها عن الدين فصلت ملا كانتبالدين عندما ن
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سلطتها حتت عوانا. األمة حربا الدين على تشن مؤمنة غري حكومة كانت وإن

من أعزل الدين أن حني يف بيدها السلطة لكون احلرب تلك يف الغلبة هلا مضمونا

احلاسم السالح .ذلك

النيب حكومة بوجود كتابه يف األستاذ يعترف بكر"ال أيب حكومة تكون حىت

عن خالفة مصربعده يف العلماء من عليه الرد كتاب اشتغل مثل–حكومته،وهلذا

كتايب بعد كتابيهما رأيت اللذين اهللا سلمه اخلضر والشيخ اهللا رمحه خبيت –الشيخ

النيب عصر يف املوجودة احلكومة لوازم بتأويلها"بتثبيت املؤلف األستاذ يشتغل اليت

أتوسع ومل احلكومة، معىن غري إىل علىوردها الرد عند اللوازم تلك تثبيت يف أنا

النيب بغزوات عنيت أين إال مصر، يف عليه الرادين توسع الصالة-األستاذ عليه

حىت-والسالم التمسك، كل النيب حكومة إثبات يف ا ومتسكت عنايتهم، من أكثر

غزواته: قلت الكتاب"إن على تقضي فهي خصومه وكسرت الكفار قهرت كما

بكثريودع عليه الزمين تقدمها رغم فيه الباطلة مؤلفه األستاذ. وى مناقشيت كانت وقد

جريدتنا نشرات أصل) يارين(يف رأيت أن بعد واآلن كتابه، ترمجة على معلقة

ص عليه، أرد مث منه، اآلتية السطور أنقل أن من مانع فال :٥٢الكتاب

يشبه( ما بعض فيها كان النبوية احلكومة أن شك مظاهرال من يكون أن

وامللك السلطنة وآثار السياسية امللكية. احلكومة لشئون أمثلة من مثال خيطر ما وأول

النيب أيام ظهرت النيب"اليت غزا فقد اجلهاد، قومه"مسألةُ من لدينه املخالفني

ونساءهم رجاهلم وسىب أمواهلم، وضم بالدهم، وفتح أنه. العرب يف شك قد"وال

بصر األرض،امتد أقطار يف جبيشه لالنسياب واستعد العرب، جزيرة وراء ما إىل ه

(وبدأ
١

الفرس) كسرى لدينه االنقياد إىل ويدعو الغرب يف الرومان دولة يصارع فعال

إخل مصر ومقوقس احلبشة، وجناشي الشرق، .يف

زيد) ١( بن أسامة وسرية مؤتة غزوة إىل .إشارة
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الناس حلمل وال الدين إىل الدعوة رد يكون ال اجلهاد أن وهلة أول وظاهر

امللكع وتوسيع السلطة لتثبيت اجلهاد يكون وإمنا ورسوله، باهللا اإلميان .لى

البيانإىلتهدعو إال يكون ال الدعوة تلك وقوام تعاىل، اهللا إىل دعوته الدين

واإلقناع التأثري بوسائل القلوب يكون. وحتريك دعوة يناسبان فال واإلكراه القوة فأما

وتطه القلوب، هداية منها محلالغرض رجال الرسل تاريخ يف عرفنا وما العقائد، ري

نفس هو وذلك بدينه، اإلقناع سبيل يف قوما غزا وال السيف، حبد اإلميان على الناس

النيب يقرره الذي اهللا"املبدأ كتاب من يبلغ كان .فيما

تعاىل الغي{: قال من الرشد تبني قد الدين يف إكراه إىل{: وقال،}ال ادع
ب ربك أحسنسبيل هي باليت وجادهلم احلسنة واملوعظة إمنا{: وقال،}احلكمة فذكر

مبسيطر عليهم لست مذكر ومن{،}أنت هللا وجهي أسلمت فقل حاجوك فإن
تولوا وإن اهتدوا فقد أسلموا فإن أأسلمتم واألميني الكتاب أوتوا للذين وقل اتبعن

بالعباد بصري واهللا البالغ عليك اأ{،}فإمنا تكره مؤمننيفأنت يكونوا حىت .}لناس

النيب رسالة أن يف صرحية مبادئ تعتمد"تلك إمنا قبل، من إخوانه كرسالة ،

كان وإن والبطش، القوة على تعتمد أن هلا كان وما والوعظ، اإلقناع جلأ"على قد

إىل رسالته وإبالغ الدين، إىل الدعوة سبيل يف يكون ال فذلك والرهبة القوة إىل

احلكومةالعاملني، ولتكوين امللك سبيل يف كان أنه إال نفهم أن لنا يكون وما

و السيف، على إال حكومة تقوم وال هوحباإلسالمية، عندهم فذلك والغلبة، القهر كم

ومعناه النبوي اجلهاد .EGF)سر

ونقضه(*) لنقده صربي مصطفى الشيخ يورده الرازق عبد علي كالم من هو قوسني بني الذي .الكالم

اجلها مشروعية يف التشكيك وهو عبدالرازق، علي هدف هنا إلثبـاتويالحظ كمدخل أيضا، د
احلمايـة ظـل يف التشكيك هذا وكل الشرعي، والقضاء بالشريعة واحلكم اخلالفة مشروعية عدم

؟ بأمسنا يومنا أشبه وما ملصر، !الربيطانية
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املسألة، هذه تأويل يف زاد الذي األستاذ كتاب عن النقل يف هذا على نزيد ال

النيب جهاد بنتيجة"مسألة التأويل أبواب دق يف زيادته رغم البحث من خيرج ومل ،

ونفي السياسة عن الدين فصل به أعين كتابه، يف حوله حام الذي مدعاه أساس تنفع

حيارب ال أنه ويدعي حمارباته ينكر وال النيب حكومة ينكر فهو اإلسالم، يف عنه املانع

إكراه ال بأنه الناطقة اآليات وحيصي وأنهللدين، الدين، هو"يف وإمنا مبسيطر ليس

حمارباته تكن مل فإن اآليات، هذه مع حمارباته تتفق فكيف البالغ، إال عليه وما نذير
هذا يكون أن فإما له، حكومة ال أنه ادعى وقد للحكومة، تكون أن فالبد للدين

ا مسلك خالف على مبحارباته للنيب صرحيا انتقادا أو املؤلف من أوتناقضا ألنبياء،

بكر أيب كحكومة املؤلف مذهب يف دينية ال أيضا النيب حكومة .تكون

النيب حيارب أن نفي بني التأويل تقبل ال ظاهرة املنافاة رأينا وبني"وقد للدين

تعاىل جهنم{: قوله ومأواهم عليهم واغلظ واملنافقني الكفار جاهد النيب أيها يا

املصري الدينوقاتل{: وقوله،}وبئس ويكون فتنة تكون ال حىت آية}هللاوهم ويف ،

هللا{: أخرى كله الدين اجلهاد}ويكون للدين، احملاربة ينكر الذي األستاذ ينكر فهل

تعاىل قوله ينكر فهل أنكره فإن ؟ كلمته إعالء سبيل ويف اهللا سبيل يف{: يف وقاتلوا

عليم مسيع اهللا أن واعلموا اهللا و}سبيل يف شبهة فال وال؟ النبوية، الغزوات قوع

اهللا كتاب يف احملاربة آيات وجود يف اهللا. شبهة كتاب يف املذكور اجلهاد يكون وهل

دينيا إال املسلمون به الكثرية. املأمور وأمثاله اآليات تلك بني التعارض وجد فإن

تعاىل اهللا{: كقوله عسى املؤمنني وحرض نفسك إال تكلف ال اهللا سبيل يف فقاتل
تنكيالأ وأشد بأسا أشد واهللا كفروا الذين بأس يكف فخذوهم{: وقوله،}ن

مبينا سلطانا عليهم لكم جعلنا وأولئكم ثقفتموهم حيث وقوله}واقتلوهم ، :

وعدوكم{ اهللا عدو به ترهبون اخليل رباط ومن قوة من استطعتم ما هلم ،}وأعدوا

بإ ويأمر اهللا، أعداء املسلمني أعداء يعترب إلرهامفالقرآن والقوة العدة وهل. عداد

عددها اليت اآليات مع اآليات هذه تعارضت فإن ؟ هذا فوق للدين حرب تكون
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مثل الدين{: األستاذ يف إكراه مؤمنني{: أو} ال يكونوا حىت الناس تكره }أفأنت

مبسيطر{: أو عليهم لست مذكر أنت البالغ{: أو} إمنا عليك فإمنا تولوا ،}وإن

إحد األخرىونسخت الطائفتني واملنسوخ-ى اجلهاد، آيات الناسخ يكون أن لزم

للعكس احتمال وال واإلرشاد، بالوعظ االكتفاء احلرب؛آيات بعد يتصور ال إذ

كما اإلقناع إىل يستند وإمنا باحلرب، يؤيد ال الدين أن على بناء عنها النهي للدين،

ل ختطئة النهي هذا كان وإال األستاذ، اهللادعى من بأمر الواقعة املاضية .لحرب

ذهاب غري من اهللا كتاب يف املذكورتني الطائفتني بني التعارض تدفع أن ولك

يف ال واإلرشاد بالوعظ االكتفاء آيات يف بالتأويل ولكن الطائفتني، إحدى نسخ إىل

فقوله التأويل، تقبل ال اليت احملاربة الدين{: آيات يف إكراه ح}ال ال إىلمعناه فيه اجة

قوله معناه أو اإلسالم، حجة وظهرت الغي من الرشد تبني فقد أفأنت{: اإلكراه،
مؤمنني يكونوا حىت الناس يهدي}تكره اهللا ولكن اخترت من دي ال أنك واملراد ،

قوله وكذا يشاء، مبسيطر{: من عليهم لست مذكر أنت وقوله}إمنا عليك{: ، ليس

من يهدي اهللا ولكن تسلية. }يشاءهداهم الكل والسالم-لنيبلولعل الصالة عليه

قال- كما قومه إميان عدم على عنه احلزن آثارهم{: ودفع على نفسك باخع لعلك

مؤمنني يكونوا مل قلة} إن يف املسلمون كان حني الدعوة عهد أوائل يف وذلك

تعاىل قال مث هل{: وضعف، إم املرسلني لعبادنا كلمتنا سبقت املنصورونولقد م

يبصرون فسوف وأبصرهم حني حىت عنهم فتول الغالبون هلم جندنا قال} وإن : مث

اهللا{ سبيل يف وأنفسكم بأموالكم وجاهدوا وثقاال خفافا أيها{: وقال}انفروا يا

وإن مائتني يغلبوا صابرون عشرون منكم يكن إن القتال على املؤمنني حرض النيب

يغلبوا صابرة مائة منكم يفقهونيكن ال قوم بأم كفروا الذين من : وقال}ألفا

اهللا{ سبيل يف يقاتلون اجلنة هلم بأن وأمواهلم أنفسهم املؤمنني من اشترى اهللا إن

ويقتلون وتركنا. }فيقتلون مناذج أوردناها اليت اآليات هذه بعد القول ميكن فكيف

حمارباته بأن منها، عرفنا"أكثر ما وبأنا للدين، تكن محلمل رجال الرسل تاريخ يف
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نعترض وحنن بالتاريخ، علينا يعترض واألستاذ ؟ السيف حبد باهللا اإلميان على الناس

أن ميكن فهل حث، أميا اهللا سبيل يف اجلهاد على احلاثة الصرحية القرآن بآيات عليه

ديين غري عمال له، مثنا اجلنة اهللا من املوعود القرآن يف املذكور اجلهاد (يكون
١

مل)  وإذا ؟

النيب حماربات تكون"تكن فلماذا البحث، أول يف عنه نفاه الذي للملك وال للدين

إذن؟

املتأثرة عقليته للدين احملاربة إنكاره يف الواقع حتريف إىل األستاذ يضطر ما ولعل

ا اإلسالم وتعيبهم احلرب هذه الغربيني استنكار استنكار،من يف األستاذ فعل كما

يقول أن إىل احتاج حىت للدين لدينه: احلرب حيارب مل نبينا موقفًا. إن أمامي فوقف

حمارباته على الواقفني الغربيني أمام ووقف املناظرة يف عليه التغلب موقف"سهل ،

املتزلف الواقع .حمرِف

فأعيب األستاذ مثل أنا يعيبونولست الذين على االقتصادية األخرية احلروب

ا غريها،احلروب وجتوع هي لتشبع حتارب أن عندي أمة على املعائب وأعيب لدينية،

الشره منشؤها خسيسة غاية البشر بني واملقاتلة احملاربة عليها تبىن مادية غاية فكل

وسوق اهللا كلمة إعالء ا يقصد دينية حرب إىل بالنسبة هي وأين احليواين، املعيب

ال يف ويسعدهم يرشدهم ما إىل اهللالناس خمافة متنعه هللا احملارب أن عن فضال دارين،

بعد وال احملاربة أثناء جياوزها، ال حدودا فيها له وجتعل احلرب، يف يظلم أن عن

باب) ١( أول يف السرخسي األئمة مشس مبسوط الكفار(ويف مع اجليش العاشر٣٠ص) معاملة : اجلزء

مل( أرضا اجليش غزا اإلسـالم؛وإذا إىل يدعوهم حىت يقاتلوهم أن هلم حيل ال الدعوة أهلها تبلغ
عباس ابن حديث معىن وهو ؟ يقاتلون ماذا على أم عنهما–ليعرفوا تعاىل اهللا غزا: (-رضي ما

اهللا اإلسالم"رسول إىل دعاهم حىت ذلـك،) قوما يف آمثـني كـانوا دعوة بغري قاتلوهم ولو
شيئ يضمنون ال عندناولكنهم واألموال الدماء من أتلفوا مما تعـاىل. ا اهللا رمحـه الشافعي : وقال

يبلغهم أن إال ذلك يتحقق وال منهم؛ اإلباء يوجد أن إال والعصمة احلقن صفة لبقاء ذلك يضمنون
نقول. الدعوة ب: ولكنا تكون املقومة كانـتإالعصمة ولـئن حقهم، يف يوجد مل وذلك حراز

يد كما بالدين حقهمالعصمة يف أيضا موجود غري فهو اخلصم .عيه
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أيدي يف ملعبة هي اليت الدول حقوق يسمى ما تشبه ال احلدود وهذه بالغلبة، انتهائها

الغالب يد يف السيما . املتحاربني

الذي املسلمون كان اليتفقد البالد إىل يذهبون اإلسالمية اهلداية لنشر حياربون ن

ونعمة خري بكل املرتبة،فتحوها يف متساوين هلم إخوانا دينهم يف الداخلني فيتخذون
إال املغلوبني اجلدد أو الغالبني القدماء املسلمني من اآلخر على ألحد مزية ال والشرف،

دين إىل الداخلني غري عن ويقولون يؤدون:همبالتقى، داموا ما علينا ما وعليهم لنا ما هلم
مثقلة،اجلزية غري ضريبة اإلسالم،وهي على الذمة أهل حث يف االستمرار إىل .ترمي

العاملية احلرب يف كانت سواء الغالبة، العصرية الدول فعلت ما األستاذ ولينظر
ال وما باملغلوبني، احلروب من قبلهما فيما أو والثانية يفاألوىل جمتهدة تفعل تزال

املنافع من عندهم ما من. امتصاص وسيلة بأي املغلوبة األمم أفراد من أحد ميكن وال
واحد إىل نظرهم إليه فينظروا الغالبني، درجة تساوي درجة إىل يرتقي أن الوسائل
إىل اإلجنليز نظر يكون أن مثال مبتصور وليس منهم، واحدا حيبون كما وحيبوه منهم،

قلومأحد يف ومكانه اإلجنليز، من واحد إىل كنظرهم اهلنديني أو املصريني من

فيها .كمكانه

حماربات تعليل يف السبل عليه ضاقت الذي املؤلف األستاذ إىل فإن: "نعود

فال دينه لتأييد حارب وإن حكومة، وال له ملك فال وحكومته ملكه لتأييد حارب
األستاذ عند للدين الح. حيارب النيبمث حماربات تكون أن ألمته"له زعامته لتأييد

السلطة تلك وحده، باهللا اإلميان إىل لدعوم إليهم املبعوث الناس على سلطته وتقوية

امللوك من وأملك أقوى ناحيتها من يكونوا وأن األنبياء، يعوزها أال يلزم .اليت

املسلمني حكومة رئيس يكون أن ادعاء اإلغراب يف غاية جرتكان الذي
كان والذي اخلمس الصلوات يف أيضا إمامهم هو كونه على اإلسالم صدر يف العادة

اهللا رسول بعد موته"تعيينه مرض يف استخالفه من مستدال بكر، أيب شخص يف

قال والذي عنه، نيابة بالناس يصلي عنه–ألن تعاىل اهللا بعد–رضي للناس خطبته يف
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أطعت(: مبايعته ما يلورسوله،اهللاأطيعوين طاعة فال ورسوله اهللا عصيت فإن
رئيس…)عليكم كهذا حكومة رئيس يكون أن ادعاء والشذوذ اإلغراب يف غاية

رئاستها تدور بالدين هلا عالقة ال زمنية حكومة مسعتم أو رأيتم فهل دينية، ال حكومة

؟ الصالة يف اإلمامة مع

يعرف ال أن ممكن غري املؤلف األستاذ البديهياتإن رمي،هذه أن يعرف وال

متناهية مكابرة بالالدينية وعلي وعثمان وعمر بكر أيب كتب،حكومات األستاذ أن إال
اخلالفة إلغائها يف أنقرة لصنع تأييدا من،كتابه قلنا كما التأييد ذا كتابه يف يصرح مل وإن

أيضا االس–قبل بطولة فيبتز القياسي الرقم يضرب أن كُوأراد من اجلديل تركياتتهتار اب

أنقرة ألعمال املؤيدين مراده،احلديثة على كانوا،فحصل الشطط يف إيغاهلم على ألم
املتأخرين اخللفاء خالفة يف الطعن على أعوزوا،يقصرون مهما بباهلم يطوف وال

حديث،اإلنصاف يف املنصوصة الراشدين اخللفاء خالفة يف بعدي(:الطعن ثالثوناخلالفة
بكر،)سنة أيب خالفة من الطعن يبدأ املؤلف األستاذ .فإذا

هذا كتايب يف أقول كون: واليوم يف شك والغرب الشرق عقالء من ألحد ليس

األمة حقوق يراعى الذي العادل الصاحل للحاكم أعلى مثال وعمر بكر أيب حكومة
ومسعاة مراعاة أكمل مصاحلها يف يوصي…ويسعى عمر إن منربحىت على من الناس

ويقول رجل فيقوم عوج أي حكمه يف رأوا إذا يقيموه أن بالسيف: اخلطبة نقيمه . إنا

كمال حنمل املسلمني حنن وكنا شعبه، يف القائل ذلك وجود على عمر اهللا فيحمد

كمال وعلى اإلسالم بأحكام اهتمامها على والفالح الصالح يف الشيخني حكومة
النيب آثار مال"اقتفائهما يف جيعل إسالمي قانون لتنفيذ حارب بكر أبا إن حىت ،

للفقري معلوما حقا من. الغين الشيخني حكوميت أفضلية سر نعرف كنا وباالختصار
فضائلهما صلة قطع يف حياول األستاذ لكن العريب، النيب به أتى الذي الدين فضل
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ا الدين بفضل يعترف ال أن باإلسالم، الباهرة هذينالظاهرة حكم مسو يف إلسالمي

اإلنساين السامي احلكم مثال بكوما العامل يشهد الذي العظيمني .)١()الرجلني

االحتجاجوهكذا من املؤول اخلطاب به اكتفى مبا املبدل اخلطاب يكتف مل

ذلك مفاهيم خيدم مؤول وجه على الراشدية الفترة وتطبيقات الشرعية بالنصوص
االحت-اخلطاب يف والعهدكما األمر تولية جواز على لعمر بكر أيب بعهد جاج
والعقد! لألبناء؟ احلل أهل رضا اشتراط عدم على العهد بذلك االحتجاج لكون؛ويف

؟ بعمر والعقد احلل أهل رضا ينتظر مل بكر قبل! أيب من اإلمامة عقد جواز وعلى

؟ بكر أليب عمر بصفقة واحد إ-! رجل املبدل اخلطاب جتاوز كله،بل ذلك نسف ىل
النيب إمامة حىت اإلمامة موضوع اعتبار الدين"وعدم قضايا من وعمر بكر وأيب

!وأحكامه؟

الرمسي اإلعالن مت أيضا–لقد الدين وخطاب–باسم جديد عهد بداية عن

جديد شرعي االستعمار-سياسي ظل اإلسالم-حتت فصل على املشروعية يضفي
اإلحلاد وصار الدولة، بالعلمانيةعن املتمثل اإلسالم ربقة عن واالخنالع والردة والكفر

؟ أزهرية بفتوى مشروعا !أمرا

النيب عن اخلرب صدق الواقع أرض على قبلكم((: "ليثبت كان من سنن لتتبعن
لدخلتموه ضب جحر دخلو لو حىت بذراع، وذراعا بشربٍ، !؟))شربا

املرا الشيخ آنذاك األزهر لشيخ كان الفتنةوقد هذه يف يد شيخ،غي ذلك إىل أشار وقد
الدولة عن الدين فصل مبدأ خطورة بيان يف صربي مصطفى وردة،اإلسالم صريح كفر ،وأنه

قال الرابع(:حيث السياسية:الباب عن الدين فصل جواز عدم الكتاب:يف مقدمة يف نبهنا قد

اإلسالم نظر يف املسألة هذه أمهية إىل التنبيه حقوقهبعض على ساهرة عني له من،الذي بالرغم
عليه خطر من فيها مبا حمدثيها الدين،استخفاف بني الفصل كأن الناس أعني يف وتصويرها

والعلم) ١( العقل .٣٧٥–٤/٣٥٨موقف



-٣١٤-

اآلخر عن أحدمها مستقال مراعاما عن عبارةٌ أو،والسياسة إخالل أي يكون أن غري من
منهما بأي .إضرار

مؤامرة الفصل هذا أن األمر حقيقة كللكن يف كان وقد عليه، للقضاء بالدين

اخلروج وحماولة للدين كيد اإلسالمية البالد يف املتفرجنون العصريون أحدثها بدعة

ثورة فهو غريه، يف كيد كل من وأشد أدهى السياسة عن فصله يف كيدهم لكن عليه،

الشعب دين على على–حكومية الشعب من الثورات تكون أن العادة أن حني يف

من–كومةاحل عنه ارتداد بل اإلسالم، ألحكام احلكومة أي منها الطاعة عصا وشق

احلكومة تلك حوزة يف الداخلني بارتداد يكن مل إن ثانيا، األمة ومن أوال احلكومة

الكفر إىل طريق أقصر وهو مجاعة، فباعتبارهم أفرادا، (باعتبارهم
١

األفراد،) ارتداد من

بأيـدي) ١( بـالده يف اإلسالم حماربة إىل وترمي األخرية األزمنة يف تثار اليت احلركات أن البلية ومن

بامس تسميتها يباح وال لفاعليها فعلها يباح الكفر، أفانني وأخبث الكفر أنه شك ال واليت هاأهله،

احملاربني وحارب احلركات تلك عارض يقول. ملن حيث املعري در :وهللا

اإلنكار فعطل باملنكرات عرفتهم الذين القوم وتعارف

قال اإلنكار: (ولو بزماننا) فأنكر أوفق .لكان

عنها يقال اليت مصر يف جتريان احملارب وحماربة اإلسالم حماربة إن اإلسالمي: مث العامل يفزعيمة ،

الطرفني كأن املعارضني، مركز ضعف ومن احملاربني نوايا خبث من ناشئ مبهم عجيب أسلوب

صاحب حضرة مثال فيقوم اآلخر، الطرف إليه يرمي ما النقاش عند منهما كل يفهم ال املتحاربني

يف القضاء توحيد النواب جملس يف ويقترح سابقا، الوزراء رئيس باشا صدقي إمساعيل مصرالدولة
األهلية احملاكم يف الشرعية احملاكم عـن. بإدماج الدين فصل مبدأ من مهم فصل االقتراح وهذا

القتراح املعارضون ويقول تطوره، مراحل من قليل غري وقطع مبصر طريقه يف سار الذي السياسة
يف: دولته الشرعية احملاكم وإدماج أيضا، حكم دين بل فقط عبادة دين ليس اإلسالم احملـاكمإن

حكم دين اإلسالم كون ينايف الشرعية احملاكم إللغاء املتضمن صدقي. األهلية إمساعيل دولة لكن

حكومة يقبلون ال ممن لكونه احلكم، هذا إلغاء يريد حكم، دين اإلسالم كون جيهل ال الذي باشا
فقل شئت وإن الناس على الن: الدين حكومة يقبلون وإمنا الناس، على اهللا هـوحكومة هذا اس،

أن بقدر مصر يف قوة لإلسالم ليس ولكن النواب، جملس على اقترحه مما باشا صدقي إمساعيل مراد

شرا له يضمرون للذين أيضا–يقال يظهرونه بواسطة==مرادكم–ورمبا األمة دين على القضاء
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الدولة دين على اإلسال. القضاء دينها دولة رجال من الباشا دولة أن العجب أمةومن نواب ومن م

اإلسالم دينها برملاا .يف

العميـد مث املصرية باجلامعة املدرس بك الزيين علي الدكتور قول تقدير بكل هنا نذكر أن والبد
كتابه يف التجارة التجاري: (لكلية القانون ص) أصول أول :٢٤جزء

القرون( أوائل يف التجاري القانون ضة يف أثرت قد الشريعة كانت دفعوإذا يف فأفادت الوسطى
ويف القرون تلك أواخر يف بدورها تأثرت قد فإا اجلديد، اجتاهها يف التجارية والقوانني العادات

بالدها داخل تطبيقها يف تزامحها بدأت اليت األوروبية بالقوانني احلديثة أسـبق. العصور وكـان
اإل الشريعة جبانب فيها تطبق وبدأت مصر دخلت اليت اليتالقوانني ذاا التجارية القوانني سالمية

تكوينها يف هي املدنيـة. ساعدت باملعـامالت يتعلق فيما املصري القانوين النظام فجأة عدل مث
اقتصرت اليت اإلسالمية الشريعة حمل والتجارية املدنية األوروبية القوانني وحلت عامة والتجارية

الوقت ذلك من الشخصية األحوال على القـوانني. أحكامها غـزو أن أوال نـرى أسلفنا ومما
على األحكام هذه بقيت فقد اإلسالمية، الشريعة أحكام موضوع يف أصال يؤثر مل ملصر األوروبية

النهاية إىل البدء من لتقديسها نظرا تعديل أو بتغيري متس ومل عليه هي علـى. ما أـا رأيت وقد

القوانني من قانون أي عليها يتفوق مل وسهولةقدمها التجارية املعامالت تسهيل سبيل يف احلديثة

تطبيقها. إثباا يف وقع عليها وقع الذي التأثري أن ثانيا ).ونرى

سـبيل يف أهلـها من غزاة مصر يف أن ليتبني باشا، صدقي اقتراح إزاء القول هذا أذكر أن البد
الـ وهم اإلسالمية، الشريعة حمل وإحالهلا األوروبية قلـومالقوانني يف االسـتعمار نفـذ ذين

قدره حق اإلسالم تراث من بأيديهم ملا ومقدرين الغزو هذا مستنكرين ومحاة وواجيب. فاستهواها،
النكر أو الشكر من يستحقه ما الفريقني من كل إعطاء الكتاب أيضا. يف املراغي األكرب والشيخ

األزهري مركزه رغم اإلسالمية الشريعة لغزو احملاولني غريمن للغزو رمسها اليت اخلطة كانت وإن ،

يراهـا الـيت والتعديل التغيري خطة عني وهي خفية خطة عنها تقول أن ولك باشا، صدقي خطة

هذه ينكر األكرب والشيخ اإلسالمية، الشريعة قداسة مع ائتالفها لعدم اخلطط، أسوأ الزيين الدكتور
ردنا مع اإلنكار بصدد مقاله نقل وسيجيء الـدين. عليهالقداسة فصل دعاة من أنه منه واملفهوم

سرية له خاصة بطريقة السياسة .عن

احملبـذين أمحـس مـن مصر برملان يف اقتراحه على الكالم املار باشا صدقي إمساعيل ودولة هذا

تركيا يف الكمايل .لالنقالب

بطولت إزاء ويتغاضى بطال كمال مصطفى املمسوخ ذلك يعد الباشا دولة كان معاداتـهفإن عن ه

اخلالفـة إلغاء البطولة لوازم من كان فهل ذلك، يف خمطئ جد فهو العرب، وكراهيته =اإلسالم
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األفرا ارتداد يتضمن إنه ادعتبل اليت املرتدة احلكومة لتلك الطاعة لقبوهلم أيضا د

عليها اإلسالم حلكم خاضعة كانت أن بعد لنفسها .االستقالل

التـاريخ= هلـا وسجل سنة، ألف من أكثر منذ أسلمت اليت الترك أمة دين ضد ثورة وإحداث

ر الرجـل منح عند الدقيقة هذه يف باشا صدقي يفكر أمل ؟ اإلسالم سبيل يف طويال تبـةجهادا

يوجب ومما ؟ الدولة ودين اخلالفة على قضاؤه الباشا عند بطولته يف النواحي أهم كان أم البطولة،

يف كانوا كما ذلك، يف هلم تبعا املسلمون وكان األوروبيني، كان البطل رتبة ماحنيه أول أن الدقة

زا كمال مصطفى بشأن أوربا يف ألف ما عدد أن اجلرائد يف قرأت فقد شيء، ستمائةكل على د

يف. كتاب بطل أنه من أكثر بطال منه جيعلوا أن األوربيون حاول رجل أنه هذا من العقل فيستنتج

علـى. احلقيقة لـه مكافأة اللقب هذا كان فإن ؟ عندهم البطولة لقب استحق حىت فعل وماذا

الذين والفرنسيس اإلنكليز كانت فقد املاضية احلرب يف أزمري من اليونان أصحابإخراجه كانوا

يوميئذ ويهتفالكلم الغالب احلليف عدو احلليف يكافئ فكيف اليونان، يهتفحلفاء مل وملاذا له؟

فلماذا ؟ احلربني كلتا يف املقهورة اليونان حلفاء اهلاتفني كون مع الثانية احلرب يف اليونان لقاهر

حما إىل خفوا بل الثاين للقاهر يهتفوا ومل األول للقاهر ذلـكهتفوا كان فهل للحليفة؟ إجنادا ربته

تركي قاهر بأول ليس وهو ؟ التركي بالقاهر خاصا امتيازا باشـا: اهلتاف أدهم جيش وصل فقد

اسـتحقاقه القائد ذلك يدع فلم أثينة أبواب إىل شهر مدة يف احلميد عبد السلطان عهد قواد من

ومل البطل، لقب والفرنسيس اإلنكليز منحة وال تركيا، يعيدوالعرش ومل واحدا، كتابا فيه يؤلفوا

اليونـان وبني بينهم احلرب تلك سبب كانت اليت كريت جزيرة الترك سـر. إىل إذن فكـان

يف معهـم املفاوضة أثناء والفرنسيس لإلنكليز وعده يف البطولة اجلائزة كمال مصطفى استحقاق

بإلغاء األناضول، من إلخراجها اليونان حماربة أثناء بل اإلسالميةلوزان العثمانية والدولة اخلالفة

وآدابه اإلسالم ضد تركيا يف اليونان على الغالب ثورة وكانت مقامها، دينية ال مجهورية وإقامة

توهم جمنونا الرجل يكن فلم وإال سلفا، املمنوحة البطولة رتبة مثن أي الوعد ذلك إجناز وتقاليده،

البطول لوازم من البالد دين على لقـاهرالقضاء يهتفوا أن حد إىل جمانني اإلنكليز يكن مل كما ة،

باحلليفة التضحية تعادل فائدة غري من مودة. حليفتهم، استجالب رأى حريصا، الرجل كان وإمنا

منـذ كان الذي املمقوت العمل ذا مشروطا مطامعه لتحقيق ومساعدا لإلسالم املعادية الدول

اإلسال ألعداء أمنية طويلة مقضيةقرون غري .م
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اإلسالم عن مرتدة حكومة اإلسالمية البالد يف األمر تتوىل أن بني الفرق وما

اإلسالم عن أجنبية حكومة حتتلها أن (وبني
١

غري) من اإلسالم عن أبعد املرتد بل ه؟

يف تتدخل ال األجنبية احلكومة إن حيث من أكثر، األمة دين يف الضار وتأثريه وأشد،

ومن الشئون، تلك يف الفصل تتوىل بينهم فيما مجاعة هلم وتترك الدينية، الشعب شئون

معها أيضا هي فترتد نفسها من دينها عن املرتدة احلكومة تعترب تزال ال األمة إن حيث

نقل مل إن ومنتدرجيا، احلكومة، طاعة يف مضطرة باعتبارها دفعة، معها بارتدادها

ليس األمة، نفس من وقوا سلطتها تأخذ حكومة جتاه االضطراري موقفها إن حيث

مثلها أجنبية قوة هلا أجنبية حكومة جتاه االضطراري .كموقفها

الترك بأمة الكمالية احلكومة ضرر كان املهمة الدقيقة النقاط هذه املسلمةومن

القول هذا يعيب ورمبا بالدها، على االستيالء مفروضة أجنبية حكومة أي من أشد

شيء، كل فوق فقط الوطن يرى والعائب الصميم، اإلسالم يف له خالق ال من علي

كان فإن معه، ويهاجر اإلسالم مع يتوطن فهو اإلسالم، مع الوطن يرى املسلم أن مع

حتت تركيا بالد من جزء ببالدهايقع كلها فتركيا ألزمري املوقت اليونان احتالل

اإلسالم يد من الكماليني حكومة بعد خرجت .وسكاا

عن الدين فصل مضار على الكمالية احلديثة تركيا حبال أستشهد أنا وبينما

منشورة كلمة يف يقول األزهر اجلامع شيخ املراغي األكرب األستاذ فضيلة نرى الدولة

اجلرا يف معناهعنه ما فتصبح(: ئد دينها عن خترج أن إسالمية حكومة أي إمكان يف إن

احلال هو كما إسالمه على الشعب يبقى أن من مانع هذا يف وليس دينية، ال حكومة

اجلديدة تركيا ا)يف أنا استشهدت ما نقيض على احلاضرة تركيا حبالة فيستشهد

. عليه

الكتاب) ١( مقدمة يف قلنا اجلـاري: وقد القانون على احلرب ودار اإلسالم دار بني الفرق مدار إن
يف مقيـدة احلكومة تكون ال أن معناه السياسة عن الدين فصل أن كما الديار، تلك يف أحكامه

الدين بقواعد .قوانينها
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الفح إىل حاجة يف ليس األكرب املتخرجاألستاذ التركي اجلديد النشء عن ص

دينية، ال حكومة بأا مرة أول اآلن األستاذ اعترف اليت الكمالية احلكومة مبادئ على

يوم عن يوما يفىن املسلم القدمي التركي الشعب كون يف التفكري إىل حاجة يف وال

الالديين اجلديد النشء هذا .وخيلفه

عن الفحص إىل حاجة يف فضيلته املرةليس احلقيقة الترك؛هذه حال يعنيه ال إذ

بسرعة بالدهم عن ظله املتقلص اإلسالم حال وال مسلمني، غري أو مسلمني ومآهلم

الشعب ببقاء تعزية تضمنها اليت الفتوى تبعة يعنيه ال األستاذ إن حىت التدريج، فوق

يقول ألن الباب تفتح واليت تركيا يف احلكومة ارتداد مع إسالمه إن: قائلعلى

أن من مانع فال الشعب، يعدي وال نفسها يف كفرها ينحصر دامت ما فعلتاحلكومة

ال أنه مبعىن السياسة، عن الدين فصل من تركيا حكومة فعلته ما مثال مصر حكومة

أن مع للحكومة، ال فقط للشعب الزم الدين كأن الشعب، دين على منه خياف

أو الشعب ممثلة إال ليست أخرجهااحلكومة فإذا يرضاه، ما غري تفعل ال اليت وكيلته

أيضافعلها موكلها خيرج أن من مندوحة فال الدين كفر؛عن بالكفر الرضى . ألن

نفسه الشعب يفعل عما فضال فحسب، احلكومة فعل من الشعب إىل يعود ما وهذا

يف ولو الدين عن به وخيرج والسياسة الدين بني الفاصل احلكومة فعل صورةبعد

برملانية نيابية حكومة كانت إذا السيما نفسه، من يعدها اليت حبكومته اقتداًء .التدريج،

عن اخلروج يف وحكومتها الترك أمة بني املراغي األستاذ فصل من لنا حصل وقد

عن الدين فصل موضوع من طرقناه ما إيضاح بفضلها تستطيع مساعدة الدين،

بسهولة املسلمني: السياسة أن قلوم-ذلك القاسية من منهم شذ من فهموا–إال

التركي االنقالب قبل يفهم مل من املسلمني من وكان تركيا، يف الالدينية الفتنة فظاعة

فعل ما أن مع به، وضرره اإلسالم على السياسة عن الدين فصل خطر مبلغ الكمايل

السياسة عن الدين فصل غري ليس تركيا ...يف
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أخرى، الصالحوبعبارة يبدأ احلكومة: ممن من أم احلكومة، هي فتصلح األمة من

من كل تأثري ينكر ال كان وإن الثاين، الترتيب هو واملعروف ؟ األمة هي فتصلح

وأخصر األول إىل بالنسبة أسهل وهو اآلخر، يف األمة؛الطرفني صالح أمكن لو إذ

اخت عن أمة كل الستغنت نفسها تلقاء من شئوا سلطةوانتظام ذات حكومة اذ

(عليها
١

(.

التمسك وكان به، مسلما حقا كان إن الديانة مبدأ أن األساس هذا ومقتضى

تكون أن فالالزم لكياا، حيويا وشرطا اإلسالمية، األمم السيما لألمة، الزما بالدين

على البقاء هلا ويسلم األمة تدين يتسىن حىت للدين خاضعة أي متدينة، حكومتها

.دينها

نفسه يف عنا يقول أن القاري من نتوقع األمور: وال ذه يشتغل املؤلف بال ما

الباب هذا مبوضوع صلتها وما ؟ تثبيتها إىل حيتاج حىت خبالفها قائل من فهل املعلومة،
عليه جوابنا كان ذلك قال ولو ؟ السياسة عن الدين فصل وهو كتابه حنن: من فها

احلكومة) ١( من…ولكن صاحلة تكن مل إن يصلحها بطـرقمن والتـدين الصالح تقبل ومل نفسها
ال منا، السؤال هذا وجواب ؟ بالسيف وتقوميها احلكومة قلب عندئذ يتعني فهل ؟ ألن…سلمية

املتهورين مجاعة يكسب وال العاقل، عليه جيترئ ال احلكومات، ضد زماننا يف األهلية احلرب شن
لعد للبالد وال ألنفسهم ال مؤامرم، وراء من أنخريا حـسبها اليت احلكومة ضد الغلبة إمكان م

معها املسئول الغري األعلى وقائده اجليش مثوالثائرون. يكون تركيا يف احلميد عبد السلطان على

اجليش قول البالد تلك يف القول صار مث اجليش، من مؤازرة على حصلوا الدين، وحيد السلطان

احلزب، جيش إىل الدولة جيش من استحال األوىلالذي العاملية احلرب يف تركيا دخول وقع فقد

املصري األمري باشا حليم سعيد حممد األعظم الصدر ومن رشاد حممد السلطان من استئذان .بغري

دينية واسعة قوة على واحلاصلة مبصر األخرية األزمنة يف املتشكلة املسلمني اإلخوان مجاعة أن ولو

لفتحها سعت ا يستهان ال واحلصولوشعبية االنتخاب يف النجاح طريق من املنشود، وإصالحها
ودنياها دينها يف البالد خدمة وأمكنها نفسها أهدرت ملا الربملانية، الكثرة .على

بالبحـث واكتـسام املثقفني األمة خاصة إصالح احلكومة إلصالح الصاحلة الطريقة فخالصة
إليه احتيج إذا احلكومة حماربة مث السلميةواملناظرة بوسائلهم وفتحها الصاحلني هؤالء بأيدي .ا،
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املسألة هذه أتينا لزومألن؛أوالء عدم ادعاء معناه السياسة عن الدين بفصل القول

أن بزعم للحكومة، عدميفالدين ومعىن احلكومة، ديانة عن واستغناء كفاية األمة دين

له يكون أال للحكومة للدين-لزومه كما-أي أعماهلا على ورقابة عليها سلطة

حن لكنا أعماهلا، على ورقابة األمة على سلطة للحكومة جوازكانت بعدم القائلني ن

أشد بل األمة، عن الدين لفصل مساويا الفصل هذا نرى والسياسة الدين بني الفصل

يف التأثري األمة تستطيع وال األمة يف التأثري تستطيع احلكومة ألن مفعوال، وأكثر ضررا

غري حكومتها يف التأثري األمة مقدور يف فليس حلكمها، خاضعة دامت ما احلكومة

مل. هاتغيري ومتضيتهاتفإذا فيها احلكومة تأثري يف شك فال تغيريها عن عجزت أو غريها

احلكومة يف األمة من تأثري دون مبادئها على أبنائها وتنشئة هواها، (على
١

(.

الدين، عن احلكومة جترد جتويز إال السياسة عن الدين فصل جتويز معىن فليس

الذ التجرد هذا احلكومة حق يف جيوز الراغبنيوهل أن إال ؟ األمة حق يف جيوز ال ي

السياسة عن الدين فصل يسمونه الدين من احلكومة جتريد وسوء؛يف خلطره ختفيفا

عن يعربوا بأن احلكومة دين على القضاء إىل يتوسلون فهم املتدينة، األمة مسع يف تأثريه

على بالقضاء يتوسلون مث والسياسة، الدين بني بالفصل القضاء إىلهذا احلكومة دين

األمة دين على (القضاء
٢

(.

مراعاة) ١( يف غارا على األمة حبل وألقت اإلسالم بقوانني اإلسالمية البالد يف احلكومة تتقيد مل فإذا
إمهاهلا، على حتثها أو ترهقها مل إن األقل على الشرعية هلتكواألحكام الناس من املستعدون ينتهزه

واحلرمات عـناآلداب املنفصلة باحلكومة املتصلني املترفني السيما الشهوات، طرق يف للجرى
احلرية قدوة اختذوها الذين إىل العالية بالطبقة املسماة السافلة الطبقة هذه من الفساد فيعدى الدين،
اآلداب على احملافظة أنصار على يتعذر حىت النساء يف والسفور الرجال يف الفجور فيعم املستهترة،

منها النشء السيما أسرم عقر يف مبادئهم تنفيذ .اإلسالمية

مث) ٢( الـشرعيني نقيب مث سابقا الشرعي املنصورة قاضي الرازق عبد علي األستاذ أثاره ما يكن ومل
مسألة من سنني عشر بضع على ينيف ما قبل الربملان، يف احلكم(النائب وأصول غـري)اإلسالم ،

الس عن الدين فصل كل. ياسةمسألة بدعويني الفصل مبدأ ترويج إىل التذرع أراد األستاذ وكان



-٣٢١-

لتعمل الدين من احلكومة جتريد السياسة عن الدين فصل معىن يكن مل وإذا

وقد ؟ الفصل هذا معىن يكون فماذا وأحكامه، الدين قيود من حمررة القصري بعقلها

الصحابة عصر منذ اإلسالمية احلكومات عنهم–كانت اهللا قريب–رضي عهد إىل

من اإلسالم عليهن وحيكم األمة على حيكمن النحسات، السنوات من اليوم فيه حنن مما

حكم؛فوقهن خيالف ما املرسومة اخلطة هذه خالل يف فعلن الدينفإن أحكام من ا

متبعا إمثا املسلمني من أحد يقترف كما الفاعلة، احلكومة على ذنبا يعد ذلك كان فإمنا

خم من القلب خافق نفسه الناسهوى وخمافة اهللا .افة

السياسة عن وعزله الدين فصل وحماولة اإلسالم، رقابة عن اخلروج جماهرة أما

شكل يف البحث موضع املسألة هذه ووضع احلكومة، على حكمه عن عزله أي

عن األجنبية احلكومات تقليد وحماولة جديد، اجتماعي ومذهب جديد مشروع

ذلك يف مقدم–اإلسالم يف سبق تتضمنوقد باشا هيكل عن كلمة نقل الكتاب ة

بالفصل مهما–اإلشادة املسلمني حكومات من حكومة أي ببال تطوف تكن فلم

هو كما اإلسالم على احلكومة من حرب إعالن ألنه أفعاهلا، يف مستهترة فاسقة كانت

أيضا األمة من إعالنا ذلك يعترب مث احلكومة تعلنها احلروب يف .املعتاد

شئت فقلفإن احلرب بإعالن التعبري شدة عن من: التخفيف استقالل إعالن

يف يقل ال وهو متبوعها، ضد اإلسالم، ألحكام أحكامها يف تابعة كانت اليت احلكومة

طاعته عن وخروجها متبوعها على لتمردها احلرب إعالن عن .املعىن

مبس املتعلقة الكلمات من الكتاب مقدمة يف ذكرنا فيما ذكرنا الدينوقد فصل ألة

يف ومساواما اآلخر عن واحلكومة الدين من كل استقالل معناه ليس أنه السياسة عن

أوالمها للبداهة، مصادم اهللا: منهما لرسول تكن مل. حكومة"مل أو وينهى يأمر يكن مل فكأنه
وثانيتهما ويه، أمره يف مطاعا حكومة: يكن أي دينية، ال حكومة لكنها حكومة بكر أليب كانت

ب هلا صلة ال بعـد. الدينزمنية مبلغ الدعويني هاتني على مرامه بناء إىل األستاذ احتياج من فيفهم
تفصيله وسجيء ومنطقة اإلسالم طبيعة عن السياسة عن الدين فصل .مسألة
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أيضا املساواة هذه كانت وإن اآلخر، أمر يف منهما كل يتدخل ال بأن االستقالل، هذا

الكفر يرضى ال الذي اإلسالم يرضاه ال الفصل…مما مسألة منيرمتلكن أكثر إىل

وأمر عندأل؛هذا الدين جانب عنها ويتخلى احلكومة جانب يتوالها اليت السياسة ن

البد البالد، سقف حتت يدخل من كل على واإلشراف السيادة معناها واليت الفصل،

وجمرد السقف، ذلك حتت يدخل ما كل مع ويها احلكومة أمر حتت الدين تضع أن

عل يعلى وال يعلو الذي اإلسالم عزة ينايف الوضع الكفر،هذا ويوجب املنافاة كل يه

هذا يكون أن غري من وختدمه دائما، األمة دين حتترم احلكومة أن فرض ولو حىت

قادرة كوا مع االضطهاد من بشيء متسه وال عليها، فرضا اخلدمة وهذه االحترام

الدين؛عليه بيد ال بيدها البالد سياسة إن حيث الدين. من كون االحترام هذا وغاية

مح اإلنكليزيف محاية يف مصر كانت كما احلكومة املوقف. اية هذا أن شك وال

يبغي ما كثريا السائس أن عن فضال مصر، كرامة مس كما الدين كرامة ميس مبجرده

املرحومة العثمانية الدولة يف الدين صلة كانت وقد املسود، على والسيد املسوس على

املثل هذا يف موضحة وسالطينها شريعته: (التركيحبكوماا باش باغلي، باشه باش
بالشريعة) باغلي مربوط والرئيس بالرئيس مربوط الرأس أن .يعين

عن بدينها املصرحة املادة تطوى دولة، أي عهد يف السياسة عن الدين فصل فإذا

كمال مصطفى عهد يف حذفت فقد الكمالية، احلديثة تركيا يف وقع كما دستورها،

يف القائلة معهاالكلمة واستبدل اإلسالم، الدولة دين بأن القدمي التركي الدستور

يف املدون اإلسالم فقه من املأخوذ بالقانون السويسري املدين األحكام(القانون جملة

ي) العدلية فلم املسلمني، غري مع املسلمات زواج وأبيح القبعة، بلبس جهدأوأمر أي ل

اإلس العثمانية الدولة ظاهر تغيري وباطنهايف .المية

يـزال وال املـسلمني بأمساء املسلمني من وخارجها تركيا داخل يف وجد وقد

الدسـتور، من الدولة دين وحذف القوانني وتبديل الدين فصل أن يدعي من يوجد،

فريـضة ألداء السفر ومنع الشرعي، النكاح وإلغاء العام، الزواج وإباحة القبعة، ولبس
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احل ترك حىت ذلك وغري الرمسيةاحلج األميان يف اهللا باسم اإلسـالم،…لف يـضر ال

أو احلكومة رجال من الترويج هذا كان سواء الدولة عن الدين فصل ترويج أن واحلق

عند من مرتل الدين بأن اإلميان مع يتفق ال واألمة الدولة مصلحة يف املفكرين الكتاب

اهللا أحكام والسنة الكتاب يف املذكورة أحكامه وأن وكلاهللا، رسوله، بواسطة املبلغة

لإلحلاد مستبطن إما فهو اتمع إىل الفصل مببدأ أشار فريد-من األستاذ أفشى وقد

حترير رئاسة توليه قبل األزهر(وجدي الـبالد) جملة يف والـشعراء الكتاب نوابغ أن

وقـصائ مقاالم يف دسا لقبوله األذهان ويهيئون اإلحلاد يستبطنون -دهماإلسالمية

عزل عن عبارة كونه ظهور مع ومغزاه، الدولة عن الدين فصل مبعىن جاهل بليد وإما

علمـاء يمنع ذلك وألجل شئوا، يف التدخل من ومنعه الدولة حكومة عن اإلسالم

بالسياسةيفالدين االشتغال عن الفصل، مبدأ قبول مع (العادة
١

عـن) خـرج فـإذا ،

الدين سلطة يقبل ال من فردااإلسالم كونه حال أعماله يف وتدخله والنهي باألمر عليه

التدخل وهذا السلطة هذه يقبل ال من خيرج ال فكيف املسلمني، أفراد أنه،من بصفة

منفردين، عباده أمور يف يتدخل أن اهللا حق من يكون وملاذا ؟ احلكومة هيأة يف داخل

ك مع الدولة شكل يف أمورهم يف التدخل حقه من يكون يعلموال اهللا فهل ؟ أهم وا

بـأمره يبايل أو ؟ شرها من وخريها اجلماعة صاحل يعلم وال وشره وخريه الفرد صاحل

والشر للخري واستطاعة استعدادا أكثر اجلماعة كون الظاهر أن مع ؟ بأمرها يبايل وال

واجبـات أشـرف هـو الـذي اهللا كلمة إلعالء العمل اخلري رأس ويف األفراد، من

.نياملسلم

األديان من غريه من باإلسالم أضر الدولة عن الدين فصل يكون لكون؛وقد

يف يدخل ما وكل والعقوبات املعامالت نظره يعم بل العبادات يف ينحصر ال اإلسالم

وتنفيذ وشريعة عبادة فهو والشيوخ، النواب وجمالس والوزارات احملاكم اختصاص

بعـض) ١( قطعت قد مصر كون من ناشئ السياسيات عن مبصر وجمالا الدينية اجلمعيات واجتناب

ال عن الدين فصل مببدأ العمل .سياسةمراحل
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لك هذا اإلسالم نظر عموم ويكون يفودفاع، عليه معابة الدولة شئون من شأن ل

يف ذلك أن حني يف الفصل، لزوم تؤكد معابة الدولة، عن الدين لفصل املروجني زعم

سائر إىل بالنسبة الرجحان مساء إىل تصعده لإلسالم مزية األمر نفس ويف نظرنا

الفصل ملبدأ مانع أمنع وتكون جان. األديان، كل من مبقتنعيه احمليط دينفاإلسالم ب

وجنسية ودولة يف. هلم وقومية جنسية كل ويذيب بينهم، فيما الفوارق مجيع يزيل فهو

وال املختلفة األقوام لتوحيد أمة كل عنها تبحث اليت االجتماعية الوحدة ففيه جنسيته،

والتق بالتقى، إال أحد على ألحد فضل ال احلقيقية، املساواة وفيه يدعيجتدها، يال

أحد على التقالفضل يف اإلسالمىحىت يف أحد على أحد يتفضل فال ،.

يقال (ال
١

جنسية،: ) أيضا اعتبارها من مانع ال فالنصرانية جنسية اإلسالم أن كما

وغريها اليهودية أقول؛وكذا الدولة: ألين إليه حيتاج ما كل على ينطوي اإلسالم

يدانيه ال غريه، عن بنفسه مستغن فهو القوانني، من ملة،واألمة أي اخلصلة هذه يف

من مؤلفة آالف يف ومدونة فعال مستنبطة والسنة، الكتاب من مستنبطة قوانينه فجميع

الفقه أصول وكتب الفقه كذلك. كتب دينا األديان وتاريخ اإلنسان تاريخ رأى فهل

.)٢()؟

إىل إسالم دار كوا عن الفصل ذا خترج الدار أن صربي مصطفى أكد كما

كفر، قالدار فيها(: حيث حتكم بالد على الشرع عرف يف تطلق اإلسالم بالد

أيضا) ١( يقال غري: وال أقليات فيها يسكن ما كثريا اليت اإلسالم بالد يف الشرعية بالقوانني العمل إن

أقول ألين اإلقليات، تلك على حتكما يكون يف: مسلمة عنـه مندوحة ال األقل على األكثر حتكم
كما الشرع من مأخوذة ال الناس قبل من موضوعة كانت ولو القوانني بلاختيار بيانه، سيجيء

الشرعية القوانني يف وأندر املوضوعة القوانني يف أكثر والتحيز .التحكم

والعلم) ٢( العقل .٢٩٥–٤/٢٨١موقف
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عداد من البالد تلك خيرج الدولة أمور يف التدخل عن الدين وعزل اإلسالم، قوانني

اإلسالم .)١()بالد

شاكر أمحد العالمة تصدى الشرعي-كما يف-القاضي اجلديد اخلطاب هلذا

يكونا(كتابه أن جيب والسنة مصرالكتاب يف القوانني عبد)مصدر على فيه ورد ،

قوله يف باشا فهمي فلإلنسان(: العزيز اإلنسان سياسة أما هللا، الدين قال) إن : حيث

احلرب( وأحكام والتجارية، املدنية املسائل يف جليلة، وقواعد بأحكام مملوء والقرآن

احل يف صرحية وبنصوص واألسرى، والغنائم القتال وأحكام والقصاصوالسلم، .دود

وظن الفرية، اهللا على ظَموأع هذا، كل أنكر فقد فقط عبادة دين أنه زعم فمن

من اهللا أوجب ما تنسخ أن كانت، من كائنة هليئة أو كان، من كائنا لشخص أن

بأحكامه والعمل عن. طاعته جرخ فقد قاله ومن يقوله، وال مسلم هذا قال وما

كله ورفضه مجلةً، مسلم. اإلسالم أنه وزعم وصلى صام .وإن

دي كانوا كشفوإم حىت يصرحون، وال ويجمجمون املعىن هذا حول رون

يضمرون كانوا عما كشف قد يكون أن وأخشى نفسه، ذات عن الرجل ولكين. هذا

يوم اهللا يدي بني وحسام بالظِّنة، الناس نأخذ فلسنا شأم، يف أجزم أن أحب ال

.القيامة

اخلطيبوأع الدين حمب السيد الباشا معايل يسأل أن األمر يف ما يرى: (جب هل

فرائض من فرضا يعطل أو املسلمني، عقائد من شيئا خيالف ما والقوانني النظم تلك يف

؟ حامسا)الدين جوابا أنا فيها: وسأُجيبه األوروبية، والنظم األفرجنية القوانني إن نعم،

ا عقائد خيالف مما الدينكثري فروض من لكثري تعطيل وفيها .ملسلمني،

السابق) ١( كشف.١/١٦٣املصدر يف ألمهيته صربي مصطفى اإلسالم شيخ كالم بنقل هنا أطلنا وقد

هل كان ومن املبدل السياسي اخلطاب ظهور وأسباب ظهورهأبعاد يف يد .م
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وزير عليه يوقع كتايب بتصريح ببيعها، رمسيا والترخيص علنا، اخلمور إباحة فيها

موظفيها من كبري موظف أو الدولة وزراء ال. من الكبار الدولة رجال من فريقًا إن بل

أ من عليها ينفق رمسية، حفالت يف اخلمور عليهم تدار أن حبجةخيجلون الدولة، موال

احلياء من جتردت حجج من شئت مبا أو األجانب، من ملدعويهم إكرام هذا حىت. أن

بسمة يسموم ومن الدمهاء الراقية(إن واستغلوا)الطبقة وكربائهم، بسادام اقتدوا

األسفل الدرك إىل فاحنطوا أمواهلم، ويذيب عقوهلم يذهب فيما القوانني .هذه

امل إباحة وضعوهاوفيها ورخصٍ بشروط أنواعه، بكل البيوت،. يسر فخربت

وصفه عن قلمي يعجز مشاهد، هو مما والعقول، األعصاب .واختلت

من والنساء، الرجال من الفجار محاية من عجيبة، بطرق الفجور إباحة وفيها

الشخصية احلرية محاية حبجة واألولياء، اآلباء واملواخري. سلطان احلانات يف ما مثمث ،
العامة املراقص هذه مث البالء، من فيها وما املصايف مث والنساء، الرجال اختالط

بالسادة اقتداء والتمثيل، احلفالت يف الدولة عليها فقنت اليت املراقص بل واخلاصة،

الطريان(األوروبيني ومعجزات والراديو الكهرباء كشفت اليت اجلبارة العقول )!ذوي

احل إبطالُ العصري،وفيها التطور لروح مسايرةً كلها، القرآن ا نزل اليت دود

احلديث التشريع ملبادئ وسحقًا! واتباعا احلديث التشريع هلذا !وتبا

يف سنةٌ، وال كتاب ا ينزِلْ مل شروط باشتراط القتلى، يف الدماء إهدار وفيها

بالقصاص امل. احلكم العمد مع اإلصرار، سبق شرط يفمثل للقصاص وحده وجب

اإلسالم يسمونه. شرعة فيما البحث املخففة(ومثلُ اجلاين(و) الظروف نفسية درس

حق).وظروفه وحده له اهللا جعل الذي الدم، لويل ال للدولة، العفو حق جعلِ ومثلُ
واألمة ،رادع ال حىت للثأر، القتلُ وفشا الدماء، فأهدرت القرآن، بنص العفو

هذهواحلكومة يف والعلةُ ؟ القتل جرائم ازدياد علة عن تتساءلُ وغريها، والصحف

والدين العرف خالفت اليت .القوانني،
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وأمثالُها األشياء هذه وكلُّ الكلمة، هذه يف حنصيه أن نستطيع ال مما ذلك غري إىل

وكلُّه اإلسالم، من وانفالت اهللا، حبدود واستهانةٌ اهللا، حرم ملا علىحتليلٌ حرب ا

الدين لفروض تعطيلٌ وكلُّها املسلمني، .)١()عقائد

أيضا شاكر أمحد الشيخ واضح(: وقال الوضعية القوانني هذه يف األمر إن

ينتسب ممن ألحد عذر وال مدارة، وال فيه خفاء ال بواح، كفر هي الشمس، وضوح

إقرارها أو هلا اخلضوع أو ا العمل يف كان من كائنا .)٢()لإلسالم

أهل(: وقال لشريعة خمالف بقانون والدماء واألعراض األموال يف القضاء

هذا اهللا، حكم غري حكم إىل باالحتكام اإلسالم ألهل ملزم قانون وإصدار اإلسالم،

القبلة أهل من أحد يشك ال كفر وهذا دينه، عن ورغبة اهللا، حكم عن إعراض الفعل

وا به القائل تكفري يف اختالفهم إليهعلى .)٣()لداعي

كتابه أول يف ذكر والسنة(وقد القوانني) الكتاب واستبداهلا األمة ضعف أسباب

فقال اإلسالمية بالشريعة التطبيق(: الوضعية حيسنون العلماء من املقلدون كان

تقليدهم يف بدينهم. واالستنباط علماء والزعماء والقواد واألمراء امللوك وكان

ج أن إىل به، األمراءمتمسكني واستبداد العلماء بضعف املسلمني، ضعف عصر اء

ف فروع)٤(عياتتاجلاهلني، يف املتأخرين، الفقهاء ألقوال تعصبهم واشتد التقليد، يف الناس

على بين العلماء استنبطه مما منها كثريا ولعل والسنة، الكتاب يف منصوصة ليست

مرا العامل على جيب لظروف أو معين، مماعرف بعضها لعل بل االجتهاد، عند عاا

مبعصوم ليس بأنه قائله، فيه .أخطأ

ص) ١( القوانني مصدر يكونا أن جيب والسنة .١٠١–٩٨الكتاب

التفاسري) ٢( .٢/١٧٤عمدة

شاكر) ٣( أمحد للشيخ جرير ابن تفسري .٢/٣٤٨حاشية

فقط) ٤( الشر يف التتابع وهو التحتية، .بالياء
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ظلمات واألمر جيلنا، سبق الذي اجليل جاء أن إىل الضيق، واشتد احلرج وكثر

والعلماء بعض، فوق أكثرهم–بعضها جيري–أو والزمن وعصبيةً، مجودا يزدادون

مسايرت عن تقليدهم م يقعد سريع، تطور سبقهإىل عن فضالً عرض. ه، لقد حىت

العلماء على املاضي اجليل يف األمراء منبعض يقتبسونه شرعيا، قانونا للناس يضعوا أن

يكون قد متواضع، طلب وهو التقليد، من ألفوا ما على حرصا األربعة، املذاهب

عنهم فأعرض واستنكروا، فأبوا وقتيا، .عالجا

بالدن يف علينا دخلت عنمث حرفيا نقال نقلت املترمجة، اإلفرجنيةُ القوانني هذه ا
من ومتسخ عقائدنا، لتشوه فدخلت عرف، أو عادة أو دين من ا، لنا صلة ال أمم

املدنية تسمى زائفةً قشورا وتلبسنا !!عاداتنا،

كانوا رجالٌ روحها يف نفَخ وقد احلاضرة، اإلسالمية العلمية النهضة جاءت مث
األفغاينُّنرب الدين مجال مقدمتهم ويف عصرهم، اس)

١
رشيد) وحممد عبده، وحممد ،

بنياا ووثَّق قواعدها، وأرسى عمليا، أصوهلا عووض شاكر،: رضا، حممد والدي

مجيعا عنهم اهللا يف. رضي ونبغ التقليد، على النفوس وثارت العقولُ، فاستيقظت

اال وجوب إىل يذْهب من يكونالعلماء وقد مبتسرا، اجتهادا يكون وقد جتهاد،

األمة على اهللا شاء إن وأجدى اجلمود، من خري ولكنه كثري، خطأٌ فيه اجتهادا

.)٢()والدين

شاكر أمحد الشيخ ذلك عن عرب وقد الرياح، أدراج ذهب كله هذا أن إال

السيد(: بقوله اهول املنسي اإلسالمي الزعيم قال ما لكم الرمحنأقول عبد

اإلس) ١( النهضة لرواد شاكر أمحد احملدث العالمة من التمجيد هذا ملعاصرتهانظر م أعلم وهو المية

؟ قدرهم هلم تعرف مل اليت الصحوة أجيال من م حلق الذي الظلم مدى لتعرف !هلم؛

ص) ٢( السابق .٧–٦املصدر
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غدا: الكواكيب تذهب لقد الريح مع اليوم ذهبت إن ،واد يف وصيحة حق كلمة هذه

.)١()باألوتاد

السيفهكذاو بقوة بل والربهان، احلجة بقوة ال نفسه اجلديد اخلطاب فرض

من ورضعت روحه، من فيها ونفخ عينه، على االستعمار صنعها اليت لألنظمة والسنان
بق ومدها شرعيا،لبانه، سياسيا خطابا شكل أن بعد إال االستعمار خيرج فلم وته،

وال محايته، على وتقوم به حتكم دولة وال فيه، إسالمية شريعة ال جديدا وإسالما

كرامة وال حرية ومصاحلها،وال وحقوقها ودينها األمة حياض عن يذود جهاد

ترك يف العسكري االنقالب جتربة تعميم فتم علىلشعوا، اإلسالميةأقاليميا اخلالفة

واحد، جحر من خرجت كأمنا االنقالبات مجيع فإذا اإلسالمي، العامل أقطار مجيع يف

ذا التمسك على جتمع أنواعها اختالف على كلها فإذا واحد، إناء من وشربت

والتعليم التربية وسائل مجيع له وتسخر العلماء، له وجتيش املبدل، السياسي اخلطاب
الكبري، عليه وهرم الصغري، عليه شب حىت أكثرحىتوواإلعالم، من جيد يكاد ال

نكري أو رفض من األمة !؟علماء

قطبقدو سيد الشهيد اهللا–كان اخلطابمن-رمحه هلذا تصدى من أشهر

كتابه يف كما الثورة والرأمسالية(قبل اإلسالم اليت)معركة األزمة حملال يقول حيث

األ وأسبااتعيشها حيكم(: مة أن جيوز ال اإلسالم الصلييب،…إن العامل رغبة هذه

يف والغرب، الشرق يف الصليبيون به إلينا يوحي ما نصدق وأن نذعن، أن حنن وعلينا

والثقافة التحرر باسم وغفلة، إال! سذاجة بعد ليسوا أم يقنهعم مبن لألقزام، من أال

؟ !األقزام

عداء بني الفصل االستعماريصعب وعداء لإلسالم يغذي. الصليبية فكالمها

ويربره ويسنده يف. اآلخر تستيقظ حني االستعمار تكافح استعالء، عقيدة واإلسالم

ص) ١( السابق هنا.٣٦املصدر يطرح الذي فكر: والسؤال على تقضي أن األنظمة استطاعت كيف

أو منذ النسيان طي ذكرهم ليصبح الرواد ؟أولئك املاضي القرن !اسط
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على فتفسد بشدة، الروح هذه توقظ اإلسالم إىل احلكم ورجعة أصحاا، نفوس

واالستذالل االستغالل خطة .االستعمار

أن أتباعه على حيرم اإلسالم الإن تـشريع ألي بل أجنيب، حكم ألي خيضعوا

اإلسالم شريعة مع كؤود. يتفق االستعمار طريق يف عقبة ليسوا. وتلك واملستعمرون

النابغني حكامنا بالهة يف وال الفضالء، مثقفينا غفلة على! يف استعمارهم يقيمون إم

يقت كي يستعمروا، اليت الشعوب مقومات لكل متشعبة كاملة بـذوردراسات لـوا

يداروها أو يتفادوها أو ليساعد. املقاومة، قام األساس، هذا على االستشراق قام وقد

كذلك العقلية التربة يف جذوره وليمد العلمية، الوجهة من . االستعمار

نسأل أخرى األقزام: ومرة إال بعد ليسوا أم يقنعهم مبن لألقزام من !أال

جيوش أن يعرفون اإلجنليز كان قريباولقد إن ما، يوما مصر ستترك االحتالل

االحتالل جيوش غري لالستعمار أسناد من بد هلم يكن فلم بعيدا، هذه. وإن فأقاموا

األسواق إغالق وحماولة املصرية، األسواق الحتالل االقتصادي امليدان يف األسناد

بت املال دنيا يف وأقاموها املصرية، احلاصالت وجه يف األخرى لنقدهمالعاملية نقدنا بعية

خلزانتهم .إخل…أو

الروحي االستعمار لوال البقاء، على لتقوى تكن مل كلها األسناد هذه ولكن

عناية أكرب يوليه يزال وما املاضي، القرن خالل يف االستعمار به عين الذي والفكري

األيام هذه حملهم. يف ليحل الدواوين من البيض اإلجنليز ذهب ) السمراإلجنليز(لقد

عني على املصنوعني وأفكارهم، أرواحهم املستعمرين املقربني، املصريني من

االستعمار أغراض ألداء بوزارة..االستعمار، شديدة البيض اإلجنليز عناية وكانت

السمر لإلجنليز اليوم تركوها إذا حىت األجيال، تكوين على املشرفة بوصفها املعارف،

تزال فما مطمئنني، تعملتركوها كلها التدريس وطرائق والكتب والربامج النظم

األجيال نفوس يف والفكري الروحي الديين. لالستعمار العنصر بنبذ إحياءات ! وكلها

مجيعا احلياة عن بل وحده احلكم عن ال اإلسالم .وبإقصاء
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وزارة على املشرفة العقلية حبكم تتكاثر تزال ما متعاقبة، أجياال االحتالل رىب لقد
منها التجرد وتعد واالحنطاط، التأخر بقايا من بقية أنه على اإلسالم إىل تنظر ملعارف،

على ودليال واجلهل، اجلمود مة من .والتحرر!)الثقافة(جتردا

يستطيع ما أمكر من خاص وجه على وكتبه املصرية املدرسة يف التاريخ وبرامج

الق الروح يقتل ما أفتك ومن يصنع، أن السواء،االستعمار على الدينية والروح ومية

الثانوي اجلامعي–فالطالب التاريخ–بل دراسة من التاريخ–خيرج ذلك يف مبا

ما–اإلسالمي وكل اإلنسانية، ونظرته االجتماعية اإلسالم فكرة عن شيئا يعرف ال

معركة كان اإلسالم أن إىل منها ينتهي وأحداث، ووقائع وحروب غزوات يدرسه

إنسانيةحربية وال اجتماعية وال فكرية معركة ما يوما يكن ومل ،!

يكن مل عامل آخر عامل اإلسالمية الفكرة تشويه على االستعمار وساعد

اإلسالم تشويه يف أفعل وال منه أفتك ليجد الناس؛االستعمار اصطلح الذين أولئك

الفكر مجود ميثلون والدراويش، األشياخ من دين، رجال تسميتهم األفق،على وضيق

شائها بشعا فيظهرونه الدين، بصبغة كله ذلك يصبغون مث واجلهالة، اخلرافة ميثلون أو
شائنة، وموبقات جرائم واالجتماعي الشخصي سلوكهم يف يرتكبون مث منفرا،

قليال، مثنا اهللا بآيات يشترون حني وخباصة واحترامه، وجديته الدين بكرامة فيذهبون
االستغالل القرآنفيناصرون وباسم اإلسالم، باسم GFوالطغيان،

(!

مصنوعات بإشراف املعارف وزارة يف القائم االستعماري التعليم تعاون وبذلك

املزعومني، الدين رجال مع والكتب، واملناهج والنظم الربامج على املشرفة االحتالل

ذرو والفكري الروحي االستعمار يبلغ وأن غايته، االحتالل يبلغ أن بعدعلى حىت ته،

االحتالل !ذهاب

؟(*)  االستعمارية واملخططات االستبدادية األنظمة عن يذودون بلد كل يف اليوم أكثرهم !وما
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منطقي وهو ومفهوم، معلوم لغرض اإلسالمي، احلكم وجه يف يقوم واالستعمار

العقيدة هذه يدع أن مستكنة، عقيدة اإلسالم حيارب وهو يعقل فما نفسه، مع

جيهلون ال واملستعمرون مادية، قوة تستحيل الروحية قوا ويدع شريعة، تستحيل

يغفلو وال القويةجهالتنا، القرآن دعوة عن غفلتنا من{: ن استطعتم ما هلم وأعدوا

وعدوكم اهللا عدو به ترهبون اخليل رباط ومن أن.}قوة أذهام عن يغيب وال

إسالميا كله الدولة جهاز سريد اإلسالمي واحلريب،: احلكم االقتصادي جهازها

من أخطر وليس إسالمية، صياغة اتمع سيصوغ كما علىوالتعليمي، كله ذلك

سواء واخلفي الظاهر GFاالستعمار
(.

احلكم يف عدالة إىل الدولة سريد إسالمي حكم قيام أن االستعمار يدرك كذلك

املال يف املال. وعدالة واستبداد احلكم دكتاتورية أظفار يهمه. فيقلم واالستعمار

نفسها الشعوب حتكم أال فالبد؛دائما إخضاعها، حينئذ عليه يعز طبقةألنه من

اليت هي الطبقة هذه قوية، ثروة ومتلك استبدادية، سلطات متلك حاكمة، دكتاتورية

على به تستعني ثانيا وألا العدد، قليلة أوال ألا معها، يتعامل أن االستعمار يستطيع

اجلماهري وجه يف ليسندها إليه وحتتاج اجلماهري. البقاء، إخضاع تتوىل الطبقة وهذه

املثريوسياستها السافر بوجهه دائما يربز فال االستعمار، خلفها ويتوارى ،.

يعتمد كالمها واملال، احلكم ودكتاتورية االستعمار بني طبيعيا حلفا هناك إن

حرية من بالدهم يف املستعمرون به يتمتع ما وكل املصلحة، معه ويتبادل اآلخر، على

امل به تستمتع بأن يسمحون ال اجتماعية، النفوذوعدالة ومناطق هذه؛ستعمرات ألن

االجتماعية مظاملها من تتخلص يوم لوجه وجها ستواجههم وكذلك. املستعمرات

بإا يسمحون ال الداخل يف االستعمارءاملستغلون اجلماهري؛مشكالت ألن

االستعمار من تتخلص يوم لوجه وجها .ستواجههم

بـالثورة(*)  وجاء امللكية فأسقط مصر، يف اإلسالمية احلركة على الطريق فقطع االستعمار جنح وقد

؟ إسالمية حكومة قيام من ليمنع !العسكرية؛
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حيق أن مظنة الصحيح، اإلسالمي احلكم كان يفوملا مطلقة عدالة للشعوب ق

شعواء حربا حياربه االستعمار فإن املال، ويف وحياربه. احلكم بنفسه، سافرا حياربه

األستار وراء وأستار: متسترا واملستغلني، الطغاة املثقفني(أستار وأستار! )املتحررين

يشعرون ال أو يشعرون حيث من التعليم على .املشرفني

ل والطغاة املستغلني ضدوإن وتسخريها قيادها تصعب اجلماهري أن جيدا يعرفون

حقيقة تصبح أن فأما وخبرافاا، العقيدة هذه بقشور هلا يرخصون فهم الدينية، عقيدا
يف ومها املصلحة، عن والدفاع النفس عن الدفاع يف الرغبة تتحرك هذا فدون وجدا،

واد يف اإلسالمي واحلكم .واد

اإلسالم من ضري ال أوإنه املسابح، حببات وطقطقة بالشفاه متتمة يكون حني

رمسيا حيمله الذي اجلمل مقود ويسلم سبعا، به يطاف حممال أو وتراتيل، إىل!!أدعية

اجلماهري ا ليلهوا واملستغلون الطغاة يستغلها اليت التخدير أجهزة حني. آخر فأما

واملال، احلكم يف اإلسالم شرائع ينفذ جادا حكما اإلنسانيةيصبح احلقوق ومينح

التعبدية الشعائر بني يفرق وال مجاعة، وكل فرد لكل والقانونية واالجتماعية

القانونية ومعركة..والشرائع تدفع، وكارثة يتقى، خطرا اإلسالم يصبح هذا فدون

ميلكون ما بكل واملستغلون الطغاة !خيوضها

اال وخيلو االستغالل، إىل االستعمار خيلو وتتالقىوحينئذ االستعمار، إىل ستغالل

الطوفان، وجه يف والوقوف األذى، هذا ورد اخلطر، هذا دفع يف املشتركة مصلحتهما

وهؤالء هؤالء ألغرق اندفع لو !الذي

كما شيء يقاومه ال الذي الشيوعية، خبطر حىت وهؤالء هؤالء يستهني وحينئذ

اإلسالمية العدالة األ؛تقاومه خارج الشيوعية بالقوةألن مدافعتها متكن بواب،

وااللتواء. وباملغالطة املغالطة فيها تصعب اليت حجته ومعه األبواب، داخل !واإلسالم
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حلكم اخلضوع ومينعه والكرامة، العزة الفرد نفس يف يثري الذي اإلسالم إن

جربوت وكل سلطة كل أمام واالستعالء االعتداد ومينحه شريعته، هذا…خيالف

البقاءاإلسالم املستبدون معه يضمن وال احلكم، يف االستبدادية السلطات يوافق .ال

امللكيـات لتحدد الواسعة، السلطات تلك الدولة يد يف يضع الذي اإلسالم وإن

يف ولتـتحكم يـضر، ال ما وتدع اتمع إلصالح يلزم ما منها ولتأخذ والثروات،

املر ولتؤمم األجور، نسب ويف العقار، ولتحـرمإجيارات االحتكار، ومتنع العامة، افق

واالستغالل الفاحش والربح وال..الربا املـستغلة، الطبقـات يوافق ال اإلسالم هذا

البقاء املستغلون معه .يضمن

والنار احلديد اإلسالم دعوة على واملستغلون املستبدون يسلط ال وعندئذ

والكتا احملترفني، الدين رجال عليها يسلطون بل املأجورينفحسب، GFب
والصحافة) ،

فتيان من التافهون فيها وجيد للسخرية، وموضوعا للتهكم، غرضا منها تتخذ اهلازلة،

وضآلة ثقافتهم، وضحالة تفكريهم، تفاهة مع تتفق للتسلية مادة مصر يف الصحافة

اإلسالم ظل يف الدافقة كاحلياة كرمية، جادة أخرى حياة أية يف .شأم

العدا أغرب الدين،لعل رجال من احملترفني عداوة هي اإلسالم حلكم وات

وطرائقهم وفرقهم وحنلهم مللهم اختالف على ليست. احملترفني الواقع يف ولكنها

األشياء ظاهر يف إال اإلسالم. غريبة يف ليس أن يعرفون إمنا مجيعا هؤالء رجال(إن

ي) دين منه آخر عمال يؤدون وال وحده، الدين باسم .أكلونيرتزقون

شأن شأنه الناس، بتعليم اشتغاال يكون أن إال اإلسالم، يف حرفة ليس الدين إن

األخرى اإلنسانية املعرفة مواد من مادة شأن. أية شأنه املختلفة، أحواهلم يف قضاء أو

األعمال عمل يف ختصص .أي

واقعن(*)  إىل ؟وانظر هو هو احلال جتد اليوم !ا
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حوله جيمعون الذين الدجالني، يطارد اإلسالم أن ليعرفون مجيعا هؤالء وإن

املعجزاتال على تعتمد ال واضحة، بسيطة عقيدة فاإلسالم واخلرافات، ترهات

والسلوك املستقيمة، العقيدة على تعتمد إمنا والدعوات، والشفاعات والكرامات

واإلنتاج واجلد الصاحل، والعمل .النظيف،

يعملون ال الذين املتبطلني يطارد أن له عمل أول فسيكون اإلسالم حكم ولو

ويع بغموضشيئا اإلسالم وضوح يلبسون الذين والدجالني الدين، باسم يشون

اإلسالم هلم يعرف ال الذين والدراويش اجلماهري، عقول بامسه ويستغفلون األساطري،

دولته يف عمال وال ساحته، يف كثري. مكانا جد كثري مصر يف .وهم

ات يف أساسية وظيفة هلم أن يعرفون الدين رجال من اإلقطاعيةواحملترفون معات

يف منـها والكـسب مزاولتـها هلم وتيسر عليها، الدولة ترزقهم وظيفة والرأمسالية،

املـستغلة..اتمع العاملـة الكادحـة باجلماهري والتغرير التخدير وظيفة هي تلك

املـستغلني ويكـف حقها، اجلماهري هذه فيعطي اإلسالم، حيكم حني فأما احملرومة،

و عنها، احملـرومنيواملستبدين نفوس وجوده مبجرد يؤذي الذي الفاحش الثراء حيدد
يف..املمنوعني مكـام ومـا ؟ اتمـع يف احملترفني هؤالء وظيفة فما هذا يتم حني

؟ اجلماهري مع عملهم وما الدولة؟

أجهزة من أصيلة وقطعة املختلة، االجتماعية النظم من جزء الدين حرفة إن

تل صحت فإذا فيها، تصبحاحلكم الدين فحرفة األجهزة، تلك وسلمت األوضاع، ك

ضرورة وال طلب وال؛بال وجمتمعا، ونظاما وسلوكا، عمال سيستحيل ذاته الدين ألن

وتراتيل ومتتمة وشعائر، أقواالً .يظل

فهم وعقوهلم، بأفكارهم احملترفون أولئك يدركها ال واضحة حقيقة وتلك

وفطرم حبسهم مستنف. يدركوا أخطاروهم يدركون وهم بدورهم، مستغلون عون
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يعرفها ال اليت السلبية خدمتهم عن االستغناء األخطار هذه وأقل اإلسالمي، احلكم

.)١()اإلسالم

حتقيق على ستعمل أا ظن اليت الثورة قيام بعد للسلطة قطب سيد تصدى كما

كتابه فكان به، وعدت الذي الطريق(اإلصالح على أكد) معامل جاهليـةالذي فيه

غـري إىل بالتحاكم ترضى اليت اتمعات وجاهلية اهللا، أنزل مبا حتكم ال اليت األنظمة

باحلجـة،شريعة احلجـة يواجه أن املبدل اجلديد السياسي اخلطاب يستطع فلم اهللا،

طاملا الذي الشهيد إعدام ومت الفكرة، هذه على للقضاء القوة استخدام من البد فكان

ا عن الـشعبدافع يبك فلم الثورة، وبعد الثورة قبل وحقوقه وحرياته ودينه لشعب

؟ املستبد قاتله على بكى كما !!عليه

أن سنة بعشرين قطب سيد قتل بعد العريب العامل يف اإلسالمية احلركة تلبث ومل

؟ متطرفة بأا قطب سيد أفكار على وحكمت السياسي خطاا عن !!تراجعت

اإلسال احلركة حيالوبدأت موقف من اختاذه جيب فيما نفسها على تنقسم مية

احلاكمة األنظمةالظاملةاألنظمة مع والتحالف الداخلي اإلصالح إىل الدعوة وبدأت ،

اإلسالمي اإلصالحي املشروع خلدمة واستثمارها توجيهها دف العسكرية أو امللكية

؟ ضتها وحتقيق أزمتها من باألمة األن! للخروج أن احلركةغري من أذكى كانت ظمة

وإضفاء خلدمتها احلركات توظيف األنظمة هذه فاستطاعت منها، وأقدر اإلسالمية

وظنت االستراتيجية، أهدافها من شيئا احلركة حتقق أن دون ممارساا، على الشرعية

مشروعها لصاحل يكون سوف الليربايل أو الشيوعي التيار ملواجهة هلا اال فسح أن

يفاإلسال إال هو إن جهد من به قامت ما كل كان بل يكن، مل ذلك أن غري مي،

أدت أن بعد اإلسالمية احلركة عن ختلت ما سرعان اليت االستبدادية األنظمة صاحل

الشيوعي املد مواجهة يف اجلديد؛مهمتها االستعمار أصدر أن بعد الضحية هي لتصبح

؟ احلركة هلذه للتصدي !أوامره

ص) ١( والرأمسالية اإلسالم .١٠٦–٩٨معركة
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هذ كانت بـدعوىلقد وحرياا، وحقوقها الشعوب حساب على التحالفات ه

وتطبيـق واسـتئنافها جديـد من اإلسالمية احلياة عودة أجل من األنظمة مع العمل

احلركة أفقد الذي التحالف هذا خلطورة إدراك دون التحالف، هذا طريق عن الشريعة

الـيت لألنظمة حليفا صارت أن بعد ا، الشعوب ثقة االسـتبداداإلسالمية متـارس

لقـد يوجهها، الذي الغريب االستعمار قبل من وتحكم االجتماعي والظلم السياسي

بـدعوى وحرياا، الشعوب وحبقوق اإلنسان حبقوق اإلسالمية احلركة اهتمام تراجع

؟ اإلسالمية الشريعة عودة أجل من ممارسـات! العمل من كثري عن الطرف غض ومت

حبق وجرائمها وطبيعتـهاألنظمة الدين هذا حلقيقة منها فهم دون ومواطنيها شعوا

لألفـراد واألمـن واحلريـة العـدل حتقيق وهو أال ومقاصدها، وأهدافها وشريعته

حريـات صـيانة إىل املبادرة يقتضي الشريعة تطبيق أجل من العمل وأن واتمعات،

هذ إذ ومحايتها، واالقتصادية السياسية وحقوقهم اإلسـالممنهاألفراد مبـادئ أهم

اإلسالمية .والشريعة

الثمانينات يف اإلسالمية احلركة بدأت العشرينكما القرن إعادةمن حتاول

فبدأ املوجودة، األنظمة مع التحالف مرحلة خيدم الذي املؤول السياسي اخلطاب

بدعوى واالحنالل الفساد من بلغت مهما األنظمة هذه على اخلروج حترمي عن احلديث

؟إم السلمية بالطرق إصالحها أو الداخل من إصالحها !كانية

يتغري واخلطاب املوقف بدأ حياةانكما واقع عن الشريعة إقصاء يعد مل إذ ؛

وصف يفقدها يعد ومل بل واستمرارها، وجودها مشروعية األنظمة يفقد املسلمني

؟ وامسه اإلسال! اإلسالم الشريعة أقصت وإن إسالمية وحكومات دول مية،فهي

؟ املسلمني لغري والقوة فيها الشوكة كانت ولو ودعاته، أحكامه !وحاربت

إىل األقطار من كثري يف وعلمائها اإلسالمية احلركة دعاة من كثري حتول لقد

مبا السياسية املعارضة حركات ملواجهة خدمتها يف توظفهم احلاكمة، لألنظمة سدنة
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التح ترفض اليت اإلسالمية احلركات شرعيةفيها ألسباب األنظمة هذه مع الف

!كثرية؟

املؤول السياسي للخطاب الواقع ضغط حتت اإلسالمية احلركة جلأت لقد

الدمار سوى األمة على جير مل اخلروج أن بدعوى وصحتها، مواقفها شرعية إلثبات

بني الكبري الفارق مراعاة عدم مع اجلديد الطرح هذا ملثل تستروح وصارت واخلراب،

املؤولظرو اخلطاب نشأة دائمة–ف اجلهاد وأعالم قائمة، اخلالفة كانت حيث

أكرب اخلروج مفسدة جيعل مما حاكمة، مت–والشريعة حيث احلالية الظروف وبني

؟ االستعمارية للقوى ومصاحلها األمة وتسليم اجلهاد، وتعطيل الشريعة، !إقصاء

األ مع تتعايش اإلسالمية احلركات هذه أصبحت دونلقد األقطار أكثر يف نظمة

كبار أصبح بل إصالحي، مشروع أو استراتيجية، خطة أو واضح، هدف هلا يكون أن

تغيري إىل يهدفون وال السلطة، إىل يسعون ال بأم ليقولوا املأل على خيرجون قادا

؟ !!النظام

يف خطري وتراجع وفكريا، سياسيا احلركة إفالس عن إعالن ذاته حبد وهذا

السياسيخط .اا

يف جيـددون مفكروهـا صار بل بذلك، وقادا اإلسالمية احلركة تكتف ومل

فصاروا يبنون، أم يظنون حيث من ويهدمون التجديد، حمل غري يف السياسي خطام

أن جبـواز كالقول نفسه، الدين دم ما بقدر اإلسالمية احلركة ختدم ال آراء يرددون

اإل الدولة يف الرئيس ؟يكون مسلم غري عامـا!!سالمية إمامـا تكون قد املرأة وأن

؟ ؟!!للمسلمني مسلم غري يكون قد القاضي دون!!وأن اإلمجـاع خيرقون وصاروا

حتقيقه إىل يسعون ما يف؛حتقيق الـسياسي، اخلطاب يف التجديد هو هذا أن منهم ظنا

يعيشون الذي فيهافيهالوقت الشعوب حتصل مل أنظمة حكم حقوقهاحتت أدىن على
تنتهك أنظمة ظل ويف املسلم، وغري املرأة عنك دع اإلنـسانأدىنالسياسية، حقوق

؟ والقضاء اإلمامة عن احلديث عنك دع احلياة، يف !كحقه
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احلركة تعيشه الذي السياسي والعبث الفكرية األزمة مدى يكشف هذا وكل

؟ قطب سيد إعدام منذ التجديدية وقياداا !اإلسالمية

احلركةكما أن األيام قداإلسالميةأثبتت العريب العامل اإلخالصيف تفقد ال

خطط بال فهي أهداف هلا كان وإن حمدد، هدف بال فهي لألهداف، فقدها بقدر
بالنصر، ثقة بال فهي كانت وإن جازمة، إرادة بال فهي خطط هلا كان وإن واضحة،

إصال مشروع أي لنجاح رئيسة عوامل هذه أيوكل وجود يكون دوا ومن حي،

سواء وعدمه سياسية .حركة

مبدأ رفضت هي فإن التغيري، أجل من تقوم إمنا والفكرية السياسية احلركات إن

على ثقيال عبئا وجودها وكان السياسي، باإلعدام نفسها على حكمت فقد التغيري

وسي. اتمع ال غاية أتباعها نظر يف احلركات هذه وجود أصبح عليهالقد وطال لة،

التنظيمية وهياكلها وخططها وأهدافها نفسها تراجع أن دون أسباب؛األمد للظفر إذ

املطلوب وفات الظفر ختلف ختلفت .إذا

والقدر، القضاء إىل العريب العامل يف احلركات فشل سبب يرد أن ميكن وال

وبر وخططها لسياساا موضوعي نقد دون التفسري هذا إىل إذ؛اجمهاواالسترواح

من اإلسالمية احلركة بذلته ما عشر تبذل مل العامل يف احلركات من كثري استطاعت

حتقق أن وقدرات، طاقات من اإلسالمية احلركة متلكه ما عشر متلك وال تضحيات،

احلركات عامة فشلت بينما مشروعها، تقيم وأن السلطة، إىل تصل وأن أهدافها،

العريب العامل يف ؟اإلسالمية هدفها حتقيق إىل الوصول يف !!اإلسالمي

احلركة استطاعت الذي الوقت يف يفالشيعيةهذا كبري شوط قطع إيران يف

مجاهريية شعبية ثورة يف اإليراين الشعب قيادة يف جنحت أن بعد مشروعها، حتقيق

كما األوسط، الشرق منطقة يف االستبدادية األنظمة أقوى إسقاط استطاعت تارخيية،

الدولةا وهي وحماسبته، رئيسه باختيار فيه الشعب يشارك سياسي نظام إقامة ستطاعت

مدة يف حرة انتخابات يف رؤساء أربع رئاستها على تعاقب اليت الوحيدة اإلسالمية
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استطاعت كما حكومته، اختيار يف الشعب حلق مصادرة أو انقطاع دون سنة عشرين

اجلعفري الفقه إحياء يف كبري شوط الواقعقطع هذا مثل واجه أن له يسبق مل الذي

السياسي قرارها يف مستقلة قوية دولة إيران من جتعل أن واستطاعت اجلديد،

(والعسكري
١

مخس) مضي بعد حتقيقه السودان يف اإلسالمية احلركة تستطع مل ما وهو ،

؟ هناك للسلطة وصوهلا على سنة !عشرة

املعاصر السلفية احلركات تستطع مل مشروعاكما تطرح أن اإلسالمي العامل يف ة

االجتماعية احلياة وتطور الواقع عن بعيدا مفرغة حلقة يف تدور زالت ما بل إصالحيا،

العمـل مـشروعية وعدم مشروعية يف علمائها بني دائرا اجلدل زال وما والسياسية،

األحزاب وتشكيل الربملان، ودخول السياسية، واملشاركة .إخل…اجلماعي،

هذاهذ كل عن اإلجابة إىل املاضي القرن يف السلفي الفكر علماء كبار سبق مع ا

يف الكواكيب الرمحن وعبد املنار يف رضا رشيد حممد كتبه فيما كما أم(األسئلة

مصرو،)القرى يف القانون رجال يف شاكر أمحد السلفي العالمة خطبة يف كما

قال. ١٩٤١سنة السادة(: حيث املدنية! أيها عليهإن بنيت مبا أفلست، قد األوربية

جنت ما املسلمني بالد على جنت أن بعد املادة، عبادة ويفور،. من يغلي العامل وإن

األمم مصائر يف هائلة وانقالبات كبارا، أحداثًا ليستقبل احلرب. وإنه بعد عرفنا وكما

كي اآلن فسنعرف أكثره، أو السياسي استقاللنا نسترد كيف نسترداملاضية ف

اهللا شاء إن جمده، لإلسالم وسنعيد كلَّه، والعقلي التشريعي .استقاللنا

أن أعتقد وأنا القوانني، على جاحمة ثورة إىل داعيا ولست خياليا، رجالً لست

املنتج، اهلادئ العمل إىل أدعوكم فيكم قمت إمنا نفعه، من أكثر اآلن العنف ضرر

يف) ١( األخـرى وامللكيات اجلمهوريات ووضع اإلسالمية اإليرانية اجلمهورية وضع بني مقارنة وهذا

تعاين زالت ما إذ إيران، يف اإلسالمية اجلمهورية أمام طويالً الطريق زال فما وإال اإلسالمي، العامل
الـذيم اإلسالمي السياسي النظام يف هلا أساس ال اليت الفقيه والية وإشكالية الطائفية إشكالية ن

فيه نص ال ما كل يف الشورى على .يقوم
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الطبيعي، التدرج وأنابسنة شريعتنا، من قوانيننا جعل من نريد، ما إىل نصل حىت

عامني وال عام يف وال يومني، وال يوم يف إليه يوصل ال هذا أنَّ .أعرف

إىل ندعو اإلسالم، حظرية إىل تعود أن األمة ندعو اهللا، بدعوة ندعوكم إمنا

اهللا حكم مبا التشريع وإىل القضاء، املؤمنني{: وحدة قول كان اهللاإمنا إىل دعوا إذا

املفلحون هم وأولئك وأطعنا مسعنا يقولوا أن بينهم ليحكم .]٥١: النور[} ورسوله

من{ اخلرية هلم يكون أن أمرا ورسوله اهللا قضى إذا مؤمنة وال ملؤمن كان وما

مبينا ضالال ضل فقد ورسوله اهللا يعص ومن .]٣٦: األحزاب[} أمرهم

ا األساس على القوانني شئتم،ضعوا ما افعلوا مث والسنة، الكتاب إلسالمي،

اهللا وجه إال نريد لسنا فالن، أو فالنٌ ا كُمحفلي.

مصر يف القانون رجال !يا

وأنتم ،والنهي األمر وبيدكم البلد، يف السلطان أصحاب وأنتم دعويت، أبدأُ بكم
على تعديلها يف اآلن تعمل وجلانكم ،القوانني تضعون احلديثالذين التشريع . مبادئ

هللا خملصني ونعمل أيديكم، يف أيدينا نضع وبينكم، بيننا سواء كلمة إىل أنتم. تعالوا

فإذا منكم، الشريعة وأسرار والسنة بالكتاب أعلم وحنن منا، القوانني بأسرار أعلم

اآلثار أبدع أخرجنا .تعاونا

اإلسالم التشريع إىل أدعوكم حني أين تظنوا عليهال نص مبا التقيد إىل أدعوكم ي

غري استنبطوها اليت فروعهم يف الفقهاء تقليد إىل وال مثالً، جنيم ابن أو عابدين ابن

كله التقليد أرفض فأنا كالَّ، شديد حرج فيه منها وكثري والسنة، الكتاب يف منصوصة

للمتأخرين أم للمتقدمني تقليدا أكان سواء إليه، أدعو غريمث. وال الفردي االجتهاد

أفراد أو فرد به يقوم أن حماالً يكون يكاد بل القوانني، وضع يف والعمل. منتج

ظهر اآلراء، األفكار،وتداولت تبودلت فإذا االجتماعي، االجتهاد هو املنتج الصحيح

اهللا شاء إن الصواب، .وجه
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أرى فيما العملية أساطني: فاخلطة من قويةٌ جلنةٌ ختتار وعلماءأن القانون رجال

نصوص إال ملذهب، مقلدة أو برأي، مقيدة غري اجلديد، التشريع قواعد لتضع الشريعة،

أنظارها الفقهاء،وحتت وآراء األصول وقواعد األئمة أقوال وأمامها والسنة، الكتاب

كلهم القانون رجال الناس. آراء حلال مناسبا صوابا، تراه ما الفروع من تستنبط مث
شيئًاو خيالف وال نصا، يصادم وال والسنة، الكتاب قواعد حتت يدخل مما ظروفهم،

بالضرورة الدين من .معلوما

وقلوبكم إعجابا، صدوركم ميأل ما الشريعة ودقائق اإلسالم يسر من وستجدون

،دهوم ذُلِّلَ قد اإلسالمي التشريع سبيل يف عقبات من تتومهون ما أن وسترون إميانا،

مبصداق وستؤمنون القرآن، هذا إعجاز بأيديكم وستلمسون التقليد قيود من رفع مبا

تعاىل ومنهاجا{: قوله شرعة منكم جعلنا .]٤٨: املائدة[} لكل

اإلسالمي التشريع هذا يوضع أن إىل ختطوها أن جيب أخرى خطوة أن: وثَم

الشريعة، علماء من رجاال كلها القانونية جلانكم يف معكمتشركوا املساواة قدم . على

التشريع اللجنة اللجان هذه مقدمة أويويف قوانني تصدر ال حىت القضايا، أقالم وجلنة ة

اإلسالم مبادئ تنايف أو الدين، نصوص تصادم .فتاوى

ومثل وعهود، عالقات من األجنبية الدول وبني بيننا فيما القيود، بعض جند قد

تشريعن سبيل يف عقبة يكون لن السياسيةهذا بالطرق فيه التفاهم ميكن ما فمنه ا،

أضيق يف حنصره يبقى الذي والنادر القادمة، األحداث سترفعه ما ومنه املعتادة،

باألمر رضوا الصادقة، العزمة منا رأوا إذا هم مث تذليله، إىل اهللا يوفق حىت حدوده،

به التمسك على ومدحوكم مدحوه بل من. الواقع، جربناهم .قبلولطاملا

مطمئنة وقلوبا واعية، آذانا صادفت قد تكون أن أرجو إليكم، دعويت هذه

ظين. باإلميان وذلك فيكم، آماهلا ووضعت أمرها، األمة إليكم وكلت الذين وأنتم

اهللا شاء إن .بكم،



-٣٤٣-

أبيتم إذا تأبوا-أما أن باهللا اإلسالم-وأعيذكم علماء األزهر، رجال فسأدعو

مدرو ورجال عبءرجاله وسيحملون يل، وسيستجيبون العلوم، ودار القضاء سة

العلم مصباح محلت اليت القوية، بأيديهم القرآن، راية وسريفعون العظيم، العمل هذا

الرقي حركات بكل قبل من ضوا كما به وسينهضون عام، ألف اإلسالم أقطار يف

وحك وكفاءة، علما يبارون ال رجال وفيهم األمة، يف وسيجدونوالتقدم وعزما، مة

األمة طبقات سائر ومن القانون، رجال منكم املخلصني، الصادقني .األعوان

الدستوري السبيل الشريعة، نصر من نبغي ما إىل السبيل سيكون ذاك وإذ

يف: السلمي عليها نصاولكم مث ا، وجناهر فيها وجناهد دعوتنا، األمة يف نبث أن

ا إىل فيها وحنتكم مرارا. ألمةاالنتخاب، فسنفوز مرة فشلنا من. ولئن سنجعل بل

أمرنا-إخفاقنا أول يف أخفقنا ويوقظ-إن اهلمم، من سيحفز مبا لنجاحنا، مقدمة

عملنا وبأن خطئنا، ومواضع خطونا، مواقع لنا مبصرا سيكون وبأنه العزم، من

اهللا سبيل ويف هللا خالصا .سيكون

د عن ورضيت بنا، األمة وثقت طاعةفإذا بشريعتها، حتكم أن واختارت عوتنا،

مبا ترضوا وأن نرضى أن وإياكم سبيلنا فسيكون الربملان، إىل نواا منا وأرسلت لرا،

احلكم مقاليد إلينا فتلقوا الدستور، به أحدها،يقضي فاز إذا األحزاب، كل تفعل كما

لقومنا نفي مث االنتخاب، اهللا–يف شاء من–إن وعدنا، كلهامبا القوانني جعل

والسنة الكتاب من .مستمدةً

الرأي ذوي من كثريا رأينا أن اهللا، بإذن النجاح، وأمارات الفوز بشائر ومن

دينها إىل األمة تعود أن ويرجون دعوتنا، تستجاب أن ويتمنون بقولنا، يقولون

مقاصدها أهم من املقصد هذا جعلت القوية اجلمعيات بعض وأن .)١()وشريعتها،

ص) ١( مصر يف القوانني مصدر يكونا أن جيب والسنة .٣٥-٢٨الكتاب
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الشرعي والقاضي السلفي العالمة أكد اخلطبة هذه أناحملدثففي شاكر أمحد

حزب بإقامة السلمي الدستوري السبيل هو اإلصالحي مشروعة حتقيق إىل السبيل

عن الربملان إىل الوصول خالل من اهلدف هذا حتقيق أجل من يعمل سياسي، إسالمي

األخ األحزاب وإلقاء له األمة انتخاب بهطريق يقضي كما إليه األمور مقاليد رى

آنذاك املصري (الدستور
١

(.

األحزابكما مع والعمل االنضمام جبواز السلفي الفكر علماء كبار أفىت

علمانية-السياسية كانت توجيها-وإن وتوجيهها فيها التأثري املسلم استطاع إذا

يفإسالميا، بشأنفتوىكما للفتوى الدائمة األحزابمو: (اللجنة من املسلم قف

رقم الفتوى من الرابع السؤال ).٦٢٩٠-السياسية

ومن: ٤س السياسية، األحزاب يف ينخرطون ولكنهم مسلمني، الناس بعض

وكثرية متفرعة األحزاب وهذه ألمريكا، تابعة أو لروسيا تابعة إما األحزاب ؛بني
ا: أمثال حزب االستقالل، حزب واالشتراكية، التقدم األمة–ألحرارحزب حزب

الدميقراطية- حزب االستقاللية، الشبيبة اليت…حزب األحزاب من غريها إىل ،

الذي املسلم ومن األحزاب، هذه من اإلسالم موقف هو ما بينها، فيما تتقارب

؟ صحيح إسالمه هل األحزاب، هذه يف ينخرط

إسالمي: ٤ج وحصانة إميان وقوة اإلسالم يف بصرية لديه كان يفمن نظر وبعد ة

فيوجهه احلزب جمرى يف يؤثر أن على ذلك مع ويقوى لسان، وفصاحة العواقب

إسالميا احلق-توجيها لقبول أرجاهم خيالط أو األحزاب، هذه خيالط أن عسى؛فله

سياسة إىل املنحرفة السياسات تيار فيترك يشاء من يديه على ويهدي به، اهللا ينفع أن

وتنظ) ١( حتدد سياسية وثيقة هو الذي الدستور من شاكر أمحد الشيخ السلطاتوموقف صالحيات م

كفـرا إليها التحاكم شاكر الشيخ يعد اليت الوضعية القوانني من موقفه مع يتعارض ال الدولة يف

الكبـار الفقهاء إال يدركه ال الذي والقوانني الدستور من كل طبيعة بني للفرق امللة، من . خيرج

يف كتبناه ما الفرقان(وانظر جملة على أشكل فيما .٥رقم) البيان
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ينتظم عادلة، الشرعية لكن املستقيم، والصراط السبيل، قصد فتسلك األمة، مشل ا

أن عليه وخيشى احلصانة تلك وال اإلميان ذلك عنده ليس ومن املنحرفة، مبادئهم يلتزم

األحزابأيت تلك فليعتزل يؤثر، وال ما؛ثر منه يصيبه أن دينه على وحمافظة للفتنة اتقاء

االحن؛أصام من به ابتلوا مبا والفسادويبتلى .راف

وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على اهللا وصلى التوفيق .وباهللا

واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

اللجنةعضوعضو رئيس الرئيسنائب

قعود بن اهللا غديانعبد بن اهللا عفيفيعبد الرزاق بازعبد بن اهللا عبد بن العزيز )١()عبد

الراز عبد علي خطاب جنح والسلفيلقد عموما اإلسالمي الفكر اختراق يف ق

له رفضا األفكار أشد من كان الذي اهللا؛خصوصا أنزل مبا احلكم تعطيل يرى كان إذ

األمة أعداء مواالة يف يرى كان كما امللة، من خيرج كفرا الوضعية بالقوانني والعمل

اإلسالم نواقض من وناقضا ردة جهادهم (وترك
٢

موضو) أصبح لقد –اخلالفة(ع،

اهتمام)اجلهاد–الشريعة دائرة علماءخارج املعاصرأكثر السلفي ودعاتهالفكر

؟ بالعقيدة االهتمام !!بدعوى

ازداد بل الفكر، هذا أدبيات يف ثانوية أو حمظورة القضايا هذه وصارت

؟ إرهابا اجلهاد عد إىل األمر وصل حىت انتحا! االحنراف االستشهادية ! را؟والعمليات

باحلق الصدع أو اإلسالمية الدولة إقامة أجل من العمل أو اخلالفة عودة إىل والدعوة

؟ والسنة الطاعة عن خروجا الطغاة !أمام

يوجب وال امللة، عن خيرج ال فسقا مجلة الشريعة أحكام تعطيل وصار

ا!!خروجا؟ قواعدهم وإقامة خمططام وتنفيذ األمة ألعداء االستسالم لعسكريةوصار

الدائمة) ١( اللجنة .٣٨٥-١٢/٣٨٤فتاوى

النجدية) ٢( الرسائل جمموعة يف املوضوع هذا يف عتيق ابن العالمة فتوى .١/٧٤٥انظر
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اإلسالم أرض أمرهمعلى يف والنظر معاهدون أم بدعوى جائزا اختصاصأمرا من

عليه الناس إثارة أو نقده أو عليه االفتئات حيرم (السلطان،
١

إقامة!!؟) حيرم كما

بدعوى السياسية الشئون يف اخلوض وحيرم الكفايات، بفروض للقيام اجلماعات

؟ السلف ملنهج ذلك !معارضة

اجلزائريهذ اإلبراهيمي البشري حممد كالعالمة السلفيني يف كان أن بعد -ا

باديس ابن مؤسسها بعد اجلزائر علماء مجعية االستعمار-رئيس خياطب كان الذي

بقوله فتضعف(: الفرنسي وتكل متل أا أيظن ؟ العلماء جبمعية االستعمار ظن وما

سهم وطاش ظنه خاب ولقد واهللا، ال منفتستكني؟ ريب يف كان من يكل إمنا ه،

عمله من عماية ويف سياستها،..أمره، من جزًءا ديننا جتعل أن إال أبت إذا فأما

السياسة كتائب وسنقود ولنا، لنفسها واختارته أرادته الذي امليدان إىل معها فسننتقل

جتدنا وسوف جلبت، ما علينا جالبة مواجلها، أضيق اهللا-يف شاء سوء-إن عند

جتدنا وسوف عرفتنا-ظنها، فقها-كما نعلمها وسوف حتب، حيث ال تكره حيث

عود كل وإن الصلوات، إلقامة مساجد سجوا حىت اجلزائر أرض أن وهو جديدا،

منها ينبعث مئذنة فيها صخرة كل وإن خطيب، ومطية خطبة منابر املشانق حىت فيها

املعت عاقبة إن بنا يريه وسوف أكرب، وخيمةاهللا اإلسالم على .دي

الصحيح اإلسالم وما نشأنا، منذ مسلمون ألننا خلقنا، منذ سياسيون وحنن

اإلهلي املرشح إال الصحيح املسلم وما مظاهرها، أشرف يف السياسة إال مظاهره جبميع

خمططاتـه) ١( خدمـة يف الـصوفية احلركـة توظيف اجلزائر يف الفرنسي االستعمار استطاع وكما
الت حركة ضد معها والتحالف املاضي القرن يف العلمـاءاالستعمارية إليها دعا اليت واجلهاد حرر

هناك احلركـة. املخلصون توظيف العريب اخلليج يف اليوم االستعمارية القوى استطاعت كذلك

العسكري الوجود إخراج إىل يدعو من كل ملواجهة خمططاا خدمة يف السلفية ودعاة اإلسالمية
؟ !!األجنيب
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مث القيادة، منهم سلبت حىت منا، النائمون نام فإذا كفتها، لترجيح أو دفتها لتسيري

منهم فنحننزعت اهللا-السيادة، شاء الطنب-إن وحبل الذنب .كفارة

املسلوب، اإلهلي احلق ذا الشعور أيقظنا الذين وحنن وجبلَّة، طبعا سياسيون حنن

صدى كانت إال صيحة فيها ارتفعت وما هدانا، على إال السياسة يف سائر سار فما

شيئًا خنلط أن نريد ال كنا ولكننا لصيحاتنا، بعضمرددا بشيء حق، وسائله كل

بأصل نبدأ أن نريد وكنا جدال، فيه مما فيه جدال ال ما بني منيز وأن باطل، وسائله

الدين وهو كلها مسلمون،؛السياسات وحنن فنسامل بعده، يأيت ما كل عليه لنبين

ضمان إسالمنا يف فيكون مسلمون، وحنن نعادي أو ونصادق مسلمون، وحنن وخناصم

حىت فلينظرللمعدلة سلوكنا، يف احلكمة من ريب يف أبنائنا من كان فمن حقوقنا، مع

ويظلمنا العداوة، يف فيسرف يعاديكم ال إنه متسكه، وشدة معنا، االستعمار تشدد

مسلمون ألنكم إال الظلم يف وتبعث؛فيمعن الضعف تقتل قوة منبع اإلسالم هذا وألن

تقابلوا أن لكم فهل املادة، تقهر يف) متسكه(روحانية ليتمسك يريده الذي باملعىن

؟ اهللا يريده الذي باملعىن جهتكم

السياسة يعترب زمننا وألن العقيدة، من جزًءا السياسة يعد ديننا ألن سياسيون حنن

واهلواء؛ املاء من للحياة ألزم السياسة يصري وضعها وألن البطولة، آية وألا احلياة، هي

اجلها من نوع السياسة بالطبيعة،وألن سياسيون فنحن بالطبيعة، جماهدون وحنن د،

مثرتني إال اجلزائر يف يغرس مل وعسفه بظلمه الفرنسي االستعمار كل: وألن بغض

األئمة حىت سياسيا جزائري كل وصريورة األطفال، حىت لفرنسا .جزائري

أن منه ظنا التشدد، بزيادة يغريه ما الصراحة هذه من يأخذ االستعمار هليت

أصبحنا أننا يعلم حىت دنيانا، عن بديننا ويلهينا جانب، عن جبانب والفضل-يشغلنا

مل-له إذا وأننا أشياء، استطعنا شيئًا نستطع مل إذا وأننا شيء، عن شيء يلهينا ال

زرعنا األرض قمح حرمنا إذا وأننا املاء، يف كدرا كنا خلصمنا عطشا نكون أن نستطع



-٣٤٨-

مل وأنه أملأشواكها، خليط يتسع أو فرنسا، حب من لذرة يتسع اجلزائر يف قلب يبق

باملرصاد للظاملني اهللا أن أخريا وليعلم .فيها،

أما التجار، قاموس مفردات من واخلسارة فالربح خسرنا، أو رحبنا نقول وال

الوجود يف الروحية البذور وغرس األرض، يف اإلهلية احلقائق تثبيت غايته الذي ،اجلهاد

وأما السحاب، حتت ما إىل تسف ال متساوية التراب، معاين حتمل ال مساوية، فغلته

الوقت يدخلون وال آرام، يف واخلسارة الربح يعدون فال ذلك سبيل يف ااهدون

حسام يف قصر أم ()طال
١

(.

الدينلقد علماء أصبح حيث قبل من الكواكيب ذكرها اليت املأساة تكررت

ت يتم قالوسيلة حيث والسنة، الدين باسم السلطة خلدمة دسائس: (وظيفها أهم ومن

الرأي، يف االستقالل على االستمرار لزوم األمراء صدور يف ينفثون أم املتعممني،

وإن اجلارية، احلالة على واحملافظة سنة، كانت وإن الشورى ومعاداة مضرا، كان وإن

سيئة األ. كانت مشاركة بأن عليهم االنتقادويلقون حرية وإطالق شئوا، تدبري يف مة

الشرعية السياسة وخيالف األمراء، بنفوذ خيل أن؛هلا، لوال واهنة، حججا ويلقنوم

ردها يف تردد وال شفتان، ا حتركت ملا اإلمارة، سطوة ووراءها األمة، جهل أمامها

.إنسان

احل هذه من يقتبسون األمراء أولئك أن األمر يفواألمر به يتسلحون ما جج،

بقوهلم األجنبية، الدول من سياستهم على يعترض من الدين: مقابلة قواعد إن

مغلوبون وأم املدنية، والترقيات النظام تقبل وال الشورى، أصول تالئم ال اإلسالمي

العام الفكر ميل وجماراة رعاياهم، دين لرعاية ومضطرون أمرهم، .على

ل) ١( اجلزائر ثورة يف املسلمني العلماء صدور .١٤٠-١٣٧لنعيمي
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العلماء لبحث فنقولولنرجع وبأشباهها: الرمسيني، العثمانيني، عند القوانني ذه

من الدين على أضر وصاروا املتعممون ضل املسلمني، حكومات أكثر عند

.)١()الشياطني

الشرعي السياسي اخلطاب ميثل الذي الرازق عبد علي خطاب إخراج مت لقد

باألمس كفرا كان ما عصري،وصار سلفي بثوب الفكراملبدل جائزاالسلفييف

؟ اليوم !مشروعا

يؤكد والفكـرومما املبدل اخلطاب ظهور قبل السلفي الفكر بني الشاسع البون

ظهوره بعد الـشيخالسلفي آل اللطيف عبد الشيخ السلفي العالمة رسالة يف جاء ما

حيـث سـعود، األمري على العثمانية بالدولة استعان الذي اهللا عبد األمري من وموقفه

مـن: (قال حصل وقد بإمامة، إال مجاعة وال مجاعة، بال إسالم ال أنه تفهمون وبعد،

وطمس وفرعه، أصله الدين من هدم ما املضلة األهواء يف واخلوض واالختالف التفرق

عنـد نافذ بصر إىل فيها الرجل حيتاج الفتنة وهذه وشرعه، الظاهرة أعالمه الدين من

ا حلول عند راجح وعقل الشبهات، علـم،ورود بـال اهللا علـى والقول لشهوات،

صـار وقد معه، األنداد واختاذ الشرك فوق فهم، وال دراية غري من دينه يف واخلوض

مهة كل عند الوقوف للمؤمن فينبغي واستقصاؤه، حصره يعز ما بينكم وشاع لديكم

هـذه أول يف حالنا عرفتم وقد السكوت، فحسبه وإال فيه مضى هللا كان فإن وكالم،

ولـزومالف اهللا عبـد بإمامة اجلزم وفيها والنصائح، املكاتبات من لديكم صدر وما تنة

جاهلية راية أخيه راية بأن والتصريح حكـمعميةبيعته، من لنا ظهر مبا وأوصيناكم ،

مـن صـدر ما اهللا عبد من صدر فلما والطاعة، السمع ووجوب رسوله وحكم اهللا

واجل اإلسالمية البالد إىل الدولة واخلط،جلب والقطيف احلسا وإعطائهم العربية، زيرة

ويأخذ مين يقبل ملن ومراسلة شفاها عليه النكري واشتد ورسوله، منه اهللا تربأ مما تربأنا

ص) ١( القرى .٤٦أم
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واألحاديـثEGFعين النـصوص به تدفع ترسا جعله الناس بعض أن لكم وذكرت ،

موادم وحترمي منهم والرباءة جهادهم وجوب من جاء وما مـنواآلثار، ومؤاخام

لنصرة جاءوا بأم والقول النبوية، الصرحية الصحيحة واألحاديث القرآنية، النصوص

وانقيـاده عقلـه وضعف بصريته، وعدم قائله دين ضعف على يدل قول دين أو إمام

األعراب، سواسية على إال يروج ال وذلك والناس، بالدول معرفته وعدم اهلوى لداعي

احلق طريق عن نكب .والصوابومن

والـصورة ذلـك، بإباحة واجلزم العلم، أهل إىل جوازه نسبة هذا من وأعجب

مبسوط هو كما صدرها، يف والدفع وإباحتها جبوازها القول ضعف مع فيها املختلف

حديث مبشرك((: يف نستعني ال وهـذه: -))إنا أخرى، ومسألة هذه غري صورة هي

ظا وخيانة وختلية تولية حقيقتها يف؛هرةالصورة ومـة ذوق أدىن له من يعرفه كما
التأسـف من وأكثر والندم، التوبة ادعى االحساء من اهللا عبد قدم أن بعد لكن العلم،

قبله، ما جيب اإلسالم أن عتيق ابن إىل وكتب البعض، وبايعه منه، صدر فيما والتوجع

واملس اإلسالم يصلح فيما السعي فالواجب قبلها، ما دم إالوالتوبة اهللا ويأىب لمني،

أراد يعلمون{: ما ال الناس أكثر ولكن أمره على غالب كـشف،}واهللا واملقصود

وبايعه النجدية، البالد مجيع على سعود تغلب وقد وآخره، األمر أول يف احلال حقيقة

اإلمامة باسم ومسوه ال؛اجلمهور، وأنه بإمام، إال يصلح ال املسلمني أمر أن عرفتم وقد

تظهـرإسال وال اإلسالمية، األركان حتصل وال الدينية املقاصد تتم وال بذلك، إال م

القرآنية واإلمامة؛األحكام اجلماعة مع الـدينEGFإال يف وذهـاب عـذاب والفرقة ،

قط بذلك شريعة تأيت وال .والدنيا،

باالسـتعمار(*)  استعان مبن بالك فما العثمانية، بالدولة استعان من حق يف هو هذا كل أن والحظ
؟ !الصلييب

اإلمامة(*)  موضوع مهشوا الذين املعاصر السلفي الفكر دعاة عن غاب كيف العظيم األصل هذا تأمل
الفروع؟ من أا !بدعوى
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ودنيـاهم دينهم يف وحاجتهم الناس ضرورة عرف الشرعية القواعد عرف ومن

اجلماع اهللاإىل رسـول أصحاب عهد آخر يف تغلب من تغلب وقد واإلمامة، –"–ة

بـالقهر أخذت أا مع وغريه، عمر ابن فعل كما ينازعوا ومل اإلمامة، حكم وأعطوه

أحكـام وجـرت تغلـب من تغلب الثالثة الطبقة عصر يف بعدهم وكذلك والغلبة،

بع األئمة وغالب ذلك، يف أحد خيتلف ومل واإلمامة وهذااجلماعة القبيل هذا على دهم

عما وينتهون املعروف، من به أمروا مبا يأمترون والدين العلم فأهل ذلك ومع النمط،

أهـل عقائـد يف عليه منصوص هو كما إمام كل مع وجياهدون املنكر، من عنه وا
يف متـوج األمـة وترك عليه واخلروج املتغلب قتال جبواز منهم أحد يقل ومل السنة،

ويـرتلدمائها ديـارهم خـالل احلريب العدو وجيوس واحلرمات، األموال وتستبيح
وقد-حبماهم وفهمه، دينه يف موتور عقله، يف مصاب إال وإباحته جبوازه يقول ال هذا

:قيل

سادوا جهاهلم إذا سراة وال هلم سراة ال فوضى الناس يصلح ال
تعاىل قوله من يؤخذ الديين احلكم هذا والواعتصمو{: بل مجيعـا اهللا حببـل ا

حمـضة،؛}تفرقوا مفـسدة وتركه ذكرنا، مبا إال الواجب ذا القيام حيصل ال ألنه

صرحية تعاىل؛وخمالفة اإلمث{: قال علـى تعـاونوا وال والتقوى الرب على وتعاونوا

احلديث،}والعدوان عن((: ويف يتكم وإذا استطعتم، ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا
فا الناس،))جتنبوهشيء أكثر الشيطان واستخف بأطرافكم، العدو نزل وقد سيما ال

أمـر والة وأـم إليهم، الرياسة أمر وإسناد باملشركني، واللحاق املواالة هلم وزين

الـشيطان ألقاه كما فالن لنصرة جاءوا وأم وينصبون، وينصرون ويولون، يعرفون

الترسم بعد وصاروا املفتونني، ألسن املبـيحنيعلى املشركني، أعوان مجلة من بالدين

مكيدة من أعظمها فما العاملني، رب أعداء جهاد خطيئة! لترك من أكربها ومـا! وما

ورسوله اهللا دين عن يعلمون{! أبعدها ال الناس أكثر بعـض}ولكن من صدر وما ،

واالعتذ فتنتهم، ووين م االستنصار جبواز املشعرة الرسائل من بعضاإلخوان عن ار
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زعيمها–أكابرهم وضل هلك قد وورطة سليمها، يرقى ال قولـه.  زلة أحسن : وما

تتفكروا{ مث وفرادى مثىن هللا تقوموا أن بواحدة أعظكم إمنا وامتثلـوا} قل فاقبلوا

عـدوهم جهاد على املسلمون أمجع وقد جهاده، حق اهللا يف وجاهدوا ربكم، موعظة

اهللا، وفقه سعود اإلمام كـلمع مع ماض اجلهاد أن عقائدهم يف السنة أهل قرر وقد

جائر جور يبطله ال اإلسالم أركان من ركن أو املشهور، على فرض وهو .إمام،

املبتدعة خلف الصالة على الناس بعض المه ملا السلف بعض إىل: قال دعونا إن

احلديث ويف أبينا، الشيطان إىل دعونا وإن أجبنا، املش((: اهللا بأنفسكمجاهدوا ركني
وألسنتكم وقيلـه. ))وأموالكم بوعـده واإلميان سبيله يف للجهاد وإياكم اهللا . وفقنا

علم بغري اهللا دين يف واخلوض املراء بذلك؛واحذروا صح كما اهلالك أسباب من فإنه

اهللا رسول عن علـى–"–احلديث اهللا وصلى السبيل، يهدي وهو احلق يقول واهللا

وس وصحبه وآله .)١()لمحممد

والثالث الثاين القرنني يف السلفي الفكر موقف بوضوح يتجلى الرسالة هذه ويف

اهلجري الـذينيعشر التراجع ومدى املؤمنني غري وموالة واجلهاد الدولة موضوع من

؟ احلديث العصر يف السلفية املدرسة هذه خطاب يف !حصل

األ تعيشها اليت األزمة مدى يكشف التحول هذا مثل فكريـاإن اإلسـالمية مة

احلكومات استطاعت الواقع،فلقد لضغوط استجابتها العريبوعقائديا،ومدى العامل يف

احلديث العصر الـشرعيةيف وإضفاء املبدل السياسي خطاا خدمة يف العلماء توظيف

الـرازق عبـد علي خطاب يف ما أسوأ املعاصر السياسي اخلطاب يف فاجتمع عليه،

شرعي وهو إقصاءاملبدل، اخلطـاب)واجلهاد-والشريعة-اخلالفة(ة يف ما وأسوأ ،

احلكـم، تـوارث وجواز الشورى، وجوب وعدم االستبداد مشروعية املؤول،وهو

الـدماء، من سفكت وفسادها،ومهما احنرافها بلغ مهما السلطة على اخلروج وحرمة

النجديةجمم) ١( الرسائل .١٧٤–٣/١٧٠وعة
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واحملرمات احلقوق من النيب؛وانتهكت حديث هذا يف أخافأ((: "ليصدق ما خوف

املضلون األئمة أميت ))علي
)١(.

جتاوزته أن بعد املؤول السياسي اخلطاب بعث كادت-لقدمت مجال-أو حركة

حاول الذي البنا، وحسن رضا ورشيد الكواكيب الرمحن كعبد وأتباعه األفغاين الدين

ا مـن الثمانينات عقد جاء إن فما الفكر، هذا حتمل كانت اليت املنار لقـرنإصدار

النهـضة، حركة خطاب فجأة جديد،وتراجع من املؤول اخلطاب ساد حىت العشرين

مفهـومأكثروبدأ حـول يدندنون الفترة هذه يف ودعاا اإلسالمية الصحوة علماء

السلف بأقوال واالحتجاج األئمة، جور على والصرب اخلروج، وحترمي والطاعة، السمع

بني الشاسع والبون للفرق مراعاة لقـددون احلديث، والعصر الفكر هذا نشأة عصر

والشريعةاختار قائمة، اجلهاد أعالم حيث العباسي املأمون مثل على الصرب السنة أئمة

فيـه سيطرت الذي العصر هذا حمقونة،خبالف والدماء مصونة، واألعراض حاكمة،

وظهر الشريعة، تعطيل فيه ومت اإلسالمي، العامل على العلمانية البواح،التيارات الكفر

لليهـود فيهـا الشوكة وصارت املسلمني، شئون على والدين األمة أعداء واستوىل

مطاردين،الصليبينيو املسلمون وتـسلب: وصار أعراضهم، وتك دماؤهم، تسفك

كفرهم على العلماء أمجع الذي العبيديني، عهد يف كان مما أشد احلال وأصبح أمواهلم،

وجها عليهم اخلروج .دهمووجوب

النيب فيه قال الذي الزمن يف ال به واالحتجاج اخلطاب هذا استدعاء مت : "لقد

فاصربوا(( أثرة بعدي فيه))سترون قال الذي الزمن يف بل كفـرا((: ، تـروا أن إال

.))بواحا

اختلـف الـذي باجلور توصف اليت األنظمة هي ليست اليوم األنظمة أكثر إن

األنظم هي بل شأنه، يف وجوبالعلماء على العلماء أمجع الذي بالكفر توصف اليت ة

أمحد) ١( رقم٦/٤٤١رواه الصحيحة وانظر ،)١٥٨٢.(
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صح لو كما إال الواقع على السلف كالم ترتيل ميكن فال استطاع، ملن عليها اخلروج

مصر يف العبيديني دولة على .ترتيله

للخلفاء والطاعة السمع أوجبوا إمنا األئمة إن جـور–بل منهم وقع إذا–وإن

فوقهم ليس وأئمة خلفاء صـنعهاكانوا أو االستعمار ا جاء اليت األنظمة أما سلطة،

للـدول األمـر واقـع يف هـي وإمنا هلم، ليست فالطاعة خمططاته، لتنفذ عينه على

احلمايـة أيـام مصر خلديوي تكن مل فالطاعة خدمتها، يف توظفهم اليت االستعمارية

وكان إجنلترا، مللك األمر واقع يف الطاعة بل ملصر، ميلـكالربيطانية الذي هو مندوا

مثل أن ظن فمن كلها، مصر شئون يف والربط جتـبذلكاحلل اخلـديوي أو امللك

تعـاىل قوله يف كما األمر ويل هو هذا وأن ورسوله، اهللا طاعة من طاعته وأن : طاعته

منكم{ األمر وأويل الرسول وأطيعوا اهللا بـل: -} وأطيعوا اإلمجـاع، خالف فقد

إمنا هذا مثل لـهطاعة مسع فال فيه، ويتصرف عليه يسيطر الذي االستعمار طاعة هي

أرض عـن وإخراجـه االسـتعمار وجهاد عليه واخلروج خلعه جيب بل طاعة، وال

العلماء بإمجاع .اإلسالم

ثورة إىل تكون ما أحوج اليوم اخلصوص وجه على والعربية اإلسالمية األمة إن

املؤ السياسي اخلطاب مفاهيم تنسف مفـاهيمفكرية، إحياء على وتعمل واملبدل، ول

املرتل الشرعي السياسي الـشورى؛اخلطاب طريق عن السلطة اختيار يف األمة كحق

وحقهـا احنرافها، عند خلعها يف وحقها وحماسبتها، السلطة مراقبة يف وحقها والرضا،

حتقيـ يف وحقها ومصاحلها، أوطاا ومحاية وأمواهلا، ثرواا على املراقبة العـدليف ق

ممارسـة يف وحقهـا شريعتها، إىل التحاكم يف وحقها واحلرية، واملساواة االجتماعي

يف وحقها وجل، وال خوف بال السلطة ونقد والتفكري التعبري وحرية السياسي العمل

املشاريع على األوقاف وقف يف وحقها إليها، واالنضمام واجلماعات األحزاب تكوين

تد دون والفكرية املرتلـةالعلمية الـشريعة أحكام إطار يف ذلك كل السلطة، من خل

.العادلة
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سياسـية إصالحية ثورة بإحداث كفيل الشرعية السياسية املفاهيم هذه إحياء إن

الشعوب ا قامت أم احلكومات إليها أبادرت سواء .كربى،

كله العامل يف اإلصالحية احلركات مجيع أن تدرك أن اإلسالمية احلركة على إن

أو اإلصالح حتقيق إىل سبيل وال السلطة، طريق عن اإلصالحية مشاريعها حققت إمنا

وكل وضته، اتمع إصالح يتحقق فبصالحها نفسها، السلطة بإصالح إال أمة ضة

اإلسالمية، للمجتمعات العام اإلصالح حيقق أن ميكن ال االجتاه هذا غري يف يبذل جهد

باخل األفراد بعض على عاد والصالحوإن .ري

بتحقيق للسلطة وصوهلا بعد العامل يف واأليديولوجيات احلركات مجيع قامت لقد

والثـورة الروسـية والثـورة الفرنسية الثورة يف حصل كما اإلصالحية، مشاريعها

بغـري…األمريكية مشروعها حتقيق يف جنحت إصالحية حركة التاريخ يعرف ومل إخل،

الطريق .هذا

الس بإمكان حتقـقنعم، أن إصـالحيا مشروعا حتمل نفسها هي كانت إذا لطة

مل اإلسـالمي العامل أن إال عشر، التاسع القرن يف اليابان أمربطور فعل كما اإلصالح

الظاهرة هذه مثل دون؛يشهد وحيـول ظهوره من مينع املبدل السياسي اخلطاب ألن

.وجوده

ضتها حتقيق إىل طريقها تشق أن األمة على سـلميةوإن مشروعة وسيلة بكل

فللـشعوب ومعارضتها، رضاها دون أو ومشاركتها السلطة برضا ثورية، أو كانت

الـصحيح احلديث يف كما وكرامتها، وحقوقها وحريتها دينها دون تقاتل أن : احلق

دون(( قاتـل ومن شهيد، فهو نفسه دون قاتل ومن شهيد، فهو ماله دون قاتل من
شهيد فهو وقال))عرضه شهيد((:، فهو حقه دون قاتل .))من

واحنرافها السلطة طغيان مواجهة العلماء حرم اخلروج؛لقد على يترتب ما خشية

األمـن وفقدان االستعمار، حتت كلها األمة وقوع النتيجة فكانت مفاسد، من عليها
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عـن إال فيه األوضاع إصالح ميكن يعد مل حىت اإلسالمي العامل وختلف واالستقرار،

وشرعيةطريق اجتماعية ضرورة باتت اليت والسياسية الفكرية .الثورة

اجلديـد االستعمار حتت سقوطها إىل بدورها القيام عن األمة تقاعس أدى لقد

قرن من أكثر قبل الغريب االستعمار دخل أن يوم احلال عليه كان كما وعادت .اليوم،

من على اإلسالم شيخ عاب وال(: وقد باملعروف األمر املنكـريدع عـن نهي

اهللا سبيل يف يـستويل؛واجلهاد حىت منهم، واالنتقام الناس بعض أذى من ذلك يف ملا

تعـاىل قال وقد الراجحة املصلحة ينظر فال واألبرار، الصاحلني على والفجار : الكفار

وكفر{ اهللا سبيل عن وصد كبري فيه قتال قل فيه قتال احلرام الشهر عن يسألونك
احل واملسجد القتلبه من أكرب والفتنة اهللا عند أكرب منه أهله وإخراج يقـول}رام ،

من: سبحانه أعظم أهله وظهور بالكفر احلاصلة فالفتنة شر فيه النفوس قتل كان وإن

أدنامها بالتزام الفسادين أعظم فيدفع .)١()ذلك،

داره عقر يف اإلسالم على القضاء بقصد خمطط وفق اجلديد االستعمار جاء وقد

مكافحة وإنابدعوى وتشرذمها، متزيقها بعد وثرواا األمة على وللسيطرة إلرهاب،

كان كما هدفها إىل الوصول أجل من وعالنية سرا تعمل أن اإلسالمية احلركة على

ا احمليطة للظروف سرية كانت حيث بداياا، يف مكة يف النبوية الدعوة حال (عليه
٢

( .

حت إىل تسعى أن عليها الثوريةكما الطرق أو تيسر إن السلمية بالطرق أهدافها إنقيق

السلطةتعذر طغيان ملواجهة األول الصدر يف األمة علماء أكثر ذلك أجاز كما ،

وفتنتهم شئوا، يف وحتكمهم عليها، األمة أعداء ظهور من أشد فتنة وأي واحنرافها،

سبي عن وصدهم دينهم عن مكان كل يف واملؤمنات تعاىلاملؤمنني قال وقد اهللا، : ل

القتل{ من أشد !؟}والفتنة

الرسائل) ١( .٢/١٤٢جامع

املنار) ٢( تفسري اإلسالمية٣٦٩-١٠/٣٦٨انظر الدولة إلعادة السرية اجلمعيات تشكيل مشروعية .يف
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:واخلالصة

لالحنراف-١ طبيعية نتيجة هو وختلف احنطاط من اليوم األمة تعيشه ما أن

من والسنة الدين باسم األمة جرد الذي الشرعي، السياسي اخلطاب على طرأ الذي
واحنراف طغياا ومقاومة وحماسبتها السلطة اختيار يف فسادها،حقها عند وإصالحها ها،

و واالستبداد، الظلم شاع بذلكظهرحىت أخرب كما اهلالك النتيجة فكانت الفساد،
تعاىل قوله يف مصلحون{: القرآن وأهلها بظلم القرى ليهلك ربك كان ما}وما أي

بينهم، فيما التظامل إىل ذلك يتجاوزوا حىت وحده الشرك بسبب األمم ليهلك اهللا كان

قا تيميةكما ابن اإلسالم شيخ عنه عرب ما وهو الواقع، له يشهد وكما املفسرون، ل
اإلمث(: بقوله أنواع يف االشتراك فيه الذي العدل مع الدنيا يف تستقيم الناس : وأمور

قيل وهلذا اإلمث، يف تشترك مل وإن احلقوق يف الظلم مع تستقيم مما اهللا: أكثر يقيمإن

كانت وإن العادلة مسلمةالدولة كانت وإن الظاملة الدولة وخيذل ويقالكافرة، ، :

واإلسالم الظلم مع تدوم وال والكفر، العدل مع تدوم ).الدنيا

مل(: وقال وإن قامت، بعدل الدنيا أمر أقيم فإذا شيء، كل نظام العدل إن

من لصاحبها كان وإن تقم، مل بعدل تقم مل وإن خالق، من اآلخرة يف لصاحبها يكن

اآلخرةاإلمي يف به جيزي ما .)١()ان

خلطورة إدراك دون مواجهته، من خري الظلم على الصرب أن العلماء ظن لقد

وسقوطها األمم ايار سبب وأنه اتمع، على نفسه الواقع. الظلم بذلك يشهد كما

لألمم .املعاصر

اإلسال-٢ تعاليم ميثل الذي اخلطاب هو املرتل الشرعي السياسي اخلطاب مأن

عليه كان مبا والتمسك ورفضه رده جيب مبدل أو مؤول إما عداه ما وأن احلق،

احلديث يف جاء كما األمة، شئون وسياسة اإلمامة باب يف الراشدون عليكم((: اخللفاء

وحمدثات وإياكم بالنواجذ، عليها عضوا بعدي، من الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت

ص) ١( الفتاوى.٩٤احلسبة .٢٨/١٤٦وجمموع
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اخلطاب. ))األمور ذا التمسك اليتوأن البدع من هو سواه وما والسلفية، السنة هو

لسنن منهم اتباعا والفقهاء، العلماء أهوائهم على وتابعهم واألمراء، امللوك أحدثها

النيب بذلك أخرب كما واألكاسرة شربا((: "القياصرة قبلكم كان من سنن لتتبعن

بذراع وذراعا والروم…بشرب، .))فارس

يقوم-٣ اخلطاب هذا :علىوأن

وخلعها،-أ وحماسبتها، الرأي، ومشاركتها السلطة، اختيار يف األمة حق

ونقدها ومراقبتها، عليها، .واالشتراط

حجر-ب أو مصادرة دون والتعبري التفكري حرية يف .وحقها

له–ج والتصدي السلطة طغيان مقاومة يف .وحقها

االنتماء–د يف والفكريوالتجمعوحقها .السياسي

الشريعة–ه ا جاءت اليت وحريته اإلنسان حقوق احترام .وضرورة

تويل–و ويف القضاء أمام اتمع أفراد بني واملساواة العدل حتقيق ووجوب

الفرص تكافؤ مبدأ وفق العامة .الوظائف

على–ز خروجها عند السلطة وخلع الشريعة إىل التحاكم يف األمة وحق

القطعية .أصوهلا

األ–ح ومحايةوحق أرضها من االستعمار وإخراج أوطاا عن الذود يف مة

.مصاحلها

مث-٤ فكريا، واملبدل املؤول اخلطاب مبواجهة إال يتحقق لن اخلطاب هذا وأن

السلمية بالطرق تبنيه إىل وحكوماا األمة ودعوة نشره على لتبادر؛بالعمل

فاا ما وتدارك األوضاع إصالح إىل نفسها علىاحلكومات العمل فالواجب وإال ،

الثوري بالعمل أو السلمي السياسي بالعمل سواء ممكنة، وسيلة بكل إذ؛تغيريها

بزواهلا إال زواله إىل سبيل وال لالستعمار بقاء .بقاؤها
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احلقوق،-٥ هذه تنظيم يف األخرى األمم جتارب من االستفادة شرعا جائز وأنه

اإلدارية النظم من عمر استفاد علىكما الصحابة وأمجع والروم، الفرس لدى

فعل ما النيب؛مشروعية قول حتت يدخل ذلك دنياكم((: "ألن بأمور أعلم ))أنتم

شر فيه ما وكل املشروعة، السياسة من فهو وعدل ومصلحة خري فيه ما وكل

املمنوعة السياسة من فهو وظلم .ومفسدة

حيث الرئاسي، النظام اإلسالمي الفقه عرف األمةوقد من اختياره يتم الرئيس

كما الوزاري والنظام أمامها، مسئوال ويكون الراشدين، اخللفاء عصر يف كما مباشرة

ميارس والذي لألمة رمزا اخلليفة كان حيث الثاين، العباسي العصر يف احلال كان

السلطان أو الوزير هو وصالحياا .السلطة

رضيت إذا شرعا جائزة األنظمة هذه مصلحتهافكل فيها ورأت وأقرا األمة ا

هلا األمر .إذ

سياسية أحزاب بني للسلطة السلمي التداول مشروعية من مينع ما يوجد ال كما

اإلسالمية، الشريعة وهو العام ونظامها الدولة دستور إطار يف انتخابية برامج تطرح

بقوهلم املدينة يف األنصار ذلك اقترح ومنكم(: كما أمري هذه)أمريمنا أثبتت وقد

تلك على حترميها ميكن وال املعاصر، العامل دول أكثر يف وجدواها جناحها الطريقة

اإلسالمية الشعوب على حترميها ميكن ال كما اإلسالم، يف الدخول أرادت لو الشعوب

التشريع مصدر هي الشريعة كانت إذا احلديث العصر يف متارسها .اليت

م-٦ مجاعي عمل كل اإلسالم،وأن ا جاء اليت املبادئ هذه لتحقيق نظم

السياسية األحزاب حقوقوتأسيس وجلان اخلريية، واجلمعيات املهنية، والنقابات

واالقتصاداإلنسان السياسة شئون يف للمجتمع العام الصاحل حتقيق أجل من تعمل اليت

كل واحلريات، احلقوق ومحاية واملساواة العدل وحتقيق مشروعواالجتماع إذ؛ذلك

تعاىل قوله يف داخل املفاسد ودفع املصاحل جلب على االجتماع هذا وتعاونوا{: مثل

والتقوى الرب واجب.}على فهو به إال الواجب يتم ال .وما
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الت أو االجتماع حيرم شرحوإمنا إثارة أو منكر إظهار أو حق إبطال على (الف
١

(.

تيمية ابن اإلسالم شيخ ب: (قال تكفل فإنفمن زعيم؛ هو يقال فإنه طائفة أمر

ذلك على مذموما كان شرا كان وإن ذلك، على حممودا كان خبري تكفل قد .كان

احلزب"وأما كانوا" رأس فإن حزبا، تصري أي تتحزب، اليت الطائفة رأس فإنه

هلم ما هلم مؤمنون، فهم نقصان وال زيادة غري من ورسوله به اهللا أمر ما على جمتمعني

عليهم ما يف. وعليهم دخل ملن التعصب مثل ونقصوا ذلك يف زادوا قد كانوا وإن

احلق على كان سواء حزم، يف يدخل مل عمن واإلعراض والباطل، باحلق حزم

باجلماعة أمرا ورسوله اهللا فإن ورسوله، تعاىل اهللا ذمه الذي التفرق من فهذا والباطل،

واال التفرقة عن ويا عنواالئتالف، ويا والتقوى، الرب على بالتعاون وأمرا ختالف،

والعدوان اإلمث على ()التعاون
٢

(.

النيب إليه دعا كما بالشك هي اإلصالح طريق على خطوة أول : بقوله وإن

إبراهيم(( من بالشك أحق ))حنن
)

٣
( .

اإلسـالمي بالثقافة والشك وجماالته، الدين عن وتصوراته اتمع مبفاهيم ةالشك

وتوجيههـا بتـشكيلها احلكومات تقوم الذي اتمع، ثقافة نتاج هي اليت املعاصرة

الـشرعية، والكليات الدينية واملدارس املساجد ذلك يف مبا والتعليم، اإلعالم بوسائل

اليـسار أقـصى مـن توجهاـا تفاوت على احلكومات خدمة يف توظيفها مت اليت

الرأمسايل اليمني أقصى إىل سـقوطاالشتراكي منـذ العريب العامل على سيطرت اليت

شئونه على الغريب االستعمار وهيمنة العثمانية، تصل. اخلالفة لن الشك دون من وإنه

اإلس) ١( شيخ قول اسـتجالبانظر فيها اليت والعهود بالعقود والوفاء التحالف جواز يف مفصال الم
الرسائل جامع يف عنهم املكروه دفع أو للمجموع واملصلحة .٣١٥–٢/٣٠٧اخلري

الفتاوى) ٢( .١١/٩٢جمموع

عليه) ٣( .متفق
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وجحـيم الـوهم أغـالل يف ترسف ستظل بل احلرية، ونعيم اليقني، برد إىل األمة

الطوفان أو الثورة سوى التيه هذا من للخروج أمامها وليس ! العبودية،

* * *
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