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 مقدمة

 ..وبعد وصحبه، آهل ىلعو بعده، نيب ال من ىلع وسلم اهلل وصىل وحده، اهلل احلمد

 واجلزائر السودان يف اثلانية موجتها يف العربية الشعوب ثورة -قبل من توقعنا كما- ايلوم اعدت فقد
 حريتها أجل من معركتها خوض يف شكيمة وأقوى بقضيتها، إيمانا تكون ما أشد وسوريا ويلبيا

 بأنها -لعريبا الوظييف ووكيله الغريب ظامانل براعية- املضادة اثلورة ظنت أن بعد وإنسانيتها، وكرامتها
 حروبها املضادة اثلورة شن وبعدم، 0292 مرص يف السييس انقالب بعد عليها القضاء استطاعت

 اإلرهاب فحةماك بذريعة ثوراتها ىلع للقضاء ؛والعراق ويلبيا وايلمن سوريا يف شعوبها ىلع الوظيفية
 قرآين، ودوموع رباين، قدر إىل ثورتها يف ماضية وشعوبها مةاأل بأن اثلانية املوجة هذه تلؤكد واتلطرف،

 !جديد من الظهور يتحقق حىت واتلأييد، بانلرص أبدا يتخلف ال

 منذ- العرب جزيرة يف جيري ما املضادة اثلورة بدء بعد اإلطالق ىلع الفرتة هذه حتوالت أخطر ولعل
 ،الصهيوين املحتل مع اتلطبيع وترية رعتسا من -م0293 الرياض مؤتمر يف مرشوعه عن ترامب إعالن
 احلملة وعمرش أمام مرصاعيها ىلع املنطقة وفتح !شعوبها ىلع بالقوة اإلباحية الغربية اثلقافة وفرض

 جو  ت   اذلي املرشوع اهذ !القرن صفقة تلنفيذ وخصوصيتها ودينها لألمة وحتد ةأجر بكل الصليبية
 ألول م0291 العام هذا مطلع العرب جزيرة يف بانلرصانية شريللتب قداسه أقام اذلي روما بابا بمباركة

 نهم اإلسالم طهرها أن بعد أميم وتداع رسيم بشلك إيلها الوثنية عودة عن لإلعالن ؛اتلاريخ يف مرة
 ! مكة وفتح ملسو هيلع هللا ىلص انليب ظهور منذ باتلوحيد

 زحف أمام ماإلسال حصون كآخر -اهلل حررها- العرب جزيرة بسقوط إيذانا اإلعالن هذا فاكن
 !ايلوم حىت اإلسالمية اخلالفة سقوط منذ يتوقف لم اذلي الصليبية احلملة

 علمائها من فعل ردة حدوث عدم خاصة العرب وجزيرة اعمة األمة لشعوب املفاجأة اكنت وقد
 إال ذلك يرفض بيان أو فتوى إصدار ىلع أحد جيرؤ فلم الاكرثة، هذه جتاه العلمائية وهيئاتها وشيوخها

  !همسا تهمس اليت األصوات ضبع

 اذليو عقود، منذ ساد اذلي املبدل السلطاين ادليين للخطاب طبيعة نتيجة السكوت ذلك اكن وقد
 وثوب ة،تار مقاصدي وفقيه حريك إساليم بثوب الرازق عبد يلع خطاب بعودة صوره أوضح يف جتىل

 وطاعة عيةرش نفسه الغريب املحتل فرضها اليت الوظيفية لألنظمة جعل واذلي ؛أخرى تارة أثري سليف
 إىل نلهايةا يف أدى ما وهو! أخرى تارة السياسية والواقعية تارة، والسلفية والسنة اإلسالم باسم دينية
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 ردة يأ حدوث دون مبارش بشلك الصهيونية الصليبية احلملة نفوذ حتت لكها العرب جزيرة سقوط
 !ديين خبطاب الواقع هذا رشعنة تم أن بعد شعيب جمتميع فعل

 كيف آل حال شعوب جزيرة العرب إىل هذا احلال، وهم أشد العرب أنفة ومحية وبأسا؟

 موأرضه وقيمهم بدينهم االستخفاف من احلد هذا األمر بلغ حىت انلحو هذا ىلع إخضاعها تم وكيف
 !وثرواتهم؟

 سيمار عقود ذمن ظل الوظيفية األنظمة من بتوجيه مكثف وثقايف ديين خطاب ذلك وراء اكن لقد
 فرضها اثيةور جربية ألنظمة ادلينية الرشعية الطاعة مفاهيم وتعزيز اجلميع، الويع تغييب يف مهمته
 !الغريب املحتل

 لوال بكرةامل الليربايلة العلمانية توجهاتها مع ادلينية للرشعية حاجة يف أصال األنظمة تلك تكن ولم
 ئولنياملس تقارير اكنت وهلذا ؛ضده واملقاومة اثلورة اتحمفز أخطر يمثل ادلين أن نفسه املحتل إدراك

 وضبط مراقبةو ملء دون اإلساليم العالم يف ادليين الفضاء ترك بعدم تويص املنطقة يف الربيطانيني
     ! اجلهاد إىل يدعون مهووسني دين علماء لظهور املجال يفسح ال حىت وتوجيه

 بالعر جزيرة يف اتلحوالت هذه ملثل ةالعد   تأعد   قد أمريكي بإرشاف اخلليجية األنظمة اكنت وقد
 الفكرية املعركة هذه خلوض ؛م9112 -ه9499 سنة اخلليج يف األمريكي املرشوع هذا تنفيذ بدء منذ-

 قليدية،اتل اإلسالمية مجااعتها عرب -اتلحول هذا ومقاومة اتلغيري إىل تدعو قد اليت األفاكر لك ملواجهة
 رابطة) من ايلوم يصدر بما وضوح بكل ذلك بدا حىت الرسمية، الفتوى وهيئات ادلينية، ومؤسساتها

 واليت ،(السلم منتدى)و ،(املسلمني حكماء جملس)و ،(املسلمني علماء احتاد)و ،(اإلساليم العالم
 احتالل طأةو حتت تنئ ويه العرب جزيرة من إيلها داع اليت اإلنسانية والوثيقة ابلابا زيارة لكها باركت
 !العسكرية وقواعدها الصليبية احلملة جيوش

 ماع احلرة شعوبها إرادة لغياب حتمية نتيجة اخلطري انلحو هذا ىلع العرب جزيرة سقوط اكن لقد
 وفق يلهتشك تعيد الصليبية احلملة ظلت اذلي للواقع والرشيع السيايس الويع وغياب هلا، جيري

 ترامب ولوص بعد املنطقة هل وصلت اذلي نهيارباال اخلليج شعوب تفاجأت حىت اتلبشريي مرشوعها
 أمورها يسوس ومن خيتارها ومن الوظيفية األنظمة طبيعة عن وضوح بكل كشف حيث ؛للرئاسة

 !للسلطة رجانلا أوصلنا لقد العالم أمام ترامب رصح وحىت
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 قايلمها،أ يةالصليب احلملة وتقاسم اخلالفة سقوط منذ ابلائس السيايس املنطقة واقع هو هذا اكن لقد
 ورثتها مث األوىل، العاملية احلرب بعد عليها سيطرتها وأسبانيا وإيطايلا وفرنسا بريطانيا وفرض

 بال املشهد عن الستار كشف ىلع األجرأ اكن ترامب أن غري اثلانية، العاملية احلرب بعد أمريكا
 !الاكوبوي عصابات أسايلب يه كما وقح فج وبأسلوب دبلوماسية،

 !رتهاعو تسرت اكنت اليت اتلوت ورقة سقوط بعد شعوبها أمام الوظيفية األنظمة يعةطب فبانت

 ،معها ناتلعاو ووجوب الوظيفية األنظمة رشعية أكدوا طاملا اذلين واملصلحني ادلاعة أيدي يف وأسقط
 الصليبية احلملة هذه ضحايا أول هم فإذا ؛اهلل إىل وادلعوة اإلصالح تلحقيق احلكمة يه هذه وأن

 !اجلديدة

 !به خدروها طاملا اذلي االسرتخايئ خطابهم أسرية يه فإذا ؛هلم انلرصة شعوبهم من أرادوا فلما

 يف هأغراض استنفد أن بعد- حكوماته براعية اخلليج يف ادلينية الصحوة مشهد بدأ كما انتىه لقد
 الليربايلة مشهد يلبدأ ؛هزيلة مرسحية من كفصل -اإليرانية اثلورة ثم الشيوعية تمدد مواجهة

 !األمريكي املخرج يريد كما عرضه وقت حان اذلي اإلباحية

 للك اربجت حقل -ايلوم حىت الصليبية احلملة نفوذ حتت سقوطها منذ- العربية املجتمعات ظلت لقد
 إلاعدة وكوشرن؛ راند مؤسسة برامج إىل دنلوب دوجالس خطة من الغربية االستعمارية انلظريات

 مواجهة يف الستثماره م؛9122 سنة ادليين احلس رفع فتم املحتل، رشوط وفق فيه اتلحكمو الويع إنتاج
 ترامب مرشوع م؛ لفرض0293 سنة خفضه وتم جهيمان، وثورة اإليرانية واثلورة الشيوعية روسيا

 يةوالوثن الغربية اإلباحية اثلقافة أمام مرصاعيها ىلع وفتحها العرب وجزيرة اخلليج وتغريب
 !ةالصليبي

 أنشطتها اكنت حىت كثريون توهم كما إسالمية م صحوة9122 منذ اخلليج يف جرى ما يكن فلم
 حالة تاكن بل !اخلليج سفارات من وراعية بتسهيل وأوربا األمريكية الواليات لك يف تقام ادلينية
 كما- اإلساليم والعالم اإلسالم تلوظيف أمريكا ةإسرتاتيجي ضمن األنظمة رعتها مصنوعة دينية

 أو الغرب، الرشق مقوالت نستخدم لم) يقول: حيث(9) مذكراته يف سلطان بن بندر بذلك اعرتف
 حننو مؤمنني غري إنهم ملحدون الشيوعيون قلنا !ادلين استخدمنا بل للشيوعية، األمرييك العداء
 لقتال غنري جيةإسرتاتي مع تماما توافق ما وهو وراءنا، اإلساليم العالم وجيشنا دينية، ألسباب حنارب

                                                           

 نارشون للعلوم العربية ادلار 949ص سيمبسون ويلام األمري، كتاب(1)
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 الشيوعية وسيار ملواجهة وذلك -(حنن نؤث ر كما فيها اتلأثري يستطيعون ال منطقة يف السوفيايت االحتاد
 آنذاك الشعوب محاس أهلبت اليت اإليرانية اثلورة تمدد م، وملنع9132 أفغانستان احتالهلا بعد خاصة
 ةالسعودي السلطة رقابة خارج جمتميع ديين حراك عن عربت اليت م9122 جهيمان ثورة م، ولقمع9131

 يف الصحوة هذه ترامب أنىه وقد للمجتمع اتلغريب من عقود بعد إساليم ثوب للبس اضطرها مما
 !بقرار ريغان الرئيس بدأها كما أغراضها استنفدت أن بعد واحد بقرار اخلليج

  املسافر باإلياب عينا يقر كما***  انلوى بها واستقر عصاها فألقت                            

 تحت لكه العالم يف ايلوم إساليم نشاط لك فصار اإلساليم؛ األمريكي العسل شهر بذلك وانتىه
 !باإلرهاب واالتهام الرقابة

 اخلليجية األنظمة واستطاعت مبكرا دينها من جمتمعاته وسلخ اخلليج تغريب مرشوع بدأ لقد
 بلغ حىت يهاعل الرشعية يضيف ديين خبطاب واتلغيري املقاومة اكتحر لك مواجهة الوظيفية باجلمااعت

 دةوإاع الغربية الصليبية اثلقافة وفرض ترامب بمرشوع ايلوم مداه اإلسالم عن االرتداد مرشوع
 سهانف الوظيفية ادلول رشعنة يف الصحوة ساهمت أن بعد جمتميع فعل ردة أي حدوث دون الوثنية

 !الصليبية احلملة ظل حتت

 رسمية ةبراعي دورها تمارس واحلركية اتلقليدية مجااعتها بكل اخلليج يف ادلينية احلالة اكنت لقد
 توجه نع تعرب اكنت ما بقدر حقييق جمتميع حراك عن -جهيمان ثورة باستثناء- ما يوما تعرب فلم

 رامبت النإع بعد اتلغريب وفرضت عنها الراعية رفعت إن فما بها، وتتحكم صنعتها اليت األنظمة
  !الغفوة فيلم بعده يلبدأ الصحوة فيلم معه وانتىه يشء، لك انتىه حىت

 هذه أثارته ما الفكرية العقائدية األزمة جذور عن عربت واليت خطورة األفاكر تلك أشد اكن وقد
 زادت ثم م،0222 -ه9404 سنة صدوره منذ( الطوفان أو احلرية) كتاب ىلع شبه من وكت ابها اجلمااعت

 بعد ثم م،0299 -ه9420 العربية اثلورة بعد( احلرية) كتاب ىلع اخلليج يف واإلعالمية الفكرية احلرب
 !م0292 -ه9424 املضادة اثلورة

 أصول من أصال يرتك لم اذلي ادليين اخلطاب هلذا العميقة األزمة جذور جبالء كشفت معركة ويه
 ابتداء عية،والواق انلهضة باسم أو والسلفية، السنة باسم حوهل الشبه ارأث أو نقضه إال السياسية اإلسالم

  !عنها دفااع واجلهاد األمة، بوحدة وانتهاء اإلساليم، السيايس للنظام كأصل الراشدة اخلالفة من
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 اعدةإل الفضائيات هل وفتحت اإلعالم وسائل لك عرب وتروجيه وراعيته اخلطاب هذا صناعة تم لقد
 لولةللحي ذلك ولك أحواهل، أحسن ىلع معه يتعايش أو الواقع خيدم حنو ىلع اإلساليم لالعق صياغة

 !ألمريكيا اتلاج ةدر   تعد   اليت العربية واجلزيرة اخلليج منطقة إىل ووصوهل العريب الربيع امتداد دون

 راتثو مع وقفت اليت اخلليجية اإلسالمية اجلمااعت أن :املضادة اثلورة بعد حدث ما أعجب من واكن
  !العريب الربيع حتارب اليت حكوماتها خلف اصطفت؛ العربية الشعوب

 تواجه ويه ايلوم األمة شعوب ختوضها معركة أخطر يه ووسائله وأدواته بالعدو الويع معركة ولعل
 يفتوظ خطرا وسائلها أشد ولعل نفوذها، من اتلحرر من ملنعها املسبوقة غري الصليبية احلرب هذه

 األمة ثورة جهةاملو -مكة ومؤتمر واشنطن، ومؤتمر الشيشان، مؤتمر يف جرى كما- نفسه اإلسالم
 !واتلطرف العنف ومواجهة العاليم السلم محاية رضورة شعار حتت وشعوبها،

 يف هومؤسسات وحكوماته دوهل عرب- املحتل العدو قدرة سوى منه وحنذر نعنيه اذلي اتلوظيف وليس
 وال ه،أهداف حيقق بما وتوجيهها ابوالكت   والعلماء واهليئات اجلمااعت قفبموا اتلحكم ىلع -املنطقة
 ليةفالقاب ومآالتها، نفسها األفعال خبطورة ارتباطه بقدر ؛القصد ونبل انلية، حبسن ذللك عالقة

 ىلع ديلل هاغبل يف هو بل ؛القصد سوء ىلع ديلال بالرضورة ليس ؛الوظييف بادلور والقيام للتوظيف
 لالوسائ بكل فيها اإلصالح حتقيق هلم يمكن ال دول ظل حتت اجلميع يعيشها اليت جزالع حالة

 جلميعا يتحاىش ما وهو املحتل من حتريرها قبل أصال واقعها تغيري يمكن ال ألنه واثلورية؛ السلمية
  !مواجهته

  بطبيعتها الوظيفية العربية فادلولة
 
 وهو يبغر إسرتاتييج غرض تلحقيق بيكو سايكس منذ سستأ

 تحوف خالفتها، قيام دون واحليلولة وحدتها، من واملنع سيادتها، استعادتها أو شعوبها، حترر عدم
 يوادلعو السيايس ونشاطه دوره ملمارسة مجاعة أو اكن فردا الرشوط هلذه خيضع ملن فقط الطريق

 ؛افاألهد هذه خدمة يف إجيابية أكرث دوره اكن ولكما واألميم، الرسيم باالعرتاف واتلمتع واتلجاري،
 قفبس ملزتما دام ما نفسها السلطة إىل بالوصول هل السماح حد إىل أكرب هل الغربية الراعية اكنت

 عتمت مهما جزاءه وانليف والقتل السجن اكن ؛اخلط هذا عن خرج إذا حىت الوظيفية، العربية ادلولة
 !السييس انقالب بعد وضوح بكل جتىل ما وهو ؛سياسية بشعبية

 ايكسس رسمها اليت الوطنية القطرية واحلدود الوظيفية، العربية ادلول برشعية يعرتف من لكف
 ةمجاع أي من وجهاده، املحتل مقاومة حق عن تماما ويتخىل ادلويل، ونظامه للغرب واتلبعية بيكو،
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 كمحت ليتا الوظيفية املنظومة هذه من اجزء   -يرد لم أو أراد يعلم لم أو علم- أصبح فقد ؛اكن وحزب
  !العسكرية وقواعدها الصليبية باجليوش املنطقة

لقد أاعد الغرب املحتل شعوب األمة إىل حظريته مرارا لكما ثارت عليه عرب أنظمته الوظيفية بإضفاء 
 يف:الرشعية ادلينية عليها بتحالفها مع اجلمااعت كما جرى 

 ىلع باتاالنقال عرب بالسيطرة مبارشة نيةاثلا العاملية احلرب انتهاء بعد أمريكا بدأت حيث سوريا -9
 خلف بالوقوفم 9141 سنة يف وذلك -والفرنيس الربيطاين لالحتاللني خيضع اكن اذلي- العريب العالم

 تأييدب االنقالب واكن الشعبية، اثلورة ىلع الطريق لقطع الزعيم حسين بقيادة عسكري انقالب أول
 ثونحي دمشق يف األموي اجلامع يف خطباؤهم انطلق اذلينو املسلمني اإلخوان ومجاعة ابلعث حزب من

 فيف) قال إذ  (9) مذكراته يف احلوراين أكرم ذكر كما العسكري لالنقالب تأييدا اتلظاهر ىلع اجلماهري
 نقذام للبالد قيض اهلل إن: وقال االنقالب اخلطيب بشري الشيخ اجلمعة خطيب حيا أمية بين جامع

 خطيبان أثره ىلع وقام …داخلية ثورات من وابلالد االنهيار من اجليش أنقذ اذلي الزعيم بشخص
 أكرم) :كتابه يف أوين يقول وكما !(العريب ابلعث حزب من واآلخر املسلمني اإلخوان من أحدهما
ا  عنيأرب من يقرب ما وبعد الرسية، الوثائق بعض بنرش السماح بعدحديث ا  تأكد لقد(: )احلوراين اعم 

 قد نواك العريب، العالم يف عسكري انقالب بأول املتحدة الواليات تورط الزعيم ينحس انقالب من
شيع

 
 كزيةاملر املخابرات عضو كوبلند مايلز اكن كما الزعيم، حسين انقالب ساندت بأنها لسنوات أ

 مل روايته ولكن. الزعيم حلسين األمريكية املساعدات عن األمم لعبة كتابه يف ذكر دق السابق
ا اجلد، حممل ىلع آنذاك تؤخذ  نيف،ع سيايس اضطراب حافة ىلع اكنت سورية فإن كتبه ملا واستناد 
 األوضاع أن سورية يف األمريكي السفري ورأى. عنه عمياء الوطنية الكتلة حكومة اكنت بينما

 أن أو ية،دمو بانتفاضة السوفييت مساعدة مع قريب ا االنتهازيني قيام احتمال إما: جمرين أحد ستأخذ
 حداثإ حني إىل انلظام، ىلع للمحافظة الرسية األمريكيني بمساعدة السلطة ىلع اجليش يسيطر

ا املؤلف ويقول. سلمية ثورة  شجيعت هدفها بعملية بالقيام األمريكية املفوضية رشعت وهكذا: أيض 
 إىل جلبهاو السوفيييت، االخرتاق من سورية ىلع احلفاظ أجل من بانقالب، القيام ىلع السوري اجليش
 كياألمري السيايس العمل لفريق األول اخليار الزعيم حسين يكن ولم إرسائيل، مع السالم طاولة

 هفي رأى لقد عمله، يمكن مما الكثري هناك يكن لم ألنه هدفها أصبح ولكنه العملية، ىلع املرشف
 يرغب اكنو السوفيييت، دلالحتا العداء شديدة مواقف هل اكنت فقد عديدة، إجيابية نوايح األمريكيون

 القضية) خبصوص ءابن   لعمل امستعد   لكونه باإلضافة أمريكية، عسكرية مساعدات ىلع احلصول يف
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ا ،(الفلسطينية  مع راتم الزعيم حسين الزعيم اتلىق بنرشها سمح اليت الرسية للوثائق واستناد 
 ،م9142 أواخر يف اللقاءات ههذ بدأت وقد االنقالب، حول للنقاش األمريكية، السفارة من مسؤول
 بطلب الزعيم حسين تقدم نفسه العام من آذار شهر ويف ،م9141 أوائل لالنقالب اإلعداد وانتىه

 (.بانقالبه للقيام األمريكيني من املساعدة

م اليت أدت إىل احرتاق القاهرة 9140ورة الشعب املرصي ىلع بريطانيا يف يناير سنة وكما جرى ثل -0
ما، وانتهت اثلورة الشعبية العارمة برتتيب أمريكا النقالب الضباط األحرار، بعد أن ملدة مخسني يو

كما  ؛تم إضفاء الرشعية الشعبية عليهم من مجاعة اإلخوان اليت أولك هلا محاية السفارات األجنبية
: مرص يف م9140 انقالب يف اإلسالمية احلركة دور عن قال حيث ،اعرتف بذلك يوسف ندا يف مذكراته

 ينواملبا وابلنوك األجنبية السفارات حبماية وأمرنا وشيك، انقالب بوقوع مسبق إخطار وصلنا)
 احجن وعقب …اإلسكندرية يف الربيطانية القنصلية حراسة يف باملساعدة ولكفوين …احلكومية
 –رصنلاا عبد مجال أي– الوفاء شدة فيه يظنون واكنوا …املعتقلني من تبىق من رساح أطلق االنقالب

أحكم الضباط سيطرتهم ىلع مرص وحظروا لك األحزاب بدعم من اإلخوان  فلما !(عليهم انقلب لكنه
 !انقضوا عليهم

حىت إذا ثار الشعب املرصي مرة أخرى ىلع السادات وقتله بعد اتفاقية اكمب ديفيد جاءت أمريكا 
الرشعية ىلع نظامها برجلها حسين مبارك وفتحت الطريق دلخول اإلخوان إىل الربملان إلضفاء 

سنة وأعلن اإلخوان تأييدهم  22الوظييف اجلديد، وظل حسين حيكم مرص لصالح اكمب ديفيد 
 !للتجديد هل يف انتخابات الرئاسة مرارا

هذا يف الوقت اذلي اكنت سجون مرص تعج بعرشات اآلالف من املجاهدين اذلين يقاومون انلظام 
 !لصهيويناذلي ينفذ سياسة االحتالل األمريكي ا

فاحتاجت أمريكا إىل إاعدة اتلفاهم من  م؛0299 سنة ثم ثار الشعب املرصي يف الربيع العريب مرة ثاثلة
فتم اتلفاهم بني  ؛تلظل مرص حتت نفوذهام؛ 9140جديد بني العسكر واإلخوان كما فعلت سنة 

انقض لدلفاع، ف الطرفني، مما لم يعد خافيا ىلع أحد، وانتخب مريس رئيسا ويجء بالسييس وزيرا
فالزتم اإلخوان بالسلمية وختلوا عن السلطة اثلورية اليت منحها  ؛اجليش ىلع الشعب وثورته مرة أخرى

 !(سلميتنا أقوى من الرصاص)هلم الشعب والزتموا بقواعد اللعبة اليت فرضتها أمريكا حتت شعار 
 ظامن ىلع ادلينية الرشعية إلضفاء -اإلخوان وإقصاء- العسكري االنقالب بعد انلور حبزب ويجء

وهو لك ما يريده االحتالل األمريكي يلظل حيكم مرص عرب عصاباته العسكرية اليت  !السييس
يصنعها ىلع عينه ويعدها يلحكم بها مرص وينفذ بها سياسته االستعمارية يف املنطقة العربية، كما 
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 القدس يف احلرب العاملية األوىل اكنت تفعل بريطانيا اليت احتلت السودان باجليش املرصي، واحتلت
ودمشق باتلجريدة املرصية بقيادة أدموند اللنيب اذلي عرب باحلملة الصليبية من سيناء إىل فلسطني 

 !والشام

فأسقطه وقامت أول حكومة منتخبة، فضاق م 9124وثار الشعب السوداين ىلع انلمريي سنة  -2  
ن يعيشه السودان آنذاك يف ظل حميط دكتاتوري، فتم انلظام العريب والغريب بهامش احلرية اذلي اك

وبدعم من احلركة اإلسالمية ودول اخلليج  9121حصاره، ودعم جون قرنق، وترتيب انقالب البشري 
وظل السودان يعيش أسوأ صور  !ساعة من االنقالب بإمداد السودان بانلفط 04اليت قامت بعد 

 لك ما اكنت تريده أمريكا منه بما يف ذلك تقسيم احلكم واإلدارة السياسية بعد أن نفذ البشري
وظل انلظام ادلويل والعريب الوظييف يقف مع  !السودان واتلنازل عن ثرواته انلفطية باسم اإلسالم

اذلي أضفت عليه احلركة اإلسالمية الرشعية مع اعرتاف كثري من  -بعد اثلورة العربية-البشري 
اهد ىلع ش برنامج يف منصور أمحد مع لقائه يف بذلك اعرتف ماك نفسه الرتايب فيهم بما- قياداتهم

 !بعدم معرفتهم به قبل االنقالب إال أنه اكن قد تلىق دوراته العسكرية يف أمريكا -العرص

وتعهد الرئيس ابن جديد بإجراء انتخابات حرة ففازت جبهة م، 9122وثار الشعب اجلزائري  -4
 %22بنسبة م، 9119ة وبعد سنتني اكتسحت االنتخابات الربملانية اإلنقاذ اإلسالمية بانتخابات ابلدلي

 لالنقالب رياتلحض فتم الوظييف، العريب انلظام واستنفر انلتائج، فرنسا ورفضت الغرب فانتفض
واكن االنقالب  !رنيس مرصي وبدعم مايل سعودي جتاوز أربع مليارات دوالرف بدعم العسكري

بمحفوظ انلحناح رئيس حركة السلم اذلي اصطف مع االنقالب فيجء  ؛حيتاج للرشعية اإلسالمية
 !بدعوى رضورة مواجهة اإلرهاب اذلي مارسه العسكر ضد الشعب اجلزائري يف العرشية السوداء

 ودعمة يف اجلزائر قائما براعية فرنسي (9) (اإلسالم السيايس الوظييف)وما زال اتلحالف بني العسكر و
 سياسة انتهجنا) :بقوهل آنذاك أمريكا خارجية وزير بيكر سجيم بذلك اعرتف كما ؛أمريكي

                                                           

مح واجلمااعت اإلسالمية اليت القوى اإلسالم السيايس الوظييف باختصار هو تلك (1)  حقبة يف السليم بالعمل هلا س 
 الغربية لحملةل بتبعيتها وااللزتام !ظيفيةالو وأنظمتها الوطنية بادلول اعرتافها برشط إساليم بشعار( ديفيد اكمب)

 !إلرهابا ماكفحة بدعوى واتلحرر اجلهاد حراكت ضد معها والقتال! واألمنية العسكرية اتفاقياتها واحرتام !الصليبية
 اريجاخل املحتل ىلع الرشعية فأضفت! اإلسالمية اخلالفة عن فضال اإلسالمية ادلولة مرشوع عن أصال واتلخيل
 ةاثلور بعد نفسه بادلور تقوم زالت وما هل اتلبعية من وحتررها األمة دون وحالت! قرن نصف مدة اخيلادل وعميله
 !الهلاحت وسجون أغالهل جحيم إىل الشعوب يلعيد اثلورة حصون الغرب به خيرتق اذلي طروادة حصان فيه العربية
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 الوطنية واملصالح به نؤمن ملا تماما معاكسة آرائهم ألن اجلزائر يف الراديكايلني األصويلني استبعاد
   (9) .(ألمريكا

واكد ايلمن خيرج عن انلفوذ الغريب فتم اتلحضري لالنقالب العسكري اذلي قاده يلع صالح  -4
فتم راعيته أمريكيا وظل اتلجمع لإلصالح املدعوم  ؛واحتاج للظهري اإلساليم الشعيبم، 9132سنة

سعوديا وخليجيا احلليف الرئييس نلظام يلع صالح العسكري حىت إذا ثار الشعب ايلمين يف الربيع 
دي اتم احتواء ثورته باملبادرة اخلليجية اليت أاعدت الرشعية نلظام يلع صالح عرب نائبه ه ؛العريب

 !وحليفه اتلجمع لإلصالح اذلي انتىه املطاف بكل قياداته ايلوم يف الرياض وأبو ظيب

واكدت امللكية يف املغرب أن تسقط بسبب األزمات االقتصادية الطاحنة واالحتجاجات الشعبية  -6
م ففتح احلسن اثلاين الطريق لإلسال ،اليت اكنت تقودها قوى اليسار االشرتايكم 9124و م 9129سنة 

تلعزيز رشعية نظامه حىت جاء ابنه حممد السادس اذلي احتاجه ملواجهة ثورة  ؛السيايس الوظييف
فاكن  ؛الربيع العريب اذلي عمت مظاهراته املليونية مدن املغرب الرئيسية واليت هزت أراكن عرشه

خزن م يف خدمة املوما زالوا يقومون باملهمة اتلارخيية هل !( طوق انلجاة هلالوظييف )اإلسالم السيايس
 !حتت انلفوذ الغريب دون حدوث تغيري حقييق لواقع املجتمع املغريب

( الحتالل العراق ومواجهة املقاومة العراقية الوظييف وكذا وظفت أمريكا )اإلسالم السيايس-3
فجاءت باحلزب اإلساليم يف جملس احلكم االنتقايل اذلي أسسه بريمر احلاكم العسكري 

 !األمريكي

واستطاعت فرنسا وأوربا إاعدة نظام السبيس الوظييف يف تونس بعد الربيع العريب عرب اتلحالف  -2 
 !( إىل حني استعادة ادلولة الوظيفية لقوتهاالوظييف مع )اإلسالم السيايس

وكذا تكرر املشهد يف يلبيا وسوريا فتم صناعة الواجهة السياسية للثورة برتتيب خاريج دويل  -1
م السيايس وإقصاء لقوى اثلورة احلقيقية يلتم فرض احللول ادلويلة إاعدة املنظومة وبتوظيف لإلسال

 !الوظيفية

ويف اخلليج واألردن مازال اتلحالف اذلي رعته بريطانيا ثم أمريكا بني اإلخوان واألنظمة الوراثية  -92
خرجوا من حيث ال قائما لم يتأثر بكل ما حدث بعد اثلورة املضادة اذلي اكن ضحاياها هم فقط من 

                                                           

 .أولربايت مادلني -024ص واجلبار اجلربوت(1) 
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يعلمون عن اخلطوط املرسومة لإلسالم السيايس دون من يلزتمون بها من أراكن انلظام العريب الوظييف 
  !الشعيب

( مع االنقالب العسكري اذلي قام به ودل الوظييف ويف موريتانيا تفاهم )اإلسالم السيايس -99
نوا مع نظامه وأضفوا عليه الرشعية وتعاو -ىلع ودل الشيخ أول رئيس منتخب  - 0222عبدالعزيز 

وتصدوا معه ملن وصمتهم أمريكا وفرنسا باإلرهاب من اجلمااعت اجلهادية حىت انقلب عليهم مؤخرا 
 !بعد أن انتهت وظيفتهم

ساته القدرة ىلع تربير لك ممار (الوظييف اإلسالم السيايس)ومع لك هذا اتلوظيف املفضوح ال زال دلى 
دمة انلظام العريب الوظييف واملحتل الغريب اذلي حيرص ىلع أن يبيق )اإلسالم اليت تأيت دائما يف خ

ما دام معرتفا  ؛( املمثل الشعيب املعرتف به يف املنظومة العربية الوظيفية وادلويلةالوظييف السيايس
طرية وأنظمتابما يف ذلك االعرت ؛برتتيبات احلملة الصليبية منذ سايكس بيكو ها ف بادلولة الق 

وظيفية، واتلخيل عن مرشوع األمة واخلالفة، وادلولة اإلسالمية، وإقامة الرشيعة، وجهاد املحتل ال
 !الغريب ونفوذه يف املنطقة

 منذ فيه هدجم تم وقد الوظييف العريب للنظام اآلخر الوجه هو( الوظييف السيايس اإلسالم) أصبح لقد
 من زءاج الوظييف السيايس اإلسالم وصار الشيوعية مواجهة يف اإلسالم تلوظيف آيزنهاور مرشوع

 : فهو الوظيفية العربية ادلولة

 . برشعيتها يعرتف -9

 .ونظامها وحبدودها الصليبية احلملة فرضتها اليت القطرية بادلولة ويؤمن -0

 .  للمنطقة املحتل ادلويل بانلظام ويعرتف -2

 . أصال مقاومته يوجب وال حمتال يعده وال -4

 .ادلويلة الرشعية باسم بقراراته امهالزت ويؤكد -4

 !بادليمقراطية الزتامه ويؤكد اإلسالمية وادلولة اخلالفة مرشوع ويرفض -6

 ضد واملقاومة اجلهاد قوى لك به يقصد واذلي  الغرب حيدده اذلي اإلرهاب ملاكفحة دعمه ويؤكد -3
 .األوريب األمريكي املحتل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

 -06- 

 حقبة يف خاصة ةالوظيفي ودوهلا الصليبية احلملة ظل يف يةواتلنفيذ الترشيعية السلطة يف واشرتك -2
 يف لترشيعيةا السلطة يفالوظييف  السيايس اإلسالم إرشاك وتمايلمن  ويف مرص يف كما( ديفيد اكمب)

 يتانياومور واجلزائر والسودان واملغرب ايلمن ويف السادات عهد منذ مرص ويف - ابلعث قبل - سوريا
 !وابلحرين راقوالع والكويت واألردن

 !الوظيفية ولةادل إنتاج وإاعدة اثلورة احتواء يلتم ويلبيا تونس يف العربية اثلورة بعد تأهليه إاعدة وتم

 الرؤية ددحت اليت اإليمانية والوالية السياسية العقيدة السياسية اإلسالمية احلراكت دلى اغبت لقد
 لك يف للتوظيف والقابلية املواقف يف ناقضواتل االزدواجية هذه انلتيجة فاكنت ؛املمارسة وتضبط

ا الساحات،  حكومات يف املشاركة إىل واجلمهوريات، امللكيات يف الطغاة مع اتلحالف من بدء 
 اظمن ينتظمها وال جامع جيمعها ال اليت الفسيفساء هذه لك وصف يمكن وال !واالنقالبات االحتالل

 يشاركل العراق يف األمريكية ادلبابة ظهر ىلع أيت ذليا اإلساليم احلزب من إسالمية حركة لكها بأنها
 إلصالحل اتلجمع إىل !وتدكها للمحتل املقاومة السنة مدن حتارص قواتها اكنت اليت بريمر حكومة يف

 مثلت اليت اخلليجية باملبادرة اإلصالح فاتلحق باثلورة انهار حىت سنة 22 صالح يلع نلظام احلليف
 !ظيب وأبو ضالريا بني قياداته وإذا ايلمن ىلع الوظيفية باحلرب انتهت واليت ايلمن يف املضادة اثلورة

 هذه لك تكون أن يتصور الو !يلع ابن نظام وريث السبيس مع حتالف اذلي تونس يف انلهضة وإىل
 !إسالمية رشعية سياسة عن فضال وضعية سياسية رؤية أو فكر عن تعبريا املمارسات

اسية فكرية انقلبت ىلع موروثها ادليين واحلريك لكية اكحلراكت اإلسالمية لم يشهد اتلاريخ حركة سيف
فقد باتت تنافس القوى الليربايلة بشلك خمجل ىلع دعوتها لدليمقراطية  !السياسية املعارصة

ة وتنافس األنظمة العربية الوظيفي، العلمانية، ورفضها لإلسالم ونظامه السيايس وحاكمية الرشيعة
ت ما اابتداء  من االلزتام بقرار !قوى الصليبية االستعمارية وخضوعها خلطوطه احلمراءىلع خدمتها لل

وانتهاء  بماكفحة ما يسميه املحتل الغريب  !يسىم بانلظام ادلويل وجملس األمن والرشعية ادلويلة
 وحىت اجلهاد يف فلسطني بات حتت، باإلرهاب وهو اجلهاد يف سبيل اهلل دفااع عن األمة وشعوبها

ت الرشعية ادلويلة وبراعية الضامن ادلويل )املحتل األمريكي الرويس( وحبسب ما اسقف قرار
 !وأما حترير فلسطني لكها فما اعد يتحدث عنه أحد 9163يعرتف به ويه حدود 

إنها ظاهرة اختطاف ادلولة الوظيفية لألمة وشعوبها ودينها بكل أدوات ادلولة الوظيفية اليت أممت  
ح املحتل اذلي أسسها ىلع أنقاض اخلالفة ابتداء من اجليش الوطين وانتهاء باجلمااعت لك يشء لصال

 !ادلينية واحلراكت السياسية
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يب الوظييف الوجه اخليف للنظام العر -بعد ختليه عن ثوابته-( ايلوم الوظييف لقد بات )اإلسالم السيايس
د دلى املحتل الغريب عن !العسكري واملليك ا د ثورة الشعوب إىل أن يتم احتواؤها وإاعدتهوابلديل املعم 

 !إىل حظرية احلملة الصليبية باسم اإلسالم

 إلسالمية؛ا ثقافتها نتاج هم اخلالفة سقوط بعد املعارصة اإلسالمية للجمااعت املؤسس اجليل فقد اكن
 ختبو تزل لمف املحتل؛ فرضها اليت الصليبية العربية ادلول ثقافة نتاج هو جيل بعدهم اجلمااعت فورث
 وسدنتها الوظيفية ادلولة منظومة من جزءا صاروا حىت أجلها من اجلمااعت قامت اليت الفكرة جذوة

 !وحراسها

 0222 نيب ما ذروتها اثلاين بوش بقيادة اإلساليم العالم ىلع الصليبية العسكرية احلملة لقد بلغت
 املستضعفني املسلمني من ينياملال وهجرت قتلتو والعراق أفغانستان خالهلا احتلت م0292و

نت اإلرهاب ماكفحة شعار حتت دويلة شيطانية حرب وواكبتها  صدتت اليت اجلهادية اجلمااعت ىلع ش 
 ريبغ وأبو باغرام من باملجاهدين السجون فامتألت االحتالل؛ مقاومة يف الشعوب حق وصودر للغزو
 مهمبتسلي أمريكا إىل وتزتلف ستخباراتهاوا ادلول أيدي تتخطفهم وصارت !غربا غوانتنامو إىل رشقا

 اليت الشعوب مأساة عن العالم أشغل اذلي اإلرهاب ىلع القضاء إال هل حديث ال اإلعالم وأصبح !هلا
 !اهلمجية الصليبية احلملة ضحية أصبحت

 رتكاملش باسم خلفها اصطفت علمائية وهيئات ومجااعت دول   الصليبية احلملة تلك يف وتورطت
 حيتاج وال !وباهلا وذاقت شملها اهلل فشتت اتلطرف؛ ونبذ والوسطية واالعتدال واحلضاري اإلنساين

 حقيقة شفتك اليت الفرتة تلك يف مواقفها مراجعة إىل إال العريب اعملنا يف الوظيفية املنظومة معرفة
 !اإلساليم واحلريك الرسيم احلكويم بشقيه الوظييف العريب انلظام

 أخرى رةم إلاعدتها واحتواؤها العربية اثلورة اخرتاق خالهلا من تم اليت نفسها فيةالوظي املنظومة وهو
 !بيكو سايكس حظرية إىل

 دينيا ةالعرب خاص وجزيرة اخلليج العالم العريب اعمة ويف يف املجتمعات إنتاج تعيد ايلوم أمريكا إن
 أهدافهو الصليبية غربيةال وقيمه( القرن صفقة) ترامب مرشوع مواصفات وفق ؛وسلوكيا وثقافيا

 االنتهاء بعد ،اإلساليم العالم يف ألمريكا اجلدد احللفاء حتديد يف راند مركز وتوصيات الصهيونية،
 رشوعم وقبله ،(املنابع جتفيف) لكينتون مرشوع وقبله ،(اإلرهاب ماكفحة) االبن بوش من مرشوع

 ريغان بمرشوع أوجه بلغ واذلي شيوعيةوال السوفييت االحتاد مواجهة يف اإلسالم تلوظيف آيزنهاور
 سالميةاإل القمة بيان يف واعتمد أمريكية براعية الصحوة اإلسالمية مرشوع افتتح اذلي فهد وامللك
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 ام) ىلع نصت واليت ابليان من السابعة املادة يف م9129 يناير 04 يف املكرمة بمكة انعقدت اليت اثلاثلة
 احنياز، وال فيها عداوة ال مباركة" صحوة" من اهلجري القرن هذا مطلع يف اإلسالمية األمة به تمتاز
 إيله تصبو ام لإلنسانية وحيقق والعزة الكرامة إىل تطلعاته املسلم لإلنسان يؤمن جديد بمجتمع تبرش

 !(وتقدم وسالم أمن من

 لردةا هذه ىلع الرشعية يضيف اذلي ادليين اخلطاب توظيف هو مرحلة لك يف أدواتها أخطر اكن وقد 
 !اإلسالم باسم اإلسالم عن

 اجلمااعت بني راج اذلي ادليين اخلطاب هذا أصول شبه كشف يف يسهم ما الكتاب هذا يف ولعل
 .وانلبوية القرآنية باألدلة بطالنه وبيان نفسها، اإلسالمية

 .الرشد ىلع والعزيمة األمر ىلع اثلبات نسأل فاهلل

 ه9442 رمضان 3 األحد

 0291 مايو 90

 تركيا – طنبولإس
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 الفصل األول:

 الدولية واملؤامرات العربية الثورات 
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 متهيد

ال يمكن فهم طبيعة اثلورة العربية، وال استيعاب حقيقة ما جيري ايلوم يف العالم العريب خاصة، 
أو باالجزتاء هلا، أو حتليل الوقائع خارج  والعالم اإلساليم اعمة، من خالل انلظرة اجلزئية لألحداث،

سياقها اتلارييخ، أو دون معرفة جذور الرصاع وأبعاده العقائدية ادلينية من جهة، والسياسية 
واالقتصادية من جهة أخرى، إذ ليست اثلورة العربية ايلوم بداع من ثورات العرب، بل يه امتداد 

ذ أكرث من قرن وإىل ايلوم، واليت تنتظم لكها يف سلك واحد، ثلوراتهم ىلع االستعمار الغريب األوريب، من
وتتطلع إىل اغية واحدة، ويه انزتاع العرب حريتهم وسيادتهم من عدوهم، هذه احلقيقة اليت أدى 
جتاهلها إىل اخللل يف أداء قيادات اثلورة العربية يف بدلان الربيع العريب، وخلل يف أداء مجااعت إسالمية 

ت إىل العدو اتلارييخ لألمة، وركنت لألنظمة الوظيفية اليت أقامها، ونسيت تارخيها، كربى، حني ركن
وفقدت ذاكرتها، وجتاهلت عدوها، وظنت أن السياسة وحدها، أو املصالح االقتصادية وحدها املحرك 
 الرئيس ملواقف الغرب الصلييب جتاهها، واغب عنها ابلعد العقائدي للرصاع، اذلي يشلك حجر األساس
يف العالقة بني دوهل، كما بني الروس األرثوذوكس والرصب، وما بني أمريكا وبريطانيا 

بإدارة املحافظني اجلدد اذلين يمهدون لعودة املسيح إىل ، الربوتستانتيني، وما بني إرسائيل وأمريكا
 يوكما قال الرئيس األمريك، القدس، ويرون أن عودته ال تتحقق إال بوجودها ىلع أرض فلسطني

نيكسون يف كتابه ) الفرصة الساحنة أو ما بعد السالم( حيث يقول: )إن حجر األساس يف العالقة بني 
الواليات املتحدة وإرسائيل ليس ادلوالر وإنما الكتاب املقدس بعهديه القديم )اتلوراة(، واجلديد 

أجرأهم ىلع اإلعالن ن الواليات املتحدة تستظل حتت خيمة الرب(، واكن )إ :)اإلجنيل(..(، وحني قال
عن أسباب احلرب ىلع العالم اإلساليم الرئيس األمريكي جورج بوش اثلاين اذلي رصح لوفد 
فلسطيين بأن الرب جاءه وأمره باحلرب تلمهيد عودة املسيح، واكن بعده اإلعالن اتلارييخ هل بأنه سيشن 

ساليم، صليبية جديدة ىلع العالم اإلحربا صليبية ىلع اإلرهاب، فإذا هو يفتتح األلفية اثلاثلة حبملة 
م، بعد حصار ألفغانستان مخس سنني، وحصار للعراق 0222م، والعراق سنة 0229وحيتل أفغانستان سنة 

 !م0229سبتمرب سنة  99عرش سنني، تمهيدا لغزوهما، قبل حدوث 

ح ا عن هذه الروحول احلملة الصليبية ىلع اإلسالم السيايس تعبري (9)"توين بلري"وقد جاءت ترصحيات 
 اذلي اكن وما يزال العدو اتلارييخ لإلسالم، كما قال تعاىل اليت تسود اعلم السياسة يف الغرب الصلييب،

                                                           

 م  1104/ 4/ 13خانب ألقنه يف مؤسسة بلومبريغ  يف العراق احتالل حرب يف شنرك اذلي األسبق طيانيالرب الوزراء رئيس(0)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿يف شأنهم: 

 [011:ابلقرة] !﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿وقال تعاىل يف حتريم مواالتهم: 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڤ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 [سورة املائدة]!﴾ڈ

 [093:ابلقرة]!﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿:  وقال

ومع ظهور هذا األصل اإليماين العقائدي يف القرآن ظهورا قطعيا، كحقائق مطلقة عن قيدي الزمان 
إال  وظهور اإلسالم وإىل ايلوم، ملسو هيلع هللا ىلصاألمة اتلارييخ منذ انلبأ العظيم ببعثة انليب  واملاكن، ويؤكده واقع

ن أثر هذا األصل اإليماين يكاد يغيب يف واقع األمة ودوهلا ايلوم، بسبب طغيان العقل املادي واخلواء أ
، ليهمالرويح، خاصة يف اتلعامل مع من أظهر العداء منهم للمسلمني حبربهم، واالعتداء واتلآمر ع

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿واملكر بهم، كما جيري ايلوم، دون من ساملوا وقال اهلل فيهم: 

ک ک گ گ گ گ ڳ  ک  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 [سورة املمتحنة].﴾ہ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

يني بذلك: ال ينهقال ابن جرير  ن اكم اهلل عالطربي: )وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال: ع 
اذلين لم يقاتلوكم يف ادلين، من مجيع أصناف امللل واألديان أن تربُّوهم وتصلوهم، وتقسطوا إيلهم، 

﴾ مجيع من اكن ذلك صفته، چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ألن اهلل عز  وجل  عم  بقوهل: 
ا دون بعض، وال معىن لقول من قال: ذلك منسوخ، ألن بر  املؤمن من أ ب هل احلرفلم خيصْص به بعض 

ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن ال قرابة بينه وبينه وال نسب غري حمر م وال منيه  عنه، إذا لم يكن 
راع أو سالح، قد بني صحة  يف ذلك داللة هل، أو ألهل احلرب ىلع عورة ألهل اإلسالم، أو تقوية هلم بك 

 ﴾ژ ڑ ڑ ک﴿سماء وأمها، وقوهل: ما قلنا يف ذلك، اخلرب اذلي ذكرناه عن ابن الزبري يف قصة أ
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ون من  يقول: إن اهلل حيب  املنصفني اذلين ينصفون انلاس، ويعطونهم احلق  والعدل من أنفسهم، فيرب 
ْسنون إىل من أحسن إيلهم(.  (9)بر هم، وحي 

فية، العربية الوظيمن األنظمة  -ومع وضوح هذا اخلطاب القرآين فقد بلغ احلال يف تويلهم ومواالتهم 
حدا غري مسبوق يف تاريخ األمة لكه، حىت جاء جورج بوش  -كون مجااعت كربى هلذه األنظمة ور

ه بعد محلته الصليبية واحتالهل العراق وقتله وتهجري !اثلاين يلحتفل بنرصه يف عواصم جزيرة العرب
 !املاليني من شعبه، ويلتم تكريمه واالبتهاج بقدومه كبطل من أبطال األمة الفاحتني

عد جزيرة العرب منذ قرن هدفا للحمالت العسكرية الصليبية، بل صارت قاعدة هلا، تنطلق ولم ت
منها جيوشها، تلهدد العالم اإلساليم من أقصاه إىل أقصاه، وتلحتل لك بدل خيرج عن سيطرتها، دون 
 أن يشلك ذلك لكه هاجسا دلى مجااعت دينية وتيارات سياسية وخنب فكرية ال ترى يف ذلك ما يوجب
عليها إاعدة انلظر يف مواقفها وحتالفها مع تلك األنظمة الوظيفية يف جزيرة العرب حررها اهلل، بدعوى 
طاعة ويل األمر الغائب اذلي ال وجود هل أصال إال يف أذهانهم واعملهم االفرتايض، حيث يتحكم ىلع 

 !أرض الواقع العدو اتلارييخ يف املنطقة لكها بقواعده وجيوشه ونفوذه

 

 :مالت الصليبية واملالحم العربيةاحل

لقد جاءت ثورة األمة ايلوم يف العالم العريب كأهم حتول سيايس يف تارخيها املعارص، بعد عقود من 
سيطرة احلمالت الصليبية الغربية ىلع املنطقة العربية، بقيادة بريطانيا وفرنسا وإيطايلا وأسبانيا منذ 

 يف العربية األقايلم ادلول تلك تقاسمت حيث م،9192 – 9194ما قبل احلرب العاملية األوىل سنة 
 من دانوالسو ومرص واألردن وفلسطني والعراق العرب جزيرة فاكنت هزيمتها، بعد العثمانية اخلالفة
يا من فرنسا، ويلبيا وبعض الصومال وأرتري نصيب من أفريقيا وشمال وبلنان والشام بريطانيا، نصيب

 خإل…غرب األقىص من نصيب أسبانيانصيب إيطايلا، وصحراء امل

وقد ثارت شعوب األمة آنذاك ىلع االستعمار الربيطاين والفرنيس واإليطايل واألسباين، كما يف ثورة 
م ضد بريطانيا، واثلورة السورية 9102م، وثورة العراق سنة 9191الشعب املرصي ضد بريطانيا سنة 

ر يف يلبيا ضد إيطايلا، وثورة األمري عبد الكريم م ضد فرنسا، وثورة السنويس وعمر املختا9102سنة 
م، وقد جنح االستعمار يف احتواء اثلورات العربية 9102اخلطايب ضد أسبانيا يف املغرب األقىص سنة 

                                                           

 (313/   13) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (0)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

 -13- 

آنذاك، وأقام حكومات صورية وظيفية، يف ظل انتداب واتفاقيات محاية يتحكم فيها االستعمار 
 !ء األمة وعلمائها آنذاك إما بالسجن أو انليف أو اإلعدامنفسه، وحكم ىلع من تصدوا هل من زعما

 

 :عمر املختار وجهاده ضد إيطاليا

وقد خاض زعماء األمة وعلماؤها حروب اتلحرير ضد هذه احلمالت الصليبية، واكن من أبرزهم 
ة من نوأشهرهم بطل يلبيا الشهيد عمر املختار اهلاليل اذلي انتىه به جهاده لإليطايلني بعد عرشين س

 ساليم،إ وبطل كبري، جماهد وإىل اإليطايل، االحتالل نظر يف كإرهايب املشنقة حبل إىل م9129 –م 9199
ه لكمت تذكرت ويه شعوبها، وقلوب ذاكرتها يف ماكنته هل حتفظ تزال ما اليت األمة نظر يف تارييخ، وزعيم

 جيري اكم تماما  -ريق صفوفهم اخلادلة حني خادعه اإليطايلون باملفاوضات لرضب وحدة اثلوار وتف
 أن    اهدجم لك   إذ ا فليعلم: )بقوهل شعبه وخاطب - السورية اثلورة ىلع تآمر من جنيف مؤتمر يف ايلوم

ادنا، وتفكيك أوارص احت شملنا، تلمزيق بيننا وادلسائس الفنت بث هو إنما اإليطايل  ة احلكومة غرض
وع نلا، كما حدث كثري من هذا خالل اهلدنة، ولكن يلتم هلم الغلبة علينا، واغتصاب لك حق مرش

صد ن مقاأحبمد اهلل لم توفق إىل يشء من ذلك، وليشهد العالم أمجع أن نوايانا املطابلة باحلرية، و
.. .إيطايلا وأغراضها تريم إىل القضاء ىلع لك حركة قومي  ة تدعو إىل نهوض الشعب الطرابليس وتقدمه

غرضهم مادامت نلا قلوب  تعرف أن يف سبيل احلرية جيب بذل لك  فهيهات أن يصل الطليان إىل
(، وقال لكمته اخلادلة اليت ظلت نرباسا للمجاهدين من بعده: )حنن ال نستسلم نموت ...مرختٍص واغلٍ 

 !أو ننترص(

 

 :وجهاده ضد بريطانيا اهللاملال حممد بن عبد 

ايل، اذلي جاهد اإلجنلزي واإليطايلني واحلبشة كما اكن املال حممد بن عبد اهلل العقييل القريش الصوم
م، من أبطال األمة اذلين تصدوا تللك احلمالت الصليبية املعارصة، واذلي 9109م إىل 9122منذ سنة 

واجه من أمراء عرصه وعلمائه ما يواجهه املجاهدون ايلوم، ويكاد يكون مشهد اثلورة العربية ايلوم 
ه رسائل املال حممد الصومايل إىل أمراء الصومال يدعوهم فيها إىل هو املشهد نفسه باألمس، كما تؤكد

واجلهاد يف سبيل اهلل، وفيها يقص حال الزعماء العرب ومقاومتهم تللك احلمالت وجاء وحدة الصف 
 يف بعضها:

 ..)بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 ..احلمد هلل وحده وصىل اهلل ىلع حممد وىلع آهل

 رصهون ووفقه اهلل أيده - الصومال يف - ن بن حممود سلطان املجرتني جناب املجاهد السلطان عثما
 ..آمني

أعرض ىلع مسامعكم الكريمة بعد رفع ما أوجبه اهلل من اتلحية اخلالصة وادلاعء املقبول إن شاء 
هل )ادلين انلصيحة هلل ولرسوملسو هيلع هللا ىلص: صدوق لقول الصادق امل ا تنفيذ   تبااع  اهلل، أين أبعث لكم كتابني

املسلمني واعمتهم( وبينت فيهما ما يفرتضه الواجب ادليين ملعاجلة املطامع املسلطة ىلع  وخلاصة
بالدهم من دولة إيطايلا الاكفرة، الظاملة القاسية، ووضحت لعظمتكم أن اهلل تعهد بنرص املؤمنني، 

 قرآنهم، فإنه ننوتكفل بأال جيعل للاكفرين ىلع املؤمنني سبيال ، إذا قاموا بتأييد دينهم، والسري ىلع س

 [22:األنعام].﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿قال: 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿وقال يف سورة األنفال: 

 [62:األنفال]﴾.ې ې

إنه ، فبالغر طرابلس يف إيطايلا مع - املختار عمر ومعه –وىلع هذه السنن نهج إدريس السنويس 
ولم يرتكه همال ، بل صار يقاتلهم به بعد  هزمها وقهرها، وغنم ما ال حيىص من اذلخائر والعتاد احلريب،

ا سلك سلطان الريف يف املغرب األقىص  أن استعد للك ما يلزم،  عبد األمري - وىلع هذه القاعدة أيض 
ا يقاتل يف سبيل اهلل، وما زال يسري يف وادي اإلخالص  - اخلطايب الكريم فإنه غضب هلل وخرج منفرد 

يلوم مائيت ألف مقاتل مزودين بابلنادق واملدافع الضخمة حبزم وحكمة وثبات، حىت صار يقود ا
والرشاشات الرسيعة اليت غنمها منهم، وسار يستعملها ضدهم حىت أرهب دوليت فرنسا وأسبانيا، ودك 

ا،  وكذلك مثل سلطان باشا األطرش يف ادليار الشامية مع دولة قواتهما العظيمة واكد يسحقها سحق 
ا ىلع طائفة من ، وىلع هذه اخلطة يسريفرنسا  لك حاكم مسلم حكيم، ولك من واله اهلل حاكم 

املسلمني واجب عليه أن يزتود ويستعد بما يرفع عن أمته الويل، وإذا لم يفعلوا فإنه يكون اعصي ا 
ومسئوال  يوم الفزع األكرب أمام رب العزة، ولقد تعهدت ملقامكم املهيب أنكم إذا أردتم السبيل 

االنتصار الرسيع فالبد من االستعداد، وإعداد القوة والرجال ملقاومة خصومكم الواضح املوصل إىل 
املثل باملثل، وذلك ليس من الصعب وال من املستحيل، بل يتوقف ىلع توجيه إرادتكم القوية حنو 
ذلك بعد مشيئة اهلل، وأؤكد لكم صدق ا يف كتايب هذا املرسل مع أحد خاصتكم عمر جامع مع ما 

السابقة، وقد وضحت هل تفصيالت ذلك شفهي ا حبضور خاصتكم حممود عواهل، فإذا سبق يف كتيب 
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عزمتم ىلع العمل املوصل إىل رسعة حصول املرغوب فيه جيب أن ختتاروا لكم وكيال  أمين ا رسمي ا. 
 !والسالم(

بيل  سوهذه رسالة أخرى بعث بها املال حممد بن عبد اهلل إىل العلماء والشيوخ حيثهم ىلع اجلهاد يف
اهلل، وادلفاع عن ذويهم وحرماتهم ووحدتهم، تكشف حقيقة الرصاع وأبعاده منذ ذلك اتلاريخ وإىل 

 ايلوم، حيث يقول:

 ...)بعد محد اهلل والصالة ىلع رسوهل

ا حيث أنكم من العلماء األعالم اذلين هم اهلداة أن تقوموا إلعالء لكمة ادلين  أطلب إيلكم مؤكد 
فوف أمتنا الصومايلة ملقاومة األعداء اذلين حيتلون بالدنا، ويستعبدون أمتنا، اإلساليم، وتلوحيد ص

ويهينون رشفنا وعزتنا، وحياولون إذالل ديننا اذلي هو أرشف األديان، وحذروا األمة من األشياء اليت 
دنا من جتلب هلم اهلالك يف ادلارين، وتسبب هلم الكفر واالرتداد، أاعذنا اهلل من اجلميع، وإلنقاذ بال

 براثن األعداء الاكفرين، وخمالب أعوانهم املنافقني الكذابني(.

 وقد داع إىل جهاد احلمالت الصليبية اتلبشريية والعسكرية حيث جاء يف رساتله يف إعالن اجلهاد:

 ...)بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ...وبه نستعني ىلع أمور ادلنيا وادلين

 ...وصىل اهلل ىلع حممد وآهل وصحبه وسلم

 أما بعد:

 ...خواين وفقين اهلل وإياكم لطاعتهإفاعلموا يا 

 إىل  - املسيحيون –إن أجل طاعة هلل تتمثل يف نرصة دينه، واجلهاد ضد أعدائه، وقد جاء املبرشون 
كوت حية يف أراضينا، والساملسي ونرش أبنائنا، وانتقاص عقيدتنا، إفساد إال غرض هلم وليس بالدنا

ضا، والرضا بالكفر كفر وعذاب، وعليكم أن تقوموا بواجبكم ادليين، وأن تدفعوا ىلع هذا معناه الر
رش هؤالء قبل أن يستفحل ادلاء، ويعز ادلواء، إن الكفار قد غزوكم يف بالدكم يريدون إفسادكم، 
وإفساد دينكم، وإجباركم ىلع اعتناق مسيحيتهم، معتمدين ىلع محاية حكوماتهم، وىلع ما دليهم من 

عتاد، فحسبكم من سالحكم إيمانكم باهلل، وقوة عزيمتكم فال ترهبوا جنودهم، وال كرثة سالح و
سالحهم، فاهلل أقوى منهم وأكرث، هذا وكونوا صابرين ىلع الشدائد، وموطدين العزم ىلع اتلقوى طول 
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ھ ﴿، ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿أيام اجلهاد يف سبيل اهلل والعقيدة، قال تعاىل: 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ڭ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

﴾، وإياكم والضجر إذا توالت عليكم اهلزائم فإن احلرب سجال، وقد تكون اهلزيمة ۉ ې
 ﴾.ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿اختبار ا لكم ىلع صدقكم وقوة عزيمتكم، قال تعاىل: 

نا  أو ووإذا رأيتم من املسلمني من يعينون الكفار بأن دلوهم ىلع الطرق وأماكن املياه، أو اكنوا هلم عي
جواسيس، فاقتلوهم حيث وجدتموهم فليسوا بمسلمني، قال صلوات اهلل عليه: )من محل السالح 

 علينا فليس منا(.

أعلن جهادي أنا ومن اتبعين ىلع احلكومة اإلجنلزيية اليت تظل بكنفها املبرشين، مستعينا  باهلل 
عد ذلك صانع، ولكن األمل منه أن متوالك  عليه، وال يمنعين من جهادها مانع، وال أعلم ما اهلل ب

ين ألرجو أحد الفوزين أن أموت شهيدا ، أو أطهر ابلالد من درن الكفار، واهلل ويلنا إحيقق املراد، و
 حسبنا ونعم الوكيل(.

وكتب يف رسالة أخرى بعنوان )مباحث املنافقني(، يفضح مؤامرات دول االستعمار الغريب الصلييب، 
العدو، وكأنما حتيك الواقع ايلوم بكل تفاصيله، ويكشف خيانة زعمائه،  وختيل أمراء عرصه عن دفع

وجهل علمائه، ويذكر حماورته هلم، وشبهتهم يف ترك مقاومة االحتالل، وكأنما تلقف منهم هذه الشبه 
 !نفسها املشايخ املعارصون

فهم ينهم ووطنهم ورشحيث يقول: )حنن قوم قاموا بالعزم واإليمان، وعقدوا نيتهم ىلع أن يدافعوا عن د
بآخر قطرة من دمائهم، جياهدون يف سبيل اهلل تعاىل، إلعالء لكمة اإلسالم إىل أن حيققوا أغراضهم أو 

 يستأصلوا من فوق األرض.

وحنن قوم نكافح تلطهري مجيع أحناء بالد الصومال من األعداء الاكفرين املستعمرين، ألننا نعلم تماما  
يف أرض آمنني مطمئنني، وال أن نقيم أحاكم كتابه، وال أن نستثمر خرياتها،  أنه ال يمكن أن نعبد اهلل

 وال أن نستنشق نسيم احلرية بها إال بعد حتقيق الغرض املذكور.

وحنن قوم حارصهم الكفار واملنافقون من مجيع اجلهات، وأحاطوا بهم كإحاطة اهلالة بالقمر، والسوار 
 !واإلمدادات احلربية والغذائية باملعصم، وقطعت عنهم مجيع املواصالت

وحنن قوم ملئت صدورهم من الغضب والغيظ، ألجل ختاذل املسلمني وختالفهم مع كرثتهم، وتعاون 
 !املستعمرين وتوافقهم مع قلتهم يف بالدنا
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وحنن قوم باعهم شعبهم بثمن خبس لعدوهم، وقد أنفقت احلكومة اإلجنلزيية واحلبشية واإليطايلة 
ا، وانضمت إيلهم بعض القبائل الصومايلة اليت خضعت لرعوية سبيل ذلك ماال كثري  والفرنسية يف 

 !تلك ادلول باختيارها وطوعها، يقودها سالطينها وزعماؤها، وحيرضها علماؤها ىلع حربنا

وحنن قوم ال خيضعون ألعداء دينهم ووطنهم، ولو كرثت جنودهم، وتتابعت هجماتهم، وتنوعت آالتهم 
تدت وطأتهم علينا، وانضمت إىل صفوفهم أكرثية غري وطنية، وأكرثية من املستخدمني املهلاكت، واش

األجانب، ألننا نريد أن نشرتي بأموانلا وأنفسنا اجلنة من اهلل تعاىل، وأن نظهر تضحيتنا يف اجلهاد 
 وصدق إيماننا وإسالمنا.

ىلع ذلك مع املستعمرين، ال  وحنن قوم ال نسمح للكفار أن حيتلوا بالدنا أو حيكموها، وال نتاكلب
بعوض وال بتهديد، وال نرتك قوانني الرشيعة وأحاكمها، وال جنعلها خاضعة لقوانني الكفر، وأحاكمها 
الطاغوتية، بل نعلن حربنا ىلع الزعماء اذلين يسمحون هلم بدخول بالدنا واستعمارها، ونوجه لومنا 

 !مية، وجيعلونها حتت أقدام الكفرة الفجرةإىل العلماء والقضاة اذلين يهينون رشيعتنا اإلسال

أفيدك ف تلك أحوانلا اليت سأتلنا عنها، أما أحوانلا مع أكرثية القبائل الصومايلة اليت نتحارب معها،
 أيها الشيخ:

أنه ملا أزمعْت يف أوائل القرن الرابع عرش اهلجري بعض ادلول أن تستعمر بالدنا وىه ادلولة اإلجنلزيية 
والفرنسية واحلبشية، واجتهت أفاكرها إىل ذلك، ودخلت األوىل بالدنا من ميناء بربرة واإليطايلة 

بماكتبة األهايل، واثلانية: إيطايلا من مقدشوه، واثلاثلة: فرنسا من جيبويت بتلك الصفة، والرابعة: 
اهلل، اتفقت  ـهمن يد حاكمها الصومايل األمري عبد 9224احلبشة إىل هرر بالقوة حينما فتحها منليك يف 

عند ذلك تلك ادلول األربع ىلع أال تتصادم يف استعمار ابلالد اجلديدة، وتبادلت ماكتبات رسية 
ا يف بالدنا بتلك املاكتبات الرسية، ولكنها لم  جيهلها مجيع املواطنني، وجتعل للك دولة من األربع قسط 

ا يف بالدنا، كما لم تفتح فيها طرقا ، ألنه قبل حتق ن يق ذلك احللم أعلنا عليهم جهادنا، فاكختطط حدود 
حاجزا  بينها وبني ذلك، ولن يكون هلا إن شاء اهلل تعاىل حتقيق أمانيها وختطيط حدود أراضيه يف 
بالدنا، ما دمنا ىلع قيد احلياة، ولن تنفعها شيئا  اخلطوط املكتوبة يف األوراق، ثم إن ادلول املذكورة 

القبائل ورؤساء العشائر لتشرتي منهم دينهم ووطنهم ورشفهم وعزهم  بدأت تبذل أمواال  تافهة لزعماء
 !بتلك ادلريهمات

وكأن الزعماء ال يفهمون مرارة االسرتقاق واالستعمار وال يدركون ما سيحصل هلم ولشعوبهم من اذلل 
 !واخلزي واهلوان بعد ما خال اجلو ممن يعارضون تلك ادلول
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استثمار خرياتها لفائدة دوهلم، وال تريد أن جتلب خريات بالدها  وال يلتفتون إىل أن تلك ادلول تريد
إىل هؤالء اجلهالء األغبياء، وال يفهم هؤالء األغبياء أن املرتبات واملشاهرات مثلها كمثل ما يعطي 
للطري واحليتان الصطيادها، ومن جهة أخرى فتح املبرشون مدارس يف ابلالد، يلغريوا من دين 

آلباء وأوالدهم إىل تلك املدارس املضللة لعقول األطفال واليت تنشئهم نشأة غري الشعب، وقد تقدم ا
 !دينية أو إسالمية

ونشأ أيضا يف املدن اليت تسكنها تلك ادلول األربع اعدة رشب املسكرات، وتناول املخدرات، وفتحت 
 !العاهرات أبوابها دون خجل

سالمية، واشتعلت يف قليب اجلذوة الوطنية، فلما علمت ورأيت ذلك ثارت يف نفيس شدة الغرية اإل
واتلهبت رويح غضب ا، واكدت خترج من اهليلك اجلسماين، فبدأت أخطب يف املساجد واملحافل، وأليق 
بني األمة خطب ا محاسية دينية، وأتلو اآليات القرآنية الواردة يف الوعد والوعيد، واألمر وانليه، ليك أنبه 

ذر الشعب ، وال أزال أحيف مجيع ابلالد، ويستويل العدو ىلع مجيع أحنائها الشعب قبل أن ينترش الوباء
 !وأناديه، ولكن ال حياة ملن أنادي، وال حكمة ملن أحذره

 حماورة بني املال حممد بن عبد اهلل وعلماء الصومال:

تريد أن  كوقد قالوا يل ملا نبهتهم عن تقديم أوطانهم للمبرشين وعن جتنيد رجاهلم للعدو املحتل: )إن
 !تقطع أرزاقنا وتهلكنا بالفقر واجلوع(

 ٻ ٻ ٻ پٻ ﴿  فقلت هلم: إن رزقكم ىلع اهلل تعاىل ال ىلع غريه، ألم تسمعوا قول اهلل تعاىل:

 ﴾.پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 فقالوا: ومن أين يأيت اهلل برزقنا إذا أطعنا الكمك؟

 ﴾.ہ ہ ھ ھ ھفقلت هلم: ألم تسمعوا قوهل تعاىل: ﴿

لما سمعت منهم هذا االحتجاج يل بأمر الرزق رشعت أزجرهم وأنهاهم عن تقديم الطاعة للكفار ف
بكل يشء، وعن اخلضوع ألوامرهم ونواهيهم، واستدللت هلم باآليات القرآنية اليت تثين املسلمني 

 عن مواالة الكفار.

ا الوقت للكفار، وأن مجيع فقالوا يل: )هذا أشد وأعجب من مسألة الرزق، ألنك تعلم أن القوة يف هذ
 املسلمني ضعفاء ال حول هلم وال قوة، وإذا لم تطع الكفار وتقبل دعوتهم هلكنا بسبب ذلك(.
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 ﴾.ڱ ڱ ڱ ڱ﴿﴾، وقوهل: ک کفقلت هلم: ألم تسمعوا قوهل تعاىل: ﴿

فلما عجزت عن محلهم ىلع قبول ذلك مين قلت هلم: )إنكم إذا جاهدتم الكفار واشتددتم ستكونون 
قوية وال ختافون إذ ذاك من رجال أمثالكم يف األعضاء اجلسمية والفكرية والعقلية(، وقرأت  أمة

 خرة.آلعليهم اآليات الواردة يف فضل املجاهدين، وما أعد هلم يف ا

فقالوا: )اجلهاد وقته متأخر وسنجاهد يف أوان اجلهاد عند خروج املهدي املنتظر، فعندئذ تكون نلا 
، وستكون آالت الكفار عصيا، أما إذا جاهدنا اآلن وليس معنا آالت حربية فال العيص بنادق ومدافع

 !(﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ :يكون نلا إال اهلالك يف ادلنيا والعذاب يف األخرة، ألن اهلل تعاىل يقول

ۀ ۀ ﴿جه لكم علماؤكم عن احلقائق لكها، فإن معىن اآلية الكريمة  !فقلت هلم: يا أيها اجلهالء

جلهاد وادلفاع عن دينكم ووطنكم وأنفسكم، وليس معناها أسلموا ﴾ برتك اہ ہ ہ
 !أوطانكم وأنفسكم إىل الكفار فتتحكم فيها ما تشاء وما تريد

ى ﴿﴾، وقال: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پوقلت هلم: إن اهلل تعاىل قال يف كتابه العزيز: ﴿

ے ۓ ۓ ھ ھ ھ ے : ﴿ ﴾، وقالى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ڇ ڇ : ﴿ ل﴾، وقاڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

﴾، فإذا سمعتم هذه اآلية وأمثاهلا فمن أين يأيت علماؤكم بتلك اخلرافات ڇ ڍ ڍ ڌ
 املزعومة؟

ا، واكنت انلتيجة  ولكنهم لم يقتنعوا بيشء من اآليات واألحاديث اليت ذكرتها، بل ازدادوا طغيان ا وعناد 
ح هلا وبيين باإلفساد، ونص أن ويش يب بعضهم، وسىع بعض علمائهم اخلونة بني احلكومة اإلجنلزيية

ا منهم يقال  باعتقايل، وقال ملن ال يبايل بكالمه ستندم احلكومة يوم ال ينفع انلدم، وعلمت أن واحد 
 !هل: )أوجاس( حصل ىلع أجرة شهرية جارية بتلك القصة

عيدة لقد بدأت اجلهاد من مدينة )بربره( اليت يه مركز احلكومة اإلجنلزيية، واجتهت حنو القبائل ابل
عن املدن اليت بها تلك ادلول املذكورة، ليك أجد من بينها رجاال يتأثرون باملواعظ القرآنية وانلصائح 
اإلسالمية، وكنت أؤمن أنه ال يمكن جمابهة املستعمرين ومدافعتهم بدون قوة ترد هجماتهم وتوقف 

هة تعداد رسيع رسي من جاحتالهلم، وأن جمرد الوعظ بدون قوة ال يعيد شيئ ا، فرشعت حينئذ يف اس
باخلطب واملواعظ املؤثرة، ومن جهة أخرى كنت أدعو القبائل الصومايلة أن تنتقل من الشك 
والكسل، إىل ايلقني والعمل، ومن اتلخلف واتلخاذل، إىل اتلعاون واتلاكمل، ومن اخلوف واهللع، إيل 
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فاجتمع دلي عدد كبري من القبائل اجلرأة واإلقدام، ومن االستسالم واذللة إىل االستبسال والعزة، 
الصومايلة، واتلفوا حويل، وغرست يف نفوسهم حمبة دينهم ووطنهم، وبغض عدوهم من الاكفرين ومن 
يساعدهم، وانطبعت معاين اآليات القرآنية يف نفوسهم، وفهموا املقصود منها، وتعاهدوا ىلع اجلهاد 

يف االستعداد بالرماح والسيوف والعيص وابلنادق  وادلفاع عن ادلين والوطن والرشف، وحتالفوا وأخذوا
 !القليلة واخليول

وملا علم املستعمرون بما قمنا به من االستعدادات، أرادت احلكومة الربيطانية أن تسكنا بغية أن 
تستأصلنا فجأة، فلما علمنا بذلك ابتعدنا جهتها، ليك نتم استعدادنا املنشود، فأعلنت احلرب ىلع 

بالرجال، وصادرت اجلمال اليت محلت بضائعها إىل بربره، فعند ذلك أعلنت اجلهاد  قبيلة تساعدهم
عليها، وىلع اكفة املستعمرين وىلع مجيع القبائل اليت تساعدهم يف حربنا، ودعوت جهار ا مجيع القبائل 

 الصومايلة إىل ادلفاع عن الوطن وادلين، وأرسلت الوفود والرسائل إىل مجيع أحناء ابلالد.

ا ابتعدنا عن احلكومة اإلجنلزيية نلتم استعدادنا، ونسلم من مباغتتها ومفاجأتها، هجمت احلبشة ومل
علينا من هرر باتفاق بينها وبني احلكومة اإلجنلزيية ىلع أن تهجم لك منهما علينا من جهة، فنالت 

ا معركة نها وبينناحلبشة من بعض القبائل املوايلة نلا بعض أموال ودماء، فخرجت يف أثرها فدارت بي
يف جججة، ويف نفس يوم تلك املعركة أاغرت قبائل صومايلة ىلع أموانلا وأهلنا اذلين تركناهم يف )دك(، 
وتلك القبائل أرسلتها احلكومة اإلجنلزيية علينا وأمدتها باملال، ولكننا انترصنا يف املعركتني معا، ثم 

داد قامت بعض القبائل بمؤامرات علينا دبرها بعد قليل من املعركتني اللتني خضناهما بدون استع
منليك ملك احلبشة مع بعض زعماء القبائل، واكن غرضهم أن يقتلوا مجيع رجانلا يف يوم واحد حىت 
ال يفلت منهم شخص، فاجتمع من تلك القبائل مخسون ألف رجل يقودهم الزعماء اذلين دبروا 

هم قبائل موايلة نلا ومعادية للحبشة، ولكن حلسن املؤامرة، و اكن هدفهم أن خنتلط بهم وحنسبهم أن
ك استعجل بعضهم وقتل منا رجال  يقال هل احلاج عباس، وهو قائم يصيل احلظ أنه قبل أن نقع يف الرش  

صالة العرص، فانكشفت املؤامرة، وافتضحت مكيدتهم، ثم قررنا أن حنذر القبائل لكها كما حنذر 
نبتعد عن تلك القبائل اليت قامت بتلك املؤامرة اخلبيثة، ألجل أال ادلول املستعمرة، وقررنا أيضا أن 

خنوض حروب ا مع تلك القبائل اجلاهلة، وعندما ابتعدنا عن تلك القبائل املذكورة علمنا يف الوقت 
نفسه أن احلكومة الربيطانية ومعها قبائل صومايلة غزتنا من جهة الشمال، وأن احلبشة ومعها قبائل 

ا صومايلة غزتن ا من جهيت اجلنوب والغرب فاجتهنا حنو الرشق، ألننا لم نستكمل استعدادنا فعلمنا أيض 
أن القبائل الصومايلة املوايلة للحكومة اإليطايلة غزتنا من جهة الرشق بإيعاز وإاعنة من احلكومة 

 اإليطايلة.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

 -30- 

ا أن تلك الغزوات يف سلسلة واحدة متصلة حلقاتها، قد دبرت تلطوي هات قنا من مجيع اجلوعلمنا أيض 
تقريب ا، فقررنا أن نتجه حنو القوات اإلجنلزيية، ألنها املثرية علينا مجيع تلك األمم، فحاربناها 
وانترصنا عليها، ولكن لم يزل احلصار مرضوب ا علينا فيما بني الكدو، ورطري )اجلهات األربعة(، 

نعلم أننا إذا انترصنا عليها خاف ابلقية فاجتهنا مرة أخرى إىل معسكرات احلكومة اإلجنلزيية، ألننا 
فانترصنا ىلع اجلميع، وألجل ذلك اجتهنا إىل دفاع العدو وأذنابه، وقررنا أن نواصل الكفاح املرير 
األيلم، ونرد هلم الرضبة برضبتني، واللطمة بلطمات، وقاتلناهم بعزم وشجاعة وسياسة وحكمة، وبعد 

مع سيدهم الاكفر اإلجنلزيي )الشيخ املجنون(، وال أستبعد ذلك ما ذاقوا العذاب والسخرية منا سموين 
 من احلكومة اإلجنلزيية لسببني:

 أوال : أنها تقدل يف ذلك األمم السابقة اليت اكنت تتهم املصلحني من األنبياء وغريهم بهذه اتلهمة.

ال املعدات احلربية ووثاني ا: أنها تستبعد حماربة رجل واحد ومناوراته وليس مع شعبه من اآلالت وال 
 أموال وغريها، وهو ينفرد بهذه الفكرة احلماسية يف وحدة واستقالل الصومال.

وقالوا لدلراويش وهم رجايل: أننا علمنا من رأس معينة أن احلكومة اإلجنلزيية تتسلح بآلة حترق 
 األرض، وحترق مجيع بالد الصومال، وستغزو ادلراويش هذا ادلور بتلك األسلحة.

قد حاولت مرارا، وأردت كثري ا أن أقوم القبائل باجلهاد وادلفاع عن دينها ووطنها مستقلة إين 
ومنفصلة عن ادلراويش من رجايل، وتعهدت للك قبيلة تقبل ذلك بالسالح واملال، واكن غريض من 

بيلة قذلك أال يدخل يف خواطرهم أننا نريد السيطرة عليهم، فلم نر أي قبيلة جتيب وتقبل، امهلل إال 
)بيمال(، ولكن القبائل الصومايلة اليت يف بالدهم اجليوش اإليطايلة فقد تبدد شملها، وكرست قوتها 

 وشوكتها، وقيض ىلع نهضتها يف مدة وجزية.

واخلالصة أننا ال نرجو االنصاف يف اطرائنا واتلحدث عن حروبنا مع قوم أراقوا دماءنا، ونهبوا أموانلا، 
سبونا بأشعارهم وألسنتهم، وفعلوا بنا لك ذلك ألجل مساعدة عدونا الاكفر وحاربونا سنني كثرية، و

 املستعمر، وألجل استجالب رضائه وأمواهل واستبعاد غضبه وسخطه.

و أنصح لك منصف يريد أن يعرف حق املعرفة أحوانلا وأهدافنا وأسباب حروبنا واملعارك اليت انترصنا 
رضناها ىلع الشعب، من أراد ذلك فأنصحه أن يأخذها بني فيها وانترصت علينا، وعن األمور اليت ع

أشعاري الصومايلة اليت نظمتها ليك تكون تارخيا  غنيا  للشعب الصومايل من بعدي، ختربهم عن 
غريض الوحيد، وأن يأخذوها من خواص اخواين )ادلراويش( اذلين ناضلوا ميع، ولكين أحذر لك 

اربهم يف امليدان، أو باللسان سواء من املستعمرين أو من منصف أن يأخذها من الرجال اذلين كنا حن
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القبائل اليت اكنت معهم، وال من اذلين أخذوها منهم، وأختم جوايب بالسالم ىلع من اتبع اهلدى، وجاهد 
الكفار واملنافقني، ولك من يساندهم أو يعاونهم، واللعنة والغضب ىلع الاكفرين وىلع اذلين يبيعون 

 !رشفهم(دينهم ووطنهم و

انتهت رسالة الشيخ حممد بن عبد اهلل الصومايل ويه عربة وعظة للك من آتاه اهلل بصرية وبرصا يف 
معرفة الواقع السيايس املعارص، ويف ارتباط أحداث األمس ومالمحه، بأحداث ايلوم، ومشابهة القوم 

 !للقوم

 

 :ثورة علماء اجلزائر ضد فرنسا

يف مواجهة احلمالت الصليبية، واتلصدي لالحتالل الفرنيس، منذ وكذلك اكن لعلماء اجلزائر دورهم 
م، وثورة املجاهد الكبري السيد الرشيف احلسين األمري عبد القادر اجلزائري، 9220دخوهل أرضها سنة 

ر رئيس مجعية علماء اجلزائ -واكلعالمة حممد البشري اإلبراهييم ثم العالمة عبد احلميد بن باديس، 
اذلي اكن خياطب االستعمار الفرنيس بقوهل: )وما ظن االستعمار جبمعية  -باديس  بعد مؤسسها ابن

العلماء؟ أيظن أنها تمل وتكل فتضعف فتستكني؟ ال واهلل، ولقد خاب ظنه، وطاش سهمه، إنما 
 ...يكل من اكن يف ريب من أمره، وفـي عماية من عمله

ا من سياستها، ف سننتقل معها إىل امليدان اذلي أرادته واختارته فأما إذا أبت إال أن جتعل ديننا جزء 
، جابلة علينا ما جلبت، وسوف جتدنا إن شاء نلفسها ونلا، وسنقود كتائب السياسة يف أضيق مواجلها

ا،  ا جديد  اهلل عند سوء ظنها، وسوف جتدنا كما عرفتنا حيث تكره ال حيث حتب، وسوف نعلمها فقه 
جد إلقامة الصلوات، وإن لك عود فيها حىت املشانق منابر وهو أن أرض اجلزائر حىت سجونها مسا

خطبة ومطية خطيب، وإن لك صخرة فيها مئذنة ينبعث منها اهلل أكرب، وسوف يريه بنا إن اعقبة 
 .املعتدي ىلع اإلسالم وخيمة

لقنا، ألننا مسلمون منذ نشأنا، وما اإلسالم الصحيح جبميع مظاهره إال السياس  ةوحنن سياسيون منذ خ 
فإذا نام  ،يف أرشف مظاهرها، وما املسلم الصحيح إال املرشح اإلليه لتسيري دفتها أو لرتجيح كفتها

انلائمون منا، حىت سلبت منهم القيادة، ثم نزعت منهم السيادة، فنحن إن شاء اهلل كفارة اذلنب وحبل 
 !الطنب

ا وجبلَّة، وحنن اذلين أيقظنا الشعور بهذا احلق   اإلليه املسلوب، فما سار سائر يفحنن سياسيون طبع 
ا لصيحاتنا، ولكننا كنا ال نريد  السياسة إال ىلع هدانا، وما ارتفعت فيها صيحة إال اكنت صدى مردد 
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أن خنلط شيئ ا لك وسائله حق، بيشء بعض وسائله باطل، وأن نمزي بني ما ال جدال فيه، مما فيه جدال، 
؛ نلبين عليه لك ما يأيت بعده، فنسالم وحنن هو ادلينوكنا نريد أن نبدأ بأصل السياسات لكها و

مسلمون، وخناصم وحنن مسلمون، ونصادق أو نعادي وحنن مسلمون، فيكون يف إسالمنا ضمان 
للمعدلة حىت مع حقوقنا، فمن اكن من أبنائنا يف ريب من احلكمة يف سلوكنا ، فلينظر تشدد االستعمار 

يرسف يف العداوة، ويظلمنا فيمعن يف الظلم إال ألنكم معنا، وشدة تمسكه، إنه ال يعاديكم ف
مسلمون؛ وألن هذا اإلسالم منبع قوة تقتل الضعف وتبعث روحانية تقهر املادة، فهل لكم أن تقابلوا 

 )تمسكه( باملعىن اذلي يريده يلتمسك يف جهتكم باملعىن اذلي يريده اهلل؟

يدة، وألن زمننا يعترب السياسة يه احلياة، وألنها حنن سياسيون ألن ديننا يعد السياسة جزء ا من العق
آية ابلطولة، وألن وضعها يصري السياسة ألزم للحياة من املاء واهلواء؛ وألن السياسة نوع من اجلهاد، 
وحنن جماهدون بالطبيعة، فنحن سياسيون بالطبيعة، وألن االستعمار الفرنيس بظلمه وعسفه لم 

غض لك جزائري لفرنسا حىت األطفال، وصريورة لك جزائري سياسي ا يغرس يف اجلزائر إال ثمرتني: ب
 حىت األئمة.

يلت االستعمار يأخذ من هذه الرصاحة ما يغريه بزيادة التشدد، ظن ا منه أنه يشغلنا جبانب عن جانب، 
ويلهينا بديننا عن دنيانا، حىت يعلم أننا أصبحنا والفضل هل ال يلهينا يشء عن يشء، وأننا إذا لم 
ا خلصمنا كنا كدر ا يف املاء، وأننا إذا  نستطع شيئ ا استطعنا أشياء، وأننا إذا لم نستطع أن نكون عطش 
رمنا قمح األرض زرعنا أشواكها، وأنه لم يبق  قلب يف اجلزائر يتسع ذلرة من حب فرنسا، أو يتسع  ح 

 .خليط أمل فيها، ويلعلم أخري ا أن اهلل للظاملني باملرصاد

نا أو خرسنا، فالربح واخلسارة من مفردات قاموس اتلجار، أما اجلهاد اذلي اغيته تثبيت وال نقول رحب
احلقائق اإلهلية يف األرض، وغرس ابلذور الروحية يف الوجود، فغلته سماوية، ال حتمل معاين الرتاب، 

رة يف امتساوية ال تسف إىل ما حتت السحاب، وأما املجاهدون يف سبيل ذلك فال يعدون الربح واخلس
 (9)(.آرابهم، وال يدخلون الوقت طال أم قرص يف حسابهم

فهذه اللكمات اتلارخيية للعالمة البشري اإلبراهييم، ومن قبله العالمة عبد احلميد بن باديس، وهذه 
الروح اليت تتفجر منها، وتشعل جذوة احلياة فيها، اكنت يه وقود اثلورة يف اجلزائر ضد االحتالل 

ها أن حيفظها عن ظهر قلب ايلوم لك الشباب األحرار يف لك بدل عريب، خاصة جزيرة الفرنيس، وحري ب
 !العرب فك اهلل أرسها، وحررها بالزعماء األخيار، وطهرها بالعلماء األبرار
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وقد تكررت ايلوم أزمة األمة اليت اعشها باألمس زعماؤها املخلصون، وعلماؤها املجاهدون حني 
فإذا أول من يقف يف وجههم خطاب ديين ممسوخ، وحكومات وظيفية اكنت تصدوا لالحتالل األجنيب، 

 !وراء تسليمهم لالحتالل الصلييب يلحاكمهم ويسجنهم ويقتلهم

فهذا طرف من تاريخ احلمالت الصليبية املعارصة األوىل اليت بدأت أواخر أيام اخلالفة العثمانية، وما 
رب العاملية األوىل، وطرف من أخبار بعض علماء األمة زالت حتتل أقايلمها حىت أسقطتها لكية، يف احل

وزعمائها يف مواجهة تلك احلمالت، اليت ال يمكن فهم ما جيري ايلوم إال باستذاكرها واستحضار 
أحداثها، فما تزال احلمالت الصليبية يه اليت تشلك الواقع يف العالم العريب وتتحكم فيه إىل ايلوم، 

 !حتت نفوذه وسيطرتهية كبغداد ودمشق والقاهرة وصنعاء وغريها حيث ما تزال عواصمه اتلارخي

 

 :احلملة الصليبية املعاصرة الثانية

م، 9144ثم جاءت احلمالت الصليبية اثلانية بقيادة أمريكا وروسيا، بعد انتهاء احلرب العاملية اثلانية 
اردة بينهما ا، واكنت احلرب ابلحيث ورثتا مناطق نفوذ بريطانيا وفرنسا وإيطايلا ومستعمراتها وحممياته

من أقوى أسباب تعزيز نفوذ لك منهما يف العالم العريب، حىت يف ادلول اليت بدا أنها استقلت صوريا، 
حيث طور االستعمار الغريب الصلييب وسائله بتطور وسائل الشعوب يف مقاومته، خاصة بعد احلرب 

تحدة أحد أبرز وسائل االستعمار نفسه يف فرض العاملية اثلانية، فصار االستقالل والضم لألمم امل
سيطرته ىلع حممياته باعرتاف دويل، يلقطع الطريق ىلع اثلورات الشعبية ضده من جهة بدعوى منحهم 
االستقالل، ويمنع من االعتداء ىلع هذه ادلويالت الصورية الوظيفية واتلدخل يف شئونها، من قبل أي 

ول االستعمارية اليت تهيمن عليها، وتدير شئونها، من خالل طرف آخر، من جهة أخرى، إال من ادل
اتفاقيات عسكرية وأمنية واقتصادية جتعل منها دوال تابعة وخاضعة لالحتالل، وهذا ما جنح 
االستعمار فيه حني أقام ادلول العربية منذ سايكس بيكو تلظل حتت سيطرة احلملة الصليبية، واكن 

أاعدت مرص وجيشها إىل انلفوذ األمريكي، حيث يستلم اجليش  آخرها اتفاقية اكمب ديفيد اليت
 !املرصي رواتبه من اخلزانة األمريكية

 وقد عرب عن هذه الظاهرة السياسية الشاعر العرايق معروف الرصايف منذ ثمانني اعما حني قال:
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 أعــــــرف   والســـياســـة بـاحلكومـة أنا

 شـــموخها ولك حكــــــــــــومتنا هذي

 ـــسرت  مت بـــاطــــــن فيها وجـــهـــان

ـــاطن ــــ ـــور وابلـ ـــم   فيه املســتـ ـ  حتك 

 أمةٍ  وجملس ودســتــــــــور   عــــــــلــــم  

 ألـفــاظــهــا ســـوى نلــا لـيــس أســـمــاء

 أنه يعلم ادلســتــــــــــــور يقــــــــرأ من

 

 

 

 

 

 

 

 وأعـن ــف   تفــــــنــيــــــدهـا يف أأالم 

 متكــلف   صنــــــيــــــعها ولك كــــــذب  

 متكــــــشــــــف   وظــــــاهر لألجـــنـــيب

ـــ فيه املكشــوف والظــــاهر  ف  تصــــــلـ 

 حمــــرف   الصـحيح املــــعــــــــىن عن لك  

 تعـــرف   فلــــــيست معــــــانيــــــهـــا أما

ــا ـــ ــقـ ـــ  مصنـــف   االنتداب لصـــك وفـ

 

 

 

 !هو منذ تلك القصيدة إىل ايلومو ال حال ادلول العربية الوظيفية هوما ز

 ،وما زالت األمم الصليبية الغربية )بقيادة أوربا وأمريكا(، والصليبية الرشقية )بقيادة روسيا(
تتدافع وتتداىع ىلع األمة من لك حدب وصوب، ومن لك فج وأفق، حىت غزت أمريكا العراق بتحالف 

: )يوشك أن تداىع عليكم األمم من لك أفق، كما تداىع اآللكة ملسو هيلع هللا ىلصيضم ثالثني دولة، كما أخرب انليب 
ثاء لكن غثاء كغىلع قصعتها، قال: قلنا يا رسول اهلل: أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثري، و

السيل، ينزتع اهلل املهابة من قلوب عدوكم، وجيعل يف قلوبكم الوهن، قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: 
 (9)(.حب احلياة وكراهية املوت

وقد انتىه هذا اتلدايع لألمم ىلع العالم العريب بسقوط بغداد الرشيد، باحتالل عسكري أمريكي 
بعد حصار دويل عرش سنني، وباحتالل رويس إيراين  -ان بتعاون مع إير -صلييب مبارش للعراق 

لسوريا ودمشق الويلد، وحصار أمريكي غريب ىلع شعبها وثورته، فإذا اتلاريخ هو هو، واألعداء هم 
 !هم

، كما يف صحيح مسلم: )يوشك أهل العراق أال جيىب إيلهم قفزي وال درهم، ملسو هيلع هللا ىلصوحتقق ما أخرب عنه انليب 
ثم قال: يوشك أهل الشام أن ال جيىب إيلهم دينار  !من قبل العجم يمنعون ذاك قلنا: من أين ذاك؟ قال

: يكون ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :ثم أسكت هنية ثم قال !وال مدي قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم
 (0)(.يف آخر أميت خليفة حييث املال حثيا ال يعده عددا
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ة العربية ايلوم حيث صار شأن مرص والعراق وسوريا وإذا أزمة األمة تتجىل أوضح ما يكون بعد اثلور
 !وايلمن وشعوبها وثوراتها من أجل حريتها وحتررها بيد أمريكا وروسيا

وإذا اتلاريخ يعيد نفسه، كما قال أبو الطيب يف سيف ادلولة احلمداين حني تصدى للروم والروس وقد 
 ه: 242جاءوا من لك حدب وصوب سنة 

 العــزائم   تأيت مالعــز أهل قــــدر ىلع
ــم   غـــار ها الصــغري عنيي  يف وتعظ   صي

ها والــروس   الــروم   ترّجَّ  وكيف  هدم 
ــْوك ون أتـ  ــرُّ ج   كــأنـما الـحديـد   يـ 

ـ ع ـ ـْسن كــلُّ  فــيــه جتــــم  ـة لـي  وأمَّ
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ــــارم   الكرامي  قدر ىلع وتأيت  ـــــ  املكـ
 العظــائم   العظيم عـني يف وتصـــغـر

 وداعئــم   هلــا آســــاس عــن  الــطــ وذا
ْوا ــــــــــــر   قــوائم   هلــــــن ما جبياد س 

هــم   فــمــا فــْ اث   يــ  دَّ اجم   إال   احلــ   الــرتَّ
 
 
 
 

 

 !وما زال الروم والروس منذ عرص أيب الطيب املتنيب إىل يومنا هذا هم العدو اتلارييخ لألمة

، وقدرتها ىلع اتلحرر م لألمة من جديد قدرتها ىلع اتلغيري0292لقد أثبتت اثلورة العربية سنة 
واتلحرير، وىلع حتدي عدوها اتلارييخ اذلي يتحكم يف شئونها، من خالل حكومات صورية وظيفية 
استبدادية فرضها منذ احتالل املنطقة تلحيم مصاحله، حىت إذا ثارت الشعوب ىلع هذه األنظمة 

فإذا أمريكا وروسيا يف  تلغيريها، ظنا منها أن هلا احلق كلك شعوب األرض يف اختيار حكوماتها،
وجهها، تقف أمامها وأمام حريتها وحتررها، بالطائرات وادلبابات يف بغداد ودمشق والقاهرة وصنعاء، 

 !تلنتقل اثلورة العربية كما جيب أن تكون، من ثورة ىلع الطغاة إىل ثورة ىلع االحتالل اذلي جاء بهم
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 الثالث يقوالطر... العربية الثورة

 حتديد يهاف األمم تعيد اليت حقبه من حقبة يف حنن بل نهايته؛ نعيش ولسنا !بعد اتلاريخ ينته لم
 اأحالمه أو القريبة، طموحاتها سواء أهدافها؛ عن يعرب بما واقعها وتشكيل ذاتها، وتعريف هوياتها،
 !اشدر ثالث طريق شك بال هناك( اتلوحش إدارة) وأوهام( املحتل ديمقراطية) أحالم بني فما ابلعيدة،

 سقوط منذ األخطر اتلحول تشهد فيه األرض؛ أمم من ببدع اعمة، األمة وال خاصة، العرب وليس
 نها،وثورا اضطرامها ويف عنفوانها، بكل أزماتها أعمق عن عربت اليت( العربية اثلورة) وهو اخلالفة،
 !أوهامها وخطورة أحالمها، عظمة أحداثها يف وجتلت

 ونظرية ،(ادليمقراطية ونظمه) الوظيفية ودوهل الغرب نفوذ حتت( املشرتك العيش) نظرية بني وما
ا األمة جتد لن راشد، ثالث طريق هنالك يتبدى عدمية، وهمية خالفة ظل يف ،(اتلوحش إدارة)  نم بدًّ

 ىلع ريتنيظانل الك بؤس عن( العربية اثلورة) كشفت أن بعد اتلارخيية، أزمتها من للخروج فيه امليض
 !بأنفسهم هلا وتطبيقهم أربابها وبتجارب الواقع أرض

 

 :اثلورة بوتقة

ث ل من فيها ما بكل اثلورة يه اثلورة إن  عنها ينتج وما نبيلة، كريمة ومبادئ جليلة، عظيمة م 
 شويق هاعن عرب وقد وأرسى، وشهداء كربى، وتضحيات وفوىض، اضطراب من عليها ويرتتب وبسببها
 ما فرنيسال االحتالل تواجه ويه آنذاك السورية اثلورة واقع حييك وهو اخلادلة، أبياته يف تعبري أحسن

 :م9104 -9102 بني

ــــالم ــن س ــا م ــــب ــردى ص  أرق   ب
 والـــقـــوايف الـــرياعـــة ومـــعـــذرة

ــن ــري ــم ــع ــــت ــمس ــل ــوا وإن ول  أالن
 فـــرنســـــا تـــعـــرفـــه اثلـــوار دم

ــالد ــات ب ــا م ــه ــت ــي ــت ــا ف ــي ــح  تل
ــررت ــوب وح ــــع ــا ىلع الش ــاه ــن  ق

ــين ــة ب ــــوري ــوا س ــرح ــاين اط  األم
 اكلضــــحــايــا املــمــالــك يــبــين وال

 

 

ــا يــكــفــكــف ال ودمــع  دمشــــق   ي
ــالل ــرزء ج ــن ال ــــف ع ــدق   وص  ي

ـــوب   ـــل ـــارة ق ـــج ـــرق ال اكحل  ت
ـــم ـــل ـــع ـــه وت ـــور أن ـــق ن  وح

 يلــبــقــوا قــومــهــم دون وزالــوا
ــف ــي ــك ــا ىلع ف ــاه ــن ــــرتق ق  تس

ــوا ــق ــم وأل ــك ــن ــالم ع ــوا األح ــق  أل
ـــدين وال ـــوق ي ـــق ـــق وال احل   حي
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ــيف ــىل ف ــت ــق ــال ال ــي ــاة   ألج ــي  ح
 بـــاب احلـــمـــراء ولـــلـــحـــريـــة

 

  وعـــتـــق هلـــم فـــدى   األرسى ويف
ــل ــك ــد ب ـــ ي ـــــمض ــةـ ــدق   رج   ي

 

 :األوهام وتبخرت احلقائق اتضحت

 هلا تعرضت اليت الفظيعة املذابح ىلع الغريب اتلواطؤ هذا العربية اثلورية اإلصالحية القوى أذهل لقد
 !احلاملون بها تغىن اطامل اليت اإلنسانية والقيم الليربايلة أوهام وتبخرت ثورتها، بعد العربية الشعوب

 !وصليبيته وإجرامه ودمويته وحشيته بكل الغرب هو الغرب فإذا

 :الشايب القاسم أيب أبيات تتذكر يه وإذا

 ههنــا املقـدس فـالشـــــــــرع أين ال
 مــكــذوبــة حــقــيــقــة الســــالم إن
ــعــادلــت إن إال عــدل ال  الــقــوى ت
 

 الــغـــالب وفــكــره الــقــوي رأي 
 اخلــايب الـلـهـيــب فـلســـفــة والـعــدل

 !بـــاإلرهـــاب رهـــاباإل وتصـــــادم
 

 الربيع) أن تصورت اليت العربية اإلصالح قوى دلى طفويلة أحالم عن( العربية اثلورة) كشفت لقد
 تدفع احنةط حرب دون احلرية بنسائم ستنعم األمة وأن كربى، تضحيات بال اتلغيري سيحقق( العريب

 ه،لك تارخيها يف واجهته خاريج واحتالل صليبية محلة أكرب من وحتررها حريتها ثمن األمة فيها
 عةودا وادعة تعيش يلدعها اإلطالق؛ ىلع األخطر اتلارييخ إجنازه عن يتخىل قد الغرب أن وتوهمت
 !وحترسها حتميها قوة بال مراعها يف األغنام

 

 وقرآنية: تارخيية حقائق: اثلورية السنن

 ثورة توجد فال واالضطراب، االنفجار معاين من اللكمة هذه حتمله ما بكل اثلورة يه اثلورة إن
 ارش،مب بشلك مواجهته دون أجنيب، احتالل ظل يف اتلغيري بإماكن الواهمني خميلة يف إال خمملية،
 مالينيو ادلماء، أنهار من اتلحرير حروب تقتضيه ما بكل حترير حرب إىل حتميا قدرا اثلورة تلتحول
 هلا وايعد أن قبل الغرب مع املشرتك لعيشبا احلاملون بها ويلتفاجأ والشهداء، واملهجرين اجلرىح
ک ک ک ک گ گ ﴿ القرآن حقائق وقبله اتلاريخ حقائق يستوعبوا أن وقبل عدتها،

 [011:ابلقرة]!﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ ،[093:ابلقرة]﴾گ گ ڳ
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 بني يماف ذلك يتجىل املجتمعات؛ ظروف اختلفت مهما واحدة سنن وفق جتري بطبيعتها اثلورات إن
 بداداالست فرض أجل من املضادة اثلورات بني وما وتماثل، تشابه من احلرية أجل من شعوبال ثورات

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: تعاىل قال كما وتشالك؛ توافق من واالحتالل والطغيان

ی ی ی  ىئ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 [سورة فنطر]!﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 فصائلها، بكل كربى إسالمية مجااعت عن الكونية، والسنن نية،القرآ احلقائق تلك اغبت كيف
 سيايسال بأدائها ويلبيا، وايلمن وتونس مرص يف كما واختارتها؛ بها وثقت اليت الشعوب تلتفاجأ
 الواضح؟ وفشلها املنشود اتلغيري حنو قيادتها عن الفاضح، وعجزها ابلائس،

 يف السيايس أدائها عن وعجزا بؤسا أقل والعراق، سوريا يف كما اجلهادية؛ الساحة يف أداؤها يكن ولم
 !األخرى اثلورة ساحات

 

 !بالعدو اثلقة

 دلويلا انلظام يف( واجلهادية والسلفية اإلخوانية) توجهاتها اختالف ىلع اجلمااعت تلك وثقت كيف
 ىلع فرضها يتال الوظيفية بأنظمته وثقت وكيف خالفتها؟ أنقاض ىلع قيامه منذ لألمة اتلارييخ العدو

 يط،املح إىل اخلليج من أرضها ىلع جاثما يزال ما اذلي االحتالل من اعم مئة تاريخ ونسيت شعوبها،
 إرشاف حتت وهناك هنا مؤتمرات يف فيها املشاركة أو للسلطة الوصول إال هدف هلا يعد لم حىت

 القوميون بها قام اذلي نفسه الوظييف بادلور تلقوم ؛(املشرتك اتلعايش) نظرية وفق عدوها،
 !قبل من العرب والليربايلون

 الوطنية، دهاحبدو الوظيفية دوهل تبىق أن فاملهم بها؛ يقوم من كثريا الغريب االحتالل يضري ال مهمة ويه
 دلويلا االحتالل يمثل اذلي األمن جملس بمرجعية وارتباطها العلمانية، وهويتها الوضعية، وأنظمتها
 اتلارييخ الصليبية احلملة إجناز محاية وهو هلا املرسوم ادلور ىلع باملحافظة تلقوم !للمنطقة املشرتك

 !اإلساليم العالم ىلع بالسيطرة

 حتت (املشرتك والعيش اتلعايش) أجل من عدوها خندق يف القتال إىل اجلمااعت بتلك احلال وانتىه
 !ادلويل االحتالل نظام نفوذ
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 من قبطو تنتيه الوظيفية، األنظمة وإلسقاط احلرية، أجل من املاليني فيها خرج اليت اثلورة وإذا
 م0290 سنة ادلولة أمن وجهاز العسكري، املجلس مبىن حول مرص يف اإلسالميون فرضه احلماية
 وإيمانه وطنيته، أثبت اذلي اإلساليم الشباب أقدام حتت اثلورة شباب من عرشات يلموت

 !مرص خالهل من أمريكا حتكم اذلي كريالعس املجلس عن بادلفاع وقام بادليمقراطية،

 إلسالميونا يمثل اكن اذلي الربملان فإذا أيام، إىل إال الرتاجيدي املشهد ذلك يلنيه السييس حيتج ولم
 طرافاأل جبميع تتصل أخذت اليت بالقاهرة، األمريكية السفرية بقرار السلطة؛ دائرة خارج ٪34 فيه

 !اجلديدة احلكومة لتشلك

 إىل -يكونوا لم كأن- املشهد من( واجلهادية والسلفية اإلخوانية) مجااعتهم بكل اجلميع فخرج
 !املهجر أو السجون

 !أصال املحتل مع املعركة خيوضوا أن قبل احتالل حرب آثار يلعيشوا

 دخلوايل برزخية كمرحلة- احلضاريني السلميني اإلسالميني بها الغرب خدع اليت ادليمقراطية وإذا
 !وانلهضة رابعة ميدان يف كرباليئ بمشهد تنتيه -بالفخ مجيعا

 !اإلنسان حقوق وانتهاك االنقالب وحشية عن تتحدث أوربا يف املعارض عرشات بعدها يلقيموا

 

 :اجلهاد احتواء

 ال اليت- والعراق سوريا يف املسلحة الشعبية اثلورة حيث األسطوري؛ املشهد من األخرى الضفة وىلع
 نلظريةا ووفق هوسها، يريض ما الغرب هلا يرتب -واالنتخابات والربملان راطيةبادليمق احتواؤها يمكن

 وبشلك أةفج تلقوم ؛(اتلوحش إدارة) يف بها برشت طاملا واليت مسلحة، جهادية كجمااعت تناسبها؛ اليت
 تالق وتوجب هلا، ابليعة توجب اليت- نفسها الرشيعة وحبكم بنفسها،" اخلالفة دولة" هويلودي

 قتلو سالحها، من وجتريدها اثلورة مناطق بمواجهة -وادليمقراطية باحلرية ينادون اذلين يناملرتد
 املخيمات يف الكجئني بالشتات؛ اثلورة قيادات ثم املقاومة قيادات تلنتيه بفصائلها؛ والفتك قياداتها

 !اخلالفة نظام سجون يف أو

 !واحدة لعملة وجهان وابلغدادي السييس فإذا
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 ديهويلو فيلم يف والشام العراق بني احلدود ويفتحون اجلرافات يقودون وهم خلالفةا قادة وخرج
 غري اإلجراء هلذا رفضها عن املتحدة األمم دلى ابلدلين حكومة من أي تشتيك أن دون !بائس

 !املسبوق

 ولةد ذاإ مواجهتها، مؤنة وجيوشه الغرب وكفت العراق، يف العربية اثلورة ىلع اخلالفة قضت إذا حىت
 تلقوم دورها، بإنهاء أمريكي قرار إىل إال حتتاج ال حلب إىل املوصل من املمتدة املزعومة اخلالفة

 لخال األنبار من بطردها -السوري الشعب مواجهة عن سنوات مخس عجزت اليت- إيران ميليشيات
 !أيام

 حني العدو أراد أوهام يه فإذا ،(اتلوحش إدارة) وأكذوبة ،(ادليمقرايط اتلعايش) أكذوبة انتهت لقد
 !عنها عجز اليت العربية الشعوب ثورة ىلع بها يقيض أن هلا ابلاب فتح

 !األوهام العالم هذا وقيود       به بعضا بعضهم يقيد وهم  

 نع انلظر بغض- مجااعتهم بكل اإلسالميني عجز وثبت العربية، اثلورة من األول املشهد انتىه
 وقدمت باثلورة قامت اليت وشعوبها األمة أن إال األمة، قيادة يف وفشلهم -وإخالصهم نياتهم صدق

 مستوى ىلع الرشد إال ينقصها وال االستبداد، ربيبه وىلع االحتالل ىلع عصية تزال ما الشهداء، ماليني
 !اجلهادي األداء مستوى ىلع والرشد السيايس، األداء مستوى ىلع والرشد الفكري، الويع

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿ الغثاء هذا للك اتلمحيص هذا تقتيض السنن اكنت لقد

 .[079:عمران آل]﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 !أبدا تتخلف وال أحدا، حتايب ال اليت السنن إنها

 

 :اثلورة املضادة وحتمية املواجهة

وكما وظف العدو الصلييب األنظمة العربية الصورية حلماية وجوده ومرشوعه، وظفت هذه األنظمة 
ها اتليارات السياسية وانلخب الفكرية واثلقافية واجلمااعت ادلينية يف اثلورة املضادة ىلع ثورة بدور

األمة وتطلعها للحرية واالستقالل، ىلع تفاوت مستويات هذه اتلوظيف وأشاكهل وآيلاته ومربراته، 
سلفية مااعت الوبويع منها ألبعاد الرصاع أو بغري ويع، تلصطف اتليارات الليربايلة والقومية واجل

 السييس، الطاغوت خلف واحد خندق يف - اهلل رحم من إال –والطرق الصوفية بشيوخها وداعتها 
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 أيب بقول يذكرنا هزيل، مرسيح مشهد يف الصلييب، االحتالل حيميه اذلي الوظييف، نظامه وخلف
 : املتنيب الطيب

 !اكبلاكء ضحك ولكنه        وكم يف مرص من املضحاكت 

ثره املرصي وايلمين، أنه ال حرية من الطغيان إرك الشعب السوري ايلوم، ومن قبله العرايق، وىلع لقد أد
واالستبداد بال حرية واستقالل عن االحتالل، وأن هذه الشعوب ال تواجه فقط نظام بشار ونوري 

يا روسوالسييس وهادي وبوتفليقة وغريهم من األنظمة الوظيفية الصورية، وإنما تواجه أمريكا و
 !وفرنسا وبريطانيا وجيوشها الصليبية

وما لم ينتقل الرصاع من ثورات شعبية ضد األنظمة الوظيفية، إىل ثورة حترر وحترير ضد االحتالل 
اليت تريد القوى ادلويلة  -األجنيب نفسه، وتنتقل اثلورة جغرافيا من حدودها القطرية الوطنية 

م، والعراق وسوريا 9191بها كما جرى يف حصار ثورة مرص الصليبية حصار األمة فيها تلتحكم يف شعو
إىل حدودها األممية، تلمتد اثلورة جغرافيا يف لك أقطار شعوب األمة اثلائرة، وما لم تدرك  -م 9102

قيادات اثلورة يف مرص وسوريا والعراق وايلمن ويلبيا طبيعة الرصاع وسقوفه وحدوده، ورضورة وجود 
فلن حتقق اثلورة يف لك قطر ما تصبو إيله األمة  ؛حترير طويلة األمد اتلنسيق بينها خلوض حرب

 !وشعوبها من حرية وحترر

م، وسيظل يموج موج ابلحر إىل عقد أو عقدين، حىت تتوج 0292لقد تفجر طوفان اثلورة العربية سنة 
مة يكا من خالل األنظاثلورة بإذن اهلل بانلرص، وإنما تواجه األمة ايلوم اثلورة املضادة اليت تقودها أمر

الوظيفية اخلليجية والعربية، كما سبق أن حذرت  يف حمارضة عن هواجس الغرب جتاه اثلورة العربية 
م قبل وصول مريس للسلطة، حيث توقعت حدوث اثلورة املضادة يف مرص بقيادة 0290بريل سنة أيف 

 !باأمريكا واألنظمة اخلليجية، وهو ما حدث بالفعل بعد سنة ونصف تقري

هو املدخل الرضوري السترشاف  -مع كونه واجبا رشعيا  -إن معرفة طبيعة الرصاع وأطرافه وأدواته 
مستقبل اثلورة ومعرفة مآالتها، واذلي يشلك الويع بها وباذلات وبالواقع وباملرشوع أحد أهم أسس 

 !جناحها، وهو ما فصلت القول فيه يف كتايب )حنو ويع سيايس راشد(
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 :املفاهيم زييفوت العريب الويع

 ،الرويس األمريكي ثم الفرنيس، الربيطاين االحتالل منذ عقود، وعرب العريب الويع تعرض لقد
 يطاينالرب االحتالل مع اخلليج وشيوخ وأوالده حسني الرشيف وقوف فصار واتلضليل، للزتييف
 يف نظمتهاأ ترعرعت اليت والوطنية القومية اثلقافة يف تمجيدها يتم !كربى عربية ثورة الفرنيس
 !الصليبية ومحلته الغريب االحتالل أحضان

 لقوىا بني االستقطاب ظل يف- العريب العالم وعمت أعقبتها اليت العسكرية االنقالبات وصارت
 لب واالشرتاكية احلرية أجل من ثورات -آنذاك الغربية االستخبارات لكها وراءها واكن االستعمارية،

 يكاأمر خدعوا بأنهم قواعدهم اإلسالميون أوهم اليت السودان يف اإلنقاذ ثورة يف كما أيضا؛ واإلسالم
 السودانية بةاتلجر ىلع للقضاء وأمريكا عربيا األمثل احلل اكنوا أنهم يلتبني !بانقالبهم تفاجأت اليت

 لوظييفا العريب انلظام أفزع ما وهو بإرادته؛ حكوماته السوداين الشعب فيها اختار اليت آنذاك اجلديدة
 !إساليم عسكري بانقالب أسقطها حىت حارصها اذلي

 ئدللقا األول ابليان وقراءة اإلذاعة، ىلع السيطرة يعين العريب ذهن يف اثلورة مدلول أصبح لقد
 مرييوانل صالح، ويلع واألسد، والقذايف، قاسم، الكريم وعبد انلارص، عبد مجال يلصبح العسكري،

 !واإلصالح واتلغيري رةللثو قادة إلخ؛... والبشري

 ساليمواإل القويم اتليار تشويهه يف شارك مشوها ممسوخا مدلوال العريب ذهن يف اثلورة مفهوم وبات
 !الوظيفية األنظمة مع وحتالفاتهم العسكرية انقالباتهم عرب سواء؛ حد ىلع

 قادر لممس لك يهايؤد وفريضة عبادة يعد فلم اجلهاد، مفهوم تشويه تم اثلورة مفهوم تشويه تم وكما
 سياسية إيديولوجيا اجلهاد صار بل خارجيا؛ عدوانا واجهت لكما وأمته ودينه أرضه عن دفااع

 !بالاجل رؤوس يف ولو إسالمية دولة إقامة يف واهلوس !(اتلوحش إدارة) جنون إىل بها انتهت ونظريات
 نقيض ىلع اجلدد، جماهديها يوبأيد هلا، العدو يريد كما تماما فأكرث؛ أكرث وأرضها األمة وتقسيم
 !واحدة أمة يلكونوا اجلاهلية فرقتهم أن بعد العرب وحد اذلي واتلوحيد اإلسالم

 قتاهلا، ساحات قبل شعوبها تعرفهم األمة، يف صدق قدم هلم اذلين والزعماء العلماء جهاد اغب لقد
 دلينا عز والشيخ اجلزائري، عبدالقادر واألمري اخلطايب، عبدالكريم واألمري املختار، عمر اكلشيخ
 إال هاداجل من تعرف ال اليت ،(ووتر بالك) ومافيا املجهولة اتلنظيمات جبهاد ايلوم وابتليت القسام،

 هذه ظهرت كيف عنها األمة شعوب تعرف وال املساجد، وهدم األسواق، وتفجري الرؤوس، قطع
 !وراءها؟ يقف ومن جاءت؟ أين ومن اتلنظيمات؟
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 :ثلورة وخطورة رصاع األفاكررضورة الويع با

إن للثورة كحدث سيايس واجتمايع سننا كونية ال تكاد ختتلف باختالف الشعوب وثوراتها، وال 
حتدث اثلورة يف الواقع السيايس للمجتمعات إال بعد حدوثها يف اعلم األفاكر، وىلع قادة اثلورة العربية 

ور أحداثها، وكما أن اثلورة ال حتدث اعدة إال معرفة تلك السنن واتلفاعل معها، وتطوير أدائهم بتط
بعد بلوغ الشعوب حدا ال تستطيع معه العيش يف ظل السلطة اليت حتكمها، فكذلك اثلورة املضادة 

عن املحافظة ىلع روحها وزمخها اثلوري حىت وعجزها ال حتدث اعدة إال يف ظل ضعف قيادات اثلورة 
انلظام الساقط، وحىت تقيض عليه قضاء ال يمكن هل  تقيم مرشوعها ونظامها اجلديد ىلع أنقاض

يف  العباسيةاكثلورة  ؛بعدها استعادة قواه من جديد، وهو ما يظهر جليا يف أحداث اثلورات اتلارخيية
  إلخ  الفرنسية واألمريكية والروسية والصينية...اتلاريخ اإلساليم، أو اكثلورة 

اليت برشت بها يف الساحات اثلقافية والفكرية قبل أن ويه ثورات فكرية اكن هلا مشاريعها ورؤاها 
 !تكون ثورات سياسية واجتماعية

فواقع األمم واملجتمعات ما هو إال انعاكس لألفاكر اليت تسود فيها، والقيم اليت تتحكم بها، وال حيدث 
مل ا، وال حياتلغيري اعدة إال بتغري هذه األفاكر والقيم، وحني يتصدى لقيادة اثلورة من ال يؤمن به

روحها، تكون انلتيجة اثلورة املضادة، والفشل يف مواجهتها، حىت تستعيد اثلورة روحها من جديد 
بقيادات ثورية تدرك طبيعة اثلورة وحتمل روحها، وتعرب عن مرشوعها، كثورة يف اعلم الفكر، قبل أن 

 !تكون ثورة يف الواقع السيايس

، وأمر [0:العلق]﴾چ چ چ ڇ ڇ﴿أمر إليه سماوي بقوهل تعاىل:  وهلذا جاء القرآن يف أول آية، ويف أول
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿  قبلهم املجتمعات اعقبة يف باتلفكراهلل 

ڭ ۇ ﴿واعب ىلع املجتمع اجلاهيل تعطيله ملكة العقل والفكر، كما قال تعاىل:  ،[019:يوسف]﴾ھ

 حالة من العىم اليت ، فاكن نتيجة غياب الفكر والويع[51:األنعنم]﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
 !ختبط فيها املجتمعات اجلاهلية خبط عشواء، يف غيابة الطغيان، وغواية الشيطان

بعد أن بلغ الطغيان واالستبداد والفساد اغيته،  -وحق هلا أن تثور  -لقد ثارت شعوب األمة ايلوم 
وأصبحت جزءا من وبعد أن عجزت اجلمااعت ادلينية واتليارات السياسية عن إحداث اتلغيري، بل 

انلظام بشلك أو بآخر، بعد أن تقاسمت معه إدارة املجتمع، فللطغيان ادلولة والسلطة ومؤسساتها 
وثروتها، وللجمااعت واتليارات مساجدها ومجعياتها ونقاباتها وصحافتها، يلتناغم الطرفان يف 

بة بحت اثلورة بالنستكريس حالة من الفساد غري املسبوق، ودون حتقق اإلصالح املنشود، حىت أص
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لألمة وشعوبها كرصخة الطفل الويلد، بعد خماض عسري، فيه بداية مرحلة جديدة لألمة وشعوبها، 
 وإعالن عن والدتها من جديد.

 

 :املؤامرة ىلع األمة وثورتها

يق يف ظل اثلورة املضادة لقطع الطر -لقد بدأت األنظمة اخلليجية والعربية الوظيفية مواجهة شعوبها 
 قوى لك ىلع وشنها وعسكريا، وأمنيا وسياسيا إعالميا باحلرب – األمة وثورتها وحريتها وحتررها ىلع

اخلطاب السليف(، و -بتوظيف اخلطاب ادليين )الصويف  وبدأت معها، ووقفت باثلورة آمنت اليت األمة
ألمن واالستقرار،  ااملصليح(، تلربير حربها ىلع شعوبها حفاظا بزعمها ىلع -السيايس واثلقايف )الوطين 

 !كما يفعل السييس يف مرص، ونوري يف العراق، وبشار يف سوريا

وقد أدركت أمريكا ايلوم أن مصاحلها يف املنطقة العربية تتعرض لزلزال اثلورة يف سوريا ومرص بما 
لعريب، ا قد يهدد أمن إرسائيل، واثلورة يف العراق وايلمن بما يفقدها حتكمها يف منابع انلفط يف اخلليج

ورأت واشنطن أنه ال يمكن مواجهة اثلورة العربية يف سوريا والعراق إال بتفاهمها مع روسيا، 
واتلعاون مع إيران اليت أثبتت قدرتها ىلع محاية مصالح أمريكا يف العراق من خالل أحزابها 

ظام بشار ن وميليشياتها الطائفية، وكذا يف سوريا لكبح مجاح اثلورة املسلحة للشعب السوري ضد
وهو ما يرشحها ويؤهلها تلقوم باملهمة نفسها لصالح أمريكا حال حدوث اتلغيري يف اخلليج  ؛األسد،

واجلزيرة العربية، لتستعيد إيران دورها من جديد كرشيط ألمريكا يف املنطقة، قادر ىلع محاية 
ح األمة، ومصالح مصالح الغرب، مقابل تعزيز نفوذها وحتقيق مصاحلها القومية ىلع حساب مصال

 !الشعوب العربية

وقد بدأت أمريكا حترض للمشهد يف اخلليج بتفاهمها مع إيران، وجاءت زيارة وزير ادلفاع 
 اخلليج دول أوباما األمريكي الرئيس دعوة بعد-م0294يف أبريل  األمريكي األخرية إىل املنطقة

اق الرتتيب هلذا اتلفاهم، وتم فرضه ىلع يف سي -م0294 معها انلووي االتفاقتلوقيع  إيران مع للتفاهم
األنظمة اخلليجية الوظيفية اليت ال يهمها إال محاية أمريكا لعروشها، تلك اتلفاهمات والرتتيبات اليت 
لن تكون يف صالح شعوب اجلزيرة واخلليج العريب، بل لصالح أمريكا وإرسائيل وإيران، وال يتصور 

رب ىلع العراق وقتلت وهجرت املاليني من شعبه بدعم من أمريكا غري ذلك ويه اليت شنت احل
يلقتل بشار وإيران وروسيا مئات  -بدعوى ماكفحة اإلرهاب  -إيراين، وحارصت سوريا وثورة شعبها 

اآلالف من األبرياء ويهجروا املاليني من الشعب السوري، كما ال تزال طائراتها تقصف يوميا قرى 
بذريعة حماربة القاعدة، يف الوقت اذلي تتقدم فيه عصابات احلويث ايلمن تلقتل املئات من األبرياء 
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الطائفية حنو صنعاء ملحارصة اثلورة، وتتقدم عصابات حزب اهلل الطائفية يف سوريا ملحارصة محص 
وحلب، دون أن تتعرض لقصف من طائرات أمريكا ولو باخلطأ، ودون أن تتهم تلك العصابات 

األوربية الصليبية واإليرانية الصفوية، كما حدث قبل أربعة قرون حني مما يفضح املؤامرة  !باإلرهاب
حتالف الصفويون اإليرانيون والربتغايلون املسيحيون للسيطرة ىلع اخلليج وجزيرة العرب، وحتالفوا 

 !مع الروس ملحارصة اخلالفة العثمانية واتلآمر ىلع األمة

 

  توظيف اجلماعات ملواجهة الثورة

ثورتها العربية، ويه جتاهد عدوها اخلاريج وادلاخيل وتتصدى وشهد لألمة وشعوبها ويف ظل هذا امل
خيرج عليها من اجلمااعت الصوفية والسلفية ومن  -يف ملحمة كربى من املالحم اتلارخيية-ملؤامراته 

ادلاعة وشيوخ ادلين من يكون أقىص أمانيه حتقيق األمن الوطين نلظامه الطاغويت، حتت االحتالل 
يلصبح و !صلييب، يلغيب مفهوم األمة الواحدة، وتلغيب حقيقة الرصاع بني أمة اإلسالم وأمم الكفرال

الوالء والرباء عند هؤالء مفصال ىلع وفق احلدود الوطنية القطرية حبكم سايكس بيكو، ال ىلع وفق 
م ابن تيمية: تلك ادلار اليت قال عنها شيخ اإلسال! حدود دار اإلسالم الواحدة حبكم اهلل ورسوهل

إذ بالد اإلسالم لكها )وإذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه ىلع األقرب فاألقرب، 
و وقتال ادلفع مثل أن يكون العد... ، وأنه جيب انلفري إيله بال إذن وادل وال غريمبمزنلة ابلدلة الواحدة

هم عطف العدو ىلع من خيلفون من كثريا ال طاقة للمسلمني به، لكن خياف إن انرصفوا عن عدو
املسلمني، فهنا قد رصح أصحابنا بأنه جيب أن يبذلوا مهجهم ومهج من خياف عليهم يف ادلفع حىت 
يسلموا، ونظريها أن يهجم العدو ىلع بالد املسلمني، وتكون املقاتلة أقل من انلصف، فإن انرصفوا 

طلب، ال جيوز االنرصاف فيه حبال، ووقعة أحد من استولوا ىلع احلريم فهذا وأمثاهل قتال دفع ال قتال 
 هذا ابلاب.

أهل ادلين الصحيح اذلين هلم خربة بما عليه أهل ادلنيا، دون  برأيوالواجب أن يعترب يف أمور اجلهاد 
أهل ادلين اذلين ال  برأيأهل ادلين اذلين يغلب عليهم انلظر يف ظاهر ادلين، فال يؤخذ برأيهم وال 

 (9)نيا(.خربة هلم يف ادل

 

                                                           

 (539/   5) - الكربى الفتنوى (0)
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 العلمائية للمؤسسات األمريكي احملتل توظيف

 بــغــيــظ بــلــيــت إذا حــلــيــمــا كــن
ــايل ــي ــل ــال ــن ف ــان م ــزم ــاىل ال ــب  ح

 
 
 

 ألـفــاظــهــا ســـوى نلــا لـيــس أســـمــاء
 أنه يعلم ادلســتــــــــــــور يقــــــــرأ من
 
 

 
 
 
 

 

ــورا  ــــب ــك إذا وص ــت ــة أت ــب ــــي  مص
ــالت ــق ــث ــدلن م ــة لك ي ــب ــي ــج  ع

 
 
 
 تعـــرف   فلــــــيست معــــــانيــــــهـــا أما

ــا ـــ ــقـ ـــ  مصنـــف   االنتداب ـــكلص وفـ
 
 

 

 إىل موندعوه دينهم، أصول من عليهم خيىف قد بما املسلمني اعمة تذكري يف جنتهد قبل   من كنا لقد
 واملادية، اجلاهلية، من وحنذرهم حكمه، وإقامة سبيله يف اجلهاد من به القيام عليهم اهلل أوجب ما

 حلملةا إسقاط منذ حياتهم، شئون يف تحكموت واقعهم، حتكم اليت الصليبية، والوثنية، واإلباحية،
 األمر إذاف عليهم، الوضعية القوانني وفرض الرشيعة، وإقصاء بدلانهم، واحتالل خالفتهم، الصليبية

 إىل رصاحة يدعو -زعموا– للمسلمني علماء احتاد أكرب أمام حنن وإذا !علمائهم إىل العامة يتجاوز
كم ال اليت ةالصليبي ادلولة رشعية ويعزز !العلمانية   !سنة وال بكتاب فيها حي 

 خلدمة اثلالث األمنية االتفاقيات وتوقيع احلصار بعد قطر ترامب إدارة بها أولكت اليت املهمة يه وهذه
 شعار حتت يقاومها من لك ومواجهة العربية اجلزيرة ىلع شعوب الصليبية العلمانية فرضل مرشوعه
 !اتلطرف ماكفحة

 موقع يف  (9) (واحلاكم الشعوب بني اإلسالم مستقبل) مقاهل يف االحتاد رئيس الريسوينأمحد  كتبه فما
 إماكن واداعئه !لإلسالم ادلولة رضورة عدم عن - لقطر اتلابع( املسلمني لعلماء العاليم االحتاد)

 للخالفة الصحابة إقامة وأن !شعوبه وحتيم وتقيمه به حتكم دولة بال واستقراره ونموه اإلسالم ظهور
 بخبطا منهم عمال ال للمصلحة ومرااعة الواقع األمر حبكم اكن إنما عنها خرج من وقتاهلم انلبوة بعد

 إىل رصحية دعوة هو - أحاكمه إلقامة ادلولة ورضورة ادلين هذا حبقيقة منهم ومعرفة الشارع
 الماإلس) كتابه يف عبدالرازق يلع خطاب من ودعوته اإلسالم ىلع خطرا أشد الصليبية العلمانية

 !ابلخاري صحيح ىلع الصليبية (0)اإلماراتية احلملة ومن( احلكم ونظام

رى هلدم رضار احتاد صار أن بعد االحتاد هذا يف عضوا يبىق أن ورسوهل باهلل يؤمن ملسلم حيل وال  ع 
 ىلع نهار يلل وتعمل العرب جزيرة حتتل صليبية محلة ظل ويف !الرشيع العلم باسم ونقضه اإلسالم

 ةالعربي اململكة يف ايلوم جيري كما أحاكمه وتعطيل وحيه ومهبط ومهده أرضه من اإلسالم تثاثاج
 !األخرى اخلليج ودول السعودية

                                                           

 م.1109منرس  03بتنرطيخ  الريسوين أمحدد.  نرُش مقنل (0)

 م.1109منرس  - فيه والتشكيك ابلخنري صحيح ىلع بنهلجوم وأكنديميني إعالميني بتسليط وذلك (1)
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 تابالك من عليه ديلل ال به للحكم ادلولة وإقامة باإلسالم احلكم بأن هلم يلقول الريسوين فيأيت
 !حمايدة ادلولة تكون أن فاملهم !يوجبه والسنة

 ثالث وال جاهلية أو إسالمية دولة تكون أن فإما الواقع أرض ىلع املحايدة ادلولة هلذه وجود ال أنه مع
 !هلما

 [51:املنئدة]!﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب﴿  اجلاهلية حكم أو اهلل حكم فإما 

 !صورها اختالف ىلع اجلاهلية أحاكم لك من واتلحذير العموم فأفاد إيلها مضاف اجلاهلية وحكم

! عواملجتم ادلولة شئون يف حكم هل يكون أن من ادلين وتمنع العلمانية حتيم العلمانية ولةفادل

 !كذلك والشيوعية !دونه وتقاتل اإلبايح نظامها حتيم والليربايلة

 !(املسلمني علماء احتاد) وزورا كذبا يسىم ما رئيس ذهن يف إال املحايدة لدلولة وجود وال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ واألهواء الطاغوت حبكم حتكم أو اهلل لأنز بما حتكم أن إما فادلولة

 [61:النسنء]!﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹپ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 !ريسوينال احتاد دين يف إال بينهما ثالث وال الكفر، أو واإليمان الرشك، أو اإلسالم إال الواقع يف وليس

 علمانية سواء جاهلية دولة أو ميةإسال دولة تكون أن فإما هلا، ثالث ال اثنتان ادلول حال وكذلك
 !وثنية أو صليبية أو شيوعية أو يلربايلة

يب جت حت خت مت ىت يت جث ﴿ ادلين حقائق أوضح من فهذه

 !اهلل إال هلإ ال اتلوحيد لكمة حقيقة وهذه [165:ابلقرة]﴾مث

 ىلع ثم ةاملدين يف انلبوية ادلولة بإقامة- األرض يف للمؤمننيه استخالف عن تعاىل قال ذلك أجل ومن
 وحتقيق هل واتلمكني دينه إقامة أجل من األرض وفتح باخلالفة إياهم وعده ثم -العرب جزيرة لك

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ دينهم يف وال أنفسهم يف يفتنون فال للمؤمنني األمن

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 هوأمر هحكم يف وال هوطاعت هعبادت يف ال يرشكون فال [55:انلور]﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
ی ﴿  [44:املائدة]﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿  [41:املائدة]﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿
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ۈئ ۈئ ېئ ﴿ [62:النساء]﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿  [42:املائدة]﴾ی جئ

 !﴾ېئ ېئ ېئ چ ۈئ﴿: قراءة ويف [06:الكهف]﴾ ېئ ېئ

 ورةبرض بديه بأنه ةتار عليه الفقهاء نص بالرضورة ادلين من واملعلوم القطيع األصل هذا ولوضوح
 !لقطيعا باإلمجاع وتارة! به حتكم اليت الرشعية واخلالفة باإلمامة إال لدلين قيام ال بأنه وتارة !العقل

 !(9)بها( إال ادلين إقامة عقال ممكن غري: )االحاكم إلقامة اإلسالم يف ادلولة رضورة عن حزم ابن فقال

 !(0)(تركه إىل بيلس ال اذلي الرشع رضوريات من: )الغزايل وقال

 !(2) (املسلمني قوام به اذلي ادلين أراكن من ركن: )القرطيب وقال

 !(4)بها( إال لدلين قوام ال بل ادلين واجبات أعظم من: )تيمية ابن وقال

 !(4)(باإلمجاع الرشع يف واجب: )خدلون ابن وقال

 ريطانياب اكنت حيث بريطاين فثون شيطاين بنفخ الشبهة هذه أثار من أول الرازق عبد يلع اكن وقد
 اليت األوىل ةالعاملي احلرب يف وروسيا فرنسا مع الصليبية احلملة يف وشاركت - مرص آنذاك حتتل اليت

 وفق قوة من أوتيت ما بكل إسالمية دولة وإقامة اخلالفة عودة عدم ىلع تعمل - اخلالفة أسقطت
 هو( ماحلك وأصول اإلسالم) عبدالرازق يلع كتاب فاكن مبدل ديين خبطاب تعلييم ثقايف مرشوع

 بواحا وكفرا باطال قوال وعد قاطبة عرصه علماء عليه فرد م9104 سنة اخلطاب هذا عن عرب اذلي
 !عنه اكتبه فاعتذر

ىع للمسلمني علماء احتاد أكرب من يصدر خطابه فإذا السنون فدارت  !اعلم ألف فيه أن يد 

 !إيله االنتماء ىلع أحد جيرب ال طويع احتاد أنه مع !الفتنة فعوير الشبهة يزيل ما عنهم يصدر ال ثم
 بأنه مهل يعتذر حىت الحتادهم تنسب اليت العلمانية ادلعوة هذه من الرباءة من أعضاءه يمنع خوف وال
 !قول لساكت ينسب ال

                                                           

 . 4/87( الفصل يف امللل وانلحل 0)
 .099( االقتصند يف االعتقند ص 1)
 . 0/164( اجلنمع ألحاكم القرآن 3)
  .077 – 076( السينسة الرشعية ص 4)
 .090( املقدمة ص 5)
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 تدايع ظل يف !العظيم القول هذا ىلع وتواطؤا رئيسهم عن صدر ابم منهم رصحيا إقرارا سكوتهم فاكن
 للبابا سهنف الريسوين من وبمباركة دينها من وسلخها تلنصريها العرب جزيرة ىلع الصليبية احلملة

 األهلية لفقدهم عنهم الفتوى أخذ وحرم باطلهم وكشف حاهلم بيان رشاع فوجب !وقداسه ووثيقته
 يحرص بقول ادلعوة هذه من اهلل إىل وتربأ منهم أنكره من إال املسلمني علماء باسم للتوقيع الرشعية

 !تدليس وال فيه لبس ال

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ 

 [سورة املنئدة]!﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 مارات،اإل براعية بيه ابن الشيخ برئاسة( املسلمني حكماء جملس) بني املحموم اتلنافس ظل ويف
 دليينا اخلطاب ادلوتلني الك يفوتوظ- قطر براعية الريسوين. د برئاسة( املسلمني علماء احتاد)و

 الغربية الصليبية احلملة أهداف حيقق ما حنو به اإلساليم العام الرأي ولقيادة لواشنطن، خدمة
 وبدء العراق احتالل بعد 0224 راند مؤسسة تقرير يف رصحيا جاء كما العربية؛ الشعوب ثورات ملواجهة
 يف ررهق اذلي جديد، من الرازق عبد يلع خطاب تاجان إاعدة تم -الغريب املحتل ضد الشعبية املقاومة

 كتبه نفسه، حسني طه كتاب احلقيقة يف وهو- م9104 املنشور( احلكم وأصول اإلسالم) كتابه
سه؛ بأسلوبه  يلع األزهري للشيخ حنله وقد م،9106 صدر اذلي ،(اجلاهيل الشعر) كتابه يف كما ونف 

 ونقضوا هعرص أئمة الرازق عبد يلع لكتاب تصدى وقد -بريطاين بويح الفقهاء بني لريوج عبدالرازق
 طييعامل خبيت حممد العالمة املرصية ادليار ومفيت حسني، اخلرض وحممد اعشور، بن اكلطاهر شبهه،

 الوحدة وجوب نيف: خطورة الكتاب شبه أشد من واكن ،(احلكم وأصول اإلسالم حقيقة) كتابه يف
 تروجيه؛و نرشه من والغاية الكتاب، تأيلف من اهلدف هو واذلي ،اإلساليم العالم شعوب بني السياسية

 نطقةامل واحتل اخلالفة أسقط اذلي مرشوعها وتكريس وعسكريا، فكريا الصليبية احلملة ةئتلبو
 حترم واع،مرش أمرا ذلك لك من جيعل ديين خبطاب نفوذه، حتت وظيفية وطنية دلول بينه فيما وقسمها

 ال ادلينية، بالوحدة جاء إنما اإلسالم ألن جديد؛ من األمة وحدة إاعدة بوجو بنيف رشاع، مقاومته
 رصح كما اخلالفة؛ وهو اإلسالم يف حمدد حكم نظام أصال يوجد ال وألنه السياسية، واألمة بالوحدة

 أجل نم القتال ذللك فيحرم واملاكن؛ الزمان بتغري تتغري اجتهادية قضايا ذلك فلك الريسوين؛ به
 بحيلص األرض شعوب بني العاملية بالوحدة جاء ذلك من العكس ىلع اإلسالم بل حتريرها،و وحدتها

 حسابه يف كما بيه ابن قال كما !إنسانية وحدة ظل يف إخوة ألرضهم املحتلون والصليبيون املسلمون
 بالرضورة ينيع ال الوحدة مفهوم) :م0292/ 90/ 92 بتاريخ بمكة الوحدة مؤتمر يف (9) للكمته نقال باتلويرت

                                                           

 http://binbayyah.net/arabic/archives/4134 موقعه يف ( املنقولة0(

http://binbayyah.net/arabic/archives/4134


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

 -50- 

 ذلك، أجل من بانلاس الرضر وإحلاق احلروب إعالن جيوز وال واحد، كيان يف املسلمون يكون أن
 .(تعبدي ا وليس مصليح أمر يه مثال   فاخلالفة

 عالقاتال مجيع ويغطي اإلنساين، الوجود دوائر مجيع يشمل عظيم، إساليم مفهوم الوحدة: )أيضا وقال
 !(والشعائر الشعور وحدة الوحدة، ودين اتلوحيد، دين هو فاإلسالم ة،وادلويل واجلماعية الفردية

 أنقاض ىلع الصليبية احلملة أقامتها اليت الوظيفية الوطنية ودويالته اجلاهيل الواقع هذا لرشعنة وقال
 لدو تعددت حيث لألمة، اتلارخيية املمارسة دلت) وعجزها األمة ضعف ظل يف العثمانية اخلالفة
 عقدي بدافع واحدة راية حتت األقطار توحيد إىل سىع أحدا   أن يثبت ولم أئمتهم عددوت اإلسالم

 .اإلمام ووحدة اخلالفة وجوب مبدأ يستبطن

 والرشعية الرشع يف حقها الوطنية ادلولة لسلب مربرا يكون أن يمكن ال املنشود الوحدة فأفق 
 هلا عيةرش نظم يه وصورها، أشاكهلا اختالف مع ايلوم اإلساليم اعملنا يف الوطنية فادلول. واملرشوعية

 ملصالحا قانون ىلع بناء اتلاريخ يف قائمة اكنت اليت الكربى لإلمرباطوريات اكن ما املرشوعية من
 الرشع(. أحاكم حوهل تدور اذلي واملفاسد

 اداتاالحت أكرب باسم املرة هذه يف أنه إال جديد من انتاجها يعاد عبدالرازق يلع شبهة عينها ويه
 !السعودية براعية والسلفية اإلمارات، براعية والصوفية قطر، براعية احلركية اإلسالمية

 !دنياها يف فتنت كما دينها يف تفنت األمة وإذا

 !ابابل من األمة فقهاء أخرجها أن بعد الشباك من تعود يه فإذا اإلسالم، بلوس تلبس العلمانية وإذا
 ثمانيةالع ادلولة يف اإلسالم وشيخ املطييع خبيت الشيخ مرص يتمف به عليها حكم كما- الردة وإذا

 اباخلط يف اإلسالم مقاصد من مقصدا تصبح -األزهر شيخ حسني اخلرض وحممد صربي مصطىف
 !اجلديد ادليين

 ادلينية ةالوحد وأوجب ادلينية، باألمة جاء اإلسالم بأن عبدالرازق يلع شبهة املطييع الشيخ نقض وقد 
 (احلكم وأصول اإلسالم حقيقة)كتاب  يف فقال واحدة؛ دولة يف السياسية والوحدة مةاأل ال فقط

 ماأ سياسية، ووحدة دينية وحدة هلا واحدة أمة احلنيف ادلين بهذا يرتبطون اذلين إن نعم: )243ص
: عاىلت الق كما إخوة بذلك واكنوا به ويؤمنون به يرتبطون اذلي االسالم دين رابطة فيه ادلينية الوحدة

 وسنة اهلل كتاب هو واحد وقانون اختالف، وال فيه تعدد ال واحد دين وهو ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿
 ياتالوال أنواع مجيع تنتظم اعمة والية اإلهلية نبينا رسالة فألن السياسية الوحدة وأما ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل
 املصالح لبج يف الرشيع انلظر مقتىض ىلع الاكفة حتمل ويه تعاىل اهلل من املستمد امللك والية ومنها
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 عبارة يه اليت تعاىل اهلل أحاكم مجيع إن احلق فإن وادلينية، ادلنيوية املضار ودفع وادلينية ادلنيوية
 واآلخرة ادلنيا احلياة يف املضار ودفع املنافع جلب يف العباد مصالح مبناها اإلسالمية الرشيعة عن

 ..املستقيم اطالرص فيه واإلفراط، اتلفريط جانيب بني اتلوسط ىلع ومبناها

 وضعه ياذل اإلليه القانون إىل يرجع اذلي تعاىل منه املستفاد اإلليه فامللك السياسية، وحدتها فهذه
 الرشيع ظرانل مقتىض ىلع الاكفة محل يكون مقتضاه ىلع ملسو هيلع هللا ىلص حممد لسان ىلع ورشعه لعباده تعاىل اهلل
 تعاىل واهلل سياسية وحدة اإلسالمية لألمة يكون ال وكيف ادلارين، يف املضار ودفع املصالح جلب يف

ۇ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿: يقول

ٻ ٻ  ﴿: تعاىل ويقول ،﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 يف يكون اليت األمة فهل ،﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃٹ ٹ 
 !سياسية؟ وحدة هلا يكون ال وأمثاهلا اآليات تلك بها قضت اليت العدالة هذه رشيعتها

 أن وأسوده أمحره العالم هلذا ظاهرة قدسية دعوة تلك: "۷۷ صحيفة يف عبدالرازق يلع املؤلف قال ثم
 ا،إخوان عبادته يف ويكونون واحدا، إهلا يعبدون واحدة أمة يكونوا وأن الواحد، اهلل حببل يعتصموا

 من هل أعد ما وإىل الكمال، من به يليق ما إىل وأخذه العالم هذا سالمل األىلع املثل إىل دعوة تلك
 !"العاملني ىلع اهلل وفضل باألرض، اهلل رمحة تلك السعادة

 وحدة تكون فكيف قلت؛ ما آخر إىل قدسية دعوة اإلسالم بأن تعرتف كنت إذا للمؤلف ونقول
 !سياسية؟ وحدة ال دينية

 الواحد هاحببل املعتصمني ارتباط بها يتم تقول كما قدسية دعوة الميةاإلس امللة إىل ادلعوة اكنت وإذا
 االرتباط ذلك يتم فكيف ذكرت ما آخر إىل واحدا إهلا يعبدون واحدة أمة يكونوا وأن القرآن وهو

 !باللني؟ وحيملهم يسوسهم رئيس هلم يكون أن بدون

 !ذلك؟ خالف واملشاهد كيف

 وحدة حتت ومجعه واحدة حبكومة لكه العالم أخذ فأما: "۷۷ ةصحيف يف عبدالرازق يلع املؤلف وقال
 !"عاىلت اهلل إرادة به تعلق وال البرشية طبيعة عن خارجا يكون أن يوشك مما فذلك مشرتكة سياسية

 احدة،و حبكومة يؤخذوا أن عليهم جيب اذلين إن نقول بل ذلك، نديع ال املسلمني معارش إننا هل ونقول
 دين برابطة ارتبطت اليت األمة هم رشيعتهم سياسة يه بينهم مشرتكة اسةسي حتت جيتمعوا وأن
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 تبطير لم من وأما وادلنيا، ادلين أمور يف أحاكمها ىلع واجلري بها العمل والزتمت ورشيعته، اإلسالم
 :قسمني هؤالء جعلت فرشيعتنا الرابطة بهذه

 يوية،ادلن املعامالت يف أحاكمنا عليهم يجتر وهؤالء واملسلمني، اإلسالم ذمة يف ودخلوا اعهدونا قسما
 أن يناعل جيب كما وأعراضهم وأمواهلم أنفسهم ىلع املحافظة علينا وجيب علينا، ما وعليهم نلا ما هلم

 ادلينية رهمبشعائ يتعلق ما لك يف هلم نتعرض وال سواء، حد ىلع واعراضنا وأموانلا أنفسنا ىلع حنافظ
 . وبينهم بيننا اذلي اذلمة بعهد عمال وذلك يدينون وما نرتكهم بل

 نم حكم فيها جيري فال ارهميد يف باللكية منقطعة أحاكمنا وهؤالء وبينهم، بيننا عهد ال وقسما
 قلنا حىت أحاكمهم من حكم دارنا يف جيري فال دارنا يف منقطعة أحاكمهم أن كما االسالم، أحاكم
 بنيو دارنا، يف وأقام ذمتنا يف دخل بأن كما،وح حقيقة منهم دارنا يف يكون من بني اتلوارث بعدم

 ادارن يف اكن بأن فقط حكما أو وحكما، حقيقة داره يف اكن إذا هل قريب ولك وبنيه وزوجه وأبيه أمه
 يف اذليم قريبه من يرث ال فإنه ،[اكتلجار الكفر دلار يعود ثم مؤقت بشلك بيننا املقيم وهو] مستأمنا

 يرث وال ا،دارن يف املسلم قريبه يرثه ال بها مقيما وبيق إيلنا يهاجر ولم رباحل دار يف أسلم ومن دارنا،
 مفصل هو كما ،﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿: تعاىل قال دارنا يف املسلم قريبه هو
 .الفقه يف

 احدةو سياسية وحدة حتت ومجعه واحدة حبكومة لكه العالم بأخذ يقولون ال املسلمني أن تعلم وبذلك
 !فاملؤل يدعيه ما خالف ىلع ناديي القيامة يوم إىل ماضية فريضة اجلهاد أن عتقادهما بل مشرتكة

 أن يشهدان وانلقل فالعقل جياهدوهم أن املسلمني ىلع جيب من بدوام هو إنما اجلهاد فرضية دوام فإن
 !ذلك( يدعون ال املسلمني

 الصحيفة ويف الصحيفة هذه يف لفاملؤ قاهل ما يهدم ما لك قدمنا وقد: )236 ص يف أيضا املطييع وقال
 وقوهل ،"تباين من عرفت ما ىلع يومئذ يزالوا لم اإلسالم رشيعة مجعتهم وإن والعرب" وقوهل أيضا، ۷۸

 بايناتل تامة دول حتتها من اعمة دينية وحدة: األىلع بالرفيق السالم عليه حلق يوم العرب حال تلك"
 !"آخره إىل قليال إال

 حاديثاأل يف اثلابت فإن وباتلواتر، بالرضورة ثابت هو ملا حمض كذب املؤلف قاهل اذلي هذا لك فإن
 علجي والسالم الصالة عليه اكن إال اإلسالم يف دخلت قبيلة من ما أنه الصحيحة والسري الصحيحة

 وادلنيوية، ادلينية أمورهم يف األحاكم من هلم يلزم ما عنه ويأخذون غريهم من أو منهم أمريا عليهم
 دوق السري وكتب احلديث كتب يف مسطور ذلك لك حكمه، عليهم أشلك ما لك يف إيله جعونوير

 .قليال اتلطويل خوف تركناه ملا بالنسبة ذكرناه ما اكن وإن كثريا، منه ذكرنا
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 دنيةامل ادلول وأنظمة السياسية األسايلب من واألحاديث القرآن عليه اشتمل فيا املؤلف يقول وماذا
 ابليوع ويف طرفا، أو اكن نفسا اخلطأ يف ادليات ويف طرفا، أو اكن نفسا العمد يف القصاص كأحاكم

 واحلدود ورضوبها والرشاكت بأنواعها واتلجارات واملساقاة واملزارعة واإلمارات واهلبات واإلجارات
 وطريق به وحمكوم عليه وحمكوم هل وحمكوم وحاكم مرافعات من وآدابه القضاء ونظام واتلعزيرات،

 تهشهاد تقبل من وبيان وأنواعها والشهادات ادلفوع أحاكم من بها يتعلق وما ذكر مما واحد لك ورشوط
 !ادلنيوية أمورهم يف بالعباد يتعلق ما لك من ذلك وغري القبول عدم وأسباب تقبل ال ومن

 تدع لم ماإلسال رشيعة مجعتهم العرب بأن تشهد لكها الصحيحة باألسانيد اثلابتة واتلواريخ والسري
 ما أنهمو واالقتصادية، واالجتماعية املدنية احلياة مظاهر من غريها يف وال السياسة يف تباينا بينهم
 نقانو إىل يرجع فيهم وحكمه ،ملسو هيلع هللا ىلص انليب هو واحد حاكم حيكمهم واحدة دولة اكنوا بل شىت، دوال اكنوا

 ىلع لعباده تعاىل اهلل فرضه قد حكمه، إىل وينقادون ويسلمونه منهم، الاكفة يعرفه واحد، ايسيس
 اال همومعاد معاشهم ينتظم ال حبيث وادلنيوية ادلينية أمورهم يف لعباده نافع وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل لسان

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۈ ٴۇ ۋ ﴿:  تعاىل قال كما هل واالنقياد به والعمل باتباعه

- واألحاديث القرآن يف موجود هذا لك ،﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ
 كادي حمسوس -األرض وجه ىلع مسلم مليون ثالثمائة حنو ويدرسها يقرؤنها انلاس بني متداولة ويه

 اكبرةامل اختذوا ممن شالكته ىلع ومن اكملؤلف نفسه، وأنكر حسه، فقد من إال ينكره ال بايلد يلمس
 !وديدنا مذهبا الرضوريات وإنكار

 قبوهلا يف واملدار حمضة نقلية لةمسأ بصددها اآلن وحنن فيها وخاض املؤلف فيها تكلم اليت واملسألة
 والسنة، تابالك يف وادلينية السياسية واألنظمة القواعد تلك بوجود انلقل صح وقد انلقل تصحيح ىلع

 اكماألح لك منهما ويسلخ املحمدي وادلين اإلسالمية الرشيعة ىلع ويفرتي ذلك لك ينكر واملؤلف
 وهو م،األحاك بتلك املتعلقة انلبوية واألحاديث نيةالقرآ اآليات وينكر ادلنيوية، باألمور املتعلقة

 حيلو ما هنلفس املؤلف فليخرت !شك بال اكفر ومنكره والعام، اخلاص يعرفه بالرضورة ادلين من معلوم
 معه سلي فهو اجيايب رأى أنه فرض فعىل للبديهيات، حمضا إنكارا كونه عن فضال قاهل ما ذلك ومع هل

 .ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل وقول تعاىل اهلل قول يف إال انلقلية الرشعية املسائل يف حجة ال ألنه عقل، وال نقل

 حال تلك: "قوهل بطل وبذلك !دين وال نقل وال عقل معه وليس بإنكاره خرج هذا بعد فاملؤلف
 إال بايناتل تامة دول حتتها من اعمة دينية وحدة األىلع بالرفيق والسالم الصالة عليه حلق يوم العرب
 !"فيه ريب ال قاحل ذلك قليال،

 !فيه ريب ال ابلاطل أنه وتبني
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 العرب أمم بني اكن إنه تقول اذلي اتلباين ذلك أمر عليك خيىف أن خياف قد" ۷۸ ص يف املؤلف قال
 كذلل يضموها أن املؤرخون حياول اليت املنهجية الصورة تلك ختدعك وأن السالم عليه انليب زمن

 !"اكبري ضالال يكون وكم اتلاريخ خيطئ ولكم كثرية طأأخ اتلاريخ فن يف أن أوال فاعلم العرص

 واريخواتل السري من والرشائع واآلداب القواعد تلك يمحو أن يستطيع ال أنه وجد ملا املؤلف إن وأقول
 ائعوالرش واآلداب القواعد بهذه مملوءة واتلواريخ السري أن ووجد معارض بال إنكارها هل يتسىن حىت
 اخلطأ فليس يقوهل ما تسليم بفرض ولكنه !آخره إىل خطأ اتلاريخ فن يف بأن اريخاتلو يف يطعن أن أراد

 وفه اثلقات الرجال عن بالسند مروي هو ما ومنها والصواب، اخلطأ فيه ما منها بل اتلواريخ لك يف
 حينئذ، ليهع يعول وال إيله يلتفت فال ديلل عليه يدل لم عقيل احتمال فيه اخلطأ واحتمال لكه، صواب
 الواجب نفاك صحيحة، وسري تواريخ وجود من يمنع ال قليال أو اكن كثريا اتلاريخ فن يف اخلطأ ووجود

 لصحيحةا باألسانيد منقوال الصحيحة والسري اتلواريخ يف جاء فيما اطمئنان عنده اكن إذا املؤلف ىلع
 حيحةالص الوقائع وهمؤلف حترى ممن وأمثاهلم خلاكن وابن األثري وابن خدلون وابن الطربي كتاريخ
 ظهر ما ردي إنما بل الالكم، لك به يرد ال البرش الكم يف احتمال كلك فهو اخلطأ حيتمل اكن وإن فنقلوها

 ويف يالطرب تاريخ يف به جاء فيما اخلطأ وجود ىلع ديلل عنده هل املؤلف نلا فليقل بادليلل، خطأه
 ابطةر مجعتهم ممن العرب وغري العرب أن من الصحيحة السري ويف السمعية ادلالالت ختريج كتاب

 قبل من مفروض واحد سيايس وقانون واحد؟ وحاكم واحدة؟ ودولة سياسية وحدة هلم اكن االسالم
 أن ىلع تدل ولكها حيىص وال يعد ال مما ولغريها املؤلف ذكرها اليت القواعد تلك للك شامل تعاىل اهلل

 وأمراؤه والته ذلك يف يعاونه وحاكمها زعيمها ملسو هيلع هللا ىلص انليب نواك واحدة دولة اكنت لكها اإلسالمية األمة
 وقضاته؟

 ماكنهإ يف وأنه مفضوحة ماكبرة باللكية والرشائع واآلداب القواعد تلك إنكار أن وجد ملا املؤلف لكن
 العرب أمم نأ يف رصيح هو اذلي القرآن يف ذلك مثل يقول أن يستطيع ال يقول ما اتلواريخ يف يقول أن

: قال أن فبعد أيضا ۷۸ص يف فقال ذلك يف يموه أن أراد سياسية واحدة ودولة سياسية وحدة هلم اكنت
 بني الماإلس ربط بما آثاره تالشت قد وتباينهم العرب تنافر من كثريا أن احلق يف أنه ثانيا واعلم"

 اإلشارة لك أسلفنا ما ثاثلا واذكر مشرتكة وآداب أنظمة ومن واحد دين من عليه مجعهم وما قلوبهم
 مماأل تباين يكون أن إذن عجب فال السالم عليه للرسول اكنت اليت ادلينية الزاعمة أثر من إيله

چ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿ شدته وذهبت حدته وخفت مظاهره وخفيت آثاره وهت قد العربية

 ماكبرا قال=  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
 يمكن دق طبيعيا اكن وما طبيعيا، ذلك واكن شىت، الودو متباينة أمما برحوا ما ذلك ىلع العرب ولكن"

 !"الوجوه من بوجه منه اتلخلص يمكن ال ولكن آثاره وتقلل حدته ختفف أن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

 -56- 

 دولة صاروا لكهم االسالمية األمم كون يف يلزم هل لكن صحيح قلته ما أن هب للمؤلف ونقول
 ال الوثىق العروة يه اليت اإلسالم رابطة يه واحدة رابطة وتربطهم واحدة حكومة ىلع جمتمعني واحدة

 !يشء؟ ىلع وتنازع شقاق وال يشء يف خصام بينهم يقع ال أن هلا انفصام

 واحدة حكومة ذات سياسية واحدة ودولة سياسية وحدة هلا أمة لكه العالم يف يوجد لم كذلك اكن لو
 !البرشي طبعه يغاير بما اإلنساين للمجتمع تكليف وهذا سياسية

ــــطب غري مااليا وملكف  اعهاـ

 

 

 

 

 ألفاظها ســوى نلا ليس أســماء

 أنه يعلم ادلستـــور يقـــرأ من

 

 

 

 

 

 

 

 نار ذوةــــج اءــــامل يف متطلب 

 

 

 

 

 فلــيست معــــــانيــــــهـــا أما

ــــــــــــرف    تــــــــعـــــــــ

ــا ـــ ــقـ ـــ ــك وفـ  االنتداب لصـ

 مصـــــــــنــــــــــــــــــف  

 

 

 

 أنهم يقتيض ال أشياء، يف وتباينهم أشياء، ىلع وتنازعهم أشياء، يف األمم بني خالف وجود أن شك ال
 وأن املؤلف يقول كما األمر اكن ولو واحدة، دولة ذات واحدة أمة يكونوا أن من يمنع وال شىت، دول

 حاجة هناك يكن لم واتلنازع واالختالف واتلباين اتلنافر زوال يف اكفية األمم لك يف ادلينية الرابطة
 والواقع العيان يكذبه ما أيضا وهذا وادلنيوية، ادلينية أمورها يف األمة يسوس وحاكم وازع، إىل

 حكمه يرجع اذلي احلاكم هو آخر وازع معها يكون أن ادلينية الرابطة وجود مع يلزم بل واتلاريخ،
 القانون هلذا الواضع اكن ولو حكمه، إىل وينقادون الاكفة يسلمه مفروض اعدل سيايس قانون إىل

ۉ ې ې ې ﴿ اإلسالمية الرابطة لقانون ضعوالوا بالك فما وبرصاؤها، وكرباؤها األمة عقالء

 ال كيف ،﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿و ،﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ ﴾ې
 واحد وحاكم واحدة دولة ذات واحدة أمة متنافرة متباينة اأمم اكنت أن بعد االسالمية األمة تكون

 (.!أمجعني؟ انلاس أفضل هو

 عرب اذلي قعبدالراز يلع شبه نقض يف ذاكآن املرصية ادليار مفيت املطييع خبيت العالمة الكم انتىه
 املرسح عدي وهو العريب، والعالم ملرص الربيطاين املحتل يريده اكن ما لك عن ديين خبطاب كتابه يف

 وإدارتها -واحدة إسالمية أمة عن فضال- واحد وشعب دولة عن ال عربية وشعوب دول عن لإلعالن
 !نلفوذه ختضع اليت العربية اجلامعة عرب

 بلق( شىت دول هلا متباينة عربية أمم) لكمة اإلسالم ظهور منذ اإلساليم العالم أذن يطرق لم لهولع
 دراساتهم يف اإلسالم قبل العربية اجلاهلية بعثوا اذلين املسترشقون كتبه ما إال عبدالرازق يلع كتاب

 !احتالهلم بعد عليهم الصليبية احلملة تفرضه سياسيا واقعا تلعود وأحباثهم؛

 جملس)و قطر، وراعية الريسوين برئاسة( املسلمني علماء احتاد) ايلوم به يقوم اذلي نفسه ادلور هوو
 راعيةو العيىس برئاسة اإلساليم العالم ورابطة اإلمارات، وراعية بيه ابن برئاسة( املسلمني حكماء

 !ادليين التسامح باسم الصهيوين الوفد الستضافة رصاحة داع واذلي السعودية،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

 -57- 

 طابخ يواجه ديين خبطاب العرب جزيرة تلغريب ترامب مرشوع خدمة يف اثلالث ادلول تنافستل
 !أمريكا حتاربه اذلي اتلطرف
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 الثاني:الفصل 

 السياسي اإلسالمي اخلطاب حترير 
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 متهيد:

 داعتهو علمائه ىلع توجب ؛كربى دياتحت العربية اثلورة وبعد ايلوم السين اخلطاب يواجه
 زمانها يف صاحلة تكون قد برشية واجتهادات آراء من به علق مما اخلطاب وحترير مواجهتها

 وصارت وتعاظمت تراكمت فإذا ،أفرادها تغتفر أخطاء آحادها تكون وقد ،لزماننا تصلح وال
 احنرافات إىل مرحومة اداتاجته كونها عن خترج فإنها ؛والسنة القران هدايات به ترد منهجا

 رشهامن شبه ن السقاف القادر عبد علوي الشيخ أثاره مافي جتيل ما وهو ؛مردودة وبدع مرفوضة
  .ه9424 سنة اآلخرة مجادى 9 بتاريخ( الطوفان أو احلرية) لكتاب نقده يف السنة طريق شبكة يف

 :الدين إلقامة الدولة ضرورة حول :األوىل الشبهة

القول بأنه ال دين إال بدولة وأن ادلولة اغية وهدف قول غري صحيح، وال ينبيغ أن يرد ) :قال السقاف
.. بل نبينا .ىلع اتلفريط بالغلو، فكم من األنبياء واملرسلني أقام اهلل بهم ادلين ولم تقم هلم به دولة

قول إنه مات ىلع سنة ومن توفاه اهلل يف هذه املرحلة من أتباعه هل ن 92أقام ادلين يف مكة  ملسو هيلع هللا ىلصحممد 
 !(...ناقصدين 

 (9) :وجوهمن الشبهة ه اجلواب عن هذو

يرى الشيخ السقاف أن هذه العبارة غلو وباطل مع أنها عبارة اخلليفة الراشد عمر : الوجه األول
يا معرش العرب إنه ال إسالم بال مجاعة، وال مجاعة ) :الفاروق نفسه حيث قال كما يف سنن ادلاريم

  (0) .(طاعة إمامة بال بال إمامة، وال

)ال إسالم بال مجاعة وإمامة( وعباريت اليت استلهمتها من عبارته :فما هو الفرق بني عبارة عمر 
 !الراشدة )ال دين بال دولة( فادلين هو اإلسالم، وادلولة يه اجلماعة واإلمامة والطاعة

 !م بال أمة ودولةينيف كما نفيت أنا اتبااع هل أن يقوم دين اإلسالفالفاروق عمر 

                                                           

 األوىل مجندى 01 من الشبه يف سلسلة مقنالب بعنوان )صوارم األقالم يف نقا الشبه واألومنم( نرشب تم الرد ىلع (0)
 .م0435 رجب 10 حىت

 بن الرمحن عبد عن رستم بن صفوان حدثنن بقية أخربنن منرون بن يزطيد أخربنن-157 رقم ح السنن يف ادلاريم رواه (1)
 عن خندل بن معنذ طرطيق من 144 رقم العلم بينن جنمع يف الرب عبد ناب ورواه. عمر عن ادلاري تميم عن ميرسة

 .به بأس ال شنيم إسنند ومو ،(تميم عن الرمحن عبد أيب عن ميرسة بن) وزاد به بقية
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قطعا نيف اإلسالم كتوحيد وإيمان وعمل قد آمن به املؤمنون يف مكة قبل وليس مراد عمر 
اهلجرة، وإنما مراده اإلسالم بشمويلته بعد اهلجرة وكماهل كرشائع وأحاكم سياسية ال يمكن هلا أن 

 !تقوم وال توجد بال دولة وإمامة

ومعلوم أن أكرث الواجبات ) :فان( حتت هذا األصل حيث قلتوهذا ما رصحت به يف )احلرية أو الطو
ال يمكن أداؤها ىلع الوجه األكمل، بل ال يمكن أداؤها أصال، إال يف ظل دولة حتكم باإلسالم 

 (.اكلزاكة، واجلهاد، واألمر باملعروف، واحلدود وحتوطه، وتقيم رشيعته وأحاكمه،

لرساالت ىلع غريه من األديان، إذ جعل اهلل للك نيب رشعة ال يقاس اإلسالم اخلاتم للك ا: الوجه اثلاين
ومنهاجا، وقد نص أئمة اإلسالم ىلع هذه القاعدة العظيمة يف دين اإلسالم من اتلالزم بني اإلسالم 

 وادلولة واخلالفة، كما ذكرته يف )احلرية أو الطوفان( حيث قلت:

بني األمة وال بني األئمة.. فدل ىلع  - إقامة اإلمامة -ال خالف يف وجوب ذلك ) :وقال القرطيب)
 (9)(.وأنها ركن من أراكن ادلين اذلي به قوام املسلمنيوجوبها 

 ،والية أمر انلاس من أعظم واجبات ادلين، بل ال قيام لدلين إال بها) :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
بد هلم عند االجتماع من وال فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتماع، حلاجة بعضهم إىل بعض،

رأس؛ ألن اهلل أوجب األمر باملعروف وانليه عن املنكر، وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة، وكذلك سائر 
اجلهاد والعدل وإقامة احلج واجلمع واألعياد، ونرص املظلوم، وإقامة احلدود ال تتم إال  نأوجبه م ام

 (0)بالقوة واإلمارة(.

طان رضوري يف نظام ادلين ونظام ادلنيا، ونظام ادلنيا رضوري يف نظام )السل :وقال اإلمام الغزايل
ا، ، ونظام ادلين رضوري للفوز بسعادة اآلخرة، وهو مقصود األنبياءادلين فاكن وجوب اإلمام من  قطع 

 (2)(.رضوريات الرشع اذلي ال سبيل إىل تركه

ا أوجبه اهلل من األحاكم عليهم يف أن قيام انلاس بم علمنا برضورة العقل وبديهته) :وقال ابن حزم
األموال واجلنايات، وادلماء، وانلاكح، والطالق، ومنع الظلم، وإنصاف املظلوم، وأخذ القصاص ممتنع 

                                                           

 .164/   0القرآن  ألحاكم اجلنمع (0)

 .077 – 076 ص الرشعية السينسة (1)

 .099 ص االعتقند يف االقتصند (3)
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رئيس هلا، فإنه ال يقام هناك حكم حق،  ال اليت ابلالد يف مشاهد وهذا – إمام دون أي –غري ممكن 
 (9)، أو أكرث(.إقامة ادلين إال باإلسناد إىل واحدفال تصح وال حد، حىت ذهب ادلين يف أكرثها، 

 (0)(.إسالم بال مجاعة، وال مجاعة بال إمامة )ال :وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ

ويف قول ابن حزم عن اإلمامة )ال تصح إقامة ادلين إال باإلسناد إىل واحد(، وقول ابن تيمية )ال قيام 
مامة إنها )ركن من أراكن ادلين ال قوام لألمة إال بها(، وقول الشيخ لدلين إال بها(، وقول القرطيب عن اإل

لك ذلك يؤكد صحة القول بأنه ال يقوم دين اإلسالم وال  )ال إسالم إال جبماعة وإمامة(، عبد اللطيف
ما ك يستقيم إال بقيام ادلولة، وأن تدي ن انلاس وصالحهم يف أنفسهم، ال يقتيض قيام اإلسالم وأحاكمه،

وأصحابه يف مكة، فقد اكنوا خري أهل األرض دينا وإيمانا، ولم يقم اإلسالم ولم  ملسو هيلع هللا ىلصحال انليب اكن 
رية أو ( انتىه الكيم يف احلتظهر أحاكمه إال يف املدينة، فثبت بذلك أن اإلسالم يف حقيقته دين ودولة

 الطوفان.

يمانا، فلم أنف ادلين اكن هو وأصحابه يف مكة أكمل أهل األرض دينا وإ ملسو هيلع هللا ىلصفهنا رصحت بأن انليب 
بهذا املفهوم ولم أقل بأن دينهم ناقص كما توهمه السقاف وأوهم قراءه معه، وإنما نفيت ما نفاه عمر 

 بأن دين اإلسالم بعد نزول الرشائع واألحاكم وكمال ترشيعاته ال يقوم إال بدولة وإمامة! 

ذه انلصوص الرصحية عمن سبق من أنه لو لم أرصح يف كتيب بمرادي ولو لم أذكر ه الوجه اثلالث:
)ال دين( كما هو معلوم عند  :األئمة وسلف األمة ملا ساغ االستدراك واالستشاكل هنا إذ عبارة

األصويلني وانلحويني وابلالغيني نافية للجنس، ويه تفهم حبسب السياق فتارة نيف للوجود، وتارة 
ة )ال صالة حبرض :ملن ال أمانة هل( وحديث )ال إيمان :نيف للصحة، وتارة نيف للكمال، كما يف حديث

طعام( وحنوها، فالوقوف عندها واستشاكهلا وحتميلها ما ال حتتمل من املعاين غري مقبول يف انلقد فضال 
 !عن وصف هذا القول بأنه )غلو وغري صحيح(

 

 

                                                           

 .87/  4 وانلحل لاملل يف الفصل (0)

 .071/  3 انلجدية الرسنئل (1)
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 !غري صحيحزعم السقاف بأين قلت بأن إقامة ادلولة هدف واغية وعد ذلك غلوا وقوال  الوجه الرابع:
 !وساق نص الكيم وحذف منه ما ينقض شبهته

حتت العبارات اليت حذفها السقاف يلوهم القراء  وسأشري خبطوسأورد انلص اذلي نقله من الكيم 
 !بصحة استنتاجه

نذكر أهمها  -حاكم يف كتابه احلرية أو الطوفان  .د –هناك بعض املآخذ ىلع املؤلف ) :قال السقاف
رضورة ادلولة لدلين، وأنه ال دين بال دولة: فقد جتىل ): 92ن هذه املآخذ قوهل ص يف هذه العجالة فم

مبدأ رضورة قيام ادلولة، وأن اإلسالم دين ودولة يف هذه املرحلة؛ إذ ال يتصور أن يكون اإلسالم 
حاكم أ الرسالة اخلادلة لإلنسانية، والرشيعة الاكملة اليت ارتضاها اهلل للبرشية، دون دولة تتجىل فيها

هذه الرسالة وتقام فيها الواجبات واحلقوق واحلدود اليت تصون هذه احلقوق. وقد أكد القرآن رضورة 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿ادلولة يف آيات كثرية كغاية وهدف؛ كما يف قوهل تعاىل: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

سيلة لغاية أخرى؛ وكذلك أكد رضورة ادلولة كو .[44 انلور:] ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ تعاىل:كما قال 

 أداؤه يمكن ال بل –، ومعلوم أن أكرث الواجبات ال يمكن أداؤه ىلع الوجه األكمل [49 احلج:] ﴾ک
 عن يهوانل باملعروف واألمر واجلهاد اكلزاكة رشيعته وتنفذ باإلسالم حتكم دولة ظل يف إال – أصال

ىلع حتقيق هذه  ملسو هيلع هللا ىلصوما ال يتم الواجب إال به فهو واجب رضورة ... وقد عمل انليب  ..املنكر واحلدود.
، فاكن خيرج إىل القبائل يف املواسم يبحث عمن ينرصه تلحقيق هذا اهلدف اذلي هو الغاية وهو يف مكة

ا وسيلة ألهداف أسىم، تتمثل يف إقامة ادلين والعدل اذلي جاء به القرآن يب نلفقد اكن خطاب ا... أيض 
ا، وأنه يهدف إىل إقامة دولة، وقد هاجر انليب  ملسو هيلع هللا ىلص بعد هذه ابليعة إلقامة ادلولة  ملسو هيلع هللا ىلصالسيايس هلم واضح 

ا؛ إذ ال يتصور إقامة ادلين هلل دون دولة تقوم بهذه املهمة، وقد استطاع انليب  هلجرة بعد ا ملسو هيلع هللا ىلصوادلين مع 
ا ما يؤكده مبادرة أن حيقق هذا اهلدف الرئييس اذلي سيسهل مهمة إقامة ادلين لكه هلل ... وهذا أيض 

إىل حسم موضوع اخلالفة يف سقيفة بين ساعدة قبل  ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاة انليب  -ريض اهلل عنهم  -الصحابة 
دفن جسده الرشيف، وما ذلك إال إليمانهم بهذا األصل وإدراكهم هلذا املبدأ الرئيس؛ إذ ال تفسري هلذا 

و رضورة إقامة ادلولة حبسم موضوع اإلمامة والسلطة، اتلرصف ىلع هذا انلحو إال هذا اتلعليل، وه
 واملحافظة عليها من أجل إقامة ادلين واملحافظة عليه.
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السيايس  -ريض اهلل عنهم  -وما هذه املبادرة حلسم هذا املوضوع إال ديلل ىلع مدى ويع الصحابة 
إقامة دولة حتقق هذا وال يتحقق ذلك القسط إال ب ...وفهمهم لطبيعة هذا ادلين وأنه دين ودولة

 .(اهلدف

 !كما نقله السقاف من كتاب )احلرية أو الطوفان( حاذفا منه لك العبارات اليت حتتها خط انتىه

أنين جعلت من ادلولة حبد ذاتها اغية وهدفا، وحذف لك هذه العبارات اليت حتتها خط  يزعمفالسقاف 
ألنها تنقض دعواه من أصلها وتكشف  -دلين واليت تؤكد أنها أيضا وسيلة لغاية أسىم وهو إقامة ا -

 !زيفها

ويه عبارات تامة وفيها استشهاد بآية  !وال يتصور أن لك هذه العبارات الست سقطت سهوا بال قصد
 !قرآنية رصحية ادلاللة ىلع الغاية من اتلمكني وهو إقامة ادلين

ا فيها تأكيد ىلع أن ادلولة يف ولكه !فهل من األمانة يف انلقل حذف هذه العبارات لكها من نص واحد
 !اإلسالم وسيلة هلدف أسىم وهو إقامة ادلين والعدل اذلي جاء به

 اتلدليس خطورةوهذه يه العبارات الست اليت حذفها السقاف من الكيم اعمدا سأوردها بليان 
 :نفسه يف لغرض مارسه اذلي واتلضليل

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿: ل تعاىلوكذلك أكد رضورة ادلولة كوسيلة لغاية أخرى؛ كما قا) -9

 (.﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 

ا وسيلة ) -0 فاكن خيرج إىل القبائل يف املواسم يبحث عمن ينرصه تلحقيق هذا اهلدف اذلي هو أيض 
 (.ألهداف أسىم، تتمثل يف إقامة ادلين والعدل اذلي جاء به القرآن

 
ا، وأنه يهدف إىل إقامة دو ملسو هيلع هللا ىلصفقد اكن خطاب انليب ) -2  ملسو هيلع هللا ىلصلة، وقد هاجر انليب السيايس هلم واضح 

ا؛ إذ ال يتصور إقامة ادلين هلل دون دولة تقوم بهذه املهمة  .(بعد هذه ابليعة إلقامة ادلولة وادلين مع 

 

بعد اهلجرة أن حيقق هذا اهلدف الرئييس اذلي سيسهل مهمة إقامة ادلين  ملسو هيلع هللا ىلصوقد استطاع انليب ) -4
 (.لكه هلل
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مة والسلطة، واملحافظة عليها من أجل إقامة ادلين وهو رضورة إقامة ادلولة حبسم موضوع اإلما) -4
 (.واملحافظة عليه

 

املوضوع إال ديلل ىلع مدى ويع الصحابة ريض اهلل عنهم السيايس  هذاوما هذه املبادرة حلسم ) -6
 (.وفهمهم لطبيعة هذا ادلين وأنه دين ودولة

ادلولة يف اإلسالم هو أن  فلك هذه العبارات الست اليت حذفها السقاف تؤكد أن الغاية األسىم من
وهذا  -وليست هدفا يف حد ذاته كما نسبه السقاف يل ثم أخذ يناقشين فيه  -يكون ادلين لكه هلل 

ما ال يريد السقاف أن يطلع قراؤه وأتباعه عليه، ألنه يريد أن يصل بهم كما يروج هو وبعض أتباع 
ة ال ادلين وإقامته، أو )خاريج تكفريي( حاكم )تنويري يلربايل( ال يهمه إال احلري .مدرسته بأن د

 !من أهل الغلو ال يهمه إال اثلورة والسلطة

فإما إن السقاف قرأ الكتاب حقا فتجنب ذكر هذه العبارات الرصحية اليت تفرس مرادي، أو أنه قرأها 
 صالفلم يفهمها ىلع وجهها مع وضوحها وجالئها اكلشمس يف رائعة انلهار، أو أنه لم يقرأ الكتاب أ

لب منه الرد، فأخذته احلماسة فتصدى للرد وانلقد قبل  وإنما يجء هل بقصاصات جمزتأة من سياقها وط 
 !اتلثبت والفهم

حاكم يف خانة  .وربما أراد الشيخ السقاف أن يمهد للقراء بابلدء بهذه القضية ونقدها وتصنيف د
و قد ال ىلع حن -عاليم باإلحياءكما يقتضيه السبق اإل-أهل الغلو ليسهل بعد ذلك تفسري عباراته 

 !حاكم نفسه .حتتمله بل وىلع نقيض مراد د

مما ينيف احتمال طروء الوهم وسوء الفهم، ويؤكد سوء القصد يف مثل  الشبهوهذا ما سيتأكد يف بايق 
 !هذا احلذف املتكرر ست مرات يف الصفحة الواحدة

يد بأن اتلوح -مع كونه حقا أريد به باطل  -ا فهو يريد تأكيد أصل طاملا قررته هذه املدرسة ألتباعه
 !هو األهم والعناية به يه األوجب، فال يشغل ادلاعة أنفسهم يف موضوع ادلولة وإقامتها

مع أن اتلوحيد اذلي عرفه اخللفاء الراشدون بمفهومه الشمويل ومنه توحيد اهلل يف األمر واحلكم 
 واختيار ملسو هيلع هللا ىلصأمجع عليه الصحابة منذ وفاة انليب  والترشيع والطاعة مرتبط بادلولة واإلمامة كما

اخلليفة األول اذلي نص يف أول خطبة هل ىلع أصول انلظام السيايس اإلساليم وواجباته واغياته اليت 
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)أطيعوين ما أطعت اهلل ورسوهل فإن عصيته فال  :تتجىل فيها حقيقة اإلسالم واتلوحيد اذلي جاء به
 !طاعة يل عليكم(

اخلليفة العبقري، وابن حزم الظاهري، هما وجد السقاف من عذر لعمر وىلع لك حال فم
 !والقرطيب املاليك، وابن تيمية احلنبيل، والغزايل الشافيع، يف تفسري عباراتهم السابقة فهو عذري

-وء نقله وحذفه اعمدا ست عبارات ومهما اعتذر السقاف عن سوء فهمه لعبارايت، فال عذر هل يف س
تفرس الكيم بكل وضوح، وأن ادلولة يف  -اذلي نقله موهما القراء أنه أمني يف انلقل انلص نفسه يف

اإلسالم ليست هدفا يف حد ذاتها، بل يه هدف لغاية أسىم وهو إقامة ادلين والعدل اذلي جاء به وأن 
 !يكون ادلين لكه هلل
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  :م يف الدولة اليت تقيم الدينول شكل النظاح :ةالثاني الشبهة

اليت  ، أيه اخلالفة العظىماليت يه رضورة لدلين عند املؤلفثم ما املقصود بادلولة ) :ثم قال السقاف
ينضوي حتتها املسلمون لكهم يف جنبات األرض؟ أم يه ادلويالت املتفرقة باملفهوم املدين احلديث؟ 

مه أنه يريد اخلالفة العظىم، وهذا أمر صعب املنال، هذا أمر حيتاج إىل تفصيل وإن اكن يشري يف الك
 !(ولم يقل قائل بأن أحاكم ادلين تتوقف ىلع إقامة اخلالفة العظىم إذا تلعطلت كثري من أمور ادلين

 وجوه:واإلجابة من 

 !حاكم وحده فقط كما يديع السقاف .كون ادلولة واإلمامة رضورة لدلين ليس قول د: األولالوجه 
 !ح قول األئمة مجيعا كما أوردت يف عباراتهم السابقة، وكما نص عليه الغزايل وابن حزمبل هو رصي

اكم مدخل يريد منه الوصول بالقراء إىل نتيجة مفادها أنه ادلكتور حفإيهام القراء بأنه قول خاص ب
 جليسهل تصنيف املؤلف بعد ذلك وهو ما رو !قول مبتدع ليس من أقوال أهل السنة وداعة الوسطية

 !هل أصحاب هذا الرأي كما سيأيت

أوال، ثم عبارات هؤالء األئمة ثانية، ويثبت  فاكن الواجب ىلع السقاف أن يناقش عبارة عمر 
 !حاكم لعباراتهم .للقراء بأن املشلكة ليست معهم، بل مع فهم د

ة أم ادلول ال حاجة لألسئلة اليت طرحها السقاف حول مرادي بادلولة وهل يه اخلالف: الوجه اثلاين
 !س بيكو(كاليت أقامها )ساي ةاملعارص

فلك من قرأ كتيب يعرف ما اذلي ندعو إيله وهو رصيح قويل يف الصفحة نفسها اليت ذكرت فيها أصل 
ال أمة بفال قيام لإلسالم ) :)ال دين بال دولة( بل ويف أول سطر حيث قلت يف )احلرية أو الطوفان(

كما يف احلديث  ه، وحتوطه وحتميه، وتذود عنه، وتقيم أحاكمه،تقوم به وتنرص ودولة واحدة، واحدة
الصحيح )إن هذا ادلين ال يصلح إال من أحاطه من مجيع جوانبه(، وهو ما يستفاد من مبادرة الصحابة 

 !للسقيفة( ملسو هيلع هللا ىلصقبل دفن انليب 

ايع فهل قرأ السقاف هذا انلص فحذفه كما يه اعدته؟ وكيف أشلك عليه مرادي بادلولة؟ وما ادل
أنه  مهوإن اكن يشري يف الكهذا أمر حيتاج إىل تفصيل ) :الستدراك السقاف ىلع نفسه بعد ذلك وقوهل

 !(يريد اخلالفة العظىم
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بال أمة  فال قيام لإلسالم) :فالسقاف يرى رصيح عبارايت اليت تدل داللة قطعية ىلع مرادي حيث قلت
 وإن اكن) :ستدراك ويتربع بادلفاع عين بقوهل( فيحذفه من انلقل، ثم يتلكف االواحدة ودولة واحدة

 !(يف الكمه أنه يريد اخلالفةيشري 

قاف باجتهاد وحياد حىت ال يظلم فصارت األلفاظ القطعية بدالالتها جمرد إشارات تلقطها الس
هل ما لم يقل، بعد أن برت انلص وحذف أوهل.د  !حاكم ويقو 

 ملتهم مع وضوحها وثبوتها استخفافا بالقضاء وأصوهل،فاكن اكلقايض اذلي يرفض انلظر يف أدلة براءة ا
 !ثم يصدر عنه عفوا من عنده يلؤكد مدى حرصه ىلع العدل

)ال إسالم بال مجاعة( ديلل رصيح ىلع وجوب وحدة األمة وحرمة تفرقها  : هذا مع أن قول عمر
تعدد ادلول، كما وهو شعار أهل السنة واجلماعة، اذلين يؤمنون بوحدة األمة واخلالفة، وبطالن 

 !فصلت يف القول يف كتايب )أهل السنة واجلماعة واألزمة السياسية(

فجاء بطامة يه أكرب من أختها حيث  ؛ثم لم يقترص السقاف ىلع هذا اتلضليل للقراء الوجه اثلالث:
بدأ يقرتب شيئا فشيئا من هدفه اذلي حيوم حوهل هو وأصحاب هذا الرأي منذ سنوات وخيفونه وال 

وإن اكن يشري يف الكمه أنه يريد اخلالفة العظىم، وهذا أمر صعب املنال، ولم يقل ) :ونه حيث قاليبد
 !(قائل بأن أحاكم ادلين تتوقف ىلع إقامة اخلالفة العظىم إذا تلعطلت كثري من أمور ادلين

ين م ادلوأحاك !فالسقاف يرى بأن حاكم املطريي إن اكن يريد بادلولة اخلالفة فهذا أمر صعب املنال
وإن اكن يريد ادلول املدنية احلديثة... وهنا سكت السقاف فجأة ولم يكمل  !ال تتوقف ىلع اخلالفة

 !االستدراك

 !والسؤال ما اذلي يريد السقاف قوهل هنا ولم يستطع اتلرصيح به

 احتماالت:هناك عدة 

ديثة تريدون ادلول احلحيتمل أنه أراد أن يقول إن كنتم تريدون اخلالفة فيه مستحيلة، وإن كنتم  -9
 !فيه ال حتتاج لقاعدتكم )ال دين بال دولة( وقاعدتكم )ال إسالم بال دولة( ألنها دول إسالمية
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وحيتمل أنه يريد أن يقول اخلالفة مستحيلة، وبما أنها يه ادلولة يف مفهوم اإلسالم وال يعرتف  -0
ا ادلول احلديثة فحىت لو أقامت اإلسالم بغريها، فادلعوة إيلها يف هذا العرص صعبة املنال، وأم

 !حاكم ويف لك األحوال ما يريده جمرد وهم وخيال .ادلين فيه دول مدنية، فلن يتحقق مراد د

 

وحيتمل أن السقاف يريد أن يقول للقراء بما أن اخلالفة مستحيلة فليس أمامنا إال ادلول احلديثة  -2
 !وعودة خالفتها لصعوبة حتقق اهلدف فيه اليت جيب إقامة ادلين فيها دون اتلوقف ىلع وحدتها

 

وحيتمل أنه يريد عدم االشتغال أصال يف املوضوع، فاخلالفة شبه مستحيلة، وادلول املعارصة واقع  -4
جيب اتلعامل معه، فيمكن أن نقيم ادلين وأحاكمه وحنقق اتلوحيد واغياته دون قيام خالفة ودون 

 !وجود دولة أصال

 !ا لعل يف الكم السقاف وأصحابه كما سيأيت ما جييل نلا مرادهولك هذه احتماالت واردة وسأدعه

أما مرادي أنا فقد حتدثت هنا عن أصول اخلطاب السيايس اإلساليم املزنل كما يه وأنه ال إسالم وال 
دين إال بدولة واحدة وأمة واحدة عربت اخلالفة عنها كنظام سيايس عرفه املسلمون منذ عهد أيب 

 -وطها يف احلرب العاملية الصليبية اليت أقامت هذه ادلويالت الوظيفية حىت سق بكر الصديق 
اليت يريد السقاف وأتباعه تربير العيش يف كنفها فال حاجة للحديث عن موضوع اخلالفة ألنه أمر 
مستحيل، وال حاجة للحديث عن االشتغال بادلولة ألننا نستطيع أن نقيم ادلين وحنقق اتلوحيد كما 

أما كيف تعالج األمة واقعها ايلوم فقد تركته إىل  -السابقون اذلين لم يمكن اهلل هلم  فعل األنبياء
آخر الكتاب حني حتدثت عن اخلطاب املبدل حيث اغبت اخلالفة وتعطلت الرشيعة فقلت يف )احلرية 

يف سنفسه ال بقوة احلجة والربهان، بل بقوة ال -املبدل  -وهكذا فرض اخلطاب اجلديد ) :أو الطوفان(
والسنان لألنظمة اليت صنعها االستعمار ىلع عينه، ونفخ فيها من روحه، ورضعت من بلانه، ومدها 
ا ال رشيعة إسالمية  ا جديد  بقوته، فلم خيرج االستعمار إال بعد أن شلك خطاب ا سياسيًّا رشعيًّا، وإسالم 

مة ودينها وحقوقها فيه، وال دولة حتكم به وتقوم ىلع محايته، وال جهاد يذود عن حياض األ
ومصاحلها، وال حرية وال كرامة لشعوبها، فتم تعميم جتربة االنقالب العسكري يف تركيا ىلع أقايلم 
اخلالفة اإلسالمية يف مجيع أقطار العالم اإلساليم، فإذا مجيع االنقالبات كأنما خرجت من جحر واحد، 

ىلع اتلمسك بهذا اخلطاب السيايس املبدل،  ورشبت من إناء واحد، فإذا لكها ىلع اختالف أنواعها جتمع
وجتيش هل العلماء، وتسخر هل مجيع وسائل الرتبية واتلعليم واإلعالم، حىت شب عليه الصغري، وهرم 

 !(عليه الكبري، وحىت ال يكاد جيد من أكرث علماء األمة من رفض أو نكري
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أو ثورية وأن لك ما تقرر لألمة ثم دعوت يف آخر الكتاب إىل اإلصالح واتلغيري بكل وسيلة سليمة 
من حقوق وما عليها من واجبات يف ظل اخلالفة واالجتماع، يتقرر لشعوبها كذلك يف ظل دول 
االفرتاق، وال يتعطل اإلصالح لغياب اخلالفة بل جيب إقامة ما أمكن من أحاكم اإلسالم وسنن الرشد 

 خلإ .يف احلكم وحتقيق املمكن من العدل والقسط واإلصالح..

فال حيتاج السقاف لطرح لك هذه األسئلة واالستشاكالت يف دراسته انلقدية مع أن كتيب ومنها 
لسياسية( )احلرية أو الطوفان( و )حترير اإلنسان( و )الفرقان( و )أهل السنة واجلماعة واألزمة ا

ن هذه بة ع)حنو ويع سيايس راشد( و)السنن انلبوية يف األحاكم السياسية( لكها جاءت أصال لإلجاو
األسئلة نفسها، فإما إن السقاف لم يقرأها أصال فاستحل نقدها قبل قراءتها دع عنك فهمها 
واستيعابها يلتسىن هل نقدها كما يقتيض ذلك العلم ومنهجية أصول انلقد، أو قرأ الكتب ولم يفهمها، 

د إشاكالت فيه، تستوجب وأراد من ذلك إيهام القراء بوجو !أو فهمها وحذف ما يبطل داعواه وما أكرثها
ىلع  )راجع رد السقاف :االستدراك عليه، يلصل إىل اغيته يف رصف أتباعهم عنها وحتصينهم بعبارة

 !حاكم يغنيك عن قراءتها( .كتب د

فما الرس يا ترى يف بدء السقاف نقده لكتاب احلرية بهذه الشبهة حول )ال دين بال  ؛وىلع لك حال
ليل للقراء واحلذف واتلدليس والريم بالغلو يف قضية إن لم تكن دولة( ولم مارس لك هذا اتلض

من  -ىلع األقل-حاكم، فال أقل  .إمجاعية عند سلف األمة واألئمة وأهل السنة واحلق فيها مع د
ه حاكم أن يبدي فيها رأي .االعرتاف بأنها قضية خالفية يسوغ فيها تباين الرأي واالجتهاد ويسع د

 !أهل السنة والوسطية ال دائرة أهل الغلو؟ ويظل مع ذلك يف دائرة

وما يه أزمة هذه الفئة من الكتاب اذلين يعيشون عقلية الوصاية ىلع األمة ومجااعتها وكتابها فال 
يصدر كتاب حىت يبادروا ال ملناقشته ونقده، بل تلصنيفه وتصنيف مؤلفه وحماكمته وإصدار حكم 

 !يفعل أهل الغلو يف تصفية خمالفيهم جسديا اإلعدام املعنوي عليه وتصفيته فكريا، كما

 !ويضعون يف مواقعهم اإللكرتونية قوائم للكتب اليت تم تصنيفها يلحذر أتباعهم منها

به بما يش !فيغتال هؤالء األفاكر والكتب وأصحابها معنويا كما يغتال أهل الغلو خمالفيهم جسديا
س بإصدارها أحاكم القتل تارة والطرد من تماما ما اكنت تقوم به حماكم اتلفتيش وكهنة الكنائ

 !ملكوتها تارة أخرى
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 اخلطرية؟ولم اقتحم السقاف يا ترى لك هذه املزالق 

 ...هذا ما سنحاول بإذن اهلل كشف القناع عنه لفهم أبعاد هذه القضية وما الرس وراء ذلك لكه؟
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 :ن اخللفاء الراشدينحول حقيقة سن: ةلثالثا الشبهة

حاكم  .ول ديق) :ذكر الشيخ علوي السقاف يف نقده املأخذ اثلاين ىلع كتايب )احلرية أو الطوفان( فقال
)عليكم بسنيت وسنة اخللفاء  :بقوهل ملسو هيلع هللا ىلصمما حث عليه انليب  -أي السنن الراشدة  -ويه )  :040ص 

إنما املقصود سننهم يف أمور اخلالفة و( ..الراشدين عضوا عليها بانلواجذ وإياكم وحمدثات األمور
وحرص املؤلف لسنة اخللفاء الراشدين يف أمور اخلالفة وسياسة شئون األمة لم ( وسياسة شئون األمة

يقل به أحد من العلماء فيما علمنا بل هو اعم يف لك أمور ادلين ومنها هذه األمور، وهذا صنيع 
 ما روي عن اخللفاء الراشدين يف كثري من مسائل العلماء الفقهاء ورشاح األحاديث واعتمادهم ىلع

 ثم إن إخضاع.. .ادلين العلمية االعتقادية والعملية الفقهية، واعتماد رأيهم وإمجاعهم حجة معمول به
انلصوص للتأويل املتعسف أو حرص معناها يف معىن واحد تلوافق مذهبا أو رأيا معينا خطأ منهيج 

 ( انتىه الكم السقاف.كبري

 يه:جابة عن هذه الشبهة من وجوه واإل
يم  أردف السقاف بهذه القضية حول )عدم حرص سنن اخللفاء الراشدين بسننهم يف  الوجه األول: ل

اخلالفة وسياسة األمة(، بعد أن بدأ بالشبهة األوىل ويه قضية )ال دين بال دولة( وما أثاره من جدل 
وما أثاره حول اخلالفة  !مكن إقامة ادلين بال دولةوأنه ي !حاول فيه إثبات أن هذه العبارة غلو باطل

 !وأنها صعبة املنال

 مع:فالسقاف دليه أزمة عميقة 
)موضوع ادلولة يف اإلسالم( فال يشرتط وجود دولة عنده لقيام ادلين + )موضوع اخلالفة( اليت 

 !سة األمةوسيايصعب عودتها يف هذا العرص + )سنن اخللفاء الراشدين السياسية( وسننهم يف احلكم 

 !فيمكن عنده إقامة ادلين بال دولة

 !ويستحيل عنده عودة اخلالفة

ويمكن اتباع اخللفاء الراشدين يف قضايا ادلين وليس فقط يف سننهم يف اخلالفة وسياسة شئون األمة 
 !وفق حكم اهلل
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تكمل ىت نسوسأدع احلديث عن العالقة بني هذه القضايا والرس يف ابتدائه بها ىلع وجه اخلصوص ح
نقض شبهه األخرى، حيث سيتجىل للقراء هدفه بكل وضوح من لك هذه الزوابع اليت أثارها حول 

 !كتاب )احلرية أو الطوفان(

هناك فرق كبري بني حجية قول الصحايب عموما، وحجية أقوال اخللفاء الراشدين ىلع  الوجه اثلاين:
ئع رواقررته يف نظيم يف أصول الفقه يف )وهو ما  -من جهة  -وجه اخلصوص كأصل من أصول الفقه 

بدائع الفنون(، ثلبوت هذه األصول الفقهية بأدلة كثرية عند من يقول بها، وبني االستدالل واملتون 
بهذا احلديث خاصة ىلع موضوعه اذلي ورد فيه وهو )سنيت وسنة اخللفاء  -من جهة أخرى  -

 !الراشدين(

-نهم يف اخلالفة ىلع وجه اخلصوص و رصيح لفظه يف سنفحني أقول بأن هذا احلديث وارد كما ه
 عدم ذلك يعين فال  -لكونهم خلفاء يسوسون األمة بعد نبيها  :إلضافة سنتهم إيلها )سنة اخللفاء( أي

 ىلع التشغيب السقاف حاول وهلذا أخرى، ألدلة به يقولون من عند الفقه فروع يف أقواهلم حجية
يلزم من محل هذا احلديث ىلع سننهم يف باب اإلمامة وسياسة  كأنهو القضيتني، بني واخللط حاكم.د

حيث ألقواهلم الفقهية أيضا  -األمة لكونهم خلفاء إهدار ألقواهلم الفقهية األخرى كصحابة فقهاء 
من احلجية ما ليس بلايق الصحابة اآلخرين تلويلهم اخلالفة مما يرجح شهرة القول عن الواحد منهم 

 !مع أنه ال تالزم بني األمرين إال عند السقاف -ه خبالف غريهم من الصحابة حني ال خيالفه غري

 : اتلايل انلحو ىلع يكون أن يفرتض - اجلواب يتحرر يك - والسؤال هنا 

 ما معىن )سنن اخللفاء الراشدين( يف هذا احلديث؟

 هم هنا بوصف اخلالفة؟ولم خص  

احلديث خاص يف سننهم بعد اتصافهم بوصف  وهل يدخل فيه أقواهلم قبل أن يكونوا خلفاء؟ أم
 اخلالفة؟

يف عهد أيب بكر وعمر وعثمان أم املراد  -مثال  -اتباع أقوال يلع  -حسب هذا احلديث  -وهل جيب 
 اتباع سننه بعد أن صار خليفة راشدا؟
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حال  مترجح أن املراد هنا سننه -أمته  ملسو هيلع هللا ىلصكما تقيض به اللغة العربية اليت خاطب انليب  -واإلجابة 
 كونهم خلفاء وبعد تويلهم اخلالفة ال قبلها..

وعدم اعتبار هذا املعىن خاصة يف هذا احلديث هو إهدار هلذا الوصف )اخللفاء الراشدين( وكأنه ال 
 !)عليكم بسنيت وسنة أصحايب من بعدي( :ملسو هيلع هللا ىلصفرق بينه وبني قوهل 

 كرث:فأوإذا ثبت ذلك فالسؤال اآلخر اذلي يقرب اإلجابة لألذهان أكرث 

ما السنن اليت سنها اخللفاء الراشدون لألمة حال كونهم خلفاء راشدين؟ واليت من تمسك بها وعض 
 ومن تركها ضل وهلك؟ ،عليها بانلواجذ اهتدى وجنا

ا ليس للخلفاء أن يسنو -وهو احلق اذلي ال شك فيه  -فهل العقائد والعبادات توقيفية عن الشارع 
؟ أم يه اجتهادية هلم أن يسنوا لألمة فيها باجتهادهم ما ليس فيه سنة ملسو هيلع هللا ىلصفيها شيئا غري ما سنه انليب 

 وجيب ىلع األمة اتباعهم؟ ملسو هيلع هللا ىلصعن انليب 

وهل جيب يف املسائل الفقهية غري السياسية حني خيتلف فيها فقهاء الصحابة اتباع قول الواحد من 
ع من اعئشة؟ أم يسوغ اتبااخللفاء الراشدين فيما خالفه غريه من الصحابة اكبن مسعود وابن عباس و

 خالفه منهم؟

يف متعة احلج، واكن يشتد ىلع من خيالفه حىت قال  فقد خالف ابن عباس قول أيب بكر وعمر 
أمرنا ت :ما ذاك يا عرية؟ قال :قال !)حىت مىت تضل انلاس يا بن عباس :عروة بن الزبري البن عباس

عروة  :. فقالملسو هيلع هللا ىلصقد فعلها رسول اهلل  :ابن عباس بالعمرة يف أشهر احلج وقد نىه أبو بكر وعمر؟ فقال
 (1) وأعلم به منك(. ملسو هيلع هللا ىلصاكنا هما أتبع لرسول اهلل 

وكيف يمكن اجلمع بني وجوب اتباع أقوال اخللفاء يف الفروع الفقهية وقد روى أنس بن مالك عن 
هما أعلم ف (0)جبل()وأفرض أميت زيد بن ثابت، وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن  :قوهل ملسو هيلع هللا ىلصانليب 
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بالفرائض وباحلالل واحلرم، حىت اكن الشافيع وغريه من األئمة ال خيالفون قول زيد بن ثابت يف 
 الفرائض، وإن خالفه بعض اخللفاء الراشدين؟

)فقلنا هلم: أنتم ترتكون ما تروون عن يلع بن أيب طالب وعبد اهلل بن مسعود يف أكرث  :قال الشافيع
 (9). فكيف لم يكن هذا فيما ترتكون؟(الفرائض لقول زيد بن ثابت، 

قد خيالفون قول أيب بكر أو عمر أو عثمان أو يلع يف حياتهم، وال يرون  فإذا اكن فقهاء الصحابة 
 وجوب تقليدهم يف مسائل الفروع الفقهية، فهل جيب ىلع من بعدهم ما لم جيب عليهم؟

الفقهية بأنه ضل وهلك وأحدث  يف املسائل وهل يصدق ىلع من خالف قول عمر أو قول عثمان 
 يف ادلين وابتدع كما هو نص هذا احلديث؟

وإذا ثبت هذا املعىن ثبوتا ال يشك فيه من يعرف أصول الفقه ومذاهبه، فيأيت السؤال اثلالث اذلي 
 سيقرب معىن احلديث أكرث فأكرث وهو:

ن ما جيب عليهم جيب ىلع ما سنن اخللفاء اليت اكن الصحابة يرون وجوب لزومها واألخذ بها، إذ اك
 من جاء بعدهم من املسلمني؟

ىلع الكتاب وسنة انليب  واجلواب هو ما ثبت يف صحيح ابلخاري عنهم مجيعا أنهم بايعوا عثمان 
نلاس الصبح واجتمع أوئلك الرهط با -صهيب  -)فلما صىل  :وسنة اخلليفتني من بعده ولفظه ملسو هيلع هللا ىلص

إىل من اكن حارضا من املهاجرين واألنصار وأرسل إىل  - عبد الرمحن بن عوف -عند املنرب، فأرسل 
 !أمراء األجناد، واكنوا وافوا تلك احلجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرمحن ثم قال: أما بعد يا يلع

بايعك ىلع فقال أإين قد نظرت يف أمر انلاس فلم أرهم يعدلون بعثمان فال جتعلن ىلع نفسك سبيال، 
واخلليفتني من بعده، فبايعه عبد الرمحن وبايعه انلاس املهاجرون واألنصار وأمراء  سنة اهلل ورسوهل

 (0) (.األجناد واملسلمون

)فلما فرغ اجتمع انلاس إىل عبد الرمحن فحمد اهلل  :ورواه عبد الرزاق الصنعاين يف املصنف ولفظه
 نفسك عثمان، فال جتعل يا يلع ىلعوأثىن عليه، ثم قال: أما بعد فإين نظرت يف انلاس فلم أرهم يعدلون ب
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أن تعمل بكتاب اهلل وسنة  ملسو هيلع هللا ىلصعليك يا عثمان عهد اهلل وميثاقه وذمته وذمة رسوهل  :ثم قال !سبيال
فمسح ىلع يده فبايعه ثم بايعه انلاس ثم بايعه وبما عمل به اخلليفتان من بعده؟ قال نعم  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه 
 (9)يلع(.

ن )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدي :فاء يف حديثفهذا نص صحيح رصيح يؤكد معىن سنة اخلل
ىلع اشرتاط  من بعدي عضوا عليها بانلواجذ(، وقد أمجع الصحابة واملسلمون حني بايعوا عثمان 

اتباعه لسنة اخلليفتني من قبله، ويه سننهما ونهجهما يف باب اخلالفة وسياسة شئون األمة، إذ هما 
بين  )إن :لم يسبق لألمة فيه هدي إال هديهما، كما جاء يف الصحيحني أول اخللفاء بعد عهد انلبوة مما

وماذا يكون يا رسول اهلل؟ قال: خلفاء  .فقالوا! إرسائيل اكنت تسوسهم األنبياء وإنه ال نيب بعدي
 !فما تأمرنا؟ قال: أوفوا بيعة األول فاألول( :فقالوا !فيكرثون

كأنبياء بين إرسائيل اذلين اكن خيلف بعضهم بعضا يف  فاخللفاء الراشدون يف األمة بعد عهد انلبوة
)خالفة انلبوة ثالثون  :ملسو هيلع هللا ىلصوإنما بعده كما أخرب  ملسو هيلع هللا ىلصسياسة قومهم بالويح، إال إنه ال نيب بعد حممد 

سنة( و)خالفة ىلع منهاج انلبوة(، ويه مدة خالفة اخللفاء الراشدين األربعة، هذا ولسنن أيب بكر 
ن بعدهما حلديث )اقتدوا بالذلين من بعدي أيب بكر وعمر(، وعمر من اخلصوصية ما ليس مل

 ..ولإلشارة يف حديث )إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا(.

فاشرتاط الصحابة ىلع عثمان مثل هذا الرشط حني أراد تويل اخلالفة يؤكد أن سنن اخلليفتني واجبة 
ما اكن من سننهم ونهجهم يف سياسة االتباع ىلع من توىل اخلالفة واإلمارة، ال ىلع سائر انلاس، وفي

 !شئون األمة، ال يف لك آرائهم الفرعية الفقهية

وليس هناك سنن جيب ىلع عثمان االلزتام بها كما رشط عليه الصحابة وخيتص بها أبو بكر وعمر 
 !إال السنن يف باب اإلمارة والوالية

ة شدين ملن توىل اخلالفة واإلمارفاجتمع انلص واإلمجاع القطيع ىلع وجوب اتباع سنن اخللفاء الرا
 وأراد سياسة شئون األمة.
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ڇ ڇ ﴿ : وهم الصحابة، وقوهل [005:النسنء]﴾ڃ ڃ ڃ چ﴿ :فديلل انلص كما يف قوهل تعاىل

)عليكم بسنيت وسنة اخللفاء  :، وكما يف حديث[018:يوسف]﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 لخإ ...يب بكر وعمر()اقتدوا بالذلين من بعدي أ :الراشدين من بعدي( وحديث

وديلل اإلمجاع ما ثبت عن الصحابة يف بيعة عثمان واشرتاطهم عليه اتباع سنة اخلليفتني من قبله، 
وما اكن هلم أن يشرتطوا هذا الرشط، وما اكن هل أن يقبل لوال ثبوت هذا األصل عندهم ثبوتا ال شك 

 !فيه

كذلك إمجاعهم وما ثبت عنهم ثبوتا متواترا  مع -وإذا ثبت هذا الفهم عن الصحابة بإمجاعهم القطيع 
يف الفروع الفقهية أو األصول  ملسو هيلع هللا ىلصأنهم لم يكونوا يوجبون ىلع أحد تقليد أحد بعد رسول اهلل 

العقائدية، بل اكنوا جيتهدون يف مسائل الفروع الفقهية وربما خالف بعضهم بعض اخللفاء الراشدين 
تأكد صحة ما ذهبت إيله من أن املراد يف  -املخالفة  يف اجتهاده فال يعيب بعضهم ىلع بعض مثل هذه

)عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي( يه سننهم يف باب اإلمامة واخلالفة  :حديث
 !وسياسة شئون األمة ىلع وجه اخلصوص، وهذا ما فهمه الصحابة وما مارسوه وأمجعوا عليه

 !من القول، كما حاول السقاف إيهام القراء بذلكفليس ما ذهبت إيله بداع من الرأي، وال حمدثا 

سواء اليت جاء فيها األمر بلزوم السنة، أو اليت  -وإذا نظرنا كذلك يف األحاديث األخرى  الوجه اثلالث:
جند أنها رصحية يف السنن السياسية، واملحدثات السياسية  -فيها من املحدثات بعده  ملسو هيلع هللا ىلصحذر انليب 

 -ث فهذه األحادي): قلت يف كتايب )حترير اإلنسان( مللك اجلربي، وقدخاصة، ويه امللك العضوض وا
تتحدث عن سنن سياسية حول اخلالفة والسمع والطاعة، ومعلوم أن أبرز سنن اخللفاء  -وغريها كثري 

ن( ، فلفظ )اخللفاء الراشديملسو هيلع هللا ىلصالراشدين وأظهرها ىلع اإلطالق يه سننهم يف باب اإلمامة وخالفة انليب 
احلديث، وهذا االشتقاق )خ ل ف( يشعر ويفيد بأن املقصود هو االقتداء بهم يف باب خالفتهم الوارد يف 

يف شئون اإلمامة وسياسة األمة ىلع وجه اخلصوص، إذ هذا هو الوصف اجلامع للخلفاء  ملسو هيلع هللا ىلصللنيب 
يف أمته بعده، ولوال ذلك لقال عليكم بسنيت وسنة الفقهاء  ملسو هيلع هللا ىلصالراشدين، وهو كونهم خلفاء للنيب 

أو العلماء من أصحايب، وادليلل ىلع أن املقصود بسنة اخللفاء يه سننهم يف باب اإلمامة ىلع وجه 
يف أول احلديث: املقصود به هنا  ملسو هيلع هللا ىلصاخلصوص هو أن االحنراف واالختالف اذلي حذر منه انليب 

فة خالاالحنراف يف باب اإلمامة، بديلل حديث )تكون انلبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون، ثم تكون 
ىلع منهاج انلبوة، فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملاك اعضا، 
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فيكون ما شاء اهلل أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملاك جربية، فتكون ما شاء 
 (0)(.نلبوةاهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة ىلع منهاج ا

مراحل االحنراف باخلروج عن سنن انلبوة وسنن اخلالفة الراشدة اليت يه خالفة انلبوة  ملسو هيلع هللا ىلصفحدد انليب 
)أول من  :يف باب اإلمامة، وحتوهلا إىل ملك عضوض، ثم ملك جربي، وهلذا جاء يف احلديث اآلخر

يف هذا ابلاب وقع يف عهد  ، وقد حتقق ذلك فعال فإن وقوع االحنراف (0)يغري سنيت رجل من بين أمية(
بين أمية، فاكن أول من استوىل ىلع اإلمامة واألمة قهرا بالسيف هم من بين أمية، وهم أول من عطلوا 
الشورى، وأول من استأثروا بأموال األمة، ولك ذلك يؤكد أن املقصود حبديث )عليكم بسنيت وسنة 

خلفاؤه الراشدون يف باب سياسة األمة ىلع و ملسو هيلع هللا ىلصاخللفاء الراشدين(، هو اتلمسك بما اكن عليه انليب 
وجه اخلصوص، وأن االختالف اذلي حذر منه أشد حتذير هو االحنراف اذلي وقع يف هذا ابلاب خاصة، 
وهو العدول عن سنن اخللفاء الراشدين وهديهم يف سياسة شئون األمة وفق ما جاء يف القرآن والسنة 

ارسة واجلبابرة بما تقوم عليه من الظلم والقهر، كما يف من العدل والقسط، إىل سنن القيارصة واألك
)ثم يكون ملاك اعضا ثم ملاك جربيا(، وهو أول احنراف وقع يف األمة وأخطره ىلع اإلطالق،  :حديث

تبعن )تل :وهو السبب اذلي أدى إىل الضعف واالحنالل اذلي أصاب األمة، وقد جاء يف احلديث الصحيح
)ايلهود :فارس والروم يا رسول اهلل؟ قال: نعم(، ويف حديث آخر :اسنن من اكن قبلكم... قالو

 (2)وانلصارى(.

 (4))حيث قال فارس والروم اكن هناك قرينة تتعلق باحلكم بني الرعية(. :قال احلافظ ابن حجر

هلدم سنن األحبار والرهبان وإبطال ربوبيتهم الزائفة، وعبودية انلاس هلم وطاعتهم  ملسو هيلع هللا ىلصفكما ب عث انليب 
هلدم سنن األكارسة والقيارصة اجلائرة، وإبطال عبودية انلاس هلم  ملسو هيلع هللا ىلصكذلك ب عث   أمر ادلين،يف

 !وطاعتهم يف أمر ادلنيا

 :)عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي(، وحديث :إن السنة املقصودة يف حديث
ال يقتدون بهديي، وال يستنون  )يكون بعدي أمراء :)أول من يغري سنيت رجل من بين أمية(، وحديث

                                                           

 (.5) رقم ح الصحيحة األحنديث سلسلة وانظر. اإلسنند صحيح ومو ،173/  4 املسند يف أمحد (0)

 نظنم تغيري بنحلديث املراد لعل: األبلني قنل ،(0749) رقم ح الصحيحة األحنديث سلسلة وانظر. اإلسنند صحيح( 1)
 .بيننه سيأيت كمن فيه شك ال اذلي ومو! وراثة وجعله اخلالفة

 .1669 مسلم وصحيح ،7311و 7309 رقم ح خنريابل صحيح( 3)

 .احلديث مذا رشح يف ابلنري انظر فتح( 4)
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يف اخلطاب السيايس ويف باب اإلمامة، وما جاء به من العدل والقسط واحلق  ملسو هيلع هللا ىلصبسنيت(، يه سننه 
واخلري والرمحة يف باب سياسة األمة، ويه السنن اليت حذر أشد اتلحذير من تركها، واتباع املحدثات 

قيارصتهم، اليت خالف فيها هديه هديهم، اليت ختالفها من سنن الفرس وأكارستهم، وسنن الروم و
 وسنته سنتهم.

األمور( تطلق ويراد بها يف لغة العرب  وحمدثات)وإياكم : ملسو هيلع هللا ىلص ويؤكد ذلك أن لفظ املحدثات يف قوهل
ما حيدثه املفسدون يف األرض، ابلاغون ىلع احلق والعدل، واخلارجون ىلع القانون وادلولة، ومنه قوهل 

واإليواء اعدة يكون  (9)فعليه لعنة اهلل( حمدثاأو آوى  أحدث فيها حدثا)من  :يف شأن حرمة املدينة ملسو هيلع هللا ىلص
)لم تقتل منهم امرأة إال واحدة  :ةظللخارجني عن السلطة أو القانون، وما جاء يف حديث بين قري

قد اعهدنا  )إنا :ملسو هيلع هللا ىلص( أي قتلت نفسا، ومنه قول املثىن بن حارثة الشيباين للنيب أحدثت حدثااكنت قد 
خارجا ىلع انلظام والقانون والسلطة، وما جاء يف  :( أيحمدثاوال نؤوي  ال حندث حدثاىلع أن كرسى 

(، فهذه انلصوص تؤكد أن اإلحداث بمعىن االعتقادات واآلراء اليت إن احلرم ال يؤوي حمدثا) :األثر
 خل يفختالف السنة هو اصطالح حادث ال يعرف يف الكم العرب وال يف الكم الشارع، وإن اكن يد

 !عموم انليه تبعا ال أصالة

فاحلديث وارد أصال يف شأن السنن انلبوية السياسية ووجوب االلزتام بما جاءت به من احلق والعدل، 
ويف شأن اخلروج عنها واإلحداث واإلفساد يف األرض بالظلم وابليغ، أو اإلحداث واتلغيري يف األمر، 

)من أحدث يف : اليت جاء بها اإلسالم، ومثله حديثوهو يطلق ويراد به احلكم والسلطة واألحاكم 
انتىه نص الكيم من كتايب )حترير اإلنسان( وليس  (0).(كما سيأيت بيانه (فهو ردأمرنا هذا ما ليس منه 

 !عندي أكرث من هذا ابليان

 :فلفظ السنة يأيت أحيانا كثرية يف األحاديث انلبوية ويراد به السنة يف سياسة شئون األمة كما يف
رجل من بين أمية( وبنو أمية إنما غريوا يف باب اإلمامة وسياسة األمة، وكحديث  سنيت )أول من يغري

)قوم  :باملحدثات السياسية بعده فقال عن املرحلة اثلانية ملسو هيلع هللا ىلصالصحيحني يف الفنت حني أخرب انليب 
بواب جهنم ة ىلع أ)داع :تعرف منهم وتنكر( ثم قال عن اثلاثلة بغري سنيتيهدون بغري هديي ويستنون 

 قذفوه فيها(، والطاعة هنا لألمراء، ثم أخرب عن املخرج من هذه الفنت العامة لألمة فقال أطاعهم من
فالزمه(، فلم يقل  خليفة)إن اكن هلل يف األرض  :لزم مجاعة املسلمني وإمامهم(، ويف روايةا): ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 .0371 رقم ح ومسلم ،0768 رقم ح ابلخنري صحيح( 0)

 .14 ص اإلنسنن حترطير( 1)
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 باب سياسة األمة، فاكن املخرج منها عليك بالكتاب والسنة، ألن هذه الفنت العامة واتلحوالت يه يف
 !لزم مجاعة املسلمني وإمامهم(ا) :واحلل هلا حال سياسيا وهو لزوم األمة الواحد واخلالفة الواحدة

 :ملسو هيلع هللا ىلصوجاء يف احلديث اآلخر ما يبني حقيقة هؤالء اذلين يهتدون بغري هديه ويستنون بغري سنته فقال 
واري، وأصحاب يتبعون أثره ويقتدون بهديه، ثم يأيت من )إنه لم يكن نيب قط إال وهل من أصحابه ح

 (9)، يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون(.خوالف أمراءبعد ذلك 

 ...والروم(من اكن قبلكم فارس  سنن)تلتبعن  :وجاء يف الصحيحني أيضا

ينة ت هناك قروقد نص احلافظ ابن حجر يف رشحه فتح ابلاري بأنه حيث ذكر سنة فارس والروم اكن
 (0)تتعلق بني انلاس يف احلكم.

وهلذا السبب ولكون املحدثات اليت ستحدث بعد عهد انلبوة واخلالفة الراشدة يه حمدثات سياسية 
يسوسون األمة بغري هدي الكتاب والسنة، وتتمثل يف سنن امللك العضوض وسنن امللك  -ىلع يد أمراء 

)عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين  :جاء حديث -اجلربي وسنن الطغاة وسنن فارس والروم 
املهديني من بعدي وإياكم وحمدثات األمور( اليت حيدثها األمراء ىلع غري سنن اخللفاء املهديني 

 !الراشدين )يهتدون بغري هديي ويستنون بغري سنيت(

واملحدثات اليت أن الصحابة أنفسهم ريض اهلل عنهم اكنوا أول من أدرك هذه السنن  :الوجه الرابع
وسنن اخللفاء الراشدين، ومن ذلك ملا قال  ملسو هيلع هللا ىلصحدثت يف اخلالفة وسياسة األمة ىلع خالف سنة انليب 

 )إن اهلل أرى :وأراد ابليعة ووالية العهد لزييد -واكن أمريا ىلع املدينة ملعاوية  -مروان بن احلكم 
 سنة) :، ويف رواية (2)أبو بكر وعمر( أمري املؤمنني يف يزيد رأيا حسن ا، وإن يستخلفه فقد استخلف

 (4)أيب بكر وعمر(.

                                                           

 .460/    0 املسند يف أمحد( 0)

 .احلديث مذا رشح يف ابلنري افتح( 1)

 (.4817) رقم ح 576/  8 ابلنري فتح انظر( 3)

 .577/  8 ابلنري فتح انظر( 4)
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أيب بكر، وقد ترك أبو بكر األهل والعشرية،  بسنة)ليس  :فرد عليه عبد الرمحن بن أيب بكر فقال
 (9).وعدل إىل رجل من بين عدي؛ أن رأى أنه ذللك أهل، ولكنها هرقلية(

 (0).)جعلتموها واهلل هرقلية وكرسوية( :ويف رواية قال هل

 (2)وقيرص(. سنة هرقل)بل  :ويف لفظ

 (4).)جئتم بها هرقلية تبايعون ألبنائكم( :ويف رواية

ال حتدثوا  كذبت واهلل يا مروان، ال يكون ذلك، )فقام عبد الرمحن بن أيب بكر فقال: :ويف رواية
 (4)لكما مات هرقل قام ماكنه هرقل(. ،علينا سنة الروم

نة أيب س، أو ملسو هيلع هللا ىلصاهلل سنة رسول بين أمية، اختاروا منها بني ثالث: بني )يا معرش  :ثم قال عبد الرمحن
من لو واله ذلك لاكن ذللك  ملسو هيلع هللا ىلص، إن هذا األمر قد اكن، ويف أهل بيت رسول اهلل سنة عمر، أو بكر

أهال ، ثم اكن أبو بكر، فاكن يف أهل بيته من لو واله  لاكن ذللك أهال ، فوالها عمر فاكن بعده، وقد اكن 
ل بيت عمر من لو واله لاكن ذللك أهال ، فجعلها يف نفر من املسلمني، أال وإنما أردتم أن جتعلوها يف أه

 (6)لكما مات قيرص اكن قيرص، فغضب مروان بن احلكم(. قيرصية،

 :وهلبق ملسو هيلع هللا ىلصاذلين اكنوا أول من رأوا حدوث اتلغيري كما أخربهم انليب  -فانظر لعبارات الصحابة هنا 
وكيف تصدوا للمحدثات تمساك بسنن اخللفاء الراشدين،  -ى اختالفا كثريا( )من يعش منكم فسري

)سنة أيب بكر وعمر(، )سنة كرسى وقيرص( )ال حتدثوا علينا سنة الروم(، يظهر لك  :وتأمل قوهلم
جبالء حقيقة هذه األحاديث ووجهها الصحيح اذلي اكد يطمسه األئمة املضلون اذلين حذر منهم 

                                                           

 .048 ص  م 50 سنة لذلميب اإلسالم تنرطيخ (0)

 عبد عن املسيب ابن عن الزمري عن معمر عن الرزاق عبد رواية من ومو  م 58 سنة حوادث يف 91/  8 كثري ابن (1)
 .صحيح إسنند ومذا بكر، أيب بن الرمحن

 واحلنكم املنذر وابن والنسنيئ محيد بن عبد أخرجه: )وقنل ،00/  6 للسيويط املنثور ادلر وانظر السنبق املصدر( 3)
 (.وصححه

 .577/  8 ابلنري فتح( 4)

  .مرسال صحيح بإسنند( املدينة تنرطيخ) صنحب املؤرخ شبة ابن طرطيق من 075/  1 األمنيل يف القنيل رواه (5)

 .صحيح بإسنند خاملؤر خيثمة أيب ابن عن 048 ص اإلسالم تنرطيخ يف اذلميب أورده( 6)
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)أخوف ما أخاف ىلع أميت األئمة املضلون(، وبلغ من خوفه منهم ىلع  :ر الصحيحةيف األخبا ملسو هيلع هللا ىلصانليب
 .)غري ادلجال أخوف عندي عليكم أئمة مضلون( :أمته أن قال

ثم لو سئل السقاف ما سنن اخللفاء اليت فعال يصدق عليها أنها سنن هدى ورشد  الوجه اخلامس:
 ادلين واالبتداع اذلي يكون وعيد صاحبه جيب العض عليها بانلواجذ، ويه ختالف اإلحداث يف

 )انلار(؟

 !فإنه لن جيد إال سننهم يف باب اإلمامة وسياسة شئون األمة

قول يل -وقد حاول السقاف أن يذكر أمثلة من أقوال اخللفاء يف الفروع الفقهية يستدرك بها يلع 
ا وجد فيها ما يصدق عليه ما ولو تأملها لكها مل -حاكم املطريي حيرف انلصوص هلواه  .للقراء بأن د

حيث ذكر السقاف مسائل عن عمر يف املواريث اكلعول وامرأة املفقود ومجع الطالق  !ورد يف احلديث
 !لخإ. اثلالث ..

فهذا لك ما استطاع السقاف ذكره يف استدراكه يلع يلؤكد أن سنن اخللفاء الراشدين أعم من سننهم 
داللة احلديث ىلع السنن السياسية، وأن ما ذهبت إيله أنا يف رشح وأنه ال ينبيغ قرص  !يف باب اخلالفة

احلديث خطأ منهيج كبري وإخضاع للنصوص باتلأويل املتعسف كما يزعم السقاف حايم جناب 
 !اتلوحيد وحارس قرص الوسطية؟

 هكما ال خيىف ىلع من هل أدىن معرفة يف علم الفق -ولك هذه األمثلة اليت ذكرها السقاف ال تصلح 
)تركتكم ىلع ابليضاء  :يف حديث العرباض بن سارية ملسو هيلع هللا ىلصأن تكون يه املراد من قوهل  -واحلديث 

يللها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، وإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت 
لك  فإنوسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بانلواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، 

 !)ولك ضاللة يف انلار(: حمدثة بدعة ولك بدعة ضاللة(، ويف حديث آخر

موعظة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب،  ملسو هيلع هللا ىلص)وعظنا رسول اهلل  :ويف أول حديث العرباض
 !يا رسول اهلل إن هذه ملوعظة مودع فما تعهد إيلنا؟( فأمر بلزوم سنته وسنن اخللفاء من بعده :فقلنا
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يتلكف يف ذكر مسائل ال خترج عن كونها اجتهادات بلعض اخللفاء الراشدين يف فروع  فالسقاف
فقهية خالفهم فيها الصحابة أنفسهم، ثم يديع أين تكلفت وتعسفت يف محل احلديث ىلع السنن يف 

 !باب اخلالفة وسياسة األمة

 (9). ائضفمسألة العول يف الفرائض نسبت إىل زيد بن ثابت وأنه أول من اعل يف الفر

وخالفه فيها ابن عباس وعطاء حىت اكن ابن عباس يدعو إىل املباهلة فيها، واكن ال يرى العول يف 
 (0))ال تعول فريضة أبدا(. :الفرائض، بل يرى تقديم األحق فيها ىلع من بعده وقال

ما )قلت البن عباس: إن انلاس ال يأخذون بقويل وال بقولك، ولو مت أنا وأنت  :وعن عطاء قال
اقتسموا مرياثا ىلع ما نقول قال: فليجتمعوا فلنضع أيدينا ىلع الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل ىلع 

 (2)الاكذبني، ما حكم اهلل بما قالوا(.

 !ممن ضل وهلك وأحدث يف ادلين  فال يصلح أن يكون املخالف فيها لقضاء عمر وزيد 

لس واحد ثالث طلقات، عقوبة ملن الطالق اثلالث بلفظ واحد أو جم  وكذلك إمضاء عمر
استخف بالطالق، فقد خالفه فيه بعض السلف وقالوا يه طلقة واحدة، كما اكنت ىلع عهد رسول 

وعهد أيب بكر وهو مذهب أهل ابليت وطوائف من أتباع األئمة األربعة ورجحه شيخ اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
 !ابن تيمية وابن القيم

 عند تنازعهم برد ما تنازعوا فيه إىل اهلل والرسول. فما تنازع فيه )فأمر املؤمنني :حىت قال ابن تيمية
السلف واخللف وجب رده إىل الكتاب والسنة. وليس يف الكتاب والسنة ما يوجب اإللزام باثلالث 
بمن أوقعها مجلة بكلمة أو لكمات بدون رجعة أو عقدة؛ بل إنما يف الكتاب والسنة اإللزام بذلك من 

 (4) ي أباحه اهلل ورسوهل؛ وىلع هذا يدل القياس واالعتبار بسائر أصول الرشع(.طلق الطالق اذل
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 !)عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين( :فال يصلح أيضا دخول هذه املسألة يف حديث

)ليس اذلي  :تنتظره أربع سنني ثم تعتد وخالفه يلع فقالبأن وكذا امرأة املفقود فقد قىض فيها عمر 
هلل عنه بيشء، يعين يف امرأة املفقود، يه امرأة الغائب حىت يأتيها يقني موته أو قال عمر ريض ا

 (9)طالقها(.

فلم يسلم للسقاف من األمثلة اليت أوردها استدرااك يلع ما يصلح أن يكون فعال من سنن اخللفاء 
 !؟ملسو هيلع هللا ىلصالراشدين اليت جيب ىلع األمة لزومها واتلمسك بها وإال ضلت عن هدى انليب 

ا اتللكف يف االستدراك يلع يف فهم احلديث لم خيرج منه السقاف بطائل ولم يبق منه إال اتهايم فلك هذ
 !باتللكف واتلعسف وإخضاع انلصوص للتأويل

 املتنيب:وكما قال أبو الطيب 
 صــــحــيــحــا قــوال اعئــب مــن وكــم

ــــــذ ولــكــن ــأخـــ ــه اآلذان ت  مــن
 
 
 

 

ــه  ــت ــم مــن وآف ــفــه ــم ال ــي  !الســــق
ــدر ىلع ــح ق ــرائ ــق ــوم ال ــه ــف  !وال
 
 

 

 

 )عليكم بسنيت :أن السنن السياسية اليت رجحت أنا أنها يه املقصودة يف حديث الوجه السادس:
واليت اجتهدت يف مجعها وحرصها، وبعثها ونرشها، وادلعوة إيلها ونرصها،  -وسنة اخللفاء الراشدين( 

 اليت فعال يه  -يف لك كتيب إحياء للسنة انلبوية والسنن الراشدية يف باب اإلمامة وسياسة األمة 
 عن ابةني اخلالفة سنة إقامة يف الراشدين اخللفاء سنن من ابتداء فيها، الوارد احلديث عليها يصدق

مر شورى بني األمة ال األ وجعل والسنة، بالكتاب وباحلكم بعده، من باألمر القيام يف ملسو هيلع هللا ىلص انليب
االفرتاق اذلين أرادوا تفريق من جهاد أهل الردة و اغتصاب هل وال تنازع فيه، وما سنه أبو بكر 

األمة وادلولة والعودة بها إىل اجلاهلية، وما سنه من عدم اتلرصف يف أموال األمة، وعدم األخذ منها 
نلفسه إال قدر ما تفرضه األمة هل، ومساواته انلاس يف العطاء حىت ساوى بني احلر والعبد، وما سنه 

)لقد :  مال املسلمني حىت قال عمر تل إىل بيحني حرضته الوفاة من رد ما فضل عنده من املا
أتعبت من بعدك(، وما سنه من إقصاء األقارب عن الواليات، وعهده باألمر بعد شورى الصحابة 
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لألكفأ منهم علما وعمال ال األقرب رمحا ونسبا، وما قرره من أنه ال طاعة هل عليهم إذا عىص اهلل 
 لخإ ...ورسوهل ورسوهل، وأن طاعتهم هل منوطة بطاعة اهلل

من سنن يف احلكم وسياسة شئون األمة اليت امتدت تلضم شعوب كرسى  وكذا ما سنه عمر 
وقيرص، حىت رضب بسياسته املثل يف العدل، كسنته يف األموال وما فرض للناس فيها حىت األطفال 

ن رك اجلزية عالرضع، وما سنه يف وقف األرض، وجعل ريعها بليت املال، ملنع وجود اإلقطاعيات، وت
نصارى تغلب وجعلها صدقة تألفا هلم، وإعطائه فقراء أهل اذلمة إذا احتاجوا من بيت املال، وتركه 
األمر شورى من بعده، وعدم تويلته لألقارب، وترشيحه للخالفة ستة أكفاء تلختار األمة واحدا منهم، 

ختيار جز، ومبدأ الرتجيح باألكرثية يف اوحتديد مدة االختيار ثالثة أيام، وتقريره مبدأ ترك الوالية بالع
اخلليفة، ومبدأ إاعدة الشورى إذا تساوت اآلراء بالعدد، ومراقبته ألداء العمال والوالة، وعدم تركه هلم 
أكرث من أربع سنوات يف الوالية، ومشاطرته نصف أمواهلم وردها بليت املال، وعزهل األكفاء من الوالة 

 لخإ. ..عل مع سعد بن أيب وقاصإذا اشتىك منهم انلاس كما ف

يف مواجهة الفنت ادلاخلية وعدم اتلعرض ملن خالفهم الرأي ما لم يسل  وكذلك سنن عثمان ويلع 
 ،أال نبدأهم بقتال :)هلم علينا ثالث :يف اخلوارج من سنن بقوهل السيف ىلع األمة، وما سنه يلع 

 لخإ ...ه ممن كفره وسبهوال نمنعهم مساجد اهلل( وموقف ،وال حنرمهم من اليفء

يف سياسة األمم بالشورى والعدل -فهذه السنن اليت جتلت فيها هدايات السماء، وسنن األنبياء 
األمة ىلع لزومها وخيىش عليهم من تركها واألخذ  ملسو هيلع هللا ىلصيه السنن اليت يصلح أن حيث انليب  -والرمحة

 !بسنن امللوك، واتلوريث يف احلكم، واحلكم بغري الكتاب والسنة

ولو نظر السقاف بعني اإلنصاف لعلم أن هذه السنن يه اليت حتتاجها األمة حقا يف لك زمان وماكن، 
 !بل ال حتتاج األمة إىل أكرث من هذه السنن لتستقيم عليها شئونها يف دينها ودنياها

طغيان لكما أثبتت اثلورة العربية وما جرى فيها من القتل وادلماء بسبب الظلم وا -ولعل األمة ايلوم 
منذ سقوط اخلالفة وتقسيمه هلا إىل دويالت وظيفية وقواعد عسكرية  الغريبووقوعها حتت االحتالل 

 !ال تعاين أزمة كأزمتها يف باب احلكم والسلطة وسياسة األمة -جليوشه 

وقد رأى السقاف كيف صلحت أحوال أمم الرشق والغرب ادلنيوية ببعض هذه السنن اليت هدتهم 
اكلشورى وانتخابهم حلكوماتهم، ومراقبة الشعوب للسلطة، وحماسبتهم هلا، وحمافظتها - إيلها عقوهلم
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ويه بعض  -ىلع أمواهلم، وثرواتهم، واملساواة بينهم أمام انلظام بال فرق بني غين رشيف، وفقري ضعيف
عمل  وسنن اخللفاء الراشدين اليت فرطت األمة بها وأعرضت عنها، فما باهل بكل سننهم وهداياتهم ل

 !املسلمون بها وبعثوها من جديد

أحتدث عن حاجة األمة لإلصالح  م0221وقد كنت يف جملس مع عدد من طلبة العلم يف الرياض سنة 
السيايس، فاعرتض أحد أتباع هذه املدرسة فاكد يتقطع غيضا من حدييث عن اخلطاب الراشدي 

ن )ثم تكو :ء الراشدين( وحديث)عليكم بسنيت وسنة اخللفا :ووجوب بعثه فقال: أصال أحاديث
 !خالفة ىلع منهاج انلبوة( فيها نظر من حيث اثلبوت

وقال: لعله لم تقم بعد عهد انلبوة دولة حتكم باإلسالم كمثل هذه ادلولة ولو شئت لقلت وال حىت 
 !اخللفاء الراشدين لوال ماكنتهم وفضلهم

 ملسو هيلع هللا ىلص ما يوجب االقتداء بانليب أليس يف نصـــوص القرآن القطعيـة ،دع عنـك األحـاديـث :فقلـت هل
ــوأصح ــويه أكرث من مائة آي ؛ابهـ ، [043:ابلقرة] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :ابتداء من قوهل تعاىل !ةـ
ــــ، وانتهاء بق[001:عمران آل]﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :وقوهل ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ :ول اهلل تعاىلـ

، [7:احلجراب]﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿ : ، وقوهل[009:اتلوبة]﴾ڃ
 ملسو هيلع هللا ىلص، ولكها يف شـــأن انليب [011:اتلوبةة]﴾ڀ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿ :وهلــــــوق

 !وأصحابه ريض اهلل عنهم وأرضاهم ووجوب اتباعهم بإحسان

لقد بلغ االحنراف عند بعضهم حدا محلهم ىلع الركون إىل اذلين ظلموا، وحسنوا ما هم عليه من اجلور، 
 قلب أو ألىق وبرروا ما هم فيه من الفجور، مع ظهور طغيانهم وفسادهم اذلي ال خيىف ىلع من هل

 !السمع وهو شهيد

-اخلالفة ووحدة األمة واجتماعها بل ال تكاد جتد من أتباع هذه الطائفة اعمة من يهمه موضوع 
مما يهم أمم األرض األخرى اكألوربيني اذلين يرون رضورة االحتاد  -فضال عن سنن اخلالفة الراشدة

 !يسعون لوحدة أفريقيا ونهضتهااألوريب حلماية أوربا ونهضتها، ويهم األفارقة اذلين 

فاكن العقل وهداياته أحسن أثرا ىلع هذه األمم يف صالح أحوال دنياهم، من دين هؤالء اذلين ال يرون 
يف ادلين إال ما وجدوا عليه آباءهم حىت احتل العدو أرضهم، وساس أمرهم، وهم ما يزالون يتدارسون 

  !فقه الواقع يف اعملهم االفرتايض
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ووجوب - األمريكي األوريبدثت بعضهم عن واقع األمة وخطورة وقوعها حتت االحتالل وكنت إذا ح
حتريرها من وجوده وقواعده العسكرية كما أوجب اهلل ورسوهل وكما توجبه العقول الصحيحة والفطر 
السليمة اليت تأنف من خضوع أممها نلفوذ عدوها األجنيب خاصة جزيرة العرب إذ بوجوده ال تقوم 

 !هذا خطاب )اجلهاديني( :استخفوا يف احلديث وتندروا به وقالوا -م دولةلإلسال

ولو ىلع مستوى اخلطاب العليم -وإذا حدثتهم عن رضورة اخلالفة ووحدة األمة ووجوب االهتمام بها 
 !هذا خطاب )اتلحريريني( :استخفوا به وقالوا -وادلعوي لكونها أصال من أصول أهل السنة واجلماعة

م عن احلكومة الراشدة ووجوب اختيار األمة حلكوماتها وإقامة سنن العدل وحترير وإذا حدثته
 !هذا خطاب )اتلنويريني(: الشعوب من طغاتها ومحاية حقوق اإلنسان حبسب اإلماكن قالوا

 !إن ما تدعو إيله حق إال أنه غري ممكن فال تشغل نفسك به :وأحسنهم طريقة من يقول

اء )عليكم بسنيت وسنة اخللف :ملسو هيلع هللا ىلصترك األمر الرشيع العام يف قوهل  فيحتجون بالقدر الكوين ىلع
 !الراشدين(

فصار احلق اذلي عليه غريهم من اجلمااعت األخرى مرفوضا عندهم ال ليشء إال ألنهم ال يتصورون 
 !أن خيرج احلق عن فئتهم وطائفتهم

 !رأى غريه منه ما ال يرى              ومن جهلت نفسه قدره

دهم هو محاية اتلوحيد باحلسبة ىلع رشك القبور، ومنع املنكرات باحلسبة ىلع أهل الفسق فادلين عن
 !والصرب ىلع أئمة اجلور وأرباب القصور !والفجور

فلم أجد فئة غرها ما تدين به وما يه عليه من احنراف وقصور يف الفهم لدلين وحقيقته كهذه الفئة 
ها ىلع السنة والوسطية اليت احنرف انلاس عنها بني اغل أنها وحد -وأكذب احلديث الظن  -اليت تظن 

فقد هداهم اهلل لم اختلف فيه من احلق بإذنه فهم أهل اتلوحيد والسنة  !فيها وجاف عنها إال هم
 !والوسطية اليت ال غلو فيها وال تفريط

دة مع اشعن هذه السنن السياسية الر -فانظر كيف تعاىم السقاف حتت تأثري مفاهيم هذه املدرسة 
وضوحها وشدة حاجة األمة إيلها ووقوع االحنراف عنها إىل امللك العضوض وامللك اجلربي وسنن طغاة 

وتكلفه يف املقابل إدخال مسائل فقهية فرعية خالفية بني الصحابة أنفسهم يف دائرة  -فارس والروم 
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ع انلصوص آلرائه حاكم باتللكف واتلعسف وإخضا .داللة هذا احلديث، يلتسىن هل بعدها ريم د
 !باتلأويل

ولعل أشد ما يف هذا اتلضليل انلفيس اذلي يمارسه السقاف هو أنه يمارسه براحة ضمري وغبطة 
 حاكم يف .وأنه كشف شبهات د !ورسور خادع، ظنا منه بأنه بذلك حيىم ادلين من تأويل املبطلني

ئته، السنة، اليت ظنها حكرا عليه وىلع فوبالعلم والفقه و !كتابه )احلرية أو الطوفان( بادليلل والربهان
 !يلخيف وراء ذلك لكه أهواء انلفوس وحزازاتها وميوهلا ورغباتها

 !وتبىق حزازات انلفوس كما يه              وقد ينبت املرىع ىلع دمن الرثى

تكلف السقاف يا ترى ىلع هذا انلحو يف االعرتاض واالستدراك ىلع سنن اخللفاء الراشدين  فلم  
 لسياسية؟ا

 وعمن يدافع السقاف يف حقيقة األمر يف مقاهل هذا؟

 وما الرابط املشرتك بني لك استدرااكته اليت جاءت يف مآخذه ىلع )احلرية أو الطوفان(؟
 .اتلايلة الشبه نقض يف سيتجىل ما هذا
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 ؟وكيل عن األمة أم ال وهل اإلمام ،: عقد اإلمامة وقياسه على الوكالةةرابعال الشبهة

 (:قال الشيخ علوي السقاف يف نقده لكتايب )احلرية أو الطوفان

( ثم نقل الكيم من بيعة اإلمام ىلع الواكلة وتهوينه من أمر فسخها  -حاكم . د :أي–ثاثلا: قياسه )
 إال برضافإذا ثبت لك ذلك، وأنه ال إمامة بال عقد ابليعة، وال عقد ) :وفيه قويل 02كتاب احلرية ص 

الطرفني، وأنه عقد واكلة: األمة فيه يه األصيل، واإلمام هو الوكيل عنها يف القيام بمهام حمددة وفق 
أو . (9)صيغة حمددة نصها )بايعناك ىلع بيعة رضا ىلع إقامة العدل واإلنصاف والقيام بفروض اإلمامة(

ت ذلك لكه فإنه ال يوجد عقد يف : إذا ثبوالسنة(، كما اكن الصحابة يفعلون)بايعناك ىلع الكتاب 
 -الرشيعة يقتيض االستدامة وال يمكن فسخه، بل مجيع العقود اليت تقبل االستدامة وطول املدة 

يمكن فسخها ورفعها، خصوصا عقود الواكلة؛ إذ يه أوسع العقود يف  -اكإلجارة والواكلة وانلاكح 
د فسخه، فإن لألصيل احلق يف عزل الوكيل الرشيعة اإلسالمية يف هذا ابلاب، إذ للك من طريف العق

وقد قال ابن اجلوزي ردًّا ىلع من يرى أن احلسني أخطأ يف خروجه ىلع  مىت شاء، إذ هو صاحب احلق،
يزيد ) لو نظروا يف السري لعلموا كيف عقدت هل ابليعة وألزم انلاس بها، ثم لو قدرنا صحة خالفته 

( فعقد اإلمامة كغريه من العقود اليت يمكن فسخها (0)قد(فقد بدرت منه بوادر ولكها توجب فسخ الع
 !انتىه الكيم حمذوفا منه ما حتته خط

 عقد تشبيه إن ) :مستدراك بقوهل -بعد أن حذف الكم ابن اجلوزي اذلي حتته خط- السقاف أردف ثم 
ا.. رية بينهمال يصح، نعم هناك أوجه شبه كما أن ثمت فروقا كثالواكلة من لك وجه  بعقد اإلمام بيعة

والزعم جبواز فسخه مىت شاء األصيل )األمة( جيعل هذا  بعقد الواكلة من لك وجهثم إن هذا التشبيه 
أال و أال يعد عقد ابليعة كعقد الواكلة من لك وجه. فاذلي ينبيغ .العقد عرضة للفسخ ألدىن موجب .

 !انتىه الكم السقاف (فسخهيستهان بأمر 

 :ن وجوهواإلجابة عن هذه الشبهة م

اتلدليس وتضليل القراء مرة أخرى، حيث  -كما فعل يف الشبهة األوىل  -حاول السقاف  الوجه األول:
حذف أول الكيم عن حتديد طبيعة عقد اإلمامة، ثم أخذ يكرر ثالث مرات يف فقرة واحدة عبارة 

إن هذا ) :(، وقالحال يص الواكلة من لك وجه بعقد اإلمام بيعة عقد تشبيه إن ) :، فقال)من لك وجه(

                                                           

 .165/  6 انلىه أويل ومانلب ،061/  6 نعالقن وكشنف ،15ص يعىل أليب السلاننية األحاكم (0)

 .061/  6 احلنبيل مفلح بن ملحمد الفروع انظر( 1)
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أال يعد عقد ابليعة كعقد الواكلة من لك فاذلي ينبيغ ) :(، وقالبعقد الواكلة من لك وجهالتشبيه 
 !(وجه

 فما هو الرس يف ترديد السقاف لعبارة )من لك وجه( ثالث مرات؟

 ومن أين جاء بها من الكيم؟

 رة الرئيسة اليت قبلها واخلاصة يفوملاذا لم يورد السقاف نص الكيم عن طبيعة عقد ابليعة يف الفق
 املوضوع؟

لقد رأى السقاف أن قياس عقد اإلمامة ىلع عقد الواكلة ليس رأيي فقط، وإنما هو قول أئمة املذاهب 
حاكم واستدراكه عليه وجيها  .وحىت يكون تعقيبه ىلع د !الفقهية ال يكادون خيتلفون فيه

حاكم قد جعل عقد اإلمامة كعقد الواكلة  .قراء بأن ديلوهم ال (من لك وجه) :ومقبوال، اخرتع عبارة
، وأنه خالف الفقهاء من هذه احليثية، ولم ينظر ملا يرتتب ىلع هذا القول من لوازم (من لك وجه)

 !خطرية كما يزعم السقاف

حاكم لو لم يكن  .يف الكم د( من لك وجه)لقد اكنت األمانة تقتيض من السقاف أال يزيد هذا اللفظ 
اكم ما ح .مه ما ينافيه، وأن يقترص ىلع ما جاء يف انلص كما هو ىلع األقل، فكيف ويف الكم ديف الك

 !يدفع هذه الشبهة مجلة وتفصيال

وهذا نص الكيم من كتايب )احلرية أو الطوفان( ويف الفقرة الرئيسة اليت قبل انلص اذلي نقله السقاف 
 حيث قلت: -هنا اوسأضع حتته خط-مبارشة 

يعة كسائر العقود، يشرتط فيه ما يشرتط فيها من حيث اجلملة، وهو أشبه العقود بعقد وعقد ابل)
ا هلا هو الوكيل عنها يف القيام بما أوجب اهلل ىلع الواكلة ، حيث األمة يه األصيل، ومن ختتاره إمام 

مة ابة عن األاملسلمني القيام به، من إقامة العدل واحلقوق واحلدود واملصالح اليت يقوم بها اإلمام ني
بموجب عقد ابليعة، ويؤكد ذلك أن احلق فيها هو لألمة تعقدها ملن تشاء وترصفها عمن تشاء، ال 

 أنه منهما واحد لك وادىع– اإلمامة أي –)فإن تنازاعها  :ينازعها يف ذلك أحد كما قال املاوردي
 يع ا،مج املسلمني حق هو نماوإ فيها، باحلق خيتص ال ألنه عليها، حيلف ولم دعواه، ت سمع لم األسبق،
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قر أحدهما لآلخر باتلقدم خرج منها املقر ولم تستقر لآلخر؛ أ ولو عنه، نكوهل وال يلمينه حكم فال
 (9)(.ألنه مقر يف حق املسلمني

فها هنا بنيَّ املاوردي حكم عقد ابليعة لرجلني دون معرفة السابق منهما، وأنه ال تسمع دعوى أي 
 تقبل يمينه بذلك؛ ألنه ليس هل أن حيلف ىلع ما ليس من حقه؛ إذ عقد اإلمامة منهما أنه األسبق وال

ا، وكذا لو أقر   من هو خيرج بل إقراره، يقبل ال األسبق هو بأنه لآلخر أحدهماحق للمسلمني مجيع 
 لآلخر أحدهما من اإلقرار هلذا ليس ألنه لآلخر اإلمامة تثبت وال األسبق، ليس أنه باعرتافه اإلمامة

 .األمة يه ههنا احلق صاحب إذ أثر؛ أي

ا بمجرد ذلك كما  وكذا لو توافرت صفات اإلمامة ورشوطها يف رجل واحد فقط، فإنه ال يكون إمام 
)ألن اإلمامة عقد ال يتم إال بعاقد، اكلقضاء إذا لم يكن يصلح هل إال واحد لم يرص  :قال املاوردي

 (0)قاضي ا حىت ي واله(.

)كذلك عقد اإلمامة ألنه عقد ال يتم إال بعاقد اكلقضاء، ال  :احلنبيل حيث قال وكذا قال أبو يعىل
، وال   (2)(.اإلمامة كذلك صفته؛ وجدت وإن قاضي ا يصرييصري قاضي ا حىت ي وىلَّ

)ال تنعقد اإلمامة إال بعقد أهل احلل والعقد؛ ألن اإلمامة عقد فال يصح إال بعاقد،  :وقال القلقشندي
 (4)هور الفقهاء وعليه اقترص الرافيع وانلووي، واملعتمد عليهما(.وهو ما عليه مج

، (4)، ينوب فيه اإلمام عن األمةلك ذلك يؤكد أن عقد اإلمامة كغريه من العقود، وهو أشبه بعقد الواكلة
ا اكن املبدأ وهذا عزهل، يف فيه اليت ختتاره كما أنها يه اليت هلا احلق   من ألوىلا املرحلة يف جلي ا واضح 

ل، وحىت معاوية بن أيب سفيان، لم  تعايلم تمثل اليت اإلساليم السيايس اخلطاب مراحل ادلين املنـز 
ا لألمة إال يف اعم اجلماعة، بعد أن اجتمعت األمة عليه، وبايعه اجلميع بعد أن  يصبح خليفة وإمام 

                                                           

 .01 ص السلاننية األحاكم (0)

 !؟ادلين وبنسم واقًعن احلق مذا مصندرة تم كيف وانظر( مجيًعن للمسلمني حق: )قوهل تأمل. 9 ص السلاننية األحاكم( 1)

 .14 ص السلاننية األحاكم (3)

 .48 – 47/  0 اخلالفة معنلم يف اإلننفة آثرم (4)

 .الرشطيعة إقنمة يف انليب عن نينبة ذاتهن اخلالفة كون تننيف ال األمة عن ونينبته (5)
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الم  فسلم عليه فقال )السوقد دخل عليه أبو مسلم اخلوالين -ريض اهلل عنهما  -بايعه احلسن بن يلع 
 (9)بل أنت أجري(. فقال: األمري.قل  هل:فقيل  !عليك أيها األجري 

هو عقد أشبه بالواكلة، واإلمام  -ريض اهلل عنهم  -وهذا يؤكد أن عقد اإلمامة يف نظر الصحابة 
 اهلل ريض – معاوية  أراد عندما – عنه اهلل ريض –؛ وهلذا قال عبد اهلل بن عمر اكلوكيل أو األجري

، وطلب من عبد اهلل بن عمر أن يبايع ىلع ذلك قال هل )إنما أنا بعده من يزيد ابنه إىل يعهد أن – عنه
رجل من املسلمني، أدخل فيما دخل فيه املسلمون(، وقال )واهلل لو أن األمة اجتمعت بعدك ىلع عبد 

 (0)حبيش دلخلت فيما تدخل فيه األمة(.

ها فيما ختتاره وترضاه، مما يؤكد أن حق اختيار اإلمام هو حق لألمة فجعل األمر لألمة يدخل مع
وحدها، كما يدل حرص معاوية ريض اهلل عنه ىلع أخذ ابليعة لزييد ىلع رضورة عقد ابليعة وأهميته، 
وأن رشعية أي إمام ال تتم إال به، وأن كونه خليفة للمسلمني ال خيوهل حق فرض ابنه ىلع األمة، وأن 

 لرضورتها.ابنه دون عقد ابليعة ال قيمة هل، وهلذا حرص ىلع عقدها البنه عهده إىل 

وقد نص الفقهاء ىلع كون اإلمام وكيال عن األمة، فقد جاء يف )كشاف القناع عن منت اإلقناع( يف 
ه عزل ، فلاملسلمني وكيل فهو هلم، الواكلة بطريق انلاس ىلع – اإلمام أي –وترصفه فقه احلنابلة )

؛ لقول أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه: العزل سأل إن عزهل  - والعقد احلل أهل أي –م نفسه وهل
 (2)(.نقيلك ال: قالوا.  أقيلوين ،أقيلوين

وقد عللوا كونه ال ينعزل بموت أهل احلل والعقد اذلين بايعوه، ألنه وكيل عن األمة ال عن أهل احلل 
موت من بايعه ألنه ليس وكيال عنه بل عن وال ينعزل ب) :والعقد، فقد جاء يف كشاف القناع

 (4)(.املسلمني

                                                           

 .03/  4 األعالم وسري ،313/  7 دمشق تنرطيخ تهذيب انظر (0)

 .148/  3 الاربي جرطير ابن (1)

 .165/  6 احلننبلة فقه يف انلىه أويل مانلب أيًضن وانظر ،061/  6 القننع كشنف( 3)

 .السنبقني املصدرطين( 4)
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وكذا عللوا جواز طلب اإلمام من األمة عزهل دون سبب يقتيض عزهل بأنه وكيل عن األمة، وللوكيل 
( ...(9)(ألنه وكيل للمسلمني وللوكيل عزل نفسهطلب العزل من مولكه، كما قال أبو يعىل احلنبيل )

 !ية أو الطوفان(انتىه الكيم من كتايب )احلر

فلماذا يا ترى جتنب السقاف نقل هذا انلص األصيل اذلي خصصته أصال بلحث موضوع طبيعة عقد 
 اإلمامة وقياسه ىلع عقد الواكلة؟

ولم اقترص السقاف ىلع العبارة اليت بعد هذا انلص األصيل واليت لم تسلم يه أيضا من احلذف 
 واتلدليس تلضليل القراء؟

 اتلدليس هو: والسبب يف لك هذا

وهذا من  -أن يف انلص الرئيس ما ينقض شبهة السقاف من جذورها وهو قويل ثالث مرات  -9
( كما من لك وجه(، وليس كعقد الواكلة )أشبه بعقد الواكلةبأن عقد اإلمامة ) -غرائب الصدف 

 !افرتاه يلع السقاف ثالث مرات

 وهذه يه عبارايت اثلالث من انلص السابق قلت فيها:

العقود  وهو أشبهعقد ابليعة كسائر العقود، يشرتط فيه ما يشرتط فيها من حيث اجلملة، و) -
 !(بعقد الواكلة

 !(وهو أشبه بعقد الواكلةلك ذلك يؤكد أن عقد اإلمامة كغريه من العقود، ) -

 ، واإلمامهو عقد أشبه بالواكلةوهذا يؤكد أن عقد اإلمامة يف نظر الصحابة ريض اهلل عنهم ) -
 !(وكيل أو األجرياكل

كيل اكلوبعقد الواكلة، واإلمام  أشبهفانظر كيف أكدت هنا يف ثالث عبارات رصحية بأن عقد اإلمامة 
حاكم قاس عقد اإلمامة ىلع عقد  .، وكيف يف املقابل افرتى السقاف ثالث مرات بأن دأو اكألجري

 !(من لك وجهالواكلة )

                                                           

 .141 ص ادلين أصول يف املعتمد (0)
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 !مارسه السقاف بكل وسطية واعتدال وراحة ضمريفهل هناك افرتاء وتدليس أكرث من هذا اذلي 

كما إن السبب اآلخر اذلي جعل السقاف يتجنب اإلشارة إىل هذا انلص هو ما فيه من انلقول  -0
م حاك .وحىت ال يطلع القراء عليها فيعذروا د !الرصحية عن الفقهاء بأن عقد اإلمامة عقد واكلة

 !القولبأن هل سلفا من الفقهاء اذلين سبقوه إىل هذا 

يل ألنه وكيل للمسلمني وللوك) :فقد قال اإلمام أبو يعىل احلنبيل يف )األحاكم السلطانية( عن اإلمام
 (.عزل نفسه

 –وترصفه ) :وقال اإلمام ابلهويت احلنبيل يف كتابه )كشاف القناع عن منت اإلقناع( يف فقه احلنابلة
 ملسلمني(.هلم، فهو وكيل ا بطريق الواكلة انلاس ىلع – اإلمام أي

 (.املسلمني عن بل عنه وكيال ليس ألنه بايعه من بموت)وال ينعزل  :وقال أيضا

 !وهذا يكاد يكون حمل اتفاق بني الفقهاء يف املذاهب األربعة

فهؤالء هم الفقهاء يقررون بأن اإلمام يترصف يف شئون األمة كوكيل عنها، فلماذا لم يفهم السقاف 
مها من عبارايت مع أين قلت بأنه )أشبه بعقد الواكلة( واإلمام )أشبه من عباراتهم اللوازم اليت فه

بالوكيل واألجري(، بينما هؤالء الفقهاء يؤكدون بكل رصاحة بأن اإلمام وكيل عن األمة ويترصف 
 !ىلع مقاييس السقاف -من عبارايت اليت فيها احرتاز  -بطريق الواكلة، فعباراتهم أحق بانلقد 

 تدليسه ىلع هذا وحسب بل حىت يف انلص اذلي نقله من الكيم حذف هذه لم يقترص السقاف يف -2
ا ىلع من يرى أن احلسني أخطأ يف خروجه ىلع يزيد ) :العبارة ويه قويل وقد قال ابن اجلوزي ردًّ

)لو نظروا يف السري لعلموا كيف عقدت هل ابليعة وألزم انلاس بها، ثم لو قدرنا صحة خالفته فقد 
 !(ولكها توجب فسخ العقدبدرت منه بوادر 

والسبب يف حذف هذه العبارة هو أن فيها نصا رصحيا من فقيه حنبيل كبري يؤكد جواز فسخ عقد 
 !ابليعة إذا طرأ عليه ما يوجب فسخه

 -حاكم، لكونه مطمئنا بأن كثريا منهم  .وال يريد السقاف أن يطلع قراؤه ىلع ما قد يعذرون به د
 !انلص األصيل يف كتاب )احلرية أو الطوفان(لن يراجعوا  -وثقة منهم به 
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حاكم يستخف بعقد بيعة اإلمامة ويرى جواز فسخها  .حاول السقاف إيهام قرائه بأن د الوجه اثلاين:
 ..وأنه لم يلتفت ملا قد يرتتب عليه من دماء. !ألدىن سبب، وقد ال يكون هذا السبب موجبا للفسخ

 !لخإ

روج ىلع اإلمام العادل، وذكرت اخلالف يف اخلروج ىلع اإلمام مع أين نقلت اإلمجاع ىلع حرمة اخل
 أيضا:اجلائر كما هو مشهور بني الفقهاء، وقلت 

وبهذا قررت الرشيعة اإلسالمية حق األمة يف مراقبة السلطة، وحقها يف مقاومة احنرافها عن دستور )
ية؛ بإقامة شعائر اإلسالم وأراكنه ادلولة ونظامها العام، فإذا حافظت السلطة ىلع األصول العامة القطع

ا فالواجب السمع والطاعة هلا باملعروف،  الظاهرة، واحلكم بالكتاب ورشائعه، ولم تظهر كفر ا بواح 
ه ، فإن تعدى ظلمحىت وإن خرج اإلمام عن حد العدالة بظلم أو فسق قارصوفيما ال معصية فيه هلل، 

مة طغيان السلطة بادلفاع عن دمائهم وأعراضهم إىل األفراد فقد جعل الشارع هلم احلق يف مقاو
 (.وأمواهلم

فهنا قررت بأنه حىت لو وقع اإلمام بفسق وظلم قارص ىلع نفسه، فال خيرج بذلك عن كونه إماما جتب 
طاعته، وأنه إن تعدى ىلع الرعية اكن هلم حق دفع الظلم عن أنفسهم، وال يقتيض ذلك بمجرده فسخ 

 !ألمة بعزهل أو اخلروج عليهعقد اإلمامة، ما لم تقم ا

وبدال من أن يناقش السقاف األئمة اذلين نقلت أقواهلم يف موضوع اخلروج وفسخ ابليعة أخذ 
 !يناقشين بلوازم ما افرتاه هو يلع

 (:وقلت أيضا يف كتاب )احلرية أو الطوفان

ادلولة وهو السلطة تفقد مرشوعية وجودها واستمرارها إذا أرادت تعطيل أحاكم دستور  أنكما )
 ىلع ذلك، كما جاء يف ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب والسنة، وجيب اخلروج عليها عند ذلك، فقد بايع الصحابة انليب 

ا عندكم من اهلل فيه برهان( :احلديث الصحيح ،  (9)()وأال ننازع األمر أهله، إال أن تروا كفرا بواح 
 (0)الئم ((. باحلق أينما كنا، ال خناف يف اهلل لومة -أو نقوم  -و )ىلع أن نقول 
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 .السنبق املصدر (1)
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 وقد تضمن هذا احلديث ثالثة مبادئ سياسية رئيسة:

 ذلك.وجوب الطاعة للسلطة ما قامت بواجبها وعدم منازعتها يف  -0

 

ا وهو  -1 حق األمة يف خلعها واخلروج عليها إذا جتاوزت حدود ما أنزل اهلل، وأظهرت كفرا بواح 
وهذا ،  (0))املراد بالكفر هنا املعايص(، قال انلووي :  (9)املعصية الظاهرة كما يف بعض الروايات

)اذلي عليه العلماء يف أمراء اجلور أنه إن قدر ىلع خلعه بغري  :. قال ادلاودي إذا أمكن بال فساد
 (2)فتنة وال ظلم وجب، وإال وجب الصرب(.

 عياض:أما إن كفر اإلمام أو غري  الرشيعة أو عطلها فيجب اخلروج عليه باإلمجاع، قال القايض 
أو بدعة، خرج عن حكم الوالية، وسقطت  للرشعأمجع العلماء ىلع أنه لو طرأ عليه كفر أو تغيري )

طاعته، ووجب ىلع املسلمني القيام عليه وخلعه ونصب إمام اعدل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك 
 (4)إال لطائفة وجب عليهم القيام خبلع الاكفر(.

،: وقال ابن حجر  انتىه الكيم..( ..(4)فيجب ىلع لك مسلم القيام يف ذلك(. )ينعزل بالكفر إمجااع 

فقد رصحت هنا بأنه يف حال ظهور املعايص الظاهرة فإن اخلروج ىلع السلطة مرشوط بقيد اإلماكن 
 !(وهذا إذا أمكن بال فساد) :وعدم الفساد حيث قلت

ا(، وهذا نص ا بواح  أن تروا كفر  )وأال ننازع األمر أهله ... إال  :وذكرت القيد الوارد يف احلديث انلبوي
الشارع اذلي أذن لألمة باملنازعة إذا خرج اإلمام عن رشوط عقد ابليعة أو عجز عن الوفاء بها حىت 
ظهر كفر بواح، ولفظة )كفرا( جاءت يف احلديث نكرة، فتعم حىت املعايص القطعية، كما جاء 

م للمسلم قتال املسل ملسو هيلع هللا ىلصا(، وقد سىم انليب )معصية هلل بواح :مرصحا به يف رواية ابن حبان يف صحيحه
)قتال املسلم كفر(، فإذا وقع من السلطة عدوان ىلع  :ظلما وعدوانا كفرا كما يف احلديث الصحيح

                                                           

 .8/  03 ابلنري فتح انظر( 0)

 .119/  01 مسلم رشح( 1)
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األمة باستباحة ادلماء املعصومة فقد ظهر كفر بواح حيل لألمة معه املنازعة هلا بنص احلديث، ومع 
 !قيد اإلماكن وعدم وقوع فساد أكرب -كما اشرتطه الفقهاء  -ذلك لكه اشرتطت 

وقد فصلت أيضا القول يف هذه املسائل يف كتايب )حترير اإلنسان( وهو مشهور ومنشور قبل كتابة 
 !السقاف نلقده خبمس سنني

 املباحث:لوجد هذه  324ولو راجع السقاف فهرس كتاب اتلحرير ص 

 022 ص                                                  أحاديث اإلمارة 

 024 ص                      وجوب السمع والطاعة  األول:األصل 

 090 ص                          وجوب لزوم اجلماعة  اثلاين:األصل 

 094 ص                           الصرب ىلع السلطة  اثلالث:األصل 

 009 ص     صون اإلمامة وحتريم اخلروج عليها  الرابع:األصل 

ليق اهلل يوم القيامة ال حجة هل،  من خلع يدا من طاعة،) :( عن ابن عمر مرفواع009وقد قلت )ص 
 (9)(.ومن مات ليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

ويف هذا احلديث أصل عظيم من أصول اخلطاب انلبوي، وهو حتريم اخلروج ىلع السلطة، بعد عقد 
ة وال عذر ملن خرج عليها، إذ كما أن األمر شورى بني املسلمني ابليعة هلا، ولزوم طاعتها، وال حج

عند اختيار السلطة، فكذلك األمر شورى عند تغيريها أو خلعها، وليس ألحد أن يزنع يده من 
 كما هو حال أهل اجلاهلية. ابليعة الرشعية الصحيحة، دون شورى األمة،

تقاد السمع والطاعة، وأنه ال حيل للمسلم أن كما يف احلديث أصل ثان وهو رضورة لزوم اجلماعة، واع
 !(كما هو حال أهل اجلاهلية خيرج عن اجلماعة،

فلك هذه انلصوص ترد ىلع السقاف وشبهته اليت أراد منها وصيم باالستخفاف بعقد ابليعة الصحيحة، 
ل ا فعتماما كم -حاكم اغل متطرف خاريج  .واالستخفاف بادلماء يلصل إىل ما يريد من إثبات أن د

وسطية، الوويلثبت نلفسه وفئته أنهم هم أهل االعتدال  -محد عثمان مع ما بني الفئتني من اختالف 
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هم وأن -إن لم يزتلفوا هلم  -واحلكمة والروية، وأهل السنة والسلفية، يلربروا موقفهم من والة أمرهم 
 !داعة هداة ال يطمحون إىل السلطة اليت يتطلع هلا احلزبيون

 وقد اطلع عليه أو يفرتض أنه اطلع-السقاف لكتايب )الفرقان( يف الرد ىلع محد عثمان  بل لو رجع
عليه إذ ال يسوغ يف أدب انلقد جتاهل كتيب األخرى اليت قد رددت فيها ىلع االستشاكالت والشبه 

 :(الفرقان) يف قلت حيث  -نفسها اليت أثارها السقاف
ب )اتلحرير( أنين لم أتعرض دلولة بعينها باالسم، وال هذا ويعلم لك من قرأ كتاب )احلرية( وكتا)

نظام حكم بعينه بذكر، وإنما كنت أحتدث عن أحوال األمة لكها، واألطوار اليت تمر بها، من خالل 
انلصوص اليت وردت يف ذلك، والواقع اذلي يشهد ىلع ذلك، فأىب محد عثمان إال أن يقحم بعض 

ها، ويزتلف إيلها، بهدف حتريضها وتأيلبها، بدعوى أنين أدعو احلكومات بعينها، ويزنل الكتاب علي
 !لخإ ...إىل اخلروج وسفك ادلماء وقتل الرؤساء

لك هذا االفرتاء يلع مع أنين كنت وما زلت أدعو إىل اإلصالح السليم، وقد أكدت ذلك يف لك ما 
ساد، بل ل داخيل وال إىل فكتبته ويف لك ممارسيت للعمل السيايس، لم أدع قط إىل فتنة وال إىل اقتتا

أدعو إىل االحتاد ووحدة الصف ونبذ العنف، إال أنين أرى أيضا أن لألمة احلق يف اجلهاد ودفع العدو 
املحتل عن أرضها بكل وسيلة، إذا عجزت أو ختاذلت عن ذلك حكوماتها، كما أرى بأن لشعوبها 

بيل ورة الشعبية العامة، حني يسد أمامها ساحلق يف تغيري واقعها واختيار السلطة اليت حتكمها ولو باثل
، ولست ممن يدعو إىل االنقالبات ، فهذا احلق ال يصادر عليها حتت أي ذريعةاإلصالح السليم

بل أدعو األمة لكها أن تقوم بما أوجب اهلل عليها  !العسكرية تلذهب عصابة وتأيت عصابة أخرى
رتسم خطى الكتاب والسنة وسنن اخللفاء الراشدين القيام به من إقامة )حكومات راشدة( يف لك بدل ت

يف سياسة األمة، وتعمل ىلع الوصول بشعوبها إىل إقامة )أمة واحدة وخالفة راشدة( كما برش بذلك 
بقوهل )ثم تكون خالفة ىلع منهاج انلبوة( وكما أمرها كذلك كما يف قوهل )عليكم بسنيت  ملسو هيلع هللا ىلصانليب 

 !وسنة اخللفاء الراشدين(
 املصلحني أن يأمروا بما أمر اهلل ورسوهل به وأن يبرشوا بما برش به وأن حيذروا مما حذر فالواجب ىلع

 (.ملسو هيلع هللا ىلصمنه 
 !الكيم من )الفرقان( يف الرد ىلع محد عثمان وكأنين كنت أرد ىلع السقاف ىهانت

 ةفلك هذه األدلة ويه غيض من فيض مبثوثة يف كتيب )احلرية( و )اتلحرير( و )الفرقان( و )أهل السن
واجلماعة( و )حنو ويع سيايس راشد( ولكها منشورة قبل تأيلف السقاف نلقده بسنوات، مما يؤكد أنه 

-ال معىن للك استدرااكته وتعقيباته وتشغيباته اليت أراد من ورائها التشهري يب واتلصنيف لفكري 
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وأراد  -ه نفسلرصف قرائه وأتباعه عن كتيب بوصيم باتلطرف والغلو وخمالفة أهل العلم، حلاجة يف
اهلل بها كشف حقيقة هذه الفئة اليت ابتليت بها األمة، واليت استمرأت عقد حماكم اتلفتيش للك 

 !كتاب وللك اكتب وفكره، بأسلوب فج يفتقد ألدب اخلالف وأصول اجلدل ومناهج انلقد الصحيحة

 أمر بعضهم وكيف ولقد كنت أرى بعض كتاباتهم ومواقفهم وأعجب منها، وأريث حلاهلم، وأتفكر يف
ابتالهم اهلل بسبب غرورهم وتعاملهم اذلي تضج منه عباراتهم، وتنضح به كتاباتهم، حني يتحدثون 
عن وسطيتهم املزعومة ومحيتهم للسنة املوهومة، وتصديهم ملحاكمة اآلخرين وتصنيفهم، وكأن اهلل 

م عند القوم يسرتزقون به باس ولكهم ىلع األمة وعقوهلا، حىت صار اتلأيلف يف هذا الفن جتارة راجئة
فلما جاءهم احلق ىلع لسان غريهم حال غرورهم  -بال علم وال أدب  -ادلفاع عن العقيدة والسنة 

بينه وبينهم، فزيداد عجيب كيف حال اهلل بعدهل بني هؤالء الكتاب وبني هذا اخلطاب، اذلي يدعوهم 
ها ىلع أهل العلم بالرشع، وال ختىف حاجة إىل العودة إىل سنن الرشد اليت ال ختىف رضورتها ووجوب

چ  چڃ ڃ ڃ  ڃ﴿ :بالواقع، فأتذكر قول اهلل تعاىلاألمة إيلها ىلع أهل املعرفة 

 ڑژ ژ ڑ  ڈ ڈڎ ڎ  ڌ ڌ ڍچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 [046:األعراف]!﴾ڱڳ ڳ ڳ  ڳگ گ گ  گ ک ک ک ک
ها ان به واتباع رسله، فإنوهذه اآلية وإن اكنت يف شأن الاكفرين وبيان سبب رصف اهلل هلم عن اإليم

عن سنن اهلل الكونية يف رصف اهلل بعدهل بعض اخللق عن ابلينات  -كذلك بداللة اإلشارة  -تتحدث 
ون يف حني يتكرب -رصفا لكيا للاكفرين أو جزئيا ملن أعرض عن بعض احلق من املسلمني  -واآليات 

يف لك من أعرض عن يشء من احلق األرض بغري احلق، ويغرتون بما عندهم من العلم، ويه تصدق 
استكبارا عن قبوهل أو لغفلته عنه وجتاهله هل، فإن جزاءه العادل أن يرصفه اهلل عنه، فمهما رأى سبيل 
الرشد، ال يتخذه طريقا، بسبب شؤم غروره بما عنده من العلم، فال يكون أمامه إذ ترك سبيل الرشد 

 !إال سبيل اليغ

هؤالء الكتاب وأتباعهم عن سنن الرشد اليت أمرهم اهلل ورسوهل  فانظر كيف رصف اهلل قلوب بعض
باتلمسك بها والعض عليها بانلواجذ، بسبب شؤم غرورهم بوسطيتهم املزعومة، واستكبارهم عن 

إذ اخلطاب الراشدي هو احلق اذلي  ؛قبول احلق حني جاء من غري طريقهم، ولقد اكنوا أحق به وبنرصه
علما وفهما يف الكتاب والسنة، فزهدوا به، وما زال شؤم الغرور يصدهم عنه،  ال يرتاب به من آتاه اهلل

ويرصفهم عن قبوهل فضال عن نرصته، حىت محلهم ىلع حربه وحرب من يدعو إيله، فإذا هم من حيث 
اذلين )هم من بين جدلتنا ويتلكمون بألسنتنا( ويوالون  -يريدون أو ال يريدون يف خندق الطغاة 
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يركنون إيلهم، ويذودون عن سلطانهم  -اعة ىلع أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها( عدونا وهم )د
  !الزائف، دفااع عن )ابليعة اليت يف أعناقهم( باسم السنة وفقه الواقع
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 :توحيد احلاكمية وأوهام املعاصرين: ةامساخل الشبهة

 لسقاف يف عرضه ونقده لكتاب )احلرية أو الطوفان(:قال الشيخ علوي ا
حدانية اهلل يف حاكميته هو األصل اذلي يقوم عليه توحيده وفاعتقاد ): 62ص  -حاكم  .أي د -قال )

فرد من أفراد  - ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿ -يف عبادته وطاعته، واألمر الوارد يف اآلية 
 عز وجل ولكونها حقا من حقوقه اليت ال ينازعه فيها احلكم ونوع من أنواعه، فلكون احلاكمية هلل

أحد، هلذا أمر أال يعبد إال هو، فال ي عرف اتلوحيد من الرشك، وال الطاعة من املعصية، وال اإليمان 
توحيد اهلل املطلق يف أي  -من الكفر إال حبكم اهلل، فمن لم يثبت هذا األصل اإليماين العظيم 

يسلم هل توحيد اهلل يف عبادته وطاعته؛ إذ العبادة والطاعة هلل ال تعرف إال  لم -وإفراده بها  حاكميته
عن طريق حكم اهلل ورشعه، وال سبيل اللزتام حكم اهلل إال باإلقرار واإليمان بأنه وحده اذلي هل 

 ! -حاكم  .انتىه الكم د -(...﴾ں ں ڻ ڻ﴿احلكم والترشيع واألمر، كما هل اخللق 

يف  لماءالع خمالف تلأصيل... وهو فيما نعلم ا اتلأصيل غلو يف مسألة احلاكميةويف هذ) :قال السقاف
ذلك، فإنهم عكسوا األمر، وجعلوا توحيد اهلل يف عبادته هو األصل، ومن ضمنه إفراده سبحانه 

 !(باحلكم

ا م وهو -قبل ابلدء يف نقض الشبهة-وقبل اإلجابة عن هذه الشبهة هناك سؤال من املهم معرفة جوابه 
 الرابط بني هذه الشبهة وبني ما سبقها من شبه؟

 وما اذلي يريد السقاف قوهل بعد أن حام حوهل؟

لقد اعرتض السقاف يف الشبهة األوىل ىلع قويل )ال دين بال دولة( وقرر بأنه يمكن إقامة ادلين اكمال 
 !ملسو هيلع هللا ىلصبال دولة، كما جرى لألنبياء قبل نبينا حممد 

وال يكلف اهلل األمة اليت  ! زمان أن تقيم اإلسالم اكمال وبال دولةوعليه يمكن لألمة ايلوم ويف لك
إال وسعها واستطاعتها، كما اكن املؤمنون يف مكة، وال دايع  -تبلغ أكرث من ألف مليون نسمة-

من عرضه نفسه ىلع العرب، وابلحث عن انلرصة،  ملسو هيلع هللا ىلصكما فعل انليب  -للجهاد من أجل إقامة ادلولة 
ما دام يمكن إقامة ادلين اكمال كما  -اهلجرة، واجلهاد إلعالء لكمة اهلل يف األرض وابليعة لألنصار، و

 اءاألنبي خاتم فعله كما ال  -حد زعم سماحة العالمة علوي السقاف  -فعل األنبياء السابقون ىلع 
 !القيامة يوم إىل ألمته ورشعه ملسو هيلع هللا ىلص وسيدهم
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 !الفة فيه شبه مستحيلةوقرر السقاف أيضا بأن ادلولة إذا اكن املراد بها اخل

 !وعليه من يدعو األمة إيلها ويبرش بعودتها كحاكم حالم واهم

 !حاكم يف تأصيل )ال دين بال دولة( غلو يف مقابلة أهل اتلفريط .وخرج بنتيجة يه أن ما قرره د

 !وال ندري حينئذ من هم أهل اتلفريط !فصار السقاف ومن معه هم الطائفة الوسط

 )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين( يه سننهم: ثلانية ىلع قويل بأن حديثشبهته اواعرتض يف 
 !يف اخلالفة وسياسة األمة

وأكد السقاف بأن سنن اخللفاء الراشدين أعم من ذلك، وأننا يمكن أن نكون ممن تمسك بسنن 
سننهم  رة يفاخللفاء الراشدين وهديهم باتباعهم يف مسائل العقيدة والعبادة والفقه، وليس بالرضو

 !السياسية

 !حاكم يتلكف يف تأويل انلصوص ويتعسف يف تأويلها نلرصة رأيه وهواه .وخرج بنتيجة يه أن د

 !واعرتض يف شبهته اثلاثلة ىلع قويل بأن اإلمام وكيل عن األمة كما يقول الفقهاء

قه من حاكم بالتساهل حيث لم يعط عقد بيعة اإلمام والسلطان ح .وهنا فقط وصف السقاف د
 !حاكم، وجيب عدم االستخفاف به .اتلعظيم فهو أشد خطورة مما يتصور د

يعرتض السقاف حايم حىم الوسطية ىلع تعظيم  -ونعوذ باهلل من اخلذالن  -ويف هذه الشبهة الرابعة 
 !حاكم تلوحيد اهلل يف احلكم ويصفه بأن يف تأصيله )غلو يف مسألة احلاكمية( .د

اف اغل ومتطرف يف دعوته إىل )توحيد اهلل يف احلكم(، واغل يف دعوته فحاكم املطريي عند السق
 وهذا من إنصاف -إىل )إقامة دولة اإلسالم يف األرض(، وواهم يف ادلعوة )إىل استعادة اخلالفة(، إال إنه 

 !متساهل مفرط يف حق اإلمام وعقد ابليعة -حاكم  .سماحة اإلمام السقاف مع د

تشددا أكرث يف محاية عقد ابليعة للسلطان، فال ينبيغ التساهل فيها  حاكم .فالسقاف يريد من د
بوصفها عقد واكلة بدعوى حق األمة يف عقدها وفسخها، أما عقد اإليمان باهلل وتوحيده يف احلكم 
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فالواجب ىلع حاكم املطريي كما تقيض به وسطية السقاف  -اذلي فسخه الطغاة وخلعوه  -والطاعة 
 !وغلوا وأكرث اعتداالأن يكون أقل تطرفا 

أيظن ظان ويتوهم واهم وحيلم حالم أن لك هذه اخلطرات اليت عرب فيها السقاف عما يضمره جاءت 
حىت  !صدفة بال أساس من خلل يف اتلصور واالعتقاد عنده وعند طائفته املفتونة بالوسطية املزعومة

 أعظم يف نفسه من حقوق اهلل اليتصار حق السلطان اذلي رماين بالتساهل يف حقوقه، أجل  يف نظره و
 !الغلو واتلطرف يف تقريري هلابرماين 

 !هذه واهلل الظنون الكواذب

حاكم فيه بالغلو واتلطرف يف موضوع )توحيد احلاكمية هلل(،  .ويف الوقت اذلي يصف السقاف د
 مقاهل يفعكس ذلك  -كما سيأيت يف الرد ىلع شبهاته–يرى صاحبه الاكتب انلاقد إبراهيم السكران 

حاكم بأنه )يسفه لك املطالب الرشعية كتوحيد  .انلقدي لكتاب )احلرية أو الطوفان( حيث اتهم د
الشعائر، وتوحيد الترشيع، وتزكية انلفوس بمقامات اإليمان اليت حيبها اهلل، ونرش السنن، وإماتة 

 !انتىه الكم السكران لخ(إلخ إ...دع، واحلفاظ ىلع الفضيلة والعفافابل

ما شئتم يف حاكم املطريي من سوء فهو هل أهل، وإنما  -وال تبالوا-لخ( أي قولوا إلخ إ ...حظ قوهل )وال
 !ترك السكران االستقصاء حىت ال يتعب القراء

 فيه من وجوه: ؛أثارها السقاف حول موضوع احلاكميةوأما اإلجابة عن هذه الشبهة اليت 

مه بني )توحيد اهلل يف احلكم( املطلق قدرا ورشاع من لم يفرق السقاف كعادته يف أوها الوجه األول:
جهة، ويه اليت كنت أحتدث عنها يف كتايب، و)مسألة احلاكمية( اليت ثار اجلدل فيها بني املعارصين 

 !ويه قضية حتكيم الرشيعة وحكم تاركها، واليت يه فرع من فروع )توحيد احلاكمية هلل(

 السقاف أنلك ىلع من يعرف لغة العرب ولغة القرآن إال ومع وضوح اآليات القرآنية وضوحا ال يش
لم جيد بدا من دفع دالتلها، ال حبجج القرآن اليت أعوزته، بل بأقوال العلماء اذلي يديع السقاف بأنهم 

 !خالفوها وقرروا عكس ما قررته اآلية القرآنية

 وسأجتهد يف تقريب معىن اآلية عىس اهلل أن ييرس فهمها فأقول:
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إال( من أقوى أدوات احلرص  -وهذا األسلوب )إن ، [67- 41:يوسف] [57:األنعنم]﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿ :ىلقال تعا
والقرص واإلفراد واتلوحيد، و)إن احلكم(: )إن( هنا نافية بمعىن )ما( أي )ما احلكم( )إال هلل(، 

  احلرصويه أم ابلاب وأقوى أخواتها يف ادلاللة ىلع -فاستخدم أسلوب القرص بأداة االستثناء إال 
اهلل، وقرصت احلكم ىلع اهلل وحده ال يرشك معه فيه أحد،  ىففيها نيف احلكم عما سو -والقرص 

، [16:الكهف]﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿:  وأوجبت إفراد اهلل وحده باحلكم وتوحيده به، كما يف قوهل
جخ حخ مخ  مح﴿ : فيه يف دالتلها ىلع اتلوحيد واإلفراد كلكمة اتلوحيد )ال هلإ إال اهلل(، وكقوهل

 [001:الكهف]!﴾جس

واحلكم املطلق يشمل احلكم الكوين القدري، واحلكم الرشيع األمري، واحلكم القضايئ اجلزايئ 
ألنه رتب عليه  ؛املراد هنا احلكم الرشيع األمري أصالة والقدري واجلزايئ تبعا أناألخروي، إال 

 [41:يوسف]!﴾ڑ ک ک ک ک﴿  :قوهل

وهذا يف احلكم الكوين القدري، فذلا ذكر  ،[67:يوسف]﴾ۇ ۇۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ :ومثله قوهل تعاىل
 اتلولك إذ ال ينفك العبد عن أقدار اهلل اليت ال حول هل فيها وال قوة إال باتلولك عليه وحده.

 [57:األنعنم] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ :ومثله يف احلكم اجلزايئ يوم القيامة قوهل تعاىل

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿)وقرأ ذلك مجاعة من قراء الكوفة وابلرصة :قال ابن جرير الطربي يف تفسريه 

ۇ ۇ ﴿ :، بالضاد من القضاء بمعىن احلكم والفصل بالقضاء، واعتربوا صحة ذلك بقوهل﴾ڭ

 ، وأن الفصل بني املختلفني إنما يكون بالقضاء ال بالقصص.﴾ۆ
 وهذه القراءة عندنا أوىل القراءتني بالصواب ملا ذكرنا ألهلها من العلة.

فمعىن الالكم إذن: ما احل كم  فيما تستعجلون به أيها املرشكون من عذاب اهلل وفيما بيين وبينكم، 
إال اهلل اذلي ال جيور يف حكمه، وبيده اخللق واألمر، يقيض احلق بيين وبينكم، وهو خري الفاصلني 

 (9).بيننا بقضائه وحكمه( انتىه الكم الطربي

كحقيقة مطلقة ملا تفيده اجلملة االسمية من  ﴾ڭ ڭ ۓ ڭ﴿ وقد جاءت اآلية باجلملة االسمية
اثلبوت واالستقرار، كقضية مسلمة ال ينبيغ اجلدل فيها كما يه طريقة القرآن يف تقرير توحيد 
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الربوبية واخللق، اذلي يستلزم إخالص العبادة والطاعة هلل وحده، كما هل اخللق واألمر واحلكم 
 !وحده

قة املطلقة يف كون احلكم هلل وحده قضاء وقدرا ونهيا وأمرا وجزاء وحسابا ثم بعد تقريره هلذه احلقي
، فلكونه هو وحده احلاكم اذلي هل احلكم املطلق وهو اذلي ﴾ڑ ک ک ک ک﴿رتب عليه 

، واألمر فرع من ﴾ڑ﴿حيكم ويرشع لعباده ويأمرهم وينهاهم وجيازيهم فيثيبهم أو يعاقبهم = 
ڑ ک ک ک ﴿أمر ونيه وإباحة وإذن وترشيع، وجاء هنا بفعل احلكم، وفرد من أفراده، إذ منه 

، ويه مجلة فعلية ملا يف الفعلية من معىن احلدوث واتلجدد، إذ األمر وانليه يتجدد بالرشائع ﴾ک
لكما أرسل اهلل الرسل وفصل األحاكم، فاحلكم واألمر املطلق قديم انلوع، وآحاد األحاكم وآحاد األمر 

 پ ڀ ڀ﴿اختالف الرشائع والكتب اليت خاطب اهلل بها عباده ورسله اإلليه تتجدد وختتلف ب

 ...[1:األنبينء]﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

هو بيان ملوضوع األمر وقضيته، أي حكم فأمركم أال تعبدوا  [41:يوسف]﴾ک ک ک ک﴿: وقوهل
 !أحدا إال إياه، حيث قرص وحرص العبادة هل وحده ال رشيك هل

للعباد بعبادة اهلل وحده، أسبق وجودا من وقوع  -أفعال اهلل سبحانهوهو من -فصدور احلكم واألمر 
 !العبادة منهم هلل وحده اليت يه من أفعال العباد

 قال ابن حيان األندليس يف تفسريه )ابلحر املحيط(:
ثم بني أي ليس لكم وال ألصنامكم حكم، ما احلكم يف العبادة وادلين إال هلل،  ﴾ ڈ ڈ ژ ژ﴿)

، ومعىن القيم: اثلابت اذلي دلت عليه ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴿ :فقال ما حكم به
 (9)(.الرباهني

 !)ما احلكم يف العبادة وادلين إال هلل، ثم بني ما حكم به فقال أمر أال تعبدوا إال إياه( :فانظر قوهل
لك ذهلل وحده ال رشيك هل هو أثر تلوحيده يف احلكم، وبيان هل، حيث حكم اهلل ألجل افاألمر بعبادة 

 !بإفراده بالعبادة
 !فاألمر بالعبادة هو موضوع احلكم وبيانه، واحلكم هو األصل
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فذكر العبادة عقيب  [04:طه]﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ :)وقال تعاىل وتقدس :وقال أيضا يف ابلحر املحيط
 (9)(.ألن اتلوحيد هو األصل، والعبادة فرع ؛اتلوحيد

ألن أصل العبادة هو  وأخلصوا هل العبادة،فوحدوه  :أي [09:ابلقرة]﴾ں ں﴿ :)قوهل :وقال أيضا
 (1).(اتلوحيد

مع قول (، وقارن ذلك ألن اتلوحيد هو األصل، والعبادة فرع) :قول ابن حيان األندليسفتأمل 
 ذلك، يف العلماء خمالف تلأصيل... وهو فيما نعلم ويف هذا اتلأصيل غلو يف مسألة احلاكمية) :السقاف

 !(وحيد اهلل يف عبادته هو األصل، ومن ضمنه إفراده سبحانه باحلكمفإنهم عكسوا األمر، وجعلوا ت

وخلط السقاف بني )توحيد اهلل يف احلكم( اذلي هو من صفاته وأفعاهل وأسمائه، جل جالهل وتقدس 
يف عليائه، و)اتلحاكم إىل حكمه( اذلي هو من أفعال عباده املوحدين هل، ويه من عباداتهم وطااعتهم 

 !ا إيلهاليت يتقربون به

يده ال يتصور منه توح توحيدا عقائديا علميا؛ يف الربوبية واحلكم واألمر وانليه فمن لم يوحد اهلل
يف العبادة والطاعة اليت يه فرع لإلقرار باألصل، مع كونها يف الوقت ذاته يه الفرع اذلي ال عمليا 

 !إذ يه الغاية من اخللق واألمر وانليه ؛يقبل اهلل اتلوحيد إال به

)اتلوحيد أصل والعبادة فرع( ما يفهم منه أنه لو ختلف الفرع صح اتلوحيد،  :فليس يف قول ابن حيان
يأمر حد حيكم واوإنما مراده أنه من لم يستقم هل األول لم يستقم هل اثلاين، فمن لم يؤمن بأن اهلل هلإ و

 اكم واتلحاكم إيله وحده ة والطاعة هلال يتصور منه اإلخالص هل بالعباد -وهذا فعل الرب  -وينىه 
 !فعل العبداذلي هو  [04:طه]﴾ٺ﴿: بقوهل أمر

إبطال جلميع اتلرصفات املزعومة  ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿ :)ومجلة :قال ابن اعشور يف اتلحرير واتلنوير
انتقال  ﴾ڑ ک ک ک ک﴿آلهلتهم بأنها ال حكم هلا فيما زعموا أنه من حكمها وترصفها، ومجلة 
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بات اإلهلية نتيجة إلث تعاىل باإلهلية، إىل اتلعليم بامتثال أمره ونهيه، ألن ذلك من أدلة إثبات انفراد اهلل
 (9)من حيث ما فيها من معىن احلكم(. ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿، فيه بيان جلملة والوحدانية هل

لك ذ)انتقال من أدلة إثبات انفراد اهلل تعاىل باإلهلية إىل اتلعليم بامتثال أمره ونهيه، ألن  :فتأمل قوهل
 !(يجة إلثبات اإلهلية والوحدانية هلنت

فلن يعرف اخللق ما يريد اهلل منهم من توحيده وإفراده بأنه هلإ واحد وأنه املعبود املستحق للعبادة 
وحده، إال حبكمه ورشعه وأمره وأنه احلاكم وحده بما أوحاه سبحانه إىل رسله وأنزهل يف كتبه، ولن 

 !حىت يؤمنوا بأنه اخلالق والرب وحده ال رشيك هليؤمنوا بأنه احلاكم وحده ال رشيك هل، 

، [54:األعراف]﴾ں ں ڻ ڻ﴿فمن لم يثبت أوال توحيد اهلل يف اخللق لن يثبت بداهة توحيده يف األمر 
ثانيا، ألن الطاعة والعبادة ال ومن لم يثبتهما أوال، فلن يثبت أنه اذلي هل وحده العبادة والطاعة 

 !واحلكم والرشع )افعل وال تفعل( تكونان إال بعد األمر وانليه

وال يتحقق اتلوحيد اذلي به جناة اخللق يوم القيامة إال بإفراد اهلل وحده ال رشيك هل بالعبادة والطاعة 
ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿والتسليم حلكمه وأمره ونهيه ورشعه، ويه الغاية اليت خلقهم اهلل من أجلها 

ۀ ہ ہ ہ ڻ ڻ ۀ ﴿، وأرسل الرسل من أجلها [56:اذلارطينب]﴾ڃ ڃ

 [64:النسنء]!﴾ہ

 !يلوحدون أو آمرهم ويطيعوين :أي ﴾ڃ ڃ﴿ : وقوهل

بأنها اتلذلل واخلضوع، وهو  ،[5:الفنحتة]﴾ٿ ٿ﴿)وفرست العبادة يف  :املحيطقال ابن حيان يف ابلحر 
، أو اتلقرب بالطاعة أو ادلاعء [44:مرطيم]﴾ک ک گ﴿ :أصل موضوع اللغة، أو الطاعة كقوهل تعاىل

يلوحدون،  :أي ﴾ڃ ڃ﴿عن داعيئ، أو اتلوحيد  :أي [61:اغفر]﴾ٹٿ ٿ ٿ ٹ ﴿
 (0)ولكها متقاربة املعىن(.
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: وهو )وقال بعض أهل العلم :العالمة حممد األمني الشنقيطي يف تفسريه هلذه اآليةوقال شيخ مشاخينا 
أي إال آلمرهم بعباديت فيعبدين من وفقته منهم  ﴾ڃ ڃ﴿ :مروي عن جماهد أيضا معىن قوهل

إرادة  - ﴾ڃ﴿عباديت دون غريه، وىلع هذا القول : فإرادة عبادتهم املدلول عليها بالالم يف قوهل ل
دينية رشعية ويه املالزمة لألمر، ويه اعمة جلميع من أمرتهم الرسل لطاعة اهلل، ال إرادة كونية 

ٱ ﴿ : تعاىلقدرية، ألنها لو اكنت كذلك لعبده مجيع اإلنس واجلن، والواقع خالف ذلك بديلل قوهل

ٹ ٹ  ٿٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  پٻ پ پ پ  ٻٻ ٻ 

، ﴾ڃ ڃ﴿إىل آخر السورة، واتلحقيق إن شاء اهلل يف معىن هذه اآلية الكريمة  ﴾ٹ ٹ ڤ
أي إال آلمرهم بعباديت وأبتليهم أي أختربهم باتلاكيلف، ثم أجازيهم ىلع أعماهلم، إن خريا فخري وإن 

اتلحقيق يف معىن اآلية، ألنه تدل عليه آيات حمكمات من كتاب اهلل، رشا فرش، وإنما قلنا إن هذا هو 
فقد رصح تعاىل يف آيات من كتابه أنه خلقهم يلبتليهم أيهم أحسن عمال، وأنه خلقهم يلجزيهم 

 (9)(..بأعماهلم..

حىت  :أي ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿جماهد بأن املراد بآية فرجح الشيخ الشنقيطي هنا قول 
 !يهم بطاعيتآمرهم بعباديت وأبتل

)ألن  :﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿ :وقال شيخ مشاخينا الشيخ عبد الرمحن السعدي يف تفسريه يف قوهل تعاىل
ک ک ﴿احلكم هلل وحده، فهو اذلي يأمر وينىه، ويرشع الرشائع، ويسن األحاكم، وهو اذلي أمركم 

 (0)(. ...﴾ک ک گ گ گ گ

 !ونه هو احلاكم وحدهولكفأمره للخلق بعبادته وحده ال رشيك هل إنما اكن حبكمه 

 !فال يتصور توحيد اهلل يف عبادته وطاعة أمره قبل توحيده ومعرفة حكمه ورشعه وأمره ونهيه

إذ ال يعرف اتلوحيد من الرشك إال بالرشع، وبعد احلكم  ؛وهذا أمر بدييه ال حيتاج إىل تدقيق نظر
ري والرشيع فهما أصل القد ﴾ں ں ڻ ڻ ﴿واألمر وانليه، وهلذا قرن اهلل بني اخللق واألمر 

 !وأساسهاتلوحيد 
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ما احلكم احلق يف الربوبية والعقائد والعبادات ادلينية  :أي ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿) :قال يف تفسري املنار
إال هلل وحده يوحيه ملن اصطفاه من رسله، ال يمكن لبرش أن حيكم فيه برأيه وهواه وال بعقله 

 ،دة يه أساس دين اهلل تعاىل ىلع ألسنة مجيع رسلهفهذه القاع واستدالهل، وال باجتهاده واستحسانه،
، ألنه أول ما جيب أن يسأل عنه ثم بني أول أصل بين عليهاال ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة، 

بل إياه وحده فادعوا واعبدوا، وهل وحده فاركعوا واسجدوا،  ﴾ڑ ک ک ک ک﴿من عرفها، فقال 
 (9)ني(.وإيله وحده فتوجهوا، حنفاء هلل غري مرشك

فهذه بعض أقوال أئمة اتلفسري من املتقدمني واملتأخرين، لكها تؤكد ما قررته يف العبارة اليت اعرتض 
ومن تأصيل تلوحيد اهلل املطلق يف احلكم غلو عليها السقاف وزعم أن ما ذكرته من تفسري لآلية 

 !خيالف ما قرره العلماء
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 :اخلروج على السلطة واخلطاب املؤول :ةدسساال الشبهة

استدرك الشيخ علوي السقاف يف نقده لكتاب )احلرية أو الطوفان( ىلع تفسريي لظاهرة شيوع 
 اخلطاب السيايس املؤول بعد اخلطاب الراشدي املزنل قرونا طويلة، حيث ذكرت سببني:

 :ة لكية، وذكرت قول ابن القيم، ال نظرةجزئي ةانلظر إىل حوادث اخلروج اتلارخيية نظراألول: 
(، ولم ينظروا إىل حوادث اإلنكار ىلع امللوك واخلروج عليهم أساس لك رش وفتنة إىل آخر ادلهر)

 لخإ ...األخرى اليت حتقق فيها صالح كما فعل صالح ادلين مع العبيدين يف مرص اخلروج

ومحاية حقوق األمة، واخلروج خلطهم بني مفهوم اخلروج السيايس ملواجهة طغيان السلطة اثلاين: 
 !العقائدي ىلع األمة واحلكم عليها بالكفر، واستحالل قتاهلا وأمواهلا، كما فعل اخلوارج

 فقال السقاف يف املأخذ اخلامس:
)أوال: إن يف هذا الالكم ازدراء ألهل العلم واتهاما هلم بالسطحية واجلزئية واخللط بني األمور خاصة 

بن تيمية أيضا داخل عند املؤلف ضمن أصحاب اخلطاب املؤول، إذ لم يستثنه ىلع أن ا ...ابن القيم
 !املؤلف وأشار إىل شيوع ذلك اخلطاب عنده

 !...ثانيا: إن حوادث اتلاريخ شاهدة بصدق وصحة الكم املحقق ابن القيم
اءت ج سيايس وهو غري مذموم، وعقائدي :ثاثلا: أن تقسيم املؤلف اخلروج ىلع احلاكم املسلم قسمني

انلصوص بذمه غري متجه، ألن أصل اخلروج هو اخلروج عن بيعة اإلمام سواء اكن سياسيا أو عقائديا، 
وهذا مما ورد انليه عنه، إال ملن رأى كفرا بواحا وقدر ىلع خلعه بغري مفسدة متوقعة أكرب من مفسدة 

 ...وجوده
 ...راق لألمة يف ادلماء والفتنةورابعا: أن هذا يؤدي إىل اخلروج والفتنة إىل ما ال نهاية وإغ

 ...خامسا: أن الزعم بأن عرص العباسيني أفضل من عرص األمويني غري مسلم
 .(...سادسا: أن كثريا ممن دخل يف القتال واخلروج قد ندموا

 واإلجابة عن هذه الشبه من وجوه:

راسة انلقدية، ويه ظهرت جليا هنا القضية الرئيسة اليت كتب السقاف ألجلها هذه ادل الوجه األول:
)بيت القصيد(، و)مربط الفرس(، و)واسطة العقد(، ولك ما قبلها وما بعدها تمهيد هلا وتأكيد ليس 

 إال، فما زال السقاف يمهد الطريق هلا ويرصفه ويزخرفه ابتداء من اعرتاضه:
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ن هذا املبدأ ىلع مبدأ )رضورة ادلولة يف اإلسالم(، وزعمه بأنه يمكن إقامة اإلسالم بال دولة، وأ -9
 !غلو وإفراط

ثم اعرتاضه ىلع قضية )رضورة اخلالفة كنظام سيايس يعرب عن وحدة األمة(، واداعؤه أن إقامة  -0
 !اخلالفة أمر بعيد اتلحقق وشبه مستحيل

ثم اعرتاضه ىلع )اخلطاب السيايس الراشدي ورضورة بعثه واحلكم به(، واداعؤه بأن حرص )سنن  -2
 السياسية وسياسة شئون األمة تأويل باطل وتعسف يف فهم اخللفاء الراشدين( يف السنن

 !انلصوص

ثم اعرتاضه ىلع أصل )أن اإلمام وكيل عن األمة هلا احلق يف عزهل(، حيث ادىع السقاف بأنه قول  -4
 !غري صحيح، ويفيض إىل اخلروج واالقتتال وادلماء

عمه  يف العبادة والطاعة(، وزثم اعرتاضه ىلع )توحيد اهلل يف احلكم املطلق وأنه أصل تلوحيد اهلل -4
 !بأن هذا قول أهل الغلو، وعكس ما قرره علماء األمة

فلما قرر السقاف لك هذه الشبه ابلاطلة، واطمأن بأنه قد وجه القارئ حنو الوجهة اليت يريد أخذه 
أخذ حىت  -وما زال حيتال عليه باتلدليس تارة، واتلضليل تارة أخرى  -إيلها يلوقعه يف شباك صيده 

يفصل القول يف قضية )حتريم اخلروج ىلع السلطة( ىلع حنو لم يفعله مع الشبه األخرى، وبلغت وجوه 
االحتجاج اليت أوردها نلقض ما جاء حوهلا يف كتايب )احلرية أو الطوفان( ستة وجوه، وحاول بكل 

 !جهده إثبات )حتريم اخلروج( بكل أشاكهل السيايس والعقائدي

 !واذللول يف تقرير هذه القضية اليت يه يف الواقع اغية انلقد وهدف ادلراسةوركب السقاف الصعب 

وال حيتاج قارئ هذه ادلراسة لكبري جهد ملعرفة الغاية منها من خالل مقدماتها لو لم ينظر إىل نتاجئها 
فضال عن )واسطة العقد( و)بيت القصيد( = ويه )قضية اخلروج ىلع السلطة( اليت أكد معايل 

 !اخلروج ىلع امللوك أساس لك رش(بأن شواهد اتلاريخ تؤكد وتصدق بأن )السقاف 

ولو بدأ السقاف نقده بهذه القضية ألراح واسرتاح، وخفف ىلع نفسه وعلينا عناء الغدو والرواح، يف 
 !تتبع شبهاته، ومعرفة اغياته

 !حقائق بل مجيعها شبه            وما ألقواهلم إذا كشفت
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السقاف نقده هلذه القضية بأسلوب فج اعتاده أصحاب هذا األقالم، حىت صار دينا بدأ  الوجه اثلاين:
هلم وديدنا، حيث يبتدئون قبل نقد الرأي املخالف، وقبل بيان حججهم باستعداء القراء ىلع املخالف 

 .لخإ ...هلم، واتهامه بأنه يزدري أهل العلم ويتهمهم

واجلزئية  زدراء ألهل العلم واتهاما هلم بالسطحيةا )أوال: إن يف هذا الالكم :حيث يقول السقاف
واخللط بني األمور خاصة ابن القيم... ىلع أن ابن تيمية أيضا داخل عند املؤلف ضمن أصحاب 

 !(اخلطاب املؤول، إذ لم يستثنه املؤلف وأشار إىل شيوع ذلك اخلطاب عنده

يكون ابن القيم وحده اكفيا يف  حاكم، وملا خيش أال .وكأن السقاف حيرض حميب ابن القيم ىلع د
إذ لم ) :اذلي لم جيد السقاف عبارة يل تؤكد كذبه يلع فقال !استثارة محيتهم، ضم إيله ابن تيمية

 !(يستثنه املؤلف

 !ستثنه يف الكيمأفصار حىت عدم ذكري هل حجة يلع يف اتهايم إذ لم 

د عثمان يف كتابه )الغواغئية( وللقارئ أن يقارن هذا اإلسفاف يف الكم السقاف، بكالم سلفه مح
 -حاكم .د–لم يكتف ) :حيث قال محد عثمان 49حتت عنوان )الشناعة واالستهزاء بابن القيم( ص 

بغمز وملز احلسن ابلرصي، بل استل سيف ابليغ والعدوان والطعن ىلع شيوخ اإلسالم، وأئمتهم 
روج )اإلنكار ىلع امللوك واخل :القيماألعالم، فأخذ يطعن يف نياتهم طعونا خبيثة فقد ساق الكم ابن 

)تأمل ما يف هذه  :عليهم أساس لك رش وفتنة إىل آخر ادلهر( ثم علق عليه حاكم العبيسان بقوهل
 !(العبارة من مبالغة وإغراق يف تعظيم شأن السلطان(

يون( واغئوأقول لك من قرأ كتاب )احلرية أو الطوفان( علم يقينا كذب هذه االفرتاءات اليت روجها )الغ
( إذ فيه من االحتجاج بأقوال األئمة وأهل العلم واثلناء عليهم الوظيفيون ثم من بعدهم )الوسطيون

 !واالعتذار هلم ما يهدم هذه الفرية من أصوهلا

الم ...( فذكرت أئمة اإلسلقد ظل الفقهاء يقاومون احنراف السلطة، ويتصدون هل) :فقد قلت يف احلرية
ئمة اتلابعني كسعيد بن جبري وإبراهيم اتلييم، ومن بعدهم كأيب حنيفة وابن ومواقفهم ابتداء من أ

نرص  أيب ذيب ومالك، ومن بعدهم كزييد بن هارون، ومن بعده كأمحد بن حنبل وأمحد بن
 .لخإ...اخلزايع
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ومع استقرار القول ) :وذكرت من جاء بعدهم من أتباعهم من شيوخ املذاهب الفقهية حيث قلت
ظلوا يتصدون للظلم، وينكرون املنكر،  فإن علماء األمة الربانيني ؛ج وشيوعهبتحريم اخلرو

ويصدعون باحلق بصورة فردية ومجاعية؛ إذ ال يرون ذلك من اخلروج املمنوع بدعوى اإلمجاع وداللة 
 يتقدمهم الرشيف أبو جعفر، ومعهم خرج فقهاء احلنابلة ـهحيث 464انلصوص، كما حصل يف سنة 

 (9)(.مهم أبو إسحاق الشريازي، وتوجهوا إىل دار اخلالفة إلزالة املنكراتيتقد الشافعية

 يف وقد ظل علماء األندلس املالكيون يقولون بوجوب الشورى) :وقلت عن علماء املغرب واألندلس
: )واجب ىلع الوالة مشاورة العلماء فيما - ـه422ت–مجيع شئون األمة كما قال ابن خويز منداد املاليك 

مون، وفيما أشلك عليهم من أمور ادلين، ووجوه اجليش فيما يتعلق يف احلرب، ووجوه انلاس ال يعل
 (0).(فيما يتعلق باملصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح ابلالد وعمارتها

 ال من األحاكم، وعزائم الرشيعة قواعد من الشورى: ) - ه449ت –وقال ابن عطية األندليس املفرس 
أي: بني علماء أهل األندلس، أو ،  (2)(فيه خالف ال ما هذا واجب، فعزهل وادلين العلم أهل يستشري

 (.هب مالكمذ بني فقهاء 

وهذا ما اكن يقوم به شيخ اإلسالم ابن تيمية مع ) :ثم ذكرت بعدهم شيخ اإلسالم ابن تيمية فقلت
، كما يف إخراجه لإلمام املزي من السجن ظلومنيأتباعه يف الشام من إزالة املنكرات، وادلفاع عن امل

 (4)(.دون إذن السلطان، وإقامته للحدود ىلع اجلناة

 – ـه9021سنة  قاد علماء األزهر ثورة مجاهريية كربىكما ) :وذكرت علماء العصور املتأخرة فقلت
 اجلامع أغلقوا أن بعد القاهرة أطراف من توافدوا اذلين العامة فيها اشرتك املمايلك، ضد م9314

د لرعية، فلم جيبا وعسفهم املمايلك ظلم استرشى ملا وحمالتهم، أسواقهم بإغالق العامة وأمروا األزهر،
ا من انلـزول ىلع رغبة اجلماهري،  فاشرتط عليهم العلماء رشوطا كتبوها ووقع عليها املمايلك بد 
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ادة ، وقد اكن من قع انلاس يف مرصاملمايلك يف وثيقة بإقامة العدل، ورفع الظلم والرضائب عن مجي
 (9)(.هذه اثلورة مفيت احلنفية العراييش، وشيخ األزهر الرشقاوي، والشيخ ابلكري وغريهم

وقد اكنت هذه اثلورة اجلماهريية بقيادة علماء األزهر بداية )ايلقظة وانلهضة اليت أخذت تعم دار 
وأن سلطانهم ىلع  عة هذه انلهضة وقادتها،وتبني  أن مشايخ األزهر قد صاروا طلياإلسالم يف مرص، 

 (0)(.العامة واجلماهري قد أرهب املمايلك وأفزعهم

كما ذكرت دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأثرها اإلصاليح وما قامت به من جتديد عقائدي 
 !ورويح

بعض  يف جتديد اخلطاب السيايس الرشيع يف -حممد بن عبد الوهاب  -لقد جنح الشيخ ) :فقلت عنه
جوانبه؛ كرضورة إقامة ادلولة يلقوم ادلين، ووجوب قيام األمة بما أوجب اهلل عليها عند ختيل اإلمام 

 !(عنها أو عجزه عن القيام بها

لقد اكن دلعوة الشيخ حممد اإلصالحية أكرب األثر يف جتديد بعض مفاهيم اخلطاب ) :وقلت أيضا
ت اإلصالحية يف كثري من األقطار بعد قرون طويلة من السيايس الرشيع، مما فتح ابلاب لظهور احلراك

تعطل األمة وعلمائها عن القيام بإصالح شئونها وإحياء جمدها بالعودة إىل دينها بعد دروس معامله، 
لقد استطاع اخلطاب السيايس املؤول اذلي اكنت تتبناه ادلولة العثمانية واألمراء اتلابعون هلا يف العالم 

 !(العربية مواجهة اخلطاب اجلديد ووأده وإسقاط ادلرعيةالعريب واجلزيرة 

هذا مع أنه لم خيل عرص أو مرص من خلفاء وملوك ) :وقلت أيضا يف كتاب )احلرية أو الطوفان(
، اكن هلم أكرب األثر يف استقرار احلضارة مدة ألف اعم، كأثر من آثار وعلماء وقضاة ربانينيعدول، 

 ازدهارهاو املجتمعات استقرار يف السبب هو واذلي –اخللفاء والقضاة  اذلي اشتهر به كثري من -العدل
يعد قادر ا ىلع انلهضة باألمة من جديد؛ إذ إن تلك احلضارة ما اكن هلا  لم وحده هذا أن إال وتطورها،

أن تقوم وال أن تدوم ألف اعم لوال قوة األساس اذلي قامت عليه ادلولة يف بداية نشأتها، هذه القوة 
 تمثلت يف مبادئ اخلطاب السيايس تلعايلم ادلين املنـزل، واذلي اكن هل أكرب األثر يف صمود ادلولة اليت

يف حروب الردة، ثم صمودها يف الفتوحات اليت حتققت ىلع أيدي الصحابة، ملا اكن عليه الوضع السيايس 
ها دلولة ومبادئيف تلك الفرتة من عدل، وحرية، وشورى، جعلت الفاحتني يضحون يف سبيل هذه ا

                                                           

 .159 – 158/  1 اجلربيت تنرطيخ( 0)

 .019 ص شنكر حممود للعالمة ثقنفتنن إىل الارطيق يف رسنلة (1)
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السماوية، فاكن هذا األساس الراسخ هو اذلي ساعد ىلع صمود ادلولة بعد طروء االحنراف، وحال دون 
سقوطها قرون ا طويلة، فال يمكن أن تقوم دولة ونهضة جديدة دون الرجوع إىل مبادئ اخلطاب 

ا تقو م عليه دولة ونهضة السيايس الراشدي؛ إذ ال يمكن للخطاب السيايس املؤول أن يكون أساس 
 (.جديدة

فهذه بعض انلصوص من كتاب )احلرية أو الطوفان( تؤكد بطالن اداعء السقاف بأين أزدري أهل العلم 
 !وأتهمهم بالسطحية

ة قرائه ضد وسيأيت من األدلة ما يكشف مدى اتلضليل اذلي مارسه السقاف يف استثارة محي  
 !ابلاطل عنه وعما جاء فيه من احلقحاكم وكتابه )احلرية أو الطوفان( يلصدهم ب.د

 :ة ابن القيمعبارلم يستطع السقاف أن جيد يف كتايب ما يثبت فريته هذه إال قويل يف  :الوجه اثلالث
تأمل ما يف ) :، حيث قلت)اإلنكار ىلع امللوك واخلروج عليهم أساس لك رش وفتنة إىل آخر ادلهر(

 !(هذه العبارة من مبالغة يف تعظيم شأن السلطان

ذريعة للتحريض يلع، والتشهري يب، وأن فيما كتبت ازدراء  -كسلفه محد عثمان  -فاختذها السقاف 
 لخإ ..واتهامهم بالسطحية واخللط . -هكذا باجلملة والعموم  -ألهل العلم 

ولك هذه تشغيبات ال تدفع حقا وال تبطل صدقا، وليس يف هذه العبارة يف حق ابن القيم ازدراء هل، 
من املبالغة يف هذه العبارة اليت ختالف  -وحق للك إنسان أن يعجب  -هام، وإنما فيها تعجب وال ات

 !انلص والواقع

 والسؤال اذلي يفرتض ىلع السقاف اإلجابة عنه هو:

 هل يف عبارة ابن القيم هذه ما يصدق عليه أنه مبالغة عند من ال يرى صحة هذه العبارة أم ال؟

القيم يف هذه القضية أعجب من قوهل بأن )اإلنكار ىلع امللوك واخلروج  فأنا ولكوين أختلف مع ابن
 !عليهم أساس لك فتنة ورش إىل آخر ادلهر( وأدعو القارئ تلأمل ما فيها من مبالغة

 !كيف والعبارة عندي باطلة أصال رشاع وعقال وواقعا
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إبراهيم مع انلمرود، وموىس فإنكار املنكر ىلع امللوك فمن دونهم يه مهمة الرسل واألنبياء من دلن 
 !يلهدم عرش كرسى وقيرص ملسو هيلع هللا ىلصمع فرعون، حىت بعث اهلل رسوهل 

الم قطب رىح اإلصالح يف األرض وحتقق اخلريية هلذه األمة باألمر باملعروف وانليه ـوقد جعل اإلس
 آل]﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ :كما قال تعاىل عن املنكر،

 !ومملوك، وملوك وأبناء ملوك ، وال فرق يف ذلك بني صعلوك[992:عمران

)من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم  :وكما يف احلديث الصحيح
 !يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان(

 وحده كما اخلروج  -وال أظن أن ابن القيم يريد ظاهر هذه العبارة من أن اإلنكار ىلع امللوك وحده 
 !رش لك أساس هو اخلروج مع اإلنكار يريد وإنما ،ورش فتنة لك أساس -

 !كما أنه قصد بامللوك خلفاء اإلسالم ال لك ملك وإن اكن اكفرا

 !ومع هذا اتلأويل هلذه العبارة فإن احلكم اذلي أصدره تهويل ظاهر ابلطالن

ة ئمباده، واألهو الشيطان، والرشك باهلل، والظلم لع -كما أخرب الشارع  -فأساس لك رش إىل آخر ادلهر 
 :ملسو هيلع هللا ىلص وقال ، )غري ادلجال أخوف عندي عليكم أئمة مضلون( :ملسو هيلع هللا ىلص املضلون، اذلين قال فيهم انليب

)إنه لم تكن فتنة يف  :، مع أنه جاء يف شأن ادلجال (9)()إن أخوف ما أخاف عليكم األئمة املضلون
 (0)األرض، منذ ذرأ اهلل ذرية آدم، أعظم من فتنة ادلجال(.

)إال أن تروا كفرا بواحا(، وقد  :باخلروج ىلع األئمة إذا كفروا كما يف الصحيحني وقد أمر الشارع
أمجع أهل اإلسالم ىلع وجوب اخلروج يف هذه احلال، كما سبق نقله عن ابن حجر والقايض عياض 
وغريهما، فلو اكن اخلروج ىلع امللوك أساس لك رش كما قال ابن القيم، ملا أوجب الشارع اخلروج يف 

الصورة اليت ال خيتلف أهل العلم فيها، ولاكنت الرشيعة حترم اخلروج ىلع السلطة مطلقا حىت لو هذه 
 !كفرت، ما دام اخلروج هو أساس لك رش وفتنة إىل آخر ادلهر

                                                           

 .لغريه حسن بإسنند 440/   6 املسند يف أمحد( 0)

 .بشوامده يتقوى ومو 4477 رقم ح منجه ابن (1)
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طالن ما يؤكد ب -فضال عن الاكفر  -وسيأيت من الكم األئمة وسلف األمة يف جواز اخلروج ىلع اجلائر 
 !ابن القيم رمحه اهلل هذه العبارة، مع جاللة

 ،فدعوى عريضة كداعواه اليت يدعيها ؛وأما قول السقاف بأن الواقع شاهد ىلع صحة الكم ابن القيم
 !ثم حيتج بها ىلع املخالف

 ع تتحدث؟ـعن أي واق :ولو قيل للسقاف

 !فواقع األمم ايلوم يشهد ىلع خالف ذلك

دت بعد إسقاطهم إال قوة وظهورا وعدال فما ازدا ،فقد خرجت شعوب أوربا ىلع ملوكها وطغاتها
واستقرارا، ال تعرفه ايلوم أكرث شعوب العالم اإلساليم اليت خنعت للطغاة، فما ازدادت إال ضعفا وختلفا 

 !وسقوطا أمام جيوش الغرب الاكفر

فما ازدادت الصني بعده إال  ،وخرج الشعب الصيين يف ثورته ىلع اإلمرباطور وأقام نظامه اجلمهوري
ة ووحدة ونهضة واستقرارا، حىت أصبحت قوة اعملية بعد أن اكنت حتت نفوذ االحتالل األجنيب قبل قو

 !اثلورة، واكن الصينيون يموتون يف الطرقات جواع ومرضا

 !وخرج الروس يف ثورتهم الشيوعية ىلع القيرص الرويس فأصبحت روسيا قوة اعملية

 -ا بريطاني -تتحكم يف األمم املتحدة )أمريكا ولك ادلول اخلمس اليت تسيطر ىلع جملس األمن و
الصني( شهدت ثورات تارخيية كربى غريت واقعها تغيريا جذريا سياسيا واقتصاديا  -فرنسا  -روسيا 

 !وعسكريا حىت سادت العالم

 !القضية اجلزئية السابلة تنقض اللكية املوجبة :وكما يقول املناطقة

رش( لكية موجبة، ويكيف نلقضها جزئية )خرجت بعض  )لك خروج ىلع امللوك :قوهل السقافمف
 !الشعوب فلم حيدث هلا رش(

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

007 

 

 !ادىع السقاف بأين أدخلت ابن تيمية مع أصحاب اخلطاب املؤول الوجه الرابع:

وهذه االتهام وحده اكف يف كشف مدى عجز السقاف عن فهم فكرة كتاب )احلرية أو الطوفان(، 
 !فضال عن قدرته ىلع نقده

ب كما جاء يف عنوانه )دراسة للخطاب السيايس اإلساليم ومراحله اتلارخيية( وقد عرفت فالكتا
 معىن )اخلطاب السيايس(، وقسمت مراحله السياسية إىل:

املرحلة األوىل: اخلطاب املزنل: وهو عهد انلبوة واخلالفة الراشدة ويه مرحلة اخلري املحض كما جاء 
 يف حديث الصحيحني عن حذيفة.

اليت حافظت ىلع بعض أصول  -اثلانية: اخلطاب املؤول: ويبدأ من بداية اخلالفة العامة  املرحلة
بعد اخلالفة الراشدة، وما طرأ فيها من حمدثات، فتارة تقرب من اخلطاب املزنل، وتارة  -اخلطاب املزنل 

يه وف تبعد، حبسب أحوال اخللفاء صالحا وجورا، كما يف حديث حذيفة عن املرحلة اثلانية )خري
 دخن( ويتمثل يف أمراء )يهتدون بغري هدي ويستنون بغري سنيت تعرف منهم وتنكر(.

املرحلة اثلاثلة: اخلطاب املبدل: ويبدأ بنهاية اخلالفة وزواهلا لكية، ويه الرش املحض كما يف حديث 
ا(، وهلذا نحذيفة )داعة ىلع أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها( )هم من بين جدلتنا ويتلكمون بألسنت

حلذيفة حني سأهل عما يأمره به إن أدرك  ملسو هيلع هللا ىلصجعل املخرج من هذه الفنت العامة خمرجا سياسيا بقول 
)الزم مجاعة املسلمني وإمامهم( و )إن اكن هلل يف األرض خليفة فالزمه(، إذ اخلالفة يه  :ذلك فأجاب

 !اليت تعرب عن وحدة األمة ووحدة اإلمامة

 !)خالفة ىلع منهاج انلبوة( ملسو هيلع هللا ىلصنليب ثم بعد ذلك تعود كما برش ا

وكذلك حددت هذه املراحل أحاديث أخرى كثرية بنحو ما جاء يف حديث حذيفة كما يف حديثه 
 اآلخر:

 )تكون انلبوة ثم خالفة ىلع منهاج انلبوة( ويه املرحلة األوىل للخطاب السيايس املزنل. -9
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 فيها خري ودخن، فاخلالفة العامة ثم )خالفة رمحة( و)ملاك عضوضا(، ويه املرحلة اثلانية اليت -0
رمحة لألمة وعصمة هلا من الفنت العامة، مع حدوث امللك العضوض وهو اتلنازع واتلغالب ىلع 

 السلطة والعض عليها بال شورى.

ثم )ملاك جربيا( )ثم يكون الطواغيت( وقد جاء وصف ما يقع فيها من منكرات واحنرافات حد  -2
)إنه بدأ هذا األمر  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن انليب  وأيب عبيدة بن اجلراح اتلبديل، كما عن معاذ بن جبل 

نبوة ورمحة، ثم اكئن خالفة ورمحة، ثم اكئن ملاك عضوضا، ثم اكئن عتوا وجربية وفسادا يف األمة، 
 (9)يستحلون احلرير واخلمور والفروج والفساد يف األرض(.

 (0)الطواغيت(.قال: )إنها ستكون ملوك، ثم جبابرة، ثم  وعن أنس بن مالك 

فأنا هنا ويف كتيب لكها اليت اعجلت هذه القضية ال أحتدث عن اخلطاب الفقيه املؤول كما توهم 
 !السقاف حىت جعل لك علماء األمة يقولون بهذا اخلطاب املؤول، لكونهم اعشوا يف هذه املرحلة

شك من هل أدىن اطالع وإنما أحتدث عن اخلطاب السيايس اذلي حكم األمة ومراحله اتلارخيية، وال ي
(، ثم )اخلالفة العامة(، ثم الواقع املعارص )منذ ةىلع تاريخ األمة بأن هناك مرحلة )اخلالفة الراشد

سقوط اخلالفة(، ويف هاتني املرحلتني اثلانية واثلاثلة ظل علماء األمة الربانيون واملصلحون جياهدون 
 من علماء األمة املعارصين يف مرحلة يف إحياء اخلطاب انلبوي والراشدي، وذكرت نماذج حىت

 !)اخلطاب املبدل(، اذلين قادوا حركة اإلصالح واتلجديد يف اخلطاب

                                                           

 ،53/  11و 018/  0 الكبري املعجم يف والارباي ،873 ح مسنده يف املوصيل يعىل وأبو ،118 ح الاينليس داود أبو رواه ( 0)
 ةثعلب أيب عن سنبط بن الرمحن عبد عن سليم أيب بن يلث حديث من لكهم ،145/ 04 اتلمهيد يف الرب عبد وابن

 الارباي ورواه ،(حسن حديث) وقنل: الاينليس طرطيق من 18 ص اإلمتنع يف حجر ابن احلنفظ أخرجه وقد عنهمن،
 عن ثنبت أيب بن حبيب عن ضعف فيهمن طرطيقني من ،الكممن139 ح الفنت يف نعيم بن ومحند ،057/  0 الكبري يف

 عن ريشق من رجل عن نعيم رواية يف وليس حنوه، سعد بن وبشري عبيدة أيب عن ثعلبة أيب عن قريش من رجل
 .بشوامده وطيتقوى سعد، بن وبشري عبيدة أيب عن حبيب أرسله بل ثعلبة، أيب

 يف سعد ابن ذكره أنس عن الراوي عاية بن وشمر صحيح، بإسنند 37093و 31565 رقم املصنف يف شيبة أيب ابن (1)
 تأخرب اذلي أنس من سمنعه فنلراجح م، 011 سنة حدود يف تويف وقد الكوفة، أمل من اثلنثلة الابقة يف طبقنته

 نبنح ابن صحح وقد السمنع، ىلع حممولة أنس عن فعنعنته بتدليس، يعرف لم أنه خنصة م، 91 بعد من إىل وفنته
 إال األعمش عن يروي ال ومو حديثن، شمر عن األعمش عن شعبة وروى شمر، عن األعمش حديث واحلنكم

 .املرفوع حكم هل موقوف واحلديث شمر، من األعمش سمنع فثبت بنلسمنع، فيه رصح من
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وما من أصل من أصول اخلطاب السيايس انلبوي والراشدي يف كتيب إال وذكرت من الكم األئمة وفقهاء 
 !األمة من قال به وقرره ورجحه خاصة شيخ اإلسالم ابن تيمية

ث يف )احلرية( ويف )اتلحرير( حي ةنصوص شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواطن كثريوقد احتججت ب
يقرر فيها كثريا من هذه األصول، ومن ذلك قلت يف )احلرية أو الطوفان( عن طريقة االستيالء ىلع 

 السلطة بالقوة واخلالف بني األئمة فيها:
وي) ة رواي عن أمحد بن حنبل روايتان: وقد ظلت هذه الطريقة حمل خالف قديم بني الفقهاء، فقد ر 

ا بذلك، فاشرتط االجتماع واستقرار  أن من استوىل عليها بالقوة واجتمع عليه انلاس، فإنه يكون إمام 
 األمر هل.

ا باالستيالء، وأن اإلمامة ال تنعقد إال بابليعة أو االستخالف، وقد  والرواية اثلانية: أنه ال يكون إمام 
 (9)(.رجحها بعض أئمة املذهب

وقد رجح أبو ) :وقلت يف شأن ابليعة وكم يشرتط هل من العدد للحكم بانعقادها وصحتها ولزومها
يعىل احلنبيل وشيخ اإلسالم ابن تيمية وإمام احلرمني اجلويين املذهب اثلالث اذلين اشرتطوا رضا 

 (0)(.حنبل األغلبية ومجهور أهل احلل والعقد، وقد عزاه أبو يعىل رواية عن اإلمام أمحد بن

 :قالفورد شيخ اإلسالم ابن تيمية ىلع أهل املذاهب األخرى اذلين احتجوا ببيعة أيب بكر ) :وقلت
ا صار إنما) لم يرض ختلف سعد بن  وهلذا والشوكة، القدرة أهل هم اذلين الصحابة مجهور بمبايعة إمام 

بموافقة اجلمهور ىلع  ألن ذلك ال يقدح بمقصود الوالية، وذلك قد حصل ؛عبادة ريض اهلل عنه
 (2)(.ذلك

ورد ىلع من احتج بصفقة عمر أليب بكر بأن ابليعة لم تتم بهذه الصفقة، بل بتتابع الصحابة اآلخرين )
، وإنما العربة بالتسليم (4)بد يف لك بيعة من سابق والحق ورضاهم به وموافقتهم ىلع اختياره؛ إذ ال
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اإلمامة. وأنه لو فرض أن الصحابة اآلخرين لم يتابعوا  والرضا وحتقق الشوكة اليت بها يتحقق مقصود
 (9)(.عمر ىلع بيعته أبا بكر ملا صار خليفة بذلك، وقد مال إىل هذا اجلويين

فال يوجد أصل من أصول اخلطاب السيايس انلبوي املزنل والراشدي إال وذكرت من األدلة من الكتاب 
 !فيهوالسنة ومن نصوص األئمة ما يؤكد صحة ما قررته 

هذ الفهم السقيم اذلي فهمه السقاف، يلحمل الكيم عن اخلطاب  -بعد ذلك  -فكيف يستقيم 
 ويزنهل ىلع اخلطاب الفقيه -وعن اخلالفة اليت عربت عنه ومراحلها اتلارخيية وأطوارها  -السيايس 

 !اذلي احتججت به يف أكرث املسائل، بل يف لك مسائل الكتاب

 لك عرص من عصورها اكن هلا من الفقهاء من اكنوا يشايعون من يتوالها، وهذا ال ينيف أن اخلالفة يف
 !ويفتون هل بما يرونه من اآلراء الفقهية اليت قد تكون اجتهادات صحيحة وقد تكون فاسدة

 !لكونها تواكب اخلطاب السيايس وتشايعه ؛وتعريض هلذه اآلراء ليس قصدا بل عرضا

وج اذلي جاء انليه عنه يف انلصوص اعم للخروج العقائدي زعم السقاف بأن اخلر الوجه اخلامس:
 !حاكم من تفريق غري صحيح .، وأن ما ذكره دوالسيايس

ما هي وفالسقاف يعرف األقوال يف القضية وما فيها من خالف، فيتحاىش مناقشتها نقاشا علميا، م  
 !سلف األمةحاكم اذلي خالف فيها األئمة و .القراء بأن هذا اتلفريق من بنات أفاكر د

وهذا قول الشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب يف كتابه )جواب أهل السنة( يف رده ىلع من رماهم 
 باخلروج ىلع اإلمام فقال يف بيان هذه املسألة:

)قد اختلف أهل السنة واجلماعة يف هذه املسألة، وكذلك أهل ابليت، فذهبت طائفة من أهل السنة 
الصحابة فمن بعدهم كسعد بن أيب وقاص وأسامة بن زيد وحممد بن مسلمة من  -ريض اهلل عنهم  -

 :أصحاب احلديثوغريهم، وهو قول أمحد بن حنبل ومجاعة من  -ريض اهلل عنهم  -وعبد اهلل بن عمر 
 ونيك وال فقط، فبالقلب وإال ذلك، ىلع قدر إن باللسان املنكر عن وانليه باملعروف األمر أن إىل

 وج ىلع األئمة وإن اكنوا أئمة جور .واخلر وفالسي وسل بايلد
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ومن بعدهم من اتلابعني ثم األئمة بعدهم إىل  -ريض اهلل عنهم  -وذهبت طائفة أخرى من الصحابة 
أن سل السيوف يف األمر باملعروف وانليه عن املنكر واجب إذا لم يقدر ىلع إزالة املنكر إال بذلك. 

كعمار بن يارس وابن عباس  -ريض اهلل عنهم  -صحابة ال من عهم من ولك طالب أيب بن يلع وهو قول 
وأيب سعيد اخلدري وغريهم، وهو قول أم املؤمنني ومن معها من الصحابة كعمرو بن العاص وانلعمان 
بن بشري وأيب العادية السليم وغريهم، وهو قول عبد اهلل بن الزبري واحلسني بن يلع، وهو قول لك من 

جاج كعبد الرمحن بن أيب يلىل وسعيد بن جبري وأيب ابلخرتي الطايئ وعطاء السليم قام ىلع الفاسق احل
واحلسن ابلرصي والشعيب، ومن بعدهم اكنلاسك الفاضل عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن 
عمر وعبيد اهلل بن حفص بن اعصم وسائر من خرج مع حممد بن عبد اهلل بن احلسني بن احلسن بن 

 (9)طالب ، ومع أخيه إبراهيم بن عبد اهلل ، وهشيم بن بشري والوراق وغريهم(. يلع بن أيب

وما ذكره الشيخ عبد اهلل بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب سبقه إيله ابن حزم حيث ادىع ابن حزم أنه 
)اتفقت األمة لكها ىلع وجوب األمر باملعروف  :مذهب أئمة املذاهب املشهورة يف القرن اثلاين، فقال

وانليه عن املنكر بال خالف من أحد ... وذهبت طوائف من أهل السنة ومجيع املعزتلة ومجيع اخلوارج 
والزيدية إىل أن سل السيوف يف األمر باملعروف وانليه عن املنكر واجب، إذا لم يكن دفع املنكر إال 

 بذلك(.

ال بذلك، إىل من خالفوا يلع بن وبعد أن نسب القول بوجوب استخدام القوة إلزالة املنكر، إذا لم يزل إ
وأبناء  من الصحابة، ومن خرج ىلع يزيد بن معاوية اكحلسني وابن الزبري  أيب طالب 

)ثم من بعد هؤالء من :   املهاجرين واألنصار يف املدينة، ومن خرج ىلع احلجاج كأنس بن مالك
ن، عمر بن عبد اهلل، وحممد بن عجالتابيع اتلابعني كعبد اهلل بن عمر بن عبد العزيز، وعبد اهلل بن 

ومن خرج مع حممد بن عبد اهلل بن احلسن، وهاشم بن برش، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن 
عبد اهلل، وهو اذلي تدل عليه أقوال الفقهاء كأيب حنيفة، واحلسن بن يح، ورشيك ابن عبد اهلل، 

من قديم وحديث، إما ناطق بذلك يف فتواه،  ومالك، والشافيع، وداود وأصحابهم، فإن لك من ذكرنا
 (0)وإما فاعل ذللك بسل سيفه يف إنكار ما رأوه منكرا(.

اتلفريق بني صور اخلروج واالختالف يف احلكم عليها حبسب صورها هو قول األئمة من كما أن 
دنيا  م لغرض)ومن قا :، كما قال ابن حزم يف بيان الفرق بني قتال ابلايغ وغريهالفقهاء وأهل احلديث
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فقط كما فعل يزيد بن معاوية، ومروان بن احلكم، وعبد امللك بن مروان يف القيام ىلع ابن الزبري، 
ا ىلع مروان، فهؤالء ال يعذرون  وكما فعل مروان بن حممد يف القيام ىلع يزيد بن الويلد، وكمن قام أيض 

بمعروف أو نيه عن منكر وإظهار القرآن  ألنهم ال تأويل هلم أصال وهو بيغ جمرد، وأما من داع إىل أمر
والسنن واحلكم بالعدل فليس باغي ا، بل ابلايغ من خالفه، وهكذا إذا أريد بظلم فمنع من نفسه 

 (9) (...سواء أراده اإلمام أو غريه، وهذا ماكن اختلف انلاس فيه

ا ، ومن خرجوففرق ابن حزم بني خروج ابلغاة اذلين خيرجون بقصد الوصول للسلطة بال وجه حق
 !بقصد اإلصالح وإقامة العدل من أهل احلق

مع أن الك الفريقني هنا خرج خروجا سياسيا وال عالقة هلم باخلروج العقائدي، وهو ما اكن يقوم به 
 !اخلوارج اذلين يكفرون األمة ويقاتلونها بسبب اتلأويل يف ادلين، ال بسبب اخلالف مع السلطة

 !بينها يف احلكم االصور لكها وال يرى فرقبينما السقاف يساوي بني هذه 

وقد أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل هذا اخللط اذلي وقع وقد قلت يف كتاب )احلرية أو الطوفان(: )
فيه الفقهاء املتأخرون، عندما خلطوا بني قتال اخلوارج، وقتال ابلغاة، وقتال أهل اتلأويل، واعب شيخ 

)أما مجهور أهل العلم ]قديما[ فيفرقون بني اخلوارج وبني أهل  :اإلسالم عليهم هذا اخللط فقال
اجلمل وصفني وغريهم ممن يعد من ابلغاة املتأولني، وهذا هو املعروف عن الصحابة، وعليه اعمة أهل 
احلديث والفقهاء واملتلكمني، وعليه نصوص أكرث األئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأمحد والشافيع 

 (0)(.وغريهم
اوقال  يف قتال  ملسو هيلع هللا ىلصمجيعا، وليس عن انليب  واخلوارج ابلغاة)املصنفون يف األحاكم يذكرون قتال  :أيض 

ابلغاة حديث إال حديث كوثر بن حكيم عن نافع، وهو موضوع، وأما كتب احلديث املصنفة مثل 
صل هذا هو األو…صحيح ابلخاري، والسنن فليس فيها إال قتال أهل الردة واخلوارج، وهم أهل األهواء

اثلابت بكتاب اهلل وسنة رسوهل، وهو الفرق بني القتال ملن خرج عن الرشيعة والسنة فهذا اذلي أمر 
 (2)(.، وأما القتال ملن لم خيرج إال عن طاعة إمام معني فليس يف انلصوص أمر بذلكملسو هيلع هللا ىلصبه انليب 
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ن م -الوسطية  كحال السقاف وأدعياء -ثم ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ما وقع فيه هؤالء الفقهاء 
 حمظورات بسبب هذا اخللط وأنها تتمثل يف:

قتاهلم من خرج عن طاعة ملك معني، وإن اكن هذا اخلارج مثله أو قريب ا منه يف اتباعه للرشيعة  -0
 !والسنة

 !مع اإلسالرشائ بعض عن املرتدين وبني معني، ملك طاعة عن اخلارجني هؤالء بني تسويتهم -1

 (9)!وأمواهلا دماءها ويستحلون األمة، ىلع خيرجون اذلين وارجاخل وبني هؤالء، بني تسويتهم -3

شيخ اإلسالم ابن تيمية عليهم بسبب هذا اخللط بني تلك الصور ىلع اختالف أحاكمها عند ثم نىع 
)جتد تلك الطائفة ]من الفقهاء املتأخرين[ يدخلون يف كثري من أهواء امللوك  :السلف واألئمة فقال
ون بالقتال معهم ألعدائهم؛ بناء  ىلع أنهم أهل العدل وأوئلك ابلغاة. وهم يف ذلك ووالة األمور، ويأمر

بمنـزلة املتعصبني بلعض أئمة العلم ىلع نظرائهم، مدعني أن احلق معهم، أو أنهم أرجح بهوى قد 
 (0)يكون فيه تأويل بتقصري ال باالجتهاد(.

تيمية يف تفريقهم بني صور اخلروج، وأن  فاكن األحرى بالسقاف وحري به أن يرد ىلع ابن حزم وابن
 !يتهمهما بما اتهمين به من ازدراء الفقهاء اذلين نىع ابن تيمية عليهم مشايعتهم لألمراء يف عرصهم

)وقسم خرجوا غضبا  :كما قال ابن حجر مفرقا بني خروج اخلوارج، وخروج ابلغاة، وخروج أهل احلق
، ومنهم احلسني بن ىلع، وأهل فهؤالء أهل حقلسنة انلبوية لدلين من أجل جور الوالة، وترك عملهم با

ونص  (فقط وهم ابلغاة وقسم خرجوا لطلب امللكاملدينة يف احلرة، والقراء اذلين خرجوا ىلع احلجاج، 
ا أن اخلروج ىلع الظلمة اكن مذهبا للسلف فقال يف ترمجة احلسن بن يح واكن يرى اخلروج: )هذا  أيض 

 (2) مذهب للسلف قديم(.

ثم إن السقاف ال يريد أن يفهم أو ال يريد أن يصدق بأن من أئمة أهل السنة وسلف األمة من يرى 
وجوب اخلروج ىلع اإلمام اجلائر فضال عن الاكفر، وهؤالء األئمة ال يساوون قطعا بني خروج اخلوارج 

جه حق وبال ظلم وقع خروج ابلغاة ىلع اإلمام العادل بال و بنيىلع األمة املحرم بانلص واإلمجاع، و
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عليهم يريدون دفعه وهو أيضا حمرم بانلص واإلمجاع، خبالف اخلروج ىلع اإلمام الاكفر الواجب بانلص 
واإلمجاع، واخلروج ىلع اجلائر عند هؤالء األئمة اذلين يرون وجوب اخلروج عليه أو جوازه ملن قدر 

لم جيد بدا من اخلروج دلفع الظلم عن ىلع خلعه، واخلروج ىلع اإلمام العادل ملن وقع عليه ظلم و
نفسه دون قصد خلع اإلمام، فال يتصور أنهم يرون نصوص انليه تعم لك هذه الصور، وإذا اكن األمر 
عندهم كذلك فليس مقبوال يف أصول اجلدل مصادرة احلجة عليهم وجعل ادلعوى اليت وقع اخلالف 

 !فيها ديلال ىلع رد قوهلم، كما يفعل السقاف وشيعته

 وقد نقلت يف )احلرية أو الطوفان( بعض أقوال األئمة فقلت:
)واكن مذهبه ]يعين أبا حنيفة[ رمحه اهلل مشهور ا يف قتال الظلمة وأئمة  :وقال أبو بكر اجلصاص)

اجلور ... وقضيته يف أمر زيد بن يلع مشهورة، ويف محله املال إيله، وفتياه انلاس رسًّا يف وجوب نرصته 
 (9)(.وكذلك أمره مع حممد وإبراهيم ابين عبد اهلل بن حسنوالقتال معه، 

 (0)وهذا مذهب شيخه محاد بن أيب سليمان.

إنما يقاتل مع اإلمام  -عن ابن القاسم عن مالك  -)قال علماؤنا: ويف رواية سحنون  :وقال ابن العريب
ال أن تراد بنفسك أو عدلني فأمسك عنهما إ يكوناالعدل، سواء اكن األول أو اخلارج عليه، فإن لم 

 (2)(.مالك أو ظلم املسلمني، فادفع ذلك.. هؤالء ال بيعة هلم إذا اكن بويع هلم ىلع اخلوف

روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: إذا بايع انلاس رجال باإلمارة ثم قام آخر فداع إىل بيعته فبايعه )
لزم، فال بيعة هل ت -الظلمة  -ن مثل هؤالء بعضهم، أن املبايع اثلاين يقتل إذا اكن اإلمام عدال، فإن اك

 (4) .(إن اكن عدال، وإال فال بيعة هل تلزم -اخلارج عليه  -إذا اكنت بيعته ىلع اخلوف، وابليعة للثاين 

 .-أي ال بيعة لألول وال للخارج عليهم لفقدهم رشطا من رشوط اإلمامة ويه العدالة  -

 (4)ائر هو مذهب الشافيع القديم.وقال الزبيدي: إن اخلروج ىلع اإلمام اجل
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ويف مذهب أمحد رواية مرجوحة جبواز اخلروج ىلع اإلمام اجلائر، بناء  ىلع ما روي عنه من عدم انعقاد  
 الق وقد احلنابلة، كتب من الراعية يف وقدمه رزين ابن ذهب وإيله – تقدم كما –اإلمامة باالستيالء 

 (9)وابن اجلوزي.ملذهب ابن عقيل ا أئمة من اخلروج جبواز

ا، قال القرطيب:  وهذه املسألة ت بىن ىلع مسألة انفساخ عقد اإلمامة بالفسق، ويه مسألة خالفية أيض 
لعاجلمهور فقال العقد انربام بعد فسق ثم ن صب إذا اإلمام –) اثلاثلة عرش   : إنه تنفسخ إمامته وخي 

م إلقامة احلدود، واستيفاء احلقوق، وحفظ بالفسق الظاهر املعلوم؛ ألنه قد ثبت أن اإلمام إنما يقا
أموال األيتام واملجانني وانلظر يف أمورهم، إىل غري ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن 
القيام بهذه األمور وانلهوض بها، فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إىل إبطال ما أقيم ألجله، أال ترى 

قد للفاسق ألجل أنه يؤدي إىل إبطال ما أقيم هل، وكذلك هذا مثله . وقال يف االبتداء إنما لم جيز أن يع
آخرون: ال ينخلع إال بالكفر، أو برتك إقامة الصالة، أو الرتك إىل داعئها، أو يشء من الرشيعة؛ لقوهل 
عليه السالم يف حديث عبادة: ))وأال ننازع األمر أهله ]قال[ إال أن تروا كفر ا بواحا عندكم من 

 (0)(. فيه برهاناهلل

 !فهذا هو القرطيب ينقل عن مجهور الفقهاء القول بفسخ بيعة اإلمام الفاسق

 !فهل سيتهمه السقاف بأنه يفتح ابلاب للفنت وادلماء

وقد ذكر املاوردي هذه املسألة فلم يذكر فيها خالف ا، إذا اكن ) :وقلت أيضا يف )احلرية أو الطوفان(
تباع الشهوات من الفسق واجلور بفعل املحظورات، وارتكاب خروجه عن حد العدالة بسبب ا

، ومن استدامتها إذا طرأ يشء  املنكرات، وحتكيم الشهوة، فهذا فسق يمنع من عقد اإلمامة هل ابتداء 
 (2).من ذلك ىلع اإلمام، وخيرج من اإلمامة

 الحنرافها واتلصدي ة،السلط طغيان ومقاومة اجلائر اإلمام ىلع اخلروج أي – املسألة هذه ومع شهرة 
 ؤولامل السيايس الفقيه اخلطاب فرتة أن إال وأتباعهم، واتلابعني الصحابة من األول الصدر يف –

ا، هو أكرث تعبريا عن الواقع منه عن انلصوص، حيث ادىع ابن جماهد جديد   فكريًّا تطور ا شهدت
وقد أنكر عليه هذه ادلعوى ابلرصي األشعري إمجاع األمة ىلع حرمة اخلروج ىلع أئمة اجلور، 

                                                           

 .300- 301/  01 للمرداوي اإلنصنف (0)

 .170/  0 القرآن ألحاكم اجلنمع (1)

 .09 ص السلاننية األحاكم( 3)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

016 

 

)ولعمري، إنه لعظيم أن يكون قد علم أن خمالف اإلمجاع اكفر، فيليق  :واستعظمها ابن حزم فقال
هذا ىلع انلاس، وقد علم أن أفاضل الصحابة، وبقية انلاس يوم احلرة خرجوا ىلع يزيد بن معاوية، وأن 

وا ا، وأن احلسن ابلرصي وأكابر اتلابعني خرجابن الزبري ومن تبعه من خيار املسلمني خرجوا عليه أيض  
 !ىلع احلجاج بسيوفهم، أترى هؤالء كفروا ؟

ولعمري، لو اكن خالف ا خيىف لعذرناه، ولكنه أمر مشهور يعرفه أكرث العوام يف األسواق، واملخدرات يف 
 (9)(.خدورهن؛ الشتهاره

ال ! والعوام يف أسواقهم !خدورهن وهذا اخلالف بني سلف األمة واألئمة اذلي تعرفه املخدرات يف
 !يعرفه ايلوم وال يريدون معرفته حراس عرش الوسطية وسدنتها

بل يرونه خروجا عن السنة والسلفية اليت ال يعرفها الشهيد السعيد احلسني بن يلع، وعبد اهلل بن 
 ! الزبري، وسعيد بن جبري، وإمام أهل السنة يف عرصه مالك بن أنس

 حىت لم يبق عليها إال الوسطيون تضيق ىلع يد هؤالء ؛والسنة املوهومة ،املزعومة فما زالت السلفية
 !اجلدد، خيرجون منها من شاءوا، ويدخلون فيها من شاءوا، ويتباكون ىلع أسود السنة، ومحاة العقيدة
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 :الفقه املؤول بني تعطيل األمر واالحتجاج باجلرب :ةبعالسا الشبهة

)أن هذا يؤدي إىل اخلروج والفتنة إىل ما ال  :قال علوي السقاف يف قضية اخلروج ىلع اإلمام اجلائر
ثم  ،وجعله ناقضا لالكم السلف، وامتدح املؤلف هذا اخلروجنهاية، فالعباسيون خرجوا ىلع األمويني، 

ار، ري من قتال الكفذكر أن أبا حنيفة اكن يستحب أو يوجب اخلروج ىلع العباسيني، وأن قتاهلم خ
 !فهذا خروج ىلع من خرج، وهكذا إىل ما ال نهاية، وإغراق لألمة يف ادلماء والفنت(

 واإلجابة عن هذه الشبهة من وجوه:

لم يستطع السقاف مناقشة قضية اخلروج ىلع اإلمام اجلائر نقاشا موضوعيا، ألن اهلدف  :الوجه األول
 !لعلمية، وإنما إثارة الشبه حول كتاب )احلرية أو الطوفان(من دراسته انلقدية ليس حترير املسائل ا

 ما معىن قوهل )وجعله ناقضا لالكم السلف( ملا وجد جوابا؟ :ئل السقافولو س  

دون أن يكلف نفسه عناء االحتجاج  !حيتج بهم مىت ما أراد !فالسقاف هل سلف غري سلف األمة لكها
 !طالن أدلة املخالفباألدلة، وبيان وجه االستدالل بها، وبيان ب

 !وقد تقرر يف علم أصول اجلدل وجوب جتنب )املاكبرة( يف اجلدل، وترك )املصادرة(

 !وال أرى أكرث ما أثاره السقاف إال يندرج حتت واحدة منهما

 !فاملاكبرة هنا منازعة املخالف مع العلم بصحة ما اداعه

 !صمواملصادرة جعل ادلعوى نفسها أو جزئها ديلال وحجة ىلع اخل

)وإذا علم بفساد الكمه وصحة الكم خصمه فنازعه فيه )املاكبرة(، ومع عدم العلم  :قال الكفوي
بكالمه والكم صاحبه فنازعه فيه )املعاندة(، وأما )املغالطة( فهو قياس مركب من مقدمات شبيهة 

 (9)باحلق، ويسىم سفسطة أو شبيهة باملقدمات املشهورة ويسىم مشاغبة(.
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ل املشتمل ىلع املصادرة ىلع املطلوب من القياسات املغالطية اليت مغالطتها من جهة )ادليل :وقال
 (9)اتلأيلف ال من جهة املادة(.

)املصادرة ىلع املطلوب يه اليت جتعل انلتيجة جزء القياس، أو تلزم انلتيجة من جزء  :وقال اجلرجاين
 (0)القياس(.

عندهم عبارة عن جعل املدىع عني ادليلل، أو جزءه، )واملصادرة ىلع املطلوب  :وقال القايض انلكري
ثم املصادرة ىلع املطلوب: ىلع أربعة أنواع: أحدها: أن يكون املدىع عني ادليلل، واثلاين: أن يكون 
املدىع جزء ادليلل، واثلالث: أن يكون املدىع موقوفا عليه صحة ادليلل، والرابع: أن يكون املدىع 

 (2)(.واللك باطل للزوم ادلور ابلاطلل: موقوفا عليه صحة جزء ادليل

)هل اختلف السلف يف حكم اخلروج ىلع اإلمام  :فادلعوى بيين وبني السقاف والزناع هو أصال يف
اجلائر( أم ال؟ بعد إمجاعهم ىلع حرمة اخلروج ىلع اإلمام العادل، وإمجاعهم ىلع وجوب اخلروج ىلع 

 !الاكفر

اخلروج ىلع اإلمام اجلائر، وهو من اخلالف املشهور كما قال ابن فأنا يف كتيب أثبت وقوع اخلالف يف 
 !حزم حىت ال خيىف ىلع النساء يف خدورهن، والعامة يف أسواقهم

 !حاكم ناقض الكم السلف .وأن د ،والسقاف ينفيه ويديع أن السلف اكنوا ال يرون اخلروج

ومن األدلة اتلارخيية القطعية صحة ما فإما أن أثبت أنا باألدلة من الكم األئمة وأقوال سلف األمة، 
اجلائر، وال يرى صحة واليته أصال، ألنه يشرتط نسبته هلم، وأن منهم من اكن يرى اخلروج ىلع اإلمام 

 !للوالية باإلمجاع العدالة

وإما أن يثبت السقاف صحة دعواه بأن سلف األمة لم خيتلفوا يف حتريم اخلروج، وال قائل به من أئمة 
 !واجلماعة أهل السنة
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وجب الرتجيح بني القولني باألدلة من الكتاب  -وهو ثابت قطعا  -فإذا ثبت وقوع اخلالف بينهم 
 !والسنة، وانلظر يف ديلل لك فريق، وأيهما أرجح حجة، وأوضح حمجة

فإن لم يستنب القول الراجح، جاز للك من أتباع الفريقني تقليد من يرى من األئمة وال حرج عليه، 
ج عليه بأنه خالف السنة وانليه الوارد فيها عن اخلروج واألمر بالصرب، ألن املخالف أيضا وال حيت

حيتج بانلصوص اليت تأمر باملعروف وتنىه عن املنكر، وتأمر بتغيريه، وتوجب اتلصدي للظلم، كما 
ک گ ﴿: ، وقوهل [40:الشورى]﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿ :قال تعاىل

)من رأى منكم منكرا  :، وحبديث[07:اتلوبة]﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
هداء )سيد الش :)فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن(، وحديث :فليغريه بيده(، وللحديث الصحيح يف مسلم

 لخإ ...)تلأخذن ىلع يد الظالم(: ورجل قام إىل إمام جائر(، وحديث محزة

بعد -لسنة وسلف األمة وال عربة بداعوى املتأخرين بأن حتريم اخلروج ىلع اجلائر ثابت بإمجاع أهل ا
 !ألن الزناع هو يف هذا االداعء نفسه -ثبوت اخلالف فيه، وبطالن دعوى اإلمجاع املوهوم

وهو ما أثبته يف كتاب احلرية، ثم فصلت القول فيه يف كتاب اتلحرير، وبينت حجة لك فريق، واألصول 
 !حاديث اإلمارةيف بيان معاين أاليت احتج بها، ووجه االستدالل، وعقدت فصال اكمال 

فحني يأيت السقاف بعد هذا لكه يلخزتل ويصادر ذلك لكه، فزيعم بأن ديلله ىلع بطالن ادلعوى هو 
ويه ادلعوى نفسها املختلف فيها، فهذه يه )املصادرة( املمنوعة يف علم  !واأن السلف لم خيتلف

 !اجلدل

ا يؤكد بأن اخلروج ىلع اإلمام فأنا ذكرت يف كتاب احلرية من األدلة اتلارخيية ونصوص األئمة م
إنكارا ملنكره، أو رفعا لظلمه، أو خلعا هل بسبب جوره، هو قول مشهور من دلن الصحابة ريض اهلل 
عنهم ومنذ خروج كبار الصحابة من العرشة كطلحة والزبري واعئشة يوم اجلمل طلبا للقصاص ممن 

يلع وعبداهلل بن الزبري، خروجا منهما  قتل عثمان، ثم من جاء بعدهم من صغار الصحابة اكحلسني بن
ىلع يزيد لعدم صحة واليته عندهم، ثم أئمة اتلابعني كأئمة العراق اذلين خرجوا ىلع احلجاج كسعيد 
بن جبري وإبراهيم اتلييم جلوره وعسفه، ثم من اكن يرى هذا الرأي من فقهاء األمصار، ثم هو بعد 

 عند أهل السنة واجلماعة:ذلك لكه رأي املدرستني الفقهيتني األشهر 

 !املدرسة العراقية: بإمامة محاد بن أيب سليمان، وتلميذه اإلمام أيب حنيفة انلعمان
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 !واملدرسة احلجازية: إذ هو رأي مالك وفتواه كما نقله عنه أصحابه

 اومعلوم عند لك من هل أدىن اطالع ىلع تاريخ اإلسالم بأن اخلالفة العباسية منذ عهد الرشيد وقضاته
يف بغداد هم أصحاب أيب حنيفة، وما زال مذهبه هو األشهر فيها وهو مذهب ادلولة حىت انتهت خالفة 

   !بين عثمان

وقد سبق ذكر قول ابن حزم بأن هذا القول هو رأي مجهور أئمة املذاهب الفقهية املشهورة عند أهل 
ى هذا القول منهم وممن جاء السنة، بعد أن ذكر اختالف الصحابة يف هذه القضية، وذكر من اكن ير

، ، ورشيك بن عبداهللواحلسن بن يح، وهو اذلي تدل عليه أقوال الفقهاء كأيب حنيفة) :بعدهم ثم قال
، فإن لك من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك يف فتواه، وداود وأصحابهم، والشافيع ،ومالك

 (9)وإما فاعل ذللك بسل سيفه يف إنكار ما رأوه منكرا(.

 (0) )هذا مذهب للسلف قديم(. :وقال احلافظ ابن حجر عن اخلروج ىلع اإلمام اجلائر

)قد اختلف أهل السنة واجلماعة يف هذه املسألة،  : بن الشيخ حممد بن عبد الوهابوقال الشيخ عبداهلل  
من الصحابة فمن بعدهم كسعد بن أيب وقاص  يت، فذهبت طائفة من أهل السنة وكذلك أهل ابل

وغريهم، وهو قول أمحد بن حنبل ومجاعة   بن عمر امة بن زيد وحممد بن مسلمة وعبداهلل  وأس
 وإال ذلك، ىلع قدر إن باللسان املنكر عن وانليه باملعروف األمر أن إىل:  –من أصحاب احلديث 

 ة جور.أئم اكنوا وإن األئمة ىلع واخلروج السيوف وسل   بايلد يكون وال فقط، فبالقلب

السيوف  ومن بعدهم من اتلابعني ثم األئمة بعدهم إىل أن سل   ئفة أخرى من الصحابة وذهبت طا
 (2)يف األمر باملعروف وانليه عن املنكر واجب إذا لم يقدر ىلع إزالة املنكر إال بذلك...(.

 هل ينكر السقاف هذه األقوال، وأن القول جبواز اخلروج ىلع اإلمام اجلائر هو رأي أكرث :فالسؤال هنا
داوود الظاهري( كما قال ابن حزم،  -الشافيع  -مالك  -أئمة املذاهب الفقهية السنية )أيب حنيفة 

 !وإنما القول باملنع هو قول أمحد وحده من األئمة األربعة، بل ويف مذهبه رواية باجلواز، كما سبق ذكره

                                                           

 .071 – 070/  4 الفصل( 0)

 .188/  1 اتلهذيب وتهذيب ، 186/  01 ابلنري فتح (1)

 .70 – 71 ص السنة أمل جواب (3)
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ص مجيعا طلبا للقصا وهل ينكر السقاف بأن طلحة والزبري واعئشة خرجوا ىلع يلع ريض اهلل عنهم
 بعد أن رأوا عجز يلع عن القيام بالواجب؟  ممن قتل عثمان

وهل ينكر بأن احلسني وعبد اهلل بن الزبري خرجا ىلع يزيد ولم يريا هل بيعة وال إمامة؟ وكذا خرج 
 عليه أهل املدينة يوم احلرة ملا رأوا من طروء ما يوجب فسخ بيعته؟

 !وأهل العراق ،وأهل جند ،ينةوأهل املد ،فخرج عليه أهل مكة

فإما أن هؤالء من الصحابة وسلف األمة فبطلت دعوى خمالفة السلف اليت رماين بها السقاف، وثبت 
 !أنها مصادرة ممنوعة يف علم اجلدل

وبعضهم من العرشة املبرشين باجلنة كطلحة والزبري، وبعضهم سيد شباب  -أو أن أوئلك الصحابة 
 !يسوا من السلف عند السقاف وهذه )ماكبرة( ظاهرةل -أهل اجلنة اكحلسني 

 !فهم قطعا من كبار الصحابة ومن صغارهم ومن خيارهم وفقهائهم

 !فدعوى السقاف بأنهم لم خيرجوا، ماكبرة ال يشك فيها من هل أدىن اطالع ىلع تاريخ األمة

 تدالل به ىلع نقضوأشد من ذلك تضليال دعوى أن قتاهلم يوم اجلمل ال يعد خروجا فال يصلح االس
ومع كراهته، وجهزوا جيشا من  مع أنهم خرجوا من املدينة بال إذن يلع  !دعوى اإلمجاع املزعومة

 !وقاتلوه  يلعمكة إىل ابلرصة، وأخرجوا أمريها منها، وصافوا جيش 

هم ما أمروهذا من أظهر صور اخلروج املسلح ىلع السلطة، إال أنهم اكنوا جمتهدين أرادوا احلق والقيام ب
اهلل مجيعا به من األمر باملعروف وإقامة القصاص، وتمسك لك فريق بأصل من أصول الرشع، كما 

 !فصلته يف احلرية واتلحرير

 !مهما اكبر هؤالء الوسطيون اجلدد -وهو كذلك قطعا-وإذا اكن األمر كذلك 

 !ضا لالكم السلفحاكم امتدح اخلروج ىلع األمويني وجعله ناق .فقد بطلت دعوى السقاف بأن د

 !ألن السلف أصال خمتلفون من دلن الصحابة فمن بعدهم
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 !حاكم .وألن هذا القول قول أكرث أئمة املذاهب الفقهية كما نقله ابن حزم وليس فقط رأي د

وقد قال أمحد بن حنبل: حدثنا أبو بكر بن )وألن من امتدح فعلهم هم علماء السلف أنفسهم 
ة(.عياش، قال: اكن العلماء يق  (9)ولون: إنه لم خترج خارجة خري من أصحاب اجلماجم واحلر 

 !لم أمتدح اخلروج مطلقا كما يزعم السقاف -كما سيأيت بيانه-وألين 

فقد اكن األحرى بالسقاف مناقشة هؤالء السلف، ال أن يكابر وحيتج ىلع السلف، فيما اختلف فيه 
 !السلف أنفسهم

حاكم  .القراء لم ينقل رأيي أنا يف القضية، وأوهم القراء بأن دكما أنه وكعادته يف اتلدليس وتضليل 
وهو بال شك قول قوي هل أدتله وال  -يقول بقول أيب حنيفة يف وجوب اخلروج ىلع اجلائر أو جوازه 

غري أين اخرتت رأي املحققني من املتأخرين، فقد نقلت لك هذه انلصوص عن  -يعيب من قال به 
 القول الراجح فقلت يف )احلرية أو الطوفان( :أنه حت ما أراه األئمة املتقدمني، ثم رج

 لخ،إ …لقد اكن املنع من اخلروج حكما معلال، وهو أن يأمن انلاس، وتقام احلقوق واحلدود واجلهاد)
 وهلذا فاتلحقيق هو، إذا استطاعت األمة سقاط السلطة،إ من للمنع معىن فال املقاصد هذه فاتت فإذا

ية مرااعة املصالح اللك، مع العمل بها لكها حسب اإلماكن، بل وعدم رضبها ببعض اجلمع بني انلصوص
)اكن أبو حنيفة يستحب أو يوجب اخلروج ىلع خلفاء  :، كما قال العالمة املعليمواملقاصد الرشعية

بين العباس؛ ملا ظهر منهم من الظلم، ويرى قتاهلم خري ا من قتال الكفار، وأبو إسحاق الفزاري ينكر 
، فمن اكن يرى اخلروج يراه من األمر باملعروف وانليه عن واكن أهل العلم خمتلفني يف ذلكذلك، 

املنكر والقيام باحلق، ومن اكن يكرهه يرى أنه شق لعصا املسلمني وتفريق للكمتهم، وتشتيت 
جلماعتهم، وتمزيق لوحدتهم، وشغل هلم بقتل بعضهم بعضا، فتهن قوتهم، وتقوى شوكة عدوهم، 

 اخلروج من املانعون بها حيتج اليت وانلصوص هذا، …تعطل ثغورهم، فيستويل عليها عدوهم وت
 .معروفة هل واملجزيون

                                                           

 .3/068 اهلل عبد رواية ألمحد العلل( 0)
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ا  واملحققون جيمعون بني ذلك بأنه إذا غلب ىلع الظن أن ما ينشأ عن اخلروج من املفاسد أخف جد 
 !(...(9)(خيتلف فيه املجتهدان مما يغلب ىلع الظن أنه يندفع به، جاز اخلروج وإال فال، وهذا انلظر قد

 !انتىه نص الكيم ونقيل عن املعليم، اذلي حتاىش ذكره السقاف

فأنا ال أرى رأي من قالوا باملنع مطلقا، وال رأي من قالوا باجلواز مطلقا، كما زعم السقاف موهما 
ملحدث بل اخرتت رأي أهل اتلحقيق كما نص عليه العالمة ا !حاكم يرى اخلروج .القراء بأن د

 !املعليم األثري عبد الرمحن بن حيىي

أقول هذا مع أن الكم سلف األمة والفقهاء األئمة إنما هو يف شأن اإلمامة الرشعية، وما يشرتط لواليتها 
من رشوط صحة، وما يطرأ عليها من موانع تمنع دوام واليتها، ويه السلطة اليت تكون يف دار 

ة، وشوكتها ومنعتها باإلسالم وأهله وجيوشه، كما يقتضيه واجب اإلسالم، ووالؤها هلل ولرسوهل ولألم
حىت وإن طرأ ىلع  -اجلهاد يف سبيل اهلل دفعا وطلبا، اذلي هو من أوجب واجبات اإلمامة الرشعية 

)إنما اإلمام جنة  :كما يف الصحيح -اإلمام اذلي يتوىل اإلمامة كمنصب ما قد يطرأ من فسق وظلم 
ما هو شأن اخلالفة يف لك عصورها، كما قال العالمة عبد الرمحن بن حسن حفيد ورائه(، وكقاتل من ي  

ال و)لك من قام باجلهاد يف سبيل اهلل فقد أطاع اهلل وأدى ما فرضه اهلل،  :الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 (0)(.ال أنه ال يكون جهاد إال بإمام، يكون اإلمام إماما إال باجلهاد

)مالك أمر اإلمامة وأعظم رشوطها وأجل أراكنها أن يكون قادرا ىلع  :امقال الشواكين يف وبل الغم
تأمني السبل، وإنصاف املظلومني من الظاملني، ومتمكنا من ادلفع عن املسلمني، إذا دهمهم أمر 
خيافونه كجيش اكفر أو باغ، فإذا اكن السلطان بهذه املثابة فهو السلطان اذلي أوجب اهلل طاعته 

 (2)بل هذا األمر هو اذلي رشع اهلل هل نصب األئمة وجعل ذلك من أعظم مهمات ادلين(.وحرم خمالفته، 

                                                           

 أمنوت ابلالد حتىم وأن اجلهند يتعال ال بأن املنع عللوا اخلروج من منعوا من أن وطيالحظ 189 – 188 ص لاتلنكي (0)
 علته عم يدور واحلكم معلل، مصليح بل حمًضن، تعبدين حكمن مو فليس القوي، من الضعيف وطينتصف السبل
 .وعدًمن وجوًدا

 .97/   7 السنية ادلرر (1)

 .005 ة 004 نحس لصديق الكرامة إلكيل( 3)
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فليس مراد الفقهاء يف مسألة )السلطان اجلائر( أي سلطة قائمة مهما اكنت، حىت وإن اكن من جاء 
مة، بها هم الصليبيون اذلين حيتلون أرض اإلسالم، واكن والؤها هلم، وحربها ىلع اهلل ورسوهل وىلع األ

 !العدو الاكفروالشوكة ليست هلا، بل يه حتت محاية وشوكة جيوش 

فتزنيل الكم األئمة وسلف األمة ىلع مثل هذه السلطة من أبطل ابلاطل اذلي لم خيطر ىلع بال أحد 
 !من فقهاء اإلسالم أبلتة

 
 :فتنة االحتجاج باجلرب ىلع رد األمر :الوجه اثلاين

 !خبوف الفتنة وخشية سفك ادلماء ومرااعة املصلحة فقد احتج السقاف ىلع رد انلصوص

مع أن الرشيعة إنما رشعت األحاكم حلفظ الرضوريات اخلمس )انلفس وادلين والعرض والعقل 
واملال(، والغاية من ترشيع اجلهاد يف سبيل اهلل هو أصال حلفظ هذه الرضوريات، فإذا تعطل اجلهاد 

عطلت أحاكم ادلين واستبيحت انلفوس واألعراض واألموال وقعت الفنت لكها فذهبت دولة اإلسالم وت
بينما السقاف والوسطيون ! كما هو مشاهد وواقع منذ احتل الصليبيون العالم اإلساليم إىل ايلوم

اجلدد يرون ترك القتال خوفا من وقوع الفنت، حىت لو تعطل الرشع وبطل اجلهاد، ولو لم تقم دولة 
بال دولة وبال جهاد وبال حتكيم  -كما يزعم السقاف  -اإلسالم اكمال  لإلسالم، إذ باإلماكن أن نقيم

 !للرشيعة

 والسؤال: هل يرى السقاف والية رشعية للك سلطة بال قيد أو رشط؟

أم يرى اشرتاط ما ثبت اشرتاطه يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة كما هو منصوص يف كتب األحاكم 
 السلطانية؟

ط ذلك وأتفق معكم ىلع أن الوالية الرشعية اإلسالمية هلا طبيعة خاصة شرتأأنا  :فإن قال السقاف
اليت فرضها الصليبيون ىلع العالم اإلساليم بالقوة، حيث ما تزال جيوشهم  -ال تثبت هلذه األنظمة 

وقواعدهم العسكرية تسيطر عليها، والشوكة والوالية يف الواقع هلا، حقيقة ولغريها صورة، والقوانني 
بيق انلظر يف إماكن تغيريها من عدمه، وهو راجع لألمة  -كم يف الواقع يه قوانينهم وأحاكمهم اليت حت

وقدرتها فال دخل للفقهاء فيه، وإنما يرجع األمر للملكف يف تقدير قدرته من عدمها، وامللكف هنا 
ىلع االحتالل يه األمة بعمومها والفقهاء جزء منها ال أوصياء عليها، فإذا ثار شعب من شعوب األمة 
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األجنيب فيها، أو ثار ىلع السلطة اليت جاء بها االحتالل، وقام بالواجب عليه، فإنه ليس للسقاف 
وشيعته أن حيرموا عليهم ذلك، وحيتجوا عليهم خبوف الفنت وادلماء، ألن العدو املحتل لن خيرج إال 

 !ء يف القتالبذلك، والشارع قد أوجب جهاده مع ما هو معلوم بداهة من وقوع ادلما

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿:  فقد أوجب اهلل ىلع األمة القتال حىت ال تكون فتنة، كما يف قوهل

ۆ ۈ ۈ ﴿ :أيضا ، وقال [سورة ابلقرة]﴾ڎچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 .[39:األنفنل]﴾ٴۇ

، [090:ابلقرة]﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿ :والفتنة هنا يه ظهور أهل الرشك ىلع أهل اإلسالم، كما يف قوهل تعاىل
ن يفنت أهل اإلسالم يف دينهم وأرضهم ويظلموا ىلع يد أعداء اإلسالم حىت يردوهم عند دينهم كما أو أ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ :اكنت تفعل قريش باملؤمنني يف مكة، كما يف قوهل تعاىل

، أو يه اعمة يف لك فتنة وظلم حىت لو وقع ىلع غري مسلم يف أرض اإلسالم، كما جاء [01:الربوج]﴾ڑ
 )ومن اكن ىلع نرصانية أو يهودية فإنه ال يفنت عنها(.: إىل أهل ايلمن ملسو هيلع هللا ىلصانليب فيما كتبه 

فأوجب اهلل ىلع األمة جهاد من أرادوا فتنتها عن دينها، وقتاهلم حىت يظهر اإلسالم، ويظهر أهله، وال 
 !أحد يف دينهيفنت وال يظلم 

 :يلحىت ال يكون رشك، وق :فقيل)، وقد ذكر ابن جرير الطربي أقوال أهل اتلأويل يف معىن الفتنة هنا
 (9).(حىت ال يفنت مؤمن عن دينه :حىت ال يكون بالء، وقيل

وتدخل يف عموم لفظ )فتنة(، اليت جاءت نكرة يف سياق ولك هذه املعاين اليت ذكرها الطربي صحيحة 
 ...انليف فأفادت العموم

ين اذلي ذكره اهلل يف هذا املوضع )أما ادل :جرير الطربيقال ابن  .[093:ابلقرة]﴾چ چ چ﴿: وقوهل 
  فهو العبادة والطاعة هلل يف أمره ونهيه، من ذلك قول األعىش:

 ن درااك بغزوة وصيالـ   ***   هو دان الرباب إذ كرهوا ادليـ
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 (9) وها(يعين بقوهل: إذ كرهوا ادلين: إذ كرهوا الطاعة وأب  

 فجعل اهلل الغاية لوقف القتال الك األمرين:

 أهل اإليمان يف دينهم وأنفسهم وأمواهلم.أال يظهر الرشك وأهله يف دار اإلسالم، وأال يفنت األول: 

اثلاين: أن يكون ادلين واألمر وانليه حلكم اهلل ورسوهل وهو من توحيد اهلل يف الطاعة، وال يكون 
 ذلك إال بدولة تقيم أحاكمه.

يه هلل ورسوهل فلن يكون هناك إال العدل وبال شك فإنه إذا اكن ادلين والطاعة واحلكم واألمر وانل
 ،[19:األعراف]﴾ې ې ې ى﴿والقسط، ولن تقع فتنة وال ظلم ال ملؤمن وال لكتايب وال ألي إنسان 

 .)يا عبادي إين حرمت الظلم ىلع نفيس وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا(

 .[093:ابلقرة]﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ :بعد ذلك وهلذا قال 

ٱ ٻ ﴿ :هاء هو عن الظلم والعدوان ىلع املؤمنني أو ىلع املستضعفني عموما، كما قال تعاىلفاالنت

، فإذا حتقق ذلك وكف أهل الرشك والظلم عن فتنة [75:النسنء]﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ
 .[093:ابلقرة]﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿املؤمنني 

عراض عن أمره يه يف املؤمنني من خمالفة أمره وأمر رسوهل، وأن هذه املخالفة واإل وقد حذر اهلل 
ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿ :حد ذاتها السبب يف وقوع الفنت واملحن، كما قال تعاىل

 .[63:انلور]﴾گ گ ڳ ڳ ڳ

 قال شيخ مشاخينا حممد األمني الشنقيطي يف تفسريه:
يه القتل، وهو مروي عن ابن عباس، وقيل الزالزل  :قيل ﴾گ گ گ﴿ :)والفتنة يف قوهل

السلطان اجلائر، وهو مروي عن جعفر بن حممد، قال بعضهم:  :طاء، وقيلواألهوال، وهو مروي عن ع
يا ، وقال بعض العلماء: فتنة حمنة يف ادلنملسو هيلع هللا ىلصيه الطبع ىلع القلوب بسبب شؤم خمالفة أمر اهلل ورسوهل 

 أو يصيبهم عذاب أيلم يف اآلخرة.
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 ىلع أربعة معان:قال مقيده الشنقيطي: قد دل استقراء القرآن العظيم أن الفتنة فيه أطلقت 
ڌ ﴿ :، وقوهل تعاىل[03:اذلارطينب]﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :كقوهل تعاىل: األول: أن يراد بها اإلحراق بانلار

 أي: أحرقوهم بنار األخدود ىلع القول بذلك. [01:الربوج] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ
، [35:األنبينء]﴾ی جئ حئ مئ﴿ :كقوهل تعاىل ؛اثلاين: وهو أشهرها: إطالق الفتنة ىلع االختبار

 .[سورة اجلن]﴾ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ : تعاىلوقوهل
 ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ :كقوهل تعاىل؛ واثلالث: إطالق الفتنة ىلع نتيجة االختيار إن اكنت سيئة

أي: حىت ال   ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿، فقوهل: [39:األنفنل]﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ [093:ابلقرة]﴾چ چ
لكه  ن ادلين ال يكونأل ﴾چ چ چ﴿يبىق رشك ىلع أصح اتلفسريين، ويدل ىلع صحته قوهل بعده 

)أمرت أن أقاتل انلاس حىت يقولوا ال هلإ إال  :ملسو هيلع هللا ىلصهلل حىت ال يبىق رشك، كما ترى. ويوضح ذلك قوهل 
 اهلل(، كما ال خيىف.

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿ :والرابع: إطالق الفتنة ىلع احلجة يف قوهل تعاىل

 لعلم.، أي: لم تكن حجتهم، كما قال به بعض أهل ا[13:األنعنم]﴾ڭ
 (9)واألظهر عندي: أن الفتنة يف قوهل هنا: أن تصيبهم فتنة أنه من انلوع اثلالث من األنواع املذكورة(.

 انتىه الكم الشنقيطي.
 والسؤال للسقاف هنا:

تتحقق يف واقع األمة ايلوم بكل ما حتمله  ب انلظر فيها، ألمْ خذ الفتنة ىلع أي معانيها شئت، وقل  
 !حقييق أو جمازي ،أو بعيد الفتنة من معىن قريب

ألم يظهر الغربيون وأهل الصليب واتلثليث يف احلرب العاملية األوىل وما زالوا حىت احتلوا أرض 
يلهود من احتالل القدس واملسجد ااإلسالم وأقاموا قواعدهم العسكرية يف لك ماكن، حىت مكنوا 

م ونفوذ أمرهم، حىت احتلوا العراق األقىص، وحىت لم تسلم جزيرة العرب وأرض احلرمني من قواعده
 !من اخلليج واجلزيرة

 !أليست هذه يه الفتنة
ألم يعطلوا األحاكم ورشائع اإلسالم يف لك بدلان العالم اإلساليم، حىت فرضوا ىلع شعوبه القوانني 
الوضعية بالقوة العسكرية، يلتحاكم املسلمون مكرهني إىل غري رشيعتهم يف دار اإلسالم وأرضهم، 

 ! صار جزاء من داع إىل حتكيم اإلسالم السجن والقتل بتهمة اإلرهاب؟حىت
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 !أليست هذه يه الفتنة
ألم يضطهدوا املؤمنني يف لك أرض إال من استسلم هلم وريض حبكمهم، حىت صار الطغاة اذلين ولوهم 

لماء ىلع بدلان اإلسالم أئمة يدعون إىل انلار من أطاعهم قذفوه فيها، حىت ملئت السجون بالع
 !واملصلحني واملجاهدين يف بدلان العالم العريب، وقتل وهجر املاليني من أرضهم يف العراق والشام

 !أليست هذه يه الفتنة
أليس ما جرى يف مرص من قتل املتظاهرين يف ميدان رابعة، وحصد مخسة آالف منهم يف ساعة واحدة، 

سه )من قاتل دون نف :ملسو هيلع هللا ىلصفس، كما قال انليب من الفتنة اليت أوجب اهلل يف مثلها القتال دفعا عن انل
 !(فهو شهيد

الفنت واملحن لكها هو اإلعراض واتلقصري يف القيام بما أمر اهلل ورسوهل األمة  هأال ترى بأن سبب هذ
الته، ووجوب قتاهل، وأنه حتقق فيها ما ثبت ابه من احلكم بما أنزل، واجلهاد للعدو املحتل، وعدم مو

كتم اجلهاد سلط اهلل عليكم ذال ال يرفعه حىت تعودوا إىل دينكم(، وهو دينهم )إذا تر :يف احلديث
، واذلي حيذرهم [091:ابلقرة]﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ :احلق اذلي يوجب القتال كما قال تعاىل

، وحيرم عليهم اتلحاكم إىل [003:مود]﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿من الركون إىل الظاملني 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿سوهل الطاغوت اذلي حيكم بغري حكم اهلل ور

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿، ويأمرهم جبهاده [61:النسنء]﴾ٹ

 [76:النسنء]!﴾ڇ ڇ

قلة  أمن :قالوا !)تتداىع عليكم األمم كما تتداىع األكلة ىلع قصعتها :وحتقق فيهم احلديث اآلخر
هابة السيل، ويلزنعن اهلل املبل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء  :حنن يومئذ يا رسول اهلل؟ قال

حب احلياة  :قال اهلل، رسول يا الوهن وما: قيل، من صدور أعدائكم، ويلقذفن يف قلوبكم الوهن
 !وكراهية املوت(

أال ترى بأن األمة ايلوم من أكرث أهل األرض عددا وعدة وأمواال، وإنما اكن ضعفهم بسبب شيوع هذا 
بابهم، اذلين جاءوا بهم ومعهم، يلحكموا العالم العريب اخلطاب ابلائس اذلي عبدها للطغاة وأر

 !واإلساليم بما يريده العدو اخلاريج

فالقرآن يأمر بالقتال يف سبيل اهلل حىت ال تكون فتنة، والسقاف والوسطيون اجلدد ينهون عنه ألن 
 !القتال خروج وفتنة ودماء واملصلحة تقتيض تركه
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العريب ىلع إمام مسلم جائر حىت حيتج السقاف بأقوال السلف، وليس اخلروج ايلوم يف بدلان العالم 
 !بل هو يف الواقع خروج ىلع جيوش االحتالل الغريب الصلييب اليت حتكم املنطقة وتتحكم بها

أرأيتم كيف بلغ اهلوس باألمة أن تناقش مثل هذه ابلدهيات اليت ال حيتاج ابلوذيون الوثنيون فيها إىل 
عن أرضهم وأنفسهم وحريتهم وكرامتهم، بينما حيتاج الوسطيون اجلدد إىل لك فتاوى يلقاتلوا دفااع 

ال ىلع  -هذه ادلراسات واملقاالت واملجادالت يف ابلدهيات، نلصل معهم إىل تقرير حق األمة يف اثلورة 
 !واخلروج والقيام ىلع عدو اهلل وعدوها -والة أمرها ألنه أصال ال والة هلا 

 !جاج بالقدر واجلرب حجة تلعطيل انليه واألمرأرأيتم كيف صار االحت

واحذروا من خمالفة أمري برتك جهاد ، ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ :يقول للمؤمنني فاهلل 
فتهدر دماء وتزهق أنفس ظلما وعدوانا إذا تركتم القتال، فريد  ؛ورش ﴾ڃ چ﴿عدوكم، حىت ال 

 وىلع األمة! و سبب الفنت واملحنالسقاف ىلع ذلك بأن اجلهاد والقتال هو خروج ىلع والة األمر وه
أن تستسلم هلذه احلكومات اليت ختضع للروس واألمريكان ولألمم املتحدة وجملس األمن اذلي تسود 

 !ألن هذا مما أمر اهلل به، وهذه يه السلفية والوسطية ؛فيها ملل الكفر
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 :حقيقة الدين بني مفهومني :ةثامنال الشبهة

)تدور رىح اإلسالم ىلع مخس وثالثني أو ست  :احتجايج حبديث ابن مسعود رك السقاف يلع  استد
اخلالفة،  :فإن يقم هلم دينهم فإىل السبعني(، حيث ذكرت يف اتلحرير بأن املراد بادلين هنا ... وثالثني

ض بلقاء تعر)احلديث لم ي :نهاية املرحلة األوىل للخطاب السيايس املزنل، فقال السقاف :والسبعني
 !ادلولة أو اخلالفة بل نص ىلع بقاء ادلين(

واليت  -يف حتديده الزمين هلذه املرحلة  -حاكم املطريي  -)املؤلف :  6وقال يف نقده يف املأخذ رقم 
غري مسبوق، وليس ىلع هذا  -أنها بدأت نصف القرن األول  026ه، ويف ص  32حددها زمنيا من 

ه، 926وهل اكنت قائمة إىل حدود سنة م اخلطاب السيايس املزنل ىلع حد قاتلحديد ديلل رصيح، بل معال
فضال أن تلك املرحلة ىلع حتديد املؤلف قد طالت لقرون عديدة، ويصح أنها شملت تاريخ أمة 

سنة أو نصف القرن األول اهلجري فقط، لك هذه املدة املديدة تعيش أمة اإلسالم  32اإلسالم لكه إال 
 !(...ملؤول املخالف للخطاب املزنل ىلع حسب رأي املؤلفمرحلة اخلطاب ا

 واإلجابة عن هذه الشبهة من وجوه:

)تدور رىح اإلسالم ىلع مخس وثالثني أو ست وثالثني ... فإن  :أن حديث ابن مسعود :الوجه األول
ال  ييقم هلم دينهم فإىل السبعني( هو يف حد ذاته ديلل ظاهر ىلع بطالن نظرية السقاف نفسه، اذل

يتصور معىن ادلين إال باملفهوم انلرصاين، واتلعريف العلماين لدلين، اذلي يشلك ايلوم اثلقافة ادلينية 
 !)الرشق وسطية( اجلديدة

فظن أن احلديث يدل ىلع نظريته اليت يقرر فيها إماكن قيام دين اإلسالم اكمال بال دولة وال خالفة 
لغة ورشاع يأيت أصال بمعىن الطاعة واحلكم والقضاء مع أن ادلين  !تزعج أويلاء أمره وحلفاءهم

 !والسلطة وادلولة

 فقد قلت يف كتاب )حترير اإلنسان(:
 ماعة:اجلألصل األول: رضورة ادلولة ووجوب ا)

ي ، وتؤدواحدة تدين هلم بها العرب)أريد منهم لكمة  :لعمه وهو يف مكة ملسو هيلع هللا ىلصوقد جتىل هذا األصل بقوهل 
 (9))قولوا ال هلإ إال اهلل(. :لوا: وما يه؟ قالإيلهم اجلزية العجم(، فقا

 !أي ال معبود وال مطاع وال حاكم حيكم بينكم إال اهلل وحده
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يريد منهم أكرث من ترك عبادة األوثان، فقد اكن يطلب أيضا الطاعة املطلقة هلل  ملسو هيلع هللا ىلصلقد اكن انليب 
ڻ ڻ ۀ ﴿ :كما قال تعاىلورسوهل، وهو املقصود من لكمة ال هلإ إال اهلل، ويه حقيقة الرسالة، 

 (9).﴾ۀ ہ ہ ہ ہ
 املال والسيادة مقابل الكف ملسو هيلع هللا ىلصرض ىلع انليب وهذا ما أدركه عتبة بن ربيعة حني أرسلته قريش يلع

ا معرش )ي :عن دعوته، فقرأ عليه سورة فصلت فرجع عتبة لقريش بغري الوجه اذلي ذهب به وقال هلم
يلكونن لقوهل اذلي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه قريش خلوا بني هذا الرجل وما هو فيه، فواهلل 

وعزه عزكم، وكنتم أسعد انلاس فملكه ملككم، العرب فقد كفيتموه بغريكم، وإن يظهر ىلع العرب 
 .(0)به(

ول إىل سلطة وطاعة وملك ودولة حتكم العرب ؤلقد علم عتبة بن ربيعة مضمون الرسالة وأنها ست
 !لكهم

ڑ ﴿ :م القرآن بإقامته وعدم اتلفرق فيه، كما قال تعاىل يف سورة الشورىوهذا معىن ادلين اذلي أمره

 .﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
 اتلالزم بني ادلين والسلطة والسياسة:

وداللة لفظ ادلين ىلع رضورة ادلولة والسلطة يه داللة لفظية لغوية، قبل أن تكون رضورة رشعية 
 ال خترج عما ييل: وعقلية، فادلين يف لغة العرب هل معان عدة

، (2)﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿كما يف قوهل تعاىل يف قصة يوسف : ادلين بمعىن السلطةأوال: 
أي ما اكن يلوسف أن يأخذ أخاه يف سلطان امللك ودوتله، فقد روى ابن جرير يف تفرس هذه اآلية عن 

دين امللك: دي )(، وقال قتادة وابن زيد والسدين امللك: سلطان امللكابن عباس والضحاك قاال )
 !(حكمه وقضاؤه
فمتقاربة املعاين،  ﴾ہ ھ﴿)وهذه األقوال وإن اختلفت ألفاظ قائليها يف معىن  :قال ابن جرير

ألن من أخذه يف سلطان امللك، اعمله بعمله، فربضاه أخذه إذا ال بغريه، وذلك منه حكم عليه، 
 (.وأصل ادلين الطاعةوحكمه عليه قضاؤه، 
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ال إكراه يف الطاعة، كما قال ، أي (9)﴾ی جئ حئ مئ﴿ :: ومنه قوهل تعاىلالطاعة ادلين بمعىنثانيا: 
 ابن جرير آنفا )وأصل ادلين الطاعة(.

، أي مالك يوم اجلزاء ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ :ومنه قوهل تعاىل ادلين بمعىن احلساب واجلزاء:ثاثلا: 
 واحلساب.

 معناه احلكم والقايض من دان وقد جاء يف لسان العرب يف معىن ادلين: )ادليان اسم من أسماء اهلل
تطيعهم  :)أريد من قريش لكمة تدين بها هلم العرب(، أي :انلاس أي قهرهم ىلع الطاعة، ومنه حديث

وختضع هلم، ويوم ادلين: يوم اجلزاء، ودانه دينا أي جازاه، وادلين احلساب، وادلين: الطاعة، وقد دنته 
 ودنت هل أطعته، قال عمرو بن لكثوم:

 ندينا أن فيها امللك عصينا***                  طوال ا غــر  وأيام نل
وادلين هلل: إنما هو الطاعة واتلعبد هل، ودانه دينا أي أذهل واستعبده، ودنته أدينه دينا: سسته وملكته، 

يَّنْت ه ْت ه  : القوم   ود  يلَّ تهم و   .سياس 
دلين(، قال اخلطايب: أراد بادلين )يمرقون من ا :ويف حديث اخلوارج، وادلين: السلطان والطاعة

 أنهم خيرجون من طاعة اإلمام املفرتض طاعته وينسلخون منها( انتىه من لسان العرب. :، أيالطاعة
عرايب: :ويف لسان العرب أيضا

 
نشد ابن األ

 
وا، أ ين وا للملوك، ولم ي ْمل ك  ٌّ ل قاح  لم يدي  )ويح 

ْنب اء  ت نْ 
 
بيك  واأل

 
ْمر  أ يعْ ***                  يمي ـل ع  ُّ  م  ـنل   رييــاح   اجل ىلَّ  يف اليح 

ل وكي فهم ل قاح   ب ْوا ديين  الم 
 
وا إيذا***                 أ ْرٍب  إيىل هييج  شاحوا ح 

 
 (.أ

 )أبوا دين امللوك( أي رفضوا طاعتهم وادلخول حتت سلطتهم وسلطانهم. :فقول الشاعر هنا
احلق،  اهلل طاعة)وال يطيعون  :﴾ژ ڑ ڑ ک﴿ :هل تعاىلابن جرير الطربي يف تفسري قووقال 

 يقال منه:)دان فالن ولك مطيع ملاك وذا سلطان فهو دائن هليعين أنهم ال يطيعون طاعة أهل اإلسالم، 
 لفالن فهو يدين هل دينا(، وقال زهري:
 .يف دين عمرو وحالت بيننا فدك( انتىه***                  لنئ حللت جبو يف بين أسد

فهذه املعاين للكمة )ادلين( يف لغة العرب ويف استعمال القرآن تدور حول الطاعة والسلطة وامللك 
 !واحلكم والقضاء والسياسة واجلزاء

ولك هذا املعاين متالزمة فيما بينها فإن امللك يقتيض السلطة، والسلطة تقتيض السياسة وإدارة شئون 
يف شئونهم وقضاياهم، وهذه تقتيض الطاعة وتنفيذ أحاكم امللك، وتقتيض احلكم والقضاء بني انلاس 

السلطة، والطاعة تقتيض احلساب عند ترك الطاعة، واحلساب يقتيض اجلزاء والعقوبة، فلكها تدور 
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حول معان واحدة مما يؤكد طبيعة هذا ادلين وهو اإلسالم واالستسالم لطاعة اهلل وحكمه وقضائه، 
نه ال يمكن فصل ادلين لغة ورشاع عن السلطة واحلكم والسياسة ال للملوك والرؤساء والطغاة، وأ

، بل  (9))تلنقضن  عرى اإلسالم عروة عروة أوهلا احلكم وآخرها الصالة( :والقضاء، وكما يف احلديث
واخلضوع لسلطته وحكمه  ملسو هيلع هللا ىلصولم تفهم العرب من لكمة ادلين إال هذا املعىن وهو الطاعة للنيب 

لك، ولم يفهم العرب بأن ادلين يقترص ىلع اإليمان القليب أو االعتقادي، وقضائه كما أمرهم اهلل بذ
 !بل هذا املعىن أي ادلين بمعىن االعتقاد فقط بال خضوع وال طاعة ال يكاد يوجد يف لغتهم

ويؤكد ذلك ما جاء يف لسان العرب أيضا يف معىن العبادة والعبودية، ففيه:)أصل العبودية اخلضوع 
ولك من دان مللك فهو اعبد دائنون،  :أي ﴾ڌ ڎ ڎ﴿ة الطاعة مع اخلضوع والعبادواتلذلل، 

 ( انتىه من لسان العرب.أطيعوا ربكم :أي ﴾ڱ ڱ﴿، هل
وأما ادلين بمعناه الرشيع العام فإنه يشمل ذلك لكه )اتلصديق والعبادة والطاعة( وهو اإليمان 

ن أخبار جيب تصديقها، وأحاكم جيب من عند اهلل م ملسو هيلع هللا ىلصواإلسالم واإلحسان، أي لك ما جاء به انليب 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ :طاعتها وتنفيذها، وترشيعات عقائدية وعملية، كما قال تعاىل

، وكذا ما جاء يف حديث جربيل حني سأهل عن اإليمان واإلسالم  (0)﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
ڃ ڃ چ چ ﴿ :واإلحسان ثم قال )هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم( وهو معىن قوهل تعاىل

 (.(2) ﴾چ

 !فلك هذه املعاين تؤكد حقيقة ادلين يف اللغة وأنه يأيت بمعىن امللك والسلطة والطاعة

وأما احلديث ورواياته ورشوح األئمة هل فلكها تؤكد هذا املعىن اذلي ذكرته، ال ما زعمه السقاف بأنه 
 !(الوسطيون اجلدد)يتحدث عن ادلين ال عن ادلولة واخلالفة اليت يؤرق ذكرها 
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)تدور رىح اإلسالم خبمس وثالثني أو ست وثالثني أو سبع  :رواية أيب داود عن ابن مسعود فيف لفظ
وثالثني فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم هلم دينهم يقم هلم سبعني اعما( قال: قلت: أمما بيق أو 

 (9)مىض(.مما مىض؟ قال: مما 

 (0)اعما(.)وإن جنوا بقوا سبعني  :ويف رواية الطرباين
 (2))وإن بقوا بقوا سبعني اعما(. :رواية أخرى هل ويف

)تدور رىح اإلسالم ىلع رأس مخس وثالثني، ثم حيدث حدث  :ويف رواية موقوفة عن ابن مسعود
 عظيم، فإن اكن فيه هلكتهم فباحلري، وإال تراىخ عليهم سبعني سنة، فمن أدرك ذلك رأى ما ينكره(.

وقوفا، ورفعه مرسوق، وعبد الرمحن بن عبد اهلل، والرباء بن )هكذا رواه أبو األحوص م :قال الطرباين
 (4)ناجية(.

 (4))وإن يبقوا يبىق هلم أمرهم سبعني سنة(.

الفعل للصحابة أنفسهم )فإن بقوا( فهذه ألفاظ احلديث تارة )دينهم(، وتارة )أمرهم(، وتارة يسند 
، وبقوا وجنوا، أي داموا هم يف ملكهم )فإن جنوا(، ولكها بمعىن واحد، فدينهم وأمرهم ملكهم وسلطانهم

 !وسلطانهم

 26و 24فهو يتحدث عن أمر خيص الصحابة ريض اهلل عنهم، وأنه حتدث فتنة تدور رحاها ما بني سنة 
ه، ومعركة  26ه، وما جرى يف معركة اجلمل سنة  24سنة  ه، وهو ما جرى يف قتل عثمان  23و

، حيث دارت رىح اإلسالم تطحن أهلها بسبب عثمان ه، من اقتتال بينهم بعد قتل  23صفني 
الفنت، فإن يبق هلم أمرهم وخالفتهم وملكهم بعدها فإىل سنة سبعني، وهو ما حدث فعال حيث 

ه، فنجوا وبقوا وبيق األمر  23اصطلح املسلمون واكن اتلحكيم بني يلع ومعاوية ووقف القتال سنة 
الصحايب عبد اهلل بن الزبري، وقد نازعه عبد امللك بن مروان واخلالفة فيهم إىل آخر خليفة منهم وهو 

ه، وهنا اكنت بداية نهاية خالفة ابن الزبري، حيث توجه عبد  32اذلي استقر هل األمر يف الشام لكه سنة 

                                                           

(0) (1  /511) 

 (499/  8) - للارباي الكبري املعجم (1)

 (05/  9) - للارباي الكبري املعجم (3)

 (066/  8) - للارباي الكبري املعجم (4)

 (319/   0) - الزبار مسند( 5)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

045 

 

ه، 32حارص مكة وقتل ابن الزبري سنة امللك بن مروان بعدها للعراق وانزتعه من والية ابن الزبري، ثم 
 !ملسو هيلع هللا ىلصرجت اخلالفة من جيل الصحابة لكية، ىلع ما أخرب انليب وبهذا خ

ولك رشاح احلديث فرسوا لفظة )دينهم( باخلالفة وامللك، ولم يفرسه أحد بمعىن ادلين بال دولة وال 
 !سلطان سوى السقاف

)فشاء عز وجل أن اكن يف سنة مخس وثالثني فتهيأ فيها ىلع املسلمني حرص إمامهم  :قال الطحاوي
ده عما يتواله عليهم، مع جاللة مقداره ألنه من اخللفاء الراشدين املهديني حىت اكن ذلك وقبض ي

سببا لسفك دمه رضوان اهلل عليه، وحىت اكن ذلك سببا لوقوع االختالف وتفرق اللكمة واختالف 
 سرتاآلراء، فاكن ذلك مما لو هلكوا عليه لاكن سبيل مهلك لعظمه، وملا حل باإلسالم منه ولكن اهلل 

وتالىف وخلف نبيه يف أمته من حيفظ دينهم عليهم ويبيق ذلك هلم، ثم تأملنا ما بيق من هذه اآلثار 
فوجدنا يف حديث مرسوق منها عن عبد اهلل فإن يصطلحوا فيما بينهم ىلع غري قتال يأكلوا ادلنيا 

 (9)سبعني اعما...(.

ل يف كتبنا: إن العرب تطلق اسم اليشء )ومعىن هذا اخلرب عندنا مما نقو :وقال ابن حبان يف صحيحه
باللكية ىلع بعض أجزائه، وتطلق العرب يف لغتها اسم انلهاية ىلع بدايتها، واسم ابلداية ىلع نهايتها أراد 

 زوال األمر عن بين هاشم إىل بينبقوهل )تدور رىح اإلسالم ىلع مخس وثالثني أو ست وثالثني(،  ملسو هيلع هللا ىلص
ة ست وثالثني، فلما تلعثم األمر ىلع بين هاشم وشاركهم فيه بنو أمية، ألن احلكمني اكن يف آخر سن

 (0)(.اسم نهاية أمرهم ىلع بدايته، وقد ذكرنا استخالفهم ملسو هيلع هللا ىلصأمية أطلق 
 .(وهو الصحيح  ـه 23بأن أمر احلكمني اكن سنة ) :وقد استدرك ابن حجر عليه فقال

 .نا امللكيريد بادلين هه )وإن يقم هلم دينهم( :)وقوهل :وقال اخلطايب
 قال زهري:

 دكـيف دين عمرو وحالت بيننا ف***      دــٍو يف بين أســلت جبـلـلنئ ح
 (2)يريد ملك عمرو وواليته(.

                                                           

 (036/   4) - الاحنوي ة اآلثنر مشلك بينن (0)

 (46/   05) حبنن ابن صحيح( 1)

 (341/   4) - 188 للخانيب السنن معنلم (3)
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وقال ابليهيق: )وبلغين أن يف هذا إشارة إىل الفتنة اليت اكن فيها قتل عثمان سنة مخس وثالثني ثم إىل 
م هلواهلل أعلم ملك بين أمية فإنه بيق ما بني أن استقر الفنت اليت اكنت يف أيام يلع، وأراد بالسبعني 

 (9)أن ظهرت ادلاعة خبراسان وضعف أمر بين أمية ودخل الوهن فيه حنوا من سبعني سنة(. امللك إىل

)يريد بدوران الرىح استقامة األمر، ويمكن أن يريد بذلك زوال االستقامة، بديلل  :وقال ابن اجلوزي
ث )إن رىح اإلسالم سزتول بعد مخس وثالثني سنة أو ست وثالثني أو سبع أنه يف بعض ألفاظ احلدي

وثالثني(، وذكر الزوال أبني واملعىن تزول الرىح عن استقرارها، فإن اكنت الرواية سنة مخس ففيها قدم 
أهل مرص وحرصوا عثمان، وإن اكنت سنة ست ففيها خرج طلحة والزبري إىل اجلمل، وإن اكنت سنة 

 ية،ثم استقام امللك إىل انقراض ملك بين أم نت صفني فتغريت األحوال يف هذه األشياء،سبع ففيها اك
واعدت الفنت ويف بعض ألفاظ احلديث إن رىح اإلسالم سزتول بعد مخس وثالثني سنة، فإن يصطلحوا 

 فيما بينهم يأكلوا ادلنيا سبعني اعما رغدا، وإن يقتتلوا يركبوا سنن من اكن قبلهم..
)قوهل تدور رىح اإلسالم( مثل يريد به أن هذه املدة إذا انتهت حدث يف اإلسالم أمر  :طيبوقال اخل

 -واهلل أعلم  -عظيم خياف ذللك ىلع أهله اهلالك، يقال لألمر إذا تغري واستحال قد دارت رحاه وهذا 
ك والسلطان إشارة إىل انقضاء مدة اخلالفة، وقوهل يقم هلم دينهم أي ملكهم وسلطانهم، وادلين املل

واكن بني مبايعة احلسن بن يلع معاوية بن أيب  ومنه قوهل تعاىل )ما اكن يلأخذ أخاه يف دين امللك (،
 (0)سفيان إىل انقضاء ملك بين أمية من املرشق حنو من سبعني سنة..(.

)رىح اإلسالم( كناية عن احلرب شبهها بالرىح اليت تطحن  :)قال اخلطايب :وقال احلافظ ابن حجر
به أن فيش :قال )يقم هلم دينهم( امللك :واملراد بادلين يف قوهلاحلب ملا يكون فيها من تلف األرواح، 

يكون إشارة إىل مدة بين أمية يف امللك وانتقاهل عنهم إىل بين العباس، فاكن ما بني استقرار امللك بلين 
استقرار امللك بلين أمية  لكن يعكر عليه أن من :أمية وظهور الوهن فيه حنو من سبعني سنة، قلت

عند اجتماع انلاس ىلع معاوية سنة إحدى وأربعني إىل أن زالت دولة بين أمية فقتل مروان بن حممد 
يف أوائل سنة اثنتني وثالثني ومائة أزيد من تسعني سنة، ثم نقل عن اخلطيب أيب بكر ابلغدادي 

حدث يف اإلسالم أمر عظيم خياف بسببه  تدور رىح اإلسالم مثل يريد أن هذه املدة إذا انتهت :قوهل
ويف هذا إشارة إىل انتقاض مدة اخلالفة،  :ىلع أهله اهلالك يقال لألمر إذا تغري واستحال دارت رحاه، قال

                                                           

 (394/   6) انلبوة دالئل ( 0)

 (191/  0) - الصحيحني حديث من املشلك كشف (1)
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، واكن من وقت اجتماع انلاس ىلع معاوية إىل انتقاض ملك بين أمية يقم هلم دينهم أي ملكهم :وقوهل
 (9)حنوا من سبعني..(.

رشاح احلديث قاطبة ابتداء من الطحاوي وابن حبان واخلطايب وابليهيق واخلطيب فهؤالء هم 
ابلغدادي وابن اجلوزي واحلافظ ابن حجر لكهم فرسوا احلديث ولفظ ادلين فيه بمعىن امللك واخلالفة، 
كما ذكرته أنا يف اتلحرير، وليس كما زعم السقاف بأن احلديث ذكر ادلين فقط ولم يذكر ادلولة 

فة، يلتوصل إىل تقرير بدعته اليت ابتدعها وأراد تروجيها هو وشيعته بأنه قد يقوم دين اإلسالم واخلال
 !بال دولة وال خالفة، فضال عن سنن اخللفاء الراشدين، اليت رشق بها الوسطيون اجلدد

 
 

ه بأين فيما أثاره حول اخلطاب املزنل ومراحله، وزعم - 6كشف السقاف يف املأخذ رقم  الوجه اثلاين:
عن عجز ظاهر يف فهم كتاب )احلرية( وقضيته الرئيسة، فضال  -مضطرب يف حتديد زمن اخلطاب 

 !عن قدرته ىلع نقده

 فالسقاف ال يفرق بني:
، كفرتة زمانية ذات طابع سيايس خمتلف عما بعدها، ويتصدرها مرحلة اخلطاب السيايس املزنل -0

 :كمعيار جيب االحتاكم إيله، كما يف حديثعهد اخللفاء الراشدين اذلي حدده الشارع بانلص 
)تكون انلبوة ثم تكون خالفة ىلع منهاج انلبوة(،  :)خالفة انلبوة بعدي ثالثون سنة(، وحديث

)عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين(، وهم اخللفاء األربعة، وقيل خامسهم احلسن  :وحديث
 ه، هذا من جهة. 42بن يلع، وتنتيه مدتهم سنة 

 
اء وسنن اخللف ملسو هيلع هللا ىلص، وهو أحاكم القرآن السياسية وسنن انليب طاب السيايس املزنل نفسهواخل -1

الراشدين يف احلكم وسياسة األمة، اليت أمر الشارع باتلمسك بها يف لك عرص، واليت قد تستعيد 
األمة تطبيقها يف أي عرص من عصورها، بل هو الواجب عليها، كما فعل عمر بن عبد العزيز حىت 

)ثم  :خللفاء الراشدين، وهو ما سيأيت أيضا بعد امللك اجلربي والطاغويت بنص احلديثعد من ا
 !تكون خالفة ىلع منهاج انلبوة(

 
 وقد قلت يف أول كتاب )احلرية أو الطوفان(:

                                                           

 (103/  03) ابلنري فتح( 0)
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يمكن تقسيم املراحل اتلارخيية للخطاب السيايس اإلساليم، وهو منظومة األحاكم والقواعد اليت )
كم فـي ادلولة اإلسالمية، إىل ثالثة مراحل رئيسة، للك مرحلة مالحمها ومعاملها يقوم عليها نظام احل

 اليت تمزيها عن املراحل األخرى:
ل:  املرحلة األوىل: مرحلة اخلطاب السيايس الرشيع املنـزَّ

ام ، هذه املرحلة اليت تبدأ تارخييا بقيملسو هيلع هللا ىلصويه املرحلة اليت تمثل تعايلم اإلسالم كما نزل ىلع انليب 
 هلل  اإىل آخر عهد خليفة صحايب وهو عبدإيلها،  ملسو هيلع هللا ىلصادلولة اإلسالمية يف املدينة املنورة، بعد هجرة انليب 

 (.ه(، مع ما ختللها يف آخرها من احنراف يعد بداية نهاية هذه املرحلة32بن الزبري )سنة 
ليت عد واألحاكم افقد فرقت يف هذه العبارة جبالء بني )اخلطاب السيايس املزنل( كمنظومة من القوا

جيب العمل بها يف لك عرص، و)مراحل اخلطاب السيايس اإلساليم( كفرتات زمانية، قسمتها إىل ثالث 
 !مراحل، كما حددها الشارع أيضا

 وقلت أيضا يف بداية احلديث عن مرحلة اخلطاب املؤول:
اجع اخلطاب السيايس ه، وبدأ العرص األموي حيث بدأ تر42وقد انتىه عرص اخللفاء الراشدين سنة )

املمثل تلعايلم ادلين املنـزل، وبدأ خطاب سيايس يمثل تعايلم ادلين املؤول حيث بدأ االستدالل 
رجل  : )أول من يغري  سنيتملسو هيلع هللا ىلصبانلصوص ىلع غري الوجه الصحيح اذلي أراد اهلل ورسوهل، وقد قال انليب 

 (9).(من بين أمية(

ريض اهلل عنه  -لفاء الراشدين ويف أواخر عهد معاوية وقد بدأت هذه املرحلة بعد عهد اخل) :وقلت
وامتدت إىل سقوط اخلالفة العثمانية، وقد تفاوتت هذه املرحلة يف شدة تراجعها عن مبادئ تعايلم  -

 !(ادلين املنـزل يف خطابها السيايس يف عصورها املختلفة

لة اخلطاب املزنل نفسه، وقبيل فهنا ذكرت بداية اخلطاب املؤول وبوادر حدوث اخللل، يف أواخر مرح
 .ه 32انتهائها، كمرحلة زمانية، وقبل ابتداء مرحلة اخلطاب املؤول زمنيا بعد سنة 

لة واليت بدأت قبيل )مرح ،ففرقت بني بدايات اخلطاب املؤول وبوادر االحنراف كمحدثات وممارسات
 !اخلطاب املؤول( كفرتة زمانية غلب عليها هذا اخلطاب حىت عرفت به

 :444وقلت يف كتاب )حترير اإلنسان( ص 
 الفصل اثلاين: مالمح االحنراف عن أصول اخلطاب السيايس الراشدي:)

                                                           

 فةاخللي اختينر نظنم تغيري بنحلديث املراد لعل: )األبلني وقنل( 0749) رقم ح الصحيحة األحنديث سلسلة انظر( 0)
 .الظنمر ومو( وراثة وجعله
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 -ه، إال أن اخلطاب السيايس الراشدي نفسه  42فمع أن اخلالفة الراشدة انتهت كمرحلة زمنية سنة 
 آخر وفاة إىل - آخرها يف اخللل حدوث مع –ظل حاكما لدلولة ومهيمنا عليها  -كقيم ونظم وقواعد 

ور رىح تد) :مسعود ابن حديث يف جاء ما ىلع ه، 32 سنة الزبري بن اهلل عبد وهو صحايب خليفة
اإلسالم ىلع مخس وثالثني وست وثالثني وسبع وثالثني، فإن يهلكوا فبسبيل من هلك، وإن يقم هلم 

 (9)(.دينهم يقم هلم سبعني سنة مما مىض
خاطبون بهذا احلديث ـ وآخرهم فيها الصحابة ريض اهلل عنهم ـ وهم املوهذه يه املدة اليت حكم 

ه، إذ بدأ عهد استخالف اتلابعني بعده ىلع يد عبد امللك  32 بن الزبري، اذلي استشهد سنة اهلل  دعب
بن مروان، أما يزيد فلم يستقر هل أمر وال يدخل يف عداد اخللفاء ىلع القول الصحيح، إذ خرج عليه 

 ينة وأهل مكة وأهل جند وأهل العراق، ولم تطل مدته.أهل املد
ويتبع سننه إىل آخر أيامه، حيث بدأ يظهر اخلطاب املؤول، كما اكن  وقد اكن معاوية يتشبه بعمر

ي ، إال أنه بدأ الرتاجع اتلدرييج يف اخلطاب السيايس الراشد  بن الزبري يسري بانلاس سرية عمرعبداهلل  
ملنـزل يف آخر هذه املرحلة، وبدأ يظهر شيئا فشيئا خطاب سيايس يمثل تعايلم املمثل تلعايلم ادلين ا

ادلين املؤول، وبدأت بوادر عرص اخلري اذلي فيه دخن، حيث بدأ اتلأويل واالستدالل بانلصوص ىلع 
غري الوجه الصحيح اذلي أراد اهلل ورسوهل، وقد بدأ هذا الرتاجع بعد عهد اخللفاء الراشدين، ويف أواخر 
عهد معاوية ريض اهلل عنه، حني عهد باألمر إىل يزيد، إال أنه لم يدم األمر لزييد، وال استقر هل، ولم 
يصبح خليفة، بل اكن زمانه زمان فتنة، ثم جاء ابن الزبري وأحيا سنن اخللفاء الراشدين، وسار ىلع 

روان ظهور خطاب ه، يلبدأ مع عبد امللك بن م32هديهم حنو عرش سنني، حىت قتله احلجاج سنة 
سيايس جديد مؤول، فانتىه بذلك عرص اخلطاب السيايس الراشدي اذلي استمر ستني سنة بعد وفاة 

، ثالثني سنة يف عهد اخللفاء الراشدين، وثالثني سنة أخرى بعد اخللفاء الراشدين، حيث ملسو هيلع هللا ىلصانليب 
 خبطاب جديد، وقد خرجت اخلالفة لكية من جيل الصحابة وآخرهم ابن الزبري، وبدأ جيل اتلابعني

تفاوتت هذه الفرتة يف خفة وشدة تراجعها عن اخلطاب الراشدي، يف خطابها السيايس يف عصورها 
 املختلفة، اذلي بدأت بوادره يف آخر عهد معاوية، وظهر جليا ىلع يد عبد امللك بن مروان.

 اخلطاب السيايس املؤول وجتلياته:
وره باغتصاب عبد امللك بن مروان اخلالفة بالسيف سنة لقد جتىل اخلطاب السيايس املؤول بأوضح ص

 حبدوث هذا االحنراف ومن ذلك ملسو هيلع هللا ىلصه، فاكن أول خليفة يستويل ىلع اخلالفة قهرا، وقد أخرب انليب  32
 ،(اعزتلوهم انلاس أن فلو قريش، من اليح هذا ـ انلاس أو ـ أميت يهلك) الصحيح احلديث ما جاء يف 
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ن قريش(، قال الراوي )فكنت أخرج مع جدي إىل بين م سفهاء غلمة يد ىلع أميت هلكة) رواية ويف
مروان حني ملكوا الشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال نلا :عىس هؤالء أن يكونوا منهم(، ويف لفظ 

 (9))فساد أميت ىلع يد غلمة سفهاء من قريش(.

أريخ اخلطاب املؤول من سنة قد يرى بعض ابلاحثني بأن الصواب ت):  0حاشية رقم  444وقلت يف ص 
زبري  بن الستني للهجرة حني بويع يزيد بن معاوية، وهو قول قوي لوال أنه يشلك عليه أن عبداهلل  

صحايب وخليفة راشد، واكن أشبه بعمر يف هديه وسريته، وقد دام عهده حنو عرش سنني إىل سنة 
اء ىلع هل األمر وال يدخل يف عداد اخللفالسبعني ونيف، وبويع بالشورى والرضا، بينما يزيد لم يستقر 

الصحيح، إذ لم يدم عهده سوى أربع سنني، خرج عليه فيها أهل احلجاز، وأهل العراق، وأهل جند، ويف 
حديث ابن مسعود إشارة إىل حتول األمر بعد سبعني سنة، وهو ما حدث فعال ىلع يد عبد امللك اذلي 

تقر هل األمر مدة عرشين سنة، وهو ما لم يتحقق لزييد، وىلع قهر األمة بالسيف، وتوىل األمر عنوة واس
لك حال فال مشاحة يف حتديد اتلاريخ، وإنما املقصود تميزي األصول الصحيحة املزنلة للخطاب 

 (.السيايس اإلساليم من األصول املبتدعة املؤولة واملبدلة

الفيهما يف موقعه فوق عنوان فهل قرأ السقاف حقا كتاب احلرية وكتاب اتلحرير اذلي وضع صورة غ
 !ادلراسة انلقدية جبانب اسمه

 وما هو املشلك عليه يف فهم هذه العبارات؟

فهناك يشء اسمه عهد )اخللفاء الراشدين( وهم أربعة خلفاء حمصورون بالعدد والزمن )خالفة انلبوة 
تطبيق برشي حمض ه، وسننهم يه املعيار اذلي حيتكم إيله ك 42ثالثون سنة( وتنتيه مدتهم سنة 
 !هلدايات الكتاب والسنة السياسية

وهناك يشء اسمه )اخلطاب السيايس املزنل( اذلي هو األحاكم نفسها الواردة يف الكتاب والسنة وسنن 
 اخللفاء الراشدين.

وهناك يشء ثالث اسمه )مرحلة اخلطاب السيايس املزنل( ويه املدة الزمانية اليت ظل فيها )اخلطاب 
ئدا كخطاب ونظام للحكم حىت آخر خليفة صحايب، وهو عبد اهلل بن الزبري اذلي استشهد املزنل( سا

م نها لأأن بدايات اتلأويل حدثت يف أواخر هذه املرحلة وقبل انتهائها، إال به، مع أين ذكرت  32سنة 
 !تغلب عليها وال يمكن حتديدها بها، كما جرى بعد ذلك
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 وهو:رتة اخلطاب املزنل السبب يف هذا اتلحديد لف وقد بينت

 وإن يقم هلم دينهم يقم هلم سبعني اعما(. ...)تدور رىح اإلسالم  :ملا ورد يف حديث ابن مسعود -0

 :واملخاطب هم الصحابة ريض اهلل عنهم، وادلين هنا هو السلطان وامللك، كما يف قوهل تعاىل
 !ملكه وسلطانه :ودينه، [76:يوسف]﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿
 

عبد اهلل بن الزبري صحايب وخليفة راشد وفقيه اعدل زاهد كما وصفه املؤرخون، وهو آخر  وألن -1
صحايب خليفة، وآخر من اختارته األمة وجاءته ابليعة بالشورى والرضا من اكفة األمصار وهو يف 

 مكة، ولم ينازعه إال مروان يف محص.

 
بالسيف بال شورى لألمة، وال وألن بعده حكم عبد امللك بن مروان وهو أول خليفة يأخذها  -3

استخالف عن شورى األمة ممن قبله، وهذا خبالف حال معاوية اذلي اجتمع عليه املسلمون اعم 
ه، 62اجلماعة وبايعه احلسن واحلسني وآل ابليت طواع واختيارا مجعا للكمة األمة، وتويف سنة 

عليه األمة بعد تويله، واكن   ـهوهذه بداية اخللل، حيث خرجت 46وعهد باألمر لودله يزيد سنة 
زمانه زمن فتنة مدة أربع سنني، ثم بويع معاوية بن يزيد فأرجع األمر لألمة شورى وخرج منها، 

 ه. 32وبويع ابن الزبري يف مكة وظل خليفة حىت سنة 

)مرحلة اخلطاب السيايس  :سميتهاأثم بعده دخلت األمة طورا سياسيا جديدا ومرحلة زمانية جديدة 
ول( ويه عصور اخلالفة العامة اليت وقع ما وقع فيها من دخن، حىت سقطت، وذكرت أن هذه املؤ

املرحلة نفسها لم ختل من خلفاء مصلحني راشدين أحيوا سنن اخلطاب املزنل، إال أن املرحلة كمرحلة 
ظلت ذات طابع سيايس واحد )خالفة بين أمية، خالفة بين العباس، خالفة بين عثمان(، ثم دخلت 

 !األمة بعد سقوط اخلالفة مرحلة جديدة أسميتها مرحلة )اخلطاب املبدل(
 

وهذا اتلقسيم أيضا ذكرته بناء ىلع األدلة من السنة ومن تاريخ األمة، وقد قسم حديث حذيفة يف 
 الصحيحني األطوار اليت تمر بها األمة إىل ثالثة أطوار:

 وهو عهد انلبوة واخلالفة الراشدة. :خري حمض -9
وهو عهد اخلالفة العامة وفيه أمراء )يهتدون بغري هديي ويستنون بغري سنيت  :ه دخنخري في -0

 .ملسو هيلع هللا ىلصتعرف منهم وتنكر( كما أخرب انليب 
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مة العص ملسو هيلع هللا ىلصوفيه يقوم )داعة ىلع أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها(، وقد جعل انليب  :رش حمض -2
)الزم مجاعة  :حلذيفة ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال واألمة الواحدة، ةلألمة من هذه الفتنة العامة باخلالفة الواحد

 !املسلمني وإمامهم(، )إن اكن هلل خليفة فالزمه(
 

هل يشك أحد يف هذه املراحل اتلارخيية من تاريخ األمة وما بينها من تمايز ظاهر جيل يف  :والسؤال
 مالمح لك مرحلة ومعاملها؟

 
املمزي هلا اذلي عرب عن مضامني  فهناك مرحلة )عهد انلبوة واخلالفة الراشدة( وهلا خطابها السيايس

 اخلطاب القرآين وانلبوي والراشدي وهو )اخلطاب املزنل(.

حىت سقوطها وإنهائها يف احلرب العاملية   ـه32وهناك مرحلة )اخلالفة العامة( اليت امتدت منذ 
يه و )يكون خلفاء فيكرثون فأوفوا بيعة األول فاألول(، :الصليبية األوىل، كما جاء يف الصحيحني

مرحلة هلا خطابها املمزي، وليست اكخلالفة الراشدة قطعا، وإن اكنت قد حافظت ىلع بعض أصول 
اكخلالفة ووحدة األمة ووحدة دار اإلسالم ومرجعية الرشيعة واستقالل القضاء  -اخلطاب املزنل 

وض اكحلكم العض -إال إنه حدث تراجع وخلل يف أصول أخرى باتلأويل  -واجلهاد دفعا وطلبا 
 !وهو )اخلطاب املؤول( -وتراجع الشورى واتلرصف يف بيت املال 

حيث ال خالفة وال أمة واحدة وال مرجعية  -وهناك مرحلة )ما بعد اخلالفة( ويه العرص احلديث 
وقد تشلك فيه خطاب سيايس ينتيم لإلسالم اسما ال حقيقة، أجاز  -لإلسالم وال جهاد حلماية األمة 

عرتف بادلول الوطنية والقومية اليت أقامتها احلملة الصليبية، والقوانني لك هذه الرتاجعات فا
وهو  لخإ ...خلضوع لألمم املتحدة وجملس األمنالوضعية، واألنظمة الطاغوتية اليت فرضها الغرب وا

 !)اخلطاب املبدل(
 

 !فهل ينازع السقاف يف اتلمايز بني هذه احلقب اثلالث؟

 32 ـهإىل  42ما بني سنة الفرتة هل : فقد بيق اخلالف يف -من املوافقةا ولن جيد بدًّ -فإذا وافق السقاف 
  ـهتدخل يف املرحلة األوىل أم اثلانية؟
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وقد قلت يف حاشية كتاب احلرية نفسه بأنه ال مشاحة يف حتديد فرتة امتداد هذا اخلطاب، حيث 
اء و)سنن اخلالفة الراشدة( وهم اخللفالعربة باملعيار اذلي جيب لزومه واالحتاكم إيله وهو )سنن انلبوة( 

وغلبة معامله ىلع العرص من حيث  -كممارسة والزتام  -األربعة، وإنما ابلحث يف امتداد هذا اخلطاب 
العموم، حيث تواىل ىلع اخلالفة سبعة من الصحابة أربعة من الكبار وثالثة من الصغار: أبو بكر 

عتد خبالفة يزيد لعدم صحتها كما أ، ولم   ريوعمر وعثمان ويلع واحلسن ومعاوية وابن الزب
ويزيد بن معاوية ساقط من ) :نقلته عن ابن اجلوزي، وكما جاء يف عون املعبود رشح سنن أيب داود

 (9).(هذا ابلني لعدم استقراره مدة يعتد بها وسوء سريته

ى، األمصار بالشور وقد جاء بعده عبد اهلل بن الزبري وهو صحايب فقيه راشد، وبايعته األمة يف لك
 فانتظمت املرحلة من جديد، بعدما وقع من فنت مدة أربع سنني بعد وفاة معاوية ريض اهلل عنه.

وليس هؤالء الصحابة كمن جاء بعدهم إىل قيام الساعة كما ثبت بانلصوص، وملا ورد يف فضلهم 
ء الصحابة واكنوا فيها وفضل قرنهم ريض اهلل عنهم، وال يمكن مقارنة املرحلة اليت حكم فيها هؤال

خلفاء لألمة، باليت استخلف فيها اتلابعون ومن بعدهم، وال يمكن نسبة اتلغيري واتلبديل إيلهم، كما 
 !جاء يف حديث االفرتاق وما أمر به من لزوم )ما أنا عليه وأصحايب(

ة احلسن بويع اعم اجلماعة بالرضا وعقد هل ابليعة سيدا شباب أهل اجلن فقد رأيت أن معاوية 
واحلسني ومعهم آل ابليت، وبايعت األمة معاوية خليفة عليها بعد بيعتهما، ولوال أنه أهل للخالفة 
وقد توفرت فيه رشوط اإلمامة لاكنت اتلبعة يف بيعته ىلع احلسن واحلسني، ولاكنا هما أول من سن يف 

 يث خرجا منها، وتنازل احلسناإلسالم سنة سوء، ولاكنا رشاكء يف هذا اإلحداث يف ادلين واتلبديل، ح
عنها، وبايعا رجال غري عدل وغري أهل للوالية ىلع األمة يف أعظم شئونها ويه اخلالفة، وهو من 
اتلعاون ىلع اإلثم والعدوان لو اكن معاوية غري عدل وال أهل، واكن بإماكنهما ىلع أقل أحواهلما اعزتال 

للوالية، فلما فعال ذلك وهما سيدا شباب أهل اجلنة  األمر ورده إىل األمة شورى ختتار من تراه أهال
املشهود هلما بالفضل واإلمامة يف ادلين، ثبت يقينا صحة عقد ابليعة اليت عقداها ملعاوية وأنه كفؤ 
وأهل هلا، ولم جتتمع األمة اعم اجلماعة إال ىلع هدى ورشد ورمحة، وقد اشرتط املسلمون ىلع معاوية 

كما ذكرته يف اتلحرير، واجتهد أن   هم سرية الشيخني أيب بكر وعمرريض اهلل عنه أن يسري ب
يقوم بذلك سبع سنني من خالفته، ولو وقع يف عهده ما يوجب فسخ ابليعة لاكن احلسني وآل بيته أول 
من خيرج عليه، فلما لم خيرجوا عليه، واكنوا جياهدون معه ويأخذون عطاءهم منه، ثبت استقامته يف 
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ن تأوال يف ادلماء االذل  م يكن معصوما من اخلطأ، كما لم يكن يلع وعثمانخالفته، وإن ل
واألموال معصومني، ولم خيرجا بذلك اتلأويل من عداد اخللفاء الراشدين وال من مرحلة اخلطاب 
املزنل، وهلذا لم يرتدد احلسني يف اخلروج ىلع يزيد بعد وفاة معاوية، ألنه لم ير أنه يسعه ادلخول حتت 

يته وابليعة هل وهو ليس أهال هلا، خبالف موقفه من معاوية، وإال لاكن احلسني متناقضا حني يبايع وال
معاوية عرشين سنة ويسمع هل ويطيع، وخيرج ىلع يزيد من أول سنة، لوال أنه اكن يرى الفرق بني 

ا أهليته، مممعاوية وأهليته للخالفة وصحة بيعته واستقامة أمره، وعدم صحة بيعة ابنه يزيد وعدم 
ه، ثم وقع اضطراب باستخالف  62يؤكد امتداد مرحلة اخلطاب املزنل إىل هذه املرحلة ويه سنة 

معاوية لزييد وعهده باألمر إيله، فاعرتض عليه كبار الصحابة وفقهاؤهم آنذاك، ولم يستقر األمر 
اع ها يف زمن فتنة ورصلزييد، وخرجت عليه األمة، وال يعد خليفة ىلع الصحيح، بل اكنت ادلولة حين

ه، بايعت األمة الصحايب عبد اهلل بن الزبري بالشورى والرضا حىت  64داخيل، وبعد وفاة يزيد سنة 
جاءته ابليعة من لك األمصار بال إكراه، واكن خليفة راشدا وفقيها اعدال، كما وصف بذلك، فامتدت 

أواخر هذه املدة من فنت وخلل، حىت بدأ مرحلة اخلطاب السيايس املزنل مدة خالفته، ىلع ما طرأ يف 
عهد جديد، وحدث أمر عظيم لم يسبق حدوثه، وهو األخذ للخالفة بالسيف ىلع يد اتلابيع عبد امللك 

)أول من يغري سنيت رجل من بين أمية(، وهلذا جعلت هذا احلدث  :بن مروان، فاكن يصدق فيه حديث
ل عهد عبد امللك وهو )عهد خالفة الصحابة(، وما هو الفيصل اتلارييخ بني عرصين خمتلفني، ما قب

 !بعده وهو )خالفة اتلابعني ومن بعدهم(، تلمايز ما بينهما تمايزا ظاهرا

ه، حيث انتهت اخلالفة الراشدة واخللفاء الراشدون، واثلاين سنة  42فهناك تارخيان مهمان األول سنة 
اد اخلطاب املزنل كمنظومة وقواعد للحكم ه، حيث انتهت مرحلة )خالفة الصحابة(، ومدة امتد 32

 !وإدارة شئون األمة السياسية وفق سنن اخللفاء الراشدين

 ـهفيه من كيس السقاف وليس هلذا اتلاريخ أي داللة عندي، ويبدو أنه خلط بني قول  926أما سنة 
 !الطوفان(فأراد تكثري األرقام يلوهم القراء بتناقض كتاب )احلرية أو  !ابن حبان وبني الكيم

فليس فيما ذكرته يف احلرية واتلحرير اضطراب كما توهم السقاف، وال ما يدعوه إىل أن يضحك من 
 !وال أن يعجب من غري عجب !غري سبب

وأعجب من ذلك حني يستدرك السقاف كيف تكون املرحلة لكها مرحلة )خطاب مؤول( وفيها 
بلصرية جيد أن هذه األحاكم ال تنطبق ىلع لك انلاظر بعني اإلنصاف وا) :علماء وعباد وصلحاء ويقول

هذه املرحلة الزمنية الكبرية، وال ىلع معظمها... هذا مع وجود كرثة اكثرة من الفقهاء والعباد 
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)يبعث ىلع لك مائة اعم من جيدد هلذه األمة أمر دينها(،  :ثم حيتج السقاف حبديث.( ..والصاحلني 
باجتماع الفساد العليم والعميل ملئات السنني ففيه إبطال دلاللة  )وأما القول :يلنتيه إىل هذه انلتيجة

 !احلديث(

 !فقد حال بني السقاف وكتاب )احلرية أو الطوفان( حبران زاخران بينهما برزخ ال يبغيان

 !فهو يقرأ كما يشاء، ويفهم كما حيلو هل، ويستنتج كما يهوى، بال ضابط وال قيد

يس ومراحله( والسقاف يتحدث عن كرثة الفقهاء والعباد فالكتاب يتحدث عن )اخلطاب السيا
 !والصلحاء اذلين يعظون اخللفاء

 !ثم أين ذكرت اجتماع الفساد العليم والعميل مئات السنني يف كتيب

 !من أين جاء السقاف بكل هذه األوابد

 نفسه باستمرار دعوات اإلصالح واتلجديد حيث قلت: (احلرية)كتاب هذا مع ترصييح يف 
قد سبق احلسن ابلرصي أن داع اخلليفة األموي العادل عمر بن عبد العزيز إىل هذه ادلعوة، وهذا ل)

ني بعد مخس -إىل جملس شورى  -هو عبيد اهلل بن احلسن العنربي القايض ابلرصي يكرر ادلعوة 
 سنة للخليفة العبايس العادل املهدي بن املنصور، وحيدد هل كيفية تطبيق هذا املبدأ .

و أن أهل ابلرصة ظلوا يتطلعون إىل إقامة الشورى وفق نظريتهم السياسية اليت ظلت أقرب ويبد
انلظريات إىل مبادئ اخلطاب السيايس يف العهد الراشدي؛ وهلذا اكن فقهاؤها يرون )أن رضا أهل 

 لاالختيار بليعة ويل العهد رشط يف لزومها لألمة؛ ألنها حق يتعلق بهم، فلم تلزمهم إال برضا أه
 (9)(.االختيار منهم

إال أن اتلاريخ اإلساليم خاصة يف املغرب واألندلس لم خيل  من حماوالت تلنفيذ مثل ) :وقلت أيضا
 لشورى جملس - ه 242ت –هذا املرشوع، فقد اكن للخليفة انلارص دلين اهلل األموي األندليس 

ا يبيعوه أن اخلليفة منهم طلب أن نفوذهم من بلغ الفقهاء،  قرصه وارجب بقرطبة املرىض أوقاف نم وقف 
الفقهاء  نه أن يكلمم وطلب بيق، ابن قرطبة قايض إىل وشاك مضاعفة، أضعاف ا قيمته هلم يدفع أن ىلع
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أرض موقوفة هلا حرمة الوقف، فغضب اخلليفة وأمر الوزراء باتلدخل  ايف ذلك، فرفضوا طلبه؛ ألنه
 (9)(.…صلوا معهم إىل حل  للضغط ىلع الفقهاء، )فجرت بينهم مناقشة ولم ي

كما جاء يف ترمجة السلطان العادل يلع بن يوسف بن تاشفني ملك املرابطني يف املغرب ) :وقلت أيضا
ا من قضاته  - ـه 423ت- أنه )اكن ال يقطع أمر ا يف مجيع مملكته دون مشاورة الفقهاء، واكن إذا وىلَّ أحد 

حكومة يف صغري وال كبري، إال بمحرض أربعة من  اكن فيما يعهد إيله أال يقطع أمر ا، وال يبت  
 (0)(.الفقهاء

لقد اكن كثري من اخللفاء وامللوك أهل صالح وعدل وفضل، وحرص ىلع اتباع أحاكم ) :وقلت أيضا
 (.الرشع وتنفيذها

إال أن األوضاع يف العالم اإلساليم لم تصل إىل ما وصل إيله احلال يف أوربا من ) :وقلت كذلك
ويلك، ولم والاكث الربتستانتبني دليين بني الطوائف املسيحية إىل حد االستئصال كما االضطهاد ا

يصل انتهاك حقوق اإلنسان فيها إىل ما وصل إيله احلال هناك؛ إذ ظل اخلطاب السيايس املؤول يف 
ا ىلع احلد األدىن من احلقوق واحلريات اليت صانتها الرشيعة، كما أن اس قالل تاملرحلة اثلانية حمافظ 

السلطة القضائية والترشيعية املتمثلة بالقضاء والفقهاء حال دون شيوع االستبداد والظلم ىلع انلحو 
ا ىلع الرشيعة، فاكنت حقوق األفراد وحرياتهم  اذلي شاع يف أوربا؛ إذ ظل القضاء بني انلاس قائم 

 !(حمفوظة، وقد تمزيت هذه املرحلة بظاهرة )املستبد العادل(

عوات اإلصالحية واتلجديدية حىت يف مرحلة اخلطاب السيايس املبدل بعد سقوط وقد ذكرت ادل
 اخلالفة، وذكرت ما قام به املصلحون كرشيد رضا وحسن ابلنا وأمحد شاكر وسيد قطب ...الخ

 !(باجتماع الفساد العليم والعميل طوال مئات السنني) :فكيف يزعم السقاف بأين أقول

هذه املرحلة وهو دور األمة يف اختيار اخلليفة بالشورى والرضا،  ح عما اغب يفووقد رصحت بوض
اء ومع لك هذا اتلفصيل والرث) :والرقابة ىلع بيت املال، كما اكن يف عهد اخللفاء الراشدين حيث قلت
ا عن الواقع اذلي  يالء سيطرت عليه نظرية االستالفقيه يف هذا املوضوع، إال أنه ظل حبث ا نظريا بعيد 

ويه الطريقة اليت أجازها من أجازها اضطرار ا ومرااعة للمصلحة، فإذا بها تصبح أصال  للوصول  ،بالقوة
 (.إىل السلطة مدة ألف وثالثمائة ومخسني سنة
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فهل السقاف ينيف بأن تويل اخلالفة، وإدارة شئون األمة، وسياسة ادلولة يف عهد اخللفاء الراشدين 
ية عن تويل اخلالفة وإدارة شئون ادلولة واألمة بعد ذلك يف والصحابة اآلخرين من بعدهم، ختتلف لك
 !العهد األموي والعبايس والعثماين أم ال؟

إن اكن ينيف فقد رجع إىل احلق، ووافق ما جاء يف كتاب احلرية من اتلفريق بني املراحل اثلالث، وإن 
 !اكن ال ينيف بأن هناك فرقا بني املراحل فقد اعد للماكبرة

لكه ليس هو بيت القصيد، وال مربط الفرس، ولك هذه اعرتاضات شلكية، بعد أن هدم ىلع أن هذا 
السقاف القضايا الرئيسة، فهو أصال ال يرى رضورة ادلولة يف اإلسالم، وال وجوب اخلالفة، فضال عن 

 !سنن اخللفاء يف سياسة شئون األمة

ح املعالم، وهل هناك سنن راشدة فالقضية الرئيسة يف الكتاب يه هل هناك نظام سيايس إساليم واض
للحكم يف اإلسالم كما جاءت يف الكتاب والسنة وسنن اخللفاء الراشدين، يمكن لألمة ايلوم 

 االهتداء بها يف سياسة شئونها أم ال؟ وهل جيب ىلع األمة بعثها وادلعوة إيلها والعمل بها أم ال؟

)عليكم بسنيت وسنة اخللفاء  :بقوهل به ملسو هيلع هللا ىلصفمن وافقين ىلع هذا األصل العظيم اذلي أمر انليب 
 !الراشدين(، فما وراءه من قضايا أخرى ليست سوى أمور ثانوية وخالفات جزئية
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  :اجلدد والوسطيون السياسي الطغيان :ةتاسعال الشبهة

ربر ؤول، يلحاول السقاف بكل اذلرائع والوسائل تضليل قرائه بشلك مفضوح دفااع عن اخلطاب امل
اخلطاب املبدل القائم ايلوم دفااع عن موقفه وموقف طائفته من األنظمة الوظيفية  -من طرف خيف  -

 !يف اخلليج واجلزيرة العربية
فالسقاف يتظاهر بادلفاع عن تاريخ اإلسالم وخلفائه وفقهائه يف مرحلة اخلطاب املؤول وما تقرر 

ال إيمانا باخلالفة ورضورتها إذ ثبت أنه ال يرى أصال  -ل فيها من قواعد للحكم ختالف اخلطاب املزن
وإنما بقصد تربير مواقف الفقهاء املعارصين اذلين أضفوا الرشعية ايلوم  -رضورة ادلولة يف اإلسالم 

ال ىلع اخلطاب املؤول فقط، بل ىلع اخلطاب املبدل اذلي فرضته احلملة الصليبية املعارصة منذ سقوط 
ة وإقامة دويالتها العربية اليت حيكمها الصليبيون وحلفاؤهم اذلين يوالونهم اخلالفة العثماني

 !ويولونهم
( العادل املستبد) ظاهرة – املطريي حاكم –)فقد ذكر املؤلف  :3حيث يقول السقاف يف املأخذ رقم 

دا وكيف يكون مستب نفسه؟ الوقت يف ومستبدا صاحلا اعدال يكون كيف الضدان؟ جيتمع كيف... 
بل إن كثريا من األخبار  .واستقرارها؟ ..كون هذه املرحلة من أسباب استمرار احلضارة اإلسالمية وت

بل  !ء بأنهم اكنوا غري مستبدين إطالقااليت أوردها املؤلف تلنبئ بغري ذلك، إذ تشهد هلؤالء اخللفا
يكن هذا  فإن لم ...اكنوا يستشريون العلماء والفقهاء، وال حيتجبون عن الرعية، وينتصفون للمظلوم 

 !(بعدا عن االستبداد فال ندري كيف يكون ابلعد عنه
 

 واإلجابة عن هذه الشبه من وجوه:

حقيقة  -أو ال يريد أن يعرف  -ظهر جليا من هذا االستدراك أن السقاف لم يعرف بعد  :الوجه األول
ىلع املؤلف قبل فهم حاكم يف كتاب )احلرية أو الطوفان(، فأخذ يستدرك  .الشورى، كما قررها د

 !مراده
فالسقاف يرى بأن جمرد وجود خلفاء وأمراء يستشريون الفقهاء، ويستمعون للرعية، وينصفون 

 !املظلوم، ديلل ىلع حتقق الشورى وعدم وجود االستبداد مطلقا

حاكم نفسه يعرتف يف كتابه بأن كثريا من اخللفاء اشتهروا . دوحيتج السقاف ىلع دعواه هذه بأن 
 !عدلبال

 وكما قال أبو الطيب:
 عن غيه وخطاب من ال يفهم***             ومن ابللية نصح من ال يرعوي
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فالشورى كما قررتها يف كتاب )احلرية أو الطوفان( تعين ابتداء حق األمة يف اختيار اإلمام، وليس 
 !فقط استشارته هلا، أو للفقهاء كما تقرر يف اخلطاب املؤول

 حلرية أو الطوفان(:وقد قلت يف كتاب )ا
؛ كما قال عمر: حق األمة يف اختيار اإلماموقد اكنت الشورى كما فهمها الصحابة تعين األمرين: )

، وحق األمة يف مشاركة اإلمام يف الرأي، فال شورى يف احلكم الورايث مهما اكن اعدال  )اإلمارة شورى(، 
ه السيايس، فهذان احلقان هما املقصودان بشعار وأال يقطع أمر ا دونها، فال شورى مع االستبداد واإلكرا

لك ذلك قبل أن يطرأ الرتاجع اخلطري يف مفهوم الشورى يف املرحلة اثلانية، حيث  .والشورى( ..)الرضا 
خزتاهلا ثم تم ا !تم اخزتال معىن الشورى، فأصبحت الشورى قارصة ىلع مشاركة األمة اإلمام يف الرأي ؟

ثم تم اخزتاهلا مرة ثاثلة فإذا الشورى  !إلمام أهل احلل والعقد دون االلزتام؟فإذا الشورى يه استشارة ا
وال يمكن واحلال  !غري واجبة ىلع اإلمام، بل يه من األمور املستحبة، إن شاء فعل وإن شاء ترك ؟

 !( انتىه الكيمهذه أن تقاتل األمة اإلمام ملجرد تركه أمر ا مستحبًّا؟

واإلمارة والسلطة بال شورى األمة واختيارها ورضاها، هو مستبد باألمر، فاإلمام اذلي يصل للخالفة 
حىت وإن اكن اعدال بعد ذلك يف أحاكمه وقضائه، حيث قرر الفقه املؤول بأن العدل ال ينايف االستبداد 

 !باألمر

 !بأنه كيف يكون مستبدا واعدال فهل يستقيم استدراك السقاف يلع  

كيف يكون مستبدا وتكون هذه املرحلة من أسباب استمرار و) :واألعجب من ذلك سؤال السقاف
 !( ؟واستقرارهااحلضارة اإلسالمية 

فحذف السقاف من هذا السؤال وصف العادل )املستبد العادل(، واقترص ىلع )كيف يكون مستبدا 
وتكون املرحلة من أسباب االستقرار(، ثم أخذ يرتب ىلع ذلك أسئلة مغلوطة يريد منها إثبات 

ناقض يف كتاب )احلرية أو الطوفان( من جهة، وادلفاع عن االستبداد من جهة أخرى احتجاجا اتل
بنصوص من الكتاب نفسه، يبرتها السقاف من سياقها، ويترصف فيها كما يشاء، بال رقيب من ضمري، 

 !وال حسيب من ناقد
الستبداد م ينيف وجود اوهل يستقيم للسقاف قوهل بأن وجود خلفاء يشاورون الفقهاء وينصفون املظلو

بل إن كثريا من األخبار اليت أوردها املؤلف ىلع حد زعم السقاف ) !يف الوصول إىل السلطة نفسها
 !(تلنبئ بغري ذلك، إذ تشهد هلؤالء اخللفاء بأنهم اكنوا غري مستبدين إطالقا
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عد أن اكنت نفسها، فببينما القضية الرئيسة لكتاب احلرية هو إثبات طروء اتلأويل ىلع مفهوم الشورى 
يف اخلطاب املزنل تعين حق األمة أصال يف اختيار اإلمام، إذا يه تعين يف اخلطاب املؤول مشاورة اإلمام 

يلحتج السقاف بعدها باملفهوم اثلاين  !لألمة، دون انلظر إىل كيف وصل هذا اإلمام للسلطة أصال؟
 ! اخلطاب املزنلاملؤول للشورى ىلع وجود الشورى باملفهوم األول كما يف

 !هل هناك هوس كهذا اهلوس اذلي يسميه السقاف دراسة نقدية لكتاب احلرية

 ثم ما اذلي يريد السقاف إثباته للقراء من هذا املأخذ؟ :الوجه اثلاين

 ومن املستفيد يا ترى من هذه اتلقريرات؟

 ما الفرق بني عهد اذ  ورى يف مرحلة اخلطاب املؤول، إهل ينيف السقاف وجود االستبداد وغياب الش
 !اخللفاء الراشدين وعهد األمويني؟

 حاكم؟ .أم يريد السقاف إثبات أن االستبداد وغياب الشورى أدى لالستقرار واالزدهار كما يزعم د

أو أنه يريد إثبات أن الشورى اكنت قائمة آنذاك ويه مشاورة األمراء للفقهاء، وهذا موجود يف هذا 
اف ملا وعليه ال حاجة يف نظر السق !الصليبية يف اخلليج واجلزيرة العربية العرص يف دويالت احلملة

اليت تعين حقها يف اختيار السلطة، وليس  -حاكم من تقرير حق األمة يف الشورى  .يدعو إيله د
 !فالسقا عنها يدافع اليت الطوائف دويالت يف ايلوم متوفرة ألنها –فقط مشاورة السلطة لألمة 

 ،(ادلالع املستبد) بظاهرة االستدالل يف األوراق خلط - ادلراسة هذه يف كعادته –اف لقد حاول السق
ية يتحدث عن ظاهرة )املستبد العادل( كما برزت يف مرحلة اخلطاب املؤول، اذلي ظل احلر فكتاب

حمافظا ىلع رضورة احلكم بالرشيعة ووجوب )العدل( بني انلاس يف القضاء، كما تقرر يف اخلطاب 
ل، ويف املقابل تراجع عن اشرتاط الشورى وحق األمة يف اختيار اإلمام ثلبوت العدالة يف هذا املزن

اخلطاب املؤول حىت )للمستبد( إذا اكن صاحلا اعدال يف حكمه، حيث أسهم )العدل( اذلي اشتهر به 
رايت اوليس )االستبداد( كما حاول السقاف تضليل القراء وحتميل عب -كثري من اخللفاء واألمراء 

عف دى إىل ضأ الشورى غياب أن إال املرحلة، هذه يف واالزدهار االستقرار حتقق يف –نقيض املراد منها 
األمة وحتلل قوة دولة اخلالفة ىلع املدى ابلعيد، وهو ما أفىض إىل سقوطها أمام احلمالت الصليبية 

 اعمة هذه الضمانات لقد أمجع الفقهاء ىلعبعد ذلك حيث قلت يف كتاب )احلرية أو الطوفان(: )
دون استرشاء الظلم يف  مع استقالل القضاء وصالح القضاة، العديلة وأكرث منها، ويه اليت حالت،

العالم اإلساليم ىلع انلحو اذلي حصل يف أوربا من اسرتقاق األحرار لعجزهم عن سداد ادليون، وشيوع 
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ل، مما عد من املكتسبات بعد اثلورة اإلقطاع هناك، وحرمان انلاس من حق اتلملك واتلجارة واتلنق
 م ، وهذا ما لم يعرفه العالم اإلساليم.9321الفرنسية سنة 

 واكن باإلماكن اتلصدي هلا لوال وإنما شهد العالم اإلساليم ظاهرة االستبداد السيايس وفساد السلطة،
السمع  مبادئ اخلطاب السيايس املؤول، اذلي حالت دون ذلك، بدعوى أن السنة جاءت بوجوب

والطاعة مهما احنرفت السلطة، ومهما ختلت عن مهماتها كحماية ابليضة، وإقامة امللة، وحتكيم 
 !الرشيعة ؟

فما إن استرشى هذا االعتقاد بني علماء األمة واعمتها حىت ازداد االحنراف شيئا فشيئا، دون أن 
الفساد  شيئا فشيئا، وبلغ تواجه السلطة من يسائلها ويتصدى لفسادها، فتم تعطيل أحاكم الرشيعة

مداه حىت حتالف كثري من امللوك مع أعداء اإلسالم، وتركوا اجلهاد، حىت وقع املسلمون حتت حكم 
أعدائهم، كما حصل يف األندلس، فاستأصلوهم منها وقضوا عليهم بسبب فساد امللوك واحنالهلم، 

آخر ملوك األندلس بأربعة قرون وعدم تصدي األمة هلم، فاكنت الاكرثة عليهم مجيعا، وبعد سقوط 
سيطرة االستعمار الغريب، مع  حتت – املسلمني  تاريخ يف مرة ألول –سقط العالم اإلساليم لكه 

 !االستعمار؟ دخله قطر لك يف واحلكومات امللوك وجود 
 !وقد دخل االستعمار أكرث األقطار دون مقاومة تذكر، بل تم بموافقة كثري من ملوك تلك الفرتة ؟

ظل العلماء يرون السمع والطاعة هلؤالء امللوك، مع أن الواقع يؤكد أنهم جمرد والة حتت سيطرة و
 !(االستعمار

بداد مع االست -ويف الوقت اذلي ذكرت يف كتاب احلرية اشتهار كثري من اخللفاء بالعدل والصالح 
راف والظلم من كثري ذكرت أيضا وقوع االحن -وغياب الشورى اليت يه حق األمة يف اختيار اإلمام 

األمراء املتأخرين كما نقلته يف كتاب )احلرية أو الطوفان( عن شيخ اإلسالم ابن تيمية، حيث من 
)واعمة األمراء إنما أحدثوا أنوااع  من السياسات اجلائرة؛ من أخذ أموال ال جيوز أخذها،  :يقول

مر باملعروف وانليه عن املنكر، وإال وعقوبات ىلع اجلرائم ال جتوز؛ ألنهم فرطوا يف املرشوع من األ
فلو قبضوا ما يسوغ قبضه، ووضعوه حيث يسوغ وضعه، طابلني بذلك إقامة دين اهلل ال رياسة 
أنفسهم، وأقاموا احلدود املرشوعة ىلع الرشيف والوضيع، والقريب وابلعيد، متحرين يف ترغيبهم 

وس املوضوعة، وال إىل العقوبات اجلائرة، وال إىل ملا احتاجوا إىل املك؛ وترهيبهم للعدل اذلي رشعه اهلل
من حيفظهم من العبيد واملستعبدين، كما اكن اخللفاء الراشدون وعمر بن عبدالعزيز وغريهم من 

 أمراء بعض األقايلم(.
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فاكن الواجب ىلع السقاف حني أراد نقد الكتاب أن يفهم موضوعه األصيل، ومصطلحاته كما عر  فها 
مع أطراف الكتاب فريد جممله ىلع مبينه، ومتشابهه إىل حمكمه، يك يستطيع بعد ذلك املؤلف، وأن جي

حاكم باستشارة اخللفاء للفقهاء، كديلل ىلع نيف  .حيتج ىلع دنقده نقدا علميا موضوعيا، ال أن 
 !االستبداد ووجود الشورى؟

ال ختلو من دهاء بعد  سؤاهل برباءة -من لك هذا اخللط واتلضليل اذلي مارسه السقاف  -واألعجب 
. فإن لم .بل اكنوا يستشريون العلماء والفقهاء وال حيتجبون عن الرعية وينتصفون للمظلوم .) :قوهل

 !( ؟عنهيكن هذا بعدا عن االستبداد فال ندري كيف يكون ابلعد 

 !حاكم .فالسقاف ال يدري كيف يكون ابلعد عن االستبداد إذا اكن هذا لكه استبدادا عند د

 !حاكم من األمراء أكرث من هذه احلرية والشورى اليت اكنوا يمارسونها آنذاك .ذا يريد دوما

ونقول للسقاف بكل وضوح وبشلك مبارش بعيدا عن اتلضليل واتلدليس واتلبايك ىلع الفقهاء، 
 واتلذايك ىلع القراء:

  ضا، كما قال عمر هل يرى السقاف أن لألمة ايلوم احلق يف اختيار األمراء أنفسهم بالشورى والر
 !؟ وأمجع عليه الصحابة )اإلمارة شورى بني املسلمني(

وما املوقف ممن توىل السلطة بال شورى األمة وبال رضاها واختيارها هل تصح واليته أم تبطل، كما 
)من بايع رجال دون شورى املسلمني فال بيعة هل وال اذلي بايعه  :يف صحيح ابلخاري قال عمر 

 )فال حيل لكم إال أن تقتلوه(؟ :ال( يف روايةتغرة أن تقت

يف عرصهم من  واخللفاء الراشدين وما أمجع الصحابة عليه  وأيهما أحق باالتباع سنن عمر 
كون اإلمارة شورى ال تنازع فيها وال توارث، أم املحدثات اليت تقررت بعدهم وأجازت االستبداد 

عوى اتباع السنة اليت ال يعرفها الصحابة يف عهد باألمر، ووجوب الطاعة ملن توىل بال شورى بد
 !؟ عمر

 أكرث حال هو كما –وهل من يويله ايلوم العدو املحتل لألمة وخيتاره للسلطة يف بدل إساليم 
 !رعية؟لل ويستمع الفقهاء يشاور أنه ملجرد طاعته جتب أمر ويل يكون - ايلوم الوظيفية احلكومات

 وشئونها؟ نفسها ىلع واليتها عن يده ورفع جهاده األمة ىلع جيب أم
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وهل خيىف ىلع الشيخ السقاف كيف تقوم واشنطن ايلوم باختيار من يتوىل األمر يف دويالتها يف العالم 
 !العريب؟

أال يرى كيف يتوافد املسئولون واألمراء العرب إىل ابليت األبيض يلؤدوا فروض الطاعة لقيرص الروم، 
 جلان ابلنتاغون ملعرفة قدراتهم ومهاراتهم اليت تؤهلهم تلويل األمور يف يلتم اللقاء بهم واختبارهم يف

 !بدلانهم؟

أال يرى السقاف كيف يأيت قيرص الروم عند لك ترتيبات جديدة للحكم يف املنطقة يلبارك ملن تم 
 !اختيارهم للوالية اجلديدة يف غياب يلك لألمة عما جيري هلا؟

)فقه الواقع( و )احلسبة ىلع ويل األمر( كيف يتقرب األمراء  أال يعلم السقاف وطائفته من داعة
والوزراء العرب ايلوم إىل أوباما وإدارته، يلختاروا من يتوىل والية العهد منهم، ومن ينوب عن احلاكم 
يف بدلانهم، يلضمنوا بقاء احلكم فيمن يثقون به، وبمحافظته ىلع )رشوط اجلزية( اليت يفرضونها ىلع 

 للحكم يف دويالت الطوائف؟من يرشحونه 

أيرى السقاف ملثل هؤالء بيعة وطاعة وإمامة رشعية يلؤلف هذه ادلراسة انلقدية لكتاب احلرية، 
 دفااع عنهم حتت ذريعة ادلفاع عن فقهاء األمة؟
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 !الرأي يف املخالف ملواجهة األئمة على التباكي :ةعاشرال الشبهة

ته يف اتلضليل واتلدليس يف تعميم العبارات لغرض يف نفسه حيث قال يف آخر فقرة أخذ السقاف كعاد
 يف السبب هم اكنوا - اتلعميم الحظ –وما اداعه املؤلف من أن العلماء والفقهاء ) : 3من املأخذ رقم 

 حظال –زعمه أن الفقهاء والعلماء ) :بقوهل 2(، ثم افتتح بعده مبارشة املأخذ رقم خللفاءا استبداد
 أنهمو اإلساليم السيايس اخلطاب مبادئ عن تعبريهم من أكرث عرصهم واقع عن عربوا إنما - اتلعميم
من الكيم حيث قلت يف  1ص  من فقرات ينقل أخذ ثم ،(الواقع األمر تلربير وسيلة اتلأويل جعلوا
م مع كون القرآن هو ادلين اذلي اكن عليه الصحابة ريض اهلل عنهدين انلاس ايلوم  لم يعد) :احلرية

ا طريًّا كما نزل، إال أنه حيل بني انلاس وبينه بمفهوم مئات العلماء ورشوحهم وتأويلهم ، (ما زال غضًّ
وقد صار الواقع يفرض مفاهيمه اجلديدة ىلع الفقه ) :ويه قويل 992فقرة من ص  السقافثم نقل 

نقل فقرات عن بعض األئمة (، ثم اإلساليم وبدأ اتلأويل يأخذ طريقه نلصوص اخلطاب السيايس
عن اإلمام  942ص ومن ذلك قوهل ) :موهما القراء بأنهم يدخلون يف هذا اتلعميم حيث قال السقاف

)وبهذا قامت دولة بين العباس ىلع أنقاض دولة  املجمع ىلع إمامته وفضله وعباداتهاحلسن ابلرصي 
 القوة ىلع اتلغيري(، ومن ذلك قوهل بين أمية يلثبت بطالن نظرية احلسن ابلرصي واداعئه عدم قدرة

)لقد فرض الواقع مفاهيمه ىلع أهل  :ن اإلمام املبجل الصابر وقت املحنة اثلابت عند الفتنةع 920ص 
العرص فجاءت آراؤهم تعبريا عن هذا الواقع أكرث منها تعبريا عن انلصوص وهلذا رد اإلمام أمحد حديث 

 !(..( انتىه الكم السقافعلون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنابن مسعود )يكون أمراء يقولون ما ال يف

 واإلجابة عن هذه الشبهة من وجوه:

ال حيتاج األمر لكشف هذه الشبهة إال انلظر يف أرقام الصفحات اليت ذكرها السقاف يف  الوجه األول:
يعممها،  تتحدث عن )دين انلاس ايلوم(، ثم 1فهو يأيت بفقرة من كتاب احلرية يف ص  !هذا املأخذ

حاكم يقصد بفقهاء اخلطاب املؤول هؤالء األئمة اكإلمام احلسن ابلرصي  .ويوهم القراء بأن د
 !؟ 920واكإلمام أمحد بن حنبل املذكور يف ص  942املذكور يف ص 

وحىت يستدر السقاف عطف القراء أخذ يصف احلسن ابلرصي باإلمام املجمع ىلع عبادته وفضله، 
 !م املبجل الصابر وقت املحنة اثلابت عند الفتنةويصف أمحد بأنه اإلما

 !يلحول السقاف مقاهل من دراسة نقدية إىل جمالس حسينية ونياحة كربالئية
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 حاكم .وكأن د !وال أدري ملاذا أضىف السقاف لك هذه األلقاب ىلع احلسن ابلرصي وأمحد بن حنبل
 !ي أو رأينيينتقص من قدر هذين اإلمامني، ملجرد استدراكه عليهما يف رأ

تتحدث عن واقع  1وكيف يسوغ يف انلقد اقتطاع فقرة واجزتاؤها من سياقها يف أول الكتاب يف ص 
تتحدث عن فقهاء اخلطاب املؤول اذلين شايعوا أهواء األمراء يف العصور  992األمة ايلوم، وفقرة يف ص 

عن اإلمام أمحد بن حنبل  تتحدث 920املتأخرة كما نص عليه ابن تيمية، وربطها بفقرة أخرى يف ص 
يف مسألة جزئية، يلوهم السقاف قراءه بمكر ودهاء بأن الفقهاء اذلين أولوا ادلين وحرفوه وشايعوا أهواء 

 !حاكم سلف األمة اكحلسن ابلرصي واإلمام أمحد بن حنبل .املراد بهم عند د األمراء

 وقد ال يطلعون عليه، فال يعرفونوالسقاف يعرف بأن كثريا من القراء لم يطلع ىلع كتاب احلرية، 
حاكم من اإلمامني احلسن ابلرصي وأمحد بن حنبل إال من خالل ما كتبه يف هذه ادلراسة،  .موقف د

اليت يراد منها صد انلاس عن كتاب احلرية، بتهمة أنه يطعن يف األئمة وعلماء األمة، و)حلوم العلماء 
 وإن اكنوا يشايعون امللوك ويقاتلون األمة حتت مسمومة، واعدة اهلل فيمن انتقصهم معلومة(، حىت

رايتهم، ويبيعون دينهم بعرض من ادلنيا قليل، تلثبيت حكم أويلاء أمورهم، بل حكم أمريكا اليت 
 !جاءت بهم

ييع أسلوب ش -ملواجهة املخالف يف الرأي والتشهري به ورصف انلاس عنه-وهذا اتلبايك ىلع األئمة 
دافع يف الظاهر عن األئمة وقبورهم، بينما اهلدف يف الواقع ادلفاع عن رخيص يتقمص صاحبه دور امل

 !الطغاة وقصورهم

وقد سبق السقاف إىل هذا األسلوب الكرباليئ محد عثمان يف )غواغئيته(، وإبراهيم السكران يف 
 !مقاتله

طاب  اخلوقد ذكرت اإلمام أمحد يف مواطن عديدة يف الكتاب، واحتججت بقوهل يف رد بعض ما جاء يف
ون فلم يقدم املأم) :السيايس املؤول، ومن ذلك اتلصدي جلور اإلمام حيث قلت يف كتاب احلرية عنه

 واكن ، ه026 سنة هارون بن يزيد مات أن بعد إال - القرآن خبلق القول –ىلع اإلعالن عن هذا الرأي 
 (9).املنكر عن وانلاهني باملعروف اآلمرين من يعد  

يذه أمحد بن حنبل، فلما تم اإلعالن عن هذا االعتقاد تصدى أمحد للرد عليه، وقد تأثر خطاه تلم
ب وه دد بالقتل، وع رض ىلع السيف، فلم يرجع عن رأيه يف كفر هذا  جن بسبب ذلك، ورض  وس 
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، فاكن يذكر هلم حديث )إن من اكن قبلكم ينرش أحدهم  االعتقاد، وقد أرادوا منه أن جييب تقية 
 !ذلك عن دينه(باملنشار ال يصده 

طلق رساحه، وه دد بأال جيتمع بأحد، وأال يبىق يف بغداد، فظل متخفي ا، واكن يقول: اختىف رسول 
 
وقد أ
 يف الغار ثالث ا، وليس ينبيغ أن تتبع سنة رسول اهلل يف الرخاء، وترتك يف الشدة. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ورفع الفتنة. فظل كذلك يف عهد املعتصم ثم الواثق، فما زال كذلك حىت جاء املتولك
وقد اجتمع أهل احلديث والفقه يف بغداد خللع الواثق ملا أراد تعليم الصبيان يف الكت اب هذا االعتقاد، 

 فأمرهم أمحد بالصرب وعدم اخلروج.

 آذيناه،ف أمحد ىلع قدرنا: يقولون فاكنوا للمعزتلة،وقد عفا عن لك من آذاه، وأىب أن يتعرض املتولك 
 (9).عنا وعفا علينا وقدر

وقد اكن يرى أن هؤالء وإن اعتقدوا هذه العقيدة إال أنهم مسلمون متأولون، وإن اكن هذا االعتقاد 
يف حد ذاته كفر ا؛ ملصادمته للنصوص، وهلذا أىب اخلروج ىلع الواثق، واكن يرى وجوب طاعتهم واجلهاد 

، وقطع السبيل، معهم، وقد علل رفضه للخروج خوفا من الفتنة، وسفك ادلماء، وضياع احلقوق
 وانتهاك املحارم.

 فقالوا هل: ألسنا يف فتنة؟
 (0)فقال: هذه فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل.

وقد دلت هذه احلادثة ىلع أن فقهاء بغداد من أهل السنة اكنوا يرون اخلروج، لوال رفض أمحد بن 
 حنبل.

ا انلاس وبايعه العدة، أعد قد –(2)شهيدم الاإلما –وقد اكن أمحد بن نرص اخلزايع   الواثق، خلع ىلع رسًّ
لب به فأمر جيبه، فلم القرآن خلق يف الواثق وامتحنه به، فظفروا ه،029 سنة باملعروف واألمر  ،وص 

 (4)(.بنفسه جاد لقد ! اهلل رمحه)  عنه يقول حنبل بن أمحد فاكن
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 (9)وف قواال باحلق(.وقال عنه اذلهيب: اكن أمحد بن نرص أمار ا باملعر

انتىه الكيم من كتاب احلرية يف االحتجاج باإلمام أمحد ومواجهته لظلم السلطة واحنرافها بشلك 
 !سليم

هب فقد ذ) :وكذا ذكرت يف كتاب )احلرية أو الطوفان( قول اإلمام أمحد يف رشوط عقد ابليعة فقلت
اع األمة لكها، ويه رواية عن اإلمام أمحد فريق إىل أن عقد ابليعة ال ينعقد بطريق االختيار إال بإمج

)أتدري ما  :بن حنبل؛ فقد سئل عن حديث )من مات وليس هل إمام مات ميتة جاهلية(؟ فقال أمحد
 (0)(.(اإلمام؟ اإلمام اذلي جيمع عليه املسلمون لكهم يقول: هذا إمام. فهذا معناه

تيمية وإمام احلرمني اجلويين املذهب  وقد رجح أبو يعىل احلنبيل وشيخ اإلسالم ابن) :وقلت أيضا
اثلالث اذلين اشرتطوا رضا األغلبية ومجهور أهل احلل والعقد، وقد عزاه أبو يعىل رواية عن اإلمام 

 (2) (.أمحد بن حنبل

وي عن أمحد بن حنبل ) :وقلت عن اخلالف بني الفقهاء يف رشعية الوصول للسلطة بالقوة فقد ر 
ا بذلك، فاشرتط رواية أن من استو روايتان: ىل عليها بالقوة واجتمع عليه انلاس فإنه يكون إمام 

 االجتماع واستقرار األمر هل.
ا باالستيالء، وأن اإلمامة ال تنعقد إال بابليعة أو االستخالف، وقد  والرواية اثلانية: أنه ال يكون إمام 

 (4)(.رجحها بعض أئمة املذهب

 لقد جنح الشيخ) :حركته اإلصالحية ودورها يف اتلجديدكما قلت عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب و
يف جتديد اخلطاب السيايس الرشيع يف بعض جوانبه؛ كرضورة إقامة ادلولة يلقوم ادلين، ووجوب قيام 
األمة بما أوجب اهلل عليها عند ختيل اإلمام عنها أو عجزه عن القيام بها، إال أن اتلجديد وقف عند 

 ـه... لقد اعد اخلطاب السيايس الرشيع بعد قيام ادلولة 9942جند سنة ذلك بعد قيام ادلولة يف 
اإلسالمية اجلديدة يف جند إىل مفاهيم اخلطاب السيايس املؤول، كما تقرر يف كتب األحاكم السلطانية؛ 
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كمرشوعية العهد باألمر إىل األبناء كما اكن عليه احلال يف عرص بين أمية وبين العباس، دون جعل 
 (.ورى بني املسلمني، كما اكن عليه احلال يف عرص اخللفاء الراشديناألمر ش

فلم حتقق دعوة مجال ادلين اإلصالحية ما حققته دعوة حممد بن عبد الوهاب ) :وقلت أيضا
اإلصالحية؛ إذ أدرك الشيخ حممد أن املرشوع اإلصاليح ال يمكن أن يرى انلور إال عن طريق دولة 

فاستطاع جتديد اخلطاب السيايس الرشيع ملا قبل قيام ادلولة، إال أنه تقوم من أجل هذا املرشوع، 
بعد قيامها وسيطرتها ىلع اعمة اجلزيرة العربية توقف اتلجديد، وتم بعث اخلطاب السيايس الرشيع 
املؤول كما جاء يف كتب األحاكم السلطانية، فنجح يف إقامة ادلولة وبعث الروح اإلسالمية من جديد 

م اتلوحيد، إال أن ذلك لم يواكبه جتديد فقيه، فاكنت ادلولة يف فقهها ىلع مذهب أمحد وجتديد معال
ة ىلع ما جاء يف كتاب األحاكم السلطانية أليب يعىل احلنبيل، يبن حنبل، ويف إدارتها لشئونها السياس

ا  ا السلطانية األحاكم ككتب – اذلي اكن نموذج  اذلي  لرشيع املؤول،ا السيايس للخطاب  - عموم 
 اكن نتاج العرص العبايس وظروفه اخلاصة به.

لقد اكن الشيخ حممد عبقري ا بكل ما حتمله هذه اللكمة من معىن؛ إذ استطاع أن حيقق ما لم يستطع 
حتقيقه املصلحون منذ أواخر العرص العبايس إىل عرصه، كما لم يستطع أحد بعده حتقيق ما حققه هو، 

 اخلطاب السيايس الرشيع بعد قيام ادلولة إىل عدم حاجة ويمكن عزو أسباب عدم اتلجديد يف
املجتمع إىل مثل هذا اتلجديد آنذاك، بل اكنت حاجته إىل إصالح العقائد، وإقامة الرشائع، وحتقيق 

 (.األمن والعدل، فهذا لك ما اكن حيتاجه أهل اجلزيرة العربية يف عرصه

ؤكد بطالن لك ما اداعه السقاف يف هذه الشبهة فهذه بعض الفقرات من كتاب )احلرية أو الطوفان( ت
حاكم يتهم لك علماء األمة وفقهائها بالرتويج للخطاب السيايس  .اليت حاول فيها إيهام القراء بأن د

املؤول طوال مرحلة اخلطاب اليت دامت أكرث من ألف وثالثمئة سنة، وأن لك ما قالوه هو تربير للواقع 
 !رعأكرث منه تعبريا عن حكم الشا

لقد ذكرت الكم األئمة كأيب حنيفة ومالك وابن أيب ذئب واألوزايع واثلوري وأمحد وغريهم، وذكرت 
 –هماجتهادات لك يف عصمتهم عدم مع–آراءهم اليت تؤكد أصول اخلطاب السيايس املزنل وتدعو إيله 

فة نن اخلالخللفاء للزوم سا ودعوتهم املؤول للخطاب ورفضهم للظلم اتلصدي يف دورهم ذكرت كما
 لخإ ..الراشدة.

تهم لك علماء األمة باالبتداع واتلأويل وعدم اتلجديد، أفجاء السقاف بعد ذلك يلوهم القراء بأين 
وأخذ ينوح ويلطم ىلع احلسن ابلرصي العابد الزاهد اذلي جترأ عليه حاكم املطريي وانتقص من 
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أيه بأن القوة ال تستطيع تغيري السلطة، إىل عدم صحة ر - اعبرة إشارة جمرد –قدره ملجرد أنه أشار 
 !وهو ما أثبت العباسيون بطالنه حني جنحوا يف الوصول إىل اخلالفة باثلورة املسلحة ىلع بين أمية

وال يظنن واهم أن السقاف ومن أاعنوه ىلع إعداد هذه ادلراسة املشبوهة اكن همهم فعال احلسن 
محد بن حنبل )الصابر يف املحنة اثلابت يف الفتنة(، وإنما ابلرصي )العابد الزاهد( أو اإلمام املبجل أ

رضه واذلي ف -همهم احليلولة دون قيام األمة بتغيري هذا الواقع اذلي بدأت اثلورة العربية تعصف به 
بذريعة االقتداء باإلمام املبجل أمحد بن حنبل )الصابر يف  -العدو منذ احتالل املنطقة وإىل ايلوم 

هم بأئمة فل ! الفتنة(، فال يغرت الشباب بداعة الفنت واثلورات كحاكم املطريياملحنة اثلابت يف
املحن وثباتهم يف الفنت، اليت تطيش فيها عقول الشباب اثلائر،  ىلعالسلف قدوة حسنة يف صربهم 

 !وتثبت أمامها عقول شيوخ احلكمة واألناة وداعة )فقه الواقع(

ي يف جزيرة العرب منذ مئة اعم وإىل ايلوم بمثل هذا يلتحكم االحتالل الربيطاين ثم األمريك
اخلطاب القادياين املمسوخ، اذلي جيعل من )السنة( وجوب الصرب ىلع االحتالل الصلييب وقواعده 

 -العسكرية بدعوى طاعة والة األمر، وجيعل من )السلفية( وجوب الصرب ىلع الطغاة وجرائمهم 
بدعوى جتنب الفنت، يلحل باألمة يف ظل هذا اخلطاب  -ة وبيعهم لشعوبهم يف سوق انلخاسة ادلويل

ما حل بها من هوان وذل وقتل، ال يصرب ىلع مثله اهلندوس وال ابلوذيون وال املسيحيون اذلين ال 
يعرفون يف دينهم اجلهاد وال يوجبونه، ومع ذلك ال يقبلون هذا العار بفطرهم وعقوهلم وال يطيقونه، 

لواقع( و)طاعة ويل األمر(، وجيعلونه دينا وحكمة وتؤدة، حىت تنقيض بينما حيتمله داعة )فقه ا
األعمار ويقيض االحتالل نهمه من األمة ودينها وثروتها، فيخرج الربيطانيون بعد مئة اعم لم ترق 
هلم قطرة دم بعد أن استزنفوا ثروات األمة يف أكرب قرصنة عرفها العالم، وليسلموا املنطقة وعهدتها 

ديد، ويلحل حملهم األمريكيون منذ احلرب العاملية اثلانية وإىل ايلوم، حىت ملوا من إدارة للوارث اجل
املنطقة، وتفاهموا مع اإليرانيني إلدارتها نيابة عنهم يف العراق واخلليج، وما زال أصحاب )وجاء دور 

 !ف معهماملجوس( كما هم ومنذ ثالثني سنة يتخندقون يف خندق والة أمرهم مع تظاهرهم باخلال
 !حىت اخرتق املنطقة املجوس وهم جلوس

حاول السقاف إيهام القراء بأن تقسيم اخلطاب السيايس الرشيع إىل املزنل واملؤول واملبدل من كما 
 !حاكم اذلي يتهم علماء األمة باتلبديل لك هذه القرون؟ .اخرتاع د

لرشع يقال )ولفظ ا :يمية حيث قالبينما سبق إىل تقسيم اخلطاب إىل ثالثة أقسام شيخ اإلسالم ابن ت
يف عرف انلاس ىلع ثالثة معان: " الرشع املزنل " وهو ما جاء به الرسول وهذا جيب اتباعه ومن خالفه 
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وجبت عقوبته. واثلاين " الرشع املؤول " وهو آراء العلماء املجتهدين فيها كمذهب مالك وحنوه. فهذا 
 منه.أن يلزم عموم انلاس به وال يمنع عموم انلاس  يسوغ اتباعه وال جيب وال حيرم، وليس ألحد

أو ىلع انلاس بشهادات الزور وحنوها والظلم  ملسو هيلع هللا ىلصواثلالث " الرشع املبدل " وهو الكذب ىلع اهلل ورسوهل 
 (9)ابلني فمن قال إن هذا من رشع اهلل فقد كفر بال نزاع(.

من بعضهم ما أوجب اجلهل باحلق )قد وقع فيه اتلفريط من بعض والة األمور والعدوان  :وقال أيضا
والظلم للخلق وصار لفظ " الرشع " غري مطابق ملسماه األصيل؛ بل لفظ الرشع يف هذه األزمنة، ثالثة 
أقسام: " أحدها " الرشع املزنل وهو الكتاب والسنة واتباعه واجب من خرج عنه وجب قتله، ويدخل 

ال وحكم احلاكم ومشيخة الشيوخ وغري ذلك، فيه أصول ادلين وفروعه؛ وسياسة األمراء ووالة امل
 فليس ألحد من األولني واآلخرين خروج عن طاعة اهلل ورسوهل.

و"اثلاين" الرشع املؤول وهو موارد الزناع واالجتهاد بني األمة فمن أخذ فيما يسوغ فيه االجتهاد أقر 
 والسنة. عليه، ولم جتب ىلع مجيع اخللق موافقته إال حبجة ال مرد هلا من الكتاب

و "اثلالث" الرشع املبدل مثل ما يثبت من شهادات الزور أو حيكم فيه باجلهل والظلم بغري العدل 
 (0)واحلق حكما بغري ما أنزل اهلل أو يؤمر فيه بإقرار باطل إلضاعة حق(.

وهذا اتلقسيم اذلي قسمه ابن تيمية للرشع أعم من اتلقسيم اذلي قرصته أنا ىلع اخلطاب السيايس 
رشيع وحده، وحددته بمراحل زمانية حمددة، بينما تقسيم شيخ اإلسالم يعم لك مرحلة ولك خطاب ال

سواء السيايس أو الفقيه، وعليه فلك اجتهادات الفقهاء منذ عهد الصحابة ومن بعدهم بما فيهم 
 !األئمة األربعة تدخل يف القسم اثلاين وهو الرشع املؤول

 !يم وهل سرييم ابن تيمية بما رماين بهفما هو موقف السقاف من هذا اتلقس
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 (168/   3) - الفتنوى جمموع (0)

 (395/   35) - الفتنوى جمموع (1)
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 أعداء احلرية وأزمة املصطلحات: :عشر ةادياحل الشبهة

 إن) – الطوفان أو احلرية كتاب يف حاكم د. يعين –)ومن املآخذ قوهل :  1السقاف يف املأخذ رقم قال 
 راه،اإلك أنواع من نوع بأي اإلنسان اهإكر وعدم احلرية، هذه ىلع قيد وضع عدم تقتيض اإلنسان حرية
عة واخلضوع، وهلذا ال الطا يعين العام بمفهومه وادلين ،﴾ی جئ حئ مئ﴿ مبدأ اإلسالم قرر وهلذا

حيق للسلطة أن ختضع األفراد لطاعتها بالقوة واإلكراه، وال أن تلزمهم برأي أو وجهة نظر، بل لإلنسان 
ڦ ڄ ﴿، ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿احلرية يف أن يؤمن أو ال يؤمن 

 !(...(9)﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿. وهل احلرية يف اتباع دينه اذلين يدين به: ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ

 والزعم بأن لإلنسانقال الشيخ علوي السقاف مستدراك ىلع هذه العبارة: )إن مسألة حرية االعتقاد، 
القول احلق أن ، واحلرية يف اإليمان أو الكفر، مما كرث فيها اخللط واخلبط، وهذا من أبطل ابلاطل

عدم اإلكراه ال يعين إطالق احلرية يف الكفر، أو أن هذا من حق اإلنسان أن يؤمن أو ال يؤمن، بل 
، وليس هو حرا يف ذلك، بل هو مهدد ومتوعد ىلع عدم إيمانه، الواجب أن يؤمن، وحيذر من الكفر

 !انتىه استدراك السقاف وإن اكن ال يكره عليه...(

 - املوقف من احلرية ورفضها والعداء هلا بسبب أزمة املصطلحات املوهومة  يف -وهذا انلص وحده 
 ابلدهيات يف اجلدل حد إيلها األمة وصلت اليت واملعرفية الفكرية األزمة أبعاد كشف يف اكف

 !(اجلدل أوتوا إال عليه اكنوا هدى بعد قوم ضل ما) :احلديث يف وكما والرضوريات

لغة العرب أرشف معىن، وال أمجل مبىن، وال أمجع للك خلق كريم، وال هذا مع أنه ال توجد لكمة يف 
 !أشمل للك وصف نبيل، كلكمة احلرية

بوديي ة وب رئ من العيب  : )قال ابن فارس ل ما خالف الع  )حر( احلاء والراء يف املضاعف هل أصالن: فاألو 
 (1)وانلَّقص(.

 ...فاحلر من الرجال الرشيف والكريم والسيد انلبيل

                                                           

 تداءواع اإلساليم، ادلين يف رصطيح طعن اإلعالن مذا إذ ردته؛ عن بنإلعالن املسلم حق تعين ال االعتقند وحرطية (0)
 أو احلرطية) املدينة يف املننفقني حنل اكن كمن سبيل عليه للسلاة فليس بنلكفر أرس فإذا األمة، عقيدة ىلع

 (.الاوفنن

 (6/   1) - فنرس البن اللغة مقنييس ممعج (1)
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 كما قال أبو تمام:

 سواء   جتاريه ومن فأنتا         ***         دنيئ   إذا جاريت يف خلٍق 
 ءالوفا الغدر عن وحيميه ***              احلر جيتنب املخازي رأيت

 بيعة ىلع ملسو هيلع هللا ىلصكما قالت هند بنت عتبة حني جاءت تبايع انليب  واحلرة من النساء العفيفة الرشيفة،
وال يأتني ببهتان يفرتينه بني أيديهن وأرجلهن قالت مستغربة: )أو تزين احلرة  النساء وأن ال يزنني

 !يا رسول اهلل(

 ، كما قال عنرتة يف معلقته:واحلر من لك يشء أجوده

 حر  أرثمأ من الغزالن رش***                  وكأنما اتلفتت جبيد جداية

اذلي قوي من أوالد الظباء. والغزالن مجع الغزال.  )اجلداية: ودل الظبية، والرشأ: :قال الزوزين يف رشحه
 (.احلر من لك يشء: خالصه وجيده

 وقال عنرتة أيضا يف معلقته:

 ماكدلره قرارة لك فرتكن***                  بكر حرةجادت عليها لك 

 !سحابة كريمة كثرية املطر واخلري :وأراد هنا ببكر حرة

 (0) ل: ناقة حرة. وسحابة حرة، أي كثرية املطر(.)واحلرة: الكريمة. يقا :قال اجلوهري

)وحترير الكتاب وغريه: تقويمه. وحترير الرقبة: عتقها. وحترير الودل: أن تفرده لطاعة اهلل  :وقال أيضا
 (0)وخدمة املسجد(.

)واحلر نقيض العبد، واجلمع أحرار وحرار، واألنىث حرة، واجلمع حرائر، وحرره أعتقه،  :وقال ابن سيدة
احلرية من انلاس أخيارهم وأفاضلهم، واحلر من لك يشء أعتقه، وفرس حر عتيق، وحر الفاكهة و

 خيارها، وحر لك أرض وسطها وأطيبها، واحلرة واحلر الطني الطيب والرمل الطيب، قال طرفة بن العبد:
 ص هل ندــدع ر الرملـح ختلل      ***      وتبسم عن أليم كأن منورا

                                                           

 (011/   0) - اللغة يف الصحنح( 0)

 (013/   0) - اللغة يف الصحنح (1)
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 :وخريها، قال طرفة أيضا وحر ادلار وسطها
 كدار حر سوى يل دار رب أال      ***       الد ورحليتـتعريين طويف ابل

 الفعل احلسن قال طرفة:: واحلر
 رـحب اويـــم منك ذاـه ليس      ***      ك داء قاتالـــال يكن حب

 (9).(...واحلرة الكريمة من النساء

 الطغاة العرب ايلوم ة احلرية أو ترفضها، حىت شلك  وال توجد أمة من أمم األرض تأنف من لكم
تشبث يل !بإعالمهم وتعليمهم ومكرهم ثقافة ممسوخة ترفض احلرية خوفا ىلع الرشف والعرض وادلين

نعمة هلل ىلع عباده وهبها هلم وأكرمهم بها ويه احلرية  املجتمع بالطغاة وحكمهم ويتنازلوا عن أجل  
غوت سوء العذاب فيظلم أبرارهم، ويسجن أحرارهم، وينهب ثرواتهم، خوفا ىلع دينهم، ليسومهم الطا

ثم يصربون ىلع ذلك لكه خوفا من احلرية اليت تهدد دينهم، ذلك ادلين اذلي ال وجود هل يف واقعهم، 
   !امهلل إال يف اعملهم اخليايل االفرتايض

 واإلجابة عن هذه الشبهة من وجوه:

الفطن اتلناقض الظاهر يف عبارة السقاف، واضطرابه يف حترير حمل ال خيىف ىلع القارئ : الوجه األول
 !)وإن اكن ال يكره عليه( :)ليس هو حرا يف ذلك( إذا هو يقول :الزناع وتصور املسألة، فبينما يقول

 !اها ويف الوقت نفسه ليس هو حر  كر  ما معىن أن ال يكون اإلنسان م  

حلرية هنا، وال معىن اإلكراه، وإنما خطر يف نفسه ويبدو أن الشيخ علوي السقاف ال يعرف معىن ا
حاكم ولم يستسغه، ولم يسمعه من قبل، ولم جيد عليه قومه، فرده ورفضه  .يشء لم يعجبه من الكم د

اعدة وعرفا، ال ملعىن معقول يف نفسه، فلما رده أراد أن يعلل سبب الرفض، فجاء بهذا اتلعليل العليل، 
كره ىلع اإليمان ومع ذلك ليس هو حرا يف أن يؤمن أو ال ند السقاف ال ي  وانلظر اللكيل، فاإلنسان ع

 !يؤمن

كره( ىلع كيف يمكن اجلمع بني عبارة )ليس اإلنسان حرا( يف اإليمان، ويف الوقت ذاته )ال ي  
 !اإليمان

 

                                                           

 (509/   1) - األعظم واملحيط املحكم( 0)
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 وصدق القائل:
 !رأى غريه منه ما ال يرى***                  ومن جهلت نفسه قدره

 ن اإلنسان )حر( يبىن ىلع مقدمتني:واحلديث عن أ

هنا، وهو يقابل لفظ )مكره أو مضطر( أي ليس خمتارا ملا يصدر  يف معىن لفظ )حر(املقدمة األوىل: 
عنه، ولم يستخدم الفقهاء والعلماء قديما لفظة )حر( بهذا املعىن اذلي نستخدمه ايلوم، ألنه يغلب 

لرقيق والعبد اململوك(، وبسبب هذا االشرتاك اللفظي يف استعماهل عند الفقهاء قديما ىلع ما يقابل )ا
لكمة )حر(، استعمل الفقهاء واألصويلون لكمة )خمتار(، للتعبري عن معىن )احلرية يف اتلرصف(، وهو 
اذلي يريده املعارصون حني يقولون حق اإلنسان يف )احلرية( أي حقه يف )االختيار وعدم اإلكراه 

خصوصا احلرية السياسية يف انتخاب من يمثله وإبداء رأيه يف الشأن العام واإلجبار ىلع ما ال يريد( 
 !لخإوممارسة حقوقه الطبيعية اكتلملك واتلنقل والعمل.. 

وال شك أن الفرق بني احلر والعبد هو يف كون احلر غري مملوك لغريه وال خاضع هل، ال يف ذاته وال يف 
اململوك حىت يف بعض أراكن اإلسالم، فال جيب عليه  إرادته، وهلذا سقط اتللكيف الرشيع عن العبد

 !حلرية واإلرادة اليت يتمتع بها احلرالخ لفقده إزاكة وال حج وال مجعة وال مجاعة وال جهاد... 

وهلذا صار هلذا اللفظ مدلوالته اليت تتسع باتساع إرادة اإلنسان وترصفه واختياره، وتضيق بضيقها، 
وال يستطيع ادلفع عن نفسه بأنه عبد حىت وإن اكن حرا غري مملوك، فقالوا للك من يتعرض للظلم 

يف لكمته  ملشابهته للعبد يف فقده إلرادته وقدرته يف اتلرصف وادلفع عن نفسه، كما قال عمر 
 !)مىت استعبدتم انلاس وقد ودلتهم أمهاتهم أحرارا( حني وقع الظلم ىلع املرصي القبطي :اخلادلة

لسؤدده ورشفه حدا ال  ؛)ال حر بوادي عوف( وهو عوف بن حملم الشيباين :لوقالت العرب يف املث
 !خيرج أحد من قومه عن أمره ونهيه

 وقال الشاعر املزين:
 وإن حنن لم نشقق عىص ادلين أحرار      ***      اـنـإنـالل فـدنا يا بــفال توع

ا، فال نقبل ظلمها وال نصرب ىلع أراد فإننا أحرار وإن لم خنرج ىلع السلطة ولم نشق عىص الطاعة هل
لقدرتنا ىلع قتاهلا وادلفع عن أنفسنا، فلسنا عبيدا هلا، وهو أظهر صور احلرية يف اتلرصف  ؛ضيمها

 !واالختيار
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، [47:املؤمنون]﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿وهذا معىن قول املأل من قوم فرعون عن بين إرسائيل 
ألمرهم، ويدينون هلم، والعرب  تذللون، يأتمرون)يعنون: أنهم هلم مطيعون م :جرير الطربيقال ابن 

تسيم لك من دان مللك: اعبدا هل. ومن ذلك قيل ألهل احلرية: العباد؛ ألنهم اكنوا أهل طاعة مللوك 
، ﴾ڍ ڍ ڌ﴿العجم، وبنحو اذلي قلنا يف ذلك قال أهل اتلأويل... قال ابن زيد: قال فرعون 

ايلوم فوقهم وهم حتتنا، كيف نصنع ذلك، وذلك حني نذهب نرفعهم فوقنا ونكون حتتهم، وحنن  :أي
 (9)قال: العلو يف األرض(. ﴾حئ مئ ىئ يئ جب﴿أتوهم بالرسالة، وقرأ 

أوسع كما يف اصطالح أهل اتلصوف والسلوك، فيه تعين االنعتاق اليلك من  وقد صار للحرية معانٍ 
 :ما قال اجلرجاين يف تعريفاتهالعبودية للك ما سوى اهلل، فال تسرتق اإلنسان شهواته وال إراداته، ك

اخلروج عن رق الاكئنات، وقطع مجيع العالئق واألغيار، ويه ىلع  :)احلرية يف اصطالح أهل احلقيقة
مراتب: حرية العامة عن رق الشهوات، وحرية اخلاصة عن رق املرادات لفناء إرادتهم من إرادة احلق، 

 (0)هم يف جتيل نور األنوار(.وحرية خاصة اخلاصة عن رق الرسوم واآلثار النمحاق

، قال أهل اتلفسري [35:عمران آل]﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ :ومن ذلك قول امرأة عمران كما يف القرآن
ا لعبادة اهلل، ال ينتفع به بيشء من أمور ادلنيا(.  (2)حمررا )تقول: جعلته عتيق 

 :مات العبودية هلل حىت قالواوهذا املعىن اذلي جعل أهل السلوك والزهد يعتربون مقام احلرية أرفع مقا
 (4))احلرية نهاية العبودية(.

: قوهل يف ملسو هيلع هللا ىلصإذ يف هذا املقام يتحرر اإلنسان من لك أشاكل العبودية لغري اهلل، كما وصف اهلل رسوهل 
 ملسو هيلع هللا ىلصخللوص إرادته  ؛[0:اإلرساء]﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿:  ، وقال[09:اجلن]﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿

 !هلوقصده وطاعته وعبادته هلل وحده ال رشك 

                                                           

 (35/   09) ابلينن جنمع( 0)

(1) (0   /006) 

 (331/   6) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع( 3)

 (0188/   0) - لوموالع الفنون اصاالحنب كشنف (4)
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الفقهاء يستخدمون  جعل اذلي هو - املعاين هذه للك احلرية لكمة مدلول اتساع وهو –وهذا السبب 
ل املختار )والفاع :بدال منها لكمة )خمتار( اليت تنايف اإلكراه واإلجبار، كما قال اجلرجاين يف تعريفاته

 (9)هو اذلي يصح أن يصدر عنه الفعل مع قصد وإرادة(.

ل الغري ىلع ما يكرهه بالوعيد واإللزام، واإلجبار ىلع ما يكره اإلنسان طبعا أو )اإلكراه مح :وقال
 (0)رشاع، فيقدم ىلع عدم الرضا لريفع ما هو أرض(.

 :املقدمة اثلانية: يف حقيقة حرية اإلنسان املعنوية

نسان، إل)احلرية حياة ل :وال خالف بني الفقهاء يف أن األصل ملك اإلنسان نلفسه، ويه حقيقة حريته
 (2).إذ بها يثبت هل صفة املالكية، اليت امتاز بها عن سائر ما عداه من احليوانات واجلمادات(

فقدرة اإلنسان ىلع امللك واتلملك فرع عن حتقق ملك اإلنسان نلفسه وحترره من العبودية لغريه، 
ن وهوبة هل منذ والدته موبتحقق ذلك هل باحلياة اليت وهبها اهلل هل، وباحلرية اليت يه فرع احلياة امل

هل اتلرصف جبميع أنواع اتلرصفات املرشوعة واملباحة هل، دون قيد أو  ق  ح   ؛اهلل اذلي خلقه ورزقه
 حال احلجر عليه لصغر سنه أو سفهه أو نقص عقله.رشط، إال يف 

ق رية، والر)األصل احل :والفقهاء جممعون ىلع أن األصل يف اإلنسان احلرية ال الرق، كما قال املاوردي
 (4)طارئ(.

)األصل عدم الرشك والرق، وألن األصل احلرية  :وقال ابن قدامة احلنبيل عن األصل يف دار اإلسالم
 (4)وإسالم أهل دار اإلسالم(.

 (6))ألن األصل احلرية والظاهر يف ادلار احلرية، وهلذا حيكم بإسالم لقيطها وحريته(. :وقال أيضا

 ال خالف فيه بني الفقهاء.وية يف حق اإلنسان يف اتلملك واتلرصف وهذا القدر من احلرية املعن

                                                           

 (100/   0) - اتلعرطيفنب( 0)

 (51/   0) - اتلعرطيفنب (1)

 (131/   1) - الفنون اصاالحنب يف العلوم جنمع (3)

 (370/   07) - العلمية الكتب ط الكبري، احلنوي (4)

 (106/   01) الكبري الرشح (5)

 (48/   4) - حنبل ابن فقه يف الاكيف( 6)
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 وإنما وقع اخلالف بني املتلكمني يف:

هل اإلنسان يف إجياده ألفعاهل مريد حر خمتار، كما يقول املعزتلة يف أصل )العدل( اذلي هو من  -0
ة وإرادة يوجد أصوهلم اخلمسة يف االعتقاد، حيث يقررون بأن من عدل اهلل أن جعل لإلنسان قدر

ر( اذلي يثبتونه،  د  فيها أفعاهل سواء كفرا وإيمانا، بكل حرية دون فعل هلل فيه، وهذا هو )الق 
 !وهو قدرة اإلنسان ىلع إجياد الفعل استقالال

أم اإلنسان حتت قدر اهلل وإرادته، فال فعل هل ىلع احلقيقة، كما يقول أهل اجلرب، نفيا لرشك  -1
هلل فاعل سواه يف الوجود، كما يقول األشعرية وهذا عندهم من اإليمان األسباب، وأال يكون مع ا

 بالقدر؟

أم اإلنسان فاعل حقيقة لفعله، وهل إرادة واختيار وقدرة يوجد فيها الفعل إيمانا وكفرا، وطاعة  -3
ومعصية، غري أن اهلل هو اخلالق لإلنسان وأفعاهل، فال خيرج يشء عن إرادته املطلقة، وال يكون 

 :اهلل ما ال يريده كونا وقدرا، وإن اكن يقع يف ملكه ما ال يرضاه رشاع وأمرا، كما قال تعاىل يف ملك
، وهذا حقيقة اإليمان [31:اإلنسنن]﴾ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ [96:الصنفنب]﴾ڭ ڭ ۇ ۇ﴿

 ؟بالقضاء والقدر، كما هو قول سلف األمة واعمة أهل السنة

نسان ليس حرا يف أن يؤمن أو ال يؤمن، وليس اإل) :فأي هذه املعاين يريد الشيخ السقاف بقوهل
 !(مكرها

فإن قصد املعىن العقائدي اذلي اختلف فيه املتلكمون، فهذا قول اجلربية اذلين ينفون عن اإلنسان 
 !قدرته واختياره وفعله لإليمان ونقيضه، فاإلنسان عندهم جمبور وليس حرا خمتارا بهذا املعىن

ة ىلع أن اإلنسان حر خمتار فاعل حقيقة لفعله، وهل قدرة ىلع واعمة سلف األمة وأئمة أهل السن
االختيار بني اإليمان وعدمه، والطاعة وعدمها، وإن اكنت ال خترج عن مشيئة اهلل وقدرته وإرادته 

 الكونية املطلقة، إذ اهلل هو خالق أفعال العباد كما خلق العباد، وهم فاعلون هلا حقيقة ال جمازا.

ملعىن الترشييع الفقيه، فاإلنسان يف األصل حر مالك نلفسه، وهل احلق يف اتلرصف وإن قصد السقاف ا
بكل أشاكل اتلرصفات من العقود واملعامالت املرشوعة، وال يمنع من يشء من ذلك إال استثناء  

 الخ لسبب طارئ، أو مانع خاريج، كطروء ما يؤدي للحجر عليه، أو تلعديه بالرضر ىلع غريه...
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سقاف أن اإلنسان ليس حرا يف أن يؤمن أو ال يؤمن، بمعىن أن اهلل نهاه عن الرشك وأمره وإن قصد ال
باإليمان به، فهذا غري داخل يف املعىن اذلي حنن بصدده إذ أمر اهلل ونهيه لعباده هو ذاته ادليلل ىلع 

ال معىن لألمر اختبارهم واختيارهم وتكليفهم، وال يكون ذلك مع انعدام االختيار أو مع اإلكراه، إذ 
 !وانليه إن لم يكونوا أحرارا خمتارين للفعل وعدمه

سواء يف ظل دولة اإلسالم ونظامها  -وبيق السؤال هنا للسقاف هل لإلنسان احلق رشاع وفقها 
أن يظل ىلع دينه اكيلهودية وانلرصانية واملجوسية وغريها من األديان  -السيايس أو يف غري دار اإلسالم 

 األخرى أم ال؟

وال خالف بني الفقهاء يف أنه ال يفنت أحد عن دينه سواء اكن يهوديا أو نرصانيا أو جموسيا، لقوهل 
، وهذه اآلية تؤكد رفع اإلكراه باملعىن األول العقائدي القدري، وباملعىن ﴾ی جئ حئ مئ﴿تعاىل: 

ة، كما لسرية انلبوياثلاين الترشييع األمري، فنىف اهلل اإلكراه لكه بكل صوره، وهو ما أكدته السنة وا
 :نإىل أهل ايلم ملسو هيلع هللا ىلصقال اكن يف كتاب انليب  -مرفواع مرسال  -روى عبد الرزاق قال أخربنا بن جريج 

 (9).)ومن كره اإلسالم من يهودي ونرصاين، فإنه ال حيول عن دينه..(

ىلع إىل أهل ايلمن )إنه من اكن  ملسو هيلع هللا ىلصقال : كتب رسول اهلل  -مرفواع مرسال  -وعن عروة بن الزبري 
يهودية أو نرصانية فإنه ال يفنت عنها، وعليه اجلزية، فمن أدى ذلك إىل رسيل فإنه هل ذمة اهلل وذمة 

 (0)(.رسوهل

)وال يفنت يهودي عن  :إىل معاذ وهو بايلمن ملسو هيلع هللا ىلصقال: كتب رسول اهلل  -مرسال مرفواع  -وعن احلكم 
 (2)(.هيهوديت

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ :ية الفصل يف قوهل تعاىلديان الستة مذكورة يف آأل)وهذه ا :قال ابن القيم

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٿٺ ٺ 

كره ولم ي ،طواع واختياراديان ألاستجاب هل وخللفائه بعده أكرث ا ملسو هيلع هللا ىلص، فلما بعث اهلل رسوهل ﴾ڦ
كرهه ولم ي، وإنما اكن يقاتل من حياربه ويقاتله، وأما من سامله وهادنه فلم يقاتله أحدا قط ىلع ادلين

 ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب﴿ :ادلخول يف دينه امتثاال ألمر ربه سبحانه حيث يقولىلع 
                                                           

 .بهن يتقوى حسنة مرسلة شوامد وهل( 91/   6) - الرزاق عبد مصنف (0)

 مرسال. حسن وإسننده( 35/   0) - عبيد أليب ة األموال (1)

 املصدر السنبق.( 3)
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، نزلت هذه اآلية يف رجال من الصحابة اكن ال تكرهوا أحدا ىلع ادلين :وهذا نيف يف معىن انليه، أي
دلين  اهلم أوالد قد تهودوا وتنرصوا قبل اإلسالم فلما جاء اإلسالم أسلم اآلباء وأرادوا إكراه األوالد ىلع

ة والصحيح أن اآليفنهاهم اهلل سبحانه عن ذلك حىت يكونوا هم اذلين خيتارون ادلخول يف اإلسالم، 
ىلع عمومها يف حق لك اكفر، وهذا ظاهر ىلع قول من جيوز أخذ اجلزية من مجيع الكفار، فال يكرهون 

كما يقوهل أهل العراق وأهل  ،زية، بل إما أن يدخلوا يف ادلين، وإما أن يعطوا اجلىلع ادلخول يف ادلين
 تبني هل أنه لم يكره أحدا ملسو هيلع هللا ىلصومن تأمل سرية انليب املدينة، وإن استثىن هؤالء بعض عبدة األوثان، 

، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما ىلع هدنته لم ينقض ىلع دينه قط
ٺ ٺ ٿ ﴿ :كما قال تعاىل ،ما استقاموا هلعهده، بل أمره اهلل تعاىل أن ييف هلم بعهدهم 

، وملا قدم املدينة صالح ايلهود وأقرهم ىلع دينهم فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدأوه ﴾ٿ ٿ
بالقتال قاتلهم، فمن  ىلع بعضهم، وأجىل بعضهم، وقتل بعضهم، وكذلك ملا هادن قريشا عرش سنني لم 

فعند ذلك غزاهم يف ديارهم، واكنوا هم يغزونه قبل  يبدأهم بقتال حىت بدأوا هم بقتاهل ونقضوا عهده،
ذلك كما قصدوه يوم أحد ويوم اخلندق ويوم بدر أيضا هم جاؤوا لقتاهل، ولو انرصفوا عنه لم يقاتلهم، 

 (9)، وإنما دخل انلاس يف دينه اختيارا وطواع(.لم يكره أحدا ىلع ادلخول يف دينه ابلتة ملسو هيلع هللا ىلصواملقصود أنه 

)ونيف اإلكراه خرب يف معىن انليه، واملراد  :﴾ی جئ حئ مئ﴿ :تفسري قوهل تعاىلوقال ابن اعشور يف 
ال تكرهوا أحدا ىلع اتباع اإلسالم قرسا، ويجء بنيف اجلنس  :نيف أسباب اإلكراه يف حكم اإلسالم، أي

 لقصد العموم نصا، وهو ديلل واضح ىلع إبطال اإلكراه ىلع ادلين بسائر أنواعه، ألن أمر اإليمان جيري
 (0)ىلع االستدالل، واتلمكني من انلظر، وباالختيار(.

)خيرب تعاىل أنه ال إكراه يف ادلين لعدم احلاجة إىل اإلكراه عليه، ألن  :وقال السعدي يف تفسري اآلية
اإلكراه ال يكون إال ىلع أمر خفية أعالمه، اغمضة أثاره، أو أمر يف اغية الكراهة للنفوس، وأما هذا 

لرصاط املستقيم فقد تبينت أعالمه للعقول، وظهرت طرقه، وتبني أمره، وعرف الرشد ادلين القويم وا
من اليغ، فاملوفق إذا نظر أدىن نظر إيله آثره واختاره، وأما من اكن سيئ القصد فاسد اإلرادة، خبيث 
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انلفس يرى احلق فيختار عليه ابلاطل، ويبرص احلسن فيميل إىل القبيح، فهذا ليس هلل حاجة يف 
 (9)كراهه ىلع ادلين، لعدم انلتيجة والفائدة فيه، واملكره ليس إيمانه صحيحا(.إ

)فمن ظن من املفرسين أن هذه اآلية  :وقال الشيخ السعدي أيضا يف كون اآلية حمكمة غري منسوخة
بر اآلية  ملن تدتنايف آيات اجلهاد، فجزم بأنها منسوخة فقوهل ضعيف، لفظا ومعىن، كما هو واضح بني  

 (0)كريمة، كما نبهنا عليه(.ال

أي: لم يبق إال سلوك أحد ) :[01:الكهف] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿ :وقال السعدي يف قوهل تعاىل
الطريقني، حبسب توفيق العبد، وعدم توفيقه، وقد أعطاه اهلل مشيئة بها يقدر ىلع اإليمان والكفر، 

احلجة، وليس بمكره ىلع واخلري والرش، فمن آمن فقد وفق للصواب، ومن كفر فقد قامت عليه 
ڃ ڃ ڃ چ ﴿وليس يف قوهل:  ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب﴿ :اإليمان، كما قال تعاىل

 (2)اإلذن يف الك األمرين، وإنما ذلك تهديد ووعيد ملن اختار الكفر بعد ابليان اتلام(. ﴾چ چ

 ﴾حئ مئ ی جئ﴿فما اذلي ينكره الشيخ السقاف من هذه املعاين واحلقائق الرشعية اليت تؤكد أنه 
بنص القرآن؟ وما احلرية اليت ينفيها السقاف حىت يعرتض ىلع ما قررته يف كتاب )احلرية أو الطوفان( 

 ؟﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿يف أن اإلنسان حر يف أن يؤمن أو ال يؤمن، كما هو رصيح القرآن 

ر قدرا بووهذه اآليات حجة لالك األصلني العقائدي والفقيه، ملن أثبتوا أن اإلنسان حر خمتار غري جم
يف علم العقائد، وملن أثبتوا أنه حر خمتار غري مكره ىلع اإليمان رشاع وأمرا يف علم الرشائع، وهذا 
األصل األصيل ال يعرتض عليه باالستثناء يف األحاكم اجلزئية الفرعية، كحكم الردة واخلالف فيها، 

وه، هل لسداد ديونه ملستحقيها وحنواكإلكراه حبق، املرشوع يف بعض الصور، كإجبار املدين ىلع بيع ما
ملا تقرر من كون ثبوت القاعدة واألصل ال يعارضه وجود االستثناء، بل وجوده ديلل ىلع ثبوت األصل 

 !العام والقاعدة اللكية

كما ال يقال بأن هذه اآلية تهديد ووعيد ال يستفاد منه إباحة الكفر باهلل، إذ هذا املعىن مقطوع به، 
إلسالم بالرضورة، فاهلل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب يلعبد وحده ال رشيك هل، وأن ومعلوم من دين ا

يطاع وال يعىص، وأنه وعد من آمن به وأطاعه اجلنة، وتوعد من كفر به وعصاه بانلار، ولم يأذن اهلل 
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ثبوت و لعباده بالكفر والعصيان، وإنما اذلي يستفاد من الوعيد يف هذه اآليات هو االختبار واتللكيف
اإلرادة واالختيار للملكف يف أن يؤمن أو ال يؤمن، وهذا هو املقصود هنا وهو حمل الزناع، فاخلالف 

موقف ادلولة والسلطة والرشيعة يف اإلسالم  :هو يف مفهوم )احلرية ادلينية( و)اتلعددية ادلينية( أي
ىلع أديانهم فهذا اعرتاف باحلق هلم من األديان األخرى، فهل تقر أهلها ىلع أديانهم أم ال؟ وإذا أقرتهم 

 عيةرش أحاكم عليه ترتتب حق وهو - اهلل دين يف ذاتها يف بطالنها مع حىت –أن يبقوا ىلع أديانهم 
م يف ادلين، وحقهم يف اتلحاكم لرشائعهم ادلينية، وحقهم هل تبعا أبناؤهم يكون أن يف كحقهم أخرى،

م حبكم اهلل ورسوهل، وال يتناىف ذلك مع كون عبادتهم يف عبادتهم يف معابدهم، وهذه حقوق ثبتت هل
 !قد تكون رشاك وكفرا، وحتاكمهم إىل رشائعهم قد يكون باطال وظلما

تكون الطاعة واحلكم هلل وحده، بما يف  :أي ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ :وهذا معىن قوهل تعاىل
هلل جلعل انلاس ، ولو شاء ا﴾ی جئ حئ مئ﴿ذلك االلزتام حبكمه بعدم إكراه أحد ىلع عبادته وطاعته 

 ڀپ ڀ ڀ﴿لكهم أمة واحدة ىلع دينه، وإنما أراد اهلل أن يبتليهم وخيتربهم أيهم أحسن عمال 

 [سورة مود]!﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ

قال اإلمام الشافيع يف مرشوعية رد أهل الكتاب يلتحاكموا إىل رشائعهم فيما بينهم وعدم إجبارهم 
 وعدم إكراههم ىلع ما ينايف دينهم:

بعض انلاس: فإنك إذا أبيت احلكم بينهم رجعوا إىل حاكمهم فحكموا بينهم بغري احلق  )فقال يل
 عندك؟

فقلت هل: إذا أبيت احلكم فحكم حاكمهم بينهم بغري احلق، لم أكن أنا حاكما، وقد أعلمتك ما 
يار من اخليار يف احلكم بينهم أو الرتك هلم، وما أوجدتك من ادلالئل ىلع أن اخل ملسو هيلع هللا ىلصجعل اهلل نلبيه 

وال من جاء بعده من أئمة اهلدى، أو ترى تريك احلكم بينهم أعظم  ملسو هيلع هللا ىلصثابت بأن لم حيكم رسول اهلل 
 أم تركهم ىلع الرشك باهلل تبارك وتعاىل؟

 فقال يل قائل: فإن امتنعوا أن يأتوا حاكمهم؟ :قال الشافيع

 قلت: أخريهم بني أن يرجعوا إيلهم أو يفسخوا اذلمة.

 رجعوا وأنت تعلم أنهم حيكمون بينهم بابلاطل عندك فأراك قد رشكتهم يف حكمهم؟قال: فإذا خريتهم ف
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وإنما وفيت هلم بذمتهم، وذمتهم أن يأمنوا يف بالد قال الشافيع: فقلت هل: لست رشيكهم يف حكمهم، 
، ولم يزالوا يتحاكمون إىل حاكمهم برضاهم، فإذا امتنعوا من املسلمني ال جيربون ىلع غري دينهم

مهم قلت هلم: لم تعطوا األمان ىلع االمتناع والظلم، فاختاروا أن تفسخوا اذلمة أو ترجعوا إىل من حاك
لم يزل ي علم أنه اكن حيكم بينكم منذ كنتم، فإن اختاروا فسخ اذلمة فسخناها، وإن لم يفعلوا 

رضوا به لم  ورجعوا إىل حاكمهم فكذلك لم يزالوا ال يمنعهم منه إمام قبلنا، ورجوعهم إيلهم يشء
 نرشكهم حنن فيه.

 قال الشافيع: ولو رددناهم إىل حاكمهم لم يكن ردناهم مما يرشكهم، ولكنه منع هلم من االمتناع.

وقلت بلعض من يقول هذا القول: أرأيت لو أاغر عليهم العدو فسبوهم فمنعوهم من الرشك ورشب 
 اخلمر وأكل اخلزنير أكان يلع أن أستنقذهم إن قويت ذلمتهم؟

 !قال: نعم

قلت: فإن قال قائل: إذا استنقذتهم ورجعوا آمنني أرشكوا ورشبوا اخلمر وأكلوا اخلزنير، فال تستنقذهم 
 ما احلجة؟ !فترشكهم يف ذلك

 ستنقذناهم ذلمتهم.اقال: احلجة أن نقول 

 قلت: فإن قال: يف أي ذمتهم وجدت أن تستنقذهم؟ هل جتد بذلك خربا؟

 تركتهم آمنني يف بالد املسلمني أن عليك ادلفع عمن يف بالد املسلمني.ولكن معقول إذا  ،قال: ال

 قلت: فإن قلت: أدفع عما يف بالد املسلمني للمسلمني، فأما لغريهم فال؟

 قال: إذا جعلت لغريهم األمان فيها اكن عليك ادلفع عنهم وحاهلم حال املسلمني؟

ملسلمني فهم وإن استووا يف أن هلم املقام قلت: فكيف جعلت يلع ادلفع عنهم وحاهلم خمالفة حال ا
 بدار املسلمني خمتلفون فيما يلزم هلم املسلمني؟

قال الشافيع: وإن جاز نلا القتال عنهم، وحنن نعلم ما هم عليه من الرشك واستنقاذهم لو أرسوا فردهم 
 إىل حاكمهم وإن حكموا بما ال نرى أخف وأوىل أن يكون نلا.

 بعض انلاس: أرأيت إن أجزت احلكم بينهم كيف حتكم؟قال الشافيع: فقال يل 
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أن ال أحكم ملا وصفت لك، وألن ذلك لو اكن فضال حكم  قلت إذا اجتمعوا ىلع الرضا يب، فأحب إيل  
به من اكن قبيل، فإن رضيت بأنه مباح يل لم أحكم حىت أعلمهم أين إنما أجزي بينهم ما جيوز بني 

 (9) املسلمني(.املسلمني وأرد بينهم ما يرد بني 

رم واليت –ولك هذا اذلي يقرره الشافيع هنا من حقوق ألهل اذلمة يف دار اإلسالم   املسلمون منها ح 
 حقوق) ومايل عليها يطلق اليت يه - الرشيعة لغري اتلحاكم ىلع كرهوني   حيث بدلانهم يف حىت ايلوم

 خلإ ...(اإلنسانية احلقوق)و( ادلينية اتلعددية)و( ادلينية احلرية)و( ادلينية األقليات

حاكم والسقاف، بل بني القرآن  .هو أن املشلكة هنا كما يظهر جليا ليست بني د الوجه اثلاين:
والسقاف اذلي يقول بأن اإلنسان )ليس حرا يف أن يؤمن أو ال يؤمن وهذا من أبطل ابلاطل(، بينما 

قرر ، يل[99:يونس]﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ :، ويقول﴾ی جئ حئ مئ﴿ :القرآن يقول
القرآن بأن اهلل خلق اخللق يلبلوهم أيهم أحسن عمال، وال يتحقق ذلك االبتالء واتللكيف إال 
باالختيار وعدم اإلكراه، وهو ما يعرب عنه املعارصون باحلرية واإلرادة احلرة لإلنسان، ويعرب عنه 

قبل اهلل مالت، فال يالفقهاء واألصويلون باالختيار اذلي يشرتطونه لصحة مجيع العبادات ومجيع املعا
عبادة بغري قصد ونية واختيار من امللكف بما يف ذلك اإليمان وادلخول يف اإلسالم، وال تصح معاملة 

)رفع عن أميت اخلطأ  :وعقد بال قصد واختيار، وال ترتتب عليها آثارها، وهلذا جاء يف احلديث
 ڍ ڌ﴿ :فر باهلل كما قال تعاىلوالنسيان وما استكرهوا عليه(، وال عربة باإلكراه حىت ىلع الك

، فال إكراه ىلع اإليمان باهلل، وال إكراه ىلع الكفر باهلل، وهذه [016:انلحل]﴾ڌ ڎ ڎ ڈ
 !يه حقيقة كون اإلنسان حرا خمتارا قدرا ورشاع

وهذا القدر من االختيار واحلرية يف الفعل اإلنساين حمل اتفاق بني أهل اإلسالم، وال يكاد خيتلفون 
يث اجلملة، وإن وقع اختالف يف بعض الفروع اجلزئية، اليت ال تعارض هذا األصل األصيل فيه من ح

والقاعدة الرئيسة من قواعد اتللكيف العامة كما اتفق عليه الفقهاء واألصويلون واملتلكمون، وما 
 متشرتطه قاعدة اتللكيف من توفر إرادة اإلنسان وقصده حني الفعل وعدم صدوره منه عن إكراه وعد

 !اختيار، وهذا اكشرتاط العقل وابللوغ، فال تكليف ىلع جمنون أو صيب صغري

 (0)كما قال أبو الويلد بن رشد: )من رشط اتللكيف االختيار(.

                                                           

 .090/  7( األم للشنفيع 0)

 (6/   0) - رشد البن - املقنل فصل (1)
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 اهذ –وقال ابن حجر يف رشح حديث )رفع عن أميت اخلطأ...(: )قال بعض العلماء ينبيغ أن يعد  
و أو ال، اثلاين ما يقع عن خطأ أو نسيان أ واختيار قصد عن إما الفعل ألن اإلسالم، نصف - احلديث

، وإنما اختلف العلماء هل املعفو عنه اإلثم أو احلكم أو هما إكراه، فهذا القسم معفو عنه باتفاق
 (9)معا، وظاهر احلديث األخري وما خرج عنه اكلقتل فله ديلل منفصل(.

كراه، فإذا أكره بغري حق ىلع قول من األقوال، وقال ابن رجب احلنبيل: )وسائر األقوال يتصور عليها اإل
لم يرتتب عليه حكم من األحاكم، واكن لغوا، فإن الكم املكره صدر منه وهو غري راض به، فذللك 

 :يس واجلاهل، وسواء يف ذلك العقودعيف عنه، ولم يؤاخذ به يف أحاكم ادلنيا واآلخرة، وبهذا فارق انلا
خللع والطالق والعتاق، وكذلك األيمان وانلذور، وهذا قول مجهور اك الفسوخ:أو  وانلاكح، اكبليع،

  (0)العلماء، وهو قول مالك والشافيع وأمحد(.

 وقال املرداوي احلنبيل شارحا منت اتلحرير يف أصول الفقه يف أحاكم اإلكراه:
ابن قايض  )واملكره املحمول اكآللة غري ملكف عند أصحابنا واألكرث( وهو مما ال يطاق، قال :)قوهل
ل ، وحاكية ابن قايض اجلبإذا انتىه اإلكراه إىل سلب القدرة واالختيار، فهذا غري ملكف إمجااع) :اجلبل

)املكره اكآللة يمتنع  :اإلمجاع فيه نظر أيضا، إال أن يريد أنه غري مأثوم، فمسلم، وقال الربماوي
ء اتللكيف باملحال، تلصور االبتال تكليفه، قيل باتفاق، لكن اآلمدي أشار إىل أن تطرقه اخلالف من

)وباتلهديد والرضب ملكف عندنا وعند األكرث خالفا للمعزتلة والطويف(،  :منه، خبالف الغافل، قوهل
واملذهب: األول وهو مذهب أكرث العلماء، منهم الشافعية وغريهم، لصحة الفعل منه وتركه، ونسبة 

 . وذهبت املعزتلة والطويف من أصحابنا إىل أنه.ال خالف.الفعل إيله حقيقة، وهلذا يأثم املكره بالقتل ب
 (2))والعدل الظاهر الرشيع، يقتيض عدم تكليفه(...(. :غري ملكف، فقال يف ' خمترصه '

 (4))قاعدة: اإلكراه يسقط أثر اتلرصف فعال اكن أم قوال(. :وقال السبيك الشافيع

                                                           

 (060/   5) - حجر ابن - ابلنري فتح (0)

 (07/   40) - حمقق واحلكم العلوم جنمع (1)

 (0111/  3) - اتلحرطير رشح اتلحبري( 3)

 (067/   0) وانلظنئر األشبنه (4)
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ه يسقط أثر اتلرصف، قلت ال يلزم من كونه مسقطا )قد قال الفقهاء إن اإلكرا :وقال السبيك يف اإلبهاج
أثر اتلرصف أال جيامع اتللكيف، والضابط يف خطاب املكره وترصفاته واجلمع بني الكم األصويلني 

 (9) (. ..والفقهاء فيه يستديع مزيد بسط.

ري فاخلالف بني الفقهاء هو هل املكره غري ملكف أصال حال اإلكراه كما يقول بعضهم، أم ملكف غ
 !مؤاخذ ىلع فعله اذلي صدر عنه بال رضاه وال اختياره وال قصده، كما يقول مجهورهم

فالفقهاء مجيعا متفقون ىلع اإلرادة واالختيار يف فعل امللكف يلرتتب عليه أثره ادلنيوي واألخروي، 
 ! سواء قيل هو ملكف معذور، أو قيل غري ملكف أصال

)الرشط السادس االختيار فيمتنع تكليف امللجأ  :الفقه وقال الزركيش يف ابلحر املحيط يف أصول
 (0)وهو من ال جيد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله...(.

وقال الشاطيب: )املقاصد املتعلقة باألعمال رضبان: رضب هو من رضورة لك فاعل خمتار من حيث هو 
تثال أمر الشارع أو ال، خمتار، وهنا يصح أن يقال: إن لك عمل معترب بنيته فيه رشاع، قصد به ام

وتتعلق إذ ذاك األحاكم اتللكيفية، وعليه يدل ما تقدم من األدلة؛ فإن لك فاعل اعقل خمتار إنما يقصد 
بعمله غرضا من األغراض، حسنا اكن أو قبيحا، مطلوب الفعل أو الرتك أو غري مطلوب رشاع، فلو 

وما أشبه ذلك؛ فهؤالء غري ملكفني؛ فال  فرضنا العمل مع عدم االختيار اكمللجأ وانلائم واملجنون
يتعلق بأفعاهلم مقتىض األدلة السابقة؛ فليس هذا انلمط بمقصود للشارع؛ فبيق ما اكن مفعوال 

 ...باالختيار ال بد فيه من القصد، وإذ ذلك تعلقت به األحاكم، وال يتخلف عن اللكية عمل أبلتة

و من رضورة اتلعبديات من حيث يه تعبديات؛ لكها والرضب اثلاين: ليس من رضورة لك فعل، وإنما ه
ادلاخلة حتت االختيار ال تصري تعبدية إال مع القصد إىل ذلك، أما ما وضع ىلع اتلعبد اكلصالة واحلج 
وغريهما؛ فال إشاكل فيه، وأما العاديات، فال تكون تعبديات إال بانليات، وال يتخلف عن ذلك من 

لعدم إماكنه، لكنه يف احلقيقة راجع إىل أن قصد اتلعبد فيه غري متوجه األعمال يشء إال انلظر األول 
 (2)عليه؛ فال يتعلق به احلكم اتللكييف أبلتة، بناء ىلع منع اتللكيف بما ال يطاق(.

                                                           

 (144/   0) - املنهنج رشح يف اإلبهنج (0)

 (187/   0) - الفقه أصول يف املحيط بلحرا (1)

 (07/   3) - املوافقنب ( 3)
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فهذه بعض احلقائق القرآنية وانلبوية والرشعية اليت تنقض شبهة السقاف من أصلها حول مفهوم 
أ ابلني  فيما قرره لعدم حتريره للمسألة ىلع وجه صحيح، أو الوهم الفاضح )احلرية(، فهو إما بني اخلط

حني أصبح أسري أزمة مصطلحات موهومة حادثة، رد بسببها نصوص القرآن والسنة وإمجاع الفقهاء، 
 !حىت تكلف يف تأويلها ىلع حنو ال يستقيم لغة وال رشاع وال فقها
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 :التعددية السياسية والشبه الفكرية :عشر ةثانيال الشبهة

 ىلع )احلرية أو الطوفان(: 92قال السقاف يف املأخذ رقم 
ق  ا: أن   املؤلف أشار إىل أهمي  ة حري  ة اللكمة، وفوائد اتلعددي  ة الفكرية...إلخ، ولم يتطر   )ومن املآخذ أيض 

د اآلراء، وأن   اخلالف  ، بل اقترص ىلع حرية اللكمة، وحرية الرأي، إىل مفاسد االختالف وتعد   لكه رش  
، وغريها [46:األنفنل]﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿:دون وضع ضابط هلا، ويف هذا تغافل عن قوهل تعاىل

)وستفرتق أميت ىلع ثالث وسبعني فرقة، لكها يف انلار إال واحدة(، وكما هو معلوم  ملسو هيلع هللا ىلصمن اآليات، وقوهل 
ف فرق ا، وأن االئتالف رمحة ويه من أعظم صفات أهل السنة أن   احلق   واحد ال يتعدد وال خيتل

ا ويه من أخس أوصاف أهل ابلدعة واالختالفواجلماعة، والفرقة عذاب،  ؛ فليس تعدد الرأي ممدوح 
 بإطالق، وليس لك االختالف هل حظ من انلظر.

ي ف  ا، احلديث أطال( 922 - 923: ص) الشورى عن حديثه يف - املطريي حاكم –كما أن   املؤل  جد  
ا أهميتها ذاكر ا ح  ودر قد لألم  ة حق    وأن  ها استحبابها، ال وجوبها مرجي  ذا الفصل ه ويف إلخ،...واخزتل ص 

ع ضوابط هلذه الشورى؛ يف أيي   نة، ومع ذلك لم يض  ورى األمور تكون؟ وم ن هم أهل  الش   أشياء حس 
ا بها ومىت ال يك ره الفقهاء والرش    اح املأمونون؟ ومىت يكون اإلمام ملزم  ا قر   ون؟ إىل غري ذلك مم  

ا يطول ذكره هنا، ويكيف فيه اتلنبيه( انتىه الكم السقاف ون، مم    !واملفرسي 

ويأىب الشيخ السقاف إال أن يرص ىلع تضليل القراء يف لك استشاكل يورده ىلع كتاب )احلرية أو 
خذ عليه عهد أال يقر  

 
وال يعرتف بفضيلة، حىت يف القضية اليت اشتهر بمعروف،  الطوفان(، وكأنما أ

فيها الكتاب، ويه قضية الشورى واحلرية كما جاءت يف اخلطاب املزنل القرآين وانلبوي والراشدي، 
اليت اعجلها الكتاب ىلع حنو غري مسبوق، فأىب السقاف إال أن يبخس الكتاب حقه، بدعوى أنه يدعو 

يود، يلقول لقرائه حىت هذه القضايا اليت يه موضوع الكتاب إىل حرية بال ضوابط، وإىل شورى بال ق
 !حاكم حتريرها، وال يعول عليه فيها .لم حيسن د

والسقاف هنا منسجم مع نفسه ومذهبه ابلاطل اذلي أقام عليه دراسته، فال يتصور أن يكون هل 
 ورة لدلولة يفموقف صحيح من الشورى واحلرية بعد لك تلك املقدمات اليت قرر فيها أنه ال )رض

اإلسالم(، وال حاجة )للخالفة(، وال لسنن )اخللفاء الراشدين( يف احلكم، وليست )ابليعة عقد 
واكلة( تقيد به األمة اإلمام وتكون يه الرقيب عليه، وأنه )ال استبداد( يف تارخينا ألن األمراء اكنوا 

اد يف األرض، فلن تكون احلرية وأن اخلروج ىلع السلطة فيه سفك ادلماء والفس !يشاورون الفقهاء
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حينئذ أعز ىلع السقاف من دولة اإلسالم وخالفته، وال الشورى وفقدها أعظم عليه من األمة 
 !ووحدتها وسيادتها، فمن استخف باألصول، ال يتصور أن يهتم بالفروع

ذ آخ)ومن امل :والعجيب أن السقاف ىلع خالف اعدته لم يسق نص الكيم يف هذا املأخذ حيث يقول
ا: أن   املؤلف أشار إىل أهمي  ة حري  ة اللكمة، وفوائد اتلعددي  ة الفكرية...إلخ(  !أيض 

 !رى وراء عدم ذكر السقاف نلص عباريت عن فوائد )اتلعددية الفكرية(فما الرس يا ت  

 !؟وملاذا ترك السقاف اعدته املطردة يف نقل فقرات من احلرية يف لك مأخذ حد اإلطالة اململة أحيانا

 !بال شك يوجد لغز كبري حيتاج إىل حل

ة أنه ال يوجد أصال يف كتاب )احلري! والغريب يف املوضوع بل األغرب! والعجيب يف األمر بل األعجب
أو الطوفان( حديث عن )فوائد اتلعددية الفكرية(، بل وال يوجد يف الكتاب لكه حىت مصطلح 

 !)اتلعددية الفكرية(

اف ذكر أي نص من كتاب )احلرية أو الطوفان( يؤكد صدق دعواه هذه، وهلذا السبب لم يستطع السق
 !أنها ستفوت ىلع القارئ انلاقد -والظنون كواذب  -فأوردها يف ثنايا الشبهة هنا تمريرا، ظنا منه 

والسبب يف هذا اتلرصف املشبوه هو أن السقاف وفئته يروجون أكاذيبهم منذ سنوات حول كتاب 
( الفكرية اتلعددية) إىل يدعو ألنه - عنه انلاس لرصف –حاكم  .وحول د )احلرية أو الطوفان(،

ا ليربايلة واتلنويرية يف جمتمعاتنا املحافظة، وطبعال اتليارات أمام - زعمهم حد ىلع – الطريق يلفتح
 !ليس فتح الطريق عندهم براعية من األنظمة اخلليجية األمريكية

 كدعوى  -املقدمات اليت بدأ بها هذه ادلراسة انلقدية وحىت يؤكد السقاف هذه الشبهة قدم بكل 
د يف الكيم اذلي استشهد ور ما لك السقاف وحذف واغية، هدفا والسلطة ادلولة جعل حاكم .د أن

به من عبارات رصحية تؤكد أن الغاية من ادلولة والسلطة يف اإلسالم يه إقامة حكم اهلل يف األرض 
حاكم أمام القراء كثائر سيايس ال يهمه اإلسالم، بقدر ما تهمه  .دوأن يكون ادلين لكه هلل، يلظهر 

 !م0221ة سن مقاالته يف السكران إبراهيم بذلك رصح كما –السياسة 

ة حاكم ذكر )فوائد اتلعددي .فلما استقام للسقاف سبيل الغواية ىلع مرصاعيه، جاء هنا يلؤكد بأن د
ذلك ح بوتياره ادلعوة إىل اإلباحية واإلحلاد، كما رص   الفكرية(، هذه اتلهمة اليت تساوي عند السقاف

ن ج السكراحىت رو   -قبل تغريه الفكري املزعوم بعد اثلورة العربية  - 0221السكران يف مقاتله سنة 
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)يسفه لك املطالب الرشعية، كتوحيد الشعائر، وتوحيد الترشيع، وتزكية  :حاكم .كذبا وزورا بأن د
اليت حيبها اهلل، ونرش السنن، وإماتة ابلدع، واحلفاظ ىلع الفضيلة والعفاف انلفوس بمقامات اإليمان 

 !الخ الخ(

طبعا من مقامات اإليمان اليت حيبها اهلل عند السكران االفرتاء ىلع ادلاعة، واتلربير للطغاة، وتمجيد 
فرييني، واتلك الوالة، خاصة )أسود السنة ومحاة العقيدة(، وحتريضهم ىلع األخذ ىلع أيدي اتلنويريني

وحاكم املطريي أحدهم، حيث اكن يف نظر السكران تنويريا يف )احلرية أو الطوفان(، وتكفرييا يف 
 !)الفرقان(

ولو من  -ولم جيد السكران من مجاعته من )أهل احلسبة وانليه عن املنكر( من ينهاه ويذكره باهلل 
بن عدي حني حفظ معروفه وهو مرشك مع املطعم  ملسو هيلع هللا ىلصباب املروءة وحفظ اجلميل، عمال بسنة انليب 

فه فلما كشف اهلل شبهته وزي -)لو اكن املطعم حيا ثم استوهبين هؤالء األرسى لوهبتهم هل(  :حىت قال
بعد ست سنوات من احللم والصرب عليه، إذا )أهل احلسبة( يعصوصبون هل محية كحمية اجلاهلية، بل 

 !القبليةأشد من العصبية 

ة( اذلين حيق هلم أن يأمروا غريهم باملعروف وال يأتمرون به، وينهوا غريهم فهم وحدهم )أهل احلسب
 !عن املنكر وال يتناهون عنه

حاكم واعتذاره، عما بدر منه حبقه  .بدل توبته إىل اهلل واستغفاره، واالستعفاء من د -وإذا السكران 
افقني(، ويغرد استخفافا يرد بعد إثارة مقال )شبهة حرية املن -قبل ست سنوات من كذب وافرتاء 

 !حاكم تلوبته وعودته للسنة اليت عرفها بعد اثلورة العربية .واستكبارا، ويشكر د

فلما أراد السقاف تمرير هذا املصطلح املشبوه، ولم جيد يف كتاب )احلرية أو الطوفان(، نصا يصدق 
لعلمه بأنه سيكون هلذه هذه الشبهة عن )فوائد اتلعددية الفكرية(، ألقاها خلسة يف سياق الكمه، 

 !حاكم .اللكمة تأثري السحر يف أتباعه، مما يرصفهم عن كتاب احلرية وعن د

ولم يمنع السقاف ما منع أبا سفيان ريض اهلل عنه قبل إسالمه عند هرقل الروم يف الشام، حني سأهل 
 العرب ؤثر عين)ولوال أن ت :بعد صلح احلديبية وقبل فتح مكة، فصدقه القول حىت قال ملسو هيلع هللا ىلصعن انليب 

 !كذبا لكذبت عليه(

وهذا الرس وراء جتنب السقاف مصطلح )اتلعددية السياسية( اليت يه العبارة الوحيدة اليت 
 !استخدمتها يف كتاب )احلرية أو الطوفان( ثالث مرات
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ثم ريض األنصار بأيب بكر، وبايعه اجلميع بعد تشاور وحتاور ورضا من ) :حيث قلت يف املوطن األول
ا عرضها كم واتلداول السليم للسلطة بني املهاجرين واألنصار فكرة اتلعددية السياسيةميع، إن اجل

 (.... ﴾ں ں ڻ﴿صحيح موافق ملبدأ األنصار يف أول األمر، يه رأي 

)كما ظهر هذا املبدأ مرة ثانية عندما تنافس الستة اذلين اختارهم عمر  :وقلت يف املوطن اثلاين
عددية، اتلملبدأ اتلداول السليم للسلطة، وترسيخ ملبدأ ذا االختيار هو تكريس ورشحهم لإلمامة؛ إذ ه

 وسيلة بأي ، ىلع أن تكون األمة يه احلكم واملرجح وفتح للطريق أمام اتلنافس املرشوع ىلع السلطة
 .املبدأ هذا وترسخ الغرض، هذا حتقق

إذ هو رد لألمر إىل األمة؛  دأ اتلحكيم،وهذا ما أدركه يلع ومعاوية ريض اهلل عنهما بموافقتهما ىلع مب
ا منهما أو غريهما، وهذه يه اتلعددية السياسية ، وقد اتفق احلكمان ىلع خلعهما وإرجاع تلختار واحد 

وهلذا خرج اخلوارج ىلع يلع ريض اهلل األمر لألمة شورى بينها تلختار من تشاء منهما أو من غريهما، 
 (.األمر لألمةعنه عندما ريض بمبدأ اتلحكيم ورد 

هذه انلصوص الوحيدة اليت ورد فيها مصطلح  -أو من كتب هل ادلراسة  -فقد وجد السقاف 
)اتلعددية(، وأن املراد منها اتلعددية السياسية، وقد فرست اتلعددية هنا بكل وضوح، وهو فتح 

 ة، كما فعل عمرالطريق يلرتشح للسلطة عدد من األكفاء ختتار األمة من بينهم من تراه أهال لإلمام
 حني رشح هلا ستة، وكما ريض يلع ومعاوية  برد األمر لألمة تلختار واحدا منهما أو من

غريهما، ولم يرفض هذه اتلعددية السياسية إال اخلوارج حني خرجوا ىلع يلع بعد أن ريض بتحكيم 
، ، ويه الوالية واإلمارةاألمة، ورفضوا حتكيم األمة يف أخص شئونها اليت جعله اهلل هلا، وشورى بينها

 !بدعوى إن احلكم إال هلل

فصادر الطغاة حق األمة يف اختيار السلطة باسم محاية )مصلحة الرعية(، وصادره اخلوارج باسم اهلل 
 !وإقامة )األحاكم الرشعية(

فلما رأى السقاف أن هذه انلصوص ال تسعفه يف إيراد شبهة )اتلعددية الفكرية(، وهو أيضا ال يؤيد 
اءه ر  ق اتلعددية السياسية(، أرسلها هكذا بال شاهد من )احلرية أو الطوفان(، ىلع غري اعدته، يلضل  )

 !للخلفاء الراشدين ةويرصفهم عما يف الكتاب من هدي وسنن راشد

 !وهذا من أقبح صور اتلضليل واتلدليس اذلي ال يقدم عليه من يريد احلق والوصول إىل احلقيقة
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احلق العدل ملن سلك مثل هذا السبيل يف اتلضليل أال يصل إىل احلق مهما  ومن جزاء اهلل امللك
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ :اجتهد، وأال يوفق إيله مهما آتاه اهلل من العلم، كما قال تعاىل

 [046:األعراف]!﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ع دثم  ت أهل األهواء ىلع حد حاكم بأخس صفا .وجد السقاف يف آخر دراسته انلقدية فرصة يلبد 
)وكما هو معلوم أن   احلق   واحد ال يتعدد وال خيتلف فرق ا، وأن االئتالف رمحة ويه  :قوهل، حني قال

ويه من أخس أوصاف أهل ابلدعة من أعظم صفات أهل السنة واجلماعة، والفرقة عذاب 
ا بإطالق، وليس لك االختالف هل حظ واالختالف  !من انلظر(؛ فليس تعدد الرأي ممدوح 

حاكم املطريي يدعو يف كتابه )احلرية( إىل )اتلعددية الفكرية( اليت يه من أخس صفات  .وبما أن د
حاكم  .أهل ابلدع عند السقاف، فانلتيجة اليت يريد السقاف من القارئ استنتاجها بذاكئه يه ريم د

عن كتاب )احلرية(،  بابلدعة وبأخس أوصاف أهلها، تلحقق ادلراسة غرضها انلهايئ برصف انلاس
 حاكم األمني .ج ذلك قبله السكران، حىت وإن اكن دألنه ليس ىلع السنة وال السلفية، تماما كما رو  

 !م0224إىل سنة  0222العام للحركة السلفية يف الكويت منذ سنة 

ن جلنة من عدد م م0226يد يف لك هذا، بعد أن شلكت سنة  يف الرياضبالطبع ليس لوزارة ادلاخلية 
شيوخ ادلين واألساتذة املتخصصني دلراسة الكتاب والرد عليه حلماية الشباب من األفاكر اليت وردت 

 !فيه كما أخربين بعضهم

وليس هناك حرب إعالمية مربجمة جتند هلا األنظمة اخلليجية مئات من الكتاب وشيوخ ادلين وطلبة 
صالح انلت واتلويرت ملواجهة اتلغيري واإلالعلوم الرشعية، تبدأ من الفضائيات والصحف وتنتيه حبرب 

 !وداعته، ورميهم باخلروج عن السنة والسلفية فلك هذه أوهام خيايلة

وال ترابط قطعا بني لك نشاط يقوم به )مؤتمر األمة( وأحزاب األمة يف اخلليج واهلجوم املربمج بعده 
سار إىل واتلويرت من أقىص الياذلي يشنه )شبيحة األنظمة( و)شيوخ الفتنة( يف الصحف والفضائيات 

  ! أقىص ايلمني، بما فيهم إسالميون وشيوخ دين

 !لك ذلك قطعا أوهام ال حقائق هلا وإنما يه عقلية املؤامرة
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فما نرشه السقاف وجلنته العلمية يف دراسته، وقبله السكران يف مقاتله، ومحد عثمان يف )غواغئيته(، 
حاكم ويتصدون هل حسبة هلل،  .لسلفية، ولكهم يبدعون دلكه جاء دفااع لوجه اهلل عن السنة وا

 !وحسابهم ىلع اهلل

حاكم  .أما كيف اجتمع الضدان محد عثمان وإبراهيم السكران يف كتابة ما كتبوه وباملجان ضد د
م، فهذا رس من األرسار، وقدر من األقدار، اذلي ال يعرفه إال وزراء  0221املطريي، ويف السنة ذاتها 

 !يف األنظمة الوظيفية ادلاخلية

 متعل انلاس ىلع ختىف خاهلا وإن***                  ومهما تكن عند امرئ من خليقة
 ورة اللحم وادلمـفلم يبق إال ص***                  ؤادهــىت نصف ونصف فـلسان الف

 

 وجوه:السقاف من  اواإلجابة عن هذه الشبه اليت أثاره

 !كد أن السقاف لم يقرأ الكتاب فعال أو لم يفهم موضوعه أصالهذه الشبه تؤ  الوجه األول:

فكتاب )احلرية أو الطوفان( كما جاء ىلع غالفه )دراسة تارخيية ملراحل اخلطاب السيايس اإلساليم(، 
 !لخإ ...وليس كتاب عقيدة أو سلوك وآداب رشعية، ألحتدث فيه عن االختالف وأنه رش لكه

لكتاب يه أصول انلظام السيايس اإلساليم، وموقف اإلسالم من )احلرية( فأبرز القضايا اليت اعجلها ا
ىلع مستوى الفرد وىلع مستوى املجتمع وادلولة، ويه القضية اليت تؤرق السقاف ومن وراءه، حىت 
اضطرته لكتابة هذه ادلراسة اليت انتهت به إىل تقرير كون )اإلنسان ليس حرا(، وليس هل حق يف 

يس عقد ابليعة لإلمام عقد ي(، و)ليست ادلولة رضورية لقيام ادلين(، )ول)االختالف يف الرأ
 !لخإ ...واكلة(

 ودفااع عن !ولك هذا اتلقريرات اليت مألت دراسة السقاف جاءت لكها وبال استثناء لصالح الطغاة
ماء لالطغيان واالستبداد، وعن فقهاء السلطة، حتت ذريعة ادلفاع عن ادلين والسنة، وشعار حلوم الع

 !مسمومة

فهل يعقل أن يكون لك ذلك وقع صدفة وعرضا وبال قصد حىت ال نكاد جند قضية واحدة جاءت 
 !بها ادلراسة يف صالح األمة امللكومة، وشعوبها املظلومة
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ألم يستطع السقاف ومن ساعدوه ىلع كتابة هذه ادلراسة إضافة يشء واحد مجيل يف صالح األمة، 
ب احلرية، ويؤكد بأن هناك حقوقا وحريات وأحاكما سياسية فاتت يستدرك به السقاف ىلع كتا

 !حاكم واكن ينبيغ عليه اإلشارة هلا واتلنبيه عليها.د

ملاذا جاءت دراسة السقاف لكها ككتاب )الغواغئية( حلمد عثمان، وكمقالة إبراهيم السكران، مملوءة 
 تقراراس ىلع يدعون كما وحفاظا ية،والسلف السنة ىلع - زعموا كما –بروح الطغيان وتعزيزه خوفا 

زهلم )باراك ويع( بوش جورج) يويلهم اذلين األمر لوالة وطاعة !(الليربايلة) الوظيفية األنظمة
 !أوباما(

تبت مقاالت كثرية حول كتاب )احلرية أو الطوفان( منذ صدوره سنة  فلم أرد ىلع أحد،  م، 0224لقد ك 
تقد، والعلم رحم بني أهله، إال أين لم أجد اكلسقاف إذ من حيق أن أكتب ومن حق غريي أن ين

والسكران ومحد عثمان اختذوا من السنة وادلين ذريعة للوقوف يف وجه احلرية، ومصادرة حلق األمة 
يف الشورى، دفااع عن الطغاة، حىت بلغ األمر بهم ليس انتقاد الكتاب بل التشهري بكاتبه، واالفرتاء 

نظمة يف محلة مربجمة تشنها األ -ربايل تنويري، وتارة بأنه خاريج تكفريي عليه، واتهامه تارة بأنه يل
ال  -اخلليجية الوظيفية منذ سنوات ملواجهة حركة اتلغيري وزادت احلملة هذه األيام بشلك حمموم 

 شفت شبههم ورد  ليشء إال لصد انلاس عن كتاب )احلرية أو الطوفان( ورصفهم عنه، حىت إذا ك  
 أين األدب يف اخلالف؟ وأين حلم أهل العلم؟ :عقريتهم رفعوا ؛باطلهم

وأصحابه املستضعفني بمكة،  ملسو هيلع هللا ىلصقصة طغاة قريش واملأل مع رسول اهلل  افإذا يه السنن تتكرر وإذ
تعود من جديد، فبعد أن اكنوا يسومونهم سوء العذاب، ويستخفون بهم، ويهزءون بدينهم، حىت إذا 

رونه هم إذا - والقدوة األسوة وهو –لكمة ورد عليهم بال ملسو هيلع هللا ىلصجابههم رسول اهلل   !واحلكمة باحللم يذك 

 ا)ما أكرث ما رأيت قريش   :كما جاء عن عروة بن الزبري قال: قلت لعبد اهلل بن عمرو بن العايص
لقد رأيتهم وقد اجتمع أرشافهم يوما   :فيما اكنت تظهر من عدوانه؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلصأصابت من رسول اهلل 

، فقالوا: ما رأينا مثل ما صربنا عليه من هذا الرجل قط: سفه ملسو هيلع هللا ىلصروا رسول اهلل يف احلجر، فقالوا فذك
أحالمنا، وشتم آباءنا، واعب ديننا، وفرق مجااعتنا، وسب آهلتنا، وصربنا منه ىلع أمر عظيم، أو كما 

فأقبل يميش حىت استلم الركن، ثم مر بهم طائفا  بابليت،  ملسو هيلع هللا ىلصقال؛ فبيناهم يف ذلك طلع رسول اهلل 
، لهااثلانية غمزوه بمث، فمىض فلما مر بهم ملسو هيلع هللا ىلص، فعرفت ذلك يف وجه رسول اهلل غمزوه ببعض القولف

ما أفوقف ثم قال: أتسمعون يا معرش قريش ثم مر اثلاثلة فغمزوه بمثلها، فعرفتها يف وجهه، فمىض، 
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أسه  ر، فأخذت القوم لكمته حىت ما من رجل إال ولكأنما ىلعواذلي نفيس بيده لقد جئتكم باذلبح
ا، فو اهلل ما أنت جبهولطائر واقع،   (9)!(وحىت أنه يلقول: انرصف يا أبا القاسم راشد 

وأدبهم مع والة أمرهم، وذبهم عنهم، وثنائهم ىلع  -من أدعياء العلم وادلعوة  -فانظر إىل سدنة الطغاة 
ايلة ليربال بأن مرهمأ والة ترصيح مع –خلقهم، وىلع محيتهم دلينهم، وحكمتهم يف سياستهم لرعيتهم 

ثم انظر جرأة هؤالء ادلاعة ىلع من خيالفونه الرأي حىت ممن ال  -يه قدر بدلانهم وأنهم يسريون حنوها 
يعرفهم وال يعرفونه، وال بينهم وبينه سابق عداء وال خالف، إال ملجرد تعرضه لألنظمة ودعوته 

ن، به، ال ليشء إال إرضاء لطغاتهم يف ابلاطلإلصالح واتلغيري، فإذا هم ينربون إيله بأفحش القول وأكذ
 !وإن بدا ذلك دفااع عن السنة والسلفية يف الظاهر

 
لقد اكن بإماكن السقاف لو أراد حقا معرفة رأيي يف اخلالف واالختالف الرجوع إىل كتايب  الوجه اثلاين:

ائدية(، ففيهما تفصيل )حترير اإلنسان(، أو )أهل السنة واجلماعة... األزمة السياسية واألصول العق
القول بأنه ال إسالم بال مجاعة وأمة واحدة، وفيه بيان حتريم االفرتاق ووجوب االجتماع، خاصة وأن 

 !السقاف قد وضع صورة كتاب اتلحرير مع كتاب احلرية فوق عنوان دراسته انلقدية

 !الف؟رى تلجنب السقاف الرجوع للكتابني ملعرفة موقيف من االختفما هو الرس يا ت  

وسأترك اإلجابة عن هذا السؤال إىل ما بعد قراءة هذه انلصوص املنقولة من كتايب )حترير اإلنسان(، 
حول موضوع االختالف واالفرتاق، واذلي ال يرغب السقاف وال جمموعته طرحه خلطورته ىلع 

 !األنظمة الوظيفية اليت فرضتها احلملة الصليبية يف اخلليج واجلزيرة العربية

 م:0222لت يف كتاب )حترير اإلنسان( املنشور سنة وقد ق
 اكنت الرسالة السماوية املحمدية تشتمل كما ورد يف آيات الشورى ىلع:)
دعوة للتوحيد ادليين بعبادة اهلل وحده ال رشيك هل، وترك عبادة األوثان واألنداد، واألويلاء  -0

 واألضداد.
 تلحاكم إيله وحده، وحتكيم كتابه ورسوهل.ودعوة للتوحيد الترشييع بتوحيد احلاكمية هلل، وا -1
ودعوة للتوحيد السيايس واالجتمايع، باالجتماع والوحدة، وعدم االفرتاق يف ادلين، أو الطاعة  -3

 .واحلكم

                                                           

 (81/   0) - إسحنق البن انلبوطية السرية (0)
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ودعوة إىل الشورى يف األمر، والعدل يف احلكم، واملساواة بني اخللق، وتقرير حق القصاص، وحق  -4
ار واالنتصاف ممن ظلم واعتدى، ورفض الظلم والعدوان العفو، وحق ادلفاع عن انلفس، واالنتص

 بكل أشاكهل وصوره.
إنها دعوة لقيام دولة، ونظام عقائدي وسيايس وترشييع واجتمايع، خيتلف اختالفا جذريا ولكيا عما 
اكنت عليه اجلاهلية لكها، عربها وأممها، من رشك واختالف ديين وترشييع، حيث اكن للك قبيلة 

وما اكنت عليه اجلاهلية من ظلم وتظالم، واختالف طبيق وعصيب، وما نها، وأديانها، أوثانها، وكها
، وال سلطة حتكمهم، وال دولة تنظم شئون حياتهم، اكنت عليه من ترشذم وافرتاق، فال مجاعة توحدهم

يم قوحتفظ هلم كيانهم، فجاء اإلسالم دين اتلوحيد، يلوحدهم دينيا وسياسيا وترشيعيا واجتماعيا، ويل
 (.هلم دين احلق، ودولة العدل، ومزيان القسط، ويلخرجهم من الظلمات إىل انلور

 وقلت أيضا يف )حترير اإلنسان(:
كما قرر اخلطاب انلبوي أنه ال يكون للمؤمنني إال خليفة واحد، إذ وجود خليفتني وإمامني يف )

ت حتريما قاطعا االفرتاق وقت واحد، يناقض أصول اخلطاب اليت أوجبت اجلماعة واالئتالف، وحرم
واالختالف، اذلي هو من حال أهل اجلاهلية، ومن سننهم، بينما جاء اإلسالم بالوحدة واتلوحيد 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ :واالجتماع، كما قال تعاىل

 .﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
 :(9)﴾ٻ پ پ پ پ﴿ :قال ابن كثري يف تفسري قوهل تعاىل

ق )من جاءكم وأمركم مجيع، يريد أن يفر   :ملسو هيلع هللا ىلص ال جيوز، لقوهل نصب إمامني يف األرض أو أكرث)
بينكم، فاقتلوه اكئنا من اكن(، وهذا قول اجلمهور، وحىك اإلمجاع عليه غري واحد منهم إمام 

 .ها...( احلرمني
اتفق العلماء أنه ال جيوز أن يعقد )سيكون خلفاء فيكرثون(: ) :وقال انلووي يف رشح حديث

، وقال إمام احلرمني يف كتابه اإلرشاد: قال  واحد، سواء اتسعت دار اإلسالم أم الخلليفتني، يف عرص
ال جيوز عقدها لشخصني، وعندي أنه ال جيوز عقدها الثنني يف صقع واحد، وهذا جممع أصحابنا: 

 ، فإن بعد ما بني اإلمامني، وختللت بينهما شسوع فلالحتمال فيه جمال، وهو خارج من القواطع(.عليه
استدرك عليه انلووي هذه العبارة األخرية وحكم ببطالن تعدد اخللفاء حىت وإن تباعدت ادليار و

 )وهو قول فاسد، خمالف ملا عليه السلف واخللف، وظواهر األحاديث(. بقوهل:

                                                           

 .31 ابلقرة( 0)
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اتفق من ذكرنا ممن يرى فرض اإلمامة ) :وقال ابن حزم يف بيان بطالن تعدد األئمة وادلول يف اإلسالم
، إال حممد بن كرام ال جيوز كون إمامني يف وقت واحد يف العالم، وال جيوز إال إمام واحدىلع أنه 

السجستاين وأبا الصباح السمرقندي وأصحابهما فإنهم أجازوا كون إمامني وأكرث يف وقت واحد، 
 اواحتج هؤالء بقول األنصار ومن قال منهم يوم السقيفة للمهاجرين )منا أمري ومنكم أمري( واحتجو

 أيضا بأمر يلع واحلسن مع معاوية ريض اهلل عنهم.
قال أبو حممد بن حزم: ولك هذا ال حجة هلم فيه، فواجب رد ما تنازعوا فيه إىل ما افرتض اهلل عز وجل 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿ :اهلل تعاىلالرد إيله عند اتلنازع إذ يقول 

)إذا بويع إلمامني فاقتلوا اآلخر منهما(، قد قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، فنظرنا يف ذلك فوجدنا رسول اهلل ﴾حت خت
، ﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿، وقال تعاىل: ﴾ہ ہ ہ ہ ھ﴿وقال تعاىل: 

اتلفرق املحرم، فوجد اتلنازع ووقعت فحرم اهلل عز وجل اتلفرق واتلنازع، وإذا اكن إمامان فقد حصل 
ان ز أن يكون فيه إمام، وقلنا ما ال حيل نلا، وأما من طريق انلظر واملصلحة فلو جااملعصية هلل تعاىل

جلاز أن يكون فيه ثالثة وأربعة وأكرث، فإن منع من ذلك مانع اكن متحكما بال برهان ومدعيا بال 
ديلل وهذا ابلاطل اذلي ال يعجز عنه أحد، وإن جاز ذلك زاد األمر حىت يكون يف لك مدينة إمام، أو 

. .الفساد املحض وهالك ادلين وادلنيا. يف لك قرية إمام، أو يكون لك أحد خليفة يف مزنهل، وهذا هو
وكذلك اكن احلسن ريض اهلل عنه إىل أن أسلم األمر إىل معاوية فإذا هذا كذلك فقد صح اإلمجاع ىلع 

 !(...(9)(بطالن قول ابن كرام وأيب الصباح وبطل أن يكون هلم تعلق يف يشء أصال

رم بانلص واإلمجاع، وليس هو قول أهل السنة فالقول بتعدد األئمة وادلول يف اإلسالم هو االفرتاق املح
 !بل قول أهل األهواء وابلدع اكلكرامية ؛واجلماعة

 !فما موقف السقاف من هذا االفرتاق

  :وقلت أيضا يف كتاب اتلحرير
 األصل اثلاين: وجوب لزوم اجلماعة: )
طان شربا مات )من كره من أمريه شيئا فليصرب، فإنه من خرج من السل عن ابن عباس مرفواع: -3

 (0)ميتة جاهلية(.
                                                           

 .74/  4 وانلحل امللل يف الفصل (0)
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ويف رواية أخرى عند ابلخاري ومسلم أيضا عن ابن عباس بلفظ:)فإنه من فارق اجلماعة شربا فمات 
 (9) إال مات ميتة جاهلية(.

اجلماعة( أرجح وأصح، فإنها من رواية محاد بن زيد عن اجلعد، بينما )وهذه الرواية اليت فيها ذكر 
د فيها ذكر )السلطان( من طريق عبد الوارث عن اجلعد، الكهما عن أيب رجاء الرواية األوىل اليت ور

 عن ابن عباس، ومحاد بن زيد أحفظ وأفقه من عبد الوارث بال خالف، وقدمه أمحد بن حنبل، وحيىي
 بن معني يف احلفظ عليه.

 :كما قال تعاىلوالصحيح أن اجلماعة هنا يه األمة، وقد أوجب اهلل عليها االجتماع وعدم االفرتاق، 
يفارقها، حىت لو كره من اإلمام  ، فال يرتك أحد اجلماعة، وال﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

، إذ الكراهة انلفسية ال ضابط هلا، وليست وصفا ظاهرا شيئا، فإن الكراهة هل ال تسقط حقه يف الطاعة
يب بن قصة أمنضبطا تناط به األحاكم الرشعية، فقد اكن بعض الصحابة يكره من عمر شدته، كما يف 

 حديث االستئذان ملسو هيلع هللا ىلصكعب مع عمر حني طلب من أيب موىس األشعري شاهدا ىلع أنه سمع من انليب 
، ملسو هيلع هللا ىلصثالثا، فشهد هل أيب بن كعب، فقال أيب بن كعب: )يا عمر ال تكن عذابا ىلع أصحاب رسول اهلل 

 (0) سمعت شيئا فأردت أن أتثبت(. !فقال: سبحان اهلل
من عثمان تساهله وتساحمه ويلنه، وبعضهم يكره من يلع صالبته كما اكن بعض الصحابة يكره 

أسامة بن زيد ىلع جيش مؤتة، وتكلموا يف ذلك، فمثل  ملسو هيلع هللا ىلصوحدته، بل لم يرض بعضهم تأمري انليب 
هذه األمور جيب الصرب عليها، فممارسة السلطة لصالحياتها اجتهاد برشي، وليس بالرضورة يرىض 

 عنها لك انلاس.
ن عباس هذا يف األمور اخلاصة الفردية، اليت تورث الضغينة وابلغضاء، ومما يؤكد وظاهر حديث اب

ف، وذلك أنه أمره بالصرب، ولو اكن ما كرهه من اإلمام منكرا ألمره بانلصيحة هل، أو أن يأمره باملعر
رب فالواجب الص وينهاه عن املنكر، فدل ذلك ىلع أن املقصود األمور اخلاصة اليت تستجلب الكراهة،

حىت تقوم األمة لكها بتغيريه، إن اكن ما يكرهه من اإلمام يقتيض ذلك، مع اجلماعة، وعدم مفارقتها، 
إذ ترك اجلماعة واالنشقاق عنها من فعل وحال أهل اجلاهلية، ال أهل اإلسالم، اذلي جاء دينهم 

احلال فقد مات باتلوحيد، وأوجب الوحدة واالئتالف، وحرم الفرقة واالختالف، فمن مات ىلع تلك 
، إال أن يكون ما صدر عن السلطة كفرا بواحا كما يموت أهل اجلاهلية، وهذا نيه عن التشبه بهم

 كما سيأيت بيانه.
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وعن أيب هريرة مرفواع )من خرج من الطاعة، وفارق اجلماعة، فمات، مات ميتة جاهلية، ومن  -2
 ينرص عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية، ومنقاتل حتت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إىل عصبة، أو 

خرج ىلع أميت، يرضب برها وفاجرها، وال يتحاىش من مؤمنها، وال ييف ذلي عهد عهده، فليس مين، 
 (9)ولست منه(.

ويف هذا احلديث أوضح بيان ىلع وجوب )الطاعة(، وتوحيد ادلولة والسلطة، وحتريم اخلروج عليها، 
حيد األمة، وحتريم االنشقاق عنها، ووجوب توحيد لكمتها، وضم أو تقسيمها، ووجوب )اجلماعة(، بتو

، وفيه تقرير مبدأ املواطنة للك أفرادها، مسلمها وذميها، فأهل اذلمة جزء من األمة يف ادلولة شملها
 والوطن، وفيه حتريم العودة إىل ما اكن عليه أهل اجلاهلية من عصبية وفرقة واقتتال وظلم.

وقال )عليكم  ملسو هيلع هللا ىلصأنه خطبهم باجلابية فأوصاهم بما أوصاهم به انليب  وعن ابن عمر عن عمر -1
باجلماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من االثنني أبعد، ومن أراد حببوحة اجلنة 

 (0)فليلزم اجلماعة(.
م لم هم أهل الفقه والعلقال الرتمذي بعد رواية هذا احلديث: )وتفسري اجلماعة عند أهل الع

 !!واحلديث(
وتفسري اجلماعة بهذا املعىن اذلي ذكره الرتمذي أبعد ما يكون عن داللة ألفاظ انلصوص، ومراد 
الشارع، ولم خيطر ببال عمر هذا املعىن اذلي ذهب إيله الرتمذي وأهل العلم، بل اجلماعة املأمور 

حافظة ىلع وحدتها، واجتماع بلزومها يه األمة، واملقصود من هذه انلصوص احلث ىلع لزوم األمة، وامل
 !( انتىه الكيم من )حترير اإلنسان(لكمتها، وحتريم شق صفها، أو تفريق شملها

فهل يوافق السقاف ىلع هذا املعىن لالجتماع، كما ثبت بداللة انلصوص واإلمجاع، وهو اذلي قصده 
وحكومات وشعوب، كما أهل السنة بأصل )اجلماعة(، وهو وحدة األمة سياسيا وعدم افرتاقها إىل دول 

)إن اكن هلل يف األرض : ملسو هيلع هللا ىلص )الزم مجاعة املسلمني وإمامهم(، وكما قال :يف الصحيحني ملسو هيلع هللا ىلصأمر انليب 
 !خليفة فالزمه(

 نهمأأليس هذا األصل هو اذلي جعل اإلمام أمحد يرى حتريم اخلروج ىلع املأمون واملعتصم والواثق مع 
 قوهلم يف خلق القرآن، فرفض اإلمام أمحد شق وحدة األمة عزتلة، ومحلوا األمة ىلعىلع مذهب املاكنوا 
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واجلماعة وادلولة، ورأى وجوب اجلمعة واجلماعة واجلهاد مع هؤالء اخللفاء وإن اكنوا داعة اعزتال 
 !وبدعة حفاظا ىلع أصل )اجلماعة( و)اجلهاد(

ىلع  ق وغريهم متفقون)فإن أهل احلديث والسنة اكلشافيع وأمحد وإسحا :شيخ اإلسالم ابن تيميةقال 
أن صالة اجلمعة تصىل خلف الرب والفاجر، حىت إن أهل ابلدع اكجلهمية اذلين يقولون خبلق القرآن، 
وأن اهلل ال يرى يف اآلخرة، ومع أن أمحد ابتيل بهم، وهو أشهر األئمة باإلمامة يف السنة، ومع هذا فلم 

لرافيض، وليس ألحد أن يدع اجلمعة ختتلف نصوصه أنه تصىل اجلمعة خلف اجلهيم والقدري وا
بلدعة يف اإلمام، لكن تنازعوا: هل تعاد؟ ىلع قولني هما روايتان عن أمحد: قيل: تعاد خلف الفاسق، 

 (9)ومذهب الشافيع وأيب حنيفة ال تعاد(.

خلف األمراء من أهل ابلدع ومن وإنما أوجب أئمة أهل السنة واجلماعة اجلمعة واجلماعة واجلهاد 
)اجلهاد ماض مع لك بر وفاجر(، تعظيما هلذه الشعائر واألراكن الظاهرة من  :فسق حىت قالواأهل ال

دين اإلسالم وحفاظا عليها، ملا يف إقامتها من املحافظة ىلع األمة ووحدتها ورشيعتها ودينها، مع 
 هذا الوصف،نهم إذا ختلف هذا الرشط وفات أإمجاعهم ىلع اشرتاط العدالة ابتداء فيمن يتوالها، إال 

واكنوا بني ترك اجلهاد واجلمع واجلمااعت وإقامة الرشائع وبني فعلها خلف من فقد رشط العدالة، 
ا انتكس فهم بعض أدعياء السنة والسلفية قدموا املحافظة ىلع هذه األصول القطعية ىلع ما سواها، فلم  

الك جاءت تعظيما لشأن املعارصين ظنوا أن هذه انلصوص عن هؤالء األئمة كأمحد والشافيع وم
األمراء ال تعظيما لشأن اجلماعة واجلهاد والرشيعة، فعظموا شأن األمراء حىت لو فرقوا األمة شعوبا 
ودويالت، وحىت لو عطلوا اجلهاد، ولو أبطلوا احلكم بالكتاب، وحىت لو والوا عدو األمة وواالهم، 

 !وتولوه ووال هم

ماعة فتصوروا أن املراد بها طائفتهم وفئتهم، وليست األمة ويف املقابل استخف أوئلك األدعياء باجل
لكها، واستخفوا باحلكم بالرشيعة حىت لو عطلها الطغاة وبدلوها، فأوجبوا هلم الطاعة ولو خرجوا عن 
طاعة اهلل ورسوهل، واستخفوا باجلهاد اذلي به حييم اهلل األمة من عدوها اخلاريج، فاشرتطوا هل إذن 

 !يأتمرون بأمر العدو اخلاريجأويلائهم اذلين 

جه هؤالء األدعياء ىلع العلم وادلعوة، فال أبقوا مجاعة وال فإذا األمة تبتىل خبطاب مبدل ممسوخ يرو  
رشيعة وال جهادا، وال اشرتطوا صالحا وال عدالة وال شورى، فإذا األمة ايلوم تترشذم إىل دويالت 
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ها واجلبابرة، وحيكمونها بالقوانني الوضعية اليت فرضوظيفية حتت االحتالل األجنيب، يسوسها الطغاة 
 !العدو اخلاريج

أن االختالف اذلي يقصده السقاف وقع يف األمة منذ الصدر األول، سواء اخلالف يف  الوجه اثلالث:
الفروع الفقهية، أو االختالف يف األصول العقائدية، فلم يفرق وحدتها ولم يسقط خالفتها، فادلين 

ل األديان األخرى ويقرر هلم ذمة اهلل ورسوهل، ومبدأ )هلم ما نلا وعليهم ما علينا(، لن اذلي حييم أه
يضيق ذراع باالختالف بني أهل اإلسالم أنفسهم من باب قياس األوىل، كما قال يلع ريض اهلل عنه يف 

 أن شأن اخلوارج وهم أشد أهل األهواء تطرفا حىت قال: )هلم علينا ثالث أال نمنعهم مساجد اهلل
 !يذكروا فيها اسمه، وال نبدأهم بقتال، وال نمنعهم من اليفء ما دامت أيديهم مع أيدينا(

فانظر إىل السقاف وفئته كيف يبالغون يف احلديث عن االئتالف واجلماعة اليت ال وجود هلا ايلوم، 
مة من ذلك حىت يظن أنهم داعة وحدة واجتماع، فإذا هم ال يقصدون ما أراد اهلل ورسوهل وسلف األ

لكه وهو وحدة األمة ومجاعة املسلمني وعدم تفرقهم إىل دول وملوك ورؤساء ودويالت وشعوب، كما 
)من أتاكم وأمركم مجيع ىلع رجل  :)إذا بويع لرجلني فاقتلوا اثلاين منهما(، وحلديث :يف الصحيح

هنات وهنات فمن  )إنه ستكون :ق مجاعتكم فاقتلوه(، ويف لفظواحد يريد أن يشق عصاكم أو يفر  
أراد أن يفرق أمر هذه األمة، وىه مجيع، فارضبوه بالسيف اكئنا من اكن(، ملا يف االفرتاق السيايس من 
الفشل وذهاب الريح أمام العدو، بل اجلماعة عند هؤالء ادلاعة جمرد طائفة خاصة هلا شيوخها 

، ومن خالفهم فليس من أهل ومراجعها، ويتصورون بأن من اكن معهم فهو من أهل السنة واجلماعة
 !السنة واجلماعة

ع ضوابط هلذه حاكم يف كتابه )احلرية أو الطوفان( ) .أما دعوى السقاف أن د :الوجه الرابع لم يض 
ا بها، ومىت  ورى املأمونون؟ ومىت يكون اإلمام ملزم  الشورى؛ يف أيي  األمور تكون؟ وم ن هم أهل  الش  

من قرأ كتاب احلرية يعرف اإلجابة عن هذه األسئلة اليت حار  فدعوى عريضة، إذ لك! (ال يكون؟
حيث حاول خداع قرائه بأن الكتاب ال جواب فيه عن الشورى ويف ماذا تكون؟  !فيها عقل السقاف

 ومن هم أهلها؟ ومىت يكون اإلمام ملزما بها؟

يه قضية الكتاب ولم يتحدث عن الشورى اليت  !حاكم لم يؤلف أصال )احلرية أو الطوفان( .وكأن د
 !ما دام لم جيب عن هذه األسئلة الرضورية !املركزية

)دراسة تارخيية ملراحل اخلطاب السيايس اإلساليم(،  :مع العلم بأن كتاب احلرية هو كما يف عنوانه
فليس رشطا أصال أن يفصل القول يف هذه القضية، بينما كتاب )حترير اإلنسان( دراسة ألصول 
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ب ىلع السقاف الرجوع إيله لو أراد، غري أن السقاف قصد رصف أتباعه عن اخلطاب، فاكن الواج
 ورىالش قضية ويه الرئيسة القضية عن أصال فيه جواب ال -السقاف يزعم كما–ألنه  ؛كتاب احلرية

 !واحلرية

وهذه فقرات من كتاب )احلرية( اكفية يف إثبات بطالن ما اداعه السقاف يف أنه ال جواب عن هذه 
 !، وسأضع حتت لك شاهد خطا ملساعدة السقاف ىلع فهم اجلواباألسئلة

 فقد قلت يف كتاب )احلرية أو الطوفان( عن الشورى:
وقد أمجع الصحابة ىلع هذا املبدأ، وأن األمة يه اليت ختتار اإلمام، ويه اليت تشاركه الرأي فال يقطع )

ا،  فاكن ال يقطع أمر ا دونيفعل،  ملسو هيلع هللا ىلصأمر ا دونها، كما اكن انليب  واكن شورى األمة فيما اكن أمر ا اعم 
، كما فعل ذلك يف غزوة أحد، فقد اكن رأيه يشاور أصحابه يف مجيع شئونهم ما لم ينـزل عليه الويح

: )وأىب قال ابن كثري اكن رأي األغلبية أن خيرجوا إىل القتال، فنـزل ىلع رأيهم.أن يبىق يف املدينة، و
ا : )فلم يزل ملسو هيلع هللا ىلصلعدو، ولم يتناهوا إىل قول رسول اهلل كثري من انلاس إال اخلروج إىل ا  ورأيه( وقال أيض 

حىت دخل ولبس ألمته، ثم خرج عليهم وقد ندم انلاس وقالوا: استكرهنا رسول  ملسو هيلع هللا ىلصانلاس برسول اهلل 
 (9) ولم يكن نلا ذلك (. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

وا ىلع موقفهم، وقد اذلين أرصخرج نزوال  ىلع رأي أكرث انلاس اكرها للخروج، إال أنه  ملسو هيلع هللا ىلصفمع كونه 
يف هذه املعركة؛ تلؤكد رضورة مبدأ الشورى وإن اكنت انلتائج ىلع  ﴾ڤ ڦ ڦ﴿ :نزلت آية

انلحو اذلي أسفرت عنه املعركة. وقد ذكر ابن جرير الطربي هذا املعىن عن بعض أهل اتلفسري؛ قالوا: 
وكذا  عة انلاس ورءوسهم.واملأل هم مجا،  (1))يتشاورا بينهم ثم يصدروا عما اجتمع عليه ملؤهم(

، فجعل ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :وصف اهلل عز وجل أهل اإليمان فقال
الشورى بني الصالة والزاكة، وهما من أراكن اإلسالم، يلؤكد ماكنتها يف ادلين، وأنها من فرائضه وأراكنه 

ا يستثين واكن المن أكرث انلاس مشاورة،  ملسو هيلع هللا ىلصيف املجتمع املسلم وأبرز خصائصه، وقد اكن انليب   أحد 
 ،من الشورى يف األمور العامة، بل اكن يستشري لك من اكن حارض ا من املسلمني يف السلم أو احلرب

، ومال إىل رأيه مع ما اكن يعلم من نفاقه (2)وقد استمع لرأي عبد اهلل بن أيب ابن سلول يف غزوة أحد
ألن انليب ذاك إال ما و ﴾ې ې ې ې﴿ :، وقد وصف القرآن ذلك كما يف قوهل تعاىلوعداوته

ا بالشورى فيما اكن من األمور العامة ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد استشار انلاس يف رد أموال هوازن عليهم، ال خيص أحد 
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)أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءونا تائبني، وإين قد رأيت أن أرد إيلهم سبيهم،  :وقام فيهم خطيب ا فقال
م أن يكون ىلع حظه حىت نعطيه إياه فمن أحب منكم أن يطي ب بذلك فليفعل. ومن أحب منك

: ملسو هيلع هللا ىلصمن أول ما ييفء اهلل علينا فليفعل(. فقال انلاس: قد طيَّبنا ذلك يا رسول اهلل. فقال رسول اهلل 
 فرجع)إنا ال ندري من أذن منكم يف ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حىت يرفع إيلنا عرفاؤكم أمركم(. 

 (9) فأخربوه أنهم قد طيبوا(. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم رجعوا إىل رسول انلاس، فلكمهم عرفاؤهم،
وكما تكون الشورى يف أصل األمر وهو اختيار اإلمام، فكذلك تكون فيما دون ذلك من شئون 
 ؛األمة مما ال نص فيه، وقد اكن اخللفاء األربعة ال يقطعون أمرا، مما ال نص فيه، دون شورى املسلمني

ه أمر نظر يف كتاب اهلل، فإن وجد فيه ما يقيض به فقد اكن أبو بكر إذا ورد علي، ملسو هيلع هللا ىلصاقتداء بانليب 
قىض به، وإن لم يعلم خرج فسأل املسلمني عن السنة،  ملسو هيلع هللا ىلصقىض بينهم، وإن علمه من سنة رسول اهلل 

فإن أعياه ذلك داع رءوس املسلمني وعلماءهم واستشارهم. وكذا اكن يفعل عمر ريض اهلل عنه فإذا 
 (0) .اجتمعوا ىلع أمر أخذوا به

 (2) .عمر يستشري يف األمر حىت النساء، وربما أخذ برأيهن واكن
 (4) واكن هل جملس شورى حيرضه الكبار والصغار من أهل العلم.

ا من القراء شباب ا اكنوا أو كهوال ، فربما استشارهم  (4) (.قال الزهري: )اكن جملس عمر مغتصًّ
كما  ؛نص فيه بعد تشاور وأخٍذ برأي املأل وقد اكن اعمة ما اختذه اخللفاء الراشدون من أحاكم فيما ال

، واملأل هنا هم مجاعة  (6))ما فعل عثمان ما فعل يف املصاحف إال عن مأل منا( :قال يلع ريض اهلل عنه
 انلاس وأكرثهم.

وقد استشار عمر ريض اهلل عنه انلاس يف وقف األرض املفتوحة، وما زال جيادهلم ثالثة أيام يف املسجد، 
 (3) اورونه حىت أقنعهم برأيه وتابعوه عليه.حياورهم وحي
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 .339/  03 الفتح مع خنريابل صحيح انظر (4)

 .  011/  01 للبغوي السنة رشح (5)

 نع صدرب اليت املواقف من كثرًيا املوضع مذا يف احلنفظ ذكر وقد. حسن إسنند: وقنل ،343/  03 ابلنري فتح انظر (6)
 .تشنور

 .17 – 14ص يوسف أليب اخلراج انظر( 7)
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وقد اكن مما قاهل عمر بعد أن استشار املهاجرين فاختلفوا، فداع مخسة من األوس ومخسة من اخلزرج 
)إين لم أزعجكم إال ألن تشرتكوا يف أمانيت فيما محلت من أموركم، فإين واحد  :من كربائهم وأرشافهم

، وافقين من وافقين وخالفين من خالفين، ولست أريد أن تتبعوا كأحدكم، وأنتم ايلوم تقرون باحلق
ا: الرأي رأيك، فنعم ما قلت ونعم  هذا اذلي هو هواي، معكم من اهلل كتاب ينطق باحلق، فقالوا مجيع 

 (9)  ما رأيت(.
 (1)وكذا استشارهم يف تدوين ادلواوين.

قتل أبا لؤلؤة املجويس واهلرمزان ثأر ا  بعد أن -وقد استشار عثمان انلاس يف قتل عبيد اهلل بن عمر 
ان فأخذ عثم فأمجع املهاجرون ىلع وجوب قتله، وخالفهم أكرث انلاس ورأوا عدم قتله، -ملقتل أبيه 

 (2).برأي أكرث انلاس ودفع ادلية من ماهل
 (4) لم يغب عنا، بل اكن عن مالء منا(. وقد كتب عثمان إىل أمرائه: )وقد وضع عمر لكم ما

كن الشورى حمصورة يف قوم دون قوم، بل اكن لك مسلم حيرض املسجد يشارك يف اإلدالء برأيه، ولم ت
، ولم يكن اشرتاط الشورى والرضا قارص ا ىلع املسلمني، بل رجال اكن أو امرأة، كبري ا اكن أو صغري ا

ا يشرتط رضا اعمة غري املسلمني عند عقد العقود بينهم وبني املسلمني.  أيض 
عبيد: )وكذلك لو أن أهل مدينة من املرشكني اعقد رؤساؤهم املسلمني عقدا، وصاحلوهم ىلع قال أبو 

 صلح، فإن األخذ باألحوط وباثلقة أال يكون ذلك ماضي ا ىلع العوام إال أن يكونوا راضني به.
قال مكحول: إذا نزل املسلمون ىلع حصن فاتلمس العدو مصاحلة املسلمني ىلع أهل أبيات منهم 

نهم أمان ا، لم يصلح ذلك حىت يبعث أمري اجليوش رجال فيدخل احلصن وجيمع أهله ويعلمهم يعطو
بذلك، فإن رضوا بذلك استنـزهلم، وإال أقروا يف حصنهم ولم يصاحلوا، وقد اكن أئمة اجليوش من 

 ناملسلمني قبل عمر بن عبدالعزيز يصالح اإلمام رءوس أهل احلصن وقادتهم ىلع ما تراضوا عليه، دو
علم بقية من يف احلصن من الروم، فنىه عمر بن عبد العزيز عن ذلكم، وأمر أمراء جيوشه أال يعملوا 
 به، وال يقبلوه ممن عرضه عليهم، حىت يكتبوا كتاب ا ويوجهوا به رسوال  وشهود ا ىلع مجاعة أهل احلصن.

ء، وىلع هذا حيمل ما اكن من قال أبو عبيد: وهذا هو الوجه، إال أن يكون األتباع غري خمالفني للرؤسا
ملن عقد وصالح من رؤساء أهل جنران وغريهم، أن ذلك اكن عن مأل منهم، وأن األتباع غري  ملسو هيلع هللا ىلصانليب 

 (4)خارجني هلم من رأي وال مستكرهني عليه(.
                                                           

 .السنبق املصدر (0)

 .114/  3 سعد ابن وطبقنب السنبق املصدر (1)

 .الشيخني رشط ىلع صحيح بإسنند ،170/  3 سعد ابن طبقنب( 3)

 .املأل رأي مو إنمن آنذاك يصدر اكن من لك أن يؤكد ومذا. 590/  1 جرطير ابن (4)

 .091 – 090 ص عبيد أليب األموال (5)
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بد من رضا العامة وموافقتهم ىلع العقود اليت يعقدها  فإذا اكن األمر كذلك مع غري املسلمني، وأنه ال
ؤهم مع املسلمني بال إكراه وال إجبار، فرضا اعمة املسلمني من باب أوىل، وأنه ال يستبد اإلمام رؤسا

 يف الرأي من دونهم، وأال يصدر رأي إال عن موافقة املأل منهم وهم األكرثية.
)ال أفعل إال عن مالٍء  :وقد قال يلع ريض اهلل عنه بعد أن جاءه املهاجرون واألنصار يريدون بيعته

، وقال بعد أن بايعه انلاس )هذه بيعة اعمة، فمن ردها رغب عن دين املسلمني واتبع غري  (9)ورى(وش
 (0) سبيلهم(.

مما يؤكد أن هذا األمر هو من ادلين ومن سبيل املؤمنني اذلي جيب االقتداء بهم فيه؛ كما قال تعاىل: 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿

اعمة انلاس وااللزتام به، مما ال نص فيه، من سنن اخللفاء الراشدين األخذ برأي ، وأن ﴾ڇ ڍ
: )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين  ملسو هيلع هللا ىلص، كما قال وترك ما خالفهاباتباعها  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أمر انليب 

وا عليها بانلواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن لك حمدثة بدعة، ولك بدعة  ضُّ املهديني من بعدي، ع 
 (2)ضاللة(.

عندما  ، كما فعل عمرفإذا اختلف انلاس ىلع رأيني فإن اإلمام حيتاج إىل الرتجيح باألكرثية املطلقة
فقد استدىع عرشة من األنصار: مخسة من األوس، اختلف عليه الصحابة يف شأن األرض املغنومة، 

أن طلب ، وقد استخدم هذه الطريقة عندما رشح الستة للخالفة من بعده، بعد ومخسة من اخلزرج
املسلمون منه أن يرشح هلم من يراه أهال ، فقد جعل ابنه عبد اهلل بن عمر سابعهم ىلع أنه ليس هل من 
األمر يشء، وإنما أدخله طلبا للرتجيح يف حالة ما إذا تساوت األصوات كما يف صحيح ابلخاري: 

 (4))يشهدكم عبد اهلل بن عمر، وليس هل من األمر يشء(.
ا اجتمع ثالثة ىلع رأي وثالثة ىلع رأي فحكموا عبد اهلل ابن عمر، فإن لم ترضوا إذ) :ويف رواية قال

 (4)(.حبكمه، فقدموا من معه عبد الرمحن بن عوف

                                                           

 .167/  1 حبنن ابن ثقنب( 0)

 .168/  1 حبنن ابن ثقنب( 1)

 (.صحيح حسن: )الرتمذي وقنل( 41) رقم ح منجه، وابن (،1678) رقم ح والرتمذي، (،4617) مرق ح داود، أبو رواه (3)

 .67/  7 احلنفظ والكم( 3711) ح ،60/  7 ابلنري فتح انظر (4)

 .67/  7 ابلنري فتح انظر (5)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

115 

 

 ةثالث اكنوا وإن األكرث، مع فكن – الستة :أي –يا عبد اهلل بن عمر، إن اختلف القوم ) :ويف رواية
 (9)(.نالرمح عبد فيه اذلي احلزب فاتبع وثالثة

قال عمر بن اخلطاب ألصحاب الشورى: تشاوروا يف أمركم، فإن اكن اثنان واثنان ) :يف رواية أخرىو
، وقوهل: )فارجعوا يف الشورى(  (1)(فارجعوا يف الشورى، وإن اكن أربعة واثنان، فخذوا صنف األكرث

 يؤكد مبدأ إاعدة اتلصويت طلب ا للرتجيح إذا تساوت األصوات.
د ىلع رشط ابلخاري، من حديث موىس بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر، ورواه ابن شب ه بإسنا

قال لصهيب: )أحرض عبد اهلل بن عمر وال يشء هل من األمر، وقم ىلع رءوسهم فإن اجتمع مخسة 
ورضوا رجال  وأىب واحد فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعة فرضوا رجال منهم، وأىب اثنان فارضب 

 ثالثة رجال  منهم، وثالثة رجال  منهم فحكموا عبد اهلل بن عمر، فأي الفريقني رءوسهما، فإن ريض
حكم هل فليختاروا رجال  منهم، فإن لم يرضوا حبكم عبد اهلل بن عمر، فكونوا مع اذلين فيهم عبد 

 (2) الرمحن بن عوف، واقتلوا ابلاقني إن رغبوا عما اجتمع عليه انلاس(.
م امجعوا يف ايلوم اثلالث أرشاف انلاس وأمراء األجناد، فأم روا أحدكم، ويف رواية عند ابن سعد: )ث

 فمن تأمر من غري مشورة فارضبوا عنقه(.
وقد اكن عثمان يلزتم بفعل ما أراده العامة، كما قال يف كتابه إىل أهل الكوفة عندما طلبوا أن خيلع 

رت عليكم من :أمريها سعيد بن العاص، فقال اخرتتم، وأعفيتكم من سعيد، واهلل  )أما بعد، فقد أم 
ال تدعوا شيئ ا أحببتموه ال يعىص اهلل فيه إال سأتلموه، وال شيئ ا كرهتموه ال يعىص اهلل فيه إال استعفيتم 

 (4)منه، أنزل فيه عندما أحببتم حىت ال يكون لكم يلع حجة(.
إيلهم: )إذا اجتمع ملؤكم  وقد كتب أرشاف أهل الكوفة وقادتها يطابلونه بإخراج أهل الفتنة، فكتب

 (4)ىلع ذلك فأحلقوهم بمعاوية(.
)لو رأى ذلك أمري املؤمنني  :وعندما طابلوا معاوية باالعزتال عن إمارة الشام احتج عليهم بقوهل

 (6)ومجاعة املسلمني لكتب إيل بذلك، فاعزتلت عمله(.

                                                           

 .561/  1 الاربي جرطير ابن تنرطيخ (0)

 .45/  3 سعد ابن طبقنب( 1)

 .915/  3 املدينة تنرطيخ (3)

 .644/  1 جرطير ابن (4)

 .635/  1 جرطير ابن (5)

 .638/  1 جرطير ابن (6)
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 يستعيف كيف بأنه – واراثل قادة أحد –وقد احتج القعقاع بن عمرو ىلع يزيد بن قيس األرحيب 
 (9)!؟العامة رضيته أمر من اخلاصة

خذ (، و )كن مع األكرث(، وقوهل: )واقتلوا ابلاقني إن رغبوا عما اجتمع عليه انلاسفقول عمر: )
: لك ذلك يؤكد رسوخ هذا املبدأ يف -( إذا اجتمع ملؤكم ىلع ذلك(، وقول عثمان: )صنف األكرث

 ل.اخلطاب السيايس الرشيع املنـز
وكما أن لألمة احلق يف اختيار ذوي السلطة اذلين يسوسون أمرها ىلع أنهم والكء عنها، وفق نظرية 
عقد ابليعة، وهلا احلق يف مشاركتهم يف الرأي واالجتهاد، فال يقطعون أمر ا دون شورى األمة ورضاها، 

من السلطة، وهذا ما  فكذلك لألمة احلق يف خلع اإلمام وجتريده -وال يستبدون باألمور من دونها 
ا دلى الصحابة ريض اهلل عنهم يف املرحلة األوىل من اخلطاب السيايس اإلساليم. وقد جتىل  اكن معلوم 

)وإن أسأت فقوموين، أطيعوين ما أطعت اهلل فيكم، فإن  :ذلك يف خطبة أيب بكر املشهورة وفيها
 عصيته فال طاعة يل عليكم(.

عثمان أن خيلع نفسه من اخلالفة، وأن يدع األمة ختتار رجال  آخر،  وقد طالب اثلوار اذلين خرجوا ىلع
فقد داع عثمان ريض اهلل عنه األشرت انلخيع وهو أحد قادة اثلوار فطرح هل وسادة فقال هل عثمان: يا 
؟ قال: خيريونك  ؟ قال عثمان: ما هن  أشرت، ما يريد انلاس مين؟ فقال: ثالث ليس لك من إحداهن ب د 

، فتقول: هذا أمركم فاختاروا هل من شئتم. وبني أن تقص من نفسك، فإن (0)لع هلم أمرهمبني أن خت
. قال عثمان: أما  أبيت فإن القوم قاتلوك. قال عثمان: أما من إحداهن ب د؟ قال: ال، ما من إحداهن ب دٌّ

 (2)أن أخلع هلم أمرهم فما كنت ألخلع رسباال رسبلنيه اهلل.
: وقال غري احلسن ابلرصي يف روايته قال عثمان: )واهلل ألن أقدم فترضب -ن وهو ابن عو -قال الراوي 

 عنيق أحب إيل من أن أخلع أمر أمة حممد؛ يعدو بعضها ىلع بعض(.
 قال ابن عون الراوي عن احلسن ابلرصي: قالوا: هذا أشبه بكالم عثمان.

                                                           

 .651/  1 الاربي جرطير ابن( 0)

 .وكيلهم إال اخلليفة ومن لألمة األمر أن مبدأ لوضوح( أمرمم هلم ختلع: )قوهل والحظ (1)

 خيلع أن خيش أنه عنه الصحيح بل نفسه، خلع يف الصحنبة استشنر أنه من سيأيت ملن عنه؛ تثبت ال الرواية ومذه (3)
 .فتنة فتحدث رجل ىلع انلنس جيتمع فال نفسه
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يديَّ اكنا يقصان من أنفسهما، قال عثمان: أما أن أقص من نفيس، فواهلل لقد علمت أن صاحيبَّ بني 
ا، وال تصلون  وما يقوم بدين بالقصاص. وأما أن تقتلوين، فواهلل لنئ قتلتموين ال تتحابون بعدي أبد 

ا(. ا أبد  ا، وال تقاتلون بعدي عدو ا مجيع  ا أبد   (9)بعدي مجيع 
ىت ه أال يفعل حوقد استشار عثمان عبد اهلل بن عمر فيما عرضه عليه اثلوار من اخللع، فأشار علي

حىت وإن اكن األكرثية معه، كما هو ، (0) ال تصبح سنة، لكما كره بعض انلاس أمريهم قتلوه أو خلعوه
إذ اكن معه أكرث الصحابة وأهل احلل والعقد، وليس لألقلية أن تفرض  -ريض اهلل عنه  -حال عثمان 

. رغبتهم عند انلـزول من – عنه اهلل ريض –؛ وهلذا حذر عبد اهلل بن عمر عثمان رأيها ىلع األمة
 .(حىت ال تكون سنة تفرض األقلية فيها رأيها ىلع األكرثية

 
فهذه بعض الفقرات تؤكد بأن كتاب )احلرية أو الطوفان( فيه أجوبة تفصيلية عن أسئلة السقاف 

ء حول الشورى وأنها تكون فيما ال نص فيه، ابتداء من الشورى يف اختيار اإلمام العام، وانتها
 بالشورى فيما اكن من شئون األمة العامة.

 كما أن احلق يف الشورى لألمة ابتداء ثم ختتار األمة من عرفائها ووالكئها من ينوب عنها يف ذلك.

والشورى فيما اكن من شأن العامة يرجع فيه إىل العامة، ومن ينوب عنهم من أهل احلل والعقد اذلين 
الرشعية يرجع فيه إىل أهل العلم وإىل الفقهاء كما اكن يفعل  ختتارهم األمة، وما اكن من األحاكم

 ، وما اكن شأنا خاصا يرجع فيه إىل أهل هذا الشأن. عمر

وإذا اختلف أهل الشورى ىلع قولني ترجح رأي األكرثية ىلع األقلية، فإن تساوت األعداد رجع يف 
 لخإ...  الشورى تلداول الرأي ثانية، كما فعل عمر

 !السقاف اتلفصيل أكرث فلريجع إىل )حترير اإلنسان(فإن أراد 

يلؤكد ىلع ما بدأ به، بأن اإلصالح قد يتحقق بدون  99ثم ختم السقاف دراسته انلقدية يف املأخذ رقم 
السلطة، ويه الرسالة الرئيسة اليت يريد السقاف ترسيخها يف ذهن القارئ قبل مغادرته ادلراسة، 
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ا: ق   :فقال لطة فقط: يقول ادلكتور حاكم )ص: )ومن املآخذ أيض  (: 293رْص اإلصالح عن طريق الس  
قت مشاريعها  )إن   ىلع احلركة اإلسالمي  ة أن ت درك أن   مجيع احلراكت اإلصالحي  ة يف العالم لكه إن  ما حق  

ة إال   بصالح السلطة ن سها، فاإلصالحي  ة عن طريق السلطة، وال سبيل إىل حتقيق اإلصالح أو نهضة أم  
ق  قي  اه ال يمكن أن حي  ل يف غري هذا االجتي  ق إصالح املجتمع ونهضته، ولك   جهد ي بذ  فبصالحها يتحق  

الح...(.  اإلصالح العام للمجتمعات اإلسالمي  ة، وإْن اعد ىلع بعض األفراد باخلري والص  

ريها د ور كبري، وتأث نعْم للسلطة !إن   مسألة ربط اإلصالح بالسلطة فقط، غري صحيحقال السقاف: )
ا بها فقط، ويف تاريخ األنبياء واملرسلني شاهد ىلع ذلك؛  بالغ يف الشعوب، لكن ليس الصالح منوط 
ة أصحاب األخدود  فإن   من األقوام ما انصلح حاهلم بمجر  د اإليمان كما هو حال قرية يونس، وقص  

لطة وفساد غيان امللك والس   عب وصالحه، مع ط  هما. كما أن كثري ا من األنبياء بل  غوا وإيمان الش  
الح غري  لطة. بل يف تاريخ اإلسالم شواهد  كثرية ىلع أن   الص   ممهم، من غري وجود س 

 
رساتلهم ودعوا أ

لطة فقط( م والس    !مرتبط باحلاك  

وهكذا انتىه السقاف من حيث بدأ، يلؤكد بأنه يمكن أن يتحقق إصالح سيايس وتتحقق نهضة 
 !ظل فساد السلطة، ويف ظل وجود فرعوناألمة يف 

عما يتحدث السقاف؟ وماذا يقصد باإلصالح؟ وهل يعرف بأن كتاب )احلرية أو الطوفان( هو دراسة 
عن )انلظام السيايس اإلساليم( ومراحله اتلارخيية، والوقوف ىلع أسباب قوته يف عهد اخللفاء 

األمة، وما طرأ عليه من خلل بعد ذلك، الراشدين، وأبرز معامله آنذاك كنظام حكم يسوس شئون 
بامللك العضوض، ثم امللك اجلربي، ثم الطاغوت، وكيف يمكن إصالح اخللل يف السلطة؟ وهل هناك 

 سنن وهدايات راشدة سنها اخللفاء الراشدون يف سياسة شئون األمة يمكن االهتداء بها؟

يم انلاس عقائدهم وعباداتهم، فهذا اهلل وتعلفهذه يه قضية الكتاب الرئيسة، وليست ادلعوة إىل 
 !موضوع آخر وإن اكنت ادلعوة نفسها من مهام ادلولة والسلطة يف اإلسالم أيضا

إن ما يريد السقاف قوهل هو أنه يمكن نلا أن حنقق اإلصالح يف األرض كما يريد اإلسالم حىت بدون 
ل والقسط اذلي جاء به القرآن، إصالح السلطة نفسها، ودون احلكم بما أنزل اهلل، ودون حتقيق العد

ودون اجلهاد يف سبيل اهلل، وذلك باإليمان، كحال أمم األنبياء قبلنا، فما احلاجة ملواجهة األنظمة 
وادلعوة تلغيريها ما دام باإلماكن أن نقيم اإلسالم اكمال، كما يزعم السقاف بال دولة وال خالفة وال 

 !سنن راشدة
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إلماكن إصالح الواقع دون السلطة، فيه يف طريق وحنن يف طريق وال فلماذا نزعج الطغاة ما دام با
تقاطع بني الطريقني، فإن صلحت السلطة فخري وبركة، وهذا ما يسهل املهمة، وإال فال حاجة 

 !إلزاعجها، ألن دلى السقاف القدرة ىلع حتقيق اإلصالح بعصاه السحرية

وكمل بقوهل  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم اذلي جاء به انليب حقيقة  -كما يبدو من دراسته  -إن السقاف ال يعرف 
، فيتصور أنه [3:املنئدة]﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ :تعاىل

يمكن قيام اإلسالم وكماهل، وحتقق اإلصالح اذلي أمر اهلل به، بال رشيعة وال دولة وال حكم وال 
 !جهاد

)إن بين  :وبانليب اخلاتم القائلإنه يتحدث عن إسالم األنبياء اذلين نسخ اهلل أديانهم بالرسالة اخلاتمة 
إرسائيل اكنت تسوسهم األنبياء وإنه ال نيب بعدي، وسيكون خلفاء فيكرثون فأوفوا بيعة األول 

 !فاألول( لدلاللة ىلع اتلالزم بني اإلسالم واخلالفة

ا هل )وختام   :ثم يودع السقاف قراءه بوصية خاتمة حمذرا من ثورة األمة اليت حيذر منها الطغاة فيقول
ة، وكيفية  ْدي انلبويي  يف اإلصالح اعم   روج من هذه األزمة، وهل أشار إىل اله  وضع املؤلي ف حال   للخ 

ه كفيل  ب عودة اخلالفة الراشدة، لطات الطاغية وْحد  عودة األمور إىل جمراها وهل اثلورة وجمابهة الس  
ْن يبنيي  احلل   األمثل اذلي يشمل جوانب  ؟ أسئلة حتتاج إىل إجابة، واكن األوىل باملؤلي ف أالراشدي  

سن اتلولك   ىلع  دة، يف جوانب اتلوحيد املختلفة، وتصحيح عقائد انلاس وعبادتهم، وح  اإلصالح املتعدي 
ة  د   اهلل تعاىل، واالستعانة واالستغاثة به سبحانه، مع األْخذ بأسباب انل  رص واتلمكني، وإعداد الع 

  املعنوي  ة واحليسي  ة، و
ين، والزتام معايل األخالق يف لكي ق يف ادلي  االعتصام حببل اهلل تعاىل وعدم اتلفر  

ة وينرصها بيشء اتلعامالت...إلخ، من غري ذٍم  أو تقليل، أو تشنيع ىلع أحد ؛ فقد يصلح اهلل تعاىل األم  
 !وما ذلك ىلع اهلل بعزيز( ال نتوق  عه،

ه كفيل  فرس فهذا هو هدف ادلراسة واغيتها وهو مربط ال لطات الطاغية وْحد  )هل اثلورة وجمابهة الس  
 !(عودة األمور إىل جمراها الراشدي  ب

هو دراسة خاصة حول )انلظام فالسقاف رمحنا اهلل وإياه يريد مين يف )احلرية أو الطوفان( اذلي 
 !ياةن واحلالسيايس اإلساليم( وتارخيه، أن أحتدث عن لك همومه وأشجانه ومشالكته وتصوراته للكو

 !ر األمة باألمل باهلل وبأن اإلصالح وانلرص قد حيدث بأمر ال نتوقعهوال ينىس السقاف أن يذك  
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 !وال ندري ملاذا ال يكون ذلك األمر هو اثلورة العربية نفسها اليت لم يتوقعها السقاف وطائفته

واجهة الطغيان كما يف به مل ملسو هيلع هللا ىلصوملاذا ال يكون اتلغيري واإلصالح باجلهاد اذلي أمر اهلل ورسوهل 
 !)فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن( :حديث

 !يف مكة حىت هاجر إىل املدينة ملسو هيلع هللا ىلصوملاذا ال يكون بالعمل ىلع إقامة ادلولة كما فعل انليب 

وملاذا ال يكون باإلصالح السيايس السليم، وباثلورة السلمية، مهما اكنت اتلضحيات، كما هو حال 
 !تهاأكرث األمم اليت حتررت من طغا

)اإلرجاء  :فليس يف ادلنيا إرجاء وكما قال املأمونفإن لم يكن هذا اذلي يقرره السقاف هو اإلرجاء 
 (9)!(دين امللوك
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  :لثالفصل الثا
 التغيري يف اخلليج والثورة املضادة
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 :قبل الثورة الصحوةتوظيف 

م، بعد أن أقمت يف الرياض يللتني، واكن برفقيت أحد 0221رمضان سنة كنت يف طرييق إىل العمرة يف 
الشيوخ واألساتذة األفاضل من الرياض، واكن أثناء الرحلة منهماك يف قراءة مقال جديد يف جمموعة 

ال ىلع اإلنرتنت، فق -اليت اكنت حتت إرشاف وزارة ادلاخلية–اإلعاليم السعودي عبد العزيز قاسم 
)الاكتب املغمور يشتبك مع حاكم املطريي( بتاريخ  :كتبه عنك أبو عمر، حتت عنوان يل: هل قرأت ما

 م؟0221/ 01/2

 !قلت: ال

 قال: هل تعرفه؟

 !قلت: ال

قال: أنا أعرفه هو األخ إبراهيم السكران اكتب إساليم من الرياض، وسأقرأ عليك بعض ما كتب عنك، 
 ب وأوهل:أول املقال، وهو عبارة عن سؤال وجوا فقرأ يلع  

 ...)األخ الكريم أبو عمر

 ...السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته

 هل تعرف ادلكتور حاكم املطريي؟

 هل اطلعت ىلع كتابه "احلرية أو الطوفان"؟ وكتابه اآلخر "حترير اإلنسان"؟

 ...شدتين كثري ا )سريته العلمية( املنشورة يف موقعه الشخيص

معتها منه مبارشة حول أوىل خطوات اإلصالح وانلهضة، هل هو ولكين تفاجأت ببعض أفاكره اليت س
 ...واقيع؟ هل هو حالم؟ لست أدري

 ما مدى توافق طريقته مع منهج أهل السنة واجلماعة؟سؤايل بكل اختصار: 

 ...أهال  بالصديق نارص

 ...وعليكم السالم ورمحة اهلل وبراكته
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 !"ثائر أميم"زي األستاذ الفاضل د. حاكم املطريي بكل اختصار وترك

 !هذا الوصف املركب خيترص لك ما يريده د. حاكم

 هلما: يقوم ىلع أمرين ال ثالثفمرشوعه لكه 

 ...يف نفوس انلاس ىلع انلظم السياسية الفاسدة إشعال وتأجيج اثلورةأوهلما: 

د جيلس ابني ادلول القطرية العربية، وذللك ال يك اتلنديد واالستناكر للحدود السياسيةوثانيهما: 
 .(...بمرارة تكاد تعقد لسانه" اتفاقية "سايكس بيكوجملسا إال حتدث عن 

 !كىف !فقلت لصاحيب اذلي اكن يقرأ املقال: كىف

 قال: ملاذا؟

 !قلت: حنن يف دعوة وعمل وجهاد فإن انشغلنا بمثل هذه املقاالت املشبوهة لن حنقق ما نصبو إيله

 !افقال: هل عرفته إذ  

 !قلت: ال

نه يديع يف مقاهل أنه جلس معك وحاورك وكنت تهاجم اتليار اإلساليم وتدافع عن اتليار قال: إ
 !الليربايل واملاركيس والقويم

ولك اللقاءات اليت جرت يف  !واهلل لو رأيته ما عرفته فأين حاورين وحاورته !فقلت: سبحان اهلل
ة الليربايلة واملاركسية يف وسط مدينالرياض أذكر ما قلت فيها، وما قيل يل، ثم ما حاجيت لدلفاع عن 

الرياض وبني طلبة العلم وشيوخ السلفية، وأنا أدعوهم للخطاب الراشدي ووحدة األمة ورضورة 
 !اإلصالح

 قال: ما تفسريك ملا كتبه؟

جل وإما ر !فقلت: هو أحد رجلني إما رجل حالم يتوهم حدوث أشياء يف ايلقظة ال حقائق هلا يف الواقع
 باحلق أو بابلاطل، ويف الك احلالني، ال يمكن يل جماراته، خاصة وأنه كىن   ما بالرد يلع   ملكف من جهة

 !ولم يرصح باسمه، فما أكرث ما كتب عين املجاهيل باحلق وبابلاطل بسبب )احلرية أو الطوفان(
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 وما يه مرجعيته الفكرية؟ ،ىلع أن تاريخ اإلنسان جزء من فهم شخصيته فمىت تعرف هذا الاكتب

 !قال: هو اكتب حديث عهد بتحول من أفاكر يلربايلة حتررية إىل السلفية

قلت: وكيف صارت توجه هل مثل هذه األسئلة اخلطرية عن كتاب )احلرية أو الطوفان( يلحاكمه 
 !وهو اكتب مغمور وحديث عهد بالسنة والسلفية !وحيكم عليه وفق أصول أهل السنة واجلماعة

 !وراءها إال إن اكن وراء األكمة ما

 !فقال يل: ال أظنه كذلك بل هو أخ فاضل وقد ال تعرفه

 !فنظرت إىل صاحيب نظرة اعتب مشفق

 !فلم يكمل صاحيب قراءة املقال، ولم أتلفت أنا إيله

كران، بالرد ىلع ما كتبه الس عبد العزيز قاسم يرغب إيل   .ثم بعد مدة لكمين بعض األخوة وقال يل بأن د
 !يف جمموعته، وأن ذلك سيرثي انلقاش، فاعتذرت عن ذلك وأنه سيفسح املجال يل

اكنت تلك يه املرة األوىل اليت أسمع فيها اسم إبراهيم السكران، واذلي عرب يف مقاهل ذاك عن أزمة 
اب وأصحاب األقالم، عميقة تعيشها األمة قبل اثلورة العربية، وأزمة أعمق دلى هذه الفئة من الكت  

الم ملواجهة حركة اتلغيري باسم اإلس -من حيث يعلمون أو ال يعلمون-خلليج اذلين يتم توظيفهم يف ا
ضمن سياق عمل مجااعت وظيفية يف دول وظيفية يراعها وحييم وجودها وأنظمتها  !وادلفاع عن السنة

 !احتالل أجنيب صلييب

م، 0224لع سنة م، ثم مقابليت يف قناة اجلزيرة مط0224لقد اكن لصدور كتاب )احلرية أو الطوفان( سنة 
مع اإلعاليم أمحد منصور يف برناجمه )بال حدود( عن كتاب )احلرية أو الطوفان(، ثم ندويت يف ديوان 

يف مدينة جدة ىلع مدى ثالث يلال رمضانية يف السنة نفسها،  -فك اهلل أرسه  -سعود خمتار اهلاشيم 
 عصفا وصخبا فكريا واسعا يف واليت اكنت عن )انلظام السيايس يف اإلسالم(: صدى كبري، وأحدثت

وأنا  - شفاه اهلل -يل الوسط اإلساليم اخللييج خاصة، والفكري اعمة، وقد رغب إيل الشيخ سفر احلوا
واكن  -بزيارة مكة الستضافيت حول املوضوع ذاته  - فك اهلل أرسه سعود خمتارد. ضيافة  يف-يف جدة 

غري  -ة الشيخ سفر باللقاء يب، وثنائه ىلع الكتاب عبد الرمحن بن عمري انلعييم قد أخربين عن رغب .د
أين لم أستطع لظروف احلجز ىلع الطريان قبيل يلال العرش يف رمضان، فما اكن من الشيخ سفر إال أن 
جاء بنفسه وبرفقته عدد من املشايخ إىل مطار جدة يلودعين والشيخ سيف اهلاجري، حيث قال يل 
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ب )احلرية أو الطوفان( ولم يؤلف ألهل السنة واجلماعة يف هذا حينها: )لقد فتح اهلل عليك يف كتا
(، ودار حديث بيننا عن قرب اإلعالن ..ابلاب كمثل هذا الكتاب، وحنن يف حاجة ملثل هذا اخلطاب

عن )حزب األمة( يف الكويت، ومرشوعه لإلصالح، وحاجة املنطقة للخطاب السيايس اإلساليم 
 !خلطوة وقال: )يح اهلل هذه العدوى(الراشدي، ورحب الشيخ سفر بهذه ا

فاكن ال بد لألنظمة اخلليجية الوظيفية اتلصدي هلذا الفكر اجلديد، والقيام بدورها بوأد اتلغيري 
واإلصالح قبل حدوثه، فبادرت هذه األنظمة بثورة مضادة قبل حدوث اتلغيري ولو ىلع مستوى الفكر 

 !والويع

واكن شعار ادلفاع عن ادلين أحد  !ن من أهم أدوات الرصاعلقد اكنت األقالم والكتاب ورجال ادلي
أقوى الشعارات تأثريا بيد األنظمة اخلليجية الوظيفية ملواجهة لك حركة إصالح سياسية، كما فطن 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿إىل ذلك أول فرعون يف األرض يف مواجهته ملوىس 

 [06:اغفر]!﴾ٿ

أخبار املأل وسخطهم وتهديداتهم  سايلبها، حيث اكنت تصل إيل  وكنت أدرك طبيعة املواجهة وأدواتها وأ
يل باتلصفية واالغتيال، حىت لفقوا يل تهما باطلة، وحماكمات جائرة، واستخدموا لك أسايلب الضغط 

    !واملساومة بما يف ذلك املنع من السفر، لوأد اللكمة احلرة يف مهدها ويأىب اهلل إال أن يتم نوره

 كبريا، تبااك يصبح  -غفر اهلل يل وهل-وتتابعت السنون فإذا أبو عمر إبراهيم السكران  ثم ذهبت األيام
م 0292 السييس انقالب بعد- جيرو   الكويت يف الشيخ شايف العجيم وإذا مغمورا، اكتبا اكن أن بعد

 نظمةاأل نم بتوظيف !جديد من السكران مقاالت -العريب الربيع ىلع اخلليج من املضادة اثلورة وبدء
 ،(خلليجا يف الراشدة ادلولة) عن األمة أحزاب ندوة بعد !السقوط من شايف عليها خيىش اليت اخلليجية

 ايفشمة حول )االتفاقية األمنية اخلليجية(، هذا يف الوقت اذلي يدعو فيه الشيخ األ أحزاب بيان وبعد
وج شعوب األمة إىل احلرية بينما هم أح !أهل اخلليج إىل اجلهاد يف الشام إلقامة دولة اإلسالم

 !واالستقالل، واتلحرر من االحتالل

وبما أن )حزب األمة( و)مؤتمر األمة( وخطابه جيد رواجا يف اخلليج، اكن ال بد من مواجهته من 
جديد، وسيتوىل مهمة املواجهة هذه املرة شيوخ دين ليسوا تقليديني، كحمد عثمان وكتابه 

ني خارج نطاق اتلغطية، بل شيوخ دين جهاديني أكرث موثوقية دلى )الغواغئية(، وليسوا شيوخا سلفي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

106 

 

وصار العامة يطعنون بأمانتهم ودينهم  !العامة، بعد أن فقد الشيوخ اتلقليديون بريق سحرهم
 !ويتهمونهم بأنهم سدنة الطغاة

طيع بها ستوتفتق ذهنه عن ما يه اتلهمة اليت ي -فللك مهمة رجاهلا  -هلذه املهمة  الشيخ شايففانربى 
جه عين السكران يف مقاهل )شبهة حرية املنافقني(، وزجه باسيم يف فإذا يه ما رو   !حاكم .ريم د

طعن يف اتلويرت، وي ىلعجها يف حسابه ، فإذا هو يرو  يهم باتلنويريني، فطار فيها فرحاقائمة من يسم
 يف ايفش الشيخ خيرجذاته حاكم ويف دعوته وأنه يدعو إىل الليربايلة وادليمقراطية، ويف الوقت .د

 يف نرشت اليت املضادة اثلورة لسان - العربية قناة ويف اخلليجية األنظمة عن مدافعا املحلية الصحف
 فيه متتهمه اخلليج يف وأحزابه األمة مؤتمر عن مطوال تقريرا السييس انقالب بعد نفسها الفرتة

 حل عن لإلعالن ذاتها الفرتة يف عنه اوانشقو األمة حزب يف اكنوا من بعض واستضافت باإلرهاب،
 يهدد اذلي القادم اخلطر من شايف الشيخ يلحذر - املضادة واثلورة اخلليج حكومات تريد كما احلزب؛

  !العريب الربيع ىلع املضادة اثلورة تقود اليت اخلليج دول

تونس ويلبيا  مرص وغضاضة يف الوقوف مع اإلسالميني وانتخاباتهم ادليمقراطية يفشايف جيد لم  بينما
ورة لنرشها يف )جملة مؤتمر األمة( بعد اثل وتركيا، حىت كتب املقاالت تلو املقاالت اليت اكن يرسلها إيل  

العربية، ويربر هلم ممارساتهم ووجوب نرصتهم، حىت إذا قرعت اثلورة أبواب دول اخلليج فإذا األمر 
اشدي اذلي يدعو إيله )حزب األمة( و)مؤتمر خمتلف، فاحلرية حمرمة ىلع شعوبها ولو باخلطاب الر

 !األمة(

بأن األمة يف حاجة هذا اخلطاب السيايس الراشد اذلي ندعو  -قبل توظيفه  -هذا بعد أن اكن يقول 
 !إيله

 :فلما رأى أنه كما قال الشاعر
 فلم يرضها وأوىه قرنه الوعل***                  كناطح صخرة يوما يلوهنها

بال سابق عداوة بينه وبني )حزب األمة( وال بينه وبني )مؤتمر األمة(، امهلل إال أخذ يشن حربه 
رفضهما اتلورط يف الغرف املشرتكة للتعاون بني ادلاعمني للثورة السورية، اليت ترشف عليها 

لك أحد أبرز القائمني ىلع ت وشايفاالستخبارات اخلليجية برتتيب أمريكي للتحكم يف اثلورة، 
 !الغرف



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

107 

 

ا ما أاغظه ومن وراءه، حيث حافظ )حزب األمة( و)مؤتمر األمة( ىلع االستقالل، والوقوف مع فهذ
 !األمة وثورتها بعيدا عن اتلورط يف أي عالقة مشبوهة مع األنظمة الوظيفية

ولم تقترص حربه ىلع )حزب األمة( و)مؤتمر األمة(، بل جتاوزهما إىل )اهليئة الشعبية( اليت يرشف 
حجاج العجيم والشيخ ارشيد اهلاجري، لرفضهما اتلعاون معه يف تلك الغرف املشرتكة عليها الشيخ 

 !املشبوهة

ويه قصة طويلة سأخصص هلا بإذن اهلل دراسة تارخيية موثقة عن اثلورة السورية، وكيف جنحت 
 أمريكا يف اخرتاقها من قبل ادلاعمني اخلليجيني، يف غرفهم املشرتكة اليت تديرها االستخبارات

 !اخلليجية بإرشاف أمريكي

يدة، عالقة وطوالشيخ شايف العجيم خوة بأن بني إبراهيم السكران وجمموعته إلوقد أخربين بعض ا
 !وأنه قد يكون روج تلك املقالة بتنسيق بينهما

قديمها وجديدها، فلما قرأتها هالين ما فيها  :خوة مقاالت إبراهيم السكران اثلالث عينإلا فأرسل إيل  
 !رتاء وتضليل ما كنت أحسب أن أحدا جيرؤ ىلع مثلهمن اف

م، كما كنت 0221صاحيب يف طريق السفر إىل العمرة سنة  فلم يكن أخطر ما يف مقاالته ما قرأه يلع  
أتصور آنذاك، حيث رفضت إكماهل قراءة املقال، حني اخزتل السكران بمرارة لك كتاب احلرية وكتاب 

 !اكم املطريي )ثائر أميم(، وكتبه )ثورة جاحمة ىلع األنظمة(اتلحرير بعبارة واحدة مضمونها ح

أما اخلطاب السيايس اإلساليم القرآين وانلبوي والراشدي، وهداياته وسننه يف احلكم، وحاجة األمة 
 !إيله يف هذا العرص، واذلي هو القضية الرئيسة يف لك كتيب، فلم جيد هل السكران أثرا يستحق اذلكر

خوة األفاضل بأن السكران قد كتب ما كتب قبل سنوات، وقد تغري الرجل إلض اوقد اعتذر عنه بع
 !يف أفاكره ايلوم بعد اثلورة العربية

فقلت هلم: لو اعتذر السكران عما نرش لعذرته، أو لو حذف تلك املقاالت من موقعه ملا تعرضت هل، 
دفااع عن  ؛وسفهاء األحالمأما ومقاالته تروج باسمه ومنشورة يف موقعه حيتج بها سدنة الطغاة 

األنظمة الوظيفية اليت فرضها االحتالل الصلييب ىلع املنطقة منذ )سايكس بيكو(، فالواجب هنا 
 !فيصدقه فيما أشاعه عين وال يصدقين ؛ابليان، حىت ال يغرت به من يعرفه وال يعرفين
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ن نفسه وآرائه فهو حر وطائفته هو ىلع ما نرشه السكران عين، ال ىلع السكرا (9)وىلع لك حال فالرد هنا
فيما يؤمنون به، ولست عليهم بوكيل، ولوال أنه أشاع عين مثل هذا اخلرب املكذوب ملا لكفت نفيس 

 وذلك قوهل عين يف مقاهل هذا: -فنحن مشغولون بما هو أعظم خطرا، وأجل قدرا-عناء الرد عليه 

 يف موقفهم من املاركسيني والقوميني سمعته مرة يتهجم ىلع اإلسالميني باستهتار)ونتيجة ذللك 
اذلهول وأخذ  لقد استبد يب !ألن هؤالء لكهم يف نظره يهدفون للحرية السياسيةوالليربايلني الوطنيني، 

 يف قضايا االقتصاد والسياسة أما احنرافاتهم العقدية اخلطرية، ومشاقتهم هلل ورسوهل !مين لك مأخذ
 ، املهم هو كون الشخصار فاترة، ويرى أنه ال دايع ألن ننظر إيلهافيتلكف االعتذار هلا بأعذواألخالق؛ 

يظ لك هذا يف الوقت اذلي يتشدد يف اتلغليدفع باجتاه احلرية السياسية واثلورة ىلع املظالم العامة. 
ب ويتعامل معه باعتباره ارتك، والتشنيع واتلهويل من شأن "السليف" اذلي جلأ إىل مداراة السالطني

  ات املضمر. سلم األولوي اا اتلقابل يف املوقفني يفضح لكي  . ومثل هذألبدية واخليانة العظىماخلطيئة ا

وذللك إذا سأتله عن موقفه من الليربايلني سرتاه يقسمهم إىل قسمني: قسم مناضل ضد الفساد 
 !السيايس، وقسم موايل للنظم الفاسدة. ثم يضخم شأن األول ويدين اثلاين

عنده  بل املعيار "،ملعيار عنده يف تقييم انلاس ليس "القرب وابلعد من الرشيعةوهذا يكشف لك أن ا
  ".هو "حجم املكون اثلوري

يلة إال وس حني أقرأ لدلكتور حاكم، أو أستمع حلديثه، أشعر أن الويح والرشيعة عنده، ليستوذللك 
 !(. انتىه الكم السكرانيف حد ذاتها اا ومزيان  للثورة، وليست معيار  

 -وي فهم من هذه العبارة أيضا أنه سمعين مرات كثرية-نا يزعم إبراهيم السكران أنه سمعين مرة فه
 !أتهجم ىلع اإلسالميني وباستهتار

حاكم منذ بداية املقال من دائرة  .وهذا مدخل شيطاين يف الغواية أراد منه إبراهيم السكران إخراج د
حرصيا هلذا اتليار، واملحايم املولك بادلفاع عنه، حيث صار السكران وكيال  !اتليار اإلساليم لكه

 !حاكم يف قفص االتهام قبل بدء املحاكمة .يلصبح د

                                                           

 األوىل مجندى 01 منلشبه واألومنم( نرشب تم الرد ىلع الشبه يف سلسلة مقنالب بعنوان )صوارم األقالم يف نقا ا (0)
 .م0435 رجب 10 حىت
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اب هذه املدرسة اليت تشلك ويع أفرادها منذ استقطابهم ىلع عقلية الوصاية وهو أسلوب درج عليه كت  
ية، صورة، والفرقة انلاجىلع اآلخر، بشعور خادع عن اذلات، ورضا زائف عن انلفس، بأنهم الطائفة املن

واجلماعة الوسط، ومهمتهم فقط بيان بدع املخالفني عن يمني طريقهم وشماهل، واتلحذير منهم، 
 !واحلسبة ىلع اجلميع إال ىلع أنفسهم وعلمائهم وداعتهم

ودون رجوع إىل أنفسهم، وابلحث عن اخللل يف تصوراتهم، وأنهم كغريهم بل أحوج من غريهم إىل 
ومعرفة أسباب ما حل بهم من ضعف سيايس حىت حتكم بهم العدو األجنيب الصلييب، نقد اذلات، 

وما وصلوا إيله من عقم فكري وقصور عليم، حىت ال تكاد جتد يف كتاباتهم إال اجرتار األفاكر ذاتها 
عن الطائفة ووسطيتها وحتقيقها للتوحيد والسنة، واتلحذير من اآلخر املخالف هلم يف الرأي 

 !د، وإن اكن من أهل السنة اذلين يشلكون اعمة األمةواالجتها

صائية، دلى هذه الفئة، راجت سوق كتب )نصب املوازين(، إلقوبسبب عقلية الوصاية، والروح ا
)تلتبعن سنن من اكن قبلكم ايلهود  :و)عقد املحاكمات(، كمحاكم اتلفتيش، وكما يف احلديث

 !وانلصارى(

به، ويريدون محل األمة لكها عليه أبعد ما يكون عن )احلنيفية  وصار دين هذه الفئة اذلي يتدينون
السمحة( اليت جاءت رمحة للعاملني ال أغالل فيها وال آصار، تؤلف وال تفرق، ويقبلها العالم واألعرايب 
والعايم، كما هو اإلسالم اذلي دخلت األمم فيه أفواجا، ال هذا املذهب املمسوخ اذلي صار هم  داعته 

مة من دائرة السنة أفواجا، بسبب فتنة اتلصنيف واتلدابر واتلهاجر اليت صار إبراهيم إخراج األ
 !السكران ايلوم أحد أشهر داعتها، بعد أن تاب عنها أصحابها

وحىت ال تكاد توجد مجاعة سنية يف رشق األرض أو غربها إال وألفت هذه الفئة فيها املؤلفات يف 
 !لو اكن فيما يسع فيه اخلالف بيان ما يرونه احنرافا عندها، حىت

وحىت لم يبق اعلم إساليم وال مفكر وال سيايس وال اكتب ممن خيالفونه الرأي إال ألفوا فيه ىلع 
طريقتهم املمجوجة )فالن يف املزيان( )وحماكمة كتاب عالن(، وإال صنفوه وأصدروا فيه حكما، ظنا 

وا، وال بدعة كرسوا، بل فرقوا أهل السنة منهم أنهم حيمون السنة ويقمعون ابلدعة، فال سنة نرص
 !واجلماعة، فضال عن األمة وأهل القبلة، وهم ما يزالون حتت االحتالل األجنيب الصلييب

لشيخ اإلسالم ابن تيمية وطريقته واذلي يقول: )وانلاس باالنتماء انلاس اداعء ثم هم مع ذلك لكه أكرث 
ة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم انلاس تأيلفا لقلوب يعلمون أنه اكن بني احلنبلية واألشعرية وحش
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املسلمني وطلبا التفاق لكمتهم، واتبااع ملا أمرنا به من االعتصام حببل اهلل، وأزلت اعمة ما اكن يف 
انلفوس من الوحشة، وبينت هلم أن األشعري اكن من أجل املتلكمني املنتسبني إىل اإلمام أمحد رمحه 

 ورآه - األشعري الكم أظهرت وملا  .طريقه كما يذكر األشعري ذلك يف كتبه..اهلل وحنوه، املنترصين ل
يخ املوفق، وفرح املسلمون باتفاق اللكمة، وأظهرت ما ذكره ابن الش الكم من خري هذا:  قالوا - احلنبلية

تنة فعساكر يف مناقبه أنه لم تزل احلنابلة واألشاعرة متفقني إىل زمن القشريي، فإنه ملا جرت تلك ال
ببغداد تفرقت اللكمة، ومعلوم أن يف مجيع الطوائف من هو زائغ ومستقيم، مع أين يف عمري إىل ساعيت 
هذه لم أدع أحدا قط يف أصول ادلين إىل مذهب حنبيل وغري حنبيل، وال انترصت ذللك، وال أذكره يف 

ومن جالسين يعلم ذلك مين:  الكيم، وال أذكر إال ما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها.. هذا مع أين دائما
أين من أعظم انلاس نهيا عن أن ينسب معني إىل تكفري وتفسيق ومعصية، إال إذا علم أنه قد قامت 
عليه احلجة الرسايلة اليت من خالفها اكن اكفرا تارة وفاسقا أخرى واعصيا أخرى، وإين أقرر أن اهلل 

ل اخلربية القويلة، واملسائل العملية، وما زال قد غفر هلذه األمة خطأها: وذلك يعم اخلطأ يف املسائ
السلف يتنازعون يف كثري من هذه املسائل ولم يشهد أحد منهم ىلع أحد ال بكفر وال بفسق وال 

 (9)!معصية...(

فهذه الفئة من الكتاب من أبعد ما تكون عن هذه القيم األخالقية انلبوية، والروح اإليمانية القرآنية، 
ترت انلصوص عليها يف الكتاب والسنة، من تعظيم حرمة املؤمن، وحق املسلم ىلع اليت تظاهرت وتوا

وال تهاجروا وال  وا)ال تدابر :املسلم، فضال عن اإلحسان إىل اخللق والرمحة بهم، كما يف الصحيح
تباغضوا وكونوا عباد اهلل إخوانا(، فصار األصل عندهم استثناء، واالستثناء عندهم أصال، حىت غدا 

 !هاجر واتلدابر دينا وديدنا هلذه الفئام من األمةاتل

ويف الوقت ذاته ال تكاد جتد هلؤالء املشتغلني بنقد اآلخرين كتبا يف نقد طائفتهم وتارخيهم وعلمائهم 
ن الشيخ عبداملحسوآرائهم، مع ما ظهر يف بعضها من أقوال تصادم نصوص الكتاب والسنة، حىت قال 

د العسكري األمريكي ويل أمر يف العراق، وجتب الطاعة هل، وحيرم : إن )بريمر( القائالعبياكن
 !اخلروج عليه حقنا لدلماء

 !فلم يتصد هل من هؤالء من يرد عليه

                                                           

 (117/   3) - الفتنوى جمموع (0)
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ثم هم يف حربهم هذه املستعرة ادلائمة مع طواحني اهلواء، ومع اآلخر املخالف، يعيشون يف اعلم افرتايض 
ال الطغيان واالستبداد، والظلم والفساد، فضال عن خيايل، ال يكاد يتحكم فيه ىلع أرض الواقع إ

 !االحتالل األجنيب للعباد وابلالد

فال عجب إن أخرجت هذه املدرسة كإبراهيم السكران والسقاف ومحد عثمان ومن ىلع شالكتهم ممن 
 !ال جييدون إال عقد حماكم اتلفتيش واتلبديع واتلصنيف

منذ عقدين حىت غدت اعدة، ثم صارت هواية ومتعة، ثم وقد بدأت مثل هذه األسايلب الكتابية تشيع 
انتهت إىل وظيفة ومهنة، تدفع فيها األموال، وتباع فيها اذلمم، وتؤلف فيها الكتب، وتمارسها كثري 
من املجمواعت اليت خرجت من عباءة هذه املدرسة، من أقىص ايلمني العليم اتلقليدي، إىل أقىص 

 !اليسار اجلهادي

 !باجلميع تبديعا وتصنيفا وتضليالفاجلميع مشغول 

هذا والعدو األجنيب حيتل أرضهم، ويدير شئونهم، ويستبد بهم، ويبيعهم يف أسواق انلخاسة ادلويلة، يف 
 !صفقاته ومؤامراته

ويه ظاهرة سياسية اجتماعية تستحق دراسة عميقة ملعرفة أسبابها وعللها وطرق عالجها بدال من 
 !االنشغال باآلخر املخالف

حاكم يف تلك املرة اليت سمعه فيها السكران  .نعود إىل مقال الاكتب إبراهيم السكران إذ لم يكتف دو
بل ودافع أيضا عن )الليربايلني والقوميني واملاركسيني  !بذلك )اهلجوم ىلع اإلسالميني باستهتار(

 !والوطنيني(

 وال أدري أين كنا نتحدث؟ ويف أي جملس حدث هذا اللقاء؟

ر لك املجالس اليت استضافتين يف الرياض، والشيوخ األفاضل اذلين أكرموين بدعوتهم فأنا أتذك
الكريمة، من لك ألوان الطيف اإلساليم، اكلشيخ برش البرش فك اهلل أرسه، والشيخ سعيد بن زعري، 
والشيخ نارص العمر، وادلكتور حممد األمحري، وادلكتور حممد العبد الكريم، والشيخ بدر الراجيح، 
والشيخ بدر املشاري، وغريهم من الشيوخ األفاضل، وأذكر ما دار يف تلك املجالس من حديث حول 
شئون األمة العامة، وما خالفوين فيه وما وافقوين عليه، وأتذكر كثريين ممن اكنوا معنا يف تلك 
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لس ن يف جماملجالس، ومن لم أعرفه أستطيع تذكر صورته إذا رأيته، فواهلل ما أذكر أين رأيت السكرا
 !من تلك املجالس، بعد أن رأيت صورته، فضال عن حماورته هذه املزعومة يل

ثم هب أين انتقدت أداء اإلسالميني وعجزهم عن القيام بمسئويلاتهم وأنا واحد منهم، ما حاجيت 
 !لدلفاع عن )الليربايلني واملاركسيني والقوميني والوطنيني( ويف جملس واحد ويف الرياض

 !بل يظهر ذهوهل مما سمع تأكيدا لقصة املحاورة املزعومة ؛قف السكران عند ذلكثم ال يتو

 ! وما زالت دليه غرائب !فما زال يف جعبة السكران عجائب

حاكم وهجومه ىلع اإلسالميني وباستهتار، ودفاعه  .فبعد أن صعق السكران كما يزعم من حديث د
مع شهادة الكثريين يل حبمد اهلل باألدب والرزانة -عن املاركسيني والقوميني والليربايلني باقتدار 

أراد السكران أن يمل ح القصة، فاكن ال بد من  -ومع ذلك شهد السكران يلع باالستهتار يف احلديث
تعليل منطيق ملاذا لك هذا اهلجوم ىلع اإلسالميني وباستهتار، وملاذا لك هذا ادلفاع عن املاركسيني 

 !وطنيني األحراروالليربايلني والقوميني وال

 !وملاذا مجع السكران لك ألوان الطيف السيايس وحرشهم يف هذه القصة اخليايلة

فالسكران اكتب ظريف، حيسن القصص، ويدرك أن القراء حيتاجون إىل تعليل معقول يك يتم هل 
حاكم خارج دائرة اإلسالميني، وإسقاطه دلى قرائه حبرشه يف دائرة الليربايلني . تصنيف د

اركسيني، وليس هناك خانة ثاثلة عند السكران وطائفته، فال يتصورون أنه قد يوجد طريق ثالث وامل
 !يسع اعمة األمة

حاكم من لك هؤالء العلمانيني ضد لك  .فاكن ال بد من تفسري منطيق هلذه القصة وكيف يقف د
 أوئلك اإلسالميني؟

 راك والسؤال واإلجابة فيقول:يدع السكران قر اءه يف حرية بل يتربع هو باالستدوهنا ال 

)أما احنرافاتهم العقدية اخلطرية، ومشاقتهم هلل ورسوهل يف قضايا االقتصاد والسياسة واألخالق؛ 
 !فيتلكف االعتذار هلا بأعذار فاترة، ويرى أنه ال دايع ألن ننظر إيلها(

 !آها
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احنرافات  عتذار بتلكف فاتر عنا لم يقترص فقط ىلع هجوم باستهتار، ودفاع باقتدار، بل وافاملجلس إذ  
االقتصاد  ومشاقتهم هلل ولرسوهل يف قضايا)املاركسيني والليربايلني والقوميني والوطنيني( العقائدية 

 !والسياسة واألخالق

 !عمن يتحدث إبراهيم السكران هنا

، حاكمهإنه يتحدث عن د. حاكم املطريي اذلي اكن من أشهر الكتاب يف الكويت دفااع عن اإلسالم وأ
م، ابتداء من الرد ىلع د. عبد اهلل العمر واكن آنذاك من أشهر كتاب 9110منذ أول مقال كتبه سنة 

الليربايلة يف مقاتلني عن )موقف اإلسالم من العقل والعلم(، ثم الرد ىلع اليساريني واملاركسيني يف 
قلة ر يف صحيفة املستسلسلة )ويسألونك عن اليسار(، والرد ىلع العلمانيني اكلاكتب خليل حيد

اللندنية، ثم يف سلسلة )قبل بدء احلوار( و)كشف األستار عن شبهات احلوار( يف صحيفة الوطن، 
والرد ىلع مدير حترير صحيفة الوطن املحايم حممد عبد القادر اجلاسم يف سلسلة )ويسألونك عن 

 لخإ ...يف الكويتاخلبري(، و)تعالوا إىل لكمة سواء( عن وجوب تطبيق الرشيعة وأحاكمها 

ولكها دفاع عن اإلسالم وعن الرشيعة وعن األمة املنكوبة، وعن حريتها وحقوقها املسلوبة، ورد ىلع 
 !شبهات الليربايلني واليساريني والعلمانيني

حني لم أستطع أن أقول لك ما  -وقد تركت الصحافة ووسائل اإلعالم لكها هلل، ومن أجل اإلسالم 
يام احتالل العراق اذلي شاركت فيه أنظمة اخلليج الوظيفية بعد أن تم منع جيب يلع قوهل خاصة أ
يف  ،، ورغبتها إيل  مع تهافت الصحف، بعد ذلك، والقنوات الفضائية يلع   -مقااليت يف الصحف 

مشاركيت يف صفحاتها وبراجمها، وحىت قيل يل اطلب ما تشاء، واكتب ما تشاء، ومع ما يف ذلك من 
 !ثم يأيت السكران يلختلق لك هذا اإلفك العظيم !رفضت وآثرت ديين ىلع ذلك لكه الظهور والرثاء،

 !كتب السكران املقال آنذاك؟ نْ ملصلحة م  

 !ومن اذلي دفعه ملثل هذا اإلفك املفرتى؟

فالسكران لم يسمع مين فقط هجوما ىلع اإلسالميني باستهتار، وال دفااع عن العلمانيني بكل ألوان 
؟نوعم   !بل سمع مين تكلفا فاترا باالعتذار طيفهم باقتدار،  ؟ وفيم 

إنه عن العلمانيني ويف مشاقتهم هلل ولرسوهل يف السياسة واالقتصاد واألخالق، حيث قلت هل: )ال دايع 
 !فاملهم هو كون الشخص يدفع باجتاه احلرية السياسية واثلورة ىلع املظالم العامة( للنظر يف ذلك لكه،
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 !يف حماورة بيين وبني صدييق اللطيف إبراهيم السكران يف خميلتهتصوروا لك ذلك حدث 

 !وال أدري ملاذا تكلف السكران هنا وزج بموضوع األخالق يف هذه القصة

-( وسيكرر هذه اتلهمة ومشاقتهم هلل ولرسوهل يف قضايا السياسة واالقتصاد واألخالقحيث قال: )
حاكم عقائديا وإثبات أنه عدو لإلسالميني  .فالقضية ال تقف عند جمرد إسقاط د -كما سيأيت

وحليف للماركسيني والليربايلني، وإنما يتجاوز ذلك إىل استخفافه بالقيم األخالقية أيضا كما 
 !سيرصح به السكران يف الفقرات اتلايلة

بعبادة  -وهذا يفرس دندنة علوي سقاف حول هذه القضية، إلثبات داعوى هذه الفئة املفتونة 
حاكم وأنه سيايس ثائر  .بشأن د -اعته والرد ىلع لك من يتصدى هل بدعوى أنه ويل أمر الطاغوت وط

 !يدعو إىل اتلعددية الفكرية اليت تعين عندهم فتح الطريق لإلحلاد واإلباحية باسم احلرية

يقرص السكران عن غيه حىت ذهب أبعد من ذلك، فحاكم املطريي ال يهاجم فقط اإلسالميني ثم لم 
)لك هذا يف الوقت اذلي يتشدد يف  :بل ويهاجم أيضا السلفيني -ة تطلق ىلع احلركينيويه اعد-

اتلغليظ والتشنيع واتلهويل من شأن "السليف" اذلي جلأ إىل مداراة السالطني، ويتعامل معه باعتباره 
 !ارتكب اخلطيئة األبدية واخليانة العظىم

 (ولويات املضمرومثل هذا اتلقابل يف املوقفني يفضح لكيا  سلم األ

 !)سلم األولويات املضمر( وما فيه من إحياء فسيأيت ما هو أعجب منه وأغرب :تنبه لعبارة

حاكم سواء اكنوا إسالميني حركيني خيىش  .فالسكران يبدأ بهذه املقدمة ليستعدي لك قرائه ىلع د
سلمني من اعمة امل ىلع تنظيماتهم ومجااعتهم، أم سلفيني تقليديني خيىش ىلع عقائدهم ودينهم، أم

 !من االحناللاذلين يهمهم احلفاظ ىلع أخالق املجتمع 

حاكم معهم بغلظة وكأنهم وقعوا يف )اخلطيئة األبدية واخليانة  .أوئلك السلفيون اذلين يتعامل د
 !مع أنه اكن األمني العام للحركة السلفية !العظىم(

 وملاذا لك هذه العداوة والغلظة معهم يا ترى؟

 !سكران ويعتذر عنهم بقوهل: )ملجرد أنهم جلأوا إىل مداراة السالطني(جييب ال
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فلك هذا اتلوظيف اذلي يقوم به شيوخ السلطة، وقبضهم للماليني من أموال األمة كعطايا السلطان 
ولك هذا القتال بالفتوى واملحارضة يف صفوف الطغاة واتلصدي للك من ناوأهم  !اليت لم يسترشفوا هلا

 !جلماجم( يسميه السكران )جمرد مدارة(ولو )بسحق ا

 !فكيف سيكون حاهلم إذا وقف هؤالء الشيوخ مع الطغاة ديانة ال خيانة

وال أدري من أين جاء السكران بعبارة )اخلطيئة األبدية واخليانة العظىم( فيه مصطلحات مسيحية 
 !ال توجد يف القاموس اإلساليم

رس دفاعه عن املاركسيني والليربايلني مع مشاقتهم حاكم نفسه يف .ثم جاء السكران جبواب من د
فاملهم هو كون الشخص يدفع باجتاه  ،ال دايع للنظر يف ذلك لكهحاكم ) .هلل ولرسوهل حيث قال د

 !احلرية السياسية واثلورة ىلع املظالم العامة(

 !وكأنما صدرت هذه اتلعليمات يف هذه الرواية من زعيم عصابة يف حمفل ماسوين

حاكم تماما كأنما يتحدث  .( عند ديفضح لكي ا سلم األولويات املضمرعبارة السكران )فرس وهذا ي
 !السكران عن املاسونية ومؤامراتها ىلع اإلسالم باسم احلرية

حاكم ىلع اليساريني والقوميني  .ونيس السكران يف غمرة محاسته هذه أن أشد ما انتقده د
م مع األنظمة ادلكتاتورية، واالنقالبات العسكرية، يف لك والليربايلني هو عداؤهم للحرية، وقوفه

 !العالم العريب ىلع حساب األمة وحريتها وحقوقها ودينها وهويتها

وهذه مقالة واحدة فقط من مئات املقاالت اليت كتبتها يف الرد ىلع املاركسية والليربايلة قبل أن يعرف 
 !السكران السنة والسلفية

 !سنة 02نح الفكر( يف صفحة املشاكة يف صحيفة الوطن قبل حنو نرشتها يف زاوييت )سوا

 بقلم حاكم املطريي: "العلمانيون العرب واألهواء السياسية" حتت عنوان
 حيث جاء فيها:

ليس أخطر ىلع األمة من )األهواء السياسية( اليت أضحت ظاهرة خطرية حتتاج ىلع دراسة علمية )
اط املاركسيني العرب باالحتاد السوفييت اكن أشد من ارتباطهم ملعرفة أسبابها وسبل عالجها، فارتب

باملاركسية نفسها كفكر وأيديولوجية، وهلذا لم يستطيع املاركسيون العرب أن يضيفوا للماركسية ما 
هو جديد، بل وال ما هو قديم، ولم يربز فيهم من يمكن اعتباره مفكر ا اشرتاكي ا يف الوقت اذلي اكن 
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رتاكيون يف كثري من دول العالم استطاعوا املساهمة يف نقدها وتطويرها بما يتالءم هناك مفكرون اش
 لخ.إمع جمتمعاتهم وظروفها اخلاصة كما يف يوغوسالفيا والصني وفرنسا ... 

ويف الوقت اذلي اكن املاركسيون يف هذه ادلول جيعلون من )املاركسية انلظرية( املعيار واملزيان اذلي 
االحتاد السوفييت، وبقدر اخلالف يف فهم انلظرية تزداد الفجوة بينهم وبينه، اكن حيكم عالقاتهم ب

العرب باذلات جيعلون االحتاد السوفييت نفسه هو املعيار واملزيان حىت صار )هواهم( روسيا يميلون مع 
قف، ااالحتاد السوفييت حيث مال، يؤيدون سياساته ادلويلة ويربرون لك ما يقوم به وما يتخذه من مو

كما قال )خادل بكداش( عندما سأهل )قدري  !حىت لو اكن ىلع حساب مصالح أمتهم القومية ؟
ل قرأت مرافعات )غروميكو( و)مانويلسيك( يف األمم املتحدة دفااع  عن حق ايلهود هقلعيج( قائال : 

 !يف إقامة دولة هلم يف فلسطني وكيف وصفوا عدوانهم ىلع أنه حركة حترر وطين؟

 !بكداش(: نعم قرأت ذلكفأجاب )

 قال )قلعيج(: وهل توافق عليه؟

 !ال نستطيع أن ال نوافق أو أن نعارض ىلع موقف وقفه االحتاد السوفييت -الشيوعيون–فقال: حنن 

 قال )قلعيج(: ماذا نفعل إذن؟

 !املوقف أو هذا القرار اقال: ندافع عن هذ

 قال )قلعيج(: فإذا تعارض مع مصلحتنا القومية؟

إن مصلحة االحتاد السوفييت يه يف الواقع مصلحتنا حنن ألن قوته وانتصاره هو قوة وانتصار نلا، قال: 
إن االحتاد السوفييت هو اللك الكبري وما حنن سوى اجلزء الصغري فإذا ضحينا بمصلحتنا يف سبيل 

 !مصلحته واسرتاتيجيته نكون قد خدمنا أنفسنا

ا وقف املاركسيون العرب يف ص ف االحتاد السوفييت ضد الصني مع أنها دولة اشرتاكية يه وهلذا أيض 
األخرى؟ مما يثبت أن املاركسيني عندنا اكنوا حزب ا سوفيتي ا أكرث من كونهم حزب ا )اشرتاكي ا(، وأنهم 
ال حيملون فكر ا بقدر ما حيملون )هوى( سياسي ا بلغ بهم حد الكفر بأمتهم دين ا ولغة وتارخي ا 

 -وسخطهم عليها وكيدهم هلا والوقوف يف صف أعدائها  -وتهم لألمة اا يف عدووحضارة حىت جتاوز
 وحىت قال األديب السوري )قدري !مجيع احلراكت الشعوبية ابلاطنية اليت شهدها اتلاريخ اإلساليم؟
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ا يف كتابه )جتربة عريب يف احلزب الشيويع(: )كنت أحبث عن احلرية والسيادة  قلعيج( الشيويع سابق 
ا أين منه االستعمار القديم(؟واالست  !قالل فإذا يب أخدم استعمار ا جديد 

وإذا اكن هذا هو حال )املاركسيني( العرب فليس حال )الليربايلني( ايلوم بأفضل منهم فالظاهرة 
تتشلك جبميع أبعادها ىلع انلحو السابق إذ ال جند سوى )هوى( سياسي ا حيمله الليربايلون حنو )الوطن 

الليربايل بلغ بهم حد تصور واداعء أنه ال سبيل للنهضة العربية إال باتلصالح الاكمل  األم( للفكر
واالندماج الفكري واثلقايف مع الغرب تماما  كما اكن ينادي املاركسيون العرب باتلبعية لالحتاد 

 السوفييت تلحقيق انلهضة العربية االشرتاكية؟

 بية وغري العربية يف العالم اثلالث اكنت وما تزال ترتبطمن ادلول العر اوتناىس الليربايلون أن كثري  
بعالقات ممتازة قد تصل إىل حد اتلبعية الاكملة للغرب دون أن حتقق أي تطور أو نهضة تذكر فرتكيا 
)أتاتورك( وإيران )الشاه( ومرص )اخلديوية( بلغت يف ارتباطها بالغرب حد اتلبعية الاكملة مدة عقود 

ا وتدهور ا يف مجيع انلوايح السياسية واالقتصادية واالجتماعية  طويلة لم تزدد فيها أوضاعها إال ختلف 
بل لقد وجدت بعض األنظمة العسكرية واالستبدادية يف العالم اثلالث راعية خاصة ودعما  كبريا  من 
ادلول الغربية ىلع حساب مصالح الشعوب املضطهدة ولم يساهم االرتباط الوثيق بني األنظمة 

بسبب إضفاء  اتبدادية وادلول الغربية يف حتسن أوضاع الشعوب وتقدمها بل ازدادت سوءاالس
الرشعية ادلويلة ىلع هذه األنظمة االستبدادية تلمارس جرائمها حبق اإلنسانية كما فعل )صدام 

ا غريب ا كبري ا؟  !حسني( يف العراق يف الوقت اذلي اكن جيد دعم 

د ادليمقراطية يف بعض دول العالم اثلالث وأقام بدهلا أنظمة بل لقد رأينا كيف ساهم الغرب بوأ
 عسكرية تابعة هل بدعوى احلفاظ ىلع مصاحله يف املنطقة؟

إن الليربايلني العرب ايلوم يكررون أخطاء املاركسيني يف األمس باندفاعهم املحموم حنو الغرب بال 
اعة ملصالح شعوبها اليت قد ال تكون قيد أو رشط ودون مرااعة لظروف املجتمعات العربية ودون مرا

بالرضورة متوافقة مع مصالح الغرب، إن الليربايلني العرب ما لم يكفوا عن هذه )األهواء( السياسية 
تهت ( ان!فإن نهايتهم ستكون كنهاية املاركسيني بدأوا )هوى سياسيا( وانتهوا )حزب ا سوفيتي ا(؟

 !املقالة

خلليج فيما أعلم نقدا سياسيا وفكريا للماركسية ولليربايلة بل إين أزعم أنه لم يكتب أحد يف ا
عرشين ل طواوأصوهلا واتلناقض بينها وبني ادليمقراطية، كما كتبته يف عرشات املقاالت املبثوثة 

 !سنة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

118 

 

ع فرواع فقهية ىلع أصول ومذهب دثم لم  حاكم  .ينته إبراهيم السكران عند ذلك، بل أخذ يفر 
وذللك إذا سأتله عن موقفه من الليربايلني سرتاه يقسمهم إىل قسمني: ) :فيقول املطريي يف الليربايلة،

 .(قسم مناضل ضد الفساد السيايس، وقسم موايل للنظم الفاسدة. ثم يضخم شأن األول ويدين اثلاين

 !ما شاء اهلل ىلع هذا اتلأصيل واتلفصيل

 صدييق يتوقع اليت األسئلة عن بيتأجو ويعرف بل  !فالسكران ليس فقط يعرفين وحياورين يف خميلته
 !الرواية هذه يف عين نيابة باإلجابة هو فيتربع !عليه يطرحونها قد قر اءه أن السكران إبراهيم العزيز

 !عيش وامللح اذلي بينناوال الصداقة حق فهذا

تصوروا لك هذا احلديث سمعه مين الاكتب إبراهيم السكران مرة من املرات يف جملس من جمالس 
أتوقع أنه لقيين يف مكة حيث ال أذهب اعدة هناك إال يف حج أو عمرة، وال أظن أن إذ ال  !رياضال

 !حديث السكران هذا حيدث يف احلرم امليك

ثم ال يرتك السكران داعبته وظرافته فزييد ىلع اتلفريع استنتاجا وفائدة مهمة ال ينبيغ أن حيرم القراء 
أشعر أن الويح والرشيعة عنده،  ،أو أستمع حلديثهور حاكم، )وذللك حني أقرأ لدلكت :منها، فيقول

 !(ليست إال وسيلة للثورة، وليست معيار ا ومزيان ا يف حد ذاتها

 !مجيل جدا

وحفاوته بأفاكري حدا ال يفوته يشء مما أكتب وال مما  -رفع اهلل قدره-فالرجل بلغ من عنايته يب 
، فهذا أعرف انلاس حباكم املطريي وبكتاباته وحديثه، يلوهم القراء بأنهم ىلع اخلبري سقطوا ؛أقول

 !فقوهل فيه هو احلق، وشهادته عليه يه الصدق

وعبارة )أو أستمع حلديثه( يف سياق القصة تأكيد من السكران ىلع أنه فعال استمع يل مرات ومرات 
 !فأنا ال أعرفه وال أذكره -وهذا هو األغرب يف القصة-ومع ذلك  !وبشلك مبارش

 بعد أن رأيت صورته لم أتعرف عليه مع قوة ذاكريت لألشاكل والصور حىت ال أكاد أنىس وجه وحىت
 !من رأيته يف لقاء اعبر، فضال عن حوار سادر، وحديث فاكيه ساخر

فيقول بأنه ربما استخدم املجاز يف عباراته،  -غفر اهلل يل وهل  -وقد يتأول متأول ويعتذر للسكران 
 !حلاكم املطريي يف ندواته املسجلة املنشورة ولعله قصد حني يستمع
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يمكن للسكران أن حييل عليها قر اءه ليستنتجوا  -مع قلتها  -إال أنه ليس يل فيما أعلم تسجيالت 
)حني أستمع إىل حديثه( االستماع إىل حدييث املبارش  :مما يؤكد أنه أراد بقوهل !لك هذه األوهام عين

 !)تشعرون( بدل )أشعر( :)حني تسمعون حديثه(، ولقال :وإال لقال !يف لقاءات متكررة

وربما اعتذر أحدهم فقال: لعل إبراهيم السكران حرض جملسا ما وسمع لكمة اعبرة تنتقد فيها أداء 
 !اإلسالميني وفشلهم يف إقامة مرشوعهم، يف الوقت اذلي جنح الشيوعيون والليربايلون يف إقامة دوهلم

انلقد منشور يف كتيب، وال حيتاج السكران أن يوهم القراء بأنه سمع مين  ألن هذا مردود؛وهذا اعتذار 
حاكم  .ثم يرسد لك هذه القصة اخليايلة اليت يريد االنتهاء بقرائه إىل تصنيف د !مرة فأذهله ما سمع

 !وإسقاطه قبل ابلدء معه يف حوار ونقد

 -يعلم اهللو-فه وال يعرفين ولم يسبق يل ، وأنا ال أعرفإبراهيم السكران إما أنه اكذب فيما افرتاه يلع  
 !أن رأيته فضال عن أن أحاوره، دع عنك لك هذه اإلثارة

أو أنه صادق فيما اداعه وقد أكون نسيت ذلك املجلس، أو يكون السكران يف زاوية من زواياه فلم 
 !أره، ونسيت تلك القصة واملحاورة، فخان أمانة املجالس وأشاع عين ما أرسرته هلم

 لك حال فأنا يف لك جماليس يف الرياض، ويف مكة، وجدة، ويف لك ماكن زرته ال أحتدث إال عن وىلع
وجوب قيام أهل العلم بدورهم يف اإلصالح، وحتمل مسئويلاتهم يف ادلعوة، وبعث اخلطاب الراشدي 

 !ريبالعيف احلكم، وإحياء روح اجلهاد يف األمة تلحريرها من االحتالل الصلييب للجزيرة واخلليج 

فهذا هو ذنيب الوحيد عند السكران اذلي اغظه مين وطائفته أنين )ثائر أميم( حانق ىلع اتفاقية 
 !)سايكس بيكو( وأحتدث عنها بكل )مرارة حىت تكاد تعقد لساين( كما يقول السكران

 ولو شئت ذلكرت قصة لك جملس، وما دار فيه من حوار، ومن حرضه من أهل العلم والفضل، وأما ما
 !ذكره إبراهيم السكران هنا فهو أشبه باألوهام منه باحلقائق

وليست هذه يه القضية بالنسبة يل هنا، وإنما القضية ما مصلحة السكران من نرش هذه األكذوبة 
ة كرب جمموعم ىلع فرض صحتها، وإخراجها ىلع صيغة سؤال وجواب، ونرشها وتروجيها يف أ0221سنة 

 -السعودية ادلاخلية وزارة وإرشاف قاسم عبدالعزيز بإدارة- ت آنذاكنرتناإل ىلعإعالمية سعودية 
 !دون ذكر األسماء ال اسم السائل وال املجيب، واالكتفاء بالكىن؟
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ما اذلي اكن يمنع السكران من الكتابة باسمه الرصيح، وهو يرد ىلع اكتب معروف، وكتاب مشهور، 
 !واكن ظهور اسمه أدىع لقبول خربه

وإنما خييف اسمه من  !حاكم معارض ال يملك إال اللكمة يصدع بها .السكران؟ ود مما اكن حياذر
 !خيىش األنظمة وقمعها، ال من يرد ىلع خصومها

، يف السنة نفسها اليت خرج فيها كتاب )الغواغئية(، بعد صدور باذلات م 0221وملاذا خرج املقال سنة 
 !)احلرية أو الطوفان( خبمس سنني؟

هة اليت تقف وراء هذه احلرب اإلعالمية والفكرية واحدة، واكنت ترى بوادر اثلورة يف مما يؤكد أن اجل
 !املنطقة تلوح باألفق، واكن ال بد من املواجهة هلا ووأدها قبل استرشائها

 !ثم ما اذلي يريد السكران قوهل لقرائه باختصار بعد تلك القصة اخليايلة

)أشعر أن الويح والرشيعة عنده،  :حاكم وال يغرنكم ما يدعو إيله فإين .إنه يريد أن يقول احذروا د
 (!ليست إال وسيلة للثورة، وليست معيار ا ومزيان ا يف حد ذاتها

حاكم، واتهامه بأنه جعل الغاية يف كتابه  .هل عرفتم من أين جاء الشيخ علوي سقاف بأوهامه عن د
 لمجحىت حذف السقاف من فقرة واحدة ست  !ة رشائعه)احلرية أو الطوفان( السلطة ال ادلين وإقام

 !أذكر فيها برصيح العبارة أن الغاية إقامة حكم اهلل يف األرض

 !لك ذلك ليستقيم هلم ترويج كذبهم عين أين ال اغية يل إال اثلورة والسلطة ال اإلصالح يف األرض

 وصل إىل !سمعه منه مبارشةحاكم بما شاهده و .فالسكران بعد أن نسج تلك القصة اخليايلة عن د
بأن الويح والقرآن والسنة  -واحلمد هلل أنه لم يدع أنه سمعها مين أيضا-نتيجة باطنية شعورية 

 !حاكم املطريي األمني العام للحركة السلفية جمرد وسيلة للثورة .والرشيعة لكها عند د

أين  مع !حاكم اثلورية .ر دلك هذا اإلفك يروجونه عين بني شبابهم وجممواعتهم تلحصينهم من أفاك
م، وخترجت من لكية 9133يف ادلعوة إىل اهلل وطلب العلم منذ سنة  -حبمد اهلل وفضله وكرمه ومنه-

م، وكنت حبمد اهلل األول ىلع دفعيت، وخترجت يف قسم الكتاب والسنة 9121الرشيعة يف الكويت سنة 
م، وكنت حبمد اهلل األول أيضا ىلع 9110نة يف مرحلة املاجستري من جامعة أم القرى بمكة املكرمة س

 !دفعيت
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م، ورفضت استالم شهاديت 9121ورفضت وأنا شاب أن أذهب حلفل ختريج يف جامعة الكويت سنة 
عن االختالط بالسلطة، ويه ال حتكم  -ويعلم اهلل وكىف به-وجائزيت من األمري آنذاك عزوفا 
  !بالرشيعة، حىت غضب مين وادلي

ن ما أبرئ نفيس موالقلم وادلعوة واتلعليم يف سبيل اإلسالم قدر استطاعيت، و وجاهدت باللكمة
 .القصور واتلقصري

اكم ح .ثم تدور األيام فإذا إبراهيم السكران وبشعوره ابلاطين يصل إىل أن الويح والرشيعة عند د
 !ليس سوى وسيلة للثورة

 !هل هناك فجور يف اخلصومة كهذا الفجور

 !قول كمثل هذا الزوروهل هناك زور يف ال

لك هذا االفرتاء ملجرد أين كنت أستحث أهل العلم وادلعوة ىلع القيام بما أمرهم اهلل جتاه دينهم وأمتهم 
والصدع باحلق، وبعث اخلطاب السيايس الراشدي، وبيان املوقف من هذا االحتالل األجنيب الصلييب، 

 !للجزيرة واخلليج العريب

ل( عندي كما يشعر بذلك إبراهيم السكران ليس إال وسيلة للثورة وليس فالويح )وهو القرآن والرسو
 !دينا نرجو به انلجاة يوم القيامة

 !هل يصدر مثل هذا االستنتاج ممن خيىش اهلل ويرجو لقاءه

 لك هذا القول الزور واإلفك والفجور يروجه هؤالء ملصلحة من؟

 اء؟وما سبب هذه العداوة اليت حتملهم ىلع مثل هذا االفرت

 !ولم اقتحموا مثل هذا املنكر اذلي طاملا روجوه ولم يتناهوا عنه؟

م حاك .ىلع حرب د -قبل اثلورة العربية ثم بعدها يف ظل اثلورة املضادة–وحرضهم  همومن اذلي أز  
م قبل اثلورة العربية، وقبل تنفس األمة 0222وكتابه )احلرية(، تلك احلرب اليت زاد أوارها منذ سنة 

يف لك و !وتنسمها أجواء احلرية؟ فإذا كتاب )الغواغئية( يوزع باملجان يف املسجد انلبوي الصعداء
مسجد يف اخلليج وجزيرة العرب، وتطبعه احلكومات وتنرشه يف الوزارات، وإذا مقاالت السكران 
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تواكبه وجتاريه حذو القذة بالقذة ويف السنة نفسها لرتوج يف منتدياتهم اليت يرشف عليها والة 
 !أمورهم

فإذا احلرب اإلعالمية ومحلة التشهري حباكم املطريي تصل إىل العامة يف املساجد وادلوائر احلكومية 
نت من نرتإلمن خالل )غواغئية( محد عثمان، وتصل للشباب يف املنتديات والقروبات يف شباكت ا

 !خالل )غواغئية( إبراهيم السكران

 ممن ينتيم هلما محد عثمان، -هدف إىل حتصني الك الفئتني وكأن من وراء هذه احلملة املسعورة اكن ي
 حاكم أن تصل إىل الشباب .يلقطع الطريق ىلع كتب د -وإبراهيم السكران ىلع ما بينهما من رصاع 

 !يف الك اتليارين

فمن لم يقرأ ما كتبه محد عثمان يف )غواغئيته( أو من لم يقتنع به، فعليه بما كتبه إبراهيم السكران، 
 !الطوفان( ؟يه من احلجج ما يرصفه عن )احلرية أو فف

وجنحت يف صد كثري من انلاس عن حاكم  !ولقد اكن ملن وراء تلك احلملة املشبوهة املسعورة ما أراد
وكتبه حينا من ادلهر حىت إذا جاءت اثلورة العربية وزلزلت عروش الطغاة فإذا احلاجة تقتيض من 

ية أو الطوفان بعد عرش سنني من صدوره فإذا السقاف جيد جديد استداعء السدنة للتصدي للحر
 !فرصة نلقده

فليس هناك جلان يف وزارات ادلاخلية يف دول  !حاكم .وسأدع نظرية املؤامرة اليت تسيطر ىلع خيال د
 !اخلليج حلماية الشباب من األفاكر اخلطرية املتطرفة

 !وال دور لألمن الوطين والوقايئ يف محلة التشهري هذه

 !حاكم اليت سيطرت عليه فكرة املؤامرة .فلكها أوهام ال حقائق هلا وإنما يروجها د

 !وليس هناك شياطني اإلنس واجلن يويح بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا

 !مع أنه أخربين بتفاصيل بعض مؤامراتهم وجلانهم بعض من اكنوا ىلع اطالع ومعرفة بهم

م من السقاف وأصحابهما اجتهادات حرة صدرت خوفا ىلع أقول سأفرتض أن ما جرى من السكران ث
حاكم، وأنه ال عالقة هلا باحلكومات اخلليجية  .عقائد الشباب من الغلو واتلطرف اذلي يدعو هل د



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

133 

 

وأجهزتها اإلعالمية ووسائلها يف توجيه الرأي العام ودورها يف توظيف ادلاعة  -اليت تديرها واشنطن-
اليت قد تشلك خطرا ىلع االحتالل األمريكي الصلييب واألنظمة الوظيفية واملشايخ ملواجهة األفاكر 

من جهة، كما تشلك خطرا ىلع اجلمااعت ومصاحلها من جهة أخرى، فاقتضت مصالح الطرفني 
 !اتلحالف فيما بينهما يف هذه احلرب اإلعالمية

إال إنه يظل  -وهو ممكن إذ قد يوظف املخلصون من حيث ال يشعرون-سأفرتض ذلك لكه جدال 
 السؤال األهم هو:

وليس بينه  !ولم يلتق بهم !حاكم اذلي ال يعرفهم .بينهم وبني د اما سبب لك هذه اخلصومة إذ  
ف )احلرية أو الطوفان( منذ عرش سنني، يدعو فيه إىل بعث اخلطاب وبينهم مشلكة أصال إال أنه أل  

رة ادلولة يف اإلسالم تلقيم أحاكمه، الراشدي وسننه يف احلكم وسياسة األمة بالعدل، ويرى رضو
 ! ويدعو إىل حتكيم اإلسالم يف واقع احلياة، فإذا هم يتصدون هل ويصفونه بكل هذا اإلفك

 ؛حاكم يستخف بادلين ويسفه العناية باتلوحيد والرشائع والسنن وتزكية انلفوس .وهب جدال أن د
 !لخ(إلخ إ ...الفضيلة والعفاف)ويسفه احلفاظ ىلع من أين جاء بتهمة ف

 وأين وقف السكران ىلع ذلك يف كتيب ومقااليت اليت تبلغ املئات؟

قبل أن -وهل يمكن فهم مثل هذا اتلرصف إال يف سياق محلة التشهري اليت اكنت قبل اثلورة العربية 
 لصد انلاس -اذلين ركنوا إيلهم حىت سلطهم اهلل عليهم عقوبة هلميتوب من تاب من سدنة الطغاة 

 !حاكم؟. د عن كتب

ثم من يه اجلهات اليت يغيظها ادلعوة إىل إقامة )ادلولة يف اإلسالم(، وادلعوة إىل )احلكم بسنن 
 اخللفاء الراشدين(، وتقرير )حق األمة يف عقد ابليعة لإلمام وحماسبته وعزهل كوكيل عنها(؟

 !الالقطةومن يه تلك األطراف  !ومن يه اجلهة املستفيدة من لك هذه املقاالت الساقطة

 حاكم د. ىلع وأن !بريئة علمية ردود جمرد هؤالء كتبه ما بأن زعم ملن جوابها أدع أسئلة هذه 
كل وإن اتهموه ب !ه يف خندق الطغاةبأن الرأي يف خالفه من لك يريم وأال !صدر وسعة بأدب مناقشتها

 !)الغواغئية(هذا اإلفك، وإن حرضوا عليه املأل وشنوا ضده محلة تشهري، كما شنها أصحاب 
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لقد اكن إبراهيم السكران ذلك الاكتب املغمور آنذاك أداة تم توظيفها من حيث يعلم أو ال يعلم 
للتصدي لكتاب )احلرية أو الطوفان(، حني اعتذر عدد من ادلاعة وأهل العلم عن الرد عليه، يف 

 ه، فاكن الاكتب املغموراللجنة اليت شلكها وزير ادلاخلية السعودي آنذاك دلراسة الكتاب والرد علي
أجرأهم ىلع هذه املهمة االنتحارية، فيف الوقت اذلي اكن يتم ترويج كتاب )الغواغئية( حلمد عثمان، 
يف لك ماكن، وباملجان، حىت يف املسجد انلبوي، من قبل احلكومة السعودية واألنظمة اخلليجية 

ونون تأثروا بالكتاب اب اذلين قد يكم، اكن ال بد من الوصول إىل قطااعت واسعة من الشب 0221سنة
نرتنت، وال ينتمون ملدرسة محد عثمان، واكن ال بد من انتداب اكتب كإبراهيم السكران يف مواقع اإل

سواء اكن يعلم أو ال يعلم، ولو باتصال من بعض شيوخه وحثه ىلع الرد برغبة من السلطات العليا، قد 
 !ال يعلم عنها السكران نفسه

رفيت كيف يتم توظيف كثري من الشيوخ وادلاعة يف الرد ىلع معاريض األنظمة اخلليجية، أقول ذلك ملع
 !بمجرد اتصال هاتيف، فإذا هم ينربون بالكتابة حسبة نلرصة دينهم

حاكم قيل هذا اكتب غري  .واكن اهلدف من لقب )الاكتب املغمور( هو تمرير املقال، فإن رد عليه د
وإن لم يرد عليه تأكد االفرتاء، وشاعت  !بار تبعة خطئه وجريرتهمعروف، وال يتحمل أصحابه الك

 !الفرية، وحتقق الغرض، وثبت األجر، وحسابهم ىلع اهلل

وهذا اذلي كتبه السكران يشبه القصة اخليايلة اليت نسجها املدعو عمر مهدي زيدان يف مقاهل 
 م0294اعم- يف اتلويرت هذه األيام )حاكم املطريي واجتماع السلفية اجلهادية يف الضليل(، اليت تروج

حيث زج باسيم يف قصة اجتماع  -املضادة اثلورة بعد والسكران السقاف ىلع الرد هذا كتابة تاريخ
مزعوم حدث يف األردن يف منطقة الضليل للسلفية اجلهادية قبل مدة، مع أنين لم أدخل األردن منذ 

تحدث عنها، ولم أسمع باسم هذه املنطقة )الضليل( سنوات، وال أعرف ما اجلهادية السلفية هذه اليت ي
إال يف مقاهل املشبوه، وقد زرت األردن مرتني يف حيايت مرة بدعوة من اجلامعة اهلاشمية يف مؤتمر 

م، قدمت فيها ورقيت املنشورة يف موقيع )العالقات العربية 0226)العالقات العربية األوربية( سنة 
كي(، واملرة اثلانية لإلرشاف ىلع طباعة كتاب )حترير اإلنسان( سنة األوربية يف ظل انلفوذ األمري

وال عمن  !يتحدثم، ولم أسمع بكل األحداث اليت قصها املدعو عمر زيدان وال أعرف عما 0222
 !وإنما يه نسج خيال مهووس بقصص اإلثارة !يتحدث

قال بعنوان )كيف اخرتق وأعجب منه القصة اخليايلة اليت تروج هذه األيام بوسائل اتلواصل يف م
 !حاكم وحزب األمة جبهة انلرصة( للمدعو شيبة احلمد.د
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فضلهم  مع-مع أين ويعلم اهلل ال عالقة يل جببهة انلرصة، وال أعرف قيادتها، ولم يسبق يل اللقاء بها 
إال أننا نقف مع الشعب السوري وثورته بكل فصائله سواء اجلهادية أو الشعبية  -ورشفهم وسابقتهم

أو اجليش احلر، وال فرق يف أحاكم اجلهاد عندنا بني لواء األمة وجبهة انلرصة وجبهة األصالة واجلبهة 
اإلسالمية وغريها من الفصائل السورية ما دامت جتاهد يف سبيل اهلل دفااع عن الشعب السوري 

 !املظلوم

 ...وإنما تتفاوت يف حسن األداء وحسن ابلالء

تغريدات حساب شيبة احلمد أنموذج حلالة )جنون ابلقر( الفكري، حني وتلك املقالة املنشورة يف 
 !تتشلك ثقافة زائفة ىلع األوهام واألكاذيب يفقد فيه من ابتيل بها اتزانه ووعيه

هذا إذا افرتضنا حسن الظن بهؤالء الكتاب، وأن تلك املقاالت ليست يف سياق احلرب االستخباراتية 
ثورة األمة ىلع طغاتها وأنظمتها الوظيفية، حىت جنحت األنظمة العربية  املحمومة هذه األيام، ملواجهة

مؤقتا يف إاعقة ثورة الشام برايات اجلهاد املشبوهة، اليت تقاتل الشعب السوري وفصائل اثلورة املجاهدة 
بدعوى مواجهة الصحوات، يف الوقت اذلي تقوم عصابات األسد بقتال الشعب وفصائل اثلورة املجاهدة 

 االنقالب ضد ثورتهتماما كما حدث يف ثورة الشعب اجلزائري اذلي ذهبت  !وى مواجهة اإلرهاببدع
ضحية مؤامرات االستخبارات العربية والغربية ومجااعتها املصنوعة ىلع عينها لقتل م 9110 العسكري

 !الشعب باسم اإلسالم واجلهاد

الوهمية، أو أن يأيت زمان يظن فيه أن ولوال اخلشية من أن يظن ظان أن السكوت إقرار بهذه القصص 
 !هلذه األوهام حظا من الصحة، ملا سمحت نلفيس أن أذكر مثل هذا اجلنون واملجون

 !وإنما أذكر هذه األمثلة حىت ال يتكرر السؤال عنها
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 :الثورة العربية بني األزمة الفقهية واالحنرافات الفكرية

ال األمة قبل اثلورة وبعدها إىل كبري جهد ملعرفة أسباب أزمتها، ومكمن اخللل ال حيتاج انلاظر يف ح
فيها، وما عليه إال أن يعرف مضامني اخلطابني الفقيه والفكري قبل اثلورة، حيث تم رشعنة الطغيان 
بكل صوره املليك واجلمهوري والعسكري، من قيب ل اخلطاب ادليين الفقيه، واثلقايف الفكري، وتعايشا 
يف كنف أنظمة وظيفية مستبدة، تفتقد للرشعية الشعبية من جهة، والكفاءة والفاعلية السياسية 
من جهة أخرى، وتعرب عن إرادة العدو اخلاريج أكرث من تعبريها عن إرادة األمة وشعوبها، حىت أفىض 

ان شل اخلطابذلك باألمة إىل اثلورة واالحرتاب ادلاخيل السرتداد حقوقها وحريتها وكرامتها، حيث ف
 !الفقيه والفكري يف معاجلة األزمة حىت ىلع املستوى انلظري

وقد ذكرت شيئا من مظاهر تلك األزمة يف )العقيدة السياسية رضورتها وخطورتها(، يف كتايب )حنو 
 !ويع سيايس راشد(

ة أجل احلريفلما جاءت اثلورة بإرادة األمة اليت بلغ بها ايلأس حد اتلنازل عن األمن واالستقرار من 
والكرامة، تلدخل يف حرب طاحنة ضد األنظمة املستبدة كما يف يلبيا وسوريا، فإذا اخلطابان الفقيه 
املأزوم، والفكري املشئوم، الذلان أسهما يف جتذير أزمة الطغيان دينيا وثقافيا، يعودان من جديد 

 !ليسهما يف تعقيد املشهد بعد اثلورة، كما جيري ايلوم يف مرص وايلمن

وكما ال يمكن للطغاة وأنظمتهم أن يكونوا جزء ا من احلل بعد اثلورة، ال يتصور أن يكون اخلطاب 
اذلي اكن نتاج حقبة الطغيان سواء الفقيه أو الفكري قادرا ىلع اإلسهام يف تقديم احللول لألمة 

 !وأزماتها بعد اثلورة

لقوى السياسية والفكرية وادلينية ومن هنا تكرر املشهد يف مرص بعد االنقالب العسكري، فإذا ا
اليت ترعرعت يف أحضان الطغيان تنتعش من جديد يف أجواء االنقالب ىلع اثلورة، سواء اكنت مجااعت 

 !إسالمية أو أحزاب قومية أو خنب يلربايلة

املدعوم فرنسيا -م 9110كما وقف حمفوظ انلحناح ومجاعته مع االنقالب العسكري يف اجلزائر سنة 
 ضد إرادة الشعب اذلي انتخب )جبهة -حيث دفعت اململكة السعودية أربعة مليار دوالر وخليجيا

 !م9119اإلنقاذ اإلسالمية( سنة 

انتخابات  يف -(ادليمقراطية محت اليت ادلبابة اهلل رحم) الشهرية بعبارته رصخ اذلي-انلحناح وشارك 
العسكر ضد ثورة الشعب اجلزائري د ادلستور اذلي وضعوه، ووقف مع العسكر بعد االنقالب، وأي  
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اذلي ذهب ضحيتها حنو مئيت ألف قتيل، يقف حزب انلور السليف يف مرص ايلوم وبعد عرشين سنة 
 !املوقف ذاته وباملربرات ذاتها

 تعداه بل ؛اجلزائر يف السلم وحركة انلحناح حمفوظ ىلع االنقالب خدمة يف الوظييف ادلور يقترص ولم
 بكل الوظييف اتلعاون هذا عن قال اذلي ندا يوسف يف ممثال اخلارج يف إلخوانل ادلويل اتلنظيم إىل

 هناك هل وقال وقابلته اإليطايلة كومو إىل –اهلل رمحه– حنناح حمفوظ جاء م9114 اعم يف) :وضوح
 إذنا يل ذخ هل: فقلت ابلالد؟ إلنقاذ زروال الرئيس مع للتفاهم بلحاج ويلع مدين عباس إلقناع وسيلة

 يلوما ويف أمنه، ورجال الرئيس مع سأرتب وأنا أمورك، رتب فقال: مستعد، وأنا السجن يف رتهملزيا
 الحقا واتلقيت …واختىف حدودي فهذه بعد فيما سنلتيق: يل وقال املطار، يف حمفوظ استقبلين اتلايل،

 ،(…تهماومالحظ طلباتهم سجلوا اذلين القادة لقاء يف وبدأت …بتشني واجلرنال بمحفوظ فيال يف
 نلتائج باراالعت وإاعدة اتلدخل من اجليش منع وطلبوا االنقالب نلتائج رفضهم ىلع طلباتهم يف وأكدوا

 أصبتف زروال للرئيس رساتله بلحاج يلع يل قرأ) :ندا يوسف يقول عليها، انقلب اليت االنتخابات
 ال لكن ظاهراتللت يصلحون أنهم يقال وممكن متدينون أنهم شعوري رغم …والتشاؤم باهللع

 .(9) (ساسة عليهم يطلق أن حال بأي يمكن

 اليت اإلسالمية اإلنقاذ جبهة ضد اجلزائر يف االنقالب بعد رصح قد الغزايل حممد الشيخ واكن
 إالو السلطة إىل يصلوا لم أنهم اهلل محدت لقد) قال: حيث الشعب؛ واختارها االنتخابات اكتسحت

 !(اإلسالم صورة لشوهوا

خطرية ضد  انلحناح تأييدا من اجلماعة األم يف مرص للك ما قام به من ممارسات سياسية وكما وجد
املدعوم أمريكيا -جيد حزب انلور بعد وقوفه مع االنقالب العسكري  ؛إرادة الشعب اجلزائري

تأييدا من تياره خارج مرص وباملمارسات نفسها وباملربرات  -وخليجيا بأربعة عرش مليار دوالر
 !ذاتها

وكما تعايش اإلخوان طوال ثالثة عقود مع طغيان حسين مبارك، وتفاهموا مع أمريكا حىت ال يصنفوا 
يف قائمة اإلرهاب، ويلحافظوا ىلع مكتسبات اجلماعة، يف الوقت اذلي تشن احلرب ادلويلة فيه ىلع 

                                                           

 .الرشوق دار 992-994 ص 42ص –تومسون دوجالس مع ندا يوسف املسلمني، اإلخوان داخل من (1)
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اته ادلور ذ قطاع إساليم واسع يقاوم االحتالل األمريكي يف أفغانستان والعراق، يمارس حزب انلور
 !وباملربرات ذاتها، يف ظل اهلجمة ىلع اإلخوان ووصمهم باإلرهاب

يناير، وبعد خلع حسين مبارك، واطمأنوا إىل وعود  04وكما تفاهم اإلخوان مع العسكر بعد ثورة 
العسكر، ووعود أمريكا من ورائهم، حىت اكنت مجوع شبابهم حتيم مبىن ادلفاع وادلاخلية واملجلس 

يتفاهم  !قبل انتخاب مريس، حىت أخرجهم العسكر من املشهد السيايس بانقالب السييسالعسكري، 
حزب انلور مع العسكر بعد خلع مريس ويطمنئ لوعود العسكر وأمريكا، حىت أخرجوه من املشهد 

 !السيايس

وكما اكنت مرص مرسحا جتلت فيه أزمة األمة الفكرية والفقهية والسياسية ىلع مستوى انلظرية 
مارسة، اكنت ساحة العراق والشام إحدى أخطر ساحات األزمة فكريا وسياسيا وجهاديا، حيث وامل

االقتتال ادلائر بني الفصائل املجاهدة يف سوريا، وقبله يف العراق، تلك الفصائل اليت دخلت ىلع خط 
لشعب ااثلورة قبل أن تؤمن باثلورة وحبق األمة يف احلرية، ودون مرشوع فكري وسيايس، يلتفاجأ 

السوري اذلي ثار ىلع األسد ونظامه من أجل كرامته وحريته وأراد من تلك الفصائل انلرصة، فإذا يه 
تقتتل فيما بينها، ثم تقاتله وحتارص مدنه املحررة تلفرض عليه ادلخول حتت طاعة األمري املتغلب 

 !يلحكمها بالرشيعة، أو يكون اجلزاء القتل وقطع الرؤوس

ي اكن قبل اثلورة سببا من أسباب ختلف األمة وضعفها وانهيارها أمام عدوها لقد اعد اخلطاب اذل
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿حني صار االستبداد والطغيان اذلي حرمه اهلل ىلع رسوهل 

رشاع سائغا تستباح به ادلماء واألموال، يلمارس الطغيان الفكري والسيايس دوره من  [001:مود]﴾ک
 !اثلورة جديد يف تغييب الويع العام بعد

واعد خطباء الفتنة من جديد يلمارسوا حديثهم عن خطورة الفنت ووجوب احلذر منها، يلظل الطغاة 
 !جاثمني ىلع صدر األمة بدعم من االحتالل اخلاريج

ڑ ک ک ک ک گ ﴿فلم تعد الفتنة يه معصية اهلل ورسوهل وخمالفة أمره كما قال تعاىل: 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿وخطورة اعقبته  ، وال يف الظلم[63:انلور]﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ

بعد اثلورة املضادة للطغاة ومن خلفهم أمريكا يف  -، بل صارت الفتنة [15:األنفنل]﴾ېئ ېئ ېئ
 !يف خمالفة أمر الطغاة واخلروج عليهم -مرص، وروسيا يف سوريا 
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وما يقع فيه من  [75:النسنء]﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿ -وصار اجلهاد يف سبيل اهلل 
فسادا يف األرض وإرهابا، ملجرد  -من تضحيات كبرية تلحرير األمة وشعوبها  شهداء، وما يقتضيه

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿وقوع األذى والرضر اذلي ال ينفك عنه أي جهاد 

 ںژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ۀں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 [سورة العنكبوب]!﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

أن  -اليت يبلغ تعداد العرب فيها وحدهم حنو أربعمائة مليون  -الواهمون أنه يمكن لألمة حىت ظن 
تتحرر من االحتالل األمريكي يف مرص والعراق واخلليج، واالحتالل الرويس يف سوريا، واالحتالل 

حقيق تل وال،يات كربى يف الرجال واألمالفرنيس يف بلنان، واالحتالل اإلرسائييل يف فلسطني، بال تضح
ذلك، يف الوقت اذلي ضحت شعوب أوربا املسيحية بأكرث من ستني مليون قتيل، يف حرب طاحنة 
أدت إىل تدمري يلك ملدنها وحضارتها من أجل حريتها وحتررها من االحتالل األملاين يف احلرب العاملية 

 !اثلانية، وهو ما يعدل آنذاك حنو ثلث ساكن أوربا

ناميون ابلوذيون حنو أربعة ماليني ضحية بني قتيل وجريح، واثين عرش ويف الوقت اذلي قدم الفيت
من املهجرين يف حرب اتلحرر من االحتالل األمريكي، وهو ما يعدل نصف الساكن أو يزيد،  امليون

يتباىك املخذلون ىلع بضع مئات من آالف الشهداء يف سبيل اهلل تلحرير األمة من طغاتها اذلين فرضهم 
 !اريج منذ سقوط اخلالفة وسيطرة احلمالت الصليبية ىلع املنطقة العربيةاالحتالل اخل

وبلغ األمر بهم إىل ادلعوة إىل اتلفاهم مع الطغاة حتت راعية العدو اخلاريج يف مؤتمرات مشبوهة 
ترشف عليها القوى ادلويلة اليت يه العدو الرئييس، ويتقرب فيها بدماء الشهداء إلرضاء الغرب 

ھ ھ ھ ﴿ :الفتنة ذاتها والفساد الكبري اذلي حذر منه القرآن كما قال تعاىلوالرشق، ويه 

 [73:األنفنل]!﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

لون املخذولون أن اثلورة العربية يه رصاع سيايس داخيل ىلع السلطة يعة دون إدراك طب !وظن املخذ 
تها ىلع والصفوية( اليت تفرض هيمنالرصاع األميم وتدافع املشاريع اخلارجية )الصليبية والصهيونية 

 !األمة عسكريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا، ودون إدراك حتمية مواجهتها يف لك ساحات الرصاع

 !فتجلت األزمة بكل أبعادها ىلع مستوى الفكر والفقه واملمارسة السياسية واجلهادية
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من توبة مجاعية من حالة الغثائية  إنه ال بد ىلع اجلميع ىلع اختالف مجااعتهم ومكوناتهم وتياراتهم
، هذه الغثائية اليت سببها الوهن وحب [30:انلور]﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿

بقوهل: )تتداىع عليكم األمم كما تتداىع األكلة ىلع  ملسو هيلع هللا ىلصاحلياة وكراهية املوت، كما أخرب انليب 
اء ري، ولكنكم غثاء كغثقصعتها، قالوا: أمن قلة حنن يومئذ يا رسول اهلل؟ قال: ال، بل أنتم يومئذ كث

ويلزنعن اهلل املهابة من صدور أعدائكم ويلقذفن يف قلوبكم الوهن حب احلياة وكراهية  !السيل
 !املوت(

إن ىلع األمة أن تتوب توبة مجاعية من الركون للظلم والظاملني اذلي أدى هلذه احلال اليت تعيشها ايلوم 
أنفسهم، وأن يراجعوا مواقفهم،  ، وأن يقف اجلميع مع[003:مود]﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

وأن يعودوا ايلوم إىل رشدهم، وإىل )اخلطاب الراشدي(، وإىل )الويع الراشد(، و)املمارسة السياسية 
 !الراشدة( للخروج من هذا اتليه واالضطراب

ولعل من أبرز الكتابات املأزومة فكرا وفقها واليت ساهمت يف خلق ثقافة ممسوخة تتعايش مع لك 
سواء حتت االستبداد والطغيان ادلاخيل، أو االحتالل اخلاريج، دون حمددات عقائدية  -يضه ظرف ونق

يه  -قطعية، ودون رؤية ومرشوع سيايس فقيه جييب عن أسئلة األمة وشعوبها يف مثل هذه انلوازل 
ضية قكتابات تيار السقاف والسكران حيث االضطراب يف حتديد األزمة اليت تعيشها األمة، واليت تعد 

احلرية والكرامة واالستقالل من أشد وأبرز قضاياها خطورة، حيث باتت فتنة العرص، حىت صارت 
األمة بني خيارين: إما استمرار حالة الطغيان السيايس واالحتالل األجنيب، أو ادليمقراطية الغربية 

ة كما يف وفق مواصفات الغرب ورشوطه، واغب اخلطاب الراشدي اذلي هو املخرج من هذه الفتن
احلديث: )تركتكم ىلع ابليضاء يللها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، ومن يعش منكم فسريى 
اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بانلواجذ وإياكم 

 !وحمدثات األمور(

مع تلك  ماوت يف مستوى حتالفاتهمن األنظمة احلاكمة قبل اثلورة، ىلع تف القد اكن اإلسالميون جزء  
 األنظمة من بدل وآخر، فلما قامت األمة باثلورة وركب موجتها اإلسالميون، فإذا هم فريقان خيتصمون:

 -عموازكما -إذ ال تتعارض مع اإلسالم اذلي لم يأت بأحاكم سياسية  ؛فريق يرى ادليمقراطية يه احلل
طور العرص، واالستفادة من األمم واحلضارة كما فعل بل جاء بمبادئ اعمة للحكم، وترك آيلاتها تل

حني استفاد ادلواوين، ولو حتت سقف القوى ادلويلة واألمم املتحدة يف دويالت قطرية  عمر 
 !وظيفية
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وفريق يرى وجوب إقامة ادلولة اإلسالمية واخلالفة وابليعة ألمري مزعوم، والقتال حتت رايته حىت 
 !اعته، ولو بقتال األمة نفسها واستباحة دمائهاتدخل األمة ومجااعتها حتت ط

املخرج من هذه الفنت اليت  -لو اعدوا إيلهما  -وضل الفريقان عن هدايات الكتاب والسنة، وفيهما 
ذهب ضحيتها دماء آالف الشهداء واألبرياء اذلين أرادوا رفع الظلم وحتقيق العدل مع احلفاظ ىلع 

ريقني ذلك، إما ديمقراطية بال عقيدة وال هوية، وإما إسالم مؤول دينهم وهويتهم، فلم جيدوا عند الف
 !بل مبدل بال كرامة وال حرية

واكن أزهد انلاس يف هذا اخلطاب الراشدي هم أحوج انلاس إيله وأحقهم بنرصته، لوال أنه كرب عليهم 
 !أن يأتيهم به ويدعوهم إيله من ليس ىلع طريقتهم وال من مجاعتهم

حاكم وكتبه ودعوته، حني اخترص اإلجابة يف  .عن هذه األزمة فيما كتبه عن د لقد عرب السكران
 !عبارتني )ثائر أميم(، خيزتل )اإلسالم باثلورة السياسية(

فلم يمض ىلع مقال السكران سنتان حىت رأى بأم عينيه ثورة األمة وجتيل أزمتها السياسية بأوضح 
 !صورها

 حيث يقول ردا ىلع سائله املجهول:

 !"ثائر أميم"ستاذ الفاضل د. حاكم املطريي بكل اختصار وتركزي )األ

 !هذا الوصف املركب خيترص لك ما يريده د. حاكم

 هلما: يقوم ىلع أمرين ال ثالثفمرشوعه لكه 

 يف نفوس انلاس ىلع انلظم السياسية الفاسدة... إشعال وتأجيج اثلورةأوهلما: 

بني ادلول القطرية العربية، وذللك ال يكاد جيلس  ياسيةاتلنديد واالستناكر للحدود السوثانيهما: 
 !...(بمرارة تكاد تعقد لسانه" اتفاقية "سايكس بيكوجملسا إال حتدث عن 

وتأمل لكمة )إشعال وتأجيج اثلورة( وكأنه يشبه ثورة األمة ىلع الطغاة وىلع االحتالل اذلي فرض 
 !ره وتأجيج أوراهحاكم إشعال نا .الطغاة بالقوة باحلريق اذلي يريد د

 ويقول السكران أيضا يف املقال نفسه عن كتاب )احلرية أو الطوفان(:
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"اثلورة  يف اإلسالم خيزتل أنه -اعم بشلك حاكم ادلكتور واجتاه–)يعيب الكتاب بشلك خاص 
السياسية"، ويدفع باجتاه تسفيه لك املطالب الرشعية األخرى، كتوحيد الشعائر، وتوحيد الترشيع، 

ة انلفوس بمقامات اإليمان اليت حيبها اهلل، ونرش السنن، وإماتة ابلدع، واحلفاظ ىلع الفضيلة وتزكي
لخ، بل ينظر إىل لك من ختصص يف فرض كفايئ من هذه الفروض الكفائية )كمقاومة إلخ إ، والعفاف

 ىابلدع، أو مقاومة الرذيلة( ىلع أنه يكرس االستبداد عرب تشتيت الرتكزي عن القضية الكرب
 واألولوية العظىم ويه اثلورة السياسية(.

أشعر أن الويح والرشيعة عنده، ليست إال وسيلة للثورة، وليست معيارا  ويقول السكران أيضا: )
 !(!ومزيانا  يف حد ذاتها

 واإلجابة عن هذه الشبه من وجوه:

ية، ادلراسة املوضوع حاكم ودعوته وكتبه ملعايري .تفتقد أحاكم إبراهيم السكران حبق د الوجه األول:
إذ الك الكتابني الذلين سئل عنهما وهما )احلرية( و)اتلحرير( جاءا ملناقشة قضية حمددة ويه أزمة 
األمة السياسية اليت أدت لسقوطها أمام االحتالل اخلاريج من جهة بسبب تفرقها إىل دويالت وظيفية 

يل من جهة أخرى بسبب الطغيان السيايس، بال هوية وال سيادة، واحرتابها ىلع السلطة والرصاع ادلاخ
 !وخضوعها ألنظمة مستبدة بال حرية وال عدالة

فاكنت القضية الرئيسة يف الكتابني يه )اخلطاب السيايس اإلساليم القرآين وانلبوي والراشدي(، 
ب او)السنن انلبوية يف األحاكم السياسية(، و)اخلالفة الراشدة وأحاكمها الرشعية(، وأصول هذا اخلط

اإلساليم العقائدية ابتداء من توحيد اهلل بكل ما جيب هل يف اخللق وامللك والربوبية والسيادة 
والطاعة واحلكم والعبادة واخلشية والرهبة، وسنن انلبوة واخلالفة الراشدة يف احلكم وسياسة شئون 

 !صفحة 222األمة، واليت استغرقت كتاب )حترير اإلنسان( يف حنو 

ن يف ذلك لكه إال ما أزعج )األنظمة الوظيفية(، وإال ما أزعج االحتالل األجنيب، فلم ير  السكرا
األمريكي الربيطاين الفرنيس الصلييب، للجزيرة واخلليج العريب، وهو )اثلورة( و)حدود سايكس 

 !حاكم حني يتحدث عنها .بيكو(، اليت يتندر السكران منها، ومن املرارة اليت تعقد لسان د

السكران كيف سقط العراق وقتل شعبه، وهجر املاليني من أهله، يف أكرب اكرثة يف تاريخ  إنه ال يضري
بسبب أنظمة )سايكس بيكو( الوظيفية اليت خيىش السكران عليها من  -منذ الغزو املغويل  -األمة 
 !اثلورة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

143 

 

يكس اوال يرى حصار غزة والشعب الفلسطيين من قبل األنظمة العربية الوظيفية اليت فرضها )س
 !بيكو(

وال يرى ما حل يف الشعب األفغاين اذلي شن الصليبيون عليه محلة أممية بدعم خلييج من ثروات 
 !األمة يلقتل املاليني ويهجروا من أرضهم

وال يرى جرائم هذه األنظمة حبق شعوبها ونهبها ثرواتها وتويلها لعدو األمة وعدوها، حىت حتولت 
رية للحمالت الصليبية، تشن منها احلروب ىلع العالم اإلساليم، جزيرة العرب إىل أكرب قاعدة عسك

بينما أقىص أماين بعض شيوخ ادلين فيها أن تعيش شعوبها وادعة هادئة كوداعة قطيع األغنام لراعتها 
ووالة أمورها، وإن قتل املاليني من إخوانهم بأمواهلم وىلع بعد أميال من حدودهم املصطنعة اليت تقف 

 !وحتور فيها الفتوى عنده

 !فاملهم هو اتلوحيد والسنة ولو يف ظل دولة وظيفية وحتت احتالل صلييب

وال أظنه رأى ايلوم ما جيري يف مرص من مؤامرة ىلع شعبها وثورته بأموال األنظمة الوظيفية اخلليجية 
 !تلظل مرص حتت معاهدة )اكمب ديفيد(

فين أيام حصار غزة وقوهلا: )حنن وحلفاؤنا إنه لم يسمع عن ترصيح وزيرة اخلارجية اإلرسائيلية يل
 !العرب يف خندق واحد ملحاربة اتلطرف(

ولم يقرأ ما كتبه رئيس وزراء إرسائيل األسبق برييز يف كتابه )الرشق األوسط اجلديد(، حيث يتشلك 
الواقع يف جزيرة العرب ايلوم تماما كما رسمه برييز يف كتابه، وبكل تفاصيله عسكريا وسياسيا 

ثقافيا، حيث حلفاؤه يف جزيرة العرب واخلليج يتعاونون من أجل رشق أوسط جديد، ال تطرف فيه و
وال إرهاب وال مقاطعة فيه إلرسائيل، ويتعاون اجلميع اقتصاديا وعسكريا وسياسيا ملواجهة لك خطر 

 !خاريج

 !لمجتمعفاملهم عنده وعند أهل احلسبة طاعة ويل األمر واملحافظة ىلع القيم األخالقية ل

إنه لم ير  شيئا من ذلك، ألن ابليئة اليت نشأ فيها تم عزهلا عن األمة فكريا وسياسيا ونفسيا بشعور 
الطائفة واجلماعة اليت ال ترى إال نفسها وتارخيها وعلماءها، وفق حدودهم الوطنية اليت فرضها هلم 

 ن األمة وواقعها وتارخيهااملندوب الربيطاين برييس كوكس جبرة قلم يف مؤتمر العقري، بعيدا ع
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 )امهلل أهلك الظاملني :وخالفتها، حىت قال بعض علمائهم حني شن الصليبيون محلتهم ىلع العراق
 !بالظاملني وأخرجنا من بينهم ساملني(

إنه االنفصال الوجداين والشعوري اذلي بلغ مداه، بسبب االنفصال العقائدي والسيايس، اذلي جنحت 
اعيته وتعزيزه بروح وطنية زائفة تناقض أصل اتلوحيد، حىت لم يعد موضوع السلطة يف تشكيله ور

األمة ووحدتها، وال عودة خالفتها، وال جهاد عدوها للتحرر من وجوده ىلع أرض جزيرة العرب مما 
ة يف حجة الوداع: )لك أمر اجلاهلي ملسو هيلع هللا ىلصيؤرق هذه الطائفة، اليت ترى ابليت احلرام اذلي خطب فيه انليب 

 ! ربا اجلاهلية موضوع قىض اهلل أال ربا( وقد حاطت به أكرب بنوك الربا العامليةموضوع ولك

 !فهذا لكه يمكن غض الطرف عنه فاملهم اتلوحيد والسنة

إنها اثلقافة اليت استطاع الربيطانيون بسببها إدارة )جزيرة العرب( منذ ثورة الرشيف حسني خبمسة 
إىل ايلوم، دون أن يواجهوا مشلكة، حيث شهد العالم لكه موظفني، ثم أدارها من بعدهم األمريكان و

حروب اتلحرير ضد االحتالل األجنيب، إال يف جزيرة العرب، حيث يغيب الويع عن اذلات والواقع 
 !واتلاريخ واملستقبل، خبطاب ديين مأزوم، وثقايف ممسوخ مشئوم

حاكم من اتلوصيف الرشيع ملا  .أراد السكران من إطالق وصف )ثائر أميم( جتريد د الوجه اثلاين:
)أفضل اجلهاد لكمة حق  :يقوم به من دعوة لإلصالح، كوصف )جماهد سيايس( مثال، كما يف احلديث

)سيد الشهداء محزة ورجل قام إىل إمام جائر(، أو وصف )مصلح  :عند سلطان جائر(، وحديث
 ، أو وصف )شيخ جماهد(، أو)طوىب للغرباء اذلين يصلحون ما أفسد انلاس( :سيايس(، كما يف حديث

حاكم خارج األطر  .أي لفظ آخر هل داللة رشعية، واكن ال بد للسكران ومن وراءه توصيف د
 !واألوصاف الرشعية أوال، ثم تصنيفه يف األطر غري الرشعية ملواجهته ثانيا

 هم العمل ىلعوهلذا ملا عظم ىلع هذه الفئة ادلعوة إىل اخلطاب اإلساليم انلبوي والراشدي، وكرب علي
ه رجل بأن :تغيري الواقع كما أمر بذلك الشارع، من أجل حتقيق البشارة بعودتها )خالفة راشدة(، قالوا

 !حالم

فلما رأوا بأن هذه تهمة ال تضريه، وال ترد ما جاء به من احلق، وهو احلق اذلي ال يريدونه، أو ال 
همة حتول دون قبول األمة ملا يدعو إيله من يطيقونه، اكن ال بد من رد دعوته وحتذير انلاس منه، بت

 !خطاب سيايس نبوي راشدي

 !فرأوا أن الوصف املناسب هو اتهامه بتهمة )اتلكفري(
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غري أنهم وجدوا محد عثمان وفئته قد سبقوهم إىل هذه اتلهمة وروجوا )الغواغئية(، كما أراد منهم 
 قبوال إال إيله يدعو وما - اهلل حبمد -مة( حاكم و)حزب األمة( و)مؤتمر األ .طغاتهم، فما زاد ذلك د

 وشعر زلزلت اليت باثلورة اهلل جاء حىت اعمة، وشبابها واألمة خاصة، والفضل العلم أهل أوساط يف
 !ادلاعة سحرة وأفاكر الطغاة،

اعهم، الطغاة وأشي -بإذن اهلل  -ويه ثورة األمة اليت ما تزال يف بدايتها تموج موج ابلحر حىت تسقط 
 !ن توهموا بأنهم جنحوا يف مواجهتهاوإ

حاكم، حيث لم يتلكم يف كتبه عن  .فلما رأوا بأنها حيلة لم تفلح، وتهمة ال تروج ىلع من قرأ كتب د
موضوع اتلكفري، بل حتدث عن اإلصالح واتلغيري، وأنه ال ديلل ىلع هذه اتلهمة اليت طاملا وصموا بها 

 !ان، تفتقت أذهانهم عن تهمة )اتلنوير(لك من خالف الطغاة من أهل العلم واإليم

 ملسو هيلع هللا ىلصوهؤالء هلم فيما افتتنوا فيه سلف غري صالح، من أهل اجلاهلية اذلين أخذوا يبحثون للنيب 
وأصحابه وصفا يصدون به العرب عن دعوته وما جاءهم به من احلق، فقالوا عنه تارة شاعر، وقالوا 

 !بئتارة عنه ساحر، وقالوا هو اكهن، وقالوا بل هو صا

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿كما يه اعدة املأل يف لك أمة وردهم احلق اذلي جاءتهم به األنبياء بالطعن فيهم 

 [51:اذلارطينب]!﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

فوصم املأل للنيب بهذا الوصف وإشاعته عنه، اكف يف رصف أكرث انلاس عن دعوته، وإشغاهلم عن 
ق من ساحر أو جمنون، فالساحر خيدعك الرسالة ومضمونها بالرسول وصفته، إذ ال يمكن سماع احل

ويضلك ويسحرك ويزين لك ابلاطل، فال يصلح واسطة ملعرفة احلق، واملجنون أبعد من أن يكون 
أهال هلداية غريه إىل احلق، وهو فاقد ملناط اتللكيف وهو العقل اذلي يعرف به احلق من ابلاطل، 

 !، والصواب من اخلطأواحلسن من القبح

تهام يف رصف انلاس عن مؤونة املحاججة واملحاورة اليت ال يقف فيها ابلاطل أمام فيكفيهم هذا اال
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ احلق، فابلاطل جللج، واحلق أبلج عليه من اهلل نور

 [80:اإلرساء]!﴾ڻ

 باتت جتيد هذا الفن حد االبتاكر واالخرتاع حىت -حسبة أو وظيفة  -فهذه الفئة املفتونة باتلصنيف 
 !صطلحات واألوصاف واتلهميف امل
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فأشغلوا أنفسهم وانلاس معهم حباكم املطريي وتصنيفه وتبديعه عن )اخلطاب السيايس اإلساليم 
)عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها  :الراشدي( اذلي أمر الشارع به بقوهل

 !ورة وبعد اثلورةبانلواجذ( مع شدة الفتنة فيه، وشدة حاجة األمة إيله، قبل اثل

 يطلق ىلع اثلوار الشيوعيني !ولكمة )ثائر أميم( اليت استخدمها السكران مصطلح شيويع ماركيس
اذلين يناضلون من أجل األممية، حيث تمتد دعوتهم إىل لك عمال العالم حتت شعار )يا عمال العالم 

 ول إىل االشرتاكية العاملية، وهواحتدوا(، يلتجاوزوا يف دعوتهم الوطنيات والقوميات واألديان، للوص
حاكم بها، وهلذا وتلأكيد هذا املعىن  .عقدية وفكرية أراد السكران ريم د لفظ حيمل يف طياته معانٍ 

 !زعم السكران أنه سمعين ذات مرة أدافع عن )الليربايلني واملاركسيني(

 !قني(قاهل )شبهة حرية املنافوحيرشه يف زمرة )اتلنويريني( يف م !حاكم بأنه )تنويري( .لرييم د وذلك

م( نرش ادلكتور حاكم املطريي كتابه ذائع الصيت )احلرية 0222حيث يقول السكران فيه: )ويف اعم )
 ملسو هيلع هللا ىلص فإنه لم يرش إال إشارة اعبرة لكون انليب رشعنته ملفهوم احلرية الغريبأو الطوفان(، لكنه يف سبيل 

 ![(69لم يتعرض للمنافقني ]احلرية أو الطوفان، ص

حاكم: )كثف تأصيله ىلع ما ذكره الفقهاء من احلاالت اليت ال يقاتل  .وقال السكران أيضا عن د
ز فوقها مفهوم احلرية فيها ابلغاة واخلوارج، وبعج هذه احلاالت ومططها وأخرجها عن سياقها  لريك 

رشك وأباطيل ال، واحلقيقة أن ادلكتور حاكم بعد كتابه األخري )الفرقان بني حقائق اإليمان الغريب
حيني واالصالتليار اتلنويريني م اتضح فيه بشلك حاد مناقضته اجلوهرية  0292والطغيان( املنشور يف 

 !( واقرتابه من لغة عبد السالم فرج صاحب الفريضة الغائبة(اتلكفري واخلروجيف مسائل )

م يف رية أو الطوفان(، ثحاكم مرتني مرة يف دائرة )اتلنويريني( بعد )احل .فهنا صنف السكران فكر د
 !دائرة )اتلكفرييني( بعد صدور الفرقان

 حاكم من خالل تصنيفه إما يف .وأراد السكران حتت تأثري عقلية الوصاية حتذير طائفته من فكر د
خانة اتلنويريني أو اتلكفرييني أما أهل السنة فليس منهم، واملهم أال يتأثر الشباب بما يقول كما تريد 

 !ادلاخلية يف ادلول الوظيفية اليت يهمها احلفاظ ىلع السنة انلبوية منهم وزارات

ولم جيد إبراهيم السكران يف مذاهب أهل السنة ىلع اتساعها وامتدادها وكرثتها ما يمكن تصنيف 
حاكم يف واحدة منها فضاقت عليه السنة بما رحبت، فإما تنويري أو تكفريي، وال حل  .فكر د

 !وسط، وال خانة ثاثلة
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حاكم يف فتنة اتلصنيف اليت طبعت هذا الفئة بطابعها  .ولم خيفي السكران هدفه من الزج باسم د
حىت لم يعد هلا شغل إال اتلبديع حيث يقول: )فانظر كيف أن هذه الطوائف الفكرية املتعلقة بشبهة 

ط من قحرية املنافقني خالفت أهل السنة يف أصول العقوبات الرشعية، لك ذلك يف شبهة واحدة ف
شبهاتهم، فكيف لو تتبع ابلاحث بقية شبهاتهم يف أصول اتلليق واالستدالل واملوقف من املخالف 
ومزنلة ادلنيا وأحاكم املرأة ومنهج الفتيا وفقه السياسة الرشعية وحنو ذلك، ثم يأتونك مستغربني 

قاقات يون لك هذه االنشويقولون: ملاذا جتعلوننا خمالفني ألهل السنة؟ يا هلل العجب كيف ال تبرص الع
 !(!عن مذهب أهل السنة واجلماعة؟

وبعد أن فرغ السكران من مقاهل )شبهة حرية املنافقني( أخذ حيرض نظامه السين ىلع اتلنويريني 
 !حاكم معهم بال سبب .اذلين زج باسم د

 األخذ يف ايلانلظام السيايس احلحيث قال: )واحلقيقة أنه من أكرث ما آملين أنين أالحظ ايلوم تقصري 
ا رشعي ا  ىلع يد السفهاء لردعهم عن العبث باألحاكم الرشعية يف قنواتنا وصحافتنا، فال أعرف حكم 
يتعارض مع اثلقافة الغربية إال وقد كتبت صحافتنا املحلية يف تنقصه وتسفيهه وحتريفه، ومع ذلك 

ية املطلوبة، ثم يأتينا اآلن من ، لم يتخذ حبق هؤالء الروادع الرشعانلظام السيايس املحيلال يزال 
 !واإلصالحيني ويقدمون للسيايس رشعنة للمزيد من حرية الزندقة اتلنويرينييسمون أنفسهم 

فسها هذه الكتابات اليت تسميها ن !وكأننا سننهض إذا أحتنا املزيد للكفر وسب الرسول وشتم الصحابة
ا لم تصلح اخللل السيايس، ولم تدع الرش  !يعة يف حاهلا(تنوير ا وإصالح 

وادع لم يتخذ حبق هؤالء الر انلظام السيايس املحيلطبعا لن أسأل الاكتب السكران عن عبارة )ال يزال 
 !الرشعية(؟ وهل هناك دليهم نظام سيايس حميل وآخر دويل

ما املوقف من السلطة نفسها إذا اكن اتلفريط بلغ  -حىت ال يقع يف حرج  -كما لن أسأل السكران 
  هذا احلد من اتلقصري يف مسئويلاتها ىلع فرض أنها ليست وراء لك هذه احلراكت اتلنويرية؟بها إىل

فالسقاف يريد من السلطة أن تأخذ ىلع يد اتلنويريني، وال حيدد موقفا من السلطة نفسها إذا اكنت 
 !يه من يقوم بهذه األفعال وأشد منها وليست طواحني اهلواء اليت حياربها السكران

ملوقف إذا صارت السلطة نفسها والقائمون عليها تنويريني؟ فهل يسع غريهم من اعمة وما ا
وهل سيظلون من أهل السنة واجلماعة أم سيخرجهم السكران كما  !اتلنويريني ما يسع رجال السلطة

 !أخرج اإلصالحيني واتلنويريني من اعمة الشعب من دائرة أهل السنة واجلماعة
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رجال السلطة حنن نسري يف املجتمع باجتاه الليربايلة؟ هل سيتحدث عنه  وما املوقف ممن يقول من
 !السكران كما حتدث عن اعمة اإلصالحيني

 !)يا للعجب كيف ال تبرص العيون لك هذه االنشقاقات عن أهل السنة واجلماعة( :وهل سيقول

ات املحافل لقد زج السكران باسيم يف قائمة )اتلنويرين(، وهو مصطلح يطلق ىلع كبار قياد
 !املاسونية

 حيث جاء يف املوسوعة احلرة تعريف منظمة اتلنويريني كما ييل:
بواسطة املفكر األملاين آدم وايسهاوبت، ويف ملحة اعمة عن هذه  أفاكر املتنورين)لقد تمت صياغة 

، الفكرة األساسية يه أن 9320األيديولوجية، تبدو واضحة يف لكمة وايسهاوبت اليت ألقاها اعم
 ثانوية -األديان واإليمان  -"، أي أن الروحانية ال حتتاج إىل الروحانية  اإلنسانية يف هذا الوقت "

وليست ذات أهمية، كما أن انلاس ليسوا قادرين ىلع حكم أنفسهم بأنفسهم وحيكمهم حاكمهم، 
ية هو تآمر ينولك تنوير يف نظر املؤسسات ادل ..ذللك جيب تربية الشعب ىلع أن يكون حر ا ومستقال  

 ...ىلع اهلل
اكن وايسهاوبت يف ابلداية يعترب املاسونية جمرد نادي يمارس فيه القليل من الطقوس الفكرية، بدأ 

الف حتوايسهاوبت يف نهاية املطاف بتغيري آرائه بعد اقتناعه باقرتاحات "فرانز زواك" اذلي بدوره اقرتح 
ا قنع فرانز أ، وقد منظمة املتنورين واملاسونية وايسهاوبت بأن املحافل املاسونية تعترب ماكن ا جيد 

أصحاب ادلرجات العايلة، والسيطرة ىلع قيادات )املتنورين( تلجنيد أعضاء جدد، ومن ثم جعل
ي ، وباتلايل يكون امللتحقون اجلدد بانلوادهم قيادات املاسونية العليا ن(و)املتنوراملاسونية، يلكون 

حتت اسم املاسونية، لكن تبىق درجات املتنورين يه األىلع ويه  نورينباملت املاسونية قد اتلحقوا
املتحكمة يف اكمل انلظام، دون أن يعلم اجلدد أي يشء عن درجات املتنورين، حىت يصل إىل درجة 

 !اعيلة يف املاسونية، وقد يتأهل بعدها يلكون من املتنورين حبسب ماكنته وإخالصه..(
 عزى هلم:ومن أهداف اتلنويريني كما ي

حلادية(. إلالقضاء ىلع )ادليانات السماوية بقدر اإلماكن، مع التشجيع ىلع نرش الليربايلة، وكذلك ا
 !انتىه

فالسكران لم يكن يطلق األوصاف جزافا ىلع من خيالفهم الرأي، بل اكن يعين ما يقول حني وصف 
ه، و)ثائر أميم( يدافع عن )تنويري( يؤيد الليربايلة ويسفه رشائع ادلين وعقائدحاكم بأنه  .د

رد وسيلة حاكم جم .املاركسية الشيوعية، ثم استنتج السكران بشعوره ابلاطين أن ادلين والويح عند د
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يدفع باجتاه تسفيه لك املطالب الرشعية األخرى، كتوحيد حاكم ىلع حد زعمه ) .وأن د !للثورة
 اليت حيبها اهلل، ونرش السنن، وإماتة الشعائر، وتوحيد الترشيع، وتزكية انلفوس بمقامات اإليمان

 !(ابلدع، واحلفاظ ىلع الفضيلة والعفاف

فاتلنويريون املاسونيون ال يؤمنون بالويح وال يعرتفون بادلين كمصدر للمعرفة، وهم يتطلعون إىل 
 تغيري العالم، ورضورة أن حتكم الشعوب نفسها، ويؤمنون باحلرية، والليربايلة، واإلباحية...الخ

حاكم بها، ولوال أن اثلورة العربية حدثت بالفعل  .األوصاف نفسها اليت رىم إبراهيم السكران د ويه
يون اجلدد( اذلين ال يؤمنون أصال بها اكلسكران وطائفته، لاكنوا ىلع ما اكنوا لوسطوركب موجتها )ا

طى ، ولو اكن ىلععليه من تعظيمهم للطغاة، وريم لك من داع إىل اتلغيري واثلورة بأنه تنويري ثوري  )خ 
 !احلسني بن يلع(

وقد جنحت احلكومات اخلليجية كغريها من األنظمة العربية بتجنيد عدد كبري من شيوخ ادلين، 
سواء من اخلليجيني، أو من العرب اآلخرين، ملواجهة لك حركة إصالحية يف اخلليج، دفااع عن 

 !االستبداد باسم السنة والسلفية

رون ليسوا أبرياء من اتلوظيف، فمن يعرف شبكة عالقاتهم باحلكومات وهؤالء الشيوخ املستأج
اخلليجية من خالل وزارات األوقاف اليت تستضيفهم، ومراكزها اثلقافية، وجمالتها، اليت ترشف عليها 

لنرش )مفاهيم الوسطية( وماكفحة اإلرهاب  -باتلعاون مع أجهزة )األمن الوطين( بإرشاف أمريكي 
 !بهم املنوط ادلور تماما يدرك - اجلهاد ضد االحتالل(، و)اثلورة ىلع الطغاة( اذلي يدخل فيه )

وقد اكن بعضهم يكابر حني كنت أحتدث عن االحتالل األمريكي للخليج، وبأن أمريكا تدير 
وترشف ىلع شئون األنظمة الوظيفية اخلليجية بما يف ذلك اإلرشاف ىلع وزارات األوقاف وأموال 

الرشعية، فال يرصف يشء إال بعلمها وإذنها، حىت رأوا بأم أعينهم كيف يتم عزل  الصدقات والزكوات
 !الشيخ الفاضل عجيل النشيم قبل شهر من هيئة رشعية برغبة أمريكية

م، فأخربتهم 0224أو  0224واكن قد زارين وفد إساليم بريطاين يف حاجة الستكمال بناء مسجدهم سنة 
حتت االحتالل األمريكي، وتدخله يف لك شئون احلياة حتت شعار باحلال اليت وصلت إيله املنطقة 
جاء  وهو اذلي -يف املجلس آنذاك أخ فاضل أستاذ يف لكية الرشيعة  ماكفحة اإلرهاب، فاعرتض يلع  

 !بأن هذا تضخيم لشأن أمريكا، وال يتصور حدوث مثل هذا األمر - بالوفد إيل  
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الشيخ عبد اهلل العيل املطوع رمحه اهلل وهو أشهر من اكن  فذهب الوفد برفقة هذا األستاذ الفاضل إىل
يدعم العمل اخلريي يف الكويت، ثم رجعوا إيل  مساء للعشاء، فقلت هلم: برشوا عن زيارتكم للشيخ 

 املطوع؟

 !فقالوا: واهلل سمعنا منه ما لم نكن نتوقع

 قلت: وماذا قال؟

تطيع رصفها يف مصارفها الرشعية، وال يمكن حتويل قالوا: يقول: هذه يه زاكة أموايل باملاليني ال أس
 !يشء إال بإجراءات صارمة، ىلع أال يتجاوز املبلغ اذلي يراد حتويله أو رصفه بضع آالف من ادلوالرات

 !فقلت ألستاذ الرشيعة الفاضل: هاه يا بو عبد اهلل وش رأيك

 !حاكم حنن فعال حتت احتالل .قال: صدقت يا د

ألستاذ الفاضل هذه احلادثة بنفسه لظل إىل ايلوم يعيش أحالمه الوردية بأننا دول ولو لم يشاهد هذا ا
 !مستقلة، ولك ما حنتاجه بعض اإلصالحات الشلكية

فإذا اكن هذا حال أعضاء أىلع هيئة علمية يف املجتمع وهم أساتذة اجلامعة ال يدركون من واقع 
 !رفة فما بالك بغريهمجمتمعاتهم السيايس ما ال خيىف ىلع من دليه أدىن مع

يف لك دول اخلليج حد منع من يشاء من اإلمامة واخلطابة يف املساجد،  املحتل األمريكيوقد بلغ نفوذ 
تماما كما فعل الفرنسيون يف اجلزائر بعد سيطرتهم ىلع الزوايا الصوفية واملساجد واملعاهد العلمية، 

 !ده سياسيا وعسكرياحلماية وجود االحتالل ثقافيا وفكريا كما محاية وجو

وقد تم فصل وإيقاف لك من ال ترغب أمريكا فيه من اخلطباء واألئمة يف لك مساجد الكويت تقريبا 
 !لخإ...اكلشيخ حامد العيل، والشيخ ارشيد اهلاجري، والشيخ حجاج العجيم، والشيخ نبيل العويض

جائرة تلوطيد اتلعاون معه  وقد كنت أحد ضحايا هذا االحتالل سواء فيما تعرضت إيله من حماكمات
 !يف ماكفحة اتلطرف ىلع حساب حرياتنا وحقوق شعوبنا

أو فيما يشن من حرب إعالمية ضدي يف وسائل اإلعالم بتوجيه حكويم دون السماح يل بالرد، حىت 
 -واذلي أصبح وزير اإلعالم بعد ذلك  -م 0224كتب عين مستشار رئيس الوزراء سايم انلصف سنة 
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ه قرأ ال ليشء إال ألن ! فيه بأين إرهايب تكفريي ومروج خمدرات وصاحب سوابق جنائيةمقاال يتهمين
 !قصيديت )بغداد عذرا ومثيل كيف يعتذر(

اذلي حتاول أجنحة السلطة بكل  -وىلع )حزب األمة(  ،أو يف املحارصة اليت تفرضها السلطة يلع  
 تلؤكد ألمريكا بأنه ال أحد يف ؛املشبوهةباسمه يف ائتالف املعارضة وبالصفقات  الزج  ممكنة وسيلة 

نوات هذا احلصار املفروض منذ س -الكويت يرفض العملية السياسية أو يرفض انلظام السيايس القائم 
حاكم خاصة يف مساجد الكويت، فلم يسمح يل أن أليق درسا أو حمارضة  .ىلع أي نشاط قد يقوم به د

يف مسجد يف منطقة اجلهراء واكنت عن )ايلهود يف القرآن(،  -ويبدو أنها اكنت باخلطأ  -إال مرة واحدة 
 !م0229سنة 

ولم أدع بعدها إىل أي حمارضة اعمة وال درس خاص يف لك مساجد الكويت، حىت قال يل كثري من 
وا اقرتح :حاكم يف حمارضة يف مسجد، قالوا نلا .لكما طلبنا من وزارة األوقاف استضافة د :الشباب

 !اسما آخر غريه

ويف الوقت نفسه تقوم وزارات األوقاف وباتلعاون مع أجهزة )األمن الوطين( املؤسسة يف لك دول 
اخلليج تقريبا حتت إرشاف أمريكي، بدعم وتمويل مراكز ادلراسات اليت تروج للوسطية األمريكية، 

جع ن نشاليت برشت بها كوندالزيا رايس وزيرة اخلارجية األمريكية حني زارت املنطقة وقالت: )حن
 !اإلسالم الوسطي(

 !وقد تم توظيف كثري من الشيوخ وادلاعة من حيث يعلمون أو ال يعلمون يف العمل من خالهلا

وال حتتاج األنظمة الوظيفية إىل كبري جهد يف مواجهة معارضيها فهناك جيوش من رجال ادلين 
فاع عن اإلسالم والسنة وطواقمهم جاهزين خلوض لك معركة ىلع لك جبهة، دفااع عنها حتت شعار ادل

 !ومواجهة العلمانية والليربايلة

فأن تقوم األنظمة اخلليجية بفرض العلمانية كما تريد أمريكا وتعزل اإلسالم لكه عن واقع احلياة 
شيئا فشيئا، وباتلعاون مع انلخب الليربايلة، فذلك ال خيرجها من كونها دوال سنية جيب ادلفاع عنها، 

خلروج ىلع والة األمر فيها، ولو يف تظاهرات سلمية من أجل بدلانهم املنكوبة، وحيرم ىلع شعوبها ا
 !وحقوقهم املسلوبة، وثرواتهم املنهوبة

 !بينما يتم اتهام داعة اإلصالح واتلغيري، باتلأثر بالعلمانية الغربية واتلنوير
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دأ ع اثلورة العربية، وبوقد بدأ جتييش األقالم خاصة هذه األيام يف لك دول اخلليج ىلع لك من وقف م
سيل من املقاالت املشبوهة يطىغ يف وسائل اإلعالم للتشهري واتلحذير ممن يعد من مؤيديها من 
العلماء واملفكرين واملصلحني، كما يف مقال )املضمون العلماين يف االجتاه اتلنويري( املنشور يف جملة 

م، 0294شباط  4بتاريخ ملركز العاليم للوسطية( )ام، واملعاد نرشه يف موقع 0290/ 1/ 91ابليان بتاريخ 
للاكتب املرصي أمحد سالم، حيث صنف لك العلماء واملفكرين والسياسيني اإلسالميني اذلي قالوا 

 !)ال رشعية لالستبداد( يف عداد اتلنويريني العلمانيني :بأنه

 !ا أو صغريا لم يتهمه بهذه اتلهمةفلم يرتك أحدا منهم كبري

 !حاكم كما فعل تماما السكران يف )شبهة حرية املنافقني( . مناسبة زج باسم دفجأة وبالثم 

 حيث قال أمحد سالم متعاملا ومتشبعا بما لم يعط:
وبني مذاهب الفقهاء السائغة، أن  )اتلنوير اإلساليم()ذكرنا أن املحدد اذلي ىلع أساسه نفصل بني 

 مفاهيم اتلنوير الغريب العلماين وبني نصوص الويح رجال هذا اتليار قاموا بعملية مواءمة وتوفيق بني
 والواقع أن بناء والرشيعة، وأنهم يف عملية اتلوفيق هذه أضاعوا قطعيات من الرشيعة وخالفوها...

السياسية  جتعل الرشعية متأثر بنفس الفكرة العلمانية اليت )اتلنويريني(الرشعية السياسية عند 
يعطيهم انلظام احلاكم متبادل بني األفراد وبني انلظام احلاكم  للنظام احلاكم مستمدة من تعاقد

دون استحضار ألي مرجعية فيه حقوقهم، وال يتعدى ىلع حرياتهم الفردية، مقابل حق الطاعة، 
 !ألن اتلأسيس اتلنويري للنظرية السياسية الغربية اكن علمانيا(متجاوزة؛ 

إلسالميني بوصف مركب )اتلنوير اإلساليم(، فانظر كيف بدأ هذا الاكتب بتصنيف خمالفيه من ا
يلأخذ بإقناع القراء شيئا فشيئا، حىت ال ينفروا من هذا الوصف حني يريم به علماء ومفكرين 

حىت إذا هيأ الاكتب القراء نفسيا  -جاهدوا من أجل اإلسالم، واجتهدوا أصابوا أم أخطأوا  -ومصلحني 
همة حمضا، فيصفهم يف لك املقالة بعد ذلك بوصف لقبول هذا اتلصنيف، إذا هو يمحض هلم اتل

)اتلنويريني( بال وصف )إسالميني(، يلثب ت عليهم هذا اتلصنيف ووصف اتلنوير وما يرتتب عليه 
 !من أحاكم قد تصل إىل اتلبديع واتلكفري

صار فوهذا من اتلضليل اذلي اشتهر به أتباع هذا اتليار ترسيخا لالستبداد حتت شعار محاية الرشيعة، 
لك من يقول بأن اإلمامة عقد بني األمة ومن ختتاره يلتوىل شئونها، ومن يشرتط رضا األمة وشورها 

 !وعقد ابليعة يف اختيار اإلمام: تنويريا متأثرا بالعلمانية الغربية ومفاهيمها الليربايلة
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 ين احلرية يفتماما كما يزعم السكران اذلي لم جيد يف كتاب احلرية وكتاب اتلحرير شيئا من معا
نلاس وقد ودلتهم أمهاتهم : )مىت استعبدتم ا  مفاهيمها القرآنية وانلبوية والراشدية كما قال عمر

أحرارا(، وبدال من أن يوضح نلا السكران وفئته حدود احلرية املرشوعة من احلرية املمنوعة، ذهب 
 وى محاية الرشيعة اليت الحيذر من احلرية، وحيرض السلطة ىلع ممارسة الطغيان أكرث فأكرث بدع

وجود هلا ىلع أرض الواقع، والسنة اليت ال حقيقة هلا إال يف األذهان، حيث يتشلك الواقع كما تريده 
 !أمريكا، ال كما أمر اهلل به ورسوهل

، وأن [38:الشورى]﴾ں ں ڻ﴿ونيس الاكتب املرصي أمحد سالم بأن القرآن هو اذلي جاء بالشورى 
رر هذا األصل بإمجاع الصحابة، وأنه ال رشعية سياسية إال برضا األمة عمر الفاروق هو من ق

واختيارها وعقدها، حىت قال: )ال إمارة بال شورى(، وقال: )من بايع رجال بال شورى املسلمني فال 
 !بيعة هل وال اذلي بايعه تغرة أن يقتال(، وقال: )من بايع بال شورى فال حيل لكم إال أن تقتلوه(

 !أنه ال رشعية لإلمام اجلائر، وال بيعة مع اإلكراه :الك وأبو حنيفةوكذا قال م

 فهل هؤالء األئمة أيضا تنويريون ألنهم يشرتطون عقد ابليعة ورضا األمة تلحقق الرشعية السياسية؟

مع اختالفنا معهم يف  -ذكرهم هذا الاكتب من هؤالء العلماء واملفكرين والسياسيني وليس فيمن 
ال جيعل الرشيعة واإلسالم مرجعيته واغيته، وإن اختلفوا يف كيفية إقامتها وتطبيقها،  من -االجتهاد 

 !دون استحضار ألي مرجعية متجاوزة(ال كما يزعم الاكتب بقوهل: )

وإنما القضية عندهم هو رفضهم تلويل الطغاة لشئون األمة بذريعة حتكيم الرشيعة، اليت صارت وسيلة 
 ورشيعته يف األرض، وموالة أعداء اهلل ورسوهل، وأعداء األمة، واستباحة للجبابرة تلعطيل أحاكم اهلل

 !ادلماء واألموال، واستباحة لك صور الفساد باسم الرشيعة

للرشيعة، وإلقامتها ىلع انلحو اذلي جاءت به الرشيعة نفسها، إال األمة اليت تؤمن بها، فال ضامن 
: )إن  ، بشوكتها وقوامتها يه، كما قال أبو بكروختتار من ترضاه يلقيمها فيها، وحيكمها بها

حني بايع أصحابه: )وأن نقوم باحلق حيثما  ملسو هيلع هللا ىلصأحسنت فأعينوين، وإن أسأت فقوموين(، عمال بقوهل 
 !كنا ال خناف يف اهلل لومة الئم(

اء هثم يفرس هذا الاكتب يف مقاهل )املضمون العلماين يف االجتاه اتلنويري( مذهب هؤالء العلماء والفق
 واملفكرين اإلسالميني اذلين صنفهم يف خانة )اتلنويريني العلمانيني( فيقول:
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فاذلي أفقد املستبد رشعيته السياسية عندهم ليس خمالفته للرشيعة، وإنما تضييعه حلقوق وحريات )
 !(شعبه

 !فالاكتب يرى الرشيعة يشء، وتضييع حقوق الشعب وحريته يشء آخر ليس من شأن الرشيعة

الفته ليس خم-كما يزعم أمحد سالم  -يفقد املستبد رشعيته عند اتلنويريني اكلقرضاوي فاذلي 
للرشيعة، وإنما تضييعه حقوق شعبه وحريته، وهذا خلل كبري يف نظر هذا الاكتب، فالواجب االعرتاف 

 !برشعية املستبد ما دام لم خيالف الرشيعة، حىت ولو أضاع حقوق الشعب وحريته

 !ق شعب وحريته يكون قد حكم بالرشيعة وأقامهافهل من يضيع حقو

 !هل هناك هوس كمثل هذا اهلوس

اليت تروج هذه األيام وبعد االنقالب يف مرص ودعمه خليجيا وأمريكيا يف  -وهل مثل هذه املقاالت 
يمكن هلا أن تشلك وعيا سلفيا،  -ظل محلة حممومة ىلع اإلسالم وىلع األمة بدعوى ماكفحة اإلرهاب 

 !رر فكرا إسالميا، أو حتقق رأيا واجتهادا يعود ىلع األمة بصالح وإصالحأو حت

لكيف، قبل أن يكون خطرا ىلع ادلين إن مثل هذا اهلوس خطر ىلع العقل والفكر اذلي هو مناط اتل
 !والرشع

 ثم بعد أن اتهم هذا الاكتب لك أوئلك اإلسالميني وغريهم من الكتاب باتلنوير، أخذ خيتل رويدا رويدا
حاكم كواحد من )اتلنويريني( وفق تصنيف صاحبه السكران  .حىت وصل إىل ما يريد قوهل عن د

 وفئته، فقال:

استحق  ملسو هيلع هللا ىلص: هو أن إمامة انليب السياسية مؤسسة ىلع عقد مدين، وأن انليب للتنويريني )والقول  اآلخر
، اتلنويرينيفة أخرى من الطاعة السياسية بموجب هذا العقد ال بموجب انلبوة، هو ما ذهبت إيله طائ

يلطرد هلا قوهلا يف مدنية السلطة السياسية وتأسيس رشعيتها ىلع اختيار انلاس فحسب( وقال يف 
احلاشية تعليقا ىلع هذه انلص: )وبعض الكتاب قال بهذا القول ابلاطل من حيث أراد تعظيم اختيار 

مكون ا للرشعية السياسية اكدلكتور انلاس للحاكم، ال من حيث أنه يمنع أن تكون إقامة كتاب اهلل 
 !(..(966)ص« حترير اإلنسان»حاكم املطريي يف 
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ل، فاملهم ولو يف حاشية املقاحاكم  .فهذا الاكتب بتوجيه من طائفته املفتونة باتلصنيف يريد حرش د
م، حاك .الزتلف لوالة األمر يف اخلليج ويف )مركز الوسطية العاليم( ومركز )نماء( بالطعن يف د

 !واتهامه باتلنوير بعد أن سقطت عنه تهمة اتلكفري

السياسية  استحق الطاعة ملسو هيلع هللا ىلصفهو هنا يتلكم عن الفريق اآلخر من )اتلنويريني( اذلين يقولون بأن انليب 
 !بموجب عقد مدين

حاكم هلذا الفريق، حيث تواطأ هؤالء القوم ىلع  .ثم يعلق باحلاشية ال لسبب معقول إال ملجرد ضم د
 !يريني بالقوةضمه للتنو

وهذا هو انلص اذلي أشار إيله أمحد سالم من كتايب )حترير اإلنسان( يكشف مدى اتلضليل اذلي 
 !يمارسه كما هو شأن هذه الفئة

إن هذه ابليعة بني الطرفني يه العقد السيايس اذلي قامت ىلع أساسه ادلولة ) بانلص:فقد قلت 
ليس  ملسو هيلع هللا ىلصذلك مطابقا ملا تقرر يف اخلطاب امليك من أنه  ، وجاءاإلسالمية بعد ذلك يف املدينة املنورة

ابن كثري يف ، قال  (9)﴾ې ې ې ۉۅ ۅ ۉ ﴿ :قال تعاىلمسيطرا عليهم، كما 
)قال ابن عباس وجماهد وغريهما: لست عليهم جببار(، واجلبار هو امللك، وهو مطابق لقوهل  :تفسريها

ا، ولم جيرب أحدا ىلع نرصته، ملاك جبار ملسو هيلع هللا ىلص، فليس انليب (0) ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿تعاىل 
وال جترب  ىلع أحد، كما هو حال امللوك وأصحاب السلطة يف لك أرض، بل إنما بعثه اهلل يلغري لك ذلك، 
ويقيم لإلنسانية سنن األنبياء والرسل، وهداية السماء يف سياسة األمم باحلق والعدل والرمحة، وهلذا 

بليعة برضا األنصار، فاكن األنصار يف هذا العقد هم األمة اكن تأسيسه لدلولة انلبوية ىلع أساس عقد ا
هو اإلمام اذلي سيمارس سلطته بموجب هذا العقد يف  ملسو هيلع هللا ىلصآنذاك، واملدينة يه ادلولة اجلديدة، وانليب 

إذ أن ابليعة ىلع اإليمان به وطاعته كرسول قد سبقت منهم يف ابليعة  املدينة، كإمام لدلولة اجلديدة،
كد طبيعة ابليعة اثلانية وأنها عقد سيايس حضور عمه العباس هلا، مع كونه مازال ىلع ، ومما يؤاألوىل

دين قومه مرشاك، ولم يسبق أن حرض ابليعة األوىل اليت ىلع اإليمان، وقد شهد ابليعة اثلانية السياسية 
 (.ليستوثق من أمر ابن أخيه

                                                           

 .11-10 الغنشية (0)

 .46-45ق (1)
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نشور  إىل قائمة )اتلنويريني( يف مقاهل املانتىه الكيم من اتلحرير اذلي اختذه أمحد سالم ديلال يلضمين
 !يف موقع )مركز الوسطية العاملية(

 !استحقها بعقد مدين ملسو هيلع هللا ىلصفأين يف هذا انلص أن طاعة انليب 

كرسول اكنت قبل ابليعة السياسية ىلع القتال معه،  ملسو هيلع هللا ىلصفأنا أقرر بأن ابليعة ىلع اإليمان به، وطاعته 
 !(ه وطاعته كرسول قد سبقت منهم يف ابليعة األوىلإذ أن ابليعة ىلع اإليمان ب) حيث قلت:

فهل يف هذا انلص سواء يف عبارته أو إشارته ما يفهم منه هذا املعىن الشيطاين اذلي أشاعه عين 
 !السكران ثم هذا الاكتب من أجل تربير وصيم بتهمة اتلنوير تلأكيد ما روجه عين السكران وفئته

ته ىلع اخللق اكفة، سواء من آمن به، ومن كفر به، منذ أن جيب اإليمان به، وجتب طاع ملسو هيلع هللا ىلصفانليب 
كم اهلل إىل يوم القيامة، حب ملسو هيلع هللا ىلصأرسله اهلل، وقبل ابليعة األوىل فضال عن اثلانية، يف حياته وبعد وفاته 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿وأمره القرآين القطيع كما يف قوهل تعاىل: 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

، وقد عقدت فصال اكمال يف بيان هذه احلقائق [058:األعراف]﴾ۉۅ ۅ ۉ 
 !القرآنية يف كتاب اتلحرير

إماما سياسيا؟ ومىت؟ وما  ملسو هيلع هللا ىلصوليس ابلحث هو يف وجوب طاعته، بل ابلحث هو يف كيف صار انليب 
 املوجب تلرصفاته كإمام يف املدينة؟ بعد أن لم يكن يترصف مثل تلك اتلرصفات يف مكة؟

 خالف هو أنه صار إماما سياسيا حني أقام دوتله يف املدينة، وقد قامت ادلولة هل يف املدينة واجلواب بال
بال إكراه وال إجبار، ألنه ليس ملاك وال جبارا، وإنما حتقق هل ذلك الوصف الزائد ىلع انلبوة والرسالة 

الف إمام وقائد سيايس، خببعد ابليعة اثلانية هل من األنصار ىلع القتال وانلرصة والسمع والطاعة هل ك
ابليعة األوىل اليت اكنت ىلع اإليمان والطاعة هل كنيب ورسول، ولم حيتج بليعة املهاجرين هل يف مكة، 
ألنهم لم تتحقق بهم انلرصة، ولم تقم بهم ادلولة، فهم مهاجرون معه إىل دولة اإلسالم يف املدينة، اليت 

منشطنا ومكرهنا، وأال ننازع األمر أهله، وأن نقوم باحلق  ىلع )السمع والطاعة يف ملسو هيلع هللا ىلصبايع أهلها انليب 
 !حيثما كنا ال خناف يف اهلل لومة الئم، إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهلل برهان(

ثم بعد هجرته اكن ال يأتيه أحد إال بايعه ىلع السمع والطاعة واهلجرة واجلهاد، وقد بايعه مجيع أصحابه 
 !لقتاليوم احلديبية ىلع ا
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مطلقا كرسول يشء، ومعرفة طبيعة ترصفه كرسول، أو كإمام سيايس يشء آخر،  ملسو هيلع هللا ىلصفوجوب طاعته 
 !وال تناقض بني األمرين

 ملسو هيلع هللا ىلصوهذه القضية باذلات من مباحث علم أصول الفقه، ولم خيتلف العلماء يف اتلفريق بني ترصفاته 
د تلك اتلرصفات من حيث كرسول، وترصفاته كإمام، من حيث اتلأصيل، وإن اختلفوا يف حتدي

 !اتلفصيل

هو وصف ف باإلمامة)وأما ترصفه عليه السالم  :قال اإلمام تيق ادلين السبيك الشافيع األصويل الفقيه
، ومعاقد املصالح ودرء مواقع املفاسد إىل غري ذلك، وهذا والقضاء، والفتيا، الرسالة، وانلبوةزائد ىلع 

تلصدي واحلكم باقيق الفتيا بمجرد اإلخبار عن اهلل تعاىل، ليس داخال يف مفهوم يشء مما تقدم تلح
الضعيف اذلي ال قدرة هل ىلع -القايض  -ال سيما احلاكم  لفصل اخلصومات، دون السياسة العامة،

اتلنفيذ، إذا أنشأ احلكم ىلع امللوك اجلبابرة، فهو إنما ينشئ اإللزام ىلع ذلك امللك، وال خيطر بباهل 
تلعذر ذلك عليه، فظهر أن احلاكم من حيث هو حاكم ليس هل إال اإلنشاء، وأما السيع يف تنفيذه، 

، فصارت السلطة العامة اليت يه حقيقة اإلمامة مباينة للحكم قوة اتلنفيذ فأمر زائد ىلع كونه حاكما
وأما الرسالة فليس يدخل فيها إال اتلبليغ عن اهلل تعاىل، وال ، من حيث كونه حكما -القضاء  -

فكم بعث اهلل من رسول لم يطلب منه غري اتلبليغ، إلقامة ، زم هذا تفويض السياسة العامة إيلهيستل
، وبوضوح الفرق بني الرسالة واإلمامة يظهر الفرق احلجة من غري أن يأمره بانلظر يف املصالح العامة

 !بينهما وبني انلبوة، إذ انلبوة خاصة باملوىح إيله ال تعلق هلا بالغري

 هل هلذه احلقائق املفرتقة آثار يف الرشيعة؟إن قلت ف

فعله عليه السالم بطريق اإلمامة من إقامة احلدود وترتيب اجليوش وغري ذلك فإن لك ما  !قلت نعم
لم جيز ألحد أن يفعله إال بإذن إمام الوقت احلارض، ألنه عليه السالم إنما فعله بطريق اإلمامة، وال 

طريق احلكم كفسوخ األنكحة والعقود وغري ذلك لم يقدم عليه ولكما فعله باستبيح إال بإذنه، 
، فإنه لم يقرن تلك ملسو هيلع هللا ىلصيف الوقت احلارض، اقتداء برسول اهلل  -القايض  -أحد إال حبكم احلاكم 

األمور إال بها، وأما ترصفه عليه السالم بالرسالة واتلبليغ أو الفتيا فذلك رشع يتقرر ىلع اخلالئق إىل 
اعتبار حكم وال إذن أمام، وإنما هو عليه السالم بلغ اخلليقة ارتباط ذلك احلكم يوم ادلين من غري 

ضح ترصفا فقد يت ملسو هيلع هللا ىلصفإذا ترصف  بذلك السبب، وخىل بينهم وبني ربهم، كأنواع العبادات وغريها،
وقد علمت حكم لك قسم، وقد يرتدد بني هذه األقسام كونه ترصفا باإلمامة أو بالقضاء أو بالفتيا، 

ر العلماء ىلع أيها حنمل؟ ويف املسائل ادلاخلة يف هذا كرثة، ولكنا نورد منها ما شهد به انلظر، ويتشاج
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: "من أحيا أرضا ميتة فيه هل" قال أبو حنيفة هذا ترصف منه عليه السالم باإلمامة، ملسو هيلع هللا ىلصفمنها قوهل 
من  ، ألنه الغالبفال جيوز ألحد أن حييي بدون إذن اإلمام، وقال الشافيع ريض اهلل عنه بل بالفتيا

 !ترصفاته عليه السالم فال يتوقف اإلحياء ىلع إذن اإلمام

: "من قتل قتيال فله سلبه" قال بعض العلماء هذا ترصف منه عليه السالم باإلمامة، ملسو هيلع هللا ىلصومنها قوهل 
فال جيوز ألحد أن خيتص بسلب إال بإذن اإلمام، وقال الشافيع هو ترصف بالفتيا فال يتوقف ىلع إذن 

 (9)م(.اإلما

هلل، واجب الطاعة كرسول كما اكن حاهل يف نبيا رسوال يبلغ عن ا ملسو هيلع هللا ىلصفهنا يفرق السبيك بني كونه 
مكة، حيث لم يترصف يف يشء مما هو من ترصفات اإلمامة يف املصالح العامة، حىت هاجر إىل املدينة 

 مامة السياسية، اليتبعد ابليعة اثلانية، إذ اكتسب وصفا زائدا بعد ذلك لم يكن هل يف مكة، وهو اإل
 !ترصف بموجبها برتتيب اجليوش وإدارة شئون ادلولة وشئون األمة العامة

فعله عليه السالم بطريق اإلمامة من إقامة احلدود، وترتيب اجليوش،  لك ماوتأمل قول السبيك: )
 فعله بطريقوغري ذلك، لم جيز ألحد أن يفعله إال بإذن إمام الوقت احلارض، ألنه عليه السالم إنما 

 !(اإلمامة، وال استبيح إال بإذنه

وبسبب اخللل يف فهم هذا األصل العظيم، وقع ما وقع ايلوم يف العراق والشام من اداعء بعض اجلمااعت 
إمامة مزعومة وهمية تقيم األحاكم العامة ىلع األمة، دون والية رشعية، ودون حتقق رشوطها وتوفر 

ن هل، أسبابها، حىت استبيحت ادلماء بد  ولم تتوفر فيه رشوط اإلمامة، ولمعوى ابليعة إلمام غري ممك 
تعقد هل األمة الوالية عليها، وال حتقق هل السلطان الفعيل اذلي يرتشح به للوالية، وأوهل نفوذ أمره ىلع 

 !العامة واقعا ال اداعء

 !فصارت لك جمموعة جهادية تديع أنها بايعت أمريها بيعة اعمة

جلمااعت أن األمة ال تلتفت ملثل هذا اتلرصف، إذ هذه بيعات خاصة، ألمراء اجلهاد، فلما رأت هذه ا
فصاروا يقاتلون غريهم من اجلمااعت  !ظن بعضهم أنه حيل املشلكة بتسمية مجاعته باسم ادلولة

األخرى اليت يه مثلهم، يلدخلوها يف طاعتهم بالقوة بدعوى أنهم دولة، وأوئلك مجاعة، وأنهم بايعوا 
 !ريهم بيعة اعمة، وأن من خالفهم فاسق... الخأم

                                                           

 (.398 - 391/   5) - املنهنج رشح يف اإلبهنج( 0)
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وظنوا أنهم إذا وثبوا إىل مدينة وفرضوا سيطرتهم عليها، وجب ىلع األمة طاعتهم، وإال قاتلوها 
 !واستباحوا دماءها وأمواهلا، فلم يعد بينهم وبني أفعال اخلوارج فرق

لم ومن شايعهم، ممن يروج ولك هذا اتلرصف صحيح مستقيم ىلع أصول السكران والسقاف وأمحد سا
ملثل هذا الفقه املؤول بل املبدل، وأن العربة يف حتقق رشعية اإلمامة عندهم ليس العقد بني األمة 
واإلمام، وال ابليعة من األكرثية بالرضا والشورى، بل العربة عندهم هو إقامته ألحاكم الرشيعة حىت 

وجيب ىلع األمة طاعته، وهل أن يقاتلها  !ية ضدهوإن لم يكن معه إال األقلية، وحىت لو اكنت األكرث
 !ىلع ذلك، كما جيري ايلوم يف الشام من تنظيم ادلولة بمثل هذه الشبهة عينها

مع أن األمة لو رفضت طاعة اإلمام العام املمكن بالسلطان اتلام، ملجرد أنه توىل بغري شورى ورضا 
ذاته خروجا منه عن الرشيعة اليت جعلت األمر لكون هذا اتلويل لإلمامة بال رضاها هو حبد  -منها 

ها لاكن احلق مع -، مما يوجب لألمة احلق يف قتاهل ودفع واليته غري الرشعية ﴾ں ں ڻ﴿لألمة 
: )من بايع رجال دون شورى املسلمني فال حيل لكم إال أن تقتلوه(،  بإمجاع الصحابة ىلع قول عمر

إين قائم العشية فمحذر انلاس هؤالء اذلين يريدون أن وقوهل يف آخر حجة كما يف صحيح ابلخاري: )
بيعة بعض الصحابة بلعض دون شورى األمة اغتصابا حلقها، وال  يغصبوهم أمرهم(، فعد عمر 

 !بيعة لغاصب، فضال عمن يغصبها بالسيف ال ببيعة األقلية فقط

اإلمامة،  املتغلب ىلع منصب ولم يفطن هؤالء ملعىن ما يقرره الفقهاء حىت يف اخلطاب املؤول يف مسألة
مع وجود املنصب نفسه وثبوته  -إذ الوالية العامة كمنصب قد يشغر وخيلو من اإلمام اذلي يتواله 

بموت اإلمام العام، أو عجزه، أو أرس العدو هل، فإذا عقد أهل احلل والعقد  -لقيام ادلولة واستقرارها 
األمة، اكحلسن حني بايع معاوية وتابعه انلاس لكهم ولو بعقد رجل واحد مطاع يف  -ملن يتواله بعده 

اعم اجلماعة، أو تغلب هو عليه بالقوة كعبد امللك بن مروان حىت تمكن واستقر هل األمر، ورضيت 
فقد حتقق ما اشرتطه الفقهاء من السلطان الفعيل، لوجود املنصب بوجود ادلولة يف اإلسالم  -به األمة 

الفة بعده، فاكنت ادلولة قائمة، وجيوشها يف اثلغور دائمة، وقضاتها ، وقيام اخلملسو هيلع هللا ىلصمنذ هجرة انليب 
حيكمون بني انلاس يف قضاياهم، واكن اتلنازع يقع فقط ىلع منصب اإلمامة، حال وجود ادلولة 
ومؤسساتها ومسئويلاتها، ولم يتصور الفقهاء أن تسقط األمة لكها حتت االحتالل، وتسقط ادلولة 

حو ايلوم، يلزنل الكمهم ىلع مثل هذا الواقع، ويلتواثب لك من هب ودب ىلع منصب واخلالفة ىلع هذا انل
 !اإلمامة العامة، قبل وجود دولة واحدة، وسلطة واحدة، وأمة واحدة
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ففرق كبري بني وجود منصب اإلمامة وثبوته وخلوه من إمام، وبني عدم وجود املنصب أصال لعدم 
تالل، حىت لو وجد من يستحق اإلمامة وتوافرت فيه لك وجود دولة اإلسالم، لسقوطها حتت االح

 !الصفات، وبايعه مجاعته، فإنه ال يعدو أن يكون أمري مجاعته، وال والية رشعية هل ىلع غريهم

فيكون الواجب حينئذ هو حترير األرض وتوحيدها ومجع لكمة شعبها، فإن حتقق ذلك واستقر األمر 
انلظر يف اإلمامة وأحاكمها، إذ يه فرع ذللك األصل، فمن ريض  والشوكة لألمة ىلع أرضها، اكن حينئذ

 !به املسلمون يف ذلك املرص اكن إماما خاصا ىلع ذلك املرص وحده

وقد بلغ اخللل يف فقه السياسة الرشعية حىت قال قائلهم ال يشرتط أصال معرفة اعمة انلاس السم 
 قصدوا إثبات صحة والية أمريهمو بعينه واسمه( اإلمام، وحيتجون بقول املاوردي: )وال يلزم أن يعرفوه

اذلي ال سلطان هل، إال كما لغريه من أمراء الفصائل ىلع مناطقهم، أو زعماء العشائر ىلع عشائرهم، 
 !بل ربما احتىم هذا األمري ومن معه بعشرية من العشائر واختىف عندها

الفة، ال من اداعها وال حقيقة بينما املاوردي يتحدث عمن آلت إيله اإلمامة واستقرت هل اخل
 !لسلطانه

 حيث يقول املاوردي يف أحاكمه السلطانية:
ملن تقدلها إما بعهد أو اختيار لزم اكفة األمة أن يعرفوا إفضاء اخلالفة إىل  استقرت اخلالفة )فإذا

وببيعتهم  ةال أهل االختيار اذلين تقوم بهم احلج، إوال يلزم أن يعرفوه بعينه واسمهمستحقها بصفاته، 
 !تنعقد اخلالفة

واذلي عليه مجهور انلاس أن معرفة اإلمام تلزم الاكفة ىلع اجلملة دون اتلفصيل، وليس ىلع لك أحد 
وإذا لزمت معرفته ىلع اتلفصيل اذلي ذكرناه أن يعرفه بعينه واسمه إال عند انلوازل اليت حتوج إيله، 

يله ، يلقوم بما ولك إوال معارضة هل، ري افتيات عليهفعىل اكفة األمة تفويض األمور العامة إيله من غ
 يف أمته فيجوز أن يقال ملسو هيلع هللا ىلصمن وجوه املصالح وتدبري األعمال، ويسىم خليفة، ألنه خلف رسول اهلل 

 (9)يا خليفة رسول اهلل، وىلع اإلطالق فيقال اخلليفة(.
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هل أبعينه واسمه، إال من هو من  وقال أبو يعىل الفراء احلنبيل: )وال جيب ىلع اكفة انلاس معرفة اإلمام
 (9)(.االختيار اذلين تقوم بهم احلجة وتنعقد بهم اخلالفة

فهنا يتحدث املاوردي وأبو يعىل عمن آلت إيله اخلالفة واإلمامة العامة، كسلطة يمارس من خالهلا 
 مة، وليسنيابة عن األ تقوم بهم احلجةسلطانه ىلع األمة واقعيا، باختيار أهل احلل والعقد اذلين 

 !جملس شورى مجاعته اخلاصة كما ظن هؤالء

وأنه ال يشرتط ىلع لك أحد معرفته بعينه واسمه، بل املعرفة اإلمجايلة اكفية، إال ألهل احلل والعقد 
 اذلين ينوبون عن األمة، فواجب عليهم معرفة اسمه ووصفه وحتقق رشوط اإلمامة فيه بال خالف...

ل ىلع مجاعة جمهولة، وأمري جمهول، وجملس شورى جمهول، ال يمثل لك فال حيتج بهذه انلصوص وال تزن
أهل الشوكة من املجاهدين يف الشام والعراق، فضال عن تمثيل لك أهل احلل والعقد من علماء ابلدلين 

ن اخلاص يف املرصين بدون وزعمائهما اذلين ال تقوم احلجة أصال دون عقدهم، وال يتحقق السلطا
 !تمثيل لك األمة الختيار اخلليفة واإلمام العامدع عنك طاعتهم، 

وهلذا ال تقاس حال من آلت إيله اخلالفة واستقرت هل، كمنصب ذي سلطة فعلية، حبال من اداعها 
ونوزع فيها، كما قال املاوردي فيمن تنازعوا يف األسبقية إىل عقد اإلمامة: )فإن نازاعها وادىع لك 

وإنما هو حق  دعواه ولم حيلف عليها، ألنه ال خيتص باحلق فيها،واحد منهما أنه األسبق، لم تسمع 
، فال حكم يلمينه فيه، وال نلكوهل عنه، وهكذا لو قطع اتلنازع فيها وسلمها أحدهما، املسلمني مجيعا

ولو أقر هل باتلقدم خرج منها املقر، ولم تستقر لآلخر، ألنه لم تستقر إمامته إال ببينة تشهد بتقدمه، 
 (0)!(ق املسلمنيمقر يف ح

 !، ال يدخله اتلدايعفانظر إىل إبطال املاوردي دلعوى األسبقية فيها ألنها حق من حقوق املسلمني

وهذا لكه يف حال وجود ادلولة واخلالفة وقيامها، ووجود املنصب ذاته اذلي يقع عليه اتلدايع، فما 
نصب وال سلطة، يلتنازع انلاس عليه بالك يف احلال اليت ال توجد فيها أصال دولة، وال خالفة، وال م

 !ويتداعوه، إذ مجيعهم حتت احتالل أجنيب، أو سلطة حملية تابعة هل خاضعة نلفوذه
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كما ال يغرت بقول الفقهاء اذلين يقولون بأن ابليعة تعقد ولو من واحد مطاع، إذ قصدهم أنه إذا وجد 
ه طاعة هل برضاها، كما احلسن مع معاوية من هذا حاهل حبيث إذا بايع إماما تابعته األمة ىلع مبايعت

صحت ابليعة بذلك، إذ العربة بتحقق رضا األكرثية وطاعتهم ودخوهلم يف ابليعة، سواء بشلك مبارش 
 !أو غري مبارش

وال يقصدون بذلك أن الواحد غري املتبوع إذا بايع آخر مثله إماما صار إماما بمثل هذه ابليعة، كما 
 مية يف منهاج السنة يف الرد ىلع احليل:قال شيخ اإلسالم ابن تي

عة أبو بكر بمباي ملسو هيلع هللا ىلصإن اإلمام بعد رسول اهلل : إنهم يقولون -شييع عن أهل السنة احليل ال -)وأما قول 
ليس هذا قول أئمة أهل السنة، وإن اكن بعض أهل الالكم يقولون إن  :عمر برضا أربعة، فيقال هل

ة واحد، تنعقد ببيع :تنعقد ببيعة اثنني، وقال بعضهم :عضهماإلمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال ب
 ، وال يصري الرجلبل اإلمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، فليست هذه أقوال أئمة السنة

، فإن املقصود من اذلين حيصل بطاعتهم هل مقصود اإلمامة إماما حىت يوافقه أهل الشوكة عليها،
، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما، وهلذا رة والسلطانحيصل بالقداإلمامة إنما 

األمر اذلين أمر  قال أئمة السلف من صار هل قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الوالية فهو من أويل
فاإلمامة ملك وسلطان وامللك ال يصري ملاك بموافقة واحد اهلل بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية اهلل، 

وهكذا  ،ثنني وال أربعة إال أن تكون موافقة هؤالء تقتيض موافقة غريهم حبيث يصري ملاك بذلكوال ا
لك أمر يفتقر إىل املعاونة عليه ال حيصل إال حبصول من يمكنهم اتلعاون عليه، وهلذا ملا بويع يلع 

دهم، كما قال ريض اهلل عنه وصار معه شوكة صار إماما، ولو اكن مجاعة يف سفر فالسنة أن يؤمروا أح
: )ال حيل ثلالثة يكونون يف سفر إال أن يؤمروا واحدا منهم( فإذا أمره أهل القدرة منهم صار ملسو هيلع هللا ىلصانليب 

أمريا، فكون الرجل أمريا وقاضيا ووايلا وغري ذلك من األمور اليت مبناها ىلع القدرة والسلطان مىت 
قصود بها عمل أعمال ال حتصل إال حصل ما حيصل به من القدرة والسلطان حصلت، وإال فال، إذ امل

بقدرة، فمىت حصلت القدرة اليت بها يمكن تلك األعمال اكنت حاصلة، وإال فال، وهذا مثل كون 
الرجل راعيا للماشية مىت سلمت إيله حبيث يقدر أن يراعها اكن راعيا هلا وإال فال، فال عمل إال بقدرة 

والقدرة ىلع سياسة انلاس إما بطاعتهم هل، اعمال،  عليه، فمن لم حيصل هل القدرة ىلع العمل لم يكن
وإما بقهره هلم، فمىت صار قادرا ىلع سياستهم بطاعتهم أو بقهره، فهو ذو سلطان مطاع، إذا أمر بطاعة 

، وهلذا قال أمحد يف رسالة عبدوس بن مالك العطار أصول السنة عندنا اتلمسك بما اكن عليه اهلل
ومن ويل اخلالفة فأمجع عليه انلاس، ورضوا به، ومن غلبهم  :قال، إىل أن ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهلل 

فدفع الصدقات إيله جائز برا اكن أو فاجرا، وقال يف  بالسيف حىت صار خليفة وسيم أمري املؤمنني،
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)من مات وليس هل إمام مات ميتة جاهلية(  :ملسو هيلع هللا ىلصرواية إسحاق بن منصور وقد سئل عن حديث انليب 
 !اإلمام؟ اإلمام اذلي جيمع عليه املسلمون لكهم يقول هذا إمام فهذا معناه تدري ما :فقال ما معناه؟

والالكم هنا يف مقامني أحدهما يف كون أيب بكر اكن هو املستحق لإلمامة وأن مبايعتهم هل مما حيبه 
 اثلاين أنه مىت صار إماما فذلك بمبايعة أهل القدرة هل،اهلل ورسوهل فهذا ثابت بانلصوص واإلمجاع، و

وكذلك عمر ملا عهد إيله أبو بكر إنما صار إماما ملا بايعوه وأطاعوه ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أيب 
سواء اكن ذلك جائزا أو غري جائز، فاحلل واحلرمة متعلق باألفعال،  بكر ولم يبايعوه لم يرص إماما،

  وجه حيبه اهلل ورسوهل، ثم قد حتصل ىلعوأما نفس الوالية والسلطان فهو عبارة عن القدرة احلاصلة
ر ولو قدر أن عمكسلطان اخللفاء الراشدين، وقد حتصل ىلع وجه فيه معصية، كسلطان الظاملني، 

وإنما صار إماما بمبايعة ، وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن ابليعة لم يرص إماما بذلك
ختلف سعد بن عبادة ألن ذلك ال يقدح ، وهلذا لم يرض مجهور الصحابة اذلين هم أهل القدرة والشوكة

فإن املقصود حصول القدرة والسلطان الذلين بهما حتصل مصالح اإلمامة وذلك قد يف مقصود الوالية 
فمن قال إنه يصري إماما بموافقة واحد أو اثنني أو أربعة وليسوا هم ىلع ذلك، حصل بموافقة اجلمهور 

أن ختلف الواحد أو االثنني والعرشة يرضه فقد غلط،  ، كما أن من ظنذوي القدرة والشوكة فقد غلط
واذلين بهم صار لإلسالم قوة وعزة  ملسو هيلع هللا ىلصوأبو بكر بايعه املهاجرون واألنصار اذلين هم بطانة رسول اهلل 

وا هم اذلين بايع ملسو هيلع هللا ىلصفجمهور اذلين بايعوا رسول اهلل  وبهم قهر املرشكون وبهم فتحت جزيرة العرب،
غريه سبق إىل ابليعة فال بد يف لك بيعة من سابق ولو قدر أن بعض انلاس ، وأما كون عمر أو أبا بكر

 اكن اكرها للبيعة لم يقدح ذلك يف مقصودها...

وأما عمر فإن أبا بكر عهد إيله وبايعه املسلمون بعد موت أيب بكر فصار إماما ملا حصلت هل القدرة 
عمر ىلع ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم، ، وأما قوهل ثم عثمان بن عفان بنص والسلطان بمبايعتهم هل

عثمان لم يرص إماما باختيار بعضهم، بل بمبايعة انلاس هل، ومجيع املسلمني بايعوا عثمان  فيقال أيضا
بن عفان، ولم يتخلف عن بيعته أحد قال اإلمام أمحد يف رواية محدان بن يلع )ما اكن يف القوم أوكد 

 (.بيعة من عثمان اكنت بإمجاعهم

بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماما، وإال فلو قدر أن عبد الرمحن بايعه ولم يبايعه يلع وال غريه  فلما
من الصحابة أهل الشوكة لم يرص إماما، ولكن عمر ملا جعلها شورى يف ستة عثمان ويلع وطلحة 

ان ويلع عثموالزبري وسعد وعبد الرمحن بن عوف، ثم إنه خرج طلحة والزبري وسعد باختيارهم، وبيق 
وعبد الرمحن بن عوف، واتفق اثلالثة باختيارهم ىلع أن عبد الرمحن بن عوف ال يتوىل ويويل أحد 

 يشاور السابقني األولنيالرجلني، وأقام عبد الرمحن ثالثا حلف أنه لم يغتمض فيها بكبري نوم 
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فأشار عليه العام ، واكنوا قد حجوا مع عمر ذلك واتلابعني هلم بإحسان، ويشاور أمراء األمصار
، وذكر أنهم لكهم قدموا عثمان فبايعوه ال عن رغبة أعطاهم إياها وال عن املسلمون بوالية عثمان

رهبة أخافهم بها، وهلذا قال غري واحد من السلف واألئمة كأيوب السختياين وأمحد بن حنبل 
 نصار، وهذا من األدلة ادلالةوادلارقطين وغريهم من لم يقدم عثمان ىلع يلع فقد أزرى باملهاجرين واأل

 (9)ىلع أن عثمان أفضل ألنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم(.

فهنا يقرر شيخ اإلسالم ابن تيمية حقيقة اخلالفة وأنها حتققت للخلفاء الراشدين ببيعة مجهور 
ها ال وأنة، الصحابة وهم األكرثية، وأهل الشوكة واملنعة، ال بمجرد العهد أو الرتشيح، أو اختيار األقلي

 تتحقق كما قال اإلمام أمحد إال بوجهني:

أن ييل اإلمام اخلالفة باجتماع األمة عليه ورضاها به بالشورى والرضا، أو باختيار مجهورها األول: 
 وهم األكرثية، ويه الوالية الرشعية االختيارية.

ويسىم  هل حىت ال ينازعه أحدأن يغلب انلاس بالقوة ويتغلب ىلع اخلالفة برشط استقرار األمر  اثلاين:
أمري املؤمنني، ويه اإلمامة الواقعية القهرية االضطرارية، اليت اختلف أئمة أهل السنة فيها، حيث 

 خالف مالك وأبو حنيفة، ولم يروا هل والية وإمامة رشعية بالقهر.

يها،  ينازعه أحد ففاإلمام عند أمحد نفسه هو اذلي جتتمع عليه األمة، ويستقر هل األمر باخلالفة، فال
حىت وإن نازعه أحد فيما دونها، كمن بىغ عليه أو خرج عن طاعته دون منازعته يف منصب اخلالفة 

 !العامة

)وهل أيضا  :بمقتىض الرسالة واإلمامة ملسو هيلع هللا ىلصاملرداوي احلنبيل يف الفرق بني ترصف انليب وقال عالء ادلين 
اذلي أوتيه  ومنصب الرسالة ،﴾ڇ ڇچ چ چ ﴿اذلي أوتيه حىت نزلت  منصب انلبوةمع  - ملسو هيلع هللا ىلص -

ومع اتلرصفات السابقة: منصب اإلمامة العظىم اليت يه الرئاسة  ،﴾ے ۓ ے ھ ھ﴿ :بقوهل تعاىل
، بتدبري مصالح اخلالئق، وضبطها بدرء املفاسد وجلب والراعية العامة الشاملة اخلاصة والعامة، اتلامة

 هل ؛ ألن احلاكم من حيث هو حاكم ليس وهذا أعم من منصب احلاكم ذلك، املصالح، إىل غري 
، فإنها جمرد اإلخبار عن وأعم من منصب الفتوى به، حيكم بما اإللزام وإنشاء اخلصومات، فصل إال

حكم اهلل تعاىل، وأما الرسالة وانلبوة من حيث هما، فال يستلزمان ذلك؛ ألن انلبوة ويح خباصة 
ترتيب فإقامة احلدود، وفيه مناصب مجعها، آثارها خمتلفة، املوىح إيله، والرسالة تبليغ من اهلل تعاىل، 
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واحلكم، واإللزام،  اجليوش وغري ذلك، من منصب اإلمام، وليس ألحد بعده إال ملن يكون إماما،
وفسخ العقود، وحنو ذلك من منصب القضاء، وتبليغه األحاكم، وغريها من منصب الرسالة، واإلخبار 

صب الفتوى اليت من مجلة الرسالة، وما بينه وبني ربه من أنواع بأن ذلك حكم اهلل تعاىل من من
العبادات ال سيما اخلاصة به من منصب انلبوة، فإذا ترصف وعلم من أي املناصب هو فأمره واضح، 
وإن شك طلب الرتجيح من ديلل خارج، وقد وقع خالف بني األمة يف أمور ملا ذكرناه من الرتدد ، 

 (9)!ا ميتة فيه هل(..(منها: قوهل )من أحيا أرض

فتأمل يف قول املرداوي احلنبيل بأن اتلرصف يف شئون األمة ومصاحلها العامة هو من منصب اإلمامة 
إال ملن صار إماما، وال يصري إماما  ملسو هيلع هللا ىلصال الرسالة وانلبوة، وال يكون اتلرصف بهذا املنصب بعد انليب 

ال تنقاد هلم به العامة يف ذلك ابلدل، إذ حيث بادلاعوى وبيعة جمموعة ألمري ال تتحقق بهم الشوكة، و
، [9:احلجراب]﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿وجد من ينازعه وجب عليهم مجيعا اتلحكيم 

باتلحكيم وقد انقاد هلما طواع واختيارا أهل مرصيهما ال ينازعمها فيهما  كما ريض يلع ومعاوية 
األمة، وال بقاء لك واحد ىلع واليته، مع أحد، ومع ذلك لم يريا أن هلما احلق يف تنازع األمر وتفريق 

يف اخلالفة، وإنما رفض ادلخول يف  اكن خليفة بال منازع، ولم ينازعه معاوية   كون يلع
واكن أمريا ىلع الشام لكه عرشين سنة، ومع ذلك ريض يلع ومعاوية  الطاعة حىت يقتص لعثمان 

 اتلحكيم ورد األمر إىل األمة إال اخلوارج،  باتلحكيم، إذ أوجب اهلل االعتصام حببله، فلم يرفض
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿مع أن اهلل جعل لألمة الفصل بني الطائفتني وقتال من لم يفء منهما 

، فاألمة يه احلكم بني الطائفتني املتنازعتني، فكيف بالطائفة ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
 !اليت تنازع األمة لكها

م املقتضية نلقل األحاك منصب انلبوةهل  ملسو هيلع هللا ىلصة: انليب الفقيه األصويل اإلسنوي: )مسألوقال العالمة 
 ألئمة،ا من اإلذن عليه يتوقف فيما  ومنصب اإلمامة املقتضية للحكم واإلذنبالويح عن اهلل تعاىل، 

اء بما ومنصب اإلفت بأمورهم، والقائم املسلمني إمام فإنه ذلك، وحنو ورصفها الزكوات وقبض اكتلويلة
سيد املجتهدين، فإذا ورد منه تسليط ىلع يشء مثال بلفظ حيتمل اثلالث ، فإنه يظهر رجحانه عنده

فمذهب الشافيع أنا ال حنمله ىلع اثلالث، بل حنمله ىلع الترشيع العام، ألنه الغالب من أحواهل، وألنه 
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املنصب األرشف، وألن احلمل عليه أكرث فائدة، فوجب املصري إيله، إال أن األول أرجح من اثلاين 
 (9)ق عليه خبالف االجتهاد، وقال أبو حنيفة حيمل ىلع اثلاين ألنه املتيقن(.لالتفا

وقال العالمة العطار الشافيع: ))وجيب ىلع انلاس نصب إمام( يقوم بمصاحلهم كسد اثلغور، وجتهزي 
 ملسو هيلع هللا ىلصاجليوش، وقهر املتغلبة، واملتلصصة، وقطاع الطريق، وغري ذلك، إلمجاع الصحابة بعد وفاة انليب 

ولم يزل انلاس يف لك عرص ىلع ذلك، )قوهل:  ملسو هيلع هللا ىلصصبه حىت جعلوه أهم الواجبات، وقدموه ىلع دفنه ىلع ن
أهل احلل والعقد، واآلحاد تبع هلم من غري اشرتاط عدد وال اتفاق يف سائر ابلالد، بل  :ىلع انلاس( أي

اسة اعمة يف لو تعلق احلل والعقد بواحد يطاع كفت بيعته )قوهل: نصب إمام( من اإلمامة ويه ري
، وبهذا القيد خرجت انلبوة، وبقيد العموم خرج مثل القضاء ملسو هيلع هللا ىلصادلين وادلنيا، خالفة عن انليب 

والرياسة يف بعض انلوايح، وكذا رياسة من جعله اإلمام نائبا عنه ىلع اإلطالق ونصبه من فروض 
 (0).الكفاية(

اذلي تتحقق هل فعليا وواقعيا  وهو، ملسو هيلع هللا ىلصفهذا هو اإلمام الرشيع اذلي يترصف بما ترصف فيه انليب 
 ،)اإلمامة العظىم اليت يه الرئاسة اتلامة ، قال املرداوي: رئاسة اعمة، وزاعمة تامة ال ينازعه أحد فيها

(، ويه رئاسة واقعية فعلية ىلع األمة، فمن لم تتحقق هل لم والراعية العامة الشاملة اخلاصة والعامة
تحقق هل ىلع أرض الواقع بعقد األمة ابليعة هل، أو انقيادها هل يكن إماما رشعيا وإن استحقها، حىت ت

حىت ال ينازعه أحد، كما قال أمحد يف حديث: )من مات وليس يف عنقه  -ال قبله  -بعد ظهور أمره 
 !.لكهم هذا هو اإلمامبيعة مات ميتة جاهلية( قال: أتدري من ذلك؟ ذاك اذلي يقول املسلمون 

دع عنك  -مجاعة أو مدينة أو بدل مما يتحقق به وصف اإلمامة العامة  فليست الرئاسة وحدها ىلع
رضورة وجوب توفر أسبابها ورشوطها ووجوب بيعة أهل احلل والعقد اذلين تقوم بهم احلجة نيابة عن 

حىت ىلع قول الفقهاء يف اخلطاب املؤول، فضال عن اخلطاب املزنل القرآين وانلبوي واخلطاب  -األمة 
 !: )من بايع رجال دون شورى املسلمني فال بيعة هل تغرة أن يقتال(  ي قال فيه عمرالراشدي اذل

فانظر كيف انتىه احلال جبهاد األمة ايلوم إىل طريق مسدود يف العراق والشام، بسبب هذا الفقه 
املأزوم، والفكر املشئوم، اذلي تروجه هذه الفئة باسم أهل السنة واجلماعة وبدعوى )سيادة الرشع 
قبل سيادة األمة(، وأن من أقام الرشيعة وجبت طاعته ولو لم خترته األمة ولم ترضه أكرثيتها، وبدعوى 

                                                           

 (519/   0) - األصول ىلع الفروع خترطيج يف اتلمهيد( 0)

 (114/   6) - لعانرا حنشية( 1)
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أن هل قتاهلا ىلع اخلضوع للرشيعة، وليس لألمة قتاهل ىلع االستبداد والطغيان واخلروج عن الرشيعة 
 !اليت جعلت لألمة حق اختيار اإلمام نفسه بالشورى والرضا

حيث أسقطتا حق -ظريتني اللتني خرجتا من مدرسة واحدة تديع السلفية فاصطدم أصحاب انل
األمة يف اختيار اإلمام بالعقد وبالرضا والشورى، ورشعنتا االستبداد ىلع ما بينهما من رصاع وخالف، 
ففريق يرى اخلروج ىلع الطغاة ويعده جهادا، وفريق حيرمه ويراه خروجا، والكهما يسقط األمة من 

فإذا هما تقتتالن ايلوم يف العراق والشام، باسم  -سيادة الرشيعة ويسوغ الطغيان حسابه بدعوى
 !اتلوحيد والسنة واجلهاد وإقامة دولة اإلسالم
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 :التوحيد القرآني والتوحيد السلطاني

سؤال من سأهل عن عن  -م قبل اثلورة العربية0221سنة -يكمل الاكتب إبراهيم السكران إجابته 
 احلرية أو الطوفان( وكتاب )حترير اإلنسان( فيقول:كتاب )

 ()أعين اخزتال اإلسالم يف احلرية السياسيةيف هذا االجتاه  -أي حاكم املطريي  –هو  ...)وباملناسبة 
 ةاملجموع، وبقية د. انلفييس، ود. عبد اهلل احلامد، ود. األمحري، ومهنا احلبيليتقارب كثري ا مع 
  اليت تكتب يف جملة العرص.  انلضايلة السياسية

 ، فهو جيعل احلرية السياسيةارتبكت يف ذهنه أولويات خطاب الرشيعةأعين أن مشلكة د. حاكم بأنه 
ويصور لك اهتمام بسواها ىلع أنه حيلب يف ، ليست رأس أولويات الرشيعة فقط، بل األولوية الوحيدة

 ...قدح املستبد

اصيل اليلك لقضايا )الفقه السيايس السين( وأما من جهة اتلأ من أمثال:  ،فالكتاب فيه ثغرات كبرية جد 
ألنه ليس ) واتلغييب اتلام نلصوص الطاعة الوفرية يف الصحيحنياتلعسف يف محل داللة بعض األدلة، 

 وإهدار االعتبارات الرشعية اليت محلت أئمة أهل السنة ىلع ذم(، دليه جواب عنها ففضل حتاشيها
وقاعدة موازنة املصالح واملفاسد، وإشارات انلصوص : كعمل الصحابة مع املتغلبني، اخلروج املسلح

 !(. انتىه الكم إبراهيم السكرانإىل اتلغلب

 واإلجابة عن هذه الشبه من وجوه:

حاكم  .ظهر جليا من الكم السكران نفسه أن سبب األزمة عنده اليت يعانيها من د الوجه األول:
ن هم ىلع شالكته من األحرار، يه قضية )احلرية السياسية(، و)طاعة ويل األمر( )وحكم وكتبه وم

املتغلب(، و)اخلروج املسلح(، هذه القضايا اليت ال يؤرق طرحها يف هذا العرص إال الطغاة واألنظمة 
الوظيفية وسدنتهم ومن ورائهم االحتالل األمريكي ومرشوع سايكس بيكو اذلي ال يعريه 

وكأنه يتحدث عن  !أي قيمة وهو يتحدث عن اخلروج وطاعة ويل األمر وحكم املتغلب السكران
 !واقع غري الواقع اذلي تعيشه األمة ايلوم حتت االحتالل الصلييب

عن االفرتاء يف لك سطر من مقاهل، حىت زعم  -من أجل إثبات صحة نظريته-ثم ال يتورع السكران 
رية السياسية(، وليست فقط رأس أولويات الرشيعة عنده، خيزتل اإلسالم لكه يف )احلحاكم  .أن د

 !بل يه األولوية الوحيدة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

169 

 

 من أين جاء السكران بهذا االستنتاج؟

 ومن أي نص استفاده من كتيب؟

م حاك .فاملهم عنده وعند فئته اتلحذير من كتب د !لك هذه األسئلة ال يهم السكران أن جييب عنها
 !ورصف انلاس عنها وكىف

اكم، ح.أن السائل املجهول نفسه اكن يريد إجابة بقدر ما اكن يريد مقاال حتذيريا من كتب د وال أظن
عد أن أمر ب !وتروجيه يف وسائل اتلواصل، دون معرفة اسم املجيب وشخصه ودون معرفة السائل نفسه

م حاكم يف املكتبات ومعارض الكتب، وال بد من كت اب وأرباب أقال .ويل األمر حبظر بيع كتب د
اكلسكران يدافعون عن مثل هذا املنع، بالطعن يف دين املؤلف وعقيدته وكتبه، حيث قام ويل األمر 

ية ثم تنرش املقالة يف أكرب جمموعة إعالم !بمسئويلته يف احلفاظ ىلع عقيدة األمة من كتب أهل ابلدع
 !نرتنت آنذاكيف اإلأمنية سعودية 

 صدرت فيها فجأة وبعد صدور )احلرية أو الطوفان( خبمس اليت -م  0221والغريب أنه يف السنة نفسها 
تم توجيه دعوة يل من طرف )مركز  -حاكم وكتبه  .سنوات املؤلفات واملقاالت يف اخلليج ضد فكر د

 !الوسطية( اتلابع لوزارة األوقاف يف الكويت نلدوة يف املركز عن احلرية يف اإلسالم

عصام البشري من السودان، وعقب ىلع ورقيت الشيخ الفاضل  .واكن يدير انلدوة مدير املركز آنذاك د
 !جاسم مهلهل ايلاسني، واكن حضورا حاشدا، فعرفت أن وراء األكمة ما وراءها

 !حاكم دليكم .فقلت لوكيل الوزارة: يبدو أنه تم رفع احلظر عن د

 !فضحك وقال: ال أبدا، ال يوجد حظر ىلع فضيلتكم

وإذا نصف وقت  !مة لكتاب )احلرية أو الطوفان( بأسلوب مهذبوتفاجأت بانلدوة فإذا يه حماك
 !انلدوة يذهب ملدير اجللسة يف اتلقديم، وثلثها للمعقب ىلع الورقة، وسدسها يل

وقد تفاعل احلضور مع لكميت اليت حذرت فيها من خطورة الطغيان السيايس ىلع جمتمعاتنا، وحق 
 ىت قام الشيخ الفاضل أمحد القطان وأخذ يهتف مؤيداالشعوب يف اتلغيري واإلصالح، فتأثر احلضور ح

 !يل وملا جاء يف لكميت مع وجازتها وقرصها
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وإنما نقلت  !وال ملا قلت !واكنت املفاجأة بعدها أن نرشت الصحف خرب انلدوة، وال ذكر يل فيها
ستطع أولم  !الصحف الكم مدير مركز الوسطية والكم الشيخ ايلاسني واتلحذير من اتلطرف والغلو

 !احلصول ىلع رشيط انلدوة إىل ايلوم مع اشرتايط عليهم تزويدي بنسخة منه

فعرفت أن اهلدف من انلدوة لكها هو كما يريد جهاز )األمن الوطين( اذلي يتعاون مع وزارة األوقاف 
وأن احلل األمثل يف مواجهة  !ىلع مواجهة اتلطرف وجتفيف منابعه الفكرية -بإرشاف أمريكي-

س احلل األمين وإنما املحاورة ومواجهة الفكر بالفكر حىت ال يتأثر الشباب بهذا الفكر الفكر لي
 !املتطرف

وليس بالرضورة يسء انلية وليس  -وبالطبع جيب أن يكون املحاور شيخا موثوقا دلى الشباب 
 !حاكم .يلتصدى ملحاورة د -بالرضورة يعلم عن هدف انلدوة والغاية منها 

حاكم، أخفوا  .السحر انقلب ىلع الساحر وأن الشباب ازدادوا إيمانا بما طرحه د فلما رأى املأل أن
 !الرشيط، ولم يكرروا استضافته

إحدى وسائل  -حاكم  .واتلوصية بعدم نرش أي نشاط وال ذكر حىت اسم د -واكن احلصار اإلعاليم 
لصحف يف الكويت، بأن املأل ملواجهة الفكر وحمارصته، حىت أخربنا رئيس جريدة يومية من أبرز ا

طلب منهم شخصيا عدم نرش أي نشاط حلزب  -يف دولة الكويت ادليمقراطية  -رئيس الوزراء آنذاك 
حاكم شخصيا، إال طبعا فيما اكن حتذيرا منه أو تشهريا به دون منحه حق  .األمة وعدم ذكر اسم د

 !الرد

م واكن 0223ارص العجيم يف ديوانه سنة وقد داعين يف يوم من األيام الشيخ املحدث الفاضل حممد بن ن
نت حاكم بأين ك .أتدري يا د وصدق نية: عفوية بكل يسألين فأخذ العويض حممد .د الشيخ ثاثلنا

 أحبث عنك وأنوي زيارتك أنا وجمموعة من املشايخ؟

 قلت: حياكم اهلل، عىس خري؟

 حنيم الشباب منه؟: أبدا، نريد نسمع منك وجهة نظرك كيف نواجه اتلطرف ود. حممدفقال 

 فقلت: وملاذا االهتمام بهذا املوضوع؟

قال: حنن نتعاون وعدد من ادلاعة والشيوخ يف جلنة مع وزارة األوقاف وجهاز األمن الوطين ونريد حال 
 !ملشلكة اتلطرف واإلرهاب
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ورضورة  !وأخذ يتحدث بكل حرارة وصدق نية، وصفاء طوية، عن حماولة فهم نفسية الشباب
 لخإومعرفة أسباب اتلطرف ... !دراستها

 !وأزداد منه تعجبا ،ستمع إيلهأوكنت 

 !فلما فرغ من حديثه قلت هل: أتدري يا شيخ حممد أنكم أنتم أحوج من الشباب دلراسة نفسياتكم

 !فتفاجأ من ردي ودهش

وأكملت حدييث: أنا أحاول من مدة فهمكم كظاهرة مرضية حتتاج حقا إىل عالج وليس الشباب 
ملواجهة حركة  ه؛يف خداعكم وتوظيفكم يف مرشوع املحتلوأحاول معرفة كيف جنح  !فاملتطر

هؤالء  شيوخ وداعة إىل موظفني عندمن حترر األمة وشعوبها اليت للشباب قصب السبق فيها، تلتحولوا 
لقد اكن األحرى بكم قبل أن  ،[003:مود]﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :واهلل يقول !الطغاة

مواجهة األسباب اليت أدت إيله وهو االحتالل األجنيب والطغيان السيايس  تواجهوا تطرف الشباب
 !والفساد واالستبداد

فضحك الشيخ حممد  -تكاد تعقد لساين كما يقول السكران عين-وأخذت أحتدث بكل حرقة 
 !وسكت

 !حاكم وتطرفه .وكأنه يقول ال حل مع د

نان ىلع هامش اجتماع للمكتب اتلنفيذي يف بل... أمحد  .م مجعين لقاء مع د0221ويف أواخر سنة 
للحملة العاملية ملقاومة العدوان، فدار بيننا حوار عن القصور السيايس اذلي يعاين منه اإلسالميون 
وعجزهم عن إحداث اتلغيري واإلصالح بسبب جناح االستعمار الغريب من خالل األنظمة الوظيفية يف 

ع من حدوث اتلغيري، فيف لك مرحلة تواجه فيها هذه تشكيل حتالف بينهم وبني هذه األنظمة يمن
األنظمة حتديات داخلية تكاد تسقطها يكون اإلسالميون أو بعضهم هم خط ادلفاع األول عنها، 
حسبة أو وظيفة، من خالل شبكة مصالح واسعة حققها اإلسالميون يف ظل هذه األنظمة، بما فيها 

زات كربى يف نظرها، واملحافظة عليها أهم عندها من بنوك ورشاكت ومجعيات ومراكز باتت تعد إجنا
 !اتلغيري، بدعوى مصلحة اجلماعة

 !أمحد بوجود قصور إال أنه حتفظ ىلع بعض ما جاء يف حدييث .فاعرتف د
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كم تظن دلى ، 92إىل  9ت هذه مستويات الويع من فأخذت ورقة وقلما ووضعتهما بني يديه فقل
 اإلسالميني منها يف تقديرك؟

 !ال أدري فقال:

 !فقلت: قدر ما تشاء

 !(6فأخذ القلم وقال: أتوقع فوق انلصف وكأنه وضعه ىلع رقم )

 !فقلت أنا: بل مستواهم هنا ووضعت خطا

 !أمحد حني وجد اخلط حتت رقم الصفر .فتفاجأ د

 !حاكم أرى هناك مبالغة يف تقديرك حلال القصور السيايس دلى اإلسالميني .قال: يا د

مرشوعكم السيايس وأنتم تعملون منذ ثالثني سنة يف اململكة العربية السعودية يف  فقلت: أنتم ما
 تيار الصحوة وأين وصلتم؟ وماذا حتقق لشعبكم من إصالح كما يرجونه منكم؟

 !أمحد ولم حير جوابا .فأطرق د

قلت: إذا اكن اإلسالميون إىل ايلوم يف نقاش وجدل حول مرشوعية العمل السيايس، ومرشوعية 
تشكيل األحزاب السياسية، حىت أن مجاعة كربى اكإلخوان يف مرص ترفض تأسيس حزب الوسط اذلي 
أسسه بعض أعضائها، ويرصح املرشد آنذاك بأنهم ال يريدون الوصول للسلطة، ويعرتفون برشعية 

 !فما بالك بمن هم أقل وعيا سياسيا منهم من اجلمااعت األخرى !ادلولة ونظام حسين مبارك

ألسف اإلسالميون لم يعرفوا بعد أجبديات العمل السيايس مع جناحهم الواسع يف العمل ادلعوي قلت: ل
والعليم واخلريي وحىت اجلهادي، حيث حققوا جناحات واسعة، إال إن أداءهم السيايس اكن دائما 
ضعيفا، وال أدل ىلع ذلك من ضعف األداء يف جتربة السودان حىت اكد يضيع السودان لكه بسبب 

الستبداد، واكن ي ظن أنهم أكرث اإلسالميني وعيا سياسيا، فإذا يه جتربة فقرية بال هوية وال عقيدة ا
 !سياسية وال حرية وال تنمية

أمحد: صدقت هناك أزمة حقيقية يف تصور املرشوع السيايس اإلساليم والكتابات فيه  .فقال د
 !شحيحة
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 )حترير اإلنسان(؟ فقلت: هل قرأت كتايب )احلرية أو الطوفان( وكتايب

 !الطبيب أمحد وقال: قرأت بعض احلرية .فتبسم د

 قلت: وملاذا لم تكمل قراءته؟

 !ربما الوقت ،قال: ال أدري

 !قلت: لكن أنا أدري

 !؟قال: كيف

 !قلت: قيل لكم بأن عليه مؤاخذات وتم حتذيركم مما فيه وحيل بينكم وبينه

 !أمحد .فسكت د

ن أمور األمة السياسية، وأنت من أكرثهم وعيا واطالاع ومع ذلك قلت: أنتم تتصدون ألمر عظيم م
لم تقرأ الكتاب الوحيد اذلي سلط الضوء ىلع أزمة مرشوع األمة السيايس، مع أنه خرج من املدرسة 

 السنية والسلفية نفسها؟

 فقال: وأين أجد احلرية واتلحرير؟

 !قلت: قد جتدهما يف بريوت

أسيسها سنة شارك يف ت اليتللعدوان املكتب اتلنفيذي للحملة العاملية  ثم افرتقنا بعد انتهاء اجتماع
مؤسس من اكفة ألوان الطيف من مجااعت وعلماء ومفكرين وسياسيني من لك اتليارات  622م حنو 0224

  !يف العالم اإلساليم ملواجهة تداعيات احتالل العراق

غري العادة ويرص ىلع رضورة زيارة الرياض  أمحد وأخذ يسلم حبفاوة ىلع .وفجأة وبعد مدة اتصل يب د
 !للقاء بهم

 !فقلت: أفعل بإذن اهلل
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فأنا هنا أنقل من ذاكريت ال من مذكرايت ففيها -م 0292م أو مطلع سنة 0221ثم زرت الرياض آخر سنة 
أمحد حيث أقيم وجاء بويلمة الفطور معه وأكرمنا، ثم أخذ يتحدث بعفوية  .فأتاين د -اتلواريخ بدقة

 ..صدقو

حاكم اشرتيت نسخا من احلرية ومن اتلحرير وتفاجأت مما فيهما وكيف لألسف حارب  .فقال: يا د
بعض مشاخينا هذه الكتب قبل االطالع عليها ومناقشة ما فيها، وقد أجابت فعال عن أزمة املرشوع 

 لخإ... السيايس اذلي حنتاجه

تاب )حترير اإلنسان( وأريد منك كتابة وقال أيضا: وقد جئت بنسخة ميع للشيخ نارص العمر من ك
 !إهداء هل عليها، وسأرتب لقاء بينكما خالل يومني

 !فقلت: ىلع الرحب والسعة

 ...الشيخ يدعوك ىلع العشاء :أمحد وقد رتب اللقاء، وقال .واتصل بعدها د

خ نارص، شيواكنت هذه أول زيارة يل لل -أمحد الشيخ نارص العمر حفظه اهلل يف بيته  .فزرت برفقة د
كس الرسورية( عن تعاوننا يف يوأول لقاء بيين وبينه وآخر لقاء، وليس كما يروجه حساب )ويكيل

اؤه فأحسن الشيخ وأبن -العراق وسوريا واللقاءات بيننا، فلك ما ذكره أكاذيب وأوهام مجلة وتفصيال 
قة رص، وبدأ احلديث عن املنطأمحد وأبناء الشيخ نا .الكرام االستقبال، ولم يكن يف املجلس معنا إال د
 حاكم ملستقبل املنطقة؟ .وأوضاعها فقال يل الشيخ نارص: ما يه قراءتكم د

 ...فتحدثت حنو نصف ساعة أو يزيد، واكن الشيخ نارص حسن االستماع واإلنصات

اعن رواكن مما قلته وأتذكره: كما ترون فقد انتىه املشهد السيايس ايلوم إىل فريقني ال ثالث هلما يتصا
ىلع املنطقة وىلع األمة وشعوبها: املرشوع األمريكي الغريب الصلييب وتصطف خلفه األنظمة العربية 
الوظيفية وما تسىم دول االعتدال، واملرشوع اإليراين الصفوي الطائيف وتصطف خلفه ما تسىم دول 

 !وقوى املمانعة، وليس لألمة مرشوع وال دولة

ورة قادمة، وال يمكن مواجهة تداعيات االحتالل األمريكي للعراق وحسب قراءتنا اتلغيري قادم واثل
وحليفه الصفوي اإليراين يف ظل هذه األنظمة الوظيفية اليت فرطت يف وحدة املنطقة، وفرطت يف أمنها 
وأمن شعوبها وسيادتها واستقالهلا وهويتها، فلم يبق إال األمة وشعوبها تلتحمل مسئويلاتها فالرهان 

 لخإ ...اجهة هذه اتلحوالت اتلارخيية عليها يف مو
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ونرجو أال يقف املشايخ وادلاعة املوقف اخلطأ يف خندق األنظمة ضد ثورة األمة وشعوبها، كما يقع 
من كثري منهم يف لك مرة، يلتم توظيفهم من حيث ال يعلمون يف غري مرشوعهم، وإنما تلكريس واقع 

 !وم حبمايتهادويالت وظيفية صنعها سايكس بيكو وهو اذلي يق

فرض وجوده ومرشوعه اتلغرييب مع غياب لثم حتدثت عن جناح االحتالل يف توظيف األنظمة 
للمرشوع السيايس اإلساليم، مما حول اتليار اإلساليم إىل تيار وظييف يواجه حراكت اتلغيري ويتصدى 

 جزءا من األزمة اليتهلا، ال لصالح مرشوعه بل لرتسيخ الواقع القائم واألنظمة القائمة اليت باتت 
 تعيشها األمة ... الخ

وحتدثت عن مبدأ )آيزنهاور( يف أواخر اخلمسينيات وكيف جنحت أمريكا والغرب يف مواجهة املد 
الل يف العالم العريب واإلساليم من خ -أثناء احلرب ابلاردة  -الشيويع والرصاع مع االحتاد السوفييت 

ملجال أمامه ملواجهة الشيوعية كعقيدة وأيديولوجيا، حيث ال وفتح ا ،احتواء وتوظيف املد اإلساليم
تستطيع األنظمة الوظيفية اليت تدور يف فلك أمريكا والغرب من املغرب إىل باكستان أن تقوم بهذا 

ذلي اكن اادلور، ألنها أنظمة غري عقائدية وبال هوية، فاكن احلل يف فتح الطريق أمام اتليار اإلساليم ]
نذ االحتالل الربيطاين ملرص، حيث تم اغتيال اإلمام حسن ابلنا وحل اجلماعة أيام يتعرض للقمع م

احلماية الربيطانية ىلع مرص، وجاء مجال عبد انلارص وأكمل املهمة، وبعد أن توجه عبد انلارص لالحتاد 
السوفييت وبدأ يتبىن االشرتاكية، أدركت أمريكا خطورة الوضع ىلع مصاحلها ومصالح الغرب من 

ة اتلاج در -امتداد انلفوذ الرويس يف العالم العريب، واذلي بدأ يصل إىل اجلزيرة واخلليج العريب 
حيث صار ايلمن اجلنويب قاعدة هل، وبدأت اثلورة الشيوعية  -األمريكي منذ احلرب العاملية اثلانية 

ب اون الرئيسة املغريف ظفار عمان، ورأت أمريكا أهمية احتواء اتليار اإلساليم، فاكنت حمطات اتلع
وبلغ اتلعاون أوجه أثناء حكم أنور السادات اذلي فتح السجون  (9)[والسعودية واخلليج وباكستان

الرئيس  وحتقيقا ملبدأ -وأخرج اإلسالميني، وفتح األبواب للتيار اإلساليم، تنفيذا لسياسة أمريكا 
ان يني، وبلغ اتلعاون أوجه يف أفغانستيف مواجهة الشيوعية باإلسالم وباإلسالم -األمريكي آيزنهاور 

عسكريا حيث تم هزيمة االحتاد السوفييت باجلهاد األفغاين، وهنا انتىه دور اإلسالميني، حيث رأت 
أمريكا بعد هزيمة الشيوعية وسقوط االحتاد السوفييت واحنسار املد الشيويع أن اخلطر الشيويع قد 

تهت مهمة اتليار اإلساليم، وبدأت أمريكا يف عقد م، وان9112زال، وانتهت احلرب ابلاردة سنة 
التسعينات )مرشوع جتفيف منابع اتلطرف(، ورصحت تاترش رئيسة وزراء بريطانيا بعد سقوط 

                                                           

 .للقراء الفكرة تلوضيح منن مين زطيندة املعكوفتني بني من (0)
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م بأن مهمة حلف انليتو لم تنته بعد فهناك ما يزال اتلطرف 9112االحتاد السوفييت الرويس سنة 
 !اإلساليم يف الرشق األوسط

اليت -جديدة واكنت أول مواجهة يف اجلزائر مع )جبهة اإلنقاذ اإلسالمية(  وبدأت محلة صليبية
 تم وكذا وخلييج، فرنيس بدعم عسكري انقالب برتتيب وذلك -%22اكتسحت االنتخابات بنحو 

لييج نلظام حسين خ أمريكي بدعم التسعينات عقد طوال مرص يف( اإلسالمية اجلماعة) مواجهة
دية بسجن مشايخ الصحوة اإلسالمية يف الفرتة نفسها، ويف الوقت ذاته مبارك، ومثله جرى يف السعو

تم حتييد مجاعة اإلخوان املسلمني يف هذا الرصاع وإدخاهلا العملية السياسية يف اجلزائر ومرص وايلمن 
 !واألردن والكويت وتعزيز حتالفها مع انلظام السعودي واألنظمة اخلليجية األخرى

م ىلع احتالل أفغانستان والعراق تلحل حمل االحتاد السوفييت 0222يل سنة وبعد أن عزمت أمريكا قب
- يف مناطق نفوذه سابقا، شنت حربها ىلع العالم اإلساليم من جديد يف حرب ومحلة صليبية أخرى

وبدأت املواجهة من جديد مع اتليار اجلهادي  -كما رصح جورج بوش الحقا يف حربه لغزو العراق
بتهمة ماكفحة اإلرهاب، وجنحت ؛ اىم بشلك كبري بعد حرب حترير أفغانستان)القاعدة( اذلي تن

أمريكا من خالل األنظمة الوظيفية العربية إىل حتويل العالم العريب إىل سجن كبري، للك من يرفض 
  !االحتالل والوجود األمريكي العسكري يف املنطقة

رات بفتاوى شيوخهم من قبل وباملرب- ونوقد تم لألسف توظيف الشيوخ اذلين اكنوا باألمس يف السج
يف هذه احلرب بعد أن احتاجت األنظمة إيلهم وإىل خطابهم القادر ىلع احتواء الشباب بعلميته  -نفسها

وعرصيته وجاذبيته، فتم إطالق رساحهم يف أواخر التسعينات وفتحت هلم األبواب من جديد يلواجهوا 
أمريكا يف املنطقة، ظنا منهم أنهم يواجهون اتلطرف  حركة جهاد تتناىم ضد -من حيث ال يعلمون-

والغلو، دون إدراك طبيعة الرصاع وأبعاده وأدواته وقدرة العدو يف لك مرحلة ىلع توظيف هذا الفريق 
    !اإلساليم أو ذاك ضد الطرف اآلخر

ايخ واملشوهنا استوقفين الشيخ نارص العمر وأخذ يذكر دوره يف ادلعوة وما تعرض إيله من سجن هو 
اآلخرون، وحىك يل ما قاهل هل وادله، وما قاهل هلم أحد كبار العلماء يف مكة وحتذيره هلم من خطورة 

 لخإ ...املواجهة مع األنظمة

وذكر بأنه وجد بعد خروجه من السجن بأن مهمته الرئيسة يه ادلعوة واتلعليم وتربية الشباب، وأنه 
 لخإ ...هل يف عنقه بيعة، وال يرى اخلروجيدين اهلل بابليعة للملك عبد اهلل وأن 
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وفطنت أن الشيخ نارص ظن أين أعر ض به يف حدييث وبدوره يف مواجهة اتليار اجلهادي بعد خروجه 
 !ببال حني كنت أحتدث بعفوية وصدق -ويعلم اهلل-وهو ما لم خيطر يل  !من السجن

ل املشايخ ما .أمحد، وقال: أرى يا د .فتحدث د ال يستطيعون وما ال يتحملونه من  حاكم بأنك حتم 
 لخإ ...مسئويلات ليست يف قدرتهم

فقلت: أنا ال أقول بأنه جيب ىلع اجلميع املشاركة يف اإلصالح السيايس، فلك ميرس ملا خلق هل، وفروض 
الكفايات كثرية، وإنما أقول خلوا بني األمة وشعوبها وهذا العدو املحتل وحكوماته الوظيفية، فاثلورة 

ة واتلغيري قادم، فإما أن يقف ادلاعة والشيوخ املصلحون مع األمة وثورتها، وإال فليعزتلوها قادم
بدعوى املصالح واملفاسد املوهومة واتلحذير -ويدعوها تميض يف طريقها، وال يعيقوها يف لك مرحلة 

 !ال لصالح مرشوع إساليم وإنما لصالح العدو ومرشوعه -من الفنت

حني وقفوا مع هذه احلكومات اشرتطوا عليها رشوطا حتقق اإلصالح لألمة وقلت: لو أن املشايخ 
وشعوبها لاكن ملثل هذا اتلرصف وجه معقول، أما الوقوف باملجان تلحقيق بعض املصالح ادلعوية هلذه 

 !اجلماعة أو تلك ىلع حساب املصالح اللكية لألمة وشعوبها فهنا اخللل واخلطر

 ومرشوعها وخطورته ىلع املنطقة؟ ثم سألين الشيخ نارص عن إيران

نه ما اكن هل أن حيقق تقدما لوال االحتالل األمريكي، أفقلت: بأن املرشوع اإليراين مع خطورته إال 
ولوال األنظمة العربية الوظيفية اليت ال تعرب عن إرادة شعوبها، فاألزمة يف ضعف األمة وغياب 

صفوي، ويف حال ما تم هزيمة أمريكا فلك من جاء مرشوعها، ال يف قوة إيران ومرشوعها الطائيف ال
 ...معها ىلع ظهر ادلبابة سيخرج خبروجها

ثم بعد العشاء أهداين الشيخ نارص العمر جمموعة من إصداراته وأهديته نسخة من كتايب )حترير 
 …اإلنسان(، وقال: سأقرؤه قراءة مستفيد

 ...فة أو استدراكفقلت: بل اقرأه قراءة ناقد، ويسعدين أي ملحوظة أو إضا

هذا بعض ما دار من حديث يف هذا اللقاء األول واألخري بيين وبني الشيخ الفاضل نارص العمر، ولم 
حيدث بيننا وبينه ال من قبل هذا اللقاء وال من بعده تعاون أو تفاهم أو تنسيق سواء يف موضوع 

الرسورية( اذلي كذب  كسيويكيلالعراق أو سوريا ال ضد القاعدة وال غريها، كما يزعم حساب )
 !ىلع األحياء فكيف باألموات
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م مع الشيخ نارص العمر أو 0224وقد ذكر هذا احلساب بأين كنت أحرض لقاءات دورية يف دمشق منذ 
 !من يمثله، للتنسيق ملواجهة القاعدة يف العراق

احلرب ىلع غزة يف م أثناء 0222مع أين لم أذهب دلمشق منذ ذلك اتلاريخ إال مخس مرات، األوىل سنة 
وفد حلزب األمة لإلعالن عن وقوفنا مع الشعب الفلسطيين ضد إرسائيل، وزرنا حينها قوى املقاومة 
الفلسطينية يف دمشق وعقدنا مؤتمرا إعالميا هلذه الزيارة ونرشت قناة اجلزيرة وغريها من وسائل 

 !اإلعالم خرب الزيارة

رة رضب )حزب األمة( من خالل بعض األعضاء يف وقد حاولت السلطة يف الكويت بعد هذه الزيا
احلزب اذلين احتجوا ىلع هذه الزيارة وحذروا من خطورتها وخطورة إشغال احلزب يف قضايا خارجية 

   !ال شأن نلا بها

م حلضور مؤتمر حق العودة للشعب الفلسطيين، بدعوة من مؤتمر 0221والزيارة اثلانية دلمشق سنة 
تم دعويت ىلع هامش املؤتمر حلضور حفل عشاء ولقاء مع بشار األسد لكبار األحزاب العربية، وقد 

ممثيل األحزاب والوفود، واعتذرت عن احلضور، وحاول القائمون ىلع املؤتمر إقنايع بكل وسيلة 
باحلضور فاعتذرت ديانة أن أصافح مثله وهو أحد طغاة العرب، وخرجت بعدها من الفندق إىل املطار 

ال اللقاءات اليت جرت يف الفندق مع عدد مع ممثيل الوفود اذلين رغبوا باللقاء ميع يف لم أتلق أحدا إ
 غرفيت واكن منهم رمضان شلح وبعض قيادات حركة اجلهاد اإلساليم وبشري نافع ودار حديث طويل..

 وانبعن اقالعر علماء هليئة اتلابع األمة مركز دلى حمارضة فيها ألقيتم 0221والزيارة اثلاثلة اكنت سنة 
 )حترير اإلنسان خطوة ىلع طريق حترير األوطان(، اليت بثتها قناة اجلزيرة بعد ذلك.

م بدعوة من مكتب هيئة علماء املسلمني يف العراق بدمشق 0292والزيارة الرابعة يف مطلع سنة 
ادات قي للمشاركة يف مؤتمر )واقع عراق ما بعد االحتالل(، وشاركت فيها بورقة، ولم أتلق أحدا سوى

اهليئة، واكنت هناك مبادرة شاركت فيها للمصاحلة بني فصائل املقاومة العراقية اليت أضعفها 
 ...االختالف فيما بينها لرص صفوفها

م يف وفد مصاحلة بطلب من حركة محاس واحلراكت السلفية يف غزة 0292والزيارة اخلامسة اكنت سنة 
 ...ن تيميةبعد قتل الشيخ موىس عبد اللطيف يف جامع اب

أذكر بعض هذه احلقائق اتلارخيية تلعرف األمة وشيوخها وداعتها وكتابها وشبابها كيف يوظف الطغاة 
اجلميع من حيث ال يعلمون لرتسيخ طغيانهم  -ومن ورائهم االحتالل الغريب )الصليبيون اجلدد(-
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مة مضلون(، حيث )غري ادلجال أخاف عليكم أئ :وفسادهم يف األرض كما جاء يف احلديث الصحيح
يمارسون ما يمارسه املسيح ادلجال باسم املسيح عيىس بن مريم اذلي بعثه اهلل رمحة وسالما وهداية 

 !يف األرض، يلحوهلا دجاجلة األرض وطغاتهم جحيما ونارا ويلضلوا اخللق ويطمسوا احلق

لصلييب ، وإذا الغرب اومن العجيب أنه بعد لقايئ مع الشيخ نارص العمر بسنتني تقوم اثلورة العربية
وادلول الوظيفية تواجهها باثلورة املضادة، وتشن محلة ىلع اتلطرف ويكون الضحية هذه املرة اإلخوان 
املسلمون، ويتم توظيف أطراف سلفية يف هذه احلرب كما فعل حزب انلور، فإذا املشهد يتكرر لك 

شعوبها وىلع دينها، من خالل  عقد، ولك عرش سنوات يشن فيه الصليبيون محلة ىلع األمة وىلع
استفرادهم جبزء منها يلتم حتييدها عن الرصاع بدعوى أن املشلكة يه مع هذا الطرف وحده، ثم 
االنقضاض عليه، فيوهن العدو قوتها، ويتدخل يف شئونها، ويعيدها لك عرش سنني إىل بيت الطاعة 

 !ا؟لكما شعر بأن هناك قوة تتناىم خيىش ىلع وجوده ومصاحلها منه

ويف لك مرحلة من مراحل الرصاع تكون احلرب الفكرية وجتييش الكتاب واألقالم من أهم أدوات 
االحتالل ودوهل الوظيفية يف مواجهة حراكت اتلغيري يف املنطقة، باخرتاع حروب وهمية بني ألوان 

 !الطيف اإلساليم تشغلهم عن العدو ومؤامراته

ىلع انلحو اذلي يريض املأل  -من حيث يعلم أو ال يعلم-وحىت يقوم السكران بادلور املطلوب منه 
م فضم إىل القائمة أكرب جمموعة من املفكرين والكتاب 0221تربع يف مقاهل املذكور واملنشور سنة 

 !اإلسالميني اكنلفييس واحلامد واألمحري واحلبيل املسخوط عليهم آنذاك من قبل األنظمة الوظيفية
ك إال رفضهم لسياسات حكومات اخلليج ودعوتهم لإلصالح، وليس واذلين ال يربطهم رابط مشرت

 !كما يزعم السكران اخزتاهلم اإلسالم يف )احلرية السياسية(

حاكم بمثل هذه اتلهمة بسبب كتابيه )احلرية أو الطوفان( و)حترير  .فإذا اكن باإلماكن اتهام د
ضوع )احلرية(، بقدر اهتمامه بأوضاع اإلنسان(، فال أظنه سيجد لدلكتور انلفييس مثال اهتماما بمو

 !يف العلوم السياسية اخلارجية اليت تهددها حبكم ختصصهاملنطقة العربية، واألخطار 

فالزج باسمه وبأسماء املفكرين والكتاب اإلسالميني اآلخرين ال يفهم إال يف سياق تقديم القرابني 
الء اإلصالحيني تعرضوا للسجون للسلطة ولألنظمة الوظيفية قبل اثلورة العربية، إذ لك هؤ

واملحاكمات واملنع من السفر، وال أحد يرسه اتلعرض هلم بالطعن والتشهري فضال عن إخراجهم من 
دائرة أهل السنة واجلماعة ملحارصتهم شعبيا إال األنظمة وسدنتها، مع أنهم ليسوا من العلماء 
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أهل السنة يلتصدى تلصنيفهم  الرشعيني حىت خيىش منهم السكران ومن كتاباتهم ىلع عقيدة
 !والتشهري بهم

فهل كتب السكران ما كتب ديانة كحال كثريين من شيوخ ادلين ممن يتربعون يف اذلب عن األنظمة 
 !بادلفع اذلايت

 أما كتبه بتوجيه وتوظيف مبارش أو غري مبارش؟

غاة، كران هذه هم الطوسواء اكن ذلك منه حسبة أو وظيفة فاملستفيد يف مجيع األحوال من كتابات الس
والضحية هم هؤالء املفكرون اإلسالميون املستضعفون اذلين ال حول هلم وال قوة إال اللكمة، واذلين 
لم يكن هلم ذنب إال أنهم أرادوا اإلصالح ملجتمعاتهم، فإذا السكران ينربي هلم يلجردهم من عقيدتهم 

ومات من دنياهم ومن حقوقهم السياسية وحقوقهم الرشعية ادلينية واملجتمعية، كما جردتهم احلك
 !املدنية

حاكم السكران ألنه قي م  .وقد ينربي السقاف وجلنته العلمية ويقولون أليس هذا ظلما أن يتهم د
كتبه وفكره وتوصل إىل أنه اخزتل اإلسالم يف )احلرية السياسية(، وجعل احلرية السياسية األولوية 

 رشيعة واتلحاكم إيلها؟الوحيدة، وجتاهل أهمية اتلوحيد وال

حاكم أن  .الوسطية أن يسألوا هذا السؤال املرشوع، ومن حق دو وأدعياء السلفيةومن حق السقاف 
جييبهم بأن السكران إما أنه قرأ بالفعل كتاب احلرية وكتاب اتلحرير ولو جمرد اطالع ىلع فهرس 

الرشك وإخالص ادلين هلل كأصل صفحة حتدث عن اتلوحيد و 942)حترير اإلنسان( ووجد أنه ويف حنو 
األصول وقطب رىح اخلطاب السيايس اإلساليم، فأعرض السكران عن ذلك لكه وادىع خالفه يلضلل 

 !أو أنه أصال لم يقرأ الكتابني، أو قرأهما ولم يفهم موضوعهما !القراء

 وقد ورد يف فهرس حترير اإلنسان ما ييل:

 يمل: أصول اخلطاب السيايس اإلسالابلاب األو)
 ول: توحيد اهلل جل جالهلاألصل األ

 توحيد اهلل يف اخللق -0
 توحيد اهلل يف امللك -1
 توحيد اهلل يف الربوبية والسيادة -3
 اهلل يف احلكم والطاعة والعبادة توحيد -4
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 حقيقة الرشك وصوره -5
 حقيقة إخالص ادلين ورشك الطاعة -6

 وقد قلت عن أصل اتلوحيد يف كتاب حترير اإلنسان:

، وقد جعل شعاره لكمة اتلوحيد )ال هلإ إال اهلل(، وذلك صول يف اخلطاب القرآينوهذا هو أصل األ)
باعتقاد وحدانيته سبحانه وتعاىل، ال رشيك هل، يف اخللق، وامللك، والسيادة، واحلكم، والطاعة، 

 (9) .﴾يب جت حت خت مت ىت﴿ :والعبادة، كما قال تعاىل
 كما قال انليب به هو أول واجب ىلع اخللق اكفة،فتوحيد اهلل وحده ال رشيك هل يف لك ما أوجب إفراده 

ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل ايلمن ـ واكن فيها يهود ونصارى ـ )إنك تقدم ىلع قوم أهل كتاب،  ملسو هيلع هللا ىلص
فليكن أول ما تدعوهم إيله أن يوحدوا اهلل تعاىل ـ فإذا عرفوا ذلك ـ ويف رواية فإن هم أطاعوا ذللك 

س صلوات يف لك يوم ويللة، فإذا صلوا، فأخربهم أن اهلل افرتض ـ فأخربهم أن اهلل فرض عليهم مخ
عليهم زاكة يف أمواهلم، تؤخذ من أغنيائهم، فرتد ىلع فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فخذ منهم، 

 (0) واتق كرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب(.
 ودفع الزاكة للفقراء، وجتنب الظلم، أوضح ديلل ىلع معىن اتلوحيد وهذا الربط الوثيق بني توحيد اهلل

ومعرفة مقاصده، إذ دفع األموال والرضائب ال يكون اعدة إال بعد اإلقرار بالطاعة للجهة اليت تأمر 
بدفعها أو جبايتها، وهم امللوك والرؤساء اعدة، فاكن أول واجب يدعوهم إيله هو توحيد اهلل وإفراده 

ـ اليت يه أبرز مظاهر العبودية ـ هل وحده ال رشيك هل، فال طاعة لألحبار وال للرهبان وال  بالطاعة
للملوك اذلين صاروا أربابا من دون اهلل، يتحكمون يف عباده وخيضعونهم لطاعتهم، وجيبون أمواهلم 

 لزيداد امللوك واملأل بها ترفا وبطرا وطغيانا ىلع حساب الفقراء واملستضعفني.
يف ذكر دفع الزاكة للفقراء ورفع الظلم عن الضعفاء بعد توحيد اهلل، بيانا ملقاصد اتلوحيد  كما أن

واغياته، وهو حترير اخللق، وحتقيق العدل، ونرصة املستضعفني، ورفع الظلم عنهم، اذلي طاملا مارسه 
 !(عليهم اجلبابرة والطغاة، اذلين نازعوا اهلل يف ملكه وخلقه وعباده

 ( وعن )البشارة بظهور دينملسو هيلع هللا ىلصفصل اكمل يف كتاب اتلحرير عن )البشارة بانليب كما حتدثت يف 
 لخإ ...اإلسالم(
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 وقلت يف مقدمة اتلحرير:
وقد عمت اجلاهلية أمم األرض لكها، كما يف احلديث الصحيح )إن اهلل نظر إىل أهل األرض فمقتهم، )

انليب األيم باحلنيفية السمحة، بعد أن  ، فبعث اهلل هلم (9)عربهم وعجمهم، إال بقايا من أهل الكتاب(
اختلف أهل العلم والكتاب فيما بينهم، فضلوا عن احلق، وأضلوا اخللق، وأفسدوا ادلين وأولوه، وجعلوه 
قراطيس وبدلوه، فأصبحوا بني ضالني عن احلق، واعتني عليه، فبعث اهلل انليب األيم يلعلم أهل 

ويلضع عنهم إرصهم واألغالل اليت اكنت عليهم، وبعث معه الكتاب وحيكم بينهم فيما اختلفوا فيه، 
أمته األمية، تلحرر اخللق مما هم فيه من الظلم والعبودية للملوك واألوثان، واألحبار والرهبان، وأنزل 
عليهم القرآن هداية للخلق اكفة، يلخرجهم من ظلمات اجلاهلية إىل انلور، ويلخلصهم من الظلم 

لم يقرأ القرآن ىلع هذا األساس حيل بينه وبني فهمه، وظن أن لك ما ورد فيه والطغيان واجلور، فمن 
من تنديد بالرشك، وإبطال للعبودية لغري اهلل عز وجل، إنما املقصود به جاهلية العرب ورشكهم، ال 
لك جاهلية ورشك، فإذا نظر يف واقعه فلم جيد الالت والعزى، ومناة اثلاثلة األخرى، ظن أن العرب 

م ىلع حال خري من حال أهل اجلاهلية، وصار القرآن بني يديه كتاب تاريخ وقصص، ال كتاب نور ايلو
وهداية، فال يدرك بأن العرب ايلوم يف جاهلية كجاهلية األمم األخرى أو أشد يوم أن جاء اإلسالم، 

مرص  عبوأنهم ايلوم يف عبودية للملوك وخضوع لطغيانهم، أشد مما اكن عليه حال بين إرسائيل وش
 !(مع فرعون، وأشد من رشك العرب يف جاهليتهم ألصنامهم وأوثانهم

لقد أصبح العالم ) :وقلت أيضا عن وجوب عودة األمة لإلسالم دينا ورشيعة وهوية ونظام حياة
اإلساليم اعمة والعريب خاصة يواجه ايلوم حتديات كربى، بعد عقود من االستبداد واالضطهاد 

ركت شعوبه حنو حتقيق حريتها، ونهضت يف سبيل حتررها، وصون كرامتها، فإذا واالحتالل، حىت إذا حت
يه بني خيارين، إما ادليمقراطية الغربية ـ بكل تناقضات ادليمقراطية الغربية مع دينها وقيمها ـ 

 !طمعا يف حريتها، وإما الصرب ىلع األنظمة االستبدادية، حفاظا ىلع هويتها
 !هلوية بال حرية وال إنسانيةفإما احلرية بال هوية، أو ا

إنه اخليار املر اذلي يعرضه عليها االحتالل األجنيب منذ احلرب العاملية األوىل إىل ايلوم اذلي يأىب 
عليها العودة الستقالهلا وهويتها، واالستبداد ادلاخيل اذلي يأىب عليها سيادتها وحريتها، وعلماء 

 !عدم اخلروج ىلع هذا وذاكالفتنة وداعتها اذلين يدعونها لالستاكنة و
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وكأن اإلسالم اعجز عن أن يكون ابلديل واحلل هلذا الواقع، وإنه لقادر، بل ال خيار أمام األمة سواه، 
 (.إذا ما تم بعثه من جديد، وفق أصول اخلطاب القرآين وانلبوي والراشدي

الطوفان( وكتاب فهذه بعض انلصوص اليت تؤكد عدم صحة ما قاهل السكران عن كتاب )احلرية أو 
)حترير اإلنسان(، وأنه لم يقرأ الكتابني فاجرتأ ىلع نقدهما قبل االطالع عليهما كما هو شأن أصحاب 
اتلقارير الصحفية واألمنية اذلين ال يعنيهم ما جاء يف الكتب بقدر ما يهمهم كتابة ما طلب منهم من 

 !تقارير وردود

 هأن إال األصول، أصل هو حاكم .د عند  -دليمقراطية وليست احلرية وال ا -وىلع لك حال فاتلوحيد 
 انليب قامهوأ القرآن به جاء اذلي اتلوحيد وإنما وطائفته، السكران يعرفه اذلي اتلوحيد بالرضورة ليس

 !العادلة الرحيمة السمحة باحلنيفية ملسو هيلع هللا ىلص

حتجاج، واتلوصل هذا مع أن السكران لو اكن يعرف أصول انلقد ملا حق هل أصال اتلديلل بمثل هذا اال
ملثل هذا االستنتاج، ألن كتاب )احلرية( كما جاء يف عنوانه )دراسة تارخيية ملراحل اخلطاب السيايس 
اإلساليم(، وكتاب اتلحرير كما جاء يف عنوانه أيضا )دراسة يف أصول اخلطاب السيايس اإلساليم(، 

ية، وفرط يف قطعياته وأولوياته وال يعقل احلكم ىلع مسلم واتهامه بأنه )اخزتل اإلسالم( يف جزئ
ملجرد أنه ختصص يف فن من الفنون، أو ألف يف علم من العلوم، وال جيب يلع حني أحتدث عن احلرية 
وحقوق األمة الرشعية أن أتكلم عن اتلوحيد والرشك، وإال وصمين السكران وشيعته باخزتال 

 !اإلسالم بالسياسة

ارتبكت عنده أولويات خطاب الرشيعة حيث جعل احلرية  حاكم .يزعم السكران أن د :الوجه اثلاين
 !السياسية ليس فقط رأس األولويات بل األولوية الوحيدة

قطعا الرشيعة اليت يتحدث عنها السكران ليست يه الرشيعة السمحة اليت يعرفها املسلمون منذ أن 
ڃ  ڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :دخلوا يف دين اهلل أفواجا كما قال اهلل تعاىل

لألعرايب حني سأهل عن اإلسالم وفرائضه  ملسو هيلع هللا ىلص، واذلي قال انليب  [سورة انلرص]﴾چ چ ڃ چ چ
 !: )دخل اجلنة إن صدق(ملسو هيلع هللا ىلصواهلل ال أزيد ىلع هذا وال أنقص فقال انليب  :اخلمس فأخربه بها، قال

بل يه رشيعة خاصة هلا أحبارها وأرسارها، ورهبانها وكهانها، وال يعرف أولوياتها إال السكران 
 !هوشيعت
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ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿فيه رشيعة يسمح فيها بالربا نهارا جهارا اذلي قال اهلل فيه: 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ڭھ ھ ے ے ۓ ۓ 

، وتقام أكرب مؤسساته الربوية وبنوكه العاملية [سورة ابلقرة]﴾ې ۅ ۉ ۉ ې ې
رقاب، إال أن ذلك األمريكية والفرنسية جنب لك مسجد، وحتيط بابليت احلرام إحاطة األغالل بال

بل هو معصية فقط مع كونه مسموحا به مأذونا هل حمميا  !لكه ال يعد يف رشيعة السكران استحالال
 !بانلظام والقانون يسجن من يعرتض عليه

 !فإذا قيل هلم ما معىن السماح واإلذن باليشء غري اإلباحة واتلحليل؟

اد ع عن الفرائض بالقوة االستحالل القليب واعتقوأين أحاكم الطائفة املمتنعة؟ وهل يشرتط يف االمتنا
 كون املمتنع عن فعله أو تركه حالل الرتك أو حالل الفعل مع حال القدرة ىلع االلزتام حبكم اهلل؟

يمكن فهم الكم ابن تيمية اذلي يرى جمرد االمتناع بالقوة اكف يف احلكم دون نظر لالعتقاد وكيف 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ :هلل يقول يف القرآنابلاطين القليب حيث يقول: )فإن ا

، فإذا اكن بعض ادلين هلل، وبعضه لغري اهلل، وجب القتال حىت وادلين هو الطاعة ﴾ۈ ۈ ٴۇ
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿: يكون ادلين لكه هلل، وهلذا قال اهلل تعاىل

وهذه اآلية نزلت يف أهل الطائف ملا دخلوا  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ۓ ۓ
لكن امتنعوا من ترك الربا فبني اهلل أنهم حماربون هل ولرسوهل إذا زتموا الصالة والصيام، يف اإلسالم وال

، فإذا اكن هؤالء حماربني لم ينتهوا عن الربا، والربا هو آخر ما حرمه اهلل، وهو مال يؤخذ برضا صاحبه
ق ار. وقد اتفهلل ورسوهل جيب جهادهم، فكيف بمن يرتك كثريا من رشائع اإلسالم أو أكرثها اكتلت

أن الطائفة املمتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات اإلسالم الظاهرة املتواترة، فإنه علماء املسلمني ىلع 
وامتنعوا عن الصالة، والزاكة، أو صيام شهر رمضان، أو حج ابليت  جيب قتاهلا إذا تكلموا بالشهادتني،

الفواحش، أو اخلمر... فإنهم يقاتلون  العتيق، أو عن احلكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن حتريم
 (9)عليها حىت يكون ادلين لكه هلل(.

اذلي ال يؤمنون باهلل وال برسله ويقولون )ال هلإ  -ويف الوقت اذلي يمنع الشيوعيون االشرتاكيون 
، وحيظرون الربا يف دوهلم، ألنه ظلم يمتص به األغنياء جهد الفقراء، بنوك الربا -واحلياة مادة( 
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غلون به حاجتهم، يعجز يف املقابل أهل اتلوحيد والسنة عن منع الربا يف أرضهم، تلمارس السلطة ويست
الربا ىلع شعبها اذلي ال يزداد مع األيام إال حاجة  -إذ هم أصحاب ابلنوك  -نفسها والقائمون عليها 

 [176:ابلقرة]!﴾ڌ ڌ ڎ﴿وفقرا وعوزا 

يكون االستحالل؟ وما يه هذا اللغز الطلسم كيف  ثم ال تستطيع اللغة وال الفقه وال العقل حل
 !باحة؟ إن لم يكن مثل هذا الفعل استحالالستحقيقة اال

 !فهميلقولوا هلم: لقد أخطأتم ال !فيتصدى مشايخ السلطة ملن يسأل عن هذا املنكر العظيم من الفقراء
 !القطيعولم يقل أحد بأنه حالل بل هو حرام بانلص واإلمجاع  !فهذا ليس استحالال

 فزيداد الفقراء دهشة ويتساءلون؟

ويباح  اإذا اكنت الرشيعة حترمه حتريما قاطعا وادلولة إسالمية وحتكم بالرشيعة، فلماذا يسمح به إذ  
 بانلظام وقوة ادلولة؟

 !فريد املشايخ عليهم: هذا ليس استحالال ما دام الفاعل يعتقد حرمته

 !اد يف القلب وليس بالعملا العربة باالعتقفيقول أحد الفقراء: إذ  

 !فيجيب املشايخ: اتق اهلل هذه عقيدة أهل اإلرجاء

فيقول الفقري: عذرا أيها الشيوخ هذا ما فهمته من إجابتكم املوقرة عمن استحل الربا بفعله 
 !وترخيصه هل والسماح به ومحايته بالقوة ما دام لم يرصح بلسانه ويقر بما يف قلبه بأنه حالل

خ: حنن أهل السنة نرى العمل ركنا من أراكن اإليمان ولسنا كأهل اإلرجاء اذلين خيرجون فيقول املشاي
 !العمل من دائرة اإليمان

 ؟افيقول الفقراء: بال شك أنتم أعلم منا بالرشيعة وأرسارها فما حكم هذا الفعل وما حكم فاعله إذ  

 !فيجيب املشايخ: هو منكر بال شك وفاعله اعص آثم

وما قيمة هذا احلكم؟ وما أثره ىلع الواقع؟ وهل تسقط عنا فوائد ادليون الربوية إلبطال  فريد الفقراء:
 الرشيعة هلا بنص القرآن، فيكون هلم رؤوس أمواهلم ال يظلمون وال يظلمون كما حكم اهلل؟
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 !فيقول املشايخ: حسابهم بال شك أيلم وعسري يوم القيامة

يف ادلنيا قبل اآلخرة، فهل يمكن إبطال الربا وفوائده حبكم فيقول الفقراء: حنن نريد رفع الظلم عنا 
 اهلل؟

 فيجيبهم املشايخ: ال هذا خيالف األنظمة اتلجارية املعمول بها اليت أصدرها ويل األمر؟

ے ے ﴿، وهل احلكم ﴾ې ې ې﴿، وهو الويل ﴾ڎ ڎ﴿فيتساءل الفقراء: أليس اهلل هو الرب 

 ؟﴾ٻ ٻ﴿املطلقة ، وهل الطاعة ﴾ں ڻ ڻ﴿، وهل األمر ﴾ۓ ۓ

 !فيجيب املشايخ: نعم

 فيبادر الفقراء: أليس هذا هو أصل ادلين وحقيقة اتلوحيد؟

 !فيجيب املشايخ: أحسنتم أيها املؤمنون املوحدون

فريد الفقراء: فإذا تعارض أمر اهلل ورسوهل وحكم اهلل ورسوهل مع أمر ويل األمر أيهما جيب طاعته 
 ولزوم أمره؟

 !عا حكم اهلل ورسوهل بال خالففيتبسم املشايخ: قط

فزيداد الفقراء غيظا ويرصخون: فإن القضاء ال حيكم نلا بإبطال ادليون ويبطلون حكم اهلل ورسوهل 
 !عمال بأمر ويل األمر

 !فيقول السحرة: اإلثم ىلع من أمرهم يوم القيامة

 فيتساءل الفقراء: ويف ادلنيا كيف نصل إىل رفع الربا والظلم عنا؟

 شايخ: باتلحاكم إىل الرشيعة؟فيقول امل

ن القضاء ال حيكم نلا بموجبها ألنه يقدم طاعة ويل األمر أفريد الفقراء: حنن نريد حكم الرشيعة إال 
وأنظمته وقوانينه ىلع طاعة اهلل ورسوهل وىلع حكم الرشيعة وهذا رشك يف الطاعة يناقض أصل 

 اتلوحيد هلل باأللوهية والربوبية؟

 !، ال ليس هذا من الرشك باهلل فنحن أعلم باتلوحيد منكمفريد املشايخ: ال
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 ا أمرنا ال حيكم فيه الرشع وإنما حيكم فيه ويل األمر؟فيقول الفقراء: إذ  

 !فيقول املشايخ: نعم

 فيقول الفقراء: وما هو احلل واملخرج ملا حنن فيه من كرب وشدة؟

 ا األمر لويل األمر؟فيجيب املشايخ: عليكم بالصرب واسألوا اهلل الفرج وارفعو

 !فيقول الفقراء: حسبنا اهلل وتولكنا ىلع اهلل وىلع ويل األمر يف كشف كربتنا

 !فريد املشايخ: اتقوا اهلل وإياكم والرشك باهلل فال تتولكوا إال ىلع اهلل وحده

وال يكون ويل األمر حني يرد حكم اهلل  !فيسأل الفقراء: أنكون بمثل هذه اللكمة مرشكني باهلل
بالفعل الظاهر مرشاك، وال يكون قضاته مرشكني حني يرتكون أمر اهلل وحكمه ويقضون بأمر ويل 

 األمر؟

 !فيجيب املشايخ: نعم ففرق بني الرشك وبني العصيان

 اخلروج نلا حيق وال حكمه ويعطل وطاعته ورسوهل اهلل حكم عن أمركم ويل أخيرجفيقول الفقراء: 
 طاعته؟ عن

 !ألسففريد املشايخ: نعم ل

 !فيقول الفقراء: وهل هذا هو اتلوحيد

 !فعليكم بالصرب وحيرم عليكم اخلروج عن طاعة ويل األمر !فيقول املشايخ: ال بل هذه يه السنة

فيقول أحد الفقراء األشقياء: فإن عصيناهم وخرجنا عن طاعتهم كما خرجوا عن طاعة اهلل ورسوهل 
 ما حكمنا؟

ج والعياذ باهلل، فأهل السنة واجلماعة ال يرون اخلروج ىلع والة فيجيب املشايخ: تكونون من اخلوار
 !أمرهم مهما جاروا

فيسأل الفقراء: وهل يكون والة األمر جبورهم هذا من أهل السنة واجلماعة مهما خرجوا عن حكم 
 اهلل ورسوهل وعطلوا رشعه؟
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 !فيقول املشايخ: نعم ما لم يستحلوا

اء من دائرة أهل السنة واجلماعة إذا خرجنا ىلع ويل األمر، وال فيتساءل الفقراء: أخنرج حنن الفقر
 !خيرج هو من دائرة أهل السنة إذا خرج عن حكم اهلل ورسوهل

 !فيجيب املشايخ: نعم

فيقول الفقراء: ونكون بهذا الفعل من أهل ابلدع نهجر ونعاقب ونسجن، وال يكونون هم بفعلهم 
ون  !من أهل ابلدع وال ي هجرون وال ي ذم 

 !فيجيب املشايخ: نعم ألنه جيب توقري سلطان اهلل يف األرض إذ به يتحقق لكم األمن

 بكر حني أليب ملسو هيلع هللا ىلصفيقول الفقراء: وحنن الفقراء أليس نلا يف رشيعة اهلل تقدير وماكن ألم يقل انليب 
)لعلك أغضبتهم، لنئ كنت أغضبتهم لقد أغضبت  :أغضب بالال وعمارا من أجل أيب سفيان

 (9)!ربك(

 !مائة سنة كما ثبت يف اخلربتدخلون اجلنة قبل األغنياء خبمس فيقول املشايخ: بىل، فأنتم

 فيقول الفقراء: ويف ادلنيا أليس نلا حق؟

 !فريد املشايخ: بىل لكم اكمل حقوقكم، عند ويل أمركم، وعليكم الصرب إذا جار عليكم

 !ود أم ال حدود هلفيقول فقري بائس: وهل هلذا اجلور إذا وقع من ويل األمر حد

 !فريد الشيخ: نعم حده )ما لم تروا كفرا بواحا( هذه يه السنة

فيتساءل الفقري: وكيف يمكن أن نرى كفرا بواحا إذا اكنت األفعال املحرمة اليت آذن اهلل باحلرب 
 !عليها اكلربا ال عربة بها حىت يستحل بقلبه ويرصح بلسانه باستحالهلا

 !راك إال صاحب بدعة وفتنةفريد املشايخ: واهلل ما ن

فريد الفقري: أيها املشايخ، أنا مسلم فقري صاحب قضية وحمنة وجئتكم أريد حكم الرشيعة والعدل 
 !اذلي جاءت به فقط وال شأن يل بالسنة وابلدعة والسياسة وحاكم املطريي وكتاب احلرية
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 !فيجيب املشايخ: الكمك يدل ىلع أنك خاريج وليس للخوارج إال القتل

 !فيقول الفقري: وهل ويل األمر اذلي خرج ىلع حكم اهلل ورسوهل يكون خارجيا مثيل ويستحق القتل

 !فريد املشايخ: قطعا ال ليس خارجيا بل مسلم اعص

ا جريمة اخلروج عن حكم اهلل ورسوهل أهون من اخلروج عن حكم ويل األمر فيقول الفقري: إذ  
 !عندكم

ويل األمر لم يستحل اخلروج عن حكم اهلل ورسوهل بل يؤمن  !الفاضطرب املشايخ حينها وقالوا: ال 
 !حبرمة الربا وإنما يفعله ويعتقد حرمته حىت لو أذن به وسمح هل وأباحه

 !ا من خرج ىلع ويل األمر غري مستحل للخروج ال يكون خارجيا وال يستحق القتلفريد الفقري: إذ  

فمن قام به اكن خارجيا وجيب قتاهل وال عربة  فيجيب املشايخ: اخلروج ىلع ويل األمر فعل ظاهر
 !باالعتقاد هنا بل العربة بالفعل

 حنن ال نريد اخلروج وإنما نريد أن نشتيك من ويل األمر وظلمه وننكر عليه؟ !فقال الفقراء: ال ال

 !فيقول املشايخ: احذروا فإن أول اخلروج اللكمة والواجب مناصحته رسا

مة ننكر بها ىلع ويل األمر الظلم الواقع علينا عالنية نكون خوارج فيقول الفقراء: هل بمجرد لك
بينما والة األمر خيرجون عالنية عن طاعة اهلل وحكمه  !ولسنا من أهل السنة ونستحق القتل

 !بأفعاهلم الظاهرة وال يكونون خوارج عندكم

 !ذلي حرمه اهللأليس حقيقة اتلوحيد تقديم طاعة اهلل ىلع طاعة ما سواه وإال اكن الرشك ا

فالسنة يه اليت أمرتكم بطاعتهم فال ترضبوا انلصوص ببعضها كحال أهل  ،فريد املشايخ: ومع ذلك
 !الشبه بل ترد املتشابهات إىل املحكمات

ا الرب والويل اذلي هل الطاعة حقيقة وواقعا ىلع األرض عندكم ليس اهلل وال رسوهل فيقول الفقراء: إذ  
 !روال رشعه بل والة األم

 !فيضطرب املشايخ ويردون: اتقوا اهلل فأنتم ال تعرفون خطاب الرشيعة وأولوياتها وأرسارها
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فيقول الفقراء: أيها املشايخ األفاضل ملاذا جتعلون انلصوص اليت تكون يف صالح ويل األمر من 
 املحكمات دائما، بينما انلصوص اليت يف صاحلنا من املتشابهات؟

 !ان ظل اهلل يف أرضه ولواله ملا عبدتم اهلل بأمنفريد املشايخ: ألن السلط

فهل من العدل إذا عجزنا عن سداد الربا أن  !فيقول الفقراء: حسنا هذا هو اتلوحيد وهذه يه السنة
 !﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿نسجن واهلل يقول 

 !فيقول املشايخ: طبعا ليس هذا من العدل

سجن الفقراء اذلين اضطروا إىل قروض الربا من بنوك ويل األمر  فيتساءل الفقراء: وهل من الرمحة
 !وعجزوا عن سداده

 !فيقول املشايخ: قطعا ليس هذا من الرمحة

ففرح الفقراء وظنوا بأنهم جنحوا أخريا يف خماطبة وجدان مشايخ السلطة وضمائرهم احلية بعد أن 
 حتجرت عقوهلم فقالوا:

ال حيكم بالرشع وال بالعدل وال بالرمحة، بينما اهلل جعل الغاية هل من املعقول حتريم عزل ويل أمر 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿من الوالية والسلطة ومن الكتاب إقامة العدل كما قال تعاىل: 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿:  ، وقال﴾پ پ پ پ ڀ ڀ

 ؟﴾ۉ ۉ ې ې ې ې

لقدرة واالستطاعة، ملا فيقول املشايخ: العزل أخو اخلروج الكهما ممنوع رشاع، وال يمكن العزل إال با
 !قد يفيض إىل فتنة ومفاسد ال يعلمها إال اهلل

فيقول الفقراء: وملاذا ال نرى هذه املفاسد والفنت عند األمم األخرى اليت خترج ىلع حكوماتها وتستقيم 
 أحواهلا؟

 !فريد املشايخ: أتريدون التشبه بأهل الكفر، اتقوا اهلل

به بأهل الكفر، فإذا تمكنا من القدرة واالستطاعة هل حيق نلا فيقول الفقراء: حسنا ال نريد التش
 رشاع عزل ويل األمر اذلي ال حيكم بالرشع وال بالعدل وال بالرمحة بال خروج وال قتال وال دماء؟
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 .فريد املشايخ: هذا أمر ليس إيلكم

 ا؟فيقول الفقراء: ومن يملك هذا احلق إذ  

 .فيقول املشايخ: أهل احلل والعقد

الفقراء: أهل احلل والعقد اختارهم ويل األمر وهم رشاكؤه يف ابلنوك ولن يرضوا بعزهل حىت لو  فريد
 !قدروا ىلع ذلك فعدنا من حيث بدأنا

 !فريد املشايخ بدهاء ومكر: ألم نقل لكم بأن الصرب هو احلل

 ور نلحيا؟نث فيسأل الفقراء: وكيف نصرب وقد نفد صربنا وقل ت حيلتنا ولم يبق نلا إال أن نموت أو

 !ا السجن هو املاكن املناسب تلنفيس سخطكم فهذا خري لكم عند ربكمفيقول املشايخ: إذ  

 !فيتفجر أحد الفقراء ابلائسني غيظا ويقول: بل احلل اثلورة

فريد عليه السكران من وراء حجاب: لو فقهتم خطاب الرشيعة وأولوياتها وىلع رأسها اتلوحيد 
 !اإليمان لاكن خريا لكم من السياسة واحلرية اليت أفسدت عقائدكموالعقيدة واملحافظة ىلع 

فيقول فقري مدين يف أقىص القوم: نستغفر اهلل ونتوب إيله أيها الشيخ الوقور فنحن نؤمن باهلل ونشهد 
 !أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ونقيم الصلوات اخلمس ونصوم رمضان لك اعم واحلمد هلل

ليه: أيها األعراب اجلاهلون ألم أقل لكم لو عرفتم أولويات خطاب الرشيعة لعرفتم فرد الشيخ ع
 !فرائض دينكم بدل اشتغالكم بالسياسة وفتنتها

 !فيتساءل الفقراء: وما يه األولويات غري ما ذكر أخونا ابلائس الفقري

 !؟ فأين الزاكة واحلجافيسأهلم الشيخ متعاملا: أليست الفرائض مخس

دي الفقراء فقالوا: حنن لسنا من أهل الزاكة، ألننا فقراء إىل اهلل بسبب ادليون، وال نستطيع فأسقط بأي
 !إىل احلج سبيال بسبب السجون

فالعلم بهذه الفرائض حبد ذاته ومعرفة أولويات خطاب الرشيعة  !فريد الشيخ مغضبا: ولو ومهما يكن
 !هو أهم مما أنتم فيه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

191 

 

 من هذا العلم شيئا يف واقع حياتنا؟ فيقول الفقري: حىت لو لم نستفد

 !!فيقول الشيخ: نعم بارك اهلل فيكم فالعلم نور حىت يف ظل اجلور، فبالعلم تتعلم الصرب

فيقول الفقراء: حنن أيها الشيخ الفطن فقراء معدمون وال نعرف إال اليسري من أحاكم ديننا ولك اذلي 
الق من يف السجون أترى ذلك شيئا عظيما يعجز نريده حكم الرشع والعدل والرمحة برفع ادليون وإط

 !عنه ويل األمر

 فيجيب الشيخ وقد تنفس الصعداء: أال أدلكم ىلع ما هو خري لكم من ذلك لكه؟

 فيقولون: وهل يرغب عن اخلري إال من سفه نفسه؟

السنة وا تعالوا إىل دروس الشباب يف مراكز )الوسطية( وتعلموا اتلوحيد فريد إبراهيم السكران: إذ  
والعقيدة حىت ال تقعوا يف الرشك وابلدعة وأنتم ال تعلمون وحىت تكونوا من )أسود السنة(، وتتعلموا 

 !أولويات الرشيعة

فينربي ذلك ابلائس الفقري من أقىص القوم فيقول: أيها الشيخ السكران اتلوحيد والسنة الذلان اتسعا 
 !باحة حمرماته القطعية من أرباب القصورحىت احتمال رد حكم اهلل ورسوهل وتعطيل رشعه واست

 !سيحتمالن نلا حنن الفقراء برمحة اهلل الواسعة ما دون ذلك من تقصري وقصور

هذه باختصار قصة رشيعة السكران اليت ال يعرف أرسارها إال املأل اذلين استكربوا يف األرض بغري 
 !احلق

راك اغياتها ومقاصدها األبلاب، واليت ال إنها الرشيعة اليت حارت يف فهمها العقول، وعجزت عن إد
 !يعرفها إال السكران وفئته
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 :الوسطيون اجلدد وفلسفة الطغيان

م قبل حدوث 0221يكمل إبراهيم السكران نقده لكتاب )احلرية أو الطوفان( يف مقاهل املنشور سنة 
 فيقول: -أدامها اهلل-اثلورة العربية ىلع الطغاة 

ويه مجع نصوص السلف اليت تبني استقالهلم  ففيه مزية عظيمة جداما كتابه "احلرية أو الطوفان" )وأ
يوفر للباحث براهني جبارة تلفنيد االجتاهني العلماين واجلايم،  السيايس وصدعهم باحلق، والكتاب

علماين ا  الالذلين يصوران أئمة السلف ىلع أنهم جمرد منادمني للسالطني يسريون يف أهوائهم، طبع
يصور السلف كذلك ليسقطهم يف عيون انلاس، واجلايم يصور السلف كذلك ليرشعن تبعيته 

 !( انتىه الكمهوالكتاب مفاعل نووي مذهل يف إبادة الك الفكرتني ،وتملقه

 واإلجابة ىلع هذه الشبه من وجوه:

 !قرما اذلي يريد قوهل إبراهيم السكران يف هذه الفقرات الفوا الوجه األول:

يوفر للباحث براهني جبارة تلفنيد االجتاهني .. .)فيه مزية عظيمة جدا :حسب قوهلفكتاب احلرية 
 !والكتاب مفاعل نووي مذهل يف إبادة الك الفكرتني(. ..العلماين واجلايم 

إلبادة وتفنيد الفكرتني  -ىلع حد زعم السكران-فالكتاب فيه براهني جبارة ومفاعل نووي 
 !اميةالعلمانية واجل

القضية الرئيسة اليت تم تأيلف الكتاب من أجلها ويه  -غفر اهلل يل وهل-فلم ير  إبراهيم السكران 
اإلساليم وأصوهل وقواعده( اذلي قضية )طبيعة ادلولة يف اإلسالم(، ورضورة بعث )انلظام السيايس 

 !لم يعد هل وجود منذ سقوط اخلالفة

اذلي أصبحت األمة ايلوم أحوج ما تكون إيله، ملواجهة  ولم ير  قضية )اخلطاب السيايس الراشدي(
فتنة الطغيان السيايس والفساد واالستبداد، كما يف األمر انلبوي: )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء 

 !الراشدين من بعدي(

وال قضية )احلرية وحقيقتها وحدودها وأحاكمها يف اخلطاب القرآين وانلبوي والراشدي( اذلي عرب 
 !بكلمته اخلادلة )مىت استعبدتم انلاس وقد ودلتهم أمهاتهم أحرارا(   وق عمرعنها الفار
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وال قضية )حقوق األمة ومسئويلاتها يف ظل انلظام السيايس اإلساليم(، كما يف احلديث )وأن نقوم 
 !باحلق حيثما كنا ال خناف يف اهلل لومة الئم(

لعاملية الفرنيس( بعد احلرب ا -)الربيطاين  -وال قضية اخلطاب السيايس املبدل اذلي فرضه االحتالل 
الرويس( بعد احلرب العاملية اثلانية وإىل ايلوم كما كشفه الوضع يف سوريا  -األوىل، ثم )األمريكي 

ىلع العالم اإلساليم بدويالته الوطنية الوظيفية املعارصة، واذلي ما يزال يشلك الواقع،  -ومؤتمر جنيف 
 !الصليبية العارشة ويتحكم يف دويالت احلملة

قده بل صغر وما زال يتصاغر يف ن !لم ير  السكران شيئا من هذه القضايا الكبرية الرئيسة يف الكتاب
 !(مفاعل نووي إلبادة الفكرتني العلمانية واجلاميةللكتاب حىت صار الكتاب عنده جمرد )

كران اتلنويري اذلي زعم السلقد صار كتاب احلرية أخريا قنبلة تلفنيد الفكر العلماين الليربايل 
 !حاكم به .وطائفته تأثر د

تتحول فيها الكتب إىل قنابل نووية لإلبادة -والسكران هنا يعيش معركة تارخيية ومصريية كربى 
ليس مع أعداء األمة بل مع من خيالفه يف الرأي من قومه وأهل وطنه اذلين  -والقضاء ىلع املخالفني

 !قسمهم إىل علمانية وجامية

فيه تؤكد عمق األزمة انلفسية  -)مفاعل نووي( و )إبادة(-الحظ ما حتمله ألفاظها من دالالت و
للاكتب من جهة، واألزمة الفكرية واملجتمعية اليت تعيشها هذه الفئة من جهة أخرى، وهذا اذلي 

نا ياتلكون أكرث طغ -بدعوى احلسبة املزعومة  -يفرس اتلحريض اذلي يمارسونه يلل نهار للسلطة 
وظلما وتعسفا مع خصومهم، حىت وإن جر ذلك إىل ملء السجون بادلاعة واملصلحني والعلماء 

 !األبرياء

 !إنه الطغيان اذلي جيعل كهنته وسدنته يرون يف امللكية قدرا من التسامح واحلرية ال يليق بامللوك

 !ةويرون يف الطاغية قدرا من الرمحة تفيض إىل وقوع الفنت واالضطراب يف ادلول

ويرون يف الظالم قدرا أقل مما ينبيغ من الرصامة واحلزم واألخذ ىلع أيدي اخلارجني ىلع انلظام حلماية 
 !األمن

بينما اكن اإلمام أمحد واألئمة قبله وبعده ينهون عن رفع أمر أحد إىل أئمة اجلور إذا ظنوا أنهم قد 
 !يظلمونه
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 ملنافقني( اذلي كتبه قبل اثلورة حمرضا السلطة ىلعوهلذا قال السكران يف مقاهل املشبوه )شبهة حرية ا
من يسميهم املنافقني واتلنويريني، اكشفا القناع عن طغيان فكري يمهد للطغيان السيايس ويربر 

 جرائمه حبق شعبه:
م( نرش ادلكتور حاكم املطريي كتابه ذائع الصيت )احلرية أو الطوفان(، لكنه يف 0222)ويف اعم )

للمنافقني  لم يتعرض ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه لم يرش إال إشارة اعبرة لكون انليب وم احلرية الغريبرشعنته ملفهسبيل 
(، بينما كثف تأصيله ىلع ما ذكره الفقهاء من احلاالت اليت ال يقاتل فيها 69)احلرية أو الطوفان ص

ز فوقها مفهوم احلرية اابلغاة واخلوارج، وبعج هذه احلاالت ومططها وأخرجها عن سياقها  ، لغريبلريك 
واحلقيقة أن ادلكتور حاكم بعد كتابه األخري )الفرقان بني حقائق اإليمان وأباطيل الرشك 

م اتضح فيه بشلك حاد مناقضته اجلوهرية تليار اتلنويريني واإلصالحيني 0292والطغيان( املنشور يف 
 !ئبة(يف مسائل )اتلكفري واخلروج( واقرتابه من لغة عبد السالم فرج صاحب الفريضة الغا

من عدم اتلعرض ملن خرجوا  -جمرد إشارة اعبرة  -فقد أاغظ السكران ما ذكرته يف احلرية وأرشت إيله 
حىك  للمنافقني اذلين ملسو هيلع هللا ىلصىلع السلطة، ما لم يسلوا السيف ىلع األمة، قياسا ىلع عدم تعرض انليب 

، فقال [8:املننفقون]﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿القرآن عن زعيمهم ابن سلول قوهل: 
 !حني أراد بعض أصحابه قتله: )ال، بل حنسن صحبته( ملسو هيلع هللا ىلصنليبا

يف شأن اخلوارج: )هلم علينا ثالث: أال نبدأهم بقتال، وال نمنعهم مساجد اهلل أن   وكما قال يلع
يذكروا فيها اسمه، وال حنرمهم من اليفء ما دامت أيديهم مع أيدينا، ىلع أال يقطعوا سبيال، وال يظلموا 

 !ا دما حراما(ذميا، وال يسفكو

وبهذه السنة الراشدة اليت محت األمة من االقتتال ادلاخيل بسبب وقوع اتلأويل بني طوائفها، أخذ أكرث 
 !الفقهاء كما نص ىلع ذلك ابن قدامة وابن تيمية

 !حاكم بعج هذه احلاالت ووسعها من أجل ترسيخ املفهوم الغريب للحرية .فزعم السكران بأن د

وهو عدم اتلعرض للمعارضة املسلحة  -رية ويف اتلحرير أن هذه املمارسة الراشدة مع أين ذكرت يف احل
 !ال تعرفه حىت انلظم السياسية املعارصة -ما لم تقاتل األمة وادلولة 

واذلي لم أزد فيه شيئا عما ذكرته يف كتايب احلرية ويف اتلحرير،  -فلما رأى السكران كتايب )الفرقان( 
حاكم من كشوف اتلنويريني، إىل  .أسقط بيد السكران، فأحال اسم د -ا بل أكرثه اختصار منهم

 !قوائم اتلكفرييني
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 -تماما كما يفعل حمققو وزارات ادلاخلية العرب يف سجونهم  -هكذا بكل سهولة ويرس، وجبرة قلم 
 يصنف السكران من يشاء بما يشاء، ويغري اتلصنيف واتلهمة من أقىص ايلمني اتلنويري، إىل أقىص

 !اليسار اتلكفريي

حاكم يف قائمة اتلكفرييني أو قائمة اتلنويريني، فالواجب  .ويف الك احلالني وسواء جعل السكران د
منع كتبه، واألخذ ىلع أيدي الك الطائفتني اتلنويرية واتلكفريية، منعا للزندقة عند الطائفة األوىل، 

 !وللغلو واتلطرف عند الطائفة اثلانية

جتمع من يتمتع باحلرية إال السلطة وحاشيتها، وحىت السكران وطائفته ال يريدون ثم ال يبىق يف امل
أكرث وهل حيلم الطغاة ب !اتلمتع حبريتهم، فاملهم القضاء ىلع خصومهم ومنع فكرهم واألخذ ىلع أيديهم

من هذا اخلطاب الفكري اذلي يربر هلم القضاء ىلع لك من يعارض سياساتهم وطغيانهم إما بتهمة 
 !نوير أو تهمة اتلكفرياتل

ومشلكة السكران وفئته يه أنهم ال يتصورون أن اإلسالم جاء تلحرير اخللق ورفع اإلكراه والظلم 
، وحىت ال يفنت إنسان يف دينه، كما يف احلديث: )وال يفنت يهودي عن يهوديته ﴾ی جئ حئ مئ﴿عنهم 

 !وال نرصاين عن نرصانيته(

هم وبيئتهم املحدودة، ال كدين صالح للك أمم األرض إنهم يتصورون اإلسالم من خالل ثقافت
 !املمدودة

حاكم وكتبه، بل مشلكتهم مع القرآن ومع السنة نفسها، ومع اخلطاب  .فمشلكتهم ليست مع د
الراشدي وسنن اخللفاء الراشدين، اذلين ال يريدون ذكر سننهم أو مناقشتها، حىت نرشوا املقاالت يف 

تلربير واقعهم الطاغويت املنسوب للرشيعة ظلما وزورا،  !ء الراشدينعدم وجوب اتباع سنن اخللفا
 !كما سيأيت معنا يف هذه الصوارم الحقا

املنافقني ولم يقتلهم، حىت صار الليربايلون واتلنويريون  ملسو هيلع هللا ىلصفالسكران يغيظه كيف ترك انليب 
 !واتلكفرييون حيتجون عليه بهذه السنة ىلع احلرية يف اإلسالم

هوسه أن سىم السنن انلبوية املتواترة تواترا قطعيا قويلا وعمليا يف عدم اتلعرض ملن  وبلغ بالسكران
 !أظهر اإلسالم وأرس الكفر والرشك كعبد اهلل بن أيب ومن معه بأنها شبهة حرية املنافقني
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مل هذه الشبهة تستع ، حيث اكنتاللمنافقني بتاريخ متقدم نسبي   شبهة ترك الرسول)تتمتع  :حىت قال
، والتشويش ىلع جهود املصلحني واملحتسبني( احدة من أهم األدوات تلعطيل العقوبات الرشعيةكو

 !انتىه

 :وصدق القائل
 !ربما اكن من الشأن شئون***                  ال تكن حمتقرا شأن امرئ

 !فانظر كيف يغيب الويع واإلدراك عن الواقع وعن اذلات

ت يه السلطة، إال أن السكران وبدال من مواجهتها تلعطيلها فاذلي يقيم أو يعطل احلدود والعقوبا
األحاكم الرشعية إذ يه املسئولة عن ذلك، يذهب يلهاجم اتلنويريني املستضعفني، ألنهم كما يزعم 

 !()هذه الشبهة كواحدة من أهم األدوات تلعطيل العقوبات الرشعيةالسكران يستعملون 

بل وحيرض السلطة اليت يه املسئولة عن تعطيل العقوبات  ثم ال يقترص ىلع حربهم والتشهري بهم،
ىلع خصومه اذلين ال عالقة هلم بإقامة األحاكم أو تعطيلها، بل ربما اكنوا يف السجون، حيث لم يتم 

 !احلكم عليهم حبكم الرشيعة اليت يتباىك السكران عليها

ذ ىلع انلظام السيايس احلايل يف األخ أالحظ ايلوم تقصريفيقول: )واحلقيقة أنه من أكرث ما آملين أنين 
، فال أعرف حكما رشعيا يد السفهاء لردعهم عن العبث باألحاكم الرشعية يف قنواتنا وصحافتنا

مع ذلك ويتعارض مع اثلقافة الغربية إال وقد كتبت صحافتنا املحلية يف تنقصه وتسفيهه وحتريفه، 
ن ، ثم يأتينا اآلن مء الروادع الرشعية املطلوبةال يزال انلظام السيايس املحيل لم يتخذ حبق هؤال

يسمون أنفسهم اتلنويريني واإلصالحيني ويقدمون للسيايس رشعنة للمزيد من حرية الزندقة... هذه 
 !( حاهلاولم تدع الرشيعة يفالكتابات اليت تسميها نفسها تنويرا  وإصالحا  لم تصلح اخللل السيايس، 

طل األحاكم الرشعية، ىلع خصومه اذلين لم يرتكوا الرشيعة يف حاهلا فالسكران حيرض السلطة اليت تع
كما يزعم السكران، بل راحوا يبحثون عن حرياتهم اليت كفلتها هلم فوجدوها ضمنت هلم من العدل 
واحلرية ما حرمتهم السلطة منه، وهو ما أاغظ السكران، وكأن الرشيعة حتفة للعرض أمام اجلمهور 

فظة عليها من اللمس، ومنع اتلنويريني من اتلعرض هلا، حىت يقال للناس دلينا يريد السكران املحا
 !رشيعة مجيلة

 !وكأنها عنده ليست نظام حياة تقوم السلطة نفسها باخلضوع حلكمها وااللزتام بها وتنفيذها
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إنه يشتيك إىل السلطة ومن السلطة ألنها لم تمارس طغيانها أكرث فأكرث ىلع خصومه ولو بذريعة 
بينما اتلنويريون يطابلون وهم يف السجون باحلكم عليهم بالرشيعة ال بايلاسق اجلائر  !محاية الرشيعة

 !ملسو هيلع هللا ىلصسنة ملجرد دعوة إىل االعتصام احتجاجا ىلع الطعن بانليب  94اذلي يسجن فيه اإلنسان 

 لإنه نتيجة حتمية ثلقافة الطغيان اليت يمارسها السكران وفئته، اليت يه حاصل مجع )مفاع
 !نووي(+)إبادة( = طغيان

فأن يكون السكران وفئته حتت طغيان سيايس يظلمهم ويظلم خصومهم، أحب إيلهم من عدل 
 !سيايس حيقق احلرية هلم وخلصومهم

 !إنهم يرون يف ظالم الليل شعااع من انلور ال يستحقونه هم وال خصومهم

سليمة، كما قال شيخ اإلسالم ابن خالف ما جاءت به الرشائع الصحيحة، واستحسنته العقول الوهو 
ا تستقيم : أكرث مم وأمور انلاس تستقيم يف ادلنيا مع العدل اذلي فيه االشرتاك يف أنواع اإلثمتيمية: )

إن اهلل يقيم ادلولة العادلة وإن اكنت اكفرة؛ وال  مع الظلم يف احلقوق وإن لم تشرتك يف إثم؛ وهلذا قيل:
 ،ادلنيا تدوم مع العدل والكفر وال تدوم مع الظلم واإلسالم ويقال:، يقيم الظاملة وإن اكنت مسلمة

: )ليس ذنب أرسع عقوبة من ابليغ وقطيعة الرحم( فابلايغ يرصع يف ادلنيا وإن ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال انليب 
وذلك أن العدل نظام لك يشء؛ فإذا أقيم أمر ادلنيا بعدل قامت، وإن  اكن مغفورا هل مرحوما يف اآلخرة،

، وإن اكن لصاحبها من اإليمان ما بها يف اآلخرة من خالق، ومىت لم تقم بعدل لم تقملم يكن لصاح
 (9)!جيزى به يف اآلخرة(

فهنا يقرر ابن تيمية بأن وجود دولة اعدلة اكفرة تقع فيها املعايص واآلثام غري الظلم، تقوم وتدوم،  
 !إذ العدل نظام لك يشءخبالف دولة مسلمة جائرة ظاملة ال يقع فيها يشء من تلك اآلثام، 

لقد نيس السكران يف سورة غضبه ىلع اتلنويريني أن واقعه اذلي يدافع عنه ال حرية فيه لإلنسان، 
 !املصلحون ال املنافقون -وهم باآلالف  -وال قيمة لكرامته، فأكرث ضحاياه يف السجون 

صومه فيه ىلع تصنيف خ ولم حيرر السكران حقيقة انلفاق اذلي حرض السلطة ىلع مواجهته، فاقترص
باتلنويريني وعرض بهم كمنافقني، ونىع ىلع نظامه السين الرشيع تركه هلم دون شديد ردع، وقوة 

 !قمع

                                                           

 (046/   18) - الفتنوى جمموع (0)
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ل، )شبهة( قول باط -أحاكم املنافقني اليت جاء بها القرآن وتواترت بها السنة  -إن تسمية السكران 
 !فيه ليست شبهة، بل أحاكم رشعية احتج بها األئمة مجيعا

للمنافقني شبهة، بينما يسميها الشافيع سنة وحكما ال حيل  ملسو هيلع هللا ىلصفالسكران يسيم عدم تعرض انليب 
 )العمل بالظاهر ال بالظنون ألحد خمالفته، وحيتج الشافيع بها يف كتابه )األم( ىلع تقرير قاعدة

 يف بينا اكنفللمنافقني وعدم تعرضه هلم بالعقاب فيقول: ) ملسو هيلع هللا ىلصوالرسائر(، حيث يستدل برتك انليب 
 ما خبالف أحد ىلع حيكم أن ألحد ليس أن ، ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل حكم ثم ، املنافقني يف وجل عز اهلل حكم

 ما يعلم ال منهم أحدا ألن ، أظهر ما ىلع احلكم للعباد جعل إنما وجل عز اهلل وأن ، نفسه من أظهر
 معطلة األحاكم يف هالك الظنون جيعل أن اهلل عن عقل من ىلع فوجب وجل، عز اهلل علمه ما إال اغب

 (9)(.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سنن داللة وهكذا بظن، أحد ىلع حيكم فال ،

لم يقتل أحدا من املنافقني، ولم حيبسه، ولم يعاقبه، ولم حيرمه حقوقه  ملسو هيلع هللا ىلصكما احتج الشافيع بأن انليب 
 كتابه نم آي عدد يف ، املنافقني عن ثناؤه جل اهلل وأخرباليت هل كما لسائر املسلمني، حيث يقول: )

 ، رانلا من األسفل بادلرك عنهم بعلمه جزاهم قد بأن وأخربنا ، بالرشك واالسترسار اإليمان بإظهار
 يف حكمهم أن فأعلم، [ 045 :]النسنء ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿:  فقال

 عن وأخرب،  هلم جنة اإليمان أظهروا إن ادلنيا يف عليهم حكمه وأن ، أرسارهم بعلمه انلار اآلخرة
، [01:]األحزاب﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿:  فقال ، غريهم طائفة
 اإليمان أن من وحىك ، منفردا املنافقني كفر من حىك ما مع معهم الطائفة وعن عنهم حاكية وهذه

 هخالف ثناؤه جل يعلم مما أظهر بما ادلنيا يف دمه حقن من ولك األعراب، من حىك من قلوب يدخل لم
 الظاهر ىلع احلكم نبيه وىل قد وأن غريه، الرسائر ىلع احلكم يول لم أنه أبان ألنه رشكهم، من

 حرض اإذ اإلسالم يف سهمه يمنعه ولم يعاقبه ولم حيبسه ولم أحدا منهم يقتل ولم ،ملسو هيلع هللا ىلص انليب واعرشهم
  (0)(.اإلسالم حكم ومجيع موتاهم ىلع والصالة ، وموارثتهم املؤمنني مناكحة وال ، القتال

لشافيع ىلع أن املنافقني اكنوا يبطنون الكفر والرشك، وأنه ظهر للنيب منهم ما يرسونه وقد نص ا
 رض،م قلوبهم يف واذلين املنافقني من وهؤالءبالشهود وبالويح، فلم يتعرض هلم بعقوبة، فقال: )

: جلو عز اهلل قال واتلعطيل، بالرشك، ويستخفون اإلسالم يظهرون بل يظهر دينا يدينون ال واألعراب
 قال فإن [ 018:]النسنء ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

                                                           

 (6/  071) للشنفيع األم( 0)

 (6/  079) للشنفيع األم (1)
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 عدد من سمع فقد أرسارهم، اهلل أخرب وإنما ، آديم منه سمعه رشاك يظهر لم سميت من فلعل: قائل
 بما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فرتكه احلق، شهادة وشهد جحده من فمنهم، ملسو هيلع هللا ىلص انليب عند به وشهد الرشك منهم
 شهادة وشهد اهلل، إىل تبت: وقال عليه، به شهد بما أقر من ومنهم أقر قولي أن ىلع يقفه ولم أظهر،
 . عليه ملسو هيلع هللا ىلص انليب عرف من ومنهم أظهر، بما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فرتكه احلق،

 اهلل  دبع نفاق من شهدت وقال زيد بن أسامة عن الزهري عن عيينة بن سفيان أخربنا(قال الشافيع )
 جمالس. ثالثة أيب بن

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول وجل عز اهلل قال قدف :قائل قال فإن 

 ؟﴾ۆئ ۈئ﴿ :قوهل إىل، ﴾ۈ ٴۇ ۋ

 هو بأيب صالته فإن عليهم يصيل ال أن أمره فأما خالفنا، من قال ما وخالف قلنا ما يبني فهذا قيل
 أحد ىلع يليص ال أن املنافقني ىلع الصالة برتك أمره إذ قىض يكون أن وأرجو غريه صالة خمالفة وأيم

  هل. يغفر ال من ىلع الصالة عن فنهاه رش ىلع للمقيم يغفر ال أن وقىض هل غفر إال
  هذا؟ ىلع دل ما قائل: قال فإن

 احمب الصالة وترك أحدا هذا بعد منهم يقتل ولم مسلما عليهم الصالة من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يمنع لم قيل
 قام ذاإ املسلم ىلع الصالة يرتك أن جائزا اكن فلما املسلمني من طائفة عليه بالصالة قامت من ىلع

 وقد نيا.ادل يف اإلسالم حكم ظاهر يغري معىن الصالة ترك يف يكن لم املسلمني بعض عليه بالصالة
  (9)(.بأعيانهم فعرفهم حذيفة اعرشهم

ة فكما أثبت الشافيع إمجاع اخللفاء الراشدين ىلع عدم اتلعرض للمنافقني عمال منهم بالسنة مع معر
 بكر أيب مع اعرشهم ثم بأعيانهم فعرفهم حذيفة اعرشهم، حيث قال: )ملسو هيلع هللا ىلصحذيفة ألعيانهم خبرب انليب 

 حذيفة فرأى جنازة وضعت إذا عنه اهلل ريض عمر واكن عليهم يصلون وهم عنهما اهلل ريض وعمر
 وال قبله بكر أبو وال هو يمنع وال عمر عليها صىل معه قام وإن جلس اجلس أن إيله أشار فإن

 فتوص ما بمعىن تركها من ويدعها اإلسالم أحاكم من شيئا وال عليهم الصالة املسلمني بعده عثمان
 (0)(.املنافقني من تركها أجوز اكن باإلسالم إال يعرف ال مسلم من تركها أبيح إذا أنها من

                                                           

 (6/  079) للشنفيع األم (0)

 (6/  081) للشنفيع األم (1)
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غري أحد بكما نص الشافيع ىلع أنه ليس ألحد بعد رسول اهلل وحكمه يف املنافقني أن حيكم ىلع 
 !الظاهر كما هو فعل أهل اجلاهلية اذلين يأخذون خصومهم بالظنون واألهواء

 إنما صدق(، )قد –عن حاطب بن بلتعة  -قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن: قائل قال إن أفرأيتحيث قال: )
 أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول علم قد: هل فيقال وغريه، الصدق حيتمل اكن فعله بأن ال بصدقه، ملعرفته تركه

 حكمه اكن بصدقه بالعلم حاطب يف ملسو هيلع هللا ىلص انليب حكم اكن فلو بالظاهر، دماءهم وحقن اكذبون نياملنافق
 الرسائر هممن وجل عز اهلل وتوىل بالظاهر لك يف حكم إنما ولكنه بكذبهم، بالعلم القتل املنافقني ىلع

 (9)(.اجلاهلية أهل علل من وصفت ما مثل هل حكما يدع أن بعده حلاكم يكون وئلال

تج ابن قدامة احلنبيل برتك يلع ريض اهلل عنه للخوارج وعدم تعرضه هلم ما لم يقاتلوا، قياسا وقد اح
للمنافقني من باب األوىل، حيث قال: )وكتب عدي بن أرطاة إىل عمر بن عبد العزيز  ملسو هيلع هللا ىلصىلع ترك انليب 

ا اشهروفكتب إيله إن سبوين فسبوهم أو اعفوا عنهم، وإن شهروا السالح ف !إن اخلوارج يسبونك
 لم يتعرض للمنافقني اذلين معه يف املدينة فألن ال يتعرض ملسو هيلع هللا ىلصوألن انليب  ،عليهم، وإن رضبوا فارضبوا

 (0)لغريهم أوىل(.

هذه بعض املواطن اليت احتج بها الفقهاء من دلن الشافيع ومن بعده ىلع كثري من القواعد الفقهية 
 !ة املتواترة ولم يقل أحد بأنها شبهة طارئةواملسائل الفرعية بأحاكم املنافقني يف الكتاب والسن

يتعرض  لم ملسو هيلع هللا ىلصحاكم يف مقاهل املشبوه إال قويل إن انليب  .ثم لم جيد السكران عبارة يزج ألجلها باسم د
 !للمنافقني

وهو األصل نفسه اذلي قاس عليه اإلمام الشافيع واألئمة من بعده ترك اخلوارج وعدم اتلعرض هلم 
 ! املنافقني يف املدينة وعدم اتلعرض هلممن باب قياس األوىل ىلع

زد حرفا إذ لم أ ؛فهل سيضم السكران اإلمام الشافيع وابن قدامة وابن تيمية لقائمة اتلنويريني أيضا
 !واحدا ىلع ما قالوه

                                                           

 (4/  164) للشنفيع األم( 0)

 (55/   01 ) قدامة البن املغين( 1)
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فما يسميه الفقهاء أحاكما رشعية وأصوال يقيسون بها، وقواعد فقهية يفرعون عليها، مأخوذة من 
كعدم اتلعرض هلم بالقتل وضمان حقوقهم يف انلفس واملال، كما  -املة املنافقني سنن انلبوة يف مع

 !يسميه السكران شبهة حرية املنافقني -لغريهم من املسلمني 

تدة من املم -فالسكران يريد دينا ورشيعة ىلع هواه، خيزتل فيها مذهبه ومذهب فئته، ثم يقول لألمة 
هم ىلع مذهب أيب حنيفة، إىل املغرب األقىص ممن هم ىلع مذهب أقىص املرشق واهلند وأندونيسيا ممن 

الرشيعة والسنة والفقه لكه هنا حيث يقف إبراهيم السكران والسقاف واهلويريين والوسطيون  -مالك 
 !اجلدد

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿: وصدق اهلل 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: تعاىل وقال ،[70:املؤمنون]﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ گ ڑ ڑ ک ک ک ک ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ھ ھ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۆ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 [سورة املنئدة]!﴾ىبی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ی ېئ ىئ ىئ ىئ ی

ۓ ﴿مع أعدائه وأمره بالعدل  باتباع هواه يف احلكم حىت ملسو هيلع هللا ىلصفإذا اكن اهلل لم يأذن لرسوهل 

، وخاطبه يف شأن العدل مع املرشكني واتلعاون [8:املنئدة]﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿ىلع الرب واتلقوى 

 !فما بالك بمن هم دونه [1:املنئدة]﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

اكلسقاف وأمحد سالم -ية عند السكران وفئته وإذا اكن مصطلح العلمانية واتلنوير الوجه اثلاين:
 لخإ ...حاكم املطريي .قد يتسع يف مدلوالته يلدخل فيه حىت الشيخ القرضاوي ود -واهلويريين

 لخإ ...ومصطلح اجلامية قد يتسع يلدخل فيه الشيخ الفوزان والسدالن والعبياكن

ع فئته إبادة خمالفيهم فكريا، أوسفستكون حينئذ ساحة احلرب ادلاخلية اليت يريد فيها السكران و
جغرافيا وساكنيا من لك ساحات املعارك مع العدو اخلاريج، حيث لن يبىق بيت وال مسجد وال معهد 
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ة إال ودخلت يف حال -يف لك أحناء العالم اإلساليم، بل والعالم لكه حيثما يوجد مسلمون  -وال جامعة 
 !الرصاع اذلي يؤججه السكران وطائفته

سكران الوحيد ليس العدو اخلاريج اذلي يتداىع ىلع األمة من لك حدب وصوب حىت احتل فهم  ال
العراق وجزيرة العرب من شماهلا إىل جنوبها، واعث يف الشام ومرص فسادا ودمارا، ودكت وما تزال 

 !تدك طائراته بال طيار قرى ايلمن حبجة ماكفحة اإلرهاب

وأنظمتهم الوظيفية اليت تسوم األمة سوء العذاب تلظل حتت  وال العدو ادلاخيل اذلي يتمثل يف الطغاة
االحتالل الصلييب األمريكي يف )مرص والعراق وجزيرة العرب(، والرويس يف )سوريا(، والفرنيس يف 
)بلنان واملغرب العريب(، واإلرسائييل يف )فلسطني واألردن(، واذلي جاء كتاب )احلرية أو الطوفان( 

ملواجهة الك اخلطرين، ويلحذر من خطورة الك العدوين، ببعث انلظام السيايس يلقرع أجراس اإلنذار 
 !قرنا وحافظ ىلع وحدتها وسيادتها وهويتها ورشيعتها 92اإلساليم، واذلي سادت به األمة 

فإذا السكران بذاكئه املفرط يرصف أنظار قراء الكتاب عن الك هذين العدوين واخلطرين القائمني 
وهو كون الكتاب )قنبلة  !والطغيان ادلاخيل، إىل مزية لم يفطن هلا إال السكران االحتالل اخلاريج

 !ذرية( )إلبادة( الفكرتني العلمانية واجلامية

ی جئ حئ ﴿، ورفع اإلكراه عن اخللق ﴾ې ې ې ى﴿مع أن اهلل أنزل القرآن بالعدل واحلق 

 !ثالث ثالثة وأنه ابن اهللجيادلونه بأن املسيح  ملسو هيلع هللا ىلص، حىت دخل نصارى جنران مسجد رسول اهلل ﴾مئ
 !دعوهم ملسو هيلع هللا ىلصفلما حرضت صالتهم قاموا واستقبلوا املرشق فصلوا، فأراد الصحابة منعهم، فقال هلم انليب 

جنران  احلارث وأساقفة عهدهم: )بسم اهلل الرمحن الرحيم من حممد انليب لألسقف أيب ملسو هيلع هللا ىلصثم كتب انليب 
ري جوار اهلل ورسوهل، ال يغري أسقف من أسقفته، وكهنتهم ورهبانهم ولك ما حتت أيديهم من قليل وكث

وال راهب من رهبانيته، وال اكهن من كهانته، وال يغري حق من حقوقهم، وال سلطانهم، وال ما اكنوا 
 !عليه من ذلك، جوار اهلل ورسوهل أبدا ما أصلحوا ونصحوا عليهم، غري مبتلني بظلم وال ظاملني(

ن انلار: )سنوا بهم سنة أهل الكتاب(، ببذل األمان هلم إذا دخلوا يف شأن املجوس ممن يعبدو ملسو هيلع هللا ىلصثم قال 
 !حتت حكم اإلسالم وعدهل، وحفظ حقوقهم، وعدم إكراههم ىلع ترك عبادة انلار
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فليس اغية اإلسالم إبادة أهل األديان أو القضاء عليهم، أو ىلع أديانهم، ولو شاء اهلل جلعل انلاس أمة 
لم يرد ذلك قدرا، يلبتليهم أيهم أحسن عمال، فالغاية من الرسل والكتب  واحدة ىلع دين واحد، إال إنه

 !ةويانلو قنبلة، بينما الاكتب إبراهيم السكران يريد إبادة خمالفيه فكريا بال﴾پ ڀ ڀ﴿

وأعتذر هنا عن استخدام هذه املسميات  -ولو قيل للسكران ما اخلالف بينه وبني من يسميهم جامية 
كتابايت قط مهما اختلفت مع من ي سمون بها حىت اضطرين السكران والسقاف  اليت لم أستخدمها يف

 وما حمل الزناع بني السكران وبينهم؟ -إىل الرد، فعليهما وزرها ووزر من عمل بها 

 !فإن قال السكران: اخلالف بينه وبينهم هو يف موضوع طاعة ويل األمر

 ىلع ردهم يف  -قبل اثلورة طبعا-رره السكران وفئته قيل هل: فإنهم لم يزيدوا يف هذه القضية ىلع ما يق
اذلي ال ويل -فكره، وما يدعون إيله من وجوب طاعة )ويل األمر( يف هذا العرص و وكتبه حاكم .د

وحتريم اخلروج عليه، مهما جار وبىغ، وكفر  -أمر فيه لألمة وال خالفة فيه وال إمامة رشعية أصال
ف مأمور موىل  من القوى ادلويلة ال أمر هل إال ما أمروه به، وهم من وطىغ، ولو اكن عبارة عن موظ

 !يعزلونه ومن يولونه

 !فإن قال السكران: اخلالف بينه وبينهم يف الغلو يف طاعة ويل األمر

 !قيل هل: الغلو أمر نسيب بني الفريقني، فهم يغلون يف طاعة ويل األمر ملواجهة من يسمونهم أهل ابلدع
 !ته من أهل ابلدع حسب تصنيفهم هلموالسكران وفئ

 !بينما السكران وفئته يغلون يف طاعة ويل األمر يف مواجهة من يسميهم باتلنويريني واإلصالحيني

والسكران عندهم حسب تصنيفهم هل من  !وهم عند السكران وحسب تصنيفه هلم من أهل ابلدع
 !اجلامية لغلوه يف طاعة ويل األمر

 !ف بينه وبينهم يف موضوع اتلصنيف واتلضليل واتلبديعفإن قال السكران: اخلال

 !قيل هل: كذلك لم يسلم من السكران وفئته أحد من اتلصنيف واتلبديع واتلضليل

فاملخالف للسكران وشيعته: إما جهادي خاريج تكفريي، أو مرئج جايم، أو إصاليح تنويري، أو 
 !وأهل االعتدال بني الغايل واجلايف يلربايل علماين، وهم فقط حسب أدبياتهم الطائفة الوسط
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والفرق بني الفريقني أن أوئلك قد يمارسون ذلك ديانة، إذ لم يتغري خطابهم قبل اثلورة العربية عنه 
بعد اثلورة، بينما السكران وفئته يمارسونه مصلحة وسياسة، وهلذا تغري خطابهم بعد اثلورة عنه قبل 

 !اثلورة

 خلالف بينك وبني ما تسميهم تنويريني؟وإذا قيل للسكران: ما حقيقة ا

 !فإن قال: بسبب موقفهم من األحاكم الرشعية ومن حتكيم الرشيعة

م 02/99/0299قيل هل: فإن مقال السكران نفسه )مفاتيح السياسة الرشعية( املنشور يف املخترص بتاريخ 
مد حم.األمحري ود .امد وداحل .لم يزد ولم ينقص عما داع إيله د -بعد اثلورة العربية وركوب موجتها-

ابتداء من كون السلطة عقد بني األمة  -قبل اثلورة العربية-العبد الكريم وغريهم من اإلصالحيني 
واإلمام، وحق االنتخاب، وحق املرأة يف املشاركة السياسية، ورقابة األمة ىلع السلطة، وجواز توقيت 

، واملشاركة السياسية يف ظل أنظمة غري رشعية مدة الوالية، والفصل بني السلطات، وآيلات االنتخاب
 لخإ ...مرااعة للمصلحة

والفرق بينه وبينهم هو أنهم دعوا إىل ذلك قبل اثلورة العربية، وخاضوا نضاال من أجله، وضحوا يف 
سبيل ما يؤمنون به، مما أدركوه بفطرتهم وعقوهلم وبصائرهم وما معهم من علم باحلنيفية السمحة 

لعدل، وبما معهم من علم رشيع اكدلكتور الفقيه األصويل حممد عبد الكريم، اذلي قال اليت جاءت با
تاوى وتقليدا لف ية وقال ما قال اضطراراما قال اجتهادا واختيارا، بينما جاء السكران بعد اثلورة العرب

ل العلماء اذلين حشد فتاواهم، بعد أن اضطرته ثورة األمة تلحديد موقفه من حقوقها حيث قا
 السكران يف مقدمة مقاهل )مفاتيح السياسة الرشعية(:

أثريت يف األيام املاضية يف الساحة الفكرية املحلية إشاكيلة العالقة بني )سيادة الشعب( و )سيادة )
الرشيعة(، وشارك فيها أطياف متعددة من خلفيات فكرية متنوعة، تنويرية وقومية ويلربايلة، 

حول هذه اإلشاكيلة وتارخيها وعالقتها بقواعد السياسة الرشعية، إال  واحلقيقة أنين هممت بالكتابة
أنين حني بدأت بالكتابة فعال ؛ بدأ يقاطعين السؤال املتكرر اذلي رصت أسمعه من عدد من القراء 

 الكرام، وهو قوهلم:

اذلي  فما هو ابلديل السيايس)إذا كنتم تنتقدون ادليمقراطية وسيادة الشعب واحلريات الليربايلة 
 ؟ ما اذلي تريدون بالضبط؟(.سيقدمه اإلسالميون إذن
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يلكمات هذا السؤال يف لك مرٍة أستعرض فيها املوقف الرشيع انلقدي جتاه املفاهيم  رصت أتعرض ل
كنت سابقا  أجيب القارئ الكريم بكل اختصار أننا نطمح إىل )السياسة  !السياسية الغربية

رصت حمارص ا  رى )وماذا تقصدون بالسياسة الرشعية؟( وهكذاالرشعية(، فيعاودين السؤال مرة أخ
 !ران( انتىه الكم السكبهذا السؤال يف لك مرٍة أحاول فيها املشاركة بنقد املفاهيم السياسية الغربية

 !)ما هو ابلديل السيايس اذلي سيقدمه اإلسالميون إذن( :والحظ قوهل عن نفسه وفئته

 !وكأن من خيالفهم الرأي ليسوا من اإلسالميني !سالمينيوكأنه الوكيل احلرصي لواكلة اإل

وكأن األمة قد توقفت تنتظر السكران وفئته للمبادرة إىل طرح ابلديل اإلساليم، اذلي لم يقدمه إال 
 !بعد اثلورة

 !القائم اذلي يذودون عنه بكل وسيلة السعودي وكأن دليهم فعال بديال غري انلظام

اما إسالميا مع كون السكران وفئته يقررون إسالميته وحمافظته ىلع وكأن انلظام القائم ليس نظ
مما جيعل من احلديث عن  !احلكم بالرشيعة اذلي هو أساس الرشعية كما يزعم السكران نفسه

 !ابلديل السيايس عند السكران )حديث خرافة يا أم عمرو(

 -ىلع حد زعمه-تعرض هلا  لقد أدرك السكران أخريا وبعد اثلورة العربية وبسبب الرضبات اليت
رضورة اإلجابة عن حدود حقوق األمة اليت صادرها الطغاة، اذلي اكن السكران وفئته من سدنتهم 

 قبل اثلورة وما يزالون كذلك بعد اثلورة؟

إنه لم جيب عن تلك األسئلة حتت وطأة اعتقاالت عرشات اآلالف من األبرياء ظلما وجورا باسم 
 االعتصامألنه داع فقط إىل  ؛سنة، وما يزال سجينا 94الواعظ خادل الراشد  حىت سجن الشيخ !الرشيعة

 فضال ال،أص استداعؤه تم ملا نفسها ادلنمارك يف اكن ولو ادلنمارك، يف ملسو هيلع هللا ىلص للنيب اإلساءة ىلع احتجاجا
 !وعدهل رشعه وباسم اهلل باسم سنة 94 السجن عنك دع معه، اتلحقيق عن

ادلعوة العتصام سليم، نلرصة الشعب الفلسطيين أيام احلرب ىلع غزة وسجن قبله خادل العمري ملجرد 
م، وما يزال إىل ايلوم سجينا، مع أنه أليق عليه القبض قبل حدوث االعتصام، ولو داع إىل 0222سنة 

 !ذلك يف تل أبيب يف وسط إرسائيل نفسها ملا تعرضوا هل
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 سعود خمتار .موىس القرين ود .ييب وداحلامد والشيخ عبد العزيز الوه ود.وسجن الشيخ العلوان 
أمحد الغامدي وغريهم من العلماء وادلاعة واملصلحني ملجرد أمرهم باملعروف ودعوتهم إىل .ود

 !اإلصالح ونرصتهم لقضايا األمة

، وتهمتهم يه اتلطرف والغلو إسالميون ومسلمون -ف يف السجونوغريهم باآلال-ولك هؤالء األبرياء 
 !ته الوسطيون اجلدداذلي يتصدى ملواجه

فلم تؤرق السكران قضية حقوق هؤالء العلماء األبرياء يف السياسة الرشعية يلجيب عن تلك 
   !األسئلة حىت طرقت اثلورة أبواب الطغاة

حني سجن رمحه اهلل  -عن مثل هذه األحاكم اجلائرة جورا بينا  -وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
إىل احلبس ثم جعلت أقول: أنا وإخويت غري مرة : أنا أرجع وأجيب وإن )فأقاموين وأمروا يب  :ظلما

كنت أنت احلاكم وحدك، فلم يقبل ذلك مين، فلما ذهبوا يب إىل احلبس حكم بما حكم به، وأثبت 
 !ما أثبت وأمر يف الكتاب السلطاين بما أمر به

فضال عن أن يقال: رشع  فهل يقول أحد من ايلهود أو انلصارى دع املسلمني إن هذا حبس بالرشع
 !؟حممد بن عبد اهلل

وهذا مما يعلم الصبيان الصغار باالضطرار من دين اإلسالم أنه خمالف لرشع حممد بن عبد اهلل، وهذا 
 !احلاكم هو وذووه دائما يقولون فعلنا ما فعلنا برشع حممد بن عبد اهلل

أكرث من عرشين وجها، ثم انلصارى من  -اذلي أمجع املسلمون عليه-وهذا احلكم خمالف لرشع اهلل 
يف حبس حسن: يرشكون فيه باهلل، ويتخذون فيه الكنائس، فيا يلت حبسنا اكن من جنس حبس 

ول من فهل يق !انلصارى، ويا يلتنا سوينا باملرشكني وعباد األوثان، بل ألوئلك الكرامة ونلا اهلوان
أي ذنب حبس إخويت يف دين اإلسالم غري وبأمر بهذا،  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  اآلخر:يؤمن باهلل وايلوم 

م ، وقلت هل يف ضمن الالكالكذب وابلهتان ومن قال: إن ذلك فعل بالرشع فقد كفر بإمجاع املسلمني
أنت لو ادىع عليك رجل بعرشة دراهم وأنت حارض يف ابلدل، غري ممتنع من حضور جملس احلاكم لم 

فكيف بالعقوبات اليت حيرم فيها ذلك ق يكن للحاكم أن حيكم عليك يف غيبتك هذا يف احلقو
 (9)(.بإمجاع املسلمني

                                                           

 (153/   3) - الفتنوى جمموع( 0)
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فتأمل قول شيخ اإلسالم وحكمه بالكفر باإلمجاع ىلع من زعم بأن القضاء بالظلم ابلني هو حكم 
 !الرشيعة

وإذا اكن السكران يرى )حتكيم الرشيعة( ومن ثم )حتقق رشعية انلظام السيايس( ال يتأثران بإباحة 
ريما قطعيا، وال يناقضهما إباحة الربا وتنظيم اتلعامل به بأنظمة وقوانني كما جاء يف الربا املحرم حت

م بمجلة العرص 0221/ 91/90مقال السكران )اخلطاب الرشيع واالستقالل السيايس( املنشور بتاريخ 
بقاء  حيث قال فيه: )ومن املعلوم أن انلظام السيايس املحيل حريص جدا  ىلع -قبل اثلورة العربية  -

واحد و، فهذه الصورة بالنسبة هل مكتسب تارييخ، صورته كنظام متمزي يف اعلم ايلوم بتحكيم الرشيعة
 !حبيث ال يمكن اتلفريط فيها(من أهم أسس الرشعية السياسية 

أقر صانع القرار انلظام ابلنيك الربوي ووضع هل واحدا  من أقوى األجهزة اإلرشافية ) :وقال يف املقال ذاته
ومع ذلك فإن اجلميع يتذكر كيف  وده بصالحيات واسعة، ووضع هل نظاما  بعنوان "نظام ابلنوك"،وز

قام فقهاء اخلطاب الرشيع وداعته وخطباؤه حبملة تارخيية طويلة األجل للتعبئة االجتماعية ضد 
 ابلنوك الربوية، وحتريم العمل فيها، وحتريم فوائدها(.

 فهناك باعرتاف السكران نفسه:

 !السلطة ووالة األمر =ع قرار صان -0
 !باحلرب عليه اهلل آذن قطيع حمرم هو ما وتنظيم إباحة =أقر انلظام ابلنيك الربوي  -1
 !احلماية هل واإلرشاف عليه بقوة السلطة =وضع هل أقوى األجهزة اإلرشافية  -3
 !راعيته وتطويره وجتذيره باألنظمة واملؤسسات =تزويده بصالحيات واسعة  -4
 !الترشيع واتلقنني =ا خاصا اسمه نظام ابلنوك ووضع هل نظام -5

، وذلك (متمزي يف اعلم ايلوم بتحكيم الرشيعةومع هذا لكه فانلظام كما يقول السكران نفسه عنه )
 !(أهم أسس الرشعية السياسية)

تمزي بتحكيم الرشيعة وأساس للرشعية السياسية =  4+  4+  2+  0+  9فصار حاصل مجع االحنراف رقم 
 !م عند السكرانللنظا

فإذا اكن احلال كذلك فاخلالف حينئذ بني السكران وبني من يسميهم تنويريني ويلربايلني هني جدا 
 !ال يستحق لك هذه احلرب الفكرية
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 !وما احلاجة أصال يلقدم السكران ابلديل السيايس اإلساليم

ضايئ السيايس واحلقويق والق حىت لو اكن يف املجال -فإذا اكن انلظام عند السكران يظل نظاما رشعيا 
واملجتميع: دكتاتوريا مستبدا طبقيا جائرا، ويف املجال االقتصادي: نظاما رأسمايلا ربويا، ويف املجال 

 فقد ارتفع اخلالف، وبطل -العسكري واألمين: وظيفيا تابعا موايلا لالحتالل األجنيب وخادما هل 
 !احلجاج بني السكران والعلمانية واجلامية

 !كما قر عينا باإلياب املسافر       ***       ت عصاها واستقر بها انلوىوألق

ب الطاعة اليت توج دائرة الرشعية السياسيةفإذا اكن يسع انلظام السيايس فعل لك ذلك وال خيرجه من 
كرث من فال يتطلع العلمانيون العرب إىل أ !تمزيه بتحكيم الرشيعةهل، وتمنع من تغيريه، وال يؤثر يف 

 !هذا اتلصور الواقيع املنفيع املصليح للنظام السيايس العريب

وإذا اكن املهم عند السكران وفئته أن يقوموا باحلسبة وإنكار املنكر وأن حيفظ هذا احلق هلم، حىت 
لو بيق انلظام الربوي بأجهزته وأنظمته قائما، وال يقدح ذلك يف رشعية انلظام السيايس عنده، وال يف 

فاإلصالحيون يطابلون بما هو أكرث من ذلك من حقوق هلم وللسكران، وهو  !الرشيعة تمزيه بتحكيم
أن تكون األمة يه اليت هلا احلق، ليس فقط يف إنكار املنكر، بل إزاتله وتغيريه بسلطانها يف ظل نظام 

  !سيايس ختتاره األمة

هو و !السكران وفئته عنه ثم إن السكران ال جييب عن سؤال يطرحه املخالفون دائما وال إجابة عند
قوم ىلع يه اليت ت -كما يف لك األنظمة العربية الوظيفية-ما املوقف الرشيع إذا اكنت السلطة نفسها 

 تنفيذ مرشوع اتلغريب واتلنوير والليربايلة وبراعية أمريكية؟

أكرث آرائهم، ون اذلين ال حيلون وال يعقدون وإنما يعربون عن ووأيهما أوىل باملواجهة الكتاب واملفكر
تلك اآلراء قد يكون مما يسع فيه اخلالف الفقيه حبسب ما يقرره السكران نفسه يف )مفاتيح 

 !السياسة الرشعية(

أم األوىل واألحق األخذ ىلع يد األنظمة احلاكمة اليت تقوم بنفسها بتغريب املجتمع وفرض القيم 
 !وبدعم أمريكي -باستثناء احلرية السياسية-الليربايلة 

وإذا اكن ما تقوم به السلطة ال يفقدها املرشوعية السياسية، وال ينيف إسالمية ادلولة وانلظام العام، 
 !وال خيرج رجاهلا عن كونهم مسلمني، فمن باب أوىل من دونهم من الكتاب واملفكرين
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وي( وفثبت بذلك أن اخلطب هني، واخلالف يسري بني السكران ومن خيالفهم، وال حيتاج إىل )مفاعل ن
 !يلبيد الفكرتني، وال لكتاب )احلرية أو الطوفان( ملواجهة العدوين الدلودين

أن اتلنويريني هنا اذلين يشن عليهم السكران وفئته حربا رضوسا ليسوا علمانيني أو  الوجه اثلالث:
خ يبل هم إسالميون بني فقهاء وأصويلني اكلش !يلربايلني كما يتوهم من يقرأ مقاالت السكران وفئته

لخ ومفكرون وسياسيون اكنلفيس واحلامد واألمحري ومهنا إ حممد العبد الكريم... .القرضاوي ود
 لخإ احلبيل...

ويه حرب فكرية طاحنة يؤججها مع اجلميع تيار مأزوم فكريا ونفسيا يعيش حالة احتضار يف الزنع 
تها ارها، وما زالت اثلورة يف بداياألخري، فال هو حسم موقفه مع األمة وثورتها، واملستقبل هلا يف لك أقط

وقد تدوم عقدا أو عقدين، وال هو مع الطغاة اذلي اكن يقف باألمس يف خندقهم، حبجة مصلحة 
 !ادلعوة، وهو يرى مصارعهم وقد صاروا جزءا من اتلاريخ

بني  ةيف مقاهل )قراء -ويلد اهلويريين  .د –وقد عرب عن أبعاد هذه األزمة الشيخ عبد الرحيم اتلمييم 
أثناء احلملة اإلعالمية املسعورة ىلع  ـه9429سنة  -سطور كرة اثللج( املنشور يف موقع ادلرر السنية 

. )اتليار اتلنويري( اذلي برز .). :حيث يقول -حاكم وكتبه من قبل وزارات ادلاخلية اخلليجية  .د
ارية حول املائدة وسط حلقة حمكمة من السباع الضإعالمي ا بعد احلادي عرش من سبتمرب ويف 

، ظهر هل وللوهلة األوىل أن بإماكنه استثمار تلك األجواء املشحونة يف )نقد الفكر السليف السلفية
وتفكيك بنيته اتلقليدية(، وأن األولوية اإلصالحية اتلنويرية تقتيض وضع اجلسد السليف ىلع 

ح بشلك واضح ال مداورة فيه أنه امتد اد ملدرسة )اإلسالم املستنري( املرشحة قبل االستبداد، ورصَّ
مع العلم بأن هؤالء املفكرين  كمحمد عمارة وحممد سليم العوا وفهيم هويدي،ورموزها الفكرية، 

يم سليف معارص يعتربهم سلفيني كذلك( انتىه  !ال يزعمون ابتداء انتسابهم للسلفية، وليس ثمة اعل

(، فهناك مائدة حول املائدة السلفية)وسط حلقة حمكمة من السباع الضارية وال حظ هنا عبارة 
سلفية، وهناك سباع ضارية تريد أكلها، وهذه السباع ليست األنظمة الوظيفية، وال االحتالل 

 !األجنيب، بل انلخب اإلسالمية اتلنويرية

( امتداد ملدرسة )اإلسالم املستنري -كما يزعم اهلويريين  -ثم يظهر أخريا أن تلك السباع الضارية هم 
 !فكر حممد عمارة واملفكر سليم العوا والاكتب اإلساليم فهيم هويدياكمل

 !حاكم .ثم لم يكتف اهلويريين بهؤالء اتلنويريني بل سيقحم فجأة وبال مقدمات اسم د
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 !﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿تماما كما فعل ذلك قبله السكران وأمحد سالم 

حب الاكريزما(، أفرز حماولة حيث يكمل اهلويريين مقاهل فيقول: )غياب الرمز اتلنويري )صا
السائد  خالفها مع اتليار السليفاالتلصاق ببعض الرموز العلمية والفكرية اليت ال ترتبط معه إال يف 

، وحماولة تشكيل جمموعة غري متجانسة كتيار إصاليح ناهض، وهذا يف املجال السيايس أو الفقيه
يع يمكن أن جيعل الشيخ حاتم العوين، فهل ثمة مراقب موضورضب من التسويق اثلقايف الساذج، 

عضو جملس الشورى السعودي، مع ادلكتور حاكم املطريي، صاحب كتايب )احلرية أو الطوفان( 
احلقيقة أنه ليس ثمة إطار مشرتك يستحق اذلكر  !!و)جتريد الطغيان( ... ضمن تيار إصاليح واحد

يف السائد يف جمموعة من املسائل هنا سوى خالف هاتني الشخصيتني العلميتني مع اتليار السل
 (.والقضايا اليت ال يربطها رابط

حاكم املطريي، ال ليشء وال لسبب معقول، إال يلقول لقرائه بأن  .فاهلويريين هنا يزج باسم د
حاكم ىلع خالف مع اتليار السليف، وخارج دائرة السلفية اليت باتت حكرا ىلع انلظام السعودي .د

 !ادلاخلية، وبإرشاف مراكز ماكفحة اتلطرف واإلرهاب األمريكيةوسدنته بقيادة وزارة 

يت يلخرج خصومه من دائرة السلفية ال -عبد الرحيم اتلمييم-ثم يتابع اهلويريين باسمه املستعار 
تساوي عنده أهل السنة واجلماعة، اذلين هم اعمة األمة، يلحرشهم يف قائمة اتلنويريني وداعة احلرية 

 !ملاسونيةاذلين هم طالئع ا

 االداعء بأنهم جزء من اتليارحيث يقول: )ثمة اعمل آخر أسهم يف بروز انلربة اجلديدة للتنويريني، 
، لفكرية()اتلقية ا، ويف تقديري أن هذا رضب من إذ يعتربون أنفسهم أبناء املدرسة السلفية، السليف

رة اب السليف، أو قطع )تذكيمارسها بعض هؤالء بقصد جتنيد أكرب عدد من األتباع بني الشباليت 
، سيما وهم يرضبون ىلع وتر بعض األخطاء املوجودة فعال، ولكنهم يوظفونها قبول( يف الوسط السليف

للتسويق لرؤيتهم اخلاصة يف اإلصالح، وليس يف الكيم هنا طعن ا يف انليات، وإنما هو ربط منطيق( 
 !انتىه

دون  -قبل اثلورة العربية-مقاالته باسم مستعار فهذا الاكتب يمارس اتلقية بأوضح صورها، وينرش 
حاجة تدعوه إىل اتلقية، فهو ال يهاجم األنظمة الوظيفية يلخشاها ويتقيها، حىت يضطره ذلك للكتابة 

 !بغري اسمه، ومع ذلك يصف خصومه باتلقية الفكرية، وال يرى حاجة للحرية السياسية
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 -ة( مك -للنقل اجلمايع ىلع طريق )الرياض- والسلفية عند هذا الاكتب ليست سوى حافلة راكب
حيتاج من يرغب بالسلفية إىل )تذكرة( للركوب مع الفرقة انلاجية والطائفة املنصورة، بقيادة فريق 
)الوسطية(، وبراعية )وزارة ادلاخلية( السعودية، ومن حيتاج إىل قطع اتلذاكر عليه اتلوجه إىل كشك 

  !نقاط ابليعالسقاف والسكران واهلويريين، حيث 

ضليل ولك ذلك حتت اسم مستعار إمعانا يف ت -وحىت يرشد اهلويريين الزبائن إىل داكنه ويسوق بضاعته 
يزيك اهلويريين الاكتب السكران اذلي يراد هل  -القراء وخداعهم كما هو شأن رشاكت ادلاعية واإلعالن 

 ورة العربية فاجأتهم فتحول السكرانلوال أن اثل -أن يكون انلاطق الرسيم باسم السلفية السعودية 
 قبل هلويريينا يقول حيث  -إىل تنويري بعد مقاهل )مفاتيح السياسة الرشعية( فأسقط بيد اهلويريين 

 كإبراهيم، شخصية سلفية برزت يف الساحة حديث اويمكن أن نقارن هنا بني : )العربية اثلورة
املناوئني لفكره، وبني عجز اتليار اتلنويري  حىت دلى!! السكران ومدى ثقلها يف الساحة الفكرية

وأنا هنا عن إفراز أنموذج مقارب أو مواز هل، واجنذاب الكثريين إىل أطروحاته وإن اختلفوا معها، 
 !( انتىهأحتدث من باب اتلحليل للواقع وال أحبث يف أسباب بروز هذا وخفوت ذاك

)وزارة  يف فريق )الوسطية( باتلعاون مع -ملهمة فاهلويريين لم يكتف بالرتويج لصديق املهنة، وزميل ا
ابلته كما يقول يف مق !ادلاخلية(، وبإرشاف أمريكي ملواجهة اتلطرف واتلنوير بأسلوب داعيئ رخيص

دوامة العنف اليت عصفت باملجتمع وأدت جلعل مواجهة تيار العنف أولوية دلى ) :مع صحيفة احلياة
اليم العام اذلي اكنت هل جهود ملموسة مع غريه يف القضاء ىلع اكفة خنب املجتمع، سيما اتليار اإلس

 بل ذهب يؤكد لزبائنه حىت -( طبعا حتت إرشاف أمريكي ظاهرة العنف وجتفيف ينابيعها الفكرية
يبعد عن نفسه أية شبهة حماباة أو معرفة مسبقة بصديقه السكران بأنه كتب ما كتب )من باب 

 !اتلحليل للواقع( ليس إال

 !كيف يكون اتلمثيل أريتم

 !لـيـلـارس اتلضـوكيف ي م

فصاحب االسم املستعار املدعو )الشيخ عبد الرحيم اتلمييم( اذلي يروج للسكران، كاكتب حمايد 
يظهر فجأة ىلع حقيقته يف آخر املرسحية، فإذا هو صديقه العزيز د ويلد  !ينظر للمشهد من بعيد

 !م0290/ 2/6بعد اثلورة العربية -يف موقع املخترص  -احلياة كما جاء يف مقابلته مع صحيفة  !اهلويريين
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من شدة شفقته وحرصه ىلع الشباب، كحرص الطغاة واألنظمة الوظيفية  -ثم يضيف اهلويريين 
)احلقيقة أين أنظر بإجالل  -ووزراء ادلاخلية العرب ىلع أمن شعوبهم ولو بسجنها خوفا عليها 

حماولة و اإلخوة اتلنويريني، حترص ىلع مد جسور اتلواصل مع واحرتام وتقدير للنخب السلفية اليت
، ولكن هذا ال يمنع أن يقوم بعض اتلالميذ من جتلية ما يظنه صواب ا جتاه خط احتواء خطابهم اثلائر

ا كتبته ، يبىق أن أختم بالقول إن ميسهم ولو حبسن نية يف إحداث ثقوب يف السفينة السلفيةفكري، 
 !م الشباب السليف، وهم ادلائرة الواسعة من املجتمع املحيل(موجه بادلرجة لعمو

فاهلويريين خيىش ىلع الشباب اثلائر من األفاكر املتطرفة، ومع ذلك يقدر دور انلخب السلفية وداعة 
 !الوسطية يف ترويضهم وتدجينهم يلظلوا وادعني وداعة قطيع األغنام أمام جزاريها وسجانيها

إىل الغاية من مقاهل، فيقول عن  -املدعو عبد الرحيم اتلمييم سابقا  - ويلد اهلويريين .ثم يصل د
حاكم معهم: )أن رؤيتهم ملفاهيم )احلرية( و)ادليمقراطية( و)انلهضة(،  .اتلنويريني اذلين زج باسم د

املتأمل ذللك الضجيج اتلنويري ىلع الشبكة العنكبوتية تتعارض مع أصول املنهج السليف وقواعده، 
رية وانلهضة ومناوأة االستبداد وطبيعة األفراد املتأثرين به، جيد غلبة احلماس، وحداثة حول احل

 ومعضلة االستبداد العريب، اتلجربة، وضعف اتلأصيل، وكرثة احلديث، وقلة الفاعلية يف امليدان
تقارصت دون حلها همم رجال كبار وخنب عريقة وتيارات عريضة، فضال  عن تلك )األرستقراطية 

رية فأصغر أفران االستبداد اكفية إلذابة كرة اثللج اتلنوي، فكرية( اليت يرفل فيها املرشوع اتلنويريال
 !(خالل ثواٍن معدودة

وقدرته ىلع قصم الطغاة واجلبابرة، ونرصه املظلومني -تصوروا كيف أرى اهلل هذا املتأيل ىلع اهلل 
ا تبداد العريب، ويهزأ بمن يريد حلها، كأنموهو يتندر مستبعدا تماما حل مشلكة االس -واملستضعفني

يعرب عن أهواء الطغاة وأمانيهم، بأن أصغر أفرانهم ت ذهب وتذيب كرة ثلج اتلنويريني، وأنه ال حل 
 !ملشلكة االستبداد

فإذا اثلورة العربية تتفجر بعد مقال اهلويريين هذا ببضعة أشهر وتسقط مخسة من جبابرة العرب، 
 !اجلبابرة اآلخرين، وما اثلورة عن الظاملني ببعيدوإذا األمة ترتبص ب

فمعضلة االستبداد العريب اليت عجزت عن حلها اتليارات ومنها تيار هذا الاكتب، حلها الشباب 
اتلونيس باثلورة السلمية، والشباب اللييب باثلورة املسلحة، والشعب السوري اذلي خيوض ايلوم حرب 

لفائهم الصفويني اذلين اكدوا يمسخون الشام لكية من دينه، حترير كربى ضد الروس الصليبني وح
 !لوال ثورة شعبه من أجل حريته وكرامته وهويته، وعرفت األمة طريق احلرية، وال حرية بال تضحية
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هل  بعد جناح حزب انلور يف مرص للرتويج -يف مقابلته مع صحيفة احلياة  -اهلويريين  .ثم ال يرتدد د
ويأىب اهلل  !ة رائدة يف ممارسة ادليمقراطية، اليت طاملا شنع ىلع خصومه بسببهاوتسويقه كتجربة سلفي

وفضحهم ىلع رؤوس  -بعد بضعة أشهر من الكم اهلويريين  -إال كشف الفريقني املادح واملمدوح 
 !األشهاد بعد وقوف حزب انلور املدعوم سعوديا مع انقالب السييس

ه ار السليف لدلخول يف االنتخابات قبل اثلورة اكن هل مربراتوباتلايل فرفض اتليفيقول اهلويريين: )
املختلفة اليت منها ما يمكن تفهمه وتأييده، ومنه ما يمكن أن يكون دون ذلك، أداء ومسواغته 

اتليار السليف اكن الفتا  لاكفة اتليارات الليربايلة واإلسالمية بالقياس حلداثة جتربته السياسية، وقلة 
أكاد أجزم أن جتربة حزب انلور السليف ستشلك منعطفا  تارخييا  يف اجلانب السيايس،  كوادره املؤهلة

 !(للتعايط السليف مع العمل السيايس

 !فانظر كيف تكون األهواء السياسية والكهانة الفكرية

فإن قاطع السلفيون العملية ادليمقراطية قالوا يه عملية كفرية أو رشكية أو تتعارض مع السنة 
 !ية وللمقاطعة ما يربرهاوالسلف

بزعمهم  ال تبيق وال تذر، ملخالفتهم -تبديعا وتضليال  -ثم يشنون ىلع املشاركني فيها حربا رضوسا 
 !للرشيعة اليت ال حتتمل عندهم فقها وال اجتهادا يسع املخالف هلم يف الرأي اختيارا أو اضطرارا

سد، وحكمة ال يدرك أرسارها وبعد أغوارها إال وإن شاركوا فيها قالوا يه موازنة بني املصالح واملفا
 !الشيوخ السلفيون

إنها أهواء انلفوس، وشهواتها الفاضحة، ورغباتها اجلاحمة، حني ترى نلفسها ما ال تراه لغريها، وحني 
ترى حسنات خمالفيها سيئات، وسيئات موافقيها حسنات، وال فرق حقيقة بني هؤالء وهؤالء يف 

 !بة لذلات، والعصبية اجلاهلية للجمااعتاملمارسات، إال املح
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 :الوسطيون اجلدد وفتنة اخلروج على ولي األمر

 يكمل الاكتب إبراهيم السكران نقده لكتاب )احلرية أو الطوفان( فيقول:

ا،( الفقه السيايس السين)وأما من جهة اتلأصيل اليلك لقضايا )  نم فالكتاب فيه ثغرات كبرية جد 
 واتلغييب اتلام نلصوص الطاعة الوفرية يف الصحيحنيأمثال: اتلعسف يف محل داللة بعض األدلة، 

وإهدار االعتبارات الرشعية اليت محلت أئمة أهل السنة (، ألنه ليس دليه جواب عنها ففضل حتاشيها)
ت سد، وإشاراوقاعدة موازنة املصالح واملفا، كعمل الصحابة مع املتغلبني: ىلع ذم اخلروج املسلح

 .انلصوص إىل اتلغلب

ية األممية فميوهل اثلور وىلع أية حال... فخري مثال ىلع اتلأثر بامليول السياسية هو كتاب حاكم نفسه،
رى، ، واتلعسف يف محل نصوص أخقادته بشلك واضح إىل تغييب نصوص رئيسية يف موضوع الطاعة

 اعة.وهو ضحية لرد فعل حاد جتاه الطرح املشوه نلصوص الط

أنه يضخ من خالهل وىلع طول فقراته  - الطوفان أو احلرية كتاب أعين –ومن عجائب هذا الكتاب 
كمية هائلة من مربرات وحيثيات "اخلروج املسلح"، ثم يتظاهر بربود مكشوف بأنه ال يرى اخلروج 

ا  !املسلح ( روج املسلحاخلألستاذه د. انلفييس رسالة صغرية يف تعزيز رشعية وأتذكر أنين قرأت قديم 
 !انتىه الكمه حبروفه

بأن كتاب )احلرية أو الطوفان( من حيث اتلأصيل  -قبل اثلورة  -فالاكتب إبراهيم السكران يديع 
غرة ثم لم يستطع أن جيد ثغرة واحدة إال اثل !اليلك لقضايا الفقه )السيايس السين( فيه ثغرات كبرية

املتغلب(، ووجوب )طاعته(، وحرمة )اخلروج ضية )إمامة اليت افتنت فيها هو والوسطيون اجلدد ويه ق
 !عليه(

وليس )املتغلب( اذلي يتحدث عنه السكران هو )املتغلب( اذلي يتحدث عنه فقهاء األمة قديما، بل 
 !هو )متغلب( بقوة العدو الصلييب وشوكته وجيوشه

بن الزبري وال سعيد بن  وأهل السنة عنده وسلف األمة ال يدخل فيهم احلسني بن يلع وال عبد اهلل
 لخإ ...جبري وال مالك وال أبو حنيفة

فإذا السكران يبحث عن كتاب يستعني به ىلع كتابة  -أدامها اهلل  -فلما جاء اهلل باثلورة العربية 
مقاهل )مفاتيح السياسة الرشعية(، يلجيب عن موقفه وموقف فئته من حق األمة يف اثلورة ىلع الطغاة 
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 -لم جيد إال كتاب )احلرية أو الطوفان(، وكتاب )حترير اإلنسان(، فاستل وانزتع من منظور سين، ف
أحسن ما يف الكتابني من مباحث حمررة بأدتلها ووجه االستدالل بها، مما  -كما اإلمام املتغلب بالقوة 

صال أ كتحرير نظرية عقد ابليعة وطبيعته، وحترير معىن الشورى وأنها حق األمة -ال يوجد إال فيهما 
يف اختيار اإلمام، وليس فقط استشارة اإلمام لألمة وهل يه واجبة أم ال، وهل يه ملزمة أم معلمة، 

م السكران ولم يرتك إبراهي -والكم ابن تيمية يف اشرتاط بيعة اجلمهور وأنها ال تنعقد بالواحد واالثنني 
ا، حسنة املنظر، وال حجرا منحوت حني )تغلب بالقوة واقتحم( حتفة مجيلة يف كتاب احلرية، وال رخامة

 -وال مشاكة فيها مصباح، إال سطا عليها، ولم يرتك زاوية من زوايا الكتاب إال أحاطها بشبك وسور 
 قولت وكما - بها اجلديدة داره السكران يلؤثث  -فليس السكران بأقل شأنا من والة األمر وشبوكهم 

ىت كتاب احلرية، ح إىل إشارة ولو( الرشعية السياسة تيحمفا) مقاهل يف يرش ولم  - بزَّ  عزَّ  من العرب
واذلي اكن حيذر منه السكران  !هال يعرف أحد مصدر هذا األثاث اجلميل ومن أين اشرتاه وجاء ب

 !الشباب قبل اثلورة

ومع ذلك لكه وبعد أن اكتملت دار إبراهيم السكران بأحجارها املنحوتة، وحتفها املبثوثة، وأراكنها 
ا فإذا يه دار ىلع شف -طبعا باتلغلب كما هو حال األنظمة العربية امللكية والعسكرية  -ة املجلوب

 !جرف هار، تنهار عند أول هزة، ألن األساس لم ينب ىلع أصل ثابت مكني

اسة يف مقاهل )مفاتيح السي -بعد اثلورة العربية  -فبعد أن قرر السكران لك حقوق األمة واعرتف بها 
هو يرشعن األنظمة امللكية، ويقف عند بابها، ويتمسح بأعتابها، وال جييب عن السؤال الرشعية(، إذا 

 األهم من تقرير حقوق األمة، أال وهو كيف تفرض األمة حقوقها وكيف حتميها من االستبداد؟

ماهم يف طريق من س -اليت كتبها بعد اثلورة  -لقد وجد السكران نفسه أنه قد مىض يف مقاتله تلك 
 ورة باتلنويريني، حذو القذة بالقذة، ولم يتبق هل ما حيفظ هل )سلفيته السعودية( إال:قبل اثل

 !حتديد املوقف من امللكية ذاتها، كنظام يقوم ىلع اتلغلب، ويتناقض مع الشورى والرضا -0
وإال حتديد املوقف من اثلورة نفسها، كحق لألمة وشعوبها، حني ال جتد سبيال إىل اإلصالح إال  -1

 !اثلورة
 !وإال حتديد موقفه من اخلطاب الراشدي وهل جيب رشاع االلزتام به أم ال -3

فأدرك إبراهيم السكران أنه إن قرر هذه القضايا اثلالث، كما قررها كتاب )احلرية أو الطوفان(، فقد 
وهذا ! حاكم وفكره .آمن إبراهيم السكران، بما كفر به قبل اثلورة العربية، حني حذر من كتب د

 !يق بكاتب كبري، أعده قومه للتحرير واتلنظري، وادلفاع واتلربير، عن )السلفية السعودية(ما ال يل
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 واإلجابة عن هذه الشبه من وجوه:

ظهر جليا من كتابات السكران عموما، وما كتبه هنا ىلع وجه اخلصوص، أن قضية  الوجه األول:
السلطة(، تشلك حجر األساس  )طاعة ويل األمر(، وقضية )اتلغلب(، وقضية )حتريم اخلروج ىلع

 !وقطب الرىح يف فكر السكران السيايس

فيف الوقت اذلي جيعل قضية اخلروج ىلع السلطة أم القضايا السياسية، عليها يوايل وعليها يعادي، 
ويه أم القوادح العقائدية اليت خيرج بها خصومه من أهل السنة واجلماعة، ال يرى يف املقابل خروج 

وهو أصل انلظام -ات الرشيعة، كإباحة الربا اذلي آذن اهلل باحلرب ىلع أهله السلطة عن قطعي
االقتصادي الرأسمايل ايلهودي اذلي أرسل اهلل موىس وعيىس بتحريمه كما يف قوهل تعاىل يف شأن بين 

 -[969:النساء]﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿إرسائيل وسبب سخطه عليهم ولعنه هلم 
 !أو برشعيتها السياسيةقادحا يف االعرتاف بالسلطة، 

 ولم يفرق السكران بني:

اخلروج الواجب اذلي أمجع عليه األئمة وسلف األمة حال كفر اإلمام أو ظهور الكفر ابلواح كما  -
 !)إال أن تروا كفرا بواحا( :يف الصحيحني

 : احلديثواخلروج املحرم اذلي أمجع عليه سلف األمة واألئمة، وهو اخلروج ىلع اإلمام العدل كما يف -
 !)من نزع يدا من طاعة فال حجة هل(

)من خرج ىلع أميت وهم مجيع يريد أن يفرق  :أو اخلروج يف الفنت تلفريق األمة كما يف الصحيح -
 !مجاعتهم فاقتلوه(

واخلروج املختلف فيه بني األئمة وسلف األمة وهو اخلروج ىلع اإلمام اجلائر، اذلي جاء فيه كما  -
)سيد الشهداء محزة ورجل قام  :)فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن(، وجاء :اء اجلوريف الصحيح عن أمر

 !(إىل إمام جائر

وقد قال اإلمام مالك: )إذا خرج مثل أهل األهواء ىلع املسلمني وأفسدوا وسفكوا ادلماء، فأرى أال 
ا ىلع املسلمني قتاهلم حىتإال أن يكون اإلمام عداليقاتلوا  ل  يردوهم إىل العد، فإن اكن عدال اكن حقًّ

 واحلق، فأما إذا اكن اإلمام غري عدل فإن للمسلمني أال يقاتلوهم(
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قال مالك: )فإذا اكن مثل هذا فاقعد يف مزنلك، فإذا أرادوا أخذ مالك، فقاتل بسيفك عن نفسك بعد 
 أن تناشدهم اهلل(

يقاتلون إذا اكن اإلمام جائرا  القال ابن القاسم: )ولو دخلوا مدينة ال يريدون إال اإلمام وحده، فإنهم 
، إال أن يريدوا مع ذلك من يف املدينة من املسلمني وأخذ أمواهلم، فإن مثل هؤالء يقاتلون بعد ظاملا

 املناشدة، فإن أبوا قوتلوا(

ئل عن الوايل إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده:) ب هل جيوروى عيىس عن ابن القاسم أن مالاك س 
 ادلفع عنه؟

ودعه وما يريد، فينتقم اهلل من ظالم أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم، وأما غريه فال قال مالك: ف
 بظالم، ثم ينتقم اهلل منهما مجيعا(

قال حيىي:) والصواب يف العتبية أالَّ يعان فيها بيشء وال خيرج فيها، ومن أيت يف نفسه يريد أخذ نفسه 
 وماهل فليدفع عنهما.

 لقاسم عن أصحاب مالك(وحنوه حىك ابن ا

ويف خمترص ابن شعبان، روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: )إذا بايع انلاس رجال باإلمارة ثم قام آخر 
ال بيعة ف، فإن اكن مثل هؤالء املبايع اثلاين يقتل إذا اكن اإلمام عدالفداع إىل بيعته فبايعه بعضهم أن 

 (9).وإال فال بيعة هل تلزم(، للثاين إن اكن عدال وابليعة، هل تلزم، إذا اكنت بيعته ىلع اخلوف

حاالت اخلروج ىلع بني فهنا يفرق اإلمام مالك وهو إمام أهل السنة واجلماعة يف عرصه بال منازع 
 :السلطة وصورها

 اخلروج ىلع إمام عدل كعمر بن عبد العزيز فهذا حمرم، وجيب ىلع األمة قتال من خرج عليه.األوىل: 

وج ىلع إمام جائر أخذ ابليعة باإلكراه بال شورى وال رضا، وخرج عليه عدل، فابليعة اخلراثلانية: 
 للعدل اخلارج، وال بيعة للجائر، ويكون القتال مع العدل اخلارج.

                                                           

 .097 – 095/  1 احلاكم تبرصة حبنشية املنظم العقد (0)
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اخلروج ىلع إمام جائر أخذ ابليعة باإلكراه بال شورى وال رضا، وخرج عليه مثله يف اجلور اثلاثلة: 
 جيب اعزتاهلما.فال يقاتل مع أحد منهما، و

اخلروج ىلع اإلمام اجلائر وىلع األمة، ويكون اخلارج من أهل األهواء اذلين يستحلون ادلماء الرابعة: 
 واألموال، فهنا لألمة القتال مع اإلمام اجلائر دلفع عدوان هذا اخلارج اذلي يريد دماءهم وأمواهلم.

، ة تلزم ملن بويع بالقوة وىلع اخلوف واإلكراهكما نص اإلمام مالك هنا وبشلك رصيح جيل ىلع أنه ال بيع
 !وال بيعة لإلمام اجلائر، وهلذا تعرض للحبس والرضب

وما قاهل اإلمام مالك هو عني ما قاهل الفاروق عمر بمحرض الصحابة لكهم كما يف ابلخاري: )من بايع 
 !رجال دون شورى املسلمني فال بيعة هل(

وقارن بينه وبني ما يقرره  -م واحد من أئمة أهل السنة واجلماعة وهو إما -فانظر إىل فقه هذا اإلمام 
ايلوم إبراهيم السكران وفئته، يف طاعة ويل األمر املتغلب، وقضية اخلروج ىلع السلطة، وتزنيلهم الكم 
الفقهاء يف أئمة اجلور يف ظل دولة اإلسالم وخالفته ىلع رؤساء دويالت احلمالت الصليبية يف املنطقة 

 !ترامب دونادل ويعزهلم أوباما باراك يويلهم اذلينة، العربي

 زعم السكران أن من املؤاخذات ىلع كتاب )احلرية أو الطوفان(: الوجه اثلاين:

 !(اتلغييب اتلام نلصوص الطاعة يف الصحيحني، ألنه ليس دليه جواب عنها ففضل حتاشيها)

آنذاك، أو قرأه وقصد تضليل القراء يلؤكد وهذا أوضح ديلل ىلع أن إبراهيم السكران لم يقرأ الكتاب 
حاكم خاريج تكفريي، كما رصح بعد ذلك يف مقاهل )شبهة حرية املنافقني(، حيث يقول:  .بأن د

)واحلقيقة أن ادلكتور حاكم بعد كتابه األخري )الفرقان بني حقائق اإليمان وأباطيل الرشك 
ضته اجلوهرية تليار اتلنويريني واالصالحيني م اتضح فيه بشلك حاد مناق0292والطغيان( املنشور يف 

 !يف مسائل )اتلكفري واخلروج( واقرتابه من لغة عبد السالم فرج صاحب )الفريضة الغائبة( ...(

اكمال يف كتاب )حترير لك هذه ادلعوى العريضة اداعها السكران جزافا مع أين قد عقدت فصال 
 ( وحتته ما ييل من األصول:ها وحل مشلكهاأحاديث اإلمارة وبيان معانياإلنسان( بعنوان )

 األصل األول: وجوب السمع والطاعة.

 األصل اثلاين: وجوب لزوم اجلماعة.
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 األصل اثلالث: الصرب ىلع ترصف السلطة وأداء حقوقها.

 األصل الرابع: صون اإلمامة وحتريم اخلروج عليها.

الصحيحني وغريهما إال وأوردته، ولعله لم يبق حديث من أحاديث اإلمارة والسمع والطاعة يف 
ورشحته، وكشفت معانيه، ثم يزعم السكران أين حتاشيت ذكر أحاديث السمع والطاعة يف الصحيحني 

 !ألنه ال جواب عندي هلا

 ېئ ىئ﴿فقال تعاىل: وكذلك ذكرت يف كتاب احلرية األدلة القرآنية يف موضوع الطاعة وقلت: )

ذه اآلية جعل اهلل الطاعة هل ، فيف ه﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب
 ،﴾ېئ﴿ولرسوهل استقالال ، وجعل طاعة أويل األمر تبعا، وهلذا عطفها بالواو دون أن يكرر فعل 

 وأويل أنتم  :، أي﴾جئ حئ مئ ىئ﴿يلؤكد أن طاعة أويل األمر مقيدة بطاعة اهلل ورسوهل، وهلذا قال 
بدأ املرشوعية وحيدد املرجعية، ، يلؤكد م﴾يئ جب حب خب﴿ بينهم فيما األمر أويل أو منكم، األمر

 وأنها القرآن والسنة ابتداء  وانتهاء  .

 ثالث إشارات: ﴾ی ی ی﴿كما أن يف قوهل: 

ولم يقل: )ويل األمر( بليان أن أويل األمر هم مجاعة أهل  ﴾ی ی﴿األوىل: أنه جاء بلفظ اجلمع 
جتب طاعتهم إذا اتفقوا ىلع رأي احلل والعقد من العلماء والرؤساء وقادة املجتمع، فهؤالء هم اذلين 

ولم خيالف الكتاب والسنة، فإن اختلفوا وتنازعوا فيما بينهم، أو وقع نزاع بينهم وبني األمة وجب الرد 
 (9).إىل الكتاب والسنة

اثلانية: فيه بيان إماكنية وقوع انلـزاع بني أويل األمر، أو بينهم وبني األمة، فالواجب حينئذ اتلحاكم 
ا برأيه واجتهاده. إىل الكتاب  والسنة، وال يلزم أحد أحد 

إشارة إىل أنه البد أن يكون أويل األمر ممثلني لألمة لكها، ومن مجيع طوائفها  ﴾ی﴿اثلاثلة: يف قوهل: 
 !ال طائفة واحدة منها( انتىه حبروفه من احلرية

                                                           

 .001/  03 ابلنري فتح انظر( 0)
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نها حديث وكذلك أوردت يف كتاب احلرية أمهات نصوص وجوب السمع والطاعة يف الصحيحني وم
ىلع السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا(، حيث قلت بعده مبارشة  ملسو هيلع هللا ىلصابليعة نفسه )بايعنا رسول اهلل 

 )وقد تضمن هذا احلديث ثالثة مبادئ سياسية رئيسة:
 !(...وجوب الطاعة للسلطة ما قامت بواجبها وعدم منازعتها يف ذلك -9

 !وطاعة من األمة فذكرته هنا كأول واجب إذ ال قيام للسلطة بال سمع

بل ذكرت األصل اثلاين من أصول اخلطاب السيايس املزنل )وأنه ال دولة بال سلطة وإمامة( وذكرت 
 !األدلة ىلع رضورة قيام السلطة يف اإلسالم، وال سلطة بال طاعة

 وقلت أيضا يف رشوط الطاعة وقيودها يف كتاب احلرية:

ا )أطيعوين ما أطعت اهلل ورسوهل، فإن عصيتهم :ابليعة فقد قال أبو بكر الصديق يف أول خطبة هل بعد)
 فال طاعة يل عليكم(.

يبايعون اخللفاء ىلع العمل بالكتاب والسنة وااللزتام بهما، كما يف بيعة عثمان وقد اكن الصحابة 
 (9)بن عفان ريض اهلل عنه.

ك بن مروان: )إين أقر وكتب عبد اهلل بن عمر بعد أن اجتمع املسلمون وبايعوا اخلليفة عبد املل
 (0)بالسمع والطاعة لعبد اهلل عبد امللك، أمري املؤمنني، ىلع سنة اهلل وسنة رسوهل ما استطعت(.

، ويف رواية )فاسمعوا هل وأطيعوا ما  (2): )اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبيش(ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 (4)أقام فيكم كتاب اهلل(.

 للسلطة بثالثة قيود:وقد قيدت السنة انلبوية الطاعة 
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اليت يه عمود ادلين وشعاره، فإذا ترك احلاكم الصالة، وادلعوة إيلها،  الصالةالقيد األول: إقامة  -9
وإقامتها، فقد سقطت طاعته وفقد مرشوعية استمراره يف السلطة؛ حلديث: )رشار أئمتكم اذلين 

: فقال أفال ننابذهم السيف؟  !تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم( قيل يا رسول اهلل
 (9) قاموا فيكم الصالة(.أ ما ال،)

ويف هذا احلديث مرشوعية اخلروج ىلع السلطة عند ترك إقامة الصالة، سواء قيل: إن ترك الصالة 
 كفر، أم قيل فسق. 

 مالقيد اثلاين: إقامة الكتاب واحلكم بما فيه؛ حلديث: )اسمعوا وأطيعوا، ولو عبد حبيش ما أقا -0
 فيكم كتاب اهلل(.

فقيد مرشوعية السلطة وحقها بالطاعة ما دامت حتكم بالرشيعة، فإن عطلتها فقدت مرشوعية 
 !استمرارها، سواء قيل: إن تعطيل احلكم بالكتاب كفر، أم فسق

القيد اثلالث: عدم ظهور كفر بواح من السلطة يصادم الرشيعة؛ حلديث: )وأال ننازع األمر أهله  -2
ا عندكم من اهلل فيه برهان(.إال أن تر  (0)وا كفر ا بواح 

 !أي: فنازعوهم حينئذ األمر سواء اكن ظهور الكفر استحالال  هل أو دون استحالل

وبهذا قررت الرشيعة اإلسالمية حق األمة يف مراقبة السلطة، وحقها يف مقاومة احنرافها عن دستور 
صول العامة القطعية؛ بإقامة شعائر اإلسالم وأراكنه ادلولة ونظامها العام، فإذا حافظت السلطة ىلع األ

ا فالواجب السمع والطاعة هلا باملعروف  الظاهرة، واحلكم بالكتاب ورشائعه، ولم تظهر كفر ا بواح 
وفيما ال معصية فيه هلل، حىت وإن خرج اإلمام عن حد العدالة بظلم أو فسق قارص، فإن تعدى ظلمه 

م احلق يف مقاومة طغيان السلطة بادلفاع عن دمائهم وأعراضهم إىل األفراد فقد جعل الشارع هل
 ( انتىه الكيم حبروفه من كتاب احلرية أو الطوفان.وأمواهلم

بطالن دعوى  -فضال عن فصل اكمل يف كتاب اتلحرير  -فثبت بهذه الشواهد من كتاب احلرية 
ال  حاكم حتاشاها ألنه .وأن دالسكران بأنه تم اتلغييب اتلام نلصوص الطاعة اليت يف الصحيحني، 

 !إجابة عنده عما دلت عليه

                                                           

 (.0855) رقم ح مسلم، صحيح (0)

 (.7156) رقم ابلخنري وصحيح (،0719) رقم ح مسلم صحيح (1)
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هذا مع أن كتاب )احلرية أو الطوفان( دراسة تارخيية ملراحل اخلطاب السيايس اإلساليم، كما يف 
 !عنوانه، فليس موضوعه أصال أحاديث الطاعة ورشوحها، اليت يبحث عنها إبراهيم السكران

كران إلثارة قضية )تغييب أحاديث الطاعة(، وقضية )اخلروج ما السبب اذلي داع الس :الوجه اثلالث
 املسلح(؟

هل يرى السكران أن صمام األمان للمحافظة ىلع األمن واالستقرار يف اعملنا العريب هو إشاعة أحاديث 
 !السمع والطاعة؟ ومن ثم خيىش حني تغيب هذه األحاديث من وقوع الفنت واالضطرابات واثلورات

استقرار وازدهار األمم يف رشق األرض وغربها من ايلابان ابلوذية، إىل أمريكا  أم يتصور أن سبب
ال بالعدل واحلرية اليت يتمتعون فيها  -وأوروبا املسيحية، هو الزتامهم بالسمع والطاعة لوالة أمرهم 

ومن ثم خيىش حني تغيب هذه انلصوص عن كتاب احلرية أن تضطرب أحوال األمة  -فيما بينهم 
 !الفنتوحتدث 

م يف جمموعة عبد العزيز قاسم يف اإلنرتنت 0221يف مقاهل املنشور سنة  -أم يريد السكران أن يقول 
حاكم خاريج يرى )اخلروج املسلح( وهلذا قام بتغييب  .بأن د -ويه أكرب جمموعة إعالمية آنذاك 

 !تام نلصوص الطاعة اليت يف الصحيحني تلحقيق هذا الغرض

 السكران هذا الالكم؟ ومن هو املخاطب األصيل به؟ وما املصلحة اليت يرجوها؟ والسؤال هنا ملن كتب

 هناك عدة افرتاضات:

حاكم وكتبه، بال نية تشهري، وال  .حيتمل أنه كتبه ردا ىلع سؤال صديقه نارص اذلي سأهل عن د -0
 قصد حتذير، ثم استحسن هو أو صديقه نارص اإلجابة، فاقرتح عليه نرشها يف أكرب جمموعة
إعالمية سعودية تلعم الفائدة العلمية، ال أكرث من ذلك، وال أقل، فادلافع لكتابة املقال آنذاك 

 !دافع عليم حمض، فالعلم رحم بني أهله
حاكم وفكره اخلاريج، وقد يكون  .وحيتمل أنه كتبه حسبة وديانة تلحذير الشباب من د -1

وص يف كتاب احلرية اليت حتدثت عن السكران لم يقرأ الكتاب، أو قرأ بعضه، أو رأى هذه انلص
وجوب السمع والطاعة للسلطة وفق القيود اليت جاءت بها الرشيعة نفسها، ورأى أنها أقل من 

حاكم من تهمة اخلارجية، ومن ثم فادلافع للكتابة  .املطلوب، وأنها ال تيف بالغرض إلثبات براءة د
 !ىت حيب لغريه ما حيبه نلفسه من اخلريديين ذايت حبت، واملؤمن مرآة أخيه، وال يؤمن أحدكم ح
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وأيضا حيتمل أنه كتبه برغبة من تياره اذلي صدره يلتصدى هلذا الفكر اذلي بدأ يروج بني  -3
الشباب، ولم جيد من يتصدى هل ويرد عليه، فانربى السكران هلذه املهمة، وعليه فادلافع حينئذ 

 !ة رمحةحزيب حمض، والرجل قليل بنفسه كثري بإخوانه، واجلماع
 

حاكم وكتبه اليت تروج لفكر  .وحيتمل أنه كتبه تلحذير السلطة نفسها تلأخذ حذرها من د -4
وبناء ىلع هذا االفرتاض فادلافع  !اثلورة، وهلذا لم يذكر أحاديث الطاعة اليت يه حق للسلطة

ب حلكتابة املقال حينها وطين خالص، ال تشوبه شائبة تزلف للسلطة، وال تقرب لويل األمر، و
 !األوطان من اإليمان كما يف احلديث املكذوب

هذه أربع فرضيات ولن أتعجل يف ترجيح أي منها ىلع األخرى، وسأعود لالكم إبراهيم السكران نفسه 
حاكم  .حاكم، حيث يقول عن د .فقد جند اإلجابة توقيفا من نص الكمه ال اجتهادا واستنتاجا من د

وفان(، واليت حرصها يف تغييب تام نلصوص )طاعة ويل األمر( واملؤاخذات ىلع كتاب )احلرية أو الط
 وأيضا:

 كعمل الصحابة مع(: إهدار االعتبارات الرشعية اليت محلت أئمة أهل السنة ىلع ذم )اخلروج املسلح)
 .وقاعدة موازنة املصالح واملفاسد، وإشارات انلصوص إىل اتلغلب، املتغلبني

ية األممية فميوهل اثلور أثر بامليول السياسية هو كتاب حاكم نفسه،وىلع أية حال... فخري مثال ىلع اتل
رى، ، واتلعسف يف محل نصوص أخقادته بشلك واضح إىل تغييب نصوص رئيسية يف موضوع الطاعة

 وهو ضحية لرد فعل حاد جتاه الطرح املشوه نلصوص الطاعة.

خ من خالهل وىلع طول فقراته أنه يض - الطوفان أو احلرية كتاب أعين –ومن عجائب هذا الكتاب 
كمية هائلة من مربرات وحيثيات )اخلروج املسلح(، ثم يتظاهر بربود مكشوف بأنه ال يرى )اخلروج 

 يف تعزيز رشعية )اخلروج وأتذكر أنين قرأت قديما  ألستاذه د. انلفييس رسالة صغرية !املسلح(
 !( انتىه الكم السكران...املسلح(

 ها )اخلروج املسلح( أربع مرات:فذكر يف هذه الفقرة وحد
 !إهدار اعتبارات ذم )اخلروج املسلح( -0

 !يضخ كمية هائلة من مربرات )اخلروج املسلح( -1
 !يتظاهر بربود مكشوف بأنه ال يرى )اخلروج املسلح( -3
 !متأثر بأستاذه انلفييس يف تعزيز رشعية )اخلروج املسلح( -4
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 !أربع مرات يف فقرة واحدة أليس عجيبا هذا الرتكزي ىلع هذه العبارة وتكريرها

ثم األعجب منه أنه ال توجد أصال عبارة )اخلروج املسلح( يف كتاب احلرية لكه، وال حىت كتاب 
 !اتلحرير، ولم أستخدمها فيهما أبلتة

فأنا أذكر اخلروج يف كتاب احلرية كقضية سياسية وفقهية يف تاريخ اخلطاب السيايس اإلساليم، وهذا 
ؤكد فحىت ي! خلروج( ال حيقق الغرض اذلي يريده انلائب العام إبراهيم السكراناالستخدام للكمة )ا

حاكم بأنه خاريج يدعو للثورة، اكن ال بد من استخدام لفظ يفهمه املتخصصون  .صحة اتهام د
 !األمنيون وهو )اخلروج املسلح(

قة حني انلفييس عال .ثم األغرب من ذلك الربط بيين وبني د انلفييس، مع أنه لم تكن بيين وبني د
م، ولم يسبق أن اتلقيته أو رأيته أو حدثته، وربما اكن أول 0224صدر كتاب )احلرية أو الطوفان( سنة 

م، بمكة يف شهر رمضان بقاعة استقبال الفندق اذلي اكن يقيم 0224انلفييس سنة  .لقاء بيين وبني د
سعود أستاذ آخر وأظنه  .ومع د -رسهفك اهلل أ-سعود خمتار اهلاشيم  .فيه، واكن اللقاء حبضور د

 اخلطر عن حديث ودار -فك اهلل أرسهما-سور عبد الرمحن الشمريي أو عصام برصاوي يفوالرب
 !اخلطر هذا من احلذر نأخذ أن علينا: فقال انلفييس .د املتحدث واكن املنطقة ىلع اإليراين

 حليطة واحلذر من اخلطر اإليراين؟عبد اهلل من حنن اذلين جيب علينا أخذ ا .فقاطعته: فقلت يا د

 !فقال: حنن شعوب اخلليج

فقلت: حنن مستضعفون بال تنظيم وال مرشوع سيايس يعرب عن األمة ومرشوعها، وليس بأيدينا ما 
يمكن أن نقوم به جتاه هذا اخلطر، فهذه مسئويلة األنظمة اخلليجية اليت فرطت يف أمن شعوبها 

فاملشلكة ليست يف إيران وقوتها، بل يف ضعفنا وترشذمنا ووقوعنا  وحقوقها حىت باتت يف مهب الريح،
حتت االحتالل األمريكي اذلي احتل العراق حربا، واحتل قبله اخلليج سلما، فأزمتنا أنه ال دولة 

 !نلا

وقلت أيضا: إيران خطر قادم بينما أمريكا خطر قائم، فيه اليت حتتل اآلن العراق، ويه اليت شنت 
 !ن عمقه العريب االسرتاتييج من اخلليج واجلزيرة العربية ومرص واألردناحلرب عليه م

 فهذا أول لقاء اكن بيين وبني د انلفييس فلماذا يا ترى ربط إبراهيم السكران بيننا؟
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انلفييس قبل إبراهيم  .حاكم ود .وال يوجد أحد فيما أعلم ذكر أو أشار ملثل هذه العالقة بني د
ظن ونقول لعله وجد معلومة منشورة عن مثل هذه العالقة فذكرها بال السكران حىت حنسن به ال

 !سوء قصد

 فما الرس وراء مثل هذا الربط غري املسبوق؟

رى وما ج -اذلي ال يعرفه الشباب بل يعرفه السياسيون األمنيون-إنه يريد استحضار اتلاريخ 
حاكم هو امتداد لفكر  .ران دللنفييس أيام حركة جيهمان، وكتاباته اثلورية آنذاك، يلقول السك

 !انلفييس اذلي اكن من تارخيه ما اكن ضد السعودية فخذوا حذركم

 !وتبىق هذه أيضا قرينة ال تصلح كديلل ىلع ترجيح هذا االفرتاض

 !وسأراجع عبارة السكران مرة أخرى فلعلها تسعفنا يف حل هذا اللغز

وحتت حروفها ما يكشف رس هذا املقال  هذه العبارة اليت قد يكون بني لكماتهاوهنا نقف عند 
 أو احلرية كتاب أعين –وادلافع لكتابته ونرشه، حيث يقول السكران: )ومن عجائب هذا الكتاب 

(، )اخلروج املسلح وحيثيات مربراتمن  كمية هائلةمن خالهل وىلع طول فقراته  يضخ أنه - الطوفان
 !ح(... (بأنه ال يرى )اخلروج املسل مكشوفثم يتظاهر بربود 

فالسكران يعجب أشد العجب من كتاب )احلرية أو الطوفان(، فيف الوقت اذلي يتم فيه تغييب 
حاكم خالهل ويف لك فقراته كمية هائلة من  .نصوص طاعة ويل األمر بشلك تام، يضخ املؤلف د

 !مربرات وحيثيات )اخلروج املسلح(

ئلة( و )طوال فقراته( و )مربرات الحظ هذه األلفاظ )عجائب الكتاب( و )يضخ( و )كمية ها
 !وحيثيات( و )اخلروج املسلح(

إنها حالة من االنفعال انلفيس واذلهين أخذت من إبراهيم السكران لك مأخذ، واعرتاه بسببها 
حاكم  .االندهاش والعجب، حيث يرى رأي العني كمية هائلة من مربرات اخلروج املسلح يضخها د

ىل آخره، ومع ذلك، ومع لك هذه األدلة اليت يراها السكران رأي العني يف لك فقرات الكتاب من أوهل إ
 !...حاكم  .مما تشلك أدلة إدانة قطعية ضد د

حاكم بربود مكشوف بأنه ال  .)يتظاهر د -يقوهلا السكران يف حالة عجب وغضب  -ومع ذلك لكه 
 !(... (يرى )اخلروج املسلح
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 !األنفاس تعد واللكمات ترصد واخلطوات تتبعم يوم أن اكنت 0221هذا املقال منشور سنة 

ما أكرث جهة تستخدم عبارة كعبارة )تنظيم مسلح(، وعبارة )مربرات احلكم(، وعبارة )حيثيات 
 القضية(، وعبارة )كميات هائلة من األسلحة واذلخائر(، وعبارة )اخلروج ىلع ويل األمر(؟

العام إبراهيم السكران واذلي تؤكد هل لك  حاكم من بني يدي انلائب .لقد ساء السكران أن يفلت د
يتظاهر أمام  -ويا لألسف  -حاكم  .فقرات كتاب )احلرية( أنه يرى )اخلروج املسلح(، إال أن د

 !انلائب العام بربود قاتل مكشوف بأنه ال يرى )اخلروج املسلح(

ير لوجه اهلل تلحذهل يتصور أن يكون الاكتب إبراهيم السكران قد كتب هذا اتلقرير اخلطري حسبة 
 الشباب، أو نرصة تلياره الفكري؟

 !هذا بعيد جدا

 !حاكم وكتبه .وهل يتصور أنه كتبه من أجل صديقه نارص اذلي سأهل عن د

 !أيضا هذا بعيدا جدا جدا

فلم يبق إال أنه كتبه بروح وطنية تلحذير ويل األمر من خطورة هذا الفكر اذلي يدعو إىل )اخلروج 
ن تظاهر املؤلف بربود مكشوف خبالف ذلك، فادلين انلصيحة هلل ولرسوهل وألئمة املسلح(، حىت وإ

 !املسلمني واعمتهم

ويرجح هذا االحتمال دندنة السكران يف هذا املقال من أوهل إىل آخره تلأكيد هذه القضية باذلات حيث 
 وردت يف مقاهل اذلي ال يتجاوز صفحتني لك هذه العبارات:

 !ل اختصار وتركزي "ثائر أميم"د. حاكم املطريي بك -

 !مرشوعه لكه يقوم ىلع إشعال وتأجيج اثلورة يف نفوس انلاس ىلع انلظم السياسية -

 !وىلع اتلنديد واالستناكر للحدود السياسية بني ادلول القطرية العربية -

 !خيزتل االسالم يف "اثلورة السياسية" -

 !األولوية العظىم عنده يه اثلورة السياسية -
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 !املهم عنده هو كون الشخص يدفع باجتاه احلرية السياسية واثلورة ىلع املظالم العامة -

 !املعيار عنده هو "حجم املكون اثلوري" -

 !الويح والرشيعة عنده ليست إال وسيلة للثورة -

 !اتلغييب اتلام يف كتابه نلصوص الطاعة -

 !ىلع ذم اخلروج املسلح إهداره االعتبارات الرشعية اليت محلت أئمة أهل السنة -

 !إهداره عمل الصحابة مع املتغلبني -

 !إهداره إشارات انلصوص إىل اتلغلب -

 !ميوهل اثلورية األممية قادته بشلك واضح إىل تغييب نصوص رئيسية يف موضوع الطاعة -

 !يضخ من خالل كتابه وىلع طول فقراته كمية هائلة من مربرات وحيثيات "اخلروج املسلح" -

 !يتظاهر بربود مكشوف بأنه ال يرى اخلروج املسلح -

 !ألستاذه د. انلفييس رسالة صغرية يف تعزيز رشعية اخلروج املسلح -

حاكم  .هل يعقل أن يكون إبراهيم السكران كتب لك هذه العبارات اخلطرية يف هذا املقال عن د
 حلمد( الغواغئية) كتاب يهافم منها، يف الفرتة نفسها اليت خرج 0221وكتبه تلحذير الشباب سنة 

 املجان،ب واإلدارات الوزارات وتوزعه واملغرب، ومرص اململكة يف طبع واذلي الفوزان، بتقريض عثمان
 !اخلليج دول لك يف

هل الشباب حيتاجون للك هذه العبارات اليت تدور حول )الطاعة( و)اتلغلب( و)اثلورة( و)اخلروج 
سيل من الطوفان من هذه العبارات اليت تسقط تنظيما اكمال لو املسلح( يلغرق السكران مقاهل هذا ب

 !تمت إدانته فضال عن اكتب أو مفكر

 !ومع هذا لكه فليس هذا هو األعجب بالنسبة يل وليست هذه قضييت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

319 

 

حاكم يتظاهر بربود مكشف بأنه ال يرى )اخلروج  .بل األعجب هو كيف توهم السكران بأن د
املفرط يتوصل إىل نتيجة يه بالفعل خطأ يف االستنتاج إذ ليس يف كتب فالسكران مع ذاكئه  !املسلح(

 !حاكم لكها ما ينيف مرشوعية اخلروج املسلح حني تقرر األمة اثلورة ىلع الطغيان .د

اغبت عن إبراهيم السكران مثل هذه احلقيقة مع أن آخر فقرة من كتاب )احلرية أو الطوفان( كيف 
يم املجتمع وتصوراته عن ادلين وجماالته، والشك باثلقافة اإلسالمية )الشك بمفاه :دعوة رصحية إىل

املعارصة اليت يه نتاج ثقافة املجتمع، اذلي تقوم احلكومات بتشكيلها وتوجيهها بوسائل اإلعالم 
واتلعليم، بما يف ذلك املساجد واملدارس ادلينية واللكيات الرشعية، اليت تم توظيفها يف خدمة 

اوت توجهاتها من أقىص اليسار االشرتايك إىل أقىص ايلمني الرأسمايل اليت سيطرت احلكومات ىلع تف
ىلع العالم العريب منذ سقوط اخلالفة العثمانية، وهيمنة االستعمار الغريب ىلع شئونه، وإنه من دون 

ة، يالشك لن تصل األمة إىل برد ايلقني، ونعيم احلرية، بل ستظل ترسف يف أغالل الوهم وجحيم العبود
 !(وليس أمامها للخروج من هذا اتليه سوى اثلورة أو الطوفان

فأنا أدعو وبشلك رصيح إىل االعرتاف حبق األمة يف اتلغيري بكل وسيلة سلمية أو ثورية أو مسلحة 
مىت ما رأت األمة ذلك، ألن الشارع جعل هلذا احلق، وفوضها يف تغيري املنكر بالقوة إن استطاعت، أو 

: )من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فمن لم يستطع فبلسانه(، ويقول: )فمن ملسو هيلع هللا ىلصقول باللكمة، حيث ي
 لخإ ...( جاهدهم بيده فهو مؤمن(، ويقول: )تلأخذن ىلع يد الظالم

 !حاكم يتظاهر بربود مكشوف بأنه ال يرى )اخلروج املسلح( .فمن أين استنتج السكران بأن د

 !وأين هذا انلص اذلي تظاهرت فيه

اذلي يرفض فيه اثلورة اجلاحمة فظنه  -يف كتايب احلرية-أ السكران الكم الشيخ أمحد شاكر ربما قر
 !الكيم

أو ربما قرأ الكم الشيخ مصطىف صربي آخر شيوخ اإلسالم يف ادلولة العثمانية يف كتايب احلرية حيث 
 !ورد يف احلاشية رفضه للثورة املسلحة

ت قول أهل اتلحقيق اكلعالمة املحدث عبد الرمحن بن لقد فصلت القول يف احلرية واتلحرير واخرت
حكما معلال، وهو أن يأمن انلاس،  -ىلع اجلائر-لقد اكن املنع من اخلروج حيىي املعليم حيث قلت: )

 -وتقام احلقوق، واحلدود، واجلهاد.. الخ، فإذا فاتت هذه املقاصد فال معىن للمنع من إسقاط السلطة 
ا فاتلحقيق هو اجلمع بني انلصوص وعدم رضبها ببعض، بل العمل بها لكها وهلذ -إذا استطاعت األمة 
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حسب اإلماكن، مع مرااعة املصالح اللكية، واملقاصد الرشعية، كما قال العالمة املعليم )اكن أبو حنيفة 
يستحب أو يوجب اخلروج ىلع خلفاء بين العباس؛ ملا ظهر منهم من الظلم، ويرى قتاهلم خري ا من قتال 

كفار، وأبو إسحاق الفزاري ينكر ذلك، واكن أهل العلم خمتلفني يف ذلك، فمن اكن يرى اخلروج يراه ال
من األمر باملعروف وانليه عن املنكر والقيام باحلق، ومن اكن يكرهه يرى أنه شق لعصا املسلمني 

ن قوتهم، هوتفريق للكمتهم، وتشتيت جلماعتهم، وتمزيق لوحدتهم، وشغل هلم بقتل بعضهم بعضا، فت
 وتقوى شوكة عدوهم، وتتعطل ثغورهم، فيستويل عليها عدوهم..

 هذا وانلصوص اليت حيتج بها املانعون من اخلروج واملجزيون هل معروفة.

ا  واملحققون جيمعون بني ذلك بأنه إذا غلب ىلع الظن أن ما ينشأ عن اخلروج من املفاسد أخف جد 
 (9).(خلروج وإال فال، وهذا انلظر قد خيتلف فيه املجتهدانمما يغلب ىلع الظن أنه يندفع به، جاز ا
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 أمنوت بلالدا حتىم وأن اجلهند يتعال ال بأن املنع عللوا اخلروج من منعوا من أن وطيالحظ 189 – 188 ص اتلنكيل (0)
 علته عم يدور واحلكم معلل، مصليح بل حمًضن، تعبدين حكمن مو فليس القوى، من الضعيف وطينتصف السبل
 وعدًمن. وجوًدا
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 :حقوق األمة بني )سيادة الشرع( و)سيادة العرش(

نقاشا حادا حول )سيادة األمة(، وحق  -بعد اثلورة العربية  -شهدت الساحة الفكرية اخلليجية 
لك شعوب العالم أمجع، واكنت الكويت من أشد شعوب اخلليج يف اختيار حكوماتها، كما هو شأن 

الساحات صخبا حيث اكن )حزب األمة( أول من داع من القوى السياسية يف مرشوعه السيايس إىل 
 قبل دعت قد آنذاك العام أمينها كنت اليت( السلفية احلركة) واكنتم، 0224)احلكومة املنتخبة( سنة 

ر حكومته، وما زال املأل يدفعون هذا االستحقاق بكل م، تلقرير حق الشعب يف اختيا0222ذلك سنة 
 اعم منيأ بشارة أمحد .د رصح حىتوسيلة ولك شبهة، للمحافظة ىلع احتاكر السلطة يف طبقة حمددة، 

اإليمان بمبدأ )سيادة الشعب مصدر السلطات مجيعا( بأن الوقت لم حين  تديع اليت الليربايلة احلركة
شعب قارصا لم يصل بعد إىل درجة من الويع السيايس، يف الوقت اذلي هلذا االستحقاق، وما زال ال

 !تمارس لك شعوب العالم اثلالث من أفريقيا إىل اهلند حقها يف اختيار من حيكمها

فلما اشتد احلراك السيايس يف الشارع اخللييج بعد الربيع العريب لدلفع باجتاه اإلصالح واتلغيري حنو 
املسلوبة، فإذا األنظمة الوظيفية تزرع أمام شعوبها حقوال من األلغام احلقوق واحلريات الرشعية 

الفكرية، تلؤجج الرصاع بني مكونات املجتمع فيما اختلفوا فيه، وتشغلهم وتفرقهم عما اجتمعوا 
 !عليه

وقد جنحت األنظمة الوظيفية مؤقتا بأدواتها وسحرتها من كتاب ومثقفني يلربايلني ورجال دين، يف 
ذا احلراك السيايس الشعيب، فإذا مشاهري الكتاب الليربايلني من رجال السلطة يتحدثون اتلصدي هل

فجأة عن )وجوب طاعة ويل األمر(، و)حتريم اخلروج(، وإذا هم يدعون رجال ادلين للقيام بدورهم 
 !ملواجهة الفكر اخلاريج اثلوري

نفسها به إشاكيلة )السيادة واكنت أخطر تلك األلغام الفكرية اليت حصنت األنظمة الوظيفية 
 !للشعب(، أم )السيادة للرشع(

ر اليت تعد من أخط -وقد خاض السكران وفئته الرصاع بعد اثلورة العربية يف ساحاتها الفكرية 
فإذا اثلورة تتحول يف كثري من كتاباتهم، من رصاع بني شعوب  -ساحات تشكيل الويع السيايس 
 !دة الشعب( و)إرادة اهلل(األمة والطغاة، إىل رصاع بني )إرا
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م 02/99/0299املنشور يف -حيث يقول إبراهيم السكران يف مقدمة مقاهل )مفاتيح السياسة الرشعية( 
أثريت يف األيام املاضية يف الساحة الفكرية املحلية إشاكيلة العالقة بني )سيادة الشعب( و )سيادة ) -

 !..(.رية متنوعة، تنويرية وقومية ويلربايلةالرشيعة(، وشارك فيها أطياف متعددة من خلفيات فك

ثم بدأ السكران مقاهل بتقرير حقوق األمة وحتديد حدود )سيادة الشعب(، كما تقررت يف )السياسة 
الرشعية( وفق مبدأ عقد ابليعة، وجعل )سيادة الرشع( فوق )سيادة الشعب(، كما تقتضيه )أصول 

ىل حتريم اثلورة ىلع الطغاة مطلقا، حبجة قطعية نصوص السياسة الرشعية(، ثم انتىه يف آخر مقاهل إ
الطاعة ومنع اخلروج عليهم، حتت عنوان )قطعية نصوص الصرب والطاعة ومنع اخلروج(، ما لم يصل 

كران نفسه يف قضية حسب ما قرره الس -األمر إىل حد الكفر، وهو اذلي ال يمكن اتلحقق منه 
 !دلراسته جتعل السيادة الفعلية الواقعية يه )سيادة العرش(فإذا انلتيجة انلهائية  -استحالل الربا

 يف ظل اثلورة العربية يلحل أزمتها، -وإذا )مفاتيح السياسة الرشعية( اليت برش السكران بها األمة 
تنتيه )بأقفال سياسية وأغالل رشعية( تنوء حبملها األمة لكها، ال فرج هلا  -ويطرح ابلديل اإلساليم 

 !ن فتحهامنها، وال يمك

ذه الفرضية به -يف ظل اثلورة العربية وتطلع الشعوب حلريتها  -لقد تم إشغال الساحة الفكرية بدهاء 
يف الوقت اذلي يشهد فيه الواقع السيايس اذلي تعيشه  !هل )السيادة للرشع(، أم )السيادة للشعب(

نما كما ال )سيادة للشعب(، وإ شعوب اخلليج واجلزيرة العربية أنه ال )سيادة للرشع( ىلع أرض الواقع،
)السيادة للعرش(، كما قرره السكران يف آخر مقاهل بدعوى وجوب الطاعة، وحتريم اخلروج مطلقا، ما 
لم يقع الكفر، اذلي ال يمكن هل أن يقع أصال من منظور هذه الفئة، حىت لو عطل الرشيعة لكها، 

 !كما رصح بذلك بعض علمائهم

ة يف إشغال الساحة يف رصاع بني أنصار هاتني السيادتني اللتني ال وجود كيف جنحت األنظمة الوظيفي
هلما ىلع أرض الواقع، حىت كفر بعضهم بعضا، يف اعملهم االفرتايض، بينما خرج من الرصاع ومن 
اجلديلة لكها سبب األزمة وهو )سعادة العرش(، اذلي يتحكم واقعيا باجلميع بالرشع وبالشعب معا، 

 !ىل اجلميع حتت ظل عرشه وهم يتصارعون ملن السيادةوينظر بسخرية إ

وهم  -لقد خاض إبراهيم السكران والوسطيون اجلدد معركة كربى مع من سموهم باتلنويريني 
يلؤكدوا بأنه ال سيادة للشعب، وأن هذا القول كفر  -اإلسالميون اذلين يتطلعون لإلصالح واتلغيري 

ادة للرشع وحده، حىت يرتاءى ملن يرى محاستهم، وخييل إيله ورشك باهلل يناقض اتلوحيد، وإنما السي
من شدة موقفهم جتاه املخالف، وحدة رأيهم يف تقرير هذا املبدأ أن )الرشع( عندهم هو القضية اليت 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

333 

 

ال يمكن املساومة عليها، وال التساهل فيها، وأنهم ال يقبلون بدال بغري حتكيمه اكمال، حىت إذا 
ومآالت نظريتهم، فإذا )سيادة الرشع( عبارة عن شعار ال أكرث وال أقل كشفت حقيقة مقاتلهم، 

يستخدم يف رصاع جديل ويف اعلم افرتايض، وينتيه بهم يف اعملهم الواقيع إىل قتال )الشعب(، يف خندق 
 !الطغاة، من أجل )سعادة العرش(، حىت لو عطل )الرشع(، وقتل )الشعب( بدعوى أنه ويل األمر

هذا اتلنظري الفقيه خلال يف اتلصور مع صدق القصد، أو خلال يف القصد ذاته، وسواء اكن سبب 
فانلتيجة واحدة، ويه الركون للطغاة وقتال الشعوب يف صفهم، وجعل أعراضهم دون أعراض الطغاة، 

  ! واتهام من يرى اتلغيري بأنه خاريج تكفريي، أو يلربايل تنويري

عفوية ووضوح إشاكيلة حق الشعوب يف اثلورة، وحقها يف هذا مع أن اثلورة العربية إنما طرحت ب
اتلغيري، وحقها يف اختيار السلطة، ملواجهة الطغيان السيايس، ومن أجل استعادة حريتها وكرامتها، 
ولقمة عيشها، ولم خيطر بباهلا أنها حني تثور حتارب اهلل ورسوهل وترفض دينه ورشعه ويه اليت جتاهد 

يف ساحات اثلورة الفكرية اليت يه جزء من ثورة األمة  -إذا بها تتفاجأ يف سبيله دلخول جنته، ف
 مع الرشيعة ومع -بدهاء من الطغاة  -بأن الرصاع لم يعد بينها وبني الطغاة، بل صار  -السياسية 

 !اهلل

 !كيف حدث هذا؟

 !ومن وراءه؟

 !إنه العرش وسدنته

 !وفرعون وسحرته

 أن جعلوا اهلل عدوا لعباده املؤمنني املستضعفني، وظهريا لقد انتىه اتلنظري الفقيه بهؤالء إىل
وهو اذلي أمر باجتناب الطاغوت فقال:  -تعاىل اهلل عما يقول الظاملون علوا كبريا  -للمجرمني 

، ونىه عن اتلحاكم إيله [36:انلحل]﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿
 ڦ ڄ﴿، وأمر جبهاده [61:النسنء]﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿فقال: 

، وأمر بنرصة [76:النسنء]﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ
، وجعل اهلل سبيله وسبيل الضعفاء [75:النسنء]﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿املستضعفني 

واملظلومني واحدا، فإذا هؤالء وخبطاب ديين مبدل جيعلونه كأنما هو ويل الطاغوت، وليس ويل 
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 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿املؤمنني واملستضعفني 

 [157:ابلقرة]!﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

واكن جيب أن يتحول الرصاع ىلع هذا انلحو املدهش كما يريد الطغاة، ألنه إذا اكنت اإلشاكيلة يه بني 
)سيادة الشعب( و )سيادة الرشع(، فستكون انلتيجة )نظريا وعقائديا( كما يؤمن لك مسلم يه أن 

وليس بالرضورة  -لوسطيون اجلدد من أحاكم )السيادة للرشع(، وبما أن الرشع هنا هو ما يتصوره ا
ومن ذلك وجوب الطاعة للطغاة، وحتريم اخلروج عليهم حتريما قطعيا، كما  -ما رشعه اهلل ورسوهل 

يقرره السكران نفسه، فستنتيه املعركة حتما لصالح الطغاة )واقعيا(، فال )سيادة للشعب(، وال 
استحل املحرمات القطعية )للرشع(، وانتهك احلقوق )سيادة للرشع(، بل )السيادة للعرش(، حىت لو 

 !القطعية )للشعب(

 !فهل هناك فتنة أشد ىلع األمة من هذه الفتنة؟

 !فال يه من دينها ورشيعتها اليت تم تعطيلها، وال يه من حريتها وكرامتها اليت تم استالبها

 !لم لك هذا؟

، [017:األنبينء]﴾گ گ﴿اليت جاءت -لسنة وكيف انتىه األمر حبقائق اإلسالم واتلوحيد والقرآن وا
، [05:الشورى]﴾ىئ ىئ ىئ﴿، وكما جاء من أجله نيب الرمحة [15:احلديد]﴾پ ڀ ڀ﴿و

، ويهديهم إىل [0:إبراميم]﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿ويلخرج اهلل اخللق بهذا القرآن وبهذا ادلين 
سادا، وطغيانا فإذا األمة تعيش حاال من الضنك والضيق ال يوجد إال فيها، وظلما وف -﴾ڃ ڃ﴿

وظلمات بعضها فوق بعض، وفتنا  !واستبدادا، ال يقع ىلع أحد من أمم األرض ايلوم مثله إال عليها
كقطع الليل املظلم، فيه بني طغيان احتالل أجنيب حيتل أرضها ويصادر سيادتها ويقتل شعوبها، 

 !وطغيان وطين داخيل يسجن أبرارها وينهب ثروتها ويقتل أحرارها

 [014:طه]!﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿

 (9) : )غري ادلجال أخوف ىلع أميت: األئمة املضلني(.ملسو هيلع هللا ىلصهو معىن قول انليب وهذا 

                                                           

 .بشوامده صحيح بإسنند 045/  5 املسند يف أمحد رواه( 0)
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 (9)ويف رواية: )أخوف ما أخاف ىلع أميت األئمة املضلون(.

 (0)(، ويف لفظ: )حيف السلطان(....ويف لفظ: )أخوف ما أخاف ىلع أميت ثالث: حيف األئمة

 )هل تعرف ما يهدم اإلسالم؟ وعن زياد بن حدير قال يل عمر:

 !قال: قلت، ال

 (2) !قال: يهدمه زلة العالم، وجدال املنافق بالكتاب، وحكم األئمة املضلني(

مرفواع: )أكرث ما أختوف ىلع أميت من بعدي رجل يتأول  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء يف األثر عن عمر عن انليب 
 (4)غريه(. القرآن يضعه ىلع غري مواضعه، ورجل يرى أنه أحق بهذا األمر من

ريض اهلل عنه موقوفا من قوهل: )إين تركتكم ىلع الواضحة إنما أختوف أحد رجلني، إما  وعن عمر
 (4)رجل يرى أنه أحق بامللك من صاحبه فيقاتله، أو رجل يتأول القرآن(.

 (6)ويف لفظ عنه: )تركتكم ىلع الواضحة إال أن يتأول القرآن ىلع غري تأويله فيقاتل عليه(.

، فإذا األمة ايلوم تعيش فتنة كربى قد حال الطغاة بينها وبني حقوقها ملسو هيلع هللا ىلصأخرب به انليب  فوقع ما
وكرامتها باداعئهم امللك ووالية األمر قهرا وجربا، بال شورى وال رضا، حىت قاتلوها عليه، وحال بينهم 

كم وبني الطغاة خطاب ديين مؤول بل مبدل يقول هلم: طاعتكم للطغاة من طاعة اهلل، وخروج
 !عليهم خروج ىلع رشع اهلل

                                                           

 متهأ ىلع وسلم ليهع اهلل صىل انليب ختوف: )بنب عليه حبنن ابن وبوب ،4481 حبنن ابن وصحيح ،17174ح أمحد (0)
 (.املضلني لألئمة االنقيند

 أيب حديث من 410/  58 عسنكر وابن مرسال، مرفواع حمريطيز ابن حديث من 0533 رقم اإلبننة يف باة ابن رواه( 1)
 حديث من 314 رقم السنة يف اعصم أيب وابن ،104 رقم الصغري اجلنمع صحيح يف األبلني وصححه مرفواع، حمجن
 .بشوامده األبلني وصححه السلانن(، حيف) وفيه سمرة بن جنبر

 .صحيحني بإسنندين 096/  4احللية يف نعيم وأبو صحيح، بإسنند 104 رقم السنن يف ادلاريم رواه (3)

 .بعده فيمن كمن عليه موقوفن عمر قول من أنه والصواب ضعيف، بإسنند 0865 رقم ح األوسط يف الارباي رواه (4)

 كمن كبريال اتلنرطيخ يف صحيح بإسنند طرفه ابلخنري وذكر إسنند، بال عمر سرية يف 139/  1 ثقنته يف حبنن ابن أورده (5)
 .بعده سيأيت

 .عليه موقوفن عمر عن ادلاري مننئ طرطيق من صحيح بإسنند 133/  8 الكبري اتلنرطيخ يف ابلخنري (6)
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ثم ال يرتدد بعض املشايخ من القول بأنه جيب ىلع العالم أن يكون اعلم ملة، ال اعلم دولة، وال اعلم 
أمة، فال يقف مع السلطة، وال مع اجلماهري، بل مع احلق، فإذا هو يف انلهاية يف خندق الطغاة، وإذا يف 

 !)سييس(لك دولة طاغوت )بويط(، ويف لك جيش وطين 

دون إدراك أنه ال وسطية يف هذا الرصاع بني األمة والطغاة، اذلين يويلهم العدو اخلاريج ويوالونه، 
وقوف مع الطغاة ومع العدو  ويقاتلون األمة يف خندق عدوها، فالوقوف يف الوسط يف هذا الرصاع،

 !اذلي وراءهم

 [003:مود]!﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

ادة يف استخدام اخلطاب ادليين نفسه اذلي ظلوا يستخدمونه مذ اكنوا، لقد جنح الطغاة يف اثلورة املض
حىت إذا جاء اهلل باثلورة وأحيا اهلل األمة، وبعثها من جديد جبيل لم يعرف ثقافة الطغاة، وخطابهم 
ادليين املمسوخ، فإذا الطغاة يوظفون اخلطاب ادليين مرة أخرى يف اثلورة املضادة، وإذا اإلشاكيلة ليست 

 اهلل والطغاة اذلين ال حيكمون برشعه، وال بني األمة والطغاة اذلين استلبوا حريتها وحقوقها بني
وكرامتها، واستباحوا دماءها وأمواهلا، وإنما ستكون اإلشاكيلة اليت اخرتعها الطغاة يه بني الشعب 

 !وبني اهلل

دة للشعب، أو السيادة ولو قيل لالك الفريقني: هب أن قول أحدكما هو الصحيح سواء قيل السيا
 للرشع، فما اذلي سيتغري يف الواقع؟ وكيف سيتغري؟

 وهل إذا تم االعرتاف من اجلميع بأن السيادة يه للرشع، سيحكم الرشع فعال؟

 !أو إذا اعرتف اجلميع بأن السيادة يه للشعب، هل ستصبح السيادة فعال ىلع أرض الواقع للشعب

 !ن )سيادة العرش( ستحول بني هذا وذاكواإلجابة قطعا ال هذا وال ذاك، أل

واحلديث عن سيادة الرشع أو سيادة األمة يقوم ىلع فرضية وهمية غري صحيحة، وهو تصور اتلضاد 
 بني السيادتني مع أنه ال سيادة واقعية للك منهما دون اآلخر؟

نفسه، ىلع فرض نفسه بفإذا قيل مثال السيادة للقانون أو للنظام، فليس املراد أن للقانون إرادة وقدرة 
 !وإنما سيادته من خالل اإلرادة اليت تفرضه ىلع األرض سواء اكنت إرادة األمة، أو إرادة السلطة
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واحلديث عن السيادة بمفهومها ادلستوري والسيايس هو حديث عن السلطة العليا اليت خيضع فعليا 
 ممثليه يف السلطتني الترشيعية إلرادتها اجلميع يف ادلولة، سواء اكن الشعب عرب -ال اعتقادا  -

واتلنفيذية كما يف األنظمة اجلمهورية، أو ادلكتاتور الفرد وقائد اجليش يف األنظمة العسكرية، أو 
امللك يف األنظمة الوراثية، أو احلزب احلاكم يف األنظمة الشمويلة، أو رجل ادلين اكملرشد يف إيران، 

 !وابلابا يف الفاتياكن

ادة هو تنازع إرادات برشية، وتدافع واقيع بني قوى جمتمعية سياسية ىلع السلطة فالرصاع حول السي
طبقة( ، وأما اإلسالم واملسيحية وايلهودية والوطنية  -أرسة  -قبيلة  -جيش  -حزب  -)شعب 

 -و بابلاطل باحلق أ -لخ فيه العقائد اليت تتسلح بها تلك القوى إوالقومية والشيوعية والليربايلة ... 
 تربير رشعيتها، أو أحقيتها يف السلطة، أو تصورها عرب تلك العقائد ملا جيب أن يكون عليه يف

املجتمع حني حتكم، وعليه فال يصح احلديث عن سيادة القانون أو الرشيعة أو انلظام، إال من حيث 
رادته دلولة إلاليت يه القدرة ىلع إخضاع لك من يف ا -الزتام من هو يف السلطة ومن هل السيادة فعليا 

  !بتنفيذ انلظام أو القانون أو الرشيعة -

ومما يقرب هذه احلقيقة هو أنه لم يظهر اإلسالم، ولم يعل  يف األرض، ولم تتحقق هل السيادة إال 
باملؤمنني، ولم يستخلف املؤمنون يف األرض ويظهروا إال باإليمان باهلل، بعد جهادهم بمكة بادلعوة 

پ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصة بالقتال والقوة، من أجل اإلسالم وإقامة أحاكمه، كما قال تعاىل لرسوهل واحلجة، ثم يف املدين

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿، وقال: [سورة األنفال]﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ ، وكقوهل تعاىل:[44:انلور]﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 ...[40:احلج]﴾ڑ ڑ ک ک ک ک

سنة يف حال استضعاف، فلم تتحقق السيادة هلم، وال الظهور  92ون يف مكة واملؤمن ملسو هيلع هللا ىلصوقد بيق انليب 
دلينهم وأحاكمه، حيث اكنت السيادة للمأل من قريش وكربائها، وظلت ادلار ويه مكة دار كفر 

وأصحابه فيها، فهاجر املهاجرون للحبشة، وآمن انلجايش  ملسو هيلع هللا ىلصورشك، مع وجود أرشف اخللق وهو انليب 
لك احلبشة، فلم يظهر اإلسالم مع كون امللك انلجايش مؤمنا، حيث اكنت السلطة وأرس إيمانه وهو م

نه حتقق فيها العدل واألمن فأذن أإال  !للقسس والرهبان اذلين اكنوا يمثلون الطبقة احلاكمة آنذاك
 !اهلل باهلجرة إيلها
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ض للمؤمنني، وإنما حتقق الظهور لإلسالم بعد اهلجرة للمدينة، حني حتقق االستخالف يف األر
ودلينهم باتلمكني، وحتقق فيها رشطا دار اإلسالم: )الشوكة واألمن( للمؤمنني، و)العدل وظهور 

 !أحاكم ادلين(

 !فاجتمع يف دار اإلسالم يف املدينة اإليمان والعدل بالكتاب والعلم، واألمن واألمان بالشوكة والقوة

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ومثله قوهل تعاىل: 

، فاكن اتلمكني والسيادة للمؤمنني باالستخالف بعد االستضعاف، أسبق من اتلمكني [40:احلج]﴾ک
 !لدلين ولإلسالم واألحاكم

، فاملؤمنون هم اذلين [65:النسنء]﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ :وهذا معىن
 !، بإيمانهم الطويع االختياريملسو هيلع هللا ىلصمون انليب ك  حي  

ن االستخالف: )يأىب اهلل واملؤمنون إال أبا بكر(، قبل وفاته يف شأ ملسو هيلع هللا ىلصوهو أيضا معىن قول انليب 
فاملؤمنون هم اذلين سيختارون للخالفة من يشاءون، وهم اذلين يأبون من ال يريدون، فهم أهل 

 !الشوكة والقوة واإلرادة

ڤ ڤ ﴿، [7:حممد]﴾ۇ ۆ ۆ ۈ﴿فال سيادة وال علو لألمة يف األرض إال باإليمان باهلل ونرصه 

، وال سيادة وال ظهور لإلسالم ورشائع [55:انلور]﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
 !األحاكم إال بقوة املؤمنني وظهورهم وسيادتهم ىلع أرضهم

هل الطاعة املطلقة، كما يف حديث: )إنما السيد اهلل( أي: وقد جاءت السيادة يف لغة الشارع مطلقة 
)قوموا إىل سيدكم(،  :لألنصار ملسو هيلع هللا ىلصكما جاءت أيضا مقيدة، كما يف حديث سعد بن معاذ وقول انليب 

 !بالال: )أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا( يعين  وقول عمر

يادة مة تصورا صحيحا، فسأللعدم تصور معىن سيادة الرشع وا ؛فصار اخلالف بني الفريقني لفظيا
 الرشع تعين وجوب االحتاكم إيله، وال يتصور ذلك إال بإيمان األمة به، وحتكيمها هل، وحتاكمها إيله.

سيادة الشعب بمفهومها السيايس املعارص مصطلح غريب شهره )جاك روسو( بناء ىلع نظرية العقد إن 
 االجتمايع، وأن األمة ذات السيادة، خولت بإرادتها السلطة سيادة تمارسها نيابة عنها يف احلكم بينها.
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ها ئونوهذه سيادة ختص السلطة، تلأكيد حق الشعوب يف اختيار من حيكمها ويمثلها ويسوس ش
 بإرادتها بهدف إبطال سيادة امللوك الطغاة يف أوربا ورجال الكنيسة اذلين وقفوا معهم.

وأن لألمة احلق يف اختيار السلطة،  -ويه كون األمة فوق السلطة  -والسيادة اليت عناها روسو هنا 
يار ت، وبإمجاع الصحابة ىلع اخ﴾ں ں ڻ﴿واحلق يف عزهلا، يه قضية قطعية يف اإلسالم بانلص 

 اخللفاء الراشدين بالشورى والرضا.

ة نظري -اذلي يعرب عنه بمصطلح الرشع )سلطان األمة(  -فإذا اكن هذا القدر من السيادة للشعب 
سياسية خمتلف فيها عند الغربيني، فإنها قضية عقائدية إيمانية عند الصحابة مارسوها منذ أقاموا 

 !اخلالفة الراشدة بعد انلبوة

بيون حىت ىلع مفهوم هذه السيادة، وهل يه لألمة؟ أم السيادة الفعلية للسلطة؟ واألمة ولم يتفق الغر
 !جمرد مصدر للسلطة، بينما احلكومة يه اليت تمارس السيادة نيابة عن األمة

وال يتعارض مفهوم )سيادة الشعب( عند الغربيني مع الزتامهم بمبدأ )سيادة القانون(، سواء اكن 
يعة دينية، ترتضيها تلك الشعوب، إذ اهلدف إبطال طغيان امللوك ورجال ادلين، قانونا وضعيا، أو رش

 وتقرير حق الشعوب يف احلكم، ويه اليت ختتار من حيكمها وبما حيكمها.

وكذا اختلفوا يف السيادة الترشيعية ومصدرها، هل يه األمة من خالل ممثليها يف الربملان؟ أم السلطة 
 وهلذا حيق هلا إصدار القوانني نيابة عنه؟ من خالل تفويض الشعب هلا،

فهدف الغربيني من تقرير مفهوم سيادة األمة اتلنفيذية والترشيعية إبطال استبداد ملوك أوربا 
 وباباواتها اذلين اكنت إرادتهم وحدها قانونا جيب الزتامه وتنفيذه.

 اكمية الترشيعية املطلقة يه هللوال وجود هلذه املشلكة يف انلظام السيايس اإلساليم، إذ السيادة واحل
السيادة واحلاكمية السياسية احلديث: )إنما السيد اهلل(، بينما ، ويف ﴾ے ے ۓ ۓ﴿وحده 

، ويف احلديث: )فأنزهلم ىلع ﴾ں ں ڻ﴿والترشيعية املقيدة يه: لألمة بالشورى واالجتهاد 
 حكمك وحكم أصحابك(، وهو احلكم املقيد.
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ال ترشيع هلل ورسوهل فيه، وذلك من خالل االمجاع وهو املصدر اثلالث  فاألمة مفوضة بالترشيع فيما
حديث: )ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهلل للترشيع، وهو اتفاق فقهاء األمة ىلع حكم، كما يف 

 لح املرسلة وحتكيم العادة والعرف ...الخحسن(، ومن خالل االجتهاد بالقياس واالستحسان واملصا

الترشيعية اجتهادية برشية جعلها الشارع من سيادة األمة الترشيعية، وفق ضوابط  ولك هذه املصادر
 مقيدة، وليس للسلطة يد فيها، بل يه تلزتم بتنفيذها وتعمل بها.

، حبكم [38:الشورى]﴾ں ں ڻ﴿فالسلطة السياسية يف االسالم ختتارها األمة بالشورى والرضا 
 ، وبقوهل[55:املنئدة]﴾ې ې ې ى ى ائ﴿ :بقوهل تعاىلوالية األمة العامة اليت جعلها اهلل هلا 

ۋ ۅ ﴿ :، ويه الرقيب عليها بقوهل تعاىل[70:اتلوبة]﴾ک گ گ گ گ﴿ :هلالج لج

مها بقوهل تعاىل عن املؤمنني [015:اتلوبة]﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ڳ ﴿، ويه اليت تقو 

 ...[54:املنئدة]﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ :، وبقوهل﴾ڳ ڳ ڱ ڱ

إلسالم حق الترشيع املطلق، اذلي أدى إىل الطغيان السيايس يف أوربا وال حيق للسلطة السياسية يف ا
حيث اكنت إرادة امللوك وحدهم قانونا جيب تنفيذه، بل هلا الترشيع املقيد بالشورى واالجتهاد، فما 
اكن حكما مصلحيا ومن شئون األمة العامة اكن األمر فيه شورى بني أهل احلل والعقد اذلين ختتارهم 

بة عنها يف إدارة شئونها وتقدير مصاحلها السياسية، وما اكن حكما فقهيا اكن األمر فيه نيااألمة 
شورى بني أهل االجتهاد من أهل العلم والفقه، وما اكن شأنا خاصا اكن األمر فيه شورى بني أهل 

 ...االختصاص عسكريا اكن أو اقتصاديا أو علميا

)واجب ىلع الوالة مشاورة العلماء فيما ال يعلمون، وفيما  - ـه 422ت -كما قال ابن خويز منداد املاليك 
أشلك عليهم من أمور ادلين، ووجوه اجليش فيما يتعلق يف احلرب، ووجوه انلاس فيما يتعلق باملصالح، 

 (9)ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح ابلالد وعمارتها(.

)الشورى من قواعد الرشيعة وعزائم األحاكم، من ال  - ـه 449ت  -وقال ابن عطية الفقيه األندليس 
 (0)يستشري أهل العلم وادلين فعزهل واجب، هذا ما ال خالف فيه(.

                                                           

 .151 – 149/  4 القرطيب تفسري( 0)

 .149/  4 القرطيب تفسري( 1)
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وكذلك ليس للسلطة القضائية أن حتكم إال بما تقرر رشاع وفقها، وليس للسلطة اتلنفيذية سيادة 
قضاء سلطان إال سلطان األمة عليها من هذه احليثية فيه مستقلة استقالال اكمال، فليس ىلع ال

نفسها، بواليتها العامة، ونيابة القايض عنها، ال عن اإلمام، كما تقرر يف األحاكم السلطانية، فليس 
للسلطة عزل القايض العدل، وال ينعزل القايض بموت اإلمام، ألن تقدله القضاء نيابة عن األمة، ال 

 (9) عن اإلمام.

ادة اتلنفيذية املقيدة يه لألمة، والسلطة الترشيعية املقيدة يه فثبت أن السلطة السياسية والسي
 سالم ورشيعته.إللألمة، والسلطة القضائية يه لألمة، حبكم ا

فال يتصور سيادة لإلسالم حينئذ ورشيعته قبل سيادة األمة نفسها وأهل اإلسالم وظهورهم وتمكنهم 
 ورسوهل ودون حتكيم لإلسالم ودون االلزتام به؟ساليم دون إيمان باهلل إلبأرضهم، وال أمة باملفهوم ا

وهذا اذلي يعرب عنه الفقهاء بأحاكم ادلار، وأن دار اإلسالم يه ادلار اليت تكون الشوكة فيها 
للمسلمني، إذ بظهورهم وقوتهم يظهر اإلسالم وتقام األحاكم، وعليه ال يتصور سيادة لإلسالم يف 

حتميه وتقيمه، إذ هو نظام وأحاكم ال تقوم إال باألمة والقوة، األرض قبل سيادة لألمة اليت تؤمن به و
فقد توجد أمة مؤمنة وال يسود اإلسالم، وال يظهر يف األرض، تماما كما حال األمة ايلوم مع أنهم 
مليار ونصف مسلم، وذلك بسبب فقدهم للسيادة والشوكة، فاكن وجود اإليمان من األمة باإلسالم 

هو األصل، ثم حتقق الشوكة والقوة هلا تلقيم أحاكمه يف األرض، رشطني  طواع واختيارا، إذ هذا
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ :رضوريني تلحقق االستخالف، وهذا هو الرشط يف قوهل تعاىل

فاتلمكني  ،[55:انلور]﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
 لدلين وسيادة أحاكمه نتيجة الستخالف املؤمنني يف أرضهم.

يف األرض، وأنها ملك هلا كما يف احلديث الصحيح: )إن اهلل زوى يل األرض وقد قرر الشارع حق األمة 
 (0)فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أميت سيبلغ ما زوي يل منها(.

وقد قال عمر ريض اهلل عنه عن جزيرة العرب: )واهلل إنها بلالدهم، عليها قاتلوا يف اجلاهلية وعليها 
 (2) منها شربا(. أسلموا، ولوال إبل الصدقة ما محيت

                                                           

 .37 ص للمنوردي السلاننية األحاكم( 0)

 .4151 ح داود وأبو ،1889 ح مسلم (1)

 .3159 ح صحيحه يف ابلخنري رواه (3)
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والسيادة السياسية هلا معان عدة حبسب مستوياتها، فتارة تعين االستقالل من االحتالل اخلاريج، 
فدولة ذات سيادة أي مستقلة، ال ختضع نلفوذ دولة أخرى، وتارة تعين اتلحرر من االستبداد ادلاخيل، 

 أو دكتاتورا افرد املستبد اكن واءس فالسيادة للشعب تعين أنه حر خيتار سلطته دون خضوع ملستبد، 
حتالل لال رضهاأ يف ختضع فيه للسيادتني، فاقدة ايلوم فاألمة املفهومني هذين ىلع وبناء حزبا، أو أرسة

األجنيب، فدوهلا بال سيادة، وختضع للطغاة فشعوبها بال حرية، ويف ظل فقد األمة لسيادتها اخلارجية 
الرشيعة، إذ سيادتها ال حقيقة هلا ىلع أرض الواقع السيايس  وادلاخلية، ال يمكن احلديث عن سيادة

ع )وأما قتال ادلفع فهو أشد أنواع دف : يف ظل استضعاف األمة، وهذا معىن قول شيخ اإلسالم ابن تيمية
الصائل عن احلرمة وادلين، فواجب إمجااع، فالعدو الصائل اذلي يفسد ادلين وادلنيا ال يشء أوجب 

فعه، فال يشرتط هل رشط، بل يدفع حبسب اإلماكن، وقد نص ىلع ذلك العلماء بعد اإليمان من د
 (9)أصحابنا وغريهم فيجب اتلفريق بني دفع الصائل الظالم الاكفر وبني طلبه يف بالده(. 
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 (538/   5) - الكربى الفتنوى (0)
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 :األنظمة الوراثية واخلطاب املبدل

 وجعل، [38:الشورى]﴾ں ں ڻ﴿ كةبم اإلساليم للمجتمع حياة نظام الشورى اإلسالم جعل
 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿، كما قال تعاىل: انلبوة عهد بعد املدينة يف لدلولة سياسيا نظاما اخلالفة

 ...[55:انلور]﴾ڄ ڄ ڄ ڄ

يف أحاديث متواترة تواترا معنويا معالم هذا انلظام السيايس اذلي جاء به القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حدد انليب 
... ثم يكون ملاك اعضا، ثم يكون ملاك خالفة ىلع منهاج انلبوة : )تكون انلبوة... ثم تكونملسو هيلع هللا ىلص فقال

 (9)انلبوة(.هاج ثم تكون خالفة ىلع منجربيا... 

: )تركتكم ىلع ابليضاء يللها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، ومن يعش منكم فسريى ملسو هيلع هللا ىلص وقال
اكم ا بانلواجذ وإيمن بعدي، عضوا عليه فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشديناختالفا كثريا، 

 (0)وحمدثات األمور، فإن لك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف انلار(.

كون خلفاء وسيكما يف الصحيحني: )اكنت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء، وإنه ال نيب بعدي،  ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 (2)، فأوفوا بيعة األول فاألول(.فيكرثون

 (4)ثلاين منهما(.فاقتلوا ا إذا بويع خلليفتنيوقال: )

وأمجع الصحابة كما يف صحيح ابلخاري ىلع ما قاهل عبد الرمحن بن عوف حني بايع عثمان فقال عبد 
اس: ، فبايعه عبد الرمحن وبايعه انلأبايعك ىلع سنة اهلل وسنة رسوهل واخلليفتني من بعدهالرمحن: )

 (4)املهاجرون واألنصار وأمراء األجناد واملسلمون(.

                                                           

 األحنديث سلسلة وانظر اإلسنند، صحيح حسن حديث ومو ،438 مسنده يف والاينليس ،173/ 4 املسند يف أمحد( 0)
 (.5) رقم ح الصحيحة،

 (.صحيح حسن: )الرتمذي وقنل (،41) رقم ح منجه وابن (،1678) رقم ح والرتمذي (،4617) رقم ح داود أبو رواه (1)

 .0841 رقم ح ومسلم ،3455 رقم ح ابلخنري رواه (3)

 .0853 رقم ح مسلم رواه (4)

 .7117 ح 094/  03 الفتح مع ابلخنري صحيح (5)
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿وأصحابه كما قال تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصاكن عليه انليب  وهذا هو ما

 .[005:النسنء]﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 (9) وقد نقل ابن حزم إمجاع األمة وأهل اإلسالم اكفة ىلع أن اإلمامة ال جيوز فيها اتلوارث.

ة، الواحدفليس يف اإلسالم ملوك وال ملكيات وال أنظمة وراثية، وال دول وطنية قطرية تفرق األمة 
وإنما خالفة وخلفاء واستخالف، وأمة واحدة، وإمامة واحدة، وما وراء ذلك إال جاهلية وكرسوية 

 !وقيرصية

 وأنه خالفة تقوم ىلع الشورى -طبيعة انلظام السيايس اإلساليم، وحدد معامله  ملسو هيلع هللا ىلصوكما بني  انليب 
فقد حذر كذلك  -مة بعد انلبوة والرضا، ووحدة األمة والسلطة، والرشد السيايس يف إدارة شئون األ

من املحدثات اليت ختالف هديه وهدي اخلالفة الراشدة من بعده، وحدد مالمح تلك املحدثات فقال 
 !يف احلديث: )ثم يكون ملاك اعضا، ثم يكون ملاك جربيا( ملسو هيلع هللا ىلص

 ملاكقال: )أول هذه األمة نبوة ورمحة، ثم خالفة ورمحة، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب عبيدة بن اجلراح عن انليب 
عضوضا، وفيه رمحة، ثم جربوت ترضب فيها الرقاب، وتقطع فيها األيدي واألرجل، وتؤخذ فيها 

 (0)األموال(.

ثم ملك  -وهو املختلط  -ويف رواية: )أول دينكم نبوة ورمحة، ثم ملك ورمحة، ثم ملك أعفر 
 وجربوت، يستحل فيها اخلمر واحلرير(.

ة، ثم تكون خالفة ورمحة، ثم يكون ملاك وجربية يستحل ويف رواية: )إن أول دينكم بدأ نبوة ورمح
 فيها ادلم(.

                                                           

 .067/  4 الفصل (0)

 ورجنهل عبيدة، أيب عن اخلشين ثعلبة أيب عن مكحول حديث من ،0181 ح والزبار ،1010 ح السنن يف ادلرايم رواه (1)
حسن  حديث 18 ص اإلمتنع يف حجر ابن احلنفظ وقنل ثعلبة، أيب من مكحول يسمع فلم إرسنال، فيه أن غري ثقنب
 والعانر به، ثعلبة أيب عن دةقتن عن أيوب عن العانر سعيد بن حيىي عن 135 ح الفنت يف محند بن نعيم ورواه

 .مرسل ومو عبيدة، أيب عن جبري بن الرمحن عبد طرطيق من 133 ح أيضن نعيم ورواه ضعيف،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

345 

 

: )إنها ستكون ملوك، ثم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل عنه موقوفا عليه وهل حكم الرفع قال ويف حديث عن أنس ريض
 (9) جبابرة، ثم الطواغيت(.

املوقف من هذه املحدثات عند وقوعها كما يف حديث حذيفة يف الصحيحني حيث  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بني انليب 
 !: )إنا كنا يف جاهلية ورش فأتانا اهلل بهذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من رش؟ قال: نعمملسو هيلع هللا ىلصسأل انليب 

 وفيه دخن. !قلت: وهل بعد ذلك الرش من خري؟ قال: نعم

 قلت: وما دخنه يا رسول اهلل؟

 !قال: قوم يهدون بغري هديي ويستنون بغري سنيت تعرف منهم وتنكر

 !من رش؟ قال: نعمقلت: وهل بعد ذلك اخلري 

 داعة ىلع أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها.

 قيل صفهم نلا يا رسول اهلل قال: هم من جدلتنا ويتلكمون بألسنتنا.

 قلت: فما تأمرين إن أدركين ذلك؟

 قال: الزم مجاعة املسلمني وإمامهم.

 قلت: فإن لم يكن هلم مجاعة وال إمام؟

 (0) قال: اعزتل تلك الفرق لكها(.

                                                           

 يف سعد ابن ذكره أنس عن الراوي عاية بن وشمر صحيح، بإسنند 37093و 31565 رقم املصنف يف شيبة أيب ابن( 0)
 تأخرب اذلي أنس من سمنعه فنلراجح م، 011 سنة حدود يف تويف وقد الكوفة، أمل من اثلنثلة الابقة يف طبقنته

 بننح ابن صحح وقد السمنع، ىلع حممولة أنس عن فعنعنته بتدليس، يعرف لم أنه خنصة م، 91 بعد من إىل وفنته
 إال األعمش عن يروي ال ومو حديثن، شمر عن األعمش عن شعبة وروى شمر، عن األعمش حديث واحلنكم

 .املرفوع حكم هل موقوف واحلديث شمر، من األعمش سمنع فثبت نع،بنلسم فيه رصح من

 .386/ 5 املسند يف وأمحد ،4146 ح داود أيب وسنن ،0847 ح مسلم وصحيح ،6673 ح ابلخنري صحيح (1)
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رواية أيب داود: )فإن اكن هلل تعاىل خليفة يف األرض فرضب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإال فمت يف و
 وأنت اعض جبذل شجرة(.

ويف رواية أمحد: )قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تكون داعة الضاللة، قال: فإن رأيت يومئذ خليفة اهلل يف 
يف األرض ولو إن تموت وأنت اعض  األرض فالزمه، وإن نهك جسمك وأخذ مالك، فإن لم تره فاهرب

 (9)جبذل شجرة(.

قال يف الفتح: )وقوهل هم من جدلتنا أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، وفيه إشارة إىل أنهم من 
، إذا لم يكن يف األرض خليفةالعرب ... فإن لم يكن هلم مجاعة وال إمام، قال ابليضاوي: املعىن 

 (0) شدة الزمان...(. فعليك بالعزلة والصرب ىلع حتمل

يف األرض خليفة فالزمه(، ولزوم اإلمامة لزوم اخلالفة كنظام سيايس )إن اكن هلل  ملسو هيلع هللا ىلصفقد جعل انليب 
يه العصمة وانلجاة من الفنت واملحدثات السياسية  -واألمة الواحدة )الزم مجاعة املسلمني وإمامهم( 

أطاعهم قذفوه فيها، وهم من بين جدلتنا  العامة، وانلجاة من ادلاعة والطغاة ىلع أبواب جهنم من
 !ويتلكمون بألسنتنا

بعودتها بعد تلك املحدثات والفنت خالفة راشدة ىلع منهاج انلبوة فقال: )ثم  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك برش انليب 
 !تكون خالفة ىلع منهاج انلبوة(

امة، ويه اخلالفة، ووحدة األمة، ووحدة اإلم -ولوضوح هذه األصول العظيمة من أصول اإلسالم 
أمجع عليها الصحابة وسلف األمة واألئمة من أهل السنة قاطبة، ونقلوا  -ووحدة ادلار واألحاكم 

اإلمجاع عليها يف كتب األصول والفروع والعقائد كما فصلت القول فيها يف كتاب )أهل السنة 
 !واجلماعة واألصول السياسية(

ئاسة اعمة ىلع األمة أو ىلع أكرثها، تعرب عن فاخلالفة نظام سيايس هل أصوهل وقواعده وأحاكمه، وهو ر
يف إدارة شئون األمة بعد انلبوة، ويه تقوم ىلع وحدة األمة، ووحدة اإلمامة  ملسو هيلع هللا ىلصانليابة عن انليب 

 والسلطة، ووحدة ادلار وادلولة، ووحدة املرجعية ويه الكتاب والسنة.

 !وليست اخلالفة جمرد رجل خيتاره املسلمون أو بعضهم رئيسا عليهم

                                                           

 .حسن بإسنند 413 / 5 املسند يف وأمحد ،4144 ح داود أيب سنن (0)

 .36/ 6 ابلنري فتح( 1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

347 

 

وهذا هو السبب يف نيف وجود اإلمامة الرشعية حال وقوع الفنت واالفرتاق يف األمة، ونيف وجود ابليعة 
ألحد، كما قال ابن عمر: )واهلل ال أبذل بيعيت يف فرقة وال أمنعها من مجاعة(، وهلذا فرس اإلمام أمحد 

فقال ملن سأهل عن املراد بهذا  حديث: )من مات وليس يف عنقه بيعة(، بأنها اخلالفة واإلمامة العامة،
احلديث: )ذاك اإلمام اذلي جيمع عليه املسلمون، لكهم يقول هذا هو اإلمام(، كما دل عليه حديث 
حذيفة: )فإن لم يكن هلم مجاعة وال إمام( أي: واحد، قال: )فاعزتل تلك الفرق(، واعزتل أئمتها 

 !وداعتها

لعاملية األوىل، وأسقطت اخلالفة ىلع ما اكن فيها من فلما جاءت آخر احلمالت الصليبية يف حربها ا
واحتل الصليبيون أقايلمها، وفرقوا وحدتها، وأقصوا رشيعتها، وطمسوا -دخن وضعف يف آخر عهودها 

هوية شعوبها، بإقامة دويالتهم الوطنية اليت فرضوا حدودها وأنظمتها وقوانينها منذ سايكس بيكو، 
ون ظل املسلم -تبعيتها العسكرية والسياسية واالقتصادية هلموجعلوها حتت محايتهم، وضمنوا 

جياهدونهم ويقاومون احتالهلم ويتطلعون إىل عودة اخلالفة من جديد، وعدوا هذا الواقع حالة طارئة 
مؤقتة غري رشعية وال مرشوعة، سزتول يوما ما حني تتحرر األمة وشعوبها من االحتالل األجنيب، 

 !من اجلبابرة والطغاة وادلاعة )ىلع أبواب جهنم(ومن أنظمته الوظيفية، و

فلما جاءت اثلورة العربية وبدأت األمة يف ساحات اثلورة الفكرية حتاول استعادة هويتها وخطابها 
السيايس اإلساليم ىلع الصعيد اثلقايف، واعد احلديث من جديد عن اخلالفة أشد ما يكون منذ عقود، 

واجه يالن حرب صليبية جديدة، وإىل ترصحيه املشهور بأنه جيب أن: )مما دفع جورج بوش اثلاين إىل إع
الغرب خطر عودة األصويلة يف العالم اإلساليم وتطلعها لعودة اخلالفة من إندونيسيا إىل حدود 

يون فإذا الوسط !(، وهو ما داع إيله أيضا توين بلري قبل أسبوع حتت شعار ماكفحة اإلرهابسبانياأ
 -كما قال السقاف-يلع عبد الرازق حول ادلولة يف اإلسالم، وعدم رضورتها  اجلدد يروجون خطاب

 !وحول اخلالفة وعدم وجوبها وأهميتها

وحاول إبراهيم السكران يف )مفاتيح السياسة الرشعية( ترشيع الواقع اذلي تشلك يف أحضان احلملة 
 !الصليبية العارشة املعارصة باسم السنة والسلفية

ا ال أعرف أن أحدا سبقه إيله يف إضفاء الرشعية ىلع امللكية الوراثية القائمة ايلوم وبلغ األمر به حد
 !كنظام إساليم سائغ أو مرشوع
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)وأما بالنسبة جلنس )امللكية( هل يه مذمومة رشاع  مطلقا ؟ فاذلي رأيته هو اختالف حيث يقول: 
ۆئ  ۇئ ۇئ ۆئ﴿ :نها قوهل تعاىلاآلثار يف ذلك، فجاءت )امللكية( يف نصوص كثرية يف سياق اذلم، م

 .[79]الكهف: ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :وقوهل تعاىل. [ 34]انلمل: ﴾ۈئ ۈئ ېئ

)يا جرير إن بك يلع كرامة، وإين خمربك خربا: إنكم معرش  :ويف الصحيح أن ذي عمرو قال جلرير
غضبون اك، يالعرب، لن تزالوا خبري ما كنتم إذا هلك أمري تأمرتم يف آخر، فإذا اكنت بالسيف اكنوا ملو

 .[ 4359]ابلخنري:غضب امللوك ويرضون رضا امللوك(

)اخلالفة يف أميت ثالثون سنة، ثم ملك بعد ذلك(، وصححه  :ومنها حديث سفينه الشهري يف السنن
 األئمة، وهو يويح بذم امللك وخمالفته لسنن اخلالفة ىلع منهاج انلبوة.

 جهمان إن بين أمية يزعمون أن اخلالفة فيهم؟ وتعليق الصحايب اجلليل سفينة حيث قال هل سعيد بن
 [. 0006]الرتمذي: فقال سفينة )كذب بنو الزرقاء، بل هم ملوك من رش امللوك(

فهذه اآلثار وحنوها تدل ىلع ذم جنس مفهوم )امللكية(، وأما انلصوص اليت جاء فيها ذكر )امللكية( يف 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ اىل:سياق املرشوعية فاحلقيقة أن أكرثها داللة  قوهل تع

 ولو اكن امللك مذموما  يف جنسه ملا اكن نعمة يمنت بها ىلع قوم موىس.[  11]املنئدة: ﴾ڻ ڻ ڻ

ولو اكن امللك مذموما   [ 54]النسنء: ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ :وقول اهلل
 براهيم.إيف جنسه ملا اكن نعمة يمنت بها ىلع آل 

 ولو اكن امللك مذموما  ملا سأهل نيب اهلل. [ 35]ص: ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ :وقول اهلل

ولو اكن امللك مذموما  ملا . [ 146]ابلقرة: ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :وقول اهلل
 سألوه نبيهم.

ولو اكن امللك مذموما  . [ 147]ابلقرة: ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴿ :وقول اهلل
 ملا استجاب اهلل طلبهم.

 امللك مذموما  ملا اكن حمل شكر، فال يشكر اهلل ىلع معصية. ولو اكن [ 010]يوسف: ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿
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وجاءت أحاديث ذ كير فيها امللك يف سياق املرشوعية أشهرها حديث )امللك والرمحة( وقد قال عنه 
اهليثيم أنه رجال ثقات، ولألبلاين حبث يف السلسلة الصحيحة يف تصحيحه، وذللك اكن ابن تيمية 

 حديث )امللك والرمحة( كما يقول ابن تيمية: يرى أن معاوية ينطبق عليه

 ، وهو أول)واتفق العلماء ىلع أن معاوية أفضل ملوك هذه األمة، فإن األربعة قبله اكنوا خلفاء نبوة
ورمحة، كما جاء يف احلديث "يكون امللك نبوة ورمحة، ثم تكون خالفة  امللوك، اكن ملكه ملاك  

ربية، ثم ملك عضوض"، واكن يف ملكه من الرمحة واحللم ورمحة، ثم يكون ملك ورمحة، ثم ملك وج
 (.[ 478/ 4]الفتنوى: ونفع املسلمني ما يعلم أنه اكن خريا من ملك غريه(

قبل أن يفهم الكم شيخ اإلسالم ابن تيمية، وما -السكران يف كشف الغاية من الكمه هذا  ثم مىض
تيمية نفسه عن حفيد معاوية ريض اهلل عنه: اذلي عناه بامللك هنا، وهو ملك اخلالفة، كما قال ابن 

)معاوية بن يزيد بن معاوية اذلي توىل اخلالفة مدة قصرية ثم مات، ولم يعهد إىل أحد، واكن فيه دين 
حيث يصل إىل مراده وهو رشعنة األنظمة امللكية الوراثية ايلوم، اليت ال عالقة هلا أصال  -(9)وصالح(

 !ملسو هيلع هللا ىلصيب باخلالفة، وكونها نيابة عن انل

 !ولم يستطع أن جيرؤ السكران ىلع اتلرصيح، فجاء بها ىلع لسان اكتب ماركيس شيويع

حيث يقول السكران: )فهيمنة الرشيعة وتطبيقها )بمعناها الشامل( شديد احلضور يف تفكري الفقهاء 
 وهم يتحدثون عن السياسة الرشعية، ونصوص الفقهاء كثرية يف هذا الصدد، ولكين سأخرج اآلن عن
املدونة الرتاثية، وسأنقل نصا  لشاهٍد من اخلارج، فيه طرافة يف كيفية قراءته لرؤية الفقهاء لدلولة 

 العروي، حيث يقول يف دراسته عن مفهوم ادلولة: عبد اهللاملسلمة، وهو املفكر املاركيس املعروف 

خلالفة، لف ال يتلكم عن ا)نلفتح كتاب ابن تيمية "السياسة الرشعية"، فأول ما يلفت نظرنا هو أن املؤ
بقدر ما يهتم بيشء واحد، هو تطبيق الرشع، يعين بادلولة اإلسالمية "دولة الرشع" وال يشء سواها، 

 .[ 010]مفهوم ادلولة:إن الفقيه هو باتلعريف: من يتوق إىل تطبيق الرشع ىلع الواقع( 

 !تفكري فقهاء اإلسالم( هذا املفكر املاركيس لم ختطيء عينه شدة حضور "تطبيق الرشيعة" يف

 !انتىه الكم إبراهيم السكران

                                                           

 (055/   4) ميةتي البن املسنئل جنمع (0)
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 !إنها اخلالفة إذا

 !فهذه يه اليت تؤرق السكران ومن وراءه

حاكم ويشنع عليه، ألنه يكرث احلديث عن خطر دول سايكس  .ويه اليت جعلته يتندر من د
ميم" ، زي "ثائر أبيكو الوظيفية، حيث يقول: )األستاذ الفاضل د. حاكم املطريي بكل اختصار وترك

حاكم، فمرشوعه لكه يقوم ىلع أمرين ال ثالث هلما، أوهلما:  .هذا الوصف املركب خيترص لك ما يريده د
 !إشعال وتأجيج اثلورة يف نفوس انلاس ىلع انلظم السياسية الفاسدة

جيلس  دوثانيهما: اتلنديد واالستناكر للحدود السياسية بني ادلول القطرية العربية، وذللك ال يكا
 !جملسا  إال حتدث عن اتفاقية "سايكس بيكو" بمرارة تكاد تعقد لسانه(

فالاكتب املاركيس عبد اهلل العروي وجد أن موضوع اخلالفة لم يكن يشلك أهمية عند ابن تيمية يف 
 !كتابه )السياسة الرشعية( بقدر ما يهمه موضوع الرشيعة نفسها

رؤ عليها قبله إال يلع عبد الرازق يف كتابه )أصول احلكم ووجد إبراهيم السكران ضاتله اليت لم جي
يف اإلسالم(، واذلي قرر فيه عدم رشعية اخلالفة أصال كنظام سيايس، وأنه يعرب عن مرحلة تارخيية 

 !واحتياجاتها أكرث من تعبريه عن اإلسالم وأحاكمه

عبد  املبدل اذلي طرحه يلع ثم تدور السنون فإذا االحتالل الصلييب يفرض هذه الرؤية، فصار اخلطاب
 !الرازق هو اذلي يشلك واقع دويالت احلملة الصليبية العارشة املعارصة وباسم السنة والسلفية

 !ما اذلي يريد أن يصل إيله إبراهيم السكران من هذا اتلأصيل؟

والعراق مرص  يف-إنه يريد أن يقول بأن امللكيات اليت فرضتها احلملة الصليبية يف املنطقة العربية 
 !بعد إسقاط اخلالفة ملكيات سائغة رشاع، أو هلا وجه من املرشوعية -وسوريا واألردن وجزيرة العرب

 !ليست بأهمية الرشيعة نفسها -كما اكتشف ذلك العروي املاركيس عند ابن تيمية-وأن اخلالفة 

 !فاملهم أن حنكم بالرشيعة يف ظل أي نظام سيايس

 !ة من أصول أحاكمها، وأن إقامتها من إقامة الرشيعة نفسهاوكأن الرشيعة لم جتعل اخلالف
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إبراهيم السكران وقبله العروي أن رسالة )السياسة الرشعية( حبث من مباحث كتب ولم يعلم الاكتب 
)األحاكم السلطانية(، فلم يقصد شيخ اإلسالم ابن تيمية أصال اتلأيلف هنا يف )األحاكم السلطانية(، 

رشوطها ومسئويلاتها، وإنما اقترص ىلع ما جيب ىلع الوالة من مسئويلات، وهذا يلتحدث عن اخلالفة و
ما نص عليه يف مقدمة رساتله هذه حيث يقول: )فهذه رسالة خمترصة فيها جوامع من السياسة اإلهلية 

 (9).(..واإلبانة انلبوية، ال يستغين عنها الرايع والرعية اقتضاها من أوجب اهلل نصحه من والة األمور.

وهذا املوقف من اخلالفة يكاد يكون من أبرز احنرافات هذه املدرسة عقائديا وفقهيا، وهو اذلي 
 فقد يقوم اإلسالم -كما قال السقاف من قبل  -يفرس موقفهم من ادلولة يف اإلسالم وعدم رضورتها 

 سة حديث عنوحىت ال يكاد يوجد يف ثقافة هذه املدر !اكمال بال دولة، كما حصل لألنبياء من قبل
اخلالفة ووجوب بعثها وعودتها ولو ىلع املستوى انلظري العليم، فضال عن املمارسة السياسية 

 !واجلهادية

 !فهذه القضية باذلات تكاد تكون من املحظورات يف ثقافة هذه املدرسة

دم ثم لم ينته السكران عند هذا احلد، بل ذهب إىل ما هو أبعد، إذ يواجهه إشاكيلة أخرى، ويه ع
هذه امللكيات بالرشيعة يف اعمة أحواهلا السياسية واالقتصادية والترشيعية، أو لو اكنت حكم 

 امللكيات ال حتكم أصال بالرشع فما املوقف؟

وهنا يقرر السكران يف اخلاتمة بأنه حىت وإن لم حتكم بالرشيعة، فالواجب عدم اخلروج ىلع هذه 
يث يقول: )جيب أن حناول اإلصالح السيايس من ادلاخل، واتبااع هل ح ملسو هيلع هللا ىلصامللكيات، حبا لرسول اهلل 

ساوي فماذا ت - ملسو هيلع هللا ىلص -وتكثري العدل الرشيع، وختفيف الظلم؛ دون أن خنرس عالقتنا حببيبنا حممد 
 !؟ملسو هيلع هللا ىلصصناديق االقرتاع يف العالم لكه إذا أسأنا بنصف لكمة لرسول اهلل 

الطاعة والصرب ومنع اخلروج(، جيب بناء حاجز نفيس عظيم بني هؤالء املتهورين وبني نصوص )
جيب أن ال تكون هذه األحاديث ألك مباحا  ي ستهرت بها وحنن نشاهد، فأين الغرية واحلمية لرسول 

انتشار االستبداد واألثرة واملظالم السياسية ليس مربرا  بتاتا  هلذه اإلساءات املتكررة حلديث  !اهلل؟
ر مقام رسول اهلل... كيف يعرف املؤمن أن نصوص رسول اهلل، باهلل عليك تأمل هذه اآليات وانظ

)الصرب، والطاعة لوالة األمور باملعروف، ومنع اخلروج املسلح فيما دون الكفر ابلواح( لكها قطعية 
متواترة عن رسول اهلل، جيزم القلب بأن رسول اهلل قاهلا، ونطق بها، ثم يتهور املرء بمثل هذه العبارات 

                                                           

 (00/   0) - والرعية الرايع إصالح يف الرشعية السينسة (0)
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ال أدري واهلل كيف يطاوعه قلبه ويستخف بها وهو يعلم أن رسول اهلل  !يف انتقاص هذه انلصوص؟
 !( انتىه الكم السكران!نطق بها؟ ييسء لك املتغلب فتقتص من نبيك؟

، واتبااع ألمره، ملسو هيلع هللا ىلصوهنا يتجنب السكران مناقشة من يرفضون هذا الواقع السيايس طاعة للنيب 
، ين من بعده، وهم اخلصم الرئييس هل وتلنظرياتهوتعظيما لرشعه، وإحياء لسنته وسنن اخللفاء الراشد

أحاديث السمع والطاعة  -بزعمه  -ثم يذهب بدال من ذلك يلفتح جبهة أخرى، ويهاجم من يردون 
بأن ادلافع للك ما يقرره لصالح الطغاة  -ليستدر عواطف القراء  -ويسخرون منها، ويتظاهر السكران 

ث يغيظه أن يرى من يرد أحاديثه يف )الطاعة وحتريم وتعظيمه، حي ملسو هيلع هللا ىلصمن أباطيل، هو حب انليب 
 !اخلروج( من املتهورين

 !وال يغيظه يف املقابل اذلين حياربون دينه ورشيعته وأمته من الطغاة املجرمني واجلبابرة الظاملني

هل األزمة يه مع هذه الفئة اليت حرص السكران حديثه عنها، يف الوقت اذلي يريد أن تصل رساتله 
اليت توجب  ملسو هيلع هللا ىلصخالل اهلجوم ىلع فئة ال يمكن ادلفاع عنها وهم من يسخرون بأحاديث انليب من  -

يف الرد ىلع من حيتجون عليه بالكتاب والسنة يف رد هذا ابلاطل اذلي  -السمع والطاعة وحترم اخلروج 
 !يروجه السكران باسم السنة والسلفية، تلربير واقع سيايس فرضته احلملة الصليبية

 ة عن هذه الشبه من وجوه:واإلجاب

لك اآليات اليت ذكرها السكران يف مدح امللك هنا يه يف شأن ملوك أنبياء بين إرسائيل،  الوجه األول:
نسخت لك الرشائع اليت قبلها، وال يقبل من  ملسو هيلع هللا ىلصوقد تقرر بانلص واإلمجاع أن رشيعة انليب حممد 

ن األحاكم، وهذا عند من يقول بأصل: رشعهم إال ما ثبت يف رشعنا، ولم يعارضه يف رشعنا يشء م
 !)رشع من قبلنا رشع نلا برشطني أن يثبت يف رشعنا، وأال يرد يف رشعنا ما يعارضه(

ويؤكد ذلك احلديث انلبوي يف الصحيحني: )اكنت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء، لكما هلك نيب خلفه 
قال: خلفاء فيكرثون فأوفوا بيعة األول  وماذا يكون يا رسول اهلل؟ :نيب، وإنه ال نيب بعدي، فقالوا

 فاألول(.

فاذلي اكن يسوس بين إرسائيل هم أنبياؤهم وهم ملوكهم بويح من اهلل، يلحكموا فيهم برشعه وعدهل، 
فهو خاتم األنبياء وال نيب بعده يسوس أمته، وإنما اخللفاء اذلين يسوسونهم، واذلين  ملسو هيلع هللا ىلصوأما انليب حممد 

 ...﴾ں ں ڻ﴿ :رى والرضا، كما قال تعاىلخيتارهم املسلمون بالشو
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 وقد عقدت فصال اكمال يف كتاب )حترير اإلنسان( نلقض هذه الشبهة بعنوان:

 )كشف الشبهات وبيان اآليات املتشابهات( وقد جاء فيه:

 :وربما تمسك أنصار اخلطاب السلطاين لرد اخلطاب القرآين باملتشابهات من اآليات كقوهل تعاىل)
، بليان مرشوعية وجود امللوك، (9) ﴾ڑ ک ک ک ک گ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

 !وأن اهلل هو اذلي وهبهم امللك

ۉ ۉ ې ې ﴿وال ديلل يف ذلك ىلع مرشوعية اداعء امللوك للملك، بل هذا كقوهل تعاىل: 

 .(2)﴾ڑ ک ک ک ک گ گ﴿وقوهل: ، (0)﴾ې

ء حصل هلم ذلك بأسباب فاهلل يرزق اخللق مجيعا، سواء منهم الرب والفاجر، واملؤمن والاكفر، وسوا
احلالل أو احلرام، فاهلل يؤيت رزقه من يشاء، وال يكون يف ذلك حجة ىلع مرشوعية ما كسبه الظالم 

 ہ ہ﴿من مال ال حيل هل، بل هو ابتالء من اهلل، واستدراج للعبد، وقد قال سبحانه يف شأن قارون: 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ...ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 (4)﴾.ڳ ڳ ڱڳ  ... ٻ پ

فاهلل هو اذلي آتاه املال والرثوة، وإن اكن قارون قد كسب هذا املال بأسباب احلرام، كذلك يؤيت اهلل 
امللك من يشاء، وال حجة فيه مللوك األرض، إذ منهم من يؤتيه اهلل امللك باحلق والعدل، اكألنبياء 

عدل، كداود، وسليمان، كما قال تعاىل: خلفاء وملواك باحلق، يلحكموا بني انلاس بالاذلين جعلهم اهلل 
 (4)﴾.ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿

                                                           

 .16 عمران آل (0)

 .31 اإلرساء (1)

 .41 الشورى (3)

 .76 القصص (4)

 .150 ابلقرة( 5)
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ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب وقال تعاىل أيضا عنه: ﴿

 (9) ﴾.حب خب مب ىب يب جت حت خت مت

ومن امللوك من يؤتيه اهلل امللك وهو ظالم نلفسه، بالسيطرة والقهر للناس، يلبتليه ويبتيل به، كحال 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ : ﴿كما يف قوهل تعاىلفرعون وانلمرود، 

 (0)﴾.چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 منو وسليمان، كداود، األنبياء، إرسائيل بين ملوك كحال-ملك يف األرض تملك بإذن من اهلل فلك 
ڑ ڑ عتهم، أو ملك بويح من أنبيائه ورسله، كما هو حال طالوت: ﴿رشي ىلع بعدهم من ملك

 (2) ﴾.ک ک ک ک گ گ گ گ

فهو  -خلفاء املسلمني، اذلين ختتارهم األمة بالشورى والرضا، وفق رشيعة املصطىفوكما هو حال 
خليفة وملك باحلق، ولك من لم يكن كذلك من ملوك األرض، فهو ملك باطل، اغصب للملك، 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿يف األرض، ظالم للخلق، كما قال تعاىل نلبيه إبراهيم: جبار 

 (4).﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 يف تفسريه لآلية: )قال سفيان بن عيينة ال يكون الظالم إماما... وقال ابن خويز منداد: قال ابن كثري
 (4)الظالم ال يكون خليفة، وال حاكما(.

وهلذا جاءت الرشيعة املحمدية باخلالفة، وإبطال امللك لكه جبميع صوره الفرعونية، والقيرصية، 
واألمر هلل، والسيادة هلل، واخللق هلل، ليس هلم رب  والكرسوية، فاألرض هلل، وامللك هلل، والطاعة هلل،

 غريه، وال ملك سواه.

                                                           

 .16 ص (0)

 .158 ابلقرة (1)

 .147 ابلقرة (3)

 .014 ابلقرة (4)

 .117/  0 كثري ابن تفسري (5)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

355 

 

توحيد العبادة هلل يتعارض مع ادلينونة للملوك، كما يف لسان العرب: )العبادة يف اللغة الطاعة بل إن 
ڍ ڍ ڌ ﴿مع اخلضوع، ولك من دان مللك فهو اعبد هل(، ومنه قول املأل من قوم فرعون: 

 ه.ا ( ... ﴾ڌ ڎ ڎ

والفرق بني الطاعة للخلفاء والطاعة للملوك، أن الطاعة للخلفاء تكون عن شورى ورضا واختيار 
بال إكراه وال إجبار، وتبعا لطاعة اهلل ورسوهل، واتبااع لرشيعته، بينما طاعة امللوك تكون جربا وقهرا 

هم، وسطوتهم وجربوتىلع أساس االستحقاق املزعوم هلم ىلع انلاس بطاعتهم واخلضوع هلم ولقوتهم 
ں ﴿ألهوائهم وشهواتهم، وهذا هو اتلأهل واأللوهية يف لغة العرب، كما يف قول فرعون ملوىس واتبااع 

 ...﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

وهذا خبالف ملك انلبوة، كملك داود وسليمان، فإنه بويح من اهلل، دون إجبار وقهر، يلحكم حبكم 
 ...﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴿ :اهلل، كما قال تعاىل

ري  انليب  تلك رشيعته وسنة ، فاكنت (9)عبدا نبياأن يكون ملاك، أو عبدا نبيا، فاختار  ملسو هيلع هللا ىلصوقد خ 
خللفائه وأمته من بعده، وعندما أرسل رسله إىل ملوك األرض يدعوهم لدلخول يف اإلسالم لم يسمهم 

ي: )وهلذا قال بوصف امللك بل قال: )إىل هرقل عظيم الروم(، )إىل كرسى عظيم الفرس(، قال انلوو
حبكم دين )إىل هرقل عظيم الروم(، ولم يقل ملك الروم ألنه ال ملك هل، وال لغريه إال  ملسو هيلع هللا ىلصانليب 

 (0)اإلسالم(.

واألقيال  -انليب أن يكون هناك قيل ، فنىف (2)وال ملك وال قاهر إال اهلل( وجاء يف احلديث: )ال قيل 
، إال اهلل وحده ال رشيك هل، ويف حديث آخر: ونىف أن يكون هناك ملوك - هم ملوك محري يف ايلمن

يف غزوة تبوك فوقف ذات يللة واجتمع عليه أصحابه فقال إن اهلل أعطاين  ملسو هيلع هللا ىلص)كنا مع رسول اهلل 
يأتون يأخذون من  !الليلة الكزنين كزن فارس والروم، وأيدين بامللوك ملوك محري، وال ملك إال هلل

 (4)(.اا ثالثقاهل !مال اهلل، ويقاتلون يف سبيل اهلل

                                                           

 .083/  3 الرزاق عبد مصنف يف شنمد وهل ،49/  7 وابليهيق ،070/  4 الكربى لسننا يف النسنيئ رواه (0)

 .0773 رقم ح مسلم لصحيح انلووي رشح انظر (1)

 .عبسة بن عمرو حديث من 98/  11 الكبري يف والارباي صحيح، أحدممن بإسنندين 387/  4 املسند يف أمحد رواه (3)

 .مقبول بإسنند اخلثعيم حديث من 171/  5 املسند يف أمحد وعنه ،48/  00 املصنف يف الرزاق عبد رواه (4)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

356 

 

فقرر أن ال ملوك يف اإلسالم، بل امللك هلل وحده، وملوك محري كغريهم من املسلمني يقاتلون يف سبيل 
 اهلل، ويأخذون من بيت املال، حاهلم حال غريهم من املسلمني.

 وهلذا جاء يف احلديث الصحيح: )أخنع اسم عند اهلل رجل يسىم ملك األمالك، ال مالك إال اهلل(.

واية: )اشتد غضب اهلل ىلع(، ويف رواية: )أغيظ رجل ىلع اهلل يوم القيامة، وأخبثه، رجل اكن ويف ر
 يسىم ملك األمالك، ال ملك إال اهلل(.

 (9))أخىن اسم(، قال الراوي: كـ)شاهنشاه(.ويف رواية: 

ن ووليست العلة يف اتلحريم كونه اتصف بلقب ملك امللوك، كما ظنه بعض الرواة، بل العلة هو ك
هذه ادلعوى الاكذبة حمادة هلل يف اسم من أسمائه، وصفة من صفاته، اليت تسىم بها اهلل، ووصف بها 
نفسه، بل وأبطل أن يكون هل رشيك فيها، سواء تسىم أحد من خلقه بملك امللوك، أو باسم املليك، 

عل يه صيغة أفوإن اكن التسيم بملك امللوك أخنع، وأخبث، وأخىن، من التسيم باملليك، كما تقتض
اتلفضيل، وقد نص الفقهاء ىلع حتريم األول أي ملك امللوك، مع أن لفظ أخنع، وأخبث، يدل ىلع أن 
هناك ما هو أقل خبثا، وأقل خىن، وهو التسيم بامللك، وهلذا جاء يف آخر احلديث الصحيح: )ال ملك 

ك إال اهلل(، يلؤكد أن اتلحريم ليس إال اهلل(، ويف رواية: )ال مالك إال اهلل(، ولم يقل: )ال ملك للملو
قارصا فقط ىلع التسيم بملك امللوك، بل وكذلك لقب امللك، ألنه ال ملك ىلع احلقيقة إال اهلل، 
فاتلعليل يف آخر احلديث واضح يف دالتله ىلع حتريم إطالق الك اللفظني ملك امللوك، أو امللك، ىلع 

يد، وأن أصحابهما أخنع وأذل وأخىن وأفجر انلاس يوم أحد من البرش، ملا ورد فيهما من الوعيد الشد
حترير  من ا. ـه ( ...(امللكالقيامة، ويؤكد ذلك حديث انلداء يوم القيامة )أين ملوك األرض؟ أنا 

 اإلنسان خمترصا.

فاالحتجاج بأنبياء بين إرسائيل امللوك والقياس عليهم، احتجاج وقياس باطل، ألنه فاسد االعتبار، 
للنص، وىلع فرض عدم وجود انلص املعارض، فهو قياس مع الفارق، إذ ال يقاس غري املعصوم ملصادمته 

 !ىلع األنبياء املعصومني

 !ملسو هيلع هللا ىلصفما بالك وهو رشع منسوخ أصال برشيعة انليب األيم 

                                                           

 .1043 ح ومسلم ،6115 ح ابلخنري رواه (0)
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ومن حيتج بمرشوعية امللك لوجود امللوك من بين إرسائيل، كمن حيتج بمرشوعية صناعة اتلماثيل 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿ هلا كما يف قوهل تعاىل: بصنع داوود انليب

 اتلماثيل صناعة جنس جائز أنه ولوال ،[03:سبأ]﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
 !امللك جنس يف السكران قول حد ىلع داوود، آل من عليها الشكر يستحق نعمة اهلل عدها ملا

 چ چ﴿ تعاىل عنه: ولاكن جنس السجود للبرش جائز كما فعله أخوة يوسف معه كما يف قوهل

ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڈ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 [سورة يوسف]!﴾ک

 !فلوال أن جنس السجود مرشوع وجائز ملا ساغ فعله يلوسف انليب حبرضة أبيه انليب يعقوب

بهات كما سبق يف ش -وبسبب اخللل يف اتلصور دلى السكران وفئته يف هذا ابلاب صاروا يقررون 
 وادلاعةألنبياء يه ادلعوة إىل اهلل وتوحيده وابلالغ، ولم يكلف اهلل العلماء بأن مهمة ا -السقاف 

وهلذا  !بأكرث من ذلك، ال بإقامة دولة وخالفة، وال حتكيم رشيعة وسياسة، وال جهاد دفع وال طلب
 !يأيت انليب يوم القيامة وليس معه أحد

م عت أحاكم اخلالفة يف األرض، وأحاكاليت رش - ملسو هيلع هللا ىلصفانتهوا إىل اتلفيص من رشيعة انليب اخلاتم حممد 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿اجلهاد ىلع هذه األمة، إىل قيام الساعة، بقول اهلل تعاىل: 

باالحتجاج برشائع األنبياء اليت نسختها رشيعة نيب الرمحة  - [3:املنئدة]﴾ڍ ڍ ڌ ڌ
 !وامللحمة، ونيب الكتاب والسيف

 مرشوعية امللك فلكها غري صحيحة، اكلزيادة يف حديث: أما األحاديث اليت احتج بها ىلع الوجه اثلاين:
)خالفة انلبوة ثالثون سنة(، وما ورد فيها: )وسائرهم ملوك(، فأكرث رواة احلديث لم يذكروها، وىلع 

فاملراد  ،ملسو هيلع هللا ىلصفرض ثبوتها، فيه مدرجة من الكم الراوي اتلابيع ومن دونه، وىلع فرض صحتها عن انليب 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿نفسه، كما قال تعاىل عن داوود:  بامللك فيها ملك اخلالفة

ۀ ﴿، فأخرب اهلل أنه جعل داود خليفة، مع قوهل يف آية أخرى أنه آتاه امللك: [16:ص]﴾ی ی جئ

 [150:ابلقرة]!﴾ہ ہ ہ ہ ھ
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اتلفريق بني خالفة انلبوة الراشدة اليت جيب لزوم سننها واالقتداء بها واالهتداء بهديها،  ملسو هيلع هللا ىلصوأراد انليب 
 فة امللك اليت تأيت بعدهم ويقع ما يقع فيها من خلل وجور...وخال

 ويدل عليه احلديث الصحيح: )ال يزال هذا ادلين عزيزا إىل اثين عرش خليفة لكهم من قريش(.

 !من بعد اخللفاء الراشدين خلفاء أيضا، وليسوا ملواك ملسو هيلع هللا ىلصفسىم انليب 

 !ون(وكما سماهم يف احلديث الصحيح اآلخر )يكون خلفاء فيكرث

ويه اخلالفة العامة اليت وقع فيها ما وقع من حمدثات يف اخلطاب املؤول، ولم خترج بها عن كونها 
قرنا، حىت إذا  92خالفة اعمة، ساد بها املسلمون وحتقق هلم بها االستخالف والسيادة يف األرض 

 !سقطت، سقط املسلمون فلم تقم هلم قائمة بعدها إىل ايلوم

شيخ اإلسالم ابن تيمية إنما اكن يقصد بامللوك هنا خلفاء اإلسالم سوى خلفاء  ذكره السكران عنوما 
)خالفة انلبوة بعدي ثالثون سنة(، مع كون ابن تيمية  :انلبوة وهم اخللفاء الراشدين األربعة حلديث

نفسه يرى خالفتهم، إذ اخلالفة العامة اليت جاءت بعد اخلالفة الراشدة شابها يشء من امللك، حيث 
قول ابن تيمية: )وجيوز تسمية من بعد اخللفاء الراشدين خلفاء، وإن اكنوا ملواك، ولم يكونوا خلفاء ي

األنبياء، بديلل ما رواه ابلخاري ومسلم يف صحيحيهما عن أىب هريرة ريض اهلل عنه عن رسول اهلل 
كون بعدي وستنه ال نيب إقال )اكنت بنو إرسائيل يسوسهم األنبياء لكما هلك نيب خلفه نيب و ملسو هيلع هللا ىلص

خلفاء فتكرث قالوا فما تأمرنا قال: فوا ببيعة األول فاألول ثم أعطوهم حقهم فإن اهلل سائلهم عما 
م يكونوا ل -اخللفاء الراشدين  :أي –)فتكرث( ديلل ىلع من سوى الراشدين، فإنهم  :اسرتاعهم(، فقوهل
 لفون والراشدون لم خيتلفوا...)فوا ببيعة األول فاألول( دل ىلع أنهم خيت :كثريا، وأيضا قوهل

مستحبة؟ أم  -خالفة انلبوة  :أي –هل هو جائز يف األصل واخلالفة  -ملك اخلالفة  :أي –وامللك 
 ليس جبائز إال حلاجة من نقص علم أو نقص قدرة بدونه؟

لفاء )عليكم بسنيت وسنة اخل ملسو هيلع هللا ىلصفنحتج بأنه ليس جبائز يف األصل، بل الواجب خالفة انلبوة لقوهل 
لراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بانلواجذ وإياكم وحمدثات األمور فلك بدعة ضاللة(، ا

بعد قوهل )من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا(، فهذا أمر وحتضيض ىلع لزوم سنة اخللفاء، 
 ...جوب يف الووأمر باالستمساك بها، وحتذير من املحدثات املخالفة هلا وهذا األمر منه وانليه ديلل بني  
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ثم اختص من ذلك قوهل: )اقتدوا باذلين من بعدي أىب بكر وعمر(، فهذان أمر باالقتداء بهما، واخللفاء 
 الراشدون أمر بلزوم سنتهم، وىف هذا ختصيص للشيخني من وجهني:

ه جيعلوأحدهما: أن السنة ما سنوه للناس، وأما القدوة فيدخل فيها االقتداء بهما، فيما فعاله مما لم 
 سنة.

اثلاين: أن السنة أضافها إىل اخللفاء، ال إىل لك منهم، فقد يقال إما ذلك فيما اتفقوا عليه دون ما انفرد 
 به بعضهم، وأما القدوة فعني القدوة بهذا وبهذا، وىف هذا الوجه نظر.

 و بكر وعمرويستفاد من هذا أن ما فعله عثمان ويلع من االجتهاد اذلي سبقهما بما هو أفضل منه أب
ودلت انلصوص وموافقة مجهور األمة ىلع رجحانه، واكن سببه افرتاق األمة، ال يؤمر باالقتداء بهما 
فيه، إذ ليس ذلك من سنة اخللفاء، وذلك أن أبا بكر وعمر ساسا األمة بالرغبة والرهبة، وسلما من 

يف األموال، ويلع غلب الرهبة  اتلأويل يف ادلماء واألموال، وعثمان ريض اهلل عنه غلب الرغبة وتأول
 وتأول يف ادلماء، وأبو بكر وعمر كمل زهدهما يف املال والرياسة، وعثمان كمل زهده يف الرياسة، ويلع

 كمل زهده يف املال.

 استاء للملك بعد خالفة انلبوة ديلل ىلع أنه متضمن ترك بعض ادلين الواجب. ملسو هيلع هللا ىلصوأيضا فكون انليب 

)إن ملكت فأحسن(  :بانلصوص اليت منها قوهل ملعاوية -ملك اخلالفة  -وقد حيتج من جيوز امللك 
 !وحنو ذلك، وفيه نظر

اتلوسع باملباحات وترك  :أي –وحيتج بأن عمر أقر معاوية ملا قدم الشام ىلع ما رآه من أبهة امللك 
 !ال آمرك وال أنهاك :ملا ذكر هل املصلحة فيه، فإن عمر قال -الزهد 

ر لم ينهه، ال أنه أذن هل يف ذلك، ألن معاوية ذكر وجه احلاجة إىل ذلك، ولم يثق ويقال يف هذا إن عم
 عمر باحلاجة فصار حمل اجتهاد يف اجلملة.

واجبة وإنما جيوز اخلروج عنها بقدر  -الراشدة  :أي –فهذان القوالن متوسطان أن يقال اخلالفة 
املقصود بالوالية وال يعرسه، إذ ما يبعد احلاجة، أو إن يقال جيوز قبوهلا من امللك بما ييرس فعل 

 بد من إجازته، وأما ملك فإجيابه أو استحبابه حمل اجتهاد. املقصود بدونه ال

 وهنا طرفان:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

361 

 

يف لك حال وزمان، وىلع لك أحد، ويذم من خرج عن ذلك  -خالفة انلبوة  -أحدهما: من يوجب ذلك 
 ج واملعزتلة وطوائف من املتسننة واملزتهدة.مطلقا، أو حلاجة، كما هو حال أهل ابلدع من اخلوار

واثلاين: من يبيح امللك مطلقا، من غري تقيد بسنة اخللفاء، كما هو فعل الظلمة واإلباحية وأفراد 
 املرجئة وهذا تفصيل جيد وسيأيت تمامه...

 وذكر أن رجال سأل أمحد عن اخلالفة فقال: لك بيعة اكنت باملدينة فيه خالفة نبوة نلا.

 وظاهر هذا أن ما اكن بغري املدينة لم يكن خالفة نبوة. -أبو يعىل  -القايض  قال

 قلت نصوص أمحد ىلع أن اخلالفة تمت بعيل كثرية جدا.

 ثم اعرض القايض ذلك بقوهل :)اخلالفة ثالثون سنة ثم تصري ملاك(.

 عد ذلك يكون ملاكقال السائل فلما خص اخلالفة بعده بثالثني سنة اكن آخرها آخر أيام يلع، وإن ب
 دل ىلع أن ذلك ليس خبالفة؟

فأجاب القايض بأنه حيتمل أن يكون املراد به اخلالفة اليت ال يشوبها ملك بعده ثالثون سنة، وهكذا 
اكنت خالفة اخللفاء األربعة، ومعاوية قد شابها امللك، وليس هذا قادحا يف خالفته، كما أن ملك 

غريه من األنبياء فقريا، قلت فهذا يقتيض أن شوب اخلالفة بامللك  سليمان لم يقدح يف نبوته، وإن اكن
 (9)جائز يف رشيعتنا، وإن ذلك ال ينايف العدالة، وإن اكنت اخلالفة املحضة أفضل...(.

فهنا يتحدث ابن تيمية عن خالفة انلبوة، واخلالفة العامة اليت حافظت ىلع أصول اخلالفة كنظام 
، باتلوسع باملباحات، ووقوع يشء من اجلور، أما امللك املحض اذلي سيايس، وشابها يشء من امللك

خيرج عن أصول اخلالفة نفسها كنظام سيايس، فهذا كما يقول ابن تيمية: )من يبيح امللك مطلقا، 
 !من غري تقيد بسنة اخللفاء، كما هو فعل الظلمة واإلباحية واملرجئة(

مرشوع مأذون به يف األصل، ويه انلظام السيايس نها ملك أفاخلالفة نفسها يه سلطة وملك، إال 
اإلساليم اذلي ال يعرف املسلمون غريه، وليست ملاك ممنواع حمرما كسلطان ملوك األرض وجبابرتها، 

 !: )من بين جدلتنا ويتلكمون بألسنتنا(كفرعون وانلمرود وورثتهم من الطغاة واجلبابرة املعارصين
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ن املصطلحات اإلسالمية اليت لم يعرفها العرب يف جاهليتهم، ن مصطلح اخلالفة مإ الوجه اثلالث:
وإنما اكنوا يعرفون لفظ امللك، واألمري، أما اخلالفة واخلليفة، فيه ألفاظ رشعية قرآنية ونبوية، كما 

 [31:ابلقرة]﴾ٻ پ پ پ پ﴿قال تعاىل: 

 وهذا استخالف اعم للجنس وانلوع اإلنساين، يف استعمار األرض.

 [55:انلور]﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ وقال سبحانه:

وهذا استخالف خاص للمجتمع اإليماين يلقيم حكم اهلل والقسط اذلي أنزهل يف كتابه، ونزهل ىلع 
 [16:ص]﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴿رسوهل، وقال تعاىل عن داود: 

أحاكم كنظام سيايس هو إقامة احلق واحلكم بالعدل، كما قال ابن خدلون: )وفالغاية من اخلالفة 
﴾، ومقصود الشارع بانلاس ٺ ٺ ٺ ٺ ٿالسياسة إنما تطلع ىلع مصالح ادلنيا فقط ﴿

صالح آخرتهم فوجب بمقتىض الرشائع محل الاكفة ىلع األحاكم الرشعية يف أحوال دنياهم وآخرتهم، 
واكن هذا احلكم ألهل الرشيعة وهم األنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم اخللفاء، فقد تبني لك من 

، وأن امللك الطبييع هو محل الاكفة ىلع مقتىض انلظر العقيل يف جلب املصالح لك معىن اخلالفةذ
واخلالفة يه محل الاكفة ىلع مقتىض انلظر الرشيع يف مصاحلهم األخروية  ادلنيوية ودفع املضار،
يه يف فاآلخرة،  ، إذ أحوال ادلنيا ترجع لكها عند الشارع إىل اعتبارها بمصالحوادلنيوية الراجعة إيلها

 (0)(.احلقيقة خالفة عن صاحب الرشع يف حراسة ادلين وسياسة ادلنيا به

ولفظ اخلالفة لفظ قرآين ونبوي شائع يف اخلطاب انلبوي شيواع متواترا، كما جاء يف أحاديث، منها 
 ة)خالف، وحديث: )اخلالفة بعدي ثالثون(، ويف رواية: (0) حديث: )ثم تكون خالفة ىلع منهاج انلبوة(

 (2)انلبوة ثالثون سنة(.

يم  يف سياسة األمة، وإقامة امللة، واخلالفة يه إمارة  ملسو هيلع هللا ىلصلكونه خيلف انليب  ؛اخلليفة خليفةوس 
املؤمنني، والقيام بسياسة شئون ادلولة، وإقامة أحاكم ادلين، وقد عرف املاوردي اخلالفة، واإلمامة يف 
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ة يف حراسة ادلين، وسياسة ادلنيا، وعقدها ملن يقوم بها اإلسالم فقال: )اإلمامة موضوعة خلالفة انلبو
 (9)يف األمة واجب باإلمجاع(.

كما عرف ابن عقيل احلنبيل السياسة الرشعية بأنها: )لك فعل يكون انلاس معه أقرب إىل الصالح 
 وإن لم يزنل به الكتاب وال جاء به الرسول(.

أو استحقاق أو قهر، وال تفيد أي من هذه املعاين اليت واخلليفة واخلالفة ألفاظ ال داللة فيها ىلع ملك 
جاء اخلطاب السيايس اإلساليم تلعطيلها، وإبطاهلا، وهلذا جاء بأسماء رشعية جديدة موافقة يف 
دالالتها ملضمون اخلطاب القرآين وأصوهل وهداياته، ولم يستخدم الشارع لفظ امللك، اذلي يفيد معىن 

ة واألمة، وال لفظ السلطان اذلي يفيد معىن القوة والقهر واجلرب، وإنما اتلملك وحق اتلرصف يف ادلول
 استخدم ألفاظا ال داللة فيها ىلع يشء من ذلك ويه:

 لفظ اخلالفة واخلليفة وهو اذلي خيلف من سبقه.أوال: 

 لفظ اإلمامة واإلمام، وهو اذلي يتقدم للقيادة، كإمامة اإلمام للمصلني.ثانيا: 

ن نظام اخلالفة: )إنه نيابة عن صاحب الرشيعة يف حفظ ادلين وسياسة ادلنيا به، خدلون عقال ابن 
تباعه اوتسىم خالفة وإمامة، والقائم به خليفة وإماما، فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصالة يف 

ل اواالقتداء به، وهلذا يقال اإلمامة الكربى، وأما تسميته خليفة فلكونه خيلف انليب يف أمته فيق
 (0)خليفة بإطالق وخليفة رسول اهلل(.

ثاثلا: لفظ اإلمارة، واألمري اذلي هو ذو األمر والشأن، وفيه معىن املشاورة، قال يف لسان العرب:)األمري: 
ذو األمر...واالئتمار واالستئمار: املشاورة، واتلآمر التشاور، وآمره يف أمره ووامره واستأمره شاوره، 

ة إذا شاورته، ولك من فزعت إىل مشاورته ومؤامرته فهو أمريك، ومنه احلديث: وآمرته يف األمر مؤامر
)ابلكر تستأذن، واثليب تستأمر(... واألمري: : شاوروهن، ومنه احلديث :)آمروا النساء يف أنفسهن(أي

أي: يتشاورون يف  ﴾ی ی ی جئ﴿القائد، وأولوا األمر الرؤساء وأهل العلم... وقوهل تعاىل: 
 وا ىلع األمر وائتمروا: تماروا وأمجعوا آراءهم(أه.أمرك، وتآمر
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عليهم، ويشريون عليه، ويستشريونه فأمري املؤمنني هو قائدهم اذلي يشاورهم يف أمورهم، ويشري 
، وهو اذلي خيتارونه [38:الشورى]﴾ں ں ڻ﴿ويستشريهم يف لك أمورهم وشئونهم، كما قال تعاىل: 

 : )اإلمارة شورى بني املسلمني(. بعد تشاور وإمجاع رأي، وكما قال عمر

ولك هذه األلفاظ ليس فيها معىن امللك، أو االستبداد، أو االستحقاق، أو القهر واجلرب، فعربت عن 
أصول اخلطاب السيايس القرآين وانلبوي أحسن تعبري، وجاءت بأوضح بيان ملضامينه واغياته 

 ومقاصده.

بوي أنه ال يكون للمؤمنني إال خليفة واحد، إذ وجود وقد قرر اخلطاب القرآين وانل الوجه الرابع:
خليفتني وإمامني يف وقت واحد، يناقض أصول اخلطاب اليت أوجبت اجلماعة واالئتالف، وحرمت 
حتريما قاطعا االفرتاق واالختالف، اذلي هو من حال أهل اجلاهلية، ومن سننهم، بينما جاء اإلسالم 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ال تعاىل: بالوحدة واتلوحيد واالجتماع، كما ق

 [013:عمران آل]﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 :[22:ابلقرة]﴾ٻ پ پ پ پ﴿قال ابن كثري يف تفسري قوهل تعاىل: 

)من جاءكم وأمركم مجيع، يريد أن يفرق بينكم،  ملسو هيلع هللا ىلص)نصب إمامني يف األرض أو أكرث ال جيوز، لقوهل 
 ىك اإلمجاع عليه غري واحد منهم إمام احلرمني...( ا ه.فاقتلوه اكئنا من اكن(، وهذا قول اجلمهور، وح

)سيكون خلفاء فيكرثون(: )اتفق العلماء أنه ال جيوز أن يعقد  :وقال انلووي يف رشح حديث
خلليفتني، يف عرص واحد، سواء اتسعت دار اإلسالم أم ال، وقال إمام احلرمني يف كتابه اإلرشاد: قال 

، وعندي أنه ال جيوز عقدها الثنني يف صقع واحد، وهذا جممع أصحابنا: ال جيوز عقدها لشخصني
 عليه، فإن بعد ما بني اإلمامني، وختللت بينهما شسوع فلالحتمال فيه جمال، وهو خارج من القواطع(.

واستدرك عليه انلووي هذه العبارة األخرية وحكم ببطالن تعدد اخللفاء حىت وإن تباعدت ادليار 
 خمالف ملا عليه السلف واخللف، وظواهر األحاديث(. بقوهل:)وهو قول فاسد،

وقال ابن حزم يف بيان بطالن تعدد األئمة: )اتفق من ذكرنا ممن يرى فرض اإلمامة ىلع أنه ال جيوز 
كون إمامني يف وقت واحد يف العالم، وال جيوز إال إمام واحد، إال حممد بن كرام السجستاين وأبا 

 واحد...فإنهم أجازوا كون إمامني وأكرث يف وقت الصباح السمرقندي وأصحابهما 
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قال أبو حممد بن حزم: ولك هذا ال حجة هلم فيه، فواجب رد ما تنازعوا فيه إىل ما افرتض اهلل عز وجل 
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ﴿الرد إيله عند اتلنازع إذ يقول اهلل تعاىل: 

ا بويع إلمامني فاقتلوا اآلخر منهما(، وقال قد قال: )إذ ملسو هيلع هللا ىلص﴾، فنظرنا يف ذلك فوجدنا رسول اهلل خت
، فحرم اهلل ﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿﴾، وقال تعاىل: ہ ہ ہ ہ ھ﴿تعاىل: 

عز وجل اتلفرق واتلنازع، وإذا اكن إمامان فقد حصل اتلفرق املحرم، فوجد اتلنازع ووقعت املعصية 
ن يكون فيه إمامان جلاز أن هلل تعاىل، وقلنا ما ال حيل نلا، وأما من طريق انلظر واملصلحة فلو جاز أ

يكون فيه ثالثة وأربعة وأكرث، فإن منع من ذلك مانع اكن متحكما بال برهان ومدعيا بال ديلل وهذا 
ابلاطل اذلي ال يعجز عنه أحد، وإن جاز ذلك زاد األمر حىت يكون يف لك مدينة إمام أو يف لك قرية 

 (9) اد املحض وهالك ادلين وادلنيا(.إمام أو يكون لك أحد خليفة يف مزنهل، وهذا هو الفس

ولم يفرق إبراهيم السكران بني الواقع غري املرشوع، وسبل إصالحه واتلعامل معه وفق أحاكم 
الرضورات الطارئة، واتلأصيل والترشيع هل، حني أصبح ككثري ممن باتوا أرسى اللحظة اتلارخيية 

ريخ أبو املفاجآت، فقد تفاجأ العالم لكه يف القرن الراهنة، وظنوا أن اتلاريخ توقف، ولم يدركوا أن اتلا
املايض باكتساح األنظمة الشيوعية فجأة نلصف الكرة األرضية، ثم تفاجأ بسقوط االحتاد السوفييت 
فجأة بعد أن اكد يصبح القطب األوحد، ثم احنساره، ثم تفاجأ بوحدة أوربا اليت خاضت حربني اعمليتني 

ف قومياتها وأديانها، وتتجه حنو الوحدة واالحتاد وادلستور األوريب، فإذا يه تتجاوز ذلك مع اختال
 لخإوالربملان األوريب، والعملة املوحدة...

فليس املسلمون وهم ألف مليون وأكرث بأقل قدرة ىلع استعادة حريتهم ونهضتهم ووحدتهم وخالفتهم 
اخلالفة وأصوهلا وأحاكمها،  ورشيعتهم، غري أن ذلك ال يمكن هل أن يتحقق ما لم يسبقه ويع بهذه

، وهذه يه مهمة العلماء وادلاعة ملسو هيلع هللا ىلصووجوب بعثها من جديد ىلع أصوهلا الراشدة، كما برش بذلك انليب 
 !واملصلحني، فأول ادلعوة اللكمة والفكرة

فثبت بكل ما سبق بطالن دعوى إبراهيم السكران عن امللكية وجوازها، وقد فصلت القول يف 
 ...تاب )اخلالفة أحاكمها وأيامها(، بما يكشف زيف اثلقافة املعارصة حوهلاموضوع اخلالفة يف ك

mmmmmmmmmmmmmmmmm 

                                                           

 .74/  4 وانلحل امللل يف الفصل (0)
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 :توحيد احلكم والعدل السياسي

م يف جمموعة اإلعاليم السعودي عبد العزيز قاسم، 0221املنشور سنة -ختم إبراهيم السكران مقاهل 
ة اليت أدت ملثل هذا االحنراف دلى بتحليل جلذور األزم -حاكم وكتبه .واليت حذر فيها من د

ليست شأنا  جديدا ، بل يه مشلكة شائعة  وجذر األزمة اليت يعاين منها هذا اخلطابحاكم، فقال: ).د
يف شأن هل أصل رشيع، حىت يضيع غريه  ويه ينبوع املحدثات، ويه املغاالةوقديمة يف ذات الوقت، 
. الفيصل يف ال ىلع أصل اهتمامه.. ىلع أية حال..ته ىلع مغاال افيكون ملوم  من أوامر اهلل ورسوهل، 

ال غري، وليس املألوف، أو اذلوق، أو امليول الشخصية، هذا هو مؤدى  ترتيب األولويات هو "القرآن"
الم أن املظ -إن اكن صادقا يف طلب احلق-رضا االنسان باهلل ربا ، واذلي يقرأ القرآن ال ختطئ عينه 

قدي ولكن االحنراف العريث جيب أن يوجد يف األمة من يصدع باحلق فيه، والفساد السيايس منكر اك
 ، فإن الرسل لكهم اعتنوا بإقامة العدلأو تزيني الرذيلة، فإنه أشنع منه وأخطر، كتحييد حاكمية الويح

لكن عنايتهم بإفراد اهلل يف الشعائر والترشيعات وتعظيم اهلل وحفظ كرامة انلاس من امتهان الوالة، 
العدل  فإن أعظم ، هذه قضية واضحة يف القرآن أتم الوضوح،قريه وحفظ الفضيلة أعظم وأتم عنايةوتو

كما قال تعاىل )إن الرشك لظلم عظيم(، ومن أشهر أنواع الرشك هو اتلوحيد، وأعظم الظلم هو الرشك، 
  " واذلي ال يكاد خيلو منه جمتمع من املجتمعات املعارصة. رشك الترشيع"

يني سياسيني يأخذون ادلين مجلة، وجيعلون بعضه اعضدا  بلعض، وليسوا يبعضونه، نريد إصالح
 !( انتىه الكم إبراهيم السكرانوجيعلون بعضه نقيضا  بلعض

 وجممل هذه الشبهات والظلمات اليت بعضها فوق بعض تدور ىلع أن:

ب اإلنسان يف خطاومغاالة يف االهتمام بالشأن السيايس وبادلعوة إىل العدل وحقوق  اهناك غلو -0
 !حاكم ويف كتبه. د

 !والغلو هو ينبوع املحدثات وابلدع ومصدرها -1
 !وترتيب األولويات جيب الرجوع فيه إىل القرآن وليس إىل األهواء واآلراء -3

 !وأن القرآن جعل اتلوحيد واحلاكمية أوىل من إقامة العدل وأهم من األحاكم السياسية -4
 !به اكمال بال تبعيض وجتزئةجب أخذ الكتاب لكه والعمل اوأن الو -5

يف تصور حقيقة اتلوحيد، ومعىن توحيد  ل دلى السكران ومجاعتهولك ذلك يكشف مدى اخلل
احلاكمية، واذلي ال يمكن حتققه أصال إال باتلحاكم إىل اهلل وحده امللك العدل، وإال باحلكم 

 رىح قطب - احلكم :أي –هو بأحاكمه اليت يه العدل املطلق، يف لك شئون ادلولة واملجتمع، واذلي 
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ا أنزل ياء( وذلك باحلكم بينهم بماألنب تسوسهم اكنت إرسائيل بين إن: )الصحيحني يف كما السياسة،
 !اهلل اذلي هو من توحيد اهلل باحلكم والطاعة

 واإلجابة عن هذه الشبه من وجوه:

ه السكران يف بداية مقاهل: حاكم وخطابه اذلي قال عن .املقصود بهذا انلقد هو كتاب د الوجه األول:
 سالم يف "اثلورةإللكن يعيب الكتاب بشلك خاص، واجتاه ادلكتور حاكم بشلك اعم، أنه خيزتل ا)

السياسية"، ويدفع باجتاه تسفيه لك املطالب الرشعية األخرى، كتوحيد الشعائر، وتوحيد الترشيع، 
ة نن، وإماتة ابلدع، واحلفاظ ىلع الفضيلوتزكية انلفوس بمقامات اإليمان اليت حيبها اهلل، ونرش الس

 !حاكم نفسها .( وقد سبق إثبات بطالن هذه ادلاعوى من كتب دلخإلخ إوالعفاف، 

 !ونقول هنا: تبعيض الكتاب ذم اهلل به طائفتني من بين إرسائيل: وهم أهل العلم وأهل احلكم
 ومن ذلك:

مانهم هل، سواء اكن كتمانهم احلق حسدا ذم اهلل أهل العلم من أهل الكتاب لعدم بيانهم للحق وكت -0
وكربا وبطرا أن جاء احلق من غري طائفتهم، أو خوفا من اخللق، أو طمعا بما عندهم من الرزق، 

پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿كما قال تعاىل: 

 [087:عمران آل]!﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ەئ ەئ وئ وئ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ﴿وقال تعاىل عنهم: 

 [010:بلقرةا]!﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿وقال فيهم: 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿، وقال تعاىل: [946:ابلقرة]﴾ٺ ٺ

 [89:ابلقرة]!﴾ڤ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )فوصف ايلهود بأنهم اكنوا يعرفون احلق قبل ظهور انلاطق به، وادلايع 

م ينقادوا هل، وأنهم ال يقبلون احلق إال من إيله، فلما جاءهم انلاطق به من غري طائفة يهوونها ل
الطائفة اليت هم منتسبون إيلها، مع أنهم ال يتبعون ما لزمهم يف اعتقادهم، وهذا يبتىل به كثري 

، أو إىل أو غريهم من املنتسبني إىل طائفة معينة يف العلم، أو ادلين، من املتفقهة، أو املتصوفة
فإنهم ال يقبلون من ادلين رأيا ورواية إال ما  - ملسو هيلع هللا ىلصيب غري انل -رئيس معظم عندهم يف ادلين 
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جاءت به طائفتهم، ثم إنهم ال يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين اإلسالم يوجب اتباع احلق 
 (9)(.ملسو هيلع هللا ىلصغري الرسول  -مطلقا: رواية ورأيا من غري تعيني شخص أو طائفة 

 
ءهم به الرسل عن اهلل من احلق، وما وذمهم اهلل ىلع لبسهم احلق بابلاطل، وخلطهم بني ما جا -1

كتبوه بأيديهم من اآلراء واألهواء يلضلوا به اخللق، كما عند ابن جرير عن ابن زيد يف قوهل تعاىل: 

 [70:عمران آل]!﴾پ ڀ ٻ ٻ پ پ پٱ ٻ ٻ ﴿
 

وذمهم ىلع الصد عن سبيل اهلل، برد ما جاءهم من احلق حىت ال يهتدي إيله غريهم من اخللق،  -3

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئەئ ەئ وئ وئ ﴿تعاىل: كما قال 

 [99:عمران آل]!﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
 

وذمهم ىلع حتكيم الطاغوت واتلحاكم إيله، وعدم إقامتهم الكتاب، وعدم حتكيمهم هل يف لك  -4
 شئونهم، إذ حيكمون منه بما شاءوا، ويعطلون احلكم بما شاءوا، اتبااع ألهوائهم وطاعة لرؤسائهم،

ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ﴿كما قال تعاىل: 

، [61:النسنء]﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٺ ٿ ٿ
ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ ں ںڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿وقال تعاىل: 

 [68:املنئدة]!﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وأما اتلحاكم إىل غري كتاب اهلل فقد قال: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

، )والطاغوت فعلوت من الطغيان، والطغيان جماوزة احلد ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
وهو الظلم وابليغ، فاملعبود من دون اهلل إذا لم يكن اكرها ذللك طاغوت ... واملطاع يف معصية اهلل، 

ره أو مطااع أم واملطاع يف اتباع غري اهلدى ودين احلق، سواء اكن مقبوال خربه املخالف لكتاب اهلل،

                                                           

 (.87/  0) ة املستقيم الرصاط اقتضنء( 0)
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من حتوكم إيله من حاكم بغري كتاب اهلل طاغوت، وسىم  املخالف ألمر اهلل، هو طاغوت، وهلذا سيم
 (9)اهلل فرعون واعدا طغاة(.

م  وقال ابن القيم: )أخرب سبحانه أن من حتاكم أو حاكم إىل غري ما جاء به الرسول فقد حك 
ه العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت الطاغوت وحتاكم إيله، والطاغوت لك ما جتاوز ب

لك قوم من يتحاكمون إيله غري اهلل ورسوهل، أو يعبدونه من دون اهلل، أو يتبعونه ىلع غري بصرية من 
اهلل، أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هلل، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال انلاس 

بادة اهلل إىل عبادة الطاغوت، وعن اتلحاكم إىل اهلل وإىل الرسول إىل معها رأيت أكرثهم من ع
 (0)اتلحاكم إىل الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوهل إىل الطاغوت ومتابعته(.

وقال أيضا: )وقد أمرنا اهلل برد ما تنازعنا فيه إيله وإىل رسوهل، فلم يبح نلا قط أن نرد ذلك إىل رأي 
ام وال منام، وال كشوف وال إهلام، وال حديث قلب وال استحسان، وال معقول وال قياس، وال تقليد إم

وال رشيعة ادليوان، وال سياسة امللوك وال عوائد انلاس، اليت ليس ىلع رشائع املسلمني أرض منها، فلك 
 (2)هذه طواغيت من حتاكم إيلها أو داع منازعة إىل اتلحاكم إيلها فقد حاكم إىل الطاغوت(.

من حاكم خصمه إىل غري اهلل ورسوهل فقد حاكم إىل الطاغوت وقد أمر أن يكفر به، وال وقال: )و
 (4)يكفر العبد بالطاغوت حىت جيعل احلكم هلل وحده(.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿كما ذمهم اهلل ىلع الغلو يف دينهم واتباع األهواء  -5

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺپ پ 

 [77:املنئدة]!﴾ٹ
 

الة من ا، وترك انليه عن املنكر، وموباملعروف يان والعدوان وترك األمروذمهم اهلل ىلع العص -6
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿كفر، كما قال تعاىل: 

ڍ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ ڃ ڃ ڃ چ ڄ ڄ ڃ

                                                           

 (111/  18) الفتنوى( 0)

 (51/  0) - املوقعني إعالم (1)

 (144/  0) - املوقعني إعالم (3)

 (66/  0) - السعندتني نبوب اهلجرتني طرطيق( 4)
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ک ک ک  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڎ ڍ ڌ ڌ ڎ

 [املنئدةسورة ]!﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ
 

نهم واختاذهم أربابا حيلون هلم وذمهم ىلع طاعتهم للطغاة وخدمتهم هلم، وطاعة أحبارهم ورهبا -7

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿احلرام وحيرمون احلالل فيطيعونهم ويتبعونهم، 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڄٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 کڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڎ ڈڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ۀ ۀ ہ  ڻگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڭ ڭ ڭ  ڭ ھ ے ے ۓ ۓ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 [املنئدةسورة ]!﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۇ ۇ ۆ ۆ 

 !خدم الطاغوت :أي ﴾ڎ ڈ﴿ويف تفسري ابن جرير عن حيىي بن وثاب يف معىن 
وقال ابن جرير عن الطاغوت: )والصواب من القول عندي يف "الطاغوت"، أنه لك ذي طغيان ىلع 

ن ذلك املعبود، أو ، وإنسانا اكإما بقهر منه ملن عبده، وإما بطاعة ممن عبده هلاهلل، فعبد من دونه، 
 (9)شيطانا، أو وثنا، أو صنما، أو اكئنا ما اكن من يشء(.

 
وذمهم اهلل ىلع أكلهم الربا وحتايلهم يف ابليوع واملعامالت، وأخذهم الرشا يف احلكم والقضاء،  -8

قال  ، كما[060:النسنء]﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿، ﴾ھ ھ﴿كما يف قوهل تعاىل عنهم: 
ين وصفهم يف هذه اآليات بما وصفهم به تعاىل ذكره، يسارع كثري ابن جرير: )أن هؤالء ايلهود اذل

منهم يف معايص اهلل وخالف أمره، ويتعدون حدوده اليت حد هلم فيما أحل هلم وحرم عليهم، يف 
 (0)أكلهم "السحت" وذلك الرشوة اليت يأخذونها من انلاس ىلع احلكم خبالف حكم اهلل فيهم(.

 

قال ابن جرير الطربي:  ،﴾ڭ ڭ ڭ﴿ما قال تعاىل: وذمهم ىلع سكوت أهل العلم، ك -9
)هال ينىه هؤالء اذلين يسارعون يف اإلثم والعدوان وأكل الرشا يف احلكم، من ايلهود من بين 
إرسائيل، ربانيوهم وهم أئمتهم املؤمنون، وساستهم العلماء بسياستهم وأحبارهم، وهم علماؤهم 

                                                           

 (409/   5) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (0)

 (447/   01) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع( 1)
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حيكمون فيهم بغري كذب والزور، وذلك أنهم اكنوا وقوادهم "عن قوهلم اإلثم" يعين: عن قول ال
، ويكتبون كتبا بأيديهم ثم يقولون: "هذا من حكم اهلل، وهذا من كتبه". يقول اهلل: حكم اهلل

، وأما قوهل: "وأكلهم السحت"، فإنه يعين ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿
به، "بلئس ما اكنوا  به الرشوة اليت اكنوا يأخذونها ىلع حكمهم بغري كتاب اهلل ملن حكموا هل

يصنعون"، وهذا قسم من اهلل أقسم به، يقول تعاىل ذكره: أقسم: بلئس الصنيع اكن يصنع هؤالء 
الربانيون واألحبار، يف تركهم نيه اذلين يسارعون منهم يف اإلثم والعدوان وأكل السحت، عما 

 (9)اكنوا يفعلون من ذلك(.
 

ۇ ﴿با من دون اهلل يف الطاعة واالتباع وذمهم ىلع اختاذهم علماءهم ورؤساءهم أربا -01

قال ابن جرير الطربي: )قوهل "وال يتخذ ، [30:اتلوبة] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
فإن "اختاذ بعضهم بعضا أربابا"، ما اكن بطاعة األتباع الرؤساء فيما أمروهم بعضنا بعضا أربابا"، 

ۇ ۆ ﴿ :ناؤه، كما قال جل ثبه من معايص اهلل، وتركهم ما نهوهم عنه من طاعة اهلل

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

"وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل"، يقول: ال يطع بعضنا  :... قال ابن جريج﴾ې
ويقال إن تلك الربوبية: أن يطيع انلاس سادتهم وقادتهم يف غري عبادة، وإن بعضا يف معصية اهلل، 

 (0)(.لم يصلوا هلم

ذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا: )سادة هلم من دون اهلل، يطيعونهم وقال ابن جرير أيضا يف معىن اخت
يف معايص اهلل، فيحلون ما أحلوه هلم مما قد حرمه اهلل عليهم، وحيرمون ما حيرمونه عليهم مما 

؟ قال: أما إنهم لم يكونوا ﴾ۇ ۆ﴿قد أحله اهلل هلم... قيل حلذيفة: أرأيت قول اهلل: 
كنهم اكنوا إذا أحلوا هلم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا يصومون هلم وال يصلون هلم، ول

 (2)أحله اهلل هلم حرموه، فتلك اكنت ربوبيتهم(.

فهذه بعض معاين تبعيض الكتاب عند بين إرسائيل، واملذموم فيها أصال علماؤهم وكرباؤهم وسادتهم، 
 ياسيني وإصالحيني مستضعفنييلوم س -حني اختلت عنده املوازين  -بينما أخذ إبراهيم السكران 

                                                           

 (448/   01) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (0)

 (488/   6) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (1)

 (119/   04) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (3)
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 بعضه ويرضبون اهلل كتاب يبع ضون - زعمه حد ىلع –يدعون إىل إقامة يشء من العدل، ألنهم 
 !ببعض

فيستحل السكران ما حرم اهلل من حلوم املصلحني والسياسيني ويرتع بها، ويشهر بهم، ويفرتي عليهم، 
وا يف ترتيألنهم بزعمه غلوا يف ادلعوة إىل العدل، وبالغوا يف ا ب الهتمام بإصالح الشأن السيايس، وقرص 

األولويات، ويف املقابل يتجنب السكران اتلعرض للمشايخ وأصحاب املشالح، ألن حلومهم مسمومة، 
 !ويتجنب والة األمر ألن طاعتهم مفروضة، فال يذكرهم إن ذكرهم إال تعريضا ال ترصحيا

  عن مواضعه حتريفا معنويا، ويبعضون الكتابفيغض السكران وفئته الطرف عمن حيرفون كتاب اهلل
ىلع هوى الطغاة، فما اكن باألمس حراما صار حالال ملجرد أمر والة األمر به، وما اكن مباحا صار 
حمرما ملنع السلطة هل، وما اكن واجبا اكلفتوى بوجوب جهاد العدو املحتل ألرض اإلسالم صار جريمة 

ه نفاق صار جهادا، وإن حظرإلاألنظمة الوظيفية لألمة بالقتال وايعاقب عليها، فإن أذن الصليبيون و
الصليبيون واألنظمة الوظيفية صار إرهابا، وفتحت السجون العتقال املجاهدين بانلفس واملال، ثم 
يزورهم املشايخ باملشالح ويعظونهم يف السجون، ويذكرونهم بطاعة ويل األمر، وحيذرونهم من الغلو 

 !واتلطرف

السياسيون واملصلحون ورفضوا وجود القواعد العسكرية للعدو األجنيب ىلع أرض  وإن تصدى
اإلسالم، باعتبارها احتالال، ومواالة للعدو، ومظاهرة تقتيض احلكم بالردة، كما أفىت عبد اهلل بن 
عبد اللطيف آل الشيخ عن مثل هذه األحوال، وقد سئل عن دخول أهل اخلليج يف القرن املايض حتت 

وانتقل احلال حىت دخلوا يف طاعتهم واطمأنوا إيلهم وطلبوا صالح دنياهم بريطانيا فقال: ) محاية
 (9)(.بذهاب دينهم وهذا ال شك من أعظم أنواع الردة

وكما قال أيضا هو والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف وسليمان بن سحمان يف بيان حكم ادلخول حتت 
 (0)(.ة الكفار فيه ردة عن اإلسالمأما ادلخول حتت محاياحلماية األجنبية: )

وكما قال الشيخ املحدث القايض املرصي أمحد شاكر عن حكم اتلعاون مع بريطانيا وفرنسا يف حربها 
أما اتلعاون بأي نوع من أنواع اتلعاون قل أو كرث فهو الردة اجلاحمة، والكفر الرصاح، ىلع املسلمني: )

                                                           

 (00/  8) السنية ادلرر( 0)

 (435/  01) السنية ادلرر( 1)
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واء اكن من أفراد أو مجااعت أو حكومات أو زعماء لكهم يف ال يقبل فيه اعتذار وال ينفع معه تأول س
 (9)(.الكفر والردة سواء إال من جهل وأخطأ ثم استدرك فتاب

 ڦ ڦ ڄ ڄ﴿فإذا تصدى هلذه القواعد العسكرية املصلحون السياسيون إيمانا بقوهل تعاىل: 

روج ىلع طاعة ويل ، انربى هلم املشايخ وادلاعة يلحذروهم من الفنت واخل[949:النساء]﴾ڄ ڄ ڃ
تلبىق جزيرة العرب ومنذ قرن  -واتهموهم بأنهم اقرتبوا من لغة )عبد السالم فرج( رمحه اهلل  -األمر 

 -الفرنسية( بعد احلرب العاملية األوىل، ثم )األمريكية  -حتت نفوذ احلملة الصليبية )الربيطانية 
هذا اخلطاب املمسوخ اذلي يعد االحتالل  الروسية( بعد احلرب العاملية اثلانية وحىت ايلوم، بمثل

 !وجيوشه معاهدين هلم ذمة اهلل ورسوهل

اذلين حيكمون بغري ما أنزل اهلل، وقاموا بما أوجب اهلل ىلع وإذا تصدى املصلحون السياسيون للطغاة 
ٺ ٺ ﴿املؤمنني القيام به من الكفر بالطاغوت وعدم اتلحاكم إيله وجهاده، كما قال تعاىل: 

يب جت حت خت مت ﴿وقوهل: ، [61:النسنء] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٺ ٿ ٿ 

، وبطش بهم الطغاة ومن ورائهم الصليبيون الغزاة، فإذا املشايخ [165:ابلقرة]﴾ىت يت جث مث
 !يتربأون من املصلحني وادلاعة، ويقفون يف خندق الطغاة، بدعوى أنهم والة أمر حيرم اخلروج عليهم

 يخالش فعل كما ،ملسو هيلع هللا ىلص انليب عرض عن - السليم عتصامواال باللكمة ولو باذلب –وإذا قام املصلحون  
 94 بالسجن الرشيع القضاء عليه حكم ،[9:الفتح]﴾ې ې﴿: تعاىل بقوهل عمال الراشد، خادل
 !حفاظا ىلع ماكنة الرشع املبدل للقضاء، اتلعرض من حيذر من وادلاعة املشايخ من وخرج سنة،

ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿كما قال تعاىل:  وإذا حكم القضاء حبكم اهلل ورسوهل ببطالن الربا،

، كما يف [سورة ابلقرة]﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
قضية ابلنك األهيل السعودي، صدر األمر بإبطال احلكم الرشيع، واحلكم وفق أنظمة املحاكم 

 !الوضعية، فإذا أحاكم اهلل القطعية ترد، وأمر ويل األمر يميض قضاء ونفاذا

 :مة للحسبة ىلع السلطة واألمر باملعروف وانليه عن املنكر، كما قال تعاىلوإذا داع املشايخ األ
، وقام املصلحون [014:عمران آل]﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿

واملواطنون باحلسبة، وقامت السلطة حببسهم، خرج بعض املشايخ يلذكرهم بادلعوة إىل اهلل باحلكمة 
                                                           

 016 ص حق لكمة( 0)
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 انليب يوسف، ويغبطهم ىلع ما هم فيه من ذلة ونعيم يف واملوعظة احلسنة، وحيثهم ىلع الصرب يف مدرسة
 !السجن

وإذا أفىت املشايخ جبواز اتلظاهرات السلمية يف العالم العريب لرفع الظلم عن شعوب األمة، ودعوا إىل 
الوقوف معها، وقامت شعوب اخلليج باتلظاهرات السلمية لرفع الظلم عن نفسها وحتقيق العدل يف 

احلكومات، انربى هلم املشايخ ووصفوهم بالغواغئية، ودعوا األنظمة الوظيفية إىل بدلانها، وقمعتهم 
)سحق اجلماجم( واألخذ ىلع أيديهم، فأمن ادلولة خط أمحر، حتمر هل أنوف املشايخ، وحق الشعب 

 !بالعدل كحمزة ال بوايك هل

ن رسائيل واملأل منهم، وإىل ديفانتىه األمر بهؤالء املشايخ ووالة أمرهم إىل حال أشبه حبال علماء بين إ
وال مقاومة الطغيان  !مؤول مبدل ال يرى مقاومة االحتالل األجنيب، بل ال يراه احتالال أصال

وال األخذ ىلع يد ! وال مواجهة الظلم، بل ال يشعر به أصال !السيايس، بل وال يعده طغيانا أصال
ورد االعتداء عليها إال بموافقة السلطة الظالم، وال يرى اجلهاد باملال وانلفس دفااع عن األمة 

 !الوظيفية

فال حتتاج أمريكا وبريطانيا وفرنسا تلظل حتتل املنطقة بقواعدها العسكرية الصليبية اليت مألت 
اخلليج وجزيرة العرب من شماهلا إىل جنوبها، منذ مئة اعم، لتشن احلروب ىلع األمة عربها، إال إىل 

عبد الرازق يف كتابه )نظام احلكم يف اإلسالم(، وإقامة حكومات دين ممسوخ مبدل عرب عنه يلع 
وظيفية صورية )كرزائية(، يدين املشايخ والشعب هلا بالسمع والطاعة وابليعة بدعوى أنهم والة أمر، 

حاكم وما فيه من الغلو واملغاالة يف  .وال مشلكة عندهم تكدر عيشهم الوادع إال أزمة خطاب د
الكتاب، وعدم مرااعة ترتيب أولوياته، فاملهم عندهم توحيد اهلل ولو حتت  أصل رشيع، ويف تبعيض

 !محاية الصليب

يعيب إبراهيم السكران ىلع املصلحيني السياسيني الغلو يف باب السياسة وادلفاع عن  الوجه اثلاين:
ڃ ڃ چ چ ﴿ حقوق األمة، وتبعيض الكتاب، كما قال تعاىل:

مارس السكران نفسه تبعيض الكتاب وتعطيل أحاكمه، بسبب ، ويف الوقت ذاته ي[85:ابلقرة]﴾چ
غلوه يف طاعة ويل األمر، فمهما عطل ويل األمر من أحاكم اهلل ورسوهل، فإنه ال يعدو أن يكون فسقا 
وظلما ال يسقط وجوب طاعة ويل األمر، وحتريم اخلروج عليه، ثم ال حيد السكران وفئته حدا تنتيه 

 !زته السلطة خرجت عن حد الوالية الرشعية ووجب اخلروج عليهاإيله األمة حبيث إذا جتاو
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 -االحنراف العقدي ولك ذلك ال يتناقض مع اتلوحيد عند السكران، وال يعده رشاك يف الطاعة، ألن )
نوا ، فإن الرسل لكهم اعتأو تزيني الرذيلة، أشنع وأخطر، كتحييد حاكمية الويح - كما يقول السكران

 اهلل يف الشعائر والترشيعات بإفرادلكن عنايتهم كرامة انلاس من امتهان الوالة،  بإقامة العدل وحفظ
إن ف ، هذه قضية واضحة يف القرآن أتم الوضوح،وتعظيم اهلل وتوقريه وحفظ الفضيلة أعظم وأتم عناية

، [03:لقمنن]﴾ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ :كما قال تعاىلأعظم العدل هو اتلوحيد، وأعظم الظلم هو الرشك، 
 !"(رشك الترشيعر أنواع الرشك "ومن أشه

 ولو قيل للسكران ما معىن )حتييد حاكمية الويح(؟

 وما معىن )رشك الترشيع(؟

 وما معىن اتلوحيد والعدل؟ والرشك والظلم؟

ولم الفصام انلكد اذلي يمارسه السكران وفئته بني أحاكم اهلل السياسية لدلولة واملجتمع وأحاكمه 
 راد؟األخالقية والعقائدية لألف

فإذا اكن لك ما جيري ايلوم يف دويالت احلملة الصليبية واألنظمة الوظيفية يف اخلليج واجلزيرة العربية 
 -ليس حتييدا حلاكمية الويح، ورشاك يف الترشيع، وطاعة للطاغوت، واتبااع دلاعة ىلع أبواب جهنم 

 كرية هل، ومحاية جيوشه، وسجنابتداء من موالة العدو الاكفر، واخلضوع لواليته، وفتح القواعد العس
لك من يرفض وجوده، ومظاهرته يف حروبه ىلع األمة وشعوبها، وانتهاء بتطبيق قوانينه الوضعية، 

، وال تلحييد حاكمية الويح اذلي يتباىك الترشيع لرشك حقيقة فال – وإباحة املحرمات القطعية 
 !قطب رىح اإلسالم والسنة والسلفيةعليه السكران، وهو جيعل من طاعة ويل األمر أصل األصول، و

وىلع فرض أن ذلك لكه ليس رشاك يف الطاعة، وال حتييدا حلاكمية الويح، فال خالف يف وجوب جهاد 
الطائفة املمتنعة عن بعض الرشائع، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )فإن اتلتار يتلكمون بالشهادتني، 

كذلك لك طائفة ممتنعة عن رشيعة واحدة من رشائع وومع هذا فقتاهلم واجب بإمجاع املسلمني، 
، فلو قالوا: نشهد وال نصيل قوتلوا حىت يصلوا، اإلسالم الظاهرة، أو ابلاطنة املعلومة، فإنه جيب قتاهلا

ولو قالوا: نفعل هذا لكن ال ندع الربا، وال رشب اخلمر،  ...ولو قالوا: نصيل وال نزيك قوتلوا حىت يزكوا
 (9)قوتلوا حىت يفعلوا ذلك(. ...ال جناهد يف سبيل اهللوال الفواحش ، و
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وقال شيخ اإلسالم عن جهاد العدو الاكفر إذا احتل أرض اإلسالم كما فعل اتلتار: )فهؤالء الكفار 
املرتدون وادلاخلون فيه من غري الزتام لرشائعه، واملرتدون عن رشائعه ال عن سمته : لكهم جيب قتاهلم 

يلزتموا رشائع اإلسالم، وحىت ال تكون فتنة ويكون ادلين لكه هلل، وحىت  بإمجاع املسلمني حىت
هذا إذا اكنوا قاطنني يف تكون لكمة اهلل، اليت يه كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخربه، يه العليا، 

، فكيف إذا أرضهم فكيف إذا استولوا ىلع أرايض اإلسالم: من العراق وخراسان واجلزيرة والروم
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿صالوا عليكم بغيا وعدوانا قصدوكم و

ٱ  ۆئۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ڀ ٺ  ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

قد ثبت  ملسو هيلع هللا ىلصأن انليب  -أصلحكم اهلل  -، واعلموا ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
 )ال تزال طائفة من أميت ظاهرين ىلع احلق ال يرضهم من خذهلم وال من :عنه من وجوه كثرية أنه قال
وثبت أنهم بالشام، فهذه الفتنة قد تفرق انلاس فيها ثالث فرق: الطائفة  خالفهم إىل قيام الساعة(،

القوم ومن حتزي إيلهم  املنصورة وهم املجاهدون هلؤالء القوم املفسدين، والطائفة املخالفة وهم هؤالء
؛ وإن اكنوا صحييح دهممن خبالة املنتسبني إىل اإلسالم، والطائفة املخذلة وهم القاعدون عن جها

اإلسالم، فلينظر الرجل أيكون من الطائفة املنصورة أم من اخلاذلة أم من املخالفة ؟ فما بيق قسم 
 (9)رابع(.

فتأمل الكم هذا اإلمام العظيم اذلي تصدى للحملة املغويلة الوثنية ىلع العالم اإلساليم، وكيف انقسم 
وجتاهدهم، وفرقة حتزيت إيلهم ووقفت يف خندقهم، وفرقة  انلاس حياهلم إىل ثالث فرق، فرقة تقاومهم

ل هذا ىلع واقع األمة ايلوم حتت ظل احلمالت الصليبية، واألنظمة اليت شايعت املحتل  اعزتتلهم، ثم نز 
ل األمة عن  ومن وقف معها من علمائها ومجااعتها، ومن تصدى هلم وقاومهم، ومن اعزتل وخذ 

 !مقاومة االحتالل

 ـهوغزوهم بعد 646اإلسالم ابن تيمية يقص ما جرى لألمة حني احتل املغول العراق سنة  ثم أخذ شيخ
ذلك للشام، ووجوب االعتبار واالتعاظ حيث يقول: )فينبيغ للعقالء أن يعتربوا بسنة اهلل وأيامه يف 

استطار ا، وعباده، ودأب األمم واعداتهم ال سيما يف مثل هذه احلادثة العظيمة اليت طبق اخلافقني خربه
يف مجيع ديار اإلسالم رشرها، وأطلع فيها انلفاق ناصية رأسه، وكرش فيها الكفر عن أنيابه وأرضاسه، 
واكد فيه عمود الكتاب أن جيتث وخيرتم، وحبل اإليمان أن ينقطع ويصطلم، وعقر دار املؤمنني أن 
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أن  ملنافقون واذلين يف قلوبهم مرضحيل بها ابلوار، وأن يزول هذا ادلين باستيالء الفجرة اتلتار، وظن ا
ما وعدهم اهلل ورسوهل إال غرورا، وأن لن ينقلب حزب اهلل ورسوهل إىل أهليهم أبدا وزين ذلك يف 
قلوبهم وظنوا ظن السوء واكنوا قوما بورا، ونزلت فتنة تركت احلليم فيها حريان، وأنزلت الرجل الصايح 

الوسواس ليس بانلائم وال ايلقظان، وتناكرت فيها قلوب  مزنلة السكران، وتركت الرجل اللبيب لكرثة
املعارف واإلخوان، حىت بيق للرجل بنفسه شغل عن أن يغيث اللهفان، ومزي اهلل فيها أهل ابلصائر 
واإليقان من اذلين يف قلوبهم مرض أو نفاق وضعف إيمان، ورفع بها أقواما إىل ادلرجات العايلة، كما 

نازل اهلاوية، وكفر بها عن آخرين أعماهلم اخلاطئة، وحدث من أنواع ابللوى خفض بها أقواما إىل امل
ما جعلها قيامة خمترصة من القيامة الكربى، فإن انلاس تفرقوا فيها ما بني شيق وسعيد، كما يتفرقون 

 نيف ايلوم املوعود، وفر الرجل فيها من أخيه وأمه وأبيه؛ إذ اكن للك امرئ منهم شأن يغنيه، واك كذلك
من انلاس من أقىص همته انلجاة بنفسه ال يلوي ىلع ماهل وال ودله وال عرسه.. وبليت فيها الرسائر، 
وظهرت اخلبايا اليت اكنت تكنها الضمائر، وتبني أن ابلهرج من األقوال واألعمال خيون صاحبه أحوج 

 د ربه من صدق يف إيمانهما اكن إيله يف املآل، وذم سادته وكرباءه من أطاعهم فأضلوه السبيال، كما مح
فاختذ مع الرسول سبيال، وبان صدق ما جاءت به اآلثار انلبوية من األخبار بما يكون، وواطأتها 
قلوب اذلين هم يف هذه األمة حمدثون كما تواطأت عليه املبرشات اليت أريها املؤمنون، وتبني فيها 

خالفهم وال من خذهلم إىل يوم القيامة،  الطائفة املنصورة الظاهرة ىلع ادلين، اذلين ال يرضهم من
حيث حتزبت انلاس ثالثة أحزاب: حزب جمتهد يف نرص ادلين، وآخر خاذل هل، وآخر خارج عن رشيعة 
اإلسالم، وانقسم انلاس ما بني مأجور ومعذور، وآخر قد غره باهلل الغرور، واكن هذا االمتحان تميزيا 

 (9)(....﴾ٹ ٹ ٹ ٹ﴿من اهلل وتقسيما، 

ل أيضا عن تلك احلوادث ويه مشابهة ملا جيري ايلوم من حمن وفنت وتداع لألمم ىلع هذه األمة: وقا
)ويف هذه احلادثة حتزب هذا العدو من مغول وغريهم من أنواع الرتك ومن فرس ومستعربة وحنوهم 
 من أجناس املرتدة ومن نصارى األرمن وغريهم، ونزل هذا العدو جبانب ديار املسلمني وهو بني
اإلقدام واإلحجام مع قلة من بإزائهم من املسلمني، ومقصودهم االستيالء ىلع ادلار واصطالم أهلها، 
وهكذا هذا العام، جاء العدو من ناحييت علو الشام وهو شمال الفرات، وهو قبيل الفرات، فزاغت 

اف رب بانرصاألبصار زيغا عظيما وبلغت القلوب احلناجر؛ لعظم ابلالء؛ ال سيما ملا استفاض اخل
العسكر إىل مرص وتقرب العدو وتوجهه إىل دمشق، وظن انلاس باهلل الظنونا، هذا يظن أنه ال يقف 
قدامهم أحد من جند الشام حىت يصطلموا أهل الشام، وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكرسوهم كرسة 
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قيت تكون حتت وأحاطوا بهم إحاطة اهلالة بالقمر، وهذا يظن أن أرض الشام ما بقيت تسكن وال ب
مملكة اإلسالم، وهذا يظن إنهم يأخذونها ثم يذهبون إىل مرص فيستولون عليها، فال يقف قدامهم 

قال: إنهم يملكونها العام كما  -إذا أحسن ظنه  -أحد فيحدث نفسه بالفرار إىل ايلمن وحنوها، وهذا 
قذها منهم كما خرج ملكوها اعم هوالكو سنة سبع ومخسني، ثم قد خيرج العسكر من مرص فيستن

ذلك العام، وهذا ظن خيارهم، وهذا يظن أن ما أخربه به أهل اآلثار انلبوية وأهل اتلحديث واملبرشات 
أماين اكذبة وخرافات الغية، وهذا قد استوىل عليه الرعب والفزع حىت يمر الظن بفؤاده مر السحاب 

مارات وتقابلت عنده اإلرادات؛ ال يتفهم وال لسان يتلكم، وهذا قد تعارضت عنده األ ليس هل عقل
سيما وهو ال يفرق يف املبرشات بني الصادق والاكذب، وال يمزي يف اتلحديث بني املخطئ والصائب، وال 
يعرف انلصوص األثرية معرفة العلماء؛ بل إما أن يكون جاهال بها وقد سمعها سماع العرب ثم قد ال 

فع ما يتخيل أنه معارض هلا يف بادئ الروية، فذللك يتفطن لوجوه دالتلها اخلفية، وال يهتدي دل
ڳ ﴿استولت احلرية ىلع من اكن متسما باالهتداء، وترامجت به اآلراء تراجم الصبيان باحلصباء 

وهكذا ملا قدم هذا العدو اكن من املنافقني من قال: ما بقيت  ..﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
وقال بعض اخلاصة: ما بقيت أرض الشام ادلولة اإلسالمية تقوم فينبيغ ادلخول يف دولة اتلتار، 

تسكن؛ بل ننتقل عنها إما إىل احلجاز وايلمن وإما إىل مرص، وقال بعضهم: بل املصلحة االستسالم 
هلؤالء كما قد استسلم هلم أهل العراق وادلخول حتت حكمهم، فهذه املقاالت اثلالث قد قيلت يف هذه 

من املنافقني واذلين يف قلوبهم مرض ألهل دمشق  انلازلة، كما قيلت يف تلك، وهكذا قال طائفة
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿ :خاصة والشام اعمة: ال مقام لكم بهذه األرض، قال اهلل تعاىل

فأخرب أنه لو دخلت عليهم املدينة من جوانبها ثم طلبت منهم  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
ؤها من غري توقف، وهذه ألعطوا الفتنة، وجلا -ويه االفتتان عن ادلين بالكفر أو انلفاق-الفتنة 

حال أقوام لو دخل عليهم هذا العدو املنافق املجرم، ثم طلب منهم موافقته ىلع ما هو عليه من اخلروج 
لاكنوا معه ىلع ذلك، كما ساعدهم يف العام املايض أقوام  -وتلك فتنة عظيمة  -عن رشيعة اإلسالم 

ت، وفعل حمرمات إما يف حق اهلل، وإما يف حق بأنواع من الفتنة يف ادلين وادلنيا ما بني ترك واجبا
تارة وهذا السلق باأللسنة احلادة يكون بوجوه:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ ...العباد

يقول املنافقون للمؤمنني: هذا اذلي جرى علينا بشؤمكم؛ فإنكم أنتم اذلين دعوتم انلاس إىل هذا 
م مؤمنني من الصحابة، وتارة يقولون: أنت؛ فإن هذه مقالة املنافقني للادلين وقاتلتم عليه وخالفتموهم

اذلين أرشتم علينا باملقام هنا واثلبات بهذا اثلغر إىل هذا الوقت، وإال فلو كنا سافرنا قبل هذا ملا أصابنا 
 تريدون أن تكرسوا العدو وقد غركم دينكم -أنتم مع قلتكم وضعفكم  -وتارة يقولون هذا، 
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ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿كما قال تعاىل:

وتارة يقولون: أنتم جمانني ال، عقل لكم تريدون أن تهلكوا أنفسكم  ،﴾ھ ھ ھ ھ
 :، وتارة يقولون أنوااع من الالكم املؤذي الشديد، وهم مع ذلك أشحة ىلع اخلري أيوانلاس معكم

 (9)اص ىلع الغنيمة واملال اذلي قد حصل لكم(.حر  

 ۋ ۅ ۅ﴿ال علم يقينا أنها السنن ذاتها تتكرر فمن نظر يف أحوال األمة ايلوم وتلك األحو

، وأنه كما تعرضت األمة باألمس تللك املحن [43:فنطر]﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿، [041:عمران آل]﴾ۉ ۉ
ابه وأصح ملسو هيلع هللا ىلصم األحزاب، وما جرى فيه للنيب يو حدث كما –والفنت فانقسم انلاس إىل ثالثة أقسام 

و صلييب يف القرن الرابع اهلجري للشام من تمحيص ثم ما حتقق هلم من نرص، وما جرى من غز
بعد حنو قرن، وما حدث ىلع يد املغول يف  ادلين واحتالل للقدس واملسجد األقىص حىت حرره صالح

غزوهم للمرشق اإلساليم يف القرن السابع اهلجري، وما جرى فيه لألمة من أهوال وما أعقبه من نرص 
 وبعث جديد، جليل بإحياء ستنتيه األمة تعيشها اليت املحن هذه أن يقينا علم –بعد سبعني سنة 

 املرحومة األمة هذه عن وال بعزيز، اهلل ىلع ذلك وما يديه، ىلع اهلل بإذن انلرص يكون جديد،
   !ببعيد املعصومة

 الوجه اثلالث:

 ثم يقال للسكران ما حقيقة اتلوحيد؟

 ولم  جعله اهلل أعظم العدل؟

 وما حقيقة الرشك؟

 أعظم الظلم؟ ولم  جعله اهلل

 وما العالقة بني العدل والسياسة واحلكم؟

 وما ماكنة العدل يف اخلطاب القرآين وانلبوي؟ وما ترتيبه يف األولويات؟

                                                           

 (461 - 444/   18) - الفتنوى جمموع (0)
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وال حيتاج من أراد معرفة هذه احلقائق القرآنية إال إىل الوقوف ىلع موارد لفظ القسط والعدل يف 
 ومن ذلك:، القرآن العظيم

 ٱ ٻ﴿إرسال الرسل وإنزال الكتب إقامة العدل، كما يف قوهل تعاىل: أن اهلل جعل الغاية من  -0

، فجعل اهلل مهمة [15:احلديد]﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
 !الرسل احلكم بني انلاس بالعلم وهو الكتاب، وبالعدل وهو املزيان

 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿وأمر اهلل رسوهل باحلكم بالعدل فقال تعاىل:  -1

 .[41:املنئدة]﴾ڦ
 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ تعاىل: وقال اهلل -3

، فساوى اهلل يف اإلجرام والعدوان [10:عمران آل]﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
 !بني من يكفرون بآياته ويقتلون رسله، ومن يقتلون اذلين يأمرون بالعدل والقسط

 

وقدم اهلل األمر بالقسط والعدل العام، ىلع األمر بتوحيده وإخالص ادلين هل وهو العدل اخلاص،  -4
ۆئ ۈئ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ې ې ﴿فقال تعاىل: 

 .[19:األعراف]﴾ۈئ ېئ
 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿:  وأمر اهلل املؤمنني باالتصاف بكمال القيام بالعدل فقال -5

قال ابن جرير الطربي: )يقول: يلكن من أخالقكم وصفاتكم القيام  ،[035:النسنء]﴾پ
 (9)(.بالقسط يعين: بالعدل

 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿:  داء فقالوأمر بالقسط والعدل مع األع -6

، قال ابن جرير: )يا أيها اذلين آمنوا باهلل [8:املنئدة]﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
وبرسوهل حممد، يلكن من أخالقكم وصفاتكم القيام  هلل شهداء بالعدل يف أويلائكم 
وأعدائكم، وال جتوروا يف أحاكمكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم يف أعدائكم 

وا فيما حددت لكم من أحاكيم وحدودي يف أويلائكم لواليتهم لعدواتهم لك م، وال تقرص 
                                                           

 (310/   9) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع( 0)
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ي، واعملوا فيه بأمري، وأما قوهل: "وال جيرمنكم شنآن  لكم، ولكن انتهوا يف مجيعهم إىل حد 
قوم ىلع أن ال تعدلوا" فإنه يقول: وال حيملنكم عداوة  قوم ىلع أال تعدلوا يف حكمكم فيهم 

 جوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة(.وسريتكم بينهم، فت
 

وأمر بالعدل والقسط يف املعامالت ويف ابليع والرشاء ويف األفعال واألقوال والشهادات لكها مع  -7
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿اخللق كما يف قوهل تعاىل:

گ  گ ک ک ک گ ک ژ ژ ڑ ڑ﴿: ، وقال[051:األنعنم]﴾ڤ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿: ، وقال[نسورة الرمح]﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .لخإ ... [85:مود]﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

وكما أمر اهلل بالعدل والقسط يف القول والفعل يف انلفس ومع الغري نىه كذلك عن الظلم بكل 
 :صوره سواء ظلم انلفس أو ظلم الغري، حىت جعل سبب عذاب األمم يف ادلنيا الظلم، كما قال تعاىل

 [007:مود]!﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿

قال ابن جرير الطربي: )قد قيل: معىن ذلك: لم يكن يلهلكهم برشكهم باهلل، وذلك قوهل "بظلم" يعين: 
ون احلق  بينهم، وإن اكنوا مرشكني،  برشك، )وأهلها مصلحون(، فيما بينهم ال يتظاملون، ولكنهم يتعاط 

 (9)إنما يهلكهم إذا تظاملوا(.

يهلك اهلل سبحانه أهل القرى بظلم يتلبسون به وهو الرشك،  وقال الشواكين: )ما صح  وال استقام أن
واحلال أن أهلها مصلحون فيما بينهم يف تعايط احلقوق ال يظلمون انلاس شيئا ، واملعىن: أنه ال يهلكهم 

 (0)بمجرد الرشك وحده حىت ينضم  إيله الفساد يف األرض(.

يف ادلنيا مع العدل اذلي فيه االشرتاك يف  وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وأمور انلاس تستقيم
 يقيم إن اهلل أنواع اإلثم : أكرث مما تستقيم مع الظلم يف احلقوق، وإن لم تشرتك يف إثم ؛ وهلذا قيل:

ادلولة العادلة وإن اكنت اكفرة ؛ وال يقيم الظاملة وإن اكنت مسلمة، ويقال: ادلنيا تدوم مع العدل 
: )ليس ذنب أرسع عقوبة من ابليغ وقطيعة ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال انليب  واإلسالم،والكفر، وال تدوم مع الظلم 

                                                           

 (531/   05) -( الاربي فسريت) ابلينن جنمع( 0)

 (496/   3) - للشواكي القدير فتح( 1)
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؛ ءالعدل نظام لك يشالرحم(، فابلايغ يرصع يف ادلنيا وإن اكن مغفورا هل مرحوما يف اآلخرة، وذلك أن 
فإذا أقيم أمر ادلنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها يف اآلخرة من خالق، ومىت لم تقم بعدل لم 

 (9)ن لصاحبها من اإليمان ما جيزى به يف اآلخرة(.تقم وإن اك

وملا اكن العدل اسما من أسماء اهلل تعاىل )العدل( وصفة من صفاته، واكن مما أوجبه اهلل ىلع نفسه، 
وأقام عليه السموات واألرض، وفطر اهلل العقول وانلفوس اكفة ىلع حسنه حىت ال تكاد ختتلف فيه 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿كما قال تعاىل: -

اذلي ييل ، فإنه بمعىن: أنه ﴾ڦ ڦ﴿، قال ابن جرير الطربي: )وأما قوهل: [08:عمران آل]﴾ڃ
ل( العدل بني خلقه، د  واكن  - (0)"والقسط"، هو العدل، من قوهلم: "هو مقسط" و"قد أقسط"، إذا ع 

ىت هلل العقول وانلفوس اكفة ىلع قبحه حالظلم مستحيال ىلع اهلل، ومما حرمه اهلل ىلع نفسه، ومما فطر ا
ال تكاد ختتلف فيه، ذللك جعل اهلل توحيده من العدل بل أعظمه، تعظيما منه لشأن اتلوحيد والعدل 

 !معا، وجعل الرشك به من الظلم بل أعظمه، حتذيرا وتنفريا من الرشك والظلم معا

ه، ومن جعله الرشك به ظلما؛ تقبيح فأراد اهلل من جعل توحيده عدال؛ تعظيم اتلوحيد والعدل نفس
 !الرشك والظلم نفسه

فلما وقع اخللل يف فهم هذا األصل، صارت طوائف من املسلمني تستخف بالعدل ظنا منها بأن األهم 
واألوىل هو توحيد اهلل، وتستخف بالظلم ظنا منها بأن الرشك أشد منه خطرا، حىت وصل احلال ببدلانها 

ثل يف غياب العدل، واسترشاء الظلم واتلظالم اذلي ال يكاد يوجد يف غريها إىل أن صار يرضب بها امل
 !من ادلول

ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿ونسوا بأن الغاية أصال من اتلوحيد هو العدل كما قال تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿، وقال: [19:األعراف]﴾ەئ ەئ وئ

 ...[15:احلديد]﴾پ ڀ ڀ

إىل ايلمن فقال هل: )فليكن أول ما  ملسو هيلع هللا ىلصه انليب وكما جاء يف الصحيحني يف حديث معاذ حني بعث
 !واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب(... تدعوهم إيله أن يوحدوا اهلل 
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فجعل الغاية من ادلعوة إىل توحيد اهلل حتقيق العدل واتقاء الظلم ودعوة املظلوم، كما يف احلديث 
 ! نفيس وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا(القديس الصحيح: )يا عبادي إين حرمت الظلم ىلع

 انليب طعأق حني - بشواهده صحيح وهو –ويف احلديث اآلخر يف مسند الشافيع بإسناد صحيح مرسال 
: لفقا عنه اهلل ريض مسعود بن اهلل عبد وهو عبد أم ابن عنا نكب زهرة بين من يح: فقال ادلور ملسو هيلع هللا ىلص

 !(حقه للضعيف فيها يؤخذ ال أمة اهلل يقدس ال إذا؟ اهلل بعثين فلم)

يلقيم العدل ويرفع اجلور ويرحم اخللق، فمن ظن أن هناك معىن للتوحيد  ملسو هيلع هللا ىلصفاهلل إنما بعث رسوهل 
 !فلم يعرف حقيقة اتلوحيد واغيته؛ غري ذلك

فليس ثمة توحيد بال عدل، وال توحيد هلل يف احلاكمية بال عدل سيايس، إذ من توحيد اهلل إفراده 
وهو العدل والقسط، كما قال شيخ  ملسو هيلع هللا ىلص رشيك هل، واحلكم بما أنزل ىلع رسوهل بالطاعة وحده ال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿اإلسالم ابن تيمية يف قوهل تعاىل: 

عاىل أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل، وما به يعرف وت سبحانه فبني) :[15:احلديد]﴾پ ڀ ڀ
هو  فالرشعكتاب هو املبني للرشع؛ ، والفالكتاب والعدل متالزمانالعدل، يلقوم انلاس بالقسط... 

ولكن كثريا من انلاس ينسبون ، ومن حكم بالعدل فقد حكم بالرشع، العدل، والعدل هو الرشع
ما يقولونه إىل الرشع، وليس من الرشع؛ بل يقولون ذلك إما جهال وإما غلطا وإما عمدا وافرتاء، 

اذلي جاء به جربيل من  و الرشع املزنلوهذا هو الرشع املبدل اذلي يستحق أصحابه العقوبة؛ ليس ه
عند اهلل إىل خاتم املرسلني، فإن هذا الرشع املزنل لكه عدل، ليس فيه ظلم وال جهل، قال تعاىل: 

ۆ ۈ ۈ ﴿، وقال تعاىل: [41:املنئدة]﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿

ۆ ۆ ﴿تعاىل:  ، فاذلي أنزل اهلل هو القسط، والقسط هو اذلي أنزل اهلل، وقال[49:املنئدة]﴾ٴۇ ۋ ۋ

ې ﴿، وقال تعاىل: [58:النسنء]﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

فاذلي أراه اهلل يف كتابه هو  [015:النسنء]﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ
 (9)العدل...(.

                                                           

 (366/   35) - الفتنوى جمموع (0)
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فانظر كيف وصل احلال بأهل اإلسالم ملا اندرست معالم احلق والعدل والعلم أن شاع بينهم الظلم 
باتلوحيد والفضيلة هو األهم، وتصوروا أنه يمكن أن يتحقق توحيد بال  واتلظالم، بدعوى أن العناية

 !عدل، أو أن يبىق دين مع الفقه املبدل، أو تقام رشيعة مع وجود العدو املحتل
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 :الطغيان السياسي وغياب اخلطاب الراشدي

الرشد واالستقامة اليت حتول دون حدوث ال حيدث الطغيان السيايس اعدة إال حني يفقد املجتمع حال 
الظلم، وبقدر فقد املجتمع للرشد تكون قابلية أفراده ومكوناته لالستبداد، واستعداده للركون 

 ٺ ٺ ٺ ٿ﴿للطغاة، وتربير ظلمهم، واالعتذار هلم، والرضا بهم، وهو من الطغيان االجتمايع نفسه 

ڈ ﴿يت أمر اهلل املؤمنني بها، كما يف قوهل تعاىل: اذلي ينايف االستقامة ال ،[53:اذلارطينب] ﴾ٿ ٿ ٿ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 [سورة مود]!﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

والركون هو امليل والرضا بالظلم والظاملني، كما قال ابن عباس: )وال تميلوا إىل اذلين ظلموا(، وقال 
ة الركون إىل الظاملني ختيل اهلل عمن ركن إيلهم وهو أحوج أبو العايلة: )ال ترضوا أعماهلم(، ومن عقوب

ہ  ۀ﴿... ما يكون إىل اهلل ومعيته ونرصته ىلع عدوه، وىلع من ظلمه، كما قال ابن جرير الطربي: )

يقول: فإنكم إن فعلتم ذلك لم ينرصكم اهلل، بل خيل يكم من نرصته ويسلط عليكم  ﴾ہ
 (9)عدو كم(.

يتني بني االستقامة اليت أمر اهلل بها، والطغيان اذلي حذر اهلل منه، ورتب ىلع وقد قابل القرآن يف اآل
 ةوالي قطع – الطغاة إىل الركون أو الطغيان، حدود وبلوغ االستقامة حد عن اخلروج سواء –ذلك لكه 

 اهلل إىل يكون ما أحوج وهو هل نرصته اهلل ومنع بالطغاة، ريض أو مال أو ركن وعمن طىغ، عمن اهلل
 !ونرصته

 [019:األنعنم]!﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ومثله قوهل تعاىل: 

 (0)قال بعض أهل اتلفسري: )نسلط بعض الظلمة ىلع بعض(.

 (2)وقال ابن جرير الطربي: )وكذلك جنعل بعض الظاملني بلعٍض أويلاء(.

                                                           

 (511/  05) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (0)

 (009/  01) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (1)

 (011/  01) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (3)
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يانهم، أو غوالك املعنيني صحيح فإنه ال يركن إىل الطغاة والظاملني إال من تلبس بيشء من ظلمهم وط
رضيه أو اعتذر هل، فيكون ذلك من اتلويل هلم، ثم تكون اعقبة ركونهم أن يسلط اهلل عليهم الطغاة 

 !هم كما ظلموا غريهمنفيظلمو

وهذه السنن االجتماعية هلل يف اخللق ال تتخلف أبدا، وال حتايب أحدا، مؤمنا اكن أو مرشاك، كما قال 
ی ی ﴿، وقال: [61:األحزاب]﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿تعاىل: 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿، وقال: [13:الفتح]﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

 [77:اإلرساء]!﴾ٹ ٹ ڤ ڤ

فيه سنن هلل مطردة يف عباده توجد بوجود أسبابها، وتزول بزواهلا، وال تتبدل وال تتغري بتغري األمم 
جتماعية، وإنما يدركها من اعترب والعصور، وال تتحول عما أجراها اهلل عليه من نواميس كونية وا

بهدايات القرآن ونزهلا ىلع الواقع، واهتدى بها يف فهم آيات اهلل القرآنية، وآياته القدرية الكونية، كما 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴿قال تعاىل: 

 [53:فصلت]!﴾ی جئ حئ

القدرية الكونية االجتماعية، كما  وهلذا نىع القرآن ىلع من أعرضوا عن االعتبار واالتعاظ بآيات اهلل
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿قال تعاىل: 

 [016:اتلوبة]!﴾گ

ومما يؤكد أن هذه السنن تعم املسلم وغري املسلم كونها جاءت بأوصاف اعمة اكلظلم والطغيان، كما 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿قال تعاىل: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ گ گ ڳ

 [سورة إبراميم]!﴾ۀ ہ ہ ڻ ۀ ڻ

ۀ ۀ ہ ﴿، ﴾گ گ﴿فقرر قاعدة مطردة تشمل املسلم وغري املسلم ويه 

 !، وربط سبب دمارهم وهالكهم بوصف الظلم، وسبب خيبتهم بوصف اجلربوت والطغيان﴾ہ

 !وهلذا جاء يف احلديث: )إذا رأت أميت الظالم فلم تأخذ ىلع يديه أوشك اهلل أن يعمهم بعقابه(
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وفسادهم بذريعة اإلصالح يف األرض، ومحايتهم  قرآن كيف يمارس الطغاة استبدادهموقد بني  ال
للشعب، وعن اداعء الطغاة حال الرشاد يف لك ما يقومون به من فساد، كما جاء يف حماورة مؤمن آل 

ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿فرعون مع فرعون واملأل، يف قوهل تعاىل: 

ڦ  ڤ ڤٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٹ  ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڄڦ ڦ ڦ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڇ

ڻ ۀ ۀ  ں ڻ ڻ ڻں  ڱگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ۓ ۓ ﴿، ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 [اغفرسورة ]!﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ىت صار تزان والرشد، حفيف هذه املحاورة ديلل ىلع فقد املجتمع املرصي يف ظل طغيان فرعون حلال اال
 سبيل الرشاد اذلي يدعوهم إيله فرعون يتمثل يف:

 نم مرص شعب ىلع - فرعون يزعم كما –قتل نيب اهلل موىس بذريعة ماكفحة اإلرهاب، وخوفا  -0
 :اطلتنيب حبجتني فرعون، طاعة ورجاهل وسحرته كهنته عليهم يفرض اذلي دلينهم موىس تغيري

 

 ڃ چ چ چ چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿مر يف مرص أنه امللك وويل األاألوىل: 

سورة ]!﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڎ ڎڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 [الزخرف
 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿أنه األقوى بطشا واألشد عذابا واثلانية: 

، واألقدر ىلع سجن من اعرضه ولم يتخذه مطااع [39:طه]﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
 [01:الشعراء]!﴾ڻ ڻ ۀڱ ں ں ڻ ڻ ﴿وحكما 

 
، بثورة املستضعفني من ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ر الفساد يف أرض مرص وخوفا من ظهو -1

قوم موىس ىلع املأل املستكربين، وحتررهم من الطغيان والظلم واالستعباد، بينما يرى مؤمن آل 
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فرعون سبيل الرشاد يتمثل يف ترك فرعون واملأل للظلم واالستكبار يف األرض، وعدم اتلعرض 
 !ملوىس ودعوته إىل العدل والقسط

وقد اكنت قضية موىس الرئيسة يه حترير بين إرسائيل من طغيان فرعون واستعباد املأل هلم، ورفع 
ہ ۀ ہ ۀ ڻ ڻ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿الظلم عنهم، ومنع تعذيبهم، كما يف قوهل تعاىل: 

، [الشعراءسورة ]﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ۈئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ ...﴾ہ ہ
 !فالظاملون هم املأل من قوم فرعون وليس فرعون وحده

ائ ەئ ەئ وئ ې ې ى ى ائ ﴿...  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿وكما يف قوهل تعاىل: 

 [47:طه]!﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی وئ ۇئ

ڦ  ڦ﴿وهلذا رفض املأل من قوم فرعون منح بين إرسائيل حريتهم اليت اكن يتطلع إيلها موىس: 

ڇ  ڇ چ چ ڇ ڇڃ چ چ  ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 [املؤمنونسورة ] !﴾ڌ ڎ ڎڍ ڍ ڌ 

ي: )واكنوا قوما اعلني ىلع أهل ناحيتهم، ومن يف بالدهم من بىن إرسائيل وغريهم قال ابن جرير الطرب
 ،مطيعون متذللونيعنون: أنهم هلم  ﴾ڎ ڎ﴿من بين إرسائيل  ﴾ڌ﴿بالظلم، قاهرين هلم... 

. ومن ذلك قيل ألهل احلرية: والعرب تسيم لك من دان مللك: اعبدا هل، ويدينون هلم، يأتمرون ألمرهم
 (9)(. نهم اكنوا أهل طاعة مللوك العجمالعباد؛ أل

فاكنت القضية الرئيسة يف قصة موىس يه طغيان فرعون، وعلو قومه واستكبارهم يف األرض بغري 
 !احلق، واستعبادهم بين إرسائيل بظلمهم وفرض طاعتهم هلم، ليسخروهم يف خدمتهم

ىل: نهم وملكهم كما يف قوهل تعاوهلذا رفض املأل دعوة موىس إىل حترير بين إرسائيل خوفا ىلع سلطا
 [78:يونس]!﴾حب خب مب ىب حئ مئ ىئ يئ جبىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿

                                                           

 (35/   09) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع( 0)
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.. .عليه املأل هو امللك والسلطان، قال جماهد: )الكربياء: السلطان يف األرضوالكربياء اذلي خاف 
 (9)عن الضحاك: )وتكون لكما الكربياء يف األرض( قال: الطاعة(. ...وعن جماهد قال: امللك يف األرض

، نذهب نرفعهم فوقنا ونكون حتتهم، وحنن ايلوم ﴾ڍ ڍ ڌ﴿قال ابن زيد: )قال فرعون: 
 ﴾حئ مئ ىئ يئ جب﴿فوقهم وهم حتتنا، كيف نصنع ذلك؟ وذلك حني أتوهم بالرسالة، وقرأ:

 (0)قال: العلو  يف األرض(.

ري فرعون  غري وقد اكنت نهاية املأل وأتباعهم وفرعون وجنوده أن أهلكهم اهلل أمجعني بشؤمي طاعةي أم
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ېئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿الرشيد، كما قال تعاىل: 

 [سورة مود]!﴾ی ی جئ حئی ی 

فاكن اتباعهم أمر فرعون غري الرشيد، وطاعتهم هل ديلال ىلع عدم رشدهم، وسبب أخذ اهلل هلم، ونزول 
ں ﴿شأنهم  بهم، كما قال تعاىل يفعذابه بهم، وما اكنوا يلطيعوه ويتبعوا أمره، لوال استخفافه 

 [54:الزخرف]!﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڻ ڻ

 !فبقدر الركون للطغاة وامليل هلم، يكون االستخفاف من الطغاة بمن ركن هلم وريض بهم

وقد نىف القرآن الرشد عن الطغاة وعن الطاغوت وعمن اتبعه وسلك سبيله بإكراه اخللق ىلع طاعته، 
 يب جت حت خت متخب مب ىب  ىئ يئ جب حبی جئ حئ مئ ﴿كما يف قوهل تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ىث يث حج مج جح مح جخ حخ ىت يت جث مث

ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿپ پ ڀ 

 [ابلقرةسورة ]!﴾ٹ ٹ ڤ ڤ

وقد جعل اهلل االستكبار يف األرض سببا للغواية واالنرصاف عن سبيل الرشد، وطريق الرشاد، كما يف 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿قوهل تعاىل: 

                                                           

 (058/   05) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (0)

 (36/   09) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع( 1)
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گ گ گ ڳ ڑ ک ک ک ک گ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڌ 

 [046األعراف:]!﴾ڳ ڳ ڳ ڱ

كما جعل اهلل اهلداية إىل الرشد من نصيب الفتية والشباب املؤمنني املستضعفني اذلين كفروا بما 
گ ڳ ڳ ک ک ک ک گ گ گ ﴿عليه قومهم من كفر وطغيان، كما يف قوهل تعاىل: 

 .[01الكهف:]﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ڀ ٺ  ڀ پ پ پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿وكما يف قوهل تعاىل: 

، فجعل حتري الرشد واهلداية [اجلنسورة ]﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٺ ٺ ٺ 
إىل سبيل الرشاد واالستقامة من حظ املسلمني، ال القاسطني الظاملني، فإن اهلل ال يهديهم سبيل 
الرشد، حىت لو رأوه واضحا جليا ما اختذوه سبيال بشؤم ظلمهم وطغيانهم، وكأنه ال جيتمع حال اإلسالم 

ة والرشد واإليمان، مع الظلم والطغيان، وال مع الغواية والعصيان، كما يف قوهل تعاىل: واالستقام
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

 [7احلجراب:]!﴾ڑ ڑ کڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ومن معه باالستقامة ىلع أمر اهلل وسبيل هدايته، وهو سبيل  ملسو هيلع هللا ىلصوخلطورة الطغيان أمر اهلل رسوهل 
اط املستقيم، وحذره من الطغيان وجتاوز حدود ما رشعه هلم من العدل وما أمرهم به الرشاد والرص

ک گ گ گ  کژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڈ﴿من القسط واحلق فقال تعاىل: 

 .[001مود:]!﴾گ

كيل خطاب يف تش -منذ سقوطه حتت االحتالل الغريب  -لقد جنح الطغيان السيايس يف اعملنا العريب 
غيانه، وحييم وجوده، ويستخف بالشعوب وحريتها وحقوقها ودينها ديين وثقايف فرعوين يعزز ط

وهويتها، وقد بلغ االحنراف يف هذا اخلطاب وأهله حدا غري مسبوق، حىت خرج السلفيون يف مرص 
ىلع األمة وهم يصلون االستخارة يف شأن الوقوف مع السييس وترشيحه لرئاسة مرص، ودماء األبرياء 

 ىلع يد فرعونها وزبانيته، كما سبقهم الصوفية وشيخهم يلع مجعة وهو ما تزال تسيل يف شوارع مرص
خياطب السييس وحيرضه ىلع القتل ويقول هل: )ارضب باملليان(، يلقتحم ىلع أهل رابعة فيحصد يف 

 !سااعت آالف الشباب األبرياء
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 ن وابلويطفلم تكن األزمة كما ظن الواهمون خاصة باتليار الصويف كعيل مجعة يف مرص، أو كحسو
إذ  !يف سوريا، وقدرة األنظمة ىلع توظيفهم، حىت وقفوا مع طاغية الشام يف حربه ىلع الشعب السوري

كشف السلفيون يف مرص باحنرافهم وفقدهم للرشد السيايس ىلع مستوى الفكر واملمارسة، بأن األزمة 
  ي، حني: أزمة أمة يشرتك فيها الصويف والسليف، والسيايس واجلهادأعمق جدا، فيه 

اغب اخلطاب السيايس وادلعوي واألخاليق القرآين وانلبوي والراشدي املزنل، وحل ماكنه اخلطاب  -0
املبدل واملؤول، سواء يف املجال ادلعوي واإليماين واألخاليق اذلي أفرز هذه الظاهرة الصوفية 

 احنرفت مانية، حنيوالسلفية اليت بلغت الغاية بتجردها من القيم اإلنسانية فضال عن القيم اإلي
عن الفطرة السوية اليت فطر اهلل اخللق عليها من حب العدل واستحسانه، وكره الظلم 
واستقباحه، أو ىلع مستوى الويع باملرشوع السيايس الراشد، وحاجته للمرشوع اجلهادي الراشد، 

 !يواجلهاد وتكامل الك املرشوعني، أو ىلع مستوى املمارسة الراشدة يف الك األداءين السيايس
 

واغب مرشوع األمة الواحدة، وتراجع أمام مشاريع القوميات والوطنيات واجلمااعت واألحزاب،  -1
اليت جنح العدو بتوظيفها، بشلك مبارش أو غري مبارش، وبويع منها أو بغري ويع، ىلع اختالف 

ارها، ال يمستويات هذا اتلوظيف وأسايلبه ولو بتحييدها عن الرصاع، حني أصبح همها نفسها وت
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿األمة لكها ومصاحلها العليا اليت تتجاوز اجلماعة والقطر 

يلنتيه هذا اتلوظيف خلدمة االحتالل األجنيب من جهة،  ؛[054:عمران آل]!﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
وخدمة حكوماته الوظيفية امللكية والعسكرية من جهة أخرى، يف لك بدل عريب، فما يفعله حزب 

رهايم يف مرص، سبقه إيله حزب جمتمع السلم بقيادة حمفوظ انلحناح يف اجلزائر انلور ايلوم بقيادة ب
قبل عرشين سنة حذو القذة بالقذة، وإذا شؤم ذلك الركون من انلحناح وحزبه إىل طغاة اجلزائر 

واذلين قتلوا مئيت ألف مسلم جزائري، ألنهم  -وجرناالت اجليش املدعومني فرنسيا وسعوديا 
يدفع ثمنه بعد عرشين سنة من داهنهم من مجاعتهم  -نقاذ يف االنتخابات اختاروا جبهة اإل

وتيارهم يف مرص، ومن اعتذر ملوقفهم آنذاك، فإذا هم يفتقدون نرص اهلل وهم أحوج ما يكونون 
 !إيله

فإذا اهلل امللك العدل جيازي، ولو بعد حني، لك قوم بذنبهم وجريرتهم حني ركنوا إىل الظاملني مجيعا، 
وقف مجايع وحزيب واحد، وحني تواطأوا عليه، ولم يتناهوا عنه، ولم يتربأوا منه، كما قال تعاىل: وبم

، وكما قال تعاىل: [013:النسنء]﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿
 [41:العنكبوب]!﴾ٺ ٺ ٿ﴿
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فاكن ال بد من اتلمحيص واتلطهري للمؤمنني ىلع ما فرط منهم من ركون للظلم حتت أي ذريعة حزبية 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿أو مصلحية، واكن ال بد من تميزي الصف: 

 [079:عمران آل]!﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 من اإلسالمية احلركة توظيف يف م 0299 – 9129لقد جنح نظام حسين مبارك خالل ثالثني سنة من 
حتييدها  ثم م،9122 إىل م9129 من مرص يف( اإلساليم اجلهاد) حركة مع انلظام رصاع يف حتييدها خالل

م ملدة عقد تقريبا، ثم يف الرصاع مع )القاعدة( 9112يف الرصاع مع )اجلماعة اإلسالمية( يف مرص منذ 
بعد ذلك منذ مطلع األلفية اثلانية إىل اثلورة العربية، واكن اإلخوان حينها يمارسون العمل السيايس 

السليف  ويلنتيه املشهد ايلوم بتحييد اتليار !ويصلون إىل الربملان باتلحالف مع حزب العمل االشرتايك
 واتليار اإلساليم بكل فصائله واثلورة بكل نيوالصويف وتوظيفه يف مرص ملواجهة اإلخوان املسلم

 !مكوناتها

وكذا جنحت أمريكا يف توظيف الرئيس ايلمين يلع صالح اذلي جنح بدوره يف توظيف اتليار اإلساليم 
( ملواجهة الشيوعيني يف ايلمن اجلنويب وتصفيتهم، كآخر قاعدة لالحتاد )السيايس واجلهادي والسليف

السوفييت الرويس يف املنطقة، بعد انتهاء احلرب ابلاردة، وبعد سقوط االحتاد السوفييت، وتفرد أمريكا 
م بقيادة العالم، وظل يلع صالح كرئيس لليمن وحليف لإلسالميني، يمارس لك صور الفساد 9112سنة 

ثني سنة، لصالح تعزيز انلفوذ األمريكي يف ايلمن حىت فقد ايلمن سيادته واستقالهل الفعيل طوال ثال
 !ايلوم

 وظيفهتل اإلساليم اتليار مع يتحالف –للواليات املتحدة عميل-وهكذا صار لك نظام عريب وظييف 
 !اخلاريج للعدو بانلهاية املصلحة تلنتيه بآخر، أو بشلك

بسبب سوء القصد وفساد انليات، بقدر ما يكون بسبب قصور يف الويع وقد ال يكون هذا اتلوظيف 
املحتل اخلاريج، أو الطغيان ادلاخيل، ىلع  فاتلوظيف السيايس هو قدرة العدو !وخلل يف اتلصورات

إدارة الرصاع مع األمة وشعوبها، ىلع حنو يستخدم فيه األمة نفسها ومكوناتها، بما يف ذلك من يقاومه، 
 !فه، وتعزيز جناحه يف السيطرة عليهاتلحقيق أهدا

وال خيتلف احلال يف دول اخلليج الوظيفية عن بايق األنظمة العربية اليت تدور يف فلك الواليات 
 وتدخل م،9131 – ـه9422بعد حركة جهيمان سنة  -املتحدة، وقد أدركت أمريكا واململكة السعودية 

ة السفاري يف )جمموع احيث اكنت فرنسا عضو امليك، احلرم يف عليها للقضاء اخلاصة الفرنسية القوات
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م ملواجهة املد الشيويع(، اليت اكنت تضم )فرنسا واملغرب والسعودية )ويمثلها كمال أدهم(، 9134سنة 
 اململكة يف اإلساليم احلراك إيقاع ضبط رضورة –ومرص )ويمثلها حسين مبارك( وإيران الشاه( 

م بتكثيف الراعية املبارشة لدلعوة، 9122م منذ سنة انلظا دأب حيث ،(والسليف اإلخواين بشقيه)
واإلرشاف ىلع املساجد واملكتبات واملحاضن ادلعوية، وفتح املراكز الستيعاب الطاقات من العلماء 
وادلاعة داخل اململكة وخارجها، تلقديم اإلسالم السعودي الوسطي، اذلي وصل نشاطه ومراكزه إىل 

مانينيات والتسعينيات، يف إطار خطة أمريكا تلوظيف اإلسالم ومجااعته أمريكا وأوربا خالل اثل
ادلعوية يف مواجهة خطر الشيوعية وتمدد االحتاد السوفييت يف العالم اإلساليم خاصة بعد احتالهل 

 !أفغانستان

 بكل ويمدها عليها ويرشف ادلعوة نشاط يرىع -أمريكي بإرشاف–وقد ظل انلظام يف اململكة 
ادي، ويقدم اكفة التسهيالت لقيامها بمهمتها يف مواجهة الشيوعية والقومية يف امل عمادل أشاكل

املنطقة العربية، وتلظل ادلعوة حتت السيطرة فال خترج عن ادلور املرسوم هلا، حىت إذا احتاجت 
ىلع وجودها العسكري يف واملصلحني ادلاعة بعض م، واعرتض 9112أمريكا للتدخل يف اخلليج سنة 

 ادلاعة، وبدأت املنابر حتذر منأوئلك يرة العربية، بدأت املواجهة بني انلظام وبينهم، وتم سجن اجلز
 !فكر اخلوارج، وحترم اخلروج ىلع ويل األمر

 أحرض حينها وكنت –وقد صليت يوما اجلمعة يف مسجد فقيه يف منطقة العزيزية بمكة املكرمة 
 م9114 – ـه9494وة سنة الصح ملشايخ االعتقاالت وجةم أيام – القرى أم جامعة يف املاجستري رسالة

 حيذر فأخذ املوريع أمحد .د اجلمعة خطيب فقام العمر، ونارص العودة، وسلمان احلوايل، سفر اكلشيخ
 واناإلخ تيار حتييد يف حينها انلظام وجنح األمر، ويل طاعة وجوب عن ويتحدث اخلوارج، أفاكر من
حوة، حىت  املدينة، ملواجهة تيار الصيف اتلقليدي السليف للتيار رصاعيهم ىلع ابلاب وفتح اململكة، يف

 واحتاجت م،0222 – 9116إذا تناىم اتليار اجلهادي واستعاد قوته يف اململكة مع ظهور القاعدة سنة 
 وتم معهم، اتلصالح وبدأ السجون، من الصحوة داعة إطالق تم ملواجهته، السعودي وانلظام أمريكا

 جنح انلظام من خالل فتح املجال من جديد ملشايخ الصحوةو املدينة، يف اتلقليدية السلفية دور حتجيم
يف القنوات الفضائية، وتوجيه الرأي العام ملواجهة اتليار اجلهادي ولك من يتعاطف معه من تيار 

م، 2022م، واحتالل العراق 0229الصحوة، وفتحت السجون من جديد، بعد احتالل أمريكا ألفغانستان 
وزج باآلالف يف املعتقالت، وتم فصل املئات من أئمة املساجد، حىت إذا جاءت اثلورة العربية، 
وحشدت أمريكا وأنظمتها الوظيفية يف اخلليج لك قواها ملواجهة ثورة األمة، ودعم اثلورة املضادة يف 

 !مرص وايلمن وتونس ويلبيا، فإذا ادلور يأيت ىلع )اإلخوان املسلمون(
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ ﴿سنن اهلل اليت ال تتخلف، وقوهل تعاىل: فتذكرت 

، ورثيت حال د أمحد ذلك اخلطيب اذلي خطب يف [003:مود]﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
م حيذر من فكر اخلوارج، وكيف دارت ادلوائر عليهم بعد عرشين 9114مسجد فقيه بالعزيزية سنة 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿عنه سنة بسبب شؤم الركون إىل الظلم وتربيره واالعتذار 

 [49:الكهف]!﴾ڱ

ويكاد املشهد نفسه يتكرر من أقىص املغرب إىل أقىص املرشق العريب يف لك دولة، فيف لك عقد يتم 
االستفراد بتيار إساليم، وحتييد بايق اجلمااعت، وتوظيفها بشلك مبارش أو غري مبارش يف مواجهته 

 !الل يسيطر ىلع العالم العريب ويتحكم يف مصريهوالقضاء عليه، يلظل الطغيان ومن ورائه االحت

فإذا يه أزمة أمة ال حل هلا إال بتوبة مجاعية يراجع فيها اجلميع نفسه، ويتوب إىل ربه، ويستعيد 
 [30:انلور]!﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿وعيه، كما قال تعاىل: 

فريق إساليم موقفه ولعل أخطر جتليات هذه األزمة ما جيري ايلوم يف الساحة السورية، حيث يرهن 
للنيتو وفرنسا، ويتوقع منها ومن أمريكا الوقوف مع الشعب السوري يلتحرر من نظام بشار اذلي 
فرضه انلظام ادلويل نفسه، ظنا منهم أن أوربا وأمريكا قد تسمح للثوار بدخول دمشق وحتريرها، 

 الشام ين اجلرنال أدموند اللنيبويه اليت لم تتحرر من نفوذ احلملة الصليبية منذ احتل القائد الربيطا
حسب ما -م بعد معركة ميسلون 9102م، ثم دخول اجلرنال الفرنيس غورو دمشق سنة 9193سنة 

 قدمه يلضع واذلي جاء إىل قرب صالح ادلين  -تقيض به اتفاقية سايكس بيكو بني بريطانيا وفرنسا
 مناطق وروسيا أمريكا تقاسم ذومن دمشق تزال وما ،(ادلين صالح يا عدنا قد ها: )ويقول عليه
 جنيف مؤتمر كشف حيث االحتالل، حتت ايلوم وإىل اثلانية العاملية احلرب بعد وفرنسا بريطانيا نفوذ

الل األمريكي، وأن اثلورة االحت حتت واخلليج العراق كما الرويس، انلفوذ حتت تزال ما سوريا أن
 !العربية يه الفرصة اتلارخيية تلحرير املنطقة لكها

بينما يرهن فريق إساليم سوري آخر موقفه لدلول اخلليجية الوظيفية، ظنا منهم أن هذه األنظمة قد 
خترج عن إرادة أمريكا وما ترسمه استخباراتها للمنطقة، تلتحول اثلورة السورية إىل جمرد ملف يتم 

اف لعكس، وبإرشنقله بني فينة وأخرى، من االستخبارات السعودية إىل االستخبارات القطرية، وبا
أمريكي، بما يف ذلك غرفها املشرتكة، اليت تضم ادلاعمني من ادلاعة واملشايخ اإلسالميني الواهمني 
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)من سلفيني وإخوان وجهاديني( بأنه يمكن للثورة السورية أن تنترص بدعم خلييج رسيم وبإرشاف 
 !أمريكي

 ادلاعمني للثورة السورية اذلين اكنوا وقد سبق أن حذرنا لك من جاءنا من املشايخ وادلاعة اخلليجيني
يريدون من )حزب األمة(، ومن )مؤتمر األمة( االشرتاك يف دعم هذه الغرف املشرتكة وتزكيتها، وقلنا 

عما تقرره أمريكا واستخباراتها،  -حىت لو أرادت  -هلم بأن األنظمة الوظيفية ال تستطيع اخلروج 
ون حتت إرشافها وتوجيهها من خالل االستخبارات اخلليجية وأن هذه الغرف املشرتكة لدلاعمني، ستك

    !نفسها

لقد جتىل املشهد بعد اثلورة السورية واملرصية عن أزمة أمة كربى، وليست أزمة هذا الفصيل 
اإلساليم أو ذاك، وال هذه اجلماعة أو تلك، بسبب غياب الرشد ىلع مستوى الويع بالواقع وباذلات، 

ية السياسية واجلهادية، وغياب املرشوع السيايس الراشد، وغياب املمارسة وغياب الرشد يف الرؤ
 !السياسية الراشدة

 

 :اخلطاب الراشدي فريضة رشعية ورضورة سياسية

لقد أضىح استعادة اخلطاب السيايس الراشدي ايلوم تلجاوز هذه األزمة رضورة سياسية فضال عن 
نته يف اإلمامة وسياسة شئون األمة، واتباع سنة باتباع س ملسو هيلع هللا ىلصكونه فريضة رشعية، حيث أمر انليب 

ا من بعدي، عضو عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين: )ملسو هيلع هللا ىلص اخللفاء الراشدين من بعده، فقال
عليها بانلواجذ وإياكم وحمدثات األمور(، وحدد مدة اخلالفة الراشدة اليت يه املعيار اذلي حيتكم 

تكون انلبوة، ثم تكون خالفة ىلع منهاج : )ملسو هيلع هللا ىلص (، وقالخالفة انلبوة ثالثون سنة: )ملسو هيلع هللا ىلص إيله فقال
: )ثم يكون ملاك اعضا، ثم يكون ملاك جربيا(، وبرش ملسو هيلع هللا ىلص وحدد طبيعة املحدثات بعده فقال،انلبوة(

 بعودتها من جديد )ثم تكون خالفة ىلع منهاج انلبوة(...

 -ة ا يف أحاديث كثريكم -: )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين(، تأيت ملسو هيلع هللا ىلص والسنة هنا يف قوهل
 يف سياسة شئون األمة، ويؤكد ذلك عطفه )سنة اخللفاء( ىلع قوهل )سنيت(. ملسو هيلع هللا ىلصبمعىن سريته وهديه 
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وسنن اخللفاء يه بال شك سننهم يف باب اخلالفة واإلمامة وسياسة األمة، كما يف حديث: )أول من 
أي يف  يت ويهدون بغري هديي(،يغري سنيت رجل من بين أمية(، ويف حديث األمراء: )يستنون بغري سن

 باب اإلمارة واإلمامة...

 [7:احلجراب]﴾ڑ ڑ ک﴿وقد وصف القرآن الصحابة ريض اهلل عنهم بالرشد، كما قال تعاىل: 

فهم الراشدون يف رسوخ إيمانهم ويقينهم باهلل ووعده، والراشدون يف دعوتهم إىل اهلل ويف عبادتهم 
هم، والراشدون يف رمحتهم باخللق، وإقامتهم للعدل واحلق، وطاعتهم، والراشدون يف هديهم وأخالق

 والراشدون يف سياستهم لشئون األمة، والراشدون يف جهادهم ودفاعهم عنها.

 : )اقتدوا بالذلين من بعديملسو هيلع هللا ىلص باالقتداء بأيب بكر وعمر ريض اهلل عنهما فقال ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك أمر انليب 
هلما، كما قال عنهما يف احلديث الصحيح حني ضل أيب بكر وعمر(، وذلك للزومهما الرشد يف لك أحوا

 الصحابة الطريق: )إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا( ...

وقد أمجع الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع وجوب اتباع سنن أيب بكر وعمر يف اإلمامة وسياسة شئون 
 ن ريض اهللاألمة ىلع وجه اخلصوص، كما يف صحيح ابلخاري، حني قال عبد الرمحن بن عوف لعثما

من بعده، فبايعه عبد الرمحن وبايعه انلاس  سنة اهلل ورسوهل واخلليفتنيعنهما: )أبايعك ىلع 
املهاجرون واألنصار وأمراء األجناد واملسلمون(، ويف رواية: )سنة اهلل وسنة رسوهل واخلليفتني من 

 (.يب بكر وعمرسنة رسوهل وسرية أبعده(، ويف رواية عند أمحد: )أبايعك ىلع كتاب اهلل و

يرون وجوب تقليد أيب بكر وعمر يف املسائل الفقهية، إذ اكن  وانوومعلوم بأن الصحابة لم يك
فقهاؤهم جيتهدون وخيتلفون معهما، وال يرون وجوب اتباعهما يف ذلك، بينما هنا جيمعون يف بيعة 

 !ةعثمان ىلع اشرتاط اتباع اخلليفتني قبله يف باب اخلالفة وسياسة شئون األم

وليس املراد بالسنن هنا االجتهادات الفقهية اليت صدرت عن اخللفاء األربعة، كما توهم من أراد رد 
فة وإنما املراد هنا بسنن اخلال !ملسو هيلع هللا ىلصاخلطاب السيايس الراشدي، بدعوى أنه ال جيب اتباع أحد غري انليب 

ة، يف سياسة شئون األمالراشدة وسنن اخللفاء الراشدين تلك السنن اليت يه امتداد لسنن انلبوة 
 ملسو هيلع هللا ىلصكسنتهم يف كون اإلمامة حقا لألمة، وشورى بني املسلمني بال مغابلة وال منازعة، كما فعل انليب 

حني تويف ولم يستخلف أحدا بعده، بل ترك األمر شورى بينهم، وسنتهم يف اشرتاط ابليعة عن رضا 
هم بة اثلانية ىلع السمع والطاعة، وسنتبيعة العق ملسو هيلع هللا ىلصلعقد اإلمامة السياسية، كما بايع األنصار انليب 
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، وسنتهم يف عدم اتلرصف يف األموال ملسو هيلع هللا ىلصيف عدم توريث اإلمارة ذلريتهم من بعدهم، كما فعل انليب 
 لخإإال كما رشع اهلل وقسمها بالعدل، وسنتهم يف إقامة القصاص ىلع أنفسهم وأهليهم.. 

معلوما  وسنن اخللفاء الراشدين ثبوتا قطعيافلك هذه السنن السياسية ثبتت بالكتاب والسنة انلبوية 
 !من دين اإلسالم وتاريخ اخللفاء الراشدين بالرضورة القطعية

وإنما وقع اخلالف بني الفقهاء يف حجية قول اخللفاء الراشدين حني عمموا انلص وأخرجوه عن سياقه 
 -ن(نة اخللفاء الراشدياذلي هو سننهم الراشدة يف خالفة انلبوة يف سياسة شئون األمة: )سنيت وس-

يلدخل فيه اجتهاداتهم يف الفروع الفقهية اليت ثبت يقينا أنهم لم يكن يلزمون بها الصحابة، ولم 
يكن الصحابة يرون وجوب اتباعهم فيها ال يف حياتهم وال بعد وفاتهم، خبالف سننهم يف باب اإلمامة 

تعبريا عن هدايات اخلطاب القرآين وانلبوي، واخلالفة اليت لم تكن اجتهادا حمضا منهم، بقدر ما اكنت 
لفظ: )سنن اخللفاء(، ملا يدل عليه هذا اللفظ من معىن العادة املستقرة  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا أطلق عليها انليب 

عنهم، والطريقة والسرية اليت لزموها وتابعهم الصحابة عليها بالرضا والقبول قوال أو فعال، فاكنت من 
زمة هلم، ومن جهة أخرى طريقة شائعة بينهم حدا يمتنع معها احتمال جهة سننا ثابتة عنهم، وسرية ال

وجود املخالف هلم من الصحابة يف تلك السنن، فاجتمع فيها الشيوع واالشتهار من جهة، واإلقرار هلا 
بني الصحابة ومنهم من جهة أخرى، وهذا هو حقيقة اإلمجاع القطيع، وأقل أحوال مثل هذه السنن 

ن إمجاع الصحابة اإلقراري أو السكويت اذلي ال يسع من بعدهم تركه واخلروج عنه، السياسية أنها م
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿كما قال تعاىل: 

 .[005:النسنء]﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

والواجب كما تدل عليه هذه انلصوص املتواترة تواترا معنويا اتباع هذه السنن انلبوية والراشدية يف 
إمجاال وتفصيال، فيه هدايات يف الرئاسة والسياسة واحلكم، قد تتمكن األمة أو  اإلمامة والسياسة

من يتوىل شئونها السياسية، من إقامة هذه السنن لكها، ىلع مستوى األمة لكها، كما حدث يف )اخلالفة 
ض بع الراشدة(، أو لكها ىلع بعض األمة يف قطر من أقطارها يف )ادلولة واحلكومة الراشدة(، أو بإقامة

هذه السنن، وما أمكن منها يف )دولة اعدلة(، كما يف احلديث الصحيح )ما أمرتكم به فأتوا منه ما 
 ...استطعتم(

فال يرتك املقدور وامليسور من هذه السنن واهلدايات انلبوية والراشدية تلعذر املعسور، كما تقرر يف 
 القواعد الفقهية.
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السلطة بالشورى والرضا فهو الواجب، فإن تعذر وأمكن  فإذا أمكن إقامة سننهم وهديهم يف اختيار
إقامة سننهم يف باب مراقبة السلطة وحماسبتها وأال تترصف يف شئون األمة إال بإذنها ورضاها فهو 
الواجب، وإن أمكن بعث سننهم ولزومها يف سياسة املال العام والرقابة عليه إيرادا ورصفا، وتوزيع 

 لخإ... هم وهداياتهم يف العدل يف القضاء، فهو الواجباملال بالسوية، وإقامة سنن

وخلفائه الراشدين من السنن يف هذا ابلاب، فالواجب العمل بما أمكن  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا لك ما جاء عن انليب 
غري العمل بهذه السنن  -يف شئون األمة اعمة اكنت الوالية أو خاصة-منها، وال يسع من توىل والية 

 ..وال يمنع ذلك لكه حق األمة يف اتلغيري بالقوة حال اإلماكنيف حال القدرة واإلماكن، 

ومع وضوح هذه انلصوص ووضوح دالالتها، فقد أىب فقهاء السلطة واألئمة املضلون إال املحدثات 
، وإال العض عليها بانلواجذ، وادلفاع عن امللك العضوض، وامللك اجلربي، ملسو هيلع هللا ىلصاليت حذر منها انليب 

سنن انلبوية والراشدية واتللكف يف تأويلها تارة، واالعتذار عن املحدثات وامللك الطاغويت، ورد ال
وتربيرها تارة أخرى، وبلغ من فتنة بعض أدعياء العلم أن ألفوا املقاالت يف بيان عدم حجية سنن 
اخللفاء الراشدين يف احلكم وسياسة األمة، دفااع عن واقعهم اذلي يرضب به املثل يف الطغيان 

 !الفسادواالستبداد و

ويف الوقت اذلي ال جيدون ضريا يف االحتجاج بقاعدة )املصالح املرسلة( و)سد اذلرائع( حىت عطلوا 
ج من فروع فقهية عليهما، تراهم يتلكفون إثارة الشبه حول )سنن  الرشائع القطعية، أخذا بما خير 

 !اخللفاء الراشدين( يف احلكم وسياسة األمة

 !ليسوا معصومني وال حجة إال باإلمجاعأن اخللفاء : وحىت قال قائلهم

ولو ذهب هؤالء يبحثون عن حجة لإلمجاع، ملا وجدوا هل من احلجج، كقوة وكرثة ما ثبت يف شأن سنن 
 !اخللفاء الراشدين من أدلة

: ملسو هيلع هللا ىلص أيب بكر وعمر(، وثبت عنه قوهل :: )اقتدوا بالذلين من بعديملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت يف اخلرب قول انليب 
: )خالفة انلبوة ثالثون سنة(، ملسو هيلع هللا ىلص اخللفاء الراشدين من بعدي(، وثبت عنه)عليكم بسنيت وسنة 

 !وثبت: )تكون انلبوة فيكم ما شاء اهلل هلا أن تكون ثم تكون خالفة ىلع منهاج انلبوة(

ويه نفسها األحاديث اليت بىن عليها سلف األمة وأئمة أهل السنة أصول مذهبهم العقائدي من حيث 
 !اخللفاء األربعة بالفضلإثبات اخلالفة وترتيب 
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 :حجية سنن اخللفاء الراشدين يف القرآن

واألمر باالقتداء بهدي اخللفاء الراشدين واتباع منهجهم وسننهم الراشدة جاء باألمر القرآين قبل 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿األمر انلبوي، كما وصفهم اهلل بقوهل: 

ڃ  ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿:  ، وقال[7:احلجراب]﴾ژ ژ ڑ ڑ ک

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿:  ، وقال[005:النسنء]﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 .[018:يوسف]﴾ژ ژ

ويدخل يف عموم هذا انلصوص اخللفاء الراشدون دخوال أويلا بال خالف، حىت محلها كثري من أئمة 
ی  ېئ ىئ ىئ ىئ﴿اتلفسري ىلع اخللفاء الراشدين بأعيانهم، وحىت فرس بعضهم قوهل تعاىل: 

 !ىلع اخللفاء الراشدين، كما قال عكرمة موىل ابن عباس [59:النسنء]﴾ی ی

: )واذلي هو أوىل بتأويل هذه اآلية [6:الفاحتة]﴾ٹ ٹ ٹ﴿وقال ابن جرير الطربي يف تفسري 

، أن يكون معنيا به: وفقنا للثبات ىلع ما ارتضيته ووفقت هل ﴾ٹ ٹ ٹ﴿عندي، أعين 
اط املستقيم، ألن من وفق ملا وفق هل من من أنعمت عليه من عبادك، من قول وعمل، وذلك هو الرص

 سكواتلم الرسل، وتصديق لإلسالم، وفق فقد أنعم اهلل عليه من انلبيني والصديقني والشهداء، 
، ومنهاج أيب بكر ملسو هيلع هللا ىلصواتباع منهج انليب  عنه، زجره عما واالنزجار به، اهلل أمر بما والعمل بالكتاب،

 (9) ذلك من الرصاط املستقيم(.، ولك عبد هلل صالح، ولكوعمر وعثمان ويلع

وروى إمام املفرسين ابن جرير الطربي بإسناده عن أيب العايلة واحلسن ابلرصي أن املراد بالرصاط 
 ! وصاحباه أبو بكر وعمر ملسو هيلع هللا ىلصاملستقيم هو انليب 

 ڃ ڃ ڃ ڄ﴿وكذا فرس بعض أئمة اتلفسري من اتلابعني اكلضحاك وسعيد بن جبري قوهل تعاىل: 

 ! كونوا مع أيب بكر وعمر :أي ،[090:اتلوبة]﴾ڃ

                                                           

 (070/   0) - ابلينن جنمع( 0)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

399 

 

قال ابن جرير الطربي: )وتلوجيه الالكم إىل ما وجهنا من تأويله، فرس ذلك من فرسه من أهل اتلأويل 
 (9)، واملهاجرين رمحة اهلل عليهم(.ملسو هيلع هللا ىلصبأن قال: معناه: وكونوا مع أيب بكر وعمر، أو مع انليب 

ڇ ڍ ڍ ڌ  چ چ ڇ ڇ ڇڃ چ چ ﴿ومثل هذا تأويل قوهل تعاىل: 

كما يف حديث: ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان ويلع  ،[69:النسنء]﴾ڌ ڎ ڎ
 )أثبت أحد فما عليك إال نيب وصديق وشهيد(.

 ڎ ڎ ڈ ڈڌ ڌ ﴿وحىت قال الزخمرشي املعزتيل يف تفسريه الكشاف عن قوهل تعاىل: 

 !يه يف اخللفاء الراشدين [40:احلج]﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

بار من اّلل  عز وجل بظهر الغيب عما ستكون عليه سرية املهاجرين ريض اّلل  قال الزخمرشي: )هو إخ
عنهم، إن مكنهم يف األرض وبسط هلم يف ادلنيا، وقالوا فيه ديلل ىلع صحة أمر اخللفاء الراشدين، ألن  

 (0)اّلل  لم يعط اتلمكني ونفاذ األمر مع السرية العادلة غريهم من املهاجرين(.

 

 :اء الراشدين عند األصويلنيحجية سنن اخللف

وال يكاد خيتلف األصويلون يف حجية سنن اخللفاء الراشدين عموما، وإن اختلفوا يف هل اتفاقهم 
إمجاع أم ال؟ وهل احلجة فيما اتفقوا عليه، أم يف ما جاء عن الواحد منهم ولم خيالفه اآلخرون؟ وهل 

 هو يف لك سننهم أم يف سنن خمصوصة؟

ه أن احلجة يه يف سننهم السياسية يف باب اإلمامة واخلالفة خاصة، وما اتفق والصحيح من ذلك لك
اكتفاقهم ىلع أن اإلمامة واإلمارة شورى بني األمة ال تدخلها املغابلة وال  -عليه اخللفاء األربعة 

 –املنازعة، وكحرمة األموال ووجوب صيانتها، وعدم استحقاق اخلليفة من بيت املال إال قدر حاجته 
 ثبت وما والسنة، الكتاب مستنده إمجاع هو بل قطعية، حجة عنهم املشهورة سننهم من وحنوه فهذا
 أيب سنن تقديم فالواجب فيه اختلفوا وما ظنية، حجة فهو اآلخرين من خالف دون منهم الواحد عن
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هما ربر وعمر ىلع عثمان ويلع، كما يف تويلة األقارب، فقد اكنت سنة أيب بكر وعمر إقصاء أقابك
 ...عن الواليات

 

 :آراء األصويلني يف حجية سنن اخللفاء الراشدين

قال اإلمام الرسخيس احلنيف: )وحيك عن أيب حازم القايض رمحه اهلل أن اخللفاء الراشدين إذا اتفقوا 
ىلع يشء فذلك إمجاع موجب للعلم، وال يعتد خبالف من خالفهم يف ذلك لقوهل عليه السالم: 

سنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بانلواجذ(، وهلذا لم يعترب خالف زيد )عليكم بسنيت و
 يف معتاجت اليت موالألا برد - املعتضد والصحيح –رحام، وأمر املعتصم ألللخلفاء يف توريث ذوي ا

: لرحام، فأنكر ذلك عليه أبو سعيد الربديع رمحه اهلل وقاألا أخذت من تراكت فيها ذوو امم املال بيت
هذا يشء أميض ىلع قول زيد، فقال: ال أعتد خالف زيد يف مقابلة قول اخللفاء الراشدين، وقد قضيت 

 (9)بذلك فليس ألحد أن يبطله بعدي(.

وقال الرسخيس أيضا: )وبعض أهل احلديث خيصون برتك القياس يف مقابلة قول اخللفاء الراشدين، 
نة اخللفاء الراشدين من بعدي( وبقوهل عليه ويستدلون بقوهل عليه السالم: )عليكم بسنيت وس

السالم: )اقتدوا باذلين من بعدي أيب بكر وعمر(، فظاهر احلديثني يقتيض وجوب اتباعهما وإن 
خالفهما غريهما من الصحابة، ولكن يرتك هذا الظاهر عند ظهور اخلالف بقيام ادليلل، فبيق حال 

 (0)الظاهر(.ظهور قوهلما من غري خمالف هلا ىلع ما يقتضيه 

 ملا وكذلك ما خطب به بعض الصحابة من اخللفاء فلم يعرتض عليه فهو إمجاعوقال الزبدوي: )
 (2)قلنا(.

وأشهر خطب اخللفاء الراشدين وأصحها عنهم يه خطبهم السياسية، كخطبة أيب بكر بعد تويل 
رجال دون شورى يف قصة السقيفة وما جرى فيها وقوهل فيها: )من بايع   اخلالفة، وخطبة عمر

يف حمرض الصحابة...   املسلمني فال بيعة هل وال اذلي بايعه تغرة أن يقتال(، وكذا خطب عثمان ويلع
 الخ
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وقال الزركيش الشافيع: )العمل القديم باملدينة قبل مقتل عثمان فهذا لكه هو حجة عند مالك حجة 
ىلع  إذا رأيت قدماء أهل املدينةألىلع عندنا أيضا، ونص عليه الشافيع فقال يف رواية يوسف بن عبد ا

، وكذا هو ظاهر مذهب أمحد، فإن عنده أن ما سنه اخللفاء يشء فال يبق يف قلبك ريب أنه احلق
الراشدون حجة جيب اتباعها، وقال أمحد لك بيعة اكنت باملدينة فيه خالفة نبوة، ومعلوم أن بيعة 

لك لم يعقد بها بيعة، وحيىك عن أيب حنيفة أن قول الصديق وعمر وعثمان ويلع اكنت باملدينة، وبعد ذ
 (9)اخللفاء عنده حجة(.

وقال الزركيش أيضا: )املسألة السابعة إمجاع اخللفاء األربعة: قال القايض أبو خازم من احلنفية إمجاع 
اخللفاء األربعة حجة وحكم بذلك يف زمن املعتضد بتوريث ذوي األرحام، ولم يعتد خبالف زيد، 

نه املعتضد ذلك وردها إيلهم، وكتب بذلك إىل اآلفاق، وقال أبو بكر الرازي وبلغين أن أبا وقبل م
سعيد الرباذيع اكن أنكر ذلك عليه، قال وهذا فيه خالف بني الصحابة، فقال أبو حازم ال أعد هذا 

يتبعه  خالفا ىلع اخللفاء األربعة، وقد حكمت برد هذا املال إىل ذوي األرحام، وال جيوز ألحد أن
بالنسخ، ويه رواية عن أمحد، قال املوفق يف الروضة نقل عن أمحد ما يدل ىلع أنه ال خيرج عن قوهلم 
إىل قول غريهم، والصحيح أن ذلك ليس بإمجاع، والكم أمحد يف إحدى الروايتني يدل ىلع أن قوهلم 

حازم أيضا، وأنه أراد حجة وال يلزم من ذلك أن يكون إمجااع، قلت وجيري ذلك يف الكم القايض أيب 
أنه يقدم ىلع قول غريهم، وىلع هذا فال معىن تلخصيص أصحابنا حاكيته عن أيب حازم فإنه قول 
للشافيع قال ابن كج يف كتابه هنا إذا اختلفت الصحابة ىلع قولني، واكنت اخللفاء األربعة مع أحد 

 (0)(.الفريقني، فقال الشافيع يف موضع يصار إىل قول اخللفاء األربعة

معىن للوقال الزركيش أيضا: )الصحابة إذا اختلفوا اكن احلجة يف قول اخللفاء األربعة إذا وجد عنهم، 
، وقد استعمل الشافيع ذلك يف األم يف اذلي أشار إيله الشافيع وهو اشتهار قوهلم ورجوع انلاس إيلهم

 من حيبس نفسه بالرتهب مواضع كثرية منها قال يف كتاب احلكم يف قتال املرشكني ما نصه: ولك
 (2)تركنا قتله اتبااع أليب بكر ريض اهلل عنه(.

ذكرنا(  ما السنة )ىلع :وقال ابن أمري احلاج يف اتلقرير ىلع حترير ابن اهلمام احلنيف: )..)يطلقونها( أي
وسنة اخللفاء الراشدين، وال سيما العمرين، فيف صحيح مسلم وغريه عن يلع ريض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصسنته : أي
ه يف قصة جدل الويلد بن عقبة من رشب اخلمر ملا أمر اجلالد باإلمساك ىلع األربعني: )جدل انليب عن
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أربعني، وأبو بكر أربعني، وعمر ثمانني، ولك  سنة، وهذا أحب إيل(، وقال مالك قال عمر بن عبد  ملسو هيلع هللا ىلص
وقوة ىلع دين  ووالة األمر من بعده سننا األخذ بها اعتصام بكتاب اهلل، ملسو هيلع هللا ىلصالعزيز: سن رسول اهلل 

اهلل، ليس ألحد تبديلها وال تغيريها وال انلظر يف أمر خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنرص 
 بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غري سبيل املؤمنني واله اهلل ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريا.

 لك:ووقع ذلك يف مديح الشعراء فقال الفرزدق يف هشام بن عبد امل
 (9)(.السقام من للصدور شفاء***                  فجاء بسنة العمرين فيها

وقال أيضا: )وما عمل به اخللفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان ويلع ريض اهلل عنهم يرجح ىلع ما 
 زيمة،يف حبث الع ملسو هيلع هللا ىلصبمتابعتهم واالقتداء بهم كما يفيده ما قدمناه عنه  ملسو هيلع هللا ىلصليس كذلك، ألن أمر انليب 

رض وال سيما إذا اكن بمح وكونهم أعرف باتلزنيل، ومواقع الويح واتلأويل، يفيد غلبة الظن يف ذلك،
، بل ذهب أبو حازم إىل أن ما اتفقت اخللفاء من الصحابة، ولم خيالف فيه أحد، فإنه حيل حمل اإلمجاع

 (0)األربعة عليه إمجاع ولكن األكرث ىلع خالفه(.

بيل يف أسباب الرتجيح بني األدلة: )اخلامس: أن يكون أحدهما عمل به وقال القايض أبو يعىل احلن
يف تكبريات العيدين سبعا  ومخسا ، ىلع رواية من روى  ىاألئمة األربعة، كما قدمنا رواية من رو

 أربعا ، كأربع اجلنائز؛ ألنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان ويلع ريض اهلل عنهم.

ا يف مواضع، وكذلك نقل أبو احلارث عنه يف احلديثني املختلفني، وهما وقد نص أمحد رمحه اهلل ىلع هذ
 : ينظر إىل ما عمل به األئمة األربعة، فيعمل به. ملسو هيلع هللا ىلص -مجيعا  بإسناد صحيح عن انليب 

وكذلك نقل الفضل بن زياد يف احلديثني بإسناد صحيح: ينظر إىل ما عمل أو ما قال اخللفاء بعده، 
 (2)يعين: أبا بكر وعمر(.

وقال الفخر الرازي: )املسألة الرابعة: احلق أن قول الصحايب ليس حبجة، وقال قوم إنه حجة مطلقا، 
ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوها: أحدها أنه حجة إن خالف القياس، وثانيها أن قول أيب بكر 

 وعمر ريض اهلل عنهما حجة فقط، وثاثلها أن قول اخللفاء األربعة إذا اتفقوا حجة.

 ج املخالف بوجوه:واحت

                                                           

 (099/   1) - األصول علم يف واتلحرطير اتلقرطير (0)

 (34/   3) - األصول علم يف واتلحرطير اتلقرطير( 1)

 (0151/   3) - الفقه أصول يف العدة (3)
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أحدها: قوهل عليه الصالة السالم: )أصحايب اكنلجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم(، جعل االهتداء الزما 
 لالقتداء بأي واحد اكن منهم وذلك يقتيض أن يكون قوهل حجة.

 وثانيها: إن لم جيز اتباع لك واحد منهم فيجب اتباع أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهما للخرب واإلمجاع.

 أما اخلرب: فقوهل عليه الصالة والسالم )اقتدوا باذلين من بعدي أيب بكر وعمر(.

وأما اإلمجاع: فقد وىل عبد الرمحن عثمان اخلالفة برشط االقتداء بسرية الشيخني فقبل، ولم ينكر 
 ذلك ىلع عثمان، واكن ذلك بمحرض من أكابر الصحابة فاكن إمجااع.

كر وعمر وحدهما وجب اتباع اخللفاء األربعة، لقوهل عليه الصالة وثاثلها: إن لم جيب اتباع أيب ب
 (9)والسالم )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي( وقوهل عليكم لإلجياب وهو اعم(.

دت يف فوج ملسو هيلع هللا ىلصذا بلغك اختالف عن انليب : إيف مسودة األصول: )قال أيوب السخياينجاء آلل تيمية و
 (0)مر فشد يدك به فإنه احلق وهو السنة(.ذلك االختالف أبا بكر وع

وقال أيضا: )مسألة إمجاع اخللفاء األربعة ىلع حكم ليس بإمجاع، وبه قال أكرث الفقهاء وفيه رواية 
إذا ثبت أنه ال يكون  :أخرى أنه إمجاع، وبه قال أبو حازم احلنيف هذا نقل احللواين، ثم قال بعدها

بعض الصحابة، وفيه رواية أخرى أنه يكون حجة مقدما ىلع  إمجااع فإنه ال يكون حجة مع خمالفة
قول ابلاقني من الصحابة، فصار يف املسألة ىلع نقله ثالث روايات: رواية بأنه إمجاع، ورواية بأنه حجة 
ال إمجاع، ورواية ال إمجاع وال حجة، وهذا لكه مع خمالفة بعض الصحابة هلم، وكذا حىك ابن عقيل 

ولفظ ابن عقيل يف املسألة، والرواية اثلانية ال يعتد خبالف من خالفهم وجيعل رواية بأنه إمجاع، 
 قوهلم اكإلمجاع...

ذا اختلف انلاس يف يشء فانظر كيف صنع عمر فإن عمر لم يكن يصنع شيئا إ :سمعت الشعيب يقول
اء عمر، ضحىت يشاور، وقال صالح بن يح قال الشعيب من رسه أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بق

فإنه اكن يستشري، قال أشعث فذكرت ذلك البن سريين فقال إذا رأيت الرجل خيربك أنه أعلم من عمر 
 (2)فاحذره(.

                                                           

 (074/   6) - للرازي األصول يف املحصول( 0)

 (181/   0) - املدي ط ة الفقه أصول يف املسودة( 1)

 (314/   0) - املدي ط ة الفقه أصول يف املسودة (3)
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وقال الشاطيب يف املوافقات: )واثلالث: أن مجهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح األقاويل؛ فقد 
، وبعضهم عد قول  ، وبعضهم يعد جعل طائفة قول أيب بكر وعمر حجة وديلال  اخللفاء األربعة ديلال 

، وللك قول من هذه األقوال متعلق من السنة، وهذه اآلراء  -قول الصحابة ىلع اإلطالق حجة وديلال 
ففيها تقوية تضاف إىل أمر يلك هو املعتمد يف املسألة، وذلك أن  -وإن ترجح عند العلماء خالفها

خمالفة الصحابة، ويتكرثون بموافقتهم، وأكرث ما السلف واخللف من اتلابعني ومن بعدهم يهابون 
جتد هذا املعىن يف علوم اخلالف ادلائر بني األئمة املعتربين؛ فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر 

 وقوة من ذهب إيلها من الصحابة، وما ذاك إال ملا اعتقدوا يف أنفسهم ويف خمالفيهم من تعظيمهم، 
هم يف الرشيعة، وأنهم مما جيب متابعتهم وتقليدهم فضال  عن انلظر شأن وكرب غريهم، دون مآخذهم

 معهم فيما نظروا فيه، وقد نقل عن الشافيع أن املجتهد قبل أن جيتهد ال يمنع من تقليد الصحابة ...

ا؛ فقد وصفهم السلف الصالح ووصف متابعتهم بما ال بد من ذكر بعضه.  وأيض 

 يعرفه ابلدريون فليس من ادلين"فعن سعيد بن جبري أنه قال: "ما لم 

ا، وأقلها  - ملسو هيلع هللا ىلصوقد ذكر أصحاب حممد  -وعن احلسن  قال "إنهم اكنوا أبر هذه األمة قلوب ا، وأعمقها علم 
ا اختارهم اهلل لصحبة نبيه  ا، قوم  فتشبهوا بأخالقهم وطرائقهم؛ فإنهم ورب الكعبة ىلع  -ملسو هيلع هللا ىلص-تكلف 

 الرصاط املستقيم".

 ر لكم يشء خبئ عن القوم لفضل عندكم".وعن إبراهيم قال "لم يدخ

وعن حذيفة أنه اكن يقول: "اتقوا اهلل يا معرش القراء، وخذوا طريق من قبلكم؛ فلعمري لنئ اتبعتموه 
ا". ا، ولنئ تركتموه يمين ا وشماال  لقد ضللتم ضالال  بعيد  ا بعيد   لقد سبقتم سبق 

فإنهم اكنوا أبر هذه األمة  - ملسو هيلع هللا ىلص -ب حممد وعن ابن مسعود: "من اكن منكم متأسي ا؛ فليتأس بأصحا
ا، وأقومها هدي ا، وأحسنها حاال، قوما اختارهم اهلل لصحبة نبيه  ا، وأقلها تكلف  قلوب ا، وأعمقها علم 

 وإقامة دينه؛ فاعرفوا هلم فضلهم، واتبعوهم يف آثارهم؛ فإنهم اكنوا ىلع اهلدي املستقيم".

 وهو ثم قال: "فإن كنتم ال بد فاعلني؛ فباألموات ال باألحياء"، وقال يلع: "إياكم واالستنان بالرجال" 
 .للعوام ال للعلماء نيه

ووالة األمر بعده سننا األخذ بها  - ملسو هيلع هللا ىلص -ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز؛ قال: "سن رسول اهلل 
ها  بتصديق لكتاب اهلل، واستكمال لطاعة اهلل، وقوة ىلع دين اهلل، من عمل بها مهتد، ومن استنرص
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 ويف ،"مصريا وساءت جهنم وأصاله توىل، ما اهلل وواله املؤمنني، سبيل غري اتبع خالفها ومن منصور، 
من  ،خالفها رأي يف انلظر وال تبديلها، وال تغيريها ألحد ليس اهلل، دين ىلع وقوة" قوهل بعد رواية

 احلديث، واكن مالك يعجبه الكمه جدا. اهتدى بها مهتد...."

قال: "اتبعوا آثارنا؛ فإن أصبتم فقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضالال  وعن حذيفة
 بعيدا".

 (9)وعن ابن مسعود حنوه؛ فقال: "اتبعوا آثارنا وال تبتدعوا؛ فقد كفيتم"(.

 وقال شيخ مشاخينا العالمة حممد األمني الشنقيطي يف رشحه يف املذكرة لروضة انلاظر:

ء األربعة ليس بإمجاع عند اجلمهور، والصحيح أنه حجة وليس بإمجاع، ألن )... )واتفاق اخللفا
اإلمجاع ال يكون إال من اجلميع(... وقيل إمجاع، وقيل حجة ال إمجاع وهو أظهرها، وما نقل عن أمحد 
رمحه اهلل من أنه ال خيرج عن قوهلم إىل قول غريهم ال يدل ىلع أن قوهلم إمجاع، ألن ادليلل قد يكون 

 (0)(.وليس إمجااع  حجة

 وقال أيضا: )األصل اثلاين املختلف فيه: قول الصحايب إذا لم يظهر هل خمالف.

 يف قول الصحايب أنه ذكر فيه أربعة أقوال: -ابن قدامة احلنبيل  -وخالصة الكم املؤلف 

أنه حجة يقدم ىلع القياس وخيص به العموم، وعزاه ملالك والشافيع يف القديم وبعض احلنفية  -0
 واستدل حبديث )أصحايب اكنلجوم( احلديث.

ليس حبجة، وعزاه لعامة املتلكمني والشافيع يف اجلديد واختيار أيب اخلطاب، واستدل هل  -1
 عصمتهم.بإماكن الغلط واخلطأ من الصحابة، وبأنه جيوز عليهم االختالف، ولم تثبت 

وسنة اخللفاء قول اخللفاء الراشدين دون غريهم واستدل هل حبديث: )عليكم بسنيت  -3
 الراشدين( احلديث.

قول أيب بكر وعمر واستدل هل حبديث )اقتدوا بالذلين من بعدي أيب بكر وعمر( ويظهر من  -4
 (2)اثلالث والرابع أنه ولو هناك خمالف(.

                                                           

 (461- 456/   4) - املوافقنب( 0)

 (056/   0) - الشنقياي للشيخ الفقه أصول مذكرة( 1)

 (066/   0) - الشنقياي للشيخ الفقه أصول مذكرة( 3)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

416 

 

 فتحصل من جمموع أقوال األئمة ما ييل:

ة، أحد من الصحابال خالف يف حجية ما ثبت عن اخللفاء األربعة، وشاع عنهم، ولم خيالفهم فيه  -0
 فإن اكن باتفاق اخللفاء األربعة فهو اإلمجاع القطيع.

 

وال خالف يف حجية ما ثبت عن الواحد منهم إذا شاع عنه، ولم خيالفه أحد من الصحابة، وهو  -1
 إمجاع إقراري سكويت.

 

وإذا اختلف اخللفاء الراشدون، فالراجح عند األئمة تقديم قول أيب بكر وعمر، سواء عند من  -3
يقول حبجية قوهلما مطلقا، أو عند من يقول حبجية قول اخللفاء األربعة، حلديث: )اقتدوا بالذلين 

 من بعدي أيب بكر وعمر(.

قال ابن القيم: )إذا خالف اخللفاء الراشدون أو بعضهم غريهم من الصحابة يف حكم فهل يكون 
ه قوالن للعلماء، والصحيح أن الشق اذلي فيه اخللفاء الراشدون أو بعضهم حجة ىلع اآلخرين؟ في

الشق اذلي فيه اخللفاء أرجح وأوىل أن يؤخذ به من الشق اآلخر، فإن اكن األربعة يف شق فال شك أنه 
الصواب، وإن اكن أكرثهم يف شق فالصواب فيه أغلب، وإن اكنوا اثنني واثنني فشق أيب بكر وعمر 

ع أيب بكر، وهذه مجلة ال يعرف تفصيلها أقرب إىل الصواب، فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب م
 إال من هل خربة واطالع ىلع ما اختلف فيه الصحابة وىلع الراجح من أقواهلم(.

وال خالف يف حجية ما ثبت عن الواحد من اخللفاء الراشدين، وإن لم يتحقق شيوعه، إذا لم  -4
عند من يقول حبجية  خيالفه أحد من الصحابة، وليس هذا ىلع الصحيح إمجااع بل هو حجة، سواء

قول الصحايب مطلقا إذا لم يعرف هل خمالف، أو عند من يقول حبجية قول أحد اخللفاء الراشدين، 
وهذا قول األئمة اثلالثة أيب حنيفة ومالك وأمحد، وكذلك هو قول الشافيع يف القديم، وهذا 

وافقة وابن القيم وأثبتا موإن اكن قد نازع فيه العاليئ  -اخلالف املذكور عن الشافيع يف اجلديد 
 يف اجتهاده دائرة فيه الزناع يتجاوز يكاد ال –الشافيع لألئمة يف االحتجاج بقول الصحايب 

سننهم يف باب اخلالفة واإلمامة، فالشافيع حيتج بما ثبت عن  يف ال الفرعية، الفقهية املسائل
 ة.الواحد من اخللفاء الراشدين يف هذا ابلاب كبايق األئمة اثلالث

 مامإ – اإلمام إيلها أشار اليت - الصحايب قول حجية :أي –قال اإلمام العاليئ الشافيع: )وهذه األقوال 
د أيضا، فإنه قال يف كتاب الرسالة اجلديدة يف أقوال اجلدي يف للشافيع منصوصة - اجلويين احلرمني

أو اإلمجاع أو اكن أصح يف إذا تفرقوا فيها: )نصري إىل ما وافق الكتاب أو السنة  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب انليب 
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القياس، وإذا قال واحد منهم القول ال حنفظ عن غريه منهم هل موافقة وال خالفا رصت إىل اتباع قول 
 واحد، إذا لم أجد كتابا وال سنة وال إمجااع وال شيئا حيكم هل حبكمه أو وجد معه قياس(.

سليمان، ومقتضاه تقديم القياس اجليل  هذا نصه رمحه اهلل يف الرسالة املذكورة من رواية الربيع بن
 ىلع قول الصحايب، وهو املراد إن شاء اهلل بقوهل: وال شيئا يف معناه حيكم هل حبكمه.

أنه يقدم القياس املوافق لقول  ؛وأحدهما مذهب الصحايب ،ويقتيض أيضا أنه إذا تعارض قياسان
 الصحايب.

وهو من الكتب اجلديدة أيضا: )ما اكن الكتاب أو  وقال الشافيع رمحه اهلل يف كتاب اختالفه مع مالك
السنة موجودين فالعذر ىلع من سمعها مقطوع، إال باتباعهما، فإذا لم يكن ذلك رصنا إىل أقاويل 

أو واحد منهم، ثم اكن قول األئمة أيب بكر وعمر وعثمان ريض اهلل عنهم  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهلل 
ذا لم جند داللة يف االختالف تدل ىلع أقرب االختالف من أحب إيلها إذا رصنا إىل اتلقليد، وذلك إ

الكتاب والسنة، فنتبع القول اذلي معه ادلاللة، ألن قول اإلمام مشهور بأنه يلزم انلاس، ومن لزم قوهل 
انلاس اكن أظهر ممن يفيت الرجل أو انلفر وقد يأخذ بفتياه ويدعها، وأكرث املفتني يفتون اخلاصة يف 

م وال يعىن العامة بما قالوا عنايتهم بما قال اإلمام، وقد وجدنا األئمة يبتدئون فيسألون بيوتهم وجمالسه
عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه، ويقولون فيخربون خبالف قوهلم فيقبلون من 

أصحاب ألئمة، فاملخرب وال يستنكفون أن يرجعوا تلقواهم اهلل وفضلهم يف حاالتهم، فإذا لم يوجد عن ا
 يف ادلين يف موضع اإلمامة أخذنا بقوهلم، واكن اتباعهم أوىل بنا من اتباع من بعدهم. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 قال الشافيع والعلم طبقات:

 األوىل: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة.

 واثلانية: اإلمجاع فيما ليس يف كتاب وال سنة.

 لم هل خمالفا منهم.وال نع ملسو هيلع هللا ىلصواثلاثلة: أن يقول بعض أصحاب انليب 

 وريض عنهم. ملسو هيلع هللا ىلصوالرابعة: اختالف أصحاب رسول اهلل 

 واخلامسة: القياس ىلع بعض هذه الطبقات.

 .هاوال يصار إىل يشء غري الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أىلع( 
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ن شيوخه عن األصم ع هذا لكه نص اإلمام الشافيع رمحه اهلل يف الكتاب املشار إيله ورواه ابليهيق عن
الربيع بن سليمان عنه، وهو رصيح يف أن قول الصحايب عنده حجة مقدمة ىلع القياس كما نقله إمام 
احلرمني، وإن اكن مجهور األصحاب أغفلوا نقل ذلك عن اجلديد، ويقتيض أيضا أن الصحابة إذا 

وجد عنهم، للمعىن اذلي أشار اختلفوا اكن احلجة يف قول أحد اخللفاء األربعة ريض اهلل عنهم، إذا 
 (9)إيله اإلمام الشافيع وهو اشتهار قوهلم ورجوع انلاس إيلهم(.

وقال العاليئ أيضا عن مذهب الشافيع يف القديم: )فأما يف القديم فقوهل فيه مشهور حبجية قول 
هم بما علي الصحايب، ومن ذلك ما ذكره يف الرسالة القديمة بعد ذكره الصحابة ريض اهلل عنهم واثلناء

هم أهله فقال: وهم فوقنا يف لك علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم 
نلا أمحد وأوىل بنا من آرائنا عندنا ألنفسنا، ومن أدركنا ممن نرىض أو حيك نلا عنه ببدلنا صاروا فيما 

ل بعضهم إن تفرقوا، فهكذا نقول إن فيه سنة إىل قوهلم إذا اجتمعوا، وقو ملسو هيلع هللا ىلصلم يعلموا لرسول اهلل 
اجتمعوا أخذنا بإمجاعهم، وإن قال واحدهم قوال ولم خيالفه غريه أخذنا بقوهل، إن اختلفوا أخذنا بقول 

 بعضهم ولم خنرج عن أقاويلهم لكهم.

قال: وإذا قال الرجالن منهم يف يشء قولني خمتلفني نظرت، فإن اكن قول أحدهما أشبه بكتاب اهلل 
أخذت به، ألن معه سببا تقوى بمثله ليس مع اذلي خيالفه  ملسو هيلع هللا ىلصه بسنة من سنن رسول اهلل أو أشب

مثله، فإن لم يكن ىلع واحد من القولني داللة بما وصفت اكن قول األئمة أيب بكر أو عمر أو عثمان 
 ريض اهلل عنهم أحب إيل أن أقول به من قول غريهم إن خالفهم، من قيب ل أنهم أهل علم وحاكم.

م قال بعد ذلك: فإن اختلف احلاكم استدللنا بالكتاب والسنة يف اختالفهم، ورصنا إىل القول اذلي ث
عليه ادلاللة من الكتاب أو السنة، وقلما خيلو اختالفهم من دالئل كتاب أو سنة، وإن اختلف املفتون 

له اجتمااع يف زماننا وقبيعين من الصحابة بعد األئمة بال داللة فيما اختلفوا فيه، وإن وجدنا للمفتني 
، ثم ملسو هيلع هللا ىلصيف يشء ال خيتلفون فيه تبعناه، واكن أحد طرق األخبار األربعة ويه كتاب اهلل ثم سنة نبيه 

القول بلعض الصحابة، ثم اجتماع الفقهاء، فإذا نزلت نازلة لم جند فيها واحدا من هذه األربعة، فليس 
 السبيل يف الالكم يف انلازلة إال اجتهاد الرأي.

 (0)ذا لكه الكم الشافيع رمحه اهلل يف كتاب الرسالة القديمة...(.ه

                                                           

 (39- 37/   0) - اإلصنبة إمجنل( 0)

 (41/   0) - للعاليئ اإلصنبة إمجنل (1)
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وعليه فلك من يدعو ايلوم إىل اتباع سلف األمة واالقتداء بالصحابة دون استحضار هذه املعاين اليت 
 نهم،شئو لك يف والسنة بالكتاب وحكمهم انلبوة، بعد اخلالفة إقامتهم من ابتداء –يه أشهر سننهم 

ورى بإمجاعهم، واحلكم بالعدل يف القضية، والقسم للمال بالسوية، واألخذ ىلع ش مارةاإل وإقامتهم
 سلفو الصحابة اتباع من هل فليس –يد الظالم، واجلهاد يف سبيل اهلل دلفع العدو عن أرض اإلسالم 

 حاجة ال كما الطغاة، قنوات يف اثلناء، بمجالس عنهم اهلل ريض للصحابة حاجة وال نصيب، األمة
وآل بيته بمجالس انلياحة وابلاكء، وإنما األمة أحوج ما تكون إىل االهتداء بهديهم،  لحسنيل

 !واالقتداء بهم، يف حال استضعافهم وحال استخالفهم ريض اهلل عنهم
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 اخلامتة

نيب، ن االحتالل وانلفوذ األجإن ىلع قوى اإلصالح واثلورة يف العالم العريب أن تدرك بأن حترر العرب م
من املحيط األطليس إىل اخلليج العريب، مهمة تارخيية كربى، حيث تبلغ مساحة منطقة الرصاع حنو 

 422مليون كم، ويه أكرب من مساحة أمريكا، ومن مساحة أوربا، ويبلغ تعداد العرب فيها حنو  94
فطية، اليت حيرم منها املرصي والسوري من ثروات العالم انل % 32مليون نسمة، وحتت أقدامهم حنو 

وايلمين واملوريتاين حيث تعيش األكرثية العربية حتت خط الفقر، ويموت املاليني منهم جواع، بينما 
 ولن خيرج االحتالل إال وفق سنن اتلدافع، كما قال تعاىل: !يتمتع بها األمريكي والفرنيس والربيطاين

 [150:ابلقرة]!﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿

مليون قتيل يف احلرب العاملية اثلانية من أجل اتلحرر من االحتالل  62ا اكنت أوربا قد قدمت وإذ
األملاين انلازي، وهو ما يعادل تقريبا ربع ساكن أوربا آنذاك، فلن يتحرر العرب من االحتالل األجنيب 

ظل العرب ال سيالصلييب إال بتقديم تضحيات كربى، كما قدمت شعوب األرض تلتحقق هلا السيادة، وإ
حتت سيطرة عدوهم، اذلي قتل منهم وما يزال مئات اآلالف، حىت بلغ قتىل العراق وحده حنو مليون 
عرايق وثالثة ماليني مهجر، بسبب ختيل األمة وشعوبها عن واجبها جتاههم يلصبحوا فريسة جليوش 

  !احلمالت الصليبية اهلمجية

ر هدايات القرآن للخروج باألمة وثورتها من اتليه اذلي إن ىلع علماء األمة وداعتها ومجااعتها تدب
 !أدخلها أعداؤها فيه

 ومن ذلك:
ڇ ڇ ڍ ﴿ :كما قال تعاىل، الويع حبقيقة الرصاع وأبعاده وأطرافه وأدواته واغياته -9

، فمن لم يعرف املجرمني، ويعرف سبيلهم، ويعرف حقيقة [55:األنعنم]﴾ڍ ڌ ڌ
، ويعرف أحاكمه الرشعية فيهم -اليت ال تتخلف-القدرية إجرامهم، ويعرف سنن اهلل وأحاكمه 

 !جتاههم، ال يمكنه جهادهم، فضال عن االنتصاف منهم
وهذه املعرفة ال تتحقق إال بنورين، نور القرآن وهداياته، ونور اإليمان وجتلياته، اليت يعرف املؤمنون 

 ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ال تعاىل: بهما سبيل اهلل ورصاطه املستقيم، وسبيل أعدائه املجرمني، كما ق

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٻ پ پ پ پ ڀ 

 ٿ ٿ ٺ ٿ ٺ﴿، واهلاء يف الفعل جعلنا، ويف حرف اجلر ابلاء يف قوهل: [51:الشورى]﴾ڤ ڤ
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تعودان ىلع الكتاب واإليمان، فقد جعلهما اهلل نورا، يهدي بهما املؤمنني إىل رصاطه املستقيم،  ﴾ٿ
ورين، يبرص املؤمنون سبيل املجرمني، ويعرفون أهله، وما جيب عليهم جتاههم، وبقدر االستضاءة بانل

وبقدر ما يدخل ىلع اإليمان من ضعف يف ايلقني، وإعراض عن القرآن وهداياته، يضل املؤمنون عن 
سواء السبيل، بقدر نقص العلم بالكتاب من جهة، ونقص ايلقني وضعف اإليمان من جهة أخرى، 

 ک ک﴿فقد انلورين كحال من هو يف ظلمات يف حبر ليج، كما قال تعاىل: حىت يصبح حال من 

ڻ ڻ ڻ ۀ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 [41:انلور]!﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۀ ہ 

ومن نظر يف حال األمة ايلوم علم يقينا أنه لم يسلط اهلل عليها عدوها بل وأضعف أعدائها وأضلهم 
ۉ ې ې ﴿وهم اذلين قال اهلل فيهم:  -ا املسجد األقىص عن سواء السبيل حىت احتلو

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ې ې ى ى ائ ائ 

لوال وقوع اإلعراض عن هدايات اهلل وكتابه، وغياب حقائق  - [60:ابلقرة]﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
 !حدث لألمة ما حدث ايلوماإليمان اليت يعرف بها سبيل اهلل، وسبيل املجرمني، وملا 

صار الطغاة واملجرمون اذلين حياربون اهلل ورسوهل واملؤمنني، ويصدون عن  وبسبب هذا اإلعراض
ڃ ڃ چ چ ﴿ممن قال اهلل فيهم:  -سبيل اهلل يبغونها عوجا، ويوالون أعداء اهلل ورسوهل 

ٻ ٻ ﴿فيهم:  ، وقال [76:النسنء]﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 !والة أمر جتب طاعتهم ونرصتهم، وحيرم اخلروج عليهم وجهادهم - [50:املنئدة]﴾ڤ

 ﴾ بني تعاىل أنٿ ٿ﴿يعضدهم ىلع املسلمني  :﴾ أيٺ ٺ ٺ﴿قال القرطيب: )قوهل تعاىل: 
يب  ثم هذا احلكم باق إىل يوم القيامة يف قطع املو

 
الة؛ وقد احكمه كحكمهم، واكن اذلي توالهم ابن أ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿، وقال تعاىل: [003:مود]﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڱ ڱ ڳ﴿قال تعاىل: 

، وقيل: إن [992:عمران آل]﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ، وقال تعاىل: ﴿[18:عمران آل]﴾ۅ ۅ ۉ ۉ

أنه قد خالف  :رشط وجوابه؛ أي ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿يف انلرص  :﴾ أيڀ ڀ ڀ﴿معىن 
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م؛ وجبت هلاهلل تعاىل ورسوهل كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت هل انلار كما 
 (9)من أصحابهم(. :فصار منهم أي

فأخرب اهلل بأن من توالهم وظاهرهم ىلع املؤمنني فهو منهم، بينما اشرتط يف والة أمر املؤمنني أن 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿يكونوا من املؤمنني، ال من عدوهم، كما قال تعاىل: 

لمؤمنني ال من املؤمنني، فضال عن أن ، فمن توىل عدو األمة وظاهره عليها، فهو عدو ل[59:النسنء]﴾ی
 !يكون من أويل األمر منهم

 -لكمة والقوة وايلد، وحرم امليل إيلهم أو الرضا بهم اذلين أمر اهلل جبهادهم بال -وصار الركون للطغاة 
 !واجبا رشعيا، بل صار الركون إيلهم عند هؤالء من أصول ادلين، ومن اإلسالم والسنة

إال من  -االحنراف يف األمة ايلوم من كثري من علمائها وداعتها ومجااعتها  وما اكن يلحدث لك هذا
لوال غياب نور القرآن، ونور اإليمان، حىت اختلط ىلع هؤالء سبيل اهلل ورصاطه  -رحم اهلل منهم 

املستقيم، بسبيل الطغاة واملجرمني، واختلط عليهم حال أويلاء اهلل بأعدائه، واختلط عليهم حكم 
ہ ہ ﴿الك الطائفتني، فلم جيعل اهلل هلم فرقانا يعرفون به لك سبيل وأهله، وما جيب جتاهه  اهلل يف

  [41:انلور]!﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

وقد اشرتط اهلل اإليمان واتلقوى حلصول الفرقان، اذلي يفرق به بني احلق وابلاطل، وتتحقق به انلجاة 
 [19:لاألنفن]!﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿والفرج وانلرص والظفر 

وقد حذر اهلل من اختاذ أعدائه أويلاء، وحذر من اإلرسار إيلهم باملودة وهم حياربون اهلل ورسوهل 
واملؤمنني ويصدون عن سبيله، كما يفعل الصليبيون بقيادة أمريكا وروسيا، يف حربهم ىلع اإلسالم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿وىلع املؤمنني املستضعفني يف العراق وسوريا ومرص وايلمن 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  پ

چ ڇ ڇ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 !، فحكم اهلل ىلع من فعل ذلك بأنه ضل سواء السبيل[0:املمتحنة]﴾ڇ ڇ ڍ ڍ

                                                           

 (107/   6) - للمابوع موافق ة القرطيب تفسري (0)
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 خلاريج وادلاخيل، كما قال تعاىل:ومن ذلك حكم موالة عدو األمة ا :العلم بأحاكم اهلل الرشعية -0
ک ک ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿

 (9).[992:عمران آل]﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

الطربي: )وذكر أن هذه اآلية نزلت يف قوم من املسلمني اكنوا خيالطونهم حلفاؤهم من قال ابن جرير 
ة باألسباب اليت اكنت بينهم يف جاهليتهم قبل اإلسالم،  ايلهود وأهل انلفاق منهم، ويصافونهم املودَّ

 (0)هلل عن ذلك وأن يستنصحوهم يف يشء من أمورهم(.فنهاهم ا

﴾، قد بدت بغضاؤهم ألهل ڑ ک ک ک ک﴿وقال أيضا: )وقد قال بعضهم: معىن قوهل: 
ا ىلع ذلك(.  (2)اإليمان، إىل أويلائهم من املنافقني وأهل الكفر، بإطالع بعضهم بعض 

األمة، ومع ما فيه صالح فمن ظن أن عدو األمة اخلاريج وحليفه ادلاخيل يمكن أن يكون مع 
 !أمرها يف ادلين وادلنيا فلم يعقل عن اهلل خطابه، وال عن القرآن هداياته

واالهتداء بهداياتها، كسنن اهلل يف إبطال عمل املفسدين، ولو ، العلم بأحاكم اهلل الكونية القدرية -2
سورة ]﴾چ چ چڃ ڃ ڃ چ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ﴿ كره املجرمون

 .[يونس

طربي: )إن اهلل ال يصلح عمل من سىع يف أرض اهلل بما يكرهه وعمل فيها القال ابن جرير 
 (4)بمعاصيه(.

ولكمات اهلل هنا يه لكماته القدرية اليت قىض وقدر أنه ال يصلح عمل من أفسد يف األرض، وال عمل 
بالوصف هنا يلفيد تعميم احلكم القدري حني وجود أسبابه، وبيان علله، من أجرم وظلم، وجاء 

ترب اخللق، ويعرفوا احلق، وأن اهلل هو احلق، ووعده احلق، وحكمه احلق، ولكماته احلق، وما وراء يلع
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ذلك إال ابلاطل اذلي ال يدوم، والظلم اذلي ال يقوم، كما قال تعاىل: 

 !، ويف احلديث: )إن اهلل يلميل للظالم حىت إذا أخذه لم يفلته([80:اإلرساء]﴾ڻ ڻ ڻ

                                                           

 (045/   7) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (0)

 (041/   7) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (1)

 (045/   7) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (3)

 (061/   05) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (4)
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﴾ تذييل للجملة اليت قبله ملا فيه من عموم يشمل ں ڻ ڻ ڻ﴿:هر بن اعشور: )ومجلة قال الطا
لك باطل يف لك زمان، وإذا اكن هذا شأن ابلاطل، اكن اثلبات واالنتصار شأن احلق، ألنه ضد ابلاطل 

عىن: ملفإذا انتىف ابلاطل ثبت احلق، وبهذا اكنت اجلملة تذييال جلميع ما تضمنته اجلملة اليت قبلها، وا
ظهر احلق يف هذه األمة وانقىض ابلاطل فيها، وذلك شأن ابلاطل فيما مىض من الرشائع أنه ال ثبات هل، 

 (9)﴾ ىلع أن الزهوق شنشنة ابلاطل، وشأنه يف لك زمان أنه يظهر ثم يضمحل(.ڻ ﴿ودل فعل 

ما ال يف اآلخرة، ك وكذلك من سنن اهلل أنه ال يضيع أجر املصلحني، وال عمل املحسنني يف ادلنيا وال
ۉ ې ې ې ې  ۉ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۈ ﴿ :يصلح عمل املجرمني، قال تعاىل

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 .[سورة هود]﴾ىئ ی ی

جرير الطربي: )يقول تعاىل ذكره: واصرب، يا حممد، ىلع ما تلىق من مرشيك قومك من األذى قال ابن 
اهلل ىلع ذلك، فإن اهلل ال يضيع ثواب  عمل من أحسن فأطاع اهلل يف اهلل واملكروه، رجاء  جزيل ثواب 

واتبع أمره، فيذهب به، بل يو ف ره أحوج  ما يكون إيله، فهال اكن من القرون اذلين قصصت عليك 
﴾، ى ائ﴿نبأهم يف هذه السورة، اذلين أهلكتهم بمعصيتهم إياي، وكفرهم برسيل من قبلكم 

ان ، فيعرفون ما هلم يف اإليميعتربون مواعظ  اهلل ويتدبرون حججه، يقول: ذو بقية من الفهم والعقل
﴾، يقول: ينهون أهل املعايص عن معاصيهم، ائ ەئ ەئ وئ وئباهلل، وعليهم يف الكفر به ﴿

﴾، يقول: لم يكن من ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئوأهل الكفر باهلل عن كفرهم به، يف أرضه ﴿
إال يسري ا، فإنهم اكنوا ينهون عن الفساد  القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد يف األرض،

ا ىلع الكفر باهلل عذاب ه  -يف األرض، فنجاهم اهلل من عذابه  وهم اتباع  -حني أخذ من اكن مقيم 
 (0)األنبياء والرسل(.

ڌ ڎ ڎ ﴿ومثل ذلك سنن اهلل يف الظاملني ومن ركن إيلهم، ومن توالهم، كما قال تعاىل: 

 ڳگ  گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

ڻ ۀ ۀ  ڻڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

                                                           

 (049/   04) - واتلنوطير اتلحرطير (0)

 (516/   05) -( جنمع ابلينن )تفسري الاربي( 1)
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، فقد رتب اهلل اهلالك ىلع وصف الظلم، واخليبة واخلسارة ىلع االستكبار يف [سورة إبراميم]﴾ہ ہ
 !األرض

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ومثله قوهل تعاىل: 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ۉۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ۇئ ەئ وئ وئ

 [القصصسورة ]!﴾ڀ

فأخرب اهلل بأن إرادته الكونية قضت أن اعقبة اجلبابرة والطغاة واملفسدين إىل بوار، وأنه ينرص 
 !املستضعفني ويمن عليهم باالستخالف يف األرض

اهلل: )ونريد أن نمن ىلع بين إرسائيل(، وإنما جاء بالوصف الصالح لرتتيب احلكم القدري فلم يقل 
﴾ ليشعر بالعلة اليت ترتب ې ى ى﴿:  مم، فقالعليه يف لك زمان وماكن، ويف لك األ

عليه احلكم وهو االستضعاف، تلتجىل بذلك آيات اهلل يف اخللق، ويلظهر اهلل لعباده آثار أسمائه 
احلسىن وصفاته املثىل، اكمللك واجلبار والعزيز والقاهر فوق عباده واملنتقم، كما قال الطاهر بن اعشور: 

 الصلة يف ام ىلع للتنبيه  - إرسائيل بين –ا دون إيراد ضمري الطائفة )ونكتة إظهار اذلين استضعفو
رحيم لعباده، وينرص املستضعفني املظلومني اذلين ال يستطيعون حيلة وال  اهلل فإن اتلعليل، من

 (9)يهتدون سبيال(.

وقال أيضا: )وموضع العربة من هذه القصة أنها تتضمن أمورا ذات شأن ذكرى للمؤمنني وموعظة 
 للمرشكني.

ې ې فأول ذلك وأعظمه: إظهار أن ما علمه اهلل وقدره هو اكئن ال حمالة، كما دل عليه قوهل: ﴿

 ﴾ وإن احلذر ال ينيج من القدر.ڀ﴿قوهل:  ﴾ إىلې ې ى ى ائ ائ
وثانيه: إظهار أن العلو احلق هلل تعاىل وللمؤمنني، وأن علو فرعون لم يغن عنه شيئا يف دفع عواقب 

 اد يلكون ذلك عربة جلبابرة املرشكني من أهل مكة.اجلربوت والفس

                                                           

 (03/   11) - واتلنوطير حرطيراتل (0)
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وثاثله: أن تمهيد القصة بعلو فرعون وفساد أعماهل مشري إىل أن ذلك هو سبب االنتقام منه، واألخذ 
بنرص املستضعفني، يلحذر اجلبابرة سوء اعقبة ظلمهم، ولريجو الصابرون ىلع الظلم أن تكون العاقبة 

 (9)هلم...(.

، ها ويفسدون فيهام اهلل القدرية حكمه يف مرتيف أهل القرى حني يتأمرون عليومثل ذلك يف أحاك

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿كما قال تعاىل:

ْرن ا ﴿ :، وجاء يف قراءة[96:اإلرساء]﴾ی جعلناهم أمراء بقضائنا وقدرنا تلجري عليها أحاكم  ﴾ۈئأم 
 اهلل الكونية بتدمريها حني تأمروا وأفسدوا فيها.

 !هذا املعىن حديث: )إذا رأت أميت الظالم ولم تأخذ ىلع يديه عمهم اهلل بعقابه( ويؤكد

فال تدفع أحاكم اهلل القدرية بالركون إىل الظاملني خوف وقوع العذاب، وال يمنعها من الوقوع اتلحذير 
 !من الفنت، كما يتوقع سدنتهم، فإن أحاكمه القدرية منوطة بأسبابها ونواميسها اليت ال تتخلف

ۉ ې  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿ومثله قوهل تعاىل: 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ائ ې ې ې ى ى

 [سورة يوسف]!﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

فقد جعل اهلل قصه هلذه القصص هداية للمؤمنني، يلعتربوا ويقيسوا الوقائع ىلع الوقائع، واألحداث 
اهلل وأحاكمه القدرية وعللها، كما عرفهم اهلل أحاكمه  اجلارية ىلع األحداث املاضية، ويلعرفوا سنن

 !الرشعية بعللها

إن ىلع قادة اثلورة ايلوم يف مرص وسوريا وايلمن والعراق ولك بدل عريب يتهيأ للثورة أن يدركوا أنهم وهم 
 ، ال جياهدونه وحده بل جياهدون من وراءه من أنظمة وظيفية، وقوى دويلة صليبية،الطاغيةجياهدون 

تقف خلفه بصورة أو أخرى، لعلمهم أن حترير العالم العريب والشام ومرص والعراق هل ما بعده، وأن 
املنطقة لكها ستتغري بشلك جذري، فهم يمكرون جهدهم يلل نهار لقطع الطريق ىلع اثلورة العربية، 

رب تطلع هلا العوىلع مرشوعها من أجل احلرية والكرامة واستعادة سيادتها وهويتها ورشيعتها اليت ي
 ...واألمة من ورائهم

                                                           

 (16/   11) - واتلنوطير اتلحرطير (0)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

407 

 

كما جيب ىلع قادة األمة وثورتها أن يدركوا بأن للنرص أسبابه، وللظفر أبوابه، وقد فتح اهلل لألمة 
 !باثلورة العربية بابا عظيما حنو حتقيق انلرص للعرب ولألمة من ورائهم

والصدود عن آياته، فقال تعاىل: وقد جاء القرآن ببيان أسباب الظفر وحذر من اإلعراض عن هداياته، 
، يف ادلنيا واآلخرة، وإن من الضنك والضيق ما [904:طه]﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

جيده املؤمنون املخلصون واملجاهدون من مرارة اهلزيمة ونكاية العدو بهم حني يعرضون ولو جزئيا 
 آل]!﴾يب جت خب مب ىب﴿عن هدايات الكتاب والسنة، فيؤتون من قبل أنفسهم ال من قبل عدوهم 

 [065:عمران

 

 اتليه من للخروج اثلالث اخلطوات

 السنن يه كما وستميض بدايتها، يف تزال ما ثورتها أن املنكوبة وشعوبها باألمة اهلل رمحة ومن
 جابةواست جدا، عميقة أزمة عن تعبريا اثلورة جاءت فقد أهدافها، حتقق حىت نهايتها، إىل االجتماعية

 :يقتيض ما وهو األفضل حنو واقعها بتغيري أسبابها تزول حىت تهدأ ولن قعها،وا تلغيري الشعوب حلاجة

 من هاغري وال يلبيا وال مرص يف وال سوريا يف الرصاع يعد فلم ؛وأبعاده الرصاع طبيعة إدراك:  أوال
 مايلو اجهتو وشعوبها األمة بل واالستبداد؛ الطغيان من تعاين وطنية أنظمة مع العربية اثلورة ساحات

 تالهلاح منذ املنطقة من خيرج لم واذلي مبارش، عسكري بشلك الرويس األمريكي اخلاريج االحتالل
 صليبيا انرص أقايلمها وتقاسم العثمانية، اخلالفة إسقاط يعترب حيث األوىل؛ العاملية احلرب يف هلا

 دالقائ دخل أن ومنذ تتحرر، املنطقة برتك الغرب يقبل ولن يتكرر، ولن مسبوق، غري تارخييا
 اتفاق ىلع بناء دمشق دخل اذلي غورو الفرنيس اجلرنال وبعده القدس، ثم دمشق اللنيب الربيطاين
 شقودم اللحظة تلك ومنذ العريب، املرشق وبريطانيا فرنسا فيه تقاسمت اذلي بيكو، سايكس
 املبارش، يبالغر لاالحتال حتت -العريب املغرب كما- العريب واخلليج العربية واجلزيرة وبغداد والقدس

 مراتهمستع ومنح املايض، القرن نصف يف الشعوب حترر موجة ظل يف أسايلبه االستعمار طور وقد
 آخرها اكنو واتلبعية، انلفوذ حتت جتعلها محاية باتفاقيات يربطها وظل صوريا، استقالال وحممياته

 وكذا ،تزال وما املبارش يكياألمر انلفوذ حتت بموجبها مرص أصبحت اليت ؛"ديفيد اكمب" اتفاقية
 سنة السوفييت االحتاد سقوط حىت ابلاردة، احلرب طوال الرويس انلفوذ حتت والعراق سوريا ظلت
 انلفوذ عن خيرج اكد اذلي العراق فاحتلت وحدها، الفراغ تمأل أن أمريكا حاولت حيث م؛9112
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 يف األمريكي اجليش كبدت بعد جديد، من املنطقة يف نفوذها روسيا استعادت حىت األجنيب،
 سمر ىلع روسيا مع للتفاهم اضطرها مما أمريكا، دور لرتاجع أدى ما مرة، هلزيمة والعراق أفغانستان

 تلتلقا وسوريا؛ العراق يف مصاحلهما حييم كرشيط إيران بتوظيف ولو جديد، من انلفوذ دوائر
 ثم م،0292 – 0222 منذ األمريكي لاالحتال تواجه اليت العراقية املقاومة قوى الشيعية بمليشياتها

 !ايلوم إىل 0299 منذ لكه العريب املرشق يف العربية اثلورة قوى وأمريكا روسيا مع تواجه

 ،ادلويل االحتالل ومواجهة باثلورة، لكها وشعوبها األمة حبق يزتحزح ال اذلي املطلق اإليمان: ثانيا
 تليارا عجز فاضح واضح بشلك العربية اثلورة كشفت فقد الواقع؛ تغيري يف وحدها عليها والرهان

 دركي فلم اثلورة، قيادة عن -والعليم ادلعوي شقه عن فضال- واجلهادي السيايس بشقيه اإلساليم
 اعجي ثورة ليست وأنها ومجااعت، فصائل ثورة ال وشعوب، أمة ثورة وأنها اثلورة؛ طبيعة اتليار هذا
 املنطقة يف يتحكم دويل احتالل منظومة ىلع وحترر كرامة ورةث بل واتلنمية؛ اخلزب توفري أزمتها حيل
 ملوناحلا اإلسالميون توهم كما هل حليفة تكن لم اليت الوظيفية، وأنظمته أدواته وهل اكمل، قرن منذ

 !وإدارته املحتل منظومة من جزء يه بل قتال، وال جهاد بال باتلغيري

 تلفاهما يستطيع ممن ساحاتها؛ لك يف اثلورة مثلي من اختيار يف االحتالل جنح العجز هذا وبسبب
 ادلويل حتاللاال يستعيد أن إىل اثلائرة، الشعوب مجاح كبح يف مبارش غري بشلك ولو توظيفهم أو معهم

 !حتقق ما وهو عليها؛ السيطرة

 الوصاية ضترف اليت احلر اجليش قيادات وتهميش فرنسا، براعية السوري االئتالف تشكيل فجأة فتم
 ادرةاملب عرب اخلليج ودول أمريكا براعية وايلمن مرص يف اإلسالميني مع اتلفاهم وتم ارجية،اخل

 !اخلليجية

 وقد إال نتانس تمض ولم وفرنسا، وإيطايلا بريطانيا عرب وتونس يلبيا يف األوريب االحتاد تدخل وكذا
 تزال وما دي،ها عرب منايل ويف السبيس، عرب تونس ويف السييس، عرب مرص يف الوظييف انلظام اعد

 للمشهد رهمتصدي تم اذلين السياسيني اإلسالميني عرب األوربية للرشوط اخلضوع ثمن تدفع يلبيا
 !فجأة

 سبق اليت الوظيفية أنظمته عرب اجلهادية الساحة يف تدخل حىت بذلك ادلويل االحتالل يكتف ولم
 ثم هاتمويل عرب والصومال وابلوسنة أفغانستان يف اجلهاد ساحات يف كثرية مجااعت وظفت أن هلا

 !الحقا بها اتلحكم
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 مرص يف اثلورة مع تتعاطف وصارت اخلليج، يف الوظيفية األنظمة مع كربى دعوية مجااعت واصطفت
 املنطقة، يف ادةاملض اثلورة قادت اليت الوظيفية دوهلا مع تتحالف ذاته الوقت ويف وايلمن، ويلبيا وتونس

 !سحقها إىل السييس فسارع اجلماجم، سحق إىل عيادا داعتها أحد خرج حىت

 الشعب ليثث قتل إىل بشار فسارع !اثللثني حلماية الشعب ثلث قتل يف السلطة حق مؤكدا آخر وخيرج
 !السوري

 عربي اذلي الطريق وهو ،وجهادها وممارساتها بفكرها الراشدة اثلورة طريق اثلالث؛ الطريق شق: ثاثلا
قد عن بعيدا ودينها، تهاوهوي وشعوبها األمة عن  بالوصاية هوسها عن وبعيدا وأزماتها، اجلمااعت ع 
- قائمة دولة يه وكأنما العمل تمارس مجاعة لك من جعلت اليت الوصاية هذه وأوهامها، األمة ىلع

 لحاملصا حتدد اليت فيه -ومجااعتها وشعوبها قومياتها بكل كربى أمة يف صغرية مجاعة وليست
 تنازلوت معه تتفاوض اليت ويه !األميم؟ العدو مع الرصاع ختوض كيف حتدد اليت ويه !واملفاسد؟

 !هل؟

 فيها تتعامل اليت الراشدة السياسية معرفة إال ينقصها وال اإلسالم، دولة ويه !األمة يه أنها وتصورت
 !الواقع هذا مع

 ،الرصاع معادلة يف جدا صغرية مجااعت يه بل دولة؛ يه وليست األمة، يه ليست بأنها تدرك أن دون
 !السيايس ادلهاء إىل إال فقط حتتاج ال دولة وكأنها وحدها طريقها تشق أن هلا يمكن وال

 !والوسيلة اهلدف يف كبري فرق وبينهما دولة؛ وادلولة مجاعة، فاجلماعة

 وىلألا الطريقة فليست ومحايتها، دولة إقامة وبني ومواجهته، املحتل مقاومة بني كبري فرق وهناك
 ا؛هل السياسية الظروف توفر وبعد وشوراها برضاها األمة تقيمها فادلولة !اثلانية تلحقيق وسيلة
 يبانل صالح حني معه اكن ومن بصري أبو فعل كما األمة؛ من عصابة به تقوم قد اذلي القتال خبالف

 !وظروفها املقاومة ىلع ورشوطها ادلولة إقامة يقاس فال املرشكني، ملسو هيلع هللا ىلص

 !تماما آخر يشء هل والرضوخ معه واتلحالف يشء، ومناورته ادلويل انلظام ومداراة
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 :وإن من أعظم أسباب انلرص

ے وهو أوجب ما يكون يف ساحات القتال واجلهاد، كما قال تعاىل: ﴿ أوال: وحدة اللكمة ورص الصف،

، وقد حذر اهلل من االفرتاق [4:الصف]﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
، وقد رأت [46:األنفال]﴾ٻ ٻ پ پ پ: ﴿ ة وذهاب الريح فقالوأخرب أنه سبب اهلزيم

األمة يف مشاهد كربى وساحات عظىم من ساحات اجلهاد وحروب اتلحرير واالستقالل كيف ضحت 
بالغايل وانلفيس وكم قدمت من الرجال واألموال، فلم يتحقق هلا ما اكنت ترجوه من انلرص، ملا وقعت 

االفرتاق واتلنازع كما حصل يف أفغانستان والعراق وفلسطني  فيما نىه القرآن عنه، ومن ذلك
 !والصومال

ولو لم يرد يف نصوص القرآن والسنة القطعية ما يوجب الوحدة وحيرم االفرتاق لاكن فيما تقيض به 
ف والطغاة يق !العقول الصحيحة والفطر السليمة واتلجارب املشاهدة ما يوجب رص الصفوف، كيف

ى قد وحدت مواقفها ونظمت دعمها بينما قادة اثلورة يف لك بدل، واملجاهدون خلفهم دول وأمم كرب
وفصائلهم أوزاع وفرق وجممواعت أعجز من أن تغري الواقع العسكري والسيايس وحدها، فضال أن 

 تكون ابلديل القادم؟

من ل، فيوقد فصل القرآن يف هذا األمر أحسن تفصي، ثانيا: رضورة معرفة العدو واحلذر منه وجهاده
جتب احليطة واحلذر منهم، حيث لم يقترص اتلحذير من العدو املبارش للعدوان ممن قال اهلل فيه: 

 بل حذر من أعداء غريه أشد وأنكى وهم:؛ [912:ابلقرة]﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿

، ممن ثبتت واليتهم للعدو اخلاريج ومظاهرتهم هل، وهم أشد املنافقونالعدو ادلاخيل لألمة وهم  -9
 [4:املنافقون]!﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿األمة خطرا كما يف قوهل تعاىل:  أعداء

فركون قادة اثلورة واملجاهدين يف مرص وسوريا وايلمن والعراق لألنظمة الوظيفية اليت صنعها العدو 
ىلع عينه منذ سيطرته ىلع األمة هو أول الوهن، والوثوق بهم هو أول اخللل، فهم وإن تظاهروا بوقوفهم 

سوري أو ايلمين أو العرايق، فإنما ينفذون بذلك خطة أويلائهم من دول االحتالل، فيجب مع الشعب ال
احلذر منهم كما أمر اهلل، وعدم الركون إيلهم، أو الوثوق بوعودهم، أو إطالعهم ىلع حال املجاهدين 

 !وأوضاعهم، فإنهم عني العدو اخلاريج وسمعه
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كثري من املجاهدين والصاحلني إيلهم ظنا منهم أنهم  ولم تتأخر اثلورة عن حتقيق انلرص إال حني ركن
 [921:النساء]!﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ينرصونهم أو يعزونهم 

ممن خيوفون قادة اثلورة واملجاهدين من عدوهم  املرجفونومثل املنافقني يف شدة خطرهم  -0
 ۇ﴿: ويثبطون عزائمهم وحيذرونهم إن انلاس قد مجعوا لكم، كما قال تعاىل يف اتلحذير منهم

 [62:األحزاب] ﴾...ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

وما زال املرجفون حيذرون من تسليح اثلورة يلتحكم بها العدو اخلاريج، حىت إذا أدرك الشعب 
السوري أن انلظام احلاكم ليس سوى عصابة إجرامية ال يردعها إال القوة وتم تسليح اثلورة، فإذا 

 !إذا أعلنت اجلهاد املرجفون حيذرون من ختيل العالم عن اثلورة

ڌ  ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿وهم اذلين قال اهلل فيهم:  العدو اخلاريج -2

 .[سورة املمتحنة]!﴾گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڎ ڎ

وقد بلغ األمر بكثري من قيادات اثلورة يف مرص وسوريا وايلمن والعراق الركون للمنافقني، بل جتاوزوه 
واملدد، فاكن اجلزاء احلصار للثورة وإجهاضها، واتلآمر عليها إىل الركون للعدو اخلاريج طمعا بانلرص 

يف لك بدل عريب، يلوجد خالهلا العدو ابلديل للنظام بعد سقوطه، ويلوصل األمة وشعوبها إىل حد طلب 
اتلدخل اخلاريج، تلغيري انلظام، ويلأيت االحتالل باسم األمم املتحدة، كما جرى يف ايلمن وإخضاعه 

 !السابعللبند 

، فقد جعل اهلل من السنن املطردة يف املؤمنني أن يبتليهم بعدوهم، ثاثلا: اثلبات والصرب ىلع جهاد العدو
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ كما قال تعاىل: ﴿

 .[944:ابلقرة]﴾ڤ

، أنه مبتليهم وممتحنهم بشدائد من ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن جرير الطربي: )وهذا إخبار من اهلل تعاىل أتباع  ر سوهل 

ڭ ﴿ :يلعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب ىلع عقبيه، وو عدهم ذلك يف آية أخرى فقال هلم األمور،

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

، وبنحو اذلي قلنا يف ذلك [094:ابلقرة]﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
 اكن ابن عباس وغري ه يقول..
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اهلل املؤمنني أن  ﴾، وحنو هذا، قال: أخربٺ ٺ ٿ ٿ ٿعن ابن عباس قوهل: ﴿

هم فقال:   ﴾، ثم أخربهم أنهڤ ڤ﴿ادلنيا دار  بالء، وأنه مبتليهم فيها، وأمر هم بالصرب وب رش 

فوته، تلطيب أنفسهم فقال   ﴾..ۅ ۉ ۉ ې﴿فعل هكذا بأنبيائه وص 

يقول: نلختربنكم  -وهو القحط  -﴾، يعين من اخلوف من العدو، وباجلوع ٺ ٿ ٿ﴿وقوهل: 
نٍة ت صيبكم ينالكم فيها جماعة وشدة، وتتعذر املطالب بيشء من خوف ينا لكم من عدوكم، وبس 

عليكم، فتنقص ذللك أموالكم، وحروب  تكون بينكم وبني أعدائكم من الكفار، فينقص هلا 
ث، فتنقص هلا ثماركم، لك ذلك امتحان مين  دوب حتد  عددكم، وموت  ذراريكم وأوالدكم، وج 

 صادقوكم يف إيمانهم من اكذبيكم فيه، وي عرف أهل ابلصائر يف لكم، واختبار مين لكم، فيتبني
 (9)دينهم منكم، من أهل انلفاق فيه والشك واالرتياب(.

وقد أخرب اهلل أنه يبتيل املؤمنني بأعدائهم، يلختربهم ويبلو أخبارهم، ويصطيف منهم شهداءهم، كما 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڳ ڳ ڳ قال تعاىل: ﴿

: ، وقال[29:حممد]﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ: ﴿ ، وقال[4:دحمم]﴾ہ
ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿

 .لخإ... ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

وما زال املسلمون منذ ظهور اإلسالم وهم يف حال جهاد دفع أو جهاد طلب، كما يف األثر: )اجلهاد 
رص وجيل، كما جاء يف احلديث الصحيح: ماض إىل يوم القيامة(، يلصطيف اهلل منهم الشهداء يف لك ع

 !)ال تزال طائفة من أميت ظاهرين ىلع احلق يقاتلون(

وظل الروم منذ ظهور اإلسالم يف حال رصاع دائم مع اإلسالم، فتارة تكون ادلولة هلم، وتارة لألمة 
من ملسو هيلع هللا ىلص من اهلجرة، وحىت يومنا هذا، وحتقق ما أخرب به رسول اهلل  2عليهم، منذ مؤتة يف السنة 

استمرار حالة الرصاع مع الروم كما يف احلديث: )تصاحلون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا 
من ورائهم فتسلمون وتغنمون، ثم تزنلون بمرج ذي تلول فيقوم إيله رجل من الروم فريفع الصليب 

                                                           

 (109/   3) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (0)
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ن وم، وتكوفيقوم إيله رجل من املسلمني فيقتله، فعند ذلك تغدر الر !ويقول أال غلب الصليب
 (9)املالحم، فيجتمعون إيلكم فيأتونكم يف ثمانني اغية مع لك اغية عرشة آالف(.

ويف رواية ابن حبان يف صحيحه: )ويثور املسلمون إىل أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم اهلل تلك العصابة 
 (0)من املسلمني بالشهادة، فتقول الروم لصاحب الروم: كفيناك العرب، فيجتمعون للملحمة(.

وكما يف حديث: )إنما فارس نطحة أو نطحتان ثم ال فارس بعدها أبدا، والروم ذات القرون، لكما ذهب 
قرن خلفهم قرن ماكنه، أصحاب صخر وحبر، هيهات هيهات إىل آخر ادلهر، هم أصحابكم ما اكن يف 

 (2)العيش خري(.

إيمانا،  ما يزيد املؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص انليب وقد ظهر يف هذه املالحم اتلارخيية املعارصة من آيات انلبوة كما أخرب
 :وانقسمت األمة فيها إىل ثالث فرق كما يه أحواهلا يف الفنتوال يزيد الظاملني إال خسارا، 

فرقة اصطفت مع العدو يف خندقه وقاتلت معه وتأولت نلفسها، ككثري من احلكومات  -9
 واجلمااعت.

 !ادلاعةمن العلماء و الفتنة، ككثريوفرقة اعزتلت الرصاع خشية  -0

 !وفرقة تصدت هل وجاهدته بانلفس واملال، وهم اعمة شعوب األمة -2

عند حدوث املالحم، كما يف األثر عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ما أخرب عنه انليب 
وقد ذكر عنده ادلجال، فقال عبد اهلل بن مسعود: )تفرتقون أيها انلاس خلروجه ىلع ثالث فرق: فرقة 

رقة تلحق بأرض آبائها بمنابت الشيح، وفرقة تأخذ شط الفرات يقاتلهم ويقاتلونه، حىت تتبعه، وف
 (4).(جيتمع املؤمنون بقرى الشام فيبعثون إيلهم طليعة فيهم فارس: فيقتتلون فال يرجع منهم برش

قال: )فإذا اكن يف آخر الزمان جاء  ملسو هيلع هللا ىلصوكما يف فتنة يأجوج ومأجوج يف حديث أيب بكرة عن انليب 
نو قنطوراء أقوام عراض الوجوه حىت يزنلوا ىلع شاطئ انلهر فيفرتق أهلها ىلع ثالث فرق، فأما فرقة ب

                                                           

 .واحلنكم حبنن ابن وصححه( 90/   4) - حنبل بن أمحد مسند( 0)

 (010/   05) حبنن ابن صحيح (1)

 مع اعالرص استمرار يف تقوطيه، شوامد وهل سال،مر حمريطيز ابن عن صحيح بإسنند( 198/   5) - شيبة أيب ابن مصنف (3)
 .الزمنن آخر إىل الروم

 .الرفع حكم هل موقوف ومو( 540/   4) للحنكم الصحيحني ىلع املستدرك (4)
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ويكفرون، وأما  -األمان  :أي –فتأخذ أذناب اإلبل والربية فيهلكون، وأما فرقة فيأخذون ألنفسهم 
 (9)ويقاتلونهم وهم الشهداء(.فرقة فيجعلون ذراريهم خلف ظهورهم 

لألمة من تدايع األمم وحربها عليها، وعجزها عن ادلفع عن نفسها مع كرثة عددها،  وما جيري ايلوم
إنما هو من املالحم الكربى اليت لم حيدث مثلها يف تارخيها قط، فلم تزل اخلالفة عن األرض لكية منذ 

وجودها عصمة من الفنت العامة، كما يف  ملسو هيلع هللا ىلصظهور اإلسالم، إال يف هذا العرص، حيث جعل انليب 
 !ديث الصحيح: )إن اكن هلل يف األرض خليفة فالزمه(احل

 !ولم تقم لليهود دولة يف فلسطني منذ ظهور اإلسالم بل ومنذ ما قبل املسيح إال يف هذا العرص

ولم جيتمع ايلهود والعرب جبيوشهم وأمواهلم ىلع حرب األمة وحرب اإلسالم منذ غزوة األحزاب وحصار 
للهجرة إال يف هذا العرص، حىت رصحت يلفين وزيرة  4دق يف سنة ايلهود والعرب لإلسالم يف اخلن

م، واألنظمة العربية الوظيفية حتارص غزة 0222ويه تشن حربها ىلع غزة سنة  -خارجية إرسائيل 
 !)بأن إرسائيل وحلفاءها العرب يف خندق واحد يف ماكفحة اإلرهاب( -وشعبها وتقطع املدد عنها 

يف احلديث الصحيح وما حذر منه، وهم الطغاة اذلين قال عنهم: )داعة ىلع  ملسو هيلع هللا ىلصفوقع ما أخرب عنه انليب 
 !أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، هم من بين جدلتنا ويتلكمون بألسنتنا(

فمنذ ظهور اإلسالم يف جزيرة العرب، وإجالء ايلهود منها بعد خيانتهم يف اخلندق، لم تقم هلم قائمة، 
 !نفوذهم حدا لم حيدث يف تارخيهم لكه مثله إال يف عهد انليب سليمان إال يف هذا العرص، حىت بلغ

ولم حيدث للمسلمني من الضعف منذ اهلجرة وفتح مكة واستخالفهم يف األرض ما جرى هلم يف هذا 
 !: )بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء(ملسو هيلع هللا ىلصالعرص، حىت حتقق قوهل 

احتل الصليبيون دار اإلسالم لكها إال يف هذا العرص، حىت ال تكاد خترج  ولم حيدث يف تاريخ األمة أن
 !يف العالم اإلساليم عن سيطرتهم ونفوذهمدولة 

فمن لم يستحرض هذه احلقائق اإليمانية واتلارخيية لن يستطيع معرفة حقيقة الرصاع وأبعاده واغيته 
 !ومآالته

                                                           

 .(048/   05) حبنن ابن صحيح (0)
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إن اثلورة العربية يه أول خطوة ىلع طريق  ؛لعربيةرابعا: حتديد اهلدف والرؤية السياسية للثورة ا
األمة إىل رؤية اإلصالح واتلغيري، وما بعد اثلورة أبعد شقة، وأشد مشقة، وهو ما حيتاج من قيادات 

القرآين وانلبوي والراشدي، وفقه  -علمية، وروية عملية، يكون فيها اخلطاب السيايس اإلساليم 
 !الكتاب والسنة يب الرىح يف حتقيق اإلصالح ىلع هدهو قط -املقاربات وفقه انلوازل 

وإن األمة لكها تتطلع ايلوم فيما تتطلع إيله، بعد عقود من الفوىض واتليه، إىل بعث اإلسالم واستئناف 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿احلياة به من جديد، ويه يف شوق نلور هداياته، كما قال تعاىل: 

ې ې ې ﴿وقسطه  ، وإىل عدهل[0:إبراميم]﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

: )تركتكم ىلع ابليضاء يللها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك(، ملسو هيلع هللا ىلص، وكما قال انليب [19:األعراف]﴾ى
 : )عليكمملسو هيلع هللا ىلص : )تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب اهلل وسنيت(، وقالملسو هيلع هللا ىلص وقال

 خل. إدثات األمور(..بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بانلواجذ وإياكم وحم

وربما حال دون مشاركة كثري من أهل العلم والصالح يف اثلورة كونها لم ترفع شعار اإلسالم، مع أنها 
ال حتتاج ذللك ما دامت اثلورة ىلع الطغاة واالحتالل مرشوعة يف حد ذاتها، ويه جهاد يف سبيل اهلل 

ا شهيد كما يف احلديث: وقتيله ،[75:النسنء]﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿كما قال تعاىل: 
)من قاتل دون ماهل فهو شهيد(، ومثله من قاتل )دون حقه(، فالواجب ىلع أهل العلم والفضل 
املشاركة فيها، وادلعوة إىل ما يرونه من احلق والعدل اذلي يؤمنون به، ال اعزتاهلا واعزتال األمة يف 

 تتخلف، فالغنم بالغرم، ومن زرع حصد، جهادها، ثم تمين قيادتها واالشرتاط عليها، فإن هلل سننا ال
ومن اعزتل قعد، وستميض األمة يف طريقها، وستسلم أمرها ملن قادها حنو اخلالص وحنو احلرية، وقاتل 

 .معها وقاتل دونها..

فالواجب ىلع علماء األمة يف مرص والشام وايلمن والعراق ويف لك بدل عريب، وىلع داعته وأهل الصالح 
قيام بالواجب الرشيع واجلمع بني اجلهاد وقيادة األمة يف مواجهة الطاغوت، والعلم والفضل منهم ال

بهدايات الكتاب والسنة يف باب سياسة األمة بالعدل والقسط، فإنه ما لم يكن هناك معرفة علمية 
عميقة بأصول اخلطاب السيايس القرآين وانلبوي والراشدي، فال يمكن قيادة األمة بهداية الكتاب 

ر السنة، وال يمكن حتقيق املقاربة بني اخلطاب اإلساليم والواقع السيايس واالقتصادي ونو
واالجتمايع احلايل، اذلي أفسده الطغاة فسادا ليس من السهل إصالحه، إال ملن أويت فهما يف أصول 

 ناخلطاب السيايس الراشدي ولكياته ومقاصده، وفهما يف الواقع السيايس ومشالكته وتعقيداته، فم
 أخذ الكتاب بقوة العلم، وتصدى للواقع بقوة اإلرادة واحلزم، اكن أحرى باتلوفيق والسداد..
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وإن أسعد علماء هذا العرص حظا يف مرياث انلبوة من أحيا سنن انلبوة يف احلكم وسياسة األمة، وهو 
أجل السنن من اتلجديد يف ادلين، كما يف احلديث: )من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها(، و

سنيت : )عليكم بملسو هيلع هللا ىلص وأعظمها سننه يف اإلمامة، ويه اليت عطف عليها سنن اخللفاء الراشدين يف قوهل
وسنة اخللفاء الراشدين، وإياكم وحمدثات األمور(، ويه املقصودة حبديث: )يكون أمراء ال يهتدون 

ثات مة، ويه تلك املحدخيرجون عن هديه وسننه يف باب احلكم واإلما :بهديي وال يستنون بسنيت( أي
ىلع سبيل اتلحذير منها، كما يف حديث: )ثم يكون ملاك عضوضا ثم ملاك  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أخرب بها انليب 

 !جربيا( )ثم يكون الطواغيت(، ثم برش بعدها بعودتها خالفة ىلع نهج انلبوة

انلبوي وإن الواجب ىلع أهل العلم يف هذه انلوازل ادلعوة إىل بعث اخلطاب السيايس القرآين و
ې ې ﴿ والراشدي، وما جاء به من العدل والشورى واحلق، والقسط والرمحة باخللق، كما قال تعاىل:

 .[15:احلديد]﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿:  ، وقال[19:األعراف]﴾ې ى

فالواجب معرفة القسط وإحياء سنن انلبوة واحلكم الراشد حسب اإلماكن بالعلم بها وتعليمها، 
واملوعظة احلسنة، واتلبشري بها وبعودتها من جديد، والرد ىلع أهل الشبه وداعة وادلعوة إيلها باحلكمة 

 !: )أخوف ما أخاف ىلع أميت األئمة املضلون(ملسو هيلع هللا ىلصاملحدثات ممن قال عنهم انليب 

وال شك بأن العلم بسنن الرشد يف باب احلكم وسياسة األمة لن يكون اكفيا وحده، ما لم يصبح 
وحيمله سياسيون حمنكون، ومصلحون خملصون، يعرفون الواقع ذلك مرشواع سياسيا يؤمن به 

واملمكن هلم فيه، والسنن وأصوهلا وفروعها، واألحق منها باتلقديم، ىلع حنو جيمع وال يفرق، ويقيم ما 
العدل، ويبطل ما أمكن من اجلور، حبسب املقدور، فقد قطع الطاغوت شوطا يف لك بدل أمكن من 

وإفساد واقعها، وقد قال عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز لوادله اخلليفة يف تغريب األمة وتضليلها 
الراشد عمر: )يا أبت ما يمنعك أن تميض ملا تريده من العدل؟ فواهلل ما كنت أبايل لو غلت يب وبك 

قال: يا بين إين إنما أروض انلاس رياضة الصعب، إين أريد أن أحيي األمر من العدل  !القدور يف ذلك
 (9)ر ذلك حىت أخرج منه طمعا من طمع ادلنيا، فينفروا من هذه ويسكنوا هلذه(.فأؤخ

ويف رواية ابن أيب شيبة: )ما يمنعك أن تميض لذلي تريد، فواذلي نفيس بيده، ما أبايل لو غلت يب وبك 
 نقال: احلمد هلل اذلي جعل يل من ذرييت م !فيه القدور، قال: وحق هذا منك يا بين؟ قال: نعم واهلل
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لو بدهت انلاس باذلي تقول لم آمن أن ينكروها، فإذا أنكروها لم أجد  !يعينين ىلع أمر ريب، يا بين
بدا من السيف، وال خري يف خري ال يأيت إال بالسيف، يا بين إين أروض انلاس رياضة الصعب، فإن يطل 

 (9)ذلي أريد(.يب عمر فإين أرجو أن ينفذ اهلل يل شيئا، وإن تعد يلع منية فقد علم اهلل ا

ويف رواية املروزي يف كتاب السنة: )يا أمري املؤمنني أال تميض كتاب اهلل وسنة نبيه؟ واهلل ما أبايل 
فقال هل يا بين إين أروض انلاس رياضة الصعب أخرج ابلاب من السنة فأضع  !أن تغيل يب وبك القدور

سني سنة لظننت أين ال أبلغ فيهم ولو عمرت مخ !فإن نفروا للسنة سكنوا للطمع !ابلاب من الطمع
 (0)لك اذلي أريد، فإن أعش أبلغ حاجيت، وإن مت فاهلل أعلم بنييت(.

: )يا أمري املؤمنني ما أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقال: رأيت بدعة فلم  وعند أيب نعيم يف احللية 
ل: أي رأيته من قبل نفسك؟ قاتمتها، أو سنة لم حتيها؟ فقال هل: يا بين أيشء محلتكه الرعية إيل، أم ر

ال واهلل ولكن رأي رأيته من قبل نفيس، وعرفت أنك مسئول فما أنت قائل؟ فقال هل أبوه: رمحك اهلل 
يا بين إن قومك قد شدوا هذا  !وجزاك من ودل خريا، فواهلل إين ألرجو أن تكون من األعوان ىلع اخلري

برتهم ىلع انزتاع ما يف أيديهم لم آمن أن يفتقوا يلع األمر عقدة عقدة، وعروة عروة، ومىت ما أريد ماك
فتقا تكرث فيه ادلماء، واهلل لزوال ادلنيا أهون من أن يهراق بسبيب حمجمة من دم، أو ما ترىض أن ال 

ا وبني فيه سنة، حىت حيكم اهلل بينن يأيت ىلع أبيك يوم من أيام ادلنيا إال وهو يميت فيه بدعة وحييي
 (2)خري احلاكمني(.قومنا باحلق وهو 

ويف رواية أخرى عند أيب نعيم يف احللية قال هل: )ما يمنعك أن تنفذ لرأيك يف هذا األمر؟ فواهلل ما 
فقال عمر: إين أروض انلاس رياضة الصعب، فان  !كنت أبايل أن تغىل يب وبك القدور يف إنفاذ األمر

  نييت، إين أخاف إن بادهت انلاس باليتأبقاين اهلل مضيت لرأيي، وإن عجلت يلع منييت فقد علم اهلل
  (4)تقول أن يلجئوين إىل السيف، وال خري يف خري ال ييجء إال بالسيف(.

فهذا ما قاهل اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يف القرن اثلاين، يف شأن إحياء سنن العدل والرشد يف 
 !فكيف بأحوال األمة ايلوماحلكم وسياسة األمة، وإبطال ابلدعة واجلور يف هذا ابلاب، 
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿فالواجب اإلصالح السيايس حبسب اإلماكن، كما يف قول انليب شعيب: 

يفة الرسل أن وظ :قال الشيخ السعدي يف تفسريه هلا، والفوائد اليت تستفاد منها: )ومنها ،[22:هود]﴾ېئ
ل املصالح وتكميلها، أو وسنتهم وملتهم، إرادة اإلصالح حبسب القدرة واإلماكن، فيأتون بتحصي

، بتحصيل ما يقدر عليه منها، وبدفع املفاسد وتقليلها، ويراعون املصالح العامة ىلع املصالح اخلاصة
أن  :، ومنهاوحقيقة املصلحة، يه اليت تصلح بها أحوال العباد، وتستقيم بها أمورهم ادلينية وادلنيوية

لوما وال مذموما يف عدم فعله ما ال يقدر عليه، فعىل من قام بما يقدر عليه من اإلصالح، لم يكن م
 العبد أن يقيم من اإلصالح يف نفسه، ويف غريه، ما يقدر عليه( انتىه الكم السعدي.

والصحابة ريض اهلل عنهم وهم يف مكة عن ادلعوة إىل لك عدل وخري وبر، ملسو هيلع هللا ىلص وهلذا لم يتوقف انليب 
واكن رجال غريبا عن مكة، واكن هل عند أيب جهل  -ة كما يف السري -ومن ذلك قصة اإلرايش ايلماين 

، ملسو هيلع هللا ىلصحق، وقد رفض أبو جهل أن يرد عليه حقه، فجاء يشتيك لقريش فأشاروا عليه أن يذهب للنيب 
حىت رضب باب دار أيب جهل وهو )فرعون هذه األمة( كما يف احلديث، وقال ملسو هيلع هللا ىلص فلما جاءه مىش معه 

 !ودفع إيله حقهفارتعد منه أبو جهل  !هل أعط الرجل حقه

قال ابن إسحاق: )قدم رجل من إراش بإبل هل فابتاعها منه أبو جهل فمطله بأثمانها فأقبل اإلرايش 
ن م !يف ناحية املسجد جالس، فقال: يا معرش قريشملسو هيلع هللا ىلص حىت وقف ىلع ناد من قريش ورسول اهلل 

  حيق؟رجل يؤديين ىلع أيب احلكم بن هشام فإين رجل غريب ابن سبيل، وقد غلبين ىلع

وهم يهزأون به ملا يعلمون ملسو هيلع هللا ىلص قال: فقال هل أهل ذلك املجلس: أترى ذلك الرجل اجلالس لرسول اهلل 
 ما بينه وبني أيب جهل من العداوة اذهب إيله فإنه يؤديك عليه.

 إن أبا احلكم بن هشام قد غلبين ىلع !فقال: يا عبد اهللملسو هيلع هللا ىلص فأقبل اإلرايش حىت وقف ىلع رسول اهلل 
وأنا رجل غريب ابن سبيل وقد سألت هؤالء القوم عن رجل يؤديين عليه يأخذ يل حيق  حق يل قبله

 !منه، فأشاروا يل إيلك فخذ يل حيق منه يرمحك اهلل

فلما رأوه قام معه، قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فانظر ماذا ملسو هيلع هللا ىلص قال: انطلق إيله وقام معه رسول اهلل 
 يصنع.

 رضب عليه بابه.حىت جاءه فملسو هيلع هللا ىلص قال: وخرج رسول اهلل 

 فقال: من هذا؟
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 !قال: حممد فاخرج إيل

 فخرج إيله وما يف وجهه من راحئة قد انتقع لونه.

 !فقال: اعط هذا الرجل حقه

 قال: نعم، ال تربح حىت أعطيه اذلي هل.

 قال: فدخل فخرج إيله.

 ذلك ، وقال لإلرايش احلق بشأنك، فأقبل اإلرايش حىت وقف ىلعملسو هيلع هللا ىلصقال: ثم انرصف رسول اهلل 
 (9)املجلس، فقال: جزاه اهلل خريا فقد واهلل أخذ يل حيق(.

عن ادلفاع عن املظلوم، وإقامة العدل، بدعوى أنه يف مكة، وال شوكة هل فيها، أو ملسو هيلع هللا ىلص فلم يتوقف انليب 
 !أنه ال بد من حكومة إسالمية، أو أن الطاغية ال يؤمر بإصالح، وال ينىه عن فساد حىت يؤمن

 [94:الشورى]!﴾ىئ ىئ ىئ﴿ملسو هيلع هللا ىلص: ورة الشورى ويه مكية يف شأن رسوهل وقد قال تعاىل يف س

واكن حلفا يف اجلاهلية ىلع نرصة املظلوم  -)شهدت يف بيت عبد اهلل بن جداعن حلفا ملسو هيلع هللا ىلص: وكذا قال 
 !لو دعيت إيله يف اإلسالم ألجبت( -

 سالمية، وكذا يفظل ىلع الزتامه بهذا احللف وهو يف مكة قبل قيام ادلولة اإلملسو هيلع هللا ىلص وهذا يؤكد أن انليب 
 املدينة بعد قيامها.

واملقصود أن األمة ال تتعطل عن اإلصالح يف لك جمال، ويف لك بدل، حسب استطاعتها، فتدعو إىل 
 العدل، وتأخذ ىلع يد الظالم، وتسىع تلحقيق املساواة، وإصالح شئون حياتها...إلخ.

ها من األنظمة الوظيفية وطغاتها وال يتعارض ذلك مع حقها يف اثلورة إذا رأت األمة ذلك تلحرر
وطغيانها، وال يتعارض مع جهادها لعدوها اخلاريج يف حرب حترير أوطانها، وال يتخذ من إماكن 
اإلصالح اجلزيئ ذريعة ملنع األمة وشعوبها من تغيري واقعها، وال حيتج عليها برشائع األنبياء قبل نبيها، 

عدة مطردة، تظل بسببه األمة اليت جعل اهلل ذروة سنام وال يكون االستثناء أصال، وال االضطرار قا
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دينها اجلهاد يف سبيل اهلل أذل األمم ايلوم، ال لقلة عددها، وال لفقرها وضعف عتادها وعدتها، وإنما 
 !بسبب خطاب األئمة املضلني، وبسبب الوهن وحب احلياة وكراهية املوت

مة )اخلالفة الراشدة( يف األمة لكها، ثم من فأعظم اإلصالح وأفضل املصلحني من عمل من أجل إقا
عمل من أجل إقامة )ادلولة واحلكومة الراشدة( يف أي بدل من بدلان املسلمني، ثم من تصدى تلحقيق 
أي إصالح ولو جزيئ يف )حكومة اعدلة(، يف أي بدل إساليم، بأي وسيلة مرشوعة حتقق اإلصالح 

 ريية، حبسب الظرف املحيط به.سلمية اكنت أو ثورية، خنبوية اكنت أو مجاه

وال يقترص ذلك اإلصالح ىلع األمة يف دار اإلسالم، بل وحىت يف غري دار اإلسالم، فللمسلمني يف لك 
بدل، أن يدعوا إىل اإلصالح والعدل واخلري والرب، واالستعانة بأقوامهم وعصائبهم وجتمعاتهم ىلع حتقيق 

 ،[19:هود]﴾ڇ ڇ ڍ: ﴿ دي يف تفسري قوهلاإلصالح، كما قال العالمة عبد الرمحن السع
وأنه جيوز للمسلمني يف غري دار اإلسالم أن يؤيدوا قومهم يف إقامة أنظمة احلكم العادلة، ملا يتحقق 

 !هلم فيها من عدل وصالح، خبالف أنظمة احلكم املستبدة ادلكتاتورية الظاملة

وقد ال  ،ني بأسباب كثرية، قد يعلمون بعضهاأن اهلل يدفع عن املؤمن :قال السعدي يف تفسريه: )ومنها
يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم، بسبب قبيلتهم، أو أهل وطنهم الكفار، كما دفع اهلل عن شعيب 
رجم قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط اليت حيصل بها ادلفع عن اإلسالم واملسلمني، ال بأس بالسيع 

فعىل هذا لو ساعد  ،صالح مطلوب ىلع حسب القدرة واإلماكن، ألن اإلبل ربما تعني ذلك فيها،
املسلمون اذلين حتت والية الكفار، وعملوا ىلع جعل الوالية مجهورية يتمكن فيها األفراد والشعوب 
من حقوقهم ادلينية وادلنيوية، لاكن أوىل من استسالمهم دلولة تقيض ىلع حقوقهم ادلينية وادلنيوية، 

ا هلم وحترص ىلع إبادتها، م  د  ل ة  وخ  نعم إن أمكن أن تكون ادلولة للمسلمني، وهم ، وجعلهم عم 
احلاكم، فهو املتعني، ولكن لعدم إماكن هذه املرتبة، فاملرتبة اليت فيها دفع ووقاية لدلين وادلنيا 

 مقدمة( انتىه الكم السعدي.

دار إسالم بل اكنت دار  ولم تكن -بعض أصحابه باهلجرة للحبشة ملسو هيلع هللا ىلص وهذا هو السبب يف أمر انليب 
 !ملا فيها من عدل -سلم وأمن 

واملقصود أنه إن استطاع املسلمون يف بدلانهم إقامة العدل والقسط اذلي جاء به اإلسالم يف ظل 
)خالفة راشدة وأمة واحدة(، فهذا هو األصل اذلي جيب ىلع األمة لكها السيع من أجل إقامته، وال حيل 

، فإن لم يستطيعوا يف هذا العرص إال إقامة دول ملسو هيلع هللا ىلصي برش بعودته انليب هلا الرضا بغريه، وهو اذل
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وحكومات راشدة يف أقطارهم، أو يف بعض بدلانهم، فهذا هو الواجب ىلع من استطاع ذلك منهم يف 
 تلك األقطار، كما يف احلديث الصحيح: )ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم(.

( ورئاسة اعمة ىلع األمة لكها، وال ىلع )حكومة راشدة( ورئاسة فإن لم يقدروا ال ىلع )خالفة راشدة
خاصة ىلع بعض شعوبها وأقطارها، بسبب ضعفهم وعجزهم، وقوة عدوهم، واستطاعوا مع غريهم من 
أقوامهم إقامة ما يمكن من العدل والقسط يف ظل )حكومة اعدلة(، فهذا هو الواجب يف حقهم، كما 

م يتنازعوا يف أن اعقبة الظلم وخيمة، واعقبة العدل كريمة، وهلذا يروى: قال ابن تيمية: )فإن انلاس ل
 (9)اهلل ينرص ادلولة العادلة وإن اكنت اكفرة، وال ينرص ادلولة الظاملة وإن اكنت مؤمنة(.

املعايص  :يأ –وقال أيضا: )وأمور انلاس تستقيم يف ادلنيا مع العدل اذلي فيه االشرتاك يف أنواع اإلثم 
أكرث مما تستقيم مع الظلم يف احلقوق وإن لم تشرتك يف إثم؛ وهلذا قيل: إن اهلل يقيم ادلولة  -ر والفجو

ويقال: ادلنيا تدوم مع العدل والكفر،  !العادلة وإن اكنت اكفرة؛ وال يقيم الظاملة وإن اكنت مسلمة
 وقطيعة الرحم( )ليس ذنب أرسع عقوبة من ابليغملسو هيلع هللا ىلص: وال تدوم مع الظلم واإلسالم، وقد قال انليب 

فابلايغ يرصع يف ادلنيا وإن اكن مغفورا هل مرحوما يف اآلخرة، وذلك أن العدل نظام لك يشء؛ فإذا أقيم 
أمر ادلنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها يف اآلخرة من خالق، ومىت لم تقم بعدل لم تقم، وإن 

 (0)اكن لصاحبها من اإليمان ما جيزى به يف اآلخرة(.

لم يشلك ىلع علماء األمة يف أوائل القرن املايض رضورة اإلصالح بكل وسيلة مرشوعة، حىت وهلذا 
بعد سقوط اخلالفة واحلكم اإلساليم، وقيام ادلول القطرية بدساتريها احلديثة مع بطالنها وعدم 

وازها، عليها أحاكم العقود جبرشعيتها، وفرق العلماء آنذاك بني ادلساتري اليت يه عقود سياسية جتري 
وبطالن الرشوط الفاسدة منها، والقوانني الوضعية اليت ختالف أحاكم الرشيعة لكونها أحاكما يلزتم 
بها القضاة فيحرم العمل بها، وقد اكن العالمة القايض الرشيع واملحدث املجتهد الشيخ املرصي أمحد 

، حيث أجاز العمل السيايس شاكر من أوائل فقهاء األمة اذلين أدركوا الفرق بني ادلستور والقانون
تلحقيق اإلصالح، حيث يقول عن القوانني الوضعية اليت تصادم أحاكم الرشيعة:)إن األمر الربملاين 

                                                           

 311/  6 الفتنوى جمموع( 0)

 .341/  6 الفتنوى جمموع (1)
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يف هذه القوانني الوضعية واضح وضوح الشمس، يه كفر بواح، ال خفاء فيه وال مدارة، وال عذر 
 (9)وع هلا أو إقرارها(.ألحد ممن ينتسب لإلسالم اكئنا من اكن يف العمل بها أو اخلض

وقال: )القضاء يف األموال واألعراض وادلماء بقانون خمالف لرشيعة أهل اإلسالم، وإصدار قانون ملزم 
ألهل اإلسالم باالحتاكم إىل حكم غري حكم اهلل، هذا الفعل إعراض عن حكم اهلل، ورغبة عن 

 (0)كفري القائل به وادلايع إيله(.دينه، وهذا كفر ال يشك أحد من أهل القبلة ىلع اختالفهم يف ت

بينما يقول يف رساتله )الكتاب والسنة جيب أن يكونا مصدر الترشيع يف مرص(: )سيكون السبيل إىل 
، أن نبث يف األمة دعوتنا، وجناهد فيها وجناهر لسبيل ادلستوري السليمما نبيغ من نرص الرشيعة ا

ها إىل األمة، فإذا وثقت األمة بنا، ورضيت عن ثم نصاولكم عليها يف االنتخاب، وحنتكم فيبها، 
دعوتنا، واختارت أن حتكم برشيعتها، طاعة لربها، وأرسلت منا نوابها للربملان، فسيكون سبيلنا 

م نيف ، ثوإياكم أن ترضوا بما يقيض به ادلستور، فتلقوا إيلنا مقايلد احلكم كما تفعل لك األحزاب
 (2) انني لكها مستمدة من الكتاب والسنة(.لقومنا بما وعدناهم به من جعل القو

فهنا يفرق الشيخ بني اتلحاكم إىل القوانني الوضعية اليت يه كفر بواح وردة جاحمة، وقد نص ىلع 
ذلك يف كثري من مؤلفاته، ويف املقابل يدعو إىل اإلصالح السيايس، والرجوع إىل الشعب املرصي 

 !السليم، ومن خالل االنتخابات، ودخول الربملانات؟يلختار من حيكمه، واإلصالح من خالل العمل 

وما ذكره الشيخ أمحد هنا يكاد يوافقه عليه اكفة علماء عرصه وداعتهم اكلشيخ حسن ابلنا وقبلهما 
 !رشيد رضا وشيخ اإلسالم مصطىف صربي وغريهم من املصلحني

ين ها اإلسالم يف خطابه القرآفال يصادر حق األمة وسلطانها يف اختيار حكوماتها بالشورى اليت جاء ب
نتاج الطغاة إوانلبوي والراشدي بشبهة رفض )ادليمقراطية( ورفض حكم الشعب، يلتم إاعدة 

 !والطغيان واجلبابرة من جديد باسم اإلسالم واجلهاد وحتكيم الرشيعة

ن موأصحابه يف مكة )صابئة( يلنفروا انلاس ملسو هيلع هللا ىلص تماما كما فعل اجلاهليون من قبل بتسمية انليب 
)اتلوحيد( اذلي جاء به اإلسالم، وكما فعل املتأولون اذلين يسمون توحيد اهلل يف صفاته تشبيها يلنفروا 
انلاس من إثبات صفات اهلل، ويسمون توحيد اهلل يف أفعاهل جربا، ويسمون نيف القدر )عدال(، تلصبح 

                                                           

 .074/  1 اتلفنسري عمدة (0)

 .348/  1 شنكر أمحد لشيخل جرطير ابن تفسري حنشية (1)

 .35- 18 ص مرص يف القوانني مصدر يكونن أن جيب والسنة الكتنب ( 3)
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إاعدة الطغيان من  حقائق القرآن القطعية، لصالح األزمة أزمة مصطلحات موهومة، تضيع فيها
 ! جديد

واملقصود أنه جيب ىلع علماء األمة معرفة مثل هذه انلوازل واملشالكت واتلصدي هلا، واالجتهاد فيها، 
وال تمنع تعقيدات الواقع علماء األمة من اخلوض يف غمارها ىلع بصرية وفقه، )ومن يرد اهلل به خريا 

ا يؤت فهما يف هذا ابلاب فهو خيىش ىلع دينه، فيدع ادلنييفقه يف ادلين(، وإنما يعزتهلا رجالن: رجل لم 
يسوسها الطغاة وأهل ابلاطل بباطلهم، أو رجل آتاه اهلل فهما فيه ولم يؤت عزيمة وإرادة، كما قال عمر 

 !عجز اتليق اثلقة، وجدل الفاجر(من  أعوذ بك: )امهلل إين  الفاروق

 

 :ئفثالث طوا خيشى على ثورة األمة اليوم منوإمنا 

طائفة اصطفت مع الطغاة ضد األمة وثورتها، باستداعء اخلطاب الرشيع املؤول واملبدل، ىلع  -9
تفاوت مستويات االصطفاف، وقياس هذه األنظمة الوظيفية الصورية ىلع سلطان اخلالفة 
وأمرائها، وحتريم تغيريهم بذريعة اخلوف من الفنت، بينما األمة لكها حتت حكم عدوها وفتنته 

يف لك بدلانها، حىت لم يبق هلا دنيا وال دين، وصارت الفتنة عندهم هو جهاد العدو، وجهاد  العامة
وصارت هذه الطائفة فرقا، تعتذر لك فرقة عن وقوفها يف لك بدل مع طغاتها بدعوى  !الطاغوت

بالوقوف مع ثورات شعوب األمة األخرى، كما فعل حزب انلور يف  تتظاهرخصوصية بدلها، بينما 
ه مع الشعب السوري وثورته، ويف الوقت ذاته يقف مع السييس بدعوى مرااعة مصلحة وقوف

 !مرص، ولو بمخالفة أحاكم اهلل ومعارضة رشعه

 إساليم، سيايس كنظام اخلالفة وعن اإلسالم، سنام ذروة وهو املحتل عن جهاد وطائفة ختلت -0
 حتت عملوبال املحتل فرضها اليت الوظيفية وقبلت بادلولة !ونظمه بالغرب وآمنت الرشيعة وعن

 األويلة تعد لم وهلذا بيكو؛ سايكس ترتيبات ضمن الغريب انلظام فلك يف تدور اليت سقوفها
 ال حلق، والعسكرية وقواعدها الصليبية الغربية احلملة نفوذ واتلحرر من السيادة لقضية عندها

 ربالغ من تنتظر وظيفية قوى فيه لرشيعتها؛ واتلحاكم وحدتها استعادة يف وشعوبها األمة
 !طةالسل يف الوظيفية أنظمته ومشاركة خبدمته هلا السماح

 :السيايس باإلسالم ظلما نعتت أو إسالمية حراكت زورا سميت وإن يشء يف اإلسالم من فليس
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 وحتتل ،شعوبها وتقتل األمة ىلع حروبها تشن اليت الغربية الصليبية احلملة عن يتعاىم من -9
 !القوة أسباب بكل وتمدها إرسائيل خلف وتقف أوطانها

 !هلا اخلاضع الوظييف العريب انلظام وبرشعية ادلويل بنظامها يعرتف ومن -0
 !جهادها يرفض ومن -2

 :اليت يه احلقيقية اإلسالمية وإنما احلركة
 .الرشيعة ومرجعية اإلسالم حباكمية تؤمن -9
 .األمة وبوحدة -0
 .ياسياس نظاما الراشدة وباخلالفة -2
 .اخلاريج االحتالل وجتاهد -4
 .ادلاخيل واالستبداد الطغيان وتقاوم -4
 .ادلويل الطاغويت بانلظام تعرتف وال -6

 من وحريتها وثورتها األمة مع هو من ملعرفة خيتل ال اذلي واملحك يزل ال اذلي ويظل املعيار
 وجيوشه سكريةالع وقواعده والغريب األمريكي املحتل من موقفها هو وأحزاب مجااعت

 وال ألمةا مع فليس املنطقة؛ من خروجها إىل ويدعو رصحيا قاطعا رفضا يبدي ال فمن الصليبية،
 !الوظيفية املنظومة من جزء هو بل ثورتها؛ مع

وطائفة أخرى تقاتل الطغاة، ويف الوقت ذاته تقاتل األمة تلفرض سلطانها وواليتها عليها باإلكراه،  -2
يه ختالف الرشيعة بفعلها هذا وتهدمها، من حيث تظن أنها تقيمها، فإذا بشبهة إقامة الرشيعة، و

يه تمارس الطغيان، وتسفك ادلم احلرام، وتستحل قتال أهل اإلسالم، بالشبهة والرأي والغلو، 
 !حىت باتت األمة وثورتها تواجه خطرا داخليا بسبب هذه الطائفة، أشد من خطر العدو اخلاريج

قوا بني اإلسالم واملسلمني، فيسلون السيف ىلع املسلمني ايلوم كما يف سوريا وبلغ بهم احلال أن فر
ويشنون عليهم احلرب، بشبهة قتال أهل الردة، وإقامة اإلسالم، فال هم أقاموه، وال املسلمون سلموا 

 !من قنابلهم وبنادقهم ومفخخاتهم

 :السيايس لالحنراف فقدها أدى إيمانية أصول

ئفة من جهلها حبقيقة اإلسالم نفسه، وماكنة األمة نفسها يف حكم اإلسالم، وإنما أوتيت هذه الطا
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿كما قال تعاىل: 

 [992:عمران آل]﴾ٹ
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ة نبينا حممد  ل أم  ىلع سائر األمم اخلايلة، ملسو هيلع هللا ىلص قال ابن جرير الطربي: )إْذ اكن اهلل جل  ثناؤه قد فض 
لوم  بذلك أن ب ين إرسائيل يف عرص نبينا ﴾ فمعٺ ٺ ٺ ٺ ٿوأخربهم بذلك يف قوهل: ﴿

ه بل اكن  أفضل  العاملني يفأفضل  العاملني،  - ملسو هيلع هللا ىلصمع تكذيبهم به  -لم يكونوا  إىل  ذلك العرص وبعد 
بة الضالة عن منهاجه(. قيام الساعة، املؤمنون به واهم من األمم املكذ  ، دون من سي  (9)املتَّبيعون منهاجه 

يقول، يف  ملسو هيلع هللا ىلصه لآلية حبديث حكيم بن معاوية الصحيح: )أنه سمع انليب وقد احتج الطربي يف تفسري
أنتم تتمون سبعني أمة، أنتم خريها وأكرمها ىلع  ﴾، قال:ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :قوهل تعاىل

 (0)(.اهلل

)أعطيت ما لم يعط أحد من ملسو هيلع هللا ىلص: ويف حديث يلع بن أيب طالب ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل 
: نرصت بالرعب، وأعطيت مفاتيح األرض، وسميت أمحد، ل اهلل ما هو؟ قالاألنبياء، فقلنا يا رسو

 (2)(.وجعلت أميت خري األمموجعل الرتاب يل طهورا، 

مثل : )ملسو هيلع هللا ىلصوهذه اخلريية ثابتة ألول هذه األمة وآخرها، كما يف احلديث عن أنس قال: قال رسول اهلل 
 (4)(.هأميت مثل املطر ال يدرى أوهل خري أم آخر

ې ﴿اهلل واليته ووالية رسوهل ووالية املؤمنني واحدة، وحزبهم واحدا، كما قال تعاىل: وقد جعل 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ۆئې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 [سورة املائدة]!﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿:وقال

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 [39:اتلوبة] ﴾ھ

                                                           

 (050/  0) -( الاربي تفسري) ابلينن جنمع (0)

 .املستدرك يف احلنكم وصححه وحسنه، الرتمذي رواه (1)

 (98/  0) - حنبل بن أمحد مسند (3)

 (051/  5) الرتمذي سنن (4)
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ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ﴿كما جعل اهلل األمر شورى بينهم مجيعا 

 .[22:الشورى]﴾ڻ

فجعل اهلل األمر شورى بني املسلمني مجيعا، حبكم الوالية العامة اليت جعلها اهلل هلم وفيهم وبينهم، 
: )اإلمارة شورى بني املسلمني(، وقال كما يف صحيح ابلخاري يف آخر خطبة خطبها  كما قال عمر

وحتذيره ممن يريد بيعة بعض كبار الصحابة كخليفة بمحرض الصحابة مجيعا، بعد رجوعه من احلج، 
... -أو أمرهم  -فمحذر انلاس هؤالء اذلين يريدون أن يغصبوهم حقهم بعد وفاته: )إين قائم العشية 

 !فال بيعة هل، وال اذلي بايعه، تغرة أن يقتال( من بايع رجال دون شورى املسلمني

شاء اهلل العشية يف انلاس فمحذرهم هؤالء اذلين ويف رواية ابن حبان يف صحيحه: )إين لقائم إن 
 !يغتصبون األمة أمرهم(

وكما جعل اهلل الوالية العامة لألمة لكها، واألمر شورى بينهم مجيعا، يلختاروا من يسوس شئونهم يف 
ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿اخلالفة أو اإلمارة العامة، جعل كذلك الرقابة واملحاسبة هلم، كما قال تعاىل: 

ر  عليه  ملسو هيلع هللا ىلص، وكما يف حديث سلمة بن األكوع، قال: )كنا مع انليب [924:اتلوبة]﴾ۉ ې ې فم 
سن، فقال: وجبت رَّ عليه جبنازة أخرى، فأثيني  عليها دون ذلك، فقال:  !جبنازة، فأثيني  عليها بثناء ح  وم 

هداء اهلل يف السماء، وأنتم شهداء اهلل !وجبت  يف قالوا: يا رسول اهلل، ما وجبت؟ قال: املالئكة ش 
 (.﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿األرض، فما شهدتم عليه وجب. ثم قرأ: 

وكذلك جعل اهلل أرض اإلسالم ملاك لألمة ووقفا عليها، كما يف احلديث الصحيح عن ثوبان قال: قال 
ما زوي يل وإن ملك أميت سيبلغ : )إن اهلل زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

األمحر واألبيض، وإين سألت ريب ألميت أن ال يهلكها بسنة اعمة، وأن ال يسلط  منها، وأعطيت الكزنين
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ريب قال يا حممد إين إذا قضيت قضاء فإنه ال 
يرد، وإين أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة اعمة، وأن ال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 

حىت يكون بعضهم  -أو قال من بني أقطارها  -م، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها يستبيح بيضته
 (9)ا(.يهلك بعضا، ويسيب بعضهم بعض

                                                           

 (1105/   4) مسلم صحيح (0)
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يئا ش امهلل من ويل من أمر أميتيقول يف بييت هذا: ) ملسو هيلع هللا ىلصقالت: سمعت من رسول اهلل  وعن اعئشة 
 (9)ه(.بهم فارفق بفشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ويل من أمر أميت شيئا فرفق 

فلما اختل عند هذه الطائفة هذا األصل العظيم من أصول ادلين، وفرطوا يف أصل أخوة املؤمنني، كما 
، استحلوا من األمة ما حرم اهلل عليهم، فوقعوا فيما حذر [92:احلجرات]﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿يف قوهل تعاىل: 

 وال ييفمؤمنها،  ، وال يتحاش منبرها وفاجرهايرضب  ومن خرج ىلع أميتيف قوهل: ) ملسو هيلع هللا ىلصمنه انليب 
 (0)عهده، فليس مين ولست منه(. ذلي عهد

بما يه عليه من باطل  -إن لم يكن اتلوظيف من العدو لوأد ثورة األمة  -وبلغ بهذه الطائفة الغرور 
حد االستخفاف باألمة ودمائها وأمواهلا، وحىت رصحوا بأنه: م ن املقصود باألمة؟ وكيف يدخل يف ذلك 

 أهل الفسق والفجور؟

مع تواتر انلصوص كما يف هذا احلديث الصحيح ىلع دخول لك مسلم بر أو فاجر، ولك ذيم وكتايب، ولك 
 !يف مفهوم األمة املحرمة دماؤها وأمواهلاذي عهد، يف دار اإلسالم، 

وقد جاء يف صحيفة املدينة كما يف رواية ابن إسحاق يف املغازي والسري: )وإن يهود بين عوف أمة مع 
(، ويه األمة بمفهومها وإن يهود بين عوف أمة من املؤمنني، ويف رواية الزهري ويه أصح: )املؤمنني(

السيايس اليت هلا حق اإلقامة يف دار اإلسالم، وهلم من احلرمة يف أنفسهم ودمائهم وأمواهلم ما 
 !للمسلمني

قال: )إن اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقد جعل اهلل العصمة لألمة ومجاعتها لكها، كما يف حديث ابن عمر أن رسول اهلل 
 (2)ر(.ضاللة، ويد اهلل مع اجلماعة ومن شذ شذ  إىل انلاىلع ملسو هيلع هللا ىلص ال جيمع أميت، أو قال أمة حممد 

ويف حديث حذيفة يف الصحيحني جعل العصمة من الفنت العامة يف لزوم األمة الواحدة واخلالفة 
 الواحدة: )الزم مجاعة املسلمني وإمامهم(.

                                                           

 (0458/   3) مسلم صحيح (0)

 (0476/   3) مسلم صحيح (1)

 (466/   4) الرتمذي سنن (3)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الربيع العربي ومعركة الوعي

438 

 

عظم شأن هذه األمة عند اهلل يف أحاكم ادلنيا الرشعية، وأحاكم اآلخرة وقد تواترت انلصوص يف بيان 
فع يديه، ر ملسو هيلع هللا ىلصاخلربية القدرية، كما يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص يف صحيح مسلم أن انليب 

وقال: )امهلل أميت أميت وبكى، فقال اهلل عز وجل: يا جربيل اذهب إىل حممد وربك أعلم، فسله ما 
قال اهلل: فبما قال وهو أعلم،  ملسو هيلع هللا ىلصجربيل عليه الصالة والسالم فسأهل، فأخربه رسول اهلل  يبكيك؟ فأتاه

 (9)(.يا جربيل اذهب إىل حممد فقل إنا سرنضيك يف أمتك وال نسوءك

: )للك نيب دعوة مستجابة، فتعجل لك نيب ملسو هيلع هللا ىلصويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل 
، فيه نائلة إن شاء اهلل من مات من أميت ال عة ألميت يوم القيامةوإين اختبأت دعويت شفادعوته، 

 (0)يرشك باهلل شيئا(.

 يف صحيح -وهذه الشفاعة تعم األمة لكها برها وفاجرها، كما يف احلديث عن أيب ذر ريض اهلل عنه 
ت من من ماأنه  -أو قال: برشين  -: )أتاين آت من ريب فأخربين ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  -ابلخاري 

 (2)رسق(.، قلت: وإن زىن وإن رسق، قال: وإن زىن وإن أميت ال يرشك باهلل شيئا دخل اجلنة

كن قول: لست هلا، ولفي عيىس فيأتون) – ابلخاري صحيح يف كما –ويف حديث الشفاعة الطويل 
ال  ا، فيأتوين فأقول: أنا هلا، فأستأذن ىلع ريب فيؤذن يل ويلهمين حمامد أمحده بهملسو هيلع هللا ىلصعليكم بمحمد 

حترضين اآلن، فأمحده بتلك املحامد وأخر هل ساجدا، فيقال: يا حممد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل 
فيقال: انطلق فأخرج من اكن يف قلبه مثقال شعرية من فأقول: يا رب أميت أميت، تعط، واشفع تشفع، 

 يا حممد ارفع رأسك إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأمحده بتلك املحامد ثم أخر هل ساجدا، فيقال:
 فيقال: انطلق فأخرج منها من اكن فأقول: يا رب أميت أميت،وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع، 

يف قلبه مثقال ذرة، أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأمحده بتلك املحامد ثم أخر هل 
، أميت فأقول: يا رب أميتتشفع، ساجدا، فيقال: يا حممد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع 

 (4)ار(.انلفيقول انطلق فأخرج من اكن يف قلبه أدىن أدىن أدىن مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من 
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فخريين بني أن يدخل : )أتاين آت من عند ريب ملسو هيلع هللا ىلصوعن عوف بن مالك األشجيع قال: قال رسول اهلل 
 (9) ملن مات ال يرشك باهلل شيئا(.، فاخرتت الشفاعة ويهنصف أميت اجلنة، وبني الشفاعة

 (0)(.شفاعيت ألهل الكبائر من أميت: )ملسو هيلع هللا ىلصوعن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل 

اليت ختص األمة تعريفا بها،  -فلما اغبت مثل هذه األصول العقائدية اإليمانية، واألحاكم الرشعية 
بيانا لعصمتها يف ابلالغ عن اهلل، وصونا وحتديدا حلقوقها اخلاصة ألفرادها، والعامة لعموم مكوناتها، و

وقع هذا االحنراف من هذه الطائفة،  -دلمائها وحرماتها، وإخبارا بماكنتها عند اهلل يف ادلنيا واآلخرة 
واتلفريط حبقوق األمة، حىت صارت هذه الطائفة الوجه اآلخر للطغاة اذلين ثارت عليهم األمة تلتحرر 

 !من ظلمهم وطغيانهم

هلل قد بعث هذه األمة باثلورة العربية من جديد، ويه تميض إىل قدر حتيم موعود، يلحق هذا وإن ا
اهلل احلق بكلماته ولو كره الاكفرون، ويلظهر دينه ىلع ادلين لكه ولو كره املرشكون، وسيبتيل اهلل 

شدة ااملؤمنني بعدوهم، يلبلوهم أيهم أحسن عمال ويبتيل بهم، حىت يمكن هلم، وحىت تعود خالفة ر
ىلع منهاج انلبوة كما وعدهم، وإنما السعيد من استعمله اهلل يف هذا ابلعث، ورىم فيه بسهم، يف أي 
رباط أقام أو ثغر، وإىل أي جبهة غدا أو نفر، وسواء جدد هلذه األمة يف العلم أو السياسة أو الفقه أو 

و حكومة، فلن حيدث اإلصالح اجلهاد أو ادلعوة أو الرتبية واتلعليم، وسواء اكن فردا أو مجاعة أ
واتلغيري فجأة، وإنما حيدث شيئا فشيئا، حبسب ما يمكن اهلل للمؤمنني واملصلحني يف األرض 
باألسباب الصحيحة، واألعمال الصاحلة، وقد جاءت البشارة انلبوية بعودة العدل شيئا فشيئا، مثلما 

ور فتها، كما يف احلديث: )ال يلبث اجلفشا اجلور شيئا فشيئا، حىت تستكمل األمة رشدها، وتقيم خال
بعدي إال قليال حىت يطلع، فلكما طلع من اجلور يشء ذهب من العدل مثله، حىت يودل يف اجلور من 
ال يعرف غريه، ثم يأيت اهلل تبارك وتعاىل بالعدل، فلكما جاء من العدل يشء ذهب من اجلور مثله، 

 (2)من ال يعرف غريه(.حىت يودل يف العدل 

                                                           

 .حسن ندبإسن( 617/   4) الرتمذي سنن (0)

 (103/   3) حنبل بن أمحد مسند (1)

 5 الزوائد جممع يف اهليثيم وقنل معقل، عن ننفع عن طهمنن بن خندل عن الزبريي عن 16/  5 املسند يف أمحد رواه (3)
 نناحلنفظ وقنل ،(ثقنب رجنهل وبنيق وطيهم، خيائ: وقنل حبنن، وابن حنتم أبو وثقه طهمنن بن خندل فيه): 356/

 حسن الرتمذي أن إال معني، ابن ضعفه وهلذا بنالختالط ريم ، وقد(صدوق: )طهمنن ابن عن حجر ابنو اذلميب
 ناك منه سمنعه أن فنلظنمر عنه، روايته من حديثن احلنكم هل صححه وكذا الزبريي أمحد أيب رواية حديثن من هل

 .اختالطه قبل
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 :اجلمااعت لك من وأقدر أكرب مةاأل

 وشعوبها األمة فبدون وجهادها، فضلها مع اجلمااعت ىلع وليس وشعوبها األمة ىلع هو إنما الرهانف
 أميم، أجنيب احتالل ظل يف واتلحرير، املقاومة حروب خوض وال واتلغيري، اإلصالح حتقيق يمكن ال

 توظيفها وأ اخرتاقها يتم لم ما الطليعة تمثل اعتاجلما وتظل اتلغيري، حتدث اليت يه والشعوب فاألمم
 نظرها قصورو تدبريها، بسوء اثلورة ىلع القضاء أسباب من سببا أو اتلغيري، كوابح من اكحبا تلصبح
 احلزبية الروح لطغيان بينها والزناع الرصاع يقع وهلذا !اللكية وشعوبها األمة مصالح إدراك عن احلزيب

 !بآخر أو بشلك اخلاريج أو ادلاخيل العدو تأثري حتت لوقوعها أو ة،األم روح ىلع الفصائلية

 بمصالح حتيط أن يمكن ال حزبية اجتهادات أحواهلا أحسن يف يه خملصة اكنت مهما فاجتهاداتها 
 هوممف يغيب حني وعداء؛ بينها ورصاع األداء، يف وخلل قصور من فيها يقع ما فيقع اللكية، األمة
 ميتهاومظلو االفرتايض اعملها تعيش طائفة إىل تتحول قد اليت اجلماعة، مفهوم مأما ويرتاجع األمة

 !األمة مصالح أنها بدعوى احلزبية مصاحلها وترايع بها، اخلاص وتارخيها

 اق،العر يف حصل كما تياراتها؛ اختالف ىلع واجلهادية السياسية اجلمااعت أداء يف ظاهرة أزمة وهذه 
 اجلمااعت هذه تدرك أن دون !واحلجج األسباب وبنفس اجلمااعت؛ نفس بني سوريا يف جيري وما

 !فيها عوبالش ودور العربية، اثلورة وطبيعة املنطقة تعيشه اذلي اتلارييخ واتلحول اتلغري طبيعة
 اليت الشعوب فأاعدت السياسية؛ اجلمااعت هذه فجاءت وأسقطتهم؛ الطغاة ىلع ثارت أنها وكيف

 -ادلويل للنظام وركونها اثلورة لطبيعة إدراكها وعدم أدائها قصور بسبب- بها ووثقت اختارتها
 !والعراق وتونس مرص يف جرى كما جديد؛ من الوظيفية لألنظمة وسلمتها

 الوظيفية األنظمة مع عالقاتها ترمم املضادة اثلورة بعد جديد من السياسية اجلمااعت هذه واعدت
 مواجهة جأو يف وثورتها األمة عن تلتخىل !الطغاة مع احلةللمص وتسىع احلزبية مصاحلها عن وتبحث

 !االستبدادية العربية وحكوماته االستعماري ادلويل للنظام األمة

 ادلويل لاالحتال يمثل اذلي األمن جملس بها يعرتف وظيفية سلطة يف تشارك أن أمانيها أقىص فصار
 !العريب للعالم املشرتك

 هذه فصارت شعوبها؛ بها فرحبت العربية؛ اثلورة نلرصة اديةاجله اجلمااعت بعض جاءت وكذا
 حكم عودة وأرادت الشعوب ىلع وصيا -وشبابها األمة بأموال استقوت أن بعد- فجأة اجلمااعت
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 تلق من الطاغوتية األنظمة تمارسه ما تمارس وصارت !منه للتخلص الشعوب ثارت اذلي املتغلب
 !سوريا ويف راقالع يف جيري كما وسجون؛ وتعذيب وسحل

 داءأ ترشيد ىلع اهلل بإذن قادرة وشعوبها واألمة العربية، اثلورة كشفتها عميقة أزمة شك بال ويه
 !اجلمااعت ىلع إرادتها فرض عن تعجز لن الطغاة أسقطت اليت فالشعوب اجلميع،

 ؛املنصورة رحومةامل األمة فيه لألمة، هو واالستخالف بانلرص الوعد أن لكها األحداث تلك أكدت لقد 
 اليت فيه ،«منها يل زوي ما سيبلغ أميت ملك وإن ومغاربها، األرض مشارق رأيت: »احلديث يف كما

 !أميت" أميت "امهلل: ملسو هيلع هللا ىلص انليب يقول القيامة ويوم وتسود ستملك

 ضاللة". ىلع أميت جتتمع "ال بمجموعها االحنراف من املعصومة ويه

 !وإمامهم" املسلمني مجاعة "الزم: الصحيحني يف كما بلزومها؛ ديثاألحا لك يف املأمور اجلماعة ويه

 من عدوا عليهم يسلط وال اعمة بسنة أميت يهلك أال ريب "سألت: حديث يف كما املحفوظة ويه
 !فأعطانيها" بيضتهم يستبيح غريهم

 وال االحنراف من معصومة وليست منها، جزء يه بل األمة يه فليست اجتهدت؛ مهما واجلمااعت
 الطائفة وأحاديث !بمجموعها األمة به موعودة لكه ذلك بل العام؛ باحلفظ وال بانلرص موعودة

 فيها ةطائف لوجود باطل؛ وال ضاللة ىلع لكها جتتمع ال إذ بمجموعها؛ األمة عصمة ىلع ديلل املنصورة
 ئاتف لك يف يوجد ينفك ال بأوصاف، موصوفة بل بأشخاص؛ معينة غري طائفة ويه منصورة، ومنها
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ وابليان، والعلم والسنان، بالقتال اكجلهاد بها؛ يتصف من ومكوناتها األمة

 املنصورة، الطائفة حبديث األمة وعصمة اإلمجاع حجية ىلع األئمة احتج وهلذا ؛[900:اتلوبة]!﴾ۆئ
 ه؛ب باحلق ظاهرة به قائمة منها طائفة لوجود احلق عن لكها تضل أن هلا يمكن ال األمة بأن يفيد اذلي
 هذا نلرصة جاهد من فلك والفضل، الصفة بهذه لكها األمة لتشرتك واحدة، جبماعة حتديدها دون

 !األمة مكونات لك من املنصورة الطائفة من فهو ادلين؛

 أثنت فمن األمم، ىلع شهيدة اهلل جعلها اليت الوسط األمة يه ومكوناتها شعوبها بكل اإلسالم وأمة
 كما !فردا أو مجاعة أو سلطة اكن سواء !رش ىلع فهو رشا؛ عليه أثنت ومن خري، ىلع فهو ا؛خري عليه

 !أرضه" يف اهلل شهداء "أنتم: الصحيح يف
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 ومن أحسنت،: هل قالت أحسن؛ فمن أدائهم، وىلع عليهم تشهد اليت ويه اجلميع، ىلع القيم يه فاألمة
 !أسأت: هل قالت أساء؛

 بالسواد عليكم: »ورد وهلذا هلا؛ اهلل أقامها اليت الشهادة عن تضل أن وأكرثها ولعامتها هلا يمكن وال
 من وهو الواحد، مع الشيطان فإن باجلماعة؛ عليكم: »كحديث صحيحة؛ شواهد وملعناه ،«األعظم
 عن وبعدها للحق إلصابتها أدىع ذلك اكن عددها؛ كرث لكما اجلماعة أن ىلع فدل ؛«أبعد االثنني
 اخلطأ؛ ىلع تتواطأ أن يمكن ال اذلي األكرث العدد ويه األعظم، السواد يه وشعوبها مةفاأل اخلطأ،
 امةولع: »انلصيحة ادلين حديث أيضا ذلك ومن !واحد قرار ىلع تتواطأ اليت الواحدة اجلماعة خبالف

 األكرث وسوادها دونها، من ىلع الشهيد ويه بمجموعها، اإلسالم أمة ماكنة يؤكد ذلك ولك ،«املسلمني
 ث؛واحلدي القديم األمة تاريخ يف جليا ظاهرا ذلك وجد نظر ومن مجااعتها، من للحق إصابته يف أقرب
 !مقاومته ومع ضده األمة اعمة واكن ومجااعت دول فيه تورطت حيث العراق احتالل يف حدث كما

 فوق تركيا وانقالب السييس االنقالب وكذا ضده، املسلمني عموم وقف أفغانستان احتالل وكذا
 !ومجااعت حكومات فيه تورطت بينما ضدهما؛ املسلمني عموم

 ماعةاجل هذه من العليا مصاحلها إدراك ىلع أقدر فهو ضعيفا؛ بدا مهما لألمة اإلساليم اجلميع فالعقل
 مةاأل أمام يتواضع اجلميع بدأ وقد فيه، يه اليت واتليه أزمتها من إخراجها ىلع األقدر وهو !تلك أو

 وأمام أنهم ووجدوا واجلهادي، السيايس احلزيب طريقهم يف وحدهم السري جربوا أن بعد بهاوشعو
 هاوجهاد وثورتها ومجاعتها األمة حيث اثلالث؛ الطريق إىل يعودوا أن إال هلم يمكن ال األميم اتلدايع

 يبق لمو رهفج وبزوغ تباشريه بدأت وقد حني؛ بعد ولو عدوها ىلع هلا بانلرص اهلل ووعد وتضحياتها
 !بقريب الصبح أليس موعده أقرب وما هل األذان إال

 ..نهاأم به وحتفظ دينها، به وتقيم بينها، ذات وتؤلف شملها، به توحد رشد أمر األمة هلذه أبرم امهلل

 :ملسو هيلع هللا ىلصهذا وأسأل اهلل بما سأهل به رسوهل حممد 

الغيب والشهادة أنت حتكم )امهلل رب جربائيل ومياكئيل وإرسافيل فاطر السماوات واألرض اعلم 
بني عبادك فيما اكنوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إىل 
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)امهلل ربنا لك احلمد أنت قيم السماوات واألرض، ولك احلمد أنت رب السماوات واألرض ومن فيهن، 
ن فيهن، أنت احلق، وقولك احلق، ووعدك احلق، ولقاؤك ولك احلمد أنت نور السماوات واألرض وم

احلق، واجلنة حق، وانلار حق، والساعة حق، امهلل لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك تولكت، وإيلك 
خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر يل ما قدمت وما أخرت، وأرسرت وأعلنت، وما أنت أعلم به مين، ال 

 (9).هلإ إال أنت(
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