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 ه�ه و�ٓداب�العمل امجلاعي: ضوابط

 د. محمد مصطفى الش�يخ

 مقدمة

 احلمد ! وحده، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه. أما بعد، 
5هلدى ودين وأرسله من بني أنبيائه ورسله،  فإن هللا تعاىل اصطفى حممدا 

 أمة أخرجت واصطفى أمته فأراد هلا أن تكون خري احلق ليظهره على الدين كله.
بلزوم اهلدى واحلق واجلماعة، وGى عن التفرق  للناس. وهلذا أمر هللا تعاىل ورسوله 

 واخلالف واتباع أهل الزيغ واألهواء. 
يبايع أصحابه على االستمساك بكتاب هللا، وااللتزام جبماعة  وكان النيب 

وهلذا قرن لوها. املسلمني، فذلك هو قوام خرييتهم وسبيل قيامهم 5ألمانة اليت مح
äbÉj€a  رمحه هللا بني أمر اجلماعة وبني تزكية هذه األمة وتعديلها ووقوفها بني يدي

وما أمر  ﴾   �ب قوله تعاىل: ﴿(هللا مقام الشهادة؛ قال: 
 عن يب سعيد اخلدريحديث أوذكر  - وهم أهل العلم، اجلماعةبلزوم  النيب 
جياء بنوح يوم القيامة، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم h رب، فتسأل «: النيب 

أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءn من نذير، فيقول: من شهودك؟ فيقول: حممد 
 : ﴿  مث قرأ رسول هللا  - وأمته، فيجاء بكم، فتشهدون

 ﴾-  قال: عدال- ﴿       
﴾«( ]:البخاري )٧٣٤٩ح([. 

ومع تعاقب العصور على دولة اإلسالم وتبدل كثري من حقائق الدين، |سباب 
مركبة من تفريط املسلمني وكيد الكائدين، بـَُعَد املسلمون عن أعالم السنة ومنارا�ا، 

ب اخللل والوهن علومهم وأعماهلم. وكما غفل املسلمون عن االعتصام 5لكتاب وأصا
والسنة، على ما بينه أهل السنة واجلماعة، فقد ضيعوا الشق اآلخر من مفهوم 
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اجلماعة وهو اجتماع املؤمنني حول راية وإمام. وكال األمرين كاn مستقرين أhم عز 
م اجلماعة أظهر من أمر اتباع السنن وجمانبة دولة اإلسالم. بل كان اتباع اإلمام ولزو 

 البدع.
وأن   هوما من مسلم إال وواجبه أن يكون من حزب هللا وأن ينصر رسول

يعمل على إقامة دينه يف كل عصر. وهذه الرسالة نداء لعامة املسلمني أن يرتقوا هذا 
لر5نيني أن يقوموا مسريها، والعلماء ا دَ شّ رَ املرتقى، واجلماعات العاملة لإلسالم أن تُـ 

 5ألمانة اليت محلوها، واألمراء والرؤساء أن يتقوا هللا فيما اسرتعاهم. 
وهلذا اشتدت احلاجة إىل بيان هذا األصل العظيم، أعين لزوم مجاعة املسلمني، 

ملعاصر. غري أن حبث مسائل هذا الباب وكيفية متسك املسلم به وحتقيقه يف واقعنا ا
لفقه الدعوي وفقه السياسة الشرعية. وقد انتهض ثلة من أهل قليل يف تراثنا من ا

يف عصرn لتأصيل هذا الباب ودراسته وتطبيقه على واقع املسلمني، العاملني العلم 
تتناول وجوب الدعوة إىل هللا، ومشروعية االجتماع على غرض  )١(من خالل أحباث

تناول بعضها مناذج من شريف كهذا، ووصف الغربة اليت يعيشها املسلم اليوم، بل و 
 اجلماعات العاملة 5لدراسة التطبيقية الناقدة.

                                                 

 جتدها يف ثبت املراجع من هذا الكتاب.) ١(
 أصــول”: áÄÄíaã€a@áÄÄºc@áÄÄ‡0وقـد اطلعــت بعــد الفــراغ مـن هــذا البحــث علــى السـفر النفــيس 

، فوجدتـه قـد حبـث مسـائل العمـل “اإلفتاء واالجتهاد التطبيقي يف نظـرhت فقـه الـدعوة اإلسـالمية
 ، وهو غين 5لفوائد. “مجاع السياسات الدعوية”ضمن دائرة أوسع أمساها  اجلماعي
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يفيد مما سبقه، ويستكمل النقص  حبثٍ إىل  افتقار الدعاة العاملني وقد ملستُ 
أركان العمل اجلماعي ، ال سيما )١(هلذه املسائل امللحوظ يف التأصيل الشرعي

لزوم اجلماعة  ذا الباب، من ِمثلوضوابطه، وجتلية احلدود الشرعية قدر اإلمكان يف ه
احلد الفاصل بني شرعية اجلماعة و  يف األوضاع املختلفة املتعاقبة لدول اإلسالم،

وحدود العالقة بني اجلماعة املسلمة والدولة والفرق بني اجلماعة ا©تمع، وبطالGا، 
سلم املسلمة، وحدود التعامل أو التعاون بني اجلماعات املختلفة، وحدود والء امل

للكياnت املختلفة ودوائره، وحد السمع والطاعة املطلوب بني التابع واملتبوع، وشروط 
صحة تولية األمري، وموجبات عزله، وحدود اختصاص األمري ونطاق واليته، وحكم 

 البيعة والعهد.. وحنو ذلك. 
تضبط إيقاع العمل وترسم حدوده  ضوابطنه ال بد للجماعة املسلمة من وكما أ

ن مبثابة السياج الذي حيمي العمل اجلماعي من اخلروج عن األهداف والغاhت لتكو 
اليت نصب هذا االجتماع ألجلها وجذبت أفراده بعضهم لبعض؛ فكذلك ال بد لكل 

ظاهرة و5طنة حتفه ومتده |سباب البقاء  آدابعمل ديين أو دنيوي صغر أم كرب من 
 أعضاء العمل. وأمهية اآلداب تكمن يف  وتزيد من فاعليته وتصري كاللغة املشرتكة بني

 احلق والتقوى بركيزيت جتسيدا ظاهرا ملدى إميان اجلماعة املتعاونة على الربكوGا 
، وعدم اجلور على إحديهما بدعوى تعظيم األخرى. فكثريا ما نرى التمسك واألخوة

اء حبكم فقهي غري قطعي على حساب األلفة والعصمة بني املؤمنني، فتحدث الشحن

                                                 

إن املعتمد يف هذه الدراسة إمنـا هـو النقـل عـن املتقـدمني ال شـك. غـري أين حرصـت علـى  )١(
التقاط أطايب الثمر من كالم املعاصرين. فال يعين النقل عن داعيـة أو شـيخ أو إمـام متبـوع مـنهم 

منهجــه أو مـنهج اجلماعــة الــيت يؤمهــا 5لضـرورة، كمــا ال يقتضــي االخــتالف  االتفـاق التــام معــه يف
 مع املرء أال يستفاد من اخلري الذي عنده وقد َسَبَق إليه.

 



 عمل امجلاعيال
 

٤ 

والفرقة؛ وكثريا ما نرى يف املقابل التنازل عن أصول الدين بزعم احلفاظ على الوحدة 
 املسلمني.

فإليك أخي القارئ هذه الفصول اليت أرجو أن تكون nفعة، عسى أن يوفقنا 
  املوىل الكرمي التباع أحسنها، وأن جيمع العاملني على كلمة سواء لنصرة الدين وأهله،

ظل ربوع األرض ه بعضا، ويعلو ½م حىت يُ يشد بعضُ  ن بنياnكيما يعود املسلمو 
 خبالفة على منهاج النبوة من جديد.

 
 د. حممد مصطفى الشيخ

 ١٤٣٧، حمرم
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 ) امجلا/ة يف إالسالم١(

 وردت النصوص الكثرية 5حلث على اجلماعة والتحذير من مفارقتها. 
ت الكيان البشري ابتداء. غري أنه جيدر التنويه إىل أن أمر اجلماعة هو من ضرورا

فإن اإلنسان اجتماعي بطبعه، فال حياة إلنسان إال يف مجاعة، وال تقوم مصاحله إال 
@ÊÎá‹Çر 5الجتماع. وقد صدّ  Âia  :الباب األول من (مقدمته ½ذا األصل، فقال

يف أن  :األوىل؛ وفيه مقدمات. يف العمران البشري على اجلملة :الكتاب األول
، اإلنسان مدين 5لطبع :ويعرب احلكماء عن هذا بقوهلم .ساين ضرورياالجتماع اإلن

 )وهو معىن العمران، ة يف اصطالحهميأي ال بد له من االجتماع الذي هو املدن
. وقال يف ]À١/٥٤ريخ ابن خلدون: املقدمة (الكتاب األول)، الباب األول، املقدمة األوىل، [

ك منصب امللْ (لك: ن خالل مجاعة ومُ معرض بيان أن مصلحة البشر ال تتم إال م
ألn قد بّينا أن البشر ال ميكن حيا�م ووجودهم إال 5جتماعهم ، طبيعي لإلنسان

وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إىل املعاملة ، وتعاوGم على حتصيل قو�م وضرور�hّم
 ملا يف، كل واحد منهم يده إىل حاجته Äخذها من صاحبه  ومدّ ، واقتضاء احلاجات

وميانعه اآلخر عنها مبقتضى ، الطبيعة احليوانّية من الظلم والعدوان بعضهم على بعض
، نازع املفضي إىل املقاتلةتفيقع ال، الغضب واألنفة ومقتضى القوة البشريّة يف ذلك

، وهي تؤدي إىل اهلرج وسفك الدماء وإذهاب النفوس املفضي ذلك إىل انقطاع النوع
م يزع كفاستحال بقاؤهم فوضى دون حا  .ه 5حملافظةوهو مما خّصه الباري سبحان

وهو ، واحتاجوا من أجل ذلك إىل الوازع وهو احلاكم عليهم، بعضهم عن بعض
Àريخ ابن خلدون: املقدمة (الكتاب [) مبقتضى الطبيعة البشرية امللك القاهر املتحكم

 .]١/٢٤٣األول)، الباب الثالث، الفصل الثالث والعشرون، 
ن احلياة. فإذا كان الناس يف كل ؤو سالم |كمل نظام يف مجيع شوقد جاء اإل

عصر ومصر جيتمعون وتسوسهم ملوكهم كما بني ابن خلدون؛ فإن اجلماعة واإلمامة 
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ومقاصدها وغا�hا وكذلك أوضاعها املباينة كل املباينة ملا  “فلسفتها”يف اإلسالم هلا 
 عليه النظم األرضية القاصرة.

لك أن األساس الذي تقوم عليه األمة اإلسالمية أمران: ومجلة القول من ذ
، الذي يشكل الدستور الذي املنهج الر�ين القائم على الكتاب والسنة: أوهلما

والتفافهم حول اإلمام الذي يقيم  اجتماع املسلمني: و\نيهماحيكم حياة املسلمني. 
 فيهم هذا املنهج 5مللك والسلطان.

إنه ال إسالم إال جبماعة، : رضـي هللا عنهن اخلطاب ويروى يف األثر عن عمر ب
وال مجاعة إال Èمارة، وال إمارة إال بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له 

 .])٢٥١ح(: الدارمي[وهلم، ومن سوده قومه على غري فقه كان هالكا له وهلم 
اسة الدنيا به، يف اإلسالم nئب يقوم مقام النيب يف حراسة الدين وسي فاخلليفة

 ﴾   ، ﴿نصرهدي وسيف يَ وهلذا كان قوام الدين بكتاب يَ (
، فالدين أصل(إذ يقول:  Ô€açÃ€a. ورحم هللا ]١٠/١٣: الفتاوى[ )]٧١[الفرقان: 

إحياء علوم [) وما ال حارس له فضائع، وما ال أصل له فمهدوم ؛والسلطان حارس
 .]١/١٧لعلم، الباب الثاين، : ك/االدين

ألفاظ اجلماعة الواردة يف الكتاب والسنة  وعلى هذين املعنيني لالجتماع مدارُ 
وأقوال أهل العلم. فتارة حيث الشرع على لزوم اجلماعة مبعىن السنة والدين، وÀرة 

وسنعرض لطائفة من النصوص حيث على لزوم مجاعة املسلمني القائمة وإمامهم. 
 يت تتناول تلك املعاين وتوضحها، مع أقوال أهل العلم الشارحة هلا:واآل\ر ال

           قال تعاىل: ﴿ �
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﴾ ] :١٠٧-١٠٢آل عمران[. 
هذا توجيه عظيم للمؤمنني �الستمساك حببل هللا الذي هو األمانة والعهد 

jوهذا وامليثاق املأخوذ عليهم، واحلذر من مفارقة اجلماعة املؤمنة منهجا وكيا .
 ﴿ امليثاق والعهد يعقده املسلم مع ربه يف الوقت الذي يضع قدمه يف اإلسالم:

     ﴾ ]٢٠: الرعد[﴿ ،     
         ﴾ ]٨: احلديد[. 

 ﴿ :﴾ قيل     ﴿ قوله:(: 7r◊@Âiaيقول 
﴿ :أي بعهد هللا، كما قال يف اآلية بعدها ﴾       
      وقيل: ؛ ﴾ أي بعهد وذمة﴿ ﴾ يعين القرآن... 

وقد وردت األحاديث  .رهم 5جلماعة وGاهم عن التفرقةأمَ  ﴾ ﴿وقوله: 
كما يف صحيح مسلم من ،  املتعددة 5لنهي عن التفرق واألمر 5الجتماع واالئتالف

إن «قال:  حديث سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول هللا 
Íويسخط لكم ثال ،Íى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، يرض ؛هللا يرضى لكم ثال

ن واله هللا أمركم؛ ويسخط وأن تعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا، وأن تناصحوا مَ 
 .)١(])١٧١٥مسلم: ح([ »لكم ثالÍ: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال

                                                 

يرضى لكم ثالÍ، إن هللا «). ولفظ مسلم: ١٨٦٣يف املوطأ بنصه، ح(هو اللفظ املذكور ) ١(
Íصــموا حببــل هللا مجيعــا وال يئا، وأن تعتوال تشــركوا بــه شــ فريضــى لكــم أن تعبــدوه ؛ويكــره لكــم ثــال

 .»قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال ويكره لكم ؛تفرقوا

 



 عمل امجلاعيال
 

٨ 

من اخلطأ، كما وردت بذلك  العصمة - عند اتفاقهم -هلم  نتْ مِ وقد ضُ 
وخيف عليهم االفرتاق واالختالف، وقد وقع ذلك يف هذه  .املتعددة أيضااألحاديث 

األمة فافرتقوا على ثالث وسبعني فرقة، منها فرقة nجية إىل اجلنة ومسلمة من عذاب 
 ..وأصحابه. النار، وهم الذين على ما كان عليه رسول هللا 

          مث قال تعاىل: ﴿
   ﴾،  ينهى هذه األمة أن تكون كاألمم املاضية يف تفرقهم

وقوله  م األمر 5ملعروف والنهي عن املنكر مع قيام احلجة عليهم.هِ واختالفهم، وتركِ 
﴾ يعين: يوم القيامة، حني تبيض وجوه أهل     تعاىل: ﴿

) مارضـي هللا عنهالسنة واجلماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، قاله ابن عباس 
 .]٩٢-٢/٨٩)، ١٠٧-١٠٣: آل عمران(: ابن كثري[

فأوجب تعاىل علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهما (: ã‘€a†=وقال 
تالف، وأمرn 5الجتماع على االعتصام 5لكتاب والسنة اعتقادا وعمال، عند االخ

وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصاحل الدنيا والدين، 
والسالمة من االختالف، وأمر 5الجتماع وGى عن االفرتاق الذي حصل ألهل 

 .]٤/١٦٤)، ١٠٣: مرانآل ع( :القرطيب[ )الكتابني. هذا معىن اآلية على التمام

﴾    �ب قوله تعاىل: ﴿(رمحه هللا:  äbÉj€aقال  �
يب سعيد أوذكر حديث  - ، وهم أهل العلمبلزوم اجلماعة وما أمر النيب 

غت؟ فيقول: نعم h اء بنوح يوم القيامة، فيقال له: هل بلّ جيُ «: عن النيب  اخلدري
ك؟ ن شهودُ أل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءn من نذير، فيقول: مَ رب، فتس

 : ﴿مث قرأ رسول هللا  - فيقول: حممد وأمته، فيجاء بكم، فتشهدون
   ﴾-  قال: عدال- ﴿      
 ﴾«( ] :البخاري)٧٣٤٩ح([. 
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ال تزال طائفة من أميت ظاهرين : «�ب قول النيب (: äbÉj€aوقال  �
 عن النيب  املغرية بن شعبةوذكر حديث  - وهم أهل العلم »على احلق يقاتلون

 )»ال يزال طائفة من أميت ظاهرين، حىت Äتيهم أمر هللا وهم ظاهرون«قال: 
  .])١٩٢١ح( لم:؛ مس)٧٣١١ح( البخاري:[

 أيب سعيد اخلدريبعد ذكر حديث  “خلق أفعال العباد”يف  äbÉj€aوقال 
هم الطائفة اليت قال قال أبو عبد هللا: (: ﴾   ﴿ :الذي فيه

مث  -» ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم: «النيب 
ويروى حنوه عن أيب هريرة، ومعاوية، وجابر، وسلمة بن نفيل،  - قالو احلديث  ساق

قال أبو عبد هللا: ومل يكن بني أحد من  .م عن النيب رضـي هللا عنهوقرة بن إhس 
أهل العلم يف ذلك اختالف، إىل زمن مالك، والثوري، ومحاد بن زيد، وعلماء 

: 5ب أفعال العباد، لق أفعال العبادخ[ )...مث بعدهم ابن عيينة يف أهل احلجاز ،األمصار
٦١-٦٠[. 

ال يزال طائفة من أميت « املغرية بن شعبةبعد أن ساق حديث  âfl6€aوقال 
يقول: مسعت  وهذا حديث حسن صحيح، مسعت حممد بن إمساعيل(: »ظاهرين

 .])٢٢٢٩الرتمذي: ح([ )هم أهل احلديث ...:علي بن املديين يقول
أن هذه األمة املباركة اختصت مبنزلة الشهادة هذه األحاديث تبني بوضوح 

بني األمم، وذلك مبا تتميز به يف كل عصر من الطائفة املنصورة الظاهرين على 
احلق، أهل السنة واجلماعة، الذين حيملون لواء السنة والعلم، وجيتمعون حوله، 

 ويدعون اخللق إليه.
هللا تعاىل على هذه األمة ن امتنا ، ففي اآليةلدْ الوسط العَ أن  ãvy@Âiaوقد بني 

 “، وهم أهل العلمبلزوم اجلماعة وما أمر النيب ” وقول البخاري: .5هلداية والعدالة
أن صفة العدالة ملا كانت تعم يف وذِكره حلديث شهادة األمة على األمم، بسبب 

أهل السنة واجلماعة وهم الظاهر مجيع أفراد األمة، إال أن املراد اخلصوص وهم 
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. فهؤالء هم املوصوفون �لعدالة على احلقيقة وهم الذين العلم الشرعيأهل 
 .عدهلم هللا تعاىل وزكى شهاد�م

منها ما أخرجه الرتمذي  :وورد األمر بلزوم اجلماعة يف عدة أحاديث(قال: 
وأn « :مصححا من حديث احلارث بن احلارث األشعري فذكر حديثا طويال وفيه

فإن من فارق  ؛السمع والطاعة واجلهاد واهلجرة واجلماعة :نآمركم خبمس أمرين هللا ½
)؛ أمحد: ٢٨٦٣ح(: الرتمذي[ »اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه

عليكم 5جلماعة وإhكم ”ويف خطبة عمر املشهورة اليت خطبها 5جلابية  .])١٦٧١٨ح(
ومن أراد حببوحة  -يه وف -والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد 

 .“ةاجلنة فليلزم اجلماع
 ﴿ :مراد الباب احلض على االعتصام 5جلماعة لقوله :afib�i@Âiوقال 

  ﴾ ،وقد ثبتت هلم هذه الصفة بقوله ، وشرط قبول الشهادة العدالة
  .من كل عصرواملراد 5جلماعة أهل احلل والعقد  .والوسط العدل، وسطا

مقتضى األمر بلزوم اجلماعة أنه يلزم املكلف متابعة ما أمجع  :Ô„bflãÿ€aوقال 
 .“وهم أهل العلم”وهم املراد بقوله ، عليه ا©تهدون

دلوا ألGم عُ ، ½ا أهل األصول لكون اإلمجاع حجة واآلية اليت ترجم ½ا احتج
ومقتضى ذلك أGم عصموا من ، الأي عدو  ﴾  ﴿ :بقوله تعاىل

ك/االعتصام 5لكتاب والسنة، 5ب  :فتح الباري[) اخلطأ فيما أمجعوا عليه قوال وفعال
﴿   ﴾ ،٣١٧-١٣/٣١٦[. 

وأخرج احلاكم (: »ال يزال طائفة من أميت ظاهرين«يف حديث  ãvy@Âiaوقال 
فال أدري من  أهل احلديثإن مل يكونوا ” :عن أمحد يف علوم احلديث بسند صحيح

 ...ومن طريق يزيد بن هارون مثله .“هم
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أو  ؛أي غالبون، أي على من خالفهم »حىت Äتيهم أمر هللا وهم ظاهرون« :قوله
وقد وقع عند مسلم من  .واألول أوىل .املراد 5لظهور أGم غري مسترتين بل مشهورون

ح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من املسلمني لن يرب « :حديث جابر بن مسرة
ال تزال « :وله يف حديث عقبة بن عامر ،)]١٩٢٢[مسلم: ح( »حىت تقوم الساعة

عصابة من أميت يقاتلون على أمر هللا قاهرين لعدوهم ال يضرهم من خالفهم حىت 
 ...)]١٩٢٤[مسلم: ح( »Òتيهم الساعة

 :-يف بعض طرق مسلم- »أهل الغرب ال يزال«يف قوله  صاحب املشارققال 
لكن يف  .ألGم أصحا½ا ال يستقي ½ا أحد غريهم، برَ عَ أي ال، ب الدلورْ املراد 5لغَ 

ب البلد ألن الشام غريب رْ فالظاهر أن املراد 5لغَ ، »وهم أهل الشام«حديث معاذ 
يف أهل القوة واالجتهاد  :وقيل املراد 5لغرب... كذا قال وليس بواضح  .احلجاز
ووقع يف حديث أيب أمامة عند أمحد أGم  .ب أي حدةرْ يقال يف لسانه غَ ، اجلهاد

وميكن اجلمع بني  (أي احلافظ): قلت... ببيت املقدس وأضاف بيت إىل املقدس
األخبار |ن املراد قوم يكونون ببيت املقدس وهي شامية ويسقون 5لدلو وتكون هلم 

ال تزال «الباري: ك/االعتصام 5لكتاب والسنة، 5ب  فتح[ ))١(قوة يف جهاد العدو وحدة وجد
 .]٢٩٥-١٣/٢٩٣، »طائفة من أميت ظاهرين على احلق

Âi@áºc@ وقال، أهل العلمهم  :äbÉj€aفقال  :وأما هذه الطائفة(: ÎÏ‰€aوقال 

›j‰y:  قال  .فال أدري من هم أهل احلديثإن مل يكونواübÓ«@Ôöb‘€a:  إمنا أراد
 (أي النووي): قلت .ومن يعتقد مذهب أهل احلديث اجلماعةأهل السنة و أمحد 

ومنهم ، منهم شجعان مقاتلون ؛هذه الطائفة مفرقة بني أنواع املؤمننيوحيتمل أن 
ومنهم أهل ، ومنهم زهاد وآمرون 5ملعروف وnهون عن املنكر، ومنهم حمدثون، فقهاء

يكونون متفرقني يف أقطار وال يلزم أن يكونوا جمتمعني بل قد ، أنواع أخرى من اخلري
                                                 

  لفظ الغرب هنا لفظ مشرتك فاألوىل الرتجيح ويبعد أن يريد به النيب هذه املعاين جمتمعة.) ١(
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ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على « 5ب قوله : ك/اإلمارة، مسلم بشرح النووي[) األرض
 .]٦٧-١٣/٦٦، »احلق

    �ب قول هللا تعاىل: ﴿(: äbÉj€aوقال  �
﴾ ...-  ابن مسعود قال: قال رسول هللاوذكر حديث  :» ال حيل دم امرئ

مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا إال Èحدى ثالث: النفس 5لنفس، 
 .])٦٨٧٨البخاري: ح([ )»والثيب الزاين، واملارق من الدين التارك للجماعة

فهذا حديث صحيح آخر يبني أن اجلماعة هي سبب عصمة الدم واملال. وهذا 
 كما بني شراح احلديث.وال شك معىن أوسع للجماعة  

@ãvyيقول  Âia :)هم أو تركهم قَ فارَ  :أي ،واملراد 5جلماعة مجاعة املسلمني
صفة مؤكدة للمارق أي الذي ترك  »التارك لدينه« :ÎbõÓj€aوقال  5الرتداد...

@aáÓ»€aمجاعة املسلمني وخرج من مجلتهم... وقال  ’Ó”Ü@ Âi:  قد يؤخذ من قوله
فيكون متمسكا ملن يقول ، راد املخالف ألهل اإلمجاعأن امل »املفارق للجماعة«

 ... خمالف اإلمجاع كافر
عام يف كل من ارتد |ي ردة كانت فيجب  »التارك لدينه« :قوله :ÎÏ‰€aوقال 

يتناول كل خارج عن  »املفارق للجماعة« :وقوله، قتله إن مل يرجع إىل اإلسالم
كذا قال وسيأيت البحث   .وارج وغريهمكالروافض واخل  إمجاعٍ  أو نفيِ  اجلماعة ببدعةٍ 

 .فيه
،  مجاعة املسلمني وإن مل يرتد فارق وجب قتله ممن ملن ãvy@Âiaمث تعرض  -

؛ مع أن احلديث َحَصَر ِحّل الدم 5لردة. كأهل البغي وقطاع الطريق واحملاربني
 فإن قتل الواحد منهمهؤالء وأما ، ان احلصر فيمن جيب قتله عينً |ذلك وأجاب عن 

بدليل أنه لو أسر مل جيز قتله صربا اتفاقا يف ، إمنا يباح إذا وقع حال احملاربة واملقاتلة
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قول هللا تعاىل : ك/الدhت، 5ب فتح الباري[) غري احملاربني وعلى الراجح يف احملاربني أيضا
﴿    ﴾ ،؛ بتصرف يسري٢٠٢-١٢/٢٠١[. 

وساق  - سرتون بعدي أمورا تنكرو�ا �ب قول النيب (: äbÉj€aوقال  �
 -Èسناده أحاديث 

إنكم سرتون بعدي أثرة : «قال: قال لنا رسول هللا  بن مسعود عبد هللاعن 
أدوا إليهم حقهم، وسلوا هللا «قالوا: فما Òمرh n رسول هللا؟ قال: ، »وأمورا تنكروGا

 .»حقكم
من كره من أمريه شيئا فليصرب، فإنه من «قال:  النيب  عن ابن عباس عن

 .»خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية
، من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه«قال:  ابن عباس عن النيب عن 

 .»فإنه من فارق اجلماعة شربا فمات إال مات ميتة جاهلية
الصامت وهو مريض، قلنا:  عن جنادة بن أيب أمية قال: دخلنا على عبادة بن

قال: دعاn النيب  .ه من النيب أصلحك هللا، حدث حبديث ينفعك هللا به، مسعتَ 
  :أن 5يعنا على السمع والطاعة، يف منشطنا «فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا

ومكرهنا، وعسرn ويسرn وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، إال أن تروا كفرا بواحا، 
 .»ندكم من هللا فيه برهانع

فقال: h رسول هللا، استعملت  عن أسيد بن حضري: أن رجال أتى النيب 
 )»إنكم سرتون بعدي أثرة، فاصربوا حىت تلقوين«فالn ومل تستعملين؟ قال: 

؛ أحاديث ابن مسعود وابن عباس وجنادة وأسيد عند مسلم: )٧٠٥٧-٧٠٥٢[البخاري: ح(
 .])١٨٤٥)، ح(١٧٠٩)، ح(١٨٤٨)، ح(١٨٤٣ح(

فهذه األحاديث تدور حول معىن آخر للجماعة، وهو مجاعة املسلمني إذا 
 اجتمعوا على إمام.
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@ãvyقال  Âia :)أي من طاعة »فإنه من خرج من السلطان« :قوله :
كناية عن   »ِشْربا« :. وقوله»من فارق اجلماعة« :ويف الرواية الثانية ..السلطان.

@aÒãª معصية السلطان وحماربته. قال Ôic@ Âi َعقد  لّ : املراد 5ملفارقة السعي يف ح
البيعة اليت حصلت لذلك األمري ولو |دىن شيء، فكين عنها مبقدار الشرب ألن 

ل إىل سفك الدماء بغري حق... واملراد 5ملِيتة اجلاهلية حالة املوت  ؤو األخذ يف ذلك ي
وا ال يعرفون ذلك. كموت أهل اجلاهلية على ضالل وليس له إمام مطاع ألGم كان

 ..وليس املراد أنه ميوت كافرا بل ميوت عاصيا.
وقد  .: يف احلديث حجة يف ترك اخلروج على السلطان ولو جارafib�i@Âiقال 

أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه وأن طاعته خري من 
حجتهم هذا اخلرب و  .ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدمهاء، اخلروج عليه

ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفر الصريح  .وغريه مما يساعده
كما يف احلديث الذي   فال جتوز طاعته يف ذلك بل جتب جماهدته ملن قدر عليها

 ...بعده
يريد ظاهرا  »بواحا«معىن قوله  :Ôib�©aقال  :»إال أن تروا كفرا بَواحا«قوله 

hوأصل الرباح األرض القفراء اليت ، اه 5لراء فهو قريب من هذا املعىنمن رو ... و 5د
 ...يقال برح اخلفاء إذا ظهر، وقيل الرباح البيان، ال أنيس فيها وال بناء

أي نص آية أو خرب صحيح ال حيتمل  :»عندكم من هللا فيه برهان« قوله
قال  .مل التأويلومقتضاه أنه ال جيوز اخلروج عليهم ما دام فعلهم حيت .التأويل
ÎÏ‰€a: ال تنازعوا والة األمور يف واليتهم  :احلديث ومعىن، املراد 5لكفر هنا املعصية

فإذا ، وال تعرتضوا عليهم إال أن تروا منهم منكرا حمققا تعلمونه من قواعد اإلسالم
محل رواية والذي يظهر  ...انتهى .رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا 5حلق حيثما كنتم

فال ينازعه مبا يقدح يف الوالية إال إذا  ،الكفر على ما إذا كانت املنازعة يف الوالية
 ،ومحل رواية املعصية على ما إذا كانت املنازعة فيما عدا الوالية ؛ارتكب الكفر
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فإذا مل يقدح يف الوالية nزعه يف املعصية |ن ينكر عليه برفق ويتوصل إىل تثبيت احلق 
 ÜÎaá€aبن التني عن اونقل  .وهللا أعلم .ذلك إذا كان قادرا وحمل .له بغري عنف

الذي عليه العلماء يف أمراء اجلور أنه إن قدر على خلعه بغري فتنة وال ظلم  :قال
فإن  ؛ال جيوز عقد الوالية لفاسق ابتداء :وعن بعضهم .وإال فالواجب الصرب، وجب

والصحيح املنع إال ، ج عليهأحدث جورا بعد أن كان عدال فاختلفوا يف جواز اخلرو 
قول هللا تعاىل أن النفس 5لنفس فتح الباري: ك/الدhت، 5ب [ )أن يكفر فيجب اخلروج عليه

 .]٢٠٢-١٣/٢٠١، والعني 5لعني

وساق حديث  - �ب: كيف األمر إذا مل تكن مجاعة(: äbÉj€aوقال  �
وكنت أسأله عن  حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول هللا عن اخلري،

، وهو من ])١٨٤٧؛ مسلم: ح()٧٠٨٤[البخاري: ح( احلديث )الشر خمافة أن يدركين
 األحاديث العمدة يف 5ب اجلماعة، وسيفرد له 5ب مستقل.

افرتقت اليهود على : «هريرة قال: قال رسول هللا  وأبروى وأخريا فقد  �
ى أو ثنتني وسبعني فرقة، إحدى أو ثنتني وسبعني فرقة، وتفرقت النصارى على إحد

قال: أال  عن معاوية بن أيب سفيان. مث رواه »وتفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة
أال إن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا على «قام فينا فقال:  إن رسول هللا 

ثنتني وسبعني ملة، وإن هذه امللة ستفرتق على ثالث وسبعني: ثنتان وسبعون يف 
؛ الرتمذي: )٤٥٩٧، ٤٥٩٦[أبو داود: ح( »ة يف اجلنة، وهي اجلماعةالنار، وواحد

 .])٢٧٥١٠)؛ أمحد: ح(٣٩٩١)؛ ابن ماجه: ح(٢٦٤١، ٢٦٤٠ح(
 :اجلماعة يراد �ا معنيانواحلاصل من األحاديث املتقدمة أن 

نة والدين؛ فمن خرج عنها كان مبتدعا ) املعىن العلمي: وهو املنهج والسُّ ١(
 -حبسب مدى احنرافه وزيغه، وقد يصل إىل الكفر والردة  على درجات متفاوتة

@Úflbíويف ذلك يقول فيكون �ركا لدينه مفارقا للجماعة.  -والعياذ ��  Ïic :
ن كان املتمسك إو  هوحيث جاء األمر بلزوم اجلماعة فاملراد به لزوم احلق واتباع(
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 اعة األوىل من النيب ألن احلق الذي كانت عليه اجلم ،5حلق قليال واملخالف كثريا
 .]٢٢: الباعث[) ىل كثرة أهل الباطل بعدهمإوأصحابه رضى هللا عنهم وال نظر 

) املعىن العملي: وهو مجاعة املسلمني إذا اجتمعوا على إمامهم. واملفارق ٢(
 هلم حينئذ يكون �غيا.
@6èn€aوقد مجع املعنيني  ›Ëé  مىت يعلم الرجل أنه على السنة قيل له: (إذ

ال يرتك اجلماعة، وال يسب  واجلماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه عشر خصال:
كذب 5لقَدر، وال يشك وال خيرج على هذه األمة 5لسيف، وال يُ ، أصحاب النيب 

يف اإلميان، وال ُمياري يف الدين، وال يرتك الصالة على َمن ميوت من أهل القْبلة 
خلف كل واٍل جاَر أو  ال يرتك اجلماعة5لذنب، وال يرتك املْسح على اخلُفَّني، و 

 .]١/٢٠٥: شرح أصول اعتقاد أهل السنة[) عَدلَ 
املسألة السادسة (: -وكالمه عمدة يف بيان املراد 5جلماعة  - bì€a†=يقول 

حمتاجة إىل  »وهي اجلماعة«ن رواية من روى يف تفسري الفرقة الناجية: عشرة: إ
ما «وهي قوله:  من جهة تفسري الرواية األخرى -ا ألنه إن كان معناها بينً  ؛التفسري

 فمعىن لفظ اجلماعة من حيث املراد به يف إطالق الشرع - »أn عليه وأصحايب
فاختلف الناس يف معىن اجلماعة املرادة يف هذه األحاديث على ... حمتاج إىل التفسري

 :مخسة أقوال
دل عليه كالم أيب وهو الذي ي، : أ�ا السواد األعظم من أهل اإلسالمأحدها

غالب: إن السواد األعظم هم الناجون من الفرق، فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو 
احلق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية، سواء خالفهم يف شيء من الشريعة أو يف 

 إمامهم وسلطاGم، فهو خمالف للحق.
ه ملا قتل أن يوممن قال ½ذا أبو مسعود األنصاري وعبد هللا بن مسعود، فرو 

عن الفتنة، فقال: عليك 5جلماعة فإن هللا مل  أبو مسعود األنصاريعثمان سئل 
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على ضاللة، واصرب حىت يسرتيح بر، أو يسرتاح من  يكن ليجمع أمة حممد 
 وقال: إhك والفرقة فإن الفرقة هي الضاللة. فاجر.

فإGا حبل : عليكم 5لسمع والطاعة واجلماعة رضـي هللا عنه ابن مسعودوقال 
هللا الذي أمر به، مث قبض يده وقال: إن الذي تكرهون يف اجلماعة خري من الذي 

 حتبون يف الفرقة.
؟ فقال: إي وهللا الذي ال قيل له: أبو بكر خليفة رسول هللا  احلسنيوعن 

 إله إال هو، ما كان هللا ليجمع أمة حممد على ضاللة.
األمة وعلماؤها وأهل الشريعة  جمتهدوفعلى هذا القول يدخل يف اجلماعة 

، ومن سواهم داخلون يف حكمهم، ألGم Àبعون هلم ومقتدون ½م، فكل العاملون �ا
من خرج عن مجاعتهم فهم الذين شذوا وهم Gبة الشيطان، ويدخل يف هؤالء مجيع 

 أهل البدع ألGم خمالفون ملن تقدم من األمة، مل يدخلوا يف سوادهم حبال.
مجاعة علماء  ، فمن خرج عما عليها مجاعة أئمة العلماء ا�تهدين: أ�والثاين

األمة مات ميتة جاهلية، ألن هللا تعاىل جعلهم حجة على العاملني، وهم املعنيون 
: الرتمذي[ »إن هللا لن جيمع أميت على ضاللة«بقوله عليه الصالة والسالم: 

 ؛هلا عٌ بَ فزع يف النوازل، وهي تَـ ، وذلك أن العامة عنها Òخذ دينها، وإليها ت])٢١٦٧ح(
 : لن جيتمع علماء أميت على ضاللة.»لن جتتمع أميت على ضاللة«فمعىن قوله: 

وممن قال ½ذا عبد هللا بن املبارك وإسحاق بن راهويه ومجاعة من السلف وهو 
ن اجلماعة الذين ينبغي أن يقتدى ½م؟ : مَ €«äbjæa@Âi@!a@áj⁄رأي األصوليني، فقيل 

: أبو بكر وعمر ـ فلم يزل حيسب حىت انتهى إىل حممد بن Íبت واحلسني بن قال
Âi@kÓèæa@وعن  فقيل: هؤالء ماتوا، فمن األحياء؟ قال: أبو محزة السكري.. واقد

…œaä  قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس يف كتاب هللا وال سنة رسوله 
 ، فما أمجع رأيهم عليه فهو احلق.، فجمعوا له أهل العلم“صوايف األمراء”مسوه 
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 مما قال ابن املبارك. حنوٌ  ÈÌÏÁaä@Âi@÷bzégوعن 
فعلى هذا القول ال مدخل يف هذا السواد ملن ليس بعامل جمتهد، ألنه داخل يف 

وال يدخل  .أهل التقليد، فمن عمل منهم مبا خيالفهم فهو صاحب امليتة اجلاهلية
عامل أوال ال يبتدع، وإمنا يبتدع من ادعى لنفسه فيهم أيضا أحد من املبتدعني، ألن ال

عتد |قواله، وهذا بناء العلم وليس كذلك، وألن البدعة قد أخرجته عن منط من يُ 
عتد به يف اإلمجاع، وإن قيل 5العتداد ½م فيه ففي غري على القول |ن املبتدع ال يُ 

فعلى كل تقدير ال  ؛مجاعاملسألة اليت ابتدع فيها؛ ألGم يف نفس البدعة خمالفون لإل
 يدخلون يف السواد األعظم أصال.

، فإGم الذين أقاموا : إن اجلماعة هي مجاعة الصحابة على اخلصوصوالثالث
عماد الدين وأرسوا أوÀده، وهم الذين ال جيتمعون على ضاللة أصال، وقد ميكن 

 »هللا، هللا :ال تقوم الساعة على أحد يقول«: فيمن سواهم ذلك، أال ترى قوله 
 ؛])٢٩٤٩ح(: مسلم[ »ال تقوم الساعة إال على شرار الناس«وقوله:  ،])١٤٨ح(: مسلم[

فقد أخرب عليه الصالة والسالم أن من األزمان أزماn جيتمعون فيها على ضاللة 
 وكفر.

قالوا: وممن قال ½ذا القول عمر بن عبد العزيز، فروى ابن وهب عن مالك قال:  
@a€«كان  áj«@Âi@ ã‡«çÌç  :رسول هللا  سنّ ”يقول  ُننا، ووالة األمر من بعده س
 على دين هللا، ليس ألحدٍ  لطاعة هللا، وقوةٌ  لكتاب هللا، واستكمالٌ  ½ا تصديقٌ  األخذُ 
، ومن استنصر ½ا من اهتدى ½ا مهتدٍ  .فيما خالفها ها وال النظرُ ها وال تغيريُ تبديلُ 

 وواله هللا ما توىل وأصاله جهنم منصور، ومن خالفها اتبع غري سبيل املؤمنني
 عمر على ذلك. : فأعجبين عزمُ Ÿ€bflفقال  .“وساءت مصريا

ما أn عليه «: فعلى هذا القول لفظ اجلماعة مطابق للرواية األخرى يف قوله 
على  وه وما اجتهدوا فيه حجةٌ ، فكأنه راجع إىل أن ما قالوه وما سنّ »وأصحايب

فعليكم بسنيت وسنة «خصوصا يف قوله: ، هلم بذلك اإلطالق، لشهادة رسول هللا 
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أمحد  ؛)٤٤، ٤٢ابن ماجه ( ؛)٢٦٧٦الرتمذي ( ؛)٤٦٠٧(حأبو داود [ »الراشدين اخللفاء
وأشباهه، وألGم املتلقون لكالم النبوة، ] )٩٥(حالدارمي  ؛)١٦٦٩٥، ١٦٦٩٤، ١٦٦٩٢(ح

مشافهة، على علم وبصرية املهتدون 5لشريعة، الذين فهموا مراد هللا 5لتلقي من نبيه 
ما سنوه فهو سنة من غري  ا كلُّ خبالف غريهم، فإذً ، مبواطن التشريع وقرائن األحوال

خبالف غريهم، فإن فيه ألهل االجتهاد جماال للنظر ردا أو قبوال، فأهل ، نظر فيه
 ا غري داخلني يف اجلماعة قطعا على هذا القول.البدع إذً 

فواجب  ة أهل اإلسالم إذا أمجعوا على أمر: أن اجلماعة هي مجاعوالرابع
على غريهم من أهل امللل اتباعهم، وهم الذين ضمن هللا لنبيه عليه الصالة والسالم 
أن ال جيمعهم على ضاللة، فإن وقع بينهم اختالف فواجب تعرف الصواب فيما 

 اختلفوا فيه.
وال ، ال سنة: اجلماعة ال تكون فيها غفلة عن معىن كتاب هللا، و Ô»œbì€aقال 

 قياس، وإمنا تكون الغفلة يف الفرقة.
وهو يقتضي أيضا ما يقتضيه، أو يرجع إىل ، وكأن هذا القول راجع إىل الثاين

وهو األظهر، وفيه من املعىن ما يف األول من أنه ال بد من كون ، القول األول
 ، فهما©تهدين فيهم، وعند ذلك ال يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصال

 ا الفرقة الناجية.إذً 
إذا  : ما اختاره الطربي اإلمام من أن اجلماعة مجاعة املسلمنيواخلامس

بلزومه وGى عن فراق األمة فيما اجتمعوا عليه من  ، فأمر اجتمعوا على أمري
إما للنكري عليهم يف طاعة : ألن فراقهم إhه ال يعدو إحدى حالتني، تقدميه عليهم

وجب، بل 5لتأويل يف إحداث بدعة يف عليه يف سريته املرضية لغري مُ أمريهم والطعن 
وإما  ؛مارقة من الدين الدين، كاحلرورية اليت أمرت األمة بقتاهلا ومساها النيب 

بعد  عقدٍ  ونقضُ  عهدٍ  لطلب إمارة من بعد انعقاد البيعة ألمري اجلماعة، فإنه نكثُ 
 وجوبه.
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 »ق مجاعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كانمن جاء إىل أميت ليفر «: وقد قال 
قال: وأما اجلماعة  فهذا معىن األمر بلزوم اجلماعة. :قال الطربي .])١٨٥٢ح(: مسلم[

اليت إذا اجتمعت على الرضى بتقدمي أمري كان املفارق هلا ميتا ميتة جاهلية، فهي 
ظم الناس وغريه، وهم مع رضـي هللا عنهاجلماعة اليت وصفها أبو مسعود األنصاري 

 وكافتهم من أهل العلم والدين وغريهم، وهم السواد األعظم.
، فروى عن عمرو بن رضـي هللا عنه عمر بن اخلطابقال: وقد بني ذلك 

 وليدخل عليَّ ، صل 5لناس ثالÍ :لصهيب حني طعن عمر ميمون األودي قال: قال
ن عمر يف جانب البيت الرمحن، وليدخل اب وعبدُ  وسعدٌ  والزبريُ  وطلحةُ  وعليٌّ  عثمانٌ 

فإن 5يع مخسة ، وسهم 5لسيفءوليس له من األمر شيء، فقم h صهيب على ر 
ونكص رجل واحد فاجلد رأسه 5لسيف، وإن 5يع أربعة ونكص رجالن فاجلد 

 وسهما حىت يستوثقوا على رجل.ءر 
ري بلزومها ومسى املنفرد عنها مفارقا هلا نظ قال: فاجلماعة اليت أمر رسول هللا 

اجلماعة اليت أوجب عمر اخلالفة ملن اجتمعت عليه وأمر صهيبا بضرب رأس املنفرد 
 عنهم 5لسيف، فهم يف معىن كثرة العدد ا©تمع على بيعته وقلة العدد املنفرد عنهم.

فمعناه أن ال ، قال: وأما اخلرب الذي ذكر فيه أن ال جتتمع األمة على ضاللة
n هم عن العلم مجيعُ  ضلَّ ½م من أمر دينهم حىت يَ جيمعهم على إضالل احلق فيما

 ه، وذلك ال يكون يف األمة.و ئطِ وخيُْ 
وحاصله أن اجلماعة  هذا متام كالمه وهو منقول 5ملعىن وحتر يف أكثر اللفظ.

راجعة إىل االجتماع على اإلمام املوافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر يف أن 
ماعة املذكورة يف األحاديث املذكورة  االجتماع على غري سنة خارج عن معىن اجل

 كاخلوارج ومن جرى جمراهم.
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ملرادون ا فهذه مخسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة واالتباع، وأGم
  5ألحاديث، فلنأخذ ذلك أصال ونبين عليه معىن آخر، وهي:

اجلميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم  وذلك أن املسألة السابعة عشرة:
فإن مل يضموا إليهم العوام فال إشكال أن  ؛سواء ضموا إليهم العوام أم ال، دواالجتها

االعتبار إمنا هو 5لسواد األعظم من العلماء املعترب اجتهادهم، فمن شذ عنهم فمات 
وإن ضموا إليهم العوام فبحكم التبع ألGم غري عارفني 5لشريعة، فال  ؛فميتته جاهلية

وا ا على خمالفة العلماء فيما حدّ ؤو العلماء، فإGم لو متالبد من رجوعهم يف دينهم إىل 
هلم لكانوا هم الغالب والسواد األعظم يف ظاهر األمر، لقلة العلماء وكثرة اجلهال، فال 
يقول أحد: إن اتباع مجاعة العوام هو املطلوب، وإن العلماء هم املفارقون للجماعة 

ن العلماء هم السواد األعظم وإن قلوا، واملذمومون يف احلديث. بل األمر 5لعكس، وأ
 والعوام هم املفارقون للجماعة إن خالفوا، فإن وافقوا فهو الواجب عليهم.

عن اجلماعة الذين يقتدى ½م أجاب |ن قال: أبو  äbjæa@Âia⁄ومن هنا ملا سئل 
بكر وعمر ـ قال ـ فلم يزل حيسب حىت انتهى إىل حممد بن Íبت واحلسني بن واقد، 

وهو حممد بن ميمون  -: فهؤالء ماتوا، فمن األحياء؟ قال: أبو محزة السكري قيل
فال ميكن أن يعترب العوام يف هذه املعاين Èطالق، وعلى هذا لو فرضنا خلو  .املروزي

الزمان عن جمتهد مل ميكن اتباع العوام ألمثاهلم، وال عد سوادهم أنه السواد األعظم 
يتنزل النقل عن ا�تهدين ن خالفه فميتته جاهلية، بل املنبه عليه يف احلديث الذي م

، فالذي يلزم العوام مع وجود ا©تهدين هو الذي يلزم أهل )١(منزلة وجود ا�تهدين
وأيضا فاتباع نظر من ال نظر له واجتهاد من ال  الزمان املفروض اخلايل عن ا©تهدين.

إن هللا «حلديث الصحيح: اجتهاد له حمض ضاللة، ورمي يف عماية، وهو مقتضى ا
                                                 

اتوا أو فاتباع العلماء هو ضـمان سـالمة مـنهج اجلماعـة يف كـل وقـت. والنقـل عـنهم إذا مـ) ١(
  تعذر لقياهم أحياء يقوم مقام اللقيا ½م.
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حىت إذا ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس
 »فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغري علم، سا جهاالءو مل يبق عامل اختذ الناس ر 

 .])٢٦٧٣)؛ مسلم: ح(١٠٠ح(: البخاري[
 - د بن أسلم الطوسيخدمي حمم -روى أبو نعيم عن حممد بن القاسم الطوسي 

إن هللا مل «قال:  وذكر يف حديث رفعه إىل النيب  ÈÌÏÁaä@Âi@÷bzégقال: مسعت 
 »يكن ليجمع أمة حممد على ضاللة، فإذا رأيتم االختالف فعليكم 5لسواد األعظم

، فقال رجل: h أ5 يعقوب، من السواد األعظم؟ فقال: حممد بن ]٣٩٥٠: ابن ماجه[
: من السواد األعظم؟ قال: äbjæa@Âia⁄ أل رجلٌ مث قال: سَ  .تبعهأسلم وأصحابه ومن 

ويف زماننا  -يعين أ5 محزة  -أبو محزة السكري. مث قال إسحاق: يف ذلك الزمان 
اجلهال عن السواد األعظم  مث قال إسحاق: لو سألتَ  .حممد بن أسلم ومن تبعه

وطريقه،  ك |ثر النيب لقالوا: مجاعة الناس، وال يعلمون أن اجلماعة عامل متمس
فمن كان معه وتبعه فهو اجلماعة. مث قال إسحاق: مل أمسع عاملا منذ مخسني سنة  

 من حممد بن أسلم. النيب  كان أشد متسكا |ثر
فانظر يف حكايته تتبني غلط من ظن أن اجلماعة هي مجاعة الناس وإن مل يكن 

ه مَ دَ يف هذه املزلة قَ  املوفقُ  ثبتْ فليُ  .عالمالعوام ال فهم العلماء األ مُ هْ فيهم عامل، وهو فَـ 
: الباب التاسع، املسألة السادسة االعتصام[) لئال يضل عن سواء السبيل، وال توفيق إال 5!

 .]٢١٩-٣/٢٠٦عشرة، 
مث إن هناك نصوصا حتث على لزوم مجاعة املسلمني بدون التنصيص على 

، وحديث »م وترامحهممثل املؤمنني يف تواده«ذكر اجلماعة، مثل حديث 
 ، وحديث الذين استهموا يف سفينة، وغريها كثري.»املؤمن للمؤمن كالبنيان«

وأصحابه يف عهدي االستضعاف والتمكني مؤكدة  كما أن سرية النيب 
هلذا املعىن، وهو أن العصبة املؤمنة ال تنفك أبدا عن االجتماع والسعي له 

املوىل العزيز ¦مره يف أحلك الفرتات: لتحقيق مصاحل الدنيا واآلخرة. وقد كان 
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﴿         ﴾  :الكهف]
   ، وحني كانوا مأمورون بكف األيدي كان يتنزل عليهم ﴿]٢٨
﴾  :لقرآن، وكال اجلهادين جهاد الدعوة والبيان وجهاد  أي ]٥٢[الفرقان�

 السيف والسنان سبيلهما اجلماعة.
    هذا كله فضال عن النصوص األعم كقوله تعاىل: ﴿

     ﴾ :الجتماع فهي أوامر صرحية  وغريها. ]٢[املائدة�
 على حتقيق املصاحل، وكل ما يدخل يف مسمى الرب.

فوجوب لزوم مجاعة املسلمني ومشروعية العمل اجلماعي غري موقوفة على 
 األحاديث املذكورة.

@Ô€àbì€aلقد أوضح الشيخ  áÓ1a@ áj«  دوائر املسؤوليات املختلفةرمحه هللا 
وليات عدة جتاه نفسه وجمتمعه، ؤ الفرد املسلم عليه مساملنوطة 5ملسلمني، وبني أن 

. وهذه ول أيضا عن انتكاسة ا©تمع ومرض األمة املسلمةؤ وعليه فإنه مس
 املسؤوليات:

املقصود ½ا الواجبات اليت يقوم ½ا بنفسه ولنفسه، و  :أوال: مسئولية فردية
قيامه 5ألذان هو عبادة يقوم ½ا وهي فرض  و ه للصالة فرض عني عليه، ؤ فمثال أدا

ة عليه. هذا يف العبادات. وبره ألبويه فرض عني عليه، وإعانته للمحتاج فرض كفاي
 كفاية. والقاسم املشرتك أنه ال حيتاج يف كل هذه األمور إىل غريه.

وليته عن تصحيح أفعال غريه، ؤ املقصود ½ا مسو : \نيا: مسئولية اجتماعية
يع القيام بذلك مبفرده وجامعها األمر 5ملعروف والنهي عن املنكر. وهو أيضا يستط

وهي كفائية  وال حيتاج إعانة، مثل نصح أخيه، أو كف يد ظامل، أو موعظة حاكم.
 يف اجلملة.
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املقصود ½ا الواجبات اليت ال يستطيع أن يؤديها و : \لثا: مسئولية تضامنية
 مبفرده، وهي األمور العظام كتحكيم الشريعة وإقامة الدولة واجلهاد يف سبيل هللا. فهي

أGا مع ذلك متعينة على كل  حتتاج إىل تضامن مع سائر املسلمني. واجلدير 5لذكر
اطب ½ذا الفرض، وال يسقط اإلمث إال |دائه بنفسه متضامنا مع خماملسلم ؛ فمسلم
إقامة الدولة اليت تقيم الصالة وتقاتل من من جهة، ك عباديةوهذه املسؤوليات  غريه.

 حلفظ ضرورات الدين وإقامة سائر العبادات كالصوم تركها وإقامة احلكام واملفتني
شرعية إلقامة األحكام السلطة من جهة أخرى، ممثلة يف ال عادية؛ وهي والزكاة واحلج

لرعاية مصاحل املسلمني اإلسالم اليت تسعى  دولة، ويف الشرعية كاحلدود وغريها
يل هللا، وعمارة ومتكينهم من إقامة شعائر دينهم، وحلفظ البيضة، واجلهاد يف سب

 األرض، والقيام 5لقسط، ومحل رسالة احلق واخلري.
وهذه الواجبات التضامنية هي سياج للنوعني األولني وبدوGا ال يستطيع الفرد 

ولية الفردية وال االجتماعية. ففي غياب حتكيم الشريعة ودولة اإلسالم ؤ القيام 5ملس
م أو نفقة األقارب أو رفع األذان أو  قد يتعذر أصال أداء الصالة الفردية أو الصيا

 .)١(]؛ بتصرف١٤٥-١٢٩: الطريق إىل اجلنة[كف املنكرات ونصح أهل الفساد 
نادي هللا اجلماعة املسلمة ويوجهها إىل ي(: €fi˝ƒ€a@kybóوخنتم بكالم نفيس 

القاعدتني األساسيتني اللتني تقوم عليهما حيا�ا ومنهجها. واللتني ال بد منهما لكي 
طيع أن تضطلع 5ألمانة الضخمة اليت nطها هللا ½ا، وأخرجها للوجود من تست

 ..واألخوة. اإلميانأجلها.. هاÀن القاعدÀن املتالزمتان مها: 
اإلميان 5! وتقواه ومراقبته يف كل حلظة من حلظات احلياة. واألخوة يف هللا، 

قادرة على أداء دورها  تلك اليت جتعل من اجلماعة املسلمة بنية حية قوية صامدة،
                                                 

لعلنا ال حنتاج إىل مناقشة املصطلحات إذا اتضح املقصود؛ إذ ال مشاحة يف االصطالح. ) ١(
 وللشيخ رمحه هللا اصطالحاته اليت يعين ½ا أمورا حمددة عنده يشرحها يف كتبه وحماضراته.
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العظيم يف احلياة البشرية، ويف التاريخ اإلنساين: دور األمر 5ملعروف والنهي عن 
 ... املنكر. وإقامة احلياة على أساس املعروف وتطهريها من لوثة املنكر

بدون هذه الركيزة يكون كل جتمع جتمعا جاهليا. . أوال.. اإلميان والتقوى ركيزة
هج ! تتجمع عليه أمة، إمنا تكون هناك مناهج جاهلية. وال وال يكون هناك من

 تكون هناك قيادة راشدة يف األرض للبشرية، إمنا تكون القيادة للجاهلية.
.. األخوة يف هللا، على منهج هللا، لتحقيق ركيزة األخوةفأما الركيزة الثانية فهي 

فهي أخوة إذن تنبثق من  ..﴾     ﴿ منهج هللا:
أي عهده وGجه  -التقوى واإلسالم.. من الركيزة األوىل.. أساسها االعتصام حببل هللا

وليست جمرد جتمع على أي تصور آخر، وال على أي هدف آخر، وال  -ودينه
 ..بواسطة حبل آخر من حبال اجلاهلية الكثرية!.

 تقوم على هاتني الركيزتني لكي تنهض ½ا.. اليت وظيفة اجلماعة املسلمةفأما 
هذه الوظيفة الضرورية إلقامة منهج هللا يف األرض، ولتغليب احلق على الباطل، 
واملعروف على املنكر، واخلري على الشر.. هذه الوظيفة اليت من أجلها أنشئت 

 التالية: اجلماعة املسلمة بيد هللا وعلى عينه، ووفق منهجه.. فهي اليت تقررها اآلية
﴿             
﴾..  مر 5ملعروف وتنهى عنÒفال بد من مجاعة تدعو إىل اخلري، و

ىل اخلري وÒمر 5ملعروف وتنهى عن املنكر. املنكر. ال بد من سلطة يف األرض تدعو إ
إىل  “دعوة”فهناك  والذي يقرر أنه ال بد من سلطة هو مدلول النص القرآين ذاته.

عن املنكر. وإذا أمكن أن  “Gي”5ملعروف. وهناك  “أمر”اخلري. ولكن هناك كذلك 
 لطان..ال يقوم ½ما إال ذو س “األمر والنهي”يقوم 5لدعوة غري ذي سلطان، فإن 

     ﴿وهللا يقول:  .هذا هو تصور اإلسالم للمسألة..
  ﴾  :فمنهج هللا يف األرض ليس جمرد وعظ وإرشاد ]٦٤[النساء ..

وبيان. فهذا شطر. أما الشطر اآلخر فهو القيام بسلطة األمر والنهي، على حتقيق 

 



 عمل امجلاعيالل
 

٢٦ 

نكر من احلياة البشرية، وصيانة تقاليد اجلماعة اخلرية من أن يعبث املعروف ونفي امل
½ا كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة، وضمانة هذه التقاليد الصاحلة 
من أن يقول فيها كل امرئ برأيه وبتصوره، زاعما أن هذا هو اخلري واملعروف 

تكليف  - من مثَّ  -ملنكروالصواب! والدعوة إىل اخلري واألمر 5ملعروف والنهي عن ا
ليس 5هلني وال 5ليسري، إذا نظرn إىل طبيعته، وإىل اصطدامه بشهوات الناس 

وفيهم اجلبار الغاشم.  ونزوا�م، ومصاحل بعضهم ومنافعهم، وغرور بعضهم وكربhئهم.
وفيهم احلاكم املتسلط. وفيهم اهلابط الذي يكره الصعود. وفيهم املسرتخي الذي يكره 

اد. وفيهم املنحل الذي يكره اجلد. وفيهم الظامل الذي يكره العدل. وفيهم االشتد
وفيهم وفيهم ممن ينكرون املعروف، ويعرفون  املنحرف الذي يكره االستقامة..

ومن مث  وتطاع.. وهذا ما يقتضي سلطة للخري وللمعروف Òمر وتنهى.. ..املنكر.
إلميان 5! واألخوة يف هللا. لتقوم تتالقى على هاتني الركيزتني: ا مجاعةفال بد من 

على هذا األمر العسري الشاق بقوة اإلميان والتقوى مث بقوة احلب واأللفة، وكلتامها 
ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي nطه هللا 5جلماعة املسلمة، وكلفها به هذا 

 ﴿ التكليف. وجعل القيام به شريطة الفالح. فقال عن الذين ينهضون به:
 ﴾.. 

إن قيام هذه اجلماعة ضرورة من ضرورات املنهج اإلهلي ذاته. فهذه اجلماعة هي 
الوسط الذي يتنفس فيه هذا املنهج ويتحقق يف صورته الواقعية. هو الوسط اخلري 

. املتكافل املتعاون على دعوة اخلري. املعروف فيه هو اخلري والفضيلة واحلق والعدل
واملنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم.. عمل اخلري فيه أيسر من عمل الشر. 
والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة. واحلق فيه أقوى من الباطل. والعدل فيه أنفع 

 .ومن هنا قيمة هذا التجمع.. .من الظلم..
وبلغت  .يزتني..يف املدينة على هاتني الرك وهكذا قامت اجلماعة املسلمة األوىل

تلك اجلماعة يف ذلك كله مبلغا، لوال أنه وقع، لعد من أحالم احلاملني! وقصة 
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املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار قصة من عامل احلقيقة، ولكنها يف طبيعتها أقرب إىل 
ولكنها يف طبيعتها من عامل اخللد ، الرؤى احلاملة! وهي قصة وقعت يف هذه األرض

ثل ذلك اإلميان ومثل هذه األخوة يقوم منهج هللا يف األرض يف كل واجلنان! وعلى م
 .]٤٤٥-١/٤٤١: الظالل[) زمان
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 �ٔهل الس�نة وامجلا/ة مه اAمنوذج العميل >لجام/ة املسلمة

يف  -على مدار اإلسالم  -النموذج العملي أهل السنة واجلماعة لقد كان 
سك بسنة رسول هللا ولزوم مجاعة امتثال أمر هللا ورسوله 5العتصام حببل هللا والتم

Gم طائفة من املسلمني يتمسكون ½دي النيب املسلمني وترك التفرق يف الدين. إ 
وسنته يف أصول الدين وشرائعه. ويدعون لالجتماع على هذه األصول والثوابت مع 

من  العلميحيققون اجلماعة مبعناها وأهل السنة ½ذا غريهم من أهل اإلسالم. 
من االجتماع يف إطار  والعمليأصحابه الكرام، و  حول منهج النيب  االلتفاف

واحد يعصم من التفرق واالختالف. فيفارقون ½ذه النسبة الشريفة كل من أحدث 
 يف دين النيب بدًعا من األمر، أو حاول تفريق كلمة املسلمني وشق صفهم.

ألوىل ملا ظهر أهل يف القرون الثالثة ا|هل السنة واجلماعة وقد ظهرت التسمية 
فخرجوا على مجاعة املسلمني مبخالفتهم وبدعهم، فأصبح من يُعىن 5لسنة ، األهواء

واتباعها يشتهر أمره ويسمى من أهل السنة واجلماعة، وصنفت املصنفات يف بيان 
. ومن أشهر من أطلقت “السنة”أصول السلف والرد على املبتدعة ومسيت كتب 

ملا واجهه من حمنة بسبب متسكه 5لسنة، وإن كان  Âi@áºc@›j‰yعليه هذه التسمية 
املذهب ملالك والشافعي ”األئمة من قبله على املذهب احلق، لكن كما قيل: 

يعين أن أمحد رمحه هللا مل يبتدع مذهبا من عنده إمنا هو حامل  .“والظهور ألمحد
ذه احملنة. وهلذا مسي ملذاهب أهل العلم الذين سبقوه، فأراد هللا تعاىل ظهوره وإمامته ½

  Èمام أهل السنة.
من الصحابة الكرام وÀبعيهم، كما هذه الراية األعالم  أئمة السنة لقد تلقف

)؛ ٢٦٥٢البخاري: ح([ »خري الناس قرين، مث الذين يلوGم، مث الذين يلوGم«:  قال
 حملها ابن املسيب وعروة وسامل والقاسم والزهري، وعلقمةف. ])٢٥٣٣مسلم ح(

والشعيب والنخعي والثوري، وأبو العالية واحلسن وابن سريين، وميمون وnفع وابن 
عيينة وفضيل، وأيوب ويونس وابن عون والليث وابن املبارك، والقطان وابن مهدي 
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وابن معني وأبو عبيد وابن املديين وإسحاق وحممد بن نصر املروزي، وأبو حنيفة 
 لم وأبو داود والرتمذي والنسائي.ومالك والشافعي وأمحد، والبخاري ومس

واملتأمل يف سري هؤالء األعالم يتبني له بوضوح كيف كانت شدة اتباعهم لسنة 
، وكيف كان حرصهم على اجتماع كلمة املسلمني ووحد�م. واجلمع بني النيب 

هذين جد عسري إال على من يسره هللا عليه. فمن املعلوم أن صاحب املبدأ احلق 
احلق أعواn، فيكون أحرى مبفارقة عوام الناس وما هم عليه من  قلما جيد على

جهاالت. كما أنه من املعلوم أن احلريص على االجتماع واأللفة ألني يف االستمساك 
5لثوابت واألصول وأقرب للمداهنة وجماراة العوائد. فكيف مجع هؤالء األئمة 

، لك بركة اتباع النيب الشوامخ بني هاتني احلسنيني؟ ذلك فضل هللا تعاىل، وت
      وتلك هي احلكمة يؤتيها هللا من يشاء، ﴿

﴾  :٢٦٩[البقرة[. 
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 ) �ٔحوال لزوم امجلا/ة٢(

على اخلري واجتناب  لقد كان الصحابة رضوان هللا عليهم أحرص أمة حممد 
عن ذلك. فأجا½م |وىف جواب وأمت بيان، كما يف  الفنت. وهلذا سألوا رسول هللا 

 حديث حذيفة.
وساق حديث  - )١(�ب: كيف األمر إذا مل تكن مجاعة(: äbÉj€aقال 

عن اخلري، وكنت أسأله  كان الناس يسألون رسول هللا   قال: حذيفة بن اليمان
فجاءn هللا  عن الشر خمافة أن يدركين، فقلت: h رسول هللا، إn كنا يف جاهلية وشر،

قلت: وهل بعد ذلك الشر » نعم«؟ قال: )٢(½ذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من شر
قوم يهدون بغري «قلت: وما دخنه؟ قال:  )٣(»نعم، وفيه دخن«من خري؟ قال: 

نعم، «قلت: فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال:  )٤(»هديي، تعرف منهم وتنكر
قلت: h رسول هللا صفهم » ليها قذفوه فيها، من أجا½م إ)٥(دعاة على أبواب جهنم

                                                 

5ب كيـف األمـر ك/الفـنت،  :فـتح البـاري[ للحـديث ننقل أدnه بعـض الفوائـد مـن شـرح احلـافظ) ١(
 .]٣٧-١٣/٣٥ ،إذا مل تكن مجاعة

املعـىن مـا الـذي يفعـل املسـلم يف حـال االخـتالف مـن قبـل أن يقـع اإلمجـاع علـى : œb®a≈قـال 
  .خليفة
 .ااملراد 5لشر ما يقع من الفنت من بعد قتل عثمان وهلم جرّ : œb®a≈قال ) ٢(
 .إىل أن اخلري الذي جييء بعد الشر ال يكون خريا خالصا بل فيه كدريشري : œb®a≈قال ) ٣(
يكــون بعــدي أئمــة يهتــدون ½ــداي وال « عنــد مســلم: يف روايــة أيب األســود: œbÄÄ®a≈قــال ) ٤(

ويف حـــديث أم ســـلمة عنـــد  .يعـــين مـــن أعمـــاهلم: »تعـــرف مـــنهم وتنكـــر«قولـــه  .»يســـتنون بســـنيت
 .»ومن كره سلم ئفمن أنكر بر « :مسلم
. ل إليـه حـاهلمؤو أطلق عليهم ذلك 5عتبار مـا يـ .أي إىل غري احلق مجع داعٍ : œb®a≈قال  )٥(

كـاخلوارج ،  آخـر أو ضاللٍ  هؤالء من كان من األمراء يدعو إىل بدعةٍ  :قال العلماء: ÎÏ‰€aوقال 
= 
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قلت: فما Òمرين إن أدركين  )١(»هم من جلدتنا، ويتكلمون |لسنتنا«لنا، قال: 
قلت: فإن مل يكن هلم مجاعة وال  )٢(»تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم«ذلك؟ قال: 

فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض |صل شجرة، حىت يدركك «قال:  )٣(إمام؟
 .)]١٨٤٧)؛ مسلم: ح(٧٠٨٤[البخاري: ح( )»)٤(املوت وأنت على ذلك

وقد بني هذا احلديث اجلليل أحوال مجاعة املسلمني عرب الزمان. وواجب 
 املسلم يف كل حال. فنرى يف احلديث األحوال التالية:

 .قبل بعثة النيب  اجلاهلية والشر
 .ها فتنةوما اتصل ½ا من خالفة ليس في، النبوة: اخلري األول
 .رضـي هللا عنه: الفنت اليت بدأت مبقتل اخلليفة الثالث عثمان الشر األول

                                                 

أصـحاب احملنـة كـان أمحـد قلـت (حممـد): [يعين حمنة أمحد بن حنبل].  امطة وأصحاب احملنةر والق
 مع هلم ويطيع ويرد عليهم بدعتهم، فهم مباينون للقرامطة واملالحدة.يس

وقال  .وفيه إشارة إىل أGم من العرب ؛ي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا: أœb®a≈قال ) ١(
 .الفونمعناه أGم يف الظاهر علـى ملتنـا ويف البـاطن خمـ :وقال القابسي .ن بين آدمأي مِ  :الداودي

ويؤيــد إرادة العــرب أن الســمرة غالبــة  :قيــل، ه وهــي يف األصــل غشــاء البــدنوجلــدة الشــيء ظــاهر 
فيهم رجال قلو½م قلوب الشياطني « :ووقع يف رواية أيب األسود .عليهم واللون إمنا يظهر يف اجللد

 .»ثمان إنسيف جُ 
تســمع وتطيــع وإن ضــرب ظهــرك « :زاد يف روايــة أيب األســود .أي أمــريهم: œbÄÄ®a≈قــال ) ٢(

  .»الكوأخذ م
أي: أمـري جيتمعـون  “وال إمـام”أي: متفقـة  “فـإن مل يكـن هلـم مجاعـة”: Òb”ãæa@kybñقـال ) ٣(

 .عليه، وهو حيتمل فقدمها أو فقد أحدمها
. العضّ إشارة إىل  “ذلك”... وأي ولو كان االعتزال 5لعض فال تعدل عنه: œb®a≈قال ) ٤(

 .م ولو عصواوهو كناية عن لزوم مجاعة املسلمني وطاعة سالطينه
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لكن كان  .اجتماع الناس ملا اصطلح احلسن ومعاوية: اخلري الثاين وفيه دخن
أئمة  هِ . وِمن دخنِ ما فيها على دخن، ومجاعة على أقذاء، فكان يف النفوس لحاً صُ 

عرف منهم املعروف (احلكم 5لشرع وحفظ البيضة اجلور والة أمور املسلمني الذين يُ 
). وهؤالء جتب طاعتهم ..ملظامل والدماء واألثرةا) وينكر منهم املنكر (..وإقامة احلدود
 اإلنكار عليهم يف املنكر.جيب يف املعروف و 

لكن  دعاة على أبواب جهنم. وهؤالء ينبغي اجتنا�م واعتزاهلم.: الشر الثاين
 دينه منهم؟ ال خيلو واقعه من أمرين:إىل أين يفر املرء ب

؛ فهؤالء ينبغي لزوم )١(|مريها وَمن معه فإما أن تكون مجاعة املسلمني قائمة -
 مجاعتهم.

، كما حدث يف أزمنة وإما أن تبلغ الفنت مبلًغا يزول معه سلطان املسلمني -
لعصر متفرقة يف Àريخ اإلسالم يف بعض البلدان، مث كما عّم أرض اإلسالم يف ا

، بغري قيام من ينوب عنه. ففي مثل هذه )٢(احلديث من زوال آخر خليفة للمسلمني
 كت عن أمر:دد احلديث على أمر وسَ احلال شَ 

                                                 

أي إىل جانــب الــدعاة علــى أبــواب جهــنم يوجــد أيضــا إمــام للمســلمني علــى واليــة معينــة ) ١(
  قريبة أو بعيدة.

واجلـواب: نعـم، فهـي  ؟اخلالفة العثمانية كانت خالفة إسـالمية شـرعيةيسأل البعض: هل ) ٢(
مــل األســتاذ مــرت كغريهــا مــن دول اإلســالم مبنحــىن القــوة مث الضــعف حــىت الســقوط. وجيخالفــة 

k�”@á‡´ -  ا أول دولة للخالفـة مل تسـتعربأهم االحنرافات فيما يلي:   -رمحه هللاGاحلـزم  - كو
التخلـي عـن  - نظام اإلقطـاع - نظام الوالة - الزائد كدولة عسكرية إىل حد االستبداد السياسي

الــــدائرة الفرديــــة  تــــرك العمــــل تــــدرجييا مبقتضــــى اإلميــــان ىف - األمــــر 5ملعــــروف والنهــــى عــــن املنكــــر
األجنبيــة  “األنظمــة”بــدء تســلل  - عــدم فــتح 5ب االجتهــاد يف ظــل املســتجدات -واالجتماعيــة 

األوربية لتحكم ½ا  “التنظيمات”بدأ مبكرا منذ بدأت عملية إدخال  ، حيثإىل الدولة اإلسالمية
القدامى. وكان الدافع وراء  مل يتناوهلا الفقهاء الدولة اإلسالمية فيما جد من األمور اليت احملاكم يف

= 
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خطريا ىف ذاته، هو مبـدأ  “مبدأ” اليهود والنصارى ىف بالط اخلالفة! والنتيجة أنه أحدث هم هذا
ال ”االسـتمداد مـن مــنهج غـري إســالمي، وتركيـب الرقعـة املســتعارة ىف الثـوب اإلســالمي حبجـة أGــا 

اإلسالمية غـري صـاحلة للتطبيـق فيمـا  ا يف نفوس الناس مؤداه أن الشريعةومهً وأحدث  معه. “تتناىف
 .]بتصرف ؛١٦٤-١٥٢خط االحنراف،  :واقعنا املعاصر[ من األمور جدّ 

�ريـخ الدولـة ”و5لرغم من ذلك فقد كانـت الشـريعة صـاحبة السـيادة، وهـاهو صـاحب كتـاب 
ور لدســـتل”الشـــريعة وهـــو يـــؤرخ  ذكرُ وهـــو مـــن أنصـــار االحتـــاديني والكمـــاليني، يَـــ “العليـــة العثمانيـــة

 عبــد ا�يــدالســلطان  رَ َشــنَ قــائال:  “النهضــة الوطنيــة واالصــالحات يف الدولــة العليــة”و “العثمــاين
خـذ رجـال الدولـة منـذ أو  ،ور5أفكانت له ضجة اهتزت هلـا  ،١٨٣٩خط الكلخانة املشهور سنة 

نـة جلمث Òلفـت . صدار ذلك اخلط اهلمايوين ينظمون القوانني اخلاصة لكل فـرع مـن فـروع القضـاءإ
ــــيت صــــدرت اإلعــــاظم األأمجعــــت  ــــة الشــــرعية ال ــــألفوا ا©ل رادة الشــــاهانية مــــن ســــاتذة العثمــــانيني ف

 ،راضي وقانون الطـابو وقـانون اجلـزاء5لسري حسب نصوصها وسن قانون األ عبد العزيزالسلطان 
 .وكل هذه القوانني مقتبسة من القوانني الفرنسية مع مراعاة نصوص الشريعة االسالمية

قـــانون التابعيـــة العثمانيـــة وتنظـــيم احملـــاكم الشـــرعية واحملـــاكم النظاميـــة واحملـــاكم التجاريـــة  مث وضـــع
معــــارف دارة الـــوالhت ونظــــام شـــورى الدولـــة ووضـــعوا نظامـــا للإدارة امللكيـــة ونظـــام ونظامـــات اإل

خـــــرى للمطـــــابع والطبـــــع وحقـــــوق التـــــأليف والرتمجـــــة ونظامـــــات أونظامـــــا للمطبوعـــــات ونظامـــــات 
ضـيه سـري احلضـارة ويالئـم حالـة تخر للمعادن وغريه للطرق واملعابر وغـري ذلـك ممـا يقللرسومات وآ

فمجمــوع هــذه . دارة الدولــة حــىت دونــوا لــه قــانوnإGم مل يرتكــوا شــيئا مــن لــوازم إو5جلملــة فــ .مــةاأل
مطلقـا  مُ ومـع ذلـك فكـان احلْكـ. �لدسـتورالقوانني والنظامـات كـان معروفـا يف بـالد الدولـة العليـة 

 .رادة السلطان فوق كل قانونإو 
[أصــله  مـدحت �شـاعلـى سـرير امللـك كـان  مـرادويف املـدة الـوجيزة الـيت جلـس فيهـا السـلطان 

عــداد القــانون إوحزبــه احلــر قــد انتهــى مــن  ]“أ5 احلريــة”مــن يهــود الدومنــة وكــانوا يف أور5 يلقبونــه 
 .ساسي وترتيب نظام جملس املبعوثنياأل

ـــذم يف  -مث يشـــهد املؤلـــف  وقـــانوGم  “لألحـــرار”للســـلطان عبـــد احلميـــد مبعاداتـــه  -معـــرض ال
 ،عــرش اخلالفــةعلــى  عبــد احلميــدوجلــس الســلطان  ١٨٧٦لــع الســلطان مــراد ســنة خُ األساســي: 

متاع إساسي و جلوسه على العرش مبنح القانون األحرار مدحت 5شا قبل وكان قد وعد رئيس األ
= 

 



 ) �ٔحوال لزوم امجلا/ة٢((

 

 

 

٣٥  

وعدم امليل والركون إىل أي من فرق  فشدد احلديث على الثبات على احلق
السواد الزيغ ودعاة الضاللة؛ وذلك ملا ُجبلت عليه النفوس من امليل للمؤالفة واتباع 

 واالستيحاش من املخالفة واالنفراد.
النصوص توافرت سائر  وَسَكَت عن أمر هو بدهي من بدهيات هذا الدين

جد من يوافقه ويعينه على نفس على بيانه؛ أال وهو أن صاحب احلق إذا وَ  الشرعية

                                                 

 ،خالفه وعدهإظهر حني جلوسه عالمات دلت على أحلميد ن عبد اأال . إاالمة العثمانية 5حلرية
يـنهم يف السـراي لتقويـة مركـزه مـع ساسـي وعضـداد القـانون األأحـرار و عداء األأنه مجع أفمن ذلك 

 ،ااالنقـالب 5شـكاتبً نه وعد مدحت 5شا بتعيني الشاعر العثمـاين الكبـري nمـق كمـال بـك زعـيم أ
 .خلف وعدهأف

فبدأ االحرار يعملون ليـل Gـار حـىت انتصـروا ذلـك سلطان عبد احلميد: مث يذكر املؤلف Gاية ال
انتشـــرت . فنالـــت االمـــة العثمانيـــة الدســـتور جبهـــاد جيشـــها الباســـل ١٩٠٨االنتصـــار البـــاهر عـــام 

الفكرة الوطنية من عهـد مـدحت 5شـا وسـاعد علـى انتشـارها قصـائد الشـاعر العظـيم nمـق كمـال 
واخــر شــهر أتهــى الدســتوريون مــن وضــع اخلطــة يف وان وســه.بــك الــذي أدركــه املــوت يف ســجن ماغ

عظــــم مـــن ســـالونيك ومناســــرت ســــتوريون التلغرافـــات إىل الصـــدر األرســـل الد. أ١٩٠٨يونيـــو ســـنة 
فلمـا وصـلت هــذه  ،سـتانة 5لزحـف عليهـا إذا مل يعلــن الدسـتورواسـكوب وسـرييس هـددوا فيهــا اآل

. ساســياهانية مبــنح الدســتور والقــانون األالشــ رادةصــدر اإلألغرافــات إىل الســلطان عبــد احلميــد الت
عــالن الدســتور وازداد النفــور بيــنهم وبــني جلنــة االحتــاد والرتقــي فأخــذوا إتفــرق مشــل املســتبدين منــذ 

وال اجلرائــــد علــــى الكتابــــة ضــــد أفشــــجعوا  ،صــــول الفســــاد الــــذي يزعمونــــهأن يف اجتثــــاث يفكــــرو 
لبهم يف شـكل ديـين كـي ن السـراي وخلصـوا مطـاركـاأيعـاز مـن ستانة Èمث قامت حامية اآل. اجلمعية

عظـــم عـــزل الصـــدر األ )٢(حيـــاء الشـــريعة إ )١: (وهـــاهي مطـــالبهم ،ســـتانةهـــايل اآلأينضـــم الـــيهم 
 .. إخل.وnظري احلربية والبحرية

تتــــويج الســـلطان رشــــاد 5ســــم خلــــع الســـلطان عبــــد احلميـــد و  ١٩٠٩بريــــل ســـنة إ ٢٧ومت يـــوم 
. و½ــــذا زالــــت الدولــــة ]بتصــــرف ٧٠٨-٧٠٢: لــــة العليــــة العثمانيــــةÀريــــخ الدو [ الســــلطان حممــــد اخلــــامس

 !“احلديثة”Òسيس الدولة الرتكية و “املستبدين”إزاحة يف  “الثوار”الشرعية وجنح 
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وجوب اجتماع أهل احلق حينئذ إلقامة ما يُقدر هذا احلق الذي معه، فال ريب يف 
، وامليسور ال يسقط 5ملعسور! فكيف يفوت هذا املعىن ن واجبات الدينعليه م

@äb‘€a اجللي على من ينظر يف حديث حذيفة؟ وهلذا قال Ô‹«@ ˝æa نقال عن 
>ìiäÏn€a  ى به وَ قْ ربك وتَـ صَ مبا يُ  كْ سَّ أي متََ (: »ولو أن تعض |صل شجرة« معىنيف

: ك/الفنت، مرقاة املفاتيح[ )سكاعلى اعتزالك، ولو مبا ال يكاد يصح أن يكون متم
٨/٣٣٨٢[. 

غري أن ُشراح احلديث املتقدمني كانوا يعيشون حتت مظلة خالفة اإلسالم وأمري 
تقديُر واقٍع تنعدم فيه مجاعة املسلمني وإمامهم األعظم، ففّصلوا فبَـُعَد عنهم املؤمنني، 

@Îbz�€aالقول يف األحوال السابقة على هذه احلال، كما مّر  ÅäbíÚÌ  حديث على
وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أمورn، ”أثناء شرحه قول الطحاوي:  حذيفة مرورا

عليهم، وال ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة هللا  اوإن جاروا، وال ندعو 
: شرح الطحاوية[ “ما مل Äمروا مبعصية، وندعو هلم 5لصالح واملعافاة، عز وجل فريضة

  فّصلوا القول يف هذه املسألة، بل قليل منهم من عرج عليها عروجا. ومل يُ ]٣٧٩
أي أمري جيتمعون عليه وهو : “وال إمام”كصاحب املرقاة مثال يف قوله املتقدم: 

 سيأيت.الذي البيضاوي وككالم  أحدمها. مها أو فقدَ حيتمل فقدَ 
وعلى هذا، ففي زمان زوال ملك اإلسالم وشغور الزمان عن السلطان، 

عني اجتماع املؤمنني وتعاو�م على إقامة شرائع اإلسالم األوىل فاألوىل. فلئن يت
جاز اجتماعهم حتت ظل خليفة املسلمني للقيام �لواجبات والوالµت اليت حتتاج 

 ، فألن ُيشرع ذلك عند فقده من �ب أوىل.)١(الجتماعهم
  ويف مثل هذه األوضاع تنزلت آhت الصرب طوال العهد املكي: ﴿

       ﴾  :فهل كان ]٢٨[الكهف .
                                                 

  .٤٩) صمشروعية العمل اجلماعي يف وجود دولة اإلسالمانظر () ١(
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هل كانوا أفرادا شذاذا  -وأصحابه قبل التمكني وقيام دولتهم يف املدينة  النيب 
َرُهم فواحٌة بسعٍي معتزلني أهل اجلاهلية حىت يدركهم املوت على ذلك؟ أم أن ِسيَـ 

وٍب وجهاد 5حلجة والبيان والتفاف حول قائدهم ومعلمهم وسائر صور العمل ؤ د
 اجلماعي املنظم؟

 ﴾.    وهلذا أنزل هللا يف سورة العصر: ﴿
كي تتضح معانيه وفوائده على ،  ونعود إىل توضيح مرامي حديث حذيفة

 فصيل ألمهيته.الت
، الفنت اليت وقعت بعد عثمان �لشر األولاملراد  :»übÓقال (: œb®a≈فيقول 

تعرف واملراد 5لذين ، الذي بعده ما وقع يف خالفة عمر بن عبد العزيز �خلريواملراد 
فكان فيهم من يتمسك 5لسنة والعدل وفيهم من يدعو ، األمراء بعده منهم وتنكر

ما  األولِ  �لشرِّ ظهر أن املراد والذي يَ  (أي احلافظ): قلت .جلورإىل البدعة ويعمل 5
 و�لدخن، ما وقع من االجتماع مع علي ومعاوية و�خلري، أشار إليه من الفنت األوىل

ما كان يف زمنهما من بعض األمراء كزhد 5لعراق وخالف من خالف عليه من 
، امللك من اخلوارج وغريهممن قام يف طلب  و�لدعاة على أبواب جهنم، اخلوارج

ويوضح  .يعين ولو جار »الزم مجاعة املسلمني وإمامهم« :وإىل ذلك اإلشارة بقوله
وكان مثل ذلك كثريا يف ، »ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك« :ذلك رواية أيب األسود

 .إمارة احلجاج وحنوه
على  املعىن إذا مل يكن يف األرض خليفة فعليك 5لعزلة والصرب :ÎbõÓj€aقال 

وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة املشقة كقوهلم فالن يعض  .حتمل شدة الزمان
عضوا عليها «: أو املراد اللزوم كقوله يف احلديث اآلخر، احلجارة من شدة األمل

، ١٦٦٩٢(حأمحد  ؛)٤٤، ٤٢ابن ماجه ( ؛)٢٦٧٦الرتمذي ( ؛)٤٦٠٧(حأبو داود [ »5لنواجذ
فإن مت « :ويؤيد األول قوله يف احلديث اآلخر، ])٩٥(حالدارمي  ؛)١٦٦٩٥، ١٦٦٩٤

 ...])٤٢٤٤أبو داود: ح([ »ذل خري لك من أن تتبع أحدا منهموأنت عاض على جِ 
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فيه حجة جلماعة الفقهاء يف وجوب لزوم مجاعة املسلمني وترك  :afib�i@Âiوقال 
هنم ومل ألنه وصف الطائفة األخرية |Gم دعاة على أبواب ج، اخلروج على أئمة اجلور

وهم ال يكونون كذلك إال وهم على غري ، يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال يف األولني
 .وأمر مع ذلك بلزوم اجلماعة .حق

، فقال قوم هو للوجوب :لف يف هذا األمر ويف اجلماعةاختُ  :5�€aقال 
مث ساق عن حممد بن سريين عن أيب مسعود أنه وصى  - السواد األعظمواجلماعة 
عليك 5جلماعة فإن هللا مل يكن ليجمع أمة حممد على ”تل عثمان ملا قُ  من سأله

املراد ½م  :وقال قوم .دون من بعدهم الصحابةاملراد 5جلماعة  :وقال قوم .“ضاللة
قال  .ألن هللا جعلهم حجة على اخللق والناس تبع هلم يف أمر الدين أهل العلم

جلماعة الذين يف طاعة من اجتمعوا على اوالصواب أن املراد من اخلرب لزوم  :الطربي
ويف احلديث أنه مىت مل يكن للناس  :قال .فمن نكث بيعته خرج عن اجلماعة، ¹مريه

لفرقة ويعتزل اجلميع إن استطاع ذلك احزا5 فال يتبع أحدا يف أإمام فافرتق الناس 
جيمع وبه  .وعلى ذلك يتنزل ما جاء يف سائر األحاديث .خشية من الوقوع يف الشر

مر إذا مل تكن مجاعة، [فتح الباري: ك/الفنت، 5ب كيف األ )بني ما ظاهره االختالف منها
٣٧-١٣/٣٥[. 

@ÚÓ‡Ómوقال  Âia :) فأهل السنة يقولون: األمري واإلمام واخلليفة ذو السلطان
ن على الرب ويقولون: إنه يعاوَ  ...املوجود الذي له القدرة على عمل مقصود الوالية

ن اإلمث والعدوان، ويطاع يف طاعة هللا دون معصيته، وال خيرج عليه والتقوى دو 
إمنا تدل على هذا. كما يف الصحيحني عن ابن عباس  5لسيف، وأحاديث النيب 

من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه، فإنه ليس أحد من «قال:  عن النيب 
أنه «ويف لفظ:  »جاهليةالناس خيرج عن السلطان شربا فمات عليه إال مات ميتة 

)؛ مسلم: ٧٠٥٤ح(: البخاري[ »من فارق اجلماعة شربا فمات عليه إال مات ميتة جاهلية
، فجعل احملذور هو اخلروج عن السلطان ومفارقة اجلماعة، وأمر 5لصرب ])١٨٤٨ح(
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على ما يكره من األمري، مل خيص بذلك سلطاn معينا وال أمريا معينا وال مجاعة 
ذم اخلروج عن الطاعة ومفارقة اجلماعة وجعل ذلك ميتة جاهلية؛ ألن أهل ف ..معينة.

دائما ¦مر ½قامة رأس، حىت أمر   والنيب اجلاهلية مل يكن هلم رأس جيمعهم.
 - ، فأمر �إلمارة يف أقل عدد وأقصر اجتماع)١(بذلك يف السفر إذا كانوا ثالثة

نبوة وخالفة النبوة اليت ال فتنة ال األول اخلريفكان  -مث ذكر حديث حذيفة وقال 
ما حصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناس، حىت صار حاهلم  الشرفيها، وكان 

وهلذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب  شبيها حبال اجلاهلية يقتل بعضهم بعضا.
متوافرون، فأمجعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو   رسول هللا

 ..، أنزلوهم منزلة اجلاهلية.هدر
اجتماع الناس ملا اصطلح احلسن ومعاوية، لكن كان صلحا على  الثاين واخلري

 ...ما فيها ، ومجاعة على أقذاء، فكان يف النفوسدخن
وحذيفة حدث ½ذا يف خالفة عمر وعثمان قبل الفتنة، فإنه ملا بلغه مقتل 

 ربعني يوما قبل االقتتال.عثمان علم أن الفتنة قد جاءت، فمات بعد ذلك |
قد أخرب أنه بعد ذلك يقوم أئمة ال يهتدون ½ديه وال يستنون بسنته،  وهو 

وبقيام رجال قلو½م قلوب الشياطني يف جثمان اإلنس، وأمر مع هذا 5لسمع 
والطاعة لألمري، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فتبني أن اإلمام الذي يطاع هو من 

 )وذكر سائر أحاديث السمع والطاعة - ان عادال أو ظاملاله سلطان، سواء ك كان
 .]٥٦١-١/٥٥٦: منهاج السنة[

                                                 

إذا خــــــرج ثالثــــــة يف ســــــفر فليــــــؤمروا «قــــــال:  أن رســــــول هللا   ســــــعيد اخلــــــدريعــــــن أيب )١(
قــال nفــع: فقلنــا أليب » إذا كــان ثالثــة يف ســفر فليــؤمروا أحــدهم«، ويف روايــة أيب هريــرة »أحــدهم

n٢٦٠٩، ٢٦٠٨ح(: أبو داود[ سلمة: فأنت أمري([ . 
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أسوأ احلاالت  رضـي هللا عنهيف هذا احلديث افرتض حذيفة (: „a@ãñb€«‘‹قال 
تدرجيًيا، ومع ذلك ما أمر 5ملنازعة، وال |ن يثري فتنة، وال |ن حيمل رأhً، وهذا 

ما فتح له  فالنيب  ما حيتاجه املسلمون اليوم. احلديث فيه حكم عظيمة من أحوج
الفرصة ليكون له موقف، أو أن يتخذ موقًفا من السلطان أو من الناس أو من 

، فما قال: ارفع راية، أو: قم 5لواجب، كما )١(ما دام األمر عنده مل يستنب، املخالفني
يف الدين، ومع فحذيفة إمام جليل وفقيه  .يدعي بعض الناس ولو كان من غري أهله

|ن إذا كان األمر على هذه احلال فيجب أن  - واألمر لألمة - ذلك أمره النيب 
، لكنه حيكم وهذا مقيد �لنصوص األخرى ،يكف ولو أن يعض على أصل شجرة

وإال  .د، وليسوا من أهل العلم الراسخنيقْ وال عَ  لٌّ غالب املسلمني الذين ليس هلم حَ 
جنمع بينها فيما  أن ميكن ث ما جاء يف أحاديث أخرىفقد يستثىن من هذا احلدي

 .]٨٠/٥: شرح الطحاوية[) بعد إن شاء هللا
فهذا احلديث العظيم اجلليل يرشدك أيها املسلم إىل أن هؤالء (: åbi@Âiaوقال 

، الدعاة اليوم الذين يدعون إىل أنواع من الباطل كالقومية العربية، واالشرتاكية
كلهم دعاة على أبواب   ؛اخلالعة واحلرية املطلقة وأنواع الفساد وإىلوالرأمسالية الغامشة، 

وال شك أن  .جهنم، سواء علموا أم مل يعلموا، من أجا½م إىل 5طلهم قذفوه يف جهنم
 . ]١/٢٦: نقد القومية العربية[ )هذا احلديث اجلليل من أعالم النبوة

                                                 

ن الطاعـة مـا دام األمـر يف مل يسارع إىل حتريض حذيفة علـى نـزع يـده مـ يعين أن النيب  )١(
دائرة الدخن أو مل يتبني حقيقة احلاكم. ويشـري الشـيخ بـذلك إىل مسـارعة الشـباب أحـداث السـن 
قليلــي العلــم 5لثــورة علــى احلــاكم مــن غــري Òصــيل شــرعي. فأمَّــا بعــد العلــم والتفقــه ومعرفــة الواقــع 

، سواء كان صـربًا أو إنكـارًا أو وعرضه على ميزان الشريعة، ال يذم اختاذ املوقف الشرعي الصحيح
  . وهلذا أشار الشيخ إىل القيد واالستثناء.حبسب حال احلاكم خروًجا صرًحيا
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هي هل يف حديث حذيفة  ق اليت ورد األمر 5عتزاهلارَ الفِ  وسئل رمحه هللا عن
وذكر احلديث  -قال حلذيفة  النيب (املعاصرة؟ فأجاب:  اجلماعات اإلسالمية

هذا احلديث العظيم يبني لنا أن الواجب على املسلم: لزوم مجاعة  -بتمامه مث قال 
املسلمني، والتعاون معهم يف أي مكان، سواء كانت مجاعة وجدت يف اجلزيرة العربية، 

و يف الشام، أو يف العراق، أو يف أمريكا، أو يف أور5، أو يف أي أو يف مصر، أ
 مكان.

، وأعاGم ساعدهم وصار معهم ،فمىت وجد املسلم مجاعة تدعو إىل احلق
فإذا مل جيد مجاعة �لكلية فإنه يلزم احلق،  .ى احلق والبصريةوشجعهم وثبتهم عل

لعمرو بن  هللا عنه رضـي، كما قال ابن مسعود وهو اجلماعة، ولو كان واحدا
 ميمون: اجلماعة ما وافق احلق وإن كنت وحدك.

فعلى املسلم أن يطلب احلق، فإذا وجد مركزا إسالميا يدعو إىل احلق، أو مجاعة 
هللا وسنة رسوله، وإىل العقيدة الطيبة  أي: إىل كتاب -يف أي مكان يدعون إىل احلق 

يكن معهم يطلب احلق ويلتمس احلق يف أور5، أو يف أفريقيا، أو يف أي مكان، فل -
 ويصرب عليه ويكون مع أهله.

هذا هو الواجب على املسلم، فإذا مل جيد من يدعو إىل احلق ال دولة وال مجاعة 
 رضـي هللا عنهلزم احلق وحده واستقام عليه، فهو اجلماعة حينئذ كما قال ابن مسعود 

 لعمرو بن ميمون.
د اجلماعات الكثرية الداعية إىل احلق، كما توج -واحلمد !  -ويف زمننا هذا 

يف اجلزيرة العربية: احلكومة السعودية، ويف اليمن واخلليج، ويف مصر والشام، ويف 
أفريقيا وأور5 وأمريكا، ويف اهلند و5كستان، وغري ذلك من أحناء العامل، توجد 

به، وحتذر  مجاعات كثرية ومراكز إسالمية ومجعيات إسالمية تدعو إىل احلق وتبشر
 من خالفه.
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فعلى املسلم الطالب للحق يف أي مكان أن يبحث عن هذه اجلماعات، فإذا 
تبعها  وجد مجاعة أو مركزا أو مجعية تدعو إىل كتاب هللا عز وجل وسنة رسوله 

، كأنصار السنة يف مصر والسودان، ومجعية أهل احلديث يف 5كستان واهلند  ولزمها.
، وخيلص العبادة ! وحده، وال وسنة رسوله  اب هللاوغريهم ممن يدعو إىل كت

 .]١٨١-٨/١٧٩: جمموع فتاوى ابن 5ز[ )يدعو معه سواه من أصحاب القبور وال غريهم
ق الضالة، بل رَ ليس من الفِ  الذي يدعو إىل كتاب هللا وسنة رسوله (وقال: 

دى وسبعني افرتقت اليهود على إح: «هو من الفرق الناجية املذكورة يف قوله 
فرقة، وافرتقت النصارى على اثنني وسبعني فرقة، وستفرتق أميت على ثالث وسبعني 

ى مثل فرقة، كلها يف النار إال واحدة. قيل: ومن هي h رسول هللا؟ قال: من كان عل
)؛ ٤٥٩٧، ٤٥٩٦[أبو داود: ح( »هي اجلماعة«ويف لفظ:  ،»ما أn عليه اليوم وأصحايب

 .)]٢٧٥١٠)؛ أمحد: ح(٣٩٩١)؛ ابن ماجه: ح(٢٦٤١، ٢٦٤٠الرتمذي: ح(
 واملعىن: أن الفرقة الناجية هي اجلماعة املستقيمة على ما كان عليه النيب 

م؛ من توحيد هللا، وطاعة أوامره وترك نواهيه، واالستقامة رضـي هللا عنهوأصحابه 
البالد،  على ذلك قوال وعمال وعقيدة، هم أهل احلق وهم دعاة اهلدى ولو تفرقوا يف

يكون منهم يف اجلزيرة العربية، ويكون منهم يف الشام، ويكون منهم يف أمريكا، 
ويكون منهم يف مصر، ويكون منهم يف دول أفريقيا، ويكون منهم يف آسيا، فهم 
مجاعات كثرية يعرفون بعقيد�م وأعماهلم، فإذا كانوا على طريقة التوحيد واإلميان 5! 

فهم أهل  ى دين هللا الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله ورسوله، واالستقامة عل
 السنة واجلماعة، وإن كانوا يف جهات كثرية، ولكن يف آخر الزمان يقلون جدا.

فاحلاصل: أن الضابط هو استقامتهم على احلق، فإذا وجد إنسان أو مجاعة 
فهؤالء هم ، وتدعو إىل توحيد هللا واتباع شريعته تدعو إىل كتاب هللا وسنة رسوله 

اجلماعة، وهم من الفرقة الناجية، وأما من دعا إىل غري كتاب هللا، أو إىل غري سنة 
فهذا ليس من اجلماعة، بل من الفرق الضالة اهلالكة، وإمنا الفرقة الناجية:  الرسول 
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٤٣  

دعاة الكتاب والسنة، وإن كانت منهم مجاعة هنا ومجاعة هناك ما دام اهلدف 
يضر كون هذه تسمى: أنصار السنة، وهذه تسمى: اإلخوان  والعقيدة واحدة، فال

ه تسمى: كذا، املهم عقيد�م وعملهم، فإذا استقاموا على احلق وعلى ذاملسلمني، وه
قوال وعمال وعقيدة فاألمساء ال  توحيد هللا واإلخالص له واتباع رسول هللا 

سمى بعضهم بـ: تضرهم، لكن عليهم أن يتقوا هللا، وأن يصدقوا يف ذلك، وإذا ت
أنصار السنة، وتسمى بعضهم بـ: السلفيني، أو 5إلخوان املسلمني، أو تسمى 
بعضهم بـ: مجاعة كذا، ال يضر إذا جاء الصدق، واستقاموا على احلق 5تباع كتاب 
هللا والسنة وحتكيمهما واالستقامة عليهما عقيدة وقوال وعمال، وإذا أخطأت اجلماعة 

 )ل العلم تنبيهها وإرشادها إىل احلق إذا اتضح دليلهيف شيء فالواجب على أه
  .]١٨٣-٨/١٨٢: جمموع فتاوى ابن 5ز[

رجل يعيش يف مجاعة تستغيث بغري هللا هل جيوز له  :اللجنة الدائمةوسئلت 
الصالة خلفهم، وهل جتب اهلجرة عنهم، وهل شركهم شرك غليظ، وهل مواال�م  

ال جتوز مواال�م كما ال جتوز مواالة ...(فأجابت:  كمواالة الكفار احلقيقيني؟
الكفار، وال تصح الصالة خلفهم، وال جتوز عشر�م وال اإلقامة بني أظهرهم إال ملن 
يدعوهم إىل احلق على بينة، ويرجو أن يستجيبوا له وأن تصلح حاهلم دينيا على 

لقيام يديه، وإال وجب عليه هجرهم واالنضمام إىل مجاعة أخرى يتعاون معها على ا
جيد اعتزل الفرق كلها ولو  ، فإن مل|صول اإلسالم وفروعه وإحياء سنة رسول هللا 

. ])٢٧٨٧فتاوى اللجنة الدائمة: فتوى([ )رضـي هللا عنهأصابته شدة؛ ملا ثبت عن حذيفة 
يف الصحيحني وغريمها، واللفظ للبخاري، عن أيب إدريس (وقالت يف جواب آخر: 
والزمن ليس  -وذكرت احلديث مث قالت  - بن اليمان يقولاخلوالين أنه مسع حذيفة 

رضـي هللا خاصا ½ذا الزمان، وإمنا هو عام يف كل زمان ومكان، من عهد الصحابة 
واملراد من اعتزال الناس زمن  .رضـي هللا عنهم زمن الفتنة واخلروج على عثمان عنه

لطربي أنه قال: مىت مل يكن الفرقة: ما ذكره احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف الفتح عن ا
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٤٤ 

للناس إمام فافرتق الناس أحزا5 فال يتبع أحدا يف الفرقة، ويعتزل اجلميع إن استطاع 
ذلك خشية من الوقوع يف الشر، ومىت وجد مجاعة مستقيمة على احلق لزمه 
االنضمام إليها وتكثري سوادها والتعاون معها على احلق؛ ألGا واحلال ما ذكر هي 

: فتاوى اللجنة الدائمة[) سلمني 5لنسبة إىل ذلك الرجل وذلك املكانمجاعة امل
 .])٧٧٠٣فتوى(
 أحوال أئمة املسلمني وواجب الرعية جتاههم �

مما تقدم يتبني بوضوح أن مجاعة املسلمني تتوزعها أدوار خمتلفة حبسب قو�ا 
وضعفها، وقد جعل الشرع احلكيم لكل حالة ما يقابلها من تكليف على كل 

م جتاه أمته وبين ملته. وسنفصل القول يف كيفية لزوم اجلماعة عند شغور مسل
 الزمان عن السلطان يف فصل الحق ½ذن هللا.

األئمة أحواهلم متباينة من شخص آلخر، وواحدهم (: ÚÌá‘»€a@Ú«ÏéÏæaجاء يف 
إما ال خيرج عن أحد ثالثة: إما أن يكون عادًال مقسطًا، وإما أن يكون كافرًا جمرًما، و 

أن يكون حاله مرتدًدا بني هذين وهو الفاسق أو الظامل، وهذا قد يكون فسقه وظلمه 
على نفسه ويف أعماله اخلاصة، وقد يتعدى ذلك إىل الرعية إما يف أمواهلم وأنفسهم 

 أو يف دينهم وأعراضهم. ولكل واحد من هؤالء حكم خاص.
 اإلمام العادل املقسط) ١(

ًقا و5تفاق العلماء، يدل على ذلك اآلية واألحاديث فهذا حيرم اخلروج عليه مطل
اآلمرة 5لطاعة ألويل األمر من املسلمني... ويدل على ذلك أيًضا اآلhت 
واألحاديث الواردة يف وجوب الوفاء 5لبيعة، وما ورد من النهي والتحذير من نكثها 

مل شروطًا... يف ذلك... حىت ولو وجد بعد إبرام العقد واملبايعة من هو أفضل وأك
 بل جتب مناصرته ومقاتلة من nوأه وبغى عليه إذا مل يفئ إىل أمر هللا.
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٤٥  

هذا وقد سبق أن بيـَّنَّا أن العدالة املطلوبة اليت 5تصاف اِإلمام ½ا حيرم اخلروج 
عليه كائًنا من كان هذا اخلارج ال تقتضي أن يكون معصوًما يف أقواله وأفعاله، بل كل 

يف اخلطأ ويف بعض الذنوب، لكن إذا كان حريًصا على التحرز بشر عرضة للوقوع 
من ذلك ويرجع عن خطئه إذا تبني له ذلك ويستغفر ويتوب إىل هللا عما بدر منه، 
ويرجع حقوق اآلدميني إىل أصحا½ا إذا ظهر له اخلطأ يف تصرفه فيها إذا أمكن 

اخلروج عليهم بكل  ذلك. فهو ½ذه الصفات من أئمة العدل الواجب طاعتهم واحملرم
صور اخلروج املختلفة. وهلؤالء األئمة نرجو من هللا املغفرة هلم فيما يقعون فيه من 
خطأ وهلم ثواب االجتهاد الذي بذلوه يف سبيل الوصول إىل احلق سواء أصابوه أم 

 خالفوه، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له.
 اخلروج على احلاكم الكافر املرتد )٢(

متفق على وجوب اخلروج عليه ومنابذته 5لسيف إذا قُدر على  وهذا أيًضا
ذلك، أما إذا مل يكن هلم قدرة عليه فعليهم السعي إىل سلوك أقرب طريق لإلطاحة 
به، وختليص املسلمني من تسلطه عليهم مهما كلَّف ذلك من جهد، يدل على ذلك 

تروا كفًرا بواًحا عندكم إال أن ، وأال ننازع األمر أهله« :حديث ُعبادة اآلنف الذكر
: ãvy@Âia@≈œb®aقال  .])١٧٠٩)؛ مسلم: ح(٧٠٥٦ح(: البخاري[ »من هللا فيه برهان

وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف ذلك، بل جتب جماهدته (
وقال يف  .)ملن قدر عليها كما يف احلديث... يعين حديث عبادة اآلنف الذكر

ينعزل 5لكفر إمجاًعا، فيجب على كل مسلم  -أي احلاكم  -(إنه  موضع آخر:
القيام يف ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه اإلمث، ومن عجز 

 .)وجبت عليه اهلجرة من تلك األرض
 اخلروج على األئمة الظلمة) ٣(

ر ذهب غالب أهل السنة واجلماعة إىل أنه ال جيوز اخلروج على أئمة الظلم واجلو 
5لسيف ما مل يصل ½م ظلمهم وجورهم إىل الكفر البواح، أو ترك الصالة والدعوة 
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٤٦ 

كما نصت عليها األحاديث السابقة يف ،  أو قيادة األمة بغري كتاب هللا تعاىل، إليها
وهذا املذهب منسوب إىل الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة اليت وقعت  أسباب العزل.

ما. وهم: سعد بن أيب وقاص، وأسامة بن زيد، وابن هرضـي هللا عنبني علي ومعاوية 
عمر، وحممد بن مسلمة، وأبو بكرة رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني. وهو: مذهب 

ÑÓí@احلسن البصري واملشهور عن اإلمام أمحد بن حنبل وعامة أهل احلديث. قال 

‚˝é�a ÚÓ‡Óm@ Âia 5 لقتال رمحه هللا: (وهلذا كان مذهب أهل احلديث ترك اخلروج
 .)١(، أو يسرتاح من فاجر)رٌّ إىل أن يسرتيح بَـ  ؛على امللوك البغاة والصرب على ظلمهم

هذا وقد ادعى اإلمجاع على ذلك بعض العلماء كالنووي يف شرحه لصحيح 
ولكن دعوى اإلمجاع ، مسلم وكابن جماهد البصري الطائي فيما حكاه عنه ابن حزم

وأفاض يف ذكر أدلة  - خالف يف ذلكفيها نظر، ألن هناك من أهل السنة من 
 .]١١٥-٨/١١٤: املوسوعة العقدية[) اجلمهور

أن األئمة احلكام ثالثة  -اعلم علمين هللا وإhك (: Óyã€a@áj«Êbz�€a·@وقال 
 أقسام:
، ، صاحل تقي، وهو من كان مسلما ذكرا، 5لغا، عاقال، حراإمام شرعي )١(

فهذا من األبرار، وجتب طاعته يف السر  .عن رضا واختيار )٢(عدال، 5يعته األئمة
 ...واجلهار، وال خيرج عليه إال الفجار األشرار

                                                 

- كان يرى اخلروج 5لسيف على أئمة اجلور(: €›3bñ@Âi@Âèzيف ترمجته  ãvy@Âiaوقال ) ١(
 .د منــهســتقر األمــر علــى تــرك ذلــك ملــا رأوه قــد أفضــى إىل أشــالكــن ، وهــذا مــذهب للســلف قــدمي

قـدح يف رجـل قـد ومبثل هذا الرأي ال يُ  .بن األشعث وغريمها عظة ملن تدبراففي وقعة احلرة ووقعة 
 .]٢/٢٨٨[�ذيب التهذيب:  )ثبتت عدالته واشتهر 5حلفظ واإلتقان والورع التام

  أئمة املسلمني الذين ميثلوGم؛ أهل احلل والعقد، ويدخل فيهم العلماء.) ٢(
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٤٧  

ط يف شرع الرب ا©يد، ومل ، جبار شقي عنيد، وهو من فرّ مام غوي مريد) إ٢(
ه Íبتة فيجب قتاله يف كل آن وحني، وسواء كانت بيعتُ  .ينفذه على رعيته من العبيد

يه ذلك الوصف اللعني، أو تسلط عليهم ابتداًء كحال بل املسلمني مث طرأ علن قِ مِ 
ففي صحيح  ،إىل قتاهلم ومنابذ�م مبا يف وسعنا وأرشدn النيب  ...العتاة اجلبارين

ما من «: مسلم وغريه عن ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه قال: قال رسول هللا 
اب، Äخذون بسنته، نيب بعثه هللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصح

ويقتدون |مره، مث إGا ختلف من بعدهم خلوف، يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما 
ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن 

. ])٥٠ح(: مسلم[ »جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل
بقتال األئمة الضالني إذا مل حيكموا  ة عن خري خلق هللا وقد وردت األحاديث كثري 

 وذكر حديث عبادة مث عقب - بشرع رب العاملني، وظهرت ا©اهرة 5ملنكر املبني
: تقدمت قريًبا رواية الصحيح أيًضا: أفال ننابذهم 5لسيف؟ - كالم الطحانمقيد  
وكل من احلديثني صريح  .)١(])١٨٥٥ح(: مسلم[ »ما أقاموا فيكم الصالةال، «قال: 

وقد قرر  .يف أن اإلمام إذا أمر 5آلÍم، وضاد شرع الرمحن، ينبغي أن يزال 5حلسام
أن اإلمام  -عليه رمحة هللا تعاىل  -اإلمام ابن حجر شيخ اإلسالم  احلافظ اهلمام

ن فيجب على كل مسلم عند ذلك القيام، فمَ  ،ينعزل 5لكفر Èمجاع العلماء الكرام
ذلك فله املثو5ت العظام، ومن داهن فعليه الوزر واآلÍم، ومن عجز  قوي على

 وجبت عليه اهلجرة ومفارقة تلك األوطان. 

                                                 

 إقامــة الصــالة والصــالة مطلقــا، فالصــالة تقــع مــن الفــرد بنفســه، أمــا إقامــة وشــتان مــا بــني )١(
م بذلك ومراقبتهم وزجر من قصر فيها وإمامتهم وعمـارة هُ رَ أي يف الرعية فتعين أمْ  “فيكم”الصالة 

 بيوت هللا و5جلملة كل ما يعظم من شأن الصالة يف األمة. 
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٤٨ 

: ما قاله األئمة الكرام، -غفر هللا له سائر اآلÍم  -قال عبد الرحيم الطحان 
من وجوب مهاجرة دار الكفر إىل دار اإلسالم، كان متحققا ميسورًا فيما مضى من 

وأما إذا عم الظالم بالد األnم، ومل يكن  .ن، عند وجود داَرِي الكفر واإلسالماألزما
هناك خليفة وال إمام، فما على املكلف إال مقارعة الكفر أينما كان، والعض 

واحلذر من مشاركة الطغام فيما يتهافتون فيه من  ،ي النيب دذ على هج5لنوا
سالم، فمن قام بذلك فهو من الناجني اإلجرام، مع السعي احلثيث إلعادة دولة اإل

بسالم، املتقني هللا حسب ما يف الوسع واإلمكان، وهذا كما ثبت عن حذيفة بن 
 وذكر احلديث. - اليمان
 ، وله حالتان:)١(رمام جائ) إ٣(

احلالة األوىل: أن يكون متصًفا 5لشروط املرضية ومتَّت له البيعة، مث طرأ عليه 
قٌ  جار، أو تلبس ببعض املعاصي الكبار، كشرب اخلمر أو كأن ،  بعد ذلك ُمَفسِّ

 تعاطي عهر.
احلالة الثانية: أن يتغلب على الناس على كره منهم، ويقودهم بغري رضاهم، فهو 

 مغتصب لسلطان األمة معتٍد على الذمة.
 وهلاتني احلالتني حالتان:

مة، أ) جيب خلعه إن أمكن بال ظلم وال فتنة، ألن ذلك من النصح له ولأل(
 وهو ممكن دون ارتكاب حمظور، فال يرتك.

ميكن عزله إال 5لوقوع يف فتنة عمياء، وجر األمة إىل بالء، فالواجب  ب) إذا مل(
 ...الصرب على طاعته، وعدم اخلروج عن كلمته

                                                 

  يف األصل جائز.) ١(
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٤٩  

ففي فتح الباري نقالً  عن الداودي بواسطة ابن ، كما قرر ذلك أئمة الدين
قال: الذي عليه العلماء يف أمراء اجلور أنه إن  - عليهما رمحة رب العاملني -التني 

وحنوه يف تنوير  . ا.هـ.ال فتنة وال ظلم وجب، وإال فالواجب الصرببقدر على خلعه 
وحاصل ذلك أن اإلمام إذا جار  .األبصار وشرحه الدر املختار، وحاشيته رد احملتار

خف املضرتني وأدnمها أو  ال ينعزل إذا كان يرتتب على عزله فتنة ومفسدة احتماًال أل
وإن مل يكن له قهر ومنعة،  .كان له قهر وغلبة لعوده 5لقهر والغلبة، فال يفيد عزله

أنه  -علمين هللا وإhك  - واعلم وال يرتتب على عزله مفسدة ومضرة ينعزل جبوره.
½ذا التفصيل يظهر أنه ال تعارض بني قول بعض أهل السنة الكرام: تنفسخ إقامة 

فة بفسقه الظاهر املعلوم، وخيلع، وبني قول من قال من أهل السنة األبرار: ال اخللي
جيوز القيام عليه، وال خلعه إذا ارتكب فسًقا، فالقول األول ينزل على احلالة األوىل 

[خطب ودروس الشيخ عبد ) عارض بينهما، وهللا تعاىل أعلموالثانية على الثانية، وال تُ 
 .]٦١-٤/٥١: الرحيم الطحان

 مشروعية العمل اجلماعي يف وجود دولة اإلسالم �
إذا كان العمل اجلماعي متعينا حال زوال سلطان اإلسالم، فهل جيوز 
اجتماع طائفة من املسلمني على أمر من أمور الدين وتعاقدهم على ذلك يف ظل 

واجلواب أن قيام الوالµت الصغرى حتت والية  وجود اخلالفة والسلطان األعظم؟
سلمني أمر مشروع ومقرر بداهة، واجتماع املؤمنني لقضاء مصاحل الدين إمام امل

والدنيا يف دولة اإلسالم أمر ال ير�ب فيه عاقل، بل إن قياس االجتماع عند 
زوال سلطان املسلمني هو من �ب األوىل، حيث ال إمام يقوم على مصاحلهم 

 فتعني اجتماعهم حسب االستطاعة جللبها وحفظها.
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يف أخص صور االجتماع وهي التحالف والتعاقد بني طائفة من  ÂiaÚÓ‡Óm@يقول 
ما كان : )١(“الفتوة”والشروط اليت تشرتطها شيوخ ( املسلمني من تلقاء أنفسهم:
كصدق احلديث وأداء األمانة وأداء الفرائض واجتناب   ،منها مما أمر هللا به ورسوله

كالعفو عن   ،أو كانت مستحبة ؛هداحملارم ونصر املظلوم وصلة األرحام والوفاء 5لع
الظامل واحتمال األذى وبذل املعروف الذي حيبه هللا ورسوله وأن جيتمعوا على السنة 

فهذه يؤمن ½ا كل مسلم سواء  ؛وحنو ذلك ويفارق أحدمها اآلخر إذا كان على بدعة
  .شرطها شيوخ الفتوة أو مل يشرطوها

ل التحالف الذي يكون بني أهل مث ،وما كان منها مما Gى هللا عنه ورسوله
اجلاهلية أن كال منهما يصادق صديق اآلخر يف احلق والباطل ويعادي عدوه يف احلق 

فهذه  ؛والباطل وينصره على كل من يعاديه سواء كان احلق معه أو كان مع خصمه
وهي شروط ليست يف كتاب هللا. ويف السنن عنه  ،شروط حتلل احلرام وحترم احلالل

أبو داود: [ »املسلمون عند شروطهم: إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال«أنه قال: 
 .])؛ وأخرجه البخاري تعليقا٢٣٥٣)؛ ابن ماجه: ح(١٣٥٢ح(: )؛ الرتمذي٣٥٩٤ح(

وكل ما كان من الشروط اليت بني القبائل وامللوك والشيوخ واألحالف وغري 
ن من األمر املشروط ما كا :ذلك فإ�ا على هذا احلكم �تفاق علماء املسلمني

وإن كان مما Gى هللا ، فإنه يؤمر به كما أمر هللا به ورسوله الذي قد أمر هللا به ورسوله
 .عنه ورسوله فإنه ينهى عنه كما Gى هللا عنه ورسوله

وليس لبين آدم أن يتعاهدوا وال يتعاقدوا وال يتحالفوا وال يتشارطوا على خالف 
ى كل منهم أن يوفوا 5لعقود والعهود اليت عهدها هللا إىل ما أمر هللا به ورسوله؛ بل عل

والعقود  ...]٤٠[البقرة:  ﴾   بين آدم كما قال هللا تعاىل: ﴿
                                                 

ــــق الشــــجاعة والنجــــدة يف نفــــوس الفتيــــان العصــــر نظــــام الفتــــوة يف ذلــــك  )١( نظــــام ينّمــــي ُخُل
 . حيث ينتظم األعضاء فيه ويكون هلم رأس أو شيخ.والفتيات
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٥١  

املخالفة ملا أمر هللا به ورسوله هي من جنس دين اجلاهلية وهي شعبة من دين 
قودا أمروا فيها مبا Gى هللا عنه ورسوله وGوا املشركني وأهل الكتاب الذين عقدوا ع

 ..فيها عما أمر هللا به ورسوله. فهذا أصل عظيم جيب على كل مسلم أن يتجنبه.
 قال تعاىل: ﴿، فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمني “الزعيم”وأما لفظ 

      ﴾  :مر طائفة فإنه يقال  .]٧٢[يوسفÄ فمن تكفل
هو زعيم؛ فإن كان قد تكفل خبري كان حممودا على ذلك وإن كان شرا كان 

فإنه رأس الطائفة اليت تتحزب أي تصري  “رأس احلزب”وأما . مذموما على ذلك
فإن كانوا جمتمعني على ما أمر هللا به ورسوله من غري زµدة وال نقصان فهم  ؛حز�

وإن كانوا قد زادوا يف ذلك ونقصوا مثل هلم وعليهم ما عليهم. مؤمنون هلم ما 
التعصب ملن دخل يف حز½م 5حلق والباطل واإلعراض عمن مل يدخل يف حز½م سواء  

فإن هللا ورسوله  .كان على احلق والباطل فهذا من التفرق الذي ذمه هللا تعاىل ورسوله
ختالف وأمرا 5لتعاون على الرب والتقوى أمرا 5جلماعة واالئتالف وGيا عن التفرقة واال

وGيا عن التعاون على اإلمث والعدوان. ويف الصحيحني عن النيب صلى هللا تعاىل عليه 
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى «وسلم أنه قال: 

: مسلم)؛ ٦٠١١البخاري: ح([ »منه عضو تداعى له سائر اجلسد 5حلمى والسهر
املؤمن «ويف الصحيحني عنه صلى هللا تعاىل عليه وسلم أنه قال: ، ])٢٥٨٦ح(

)؛ ٢٤٤٦البخاري: ح([ »- أصابعه وشبك بني -للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 
فهذه األحاديث وأمثاهلا فيها أمر هللا ورسوله مبا أمر به من  ...])٢٥٨٥مسلم: ح(

صحيحني عن النيب صلى هللا تعاىل عليه حقوق املؤمنني بعضهم على بعض. ويف ال
ال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وال حتاسدوا وكونوا عباد هللا «وسلم أنه قال: 

nويف الصحيحني عنه صلى هللا تعاىل ])٢٥٥٩)؛ مسلم: ح(٦٠٦٥ح(: البخاري[ »إخوا .
ه شيئا وأن إن هللا يرضى لكم ثالÍ: أن تعبدوه وال تشركوا ب«عليه وسلم أنه قال: 

مسلم: [ »تعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا؛ وأن تناصحوا من واله هللا أمركم
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أال أنبئكم |فضل «ويف السنن عنه صلى هللا تعاىل عليه وسلم أنه قال:  .])١٧١٥ح(
 h من درجة الصالة والصيام والصدقة واألمر 5ملعروف والنهي عن املنكر؟ قالوا: بلى

فساد ذات البني هي احلالقة ال أقول حتلق  صالح ذات البني فإنرسول هللا قال: 
)؛ أمحد: ٢٥١٠-٢٥٠٨)؛ الرتمذي: ح(٤٩١٩ح(: أبو داود[ »الشعر. ولكن حتلق الدين

 .]٩٤-١١/٨٥ الفتاوى:[ )فهذه األمور مما Gى هللا ورسوله عنها ])١٤١٥ح(
قال (عن املنكر: والنهي تكوين مجاعة لألمر 5ملعروف يف مسألة  Ô€açÃ€aويقول 

قائلون: ال يستقل آحاد الرعية بذلك، ألنه يؤدي إىل حتريك الفنت، وهيجان الفساد، 
 وخراب البالد.

ألنه إذا جاز لآلحاد األمر  ،- األقيس وهو -وقال آخرون: ال حيتاج إىل اإلذن 
5ملعروف، وأوائل درجاته جتر إىل ثوان، مث إىل ثوالث، وقد ينتهي ال حمالة إىل 

لتضارب، والتضارب يدعو إىل التعاون، فال ينبغي إال أن نبايل بلوازم األمر ا
 5ملعروف، ومنتهاه: جتنيج اجلنود يف رضا هللا ودفع معاصيه.

وحنن جنوز لآلحاد من الغزاة أن جيتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار، قمعا 
 |س بقتله، واملسلم إن فر الاألهل الكفر، فكذلك قمع أهل الفساد جائز، ألن الك

قتل فهو شهيد، فكذلك الفاسق املناضل عن فسقه ال |س بقتله، واحملتسب احلق 
وعلى اجلملة، فانتهاء األمر إىل هذا من النوادر يف  إن قتل مظلوما فهو شهيد.

احلسبة، فال يغري به قانون القياس، بل يقال: كل من قدر على دفع منكر فله أن 
األمر 5ملعروف : ك/إحياء علوم الدين[ )وبسالحه، وبنفسه، و|عوانهيدفع ذلك بيده، 

 . ]٢/٣٣٣، والنهي عن املنكر
استمرار عادات السلف على احلسبة على الوالة قاطع Èمجاعهم على (ويقول: 

فإن كان الوايل راضيا به فذاك، االستغناء عن التفويض، بل كل من أمر مبعروف، 
منكر جيب اإلنكار عليه، فكيف حيتاج إىل إذنه  وإن كان ساخطا له فسخطه له

ويدل على ذلك عادة السلف يف اإلنكار على األئمة، كما روى  ؟يف اإلنكار عليه
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طبة بعد الصالة، أن مروان ابن احلكم خطب قبل صالة العيد، فقال له رجل: إمنا اخل
ذا فقد قضى فقال أبو سعيد، أي اخلدري: أما ه ،ترك ذلك h فالنافقال له مروان: 

من رأى منكم منكرًا فلينكره بيده، فإن مل يستطع «:  ما عليه، قال لنا رسول هللا
فلقد كانوا  .])٤٩مسلم: ح([ »فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان ،فبلسانه

إحياء علوم [ )سالطني حتتها، فكيف حيتاج إذGم؟فهموا من هذه العموميات دخول ال
 .]٣١٦-٢/٣١٥، عروف والنهي عن املنكراألمر 5مل: ك/الدين

يف وجوب اإلمارة يف أي مجاعة صغرية كانت  Ô„b◊Ïì€aÎ@ÚÓ‡Óm@Âiaوسيأيت كالم 
 .٨٥أو كبرية. انظر ص

وقد ضرب سلفنا الصاحل أروع املثال يف ذلك، بل كانت أعماهلم يف أطر مجاعية 
هشام بن حكيم بن حزام تعدي على ا©تمع املسلم ككل. فهذا تتميز |ثرها امل

كان Äمر 5ملعروف يف ”: ãÁç€a عنه قال، رضـي هللا عنهالصحايب اجلليل  القرشي
الفقيه احملدث الزاهد،  عبد الرحيم بن حممد العلثي البغداديوهذا  .“رجال معه

 احلديث، ملتزما 5لسنة، زاهدً وخ ا، عارفا، من أّجل شياا جليًال، عاملقالوا: كان شيخً 
ذا فضل وورع، وأدب وعلم. وكان له أتباع وأصحاب يقولون يف األمر 5ملعروف 

، يف أhم القائم، أ� بكر األقفايلقال ابن عقيل: رأينا يف زماننا و  .والنهي عن املنكر
نكار منكر استتبع معه مشايخ ال Äكلون إال من صنعة أيديهم، كأيب إذا Gض إل

طالعه يف التنور، وتبعه مجاعة امن  - أي صار ضريرا -ر اخلباز شيخ صاحل أضر بك
 - أي هدية من رجال احلكم -وال يدنس بقبول عطاء  ةما فيهم من Äخذ صدق

نا اجليش لط رده، وقال: مىت لقيْ وام الليل، أر5ب بكاء، فإذا تبعه خمِّ وام النهار، قُ صُ 
 .م اجليشاGز  مبخلط

فقه العمل ”حيث يقول يف فصل بعنوان  áíaã€a@áºc@á‡0 موخنتم بكالم قي
وكان هؤالء األئمة رمحهم هللا أصحاب فقه عظيم، عرفوا (: “اجلماعي عند السلف

كل ما حيقق هذه املقاصد وإن مل   - بل وجوب -املقاصد العامة للشريعة، وجواز 
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عوا عن الفردية تنص عليه، وعرفوا أن ما ال يتم الواجب إال به فهو وجب، فاخنل
وتكاتفوا، وعملوا عمال مجاعًيا، وأوضحوا يف عدد  ،حيث اقتضى األمر هذا االخنالع

من الفتاوى الواضحة الصرحية شرعية العمل اجلماعي يف األمر 5ملعروف والنهي عن 
املنكر، مهما تسمى هذا العمل اجلماعي |مساء خمتلفة، كاجلماعة، واحلزب، والكتلة، 

 يبد أن يكون له قائد ورئيس، سواء مس ذا كان العمل مجاعيا فالوغري ذلك. وإ
 ا، أو مرشًدا، أو رأس احلزب.زعيمً 

وقد تستغرب أشد االستغراب حني تعلم أن تسويغ إنشاء اجلماعات العاملة 
لغاhت شرعية، وتسويغ مثل هذه االصطالحات اليت تظنها حديثة، قد ورد يف كالم 

مما يعطينا صورة واضحة عما حتوي بطون الكتب الفقهية الفقهاء واألئمة القدماء، 
: املنطلق[ )من فقه حركي إسالمي جمهول لدينا ينتظر من ينتزعه منها وينشره للدعاة

١/٨٧[.  

 



))٣ (Iيف يتحقق لزوم امجلا/ة يف عرصP 
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)٣Iيف يتحقق لزوم امجلا/ة يف عرصP ( 

ال ينازع متأمل ألوضاعنا أن املسلمني اليوم ليس هلم مجاعة وال إمام. فمنذ 
مبعىن اجتماع  -اإلسالمية واإلمام الشرعي مفقود، ومن مث فاجلماعة سقوط اخلالفة 

 غري موجودة كذلك. -املسلمني على إمام واحد 
ولقد تعددت يف عصرn اجلماعات والراhت، وكثرت الدعوات 5حلق Àرة 
و5لباطل Àرات. فصار حري بكل مسلم حتري الطائفة اليت يبذل يف إطارها نفَسه 

 |مر هذا الدين.وماَله للقيام 
مسألة شغور الزمان حتقق ال بد من التوطئة مبقدمة عن سؤال الباب ولإلجابة 

، عن السلطان من خالل كالم علماء السلف وتنزيل ذلك على واقع املسلمني اليوم
اإلطار الذي يتحقق به لزوم املسلم ملسمى اجلماعة الشرعي مث بناء على ذلك نرسم 

.nيف عصر 

 ن السلطان وغياب مجاعة املسلمني وإمامهم يف عصرناشغور الزمان ع �
انعدام احلكومة الشرعية اليت حتمل املقصود بشغور الزمان عن السلطان 

. ويكون ذلك إما )١(الكافة على مقتضى النظر الشرعي يف عصر من العصور
5 ïاعً االناس بعده أوز  يسبب يقتضيه وبقلمات اإلمام أو عزل ا، كما لو نعدامه حس 
 ل الشرائع وغّري أو بدّ  )٢(لو ارتد اإلمام عن اإلسالم ه شرًعا كمانعدام. أو 5تفرقنيم

ا على يف موقعه قابضً  يامته وإن بقماألحكام فسقطت بذلك بيعته واحنلت عقدة إ
                                                 

 اخلالفـــة هـــي محـــل الكافـــة علـــى مقتضـــى النظـــر(يف عبارتـــه الشـــهرية:  ÊÎáÄÄÄ‹Ç@ÂÄÄÄiaقـــال ) ١(
 .]١/٢٣٩لسادس والعشرون، فصل ا، الالثالثÀريخ ابن خلدون: املقدمة (الكتاب األول)، الباب [ )الشرعي

نــــذكر القــــارئ الكــــرمي أن األحكــــام مــــن عــــزل وغــــريه ترتتــــب علــــى الــــردة الثابتــــة 5ســــتيفاء  )٢(
 شروطها وانتفاء موانعها كي ال حيدث الفساد العريض 5ملسارعة يف اال�ام دون تثبت.

 



 عمل امجلاعيالل
 

٥٦ 

وكذلك لو فقد أهليته لإلمامة حبيث ال تصح حبال إمامته للمسلمني  األمور. ةِ مَّ أزِ 
كم يستمد شرعيته من أمرين: من بيعة األمة له، ومن ومع ذلك مل ينعزل. إن احلا 

حتكيمه لشريعة هللا. وإذا كان أهل السنة قد جتوزوا يف أمر البيعة يف حاالت الضرورة 
وأقروا بوالية املتغلب حقنا للدماء ومجعا للكلمة، فقد أمجعوا على أن من مل يُقم يف 

ه وال نفوذ لواليته، ألن تفرق األمة األمة كتاب هللا فال شرعية حلكمه وال انعقاد لبيعت
. وهذا هو ]بتصرف ؛٥٤-٤٢: مجاعة املسلمني[ على احلق أوىل من اجتماعها على الباطل

 احلال يف عصرn من بعد سقوط خالفة اإلسالم.
@»übÓقال (: ÎÏ‰€aيقول  Ôöb‘€a:  أمجع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد

وكذا لو ترك إقامة الصلوات  :قال .انعزلوعلى أنه لو طرأ عليه الكفر ، لكافر
خرج عن  ؛فلو طرأ عليه كفر وتغيري للشرع أو بدعة :قال القاضي ...والدعاء إليها

حكم الوالية وسقطت طاعته ووجب على املسلمني القيام عليه وخلعه ونصب إمام 
فإن مل يقع ذلك إال لطائفة وجب عليهم القيام خبلع ، عادل إن أمكنهم ذلك

فإن حتققوا العجز مل جيب  ،وال جيب يف املبتدع إال إذا ظنوا القدرة عليه، رالكاف
  .وليهاجر املسلم عن أرضه إىل غريها ويفر بدينه ،القيام

قال  :فلو طرأ على اخلليفة فسق .وال تنعقد لفاسق ابتداء [أي القاضي]: قال
السنة من  وقال مجاهري أهل .جيب خلعه إال أن ترتتب عليه فتنة وحرب :بعضهم

وال  ،وال خيلع ،ال ينعزل 5لفسق والظلم وتعطيل احلقوق :الفقهاء واحملدثني واملتكلمني
قال  ...بل جيب وعظه وختويفه لألحاديث الواردة يف ذلك ؛جيوز اخلروج عليه بذلك

 ،وقيل إن هذا اخلالف كان أوال مث حصل اإلمجاع على منع اخلروج عليهم :القاضي
 .]١٢/٢٢٩: بشرح النووي مسلم[ )وهللا أعلم

يف بيان واجب املسلمني حال شغور الزمان عن السلطان.  ÌÏßa?ولقد أفاض 
 أن يؤمرفبني رمحه هللا أنه إذا شغر الزمان عن إمام كاٍف مستقل بقوة وُمنة، فمحال 

5لقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإGم لو تقاعدوا عن املمكن، عم  الناس

 



))٣ (Iيف يتحقق لزوم امجلا/ة يف عرصP 

 

 

 

٥٧  

ستقالل الناس فيه |نفسهم ولكن األدب ايسوغ . وذكر ما بالد والعبادالفساد ال
ستيفاء اكعقد اجلمع وجر العساكر إىل اجلهاد و مراجعة ويل األمر  فيه  ييقتض

يتواله عند خلو الدهر من اإلمام ال بد أن وأنه  ؛القصاص يف النفس والطرف
ان فحق على لو خال الزمان عن السلطو  .“النجدة والبأس يطوائف من ذو ”

من يلتزمون امتثال إشاراته  األحالم والنهى أن يقدموا من ذوي قطان كل بلدة
لو ، وإال انفرط عقدهم وضاع أمرهم. كما وأوامره، وينتهون عن مناهيه ومزاجره

، تعني عليهم أن ةأوغلوا يف مواطن املخاففاإلمام للغزو،  وجودمجاعة يف  تدبانتُ 
  .ينصبوا من يرجعون إىل رأيه

به ا©تهد إذا ُحّكم nفًذا يف أحد  مَ كَ ما حَ  -حال وجود اإلمام  -وإذا كان 
يصري مقطوعا به يف ، فإن حكمه هللا ماظاهر مذهب أيب حنيفة رمحهو الشافعي قويل 

موكولة إىل العلماء، وحق على إذا وجد العامل احلق. فاألمور حينئذ شغور األhم، 
يرجعوا إىل علمائهم، ويصدروا يف مجيع قضاh اخلالئق على اختالف طبقا�م أن 

الوالhت عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إىل سواء السبيل، وصار علماء البالد 
استبد أهل كل صقع وnحية 5تباع ، فإن عسر مجعهم على واحد والة العباد.

وهو  - وإن فرض استواؤهم .وإن كثر العلماء يف الناحية، فاملتبع أعلمهم عاملهم.
فإن تنازعوا ومتانعوا،  أن يتفقوا على تقدمي واحد منهم.فال بد  - ال يكاد يقعnدر 

 إلقراع، فمن خرجت له القرعة قدم.5قطع النزاع 
إGاء أحكام هللا تعاىل إىل يف األقطار هم املناط ½م بعد فقد اإلمام  )١(فاملرموقون

 عباده.
على ذي الكفاية العري  ئم األمور، فحقإن كان العامل ذا كفاية وهداية إىل عظاف

وإن مل يكن العامل ذا دراية واستقالل  عن رتبة االجتهاد أن يتبعه إن متكن منه.
                                                 

  الوجهاء وأهل الرأي الذين يقصدهم الناس يف أمورهم.) ١(
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غري  إذا وجد يف الزمان كاف ذو شهامة. فبعظائم األشغال، فذو الكفاية الوايل قطعا
ر األموال وقد استظهر 5لعدد واألنصار، فهو الوايل وإليه أمو مستقل مبرتبة العلم، 

: غياث األمم[ واألجناد والوالhت، لكن يتحتم عليه أال يبت أمرا دون مراجعة العلماء
 .]؛ بتصرف٣٩٣-٣٨٦

 أطر عملاملسلمني مطالبون �لتعاون من خالل ويظهر جليا من كالمه أن 
 اليت ألجلها وجبت اإلمامة وتعينت اخلالفة. للقيام بوجوه املصاحل الدينية والدنيوية

 املعىن منتشر يف كالم أهل العلم: وهذا
خاطب هللا املؤمنني 5حلدود واحلقوق خطا5 مطلقا كقوله: ( :ÚÓ‡Óm@Âiaيقول 

﴿  ﴾  :٣٨[املائدة[ ،﴿ :وقوله  ﴾  :النور]
، ﴾        وقوله: ﴿، ]٢

لم أن املخاطب لكن قد عُ  .]٤[النور:  ﴾    وكذلك قوله: ﴿
لم أن هذا فرض وقد عُ ، 5لفعل ال بد أن يكون قادرا عليه والعاجزون ال جيب عليهم

  بل هو نوع من اجلهاد. فقوله: ﴿، وهو مثل اجلهاد، على الكفاية
﴾  :٢١٦[البقرة[ ،﴿ :وقوله   ﴾  :البقرة]وقوله: ﴿، ]١٩٠ 
  ﴾ :هو فرض على الكفاية من القادرين ،وحنو ذلك]، ٣٩[التوبة. 
 لطان؛ فلهذا وجب إقامة احلدود على ذي السلطان ونوابه.هي الس “القدرة”و

فإذا فرض أن األمة  .والسنة أن يكون للمسلمني إمام واحد والباقون نوابه
فكان هلا عدة  خرجت عن ذلك ملعصية من بعضها وعجز من الباقني أو غري ذلك

العلماء وهلذا قال  .لكان جيب على كل إمام أن يقيم احلدود ويستويف احلقوق ؛أئمة
وكذلك لو شاركوا  .إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل

فهذا عند  .اإلمارة وصاروا أحزا5 لوجب على كل حزب فعل ذلك يف أهل طاعتهم
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وكذلك لو مل يتفرقوا لكن طاعتهم لألمري الكبري ليست طاعة  .تفرق األمراء وتعددهم
، مل يسقط عنهم القيام بذلك )١(عنه إلزامهم بذلكÀمة؛ فإن ذلك أيضا إذا أسقط 

وكذلك لو فرض عجز بعض األمراء عن إقامة احلدود  .بل عليهم أن يقيموا ذلك
ال ”لكان ذلك الفرض على القادر عليه. وقول من قال:  ؛واحلقوق أو إضاعته لذلك

يقول الفقهاء: إذا كانوا قادرين فاعلني 5لعدل. كما  “يقيم احلدود إال السلطان ونوابه
فإذا كان مضيعا ألموال اليتامى أو عاجزا  ؛إمنا هو العادل القادر “األمر إىل احلاكم”

وكذلك األمري إذا كان مضيعا  .مل جيب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، عنها
 مل جيب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه.، للحدود أو عاجزا عنها

فمىت أمكن إقامتها من ات تقام على أحسن الوجوه. واألصل أن هذه الواجب
ومىت مل يقم إال بعدد ومن غري سلطان أقيمت إذا مل يكن ، أمري مل حيتج إىل اثنني

فإ�ا من �ب األمر �ملعروف والنهي عن  ؛يف إقامتها فساد يزيد على إضاعتها
ى إضاعتها مل فإن كان يف ذلك من فساد والة األمر أو الرعية ما يزيد عل .املنكر

 .]١٧٦-٣٤/١٧٥الفتاوى: [ )يدفع فساد |فسد منه
ه بال لَ عَ فَـ  - وال إمامَ  - يءٍ لح لشن صَ مَ ولِ ”يف شرح قوله  b◊Ïì€aÔ„ويقول  

الثابت يف هذه الشريعة  -وينبغي أن تعلم أن نصب األئمة (: “على األصح بٍ صْ نَ 
من الصحابة  بعد موته مث وقوعه 5لفعل  ثبوÀ ال ينكره من يعرفها من أقواله 

ليس فيه ما ينفي وجوب األمر 5ملعروف والنهي عن املنكر على أفراد  -فمن بعدهم 
لكن إذا فعلوا كان ، وإن كان األئمة هم املقدمون يف ذلك واألحقون به، املسلمني
ا هلذا الفرض املعلوم 5ألدلة القطعية من الكتاب والسنة وا©مع عليه من سقطً ذلك مُ 

وإن مل يفعلوا أو مل يطلعوا على ذلك فاخلطاب 5ق على أفراد املسلمني ، األمة مجيع
  فإن هللا سبحانه قد أخذ عليهم البيان للناس فقال: ﴿، ال سيما على العلماء

                                                 

 يكلف هللا نفسا إال وسعها. يف حال عجزه وال )١(
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         ﴾وقال يف ]١٨٧ران: [آل عم ،
            : ﴿)١(اآلية اليت بعدها

        ﴾ :يان ، فإذا كان الب]١٥٩[البقرة
ال يتم إال Èيقاع حكم هللا 5حلكم مع التمكن من ذلك فما ال يتم الواجب إال به 

 واجب كوجوبه.
 ان:واحلاصل أن الغرض املقصود للشارع من نصب األئمة هو أمر 

وتثبيت العباد على صراطه املستقيم ودفعهم  إقامة منار الدين :أوهلما وأمههما
 .وكرهاعن خمالفته والوقوع يف مناهيه طوعا 

وقسمة  تدبري املسلمني يف جلب مصاحلهم ودفع املفاسد عنهم :وÍنيهما
أموال هللا فيهم وأخذها ممن هي عليه وردها فيمن هي له وجتنيد اجلنود وإعداد العدة 
لدفع من أراد أن يسعى يف األرض فسادا من بغاة املسلمني وأهل اجلسارة منهم من 

اهلم وهتك حرمتهم وقطع سبلهم مث القيام يف التسلط على ضعفاء الرعية وGب أمو 
وجه عدوهم من الطوائف الكفرية إن قصدوا دhر اإلسالم وغزوهم إىل دhر الكفر 

 ...إن أطاق املسلمون ذلك ووجدوا من العدد والعدة ما يقوم به
فليس ههنا ما يسقط وجوب األمر 5ملعروف والنهي عن ، وإذا كان األمر هكذا

وال يصلح ، ببيان حجج هللا واإلرشاد إىل فرائضه والزجر عن مناهيهاملنكر والقيام 
لكنه إذا قام بشيء منه وجب على املسلمني معاضدته ، وجود اإلمام مسقطا لذلك

وإن مل يقم به فاخلطا5ت املقتضية لوجوب األمر 5ملعروف والنهي عن ، ومناصرته
ال ، عدودة يف أهم تكليفا�ماملنكر على املسلمني على العموم 5قية يف أعناقهم م

وهكذا  .خلوص هلم عنها إال 5لقيام ½ا على الوجه الذي أمر هللا به وشرعه لعباده

                                                 

 كذا، واآلية قبلها.  )١(
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العلماء فإنه بعد دخوهلم يف هذا التكليف دخوال أوليا خماطبون بتكليف البيان على 
 .]٦٤٧-٦٤٦: السيل اجلرار[) الوجه الذي ذكرnه

وجوب قيام طائفة أو طوائف من املسلمني، مما سبق يتبني Òكيد األئمة على 
ممن هلم القدرة على القيام مبصاحل املسلمني واستيفاء احلقوق وإقامة الوالhت ما 
استطاعوا، من أصغرها إىل الوالية العظمى. ويدخل يف ذلك الدعوة والتعليم واألمر 

 حنو ذلك.5ملعروف والنهي عن املنكر وإقامة الشعائر ورعاية األموال وقسمتها و 
Gا على وفق حكم هللا ورسوله. كما ؤو وينبغي أن تنصب الطائفة هلا أمريا يدير ش

وال حرج يف  ينبغي أن يكون املرجع دوما ألهل العلم فيما يشتبه من أحكام ونوازل.
تعدد هذه الطوائف ما دامت كلها تصدر عن منهج أهل السنة واجلماعة، واألصل 

 مكنة أو تنوع الوظائف.االحتاد إال لعارض كتباعد األ
، كما مسى هللا مث إن هذه الطائفة ال حرج يف انتسا�ا إىل معىن حممود

املهاجرين واألنصار، وكما انتسب املسلمون إىل الشافعي وأمحد، وكما يقال أهل 
احلديث والطائفة املنصورة، وكاالنتساب إىل البلدان. أما التعصب هلذه األمساء وعقد 

دعوها «دعوى اجلاهلية وقال:  عليها فهو املذموم، كما ذم الرسول الوالء والرباء 
، من غري أن نلغي أصل التسمية ])٢٥٨٤)؛ مسلم: ح(٤٩٠٥ح(: البخاري[ »فإGا منتنة

مثل  ،األمساء اليت قد يسوغ التسمي ½اف(فضال عن أن نلغي أصل االجتماع! 
أو إىل شيخ كالقادري  ،حلنبليانتساب الناس إىل إمام كاحلنفي واملالكي والشافعي وا

أو مثل االنتساب إىل القبائل: كالقيسي واليماين وإىل األمصار   ،والعدوي وحنوهم
فال جيوز ألحد أن ميتحن الناس ½ا وال يوايل ½ذه  ؛كالشامي والعراقي واملصري

) بل أكرم اخللق عند هللا أتقاهم من أي طائفة كان .األمساء وال يعادي عليها
 .]٣/٤١٦: ىالفتاو [
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 هل يهاجر اآلن إىل إمارة أو دولة تعلن قيام حكم اإلسالم؟  �
وجود بعض الدويالت أو الدول اليت �ا بعض مقومات دولة  وإنهذا، 

ال يسبغ عليها وصف مجاعة املسلمني اليت ينبغي على املسلمني اهلجرة إليها  اإلسالم
 ولزومها ألمور:

المية إمنا تستميل عواطف مجاهري الدول اليت تدعي أGا إسمعظم ) أن ١(
. )١(املسلمني، استغالال جلهلهم 5لنظم السياسية الوضعية اليت حتكم هذه الدول

ويدخل يف ذلك الدول اليت تعلن أGا تطبق الشريعة اإلسالمية يف الظاهر مع 
 اعتمادها التشريع الوضعي يف واقع األمر.

بني احلني  ركات إسالمية صرفة|يدي ح تقوم) أن بعض الدول الناشئة اليت ٢(
وال نتحدث عن الكياnت القائمة على طوائف مبتدعة  -واآلخر هنا أو هناك 

مل تستقر أوضاعها حبيث ميكن القول |Gا بلغت مرحلة التمكني والشوكة.   -منحرفة 
مل تعلن أGا دولة اخلالفة أو دار اهلجرة وال طلب  -من جهة أخرى  -كما أGا 
عة، رمبا للسبب األول وهو أGا مل تزل يف مهب الريح. ولو حدث وأعلنت رئيسها البي

الدولة الناشئة ذلك مل جيب على املسلمني مبجرد هذا اإلعالن اهلجرة إال بعد رجحان  
كفة املصاحل على املفاسد. واملقصود 5ملصاحل هنا نصرة اإلسالم واملسلمني على 

يف هجرة املسلمني إىل دولة وليدة هالك مستوى األمة اإلسالمية مجعاء. فقد يكون 
هلا وهلم. وقد يكون بقاء احلركات اإلسالمية كّل على ثغره بطول األمة وعرضها إبقاء 
جلذوة الدعوة واجلهاد مشتعلة يف ربوع األمة ال سيما إذا كانت جتمعات قائمة 

ة بعد حني أبقى على املسلمني 5حلبش متجذرة يف أماكنها وآمنة، Òسيا 5لنيب 

                                                 

 .صالح الصاوي ، د.“نظرية السيادة وأثرها على شرعية األنظمة الوضعية”انظر ) ١(
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 ،كبري بني قيام الدولة اإلسالمية الناشئة  . وفرقٌ )١(اهلجرة النبوية حىت السنة السابعة
 .])٤١١٠: ح(البخاري[» اآلن نغزوهم وال يغزوننا«وبني استقرارها يف مرحلة 

... فعذر هللا عز وجل من مل يقدر على اهلجرة من املفتونني(: Ô»œbì€aيقول 
 ...)٢(نعإذا كان ممن يفتنت عن دينه، وال ميُ ؛ اخلروجوفرض على من قدر على اهلجرة 

إمنا هو على  - على من أطاقها - على أن فرض اهلجرة دلت سنة رسول هللا و 
أذن لقوم مبكة أن يقيموا  سول هللا ر ألن  م ½ا.سلِ اليت يُ  من فنت عن دينه 5لبلدة

. )٣(مل خيافوا الفتنة إذ - العباس بن عبد املطلب وغريه منهم - ؛½ا، بعد إسالمهم

                                                 

هــل قيــام دولــة مــا علــى احلكــم بشــريعة اإلســالم ”مســألة  ÎaáÄÄ‰Á@áÄÄÓ‡®a@áÄÄj«@NÜ@حبــث ) ١(
الــذي أراه حــىت اآلن هــو أGــا ال  احلــق(وقــال:  “يصــريها دار خالفــة للمســلمني مــا مل تعلــن ذلــك؟

تكــون دار خالفــة يلــزم املســلمون اهلجــرة إليهــا والعمــل مبشــور�ا إال إذا أعلنــت ذلــك، واســتطاعت 
Òمني مواطنيها. أما إن منعها من إعالن ذلك استضعاف أو خوف من غريها من الدول، فـاحلق 

ني وهــي مستضــعفة ألن ذلــك كــذلك أن الــدول املستضــعفة ال تصــري دولــة اخلالفــة لعمــوم املســلم
ينــايف مهــام اخلالفــة العامــة، وإمنــا يبقــى أGــا دولــة مســلمة قائمــة علــى شــرع هللا واملقــام ½ــا خــري مــن 
املقــام بغريهــا مــن الــدول األخــرى، بــل يتحــتم علــى املســلم الــذي ال يســتطيع االلتــزام بدينــه يف دور 

يشـري  ]١٠٧[اجلماعـة واجلماعـات:  )يينالشرك أن يهاجر إليها. وهذا ما يدل عليـه ظـاهر كـالم اجلـو 
مث إن اجتنـب وتنكــب، ومل يـدع إىل نفسـه، مل يصـر بـنفس اسـتحقاقه إمامــا، (: ÌÏÄßa?@إىل قـول 

. ومعنــاه أن الشــخص املســتحق لإلمامــة إذا مل يــربز ]٣٢٤[غيــاث األمــم:  )5تفــاق العلمــاء أمجعــني
   ½ا بعض مقومات دولة اإلسالم.للناس ويعلن ذلك ويطلبه مل يصر إماما، فكذلك الدول اليت

أي: ليس له من قومه وعصيبته مـا حيفظـه مـن عـدوان الغـري ، من املنعة، “ميتنع”يف األم:  )٢(
 .وفتنته
 أن مذهبه هو ما ذكره يف عذر العباس. يدل على كالم الشافعي   )٣(

5ب ( :موافقــة لكــالم الشــافعي يف الســنن الكــربى حيــث قــال ÔÄÄ‘ËÓj€aويؤكــد هــذا مــا أورده 
 قــال الشــافعي رمحــه هللا: ألن رســول هللا  .ة بــدار الشــرك ملــن ال خيــاف الفتنــةالرخصــة يف اإلقامــ

= 
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وغـــريه إذ مل خيـــافوا  ،أذن لقـــوم مبكـــة أن يقيمـــوا ½ـــا بعـــد إســـالمهم مـــنهم العبـــاس بـــن عبـــد املطلـــب
  الفتنة.
قــد  ـي هللا عنــهرضــكــان العبــاس بــن عبــد املطلــب   :قــال ،عــن عــروة بــن الــزبريمث روى بســنده  -

  .ومل يهاجر ،أسلم وأقام على سقايته
مث إن أ5 العاص رجع إىل مكة بعد ما أسلم فلم  :قال ،عن حممد بن إسحاقوروى بسنده  -

فتويف يف ذي احلجة من سنة اثنيت عشرة يف  ،مث قدم املدينة بعد ذلك ،مشهدا يشهد مع النيب 
  .لزبري بن العواموأوصى إىل ا رضـي هللا عنه،خالفة أيب بكر 

إن هــــاجرمت فلكــــم مــــا  :وكــــان Äمــــر جيوشــــه أن يقولــــوا ملــــن أســــلم :رمحــــه هللا Ô»œbÄÄÄÄì€aقــــال 
  .وليس خيريهم إال فيما حيل هلم ،وإن أقمتم فأنتم كأعراب املسلمني ،للمهاجرين

إذا بعــث أمــريا  كــان رســول هللا   :قــال ،عــن أبيــه ،عــن ســليمان بــن بريــدةمث روى بســنده  -
إذا « :وقـال ،ة أو جيش أوصاه يف خاصة نفسه بتقـوى هللا ومبـن معـه مـن املسـلمني خـرياعلى سري

لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل إحدى ثالث خصال أو خالل فأيتهن أجابوك إليها فاقبل 
مث ادعهـــم إىل  ،وكـــف عـــنهم ،ادعهـــم إىل اإلســـالم فـــإن أجـــابوك فاقبـــل مـــنهم ،وكـــف عـــنهم ،مـــنهم

وأن  ،وأعلمهــم أGــم إن فعلــوا ذلــك أن هلــم مــا للمهــاجرين ،ىل دار املهــاجرينالتحــول مــن دارهــم إ
فـأعلمهم أGـم يكونـون مثـل أعـراب املسـلمني  ،فـإن أبـوا واختـاروا دارهـم ،عليهم ما علـى املهـاجرين

وال يكون هلم يف الفيء والغنيمة نصيب إال  ،جيري عليهم حكم هللا الذي كان جيري على املؤمنني
عن  ،رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة ،وذكر احلديث »مع املسلمنيأن جياهدوا 

  .]٢٦-٩/٢٥: السنن الكربى للبيهقي[ )وقد وردت أخبار يف مثل هذا املعىن :قال الشيخ ،وكيع
 .]١/١٦١: الباري[فتح  د أسرهعفكالمه يشعر |نه كان كافرا مث أسلم ب kuä@Âiaأما 
 ملسألة فقال:فقد مجع ا ãvy@Âiaأما 
 :وصله املصنف يف الباب من حديثه بلفظ “وكان ابن عباس مع أمه من املستضعفني” :قوله(

 .واسم أمه لبابة بنت احلارث اهلاللية، “كنت أn وأمي من املستضعفني”
علـى أن إسـالم  وهـو مبـين ،اهـذا قالـه املصـنف تفقًهـ “ومل يكن مع أبيه على دين قومـه” :قوله

 :وقد اختلف يف ذلك .وقعة بدر العباس كان بعد
= 
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فلكم ما للمهاجرين وإن أقمتم  وكان Äمر جيوشه أن يقولوا ملن أسلم: إن هاجرمت
 .]١٨-٢/١٦: أحكام القرآن[ )فأنتم كأعراب املسلمني. وليس خيريهم إال فيما حيل هلم

ودار اإلسالم ما ظهرت فيه الشهادÀن ”يف شرح قوله:  b◊Ïì€aÔ„ ويقول
وجتب  ...وإال فدار كفر ؛يها خصلة كفرية ولو Òويال إال جبواروالصالة ومل تظهر ف

عما هاجر ألجله أو ما فيه دونه بنفسه  )١(اهلجرة عنها وعن دار الفسق إىل خليٍّ 
إن كانت املصلحة العائدة على طائفة من املسلمني (: “إال ملصلحة أو عذر، وأهله

عروف والنهي عن املنكر أو يف كأن يكون له مدخل يف بعض األمر 5مل  ببقائه ظاهرة،
تعليمه معامل اخلري حبيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه فإنه جيب عليه 

ألن هذه املصلحة احلاصله له 5هلجرة على ، ترك اهلجرة رعاية هلذه املصلحة الراجحة
 :السيل اجلرار[ )اخلصوص تصري مفسدة 5لنسبة إىل املصلحة املرجوة برتكه للهجرة

٩٧٧[ . 
القسم الثالث: من ال حرج عليه يف اإلقامة بني أظهرهم. (: Ón«@Âi@áº’ويقول 
أن يكون مظهًرا دينه؛ فيتربأ منهم وما هم عليه، ويصرح هلم األول:  وهو نوعان:

                                                 

بن سعد اروى ذلك  ،له يف ذلك ملصلحة املسلمني فقيل أسلم قبل اهلجرة وأقام |مر النيب 
ويرده أن العباس أسر ببدر وقد فدى نفسه  . بن عباس ويف إسناده الكلي وهو مرتوكامن حديث 

ملستضعفني نزلت بعد بـدر بـال ويرده أيضا أن اآلية اليت يف قصة ا. كما سيأيت يف املغازي واضحا
 .خالف

كمـا ،ويـدل عليـه حـديث أنـس يف قصـة احلجـاج بـن عالط ،فاملشهور أنه أسلم قبل فتح خيـرب
خبيـرب ورده  بن عباس أنـه هـاجر إىل النـيب ابن سعد من حديث اوروى  ،أخرجه أمحد والنسائي
 .بقصة احلجاج املذكور

 )وهللا أعلــم .فشــهد الفــتح دم مــع النــيب والصــحيح أنــه هــاجر عــام الفــتح يف أول الســنة وقــ
 .]بتصرف ؛٣/٢٢٠: الباري[فتح 
  أي إىل مكان خاٍل عن املنكرات اليت تركها يف موطنه األول.) ١(
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برباءته منهم وأGم ليسوا على حق، بل إGم على 5طل. وهذا هو إظهار الدين الذي 
 )إىل آخر السورة ﴾  ﴿تعاىل:  ال جتب معه اهلجرة، كما قال

 .]٢٧٦: الدفاع عن أهل السنة واالتباع، نقال عن الوالء والرباء[
 اتُ يَ لَ ال تقوم الساعة حىت تضطرب أَ «يف الكالم على حديث  ãvy@Âiaوقال 

a@Âiقال ( )]٢٩٠٦)؛ مسلم: ح(٧١١٦ح(: البخاري[ »ةصَ لَ س على ذي اخلَ وْ نساء دَ 

fib�i:  هذا احلديث وما أشبهه ليس املراد به أن الدين ينقطع كله يف مجيع أقطار
ألنه ثبت أن اإلسالم يبقى إىل قيام الساعة إال أنه ، األرض حىت ال يبقى منه شيء

ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على « :مث ذكر حديث، ويعود غريبا كما بدأ يضعف
ذا احلديث ختصيص األخبار األخرى وأن الطائفة فتبني يف ه :قال، احلديث »احلق

فبهذا Òتلف  :قال .اليت تبقى على احلق تكون ببيت املقدس إىل أن تقوم الساعة
  .]٧٧-١٣/٧٦، 5ب تغري الزمان حىت تعبد األوÍنفتح الباري: ك/الفنت، [ )األخبار

ال خيلو  فبهذا يعلم أن الزمان وإن شغر عن السلطان وعم فيه الفساد، إال أنه
قائمة |مر هللا تعمل ما استطاعت على إقامة الدين، ويتعني على طالب  طائفةمن 

 النجاة لزومها.
وبعد تقرير مسألة شغور الزمان عن السلطان، نرجع إىل عنوان هذا الفصل 

 وهو: كيف يتحقق لزوم اجلماعة يف عصرj؟ فنقول: إن ذلك إمنا يتم Äمرين:
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سنة واجلماعة باتباع الكتاب والسنة على فهم سلفنا أوال: لزوم منهج أهل ال �
 الصاحل

و½ذا يتحقق الشق العلمي من مسمى اجلماعة، فيكون املسلم فردا من مجاعة 
 املسلمني، مفارقا لفرق أهل األهواء وامللحدين.

: bì€a†=من كالم  )١(تقدم قريباوهذا يكون 5تباع أهل العلم وا©تهدين، كما 
ال دائرة على اعتبار أهل السنة واالتباع، وأGم املرادون 5ألحاديث، فهذه مخسة أقو (

املسألة السابعة عشرة: وذلك أن  فلنأخذ ذلك أصال ونبين عليه معىن آخر، وهي
وقد . )اجلميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم واالجتهاد، سواء ضموا إليهم العوام أم ال

وم اجلماعة أنه يلزم املكلف متابعة ما أمجع مقتضى األمر بلز ( :Ô„bflãÿ€aقول  )٢(تقدم
 .]فتح الباري[) “وهم أهل العلم”وهم املراد بقوله ، عليه ا©تهدون

 إن مقتضى اتباع أهل العلم ا©تهدين أمور:
@سمى، أو كما يُ اجلمل الثابتة �لنص واإلمجاعأوال: اتباع ما أمجعوا عليه، وهو 

! ورسوله، واألمر 5ملعروف والنهي عن املنكر، . وذلك مثل اإلميان 5“الشرع املنزل”
 واجلهاد يف سبيل هللا..

ل ما محُّ أي  “لؤو الشرع امل”Íنيا: الرتجيح فيما اختلفوا فيه، وهو ما يسمى بـ
 .على النص بطريق االجتهاد

 .“الشرع املبدل”Íلثا: جمانبة ما خيالف هذا وذاك، وهو 

                                                 

  .٢١انظر ص) ١(
  .١٠انظر ص) ٢(
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ة يتكلم به كثري من الناس، وال يفرق بني كما أن لفظ الشريع(: ÚÓ‡Óm@Âiaيقول 
الشرع املنزل من عند هللا تعاىل وهو الكتاب والسنة الذي بعث هللا به رسوله، فإن 
هذا الشرع ليس ألحد من اخللق اخلروج عنه، وال خيرج عنه إال كافر، وبني الشرع 

ا هذا إذا كان عامل .ئكم احلاكم، فاحلاكم Àرة يصيب وÀرة خيطالذي هو حُ 
 :“الشريعة”و “الشرع”فلفظ ... عادال

مل يكن ألحد من أولياء هللا وال لغريهم أن خيرج  ؛إذا أريد به الكتاب والسنة -
  ...عنه

وقد ، فقد يكون ظاملا وقد يكون عادال ؛وأما إذا أريد 5لشرع حكم احلاكم -
ة والثوري وقد يراد 5لشرع قول أئمة الفقه: كأيب حنيف .يكون صوا5 وقد يكون خطأ

 .سعد والشافعي وأمحد وإسحاق وداود وغريهم ومالك بن أنس واألوزاعي والليث بن
، ه حيث جيوز ذلك كان جائزاغريَ  دَ لّ وإذا قَـ ، فهؤالء أقواهلم حيتج هلا 5لكتاب والسنة

وال حيرم تقليد ، أي ليس اتباع أحدهم واجبا على مجيع األمة كاتباع الرسول 
 ع من يتكلم بغري علم.أحدهم كما حيرم اتبا 

أو Òول ، وأما إن أضاف أحد إىل الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفرتاة -
 .وحنو ذلك؛ فهذا من نوع التبديل، النصوص خبالف مراد هللا

: الفتاوى[) والشرع املبدل، لؤو والشرع امل، فيجب الفرق بني الشرع املنزل
٢٦٥-١١/٢٦٢[. 

أصول أهل السنة، خرجت عن اجلماعة ½ذا  فإذا ما خالفت اجلماعة أصال من
، وسقطت شرعية وجودها، ق اليت حذر منها النيب رَ املعىن ودخلت يف حد الفِ 
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اإلسالم اليت يبتىن عليها  مثلما تسقط شرعية الدولة اإلسالمية G5يار أصول
 .)١(احلكم

ألة املس(فيقول:  -الفاصل بني اجلماعة والفرقة  -هذا احلد  bì€a†=ويبني 
  خبالفها للفرقة الناجية يف معىنً ، هذه الفرق إمنا تصري فرقًاوذلك أن : اخلامسة

                                                 

الـبالغ ”يف:  “الشـرعيات”وانظـر مبحـث  .١٥٩، ص١٤٥انظر يف تفصيل الشـرعية ص) ١(
وأهـل الكـالم الـذين مل يـدخلوا يف وصـف الفـرق (، لعبد ا©يـد الشـاذيل. ومـن كالمـه: ٤ج “املبني

 إذا أقــاموا الدولـــة ،لقــر½م مــن عقائــد أهـــل الســنة وحملــاولتهم التوفيـــق بــني مقــررا�م وبـــني النصــوص
ولكــن  ،ال خيرجــون عــن الشــرعية اإلســالمية ،واجلماعــة علــى أصــوهلم دخلــوا يف حكــم أئمــة اجلــور

جيـوز اخلــروج علــيهم، ويرجــع ذلــك إىل قاعــدة الشـريعة يف دفــع أعظــم املفســدتني 5حتمــال أدnمهــا، 
مفســدة الصــرب علــى االحنــراف ومفســدة وقــوع الفتنــة، فــإذا أمنــت الفتنــة جــاز اخلــروج وإذا أمكــن 

الشرعية وخيفت الفتنة وجب يري 5لطرق الشرعية وجب التغيري، أما إذا مل ميكن التغيري 5لطرق التغ
 الصرب.

مـة 5لقهـر دخلـوا أما إذا ضمُّوا إىل بدعة الكالم مصادرة السنة وأهلها وفرض بدعتهم علـى األ
 ة.ة وخرجوا عن الشرعية اإلسالمية اليت توجب هلم السمع والطاعْرقـفبذلك يف وصف ال

واألوضــاع واجلماعــات والــدول الــيت تقــوم علــى ابتــداع يف أصــل كلــي مــن الــدين لــيس هلــا صــفة 
اجلماعــة وال صــفة الشــرعية، وهــى مغرقــة يف وصــف الفرقــة، وذلــك بقيــام بنيــة النظــام علــى البدعــة 
ولـــيس فقـــط وجـــود االبتـــداع يف شـــخص احلـــاكم. وأهـــل االبتـــداع يف أصـــل كلـــي مـــن الـــدين إذا مل 

ومل  رجـوا عليهـا 5لسـيفومل خي راًدا شـذاًذا مل يبـاينوا اجلماعـةية النظام على بدعتهم وبقوا أفيقيموا بِنْ 
فلهــم شــرعيتهم كــأفراد داخــل نظــام أهــل  ،ىل الفحــش يف االعتقــاد وكفــر املــآلتصــل ½ــم بــدعتهم إ

تالف السـنة، وهلـم حقــوقهم الـيت لغــريهم مـن املسـلمني يف الــوالhت وغريهـا، ويُراعــى قـوهلم يف االخــ
وتقبــل شــهادا�م وروايــتهم، وال يســقط اعتبــارهم يف  ،إذا كــانوا مــن أهــل العلــم فيمــا مل يبتــدعوا فيــه

-١١٥٢: الــبالغ املبــني[ )ا©تمــع مــع احلــذر والســعي املســتمر للحفــاظ علــى وضــع الصــدارة للســنة
١١٥٣[. 
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 إذ اجلزئيُّ  ؛، ال يف جزئي من اجلزئياتمن قواعد الشريعة وقاعدةٍ ، يف الدين كليِّ 
  .شيًعا يقع بسببها التفرقُ  عنه خمالفةٌ  الشاذ ال ينشأُ  والفرعُ 

  :وإمنا ينشأ التفرق
 من اجلزئيات غريَ  ضمُّ ألن الكليات ت .األمور الكليةيف  لفةِ عند وقوع املخا -

 وال بباب دون 5ب. ، دون حمل لٍ مبحَ  تصَّ ختا يف الغالب أن ال أGُ وش .قليل
بني املخالفني  فيها أنشأتْ  فإن املخالفةَ  ؛“التحسني العقلي” ذلك مبسألة واعتِرب 

 . أعمالٍ  وعِ وفر ، عقائدَ  خالفًا يف فروع ال تنحصر، ما بني فروعِ 
 من إنشاءِ  كثرأإذا  فإن املبتدعَ  .اجلزئيات كثرةُ  :الكلية وجيري جمرى القاعدةِ  -
 القاعدةُ  كما تصريُ   ؛ضةعاد ذلك على كثري من الشريعة 5ملعارَ  ؛عةاملخرتَ  الفروعِ 

 ..أيًضا. الكلية معارضةً 
 )هللا أعلمو، كلية اختلفوا فيها  ب أمورٍ بق إمنا افرتقت بسرَ فثبت أن هذه الفِ 

 .]١٤١-٣/١٣٩: الباب التاسع، املسألة اخلامسة، االعتصام[
ثانيا: االجتماع والتعاقد مع طائفة املؤمنني للسعي يف سبيل إقامة دولة  �

 اإلسالم 
مجاعة التمكني: ) ١( واجلماعة مجاعتان:(رمحه هللا:  »Ô€àbì€a@áÓ1a@ájيقول 

ومجاعة التمكني ممكنة االنقطاع  لعلماء.ومجاعة ا) ٢، (الدار واخلالفة والسلطان وهي
ويدخل عليها الدخن وال جيوز فيها التعدد. ومجاعة العلماء مكفولة البقاء وال يصح 

كل مجاعة التزمت السنة واجتمعت   يوه ،أن يدخل عليها الدخن وممكن فيها التعدد
ع ومل تقع بينها عليها وقاتلت دوGا ومل تتبع اهلوى وال املتشابه ومل تقع يف أعيان البد 

ولكل غادر مهما   ،العداوة والبغضاء، وهذه اجلماعة ليس هلا بيعة ولكن عهد وميثاق
روا عليكم أحدكم« ،سته يوم القيامةاكان غدره لواء يُرفع على   »وإذا كنتم ثالثة فأمِّ
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َر وجبت طاعته 5لقيود الشرعية املعروفة ،])٢٦٠٩، ٢٦٠٨ح(: أبو داود[  البالغ[ )ومن أُمِّ
 .]١١٥٥-١١٥٤: املبني

قد تقدم أنه إذا زال اإلمام الشرعي، أو تغلب إمام خارج عن ملة اإلسالم، ل
 فقد وقع االتفاق على ضرورة عزل هذا ونصب ذاك.

ومقصد شريف كهذا ال يتحقق يف طبائع األمور إال بتكوين طوائف مصغرة هي 
 مث التالحم واألخوة. صور ومناذج للجماعة املسلمة بركيزتيها: اإلميان والتقوى،

أهل احلل دور  نظرµإن زوال اإلمام واخلالفة/اجلماعة 5ملعىن الشرعي يستدعي 
كي يقوموا مقامه؛ فإذا شغر الزمان من السلطان الشرعي وانعدمت شرعية   والعقد

الراية آلت الوالية إىل أهل احلل والعقد يف األمة، وهم الثقات العدول من أهل العلم 
 ة الذين يفزع إليهم يف املهمات واملصاحل العامة ويتبعهم سائر الناس.وأهل القدر 

وتعني عليهم أن جيمعوا كلمة األمة حول متبوع مطاع جتتمع به الكلمة وينتظم به 
املسار. واألدلة على رجوع األمر إىل األمة ممثلة يف أهل احلل والعقد مستفيضة ليس 

 هذا موضعها.
لقيادة أو خللل يف األمة فالدعوة والرتبية واإلعداد، فإن مل يتيسر ذلك خللل يف ا

واجلماعة يف هذا اإلطار ال يزالون على التزامهم ا©مل 5إلسالم عقيدة وشريعة، 
مدى شرعية [ وإنكارهم على من خالفه، وانتصا½م للدعوة إليه واجلهاد يف سبيله

 . ]بتصرف -االنتماء، مجاعة املسلمني، اجلماعة واجلماعات 
فإن الظروف  -كما ينبئنا التاريخ السالف واملعاصر   - من اجلهة العمليةكن ل

املرتدية اليت أحاطت بدولة اإلسالم وأدت إىل هذا الزوال هي بعينها اليت منعت 
ل لقيامهم 5ألمانة املنوطة ½م! فرأينا  وجود أهل احلل والعقد 5ملعىن الشرعي املؤهِّ

هم  -إال من رحم هللا  -ين أو أهل الرhسة والوجاهة املوسومني |Gم أهل العلم والد
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الذين ميهدون الطريق لالستعمار الصريح أو املقنع! ورأينا شباب اإلسالم هم الذين 
 يشمرون عن سواعدهم حني خذهلم الشيوخ!

إن من ضرورة سعي املسلم للتحقق مبنهج أهل السنة علما وعمال أن جيد من 
حمة واآلصرة من غري جهد وإعداد. ويشد منها اللُّ  يشاركه يف هذا السعي؛ فتنشأ

غربة كل منهما وسط مجع املخالفني واملناوئني. فإذا اجتمع آحاد مريدي السنة 
شأGم يف  -وطاليب الشريعة، مل يكن بد من تنظيم جهودهم خبطة عمل وهيكل إدارة 

اية ذلك شأن كل من رام Òسيس عمل دنيوي كبري أو حقري. فكيف إذا كانت غ
أولئك أشرف مما سواها؟ وكيف إذا راموا نفعا متعدh ودعاء إىل سبيل هللا، فوق ما 
قصدوه ابتداء من االنتفاع والصالح والنجاة؟ وكيف واألمر الر5ين الصريح: 

﴿         ﴾:؟]٢ [املائدة 
منذ أفول  اجلماعات العاملة لدين اإلسالموعلى هذا النمط بزغت أعداد 

 مشس اخلالفة.
مث إنه مبرور الوقت حيدث يف التجمعات الصغرية ما حيدث لألفراد، من ميل كل 
نظري إىل نظريه ودعٍم ألوجه التعاون املثمر بينها، حىت ينمو البنيان ويعلو فَيُمّن هللا 

 صر والتمكني.على املؤمنني 5لن
تتمثل يف يف هذه احلالة لقد سبق أن مجاعة املسلمني (: Îbó€a@Å˝ñ@NÜيقول 

أهل احلل والعقد من األمة ممن ينتظم ½م األمر ويتبعهم سائر الناس. وال خيفى أن 
هؤالء ال يزالون أوزاًعا متفرقني ال يضبطهم ضابط وال يربط شتات رأيهم رابط. 

ة يف هذا اإلطار وهؤالء مل تنعقد هلم راية ومل ينتظم هلم صف فكيف يتأتى لزوم اجلماع
 بعد؟ وما هو ضابط االنتساب إىل اجلماعة يف هذا اإلطار يف هذه املرحلة؟ 
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ذلك نقول: إذا كان االلتزام ا©مل 5إلسالم والكفر 5ملناهج  )١(ولإلجابة على
، فإن االنتظام يف الصف الوضعية هو قاعدة االنتساب إىل اجلماعة يف إطارها العلمي

اإلسالمي الذي حيمل الرسالة وجياهد إلقرارها يف واقع احلياة وما يقتضيه ذلك من 
الوالء والتزام الطاعة هو قاعدة االنتساب إىل اجلماعة يف إطارها السياسي، وهذا هو 
احلد األدىن الذي ميثل مفرق الطرق بني الفريقني يف هذه القضية. والصف اإلسالمي 

مي العام الذي يتمثل يف اجلماعة مبفهومها القصود يف هذا املقام هو الصف اإلسامل
العام والشامل، أي مجاعة أهل احلل والعقد. وملا كانت هذه اجلماعة مل تتبلور بعد يف  
كيان واحد فإن السعي إىل إجيادها والتزام الطاعة هلا إذا اجتمع أمرها أو ملا انعقد 

حلة تفرقها يعد املظهر العملي للزوم اجلماعة يف هذه املرحلة. عليه إمجاعها ولو يف مر 
 ويتخذ ذلك يف الواقع إحدى صورتني:

اهات القائمةاألوىل:  اٍه من االجتِّ 5عتبار ذلك  يف العمل اإلسالمي االلتزام 5جتِّ
 إجياد هذهخطوًة مرحليًَّة يف الطريق إىل مجاعة املسلمني، والسعي من خالله إىل 

على أن ال يعترب انتسابه هلذه اجلماعة هو Gاية .. مبفهومها العامِّ والشامل.اجلماعة 
املطاف؛ فهذه التجمُّعات وسائل لغايٍة واحدٍة تتمثَّل يف مجع الكلمة وتنسيق اجلهود 

وهلذا فإن عليه أن يذكر  يف سبيل خدمة األمَّة؛ فهي خطوٌة مرحليٌَّة على الطريق.
ال ميثِّل أحدها على انفراٍد مجاعة  تعترب Gاية املطاف، و ال هذه التجمُّعاتدائما أن 

ا هي خطواٌت مرحليٌَّة يف الطريق إليها، وأنَّ التزام ماعة مبفهومها جل5 هاملسلمني، وإمنَّ
العامِّ والشامل أسبق من التزامه ½ذه التجمُّعات اجلزئيَّة؛ ألنَّ األوَّل واجٌب |صل 

لنصوص، وانعقد عليه اإلمجاع. أمَّا الثاين فمستَـَند الشرع؛ فهو الذي دلَّت عليه ا
وجوبه هو املصلحة الراجحة، وكونه ذريعًة إلقامة بعض الواجبات الشرعيَّة اليت قد ال 

 ..يتسىنَّ أداؤها إال من خالل هذه األطر.

                                                 

  كذا، والصواب عن.)  ١(
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ويوم أن تصبح هذه التجمُّعات مفرِّقًة للكلمة، أو مشوِّشًة على الوالء العامِّ 
جلماعة، فإنَّ شرعيتَّها من األساس تكون موضع نظر؛ ملا تقرَّر من أنَّ لإلسالم وا

 ...الً وحرمةالذرائع Òخذ حكم املقاصد حِ 
مجاعة  - والشامل ممبفهومها العا “مجاعة املسلمني”: االلتزام 5لطاعة لـةالثاني

 وتفويض النظر إليها يف املهمات واملصاحل العامة، وذلك مىت -أهل احلل والعقد 
انتظم عقدها واجتمع أمرها على متبوع مطاع أو على قيادة مشرتكة، بل فيما ينعقد 
عليه إمجاعها ولو يف مرحلة تفرقها. مع االكتفاء يف هذه املرحلة بعقد صالت متوازنة 
مع كافة التجمعات اإلسالمية وبذل النصيحة الواجبة ألصحا½ا والتعاون معهم مجيعا 

. وال ]٧٤-٧١[مجاعة املسلمني:  )االلتزام العضوي |حدها على ما عندهم من خري دون
خيفى أن كال من الصورتني أليق ببعض األشخاص دون بعض. فالصورة األوىل هي 
األصل أعين االنضواء حتت إحدى الراhت العاملة لدين هللا، غري أن بعض الناس من 

افة التجمعات إذا  ذوي العلم واملكانة جيمل ½م اإلبقاء على صالت متوازنة مع ك
كانوا ممن وضع هللا هلم القبول بني خمتلف الطوائف ويكونون سببا لتأليف القلوب 

 . )١(وحل اخلالفات ومجع الكلمة وحنو ذلك من املقاصد الشريفة
واجلماعات اإلسالمية يف هذه احلالة خطوة على طريق هذا اإلعداد، (ويقول: 

سلمني. فهي اجتماع حول علماء، وجترد وجتمعات مرحلية يف الطريق إىل مجاعة امل
خلدمة اإلسالم، من خالل برامج حمددة، ويف إطار من اجلماعية اليت تُعود على 
الطاعة يف هللا، وتشيع التنافس يف اخلريات، وحتفز النفوس على اجلد يف العمل 

 .]٨٣: مدى شرعية االنتماء[ )والدعوة واجلهاد

                                                 

. وسـيأيت حنـو مـن هـذا الكــالم ولعـل هـذا هـو املأخـذ الـذي سـلكه صــالح الصـاوي نفسـه) ١(
ينبغـي  -حـوى  -لسعيد حوى رمحه هللا، وكان كثريا ما يـذكر أن شـيخه حممـد احلامـد بـني لـه أنـه 

 أال يفعل. -احلامد  -أن يلحق 5إلخوان، يف حني أن األفضل للشيخ نفسه 
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إذا كان املسلم يف بلد فيه (رأي آخر فقال: إىل  áÌå@Ïic@ãÿiوقد ذهب العالمة 
تزل الفرق املخالفة لإلسالم عفي، لكن ليست واليته إسالمية “مجاعة مسلمون”

وسرية السلف  “منهاج النبوة”واملختلفة عليه، وليكن اعتقاده وعمله ودعوته على 
عتقاد، واحلكم، والسلوك، واألحكام، يؤمن بذلك يف اال ؛الصاحل يف هذه األمة

حكم [ )5لعلم واملال )١(على من أفاء هللا عليه من املسلمني إمدادهمو  .ويدعو إليه
كيف يستقل القارب خشية الغرق من جيد السفينة الثابتة (. وقال: ]٢٥: االنتماء

  .]١٢٨: حكم االنتماء[) )٢(اجلامعة؟
@Îbó€aوقد أجاب  Å˝ñ@ NÜ  :أين هذه السفينة  أوال:(عن هذا الكالم قائال

ال خيفى أن الدولة عندما ال تكون لإلسالم، فإن األمور كلها تنقلب رأسا  امعة؟اجل
 على عقب!

املفكرين ممن أشربوا وحوهلا صفوة خمتارة من الكتاب و  فهناك القلة احلاكمة، -
يف قلو½م نظرhت الغرب وثقافاته، وتقامسوا على العلمانية، وفصل الدولة عن الدين، 

 ادة والتوجيه. وهؤالء هم أصحاب القي

مة دخ قد سخروا علومهم وأقالمهم يف ...وهناك طغمة من علماء السوء -
  .البالط، ال يرجون ! وقارا، وال يرقبون يف مؤمن إًال وال ذمة

وهناك قاعدة من العلماء مل تثبت يف موقع احلراسة لدين هللا، وانزوت يف  -
من املواجهة، فضال عما ال معاهد العلم ومؤسساته، ففرت من الزحف، وانسحبت 

مرجئة  -إال من رحم ربك  -خيفى عليك من عقائدهم املدخولة، فهم على اجلملة 

                                                 

  أي إمداد هذا املسلم وأمثاله من املسلمني احلائرين حتت والية غري إسالمية.) ١(
يقصــد كيــف ينضــوي املســلم حتــت مجاعــة مســلمني صــغرية وأمامــه الســفينة اجلامعــة وهــي ) ٢(

 منهاج النبوة وسرية السلف الصاحل؟
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ختفى  -علماء وعامة  -متصوفة، وال أظن خريطة العامل اإلسالمي وتوجهات أهله 
 م.كعلى عامل جماهد مثل

ا يف وهناك قاعدة عريضة من األمة أرهقتها هذه النظم الشيطانية، وألقت ½ -
ا لغاية، ا لطريق، وال تتعرف وجهً جماهل األرض وخوادع السبل، ال تتبني نسمً 

حش، ويقتسمون ماهلا مع الغري، ويغتنمون واة يلتهمون زادها مع الوَ الؤها الغُ وأدِ 
 ضالهلا مع احلوادث !!.

فهي مل تنفصل عن أصل، ... بة ولدت احلركة اإلسالميةيويف هذه احللكات الكئ
لقد ذهب مع ذهاب  .له يف هذه املواقع أشرت إليه ال وجود الذيصل ألن هذا األ

موضع ريبة وا�ام، إسالمية الوالية وإسالمية الراية، وإن اإلسالم نفسه يف هذه املواقع 
أما البديل  .ة، بل شروع يف عملية انتحارميإقامته وحتكيم شريعته جر  وإن الدعوة إىل

معامله أقالم املستشرقني وصناعهم من فهو ذلك اإلسالم املعدل الذي رمست 
رسالة  - بكل ما تعرف عنه من �تك -املستغربني، اإلسالم الذى يعترب الفن 

مقدسة، ورقصات الباليه من الفنون الراقية، والر5 الصراح من جنس املضار5ت 
ية، ولبس النقاب ردة حضارية، والبديل عن شاحلالل، وإقامة احلدود قسوة ووح

لشرعي هو األغلبية الربملانية، والتعايش مع املنكرات والفواحش جتديدا اإلمجاع ا
واستنارة، وأعالم اإلسالم هم ابن سينا والفارايب وابن الفارض وابن عريب والطويف وطه 

 حسني والتابعون هلم Èتقان ومهارة!

يغشاه موج من فوقه موج  الذيالسفينة املاخرة يف ذلك املوج اللجي هذه فأين 
 .]٥٣-٢٥: مدى شرعية االنتماء[) ؟!ظلمات بعضها فوق بعض ،فوقه سحابمن 

يف واقعنا املعاصر  االجتماع يف إطار مجاعيوقد اشرتط بعض الباحثني لصحة 
ر أو مبادئ أو رأي أو اجتهاد أو عمل يفارقون به اتحزب على أصول أو أفكيُ أال 

سواء كان ، ل والعقد فيهمهل احلأمجاعة املسلمني وخيالفون به سوادهم األعظم من 
وأنه بدون  يف الرأي واحلرب واملشورة.أو كان ذلك  يف املنهج واالعتقادذلك 
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 احلالية اجلماعاتوأن واقع  ذلك يصري هذا االجتماع فرقة من الفرق الواجب اعتزاهلا.
خبطة  فيما يتعلق يف الرأي واالجتهادأن كل مجاعة منها قد فارقت مجاعة املسلمني 

الرتكيز على أصل هام وهو ضرورة توحيد املوقف وأنه ينبغي  .ح أو التغيرياإلصال
العملي جلماعة املسلمني وأن يكون لتلك اجلماعات موقف عملي واحد يف األمور 

وحدة املوقف السياسي واجلهادي والتنسيق بني هذه الفصائل يف مبعىن  اخلالفية.
لتباين يف املواقف العملية إىل �ارج املسائل العظام وقضاh املواجهة حىت ال يؤدي ا

ال بد من ، فلكي يتمهد القول بقبول التعدد يف فصائل العمل اإلسالمي الصف.
ويصبح هذا الشرط مع . ت واملصاحل العامةاالتنسيق ووحدة املواقف العملية يف املهم

دد شرط وحدة األصول واملذاهب االعتقادية مبثابة الدعامتني األساسيتني هلذا التع
 .)١(وبدوGما يتحول األمر إىل تعصب مذموم أو �ارج مدمر

ل عن ؤو أن هذا الشرط هو ِمن أَْوىل مهام احلاكم واإلمام. إذ هو املس والواقع
مجع كلمة املسلمني يف مواطن التفرق واخلالف. فإذا دارت الدائرة على املسلمني 

ملني ½ذا األمر؟ وهو دم هذا املنصب، فكيف نطالب طوائف املسلمني العاحبيث عُ 
 االتفاق يف الفروع بني أئمة العلم والدين؟ أعين - أمر مل حيدث يف القرون الفاضلة

هؤالء الذين يعملون يف الساحة اإلسالمية ال بد أن (رمحه هللا:  ÙÏy@áÓ»éيقول 
ميتلكوا القدرة على أن تتكامل أعماهلم بدال من أن تتعارض. وهؤالء مجيعا ال يصح 

عنهم اآلفاق الرحيبة اليت ينبغي أن ينظروا فيها إىل العمل اإلسالمي  أن تغيب
فاألمة اإلسالمية يف هذه املرحلة ال ميكن أن يضمها تنظيم واحد وإن والعاملني. 

، وكثريون من األفراد ال يصلح أن يكونوا يف تنظيم ألGم حرصنا على ذلك
ثر مما يستطيعون أن خيدموه يستطيعون أن خيدموا اإلسالم على طريقتهم اخلاصة أك

ة العاملة يف األمة اإلسالمية سواء كانت الرئيسلو كانوا يف تنظيم، وكل االجتاهات 
                                                 

 .مدخل إىل ترشيد العمل اإلسالميانظر: اجلماعة واجلماعات، ) ١(
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صوفية أو سلفية أو دعوية أو علمية أو جامعة ميكن أن تؤدي دورا كبريا إذا جتاوزت 
 .]١٥: جند هللا ختطيطا[) بعض السلبيات

 وخنتم الفصل بكالم جامع له حيث يقول:

، يل هو انتماؤه إىل اإلسالم واألمة اإلسالميةصانتماء املسلم األ نإ(
كل   واملهيمن عنده على ءيله يف كل ش يه واهلادجِّ انتماؤه هذا هو املوَ  يبقىسو 
 . ءيش

ر من دما وصرضـي هللا عنهبكر وعمر  يبأ ةخالف دعه عهد النبوة ويف ويف
سالمية ينتسب اىل مجاعة اإل كان كل فرد من األمة،  رضـي هللا عنه خالفة عثمان

  .ث اخللل وحدثت الفتنة الكربىدمث حد. مامهم الراشإاملسلمني و 
امللك إىل ما رضـي هللا عنهواحلسن  بعد عليّ ة دخلالفة الراشآلت امث 

بح صاإلسالمية فأ قالفر  ث أن ظهرتدوحا، مئاسم اخلالفة قا يوبق، العضوض
العقدية والفقهية  عةواجلما السنة هلأمذاهب ون يركزون على دالعلماء الراش

ىل أهل السنة إ hاإلنسان انتماء عفو  ين الضرورة مبكان أن ينتمأصبح مو  ،والسلوكية
ىل إو أىل اخلالفة إاالنتماء  يهذا االنتماء بق ومع. منه دواجلماعة كانتماء أصيل ال ب

و غري ا أدوالسلطان راش ويضعف حبسب كون اخلليفة يقوى االسلطان املسلم موجود
 راشد.

 بحصفأ، مة اإلسالميةألجديد على ا ئطار  أطر  وبسقوط اخلالفة العثمانية
 فة منئطا ال تزال«نصت عليها النصوص:  فة اليتئكون من الطاين | ااملسلم مكلف

ويكون اإلنسان من  ؛])١٩٢١)؛ مسلم: ح(٧٣١١البخاري: ح([ »ظاهرين على احلق ميتأ
نة سسالمية الصحيحة على ضوء مذاهب أهل الة اإلل الثقاففة مىت حصّ ئالطا ههذ

ة افق ثجند هللا” كما فصلناها يف كتابنا خالقية حزب هللاأوظهرت فيه  واجلماعة
 ه الىت منها واجبات العصر وواجبات الوقت.تى واجبادوأ “اقخالأو 
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سواء كان منتسبا إىل تنظيم  انتماء عفوµإن مثل هذا يكون منتميا إىل الطائفة 
تنظيمات  يكن منتسبا، لكنه حدث جبانب هذا االنتماء العفوي أن وجدت أو مل

Äخذ كل منها على عاتقه إحياء اإلسالم من وجهة نظره االجتهادية. ولو  إسالمية
Òمل اإلنسان Èنصاف لوجد أن كثري من هذه التنظيمات يكمل بعضها بعضا، 

 حرج على املسلم أن وهذه التنظيمات الوإحياء اإلسالم حباجة إليها مجيعا، 
يتعاون معها مجيعا على ما تدعو من خري ملتزما يف هذا التعاون أال خيرق 

 قواعدها اليت ألزمت نفسها فيها.
وإنه ملن ضيق النظر أن يظن مسلم أن املسلمني اليوم ميكن أن جيمعهم تنظيم 

سقوط  واحد، ففي أواخر اخلالفة الراشدة مع أن األمر كان قوh حدث تصدع، وبعد
الدولة األموية وجدت أكثر من دولة. إن وحدة املسلمني التنظيمية شيء نطمح إليه 
ولكن نسلم أنه غري ممكن؛ فكيف ميكن يف أوضاعنا املعاصرة أن يوجد التنظيم 
الواحد لكل األمة اإلسالمية وملا يوجد اخلليفة الواحد لكل املسلمني؟ أقطار متباينة 

الضغوط العاملية واحمللية.. هذا مع قلة الوعي  -تصال صعوبة اال -أنظمة متعددة  -
رز اجتهادات فوهذا كله ي، ليا�مؤو مس وعدم استعداد الكثريين لتحملعند الكثريين 

ولكن الكثري منها يتكامل يف خدمة ، بعض بعضها أدق من نمتعددة قد يكو 
 الم.ساإل

 يمشرتك ووع ر التنظيم الواحد فال بد من أن ينوب عن ذلك فهمذوأمام تع
خاء اإلوال بد أن ينوب ، واجب عيين جدحيثما و  مشرتك وقيام 5لواجب العيين

خاء أن يتحقق يف هذا اإل، و املوحد يمناب التنظيم اإلسالم داملوح ياالسالم
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم «: ة الشعورية للمسلمنيدالوح حداملو  ياالسالم

سهر 5ل در اجلسئاعى له سادى منه عضو تتكشإذا ا ،وتعاطفهم كمئل اجلسد
 .])٢٥٨٦ح(: )؛ مسلم٦٠١١البخاري: ح([ »واحلمى
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، وعدم يندإقامة ال موا بني اجتهادا�م يفئض على املسلمني أن يوائالفرا نإنه م
            التفرق فيه؛ قال تعاىل: ﴿

          ﴾  :١٣[الشورى[ ...
املسلمون مطالبون بشيئني يف آن واحد.. مطالبون |ن جيتهدوا يف إقامة الدين 

 .]٢٠-٦١: اجند هللا ختطيط[ )ومطالبون |ال يتفرقوا يف هذا الدين
 
 

 



 وضوابطه ) �ٔراكن العمل امجلاعي٤((
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 �ٔراكن العمل امجلاعي وضوابطه) ٤(

ما أنزل هللا  حدودمن املقرر يف حمكمات الشريعة أن من أشرف العلوم معرفة 
وال سيما  -احلدود  ها علمُ ن أشرف العلوم وأنفعِ فمِ (: Ó‘€a@Âia·على رسوله. يقول 

ل دخِ حىت ال يُ  ؛احلدود هم بتلكالناس أعلمُ  فأعلمُ  .يِّ هِ واملنْ  املأمورِ ، دود املشروعِ حُ 
  ج منها ما هو داخل فيها. قال تعاىل: ﴿ِر فيها ما ليس منها وال خيُ 

          ﴾ ]فأعدل ]٩٧: التوبة .
 )روعات معرفة وفعال. و5! التوفيقالناس من قام حبدود األخالق واألعمال واملش

 .]١٤١، صلألخالق حد مىت جاوزته صارت عدواn ومىت قصرت عنه كان نقصا ومهانة[الفوائد: 
من األلفاظ  اكثري إن  د، بل ، فاللفظ أشهر من أن حيُ اجلماعةو5لنسبة ملصطلح 

. ناساسم جلماعة الواجلمع: (: )مجعفسر 5جلماعة. قال يف اللسان يف مادة (تُ 
 واجلماعةواجلمع: مصدر قولك مجعت الشيء. واجلمع: ا©تمعون، ومجعه مجوع. 

وقد استعملوا ذلك يف غري الناس حىت قالوا  ،كاجلمعواجلميع وا©مع وا©معة: 
 .]٨/٥٣العني املهملة، فصل اجليم، ك/:لسان العرب[ )مجاعة الشجر ومجاعة النبات

عريفات متنوعة للجماعة يف الشرع، تدور أما اصطالحا؛ فقد قدمنا فيما مضى ت
حول معنيني رئيسني، مها االجتماع املعنوي على منهج واالجتماع العضوي على 

 أمري.
ضوابط العمل اجلماعي ، حيث نتكلم على املعىن االصطالحيوموضوع حبثنا 

 قدمنا 5لفصول السابقة توطئة لبيان هذه املسائل.قد ، و وآدابه
اجلماعة من الناس جيتمعون على أمر من أمور الدنيا أو إن موضوع كالمنا هو 

 .“الذين يف طاعة من اجتمعوا على ¹مريه”الدين، أي اجلماعة مبعىن 
قبلية أو دول متحضرة ميارسون وال خيفى أن البشر سواء كانوا يف جمتمعات 

من أعضاء  ،أعماهلم يف جتمعات متثل وحدات مصغرة تتمتع بكل خصائص اجلماعة
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، مث تتفاوت بعد ذلك يف ولوائح ُمَنظِّمة ل وهيكل إداري وأهداف ووسائلؤو ومس
 .ضعفهاأو هذه العناصر  قوةمدى 

وما األحزاب واملؤسسات والشركات واجلمعيات األهلية ومجاعات الضغط 
 وغريها إال أمثلة للجماعات اليت توجد داخل إطار الدولة الكبري.

لتجمعات مرهون 5ستيفاء الضوابط إن مشروعية االنضواء حتت أي من هذه ا
الشرعية، اليت حتكم كل مجاعة من املسلمني وليست خاصة 5جلماعات العاملة 

أعين اجلهاد يف سبيل !  - للدين اليت تتبىن املستوى األعلى من األهداف والغاhت
إلقامة دولة اإلسالم يف األرض، أو ما يلتصق ½ا من أهداف مثل الدعوة إىل هللا 

 ر العلم والعمل اخلريي وحنو ذلك.ونش
مجاعة املسلمني إذا اجتمعوا على اإلمام وكذلك اجلماعة األم أو العظمى وهي 

كتب   اقد تناولتهال خترج عن ذلك، وال تستغين عن الضوابط الشرعية، و األعظم 
كثري من الضوابط واآلداب هي أمور مشرتكة و ، أhم حكم اإلسالم السياسة الشرعية

 .)١(ومستمدة مما أصله العلماء يف هذا املضمار امة العظمى واإلمارة الصغرىبني اإلم
هو ما قدمنا من غياب اجلماعة واإلمامة  التفصيلوالباعث لنا على هذا 

يف واقعنا املعاصر، وذلك لعدم اجتماع  -اليت هي اخلالفة اإلسالمية  -العظمى 
 املسلمني وأهل احلل والعقد منهم على إمام.

العمل اجلماعي لبلوغ أهداف من ن بد من السعي والتعاون يف أطر فلم يك
املسلمني الكربى من وحدة املسلمني حتت راية واحدة وهي اخلالفة اإلسالمية على 

 منهاج النبوة.

                                                 

  إن أحكام اجلماعة الصغرى مأخوذ كثري منها من أحكام اإلمامة العظمى كما سيأيت. )١(
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قائمة على مفهوم التعاون على  مصغرة مجاعاتتكوين وقد تقرر آنفا ضرورة 
أو من خالل كوGا بديال للجماعة  ،الرب والتقوى ال على مفهوم احتكار الشرعية

ومناذج للجماعة املسلمة بركيزتيها األساسيتني:  اصور  العامة للمسلمني بل ترى نفسها
ومن هنا فإن السبب الرئيس الذي َحيرف  اإلميان والتقوى، مث التالحم واألخوة.

العمل اجلماعي عن طريقه الصحيح وخيرجه من دائرة الشرعية إىل دائرة الفرقة 
فكثري من . هو طغيان أحد ركائز العمل اجلماعي على األخرىلتحزب املذموم: وا

ملشروعية العمل اجلماعي وصوره املعاصرة إمنا يرجع يف حقيقته إىل غياب  النقد املوجه
 االتزان والوسطية بني ركيزة احلق وركيزة الوالء، ال إىل مشروعية االجتماع نفسه. 

هدى من كتاب أو سنة، أو التعصب والتحزب  فطاعة األمراء والقادة على غري
للجماعات والراhت، ما هو إال صورة من صور طغيان معىن التالحم والوالء واألخوة 
على قيمة احلق. كذلك فإن االختالف واالفرتاق واإلنكار يف املسائل االجتهادية، 

لتنابز وتضخيم كثري من القضاh الفرعية لتصبح أصوال دينية وما يتبع ذلك من ا
ما هو إال صورة من صور طغيان معىن احلق على معىن  ،5أللقاب مث االفرتاق والتدابر

 العصمة واأللفة.
تضبط إيقاع العمل وترسم  ضوابطولذلك كان ال بد للجماعة املسلمة من 

ف احدوده لتكون مبثابة السياج الذي حيمي العمل اجلماعي من اخلروج عن األهد
 ا االجتماع ألجلها وجذبت أفراده بعضهم لبعض. والغاhت اليت نصب هذ

ظاهرة و5طنة  آدابكما أنه ال بد لكل عمل ديين أو دنيوي صغر أم كرب من 
حتفه ومتده |سباب البقاء وتزيد من فاعليته وتصري كاللغة املشرتكة بني أعضاء 

املتعاونة جتسيدا ظاهرا ملدى إميان اجلماعة . وأمهية اآلداب تكمن يف كوGا )١(العمل
                                                 

الشـــروط واألركـــان واملوانـــع الـــيت تـــؤثر يف صـــحة العمـــل وبطالنـــه، أمـــا  :�لضـــوابطد نقصـــ )١(
اآلداب فيحســن ½ــا العمــل ويكمــل. فمــثال إلــزام األمــري أتباعــه بطاعتــه مطلقــا أمــر يــنقض العمــل، 
= 
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فلو Òملنا نصوص الوحيني جند أن رفع على الرب والتقوى بركيزيت احلق واألخوة. 
أو دعوته 5مسه جمردا صورة من صور النفاق الذي هو ضد  الصوت حبضرة النيب 

       كما يف قوله تعاىل: ﴿  ،ركيزة اإلميان واحلق
              
﴾  :؛ وأيضا جند أن اختالف الصفوف يف الصالة سبب ]٢[احلجرات

استووا وال «: ال كما ق  ،الختالف القلوب الذي هو أصل ركيزة األخوة والتالحم
. ولذلك اشتدت عناية الوحي مبوضوع ])٤٣٢: ح([مسلم »ختتلفوا فتختلَف قلوبُكم

اآلداب الظاهرة والباطنة حىت مشلت أبواب الدين كلها، كما اشتدت عناية السلف 
 ½ا فأفردوا هلا املصنفات.

 أركان العمل اجلماعي �
أربعة: طرفا العقد، يقوم على أركان  -ديين أو دنيوي  -وكل عمل مجاعي 

وموضوع العقد، والتعاقد الشفوي أو املكتوب لتأكيد االلتزام. و5لنسبة للجماعات 
 املتعاونة على الرب والتقوى يكون كالتايل:

                                                 

يف  خبــالف قســـوته علـــى بعـــض األتبـــاع فهـــو أمــر يقـــبح وجـــوده لكنـــه ال يســـلب العمـــل مشـــروعيته
n أن الشــورى واجبــة علــى األمــري ألتباعــه، فهــذا ركــن خبــالف إجيابنــا الرمحــة احلــال. وكــذلك إذا قــرر 

وملزيــد بيــان للفــرق بــني تنــاول 5ب مــن الفــروع يف الفقــه  5ألتبــاع والرفــق معهــم فهــو مــن اآلداب.
 ، للمؤلف.“واجب الوقت”وتناول نفس الباب يف اآلداب الشرعية، راجع: 

 



 وضوابطه ) �ٔراكن العمل امجلاعي٤((

 

 

 

٨٥  

 
 اجلامع املشرتك  العنصر البشري

وحدة اهلدف والرؤية التطبيقية للهدف (املنهج))٣( القائد أو األمري)١(
 التعاهد وااللتزام أو (البيعة))٤( ألعضاءاألتباع أو ا)٢(

وسنفصل فيما يلي القول يف حقيقة كل ركن من هذه األركان، والضوابط 
 اليت يصح �ا هذا الركن وتكتسب اجلماعة منه شرعيتها.

 الركن األول: اإلمارة �
 ﴾         تعاىل: ﴿ قال
           تعاىل: ﴿ وقال ]،٥٩[النساء: 

         ﴾ فدلت ]٨٣نساء: [ال .
 Gم ويدبر مصاحلهم.ؤو اآليتان على أنه ال بد للناس من ويل أمر يتوىل ش

، كما تعظيم الشرع ألمر اجلماعة واإلمارةوقد تقرر يف الفصول السابقة 
. وقد )١(وهي تنص 5ألساس على اإلمامة العظمى جاءت بذلك أحاديث النيب 

أمهية هذا الركن يف وتلك تدل على . وهذه )٢(أحاديث التأمري يف السفرتقدمت 
جيب أن يعرف (: ÚÓ‡Óm@Âiaيقول . ويف ذلك صغريأو  كبريأي جتمع للمسلمني  

أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل ال قيام للدين وال للدنيا إال ½ا. 
وال بد هلم ، حلاجة بعضهم إىل بعض، فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم إال 5الجتماع

إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا « :حىت قال النيب ، االجتماع من رأسعند 
، ٢٦٠٨ح(: أبو داود[ رواه أبو داود من حديث أيب سعيد وأيب هريرة »أحدهم

                                                 

  .١٣انظر يف ذلك األحاديث ص) ١(
  .٣٩انظر ص) ٢(
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ال «قال:  وروى اإلمام أمحد يف املسند عن عبد هللا بن عمرو أن النيب ، )١(])٢٦٠٩
 .])٦٦٠٩أمحد: ح([ »يهم أحدهمعلحيل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أمروا 

تنبيها بذلك على ، Òمري الواحد يف االجتماع القليل العارض يف السفر فأوجب 
ر �ملعروف والنهي عن املنكر وال وألن هللا تعاىل أوجب األمسائر أنواع االجتماع. 

وكذلك سائر ما أوجبه من اجلهاد والعدل وإقامة احلج  يتم ذلك إال بقوة وإمارة.
وهلذا روي:  .مع واألعياد ونصر املظلوم وإقامة احلدود ال تتم إال 5لقوة واإلمارةواجل

ستون سنة من إمام جائر أصلح من « :ويقال، »هللا يف األرض لُّ أن السلطان ظِ «
كالفضيل بن   -. والتجربة تبني ذلك. وهلذا كان السلف »ليلة واحدة بال سلطان

ن: لو كان لنا دعوة جمابة لدعوn ½ا يقولو  -عياض وأمحد بن حنبل وغريمها 
 ،إن هللا يرضى لكم ثالÍ: أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا« :للسلطان. وقال النيب 

 رواه مسلم »وأن تناصحوا من واله هللا أمركم ،وأن تعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا
وجب يف أقل فإذا كان قد أ(وقال: . ]٣٩١-٢٨/٣٩٠: الفتاوى[ )])١٧١٥مسلم: ح([

كان هذا تنبيها على وجوب ذلك اجلماعات وأقصر االجتماعات أن يوىل أحدهم: 
ملن يتخذها دينا يتقرب به إىل هللا  -؛ وهلذا كانت الوالية فيما هو أكثر من ذلك

: الفتاوى[) من أفضل األعمال الصاحلة -ويفعل فيها الواجب حبسب اإلمكان 
٢٨/٦٥[. 

 ،فذم اخلروج عن الطاعة ومفارقة اجلماعة(: )٢(يفةوقد تقدم قوله يف حديث حذ
  والنيب وجعل ذلك ميتة جاهلية؛ ألن أهل اجلاهلية مل يكن هلم رأس جيمعهم.

دائما ¦مر ½قامة رأس، حىت أمر بذلك يف السفر إذا كانوا ثالثة، فأمر �إلمارة يف 
 .)أقل عدد وأقصر اجتماع

                                                 

  .٣٩انظر ص) ١(
  .٣٨ص )٢(

 



 وضوابطه ) �ٔراكن العمل امجلاعي٤((

 

 

 

٨٧  

على  يف القتال نظري قياس التحكيمهذا وإن القياس على اإلمارة يف السفر 
م أما قولكم: حكّ ( مناظرة اخلوارج:يف الصيد، كما روي عن ابن عباس يف  التحكيم

       ﴿: فإن هللا تعاىل يقول ،الرجال يف دين هللا
               ﴾ 

        ﴿وقال يف املرأة وزوجها:  ،]٩٥[املائدة: 
  ﴾  :الرجال يف حقن دمائهم  كمُ أحُ  ،أنشدكم هللا ،]٣٥[النساء

: مصنف عبد الرزاق[ )وأنفسهم وإصالح ذات بينهم أحق أم يف أرنب مثنها ربع درهم؟
 .])١٨٦٧٨ح(

وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثالثة فصاعدا أن ( :b◊Ïì€aÔ„ويقول 
ألن يف ذلك السالمة من اخلالف الذي يؤدي إىل التالف، ، يؤمروا عليهم أحدهم

عدم التأمري يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمري فمع 
يقل االختالف وجتتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثالثة يكونون يف فالة من األرض أو 
يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى واألمصار وحيتاجون لدفع التظامل وفصل 

لقول من قال: إنه جيب على املسلمني نصب ويف ذلك دليل . التخاصم أوىل وأحرى
 .]٨/٢٩٤: نيل األوطار[ )األئمة والوالة واحلكام

إنه ال إسالم إال جبماعة، وال مجاعة إال Èمارة، وال ”: رضـي هللا عنه عمروعن 
إمارة إال بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له وهلم، ومن سوده قومه 

 .])٢٥١الدارمي: ح([ “وهلم على غري فقه كان هالكا له
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ما يزع اإلمام ”كان يقول   رضـي هللا عنه عثمان أن Ÿ€bfl عن القاسمابن  وىورَ 
 فّ يكُ  :قال ؟ما يزع :قلت ملالك :قال .)١(أي من الناس “نآأكثر مما يزع القر 

 .]١/١١٨: التمهيد[
ل عن طائفة من الناس يلي أمرهم: ؤو إال وهو مس يف األغلب إنه ما من امرئ

. ])١٨٢٩)؛ مسلم: ح(٧١٣٨: ح(البخاري[» ل عن رعيتهؤو أال كلكم راع وكلكم مس«
ة كالوالة مع رعيتهم. وحب يّ بِ سْ أو كَ  ،لية قد تكون فطرية كاألب مع ابنهؤو وهذه املس

حب الرhسة آخر ما خيرج ”الرhسة غريزة وشهوة يف الطبع اإلنساين، بل لقد قيل: 
يف  جاء النظام اإلسالمي متفردا. وهلذا ]٥/٢٦٠[نفح الطيب:  “من قلوب الصديقني

ضبطه هلذه القضية األصيلة الوجود يف النظام اإلنساين، ومفارقا للتصور اجلاهلي هلذه 
 .)٢(العلماء حوت الكثري يف هذ الشأناملسألة. ومصنفات 

مثل قوله أليب ، جيب أداؤها الوالية أمانةعلى أن  قد دلت سنة رسول هللا ل
أمانة وإGا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه  إGا« :ذر

h  :. قيل»إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة«: ، وقوله ])١٨٢٥: ح(مسلم[» فيها
 »األمر إىل غري أهله فانتظر الساعةد سِّ وُ إذا «رسول هللا: وما إضاعتها؟ قال: 

ع خمالفة هواه يثبته هللا فيحفظه يف أهله وماله املؤدي لألمانة مو . ])٦٤٩٦: ح(البخاري[
 عمر بن عبد العزيزعن  املشهورةت احلكاhمن ويف ذلك  والعكس 5لعكس. ،بعده

اليت محلها  وعلى عظم األمانة. ]بتصرف ٢٥٠-٢٨/٢٤٩: الفتاوى[عربة وغريه ما فيه 

                                                 

: [Àريـخ بغــداد “رآنملـا يـزع هللا 5لسـلطان أعظـم ممـا يـزع 5لقـ”عمـر:  عـنوأخرجـه اخلطيـب  )١(
  . وفيه مرتوك.]٥/١٧٢

 تاألزرق (البـن  “بـدائع السـلك يف طبـائع امللـك”لعل من أمجع الكتب يف ذلـك كتـاب  )٢(
. والبـون شاسـع “فصول يف اإلمرة واألمـري”، وقد هذبه سعيد حوى رمحه هللا يف مؤلفه: هـ) ٨٩٦

 مليكافيللي. “األمري”بينهما وبني كتاب مثل 
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ليس فوق السلطان و (: ÔíÏ†ã�€aاألمري، فإن له من املنزلة ما ال يدانيها منزلة، وقال 
 .]٤٤: سراج امللوك[) العادل منزلة إال نيب مرسل أو ملك مقرب

 ؟األعظم كيف ينصب األمري �
إن لإلمارة طرقا شرعية إذا سلكتها اجلماعة املسلمة ظفرت خبري اإلمارة ووقيت 

 :)١(وجهنيطرق انعقاد اإلمامة يف  ÜäÎbæaوقد حصر  شرها.

صفحوا أحوال أهل جيتمعوا فيت ، |نحلل: �ختيار أهل العقد واأوهلما �
قدموا للبيعة منهم أكثرهم فضال وأكملهم شروطا، ياإلمامة املوجودة فيهم شروطها، ف

  .ومن يسرع الناس إىل طاعته وال يتوقفون عن بيعته
                                                 

ملاوردي يف وجهـني. وذهـب كثـري مـن الفقهـاء إىل اعتبـار وجـه Íلـث وهـو القهـر حصرها ا) ١(
تنعقــد (رمحــه هللا وجهــا واحــدا فيقــول:  »ÒÜÏÄÄ«@äÜbÄÄ‘€a@áÄÄjواالســتيالء والتغلــب. ويف املقابــل يقــرر 

اإلمامة عن طريق واحد مشروع ال Íين له، وهو اختيار أهل احلل والعقد لإلمام أو اخلليفة وقبول 
فاإلمامــة أو اخلالفــة ليســت إال عقــًدا طرفــاه اخلليفــة مــن nحيــة  اخلليفــة ملنصــب اخلالفــة. اإلمــام أو

قبــول: اإلجيــاب مــن الوأولــو الــرأي يف األمــة مــن الناحيــة األخــرى، وال ينعقــد العقــد إال 5إلجيــاب و 
فـة أويل الرأي يف األمة أو أهل الشورى، وهـو عبـارة عـن اختيـار اخلليفـة، والقبـول مـن جانـب اخللي

، و½ذه الطريقة بويع على هذا جرى األمر بعد وفاة الرسول  الذي اختاره أولو الرأي يف األمة.
هذه هي الوقائع التارخيية لبيعة اخللفاء الراشدين األربعة تؤدي دراستها ... اخللفاء الراشدون مجيًعا

ال 5ختيـار عامـة أهـل دراسة حتليلية إىل نتيجة واحدة ال شك يف صحتها، وهي أن البيعة ال تتم إ
الرأي أو أغلبهم للخليفة ورضاء اخلليفة بذلك، وأن اختيـار اخلليفـة القـائم ملـن Äيت بعـده لـيس إال 
ترشيًحا متوقًفـا علـى قبـول أهـل الـرأي، فـإن قبلـوا هـذا الرتشـيح 5يعـوا املرشـح وإال رفضـوه ورشـحوا 

ترشيح أيب بكر لعمر بيعة، ورتبوا على  لقد جتوز أكثر الفقهاء يف التعبري ومسوا ما حدث من غريه.
ذلك نتيجة غري صحيحة ختالف كل املخالفة نصوص الشـريعة اإلسـالمية وروحهـا، حيـث أجـازوا 

هـذه املسـألة ِممـَّا انعقـد اإلمجـاع  :لإلمام القائم أن يعقد البيعة ملن خيلفه بعهـد منـه، حـىت لقـد قـالوا
  .]١٥٦-١٤٦: سالم وأوضاعنا السياسيةاإل[ )...على جوازها ووقع االتفاق على صحتها
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فإن أجاب إليها : فإذا تعني هلم من أداهم االجتهاد إىل اختياره عرضوها عليه
 .لدخول يف بيعته واالنقياد لطاعتهاألمة ا اإلمامة، فلزم كافة انعقدت لهف5يعوه عليها 

ألGا عقد مراضاة واختيار ال  ،وإن امتنع من اإلمامة ومل جيب إليها مل جيرب عليها
 .عدل عنه إىل من سواه من مستحقيهايدخله إكراه وال إجبار، و 

. سنا جازقدم أسنهما، فإن بويع أصغرمها  تكافأ يف شروط اإلمامة اثنانولو 
ولو كان أحدمها أعلم واآلخر أشجع روعي يف االختيار ما يوجبه حكم الوقت، فإن  
كانت احلاجة إىل فضل الشجاعة أدعى النتشار الثغور وظهور البغاة كان األشجع 
أحق، وإن كانت احلاجة إىل فضل العلم أدعى لسكون الدمهاء وظهور أهل البدع  

 .كان األعلم أحق
: إن التنازع فيها قيل، فقد على واحد من اثنني فتنازعاها فإن وقف االختيار

وليس طلب اإلمامة مكروها، فقد تنازع فيها أهل الشورى، ، ال يكون قدحا مانعا
فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ  واواختلف. فما رد عنها طالب، وال منع منها راغب

كون أهل االختيار 5خليار وقال آخرون: بل ي، أحواهلما، فقالت طائفة: يقرع بينهما
 .يف بيعة أيهما شاءوا

هو مما انعقد اإلمجاع على جوازه، ووقع  ،قبلاإلمام من بعهد والثاين:  �
أ5 بكر عهد ½ا إىل عمر فأثبت املسلمون إمامته بعهده. . ألن االتفاق على صحته

صر عمر عهد ½ا إىل أهل الشورى فقبلت اجلماعة دخوهلم فيها وهم أعيان العو 
  .اعتقادا لصحة العهد ½ا

فعليه أن جيهد رأيه يف األحق �ا، واألقوم فإذا أراد اإلمام أن يعهد ½ا 
، فإذا تعني له االجتهاد يف واحد جاز أن ينفرد بعقد البيعة له، وبتفويض )١(بشروطها

                                                 

 .ÚÓ‡Óm@Âiaسيأيت كيف يويل اإلمام أمراءه يف كالم ) ١(
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 من أهل االختياراختلفوا: هل يكون ظهور الرضا و  .، وإن مل يستشر)١(العهد إليه
 على قولني.ال؟  يف انعقاد بيعته أوْ شرطا 

، لزم كافة األمة أن )٢(فإذا استقرت اخلالفة ملن تقلدها، إما بعهد أو اختيار
، وال يلزم أن يعرفوه بعينه وامسه، إال يعرفوا إفضاء اخلالفة إىل مستحقها بصفاته

ن جرير: وقال سليمان ب أهل االختيار الذين تقوم ½م احلجة وببيعتهم تنعقد اخلالفة.
واجب على الناس كلهم معرفة اإلمام بعينه وامسه، كما عليهم معرفة هللا ومعرفة 

والذي عليه مجهور الناس أن معرفة اإلمام تلزم الكافة على اجلملة دون  رسوله.
 .التفصيل، وليس على كل أحد أن يعرفه بعينه وامسه إال عند النوازل اليت حتوج إليه

تفصيل الذي ذكرnه، فعلى كافة األمة تفويض األمور وإذا لزمت معرفته على ال
العامة إليه من غري افتيات عليه وال معارضة له؛ ليقوم مبا وكل إليه من وجوه املصاحل 

 .]بتصرف ؛٣٩-٢١: األحكام السلطانية[ وتدبري األعمال

 كيف تنعقد الوالية لألمري يف الواليات الصغرى؟ �
عظم. أما األمري يف الوالhت الصغرى فتنعقد اإلمام األما تقدم كان 5لنظر إىل 

 إمارته أيضا بطريقني:
                                                 

  .ÜäÎbæaما مل يكن ولدا وال والدا كما ذكر ) ١(
، يقــول ) ٢( : ÜäÎbÄÄæaيتوقــف انعقــاد اخلالفــة والقضــاء وحنومهــا مــن الــوالhت علــى قبــول املــوىلَّ

ا يصـح العهـد إليـه علـى الشـروط املعتـربة فيـه كـان العهـد موقوفًـهـد اإلمـام 5خلالفـة إىل مـن وإذا عِ (
واأللفــاظ الــيت تنعقــد ½ــا الواليــة (ويقــول يف القضــاء: ، ]٣٢: األحكــام الســلطانية[ )علــى قبــول املــوىل

. ويقــول ]١١٧: األحكـام الســلطانية[ )مث متامهــا موقـوف علــى قبــول املــوىل... ضـر5ن: صــريح وكنايــة
ÎÏÄÄ‰€a :) َروضــة الطــالبني[ )ىل غــريه 5خلالفــة فالعهــد موقــوف علــى قبــول املعهــود إليــهد إِهــإذا ع :

فمعلـــوم أن ذا  -فيمـــا بينـــه وبـــني هللا  - دµنـــةً . هـــذا مـــن حيـــث األحكـــام الفقهيـــة، أمـــا ]١٠/٤٥
  الكفاية إذا قُلد والية ال تقوم بغريه فإGا أمانة يتعني محلها، وسيعان عليها كما يف احلديث.
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عليه. فكل  -من أعضاء مجاعة املؤمنني  -األول: 5تفاق أهل الرأي واملشورة 
قوم اجتمعوا على الرب والتقوى وإقامة شرائع الدين فإن عليهم أن يسلكوا يف اختيار 

يف اختيار األصلح إلمامة املسلمني.  إمامهم وقائدهم نظري ما يفعل أهل احلل والعقد
وهلذا أوردn ما ذكروه يف األحكام السلطانية لالعتبار. وسيأيت تفصيل كيف خيتار 

 أصحاب الوالhت.
 والثاين: العهد من قبل األمري.

 هل جيوز طلب اإلمارة؟ �
 يف الكالم على تولية يوسف عليه السالم: ã‘€a†=قال 

 .خيطب اإلنسان عمال يكون له أهال جواز أنودلت اآلية أيضا على (
 : قال يل رسول هللا :فقد روى مسلم عن عبد الرمحن بن مسرة قال فإن قيل:

وإن  ،كلت إليهافإنك إن أعطيتها عن مسألة ُو  ؛اإلمارةال تسأل  ،h عبد الرمحن«
. وعن )]١٦٥٢)؛ مسلم: ح(٧١٤٦[البخاري: ح( »عليها نتَ عِ أعطيتها عن غري مسألة أُ 

ومعي رجالن من األشعريني،   قال أبو موسى: أقبلت إىل النيب :بردة قالأيب 
يستاك، فقال:  أحدمها عن مييين واآلخر عن يساري، فكالمها سأل العمل، والنيب 

قلت: والذي بعثك 5حلق  :قال »؟أو h عبد هللا بن قيس - ما تقول h أ5 موسى«
يطلبان العمل، قال: وكأين أنظر إىل  ما أطلعاين عما يف أنفسهما، وما شعرت أGما

نستعمل على عملنا من  -ال  أو - لن« فقال: .سواكه حتت شفته وقد قلصت
 .]١٧٣٣: مسلم[ وذكر احلديث، خرجه مسلم أيضا وغريه »أراده

م أنه ال أحد لِ أن يوسف عليه السالم إمنا طلب الوالية ألنه عَ : أوال فاجلواب:
فرأى أن ذلك فرض  ،ح وتوصيل الفقراء إىل حقوقهميقوم مقامه يف العدل واإلصال
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 )١(لو علم إنسان من نفسه ؛وهكذا احلكم اليوم .فإنه مل يكن هناك غريه ،متعني عليه
أنه يقوم 5حلق يف القضاء أو احلسبة ومل يكن هناك من يصلح وال يقوم مقامه لتعني 

ستحقها به من العلم ذلك عليه، ووجب أن يتوالها ويسأل ذلك، وخيرب بصفاته اليت ي
  .والكفاية وغري ذلك، كما قال يوسف عليه السالم
 هلم بذلك فاألوىل أال يطلب، لقولفأما لو كان هناك من يقوم ½ا ويصلح هلا وعَ 

فإن يف سؤاهلا واحلرص عليها  وأيضا، »ال تسأل اإلمارة« عليه السالم لعبد الرمحن:
دليل على أنه يطلبها لنفسه وألغراضه،  مع العلم بكثرة آفا�ا وصعوبة التخلص منها

ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك، وهذا معىن قوله عليه السالم: 
ومن أ5ها لعلمه òفا�ا، وخلوفه من التقصري يف حقوقها فر منها، مث  .»وكل إليها«

 .»أعني عليها« إن ابتلي ½ا فريجى له التخلص منها، وهو معىن قوله:
الكرمي ابن « :أنه مل يقل: إين حسيب كرمي، وإن كان كما قال النيب : الثاين

: البخاري[ »الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمالكرمي ابن 
 ؛]٥٥[يوسف:  ﴾  ﴿ وال قال: إين مجيل مليح، إمنا قال: ،]٣٣٩٠

 ل.فسأهلا 5حلفظ والعلم، ال 5لنسب واجلما
 ذلك عند من ال يعرفه فأراد تعريف نفسه، وصار ذلك مستثىن إمنا قال: الثالث

 . ]٣٢[النجم:  ﴾  ﴿ من قوله تعاىل:
، وهو )٢(أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه، ألنه مل يكن هنالك غريه :الرابع

 .]٢١٧-٩/٢١٥ )،٥٥(يوسف:  [القرطيب: )األظهر، وهللا أعلم

                                                 

5ألمــر العســري؛ فــإن كــل امــرئ حيــس ذلــك مــن نفســه ويستشــرف ممــن حولــه  ولــيس ذلــك )١(
 أمارات ذلك.

 وهو نفس الوجه األول.) ٢(
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 الشروط املعتربة يف األمري وموجبات عزله �
إن منصبا خطريا كمنصب اإلمارة ال بد له من مقومات تتوافر فيمن يتصدى 

مث إن الوالية الشرعية ال تبطل مبجرد له، كي يستطيع القيام بعبء هذا األمر وأمانته. 
 ،بعدم اخلروج على األمري والصرب عليه هو الواجبل  خمالفة أو خطأ من الوايل.

)؛ مسلم: ٧٠٥٤ح(: البخاري[ »من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب: «قوله ل
. فانعدام هذه املقومات عند املرء مينع من انعقاد واليته ابتداء، ومثة أمور ])١٨٤٨ح(

 إذا طرأت بعد انعقاد واليته أوجبت عزله.
ربة فيهم وأما أهل اإلمامة فالشروط املعت(: يف شروط االنعقاد ÜäÎbæaيقول 

 سبعة:
 .)١(على شروطها اجلامعة العدالةأحدها: 

                                                 

األفعـاَل  اقامة يف السرية، وأن يكـون متجنبًـفاملراد ½ا أن يكون صاحَب است العدالةأما ( )١(
ا للخالفــة، ال يكــون  يكــون الظــاملُ والغــادُر ُمســتحقً واألحــواَل املوجبــة للفســق والفجــور، فكمــا ال

تصف 5لظلـم واالعتسـاف علـى  لقد قال األئمة إنَّ إجالس امل .صف 5لتآمر والتحايل أهًال هلاتامل
وأقـوى برهـان  اخلالفة وتسليم العباد له، كمثل تسليم قطيـع الغـنم للـذئب وجعلـه راعيـاً هلـا. ُكرسي

  ﴿ :ل اإلمامــة يف ذريتــهعلــى ذلــك، قولــه تعــاىل إلبــراهيم عليــه الســالم عنــدما ســأله أن جيعــ
 ﴾ ]ا وال َيِصــــلوَن إليهــــا، والقصــــد األساســــيُّ مــــن ]١٢٤: البقــــرةGأي ال يســــتحقو ،

تنصـــيب اخلليفـــة هـــو دفـــُع الظلـــم عـــن النـــاس ال تســـليط الظـــامل علـــيهم! فلـــذا ال جيـــوز عنـــد علمـــاء 
خليفًة، كما أنَّ اخلليفة الذي ارتكـب الظلـم اإلسالم كافًة انتخاب من هو معروف 5لظلم والبغي 

والطغيان أثناء خالفته يستحقُّ العزل، بـل إنـه عنـد قـدماء الشـافعية وعلـى رأسـهم اإلمـاُم الشـافعي 
.. نعـم إن هــذا الشـرط لـيس مشــروطا للملـك والسـلطنة، ألGــا مل نفُسـه، ينعـزل ولـو مل تعزلــه األمـة.

قهــر والقــوة والغلبــة، فيجــب هنــا أال خنلــط بــني اخلالفــة تؤســس علــى االختيــار والبيعــة، بــل علــى ال
اخلالفـــة وســـيادة ”املـــذكرة الرتكيـــة عـــن [ )والســـلطنة، ألن اخلالفـــة احلقيقيـــة شـــيء والســـلطنة شـــيء آخـــر

= 

 



 وضوابطه ) �ٔراكن العمل امجلاعي٤((

 

 

 

٩٥  

 املؤدي إىل االجتهاد يف النوازل واألحكام. العلموالثاين: 
من السمع والبصر واللسان؛ ليصح معها مباشرة ما  سالمة احلواسوالثالث: 

 يدرك ½ا.
 من نقص مينع عن استيفاء احلركة وسرعة النهوض. سالمة األعضاءوالرابع: 

 .)١(املفضي إىل سياسة الرعية وتدبري املصاحل الرأيامس: واخل
 والنجدة املؤدية إىل محاية البيضة وجهاد العدو. الشجاعةوالسادس: 
، وهو أن يكون من قريش؛ لورود النص فيه وانعقاد اإلمجاع النسبوالسابع: 

 .]٢٠-١٩: األحكام السلطانية[) عليه
مام مبا ذكرnه من حقوق األمة، فقد أدى وإذا قام اإل( :مث يقول يف عزل اإلمام

ما مل يتغري  ؛والنصرة، حق هللا تعاىل فيما هلم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة

                                                 

وهـــو حبـــث قـــيم ألفـــه ونشـــره . ]١١١لعبـــد الـــرزاق الســـنهوري:  “فقـــه اخلالفـــة وتطورهـــا”، نقـــال عـــن “األمـــة
، وتـرجم إىل “المبـري”) حتـت إشـراف ١٩٢٦الثـني مـن عمـره (سـنة 5لفرنسية وهو يف احلادي والث

ســنة. ويبــدو فيــه النزعــة إىل الوحــدة اإلســالمية والســعي إىل اخلالفــة وتعظــيم  ٦٠العربيــة بعــد حنــو 
النظام السياسي يف الفقه اإلسالمي. وهو قد كتب يف مذكراته وهو ابن السابعة والعشـرين: كنـت 

ية وكنت أتعشقها، ومل تكن أمامي إال رمزا حلقيقة مبهمة خاليـة مـن  أحلم صغريا 5جلامعة اإلسالم
كـــل حتديـــد ووضـــوح، أمـــا اآلن فأراهـــا يف صـــورة أخـــرى أقـــل إ½امـــا وأكثـــر حتديـــدا، علـــى أن دون 

 .]٢٦[السابق: حتديدها كافيا سنني من التجارب والدراسة أرجو أن أجتازها 
م، فهـي سـداد يف الـرأي وفطنـة يف الـذهن، . واحلكمـة ختتلـف عـن العلـ�حلكمةويعرب عنـه ) ١(

وتكتســب غالبــا 5لتجربــة واخلــربة، ممــا يــؤدي إىل أن يعــرف الشــخص 5حلكمــة بنــاء علــى نــوع مــن 
الشهرة العامة، ويقول ابن خلدون: إنه جيب أن يكون ذكيا فطنا قادرا علـى حتمـل تبعـات الواليـة 

  .، بتصرف]١١٤: وتطورها [فقه اخلالفة
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أحدمها: جرح يف  والذي يتغري به حاله فيخرج به عن اإلمامة شيئان: حاله.
 .والثاين: نقص يف بدنه عدالته.

أحدمها: ما Àبع فيه  ربني:وهو الفسق فهو على ض اجلرح يف عدالتهفأما 
فأما األول منهما فمتعلق |فعال اجلوارح، وهو  .والثاين: ما تعلق فيه بشبهة الشهوة.

ارتكابه للمحظورات وإقدامه على املنكرات حتكيما للشهوة وانقيادا للهوى، فهذا 
فسق مينع من انعقاد اإلمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج 

 ...منها، فلو عاد إىل العدالة مل يعد إىل اإلمامة إال بعقد جديد
وأما الثاين منهما: فمتعلق 5العتقاد املتأول بشبهة تعرتض، فيتأول هلا خالف 

 ...فقد اختلف العلماء فيها احلق،
 فينقسم ثالثة أقسام: ما طرأ على بدنه من نقصوأما 

 والثالث: نقص التصرف.أحدها: نقص احلواس، والثاين: نقص األعضاء، 
قسم مينع من اإلمامة، وقسم ال  فينقسم ثالثة أقسام: نقص احلواسفأما ) ١(

أحدمها: زوال العقل،  فأما القسم املانع منها فشيئان: مينع منها، وقسم خمتلف فيه.
 ...والثاين: ذهاب البصر

 ...فينقسم إىل أربعة أقسام فقد األعضاءوأما ) ٢(
 فضر5ن: حجر وقهر. فنقص التصر وأما ) ٣(

: فهو أن يستويل عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ األمور من غري احلجرفأما 
فال مينع ذلك من إمامته، وال يقدح يف صحة  .تظاهر مبعصية، وال جماهرة مبشاقة

نظر يف أفعال من استوىل على أموره، فإن كانت جارية على أحكام واليته، ولكن يُ 
جاز إقراره عليها تنفيذا هلا وإمضاء ألحكامها؛ لئال يقف من  الدين ومقتضى العدل

وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين  األمور الدينية ما يعود بفساد على األمة.
 ومقتضى العدل مل جيز إقراره عليها، ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه.
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 .يقدر على اخلالص منه : فهو أن يصري مأسورا يف يد عدو قاهر الالقهروأما 
وسواء كان  .لعجزه عن النظر يف أمور املسلمني ،فيمنع ذلك عن عقد اإلمامة له

وإن أسر  .ولألمة اختيار من عداه من ذوي القدرة .العدو مشركا أو مسلما 5غيا
بعد أن عقدت له اإلمامة، فعلى كافة األمة استنقاذه ملا أوجبته اإلمامة من نصرته، 

فإن وقع  .مته ما كان مرجو اخلالص مأمول الفكاك، إما بقتال أو فداءوهو على إما
 :اإلhس منه مل خيل حال من أسره من أن يكونوا مشركني أو بغاة املسلمني

فإن كان يف أسر املشركني خرج من اإلمامة لليأس من خالصه، واستأنف  -
أسره نظر يف  فإن عهد 5إلمامة يف حال أهل االختيار بيعة غريه على اإلمامة.

عهده؛ فإن كان بعد اإلhس من خالصه كان عهده 5طال؛ ألنه عهد بعد خروجه 
من اإلمامة، فلم يصح منه عهد، وإن عهد قبل اإلhس من خالصه وقت هو فيه 
مرجو اخلالص صح عهده لبقاء إمامته، واستقرت إمامة ويل عهده 5إلhس من 

د عهده نظر يف خالصه، فإن كان بعد خالصه لزوال إمامته، فلو خلص من أسره بع
اإلhس منه مل يعد إىل إمامته؛ خلروجه منها 5إلhس، واستقرت يف ويل عهده، وإن 
خلص قبل اإلhس فهو على إمامته، ويكون العهد يف ويل العهد Íبتا وإن مل يصر 

 إماما.
-٤٢ :األحكام السلطانية[ )... إخل كالمهوإن كان مأسورا مع بغاة املسلمني -

٤٨[. 
هذا �لنسبة إىل الوالية العظمى، فإن ما دو�ا من الوالµت ينظر فإذا كان 

، فال يشرتط مثال لكل منها بقدرها؛ فيجري يف األمري نفس الشروط لكن بقدر
بعض شروط العزل لكون وتُعترب بقوة بلوغه منزلة االجتهاد، وال يشرتط القرشية، 

ألن اجلماعة العاملة لدين هللا  ،يه فسق أو بدعةعزل من طرأ علفيُ  مفسدة بقائه أشد؛
يف زمان الغربة هي راية للدين مرفوعة وعلٌم يهتدي به الناس، فال ينبغي التساهل يف 

بعضها اآلخر كاألمور املتعلقة بسالمة األعضاء قد ال يعترب أمور الورع والدhنة. و 
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 ،ألمري متصدرا للناسوحنوها من مقومات الوجاهة، فال يؤثر فقدها إذا مل يكن ا
 لظرف والواقع احمليطني 5جلماعة املسلمة.. وهكذا.ا حبسب

وإذا (فقال:  يف ظل دولة اإلسالم الوالµت الصغرىعلى  ÜäÎbæaلقد تكلم 
متهد ما وصفناه من أحكام اإلمامة وعموم نظرها يف مصاحل امللة وتدبري األمة، فإذا 

 من والhت خلفائه أربعة أقسام: استقر عقدها لإلمام انقسم ما صدر عنه
؛ ألGم الوزراءالقسم األول: من تكون واليته عامة يف األعمال العامة وهم 

 يستنابون يف مجيع األمور من غري ختصيص.
أمراء األقاليم والقسم الثاين: من تكون واليته عامة يف أعمال خاصة، وهم 

 يف مجيع األمور.؛ ألن النظر فيما خصوا به من األعمال عام والبلدان
كقاضي والقسم الثالث: من تكون واليته خاصة يف األعمال العامة، وهم 

ونقيب اجليوش وحامي الثغور ومستويف اخلراج وجايب الصدقات؛ ألن كل  القضاة
 واحد منهم مقصور على نظر خاص يف مجيع األعمال.

ضي بلد كقاوالقسم الرابع: من تكون واليته خاصة يف األعمال اخلاصة، وهم 
أو مستويف خراجه أو جايب صدقاته أو حامي ثغره أو نقيب جند؛ ألن كل  أو إقليم

 .واحد منهم خاص النظر خمصوص العمل
، ويصح معها نظره، وحنن تنعقد �ا واليته شروطولكل واحد من هؤالء الوالة 

  .]٤٩: األحكام السلطانية[ )نذكرها يف أبوا½ا ومواضعها مبشيئة هللا وتوفيقه
وقد فصل رمحه هللا يف حدود هذه الوالhت وشروط متوليها وواجباته، وحنن 

 نذكر طرفا من ذلك ليتضح املراد. قال:
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روط اإلمامة إال النسب وحده؛ ألنه ممضي ش )١(وزارة التفويضويعترب يف تقليد 
وحيتاج فيها إىل  ذ االجتهاد فاقتضى أن يكون على صفات ا©تهدين.فِ نْ اآلراء ومُ 

زائد على شروط اإلمامة، وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه من  شرط
 ...بتفصيلهما ½ما ومعرفةً  أمر احلرب واخلراج خربةً 

فحكمها أضعف وشروطها أقل؛ ألن النظر فيها مقصور على  وزارة التنفيذوأما 
ر، مَ ه ما أَ رأي اإلمام وتدبريه، وهذا الوزير وسط بينه وبني الرعاh والوالة يؤدي عن

ر، وميضي ما حكم، وخيرب بتقليد الوالة وجتهيز اجليوش، ويعرض كَ فذ عنه ما ذَ نْ ويُـ 
وال تعترب يف ... ن حدث ملم؛ ليعمل فيه ما يؤمر بهعليه ما ورد من مهم وجتدد م

املؤهل هلا احلرية وال العلم؛ ألنه ليس له أن ينفرد بوالية وال تقليد فتعترب فيه احلرية، 
: األمانة أحدها: فيه سبعة أوصاف ىفرياعز له أن حيكم فيعترب فيه العلم، وال جيو 

: صدق والثاين حىت ال خيون فيما قد اؤمتن عليه، وال يغش فيما قد استنصح فيه.
: قلة والثالث اللهجة حىت يوثق خبربه فيما يؤديه، ويعمل على قوله فيما ينهيه.

: أن يسلم فيما بينه والرابع يتساهل.الطمع حىت ال يرتشي فيما يلي، وال ينخدع ف
 وبني الناس من عداوة وشحناء، فإن العداوة تصد عن التناصف ومتنع من التعاطف.

 : أن يكون ذكورا ملا يؤديه إىل اخلليفة وعنه؛ ألنه شاهد له وعليه.واخلامس
: الذكاء والفطنة؛ حىت ال تدلس عليه األمور فتشتبه، وال متوه عليه والسادس

: أن ال والسابع. ، فال يصح مع اشتباهها عزم، وال يصلح مع التباسها حزمفتلتبس
يكون من أهل األهواء، فيخرجه اهلوى من احلق إىل الباطل، ويتدلس عليه احملق من 

 .املبطل، فإن اهلوى خادع األلباب، وصارف له عن الصواب

                                                 

مـــور برأيـــه، وإمضـــاءها علـــى ويض أن يســـتوزر اإلمـــام مـــن يفـــوض إليـــه تـــدبري األوزارة التفـــ )١(
 ]٢٩: طـه[ ﴾    ، كما قال تعاىل حكاية عن موسى عليـه السـالم: ﴿اجتهاده

 . ]٥٠[األحكام السلطانية: 
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نكة فإن كان هذا الوزير مشاركا يف الرأي احتاج إىل وصف Íمن وهو احل
والتجربة اليت تؤديه إىل صحة الرأي وصواب التدبري، فإن يف التجارب خربة بعواقب 
األمور، وإن مل يشارك يف الرأي مل حيتج إىل هذا الوصف، وإن كان ينتهي إليه مع  

 .كثرة املمارسة
ملا تضمنه معىن الوالhت  ،بذلك امرأة وإن كان خربها مقبوالوال جيوز أن تقوم 

 البخاري:[ »ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إىل امرأة«:  النساء؛ لقول النيباملصروفة عن 
 .)١(])٤٤٢٥ح(

يكون هذا الوزير من أهل الذمة، وإن مل جيز أن يكون وزير التفويض  وجيوز أن
 ...منهم

: أحدها وهلذه الفروق األربعة بني النظريين افرتق يف أربعة من شروط الوزارتني:
: أن اإلسالم الثاين وزارة التفويض، وغري معتربة يف وزارة التنفيذ.أن احلرية معتربة يف 

: أن العلم 5ألحكام والثالث معترب يف وزارة التفويض، وغري معترب يف وزارة التنفيذ.
: أن املعرفة والرابع الشرعية معترب يف وزارة التفويض، وغري معترب يف وزارة التنفيذ.

زارة التفويض، وغري معتربة يف وزارة التنفيذ، فافرتقا |مري احلرب واخلراج معتربة يف و 
 hيف شروط التقليد من أربعة أوجه، كما افرتقا يف حقوق النظر من أربعة أوجه، واستو

 فيما عداها من حقوق وشروط.
عامة  ؛كانت إمارته على ضربني  أمريا على إقليم أو بلدوإذا قلد اخلليفة 

 .وخاصة
وإمارة استيالء بعقد ، إمارة استكفاء بعقد عن اختيارفأما العامة فعلى ضربني: 

 عن اضطرار.

                                                 

  .»لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«لفظه من حديث أيب بكرة: ) ١(
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؛ ألن الفرق وزارة التفويضالشروط املعتربة يف تعترب فيها  فإمارة االستكفاء
بينهما خصوص الوالية يف اإلمارة وعمومها يف الوزارة وليس بني عموم الوالية 

 .وخصوصها فرق
فهي أن يستويل األمري 5لقوة على  ار،اليت تعقد عن اضطر  إمارة االستيالءوأما 

بالد يقلده اخلليفة إمار�ا، ويفوض إليه تدبريها وسياستها، فيكون األمري 5ستيالئه 
مستبدا 5لسياسة والتدبري، واخلليفة Èذنه منفذا ألحكام الدين؛ ليخرج من الفساد 

طلق يف إىل الصحة ومن احلظر إىل اإل5حة، وهذا وإن خرج عن عرف التقليد امل
شروطه وأحكامه ففيه من حفظ القوانني الشرعية وحراسة األحكام الدينية ما ال جيوز 
أن يرتك خمتال خمذوال وال فاسدا معلوال، فجاز فيه مع االستيالء واالضطرار ما امتنع 

 لوقوع الفرق بني شروط املكنة والعجز. يف تقليد االستكفاء واالختيار؛
أن يكون األمري مقصور اإلمارة على تدبري اجليش ، فهو اإلمارة اخلاصةفأما 

وسياسة الرعية ومحاية البيضة والذب عن احلرمي، وليس له أن يتعرض للقضاء 
 واألحكام وجلباية اخلراج والصدقات.

وزhدة شرطني  وزارة التنفيذويعترب يف والية هذه اإلمارة الشروط املعتربة يف 
منها من الوالية على أمور دينية ال تصح مع الكفر عليها مها: اإلسالم واحلرية، ملا تض

 .وال يعترب فيها العلم والفقه، وإن كان فزhدة فضل .والرق
فصارت شروط اإلمارة العامة معتربة بشروط وزارة التفويض الشرتاكهما يف عموم 

وشروط اإلمارة اخلاصة تقصر عن شروط ، النظر وإن اختلفا يف خصوص العمل
بشرط واحد وهو العلم؛ ألن ملن عمت إمارته أن حيكم وليس ذلك ملن اإلمارة العامة 
 .خصت إمارته

 خمتصة بقتال املشركني. وهي على ضربني: واإلمارة على اجلهاد
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أحدمها: أن تكون مقصورة على سياسة اجليش وتدبري احلرب؛ فيعترب فيها 
 .اإلمارة اخلاصةشروط 

يع أحكامها من قسم الغنائم وعقد والضرب الثاين: أن يفوض إىل األمري فيها مج
، وهي أكرب الوالhت اخلاصة أحكاما اإلمارة العامةالصلح، فيعترب فيها شروط 

 وأوفرها فصوال وأقساما.
إال من تكاملت فيه شروطه اليت يصح معها تقليده،  القضاءوال جيوز أن يقلد 

 ...وينفذ ½ا حكمه، وهي سبعة
موضوعة على صيانة ذوي  هذه النقابة، فابوالية النقابة على ذوي األنسأما 

وال يساويهم يف الشرف؛  عن والية من ال يكافئهم يف النسباألنساب الشريفة 
والنقابة على ضربني: خاصة وعامة، فأما  ليكون عليهم أحىب وأمره فيهم أمضى.

اخلاصة فهو أن يقتصر بنظره على جمرد النقابة من غري جتاوز هلا إىل حكم وإقامة 
 ...، فال يكون العلم معتربا يف شروطهاحد

أحدها: اإلمامة يف الصلوات  تنقسم ثالثة أقسام: واإلمامة على الصلوات
 والثالث: اإلمامة يف صلوات الندب. والثاين: اإلمامة يف صالة اجلمعة. اخلمس.

فنصب اإلمام فيها معترب حبال املساجد اليت  الصلوات اخلمسفأما اإلمامة يف 
فأما املساجد  الصلوات، وهي ضر5ن: مساجد سلطانية ومساجد عامية. تقام فيها

السلطانية فهي املساجد واجلوامع واملشاهد، وما عظم وكثر أهله من املساجد اليت 
يقوم السلطان مبراعا�ا، فال جيوز أن ينتدب لإلمامة فيها إال من ندبه السلطان هلا 

يه فيما هو موكول إليه، فإذا قلد السلطان وقلده اإلمامة فيها؛ لئال يفتئت الرعية عل
 ..فيها إماما كان أحق 5إلمامة فيها من غريه، وإن كان أفضل منه وأعلم.
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الصفات املعتربة يف تقليد هذا اإلمام مخس: أن يكون رجال عادال قارô فقيها و 
سليم اللفظ من نقص أو لثغ، فإن كان صبيا أو عبدا أو فاسقا صحت إمامته ومل 

 د واليته؛ ألن الصغر والرق والفسق مينع من الوالية وال مينع من اإلمامة.تنعق
وأقل ما على هذا اإلمام من القراءة والفقه أن يكون حافظا ألم القرآن، عاملا 
|حكام الصالة؛ ألنه القدر املستحق فيها، وإن كان حافظا جلميع القرآن عاملا 

 ..جبميع األحكام كان أوىل.
والثاين:  أحدمها: أن تكون على تسيري احلجيج. ضر5ن: حلجالوالية على او 

 .على إقامة احلج
والشروط املعتربة يف املوىل  فأما تسيري احلجيج فهو والية سياسة وزعامة وتدبري.

[األحكام السلطانية: .. إخل ما قال أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية.
 .بتصرف] ؛١٧٢-٥٠

ال يف هذه الوالhت ألGا وثيقة الصلة بواقع اجلماعات وقد بسطنا القول قلي
أن لكل جليا يتضح املعاصرة، ويظهر فيها التنوع يف أنواع الوالhت ومتطلبا�ا، و 

والية من الوالhت شروط هي مقومات قيام الراعي حبق واليته. ويسري يف موجبات 
 العزل ذات االعتبار.

لقيام Äمور واليته، وينعزل بكل ما وعموما يشرتط يف األمري كل ما يلزم ل
مثلما  ،تربو مفسدته على مفسدة بقائه يف منصبه ،خيل مبهمته خلال ال ينجرب

 .)١(سيأيت يف شرعية وجود اجلماعة

                                                 

  .١٤٥سيأيت ص) ١(
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القوة احلد األدىن من صفيت  -أµ كان  -على أنه ينبغي أن يتوفر يف األمري 
  ، ﴿]٥٥[يوسف:  ﴾      : ﴿واألمانة

   ﴾  :٢٦[القصص[: 
فالقوة تشمل كل أسبا�ا من العلم �لشرع والوعي �لواقع واخلربة احلياتية  -

 والقوة النفسية والبدنية وحنو ذلك.
ق يف القول والفعل وحنو واألمانة تشمل التقوى والورع والدµنة والصد -
 ذلك.

ل أهل وإذا كان الشرع قد أوجب على املأمور السمع والطاعة، فإنه خوّ 
عن واليته  عزل األمري -أو الصف الثاين حتت كل صاحب والية  -احلل والعقد 

إذا تكاثرت أخطاؤه واضطربت قراراته وصار متهما يف رأيه أو دينه ورجحت 
 مصلحة عزله على مصلحة بقائه.

وينبغي أن تسلك املسالك الشرعية يف هذا لئال حتدث الفتنة. ويبدأ مع 
األمري �لنصح له مث الشكوى منه إىل من فوقه وتكرار ذلك مع إخالص القصد 
والدعاء، وإذا اقتضى األمر يرجع إىل من حيكم يف الشكوى أو اخلصومة ممن 

وية من الظن والغيبة وحيذر من مسالك أهل الدنيا امللت يرتضيه األطراف مجيعا.
 والتجسس والتربير واملصانعة، وحنوها من الصفات املريضة.

 عند ابن تيمية اإلمارة يف السياسة الشرعية �
فأهدى إىل والة املسلمني رسالته  �ألمري ووظائفهرمحه هللا  ÚÓ‡Óm@Âiaلقد اعتىن 

؛ قوله تعاىل: كتاب هللا  منمبنية على آيتني وذكر أGا  )١(“السياسة الشرعية”النافعة 

                                                 

 وقد اقتبس هذا اجلزء بتصرف. .٣٩٧-٢٨/٢٤٥: الفتاوى) ١(
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﴿              
﴾ وقوله تعاىل:]٥٨[النساء:  اآلية ، ﴿      
           ﴾ النساء:  اآلية]

٥٩[. 
أداء األماnت إىل أهلها واحلكم  عليهم أوجبتف ،والة األموريف نزلت  األوىلف
. الرعية يف نزلت الثانية. و فهذان مجاع السياسة العادلة والوالية الصاحلة ،5لعدل

 نوعان:وهي  أداء األماjت. فعليهم والة األمور ؛وموضوع رسالته هو الطرف األول
وهو  -الوالhت واألموال. مبعىن أن الشيخ رمحه هللا جعل أخص واجبات ويل األمر 

هو أن يقوم بدوره بتقليد الوالية على مصاحل املسلمني ملن يقوم  -األمانة  أداء معىن
أن يويل أيضا من  -يف دائرة واليته  -عليه  جيب ذا املوىلَّ األدىن½ا حق القيام. وه

 وحنن نذكر كالمه رمحه هللا بتصرف واختصار يسريين فيما يلي. يصلح، وهكذا.
 الوالµتالقسم األول: 

فيجب على ويل األمر أن يويل على كل عمل من أعمال املسلمني أصلح 
ذلك سبب  فإن كونه طلب الوالية؛وال يقدم الرجل ل. )١(من جيده لذلك العمل

فإن عدل عن األصلح إىل غريه ألجل قرابة أو صداقة أو ه كما يف احلديث. ملنع
. والوالية أمانة يف قلبه؛ فقد خان هللا ورسوله واملؤمنني ةنيأو رشوة أو ضغ مذهب

وقد أمجع املسلمون على ينبغي أن تؤدى إىل مستحقها.  بنص حديث رسول هللا 
اليتيم وnظر الوقف ووكيل الرجل يف ماله عليه أن يتصرف له  يّ صِ ؛ فإن وَ معىن هذا

       كما قال هللا تعاىل: ﴿،5ألصلح فاألصلح 
                                                 

وغريهم، األجناد ووالة األموال من الوزراء والكتاب  وقادةاألمراء والقضاة وجيري ذلك يف  )١(
فـاء القبائـل واألسـواق وينتهي ذلك إىل أئمة الصـالة واملـؤذنني واملقـرئني واملعلمـني وأمـراء احلـاج وعر 

  ..ورؤساء القرى
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﴾  :على  . وذلك ألن الوايل راعٍ “إال 5ليت هي حسنة”ومل يقل  ]٣٤[اإلسراء
 »ل عن رعيتهؤو كلكم راع وكلكم مس«: ي الغنم؛ كما قال النيب الناس مبنزلة راع

يسرتعيه هللا  )١(ما من راعٍ « :وقال، ])١٨٢٩)؛ مسلم: ح(٧١٣٨البخاري: ح([ احلديث
البخاري: [ »رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش هلا إال حرم هللا عليه رائحة اجلنة

@Ô„¸Ï©a. ودخل ])١٤٢: ح(مسلم)؛ ٧١٥١ح( ·‹èfl@ Ïic معاوية بن أيب سفيان  على
فأعادها فقال: السالم عليك أيها األجري؛ فقالوا: قل السالم عليك أيها األمري. 

 .Íفقال معاوية: دعوا أ5 مسلم فإنه أعلم مبا يقول. فقال: إمنا أنت أجري ثال
مرضاها  وداويتَ  )٢(5هارْ جَ  أتَ نَ استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها؛ فإن أنت هَ 

وإن أنت مل �نأ جر5ها ومل تداو  ؛اك سيدها أجركوفّ  ،ا على أخراهاوالهوحبست أُ 
 . ]٢٧/٢٢٣: Àريخ دمشق[ هاعاقبك سيدُ  ،مرضاها ومل حتبس أوالها على أخراها

بعد االجتهاد التام فقد  -كل منصب حبسبه   -فإذا استعمل أصلَح املوجود 
وإن اختل  ،عند هللاأدى األمانة وصار يف هذا املوضع من أئمة العدل املقسطني 

   ﴿ قال تعاىل: .إذا مل ميكن إال ذلك ؛بعض األمور بسبب من غريه
﴾  :١٦[التغابن[وقال ،﴿ :     ﴾  :البقرة]٢٣٦[. 

وة فإن الوالية هلا ركنان: الق ،ف األصلح يف كل منصبرَ عْ وينبغي أن يُـ 
 ،]٢٦[القصص: ﴾      ﴿كما قال تعاىل: ،واألمانة

                                                 

تفيد العموم يف سياق الشرط، فكل من هو راٍع خماطب  - “رعية”و “راع”يف النكرة هنا ) ١(
 ! فا! املستعان.»راعٍ  كلكم«قد بني:  ½ذا، فكيف والرسول 

 اليت فيها جرب 5لقطران. أي عاجلتَ  )٢(
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[يوسف:  ﴾    ﴿ :وقال صاحب مصر ليوسف عليه السالم
 :والقوة يف كل والية حبسبها. )١(جربيل عليه السالم فَ صِ وكما وُ  ،]٥٤

ترجع إىل شجاعة القلب وإىل اخلربة 5حلروب واملخادعة  إمارة احلرب فالقوة يف
ترجع إىل العلم 5لعدل الذي دل عليه الكتاب  احلكم بني الناسفيها؛ والقوة يف 

واألمانة ترجع إىل خشية هللا وأال يشرتي  ،والسنة وإىل القدرة على تنفيذ األحكام
 .وترك خشية الناس hòته مثنا قليال

اللهم أشكو ”وهلذا كان عمر يقول:  ،ع القوة واألمانة يف الناس قليلاجتما و 
فإذا تعني  . فالواجب يف كل والية األصلح حبسبها.“إليك جلد الفاجر وعجز الثقة

 رجالن أحدمها أعظم أمانة واآلخر أعظم قوة؛ قدم أنفعهما لتلك الوالية وأقلهما
 -وإن كان فيه فجور  -الشجاع  ؛ فيقدم يف إمارة احلروب الرجل القويضررا فيها

وإن مل يكن فاجرا كان أوىل Èمارة . على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا
 احلرب ممن هو أصلح منه يف الدين إذا مل يسد مسده. 

مع أنه ، احلرب منذ أسلميف إمارة خالد بن الوليد  يستعمل وهلذا كان النيب 
 »اللهم إين أبرأ إليك مما فعل خالد«وقال: ل أنكر عليه حني فعل ما فعل بنوع Òوي

، أصلح منه يف األمانة والصدقكان   رضـي هللا عنهأبو ذر . و )٢(])٤٣٣٩ح(: البخاري[
ر مرة عمرو بن العاص وأمّ . عن اإلمارة والوالية ألنه رآه ضعيفا Gاه النيب ومع هذا 

على من هم أفضل منه.  - استعطافا ألقاربه الذين بعثه إليهم - “ذات السالسل”يف 
 وأمر أسامة بن زيد ألجل طلب õر أبيه. 

                                                 

        وأنـــــــــه ﴿ ]٥[الـــــــــنجم:  ﴾ أي |نــــــــه ﴿) ١(
     ﴾ :فجمع له القوة واألمانة .] ٢١-١٩[التكوير 

  .»خالد صنعاللهم إين أبرأ إليك مما «بلفظ: ) ٢(
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ما زال يستعمل خالدا يف حرب أهل  ،وهكذا أبو بكر خليفة رسول هللا 
الردة ويف فتوح العراق والشام وبدت منه هفوات؛ لرجحان املصلحة على املفسدة يف 

ي أن يكون خلق jئبه ألن املتويل الكبري إذا كان خلقه مييل إىل اللني فينبغ .بقائه
واستنابة  هوهلذا كان أبو بكر يؤثر استنابة خالد وكان عمر يؤثر عزل، مييل إىل الشدة

كان األصلح لكل منهما أن يويل من واله ليكون أمره معتدال ويكون . فأيب عبيدة
الضحوك ” “نيب امللحمةو نيب الرمحة ”الذي هو  بذلك من خلفاء رسول هللا 

   ﴿ ]٢٩[الفتح:  ﴾    ﴿وأمته ، “القتال
  ﴾  :٥٤[املائدة[ . 

 قويٌّ  فيوىل عليها شادٌّ  ؛ال بد فيه من قوة وأمانة واستخراج األموال وحفظها
إذا  إمارة احلربته وأمانته. وكذلك يف حيفظها خبرب  أمنيٌ  وكاتبٌ  ،يستخرجها بقوته

وهكذا يف سائر الوالµت . ر األمري مبشاورة أهل العلم والدين مجع بني املصلحتنيأمَ 
إذا مل تتم املصلحة برجل واحد مجع بني عدد؛ فال بد من ترجيح األصلح أو 

 . )١( إذا مل تقع الكفاية بواحد �متعدد املوىلَّ 
فإن كان أحدمها أعلم واآلخر  .األكفأ ،األورع ،ألعلما والية القضاءويقدم يف 

وفيما يدق حكمه  ،األورع -اف فيه اهلوى ه وخيُ ظهر حكمُ فيما قد يَ  -قدم  :أورع
إن كان القضاء حيتاج إىل قوة وإعانة  األكفأ. ويقدم األعلموخياف فيه االشتباه 

                                                 

س واحـدا يف صورة التعدد أن خيـتص كـل وال بنطـاق معـني تنفـذ فيـه واليتـه، مـع كـون الـرأ) ١(
 Gاية األمر، كأن يكون األمري زيدا لكن َعْمرا بيده أمر احلرب فإذا أبرم أمرا ليس لزيد أن يراجعه.

كضـرب مـن االتفـاق   - على ذلك جـواز توليـة الرجـل مـع إلزامـه بـرأي أهـل الشـورى جُ رّ ل خيَُ وه
إلزامها لإلمام على الظاهر نعم. وهذا ال ينقض األصل املستقر الذي هو عدم  ؟بني أطراف العقد

 الصحيح.
  -وهـــذا مســـتقيم عنـــد مـــذهب احملققـــني يف العقـــود، كمـــا توســـعوا يف الشـــروط يف عقـــد الـــزواج 

 ما مل حتل حراما أو حترم حالال. -كاشرتاط عدم السفر أو عدم التعدد.. 
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وإما Èحسان  رهبة،والكفاءة: إما بقهر و  .أكثر من حاجته إىل مزيد العلم والورع
وسئل بعض العلماء: إذا مل يوجد من يوىل القضاء إال عامل فاسق أو جاهل . ورغبة

 ،نفأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت احلاجة إىل الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الديِّ  ،نيِّ دَ 
وإن كانت احلاجة إىل العلم أكثر خلفاء احلكومات قدم العامل. وأكثر العلماء يقدمون 

 .الدين ذا
جيب مع ذلك ، لكن وجيوز تولية غري األهل للضرورة إذا كان أصلح املوجود

يكمل يف الناس ما ال بد هلم منه من أمور الوالhت  ىتالسعي يف إصالح األحوال ح
 .واإلمارات وحنوها

وذلك إمنا يتم مبعرفة مقصود الوالية  ،وأهم ما يف هذا الباب معرفة األصلح
فلهذا ملا غلب د؛ فإذا عرفت املقاصد والوسائل مت األمر. ومعرفة طريق املقصو 

قدموا يف واليتهم من يعينهم على تلك  ،على أكثر امللوك قصد الدنيا دون الدين
وقد كانت السنة  .وكان من يطلب رôسة نفسه يؤثر تقدمي من يقيم رôسته ،املقاصد

وهلذا ملا  .راء احلربأن الذي يصلي 5ملسلمني اجلمعة واجلماعة وخيطب ½م هم أم
. وكذلك )١(أ5 بكر يف الصالة قدمه املسلمون يف إمارة احلرب وغريها م النيب قدَّ 

ألن أهم أمر خلفاؤه بعده ومن بعدهم من امللوك األمويني وبعض العباسيني؛ وذلك 
 .الدين الصالة واجلهاد

�م خسروا الذي مىت فا قِ لْ دين اخلَ إصالح  )١: (فاملقصود الواجب 5لوالhت
وإصالح ما ال يقوم الدين إال به ) ٢(خسراn مبينا ومل ينفعهم ما نعموا به يف الدنيا؛ 

وهلذا   .وعقو5ت املعتدين ،املال بني مستحقيه سمُ . وهو نوعان: قَ دنياهممن أمر 
                                                 

إمـارة احلـرب 5لـذكر رغـم أن املسـلمني قـدموا أ5 بكـر يف اإلمـارة العامـة  ÚÄÓ‡Óm@Âia@خـص ) ١(
الســلطان العثمــاين يلقــب 5لغــازي. وقــد نتــذكر كيــف كــان ألن إمــارة احلــرب مــن أوىل واجبا�ــا. ول

  افرتق السيف والقرآن يف العصور املتأخرة.
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ايل إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة مّ عُ  ثتُ عَ إمنا بَـ ”كان عمر بن اخلطاب يقول: 
 .  “بينكم فيأكم نبيكم ويقسموا

فإذا كان هذا هو املقصود فإنه يتوسل إليه �ألقرب فاألقرب وينظر إىل 
فإذا تكافأ رجالن وخفي أصلحهما  .)١(الرجلني أيهما كان أقرب إىل املقصود ويل

وهو ما يرجحه  -فإذا كان التقدمي Äمر هللا إذا ظهر وبفعله . )٢(أقرع بينهما
أدى األماjت يف الوالµت إىل  قد )٣(املتويل كانإذا خفي األمر   - �لقرعة
 أهلها.

 األموال :القسم الثاين
        كما قال تعاىل يف الديون: ﴿  

   ﴾ :صة . ويدخل يف هذا القسم: األعيان والديون اخلا]٢٨٣[البقرة
 .والعامة
قال عمر بن عبد العزيز. فإن كما   لب إليهفق فيه جُ ما نُ  ،ويل األمر كالسوقو 

نفق فيه الصدق والرب والعدل واألمانة جلب إليه ذلك؛ وإن نفق فيه الكذب 
واجلور واخليانة جلب إليه ذلك. والذي على ويل األمر أن Äخذ املال من  والفجور

 .من مستحقه ه ويضعه يف حقه وال مينعهلِّ حِ 

                                                 

يـؤم القـوم «حيث قـال:  فإذا كانت الوالية مثال إمامة صالة فقط قدم من قدمه النيب ) ١(
 .]٦٧٣: مسلم[ احلديث »أقرؤهم لكتاب هللا

قــرع ســعد بــن أيب وقــاص بــني النــاس يــوم القادســية ملــا تشــاجروا علــى األذان متابعــة كمــا أ)  ٢(
لــــــو يعلــــــم النــــــاس مــــــا يف النــــــداء والصــــــف األول مث مل جيــــــدوا إال أن يســــــتهموا عليــــــه « :لقولـــــه 

 .])٤٣٧)؛ مسلم: ح(٦١٥ح(: البخاري[ »الستهموا
 .الوالhت يل أي ويل األمر الذي يقلدكذا يف املطبوعة واملقصود املوَ )  ٣(
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كثريا ما يشتبه الورع الفاسد 5جلنب والبخل فإن كالمها فيه ترك؛ فيشتبه ترك و 
 .الفساد خلشية هللا تعاىل برتك ما يؤمر به من اجلهاد والنفقة جبنا وخبال

والنجدة اليت هي  ،فال تتم رعاية اخللق وسياستهم إال 5جلود الذي هو العطاء
لدنيا إال بذلك. وهلذا كان من ال يقوم ½ما سلبه هللا الشجاعة؛ بل ال يصلح الدين وا

      تعاىل: ﴿ كما قال  ،األمر ونقله إىل غريه
 ﴾  :وقال تعاىل: ﴿ ،]٣٩[التوبة        
﴾  :قال يف غري موضع: ﴿و  ،]١٠[احلديد     
﴾  :حىت  ،وهو كثري يف الكتاب والسنة وهو مما اتفق عليه أهل األرض .]٤١[التوبة

ال فارس اخليل وال ”ويقولون:  “ال طعنة وال جفنة”إGم يقولون يف األمثال العامية: 
أر5ب السياسة الكاملة هم الذين قاموا 5لواجبات وتركوا فالصاحلون . “وجه العرب

 ،وال Äخذون إال ما أبيح هلم ،وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه ،رماتاحمل
وهذه أخالق رسول هللا  ،ويعفون عن حقوقهم ،ويغضبون لر½م إذا انتهكت حمارمه

 .يف بذله ودفعه وهي أكمل األمور 
، احلكم يف حدود هللا وحقوقه مث تكلم عن احلكم بني الناس 5لعدل وهو

مقصوده األكرب: هو األمر 5ملعروف والنهي عن املنكر. فاألمر 5ملعروف: مثل و 
الصالة والزكاة والصيام واحلج والصدق واألمانة وبر الوالدين وصلة األرحام وحسن 

ب على ويل األمر أن Äمر 5لصلوات العشرة مع األهل واجلريان وحنو ذلك. فالواج
فإن كان ، )١(ويعاقب التارك Èمجاع املسلمني ،املكتو5ت مجيع من يقدر على أمره

لون على ترك وكذلك يقاتَ  ،التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها Èمجاع املسلمني
كاح ذوات وعلى استحالل احملرمات الظاهرة ا©مع عليها كن ،الزكاة والصيام وغريمها

                                                 

  .عقوبة التارك من 5ب النهي عن املنكر، وهو ظاهر فيما بعده من كالم) ١(
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احملارم والفساد يف األرض وحنو ذلك. فكل طائفة ممتنعة من التزام شريعة من شرائع 
 ون الدين كله ! 5تفاق العلماء.اإلسالم الظاهرة املتواترة جيب جهادها حىت يك

فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل احملرمات هي مقصود اجلهاد يف سبيل هللا 
 .اق كما دل عليه الكتاب والسنةوهو واجب على األمة 5التف

 الشورى �
يشاور األمري أهل العلم الشورى ركن ركني من أركان احلكم يف اإلسالم. ف

، ويسأل ذوي الرأي فيما أعضل من األمور، ويرجع إىل واخلربة من أتباعه والصالح
 .أهل العزم فيما أشكل، ليأمن من اخلطأ ويسلم من الزلل، فيكون إىل الصواب أقرب

 ،]١٥٩[آل عمران:  ﴾       ﴿ :تعاىل لنبيه قال
إن بعض الرأي خري من جيش  وقد قيل:  فقد أمره 5ملشاورة مع ما أمده من التوفيق.

 كثيف.
هو ما ال نص فيه أو ما هو مرتدد بني أمرين  موضوع الشورىوال ريب أن 

ن تعينت نصرة مظلوم أو حرم العدوان على مسلم فال شورى يف مثل مشروعني؛ فإ
 هذه األمور وال استخارة أيضا.

يستشريون األمناء من أهل العلم يف  مة بعد النيب ئوكانت األ(: äbÉj€aقال 
 غريه ليأخذوا |سهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة مل يتعدوه إىل األمور املباحة

  ﴿ك/االعتصام 5لكتاب والسنة، 5ب قول هللا تعاىل: : بخاريال[ )قتداء 5لنيب ا
﴾[.  واألمور املباحة تتسع لتشمل واجبني خمريين على السعة أو مستحبني

أمر ُوالة األمور  �ب(: ÎÏ‰€a، وهلذا بوب  “ليأخذوا |سهلها”وÒمل قوله  وهكذا.
 الشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهمو  5لرفق برعاhهم ونصيحتهم

. واألسهل ]٢٢١ :رhض الصاحلني[ )وإمهال مصاحلهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم
  واأليسر هو األصلح للمسلمني يف الدنيا واآلخرة.
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من أسباب ¹ليف القلوب والتفاف اجلند حول وقد جعل هللا تعاىل الشورى 
           كما يف قوله تعاىل: ﴿  قائدهم

         ﴾  :١٥٩[آل عمران[، 
. وقد فقد جعل هللا مشاور�م يف األمر من أسباب عدم انفضاضهم من حوله 

يل: إن هللا أمر ½ا نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده ليستخرج منهم ق
أوىل   هُ فغريُ  ،الرأي فيما مل ينزل فيه وحي من أمر احلروب واألمور اجلزئية وغري ذلك

 .5ملشورة
فإن هللا تعاىل أمر ½ا نبيه  ،ىن لويل األمر عن املشاورةال غِ (: ÚÓ‡Óm@Âiaيقول 

 فقال تعاىل﴿ :           
    ﴾  :رضـي هللا عنهعن أيب هريرة  يوقد رو  ،]١٥٩[آل عمران 

 .]٢٨/٣٨٧: ىالفتاو [)  قال: مل يكن أحد أكثر مشورة ألصحابه من رسول هللا
خرج  رضـي هللا عنه أن عمر بن اخلطاب(عبد هللا بن عباس عن  äbÉj€aوروى 

 -أبو عبيدة بن اجلراح وأصحابه  -لقيه أمراء األجناد  غَ ْر سَ إىل الشام، حىت إذا كان بِ 
 ،“يل املهاجرين األولني عُ اْد ”فأخربوه أن الو5ء قد وقع |رض الشام. فقال عمر: 

فقال  ؛فاختلفوا .، وأخربهم أن الو5ء قد وقع يف الشامهمفدعاهم، فاستشار 
نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس  قد خرجنا ألمر، وال :بعضهم

. “ارتفعوا عين”هم على هذا الو5ء. فقال: مَ دِ قْ وال نرى أن تُـ  رسول هللا  وأصحابُ 
وا سبيل املهاجرين، ، فسلكم، فاستشارهمفدعو�ُ  ،“ادعوا يل األنصار” :مث قال

ادع يل من كان ههنا من ”. مث قال: “ارتفعوا عين”واختلفوا كاختالفهم. فقال: 
فلم خيتلف منهم عليه رجالن فقالوا:  ،مفدعو�ُ  ،“مشيخة قريش من مهاجرة الفتح

إين ”قدمهم على هذا الو5ء. فنادى عمر يف الناس: نرى أن ترجع 5لناس وال تُ 
أفرارا من قدر ”عبيدة بن اجلراح:  . فقال أبو“حوا عليّ هر، فأصبصبح على ظَ مُ 

نفر من قدر هللا إىل قدر هللا.  ،نعم !عبيدة أ5 لو غريك قاهلا h”فقال عمر:  “هللا؟
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امها خصيبة، واألخرى جدبة! دأرأيت إن كانت لك إبل هبطت وادh له عدوÀن: إح
 “دبة رعيتها بقدر هللا؟أليس إن رعيت اخلصيبة رعيتها بقدر هللا، وإن رعيت اجل

فقال: إن عندي يف  -وكان متغيبا يف بعض حاجته  -عوف  فجاء عبد الرمحن بن
إذا مسعتم به |رض فال تقدموا عليه، وإذا «يقول:  هذا علما، مسعت رسول هللا 

البخاري: [) . فحمد هللا عمر، مث انصرف»وقع |رض وأنتم ½ا فال خترجوا فرارا منه
أن اختيار أهل الشورى من  النص أيضا ويستفاد من هذا .])٢٢١٩( )؛ مسلم:٥٧٢٩(

حق األمري، وأنه ال يشرتط أن يكونوا Íبتني |شخاصهم، بل املعترب فيهم الصفة، 
وأهل (وهم يف احلديث: املهاجرون األولون واألنصار)  أهل العلم والصالح موه

. فعلى )أخذ برأيهم عمر، وهم من (وهم يف احلديث: مشيخة قريش اخلربة والتجربة
األمري ترتيب أمر الشورى وتنظيمها حبيث يرتب أمر استشارة كل جمموعة مبا خيص 

 Gم.ؤو ش

 حكم مشاورة اإلمام لرعيته �

يف شرح حديث تشاور الصحابة يف كيفية اإلعالم بوقت الصالة  ÎÏ‰€a يقول
ك مستحب يف وذل ،سيما املهمة وفيه التشاور يف األمور ال(وبدء األذان، قال: 

، واختلف أصحابنا هل كانت املشاورة واجبة على رسول حق األمة ½مجاع العلماء
وهو  ،والصحيح عندهم وجو½ا ؟كما يف حقنا  أم كانت سنة يف حاله  هللا 

واملختار الذي عليه  .]١٥٩[آل عمران:  ﴾  ﴿ :قال هللا تعاىل .املختار
أنه ينبغي للمتشاورين وفيه  .حمققو أهل األصول أن األمر للوجوبمجهور الفقهاء و 

. وهللا أن يقول كل منهم ما عنده مث صاحب األمر يفعل ما ظهرت له مصلحة
قال و5الستحباب  .]٤/٧٦ ك/الصالة، 5ب بدء األذان، :مسلم بشرح النووي[ )أعلم

·Ó‘€a@ÂiaÎ@ÚÓ‡Óm@ÂiaÎ@?ÌÏßa .وغريهم 
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ذا كانت الشورى ركنا ركينا يف احلكم، بل ذكرها هللا تعاىل : إسؤالويربز هنا 
 -أصل الدين  -   ﴿ضمن أركان اإلسالم يف اآلية املكية: 

  -  الركن الثاين-    -  أصل عظيم-   
 - فكيف يقال 5الستحباب؟]٣٨[الشورى:  ﴾الركن الثالث ، 

أن كون الشورى أصال من أصول احلكم ال يعين لزوم مشاورة األمري : واجلواب
لرعيته يف كل أمر، وأظن أن هذا ما عناه الفقهاء بنفي الوجوب، فإنه من املعلوم أن 

أمر معني بغري مشاورة، إما لعدم أي أمري أو قائد أو راٍع ينزع أحياn إىل البت يف 
السعة أو ألمر يعلمه أو حنو ذلك، وال حرج عليه. أما إن كان ديدنه االنفراد 5لرأي 
فقد فقد ركنا من أركان حكمه وأوشك أن يغلب خطؤه صوابه، وهو ما ذمه الشرع. 
ا مثلما قالوا يف صالة اجلماعة 5الستحباب مع ذمهم ملن اعتاد تركها وÒثيمه، تبع

 لقاعدة أن املستحب 5جلزء يكون واجبا 5لكل.
سأل الراعي عن كل ، فكما يُ الصالحيةعلى قدر  املسؤوليةذلك أن وأساس 

خلل يقع يف نطاق واليته، فقد خول له الشرع التصرف يف هذا النطاق بكامل 
 صالحياته. والغنم 5لغرم.

لكاملة يف فتنة الردة، املسؤولية ا رضـي هللا عنهأبو بكر الصديق وهلذا استشعر 
عزم على قتال املرتدين وحده حىت شرح هللا تعاىل صدر األصحاب لرأيه، وكان فيه ف

  حفظ الدين وعزه.
وحنن نرى لإلمام املستجمع خالل الكمال، البالغ مبلغ (: ÌÏßa?يقول 
 فإنّ  ،لة وأحكام الشرع بعقول الرجالhل االستضاءة يف اإلفغأال يُ  ،االستقالل

ستعداد من علوم ب االستبداد ال Äمن احلَْيَد عن َسَنن السداد، ومن ُوفِّق لالصاح
 العلماء، كان حرh 5الستداد ولزوم طريق االقتصاد.
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ومن ضرورة ذلك  .وسر اإلمامة استتباع اآلراء ومجعها على رأي صائب
الزوائد استقالل اإلمام، مث هو حمثوث على استفادة مزاh القرائح، وتلقي الفوائد و 

منها، فإن يف كل عقل مزية، ولكن اختالف اآلراء مفسدة إلمضاء األمور، فإذا 
حبث عن اآلراء إمام جمتهد، وعرضها على علمه الغزير، ونـََقَدها 5لسرب والفكر 
األصوب من وجوه الرأي كان جالبا إىل املسلمني مثرات العقول، ودافعا عنهم غائلة 

دون بنظر اإلمام وحسن تدبريه، وفحصه حِ تَّ سلمني يَـ فكأن امل .التباين واالختالف
يف  جمتهدا ولو مل يكن ؛بد على كل حال من كون اإلمام متبوعا غري Àبع وتنقريه، وال

وهذا  ،وإثبا�م ونفيهم ،دين هللا للزمه تقليد العلماء واتباعهم، وارتقاب أمرهم وGيهم
 .]٨٨-٨٦: مغياث األم[) يناقض منصب اإلمامة، ومرتبة الزعامة

استحباب مشورة ومنها (: يف الفوائد الفقهية لقصة احلديبية Ó‘€a@Âia· ويقول
وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم، وأَْمنا لَعَتِبهم، وتعرفا  اإلمام رعيته

 ملصلحة خيتص بعلمها بعضهم دون البعض، وامتثاال لقول الرب يف قوله: ﴿
 ﴾  :وقد مدح سبحانه وتعاىل عباده بقوله: ﴿ ،]١٥٩[آل عمران  
﴾  :٣/٢٦٨: زاد املعاد[ )]٣٨[الشورى[. 

شِكل عليه مثُله شاور ” :قال .مسألة(: Úflaá”@Âiaويقول 
ُ
وإذا نزل به األمر امل

ني له حكمها يف  ومجلته أن احلاكم إذا حضرته قضية تب. “فيه أهل العلم واألمانة
كتاب هللا تعاىل، أو سنة رسوله، أو إمجاع، أو قياس جلي، حكم ومل حيتج إىل رأي 

: ؛ لقول هللا تعاىلوإن احتاج إىل االجتهاد استحب له أن يشاور ...غريه
﴿  ﴾  :إن كان رسول هللا احلسن. قال ]١٥٩[آل عمران :  ïا لغني

أصحابه  بذلك احلكام بعده. وقد شاور النيب  منا أراد أن يسنتعن مشاور�م، وإ
يف أسارى بدر، ويف مصاحلة الكفار يوم اخلندق، ويف لقاء الكفار يوم بدر. وروي: 

. وشاور أبو بكر الناس يف ما كان أحد أكثر مشاورة ألصحابه من رسول هللا 
  عمروروي أن  اخلمر. مرياث اجلدة، وعمر يف دية اجلنني، وشاور الصحابة يف حد
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منهم عثمان، وعلي، وطلحة،  كان يكون عنده مجاعة من أصحاب رسول هللا 
والزبري وعبد الرمحن بن عوف، إذا نزل به األمر شاورهم فيه. وال خمالف يف استحباب 

: ملا ويل سعد بن إبراهيم قضاء املدينة، كان جيلس بني القاسم وسامل áºcذلك، قال 
حمارب بن دÍر قضاء الكوفة، فكان جيلس بني احلكم ومحاد  يشاورمها، وويل

يشاورمها، ما أحسن هذا لو كان احلكام يفعلونه، يشاورون وينتظرون. وألنه قد ينتبه 
5ملشاورة، ويتذكر ما نسيه 5ملذاكرة، وألن اإلحاطة جبميع العلوم متعذرة. وقد ينتبه 

) ؟، فكيف مبن يساويه أو يزيد عليهإلصابة احلق ومعرفة احلادثة من هو دون القاضي
 .]٤٦-١٠/٤٥: املغين[

 هل األخذ �لشورى ملزم لألمري؟ �

. وصور�ا: ال سيما يف الفقه السياسي احلديثهذه مسألة كثر االختالف فيها 
إذا اتفق أهل الشورى كلهم أو أغلبهم على رأي، فهل جيب على األمري العمل 

 ؟برأيه�ذا الرأي أم يسعه خمالفته والعمل 
غري ملزمة لألمري. ومل يتكلم الفقهاء املتقدمون على هذه ن الشورى واحلق أ

 املسألة، وإمنا هي مما أÍره احملدثون Òثرا 5لنظم الغربية الوضعية يف السياسة واحلكم.
والنظام السياسي يف اإلسالم متفرد يف أصوله ومبادئه اليت يقوم عليها، ال ينبغي 

يف اإلسالم هو هللا ورسوله، واإلمام nئب عن النيب  عُ رِّ لنظم. فاملشَ مقارنته بغريه من ا
  يف القيام مبصاحل البالد والعباد. فهو ال يستقل 5لتشريع وال حيلل حراما أو حيرم

حالال. لكن يف أمور االجتهاد والرأي ينبغي أن تكون الكلمة لواحد ال يتعدد يف 
على  -أو جيب  -هذه األمور يستحب  الدولة، رأيه حاكم على من دونه. ومثل

اإلمام أن يشاور أهل الرأي، مث يتخري من آرائهم أو يدعها. وعلى األمة السمع 
والطاعة. وليس يف هذا استبداد 5لرأي، ألنه كما ذكرn فإن أهل احلل والعقد بيدهم 
سلطة عزل اإلمام كما كان هلم سلطة توليته، ويف هذا عصمة لألمة من االحنراف 
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واهلالك. فإذا قام كل طرف بواجبه ومل خيش إال هللا، مل يبق منفذ للغواية يف هذا 
 النظام احملكم.

والشريعة وردت بتعيني إمام واحد، وحسمت 5ب التعدد، مث أوجبت طاعة هذا 
 الواحد. وال تعاَرض مثل هذه احملكمات يف النظام اإلسالمي òراء الرجال.

السياسة الشرعية 5لتصنيف مل يتكلم أحد منهم  علماء السلف الذين أفردوا إن
عن كون الشورى ملزمة لإلمام، نعم منهم من تكلم عن مشروعية الشورى ورأي 

 اجلمهور أGا مندوبة مستحبة، أما إلزام الشورى فلم يبحثوه.
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة (: ÚÌÎbz�€a@Åäbíيقول 

يطاع يف مواضع صالة واحلاكم وأمري احلرب وعامل الصدقة أن ويل األمر، وإمام ال
، بل عليهم طاعته يف االجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه يف موارد االجتهاد

ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة اجلماعة واالئتالف، ومفسدة الفرقة 
 .]٣٧٦: شرح الطحاوية[ )واالختالف، أعظم من أمر املسائل اجلزئية

خترجيا  -د يقال 5الستثناء من هذا األصل يف أحوال معينة، كما ذكرn لكن ق
كضرب من   -جواز تولية الرجل مع إلزامه برأي أهل الشورى  -على كالم ابن تيمية 

 .)١(االتفاق بني أطراف العقد

 صفات أهل الشورى �

األمناء من أهل ”بقوله إGم  äbÉj€a، فقد خلصها أهل الشورىأما عن صفات 
، ]٤٣[النحل:  ﴾      . وقد قال هللا تعاىل: ﴿“لمالع

 .]١٤[فاطر:  ﴾   وقال سبحانه: ﴿

                                                 

  .١٠٨انظر ص) ١(
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فإذا عزم على املشاورة ( :املشري، فقال 5ب الشورى صفاتِ يف  ÜäÎbæaوذكر 
كملت فيه مخس خصال: إحداهن: عقل كامل مع ارÀد هلا من أهلها من قد است

واخلصلة الثانية: أن يكون ذا دين ... جتربة سالفة فإن بكثرة التجارب تصح الروية
وتقى، فإن ذلك عماد كل صالح و5ب كل جناح. ومن غلب عليه الدين فهو 

 واخلصلة الثالثة: أن يكون nصحا ودودا، فإن النصح ..مأمون السريرة موفق العزمية.
واخلصلة الرابعة: أن يكون سليم الفكر ... واملودة يصدقان الفكرة وميحضان الرأي

من هم قاطع، وغم شاغل، فإن من عارضت فكره شوائب اهلموم ال يسلم له رأي 
. واخلصلة اخلامسة: أن ال يكون له يف األمر املستشار غرض ..وال يستقيم له خاطر

اذبة واهلوى صاد، والرأي إذا عارضه يتابعه، وال هوى يساعده، فإن األغراض ج
 .]٣٠٢-٣٠١: أدب الدنيا والدين[) اهلوى وجاذبته األغراض فسد

 )١(ل والعقدأهل احلَ  �

يف القرن اخلامس  -وفقا ملعظم الباحثني  - ل والعقد مصطلح ظهرأهل احلَ 
 الباقالين واملاوردي وأيب يعلى الفراء، مث شاعاألشعري و اهلجري على األرجح يف كتب 

 ˛j‰y@Âi@áº‹يرشدn إىل نقل مثني  )٢(إال أن بعض احملققني استخدامه بعد ذلك.
خلف احلجاج  ابن عمروقد صلى  ،وأرى الصالة خلف كل بر وفاجر(يقول فيه: 

وأن الفيء يقسمه اإلمام فإن تناصف املسلمون وقسموه  ،- يعين اجلمعة والعيدين -
اإلمامة ال جتوز  نوأ، ام مل يبطل الغزو واحلجوأنه إن بطل أمر اإلم ،بينهم فال |س به

إال بشروطها النسب واإلسالم واحلماية والبيت واحملتد وحفظ الشريعة وعلم األحكام 
فإن شهد له بذلك  ،وصحة التنفيذ والتقوى وإتيان الطاعة وضبط أموال املسلمني

                                                 

عبــد هللا الطريقــي. وأيضــا:  د.، “أهــل احلــل والعقــد صــفا�م ووظــائفهم”للتوســع يراجــع: ) ١(
 ل صفي الدين.بال د.، “أهل احلل والعقد يف نظام احلكم اإلسالمي”

 بالل صفي الدين. د.، “أهل احلل والعقد يف نظام احلكم اإلسالمي”) ٢(
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مث رضيه أو أخذ هو بذلك لنفسه  من علماء املسلمني وثقا�م أهل احلل والعقد
ومن خرج على إمام قتل  ،وأنه ال جيوز اخلروج على إمام، املسلمون جاز له ذلك

ملن اجتمعت فيه هذه اخلصال وإن كان  -أي أمحد  - وجيوز اإلمامة عنده ،الثاين
ال  :وكان يقول، وكان يقول إن اخلالفة يف قريش ما أقاموا الصالة. غريه أعلم منه

من دعا منهم إىل بدعة فال جتيبوه وال   :وكان يقول، طاعة هلم يف معصية هللا تعاىل
 .]١٢٤: العقيدة رواية أيب بكر اخلالل[ )وإن قدرمت على خلعه فافعلوا ،كرامة

ليس منقطع الصلة عن مصطلحات شرعية أخرى مثل: أولو وهذا املصطلح 
وللعلماء يف تفسريه مذاهب، .. أهل الشورى -أهل الذكر  -أولو العلم  -األمر 

بينما يستخدمه األصوليون مبعىن أهل االجتهاد، جند غريهم يستخدمونه مبعىن ف
. وبينما يستخدمه بعض العلماء كمرادف ألهل الشورى، يفرق “اهليئة السياسية”

 آخرون بني املصطلحني.
 ÎÏ‰€aكما قال   “العلماء والرؤساء ووجوه الناس”وأرجح التعريفات أGم 

=†ã‘€aÎ .وغريمها 
واألمر �ملعروف والنهي  الشورىشرعي هلذه الطبقة هو مشروعية واألصل ال

 ولية العلماء ودورهم يف األمة.ؤ والنصح للمسلمني واالهتمام |مرهم ومس عن املنكر

أن تكون تسميتهم مانعة من اخلالف فيهم، ( :böä@áÓíäوكان ينبغي كما يقول 
قة من سوادها األعظم حبيث إذ املتبادر أGم زعماء األمة وأولو املكانة وموضع الث

تتبعهم يف طاعة من يولون عليها فينتظم ½م أمرها ويكون مبأمن من عصياGا 
 .]١٨: اخلالفة[ )وخروجها عليه

 كيف يعرف أهل احلل والعقد ومن يعينهم؟

 تعددت األقوال يف هذه املسألة ال سيما عند املعاصرين:
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فمن توافرت فيه يف مظاGا. وهي مبسوطة ) أGم يعرفون من خالل صفا�م. ١(
هذه الصفات صار من أهل احلل والعقد من يتحمل مسؤوليا�م من دون تكليف. 
وهو ما يسمى أحياn ظاهرة التدرج االجتماعي أو القانون الفطري. وقد كان الواقع 

إىل  Ô‘Ìã�€aوقد مال  السياسي يف القرون الفاضلة يربز أهل احلل والعقد يف يسر.
  سيما يف حال زوال اإلمام.هذا الرأي ال

أGم يعينون من قبل اإلمام بصفته أعرف الناس ½م، بناء على استفاضة ) ٢(
 أخبار فضلهم.

) أGم خيتارون 5النتخاب مبشاركة األمة كلها. ودليله الشورى حيث إن ٣(
 اختيار ممثلي األمة ال بد أن يكون مبشورة األمة كلها.

تخاب. حبيث حتصر الكفاءات املؤهلة للحل والعقد ) اجلمع بني التعيني واالن٤(
 من قبل اإلمام، مث جيري االنتخاب من هذه ا©موعة من قبل األمة.

 ) أنه مرتوك لالجتهاد وحبسب الظروف واألحوال.٥(

 دور أهل احلل والعقد والعالقة بينهم وبني األمة واحلاكم

مور العامة الكبرية يف عقد األ األمةأهل احلل والعقد نواب أو وكالء عن 
ة حبسب كوGم منتخبني أو ال. وأساس ذلك نظرية وحلها. ووكالتهم ضمنية أو صرحي

. وهو )١(الفرض الكفائي يف الشريعة اإلسالمية، أو الفرض االجتماعي عند املعاصرين
املتعلق مبصاحل األمة يف جمموعها ال يف مجيعها، مثل اجلهاد، ووالhت القضاء واإلمارة 

 ارة... فضال عن اإلمامة الكربى.والوز 

                                                 

  .٢٣املسؤوليات الثالث ص انظر) ١(
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عروة بن الزبري أن مروان وساق حديث  - �ب العرفاء للناس(: äbÉj€aيقول 
قال حني أذن هلم املسلمون يف  أن رسول هللا بن احلكم واملسور بن خمرمة أخرباه 

إين ال أدري من أذن منكم ممن مل Äذن، فارجعوا حىت يرفع إلينا «عتق سيب هوازن: 
، فأخربوه  ، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، فرجعوا إىل رسول هللا»ؤكم أمركمعرفا

 .] )٧١٧٧البخاري: ([ )أن الناس قد طيبوا وأذنوا
وقد جيتمع إىل معىن الوكالة معىن الوالية، فهم يتصرفون يف مصلحة األمة وإن مل 

 يرض بعضها، وهلم عليها الطاعة والتسديد واملناصحة.
فهي عالقة تعاون وتفاهم، ولكل من الطرفني على  اإلمامهم وبني أما العالقة بين

: أهل احلل والعقد حبكم سلطتهم العلمية اآلخر حق الطاعة يف غري معصية هللا
والقيادية العامة لألمة، واإلمام حبكم إمامته وواليته على الرعية كلهم. وهذه الطاعة 

ض ففي الشرع حل لكل نزاع بني مقيدة 5ملعروف يف كل احلاالت، وإذا حدث التعار 
 املؤمنني، ويف ذلك تفصيل ليس هذا موضع بسطه.

 واجبات األمري ووظائفه �
 والذي يلزمه من األمور العامة عشرة أشياء:(: ÜäÎbæaيقول 

، وما أمجع عليه سلف األمة، فإن )١(على أصوله املستقرةحفظ الدين أحدها: 
احلجة، وبني له الصواب، وأخذه مبا يلزمه  جنم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه، أوضح له

 من احلقوق واحلدود؛ ليكون الدين حمروسا من خلل، واألمة ممنوعة من زلل.
حىت تعم  ،بني املتشاجرين وقطع اخلصام بني املتنازعنيتنفيذ األحكام الثاين: 

 النصفة، فال يتعدى ظامل، وال يضعف مظلوم.

                                                 

  ويدخل يف ذلك إقامة الشريعة اإلسالمية.) ١(
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؛ ليتصرف الناس يف املعايش، )١(محاية البيضة والذب عن احلرميالثالث: 
 وينتشروا يف األسفار آمنني من تغرير بنفس أو مال.

؛ لتصان حمارم هللا تعاىل عن االنتهاك، وحتفظ حقوق إقامة احلدودوالرابع: 
 .)٢(عباده من إتالف واستهالك

حىت ال تظفر األعداء  ؛5لعدة املانعة والقوة الدافعةحتصني الثغور واخلامس: 
 نتهكون فيها حمرما، أو يسفكون فيها ملسلم أو معاهد دما.بغرة ي

من عاند اإلسالم بعد الدعوة حىت يسلم أو يدخل يف جهاد والسادس: 
 ؛ ليقام حبق هللا تعاىل يف إظهاره على الدين كله.)٣(الذمة

على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غري جباية الفيء والصدقات والسابع: 
 خوف وال عسف.

وما يستحق يف بيت املال من غري سرف وال تقتري،  تقدير العطاµثامن: وال
 .)٤(ودفعه يف وقت ال تقدمي فيه وال Òخري

وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من األعمال ويكله استكفاء األمناء التاسع: 
 إليهم من األموال؛ لتكون األعمال 5لكفاءة مضبوطة، واألموال 5ألمناء حمفوظة.

مشارفة األمور، وتصفح األحوال؛ لينهض بسياسة  أن يباشر بنفسهشر: العا
األمة وحراسة امللة، وال يعول على التفويض تشاغال بلذة أو عبادة، فقد خيون األمني 

                                                 

  ويدخل يف ذلك تدبري أمن البالد والعباد.) ١(
  .و5ت وإنزاهلا مبستحقيهاتدبري أمور العقويدخل يف ذلك ) ٢(
تــــدبري أمــــور املــــواطنني مــــن غــــري هــــذه والــــيت قبلهــــا تشــــمل تــــدبري أمــــور احلــــرب والقتــــال. و ) ٣(

 .املسلمني
  هذه واليت قبلها تشمل تدبري أمور املعيشة للناس.) ٤(
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        الناصح، وقد قال هللا تعاىل: ﴿ ويغش
        ﴾  :األحكام السلطانية[ ))١(]٢٦[ص :

٤١-٤٠[. 
إن وضوح احلقوق والواجبات يف أي عقد هي من ضماnت سالمة تنفيذ 

وكذا اإلفراط  -العقد والبعد عن النزاع واخلالف. والتقصري يف أداء الواجب  ىمقتض
 قد يكون عن جهل ½ذه احلدود. -ق يف املطالبة 5حل

مع أصحابه نرى شدة رعايته هلم وتفقده  وإذا نظرn إىل أحوال النيب 
وهذا القدر أظهر ألمورهم. ويف املقابل نرى السمع والطاعة التامة من قبل الصحابة. 

ألصحابه أمرًا وGًيا وامتثاهلم  من أن يدلل عليه؛ إذ السنة زاخرة بتعاليم النيب 
ذلك، وتعامل الرسول معهم كنيب مرسل يوحى إليه، وكإمام للدولة، وحاكم عليهم ل

 حيكم فيهم |مر هللا حكمه النافذ، وكقائد حريب.
 تنوعا يف مسألة الوالية ونطاقها: لكن املتأمل يرى

 -يكلهم إىل كسبهم وإىل إمياGم ويقول هلم  مثال كان الرسول  األموالففي 
وهم كذلك كانوا  ،]٩٢[التوبة:  ﴾    ﴿: -د يف مقام إعداد للجها

مث  ة كاملةفكان يدخر قوت سن حىت أفاء هللا عليهيكابد معهم الفقر،  يرونه 
 .hيقسم األموال ويعطي العطا 

فما 5خلرب:  عرف الرسول نرى عبد الرمحن بن عوف يتزوج مث يَ  الزواجويف 
، قال: »تزوجت؟: «الرمحن عليه أثر صفرة، فقال رسول هللا لبث أن جاء عبد 

                                                 

 ، وتـدبريتدبري أمور املعارضني، و مت األمريتدبري أمر العصبية اليت قدّ ويزاد على ما ذكر:  )١(
مـنهج  حفـظ الـدين،: تلخـيص هـذه األمـور يف. وميكـن الرسائل والرسل، و النوازل العامة واخلاصة

، دفعــــا وطلبــــا، يف الــــداخل واخلــــارج؛ إدارة اجلهــــادأهــــل الســــنة؛ إقامــــة العــــدل، احلقــــوق واملظــــامل؛ 
 رة الوالhت، مباشرة بنفسه وتوسيدا لغريه.إدااألموال، جباية وصرفا؛ 
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، قال: زنة نواة »كم سقت؟«، قال: امرأة من األنصار، قال: »ومن؟«نعم، قال: 
: البخاري[ »أومل ولو بشاة: «، فقال له النيب -أو نواة من ذهب  -من ذهب 

ار بينه وبني بني تزوجه والسؤال الذي د. وكذلك جابر ])١٤٢٧)؛ مسلم: ح(٢٠٤٨ح(
: نعم، قال: تقل» ؟تزوجت: «النيب  قال: الق، يف ذلك مدة طويلة النيب 

قلت: إن يل » ؟أفال جارية تالعبها وتالعبك«: بل ثيبا، قال: تقل» ؟بكرا أم ثيبا«
: البخاري[ أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة جتمعهن، ومتشطهن، وتقوم عليهن

 . ])٧١٥)؛ مسلم: ح(٢٠٩٧ح(
@iaãvyقال  Â: ) وفيه تفقد اإلمام والكبري ألصحابه وسؤاله عما ينزل ½م

ك/الشهادات، 5ب الشروط يف  :فتح الباري[ )وإعانتهم مبا تيسر من حال أو مال أو دعاء
وفيه سؤال اإلمام أصحابه عن أمورهم وتفقده أحواهلم وإرشاده إىل (، ]٥/٣٢١البيوع، 

كان يف 5ب النكاح وفيما يستحيا من مصاحلهم وتنبيههم على وجه املصلحة ولو  
  .]٩/١٢٣، 5ب تزويج الصغار من الكبارك/النكاح،  :فتح الباري[ )ذكره

من يلزمه من ذلك ما كان  فأيضاو�لنسبة لألمري يف الوالµت الصغرى، 
؛ فاجلماعة . وختتلف كل مجاعة حبسب املقصود من قيامهايف طوقهلوازم إمارته و 

دعوة والبالغ غري تلك اليت قامت من أجل الدفع والقتال، اليت قامت من أجل ال
خبالف Íلثة قامت من أجل أهداف حمدودة كالعمل اخلريي أو تعليم العلوم 

 الشرعية.. وهكذا.
، فقد تكون العقد الذي بني التابع واملتبوعو  حدود دائرة الوالية وأساس ذلك

ن األفراد، كما يف الطرق دائرة الوالية واسعة لتشمل كل صغرية وكبرية من شؤو 
ليهذبه ويربيه ويرتقي به؛ وقد يكون نطاق ينطرح املريد بني يدي الشيخ الصوفية اليت 

أسست طائفة من ، كما إذا الوالية حمدودا 5تفاق معلن أو ضمين بني الطرفني
ستغرب فقد يُ  ،وأمروا عليهم قيمااملسلمني مدرسة علمية لنشر العلوم الشرعية، 

 مثال هم لهمطالبتَ هو  ستغرب، كما يَ الشؤون األسرية لألعضاءيف  المث هتدخلُّ 
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. وأهم شيء يف ذلك وضوح هذا األمر 5لتوجيه واإلرشاد يف األمور السياسية واحلركية
 حىت ال حيدث اخلالف.

، فال يطالب األمري “صالحيات” ومعلوم أنه ال واجبات بغري حقوق أو
 ومكاشفة اعه إال إذا اقرتن بذلك طاعة ومعاونة5لكفالة والرعاية وتدبري أمور أتب

  مكافئة من قبلهم.

 الركن الثاني: األتباع �
يف حديث حذيفة  إذا تقرر أمهية لزوم مجاعة املسلمني اليوم، إذ جعله النيب 

مرين: التزامهم إن انعقدت هلم حد أاملخرج من الفتنة، فإن هذا األمر إمنا حيصل |
إقدارهم وإعانتهم على ذلك بكل وإقامة مجاعتهم و راية، أو السعي إلGاضهم

يف كالمه على فرض الكفاية:  bì€a†=. وهذا هو دور األتباع. ويف ذلك يقول سبيل
لكن قد يصح أن يقال: إنه واجب على اجلميع على وجه من التجوز؛ ألن القيام (

هو  بذلك الفرض قيام مبصلحة عامة؛ فهم مطلوبون بسدها على اجلملة؛ فبعضهم
 - وإن مل يقدروا عليها - قادر عليها مباشرة، وذلك من كان أهال هلا، والباقون

فمن كان قادرا على الوالية فهو مطلوب Èقامتها، ومن  .قادرون على إقامة القادرين
 .ال يقدر عليها مطلوب |مر آخر، وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام ½ا

الفرض، وغري القادر مطلوب بتقدمي ذلك القادر؛ إذ فالقادر إًذا مطلوب ½قامة 
) ال يتوصل إىل قيام القادر إال �إلقامة من �ب ما ال يتم الواجب إال به

 .)١(]٢٨٤-١/٢٨٣: املوافقات[

                                                 

حيـث شـرح الشـيخ يف  .٢٣الثالث عند الشـيخ عبـد ا©يـد الشـاذيل ص انظر املسؤوليات) ١(
وبــني مفهــوم املســؤولية الفرديــة واملســؤولية  ،كــالم الشــاطيبمــن كتابــه  “ املســؤولية التضــامنية”فصل

 .االجتماعية واملسؤولية التضامنية، تفريعا على فرض العني وفرض الكفاية
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ومن خالل هذه القاعدة يتبني أن واجبات الدين ومهماته إمنا تتعني على األمة  
التصدي لإلمارة والقيادة، ومن ليست له كلها كل حبسبه، فمن عنده األهلية فواجُبه 

أهلية وجب تقدميه ذلك القادر مث إعانته، فكم من مهمات دينية ضيعت بسبب فهم 
@ãvy، كما ذكر مغلوط عن مفهوم الواجب الكفائي Âia :) بن ابن أخي اوقال

) الليث أفقه من مالك إال أن أصحابه مل يقوموا به :يقول الشافعيمسعت  :وهب
 . ]٨/٤٦٣: هذيب�ذيب الت[

ه كما قال تعاىل على لسان موسى: نه ويثبتو نفاألتباع قوة للداعية يصدقو 
﴿             
     ﴾  :وقال تعاىل: ﴿]٣٥-٣٤[القصص ، 
         ﴾  :١٤[يس[. 

 رِ مُ ضاف إىل عُ ٌر يُ مُ عُ  مْ هُ واألتباع يرثون عن الدعاة والعلماء العلم والدعوة؛ فَـ 
      زكرh: ﴿ الدعاة كما قال تعاىل على لسان

               ﴾ 
 ﴾      فتعني محل قوله: ﴿(: 7r◊@Âia. يقول ]٦-٥[مرمي: 

 قال تعاىل: ﴿ ﴾، كما   ﴿على مرياث النبوة؛ وهلذا قال: 
  ﴾ :أي: يف النبوة؛ إذ لو كان يف املال ملا خصه من بني  ]١٦[النمل

املستقر يف مجيع إخوته بذلك، وملا كان يف اإلخبار بذلك كبري فائدة، إذ من املعلوم 
الشرائع وامللل أن الولد يرث أ5ه، فلوال أGا وراثة خاصة ملا أخرب ½ا، وكل هذا يقرره 

 »ث، ما تركنا فهو صدقةرَّ وَ حنن معاشر األنبياء ال نُـ «ويثبته ما صح يف احلديث: 
    ﴿قال جماهد يف قوله:  .)١(])١٧٥٨ح(: )؛ مسلم٦٧٢٥البخاري: ح([
:﴾  من ذرية يعقوب h٦، ٥: (مرمي: ابن كثري[) كان وراثته علما وكان زكر ،(

                                                 

  .»ورث، ما تركنا صدقةال ن«لفظه: ) ١(
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وإن العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء مل يورثوا درمها « :ويفسره قول النيب  .]٥/٢١٣
)؛ ابن ماجه: ٢٦٨٢: ح(الرتمذي )؛٣٦٤١: ح(أبو داود[» وال دينارا وإمنا ورثوا العلم

 .])٣٤٢الدارمي: ح( )؛٢٢٣ح(

 لألمري يف املعروفالسمع والطاعة  �
وإذا قام اإلمام مبا ذكرnه (: ÜäÎbæaإن على الرعية واجبات حنو أمريهم. يقول 

من حقوق األمة، فقد أدى حق هللا تعاىل فيما هلم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: 
ما ال الفصول السابقة أن قد تقدم يف . ول]٤٢: األحكام السلطانية[) والنصرة ،الطاعة

ال مجاعة إال Èمارة حتقق هلا املصاحل وتدرأ  ه. وأنيتم الواجب إال به فهو واجب
عنها املفاسد املرتتبة على بقائها فوضى ال سراة هلا. وال إمارة إال بسمع وطاعة كما 
جاء الشرع احلنيف ودل عليه العقل الصحيح بطريق اللزوم. إال أن مسألة الطاعة من 
املسائل الشرعية اليت حتتاج إىل ضبط وبيان، فهي احللقة اليت يلتقي عندها التنظري 

املربم بني الطرفني؛  العقدوالتطبيق. وهي مقتضى الركن الرابع من أركان اجلماعة وهو 
 التابع واملتبوع.

وهي نفس  .الكتاب والسنةمستفيضة يف  وجوب السمع والطاعةواألدلة على 
وقد قدمنا طرفا منها يف عرض  نصب األمراء وتولية الوالhت.األدلة على وجوب 

على قوله  )٢(“السياسة الشرعية”يف  ÚÓ‡Óm@Âia. وقد تقدم كالم )١(أحاديث اجلماعة
             ﴿تعاىل: 

    ﴾ عليهم أن يطيعوا ف؛ الرعيةيف ، فهي ]٥٩[النساء:  اآلية
فإذا  ،إال أن Äمروا مبعصية هللاوغري ذلك  هم وحكمهم ومغازيهممِ سْ أويل األمر يف قَ 

                                                 

 وستأيت. .١٣صانظر ) ١(
  .١٠٤انظر ص) ٢(
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ه إىل  فإن تنازعوا يف شيء ردو  ؛أمروا مبعصية هللا فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
طيعوا فيما Äمرون به من . وإن مل تفعل والة األمر ذلك أُ كتاب هللا وسنة رسوله 

قال تعاىل: ، كما طاعة هللا ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر هللا ورسوله
﴿         ﴾٢ئدة: [املا[. 

وال يقولن قائل إن هذه النصوص يف حق اإلمام األعظم دون غريه من األمراء، 
ألنه إذا كانت كلمة أهل الدين والرأي متحدة على أنه ال ينتظم أمر اجلماعة الكربى 

يف  ركن اإلمارةجمراها سواء بسواء. وقد تقرر أمهية  بغري هذا الشرط، فما دوGا جارٍ 
فال معىن ، وأقوال أهل العلم يف ذلك. )١(حقريأو  خطريوي أي جتمع ديين أو دني

. والعلة يف وجوب باعحينئذ لإلمارة إال أن كلمتها jفذة على املأمور واجبة االتّ 
تعدد األمراء أو طاعة األمري هي نفس العلة يف وجوب نصب إمام واحد، ألن 

 : ﴿وكةكالمها مفض للتنازع والشقاق وذهاب الشتعدد األوامر واآلراء  
    ﴾قال ]٤٦: [األنفال .ÜäÎbæa :) وال جيوز أن يقلد

لعموم واليتهما، كما ال جيوز تقليد إمامني؛ ألGما  ،وزيري تفويض على االجتماع
    رمبا تعارضا يف العقد واحلل والتقليد والعزل، وقد قال هللا تعاىل: ﴿

   ﴾ :٢٢[األنبياء[(.  
هذه ونذكر ههنا ببعض األدلة اليت بينت وجوب طاعة والة األمور، وحدود 

 ، مع بيان عدم اقتصارها على اإلمام األعظم:الطاعة
      ﴿ :عاىلت�ب قول هللا (: äbÉj€aقال 

﴾  :وساق حديثني  - )٢(]٥٩[النساء- 

                                                 

  .٨٥انظر ص) ١(
 فسرها يف يف كتاب التفسري حتت نفس الرتمجة فقال: ذوي األمر. )٢(

 زhدة واو (وأطيعوا هللا) والصحيح بدوGا كما يف الطبعة األمريية. ويف بعض النسخ
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من أطاعين فقد أطاع هللا، «قال:  : أن رسول هللا رضـي هللا عنههريرة  أيبعن 
ومن عصاين فقد عصى هللا، ومن أطاع أمريي فقد أطاعين، ومن عصى أمريي فقد 

 .»عصاين
أال كلكم راع «قال:  ما: أن رسول هللا رضـي هللا عنهعن عبد هللا بن عمر 

ل عن رعيته، ؤو ل عن رعيته، فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسؤو وكلكم مس
ل عن رعيته، واملرأة راعية على أهل بيت ؤو والرجل راع على أهل بيته، وهو مس

ل عنه، ؤو لة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤو زوجها وولده وهي مس
)؛ مسلم: ٧١٣٨، ٧١٣٧البخاري: ح([ )»ل عن رعيتهو ؤ أال فكلكم راع وكلكم مس

 .])١٨٢٩ح(
يف هذا إشارة من املصنف إىل ترجيح القول الصائر إىل أن اآلية (: ãvy@Âiaقال 

وقد رجح ذلك أيضا  .)١(خالفا ملن قال نزلت يف العلماء ،نزلت يف طاعة األمراء
األمر مع أن املطاع يف  يف الرسول دون أويل )٢(والنكتة يف إعادة العامل ...الطربي

 ؛عرف به ما يقع به التكليف مها القرآن والسنةالذي يُ  كونُ   ،احلقيقة هو هللا تعاىل
 لكم فكأن التقدير أطيعوا هللا فيما نص عليكم يف القرآن وأطيعوا الرسول فيما بّني 

لوحي أو املعىن أطيعوا هللا فيما Äمركم به من ا ،من القرآن وما ينصه عليكم من السنة
  .املتعبد بتالوته وأطيعوا الرسول فيما Äمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن

 :ومن بديع اجلواب قول بعض التابعني لبعض األمراء من بين أمية ملا قال له
زعت أليس قد نُ  :فقال له ﴾؟  ﴿ :أليس هللا أمركم أن تطيعوn يف قوله

                                                 

وهـم الـذين إذا صـلحوا صـلح  ،وأولـو األمـر صـنفان: األمـراء والعلمـاء(: ÚÄÓ‡Óm@Âia@وقـال ) ١(
: الفتـاوى[) فعلى كل منهما أن يتحرى مبا يقوله ويفعله طاعة هللا ورسوله واتبـاع كتـاب هللا .الناس

٢٨/٣٨٨[.  
  .“وأطيعوا”الفعل أي ) ٢(
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       ﴿ :إذا خالفتم احلق بقوله -يعين الطاعة  -عنكم 
      ﴾؟ 

إشارة إىل استقالل  ﴾ ﴿ :أعاد الفعل يف قوله :Ó�€a=قال 
 .ألمر إشارة إىل أنه يوجد فيهم من ال جتب طاعتهعده يف أويل اومل يُ  ،الرسول 5لطاعة

فإن مل يعملوا 5حلق فال  :كأنه قيل  ﴾   ﴿ :مث بني ذلك بقوله
 ...تطيعوهم وردوا ما ختالفتم فيه إىل حكم هللا ورسوله

يف رواية مهام واألعرج وغريمها عند مسلم  »ومن أطاع أمريي فقد أطاعين« :قوله
 فإن كل من ¦مر حبق وكان ،وميكن رد اللفظني ملعىن واحد ،»ومن أطاع األمري«

ويؤيده توحيد اجلواب يف  ،)٢(فهو أمري الشارع ألنه توىل Äمره وبشريعته )١(عادال
كانت   :قيل :aμn€a@Âiقال  ...أي عمل مبا شرعته »فقد أطاعين« :األمرين وهو قوله

فقال هذا  ،ون اإلمارة فكانوا ميتنعون على األمراءقريش ومن يليها من العرب ال يعرف
القول حيثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم واالنقياد هلم إذا بعثهم يف السراh وإذا 

هي عبارة  :(أي احلافظ) قلت .والهم البالد فال خيرجوا عليهم لئال تفرتق الكلمة
طاعتهم احملافظة على واحلكمة يف األمر ب... الشافعي يف األم ذكره يف سبب نزوهلا

 .اتفاق الكلمة ملا يف االفرتاق من الفساد
الراعي هو احلافظ املؤمتن امللتزم صالح ما اؤمتن على ... »أال كلكم راع« :قوله

أي  -اشرتكوا  :Ôib�©aقال  ...فهو مطلوب 5لعدل فيه والقيام مبصاحله ،حفظه
 ؛ومعانيهم خمتلفة ،5لراعييف التسمية أي يف الوصف  -كر ن ذُ اإلمام والرجل ومَ 

ورعاية الرجل  ،فرعاية اإلمام األعظم حياطة الشريعة Èقامة احلدود والعدل يف احلكم
                                                 

  أي ممن توىل والية على املسلمني.) ١(
وبــني أي أمــري يتــوىل بطريــق شــرعية فكالمهــا  أي ال فــرق بــني أمــري الرســول الــذي واله ) ٢(

  nئب عن الشارع.
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ورعاية املرأة تدبري أمر البيت واألوالد واخلدم  ،أهله سياسته ألمرهم وإيصاهلم حقوقهم
ب عليه ورعاية اخلادم حفظ ما حتت يده والقيام مبا جي ،والنصيحة للزوج يف كل ذلك

يف هذا احلديث أن الراعي ليس مطلو5 لذاته وإمنا أقيم  :قال الطييب ...من خدمته
وهو متثيل  .فينبغي أن ال يتصرف إال مبا أذن الشارع فيه ،حلفظ ما اسرتعاه املالك

ك/األحكام، 5ب قول هللا تعاىل:  :فتح الباري[) ليس يف الباب ألطف وال أمجع وال أبلغ منه
﴿         ﴾، ١١٣-١٣/١١١[. 

ملا أمر سبحانه القضاة والوالة إذا حكموا بني الناس أن (: Ô„b◊Ïì€aوقال 
حيكموا 5حلق، أمر الناس بطاعتهم ههنا، وطاعة هللا عز وجل هي: امتثال أوامره 

هم األئمة،  :)١(وأويل األمرهي: فيما أمر به وGى عنه.  ، وطاعة رسوله ونواهيه
، واملراد ال والية طاغوتية وكل من كانت له والية شرعيةوالسالطني، والقضاة، 

ما مل تكن معصية، فال طاعة ملخلوق يف معصية  ،طاعتهم فيما Äمرون به وينهون عنه
: إن أويل جابر بن عبد هللا وجماهد وقال .هللا، كما ثبت ذلك عن رسول هللا 

: أGم جماهداألمر هم أهل القرآن والعلم، وبه قال مالك والضحاك، وروي عن 
والراجح: القول  .: هم أهل العقل والرأيابن كيسان. وقال أصحاب حممد 

  ﴿وقد أخرج البخاري ومسلم وغريمها عن ابن عباس يف قوله: .. األول.
    ﴾  قال: نزلت يف عبد هللا بن حذافة بن قيس بن

 . ]١/٥٥٦)، ٥٩: (النساء: فتح القدير[) يف سرية، وقصته معروفة عدي، إذ بعثه النيب 
وساق  - �ب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية(: äbÉj€aوقال 
 -أحاديث 

امسعوا وأطيعوا وإن استعمل : «قال رسول هللا  بن مالك قال:عن أنس 
 ».عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة

                                                 

  اآلية. نصِّ  مراعاةُ  هو النصب كذا، وتوجيهُ )  ١(
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من رأى من أمريه شيئا فكرهه فليصرب، فإنه : «عن ابن عباس قال: قال النيب 
 .»ليس أحد يفارق اجلماعة شربا فيموت، إال مات ميتة جاهلية

املسلم فيما أحب السمع والطاعة على املرء : «قال عن النيب  عن ابن عمر
 .»ما مل يؤمر مبعصية، فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة ،وكره

ر عليهم رجال من سرية، وأمّ  قال: بعث النيب  رضـي هللا عنهعن علي 
أن  األنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم، وقال: أليس قد أمر النيب 

م حطبا، وأوقدمت nرا، مث دخلتم تطيعوين؟ قالوا: بلى، قال: قد عزمت عليكم ملا مجعت
فجمعوا حطبا، فأوقدوا nرا، فلما مهوا 5لدخول، فقام ينظر بعضهم إىل بعض،  .فيها

أفندخلها؟ فبينما هم كذلك، إذ  ؛فرارا من النار قال بعضهم: إمنا تبعنا النيب 
لو دخلوها ما خرجوا منها «، فقال: مخدت النار، وسكن غضبه، فذكر للنيب 

)؛ أحاديث ابن عباس وابن عمر ٧١٤٥-٧١٤٢ح(: البخاري[ )»إمنا الطاعة يف املعروف أبدا،
 .])١٨٤٠)، ح(١٨٣٩)، ح(١٨٤٨وعلي عند مسلم: ح(

 هل يطاع األمري يف موارد االجتهاد؟ �

قد يبدو العجب من هذا السؤال ألول وهلة؛ إذ ال معىن للطاعة إال أGا يف 
بعبارة أدق فإن أهم دوائر الطاعة املؤدية ملقصود  موارد االجتهاد ال موارد اإلمجاع! أو

فالواجب املتفق عليه واجب بنفس  اجلماعة واإلمارة هي دائرة األمور االجتهادية.
 واحملرمات القطعية ال طاعة فيها لألمري. الشرع ال يزيده أمر األمري إال Òكيدا.

 ا حق الطاعة،، فليس كل موارد االجتهاد لألمري فيهضابطغري أنه ال بد من 
، أما طاعته يف تقسيم الفيء فمثال اتباع رأيه يف قراءة الفاحتة خلف اإلمام ال يلزم

 ،املتعلقة مبصلحة اجلماعة األمور االجتهاديةاتباع رأي األمري يف الواجب ف فواجبة.
وقد  .]٥٩[النساء:  ﴾      قول هللا تعاىل: ﴿ل

يكون أمرا ظاهره التعلق 5لفرد يف خاصة نفسه وليس كذلك. فقد Äمر األمري مثال 
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بعدم رفع أصبع السبابة يف التشهد عند قوم مسلمني ينكرون هذا األمر وتثور 
@ÚÌÎbz�€a وقد تقدم قول عداو�م بسببه كما كان حيدث يف بالد الشرق! Åäbí :

ويل األمر، وإمام السنة وإمجاع سلف األمة أن وقد دلت نصوص الكتاب و (
وليس  ،جتهاد: يطاع يف مواضع االالصالة، واحلاكم وأمري احلرب، وعامل الصدقة

 ؛جتهاد، بل عليهم طاعته يف ذلك، وترك رأيهم لرأيهأن يطيع أتباعه يف موارد االعليه 
أمر  ختالف، أعظم منفإن مصلحة اجلماعة واالئتالف، ومفسدة الفرقة واال

تفويض األمور املباحة ومن 5ب أوىل ينبغي  .]٣٧٦ :شرح الطحاوية[ )املسائل اجلزئية
   ، لقوله تعاىل: ﴿والفنية إىل رأي األمري وتدبريه حىت ال ختتلف آراؤهم

        ﴾  :٨٣[النساء[. 
هذا، وقد تكلم املعاصرون يف حدود طاعة ويل األمر وأكثروا القول، ونرى أن 
الضابط الذي أثبتناه فيه إن شاء هللا كفاية، ونعرض ههنا تفصيال مستفادا من  

 كالمهم للقارئ املستزيد.
ويل ما يصدره  على “ُحكم احلاكم يَرَفع اخلالف”مبسألة  برز االستدالللقد 

األمر من األوامر امللزمة جلميع أفراد رعيته |حد أقوال أهل العلم يف مسألة هي حمل 
تباين بني أهل العلم يف املراد ½ذه املسألة، وبعد التدقيق يف  وهناك  خالف بينهم.

 -م يريدون ½ا ُحكم احلاكم تبنيَّ أG ،كالم أكثر أهل العلم الذاكرين هلذه املسألة
يف مسائل القضاء، ومسائل املرافعات  -األمر أو القاضي أو اَحلَكم  سواء كان ويلَّ 
من األقوال يف املسائل  ة يف اإللزام بقولال يريدون ½ا األوامر السلطانيواُخلصومات، و 

 ة.اخلالفي
ا أنه ذَكرها يف 5ب القضاء، أو أشار إليها أكثر َمن تكلم عن هذه املسألة إمف

بعض أهل العلم و  اليت يقع فيها خصومٌة بني الناس. يف معِرض حديثه عن املسائل
 من يïا على دعوى، وهذا ال يكون إالمن شروطها أن يكون احلُكم مبن أنإىل أشار 

من تكلَّم عن هذه املسألة ينصُّ على القاضي، أو اَحلَكم، وأحكام الُقضاة و  دعوى.

 



 وضوابطه ) �ٔراكن العمل امجلاعي٤((

 

 

 

١٣٥  

أن بعضهم هذا ا يؤكِّد ومم ة.ا يف املسائل اخلاصواحملكَّمني ليست أحكاًما عامة، وإمن
مفيت أن احلاكم ليس له أن ينُقَض ُحكم َمن سَبقه، وأنه ال جيوز لل ينصُّ على أن

حال من  ى اُحلكم العامِّ |ية، وهذا ال ميكن طرُده عليُفيت يف عني مسألة خاص
 األحوال.

اختلف أن يُلزم ويلُّ األمر رعيـََّته بقول من األقوال يف مسألة إن حمل النزاع هو 
ليس مجيع املسائل املختَلف و  العلماء يف ُحكمها؛ جوازًا أو حترميًا، ِصحَّة أو فساًدا.

فما كان مما تدخله السياسة الشرعية واخلالف فيه بني أهل فيها على درجة واحدة؛ 
العلم دائر بني إجياب وسنية وإ5حة، فهذا ال إشكال يف جواز اإللزام به يف اجلملة، 

 .دائرا بني حترمي أو كراهة، فال إشكال يف جواز املنع منه وكذلك إذا كان
مي والكراهة من جياب والسنية من جهة وبني التحر أما إذا كان اخلالف بني اإل

 اخُتِلف فيها على قولني:½ذه الصورة املسألة هذه جهة أخرى، ف
مسألة بقوٍل من األقوال يف  ل: ال جيوز لويلِّ األمر أن يُلزم الناسَ القول األو 

 ة اختَـَلف فيها العلماء.عام
ة اليت اختَـَلف فيها األمر الناَس يف األمور العام القول الثاين: جواز إلزام ويلِّ 

غري  نمتفقون على أوأصحاب هذا القول  أهل العلم بقول من األقوال مبا ظهر له.
ا 5ب أم ويلِّ األمر مبا تبنيَّ له. ق به يَدخُله اإللزام من5ب العبادات وما يتعل

ال  ه: أنلو األ العبادات وأسبا½ا، وشروطها، وموانعها فقِد اختلفوا فيه على قولني:
ة الوالية، وإظهار أيَدخله احلكم  لبتََّة؛ إالَّ إْن كان هناك صورة مشاقَّة للسلطان، وأُ½َّ

 ه موطن خالٍف اتَّصل به ُحكم حاكم؛ بل درًءاواملخالفة، فيمتثل أمره ال ألن الِعناد
 : أنَّ ُحكم احلاكم ملزٌِم يف 5ب العبادات.الثاينو للفتنة، ودفًعا الختالف الكلمة. 
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جواز إلزام ويلِّ األمر الناَس يف األمور العامَّة اليت الثاين (أصحاب القول و 
الشروط ُحكم احلاكم يَرفع اخلالف َوفَق  يَرْون أن )اختَـَلف فيها أهل العلم

 التالية: والضوابط
ون من أهل العلم واالجتهاد، أو أن يكون ُحكمه بعد مشورة أهل أن يك )١(

 العلم واالجتهاد.
 ة أو اإلمجاع.لسُّن يكون ُحكمه خمالًفا لنصٍّ من الكتاب أو اأال )٢(
أنه ال ُيشرتط أن يكون ُحكمه موافًقا الجتهاد الفقهاء فيما أصَّلوه أو  )٣(

 املصاحل واملفاسد. فرَّعوه برأيهم من املسائل اليت ختَضع لتقدير
 يف القولني: والتحقيق

الصحيح الصريح، ووقع فيها خالف  الشرعية اليت دل عليها النصاملسائل  أن
على ما جاء به النص، وهذا ضعيٌف أو شاذٌّ؛ فهذه لويلِّ األمر أن يُلزم الناَس ½ا 

 فاق املسلمني.5ت
؛ ة؛ وكاعية اليت جاءت فيها نصوص شرعيوأنَّ املسائل الشر  ïhن اخلالف فيها قو

  بشروط:الناس فيها بقوٍل من األقوال إالفهذه ليس لويلِّ األمر أن يلزم 
إلزاَم الناس |حد األقوال، ظاهرة، وتقتضي  ةأن املصلحة الشرعيعند رؤيته  -

  بذلك.وأنه ال يستقيم حاهلم إال
رعي من Òثيم أو أالَّ يكون هذا القول يُوِقع القائلني 5لقول اآلَخر يف حرٍج ش -

 بُطالن وحنو ذلك.
ا هي اجتهادات من الفقهاء بناًء أم ا املسائل اليت مل Äِت فيها نصٌّ شرعيٌّ، وإمنَّ

على مراعاة املصاحل، وسد الذرائع، وحنو ذلك؛ فلإلمام أن يُلزم الناَس مبا رآه، وهذا 
 مان واملكان.بينٌّ على قاعدة: تبدُّل األحكام بتبدُّل الز م
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 :فيما تقدَّمط ُيشرت و 
ا جمتهًدا عادًال، وإن مل يكن كذلك فيجمع علماء بلده، أن يكون اإلمام عامل -

 وأهل اَحللِّ والَعقد، ويستشريهم، ويعمل بقوهلم.
ا من اجلهة الِعلمية فليس ُحكم احلاكم أن يكون هذا من الناحية العملية، أمو  -

ًا لألحك لزام ويلِّ األمر وأثره يف إ[ على آخر لقولام الشرعية، وال مرجِّحا وإلزامه مغريِّ
 .بتصرف]؛ املسائل اخلالفية
وقد فرض هللا على والة أمر املسلمني اتباع الشرع الذي هو (: ÚÓ‡Óm@Âiaيقول 

ولو كان  -وإذا تنازع بعض املسلمني يف شيء من مسائل الدين  .الكتاب والسنة
بل  ،ور أن يلزموه 5تباع حكم حاكممل يكن لوالة األم - املنازع من آحاد طلبة العلم

فإن تبني له احلق الذي بعث  ،عليهم أن يبينوا له احلق كما يبني احلق للجاهل املتعلم
 هللا به رسوله وظهر وعانده بعد هذا استحق العقاب. 

ه هو قويل أو قول طائفة من العلماء املسلمني وقد وأما من يقول: إن الذي قلتُ 
فهذا 5تفاق املسلمني ال جتوز عقوبته ولو كان قد أخطأ  ،اقلته اجتهادا أو تقليد

فإنه ما منهم  ،ولو عوقب هذا لعوقب مجيع املسلمني ،ا للكتاب والسنةخمالفً  خطأً 
من أحد إال وله أقوال اجتهد فيها أو قلد فيها وهو خمطئ فيها؛ فلو عاقب هللا 

مل  ،احتجوا 5ألدلة الشرعيةوإذا قالوا إn قلنا احلق و ... املخطئ لعاقب مجيع اخللق
وال حيكم |ن الذي قاله هو احلق دون  ،يكن ألحد من احلكام أن يلزمهم مبجرد قوله

واحلق الذي بعث هللا به رسوله ال يغطى  ،بل حيكم بينه وبينهم الكتاب والسنة ،قوهلم
وإن مل يظهر سكت هذا عن هذا وسكت  ،فإن ظهر رجع اجلميع إليه ،بل يظهر

ذا؛ كاملسائل اليت تقع يتنازع فيها أهل املذاهب ال يقول أحد إنه جيب هذا عن ه
على صاحب مذهب أن يتبع مذهب غريه لكونه حاكما فإن هذا ينقلب فقد يصري 

 فيحكم |ن قوله هو الصواب. اآلخر حاكما
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فإذا كان  .وهذا إذا كان احلكام قد حكموا يف مسألة فيها اجتهاد ونزاع معروف
حكموا به مل يقل به أحد من أئمة املسلمني وال هو مذهب أئمتهم  القول الذي قد

الذين ينتسبون إليهم وال قاله أحد من الصحابة والتابعني وال فيه آية من كتاب هللا 
فكيف حيل مع هذا  ،بل قوهلم خيالف الكتاب والسنة وإمجاع األئمة وسنة رسوله 

ذ فيه هذا احلكم املخالف للكتاب 5تباع هذا القول وينف أن يلزم علماء املسلمني
والسنة واإلمجاع وأن يقال: القول الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف ال 
يقال وال يفىت به بل يعاقب ويؤذى من أفىت به ومن تكلم به وغريهم ويؤذى 

 ...املسلمون يف أنفسهم وأهليهم وأمواهلم لكوGم اتبعوا ما علموه من دين اإلسالم
وأن هذا العمل طاعة أو  للحاكم أن حيكم |ن هذا أمر به رسول هللا وليس 

يشرع  قربة أو ليس بطاعة وال قربة وال |ن السفر إىل املساجد والقبور وقرب النيب 
 ،ليس للحكام يف هذا مدخل إال كما يدخل فيه غريهم من املسلمني ،أو ال يشرع

عنده علم تكلم مبا عنده من  فمن كان ، بل الكالم يف هذا جلميع أمة حممد
 ،بل يبني له أنه قد أخطأ ،العلم. وليس ألحد أن حيكم على عامل Èمجاع املسلمني

فإن بني له 5ألدلة الشرعية اليت جيب قبوهلا أنه قد أخطأ وظهر خطؤه للناس ومل 
يرجع بل أصر على إظهار ما خيالف الكتاب والسنة والدعاء إىل ذلك وجب أن مينع 

الشرعية مل جتز عقوبته  ويعاقب إن مل ميتنع وأما إذا مل يبني له ذلك 5ألدلة من ذلك
5تفاق املسلمني وال منعه من ذلك القول وال احلكم عليه |نه ال يقوله إذا كان يقول 
إن هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة كما قاله فالن وفالن من علماء 

كم عليه إال 5لكتاب والسنة؛ واملنازع له املسلمني؛ فهذا إذا اجتهد فأخطأ مل حي
يتكلم بال علم واحلكم الذي حكم به مل يقله أحد من علماء املسلمني فعلماء 
املسلمني الكبار لو قالوا مبثل قول احلكام مل يكن هلم إلزام الناس بذلك إال حبجة 

 ..شرعية ال مبجرد حكمهم.
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وإن مل يعرفه  ،م بني الناس بهوويل األمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حك
وإن مل ميكنه  ،وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حىت يعرف احلق حكم به

 ،يه كل يعبد هللا على حسب اجتهادهال هذا وال هذا ترك املسلمني على ما هم عل
وإذا خرج والة األمور عن  وليس له أن يلزم أحدا بقبول قول غريه وإن كان حاكما.

ما حكم قوم « :قال النيب  ،فقد حكموا بغري ما أنزل هللا ووقع |سهم بينهمهذا 
وهذا من أعظم  ،)١(])٤٠١٩ح(: ابن ماجه[ »ا أنزل هللا إال وقع |سهم بينهمبغري م

 )يف زماننا وغري زماننا ،كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة  ،أسباب تغيري الدول
 .]٣٨٨-٣٥/٣٧٨: الفتاوى[

 ا احنرف األمري؟كيف األمر إذ �
تبني مما سبق أن السمع والطاعة إمنا هي يف املعروف. فإذا أمر األمري مبعصية 
ظاهرة فال مسع له وال طاعة. لكن ال خيرج املأمور عن اتباع األمري فيما عدا ذلك، 

 .ابن آدم خطاء لُّ كُ ألن الوالhت الشرعية ال تبطل مبجرد خمالفة أو خطأ من الوايل، و 
يظن  قد هنأل، منع األمري حق بعض الناس أو استأثر بشيء دو�مإن وكذلك 

الضرر اخلاص (5ملنع واألثرة) يتحمل لدفع الضرر العام (التفرق و أثرة ما ليس |ثرة، 
 .ختالف)واال

ما دام ، ما مل يكن إمثا إن ساس األمري رعيته �ألمر املفضول دينا وكذلك
وز آلحاد الرعية خمالفة األمري يف هذا تورعا وال جي مصلحة عامة.فيه العمل 5ملفضول 

درء املفاسد مقدم ” ألنفيعمل 5ألمر األفضل حرصا على مزيد األجر والثواب، 

                                                 

وا ممــــا ومــــا مل حتكــــم أئمــــتهم بكتــــا«بلفــــظ: ) ١(  |ســــهم إال جعــــل هللا أنــــزل هللاب هللا ويتخــــريَّ
 .»بينهم
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وقد جيوز آلحاد الرعية العمل 5ألمر األفضل يف خاصة نفسه،  ، “على جلب املصاحل
 ة.، فإذا صلى وحده قصر الصالكما كان ابن عمر يصلي مع اإلمام أربعا يف مًىن 

من رأى : «هو الواجب بقوله  الصرب على األمريففي كل هذه األحوال فإن 
. لكن هل ])١٨٤٨)؛ مسلم: ح(٧٠٥٤ح(: البخاري[ »من أمريه شيئا يكرهه فليصرب

يصرب مهما رأى من أمريه؟ خيتلف ذلك حبسب نوع اإلمارة كما بينا فيما مضى من 
 .)١(الوالhت الصغرى، فلرياجعموجبات عزل اإلمام األعظم وما دونه من أصحاب 

على أن األمر الذي أغفله كثري ممن قرر مسألة الصرب، سواء من علماء السنة 
الذين قرروا املذهب احلق واستعملوا الصرب يف مناطه الصحيح، أو من علماء 

وجوب هو  -أصل الصرب على أئمة اجلور  -السلطان الذين يتذرعون ½ذا األصل 
الواقع وحبسب قدرة احملتسب ووفقا للمسالك الشرعية، راف حبسب االحن اإلنكار

حدث خطأ يف (: رمحه هللا »Ô€àbì€a@áÓ1a@ájوهذا من أعظم اجلهاد. يقول الشيخ 
 سها الصرب، مهما كانموضوع الصرب حيث جعلوا العالقة بني احلاكم واحملكوم أسا

ر البواح، لكن ما حال هذا احلاكم، فاسق، فاجر، ظامل، منحرف، منافق، إال الكف
عدا ذلك كل حاالت النفاق والظلم والفسق والبغي واجلور كل ذلك تقابله 5لصرب! 

 لوا العالقة بني احلاكم واحملكوم مناطا واحدا يف حني أGا مثاين مناطات: أوهلاعفج
حماضرات [ إخل كالمه )مناط الصرب يف النبوة واخلالفة الراشدة وآخره خري وفيه دخن...

  .]احملاضرة اخلامسة: الدعوةثوابت 
فإذا مل يبلغ األمر مبلغ عزل األمري، أو إذا امتنع األمري عن ذلك، فما واجب 

 املأمور حينئذ؟

                                                 

  .٩٤انظر ص) ١(
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طيعوا فيما Äمرون به وإن مل تفعل والة األمر ذلك أُ : ÚÓ‡Óm@Âiaلقد مر بنا قول 
قال تعاىل: ، كما من طاعة هللا ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر هللا ورسوله

﴿         ﴾ :الصواب ف .]٢[املائدة
عن  وينهى�ملعروف  ويؤمريف معصية هللا،  يطاعيف طاعة هللا، وال األمري  يطاعأن 

، منها ما وقع هللا  وقد وقع شيء من هذا من األمراء على عهد رسول .املنكر
 بن عمر ومن خلالد بن الوليد ملا أمر جنده بقتل أسرى بين جذمية، فامتنع عبد هللا

 »اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد، مرتني«ملا علم بذلك:  معه، وقال النيب 
ومنها  يستعمل خالدا يف املغازي. زال النيب  ومع ذلك ما ،])٤٣٣٩ح(: البخاري[

بن حذافة ملن معه Èيقاد nر وأن يدخلوها، فامتنعوا، وبلغ ذلك النيب ا أمر عبد هللا
  :١٨٤٠)؛ مسلم: ح(٧١٤٥ح(: البخاري[ »إمنا الطاعة يف املعروف«فقال([. 

. يقول مسألة تقلد واليٍة لدى الرجل الظامل أو الكافروقد فّصل العلماء يف 
=†ã‘€a  :ما يبيح للرجل اآلية يف هذه (يف كالمه على يوسف عليه السالم

الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه يفوض 
. وأما إذا كان عمله حبسب اختيار إليه يف فعل ال يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاء

الفاجر وشهواته وفجوره فال جيوز ذلك... قال املاوردي: فإن كان املويل ظاملا فقد 
 از الوالية من قبله على قولني:اختلف الناس يف جو 

أحدمها: جوازها إذا عمل 5حلق فيما تقلده، ألن يوسف ويل من قبل فرعون، 
 وألن االعتبار يف حقه بفعله ال بفعل غريه.

الثاين: أنه ال جيوز ذلك، ملا فيه من تويل الظاملني 5ملعونة هلم، وتزكيتهم بتقلد 
 أعماهلم...

 أن يفصل ما يتواله من جهة الظامل على واألصح من إطالق هذين القولني
 ثالثة أقسام:
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كالصدقات والزكوات،   ما جيوز ألهله فعله من غري اجتهاد يف تنفيذه أحدها:
فيجوز توليه من جهة الظامل، ألن النص على مستحقه قد أغىن عن االجتهاد فيه، 

 وجواز تفرد أر5به به قد أغىن عن التقليد. 
وز أن يتفردوا به ويلزم االجتهاد يف مصرفه كأموال ما ال جي والقسم الثاين:

الفيء، فال جيوز توليه من جهة الظامل، ألنه يتصرف بغري حق، وجيتهد فيما ال 
 يستحق. 

ما جيوز أن يتواله ألهله ولالجتهاد فيه مدخل كالقضاh  والقسم الثالث:
مرتاضيني وتوسطا  واألحكام، فعقد التقليد حملول، فإن كان النظر تنفيذا للحكم بني

  .]٩/٢١٥ )،٥٥(يوسف:  :القرطيب[ )بني جمبورين جاز، وإن كان إلزام إجبار مل جيز
واجب.  بقاء الفرد املسلم يف اجلماعة اليت فيها دخنأن  ويستفاد من هذا

مرهون فإذا ُقّدر وجود مجاعة هي خري منها فإن بقاء الفرد يف اجلماعة املفضولة 
واإلصالح، وذلك مرتبط وال شك �لصالحيات اليت مبدى قدرته على النصح 

ميتلكها ويستعني �ا على تقليل املفاسد وتكثري املصاحل واألمر �ملعروف والنهي 
 .عن املنكر

 الركن الثالث: املنهج �
جمموع العقائد وهذا الركن هو الذي مييز مجاعة عن أختها. واملقصود به 

واألساليب والوسائل ، ماعة لتحقيقهاوالتصورات احملددة للغاµت اليت قامت اجل
 .اليت تسلكها من أجل ذلك

أن  من قبل بنيفإذا خصصنا الكالم 5جلماعة املسلمة العاملة لدين هللا، فقد ت
فلزوم الذي حيد اجلماعة هو احلاكم عليها 5لصحة والبطالن.  اإلطار العلمي

وحيث جاء (: Ïic@Úflbíيقول . اجلماعة ملنهج أهل السنة هو أهم مقوم لشرعيتها
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ن كان املتمسك 5حلق قليال إو  هاعة فاملراد به لزوم احلق واتباعاألمر بلزوم اجلم
وأصحابه  ألن احلق الذي كانت عليه اجلماعة األوىل من النيب  ،واملخالف كثريا
وقد تقدم بيان . ]٢٢: الباعث[) ىل كثرة أهل الباطل بعدهمإوال نظر  ،مرضـي هللا عنه

. وذكرn أن املنهج يشمل األصول املعلومة املتفق عليها، )١(أهل السنة لزوم منهج
إضافة إىل مواضع االجتهاد. فليس املنهج هو أصول التلقي واالستدالل وأمور 
التوحيد واإلميان فحسب؛ بل يشمل إىل ذلك أيضا أصول املنهج احلركي وسبيل 

تهادية بل هو قائم على إقامة الدين. وليس هذا الشق كله من قبيل األمور االج
ق للحكمة ق هلا مفارِ أصول معلومة لدى أهل السنة ال يسع فيها اخلالف، واملفارِ 

النبوية يف الدعوة واجلهاد. ومثال ذلك أصل فقه تغيري املنكر. فقد أدى الغفلة عن 
 هذا األصل إىل عواقب سيئة يف Àريخ احلركة اإلسالمية.

ة منتشرة يف مصنفا�م يف القدمي واحلديث، وإذا كانت أصول أهل السنة العلمي
فإن منهج أهل السنة يف إقامة الدين مبثوث أيضا يف دواوينهم، وقيض هللا تعاىل من 
رواد الفكر والدعوة يف العصر احلديث من مجعوا فوائدهم وإشارا�م وأخرجوا للدعاة 

 .)٢(العاملني عصارة علمهم وجهدهم
معامل ”هلذه الطليعة اليت تعزم هذه العزمة من  بد ال(رمحه هللا:  k�”@áÓéيقول 
معامل تعرف منها طبيعة دورها، وحقيقة وظيفتها، وصلب غايتها. .. “يف الطريق

ونقطة البدء يف الرحلة الطويلة.. كما تعرف منها طبيعة موقفها من اجلاهلية الضاربة 
صائصها هي وما األطناب يف األرض مجيًعا.. أين تلتقي مع الناس وأين تفرتق؟ ما خ

خصائص اجلاهلية من حوهلا؟ كيف ختاطب أهل هذه اجلاهلية بلغة اإلسالم وفيم 

                                                 

 .٦٧ص) ١(
ذلك يف تراث حسن البنا واملودودي وسـيد قطـب وحممـد قطـب وسـعيد حـوى ومنـري جند ) ٢(

 .الغضبان وحممد أمحد الراشد وعبد ا©يد الشاذيل وغريهم
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وكيف تتلقى؟ هذه املعامل البد أن  -يف هذا كله  -ختاطبها؟ مث تعرف من أين تتلقى 
تقام من املصدر األول هلذه العقيدة.. القرآن.. ومن توجيهاته األساسية، ومن 

وس الصفوة املختارة، اليت صنع هللا ½ا يف األرض ما شاء أنشأه يف نفالذي التصور 
هلذه  أن يصنع، واليت حولت خط سري التاريخ مرة إىل حيث شاء هللا أن يسري.

 .]١٢-١١: معامل يف الطريق[ )“معامل يف الطريق”الطليعة املرجوة املرتقبة كتبت 
  بيان لركائز منهج اجلماعة املسلمة الراشدة. وفيما يلي

 العلمية والعمليةتماع على أصول أهل السنة واجلماعة االج �
﴿         ﴾  :١٥٩[األنعام[ 

يستلزم عدم التحزب على أصل كلي خيالف أصول إن االنتساب إىل أهل السنة 
 أهل السنة واجلماعة.

سابقة أن املفهوم األصيل للجماعة اليت جيب التزامها يف قد تقرر يف الفصول الف
نصوص السنة هو االجتماع على األصول الثابتة 5لكتاب والسنة واإلمجاع، واتباع ما  
كان عليه سلف األمة من لزوم احلق واتباع السنة وجمانبة البدع واحملدÍت. وهلذا فإن 

ج عن اجلماعة مبفهومها التحزب على أصل كلي خيالف أصول أهل السنة هو خرو 
السابق ودخول يف مفهوم التفرق يف الدين. ويعترب املتحزبون على هذا األصل من 
الفرق الضالة الذين تتفاوت دركا�م ويرتدد خروجهم بني االبتداع وترك السنة، أو 

 الكفر واخلروج من امللة.
             قال تعاىل: ﴿

     ﴾  :7، قال ]١٥٩[األنعامr◊@Âia :) والظاهر أن اآلية
عامة يف كل من فارق دين هللا وكان خمالفا له، فإن هللا بعث رسوله 5هلدى ودين 

ه، وشرعه واحد ال اختالف فيه وال افرتاق، فمن اختلف احلق ليظهره على الدين كل
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فا!  -وهي األهواء والضالالت  -﴾ أي: فرقا كأهل امللل والنحل  فيه ﴿
 .]٣/٣٧٧)، ١٥٩(األنعام: : ابن كثري[ )قد برأ رسوله مما هم فيه

العتقاد وأصول أهل السنة واجلماعة تضمن اإلطار العلمي املشتمل على أصول ا
من التوحيد واإلسالم واإلميان ومتعلقا�ا، وأصول منهج التلقي من تقدمي الكتاب 
والسنة على ما عدامها وتقدمي النقل على العقل والتمسك واإلمجاع وفهم السلف 
وحنو ذلك من األصول، إضافة إىل األصول العملية املتثلة يف اهلدي واألخالق 

واالئتالف ونبذ الفرقة واالختالف، واجلمع بني  والسلوك، مثل احلرص على اجلماعة
األمر 5ملعروف والنهي عن املنكر مع بقاء األلفة والعصمة وعدم التسبب يف مفسدة 

 . )١(أو منكر أعظم.. وحنو ذلك

 هل اعتماد اجلماعة ألصل بدعي يعد jقضا ملشروعيتها وسببا لبطال�ا؟ �

اء يف اإلميان أصال من أصول فمثال لو كان القول بتأويل الصفات أو اإلرج
 اجلماعة العلمية، فهل يكون االجتماع 5طال من األساس؟

إن هذا أمر دقيق قلما يتعرض له الباحثون. فعامة كالمهم منصب على العموم 
 املتقرر أعاله. والسياسة الشرعية تقتضي النظر يف هذه املسألة.

، فيكون الرجل فيه إميان نقرر ابتداء أن اإلميان يتبعض وكذلك السنة والطاعة
 طاعة ومعصية، سنة وبدعة. ،ونفاق

                                                 

، “أهـل السـنة واجلماعـة معـامل االنطالقـة الكـربى”ف القـيم تىن ببيـان هـذه األصـول املؤلـَّاع) ١(
، “الثوابت واملتغريات يف مسرية العمـل اإلسـالمي املعاصـر”حممد عبد اهلادي املصري. وأيضا:  د.
 صالح الصاوي. د.
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ثر مبتدعة فيما فاجلماعة اليت ½ا أصل خمالف هي سنية فيما اقتفت فيه األ
يعنون بذلك فقهاء السنة الذين وقعوا يف بدعة  ،خالفت فيه. كما قيل مرجئة السنة

 ومثله أشاعرة السنة. اإلرجاء.
والذي مسألة املشروعية.  -مبا هلا وما عليها  بعدما توزن اجلماعة -مث Òيت 

يظهر أن املعترب يف ذلك هو املوازنة بني املصاحل واملفاسد الشرعية احمليطة بذلك. فإذا 
قامت مجاعة من املسلمني إلعالء كلمة التوحيد ومحاية أصل الدين يف زمان جهل 

هو أعدل منها  وشرك، وهي متلبسة ببدعة دون الشرك الذي حتاربه، وال يوجد من
يف هذا الباب، فال يتوجه القول ببطالGا واملنع من قيامها، ملا تقرر من أصل دفع 

. وشرط ذلك أال تربو مفسدة البدعة على نور )١(أعظم املفسدتني 5حتمال أدnمها
عون أهل السنة اليت عندها. فقد رأينا أصحاب بدعة اخلروج يقتلون أهل اإلسالم ويدَ 

ا جهمية العصر يوالون الطواغيت ومحلة الصليب على محلة السنة األوÍن. ورأين
والقرآن. فأمثال هؤالء ال خري يف بقائهم؛ وحل عقدهم وتفريق مشلهم أنفع للدين 

 وأهله.
حتوط الدين وحتمي لقد قامت مجاعات ودول على مدار التاريخ اإلسالمي 

وهل بعد ذلك ل: حني سئ بيضة املسلمني على دخن فيها. وقد أرشدn النيب 
قوم يهدون بغري «: وما دخنه؟ قال: فقيل له» نعم، وفيه دخن«الشر من خري؟ قال: 

. ونظري هذا قبول )]١٨٤٧)؛ مسلم: ح(٧٠٨٤[البخاري: ح( »هديي، تعرف منهم وتنكر
 شهادة الصبيان والنساء يف أقضيتهم عند تعذر الشهود العدول املنصوص عليهم. 

ني عموما إبطال الشروط الفاسدة مع تصحيح الصحيح واملقرر يف عقود املسلم
ملا سألته عن إعتاقها لربيرة واشرتاط أهل بريرة أن لعائشة  منها، كما قال النيب 

، »خذيها واشرتطي هلم الوالء، فإمنا الوالء ملن أعتق«يكون والؤها هلم ال لعائشة: 
                                                 

  .١٠٣وهذا حنٌو مما تقدم يف اإلمارة، انظر ص) ١(
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أما «ثىن عليه، مث قال: يف الناس، فحمد هللا وأ ففعلت عائشة، مث قام رسول هللا 
ما كان من شرط ليس يف   ؟بعد، ما 5ل رجال يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا

كتاب هللا فهو 5طل، وإن كان مائة شرط، قضاء هللا أحق، وشرط هللا أوثق، وإمنا 
 .])١٥٠٤)؛ مسلم: ح(٢١٦٨ح(: البخلري[ »الوالء ملن أعتق

ن هللا إذا غلب صالحها على فكذلك نصحح وجود اجلماعة العاملة لدي
 فسادها. ال سيما إذا مل يوجد من هو خري منها.

 الركن الرابع: التعاهد وااللتزام والبيعة �
ال ريب أن اجلماعة مبعناها الذي نتكلم فيه إمنا هي صورة مصغرة من مجاعة 
املسلمني ا©تمعني على اإلمام األعظم، وهلا من أدلة مشروعيتها نصيب. وهلذا فهي 
تستمد أركاGا من أركاGا على حنو مصغر. فإذا كانت البيعة لإلمام األعظم الزمة 
واخلروج عنها جاهلية، فإن البيعة ألمري الركب مشروعة ابتداء وحكمها دائر مع مدى 
مشروعية اجلماعة والغاية اليت قامت ألجلها، وهي يف كل األحوال دون البيعة األوىل 

العهود بني املسلمني على فعل الطاعات هل العلم يف أن يف الرتبة. وال خالف بني أ
ة، إما لتوكيد اإلجياب يف أمر هو واجب يف الشرع ابتداء، أو التزام أمر مل جيب جائز 

يف الشرع ابتداء. فاألعمال الشرعية تتفاوت من حيث األمهية واخلطورة، فمن األمور 
هد على احلراسة واجلهاد يف سبيل الشرعية ما حيتاج إىل نوع مغلظ من االلتزام. فالتعا

لتزام أشد من التعاهد على حفظ املتون العلمية أو مدارسة هللا حيتاج إىل نوع من اال
الكتب رغم أمهيتها. ولذلك تشتد احلاجة إىل مثل هذه العهود واملواثيق كلما زادت 

ذلك  أمهية العمل وتعدى أثره. لكن جواز الدخول يف العهد ال يعين جواز نكثه فإن
من احملرمات. بل مىت تعاهد املسلمون مل جيز أن ينقضوا عهودهم إال لدفع مفسدة 

 هي أرجح من مفسدة نقض العهد، متاما مثل حنث اليمني.
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فال بد من صورة من صور عهود االلتزام اليت تضمن قدرا ومن هذا املنطلق 
شأن أي  من االلتزام وتوفر نوعا من االنضباط داخل العمل اإلسالمي، شأنه

وال |س حينئذ إن مسيناها بيعة أو عقدا أو عهدا ما دام الركن قد  عمل دنيوي.
 حتقق.

       وقد قص هللا علينا نبأ موسى واخلضر: ﴿
  ﴾  :وهذا عهد على الطاعة والصرب، مث قول اخلضر:  ]٦٩[الكهف

﴿          ﴾  :دليل على  ]٧٠[الكهف
         جواز االشرتاط، وقول موسى: ﴿

  ﴾  :س.دليل جواز االشرتاط على النف ]٧٦[الكهف 
 :رمحه هللا هلذه املسألة 55 يف كتاب الشروط من صحيحه äbÉj€aوقد عقد  

. وأورد فيه حديث ابن عباس عن أّيب بن كعب )�ب الشروط مع الناس �لقبول(
كانت « يف قصة موسى مع اخلضر عليهما السالم ما عن النيب رضـي هللا عنه

: ãvy@Âiaقال  .])٢٧٢٨ح(: بخاريال[ »األوىل نسياn والوسطى شرطا والثالثة عمدا
والتزام موسى  ﴾      ﴿وأشار 5لشرط إىل قوله: (

بذلك، ومل َيكتبا ذلك ومل ُيشِهدا أحدا، وفيه داللة على العمل مبقتضى ما دل عليه 
﴾ ومل ينكر    ﴿ :الشرط، فإن اخلضر قال ملوسى ملا أخلف الشرط

 .]٥/٣٢٦، الشروط مع الناس 5لقبول: ك/الشهادات، 5ب فتح الباري[) موسى ذلك
ن املذكور إف ،لف اليومال جيوز احلِ  :5�€aقال  :قال القاضي(: ÎÏ‰€aيقول 

   ﴿لقوله تعاىل  ،يف احلديث واملوارثة به و5ملؤاخاة كله منسوخ
 ﴾  :ية املواريث  :وقال احلسن ،]٧٥[األنفالò كان التوارث 5حللف فنسخ. 

وأما املؤاخاة  .رث فيستحب فيه املخالفة عند مجاهري العلماءأما ما يتعلق 5إل :قلت
يف االسالم واحملالفة على طاعة هللا تعاىل والتناصر يف الدين والتعاون على الرب 

 :يف هذه االحاديث وهذا معىن قوله ، قامة احلق فهذا �ق مل ينسخإالتقوى و و 
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ال حلف «: وأما قوله  .»وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده االسالم إال شدة«
) فاملراد به حلف التوارث واحللف على ما منع الشرع منه وهللا أعلم »يف االسالم

 .]٨٢-١٦/٨١: مسلم بشرح النووي[
@ÚÓ‡Ómويقول  Âia :)كإجيابه   ،والذي يوجبه هللا على العبد قد يوجبه ابتداء

وقد يوجبه ألن العبد التزمه وأوجبه على نفسه اإلميان والتوحيد على كل أحد. 
كالوفاء 5لنذر للمستحبات. ومبا التزمه يف العقود املباحة:    ،ولوال ذلك مل يوجبه

واجبا. وقد يوجبه لألمرين كمبايعة  كالبيع والنكاح والطالق وحنو ذلك إذا مل يكن
وكتعاقد الناس على الرسول على السمع والطاعة له وكذلك مبايعة أئمة املسلمني 

ن األصل يف الشروط الصحة فإ -إىل أن قال  - العمل مبا أمر هللا به ورسوله
واللزوم إال ما دل الدليل على خالفه. وقد قيل: بل األصل فيها عدم الصحة إال ما 

حلديث عائشة. واألول هو الصحيح؛ فإن الكتاب والسنة  ،لدليل على صحتهدل ا
والنكث ولكن إذا مل يكن املشروط  قد دال على الوفاء 5لعقود والعهود وذم الغدر

 .خمالفا لكتاب هللا وشرطه
فإذا كان املشروط خمالفا لكتاب هللا وشرطه كان الشرط 5طال. وهذا معىن قوله 

: » كتاب   .ليس يف كتاب هللا فهو 5طل، وإن كان مائة شرطمن اشرتط شرطا
ليس «وقوله:  ...])١٥٠٤)؛ مسلم: ح(٢١٦٨ح(: البخلري[ »هللا أحق وشرط هللا أوثق

أي ليس املشروط يف كتاب هللا فليس هو مما أ5حه هللا كاشرتاط الوالء  »يف كتاب هللا
وال نكاح وحنو ذلك مما مل  لغري املعتق والنسب لغري الوالد وكالوطء بغري ملك ميني

. وأما إذا كان نفس الشرط واملشروط مل ينص هللا على حله بل ..يبحه هللا حبال
كتاب هللا أحق «فليس هو مناقضا لكتاب هللا وشرطه حىت يقال:  ،سكت عنه
أي خمالفا لكتاب  »من اشرتط شرطا ليس يف كتاب هللا«فقوله:  .»وشرطه أوثق

 .]٣٤٧-٢٩/٣٤٥: الفتاوى[) نهخبالف ما سكت ع ..هللا.
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كان   ،ومن حالف شخصا على أن يوايل من وااله ويعادي من عاداه(وقال: 
ومثل هذا ليس من ا©اهدين يف سبيل  ،من جنس الترت ا©اهدين يف سبيل الشيطان
كون مثل هؤالء من عسكر املسلمني؛ ي هللا تعاىل وال من جند املسلمني وال جيوز أن

ولكن حيسن أن يقول لتلميذه: عليك عهد هللا  .ر الشيطانبل هؤالء من عسك
وميثاقه أن توايل من واىل هللا ورسوله وتعادي من عادى هللا ورسوله وتعاون على الرب 
والتقوى وال تعاون على اإلمث والعدوان وإذا كان احلق معي نصرت احلق وإن كنت 

اهدين يف سبيل هللا تعاىل على الباطل مل تنصر الباطل. فمن التزم هذا كان من ا©
-٢٨/٢٠: الفتاوى[) الذين يريدون أن يكون الدين كله ! وتكون كلمة هللا هي العليا

٢١[. 
واجب على والة األمور ومناصحتهم  ةوما أمر هللا به ورسوله من طاع(: وقال

، وإن مل حيلف هلم اإلميان املؤكدة، كما جيب عليه اإلنسان وإن مل يعاهدهم عليه
لوات اخلمس، والزكاة، والصيام، وحج البيت، وغري ذلك مما أمر هللا به ورسوله الص

فإذا حلف على ذلك كان توكيدا وتثبيتا ملا أمر هللا به ورسوله من  .من الطاعة
. فاحلالف على هذه األمور ال حيل له أن يفعل طاعة والة األمور ومناصحتهم

ذلك من األميان اليت حيلف ½ا خالف احمللوف عليه، سواء حلف 5! أو غري 
املسلمون، فإن ما أوجبه هللا من طاعة والة األمور ومناصحتهم واجب وإن مل حيلف 

 .]١٠-٣٥/٩: الفتاوى[) عليه، فكيف إذا حلف عليه؟

 عقد الوالء والرباء على أساس الكتاب والسنة ال غري �
﴿          ﴾  :٥٦[املائدة[ 

ال يتعصبون إن أهل السنة حني ينتظمون يف مجاعة ويتعاقدون على الطاعة 
 السٍم وال لرسم، وال يوالون ويعادون على شيخ أو أمري أو مذهب أو طائفة.
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@ÚÓ‡Ómوقد تقدم قول  Âia)فإنه رأس الطائفة اليت  “رأس احلزب”وأما (: )١
فإن كانوا جمتمعني على ما أمر هللا به ورسوله من غري زhدة  ؛تتحزب أي تصري حز5

وال نقصان فهم مؤمنون هلم ما هلم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا يف ذلك 
ونقصوا مثل التعصب ملن دخل يف حز½م 5حلق والباطل واإلعراض عمن مل يدخل يف 

 .فهذا من التفرق الذي ذمه هللا تعاىل ورسوله حز½م سواء كان على احلق والباطل
فإن هللا ورسوله أمرا 5جلماعة واالئتالف وGيا عن التفرقة واالختالف وأمرا 5لتعاون 

 .]١١/٩٢الفتاوى: [) على الرب والتقوى وGيا عن التعاون على اإلمث والعدوان
 ال اخلريفإذا كان جيوز جلماعة من املسلمني أن جيتمعوا على عمل من أعم

، فإنه ال جيوز هلم التعصب على مقتضى ذلك االجتماع. فإن ويتعاهدوا على ذلك
فعلوا فقد وقعوا فيما Gى هللا عنه وجانبوا اهلدف والغاية من جتمعهم. فإنه إذا كان 

دعوى « التعصب لألمساء الفاضلة الشريفة كاملهاجرين واألنصار منكر مساه النيب 
Âia@واملواالة لغريها من األمساء والصور أوىل 5لذم. يقول فإن التحزب  »اجلاهلية

ÚÓ‡Óm :) فهذان االمسان املهاجرون واألنصار امسان شرعيان جاء ½ما الكتاب والسنة
ومسامها هللا ½ما كما مساn املسلمني من قبل ويف هذا، وانتساب الرجل إىل املهاجرين 

رسوله، ليس من املباح الذي يقصد أو األنصار انتساب حسن حممود عند هللا وعند 
به التعريف فقط، كاالنتساب إىل القبائل واألمصار، وال من املكروه أو احملرم،  

 إىل بدعة أو معصية أخرى. كاالنتساب إىل ما يفضي
ذلك ومساها  أنكر النيب  ،مث مع هذا ملا دعا كل منهما طائفة منتصرا ½ا

مل يصدر ذلك من  ،½ا إمنا مها غالمان حىت قيل له: إن الداعي ،دعوى اجلاهلية
أن احملذور إمنا هو تعصب  ليبني النيب  ،فأمر مبنع الظامل، وإعانة املظلوم .اجلماعة

                                                 

  .٥١ص) ١(
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الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل اجلاهلية، فأما نصرها 5حلق من غري عدوان فحسن 
 .]١/٢٤١: اقتضاء الصراط[) واجب أو مستحب

ماعة تظهر حني ال يقبل املرء من الدين والعلم وخطورة األمر يف التعصب للج
إال ما جاءه من طريق طائفته، وقد كان ذلك من أسباب ضالل اليهود الذين قال 

              هللا فيهم: ﴿
               
﴾  :وهذا الذي وقعت فيه اليهود ابتليت به طوائف من ]٩١[البقرة ،

 وهذا يبتلى به كثري من املنتسبني إىل طائفة(: ÚÓ‡Óm@Âiaاملنتسبني إىل العلم، يقول 
معينة يف العلم أو الدين من املتفقهة أو املتصوفة أو غريهم أو إىل رئيس معظم عندهم 

فإGم ال يقبلون من الدين ال فقها وال رواية إالما جاءت به  ،يف الدين غري النيب 
أن دين اإلسالم يوجب اتباع  مع ،)١(يعلمون ما توجبه طائفتهممث إGم ال  ،طائفتهم

اقتضاء [ )قها من غري تعيني شخص أو طائفة غري الرسول احلق مطلقا رواية وف
 .]٨٧-١/٨٦: الصراط

 جلماعة املسلمني -ال مرادفا  -اعتبار اجلماعة الصغرى جزءا  �
﴿         ﴾  :١١١[البقرة[ 

اليت أوجب الشرع التزامها وذم إن مفهوم اجلماعة الوارد ذكرها يف النصوص و 
ما أn عليه «: إال بوحي خاص، كقوله مفارقيها ال ميكن تنزيلها على جتمع بعينه 

 وصحابته: ﴿ ، أو كقوله تعاىل خماطبا النيب ]٢٦٤١: الرتمذي[ »اليوم وأصحايب
 ﴾  :لتجمعات معىن اجلماعة يف واحدة من ا . فال ميكن حصر]١١٠[آل عمران

                                                 

كــذا يف املطبوعــة، ومعنــاه علــى هــذا الضــبط أGــم يتعصــبون ملــذهب الطائفــة رغــم جهلهــم )  ١(
  أصال ½ذا املذهب.
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سواء 5لتصريح  -اإلسالمية القائمة اآلن، إذ اعتبار مجاعة منها هي مجاعة املسلمني 
واعتبار اخلارج منها مفارقا للجماعة أو ميتا ميتة جاهلية  -أو 5ملمارسة العملية 

 مبجرد خروجه، كل ذلك تعسف وغلو ال مربر له وحتجري ألمر جعله هللا واسعا.
@يقول  ÚÓ‡Óm@Âia هذا الكالم فيه ما جيب رده أمور (د على أيب املعايل: يف الر

عظيمة: أحدها: ما ذكره عمن مساهم أهل احلق، فإنه دائما يقول: قال أهل احلق، 
وإمنا يعين أصحابه، وهذه دعوى ميكن كل أحد أن يقول ألصحابه مثلها، فإن أهل 

ة، فأما أن يفرد احلق الذين ال ريب فيهم هم املؤمنون الذين ال جيتمعون على ضالل
اإلنسان طائفة منتسبة إىل متبوع من األمة ويسميها أهل احلق، ويشعر |ن كل من 
خالفها يف شيء فهو من أهل الباطل، فهذا حال أهل األهواء والبدع كاخلوارج 

وليس هذا من فعل أهل السنة واجلماعة فإGم ال يصفون طائفة  واملعتزلة والرافضة.
قا إال املؤمنني الذين ال جيتمعون على ضاللة، قال هللا تعاىل: |Gا صاحبة احلق مطل

﴿             ﴾ :حممد]
ري فليس ألحد أن يسمي طائفة منسوبة إىل اتباع شخص كائنا من كان غ ...]٣

|Gم أهل احلق، إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق، وكل  رسول هللا 
وذلك ال يكون إال إذا كان  ،من خالفهم يف شيء من سائر املؤمنني فهو مبطل

 :الكربى[) متبوعهم كذلك، وهذا معلوم البطالن 5الضطرار من دين اإلسالم
٦٠٩-٦/٦٠٨[. 

بدعواهم  -ء املتكلمني أGم يسمون وقد جرت عادة هؤال(: ÚÓ‡Óm@Âiaويقول 
إن كانوا و  ،ويسمون أنفسهم 5ألمساء احملمودة ،منازعيهم 5ألمساء املذمومة -

قال أهل احلق وقال أهل التوحيد  :ويقول أحدهم ،مشرتكني يف جهة احلمد والذم
حىت قد يدعون اإلميان أو والية هللا تعاىل ألنفسهم خاصة كما يفعل  .وحنو ذلك

لرافضة واملعتزلة وطوائف من غالة الصوفية وهؤالء فيهم شبه من أهل الكتاب ذلك ا
وقالوا إن  ،]١١١[البقرة:  ﴾        ﴿قالوا الذين 
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) والذين ادعوا أGم أبناء هللا وأحباؤه ،الدار اآلخرة خالصة هلم عند هللا يوم القيامة
 .]٤٣٧-١/٤٣٦: ان تلبيس اجلهميةبي[

وأخطر ما يف هذا النوع من الغلو أن هؤالء الذين يقصرون مفهوم اجلماعة على 
أنفسهم إمنا ينطلقون يف موقفهم هذا من تكفري األمة، وقصر اإلسالم فهما وتطبيقا 
على جتمعا�م البدعية، والباعث على هذا الغلو بعد اجلهل بدين هللا إمنا هو احلرص 

إال  لى العلو يف األرض بغري احلق وتزكية النفس والذي ال يتحقق هلؤالء الغالةع
 »غمط الناس«وÈنكار ما عند غريهم من اخلري والدين،  »بطر احلق«مبسلكني: 

 بتكفريهم وتفسيقهم ورميهم 5البتداع واألمساء املذمومة.
حنراف يف فهم فاخللل عند هؤالء يف مفهوم اجلماعة ينبثق من خلل أكرب وهو اال

 أصول الدين واتباع غري سبيل املؤمنني.

 االنتماء إىل مجاعة املسلمني مبفهومها الشامل �
 »تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم«

هذا األمر النبوي بلزوم مجاعة املسلمني اليت سبق بياGا ختاطب به التجمعات 
ل فرد أو جتمع أن املتعاونة على الرب والتقوى كما خياطب به األفراد، وجيب على ك

يكون له سعي يف ذلك حبسبه. فكل مجاعة تكرس لدى أفرادها مفهوم التمايز 
واالنفصال وتزكي لديهم روح التشرذم والتهارج مع اآلخرين هي مجاعة بدعية ضالة، 
ألن لزوم اجلماعة مبفهومها العام الشامل هو املخرج من الفتنة وواقع االستضعاف  

 لكتاب والسنة.كما دلت على ذلك نصوص ا
ال ختتص  واليت -وال يتحقق ذلك إال مبواالة مجيع املسلمني ولزوم مجاعتهم 

وبلزوم أصول أهل السنة اليت تلتزم ½ا مجيع مجاعات أهل السنة  -بتجمع دون آخر 
 فيكون املالزم لذلك مالزما جلميع مجاعتهم غري مفرق جلماعة املسلمني.
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صية اليت هي حظ الشيطان، فالفشل يف حتقيق والتحيز والتمايز شأن الغنم القا
األهداف والغاhت وذهاب الريح والبأس مرهون 5لتفرق والتشرذم، وهذه القاعدة 
مضطردة يف سائر األمم ومما اتفق عليه العقالء يف كل دين. فاالفرتاق إذن سبب 

         ، قال تعاىل: ﴿)١(وعقوبة
             
  ﴾  :وقال: ﴿ ]١٤[املائدة       
             ﴾ 

 .]٦٥[األنعام: 

 النظام الداخلي للجماعة املسلمة �
عرفنا مما تقدم أركان العمل اجلماعي والضوابط احلاكمة على الوالhت الصغرى. 

الحظت أخي القارئ أن كثريا من هذه الضوابط قد صغناها يف صورة قواعد  ولعلك
 تدور مع طبيعة اجلماعة/ الوالية حيث دارت.

ففي اإلمارة مثال بينا أن شروط التولية أو العزل وواجبات األمري وحنو ذلك كلها 
ضاء، مرتبطة بطبيعة واليته ومقصودها، فيشرتط لوالية احلرب ما ال يشرتط لوالية الق

 وجيب على املسؤول الدعوي ما ال جيب على املسؤول املايل.. وهكذا.

                                                 

             ودليل ذلك قوله تعاىل: ﴿ )١(
                 ﴾ ]البقــــــــــــرة :

ن نظائر  يف القرآ وهلذا املعىن .)]٤٣٢[مسلم: ح( »وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم: « وقوله ،]٢٥٣
فمـــرض القلـــب ســـبب ونتيجـــة،  ،]١٠ :البقــرة[ ﴾     كقولـــه تعـــاىل: ﴿

 .وكذلك االختالف
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التفصيلية  الئحة النظام الداخليفلهذا كان من ضرورات العمل اجلماعي عمل 
يف اإلدارية والتنظيمية اختيارات اجلماعة مصوغا فيها كل  ،املتضمنة لكل هذه النقاط

ع ملزما هلم، فال ننتظر وقوع حبيث تكون ميثاقا واضحا للجمي ،صورة مكتوبة
املخالفة من التابع أو املتبوع حىت نبحث هل هي قادحة أو غري قادحة أو نبحث 

وال تفاجأ اجلماعة |سر األمري فتبتدئ البحث يف النازلة  عن نوع العقوبة املناسبة هلا.
هل تستمر واليته أم يبحث عن بديل وكيف خيتار البديل وما إىل ذلك. وال يثور 

لنزاع بني كبري وصغري هل اختيار الزوجة أو تلقي العلم من خارج ا©موع هو مما ا
 يسوغ للتابع االستقالل به أم 5Òه أعراف اجلماعة وخيل بنظام العمل. وهكذا.

وخنتم بدرر نفيسة ألحد رواد الفكر احلركي املعاصر، جيمل فيه كثريا مما فصلنا 
 يف موضوع األركان.

 نظيمبني االجتاه والت �
5لتنظيم ليس هو جمرد وجود جمموعة الدعاة  واملعينُّ (: ´‡áíaã€a@áºc@áيقول 

وإمنا نعين ، “التيار”أو  “التوجه”، فذلك ميكن أن نطلق عليه اسم ون قوًال وكتابةً عُ دْ يَ 
وجود جمموعة بني أفرادها عالقة التزام وتعاهد وإمرة وطاعة، فإذا وجد ذلك: قام 

لدنيا البسيطة، مث يظل الشكل التنظيمي يتعقد أكثر مبقدار تعقد التنظيم يف صورته ا
احلياة والظروف احمليطة، ويبقى حجم االلتزام ونوعه يتوسع ويتعدد مبقدار احلاجة 

 الواقعية.
ة املعاصرة كلها مبنية على التنظيم، والتنظيم الدعوى قد جتاوز اجلدل ابل احلي

ا مازال ت خارجه، وال نعلم أحدً وبني األقليافانتشر يف مجيع بالد العامل اإلسالمي 
مالء البيئة، وحىت إاشتبهت املعاين عليهم بسبب  بنجدغري نفر  ،يف كل العامل احائرً 

مال وإجنازات يسارعون إىل اإلعجاب |ع - لوفرة احملرك اإلمياين فيهم -هؤالء نراهم 
ال يعلمون أن وراء كل إجناز  التأييد هلا واملساندة، وهم دعوية يف أحناء العامل، ويبدون
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ني نون أن من أجنز ذلك هم مجهرة مصلبدوGما ما كان يتاح ذلك، ويظ وخطةٌ  تنظيمٌ 
يف مسجد خرجوا بعد التسبيح فارجتلوا اإلجناز يف عفوية وتبسيط، وال يعلمون كم 

برمت، أقدت، وختطيطات رمست، وبيعات ت عُ اهرت، واجتماعمن ليايل سُ 
 حصول ذلك اإلجناز.  وترتيبات بذلك قبل

 -إىل أن يقول  -

جيب أن يتضمن ما  يوعندي أن اهليكل النموذجي للتنظيم اإلسالمي الدعو 
 Äيت:

 ذلك. أو غري اا عامï يقود التنظيم، وقد يسمى مراقبً  أمري أعلى) ١(
اميع وزمر جمموعة من األعضاء تتحقق ½م صفة اجلماعية، يتوزعون إىل جم) ٢(

واملدن،  حسب املناطق اولني إداريني، سواء كان التوزيع جغرافيï ؤ ومسهلم عرفاء ونقباء 
التخصصات. كما أن العضوية تشمل الرجال و حسب املهن  اأو كان التوزيع موضوعيً 

 والنساء. 
 طاعة Àمة يقدمها األعضاء، سواء كان عن بيعة أو عرف ملزم.) ٣(
 اقف الدعوية.قيادة عدد أعضاءها دون العشرة تتخذ قرارات املو ) ٤(
اجلماعة  ةه بني العشرين إىل اخلمسني حبسب سعئجملس شورى عدد أعضا) ٥(

وهذا ا©لس منتخب من قبل أعضاء اجلماعة أو طبقة منهم، وهو بدوره  ،ظروفالو 
 ينتخب أعضاء القيادة والقائد.

جلان دعوية متخصصة عديدة أو أقسام تضبط األداء املوضوعي يف ) ٦(
 اجلماعة.
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انتساب ص مدون ولو يف رسالة واحدة، حبث ال يبقى ر إسالمي خمصَّ فك) ٧(
 ïولكن تبني فاهيم عديدةجتهادات كثرية واملذ االإ، امطلقً  ااجلماعة إىل اإلسالم عام ،

 اجلماعة مفهومها الفكري احملدد وعقيد�ا.
 طرقأوصاف هذه اهليكلية التنظيمية و  نظام داخلي أو دستور يضبط) ٨(

من  اوط وحقوق القيادة والدعاة، والواجبات، ويكون هذا النظام مشتقً حتقيقها وشر 
 معه.  اومنسجمً  الفكر الذي تتبناه اجلماعة

خطة عمل اسرتاتيجية بعيدة املدى، وأخرى مرحلية تتجدد، حبيث يعرف ) ٩(
 األعضاء ما يعملون.

هلا واألعضاء ويتظلم  حمكمة دعوية تفصل يف قضاh اخلالف بني القيادة) ١٠(
 األعضاء.

 اهذه األركان العشرة جيب وجودها وتكاملها من أجل أن يكون التنظيم مستوفيً 
 لوصفه القياسي السليم.

 .افإن غاب ركن من هذه: كان التنظيم nقصً 
أكمل وأدق وأحكم،   اوإن زادت أركان أخرى أو مؤسسات: كان تنظيمً 

، ومدارس وجامعات األشرطةو كإنشاء صحف وأعمال إعالمية، ودور نشر للكتب 
ومجعيات متخصصة، وأكثر من ذلك يف 5ب الوسائل التنفيذية واألساليب العلمية 

 وليس يف صلب األركان.
خالفًا لتنظيمات إسالمية أخرى،  اكذلك ميكن للتنظيم أن يتبىن اجتهادا معينً 

 مثل تبين التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني إلزامية الشورى وإجياب ذلك على كل
لتنظيمات أخرى رمبا تقول Èعالمية الشورى  اطرية التابعة له، خالفً قالتنظيمات ال

تنظيم 5جتهاد ممارسة التغيري السياسي 5لقوة، ومييل الفقط. كذلك ميكن أن Äخذ 
تنظيم آخر إىل اجتهاد املمارسة السلمية فقط، فكل ذلك من األمور الزائدة على 
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: اتنظري والوصف القياسي. ومن هذه اإلجتهادات أيضً المقدار األركان اليت يتم ½ا 
العلنية يف العمل، فإGا ختضع ملوازين ظرفية وبيئية، وكذلك شروط التوثيق  وأالسرية 

 وقبول األعضاء أو التساهل، فإGا Àبعة للمرحلة وملوازين أخرى نسبية.
هجيات من”أخرى، أو  “سياسات”ه فيحدده ئيم يف حالة حركته وأداالتنظ أما

تصف التنظيم يف حالته اهليكلية  ، فتلك األركان والشروط اليت تتضمنها:“عمل
تحركة إذ هو يدأب املنهجيات تصفه يف حالته املو لساكنة الثابتة، وهذه السياسات ا

 .]٤٥-٣/٣٥: أصول اإلفتاء[ )غايته يف الوصول إىل
 الضوابط الفاصلة بني الشرعية والبطالن �

عة الواقعي والشرعي مستمد من استجماع أركاGا األربعة وجود اجلما أن ال ريب
املذكورة آنفا. فإذا أصاب اخللل أحد هذه األركان دخل النقص على كيان اجلماعة، 
وقد يفضي إىل انتقاض بنياGا حبسب حجم هذا اخللل. وعليه فإن كل ضابط ذكرnه 

ها. فإذا فقد األمري فيما تقدم من أركان إمنا هو ضابط شرعي لصحة اجلماعة وشرعيت
شرطا من الشروط، أو نقض األتباع أصل الطاعة، أو أصاب اخللل املنهج املتبع، أو 
مت العقد والبيعة على خالف شخص أو حزب؛ فإن ذلك كله قادح يف شرعية 

 اجلماعة حبسبه.
 بني اجلماعة واتمع �

@ã◊bíيقول  ÜÏ‡´ :)©ت القرآنية إىل التشريع هلذا اhتمع اجلديد، اجتهت اآل
ق هذه النظم يف مجيع جماالت احلياة، وعاشت املدينة احلياة الفاضلة اليت حيلم يوتطب

ل Àم بني األفراد ف½ا بنو البشر من أخوة صادقة وصدق يف املعامالت واحلياة وتكا
مجيعهم، وبقيت هذه املدينة أمنوذجا لكل من يريد السعادة يف الدنيا واآلخرة، ووضع 

األسس السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمجتمع اجلديد،  رسول هللا 
وأصبحت املدينة تعيش يف إطار واحد يف ظل نظام واحد هو النظام اإلسالمي، 
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هو القائد األعلى له، لذا كان السكان يؤلفون يف املدينة  وحممد بن عبد هللا 
 جمتمعا خاصا هو ا©تمع اإلسالمي.

ناس تعيش يف مكان واحد، وختضع ملنهج واحد، هو مجاعة من ال وا�تمع
وليس من الضروري أن يكون كل من خيضع لنظام معني مؤمنا به عامال له، فليس  
كل من يعيش يف ظل النظام االشرتاكي اشرتاكيا يعتقد بصالحية النظام، وليس كل 

 االشرتاكي.من حييا ضمن ا©تمع الرأمسايل يُعّد رأمساليا، ويعد ذاك يف ِعداد ا©تمع 
يف ا©تمع الواحد ختتلف العقيدة وتتباين اآلراء، والنظام الذي يسود ا©تمع 

فإمنا  ا�تمع اإلسالمي يف املدينةوعندما نقول  .ويطبق عليه هو الذي يعرف به
يشمل كل من يسكن املدينة آنذاك، وخيضع لنظامها العام على الرغم من وجود عدة 

وأهل الكتاب من  ،باعدة يف اهلدف؛ ففي املدينة املسلمونفئات مغايرة يف الفكرة مت
إضافة إىل املنافقني  ،واألعراب فيها وما حوهلا الذين ال يزالون على الوثنية ،اليهود

الذين يتظاهرون 5إلسالم وهو ضده، ولكن النظام اإلسالمي هو الذي كان يلف 
  -ى لسكان املدينة كلها هو الرئيس األعل هؤالء مجيعا؛ إذ كان حممد رسول هللا 

فلو وقع خالف بني مسلم ويهودي لطبق عليهما حكم هللا ونفذ على   - كما رأينا
كليهما. أما إذا وقع بني يهوديني فلهما أن يتحاكما أمام جلنة يهودية أو حيكما 
التوراة واألعراف بينهما، ويف الوقت نفسه هلما أن يتحاكما إىل الشريعة اإلسالمية 

 لنظام اإلسالم. ألنه خيضع
إGم يشكلون جمتمعا إسالميا، ومل  مجاعة املسلمني يف مكةوإذا كنا قلنا عن 

فذلك ألGم كانوا يؤلفون جمتمعا  ؛بل مل تكن هلم سلطة ،تكن هلم هيمنة على مكة
خاصا منفصال شعورh متام االنفصال عن ا©تمع املكي الوثين، ويعدون ألنفسهم  

ظام خاص يطبقونه على أنفسهم، ومل تكن مفهومات كياn خاصا، وخيضعون لن
قريش وأحكام اجلاهلية لتطبق عليهم، أو مل يكن للجاهلية أي Òثري عليهم، وهلم 
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رئيس أعلى يرجعون إليه يف كل أمر، وتنفذ أحكامه بدقة، وال جيدون حرجا مما 
 .]١٥٨-٢/١٥٧: التاريخ اإلسالمي[ )يقضي ويسلمون التسليم كله
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 العمل امجلاعي ) �ٓداب٥(

ظاهرة  آدابقد تقدم أنه ال بد لكل عمل ديين أو دنيوي صغر أم كرب من 
و5طنة حتفه ومتده |سباب البقاء وتزيد من فاعليته وتصري كاللغة املشرتكة بني أعضاء 

جتسيد ظاهر ملدى إميان اجلماعة املتعاونة العمل. وأمهية اآلداب تكمن يف كوGا 
 .يزيت احلق واألخوةعلى الرب والتقوى برك

واآلداب الشرعية عموما كانت موضع اهتمام العلماء قدميا وحديثا، إال أن ما 
، واليت من شأGا تلك اآلداب وثيقة الصلة �لعمل اجلماعييعنينا يف هذا البحث 

 أن تصري لغة مشرتكة بني أعضاءه.
والطاعة  وجدير 5لذكر أن دائريت الضوابط واآلداب متداخلتان، فمثال السمع

حق لألمري على رعيته، وإن شئت قلت هو من آداب اجلماعة، كما أن بر الوالدين 
حق متعني بل Äيت بعد التوحيد يف الرتبة، مث هو يذكر يف اآلداب. إال أن الباب 
السابق كان لبيان احلدود واحلقوق اليت حيتاج إليها عند التنازع واالختالف، يف مقابل 

فيه املعين بصورة أكرب مبحاسن األخالق وحتسن به الصحبة.  5ب اآلداب الذي حنن
 . )١(وسنذكر وال بد كثريا من األمور الواجبة ومما تقدم اإلشارة إليها

 وصية نبوية جامعة للقادة واألتباع �
إن هللا أمر حيىي بن زكرh خبمس  « :قال أن النيب  احلارث األشعريعن 

  .وإنه كاد أن يبطئ ½ا ؛أن يعملوا ½ا كلمات أن يعمل ½ا وÄمر بين إسرائيل
إن هللا أمرك خبمس كلمات لتعمل ½ا وÒمر بين إسرائيل أن  :فقال عيسى

  .فإما أن Òمرهم وإما أn آمرهم، يعملوا ½ا

                                                 

  .٨٣انظر ص) ١(
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  .أو أعذب، أخشى إن سبقتين ½ا أن خيسف يب :فقال حيىي
إن هللا  :فقال فجمع الناس يف بيت املقدس فامتأل املسجد وتعدوا على الشرف

  .أمرين خبمس كلمات أن أعمل ½ن وآمركم أن تعملوا ½ن
كمثل رجل ،  وإن مثل من أشرك 5! ؛أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا :أوهلن –

فقال هذه داري وهذا عملي ، اشرتى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق
ضي أن يكون فأيكم ير  ؛فكان يعمل ويؤدي إىل غريه سيده، فاعمل وأد إيل
 عبده كذلك؟ 

فإذا صليتم فال تلتفتوا فإن هللا ينصب وجهه لوجه  ؛وإن هللا أمركم �لصالة –
 .عبده يف صالته ما مل يلتفت

فإن مثل ذلك كمثل رجل يف عصابة معه صرة فيها مسك  ؛وآمركم �لصيام –
 .فكلهم يعجب أو يعجبه رحيها وإن ريح الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك

فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إىل عنقه  ؛ركم �لصدقةوآم –
 .وقدموه ليضربوا عنقه فقال أn أفديه منكم 5لقليل والكثري ففدى نفسه منهم

فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو يف أثره سراعا  ؛وآمركم أن تذكروا هللا –
د ال حيرز نفسه حىت إذا أتى على حصن حصني فأحرز نفسه منهم كذلك العب

 .من الشيطان إال بذكر هللا
، واجلهاد، والطاعة، السمع :وأn آمركم خبمس هللا أمرين ½ن قال النيب 

فإن من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه  .واجلماعة، واهلجرة
  .ومن ادعى دعوى اجلاهلية فإنه من جثا جهنم .إال أن يرجع

 ول هللا وإن صلى وصام؟ h رس :فقال رجل
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دعوا بدعوى هللا الذي مساكم املسلمني املؤمنني عباد اف .وإن صلى وصام :قال
 .])١٦٧١٨)؛ أمحد: ح(٢٨٦٣ح(: الرتمذي[ »هللا

 ويف هذا احلديث مجلة من الفوائد نذكر منها طرفا:

 عمل ودعوة  �

بين  إن هللا أمر حيىي بن زكرh خبمس كلمات أن يعمل ½ا وÄمر«: قال 
. ويف احلديث أن هللا أمر نبيه حيىي أن يعمل ½ن من منطلق »إسرائيل أن يعملوا ½ا

﴿   ﴿ مر قومه 5لعمل ½ن من منطلقÄ مث أن ﴾ ﴾ 
. فالداعية والقائد مقدم على غريه يف وجوب اتباع التكاليف والواجبات، ]٨٤[النساء: 

هو القدوة وقلوب أتباعه معقودة به، وقد أوجب احلق سبحانه على نبيه أعماال  إذ
استحبها من غريه. فالقيادة مسؤولية وتكليف قبل أن تكون تشريفا. وقد عاب هللا 

  على بين إسرائيل أGم كانوا Äمرون 5ملعروف وال Äتوه فقال تعاىل: ﴿
       ﴾  :٤٤[البقرة[. 

 سنة االستبدال �

[حممد:  ﴾        ﴿قال تعاىل: 
٣٨[ ،﴿       ﴾  :التوبة]آيتان  ]٣٩

فقال عيسى: إن هللا أمرك خبمس   وإنه كاد أن يبطئ ½ا.«: شارحتان لقوله 
. »كلمات لتعمل ½ا وÒمر بين إسرائيل أن يعملوا ½ا، فإما أن Òمرهم وإما أn آمرهم

يان احلق على شخص ولذلك فإن ! يف كل زمان قائمني ! 5حلجة، وال يتوقف ب
عن تبليغ احلق جرت عليه سنة  -وإن عظم قدره ونسبه  -بعينه، فلو ختلف الداعي 

 االستبدال اليت ال حتايب أحدا.
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 إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما �

. إن واجب »فقال حيىي: أخشى إن سبقتين ½ا أن خيسف يب، أو أعذب«
 وبيان احلق واجب شرعي. هكذا البيان مل يكن نفال من النوافل. فالدعوة إىل هللا

 فهمها الرسل وأتباع الرسل.

 اإلخالص �
أوهلن: أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا؛ وإن مثل من أشرك  :»  ،!5قال 

كمثل رجل اشرتى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال هذه داري وهذا 
كم يرضي أن يكون عملي فاعمل وأد إيل، فكان يعمل ويؤدي إىل غريه سيده؛ فأي

 .»عبده كذلك؟

 بيان حقيقة اإلخالص �

اإلخالص يف االصطالح يتعلق 5لباعث على العمل أو املقصود 5لعمل. وهذا 
األمر شديد التعلق مبوضوع العمل اجلماعي كما أوضحنا من قبل، فإن طغيان معىن 

بني فيه قادح يف حقيقة اإلخالص. فقد مدح هللا املتحا “احلق”على معىن  “األخوة”
الذين اجتمعوا عليه وحده وتفرقوا عليه وحده كما يف احلديث. فمىت حتولت أهداف 
العمل اجلماعي من أن يكون الدين كله ! إىل زعامات شخصية أو علو شعارات 
وأمساء وراhت، فقد احنرف العمل عن مفهوم اإلخالص وبذلك يكون فاقدا ملوضوعه 

 ومربر وجوده الشرعي.
 ر عظيمة على العمل اجلماعي؛ منها:ولإلخالص آ\

 



 ) �ٓداب العمل امجلاعي٥((

 

 

 

١٦٧  

 قبول هللا تعاىل للعمل وإ\بة صاحبه �

، فإن مل يكن خالصا فليس ! وال ]٣[الزمر:  ﴾   قال تعاىل ﴿
 يقبله وال ينفع صاحبه.

 العصمة من االختالف والفرقة �

ة الطريق؛ ومها من أهم ميثالن وحد تباع (اتباع السنة) ونبذ االبتداعاالفكما أن 
إذا اتبع الناس احلق اجتمعوا يف سبيل واحد، ألنه  أسباب االئتالف ونبذ اخلالف،

      ﴿: وإذا حادوا عنه تفرقت ½م سبل الشيطان
     ﴾ :١٥٣ [األنعام[. 

Èخالص العمل ! وأن ال يكون للنفس  كذلك األلفة واالجتماع إمنا تكونف
ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم |فسد هلا من حرص املرء على املال «فــ فيه حظ، 

واجلماعة  ،])٢٧٣٠)؛ الدارمي: ح(١٥٣٥٧)؛ أمحد: ح(٢٣٧٦ح(: الرتمذي[ »والشرف لدينه
العمل  اإلخالص من أعظم األسباب اليت حتصن من أعظم أمور الدين. وكذلك فإن

من اخلالف الناشئ عن األسباب الشخصية كتقدمي املفضول على الفاضل يف 
اإلمارة، وكتفضيل البعض يف العطاء Òليفا لقلو½م، أو الصرب على صور الشدة من 

 جهة األمري.

 التوفيق يف العمل والسداد �

        ﴿ :كما قال هللا عز وجل
﴾  :فمن عمل واجتهد ]٦٩[العنكبوت ،﴿  ! خملصا ،﴾

﴾، وكان يف معية  ﴾، هداه هللا إىل السبيل ووفقه وسدده ﴿تعاىل ﴿
. وهلذا فإن ﴾   توفيق والتسديد واحلفظ ﴿هللا اخلاصة، معية ال

 التوفيق والسداد من عالمات حسن النية، وعكسه بعكسه وهللا تعاىل أعلم.
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[النساء:  ﴾          ﴿ :وقال تعاىل
٣٥[. 

ا كانت نية املؤمن أبلغ من عمله. والدعاة املخلصون يفوح شذاهم بني وهلذ
 اخللق فينتفعون بقر½م ورؤيتهم كما ينتفعون بقوهلم وعملهم.

 احلفظ واألمن والكفاية من أعداء اجلن واإلنس �

       ﴿ :قال تعاىل حاكيا عن إبليس
 ﴾  :٨٣[ص[. 

        ﴿ :وقال تعاىل
﴾  :٢٤[يوسف[. 

 .]٣٦[الزمر:  ﴾   ﴿ :قال تعاىلو 
اب القضاء أليب موسى األشعري يف كت - رضـي هللا عنه عمر بن اخلطابوقال 

فمن خلصت نيته يف احلق ولو على نفسه كفاه هللا ما بينه وبني الناس، ومن ” -
  .“تزين مبا ليس فيه شانه هللا

 الصالة �
وإن هللا أمركم 5لصالة؛ فإذا صليتم فال تلتفتوا فإن هللا ينصب «: وقوله 

أعظم وأفضل األعمال على إشارة إىل  .»وجهه لوجه عبده يف صالته ما مل يلتفت
اإلطالق أال وهي الصالة. وللصالة فوائد عظيمة تتعلق مبوضوع العمل اجلماعي؛ 

 منها:
 أن الصالة عموما جتلب معية الرب للمجتمعني على احلق لقوله تعاىل: ﴿

     ﴾..  :وف واحلزن لقوله ، وتدفع عنهم اخل]١٢[املائدة

 



 ) �ٓداب العمل امجلاعي٥((

 

 

 

١٦٩  

          تعاىل: ﴿
        ﴾  :وهي أحد ]٢٧٧[البقرة ،

       عاىل: ﴿أسباب النصرة والغلبة لقوله ت
              

   ﴾  :٥٦-٥٥[املائدة[ . 
واألهم أGا حتصن العمل اجلماعي من اختالف القلوب، وتربط أواصر األخوة 
بينهم؛ فإن اجلماعة من الناس مىت اجتمعوا يف مسجد واحد وصلوا صالة واحدة إىل 

 قبلة واحدة لقصد واحد زادهم ذلك ألفة واجتماعا؛ قال تعاىل: ﴿
          
﴾  :٧١[التوبة[ ﴿ :وقال     ﴾  :احلج]

٧٨[ . 
حاضنة اجلماعة العامة وصالة اجلماعة مع اجلمع تؤكد بقاء العمل اجلماعي يف 

أنه دخل على عثمان بن  عبيد هللا بن عديللمسلمني. فقد روى البخاري عن 
إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة  :فقالعفان وهو حمصور 

الصالة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا ” :ونتحرج فقال
ففي احلديث لفتة عظيمة من أمري  .])٦٩٥ح(: بخاريال[ “أساءوا فاجتنب إساء�م

املؤمنني عثمان إىل ضرورة اجتماع األمة على هذه الشعرية حىت يف أوقات الفنت 
 . “إمام فتنة”واخلالف، بل حىت لو كانت الصالة خلف 

وميكن أن نقول إن صالة اجلماعة هي واحدة من أهم احملكات اليت تعرف ½ا 
ائمة على مفهوم التعاون على الرب والتقوى، وبني الفرق اجلماعات الشرعية الق

املتحزبة على أصل بدعي وحتتكر مفهوم مجاعة املسلمني لنفسها. وقد دأبت 
مجاعات الغلو قدميا وحديثا على اعتزال اجلمع واجلماعات زاعمني خروج األمة 
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شرعية اإلسالمية عن دائرة الشرعية ألسباب ووساوس ابتدعوها. أما اجلماعات ال
 .]٧٨[احلج: ﴾      ﴿ فتقوم على أساس:

ومن فوائدها أGا تنقي الصف اإلسالمي وختلصه من صور النفاق اهلدام، ملا 
: البخاري[ »أثقل الصالة على املنافقني العشاء والفجر«: النىب  هريرة عن وأبرواه 

نا وما يتخلف عن لقد رأيتُ ” :مسلم عن ابن مسعودوروى  .])٦٥١)؛ مسلم: ح(٦٥٧(ح
إن كان املريض ليمشى بني رجلني حىت  .الصالة إال منافق قد علم نفاقه أو مريض

علمنا سنن اهلدى وإن من سنن اهلدى  إن رسول هللا ” :وقال .“Äتى الصالة
فرقان ظاهر بيننا وبني عدوn ملا رواه كما أGا   .“الصالة يف املسجد الذى يؤذن فيه

إن بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك « :يقول مسعت النىب  قال جابرمسلم عن 
 .])٨٢ح(: مسلم[ »الصالة

 الصوم، الصدقة، الذكر �
 أول احلسنات وزاد املؤمنني العاملني. -إىل جانب الصالة  -وهي متثل 

، تدريبا الطعام والشَّرَاِب والنَِّكاحِ  احة منشهوا�ا املب النـَّْفِس عن َحبسُ  والصوم
هلا على ما هو أعلى؛ من الصرب عن املكروهات واحملرمات وحظوظ النفس اخلفية. 

وصف به الصوم: فعن أيب ووصف الصرب مبا  .َشْهُر الصَّْربِ وقد مسي شهر رمضان 
 بعض ، ويف])٢٢٣ح(: مسلم[ »والصرب ضياء:«قال النيب  مالك األشعري عن

 .»والصوم ضياء«الرواhت: 
 وال خيفى ما للصرب من أمهية كربى على املتعاونني على الرب والتقوى، قال تعاىل:

﴿         ﴾  آل]
واملصابرة مصابرة (: Ô„b◊Ïì€aوشدة الصرب. قال : املغالبة املَُصابَرةُ ، و]٢٠٠عمران: 
 .: أي غالبوهم يف الصرب على شدائد احلربيف تفسري اآلية قاله اجلمهور ؛األعداء
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(آل : فتح القدير[ )وخص املصابرة 5لذكر بعد أن ذكر الصرب لكوGا أشد منه وأشق
 .]١/٤٧٥)، ٢٠٠عمران: 

ثبات جند يف مقابلة  عبارة عن فالصرب( :Ô€açÃ€aويف بيان حقيقة الصرب يقول 
فلنسم هذه الصفة اليت ... جند آخر قام القتال بينهما لتضاد مقتضيا�ما ومطالبهما

ولنسم مطالبة  ،“5عثا دينيا”½ا فارق االنسان البهائم يف قمع الشهوات وقهرها 
وليفهم أن القتال قائم بني 5عث الدين ، “5عث اهلوى”الشهوات مبقتضيا�ا 

فالصرب عبارة عن ثبات �عث الدين يف  ...ث اهلوى واحلرب بينهما سجالو5ع
 .]٦٣-٤/٦٢: إحياء علوم الدين[ )مقابلة �عث الشهوة

ومن خالل ما ذكر يتبني أمهية موضوع الصرب يف العمل اجلماعي. فثبات 5عث 
اء الدين وإعالء احلق حني تستقر الشورى على رأٍي أمام 5عث تعظيم اآلراء واألهو 

الشخصية؛ أو ثبات 5عث املصلحة العامة حني يتقدم املفضول على الفاضل أمام 
5عث حب التصدر وشهوة اإلمارة، كل ذلك يرجع إىل معىن الصرب واملصابرة اليت 

 أمرn ½ا. 
عظيم هلذا األمر. فقد بينت القصة ابتالء  مثلٌ  طالوت وجنودهويف قصة 

مع وجود من هو أكثر منها ماال وأعظم نسبا. اجلماعة بتصدر قيادة ذات علم وقوة 
وفيها إشارات واضحة إىل االبتالء 5ألدىن (ثبات 5عث الدين أمام 5عث الشهوة 
املباحة يف أصلها وهي شرب املاء) Òهيال للنفس للصرب على األعلى (ثبات 5عث 

 الدين ونصرة احلق أمام 5عث احلياة وحب البقاء).
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 )١(اد، واهلجرة، واجلماعةالسمع، والطاعة، واجله �
وإن كان حقري احلسب والنسب، أو كان  لألمري السمع والطاعة حقإن 

انعقدت إمارته بطريقة شرعية،  ما دام قدأو كان صغري السن،  ،قبيح املنظر
 .بتأمري األمري األعلى له أو �ختيار أتباعه له

ألعمال اليسرية أو لكل يطيع يف اإذ ا، سواءالطاعة واجبة يف املنشط واملكره و 
ذات النفع العاجل أو احملببة إىل النفس، أما يف املكره فال يطيع حينئذ إال الصادقون. 

      الطاعة يف املكره فيصل بني املؤمن واملنافق: ﴿ف
            
    ﴾  :وهكذا املنافق إذا أمره األمري |مر ]٤٢[التوبة ،

واملنافقون خيلفون عن  مكروه شاق اختلق األعذار ولو 5لكذب حىت ال يفعل.
  ﴿ :اخلروج إىل الغنيمة (املنشط) يف طلبن سارعو اجلهاد مث ي

      ﴾  :والنفاق خصال وهو . ]١٥[الفتح
 يتبعض، فمن قعد عن الطاعة يف املكره، كان فيه من النفاق حبسب قعوده.

ى ½ا املؤمنون هي رمحة هلم إذ ½ا يتميز املؤمن من بتلولذلك فإن املكاره اليت يُ 
    ﴿ :املنافق، وكلما اشتدت املكاره كلما انكشف املنافقون

    ﴾  :١٦٦[آل عمران[﴿ ،     
        ﴾  :١٧٩[آل عمران[. 

على املسلم الطاعة يف حالة ضيق النفقة أو ف، الطاعة واجبة يف العسر واليسرو 
كما كان احلال يف غزوة تبوك، كان الصحابيان يقتسمان التمرة الواحدة،   ،سعتها

          وقال تعاىل: ﴿
                                                 

  .، لعبد القادر عبد العزيز.“العمدة يف إعداد العدة”مستفاد بتصرف من ) ١(
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 ﴾  :ومسي هذا اجليش جيش العسرة، ولعل السر يف تقدمي ]١١٧[التوبة ،
)؛ مسلم: ٧٠٥٦[البخاري: ح( »وعسرn ويسرn«العسر على اليسر يف حديث عبادة 

أن  )١(])٤١٥٥ح(: النسائي[ »وعسرك ويسرك«أيب هريرة ويف حديث  )]١٧٠٩ح(
، كما قال جابر بن عبد العسر كان هو الغالب على حياة الصحابة زمن النيب 

لقد وقال أبو هريرة: ، ])٣٥٢البخاري: ح([ ؟وأينا كان له ثو5ن على عهد النيب  :هللا
كساء قد وإما  ر الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزاأصحاب رأيت سبعني من 

فيجمعه بيده  نصف الساقني ومنها ما يبلغ الكعبني ربطوا يف أعناقهم، فمنها ما يبلغ 
وروى البخاري عن عبد هللا بن أيب أوىف . ])٤٤٢ح(: البخاري[ كراهية أن ترى عورته

: البخاري[ نا ÷كل معه اجلرادك  أو ستا، سبع غزوات غزوn مع النيب  :قال
 فيما بني منرب رسول هللا  رُّ لقد رأيتين وإين ألخِ  :أيب هريرة قالعن  هول. ])٥٤٩٥ح(
فيجيء اجلائي فيضع رجله على عنقي ويرى أين  ،حجرة عائشة مغشيا عليّ  إىل

 .])٧٣٢٤ح(: البخاري[ نون، ما يب إال اجلوعججمنون، وما يب من 
  به من قبل األمري وإن العمل املكلف عضوأن يقبل كل ويدخل يف الطاعة 

عمل يف سبيل هللا ولو كان حقريا، كما يف حديث أيب ، وال Äنف من كان ال حيبه
خذ بعنان فرسه يف سبيل هللا أشعث رأسه، مغربة قدماه، آطوىب لعبد «هريرة مرفوعا: 

: البخاري[ »احلراسة، وإن كان يف الساقة كان الساقة وإن كان يف احلراسة كان يف
ريه يف احلراسة أو يف الساقة بال ضجر أو ، فهذا عمل حيث وضعه أم])٢٨٨٧ح(

 له. Òفف فاستحق دعاء النيب 

أال ينصرف أحد من عمل أو مكان إال ½ذن أمريه أو ويدخل يف الطاعة 
     لقوله تعاىل: ﴿ حسب التعليمات املسبقة

          ﴾  :وقد ]٦٢[النور ،
                                                 

  .»5لطاعة يف منشطك ومكرهك، وعسرك ويسرك، وأثرة عليكعليك «ولفظه: ) ١(
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½ذه اآلية على وجوب استئذان العسكر لألمري، فقال رمحه  äbÉj€aاستدل اإلمام 
مث أورد حديث جابر  �ب استئذان الرجل اإلمام لقوله تعاىل ـ وذكر اآلية ـ(هللا: 

فقلت h رسول هللا، إين : ، قال جابرزوة مع النيب كان يف غ  هبن عبد هللا أن
 .])٢٩٦٧ح(: البخاري[ )فتقدمت الناس إىل املدينة ،فأذن له ،فاستأذنته ،عروس

وقد علمنا ما أصاب املسلمني من اهلزمية يوم أحد بسبب انصراف الرماة من 
 تربحوا إن رأيتموn ختطفنا الطري فال«الذي قال هلم:  مواقعهم دون إذن الرسول 

هذا حىت أرسل إليكم، وإن رأيتموn هزمنا القوم وأوطأnهم فال تربحوا حىت مكانكم 
، فلما رأوا أن العدو قد اGزم تركوا مواقعهم ])٣٠٣٩ح(: البخاري[ »أرسل إليكم

 من خلفهم حىت كان ما كان من هزمية املسلمني. وأسرعوا إىل الغنائم فالتف العدو
 مري مع أتباعهآداب ووظائف يف حق األ �

إن منصب اإلمارة ورعاية اخللق يقتضي من صاحبه التحلي |مهات الفضائل 
واآلداب. وقد ذكر املصنفون أمورا كثرية، مثل: العقل، والعلم، واحلكمة، والشجاعة، 
واحلزم، والدهاء، والعفة، واجلود، واحللم، والعفو، والرفق واللني، والتثبت، والوفاء 

كتم السر، والتواضع، وسالمة الصدر، والصرب، والشكر، وخمالفة 5لوعد، والصدق، و 
. وسنعرض لبعض اآلداب )١(اهلوى، واملداراة، وحسن السمت واهلدي، وغري ذلك

 والوظائف على حنو من االختصار فيما يلي.

                                                 

  لسعيد حوى. “فصول يف اإلمرة واألمري”انظر يف ذلك الرسالة النافعة: ) ١(
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 تقديم املفضول إذا دعت املصلحة، وللعمل داختيار أصلح املوجو �
وقد  .]٥٨[النساء:  ﴾       : ﴿لقول هللا تعاىل
 .)١(تقدم تفصيل ذلك

وجيوز لألمري أن يسوس أتباعه 5ألمر املفضول إذا دعت املصلحة إىل ذلك، ما 
مل يكن حمرما، ودليل ذلك ما رواه البخاري بسنده عن األسود بن يزيد: كانت 

» : hا حدثتك يف الكعبة؟ قلت: قالت يل: قال النيب عائشة تسر إليك كثريا، فم
لنقضت الكعبة  - قال ابن الزبري: بكفر - عائشة لوال قومك حديث عهدهم

Âia@. وقال ])١٢٦ح(: البخاري[ »فجعلت هلا 5بني: 5ب يدخل الناس، و5ب خيرجون

ãvy :) ،فخشي يف احلديث معىن ما ترجم له أن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا
  أن يظنوا ألجل قرب عهدهم 5إلسالم أنه غري بناءها لينفرد 5لفخر عليهم يف

ذلك، ويستفاد منه ترك املصلحة ألمن الوقوع يف املفسدة، ومنه ترك إنكار املنكر 
خشية الوقوع يف أنكر منه، وأن اإلمام يسوس رعيته مبا فيه إصالحهم ولو كان 

 .]١/٢٢٥ ،5ب من ترك بعض االختيارك/العلم،  :اريفتح الب[ )مفضوال ما مل يكن حمرما
والشاهد من احلديث أن األمر األفضل هو تعديل بناء الكعبة واملفضول تركها على 

ترك األفضل واكتفى 5ملفضول إذ كان هو األصلح يف سياسة  حاهلا، فالنيب 
وال يرتتب على االختيار أي ما يسع املرء فعله أو تركه حال الناس، وهذا كما قلنا يف 

 تركه إمث.
وال يسوغ آلحاد الرعية خمالفة األمري يف هذا ما مل يكن املفضول إمثا، بل على 
الكل اتباع األمري حفاظا على وحدة اجلماعة. ومن أمثلة هذا متابعة عبد هللا بن 
مسعود وعبد هللا بن عمر ألمري املؤمنني عثمان بن عفان ملا أمت الصالة مبىن يف موسم 

                                                 

  .١٠٤)، صاإلمارة يف السياسة الشرعية عند ابن تيميةانظر: () ١(
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ما رضـي هللا عنهوسنة أيب بكر وعمر  م، خالفا لسنة النيب رضـي هللا عنهج، احل
 .يف ذلك، إذ كانوا يقصرون الصالة مبىن

وما  “املصاحل واملفاسد”وقد يرى املراقبون ملسرية احلركة اإلسالمية أن قضية 
يرتتب عليها أحياn من ترك ما هو أصلح لتحقيق مصلحة أخرى، أو ارتكاب أخف 

رين لدفع أعالمها، كانت من أكرب أسباب النزاع بني التيارات اإلسالمية، بل بني الضر 
أبناء اجلماعة الواحدة. فكم ا�م العلماء 5لتخاذل واملداهنة ال جلرم إال أGم أعملوا 
نصوص الشرع وغلبوا املصلحة العامة، وهو نزاع قدمي بني من فتح هللا عليهم مبعرفة 

 ابط املرعية يف االجتهاد، وبني من جهل هذه املوازين الدقيقة.املقاصد الشرعية والضو 
فقد دلت أحكام الشرع املطهرة على أن هناك مقاصد كلية يرمي إليها الشارع 
احلكيم، وإذا جهل العاملون لإلسالم تلك املقاصد ومل يردوا اجلزئيات اليت تعرض هلم 

والتشظي. وإذا كان فرض عامة  إىل تلك الكليات أداهم ذلك إىل الغلو مث إىل الفرقة
فإن من واجب العلماء الناس فيه أن يتبعوا أهل العلم وأهل الفقه مبقاصد الشرع، 

وإ\رة اهتمام  عامة وقادة العمل اجلماعي خاصة إشاعة هذا الفقه بني اتباعهم،
 طلبة العلم به، حىت ال تتضارب اجلزئيات يف أيديهم لعدم ردها إىل الكليات.

 احلزم والبداهةالشجاعة و �
فإن هذه من دعائم احلكم وأسباب انتظام أمور الرعية. فبعد املشاورة وتقليب 
النظر يكون القول الفصل يف وقته دومنا تردد هو العزمية، وخالف ذلك هو العجز. 

 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾       قال تعاىل: ﴿

 تلمح مواطن النبوغ فيهم وحسن توظيفها �
بعني  تباعه من كافة الوجوهأ يتفقد ينبغي على من تصدر لقيادة عمل مجاعي أن

لكي يعرف مواطن قو�م ونقاط ضعفهم، وميوهلم وقدرا�م، وخربا�م ، املؤمن البصري
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دة وخلفيا�م العلمية والنفسية واالجتماعية، فيخلص من ذلك بنتائج هي مبثابة قاع
. فكل تكليف األتباع 5ملهام املختلفة يستند إليها عند “دواوين عمرية”بياnت أو 

، وكلما زادت حمبة اإلنسان إىل عمله وميله إليه كلما ميسر ملا خلق له كما قال 
 زاد عطاؤه وحرصه وإبداعه يف العمل.

 »حلةإمنا الناس كاإلبل املائة ال تكاد جتد فيها را: «وقد قال رسول هللا 
ومعىن احلديث أن أكثر الناس أهل نقص،  ،])٢٥٤٧)؛ مسلم: ح(٦٤٩٨ح(: البخاري[

األحوال من الناس الكامل األوصاف  أما أهل الفضل فعددهم قليل، وأن املرضي
قليل. وهذا احلديث يدل على اختالف كفاءات الناس، وأن املرضي قليل، مما يبني 

 أمهية التقييم واالختيار احلسن.
، وقول ]٥٨[النساء:  ﴾       عاىل: ﴿ت وقال

إذا : «قال  ؟قيل: وكيف إضاعتها» إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة: «النيب 
 .])٦٤٩٦ح(: البخاري[ »د األمر لغري أهلهسِّ وُ 

عندما  - أليب ذر نيب ، لقول الاحلديث نصبوالوالhت واألعمال أماnت 
، فمن الواجب ])١٨٢٥: ح(مسلم[ »h أ5 ذر إنك ضعيف وإGا أمانة« -سأله العمل 

معرفة أهلها، أي جيب معرفة الكفء لكل عمل من األعمال حىت يتسىن أداء 
ولذلك فإن معرفة  األماnت يف الوالhت واألعمال كما أمر هللا تعاىل به ورسوله 

 ستو�hم ينبغي أن يكون من األهداف الرئيسة.كفاءات األفراد وم
 فراد ليس هذا موضع تفصيلها.للوصول إىل تقييم جيد لألومثة وسائل عدة 

 احللم والرفق والتواضع والصرب على األذى �
           لقول هللا تعاىل: ﴿

  ﴾  :١٥٩[آل عمران[. 
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اللهم من ويل من أمر أميت شيئا فشق عليهم : «قال  وحلديث عائشة مرفوعا
 .])١٨٢٨ح(: مسلم[ »بهفاشقق عليه، ومن ويل من أمر أميت شيئا فرفق ½م فأرفق 

بني أمرين قط إال أخذ  ري رسول هللا ما خُ : «تا قالرضـي هللا عنهوعنها 
 وما انتقم رسول هللا ، يكن إمثا فإن كان إمثا كان أبعد الناس منهما مل أيسرمها 

)؛ ٣٥٦٠ح(: البخاري[ »لنفسه يف شيء قط إال أن تنتهك حرمة هللا فينتقم ½ا ! تعاىل
@j‰y‹وقال  .])٢٣٢٧مسلم: ح( Âi@ áºc  :ويدعون من ضل إىل ”يف شأن اهلداة

ق واألnة ضبط النفس إذا ويدخل يف الرف .“اهلدى، ويصربون منهم على األذى
ليس الشديد 5لصرعة إمنا الشديد : «قال رسول هللا فقد أغضبه أحد أتباعه، 

. واحللم  ])٢٦٠٩)؛ مسلم: ح(٦١١٤ح(: البخاري[ »الذي ميلك نفسه عند الغضب
كخلق ال يظهر إال عند الغضب، وينبغي أن يكون األمري قدوة يف عدم الغضب 

ملصلحة العامة فيجب عليه أال يتخذ أي إجراء ضد لنفسه، فإذا غضب ملا ميس ا
 :بل يتمهل حىت تسكن نفسه، ملا روي عن أيب بكرة مرفوعا ،املسيء حالة غضبه

 .])١٧١٧ح(: مسلم[ »ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان«
وهو  -وعن احلسن البصري أن عائذ بن عمرو دخل على عبيد بن هللا بن زhد 

إن شر الرعاء «يقول:  أي بين إين مسعت رسول هللا  فقال: -وال على العراق 
 .])١٨٣٠ح(: مسلم[ فإhك أن تكون منهم» احلطمة

إن فيك خصلتني حيبهما هللا احللم «عبد القيس: ألشج  وقال رسول هللا 
 .])١٧ح( :مسلم[ »واألnة

مينعين أن أؤمر سليط بن قيس إال سرعته إىل  وما”: عمر بن اخلطابوقال 
 .“فإن احلرب ال يصلحها إال الرجل املكيثاحلرب، 
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 بذل النصح هلماحلرص على نفعهم، و �

       قال تعاىل واصفا نبيه الكرمي: ﴿
      ﴾  :7قال  .]١٢٨[التوبةr◊@Âia  يف

﴾ أي: يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته    وقوله: ﴿( تفسريه:
﴾ أي: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي  ﴿... ويشق عليها

  .]٤/٢٤١)، ١٢٨(التوبة: : ابن كثري[ )واألخروي إليكم
إن هللا مل «: ل هللا عن عبد هللا بن مسعود قال: قال رسو اإلمام أمحد  روىو 

ع، أال وإين آخذ حبجزكم أن �افتوا يف لِ طَّ ها منكم مُ عُ لِ طَّ حيرم حرمة إال وقد علم أنه سيَ 
 .])٣٦٩٦ح(: أمحد[ »النار، كتهافت الفراش، أو الذ5ب

قلنا  .»الدين النصيحة« :قال النيب  أنوروى اإلمام مسلم عن متيم الداري 
 .])٥٥ح(: مسلم[ »وله وألئمة املسلمني وعامتهم! ولكتابه ولرس«قال  ؟ملن

@ãvyقال  Âia :) ا أحدGر5ع أوهذا احلديث من األحاديث اليت قيل فيها أ
بل هو وحده : ÎÏ‰€aوقال  .الدين وممن عده فيها اإلمام حممد بن أسلم الطوسي

ميان، ك/اإل :فتح الباري[ )ل لغرض الدين كله ألنه منحصر يف األمور اليت ذكرهاحمصِّ 
 .]١/١٣٨الدين النصيحة  5ب قول النيب 

@kuäقال  Âia :)إرشادهم إىل مصاحلهم وتعليمهم  :والنصيحة لعامة املسلمني
أمور دينهم ودنياهم وسرت عورا�م وسد خال�م ونصر�م على أعدائهم والذب عنهم 

سه وما وجمانبة الغش واحلسد هلم وأن حيب هلم ما حيب لنفسه ويكره هلم ما يكره لنف
 .]١/٢٢٣ احلديث السابع، :جامع العلوم واحلكم[ )شابه ذلك
على إقام الصالة  5يعت النيب « الصحيحني عن جرير بن عبد هللا قال:ويف 

 .])٥٦ح(: )؛ مسلم٥٧البخاري: ([» وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
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إذا وهلذا كان من شدة حرصه على هداهم حيصل له أمل عظيم (: ÚÓ‡Óm@Âiaقال 
       كقوله تعاىل: ﴿  ،مل يهتدوا حىت يسليه ربه ويعزيه

  ﴾  :وقال تعاىل: ﴿، ]٣٧[النحل       
     ﴾  :وقال تعاىل: ﴿ ،]٥٦[القصص  
   ﴾  :وقال تعاىل: ﴿ ،]٣[الشعراء     
                
      ﴾  :٥/٣٧١درء التعارض: [ )]٣٥[األنعام-

٣٧٢[. 
فينبغي على من ويل أمر العمل اإلسالمي أال يدخر وسعا يف نفع إخوانه 5لعلم 

هم، فهذا هدي والنصيحة، وأال يضن عليهم بوقته وجمهوده إيثارا للراحة أو تشاغال عن
 وأتباعه الكرام. النيب 

، وإمنا معناه 5ألساس والنصح يف الشرع ليس هو جمرد املوعظة الكالمية
فبالصدق يف االتباع  -هللا ورسوله  -، فإذا كان متبوعا مطاعا اإلخالص للمنصوح له

حبيث تسدي إليه ما فيه  والطاعة، وإن كان عبدا فقريا إليك فالصدق يف صحبته
 ﴾   ﴿يقول تعاىل: ونفعه وجتنبه ما فيه ضره. وهلذا  صالحه
أي أخلصوا وصدقوا يف بذل وسعهم يف مرضاة هللا ورسوله، ويقول: ] ٩١[التوبة: 

﴿          ﴾  :هنا والنصح ] ١١[يوسف
لصيب فهو 5لفعل ال 5لقول أي وحنن نريد ونفعل غاية ما فيه مصلحته، وقال: 

﴿              
 ﴾  :ا يكونون شفقة والنصح هنا لرضيع أي هم أشد م ]١٢[القصص

          ﴿عليه ورعاية له، وقال: 
       ﴾  :أي بعد أن  ]٢٠[القصص

 ا فيه اخلري له.أرشده أكد ذلك |نه حقا يريد سالمته وم
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 تفقد أحواهلم والسؤال عنهم �
           قال تعاىل: ﴿

﴾  :سليمان يتفقد اهلدهد على الرغم من صغره ومل فنيب هللا  ]٢٠[النمل
 .ينشغل عنه بكثرة اجلنود

مما يكثر أن يقول ألصحابه:  كان رسول هللا   :مسرة بن جندب قالوروى 
»hالبخاري[ فيقص عليه من شاء هللا أن يقص» ؟هل رأى أحد منكم من رؤ :

 .])٢٢٧٥)؛ مسلم: ح(٧٠٤٧ح(
حىت  ومل يذكرين رسول هللا  من حديث كعب بن مالك قال: نيويف الصحيح

)؛ ٤٤١٨ح(: بخاريال[ »؟ما فعل كعب«بلغ تبوك فقال، وهو جالس يف القوم بتبوك: 
فهذا هديه يف تفقده ألصحابه على كثر�م يف غزوة تبوك فقد قال  . ])٢٧٦٩مسلم: ح(

كثري وال جيمعهم كتاب حافظ   واملسلمون مع رسول هللا كعب يف نفس احلديث: 
 .(يريد الديوان)

أن امرأة سوداء كانت تقم املسجد أو شا5 ففقدها رسول هللا : عن أيب هريرةو 
 م  :قال »؟أفال كنتم آذنتموين« :قال ،نها أو عنه فقالوا ماتفسأل عGفكأ

)؛ ٤٦٠ح(: البخاري[ فدلوه فصلى عليها »دلوين على قربه« :صغروا أمرها أو أمره فقال
 .])٩٥٦مسلم: ح(

أبو بكر يتفقد حنظلة فيقول له كيف أنت على هديه، ف قد سار أصحابه و 
ه أ5 الدرداء وحيل مشكلة أسرية  اتفقد أخوسلمان ي، ])٢٧٥٠ح(: مسلم[ ؟h حنظلة 

 .])١٩٦٨ح(: البخاري[ كادت تعكر على البيت سعادته

ليس  ، فعلى مشكال�م هويطلع األمري من أتباعه حسن التفقد لألفراد يقربف
لعرض مشكلته، أو يستشري يف قضيته، فمنهم احليي  سعىكل األفراد يستطيع ان ي

ن يضيف إىل أعباء قائده أه ومنهم من ال يريد ن يصرح مبشكلتأالذي مينعه حياؤه 
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بادر إىل فتح ال بد ملن ويل اإلمارة أن يولذلك . مهومه الشخصية ومشكالته الذاتية
حىت ال تتفاقم األزمات وتنمو حتت السطح وهو  5ب املصارحة بعملية التفقد الدورية

 ال يشعر.

 التعفف عن أعراض الدنيا  �

            قال تعاىل: ﴿
     ﴾ ]يستأثر بشيء دون أتباعه . فال ينبغي أن ]١٣١

امون ويركب كما حىت ال تتغري القلوب عليه، فعليه أن Äكل مما Äكلون وينام كما ين
يركبون أو دوGم، وال خيص نفسه بشيء من املتاع دوGم إال ما تستدعيه ضرورة 

املختلفة فذلك أنشط هلم وأكثر فائدة له ما  عمالعمله. وعليه أن يشاركهم يف األ
 أمكنه ذلك.

 املساواة بني األتباع يف املعاملة والعطاء �

مذهبه على من 5ينه يف نسب أو أن ال ميالئ من nسبه أو وافق رأيه و فينبغي 
خالفه يف رأي ومذهب حىت ال تفرتق الكلمة. بل يسوي بني أتباعه يف املعاملة. وال 

  .يقرب منه أهل الشرف والوجاهة وجيايف من دوGم
             قال تعاىل: ﴿

                 
              ﴾  :١[عبس-

١١[.  
         اىل: ﴿وقال تع

                
    ﴾  :٢٨[الكهف[. 
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يقال: إGا نزلت يف أشراف قريش، حني طلبوا من (يف تفسريه:  7r◊@Âiaقال 
أن جيلس معهم وحده وال جيالسهم بضعفاء أصحابه كبالل وعمار وصهيب  النيب 

ابن  [ )وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك مبجلس على حدة. فنهاه هللا عن ذلك
 . ]٥/١٥٢)، ٢٨ف: (الكه: كثري

، وجيوز للقائد أن يفضل بعض الناس بعطائه لعلة شرعية أو ملصلحة عامة
مع ضرورة أن يبني مقصده ويعلل مسلكه دفعا للغل وللقيل والقال. فقد روى 

يقول: قالت األنصار يوم  رضـي هللا عنهمسعت أنسا  :عن أيب التياح قالالبخاري 
إن سيوفنا تقطر من دماء قريش  !ذا هلو العجبوهللا إن ه ،وأعطى قريشا :فتح مكة

ما الذي بلغين « :فدعا األنصار فقال فبلغ ذلك النيب  !وغنائمنا ترد عليهم
أو ال ترضون أن يرجع « :قال .هو الذي بلغك :فقالوا ،وكانوا ال يكذبون »؟عنكم

نصار إىل بيوتكم؟ لو سلكت األ الناس 5لغنائم إىل بيو�م وترجعون برسول هللا 
)؛ مسلم: ٣٧٧٨ح(: البخاري[ »وادh أو شعبا لسلكت وادي األنصار أو شعبهم

إن قريشا حديث عهدهم «: . ويف زhدة عند الرتمذي عن أنس قال ])١٠٥٩ح(
 .»جباهلية ومصيبة وإىن أردت أن أجربهم وأÒلفهم

 التثبت من األخبار وعدم قبول السعاية والنميمة �

بل إن بلغته �مة فعليه أن  - إن حدثت - hتأال ينساق مع الوشافينبغي 
       يتحقق فيها بنفسه أو مبن ينيبه، لقوله تعاىل: ﴿

         ﴾ وقال ]٦رات: [احلج ،
              تعاىل: ﴿

             
  ﴾  :وقال تعاىل: ﴿]٨٣[النساء ،       
      ﴾  :١٢-١٠[القلم[. 
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 أن يبني ألتباعه ما التبس من األمور حتى يقطع القيل والقال �

ملا قسم غنائم حنني فأعطى املؤلفة قلو½م ومل يعط  فعل النيب  ومن هذا
وبني هلم احلكمة فيما فعله، وقال  األنصار، فوجدوا يف أنفسهم، فخطبهم النيب 

ãvy@Âia  :ويف احلديث: أن الكبري ينبه الصغري على ما يغفل عنه، ويوضح (يف الفتح
ية اخلطبة عند األمر الذي حيدث مشروعفيه له وجه الشبهة لريجع إىل احلق، قال: و 

سواء كان خاصا أم عاما، قال: وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من 
وتقدمي جانب اآلخرة على الدنيا، والصرب عما فات منها  -إىل قوله  -ثواب اآلخرة 

 .]٨/٥٢: فتح الباري[ )ليدخر ذلك لصاحبه يف اآلخرة، واآلخرة خري وأبقى

  األتباع عند التنازع يف الدين أو الدنيا إن كانت له أهليةالفصل بني �
 التنازع يف األمور الدينية �

ترد إىل األمري ومن معه من أهل العلم، وال يتماروا  تباعاألمور اخلالفية بني األ
            ﴿فيها لقوله تعاىل: 

         ﴾ :وروى  ،]٨٣[النساء
اإلمام أمحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بعض الصحابة متاروا يف آية 

½ذا  ،مهال h قوم«وقال: من القرآن حىت ارتفعت أصوا�م فخرج رسول هللا مغضبا 
إن  .أهلكت األمم من قبلكم 5ختالفهم على أنبيائهم وضر½م الكتب بعضها ببعض

فما عرفتم منه  ،نزل يصدق بعضه بعضا القرآن مل ينزل يكذب بعضه بعضا إمنا
 .])٦٦٦٣ح(: أمحد[ »فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إىل عامله

Âia@قال ؛ ر بن قيس يف صاحب موسىواحلحديث متاري ابن عباس ومن ذلك 

ãvy :) ويف احلديث جواز التجادل يف العلم إذا كان بغري تعنت، والرجوع إىل أهل
 .]١/١٦٩: فتح الباري[ )العلم عند التنازع، والعمل خبري الواحد الصادق

 



 ) �ٓداب العمل امجلاعي٥((

 

 

 

١٨٥  

إىل حني  اجلوابؤجل ي، عن أمر خاليف ماجواب األمري فإذا مل يكن لدى 
، كما حدث من الصحابة ملا اختلفوا مع أمرائهم فرجعوا إىل املختصني الرجوع إىل

فأفتاهم. ومن أمثلة هذا: ملا أمر عبد هللا بن حذافة أصحابه أن يوقدوا nرا  النيب 
، وكذلك ملا أمر خالد بن ])١٨٤٠)؛ مسلم: ح(٧١٤٥ح(: البخاري[ مث يدخلوها فامتنعوا

، وكان ])٤٣٣٩ح(: البخاري[ نعواالوليد أصحابه بقتل األسرى من بين جذمية فامت
       على خطأ يف هذين املثالني. قال تعاىل: ﴿ األمريان

﴾  :أي الكتاب والسنة إمجاعا. ]٥٩[النساء 

 التنازع يف األمور الدنيوية �

عت خصومات بني وعلى األمري أن ينصف أتباعه بعضهم من بعض، فإذا وق
أتباعه فعليه أن يفصل فيها بنفسه، أو يعني nئبا عنه للمظامل ينصف املظلوم وÄخذ 
على يد الظامل 5لزجر والتعزير، لتصري األمور 5لعدل منضبطة، ونقمة الرب عن اجلند 

االحرتاز من توقيع العقو5ت البليغة إذا كان اجلند |رض العدو، حلديث مرتفعة، مع 
)؛ النسائي: ١٤٥٠ح(: )؛ الرتمذي٤٤٠٨أبو داود: ح([ »ع األيدي يف الغزوال تقط«

أن  Ô«aåÎ˛a، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، منهم ])٢٤٩٢)؛ الدارمي: ح(٤٩٧٩ح(
ال يقام احلد يف الغزو حبضرة العدو، وخمافة أن يلحق من يقام عليه احلد 5لعدو، فإذا 

إن هذه املسألة عليها : Úflaá”@Âiaليه احلد. وقال رجع اإلمام إىل دار اإلسالم أقام ع
إمجاع من الصحابة وقال ½ا األوزاعي وإسحاق وخالف فيها مالك والشافعي وأبو 

 ثور وابن املنذر.
يف حق بعض، فاإلصالح بعضهم فإذا كانت اخلصومة بني اإلخوة املسلمني 

وا ر افغيت نويذكرهم |أوىل من العقوبة، وعلى األمري أو nئبه أن يعظ املتخاصمني 
فيما بينهم وأن يتناسوا حظوظ أنفسهم خاصة يف ساحة اجلهاد، واإلصالح أنفع من 

 ﴾    العقوبة يف إزالة الشحناء والبغضاء، قال تعاىل: ﴿
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لصالة أال أخربكم |فضل من درجة الصوم وا: «، وقال رسول هللا ]١[األنفال: 
إصالح ذات البني، وفساد ذات البني «بلى h رسول هللا؟ قال:  :قالوا» والصدقة؟

 .])١٤١٥)؛ أمحد: ح(٢٥١٠-٢٥٠٨)؛ الرتمذي: ح(٤٩١٩ح(: أبو داود[ »احلالقة
غري أن اإلصالح إذا تعذر فال بد من احلكم والفصل بني املتخاصمني، وذلك 

 ب ومجعها بعد تفرقها.هو السبيل الشرعي إلزالة الشحناء من القلو 

 عدم متابعتهم يف أهوائهم (نفاق اجلماهري) �
             قال تعاىل: ﴿

    ﴾  :وقال تعاىل: ﴿]١١٦[األنعام .     
               
            ﴾  :املائدة]
          . وقال تعاىل: ﴿]٩٤
              
         ﴾  :١٥[الشورى[ . 

@ÚÌÎbz�€aوقد تقدم قول  Åäbí :) وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإمجاع
سلف األمة أن ويل األمر، وإمام الصالة واحلاكم وأمري احلرب وعامل الصدقة يطاع 

شرح [ )أتباعه يف موارد االجتهاد وليس عليه أن يطيعيف مواضع االجتهاد، 
 .]٣٧٦: الطحاوية

ومن املعلوم أن الناس حني جتتمع أعداد وفرية منهم على رأي أو موقف يتولد 
من ذلك اإلمجاع قوة إقناعية متبادلة بينهم، وهلم ضغوطهم امللموسة على اخلاصة من 

رة فقال فرعون العلماء واألمراء، وقد تنبه الطغاة على مر العصور إىل تلك الظاه
 .]٥٩[طه:  ﴾       ملوسى: ﴿
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من طاعة الناس على خالف احلق، مهما  وهلذا فقد حذر احلق سبحانه نبيه 
. ولذلك فقد أصبح من االحنرافات اخلطرية سري بلغ Òثريهم أو خشي تكذيبهم له 

ة يف ركب الشباب ومتابعتهم وتفتيشهم عن األسباب واملسوغات العلماء والقاد
لتصرفا�م وأعماهلم، وذلك خشية أن حيرق الشاب أوراقهم 5نصرافهم عنهم، أو رغبة 
يف أن تظل النعال ختفق خلفهم. فإذا كان نفاق السلطان هو النفاق اجللي، فنفاق 

 الشباب والعامة هو النفاق اخلفي.

 هدالصدق والوفاء بالع �
 واألدلة على ذلك كثرية.

 سالمة الصدر �
إhكم والظن، فإن الظن أكذب : «)١(اجلامعة كما يف وصية الرسول 

احلديث، وال حتسسوا، وال جتسسوا، وال حتاسدوا، وال تدابروا، وال تباغضوا، وكونوا 
n٢٥٦٣)؛ مسلم: ح(٦٠٦٤ح(: البخاري[ »عباد هللا إخوا([. 

 وم واجلدلالتصدي لصور االختالف املذم �
على األمري أال يسمح 5جلدال والنقاش الذي يؤدي إىل تفرقة الكلمة، قال ف

 »وا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنهؤ اقر : «رسول هللا 
. فإذا ورد األمر 5لقيام عند االختالف يف ])٢٦٦٧)؛ مسلم: ح(٥٠٦٠ح(: البخاري[

لشريعة أو أمور الدنيا أحرى بذلك، فهو من 5ب التنبيه القرآن فغري القرآن من علوم ا
 5ألعلى على األدىن.

                                                 

  .١٩٣انظرها ص) ١(
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 مبا يفرق الشمل ويزرع اخلصومات التصدي للتحزبات داخل الصف �
وعلى األمري أال يسمح بتكوين حتز5ت داخل اجلماعة، مبا يفرق الشمل ويزرع 

ز حممود، ومنهي اخلصومات وهنا تنبيه هام فالتجمعات داخل مجاعة ما نوعان: جائ
 عنه مذموم.

: هو اجتماع كل فئة تربطها رابطة، مثل جتمع أهل البلد الواحد فاجلائز احملمود
أو القبيلة الواحدة أو اللغة الواحدة وما شابه ذلك، فالسنة أن يقاتل كل رجل مع 

. وعلى األمري ]١٣ات: [احلجر  ﴾   قومه، وقال تعاىل: ﴿
كما أن جيعل على كل طائفة عريفا يرفع إليه أخبارهم وينقل إليهم توجيهات األمري،  

، وقال ])٢٩٣٤ح(: أبو داود[ »العرفاءالعرافة حق وال بد للناس من إن « :يف احلديث
، وقال ])٧١٧٧ح(: البخاري[ »ارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم أمركمف: «رسول هللا 

@Âiaãvy :) قالfib�i@Âiaألن اإلمام ال ميكنه  ،: يف احلديث مشروعية إقامة العرفاء
فيحتاج إىل إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه،  ،أن يباشر مجيع األمور بنفسه

كل فيه من بعضهم فرمبا وقع ا قال: واألمر والنهي إذا توجه إىل اجلميع يقع التو 
فتح [ )فا مل يسع كل أحد إال القيام مبا أمر بهالتفريط، فإذا أقام على كل قوم عري

ليصريوا  بهأن جيعل لكل طائفة شعارا يتداعون (. وعلى األمري ]١٣/١٦٩: الباري
جعل شعار  عروة بن الزبري عن أبيه أن النيب روى . متظافرينمتميزين، و5الجتماع 

وشعار األوس: h بين املهاجرين: h بين عبد الرمحن، وشعار اخلزرج: h بين عبد هللا، 
 .]٧١: األحكام السلطانية[ )]٢٥٩٥: أبو داود[ عبيد هللا، وسعى خيله خيل هللا

منها: التجمعات العصبية اليت تعلي رابطة  ،فأنواع التجمعات املذمومةأما 
من قاتل : «النسب أو غريها على رابطة اإلسالم، وهي اليت قال فيها رسول هللا 

 »جاهلية تلةٌ تل فقِ ة فقُ بَ صَ ة أو ينصر عَ بَ صَ ة أو يدعو عَ بَ صَ ب لعَ ية يغضمِّ حتت راية عِ 
. ومن التجمعات املذمومة: التحز5ت الدينية: كالتعصب ملذهب ]١٨٤٨: مسلم[
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   ﴿ فقهي أو شيخ أو رأي يف الدين ومثل ذلك، قال تعاىل:
   ﴾] :وقال تعاىل: ﴿، ]١٠٣آل عمران     ﴾ 

           ، وقال تعاىل: ﴿]١٣[الشورى: 
       ﴾ فالواجب على األمري منع ]١٥٩نعام: [األ .

 هذه التحز5ت املذمومة اليت �دد وحدة الصف.
حفاظ على وحدة اجلماعة أن يبعد من خيشى ضرره ممن للومما جيب على األمري 

معه من األعضاء، بعد استشارة أهل مشورته، كمن يسعى 5لنميمة والوقيعة بني 
وحنو ذلك. وقال الفقهاء إن على  عضومهمة الالناس أو من يسبب ضررا الستمرار 

أن يتصفح اجليش ومن فيه، فيخرج منهم من كان فيه ختذيل للمجاهدين، (األمري 
عبد هللا بن أيب  وإرجاف للمسلمني أو عني عليهم للمشركني. قد رد رسول هللا 

 .]٧١: األحكام السلطانية[ )بن سلول يف بعض غزواته لتخذيله املسلمني

 املداراة �
 )١(إn لنكشر”ويذكر عن أيب الدرداء:  �ب املداراة مع الناس(: äbÉj€aقال 

 -وذكر حديثني  - »“يف وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم
فبئس ابن العشرية  ،ائذنوا له«رجل فقال:  أنه استأذن على النيب  عائشةعن 

هللا،  فلما دخل أالن له الكالم، فقلت له: h رسول» -أو بئس أخو العشرية  -
أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند «قلت ما قلت، مث ألنت له يف القول؟ فقال: 

 .»اتقاء فحشه -أو ودعه الناس  -هللا من تركه 
أهديت له أقبية من ديباج، مزررة  عن عبد هللا بن أيب مليكة: أن النيب 

قال:  5لذهب، فقسمها يف nس من أصحابه، وعزل منها واحدا ملخرمة، فلما جاء
                                                 

 .وأكثر ما يكون عند الضحك ،من الكشر وهو ظهور األسنان )١(
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 )قال أيوب: بثوبه وأنه يريه إhه، وكان يف خلقه شيء» قد خبأت هذا لك«
 .])١٠٥٨)، ح(٢٥٩١)؛ مسلم: ح(٦١٣٢-٦١٣١ح(: البخاري[

 فينبغي لألمري أن يقتدي 5حلكمة النبوية يف سياسة من ال خالق له.
@Ó‘€a·يقول  Âia :)أن  :والفرق بينهما .املداراة صفة مدح واملداهنة صفة ذم

واملداهن ، ملداري يتلطف بصاحبه حىت يستخرج منه احلق أو يرده عن الباطلا
فاملداراة ألهل اإلميان واملداهنة ألهل . يتلطف به ليقره على 5طله ويرتكه على هواه

 .]٢٣١الروح: [ )النفاق

 العناية مبن حوله ومكافأة ذوي السوابق �
 من أبرز أخالق األمري، ويدخل يف ذلك: فهي

- ò ل البيت.العناية 
 العناية بعلماء الشريعة. -
 رعاية الصاحلني بصلتهم ومساع نصحهم وقبول شفاعتهم.  -
 رعاية أهل الوفاء. -
 رعاية وجوه الناس وكربائهم. -
 مكافأة أصحاب السوابق والفضل واإلحسان. -

 حسن السمت واهلدي  �
ويظهر ذلك يف جتمل األمري ووقاره وحسن مسته وهيئته، وتنظيم جملسه ورعاية 

 دابه وترتيب أمر ظهوره واحتجابه وحنو ذلك.آ
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 التأديب والعقاب عند احلاجة �

      قال تعاىل يف شأن موسى والعبد الصاحل: ﴿
     ﴾  :وقال تعاىل: ﴿]٧٨[الكهف .    
              
   ﴾  :٢١-٢٠[النمل[. 

  املسلمني عن وGى رسول هللا ”وروى البخاري يف توبة كعب بن مالك قوله: 
 أو قال تغريوا لنا -فاجتنبنا الناس  .من بني من ختلف عنه -أيها الثالثة  -كالمنا 

: البخاري[ “حىت تنكرت يل يف نفسي األرض فما هي 5ألرض اليت أعرف -
 .])٢٧٦٩)؛ مسلم: ح(٤٤١٨ح(

ويستفاد من هذه األدلة مشروعية إنزال العقوبة 5ملقصر مىت ثبت تقصريه وبعد 
وإن كان خروجا على  -طرق النصح والتقومي. والعقاب 5هلجر أن استنفذت معه 

إال أنه جائز مىت تقيد 5لضوابط الشرعية  –األصول اليت حترم هجر املسلم ألخيه 
واعترب يف حتقيقه على حتصيل املصاحل ودفع املفاسد، ويعترب أيضا مكانة الشخص 

صومة، كما يراعى الزمان املوقع للعقوبة من كونه عادال غري متهم وال طرفا يف اخل
واملكان فال يعقل أن تنزل العقوبة بشخص حال استضعافه أو ابتالءه أو يف أوقات 

 احملن والشدائد أو يف وقت يضعف ممانعته أمام استمالة األعداء له.
 آداب يف حق األتباع مع أمريهم �

ومن  مثلما ذكرn آداب األمري مع أتباعه؛ فإن على األتباع حقا جتاه أمريهم.
 ذلك:

 .الثقة وحسن الظن فيه –

 .التواضع وخفض اجلناح له –
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 .توقريه يف غري غلو وإطراء –

 .استئذانه وعدم التقدم بني يديه يف األعمال –
 .حفظ سره –

 .بذل النصيحة له –

 .استشارته وطلب نصيحته –

 .حفظ حرمته ورد غيبته –

 .الدعاء له –

 .حسن التأدب معه وهو 5ب واسع –

 .زكوات وصدقات وغريهامن  بذل احلقوق املالية له –

 آداب يف حق األتباع فيما بينهم �
احلقوق بني املؤمنني وإن كانت واجبة بنفس اإلميان إال أGا تتأكد بني املتعاونني 
على الرب والتقوى. وقد كانت احلاجة إىل مثل هذا التأكيد يف الصدر األول ماسة 

بعقد  -رين واألنصار املهاج -قد أكدها بني عنصري األمة  جدا، حىت أن النيب 
   كانوا يتوارثون بتلك املؤاخاة حىت أنزل هللا تعاىل: ﴿خاص، ف

     ﴾ :مث نسخ احلكم فصاروا يتوارثون 5لقرابة ]٧٥[األنفال ،
يا والنجاة يف األخرة وبقيت منه آÍر احلكم التشريعية تنطق |ن السيادة يف الدن

األخوة اإلميانية، لقوله تعاىل:  متوقفتان على االعتصام اجلماعي 5حلق القائم على
﴿              
              
      ﴾] :١٠٣آل عمران[. 
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إن الشيطان قد أيس أن « :يقول مسعت النيب  عن جابر قالوروى مسلم 
ولذلك  .])٢٨١٢ح(: مسلم[ »صلون يف جزيرة العرب ولكن يف التحريش بينهميعبده امل

فإن الشيطان حني يعجز عن صرف األمة عن املنهج القومي وركيزة الدين الكربى، 
وأما (: ÚÓ‡Óm@Âiaفإنه يسعى إىل هدم الركيزة الثانية 5لتحريش بني املؤمنني. يقول 

كان املقصود منها التزام األخوة اإلميانية اليت فإن   :نانبني الناس يف زما “األخوة”عقد 
 : هوقول، ]١٠[احلجرات:  ﴾  املؤمنني بقوله: ﴿أثبتها هللا بني 

، )١(])٢٥٨٠ح(: )؛ مسلم٢٤٤٢البخاري: ح([ »املسلم أخو املسلم ال يسلمه وال يظلمه«
م على سوم أخيه وال خيطب على ال يبع أحدكم على بيع أخيه وال يستا«وقوله: 

)، ١٤١٣ح()، ١٤١٢ح(: )؛ مسلم٢٧٢٧)، ح(٢١٤٠البخاري: ح([ »خطبة أخيه
والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه من اخلري ما «وقوله:  ])١٥١٥ح(

من احلقوق اإلميانية اليت  وحنو ذلك ])٤٥ح(: )؛ مسلم١٣البخاري: ح([ »حيبه لنفسه
ملؤمن. فهذه احلقوق واجبة بنفس اإلميان والتزامها مبنزلة التزام ا جتب للمؤمن على

الصالة والزكاة والصيام واحلج واملعاهدة عليها كاملعاهدة على ما أوجب هللا ورسوله. 
: الفتاوى[ )وهذه Íبتة لكل مؤمن على كل مؤمن وإن مل حيصل بينهما عقد مؤاخاة

١١/١٠١[. 
 لعامةوصية جامعة يف بيان حقوق األخوة ا �

 ،وال تناجشوا ،ال حتاسدوا« :قال رسول  :قال رضـي هللا عنهعن أيب هريرة 
 .وكونوا عباد هللا إخواn ض،وال يبع بعضكم على بيع بع ،وال تدابروا ،وال تباغضوا

 - التقوى ههنا .وال حيقره ،ال يكذبهو  ،وال خيذله ،ال يظلمه ،املسلم أخو املسلم
كل   .من الشر أن حيقر أخاه املسلم ئحبسب امر  - ويشري إىل صدره ثالث مرات

                                                 

  .»ال يظلمه وال يسلمه«بلفظ: ) ١(
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) ٢٥٦٤: ح(مسلم)؛ ٦٠٦٦البخاري: ح([ »وعرضه ،وماله ،دمه ؛املسلم على املسلم حرام
 عناصر هذه الوصية:وفيما يلي بيان لبعض  .]واللفظ له

 ﴾وال تتمنوا ما فضل ا به بعضكم على بعض﴿ �
واحلسد  .سد بعضكم بعضاال حي :يعين »ال حتاسدوا« فقوله (: kuä@Âiaقال 

مركوز يف طباع البشر وهو أن اإلنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه يف شيء من 
فمنهم من يسعى يف زوال نعمة  :مث ينقسم الناس بعد هذا إىل أقسام .الفضائل

 ،مث منهم من يسعى يف نقل ذلك إىل نفسه ،احملسود 5لبغي عليه 5لقول والفعل
وهو شرمها  ،لته عن احملسود فقط من غري نقل إىل نفسهومنهم من يسعى يف إزا

وهو كان ذنب إبليس حيث كان  .وهذا هو احلسد املذموم املنهي عنه .وأخبثهما
حسد آدم عليه السالم ملا رآه قد فاق على املالئكة |ن هللا خلقه بيده وأسجد له 

إخراجه من فما زال يسعى يف  ،مالئكته وعلمه أمساء كل شيء وأسكنه يف جواره
وقد وصف هللا اليهود 5حلسد يف مواضع من كتابه القرآن   ...اجلنة حىت أخرجه منها

            ﴿ :كقوله تعاىل
        ﴾  :وقوله ،]١٠٩[البقرة: ﴿  
      ﴾  :٢/٢٦٠ :جامع العلوم واحلكم[ )]٥٤[النساء[. 

ومما ينبغي احلذر منه أن التنافس على اخلري الذي ندبنا الشرع إليه بقوله تعاىل: 
﴿   ﴾  :قد يفضي إىل احلسد املذموم إذ  ]٢٦[املطففني

التنافس إىل الشيء املسابقة إليه  :قال العلماء(: ÎÏ‰€aهو أول درجاته كما قال 
. وقد  ]١٨/٩٦: مسلم بشرح النووي[ )وهو أول درجات احلسد ،وكراهة أخذ غريك اhه

عطاء والتفضيل ابتالء وامتحاn هلم، كان من قدر هللا السابق أن اخللق متفاوتون يف ال
إال أن النفوس جبلت على طلب الزhدة، فمن عجز عن حتقيق الزhدة ومل يرض 

 بقضاء هللا وقدره أداه ذلك إىل متين زوال النعمة عن الغري.
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 ؛وقد يكون التفريق يف املعاملة أو يف العطاء من بني األسباب املؤدية إىل احلسد
أن يعامله الناس مببدأ املساواة واملماثلة ألقرانه وأترابه، فإذا ذلك أن اإلنسان حيب 

ظلما وتفريقا يف املعاملة، وال يستطيع االنتقام لسبب أو آلخر،  -أو توهم  -رأى 
خوة يوسف . وذلك مما وقع إلبتصرف] ؛الطريق فات على[آض عن ذلك 5حلسد عوّ 

 عليه السالم.
Gى املسلمني عن التباغض بينهم يف  »وال تباغضوا« :وقوله (: kuä@Âiaقال 

فإن املسلمني جعلهم هللا إخوة واإلخوة  .غري هللا تعاىل بل على أهواء النفوس
والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة « :وقال النيب  .يتحابون بينهم وال يتباغضون

أفشوا  ؟أال أدلكم على شيء إذا فعلمتموه حتاببتم ،وال تؤمنوا حىت حتابوا ،حىت تؤمنوا
وقد حرم هللا على املؤمنني ما يوقع  ...])٥٤ح(: مسلم[ خرجه مسلم »السالم بينكم

       ﴿ :بينهم العداوة والبغضاء كما قال تعاىل
            ﴾  :املائدة]

   ﴿ :وامنت على عباده 5لتأليف بني قلو½م كما قال تعاىل ،]٩١
         ﴾  ١٠٣عمران: [آل[، 

             ﴿ :وقال
   ﴾  :وهلذا املعىن حرم املشي 5لنميمة ملا فيها من  .]٦٣[األنفال

اإلصالح بني الناس ورغب هللا يف ورخص يف الكذب يف  ،إيقاع العداوة والبغضاء
           ﴿ :اإلصالح بينهم كما قال تعاىل

              
﴾  :وقال ،]١١٤[النساء: ﴿      ﴾ 

جامع العلوم [ )]١[األنفال:  ﴾    ﴿ :وقال ،]٩[احلجرات: 
 . ]٢/٢٦٥: واحلكم

 



 عمل امجلاعيالل
 

١٩٦ 

شتدت عناية الشرع به، فالبغض يف هللا والبغض عمل عظيم من أعمال القلب ا
، أما البغض هلوى النفس وحظوظها فيحلق من أوثق عرى اإلميان كما أخرب النيب 

الدين وميزق اجلماعة املسلمة ويوجه الطاقة الغضبية إىل داخل الصف فيفضي إىل 
 : ومن أعظم أبواب البغضاء خطرا على العمل اجلماعيالتدابر مث التقاتل. 

كما قال تعاىل يف شأن اليهود   يف الدين وترك بعض ما أنزل هللا املراء
           والنصارى: ﴿

﴾  :ومن هذا الباب دخلت على األمة أكثر األهواء ]١٤[النساء .
عن  الاللكائي. فقد روى فاملباغضة واملخاصمة أصل األهواء ومثر�االالت. والض

ما اضطر الناس إىل  :قلت للحكم يعين بن عتيبة :سفيان عن عمرو بن قيس قال
 .]١/١٤٥: اعتقاد أهل السنةشرح أصول [ اخلصومات :قال ؟هذه األهواء أن يدخلوا فيها

يج العداوة واخلصومة بني وهو 5ب عظيم يف Òج تتبع الزالت والعثرات
العاملني لإلسالم، وال شك أن كل بين آدم خطاء، ومن تتبع مواضع العيب والزلل 
عند الناس وجدها، بل قد حتمل اخلصومة بعض مرضى القلوب إىل متين وقوع الزلل 

         والعنت لغريهم كما قال تعاىل: ﴿
  ﴾  :وما محلهم على ذلك إال ليثبتوا ألنفسهم ]١١٨[آل عمران ،

ولغريهم أGم على احلق وأن من سواهم على الباطل وإال ملا أصا½م العنت واملشقة،  
[آل عمران:  ﴾       كما قال تعاىل: ﴿

. وما أكثر ما يفعله كثري من األتباع اليوم من تتبع زالت العلماء وعثرات ]١٦٨
الدعاة والتطاحن فيما بينهم بزعم حراسة الدين، ما هو إال تتبع خطوات الشيطان 
الذي مل ييأس قط من التحريش بني املؤمنني بعد أن أيس أن يصرفهم عن املنهج 

 احلق.
هو من أسباب انتشار التباغض والتدابر بني  الظن والسماع ألهل النفاق اتباع

العاملني لإلسالم، وقد سعى املنافقون إىل التحريش بني املؤمنني من هذا الباب قدميا 
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           فأنزل هللا: ﴿
     ﴾  :وأمر جل وعال املؤمنني |ن ]٤٧[التوبة ،

       حيسنوا الظن |نفسهم فقال: ﴿
    ﴾ ] :وحذرهم من اتباع الظن وترديد الباطل بغري ]١٢النور ،

           تثبت فقال: ﴿
                
             ﴾ 

. وما أكثر ما يرتدد اليوم على ألسنة األتباع من األخبار والتخرصات ]١٧-١٥[النور: 
قال تتهم العلماء أو القادة 5ملداهنة أو تنسب إليهم قوال شاذا املبنية على القيل وال

بال دليل وال تثبت، فتوغر الصدور وتشيع اليأس وتكرسه بني أبناء األمة املفجوعني 
يف علمائهم، مث يفضي ذلك إىل متزيق الصف والفصل بني العلماء وبني الشباب 

 املسلم.
ب الرئيس وراء ما تشهده قد يكون هو السب غياب فقه االختالف وآدابه

 الساحة اإلسالمية من افرتاق وتدابر بني أطيافها قدميا وحديثا.

 ﴾فابعثوا أحدكم بورقكم هذه﴿اخلدمة وقضاء احلوائج  �
املسلم أخو «قال:   ما أن رسول هللارضـي هللا عنهعبد هللا بن عمر عن 

 حاجته، ومن فرج املسلم ال يظلمه وال يسلمه، ومن كان يف حاجة أخيه كان هللا يف
عن مسلم كربة، فرج هللا عنه كربة من كر5ت يوم القيامة، ومن سرت مسلما سرته هللا 

 .])٢٥٨٠ح(: )؛ مسلم٢٤٤٢البخاري: ح([ »يوم القيامة

 ﴾أذلة على املؤمنني﴿التواضع وخفض اجلناح  �

 وللتواضع مظاهر كثرية تبدو يف معامالت اإلخوة بعضهم مع بعض.
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 عة املسلمني" بعمومها ومشوهلاآداب يف حق "مجا �

 آداب يف حق العلماءأوال:  �
 .توقريهم وحمبتهم ومواال�م وحسن الظن ½م –

 .احلرص على اإلفادة من علمهم وسؤاهلم واستشار�م –

 .كف اللسان عنهم وحفظ غيبتهم –

 .نشر علمهم بني الناس والداللة عليهم –

 آداب يف حق عامة املسلمني �
 .ستعالءالتواضع وعدم اال –

 .شر العلم النافع والداللة على أبواب اخلري (الدعوة إىل هللا)ن –

 .بذل النفس واملال (العمل اخلريي التطوعي) –

 .الصرب على األذى –

 .تلمس العذر وحسن الظن –

 .ترك تتبع العورات والعثرات –

 .عدم االنشغال 5لتصنيف واحلكم على الناس –
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 ) حملات من حXاة امجلا/ة املسلمة اVٔوىل٦(

 يف �رخيه إذ يقول: ´‡ã◊bí@ÜÏ بكالم نفيس جامع كتبه وخنتم

اجلهر 5لدعوة، فكان يدعو الناس يف كل جممع وnد ويف  بدأ رسول هللا (
املسجد احلرام حيدثهم ويتلو عليهم القرآن... ولكنه يف الوقت نفسه الذي كان يدعو 

، مل يكن ليرتك أبدا الرتبية فيه قريشا دعوة عامة يف األندية واحملافل والقبائل يف املواسم
والعناية اخلاصة ألولئك الذين قبلوا الدعوة ليبين منهم القاعدة الصلبة املتينة. فكان 
جيمع املسلمني يف البيوت بشكل سري على شكل جمموعات مغلقة متاما ال يعرفها 
أحد خارج أعضائها، بعيدة عن أعني قريش، وعلى غفلة منه، وتتكون هذه األسر 

األمل يف محل العبء واملهام اجلسيمة  لئك الذين عقد عليهم رسول هللا من أو 
لنشر اإلسالم. وبذا تكونت طبقة خاصة من املسلمني األوائل قوية يف إمياGا متينة يف 

ليتها منقادة لقائدها، مطبقة لكل أمر يصدر عنه 5ندفاع ال ؤو عقيد�ا مدركة ملس
 يعادله اندفاع وحب ال يساويه حب.

أن يؤدي األمانة ويبلغ الر سالة. وبذلك  ذه الطريقة استطاع سيدn حممد و½
تكون طريقته هذه قدوة لنا يف عملنا الذي تسري فيه ودربنا الذي نسلكه حسب 

 .هديه 
 وميكن أن نالحظ يف طريقته النقاط التالية:

 أوال: بدأ الدعوة بعناصر اختارها، فلبت الدعوة وآمنت.
على من جيد فيهم  ته عامة للناس، وأثناء هذه الدعوة يركز Íنيا: كانت دعو 

 اإلمكاnت أو يتوقع منهم ذلك.
Íلثًا: كان جيمع املؤمنني يف جمموعات خاصة ال يعلمها أحد إال أعضاؤها، 

 وكانت هذه األسر نواة القاعدة الصلبة اليت ثبتت عليها أركان الدعوة.
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والدعوة على كل األرض، ويف كل وعلى هذا جيب أن يكون العمل اإلسالمي 
وقت، والسري 5لناس يف طريق احلق واهلدى، وجيب أن تكون الطريق حسب املنهج 

 ، وفق اخلطوط التالية:الذي سار عليه رسول هللا 
أوًال: انتقاء العناصر املؤمنة النشيطة وبدء العمل اإلسالمي، ويكون هذا العمل 

يلتزم األفراد 5إلسالم التزاًما كليïا. وقد روي عن مبثابة اجلماعة اإلسالمية األوىل، و 
. وال يضريn أبًدا ما يقال عن هذا “ال إسالم إال جبماعة”عمر بن اخلطاب أنه قال: 

ن األحزاب السياسية البعيدة عن اإلسالم وتصرفا�ا قد أعطت صورة إإذ  ،العمل
اإلسالم عن  سيئة عن كل عمل إسالمي، كما أن الشائعات اليت روجها أعداء

احلركات اإلسالمية بقصد تشويه مسعتها أمر غري خاٍف على أحد. وجيب أال ننسى 
أن هناك عدًدا من الذين يستغلون اإلسالم وصفة أبنائه وما هم كذلك، إن هم إال 
يكذبون، ويزينون ألتباعهم أعماهلم، ويسوغون هلم مواقفهم، فيصدق الكثريون، 

وام أو ممن ينتفعون من املنتفعني، هذا 5إلضافة إىل فأكثر الناس بسطاء وخاصة الع
أن احلكومات تتخذ هلا أنصارًا من بني من يدَّعي اإلخالص، وقد يكونون من أهل 
العلم، وتوجههم حيث تريد تبًعا ملناهجها وخمططا�ا. وما أصحاب النفوذ والسلطان 

وكتهم إال صنيعة يف هذه اآلونة من الزمان الذي ضعف فيه املسلمون وضعفت فيه ش
 دول كربى يسلموGم األمر ليقدموا هلم اخلدمات، ويقللوا من شأن الدين وأهل العلم.

ونظرة واحدة إىل مرتبات العلماء ومن يقومون خبدمة املؤسسات والدوائر 
اإلسالمية كافية ألن تعطي الدليل على ذلك وما يلقاه املخلصون والدعاة على أيدي 

لدليل قوي  -وما خال منه مصر إسالمي -خرى يف كل وقت هؤالء بني اآلونة واأل
ولكنهم ]، ١٠٣[يوسف:  ﴾     ﴿آخر على ذلك 

يسعون وراء مصاحلهم اليت يستطيع أن حيققها هلم أصحاب السلطة والنفوذ، لذلك 
تركوا من حطه القدر إىل من رفعه،  فهم يتبعوGم وينافقون هلم، وكلما ارتقى إنسان

لذا كان نصيب املتنفذين البقاء مدة أطول يف مناصبهم، وبدا ملن ينظر بعني املصلحة 
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واهلوى أن أصحاب السلطة هلم األتباع ومنهم الذين يؤدون العبادات أو يظهرون 
التدين، ولكن يبدو للذين ينظرون بعني الواقع أن هذا كله زبد يذهب جفاء |قل 

 :شيء ليظهر يف مكان آخر زبًدا مرة Íنية، ويف اآلخرة يكون هؤالء من اخلاسرين
﴿           ﴾ :١٤٥[النساء[﴿ ، 
              
   ﴾ :١٠٤-١٠٣[الكهف.[  

وعلى كل مسلم أن يكون ضمن الصف اإلسالمي الصحيح ال ينحرف عنه وال 
 كما يزعم بعضهم  -حييد وال يبتعد عنه وال يقف موقف املتفرج أو املوقف احليادي 

، فاحملايد إمنا هو جبانب القوي إذ ال ي - ïhوجد يف حال اخلالفات ما يسمى حياد
وضد الضعيف، إذ لو وقف جبانب الضعيف جلعله قوïh وأخذ حقه، ولكن إذا ترك 
األمر فإمنا مسح للضعيف أن يؤكل من قبل القوي، والقوي إمنا هو صاحب السلطة 

حمايد، فإنه يكون بذلك من والنفوذ، فعندما يقف من يدعي اإلسالم ويعلن أنه 
أنصار السلطة وضد املسلمني قوًال واحًدا، وال ننسى قول أيب بكر الصديق يف 

القوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه، ”خطبته األوىل بعد توليه اخلالفة: 
 .“والضعيف فيكم قوي عندي حىت آخذ احلق له..

اهلنات، فعليه أن يسعى وإذا مل يطمئن املسلم إىل هذا الصف أو الحظ بعض 
أن يف اخلط احنرافات ال تقوَّم، أو ال يصح السري  أويف إصالحها، فإن وجدها كبرية، 

فيها، فعليه أن يفتش عن مجاعة أخرى يرتضي سريها، واجلماعات ذات اخلط 
الصحيح ال خيتلف بعضها مع بعض، وإمنا دعت الظروف لقيامهم، أو تعددت 

د مجاعة قائمة فعليه أن يقوم بنفسه بتأسيس مجاعة أو بتعدد األمصار، وإن مل جي
يسعى يف ذلك ويبذل جهده كله وإمكاnته كلها Òدية للفريضة وقياًما 5لواجب 
امللقى على عاتقه. أما إذا كانت هناك مجاعة تؤدي واجبها اإلسالمي حبق، وختلص 

ق كلمة يف العمل، وعمل على إجياد مجاعة أخرى فعمله 5طل يؤدي إىل تفري
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املسلمني، وعليه وزر كبري، وما من زمن إال وكانت فيه مجاعة من املسلمني تؤدي 
دورها، وتقوم بعمل جاد ومثمر بغض النظر عن هذه اجلماعة وحجمها وإمكا�nا 

 وأثرها يف ا©تمع.
والتزام اجلماعة أمر خطري يف اإلسالم وخاصة أن الفرد مل يعد له دور يف هذه 

الية اليت ال تقيم له أي وزن وتقوم على التكتالت والتنظيمات، فالفرد ا©تمعات احل
مهما كان ذا فكر ضاع يف خضم هذه اجلاهليات، وقد وردت أحاديث كثرية، فقد 

قال:  روى اإلمام أمحد والرتمذي من حديث احلارث األشعري أن رسول هللا 
جرة واجلماعة فإنه من فارق أمرين ½ن السمع والطاعة واجلهاد واهل آمركم خبمس هللا«

اإلسالم من عنقه إال أن يرجع، ومن ادعى دعوى  ربقة  اجلماعة قيد شرب فقد خلع 
: الرتمذي[ »جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم )١(ثيجُ اجلاهلية فإنه من 

وهذا ما يدل على أن تكوين اجلماعة ضروري وهو . ])١٦٧١٨)؛ أمحد: ح(٢٨٦٣ح(
ن مطالب اإلسالم إ يليه عدم اخلروج من اجلماعة حيث قبل كل شيء، مث

 ومقتضاhته وغاhته املهمة ال تتم وال تتكامل إال 5جلمعة واجلهود اجلماعية. 
وقد جند أثناء الطريق من ينفر من اجلماعة، ويدعو إىل نبذ التجمع، واالقتصار 

غبة يف حتقيق الزعامة ، وإما ر على الدعوة العامة، فهذا إما جهل بطريقة رسول هللا 
 والتفاف الناس حول هالة فارغة، وإما خوفًا و�ر5ً من حتمل املسؤولية.

Íنًيا: تقوم اجلماعة بدعوة الناس عامة اللتزام اإلسالم، وتطبيق منهجه يف كل 
 جماالت احلياة العامة منها واخلاصة.

اليت تبدو عليها عة أثناء الدعوة العامة 5ختيار العناصر اÍلثًا: وتقوم اجلم
احلركية، ويظهر فيها اخلري، وتدعوها إىل العمل، وتشكل منها أسرًا خاصة لبناء 

                                                 

) بضم اجليم، مجع جثـوة، وهـي الشـيء ا©مـوع مـن حجـارة وتـراب وغـريه، واملعـىن هنـا: أي ١(
 هو من مجاعات جهنم. 
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. و½ذا ال تتناقض القاعدة الصلبة، ويكون هذا سرïh كسرية عمل رسول هللا 
الدعوة العامة مع سرية العمل، بل على كل عضو يف اجلماعة أن يدعو إىل اإلسالم 

أثر ذلك يف كل تصرفاته وأعماله وأسرته وحياته، ولكنه يف علًنا، وجيب أن يظهر 
الوقت نفسه خيفي مجاعته عن األعني، وخاصة يف هذا الوقت الذي تتكالب فيه 

 قوى الشر يف العامل كله ضد اإلسالم.
رابًعا: جيب عدم وقوع أفراد اجلماعة اإلسالمية يف خضم احلياة املادية العنيف، 

يتخبط فيه، ويبدأ مبصارعة التيارات، فأعماله املادية ال ميكن إذ ما إن يقع الفرد حىت 
أن يرتكها ألنه يتوقف على ذلك جناحه أو دماره وإفالسه، وحياته اإلسالمية أساسية 
5لنسبة إليه، ويبدأ التهاون تدرجييïا حىت يصبح سريه كسري املاديني الكبار، وليس 

ملادية متاًما وأبًدا، ولكن أن يعيش احلياة معىن هذا إمهال متطلباته األساسية وشؤونه ا
احلرة الكرمية ال حيتاج أحًدا، وال ينصرف إىل املادة فقط، واحلياة املادية اليوم تتطلب 
املزيد من احلاجيات اليت تتبدل بني اآلونة واألخرى، وأصبح الناس يعدون الكمايل 

متأثرين 5©تمع غري  منها أساسيïا فيجب أال نسري يف هذه احلسا5ت، وأال نكون
 مؤثرين فيه.

خامًسا: جيب عدم إمهال الروح املعنوية كالثقة بتأييد هللا ونصره إذا استقمنا على 
الطريقة واتبعنا أوامر هللا عز وجل إضافة إىل التدريب واالستعداد ﴿     

                      

                           
   ﴾ :٦٠[األنفال[. 

ال بني القبائل مستمرا كل فرد مقاتال حيث كان القت  وقد نشأ أhم رسول هللا 
ويتدرب املرء أثناء الغارات وأhم املعارك، وكذلك كانت أعمال السلب والنهب وقطع 
الطريق وكلها تستدعي معرفة فنون القتال فكان كل فرد مدر5 بشكل طبيعي أما اآلن 
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فنحن حباجة إىل العمل واالستعداد لذلك، وقد تغريت أساليب القتال وتبدلت 
 واختلفت قيادات املعارك وتنظيمات اجليوش.أسلحة احلرب 

 من ِقبل هللا سبحانه وتعاىل: ﴿ وهو املوحى إليه هذه طريقة رسول هللا 
          ﴾ :فيجب اتباعها متاما ]٤-٣[النجم ،

االعتماد على الدعوة العامة  إذ ال ميكن ،وكل طريقة غريها تعد nقصة بل وقاصرة
فقط كما يتبىن ذلك الكثريون إذ يكون العمل بال مجاعة وال نستطيع ½ذه الطريقة 
تكوين القاعدة الصلبة اليت ميكنها أن Òخذ بزمام األمور ومتسك بناصيتها وكذلك 
 ينعدم التنظيم الذي حيتاج إىل السرية لنجاح العمل. ولو مل يكن يف صحابة رسول هللا

  مثل هذه النواة يف أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن الزبري وطلحة وعبد
الرمحن وأيب عبيدة وسعيد بن زيد لضاع كثري من اإلسالم أhم الردة، بل ملا كان 

 سالم خامت الرساالت وصاحبه خامت النبيني عليه وعليهم أقضل الصالة والسالم.اإل
كما يتبىن ذلك بعضهم، حيث يضيع   كما ال ميكن االعتماد على القوة فقط

احلكم بعد تسلمه مبدة وجيزة إذا مل توجد الفئة الواعية اليت ميكنها أن تسري احلكم إىل 
النهاية، والفئة املدركة ألوضاع العامل وما فيه من أساليب ماكرة لضرب اإلسالم، وكل 

يادات سيختلف حركة �دف إىل النهوض به، أو أن األفراد الذين يتسلمون مراكز الق
وكل يظن أن طريقه هي  ،بعضهم مع بعض، وتنتقل املعركة بينهم إىل داخل الصف

 .ن اجتهاده هو السليم والذي يتفق مع اخلط اإلسالمي الصحيحأالصحيحة و 
قضاh صعبة لو مل تكن فيهم الرتبية  وقد حدثت أhم صحابة رسول هللا 
قلب بعضهم على بعض قبل أن يتوىل أبو اإلسالمية القوية الختلفوا فيما بينهم والن

اخلالفة. وقد حدث يف هذا العصر أن تسلمت بعض  رضـي هللا عنهبكر الصديق 
وما إن تربعت على كرسيه حىت ظهرت اجتاهات  ،اجلماعات غري اإلسالمية احلكم

متناقضة حيث يعمل كل لتأمني هواه، وله اجتاهاته، ووقعت الكارثة بني رفاق األمس 
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تكرر الصدامات املسلحة بني األجنحة املتعددة بني آونة وأخرى. وكذا مل وبقيت ت
 Òخذ اجلماعة اإلسالمية نصيبها من الرتبية وترسيخ العقيدة يف النفوس.

وكذلك ال يصح أن تتخذ اجلماعة اإلسالمية طريقة االغتيال السياسي أو 
هلذه الطريقة   التخلص من أفراد بعينهم لسبب من األسباب؛ إذ مل يلجأ رسول هللا

أبدا، وكان Èمكانه ذلك وبكل يسر إذا كان يستطيع أن يكلف أحد الصحابة بقتل 
بن وائل السهمي أو أيب ابعض قادة الكفر كالوليد بن املغرية املخرومي أو العاص 

جهل عمرو بن هشام أو غريهم، وكان أمره ال يرد بل ينفذ على أنه نوع من أنواع 
مثل هذا الفعل، فإن مثل هذا العمل قد يودي  فعل رسول هللا التعبد، ولكن مل ي

5جلماعة اإلسالمية كاملة أو يعرقل على األقل مسري�ا مدة ليست قليلة من الزمن  
كرد فعل من ِقبل أعداء اإلسالم الذين يتكالبون على حر½ا، بل وجتتمع قوى الشر 

ده وتدعمه بكل إمكا�nا، وال مير يف العامل أمجع لتنفيذ مثل هذا العمل وتباركه وتؤي
يوم دون حترش 5ملسلمني للقيام مبثل هذه األعمال ليكون ذلك مسوغا للقضاء 

لني يف األمصار اإلسالمية لإلقدام ؤو عليهم أو إشارة من جهات عاملية حترض املس
فلرمبا يكون أشد أعداء اليوم من األنصار يف  ،مث ال ندري .على مثل هذه التصرفات

ستقبل أو من الدعاة. وكثريا ما حدث مثل هذا االنعطاف يف حياة الكثريين من امل
اللهم أيد «كان يدعو ألعدائه 5هلداية والتأييد فهو يقول:   الرجال. ورسول هللا 

بن هشام ا، وعمرو »اإلسالم |حد العمرين؛ عمر بن اخلطاب أو عمرو بن هشام
له اهلداية لكان أحد سيوف اإلسالم، هو أبو جهل ألد أعداء اإلسالم، فلو كتبت 

وخالد بن الوليد وعكرمة بن أيب جهل وسهيل بن وهذا ما حدث لعمر بن اخلطاب 
مل يقم مبثل هذه  م مجيعا وما دام رسول هللا رضـي هللا عنهعمرو وأيب سفيان 

األعمال وحياته يف مكة تشبه إىل حد كبري ا©تمعات اليت نعيش فيها اليوم وحنن 
لون عن خمالفتها، لذا مل نقم ½ا حنن وال نشجع عليها. ؤو ون 5تباع سنته ومسمكلف

إىل كعب بن األشرف َمن قتله كان للمسلمني دولة  وعندما بعث رسول هللا 
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ويستطيعون محاية املسلمني بل وقتال من تسول له نفسه 5العتداء على أي فرد 
 منهم.

الصغري يف هذا الوقت الذي ينعدم واجلماعة اإلسالمية هي ا©تمع اإلسالمي 
فيه احلكم اإلسالمي على ظهر األرض، وقائدها هو األمري 5لنسبة إىل الدولة 

وطاعته من طاعته وطاعة الرسول من  اإلسالمية، واألمري إمنا هو ميثل رسول هللا 
جب للقائد فالسمع وا، ]٨٠[النساء: ﴾      طاعة هللا: ﴿

: أمحد[ »ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق« :وطاعته يف طاعة هللا فرض
أطيعوين ما ”بة له: يف خط رضـي هللا عنه. وقال أبو بكر الصديق )١(])١٠٩٨ح(

 . “أطعت هللا ورسوله فإن عصيت هللا ورسوله فال طاعة يل عليكم
السمع والطاعة آمركم خبمس: 5جلماعة و : «ولنعد إىل حديث رسول هللا 

واهلجرة واجلهاد يف سبيل هللا وأنه من خرج من اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة 
اإلسالم من عنقه إال أن يراجع، ومن دعا بدعوى اجلاهلية فهو من جثّي جهنم وإن 

واألمري هو إمام املسلمني ورئيسهم، وكما أن طاعته ». صام وصلى وزعم أنه مسلم
قال:  ه واجب أيضا، روى اإلمام مسلم أن رسول هللا واجبة فالقتال حتت رايت

 .])١٨٤١)؛ مسلم: ح(٢٩٥٧ح(: البخاري[ »ى بهقَ تـَّ ورائه ويُـ  نْ مِ  لُ يقاتَ اإلمام ُجنَّة «
هللا ورسوله وخلع للبيعة و�دمي للعمل  واهلجوم عليه والكالم عنه بسوء خمالفة ألمر

للخليفتني أيب بكر وعمر  وتفرقة للصف وتقويض للمجتمع. وقد كان» اإلسالمي
ما هيبة وللخالفة مركزها أhمها ألنه مل جيرؤ أحد أن يتكلم عنهما بسوء رضـي هللا عنه

أو يتحدث عنهما إال خبري لعدم وجود أولئك النفر املنحرفني واخلارجني على النظام 
حيث مل تكن السرائر قد فسدت بعد ومل  بني الرعية، ولقرب العهد برسول هللا 

دس أصحاب األطماع بني الصفوف، ومن هنا كانت تنقية الصف جيب أن تتم ين
                                                 

  .»يف معصية هللا«بلفظ ) ١(

 



 حملات من حXاة امجلا/ة املسلمة اVٔوىل) ٦((

 

 

 

٢٠٧  

بني املدة واألخرى 5الختبار واالبتالء للمحافظة على اجلماعة اإلسالمية والتأكد من 
ولكن عندما  .خلوها من الشوائب اليت قد تتسلل إليها على حني غفلة من أهلها

عبد هللا بن سبأ يتكلم عن اخلليفة  تسلل بعض اليهود إىل الداخل وبدأ أحدهم وهو
وينتقل يف األمصار يروج الشائعات  رضـي هللا عنهالراشدي الثالث عثمان بن عفان 

ويزرع بذور الفتنة واملسلمون مل يعرفوا أمثال ذلك من قبل، فجاء�م من حيث مل 
حيتسبوا ووقع بعضهم يف شباكها وكانت رحابة صدر اخلليفة وقوة إميانه قد فسحت 
هلم ا©ال فحاول أن جينب املسلمني املصيبة وأن يتلقاها هو بقلبه الكبري، فكان أن 
زعزع ا©تمع اإلسالمي وحدثت الفتنة وذهب ضحيتها اخلليفة نفسه، وتفرقت كلمة 
املسلمني ومل تتوحد إال مددا قصرية هدأت فيها العواصف ألسباب وقتية، منها قوة 

سبة إىل أسالفه، وحماولته رأب الصدع وردم اهلوة بني اخلليفة وسريه يف خط سليم 5لن
األطراف املتباينة اآلراء، وإما لوجود خطر خارجي داهم يقتضي توحيد اجلهود وإGاء 

ل معّرضا ؤو الصراع الداخلي وخاصة يف أواخر العهد اإلسالمي. وإذا كان املس
تضعف معه قيمة  للحرب الكالمية أو النقد الدائم ضعف مركزه وقل شأنه و5لتايل

 الدولة. واألمري رئيس املسلمني؛ مسعته من مسعتهم وقوته من قو�م وهيبته من هيبتهم.
واحلكم اإلسالمي تطبيق لقانون هللا يف األرض وتنفيذ ملنهجه ومحل لدعوته إىل 
العامل، وهو غاية كل دعوة إسالمية وأمل كل داعية وفرض على املسلمني كافة، ومن 

: مسعت رضـي هللا عنهعليهم البيعة ألمري وقد قال عمر بن اخلطاب هنا كان واجب 
من خلع يدا من طاعة هللا لقي هللا يوم القيامة وال حجة له. «يقول:  رسول هللا 

، وال جيوز أن ])١٨٥١ح(: مسلم[ »ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
 ةقتاله، وقد قال عليه الصاليوجد إال أمري واحد للمسلمني، فإن nزعه أحد وجب 

من 5يع إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء «والسالم: 
 . ])١٨٤٤ح(: مسلم[ »آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر
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وملا مل توجد اليوم دار لإلسالم يطبق فيها شرع هللا، فأمري اجلماعة هو مبثابة 
ه حتمية، وإن مل يستطع أن يطبق املنهج ويقوم بتنفيذ اخلليفة، طاعته واجبة والبيعة ل

. وقد ثبتت »من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«احلدود واألحكام: 
ومل تكن هناك دولة إسالمية تقيم ااحلدود وتطبق منهج  بيعة املسلمني لرسول هللا 

على السمع   : 5يعنا رسول هللارضـي هللا عنههللا، فقد قال عبادة بن الصامت 
والطاعة يف املنشط واملكره وأال ننازع األمر أهله وأن نقول أو نقوم 5حلق ال خناف يف 

 .)]١٧٠٩)؛ مسلم: ح(٧٠٥٦[البخاري: ح( هللا لومة الئم
وتكون البيعة على العمل 5لكتاب والسنة. ومىت أعطى املبايع البيعة كانت أمانة 

أراد أن يرجع عن ذلك ال جيوز له، إال أن خيل  يف عنقه ال حيل له الرجوع عنها، ولو
األمري بشرط البيعة فعندها يتم التشاور يف استبداله بعد النصح وطلب االلتزام 
5لشروط. وليس من شروط البيعة أن يبايع كل فرد، ولكن تنعقد بيعته لألمري بقبوله 

دام مل يضع يده يف االنضواء يف الصف. وجيب أال خيطر يف 5ل إنسان أنه مل يبايع ما 
 يد األمري ويبايعه. 

وكل رغبة يف تقويض اجلماعة أو اإلساءة إليها إمنا تستهدف أول ما تستهدف 
القائد 5لدرجة األوىل، لذلك نرى التهم تكال لألمري، وتروج الشائعات ضده وضد 

ودية، مجاعته من قبل أنظمة احلكم اجلاهلية وأنصارها، تدعمهم الصليبية العاملية واليه
مث أصحاب األطماع من املسلمني وهم أصعب هؤالء وأدهاهم، لذا جيب احلذر 

 منهم ومعرفة القصد من وراء كلمة تقال يف هذا ا©ال. 
وقد كان املسلمون األوائل حيافظون عل جتمعهم فال يتعرضون للقيادة إال خبري 

وال يتحدثون إال له، ، ل املباشر الذي كان هو رسول هللا ؤو وال يتلقون إال من املس
يوجه اهتمامه وانتباهه الكبري إىل األسرة اليت تعد النواة  وميثله اآلن األمري، وكان 

األوىل للمجتمع اإلسالمي، ومل يكن القصد من اللقاء فيها التلقي والعطاء فقط، 
بة وإمنا احلياة بني أعضائها حياة إسالمية تصور احلياة يف ظل الدولة اإلسالمية املرتق
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اليت يعملون من أجلها، وتعطي أهل مكة صورة عملية عنهم حىت تتوضح هلم 
احلقيقة، ويعرفون صالحية الدعوة، و5لتايل كسبهم إىل صفها. ومل تكن ا©موعة اليت 

إال صورة حية هلذا  نشأت يف دار األرقم بن أيب األرقم على يد رسول هللا 
 .]٧١-٢/٦١[التاريخ اإلسالمي:  )األمنوذج

 ويقول:

لننظر إىل ارتباط املسلمني بعضهم مع بعض، وإىل شعورهم جتاه أفرادهم، وهل (
 ميكن أن يؤسسوا دولة تقوم على هذا ا©تمع؟

أن  ،يشعر املسلم منذ أن يعتنق اإلسالم، ويدخل اإلميان إىل قلبه األخوة:) ١(
يرتبط ½م أشد االرتباط، ، ]١٠ [احلجرات: ﴾  : ﴿املسلمني إخوة له

وال رابطة جتمع هؤالء املؤمنني إال اإلسالم أينما كانت دhرهم، ومهما كانت قوميا�م 
ولغا�م، وأنه بدخوله يف اإلسالم قد اكتسب جنسية جديدة وانتسب إليها، وأنه قد 
 خلع عند عتبتها كل ما كان حيمله من صفات جاهلية أو رواسب قدمية، وأن مجيع

ال «: أتباعها يبادلونه هذا الشعور، وحيبون له ما حيبون ألنفسهم، قال رسول هللا 
، ])٤٥)؛ مسلم: ح(١٣ح(: البخاري[» هيؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفس

وأن هذه الرابطة أقوى من رابطة الدم والنسب، وأكثر متاسًكا من رابطة اجلنس 
غة واملصاحل االقتصادية والعالقات املتبادلة، واحلسب، وأكثر انسجاًما من رابطة الل

 وأن املسلمني هم إخوته احلقيقيون، ال أشقاؤه إن كانوا خيتلفون عنه يف العقيدة.
ولو   - يشعر املسلمون مجيًعا أGم يشكلون جمتمًعا خاصïا ½م الشعور:) ٢(

ن يف مناطق كانوا متفرقني بسبب األوضاع السياسية واالجتماعية السائدة، أو مبعثري
هم، أو خيضعون للضغط بسبب األحكام اجلائرة املستبدة ½م، أو موزعني تواسعة لقل

بسبب الفكرة الطبقية اهلدامة املتبناة. ويشعر كل فرد منهم أنه يؤدي واجًبا معيًنا جتاه 
جمتمعه اإلسالمي، و½ذه الواجبات يتكامل البناء االجتماعي ويسري حنو األفضل 

 ïا من الكمال، يقول رسول هللا ويقرتب تدرجيي :» مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم
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٢١٠ 

وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر البدن 5لسهر 
 .])٢٥٨٦ح(: )؛ مسلم٦٠١١البخاري: ح([» واحلمى

وأول خصائص هذا ا©تمع أنه متحد يف العقيدة، متفق يف الفكرة، منسجم 
وأنه متكامل يؤدي كل عضو فيه دوره املكلف به ألداء وظيفته، كما أن 5لشعور، 
وتشبه القلب الذي ال مييز عضًوا عن عضو، فكلهم إخوة متساوون يف  -القيادة فيه 

هي الفكر احملرك الذي يعطي التوجيه إىل مجيع األعضاء، وهي  - حاجتهم إىل الدم
اته، وتنقي له الفكر من الشوائب الصدر الذي يتسع لكل ا©تمع ومشكالته ومتطلب

للجسم. ويشعر املسلم أنه غريب يف ا©تمع إن  الدمَ  خشية أن يزيغ، كما تنقي الرئةُ 
مل يكن ذلك ا©تمع مسلًما، إذ ال ينتمي إليه، وإمنا ينتمي إىل جمتمع آخر وهو 

 ا©تمع اإلسالمي ولو كان بعيًدا عنه.
اإلسالمي، يشعر دائًما 5رتباطه مبكة فنرى املسلم الذي يعيش خارج العامل 

مصدر اإلشعاع الر5ين أكثر مما يرتبط مبجتمعه الذي يعيش بني جواحنه، ألنه جمتمع 
 غري إسالمي.

وليس التعاون فقط يف أداء الوظائف وتكامل البناء، وإمنا يف  التعاون:) ٣(
ن إنفاق خدجية املادة أيًضا وتكافل احلياة، وليس أدل على هذا التكافل املادي م

ا ملاهلا الكثري يف سبيل الدعوة، وشراء أيب بكر العبيد الذين أسلموا رضـي هللا عنه
وعتقهم لتخليصهم من الرق والعبودية، وقد المه أبوه عثمان أبو قحافة، ومل يدر بعد 

فلو أنك إذ فعلت ما  ،، إين أراك تعتق رقا5ً ضعافًابينفقال له: h  ،طبيعة هذا الدين
إين إمنا  ،ت أعتقت رجاًال جلًدا مينعونك ويقومون دونك؟ قال أبو بكر: h أبتفعل

أريد ما أريد ! عز وجل. كما أن املسلمني من أصحاب األموال قد وضعوا أمواهلم 
يقدمون األموال بني املدة  بني يدي الرسول عند احملنة. وكان أصحاب رسول هللا 

أ5 بكر وقد أتى مبال  وعندما سأل رسول هللا  واملدة للدعوة ولكل ما حتتاج إليه،

 



 حملات من حXاة امجلا/ة املسلمة اVٔوىل) ٦((

 

 

 

٢١١  

أجاب: أبقيت هلم هللا ورسوله، أي كان قد قدم ماله   »ماذا أبقيت لعيالك؟«كثري: 
 كله. ويعتقد املسلم أن الرزق بيد هللا يؤتيه من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني.

يزهد بعض  ومل يقتصر األمر على التعاون املادي، وإمنا زاد على ذلك، فقد
الرجال 5ملادة، ولكنه وصل إىل األذى البدين الذي ال يقبله حر، وال يقوى عليه 
إنسان. فقد صعب على بعض املسلمني أن يروا إخواGم من الضعفاء يعذبون، ومل 
ينلهم هم األذى لقوة عشري�م ومركزهم أو حلمايتهم من قبل بعض الزعماء، وقد كان 

ف، فمن دخل يف جوار أحد محاه، وإن أصيب |ذى اجلوار هو السائد واملعرو 
وقعت اإلهانة على صاحب اجلوار وشعر أن األذى قد حلق به. فقد روى ابن هشام 
أن املسلمني الذين عادوا من احلبشة بعد هجر�م إليها مل يستطع بعضهم الرجوع إىل 

أيب مكة حىت دخل يف جوار بعض قادة قريش، فأبو سلمة قد دخل يف جوار خاله 
وأبو بكر دخل يف  -... طالب، ودخل عثمان بن مظعون يف جوار الوليد بن املغرية

 -جوار ابن الدغنة 
ا ا©تمع كان يشعر أن له رسوًال قائًدا، فكانت طاعته واجبة ذه الطاعة:) ٤(

 : ﴿          بصفته رسول هللا 
 ﴾ :ويشعر كل فرد أنه أوىل منه بنفسه، ]٨٠[النساء: ﴿   
    ﴾ :وكان املثل األعلى للمؤمنني]٦[األحزاب ،: ﴿  
               ﴾

 .]٢١[األحزاب: 
 وكان املسلمون يضحون بكل شيء يف سبيل رسول هللا  التضحية:) ٥(
نتيجة تقديرهم العميق له، ونتيجة كونه رمزًا هلذه الدعوة وصاحبها، وتتجلى  ،ودعوته

يوم اهلجرة، وكان  علي بن أيب طالب يف فراش النيب هذه التضحية عندما nم 
حيث كان الصحابة  هدفًا للقتل، بل وتتجلى يف كل معركة خاضها رسول هللا 

 رضوان هللا عليهم حيمونه |نفسهم ويتلقون الضر5ت عنه.
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٢١٢ 

كان الفرد املسلم يعرف موقعه متاًما يف ا©تمع الذي يعيش فيه،   املوقع:) ٦(
ات اليت حتيط به، ومن خالل هذه املعرفة يتخذ لنفسه موقًفا، ويتعرف ويعرف التيار 

على ما حياك ضده من مؤامرات، وعلى اجلهات اليت ختطط وتنفذ ذلك، فرياقبها من 
جهته مراقبة دائمة، يعرف من خالهلا حترك األعداء، ويبلغ قيادته بشكل دائم 

وحيول دون بلوغه اهلدف ومتصل لتتخذ املوقف املناسب الذي حيبط عمل اخلصم، 
، وقد كانت أحوال قريش وحتركا�ا اليومية تصل إىل رسول هللا  .الذي يصبو إليه

ومن خالل هذه املعلومات يعطي الرسول الكرمي أوامره، وقد ينقلها إىل بعض 
 املسلمني الذي يرى ضرورة معرفتهم له.

يرًا صحيًحا بعيًدا كان الفرد املسلم يقدِّر الرجال تقد  النظرة الصحيحة:) ٧(
عن كل هوى، فليس يف تقديره أثر للمال أو اجلاه أو املركز أو الطبقة، بل هو مبقدار 

قائده وموجهه، وتطبيقه لإلسالم وانقياده له ووعيه، قال  قربه من رسول هللا 
 .]١٣[احلجرات: ﴾     تعاىل: ﴿

بد له  تمع اإلسالمي الصغري الذي نشأ يف مكة كان الهذا ا© احلماية:) ٨(
من محاية من احمليط الذي يعيش فيه، والذي يريد القضاء عليه، وال تتوفر له احلماية 
إال إذا وجد له التنظيم الدقيق والسرية التامة، وهذا ال يضمن إال إذا توفرت الطاعة 

ل ويقيم سرًا لقاءات تتم يف دار ينظم العم اليت تكلمنا عنها. وقد كان رسول هللا 
األرقم بن أيب األرقم اليت حتدثنا عنها يف البداءة، فلم يعلم ما يدور فيها إال الذين 
يدخلون الدار، ومل يعلم 5للقاء إال الذين جيتمعون فيه، هذا 5لنسبة إىل الذين ال 

بد من توفري  تعلم قريش إسالمهم، أما الذين جيهرون 5لدعوة وتعرفهم قريش فكان ال
 احلماية هلم أيًضا، وكانت تتم إما:

5لدخول جبوار بعض زعماء قريش ممن تربطهم ½م الصداقة أو القرابة، وقد  -أ
تكون أحياnً من 5ب الشهامة أو حب الشهرة، وذلك يف سبيل محايتهم 
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٢١٣  

دون أن ميس ذلك شيًئا يف عقيد�م أو سلوكهم اإلسالمي  ،من االضطهاد
 خواGم يف الدين من املستضعفني.أو دفاعهم عن إ

ن ذلك حلماية أفرادها من وقوعهم 5هلجرة من البلد: والقيادة هي اليت تؤمّ  -ب
يف أيدي اجلاهليني، وخوفًا عليهم من الفتنة، فكانت القيادة هي اليت تشري 

كما حدث يف اهلجرتني إىل   ،إىل بعض املسلمني 5هلجرة إىل مكان معني
مل يكن مسلم ليخرج إىل أية جهة يريدها كيفما اتفق احلبشة مث إىل يثرب، و 

، ل الذي هو رسول هللا ؤو أو خيرج دون أن يستأذن القائد أو املس
 ..فالقيادة هي اليت تقدر األمر وليس األفراد.

فتنقيه من تصيبه بني مدة وأخرى،  هزاتومل يكن هذا ا©تمع ليخلو من 
ف اإلميان عند وجودهم فيه، فإما أن اليت ميكن أن تتسرب إليه من ضعا الشوائب

يقوى إمياGم ويسايروا الركب ويكونوا أعضاء عاملني فيه، أو يسقطوا على الطريق. 
و½ذا يصبح ا©تمع أكثر متاسكا وأشد جتانسا، فإن وجود عناصر مرضى يعيق السري 
ويبطىء من احلركة، وقد تؤدي إىل ضعف النمو، و5لتايل إىل التخاذل وتوقف 

يوية. وإن حادثة اإلسراء واملعراج كانت إحدى هذه اهلزات اليت أصابت ا©تمع احل
  فارتد بعض من كان أسلم. ...اإلسالمي الصغري

صحيح أن اهلزات كانت تقلل العدد فيضمر ا©تمع، ولكن مىت كان للعدد تلك 
عمرها األمهية؟ إن األمهية كل األمهية يف القلوب اليت يف الصدور، القلوب اليت ي

اإلميان فتحرك الرجال وتدفعهم كي يتجشموا املخاطر ويتحملوا النوازل ويتلقوا 
املصائب ويستهينوا بقوة العدو أمام قوة هللا، هذه القلوب املؤمنة هي اليت كانت 
سبب النصر يف كل املعارك اليت خاضها املسلمون على الرغم من قلة العدد وقلة 

معركة بكثرة العدد أو ضخامة العتاد، وإمنا انتصروا  وما انتصر املسلمون يف ،تادعال
5إلميان والتأييد من هللا، وقد ُهزموا يف حنني يف البداية عندما أعجبتهم كثر�م 

 ﴿ :وداَخَلهم شيء من األمر وظن بعضهم أن النصر 5لكثرة، فخابت آماهلم
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    ﴾ :وأضعف املنافقون الصف يوم أحد ونشروا ]٢٦[التوبة .

الفوضى وانسحبوا من اجليش، وهذا شأن ضعاف اإلميان يف كل معركة ويف كل 
 ميدان.

ظاهرة مرض تضعف اجلماعة  لذا جيب أال نبايل ½ذه اهلزات وأال نعدها
اإلسالمية، إمنا هي يف احلقيقة ظاهرة صحة تقوي التماسك يف الصفوف وتدب فيها 
احليوية واحلركية، إذ ال يسقط من الصف ويتخلى عن الفئة املؤمنة إال الذي يف قلبه 
مرض أو يف نفسه هوى وقد طال أمد حتقيقه ورأى الطريَق شاقا، فاستهوته شياطني 

 .حنرف بغية حتقيق بعض مصاحله..اإلنس فا
بعد هجرته إليها،  الدولة اإلسالمية األوىل يف املدينة أقام رسول هللا 

وكانت هذه الدولة وال تزال املثل األعلى لكل حكومة يقيمها املسلمون يف أي عصر 
املثل األعلى  ولكل جمتمع يريد أن حييا حياة فاضلة كرمية، وكان قائدها رسول هللا 

قائد او حاكم مسلم، ولكل زعيم يريد لشعبه اخلري والسعادة وإنقاذه من اجلهالة  لكل
فإن على دعاة اإلسالم اليوم أن يوضحوا  -وغريه كثري  -والظلم والظلمات. وهلذا 

للناس معامل هذه الدولة وأن يدعوا إىل القيام بدولة مثلها، وهي اليت ال يستطيع 
وعلم ونفاذ بصرية أن يضع أقل نقد فيها، أو أن  إنسان مهما أويت من شجاعة وجرأة

تكون له مالحظات عليها إال من طمس هللا على قلبه وبصريته، وهذا ال نعريه 
ن أألننا إمنا ندعو املسلمني وإليهم نتوجه يف هذا األمر، وعلى هؤالء الدعاة  ،اهتماما

يها بتدبر وحكمة Äخذوا املفاهيم اليت كانت تسود جمتمع املدينة آنذاك ويدعو إل
حىت إذا  ،ويقظة وبصرية حىت تعم ا©تمع الذي نعيش فيه، وتكون جمال حبث ودراسة

مت ذلك اخلري وأضحى املل قريبا ويف أخذ هذه املفاهيم رد على سواها ملا فيها من قوة 
 وبيان.
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املسجد النبوي لتظهر شعائر اإلسالم وترتفع كلمة احلق  بىن رسول هللا 
كما كان هذا املسجد املكان الذي يتلقى فيه   ،ا©تمع يف عقيدتهفتعطي مظهر 

املسلمون أمور دينهم وتوجيهاته واملنتدى الذي تتآلف فيه العناصر القبلية املختلفة 
اليت 5عدت بينها النـزعات اجلاهلية، وÒخذ املفاهيم اإلسالمية الواحدة وتستقي 

يلقي  املسلمني، وكان القائد  “جتمع”الدروس من املبدأ اجلديد، فكان مركز 
احملاضرات املنتظمة يف كل أسبوع يف خطبة اجلمعة، مث حماضرات إضافية كلما دعت 
إليها احلاجة خالل األسبوع يوضح فيها اخلط ويرسم الطريق ويبني املنهج الذي جيب 
أن يسلكه األعضاء. ومن هذا املنطلق جيب أن تكون اليوم مجاعة خمططة ومنظمة 

دائم، Òمر 5ملعروف وتنهى عن املنكر وتقف يف وجه االحنراف كلما ُوجد، بشكل 
وتبقى على تنظيمها ولو صار ا©تمع إسالميا، ولو غدا احلكم بيدها خوفا من 

يعد رأس التنظيم  وقد كان رسول هللا  ،االحنراف، إذ إGا هي صمام األمان
يوجههم إليه قائدهم،  وأصحابه رضوان هللا عليهم أعضاؤه وحفظة اخلط الذي

و5نتهاء جيل الصحابة بدأت زاوية االحنراف 5لنفراج وإن كانت على قدر بسيط إال 
أنه بدأ يزداد مع الزمن، فاجلماعة هي اليت حتافظ على سري الدعوة وحتول دون 
االحنراف. وإذا مل يكن تنظيم الصحابة قائما 5ملفهوم احلايل للتنظيم إال إنه موجود 

الفكرة وطريقة التطبيق، إذ تلقى اجلميع من مدرسة واحدة ومن معلم من حيث 
واحد تلقيا 5لسماع وتعلما ليس 5لرواية، وإمنا 5لعمل والتجربة والصحبة، ومن هنا 

توحد تحيب أن يكون التلقي اليوم من مصدر واحد واالستقاء من منهل واحد ل
ثرت املدراس وتعددت املناهل األفكار وتكون املشارب مشر5 واحدا، فإنه عندما ك

 زاد االنفراج يف زاوية االحنراف مث بدأ االختالف.
أعلن رسول هللا يف دولته أن املسلمني أمة واحدة من دون الناس، فاألمة مجاعة 
من الناس تعيش بعقيدة واحدة بغض النظر عن انتماء أبنائها ©موعات من 
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ن اللغة اليت يتكلمها أفرادها جناس أو الشعوب أو العروق، وبغض النظر عاأل
 واختالفها، وبغض النظر عن كل شيء سوى العقيدة.

احلكومة اإلسالمية يف املدينة وكان عليه الصالة والسالم رأس  أقام رسول هللا 
هذه احلكومة يطبق منهج هللا ويقيم حدوده، وكان أصحابه رضوان هللا عليهم 

ة والسالم قائد اجليش، فإذا سار إىل مستشارين ووزراء له، كما كان عليه الصال
احلرب وّىل مكانه أحد أصحابه على املدينة وإذا مكث عّني أحد صحابته على 

من رôسة للدولة وقيادة للجيش  اجليش. هذه األعمال اليت قام ½ا رسول هللا 
ية احملاضرات لتلك الغا وتعيني مقر عام لتلقي األفكار والتعاليم ملبدأ اإلسالم وإلقاء

وحتديد الروابط اليت جتمع بني الناس؛ هي تعريف خاص لألمة املسلمة من دون األمم 
عتماد على وتنظيم وإعداد هلذه األمة إعدادا خاصا وإجياد مفاهيم خاصة ½ا واال

مستشارين يُرجع إليهم يف امللمات وعقد املعاهدات وحتديد الصالت مع غري 
 .األساسية اليت جيب أن يقوم ½ا أولو األمر املسلمني. كل هذه من األمور السياسية

جيمع إىل جانب هذه األمور النواحي الدينية فهو رسول هللا إىل  وكان رسول هللا 
كان أسوة حسنة وقائدا لكل حاكم ورائدا لكل صاحب سلطة؛ فهذه و ناس كافة، لا

كن ومل ي ...األمور كلها من اختصاص احلكام بل ال حيق حلاكم ترك جانب منها
ليقصر يف nحية على حساب أخرى وال يهمل جانبا لتقوية آخر.  رسول هللا 

 .]٢٠١-٢/١٠٨: التاريخ اإلسالمي[ )وكذا كان اختصاص كل خليفة جاء من بعده
 وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.و½ذه السرية العطرة خنتم كالمنا، 

 د. حممد مصطفى الشيخ
 ١٤٣٧حمرم، 
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 املراجع

ألحكام القرآن، أليب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب،  اجلامع .١
) ٢، ط(قاهرة، الدار الكتب املصرية، ت/أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش

 .هـ١٣٨٤
 .القاهرة ،دار احلديث ، للماوردي،األحكام السلطانية .٢
 .بريوت، املعرفةإحياء علوم الدين، أليب حامد الغزايل، دار  .٣
 .١٩٨٦، دار مكتبة احلياة، للماوردي، ينأدب الدنيا والد .٤
، بريوت ،مؤسسة الرسالة ،عبد القادر عودة، لاإلسالم وأوضاعنا السياسية .٥

 هـ.١٤٠١
أصول اإلفتاء واالجتهاد التطبيقي يف نظرhت فقه الدعوة اإلسالمية، حملمد  .٦

 هـ.١٤٣٣) ١أمحد الراشد، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط(
 لسيد نوح، دار الوفاء.آفات على الطريق، ل .٧

جملة  عبد هللا بن حممد املزروع،ل، األمر وأثره يف املسائل اخلالفيةإلزام ويلِّ  .٨
 هـ.١٤٣٤) ١ط( البيان مركز البحوث والدراسات،

، رابطة العامل عبد هللا الطريقيد. أهل احلل والعقد صفا�م ووظائفهم،  .٩
 هـ.١٤١٩، ١٨٥اإلسالمي مبكة املكرمة، العدد 

حلل والعقد يف نظام احلكم اإلسالمي، د. بالل صفي الدين، دار أهل ا .١٠
 هـ.١٤٣٩) ١النوادر، دمشق، ط(

دار ، عثمان أمحد عنرب، أليب شامة، ت/الباعث على إنكار البدع واحلوادث .١١
 هـ.١٣٩٨) ١، ط(القاهرة، اهلدى
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 هـ.١٤٣٣) ١البالغ املبني، لعبد ا©يد الشاذيل، دار الكلمة، القاهرة، ط( .١٢
 هـ.١٤٢١) ٨ريخ اإلسالمي، حملمود شاكر، املكتب اإلسالمي، ط(التا .١٣
دار الغرب ، للخطيب البغدادي، ت/بشار عواد معروف، Àريخ بغداد .١٤

 هـ.١٤٢٢) ١، ط(بريوت ،اإلسالمي
، دار الفكر ،عمرو بن غرامة العمروي، ت/بن عساكر، الÀريخ دمشق .١٥

 هـ.١٤١٥
) ٢ط(مة، دار طيبة، ت/سامي سالتفسري القرآن العظيم، البن كثري،  .١٦

 هـ. ١٤٢٠
 مصطفى، البن عبد الرب، ت/التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .١٧

، املغرب، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،حممد البكريو العلوي 
 هـ. ١٣٨٧

) ١، ط(مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند ، البن حجر،ذيب التهذيب� .١٨
 هـ.١٣٢٦

 وة، لعبد ا©يد الشاذيل، حماضرات صوتية على موقع الشيخ.ثوابت الدع .١٩
ت/شعيب األرnؤوط وإبراهيم ، البن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم .٢٠

 هـ.١٤٢٢) 5٧جس، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط(
وكيفية لزومها يف واقعنا املعاصر، د. صالح  املسلمني مفهومها ةمجاع .٢١

 هـ.١٤١٣) ١الصاوي، دار الصفوة، ط(
 هـ.١٤١٥) ٢، لسعيد حوى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط(جند هللا ختطيطا .٢٢
حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية، لبكر أبو زيد،  .٢٣

 هـ.١٤٢٦) ١دار احلرمني، ط(
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، مجع: أبو عبد الرمحن احملروسي، خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان .٢٤
 موقع الشيخ عبد الرحيم الطحان.

 ، القاهرة.عالم العريبالزهراء لإل ،رضا دمد رشيحمل ،فةاخلال .٢٥
، د. عبد الرمحن عمريةت/البخاري،  لمد بن إمساعي، حملخلق أفعال العباد .٢٦

 .الرhض، دار املعارف
درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية، ت/حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام  .٢٧

 هـ.١٤١١) ٢، ط(حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية
، د. عبد احلميد هنداوي، دار اجلماعة واجلماعاتدراسات حول  .٢٨

 .١٩٩٦الصحابة، 
ديوان املبتدأ واخلرب يف Àريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  .٢٩

، دار الفكر، بريوت، خليل شحادة، ت/عبد الرمحن بن خلدون، لاألكرب
 .ه١٤٠٨) ٢ط(

 الكتب العلمية، بريوت. الروح، البن قيم اجلوزية، دار .٣٠

املكتب  ،زهري الشاويش، ت/لنووي، لروضة الطالبني وعمدة املفتني .٣١
 هـ.١٤١٢) ٣، ط(عمان - دمشق - اإلسالمي، بريوت

مؤسسة الرسالة، بريوت، ، ؤوطشعيب األرn، للنووي، ت/رhض الصاحلني .٣٢
 هـ.١٤١٩) ٣ط(

، الرسالة، بريوت مؤسسة ، البن قيم اجلوزية،زاد املعاد يف هدي خري العباد .٣٣
 هـ.١٤١٥) ٢٧، ط(مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت

، مصر، من أوائل املطبوعات العربية ، أليب بكر الطرطوشي،سراج امللوك .٣٤
 هـ.١٢٨٩
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ار الكتب العلمية، ، دحممد عبد القادر عطا، للبيهقي، ت/السنن الكربى .٣٥
 هـ.١٤٢٤) ٣، ط(بريوت

 ).١، ط(دار ابن حزم، للشوكاين، هارالسيل اجلرار املتدفق على حدائق األز  .٣٦
أمحد بن سعد بن ، ت/اللكائي، لشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة .٣٧

 هـ.١٤٢٣) ٨، ط(السعودية، دار طيبة، محدان الغامدي

دروس صوتية قام بتفريغها موقع ، nصر العقل، للدكتور شرح الطحاوية .٣٨
 .الشبكة اإلسالمية

العز احلنفي، املكتب اإلسالمي، بريوت،  شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب .٣٩
 هـ.١٤٠٨) ٩ط(

، )٢ط(، بريوت، صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء الرتاث العريب .٤٠
 هـ.١٣٩٢

) ٤الطريق إىل اجلنة، لعبد ا©يد الشاذيل، دار الكلمة، القاهرة، ط( .٤١
 هـ.١٤٣٣

العزيز  عبد، ت/عبد هللا أمحد بن حنبل ، أليبالعقيدة رواية أيب بكر اخلالل .٤٢
 هـ.١٤٠٨) ١، ط(دمشق ،دار قتيبة، عز الدين السريوان

 العمدة يف إعداد العدة، لعبد القادر عبد العزيز. .٤٣
مكتبة إمام ، عبد العظيم الديب، للجويين، ت/غياث األمم يف التياث الظلم .٤٤

 هـ.١٤٠١) ٢، ط(احلرمني
العلمية اللجنة الدائمة للبحوث  ،ا©موعة األوىل -فتاوى اللجنة الدائمة  .٤٥

رôسة إدارة البحوث العلمية ، مجع: أمحد بن عبد الرزاق الدويش، واإلفتاء
 .الرhض ،واإلفتاء
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فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، دار املعرفة،  .٤٦
 هـ.١٣٧٩بريوت، 

، البن رجب احلنبلي، ت/حممود شعبان شرح صحيح البخاريفتح الباري  .٤٧
 هـ.١٤١٧) ١، ط(املدينة ،ألثريةمكتبة الغر5ء اوآخرون، 

) ١ط(دمشق،  ،دار ابن كثري، دار الكلم الطيب ،لشوكاين، لفتح القدير .٤٨
 هـ.١٤١٤

فقه اخلالفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، د. عبد الرزاق السنهوري،  .٤٩
 .٢٠٠٠) ٤مؤسسة الرسالة، ط(

) ١٧، ط(القاهرة-بريوت، دار الشروق ،سيد قطب، ليف ظالل القرآن .٥٠
 هـ.١٤١٢

 هـ.١٤١٤) ٣، ط(بريوت ،دار صادر، البن منظور، لسان العرب .٥١
حممد بن ، البن 5ز، مجع: جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن 5ز رمحه هللا .٥٢

 .سعد الشويعر
، د. صالح الصاوي، اآلفاق الدولية مدخل إىل ترشيد العمل اإلسالمي .٥٣

 هـ.١٤١٤) ٢لإلعالم، ط(
اب واجلماعات اإلسالمية، د. صالح مدى شرعية االنتماء إىل األحز  .٥٤

 هـ.١٤٣٢) ١الصاوي، اجلامعة الدولية |مريكا الالتينية، ط(
، دار الفكر، بريوت ،علي املال القاري ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح .٥٥

 هـ.١٤٢٢) ١ط(
ا©لس ، حبيب الرمحن األعظمي، ت/عبد الرزاق الصنعاين، لاملصنف .٥٦

 هـ.١٤٠٣) ٢، ط(اهلند، العلمي
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 هـ.١٣٩٩) ٦معامل يف الطريق، لسيد قطب، دار الشروق، ط( .٥٧
 هـ.١٣٨٨، مكتبة القاهرة، البن قدامة ،املغين .٥٨
 هـ.١٤٠١) ٤املنطلق، حملمد أمحد الراشد، مؤسسة الرسالة، ط( .٥٩
جامعة اإلمام منهاج السنة النبوية، البن تيمية، ت/د.حممد رشاد سامل،  .٦٠

 .هـ١٤٠٦) ١، ط(حممد بن سعود اإلسالمية
)، ٢٫١)، حرف، اإلصدار (CDموسوعة احلديث الشريف (قرص مضغوط  .٦١

 5لرتقيمات التالية:

 البخاري، مسلم، ابن ماجة: ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي.

 الرتمذي: ترقيم أمحد شاكر.

 النسائي: ترقيم عبد الفتاح أيب غدة.

 أبو داود: ترقيم حممد حميي الدين عبد احلميد.

 اء الرتاث العريب.أمحد: ترقيم دار إحي

 مالك: ترقيم املوطأ.

 الدارمي: ترقيم علمي وزمريل.
موقع الدرر ، َعلوي بن عبد القادر السقاف /إشراف، املوسوعة العقدية .٦٢

 .السنية
 .٣٫٦١، اإلصدار موسوعة املكتبة الشاملة .٦٣

، شهاب الدين املقريلنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب،  .٦٤
 .١٩٩٧) ١، ط(وتبري ، دار صادر ،إحسان عباست/
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الرôسة العامة ، البن 5ز، نقد القومية العربية على ضوء اإلسالم والواقع .٦٥
 هـ.١٤١١) ٦، ط(إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

 هـ.١٤١٠) ٣واقعنا املعاصر، حملمد قطب، مؤسسة املدينة، جدة، ط( .٦٦
دار طيبة، ، القحطاين مد بن سعيد بن سامل، حملالوالء والرباء يف اإلسالم .٦٧

 ).١، ط(الرhض
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