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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :بني يدي املوضوع 

عزته ومجاله، سبحانه قصرت عنه بكماله، وصفات و ،سلطانه عظيمبيليق جبالله، و محدااحلمد هللا 
الطالبني، وإليه انتهت مسائل الراغبني، كل ما سواه باطل، وكل من عداه زائل، هو احلق،  مدارك

  ....ووعده احلق، وقوله احلق

، عامل الغيب والشهادة أن حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه وميكائيل اللهم رب جربائيل وإسرافيل
  ...من تشاء إىل صراط مستقيم إنك دي ،خيتلفون، اللهم فاهدنا مل اختلف فيه من احلق بإذنك

 عائل إال من آويته، فنسألك كفايتك، وكلنا هدايتك، ، فنسألكضال إال من هديته اللهم كلنا
ت مغفرتك، وأن نذل وأن كرمحتك، وأن لك وحنن نسألونعوذ بك اللهم أن نضل وحنن نرجو 

وال إىل عقولنا فنضل،  ن خلقك فنذل،، اللهم فال تكلنا إىل أحد مولينا ليس لنا من ويل دونك
  !وال إىل أهوائنا فرتل

اللهم رضينا بك ربا وإهلا وملكا ووليا، ليس لنا رب إال أنت، وال ملك سواك، وال إله غريك، 
  !وال ويل لنا من دونك، اللهم فاجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصريا

وعلى آله  م املوحدين، وأول املسلمني،اللهم وصل وسلم على نبيك املبعوث رمحة للعاملني، إما
  ..إماما لنا حني الورود عليك، وشفيعا لنا يوم الوقوف بني يديكواجعله  وصحبه أمجعني،

  ..وبعد 

، مجعتها يف هذا )إشكالية الشعار وجدلية املضمون ..أهل السنة واجلماعة(فهذه سلسلة حلقات 
 لتكون بني يدي القراء قريبا، وهو ب مستقل،الكتاب، بعد صياغتها صياغة مناسبة لطباعتها ككتا

لكتاب محد إبراهيم عثمان، حيث كشف  ،تقريض الشيخ صاحل الفوزانل الوحيدة سنةاحل
، حتتاج إىل دراسة حتليلية نقدية منذ عقود أزمة كربى يعيشها أهل السنةعن مالمح التقريض 

ث ميثلون األكثرية بني طوائف جلذور األزمة اليت تعيشها األمة عامة، وأهل السنة خاصة، حي
، ، ومعرفة مظاهر االحنراف لديهماملسلمني على مر العصور، وهم األجدر بدراسة تارخيهم

أهل السنة إذ  بدل االنشغال بدراسة الفرق األخرى، وأسباب ضعفهم وتشرذمهم اليوم،
رى التاريخ من على تغيري جم من كبوم، ويقومون من عثرم، هم األقدر حني ينهضونواجلماعة 

  .د، كما فعلوا طوال تاريخ اإلسالم حىت سقطت اخلالفة العثمانية يف القرن املاضيجدي



وقد حاول بعض طلبة العلم االعتذار عن الشيخ الفوزان بأنه لعله مل يقرأ كتاب محد عثمان، وأنه 
ى أن رمبا قرأ بعض فقراته وال يلزم من تقريضه موافقته على كل ما جاء فيه، خاصة دعو

 !احلكومات اليت ال حتكم  بالشريعة هلا والية شرعية على األمة، وأن طاعتها من طاعة اهللا ورسوله
عية، وأن استبداهلا إذ للشيخ نصوص قطعية يرى فيها رأي شيخه ابن إبراهيم يف القوانني الوض

  !كفر ينقل عن امللة بالشريعة

، إال أنه على كل ص ذلك من مكانته وقدره، وال ينقوقد قلت لألخوة بأنه قد يكون للشيخ عذره
حال قد كشف عن مظهر من مظاهر األزمة اليت يعيشها أهل السنة، وليس الشيخ فوق النقد، 

آخره دعوة لطاعة  من أوله إىل ره، مع أنهوال له عصمة، وقد زكى كتاب محد عثمان بعجره وجب
، التحاكم إليه، وتوليهوجوب وما أنزل اهللا يف كل بلد إسالمي، غري حيكم ب الطاغوت الذي
  !بدعوى أنه ويل أمر جيب السمع والطاعة له ونصرته، وحمبته،

والقضية على كل حال أكرب من محد عثمان وشيخه صاحل الفوزان، فهي أزمة أمة حتتاج إىل عودة 
ذ صادقة إىل اهللا ورسوله، واالهتداء بالكتاب والسنة، وترك التقليد ونبذ آراء الرجال، وكل يؤخ

من قوله ويرد عليه إال النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولو أن الفوزان كتب ما كتب على أنه رأيه 
واجتهاده الذي يصيب وخيطئ، لوجدنا له عذرا، وإمنا كتب ما كتب على أنه هو السنة وما عليه 

  !حرورية واعتزالحنن سلف األمة، وأن ما ندعو إليه 

نقدية حتليلية لتاريخ أهل السنة واجلماعة، وبداية  وقد جاءت هذه الدراسة وهي أول دراسة
ظهور هذا الشعار، واألصول العقائدية اليت جتمعهم، واألصول السياسية اليت أمجعوا عليها، 
ومالمح االحنراف العقائدي والسياسي الذي تعرضوا له، والرؤية املستقبلية ملشروعهم السياسي 

  ).حدة وخالفة راشدةأمة وا(الذي جيب أن يقوم على شعار حنو 

هذا وقد اجتهدت غاية االجتهاد يف النصيحة هلم ولألمة كلها، والرائد ال يكذب أهله، فإن تاريخ 
األمة العظيم هو تاريخ اخلالفة وفتوحاا، وحضارا، واخلالفة هي النظام السياسي الذي يؤمن به 

فهم  دفاعا عنها، يف عصورها كله،أهل السنة واجلماعة، وهم الذين وقفوا معها، وأوجبوا اجلهاد 
اجلماعة واألمة، وهي السلطة والدولة، اليت تعرب عن أصوهلم العقائدية والسياسية، حىت إذا 

  !سقطت سقط معها أهل السنة وعموم األمة

بحث بعنوان ميف ، كل حلقة يف هذا الكتاب ، عشر مباحثد جعلت احللقات العشر املنشورةوق
  .يعرب عن مضمونه



  .سأل اهللا التوفيق والسداد، واهلداية والرشاد، وأن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرميهذا وأ

  متت كتابة هذه الدراسة

  هـ1431رمضان سنة  2يف ليلة اجلمعة  

  م 2010/ 8/ 12املوافق 

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  املبحث األول

  أهل السنة واجلماعة 

   )وجدلية املضمون إشكالية الشعار(

  

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله  ،وال عدوان إال على الظاملني ،مد هللا رب العاملنياحل
  ..وبعد ،وصحبه أمجعني

إن اهللا ال ينتزع (وجاء أيضا  ،)أخوف ما أخاف على أميت األئمة املضلون(فقد جاء يف احلديث 
اختذ الناس  ،إذا مل يبق عاملحىت  ،وإمنا يرفع العلم بقبض العلماء ،العلم انتزاعا من صدور العلماء

  )!رؤوسا جهاال فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا

 ،وتسلط عدوها عليها ،فلينظر إىل حال األمة وواقعها ،ومن أراد معرفة حال العلم وأهله
ومع وثروة، وأوسعها دارا  ي أكثر األمم عددا وعدة،فه ،وتعدادها ألف ومخسمائة مليون نسمة

 ، حيتلها العدو أرضها،وأوهنها إرادة وعزما ،ضعف األمم شكيمة وبأساأ اليوم صارتفقد ذلك 
  !كما يتصرف املالك يف أرضه ،ويتصرف يف شئوا ،ويسيطر على حكوماا

مليون  حييط ا العامل العريب بأربعمائةوهي اليت  ،ولعل ما جيري من حصار على غزة وشعبها 
و أوضح دليل على حال األمة وعلمائها الذين هل ،دون أن يستطيع أحد فك احلصار عنهم ،نسمة

  !وقليل ما هم ،إال من رحم اهللا منهم ،ومن العمل إال رمسهوال  ،مل يبق هلم من العلم إال امسه

ال حيسنون فهم  ،وإذا نظرت يف أحوال من يتسمون بالعلم فغاية ما عند أكثرهم حفظ متون فقهية

شكالا مل فقهية وحاجة األمة إىل معاجلة ،من حوهلمفعجزوا عن مواكبة تطور األمم  ،ما وراءها

 ،حىت تعطلت أحكام الكتاب والسنة يف واقع حياة األمة ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 ،وحىت تطلعت األجيال إىل البحث عن تغيري هذا الواقع املتخلف الذي حيكمه االستبداد الداخلي

بعد أن يئست من احلل  - أن صارت األمة وأجياهلا احلال ب، وبلغ بالوكالة عن االستعمار اخلارجي

تتطلع إىل الليربالية والدميقراطية للخروج من االستبداد والطغيان السياسي املتحالف  -اإلسالمي 

  !عبيده، والسيد بالذي يتحكم يف شئوا كما يتحكم اإلقطاعي بإقطاعه ،مع الطغيان الديين



والتحرر ، واستعادة عزا، ية العربية من جديد لتحقيق وحداوصارت األجيال تتطلع إىل القوم 

حني صار كثري منهم مينعون  ،القيام مبسئوليام، عن العلماء املسلمون من االستعمار بعد أن عجز

  !بفتاواهم املشبوهة األمة من اجلهاد ال لشيء إال ألن االستعمار وصمه باإلرهاب

اه بوجوب اجلهاد يف من أقصى العامل اإلسالمي إىل أقصهذا بعد أن كانت الفتاوى تعج وتضج 

فما هو  ،وكان الشباب يذهبون أفواجا حجاجا لطلب الشهادة ،االحتالل الروسي أفغانستان إبان

فإذا جيوش االستعمار الغريب وقوات حلف النيتو الصليبية  ،وخرج الروس ،إال أن حتقق النصر

للسيطرة على نفط حبر  ،وحتتل أفغانستان من جديد ،لتقطف مثرة النصر ،تأت خبيلها وخيالئها

 ،اليت دعت األمة للجهاد ونصرا يف حرا ،ولتسقط حكومة طالبان وإمارا اإلسالمية ،قزوين

  !من والة األمر  تنتظر اإلذن واإلشارة ،فكانت املفاجأة أن توارت الفتاوى خلف دهاليز السياسة

فما عدنا نسمع فتوى  ،وليس جهادا ،حبجة أن ذلك إرهابمن اجلهاد، فجاءت اإلشارة باملنع  

 من إال ممن ال يسمع صوته ملسلمني يف فلسطني والعراق وأفغانستان،وال دعوة لنصرة ا ،جبهاد

  !خلف القضبان

 1979لقد كان ما جرى حتوال ثقافيا خطريا ملن أدرك فترة اجلهادين يف أفغانستان ضد الروس 

بكل  املخزي إذ جتلى املشهد ،م وإىل اليوم2010ـ  2002وضد األمريكان  م،1992ـ 

فقد كان الدين والفتاوى جزءا من حرب كربى قادا أمريكا واحلكومات  ،وضوح أمام اجلميع

واالحتاد السوفييت  االشتراكيضد املعسكر  ،الدائرة يف فلكها ،العربية واإلسالمية التابعة هلا

ومل  ،وجب تغيري الفتوى مبا حيقق غرض أمريكا أيضا ة،املرسوم حىت إذا انتهت املهمة ،آنذاك

مل نسمع ا وال آباؤنا  اليت يقتصر األمر على ذلك حسب بل جتاوزه إىل سيل من الفتاوى اجلديدة

 علماءحالة من الشك واحلرية من مواقف لتعيش األجيال و ،لتتشكل ثقافة دينية جديدة ،من قبل

من النقيض إىل  ا وحتوهلا يف مدة عقد واحد من الزمنوأسباب تبدهل ،وفتاواهم أهل السنة

  !؟النقيض

فإذا املشهد  ،ورجعت إىل عشرات املصادر ،وقد أخذت على عاتقي مهمة دراسة هذه الظاهرة

وإذا املنطقة قد تعرضت منذ سقوط اخلالفة العثمانية واحتالل بريطانيا وفرنسا  كل مرة، يتكرر



وإذا الدين والفتاوى أحد  ،واألساليب ذاا ،ي إىل األحداث نفسهاوإيطاليا للعامل العريب واإلسالم

أو حتييده من خالل تفاهم االحتالل مع بعض  ،أهم أسلحتهم يف توجيه الرأي العام اإلسالمي

رجال  وتوظيف أو من خالل التفاهم مع السياسيني الذين يقومون بدورهم بتوجيه ،رجال الدين

ما ) احلرية وأزمة اهلوية(وقد ذكرت من األدلة يف كتاب  ،الل األجنيبمبا متليه سياسة االحت ،الدين

يؤكد مدى حتكم العدو اخلارجي وضبطه ملوضوع الفتوى داخل العامل اإلسالمي مبا خيدم مصاحله 

  !!  االستعمارية

 فانظر كيف ترك نصف الشعب العراقي مقاومة ،وإذا أردت معرفة أبعاد األزمة وخطورا

 ،ثروام، ويقتل رجاهلمينهب و ،العدو أرضهم، ليحتل ليدا لفتوى رجل واحدتق ،االحتالل

 والعلم والفطرة السليمة اليتويسيب حرائرهم، ال لشيء إال لغياب نور العقل  ويسجن أحرارهم،

فتوى فقهيه ليعرف ما فال حيتاج إىل  االحتالل مهما كان الثمن،تدفع البوذي الفيتنامي ملقاومة 

الفطر الصحيحة، ليعبث توجبه يام جتاه أرضه ووطنه، مما تقتضيه العقول السليمة، وجيب عليه الق

االحتالل األجنيب بأوطان املسلمني مبثل هذه الفتاوى املشبوهة، وال حيتاج العدو إال التفاهم من 

                                 !وراء الكواليس مع هذا املرجع أو ذاك، فإذا املاليني تتعطل قدراا وتتخلى عن واجباا

 ،وإذا املاليني نفسها خترج ـ حتت حراسة اجليش األمريكي ـ لتنوح على احلسني وآل البيت

االحتالل يف مشهد يكشف عن مدى وال ينوحون على العراق وشعبه وهو يئن حتت وطأة جيوش 

حىت صار الدين املمسوخ  ،الذي صار أسري كهنوت ديين زائف ،ختلف األمة وغيبة الوعي اجلمعي

مما جيعل بعث العلمانية من جديد  ،أحد أسباب سقوط اإلنسان وسقوط األوطان يف عاملنا العريب

لى بأبشع صوره يف أرض الرشيد خيارا مطروحا معقوال إذا ما قورن ذا اهلوس واجلنون الذي جت

  !  مهد اخلالفة واحلضارة اإلسالمية

وإذا نظرت على الطرف اآلخر رأيت طائفة أخرى تعطلت ملكة عقول أتباعها بتقليد هذا الشيخ 

وال حيتاج  ،بل يف أصول الدين وقطعياته البدهية ،وغوامض مسائله ال يف دقائق الفقه ،أو ذاك

 ،أو حتييدهم إال التفاهم مع والة أمرهم فإذا هم أدواة يف يده ،شروعهالعدو لتوظيفهم يف خدمة م

  ! فال يصدر عنهم قول إال بإذنه وال فتوى إال بأمره



فالفتوى اليوم تفتك يف األمة أشد  ،ولعله مل تؤت األمة من عدوها كما أتيت من أدعياء العلم فيها
ف الفتوى يف خدمة مشروعه أو على وهلذا حرص العدو على توظي ،من فتك جيوش االحتالل ا

يف هذه احلرب اليت يشنها الصليبيون على العامل اإلسالمي جبيوشهم اجلرارة منذ  ،األقل حتييدها
وإذا قواعدهم اليت تنطلق جيوشهم  ،سبع سنوات لتحتل العراق وأفغانستان ولتحاصر فلسطني

وى املشبوهة تتواىل يف ختذيل األمة وإذا الفتا !مهبط الوحي ومهد اإلسالم منها هي جزيرة العرب
يس باسم الرأي واملصلحة واالجتهاد، بل باسم النص والسنة عن القيام بواجبها الشرعي ل

  !واالتباع

الذي اكتشفه  ،أصال من أصول السنة وسلف األمة) ال جهاد إال بإمام(د صار فجأة القول بأنه قف
  !إلثبات أنه ال جهاد إال بإمام ،ة هنا وهناكصارت تعقد له املؤمترات املشبوه، واخللوف اليوم

بعد أن كان عبد الرمحن بن حسن ! فإذا نظرت فإذا هذا األصل اجلديد ال خيدم إال العدو احملتل 
من قال أنه ال جهاد إال بإمام؟ هذا من الفرية يف الدين (بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب يقول 

قام باجلهاد يف سبيل اهللا فقد أطاع اهللا  كل من(وقال ! )والعدول عن سبيل املؤمنني
وأدى ما فرضه اهللا، وال يكون اإلمام إماما إال باجلهاد ال أنه ال يكون جهاد إال 

  !)1()بإمام

من أصول السنة وسلف األمة بعد أن كان اخلروج ) حترمي اخلروج على اإلمام وإن كفر(وصار 
  !واجبا بإمجاع األمة؟

بعد أن كان تغيري ! أصال من أصول السنة وسلف األمة) الكلمة أول اخلروج(بل صارت قاعدة 
وأن نقول احلق (املنكر واألمر باملعروف والصدع باحلق من أوجب الواجبات بإمجاع األمة حلديث 

  )!حيثما كنا ال خناف يف اهللا لومة الئم

أن كان ومن اختصاص ويل األمر بعد  ،وصار الدخول حتت محاية العدو الكافر جائزا مشروعا
  !ردة وخروجا من امللة

عن مثل هذه  8/11كما يف فتوى عبد اهللا بن عبد اللطيف آل الشيخ كما يف الدرر السنية 

  :األحوال وقد سئل عن دخول أهل اخلليج يف القرن املاضي حتت محاية بريطانيا فقال
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اب دينهم وهذا وانتقل احلال حىت دخلوا يف طاعتهم واطمأنوا إليهم وطلبوا صالح دنياهم بذه( 

  )!ال شك من أعظم أنواع الردة

وقال أيضا هو والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف وسليمان بن سحمان كما يف الدرر السنية 

  :يف بيان حكم الدخول حتت احلماية األجنبية 10/435

  )!أما الدخول حتت محاية الكفار فهي ردة عن اإلسالم( 

عن حكم التعاون مع ) 126كلمة حق ص ( رسالته وقال الشيخ احملدث السلفي أمحد شاكر يف

أما التعاون بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو (بريطانيا وفرنسا يف حرا على املسلمني 

الردة اجلاحمة والكفر الصراح ال يقبل فيه اعتذار وال ينفع معه تأول سواء كان من أفراد أو 

فر والردة سواء إال من جهل وأخطأ مث استدرك مجاعات أو حكومات أو زعماء كلهم يف الك

  )! فتاب

وصار من نصبه العدو الكافر يف أرض اإلسالم ويل أمر جتب طاعته باسم السنة ومنهج سلف 
  ! بعد أن كان مرتدا جيب جهاده ومقاومته؟! األمة ؟

 شبوهة،امل وتعقد هلا املؤمترات ،وسائل اإلعالمأكثر وكل هذه األقوال الباطلة تروج اليوم ب
لتربير هذا الواقع السياسي الذي تورط فيه سدنة السلطة من  املمسوخة، املطبوعات اوتؤلف فيه

  !األحبار والرهبان الذين يبيعون األمة ودينها بعرض من الدنيا قليل؟

حىت فرغ ) مذهب أهل السنة وسلف األمة(شعار قط كما ابتذل شعار يف هذه الفتنة مل يبتذل و

واستغله العدو األجنيب والعدو الداخلي حىت  ،وتعطلت دالالته ،مضمونههذا الشعار من 

 ،بعد أن رأت أنه مل حيقق هلا احلرية والكرامة اإلنسانية ،انصرفت األجيال مرة أخرى عن اإلسالم

العلمية والصناعية، فصارت  وال التطور والنهضة والقومية، وال االستقالل والسيادة الوطنية

وإن كان يف الليربالية والدميقراطية الغربية  ،ا إىل بديل خيرجها مما هي فيهمشكال تتطلع حلل

  ! نفسها؟

وكان  ،اإلعراض عن هدايات الكتاب والسنة بآراء الرجال وأهوائهم وما كان ذلك ليكون لوال

 كتاب عن اإلعراض هذا أن اعلم( 7/378 احلال كما قال العالمة الشنقيطي يف أضواء البيان 



 جل عم الذي املدونة باملذاهب عنهما االستغناء واعتقاد وسلم، عليه اهللا صلى رسوله نةوس اهللا

 مدة من املسلمني دهت اليت والدواهي واملصائب املاسي أعظم من ،املسلمني من املعمورة يف من

  !عديدة قرون

 يهعل ما مجلتها من والسنة الكتاب عن اإلعراض عن الناشئة الوخيمة النتائج أن شك وال

 إمنا الكفار ألن، اإلسالم ألصل املنايف الوضعية القوانني حتكيم من ،اآلن واقعهم يف املسلمون

 دين يف والشكوك الشبه وإدخال الثقافة طرق عن الفكري بالغزو دينهم عن بفصلهم وهمحتاجا

  .اإلسالم

 ،فيهما مبا ويعملون ،وسلم عليه اهللا صلى رسوله وسنة اهللا كتاب يتعلمون املسلمون كان ولو

  .ودينهم عقائدهم يف الفكري الغزو تأثري من هلم منيعا حصنا ذلك لكان

 أقوال هلم تقم مل ،الرجال أقوال به واستبدلوا ،ظهورهم وراء ونبذوه الوحي تركوا ملا ولكن

 عليه اهللا صلى النيب وكالم بالقرآن، واالعتصام اهللا كالم مقام اهللا رمحهم األئمة ومذاهب الرجال

 ولو، املسلمني من الناشئة قلوب إىل طريقا الفكري الغزو وجد ولذلك ،بسنته والتحصن لموس

  .سبيال إليهم جيد مل والسنة القرآن املضاد سالحهم كان

 أن ميكن ال والفضل، العلم من بلغوا ما بلغوا ولو الناس، كالم أن يعلم منصف كل أن شك وال

  .وسلم عليه اهللا صلى رسوله وكالم اهللا كالم مقام يقوم

 ،ووحدم املسلمني كيان على قضى الذي الفكري الغزو هذا أن فيه شك ال فمما وباجلملة

 غاية يف مدحورا لرجع ،رسوله وسنة اهللا بكتاب متمسكون وهم صادفهم لو دينهم، عن وفصلهم

 لالباط على إال يستند مل املذكور الفكري الغزو وكون والسنة، الكتاب أدلة لوضوح الفشل

  .)معلوم هو كما والتمويه

رمحه اهللا تعاىل يف تشخيص أحد أهم أسباب عجز األمة وهو  الشنقيطي انتهى كالم الشيخ 

وتقليد الشيوخ ومذاهبهم الفقهية اليت  ،اإلعراض عن هدايات الكتاب والسنة بتقليد الرجال



ة عن اإلحاطة وهي قاصر ،ليست سوى اجتهادات علماء األمة يف عصور ختتلف عن هذه العصور

  !دايات الكتاب والسنة اليت جاءت لكل زمان ومكان

ومن هنا يعرف القراء ومن سيأيت بعدهم من األجيال أن هذا السجال الفكري والعلمي الذي حنن 

فيه هو أحد جتليات األزمة السياسية اليت تعيشها األمة حتت االحتالل والنفوذ االستعماري 

وقد شاهدنا يف بلد صغري كيف يتم  ،هذا املوضوع عن هذا السياق وال ميكن فهم أبعاد ،اجلديد

حىت صدرت الفتاوى بأن القتال  ،العبث بالفتوى وبالدين لصاحل االستعمار ومشروعه يف املنطقة

 ،وحىت عقدت عشرات املؤمترات حول اجلهاد وشروطه !مع األمريكان من اجلهاد يف سبيل اهللا؟

 ،ومساسرة الدين وجتاره ،ال يشارك فيها إال سدنة الباطل مث ،طاعة ويل األمروجوب وحول 

 ،املزركشة املذهبة ، بعباءامويف الفنادق اخلمسة جنوم ،فيأتون بالطائرات على الدرجة األوىل

وحىت صدرت التعليمات يف آن  !وبعضهم مل خيرج قط من مدينته ومل يعرفه أحد إال يف هذه الفتنة

يف املنطقة باملنع حىت من الدعاء يف املساجد على غري املسلمني واحد من كل وزارات األوقاف 

  ! املعتدين احملتلني

فال حيتاج األمر سوى زيارة قصرية من مسئول أمريكي حىت خترج الفتاوى مبا تريد اإلدارة 

  !األمريكية؟

اعة حىت بلغ احلال أن صارت ط ،ولعل أشد ما يف هذه الفتنة أا تروج باسم السنة وسلف األمة

ابتذل هذا الشعار الشريف أسوء ، والطاغوت وموالته من أصول أهل السنة وج سلف األمة

  !وهي خيانة اهللا ورسوله واملؤمنني ،ابتذال يف أسوء جرمية

عسى اهللا أن يقيض له من يقوم على كشفه وجتليته لألمة ف ،وكل ما ذكرته هو غيض من فيض

  ! لتعرف كيف ميكر ا عدوها

يف الرد على شبه محد إبراهيم عثمان ودعوته إىل تويل ) الفرقان(ن صدر كتايب هذا وبعد أ
 ،)طاعة ويل األمر(بدعوى  ،يف سبيلهو معه والقتال والدعاء له، وحبه ،والتحاكم إليه ،الطاغوت

ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن {دون أن حيقق القول يف معىن قوله تعاىل يف أصل دعوة التوحيد 
وقوله تعاىل يف بيان أن من الطاغوت طاغوت احلكم وهو كل من } هللا واجتنبوا الطاغوتاعبدوا ا



يريدون أن يتحاكموا إىل {يتحاكم إليه الناس وحيكم بينهم بغري حكم اهللا كما قال تعاىل 
والذين كفروا {وقوله تعاىل يف بيان حال الذين كفروا } الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به

  !؟}ل الطاغوتيقاتلون يف سبي

ومل يعد هلا مدلول ميكن ترتيلها عليه يف أرض  ،فعطل محد إبراهيم عثمان داللة كل هذه اآليات 
والرضا  ،إذ صار كل ذي سلطان يف كل بلد إسالمي عند محد عثمان ويل أمر جتب طاعته ،الواقع

  !وكل من ناوأه فهو خارجي حروري ،والدفاع عنه ،حبكمه وحمبته

وأحسنهم حاال  ،والدهريون واملاديون ،كثر هذه البلدان حيكمها الطغاة الالدينيونوهو يعلم أن أ 
وممن  ممن حياربون اهللا ورسوله واملؤمنني،الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر  ،املنافقون واإلباحيون

  !؟}اختذوا دينهم لعبا وهلوا وغرم احلياة الدنيا{يصدق فيهم قوله تعاىل 

سلف طريقة د عثمان هذه القاديانية اجلديدة رأيا واجتهادا حىت روجها باسم السنة ومث مل جيعل مح 
كتايب ووجد أن  ،مث ملا وجد أن باطله ال يروج إال على من مل يعرف حقيقة اإلسالم واإلميان ،األمة

جلأ بعد صدور الفرقان  ، وكشف زيفه، ونقض باطله،أتى على شبهه من القواعد) الفرقان(
 - ظنا منه  ،فذهب يعرض كتابه على من يقرظه له ويسعفه بتسويقه ، إىل حيلة العاجزبأسبوعني

ونسي أنه ال  ،أو يضع نفيسا ،أن تقريظ هذا الشيخ أو ذاك يرفع خسيسا - والظنون كواذب
  !بل يعرف الرجال باحلق ،يعرف احلق بالرجال

لطبعة الثالثة من كتابه املشبوه ومما كتب ملا اضطر يف ا ،ولو كان محد عثمان على ثقة من دينه 
فكان من شؤمه وشؤم كتابه  ،إىل اللجوء لبعض الشيوخ لتقريظ كتابه) الفرقان(وبعد صدور 

على ذلك الشيخ أن استصدر منه والرجل يف آخر عمره قوال مل يقله قبله أحد من أئمة اإلسالم 
  !ال من أهل السنة وال طوائف أهل القبلة ،قط

  !البسوس على بكر بن وائل فكان أشأم عليه من

وقد أراد محد عثمان ذه احليلة أن جيعل املواجهة بيين وبني ذلك الشيخ وطائفته بعد أن كانت 
  !بينه وبيين

وال مبا يصدر عن بعض مشايخ هذه الطائفة يف مثل هذه  ،ومل أتفاجأ أنا مبا جاء يف ذلك التقريظ
وال  ،ئدية اليت طرأت على أتباع هذه املدرسةفهذا كله أحد جتليات التحوالت العقا ،النوازل

حيتاج الباحث إىل كبري جهد ملعرفة مدى اتساع اهلوة بني أطروحات هذه املدرسة قبل قرن 



 ،وما عليه إال أن يقرأ الدرر السنية والرسائل النجدية ورسائل أئمة الدعوة ،وأطروحاا اليوم
من أصوهلا العقائدية حتت ضغط الواقع ليكتشف أن هذه املدرسة املعاصرة ختلت عن كثري 

  !حىت اقتحم بعض دعاا وشيوخها باب ردة جاحمة مل جيرؤ عليها أحد من أهل القبلة ،السياسي

 ،كما مل أتفاجأ حينما خرج أحدهم قبل سبع سنوات وجيوش االحتالل الصلييب تدك مدن العراق
العسكري األمريكي ويل أمر جتب ليقول يف الفضائيات بأن برمير حاكم العراق  ،وحتتل أرضه

دون أن يصدر عن شيوخ هذه املدرسة أي رد على  !، وأن أمريكا جاءت لتحرير العراقطاعته
الذي  ،فكان ذلك الشيخ أشجعهم وأصدقهم وأجرأهم يف التعبري عن رأيه ورأيهم ،هذه الفتوى

  ! يستبطنه كثري منهم اليوم يف تقرير هذه العقيدة اجلديدة

شيعة ومراجعهم وحدهم هم من يضفون الشرعية على االحتالل األجنيب للعراق باسم فلم يكن ال
بل خرج من شيوخ هذه املدرسة من يضفي الشرعية عليه باسم مذهب ) أهل البيت(مذهب 

  )!أهل السنة وسلف األمة(

سية كما األهواء السيا همافي وتتجارىيف خدمة االستعمار األجنيب، تان الطائفتان تتباريان وإذا ها
 ،وتكشفان عن أزمة عقائدية وفكرية عميقة يعيشها العامل اإلسالمي !يتجارى الكلب يف صاحبه

واالحتالل األجنيب  ،تفسر لنا سبب ختلفه وسقوطه حتت أبشع صور الطغيان السياسي من جهة
قصة نابليون كما ذكرها  ،والفواجع املبكيات ،ولتعيد هذه احلوادث املضحكات ،من جهة أخرى

فقيل لنابليون بأنك ال حتتاج ليخضع  ،مؤرخ مصر اجلربيت حني دخل اجليش الفرنسي مصر
لطاعتك الشعب املصري إال اإلعالن عن كونك مسلما ففعل ما أشاروا عليه وصار نابليون ويل 

  !أمر املسلمني

  :ليصدق قول أيب الطيب 

  أغاية الدين أن حتفوا شواربكم 

  !مة ضحكت من جهلها األمميا أ                         

من ) عبيد بال أغالل.. احلرية وأزمة اهلوية يف اخلليج واجلزيرة العربية (وقد ذكرت يف كتايب 
احلوادث التارخيية املتواترة ما يؤكد مدى قدرة االحتالل على توظيف كال الطائفتني يف مشاريعه 

الدين يف استصدار الفتاوى ملا من خالل وكالئه وموظفيه الذين يستغلون رجال  ،االستعمارية
  !!حيقق غرض العدو احملتل لبلدان املسلمني



مذهب أهل السنة (شعار و) مذهب آل البيت(وقد صارت هذه الشعارات الشريفة كشعار 
بأخبث مكر و ،أشنعه، وبأخس أسلوب وتستغل اليوم أسوأ استغالل وأبشعه) وسلف األمة

فتورط معها  ،الذي تورطت فيه كثري من احلكوماتلترسيخ هذا الواقع االستعماري  ،أفظعهو
آل  باسم ،الزورالقول و ،الفجورهذا و ،فاضطروا إىل تسويق الكفر البواح نتها ودهاقنتها،سد

  !األطهار، وسلف األمة األخيار، وأئمة السنة األبرار البيت

تضمن من فقد  ،أقول ومع أن تقريظ ذلك الدكتور لكتاب محد عثمان مل يتجاوز بضعة أسطر
ى ما ال خيفى على من له أدىن اطالع عل ،الشبه املصادمة لنصوص الكتاب والسنة وإمجاع األمة

  !مذاهب األئمة وأصول أهل السنة

فقد قرأت كتاب الشيخ محد العثمان ردا على الدكتور ( ما يلي 2الدكتور تقريظفقد جاء يف 
 ،يف حثه على الثورة على احلكام ،جلماعةحاكم العبيسان يف أفكاره املخالفة ملنهج أهل السنة وا

 ،وأيضا حىت لو وصلت حد الكفر ،حبجة ما عندهم من املخالفات اليت ال تصل إىل حد الكفر
 ،وليس عند املسلمني قوة يستطيعون ا إزالتهم دون مفاسد وسفك دماء وحدوث فساد أكرب

ار عليه علماء املسلمني يف عالج كما رسم لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك املنهج الذي س
وجدت هذا الرد حسنا متمشيا  ،وجتنبا ملنهج اخلوارج واملعتزلة ،عمال بسنة نبيهم ،هذه القضية

  ..)!!!على الكتاب والسنة وما عليه سلف األمة وأئمتها

  :فقد تضمن هذا التقريظ ما يلي 

أن ذلك خمالف ملنهج أهل السنة  حترمي الدعوة إىل اخلروج على احلكومات الظاملة بدعوى: أوال 
  !وأنه مذهب املعتزلة واخلوارج ،واجلماعة

فإن الدعوة إىل اخلروج والثورة  ،أنه حىت لو كفرت هذه احلكومات وخرجت من امللة: ثانيا 
وأن ذلك هو منهج النيب صلى اهللا عليه  ،عليها ال جتوز يف حال عجز املسلمني وحدوث املفاسد

  !ل السنة خالفا ملنهج املعتزلة واخلوارجوسلم وسلف األمة وأه

أن ما كتبه محد عثمان يف كتابه من دعوة إىل الشرك والوثنية وحتكيم الطاغوت والرضا : ثالثا 

! حبكمه ومواالته ونصرته كل ذلك وجده الشيخ متمشيا مع الكتاب والسنة وما عليه سلف األمة

                                                            
 !صاحب التقريظ هو الشيخ صاحل الفوزان عضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية  2



ا يضاد الدين ودعوة املرسلني فكتابه كله العبيسان جاء مب( 237كما يف قول محد عثمان يف ص 

  ..)!يدعو إىل نزع يد الطاعة

عند ) الدين ودعوة املرسلني(فصارت طاعة الطواغيت امللحدين الذين حيكمون بغري شرع اهللا هي 
  ! محد عثمان وشيخه الذي قرظ كتابه

زئية يف كتايب ومع أن هذه القضية كلها ـ أي اخلروج على السلطة اجلائرة ـ هي قضية فرعية ج
حيث أن القضية الرئيسة اليت يتجنب املخالفون  ،)اإلنسان حترير(وكتايب ) أو الطوفان احلرية(

، وضرورة بعث )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين(حتديد املوقف منها بوضوح هي قضية 
ياسة ووجوب معرفة سننهم يف باب اخلالفة وس اخلطاب السياسي النبوي والراشدي من جديد،

وإقامة حكومات راشدة يف كل  كومات إىل االلتزام بسننهم،ووجوب دعوة الشعوب واحل ،األمة
مث تعود خالفة (للتمهيد لعودا خالفة راشدة كما بشر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم  ،بلد

 منا تستطيعه وهي اليت جيب عليها القيام مب ،املخاطب بذلك هي األمة، إذ )على منهاج النبوة
فال تتعطل أحكام  ،)ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم(كما يف الصحيح  ،إصالح يف هذا الباب

وال  ،وال بدعوى تسلط الطغاة عليها ،هذا الباب بدعوى تفرق األمة وسقوط خالفتها وتشرذمها
 وغريوا بدعوى انتظار املهدي ـ الذي انتظره الشيعة ألف عام فلما طال عليهم األمد تركوه

واجلهاد  ،وبذل الوسع ،أهل السنة ينتظرونه ـ  بل الواجب النصيحة واقعهم بأيديهم وبقي أكثر
وألئمة .. الدين النصيحة (كما يف الصحيح  ،ولو بالكلمة والبيان ،يف ذلك حسب الوسع والطاقة

ت اليت واحملدثا ،وحتذير األمة من اتباع سنن اجلبابرة واألكاسرة والقياصرة ،)املسلمني وعامتهم
  )!فارس والروم.. لتتبعن سنن من كان قبلكم (حذر منها النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

وبينت  ،وقد بينت يف كتيب ما استطعت أصول اخلطاب السياسي القرآين والنبوي والراشدي
وجعلوا العقدة  ،فأعرض املخالفون عن ذلك كله ،احملدثات اليت ختالف تلك األصول واهلدايات

 هم،طواغيتا على ما هم عليه من تعظيم شأن واستغشوا ثيام وأصرو ،فأصموا وعموا ،نشاربامل
 ،وخيانتهم هللا ورسوله ولألمة بالوقوف مع عدوها احملتل ،وتربير ظلمهم وعسفهم ،ومتجيدهم

مث متادوا يف طغيام  -زعموا  -أم القضايا وشعار أهل السنة ) مرويل األ(وجعلوا قضية 
حىت زعموا أن كل هذه الطاغوتية اليت متارسها كثري من الدول واحلكومات اليت ال  ،وغوايتهم

مبا يف ذلك  ،وما كان عليه اخللفاء الراشدون ،هي من السنة النبوية ،متت أصال إىل اإلسالم بصلة



وحىت خرج بعضهم  ،االستبداد والظلم والعسف واملواالة للعدو األجنيب والدخول حتت محايته
  !وته بأنه كاخللفاء الراشدينفوصف طاغ

فقد صارت قضية  ،فتنة الشيعة منذ كانوا إىل اليوم) واإلمام الغائب(فكما صارت قضية النص  
  !اليوم فتنة كثري من أدعياء السنة) مويل األمر واإلمام القائ(

ولو قامت  ،وأرى بأن بإمكان األمة إصالح الواقع ،هذا مع أنين أدعو إىل اإلصالح السلمي

إن اهللا ال يغري ما بقوم {كما قال تعاىل  ،ولتغري واقعها ،ملا كان هذا حاهلا عليها الواجب الشرعيب

  .}حىت يغريوا ما بأنفسهم

فإن مل  فليغريه بيده، امن رأى منكم منكر( كما قال صلى اهللا عليه وسلمو 

  )3(.)هيستطع فبلسان

 اإن الناس إذا رأو(قالوجاء عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

  )4(.)الظامل فلم يأخذوا على يديه عمهم اهللا بعقابه

حني سئل عن أي اجلهاد أفضل؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم جاء يف احلديث أيضا و

  )5(.)أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر(

  )6(.)فقتله ورجل قام إىل إمام جائر فأمره واه؛ سيد الشهداء محزة،(ا وقال أيض

  )7(.)فقد تودع منها! يا ظامل :إذا رأيت أميت اب أن تقول للظامل( وقال

                                                            
  ) .49(رواه مسلم ، ح رقم ) 3(
، وابن ) 3057(و ) حسن صحيح: (وقال ) 2168(، والترمذي ) 4338(، وأبو داود ح رقم  7و 5و1/2رواه أمحد ) 4(

  .) 304(، وصححه ابن حبان رقم ) 4005(ماجه ح رقم 
) 2175(، والترمذي ، ح رقم ) 4344(، وأبو داود ، ح رقم  4/315، و 61و 3/19، و 256و  5/251رواه أمحد ) 5(

وصححه األلباين يف الصحيحة . من طرق عن مجاعة من الصحابة ) 2/187(، والنسائي ) 4011(ابن ماجه ، ح رقم ، و
  ). 491(رقم 

  ).374(وصححه األلباين يف الصحيحة رقم ) . صحيح اإلسناد: (وقال  3/195رواه احلاكم ) 6(
  ). جاله رجال الصحيحر)(7/270(،وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 190و 2/163رواه أمحد ) 7(



ولتقصرنه على  ولتأطرنه على احلق أطرا، لتأخذن على يد الظامل،(كذلك  الوق 

يلعننكم كما  ،أو ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض احلق قصرا، مث ل

  )8(.)لعنهم

وحق  ،ج على أئمة اجلور لتعلقها مبوضوع اإلمامةلقضية اخلرويف كتيب املذكورة وإمنا عرضت 

ولست  ،وما جرى من خالف بني سلف األمة يف هذه القضية ،األمة يف اختيار السلطة بالشورى

وإن كنت أرى مشروعية ذلك إذا اضطرت األمة  ،بصدد الدعوة إىل الثورة كما يتصور الوامهون

  !فهذا حقها الذي جعله الشارع هلا ،إليه

يب خمتصرا على ما جاء يف تقريظ ذلك الشيخ ويف كتيب بيان كاف وجواب شاف ملن وهذا جوا

  : أراد احلق بعيدا عن تقليد الرجال

، وعن األدلة دعوى أن اخلروج على أئمة اجلور هو مذهب اخلوارج واملعتزلة دعوى باطلة: فأوال 
ف األمة واألئمة املشهورين فاخلالف بني سل ،وبطالا أشهر من أن تذكر له األدلة عارية عاطلة،

  !من أهل السنة مشهور معلوم ال خيفى على العامة فضال عن أهل العلم

مقررا أن اخلروج ) 70جواب أهل السنة ص (قال الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب يف  
اختلف أهل (على أئمة اجلور قضية خالفية بني سلف األمة وأهل السنة أنفسهم حيث يقول 

فذهبت طائفة من أهل السنة من الصحابة  ،وكذلك أهل البيت ،واجلماعة يف هذه املسألة السنة
إىل أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،فمن بعدهم وهو قول أمحد ومجاعة من أهل احلديث

وال يكون باليد وسل السيوف على األئمة وإن كانوا  ،وإال فبالقلب ،باللسان إن قدر على ذلك
  .أئمة جور

أي أبو حنيفة ومالك  -هم من التابعني مث األئمة بعدهم وذهبت طائفة من الصحابة ومن بعد
إذا مل يقدر على  ،إىل أن سل السيوف يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب - والشافعي 

 وهو قول أم ،وكل من معه من الصحابة ،وهو قول علي رضي اهللا عنه ،إزالة املنكر إال بذلك
واحلسني بن  ،وهو قول عبد اهللا بن الزبري - كطلحة والزبري  - منني ومن معها من الصحابة املؤ

                                                            
، وأمحد ) 4006(، وابن ماجه ، ح رقم ) 3050(، والترمذي ، ح رقم ) 4337(و ) 4336(رواه أبو داود ، ح رقم ) 8(

،من حديث ابن مسعود وحسنه الترمذي ، وله شاهد من حديث أيب موسى األشعري ،قال اهليثمي يف جممع  1/391
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واحلسن  ،كابن أيب ليلى وسعيد بن جبري ،وهو قول كل من قام على الفاسق احلجاج ،علي
  . انتهى كالم الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب .)اخل...ومن بعدهم ،والشعيب ،البصري

لدفع التهمة عن دعوة  ،هذا النص ميل الشيخ عبد اهللا إىل ترجيح هذا القول الثاين وال خيفى يف
فبني أن اخلروج بالسيف لتغيري املنكر مبا يف ذلك  ،الشيخ حممد بأا تسلك مسلك اخلوارج

وال يوصف من  ،هو مذهب طائفة من سلف األمة وأئمة أهل السنة ،اخلروج على السلطان اجلائر
  !  ارجيأخذ به بأنه خ

ا يف تلك العصور، اخلروج على كان بل ي حىت ادعى  اإلمام اجلائر من أشهر القضا

اتفقت ( حيث قال ابن حزم أنه مذهب أئمة املذاهب املشهورة يف القرن الثاين

 ،داألمة كلها على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بال خالف من أح

لة ومجيع اخلوارج والزيدية إىل أن سل وذهبت طوائف من أهل السنة ومجيع املعتز

إذا مل يكن دفع املنكر إال  السيوف يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب،

  ).بذلك

 إذا مل يزل إال بذلك، وبعد أن نسب القول بوجوب استخدام القوة إلزالة املنكر،

وية ومن خرج على يزيد بن معا إىل من خالفوا علي بن أيب طالب من الصحابة،

ناء املهاجرين واألنصار يف املدينة، ومن خرج على  كاحلسني وابن الزبري وأب

تابعني كعبد (، قال ابن حزم احلجاج كأنس بن مالك ل مث من بعد هؤالء من تابعي ا

 وحممد بن عجالن، وعبد اهللا بن عمر بن عبد اهللا، اهللا بن عمر بن عبد العزيز،

ومن  ومطر الوراق، وهاشم بن بشر، ،ومن خرج مع حممد بن عبد اهللا بن احلسن

 وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأيب حنيفة، اهللا، خرج مع إبراهيم بن عبد

فإن  وداود وأصحام، والشافعي، ومالك، اهللا، وشريك بن عبد واحلسن بن حي،

ا من قدمي وحديث، وإما فاعل لذلك بسل  إما ناطق بذلك يف فتواه، كل من ذكرن

  )9(.)ار ما رأوه منكراسيفه يف إنك

                                                            
  . 172 – 4/171الفصل ) 9(



كيف ذكر بأن اخلروج على  ،اخلالف واإلمجاعسائل فتأمل قول ابن حزم وهو من أعلم الناس مب
مع مالحظة أن هذا كله يف اخلروج على  - هو مذهب عامة األئمة وسلف األمة اإلمام اجلائر 

شوكة أهل اإلسالم حيث ظهور اإلمام املسلم اجلائر يف ظل اخلالفة والنظام السياسي اإلسالمي 
  !فهو قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وداود الظاهري -وقيام شرائع األحكام 

 ! وليسوا من املعتزلة وال اخلوارج ،أئمة أهل السنة يف عصرهموهؤالء هم  

أي أن أربعة من أئمة املذاهب الفقهية السنية اخلمسة املشهورة يقولون ذا 

  ! القول

لبغاة، بني خروج اخلوارج، وقد قال ابن حجر مفرقا  وخروج أهل احلق وخروج ا

ا للدين من أجل جور الوالة،( نبوية وقسم خرجوا غضب  ،وترك عملهم بالسنة ال

والقراء الذين  وأهل املدينة يف احلرة، ومنهم احلسني بن على، فهؤالء أهل حق،

لبغاة خرجوا على احلجاج،   !)وقسم خرجوا لطلب امللك فقط وهم ا

ا يف ترمجة احلسن بن حي، أن اخلروج على الظلمة كان مذهبا للسلف ونص أيض ،

هذا مذهب للسلف ( ، فقالكان يرى اخلروج بالسيف على أئمة اجلور الذي

  )10(.)قدمي

فعند ، يف كتب املذاهب الفقهية نصوصم على أئمة اجلور القول باخلروجو

ا حنيفة[وكان مذهبه ( األحناف قال أبو بكر اجلصاص ب ا ] يعين أ رمحه اهللا مشهور

ويف محله املال  وقضيته يف أمر زيد بن علي مشهورة، ،يف قتال الظلمة وأئمة اجلور

ليه، ا يف وجوب نصرته والقتال معه، إ ياه الناس سر وكذلك أمره مع حممد  وفت

  )11(.)وإبراهيم ابين عبد اهللا بن حسن

  .يف عصره إمام أهل الكوفة ،)12(وهذا هو مذهب شيخه محاد بن أيب سليمان

                                                            
  . 2/288، وذيب التهذيب  12/286فتح الباري ) 10(
  . 1/70أحكام القرآن ) 11(
  . 13/398تاريخ بغداد ) 12(



ا( قال ابن العريب مذهب مالك،أيضا هو و إمنا يقاتل مع اإلمام   :قال علماؤن

إال  ،فإن مل يكن عدلني فأمسك عنهما سواء كان األول أو اخلارج عليه، العدل،

هؤالء ال بيعة هلم إذا ك، فادفع ذل أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم املسلمني،

  )13(.)كان بويع هلم على اخلوف

إن اخلروج على اإلمام اجلائر هو  :قال الزبيدي القدمي، مذهب الشافعي هوو

  )14(.مذهب الشافعي القدمي

أي يف ظل اخلالفة والنظام السياسي اإلسالمي  - وهذا القول وهو جواز اخلروج على أئمة اجلور 

هر من رواية أيضا يف مذهب أمحد، وهو أش -وهو ما ال وجود له اليوم يف عامة أقطار املسلمني 

ًء على ما روي عنه من عدم انعقاد اإلمامة باالستيال ،قال باملنع من اخلروج ا ن  ،ءب

ليه ذهب ابن رزين وقدمه يف الرعاية من كتب احلنابلة، وقد قال جبواز اخلروج  وإ

  )15(.ابن عقيل وابن اجلوزي احلنبلي من أئمة املذهب

هذه الرواية  ،أئمة املذهب احلنبليوكلهم من  ،وإمنا رجح ابن عقيل وابن اجلوزي وابن رزين
ألم محلوا قوله باملنع من اخلروج على خلفاء بين العباس من املعتزلة بعد فتنة املأمون  ،باجلواز

عن أيب بكر  3/168إذ ثبت عنه كما يف العلل  ،ال ألنه يرى املنع مطلقا ،لعدم حتقق املناط عنده
  )!ارجة خري من أصحاب اجلماجم واحلرةكان العلماء يقولون إنه مل خترج خ(بن عياش 

وثبت عنه أنه كان ! وهم القراء الذين خرجوا على احلجاج وأهل املدينة الذين خرجوا على يزيد 
  )!هو الذي فعل يف املدينة ما فعل(يذم يزيد ويقول 

وإمنا منع من اخلروج على  ،ففهم ابن عقيل وابن اجلوزي وابن رزين أن هذا هو مذهب أمحد
 ،ألنه خشي االصطالم وعودة الفنت يف بغداد من جديد ،ون حني جاءه فقهاء بغداد يف الفتنةاملأم

وما جرى بينهما يف بغداد من سفك للدماء  ،خاصة والعهد قريب بفتنة القتال بني األمني واملأمون
  !فكان رفضه للخروج يف هذه احلادثة بعينها ال ألنه مينع منه مطلقا ،وحروب وحصار

                                                            
  .4/1721أحكام القرآن البن العريب ) 13(
  . 2/233إحتاف السادة ) 14(
  . 311 -  10/310اإلنصاف للمرداوي ) 15(



ودعوى أن مذهب اخلروج هو  ،بأن دعوى حترمي اخلروج مطلقا على اإلمام اجلائر واملقصود
كل ذلك دعاوى  ،وأنه خمالف ملنهج أئمة أهل السنة وسلف األمة ،مذهب املعتزلة واخلوارج

وهذه كتب الفقهاء تنص  ،فهذه أقوال أئمة النقل ،وظنون عارية عن الصحة عاطلة ،عريضة باطلة
وداود  ،ومالك ،فهو مذهب أيب حنيفة ،السنة واجلماعة يف هذه القضية على مذاهب أئمة أهل

  !ورواية عن أمحد ،وهو قول للشافعي ،الظاهري

سوى أمرين إما إثبات بطالن  - الذي قرظ كتابه  - صاحل الفوزان  فليس أمام محد عثمان وشيخه
الرجوع إىل قولنا  أو ،أو نفي أن يكونوا من أئمة أهل السنة ،هذه النقول عن هؤالء األئمة

  !واالعتراف بأن القضية على األقل خالفية اجتهادية بني أئمة أهل السنة واجلماعة أنفسهم

هو ما قاله الشيخ احملدث األثري عبد الرمحن املعلمي يف التنكيل ص يف هذه املسألة والتحقيق 
وكان  ،ذلك وكان أبو إسحاق الفزاري ينكر ،كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب اخلروج( 288

 ،والنصوص اليت حيتج ا املانعون من اخلروج وايزون له معروفة ،أهل العلم خمتلفني يف ذلك
واحملققون جيمعون بني ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن اخلروج من املفاسد أخف مما 

  ).ر اتهدانوهذا مما خيتلف فيه نظ ،وإال فال ،يغلب على الظن أنه يندفع به جاز اخلروج

بأنه ال جيوز اخلروج حىت لو كفر احلاكم إذا عجزت األمة عن  دعوى الشيخ الفوزان أما: ثانيا 

إذ  ،وإمنا اضطر إليها حتت ضغط الواقع السياسي ،فهذه دعوى مل يسبق إليها هذا الشيخ ،تغيريه

حدود الظلم واجلور  جتاوز اليت ابتلي ا املسلمون يف هذا العصر، يدرك أن أمر هذه احلكومات

 ،ابتداء من تعطيل الشريعة كلية ،إىل كفر بواح صراح معلوم من دين اإلسالم بالضرورة القطعية

 ،واستباحة كل املوبقات من الربا والزنا واخلمر ،)القوانني الوضعية(والتحاكم إىل الياسق الصلييب 

وقد أفىت  ،ودعمه باألموال ،سلمنيوالقتال معه ضد امل ،وانتهاء بالدخول حتت محاية العدو الكافر

عن  8/11عبد اهللا بن عبد اللطيف آل الشيخ من علماء الدعوة النجدية كما يف الدرر السنية 

 املاضي حتت محاية بريطانيا فقال وقد سئل عن دخول أهل اخلليج يف القرن ،مثل هذه األحوال

صالح دنياهم بذهاب دينهم وهذا  وانتقل احلال حىت دخلوا يف طاعتهم واطمأنوا إليهم وطلبوا(

  )!ال شك من أعظم أنواع الردة



وقال أيضا هو والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف وسليمان بن سحمان كما يف الدرر السنية 

أما الدخول حتت محاية الكفار فهي ردة (حكم الدخول حتت احلماية األجنيب يف بيان  10/435

  )!عن اإلسالم

عن حكم ) 126كلمة حق ص (ي القاضي أمحد شاكر يف رسالته وقال الشيخ احملدث السلف

أما التعاون بأي نوع من أنواع التعاون قل (التعاون مع بريطانيا وفرنسا يف حرا على املسلمني 

أو كثر فهو الردة اجلاحمة والكفر الصراح ال يقبل فيه اعتذار وال ينفع معه تأول سواء كان من 

أو زعماء كلهم يف الكفر والردة سواء إال من جهل وأخطأ مث أفراد أو مجاعات أو حكومات 

  )! استدرك فتاب

إن األمر يف هذه القوانني ( 2/174وقال أيضا يف شأن القوانني الوضعية يف عمدة التفاسري 
الوضعية واضح وضوح الشمس فهي كفر بواح ال خفاء فيه وال مداراة وال عذر ألحد ممن 

  )!يف العمل ا أو اخلضوع هلا أو إقرارها ينتسب لإلسالم كائنا من كان

القضاء يف األعراض واألموال والدماء بقانون ( 2/348وقال يف حاشيته على تفسري ابن جرير 
خمالف لشريعة اإلسالم وإصدار قانون ملزم ألهل اإلسالم باالحتكام إىل حكم غري حكم اهللا كفر 

  )! القائل به والداعي إليهال يشك أحد من أهل القبلة على اختالفهم يف تكفري

وهذا ما ذكره الشيخ حممد بن إبراهيم يف رسالته يف حكم القوانني الوضعية وهو ما ذكره الشيخ 
الشنقيطي يف تفسريه أضواء البيان فقد قال يف بيان أن التحاكم لغري شرع اهللا من اإلشراك به 

وال يشرك يف حكمه {يف حكمه  فاإلشراك باهللا يف حكمه كاإلشراك به يف عبادته فقال( 7/48
  ..).}وال يشرك بعبادة ربه أحد{وقال يف عبادته } أحد

ويفهم من هذه اآليات (} وال يشرك يف حكمه أحدا{عند قوله  3/259وقال يف سورة الكهف 
أن متبعي أحكام املشرعني غري ما شرعه اهللا أم مشركون باهللا وهذا اإلشراك يف الطاعة واتباع 

  ..)!خالف ملا شرعه هو املراد بعبادة الشيطانالتشريع امل

} يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به{مث قال بعد أن استدل بقوله تعاىل  
وذه النصوص السماوية يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانني الوضعية ال يشك يف (

  )!ه عن نور الوحي مثلهمكفرهم وشركهم إال من طمس اهللا بصريته وأعما



حيث يرى بأن كل  -الذي استحسنه الشيخ املقرظ  -ذا القول وقارنه بقول محد عثمان وتأمل ه
جيب السمع  ،احلكومات اليت حتكم بغري ما أنزل اهللا يف العامل العريب واإلسالمي حكومات شرعية

وأن الدعوة إىل تغيريها مما  ،هاوتثبيت أمر ،والدفاع عنها ،والدعاء هلا ،والرضا ا ،والطاعة هلا
  ! يضاد الدين ودعوة املرسلني

وكل حتاكم إىل غري شرع اهللا فهو حتاكم إىل ( 7/50وقال الشنقيطي يف سورة الشورى 
فمن يكفر بالطاغوت {فالكفر بالطاغوت شرط يف اإلميان كما بينه تعاىل يف قوله  ،الطاغوت

فيفهم منه أن من مل يكفر بالطاغوت مل يستمسك } ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى
وال شك أن كل من أطاع غري اهللا يف تشريع خمالف ملا شرعه اهللا فقد أشرك به .. بالعروة الوثقى

  )!مع اهللا

الشيخ حممد األمني الشنقيطي وقارنه   -شيخ مشاخينا  - تأمل كالم إمام املفسرين يف هذا العصرف
 ،واعتقاد واليتهم الشرعية على املسلمني ،ابه إىل طاعة الطغاةبدعوة محد عثمان ومن قرظ كت

لتعرف أي فتنة تعيشها األمة اليوم باسم السنة وسلف  ،ووجوب نصرم وحمبتهم والقتال معهم
  ! األمة

والغريب أن الشيخ الفوزان يقول ذا القول يف كتبه، ويرى رأي شيخه ابن إبراهيم، يف كون 
  !هي املرجعية التشريعية دون الشرع، كفرا ينقل عن امللة؟جعل القوانني الوضعية 

أن اخلالف يف هذا العصر مل يعد يف اخلروج على اإلمام اجلائر الذي  وأقول ملا رأى الشيخ الفوزان
بل هو يف اخلروج على أنظمة حكم أكثرها ال يؤمن أصال باإلسالم  ،اختلف فيه سلف األمة
 ،صور الردة القطعية ما ال حيتاج معه إىل حبث ومناظرة ووقع منها من ،وحاكميته وصالحيته

اضطر إىل التأكيد على أن املنع من اخلروج يشمل حىت هذه األنظمة اخلارجة عن دائرة اإلسالم 
  !يف دار اإلسالم

  !مث قيده على استحياء بعجز األمة عن اخلروج 

  !املعتزلة واخلوارج والشيعةوهو قول باطل بإمجاع األمة على اختالف طوائفها من أهل السنة و

وكذا لو ترك  ،أمجع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر(قال القاضي عياض 

ليها  - ة لو طرأ عليه كفر أو تغيري للشرع أو بدعف.. إقامة الصلوات والدعاء إ

ووجب على املسلمني  وسقطت طاعته، خرج عن حكم الوالية، - أي مكفرة 



لقيام عليه وخلعه فإن مل يقع ذلك إال  ب إمام عادل إن أمكنهم ذلك،ونص ،ا

لقيام خبلع الكافر ، وال جيب يف املبتدع إال إذا ظنوا القدرة لطائفة وجب عليهم ا

  )16(.)فإن حتققوا العجز مل جيب القيام وليهاجر املسلم عن أرضه إىل غريها ،عليه

لقيام  ،اينعزل بالكفر إمجاع( وقال ابن حجر يف فيجب على كل مسلم ا

  )17(.)ذلك

إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف ذلك، بل (وقال ابن بطال

   )18().جتب جماهدته ملن قدر عليها

لو طرأ عليه كفر فإنه خيرج عن حكم ( 15وقال الرملي يف غاية البيان على ابن رسالن ص 

  )!ونصب غريه إن أمكنهم ذلك ،وجيب على املسلمني القيام عليه وقتاله ،وتسقط طاعته ،الوالية

ال و ،ومن طرأ عليه كفر أو تغيري للشرع ،فهذا إمجاع قطعي يف وجوب اخلروج على الكافر

وال عن أحد من  ،وال عن األئمة وأهل السنة ،يستطيع أحد إثبات خالفه عن أحد من سلف األمة

ووجوب  ،واليته وبطالن ،يف وجوب اخلروج على الكافر يف دار اإلسالم ،أهل القبلة قاطبة

وشهرة خالفهم يف اجلائر أوضح  ،سواء قدرت األمة كلها أو بعضها ،ملن قدر على ذلك ،جهاده

فهم جممعون  ،دليل على أن أهل اإلسالم جبميع طوائفهم ال خيتلفون فيما وراء ذلك وهو الكافر

اختلفوا فيمن طرأ  وجممعون على العدالة ابتداء مث ،على شرط اإلسالم يف اإلمامة ابتداء وانتهاء

فكيف  ،أما الكافر فال والية له على ابنته املسلمة ،عليه فسق وجور أو أخذها بالقوة والغلبة

وجاء } ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال{تكون له والية على األمة كلها وقد قال تعاىل 

فقال صلى اهللا  ؟ننابذهم السيفوقال ملن سألوا أف) إال أن تروا كفرا بواحا(يف احلديث الصحيح 

  !؟) ال ما صلوا(عليه وسلم 

                                                            
  . 12/229شرح مسلم للنووي ) 16(
  . 3/123فتح الباري ) 17(
  .ملصدر السابقا) 18(



إذا عجزت  ،وهناك فرق شاسع وبون واسع بني القول بأنه حيرم اخلروج على اجلائر حىت لو كفر

والقول بأنه جيب  اخل كما يقول الشيخ الفوزان،..فاسداألمة أو خشي وقوع سفك دماء وم

  !إمجاع األمة اخلروج عليه إن كفر ملن قدر عليه كما هو

وال جيوز إال يف حال  ،فالقول األول جيعل احلكم الشرعي ابتداء هو حترمي اخلروج على الكافر

  !وعدم وقوع سفك دماء أو مفسدة ،هو حتقق القدرة ،واحدة

  !فصار التحرمي هو العزمية عند هذا الشيخ

والرخصة إمنا  ،ابتداءوهذه هي العزمية  ،بينما اإلمجاع هو وجوب اخلروج على من كفر ملن قدر

وهذا يقتضي بأن من مل يقدر له األخذ بالعزمية والتصدي للكافر فيموت شهيدا  ،هي ملن مل يقدر

فإذا كان هذا  ،)سيد الشهداء محزة ورجل قام إىل إمام جائر فأمره واه فقتله(كما يف احلديث 

  !  كيف بالكافر؟يف حق اجلائر والتصدي له ولو من رجل واحد وإن أدى إىل شهادته ف

إال إذا  ،وجهاده ابتداء ،ففرق بني القول بإجياب اخلروج على اإلمام الكافر يف دار اإلسالم

إذ ما  ،وجيب عليها العمل على إعداد العدة للقيام بالواجب ،عجزت األمة فلها األخذ بالرخصة

فهذا قول األئمة  ،وال يسقط عنها حبال من األحوال ذلك اخلطاب ،ال يتم الواجب به فهو واجب

  .وسلف األمة

إال إذا قدرت األمة ومل يقع سفك دماء وال  ،خبالف القول بتحرمي اخلروج على الكافر ابتداء

  !اخل كما يدعيه الشيخ املذكور..مفاسد

  :وانظر يف قول القاضي عياض السابق ففيه ما يلي 

بل  ،ه دون قيد أو شرطـ أن من طرأ عليه كفر تسقط واليته على املسلمني وال جتب طاعت 1

  .جيب اعتقاد عدم شرعية واليته على املسلمني مبجرد كفره وتعطيله للشرع

  .ـ جيب على األمة القيام عليه وخلعه ونصب إمام مسلم إن أمكنهم 2



فعلى من استطاع اخلروج عليه ولو من طائفة من  ،ـ  فإن مل تستطع األمة كلها القيام عليه 3

  .اجباملسلمني أن تقوم بالو

فال جيب اخلروج عليه إال  ،خيتلف عن حكم الكافر - أي بدعة كفرية  -ـ وأن حكم املبتدع  4

  !إذا ظن املسلمون القدرة على القيام بذلك فإن حتقق العجز مل جيب عليهم

أما شرط القدرة فهو شرط يف  -عليه بال شرط وال قيد  ففرق القاضي بني الكافر فيجب اخلروج

واملبتدع بدعة كفرية فيجب إن ظنوا القدرة  - يفية فال واجب مع العجز ام التكلكل األحك

  .عليه

  :والقول بوجوب اخلروج يقتضي أربعة أمور 

ولو اقتضى ذلك  ،ـ أنه تأمث األمة إذا تركت القيام على الكافر وتركت جهاده حال القدرة 1

فك الدماء وذهاب العدو خارج دار اإلسالم مشروع مع وقوع س ، إذ جهادقتال وسفك دماء

  .فجهاد اإلمام الكافر أوجب على األمة ،ملا تتحقق فيه من املصاحل الكلية لألمة ،األنفس واألموال

 ،ـ أنه يف حال عدم القدرة على القيام عليه من األمة فعلى من استطاع اخلروج عليه املبادرة 2

  .إذ هو فرض كفاية فمن قدر عليه وجب عليه

وجب على األمة إعداد العدة إذ ما ال يتم الواجب إال به فهو  ،أحد عليهـ وأنه إذا مل يقدر  3

  .واجب

فهو مأجور مشكور مع عدم الوجوب يف  ،ـ وأنه إذا قام أحد جبهاده مع عجزه وأخذ بالعزمية 4

  .حقه

إذا مل تستطع األمة القيام عليه دون مفاسد  ،وهذا كله خيتلف إذا قيل بأنه حيرم اخلروج عليه

وأن من خرج واحلال هذه فهو خمالف للسنة وهدي سلف  ،اء وحدوث فساد أكربوسفك دم

  !!األمة ومتبع سبيل املعتزلة واخلوارج كما يقول الشيخ املذكور



وإمنا  ،وهي اخلروج وعدمه ،هذا مع العلم بأن القضية اليت أثارها محد عثمان ليست هذه القضية

وشيخه الذي أخذ العلم عليه وقرظ كتابه املشبوه القضية اليت أثارها ومل جيب عنها محد عثمان 

  : هي 

التحاكم إىل غري حكم ، ويفرض على األمة ـ ما حكم والية من حيكم بغري حكم اهللا ورسوله 1

  بعيدا عن قضية اخلروج من عدمها؟  ،اهللا ورسوله

ال تؤمن ـ وهل احلكومة اليت ظهر كفرها كفرا بواحا كاحلكومات الشيوعية والالدينية اليت  2

وتدخل يف  ،هلا والية شرعية على املؤمنني ،وال ترى وجوب احلكم باإلسالم والتحاكم إليه ،باهللا

  !؟}وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم{عموم قوله تعاىل 

ـ وهل الطاغوت الذي حيكم يف األمة بالياسق والقوانني الوضعية طائعا خمتارا يصدق عليه أنه  3

  !ر جتب موالته وحمبته ونصرته والدعاء له؟ويل أم

والتحذير من  ،وجهاده ولو بالكلمة ،ـ وهل يصدق على من دعا إىل عداوته والرباءة منه 4

  !بأنه خارجي حروري؟ ،الطاغوت وحترمي الرضا حبكمه

ـ وهل من يدعو إىل طاعته وموالته وحمبته موحد على ج النيب صلى اهللا عليه وسلم وسلف  5

  !ة وأهل السنة؟األم

ويضع لألمة القوانني الوضعية  -  ـ وهل يصدق على من حيكم بغري حكم اهللا ورسوله 6

أم ال كما  ،أنه طاغوت كما هو نص القرآن - ويلزم األمة بالتحاكم إليها ،الفرنسية واإلجنليزية

  !يقول محد عثمان؟

أن يتحاكموا إىل الطاغوت  يريدون{ـ وإذا ثبت بنص القرآن أنه داخل يف عموم قوله تعاىل  7

ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة { وقوله ،}وقد أمروا أن يكفروا به

  فكيف يكون الكفر به وما حقيقته؟} الوثقى

  ! أم من التوحيد والسلفية؟ ؟وهل الدعوة إىل طاعته وموالته من الدعوة إىل الشرك والوثنية



ة الطاغوت من عبادة الشيطان واتباع خطواته كما قال الشيخ ـ وهل هذه الدعوة إىل طاع 8

ويفهم من هذه (} وال يشرك يف حكمه أحدا{عند قوله  3/259الشنقيطي يف سورة الكهف 

وهذا اإلشراك يف الطاعة  ،اآليات أن متبعي أحكام املشرعني غري ما شرعه اهللا أم مشركون باهللا

مث قال بعد أن استدل بقوله تعاىل ..)املراد بعبادة الشيطانواتباع التشريع املخالف ملا شرعه هو 

وذه النصوص السماوية يظهر (} يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به{

غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانني الوضعية ال يشك يف كفرهم وشركهم إال من طمس اهللا 

  )!بصريته وأعماه عن نور الوحي مثلهم

كتابه بقوله الفوزان كما يقول محد عثمان الذي قرظ الشيخ  ،أم هي من التوحيد واإلميان

  !؟)وجدت هذا الرد ردا حسنا متمشيا على الكتاب والسنة وما عليه سلف األمة وأئمتها(

إىل  ،وكل حيدة عنها هروب من حترير حمل الرتاع ،فهذه هي األسئلة املراد اإلجابة عنها

أما اخلروج على الطاغوت وجهاده فال حاجة للجدل فيه قبل  ،ترات ال نتيجة هلامشاغبات ومها

فإن ثبت أنه ال والية شرعية ألي  ،إذ هو نتيجة ملقدمات منطقية بدهية ،حسم أصل املسألة

فموضوع إصالحها وتغيريها بالوسائل السلمية أو  ،حكومة ال حتكم باإلسالم يف دار اإلسالم

  !كل ذلك حتصيل حاصل للموقف الشرعي منها ابتداء ،يها إىل حال القدرةالثورية أو الصرب عل

ومعرفة القدرة وحتققها من  ،وتقدير القدرة من عدمها راجع إىل من خاطبهم الشارع بالتكليف 

فقادة اجليوش مثال  ،عدمه هو من اختصاص املكلف نفسه املأمور باحلكم الشرعي إن قدر عليه

 ،والوزراء املتنفذون يف الدول هلم من القدرة ما ليس لغريهم كأفراد وزعماء األحزاب السياسية

وليس هذا من  ،وهم أقدر على معرفة قدرم من عدمها ،فتوجه اخلطاب إليهم أوىل من غريهم

دون أن يتجاوزه إىل تقدير قدرة  ،اختصاص الفقيه الذي يقتصر دوره على بيان احلكم الشرعي

إىل وصي وويل على األمة يقرر هلا  ،نئذ من فقيه يبني احلكم الشرعيإذ خيرج حي ،األمة من عدمها

  !   هل يف قدرا فعل التكليف أم ال



ليعرف املسلمون  ،اإلجابة عنها صاحل الفوزان فهذه هي األسئلة اليت جيب على محد عثمان وشيخه

أمة رسوال أن ولقد بعثنا يف كل {والتوحيد الذي جاءت به الرسل كما قال تعاىل  ،حكم دينهم

  !}وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار{وقوله تعاىل } اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت

وأما مصادرة ذلك كله ودندنة هذه الطائفة حول اخلروج واخلوارج ومذهب السلف وأهل السنة 

ا ما فإذ ،فكل ذلك شعارات ودعاوى فارغة عن مضموا وحقائقها ،اخل)..وطاعة ويل األمر(

 ،وتوليه ،عرضت على نصوص الكتاب والسنة تبني أا ليست سوى دعوة لطاعة الطاغوت

  ! وحكم العدو احملتل لدار اإلسالم من ورائه ،وترسيخ حكمه ،وحمبته

حىت إذا كشفتها فإذا هي دعوة إىل ) وشيعة آل البيت) (مذهب أهل البيت(وهي كشعارات 

وتزييف إرادة األمة لتخضع للعدو  ،وتغييب العقل ،لوثنيةوالدعوة إىل الشرك وا ،عبادة الطاغوت

  !احملتل باسم آل البيت

  !   حقائق بل مجيعها شبه... وما ألقوهلم إذا كشفت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  املبحث الثاين

  )أهل السنة والعامل االفتراضي(

  

وعموم  ،ماعةلقد أصبحت جتليات األزمة العقائدية والفقهية والفكرية اليت يعيشها أهل السنة واجل

، حيث أكثر وضوحا وأشد خطورة من ذي قبل ،حتت ضغط الواقع السياسي اليوم ،األمة معهم

ومنذ سقوط اخلالفة العثمانية يعيشون  -معام وعلمائهم إال قليل منهم جبماعام وجت -أصبحوا 

 ،واحني اهلواءوالصراع مع ط ،وفقدان الذاكرة ،عاملهم االفتراضي اخليايل يف حالة من غيبة الوعي

بينما يسوس عاملهم الواقعي أنظمة حكم  ،والتوحيد وأركانه ،للمحافظة على اإلسالم وأصوله

ووضع نظمها السياسية  ،وحتديد حدودها ،كان لالستعمار الغريب اليد الطوىل يف إقامتها

افه وختدم أهد ،وحتقق مصاحله ،فأصبحت تدور يف فلكه ،وربطها به ،والتشريعية واالقتصادية

فكانت دويالت الطوائف القطرية الوطنية هي البديل عن دولة اخلالفة اإلسالمية  ،اإلستراتيجية

  !ونظامها السياسي الذي هو من أصول أهل السنة السياسية

اليت هي اجلماعة يف أصول أهل  ،الوطنية والقومية البديل عن األمة الواحدة وصارت الدول 

  !السنة السياسية

اإلمام الشرعي اخلليفة وهو البديل عن  ،والسمع والطاعة له ،التحاكم إليهالطاغوت و وصار

والذي طاعته من  ،الذي ينوب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سياسة األمة وحراسة الدين

  !طاعة اهللا ورسوله كما هي أصول أهل السنة السياسية

وحقها يف اختيار  ،ة يف الشورىومصادرة حق األم ،والطغيان السياسي ،وصار االستبداد املطلق

هو البديل عما أمجع عليه سلف األمة من أن األمر شورى بني املسلمني كما هو أصل أهل  ،اإلمام

  !السنة واجلماعة



 والركون إليه ،ومشايعته ومظاهرته على األمة باألموال والرجال ،التبعية للعدو احملتل وأصبحت

ىل يوم القيامة مع كل إمام كما هو أصل أهل السنة البديل عن اجلهاد املاض إ باملعاهدات،

  !واجلماعة

لقد مت التخلي عن كل هذه األصول السياسية العقائدية السنية اليت أمجع عليها سلف األمة وأهل 

فكانت هيئات  ،تتماهى مع هذا الواقع اجلديد ،ل ثقافة دينية جديدةيفكان ال بد من تشك ،السنة

هي األداة خللق  ،لد على اختالف توجهات حكوماته العقائدية السياسيةاإلفتاء واملفتون يف كل ب

اليت تقررت يف ظل اإلسالم  -ستصحاب أصول أهل السنة واجلماعة فتم ا ،هذه الثقافة

ف الصليبية يف وسحبها على عصور دويالت الطوائ - يته ونظامه السياسي وهو اخلالفة وحاكم

لفه إىل يائه الصليبية يف احلرب العاملية األوىل هذا الواقع من أحيث أقامت احلملة  -املنطقة العربية 

يف ذلك ) اجلماعة(فصارت الفرقة العامة وتشرذم األمة يف كل قطر هي  -فجاز نسبتها إليها 

  ! القطر

اإلمام وويل األمر (وصارت األنظمة البديلة مهما كانت ال دينية أو إحلادية أو إباحية هي 

  !ن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمتهالذي ينوب ع) الشرعي

واحلديث  ،واحلديث عن اجلماعة ،وصار احلديث املكرور عن حترمي اخلروج على اإلمام اجلائر 

وال  ،وال مجاعة ،وال إمامة ،حيث ال خالفة ،وإن أخذ مالك وضرب ظهرك ،عن السمع والطاعة

  !إسالم

ه النيب صلى اهللا عليه وسلم حني حذر أي مت استصحاب هذه األصول يف الواقع الذي قال في 

قال  ؟فلما سئل عن العصمة من فتنتهم) دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها(أمته من 

  )! إن كان هللا يف األرض خليفة فالزمه(وقال ) الزم مجاعة املسلمني وإمامهم(

   )!فاعتزل تلك الفرق كلها(فسئل فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال 

يعيشون  ،وصار أهل السنة الذين ميثلون عامة األمة جغرافيا ودميغرافيا على هامش األحداث

منذ سقوط  مالذي تعاقب على حكمه يف عامة أقطاره ،عاملهم اخليايل بعيدا عن الواقع السياسي



والطغاة  ،واإلباحيون ،والليرباليون ،والشيوعيون املاديون ،اخلالفة اإلسالمية العلمانيون القوميون

  )!دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها(وشايعهم من علماء السوء  ،امللحدون

ال يكادون يعارضون هذه احلكومات  ،مث ال تكاد جتد حكومة إال وفيها فقهاء ومفتون مفتونون 

غري أن أعجب ما يف األمر  ،وال يرد عليهم ،بل أصلحهم حاال من يسكت على باطلهم ،يف شيء

رتيل أصول أهل السنة ومذهب سلف األمة على واقع دويالت الطوائف الصليبية يف إثبات هو ت

 ،حتت ذريعة اخلوف على الدماء ،ولو بالكلمة ،وعدم اخلروج عليها ،ووجوب طاعتها ،شرعيتها

  !وتأمتر بأمر العدو اخلارجي ،وتنهب ثروات األمة ،وجر املاليني ،وهي اليت تسفك الدماء

أمم من حال إىل  أحوال حيث تبدلت ،االعتبار والنظر يف واقع العامل من حوهلمدون  كل ذلك

فلم حيدث من  ،وكان للشعوب اليد الطوىل يف تغيري واقعها ودول، وتغريت حكومات ،حال

املفاسد جراء قيامها على حكوماا اجلائرة ربع عشر ما حصل لألمة من دمار وايار جراء صربها 

  !الطوائف وطواغيتها على حكومات دويالت

تتمثل يف عجزهم الكامل عن  ،لقد صار أهل السنة يف العامل اإلسالمي يواجهون حتديات كربى  

استدعاء أصوهلم العقائدية السياسية اليت سادوا العامل فيها حتت ظل اخلالفة اإلسالمية مدة ألف 

وأضفوا عليها  ،ولوجياافتعايشوا مع كل األنظمة اجلديدة على اختالف أيدي ،وثالمثائة عام

عامة، ويف تاريخ أهل السنة  فكان ذلك أول السقوط وأشده خطرا يف تاريخ األمة ،الشرعية

  !خاصة

لقد جنح الشيعة اإلمامية اجلعفرية ـ الذين ظلوا ينتظرون املهدي ألف عام ويزيد ـ يف اختراع 

فلم ميض  ،ند هلا من القرآن والسنةوال مست ،نظرية والية الفقيه اليت ال يعترف ا أكثر مراجعهم

وألول  ،على بلورا كمشروع سياسي ربع قرن حىت جنحت يف إقامة نظامها السياسي يف إيران

مث أخذت تتجاوز حدودها ليزداد نفوذها ولتتطلع  ،مرة يف التاريخ على يد الشعب اإليراين نفسه

 ،دولة ووطن إىل مشروع أمة ودينبعد أن جتاوز مشروعها مشروع  ،إىل قيادة العامل اإلسالمي

حىت مل يعد يتصارع يف املنطقة العربية كلها سوى املشروع اإليراين  ،وفق تصورات القائمني عليها

الذي يسعى لترسيخ وجوده يف املنطقة كلها  ،واملشروع االستعماري الغريب الليربايل ،الطائفي



حيث يسيطر على  ،القائمة نفسهاعسكريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا من خالل احلكومات 

  !األرض سياسيا وعسكريا من خالل قواعده العسكرية واتفاقياته األمنية

  !ويسيطر اقتصاديا وماليا من خالل شركاته وبنوكه العاملية اليت تفتح هلا أسواق املنطقة كلها 

 بلغ عددها يف اليت –ويسيطر ثقافيا وإعالميا من خالل املراكز واملعاهد واجلامعات والكنائس  

  !  التغرييب لفتح املنطقة كلها أمام مشروعه الثقايف -جزيرة العرب املئات 

الشاهد  ،من أندونيسيا إىل املغرب ،والعامل اإلسالمي السين عامة ،وأصبح العامل العريب خاصة

لغريب وهو منطقة صراع املشروعني اإليراين الطائفي وا ،مع أنه هو اهلدف ،الغائب عما يدور حوله

  !حيث كان العراق أول ضحايا هذا الصراع بعد تقاطع مصاحل املشروعني ،الصلييب

وجتيش  ،وكانت املأساة أن صارت دويالت الطوائف تتخندق خلف املشروع االستعماري الغريب

  !!شعوا وعلماءها معها حتت ذرائع اخلوف على أهل السنة من اخلطر الشيعي

  !عيش فوبيا اخلطر الشيعي مع أنه حتت االحتالل األمريكيوصار العامل اإلسالمي السين ي

 - طه واحنطاطه وبدل أن يراجع العامل اإلسالمي السين مشكالته ويبحث عن سبب احنالله وسقو 

ومعرفة أسباب ضعفه مع كل هذه اإلمكانات اليت  - ليه عن مشروعه السياسي العقائدي وهو خت

فإذا حكومات  ،غريب لترسيخ وجوده أكثر فأكثرصار أداة يوظفها االستعمار ال ،حتت يده

 - فضال عن االعتراف بالسنة وأهلها وهي اليت ال تعترف باإلسالم أصال  -دويالت الطوائف 

  ! ختوف شعوا من ظهور اهلالل الشيعي حني غاب القمر السين

 للدفاع عن وإذا املهووسون دينيا احلاملون يف عاملهم االفتراضي يتحولون إىل جيوش إعالمية ال

بل للتخندق خلف حكومام العميلة اليت  ،الذي ال وجود له يف الواقع السياسي ،اإلسالم السين

  !تقوم بتنفيذ املشروع الغريب الصلييب يف املنطقة

أن يبقى العامل العريب واإلسالمي السين الذي يبلغ تعداده  عظمى، وأزمة تارخيية ،إا هزمية كربى 

  !وخندق املشروع االستعماري الغريب الصلييب ،دق املشروع اإليراين الطائفيمليار ونصف بني خن



وهو ما جيعل من البحث يف جذور األزمة أمرا ضروريا ملعرفة هل هناك فعال أصول عقائدية 

سياسية عند أهل السنة واجلماعة؟ وهل باإلمكان بعثها من جديد ملواجهة هذا الواقع؟ وهل 

روع سياسي تقف األمة معه إلصالح أوضاعها ابتداء من مشكلة باإلمكان حتويلها إىل مش

وانتهاء  ،واالحتالل األجنيب ،والقوانني الوضعية ،والطغيان السياسي ،واالستبداد ،القطرية

  مبشكلة ختلف التنمية وتأخر النهضة احلضارية؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  املبحث الثالث 

  أهل السنة واجلماعة 

  )ه والتنازع فيهنشأة الشعار وحقيقت(

  

  : ال جيب على أحد من املؤمنني االنتماء إىل غري اإلسالم واملسلمني

هو {وقال } ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني{قال تعاىل 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم {وقال تعاىل } مساكم املسلمني

  اخل..} لمونمس

واشتقه من اسم اإلسالم، وأوجب عليهم االنتماء ) املسلمني(فاختار اهللا هلذه األمة أشرف األمساء 

} ورضيت لكم اإلسالم دينا{إليه والتسمي به، فهو الدين الذي اختاره اهللا هلم كما قال تعاىل 

  .}إن الدين عند اهللا اإلسالم{وقال 

صحابه هم املسلمني املؤمنني ومل يأمرهم اهللا عز وجل وال فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم وأ

رسوله إال باالنتماء إىل اإلسالم واملسلمني، وأمرهم باتباع هدايات كتابه وما جاء به رسوله صلى 

وقال } يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول{ ، دون من سوامها، فقالاهللا عليه وسلم

  .}وإن تطيعوه تدوا{

وقد رتب الشارع على هذين الوصفني الشرعيني واالمسني الشريفني ـ اإلسالم واإلميان ـ  ملن 

وقوله  ،}إمنا املؤمنون أخوة{حتققا فيه كل األحكام الشرعية يف حقوق املسلم واملؤمن كقوله تعاىل 

يؤمن أحدكم ال (وقوله  ،)املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه وال خيذله(صلى اهللا عليه وسلم 

وقوله  ،)املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم(وقوله  ،)حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه

ال (وقال  ،)املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده(وقال  ،)حق املسلم على املسلم مخس(

  .اخل)...تدابروا وال اجروا وال تقاطعوا وكونوا عباد اهللا إخوانا



فال حيتاج  ،)بعثت باحلنيفية السمحة(اإلسالم دين احلنيفية السمحة كما يف احلديث  وقد جعل اهللا

فإذا هو قد أصبح  ،اإلنسان للدخول فيه إال إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

مسلما له ما للمسلمني وعليه ما عليهم، مث يتحقق وصف اإلميان بالتصديق بأركان اإلميان وهي 

آمن الرسول {كما قال تعاىل  ،ميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقضاء والقدراإل

 ،}مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله

اب الذي يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكت{وقال

وقال  ،}أنزل من قبل ومن يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا

  .}إنا كل شيء خلقناه بقدر{تعاىل 

أخربين عن اإلميان؟ قال اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه (ويف حديث جربيل يف الصحيح  

  ) .هللاورسوله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره من ا

 ،والصلوات اخلمس وهي الشهادتان،: ويتحقق له وصف اإلسالم باإلتيان بأركان اإلسالم

وكما  ،)بين اإلسالم على مخس(كما يف الصحيح  ،وحج البيت احلرام ،وصوم رمضان ،والزكاة

أخربين عن اإلسالم؟ قال اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن (يف حديث جربيل يف الصحيح 

  ).دا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيالحمم

مما هو معلوم من دين اإلسالم بالضرورة  ،اإلسالمفرائض و ،فإذا أتى اإلنسان بأركان اإلميان

أفلح قد {القطعية، صار مسلما مؤمنا يف الدنيا، وناجيا من أهل اجلنة يف اآلخرة، كما قال تعاىل  

الذين يرثون الفردوس هم فيها . أولئك هم الوارثون..الذين هم يف صالم خاشعون. املؤمنون

وكما قال األعرايب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سأله عن فرائض اإلسالم فأخربه قال } خالدون

ذا وال واهللا ال أزيد على ه: فقال األعرايب ! هل علي غريها؟ قال ال إال أن تطوع(األعرايب 

  )!دخل اجلنة إن صدق: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم .. أنقص

مث يتفاضل املسلمون واملؤمنون بعد ذلك يف درجة اإلحسان والتقوى حبسب تفاضلهم يف األعمال 

وكما يف احلديث الصحيح السابق } إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم{الصاحلات كما قال تعاىل 

  .}ن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراكوأخربين عن اإلحسان؟ قال أ{



وعلى هذا القدر من تعريف اإلسالم العام واإلميان اإلمجايل أمجع املسلمون على اختالف طوائفهم 

وهم أهل القبلة كافة الذين يشملهم اسم اإلسالم وأخوة اإلميان بنص القرآن كما قال شيخ 

سلمون من أمور دينهم الذي حيتاجون إليه أضعاف أضعاف ما ما أمجع عليه امل(اإلسالم ابن تيمية 

 ،وكتبه ،ومالئكته ،تنازعوا فيه، فاملسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب اإلميان باهللا

واحلج، ومتفقون على  ،والصيام ،والزكاة ،واليوم اآلخر، ومتفقون على وجوب الصالة ،ورسله

وأمثال هذه األمور اليت هي أصول الدين وقواعد ...نةأن من أطاع اهللا ورسوله فإنه يدخل اجل

فتنازعهم بعد هذا يف بعض أحكام  ،اليت اتفق عليها املنتسبون إىل اإلسالم واإلميان ،اإلميان

  ).7/357جمموع الفتاوى ) (أو بعض معاين األمساء أمر خفيف بالنسبة ملا اتفقوا عليه ،الوعيد

ايل هو الذي كان عليه عامة املسلمني يف حياة النيب صلى اهللا وهذا اإلسالم العام واإلميان اإلمج

فكان  ،للهجرة 9فقد دخل العرب كلهم يف دين اهللا أفواجا يف عام الوفود سنة  ،عليه وسلم

أكثرهم من األعراب والكبار والصغار والرجال والنساء الذين ال ميكنهم معرفة أكثر من ذلك 

دين إبراهيم واألنبياء قبله  ،سالم حقا هو احلنيفية السمحةفكان اإل ،من أحكام الدين وشرائعه

فتحقق به للعرب  ،وبعده، وهو دين النيب األمي ودين األميني، ال أغالل فيه وال آصار وال طالسم

اجلاهليني التوحيد الديين بعبادة اهللا وطاعته وحده ال شريك له، والتوحيد السياسية باتباع رسوله 

  .ليهوحتكيمه واالجتماع ع

فال جيب على آحاد املسلمني وأفرادهم أكثر مما وجب على األعراب الذين أسلموا يف عصر 

النبوة، وال جيب على أحد االنتماء إال إىل اإلسالم وحده دين اهللا ودين مجيع األنبياء ودين الفطرة 

ذاهب واألمساء اليت فطر اهللا اخللق عليها، ومن أوجب عليهم االنتماء إىل غريه من الطوائف أو امل

مما مل يوجبه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد ابتدع يف الدين ما مل يأذن به اهللا، وما مل يكن يومئذ 

  .دين فليس هو اليوم بدين

  :من أصول الدين اتباع الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني 

الوفود، فقد كان وإذا كان العرب قد دخلوا يف اإلسالم العام واإلميان اإلمجايل أفواجا يف عام 

هم أهل اإلحسان وهم املؤمنون حقا  - وآله وهم خاصة النيب صلى اهللا عليه وسلم -الصحابة 



وهم  ،كما وصفهم القرآن، وملا كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أعلم اخللق به وبدينه

وكذلك {ال تعاىل كما ق بينه وبني األمم للبالغ عنه، وهم األمة الوسط ،الشهداء على األمم بعده

وهم خري أمة  ،}جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

أمر اهللا لذلك املؤمنني باقتفاء سبيلهم واالهتداء  ،}كنتم خري أمة أخرجت للناس{أخرجت للناس 

 على بصرية أنا قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا{ديهم فيما كان طاعة هللا ولرسوله كما قال تعاىل 

فأخرب اهللا مبحكم كتابه أن رسوله ومن تبعه وهم أصحابه على بصرية وهدى من } ومن اتبعين

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل {رم، وقال 

لذين اتبعوهم بإحسان والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار وا{وقال تعاىل  ،}ونصله جهنم

  ..فاشترط للرضا عمن جاء بعد املهاجرين واألنصار إتباعهم بإحسان} ..رضي اهللا عنهم

فاإلسالم واإلميان واإلحسان هو ما كان عليه النيب وأصحابه من بعده، وما كانوا عليه هو 

 ،م ظهر واشتهرو ،وبلغوه األمم ،اإلسالم واإلميان واإلحسان، إذ هم الذين محلوا اإلسالم عنه

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

كنتم خري أمة {وقال  ،}..استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم

  اخل..}أخرجت للناس

رب، وعلى يد عمر وقد مكن اهللا هلم دينهم الذي ارتضى هلم على يد أيب بكر بعد ردة الع 

وعثمان بالفتوح واالستخالف يف األرض على حنو فريد يف تاريخ العامل كله، حىت مل متض بعد وفاة 

النيب صلى اهللا عليه وسلم عشرون سنة إال ودينه قد بلغ مشارق األرض ومغارا، وهوت أمامه 

الذكر أن األرض  ولقد كتبنا يف الزبور من بعد{عروش كسرى وقيصر، وحتقق موعود اهللا هلم 

أن أمة من أمم األنبياء كلهم ورثوا األرض  اإلنساين وال يعرف التاريخ ،}يرثها عبادي الصاحلون

وكانوا كما جاء وصفهم يف التوراة واإلجنيل  ،كما ورثها اخللفاء الراشدون والصحابة املهديون

ثلهم يف التوراة ومثلهم يف ذلك م...حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم {

  !نذ فتحوا العامل إىل يوم القيامةفأغاظ اهللا م أمم الكفر وطواغيتها م} ليغيظ م الكفار..اإلجنيل



فأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم هم الذين كانوا خري أمة أخرجت للناس، وهم الذين 

من و ،وب من عبادة العبادوحرروا األمم والشع ،استخلفهم اهللا يف األرض، وفتحوا الدول

وأقاموا العدل والقسط  فحرروا العقول، وفتحوا القلوب، العبودية للطغاة إىل عبادة رب العباد،

بعد شيوع الظلم واجلور، فما أمجعوا عليه من أمر الدين فهو احلق من رم، وما اختلفوا فيه 

سنة فإن كان عن اجتهاد فاحلق ال خيرج عن جمموعهم، ومن خالف منهم شيئا من الكتاب وال

وتأويل فقوله خطأ وال حجة فيه وله أجر اتهد، وإن كان عن تقصري وحظ نفس، فهو ذنب 

وال يطعن به بسببه ملا أخرب اهللا عنهم بأنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعد  ،مغفور له ال يتابع عليه

ال يستوي منكم من أنفق { هلم جنات جتري من حتتها األار، وقد وعدهم اهللا مجيعا احلسىن فقال

 ،}من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد اهللا احلسىن

فقال تعاىل  ،والدعاء هلم بالغفران ،وقد أمر اهللا من جاء بعدهم باتباع سبيلهم بإحسان

وقال } ..رضي اهللا عنهم والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان{

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا بإميان وال جتعل يف {تعاىل 

  ...}قلوبنا غال للذين آمنوا

  :كانت السنة والسلفية قبل البدعة والطائفية

وعلى  ،ةومضى الصدر األول والسلف الصاحل من الصحابة وآل البيت على هدي القرآن والسن

قبل وجود الطوائف  ،وال يعرف ذلك إال م ،ال يعرفون إال بذلك ،اإلسالم واإلميان واإلحسان

  .واملذاهب والبدع ،والفرق

إذ إم إمنا أخذوا  -عدهم يقتدون م ويهتدون ديهم مث كان عامة علماء األمة من التابعني ب 

إال من خالف برأي أو  -رضي اهللا عنهم  العمل عن الصحابةاإلسالم والقرآن والسنن والعلم و

  .جنم ببدعة فاشتهر ا فصار يرمى ا ويعزى إليها

أو ما كان عليه  ،فلما كثر أهل األهواء واشتهروا بأهوائهم اليت خالفوا فيها الكتاب أو السنة 

فرد  ء،مستأنف بال سابق قضا وأن األمر أنف ،كمن قالوا بنفي القدر يف أفعال العباد ،سلف األمة

عليهم ابن عمر والصحابة قوهلم واشتهروا بالقدرية، وكذا من كفروا املسلمني كاحلرورية الذين 



 ،فرد عليهم علي رضي اهللا عنه والصحابة كلهم بدعتهم ،خرجوا على علي ملا رضي بالتحكيم

قبله واشتهروا باخلوارج واحلرورية، وكمن ادعوا النص على علي وغلوا فيه وطعنوا يف اخللفاء 

 ،فرد عليهم علي رضي اهللا عنه والصحابة قوهلم ،ونفوا أن يكون األمر يف اخلالفة شورى

الرفض، ومع ذلك كله أثبت علي رضي اهللا عنه والصحابة معه للجميع على عد ذلك بواشتهروا ب

اختالف بدعهم حكم اإلسالم واإلميان وأحكام أهل القبلة، وأم ال خيرجون ذه البدع عن 

اإلسالم واإلميان، حىت قال حني سئل عن احلرورية ـ الذين كفروه وكفروا معاوية ومن  دائرة

قيل له أمنافقون هم؟ ) من الكفر فروا(معه وكفروا كل من خالفهم ـ أكفار هم؟  فأجاب علي 

  )!.قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا(قيل ما هم فقال ) إن املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليال(قال 

 ،)أهل السنة واجلماعة(د اشتهر يف املقابل علماء األمة يف آخر عصر التابعني ومن بعدهم باسم وق

 ،كانوا ال يسألون عن اإلسناد(كما جاء يف مقدمة صحيح مسلم عن إمام التابعني حممد بن سريين 

ن أهل ومن كان م ،فمن كان من أهل السنة أخذوا عنه ،فلما وقعت الفتنة قالوا مسوا لنا رجالكم

  .واملراد بالفتنة على الصحيح فتنة املختار بن عبيد أو فتنة احلجاج والقراء) البدعة تركوه

وقد أطلق ابن سعد يف طبقاته هذا الوصف على عدد من صغار التابعني وأتباعهم فقال عن زائدة 

  ).صاحب سنة) (156ت(وعلى محزة الزيات  ،)صاحب سنة ومجاعة) (160ت(بن قدامة 

واحلكم بن عتيبة  ،)تابعي ثقة صاحب سنة(ف العجلي يف ثقاته إمساعيل بن أيب خالد وكذا وص 

 ،)كويف ثقة صاحب سنة واتباع(وزهري بن معاوية  ،)صاحب سنة واتباع وكان فيه تشيع(

  )!ناس بكلمة شديدة عند سلطان يتقىصاحب سنة واتباع وكان من أقوى ال(وسفيان الثوري 

  .ه صاحب سنة احلسن البصري وعاصم بن أيب النجودوأقدم من وصفه العجلي بأن

إذ ال وجود  ،يف هذه الفترة ال يعين طائفة بعمومها) صاحب سنة(و) من أهل السنة(فمصطلح 

للطائفة آنذاك، بل يطلق فقط على من اشتهر من العلماء يف أواخر عصر التابعني آنذاك بالعناية 

من اشتهر باتباع السنة خاصة يف باب االعتقاد، بالسنن وروايتها، وعدم الطعن يف الصحابة، و

وهي طريقة سلف األمة من الصحابة رضي اهللا عنهم يف اإلميان والتسليم للنصوص بعيدا عن 



الذين  ،اجلدل واخلصومة يف الدين اليت اشتهر ا علماء احلرورية والقدرية والشيعة واملرجئة

  . العقلية والنظرية الكالمية بدؤوا يف تقرير أصوهلم ونصرا باجلدل وباحلجج

ومساجدهم  ،ودينهم واحد ،قبلتهم واحدة ،فبقي املسلمون أمة واحدة جيمعهم اسم اإلسالم العام

وانقسم أهل العلم إىل أقسام أهل البدع واألهواء على اختالف  ،ومقابرهم واحدة ،واحدة

م عامة علماء األمة، وذلك وه ،أهوائهم وافتراقهم، وأهل السنة واجلماعة واجتماعهم واتفاقهم

للزومهم السنة واجلماعة وما كان عليه سلف األمة، مث شاع يف عصر أتباع التابعني ويف نصف 

إذا رأيت حجازيا حيب مالك بن (القرن الثاين استعمال هذا اللفظ حىت قال عبد الرمحن بن مهدي 

نة، وإذا رأيت الشامي أنس فهو صاحب سنة، وإذا رأيت بصريا حيب محاد بن زيد فهو صاحب س

 167ت(وكان محاد بن سلمة البصري ) حيب األوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب سنة

صاحب سنة شديدا على أهل البدع، وكذا أبو بكر بن عياش، وعلي بن مسهر، وليث بن ) هـ

  .اخل..أيب سليم، وشريك بن عبد اهللا، وأبو الزناد املدين، وجرير بن حازم البصري

وكان إذا قال عن رجل  ،ذلك فقد كان أبو نعيم الفضل بن دكني شيخ اإلمام أمحد يتشيعومع 

فيقولون مؤمنون إن شاء اهللا وال  ،ألم كانوا يستثنون يف اإلميان! بأنه مرجيء فهو من أهل السنة

  !يقطعون

 وكان ،فلم حيدثه زائدة بن قدامة لذلك ،وكان وكيع بن اجلراح وهو شيخ اإلمام أمحد يتشيع

  ! ال حيدث إال صاحب سنة زائدة

قبل أن  ،وهو تفضيل علي على عثمان ،وذلك ألن تشيع بعض أهل السنة كان فاشيا يف الكوفة

يستقر القول عندهم على أن ترتيبهم يف الفضل كترتيبهم يف اخلالفة، وأن من فضل عليا على 

  .شورى واالختيارعثمان فقد أزرى باملهاجرين واألنصار الذين اختاروا عثمان بال

إال أن األصول العامة اليت جتمع عامة أهل السنة واجلماعة ـ مع اختالفهم اجلزئي يف بعض هذه 

  :املسائل ـ تنقسم إىل قسمني رئيسني 

  .األصول الدينية العقائدية والفقهية: القسم األول 



  .األصول الشرعية السياسية: والقسم الثاين 

  :وهذا بيان موجز هلذه األقسام 

  :األصول الدينية العقائدية والفقهية : القسم األول 

وهي لزومهم الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم فيما أمجعوا عليه، وعدم اخلروج 

عن جمموع أقواهلم فيما اختلفوا فيه، يف قضايا الدين أصوال وفروعا، وهذا هو األصل الذي بىن 

وهم أبو حنيفة ومالك  ،قرن الثاين مذاهبهم الفقهية واألصوليةعليه األئمة الفقهاء األربعة يف ال

هـ، وكذا عامة األئمة يف عصرهم كالثوري 200والشافعي وأمحد الذي أفىت وحدث قبل سنة 

واشتهرت مذاهبهم الفقهية بذلك، وهلذا اشتهرت  ،واألوزاعي والليث بن سعد وداود الظاهري

هذا األصل وهو حجية الكتاب والسنة ـ وهذا كلها مبذاهب أهل السنة واجلماعة لشهرة 

يوافقهم عليه حىت املخالفون من حيث اجلملة ـ وحجية إمجاع األمة وهم الصحابة على وجه 

بل األمة تبع هلم فيما أمجعوا عليه وفيما  ،إذ بعدهم ال يثبت إمجاع على التحقيق ،اخلصوص

  . اختلفوا فيه

وانتشارهم يف كل األمصار  - لوداع أكثر من مائة ألف يف حجة ا الذين كانوا -ولكثرة الصحابة 

والثغور ينشرون اإلسالم، ويبلغون القرآن ويعلمون املسلمني السنن واألحكام، كانت األمة كلها 

فكانوا أكثر تابعا ممن  ،تبعا هلم يف القرن األول، فشاعت يف األمة طريقتهم وهديهم وعلومهم

 القرن الثاين فلشهرة أئمة احلديث وأئمة الفقه وكثرة خالفهم من أهل البدع، وكذا احلال يف

ت (والثوري ) هـ150ت (كأيب حنيفة  -أتباع هؤالء األئمة من العلماء وكثرة أصحام 

مبصر، ) هـ175ت (يف احلجاز، والليث بن سعد ) هـ 179ت(يف العراق، ومالك ) هـ160

كالشافعي وأصحابه  -من بعدهم صار هؤالء وأصحام  - يف الشام) هـ 156ت (واألوزاعي 

هم املفتني واألئمة يف  -وأصحابه  وأمحد وأصحابه وابن جرير الطربي وأصحابه وداود الظاهري

يف معرفة األحكام وشرائع اإلسالم يف عامة األقطار، وبدأ  ،إليهم يرجع عامة املسلمني ،الدين

لت املدارس الفقهية اليت أمدت فتشك ،العلم يفشو ويشيع، وبدأ عصر التدوين والنهضة العلمية

، واملدارس احلديثية اليت عنيت بالسنة النبوية مجعا وحفظا الفقهاء الدولة واخلالفة بالقضاة واألئمة



ونشرا، فامتد بامتداد ذلك كله مفهوم أهل السنة ليصبح شعارا ليس لطائفة من أهل العلم كما 

وأئمة  ،اليت فشت فيهم مذاهب األئمة األربعةبل امسا عاما لعموم األمة  ،يف أواخر القرن األول

الذين بلغ أصحام وأتباعهم اآلالف من القضاة والوالة وعلماء الفقه واحلديث  ،الفقه واحلديث

الذين كانوا يشكلون ثقافة اتمع الفقهية والدينية، فصار عامة األمة تبع هلؤالء األئمة إال من 

  . خالف من علماء الفرق األخرى

) 2/90( النحلو امللل يف الفصليف تعريف أهل السنة يف ) هـ 456ت (قال ابن حزم  وهلذا

 اهللا رمحه التابعني خيار من جهم سلك من وكل ،عنهم اهللا رضي الصحابة ، همالسنة وأهل(

 م اقتدى من أو هذا يومنا إىل ،فجيال جيال الفقهاء من اتبعهم ومن احلديث أصحاب مث ،عليهم

  ).عليهم اهللا رمحة وغرا األرض شرق يف العوام من

وإمنا  ،فهذا ال يقوله أحد! وليس مقصود ابن حزم أن الصحابة كانوا يسمون أهل السنة واجلماعة

أراد أن الصحابة هم الذين نشروا السنن، وأقاموا اخلالفة، وحضوا على اجلماعة واالتباع، 

هذه الطريقة، مث ظهر مصطلح أهل السنة  وحذروا من الفرقة واالبتداع، وعنهم أخذ التابعون

واجلماعة يف آخر عصر التابعني، واشتهر يف آخر القرن الثاين، مث صار امسا لكل عامة املسلمني ممن 

  .ليس من املخالفني

 السنة أهل ومذهب(حيث يقول ) 2/601(ويبني ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة 

 مذهب فإنه وأمحد، والشافعي ومالكًا حنيفة أبا اهللا خيلق أن قبل معروف قدمي مذهب واجلماعة

 فإم واجلماعة، السنة أهل عند مبتدعا كان ذلك خالف ومن نبيهم، عن تلقوه الذين الصحابة

  ).بعدهم من إمجاع يف ومتنازعون حجة، الصحابة إمجاع أن على متفقون

أهل (را خمترعا، أما االسم والشعار وليس أم ،فاملذهب والطريقة هو مذهب الصحابة وطريقتهم

  .فمستحدث بعد عصر الصحابة، وصار يطلق على من لزم طريقتهم بعدهم) السنة واجلماعة

يف بيان أن مذهب أهل السنة هو مذهب مجاهري األمة ) 3/345(وقال شيخ اإلسالم يف الفتاوى 

 فإم الباقية الفرق وأما ،األعظم والسواد األكرب اجلمهور وهم واجلماعة، السنة أهل(وعامتها 

 الناجية الفرقة مبلغ من اقريب هؤالء من الفرقة تبلغ وال ،واألهواء والبدع والتفرق الشذوذ أهل



 معارضة الفرق هذه وشعار القلة، غاية يف منها الفرقة تكون قد بل بقدرها، تكون أن عن فضال

  ).واجلماعة السنة أهل من كان عواإلمجا والسنة بالكتاب قال فمن واإلمجاع؛ والسنة الكتاب

  :وهنا حدد ابن تيمية أمرين

  .من أطلق عليهم االسم والشعار وهم عامة األمة ومجاهريها: األول  

على من يصدق هذا االسم؟ وما املعيار الذي يعرف فيه أهل السنة من أهل البدعة؟ : والثاين  

  ).القول بالكتاب والسنة واإلمجاع(وقد حدده بأنه 

املقصود بالقول أي العمل الفعلي إذ عامة املسلمني ال يلتزمون إال باحلد األدىن، وقد يقع  وليس 

منهم تقصري وتفريط، وإمنا املراد عدم وقوعهم يف البدع اليت خترجهم من اسم أهل السنة كالطعن 

 مما خيالف ،أو إكفار األمة واستحالل دمائها ،أو نفي القدر ،أو نفي الصفات ،يف الصحابة

   .وما كان عليه سلف األمة ،نصوص الكتاب والسنة

 الصحابة حمبة على متفقون(بأن أهل السنة واجلماعة ) 3/406(يف منهاج السنة أيضا  قالو

 عن اخلروج هلم ليس أنه وعلى حجة، إمجاعهم أن وعلى القرون سائر على وتفضيلهم ومواالم

  ).إمجاعهم

 تبعهم ومن وأئمتها، األمة سلف هم واجلماعة، السنة أهل( )24/241(ل يف الفتاوى وقا

  ). بإحسان

شعارا على طائفة بعينها فقط، بل ) أهل السنة واجلماعة(وبناء على هذا التعريف فليس مصطلح 

وأنه ما كان عليه الصحابة وهم  ،)السنة واجلماعة(هو معيار موضوعي يف تعريف وحتديد مفهوم 

فهم الدين بلزوم إمجاعهم فيما أمجعوا عليه، وعدم سلف األمة، ومن كان على طريقتهم يف 

اخلروج عن جمموع أقواهلم فيما اختلفوا فيه يف أصول الدين وفروعه، ويدخل يف الصحابة دخوال 

  .أوليا آل البيت رضي اهللا عنهم أمجعني



الف فشعار أهل السنة واجلماعة هو لزوم السنن النبوية واآلثار السلفية القائمة على االتباع، خب 

تأثرا  ،أهل األهواء واالبتداع، الذين صارت العقائد عندهم تؤسس على احلجج النظرية والعقلية

  .القائمة على االبتداع) واألهواء(وهي اآلراء  ،بالفلسفة اليونانية

وبناء على هذا املعيار فكل من قال من أهل السنة واجلماعة قوال يف الدين خيالف كتابا أو سنة أو 

وإن كان من أئمة أهل السنة، ومن قال قوال يف أمر الدين ال يستند إىل كتاب  ،وله باطلإمجاعا فق

أو سنة أو إمجاع، أو قوال ال يعرفه الصحابة رضي اهللا عنهم فليس قوله حجة بل هو رأي 

  . واجتهاد

بني الدولة من جهة واخلوارج  -مث ملا تطور علم الكالم وحتول اخلالف من صراع سياسي 

إىل صراع عقائدي تستهدف  - ة واملعتزلة الذين ميثلون األقلية املعارضة من جهة أخرى والشيع

حيث اضطرهم اجلدل واألخذ باللوازم إىل  - فقط  فيه هذه الفرق عقيدة األمة نفسها ال السلطة

اخلوض فيما جرى بني الصحابة وحتديد املوقف منهم، وما وقع بينهم من خالف واقتتال، وما 

وجد علماء األمة أم يف حاجة للتصدي  -اخل ..فة، وحكم من وقع يف كبريةاخلال جرى يف شأن

باحلجج واجلدل هلذه الشبه دفاعا عن السنة والصحابة وسلف األمة من جهة، ومحاية لعقيدة عامة 

املسلمني من جهة أخرى، ولصيانة الدولة واخلالفة اليت ما زالت تقوم بالفتوحات وتواجه 

جية من جهة ثالثة، فظهر يف القرن الثالث متكلمو أهل السنة واجلماعة كابن التحديات اخلار

كالب وابن كرام وأيب احلسن األشعري وأيب منصور املاتريدي وتصدوا هلذه املهمة، وكان هلم 

دور كبري يف الدفاع عن عقائد أهل السنة وعامة األمة وإبطال حجج املخالفني، إال أم مل يسلموا 

 بعض املآخذ يف هذا الباب، مما أدى إىل التنازع فيما بينهم من جهة، وفيما بينهم من الوقوع يف

وبني أهل احلديث من جهة أخرى يف أحقيتهم بشعار أهل السنة واجلماعة، كما قال شيخ اإلسالم 

 بن سعيد بن اهللا عبد ابتدعه مما حيذر كان محدأ اإلمام( )2/87( اجلهمية تلبيس بيان ابن تيمية يف

 والدالئل املسائل من كالمهم يف علموه ملا وذلك - أي احملاسيب  - كاحلارث أصحابه نمو البك

 عامة كالم يف يوجد ال ما السنة وموافقة الصحيحة األدلة من كالمهم يف كان نإو ،الفاسدة

 أهل من يعدون وهم ،واحلديث واجلماعة السنة إىل الكالم أهل طوائف قربأ مإف ،الطوائف



 يف واجلماعة السنة أهل هم بل ،وغريهم والرافضة املعتزلة مثل إىل النظر عند اجلماعةو السنة

  ).وحنوهم والرافضة املعتزلة هم فيها البدع أهل يكون اليت البالد

املعيار املوضوعي الذي حيتكم إليه عند االختالف، إىل شعار ) السنة واجلماعة(وهنا جتاوز مفهوم 

ف يدب بني الفريقني، يف أيهم أحق باسم أهل السنة، خاصة بعد يدعيه كل طرف، وبدأ اخلال

النصر التارخيي على مستوى الفكر الذي حتقق على يد اإلمام أمحد وعامة أهل احلديث والفقه يف 

مواجهتهم لتحول الدولة إىل االعتزال يف عصر املأمون واملعتصم والواثق، حيث فشلت السلطة 

تزلة على األمة، بعد رفض علماء احلديث وعلماء الفقه يف كل فشال ذريعا يف فرض عقيدة املع

أمصار املسلمني هلذه العقيدة املتأثرة بالفلسفة اليونانية وعلم املنطق، ودخل أهل السنة بعد ذلك 

وأهل احلديث من جهة، بعد أن  ،النصر يف صراع فكري داخلي فيما بينهم، املتكلمون من جهة

وكذا فكر اخلوارج،  ،منهم، حيث بدأ االعتزال يزول شيئا فشيئاكادت ختلو الساحة كلها إال 

  :ثالثة إطالقات) أهل السنة واجلماعة(فصار ملصطلح 

فالسين هو من ليس  ،استخدام عامي يطلقه عامة املسلمني وهو عندهم يف مقابل التشيع: األول 

  .بشيعي

فة وأا بالشورى ال بالنص، يطلق على كل من يثبت اخلال ،استخدام علمي وسياسي عام: الثاين 

ويثبت خالفة اخللفاء الراشدين، ويترضى عن سلف األمة أمجعني، ويقول بالكتاب والسنة وإمجاع 

الصحابة، وال يرى كفر أهل القبلة، وال يرى السيف على األمة، فيشمل اسم أهل السنة 

 ،من أهل السلوكوالصوفية  ،وأهل احلديث ،واجلماعة املذاهب الفقهية السنية املشهورة

خبالف من ال يرى شرعية اخلالفة كالشيعة الذين يقولون باإلمامة  ،واملتكلمني من أهل السنة

والنص، وكاخلوارج وغريهم من الفرق الذين طعنوا يف خالفة عثمان وعلي، وكفروا األمة ورأوا 

كله، وهو قول  واألشد أثرا يف تاريخ األمة ،اخلروج عليها بالسيف، وهذا اإلطالق هو األشهر

مجاهري األمة، وهلذا يطلق كثري من املصنفني من الشيعة واملعتزلة لفظ مذهب العامة على أهل 

السنة الذين ميثلون عامة األمة، وصاروا يطلقون على مذاهبهم وطوائفهم مذهب اخلاصة، وهلذا 

خ األمة السياسي من كان مذهب أهل السنة مذهبا شعبيا مجاهريا واقعيا كان له أكرب األثر يف تاري



وهو ما حافظ على اإلسالم  ،وإقامة اجلهاد ،ووحدة األمة ،خالل وقوفه مع الدولة واخلالفة

أمام كل التحديات التارخيية اخلطرية  ،واإلسالم احلضارة ،واإلسالم الدولة ،واإلسالم األمة ،الدين

     .اليت واجهها العامل اإلسالمي مدة ثالثة عشر قرنا

وهو ادعاء كل من أهل احلديث  ،و استخدام خاص ال أثر له خارج الوسط العلميوه: الثالث 

  .    ونفيهم هذا االسم عمن خالفهم ،واألشعرية واحلنابلة والشافعية أم أهل السنة وحدهم

) 2/132(النبوية السنة منهاجوقد نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية على هذه اإلطالقات فقال يف 

 إال الطوائف مجيع ذلك يف فيدخل ،الثالثة اخللفاء خالفة أثبت من به ادير السنة أهل فلفظ(

 ،تعاىل هللا الصفات يثبت من إال فيه يدخل فال احملضة والسنة احلديث أهل به يراد وقد ،الرافضة

 األصول من ذلك وغري ،القدر ويثبت ،اآلخرة يف يرى اهللا وإن ،خملوق غري القرآن إن ويقول

 برافضي، ليس من كل: العامة اصطالح هو العام واالصطالح ،والسنة احلديث أهل عند املعروفة

  ).السنة أهل من هو: قالوا

وكأنه جعل األول والثاين إطالقا واحدا، وإال فقد أطلق ابن تيمية  ،وفاته اإلطالق باملعىن الثاين

 وهذا(يث يقول ح) 5/283( النبوية السنة منهاجاسم أهل السنة مبفهومه الشمويل العام كما يف 

 السنة أهل متكلمي وأكثر والفقهاء احلديث وأهل السلف مذهب هو واملشيئة احملبة بني الفرق

  ).والشافعية واملالكية احلنبلية من واملتقدمني والكرامية كاحلنفية

 بإحسان هلم والتابعني الصحابة من املسلمني سلف مذهب( )6/7( الصحيح اجلوابوقال يف 

 هو والنظار والصوفية الفقهاء من واحلديث السنة أهل من وغريهم املشهورين املسلمني وأئمة

  ).مجيعا واألبدان واحراأل معاد إثبات

 واجلماعة السنة أهل من والتقبيح بالتحسني القائلون بل( )1/420( املنطقيني على الردوقال يف 

 ،وحنومها والصفات لقدرا يثبتون ،وغريهم األربعة الطوائف من به يقول كمن واخللف السلف من

 قول وهذا ،العقليني والقبح احلسن بإثبات هذا مع ويقولون ،السنة أهل املعتزلة فيه خيالف مما

  ).واحلنبلية والشافعية املالكية من كثري قول وهو ،نفسه حنيفة أيب عن أيضا ونقلوه احلنفية



 العلم جمرد هو ليس أنهو بصريا مسيعا كونه إثبات) (1/103( األصفهانية العقيدةوقال يف 

 ،واألئمة ،السلف من واجلماعة السنة أهل من قاطبة اإلثبات أهل قول هو واملرئيات باملسموعات

 العباس وأيب ،كالب بن حممد كأيب ،الصفاتية من واملتكلمني ،والتصوف ،والفقه ،احلديث وأهل

  ).وأصحابه األشعري احلسن وأيب ،القالنسي

اسم أهل السنة واجلماعة عنده يطلق على معىن أوسع من املعىن وكل هذه النصوص تؤكد أن 

الثالث الذي يقصره على أهل احلديث واألثر فقط، وأضيق من املعىن األول الذي يستخدمه 

العامة يف إطالقه على كل من مل يكن شيعيا، بل هو يشمل أتباع املذاهب الفقهية املشهورة 

ية والظاهرية، وكذا أهل السلوك والعبادة والزهد من كاحلنفية واملالكية والشافعية واحلنبل

الصوفية، وكذلك املتكلمني من أهل السنة كالكرامية واألشعرية واملاتريدية، وهو املفهوم الذي 

وأهل الكالم ممن  ،وأهل السلوك ،وأهل الفقه ،عليه أكثر علماء األمة فيدخل فيه أهل احلديث

  .خالفوا يف بعض اجلزئياتكانوا على األصول العامة للسنة وإن 

ومن األسباب اليت جعلت مذهب أهل السنة واجلماعة مذهبا شعبيا مجاهرييا عاما سوى ما سبق 

  :ذكره 

فكذلك اسم أهل السنة  ،ـ أنه كما ال حيتاج الدخول يف اإلسالم إال إىل اإلقرار بالشهادتني 1

الكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة، واجلماعة ال حيتاج الدخول فيه إال إىل اإلقرار اإلمجايل ب

  .فكل مسلم على اإلسالم العام واإلميان اإلمجايل هو من أهل السنة واجلماعة

وهلذا يلجأ املخالفون إىل التأويل وبناء عقائدهم على  ،ـ أنه يتوافق مع ظاهر القرآن والسنة 2

ة واجلماعة تقوم على األدلة النقلية من بينما عقيدة أهل السن ،األدلة العقلية اليت ال حيسنها العامة

  .فكل من قرأ القرآن وآمن مبا فيه إمجاال فهو من أهل السنة ،نصوص الكتاب والسنة

عامة أصوله العقائدية والسياسية ـ الواقعية والوسطية وكونه األقرب إىل الطبيعة اإلنسانية يف  3

كانت  ،رب إىل أهل السنة واجلماعةوهلذا كلما كانت الفرق األخرى أق -كما سيأيت بيانه  -

وقد اضطرت الفرق األخرى إىل التخلي عن تطرفها  ،أكثر شعبية وقبوال يف األمة من غريها

  .وغلوها حتت ضغط الواقع كما سيأيت



  :وقد متثل الغلو والتطرف والتفريط يف البدع اخلمس املشهورة وهي 

وهم أبو  ،ة أحد من اخللفاء الراشدينأو عدم إثبات إمام ،ـ الطعن يف الصحابة أو بعضهم 1

أو ادعاء العصمة  ،أو نفي أن تكون اخلالفة بالشورى واالختيار ،بكر وعمر وعثمان وعلي

  .ووجوب الطاعة واالتباع لغري النيب صلى اهللا عليه وسلم

ومفارقة  ،واستحالل قتال املسلمني ،أو على من فعل كبرية ،ـ احلكم بالكفر على األمة 2

  .واخلروج على األمة بالسيف ،باألهواء واآلراء مجاعتهم

وأن اإلنسان  ،أو أا غري خملوقة ،ـ نفي القدر وأن أفعال العباد غري معلومة هللا قبل وقوعها 3

وليس هللا فيها قدرة وال إرادة، أو القول باجلرب  ،يفعل منها ما يشاء ويوجد منها ما يريد استقالال

ونفي املسئولية اإلنسانية عن  ،وأنه كالريشة يف مهب الريح ،وهو نفي قدرة اإلنسان ومشيئته

  .أفعاله

أو الغلو يف اإلثبات وتشبيه اهللا بشيء من  ،ـ نفي الصفات الواردة يف الكتاب والسنة عن اهللا 4

  .ونفي أن يكون القرآن كالم اهللا غري خملوق ،أو القول خبلق القرآن ،صفات املخلوقني

ة من اسم اإلميان وتعريفه باإلقرار والتصديق فقط، وأنه ال يضر مع ـ إخراج األعمال الصاحل 5

اإلميان ذنب، أو نفي تفاوته وزيادته ونقصانه، أو القول بأنه شيء واحد إذا ذهب منه جزء ذهب 

  .كله 

نفي الصفات أو (و) نفي القدر أو إثبات اجلرب(و) اخلروج(و) الرفض(فهذه القضايا اخلمس ـ 

فمن مل يكن  ،ـ هي اليت فارق من فارق فيها ما كان عليه سلف األمة) اء احملضاإلرج(و) التشبيه

فهو من أهل السنة واجلماعة، وهلذا كان عامة املسلمني وأتباع األئمة  ،من أهل هذه األهواء

إذ ال  ،لعدم قوهلم ذه البدع، فصارت السنة مذهب العامة ،األربعة من أهل السنة واجلماعة

بينما ال يكون من أهلها إال بالقول ا ومعرفة  ،ال إىل خلو الذهن من تلك األهواءحيتاج املسلم إ

  .أصوهلا



من أصول أهل  فاملبتدع هو من خالف أصال( 12/485قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى 

 ). السنة 

أهل  اليت يعد ا الرجل من أهل األهواء ما أشتهر عند: البدعة( 35/414قال يف الفتاوى و

  ). العلم بالسنة خمالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة اخلوارج، والروافض، والقدرية، واملرجئة

أو ما أمجع عليه  ،ومن خالف الكتاب املستبني، والسنة املستفيضة( 24/172وقال يف الفتاوى 

  ). فهذا يعامل مبا يعامل به أهل البدع ،سلف األمة خالفًا ال يعذر فيه

  :رجات االبتداع وشدة االحنرافتفاوت البدع يف د

بل بعضها أهون من بعض، وهلذا  ،مث ليست هذه األهواء والبدع على درجة واحدة من االحنراف

وال خترجه من دائرم العامة، كمن  ،رمبا قال ببعض فروعها من هو من أئمة أهل السنة واجلماعة

ن عثمان، أو قال بإرجاء توقف يف خالفة علي ورأى زمنه زمن فتنة، أو رأى عليا أفضل م

  .اخل..إال أنه يوجبها ويرتب عليها أحكامها ،وأخرج األعمال من اسم اإلميان ،الفقهاء

  . كما إن اسم اإلسالم واإلميان يشمل مجيع هذه الفرق فهم مجيعا من أهل القبلة

 أهل وهم ،مخسة اإلسالم مبلة املقرين فرق) (2/88(ابن حزم يف الفصل يف امللل والنحل  قال

 وأكثر ،فرق على هذه من فرقة كل افترقت مث ،واخلوارج ،والشيعة ،واملرجئة ،واملعتزلة ،السنة

 ما ففيها ذكرنا اليت األربعة الفرق سائر مث االعتقادات، من يسرية ونبذ الفتيا يف السنة أهل افتراق

 أهل إىل املرجئة فرق فأقرب ،القريب اخلالف خيالفهم ما وفيهم ،البعيد اخلالف السنة أهل خيالف

 وأن ،معا والقلب باللسان التصديق هو اإلميان أن إىل الفقيه حنيفة أيب مذهب ذهب من السنة

 أصحاب السنة أهل إىل املعتزلة فرق وأقرب، فقط وفرائضه اإلميان شرائع هي إمنا األعمال

 السنة أهل ىلإ الشيعة مذاهب وأقرب ،يلذاهل أيب أصحاب وأبعدهم، النجار حممد بن احلسني

 علي ولد يف اإلمامة بأن القائلون ،الفقيه اينداهلم حي بن صاحل بن احلسن أصحاب إىل املنتمون

 وتويل ،قريش مجيع يف اإلمامة أن قولنا هو اهللا رمحه صاحل بن احلسن عن والثابت ،عنه اهللا رضي

 وأقرب ،اإلمامية دهموأبع ،مجيعهم على عليا يفضل كان أنه إال ،عنهم اهللا رضي الصحابة مجيع



 وأبعدهم ،الكويف الفزازي األباضي يزيد بن اهللا عبد أصحاب السنة أهل إىل اخلوارج فرق

  ).األزارقة

نوع كان قصد أهلها متابعة النص : فالبدع نوعان() 1/423( تالنبواوقال ابن تيمية يف 

احلديث ومعاين اآليات؛  والرسول، لكن غلطوا يف فهم النصوص، وكذَّبوا مبا خيالف ظنهم من

كاخلوارج، وكذلك الشيعة املسلمون، خبالف من كان منافقًا زنديقًا يظهر التشيع، وهو يف الباطن 

ال يعتقد اإلسالم، وكذلك املرجئة قصدوا اتباع األمر والنهي، وتصديق الوعيد مع الوعد، وهلذا 

: تني وسبعني فرقة أصوهلا أربعةإن الثن :اهللا بن املبارك ويوسف بن أسباط، وغريمها قال عبد

  ). الشيعة، واخلوارج، واملرجئة، والقدرية

 ،مث مل يأت القرن الرابع حىت استقر شعار أهل السنة واجلماعة وصار ينتظم أهل احلديث واألثر

واملتكلمني على أصول أهل السنة، كما  ،وأهل السلوك والتصوف السين ،وأهل الفقه والرأي

يف إطالق اسم أهل السنة   ) 1/7( الفرق بني الفرقيف ) 424ت(لبغدادي قال عبد القاهر ا

 واجلماعة السنة أهل عليها اتفق اليت األبواب من وحنوها(على أهل احلديث وأهل الفقه والرأي 

  ).األهواء أهل فيها خالفهم واحد أصل على واحلديث يالرأ يفريق من

 الرأي فريقي من واجلماعة السنة أهل فهي السبعونو الثالثة الفرقة فأما) (1/19(وقال أيضا يف 

 كلهم ،منهم احلديث أهل ومتكلمو ،وحمدثوهم ،وقراؤهم ،الفريقني هذين وفقهاء ،واحلديث

 وىف ،وصفاته أمسائه ويف ،وحكمته وعدله وصفاته الصانع توحيد يف واحدة مقالة على متفقون

 احلالل يف خيتلفون وإمنا ،الدين أصول ئرسا وىف ،العقىب أحكام وىف ،واإلمامة النبوة أبواب

 الفرقة وهم ،تفسيق وال تضليل منها فيه اختلفوا فيما بينهم وليس األحكام، فروع من واحلرام

 تشبيه غري من رؤيته وإجازة ،األزلية صفاته وقدم ،وقدمه الصانع بتوحيد اإلقرار وجيمعها ،الناجية

 وحترمي القرآن أباحه ما وإباحة اإلسالم شريعة وبتأييد ،ورسله اهللا بكتب اإلقرار مع ،تعطيل وال

 امللكني وسؤال ،والنشر احلشر واعتقاد ،اهللا رسول سنة من صح ما بولق مع ،القرآن حرمه ما

 بشيء ا إميانه خيلط ومل ،ذكرناها اليت اجلهة ذه قال فمن ،وامليزان باحلوض واإلقرار ،القرب يف

 ختم إن الناجية الفرقة مجلة من فهو األهواء، أهل وسائر لقدريةوا والروافض اخلوارج بدع من



 والشافعي مالك أصحاب من األعظم وسوادها األمة مجهور اجلملة هذه يف دخل وقد ،ا له اهللا

  ).الظاهر وأهل والثوري يواألوزاع حنيفة وأىب

 فاحلنفية فرق السنة أهل قلنا(وهو يرد على التقليد  4/579كما قال ابن حزم يف اإلحكام 

 يتعدونه ال الذين احلديث وأصحاب ،مجاعة واحلنبلية ،مجاعة والشافعية ،مجاعة واملالكية، مجاعة

  ).مجاعة

 والشافعي يوسف وأيب حنيفة وأيب ومالك واألوزاعي الثوري سفيان( 272/ 6وقال أيضا يف  

 هم اهللا رمحهم لفقهاءا وهؤالء ثور وأيب حنبل بن وأمحد احلسن بن وحممد وداود القاسم وابن

 كان فإن ...غريهم يقلد أحدا األرض ظهر على اآلن نعلم ما ،بعدهم الطوائف قلدم الذين

 ،هؤالء بعد أتى فإنه حنبل بن أمحد فقلد له قيل ،أوزاعيا أو سفيانيا أو حنفيا أو شافعيا أو مالكيا

 السنة أهل علماء نم أحد بني خالف وال ،مجيعهم على وتعقب ،غريهم وعلم علمهم ورأى

  ..).علمه سعة يف الرأي وأصحاب منهم احلديث أصحاب

مث يف أواخر القرن السادس بعد شيوع التقليد املذهيب واندثار كثري من املذاهب الفقهية السنية  

ـ كمذهب الثوري واألوزاعي والليث وأيب ثور وابن جرير وداود الظاهري ـ صار اسم أهل 

وهي  ،لى وجه اخلصوص أتباع املذاهب الفقهية األربعة املتبوعة املشهورةالسنة واجلماعة ينتظم ع

وهو مذهب الدولة واخلالفة منذ  - مذهب أيب حنيفة بالعراق وما خلفه من املشرق اإلسالمي

مالك باحلجاز واملغرب اإلسالمي إىل مذهب و -عصر هارون الرشيد إىل السلطان عبد احلميد 

أمحد ببغداد مث بالشام مث جند، ومل يبق مذهب ، وواليمن وأفريقيا رالشافعي مبصمذهب األندلس، و

ال يقلد أحد أئمة هذه  ،وال من أهل الكالم ،وال من أهل السلوك ،أحد ال من أهل احلديث

جون يف مذاهبهم الفقهية عن مذهب أيب ة صاروا منذ القرن الثالث ال خيراملذاهب، بل حىت املعتزل

  !ي عبد اجلبار والزخمشريحنيفة أو الشافعي كالقاض

على القول يف كافة األمصار واألقطار املسلمني  عن إطباق كما قال اإلمام أبو طاهر اإلسفرائيين

حيث يقول يف حماسن أهل  )1/182(  الدين يف التبصري، يف كتابه بالسنة واتباع سلف األمة

 فال واجلماعة السنة أهل قاداعت من ذكرناه ما مجيع أن علماو(السنة واجلماعة، وشيوع طريقتهم 



 أهل ومجيع ،اهللا رمحهما حنيفة وأيب الشافعي بني -أي من حيث اجلملة  - منه شيء يف خالف

 وسفيان حنبل بن وأمحد سعد بن والليث والزهري وداود واألوزاعي مالك مثل ،واحلديث الرأي

 بن وحممد احلنظلي إسحق بن وحممد راهوية بن وإسحاق معني بن وحيىي عيينة بن وسفيان الثوري

 ،ثور وأيب وزفر وحممد يوسف وأيب البجلي الفضل بن واحلسني حيىي بن وحيىي الطوسي أسلم

 من تقدمهم ومن ،النهر وراء وما ،خراسان وأئمة ،والعراق ،والشام ،احلجاز أئمة من وغريهم

 يسموم املختلفة رقالف أهل من والعام اخلاص مجيع ألن، التابعني وأتباع ،والتابعني ،الصحابة

 وهم والروافض ؟اجلماعة يرون ال وهم اخلوارج االسم هذا يتناول وكيف ،واجلماعة السنة أهل

 مجاعإو رسوله وسنة اهللا كتاب الشرعية األدلة يف يستعملون أم ومنها، .. ؟اجلماعة يرون ال

 فرق من فريق من وما ،اجبميعه وحيتجون ،الشريعة فروع يف مجيعها بني وجيمعون ،والقياس األمة

 أصول مجيع باستعماهلم النجاة أهل أم فبان ،األدلة هذه من شيئا يردون وهم إال خمالفيهم

 ،بعضا بعضهم يكفر ال بينهم فيما جمتمعون السنة أهل أن ومنها، منها شيء تعطيل دون الشريعة

 أن ومنها، باحلق ونقائم اجلماعة أهل إذا فهم ،والتفكري التربيء يوجب خالف بينهم وليس

 ينتحلون األئمة ومعظم ،واحلديث الرأي فريقي ،واجلماعة السنة أهل على تدور األمة فتاوى

  ).املسلمني بالد على الغالب وهو ،طريقهم على وجيتمعون مذهبهم

إذ ما زال الغلو والتطرف واالحنراف يفعل فعله يف بعض أتباع  ،مث مل تنته عند ذلك اإلشكالية

كما جتاوزوا أصوهلم العملية  ،حىت جتاوزوا أصول أهل السنة العقائدية الدينية ،السنيةالطوائف 

 !، كما سيظهر يف املباحث اآلتيةالسياسية

  

  

  

  

  



  املبحث الرابع 

  أهل السنة واجلماعة 

  الغائبة األصول السياسيةو

  )اخلالفة الواحدة ضرورة: األول صلاأل(

وإثبات  ،وإثبات الصفات ،لعقائدية على مسائل اإلميانال تقتصر أصول أهل السنة واجلماعة ا

املعاصرة  كما حتاول بعض املدارس السنية -من مسائل العقائد وقضايا الغيب  وحنوها ،القدر

بل ألهل السنة واجلماعة أصوهلم العقائدية  - وإشغال األمة ا دون غريها ،قصرها عليها

ا عليها، وثبتت عندهم بالكتاب والسنة وإمجاع سلف السياسية اليت اشتهروا بالقول ا، وأمجعو

 ،األمة، ومن مل يقل ا فليس من أهل السنة واجلماعة، وهذه األصول موافقة لصحيح املنقول

  :ومن هذه األصول  ،والعقول احلكيمة ،وصريح املعقول، وهو ما تقره الفطر السليمة

  :شرائع اإلسالمنفيذ األحكام، ورعاية صب اإلمام، وتوجوب إقامة اخلالفة، ون: األصل األول 

وهذا أصل األصول عند أهل السنة بعد توحيد اهللا، وهو ضرورة نصب اإلمامة إلقامة أحكام  

األصل هو اختيار األمة  اهللا، وأنه ال دين بال دولة، وال دولة بال مجاعة، وال مجاعة بال إمامة، وأن

النص وال اإلجبار، وإثبات خالفة اخللفاء الراشدين، ال ب ،لإلمام بعقد البيعة وبالشورى واالختيار

وأنه جيب اتباع سننهم واالقتداء ديهم يف باب سياسة األمة، وأنه جيب لزوم مجاعة املسلمني 

حيرم تعدد أنه واحملافظة على وحدم، وعدم اخلروج على األمة إذا اجتمعت على خليفة، و

بالشورى واالختيار ال بالنص و اإلجبار فهو من أهل األئمة، فصار كل من يثبت اخلالفة، وأا 

  :السنة واجلماعة 

 عليه كان مبا التمسك عندنا السنة أصول( - العطار عبدوس رسالة يف - أمحداإلمام  قال

 غلبهم ومن، به ورضوا الناس عليه فأمجع اخلالفة ويل ومن...  واالقتداء م اهللا رسول أصحاب

 اإلمام مع ماض والغزو -صار إماما جتب طاعته  - املؤمنني أمري يومس خليفة صار حىت بالسيف



 ألحد ليس ،ماض األئمة إىل احلدود وإقامة ،الفيء وقسمة ،يترك ال والفاجر الرب القيامة يوم إىل

  .)24ص(انظر أصول السنة لإلمام أمحد  )ينازعهم وال عليهم يطعن أن

 مات من( صلى اهللا عليه وسلم النيب يثحد عن سئل وقد منصور، نب إسحاق رواية يف وقال

 املسلمون، عليه جيمع الذي اإلمام اإلمام؟ ما تدري: أمحد  فقال )جاهلية ميتة مات إمام، له وليس

  ).229-1/526(لشيخ اإلسالم  السنة منهاجانظر . )معناه فهذا ؛إمام هذا: يقول كلهم

 تناصف فإن ،اإلمام يقسمه الفيء وأن(مذهبه أصول وجاء يف رواية التميميني كما فهماه من 

 اإلمامة وأن ،واحلج الغزو يبطل مل اإلمام أمر بطل إن وأنه ،به سأب فال بينهم وقسموه املسلمون

 وعلم ،الشريعة وحفظ ،واحملتد والبيت ،واحلماية ،واإلسالم ،النسب :بشروطها إال جتوز ال

 بذلك له شهد فإن ،املسلمني موالأ وضبط ،الطاعة وإتيان والتقوى ،التنفيذ وصحة ،األحكام

 له جاز املسلمون رضيه مث لنفسه ذلك هو أخذ أو ،وثقام املسلمني علماء من والعقد احلل أهل

انظر اعتقاد اإلمام أمحد ) الثاين قتل إمام على خرج ومن إمام على اخلروج جيوز ال وأنه ،ذلك

  ).305ص (

 بعضهم وكان ،عليه واجتمعوا به رضوا اهللا رسول أصحاب(عن خالفة علي فقال أمحد وقد سئل 

 فلم الغنائم ويقسم ،وخيطب ،خليفة يسمونه وكانوا ،ذاك ينكر فلم احلدود يقيم وعلي حيضر

 ،احلدود اهللا رمحه علي يقيم اهللا سبحان( فقال ؟ثابتة علي خالفة له قلت حنبل قال )ذلك ينكروا

 وغزوا ،خلفه وصلوا ،اهللا رسول أصحاب هرضي خليفة نعم .. ويقسمها ،الصدقة ويأخذ ع،ويقط

 هلم تبع فنحن ،منكرين غري بذلك راضني املؤمنني أمري يسمونه وكانوا ،وحجوا ،وجاهدوا ،معه

السنة للخالل ) والرسول به اهللا أمرنا ما مع ،اهللا شاء إن هلم باتباعنا الثواب اهللا من نرجو وحنن

)2/413.(  

عند أصحابه على اختالفهم يف بعضها إال أا صحيحة فيستفاد من هذه النصوص عن أمحد ـ 

  :عنه من حيث اجلملة ـ مجلة أصول منها

وهلا أحكامها الثابتة بالكتاب  ،ـ أن موضوع اخلالفة واإلمامة من أصول أهل السنة واجلماعة 1

  .ومن مل يقل ا فليس من أهل السنة ،والسنة وإمجاع األمة



  :يف حالتني ـ وأن اخلالفة واإلمامة تثبت  2

 والقوة حيث الشوكة ،حال السعة واالختيار وهي احلال الطبيعية كما كان عليه الصحابة: األوىل 

لألمة ختتار من تشاء، ويف هذه احلال ال يتم عقد اإلمامة وال اختيار السلطة إال بالبيعة والشورى 

 ،لى سياسة شئون األمةقادرا ع ،والرضا من األمة ابتداء، ويشترط فيها أن يكون اإلمام عدال

  .كفؤا هلا، ويعقدها له أهل احلل والعقد العدول الثقات نيابة عن األمة

عن  وتعجز األمة ،وهي األوضاع االستثنائية حني تقع الفنت ،حال الضيق واالضطرار: الثانية 

 ،هاومل شعث ،فهنا من تصدى لإلمامة واستطاع مجع كلمة األمة ،وتضطرب أحواهلا القيام باألمر،

حىت صار ال ينازعه أحد  ،ورضيت به األمة خليفة عليها ،حىت استقر له األمر ،وتوحيد مشلها

  .فهو إمام جتب له الطاعة، إذا حتقق به الرضا انتهاء ،فيها

  .فاشترط رضا األمة يف احلال الطبيعية ابتداء، ويف احلال االستثنائية انتهاء

وقد اجتمعت عليه األمة ورضيت به  -ن جاء ينازعه أمام واحد فمـ وأنه ال يكون لألمة إال  3

  .ليفرق وحدا ويشق مجاعتها فيجب قتاله -

ودفع  ،وإقامة اجلهاد ،ومحاية البيضة ،وتنفيذ األحكام ،ـ وأن مهمة اإلمام إظهار اإلسالم 4

  .اخل..وقسم الفيء ،العدو

بني املسلمني أو موت اخلليفة  إما لفنت داخلية -ـ وأنه إن بطل أمر اإلمامة وتعطلت اخلالفة  5

وكذا احلج وغريمها من  ،فإن اجلهاد ماض ال يتعطل وال يفوت -ومل جتتمع األمة على أحد بعده 

فيقوم ا من استطاع من املسلمني من أهل الشوكة والقدرة، إذ املقصود من نصب  ،األحكام

  .ن قدر عليهااإلمام إقامة األحكام، فإن تعذر نصبه، مل تتعطل إقامتها على م

وقد عرب شيخ اإلسالم ابن تيمية عن ضرورة اإلمامة واخلالفة لقيام الدين وظهور اإلسالم وتنفيذ 

 للدين قيام ال بل الدين؛ واجبات أعظم من الناس أمر والية أن يعرف أن جيب(األحكام بقوله 

 هلم والبد بعض، إىل مبعضه حلاجة باجتماع إال مصلحتهم تتم ال آدم بين فإن ،ا إال للدنيا وال

 يف العارض القليل االجتماع يف الواحد تأمري -الشارع  - فأوجب ... رأس من االجتماع عند



 عن والنهي باملعروف األمر أوجب تعاىل اهللا وألن االجتماع، أنواع سائر على بذلك اتنبيه السفر،

 احلج وإقامة والعدل هاداجل من أوجبه ما سائر وكذلك وإمارة، بقوة إال ذلك يتم وال املنكر،

 اإلمارة اختاذ فالواجب ،واإلمارة بالقوة إال تتم ال احلدود وإقامة املظلوم ونصر واألعياد واجلمع

 وإمنا ،القربات أفضل من رسوله وطاعة بطاعته فيها إليه التقرب فإن اهللا؛ إىل ا يتقرب وقربة ادين

 الدين أو الدين، عن السلطان انفرد وإن..ا الامل أو الرياسة البتغاء الناس أكثر حال فيها يفسد

  ).391و394-28/390( الفتاوىانظر جمموع ). الناس أحوال فسدت السلطان عن

واملقصود هنا باإلمامة والوالية واإلمارة عند أهل السنة واجلماعة أي اإلمامة والوالية الشرعية، 

ليه وسلم يف إقامة أحكام اإلسالم، إذ اليت هي رئاسة سياسية عامة نيابة عن النيب صلى اهللا ع

اإلمام الشرعي الذي طاعته من طاعة اهللا ورسوله هو الذي ينوب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يف إمامة األمة وسياسة شئوا وفق حكم الكتاب والسنة، وليس كل ذي سلطان مهما كان 

  ! خارجا عن أحكام الشرع كما يتصور اجلاهلون

اتفق مجيع أهل السنة ومجيع املرجئة واخلوارج على وجوب ) (4/87(الفصل  قال ابن حزم يف

يقيم فيهم أحكام اهللا، ويسوسهم بأحكام اإلمامة، وأن األمة واجب عليها االنقياد لإلمام العادل، 

  ).الشريعة اليت أتى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يف اختصاص اخلليفة ببعض  - 2/51الكبري كما يف الشرح  -قال ابن قدامة املقدسي احلنبلي و

 للخليفة جيوز(األحكام وتعليل ذلك بأنه نائب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقوم مقامه يف أمته 

 اخلالفة رتبة ألن وذلك ،اخلليفة إال ألحد هذا ليس املروزي رواية يف قال نهإف األئمة، بقية دون

 عليه اهللا صلى النيب وخليفة ،للخليفة ذلك وكان ،هاغري ا يلحق فال األئمة سائر رتبة تفضل

  ). مقامه يقوم وسلم

 فقد اجلاهلية أمر وأما ،اإلسالمية اإلمامة املراد أن على تدل األلفاظ فهذه(وكما قال الشوكاين 

 عليه اهللا صلى النيب نص الذين وهؤالء ،الشرع عرف يف اإلمامة معىن اخلالفة ومعىن ...انقرض

 لكل الشامل اللغوي املعىن هو هنا باإلمامة املراد وليس ،األربعة اخللفاء هم فتهمخال على وسلم



 املتدفق اجلرار السيل) (الشرعية اإلمامة املراد بل كان صفة أي على ويتبعونه الناس به يأمت من

  ).1/937 األزهار حدائق على

ليفة، وأن يتم عقد وهذا األصل امع عليه عند أهل السنة واجلماعة وهو وجوب نصب اخل

البيعة له بالشورى والرضا واالختيار بال إكراه وال إجبار، وأنه حيرم تفرق األمة وتعدد 

اخل كل ذلك قائم على أصل آخر قطعي وهو ثبوت إمجاع الصحابة على خالفة اخللفاء ..األئمة

افظوا على اخلالفة الراشدين، وأا ثبتت هلم بالشورى واالختيار ال بالنص وال اإلجبار، وأم ح

  اخل..، وقاموا باجلهادوإقامة امللة ،ووحدة األمة

 بعد عنه اهللا رضي بكر أيب خالفة ويثبتون) (24ص( احلديث أئمة اعتقادقال اإلمام اإلمساعيلي يف 

 عنه اهللا رضي بكر أيب بعد عمر خالفة مث إياه، الصحابة باختيار وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول

 املسلمني وسائر الشورى أهل باجتماع عنه اهللا رضي عثمان خالفة مث إياه، بكر أيب باستخالف

  .)البدريني من هبايع من بيعة عن عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي خالفة مث ،عمر أمر عن عليه

وليس مقصود أهل احلديث بالنص على هذا االعتقاد إثبات هذه القضايا تارخييا، بل املقصود 

هي السنة وما كان عليه سلف األمة يف باب اإلمامة، وأن النظام السياسي يف إثبات أن هذه 

وال اإلمامة بالنص كما يدعيه اإلمامية، وأن  ،وال اجلربية ،اإلسالم هو اخلالفة ال امللك العضوض

األمر فيها شورى واختيار ورضا وبيعة من األمة لإلمام، وقد أوجب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء (ء بعدهم االهتداء ديهم واتباع سننهم كما قال على من جا

من بايع ( -كما يف صحيح البخاري  -وقد أمجع الصحابة على قول عمر ) الراشدين من بعدي

  ).رجال دون شورى املسلمني فال بيعة له وال للذي بايعه تغرة أن يقتال

كما قال اإلمام أبو احلسن األشعري يف مقاالت  وهذه القضية هي أول قضية حدثت يف اإلسالم

 إن إال ،متشتتني وأحزابا ،متباينني فرقا اوفصار(عن اختالف أهل اإلسالم ) 1/2(اإلسالميني 

 اهللا صلى نبيهم بعد املسلمني بني االختالف من حدث ما وأول ،عليهم ويشتمل ،جيمعهم اإلسالم

 وجل عز اهللا قبضه ملا وسلم عليه اهللا صلى اهللا سولر أن وذلك ،اإلمامة يف اختالفهم وسلم عليه

 عقد وأرادوا ،الرسول مبدينة ساعده بين سقيفة يف األنصار اجتمعت ،كرامته ودار جنته إىل ونقله



 األنصار جمتمع حنو فقصدا ،عليهما اهللا رضوان وعمر بكر أبا ذلك وبلغ ،عبادة بن لسعد اإلمامة

 على واتفقوا إمامته، على واجتمعوا عليه اهللا رضوان بكر أبا وابايع مث...املهاجرين من رجال يف

 ،كفرهم على اهللا رسول قاتلهم كما ،ارتدادهم على الردة أهل فقاتل ،لطاعته وانقادوا ،خالفته

 أمجعني، اإلسالم إىل الناس وعاد ،املرتدين مجلة على ونصره ،أمجعني عليهم وجل عز اهللا فأظهره

 يف غريه خالف حيدث ومل اإلمامة، يف الرسول بعد االختالف وكان ،ملبنيا احلق به اهللا وأوضح

  ).عليه اهللا رضوان عفان بن عثمان وىل أن إىل عمر وأيام عليه اهللا رضوان بكر أيب حياة

 خالف وأعظم ،اإلمامة يف: اخلامس اخلالف) (1/20(قال الشهرستاين يف كتاب امللل والنحلو

 اإلمامة على سل ما مثل دينية قاعدة على اإلسالم يف سيف سل ما إذ ،اإلمامة خالف األمة بني

  ).زمان كل يف

عن قول أهل السنة واجلماعة بشأن ) 1/340( الفرق بني الفرقوقال عبد القاهر البغدادي يف 

 فرض اإلمامة إن :واإلمامة اخلالفة إىل املضاف عشر الثاين الركن يف وقالوا(اخلالفة واإلمامة 

 ويغزى ،ثغورهم ويضبط واألمناء، القضاة هلم ينصب اإلمام إقامة ألجل مة،األ على واجب

  .ظاملهم من ملظلومهم وينتصف ،بينهم الفيء ويقسم ،جيوشهم

 االختيار األمة هذه يف لإلمام اإلمامة عقد طريق بأن -أهل السنة واجلماعة  أي - وقالوا 

  .باالجتهاد

 أهل من به يصري ما مقدار له العلم من وأوجبوا ،لسياسةوا والعدالة العلم اإلمام شرط من وقالوا

 ،بشهادته احلاكم حكم جيوز ممن يكون أن عدالته من وأوجبوا ،الشرعية اإلحكام يف االجتهاد

 ،صغرية على مصر وال ،لكبرية مرتكب غري ،وحاله ملاله مصلحا ،دينه يف عدال يكون بأن وذلك

 من قول خالف كلها الذنوب من العصمة شرطه من وليس أسبابه، جل يف للمروءة تارك وال

  .. كلها الذنوب من معصوما يكون اإلمام أن ماميةاإل من زعم

 كان إذا لإلمامة يصلح ملن يعقدها مبن تنعقد اإلمامة إن -أي أهل السنة واجلماعة  - وقالوا

  .والعدالة االجتهاد أهل من العاقد



 من حاجز الصقعني بني يكون أن إال اإلسالم، رضأ يعمج يف لواحد إال اإلمامة تصلح ال وقالوا 

 فحينئذ ،اآلخر الصقع أهل نصرة على الصقعني من واحد كل أهل يقدر ومل ،يطاق ال عدو أو حبر

  ).منهم هلا يصلح لواحد اإلمامة عقد صقع ألهل جيوز

أم ال وعن أهل السنة واجلماعة ) 274ص (وقال عبد القاهر البغدادي أيضا يف أصول الدين 

رد على من جوزها من الكرامية ، مثوجيوزون أن يكون لألمة إمامان يف وقت واحد واجيب الطاعة

ولو جاز إمامان وأكثر جلاز أن ينفرد كل ذي ! فيا عجبا من طاعة واجبة على خالف السنة(فقال 

ض وهذا يؤدي إىل سقوط فر ،فيكون كل واحد منهم بوالية حملته وعشريته ،صالح باإلمامة

  )!اإلمامة من أصلها

، البتةال جيوز أن يكون يف الناس إمامان ) (374ص (وقال ابن حزم يف كتاب الدرة يف االعتقاد 

وال {وقال تعاىل  ،وال حيل أن يكون يف شرق األرض وغرا إال إمام واحد، وهذا إمجاع األمة

إذا بويع خلليفتني فاقتلوا (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  } وال تفرقوا{وقال } تنازعوا

  )).الثاين منهما

فلما فرضت احلملة الصليبية على  ،وما حذر منه عبد القاهر هو ما حتقق فعال على أرض الواقع

العامل اإلسالمي هذا الواقع اجلديد، وأقامت دويالت الطوائف على أنقاض اخلالفة العثمانية، 

قع عن إميام بفرض إقامة اخلالفة واإلمامة وختلى أهل السنة وهم عموم األمة حتت ضغط الوا

اليت تعرب عن وحدة األمة، جاز قيام عشرات الدويالت الضعيفة، وصار الطريق  الواحدة الشرعية

مفتوحا لتجزئة كل دويلة وفق هذا القول املبتدع املخترع املصادم لقطعيات القرآن والسنة 

  !وإمجاع أهل السنة وسلف األمة

رى على اختالف أدياا وقومياا ترتع إىل الوحدة واالحتاد بضرورة املصلحة وصارت األمم األخ

 ،بينما صار املسلمون يروجون باسم اإلسالم والسنة لدويالت الطوائف الصليبية ،وحكم العقل

مع أا ليست سوى قواعد عسكرية  ،باسم الوطنية اإلسالمية الدينية، ويضفون عليها الشرعية

  !ية منذ سقوط اخلالفة العثمانية إىل اليومللحملة االستعمار



وهذا األصل يف كون اإلمامة واخلالفة تثبت بالشورى واالختيار يوافق عليه أهلَ السنة واجلماعة 

 ومل خيالف يف ذلك إال الشيعة اإلمامية ،كلُ طوائف اإلسالم كاملعتزلة واخلوارج والشيعة الزيدية

  . الذين قالوا بالنص عليه من اهللا

 يف السنة أهل وافقا قد - وهم أئمة املعتزلة  -  هاشم وأبو واجلبائي) (1/77(ل الشهرستاين قا

  ).اإلمامة يف ترتبهم الفضل يف مترتبون الصحابة وأن ،باالختيار وأا اإلمامة

وحرمة  ،هو قائم على أصل وحدة األمة ،وكذا أصل كون اإلمام واخلليفة ال يكون إال واحدا

وال تكونوا {وقوله } واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا{كما قال تعاىل  ،تفرقها واختالفها

قال شيخ  ، كماوهلذا أمجع أهل السنة واجلماعة على هذا األصل} كالذين تفرقوا واختلفوا

 قاتل حني ا له يبايع ومل؛ اخلالفة يدع مل ومعاوية) (3/143(اإلسالم ابن تيمية يف إبطال التحليل 

 وأصحابه عنه اهللا رضي علي رأى ملا بل...اخلالفة يستحق أنه وال،  خليفة أنه على يقاتل ومل، عليا

 عن خارجون وأم ،واحد خليفة إال للمسلمني يكون ال إذ، ومبايعته طاعته عليهم جيب أنه

، الواجب هذا ادوؤي حىت يقاتلهم أن رأى شوكة أهل وهم، الواجب هذا عن ميتنعون طاعته

  ).الطاعة فتحصل

، نص عليه وكل ما سبق ذكره من أصول أهل السنة واجلماعة العقائدية السياسية يف باب اإلمامة

وأمجعوا على أنه جيب : (يف شرح صحيح مسلم قال النووي ،ونقلوا عليه اإلمجاع أيضا، املتأخرون

عصر  واتفق العلماء على أنه ال جيوز أن يعقد خلليفتني يف( وقال ،)على املسلمني نصب خليفة

  .)واحد سواء اتسعت دار اإلسالم أم ال

أصل يف نصب  - إين جاعل يف األرض خليفة  -هذه اآلية (ع عليه القرطيب وقال ونقل اإلمجا 

إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام اخلليفة، وال خالف يف وجوب 

وأا ركن من أركان الدين الذي به قوام فدل على وجوا .. ذلك بني األمة وال بني األئمة 

   )19(.)املسلمني

                                                            
  . 1/264اجلامع ألحكام القرآن ) 19(



  .اخل... ، وأنه يشترط يف اإلمام العدالةكما أمجعوا على أا تنعقد بالشورى واالختيار

وإمنا لتقوم مبا أوجب اهللا  ،فليست اإلمامة مقصودة لذاا ،كما أا أحكام معللة معقول املعىن

يف  اجلويين قالكما  ،وإقامة العدل والقسط ،مر باملعروفكاأل ،على األمة القيام به ابتداء

رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق باخلاصة (عن اخلالفة بأا )22ص( غياث األمم

يا ،والعامة مهمتها حفظ احلوزة، ورعاية الرعية، وإقامة  ،يف مهمات الدين والدن

ومني من وكف احليف واخليف، واالنتصاف للمظل ،الدعوة باحلجة والسيف

  ).وإيفاؤها على املستحقني ،الظاملني، واستيفاء احلقوق من املمتنعني

وأا تثبت ببيعة  ،شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو يقرر كالم أهل السنة يف باب اإلمامة وقال

 ويرد على املتكلمني الذين قالوا بأا تنعقد ببيعة رجل واحد كما يف بيعة عمر ،اجلمهور واألكثر

 قال كما أربعة، ببيعة تنعقد اإلمامة إن: يقولون الكالم أهل بعض( يوم السقيفة فقال بكر يبأل

 بل، السنة أئمة أقوال هذه فليست واحد، ببيعة تنعقد: بعضهم وقال اثنني، ببيعة تنعقد: بعضهم

 الشوكة أهل يوافقه حىت إماما الرجل يصري وال عليها، الشوكة أهل مبوافقة تثبت عندهم اإلمامة

 بالقدرة حيصل إمنا اإلمامة من املقصود فإن اإلمامة، مقصود له بطاعتهم حيصل الذين ليهاع

 على قادرا صار فمىت... إماما صار والسلطان القدرة ا حصلت بيعة بويع فإذا والسلطان،

 رسالة يف أمحد قال وهلذا ،اهللا بطاعة أمر إذا مطاع، سلطان ذو فهو بقهره، أو بطاعتهم سياستهم

 أن إىل )اهللا رسول أصحاب عليه كان مبا التمسك عندنا السنة أصول: (العطار مالك بن عبدوس

 ومسي خليفة صار حىت بالسيف غلبهم ومن به، ورضوا الناس عليه فأمجع اخلالفة ويل ومن: (قال

 عن سئل وقد منصور، نب إسحاق رواية يف وقال ).. جائز إليه الصدقات فدفع املؤمنني، أمري

 اإلمام؟ ما تدري: فقال: معناه ما ،"جاهلية ميتة مات إمام، له وليس مات من(: " النيب حديث

- 1/526(ة السن منهاج )معناه فهذا إمام؛ هذا: يقول كلهم املسلمون، عليه جيمع الذي اإلمام

229.(  

 قُدر ولو(مع وجود أقلية معارضة  ،وأا متت ببيعة اجلمهور واألكثر وقال أيضا عن بيعة أيب بكر

أبو  -  صار وإمنا بذلك، إماماً يصر مل البيعة، عن الصحابة سائر وامتنع بايعوه، معه وطائفة عمر أن



 سعد ختلف يضر مل وهلذا ،والشوكة القدرة أهل هم والذين الصحابة، مجهور مببايعة إماماً  - بكر 

 اللذين والسلطان ةالقدر حصول املقصود فإن الوالية، مقصود يف يقدح ال ذلك ألن عبادة، بن

 إماما رييص إنه قال فمن ذلك، على اجلمهور مبوافقة حصل قد وذلك اإلمامة، مصاحل حتصل ما

 أن ظن من أن كما غلط؛ فقد والشوكة، القدرة ذوي هم وليسوا أربعة، أو اثنني أو واحد مبوافقة

  ).531- 1/530(السنة منهاج )غلط فقد يضر، والعشرة االثنني أو الواحد ختلف

وكذا احتج بأن عمر مل يصبح خليفة مبجرد عهد أيب بكر له وترشيحه للخالفة بعده، وإمنا صار 

إماما بعد وفاة أيب بكر ببيعة الصحابة له برضاهم وطوعهم، ولو مل يبايعوه ملا صار خليفة عليهم 

ليه أبو بكر إمنا صار إمام(عن خالفة عمر  قالبالعهد حيث   اوكذلك عمر ملا عهد إ

ايعوه وأطاعوه،مل بايعوه مل يصر  ا ب ولو قُدر أم مل ينفذوا عهد أيب بكر ومل ي

  ).  اإمام

 اوال برض مبجرد ترشيح عمر له يف الستة، خليفةو اوكذلك عثمان مل يصبح إمام

وإمنا صار خليفة للمسلمني بعد أن عقدها الصحابة له يف  اخلمسة اآلخرين به،

بيعة العامة، ل ا  اعثمان مل يصر إمام(ية ل شيخ اإلسالم ابن تيمقا حيث املسجد ب

ايعوا عثمان مل يتخلف عن  باختيار بعضهم بل مببايعة الناس له، ومجيع املسلمني ب

  ).بيعته أحد

وبناء على إمجاع الصحابة على هذه السنن يف باب اإلمامة وسياسة األمة أمجع أهل السنة 

أن هذا هو اإلسالم والسنة واحلق والدين واجلماعة عليها بعدهم، وصارت شعارا هلم، يرون 

والواجب يف باب اإلمامة، فليست القضية عندهم جمرد عقيدة تارخيية لدفع الطعن عن اخللفاء 

 - كما يتوهم اجلاهلون، وله يروجون  -غري ذلك يف واقع األمة السياسي  الراشدين ال أثر هلا

الصحابة يف هذا الباب هو احلق والدين وإمنا هي عقيدة شرعية سياسية قائمة على أن ما فعله 

وال  ،ال امللك العضوض - أن األمر يف اإلمامة هو اخلالفة واإلسالم كما ثبت بالنص واإلمجاع، و

وأا  -ملهدي املنتظر الغائب يف سردابه وال ا ،وال اإلمام املعصوم ،وال والية الفقيه ،امللك اجلربي

كما أمجع عليه  ملن يتوىل أمرها، واالختيار واالجتهادالشورى والرضا حق األمة يف قائمة على 



الصحابة رضي اهللا عنه، وأنه ال يسوغ فيها التعدد، وال التفرق، حيث مل يقبل بذلك أبو بكر حني 

لوضوح هذا األصل وهو وحدة األمة ووحدة  ،قاتل املرتدين، وال علي حني قاتل البغاة واملتأولني

  .اإلمامة واخلالفة

ة إال عقد جمالس يش ذلك كله حىت صار أدعياء السنة اليوم ال هم هلم يف شأن الصحابلقد مت م

أما إحياء جهم وسننهم يف باب  -مجالس الشيعة يف العزاء والبكاء ك -القصص والثناء 

كما جاء بيل إحيائه ولو بالكلمة والرأي، اإلمامة، واالقتداء م، ودعوة األمة إليه، واجلهاد يف س

النواجذ عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها ب(ألمر النبوي بذلك ا

فكل ذلك صار عندهم نسيا منسيا، بل هم اليوم أشد الناس دفاعا عن  ،)وإياكم وحمدثات األمور

والدعاء  ،احملدثات وامللك العضوض وامللك اجلربي، بل وعبادة الطاغوت والرضا بالتحاكم إليه

وهم اليوم دهاقنة هذا الواقع ومساسرة الطغاة، إال من رحم اهللا منهم وقليل ما ! والرفاء له بالبقاء

  !هم

العقيدة الغائبة والفريضة  ،لقد صارت هذا األصول العقائدية عند أهل السنة واجلماعة باألمس

 املهجورة اليوم، وأصبحت تارخيا وقصصا يروى عند أدعياء السنة اليوم، بل جتاوزوا ذلك حىت

صار من يتحدث مبوضوع اخلالفة وإقامتها على أصوهلا يف نظرهم اليوم أحد رجلني إما خارجي 

  !وإما حامل

مع أن اخلالفة كنظام سياسي هي اليت حكمت العامل اإلسالمي وحققت له السيادة على املسرح  

! لعاملية األوىلحىت أسقطته احلملة االستعمارية الصليبية يف احلرب ا ،الدويل مدة ثالثة عشر قرنا

كما ) مث تعود خالفة على منهاج النبوة(ومع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد بشر بعودا بقوله 

  !بشر بفتح روما بعد فتح القسطنطينية

مث ال يترددن أن يرفعوا شعار أهل السنة  ،وال آمنوا باخلرب ،فال هؤالء األدعياء قاموا باألمر 

وهم أول من كفروا بأصول أهل السنة ونقضوها، وردوا  ،صايةويدعون عليه الو ،واجلماعة

النصوص القطعية وعارضوها، فال تكاد جتد يف خطام العام حديثا عن اخلالفة، وال عن حق األمة 

يف الشورى واالختيار، وال عن العدل بالقضية والقسم بالسوية، وال عن وجوب الوحدة ورفض 



 ،وع سايكس بيكو على األمة، وال عن وجوب إقامة اجلهادالقطرية والوطنية، اليت فرضها مشر

كما جرى بعد احلرب  ،وأنه ال تتعطل بذلك األحكام حىت لو بطل شأن اإلمامة وسقطت اخلالفة

  !الستعمارية الصليبيةا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  املبحث اخلامس 

  أهل السنة واجلماعة

  الغائبة األصول السياسيةو

  )شروط اخلالفة وأحكامها(

  

ثبت كما سبق ذكره من نصوص عن أئمة أهل السنة بأن قضية اخلالفة واإلمامة مع كوا قضية 

سياسية هي أيضا من أصول الدين واالعتقاد عندهم، بل هي من أركان الدين الذي ال يقوم دين 

كما نص عليه ابن حزم والقرطيب وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وأن من مل يؤمن ا  ،اإلسالم إال ا

فليس من أهل السنة واجلماعة، وقد خالف أهل السنة يف شأن اخلالفة ويف بعض فروعها طوائف 

  :وفرق أخرى ومن ذلك

القول باخلالفة ـ كنظام سياسي وكرئاسة عامة على األمة بانتخاب األمة بالشورى والرضا ـ  1

ووافقهم عليه املعتزلة  واالختيار نيابة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ هو قول أهل السنة قاطبة

ومل خيالف إال الشيعة اإلمامية الذين قالوا بالنص والعصمة  ،واخلوارج واملرجئة والشيعة الزيدية

ونفوا أن تكون اإلمامة بالشورى واالجتهاد، قال عبد القاهر البغدادي يف أصول الدين 

هور األعظم من فقال اجلم: واختلفوا يف طريق ثبوت اإلمامة من نص أو اختيار) (279ص(

أصحابنا ـ يعين أهل السنة ـ ومن املعتزلة واخلوارج أن طريق ثبوا االختيار من األمة باجتهاد 

أهل االجتهاد منهم واختيارهم من يصلح هلا، وزعمت اإلمامية أن طريقها النص من اهللا على 

  ).لسان رسوله مث نص اإلمام على اإلمام بعده

ماعة بأنه ال تنعقد اإلمامة إال بالبيعة من كافة األمة كما هي بيعة وقال أئمة أهل السنة واجلـ  2

، وخالف بعض املتكلمني عمر وعثمان بن عفان، أو من مجهورهم كما هي بيعة أيب بكر وعلي

املتأخرين فقالوا تنعقد ببيعة الواحد واالثنني والعدد القليل، ورد شيخ اإلسالم ابن تيمية عليهم 

أهل السنة أا ال تنعقد إال ببيعة اجلمهور الذين تتحقق م الشوكة والقدرة  قوهلم ونقل عن أئمة



 إن: يقولون الكالم أهل بعض(ـ )531-1/530(السنة منهاجيف  والطاعة، قال ابن تيمية ـ

 واحد، ببيعة تنعقد: بعضهم وقال اثنني، ببيعة تنعقد: بعضهم قال كما أربعة، ببيعة تنعقد اإلمامة

 يصري وال عليها، الشوكة أهل مبوافقة تثبت عندهم اإلمامة بل، السنة أئمة والأق هذه فليست

 قُدر ولو.. اإلمامة مقصود له بطاعتهم حيصل الذين عليها الشوكة أهل يوافقه حىت إماما الرجل

ـ  صار وإمنا بذلك، إماماً يصر مل البيعة، عن الصحابة سائر وامتنع بايعوه، معه وطائفة عمر أن

 ختلف يضر مل وهلذا ،والشوكة القدرة أهل هم والذين ،الصحابة مجهور مببايعة إماماًكر ـ أبو ب

 والسلطان القدرة حصول املقصود فإن الوالية، مقصود يف يقدح ال ذلك ألن عبادة، بن سعد

 رييص إنه قال فمن ،ذلك على اجلمهور مبوافقة حصل قد وذلك اإلمامة، مصاحل حتصل ما اللذين

 من أن كما غلط؛ فقد والشوكة، القدرة ذوي هم وليسوا أربعة، أو اثنني أو واحد مبوافقة إماما

مث نص على بيعة عمر وعثمان وعلي  )غلط فقد يضر، والعشرة االثنني أو الواحد ختلف أن ظن

   .وأا كلها متت مببايعة اجلميع أو اجلمهور وهم األكثرية

م يرون اإلمامة والسلطة تقوم على أساس عقد اتفاق فهذا مذهب أئمة أهل السنة واجلماعة فه

بني األمة واإلمام بالبيعة بعد الشورى والرضا، كوكيل عن األمة، وأنه ال بد أن تكون مبوافقة 

} وأمرهم شورى بينهم{، وهو معىن قوله تعاىل اجلميع ورضاهم، أو مبوافقة اجلمهور واألكثرية

، وقد حتققت بيعة اإلمجاع لعمر وعثمان حيث مل خيالف )اإلمارة شورى بني املسلمني(وقول عمر 

  .فيهما أحد، وحتققت بيعة اجلمهور واألكثرية أليب بكر وعلي رضي اهللا عنهم مجيعا

وليست اإلمامة  وقال أهل السنة واجلماعة بأن اإلمامة واخلالفة واإلمارة ال يدخلها التوارثـ   3

، بل نقل ابن حزم إمجاع األمة على ذلـك  وريثهاوالسلطة من باب احلقوق اخلاصة اليت يصلح ت

  ).وال خالف بني أحد من أهل اإلسالم يف أنه ال جيوز التوارث فيها) (4/130(فقال الفصل 

وقال أهل السنة واجلماعة قاطبة وهو إمجاع عند الفقهاء بأنه ال جيوز تعدد األئمة، وال ـ  4 

 االستذكارقال ابن عبد الرب يف  بق ذكره ــ كما س يكون لألمة إال إمام واحد واجب الطاعة

 احمللى، وقال ابن حزم يف )كلهم املسلمني يف واحدا يكون أن إال حيل ال اخلليفة( )3/190(

  ).البيعة لألول واألمر ،واحد أمام إال الدنيا يف يكون أن حيل وال( )9/360(



جتتمع األمة على واحد فهو زمن فتنة  فإن تعددوا فالبيعة لألول منهما، وإمامة الثاين باطلة، فإن مل 

واهللا (وفرقة ال تبذل فيه البيعة ألحد، وال جتب على األمة طاعة أي منهما، كما ثبت عن ابن عمر 

 ،مع أنه كان يف املدينة وكانت حتت والية ابن الزبري) ال أبذل بيعيت يف فرقة، وال أمنعها من مجاعة

ام واحد، وخالف الكرامية فقالوا بأنه جيوز ذلك ألن علي فأىب أن يبايعه حىت جتتمع األمة على إم

بن أيب طالب كان واجب الطاعة يف العراق، ومعاوية واجب الطاعة يف الشام، ورد عليهم أهل 

السنة وأبطلوا حججهم، ملعارضتها لنصوص الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة، قال عبد القاهر 

ل السنة واجلماعة أم ال جيوزون أن يكون لألمة عن أه) 274ص (البغدادي يف أصول الدين 

فيا عجبا من (إمامان يف وقت واحد واجيب الطاعة، مث رد على من جوزها من الكرامية فقال 

ولو جاز إمامان وأكثر جلاز أن ينفرد كل ذي صالح باإلمامة ! طاعة واجبة على خالف السنة

أي ) ؤدي إىل سقوط فرض اإلمامة من أصلهافيكون كل واحد منهم بوالية حملته وعشريته وهذا ي

يبطل أصل اخلالفة ووحدة السلطة والدولة، ويبطل أصل اجلماعة ووحدة األمة، وهذا مضاد 

وجاء يف األحاديث } واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا{وقوله } وال تنازعوا{لقوله تعاىل

} واعتصموا حببل اهللا مجيعا{قوله تعاىل الصحيحة املتواترة األمر بلزوم اجلماعة، وفسر الصحابة 

بأن املراد حببل اهللا هو اجلماعة، وقال بعضهم هو القرآن، وكال القولني صحيح فإن القرآن حبل 

اهللا، وقد أمر باجلماعة وحرم الفرقة واالختالف والتنازع قال ابن عبد الرب يف التمهيد 

) أن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقواو.. إن اهللا يرضى لكم ثالثا(يف شرح حديث ) 21/272(

 هذا يف اهللا وحبل ،وائتالف اجتماع حال يف اهللا حببل والتمسك االعتصام على احلض وفيه(

 معىن عندي وهو ،بإمام إال مجاعة وال ،اجلماعة واآلخر ،اهللا كتاب أحدمها :قوالن فيه املوضع

 تكُونوا وال{ وجل عز اهللا قال ،الفرقة عن وينهى باأللفة يأمر اهللا كتاب ألن ،متقارب متداخل

ينقُوا كَالَّذفَرلَفُوا تتاخوا{ وقال اآلية} ومصتاعلِ وببِح يعاً اللَّهمال جقُوا وفَروالظاهر يف .. } ت

) أنه أراد اجلماعة، وهو أشبه بسياق احلديث) وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا(حديث سهيل وقوله 

  .ا قال ابن جرير الطربي يف تفسري هذه اآليةوكذ

ولزوم مجاعة " صلى اهللا عليه وسلم قوله وأما) (21/278(وقال ابن عبد الرب يف التمهيد 

 أهل أن العلم أهل عند فمعناه" حميطة ورائهم من هي" أو" ورائهم من حتيط دعوم فإناملسلمني 



، املصر ذلك أهل فأقام إمام هلم يكن ومل ،همإمام مات إذا املسلمني أمصار من مصر يف اجلماعة

 خلفهم من كل فإن ،ورضوه عليه اجتمعوا ألنفسهم إماما ،وموضعه اإلمام حضرة هو الذي

 بالفسق معلنا يكن مل إذا ،اإلمام ذلك طاعة يف الدخول يلزمهم اآلفاق يف املسلمني من وأمامهم

 إقامة يف ملا عنها التخلف أحدا يسع وال ابتهاإج جيب م حميطة دعوة ألا ،بذلك معروفا والفساد

  .)البني ذات وفساد الكلمة اختالف من إمامني

وقد خالف أصل الوحدة واجلماعة أهل األهواء والبدع الذين فارقوا مجاعة املسلمني، وهجروا 

اجلمع واجلماعات يف املساجد، وتركوا اجلهاد يف سبيل اهللا، واشتغلوا يف إكفار املسلمني، 

يدعون أهل األوثان ويقتلون أهل (ضليلهم واستباحة قتاهلم، كما جاء وصفهم يف الصحيحوت

  ).اإلسالم

 ،والطاعة ،والسمع ،اجلماعة ن اهللا أمرين خبمس آمركم وأنا( وجاء يف احلديث املرفوع 

 إال ،رأسه من اإلسالم ربقة خلع فقد شرب قيد اجلماعة فارق فمن ،اهللا سبيل يف واجلهاد ،واهلجرة

 إنو" قال وصلى صام وإن رجل قال" جهنم حثاء من فإنه اجلاهلية بدعوى دعا ومن ،يرجع أن

  )."اهللا عباد املؤمنني مساكم الذي اهللا بدعوى أدعو وصلى صام

وقد صارت هذه األوامر اإلهلية والوصايا النبوية من أصول أهل السنة واجلماعة اليت متيزوا ا 

األثر يف حفظ وحدة األمة من جهة، وبقاء اخلالفة مدة أعظم ان هلا عن كل الطوائف األخرى، وك

 األوزاعيثالثة عشر قرنا قائمة على اجلهاد مل يتعطل إال يف هذا العصر من جهة أخرى، وكما قال 

 ،السنة وإتباع ،اجلماعة لزوم :بإحسان هلم والتابعون حممد أصحاب عليها كان مخس يقال كان(

  .)اهللا سبيل يف واجلهاد ،القرآن وةوتال ،املساجد وعمارة

فمن أجاز افتراق األمة إىل دويالت طوائف كما هو احلال اليوم، وأضفى على افتراقها وعلى 

دويالا الشرعية الدينية، أو تصور أن كل شعب يف دولة هو مجاعة للمسلمني، فقد خالف إمجاع 

 ،واألمة الواحدة ،إال باخلالفة الواحدة وال يعترفون ،الذين ال يقرون االفتراقأهل السنة القطعي 

  .  }واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا{إذ هذا من التوحيد كما قال تعاىل 



وأمجع أهل السنة واجلماعة واملسلمون كافة على أنه يشترط يف اإلمام شروط جيب توفرها ـ   5

بأعبائها، وأمجعوا علـى أن   فيه ليصلح هلا، وذلك أن يكون مسلما عدال كفؤا قادرا على القيام

قال . قال ومن ذرييت. إين جاعلك للناس إماما{لقوله تعاىل  الكافر والظامل والفاسق ال يكون إماما

  .}ال ينال عهدي الظاملني

 أن على اآلية ذه العلماء من مجاعة استدل(قال القرطيب يف تفسري هذه اآلية  

لقيام على القوة مع والفضل واإلحسان العدل أهل من يكونجيب أن  ماإلما  ا

 ما على أهله األمر ينازعوا أال وسلم عليه اهللا صلى النيب أمر الذي وهو، بذلك

 لقوله بأهل له فليسوا والظلم واجلور الفسوق أهل فأما، فيه القول من تقدم

 اهللا رضي علي بن واحلسن الزبري ابن خرج وهلذا، } الظاملني عهدي ينال ال{ تعاىل

 بين املدينة أهل وأخرج، احلجاج على وعلماؤهم العراق أهل خيار رجوخ، عنهم

 .عقبة بن مسلم م أوقعها اليت احلرة فكانت، عليهم وقاموا أمية

ا يكن مل ظاملا كان من وكل:منداد خويز ابن قال ي ب  وال، حاكما وال، خليفة وال، ن

ا ي  تقبل وال، ةالشريع صاحب عن يرويه ما عنه يقبل وال، صالة إمام وال، مفت

 وما، والعقد احلل أهل يعزله حىت بفسقه يعزل ال أنه غري، األحكام يف شهادته

  ).هذا على مالك نص وقد، منقوض غري ماض للصواب موافقا أحكامه من تقدم

  )20().قال سفيان بن عيينة ال يكون الظامل إماما(وقال ابن كثري يف تفسريه لآلية 

الشروط الواجبة لإلمامة عند أهل السنة ) 277ص (دين كما ذكر عبد القاهر يف أصول ال 

والثاين العدالة والورع وأقل ما جيب له أن يكون ممن جتوز قبول شهادته، ..وهي األول العلم (

  ).اخل ..والثالث االهتداء إىل وجوه السياسة وحسن التدبري

                                                            
  .1/227تفسري ابن كثري ) 20(



ولن جيعل {قوله تعاىل كما أمجعوا على أنه إن كفر خرج من حكم اإلمامة ووجب قتاله وجهاده ل 

) إال أن تروا كفرا بواحا(وجاء يف حديث البيعة املتواتر } اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال

  ).أفال ننابذهم السيف؟ قال ال ما صلوا(وللحديث الصحيح 

ـ على كفر من ترك  الرابعالدليل ) (4/85( العمدة شرحقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  

 نفسه به حيدث أو ،قضاءها وينوي وقتها عن يؤخرها من على حممول كله اهذ إنالصالة ـ 

 إن بني و مسعود ابن فسره وكما ،الوقت خيرج حىت الصالة يؤخرون كانوا الذين كاألمراء

 سلم و عليه اهللا صلى النيب أمر وكذلك ،كفر بالكلية تركها وإن ،الكبائر من وقتها عن تأخريها

 قتاله جيوز ال واإلمام ،لقوتلوا الصالة تركوا لو إم فعلم ،صلوا ما ئمةاأل هؤالء قتال عن بالكف

 كما ،تفويتها على لقوتل بذلك قتاله جاز ولو ،قتاله جيوز ال الفسق فبمجرد وإال ،يكفر حىت

  ).املسألة يف مستقل دليل وهذا ،تركها على يقاتل

  :لفصلوقال ابن حزم يف الشروط اليت ال تصح اإلمامة إال ا يف ا

  :فيه هن من لغري اإلمامة جتوز ال اليت اإلمامة شروط(

 املؤمنني على للكافرين اهللا جيعل ولن( يقول تعاىل اهللا ألن مسلما يكون أنأوال ـ 

  .السبيل أعظم واخلالفة، )سبيال

ا ـ  ي ن ا  تعاىل هللا متقيا، الدين فرائض من يلزمه مبا عاملا، ألمره متقدما يكون وأنث

 والتقوى الرب على وتعاونوا{تعاىل اهللا لقول األرض يف بالفساد معلن غري، باجلملة

 معلنا، وجل عز اهللا يتقي ال من قدم من ألن، }والعدوان اإلمث على تعاونوا وال

ا يدري ال من، أو أمرا ينفذ ال من أو، مأمون غري، األرض يف بالفساد ئ  من شي

 رسول قال وقد، والتقوى الرب على يعن ومل والعدوان اإلمث على أعان فقد، دينه

اأ عليه ليس عمال عمل من( وسلم عليه اهللا صلى اهللا  عليه وقال، )رد فهو مرن

ا السالم ا ي ب  وقال، )يتيم مال تولني وال اثنني على تأمرن ال ضعيف إنك( ذر أ

أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل  ضعيفا أو سفيها احلق عليه الذي كان فإن{تعاىل

 من له بد فال، شيء على يقدر ال ومن، والضعيف السفيه أن فصح، }وليه بالعدل



يا يكون أن جيوز فال ويل من له بد ال ومن، ويل  من والية أن فصح، للمسلمني ول

  )21().أصال ينعقد وال جيوز ال باطل الشروط هذه يستكمل مل

ترك أمجع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر وكذا لو ( :قال القاضي عياضو

ليها ة ـ لو طرأ عليه كفر أو تغيري للشرع أو بدعف.. إقامة الصلوات والدعاء إ

ووجب على املسلمني  وسقطت طاعته، خرج عن حكم الوالية،أي مكفرة ـ 

لقيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن مل يقع ذلك إال  ا

لقيام خبلع الكافر بتدع إال إذا ظنوا القدرة ، وال جيب يف امللطائفة وجب عليهم ا

  )22(.)عليه فإن حتققوا العجز مل جيب القيام وليهاجر املسلم عن أرضه إىل غريها

لقيام يف  ،اينعزل بالكفر إمجاع( :وقال ابن حجر فيجب على كل مسلم ا

  )23(.)ذلك

إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف ذلك، بل (وقال ابن بطال

   )24().ن قدر عليهاجتب جماهدته مل

وقال أهل السنة واجلماعة قاطبة بوجوب اتباع سنن اخللفاء الراشدين يف باب اإلمامة ـ  6

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي (، لقوله صلى اهللا عليه وسلم وسياسة األمة

الفة النبوة خ(وقال ) اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر(وقوله ) وإياكم وحمدثات األمور

وكلها توجب االقتداء م واالهتداء ديهم يف سنن اإلمامة وسياسة األمة، ونبذ كل ) ثالثون سنة

سنة ختالف سنتهم يف هذا الباب، ومن ذلك سنن امللك العضوض، وامللك اجلربي، حلديث 

خالفة  مث يكون ملكا عضوضا مث ملكا جربيا مث تعود(وبينها حديث ) وإياكم وحمدثات األمور(

  ).على منهاج النبوة

                                                            
  . 4/130فصل يف امللل والنحل ال) 21(
  . 12/229شرح مسلم للنووي ) 22(
  . 3/123فتح الباري ) 23(
  .ملصدر السابقا) 24(



وقد وافق أهل السنة واجلماعة على وجوب االقتداء بالشيخني أيب بكر وعمر عامة الطوائف، 

كاملرجئة واملعتزلة واخلوارج والشيعة الزيدية، إال الشيعة اإلمامية الذين قالوا بالنص، وأما سنن 

وارج طعنت بعلي، واملعتزلة عثمان وعلي فاختلفت فيها الفرق، فالشيعة طعنت بعثمان، واخل

فسقوا أهل اجلمل وصفني، وهدى اهللا أهل السنة واجلماعة ملا اختلفوا فيه من احلق، وأمجعوا على 

أم مجيعا خلفاء راشدون مهديون اختارم األمة بالشورى والرضا، وليسوا معصومني، وهلذا 

، كما دولة من أصول أهل السنةلزم سنة اخللفاء الراشدين يف باب سياسة األمة وشئون الكان 

اتباع آثار : مث من طريقة أهل السنة واجلماعة() 3/157(الفتاوى قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

، واتباع سبيل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، واتباع وصية اوظاهر ارسول اهللا باطن

ين املهديني من بعدي، متسكوا ا عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشد: "رسول اهللا حيث قال

  "). وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

 ). هي مما أمر اهللا به ورسوله: فسنة خلفائه الراشدين() 4/108(وقال يف الفتاوى 

سنته، وسنة اخللفاء ففي هذا احلديث، أمر املسلمني باتباع () 31/37(وقال أيضا يف الفتاوى

  ). الراشدين، وبني أن احملدثات اليت هي البدع اليت ى عنها، ما خالف ذلك

  ). فمن متسك بسنة اخللفاء الراشدين فقد أطاع اهللا ورسوله() 24/209(وقال أيضا  

يف بيان وجوب االقتداء بالشيخني ولزوم سنن ) 35/22(وقال شيخ اإلسالم يف الفتاوى أيضا 

اقتدوا بالذين (وحديث ) عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين(الراشدين كما يف حديث اخللفاء 

فهذا أمر وحتضيض على لزوم سنة اخللفاء، وأمر () من بعدي من بعدي أيب بكر وعمر

دليل بين يف الوجوب، : باالستمساك ا، وحتذير من احملدثات املخالفة هلا، وهذا األمر منه، والنهي

فهذان أمر باالقتداء ما، " اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر، وعمر: "من ذلك قولهمث اختص 

  :واخللفاء الراشدون أمر بلزوم سنتهم، ويف هذا ختصيص للشيخني من وجهني

فيدخل فيها االقتداء ما فيما فعاله مما مل ) القدوة(ما سنوه للناس، وأما ) السنة(أن : أحدها

  .جيعلوه سنة



إن ذلك فيما اتفقوا عليه؛ دون : السنة أضافها إىل اخللفاء؛ ال إىل كل منهم، فقد يقال أن: الثاين

نفرد به بعضهم، وأما القدوة فعين القدوة ذا، وذا، ويف هذا الوجه نظر، ويستفاد من هذا، اما 

بكر وعمر ودلت  أن ما فعله عثمان وعلي من االجتهاد الذي سبقهما مبا هو أفضل منه أبو

ال يؤمر باالقتداء ما فيه؛ : لنصوص، وموافقة مجهور األمة على رجحانه وكان سببه افتراق األمةا

إذ ليس ذلك من سنة اخللفاء؛ وذلك أن أبا بكر وعمر ساسا األمة بالرغبة والرهبة، وسلما من 

لي غلب التأويل يف الدماء، واألموال، وعثمان رضي اهللا عنه غلب الرغبة، وتأول يف األموال، وع

ل زهده مبكر وعمر كمل زهدمها يف املال، والرياسة، وعثمان ك الرهبة، وتأول يف الدماء، و أبو

  ...).يف الرياسة، وعلي كمل زهده يف املال

اخللفاء الراشدين إذا خالفهم غريهم كان قوهلم هو (إن  32/347وقال أيضا يف الفتاوى 

اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي؛ متسكوا ا، عليكم بسنيت، وسنة : "قال(الراجح؛ ألن النيب 

  )."وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل بدعة ضاللة

عن تقرر ذلك يف أصول أمحد بن حنبل ) 28/493(وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى 

 اخللفاء، ويف إمجاع العترة وقد تنازع العلماء من أصحاب اإلمام أمحد وغريهم يف إمجاع(الفقهية 

عليكم بسنيت وسنة "هل هو حجة جيب اتباعها؟ والصحيح أن كالمها حجة، فإن النيب قال 

وهذا حديث صحيح يف " اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ

يفترقا حىت يردا علي كتاب اهللا، وعتريت، وإما لن : إين تارك فيكم الثقلني"السنن، وقال 

رواه الترمذي وحسنه، وفيه نظر، وكذلك إمجاع أهل املدينة النبوية يف زمن اخللفاء " احلوض

  ).الراشدين هو ذه املرتلة

فالواجب على املسلم أن يلزم سنة رسول اهللا وسنة خلفائه () 12/235( وقال أيضا يف الفتاوى

واألنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وما تنازعت فيه الراشدين، والسابقني األولني من املهاجرين 

األمة وتفرقت فيه، إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل وإال استمسك باجلمل الثابتة بالنص 

واإلمجاع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فإن مواضع التفرق واالختالف عامتها 

  ).}ولَقَد جاَءهم من ربهِم الْهدى{ فستصدر عن اتباع الظن وما وى األن



وال يرى أهل السنة واجلماعة شرعية أي والية وال أي نظام حكم إال اخلالفة على أصوهلا ـ  7

اليت أمجع عليها الصحابة ملا تواتر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من أن األمر املشروع يف اإلسالم 

 خلفه نيب هلك كلما األنبياء سوسهمت إسرائيل بنو كانت(الصحيح كما يفبعد النبوة هو اخلالفة 

 مث فاألول؛ األول ببيعة فوا:  قال ؟ تأمرنا فما قالوا فتكثر؛ خلفاء وستكون ،بعدي نيب ال وإنه نيب

) إذا بويع خلليفتني فاقتلوا الثاين منهما(وقال ) استرعاهم عما سائلهم اهللا فإن حقهم؛ أعطوهم

تكون النبوة مث (وقال ) هذا الدين عزيزا منيعا إىل اثين عشر خليفة كلهم من قريشال يزال (وقال 

إن كان هللا يف األرض خليفة (وأمر عند حدوث الفنت واالفتراق ..) خالفة نبوة مث خالفة رمحة

فإن مل يكن هلم مجاعة واحدة وال إمامة واحدة ) إلزم مجاعة املسلمني وإمامهم(وقال ) فالزمه

  ).لك الفرق كلهافاعتزل ت(

فاخلالفة هي النظام السياسي الوحيد املشروع عند أهل السنة واجلماعة وعليه أمجعوا كما أمجع  

عليها الصحابة واخللفاء الراشدون، وهو النظام السياسي والوالية الشرعية اليت تعرب عن وحدة 

، وهي اليت تقيم اجلهاد وحاكمية الشريعة ،ووحدة املرجعية ،ووحدة الدولة ،ووحدة الدار ،األمة

وحتمي البيضة، إذ من أصوهلم أن اجلهاد ماض مع كل إمام، وكل نظام غري ذلك فال شرعية له 

عندهم سواء كان ملكيا أو مجهوريا أو عسكريا، بل هذه احملدثات اليت حذر منها الشارع، 

اعة قهرية فسيأيت ، إال ما كان من طوأبطلها كلها، وأمر باعتزاهلا، وعدم السمع والطاعة هلا

  .تفصيل القول فيها

ومل خيتلف أهل السنة قاطبة يف عدم شرعية ما سوى اخلالفة كامللك احملض وحنوه، وإمنا وقع 

اخلالف بني أهل السنة واجلماعة يف اخلالفة إذا شاا وخالطها ملك وسلطان، كما يف خالفة بين 

خلفاء، وأمر بالسمع والطاعة والوفاء هلم أمية وبين العباس وبين عثمان، حيث إن الشارع مساهم 

بالبيعة إذا اجتمعت عليهم األمة، واستقر هلم األمر، ورضيت م األمة ابتداء أو انتهاء، وعامة 

خلفاء املسلمني بعد اخلالفة الراشدة كانوا عدوال صلحاء فقهاء علماء، وعامتهم بويع هلم 

مث استقراره يف اخلالفة  ،ر يف اخلالفة األمويةباخلالفة دون قتال وال دماء، بعد استقرار األم

مث استقراره يف اخلالفة العثمانية، وعامتهم بايعهم أهل احلل والعقد بعد توفر الشروط  ،العباسية

فيهم كالعلم والعدالة والكفاءة، وكان منهم من اجتهد يف التشبه باخللفاء الراشدين، واشتهروا 



وكانت خالفتهم من   - الطوفان  ما فصلته يف احلرية أوك -بالعدل والعلم والصالح والفضل 

حيث العموم خالفة رمحة، وإن ختللها بعض اجلور والظلم، إذ ظهر فيها اإلسالم على األديان، 

وساد املسلمون العامل، وكانوا رمحة للعاملني، حىت إذا سقطت اخلالفة عم الكفر األرض، وظهرت 

مة الذين آمنوا السفلى، وكان ضحايا هذا الطغيان يف كلمة الذين كفروا وصارت العليا، وكل

أوربا وحدها قتل مائة مليون إنسان جراء احلرب العاملية األوىل والثانية، ومازالت املاليني تسفك 

دماؤها، وتنتهك أعراضها، ملا غابت اخلالفة اإلسالمية عن األرض، فكانت حقا خالفة رمحة 

حلديث، مث ظهر امللك العضوض وامللك اجلربي يف هذا العصر باألمة وبالعامل كله، كما جاء يف ا

، وستعود )دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها(على حنو مل تعرفه األمة من قبل وكانوا 

وبعدها تفتح روما كما فتحت  ،)خالفة على ج النبوة(كما أخرب صلى اهللا عليه وسلم من جديد 

ون إال يف ظل اخلالفة، ومل تفتح أرض منذ وفاة النيب صلى اهللا عليه القسطنطينية، إذ الفتوح ال تك

وسلم إال حتت ظل اخلالفة، ومل تتعطل الفتوح إال بعد سقوطها، فصار املسلمون يغزون يف 

  ! أرضهم، وتتداعى عليهم األمم كما تتداعى األكلة على قصعتها، وهم غثاء كغثاء السيل

بيان بطالن امللك احملض وحل إشكال شوب اخلالفة بامللك وقد حاول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  ):35/22(وأحكام ذلك فقال يف الفتاوى 

ستكون خالفة نبوة ورمحة، مث ( -كذا قال وليس يف مسلم  -يف احلديث الذي رواه مسلم (

وقال يف احلديث املشهور يف ) يكون ملك ورمحة، مث يكون ملك وجربية، مث يكون ملك عضوض

إنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء (صحيح  السنن وهو

 اخللفاء بعد من تسمية وجيوز) الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور

خالفة ملك ال خالفة نبوة  أي - األنبياء خلفاء يكونوا ومل ملوكا كانوا وإن" خلفاء" الراشدين

 رسول عن عنه اهللا رضي هريرة أيب عن صحيحيهما يف ومسلم البخاري رواه ما لبدلي -راشدة 

 وإنه نيب خلفه نيب هلك كلما األنبياء يسوسهم إسرائيل بنو كانت( قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 أعطوهم مث فاألول؛ األول ببيعة فوا:  قال ؟ تأمرنا فما قالوا فتكثر؛ خلفاء وستكون بعدي نيب ال

 مل فإم الراشدين سوى من على دليل )فتكثر( فقوله ،)استرعاهم عما سائلهم اهللا فإن حقهم؛

 ،خيتلفوا مل والراشدون خيتلفون؛ أم على دل )فاألول األول ببيعة فوا( قوله وأيضا ،كثريا يكونوا



 إعطاء يف السنة أهل مذهب على دليل )استرعاهم عما سائلهم اهللا فإن حقهم؛ فأعطوهم( وقوله

  ... واملغنم املال من حقهم األمراء

 فإنه تركها ويف اإلمارة يف النبوة خالفة بعد الواقعة والسيئات احلسنات مجاع بيان هنا والغرض

 حديث وىف سيما ال ،له والعيب للملك الذم فيه النبوة خالفة بانقضاء خربه أن وذلك ،خطر مقام

 املوجبة النصوص مث، )يشاء من امللك اهللا يؤيت مث نبوة خالفة( وقال للرؤيا استاء أنه بكرة أىب

 ،فيه وترغيب لذلك محد الثواب من يتولوا اليت الصاحلة األعمال يف وما واألمراء األئمة لنصب

 اهللا صلى النيب عن يرو وقد ،األمرين اجتماع حكم وىف ،مذمومه من ذلك حممود ختليص فيجب

 أن فاخترت ملكا نبيا أكون أن وبني رسوال عبدا كونأ أن بني خريىن اهللا إن( قال أنه وسلم عليه

 هو هل امللكب والقضاء اإلمارة من الوالية شوب ذلك يف األصل كان فإذا، )رسوال عبدا أكون

  ؟بدونه قدرة نقص أو علم نقص من حلاجة إال جبائز ليس أم ؟مستحبة واخلالفة األصل يف جائز

 اهللا صلى لقوله ،النبوة خالفة الواجب بل ،ألصلا يف جبائز ليسـ أي امللك ـ   بأنه فنحتج 

 بالنواجذ عليها وعضوا ا متسكوا بعدي من الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت عليكم( وسلم عليه

 اختالفا فسريى بعدي منكم يعش من( قوله بعد) ضاللة بدعة فكل األمور وحمدثات وإياكم

 احملدثات من وحتذير ا باالستمساك روأم اخللفاء سنة لزوم على وحتضيض أمر فهذا )كثريا

 عليه اهللا صلى النيب فكون وأيضا... الوجوب يف بني دليل والنهي منه األمر وهذا ،هلا املخالفة

 حيتج وقد، الواجب الدين بعض ترك متضمن أنه على دليل النبوة خالفة بعد للملك استاء وسلم

 وحيتج !نظر وفيه ذلك وحنو )فأحسن ملكت نإ( ملعاوية قوله منها اليت بالنصوص امللك جيوز من

 قال عمر فإن ،فيه املصلحة له ذكر ملا امللك أة من رآه ما على الشام قدم ملا معاوية أقر عمر بأن

 وجه ذكر معاوية نأل ،ذلك يف له أذن أنه ال ينهه مل عمر إن هذا يف ويقال ،أاك وال آمرك ال

  !اجلملة يف اجتهاد حمل فصار باحلاجة عمر يثق ومل ذلك إىل احلاجة

 نأ أو ،احلاجة بقدر عنها اخلروج جيوز وإمنا ،واجبة اخلالفة يقال أن متوسطان القوالن فهذان 

 ال بدونه املقصود يبعد ما إذ ،يعسره وال بالوالية املقصود فعل ييسر مبا امللك من قبوهلا جيوز يقال

   ...إجازته من بد



  :طرفان وهنا 

 من ويذم أحد كل وعلى وزمان حال كل ـ أي خالفة النبوة ـ يف ذلك يوجب من :أحدمها 

 من وطوائف واملعتزلة اخلوارج من البدع أهل حال هو كما ،حلاجة أو مطلقا ذلك عن خرج

  .واملتزهدة املتسننة

ـ  وأفراد واإلباحية الظلمة فعل هو كما اخللفاء بسنة تقيد غري من مطلقا امللك يبيح من: والثاىن 

  ).متامه وسيأيت جيد تفصيل وهذا املرجئة يف األصل والظاهر أفراخ ـ كذا 

  :فهنا يقرر شيخ اإلسالم ابن تيمية ما يلي 

وهي اخلالفة  ،بعد النبوة ستكون خالفة النبوة هبأن الشارع أخرب كما جاء يف األحاديث بأن: أوال

بعد اخللفاء الراشدين، وهم  الراشدة، مث خالفة ملك ورمحة، وهم اخللفاء املسلمون الذين جاءوا

وهو  -هم اسم اخلالفة، مث بعد اخلالفة كثري ويتفاوتون يف قرم وبعدهم عن السنة، إال أم يشمل

رض كلية وال يوجد حىت من الذي مل حيصل إال يف العصر احلايل حيث غابت اخلالفة عن األ

  ! يكون ملك عضوض، مث ملك جربي -يدعيها 

على ج النبوة هي الواجبة بنص الشارع، وما سواها فهو حمدثات جيب ردها بأن اخلالفة : ثانيا 

  .وإبطاهلا والتحذير منها، ورد على من حاوهلا االحتجاج مبا ورد يف شأن معاوية بأنه فيه نظر

إذا شاب اخلالفة وخالطها شيء من سنن امللوك وهيئام وأفعاهلم يف ظل اإلمامة واخلالفة : ثالثا

ل ذلك مشروع أم ممنوع، ورجح شيخ اإلسالم بأنه ممنوع غري مشروع يف األصل، الشرعية، فه

إال أنه يف حال عدم القدرة أو عدم العلم، فيقال بأن سنن اخلالفة الراشدة واجبة وال جيوز 

اخلروج عنها إال بقدر احلاجة، أو يقال جيوز من امللك ما حيقق مقصود الوالية وما ال تتم 

  .إال به ال مطلقاالواجبات الشرعية 

  :مث يذكر شيخ اإلسالم هنا طائفتني من أهل األهواء والبدع: رابعا 

فطائفة ترى اخلروج عن سنن اخللفاء الراشدين ممنوعا مطلقا ال يسوغ بأي حال من األحوال  

وتذم من خرج عنها مطلقا ولو حلاجة أو ضرورة، كحال اخلوارج  ،ويف أي ظرف من الظروف



فية من أهل السنة الذين يذمون كل من خرج عن سنن اخللفاء الراشدين وإن واملعتزلة والصو

 ،كان من اخللفاء املسلمني الصاحلني الذين شابوا اخلالفة بشيء من امللك كمعاوية رضي اهللا عنه

  .   مع ما حتقق على أيديهم من الفتوحات وظهور اإلسالم يف األرض

وهذه الطائفة  ،عن سنن اخلالفة وجتوز امللك مطلقاوطائفة على النقيض وهي اليت تسوغ اخلروج 

الذين ال يرون أنه يضر مع اإلميان ذنب فيسوغون  ،هم اإلباحيون والظلمة واملرجئة احملضة

  !للملوك فعل كل شيء

وهذا كله يف اخلالفة اليت يشوا وخيالطها بعض امللك أما امللك العضوض وامللك اجلربي حيث ال 

  .أصال فة رمحة فهذا املوضوع خارج دائرة املناقشةخالفة راشدة وال خال

أي إىل  - امللك إىل النبوة خالفة عن األمر انتقال يقال أن األمر وحتقيق(مث قال شيخ اإلسالم  

 جتهادال أو ،النبوة خالفة عن العباد لعجز يكون أن إما -فة امللك والرمحة كخالفة معاوية خال

 امللك ذو كان عمال أو علما العجز مع كان فإن ،وعمال اعلم ذلك على القدرة مع وأ ،سائغ

 مع الواجبات سائر تسقط كما ،القدرة مع واجبة النبوة خالفة كانت نإو ،ذلك يف معذورا

 تشبه الصديق يوسف حال بل ،قومه يف ذلك إظهار عن وعجز سلمأ ملا يالنجاش كحال ،العجز

   .ويوسف وسليمان كداود األنبياء لبعض جائزا كان امللك لكن ،الوجوه بعض من ذلك

 امللك اختيار نأو ،واجبة ليست مستحبة النبوة خالفة أن ردوقُ وعمال علما القدرة مع كان وإن 

 امللك على إمث فال حق أنه فرض إذا التقدير فهذا ،شريعتنا غري ىف كجوازه شريعتنا ىف جائز

   .أيضا العادل

 ذلك وبىن معاوية خالفة تثبيت يف تكلم ملا املعتمد يف يعلى أبو القاضي ذكره قد الوجه وهذا 

 ،له احلسن عقدها ملا ،علي موت بعد إمامته ثبتت وأنه ،سريته وحسن وعدالته إسالمه ظهور على

 مخس رأس على اإلسالم ىرح تدور( مسعود بن اهللا عبد حديث وذكر ،اجلماعة عام ذلك ومسى

 ال سنني مخس أمره كان معاوية أن الزهري عن ىيرو ماحلك بنا رواية يف أمحد قال :قال) وثالثني

 من ألمحد قلت احلكم بنا قال) سنة وثالثني مخس( النيب حديث على هذا فكان ،شيء عليه ينكر

 عليه اهللا صلى النيب مهاجر من أا) وثالثني خلمس اإلسالم ىرح تدور( مسعود بن حديث قال



 بعده يكون ما يصف إمنا وسلم عليه اهللا صلى النيب يكون أن عليه وما ،هذا أخرب لقد قال ،وسلم

  .السنني من

 مجلة من كانت معاوية خالفة وأن ،احلديث بظاهر أخذ أنه أمحد كالم من هذا وظاهر قال 

 خالفة فهي باملدينة كانت بيعة كل فقال ،اخلالفة عن أمحد سأل رجال أن وذكر ،والثالثني اخلمس

   .نبوة خالفة يكن مل املدينة بغري كان ما أن اهذ وظاهر القاضي قال ،لنا نبوة

  .جدا كثرية يبعل متت ـ أي الراشدة ـ  اخلالفة أن على محدأ نصوص قلت 

  ).ملكا تصري مث سنة ثالثون اخلالفة( بقوله ذلك القاضي عارض مث 

 نيكو ذلك بعد نأو ي،عل أيام آخر آخرها كان سنة بثالثني بعده اخلالفة خص فلما السائل قال 

  ؟خبالفة ليس ذلك أن على دل ،ملكا

 ثالثون بعده ملك يشوا ال اليت اخلالفة به املراد يكون أن حيتمل بأنه أبو يعلى القاضي فأجاب 

 ،خالفته يف قادحا هذا وليس ،امللك شاا قد ومعاوية األربعة، اخللفاء خالفة كانت وهكذا ،سنة

  .فقريا األنبياء من غريه كان نإو نبوته يف يقدح مل سليمان ملك أن كما

 ينايف ال ذلك نأو شريعتنا يف جائز بامللك اخلالفة شوب أن ييقتض فهذا -تيمية  أي ابن - قلت 

 ومل أموره يف جمتهدا وجعله ملعاوية انتصر من وكل أفضل، احملضة اخلالفة كانت نإو ،العدالة

   ....ذلك على اللوم عدم أو بامللك شوا جواز إما القولني بأحد يقول أن فعليه معصية إىل ينسبه

 للذم سبب الواجب فترك ،تركت وقد مقدورة وهي واجبة النبوة خالفة كانت إذا وأما

 ففيه كبرية كان نإو ،العدالة يف يقدح مل صغرية كان ؟ إنصغرية أو كبرية تركها هل مث ،والعقاب

 من ويترك ا املأمور احلسنات من يفعل واإلمارة بامللك القائم كان إذا هنا يقال لكن ،القوالن

 قد فهذا حمظور من يفعله أو واجب من يتركه ما عقوبة على ثوابه به يزيد ما عنها ياملنه السيئات

  .انتهى كالم ابن تيمية..) سيئاته على حسناته ترجحت

ث وهنا يقرر شيخ اإلسالم ما يلي بأن اخلروج عن سنن اخلالفة الراشدة إىل خالفة امللك له ثال

  :صور 



ـ أن يكون ذلك لعدم العلم أو لعدم القدرة العملية فهنا يسقط الواجب وهو لزوم سنن  1

كما تسقط سائر الواجبات عند عدم القدرة، وقاس ذلك على حال  ،اخلالفة الراشدة للعجز

النجاشي حني أسلم سرا ومل يستطع تغيري شيء، وقاسه أيضا على حال النيب يوسف، إال أن شيخ 

خبالف شريعة  ،م استشكل ذلك لكون يوسف على شريعة أخرى كان امللك فيها جائزااإلسال

  .النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي جاءت شريعته باخلالفة وأبطلت امللك

إذ النجاشي مل خياطب بأحكام الشريعة آنذاك، حىت  ،وفيما ذكره شيخ اإلسالم هنا نظر وأي نظر

منا آمن مبا أخربه به جعفر بن أيب طالب إميانا إمجاليا، وأسلم ومل يوصف بالعجز وعدم القدرة، وإ

  . يظهر شيئا من ذلك، إذ مل جيب عليه ذلك حىت يوصف بالعجز

ـ والصورة الثانية أن يكون اخلروج عن سنن اخلالفة الراشدة مع العلم والقدرة ال عن جهل  2

واجب، وفرض أن اختيار امللك جائز وعجز، فإن قيل بأن لزوم سنن اخلالفة الراشدة مستحب ال 

يف شريعتنا كجوازه يف غري شريعتنا، فهنا ال إمث على امللك العادل، وهذا كله افتراض جديل أراد 

  .منه شيخ اإلسالم االعتذار ملعاوية ملا شاب خالفته بامللك

ه ليس مث ذكر شيخ اإلسالم أجوبة القاضي أيب يعلى احلنبلي ورده على من طعن يف معاوية بأن

، فقال بأن املراد هنا خالفة النبوة )اخلالفة ثالثون سنة مث تكون ملكا(خليفة وإمنا هو ملك حلديث 

ثالثون سنة، أما بعد ذلك فهي خالفة ملك، وقاسها القاضي على خالفة النيب سليمان، وقد 

ن الظاهر استشكل شيخ اإلسالم ذلك إذ هذا يقتضي جواز شوب اخلالفة بامللك يف شريعتنا، مع أ

  !املنع كما نص عليه شيخ اإلسالم يف أول البحث

ـ والصورة الثالثة أن يكون اخلروج عن سنن اخلالفة الراشدة مع العلم والقدرة مع القول  3

بوجوب لزوم سنن اخلالفة الراشدة، فاخلروج عنها يقتضي اللوم والذم، وهل هو كبرية أم 

  اخل..صغرية

قبله القاضي أبو يعلى كانوا بصدد الرد على املخالف دفاعا عن ويالحظ هنا بأن شيخ اإلسالم و

لعلما بأن قوله يف آخر احلديث ) خالفة النبوة ثالثون سنة(معاوية، وإال لو حققا القول يف حديث 

إمنا هي زيادة من كالم الراوي وال يصح رفعها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل ) مث يصري ملكا(



خالفة نبوة مث يؤيت (ات هذا احلديث، وأما قوله يف احلديث الصحيح يف الرؤيا ترد يف أكثر رواي

فاملراد بامللك اخلالفة، إذ اخلالفة هي ملك وسلطان أيضا، كما قال جماهد يف ) اهللا امللك من يشاء

وقال ابن جرير الطربي يف )! امللك السلطان(قال } واهللا يؤيت ملكه من يشاء{تفسري قوله تعاىل 

، فاخلالفة رئاسة عامة وسلطة وطاعة فيطلق )امللك سلطان، والطاعة ملك( 15/159ه تفسري

  .  عليها يف اللغة ملك

مث (وحديث الرؤيا ذكر فيه أبو بكر وعمر وعثمان فقط، ومل يذكر علي، فدل على أن املراد  

ه خليفة وليس وعلي رضي اهللا عن ،أي اخلالفة، إذ اخلالفة ملك وسلطة) يؤيت اهللا امللك من يشاء

مبلك بال خالف، والصحيح أن الشارع تواتر عنه بأنه سيسوس أمته بعده اخللفاء الراشدون، مث 

يكون بعدهم خلفاء فيكثرون، وأمر بلزوم هدي اخللفاء الراشدين ونبذ احملدثات بعدهم، كما أمر 

ي، فلم يأمر الشارع بالوفاء بالبيعة للخلفاء املسلمني العدول، وأما امللك العضوض وامللك اجلرب

بالبيعة هلم وال الوفاء هلم، بل ذكرهم للتحذير منهم ومن طاعتهم، إذ هم دعاة على أبواب جهنم 

  !  من أطاعهم قذفوه فيها

أغيظ رجل على اهللا رجل تسمى (واملقصود أن اإلسالم أبطل امللك كله كما يف احلديث الصحيح 

نادي اهللا يوم القيامة أنا امللك أين ملوك األرض؟ أين ي(وجاء أيضا ) مبلك امللوك ال ملك إال اهللا

  )!اجلبارون؟ أين املتكربون؟

وإمنا جاء اإلسالم بنظام سياسي فريد غري مسبوق يعرب عن طبيعة أصول اإلسالم العقائدية  

والفقهية وهو اخلالفة حيث املسلمون أخوة متساوون، ال أحد ميلك أحدا، وحيث األرض هللا 

واملؤمنون واملؤمنات {منني وليست ملك أحد، وحيث الوالية للمؤمنني مجيعا ولرسوله وللمؤ

، وحيث األمر }إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا} {بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف

. رب الناس{شورى بينهم ال يستبد به أحد على أحد، واهللا وحده ال شريك له هو امللك والرب 

  !}ملك الناس

  ! السياسية العقائدية دايات الكتاب والسنة وما أمجع عليه سلف األمة يف باب األصولفهذه ه 

  



  املبحث السادس 

  أهل السنة واجلماعة

  الغائبة األصول السياسيةو

  )اجلماعة الواحدةوجوب : الثاين صلاأل(

مة سبق تفصيل القول يف األصل السياسي األول عند أهل السنة واجلماعة وهو املرتبط باإلما

  : وهو  عندهم اوبيان أحكامه ، وهذا مبحث يف اجلماعةواخلالفة والدولة

إثبات إسالم أهل القبلة جبميع طوائفهم، وعدم وجوب اجلماعة، و: األصل السياسي الثاين 

إكفارهم، وحترمي استحالل دمائهم وأمواهلم، والشهادة هلم باإلسالم، والعدل معهم يف األحكام، 

  :ات واألعياد خلفهم، واجلهاد معهمئمة منهم، والصالة يف اجلمع واجلماعوالسمع والطاعة لأل

فهذا هو األصل السياسي العقائدي الثاين من أصول أهل السنة واجلماعة اليت أمجعوا عليها، كما 

ثبتت بنصوص الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة، وقد صاروا ينصون على هذا األصل العظيم 

متييزا هلم عمن خالفهم فيه من أهل األهواء الذين يبتدعون الرأي، مث  يف مؤلفام العقائدية

يفارقون األمة، مث يكفرون من خالفهم، مث يرون السيف عليهم، كما هو شأن اخلوارج الذين 

، كفروا املسلمني واستحلوا قتاهلم ودماءهم وأمواهلم، وكذا اإلمامية الذين قالوا بالنص يف اإلمامة

  !، وهم عامة األمةوكفروا من ال يؤمن بنظرية النص على علي وأبنائه ،ةكفروا الصحابمث 

وقد كان من شأن هذه العقيدة الدينية الشرعية السياسية عند أهل السنة وسلف األمة، أن 

حافظت على وحدة األمة السياسية من جهة، وصانت اخلالفة والدولة من السقوط من جهة 

الداخلية من جهة ثالثة، حيث التزم عامة األمة وعموم أخرى، وحالت دون احلروب الطائفية 

املسلمني من أهل السنة واجلماعة ذا األصل، فلم يؤثر على الدولة واخلالفة اإلسالمية ختلي 

الفرق الصغرية عن نصرا والوقوف معها يف وجه األعداء اخلارجيني، فلم تتعطل الفتوح، ومل 

ج واجلماعات، حىت يف ظل وصول املعتزلة للسلطة واخلالفة يتوقف اجلهاد، ومل تتعطل اجلمع واحل

يف عهد املأمون واملعتصم والواثق، وهلذا كانت الفتوحات، والتاريخ اإلسالمي، واحلضارة 



اإلسالمية، هي فتوحات اخلالفة واجنازاا وتارخيها وحضارا، وتاريخ سلف األمة، وأهل السنة 

الفة الراشدة، مث اخلالفة األموية، مث اخلالفة العباسية، مث واجلماعة، وهم عموم األمة، منذ اخل

  !اخلالفة العثمانية

 مل الضاللة فرق مجيع أن واعلموا)(4/171( والنحل واألهواء امللل يف الفصلقال ابن حزم يف 

 زالوا وما ،رايةم  لإلسالم رفع وال ،يةرق الكفر بالد من م فتح وال ،خريا أيديهم على اهللا جير

 ،الدين أهل على السيف ويسلون ،املؤمنني كلمة ويفرقون ،املسلمني نظام قلب يف يسعون

  ).مفسدين األرض يف ويسعون

 االجتهادات أنواع وأما) (1/195(وقال أبو املظفر طاهر اإلسفرائيين يف كتابه التبصري يف الدين 

 آثارهم ومن، مذكورة هورةفمش اإلسالم بالد يف واجلماعة السنة أهل على مدارها اليت الفعلية

 ،أرمينية وثغور ،الروم ثغور مثل ،األرض أطراف يف ا واملرابطة ،اإلسالم ثغور سدهم االجتهادية

 احلديث أهل بني فمشتركة الترك بالد ثغور وأما ،احلديث أصحاب بربكات مجيعها وانسداد

 فبان ،ضاللة أشد هم بل ،هرظا أثر وال ،مرابطة الثغور من شيء يف األهواء ألهل وليس ،والرأي

االجتهاد  أهل أم واالجتهادات العلوم يف واجلماعة السنة أهل مساعي من ذكرناه مبا لك

 باستعمال تارة ويكون ،احملجة إىل الدعوة يف احلجة بإقامة تارة يكون الدين يف واجلهاد واجلهاد،

 تعاىل اهللا خص وقد ،واملهج لاألموا وببذل ،األعداء من اخلالف أهل ضد ااهدين مع السيف

  ).}احملسنني ملع اهللا وإن سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا والذين{ قوله فيهم

ويف الوقت الذي كان أهل السنة وعامة األمة يسهمون يف الفتوحات التارخيية، ويواجهون الغزو 

ة مراعاة اخلارجي، ويوجبون ذلك على األمة، يف مجيع األحول، مهما وقع احنراف يف السلط

للمصاحل الكلية، كانت الفرق األخرى تشتغل يف إشعال الفنت الداخلية، واالضطرابات، أو 

االعتزال يف أحسن األحوال، فال جهاد دفع، وال جهاد فتح، بدعوى جور األئمة أو كوم 

  !مبتدعة، أو انتظارا للمهدي الغائب



رية، ومن صاحب البدعة، وهل هو وقد كانت هذه القضية مثرة من مثار املوقف من فاعل الكب

مسلم أم كافر؟ وهل يصلى خلفه أم ال؟ وهل جياهد معه؟ وهل يسمع له ويطاع إذا كان إماما أو 

  اخل..أمريا؟ 

وهلذا عاجل أئمة أهل السنة كل هذه القضايا من منظور الكتاب والسنة وما كان عليه سلف 

املعقول، وما يتوافق مع سنن اهللا  األمة، حيث استطاعوا اجلمع بني صحيح املنقول وصريح

االجتماعية يف قيام الدول واألمم بالعدل واحلكمة اليت جاء ا الشرع، فكانوا أقدر على التوفيق 

بني النصوص وموافقة ما تقضي به العقول يف سياسة األمة، من املعتزلة الذين قدموا حجج العقول 

فإذا هم أبعد الناس عن العقل  ،ساسوا شئون األمةبزعمهم، وقالوا باإلرادة احلرة لإلنسان، فلما 

، فامتحنوا األمة يف عقيدا، وسجنوا علماءها، وعذبوهم، لسياسة يف إدارة شئون الدولةوا

وكفروهم، وحرموهم أرزاقهم، ليحملوهم على القول خبلق القرآن، فكان التناقض صارخا بني 

م السياسية اليت صادرت حرية الرأي واالعتقاد وممارسا ،إميام بالقدر واإلرادة احلرة من جهة

من جهة أخرى، وكانت عقوهلم مع دعواهم االحتجاج باملعقول أعجز من االهتداء إىل احلق يف 

باب حسن سياسة األمة بالعدل والقسط، وكان أثر فقه أئمة السنة واملدرسة النقلية على األمة 

ه الفنت الداخلية خريا من أثر أصحاب املدرسة ووحدا واحملافظة على خالفتها ودولتها يف هذ

  ! العقلية

  :يف أربع مسائل رئيسة  وميكن إجياز موقف أهل السنة من أصل وحدة األمة واجلماعة

  :إثبات إسالم أهل القبلة أمجعني وعدم إكفار املخالفني من املسلمني: املسألة األوىل 

ى قوهلم بأن اإلميان اعتقاد وقول وعمل يزيد وقد بىن أئمة أهل السنة واجلماعة هذه املسألة عل

وإن طائفتان من {كما ثبت بنصوص الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة فقد قال تعاىل  ،وينقص

فأثبت هلم وصف } إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم...فأصلحوا بينهم املؤمنني اقتتلوا

} ليزدادوا إميانا{تتال فيما بينهم، وقال تعاىل اإلميان مع وقوعهم يف كبرية من الكبائر وهي االق

فأثبت زيادة اإلميان ونقصانه بزيادة األعمال الصاحلة ونقصاا، وجاءت احلدود الشرعية كفارات 

كل ابن آدم خطاء وخري (ملا يقع به املؤمنون من املعاصي والذنوب، وكما جاء يف الصحيح 



وكل }  يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاءإن اهللا ال{وقال تعاىل ) اخلطائني التوابون

وال خيرجه ذلك من دائرة اإلسالم  ،ذلك يؤكد أن املسلم واملؤمن بشر تقع منه املعاصي والذنوب

  .إذا جاء باألصول واألركان ،واإلميان

على  مل خيرج منه إال بيقني، وثبتت له مجيع حقوق املسلمني ،عليه فمن ثبت إسالمه بيقنيبناء و 

وقد خالف يف ذلك اخلوارج الذين كفروا كل من مل يقل بقوهلم، وكفروا أهل الذنوب  املسلمني،

والكبائر، حىت كفروا علي بن أيب طالب ومعاوية والصحابة الذين اقتتلوا يف اجلمل والصفني، 

 وكذا كفر الشيعة اإلمامية الصحابة كلهم إال نفرا، بدعوى خمالفتهم أصال من أصول الدين

، وقالت املعتزلة بأن من فعل بالنص ال بالشورى بزعمهم وهو إثبات إمامة علي ومن بعده ،عندهم

كبرية هو يف مرتلة بني املرتلتني ال كافر وال مسلم، وهو يف اآلخرة خالد يف النار، وقد تصدى أئمة 

  :مةأهل السنة هلذه اآلراء املتطرفة املخالفة هلدايات الكتاب والسنة وإمجاع سلف األ

 يف بيان اعتقاد أهل السنة) هـ160ت(قال سفيان الثوري إمام أهل احلديث والسنة يف عصره 

  ).بشرك عليه يشهدون وال بذنب، أحدا يكفرون وال( -) 5/279كما يف الشريعة لآلجري ( -

يف عقيدته عن إمام أهل الرأي أيب حنيفة وعن صاحبيه أيب ) 321ت (وكذا نقل اإلمام الطحاوي 

وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله، وال نقول ال (وحممد بن احلسن قوهلم  يوسف

  ).ونرى الصالة على من مات منهم..يضر مع اإلميان ذنب ملن عمله

 الصالة تترك وال ،له ويستغفر ،عليه ىيصل موحدا القبلة أهل من مات ومن(وقال أمحد بن حنبل 

  ).وجل عز اهللا إىل وأمره ،كبريا أو كان صغريا أذنبه لذنب عليه

اد أهل السنة لآللكائي كما يف اعتق - )256ت ( البخاري إمساعيل بن حممد ونقل إمام احملدثني

 رجل ألف من أكثر لقيت(إمجاع أئمة أهل السنة واجلماعة على هذا القول فقال  -) 1/173(

 لقيتهم ومصر والشام وبغداد طوواس والبصرة والكوفة واملدينة ومكة احلجاز أهل العلم أهل من

 بالذنب القبلة أهل من أحدا يكفرون يكونوا ومل.. األشياء هذه يف خيتلف منهم واحدا رأيت فما

  ).}يشاء ملن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ال اهللا إن{ لقوله



 أقواال نيبتدعو أم البدع أهل شأن من() 5/95(وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة 

 ،فيها خالفهم من ويكفِّرون منه، بد ال الذي اإلميان من جيعلوا بل الدين، يف واجبة جيعلوا

 يبتدعون ال السنة وأهل وغريهم، واملعتزلة والرافضة واجلهمية اخلوارج كفعل دمه، ويستحلُّون

 مل كما لدمائهم، ستحالًم هلم، مكفرا هلم، خمالفًا كان وإن ،فأخطأ اجتهد من يكفِّرون وال ،قوالً

 املسلمني لدماء واستحالهلم واالمها، ومن وعلي لعثمان تكفريهم مع اخلوارج، الصحابة تكفِّر

  ).هلم املخالفني

يف بيان أن كل طوائف أهل   -  )283-3/282( الفتاوىكما يف  - وقال شيخ اإلسالم أيضا 

 النيب أمر الذين املارقون واخلوارج(هم القبلة يف دائرة اإلسالم واإلميان ال خيرجون منها ببدع

 أئمة قتاهلم على واتفق الراشدين، اخللفاء أحد طالب أيب بن علي املؤمنني أمري قاتلهم ،بقتاهلم

 وقاص أيب بن وسعد طالب أيب بن علي يكفرهم ومل بعدهم، ومن والتابعني الصحابة من الدين

 ،احلرام الدم سفكوا حىت علي يقاتلهم ومل ،قتاهلم مع مسلمني جعلوهم بل الصحابة، من وغريمها

 حرميهم يسب مل وهلذا كفار، ألم ال وبغيهم ظلمهم لدفع فقاتلهم املسلمني، أموال على وأغاروا

 اهللا أمر مع يكفروا مل واإلمجاع بالنص ضالهلم ثبت الذين هؤالء كان وإذا، أمواهلم يغنم ومل

 هو من فيها غلط مسائل يف احلق عليهم أشتبه الذين املختلفني بالطوائف فكيف بقتاهلم، ورسوله

 وإن وماهلا، دمها تستحل وال األخرى تكفر أن الطوائف هذه من ألحد حيل فال منهم؟ أعلم

 أغلظ هؤالء بدعة تكون وقد أيضا؟ مبتدعة هلا املكفرة كانت إذا فكيف حمققة، بدعة فيها كانت

  ). فيه خيتلفون ما حبقائق جهال يعامج أم والغالب أغلظ، هؤالء بدعة تكون وقد

 من تأوله ما بعض يف غلط وقد ،به جاء وما بالرسول اإلميان قلبه يف كان من فأما( أيضا وقال

 ومل هلا، وتكفري لألمة وقتاالً بدعة الناس أظهر من كانوا واخلوارج أصالً، بكافر ليس فهذا البدع،

 يف حبكمهم فيهم حكموا بل غريه، وال البط أيب بن علي ال يكفرهم من الصحابة يف يكن

 سائر وكذلك، املوضع هذا غري يف بذلك عنهم اآلثار ذكرت كما املعتدين الظاملني املسلمني

 مؤمنا كان بل منافقًا يكن مل ومن الباطن، يف كافر فهو منافقًا منهم كان من فرقة، وسبعني الثنتني

 وقد خطؤه؛ كان ما كائنا التأويل يف أخطأ وإن الباطن، يف كافرا يكن مل الباطن، يف ورسوله باهللا

 الدرك يف صاحبه يكون الذي النفاق فيه يكون وال النفاق شعب من شعبة بعضهم يف يكون



 ،امللة عن ينقل كفرا يكفر منهم واحد كل فرقة وسبعني الثنتني إن: قال ومن، النار من األسفل

 األربعة األئمة وإمجاع بل أمجعني، عليهم اهللا رضوان الصحابة وإمجاع والسنة الكتاب خالف فقد

 بعضا بعضهم يكفر وإمنا ،فرقة وسبعني الثنتني من واحد كل كفر من فيهم فليس األربعة، وغري

  .)7/472(و) 218-7/217( الفتاوىانظر جمموع  )املقاالت ببعض

  :اء واألحكامإثبات كل حقوقهم يف اإلسالم والعدل معهم يف القض: املسألة الثانية 

 - من أهل القبلة وإثبات إسالمهم  يف عدم إكفار املخالفني -ترتب على هذه العقيدة اإلميانية فقد 

  :  آثارها العملية والسياسية، حيث تقررت هلم مجيع حقوق املسلمني

ما يف بيان  - ) 4/309(كما يف األم  -  تعاىل اهللا رمحه الشافعي اإلمام قال

 وجتنبوا اخلوارج رأى أظهروا قوما أن ولو(من حقوق  للخوارج وأهل األهواء

 مل ،اإلميان حرمة على ألم، قتاهلم بذلك حيلل مل وكفروهم ،الناس مجاعات

  .فيها بقتاهلم وجل عز اهللا أمر اليت احلال إىل يصريوا

ا  ا أن بلغن ا عنه تعاىل اهللا رضي علي ن ي  ناحية من حتكيما مسع إذ خيطب هو ب

   !وجل عز هللا إال حكم ال :املسجد

ا لكم باطل ا أريد حق كلمة":عنه تعاىل اهللا رضي علي فقال ن  ال :ثالث علي

 أيديكم كانت ما الفيء مننعكم وال، اهللا اسم فيها تذكروا أن اهللا مساجد مننعكم

نا مع   ".بقتال نبدؤكم وال، أيدي

 مينعوا أن وال، دماؤهم بطعنهم للمسلمني حيل وال، نقول كله وذا: الشافعي قال

 حيال وال، عدوهم جهاد يف أسوم وكانوا اإلسالم حكم عليهم جرى ما الفيء

 قبل هلذا مظهرون وهم احلق شهادة شهدوا ولو، واألسواق املساجد وبني بينهم

 أن للقاضي انبغى حسنة والعقول العفاف يف حاهلم وكانت بعده أو االعتقاد

 وبني بينهم يفرق وال األهواء أهل من بغى من وهكذا..عنهم يسأل بأن حيصيهم

  ).واألحكام واحلدود احلق أخذ من وعليهم هلم جيب فيما غريهم



فلم يأذنوا ألحد من اخللفاء وال  ،وعلى هذا القول أمجع أئمة أهل السنة واجلماعة نظريا وعمليا

ن حنبل ملا األمراء بالتعرض بالقتل أو السجن للمخالفني يف الدين من املسلمني، كما فعل أمحد ب

رفع املتوكل الفتنة، حيث ى عن التعرض لكل من آذاه كالقاضي ابن أيب دؤاد، بل يرون 

 البدعة أهل مع السنة أهل كان وهلذا(وجوب العدل معهم، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 معهم يستعملون بل ذلك، وغري والقتل بالتكفري عليهم يعتدون ال عليهم قدروا إذا بالعكس،

 وإذا والقدرية، باحلرورية العزيز عبد بن عمر فعل كما ،ورسوله به اهللا أمر الذي العدل

أي لكف  - احلجة وإقامة األعذار بعد احلرورية عنه اهللا رضي علي جاهد فكما جاهدوهم،

 بدعتهم، بسببها تظهر اليت األمور من واملنع اهلجران معهم يستعملونه كانوا ما وعامة - عدوام 

 مل عنهم عجزوا وإذا بدعتهم، مخود إىل الطريق هو هذا ألن وجمالستهم، خماطبتهم ركت مثل

 وكما يفعلون، املؤمنني سلف كان كما نبيه، به اهللا بعث الذي احلق على يصربون بل ينافقوهم،

 ال أن على قوم شنآن حيملهم ال أن وأمرهم احلق، على بالصرب أمرهم حيث كتابه، يف اهللا أمرهم

  ).701- 2/698( ةالتسعينيانظر  )يعدلوا

وذه األصول العقائدية السياسية عند أهل السنة واجلماعة عصم اهللا األمة من االقتتال الداخلي 

بني طوائفها وفرقها، حيث كان أهل السنة هم عامة األمة، فكان يف كفهم وعدهلم مع األقلية 

تسامح الذي أدى إىل وحدة األمة وقوا املخالفة إقرارا للتعددية واحلرية الدينية، والعدل وال

، ومل يؤثر فيها ما كانت عليه األقلية من تطرف وغلو، خبالف أوربا اليت كانت وازدهار ضتها

األكثرية الكاثوليكية هي اليت تقاتل األقليات املسيحية وتضطهدها، وتسومها سوء العذاب، 

ت مساجد املسلمني وجوامعهم يف دمشق فكانت أوربا تعيش يف ظلم الكنيسة وظلماا، حني كان

وبغداد والقاهرة وقرطبة وعواصم اإلسالم يف كل األمصار منارات نور وهداية وعلم وحرية 

  !وتسامح

ومل يشهد املسلمون اقتتاال طائفيا دينيا داخليا إال حني تصل األقلية املتطرفة للسلطة، كما فعل 

فويون يف إيران الذين استباحوا قتل أهل السنة الذين املعتزلة يف اخلالفة العباسية، وكما فعل الص

كانوا ميثلون األكثرية يف إيران إىل القرن العاشر اهلجري، حىت أحرقوا آالف العلماء بالنار، فكان 

الصفويون املتطوفون يقيمون حماكم التفتيش شرقا، يف الوقت الذي كانت حماكم التفتيش 



رفة تشن حروب إبادة مجاعية للقضاء على املسلمني يف الكاثوليكية املسيحية وجيوشها املتط

  ! األندلس غربا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  املبحث السابع 

  أهل السنة واجلماعة

  الغائبة األصول السياسيةو

  )صحة الصالة واجلهاد مع املخالفني من املسلمني(

العقائدية السياسية من هذه الدراسة أن أهل السنة واجلماعة هلم أصوهلم  ذكرنا يف املبحث السابق

  :يف املوقف من األمة ووحدا تتجلى يف أربعة مسائل

  .األوىل يف عدم إكفار املسلمني املخالفني وكذا العصاة واملذنبني 

  .والثانية يف تقرير مجيع حقوقهم ووجوب العدل معهم

  :وهذا تفصيل القول يف الثالثة والرابعة 

  :منهم، واجلهاد معهم، والطاعة هلم باملعروف صحة الصالة خلف األئمة: املسألة الثالثة

وهذه من أصول أهل السنة واجلماعة العقائدية النظرية والفقهية العملية بناء على ما سبق من 

أصوهلم يف املوقف من أهل الفسق والكبائر، ومن أهل القبلة املخالفني يف الرأي من أهل األهواء 

م حكم اإلسالم، ومن مث صححوا صالم، كما والبدع، حيث أثبت أهل السنة واجلماعة هل

صححوا الصالة خلفهم يف اجلمع واجلماعات واألعياد اليت هي شعائر املسلمني العامة اليت 

توحدهم روحيا واجتماعيا وسياسيا، وكذا رأوا صحة اجلهاد معهم، والطاعة لألئمة منهم، مع 

إال أم رأوه شرط صحة يف حال السعة  اشتراط أهل السنة واجلماعة يف األئمة العدالة ابتداء،

واالختيار ال حال الضيق واالضطرار، فمن صار إماما أو واله اإلمام الصالة أو احلج أو اجلهاد 

إذا مل تقدر األمة على صرفه وتغيريه، وهلذا مل يتخلف أهل  ،وإن مل يكن عدال ،صح اإلمتام به

واملعتصم والواثق، وقد كانوا على رأي املعتزلة، السنة واجلماعة عن الصالة واجلهاد زمن املأمون 

بل محلوا األمة على القول باالعتزال بالسيف والسجن، ومع ذلك ظل أهل السنة حيافظون على 

إن اهللا (اجلماعة ووحدة األمة اليت هي أصل األصول بعد التوحيد، كما يف احلديث الصحيح 

  ).تصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوايرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وأن تع



وهذا املوقف موافق للنصوص املتواترة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا الشأن، وملا ثبت  

عن السلف أم كانوا يصلون خلف احلجاج بن يوسف بعد أن عجزوا عن تغيريه، إذ حاولوا 

فاظا على وحدة األمة السياسية، اخلروج عليه مع ابن األشعث فلم يستطيعوا، مث صلوا خلفه، ح

وعدم تفرقها وتشرذمها، وهو ما تقرر عند أئمة أهل السنة واجلماعة كما يف العقيدة الطحاوية 

  ).ونرى الصالة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم(عن أيب حنيفة وأصحابه 

 - وصالة اجلمعة خلفه (دع فقال الب بل عد اإلمام أمحد بن حنبل من أعاد الصالة خلفهم من أهل

من أعادها فهو مبتدع تارك  ،وخلف من واله جائزة تامة ركعتني -أي اإلمام برا كان أو فاجرا 

  ).لآلثار خمالف للسنة

 مع ماض والغزو( -) 1/44(كما يف أصول السنة  -العطار  وسوقال أيضا يف رسالة عبد 

 باقية جائزة واله من وخلف خلفه اجلمعة وصالة...يترك ال والفاجر الرب القيامة يوم إىل اإلمام

  ).مبتدع فهو أعادمها من ركعتني تامة

وهو إمجاع أهل السنة واجلماعة حفاظا على هذا األصل السياسي الديين، وهو وحدة األمة 

والدولة وعدم تفرقها، وحفاظا على مصلحة اجلهاد حىت ال يتعطل، وهو الضمانة حلماية األمة، 

 - له ما قد يقع من قصور يف األئمة ة، وإقامة الشعائر والشرائع، فاغتفر الشارع وحفظ البيض

ن تعظيما لشأن هذه األصول اليت ا قيام اإلسالم وظهور األحكام، كما قال اب - كبدعة ومعصية 

 واحلج معه واجلهاد الفاسق خلف الصالة يف الكالمفصل يف () 4/135(حزم يف الفصل يف امللل 

 دون كلهم الصحابة ذهب :ذلك وغري واحلدود األقضية من أحكامه ونفاذ إليه ةالزكا ودفع

 ،بعدهم من كثرأو ،منهم حدأ من خالف دون كلهم التابعني فقهاء ومجيع ،منهم حدأ من خالف

 الصالة جواز ىلإ وغريهم وداود حنيفة وأيب والشافعي محدأ قول وهو ،احلديث أصحاب ومجهور

 من أحد قط خرأت فما ،حمدثة بدعة القول هذا وخالف نقول وذا ،هاوغري اجلمعة الفاسق خلف

 عن وغريهم دجلة بن وحبيش زياد بن اهللا وعبيد واحلجاج عبيد بن املختار أدركوا الذين الصحابة

 أن ضرورة بذلك فوجب }اهللا داعي أجيبوا{ تعاىل وقال ..وهم من أفسق الفساق خلفهم الصالة

 وعمل ،إجابته ففرض ،وتقوى بر على تعاون أو جهاد أو حج أو صالة من خري إىل دعا داع كل



 نإو }والعدوان اإلمث على تعاونوا وال والتقوى الرب على تعاونوا{ تعاىل اهللا لقول ،معه اخلري ذلك

  ...ومنعه دفاعه فرض بل إجابته جيوز فال شر إىل ادع داع كل

 بد ال والذي ،طاعته الواجبة اإلمام أقامها إن وغريها احلدود من كلها األحكام يف القول وهكذا

 أو اإلمام غري أقامها نإو ،ذكرنا ملا مردودة فهي وإال ،نفذت والسنة القرآن وافقت نإف ،منه

 اإلمام عليها يقدر مل نإف بإقامتها، يؤمر مل من أقامها ألنه ،ا حيتسب وال ،مردودة كلها فهي واليه

 خالف وال ،بالقسط قوامني نكون بان لنا تعاىل اهللا ألمر ،فذن حينئذ احلق من بشيء قام من فكل

 هو حكم تنفيذ إىل بادر من نإف واليه أو أمريه أو متمكنا حاضرا اإلمام كان إذا األمة من أحد بني

 عليه اهللا صلى اهللا رسول عمل جرى هذا ىعل ،ينفذ ال عزل وإما ،ترد مظلمة إما نهإف اإلمام إىل

 رضي الصحابة مجيع عمل مث ،عصر بعد عصرا املسلمني مجيع بنقل ،البالد يف عماله مجيعو وسلم

 من حمارب وكل ،باغ وكل ،متغلب وكل ،إمام كل مع واجب فهو اجلهاد وأما ،عنهم اهللا

 اإلسالم دين ىلإو تعاىل اهللا إىل دعا أحد كل على وفرض ،والتقوى الربعلى  تعاون ألنه ،املسلمني

 واحصروهم وخذوهم وجدمتوهم حيث املشركني فاقتلوا{ تعاىل قال دهمأرا ممن املسلمني ومنع

  ).زمان وكل مكان كل يف اآلية بنص مسلم لكل عموم فهذا اآلية}مرصد كل هلم واقعدوا

فهذا ابن حزم الذي يرى وجوب اخلروج على اإلمام اجلائر إذا استطاعت األمة ذلك، ووجوب 

ومع ذلك يقرر أنه مادام اإلمام إماما مل يتم عزله برا  نصرة العدل إذا خرج على اإلمام اجلائر،

ودفع الزكاة إليه ما دام يؤديها يف مصارفها،  ،واجلهاد معه ،كان أو فاجرا فالواجب الصالة خلفه

إذ فسقه على نفسه، بينما مصلحة اجلهاد معه وكذا رعاية املصاحل العامة ونفوذ أمره يف إقامة 

 األمة، فال مينع ذلك من التعاون معه على الرب واخلري والتقوى، احلقوق واحلدود كل ذلك لصاحل

إىل أن يتم تغيريه مبن هو خري منه، فإن عجز اإلمام عن القيام مبسئولياته برا كان أو فاجرا، وجب 

على من قدر من األمة القيام ا، ووجب على األمة التعاون معه على الرب والتقوى، وال تتعطل 

  .بأي حال من األحول األحكام واحلقوق

واألصوب يف املنقول، إذ  ،وهذا كله يؤكد أن موقف أهل السنة واجلماعة هو األقرب للمعقول

نظروا إىل اإلسالم على أنه دين وأمة ودولة وخالفة وشريعة وأحكام، وهذه كلها ثوابت وأصول 



تتقلب م األحوال، جيب احملافظة عليها بقطع النظر عن حال السلطة ورجاهلا، اليت قد تتغري و

فاإلمام فرد قد يطرأ عليه فسوق أو جور وقد يتوب، فال تتعطل األحكام يف الدولة بل جيب إنفاذ 

ما وافق احلق منها، وإعانة السلطة على الرب والتقوى، إىل أن تتمكن األمة من تغيريها، فأهل 

والدولة، وذا الفقه السنة واجلماعة نظروا إىل اإلمام من خالل نظرهم إىل مصاحل األمة 

استطاعت الدولة واألمة واخلالفة مواجهة كل التحديات طوال مرحلة االستخالف مدة ألف 

 ،وثالمثائة سنة من تاريخ اإلسالم إىل سقوط اخلالفة وعودة مرحلة االستضعاف يف هذا العصر

مث (ة النبوية الذي بدأت فيه تباشري وإرهاصات عودة مرحلة االستخالف الثانية كما يف البشار

  )!  تعود خالفة على منهاج النبوة

لألمة والدولة والدين من  كالشيعة اإلمامية الذين نظروا ،وهذا على النقيض من الفرق األخرى

والية (كل شيء حىت يظهر، فلما تأخر ظهوره، اخترعوا نظرية  ، فعطلواخالل نظرها لإلمام

حوه سلطة فوق سلطة األمة كلها، إذ قطب رحى النائب بزعمهم عن اإلمام الغائب، ومن) الفقيه

  !الدين عندهم اإلمام املعصوم، فصار كل شيء يدور يف فلكه

، أن يتنازلوا بعد قيام دولتهم يف إيران وقد اضطروا يف هذا العصر وحتت ضغط الواقع السياسي

ة، وهو قول عن أصوهلم السياسية العقائدية، فقالوا باالنتخاب والشورى يف اختيار رجال السلط

قيادام اليوم من جتاوزات شرعية وخروج عن ما يقع من وغضوا الطرف ع أهل السنة واجلماعة،

حد العدالة، مراعاة ملصاحل الدولة والشعب اإليراين، بعد أن كانوا يطعنون بالصحابة ملراعام هذا 

  !األصل

لصحابة وسلف األمة وكل وصاروا يتربؤون من إكفار األمة، ويدعون للوحدة، بعد أن أكفروا ا

  ! من مل يثبت اإلمامة بالنص على علي وأبنائه

وهذا خبالف أهل السنة وسلف األمة الذين نظروا لإلمام من خالل نظرهم لألمة والدولة والدين، 

بصرف النظر عن األفراد ما  فرعوا كل ما حيقق هذه األصول، ويقوم حبفظها وحياطتها ورعايتها،

    .داموا مسلمني



 كل على اإلعادة أوجب ومن(ـ ) 1/65(ال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ كما يف منهاج السنة وق

 والتابعني الصحابة من واألئمة السلف فإن ضعيف، فقوله وبدعة فجور ذي كل خلف صلى من

 الصلوات أن السنة أهل أصول من كان وهلذا عليهم، والة كانوا ملا وهؤالء هؤالء خلف صلوا

  ). معهم ويغزى معهم يحج كما كانوا، حالة أي على خلفهم تصلى األمور ةوال يقيمها اليت

 والبدع، األهواء أهل خلف الصالة أما( - )345-23/342(الفتاوىكما يف  - أيضا  وقال

 من الواحد تقدمي أن هؤالء يف األقوال أوسط لكن مشهور، نزاع ففيه الفجور، أهل وخلف

 جيب البدع أو للفجور مظهرا كان من فإن غريه، على قدرةال مع جيوز ال اإلمامة يف هؤالء

 مل فإذا...  وبدعته فجوره عن لينتهي هجره اإلنكار مراتب وأقل ذلك، عن ويه عليه اإلنكار

 خلفه ىيصل بل ذلك، جيز مل إمامته، ضرر على زائد بضرر إال والفجور للبدعة املظهر منع ميكن

 وهلذا غريه، إمام هناك يكن مل إذا ،واجلماعة واألعياد، كاجلمع، خلفه، إال يفعلها أن ميكنه ماال

 فإن واجلماعة، اجلمعة وغريمها الثقفي، عبيد أيب بن واملختار احلجاج، خلف يصلون الصحابة كان

 التخلف كان إذا سيما ال فاجر، بإمام فيهما االقتداء من فسادا أعظم واجلماعة اجلمعة تفويت

 كان وهلذا ،املفسدة تلك دفع بدون الشرعية املصلحة ترك فيبقى فجوره، يدفع ال عنهما

 أهل من واألئمة السلف، عند معدودين مطلقًا اجلور أئمة خلف واجلماعات للجمعة التاركون

 وحينئذ ،الفاجر خلف فعلها من أوىل فهو الرب خلف واجلماعة اجلمعة فعل أمكن إذا وأما ،البدع

 فعل ألنه يعيد أنه :قال من منهم ،العلماء اجتهاد موضع فهو ذرع غري من الفاجر خلف صلى فإذا

 منهيا خلفه صالته فكانت هذا، خلف بصالته اإلنكار من عليه جيب ما ترك حبيث يشرع، ماال

  ...).ةصحيح نفسها يف الصالة ألن: قال يعيد، ال: قال من ومنهم، فيعيدها عنها

ة خلف اجلهمي والرافضي واخلارجي، إذ كالم وقد نص شيخ اإلسالم ابن تيمية على صحة الصال

 والة رتبه قد اإلمام كان إذا وكذلك(أئمة أهل السنة واجلماعة إمنا هو يف مثل هؤالء، حيث قال 

 الصالة بل خلفه، الصالة ترك عليه ليس فهنا مصلحة، خلفه الصالة ترك يف يكن ومل األمور،

 خمالفتها تظهر بدعة، أو فسق، منه ظهر فيمن يكون كله وهذا أفضل، األفضل اإلمام خلف

 املسألة فهذه: املبتدع خلف الصالة وأما...وحنوهم واجلهمية الرافضة، كبدعة والسنة، للكتاب

 وكالعيدين واحد، مبكان إال تقام ال اليت كاجلمعة غريه إماما جتد مل فإذا وتفصيل، نزاع، فيها



 واجلماعة، السنة أهل باتفاق وفاجر بر كل خلف تفعل فهذه املوسم إمام خلف احلج، وكصلوات

 اجلمعة يرى ال ممن وحنوهم، كالرافضة البدع أهلُ األئمة؛ خلف الصلوات هذه مثل دعي وإمنا

 من خري الفاجر خلف اجلماعة يف فصالته واحد، مسجد إال القرية يف يكن مل إذاف ،واجلماعة

  .مطلقًا اجلماعة ترك إىل يفضي لئال منفردا؛ بيته يف صالته

 خلفه صلى إن لكن ريب، بال وأفضل أحسن، فهو املبتدع غري خلف يصلي أن أمكنه إذا وأما

 ففي وأمحد، مالك وأما ،صالته تصح حنيفة وأيب الشافعي، ومذهب العلماء، بني نزاع صالته ففي

 بدع ثلم والسنة، الكتاب ختالف أا يعلم اليت البدعة يف هو إمنا وهذا وتفصيل، نزاع مذهبهما

 مثل البالد، هذه يف الناس من كثري فيها يتنازع اليت الدين مسائل فأما ،وحنوهم واجلهمية الرافضة

 متأول، جاهل وكالمها مبتدعا، املتنازعني من كل يكون فقد وحنوها،" والصوت احلرف مسالة"

 متوعل السنة ظهرت إذا فأما العكس، من بأوىل هذا خلف الصالة من هذا امتناع فليس

- 360(و )356-23/351( الفتاوىانظر جمموع  ).النزاع فيه الذي هو فهذا أحد، فخالفها

368،361-369.(  

أهل احلديث والسنة كالشافعي ( - 3/117ستدرك على جمموع الفتاوى كما يف امل -وقال أيضا 

ل حىت أن أه ،وأمحد وإسحاق وغريهم متفقون على أن صالة اجلمعة تصلى خلف الرب والفاجر

ومع أن أمحد ابتلي م  ،وأن اهللا ال يرى يف اآلخرة ،البدع كاجلهمية الذين يقولون خبلق القرآن

 ،ومع هذا مل ختتلف نصوصه أنه تصلى اجلمعة خلف اجلهمي ،وهو أشهر األئمة باإلمامة يف السنة

  ). وليس ألحد أن يدع اجلمعة لبدعة يف اإلمام ،والرافضي  -املعتزيل  -  والقدري

وهو  ،ا أوضح دليل على أن شيخ اإلسالم ابن تيمية يرى إثبات إسالمهم وعدم إكفارهموهذ

الصحيح عن أئمة أهل السنة واجلماعة، إذ ال تصح الصالة خلف الكافر بالنص واإلمجاع، 

هي يف نظر األئمة أبعد فرق أهل القبلة عن أهل السنة ) اجلهمية والرافضة(ومعلوم أن هذه الفرق 

كثرها تطرفا، خبالف املعتزلة والشيعة الزيدية واإلباضية واملرجئة، فإذا صحت الصالة واجلماعة وأ

خلف اجلهمي والرافضي فمن باب أوىل صحتها خلف من هو أخف بدعة، وهذا أوسع باب 

لتوحيد األمة ورص صفوفها، إذ وحدة مساجدها وصلواا هي السبب يف وحدة قلوا وائتالفها، 



الم ابن تيمية أيضا دعوة أهل البدع لغري املسلمني للدخول يف اإلسالم وهلذا صحح شيخ اإلس

 - ) 13/96(كما يف الفتاوى  - فار على شركهم ووثنيتهم حيث قال وأا خري من بقاء الك

 على فأسلم الكفار، بالد إىل وغريهم واجلهمية الرافضة من املسلمني مبتدعة من كثري ذهب وقد(

 ،اكفار يكونوا أن من خري وهو مبتدعني، مسلمني وصاروا بذلك وانتفعوا كثري، خلق يديه

 هذا ومع بذلك، اآمث ويكون والكفار املسلمني فيه يظلم اغزو يغزو قد امللوك بعض وكذلك

 القائم إىل بالنسبة اشر كان وذاك مسلمني، فصاروا اكفار كانوا كثري خلق نفع به فيحصل

  ).ريخ فهو الكفار إىل بالنسبة وأما بالواجب،

وكل ذلك يؤكد موقف أهل السنة واجلماعة من أهل القبلة وحفاظهم على أصل اجلماعة ووحدة 

األمة وانتظام أمرها، ومحاية بيضتها، واجلهاد مع كل من قاتل عدوها دفاعا عنها، وال يلتفتون إىل 

 الثغور حىت عقيدته وبدعته، بل يعينونه على الرب والتقوى، وهلذا مل يتعطل جهاد الفتح والدفع يف

يف ظل ضعف اخلالفة يف أواخر القرن الرابع اهلجري، الذي وصل فيه أهل األهواء والبدع 

يف كتابه أصول ) 429ت (، حيث يقرر عبد القاهر البغدادي للسلطة يف بغداد، والقاهرة، الشام

ور ام وثغثغور الروم واجلزيرة وثغور الش(وهو معاصر لتلك الفترة بأن كل ) 317ص(الدين 

كلهم على مذهب أهل احلديث من أهل السنة، وكذلك  - أرمينيا  -أذربيجان وباب األبواب 

ثغور أفريقيا واألندلس وكل ثغور حبر املغرب أهله من أهل احلديث، وكذلك ثغور اليمن على 

ترك والصني فهم فريقان إما شافعية وإما ساحل الزنج، وأما ثغور أهل ما وراء النهر يف وجوه ال

فاجلهاد مع الكفرة } والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا{من أصحاب أيب حنيفة، وقد قال تعاىل 

  ).يف الثغور منهم، وليس ألهل األهواء ثغر

ال  ،وهو ماض عندهم إىل يوم القيامة ،فاجلهاد عند أهل السنة واجلماعة هو ذروة سنام اإلسالم

وكما قال الطحاوي يف عقيدة أيب  ،له جور جائر وال عدل عادل، كما قال أمحد بن حنبليبط

واحلج واجلهاد ماضيان مع أويل األمر من املسلمني برهم وفاجرهم إىل قيام (حنيفة وأصحابه 

وذلك لقوله تعاىل يف شأن أعداء املسلمني وبقاء عداوم  ،)الساعة ال يبطلهما شيء وال ينقضهما

وقاتلوهم حىت {وقوله } وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا{م وعدوا

وما زال املسلمون منذ بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم ودخوهلم يف اإلسالم إىل } ال تكون فتنة



يف ، والغدر واخليانة اليوم وإىل آخر الدهر وهم يتعرضون للظلم والعدوان يف حال االستضعاف

ال تزال طائفة من أميت (االستخالف، فهم يف جهاد دفع أو جهاد فتح، وكما يف الصحيح حال 

  ).  ظاهرين على احلق يقاتلون ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت تقوم الساعة

  :حترمي سل السيف على أهل القبلة : املسألة الرابعة 

تب عقائدهم لشدة حرمة دماء وهو من أهم أصول أهل السنة واجلماعة املنصوص عليه يف ك

وهلذه العقيدة أربعة معان املسلمني كما ثبتت بنصوص القرآن والسنة وإمجاع سلف األمة، 

عندهم، ورمبا اختلطت على املتأخرين حىت صارت عندهم معىن واحدا، ورمبا لبس بعضهم احلق 

  :نحو التايل ، والصحيح التفصيل فيها على البالباطل فيها مشايعة منهم ألهواء امللوك

كما تفعل  ،حرمة سل السيف على املسلمني وحرمة استباحة دماء املخالفني: املعىن األول 

اخلوارج احلرورية الذين كفروا كل من خالفهم وسلوا السيف عليهم، وهذا هو املعىن املقصود 

اق من عند اإلطالق، ردا على اخلوارج، كما جاء يف عقيدة اإلمام الطحاوي عن أئمة أهل العر

وال نرى السيف على أحد من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم إال (أهل الرأي أيب حنيفة وأصحابه 

  ).من وجب عليه السيف

 -) 5/279( لآلجري الشريعةكما يف  - ل احلديث يف عصره سفيان الثوري  وكذا قال إمام أه

 على السيف يرون ال إمف السنة أهل وأما ،القبلة أهل على السيف يرون فإم هوى، أهل وكل(

 يشهدون وال بذنب، أحدا يكفرون وال قائمة، تامة األئمة مع واجلهاد الصالة يرون وهم ،أحد

  ).بشرك عليه

 رجل ألف من أكثر لقيت( -) 1/174(يف أصول السنة لاللكائي كما  -وكذا قال البخاري 

 لقيتهم ومصر والشام وبغداد وواسط والبصرة والكوفة واملدينة ومكة احلجاز أهل العلم أهل من

 عليه اهللا صلى حممد أمة على السيف يرى ال وأن...األشياء هذه يف خيتلف منهم واحدا رأيت فما

  ).سلم و



مهما كانوا خمالفني يف  ،فاملقصود هنا أم ال يرون استباحة دماء أحد من أهل القبلة من املسلمني

يقاتلون (وارج الذين صالوا على األمة بالسيف ، ال كما يستحله احلرورية من اخلوالدين الرأي

  .كما جاء وصفهم يف احلديث الصحيح) أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان

حرمة سل السيف على املسلمني يف القتال يف الفنت، وهو كل قتال بني طائفتني من : املعىن الثاين 

إمام عام، أو القتال على شيء من  املسلمني على التنازع يف اإلمامة، أو القتال يف حال عدم وجود

، وهذا قول عامة أهل السنة اتباعا لألحاديث اليت حظوظ الدنيا، أو القتال على تأويل يف الدين

جاء فيها النهي عن القتال يف الفنت اليت تقع بني املسلمني، كما فعل أكثر الصحابة الذين اعتزلوا 

رام بني وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى احلالل بني واحل(القتال يف اجلمل وصفني، حلديث 

  ).الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه

 أكابر عليه والذي( - )526-8/522(السنة منهاجكما يف  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 من أفضل تركه وأن به، املأمور القتال من يكن مل وصفني اجلمل قتال أن والتابعني الصحابة

 فمذهب، الفقهاء أئمة ومجهور احلديث، أهل مجهور هذا وعلى، فتنة قتال عدوه بل فيه، الدخول

 يبدؤوا مل صفني وأهل بالقتال، يبدؤوا أن إال البغاة قتال جيوز ال أنه القدوري ذكره فيما حنيفة أيب

 كمالك احلديث فقهاء وأعيان والبصرة، والشام املدينة فقهاء أعيان مذهب وكذلك ،بقتال عليا

 قول وهو ،فعله من خريا كان تركه وأن به، مأمورا يكن مل أنه وغريهم وأمحد وزاعيواأل وأيوب

  ). الباب هذا يف الصرحية الصحيحة األحاديث ذلك على دلت كما السنة أئمة مجهور

حىت وإن كان اإلمام خليفة راشدا كعلي رضي  ،فهذا القتال بني املسلمني ال يسوغ املشاركة فيه

تال مل يستنب فيه وجه احلق للجميع، وطاعة اإلمام الشرعي منوطة باملعروف كما اهللا عنه، إذ هو ق

، أما يف املتشاات فال طاعة له، وهلذا كان احلسن بن علي )إمنا الطاعة باملعروف(يف الصحيح 

 أن لو مات قبل تلك ىنكه، حىت ندم علي بعد ذلك وبكى ومترضي اهللا عنه يشري على أبيه بتر

وهم من الذين اعتزلوا كال ) هللا موقف وقفه سعد بن مالك وعبد اهللا بن عمر( الفتنة، وقال

الطائفتني ومل يشاركوا يف القتال، فلما اصطلحوا على التحكيم شارك هؤالء فيه، إذ هو املشروع 

دون جلوء للسيف  ،لألمة عند وقوع القتال فيما بينها أن حتتكم إىل الكتاب والسنة وإىل األمة



ال ترجعوا بعدي كفارا (وحديث ) قتال املسلم كفر وسبابه فسوق(ما يف الصحيح والقتال، ك

إن دماءكم حرام عليكم كحرمة يومك هذا يف بلدكم (وحديث ) يضرب بعضكم رقاب بعض

  .اخل)..هذا

كما يف جمموع الفتاوى  -ة يف بيان صحة مذهب أهل املدينة قال شيخ اإلسالم ابن تيمي

 بالكتاب العلم ظهر فإذا ،للكتاب تابعا السيف يكون أن:  ماإلسال ودين( -) 20/393(

 ،ذلك مبثل األمصار أوىل املدينة وأهل ،قائما اإلسالم أمر كان لذلك تابعا السيف وكان ،والسنة

، غريهم من أرجح ذلك يف فهم بعدهم وأما ،كذلك األمر فكان الراشدين اخللفاء عهد على أما

 دين كان:  خيالفه وتارة الكتاب يوافق تارة السيف وكان ،تقصري هفي بالكتاب العلم كان إذا وأما

 أهل أصول أن له تبني أمثاهلا وإىل إليها اهتدى من األمور وهذه ،ذلك حبسب كذلك هو من

 ،الكربى الفتنة يف القتال أن ذلك ومن، بينهما نسبة ال مبا املشرق أهل أصول من أصح املدينة

 ،الناحية هذه من قاتلت وفرقة ،الناحية هذه من قاتلت فرقة : فرق ثالث فيها الصحابة كان

 أكثر مثل - علي ناحية من القتال يرى من منهم:  قولني على اليوم والفقهاء ،قعدت وفرقة

 وأهل املدينة أهل قول من املشهور وهو ،اإلمساك يرى من ومنهم ،البغاة لقتال - املصنفني

 توافق الفتنة هذه أمر يف وسلم عليه اهللا صلى النيب نع الصحيحة الثابتة واألحاديث ،احلديث

 الفتنة يف القتال ترك فيه يذكرون واجلماعة السنة أهل لعقائد املصنفون كان وهلذا ،هؤالء قول

 كاحلرورية الشريعة عن خرج من قتال يرون املدينة أهل إن مث، الصحابة بني شجر عما واإلمساك

 املوافق هو وهذا، احلديث فقهاء مذهب وهو ،الفتنة يف قتالال وبني هذا بني ويفرقون، وغريهم

 يف احلديث عنه ثبت قد فإنه ،الراشدين خلفائه وسنة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لسنة

 اتفاق ثبت وقد...بعضها البخاري وخرج ،صحيحه يف مسلم خرجها أوجه عشرة من اخلوارج

 سنة فيهم وذكر ،عنه اهللا رضي طالب أيب بن ليع املؤمنني أمري وقاتلهم قتاهلم على الصحابة

 أباهم رأى ملا شكرا هللا وسجد بقتلهم وفرح ،لقتاهلم املتضمنة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 منه ظهر بل بذلك يفرح مل عليا فإن وصفني؛ اجلمل يوم جرى ما خبالف ،الثدية ذو وهو ،مقتوال

 قاتل أنه ذكر بل ،سنة ذلك يف وسلم عليه اهللا صلى يبالن عن يذكر ومل ،ظهر ما والندم التأمل من

 وعلى ،الفتنة يف القتال وترك ،الشريعة من املارقني قتال يف السنة اتبعوا املدينة فأهل، باجتهاده



 هؤالء قتال بني سوى بل ،وهؤالء هؤالء قتال بني سوى من خبالف ،احلديث أهل أئمة ذلك

 من فعله من ذلك فعل كما البغاة باب من هؤالء يعمج فجعل ،الزكاة ملانعي الصديق وقتال

 بني فرقوا والسنة املدينة وأهل، بينهما اهللا فرق ما بني مجع هذا فإن البغي؛ أهل قتال يف املصنفني

 من الصحيح القياس فإن ؛ العادل املستقيم والقياس ،الصحيح النص واتبعوا ،بينه اهللا فرق ما

 النص باتباع الناس أحق املدينة وأهل ،املتخالفني بني والتفريق اثلنياملتم بني التسوية:  وهو العدل

  ).العادل والقياس الصحيح

عناه اإلمام أبو احلسن  ، وهو الذيسل السيف يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر: املعىن الثالث

  :قاويلأ أربعة على السيف يف الناس واختلف( -) 1/451(يف مقاالت اإلسالميني  -األشعري 

 نزيل أن أمكننا إذا واجب ذلك املرجئة من وكثري واخلوارج والزيدية املعتزلة فقالتـ  1 

 وبقوله }والتقوى الرب على وتعاونوا{ جل و عز اهللا بقول واعتلوا ،احلق ونقيم البغي أهل بالسيف

   .}الظاملني عهدي ينال ال{ وجل عز اهللا بقول واعتلوا }اهللا أمر إىل تفيء حىت تبغي اليت فقاتلوا{

   .بذلك فيأمر اإلمام يظهر حىت قتلت ولو السيف بإبطال الروافض وقالتـ  2 

 فيزيل معه خيرجون عادل إمام على اجتمع إذا السيف بقوله قال ومن األصم بكر أبو وقالـ  3 

   .البغي أهل

 عادال يكون قد اإلمام نأو ،الذرية وسبيت الرجال قتلت ولو ،باطل السيف قائلون وقالـ  4 

 ،يروه ومل السلطان على اخلروج وأنكروا فاسقا كان نإو إزالته لنا وليس ،عادل غري ويكون

  ).احلديث أصحاب قول وهذا

، وفصل القول فيها وبيان وقد استوعبها أبو حممد ابن حزم ،ومل يستوعب األشعري املقاالت هنا 

  :فقال - )4/132( والنحل واألهواء امللل يف الفصليف كتابه  - حججها 

 األمر وجوب على كلها األمة اتفقت حممد أبو قال:  املنكر عن والنهي باملعروف األمرفصل يف ( 

 إىل يدعون أمة منكم ولتكن{ تعاىل اهللا لقول منهم أحد من خالف بال املنكر عن والنهي باملعروف

  :كيفيته يف اختلفوا مث ،}املنكر عن وينهون باملعروف ويأمرون اخلري



 قول وهو ،بعدهم فمن عنهم اهللا رضي الصحابة من القدماء من السنة أهل بعض فذهب ـ 1

 بن وحممد ،عمر وابن ،زيد ابن وأسامة ،وقاص أيب بن سعد قول وهو ،وغريه حنبل بن أمحد

 على قدر إن وباللسان ،بد وال فقط بالقلب هو إمنا ذلك من رضفال أن إىل ،وغريهم مسلمة

 كيسان بن بكر أيب قول وهو ،أصال السالح ووضع السيوف بسل وال دبالي يكون وال ،ذلك

 فإذا ،الناطق خيرج مل ما إال ذلك تر مل أا إال ،كلهم قتلوا ولو ،كلهم الروافض قالت وبه ،األصم

  .فال وإال ،معه حينئذ السيوف سل وجب خرج

 ومبن ،عنهم اهللا رضي ابةالصح من ذكرنا وممن ،عنه اهللا رضي بعثمان هذا يف السنة أهل واقتدى 

 ،عدال يكن مل ما ذلك رأوا إمنا السنة أهل من املقالة ذه القائلني مجيع أن إال ،منهم القعود رأى

 وقد ،العدل اإلمام مع السيوف سل خالف بال عندهم وجب فاسق عليه وقام عدال كان فإن

 إىل غريك وال أنت سبقتين ما مناعل ولو ،الباغية الفئة هي من أدري ال قال هنأ عمر ابن عن روينا

   .قتاهلا

  .غريه عنهم اهللا رضي الصحابة بأولئك يظن ال الذي وهذا حممد أبو قال 

 السيوف سل أن إىل والزيدية اخلوارج ومجيع املعتزلة ومجيع السنة أهل من طوائف وذهبت ـ 2

 أهل كان فإذا قالوا ،بذلك إال املنكر دفع ميكن مل إذا واجب املنكر عن والنهي باملعروف األمر يف

 ال عدد يف كانوا وإن ،ذلك عليهم ففرض الظفر من ييئسون وال الدفع ميكنهم عصابة يف احلق

 طالب أيب بن علي قول وهذا ،باليد التغيري ترك من سعة يف كانوا بظفر وضعفهم لقلتهم يرجون

 والزبري وطلحة عنها اهللا رضي عائشة املؤمنني أم وقول ،الصحابة من معه من وكل عنه اهللا رضي

 من معهم ممن وغريهم بشري بن والنعمان وعمرو معاوية وقول ،الصحابة من معهم كان من وكل

 وبقية علي بن واحلسن وحممد الزبري بن اهللا عبد قول وهو ،أمجعني عنهم اهللا رضي الصحابة

 من كل وقول ،أمجعني هممجيع عن اهللا رضي احلرة يوم والقائمني واألنصار املهاجرين من الصحابة

 وكل ،مالك بن كأنس مجيعهم عنهم اهللا رضي الصحابة من وااله ومن احلجاج الفاسق على قام

 البحتري وابن جبري بن وسعيد ليلى أيب ابن الرمحن كعبد التابعني أفاضل من ذكرنا ممن كان من

 احلوراء وأيب بشار بن ومسلم دينار بن ومالك البصري واحلسن األزدي السلمي وعطاء الطائي



 املغرية بن واملطرف وماهان صهبان بن وعقبة الغافر عبد بن وعقبة غالب بن اهللا وعبد والشعيب

 اهللا عبد بن واملطرف حبيب بن وطلق اهلنائي شيخ وأيب اهللا عبد بن وحنظلة املعد وأيب شعبة ابن

 بن وجبلة وجاءاهل وأيب ميالتي يزيد بن وإبراهيم السائب بن وعطاء أنس بن رضوالن خريشال ابن

 اهللا عبد بن العزيز عبد بن اهللا كعبد بعدهم ومن التابعني تابعي من هؤالء بعد من مث ،وغريهم زحر

 وهاشم احلسن بن اهللا عبد بن حممد مع خرج ومن ،عجالن بن وحممد عمر بن اهللا وكعبد عمر بن

 كأيب الفقهاء أقوال عليه دلت الذي وهو ،اهللا عبد بن إبراهيم مع خرج ومن ،ومطر بشر بن

  .وأصحام وداود والشافعي ومالك وشريك حيي بن واحلسن حنيفة

 يف سيفه بسل لذلك الفاعل ماإو فتواه يف بذلك ناطق ماإ وحديث قدمي من ذكرنا من كل فإن 

   .منكرا رآه ما إنكار

 ما ال( قال ؟اهللا سولر يا أنقاتلهم فيها بأحاديث أوال املذكورة الطائفة احتجت حممد أبو قال 

 وجوب بعضها ويف ،)برهان اهللا من فيه عندكم بواحا كفرا وارت أن إال( بعضها ويف ،)وصلوا

 السيف شعاع هركبي أن خشيت فإن( بعضها ويف ،ماله وأخذ أحدنا ظهر ضرب وإن صربال

 يفو ،)النار أصحاب من فتكون وإمثك بإمثي تبوء أن أريد إين وقل وجهك على ثوبك فاطرح

 آدم ابين نبأ عليهم تلاو{ تعاىل وبقوله ،)القاتل اهللا عبد تكن وال املقتول اهللا عبد كن( بعضها

   .اآلية }اآلخر من يتقبل ومل أحدمها من فتقبل قربانا قربا إذ باحلق

 ومعانيها بأسانيدها خربا خربا التقصي غاية تقصيناه قد ملا فيه هلم حجة ال هذا كل حممد أبو قال 

 ،كافية مجال هاهنا اهللا شاء إن منه ونذكر )اخلصال معرفة فهم إىل االتصال(بـ  املوسوم ابناكت يف

 توىل إذا شك بال ذلك فإمنا ،الظهر وضرب املال أخذ على بالصرب وسلم عليه اهللا صلى أمره أما

 من ولو ذلك من امتنعمن  وإن ،له الصرب علينا فرض أنه فيه شك ال ما وهذا ،حبق ذلك اإلمام

 أن اهللا فمعاذ بباطل ذلك كان إن وأما ،تعاىل هللا عاص فاسق فهو ،عليه وجب إن رقبته ضرب

 وتعاونوا{ وجل عز اهللا قول هذا برهان ،ذلك على بالصرب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يأمر

 اهللا صلى اهللا رسول كالم أن علمنا وقد ،}والعدوان اإلمث على تعاونوا وال والتقوى الرب على

 وحي إال هو إن اهلوى عن ينطق وما{ وجل عز اهللا قال تعاىل ربه كالم خيالف ال وسلم عليه



 قاله ما كل أن فصح ،}كثريا اختالفا فيه لوجدوا اهللا غري عند من كان ولو{ تعاىل وقال ،}ىيوح

 وال تعارض وال فيه اختالف وال وجل عز اهللا عند من وحي فهو سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول

 بغري ذمي أو مسلم مال أخذ أن مسلم كل يدري فيه شك ال فيقني كذلك هذا كان فإذا ،تناقض

 دماءكم إن( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال ،وحرام وعدوان إمث حق بغري ظهره وضرب حق

 ،املسلمني من أحد من اختالف وال هذا يف شك ال فإذ ،)عليكم حرام وأعراضكم وأموالكم

 وجه بأي ذلك من االمتناع على يقدر وهو ،ظلما للضرب وظهره ،ظلما لآلخذ ماله فاملسلم

 اليت األحاديث سائر وأما ،القرآن بنص حرام وهذا ،والعدوان اإلمث على لظامله معاون ،أمكنه

 ،شريعتنا غري أخرى شريعة فتلك آدم ابين قصة أما ،منها شيء يف حجة فال آدم ابين وقصة ذكرنا

 اهللا رسول عن صح فقد األحاديث وأما ،}ومنهاجا شرعة منكم جعلنا لكل{ وجل عز اهللا قال

 مل فإن فبلسانه يستطع مل فإن استطاع إن بيده فليغريه منكرا منكم رأى من( وسلم عليه اهللا صلى

 اهللا رسول عن وصح ،)شيء اإلميان من ذلك وراء ليس اإلميان أضعف وذلك فبقلبه يستطع

 والطاعة السمع أحدكم وعلى( ،)الطاعة يف الطاعة إمنا معصية يف طاعة ال( وسلم عليه اهللا صلى

 ماله دون قتل من( قال السالم عليه وأنه ،)طاعة وال مسع فال مبعصية أمر فإن مبعصية يؤمر مل ما

 لتأمرن( السالم عليه وقال ،)شهيد مظلمة دون واملقتول ،شهيد دينه دون واملقتول ،شهيد فهو

 معارضا األخبار هذه ظاهر فكان ،)عنده من بعذاب اهللا ليعمنكم أو املنكر عن هونولتن باملعروف

 أيهما يف النظر فوجب ،ذلك غري ميكن ال ،لألخرى ناسخة اجلملتني هاتني إحدى أن فصح لآلخر

 كانت وملا ،األصل ملعهود موافقة القتال عن النهي منها اليت األحاديث تلك فوجدنا ،الناسخ هو

 وهي زائدة بشريعة واردة األخر األحاديث هذه وكانت ،شك بال اإلسالم أول يف فيه احلال

 عليه نطقه حني ،حكمها ورفع ثاألحادي تلك ىنمع نسخ صح فقد ،فيه شك ال ما هذا ،القتال

 يؤخذ وأن ،الناسخ ويترك باملنسوخ يؤخذ أن احملرم احملال فمن ،شك بال األخر ذه السالم

 فقد منسوخة فعادت الناسخة هي كانت أن بعد األخبار هذه أن ادعى ومن ،اليقني ويترك الشك

 أخال ملا هذا كان ولو ،حيل ال وهذا يعلم مل ما اهللا على فقال ،به له علم ال ما وقفا الباطل ادعى

 القرآن يف تعاىل لقوله ناسخا املنسوخ رجوع به يبني وبرهان دليل عن احلكم هذا جل و عز اهللا

  .}شيء لكل تبيانا{



 فإن بينهما فأصلحوا اقتتلوا املؤمنني من طائفتان وإن{ قال وجل عز اهللا أن وهو خرآ وبرهان 

 اليت اآلية هذه أن يف مسلمان خيتلف مل ،}تفيء حىت تبغي اليت فقاتلوا األخرى على مهااحدإ بغت

 كان فما ،اديثاألح تلك يف احلاكمة أا فصح ،منسوخة غري حمكمة الباغية الفئة قتال فرض فيها

 أن قوم ادعى وقد ،املرفوع املنسوخ فهو هلا خمالفا كان وما ،الثابت الناسخ فهو اآلية هلذه موافقا

   .السلطان دون اللصوص يف األحاديث وهذه اآلية هذه

 األحاديث تلك يف يدعي أن مدع يعجز وما ،برهان بال قول ألنه متيقن باطل وهذا حممد أبو قال 

 النصوص وختصيص ،تصح ال برهان دون والدعوى ،زمان دون زمان ويف ،قوم ندو قوم يف أا

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن جاء وقد ،علم بال تعاىل اهللا على قول ألنه ،جيوز ال بالدعوى

 قال ؟قاتلين فإن قال )تعطه ال( السالم عليه فقال ؟حق بغري ماله طلب من عن سأله سائال أن

 السالم عليه عنه وصح، )اجلنة يف فأنت( قال ؟قتلين فإن قال )النار إىل( قال ؟قتله فإنقال  )قاتله(

 من( الزكاة يف قال السالم عليه أنه صح وقد )يظلمه وال يسلبه ال املسلم أخو املسلم( قال أنه

 بن أنس عن ثابت خرب وهذا )يعطها فال وجهها غري على سأهلا ومن فليعطها وجهها على سأهلا

 تأول من تأويل يبطل وهذا ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الصديق بكر أيب نع مالك

 فاقتصر ،السلطان ايطلبه وإمنا ،الزكاة يطلبون ال ، ألماللصوص على املال عن القتال أحاديث

  .مالسال عليه به أمر ما غري على سأهلا إذا امعه السالم عليه

 حياصرون يراهم كان وإمنا ،يقتل أنه قط علم فما عثمان فعل من به اعترضوا وما حممد أبو قال 

 يف هلم حجة فال ،فرضا ودونه معه القتال يرون بل ،العدل لإلمام اليوم هذا يرون ال موه ،فقط

  .عنه اهللا رضي عثمان أمر

 وانتشار األستار وهتك األموال وأخذ الدماء وسفك احلرمي إباحة القيام يف أن بعضهم وقال 

  !األمر

 أن وال ،حرميا يهتك أن املنكر عن وى باملعروف أمر ملن حيل ال ألنه كال اآلخرون هلم الفق 

 ينبغي ما فعل الذي فهو هذا من شيئا فعل فإن ،يقاتله ال ملن يتعرض أن وال ،حق بغري ماال يأخذ

 ،الناس كراملن أهل قتل وأما ،عليه فرض فهذا كثروا أو قلوا املنكر أهل لهاقت وإما ،عليه يغري أن



 كان فلو وأيضا ،تغيريه الناس يلزم الذي املنكر من كله ،حرميهم وهتكهم ،أمواهلم وأخذهم

 أهل جهاد من مانعا بعينه هذا لكان باملعروف األمر ومن املنكر تغيري من مانعا ذكروا ما خوف

 ،أمواهلم خذوأ ،وأوالدهم املؤمنني نساء سيب إىل ذلك دىأ وإن ،مسلم يقوله ال ما وهذا ،احلرب

 هذا وجود مع واجب اجلهاد أن يف املسلمني بني خالف وال ،حرميهم وهتك ،دمائهم وسفك

   .والسنة القرآن إىل ودعاء جهاد ذلك وكل ،األمرين بني فرق وال ،كله

 املسلمني وألزم، أمره أصحاب اليهود جعل سلطان يف تقولون ما هلم ويقال :حممد أبو قال 

 من كل على السيف ومحل ،للزنا املسلمات وأباح ،املسلمني أطفال على السيف ومحل ،اجلزية

 باإلسالم مقر ذلك كل يف وهو ،م العبث وأعلن ،وأطفاهلم نساءهم وملك ،املسلمني من وجد

  ؟الصالة يدع ال به معلنا

  .نهم وانسلخوا ،مجلة اإلسالم خالفوا ،هذا على الصرب أجازواو ،عليه القيام جيوز ال قالوا فإن 

 إال مجيعهم أو املسلمني أعشار تسعة قتل نإف هلم قلنا ،قوهلم وهو ،ويقاتل عليه يقام بل قالوا نإو 

 عليه القيام من منعوا فان ،كذلك أمواهلم من خذأو ،كذلك نسائهم من وسىب ،منهم اواحد

 قتل على م نقف أن إىل حنيطهم نزال وال ،ذلك من أقل عن سألناهم أوجبوا وان ،تناقضوا

 بني فرقوا فان ،بظلم بشرة انتهاك على أو ،مال أخذ على أو ،واحدة امرأة على وأ واحد مسلم

 رجعوا ذلك كل إنكار أوجبوا وان ،جيوز ماال وهذا ،دليل بال وحتكموا تناقضوا ذلك من شيء

  .احلق إىل

 ،بنفسه به قليفس أو م ليفسق وابنه وابنته زوجته الفاجر اجلائر سلطانه غصب عمن هلمأونس 

 ذلك أراد من يدفع أن عليه فرض أم ؟للفاحشة وابنته وولده وامرأته نفسه إسالم من سعة يف أهو

  ؟منهم

 أن عليه فرض بل قالوا وان ،مسلم يقوهلا ال بعظيمة أتوا وأهله نفسه إسالم عليه فرض قالوا نإف 

   .كذلك املال ويف ممسل كل يف مسلم كل ذلك ولزم احلق إىل رجعوا ويقاتل ذلك من ميتنع



 ،منه ومينع ،ذلك يف اإلمام يكلم أن قل نإو اجلور من شيء وقع نإ والواجب:  حممد أبو قال 

 والقذف الزنا حد وإلقامة األعضاء، من أو ،البشرة من للقود وأذعن ،احلق وراجع امتنع فان

 من شيء إنفاذ من متنعا فان ،خلعه حيل ال ،كان كما مامإ وهو ،خلعه إىل سبيل فال ،عليه واخلمر

 وتعاونوا{ تعاىل لقوله ،باحلق يقوم ممن غريه وإقامة ،خلعه وجب ،يراجع ومل ،عليه الواجبات هذه

  ).الشرائع واجبات من شيء تضييع جيوز وال }والعدوان اإلمث على تعاونوا وال والتقوى الرب على

، وهو على عليهم ونزع طاعتهمسل السيف على األئمة من املسلمني، واخلروج : املعىن الرابع 

  :قسمني 

اخلروج على إمام عادل اختارته األمة بالرضا والشورى، أو عهد إليه باألمر فرضيته : األول 

األمة وظهر عدله، أو إمام تصدى لألمر واألمة يف حال فوضى واضطراب حىت مجعها ومل شعثها 

هل السنة وسلف األمة على حترمي ووحدها وظهر عدله وفضله ورضيته األمة، فهذا الذي أمجع أ

اخلروج عليه بأي حال من األحوال، وأنه إن ضعف أو عجز أو طرأ عليه ما أخرجه عن حد 

العدالة، فاألمة هي اليت تعزله بال سيف وال فتنة، وكل من خرج على اإلمام الشرعي العادل 

/ 1( والنحل امللل  يف -فهو خارجي، كما قال الشهرستاين  الذي أمجعت عليه األمة ورضيت به

 كان سواء ،خارجيا يسمى عليه اجلماعة اتفقت الذي احلق اإلمام عن خرج من كل( -) 113

 يف واألئمة بإحسان التابعني على بعدهم كان أو ،الراشدين األئمة على الصحابة أيام يف اخلروج

  ).زمان كل

اخلروج على أئمتنا ووالة  وال نرى(اخلروج على اإلمام اجلائر، كما قال الطحاوي : الثاين 

  ).أمورنا، وإن جاروا، وال نرتع يدا من طاعتهم، ما مل يأمروا مبعصية

، أو من ى منهاواإلمام اجلائر هو كل من اغتصب اإلمامة قهرا بالسيف بال رضا األمة وال شور

يف اختارته األمة مث جار عليها وتتابع ظلمه حىت غلب على أحواله ومل تستطع عزله إال بالس

والقتال، وهذا هو الذي اختلف فيه أهل السنة واجلماعة كما اختلف فيه سلف األمة، ومنهم من 

جيري اخلالف يف مسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر هنا، والصحيح أن هذه املسألة أخص 



حي من مسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأشد خطرا، وجيري فيها النظر الفقهي واملصل

  .  أكثر من النظر العقائدي

كما يف غياث  -  )هـ478ت (اجلويين الشافعي أبو املعايل قال إمام احلرمني 

ليه العقد ( - ) 126ص(األمم  مث قال عن  ])أي أهل احلل والعقد[اخللع إىل من إ

  : طروء تغيري على حال اإلمام

وتعطلت  د،وظهر الفسا وفشا منه العدوان، فأما إذا تواصل منه العصيان،(

ومل جيد  واستجرأ الظلمة، ووضحت اخليانة، وارتفعت الصيانة، احلقوق واحلدود،

لثغور، وتداعى اخللل إىل عظائم األمور، املظلوم منتصفا ممن ظلمه،  وتعطيل ا

وذلك أن اإلمامة إمنا تعىن لنقيض هذه  فالبد من استدراك هذا األمر املتفاقم،

ـ أي السياسة ـ ف ما تقتضيه الزعامة واإليالة فإذا أفضى األمر إىل خال احلالة،

وترك الناس سدى ملتطمني ال جامع هلم على احلق  فيجب استدراكه ال حمالة،

لباطل أجدى  هلم من تقريرهم على اتباع ونصب من هو عون الظاملني، ومالذ  وا

فإن تيسر نصب إمام مستجمع للخصال املرضية تعني ، ومعتصم املارقني الغامشني،

ومصادمة ، وإن علمنا أنه ال يتأتى نصب إمام دون إراقة دماءه، لبدار إىل اختيارا

ليه،، ونزف أموال، وإهالك أنفس، أهوال  فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إ

لناجز أكثر  ا[فإن كان الواقع ا فيجب احتمال املتوقع  مما يقدر وقوعه،] ضرر

لناج  لحة املسلمني وارتياد األنفع هلم،ومبىن هذا على طلب مصز، لدفع البالء ا

فاملتصدي لإلمامة إذا ا، واعتماد خري الشرين إذا مل يتمكن من دفعهما مجيع

ايته، ، وخيف بسببه ضياع البيضة وتتابعت عثراته، وكثرت عاديته، عظمت جن

ومل جند من ننصبه لإلمامة حىت ينتهض لدفعه حسب ما  وتبدد دعائم اإلسالم،

بغاة ل ا آمرا  ذو أتباع وأشياع،، اتفق رجل مطاع فإن، يدفع ا يقوم حمتسب

ا عن املنكر،، باملعروف فليمض يف ، وانتصب لكفاية املسلمني ما دفعوا إليه ناهي

  .)ذلك واهللا نصريه



بل إن الفقهاء اختلفوا يف اإلمام العدل إذا فقد شرطا من شروط اإلمامة كاالجتهاد هل تصح 

  !م ال؟ دع عنك شرط العدالةإمامته أم ال؟ وهل جتب طاعته أ

يف مسألة ما إذا مات  - ) 77ص(يف االقتصاد يف االعتقاد  -) 555ت (كما قال اإلمام الغزايل 

اإلمام ومل تستطع األمة انتخاب خليفة له بالشورى واالختيار، واضطربت أحواهلا، وتصدى لألمر 

 حصول املقصود كان فإن: قيل إنف(د ذو كفاية واقتدار، ومجع مشلها إال أنه فاقد لشرط االجتها

 املعاش مصاحل على وحيملهم ،والقتال احملاربة من اخللق ومينع اآلراء شتات جيمع مطاع رأي ذي

 يراجع ذلك مع ولكنه ،القضاء شروط سوى كلها الشروط فيه من األمر هلذا انتهض فلو واملعاد،

 نراه الذي: قلنا طاعته؟ جتب أم ؟وخمالفته خلعه أجيب فيه، ترون فماذا بقوهلم ويعمل العلماء

 غري من ،الشروط جبميع موصوف هو من عنه يستبدل أن على قدر إن خلعه جيب أنه ونقطع

 ما ألن ،بإمامته وحكم طاعته وجبت قتال بتحريك إال ذلك يكن مل وإن قتال، وييج فتنة إثارة

 إذا، غريه بتقليد يفوتنا ما دون غريه من مستفتياً أو بنفسه عاملاً كونه بني املصارفة من يفوتنا

 صفة وزيادة واألموال، النفوس هالك إىل ذلك يؤدي ورمبا، عاقبتها ندري ال فتنة ييج إىل افتقرنا

 مزاياها إىل التشوق يف املصاحل أصل يعطل أن جيوز فال ،للمصاحل وتتمة مزية تراعى إمنا العلم

  ).وتكمالا

ة عامة لإلمام على األمة بالشورى والرضا واالختيار، وقد وقد سبق تعريف اخلالفة وأا رئاس

أمجعت األمة على اشتراط العدالة ابتداء عند اختيار اإلمام، وال خالف بني األئمة وسلف األمة 

أنه يشترط فيمن يترشح هلا أن يكون مسلما عدال كفؤا، والعدالة وصف قائم مبن اتصف ا 

احملرمات، واشتهاره بالصدق واألمانة، وحسن السرية  تتمثل يف أدائه للواجبات، واجتنابه

والصيانة، وكذلك هي شرط أثناء قيامه بأعباء اإلمامة، وإمنا اختلف أهل السنة فيمن طرأ عليه 

الفسق وخرج عن حد العدالة جبور أو فجور، هل خيرج بذلك عن كونه إماما؟ أم ال بد لألمة من 

  ظل إماما واجب الطاعة؟ وهل جيب اخلروج عليه بالسيف؟عزله؟ وإذا مل تفعل أو مل تستطع هل ي

ففي حال السعة واالختيار وقدرة األمة على إقامة حكم اهللا يف اإلمام فالواجب هو ما ذكره ابن 

حزم من أنه خياطب اإلمام بذلك ليقام عليه احلق أو احلد، فإن نفذ ذلك عليه فهو على إمامته 



واحملكوم واجلميع حتت حكم الشريعة سواء، كما قال عبد ورئاسته، إذ حكم اهللا فوق احلاكم 

فمىت أقام اإلمام يف الظاهر على موافقة الشريعة ) (378ص (القاهر البغدادي يف أصول الدين 

كان أمره يف اإلمامة منتظما، ومىت زاغ عن ذلك كانت األمة عيارا عليه يف العدول به من خطئه 

غريه، وسبيلهم معه فيها كسبيله مع خلفائه وقضاته وعماله إىل الصواب، أو يف العدول عنه إىل 

  ).إن زاغوا عن سننه عدل م أو عدل عنهم ،وسعاته

 ،فإن زاغ وجار عن احلق ،م على اإلمام تراقبه وتقومه وحتتسب عليهقيرقيب وأي أن األمة 

دل عنه إىل غريه كانت األمة عيارا عليه وحكما فيه، فتعدله عن اخلطأ وترده إىل الصواب، أو تع

فإن أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموين أطيعوين ما أطعت اهللا فيكم (فتعزله، كما قال أبو بكر 

  ).فإن عصيته فال طاعة يل عليكم

كاإلمام مع نوابه ومساعديه كوكالء عنه، فإن  ،واألمة مع اإلمام يف حماسبتها هلا كوكيل عنها

صرفهم إىل احلق أو يصرفهم من املسئولية ويأيت بغريهم، زاغوا ومالوا عن احلق كان لإلمام أن ي

فاإلمام مسئول عن وكالئه وتصرفاته ألنه اختارهم، واألمة مسئولة عن اإلمام وتصرفاته ألا اليت 

  . ختتاره

حبيث ال تستطيع  ، مغتصبا للخالفة،إذا كان اإلمام قاهرا لألمة ،أما يف حال الضيق واالضطرار

نفي وقد فصل أبو بكر اجلصاص الفقيه واملفسر احل ،فهذه مواطن اجتهاد ونظر ،األمة أن ختاطبه

وذكر مذهب أيب حنيفة فقال يف  - ) 1/86(يف أحكام القرآن  -يف هذه املسألة أحسن تفصيل 

  :اشتراط العدالة ابتداء يف اإلمام 

 الظاملني أن أو مورين،مأ غري الظاملني أن يريد أن من }الظاملني عهدي ينال ال{تعاىل  مل خيل قوله(

 بطل فلما عليها، يؤمنون وال وأحكامه، تعاىل اهللا أوامر منهم يقبل من مبحل يكونوا أن جيوز ال

 إمنا وأم لغريهم، كلزومها للظاملني الزمة تعاىل اهللا أوامر أن على املسلمني التفاق األول الوجه

 اهللا أوامر على مؤمتنني غري أم وهو ،اآلخر الوجه ثبت اهللا أوامر لتركهم الظلم مسة استحقوا

 إمامة بطالن اآلية هذه بداللة فثبت الدين، يف أئمة يكونون فال فيها، م مقتدى وغري تعاىل،

 الناس يلزم مل فاسق وهو املنصب هذا يف نفسه نصب من وأن خليفة، يكون ال وأنه الفاسق،



 ،)اخلالق معصية يف ملخلوق طاعة ال( سلمالنيب صلى اهللا عليه و قال وكذلك طاعته، وال اتباعه

 احلكم، ويل إذا تنفذ ال أحكامه وأن -أي قاضيا  -  حاكما يكون ال الفاسق أن على أيضا ودل

 كان إذا فتياه وال النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن أخرب إذا خربه وال شهادته، تقبل ال وكذلك

 حوى فقد ماضية، صالته كانت مقتد به دىواقت قدم لو كان وإن للصالة، يقدم ال وأنه مفتيا،

  .كلها املعاين هذه }الظاملني عهدي ينال ال{ قوله

 وبني بينه يفرق وأنه وخالفته، الفاسق إمامة جتويز حنيفة أيب مذهب أن يظن من الناس ومن 

 وال بالباطل، وقال ذلك يف كذب وقد املتكلمني بعض هعن ذلك وذكر حكمه، جييز فال احلاكم

 ال الفاسق وأن العدالة، منهما واحد كل شرط أن يف اخلليفة وبني القاضي بني حنيفة أيب دعن فرق

صلى اهللا  النيب عن خربا روى لو خربه وال شهادته تقبل ال كما حاكما، يكون وال خليفة، يكون

 يدعى أن جيوز وكيف نافذة، غري وأحكامه مقبولة، غري وروايته خليفة يكون عليه وسلم، وكيف

 ذلك من فامتنع وضربه القضاء على أمية بين أيام يف هبرية ابن أكرهه وقد حنيفة أيب على ذلك

  ..).وحبس

 وكان: (مث ذكر أبو بكر اجلصاص مذهب أيب حنيفة يف اإلمام اجلائر وإجيابه اخلروج عليه فقال

 كل على حنيفة أبا احتملنا األوزاعي قال ولذلك اجلور، وأئمة الظلمة قتال يف مشهورا مذهبه

 باملعروف األمر وجوب قوله من وكان حنتمله، فلم الظلمة قتال يعين بالسيف جاءنا حىت شيء

النيب صلى اهللا عليه  عن روي ما على فبالسيف له يؤمتر مل فإن بالقول، فرض املنكر عن والنهي

 مراأل عن ونساكهم األخبار ورواة خراسان أهل فقهاء من وكان الصائغ إبراهيم وسأله وسلم،

 النيب أن عباس ابن عن عكرمة عن حبديث وحدثه فرض، هو فقال املنكر عن والنهي باملعروف

 فأمره جائر إمام إىل قام ورجل عبد املطلب بن محزة الشهداء أفضل( صلى اهللا عليه وسلم قال

 رهفأم الدولة صاحب مسلم أيب إىل وقام مرو إىل إبراهيم فرجع ،)فقتل املنكر عن واه باملعروف

 بن زيد أمر يف وقضيته قتله، مث مرارا فاحتمله حق، بغري الدماء وسفكه ظلمه عليه وأنكر واه

 أمره وكذلك معه، والقتال نصرته وجوب يف سرا الناس وفتياه إليه املال محله ويف مشهورة علي

 على تأشر مل له قال حني الفزاري إسحق أليب وقال حسن، بن عبد اهللا ابين وإبراهيم حممد مع

 قد إسحق أبو وكان خمرجك، من إيل أحب أخيك خمرج قال قتل؟ حىت إبراهيم مع باخلروج أخي



 باملعروف األمر فُقد م الذين احلديث أصحاب أغمار عليه أنكره إمنا وهذا البصرة إىل خرج

 عروفبامل األمر يف مذهبه هذا كان فمن اإلسالم، أمور على الظاملون تغلب حىت املنكر عن والنهي

   !).الفاسق؟ إمامة يرى كيف املنكر عن والنهي

التعامل بالواقعية السياسية ال تقتضي االعتراف مث فسر أبو بكر اجلصاص مذهب أيب حنيفة وأن 

حيث رد على من غلط على أيب حنيفة وأهل العراق ومل يفهم مذهبهم  لإلمام اجلائر بالشرعية،

 سائر وقول قوله جهة ذلك من يف غلط من غلط فإمنا(كيف يسوغون تويل القضاء لإلمام اجلائر 

 أن جائر إمام قبل من القضاء فويل نفسه يف عدال كان إذا القاضي أن العراقيني من قوله يعرف من

 فساقا -ة أي األئم -  كوم مع جائزة خلفهم الصالة وأن صحيحة، وقضاياه نافذة أحكامه

 ألن وذلك الفاسق، إمامة جتويز مذهبه من نأ على فيه داللة وال صحيح مذهب وهذا وظلمة،

 من على وقدرة يد له وكانت األحكام تنفيذ ميكنه بأن قاضيا يكون فإمنا عدال كان إذا القاضي

 هو إمنا واله الذي ألن واله، مبن ذلك يف اعتبار وال عليها، جيربه حىت أحكامه قبول من امتنع

 سلطان ال بلد أهل أن ترى أال عدوال، يكونوا نأ القاضي أعوان شرط وليس أعوانه سائر مبرتلة

 امتنع من على له أعوانا يكونوا حىت القضاء منهم عدل رجل بتولية الرضا على اجتمعوا لو عليهم

 هذا وعلى سلطان، وال إمام جهة من والية له يكن مل وإن ،نافذا قضاؤه لكان أحكامه قبول من

 أيام إىل بالكوفة قاضيا شريح كان وقد أمية، بين قبل من القضاء التابعني وقضاة شريح توىل

 أيدي من أرزاقهم يأخذون التابعني وسائر والشعيب جبري بن وسعيد احلسن كان وقد... احلجاج

 حقوق أا على يأخذوا كانوا وإمنا إمامتهم، يرون وال يتولوم كانوا أم على ال الظلمة هؤالء

 احلجاج وجه ضربوا وقد مواالم وجه على لكذ يكون وكيف فجرة، قوم أيدي يف هلم

عبد  مع فقاتلوه ،وفقهاؤهم التابعني خيار هم رجل آالف أربعة القراء من عليه وخرج ،بالسيف

 بقرب ،الفرات ناحية من اجلماجم بدير مث ،بالبصرة مث ،باألهواز األشعث بن حممد بن الرمحن

 والية يف إذا فليس منهم، متربئون ،هلم نالعنو ،مروان بن لعبد امللك خالعون وهم ،الكوفة

  ).إمامتهم واعتقاد توليتهم على داللة منهم العطاء أخذ وال قبلهم من القضاء

وهذا الذي ذكره اجلصاص يف مشروعية تويل القضاء لإلمام اجلائر حكم صحيح، والتعليل 

منون واملؤمنات بعضهم واملؤ{ الصحيح له هو كون والية القاضي مستمدة من الوالية العامة لألمة



، واخلليفة والسلطان وكيل عنها، فتنفذ أحكام القاضي حىت لو بطلت والية اخلليفة }ألياء بعض

أو مات أو فقد، ألن األمة وهي األصيل موجودة ال تبطل واليتها حبال من األحوال، وهذا 

ألم يتولونه  ،اجلور لبعض أئمة القضاء واإلمارة السبب الذي يفسر تويل كثري من أئمة التابعني

لصاحل املسلمني ويف واليتهم وشوكتهم ودولتهم، وأما اإلمام فهو فرد منهم قد يتغري وتتقلب فيه 

  .والشريعة األحوال، وتبقى األمة والدولة

وما ذكره اجلصاص عن أيب حنيفة وأهل العراق مشهور متواتر عنهم فال يشكل عليه قول 

أي لو وقع منهم جور على ) ولو جاروا(، إذ قول الطحاوي الطحاوي يف عقيدته كما سبق عنه

  .حد ال خيرجهم من وصف العدالة اليت تغلب على أحواهلم

وهذا هو أيضا مذهب مالك والشافعي وداود الظاهري وعامة فقهاء أهل السنة كما ذكره عنهم 

لسنة ابن حزم، وكما هو منصوص يف كتب أصحام، وهو مشهور عن مالك وهو إمام أهل ا

  .واجلماعة يف عصره بال منازع كما فصلته يف احلرية أو الطوفان وحترير اإلنسان

 جهاد ويرون( -) 30ص( احلديث أئمة اعتقاديف  - ديث فقد قال اإلمام اإلمساعيلي وأما أهل احل

 قتال ويرون الفتنة، قتال وال عليهم، بالسيف اخلروج يرون وال جورة، كانوا وإن معهم، الكفار

  ).ذلك يف شرطهم على ووجد كان إذا العادل، اإلمام مع الباغية ةالفئ

األول قتال أئمة اجلور ، والثاين القتال يف الفنت، : فهنا فصل اإلمساعيلي بني ثالثة أنواع من القتال 

  .وهذان القسمان حمرمان عند أهل احلديث

ر فيجاهد معه مطلقا برا كان والثالث القتال مع اإلمام، وهنا فرق بني اجلهاد معه يف حرب الكفا

أو فاجرا، والقتال معه ضد البغاة واخلارجني عليه، فهنا ذكر أم ال يرون القتال معه، بل ال 

يقاتلون إال مع اإلمام العدل بشروطه وهو أن يدعو البغاة إىل حكم اهللا ورسوله، فإن كان هلم 

  .اهلم إن مل يندفعوا إال بهمظلمة ردها، وإن كانت شبهة كشفها، فإن فاءوا وإال جاز قت

  .وهذا األمر يوافقه عليه عامة أهل السنة واجلماعة من أئمة املذاهب الفقهية



 ومن( - ) 2/466( احلجة يف بيان احملجة يف -) 535ت (لقاسم التيمي األصبهاين أبو ا وقال

 أقاموا ما ،اجلور بعض منهم كان وإن ،األئمة على اخلروج يرون ال أم: السنة أهل مذهب

  ).الصالة

  :وهذه العبارة ختتلف عن عبارة اإلمساعيلي من وجهني 

أنه مل يتحدث عن اجلورة وأئمة اجلور، وإمنا عن األئمة إذا وقع منهم بعض اجلور، وهذا : األول 

ال خيالف فيه عامة أهل السنة واجلماعة، وأن اإلمام ال جيوز اخلروج عليه لوقوع بعض اجلور 

صل به إىل حد وصفه بإمام جائر، وهو من فشى ظلمه، وعم جوره، إذ حىت والظلم الذي ال ي

اإلمام العدل قد يقع يف سلطانه شيء من اجلور، وال خيرج به ذلك من حد العدالة الغالبة على 

  ).وإن جاروا(أحواله، فال حيل اخلروج عليه مبجرد وقوع مثل ذلك، وهذه كعبارة الطحاوي 

إذ اخلروج على الكافر وسقوط  -يكفر  القيد ليس املقصود به حىتترك الصالة وهذا : الثاين 

طاعته، واجب بالنص واإلمجاع وهو من املعلوم من دين اإلسالم بالضرورة القطعية كما سبق 

بيانه، إذ ال يتصور أن جياهد املسلمون عدوهم الكافر اخلارجي، واجلهاد ماض عندهم إىل يوم 

وإمنا نص األصبهاين على الصالة  - ي حيكمهم ويسوس أمورهم فر الداخلالقيامة، ويتركون الكا

مع كون تارك الصالة عند مجهور أهل السنة واجلماعة مسلما عاصيا وليس ) ال ما صلوا(حلديث 

كافرا، وقد سبق كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية على وجوب قتال اإلمام إذا ترك الصالة بناء على 

أهل السنة، بينما اجلمهور يرون أنه مسلم عاص ومع ذلك  أن تركها كفر عند أمحد وطائفة من

 ،بينهم مبا أنزل اهللا من التحاكم فيما هميرون أنه إذا ترك الصالة وجب اخلروج عليه، أما إذا منع

فهنا جتاوز أمره ترك الصالة اليت هي عبادة  ،وألزم القضاة أن حيكموا بني املسلمني بغري حكم اهللا

ىل تعطيل الشريعة كلها اليت يلزم األمة كلها التحاكم إليها طاعة هللا خاصة بينه وبني ربه إ

ه وتوحيدا هللا جل جالله بالعبودية والطاعة، وهذا أوجب للخروج عليه بال خالف بني ،ورسول

  !املسلمني كلهم سنيهم وبدعيهم، كما سبق بيانه

  :وكل ما سبق يؤكد أن هناك فرق بني 



فهذا حمرم بإمجاع  ،اهللا عليه وسلم وهم أهل القبلة مجيعا ـ سل السيف على أمة حممد صلى 1

  .احلروريةاخلوارج أهل السنة واجلماعة، وهو فعل 

وعليه أكثر  ،وهو حمرم عند مجهور أهل السنة واجلماعة ،ـ وسل السيف يف الفنت بني املسلمني2

  .وأكثر الفقهاء ،وأهل احلديث ،الصحابة

إذا مل يغريه  ،والنهي عن املنكر إلزالة املنكر دون السلطانـ وسل السيف يف األمر باملعروف  3

اإلمام، وقد منع منه بعض السلف وأمحد بن حنبل وأكثر أهل احلديث، وخالفهم أكثر السلف من 

اإلمام كما  تغيري املنكر بالقوة إذا مل يغريهالصحابة ومن بعدهم من أئمة أهل السنة فرأوا وجوب 

  .نقله عنهم ابن حزم

التحقيق والصحيح هو أن مذهب أمحد موافق ملذهب باقي األئمة يف جواز قتال الرجل  مع أن

دون نفسه وحمارمه إذا أريد بظلم، كما يرى جواز تغيري املنكر باليد دون استخدام السيف، كما 

  .حرره ابن رجب يف اآلداب الشرعية وغريه من احملققني يف املذهب

ني وخلعه وهي فرع املسألة الثالثة، واخلالف فيها مشهور بـ وسل السيف على اإلمام اجلائر  4 

ل يف الفنت، ومن أوجبه أو فألنه عده من القتا - كأمحد بن حنبل  -أئمة أهل السنة، فمن منع منه 

فألنه من النهي عن املنكر، هذا إذا  -ة ومالك والشافعي وداود الظاهري كأيب حنيف -أجازه 

بالقوة، أما إذا كانت األمة من القوة والقدرة باملكان الذي يؤهلها كان تغيري اجلائر ال يكون إال 

وجوب عزله وتولية العدل، وهذا كله يف ظل خالفة  ال قتال فال خالف بينهم مجيعا يفمن عزله ب

  .اإلسالم وظهور األحكام

 وكل ما سبق ذكره من أصول عقائدية سياسية عند أهل السنة واجلماعة مت طمسها وتغييبها، يف

عصور التخلف واالحنطاط، وبلغ ذروته بعد سقوط بغداد على يد املغول، وذهب العلم ودرست 

معامله، وتعطلت علومه ومدارسه، وبدأ االحنراف والتطرف يزداد يف خطاب الطوائف السنية، 

 الفقهية واحلديثية والصوفية، حىت تصدى هلا شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو ما سنفصل القول فيه

    .باحث التاليةيف امل



  املبحث الثامن 

  أهل السنة واجلماعة

  العقائدي ومالمح االحنراف 

  

تعرض املسلمون ـ وعامتهم من أهل السنة واجلماعة ـ إىل فترات تارخيية عصيبة وحتديات 

كربى، كاحلروب الصليبية يف القرن اخلامس اهلجري اليت قضت على معاهد العلم ومدارسه يف 

قرن أو يزيد، حىت حررها صالح الدين األيويب، مث كان أبرز تلك الفواجع سواحل الشام مدة 

سقوط العامل اإلسالمي الشرقي كله من خبارى إىل بغداد، يف القرن اهلجري السابع على يد محالت 

جنكيز خان املغويل وأتباعه، وبلغ السقوط ذروته حني احتلوا عاصمة العامل اإلسالمي وحاضرة 

هـ، حيث قتلوا اخلليفة املستنصر العباسي وآل  656مدينة السالم بغداد سنة  اخلالفة العباسية

البيت الشريف، وسبوا حرائر بيت اخلالفة، وبلغ القتلى يف بغداد وحدها مليوين مسلم، وكانت 

أحداثا كربى تشيب هلا الولدان، حىت عدها املؤرخون املعاصرون هلا كالقرطيب بأا اية العامل 

الساعة هلول املصيبة، وقد فىن فيها كثري من العلماء، ودرست حماضن العلم وحماضره وقرب قيام 

يف الشرق اإلسالمي، حيث كانت جيوش املغول حترق املدن واملكتبات واملدارس واملساجد، 

فأفلت مشس املشرق اإلسالمي منذ ذلك احلني، وشاعت البدع واخلرافات بعد ذلك حتت حكم 

الشرق، فاستعصم املسلمون بالشام أرض الرباط، ومن ورائها مصر اليت املمالك املغولية يف 

انتقلت إليها اخلالفة العباسية، وقام املماليك حبماية اإلسالم وخالفته، فتصدى ااهد البطل 

السلطان قطز للمغول يف عني جالوت وهزمهم، وأوقف مدهم الزاحف، وتنفس املسلمون 

الفواجع كانت بداية سقوط احلضارة قوارع، واملصائب تلك النوازل ال الصعداء، غري أن

اإلسالمية على املستوى العلمي واملعريف، حيث أدت إىل شيوع حالة من اجلاهلية العلمية 

والسلوكية والعقائدية، بني أوساط املنتسبني إىل العلم والدين، من املتكلمة واملتفقهة واملتصوفة 

وإمنا وقع ) (71ص(يف شرح العقيدة الطحاوية ) 792ت(ي والساسة، كما قال ابن أيب العز احلنف

التقصري من كثري من املنتسبني إىل الدين، فلم يعلم ما جاء به الرسول يف كثري من األمور الكالمية 



االعتقادية، وال يف كثري من األحوال العبادية، وال يف كثري من اإلمارة والسياسة، أو نسبوا إىل 

ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثريا مما هو منها، فبسبب جهل هؤالء  الشريعة بظنهم وتقليدهم

وضالهلم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق، ودرس كثري من علم 

  )!الرسالة النبوية

وقد كان أهل السنة على اختالف طوائفهم ومذاهبهم ومدارسهم عرضة لالحنرافات بسبب 

 )66-13/64( الفتاوىتقليد، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ يف دروس العلم وشيوع ال

 ما الناس من كثري على ودق هلم، اظاهر كان ما الناس من كثري على خفي الزمان طال فلما(ـ

 وإن السلف، يف هذا مثل يكن مل ما والسنة الكتاب خمالفة املتأخرين من فكثر هلم، اجلي كان

 هلم يكون وقد ،اجتهادهم على ويثيبهم خطاياهم، هلم اهللا يغفر نمعذوري جمتهدين هذا مع كانوا

 جيدون كانوا ألم الزمان؛ ذلك يف يعملها رجال مخسني أجر منهم للعامل يكون ما احلسنات من

 ).ذلك على يعينهم من جيدوا مل املتأخرون وهؤالء ذلك على يعينهم من

أصول أهل السنة واجلماعة وما كان عليه وقد خالف كثري من أهل السنة يف العصور املتأخرة 

سلف األمة، وكثر فيهم االبتداع، وافترقوا أشد االفتراق، حىت كفر بعضهم بعضا يف عصور 

ابن  اإلسالم شيخ قالاحنطاطهم كما جرى بني الشافعية واحلنفية، وبني احلنبلية واألشعرية، حىت 

 انتسب قد الراشدين وخلفائه اهللا ولرس عهد على كان فإذا( - )3/383( الفتاوىيف  - تيمية

 اإلسالم إىل املنتسب أن فيعلم بقتاهلم، النيب أمر حىت العظيمة؛ عبادته مع منه مرق من اإلسالم إىل

 أهلها، من ليس من السنة يدعي حىت والسنة، اإلسالم من اأيض ميرق قد األزمان هذه يف السنة أو

 كتابه يف تعاىل اهللا ذكره الذي واالختالف تفرقال منها... بأسباب وذلك ،منها مرق قد بل

  ).العزيز

 ،والفروع األصول يف األئمة أتباع من املنحرفون( - )185-20/184( الفتاوى -أيضا  وقال 

 أو اقدر عليه فزيد اإلمام قاله قول: الثالث: ... أنواع احنرافهم ،أمحد وغري أمحد إىل املنتسبني

 املرجئة فيه يدخل حىت اواحد انوع البدع فيجعل ،كاجلهمية بدعال أهل من انوع كتكفريه نوعا،

 واللعن، التكفري إىل ذلك فيخرج واإلرجاء، احلديث مبخالفة الرأي ألصحاب ذمه أو والقدرية،



 مطلقًا، خربهم رد فيعتقد الغليظة، البدع بعض يف الداعية وغري وروايته، الداعية لشهادة رده أو

  ). خبالفه الصرائح نصوصه مع

  :ومن أبرز مالمح االحنراف ومظاهره عند طوائف أهل السنة واجلماعة املتأخرين واملعاصرين

  :االحنراف العقائدي : أوال 

  :ومن ذلك 

ـ شيوع ظاهرة إكفار املخالفني من طوائف املسلمني حىت من املنتسبني إىل أهل السنة  1

االسم من غريه، وصار بعض أهل  واجلماعة، إذ صاروا يتنازعون فيما بينهم أيهم أحق ذا

احلديث واحلنابلة يبالغون يف اإلثبات ويف الرد على املخالفني حىت رمبا كفروهم، ورمبا اخترعوا 

الرأي وابتدعوه مث روجوه باسم السنة وسلف األمة، احتجاجا بضعيف املنقول وسخيف املعقول، 

لمون يبالغون يف التأويل والرد على كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية، وصار أهل الرأي واملتك

املخالفني حىت كفروهم، فخرجت الطائفتان بذلك عن أصل من أصول السنة وما كان عليه سلف 

  !األمة، وهو عدم احلكم بالكفر على أهل القبلة فضال عن املخالف من أهل السنة

ثبت بطالا وأبان شيخ اإلسالم ابن تيمية أشهر من تصدى هلذه االحنرافات وزيفها وأ د كانوق

 أو حق يف تفريط الشر مجاع وإمنا( -  1/392كما يف الصفدية  - اب وقوعها حيث قال عن أسب

 بعض وفعل املأمور بعض كترك البدعة، يف دخول أو السنة يف تقصري وهو باطل، إىل تعدي

 فاملنتسبون: الوجهني هذين من الناس يؤتى ما عامة وهلذا ،بباطل وتصديق حبق تكذيب أو احملظور،

 أو معناها فهم أو النصوص معرفة يف تفريط بعضهم، من حيصل واجلماعة والسنة احلديث أهل إىل

 دخول منهم حيصل وقد احلق، يف وتفريط عجز فهذا معارضها، ودفع احلجة من تستحقه مبا القيام

 يف وأما لوازمها، إثبات إىل واحتاجوا ،عليها وافقوهم البدع أهل ابتدعها بدعة يف ماإ: باطل يف

  ). السنة متام من أا لظنهم هم ابتدعوها بدعة

 الكالم وأهل احلديث، أهل-  الطائفتني بني قابلنا وإذا( - 25-4/23 الفتاوىيف  -وقال أيضا 

 بقلة أو املعرفة، بقلة يعيبهم إمنا القول؛ حبشو اجلماعة وأهل احلديث أهل بعض يعيب فالذي -



 وأما لالحتجاج، تصلح ال بآثار أو موضوعة، أو ضعيفة بأحاديث حيتجوا فبأن: األول أما ،الفهم

 يهتدون وال املتناقضني، القولني يقولون قد بل الصحيحة، األحاديث معىن يفهموا ال فبأن: الثاين

  .ذلك من للخروج

 إماو املوضوعة، كاألحاديث مفيدة، أا يظن مفيدة غري أقوال زيادة إما: شيئني إىل راجع واألمر

 إىل وثانياً احلديث، صحة إىل أوالً حيتاج احلديث اتباع كان إذ يفهموا، ال لكنهم مفيدة، أقوال

 الناس، من عام ومن املقدمتني، إحدى ترك من عليهم يدخل فاخللل القرآن، كاتباع معناه، فهم

 مسائل يف عةموضو بأحاديث حيتجون ؛ بعضهم يف موجود هذا أن ريب وال، ذا يعيبهم فإمنا

 ماال واحلديث القرآن من ويذكرون صحيحة، غري وحكايات مفتعلة، وبآثار ،"والفروع األصول"

 املنقول ذا إم مث، موضعه غري على ووضعوه تأويله، غري على تأولوه ورمبا معناه، يفهمون

 األمة، أعيان من أقواماً، ويبدعون ويضلِّلون، يكَّفرون قد السخيف، واملعقول الضعيف،

 خطأ بعضه يكون قد ما اخللق، على والتعدي احلق، يف التفريط من بعضهم ففي ،ويجهِلُوم

 غليظ توجب اليت والضالالت البدع، من يكون وقد وزوراً، القول من منكراً يكون وقد مغفوراً،

 إىل بالنسبة مه لكن ،عجائب هذا من رأيت وقد ظامل، أو جاهل، إال ينكره ال فهذا العقوبات،

 الظلم، من املسلمني من كثري يف أن ريب وال امللل، بقية إىل بالنسبة كاملسلمني، ذلك يف غريهم

 بعض يف يكون شر كل لكن علماً، شيء بكل أحاط من إال يعلمه ماال والفجور والبدع، ،واجلهل

 أهل وهكذا ظم،وأع أعلى فيهم فهو غريهم، يف يكون خري وكل أكثر، غريهم يف فهو املسلمني،

  .)غريهم إىل بالنسبة احلديث

وما ذكره شيخ اإلسالم من الغلو والتطرف عند بعض أهل احلديث والسنة كانت بوادره 

وجذوره موجودة مبكرا ومنذ القرن الثالث، إال ألا مل تكن ظاهرة شائعة، فقد كان اإلمام 

، فقد بدعه وهجره بل وكفره البخاري وهو أمري املؤمنني يف احلديث من ضحايا هذا التطرف

حىت   - 12/453كما يف سري األعالم  -) اللفظ بالقرآن(ث والسنة بفتنة بعض أئمة احلدي

أخرجوه من بلدهم بدعوى أنه جهمي، مع أنه كان يف تلك املسألة على احلق وكانوا هم على 

  !اخلطأ، فخرج طريدا ومات حيدا



  !ثل ذلك من بعض أهل الغلووكذا تعرض ابن جرير الطربي صاحب التفسري مل

وقد بالغ بعضهم يف إثبات الصفات بأحاديث ضعيفة، أو بدالالت ضعيفة، وجتاوز إىل حد تبديع 

 -  16/432يف الفتاوى  -ل شيخ اإلسالم ابن تيمية قااملخالف له فيها، ورمبا كفره، كما 

 وعظم السنة، إىل تسبان ممن طائفة فإن كذب، أنه علم وما منها ثبت ما معرفة ينبغي والسنة(

 يف وردت أحاديث مجعوا والسنة، بالكتاب الباب هذا يف اعتصموا أم وظنوا والشرع، السنة

 إىل هو ما ومنها أقرب، الكذب إىل هو ما ومنها كذب، أنه معلوم كذب هو ما منها الصفات،

 يكفر من مومنه مصنفات، وصنفوا عقائد، األحاديث تلك وجعلوا متردد، ومنها أقرب، الصحة

  .)األحاديث تلك عليه دلت ما خيالف من

 من واجلماعة السنة أهل بعض يف يوجد ما ننكر ال( - 1/163يف الصفدية  - اهللا رمحه وقال

 ). وظلم جهل

 أهل طوائف من غريهم أو احلنبلية يف أن قُدر وإذا(... - 2/606يف الصفدية  -أيضا  وقال

 من على يرد بل ذلك ببطالن واجلماعة السنة أهل مذهب بطلي مل باطلة، أقواالً قال من السنة

  ).بالدالئل السنة وتنصر الباطل، ذلك قال

 علم إىل املنتسبني من كثريا جتد وأنت( - )192ـ7/193( السنة منهاجيف  -وقال أيضا  

 من غريهم به خيرب ما يقبلون ال لكن الصدق، إال يقولون ال بل يقولونه، فيما يكذبون ال ودين

  ). اصادق كان وإن غريهم تكذيب على واجلهل اهلوى حيملهم بل الصدق،

وهذه النصوص املذكورة عن شيخ اإلسالم ابن تيمية تؤكد وقوع االحنراف والغلو عند بعض 

طوائف من أهل السنة واجلماعة من أهل العلم والدين من الغالني واملتنطعني، وما تزال هذه 

يترددون برمي من خالف آراءهم بالبدع واإلخراج من أهل السنة، وقد الظاهرة إىل اليوم، مث ال 

كان يف عصرنا هذا من بدعوا الشيخ عبد الرمحن السعدي والشيخ ابن عثيمني والشيخ األلباين 

  !بدعوى املخالفة لقول أهل السنة ومنهج سلف األمة

  !سلف األمةورأينا من كفر الفرق املخالفة احتجاجا بأصول أهل السنة واجلماعة و



وهلذا فليس جيب عند أهل السنة واجلماعة اتباع أحد كائنا من كان إال نص من كتاب أو سنة أو 

 رمحه اإلسالم شيخ قالإمجاع سلف األمة، فهذه فقط هي األصول الثالثة احملفوظة املعصومة، كما 

 والسنة تابالك عليه دل ما واجلماعة السنة أهل فمذهب( - 2/145يف منهاجه  - تعاىل اهللا

  ).املعقول وصريح املنقول لصحيح املطابق القول وهو األمة، سلف عليه واتفق

 كتاب اتباع على مبين املسلمني فدين( -  1/272ودرء التعارض  20/164تاوى يف الف -وقال 

  ). معصومة أصول هي الثالثة فهذه األمة، عليه اتفقت وما رسوله وسنة اهللا

طرف وغلو، وقع عند الفقهاء مثله، ورمبا ادعى بعض أهل السنة وكما وقع عند أهل احلديث ت

وقد  ،من الفقهاء اإلمجاع على مسائل خالفية فأخرج ا من دائرة أهل السنة املخالفني له بالرأي

  ! يكون الصواب فيها معهم

مة وقد كان شيخ اإلسالم ابن تيمية نفسه أحد ضحايا تطرف املنتسبني إىل فقهاء أهل السنة واألئ

األربعة، حىت كفروه مبسائل فقهية كالطالق الثالث وأا تقع طلقة واحدة، حيث ادعوا اإلمجاع 

على هذه املسألة، وكذا كفروه مبسألة شد الرحال إىل القبور، وقد بلغ م الغلو والتطرف أن 

  ! حكم قضاة املذاهب األربعة بسجنه، ومات سجينا وحيدا

ة من خالل جتربته أبعاد تلك األزمة العميقة اليت يعيشها أهل لقد أدرك شيخ اإلسالم ابن تيمي

 ،السنة واجلماعة وظهور الغلو يف بعض طوائفهم من أهل احلديث وأهل الرأي ومن املتكلمني

فصار يؤكد على بطالن االعتقاد بأن هناك طائفة من أهل السنة على احلق يف كل ما هي عليه، 

 ،والسنة واإلمجاع املعلوم هي األصول اليت يقطع بأا هي احلقويف كل ما تقوله، وبني أن الكتاب 

 ثالثة على الدين أحكام فمبىن( - 20/9يف الفتاوى  -إلمجاع املظنون أو املوهوم فقال دون ا

 ألحد يكن مل األحكام من حكم على األمة إمجاع ثبت وإذا ..واإلمجاع ،والسنة ،الكتاب: أقسام

 الناس بعض يظن املسائل من كثري ولكن ضاللة، على جتتمع ال مةاأل فإن إمجاعهم؛ عن خيرج أن

  ). والسنة الكتاب يف أرجح اآلخر القول يكون بل كذلك، األمر يكون وال إمجاعا فيها

إمجاع غريهم لتعذر معرفته  هلذا كان يقرر أن اإلمجاع املعصوم من اخلطأ هو إمجاع الصحابة الو

 الفقهاء من املسلمني عامة بني عليه متفق وهو مجاعاإل( - 11/341يف الفتاوى  -فقال 



 املعتزلة من البدع أهل بعض وأنكره اجلملة، يف وغريهم والكالم احلديث وأهل والصوفية

  ). غالبا به العلم فتعذر ذلك بعد ما ماأو الصحابة، عليه كان ما هو منه املعلوم لكن والشيعة،

عند هذه الطوائف شيوع حالة من الرضا الكاذب  وقد كان من آفات ظاهرة التبديع للمخالف

عن النفس عند أتباعها واملنتسبني إليها، والغرور مبا عليه هذه الطوائف، وتزكية كل طائفة وفرقة 

لطريقتها ولنفسها، بدعوى أم الطائفة املنصورة، والفرقة الناجية، بينما كان السلف من الصحابة 

ما خيشون على أنفسهم من النفاق، وكان عمر الفاروق يسأل ومن بعدهم من أئمة التابعني أشد 

  !حذيفة بن اليمان هل ذكره رسول اهللا يف املنافقني

لقد شاعت هذه الظاهرة يف عصرنا احلايل بني كثري من املنتسبني إىل أهل السنة، وهي أثر من آثار 

أصحاا من حيث ال ذلك االحنراف العقائدي، إذ عقلية الوصاية واحلكم على اآلخرين تفضي ب

يشعرون إىل الرضا عن الذات، واالطمئنان إىل ما هم عليه، مث تنشغل هذه الطوائف عن عيوب 

نفسها بعيوب اآلخرين، وبالرد على املخالفني، فترتكس يف حضيض الباطل، من حيث تظن أا 

  !على احملجة البيضاء

حنرافات، وتتعاظم احملدثات، حىت تندرس وهلذا يقل فيهم حماسبة الطائفة ونقد الذات، فتتراكم اال

بينهم معامل الدين، وتنطمس حقائق اإلميان، حىت رأينا يف هذا العصر من أدعياء العلم من خيرج 

باسم السنة وسلف األمة ليقول للمسلمني بأن طاعة الطاغوت ـ الذي حيكم بغري شرع اهللا ـ 

دعاء هلم كل ذلك من التوحيد والسنة بل طاعة كل الطواغيت والرضا م والتحاكم إليهم وال

  !وطريقة سلف األمة بدعوى أم أئمة ووالة أمر

سى كما يف تاريخ يف رسالته إىل الشيخ ابن عي - حتجاج الشيخ حممد بن عبد الوهاب هذا مع ا

أخرب سبحانه أن من حتاكم إىل ( 1/53بقول ابن القيم يف أعالم املوقعني  - 355ابن غنام ص 

يريدون أن يتحاكموا إىل {به الرسول فقد حكّم الطاغوت وحتاكم إليه قال تعاىل غري ما جاء 

والطاغوت كل ما جتوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، } الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به

  ...)!وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله أو يتبعونه أو يطيعونه



ل من يدعو إىل توحيد اهللا يف احلكم وحتكيم شرعه يف نظرهم وقد وصل اهلوس م أن صار ك

خارجي وحروري، وصاروا يشبهون العلماء ااهدين الربانيني الذين يدعون إىل احلكم مبا أنزل 

اهللا بدل القوانني الوضعية، مبن خرجوا على اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب وقالوا ال حكم إال 

  !هللا

  !وطواغيتهم باخللفاء الراشدينويشبهون والة أمرهم 

وبلغ م احلال أن نفى بعضهم توحيد اهللا يف احلاكمية، ألم ال يعرفون ذلك عن شيوخهم   

وأمجع عليه أهل اإلسالم، وهو من } إن احلكم إال هللا{مع أنه صريح القرآن ! وأهل طائفتهم

أصول الفقه خيلو من تقرير  املعلوم من دين اإلسالم بالضرورة القطعية، حىت ال يكاد كتاب يف

كما  - أصل أن احلاكم هو اهللا وحده، وقد احتج الشيخ حممد بن عبد الوهاب على ابن سحيم

فوحد نفسه : كافية يف التوحيد } قل هو اهللا أحد{أنه ذكر أن ( - 475يف تاريخ ابن غنام ص 

األمر والنهي فال حكم إال هللا،  يف األفعال فال خالق إال اهللا، ويف األلوهية فال يعبد إال اهللا، ويف

  ). فيكرر هذه األنواع الثالثة، مث يكفر ا كلها

وحىت خرج من هذه الطائفة وعلى مسمعها ومرآها من يقول بأن طاعة بول برمير احلاكم 

العسكري األمريكي احملتل الذي حيكم العراق واجبة وأا السنة والسلفية فال يرد عليه من أحبار 

  !ورهباا أحد هذه الطائفة

وقد بلغ احلال م أن ظنوا أن كل ما يقوله علماؤهم هو احلق، بل رمبا ظنوا بأن ما اتفقوا عليه 

  !إمجاع ال حيل خمالفته

 3/902يف التسعينية  -دعاء ألي طائفة مهما كانت فقال وقد أبطل شيخ اإلسالم مثل هذا اال 

 جيتمعون ال إذ يلزمهم، احلق فإن للمؤمنني، إال غريها دون لطائفة الزما -أيضا- احلق وليس( -

 وقد أمر، دون أمر يف الطائفة أو الشخص مع فيه احلق يكون فقد ذلك سوى وما ضاللة، على

 فليس وجه، دون وجه من منهما كل مع احلق يكون وقد باطل، على كالمها املختلفان يكون

 أهل بأم اهللا رسول غري - كان من كائنا - شخص إتباع إىل منسوبة طائفة يسمي أن ألحد

 املؤمنني سائر من شيء يف خالفهم من وكل حق، فهو عليه هو ما كل أن يقتضي ذلك إذ احلق،



 من باالضطرار البطالن معلوم وهذا كذلك، متبوعهم كان إذا إال يكون ال وذلك مبطل، فهو

  ).احلق أهل هم أم ثبت إذا حجة، هؤالء إمجاع لكان ذلك جاز ولو اإلسالم، دين

وهلذا اعترف شيخ اإلسالم مع كونه حنبلي املذهب بأن يف احلنابلة مبتدعة، وبأن أمحد بن حنبل 

مع إمامته يف السنة واحلديث قد وقع منه ما يقع من مثله من أئمة الدين من اخلطأ فليس كل ما 

 ويف( -  20/186يف الفتاوى  -العدل واإلنصاف من النفس، فقال  يقوله صواب، وهذا غاية

 حق يف اإلثبات زيادة يف غالبا وبدعتهم أكثر، غريهم يف البدعة كانت وإن مبتدعة؛ اأيض احلنبلية

 السنة؛ به جاءت ملا مثبتا كان أمحد ألن وغريه؛ بالتكفري خمالفهم على اإلنكار زيادة ويف اهللا،

 وأما ،البعض يف وخمالفًا ،البعض يف عنه خمتلفًا األمور، غالب يف مصيبا خالفها، من على منكرا

 النفي، يف تكون وقد واإلنكار؛ اإلثبات زيادة يف مبتدعهم بدعة من أشد تكون فقد غريهم بدعة

 على غريهم من اإلنكار زيادة وأما ،والرافضة واملرجئة، والقدرية؛ كاجلهمية؛ األغلب وهو

  ). فكثري وتفسيق تكفري من املخالف

احلنابلة إىل اليوم من أكثر املذاهب السنية غلوا يف باب وهلذا ظل بعض أهل احلديث وبعض 

ويف تبديع وإكفار املخالفني من املسلمني، حىت صدر عنهم من الكتب  ،اإلثبات يف الصفات

  ! والفتاوى يف هذا العصر يف كثري من املسائل ما يربأ من القول به أهل السنة وسلف األمة

 من املسلمني يف آثارها السياسية على أرض الواقع، وتكمن خطورة شيوع ظاهرة إكفار املخالفني

االستعمار  نفوذ إذ صار يستتبع ذلك مواقف سياسية خطرية أدت إىل سقوط األمة كلها حتت

اخلارجي، بل واالدعاء بأن سيطرة العدو الكافر أهون من ظهور أهل البدع، حىت صدرت 

يف ! م أخطر على األمة من اليهودالفتاوى بتحرمي الوقوف مع من يقاتل إسرائيل بدعوى أ

الوقت الذي ال يرون حرجا على حكومام أن تتحول إىل قواعد عسكرية للحملة الصليبية على 

العامل اإلسالمي لتحتل منها العراق وأفغانستان، وال حيرمون عليها حتالفها مع االستعمار يف حروبه 

  !على األمة، مع أن كل ذلك ناقض من نواقض اإلسالم

قد جنحت احلكومات يف استغالل هذه الظاهرة ويف توظيف بعض علماء السنة يف خدمة و

أغراضها السياسية، فصارت فتاواهم يف احلكم على املخالفني من املسلمني بالشرك والكفر أحد 



أهم األدوات لتربير ختاذل تلك احلكومات عن نصرم من جهة، وتسويغ حتالفها مع الدول 

  !خرى، بدعوى دع اهللا ينتقم من الظامل بظامل مثلهالصليبية من جهة أ

وجتاوز األمر إىل حتشيد اجلماهري وشحنها بالروح الطائفية الستثمار ذلك كله لصاحل ما يقوم به 

االستعمار يف املنطقة من فرض سيطرته عليها والتحكم ا، فإذا كان بعض الشيعة وأحزام 

د وقفوا مع االحتالل لتحقيق مصاحلهم الطائفية على يف العراق قومراجعهم الطائفية الدينية 

حساب األمة ومصاحلها االسترتيجية، ففي الطرف اآلخر من يريد توظيف العامل اإلسالمي السين 

وحشده خلف احلكومات العميلة للوقوف خلف أمريكا وحلف النيتو لضرب إيران ومفاعلها 

  ! النووي لتكريس سيطرا على األمة

شيوخ هذه الطائفة من حاول تربير ختاذله عن نصرة املسلمني يف العراق وأفغانستان  وقد مسعنا من

  !بأن أكثرهم مشركون أو مبتدعون

هذا مع وضوح أصول أهل السنة واجلماعة يف هذا الباب، واعتقادهم بأن أهل القبلة، على 

ئمة األربعة، مل اختالف طوائفهم، مسلمون هلم حقوق اإلسالم، إال أن املتأخرين من أتباع األ

يفهموا نصوصهم حني أطلقوا كلمة الكفر على بعض البدع، فحملها املتأخرون على كفر الردة، 

 املتأول( - 5/239يف منهاجه  -شيخ اإلسالم  قالال كفر التأويل الذي يعذر صاحبه، كما 

 الناس عند مشهور وهذا فأخطأ، اجتهد إذا يفسق وال بل يكفر، ال الرسول متابعة قصده الذي

 يعرف ال القول وهذا فيها، املخطئني كفَّر الناس من فكثري العقائد مسائل وأما العملية، املسائل يف

 األصل يف هو وإمنا املسلمني، أئمة من أحد عن وال بإحسان، هلم والتابعني الصحابة من أحد عن

 واجلهمية، واملعتزلة رجكاخلوا خالفهم، من ويكفّرون بدعة يبتدعون الذين ،البدع أهل أقوال من

 وقد وغريهم، وأمحد والشافعي مالك أصحاب كبعض األئمة، اتباع من كثري يف ذلك ووقع

 عليه هو عما خرج من كل جيعل مث مطلقا، البدع أهل يكفّر من فمنهم ذلك؛ التكفري يف يسلكون

 من طائفة يف يوجد ضاأي القول وهذا واجلهمية، واملعتزلة اخلوارج قول بعينه وهذا البدع، أهل من

 كل كفّر من فيهم وليس غريهم، وال األربعة األئمة قول هو وليس األربعة، األئمة أصحاب

 قال من كفر أنه أحدهم عن ينقل قد ولكن ذلك، تناقض عنهم الصرحية النقوالت بل مبتدع،



 أن كفرا القول كان إذا يلزم وال ليحذر، كفر القول هذا أن مقصوده ويكون األقوال، بعض

 الوعيد كثبوت املعني، الشخص حق يف الكفر ثبوت فإن والتأويل؛ اجلهل مع قاله من كل يكفر

  ). وموانع شروط له وذلك حقه، يف اآلخرة يف

قد احتج شيخ اإلسالم على عدم كفرهم، بأن هؤالء األئمة األربعة مع صدور ذلك منهم إال و

ون صحة الصالة خلفهم، ويقبلون شهادم، وقد أم ثبت عنهم ثبوتا قطعيا متواترا أم ير

اشترط اهللا يف الشهادة العدالة، كما ثبت عنهم أم كانوا يرون السمع والطاعة لألئمة منهم، بناء 

يف  -فقال  على القول بإسالمهم، كما ثبت عن أمحد مع املأمون واملعتصم والواثق،

 املطلق وتكفري املعني، حق يف تنتفي دق وموانع شروط له التكفري( - )489- 12/487(ىالفتاو

 وعامة أمحد اإلمام أن هذا يبني املوانع، وانتفت الشروط وجدت إذا إال املعني، تكفري يستلزم ال

  أمحد اإلمام فإن ،بعينه الكالم ذا تكلم من أكثر يكفروا مل العمومات، هذه أطلقوا الذين: األئمة

 وقته، علماء وسائر وامتحنوه الصفات، ونفي لقرآن،ا خلق إىل دعوه الذين اجلهمية باشر قد

 عن والعزل والقتل واحلبس، بالضرب التجهم على يوافقوهم مل الذين واملؤمنات املؤمنني وفتنوا

 من كثري كان حبيث العدو، أيدي من ختليصهم وترك الشهادة، ورد األرزاق، وقطع الواليات،

 موافقًا جهميا يكن مل من كل يكفرون: وغريهم القضاةو الوالة من اجلهمية من ذاك إذ األمر أويل

 يولونه فال الكافر، يف حبكمهم فيه وحيكمون القرآن، خبلق القول مثل الصفات، نفي على هلم

 وال فتيا، وال شهادة، له يقبلون وال املال، بيت من شيئًا يعطونه وال عدو، من يفتكونه وال والية،

 خبلق أقر فمن ذلك، وغري األسر من واالفتكاك والشهادة، اليةالو عند الناس وميتحنون ،رواية

 غري إىل داعيا كان ومن اإلميان، أهل حبكم له حيكموا مل به يقر مل ومن باإلميان، له حكموا القرآن

 املقالة إىل الدعاء فإن التجهم، أغلظ من هذا أن ومعلوم حبسوه، أو ضربوه أو قتلوه التجهم

 لقائلها بالقتل والعقوبة إليها، الدعاء جمرد من أعظم تاركها وعقوبة قائلها ةوإثاب قوهلا، من أعظم

 واستغفر وحبسه، ضربه ممن وغريه، للخليفة دعا أمحد اإلمام إن مث بالضرب، العقوبة من أعظم

 عن مرتدين كانوا ولو كفر، هو الذي القول إىل والدعاء ،الظلم من به فعلوه مما وحللهم هلم،

 وهذه واإلمجاع، والسنة بالكتاب جيوز ال للكفار االستغفار فإن هلم؛ االستغفار جيز مل اإلسالم



 الذين اجلهمية، من املعينني يكفروا مل أم يف صرحية األئمة من غريه ومن منه واألعمال األقوال

  ). اآلخرة يف يرى ال اهللا وأن خملوق، القرآن: يقولون كانوا

د رمحه اهللا ترحم عليهم واستغفر هلم لعلمه بأم مل يتبني هلم أم ومع ذلك فاإلمام أمح(وقال أيضا 

وكذا ) مكذبون للرسول وال جاحدون ملا جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال هلم ذلك

كفرت : احتج شيخ اإلسالم بقول الشافعي حلفص الفرد حني قال القرآن خملوق، فقال الشافعي 

مل حيكم بردة حفص مبجرد ذلك، ألنه مل يتبني له احلجة اليت يكفر ا، (باهللا العظيم، ومع ذلك 

وقد صرح الشافعي يف كتبه بقبول شهادة أهل األهواء، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى يف قتله، 

  ).23/349الفتاوى ..) (والصالة خلفهم، وكذلك قال مالك والشافعي وأمحد يف القدري

أهل البدع وإطالقه احلكم العام بكفر بعض أقواهلم وقد كان شيخ اإلسالم مع شدته على 

يف  -م وال ردم، وقد قال عن نفسه ملصادمتها ظاهر القرآن والسنة، إال أنه ال يرى كفر أعيا

 الذين والنفاة احللولية من للجهمية أقول كنت وهلذا( -  )385-1/377( البكري على الرد

 أن أعلم ألين كافرا، كنت وافقتكم لو أنا: حمنتهم عتوق ملا العرش فوق تعاىل اهللا يكون أن نفوا

 وقضام لعلمائهم خطابا هذا وكان جهال، ألنكم تكفرون ال عندي وأنتم كفر، قولكم

 املنقول معرفة يف قصور يف لرؤوسهم حصلت عقلية شبهات جهلهم وأصل ،وأمرائهم وشيوخهم

  ...).خطابنا هذا فكان له، املوافق الصريح واملعقول الصحيح

فهؤالء الذين جادهلم شيخ اإلسالم يف عصره كانوا أشد ضالال من اجلهمية يف عصر اإلمام أمحد، 

ملا زادوه من القول باحللول واالحتاد، ومع ذلك مل حيكم بكفرهم، مع أنه حكم على أقواهلم بأا 

هؤالء قضاتك (وقالكفر، بل إنه تدخل ملا أراد السلطان أن يقتلهم، واه عن التعرض هلم باألذية 

فكانوا يعجبون من شيخ اإلسالم ودفاعه عنهم أمام السلطان مع شدة ) وعلماؤك من لك بعدهم؟

  !إيذائهم له

ويرجع السبب يف ذلك لكون كفرهم يف نظر شيخ اإلسالم هو كفر التأويل، وهو الذي يقصد 

هل القبلة، ممن صاحبه طاعة اهللا ورسوله فيخطئ من حيث يظن أنه أصاب، فاملخالفون من أ



ربنا ال {يؤمنون باهللا ورسوله وبأركان اإلميان وفرائض اإلسالم، يدخلون يف عموم قوله تعاىل 

  )!قد فعلت(قال اهللا كما يف الصحيح } تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

 ما يوجب هذا مثل يف الغلط وقوع نعم(... - )231-3/229( ىالفتاويف  - اهللا رمحه قالو

 له يغفر اهللا فإن احلق، طلب يف وسعه استفرغ إن املؤمنني من هذا مثل يف اتهد إن: دائما نقوله

 بأن القول يطلق كان وإن الكفر، يبلغ أن جيب ال ذنب فهو تقصري، نوع منه حصل وإن خطأه،

 خبلق القول مثل اجلهمية، مقاالت ببعض قال من على الكفر السلف أطلق كما كفر، الكالم هذا

 العرش، فوق وأنه اخللق، على اهللا علو إنكار دون هو مما ذلك حنو أو الرؤية، إنكار وأ القرآن،

 الوعيد مثل املطلق، التكفري فإن األمور، أظهر من عندهم كان املقالة هذه صاحب تكفري فإن

 يف ثبت كما تاركها، تكفِّر اليت احلجة عليه تقوم حىت املعني الشخص تكفري يستلزم ال املطلق،

 اليم، يف ذروين مث اسحقوين مث فأحرقوين مت أنا إذا: "قال الذي الرجل يف( النيب عن صحاحال

 ما على محلك ما: له اهللا فقال العاملني، من أحدا يعذبه ال عذابا ليعذبين علي اهللا قدر لئن فواهللا

 أو ذلك، فعل إذا مجعه على يقدر ال اهللا أن اعتقد الرجل فهذا )له فغفر خشيتك،: قال فعلت؟

 جيهل كان لكنه احلجة، عليه قامت من يكفر كفر االعتقادين هذين من وكل يبعثه، ال وأنه شك،

 ووعيده، ووعده ويه وبأمره باهللا إميان عنده وكان جهله، عن يرده مبا العلم يبلغه ومل ذلك،

  .خبشيته له اهللا فغفر عقابه، من فخاف

 الصاحل، والعمل اآلخر وباليوم ورسوله باهللا اإلميان أهل من االعتقاد، مسائل بعض يف أخطأ فمن

 احلق اتباع يف تفريط منه كان إن يعذّبه أو خطأه، اهللا فيغفر الرجل، هذا من حاالً أسوأ يكن مل

  ).دينه قدر على

 أو جاهل، أو مبتدع، وال خمطئ كل وليس( - )12/180( الفتاوى -أيضا  اإلسالم شيخ وقال

  ). اعاصي وال بل ،افاسق وال بل ،اكافر يكون ضال،

وما ذكره شيخ اإلسالم حكم عام يف كل املخالفني من أهل القبلة من املسلمني، ويدخل فيه 

الفرق الرئيسة اليت خرجت يف الصدر األول واختلفت يف تأويل القرآن، كاخلوارج والشيعة 

 اإلميان قلبه يف كان من فأما( - )218-7/217( الفتاوىيف  - اهللا رمحه قالواملعتزلة واملرجئة، 



 واخلوارج أصالً، بكافر ليس فهذا البدع، من تأوله ما بعض يف غلط وقد به جاء وما بالرسول

 بن علي ال يكفرهم من الصحابة يف يكن ومل هلا، وتكفري لألمة وقتاالً بدعة الناس أظهر من كانوا

 اآلثار ذكرت كما املعتدين لظاملنيا املسلمني يف حبكمهم فيهم حكموا بل غريه، وال طالب أيب

 فهو منافقًا منهم كان من فرقة، وسبعني الثنتني سائر وكذلك، املوضع هذا غري يف بذلك عنهم

 يف كافرا يكن مل الباطن، يف ورسوله باهللا مؤمنا كان بل منافقًا يكن مل ومن الباطن، يف كافر

 النفاق شعب من شعبة بعضهم يف يكون وقد خطؤه؛ كان ما كائنا التأويل يف أخطأ وإن الباطن،

 وسبعني الثنتني إن: قال ومن، النار من األسفل الدرك يف صاحبه يكون الذي النفاق فيه يكون وال

 الصحابة وإمجاع والسنة الكتاب خالف فقد امللة عن ينقل كفرا يكفر منهم واحد كل فرقة

 واحد كل كفر من فيهم فليس األربعة، وغري األربعة األئمة وإمجاع بل أمجعني، عليهم اهللا رضوان

  ).املقاالت ببعض بعضا بعضهم يكفر وإمنا فرقة، وسبعني الثنتني من

  :ـ تسويغهم افتراق األمة وتربيره باسم السنة والسلفية  2

فقد تطور هذا االحنراف والغلو يف تبديع وإكفار املخالفني، حىت وصل احلال ببعض املعاصرين من 

إىل أهل السنة واجلماعة أن صاروا دعاة فرقة وفتنة، ال دعاة سنة ومجاعة، بل إم ال املنتسبني 

يرون اجتماع األمة اليوم، وال حيثون عليه، وال يدعون إىل مجاعة، بل يكرسون القطرية اليت 

  !فرضها االستعمار اخلارجي، بدعوى أنه يشترط لتوحيد الكلمة أن تكون على كلمة التوحيد

، وال اإلقرار )ال إله إال اهللا(فإذا التوحيد يف نظرهم ليس هو اإلقرار بكلمة التوحيد  فإذا نظرت 

اإلمجايل بأركان اإلميان وفرائض اإلسالم وترك الشرك، بل هو القول بكل ما يقولونه يف مسائل 

  !االعتقاد على وجه التفصيل

ام حببل اهللا مجيعا وعدم وهو ما مل يشترطه سلف األمة وأهل السنة واجلماعة لوجوب االعتص 

التفرق، إذ وحدة األمة السياسية أصل من أصول الدين، ال حيول دوا تفرق املسلمني يف اآلراء 

من  -األمة وأئمة أهل السنة واجلماعة والعقائد ما داموا يف دائرة اإلسالم، وهلذا اغتفر سلف 

ما  - سي واحد حتت سلطة واحدة كيان سياأجل احملافظة على اجلماعة ووحدة األمة وبقائها يف 

وقع من بدع وكبائر قد تقع من األمراء والوالة دع عنك من دوم، مع إنكارهم لتلك البدع 



وردهم هلا، كل ذلك حفاظا على هذا األصل الذي اشتهر به أهل السنة خاصة وهو وصفهم بـ 

نوا ال يرون اجلماعة إال على ، بينما مل حيتمل ذلك اخلوارج وال املعتزلة وال الشيعة فكا)اجلماعة(

  !   وفق أصوهلم أو يعتزلون األمة

فخالف املنتسبون إىل أهل السنة املعاصرون هذا األصل األصيل، وابتلوا مبا ابتلي به أهل البدع  

 أم البدع أهل شأن من( - )5/95( السنة منهاج -بقون، كما قال شيخ اإلسالم عنهم السا

 من ويكفِّرون ،منه البد الذي اإلميان من جيعلوا بل الدين، يف اجبةو جيعلوا أقواال يبتدعون

 السنة وأهل وغريهم، واملعتزلة والرافضة واجلهمية اخلوارج كفعل دمه، ويستحلُّون فيها خالفهم

 مستحالً هلم، مكفرا هلم، خمالفًا كان وإن فأخطأ اجتهد من يكفِّرون وال قوالً يبتدعون ال

 واستحالهلم واالمها، ومن وعلي لعثمان تكفريهم مع اخلوارج، الصحابة تكفِّر مل كما لدمائهم،

  ).هلم املخالفني املسلمني لدماء

ويف الوقت الذي ترى بعض هؤالء يغض الطرف عن موبقات الطغاة وكفرهم بدعوى مراعاة 

فوا فيه من املصلحة واملفسدة، ال تراه يف املقابل يغض الطرف عن اختالف أهل القبلة فيما اختل

التأويل مراعاة ملصلحة وحدة األمة يف ظل ضعفها وتدخل العدو اخلارجي يف شئوا، واستغالله 

فال يلتفت إىل هذه املصاحل الكلية، فتراه جيهد ! اخلالف العقائدي فيما بينها لتحقيق سيطرته عليها

وة إىل التهاجر والتباغض نفسه وخيله ورجله يف إثارة الفنت بني املسلمني، وتفريق كلمتهم، والدع

بني أهل القبلة، حىت يف البلد الواحد، يف وقت أحوج ما تكون األمة فيه لوصية رسوهلا صلى اهللا 

) ال تدابروا وال اجروا وال تباغضوا وكونوا عباد اهللا إخوانا(عليه وسلم كما يف الصحيح 

  )! م حرام دمه وماله وعرضهحبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم على املسل(

لوحدة واجلماعة حىت قال عن لقد كان شيخ اإلسالم ابن تيمية يف حياته العملية السياسية داعية ل

والناس يعلمون أنه كان بني احلنبلية واألشعرية وحشة ومنافرة، ( - 3/227يف الفتاوى  -نفسه 

فاق كلمتهم، واتباعا ملا أمرنا به من وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب املسلمني، وطلبا الت

   ..).االعتصام حببل اهللا مجيعا، وأزلت عامة ما كان يف النفوس من الوحشة



ملواجهة املغول وكانوا من ) شقحب(وقد حرض األمة على اجلهاد وخرج يف أهل الشام يف معركة 

سلمني مجيعا إىل اجلهاد كل الطوائف، فلم يشترط أن ال خيرج معه إال أتباعه وأنصاره، بل دعا امل

  .فنفروا معه من أهل احلديث واألشعرية والصوفية وعامة املسلمني، حىت نصرهم اهللا

وبلغ احلال ببعض املنتسبني إىل السنة حني ! لقد صارت الفرقة عند بعض املعاصرين هي اجلماعة

منا سيطر ذكرت له ضرورة وحدة املسلمني يف اخلليج وجزيرة العرب، وأن العدو اخلارجي إ

عليهم، وحتكم م، بسبب تشرذمهم وتفرقهم وضعفهم، وقد أوجب اهللا عليهم أن يعتصموا حببل 

اهللا مجيعا، فما كان منه إال أن قال بأن الفرقة أحيانا قد تكون أرحم من االجتماع، وأنه ال بد 

  !لتوحيد الكلمة أن تكون على كلمة التوحيد

ثريون من أدعياء السنة ويستبطنها كثريون اعتقادا منهم ولشيوع هذه العقيدة اليت يصرح ا ك

بأم موحدون ال يسوغ هلم أن يتوحدوا مع غريهم من املسلمني املشركني واملبتدعني، تراهم 

يقرون احلالة القطرية اليت فرضها االستعمار، وال يكاد يوجد يف خطام دعوة إىل الوحدة 

ني العرب لينقذوها من ضعفها وتشرذمها الذي يسوغه واجلماعة، حىت صارت األمة تتطلع للقومي

  !املوحدون اجلدد

  :ـ  املبالغة من التحذير من البدع والتهوين من شأن املعاصي3

فقد تلقف املتأخرون بعض نصوص األئمة قدميا دون فهمها على وجهها الصحيح، وصارت تلك 

ها، والقول بأم أضر من النصوص عندهم أصوال من أصول الدين، كالتحذير من البدع وأهل

باملعاصي من  املتأخرون بسبب تلك األقوال استخفوأن البدع أضر من املعاصي، ف اليهود،

  !الكبائر واملوبقات، بدعوى أن البدعة أضر من املعصية

هذا مع تظاهر نصوص القرآن والسنة على خالف ذلك، ففيها من نصوص الوعيد ملن أكل الربا، 

أو قذف احملصنات، أو اقترف الزنا، أو من اجترح الظلم والعدوان، أشد مما  أو أكل مال اليتيم،

سواها، وقد فصل القرآن أحوال أهل اجلنة، وأهل النار، فجعل مدار ذلك على األعمال، كما 

والذين . الذين هم يف صالم خاشعون. قد أفلح املؤمنون{يف قوله تعاىل يف أول سورة املؤمنون 



أولئك هم ...والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم للزكاة فاعلون. ونهم عن اللغو معرض

  .}الذين يؤثون الفردوس هم فيها خالدون. الوارثون

وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هونا وإذا خاطبهم {وقال يف آخر سورة الفرقان  

ون النفس اليت حرم اهللا إال والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتل... اجلاهلون قالوا سالما

      .اخل}يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانا .باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما

الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال : اجتنبوا السبع املوبقات(وجاء يف الصحيح 

  ).نات، والتويل يوم الزحفباحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف احملص

، وأما تفضي بصاحبها إىل عذاب اهللا يوم القيامة وكل ما سبق ذكره هي أعمال وأفعال

، وترك الشرك، ومل يرتب اإلميان اإلمجايل، واإلقرار بالتوحيداالعتقادات فقد اكتفى اإلسالم ب

ما رتبه على  -الشرك مما ال يصل إىل  - على الوقوع يف اخلطأ يف اآلراء واالعتقاداتالشارع 

الوقوع يف احملرمات واملوبقات، فجعل هلذه حدودا مقدرة وعقوبات، لشدة خطورا على 

ربنا ال تؤاخذنا إن {اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، ومل جيعل لتلك عقوبات بل هي حتت قوله تعاىل 

  ). قد فعلت(قال يف احلديث الصحيح } نسينا أو أخطأنا

د اقتراف احملرمات وعصيان اهللا عامدا بشرب اخلمر والزنا وقتل النفس فال يساوى بني من قص

والظلم والعدوان فأصاا، ومن قصد طاعة اهللا فأخطأها كمن ظن أن داللة اآلية أو احلديث كذا 

  .وكذا وتأوهلا على غري وجهها وأخطأ، وهو سبب ظهور أكثر البدع واآلراء املخالفة

م إال شيوع حالة من اإلرجاء، واالستخفاف باألعمال، واالنشغال وقد أدى هذا اخللل يف املفاهي

والوقوع فيما ى اهللا عنه من التهاجر والتدابر والتباغض  باألفكار واآلراء واجلدل واخلصومات،

بني املسلمني، بسبب اإلعراض عن قطعيات الكتاب والسنة يف هذا الباب، والتمسك بكلمة قاهلا 

  !هذا املخالف يف الرأي أو ذاك هذا التابعي أو ذاك حبق

  

  



 

  املبحث التاسع 

  أهل السنة واجلماعة

  السياسي ومالمح االحنراف 

  

  :االحنراف السياسي ومظاهره عند أهل السنة: ثانيا 

وكما كانت لدى طوائف املتأخرين من أهل السنة احنرافاا العقائدية والسلوكية، فقد كانت 

والفقهية، وهذه االحنرافات أبرز ما تكون لدى الفقهاء واملذاهب أيضا لديها احنرافاا السياسية 

الفقهية، منها عند أهل احلديث والصوفية، ومن هذه االحنرافات اليت تصدى هلا شيخ اإلسالم ابن 

  :تيمية وأبان عن خطورا

  :ـ فصل السياسة عن الشريعة  1

ملا سبق ذكره من حدوث احملدثات  فقد كانت بوادر هذا االحنراف جلية مبكرا، يف هذا اجلانب، 

احلرية (السياسية بعد فترة اخلالفة الراشدة، وتقبل اخلطاب املؤول هلا شيئا فشيئا، كما فصلته يف 

ايات هذا االحنراف ، وقد حتدث شيخ اإلسالم ابن تيمية عن بد)حترير اإلنسان(ويف ) أو الطوفان

 اهللا أمر أن يعرف أن جيب وكما(فقال   - )20/391( الفتاوى جمموعكما يف  -يف هذا الباب 

 فرق فمن ،ذلك غري أو قاضيا أو واليا كان سواء الناس بني حكم من لكل متناول ورسوله تعاىل

 لكون بالوالية يتعلق مبا بينهما فرق من وأما ،غلط فقد ورسوله اهللا بأمر يتعلق مبا وهذا هذا بني

 أتباع بعض خطاب من كثري يف يوجد كما ذاوه ،متوجه فهذا هذا دون ذلك مثل على ويل هذا

 بقتله؛ أمر أو وسلم عليه اهللا صلى النيب قتله مبن حمتج عليهم احتج إذا تصانيفهم ويف الكوفيني

 وكأمره ،معاهدة وكانت سبته اليت السابة لدم وكإهداره ،اجلارية رأس رض الذي اليهودي كقتله

 هي قلتم إن:  السياسة هذه: هلم فيقال !اسةسي يعمله هذا:  قالوا ،ذلك وحنو اللوطي بقتل

 مث ،للسنة خمالفة فهذه لنا مشروعة ليست:  قلتم وإن ،شرعية سياسة وهي حق؛ فهي لنا مشروعة



 من السياسة هذه أم ،اإلسالم بشريعة ساسوني الناس أن يريد أن إما:  سياسة هذا بعد القائل قول

 هذا منشأ ولكن ،اخلطأ فهو بالثاين قيل وإن الدين نم فذلك باألول قيل فإن ؟اإلسالم شريعة غري

 وسياسة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سياسة معرفة عن تقصري فيه الكوفيني مذهب أن اخلطأ

 األنبياء تسوسهم كانت إسرائيل بين إن(قال أنه عنه الصحيح يف ثبت وقد، الراشدين خلفائه

 أوفوا: قال تأمرنا؟ فما:  قالوا يكثرون؛ خلفاء سيكونو بعدي نيب ال وإنه، نيب قام نيب مات كلما

 ولد يف اخلالفة صارت فلما )استرعاهم عما سائلهم اهللا فإن حقهم؛ وأعطوهم فاألول األول بيعة

 ما يكن ومل ،العراق فقهاء من تقلده من القضاء هلم وتقلد الناس سياسة إىل واحتاجوا العباس

 والية وجعلوا ،املظامل والية وضع إىل حينئذ احتاجوا، لعادلةا السياسة يف كافيا العلم من معهم

 الشرع: يقال صار حىت املسلمني أمصار من كثري يف األمر وتعاظم ،شرع والية غري حرب

 حيكم أن حاكما سوغ ،السياسة إىل يدعو وهذا الشرع إىل خصمه يدعو وهذا ،والسياسة

 السنة معرفة يف قصروا الشرع إىل انتسبوا ذينال أن ذلك يف والسبب،  بالسياسة واآلخر بالشرع

 وتؤخذ الدماء تسفك حىت احلدود وعطلوا احلقوق ضيعوا حكموا إذا كثرية أمور فصارت

 غري من الرأي من بنوع يسوسون صاروا السياسة إىل انتسبوا والذين احملرمات؟ وتستباح األموال

 حيكمون منهم وكثري ،العدل حترىو ،هوى بال حيكم الذي وخريهم ،والسنة بالكتاب اعتصام

 مذهب فيها ظهر اليت األمصار كانت وكذلك ،ذلك وحنو يرشوهم ومن القوي وحيابون باهلوى

 لصاحب متبعا احلرب صاحب جعل من غريها يف ليس ما بالعدل احلكم من فيها يكون املدينة أهل

 يف يكون حيث اتبعهم ومن العراق أهل مذهب فيها ظهر اليت األمصار يف يكون ال ما الكتاب

 بالبينات رسلنا أرسلنا لقد{كتابه يف تعاىل اهللا قال وقد ،العلم لصاحب متبع غري احلرب وايل هذه

انتهى ) }ونصريا هاديا بربك وكفى{ ينصر وسيف يهدي بكتاب الدين فقوام اآلية} معهم وأنزلنا

  .كالمه

الفقهاء القدماء، واليت حتدث عنها  واملقصود هنا بالسياسة اليت صارت مقابل الشرع يف اصطالح

شيخ اإلسالم كمظهر من مظاهر االحنراف، ليست هي السياسة مبفهومها املعاصر اليت موضوعها 

الدولة والسلطة ووظيفتها، بل معناها األفعال اليت حيتاجها الوالة لتنفيذ أحكام الشرع وسياسة 

الشرع والسياسة اليوم فقد وصل حدا مل  شئون األمة باالجتهاد فيما ال نص فيه، أما الفصل بني



يف خيال، وهو تعطيل أحكام الشرع نفسها وإبطاهلا  فقهاء األمة ببال، ومل يتصور هلم خيطر على

بقطعياا، واستبدال القوانني الوضعية ا، وهو الكفر البواح الصراح، ومع ذلك فال تكاد جتد 

  !ا االحنراف، أو يربرونه ويعتذرون هلا عنهاليوم حكومة إال وهلا فقهاء يسوغون هلا مثل هذ

  :ـ  مشايعتهم السلطان باألهواء واستباحتهم األموال والدماء  2

وقد كان علماء أهل السنة وفقهاؤهم أكثر عرضة هلذا االحنراف من غريهم، بسبب وقوفهم مع 

 أهواء السلطان، اخلالفة والدولة إلقامة اإلسالم، وشرائع األحكام، إال أم رمبا مال بعضهم يف

وذلك لكون السلطة مظنة الفساد، )! أكلنا من حلوائهم وملنا يف أهوائهم(كما قال ابن أيب ليلى 

إنك امرؤ ضعيف، وإا أمانة، (حىت قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب ذر حني سأله الوالية 

  )!وإا خزي وندامة يوم القيامة، إال من أداها حبقها

 الفتاوى جمموعيف  -صور هذا االحنراف يف هذا الباب  اإلسالم عن بعضوقد حتدث شيخ 

وكيف أن الفقهاء املتأخرين خلطوا بني حكم من خرجوا عن طاعة ذي سلطان  - )4/451(

الذي مل تأمر النصوص بقتاهلم، ومن خرجوا عن حكم الشريعة وخرجوا على األمة، وهم الذين 

عن كفرهم كاملرتدين، أو دفعا لشرهم كاحلرورية وردت النصوص مبشروعية قتاهلم لردهم 

 الشريعة عن خرج ملن القتال بني الفرق هو رسوله وسنة اهللا بكتاب الثابت األصل(املارقني، فقال 

 إمام طاعة عن إال خيرج مل ملن القتال وأما، وسلم عليه اهللا صلى النيب به أمر الذي فهذا ،والسنة

ـ أي الفقهاء الذين يشايعون أهواء  األولون فارتكب ،بذلك أمر النصوص يف فليس ،معني

  : حماذير ثالثةاألمراء ـ 

 يف ،مثله وأ منه قريباـ اخلارج عليه ـ  كان وإن معني ملك طاعة عن خرج من قتال: األول

  .الفتنة هو واالفتراق ،االفتراق لوجود، والشريعة السنة

  .اإلسالم شرائع بعض عن املرتدين وبني هؤالء بني التسوية: والثاين

 الرمية؛ من السهم ميرق كما اإلسالم من املارقني اخلوارج قتال وبني هؤالء بني التسوية: والثالث

 ووالة امللوك أهواء من كثري يف يدخلون ـ أي من هؤالء الفقهاء ـ الطائفة تلك جتد وهلذا



 ذلك يف وهم البغاة؛ ئكوأول العدل أهل أم على بناء ألعدائهم معهم بالقتال ويأمرون ،األمور

 احلق أن مدعني نظرائهم على املشيخة أئمة أو الكالم أئمة أو العلم أئمة لبعض املتعصبني مبرتلة

 األمة علماء يف كثري وهذا ،باالجتهاد ال بتقصري تأويل فيه يكون قد وى أرجح أم أو معهم

 ال فإنه العدل؛ اهللا فنسأل ينها؛ب من يرفع مل الذي البأس من وهو ،وأجنادها وأمرائها وعبادها

  .انتهى كالمه رمحه اهللا) به إال قوة وال حول

فقد صار هؤالء الفقهاء جيوزون القتال مع الوالة لتأييد سلطام وفرض طغيام، واستباحة دم 

كل من خرج عليهم، وإن كانوا خرجوا دفعا للظلم عن أنفسهم، الذي أمجع سلف األمة وأئمة 

حىت مع اإلمام العدل، إال بعد التحكيم ورفع الظلم عنهم، كما بسببه ال حيل قتاهلم  أهل السنة أنه

إن خرجوا على إمام جور فال تقاتلوهم فإن لصاحب احلق مقاال، وإن (قال علي يف شأن اخلوارج 

  ).خرجوا على إمام عدل فقاتلوهم

يه مطلقا، خاصة إذا خرج وأما اإلمام اجلائر فال يرى أهل السنة القتال معه على من خرج عل 

عليه أهل العدل ـ كما سبق تفصيله ـ ومع ذلك كله فقد بلغ االحنراف يف هذه الطائفة من 

املتفقهة املشايعة ألهواء أمرائها ووالا أن جعلت حكم كل من خرج عليهم حكم اخلوارج 

  !!املارقني أو الكفار املرتدين

منا كان حني كان، ملا كانت اخلالفة قائمة، وهذا االحنراف الذي حتدث عنه شيخ اإلسالم إ

والشريعة حاكمة، واجلهاد ماض، ومل يبلغ األمر ما بلغ اليوم يف ظل عصر دويالت الطوائف، 

وسلطان الطواغيت، من تعطيل أحكام اإلسالم وقطعيات الدين، وإعالن احلرب على اهللا ورسوله 

  !واملسلمني

ف أسباب احنالل قوة املسلمني، وفساد أحواهلم، فمن تأمل هذه النصوص عن شيخ اإلسالم عر

  !بسبب حتالف أئمة اجلور، وفقهاء السلطة، لتكون األمة هي الضحية

ـ إباحة أن خيرج الوالة عن سنن النيب صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين يف سياسة  3

  :شئون األمة، ويف املقابل حترمي خروج األمة عن طاعة الوالة مطلقا 



ذا شائع بني طوائف الفقهاء الذين يعملون لألمراء، فيسوغون هلم كثريا من احملرمات، وه 

ويوجبون طاعتهم مطلقا عمليا وواقعيا، وإن كانوا ينفون وجوا نظريا، وقد حتدث شيخ اإلسالم 

ـ ) 35/22(عن احنراف هذه الطائفة من الفقهاء ومشايعتها ألهواء األمراء، فقال يف الفتاوى 

 واإلباحية الظلمة فعل هو كما اخللفاء بسنة تقيد غري من مطلقا امللك يبيح من(وأن منهم عنهم 

  )!املرجئةراخ وأف

وقد عمت هذه الفتنة وطمت يف العصر احلديث، حىت ال يكاد فقهاء أي دولة خيرجون عما 

حىت تذهب إليه السلطة اليت حتكمهم، وحىت صارت الفتوى مرهونة مبوقف السلطة السياسية، و

صار الشيء يكون حراما تارة، وحالال فترة أخرى، ال لسبب إال لكون السلطة أرادت ذلك، مث 

ال يقف االحنراف واإلباحية عند ذلك حىت يمنع بل يقمع كل من أراد بيان املنكر، أو من يبدي 

  !وكل ذلك لترسيخ ظلم السلطة وطغياا باسم اإلسالم والسنة! اعتراضا عليه، ولو بالكلمة

اف، فانظر إىل الفتاوى وإذا أردت أن ترى الصورة جلية واضحة أشد ما تكون يف هذا االحنر

اليت تدعو إىل طاعة الطاغوت الذي ال حيكم  -ككتاب محد عثمان وتقريض الفوزان  - والرسائل 

، أصال بشريعة اإلسالم، وإىل نصرته وتوليه، والذب عنه، والدعوة إليه، والرضا به، والدعاء له

يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن {بدعوى أنه ويل أمر للمسلمني، مع قوله تعاىل 

  !}يكفروا به

مث ال يتردد هؤالء املتفقهة أن يصفوا من يدعو إىل هذه الوثنية بأنه على السنة والسلفية، ويصفوا 

هو املرجعية التشريعية بأنه يف املقابل من يدعو إىل توحيد اهللا يف احلاكمية وجعل الكتاب والسنة 

ذريعة  - ل بلد ابتلي املسلمون فيه حبكمه يف ك -زلة واحلرورية، ليجعلوا للطاغوت من املعت

لسفك دماء العلماء املصلحني، والدعاة ااهدين، بدعوى أم بغاة على الطاغوت حيل قتلهم 

من دون حكم اهللا  وسجنهم حىت يتوبوا ويؤمنوا بالطاغوت وحده، وحقه يف احلكم بينهم

  !ورسوله



غرورهم مبا هم عليه من دعوى أم أهل التوحيد والسنة : وإمنا محل هؤالء املفتونني يف دينهم 

والسلفية، ورضاهم مبا هم عليه من الفتنة يف احلياة الدنية، ظنا منهم أم على احلق، وما شعروا 

  !  وموالته  وحزبهمبدى االحنراف الذي آلت إليه أمورهم حد عبادة الطاغوت 

وال يعتذر مفتون بأن هذا الكفر من هؤالء الطواغيت هو كفر تأويل، كما أطلق بعض السلف 

على بعض خلفاء املسلمني كاملأمون، فهذا اعتذار باطل، وتربير عاطل، فإن كفر التأويل هو 

املعتصم، فإم اجتهاد من مسلم أراد طاعة اهللا ورسوله تعظيما لشرعه ودينه، كما فعل املأمون و

كانوا يتصورون أن ما هم عليه هو دين اهللا وشرعه فأرادوا محل األمة عليه، وكذا أهل األهواء 

من أهل القبلة، فأكثرهم اجتهد فيما ذهب إليه خشية اهللا واليوم اآلخر، حىت قال علي يف شأن 

أمنافقون هم؟ قيل ! من خرجوا عليه وكفروه، حني سئل عنهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا

  !قال إن املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليال

 ،)قد فعلت(قال اهللا } ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{فهؤالء يدخلون يف عموم قوله تعاىل 

فرفع اهللا عن هذه األمة ) إن اهللا رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(ويف احلديث 

  .والنسيان واإلكراهاملؤمنة به إمث اخلطأ 

أما هؤالء الطواغيت فأكثرهم كما يعرف من حاهلم وأقواهلم ماديون ال يؤمنون باهللا وال باليوم 

اآلخر، وال بأركان اإلميان، وال بفرائض اإلسالم، وال بوجوب التحاكم إىل اهللا ورسوله، وال 

م جادون يف حرب كل يعظمون حرمات اهللا، بل اإلسالم والشريعة يف نظرهم ختلف ورجعية، وه

من يدعوهم إىل العودة إىل اإلسالم وحتكيم شريعته، بالقتل والسجن والتهجري، فكفرهم كفر إباء 

واستكبار يف األرض بغري احلق، فمن قاس حال هؤالء حبال خلفاء املسلمني الذين وقع بعضهم 

  ! بكفر التأويل، فإمنا هو كمن قاس حال آدم حني عصى اهللا حبال إبليس

ن مل يفرق بني هذا وهذا، فقد خلط بني أحكام التأويل، وأحكام الردة اليت ال خيلو كتاب فقهي وم

  !من بياا

مث إن كفر التأويل إمنا هو يف مسائل عقائدية نظرية غيبية ال يترتب عليها عمل، ومل خيض فيها 

لوا القرآن على غري سلف األمة بل اكتفوا فيها باإلميان اإلمجايل، فجاء من بعدهم فتعمقوا وتأو



وجهه فأخطأوا، أما تعطيل الشرع فهو قضية عملية إمجاعية قطعية ال يتصور فيها التأويل واخلطأ، 

فاملسلمون كافة على اختالف طوائفهم ومذاهبهم وعقائدهم جممعون على وجوب احلكم بني 

اهللا عليه وسلم، املسلمني حبكم اهللا ورسوله، وأن هذا هو اإلسالم منذ أن جاء به النيب صلى 

وعمل به بعده اخللفاء الراشدون مث اخللفاء املسلمون مدة ألف وثالمثائة عام، مل يقع بينهم خالف 

يف ذلك، وال يتصورون اخلالف فيه لكونه من اإلمجاع العملي املقطوع به، حىت أم اختلفوا يف 

ومل خيتلفوا يف حاكمية اهللا توحيد الصفات ومسائل اإلميان واألمساء واألحكام والقضاء والقدر، 

  ! وضرورة التحاكم إليه والرتول على حكمه للدخول يف عقد اإلسالم

بل أمجع السلف وأهل السنة على وجوب جهاد وقتال من مل يلتزم بشريعة واحدة من شرائع 

يف  -كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  اإلسالم ولو كان يقر ا، فالترك وحده موجب جلهاده،

 الظاهرة اإلسالم شرائع من شريعة التزام عن ممتنعة طائفة كل( -  )503 -502/ 28(اوى الفت

 ذلك مع كانوا وإن شرائعه، يلتزموا حىت قتاهلم جيب فإنه وغريهم، القوم هؤالء من املتواترة

 عنهم اهللا رضي والصحابة الصديق بكر أبو قاتل كما ،شرائعه بعض وملتزمني بالشهادتني، ناطقني

 بعدهم، الفقهاء اتفق ذلك وعلى -مع أم مل جيحدوا وجوب الزكاة عليهم  - الزكاة يمانع

 فعلم... والسنة بالكتاب عمالً اإلسالم، حقوق على القتال على عنهم اهللا رضي الصحابة فاتفق

 حىت واجب فالقتال للقتال، مبسقط ليس شرائعه، التزام عدم مع باإلسالم االعتصام جمرد أن

 طائفة فأميا، واجب فالقتال اهللا لغري الدين كان فمىت فتنة، تكون ال وحىت هللا، كله نالدي يكون

 الدماء، حترمي التزام عن أو احلج، أو الصيام، أو املفروضات، الصلوات بعض من امتنعت

 وغري الكفار، جهاد التزام عن أو احملارم، ذوات نكاح عن أو وامليسر، والزنا، واخلمر، واألموال،

 عليها، تقاتل املمتنعة الطائفة فإن لوجوا، اجلاحد يكفر اليت ،وحمرماته الدين واجبات من ذلك

  ).العلماء بني خالفاً فيه أعلم ال مما وهذا ا، مقرة كانت وإن

جهاد وقتال أي فتأمل هذا النص كيف نقل فيه شيخ اإلسالم إمجاع سلف األمة على وجوب 

دع عنك ! قطعية كالربا، والزنا، واخلمر، حىت لو أقرت حبرمتهانع احملرمات الطائفة ال تلتزم مب

عدم تطبيق الشريعة كلها وتعطيلها مجلة، وفرض القوانني املسيحية اإلجنليزية والفرنسية بدل 

  !الكتاب والسنة، فهذه ردة جاحمة ال يشك فيها إال من مل يعرف القرآن وحقائق اإلميان



وائف وحكوماا طاعة شرعية ووالية على األمة، مع أن فكيف يسوغ القول بأن ملثل هذه الط

  !الواجب هو جهادها ومفارقتها والرباءة منها، ال اجلهاد معها، والسمع والطاعة هلا

بأن هذا حكم عام يف كل  - )359- 28/356( الفتاوىكما يف  -أيضا  اإلسالم شيخ وقد قرر

لو شريعة واحدة، وجهادها واجب على طائفة تدعي اإلسالم وتترك شيئا من شرائعه الظاهرة و

 بعض من وامتنعت اإلسالم، إىل انتسبت طائفة وأميا(األمة كلها، فمن قدر عليه وجب عليه 

 قاتل كما هللا، كله الدين يكون حىت املسلمني، باتفاق جهادها جيب فإنه املتواترة، الظاهرة شرائعه

 يف توقف قد وكان الزكاة، مانعي عنهم اهللا رضي الصحابة وسائر عنه اهللا رضي الصديق بكر أبو

 تقاتل كيف: عنهما اهللا رضي بكر أليب اخلطاب بن عمر قال حىت اتفقوا، مث الصحابة، بعض قتاهلم

 حممدا وأن اهللا؛ إال إله ال أن يشهدوا حىت الناس أقاتل أن أمرت( " اهللا رسول قال وقد الناس

 له فقال ؛"اهللا على وحسام حبقها؛ إال وأمواهلم همدماء مين عصموا فقد قالوها، فإذا اهللا، رسول

 على لقاتلتهم اهللا رسول إىل يؤدوا كانوا عناقًا منعوين لو واهللا حقها، من الزكاة فإن: بكر أبو

) احلق أنه فعلمت: للقتال بكر أيب صدر شرح قد اهللا رأيت أن إال هو فما: عمر قال منعها،

 تكلم وإن اإلسالم، شريعة عن خرج من يقاتل أنه األمة، وإمجاع والسنة بالكتاب فثبت...

 فرض فهو ..صلى اهللا عليه وسلم النيب دعوة بلوغ بعد ابتداء واجب هؤالء وقتال... بالشهادتني

  ).به قام ملن الفضل وكان الباقني، عن الفرض سقط البعض به قام إذا الكفاية، على

، اليت ال تلتزم منع الربا يف دوهلا، وال منع الزنا، فصارت هذه الطوائف املمتنعة حبكوماا اليوم

يف  -كلها : وال منع اخلمر، وال منع سفك الدماء ظلما وعدوانا، وال احلكم بشريعة اإلسالم 

حكومات شرعية هلا على األمة وجوب السمع والطاعة، ال جهادها  -نظر هؤالء الفقهاء 

نون، واألئمة املضلون أن ينسبوا أقواهلم إىل سلف األمة وجماهدا، مث ال يتردد هؤالء الفقهاء املفتو

  !وأهل السنة

  :ـ تعطيل فرض اجلهاد والتخذيل عنه واالعتذار لتركه  4

وهذا من مظاهر االحنراف السياسي عند كثري من الفقهاء، فهم يف هذا الباب أجنب مما سواه، وإمنا 

البلدان حتت االحتالل، خبور هؤالء الفقهاء  أُتيت األمة من هؤالء، حىت وقع املسلمون يف كثري من



وجبنهم، فقد أفىت كثري من علماء الشام حني غزاها التتار حبرمة جهادهم، وقاموا بتخذيل الناس 

عنه، تارة بدعوى عدم القدرة عليهم، وتارة بدعوى أن مع التتار مسلمني معصومي الدم، وقد 

ردود عليهم، وقرر جواز رميهم، وإن قتل تصدى شيخ اإلسالم لكل هذه الشبه، وأكثر من ال

املسلمون الذين معهم إذا كانوا مكرهني، وإال فحكمهم إن كانوا غري مكرهني حكم أهل الردة، 

 االستقامةكما يف  –ونعى على فقهاء عصره ختليهم عن اجلهاد وتقاعسهم عنه، حىت قال 

 إذ كثري، عليه والالئمون ورسوله، اهللا حيبه ما أعلى( بأنه اهللا سبيل يف اجلهادعن  -) 1/265(

 وإما فيه، واإلرادة للهمة مفترون خمذِّلون إما وهم يكرهونه، إميان فيهم الذين الناس من كثري

 اللَّه يعلَم قَد{تعاىل قال ،النفاق من ذلك كان وإن عليه، والقدرة للقوة مضعفون مرجفون

نيقوعالْم كُمنم نيلالْقَائو انِهِموِإلخ لُما هنال إِلَيونَ وأْتي أْسيالً إِالَّ الْبوقال ،]18:األحزاب[}قَل 

 الَ ثُم بِهِم لَنغرِينك الْمدينة في والْمرجِفُونَ مرض قُلُوبِهِم في والَّذين الْمنافقُونَ ينته لَم لَئن{تعاىل

كوناوِرجي يافيالً إِالَّ ه60:األحزاب[ }قَل.([  

صد العدو وقتاله بكل  - إذا دهم العدو دار اإلسالم  -أوجب شيخ اإلسالم يف جهاد الدفع وقد 

وسيلة، على كل املسلمني، سواء من قصدهم العدو، أو من مل يقصدهم العدو، وأنه ال يشترط 

اد فحكمه حكم الطائفة املمتنعة من جلهاد الدفع أي شرط، وأن من امتنع عن هذا النوع من اجله

 -  )28/359(كما يف الفتاوى  -  فقال! بعض شرائع اإلسالم جيب جهادها كما جياهد العدو

 وعلى كلهم، املقصودين على واجبا دفعه يصري فإنه املسلمني، على اهلجوم العدو أراد إذا فأما(

 علَى إِالَّ النصر فَعلَيكُم الدينِ في نصروكُماست وإِنْ{تعاىل اهللا قال كما إلعانتهم، املقصودين، غري

 بنصرالنيب صلى اهللا عليه وسلم  النيب أمر وكما ،]72:األنفال[ }ميثَاق وبينهم بينكُم قَومٍ

 حبسب جيب وهذا يكن، مل أو -أي جندي  - للقتال املرتزقة من الرجل كان وسواء املسلم،

 ملا املسلمون كان كما ،والركوب واملشي والكثرة، القلة مع وماله، بنفسه أحد كل على اإلمكان

 لطلب ابتداء اجلهاد ترك يف أذن كما ،ألحد تركه يف اهللا يأذن مل اخلندق عام العدو قصدهم

 عورةٌ بيوتنا إِنَّ قُولُونَ{َ النيب يستأذنون الذين ذم بل وخارج، قاعد إىل فيه قسمهم الذي العدو،

 واألنفس، واحلرمة الدين عن دفع فهذا ،]13:األحزاب[ }فرارا إِالَّ يرِيدونَ إِنْ بِعورة هي وما



 تبوك كغزاة العدو، وإلرهاب وإعالئه، الدين يف للزيادة: اختيار قتال وذلك اضطرار، قتال وهو

  ). املمتنعة للطوائف هو -فع أي القتال ملن مل جياهد جهاد الد - العقوبة من النوع فهذا وحنوها،

وقد رأينا يف هذه العصر الذي استوىل العدو على األمة جبيوشه وحروبه االستعمارية كيف خرج 

بعض املفتني املفتونني ليقول بأنه ال جهاد اليوم، وأنه ال جهاد بال راية وإمام؟ مع أن األمة اليوم 

مث ال يترددون عن تسويق باطلهم !  ض عليهأحوج ما تكون إىل اجلهاد والقتال والتعبئة والتحري

  !وخيانتهم هللا ورسوله وللمسلمني من ادعاء أن قوهلم هذا قول أهل السنة وسلف األمة

وقد كانت مساجد املسلمني قبل عشرين سنة تعج وتضج بالدعوة جلهاد الروس حني احتلوا 

ذلك، مشايعة من أكثرهم  أفغانستان، ومل يتخلف الفقهاء يف كل بلد من إصدار الفتاوى بوجوب

ألهواء حكومام اليت تدور يف فلك أمريكا، فلما خرج الروس وجاء الصليبيون الغربيون، 

واحتلوا العراق وأفغانستان، فإذا فقهاء السلطة يبتدعون شرط الراية واإلمام من عند أنفسهم 

  !افتراء على اهللا وعلى السنة وسلف األمة

نة، وتارة بأنه إرهاب، وتارة بأنه خروج وإفساد يف األرض، وتارة بأنه فتارة يصفون اجلهاد بأنه فت 

عبث ال مصلحة منه، وأحسنهم طريقة من ال يرى وجوبه على األمة، والعدو يدهم بلدان 

  !املسلمني بلدا بلدا

فإذا نظرت يف األمور وخباياها فإذا القوم يقولون ما يقولون، مشايعة حلكومام وتوجهاا 

 !ال طاعة هللا وال هم حيزنون السياسية

هذا مع أن كل الشرائع السماوية والقوانني الوضعية واملواثيق الدولية تقرر حق 

كل شعب يف مقاومة األجنيب احملتل، ومع ذلك صادر علماء الفتنة على األمة ما 

  !تقرره كحق إنساين كل أمم األرض

لمني، وأن قتاله ليس هذا مع إمجاع األمة على قتال العدو إذا دهم أرض املس 

لفتنة هي يف تركه وعدم مدافعته، بل ليس بعد الشرك باهللا أعظم  قتال فتنة، بل ا

وال إمث بعد الكفر ( - 300/  7احمللى يف  - من الصد عن قتاله، كما قال ابن حزم 

  )!أعظم من إمث من ى عن جهاد الكفار وأمر بإسالم حرمي املسلمني إليهم



اإلميان باهللا من دفع العدو عن أرض اإلسالم، وال يشترط  كما ال شيء أوجب بعد

شروط التكليف العامة يف كل خال  - هاد يف هذه احلال أي شرط إطالقا للج

بل على كل أحد الدفع مبا استطاع فال يستأذن الولد والده، وال  - واجب 

 الزوجة زوجها،وال الغرمي غرميه، وكل هؤالء أحق باإلذن والطاعة من اإلمام،

ومع ذلك سقط حقهم يف هذه احلال، إذ اجلهاد فرض عني على اجلميع فال يشترط 

/  4يف الفتاوى املصرية  -له إذن إمام فضال عن وجوده، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أما قتال الدفع عن احلرمة والدين فواجب إمجاعا، فالعدو الصائل الذي ( - 508

يا ال شيء أوجب بعد  اإلميان من دفعه فال يشترط له شرط بل يفسد الدين والدن

وإذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه (، وقال أيضا)يدفع حبسب اإلمكان

لبلدة الواحدة، وأنه  جيب دفعه على األقرب فاألقرب، إذ بالد اإلسالم مبرتلة ا

يها بال إذن والد وال غرمي ل وقتال الدفع مثل أن يكون (، وقال )جيب النفري إ

كثريا ال طاقة للمسلمني به، لكن خيافون إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو 

أنه جيب أن يبذلوا  ا ب ن ب ا صرح أصحا العدو على من خيلفون من املسلمني، فهن

ونظريه أن يهجم العدو على مهجهم ومهج من خياف عليهم يف الدفع حىت يسلموا،

استولوا على احلرمي، بالد املسلمني، وتكون املقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا 

  ).فهذا وأمثاله قتال دفع ال قتال طلب ال جيوز االنصراف فيه حبال

وليس وجود اإلمام شرطا يف وجوب اجلهاد بنوعيه عند أهل السـنة واجلماعـة،   

فضال عن إذنه، وإمنا يشترط وجوده الشيعة اإلمامية، أمـا عنـد أهـل السـنة      

لصحة إمامة اإلمام، فال إمـام بـال   فالعكس هو الصحيح، إذ إقامة اجلهاد شرط 

جهاد، ال أنه ال جهاد بال إمام، كما قال العالمة عبد الرمحن بن حسن بن حممـد  

/ 7الدرر السنية يف الفتاوى النجدية يف  - الوهاب يف بيان بطالن هذا الشرط بن عبد 

بأي كتاب أم بأي حجة أن اجلهاد ال جيب إال مع إمام متبع؟ هـذا  (-  ط أوىل 97

الفرية يف الدين والعدول عن سبيل املؤمنني، واألدلة على بطالن هذا القـول   من



أشهر من أن تذكر من ذلك عموم األمر باجلهاد والترغيـب فيـه والوعيـد يف    

، مث استدل على مشروعية ذلك جبهاد أيب بصـري ومـن معـه للمشـركني     )تركه

ا(فقال ل قريش ألنكم لستم فهل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخطأمت يف قت

، مث قرر هذه القاعـدة  !)؟مع إمام؟ سبحان اهللا ما أعظم مضرة اجلهل على أهله

السياسية العظيمة يف باب اإلمامة وحكم اجلهاد، وأن اإلمام ال شرعية له إذا ترك 

كل من قام باجلهاد يف سبيل اهللا فقـد أطـاع اهللا وأدى مـا    (اجلهاد يف سبيل اهللا 

  ).ون اإلمام إماما إال باجلهاد، ال أنه ال يكون جهاد إال بإماموال يكفرضه اهللا، 

انية أا تعرض علـى األمـة باسـم السـنة      لقادي مث إن أخطر ما يف هذه اآلراء ا

  !والسلفية

ليوم أصال مـن أصـول     فانظر يف حال هذه الطوائف السنية كيف صار عندهم ا

  !عن سبيل املؤمننيالدين، ما كان باألمس من الفرية يف الدين، والعدول 

وانظر كيف أطبقوا على السكوت عن وجوب نصـرة املسـلمني يف أفغانسـتان    

والعراق، وهو جهاد دفع بأوضح صوره، حىت ال تكاد تسمع فتوى من عامل مـن  

بـل فتـاواهم   ! علماء هذه الطوائف بوجوب ذلك ال فرض عني وال فرض كفاية

  !وهاعلى عكس ذلك فهي أشد فتكا باألمة من أسلحة عد

  :ـ محلهم األمة على فتاواهم الفقهية وآرائهم السياسية السلطانية واحلبس ملن خالفها  5

وهذا من مظاهر االحنراف عند بعض متأخري فقهاء أهل السنة، هذا مع أن املعلوم من أصول 

أهل السنة أم ال يوجبون اتباع أحد بعينه يف مواطن الرتاع واالجتهاد، دع عنك إلزامهم مبا 



 !يرونه حراما يف مذاهبهم، فضال عن احلبس والتعذيب، مما ال تعرفه إال حماكم التفتيش املسيحي

  )!اليهود والنصارى... لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة(ليصدق فيهم 

وقد كان شيخ اإلسالم ابن تيمية قد تعرض هو نفسه لطغيان اخلطاب الديين السياسي حىت  

بأن الطالق الثالث يقع طلقة واحدة، وقد حاول السلطان والقضاة منعه من  سجن بسبب فتواه

فلم ير ابن تيمية للسلطان احلق يف منعه، حلديث ! ذلك حبجة أنه خمالف إلمجاع املذاهب األربعة

، وكان ال يرى أن السكوت يسعه، وهلذا نعى على قضاة )من كتم علما أجلمه اهللا بلجام من نار(

ره مثل هذه التجاوزات واالحنرافات يف سياسة األمة، وكان يبني أصول أهل عصره وفقهاء مص

 -  قالف السنة واجلماعة وسلف األمة يف إقرار التعددية االجتهادية، واحترام االختالف يف الرأي،

 الزمة حجة فليس وغريهم؛ األربعة كالفقهاء األئمة بعض أقوال وأما( -) 20/10(يف الفتاوى 

 تقليدهم؟ عن الناس وا أم عنهم، اهللا رضي عنهم ثبت قد بل املسلمني، تفاقبا إمجاعا وال

 السنة أو الكتاب عليه دل مبا يأخذوا أن: قوهلم من أقوى والسنة الكتاب يف قوالً رأوا إذا وأمروا

 أو الكتاب داللة هلم ظهر إذا يزالون ال األربعة أتباع من األكابر كان وهلذا ؛أقواهلم ويدعوا

  ). ذلك اتبعوا متبوعهم قول خيالف ما على سنةال

 الناس يلزمون ال واجلماعة السنة أئمة كان( - )381-35/378( الفتاوىيف  - أيضا قالكما  

 بن مالك الرشيد هارون استشار ملا وهلذا ،عليه أحدا يكرهون وال االجتهاد موارد من يقولونه مبا

(  اهللا رسول أصحاب فإن املؤمنني، أمري يا تفعل ال: (له قال موطئه، على الناس محل يف أنس

 ،قال كما أو ،)بلدي أهل علم مجعت وإمنا عندهم كان عمن قوم كل فأخذ األمصار يف تفرقوا

  .)والسنة الكتاب على قويل فاعرضوا وأخطئ، أصيب بشر أنا إمنا( أيضا مالك وقال

  .)اهقبلن منه أحسن برأي جاءنا فمن رأي هذا( حنيفة أبو وقال 

 على موضوعة احملجة رأيت إذا( وقال، )احلائط بقويل فاضربوا احلديث صح إذا( الشافعي وقال 

  ).ا أقول فإين الطريق

 معرفة أراد ملن الشافعي عبداهللا أيب علم من اختصرته كتاب هذا( خمتصره أول يف املزين وقال 

  .انتهى كالم شيخ اإلسالم)) تقليده عن يه إعالمه مع مذهبه،



 وإذا والسنة، الكتاب هو الذي الشرع اتباع املسلمني أمر والة على اهللا فرض وقد(وقال أيضا 

 لوالة يكن مل العلم طلبة آحاد من املنازع كان ولو الدين مسائل من شيء يف املسلمني بعض تنازع

 يبني ماك احلق له يبينوا أن عليهم بل -أي حكم القاضي  - حاكم حكم باتباع يلزموه أن األمور

 استحق هذا بعد وعانده وظهر رسوله به اهللا بعث الذي احلق له تبني فإن املتعلم، للجاهل احلق

 قلته وقد املسلمني؛ العلماء من طائفة قول أو قويل، هو قلته الذي إن: يقول من وأما العقاب،

 للكتاب خمالفًا خطأ أخطأ قد كان ولو عقوبته، جتوز ال املسلمني باتفاق فهذا: تقليدا أو اجتهادا،

 فيها اجتهد أقوال وله إال أحد من منهم ما فإنه املسلمني، مجيع لعوقب هذا عوقب ولو والسنة،

 والعامي واجلندي فاملفيت ،اخللق مجيع لعاقب املخطئ اهللا عاقب فلو فيها؛ خمطئ وهو فيها قلد أو

 ال علمهم مببلغ الرسول التباع قاصدين تقليدا أو اجتهادا اجتهادهم حبسب بالشيء تكلموا إذا

 قلنا إنا قالوا وإذا عليه، جممعا خطأ أخطأوا قد كانوا وإن املسلمني، بإمجاع العقوبة يستحقون

 بأن حيكم وال قوله، مبجرد يلزمهم أن احلكام من ألحد يكن مل: الشرعية باألدلة واحتجوا احلق،

 به اهللا بعث الذي واحلق والسنة الكتاب وبينهم بينه حيكم بل قوهلم، دون احلق هو قاله الذي

 وسكت هذا عن هذا سكت يظهر مل وإن إليه، اجلميع رجع ظهر فإن يظهر، بل يغطى ال رسوله

 صاحب على جيب إنه أحد يقول ال املذاهب أهل فيها يتنازع تقع اليت كاملسائل هذا؛ عن هذا

 بأن فيحكم حاكما اآلخر يصري فقد ينقلب، هذا فإن حاكما، لكونه غريه مذهب يتبع أن مذهب

 املسلمني مجيع يلزم املتضادين القولني من واحد كل يكون أن ميكن ال فهذا الصواب، هو قوله

 وال قط، خطأ فيه ليس وبيان، وهدى حق اهللا؛ عند من فإنه الرسول به جاء ما خبالف اتباعه،

 اختالفًا فيه لَوجدوا اللَّه غَيرِ عند من كَانَ ولَو الْقُرآنَ يتدبرونَ أَفَالَ{تعاىل قال تناقض وال اختالف

 العدوان؛ منعوهم بعض على بعضهم تعدى فإذا التظامل، من مينعوهم أن األمر والة وعلى، }كَثريا

 بالشروط قام إذا بالدهم يف والنصراين اليهودي يكون وأن الذمة؛ أهل ظلم مبنع أُلزموا قد وهم

 يسوغ فكيف العذاب، يوجب دينه بأن العلم مع دينه؛ بترك أحد يلزمه ال عليهم، املشروطة

 على بعضهم وحكم بعض؛ على بعضهم اعتداء من املسلمني طوائف يمكِّنوا أن األمور لوالة

 ،هذا مثل على للعباد صالح ال فإنه وانتقاضها؛ الدول تغري يوجب مما وهذا ومذهبه، بقوله بعض

 قد الذي القول كان فإذا معروف، ونزاع اجتهاد فيها مسألة يف حكموا قد ماكاحل كان إذا وهذا



 قاله وال إليهم؛ ينتسبون الذين أئمتهم مذهب هو وال املسلمني، أئمة من أحد به يقل مل به حكموا

 الكتاب خيالف قوهلم بل رسوله، وسنة اهللا كتاب من آية فيه وال والتابعني؛ الصحابة من أحد

 فيه وينفذ القول، هذا باتباع املسلمني علماء يلزم أن هذا مع حيل فكيف األئمة، اعوإمج والسنة

 والسنة الكتاب عليه دل الذي القول: يقال وأن واإلمجاع، والسنة للكتاب املخالف احلكم هذا

 ويؤذى به، تكلم ومن به، أفىت من ويؤذى يعاقب بل به يفىت وال يقال، ال السلف وأقوال

 قد كان وإن اإلسالم دين من علموه ما اتبعوا لكوم وأمواهلم وأهليهم أنفسهم يف املسلمون

 عليه، يعتدون وال باتباعهم، يلزمون وال ذلك عليه خفي من يعذرون وهم غريهم، على خفي

 شريعة من عرفه ما عرف من ويلزم والظلم، باجلهل حيكم بل احلق يعرف ال من يعان فكيف

 تعاىل اهللا عند عظيم أمر هذا أن ريب ال؟ هذا ألجل الرسول شرع من هعلم ما يترك أن الرسول

  . انتهى كالمه رمحه اهللا)هذا مثل عن يغفل ال واهللا وعباده، وأنبيائه مالئكته وعند

وما ذكره شيخ اإلسالم هو بعينه ما جيري اليوم يف أكثر بلدان املسلمني، فصار يعاقب بالسجن 

وى احلكومات، دع عنك من يتصدى جلورها، حىت امتألت والتهجري كل من يفيت خبالف ه

ن جياهده احملتل الصائل على املسلمني، ومموجوب جهاد العدو  -جمرد رأي  - ممن يرون السجون 

مباله ونفسه وفتواه، مع أن ذلك من املعلوم وجوبه بالضرورة القطعية يف دين اإلسالم، وليس من 

م بأنه ال عقاب على من قال فيها باجتهاده أو بتقليده إلمام القضايا اخلالفية اليت نقل شيخ اإلسال

  !من أئمة املسلمني

فتأمل كيف كان أئمة أهل السنة كأيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد ينهون عن التقليد، ويدعون 

إىل االجتهاد، ويقررون احترام التعددية الفقهية، ومينعون من إلزام أحد بغري مذهبه الفقهي، مث 

آل األمر باملتأخرين حىت ضاق م العطن ليس يف القضايا اخلالفية، بل حىت يف القضايا كيف 

اإلمجاعية فرييدون محل األمة كلها على أهواء طغام وطواغيتهم وأحبارهم ورهبام مما خالفوا 

  !فيه الكتاب والسنة وما أمجع عليه سلف األمة



الطاعة كل ذلك قضايا خالفية عند أئمة أهل  بل حىت مسألة اإلمام اجلائر وطاعته وحدود هذه

كما حياول ذلك فقهاء  ،السنة ال يسوغ محل أحد على خالف ما يدين اهللا به من هذه األقوال

  !السوء يف هذا العصر ليستحل الطغاة دماء األبرياء ظلما وعدوانا بفتاوى فقهاء الفتنة

- 4/525( السنة منهاجيف  -أيضا ية قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كون هذه القضية خالف

 احلاكم حكم إنفاذ مثل موضعها، هذا ليس اجلملة ذه تتعلق تفاصيل يف نزاع وللناس( -  )527

 يف اجلامع والصواب ال؟ أم تعاد هل الفاسق خلف الصالة ومثل عدالً، احلكم كان إذا الفاسق

 عن ى أو مبعروف مرأ ومن وقسمه، حكمه نفذ بعدل قسم أو بعدل حكم من أن الباب هذا

 واجلماعة، اجلمعة إقامة من بد ال وأنه راجحة، مفسدة ذلك يف يكن مل إذا ذلك، على أعني منكر

  ). تعد ومل خلفه صليت واملبتدع الفاجر خلف إال وغريمها واجلماعة اجلمعة صالة ميكن مل وإذا... 

 الفاسق األمر ويل يف تنازعوا قد الناس( - )391-3/390( السنة منهاجيف  -وقال أيضا 

 يطاع ال أو العدل؟ وافق إذا وقسمه حكمه وينفَّد اهللا، طاعة من به يأمر فيما يطاع هل: واجلاهل

 القاضي وبني األعظم اإلمام بني ذلك يف يفرق أو وقسمه؟ حكمه من شيء ينفذ وال شيء، يف

 وقسمه، وحكمه أمره يعمج رد هو السنة أهل عند أضعفها أقوال، ثالثة على الفروع؟ من وحنوه

 حكمه وينفذ مطلقًا اهللا يطاع أن وهو األول، القول هو الفقهاء وأئمة احلديث أهل عند وأصحها

 ألن غريه، وبني األعظم اإلمام بني الفرق هو: الثالث والقول مطلقًا، عدالً فعله كان إذا وقسمه

 ذلك، بدون عزله ميكن فإنه وه،وحن احلاكم خبالف وفتنة، بقتال إال فسق إذا عزله ميكن ال ذلك

 يف السعي كان ومىت بفتنة، إال عزله ميكن مل الشوكة ذو والَّه إذا احلاكم فإن ضعيف، فرق وهذا

 اإلمام وكذلك أدنامها، لدفع الفسادين بأعظم اإلتيان جيز مل بقائه، مفسدة من أعظم مفسدة عزله

  ). األعظم

ائر خالفية عند أهل السنة، بينما يريد دعاة الفتنة فتأمل كيف جعل شيخ اإلسالم قضية طاعة اجل

جعلها أصل من أصول الدين، مع أن شيخ اإلسالم إمنا يتحدث عن اإلمام الفاسق أو اجلائر يف 

ظل دولة اإلسالم وخالفته هل يطاع وينفذ حكمه أم ال؟ بينما دعاة الفتنة يقررون وجوب طاعة 



م، وجيعلون طاعتهم ليس قضية اجتهادية ال تثريب على طواغيتهم الذين ال حيكمون أصال باإلسال

  !!من خالفهم فيها، بل قضية إمجاعية وأصال من أصول أهل السنة وسلف األمة

وشيخ اإلسالم يقرر أن القول الراجح عند أهل السنة تنفيذ أمره وطاعته يف حال واحده وهو ما 

ة يوجبون طاعته فيما هو مضاد حلكم اهللا كان عدال وحقا موافقا الكتاب والسنة، بينما دعاة الفتن

من أعانه، وملن أفىت له، مع أن هؤالء احملتل، وسجن  ورسوله، كسجن احلكومات ملن جاهد العدو

  !إمنا قاموا مبا أوجب اهللا ورسوله عليهم، ومما ال حيتاجون فيه إىل إذن أحد بإمجاع األمة

للمسلمني، حىت  صاروا أحد أسباب ختلف وقد أدى احنراف الفقهاء املتأخرين إىل فتنة كربى 

األمة السياسي، حني يزينون للطغاة ظلمهم وعدوام وطغيام واستبدادهم، ويوجبون على األمة 

طاعتهم، كما أدى ضيق عطنهم بالرأي املخالف ألهوائهم وأهواء والة أمرهم إىل ضيق األمة م، 

إقصاء الدين ورجاله عن شئون األمة، ملا رأوه وختوفها منهم، حىت صار الناس يفضلون العلمانية و

من فظائعهم، فهم حني يتدخلون يف السلطة وشئوا يفرقون األمة، وميزقون مشلها، وحيرضون 

الطغاة عليها، وهي فتنة عامة يف كل بلد، على اختالف درجاا شدة وخفة، وقد رأى الشعب 

جال الدين الطائفيون، فاستباحوا الدماء العراقي من ذلك أهواال تشيب هلا الولدان حني حكم ر

حىت بلغ عدد من صدرت فيهم أحكام باإلعدام خالل مخس سنوات فقط مخسة عشر ألف، سوى 

عشرات اآلالف من القتلى دون حماكمات مت تصفيتهم بفرق املوت بالطرقات، ليستعيد التاريخ 

  !ذكرى احلشاشني وفرق موم

  !باسم السنة والسلفية دماء األبرياء حبجة املقاومة ويف الطرف اآلخر استباح املتطرفون

فصار الشعب العراقي يفضل العلمانيني والليرباليني على رجال الدين وأحزام الطائفية السنية 

  !والشيعية، ملا رأوه من عجزهم عن إقامة العدل بينهم

قادرا على مجع كلمة فهذه فتنة عامة فلم يعد اإلسالم املمسوخ الذي يدعو إليه هؤالء الفقهاء 

األمة، وال على حتقيق العدل بينها، وال على حتريرها من الظلم والطغيان، وال على حتررها من 

االستعمار واالحتالل، فحيثما وليت وجهك وجدت دعاة الفتنة وفقهاء السلطة حيولون بني األمة 

ها بالقومية تارة، وبني كل ذلك، حىت فتنوها يف دينها ودنياها، فصارت تبحث عن حل مشاكل



وبالشيوعية واالشتراكية تارة، وبالدميقراطية والليربالية تارة، لتخرج من هذا التيه الذي هي فيه، 

تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا (مع أن احلل جلي بني كما جاء يف احلديث الصحيح 

وإياكم وحمدثات عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي (وقال ) كتاب اهللا وسنيت

  ). األمور

وإمنا ملا كان هؤالء الفقهاء من حيث العلم واملعرفة أجهل من أن يعرفوا سنن النبوة واخلالفة 

الراشدة، فضال عن أن جيتهدوا يف التفقه فيها والغوص يف غاياا ومراميها، حلل مشكالت األمة 

ن يقوموا هللا بالقسط ليصدعوا باحلق ونوازهلا، وكانوا أيضا من حيث اإلرادة والعزمية أجنب من أ

ويأمروا بالعدل، فضال عن أن جياهدوا يف اهللا حق جهاده، كانت النتيجة هذه الفتنة اليت افتتنوا 

  !فيها ، وفتنوا معهم األمة

وقد نبه شيخ اإلسالم خلطورة هذا االحنراف وما يقع بسببه من ظلم وعدوان، وبغي وطغيان، 

واخلالف يف األصول والفروع، وأن يقر الناس بعضهم بعضا على ما هم  فدعا إىل احترام التعددية

وان بسبب مثل عليه من خالف يف الدين، فإن جتادلوا ففي األدلة من الكتاب والسنة، وحرم العد

 األمة فيها تتنازع اليت النزاع مسائل( - )312- 17/311( الفتاوىيف  -هذا االختالف فقال 

 على املتنازعون فيها يصري بل احلق، فيها يتبني مل والرسول اهللا إىل ترد مل إذا والفروع األصول يف

 كان كما ،بعض على بعضهم يبغ ومل بعضا، بعضهم أقر اهللا رمحهم فإن أمرهم، من بينة غري

 وال بعضا، بعضهم فيقر االجتهاد مسائل بعض يف يتنازعون وعثمان عمر خالفة يف الصحابة

 مثل بالقول إما بعض على بعضهم فبغى املذموم، االختالف بينهم وقع محواير مل وإن ،عليه يعتدي

 كاخلوارج والظلم البدع أهل حال وهذه ،وقتله وضربه حبسه مثل بالفعل وإما وتفسيقه، تكفريه

 أهل سائر وكذلك الدين، مسائل بعض يف نازعوهم إذا عليهم، ويعتدون األمة يظلمون وأمثاهلم،

 واجلهمية واملعتزلة الرافضة تفعل كما فيها، خالفهم من ويكفرون بدعة، عونيبتد فإم األهواء،

 فيها، خالفهم من وكفروا بدعة ابتدعوا هؤالء؛ من كانوا القرآن خبلق امتحنوا والذين ،وغريهم

 عادلون، إما الرسول به اهللا بعث ما بعض عليهم خفي إذا فالناس وعقوبته، حقه منع واستحلوا

 الذي والظامل غريه، يظلم وال األنبياء آثار من إليه وصل مبا يعمل الذي فيهم العادلف ظاملون، وإما

 بغيا الْعلْم جاَءهم ما بعد من إِالَّ الْكتاب أُوتوا الَّذين اختلَف وما{تعاىل قال كما غريه، على يعتدي



مهنيا، بعضهم أقر العدل من علموه ما سلكوا فلو وإال ،]29:عمران آل[ }بكاملقلدين بعض 

 املسائل، تلك يف ورسوله اهللا حكم معرفة عن عاجزون أم أنفسهم من يعرفون الذين الفقه ألئمة

 اآلخر، يظلم ال منهم فالعادل عليه، قدرنا ما غاية هذه وقالوا الرسول، عن نوابا أئمتهم فجعلوا

 ويذم يبديها، حجة بال الصحيح هو متبوعه قول أن يدعي أن مثل فعل، وال بقول عليه يعتدي وال

  ).معذور أنه مع خيالفه من

 - )503- 26/502( الفتاوىيف  -وقال أيضا يف بيان أن كالم الفقهاء حيتج له ال حيتج به 

 مستنبط ودليل واإلمجاع، النص احلجة وإمنا النزاع، مسائل يف أحد بقول حيتج أن ألحد وليس(

 هلا حيتج العلماء أقوال فإن العلماء؟ بعض بأقوال ال ،الشرعية باألدلة تهمقدما تقرر ذلك من

 فيه ما واعتقد تعوده قد مذهب على ترىب ومن الشرعية، األدلة على ا حيتج ال الشرعية، باألدلة

 األمة وتلقته الرسول عن جاء ما بني يفرق ال العلماء وتنازع الشرعية األدلة حيسن ال وهو

 عليه، احلجة إقامة يتعذر أو ويتعسر العلماء، بعض قاله ما وبني ،به اإلميان جيب حبيث بالقبول

 املقلدة من هو وإمنا العلماء، بكالم العلم يف يتكلم أن حيسن مل وهذا هذا بني يفرق ال كان ومن

 والناقل حاكما، يكون ال غريه على الشاهد و غريه، عن احملدث مثل غريهم، ألقوال الناقلني

ا يكون رداا ال حاكيمفتي.(  

إال أنه كان يعاملهم بالعدل  ،وهلذا كان شيخ اإلسالم مع شدته على أهل األهواء والبدع

واإلنصاف، وال يبخسهم حقهم، ومل يأمر بظلمهم أو حبسهم، وال يرد احلق الذي عندهم، وكان 

زع بني أهل السنة يف يذكر ما هلم وما عليهم، ويقر بفضل أهل الفضل منهم، فقد قال عن التنا

مسألة اإلميان اليت خالف فيها محاد وتلميذه أبو حنيفة فأخرجوا األعمال من اسم اإلميان بأن 

 -  )297/  7( الفتاوى جمموعكما يف  -اخلالف بني الفريقني خالف لفظي صوري ال حقيقي 

 وإال ،لفظي اعنز هو املسألة هذه يف السنة أهل بني التنازع أكثر أن يعرف أن ينبغي ومما(

 اتبعه ومن ذلك قال من أول وهو سليمان أيب بن كحماد ،الفقهاء من قول اإلميان بأن فالقائلون

 حتت داخلون الذنوب أصحاب أن على السنة علماء مجيع مع متفقون ،وغريهم الكوفة أهل من

 العمل بدون ناإلميا إن: يقولون فهم جربيل كإميان كامل إميام إن:  قالوا وإن والوعيد الذم

 ويقولون ،اجلماعة تقوله كما والعقاب للذم مستحقا صاحبه يكون احملرمات فعل ومع املفروض



 اسم الفاسق عن ينفون والذين اجلماعة، تقوله كما النار يدخل من الكبائر أهل من بأن أيضا

 أصحاب يف زاعن امللة فقهاء بني فليس ،النار يف خيلد ال أنه على متفقون السنة أهل من اإلميان

 وأنه ،الوعيد أهل من أم عنه تواتر وما الرسول به جاء مبا وظاهرا باطنا مقرين كانوا إذا الذنوب

 مرتدين يكونون وال ،أحد فيها منهم خيلد وال إليها بدخوله ورسوله اهللا أخرب من منهم النار يدخل

، واملعتزلة كاخلوارج النار يف بتخليدهم يقول من قول"  املنحرفة األقوال"  ولكن الدماء مباحي

 ،كله هذا يف نقف بل ؛ النار يدخل منهم أحدا أن نعلم ما: يقولون الذين املرجئة غالة وقول

  .)العام بالنفي اجلزم املرجئة غالة بعض عن وحكي

 والنقل العقل تعارض درءيف  -أيضا عن املتكلمني وما هلم من مساع مشكورة   وقال

 وحسنات مشكورة، مساع اإلسالم يف له من إال هؤالء من ما نهإ مث ( - )2/102-103(

 خيفى ماال السنة أهل من لكثري واالنتصار والبدع، اإلحلاد أهل من كثري على الرد يف وله مربورة،

 هذا عليهم التبس ملا لكن ،وإنصاف وعدل وصدق بعلم فيهم وتكلم أحواهلم، عرف من على

 فلزمهم لوازمه، والتزام طرده إىل احتاجوا عقالء فضالء وهم ة،املعتزل عن ابتداء املأخوذ األصل

 ذلك؛ بسبب الناس وصار والدين، العلم أهل من املسلمون أنكر ما األقوال من ذلك بسبب

 البدع من كالمهم يف وقع ملا يذمهم؛ من ومنهم والفضائل، احملاسن من هلم ملا يعظمهم؛ من منهم

 أهل من لطوائف وقع هذا مثل بل ؤالء، خمصوصا ليس وهذا أوساطها، األمور وخيار والباطل،

 ربنا{ السيئات عن هلم ويتجاوز احلسنات، املؤمنني عباده مجيع من يتقبل تعاىل واهللا والدين، العلم

را اغْفا لَنانِنوِإلخو ينا الَّذقُونبس انالَ بِاِإلميلْ وعجي تا فقُلُوبِن اللَّ غلينوا ذنا آمنبر كإِن ُءوفر 

يمحيف وأخطأ الرسول جهة من والدين احلق طلب يف اجتهد من أن ريب وال]. 10:احلشر[ }ر 

 ربنا{قالوا حيث وللمؤمنني لنبيه اهللا استجابه الذي للدعاء حتقيقًا خطأه، له يغفر فاهللا ذلك بعض

 خالفه من على يشنع فأخذ وهواه ظنه اتبع ومن ،]286:البقرة[ }أَخطَأْنا أَو نِسينا إِنْ تؤاخذْنا الَ

 ذلك نظري يلزمه فإنه للسنة، املخالفة البدع من وهو اجتهاده، بعد صوابا ظنه خطأ من فيه وقع مبا

 االشتباه لكثرة املتأخرين، يف ذلك مثل من يسلم من فقل ،أصحابه من هو يعظمه فيمن أعظم أو

 ويزول والصواب، اهلدى حيصل به الذي الرسالة ومشس النبوة نور عن الناس وبعد ب،واالضطرا

  ). واالرتياب الشك القلوب عن به



 املنتسبة الطوائف أن يعرف أن أيضا ينبغي ومما( - )349-3/348( الفتاوىيف  – أيضا قالو

 أصول يف السنة خالف قد يكون من منهم درجات، على والكالم؛ الدين أصول يف متبوعني إىل

 من غريه على رد قد يكون ومن، دقيقة أمور يف السنة خالف إمنا يكون من ومنهم عظيمة

 لكن احلق؛ من وقاله الباطل من رده فيما حممودا فيكون منه؛ السنة عن أبعد هم الذين الطوائف

 عةبد رد قد فيكون الباطل، بعض وقال احلق بعض جحد حبيث رده يف العدل جاوز قد يكون

 الكالم أهل أكثر حال وهذه منه، أخف بباطل باطالً بالباطل ورد منها؛ أخف ببدعة كبرية

 مجاعة به يفارقون قوالً ابتدعوه ما جيعلوا مل إذا هؤالء ومثل، واجلماعة السنة إىل املنتسبني

 خطأهم للمؤمنني يغفر وتعاىل سبحانه واهللا اخلطأ، نوع من كان ويعادون؛ عليه يوالون املسلمني؛

 باجتهاد، قالوها مقاالت هلم: وأئمتها األمة سلف من كثري هذا مثل يف وقع وهلذا ذلك، مثل يف

 مجاعة بني وفرق خمالفه وعادى موافقه؛ واىل من خبالف والسنة؛ الكتاب يف ثبت ما ختالف وهي

 خمالفه قتال واستحل واالجتهادات؛ اآلراء مسائل يف موافقه دون خمالفه وفسق وكفر املسلمني،

  ).واالختالف التفرق أهل من فهؤالء موافقه، دون

وال شك أن األمة اليوم حتت نفوذ عدوها وشوكته أحوج ما تكون إىل مثل هذه األصول اليت 

   .جتمع وال تفرق، وتعصم الدماء واألموال واألعراض وال تصطلم، وتقر التعددية وحتترمها

وأن فقههم يف  – )2/369( السنة منهاجيف  - شيخ اإلسالم أيضا عن الشيعة اإلمامية قالو

 الشرائع يف قوهلم الرافضة( وهذا غاية اإلنصاف للمخالف الفروع غالبه موافق ملذاهب أهل السنة

 أحد، عليها يوافقهم مل شنيعة مفردات وهلم ،السنة أهل بعض أو، السنة أهل ملذهب موافق غالبه

 املعتزلة وفقهاء الظاهر وأهل السلف من األربعة غري ا قال قد األربعة املذاهب عن مفردات وهلم

 يعرف الذي الشاذ خبالف فيها، األمر يهون اليت االجتهاد مسائل من وحنوها فهذه هؤالء، وغري

  ). أحد إليه سبقهم وال اهللا رسول سنة وال كتاب يف ال له أصل ال أنه

طلقة واحدة، مع أنه مل يبق من يقول  وقد اختار شيخ اإلسالم يف مسألة الطالق الثالث أا تقع

بذلك يف عصره إال الشيعة الزيدية والشيعة اإلمامية، وقد عد هذا القول شعارا للرافضة منذ 

القرن الثاين، وأطبقت املذاهب األربعة على األخذ بقول عمر بأنه يقع ثالث طلقات، فلم يلتفت 



لسنة الصحيحة كما يف حديث ابن عباس شيخ اإلسالم على ذلك، ونصر القول اآلخر، واحتج با

  .يف صحيح مسلم

وكذا اختار أن الطالق يف احليض ال يقع، وكذا الطالق البدعي، وقال بأن احللف بالطالق فيه 

كفارة ميني، وكل ذلك مما اشتهر أا أقوال للشيعة، مع أا أيضا قول الظاهرية من أهل السنة، 

  .وقول كثري من السلف

بنقل اإلمامية  – 2/117يف الصواعق املرسلة   -لقيم خطا شيخه ابن تيمية واحتج وقد تأثر ابن ا

أن فقهاء اإلمامية من أوهلم إىل آخرهم : الوجه التاسع ( يف مسألة احللف بالطالق حيث قال 

ينقلون عن أهل البيت أنه ال يقع الطالق احمللوف به، وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن حممد 

وا على الكذب عن أهل م، وقال قد تواطأالبيت، وهب أن مكابرا كذم كلهوغريه من أهل 

البيت، ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر واجتهاد، وإن كانوا خمطئني مبتدعني يف أمر 

الصحابة، فال يوجب ذلك احلكم عليهم كلهم بالكذب واجلهل، وقد روى أصحاب الصحيح 

واحتج به املسلمون، ومل يزل الفقهاء ينقلون خالفهم، عن مجاعة من الشيعة، ومحلوا حديثهم، 

ويبحثون معهم، والقوم وإن أخطأوا يف بعض املواضع ال يلزم من ذلك أن يكون مجيع ما قالوه 

  ..).خطأ حىت يرد عليهم هذا

  :وينهم من شأن الظلم وتعظيمهم أمر اإلمث  -6

فقهة من أهل السنة، فتحت ذريعة طاعة وهي من أبرز مظاهر االحنراف السياسي عند كثري من املت

ويل األمر، والصرب على اجلور، هان يف نظرهم قيمة العدل، وسوء عاقبة الظلم، وانقلبت يف 

نظرهم األولويات، فصار موضوع منع املنكر واإلمث، أهم عندهم من منع اجلور والظلم، ألن 

اب التصدي له، وتسليط والة األول يقع من العامة أكثر، فيسهل على املتفقهة وأهل االحتس

األمر عليهم ملنعه، بينما الظلم واجلور إمنا يقع عادة من الوالة، وهلذا شاع يف الثقافة العامة عن 

بالعدل والقسط،  ونأهل السنة تعظيم املنكرات كلها إال الظلم واجلور، وصاروا أزهد ما يكون

  !ات، على العدل العام مع وقوعهابل صاروا يتمنون الظلم والطغيان العام، مع منع املنكر



وقد نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية على خطورة هذا االحنراف يف املفاهيم والتصورات، فأكد على 

ها إمث، وأن اهللا ينصر الكافر ه تستقيم أحوال األمم، وإن وقع معأن العدل هو نظام احلياة، وعلي

 تستقيم الناس وأمور( – )14/ 28( - ىالفتاو جمموعيف  –العادل وخيذل املسلم الظامل، فقال 

 وإن احلقوق يف الظلم مع تستقيم مما أكثر:  اإلمث أنواع يف االشتراك فيه الذي العدل مع الدنيا يف

 وإن الظاملة يقيم وال كافرة؛ كانت وإن العادلة الدولة يقيم اهللا إن: قيل وهلذا ؛ إمث يف تشترك مل

 قال وقد !واإلسالم الظلم مع تدوم وال ،والكفر العدل مع تدوم الدنيا:  ويقال. مسلمة كانت

 يف يصرع فالباغي )الرحم وقطيعة البغي من عقوبة أسرع ذنب ليس( وسلم عليه اهللا صلى النيب

 أمر أقيم فإذا ؛ شيء كل نظام العدل أن وذلك ،اآلخرة يف مرحوما له مغفورا كان وإن الدنيا

 كان وإن تقم مل بعدل تقم مل ومىت ،خالق من اآلخرة يف لصاحبها يكن مل وإن قامت بعدل الدنيا

  .. اآلخرة يف به جيزى ما اإلميان من لصاحبها

 وال ،يعطونه مبا إال يرضون فال ؛ نفوسهم أهواء يف إال يقومون ال قوم:  أقسام ثالثة هنا والناس

 غضبه زال حلراموا احلالل الشهوات من يشتهيه ما أحدهم أعطي فإذا ؛ حيرمونه ملا إال يغضبون

 ،صاحبه ويذم عليه؛ ويعاقب عنه ينهى ،منكرا عنده كان الذي األمر وصار رضاه وحصل

 عنه ى ملن ومعاديا عليه؛ ومعاونا فيه؛ وشريكا ،له فاعال وصار ،عنده مرضيا ،عليه ويغضب

 نأ:  وسببه ،حيصيه ال ما ذلك من ويسمع اإلنسان يرى آدم بين يف غالب وهذا ،عليه وينكر

 على ينكرون قوما يرى ،احلالني يف ظاملا كان رمبا بل ،يعدل ال فلذلك ؛ جهول ظلوم اإلنسان

 ،له أعوانا فينقلبون الشيء ببعض نياملنكر أولئك يفريض ؛ عليهم واعتداءه لرعيته ظلمه املتويل

 حلالا من أقبح إىل بإنكارهم يعودون قد وهؤالء، عليه اإلنكار عن يسكتوا أن أحواهلم وأحسن

 صحيحة ديانة يقومون وقوم ،نظريه أو ذلك دون هو ما إىل يعودون وقد ،عليها كانوا اليت

 ،أوذوا ما على يصربوا حىت ذلك هلم ويستقيم عملوه فيما مصلحني هللا خملصني ذلك يف يكونون

يأمرون باملعروف  للناس أخرجت أمة خري من وهم الصاحلات وعملوا آمنوا الذين هم وهؤالء

  ).ن عن املنكروينهو



وهذا االحنراف ظاهر يف هذا العصر أكثر من أي عصر مضى حىت استبيحت احملرمات، وشاع 

الظلم، وتعطل العدل، يف أكثر بلدان املسلمني، حىت صاروا يفرون من بلدام إىل بلدان غري 

ماملسلمني، ملا جيدونه عندهم من التناصف والعدل فيما بينهم، ما ال جيدونه يف بلدا!  

وقد رأينا ما ذكره شيخ اإلسالم عن هذه الطوائف رأي العني حىت رمبا تصدى للمنكر طائفة من 

هؤالء، مث يرضيهم السلطان بشيء من حطام الدنيا، مث ال يلبثون أن يكون هؤالء احملتسبني سدنة 

  !له وأعوانا له على األمة

  !ت العقائديةاالحنرافات السياسية بسبب االحنرافا -وليس كل  -فهذه بعض 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  املبحث العاشر 

  أهل السنة واجلماعة

  ومشروع املستقبل

  )حنو أمة واحدة وخالفة راشدة(

  

تسليط الضوء على أزمة أهل السنة واجلماعة العقائدية والسياسية، اليت  سبق يف املباحث املاضية 

باب اإلمامة وسياسة األمة، حىت أدت إىل احنرافهم وضالهلم عن سنن النبوة واخلالفة الراشدة يف 

بلغ االحنراف باألمة وبأهل السنة أن صار أكثرهم اليوم وهم دعاة التوحيد إىل عبادة اهللا، يدعون 

  !يف الوقت ذاته ويف كل بلد إىل طاعة الطاغوت الذي حيكم بينهم بغري ما أنزل اهللا

  !  ومجاعة وائتالفكما أصبح أكثرهم دعاة فرقة واختالف بعد أن كانوا دعاة وحدة  

فجاءت هذه اخلامتة تبشر مبشروع املستقبل لألمة كلها، كما بشر به النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

والذي جيب أن يقوم على أصول اخلطاب القرآين والنبوي والراشدي، كما يف احلديث الصحيح 

سيعود غريبا كما بدأ بدأ اإلسالم غريبا و(، وكما يف احلديث )مث تعود خالفة على منهاج النبوة(

، وقد بلغ الفساد يف هذا العصر ذروته، وهي )فطوىب للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس

املرحلة الثالثة اليت وردت يف احلديث الصحيح، وهي فترة الشر احملض حيث حذر النيب صلى اهللا 

أطاعهم قذفوها  دعاة على أبواب جهنم من(عليه وسلم من عصر تزول فيه اخلالفة ويسود فيه 

مث يكون (وهم الذين وصفهم يف احلديث اآلخر ) هم من بين جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.. فيها

كما سبق بيانه يف -حيث يستحلون سفك الدماء، واستباحة كل احملرمات واملوبقات ) الطواغيت

وسلم  وذلك حني تزول اخلالفة عن األرض، حيث جعل النيب صلى اهللا عليه -كتاب الفرقان 

اخلالفة الواحدة واجلماعة واألمة الواحدة هي العصمة من هذه الفتنة العامة، اليت يدعو إليها دعاة 



إن كان هللا يف (، وقال )مجاعة املسلمني وإمامهم مالز(الفتنة والفرقة على أبواب جهنم، فقال 

  )!األرض خليفة فالزمه

حدة، وإقامة اخلالفة الراشدة، وبعث اخلطاب فكان الواجب على األمة كلها اليوم إعادة األمة الوا

السياسي القرآين والنبوي والراشدي من جديد كما أمرهم اهللا ورسوله، كما يف احلديث الصحيح 

، وهو ما أمجع عليه الصحابة واخللفاء الراشدون وجاهدوا )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين(

سياسي استراتيجي، يواكب تطور العصر،  فيه ومن أجله حق اجلهاد، وضرورة طرحه كمشروع

ويأخذ بأسباب احلضارة وتقدمها، وخياطب األمة كلها ويبشرها بتحقق أحالمها وآماهلا بالعدل 

واحلرية والعزة والوحدة والكرامة، لتناضل الشعوب من أجله، وتضحي يف سبيله، حىت حيقق هلا 

  !  ها وشريعتهاوحدا، وحريتها، وسيادا، وكرامتها، ويقيم هلا دين

مائة عـام بعـد    -ماعة عامتهم وتسعني باملئة منهم اليت ميثل أهل السنة واجل -لقد ظلت األمة 

سقوط اخلالفة العثمانية بال مشروع سياسي، يعرب عن هويتهم، ويقوم علـى أصـول اخلطـاب    

أجـل  اليت قامت أصال من  -، وظلت احلركات اإلسالمية القرآين والنبوي السياسي اإلسالمي

حركات عقائدية ودعوية وتربويـة دون   -استعادة اخلالفة واستئناف احلياة اإلسالمية من جديد 

أي مشروع سياسي استراتيجي يعرب عن طبيعة النظام السياسي اإلسالمي وفق أصول أهل السنة 

نيني الذي مل يعرف املسلمون غريه منذ عصر اخللفاء الراشدين إىل آخر اخللفاء العثما -واجلماعة 

املتمثل باخلالفة بأصوهلا ومبادئها وغاياا وأحكامها اليت أمجع عليها سلف األمة وأهل السـنة،   -

فتعايشت تلك احلركات السنية مع كل األنظمة اليت قامت يف كل بلد قومية كانت أو قطريـة،  

السياسي  ملكية أو مجهوية، رأمسالية أو اشتراكية، بل وأضفت عليها الشرعية، ومن مارس العمل

دون ) اإلسالم هو احلل(منها مارسه بال عقيدة سياسية، وبال هوية دينية، بل حتت شعار فضفاض 

اإلجابة عن حتديد املوقف العقائدي من إشكاالت الواقع السياسي، ومن رفض هذا الواقع منـها  

ي، الـذي  واكتفى بالنضال الفكر -ومل يعترف به، اعتزله وظل بعيدا عن واقع األمة ومشكالا 

عاجزا عن طرح مشروع سياسي حيقق لألمـة   -وإن كان ضروريا إال أنه ال حيدث التغيري وحده 

مـا  (ما تصبو إليه من احلرية والعدل واملساواة والوحدة، ولو مرحليا وفق فقه املقاربات حلديث 

م، ، وظلت عودة اخلالفة عندهم حلما مجـيال يـراود خيـاهل   )أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم



ويداعب آماهلم، غري أم مل يستطيعوا حتويل أمانيهم إىل مشروع سياسي يناضلون من أجله نضاال 

سياسيا، كما ناضلت كل حركات التغيري يف العامل لتحقيق مشاريعها السياسية على أرض الواقع، 

ال فكريـا يف  بل ظل نضاهلم نضا} إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم{كما قال تعاىل 

أفضل حاالته، بل سيطرت عليهم فكرة عقائدية يستبطنها أكثر أهل السنة اليوم، ترى بأن مهمة 

من جديد، ليست مسئوليتهم، بل مسئولية املهدي املنتظر، أو ) أمة واحدة وخالفة راشدة(إعادا 

ا الواجب كما فعل دون أن يقوم املسلمون أنفسهم ذ! مسئولية اهللا الذي يبعث اخلالفة مىت شاء

الشيوعيون املاديون الذين استطاعوا يف نصف قرن أن جيعلوا من الشيوعية واالشـتراكية واقعـا   

  !حيكم نصف العامل

بل صار من يتحدث عن ضرورة بعث اخلطاب الراشدي يف نظرهم أشبه باخليـايل احلـامل، منـه    

مك املشايخ بأن ما تدعو إليه ضرب يته: بااهد العامل، حىت قال يل بعض كبار الدعاة املصلحني 

  !من اخليال، وأقرب إىل احملال

، )رأس املال(إمنا يصدق هذا االام على دعاة الشيوعية، حني دعا هلا ماركس يف كتابه : فقلت له

وكان احلديث حينها عن قيام دولة ونظام شيوعي اشتراكي حتكم فيه الطبقة العماليـة حـديث   

م، فلم ميض عليها نصف قـرن حـىت    1917لبلشفية يف روسيا سنة خرافة، حىت قامت الثورة ا

  !كانت نصف حكومات العامل اشتراكية

م إىل احلرية والدميقراطية، حىت ذهب  1789أو كدعوة مفكري أوربا قبل الثورة الفرنسية سنة 

 يف سبيل ذلك نصف مليون من علماء أوربا ومفكريها حرقا وشنقا من أجل تغيري واقعهم، فكانت

  !مثرة نضال تلك الشعوب سيادة العامل اليوم

أو كدعوة استقالل أمريكا وتوحيد والياا اليت بدأت فكرة جنونية لدى بعض احلاملني، فصارت 

  !بنضال الثوار واقعا سياسيا، مث مل ميض مائة عام فإذا الواليات املتحدة تسود العامل

ية الفقيه حىت تلقفها اخلمـيين، وقامـت   أو كدعوة الشيخ املدرسي الشيعي حني كان ينظّر لوال

الثورة على الشاه، من أمة ظلت أكثر من ألف عام تنتظر املهدي يف سردابه، فصارت اليوم بفضل 

  !نضاهلا قوة حيسب العامل حساا



أو كحلم العودة اليت ظل يراود خيال اليهود مدة ألفي عام، فمازال دهام يضـعون اخلطـط   

س، حىت صارت دولتهم حقيقة على أرض الواقع ظلمـا وعـدوانا، إال أن   ويبذلون الغايل والنفي

  !السنن االجتماعية اإلهلية ال حتايب أحدا أبدا، فمن يعمل حيصد ويصل، ومن يكسل يهن ويذل

أما ما ندعو حنن إليه فليس حلما أو خياال، بل هو تكليف رباين شرعي، وواجب ديـين قطعـي،   

كما أن عودا بشارة نبوية ال شك فيها وال ريب ملن كان يـؤمن   بإمجاع األمة وأئمة أهل السنة،

باهللا ورسوله، كما وأنه الواقع التارخيي السياسي لألمة منذ العصر الرشيد، إىل عهد السلطان عبد 

  !احلميد

فكيف توصف الدعوة إىل استعادة اخلالفة اليت سادت األمة العامل به كنظام سياسي مـدة ألـف   

  !أا ضرب من اخليال، وطلب للمحالوثالمثائة سنة ب

هذا واألمة اليوم ألف ومخس مائة مليون مسلم كلهم خماطبون بإقامة أحكام اهللا يف األرض وأوهلا 

  !اخلالفة على سنن اخللفاء الراشدين

إن ما ندعو إليه إمنا هو دين اهللا وشرعه وهداياته، وإمنا صرف األمة عنه األئمة املضلون، وتقاعس 

بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثـاء السـيل،   (لحون املخلصون، كما يف احلديث عنه املص

  )!وليرتعن اهللا املهابة من صدور أعدائكم، وليقذفن يف قلوبكم الوهن، حب احلياة وكراهية املوت

  )!أخوف ما أخاف على أميت األئمة املضلون(وكما يف احلديث  

وتركتم اجلهاد، سلط اهللا عليكم ذال ال يرتعه حىت  -الربا  -إذا تبايعتم بالعينة (وكما يف احلديث 

  !فدل على أم ليسوا على دين حق) تعودوا إىل دينكم

فصار العامل اإلسالمي السين يعيش منذ مائة عام حالة من غيبة الوعي، وفقدان الذاكرة، وعقيدة  

ما خالفة على ـج النبـوة،    االنتظار للخالفة الغائبة، اليت سيعيدها يف نظرهم رجل جمهول يوما

  !ليسوا هم املخاطبني بذلك ال غريهمكأم و



هذا يف العصر الذي ختلى الشيعة عن عقيدة االنتظار بعد أن طال عليهم األمد ألف عام، فلـم   

خيرج املهدي، فبادروا إىل تغيري واقعهم السياسي وفق والية الفقيه اليت ال يوجد هلـا أي سـند   

  !وال عند الشيعة، ومع ذلك صارت واقعا سياسيا بعد نضال سياسي شرعي ال عند السنة

وإذا كان سؤال ذلك الشيخ الفاضل يل يدل على أزمة عزمية، وضعف مهة، فأشد منه خطرا 

: ، فقد قال يل أحد املشايخ ممن ابتليت األمة م وعي معريف وعلمياألسئلة اليت تدل على أزمة 

  !واحدة منذ القرن الثاين إن األمة أصال مل جتتمع يف دولة

كيف يكون ذلك؟ وآخر خالفة ظلت تسود العامل اإلسالمي واملسرح الدويل ! عجبا : فقلت له

مخسة قرون تقريبا، خيطب للخليفة فيها على منابر مساجد املسلمني من أقصى اهلند شرقا، إىل 

طول هذه القرون إىل  أقصى املغرب، ومن أقصى آسيا الوسطى مشاال، إىل أواسط أفريقيا جنوبا،

يوم أن كان والة أمرك أقصى أماين أحدهم أن يوظف قائمقام عثماين، ! احلرب العاملية األوىل؟

  !وهو ما يعادل مدير بلدية أو حمافظ مدينة

وحىت عندما سقطت أطراف بلدان العامل اإلسالمي حتت االحتالل األوريب، كان املسلمون ال 

 يف إسطنبول، فكان أقصى أماين بريطانيا والدول االستعمارية آنذاك يعترفون إال باخلليفة العثماين

  !عدم استثارة اخلالفة حىت ال يدعو اخلليفة املسلمني للجهاد؟

بل  وال آمانيها أمانيهم، لقد تعرض هؤالء املشايخ لغسيل دماغ حىت مل يعد تاريخ األمة تارخيهم،

  !تارخيهم يبدأ من بداية عصر أمراء طوائفهم

بعد سقوط اخلالفة العثمانية، وإقامة االستعمار دويالته الصليبية على أنقاضها،  تعرضت األمة لقد

إىل هزمية نفسية كربى، جعلها عرضة للمسخ املعريف الذي فرضه االحتالل من خالل املناهج 

ا التعليمية اليت كان لربيطانيا وفرنسا يد طوىل يف وضعها، حىت خرجت أجيال ال تعرف من تارخيه

  !إال من حيث بدأ املشروع الربيطاين الفرنسي االستعماري للعامل اإلسالمي

وإن أكثر علماء األمة فضال عن عامتها ال يعرف تاريخ األمة وتاريخ خالفتها يف األرض، ومراحل 

نظاما سياسيا مركزيا كما يف دولة ووال يعرفون أن اخلالفة كانت يف أوج قوا ! قوا وضعفها



ة الراشدة، مث اخلالفة األموية، مث بداية اخلالفة العباسية، حيث ضعف مركز اخلالفة عصر اخلالف

فصارت الدولة ال مركزية، لألمراء يف األقاليم سلطة ذاتية تابعة للخالفة، ومل يستطع أحد جتاوز 

 ، ومل يستطع األمويون يف األندلس أن جيرؤا علىحىت يف أضعف مراحلها التارخيية شرعية اخلالفة

 سنة من يتإعالن استقالهلم عن اخلالفة يف بغداد، إال يف عهد عبد الرمحن الناصر بعد حنو مائ

احلكم الذايت، فلما جترأ على ذلك مل يلتفت إليه حىت علماء بلده، ومل يعترفوا له باخلالفة، ومل 

وا بدا من يدعها أحد بعده، بل حىت العبيديون الباطنيون حني حكموا مصر وامتد نفوذهم، مل جيد

ادعاء اخلالفة كنظام سياسي ليقبل املسلمون حكمهم، ومل يدعوا اإلمامة وفق مذهبهم الباطين 

الشيعي، غري أم مل تطل مدم، وال اعترفت األمة م، وظل اخلليفة العباسي يف بغداد هو خليفة 

فة العباسية إىل املسلمني، وإن ضعفت سلطته وشوكته أحيانا، وقويت أحيانا، حىت انتقلت اخلال

مصر، وأحاطها املماليك بسيوفهم، ووحدوا األمة ومحوها بشرعية اخلالفة عندهم، حىت إذا 

ضعفوا، وقام العثمانيون يف تركيا وأخذوا يفتحون أوربا مشاال، فإذا العرب يستصرخوم جنوبا، 

لعرب، فتوجه ويستغيثون م حلمايتهم من األسبان والربتغال الذين بدؤوا يهددون جزيرة ا

العثمانيون شطر الشرق اإلسالمي، وتنازل آخر اخللفاء العباسيني للسلطان سليم األول، فكان 

أول خليفة للمسلمني من غري العرب، فأعادها من جديد دولة مركزية، فكانت دار اإلسالم 

ن واحدة، واألمة واحدة، والسلطة واحدة، واملرجعية التشريعية واحدة، واجليوش واحدة، م

أقصى مشال البلقان إىل أقصى جنوب السودان، ومن أقصى املشرق إىل أقصى املغرب، مدة أربعة 

قرون، ومل خيرج عن سلطة اخلالفة العثمانية يف أوج قوا، ومل يتجاوز نفوذها واالعتراف 

  !الصليبني بشرعيتها، سوى الصفويني الشيعة يف إيران، بتحالفام مع األوربيني

نسيا منسيا  -الذي هو ذاكرة األمم والذي يصوغ نظرياا وتطلعاا  - لتاريخ لقد صار هذا ا

  !حىت رضيت األمة ذا البديل املمسوخ الذي فرضه الصليبيون على األمة باسم القومية والوطنية

وإن إصالح هذا اخللل العقائدي والسياسي والثقايف اخلطري عند أهل السنة الذين ميثلون عامـة  

اج إىل جهد سياسي وفكري وثقايف ومعريف كبري، يعاجل مشكالته، ويقدم هلـا احللـول   األمة، حيت

الشرعية السياسية، ويبعث اخلطاب الراشدي من جديد، ويعمل على التبشري به، ويئة الظروف 

  .له، ودعوة األمة كلها شعوبا وحكومات إليه بكل الوسائل املشروعة



، ولفظ )ه األمة على رأس كل مائة عام من جيدد هلا دينهاإن اهللا يبعث هلذ(وقد جاء يف احلديث 

من صيغ العموم، فيدخل فيه كل من يسهم يف جتديد الدين فردا كان أو مجاعة، جتديدا ) من(

جزئيا أو كليا، وهو إعادته إىل األصل الذي كان عليه، وإن التاريخ ال يصنعه إال الرجال األفذاذ، 

قاد حركة التغيري يف اتمعات اإلنسانية كلها أفراد كان فاإلنسان حيث يضع نفسه، وإمنا 

حيدوهم األمل، ويسددهم الرأي، ويشد أزرهم الصرب، فإذا أحالمهم تتحقق يف حيام أو بعد 

موم، وإذا هم يف ذاكرة سفر اخللود اإلنساين عند أممهم، وما كان ذلك ليتحقق هلم إال بقوة 

بصرية، ولألمم عربة فيما حتقق على يد حركات التغيري يف العامل اإلرادة، ووضوح الغاية، ونفاذ ال

  !كله، اليت بدأت حلما لدى نفر قليلني مستضعفني، فأصبحت واقعا يعيشه املاليني

 - نظريا أوال وسياسيا ثانيا  -إن بعث اخلطاب السياسي القرآين والنبوي والراشدي من جديد 

من يعش منكم فسريى (صلى اهللا عليه وسلم بقوله  ليس فقط ضرورة شرعية كما أمر بذلك النيب

من بعدي عضوا عليها بالنواجذ  عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهدينياختالفا كثريا ف

تركت فيكم ما (وبقوله ) وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة وإن كل ضاللة يف النار

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو (وقوله ) إن متسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب اهللا وسنيت

  .اخل)...رد

تكون النبوة (وليس فقط بشارة نبوية ال بد أن تقع قضاء وقدرا كما أخرب املصطفى وبشر فقال  

فيكم ما شاء اهللا هلا أن تكون مث تكون خالفة على منهاج النبوة مث يكون ملكا عضوضا مث ملكا 

  .اخل)..تعود خالفة على منهاج النبوةمث  -مث يكون الطواغيت  -جربيا 

بل هي أيضا ضرورة سياسية بعد أن جربت األمة كل املشاريع السياسية األخرى فلم حتقق هلـا  

وحدا، ومل حتافظ على أمنها وسيادا، وال استعادت حقوقها وحريتها، فكان ال بد من إعـادة  

وطرح احللول السياسية والعلمية والفكرية النظر يف أسباب قوا سابقا، وأسباب ضعفها الحقا، 

غري أنـه لـن   ) األمة الواحدة واخلالفة الراشدة(ملشكالته وإشكاالته، وليس أمامها إال مشروع 

يستطيع محل هذا املشروع والنهوض به مجاعات دعوية أو مؤسسات جمتمعية، بل لن ينهض به إال 

قوم يف كل بلد، وتناضل نضاال سياسـيا  تنظيمات سياسية تؤمن باخلطاب السياسي الراشدي، وت



لتحقيقه على أرض الواقع يف أقطارها أوال، وعلى مستوى األمة كلها ثانيا، وتشترك فيما بينها يف 

منظمة سياسية دولية، أو احتاد سياسي عاملي، أو تنظيم سياسي دويل، يستفيد من كل املؤسسات 

وحيدد األهداف والوسائل لكل مرحلـة،   ومراكز الدراسات، ويضع اخلطط والربامج املشتركة،

كما حيتاج إىل خطاب سياسي وديين وفكري وعلمي قادر على استثارة احلس اجلماهريي الشعيب، 

وإثارة العقل العريب الذي حيتاج إىل ثورة جذرية دينية وفكرية وسياسية تغري واقعه حنو مسـتقبل  

  !أفضل

ضعف يف منظومة العامل اإلسالمي، حيث مـا تـزال   وجيب البدء يف العامل العريب لكونه احللقة األ

شعوبه ختضع لالستبداد من جهة، واالحتالل األجنيب من جهة أخرى، ولكونـه قلـب العـامل    

اإلسالمي كله جغرافيا وروحيا وثقافيا، فإذا صلح، صلح سائر اجلسد، وإذا فسد، فسد سـائر  

يب، بسـبب موقعـه اإلسـتراتيجي    اجلسد، وألنه منطقة التحدي احلضاري يف نظر الغرب الصلي

باملئة من احتياطي العامل من النفط، وهلذا خيشى الغرب من حتـرره   60وثرواته الطبيعية اليت متثل 

أشد من خشيته من حترر ما سواه من شعوب العامل اإلسالمي، وهلذا أكد بريجنسـكي مستشـار   

ورة إبقاء العامل العريب كمـا مت  على ضر) رقعة الشطرنج(األمن القومي األمريكي سابقا يف كتابه 

تقسيمه منذ سايكس بيكو، واحليلولة دون وحدته ولو على منط االحتاد األوريب، من أجل احملافظة 

  !على السيطرة على املنطقة وثرواا

كما إن العامل العريب يشكل أكرب قومية يف العامل اإلسالمي، وهي أكثر القوميات قدرة على مجـع  

إن من أصول أهل السنة واجلماعة تفضيل العرب ومعرفة حقهم، ملا هلـم مـن    األمة حوهلا، إذ

السبق يف محل اإلسالم، وملا هلم من اخلصوصية يف بعض األحكام، وملكان رسـول اهللا صـلى اهللا   

اليت تنتقص العرب، أو حتتقـرهم، أو تعـاديهم، خاصـة     -عليه وسلم منهم، وهلذا فالشعوبية 

األنصار الذين نصروا اهللا ورسوله، وفتحوا العامل وحرروه مـن عبـادة   السابقني من املهاجرين و

معدودة عند أهل السنة من فرق االبتداع واالحنراف، وكان أول من ذكرهم  -كسرى وقيصر 

ونعرف للعـرب  (من أئمة السنة اإلمام أمحد بن حنبل حيث جاء عنه من رواية الكرماين لعقيدته 

فإن حبهم إميـان وبغضـهم    ،حلديث النيب صلى اهللا عليه وسلموحنبهم  ،حقها وفضلها وسابقتها



فإن  ،وال يقرون هلا فضل ،الذين ال حيبون العرب ،وال نقول بقول الشعوبية وأراذل املوايل، نفاق

  25).هلم بدعة ونفاقا وخالفا

وهم  ،والشعوبية وهم أصحاب بدعة وضاللة(وروى أمحد بن جعفر األصطخري عن أمحد قوله 

 ،وال حيبوم ،وال يعرفون هلم فضال ،ال يرون للعرب حقا ،ن العرب واملوايل عندنا واحديقولون إ

وهذا قول قبيح ابتدعه  ،ويضمرون هلم الغل واحلسد والبغضة يف قلوم ،بل يبغضون العرب

  26.)رجل من أهل العراق

نية، حيث قال كما ذكرهم عبد القاهر البغدادي كفرقة من فرق أهل البدع املتأثرة بدين الباط

حدها العامة الذين قتلت بصائرهم بأصول أ :يروج عليهم مذهب الباطنية أصناف والذي(عنهم 

الشعوبية الذين يرون تفضيل  الثاينوالصنف  ،وأوالد اوس واألكرادالعلم والنظر كالنبط 

  27).العجم إىلويتمنون عود امللك  ،العجم على العرب

ـذا   -الذين ميثلون أكثر من تسعني باملئة من األمة  -جلماعة وال شك بأن إميان أهل السنة وا

األصل العقائدي، وبوجوب حب العرب املسلمني، ومعرفة حقهم وفضلهم، سيجعل من العـرب  

  !كقومية، من أقدر أمم العامل اإلسالمي على اجتماع األمة عليهم، حني تتحقق وحدم وضتهم

المي بثقافتها الدينية الفطرية من أقصى الصني واهلنـد  وهذا واضح جلي فإن شعوب العامل اإلس

، يعظمـون العـرب   اوأفغانستان إىل أندونيسيا وماليزيا إىل أقصى أفريقيا إىل املسلمني يف أوروب

املسلمني وسلفهم الصاحلني، وحيبوم وجيلوم، لكون عامة شعوب العامل اإلسالمي مـن أهـل   

ال ما كان من اإليرانيني بسبب تشيعهم الغايل الذي اختلط السنة، ولرسوخ هذه العقيدة بينهم، إ

بالشعوبية، فصاروا يبغضون العرب خاصة السلف الصاحل، وحيتقروم، وهلذا مل تستطع إيـران  

، ألن حيث يتعرض العرب فيهـا لالضـطهاد   جتاوز هذه اإلشكالية إىل اليوم، حىت داخل إيران

ت حاجزا بينهم، وبني العرب خاصة واألمة عامة، وهلذا التشيع حيمل يف طياته الشعوبية اليت صار

ثالمثائة سنة حىت اليوم، لكون العرب ومل يستطع التشيع الشعويب أن خيترق العامل العريب مدة ألف 
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بفطرم يرفضون الشعوبية اليت حتتقرهم وتزدري تارخيهم اإلسالمي كله، وفتوحام، وأبطـاهلم،  

ره على أنه ظلمات بعضها فوق بعض، حىت جـاء  بعده، وتصو ة أيب بكر الصديق ومنمنذ خالف

  ! اخلميين وخامنئي ورافسنجاين باإلسالم احلق

 إن هذه العقيدة السنية السياسية يف املوقف من العرب ستكون حجر األساس لوحدة العامل العريب

ـ   من جهة أخرى ، واحتاده مع حميطه اإلسالمي مرحليامن جهة اد ، ولو على منـط وحـدة االحت

األوريب، بعد عقود من النعرات القومية اليت نقلتها أوربا إىل العامل اإلسالمي فقسمته شذر مـذر  

  ! بالعصبيات اجلاهلية

ولعل أحد أهم أسباب ضعف األمة اليوم غياب األيديولوجيا السياسية، وهي العقيدة السياسية  

لفوضى اليت أصيبت ا اجلماعات اليت يقوم عليها أي مشروع سياسي، وقد أدى غياا إىل هذه ا

اإلسالمية على اختالف ألوان طيفها، فتارة تقاوم االحتالل، وتارة تتعاون معه وتعمل حتت ظله، 

وتارة تناوئ املستبد، وتارة تآزره وتقف معه، وتارة تدعو إىل العدل، وتارة ترفضه، وتارة تنادي 

ة حمددات ال تقبل املساومات، بل كل شيء باحلرية، وتارة تتراجع عنها، فليس عندها يف السياس

  !قابل للتأويل، واألخذ والرد، والبيع والشراء

مفهوما عند شعوب األمة، حني تطرحه هذه اجلماعات وتبشر ) اإلسالم هو احلل(ومل يعد شعار 

  !به، فهو حيمل يف كل قضية الشيء ونقيضه

اليوم {ق األعلى حىت نزل قوله تعاىلهذا مع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينتقل إىل الرفي

وحىت قال صلى اهللا عليه } أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا

تركت فيكم ما (وقال) تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك(وسلم 

  ).إن متسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب اهللا وسنيت

وأنه خالفة تقوم على الشورى  ،بعدهالسياسي صلى اهللا عليه وسلم طبيعة النظام  وقد حدد 

والرضا، وتعرب عن وحدة األمة والدولة والسلطة، وذلك يف أحاديث متواترة تواترا معنويا 

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم (فقال

  ).وحمدثات األمور



تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا هلا أن تكون مث تكون خالفة على منهاج النبوة مث (كما قال أيضا 

  ).يكون ملكا عضوضا مث ملكا جربيا مث تعود خالفة على منهاج النبوة

  ).يكون خلفاء فيكثرون فأوفوا بيعة األول فاألول(وكما يف قوله  

  .اخل) ...اإذا بويع خلليفتني فاقتلوا الثاين منهم(وقال 

فأمجع الصحابة على ذلك كله، بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم مباشرة، لوضوح هذا األصل 

خالفة هلا أصوهلا وقواعدها،  -بعد النبوة  -عندهم وثبوته ثبوتا قطعيا، وأن األمر يف اإلسالم 

األمة، على مر وأحكامها ومقاصدها، وقد عربت اخلالفة كنظام سياسي عن طبيعة الدولة، وهوية 

العصور، ومع ما طرأ عليها من تراجعات وتطورات، إال أن اخلالفة كنظام سياسي ظلت اجلامعة 

لوحدة األمة، واحلامية لكياا املادي واملعنوي السياسي واأليديولوجي، واملعربة عن هويتها 

الفة كنظام وخصوصيتها، وهو ما جعل الغرب الصلييب جيعل من أوىل أولوياته القضاء على اخل

م كما ذكره املؤرخ 1699سياسي، وقد بدأ التخطيط لذلك منذ معاهدة كارلوفوجه سنة 

م، وتوج ذلك بإسقاطها  1880، مث يف مؤمتر برلني سنة )وجه آسيا(الفرنسي غروسيه يف كتابه

م، وقد ضج العامل اإلسالمي آنذاك من أقصاه إىل أقصاه، 1924بعد احلرب العاملية األوىل سنة 

وأدرك علماء األمة مدى خطورة سقوطها، وأنه ال بقاء لإلسالم دينا وأمة وشريعة بسقوط اخلالفة 

الدولة والسلطة والنظام السياسي، كما عرب عن ذلك آخر شيوخ اإلسالم يف الدولة العثمانية 

الشيخ مصطفى صربي، والشيخ حممد رشيد رضا، فلم يكن سقوط اخلالفة بعد احلرب العاملية 

كما يتصوره  -لعامل اإلسالمي حدثا سياسيا فقط ىل على يد احلملة الصليبية الثامنة على ااألو

بل كان حدثا مفصليا يف تاريخ العامل اإلسالمي ما زالت األمة كلها تعيش تداعياته إىل  - البعض 

رب يومنا هذا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وروحيا، حيث تعيش األمة أزمة هوية كربى ع

والدة (فرومكني يف كتابهعنها كثري من املفكرين واملؤرخني الغربيني أنفسهم كما تنبه له 

  :حيث يقول)الشرق

أصبح الشرق األوسط على ما هو عليه اآلن،  ألن الدول األوربية أخذت على (

ا يف ضمان  ا وفرنسا أخفقت ي ن عاتقها أن تعيد تشكيله من جهة، وألن بريطا



مة، والدول، والنظم السياسية، اليت أوجدتاها، بعد أن استمرار األسر احلاك

لعاملية األوىل قضاء مربما على النظام القدمي يف املنطقة  ا خالل احلرب ا أي  –قضت

ا احلكم العثماين للشرق األوسط العريب حتطيما ال خالص منه،  - اخلالفة  وحطمت

نا، وع ا بلدا ا ولكي تأخذ الدولتان مكان النظام القدمي، أوجدت تا حكاما، ورمست ن ي

ا على كل معارضة حملية هامة  ا نظام دول، ولكنهما مل تقضي حدودا، وأدخلت

ا هذا قوى حملية ذات بأس يف الشرق األوسط غري  لقراراما، وال تزال إىل يومن

يبات، وقد تطيح ا، إن مثة مطالب هي أكثر صلة باجلوهر،  ترت موافقة على هذه ال

على احلدود فحسب، بل تطرح أيضا حق الوجود وهذه اخلالفات ال تقتصر 

لبلدان انبثقت عن القرارات الربيطانية الفرنسية يف أوائل العشرينات من القرن 

العشرين، وهذه اخلالفات تذهب إىل غور أعمق، وتبحث مسائل تبدو مستعصية 

ا ونقلته إىل : على احلل وهي هل يستطيع النظام احلديث الذي ابتكرته أورب

، ومن مميزاته تقسيم األرض إىل دول علمانية مستقلة أساسها مواطنية املنطقة

  قومية أن يكون هو البديل؟

إن األفكار السياسية األوربية ومنها احلكومة املدنية العلمانية، تعد عقيدة غريبة 

على منطقة أكد معظم سكاا، وملدة تربو على ألف عام، إميام بشريعة دينيـة  

ياة، ومنها احلكومة والسياسة، لقد أقر فعال رجال الدولـة  حتكم كل جوانب احل

لعاملية األوىل بوجود املشكلة وبأمهيتها، فمـا إن بـدأ    األوربيون يف زمن احلرب ا

قادة احللفاء خيططون لضم الشرق األوسط إىل دوهلم، حىت أدركـوا أن سـلطة   

ل يت يتحتم عليهم اإلسالم على املنطقة هي اخلاصية الرئيسية للخريطة السياسية، ا

م سياسة هدفها جعل اإلسـالم حتـت   1914أن جياوها، وقد شن كيتنشر عام 

يا، فلما ظهر أن هذه السياسة لن تنجح، رأى معـاونو كيتنشـر    ن سيطرة بريطا

البديل يف رعاية والءات أخرى، الحتاد شعوب عربية، أو ألسرة الشريف حسني، 

راق، وأن تكـون هـذه الـوالءات    أو لبلدان كان عليها أن خترج للوجود كالع

منافسة للوحدة اإلسالمية، واحلقيقة أم عندما صاغوا تسوية الشرق األوسط ملا 



بعد احلرب، كان هذا اهلدف نصب أعينهم، بيد أن فهم املسئولني األوربـيني يف  

اقتنـاعهم أن املعارضـة      ذلك احلني لإلسالم كان ضئيال، فقد هونـوا األمـور ب

ة إلضفاء الصبغة األوربية كانت يف طريقهـا للتالشـي، ولـو    اإلسالمية للعصرن

أبصروا النصف الثاين من القرن العشرين ألدهشتهم محيـة املـذهب الوهـايب يف    

اململكة العربية السعودية، وعاطفة اإلميـان الـديين يف أفغانسـتان املتحاربـة،      

ـ  امل السـين،  واستمرار حيوية األخوان املسلمني يف مصر وسوريا، وغريمها من الع

لثورة اخلمينية يف إيران الشيعية، إن استمرارية املقاومة احمللية لتسـوية عـام    وا

م، ولألفكار األساسية اليت قامت على أساسها، تفسر أنـه ال وجـود يف   1922

الشرق األوسط لإلحساس بالشرعية، وليس يف املنطقة إميان يشارك فيه اجلميـع  

نا، والرجال الذين يدعون أم حكاما، هلـا  بأن الكيانات اليت تسمي نفسها بلد ا

أو هلم حق االعتراف م كبلدان أو كحكام، وال ميكن القول بأن الذين خلفـوا  

لعثمانيني، قد نصبوا يف مناصبهم بصفة دائمة، مع أن هذا ما اعتقـد   السالطني ا

  .28.)م1922و 1919احللفاء أم فاعلوه بني عامي 

م أي لوجود 1922ستمر زخم التحديات، لتسوية إذا ا:( ويقول فرومكني أيضا 

ا سنرى يومـا مـا    ن ن بنان، على سبيل املثال، فإ األردن، وإسرائيل، والعراق، ول

الشرق األوسط الذي عرفناه يف القرن العشرين يف وضع يشبه وضـع أوربـا يف   

القرن اخلامس امليالدي، عندما ألقى ايار اإلمرباطورية الرومانيـة يف الغـرب،   

ب اإلمرباطورية يف خضم أزمة حضارة، لقـد احتاجـت أوربـا إىل ألـف     شعو

ومخسمائة عام لتحل أزمة هويتها االجتماعية والسياسية بعد زوال اإلمرباطوريـة  

لنظام السياسي على شـكل الدولـة    الرومانية، منها حنو ألف سنة لكي يستقر ا

ك احلق يف أن تشكل األمة، وحنو مخسمائة سنة أخرى لتقرير من هي األمم اليت متل

دوال، وهل يكون الوالء للسالالت األسرية، أو للدولة القومية، أو لدول املدن؟ 

                                                            
لشرق  28 ا   .  633- 632والدة 

  



لقد تبني أن موضوع أزمة الشرق األوسط املستمرة يف زمننا، هو مثيل موضـوع  

ا الغربية، وإن مل يكن بنفس العمق وطول الـزمن، فكيـف تسـتطيع     أزمة أورب

ها خللق هويات سياسية جديدة، بعد ايار نظام شعوب متنوعة أن تعيد جتميع نفس

إمرباطوري طويل العهد اعتادت عليه؟ لقد اقترحـت دول احللفـاء يف مطلـع    

لعثمانية، لكن  العشرينيات من القرن العشرين شكال للمنطقة بعد زوال الدولة ا

هل تقبله شعوب املنطقـة؟ ولـذلك فـإن تسـوية     :السؤال الذي ال يزال قائما

ص املاضي، بل هي يف قلب احلروب والرتاعات والسياسات الراهنة م ال خت1922

  29).يف الشرق األوسط

انتهى كالم فرومكني وهو تفسري دقيق، وحتليل عميق، لألزمة اليت يعيشها العـامل  

لعثمانية ـ مع ضعفها وهشاشتها قبيل سـقوطها    اإلسالمي، فقد سقطت اخلالفة ا

واإلسالم األمة والوطن، واإلسالم النظـام  ـ فسقط معها اإلسالم الدين واهلوية، 

لقانون، ليعيش املسلمون حالـة مـن االغتـراب     والدولة، واإلسالم الشريعة وا

لثقايف والتشريعي غري مسبوقة يف تارخيهم كله، لتعصف م  السياسي والفكري وا

األحداث السياسية واحملدثات األيديولوجية، فكـان البـديل العلمانيـة املاديـة     

لية والرأمسالية، اليت اجتاحت الشيوع لليربا ية واالشتراكية، والقومية والوطنية، وا

لعامل العريب واإلسالمي، وقامت دويالت الطوائف اجلمهورية وامللكيـة، املدنيـة    ا

با، فهي بال  والعسكرية، فما ازدادت األمة معها إال ضعفا وتشرذما وختلفا واغترا

  !يديولوجي، وبال أهداف إستراتيجيةدولة، وبال دين، وبال مشروع سياسي وأ

لقد صدق فرومكني يف حتليله ومل يصب يف تنبؤاته، فلن مير العامل اإلسالمي مبا مرت به أوربا ألف 

سنة ليحدد مستقبله، بل ستعود خالفة راشدة وأمة واحدة من جديد، كما بشر بذلك النيب صلى 

                                                            
لشرق  29 ا   . 643والدة 

  



بشارته يف أضعف مرحلة تارخيية مرت ا اهللا عليه وسلم، الذي بشر بفتح القسطنطينية فتحققت 

  !األمة

لقد ظهرت احلركات اإلسالمية بعد سقوط اخلالفة العثمانية، كردة فعـل واسـتجابة طبيعيـة،    

  :وكان اخللل يتمثل يف ،وحاولت إحياء موضوع اخلالفة إال أا أخفقت يف ذلك

ن اإلسالم كدين وعقيدة ـ  ـ  عدم بلورة مشروع اخلالفة كنظام سياسي واضح املعامل يعرب ع  1

والنظم الدميقراطية لليربالية ـ والعجز عن بعثه من جديد علـى    ،كالنظم االشتراكية للشيوعية

أصول الكتاب والسنة وما أمجعت عليه األمة يف عصر اخللفاء الراشدين، ومعاجلـة مشـكالت   

  :سالمية على حالنيالواقع من خالل فقه املقاربات هلذا اخلطاب مرحليا، فكانت احلركات اإل

إما حركات مهشت هذا املوضوع ومل يعد من أولوياا واهتماماا أصـال كاحلركـات    •

 .الصوفية واحلركات السلفية املعاصرة

أمهية غري أن تصوراا عن اخلالفة ظلت رهينة اخلطاب املؤول ومـا   اأو حركات أولته  •

ة والسياسة الشرعية، وهو ما قرره الفقه املؤول كما عربت عنه كتب األحكام السلطاني

مل جيد قبوال لدى عامة املسلمني وخنبهم السياسية والثقافية اليت تتطلع إىل واقع جديد مل 

جتده يف خطاب هذه احلركات، فليس يف خطاا تأكيد على حـق األمـة يف اختيـار    

، وال السلطة، وال حقها يف احلرية السياسية والتعددية، وال حقها يف العدل واملسـاواة 

وإن حاولـت مـؤخرا    -حقها يف مقاومة االستبداد، وال حقها يف مقاومة االسـتعمار 

وظلت أشد احلركات اإلسالمية عناية مبوضوع اخلالفة أبعد احلركات  -استدراك ذلك 

بل ظلت حبيسة تصورات سطحية غري ! عن ممارسة أي عمل سياسي يؤدي إىل التمكني

 !كيفية إعادة اخلالفةشرعية وغري عقلية وغري سياسية عن 

فلما قامت أول جتربة يف السودان بعد ستني سنة من العمل اإلسالمي السياسي كانـت   

أسوأ منوذج ميكن تقدميه باسم اإلسالم، فهي جتربة بال هوية دينية، وال عقيدة سياسـية،  

 !وال حرية وتعددية، فكانت أشبه بأي نظام عريب آخر منها بالنظام السياسي اإلسالمي



ويف الوقت الذي جنحت فيه األقلية الشيعية يف إيران من بلورة مشروع سياسي وفـق  

نظرية والية الفقيه، بعد جتاوز إشكالية انتظار املهدي ليقـف الشـعب اإليـراين مـع     

بال مشروع  إىل اليوم مشروعها السياسي، ظلت األكثرية اليت متثل تسعني باملئة من األمة

  ! سياسي

يمات سياسية سنية، حتمل مشروعا سياسيا يعرب عن اخلطاب السياسي السين ـ  عدم قيام تنظ  2

الراشدي، وتناضل من أجل حتقيقه، وهو نتيجة حتمية لعدم وجود املشروع السياسـي السـين   

أصال، ففي الوقت الذي قامت تنظيمات شيعية حتمل املشروع السياسي لوالية الفقيه وهي نظرية 

يف هذا العصر، مل يقم يف املقابل أي تنظيم سياسي حيمـل املشـروع    حديثة مل يعرفها الشيعة إال

مع أن اخلالفة اإلسالمية كنظام سياسي ظل حيكم واقع األمـة ثالثـة    ،السياسي السين الراشدي

وحىت حزب التحرير الذي جعل قضيته املركزية قضية اخلالفة، وتسمى باسم احلزب، ! عشر قرنا

  !ة دون أي نضال وصراع سياسي من أجل حتقيق ما يصبو إليهظل مجاعة إسالمية دعوية وفكري

ـ عجز احلركات اإلسالمية يف العامل العريب خاصة، عن التأثري يف الواقع السياسي، وعجزهـا    3

عن معاجلة مشكالت األمة من خالل منظورها األيديولوجي السين، ابتداء من مشكلة القطريـة  

عها، ومشكلة االستبداد السياسي الـذي جعـل ثالمثائـة    وحتديد املوقف منها وكيفية التعامل م

ومخسني  مليون عريب مسلويب اإلرادة والتأثري يف واقعهم وكيفية مواجهته، ومشكلة االحـتالل  

األجنيب وسيطرته على املنطقة، ومشكلة انتهاك حقوق اإلنسان، ومشكلة الفقر، وختلف التنمية، 

  !العريب خاصة، واإلسالمي عامةإىل آخر املشكالت اليت تعصف يف العامل 

إن ضرورة استدعاء اخلطاب السياسي السين الراشدي اليوم ـ فضال عن كونه ضرورة شـرعية   

تكمن يف عناصر القوة اليت  ،وسياسية ـ وأمهية بلورة مشروع سياسي يقوم على أصوله وقواعده 

  :يضمنها مثل هذا االستدعاء هلذا اخلطاب واليت تتجلى فيما يلي

ربط املشروع السياسي اإلسالمي باأليديولوجيا العقائدية اليت هي األسـاس لنجـاح أي   : أوال 

مشروع سياسي لكي تتجاوب معه احلماهري املؤمنة به، فإذا كان النظام السياسي االشتراكي يعرب 

عن الفلسفة الشيوعية كأيديولوجيا وعقيدة سياسية، والنظام الدميقراطي يعـرب عـن الفلسـفة    



ية اليت عربت عن املسيحية الربتستانتية كدين وعقيدة سياسية، والنظام السياسي اإليـراين  الليربال

اليوم يقوم على أساس والية الفقيه الذي يستند على عقيدة انتظار املهدي والعقيـدة الشـيعية   

 اإلمامية، والصهيونية تستند على وعود التوراة املزعومة، فإن املشروع السياسي اإلسالمي حيتاج

إىل أيديولوجيا عقائدية يعرب عنها، ويقوم عليها، ويستند إليها يف إثبات مشـروعيته وضـرورته   

  .وقدرته على حتقيق اهلوية واحملافظة على خصوصيتها

وضوح أصول اخلالفة اإلسالمية كنظام سياسي وقوة أساسها الديين الذي تقوم عليهـا، إذ  : ثانيا

عت األمة على أصوهلا العامة، ونقل ذلك علماء السنة يف تواترت نصوصها تواترا قطعيا، كما أمج

  .)وأمجعوا على أنه جيب على املسلمني نصب خليفة(كتبهم العقائدية والفقهية كما قال النووي 

واتفق العلماء على أنه ال جيوز أن يعقد خلليفتني يف عصر واحد سواء اتسـعت دار  (وقال أيضا  

  ).اإلسالم أم ال

ـ أصل يف نصب } إين جاعل يف األرض خليفة{هذه اآلية ـ  (يه القرطيب وقال ونقل اإلمجاع عل 

إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام اخلليفة، وال خالف يف وجوب 

فدل على وجوا وأا ركن من أركان الدين الذي بـه قـوام   .. ذلك بني األمة وال بني األئمة 

  ).املسلمني

  .اخل...مجعوا على أا تنعقد بالشورى واالختيار كما أ 

فإذا كانت والية الفقيه جتد اعتراضا شديدا من عامة املراجع الشيعية لكوا تعارض أصل االنتظار 

للمهدي الغائب، فإن أصول اخلالفة العامة حمل أمجاع سلف األمة، وأئمة علماء السـنة، بـل ال   

األمـة  (، واجلماعـة  )الدولة الواحـدة (ماعة إال باخلالفة وجود وال قيام ملذهب أهل السنة واجل

قائم أصال على عقيدة إثبات خالفة اخللفاء الراشـدين، وأـا   ) السنة(، بل إن شعار )الواحدة

  ! بالشورى واالختيار ال بالنص أو االضطرار أو اإلجبار

قع السياسي التارخيي لألمة أن اخلالفة ليست نظرية سياسية أو عقيدة دينية فقط، بل هي الوا: ثالثا

ففي ظلها قامت الدولة اإلسالمية، وبفتوحاا التارخييـة امتـدت جغرافيـا     ،سنة 1300مدة 



ودميغرافيا، ويف أحضاا قامت احلضارة والرقي والتطور الذي عاشه العامل اإلسالمي على تنوعـه  

ائة عام، بل مازال بني أظهرنـا  القومي والديين والثقايف، ومل ميض على سقوطها وغياا أكثر من م

اليوم من أدركها وعاش حتت ظلها كنظام سياسي إسالمي قائم على وحدة األمة، ووحدة الدار، 

ووحدة السلطة، ومعرب عن دينها وهويتها وخصوصيتها، وهو ما جيعل استدعاءها اليوم أسـهل  

  .وأيسر، ال من حيث التنظري فقط بل التطبيق أيضا

كنظام سياسي ومؤسسة حكم جنحت يف عصور كثرية من تطـوير مؤسسـاا    أن اخلالفة: رابعا

وآلياا مع تطور احلياة السياسية، فكانت أقدر على االستجابة للظروف احمليطة ـا مـن كـل    

األنظمة اليت عرفها العامل، وهلذا عرفت اخلالفة صالحيات اخلليفة والوزير، واخلليفة والسلطان يف 

وهو نظـام  أشـبه    -د أن قويت شوكة األمراء وضعفت شوكة اخللفاء بع -العصر العباسي  

كما عرفت صالحيات اخلليفة والصدر األعظم، والدستور والربملان، يف العصر  -برئاسة الوزراء 

العثماين، وهو ما يؤكد حيويتها وقدرا على مسايرة تطور العصور كمؤسسة حكـم وكنظـام   

عام، وهي أطول األنظمة السياسـية الـيت    1300مدة  سياسي ما جعلها تواجه كل التحديات

عرفها العامل عمرا، ومن مث فالواجب أن تكون اخلالفة كمشروع نظام سياسي مواكبـا لتطـور   

العصر وضروراته، فكل وحدة أو احتاد ترتضيه شعوب األمة ودوهلا كلها، أو أكثرها، أو جمموعة 

ل عن أي نفوذ أجـنيب، وجتتمـع يف أي إطـار    من الدول الرئيسة فيها ذات السيادة واالستقال

وحدوي أو احتادي، وتكون حكوماته منتخبة من شعوا، وخيتار جملسا رئاسيا ميثل األمـة الـيت   

اختارته كمجلس خالفة لألمة، وجملس شورى منتخب ميثل شعوبه وأهل احلل والعقد منهم، فهو 

  .      خالفة شرعية

االستعمار الغريب قد أثبت فشله وضعفه، فال هو حقق أمنـها   أن البديل عنها الذي أقامه: خامسا

واستقرارها، وال حقق تطورها ومنوها وازدهارها، وال حافظ على هويتها وخصوصيتها، وال أقام 

  .دينها وشريعتها

أن عودة اخلالفة من جديد هي بشارة نبوية تواترت تواترا معنويا يف أحاديث كثرية كما : سادسا

ومل تعرف األمة يف تارخيه كله غيبة اخلالفة إال يف هذا ) عود خالفة على ج النبوةمث ت(يف حديث 



العصر مما يبشر بعودا، ومعلوم ما للبشارة العقائدية من قدرة على استثارة املشاعر اجلماهرييـة  

  .حنو حتقيق أهدافها

ا يف االحتاد األوريب، يفرض أن اجتاه دول العامل حنو الوحدة واالحتاد اإلقليمي والقاري، كم: سابعا

على العامل اإلسالمي االجتاه حنو الوحدة واالحتاد الطوعي االختياري برضا الشعوب وحكوماـا،  

يف عامل ليس للضعفاء فيه مكان، كما يؤكد هذا االجتاه العاملي إمكانية الوحدة واالحتاد بـني دول  

روط املوضوعية املتوفرة لتحققها، كالدين العامل اإلسالمي، إذ ليس يف االحتادات األخرى من الش

اجلامع، واللغة اجلامعة، والتاريخ املشترك، واملصلحة املشتركة، كما يف العامل العريب واإلسـالمي،  

حيث اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة اإلسالم يف كل مكان، وحيث القبلة الواحدة حنو البيـت  

  !  الثقافة الروحية الواحدة احلرام، وحيث احلج إىل مكان واحد، وحيث

إال أن  ،إن كل هذه العناصر جتعل من العمل على بلورة هذا املشروع السياسي خيارا استراتيجيا 

  :جناحه وحتققه على أرض الواقع مرهون بتحقق أهدافه املرحلية املفصلية اليت تتمثل يف

من االستبداد الذي صادر ـ  تعزيز احلريات العامة يف كل بلد لتحرير إرادة شعوب األمة  1

حريتها وإرادا حىت مل يعد لشعوا أي أثر يف جمريات األحداث اليت تعصف ا، فمىت حتررت 

  .إرادا، واختارت حكوماا اليت تعرب عن توجهاا وتطلعاا، فلن ختتار األمة إال اإلسالم

  .ادي والعسكري بني دوهلاـ  تعزيز الوحدة بني شعوا لتحقيق التكامل السياسي واالقتص 2

ـ  التحرر واالستقالل عن كل أشكال االحتالل والنفوذ األجنيب الذي حيول دون حريتها  3

  . ووحدا وعودة شريعتها وخالفتها

ولن يتحقق ذلك كله ما مل يقم التنظيم السياسي الدويل الذي يعمل على بناء نفسه، وبناء 

ه، ليكون قادرا على التأثري يف جمريات الواقع السياسي يف مشروعه، فكريا وتنظيميا، وتعزيز قدرات

كل بلد يقوم فيه، ويستخدم كل الوسائل السلمية واملشروعة املتاحة لتحقيق ذلك، وهو ما حيتاج 

إىل تظافر جهود كبرية من قبل قوى سياسية واقتصادية واجتماعية مؤثرة مع العزمية والصرب 

  !والتضحية



) مؤمتر األمة(وأن يكون حتت اسم ) و أمة واحدة وخالفة راشدةحن(وجيب أن يكون شعاره 

  !ليستعيد مفهوم األمة الواحدة من جديد

  :سيمثل تطورا سياسيا كبريا على مستوى العمل اإلسالمي لسببني ) مؤمتر األمة(إن قيام 

لى كونه أول احتاد لتنظيمات سياسية إسالمية قطرية تتفق على مشروع سياسي جامع ع: األول 

  .مستوى األمة

أنه املرة األوىل اليت يطرح فيها املشروع السين الذي ظل حيكم العامل اإلسالمي مدة ثالثة : الثاين

عشر قرنا كمشروع سياسي منذ سقوطه، حبيث حتدد له العقيدة السياسية، واألهداف املرحلية 

واقع من خالل جهاد والنهائية، وتنطلق فيه تنظيمات سياسية يف كل قطر، ليتحقق على أرض ال

  .ونضال سياسي يتخذ من كل الوسائل املتاحة املشروعة سبيال للوصول إىل الغاية املنشودة

وال خيفى أن مثل هذا اهلدف التارخيي العظيم حيتاج من القائمني عليه وضع خطة إستراتيجية 

لعناصر وسياسية، ميكن على ضوئها مراجعة األداء وتقوميه بشكل دوري، من خالل حتديد ا

  : التالية الرئيسة األربعة

  .ـ النظام األساسي للتنظيم السياسي  1

  .ـ األهداف املرحلية والنهائية للتنظيم 2

  .  ـ أولويات العمل  3

  .ـ آليات التنفيذ وخططه4

وإذا كانت النظم السياسية تعرب عن أيديولوجيا عقائدية، ومبادئ وقضايا رئيسية، يؤمن ا 

  :ن، ومن أجلها يضحون، وتقوم زعامتهم على أساسالزعماء املناضلو

 .اإلميان املطلق بالقضية اليت يدعون إليها •

 .والقدرة منهم على اإلهلام لتحريك اجلماهري  •



واإلرادة الصادقة والعزمية القوية اليت تلهب محاسة الشعوب وتفيض عليها من سحرها   •

 .وإهلامها العاطفي

واملخططني اإلستراتيجيني الذين حيددون األهداف السياسية، فإن ذلك كله يف حاجة إىل القادة  

ويضعون هلا اخلطط املبتكرة، ويتخذون من اإلبداع العقلي وسيلة للوصول إىل حتقيق املبادئ اليت 

  .يناضل من أجلها الزعماء امللهمون

ة منفذون ولن ينجح املخططون اإلستراتيجيون أيضا ما مل يقم على تنفيذ تلك اخلطط اإلستراتيجي 

حركيون واعون يستوعبون تلك اخلطط ويدركوا إدراكا كامال، ويتفاعلون معها من خالل 

  .اآلليات والوسائل اليت يتبعوا، لتنفيذ تلك اخلطط

  :لن ينجح يف حتقيق مهمته التارخيية ما مل يتوفر له ) مؤمتر األمة(أي أن  

ينفخون يف األمة من روحهم ليبعثوها من  ـ الزعماء التارخييون امللهمون املناضلون الذين 1

كإميام هم ا، وال شك بأن ) اخلالفة الراشدة واألمة الواحدة(جديد، لتؤمن األمة معهم بقضية 

القيادة اجلماعية هلذا املؤمتر ستتحمل هذا العبء التارخيي بشكل فردي ومجاعي، ولن تتحقق 

طويل تتعرف األمة من خالله على قياداا  الزعامة والرمزية التارخيية إال بعد حركة نضال

  .وزعامتها التارخيية

حترير (ـ القادة واملخططون اإلستراتيجيون املبدعون الذين سيحددون األهداف السياسية  2

وكيفية الوصول من خالل ) إرادة شعوب األمة، وحترير سيادة أوطاا، وتعزيز الوحدة بينها

ياسية للتخلص من االستبداد السياسي يف كل قطر، والوصول اخلطط اإلستراتيجية والربامج الس

حلكومات منتخبة تعرب عن إرادة األمة، والتخلص من االحتالل األجنيب، وحترير املنطقة من نفوذه 

ووجوده للوصول إىل االستقالل والسيادة، وتعزيز التكامل بني شعوا ودوهلا، لتحقيق الوحدة 

ديد مدى فرص النجاح يف كل قطر، ومعرفة العوائق واآلفاق من بينها، وترتيب األولويات، وحت

  .خالل دراسة عميقة ألوضاع كل بلد سياسية واجتماعية واقتصادية

إىل الطاقات املتخصصة يف هذا اال، وإىل كل من يستطيع املشاركة يف ) مؤمتر األمة(وسيحتاج 

متر االستفادة من الطاقات والعقليات التخطيط اإلستراتيجي ملشروع مؤمتر األمة، كما ميكن للمؤ



من داخل العامل العريب وخارجه ممن يؤمنون ذا املشروع للمشاركة واملسامهة يف وضع اخلطط 

  . والربامج

ـ  احلركيون املنفذون الواعون للربامج واخلطط الذين سيتولون مهمة تنفيذ ما يضعه  3

وسائل واألساليب واآلليات ما حيققون به املخططون هلم، وسيتفاعلون معها، وسيخترعون من ال

تلك الربامج، فهم القادة امليدانيون واإلداريون للتنظيمات يف كل قطر، فيجب تطوير مهارام 

  .ليكونوا على مستوى املسئولية املطلوبة منهم

  :مواصفات القيادة وشروط جناحها

أحوج ما ) مؤمتر األمة(ظيم لتن وبناء على كل ما سبق فإن القيادة التارخيية اجلماعية املؤسسة

إىل الوحدة ورص الصف، إذ  -شروعية قضيتها عقائديا وسياسيا مع إمياا املطلق مب -تكون 

  :جناح العمل مرهون بوحدة صفها وذلك منوط بتحقق

هو الذي أيدك {ـ  األخوة واحملبة اإلميانية العقائدية وهو أول أسباب النصر كما قال تعاىل 1

، }ؤمنني وألف بينهم لو أنفقت ما يف األرض ما ألفت بني قلوم ولكن اهللا ألف بينهمبنصره وبامل

واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته {وكما قال تعاىل 

  .}إخوانا

ما (وال شك بأن األخوة واحملبة تقوى بأسباا اليت حث عليها الشارع كتعزيز أواصر التعارف  

لن تؤمنوا حىت حتابوا أفال أدلكم على شيء إذا فعلتموه (، وإفشاء التحية )تعارف منها ائتلف

تبسمك (، واالبتسامة والكلمة الطيبة )ادوا حتابوا(، وتبادل اهلدية )حتاببتم أفشوا السالم بينكم

مل يوقر  ليس منا من(، واالحترام بني القيادات )يف وجه أخيك صدقة والكلمة الطيبة صدقة

، وجتنب كل ما من شأنه إضعاف عرى األخوة واحملبة كالغيبة والنميمة والقيل والقال )كبرينا

واللمز والنبز اخل، مما تعىن به كتب السلوك والتصوف السين، فإذا ما حتول ذلك من سلوك 

ابعها وممارسة إىل سجية وطبع، صارت ثقافة عامة تطبع سلوك مجيع األفراد يف كل التنظيمات بط

  .وهي حتتاج إىل تزكية للنفس وذيب للسلوك واستحضار دائم للمسئولية



ـ الثقة املطلقة بني القيادات حىت ال خيالطها شك، وال خياجلها ريب فيما بينها، وحىت ال  2 

يسمع أحد بأحد قالة سوء، وال يصدق فيه قول قائل أو قدح قادح، فإنه كلما كانت املسئولية 

حديات أعظم، واملؤامرات أخطر، واملخرج منها هو غرس الثقة فيما بني القيادات أكرب، كانت الت

حىت يكون من غاب منهم كمن حضر، وحىت ال يتناجى اثنان حىت كأن الثالث يسمع جنوامها 

  .ويعلم دعوامها، فهذه الضمانة الثانية لوحدة القيادة

قيادات، حىت ال يكون ألحد منهم ـ  الوضوح واملصارحة والشفافية اليت تعزز الثقة بني ال3

خصوصية يف العمل دون أحد، وال يكون ألحد عالقة مع أي جهة قد تؤثر على املشروع ختفى 

بتنظيماته كاجلسد الواحد، وقياداته هي كالقلب واملرجع ) مؤمتر األمة(على املؤمتر، فيكون 

  .  للجميع فيما يأتون وفيما يذرون من أعمال ختص املشروع

رب وسعة الصدر على العمل اجلماعي وأعبائه، وعلى تبعاته وألوائه، وعلى الشورى ـ الص 4

اجلماعية ونتائجها وقراراا، فإن النصر مع الصرب، وإن الظفر صرب ساعة، ويف صرب القيادات 

على بعضها، وحتملها هفوات بعضها، واللني والرفق يف معاجلة ما قد يقع من قصور وخلل ضمانة 

  ) .يد اهللا على اجلماعة(وكما يف األثر  لنجاح العمل

ـ التضحية بال حدود يف الوقت واجلهد والنفس واملال، وهي ضريبة القيادة الفردية  5  

واجلماعية، فال قيادة بال سيادة، وال سيادة بال ريادة، يبادر فيها القائد والزعيم إىل كل ما يقتضيه 

  بو الطيب جناح العمل حىت يكون قدوة وأسوة وكما قال أ

  ) .اجلود يفقر واإلقدام قتال.. لوال املشقة ساد الناس كلهم(

    

  :مواصفات املخططني اإلستراتيجيني وشروط جناحهم  

وكما جيب توافر شروط النجاح للزعماء لقيادة العمل، فكذلك جيب توافر شروطه لقادة 

ية للمشروع السياسي هلم التخطيط اإلستراتيجي وأمهها ـ بعد وضوح األهداف النهائية واملرحل

ـ القدرة على التخطيط السليم، واإلبداع يف التخطيط، واخلربة التراكمية ما جيعل فرص جناح 



خططهم وبرامج عملهم أكرب، وخماطرها أقل، ووقتها أقصر، وهم العقول اليت تشرف على وضع 

تقديرها، ورصد الربامج، وحتديد األولويات واإلمكانات، وفرص النجاح، وحتديد الوسائل و

  .النتائج وتقييمها، وإعادة النظر فيها، وتغيري الربامج بتغري املعطيات واملستجدات 

  :وأهم أعماهلم 

  .ـ حتديد األهداف السياسية املرحلية واألهداف النهائية1

  .ـ  ووضع برنامج عمل لكل مرحلة مع حتديد املدة الزمنية املطلوب تنفيذ األعمال خالهلا2

  . لعمل وتقوميه وإعادة أو تعديل اخلطط والربامج بتغري املستجداتـ تقييم ا3

  :مواصفات القادة امليدانيني واملنفذين وشروط جناحهم 

وهم احلركيون، وعليهم يقوم العمل، وم تصبح اخلطط والربامج واقعا سياسيا ميارس على 

  :األرض، وحتصد نتائجه، وتتحقق أهدافه، وأهم مواصفام 

  .ة على فهم اخلطط واستيعاا والتفاعل معها واحلركة الدءوب من أجل تنفيذهاـ القدر 1

  .ـ  القدرة على استيعاب الطاقات، واحتواء الكوادر، وحشد اجلماهري وتنظيمها2

  .ـ التفاين واإلخالص للقيادة وللمشروع وللقضية3

  .تجدات الواقعـ القدرة على تطوير الوسائل وابتكارها والتعامل مع الربامج حبسب مس4

  :وقواعده ) مؤمتر األمة(أسس عمل 

التخطيط اإلستراتيجي من املشتركات بني كل التنظيمات  وإذا كان كل ما سبق ذكره يف أسس

على اختالف توجهاا سياسية كانت أو اقتصادية، فإن خصوصية كل عمل تفرض حتديد أسسه 

  :تتمثل يف ) ملؤمتر األمة(وقواعده وهي بالنسبة لـ 

  :ـ حتديد اهلوية الفكرية والسياسية ملؤمتر األمة 1



وهي اهلوية اجلامعة للتنظيمات األعضاء يف املؤمتر، والعقيدة اليت يؤمن ا اجلميع، واليت ا يعرف 

  :املشروع، وميتاز ا عما سواه، ومتثل خصوصيته يف الساحة اليت يعمل ا، وميكن حتديدها بالتايل

  :تعريف مؤمتر األمة 

على أصوهلا ) األمة الواحدة واخلالفة الراشدة(هو احتاد تنظيمات سياسي إسالمي يؤمن مبشروع 

  .امع عليها كما جاءت يف الكتاب والسنة النبوية وسنن اخللفاء الراشدين 

فمؤمتر األمة هو أول تنظيم إسالمي يطرح اخلطاب السين الراشدي كمشروع عقائدي وسياسي 

  .   على أرض الواقع يف كل قطر عريب وإسالمي يناضل من أجل حتقيقه

وهو امتداد تارخيي ملشروع الشيخ حممد رشيد رضا، والشيخ حسن البنا، والشيخ تقي الدين 

النبهاين، والشيخ عبد السالم ياسني، وغريهم من املصلحني الذين عاصروا سقوط اخلالفة، ودعوا 

ة من جديد، ومن هنا متثل احلركات اإلسالمية يف إىل استئناف احلياة اإلسالمية، واستعادة اخلالف

العامل اإلسالمي السين على اختالف ألوان طيفها عمقا استراتيجيا ملؤمتر األمة، ومن ورائهم األمة 

  .كلها

  :ـ املشروعية واملرجعية  2

السياسي مشروعيته من نصوص القرآن والسنة وإمجاع األمة ومن ) مؤمتر األمة(يستمد عمل 

  :ذلك 

كنتم خري أمة أخرجت {وقوله } ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويؤمرون باملعروف{وله تعاىل ق

  .}للناس تأمرون باملعروف

بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء الذين (وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  ).يصلحون ما أفسد الناس

  ).وله وألئمة املسلمني وعامتهمالدين النصيحة هللا ولكتابه ولرس(وقوله  

  ).عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور(وقوله  



  ).مث تعود خالفة على منهاج النبوة(وقوله 

  ).الزم مجاعة املسلمني وإمامهم (وقوله  

  ).إن كان هللا يف األرض خليفة فالزمه(وقوله  

مة يف ظل غياب اجلماعة الواحدة واإلمامة الواحدة العمل على عودما، وهو ما يوجب على األ

  .إذ ما يظهر اإلسالم يف األرض، وبزواهلما يزول اإلسالم من األرض، والواقع شاهد صادق

وقد أمجع سلف األمة واألئمة من أهل السنة على وجوب وضرورة إقامة اخلالفة ووجوب وحدة 

  .هاء وأئمة املتكلمني يف مؤلفام كما سبق ذكرهاألمة كما نص على ذلك الفق

  :لعالجها ) مؤمتر األمة(املشكلة اليت يقوم 

  :وتتمثل يف 

  .ـ سقوط اخلالفة كنظام سياسي جامع لوحدة األمة 1

  .ـ تفرق األمة إىل دويالت حتت االحتالل األجنيب 2

  .ـ إقصاء الشريعة وأحكامها عن واقع حياة األمة 3

  .الظلم واالستبداد السياسي والتخلف بكل أشكالهـ شيوع حالة  4

مث (وقد جاء يف احلديث بيان هذه املشكالت كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم عن زوال اخلالفة 

تكون خالفة على منهاج النبوة مث يكون ملكا عضوضا مث ملكا جربيا مث تعود خالفة على منهاج 

  ).النبوة

  ).فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها( وعن زوال الدولة واألمة الواحدة

  اخل)..تتداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة على قصعتها(وعن سقوطها حتت نفوذ العدو 

  



  : ـ اهلدف واملهمة  3

  )من احلكومات القطرية الراشدة إىل األمة الواحدة واخلالفة الراشدة(

خلالفة الراشدة سيظل ضربا من اخليال، وطلبا للمحال، ما مل وال خيفى أن احلديث عن عودة ا

يسبق ذلك معاجلة مشكالت قطرية حتول دون وحدة األمة ودوهلا، كاالستبداد السياسي، 

والوجود العسكري األجنيب، والتشرذم القطري، والتخلف التنموي، فكان ال بد من أن تسعى 

  :التنظيمات يف أقطارها ودوهلا إىل

وصول إىل السلطة أو املشاركة فيها دف إقامة احلكم الراشد يف كل قطر عريب ال: أوال 

  .وإسالمي، كهدف سياسي مرحلي

  :واحلكم الراشد هو كل نظام سياسي 

  .ـ ختتاره األمة يف أي قطر عريب أو إسالمي بانتخاب حر ميثل إرادة األمة متثيال حقيقيا 1

  . ذلك القطرـ وحيقق سيادا وحيافظ على استقالهلا يف2

  .ـ ويعمل على استكمال تطبيق الشريعة اإلسالمية يف مجيع جماالت احلياة3

  .ـ  ويعمل على تعزيز الوحدة والتكامل مع األقطار األخرى 4

  .ـ وحيقق التنمية االقتصادية والنهضة االجتماعية الشاملة  5

  

  .استراتيجي  العمل على إعادة اخلالفة الراشدة واألمة الواحدة كهدف –ثانيا  

  :واخلالفة الراشدة هي النظام السياسي اإلسالمي الذي يقوم على 

  .ـ اختيار األمة كلها أو أكثر أقطارها للسلطة عن طريق االنتخاب هلا بالشورى والرضا 1

  .ـ سياسة شئون األمة وفق أصول الكتاب والسنة واخلطاب الراشدي 2



  .احلياةـ احلكم بالشريعة اإلسالمية يف كل شئون  3

  .ـ محاية األمة واحملافظة على سيادا وقوا ووحدا4

  .ـ حتقيق التنمية الشاملة يف كل ااالت 5

وال شك بأن هذه األهداف املرحلية والنهائية حتتاج إىل عمل سياسي منظم على مستوى األمة 

  :كلها، وتنظيمات قطرية تسعى لتكون

  .تأثري يف القرار السياسي وإن كان خارج السلطةـ رديفا قويا يف كل قطر قادرا على ال 1

ـ بديال جاهزا يف حال حدوث فراغ سياسي مفاجئ، أو يف حال فتح األبواب للتداول 2

السلمي للسلطة بصورة حقيقية فعلية، أو يف حال احلاجة إلحداث التغيري بالثورة، حني القدرة 

  . على ذلك، عند انغالق سبل اإلصالح السياسي السلمي

  :ـ الوسائل  4

يف كل قطر من خالل تنظيماته لتحقيق مشروعه باجلهاد السياسي ) مؤمتر األمة(جيب أن يعمل 

  :السلمي بكل األساليب املشروعة واملتاحة، ابتداء بـ 

، )سيد الشهداء محزة ورجل قام إىل إمام جائر(جهاد الكلمة احلرة كما يف احلديث  •

  ).ان جائرأفضل اجلهاد كلمة حق عند سلط(وحديث 

  ).لتأخذن على يد الظامل ولتأطرنه على احلق أطرا(والتصدي للظلم كما يف حديث  •

يكون (، وحديث )من رأى منكم منكرا فليغريه(والعمل على تغيريه بكل الوسائل املتاحة  •

أمراء يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن 

 ).و مؤمنجاهدهم بلسانه فه

 .العامة السياسية اإلجيابية يف كل األنشطةواملشاركة  •

 .مع حق املقاومة املسلحة للتنظيمات اليت توجد يف أقطار تقع حتت ظل االحتالل األجنيب •

وكل ذلك حبسب ظروف كل قطر وأوضاعه، مع االلتزام باألصل وهو العمل السياسي 

، وحيول دون االصطالم باألنظمة، للحفاظ السلمي، الذي ينأى باألمة عن االحتراب الداخلي



على التماسك اتمعي، ومحاية اإلجنازات اليت حتققت لألمة يف كل قطر، إال يف حاالت 

الضرورة حني تقرر األمة يف قطر من األقطار تغيري األوضاع بالثورة الشعبية، مع حتقق القدرة 

  .على حتقيق ذلك سياسيا

تراتيجية بعيدة املدى، قد حتتاج إىل عقود من السنني، إن كل ما سبق ذكره من أهداف اس

وأهداف مرحلية متوسطة املدى قد حتتاج إىل بضع سنني، جيعل من تطوير التنظيمات السياسية 

وتطوير أدائها هدفا قريبا أوليا، وأمرا ضروريا، للوصول إىل باقي األهداف، ولن تستطيع 

  :التنظيمات القطرية حتقيق ذلك ما مل

  .تقطب الشباب والطاقات احلركية والفكرية إىل صفوفها وتبين نفسها بناء تنظيميا حمكماـ تس1

  ).اخلالفة الراشدة(والنهائي ) احلكم الراشد(ـ وتقف األمة معها يف مشروعها املرحلي  2

ـ وحتسن أداءها السياسي مع الداخل واخلارج الدويل مبا يطمئن اجلميع على مصاحله  3

  .املشروعة

تتعاون مع كل القوى السياسية واالجتماعية واالقتصادية على اختالف توجهاا مبا حيقق ـ و 4

  .األهداف املشتركة

  :ـ وتضع اخلطط والربامج والدراسات اليت من خالهلا تتعرف على  5

  .واقع اتمع واحتياجاته األساسية وثقافته وكيفية تعاطي التنظيم معها وفق مبادئه وأهدافه –أ 

  .لقوانني واألنظمة املوجودة وكيفية االستفادة منها مبا حيقق أهداف التنظيما –ب 

  .القوى األساسية يف اتمع وكيفية التعامل والتفاهم معها  –ج 

  .التقنيات والوسائل املتاحة وفرص االستفادة منها لتحقيق األهداف –د 



وكيفية اقتناصها، واملعوقات  قدرات التنظيم الذاتية وإمكاناته املادية والفرص أمامه - هـ 

واملخاطر وكيفية التعامل معها، ومكامن القوة لديه وكيفية استثمارها، ونقاط الضعف عنده 

  .وكيفية معاجلتها

  :أولويات العمل  -5

إن حتديد أولويات العمل على مستوى القطر أو األمة هو مثرة تلك الدراسات العميقة لواقع 

  ) :مؤمتر األمة(أهم األولويات على مستوى التنظيمات يف كل قطر، ولعل 

واستكمال وجوده يف كل قطر عريب حبسب اهلامش  ،ـ بناء املؤمتر نفسه بناء تنظيميا حمكما 1

  .الذي تسمح به القوانني يف كل قطر أو يسمح به الواقع السياسي

  .ـ بلورة مشروعه الفكري والسياسي وحتديد رؤيته يف أدبياته املنشورة 2

  . زيز موارده املالية وقدراته اإلدارية والفنيةـ تع 3

ـ حتديد دوائر التواصل والتنسيق مع كافة القوى واملؤسسات يف العامل العريب واإلسالمي  4

  .وكيفية التعامل معها

كما جيب أن يكون نظام مؤمتر األمة األساسي واضحا يف مبادئه وأهدافه، بعيدا عن التعقيد يف 

  :ائحه الداخلية، على النحو التايلألفاظه، عمليا يف لو

  

  )  النظام األساسي املقترح ملؤمتر األمة(

  :مبادئ مؤمتر األمة وأصوله العقائدية

  .ـ اإلسالم دين الدولة األمة مصدر السلطة والشريعة مصدر التشريع1

  .ـ اخلالفة الراشدة نظام احلكم بالشورى والرضا واالختيار2

  .يادا حق هلا وواجب عليهاـ وحدة األمة واستقالهلا وس3



  . ـ احلقوق واحلريات العامة واخلاصة مصونة4

  .ـ العدل واملساواة واحلياة الكرمية حق للجميع5

  :يسعى املؤمتر إىل حتقيق األهداف املرحلية والنهائية التالية:  أهداف مؤمتر األمة

مة كافة القوانني ـ  حترير األمة وشعوا من االستعمار واالستبداد بكل صوره وأسل 1

  .والتشريعات

ـ  حتقيق الوحدة بني دوهلا وتعزيز التكامل السياسي واالقتصادي والتشريعي والعسكري 2

  .بينها

  .ـ  اختيار األمة حلكوماا بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة3

  .ـ  محاية أموال األمة وثرواا وتوزيعها بالعدل 4

  .نمية والتطوير يف مجيع ااالتـ حتقيق النهضة والت 5

  :يعمل املؤمتر لتحقيق أهدافه بكل الوسائل السلمية واملشروعة ومن ذلك :الوسائل 

  .ـ الدعوة العامة واخلاصة للمشروع بكل وسائل النشر 1

  .ـ املشاركة السياسية للوصول للسلطة التشريعية والتنفيذية2

  .ف أفرادا كانوا أو مجاعاتـ التعاون مع اجلميع مبا حيقق هذه األهدا3

ـ تأسيس األحزاب السياسية واالحتادات الطالبية والنقابات العمالية واجلمعيات املهنية 4

  .واملراكز الثقافية والقنوات الفضائية والصحف

  :النظام الداخلي ملؤمتر األمة 



النضمام إليه، ـ يتكون املؤمتر من التنظيمات القطرية اليت شاركت يف تأسيسه أو وافقت على ا1

وتكون اجتماعاته دورية، ويرأسه أكرب األعضاء سنا، وتتخذ قراراته باألغلبية، مع حق التحفظ 

  .لكل تنظيم على أي قرار، فيصبح القرار ملزما فقط ملن وافق عليه

اعاته وجدول أعماله ودعوة أعضائه ـ خيتار املؤمتر املنسق العام الذي يقوم بترتيب اجتم2

  .ته وتوصياتهوتسجيل قرارا

ـ لكل تنظيم قطري اختيار ثالثة أعضاء ممثلني له يف املؤمتر بصوت واحد، وميكن زيادة أعضاء 3

  .بعض األقطار عند احلاجة بصوت واحد 

  .حيدد املؤمتر العام موارده املالية ويضع ميزانيته السنوية وبرامج عمله . ـ4

مانة العامة بعد موافقة الثلثني مع حق كل ـ يتم اإلعالن عن املؤمتر العام واختيار مكتب األ5

  .قطر بالتحفظ عن اإلعالن عن نفسه

فهذا نظام أساسي مقترح للمؤمتر، وحني يتحقق كل ما سبق ذكره من أهداف قريبة على مستوى 

بناء التنظيمات القطرية والتنظيم الدويل، واألهداف املتوسطة على مستوى حتقيق اإلصالح 

ريب وإسالمي للوصول إىل حكومات راشدة، فلن يطول الوقت حىت تقوم السياسي يف كل قطر ع

تلك احلكومات الراشدة كلها أو أكثرها، بتعزيز الوحدة والتكامل بني دوهلا وأقطارها، سياسيا 

، )خالفة راشدة وأمة واحدة(واقتصاديا وعسكريا، لتمهد الطريق لتحقق اهلدف النهائي وهو قيام 

الستقرار، والتنمية واالزدهار، وحتقق للعامل السلم والعدل والتعاون اإلجيايب حتقق لشعوا األمن وا

  .الذي تنشده اإلنسانية كلها

 ،وااهدين الصابرين ،للمؤمنني املصلحني ،والنصر والثبات ،هذا ونسأل اهللا التوفيق والسداد

 !مة العظيمة ببعيدوما ذلك على اهللا بعزيز، وال عن األ )أمة واحدة وخالفة راشدة(حىت تعود 

  حول أهل السنة واجلماعة انتهت هذه السلسلة

  هـ 1431شعبان سنة  26فجر األحد  
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