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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّي نْي /التا�سع ع�شر
والع�شرين امليال ِد َّيي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال
ال يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
خالل القرنني الهجر َّي نْي املذكو َر ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
الإلكرتوين �أي�ضً ا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق َّ
كل كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف
كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة،
ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة
املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت
جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني
الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على
تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.

11

مقدمة ال�سل�سلة

11

هذا ،وتقوم املكتبة �أي�ضً ا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
التي يل�صقها البع�ض به زو ًرا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
�إن ق�س ًما كب ًريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي خالل
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء ،ومن ثم ال
يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا .ورمبا كان غياب
هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي �سب ًبا من �أ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها
التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�صروه .ورمبا كان
هذا الغياب �أي�ضً ا �سب ًبا من �أ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض
لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية وخارجها.
ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده ،والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد
�إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي ،ومالك بن نبي ،وع َّالل الفا�سي،
والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود �شـلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي
عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم  -ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال
اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب
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امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو �أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على
املكتبة عب ًئا م�ضاعفًا من �أجل ترجمة هذه الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها
بالعربية وتي�سري احل�صول عليها (ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا).
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ثرا ًء،
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
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غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقـدمي
مصباح اهلل عبد الباقي
يعترب موالنا �أبو الكالم �آزاد من ال�شخ�صيات املهمة يف تاريخ �شبه القارة
ملما بتاريخ العامل عمو ًما
الهندية ،ويتطلب احلديث عنه �أن يكون املتحدث عنه ًّ
خ�صو�صا يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين؛ وذلك
وتاريخ �شبه القارة الهندية
ً
لأن موالنا �أبو الكالم �آزاد كان له الأثر البالغ على جمريات الأمور ،من املمكن �أن
يختلف النا�س يف ذلك الت�أثري من حيث القبول �أو الرف�ض ،لكنهم لن يختلفوا يف
وجود ذلك الت�أثري و�ضخامته ،وهذه الفرتة من حياة الأمة امل�سلمة عمو ًما وحياة
جدا؛ لأنها وقعت فيها حوادث ج�سيمة
امل�سلمني يف �شبه القارة الهندية مهمة ًّ
�أثرت على حياة النا�س جمي ًعا ،ومن تلك احلوادث الكبرية:
�-1سقوط اخلالفة العثمانية و�إ�صابة امل�سلمني يف جميع �أنحاء العامل ب�صدمة
نف�سية كبرية ب�سببه.
-2انح�سار املد اال�ستعماري عن العامل الإ�سالمي عمو ًما وعن �شبه القارة
خ�صو�صا.
الهندية
ً
 -3تق�سيم �شبه القارة الهندية �إىل دولتني م�ستقلتني :الهند وباك�ستان.
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وقد تفاعل ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد مع هذه الأحداث بحيوية كبرية� .إىل
جانب ذلك يرى املت�أمل يف حياة ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد فرتتني وا�ضحتني ال
تنا�سب �إحداهما الأخرى ،ففي الفرتة الأوىل من حياة ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد
تراه مفك ًرا لديه م�شروع لنه�ضة الأمة امل�سلمة وفق خطة عملية حاول تطبيقها
بعد �أن مهد لها بكتابات جادة ،حاول �أن يثبت فيها �أن العودة �إىل الإ�سالم
ال�صحيح هي احلل مل�شاكل الأمة ،ويف الفرتة الثانية يتخلى عن �أغلب ما كان
يحلم به يف الفرتة الأوىل من حياته ،ويرتكز �سعيه على �إيجاد �سبل الوحدة
الوطنية بني �سكان �شبه القارة الهندية من امل�سلمني والهندو�س وغريهم ،والدعوة
ً
منهمكا يف
�إىل الت�سامح بني �أتباع الأديان املختلفة يف �شبه القارة الهندية ،وتراه
م�شروع �سيا�سي بحت ،لكن الأمر الذي ي�شرتك يف الفرتتني من حياته هو �شدة
كرهه لال�ستعمار ومقاومته له ،ف�إن ذلك يتجلى يف جميع مراحل حياته ،ويبدو �أن
بع�ض مواقفه من الأ�شخا�ص كانت مبنية على قربهم من الإجنليز �أو بعدهم عنهم،
مع كل هذه الأهمية بقيت �شخ�صيته يف الغالب مغمورة يف العامل العربي ،مل
َُتتناول بالكتابات اجلادة �إال ً
قليال ،ومل ترتجم كتبه �إىل العربية �إال ناًدرا ،و�أغلب
ما قر�أت عنه يف العربية �أو الفار�سية ال يرقى �إىل امل�ستوى املطلوب من الدقة ،وملا
كان لل�شيخ �أبي الكالم �آزاد هذه الأهمية وكانت هذه حال الكتابة عنه ،كان من
حق اجليل اجلديد �أن يعرفه على حقيقته ،ومن حقه �أن ُيعرف هو وفكره على
حقيقتهما ،ومن هنا لزم �أن �أكتب عنه ب�شيء من التف�صيل على خالف ما يتطلبه
املنهج املختار لتقدمة كتب امل�شروع.
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حياة ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد

هو �أحمد حميي الدين بن خري الدين بن حممد هادي بن ال�شيخ حممد
(((
مي عند الوالدة بـ «حميي
�أح�سن بن حممد �أف�ضل بن حممد حم�سن �ُ ،س ِّ َ
الدين» وا�سمه التاريخي «فريوز بخت»((( ثم ت�سمى بـ «�آزاد» وتكنى بـ «�أبي
الكالم» وملا بد�أ الكتابة يف اجلرائد واملجالت كان يوقع بـ «�أحمد» ،فا�شتهر �أو ًال
بـ «�أبي الكالم» ،ثم ملا ا�شتهر �صار «موالنا �أبو الكالم �آزاد» ون�سي النا�س �أ�سماءه
الأخرى(((.
يقول ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد عن �أ�سرته(((� :إن �آباءه ينحدرون من مدينة
هرات (يف غرب �أفغان�ستان احلالية) جاءوا مع احلملة املغولية يف عهد حممد ظهري
الدين بابر م�ؤ�س�س �إمرباطورية مغول الهند (وكان عهده من � 932إىل 937هـ ق/
1531 -1525م) .وا�ستوطنوا «�آغرة» يف البداية ،ثم انتقلوا �إىل «دهلي»((( ويقول:
�إنها كانت �أ�سرة علمية ،وا�شتهر �أحد �أبنائها بالعلم والت�صوف يف عهد جالل الدين
حممد �أكرب ،هو ال�شيخ «جمال الدين» املعروف بـ «بهلول الدهلوي» ،ثم مال
((( �أبو الكالم �آزاد� ،شور�ش كا�شمريي ،الهور ،الطبعة الثالثة2009 ،م � ،ص .10
((( اال�سم الذي ي�شري �إىل �سنة ميالده.
((( �أبو الكالم �آزاد� ،شور�ش كا�شمريي ،املرجع ال�سابق� ،ص .22
((( �سنتناول �أ�سرة ال�شيخ ب�شيء من التف�صيل لأن غب�شً ا كب ًريا يلف هذه الأ�سرة ،وقد كرث اجلدل حولها ،وكذلك
عن حياة ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد يف ال�صغر والطفولة ،ف�إن هناك ت�ضاربًا حول كثري من تفا�صيل هذه الفرتة من
حياته.
((( هي نف�س مدينة دلهي اليوم.
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�أبنا�ؤها �إىل املنا�صب الدنيوية ،وتوىل �أحد �أبنائها «حممد هادي»((( �إمارة «�آغرة» يف
عهد �شاه جهان الإمرباطور املغويل ال�شهري((( ،وكان �أحد �أجداد ال�شيخ �أبو الكالم
�آزاد وهو ال�شيخ حممد �أف�ضل من رجال العلم والت�صوف املعروفني يف دهلي،
وكان حممد هادي �أمري �آغرة حفيده ،وال�شيخ �أبو الكالم �آزاد حفيد حممد هادي.
وكتب ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد عن �أ�سرته يف مفتتح كتابه التذكرة املطبوع
يف �سبتمرب عام 1919م ،قا ً
ئال« :اجتمعت يف ن�سبي ثالث �أ�سر خمتلفة ،وكل
واحدة منها �أ�سرة متميزة وعريقة يف الهند واحلجاز املقد�س» ،ال�شيخ �أبو الكالم
�آزاد ي�شري بذلك �إىل �أ�سرة جد والده من جهة الأم ،وكذلك �إىل �أ�سرة والدته التي
يذكر البع�ض �أنها كانت ابنة ال�شيخ حممد علي بن ظاهر الوتري املدين النجفي
محُ َ ِّدث املدينة((( ،والبع�ض الآخر يقول �إنها كانت ابنة �أخيه ،وقد كتب بع�ض من
ترجم لل�شيخ �أبي الكالم �آزاد �أنها كانت تتحدث الأردية من �أبوين هنديني يف
الأ�صل.

((( وهو جد ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد.
((( الرتجمة الأردية لأمايل ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد عن حياته بالإجنليزية (« )India wins freedomهماري
�آزادي» �ص  8ترجمة :حممد جميب املطبوع يف عام 1961م� ،أي بعد طباعة الأ�صل الإجنليزي ب�سنتني فقط؛
لأن الأ�صل الإجنليزي طبع عام 1959م.
((( يقول خري الدين الزركلي يف كتابه الأعالم (( :)301 / 6الوتري) (1322 - 1261هـ = 1904 - 1845م)
حممد علي بن ظاهر الوتري احل�سني النجفي املدين ،نور الدين �أبو احل�سن :حمدث املدينة يف ع�صره ،وممن
انتع�ش بهم فن رواية احلديث يف امل�شرق واملغرب.
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لقد تربى والد ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد ال�شيخ خري الدين يف ح�ضن
جده من قبل �أمه ،وكان لتلك الرتبية �أثر كبري على �شخ�صية والده ،وكان حلياة
والده �أثر عك�سي على حياة موالنا �أبي الكالم �آزاد ،من هنا ال بد من تناول ذلك
ب�شيء من التف�صيل ،وامل�صادر التي تتحدث عن تلك الأ�سرة م�ضطربة ،ف�إن كل
من كتب عن ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد مل يتحدث عن �أ�سرته �إال عبد الرزاق مليح
�آبادي((( الذي رافق ال�شيخ �أبا الكالم �آزاد ثالثني �سنة ،ف�إنه �أ�صدر كتابني عنه
�أحدهما�« :آزاد كي كهاين خود �آزاد كي زباين»((( �أي حكاية �آزاد بل�سان �آزاد
نف�سه ،والكتاب الثاين «ذكر �آزاد» ،ويدعي مليح �آبادي �أن الكتاب الأول هو من
�أمايل ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد �أماله عليه عام 1921م ،ثم �أملى ال�شيخ �أبو الكالم
�آزاد يف �آخر عمره على �أحد م�ساعديه وهو همايون كبري كتابًا �آخر عن حياته
باللغة الأردية �إال �أنه ترجمه �إىل الإجنليزية وعر�ضه على ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد
و�سماه « »India wins freedomوحتدث يف مفتتح هذا الكتاب باخت�صار �شديد عن
�أ�سرته وحياته يف الطفولة ،وكان يريد �أن يعود ويتحدث عن هذه املرحلة ب�شيء
من التف�صيل �إال �أن املنية مل متهله؛ فتويف ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد قبل �أن يكمل
الكتاب ،بل قبل �أن يطبع املجلد الذي اكتملَ ،ف ُطبع بعد وفاته ب�سنة تقري ًبا� ،إال
�أن هذين املرجعني -مع ادعاء �أ�صحابهما ب�أنه من كالم ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد
نف�سه -متعار�ضان يف كثري من التفا�صيل.
((( وهو خريج ندوة العلماء ثم در�س يف الأزهر ال�شريفُ ،ولد يف 1895م وتُويف يف 1959م.
((( املطبوع يف �إبريل عام 1958م ،حايل ببلي�شنك هاو�س ،دهلي ،الهند.
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يقول عبد الرزاق مليح �آبادي �إن جد والد ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد من
قبل �أمه ال�شيخ منور الدين هو ابن القا�ضي �سراج الدين الذي جاء �إىل الهند من
مدينة هرات مع �أحمد �شاه الأبدايل (ملك �أفغان�ستان حينذاك) ملا جاء �إىل الهند
لت�أديب ال�سيخ «مرهته» ،وكان القا�ضي �سراج الدين ينتمي �إىل �أ�سرة الق�ضاة
ال�شهرية يف هرات ،و َع َّينه �أحمد �شاه الأبدايل قا�ض ًيا للق�ضاة يف منطقة بنجاب
وم�ست�شا ًرا حلاكمها ،ثم ا�ست�شهد يف معركة �ضد ال�سيخ يف مدينة ملتان.
ولد لهذا القا�ضي ولد حوايل عام 1787م �سماه منور الدين ،يرى ال�شيخ
�أبو الكالم �آزاد ح�سب رواية عبد الرزاق مليح �آبادي� ،أنه در�س على ال�شيخ ال�شاه
عبد العزيز بن ال�شيخ ال�شاه ويل اهلل الدهلوي ،وكان يرافقه يف الدر�س ال�شاه
�إ�سماعيل ال�شهيد حفيد ويل اهلل الدهلوي ،وكان ال�شيخ منور الدين يناق�شه-
ح�سب رواية مليح �آبادي عن ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد -يف عقائده؛ لأنه كان
مت�صو ًفا يعار�ض اجتاه ال�شاه �إ�سماعيل ال�شهيد يف العقيدة مليله �إىل حماربة البدع
واخلرافات والت�صوف البدعي الذي كان يتبناه ال�شيخ منور الدين وكان
رائج ال�سوق عندئذ ،يروي عبد الرزاق مليح �آبادي عن ال�شيخ �أبي الكالم
�آزاد �أن ال�شيخ منور الدين �أقام مدر�سة بعد تخرجه ،و�أن الدولة املغولية عينته
«ركن املدر�سني»((( ،وتخرج على يديه جماعة من م�شاهري علماء الهند ،منهم
ال�شيخ حمبوب علي �أحد م�شاهري العلماء قبل ثورة 1857م ،وال�شيخ ف�ضل
((( وكان ذلك من�ص ًبا يعطى ملن ي�شتهر بالتدري�س وكرثة التالميذ.
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�إمام خري �آبادي والد ال�شيخ ف�ضل حق خري �آبادي �أحد �أ�شهر علماء الهند يف
ع�صره ،وال�شيخ ف�ضل الر�سول البدايوين ،وال�شيخ حممد علي التهانوي �صاحب
املو�سوعة ال�شهرية «ك�شاف ا�صطالحات الفنون»� ،إال �أن املحققني ي�شككون يف
�صحة هذه املعلومات ،ف�إنهم �أثبتوا �أن كل ه�ؤالء �إما توفوا قبل مولد ال�شيخ منور
الدين �أو �أنهم �أكرب منه �س ًّنا ،وال ميكن بحال �أن يكونوا قد تخرجوا عليه ،ويعترب
املحققون ذلك حماولة من ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد لرفع �ش�أن جده ،ومن الغريب
�أنه مل يرد له ذكر يف الكتب التي كتبها معا�صروه �أو كتبه من بعده ل�ضبط تراجم
العلماء ،مثل« :تراجم الف�ضالء» لل�شيخ ف�ضل �إمام املتوفى عام 1829م ،و«وقائع
عبد القادر خاين» ل�صاحبه عبد القادر خان (1849 -1780م) ،وكتاب «�آثار
ال�صناديد» لل�سري �سيد �أحمد خان (1898 -1817م)(((.
وقد �أجنب ال�شيخ منور الدين بنتني وولدين من الزواج الذي مت مب�شورة
ال�شيخ ال�شاه عبد العزيز الدهلوي ،فزوج �إحدى بناته بال�شيخ حممد هادي،
وكانت نتيجة هذا الزواج خري الدين والد ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد الذي ولد
حوايل عام 1831م ،ومل يولد لهما �سواه ،وتويف حممد هادي حني كان عمره
خم�سا وع�شرين �سنة ،ثم توفيت زوجته كذلك وبقي خري الدين يتيم الأبوين
ً
وهو ابن ثالث �أو �أربع �سنوات ،فتوىل جده لأمه ال�شيخ منور الدين تربيته على
((( راجع :م�شري احلق يف مقال له بعنوان« :موالنا �آزاد :حقائق �أور قيا�سات»� ،أي «موالنا �أبو الكالم �آزاد:
حقائق وتخمينات» ،املن�شور يف جملة «جامعة» املجلة العلمية للجامعة امللية الإ�سالمية ،العدد اخلا�ص بال�شيخ
�أبي الكالم �آزاد ،املجلد الأول� ،ص .147 -123
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عاتقه ،فن�ش�أ وترعرع خري الدين مت�صو ًفا مثل جده ،ثم يخربنا مليح �آبادي رواية
عن ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد �أن خري الدين والد ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد تربى على
يد م�شايخ م�شهورين وتخرج عليهم ،منهم ال�شيخ ف�ضل �إمام خري �آبادي املتوفى
عام 1829م ،وال�شيخ ر�شيد الدين الدهلوي (ت 1243هـ 1827 /م) ،وال�شيخ
حممد يعقوب الذي هاجر �إىل مكة عام 1840م وتويف بها عام 1867م ،وهذا
ما ي�شكك فيه املحققون �أي�ضً ا لأن الأول تويف قبل مولد خري الدين ،والثاين
تويف وهو ابن �سنتني تقري ًبا ،والثالث ميكن �أن يكون قد در�س عليه وهما يف مكة
املكرمة ،لكن الأمر لي�س م�ؤك ًدا(((.
ثم تويف ال�شيخ منور الدين جد ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد لأمه الذي
تربى على يديه والده ،لكن امل�صدرين الأ�سا�سيني (مليح �آبادى ،وهمايون كبري)
جرا عام
متعار�ضان يف هذا الأمر كذلك ،يقول مليح �آبادي �إنه خرج من دهلي مها ً
1849م و�أقام خالل هجرته يف بومباي وبهوبال ،وو�صل �إىل احلجاز عام 1852م،
وتويف بها عام 1857م((( ،بينما يروي همايون كبري عن ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد
�أنه مل يتمكن من ال�سفر �إىل احلجاز �أ�ص ًال؛ ف�إنه �أراد الهجرة قبل ثورة 1857م
ب�سنتني فلم يتمكن من ذلك �إىل �أن بد�أت الثورة فو�صل �إىل مدينة بومباي ،وبقي
بها �إىل �أن تويف هناك بعد �سنتني من بدء الثورة(((.
((( راجع املرجع ال�سابق ،ج � ،1ص .133
((( مليح �آبادي� ،آزاد كي كهاين �آزاد كي زباين ،طبع دهلي عام 1958م� ،ص .63 -62
((( هماري �آزادي ،املرجع ال�سابق� ،ص .9
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يقول ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد �إن والده بقي يف ح�ضن جده لأمه وتربى
على يديه ،وملا تويف جده كان عمره نحو خم�س وع�شرين �سنة ،فهاجر �إىل مكة
املكرمة وا�ستوطنها ،وتزوج هناك بابنة ال�شيخ حممد علي بن ظاهر الوتري(((وكان
من علماء املدينة املعروفني بها ،ثم �سافر ال�شيخ خري الدين �إىل الق�سطنطينية مقر
اخلالفة و�أقام بها �سنتني فتعلم اللغة الرتكية ،و�أجرى له ال�سلطان العطية ال�شهرية
التي كانت تعطى للعلماء ،وبد�أ ي�شارك يف النقا�شات العلمية يف الآ�ستانة ،فا�شتهر
�أمره ،فطلب منه �شيخ الإ�سالم �أن ي�ؤلف كتابًا لإثبات �إميان �آباء النبي  و�أمهاتهم،
مل يذكر عبد الرزاق مليح �آبادي ا�سم ذلك الكتاب� ،إال �أن بع�ض املراجع تذكر
�أنه �سماه «درج الدرر البهية يف �إميان الآباء والأمهات امل�صطفوية» ،و�أثبت فيه
�أن �أبا طالب كان م�ؤم ًنا((( ،ثم زار م�صر والعراق ورجع بعد هذه الزيارة �إىل مكة،
فطلب منه علماء مكة -ح�سب رواية مليح �آبادي عن ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد� -أن
يكتب كتابًا يف الرد على الوهابية يف الهند ،فلبى رغبتهم بت�أليف كتاب �ضخم
من ع�شرة جملدات باللغة العربية ،و�أ�صدره من م�صر ،لكننا مل جند ملثل هذا
الكتاب وال ل�صاحبه ذك ًرا يف املعاجم املتداولة املخ�ص�صة لذكر الكتب املطبوعة
�أو للم�ؤلفني والأعالم.
((( بينما كتب يف �أمايل ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد «حممد طاهر وتري» ،كتب يف كتابه التذكرة الذي طبعه يف �سبتمرب
عام 1919م �أن والدته كانت ابنة �أخ ال�شيخ حممد علي بن ظاهر الوتري ،ومل تكن ابنته ،راجع «�أبو الكالم �آزاد،
ل�شور�ش كا�شمريي� ،ص .»10
((( راجع� :آزاد كي كهاين �آزاد كي زباين� ،ص .20
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كان والده مغال ًيا يف الت�صوف ،معتق ًدا بوحدة الوجود ،وقد ُوجدت له
ر�سالة �صغرية �سماها «ال�ستة ال�ضرورية يف املعارف اخليورية» هي مليئة ب�ألوان من
اخلرافات ،كتبها بالأردية �شع ًرا ،يقول يف بع�ض �أبياته ي�صف النبي « :يف حقيقة
الأمر هو رب العاملني و�إن كان يف الظاهر �سيد املر�سلني» ،يق�صد �أن حمم ًدا 
هو رب العاملني يف حقيقة الأمر ،و�إن كان يف الظاهر �سيد املر�سلني ،ويقول بعده
مبا�شرة« :كنه ذات النبي  وحقيقته �أنه رب الورى ،و�أنه فوق �إدراك الب�شر»(((.
ومن هذا املنطلق العقدي كان ي�ساعد احلكومة الربيطانية و�شريف مكة
وحكومة �آ�ستانة يف الت�ضييق على احلركة الوهابية((( ،فقد �أثار �ضجة كبرية �ضد
احلركة الوهابية يف احلجاز والق�سطنطينية والهند ،و�أُلقي القب�ض على جمموعة
كبرية من الوهابية بتحري�ضه ،ومنهم من تويف يف ال�سجن حتت �سياط التعذيب،
وهو الذي �أعد ا�ستبانة تفتي�ش عقائدهم يف مكة املكرمة ،وملا �سافر ال�شيخ نذير
ح�سني (�أحد العلماء املعروفني من ال�سلفيني يف الهند ،وامللقب ب�شم�س العلماء
من قبل احلكومة الربيطانية) �إىل احلجاز املقد�س ومعه جمموعة من العلماء منهم
ال�شيخ تلطف ح�سني العظيم �آبادي لأداء فري�ضة احلج ،جمع ال�شيخ خري الدين
((( ال�ستة ال�ضرورية يف املعارف اخليورية� ،ص  ،40املطبوع يف مطبعة كنز معدن الرمز بكلكتا ،يف جمادى الأوىل
عام1315هـ ق.
((( كانت حكومة الهند الربيطانية حتارب احلركة اجلهادية التي �أقامها ال�شيخان �سيد �أحمد ال�شهيد ،وال�شيخ ال�شاه
�إ�سماعيل ال�شهيد التي كانت ت�سمى بـ«حتريك جماهدين» ،وكانت حكومة الآ�ستانة �أي�ضً ا حتارب حركة حممد بن
عبد الوهاب؛ لأنها كانت ت�سعى لال�ستيالء على احلجاز و�إخراجها من قب�ضة اخلالفة العثمانية ،وكان �شريف مكة
يعاديها �أي�ضً ا ،ومن هنا كانت الظروف مواتية لل�شيخ خري الدين يف كل هذه املناطق.
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جمموعة من العلماء املوافقني له يف الر�أي لإ�صدار فتوى بتكفريهم ،ف�أ�صدروها؛
ف�ألقي القب�ض عليهم من قبل �شريف مكة(((.
رجع ال�شيخ خـري الدين من مكة املكرمة �إىل كلكـتا بعد والدة �أبي الكالم
�آزاد ب�سنتني مع �أ�سرته ،وكان ال�سبب يف عودته �أنه �سقط فانك�سر عظم فخذه،
ف�أ�شري عليه �أن يعاجله يف كلكتا ،ويف العام الذي و�صل فيه ال�شيخ خري الدين
�إىل كلكتا توفيت زوجته والدة ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد ،ف�أراد ال�شيخ خري الدين
�أن يعود �إىل مكة مرة �أخرى �إال �أن مريديه �أحلوا عليه �أن يبقى يف كلكتا؛ فبقي
وبنى بها امل�سجد اجلامع �أكرب م�ساجد كلكتا ،فتو�سعت حلقة مريديه ،وكان
يبايعه يوم ًّيا -ح�سب رواية البع�ض -من خم�سمائة �إىل �ألف �شخ�ص على طريقته
ال�صوفية ،وا�ستمر على هذا املنوال �إىل �آخر حياته �إىل �أن تويف عام 1908م(((.
يف مثل هذا اجلو الأ�سري العجيب ولد ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد
يف (� 7شعبان 1306هـ 11 /نوفمرب 1888م) ،فوالده كان مت�صو ًفا مغال ًيا يف
الت�صوف ،ناق ًما على ال�سلفية وعلى كل جديد ،وكان لكل ذلك ت�أثري كبري على
تعليم ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد ،وعلى ثورته بعد ذلك على كل ما ميت �إىل تراث
هذه الأ�سرة بل و�إىل الإ�سالم ب�صلة.
((( راجع لتف�صيل هذه احلوادث «�أبو الكالم �آزاد» ل�شور�ش كا�شمريي� ،ص .16 -15
((( املرجع ال�سابق� ،ص .19 -17
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تعليمه االبتدائي وا�ضطراب امل�صادر

يروي عبد الرزاق مليح �آبادي عن ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد �أن �أ�سرته
عادت من مكة �إىل مدينة «كلكتا» بالهند عام 1895م ،و�أنه بد�أ يتعرف على
حروف الهجاء عندما كان عمره يقارب خم�س �سنوات ،على يد �إمام احلرم
املكي ،بينما يروي همايون كبري عن ال�شيخ �أبي الكالم نف�سه �أن �أ�سرته رجعت
مع والده من مكة �إىل كلكتا عام 1890م �أي بعد �سنتني من والدته فقط ،وهذا
ا�ضطراب غريب يف امل�صادر املتعلقة بطفولته ،ويبدو �أن ما ورد يف �أمايل ال�شيخ
�أبي الكالم �آزاد الأخرية التي �أمالها على همايون كبري هو الأقرب لل�صواب،
ومن هنا كل من �أورد تلك التفا�صيل عن بداية درا�سته على يد �إمام احلرم املكي
غري �صحيحة.
يقول ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد عن درا�سته ون�ش�أته العلمية« :كان والدي
يحب الطرق القدمية يف التعليم ،ومل يكن يثق يف طريقة التعليم الغربي �إطالقًا،
ومن هنا مل يدر بخلده �أن يهيئ يل ظروف التعليم الع�صري ،ف�إنه كان يعتقد �أن
التعليم الع�صري يدمر الإميان والعقيدة ،ومن هنا �أراد يل �أن �أدر�س و�أتعلم على
املنهج الرتاثي القدمي ،والدي مل يكن يرغب يف �إر�سايل �إىل مدر�سة �إطالقًا ،من
هنا رتب �أمر درا�ستي ب�صورة فردية يف البيت ،كانت هناك مدر�سة يف كلكتا ،لكن
والدي مل يكن ح�سن الر�أي فيها ،فدر�سني يف البداية بنف�سه ،ثم عني لكل مادة
مدر�سا يدر�سني ،وكان يتمنى �أن يدر�سني يف كل فن �أ�ساتذة متميزون»(((.
ً
((( هماري �آزادي� ،ص .11
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ترعرع ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد على حب القراءة واملطالعة؛ ف�إن �أباه مل
يكن ي�سمح له باخلروج �إىل املدينة �إال مرتني يف ال�سنة مع خادمه اخلا�ص ،وكانت
والدته قد توفيت يف �صغر �سنه ،وكان والده �شدي ًدا مل يكن لينب�سط معه لهيبته،
ومن هنا كان يق�ضي وقته كله يف مذاكرة الدرو�س وقراءة الكتب ومطالعتها ،وقد
�أنهى درا�سته عام 1902م وهو ابن خم�س ع�شرة �أو �ست ع�شرة �سنة ،ويف الأغلب
الأعم ينتهي منها الطالب يف �سن الع�شرين �إىل اخلم�س وع�شرين(((.
وبد�أ يقر�ض ال�شعر يف �صغر �سنه ثم تركه ،و�أ�صدر عام 1903م �أول جملة
�سماها «ل�سان ال�صدق» وكان ميدحها ويطريها ال�شيخ �ألطاف ح�سني حايل �أحد
كبار �شعراء الهند ،وملا التقى �ألطاف ح�سني عام 1904م بال�شيخ �أبي الكالم �آزاد
يف امل�ؤمتر ال�سنوي ملنظمة «حماية الإ�سالم» يف الهور مل يقتنع �أن هذا ال�شاب
اليافع ذا ال�ستة ع�شر ربي ًعا ميكن �أن يكون رئي�س حترير جملة ل�سان ال�صدق! وملا
قابله يف نف�س هذه الفرتة ال�شيخ �شبلي النعماين �أحد م�شاهري العلماء يف الهند
ظن �أن هذا ال�شاب هو ابن ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد ،ف�س�أله« :هل �أنت ابن ال�شيخ
�أبي الكالم �آزاد؟!»(((.
فرتة اال�ضطراب الفكري والإحلاد

يف هذه الفرتة من العمر وجد ال�شيخ �أبو الكالم طريقًا �إىل قراءة كتابات
((( املرجع ال�سابق� ،ص  ،11وموالنا �أبو الكالم �آزاد� ،شور�ش كا�شمريي.24 - 23 ،
((( موج كوثر ،حممد �أكرم� ،ص .251
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جدا ،وكان من نتائج
ال�سري �سيد �أحمد خان ،دون علم �أبيه ،وت�أثر بتلك الكتابات ًّ
ذلك الت�أثر �أنه تو�صل �إىل �أن درا�سته غري مكتملة من غري قراءات متعمقة يف جمال
العلوم والفل�سفة والآداب ،و�أن قراءة كل ذلك متوقفة على تعلم اللغة الإجنليزية،
ومن هنا بد�أ يدر�س اللغة الإجنليزية كل ذلك من غري علم �أبيه ،الذي كان يعترب
تعلم هذه العلوم مدم ًرا للإميان والعقيدة! يقول ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد �إنه تعلم
مبادئ اللغة الإجنليزية من املولوي حممد يو�سف جعفري« :وملا تعلمت مبادئها
بد�أت �أقر�أ الكتاب املقد�س (الإجنيل) باللغة الإجنليزية عن طريق تراجمه باللغات
العربية والفار�سية والأردية ،و�ساعدتني هذه الرتاجم يف فهم املنت ،ثم بد�أت قراءة
اجلرائد مب�ساعدة القوامي�س ،وهذا ما �ساعدين كث ًريا على قراءة الكتب باللغة
الإجنليزية وفهمها ،فبد�أت القراءة يف كتب التاريخ والفل�سفة»(((.
وكان من �آثار قراءة كتب ال�سري �سيد �أحمد خان �أنه ثار على املعتقدات
الأ�سرية املوروثة ،وتخلى عن كل املعتقدات الدينية ،و�صار ملح ًدا مبعنى الكلمة
كما يقول هو بنف�سه ،يقول :كنت ولدت يف �أ�سرة �صوفية كانت لها ال�صدارة يف
الرهبنة الدينية والقيادة الروحية ،فبد�أت �أفكاري تتزلزل وتثور �ضد تلك الرهبنة
والإر�شاد الروحي ،وكنت �أريد �أن �أتخل�ص من تلك القدا�سة املزيفة التي هي من
�أخ�ص خ�صائ�ص تلك الرهبنة التي تظهر يف �صورة تعامل املر�شد واملريد ،خال�صة
الكالم �أن عقلي كان مع ًربا للت�صورات الإيجابية وال�سلبية حول الدين ،ودخل
((( هماري �آزادي� ،ص .12-11
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عقلي ما كان ممنو ًعا من ًعا با ًّتا يف حميط �أ�سرتي مثل الأفكار الوهابية (ال�سلفية)،
لكن مل يكن �أمامي طريق وا�ضح �إطالقًا ،وكانت حالتي الفكرية كما يلي:
 -1انهارت كل �أ�سوار التقليد والر�سوم املوروثة التي كانت حتا�صرين.
� -2إن مل تنمح �آثار تقليد الآباء والأجداد متا ًما فقد ا�ضمحلت يقي ًنا.
-3كانت ال�شبهات تن�ش�أ يف ذهني من غري �أن يكون لدي و�سيلة لدفعها ،بل
بالعك�س كانت جماالتها تتو�سع مع تو�سع القراءة واملطالعة.
 -4كانت طبيعتي م�ضطربة ك�أنها تنتظر حالة فكرية جديدة.
وي�ضيف قائ ًال« :كان ال�سري �سيد �أحمد خان م�ستول ًيا على كل م�شاعري
ك�أنني �أعبده مثل ال�صنم! مع �أنني كنت اهتديت �إىل رف�ض التقليد نتيجة قراءة
كتبه� ،إال �أن تقليده كان مبلغ علمي ونهاية تفكريي ،ثم ِم ْل ُت لبع�ض الوقت �إىل
�أفكار املعتزلة� ،إال �أن ذلك كان �أي�ضً ا منز ًال من منازل الطريق الطويل ،و�أثناء هذا
التخبط فتحت بيدي بابًا ووجلت منه �إىل ق�صر الإحلاد! فقد ثرت على طريقة �آبائي
ومذاهبهم ،وكانت تلك الثورة عارمة �إىل درجة �أنها �أدت بي �إىل الثورة على الدين
والتخلي عنه مطلقًا»(((.
ويقول�« :صرت ملح ًدا متا ًما ،وكنت �أ�شعر باالعتزاز ب�سبب اعتقادي
باملذهب املادي واملذهب العقلي ،ومل �أكن �أرى يف الدين �سوى اجلهل والأوهام،
((( �أبو الكالم �آزاد� ،شور�ش كا�شمريي� ،ص .27
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لكن اطمئنان القلب الذي كنت خرجت للبحث عنه قد ابتعد عني �أكرث
ف�أكرث»(((.
«وكانت فرتة رئا�سة حترير جملة (الندوة) �أحلك فرتة مررت بها يف
حياتي»(((« ،وكانت حايل يف تلك الفرتة احلالكة التي مررت بها �أنني كنت �أظهر
يف �صورة رجل يريد �أن يوفق بني العقل والعلم والدين ،لكنني كنت ملح ًدا متا ًما
من الناحية العقدية ،وفا�سقًا من الناحية العملية ،وكان ذلك �آخر منزل و�صلت
�إليه ،واعرتتني هذه احلالة ملا كان عمري من �أربع ع�شرة �سنة �إىل اثنتني وع�شرين
�سنة ،ثم ظهر النور �أمامي ،كما �أنني ال �أ�ستطيع �أن �أحتدث عن اليد التي دفعتني
�إىل الظلمات احلالكة ،كذلك ال �أقدر على احلديث عن اليد التي �أو�صلتني فج�أة
�إىل النور ال�ساطع ،لكن هذه حقيقة �أن النور ظهر ،ووجدت نف�سي فج�أة �أمام
الهدف الذي كنت �أبحث عنه بعد تخبط دام ت�سع �سنوات ،زالت عني كل
ال�شبهات ،وارتفعت كل ال�شكوك ،ومحُ ي عني كل ما غ ّرين ،ووجدت ذلك
اليقني وتلك الطم�أنينة اللذين كنت �أبحث عنهما»(((.
عاد ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد �إىل حظرية الإ�سالم من جديد ،ودخل فيه
مرة �أخرى �شعور ًّيا نتيجة بحث وتفكري ،يقول« :عقائدي الدينية مل �أتوارثها من
((( ذكر �آزاد عبد الرزاق مليح �آبادي �ص  259كلكتا عام 1960م.
((( ذكر �آزاد �ص  114املرجع ال�سابق.
((( ذكر �آزاد ،عبد الرزاق مليح �آبادي� ،ص  ،260كلكتا عام 1960م ،و�آزاد كي كهاين خود �آزاد كي زباين �ص .426
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�آبائي و�أ�سرتي ،ومل يلق ّني �إياها م�شايخي و�أ�ساتذتي ،ومل يهدين �إليها جمتمعي،
علي طريقي ،كل ما كنت �أخذته
هذه الأمور كلها بدل �أن ت�ساعدين كانت ت�سد ّ
بوا�سطتها فقدته ،وكل ما كنت �أبتغيه ح�صلت عليه بجدي واجتهادي وبحثي
عنه ،كنت �أعترب �سراب العقيدة املادية والدين العقلي معني احلياة لفرتة طويلة،
�أ�صبت بكل الأمرا�ض التي تعرتي �سالك هذا امل�سلك ،وا�ستفدت من جميع
الو�صفات الطبية لعالجها ،ويف نهاية الأمر انك�شفت �أمامي احلقيقة النهائية،
وهي �أن طريق الإميان ال ي�سلك بالعقل والإدراك؛ بل ي�سلك بالعواطف املخل�صة
الطاهرة ،و�أن الو�صول �إىل حقيقة الإميان لي�س �صع ًبا لكونه خف ًّيا؛ بل ي�صعب
لي�سره وو�ضوحه ،ومن �أكرب �ضالالت الإن�سان �أنه يغم�ض عينيه عن �إدراك الأمور
الوا�ضحة ال�سهلة»((( ،ويذكر يف هذا ال�صدد قو ًال لأبيه �إن ال�ضالل عن الدين
يف هذه الأزمنة ي�أتي على الرتتيب التايل :ي�صري الإن�سان وهاب ًّيا �أو ًال ،ثم يتحول �إىل
الديانة الطبيعية ( ،)Naturalismي�ضيف بعده ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد�« :إن املرحلة
الطبيعية الثالثة بعد الديانة الطبيعية ( )Naturalismهي الإحلاد ،والدي مل يكن يذكر
هذه املرحلة؛ لأنه كان يعترب الديانة الطبيعية �إحلا ًدا بعينه ،لكنني  -بعد الت�سليم مبا
قال� -س�أ�ضيف �أن املرحلة الثالثة هي الإحلاد ،وهذا ما مررت به حذو القذة بالقذة»(((.

((( �أبو الكالم �آزاد� ،شور�ش كا�شمريي� ،ص .29
((( �آزاد كي كهاين خود �آزاد كي زباين� ،ص 381
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الولوج �إىل ميدان ال�سيا�سة

مما �أخذه البع�ض على ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد ان�ضمامه حلزب امل�ؤمتر
الوطني الهندي ،ومعار�ضته لن�ش�أة باك�ستان ،ويبدو �أن هناك مربرات تربر له
موقفه هذا ،ومن تلك املربرات �أنه كان يحمل كر ًها �شدي ًدا لال�ستعمار الإجنليزي،
وكان يريد ب�أي ثمن �أن تتحرر الهند من براثنه ،وكان امل�سلمون �أو �أغلب من
كان ي�شتغل بال�سيا�سة منهم ،وبالأحرى القيادات ال�سيا�سية للم�سلمني ،يف مبد�أ
دخوله مليدان ال�سيا�سة ،كان �شعارهم الوالء للحكومة الإجنليزية يف الهند ،وكان
الهندو�س ممن كانوا يحملون لواء التحرر من اال�ستعمار وا�ستقالل البلد ،ومن هنا
كانت �أغلب مواقفه بعد ذلك حتت ت�أثري هذه الظروف ،و�إن كانت هذه الظروف
ال تربر له جميع مواقفه الأخرية يف حياته ال�سيا�سية.
ولفهم تلك الظروف يجب �أن نلقي نظرة عجلى على الظروف التي
دخل فيها ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد جمال ال�سيا�سة ،ف�إن اال�ستعمار الربيطاين
ملا وطئت �أقدامه القذرة �أر�ض الهند كان امل�سلمون يحكمونها ،فا�ستوىل عليها
الإجنليز مبكرهم ودهائهم املعروفني ،وكان الإجنليز يتوج�سون اخلوف من امل�سلمني
با�ستمرار ،لئال يفكروا يف ا�سرتداد حكمهم وجمدهم ال�سليبني ،بل كان بينهم
وبني امل�سلمني فجوة كبرية بل ونفرة منذ �أن كانوا جتاًرا حتت مظلة �شركة الهند
ال�شرقية ( ،)East India Companyوكان امل�سلمون ي�شعرون بالظلم واملهانة من
جدا �أن يثور امل�سلمون �ضدهم
�سلوك الإجنليز جتاههم ،من هنا كان من الطبيعي ًّ
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با�ستمرار؛ فهبت عدة حركات جهادية وثورية من داخل املجتمع امل�سلم الهندي
�ضد الإجنليز ،وكانت �أوىل تلك احلركات الثورية حركة املجاهدين حتت قيادة
ال�شهيدين �سيد �أحمد وال�شاه �إ�سماعيل حفيد ويل اهلل الدهلوي ،هذه احلركة مل
حتقق �أهدافها ،و�ضعفت با�ست�شهاد قادتها يف معركة باالكوت ال�شهرية �ضد ال�سيخ
يف مايو عام 1831م ،واحلركة الثانية كانت ثورة 1857م((( هذه الثورة التي كان
يقودها العلماء ،تعاملت معها احلكومة الربيطانية بكل وح�شية ،و�أعدمت �أغلب
من �شارك يف الثورة �أو �ألقته يف ال�سجون ،ثم كانت ثورة �أخرى ا�شتهرت بحركة
علماء �صادقبور ،ثم كانت حركة املنديل احلريري (ري�شمي روما حتريك).
طوال هذه الفرتة كلها كانت �سيا�سة احلكومة الإجنليزية ت�ضعيف
امل�سلمني وال�ضغط عليهم وتقوية الهندو�س وت�سليطهم عليهم ،ف�أُ ْب ِعد امل�سلمون
عن كل الوظائف احلكومية والتعليم ،ومور�ست كل �أنواع ال�ضغوط عليهم،
وا�ستمر ذلك �إىل عام 1871م كما �صرح بذلك وليم هنرت ()william hunter
يف كتابه ( )Our Indian Muslimsثم قام ال�سري �سيد �أحمد خان يف هذه الظروف
(1817م 1898 -م) وخا�صة بعد ثورة 1857م التي طحنت امل�سلمني طح ًنا،
(((ا�شتعلت الثورة الكربى يف الهند �سنة (1274هـ1857/م) �ضد االحتالل الربيطاين ،وكانت ثورة عارمة حتمل
م�سئوليتها امل�سلمون يف الهند ،ون�صب الثوار بهادر �شاه �آخر ملوك دولة املغول زعي ًما للثورة التي ا�شتعلت يف كثري
من �أنحاء الهند تطلب اخلال�ص من االحتالل الغا�شم ،وت�سعى �إىل التحرر من قب�ضته العاتية .ومل يكتب لهذه
الثورة النجاح ،ومل حتقق ما كانت ت�صبو �إليه ،وانتهى الأمر ب�سقوط احلكم الإ�سالمي يف الهند بعد نفي �آخر زعيم
لدولة املغول الهندية ،وتك�شفت الأمور على حقيقتها ،فامل�سلمون �ضعاف متفرقون ،يحتاجون �إىل نه�ضة و�إ�صالح
قبل مواجهة قوات االحتالل ،و�أحوالهم املرتدية وتخلفهم يف ميادين احلياة ال ي�صنع ن�ص ًرا وال يحقق �أم ًال.
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وبذل جهو ًدا كبرية يف �سبيل �إيجاد الوالء حلكومة الهند الربيطانية يف قلوب
امل�سلمني ،وكان ر�أيه �أن �سبب �ضعف امل�سلمني يف الهند هو الفجوة املوجودة
بينهم وبني حكومة الهند الربيطانية ،ف�صرف كل ما �أوتي من قوة وا�ستدالل جلر
امل�سلمني لوالء الإجنليز ،فنجح �إىل حد كبري يف هذه املهمة ،ف�إنه قد �أوجد �شريحة
كبرية داخل املجتمع امل�سلم الهندي كانت مقتنعة ب�إبعاد امل�سلمني عن معار�ضة
الإجنليز ،بل كان همها �إظهار الوالء للحكومة الإجنليزية يف الهند ،وقد مت كل ذلك
بطريقة منظمة وب�سيا�سة مر�سومة((( من قبل احلكومة الربيطانية يف الهند؛ ف�إنها
كانت تريد �أن يثري اخلالف بني امل�سلمني والهندو�س ليت�سابق الطرفان يف والء
الإجنليز ،ومن هنا كانت تقرب -حتى عام 1871م -الهندو�س وتهيئ الظروف
لتغلبهم على امل�سلمني الذين كانوا قد خ�سروا حكم الهند �أمام الإجنليز ،وملا ر�أوا
�أنهم �أوجدوا جمموعة كبرية داخل امل�سلمني بد�ؤوا يقربون تلك املجموعة لتوطيد
�أركان حكمهم ،ولال�ستفادة منهم �ضد احلركات التحررية التي كانت تظهر من
وقت لآخر داخل املجتمع الهندي من بني املجتمع امل�سلم والهندو�سي م ًعا،
وعلى هذا الأ�سا�س ظهرت احلركات ال�سيا�سية التي كانت متثل ك ًّال من امل�سلمني
والهندو�س على حدة ،ف�أن�شئ حزب الرابطة الإ�سالمية ( )Muslim leagueيــوم
 3دي�سمرب عام 1906م يف مدينة «داكه» من قبل تلك املجموعة التي ن�ش�أت
بجهود ال�سري �سيد �أحمد خان ،وقدم اقرتاحه نواب �سليم اهلل خان ،وقرر املجل�س
((( �أنا ال �أق�صد �أن ال�سري �سيد �أحمد خان كان مكلفًا بذلك من قبل الإجنليز ،بل �أق�صد �أن الإجنليز �أوجدوا ظروفًا
فر�ضت هذه احلالة على املجتمع الهندي.
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�أن تكون �أهدافها كالتايل:
 -1تنمية عقيدة الوالء للحكومة الربيطانية يف قلوب امل�سلمني ،و�إزالة �إ�ساءة الظن
بحكومة الهند الربيطانية من نفو�س امل�سلمني ،نتيجة بع�ض ت�صرفاتها.
 -2الق�ضاء على الت�صورات املعادية للفرق الأخرى التي قد حتدث لدى امل�سلمني.
-3تقدمي متطلبات امل�سلمني بحقوقهم ال�سيا�سية وم�صاحلهم يف خدمة احلكومة
الربيطانية بطريقة م�ؤدبة .بهذه ال�صورة ن�ش�أ حزب الرابطة الإ�سالمية ،وكان
مقره يف بداية الأمر يف «جامعة علي غر» وتوىل قيادته -قبل من�شئ باك�ستان
حممد علي جناح -قيادات خمل�صة للإجنليز ،وكان من �أ�شهرهم ال�سري �آغا
خان زعيم الفرقة الإ�سماعيلية ،وح�صل تقارب كبري بني حزب الرابطة
الإ�سالمية وحكومة الهند الربيطانية؛ لأن �سيا�سة احلزب املذكور كانت ُت ْط َبخ
يف مطبخ مديري جامعة علي غر من الإجنليز ،وكان من بني تلك اخلطوات
التي اتخذت ملزيد من التقارب بني الإجنليز وحزب الرابطة الإ�سالمية «وفد
�شملة» �أو ما ي�سمى بـ ( )Simla deputationوخال�صة ذلك �أن «ال�سيد �آرت�ش
بولد» مدير مدر�سة علي غر طلب من «نواب حم�سن امللك» يف ر�سالة كتبها
�إليه يوم � 15أغ�سط�س عام 1906م �أن ي�شكل وف ًدا من امل�سلمني للقاء احلاكم
الإجنليزي املفو�ض لتقدمي خطاب مبطالب امل�سلمني �إليه ،وليكن ذلك بتوقيع
ممثلي امل�سلمني من جميع �أنحاء البلد ،ويجب �إعداد خطبة ليتلوها الوفد
املذكور بح�ضرة احلاكم الإجنليزي املفو�ض ،ولتكن م�شتملة �إظهار الوالء
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للحكومة ،وحت�سني �سيا�ساتها ،و�أن يطالب احلكومة بتعيني املمثلني على �أ�سا�س
الديانة بدل انتخابهم من قبل ال�شعب ،ثم عر�ض «�آرت�ش بولد» خدماته لكتابة
تلك اخلطبة قائ ًال� :إنه يتقن فن «الطلب» بكلمات جميلة ،و�شكل هذا الوفد،
تر�أَّ�سه ال�سري �آغا خان الذي كان �أحب ال�سا�سة �إىل الإجنليز ،ويف جواب تلك
اخلطبة اعرتف احلاكم الإجنليزي املفو�ض باخلدمات ال�سيا�سة التي يقدمها
امل�سلمون ،واعرتف بحق متثيلهم يف جمال�س البلدية ،واملفو�ضيات ،واملجال�س
التقنينية ،وك�أن الإجنليز اقرتحوا ذلك عن طريق �آرت�ش بولد ب�أنف�سهم ثم
نفذوه فكانت جمرد متثيلية!(((.
�إىل جانب ذلك �ساعد كثري من امل�سلمني حكومة الهند الربيطانية يف
التج�س�س على احلركات التحررية ،وان�ضموا لال�ستخبارات الإجنليزية ،ولعبوا
دو ًرا حمور ًّيا يف �إف�شال العديد من احلركات التحررية للم�سلمني؛ منها حركة
املنديل احلريري (ري�شمي رومال حتريك) التي �أف�شلها العمالء امل�سلمون
لال�ستخبارات الإجنليزية الذين ان�ضم بع�ضهم للحركة والت�صقوا بال�شيخ حممود
احل�سن املعروف ب�شيخ الهند حتى يف �سفره �إىل احلجاز ،ويذكر يف هذا ال�صدد
�أ�سماء ال�سري عبد القيوم ،واملولوي حممد علي ق�صوري ،وميان عبد الباري،
وال�سري حممد �شفيع ،ومظهر علي التهانوي �شقيق ال�شيخ �أ�شرف علي التهانوي
امللقب بحكيم الأمة ،وت�صدق ح�سني �شقيق املولوي عبد احلق امللقب بـ «باباي
((( راجع لذلك موالنا �أبو الكالم �آزاد� ،شور�ش كا�شمريي �ص .126 -125
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�أوردو» ،وخان بهادر حق نواز خان ،وعبد احلق �أحد امل�سلمني اجلدد ،وغريهم(((.
ويف هذه الظروف ظهرت حركات وجماعات �ضد اال�ستعمار الربيطاين
و�أغلب تلك اجلماعات واحلركات كانت من الهندو�س وخا�صة من الهندو�س
القاطنني يف حمافظة بنغال ،يقول ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد يف ذلك�« :إن الثوار
كانوا ي�سي�ؤون الظن بامل�سلمني ،وكانوا يختارون رفاقهم من الطبقة الو�سطى من
الهندو�س ،وكانوا يظنون �أن امل�سلمني ُدمى ت�ستخدمها حكومة الهند الربيطانية
لإف�شال حركة ا�ستقالل الهند ،و�أنهم رهن �إ�شارتها ،وكان «وليم فيلد ميلر» حاكم
بنغال ال�شرقية يقول عالنية�« :إن احلكومة تنظر �إىل امل�سلمني كنظر الزوج لزوجته
املحظية يف البيت» ،وكان ال�سبب الآخر لنفور الثوار من امل�سلمني وكرههم �إياهم �أن
احلكومة الإجنليزية كانت وظفت امل�سلمني العتقال الثوار والإيقاع بهم ،ومن هنا كان
الثوار يعتقدون �أن امل�سلمني يعار�ضون احلرية ال�سيا�سية ،كما �أنهم يخالفون الهندو�س(((.
جدا على ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد ،وقد حدد
كان لهذه الظروف �أثر كبري ًّ
هذا الت�أثري جمرى حياة ال�شيخ يف عدة جماالت ،منها:
� -1أراد ال�شيخ �أبو الكالم �أن يثبت �أن الوالء للحكومة الإجنليزية عقيدة بع�ض
امل�سلمني ال�سيا�سيني ،وهي جماعة ال�سري �سيد �أحمد خان و�أتباعه ،و�أن
((( موالنا �أبو الكالم �آزاد� ،شور�ش كا�شمريي� ،ص  118ـ .120
((( �آزادي هند� ،أبو الكالم �آزاد� ،ص .16 -15
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هناك من امل�سلمني من يعار�ض ذلك ،ومن هذا املنطلق كان التحاقه بالثوار
امل�سلحني �ضد حكومة الهند الربيطانية يف بداية حياته ال�سيا�سية.
 -2كما �أنه �أراد �أن يركز على الوحدة الوطنية بني الهندو�س وامل�سلمني يف داخل
الهند لطرد االحتالل الإجنليزي منها ،بدل الت�أكيد على القومية الإ�سالمية
والدفاع عن م�صاحلها لوحدها كما طرحها ال�سري �سيد �أحمد خان.
 -3كما �أنه نادى بالرابطة الإ�سالمية العاملية كرد فعل ملا نادى به ال�سري �سيد
�أحمد خان من القومية الإ�سالمية الهندية ،ومن هذا املنطلق كان اهتمامه
مب�س�ألة اخلالفة.
-4وهذا ما �أدى بال�شيخ �أبي الكالم �آزاد يف النهاية �إىل �أن يختار حزب امل�ؤمتر
الوطني الهندي ميدانًا لن�شاطه ال�سيا�سي.
عالقة ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد باحلركات الثورية امل�سلحة

يف عام 1905م ح�صل حتول كبري يف فكر ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد،
ف�إنه مال �إىل �أن حترير الهند من امل�ستعمر ال يكون �إال بالن�ضال امل�سلح ،ومن هنا
ان�ضم لبع�ض املجموعات الثورية ،وكان يف هذا التحول �أثر كبري لأحد الثوريني
الهندو�س وهو «�شري �آربندوغو�ش» ،يقول ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد �إنه التقى �أكرث
من مرة بـ «�شري �آربندوغو�ش» الذي كان ي�صدر جريدة «كرم لوغن» والتي كانت
رم ًزا لليقظة الوطنية وراية للحرب على امل�ستعمر الأجنبي ،وبذلك انفتح قلبي
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للحركة الثورية امل�سلحة ،وان�ضممت �إىل �إحدى جمموعاتها ،وكان «�شري �س ّيام
�سندر ت�شكرورتي» من القيادات املهمة لتلك احلركة ،وعن طريقه تعرفت على
املجموعات الأخرى للثوار ،كان الثوار ي�سي�ؤون الظن بامل�سلمني ،ومن هنا مل
يكونوا يثقون ّيف �أي�ضً ا ،ومل يكونوا ي�سمحون يل مب�شاركتهم يف جمال�سهم اخلا�صة،
ثم وثقوا بي ،وكان ن�شاطهم قا�ص ًرا على والية بنغال يف تلك الفرتة ،فتمكنت
خالل �سنتني منذ ان�ضمامي للحركة الثورية �أن نفتح لها فرو ًعا عديدة يف �شمال
الهند وبومباي((( ،ويقول عبد الرزاق مليح �آبادي �إن ال�شيخ �أبا الكالم �آزاد ظل
مرتب ًطا بتلك احلركة الثورية �إىل عام 1920م �إىل جانب عالقته بحركة «املنديل
احلريري» التي كان يقودها ال�شيخ حممود احل�سن(((.
يف �أواخر عام 1907م �أو يف بداية العام التايل((( �سافر ال�شيخ �أبو الكالم
�آزاد خارج الهند ،فزار العراق ،وم�صر ،وال�شام ،وتركيا ،ثم �سافر �إىل فرن�سا ،وكان
ي�ستعد لزيارة �إجنلرتا �إال �أنه ا�ضطر �أن يعود �أدراجه ملا علم مبر�ض والده ،يقول ال�شيخ
عن �سفره هذا� :إنه التقى يف العراق مبجموعة من الثوار ،ووثقت �صالته ب�أتباع
م�صطفى كامل با�شا يف م�صر ،والتقى يف م�صر مبجموعة من �شباب الأتراك الذين
كانوا قد �أن�شئوا مرك ًزا لهم يف القاهرة ،وكانوا ي�صدرون منها جملة �أ�سبوعية ،ثم
�سافر �إىل تركيا والتقى هناك بقادة حركة «تركيا الفتاة» ()Young Turk Movement
((( راجع لذلك �آزادي هند� ،أبو الكالم �آزاد� ،ص .19
((( ذكر �آزاد ،عبد الرزاق مليح �آبادي� ،ص .272
((( موالنا �أبو الكالم �آزاد� ،شور�ش كا�شمريي� ،ص .117
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وتوثقت �أوا�صر ال�صداقة بهم ،وظل على �صلة بهم ل�سنوات بعد عودته �إىل الهند.
ونتيجة لتلك اللقاءات تو�صلت �إىل �أن امل�سلمني يجب �أن يتعاونوا مع
الهندو�س يف حترير البلد ،ويجب �أن ينتبهوا لدهاء الإجنليز لئال يكونوا دمى يف
�أيديهم ي�ستخدمونها للو�صول �إىل �أهدافهم ،ومن هنا قررت �أن �أبد�أ ن�شا ًطا �أكرب
لإيقاظ م�سلمي الهند ،وقررت �أنني �س�أمار�س العمل ال�سيا�سي بانهماك �أكرب(((.
�إ�صدار جملة «الهالل»

وملا رجع ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد من �سفره هذا� ،أدرك نتيجة ما ر�أى وما
�سمع خالل رحلته �أن م�ساعي ال�سري �سيد �أحمد خان التعليمية و�أفكاره ال�سيا�سية
جعلت م�سلمي الهند �أتبا ًعا مهملني لال�ستعمار الربيطاين وعبي ًدا له ،و�أن عبودية
م�سلمي الهند ع َّر�ضت الأمة الإ�سالمية بكاملها خلطر الفناء ،هذه الظروف كانت
ت�سبب له مزي ًدا من الأ�سى واحلزن ،وكان يحز يف نف�سه -ب�صورة خا�صة -تقدم
م�سلمي الهند نحو املوت ال�سيا�سي خطوة خطوة ،ور�أى يف نف�س الوقت �أن
روحا جديدة يف الأمة الهندو�سية
جمموعة من ال�صحفيني الهندو�س ينفخون ً
وي�سهمون يف �إيقاظها ،لكنه ر�أى �أن �آثار هذا اجلهد ال�صحفي لل�شعب الهندو�سي،
�أما امل�سلمون فيعي�شون يف جمود ورجعية ب�سبب �أفكار ال�سري �سيد �أحمد خان
ال�سيا�سية ،ومن هنا قرر للق�ضاء على هذا اجلمود وتلك الرجعية �إ�صدار جملة
((( هماري �آزادي ،ترجمة حممد جميب.
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«الهالل» يف �شهر يونيو عام 1912م ،وكان ذلك بعد تفكري وتر ٍّو دام ل�سنوات،
وا�ستطاع ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد عن طريق �إ�صدار هذه املجلة املتميزة �أن يق�ضي
على القيادة ال�سيا�سية القدمية مل�سلمي الهند ،و�أن يناق�ش م�شروع ال�سري �سيد
�أحمد خان من كل نواحيه وجميع �أبعاده ،و�أن يزيل �أثره ،وجنحت جملة الهالل
جدا �أن تتبو�أ مو�ضع ال�صدارة
ب�أ�سلوبها ال َّأخاذ وطرحها املتميز يف فرتة وجيزة ًّ
بني املجالت ال�صادرة بالأردية يف الهند يف تلك الفرتة ،بل كان �إ�صدار جملة
الهالل عالمة فارقة يف حياة ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد ،ف�إنه كان ينظر �إليه بعد
ذلك كقائد �سيا�سي ،يقول ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد« :كانت �إدارة (جامعة علي
غر) تعترب نف�سها وريثة �أفكار ال�سري �سيد �أحمد خان و�سيا�ساتها ،وكان زمام �أمور
امل�سلمني ال�سيا�سية بيدها ،وكان يتلخ�ص ذلك الفكر يف وجوب مواالة امل�سلمني
للتاج الربيطاين ،واختيار احلياد يف ق�ضية حترير البلد ،ومقاطعة حركة ا�ستقالل
الهند ،فلما رفعت جملة الهالل راية جديدة ،وبد�أ �صيتها يذيع ب�صورة مذهلة
�أح�س ه�ؤالء �أن م�صاحلهم يف خطر؛ ومن هنا بد�ؤوا يعار�ضونها ،وكلما ا�شتدت
معار�ضتهم لها زادت ثقة النا�س فيها� ،إىل �أن و�صلت خالل �سنتني فقط �إىل ما مل
ت�صل �إليه جملة وال جريدة ،فقد و�صل عدد ن�سخها املتداولة �أ�سبوعيا �إىل 26000
ن�سخة»(((.
((( �آزادي هند� ،ص .22
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وملا ر�أت احلكومة الربيطانية يف الهند تلك النجاحات التي حتققها جملة
الهالل با�ستمرار على جميع الأ�صعدة �أمرت ب�إغالقها باال�ستناد �إىل الأحكام
العرفية ال�سارية يف فرتة احلرب ،ف�أ�صدر ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد جملة �أخرى �سماها
«البالغ» مل يختلف فيها �شيء عن جملة الهالل �سوى ا�سمها ،وكان �إ�صدارها
يوم  12نوفمرب عام 1915م �أي بعد خم�سة �أ�شهر من �إغالق جملة الهالل فقط،
وا�ستمرت هذه املجلة �إىل  1مار�س عام 1916م حني �أغلقت من قبل ال�سلطات
الإجنليزية ،ويف هذه الفرتة �أن�ش�أ ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد مدر�سة لرتبية الن�ش�أ امل�سلم
على مبادئ الإ�سالم ال�صحيحة يف كلكتا �سماها «دار الإر�شاد».
نفيه �إىل «رانت�شي»

وملا ر�أت حكومة الهند الربيطانية �أن �إغالق املجالت اليكفي ،و�أن
ال�شيخ �أبا الكالم �آزاد يثري قلقها بت�شجيع النا�س على اال�ستقالل قررت
�إبعاده من كلكتا يف �إبريل عام 1916م باال�ستناد �إىل قوانني الدفاع عن الهند
( ،)Defense of India Regulationsوكانت حكومات الواليات حظرت دخوله �إليها
�سوى حكومة والية «بهار» فلم يبق لديه خيار �أن ي�أوي �إال �إىل منطقة «رانت�شي»
اجلبلية ،ف�أوى �إليها وبعد �ستة �أ�شهر فر�ضت احلكومة عليه �إقامة جربية ،وبقي رهن
االعتقال �إىل نهاية عام 1919م ،يقول ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد �إن حكومة الهند
الربيطانية فت�شت يف هذه الفرتة الزمنية بيته يف كلكتا ثالث مرات ويف رانت�شي
مرتني ،و�أخذت ال�شرطة معها م�سودات عدة كتب مكتملة ،وقد �ضاعت ومل تعد
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�إليه ،من هذه الكتب:
 -1تاريخ املعتزلة
� -2سرية ويل اهلل الدهلوي
 -3خ�صائ�ص امل�سلم
� -4أمثال القر�آن
 -5ترجمان القر�آن (تف�سري القر�آن الكرمي من البداية �إىل �سورة هود)
 -6تف�سري البيان (�إىل بداية �سورة الن�ساء)
 -7وحدت قوانني كائنات (وحدة قوانني الكون)
-8قانون انتخاب طبعي �أور معنويت كائنات (قانون االنتخاب الطبيعي ومعنوية
الكون)
 -9مقدمة على ديوان غالب بالأردية
-10تعليق على ديوان «�شرف جهان القزويني» ،وجمموعة من املذكرات
واملقاالت التي هي «ع�صارة الفكر ،وثروة احلياة» وفق ت�صريح ال�شيخ
�أبي الكالم �آزاد((( ،يف هذه الفرتة كان ماهتما غاندي قد ن�شط يف ال�سيا�سة
الهندية ،و�أراد �أن يلتقي بال�شيخ �أبي الكالم �آزاد �إال �أنه مل ي�سمح له بذلك،
((( الهالل ،العدد ال�صادر يوم  24يونيو ،عام 1927م� ،ص .4-3
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فكان لقا�ؤهما الأول بعد خروج ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد من املعتقل.
حركة عدم التعاون ،وحركة اخلالفة

وملا خرج ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد عن الإقامة اجلربية عام 1920م يف
«رانت�شي» كانت اخلالفة العثمانية قد دخلت احلرب �ضد بريطانيا ،وكانت ظروف
الهند م�ضطربة ،فقدم يف هذه الظروف ماهتما غاندي (موهندا�س كرم ت�شند
غاندي) بعد �أن �أعلن ت�أييده للم�سلمني يف ق�ضية اخلالفة ،لإجبار الإجنليز على
اخل�ضوع ملطالب امل�سلمني ،اقرتاح عدم التعاون مع حكومة الهند الربيطانية ،فكان
ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد هو الوحيد من بني احل�ضور من �أيد هذا االقرتاح ،وكان يف
املجل�س ال�شيخ حممد علي ،وال�شيخ �شوكت علي ،وال�شيخ عبد الباري ،واحلكيم
حممد �أجمل خان ،ثم اجتمع اجلميع على االقرتاح املذكور فا�شتهر بحركة عدم
التعاون ( )Movement of non-cooperationون�شط فيها ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد
فكان من قياداتها البارزة.
جمل�سا للدفاع عن اخلالفة يف نوفمرب عام
وكان امل�سلمون قد �أن�ش�ؤوا ً
1919م ،وملا خرج ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد من املعتقل كان من �أن�شط قيادات
جمل�س الدفاع عن اخلالفة العثمانية ،وتر�أ�س م�ؤمت ًرا كب ًريا يف والية بنغال ،و�ألقى
فيه خطبة كان عنوانها «م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب» ،ثم �أ�ضاف �إليها �إ�ضافات
فكان هو هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم ،وملا �ألغى م�صطفى كمال �أتا ُترك من�صب
اخلالفة يئ�س امل�سلمون الذين كانوا يدافعون عن هذا املن�صب يف الهند ،مع �أنهم
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ا�ستطاعوا من خالل حركة الدفاع عن اخلالفة �إيقاظ م�سلمي الهند(((.
رئا�سة حزب امل�ؤمتر الوطني الهندي

رئي�سا حلزب امل�ؤمتر الوطني الهندي ()Indian National Congress
عُينِّ ً
خم�سا وثالثني �سنة ،وبذلك يكون �أ�صغر من
عام 1923م وكان عمره حينذاك ً
رئي�سا له مرة ثانية يف عام 1940م وا�ستمر
توىل رئا�سته طوال تاريخه ،ثم اختري ً
يف من�صبه �إىل 1946م ،و�شارك يف هذه الفرتة بكل فعالية ون�شاط يف جميع
املحادثات احلرجة التي �أجريت مع الإجنليز لالن�سحاب من الهند.
العودة �إىل امل�شاغل العلمية

وملا �ساءت الظروف يف الهند بعد حركة الدفاع عن اخلالفة ،واندلعت
الفنت وحوادث القتل و�إحراق املنازل بني الهندو�س وامل�سلمني ا�ستاء منها ال�شيخ
�أبو الكالم �آزاد ،ورجع �إىل القلم والقرطا�س ،فقد بقي ع�ض ًوا يف املكتب التنفيذي
حلزب امل�ؤمتر الوطني الهندي ( )Indian National Congressمن عام 1924م �إىل
1928م ،لكنه مل يبد �أي ن�شاط ،و�أ�صدر عام 1927م جملة الهالل للمرة الثالثة
لكنها مل ت�ستمر طوي ًال ،ن�شط لبع�ض الوقت يف الق�ضايا ال�سيا�سية ثم عاد ليكمل
تف�سريه «ترجمان القر�آن» ف�أ�صدر املجلد الثاين عام 1933م.

((( راجع موالنا �أبو الكالم �آزاد� ،شور�ش كا�شمريي� ،ص .151-132
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وبعد ا�ستقالل الهند يف عام 1947م توىل ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد من�صب
وزارة التعليم ،وبقي يف من�صبه هذا �إىل �آخر حلظة يف حياته حني تويف يوم (3
�شعبان 1377هـ  22/فرباير 1958م) وكان عمره حينذاك حوايل � 70سنة،
ودفن يف �ساحة �أمام امل�سجد اجلامع يف دهلي(((.
املجالت التي �أ�صدرها ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد

�أ�صدر ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد عدة جمالت يف فرتات خمتلفة ،وهي
كالتايل:
 -1ل�سان ال�صدق ،كانت جملة �شهرية ،وا�ستمرت ملدة �سنة.
-2جملة الهالل ،كانت جملة �أ�سبوعية الدور الأول كان من يوليو عام 1912م
وا�ستمرت �إىل نوفمرب عام 1914م.
-3جملة البالغ ،كانت �أ�سبوعية ،وكانت يف احلقيقة الدور الثاين ملجلة الهالل،
بد�أت من نوفمرب عام 1915م �إىل �إبريل عام 1916م.
-4جملة بيغام (الر�سالة) ،كانت �أ�سبوعية� ،أ�صدرها يف �سبتمرب عام 1921م،
وا�ستمرت �إىل دي�سمرب 1921م.
-5جملة اجلامعة ،باللغة العربية ،وكانت جملة ن�صف �شهرية ،ثم �صارت �شهرية،
�أ�صدرها من �أول �إبريل عام 1923م �إىل يونيو عام 1924م.
((( راجع دائرة معارف �إ�سالمية (بالأردية) جامعة بنجاب ،الهور ج 102 1حتت كلمة �آزاد.
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-6جملة الهالل( ،الدور الثالث)� ،أ�صدرها يف يونيو عام 1927م �إىل دي�سمرب
عام 1927م.
م�ؤلفات ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد

كان ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد ن�شي ًطا يف جمال الإنتاج الفكري مع ذلك
الن�شاط ال�سيا�سي وال�صحفي الكبري ،فمن �أعماله:
 -1ترجمة كتاب املر�أة امل�سلمة ملحمد فريد وجدي ،طبع يف مطبعة روز بازار،
�أمرت �سر ،الهند.
 -2حياة �سرمد طبع للمرة الأوىل مع �شرح �أحوال ح�سني بن من�صور احلالج يف
جملد با�سم «دوقطرة خون �شهادت» قطرتان لدم ال�شهادة ،طبع يف مطبعة
رحماين بدهلي.
 -3اجلزء الأول من التذكرة ،طبع يف مطبعة البالغ بكلكتا ،الهند ،عام 1919م.
 -4م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب ،طبع يف مطبعة البالغ ،بكلكتا ،الهند،
عام 1920م.
 -5اخلطبة الرئا�سية التي �ألقاها يف م�ؤمتر اخلالفة الإقليمي يوم � 25أكتوبر
عام 1921م يف �آغرة.
 -6اخلطبة التي �ألقاها يف م�ؤمتر جمعية العلماء يف نوفمرب عام 1921م.
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 -7خطبة �أخرى �ألقاها يف م�ؤمتر �آخر بالهور ،كل هذه اخلطب طبعت يف كتيبات
م�ستقلة يف مطبعة �سوراج ،دهلي ،الهند.
-8القول الفي�صل �شهادة قدمها يف املحكمة (ترجم �إىل العربية بعنوان :ثورة
الهند ال�سيا�سية ون�شر من قبل مطبعة املنار يف القاهرة عام 1341هـ) ،وطبع
يف مطبعة البالغ بكلكتا عام 1921م.
 -9اخلطبة الرئا�سية التي �ألقاها يف م�ؤمتر حزب امل�ؤمتر الوطني الهندي
( )Indian National Congressالذي �أقيم يف دهلي يوم � 15سبتمرب عام
1923م ،طبع يف هندو�ستان �إليكرتيك بري�س ،دهلي ،الهند.
-10اخلطبة الرئا�سية التي �ألقاها يف م�ؤمتر اخلالفة لعموم الهند الذي �أقيم يف
كانبور ،يف دي�سمرب عام 1925م ،وطبع يف حمبوب املطابع ،جمهلي واالن،
دهلي ،الهند.
 -11جامع ال�شواهد يف م�س�ألة دخول غري امل�سلمني �إىل امل�ساجد.
-12ترجمان القر�آن يف ثالثة جملدات ،طبع املجلد الأول (من بداية القر�آن �إىل
نهاية �سورة الأنعام) طبع يف عام 1931م يف دهلي ،واملجلد الثاين (من
�سورة الأعراف �إىل �سورة امل�ؤمنون) طبع يف بجنور عام 1936م ،واملجلد
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معدا للطباعة
الثالث (وي�شتمل على مقدمة و�أربعة وع�شرين بحثًا) وكان ًّ
فتويف ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد ،وال يعرف الآن عن م�سودته �شيء.
-13اخلطبة الرئا�سية التي �ألقاها يف م�ؤمتر حزب امل�ؤمتر الوطني الهندي
( )Indian National Congressيف م�ؤمتر رام غر عام 1940م ،وطبع يف
�إندين بري�س مليتد� ،إله �آباد.
-14غبار خاطر خطابات لل�شيخ �أبي الكالم �آزاد �أر�سلها �إىل موالنا حبيب
الرحمن �شريواين ،طبع للمرة الأوىل عام 1946م ،حايل ببلي�شنك هاو�س،
الهند.
-15مكاتيب جمموعة خطابات ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد طبع يف مطبعة مدينة
بري�س ،بجنور ،عام 1946م.
-16الهند حتررت (� )India Wins Freedomآمايل ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد عن
حياته لأحد م�صاحبيه همايون كبري ،طبع بعد وفاة ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد
ب�سنة.
 -17طبعت خطب ومقاالت كثرية لل�شيخ �أبي الكالم �آزاد ب�صورة م�ستقلة.
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ثالث حمطات وا�ضحة يف حياة �آزاد

مر ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد يف حياته مبراحل خمتلفة ،كل مرحلة تختلف
عن الأخرى �إىل درجة ال تت�صور �أنها مراحل حلياة �شخ�ص واحد ،وكانت هذه
املراحل على النحو التايل:
املرحلة الأوىل :مرحلة �إحياء الإ�سالم وجتديده

هذه املرحلة تبد�أ من عام 1905م وت�ستمر �إىل عام 1915م �أي الفرتة
التي كان عمره فيها من اثنتني وع�شرين �إىل �سبع وع�شرين �سنة ،كان ال�شيخ
�أبو الكالم �آزاد من الدعاة املتحم�سني لوحدة الأمة الإ�سالمية ،و�إحياء الإ�سالم
وجتديده يف هذه الفرتة ،وكان ي�ؤكد على تلك الوحدة للت�صدي لال�ستعمار ،وكان
يريد �أن يقيم بناء وحدة العامل الإ�سالمي على �أ�سا�س من العقل واملنطق ،ويف
هذه الفرتة �أ�صدر جملته ال�شهرية «الهالل» ،يقول �شور�ش كا�شمريي�« :إن دعوة
جملة الهالل هي نف�س الدعوة التي يحملها اليوم ال�سيد �أبو الأعلى املودودي مع
رعاية اختالف الزمان واملكان ،وكان ال�شيخ �أبو الكالم يف تلك الفرتة ال ينكر
الوحدة بني امل�سلمني والهندو�س ،لكنه كان يتمنى �أن يكون للم�سلمني هويتهم
املتميزة ،وكان يدعو لذلك ،وكان يعتقد �أن وجودهم ك�أمة ي�ضمن بقاءهم»(((.

((( موالنا �أبو الكالم �آزاد� ،شور�ش كا�شمريي� ،ص .143
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و�أراد ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد يف هذه املرحلة من حياته �أن ين�شئ جماعة
دينية �سيا�سية �سماها «حزب اهلل» ،وكان ذلك عام 1913م عندما كتب ال�شيخ
�أبو الكالم �آزاد مق ً
اال يف جملة الهالل بعنوان «من �أن�صاري �إىل اهلل» ،وخاطب فيه
قراء جملته الذين كانوا يوافقونه على ما كان يدعو له يف �صفحات جملته الهالل،
وحدد لبيعة من يدخل يف تلك اجلماعة �شرو ًطا ،هي:
 -1الأمر باملعروف والنهي عن املنكر والتوا�صي بال�صرب.
 -2احلب يف اهلل والبغ�ض يف اهلل.
� -3أن ال يخافوا يف اهلل لومة الئم ،و�أن ال يبالوا ب�شيء يف �سبيل احلق وال�صدق.
� -4أن يكون اهلل  و�شرعه �أحب �إليه من جميع الوالءات الدنيوية.
 -5الطاعة يف معروف.
فطلب من قراء جملته �أن ير�سل �إليه كل من يريد االن�ضمام �إىل هذه
اجلماعة ب�أ�سمائهم وعناوينهم ،ووعد �أنه �سيعلن عن مقا�صد هذه اجلماعة يف العدد
القادم ،لكن يبدو �أنه مل يجد جتاوبًا كب ًريا فيئ�س ،ثم جاءت ظروف االعتقال عام
1916م ،وتوقفت جملة «الهالل» فبقيت اجلماعة واحلزب جني ًنا مل ير النور(((.
((( راجع لتف�صيل ذلك مقال م�شري احلق بعنوان «حزب اهلل موالنا �أبو الكالم �آزاد كي �إنقالبي كتاب حيات كا �إيك
ورق» املطبوع يف كتاب «موالنا �أبو الكالم �آزاد �إيك همه كري �شخ�صيت»� ،ص  507 -485رتبه ر�شيد الدين خان،
الطبعة الأوىل ،ترقي �أردوبيورو ،دهلي اجلديدة ،الهند ،عام1989 :م.
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ويبدو �أنه ت�أثر يف هذه املرحلة ب�أفكار مفكرين كبار يف العامل الإ�سالمي،
وهم :ال�سيد جمال الدين الأفغاين احل�سيني (1897 -1839م) الذي �أيقظ
العامل العربي والإ�سالمي بفكره ،وتلميذه ال�شيخ حممد عبده (– 1849
1905م) الذي توىل قيادة �سفينة الإ�صالح بعد �شيخه ،وال�شيخ حممد ر�شيد
ر�ضا((( (1935 - 1865م) الذي �أ�سهم �إ�سها ًما كب ًريا يف �إ�صالح العامل الإ�سالمي
و�إيقاظه عن طريق جملة «املنار» ال�شهرية ،والذي يعترب �أمي ًنا لدعوة ال�شيخني؛
جمال الدين الأفغاين وحممد عبده ،وك�أن ال�شيخ �أبا الكالم �آزاد قلده يف منهجه
الإ�صالحي عن طريق �إ�صدار جملة «الهالل» على غرار جملة املنار ،كما �أنه ت�أثر
بال�شيخ �شبلي النعماين (1914 - 1857م) ،وي�سمي ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد
حركته هذه بحركة الإ�صالح ال�سيا�سي والديني ،و�أن جملة الهالل كانت من
دعاة هذا املذهب الإ�صالحي يف الهند ،وكان هدف هذا املذهب الإ�صالحي
تنقية امل�سلمني من البدع والأوهام واخلرافات ،وجعلهم تابعني للكتاب وال�سنة،
وال�سعي لإعادة جمدهم ال�ضائع ،وكان من دعاة هذا املذهب ـ كما يقول ال�شيخ
�أبو الكالم �آزاد ـ يف بالد الرتك والروم ال�شيخ �صدر الدين ،ويف م�صر ال�شيخ
حممد عبده ،ويف املغرب ال�شيخ عبد الرحمن الكواكبي ،ويف ال�شام ال�شيخ
جمال الدين القا�سمي(((.
((( وقد التقى به عند زيارته للهند ،وترجم خطابه الذي �ألقاه يف ندوة العلماء بلكناو ،الهند.
((( موالنا �أبو الكالم �آزاد� ،شور�ش كا�شمريي� ،ص .140
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وتخللت فرتة االعتقال بني املرحلة الأوىل والثانية يف حياة ال�شيخ �أبي
الكالم �آزاد ،وتلك الفرتة امتدت من 1916م �إىل نهاية عام 1919م ،بقي ال�شيخ
يف هذه الفرتة معتق ًال يف منطقة «رانت�شي» ووجد فر�صة للمراجعة والتفكري،
وكانت هذه الفرتة يف نف�س الوقت فرتة الإنتاج العلمي ،وملا خرج من املعتقل
كانت �أفكاره ال�سيا�سية والدينية قد تغريت تغ ًريا جذر ًّيا.
املرحلة الثانية :االهتمام بالق�ضايا الإ�سالمية والتعاون مع الهندو�س

املرحلة الثانية يف حياة ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد متتد من عام 1920م �إىل
1923م عندما كان عمره من اثنني وثالثني �إىل خم�سة وثالثني عا ًما ،كانت هذه
الفرتة من حياة ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد فرتة االهتمام بالق�ضايا الإ�سالمية� ،سواء
كانت الق�ضايا الوطنية �أو ق�ضايا الأمة الإ�سالمية ،مع الت�أكيد على القومية الهندية
التي جتمع بني جميع فئات الهند من امل�سلمني والهندو�س وال�سيخ وغريهم،
وكانت هذه الفرتة بد�أت بت�أثره بالزعيم الهندي ماهتما غاندي (كرم ت�شند موهن
دا�س غاندي) الذي التقى به ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد بعد خروجه من معتقل
رانت�شي يف بداية عام 1920م ،ووافق على اقرتاح غاندي حول عدم التعاون مع
الإجنليز ،و�شارك بن�شاط يف حركة الدفاع عن اخلالفة الإ�سالمية.
�أراد ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد يف هذه الفرتة �إحياء فكرة الإمامة مرة �أخرى،
يقول م�صاحبه اخلا�ص عبد الرزاق مليح �آبادي« :كان ال�شيخ يريد �أن ينظم
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امل�سلمني على الأ�سا�س الديني ،وكان ملخ�ص خطته �أن يكون للم�سلمني �إمام،
و�أن يعترب امل�سلمون طاعته من واجباتهم الدينية ،و�أن هذه الدعوة ميكن �أن تلقى
قبو ًال �إن عر�ضت على امل�سلمني ،ب�أن ُيخربوا يف �ضوء الكتاب وال�سنة �أن حياتهم
من غري وجود الإمام ال تتطابق مع الإ�سالم ،و�إن ماتوا على هذه احلالة ماتوا ميتة
جاهلية ،وبعد قبول جمموعة كبرية من امل�سلمني بفكرة الإمامة والإذعان للإمام
واالنقياد له� ،سيتفاهم الإمام مع الهندو�س ،و�سيوقع معهم اتفاقية ،و�سيعلن اجلهاد
�ضد الإجنليز بعد ذلك ،وكان ال�شيخ يعترب نف�سه �أحق النا�س بهذا املن�صب»(((.
وقد بد�أ ال�شيخ �أبو الكالم ب�أخذ البيعة لنف�سه ،فكلف عبد الرزاق مليح �آبادي
م�صاحبه اخلا�ص �أن يتفاهم مع ممثلي املدار�س الدينية الكبرية ،فالتقى �أو ًال بال�شيخ
حممود احل�سن املعروف ب�شيخ الهند وكان زعيم االجتاه الديوبندي ،فكان موافقًا
على �إمامة ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد ،ثم التقى مليح �آبادي بال�شيخ عبد الباري
زعيم علماء الإفرجني حملي((( فوافق على �إمامة ال�شيخ �أبي الكالم� ،إال �أن مليح
�آبادي مل يقتنع بذلك ،فطلب منه �أن يكتب تلك املوافقة بخط يده ففعل ذلك،
وكتب ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد �إذنًا ملليح �آبادي ب�أخذ البيعة عن النا�س نيابة عنه،
وكان ن�ص ذلك الإذن كالتايل« :لقد بايع �أخي ال�شيخ عبد الرزاق املليح �آبادي
هذا الفقري (يق�صد نف�سه) ،وقد �أذنت له ب�أخذ البيعة ،وتعليم النا�س ،و�إر�شادهم،
((( موالنا �أبو الكالم �آزاد� ،شور�ش كا�شمريي� ،ص .144 -143
((( ن�سبة �إىل مدر�سة �أقيمت يف ق�صر كان ي�سمى الق�صر الإفرجني؛ لأن الأوربيني �أن�ش�ؤوه ،فاملدر�سة ن�سبت �إىل ذلك
الق�صر ،و�صار املتخرجون منها ين�سبون �إىل تلك املدر�سة.
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و�سلوك ال�سنة نيابة عني ،وكل طالب �صادق يبايعه فك�أنه بايع هذا الفقري ،والعاقبة
للمتقني ،الفقري �أبو الكالم كان اهلل له»(((.
لكن ال�شيخ �أبا الكالم �آزاد ملا ر�أى �أن العلماء يختلفون عليه ،و�أنهم ال
يعتربونه �أه ًال لهذا املن�صب؛ لأنهم يعتربونه حك ًرا على من تخرج يف مدار�سهم،
ويف نف�س الوقت كانت الفرتة ح�سا�سة ،ومل يكن يريد �أن ينق�سم النا�س ب�سبب
هذه الق�ضية ،ف�إن ذلك كان �سنة 1920م حيث كانت حركة الدفاع عن اخلالفة
العثمانية على �أ�شدها؛ فطوى �صفحة الإمامة ،و�أخرج فكرتها من دماغه.
املرحلة الثالثة :مرحلة الت�أكيد على القومية الهندية الالدينية

هذه الفرتة من حياة ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد متتد من عام 1923م �إىل
يوم وفاته عام 1958م ،وهذا ي�ستغرق ن�صف حياته تقري ًبا ،فقد تعمقت عالقات
ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد ال�سيا�سية واالجتماعية بالزعيم الهندي ماهتما غاندي
بعد م�شاركتهما يف حركة عدم التعاون مع حكومة الهند الربيطانية وحركة الدفاع
عن اخلالفة العثمانية ،وت�أثر به وبذلك تطورت �آرا�ؤه ال�سيا�سية ،وان�ضم �إىل حزب
امل�ؤمتر الوطني الهندي ( )Indian National Congressوتوىل رئا�سته مرتني يف فرتتني
خمتلفتني ،وكان ي�ؤكد يف هذه الفرتة على �أن تكون الهند علمانية وموحدة ،و�أن
ال تنق�سم على �أ�سا�س الديانة �إىل دولتني ،فكان يعار�ض ن�ش�أة باك�ستان على هذا
((( �أبو الكالم �آزاد �إيك همه كري �شخ�صيت ،ترتيب :ر�شيد الدين خان ،مقال م�شري احلق (حزب اهلل موالنا �أبو الكالم
�آزاد كي �إنقالبي حيات كا �إيك ورق) �ص  ،494املرجع ال�سابق.
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الأ�سا�س ،فكان زعي ًما وطن ًّيا يدافع عن الهند املوحدة ،وبطبيعة احلال كانت هناك
مربرات لكال الطرفني ،هذا لي�س جمال املحاكمة بينهما.
لكن هذه املراحل املختلفة واملتعار�ضة حلياة ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد
تف�سر لنا املواقف املتناق�ضة حول �شخ�صيته ،ف�إنه �أحيانًا يعترب �صاحب م�شروع
�إ�سالمي جتديدي ،ويتم اال�ستدالل على ذلك بكتبه وكتاباته الكثرية واملتنوعة،
و�أحيانًا يقدم ك�شخ�صية وطنية علمانية ،وي�ستدل على ذلك مبواقفه ال�سيا�سية
وان�ضمامه وتر�أ�سه حلزب امل�ؤمتر الوطني الهندي املنادي بعلمانية الهند ،لكن يبدو
�أن ًّ
خطا واح ًدا كان م�ستم ًّرا يف جميع مراحل حياته ،ومل ينقطع للحظة بعد
ما و�صل �إىل مرحلة ال�شعور واحللم ،ذلك اخلط هو معاداة اال�ستعمار الربيطاين
وحترير الهند من براثنه ،ولعل ان�ضمامه �إىل حزب امل�ؤمتر الوطني الهندي واملناداة
بالقومية الهندية املوحدة يربره حب اال�ستقالل واحلرية؛ لأنه كان يرى �أن راية
اال�ستقالل والتحرر من اال�ستعمار يرفعها حزب امل�ؤمتر الوطني الهندي ،و�أن بقاء
الهند موحدة �أقرب طريق للح�صول على احلرية واال�ستقالل.
كتاب «م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب»

كانت الفرتة التي تلت اعتقاله يف «رانت�شي» وخا�صة عامي 1920م
و1921م من �أهم فرتات حياة ال�شيخ �أبي الكالم �آزاد ،ف�إنه ملا �أطلق �سراحه يوم
 1يناير عام 1920م ن�شط يف حركة الدفاع عن اخلالفة وحركة عدم التعاون مع
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احلكومة الربيطانية ،وخالل تلك الأيام ُعقد م�ؤمتر اخلالفة الإقليمي التابع لإقليم
بنغال يف كلكتا يومي  28و 29فرباير عام 1920م حتت رئا�سة ال�شيخ �أبي الكالم
�آزاد ،فكتب لذلك امل�ؤمتر خطبة ،ثم �أ�ضيفت �إىل تلك اخلطبة املكتوبة �إ�ضافات،
وطبع الكتاب بعد ذلك با�سم «م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب».
ملا اندلعت احلرب العاملية الأوىل وقفت فيها تركيا وهي بلد اخلالفة
العثمانية بجانب �أملانيا يف احلرب �ضد بريطانيا ،وكانت بريطانيا يف تلك احلرب
تعتمد على اجلنود الهنديني وخا�صة امل�سلمني منهم ،ولو ح�صلت اال�ضطرابات
يف الهند يف تلك الفرتة خل�سرت بريطانيا خ�سارة ال تعو�ض ،ومن هنا وعدت
امل�سلمني بعدة �أمور ،منها:
-1حربنا مع تركيا حرب دفاعية ،ولي�ست هجومية ،نحن حتملنا ملدة �شهرين
كل الأعمال اال�ستفزازية والهجومية من قبل تركيا ،وحاولنا ب�شتى الو�سائل
وقدر امل�ستطاع �أن ال حتدث هذه احلرب ،لكن احلكومة الرتكية ا�ستمرت يف
هجماتها؛ ومن ثم ا�ضطررنا �أن نعلن احلرب عليها.
ِ -2ل َيثق م�سلمو الهند �أنه لن يحدث منا ومن �أ�صدقائنا يف هذه احلرب ما
يجرح م�شاعرهم الدينية� ،ستكون البقاع الإ�سالمية املقد�سة حمفوظة مبا فيها
العراق ،و�سيرُ اعى احرتامها وقدا�ستها ،ولن نتعر�ض ملقام اخلالفة املقد�س
لدى امل�سلمني ،و�إمنا حربنا �ضد الوزارة الرتكية احلالية التي تعمل حتت ت�أثري
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الأملان ،حربنا لي�ست مع الإ�سالم وال مع خليفة امل�سلمني ،احلكومة الربيطانية
ت�ضمن كل هذه الأمور من جهتها ومن جهة حلفائها.
وبعد غلبة بريطانيا على الأملان تن�صلت عن وعودها ،ون�سيت ما قطعت
على نف�سها ب�أميان مغلظة مثل ديدنها ،فلما تن�صل الإجنليز عن وعودهم التي
خ�صو�صا بعد تغلبهم
قطعوها على �أنف�سهم للم�سلمني عمو ًما ومل�سلمي الهند
ً
على �أملانيا وتركيا ،ودخلت جيو�شهم �إىل اجلزيرة العربية ،فدخلوا مدينة «جدة»
وا�ستولوا على بغداد وهما من جزيرة العرب التي �أمر النبي  ب�إخراج اليهود
والن�صارى منها ،ح�صلت حالة من غليان امل�شاعر والأحا�سي�س �ضد الإجنليز،
فت�شكلت اللجان للدفاع عن اخلالفة العثمانية والدفاع عن الأماكن املقد�سة؛
جزيرة العرب وبيت املقد�س ،يف مثل هذه الظروف �ألقيت هذه اخلطبة ،ثم طبعت
بعد الإ�ضافات يف �صورة كتاب �سمي «م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب».
يف تلك الظروف كان ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد يرى �أن الفر�صة �سانحة
لالنق�ضا�ض على اال�ستعمار الإجنليزي والتخل�ص منه ،وهذا ال يحتاج من �أهل
الهند �إال لرتك التعاون مع احلكومة الربيطانية ورف�ضهم القتال يف �صفوف اجلي�ش
الربيطاين �ضد �إخوانهم الأتراك ،كان ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد يرى �أن حلم عمره
باحلرية وا�ستقالل الهند كاد �أن يتحقق لو وقف �أهل الهند وخا�صة امل�سلمني
منهم �ضد الإجنليز يف وقت حرج مل يتعر�ضوا له طوال حياة �إمرباطوريتهم� ،إال �أن
جمموعة من �أدعياء العلم وبع�ض �صنائع الإجنليز �أثاروا ت�سا�ؤالت و�شبهات حول
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الثورة �ضد الإجنليز ب�سبب خو�ضهم احلرب �ضد تركيا بلد اخلالفة ،وكان من بني
ه�ؤالء بطبيعة احلال مريزا غالم �أحمد القادياين (مدعي النبوة الكاذب) الذي
�أبطل اجلهاد كفري�ضة يف دينه اجلديد ،وكان وال�ؤه للإجنليز معرو ًفا ،وكان من بني
ه�ؤالء ال�شيخ �أحمد ر�ضا خان الربيلوي (زعيم الفرقة ال�صوفية الربيلوية) الذي
�أفتى �ضد حركة ترك املواالة للإجنليز ،وحاول �أن ي�شو�ش على امل�سلمني بذلك،
وكان من بني من �أ�صدر فتوى �ضد نف�س احلركة �أحد زعماء االجتاه الديوبندي
وهو ال�شيخ �أ�شرف علي التهانوي امللقب بحكيم الأمة ،وكان ذلك �سبب جتمع
عمالء ا�ستخبارات حكومة الهند الربيطانية حوله �إىل نهاية عمره ،و�أما من�شئ
باك�ستان ال�سيد حممد علي جناح فكان يعار�ض م�ؤ�س�سة اخلالفة �أ�ص ًال ،يف تلك
الظروف �أورد ه�ؤالء عدة �شبهات واعرتا�ضات ناق�شها ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد
ب�إ�سهاب وتف�صيل ،منها االعرتا�ضات التالية:
� -1شبهة جدوى م�ؤ�س�سة اخلالفة وفائدتها و�أهميتها ،كان البع�ض يرى �أن
م�ؤ�س�سة اخلالفة ال جدوى منها وال فائدة فيها ،فناق�ش ال�شيخ �أبو الكالم
�آزاد هذه الق�ضية ب�إ�سهاب وتف�صيل ،و�أثبت ب�أنواع من الأدلة وجوب �إقامة
م�ؤ�س�سة اخلالفة ،وحتدث عن اخلالفة على منهاج النبوة ،ثم بني الفرق بينها
وبني اخلالفة امللكية ،وذكر �أن �شخ�ص اخلليفة يف فرتة اخلالفة على منهاج
النبوة كانت جتمع جميع املنا�صب الدينية والدنيوية على غرار ما جتمعت
يف �شخ�ص النبي  ،ومن ثم �سميت تلك الفرتة باخلالفة على منهاج
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النبوة ،فكان ذلك مظه ًرا للوحدة والوئام ،وكانت تلك الوحدة �سر قوة الأمة
وتقدمها ،ثم تفرقت تلك امل�س�ؤوليات يف مراكز خمتلفة بعد خالفة علي بن
�أبي طالب  ،وكان ذلك �سب ًبا للتفرق والت�شتت ،والتفرق والت�شتت كان
�سب ًبا يف �ضعف الأمة.
ثم تناول م�س�ألة طاعة الإمام واخلليفة ،وقال� :إن الإ�سالم يوجب على
كل م�سلم معرفة الإمام وطاعته ما مل ي�أمر مبع�صية اهلل  ،و�أن ذلك يتفق
و«قانون املركزية» �أو «قانون الدوائر» الطبيعي؛ ف�إن اهلل تعاىل جعل ال�ستمرار نظام
اخللق يف جميع فروعه نظام التمركز؛ حيث جعل موجو ًدا من املوجودات مرك ًزا،
وجعل املوجودات الأخرى تتواجد حوله يف �شكل دائرة ،مثل النظام ال�شم�سي،
حيث جعلت ال�شم�س مرك ًزا وال�سيارات الأخرى تدور حولها وتك�سب حرارتها
و�ضو َءها وقيامها من مركزها.
وقام ب�شرح حديث حارث الأ�شعري الوارد يف مو�ضوع االلتزام باجلماعة
�شرحا واف ًيا ،وهذا احلديث هو ما يقول فيه
وال�سمع والطاعة والهجرة واجلهاد ً
حارث الأ�شعري ق ََال َر ُ�س ُ
ِهِن؛
ول اللهَّ ِ َ « :و�أَنَا �آ ُم ُر ُك ْم ب َِخ ْم ٍ�س ،اللهَّ ُ �أَ َمرَنيِ ب َّ
ال�س ْم ِع َو َّ
ِيل اللهَّ ِ َ ،ف�إِ َّن ُه َم ْن َخ َر َج ِمن
هِج َر ِة َوالجْ ِ َها ِد فيِ َ�سب ِ
الطا َع ِةَ ،وا ْل ْ
ِبالجْ َ َما َع ِةَ ،و َّ
قيد ِ�شبرْ ٍ َفق َْد َخ َل َع ِر ْب َق َة الإِ�سْ َال ِم ِم ْن ُع ُن ِق ِه �إِ َّال �أَنْ َي ْرجِ َع َو َم ْن َد َعا ب َِد ْع َوى
الجْ َ َما َع ِة َ
الجْ َ ِاه ِل َّي ِة َفهو ِم ْن ُجثَا ِء َج َه َّن َم ،قَا ُلواَ :يا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ َو�إِنْ َ�صا َم َو�إِنْ َ�ص َّلى؟ ق ََالَ :و�إِنْ
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�شرحا
َ�صا َم َو ِ�إنْ َ�ص َّلى َو َز َع َم َ�أ َّن ُه ُم�سْ ِل ٌم»(((وقد تناول يف �شرحه للحديث املذكور ً
واف ًيا الأمور اخلم�سة املذكورة يف احلديث؛ اجلماعة ،وال�سمع ،والطاعة ،والهجرة،
واجلهاد.
وتناول بعد ذلك م�س�ألة �شروط ن�صب الإمام ،وذكر �صورتني لن�صب
الإمام:
ال�صورة الأوىل �أن يكون نظام اخلالفة قائ ًما ،وهو نظام �شوري دميقراطي
بكل املعايري ،ويكون ن�صب الإمام يف هذه احلالة وفق ال�شروط التي حددها
الإ�سالم بكل دقة ،ويكون �إما بانتخاب مبا�شر من قبل الأمة� ،أو يكون بانتخاب
�أهل احلل والعقد.
وال�صورة الثانية� :أن ال يكون نظام اخلالفة قائ ًما ،وال يكون لر�أي الأمة
دخل يف ن�صب الإمام وانتخابه ،بل تكون �أ�سرة من الأ�سر �أو فرد من الأفراد قد
تغلب على عر�ش احلكم مبح�ض قوته ،فال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو التعامل
ال�صحيح مع هذا املتغلب اجلائر الذي ال يتحلى ب�أي �صفة ت�ؤهله لهذا املن�صب؟
هل جتوز طاعته ،وهل ي�صح �أداء ال�شعائر الدينية حتت �إمرته؟ يجيب ال�شيخ على
ذلك ب�أن الن�صو�ص ال�شرعية قد و�ضحت حكم هذه احلالة ،بحيث مل ترتك جم ً
اال
للر�أي فيه ،ومن هنا �أجمعت الأمة على عدم جواز اخلروج على من انعقدت
((( م�سند �أحمد ،طبع م�ؤ�س�سة الر�سالة.)406 / 28( ،
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�إمامته ما مل ُي َر منه كفر بواح ،وكل من يخرج مدع ًيا اخلالفة يعترب باغ ًيا؛ لأنه يريد
�أن يدمر النظام القائم ،ومن ثم قال النبي � :إذا بويع للخليفتني فاقتلوا الآخر
منهما.
وتناول يف هذا ال�صدد �شبهة من يقول� :إذا كان الأمر كما تقول فلماذا
يعترب احل�سني بن علي  -ر�ضي اهلل عنهما� -شهي ًدا؟ وقد عار�ض ما �أجمعت الأمة
عليه من عدم جواز اخلروج على املتغلب؟ ف�أجاب ب�أن احل�سني بن علي  -ر�ضي
اهلل عنهما  -مل يقاتل جي�ش يزيد بن معاوية مدع ًيا للخالفة ،بل قاتله دفا ًعا
عن نف�سه ،ف�إنه عر�ض عليهم �أن يخلوا �سبيله ليعود �إىل املدينة من حيث �أتى،
�أو ي�سمح له �أن يذهب �إىل يزيد بن معاوية ليكلمه مبا�شرة ،لكن اجلي�ش الذي
�أُ ْر ِ�سل لقتاله مل يقبل منه �شي ًئا من ذلك و�أجربه على القتال ،و�أما عند م�سريه
�إىل الكوفة من املدينة فلم تكن اخلالفة قد انعقدت ليزيد وقت خروجه منها ،ف�إن
العوا�صم الإ�سالمية الكبرية و�أهل احلل والعقد فيها مل يكونوا قد انقادوا له ومل
يبايعوه حتى تلك اللحظة ،ومن هنا جاز له اخلروج يف ذاك الوقت.
ال�شبهة الثانية :كانت حول �صحة خالفة العثمانيني من الأتراك،
ف�إنهم لي�سوا من قري�ش ،وقد ا�شرتط النبي  القر�شية للخالفة ،ناق�ش ال�شيخ
�أبو الكالم �آزاد هذه امل�س�ألة بكل �إ�سهاب وتف�صيل ،و�أورد جميع الروايات الواردة
فيها ،وقرر �أنه من امل�ستحيل �أن يح�صر الإ�سالم اخلالفة يف �أ�سرة �أو قبيلة �أو عرق،
وقد جاء ملحاربة تلك الع�صبيات املقيتة والق�ضاء عليها ،فكيف ميكن �أن يحاربها
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من جهة ويحييها من جهة �أخرى عن طريق و�ضع �شرط القر�شية للخالفة!
وخال�صة ما تو�صل �إليه �أن حديث ا�شرتاط القر�شية نبوءة يخرب فيه
النبي  عن فرتة معينة ب�أن الأئمة واخللفاء يكونون فيها من قري�ش ،فهو بيان
للواقع ولي�س ت�شري ًعا ،مبعنى �أن النبي  مل يقل« :ليكن الأئمة من قري�ش»
بل قال :تكون الأئمة من قري�ش ،ويدل على ذلك طريق من طرق هذا احلديث،
حيث قال النبي « :امللك يف قري�ش ،والق�ضاء يف الأن�صار ،والأذان يف
احلب�شة»((( فهل ا�شرتط �أحد للقا�ضي �أن يكون من الأن�صار؟ �أو ا�شترُ ط للم�ؤذن
�أن يكون من احلب�شة؟ مل ي�شرتط �أحد ذلك؛ لأنهم يدركون �أن ذلك كان بيانًا
للواقع ،ف�إذا كان الأمر يف فقرتني كذلك فلماذا ي�ستثنى منه الفقرة الثالثة وهي
«امللك يف قري�ش»؟ فاحلديث بلفظ اخلرب وت�أويله مبعنى الإن�شاء �إخراج له عن
املعنى احلقيقي من غري دليل يقت�ضي ذلك� ،أو يكون احلديث مقي ًدا بالقيد
الذي ورد يف بع�ض طرق احلديث وهو قوله عليه ال�سالم« :ما �أقاموا الدين»؛
يعني �سيبقى هذا الأمر يف قري�ش مادام فيهم �أهلية �إقامة الدين ،ف�إذا فقدوا
تلك ال�صالحية فقدوا �أهليتهم للخالفة ،وهذا ما حدث بالفعل ،فتحققت نبوءة
نبينا  ،و�أما من يدعي الإجماع على ا�شرتاط القر�شية للخالفة مثل القا�ضي
عيا�ض والنووي ،فقد ت�أثر بالظروف ال�سيا�سية يف ذلك ،ومن هنا ال جتد تلك
النربة اجلازمة لدى العلماء بعد �سقوط اخلالفة العبا�سية يف بغداد.
((( �سنن الرتمذي.727 / 5 ،
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و�أثبت بذلك �أن تويل العثمانيني للخالفة مل يكن يف ظروف عادية
لي�شرتط فيه جميع �شروط اخلالفة ،بل تغلبوا عليها ،فانعقدت �إمامتهم ،ومل يجز
اخلروج عليهم ،وكل من يخرج عليهم يكون باغ ًيا وجب على امل�سلمني �إعادته
�إىل حظرية الطاعة؛ طاعة الإمام مثل خروج ح�سني �شريف مكة وغريه ،وا�شرتاط
�صحيحا ،ليكون عائقًا �أمام االعرتاف بخالفة �آل عثمان
القر�شية للخالفة لي�س
ً
من الأتراك.
وتناول بعد ذلك م�س�ألة اعرتاف العامل الإ�سالمي جمي ًعا بقيادة
العثمانيني الأتراك خالل القرون الأربعة املا�ضية ،ف�إنهم يقومون برعاية احلرمني
ال�شريفني ،وتقام مرا�سم احلج حتت �إمرة �أمري معني من قبلهم ،ثم هم لوحدهم دون
غريهم من امللوك وال�سالطني يقومون بواجب اخلالفة ،وهو الدفاع عن الإ�سالم
والعامل الإ�سالمي والأمة الإ�سالمية �أمام هجمات الغرب امل�سيحي خالل قرون
�أربعة ما�ضية ،و�أن العامل الإ�سالمي كان يعي�ش يف فراغ البال والأتراك العثمانيون
هم يخ�ضبون نحورهم بدمائهم يف الدفاع عنه وعن الأمة الإ�سالمية ،ومل يقم بهذا
الواجب حكومة �أو دولة �سواهم.
وكل من يقول �إن اعرتاف �أهل الهند بخالفة �آل عثمان من الأتراك كان
حتت ت�أثري حركة الوحدة الإ�سالمية ( )Pan Islamismاملزعومة التي بد�أت بجهود
ال�سلطان عبد احلميد خان ،ف�إنه واهم؛ لأن عالقة �أهل الهند مب�ؤ�س�سة اخلالفة
قدمية ووطيدة� ،سواء كانت تلك امل�ؤ�س�سة اخلالفة العبا�سية يف بغداد �أو كانت ظل
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اخلالفة العبا�سية يف القاهرة� ،أو كانت بعد ذلك خالفة �آل عثمان يف تركيا ،ومل
خا�صا ب�أهل الهند بل كان امل�سلمون يف جميع
يكن االعرتاف بخالفة العثمانيني ًّ
�أنحاء العامل الإ�سالمي يعرتفون بها جمي ًعا ،وهذه حقيقة ت�ؤكدها �شواهد كثرية.
ال�شبهة الثالثة :كانت ال�شبهة الثالثة التي �أثاروها هي �أن الأتراك ارتكبوا
جرمية الف�ساد يف الأر�ض بهجومهم على الإجنليز ،ومن ثم ال يجوز الدفاع عنهم،
كما �أنهم قالوا ب�أن الأتراك هم املعتدون وال يجوز امل�شاركة يف مثل هذه احلرب،
وقد ناق�ش ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد �أن احلرب واجلهاد مبعنى القتال نوعان؛ هجومي
ودفاعي ،و�أن اجلهاد الدفاعي من �آكد �أنواع اجلهاد ،وال ي�شبهه �شيء من �أحكام
الإ�سالم يف الأهمية بعد العقائد ال�ضرورية حتى الفرائ�ض و�أركان الإ�سالم ال
ت�ساويه يف الأهمية ،وا�ستدل على �أهميته بحادثة معاقبة كعب بن مالك ،وهالل
بن �أمية ،ومرارة بن الربيع الذين تخلفوا عن غزوة تبوك التي كانت معركة من
معارك اجلهاد الدفاعي.
ثم حتدث عن معنى اجلهاد ،و�أنه ال يقت�صر على القتال يف حالة هجوم
الكفار على امل�سلمني ،بل يكون ببذل كل جهد ميكن مل�سلم �أن يبذله يف الدفاع
عن الإ�سالم وعن الأمة الإ�سالمية� ،سواء كان ذلك مباله �أو وقته �أو جهده� ،أو
ل�سانه� ،أو بتحمل م�شقة يف �سبيل اهلل ،كل ذلك يعترب جها ًدا يف �سبيل اهلل.
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وحتدث بعد ذلك عن الأحكام النهائية للجهاد الدفاعي ،وقال� :إنه
يجب وجوبًا عين ًّيا اجلهاد الدفاعي على �أهل املنطقة التي تتعر�ض لهجوم العدو،
ف�إن مل تكن فيهم الكفاية وجب على �أهل املنطقة املجاورة لها وهكذا دواليك �إىل
�أن جتب على جميع امل�سلمني على وجه الأر�ض ،ويتعني عليهم �أن يهبوا لنجدتهم
ب�أنف�سهم و�أموالهم.
ثم يقرر �أن اجلهاد يف تركيا اليوم جهاد دفاعي؛ لأنها تتعر�ض لهجمات
العدو ،ف�إن الأتراك مل يهاجموا بل ًدا ،بل الإجنليز هجموا على تركيا ،ويحاولون
�إخراج بلد تلو بلد عن �سيطرة اخلالفة العثمانية ،فهو جهاد دفاعي مبعنى الكلمة،
وبناء على �أحكامها النهائية وجب على �أهل الهند الوقوف �إىل جنب �إخوانهم
الأتراك يف هذه املحنة بكل الو�سائل ،و�أن هذا واجبهم الديني ،و�أورد لت�أييد ذلك
ن�صو�صا من الكتاب وال�سنة ،و�أقوا ًال للفقهاء من كتب عديدة معتمدة.
ً
ثم تناول م�س�ألة حتديد اجلزيرة العربية ،وقال �إن اهلل تعاىل جعل الكعبة
امل�شرفة مرك ًزا للأمة الإ�سالمية ،ثم �أعطى نف�س احلكم للجزيرة العربية بالتبع
للكعبة امل�شرفة ،ومن الأحكام ال�شرعية للجزيرة العربية �إخراج اليهود والن�صارى
وامل�شركني منها ،يقول الر�سول « :لأخرجن اليهود والن�صارى من جزيرة
العرب حتى ال �أدع �إال م�سل ًما»((( ،واملراد بجزيرة العرب املنطقة التي تحَ ُّدها من
((( صحيح مسلم ،عبد الباقي ،)1388 / 3( ،ورواه أمحد والرتمذي وصححه.

67

تقــدمي

67

ال�شمال منطقة ال�شام ،ومن امل�شرق احلري ُة ودجلة والفرات واخلليج الفار�سي،
ومن اجلنوب املحيط الهندي وخليج عمان ،ومن املغرب البحر الأحمر.
ف�إذا تعر�ضت هذه املنطقة لهجوم الكفار من الإجنليز وجب على امل�سلمني
جمي ًعا الدفاع عنها بكل ما ميلكون ،وقد تعر�ضت لهجوم الكفار وقد �أدخل الإجنليز
جيو�شها �إىل بغداد وهي من جزيرة العرب ،ثم قال ب�أن بيت املقد�س ال تقل �أهمية
عن احلرمني ال�شريفني وعن اجلزيرة العربية لدى امل�سلمني ،ف�إذا تعر�ضت ملحاولة
اال�ستيالء عليها من قبل الأوربيني ف�إن امل�سلمني �سيعودون ملا قاموا به يف احلروب
ال�صليبية.
ثم حتدث يف امللحق الأول �أن الوعود التي تقطعها بريطانيا على نف�سها
وعلى حلفائها من �أنها لن تتعر�ض ملقام اخلالفة ،و�أن حربها �ضد الوزارة احلالية،
و�أن الأماكن املقد�سة لن تدخلها اجليو�ش الأوربية ،كل هذه الوعود كانت كاذبة
مثل ديدنها مع اجلميع ،ويف نف�س الوقت �إذا كانت بريطانيا تفعل كل ذلك؛
تهاجم الدول الإ�سالمية ،وحتتل الأماكن املقد�سة ،وحتا�صر اخلليفة ،ويف مثل
هذه الظروف توجب ال�شريعة الإ�سالمية الدفاع عنها ،فهذا من ال�شعائر الدينية
للم�سلمني ،لكن �إن هب امل�سلمون لنجدة �إخوانهم الأتراك والدفاع عن �أماكنهم
خروجا ومتر ًدا عليها ،ومع ذلك تدعي �أنها
املقد�سة تعترب احلكومة الربيطانية ذلك ً
تكفل احلرية الدينية للم�سلمني ،ماذا �سيفعل امل�سلمون بحرية �أداء ال�صلوات �إذا
مل يكونوا �أحرا ًرا يف �أداء ال�شعرية التي هي تفوق �آالف املرات ال�شعائر العادية.
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ويجب على امل�سلمني �إذا ا�ستمرت احلكومة الربيطانية يف �أعمالها هذه
«ترك الوالء» ،ويراد به �أن يقطع امل�سلم جميع العالقات التي تقوم على �أ�سا�س
احلب واخلدمة وامل�ساعدة مع الكفار املحاربني �أو من يف حكمهم ،ومن ارتبط
بهم بنوع من العالقات املذكورة فهو مثلهم ،وال ُي ّعد من امل�سلمني ،و�إذا مل يرتك
امل�سلمون ذلك وجب مقاطعتهم لريتدعوا عن عملهم ال�شنيع كما فعل النبي 
مع املتخلفني من غزوة تبوك.
ويف املبحث الأخري يت�ساءل :ماذا يجب على م�سلمي الهند؟ وما حل
هذه امل�شاكل كلها؟ ويقرتح يف الإجابة على هذا ال�س�ؤال الأ�سا�سي ن�صب الإمام
ليعيد احلياة االجتماعية مل�سلمي الهند �إىل اجلادة ال�صحيحة ،يقول :و�إن �إ�صالح
الأعمال االجتماعية يتوقف على ن�ش�أة النظام االجتماعي و�إقامته ،وم�سلمو الهند
مبتلون باملع�صية االجتماعية ،وملا احتوت هذه املع�صية جميع الأفراد فكيف ميكن
�إ�صالح الأفراد ،لقد �أر�شدنا الكتاب وال�سنة �إىل ثالثة �أ�صول للحياة االجتماعية:
� -1أن يجتمع امل�سلمون على �شخ�ص م�ؤمن عامل عامل ،ويختاروه �إما ًما لهم.
� -2أن يقبلوا منه بال�صدق والإميان ما يعلمهم.
� -3أن يطيعوه ويلتزموا بكل ما ي�صدر منه من �أحكام وفق الكتاب وال�سنة.
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وكان يرى نف�سه �أحق النا�س بهذه الإمامة ،ومن هنا يلقب ب�إمام الهند،
وكان هذا هو م�شروعه الإ�صالحي يف تلك الفرتة من حياته التي مرت بعدة
مراحل.
م�صباح اهلل عبد الباقي
كابول ـ �أفغان�ستان
2013/1/22م

م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب
للشيخ أبي الكالم آزاد
ترجم الكتاب من الأردية �إىل العربية وقدَّ م له
م�صباح اهلل عبد الباقي

 1435هـ  2013 /م

ُطبِع لأول مرة باللغة الأردية يف عام ( 1338هـ 1920 /م)

بسم اهلل الرمحن الرحيم
اخلالفة
«اخلالفة» م�صدر «خلف» ،ومنه «اخلليفة» وهي مبعنى النيابة ،والقيام
مقام الغري ،من قولك :خلف فالن فالنًا يف هذا الأمر �إذا قام مقامه فيه بعده(((.
وكل من يقوم مقام غريه بعده ي�سمى «خليفة» �سواء كانت هذه النيابة ب�سبب
موت الأول� ،أو عزله من من�صبه� ،أو غيابه� ،أو كان ب�سبب تفوي�ض من�صبه �إليه،
ويف املفردات للإمام الراغب :اخلالفة :النيابة عن الغري �إما بغيبة املنوب عنه ،و�إما
ملوته ،و�إما لعجزه ،و�إما لت�شريف امل�ستخلف(((.
هذه الكلمة من الكلمات التي اختارها القر�آن الكرمي كم�صطلحات
خا�صة به�( ،أي �صارت من امل�صطلحات اخلا�صة بالقر�آن الكرمي) ،مبعنى �أنها من
الكلمات اللغوية التي كانت ت�ستخدم ملعانٍ عامة يف اللغة فخ�ص�صها القر�آن
الكرمي ببع�ض املعاين اال�صطالحية مثل كلمة «الإميان» ،و«القدر» ،و«البعث»،
و«ال�صالة» وغريها.
((( ابن فار�س.
((( �ص .155

4

م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب

4

فكانت كلمة الإميان  -على �سبيل املثال  -تعني يف اللغة« :اليقني»،
و«الطم�أنينة» ،و«زوال اخلوف وال�شك»؛ �إال �أن القر�آن الكرمي ا�ستخدمها يف نوع
خا�ص من اليقني ،والإقرار بالل�سان ،والعمل ،ف�صار يف لغة القر�آن الكرمي يراد بها
معنى ا�صطالحي خا�ص على خالف معناه اللغوي.
واملراد بـ«اال�ستخالف يف الأر�ض» ،و«توريث الأر�ض» ،و«التمكني يف
الأر�ض»� :إقامة الدولة واحلكومة ورئا�سة ال�شعوب والأمم ،ويعتربه القر�آن الكرمي
�أكرب نعمة تتو�صل �إليها �أمم العامل يف الدنيا مكاف�أة لهم على يقينهم القوي
و�أعمالهم ال�صاحلة.
والغر�ض من �إقامة اخلالفة يف الأر�ض يف نظر القر�آن الكرمي �إيجاد حكومة،
ون�صب قيادة لأجل هداية الب�شرية و�سعادتها من قبل �أمة ت�شعر بامل�س�ؤولية جتاه
الب�شرية� ،أمة تقيم العدل الإلهي يف الأر�ض ،وتطهر الأر�ض من الظلم واجلور
يعم �أرجاء الأر�ض الأمن والطم�أنينة والراحة ،و�أن
وال�ضالل والطغيان ،وتريد �أن ّ
يكون قانون العدل الإلهي ال�شامل الذي هو مطبق (يف جانبه الكوين) على كل
ذرة من الكون بد ًءا من ال�شم�س وو�صو ًال �إىل كوكبنا الأر�ضي والذي عرب عنه
القر�آن الكرمي بـ«ال�صراط امل�ستقيم» ،مطبقًا على كل �شرب من الأر�ض ليحولها �إىل
جنة من حيث الأمن وال�سعادة.

5

اخلـالفة

و�س ّمي اخلليفة خليفة يف اللغة؛ لأن ال�شعب هو من توىل اخلالفة �أول
ُ
الأمر ،وال�شخ�ص الذي توىل منهم �أمر اخلالفة كان نائ ًبا عن اهلل يف �إقامة نظام
العدل الإلهي ،ثم ال�شعب الذي جاء بعدهم كان نائ ًبا عن ال�سابق ،وكل الحق
كان خليفة �سابقه ،وكل خليفة كان يقوم مقام �سلفه ،وملا ورث امل�سلمون من�صب
اخلالفة بعد جميء الإ�سالم كان اخلليفة الأول هو �صاحب ال�شرع حممد ،
ثم كل من توىل �أمر احلكومة يف العا�صمة كان نائ ًبا عن خليفة اهلل املذكور وقائ ًما
مقامه ،ومن هنا ُ�س ّمي خليفة ،وما زالت هذه الت�سمية م�ستمرة �إىل يومنا هذا.
ولقد تولت هذه اخلالفة �أمم خمتلفة واحدة تلو الأخرى ،وظلت تلك
الأمم خُ ّدا ًما للدين احلق ،والآيات التالية ت�شري �إىل اخلالفة باملعنى املذكور ،يقول
اهلل  :ﱹﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﱸ [الأنعام ،]165 /وقال تعاىل:
ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍﱸ [هود ،]57 /وقال:ﱹ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱸ [يون�س ،]14 /وقال �سبحانه:
ﱹ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ [�ص.]26 /
وقد عرب القر�آن الكرمي عن اخلالفة بوراثة الأر�ض ،قال تعاىل:

ﱹﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﱸ [الأنبياء ،]105 /و�سميت اخلالفة بالتمكني يف الأر�ض،
واملراد بالتمكني :تثبيت القوة والعظمة ،كالذي ح�صل يف �أر�ض الفراعنة «م�صر»

5

6

م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب

6

ل�شاب �إ�سرائيلي من كنعان ملا بيع هناك عب ًدا ،فملك عر�ش تلك الديار يو ًما
بعمله ال�صالح ،يقول اهلل  :ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ ﱸ [يو�سف،]56 /
وهذا ما ُو ِع َد امل�ؤمنون يف قوله تعاىل :ﱹﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﱸ [احلج ،]41 /وقد ات�ضح من الآية املذكورة بجالء تام الغر�ض
الأ�سا�سي من التمكني يف الأر�ض ،وبتعبري �آخر قد ات�ضح �أن الهدف الأ�صلي
للحكم يف نظر القر�آن الكرمي هو عبادة اهلل يف الأر�ض ،و�إظهار اخلري وال�صدق
و�إعالنهما ،و�أن متنع �أيدي اخللق وقلوبهم من املع�صية.
وقد عرب عن ذلك يف �آية �أخرى بلفظ اخلالفة ،فقال:

ﱹﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﱸ [النور ،]55 /نزلت هذه الآية الكرمية ملا كان امل�سلمون حما�صرين يف
املدينة بعد الهجرة من ِق َبل الأعداء ،وكانوا لقلة عددهم ونق�ص ُع َّدتهم وهجمات
عدوهم املتكررة مل يكونوا يقدرون على التخلي عن �أ�سلحتهم للحظة ،يف هذه
الظروف الع�صيبة قال بع�ض امل�سلمني« :ما ي�أتي علينا يوم ن�أمن فيه ،ون�ضع عنا
ال�سالح» يقول �أبو العالية� :إن الآية نزلت بعد هذه احلادثة ،وطم�أن اهلل 
امل�سلمني و َب�شَّ رهم �أن ال يحزنوا؛ ف�إنهم �سيح�صلون على ثمرة �إميانهم و�أعمالهم

7

اخلـالفة

ال�صاحلة عندما ي�ستبدلهم باخلوف �أم ًنا وبال�ضعف والهوان العزة واحلكم ،وفوق
ذلك كله �أنهم �سيت�سلمون خالفة الأر�ض وحكمها(((.
وقد دلت هذه الآية الكرمية على �أن املراد باال�ستخالف هو اخلالفة يف
الأر�ض مبعنى الت�سلط على الأر�ض واحلكم فيها ،ومن هنا ال ميكن  -بالنظر �إىل
الآية املذكورة � -أن ي�سمى الإن�سان خليفة الإ�سالم ما مل يكن َّممك ًنا يف الأر�ض
خمتا ًرا فيها حاك ًما عليها ،ولي�س املراد بهذه اخلالفة ال�سلطة الدينية ال�سماوية
املح�ضة ،مثل ال�سلطة البابوية الكن�سية التي تكتفي بعقيدة القلب و�سجود اجلباه،
بل هي حكم و�سلطان بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معانٍ  ،ال�سلطة الدينية
والروحية يف الإ�سالم خمت�صة باهلل  وبر�سوله  ،وال يتمتع بها �أحد �سواهما،
بل يعترب القر�آن الكرمي �إثبات �سلطة كهذه �إ�شرا ًكا باهلل  ،وكان �إزالتها من
�أول ما قام به الإ�سالم بعد ظهوره ،يقول اهلل  :ﱹ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [التوبة ،]31 /ويقول تعاىل :ﱹ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ

ﮊﱸ [�آل عمران.]79 /

((( تف�سري الطربي ،209 / 19 ،طبع م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة الأوىل ،عام 2000م.
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ولقد مت وعد اهلل هذا الوارد يف قوله تعاىل :ﱹ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱸ [النور ]55 /مثل �سائر وعوده،
ف�إنه ملا حلق النبي  بالرفيق الأعلى ،كان امل�سلمون قد ا�ستولوا على جزيرة
العرب ب�صورة كاملة ،وكانت اجليو�ش الإ�سالمية تخرج من املدينة لقتال الروم،
وكان اخلليفة الأول يف �سل�سلة اخلالفة الإ�سالمية هو الر�سول  بنف�سه ،وقد
�سمى الر�سول  من توىل اخلالفة بعده «خلفاء» وجعلهم قائمني مقامه من
َّ
بعده ينوبون عنه ،فقال« :عليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�شدين»((( ،فلما قام
�أبوبكر  مقامه كان خليفة ر�سول اهلل .
اخلالفة اخلا�صة واخلالفة امللكية

انق�سمت اخلالفة بعد ر�سول اهلل  من حيث خ�صائ�صها �إىل ق�سمني
�أ�سا�سيني .مل يكتف النبي  بالتنب�ؤ بهما ،بل َبينَّ �أماراتهما وخ�صائ�ص كل
واحدة منهما بكل دقة وو�ضوح ،والأحاديث التي وردت يف هذه الق�ضية و�صلت
�إىل حد التواتر من حيث كرثة الطرق ،وا�شتهار املنت ،وقبول الأمة لها يف جميع
طبقاتها.
كانت ال�سل�سلة الأوىل من ال�سل�سلتني املذكورتني �سل�سلة خالفة اخللفاء
الرا�شدين الذين كانت خالفتهم على منهاج النبوة ،مبعنى �أنهم كانوا نواب من�صب
((( �سنن ابن ماجه ،15 / 1 ،عن العربا�ض بن �سارية ،طبع دار الفكر ،بريوت ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي.
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الر�سالة ب�صورة كاملة و�صحيحة ،وكانوا قائمني مقام ال�شخ�صية النبوية اجلامعة،
وكانت �سريتهم وفق منهج النبوة حذو القذة بالقذة ،ك�أنها تكملة ع�صر النبوة
على �صاحبها ال�صالة والت�سليم ،وكانت �شخ�صياتهم جامعة ملختلف اجلهات
مثل �شخ�صية الر�سول نف�سه ،كانت �شخ�صية كل واحد منهم جامعة للدعوة،
واالجتهاد ال�شرعي ،و�أمر احلكومة وال�سلطان ،ونظام احلكم ،وقوام ال�شريعة
وال�سيا�سة يف �آن واحد ،كانت ذواتهم ال�شريفة جتمع هذه القوى واال�ستعدادات
كلها ،كانت حكوماتهم مثا ًال للنظام الإ�سالمي ال�صادق ال�صحيح ،كان �أ�سا�سها
ال�شورى ،الذي ميكن �أن ن�سميها «اجلمهورية» بتعبري الع�صر احلديث مع كثري من
التجاوز يف الت�شبيه ،توقفت هذه ال�سل�سلة عند علي بن �أبي طالب .
وكانت ال�سل�سلة الثانية للخالفة �سل�سلة امللك املجرد البعيد عن منهاج
النبوة ،بد�أت هذه ال�سل�سلة عندما كانت الظروف تتهي�أ لبداية عهد جديد بامتزاج
بدع الأعاجم باحل�ضارة الإ�سالمية والعربية اخلال�صة ،احللقة الأوىل من هذه
ال�سل�سلة و�إن كانت �أقرب للخالفة الرا�شدة من احلكومات التي جاءت بعدها
�إال �أنها فقدت املميزات اخلا�صة للخالفة الرا�شدة ،و�سل�سلة اخلالفة التي بد�أت
بخلفاء بني �أمية ،وا�ستمرت �إىل يومنا هذا ب�أ�شكال خمتلفة لتعترب من هذا النوع
الثاين.
وي�سمى النوع الأول :اخلالفة على منهاج النبوة ـ تغلي ًبا .وي�سمى النوع
الثاين« :املُلك» لأجل غلبة امل�صالح ال�سيا�سية والفردية على املنهاج النبوي،
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قال النبي « :اخلالفة بعدي ثالثون عا ًما ،ثم ُملك بعد ذلك»((( ويف حديث
�أبي هريرة« :اخلالفة باملدينة واملُ ْلك بال�شام» ،وقد ورد اخلرب يف حديث �آخر بثالثة
�أدوار على التوايل ،فقال« :نبوة ورحمة ،ثم خالفة ورحمة» ،ويف لفظ «خالفة
على منهاج النبوة ثم يكون ملك ع�ضو�ض»((( ومن هنا قال معاوية « :اقتنعنا
بامللك».
فكانت العهود ثالثة؛ عهد النبوة والرحمة ،وعهد اخلالفة والرحمة ،وعهد
امللك وال�سلطان ،العهد الأول اكتمل بوفاة النبي  ،وكان العهد الثاين يف احلقيقة
تكملة العهد النبوي (كما هي �سنة اهلل يف �أمر الدعوة وا�ستكمال ال�شرائع) واكتمل
ب�أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب  ،وبد�أ بعده عهد املُلك وال�سلطان وا�ستمر
�إىل يومنا هذا ،وقد ورد ذكر �شعب خمتلفة من امللك يف �أحاديث الر�سول 
وقد ظهرت كلها بتمامها وكمالها .وكان احلرمان من بركات النبوة والرحمة عم ًال
تدريج ًّيا ،وكان ظهور البدع والفنت و�إحاطتها باحلياة يحدث �شي ًئا ف�شي ًئا كاحل�صري
ين�سج عو ًدا عو ًدا .وقد بد�أ ذلك با�ست�شهاد عثمان بن عفان  ،وكلما َب ُع َد الزمن
من عهد النبوة زاد حرمان الأمة من بركات النبوة واخلالفة الرا�شدة ،هذا احلرمان
مل يقت�صر على من�صب اخلالفة والإمامة الكربى فقط ،بل �سرى ذلك �إىل كل
�شيء بد ًءا من مبادئ النظام ،وقوام الأمة ،وانتهاء باجلزئيات العملية واالعتقادية
((( �أخرجه �أ�صحاب ال�سنن.
((( رواه البزار ،وقال ال�سيوطي :ح�سن.
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من حياة الأفراد ال�شخ�صية ،وكان احلائل الوحيد بني الأمة وبني هذا ال�سيل من
الفنت  -ح�سب قول حذيفة بن اليمان �أعلم ال�صحابة بالفنت  -هو وجود عمر بن
اخلطاب  ،وملا زال هذا البنيان املر�صو�ص تدفق ذلك ال�سيل العرم الذي مل
�صده َ�س ٌّد ،وقد عرب عن ذلك يف حديث حذيفة  بالفتنة
يتمكن بعده من ِّ
التي متوج كموج البحر((( ،وقد ارتفعت �أمواج ذلك البحر من الفنت ف�إذا بها
جترف معها ذلك البنيان الرفيع بنيان اخلالفة الرا�شدة.
وقد ورد يف الأحاديث بكرثة ذكر عهد �آخر �سي�أتي يف �آخر الزمن
و�سيحيي خ�صائ�ص العهد الأول من حيث الربكة واخلري ،وتكون حاله كما ورد
يف احلديث النبوي ال�شريف «ال ُي ْدرى �أولها خري �أم �آخرها» ،وهذا هو الوقت
الذي �سيتحقق فيه وعد اهلل الذي وعد به يف قوله تعاىل :ﱹﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ [ال�صف ]9 /ب�صورة كاملة ،يعني �أن الإ�سالم والر�سول
�أُر�سال ل َيظهرا على جميع الأديان وال�شعوب ،لأن البقاء والغلبة للأ�صلح دائ ًما،
والأ�صلح يف الأديان كلها هو الإ�سالم.
ومن هنا وب�سبب هذا الوعد النبوي ويف هذه الظروف الع�صيبة والظلمة
الظلماء من الي�أ�س ،يرتاءى لقلب امل�ؤمن من بعيد ومي�ض الفتح والظفر با�ستمرار،
بل وكلما اد َل َه َّمت الظلمة يت�صور امل�ؤمن �أن موعد ال�صبح قد اقرتب ،ﱹ ﰔ ﰕ
((( رواه البخاري.
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ﰖ ﰘ ﰙ ﰚﱸ [هود( .]81 /بيت من ال�شعر بالفار�سية):

ُيوجد َت َفا ُوت كبري بني �سماعي و�سماعك �أنت ت َْ�س َمع َغ ْلق الباب و�أنا �أ�سمع َف ْتحه
عهد التجمع وااليتالف وع�صر الت�شتت واالختالف

�أرجو �أن ال يثقل عليكم �إن ا�ستمالتني �سعة املو�ضوع �أن �أ�سرح يف جوانبه
للحظات ،ويجدر بكم �أن تفكروا يف معاين م�صطلحني اثنني ،هذان امل�صطلحان
هما «التجمع» و«االيتالف» من جانب ،و«الت�شتت» و«التفرق» من جانب �آخر،
ف�إن �أهم الأ�صول والأ�سباب التي ذكرها القر�آن الكرمي لرقي الأمة الإ�سالمية،
بل لرقي الأمم جمي ًعا وانحطاطها ،و�سعادتها و�شقائها وموتها وحياتها ،ليكمن
يف هذين امل�صطلحني ،ف�إن التجمع من اجلمع وهو�« :ضم ال�شيء بتقريب بع�ضه
من بع�ض»((( ،و�أما االيتالف فهو من «�ألف» وهو يعني« :ما جمع من �أجزاء
خمتلفة ،ورتب ترتي ًبا قدم فيه ما حقه �أن يقدم ،و�أخر فيه ما حقه �أن ي�ؤخر»(((،
واملراد بعهد التجمع وااليتالف �أن تتجمع القوى العاملة يف مقام واحد ،ويف مركز
واحد ،بت�سل�سل معني ،ويف وحدة واحدة ويف قوة واحدة ويف فرد معني برتتيب
طبيعي وتركيب متنا�سب ،و�أن تطر�أ على جميع القوى والأعمال واملواد والأفراد
حال ين�ضم فيها بع�ضها �إىل بع�ض ويتجمع ،ب�أن تكون القوى كلها موحدة ،ويتم
من�ضما �إىل
ت�أدية الأعمال بالتن�سيق ،ويكون كل �شيء منظ ًما ويكون بع�ضه ًّ
((( املفردات للإمام الراغب� ،ص.95
((( املفردات� ،ص .19
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البع�ض الآخر ،ويكون الأفراد فيه مرتابطني مثل حلقات �سل�سلة واحدة .وال
يظهر االنف�صال والت�شتت يف زاوية وال يف عمل ،وال تكون احلالة حالة الفردانية
وال�شخ�صانية.
وكلما وجدت هذه احلال من التجمع واالن�ضمام يف مادة طبيعية ظهر
ب�سببه جميع مراتب اخللق والتكوين والوجود ،الذي عبرّ القر�آن الكرمي عنه
باخللق والت�سوية فقال :ﱹ ﮤ ﮥ ﮦ ﱸ [الأعلى ،]2 /فال حياة وال وجود
�إال باالجتماع وااليتالف ،وال موت وال فناء �إال ب�ضدهما ،وعندما تطر�أ احلالة
املذكورة على الأفعال والأعمال ي�سمى ذلك يف لغة علم الأخالق «اخلري»،
ويف م�صطلح ال�شريعة «العمل ال�صالح» و«احل�سنات» ،وعندما تطر�أ على ج�سد
الإن�سان ي�سمى ذلك يف ا�صطالح الطب «ال�صحة» و«احلياة» ،وعندما تطر�أ احلال
نف�سها على حياة ال�شعوب واجلماعات ي�سمى ذلك «حياة ال�شعوب واجلماعات»،
ويرى العامل �آثار تلك احلياة يف �صورة الرقي والغلبة وال�سلطان .الكلمات كثرية
واملعنى واحد ،ومظاهر احلياة تختلف �إال �أن القانون الإلهي للحياة والوجود يف
هذا العامل واحد مثل ذاته احلكيمة املتفردة ،ولنعم ما قيل:
وح ْ�س ُنك َو ِ
احد
ِع َبا َرا ُت َنا َ�شــــــ َّتى ُ

ــــل �إِىل ذاك ا َ
َو ُك ٌّ
ري
جل َمـــــال ُي ِ�ش ُ

و�ضد التجمع وااليتالف «الت�شتت» و«االختالف» ،والت�شتت من
�شت جمعهم
�ش ّتت ومعناه يف اللغة :التفريق ،والت�شتت هو التفرق ،يقالّ :
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�ش ًّتا و�شتا ًتا وجاءوا �أ�شتا ًتا� :أي متفرقي النظام»((( ،وقد ورد يف القر�آن الكرمي:
ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱸ [الزلزلة ،]6 /وقال تعاىل:
ﱹ ﭮ ﭯ ﭰﱸ [طه ،]53 /وقال تعاىل :ﱹﯙ ﯚﱸ [احل�شر]14 /
�أي خمتلفة� ،أما االختالف فيعرب عنه يف اللغة الأردية بـ «االنت�شار» ،وهو التفرق،
كذلك يقول اهلل  :ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱸ [اجلمعة� ]10 /أي
تفرقوا ،واملراد بالت�شتت واالختالف �أن ي�ستويل على املجتمع حال من التفرق
والتمزق واالختالف بدل الألفة واالجتماع ،و�أن تتحول احلال �إىل حال م�ضادة
للحالة الأوىل يف كل �شيء يف املواد والأعمال والأفراد .وعندما تطر�أ هذه احلال
على املادة يتحول «اخللق» و«التكوين» �إىل «الف�ساد» ،ويتحول الوجود �إىل «العدم
والفناء» ،وعندما تطر�أ على اجل�سد تتحول ال�صحة �أو ًال �إىل املر�ض ثم �إىل املوت،
وعندما يطر�أ على الأعمال يعرب القر�آن الكرمي عنها «ب�سوء العمل» و«الع�صيان»،
وتطر�أ احلالة نف�سها على احلياة االجتماعية للأمم وال�شعوب ،وعندما يحدث
ذلك يرى العامل عندئذ �أن َّ
الظفَر قد حتول �إىل الهزمية ،و�أن الرقي قد حتول �إىل
االنحطاط ،وحتولت العظمة واالعتزاز �إىل ِّ
الذلة وامل�سكنة ،وال�سلطان والغلبة قد
حتوال �إىل اخل�ضوع واخلنوع ،ويف النهاية يرى العامل �أن حياته قد ْا�س ُت ْب ِدلت باملوت.
وب�سبب هذه الأهمية جعل القر�آن الكرمي «التجمع» و« االيتالف»
�أعظم �أ�سا�س حلياة الأمم االجتماعية ،وجعلهما القر�آن الكرمي �أعظم نعمة ورحمة
((( املفردات للراغب.256 ،
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من اهلل  ،وعبرّ عنهما بتعبريات جليلة مثل« :االعت�صام بحبل اهلل» خماط ًبا
العرب الذين هم مادة تكوين الأمة الإ�سالمية ،وخاطب من بعدهم النا�س جمي ًعا
فقال :ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ [�آل عمران ،]103 /ثم
�أخربهم� :أن احلياة مع التفرق والت�شتت ال بقاء لها ،لأن التفرق والتمزق نار
ودمار ،وال ميكن �أن ترتعرع احلياة فوق لهيب النار ،فقال :ﱹ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﱸ [�آل عمران ،]103 /وقد �أخرب �إىل جانب ذلك يف �أماكن
خمتلفة �أن �إيجاد احلياة احلقيقية وال�صاحلة للأمم وال�شعوب عن طريق التجمع
وااليتالف ال ميكن بتدبري الإن�سان لوحده((( ،ف�إن التدبري الإن�ساين ال ُي َك ّون
�أمة وال ي�شكلها ،و�إمنا يتحقق ذلك بتوفيق من اهلل ورحمته ،و�إن الوحي الإلهي
هو الذي يجمع الأجزاء امل�شتتة وي�ؤلف بينها ،يقول تعاىل :ﱹﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
((( لي�س املراد �أنه ال ينبغي لزعماء ال�شعوب والأقوام املتفرقة �أن ي�سعوا �إىل تكوينها وج ْعلها �أم ًة عزيز ًة لعجز الب�شر عن
ذلك ،بل املراد �أن هذا التكوين للأمم قد ُجعل ب�سنة اهلل تعاىل يف االجتماع �أث ًرا وغاية لأعمال �أطوار كثرية ،بع�ضها
من ك�سب الأفراد ،وبع�ضها لي�س من ك�سبهم ،فال تقع بتدبريهم ،ولكن عليهم �أن يعملوا ما يف طاقتهم مِن و�سائلها،
و َيكِ لوا �إىل عناية اهلل تعاىل � -إجناح �سعيهم و�إمتام عملهم[ .هذه احلا�شية من تعليقات العالمة حممد ر�شيد ر�ضا-
رحمه اهلل  -على ترجمة ال�شيخ عبد الرزاق املليح �آبادي (غري الكاملة) لكتاب اخلالفة لأبي الكالم �آزاد ،والتي
ن�شرتها جملة املنار يف املجلد الثالث والع�شرين ال�صادر �سنة (1341 /1340هـ) املوافق 1922م ،وامللحقة بهذه
وحر�صا منا على �إفادة القراء �أدخلنا هذه التعليقات على موا�ضع الرتجمة احلالية ،ومل نُ�ضف التعليقات
الطبعة،
ً
املتعلقة ب�ألفاظ الرتجمة ال�سابقة� ،إال �إذا وقع فيها املرتجم الثاين ،و�سن�شري الحقًا لها بـ (ر�شيد ر�ضا) �أو (املنار /ر�شيد
ر�ضا) �إذا كانت التعليقات ممهورة يف الأ�صل بـ (املنار)].
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ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﱸ [الأنفال ،]63 /ومن هنا يقرر القر�آن الكرمي �أن �أول نتيجة ترتبت على
ظهور دين اهلل  ونزول الوحي �أن حتقق االيتالف والوحدة والتجمع ،ويقرر
با�ستمرار �أن التفرق واالختالف ال يجتمعان مع ال�شريعة والوحي ،ومن هنا يقرر
القر�آن الكرمي كذلك �أن كل من يقع يف هذه املحاذير ف�إنه يقع فيها ب�سبب بغيه
ومعار�ضته لل�شريعة وخروجه عنها ،يقول اهلل  :ﱹ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﱸ [يون�س ،]93 /وقال تعاىل :ﱹ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [اجلاثية ،]17 /وقال تعاىل :ﱹ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ [�آل عمران.]105 /
ومن هنا َ�س َّمى النبي  الإ�سالم واحلياة يف ظل الإ�سالم «اجلماعة»،
واعترب االنف�صال عن اجلماعة «جاهلية» كما �سي�أتي بالتف�صيل ،فقالَ « :م ْن َفا َرقَ
جدا ت�أمر
ات َف ِمي َت ُت ُه َج ِاهل َّيةٌ» ،ومن ثم وردت �أحاديث كثرية ًّ
ا َجل َما َع َة ِ�ش ًربا َف َم َ
امل�سلمني يف كل �أحوالهم بالتزام اجلماعة وطاعة الأمري((( ،و�إن كان الأمري فا�سقًا،
ظاملًا ،غري م�ؤهل ال ي�ستحق الإمامة �أ ًّيا كان الأمري مادام م�سل ًما يقيم ال�صالة،
قال النبي «:ما �أقاموا ال�صالة فيكم»� ،إىل جانب ذلك �أخرب النبي � أن من
((( «�إمنا الطاعة يف املعروف ،وال طاعة ملخلوقٍ يف مع�صية اخلالق»  ،كما �صح يف احلديث ،و�أجمع عليه امل�سلمون و�صرح
اخللفاء الرا�شدون على منرب الر�سول  مبطالبة امل�سلمني بتقومي زيغهم وعوجهم ،و�إمنا ميتنع عند علماء �أهل ال�سنة
اخلروج على الإمام اجلائر �إذا كان ُيخ�شَ ى مِن اخلروج عليه فتن ٌة تفرق الأمة ،و�شق ع�صاها ل�ضعف القائمني بذلك
من الأمة و�إذا كان امل�ؤلف قد وعد بتف�صيل القول يف امل�س�ألة ف�إننا منتظرون ما يجيء به ،ف�إما �أن نقره ،و�إما �أن نذ ّيله
بحا�شيةٍ ،نبني فيها ما نرى �أنه احلق ،كما بيناه يف املنار مرا ًرا( .ر�شيد ر�ضا).
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فارق اجلماعة فقد �س َّلم نف�سه لل�شيطان ،مبعنى �أنه عر�ض نف�سه لل�ضالل والتخبط،
وعندما تكون احللقة يف �سل�سلة ي�صعب ك�سرها� ،أما و�إذا انف�صلت احللقة عن
ال�سل�سلة ف�إنها معر�ضة لل�ضياع والك�سر» ،وكان عمر بن اخلطاب يروي يف خطبه
دائ ًما عن النبي «:عليكم باجلماعة ،ف�إن ال�شيطان مع الف َّذ((( ،وهو من االثنني
�أبعد» ويف رواية «ف�إن ال�شيطان مع الواحد» يعني �أن االثنني حت�صل لهما مناعة
احلياة االجتماعية ،وحت�صل لهما قوة التجمع ،ومن هنا ال ي�ضالن الطريق ،هذا لفظ
خطبة اجلابية امل�شهورة التي رواها عبد اهلل بن دينار ،وعامر بن �سعد ،و�سليمان بن
ي�سار وغريهم ،وروى البيهقي عن الإمام ال�شافعي �أنه كان ُي ْ�ستدل بهذا احلديث
لإثبات الإجماع ،وقد ا�شتهر يف هذا املعنى الأحاديث التالية ،الأول هو احلديث
املتواتر مع ًنى وهو قوله « :عليكم بال�سواد الأعظم» ،وقوله« :ف�إنه من �شَ َّذ �شُ ذ
يف النار» ،وقوله« :يد اهلل مع اجلماعة» ،وقوله« :ال يجمع اهلل �أمتي على ال�ضاللة»،
�أو كما قال النبي  ،وخطبة علي بن �أبي طالب التي يقول فيها« :و�إياكم
والفرقة ف�إن ال�شاذ من النا�س لل�شيطان ،كما �أن ال�شاذ من الغنم للذئب� ،أال من
دعا �إىل هذا ال�شعار فاقتلوه ولو كان حتت عمامتي هذه»((( ،وقد ورد الأثر الأخري
كحديث مرفوع .تتلخ�ص هذه الأحاديث كلها يف وجوب التزام اجلماعة ....و�أن
((( الف َّذ :الواحد( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب و�سوف
ي�ستعمل الرمز (م) الحقًا للإ�شارة �إىل ذلك).
((( ُروي هذا يف الروايات الأخرى مرفو ًعا اهـ من حوا�شي الأ�صل( .ر�شيد ر�ضا).
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من فارق اجلماعة فم�أواه جهنم ،ميكن �أن يهلك الأفراد لكن اجلماعة ال�صاحلة ال
تهلك كجماعة ،لأن يد اهلل مع اجلماعة ،ولن يجمع اهلل الأمة على �ضاللة.
والت�أكيد على �أداء ال�صالة مع اجلماعة و�إن كان الإمام غري م�ؤهل ليعرب
عن هذا املعنى ،فقد �أمر ال�شرع بال�سعي لن�صب �إمام م�ؤهل مع اال�ستمرار يف �أداء
ال�صالة مع اجلماعة ،وقد قال النبي  يف ذلك�« :ص ُّلوا خلف كل بر وفاجر»(((،
كل ذلك يدل �أن احلياة احلقيقية هي حياة اجلماعة ،و�أن الفرقة والفردانية هالك
يفارقن �أحد اجلماعة.
ودمار يف جميع الأحوال ،فال ّ
ومن هنا الدعاء القومي للم�سلمني الذي ّمت تعليمه للم�سلمني يف فاحتة
الكتاب مل ت�ستخدم فيه �صيغ املفرد ،بل ا�ستخدمت فيه �صيغ اجلمع مع �أن
امل�سلمني يدعون بهذا الدعاء فر ًدا فر ًدا� ،إال �أن اهلل  ع َّلمهم« :اهدنا ال�صراط
امل�ستقيم» ،ومل يعلمهم« :اهدين ال�صراط امل�ستقيم» ليدل ذلك على �أن احلياة
املعتربة  -عند القر�آن الكرمي  -هي حياة اجلماعة والأمة ،ويتم االهتمام بالأفراد
و�أعمالهم؛ لأن اجتماعهم والت�آلف بينهم يتكون منها اجلماعة ،فهذا الدعاء
الذي هو حا�صل الإميان ،وخال�صة القر�آن وع�صارة الإ�سالم مت الرتكيز فيه على
�صيغ اجلمع دون �صيغ املفرد ،وبنف�س ال�صورة الدعاء الذي ّمت تعليمه للم�سلمني
عند لقاء بع�ضهم بع�ضً ا اختري له �صيغة اجلمع ،وكذلك الدعاء عند اخلروج من
ال�صالة ،وهو قوله« :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته» ،فال�سبب وراء اختيار
((( رواه البيهقي يف �سننه ب�سند �ضعيف ،وله تتمة( .ر�شيد ر�ضا).
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�صيغة اجلمع دون املفرد هو الت�أكيد على �أن احلياة املعتربة يف نظر الإ�سالم هي
حياة اجلماعة ،ولي�س ال�سبب وراء هذا االختيار ما فهم النا�س (ب�أن املراد هو
التوقري والتعظيم).
ويبدو �أن الت�أكيد على الوحدة واجلماعة هو �أ�سا�س جميع الأعمال
ال�شرعية وجميع �أفرع الإ�سالم ،ف�إن الأمر يف ال�صلوات اخلم�س مع اجلماعة،
و�صالة اجلمعة والعيدين وا�ضح ،واحلج لي�س �سوى جتمع للم�سلمني(((� ،أما الزكاة
ف�أ�سا�سها يف احلقيقة هو تعيني حظ اجلماعة يف ما يك�سبه الفرد من مال وثروة،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن نظام جمع الزكاة وتوزيعها نظام جماعي ،فال ي�صح للفرد
�أن يت�صرف يف زكاة �أمواله  -كما يفعل امل�سلمون اليوم من �سوء احلظ وهو �أمر
�شرعي قط ًعا  -بل قد عينّ الإ�سالم م�صاريفها ،ثم �أمر امل�سلمني �أن ي�سلموها
غري ّ
لإمام امل�سلمني وخليفتهم ليوزعها ح�سب م�صارفها املع ّينة ،وقد فو�ض الأمر �إليه
يف حتديد الأولويات من بني امل�صاريف املن�صو�صة للزكاة ،وملا مل يوجد الإمام
يف �أيامنا هذه يف الهند كان امل�سلمون معذورين يف اتخاذ ترتيبات لأداء �صالتي
اجلمعة والعيدين ،فكذلك ُيعذرون يف ترتيب جمع الزكاة ،و�صرفها ب�صورة
انفرادية.
ويت�ضح الأمر متا ًما عندما يفكر الإن�سان يف الأحاديث امل�شهورة التي
ت�صور لنا احلياة اجلماعية للم�سلمني ،يقول الر�سول « :مثل امل�ؤمنني يف
((( تقدمي التعليل يفيد احل�صر ،وال ح�صر ،ففي �صالة اجلماعة فوائد �أخرى( .ر�شيد ر�ضا).
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توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد �إذا ا�شتكى منه ع�ض ٌو تداعى له �سائر
اجل�سد بال�سهر واحلمى»((( ،وقال النبي « :امل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان ي�شد بع�ضه
بع�ضً ا»((( ،فقد بني الر�سول  يف هذه الأحاديث �أن القومية((( الإ�سالمية ال
تقوم على َل ِب َنات متفرقة ،بل هو مثل اجلدار ،واجلدار ال يكون فيه وجود م�ستقل
لكل لبنة ،و�إن كان لها وجود فهو وجود جماعي �ضمن وجود اجلدار ،و�إن اجلدار
نف�سه قد تك ّون من هذه الأجزاء.
وهذا هو ال�سر يف تركيز الإ�سالم على ت�سوية ال�صف يف ال�صالة ،فقد
قال النبي « :لت�س ُّون �صفوفكم �أو ليخالفن اهلل بني وجوهكم»((( ،ويف رواية
لأن�س �« :س ُّووا �صفوفكم ف�إن ت�سوية ال�صفوف من �إقامة ال�صالة»((( ،ويف لفظ
«من متام ال�صالة» ،لي�س هذا �أوان تف�صيل هذه امل�س�ألة ،و�إن ن�صو�ص القر�آن الكرمي
جدا،
و�إ�شاراته يف ق�ضية الوحدة والت�أكيد على اجلماعة واحلياة اجلماعية كثرية ًّ
وكلها حتتاج للتف�سري والتو�ضيح ،ويحتاج ك�شف جميعها ملجلد �ضخم ،وقد بينت
تف�صيله يف «تف�سري البيان».

((( متفق عليه.
((( �صحيح البخاري.
((( ي�ستخدم ال�شيخ �أبو الكالم للأمة كلمة القومية الإ�سالمية بكرثة.
((( �صحيح البخاري.
((( �صحيح البخاري.
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وحدة القوى واملنا�صب وتفرقها

�إن الفرتة الذهبية يف حياة الأمة الإ�سالمية ،وفرتة رقيها هي الفرتة التي
كانت الوحدة قائمة يف حياتهم االجتماعية ،واالنفرادية ،واملادية ،واملعنوية،
وكانت الأمة امل�سلمة تعي�ش حالة الألفة والوحدة يف اجلوانب العملية واالعتقادية،
وبد�أت فرتة االنحطاط وال�ضعف ملا ا�ستوىل عليها �ش�ؤم التفرق والتمزق.
كانت جميع العنا�صر يف البداية جمتمعة ،وكل القوى كانت منظمة،
وكل �شيء كان من�سقًا ،ثم هبت ريح التفرق والت�شتت بالتدريج فانحلت كل
العقد املوثقة ،و�ضاع كل تن�سيق ،وت�شتت كل القوى وانت�شرت ،وا�ستولت
هذه احلال على كل �شيء ويف كل زوايا الوجود ،وعلى جميع الأعمال وفق
القانون القر�آين النحطاط الأمم ،وقد م�ضى على بدء هذه احلال ثالثة ع�شر
قرنًا ومازالت هذه احلالة ت�سيطر وتتقدم ،يناق�ش النا�س �أ�سباب انحطاط الأمة
ويعتربون الأ�سباب املختلفة علة لهذا احلدث ،وي�سمون تلك الأ�سباب ب�أ�سماء
خمتلفة ،مع �أن القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية والعقل ال�صحيح جمي ًعا تتفق على
�أن ال�سبب احلقيقي الوحيد النحطاط الأمة هو ذلك ال�سبب الوحيد (الت�شتت،
واالختالف ،والتفرق) �سموها ما �شئتم �إال �أن العلة احلقيقية لي�ست �سوى ذلك.
ا�ستولت حالة ت�شتت القوى ومتزقها على كل �شيء� ،إال �أنني �أريد �أن
�أو�ضح جان ًبا واح ًدا فقط ،كان ر�سول اهلل � شخ�صية حمورية يف الأمة امل�سلمة،
وملا تويف �صلى اهلل عليه و�سلم مل تكن وفاته وفاة داعية كان يتلقى الوحي الإلهي

21

22

م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب

22

فقط ،بل ح�صل الفراغ يف كل ما جتمعت يف �شخ�صية الر�سول من القوى واجلهات
جمم ًعا لكل القوى وال�صالحيات النظرية والعملية،
املختلفة ،فقد كان الر�سول ِّ 
جتمع هذه ال�صالحيات يف �شخ�صية الر�سول  من خ�صائ�ص الإ�سالم،
وكان ّ
مل يكن ر�سول اهلل  معلم الأخالق مثل واعظ اجلبل املقد�س يف الن�صرانية،
ومل يكن كذلك مثل امللوك وال�سالطني الذين يتباهون بفتح بالد العامل ،مل
َي ْف ِ�صل الإ�سالم بني الدين والدنيا ،وبني ال�شريعة واحلكومة ،وكان قد جاء ليع ِّلم
النا�س �أنه ال ف�صل بني ال�شريعة واحلكومة واملُلك ،بل احلكومة املطلوبة يف نظر
ال�شرع والتي ير�ضاها اهلل  هي احلكومة التي �أوجدتها ال�شريعة ،ومن هنا
كانت �شخ�صية الر�سول  مجَ ْ َمع هذه ال�صالحيات جمي ًعا ،ال�صالحيات التي
توزعت بني مئات الأ�شخا�ص يف العامل منذ الأبد ،فكان حممد  ر�سول اهلل،
وكان ُم َق ِّن ًنا ،وكان من�شئ الأمة ،وحاك ًما للبالد و�سلطانًا ،ف�إن كان خطي ًبا مبلغًا
للوحي الإلهي ومف�س ًرا له على منرب م�سجده الذي يغطي �أر�ضه ورق ال�شجر ،فقد
كان يف الوقت نف�سه موز ًعا لأموال اخلراج واجلزية ،وقائ ًدا عا ًّما للجيو�ش ير�سل
البعوث واجليو�ش من فناء نف�س امل�سجد ،كان النبي  يقوم ب�إ�صالح احلياة
االجتماعية يف البيوت ،ويف الوقت نف�سه كان ينفذ قوانني الأحوال ال�شخ�صية،
ومداف ًعا عن املدينة املنورة بِـ «بدر» ،وكان يظهر بنف�س ال�صورة يف جبل فاران
غاز ًيا وحاك ًما فا ًحتا للبالد ،خال�صة القول �أنه جمع يف �شخ�صه �أنوا ًعا خمتلفة من
اجلهات واملنا�صب ،وكان النظام الديني للإ�سالم قائ ًما على �أن تبقى هذه القوى
كلها جمتمعة يف �شخ�ص واحد.
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وملا تويف النبي  قامت اخلالفة الرا�شدة على نف�س الأ�س�س من جمع
ال�صالحيات ،والقوى ،واملنا�صب يف �شخ�ص اخلليفة ،ومن هنا �سميت «اخلالفة
الرا�شدة على منهاج النبوة» مبعنى �أن ال�شخ�ص الذي توىل من�صب اخلالفة هو
�شخ�ص جامع يقوم مقام النبي  ب�صورة كاملة من كل جهة ومن كل وجه.
�إن من�صب النبوة يرتكب من عدة �أجزاء؛ منها �أجزاء نظرية ومنها �أجزاء
عملية ،من هذه الأجزاء املهمة �أن النبي يكون مورد الوحي والتنزيل (�أي يرد
�إليه الوحي) ،و�أنه بيده �سن القوانني وت�شريعها وو�ضعها ،و�أنه مع�صوم يف ذلك
ال ُي ْ�س�أَل عنه ،لقد ختمت النبوة من هذه الناحية (نزول الوحي َو َ�س َّن القوانني)
على ذاته ال�شريفة ،وقد توقفت �سل�سلة و�ضع القوانني وت�شريعها �إىل قيام ال�ساعة،
وذلك لأن النعمة متت ،و�أن ال�شيء التام يجب �أن يبقى وي�ستمر ،و�أن جميء
غريه مكانه يكون ُمظهِ ًرا لنق�صه وال يكون تكملة له ،قال تعاىل :ﱹ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱸ [املائدة.]3 /
وكانت النبوة بالإ�ضافة �إىل هذا اجلزء الأ�صلي ت�شتمل على �أجزاء
�أخرى تبعية ،وهذه الأجزاء التابعة كان الأ�صل �أن ت�ستمر �إىل الأبد ،وقد عربت
�أحاديث خمتلفة عن هذا اال�ستمرار بتعبريات خمتلفة ،منها �أن الر�سول 
«الـم َح َّدثني» (بالفتح) �أي املُ ْل َه ِمني ،و�أنه «جعل
جعل عمر بن اخلطاب من ُ
العلماء ورثة الأنبياء» ،وجعل ر�ؤيا امل�ؤمن جز ًءا من �أربعني جز ًءا من النبوة ،و�أن
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النبي  قال« :مل يبق من النبوة �إال املب�شرات» ،و�أن حديث التجديد�« :إن اهلل
يبعث لهذه الأمة على ر�أ�س كل مائة �سنة من يجدد لها دينها» ملن هذا القبيل.
فالنيابة واخلالفة التي و�صلت �إىل اخللفاء الرا�شدين مل تكن فيه نيابته 
يف الوحي �أو النبوة((( ،و�أما ما �سواها من خ�صائ�ص من�صب النبوة فكانت تدخل
يف تلك اخلالفة ،كان ر�سول اهلل  جتمع يف ذاته ال�شريفة � -إىل جانب النبوة -
ال�سلطة الدنيوية واحلكومة ،ونظام امللك وال�سيا�سة ،وقيادة اجليو�ش ،و�إدارة املعارك
والفتوحات ،وعمارة الأر�ض ،ورئا�سة جمال�س ال�شورى ،وجميع ما يتط َّلبه من�صب
ال�سلطان واحلكم ،وبنف�س ال�صورة كانت ذوات اخللفاء الرا�شدين يجمعون هذه
ال�صالحيات العملية والنظرية ،فكانوا �أئمة وخلفاء ويف نف�س الوقت كانوا ق�ضاة،
وجمتهدين ،و�أ�صحاب ال�سيا�سة ،وكان بيدهم تنظيم البالد ،كان من�صب الإمامة
((( حق الت�شريع يف الإ�سالم هلل؛ فهو الذي �شرع الدين ،و�أحل احلالل ،وحرم احلرام ،واختلف العلماء يف كونه تعاىل
�أعطى للنبي �أن ي�شرع من تلقاء نف�سه ابتدا ًء �أم ال ،فذهب اجلمهور �إىل �أن جميع ما ثبت يف �سنته من الأحكام
بوحي من اهلل تعاىل غري القر�آن� ،أو باجتها ٍد يف فهم �أحكامه ،واال�ستنباط منها ،ولهم دالئل كثرية على هذا،
فهو ٍ
�أظهرها �إ�سناد ال�شرع �إليه تعاىل ،بقوله :ﱹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ..ﱸ
[ال�شورى ،]13/وقوله:ﱹ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ (اجلاثية )18 :و�إذا �أطلق عليه  لقب
ال�شارع ،ف�إمنا يراد به على هذا القول مب ِّلغ ال�شريعة ومب ِّينها ،وقال بع�ضهم� :إن اهلل �أذن له بالت�شريع من تلقاء نف�سه،
وا�ستدلوا بتحرميه للمدينة كما حرم �إبراهيم مكة �أن يباح �صيدها �أو يع�ضد �شجرها �أو ُيختلى خالتها (�أي يقطع
ح�شي�شها) وملا قال له عمه العبا�س�« :إال الإذخر يا ر�سول اهلل» ،وهو نبات عطر كانوا ي�ضعونه على املوتى عند دفنهم،
قال�« :إال الإذخر» ،ووراء هذا الت�شريع الديني ما جعل اهلل �أمره مفو�ضً ا �إىل الر�سول ،و�إىل �أُويل الأمر ،يقررونه
بامل�شاورة ،وهو جميع ما يتعلق بامل�صالح الدنيوية ،وي�سمى  -يف عرف علماء احلقوق والقوانني  -ت�شري ًعا ،و�سنعود
�إىل بيانه عند الكالم على �أويل الأمر ( .املنار /ر�شيد ر�ضا).
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الكربى يف حقيقة الأمر َّ
مرك ًبا من من�صب االجتهاد يف �أمور الدين والتمكن من
�سيا�سة �أمور الدنيا ،ومن هنا كانت هاتان اجلهتان جمتمعتني  -بجميع فروعهما  -يف
ذوات اخللفاء الرا�شدين ،فكان عمر بن اخلطاب  يق�ضي كمجتهد يف الق�ضايا
ال�شرعية التي كانت تعر�ض عليه يف دار ال�شورى بامل�سجد ،كان ي�سمع الق�ضايا
يف املحاكم ويق�ضي فيها ،وكان يوزع رواتب اجلنود يف الديوان ،و�إن كان يجمع
ال�صحابة على ر�أي يف تكبريات �صالة اجلنازة ،فكان يف نف�س الوقت يتجول يف
�سكك املدينة وحاراتها ليقوم بواجب احل�سبة ،وكان ير�سل الأوامر بنف�سه �إىل
ميدان املعركة ،وكان �سفراء الدول الأخرى يمَ ْ َت ِثلون بني يديه كخليفة امل�سلمني
وحاكمهم.
وكان من�صب النبوة يجمع يف طياته واجب تعليم الأمة وتربيتها ،وقد ق�سم
القر�آن الكرمي هذه امل�س�ؤولية �إىل ثالث واجبات رئي�سة ،فقال :ﱹﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [اجلمعة ،]2 /وكان اخللفاء الرا�شدون يقومون
مقام النبي  يف هذه الواجبات الثالث ،كانت لديهم القدرة على الإر�شاد
والتزكية مع و�صولهم �إىل رتبة االجتهاد والقيام بالق�ضاء يف الق�ضايا ال�شرعية التي
كانت تعر�ض عليهم ،وكانوا يبلغون �آيات اهلل  مثل النبي  ،وكانوا يقومون
بتزكية القلوب والنفو�س ،ويع ِّلمون النا�س الكتاب واحلكمة ،وي�سهمون يف تربية
الأمة ،وكان �أحدهم مبفرده يقوم مبا قام به الأئمة من �أمثال �أبي حنيفة ،وال�شافعي،
واجلنيد ،وال�شبلي ،وحماد ،والنخعي ،وابن معني ،وابن راهويه ،كانوا يحكمون
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على الأج�سام كما كان لهم �سلطان على البواطن والقلوب ،وهذا هو املعنى
احلقيقي خلالفة النبوة ونيابتها ،ومن هنا كانت �سنتهم جز ًءا من �سنة النبي  يف
االتباع ،فقد قال النبي « :فعليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�شدين املهديني»،
«ع�ضوا عليها بالنواجذ»((( �سنة اخللفاء الرا�شدين مع �سنة
ويدخل يف قوله ّ :
الر�سول  ،تفا�صيل هذا ال�سر الإلهي طويلة ،و�إمنا املطلوب هنا بع�ض الإ�شارات.
كما �أنني �أ�شرت قبل ذلك �إىل �أن هذه احلالة من الوحدة وااليتالف
والوئام قد انتهت بنهاية خالفة علي بن �أبي طالب  ،وبد�أت بعدها حالة من
التفرق والتمزق ،ومنها التفرق واالختالف يف القوى واملنا�صب املركزية ،وقد
دمر هذا التفرق واالختالف نظام الأمة ،حيث تفرقت قواها املجتمعة بعد اخلالفة
الرا�شدة ،وظهر كل جزء وكل مظهر يف �صورة م�ستقلة ،فانف�صلت ال�سلطة الدنيوية
واحلكم وظهر يف �صورة امللك ،و�إىل هذا �أ�شار النبي  بقوله« :اخلالفة بعدي
يف �أمتي ثالثون �سنة ثم ملك بعد ذلك» ،وال �شك �أنه كان ُم ًلكا بعد ذلك ،وملا
انف�صل الق�ضاء واالجتهاد من من�صب اخلالفة ،ت�صدى له جمموعة من العلماء،
والتعليم والتزكية على نف�س املنوال ت�صدى لهما جمموعة ثالثة ،وكانت تكفي
بيعة واحدة يف عهد النبي  ،واخللفاء الرا�شدين لكل هذه الأمور ،لكن ملَّا �صار
خمت�صا بامللك وال�سلطان ،وتوىل الفقهاء اجلانب الفقهي لوحده
وجود اخلليفة ًّ
((( رواه �أحمد و�أبو داود والرتمذي وابن ماجه من حديث العربا�ض بن �سارية ،وقال الرتمذي :حديث ح�سن �صحيح،
و�أول املرفوع منه� :أو�صيكم بتقوى اهلل) .ر�شيد ر�ضا).
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فا�ضطر النا�س �أن يوجدوا نو ًعا �آخر من البيعة� ،صارت هذه البيعة بيعة التزكية
وال�سلوك ،ف ُوجِ َد الت�صوف والطريقة ،كان يف البداية وجود واحد ،وجهة واحدة،
وكان ذلك ً
ملكا ،وجمته ًدا ،ومر�ش ًدا ،وقا�ض ًيا ،وقائ ًدا للجي�ش ،وحمت�س ًبا ،و،...
وبعد نهاية اخلالفة الرا�شدة انف�صلت هذه املراكز ،ف�صار امللك يف �شخ�ص ،و�صار
االجتهاد والتفقه يف �أنا�س �آخرين ،و�أ�صبح الق�ضاء يف �شخ�ص ثالث ،والإر�شاد
والتزكية يف رابع ،وهلم ج ًّرا.
الغر�ض �أن عهد الت�شتت والتفرق الذي بد�أ بعد عهد الوئام والوفاق قد
و�صل ذروته روي ًدا روي ًدا ،ثم تناكرت تلك املراكز للقوة ،والعجيب �أن هذه القوى
كانت مرتكزة يف �شخ�ص واحد يف عهد من العهود ،ثم تناكرت بحيث ملا توزعت
بني �أنا�س خمتلفني مل تعد تتوافق فيما بينها ،فلم يعد االختالف اختالف تنوع،
بل �صار االختالف اختالف ت�ضاد ،هذه املهلكة التي وقعت فيها الأمة وج ّرت
عليها الويالت والويالت ،كانت هي ال�سبب يف تخلف الأمة وانحطاطها ،ولي�س
�سبب هذا االنحطاط تلك الق�ص�ص التي �أنت منغم�س فيها ،وامل�ؤ�سف �أن التفكري
يف الق�ضايا اجلزئية وكذلك الطريقة ال�سطحية للتفكري مل يرتك لك فر�صة البحث
عن العلل احلقيقية لتخلف الأمة وانحطاطها ،ومن جانب �آخر مل تتمكن من
�أن تتحرر من التقليد الغربي يف البحث والنظر لتتمكن من التفكر والتدبر يف
الأ�سباب احلقيقية للتخلف واالنحطاط من وجهة نظر �إ�سالمية حم�ضة.
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اخلال�صة� :إن �سل�سلة اخلالفة التي قامت بعد اخلالفة الرا�شدة � -سواء
خال�صا ،وكانت بعيدة  -با�ستثناء
كان اخللفاء من قري�ش �أو غريهم  -كانت ُم ًلكا ً
بع�ض العهود مثل عهد عمر بن عبد العزيز  - عن نيابة الر�سول  ،وكانت
مراكز القوة ُم�ش َّتتة� ،إال �أن ما حدث من الثورة يف عهد ال�سلطان عبد احلميد كانت
نتيجته هي عودة خالفة �آل عثمان من حالة اال�ستبداد �إىل حالة ال�شورى(((،
وكانت هذه خطوة مباركة نحو اخلالفة الرا�شدة التي ي�شرتط لها قبل كل �شيء
�أن يكون لها جمل�س �شورى �أو برملان ،ومع هذه اال�ستثناءات اجلزئية كان الطابع
العام واخل�صائ�ص العامة لكل العهود هي ما عرب عنها الر�سول  بهذه الكلمة
وا�ضحا وثاب ًتا.
اجلامعة« :ملك ع�ضو�ض» ،ومل تتغري تغ ًريا ً
طاعة اخلليفة والتزام اجلماعة

بعد هذا التمهيد الإجمايل ي�أتي دور طرح م�س�ألة تعترب من �أهم امل�سائل
يف هذا ال�صدد على الإطالق ،وهي م�س�ألة طاعة الأمري والتزام اجلماعة ،ف�إن
الإ�سالم يوجب على امل�سلم معرفة اخلليفة وطاعته مثل طاعة اهلل ور�سوله ما مل
ي�أمر مبع�صية� ،إن قانون الإ�سالم يف هذه الق�ضية  -مثل �سائر قوانينه يف جماالت
احلياة املختلفة  -ليمثل نظام الطبيعة يف الكون ولي�شبه نظام الفطرة� ،إنا لرنى �أن
((( �إن االنقالب الذي وقع يف �آخر عهد عبد احلميد  -بالرغم منه وكان قا�ض ًيا على �سلطته  -مل يكن �شرع ًّيا ،وال وقع
انت�صا ًرا لل�شرع ،وعو ًدا �إليه ،بل تقلي ًدا للإفرجن ،ومن �أ�صوله �أن ي�سلب من اخلليفة ال�سلطة امل�ستقلة يف كل �شيءٍ،
ولكنه مع ذلك �أدى �إىل متكني الأمة من �إقامة احلق ،والعدل ،ومراعاة ال�شرع من ال�سلطة اال�ستبدادية التي كان
يتمتع بها �إذا كان الر�أي العام يف الأمة يريد ذلك( .املنار /ر�شيد ر�ضا).
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قدرة اهلل  و�سننه يف الكون لتعمل وفق نظام معني ،وميكن �أن ن�سمي ذلك
بـ«قانون املركزية» ،وميكن �أن ن�سميه بـ «قانون الدوائر» ،واملراد بهذا القانون �أن اهلل
تعاىل حدد لنظام اخللق وا�ستمراره يف جميع فروعه قانون التمركز ،ب�أن جعل
موجو ًدا من بني املوجودات الأخرى مرك ًزا ،واملوجودات الأخرى تتواجد حوله
يف �شكل دائرة ،ويتوقف وجود الدائرة (املوجودات التي تتواجد حوله يف دائرة)
كلها ببقاء ذلك املركز ووجوده ،ولو انف�صلت املوجودات عن مركز الدائرة للمحة،
�أو متردت عن االنقياد له حل�صل دمار كامل يف الكون ،وملا متكنت تلك املوجودات
املنف�صلة عن املركز من البقاء واال�ستمرار يف الوجود ،وهذه احلقيقة �أ�شار �إليها
بع�ض �أ�صحاب الإ�شارات بقوله« :احلقيقة كالكرة» ،وقال �صاحب الفتوحات:
«�إنها دائرة قاب قو�سني».
ميكن ر�ؤية هذا القانون يف كل جزء من الوجود بجالء تام ،ما هذا
النظام ال�شم�سي الذي تتبعه كرتنا الأر�ضية ،وما هذا التجمع ال�ضخم املزدحم
للنجوم ،وما هذه ال�صحراء الالمتناهية من الكرات (النجوم)؟ وما هذه احلياة،
وهذا ال�سحر املحري للعقول يف حركته؟ وكيف ووفق �أي نظام تحُ رك هذه املاكينة
العمالقة الكون؟ كل ذلك مي�شي ويتحرك وفق «قانون املركزية» ،هناك حلقات
ودوائر لل�سيارات والنجوم املتحركة ،والنقطة املركزية التي يتوقف عليها بقاء
وجود ال�سيارات هي ال�شم�س ،كل ال�سيارات تطوف حول مركزها ،و�أن بقاء حياة
الدائرة وا�ستمرار وجودها متوقف على طاعتها وانقيادها ملركزها «ال�شم�س» ﱹﭢ
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ﭣ ﭤ ﭥﱸ [الأنعام ،]96 /وكرتنا الأر�ضية حلقة يف هذه الدائرة التي
تنقاد وتطوف حول مركزها ليل نهار ،وقد حدد اهلل �سبحانه وتعاىل لطواف كل
�سيارة حمو ًرا ووق ًتا معينني ،ال ميكن لها �أن تخرج منهما ،ﱹ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﱸ [�آل عمران ،]83 /وقال :ﱹ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﱸ [احلجٌّ ،]18 /
فكل
يعمل يف مكانه وفق القانون الإلهي ،ﱹ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱸ [ي�س.]40 /
هذا هو املظهر الأعظم لـ «قانون املركزية» ،وكلما نزلت و�ألقيت نظرة
بد ًءا من �أعالٍ  ،قللت احلركة واحلياة �إىل �أب�سط زاوية من زوايا احلياة لر�أيت �أن
البقاء واال�ستمرار واحلياة متوقف على هذا القانون ،ففي النباتات مث ًال لو ر�أيت
ال�شجرة ،وهي مركبة من �أجزاء كثرية؛ منها الأغ�صان والثمار ،واجلذع ،والأوراق
والأزهار ،وحياة جميع هذه الأجزاء متوقفة على ارتباطها مبركزها وهي اجلذور،
فكلما انقطعت �صلة جزء من هذه الأجزاء باملركز ،مات وتوقفت احلياة فيه،
اترك الآفاق وانتبه لعامل الأنف�س ،وانظر �إىل ج�سدك الذي لن يكلفك النظر
جدا ،بل هو جتمع
�إليه كث ًريا ،هذا اجل�سد يتكون من �أجزاء ظاهرة وباطنة كثرية ًّ
�ضخم من الأع�ضاء ،وكل ع�ضو له عمله ووظيفته ،ولكن جميعها منقاد ملركز
واحد ،ذلك املركز هو القلب ،حياة جميع الأع�ضاء متوقفة على عالقتها بالقلب،
وال ميكن �أن يبقى ع�ضو من الأع�ضاء ح ًّيا عندما تنقطع عالقته بالقلب «�أ َال َو�إِنَّ
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ِفى الجْ َ َ�س ِد ُم ْ�ض َغ ًة �إِ َذا َ�ص َل َح ْت َ�ص َل َح الجْ َ َ�س ُد ُك ُّل ُه َو�إِنْ َف َ�س َد ْت َف َ�س َد الجْ َ َ�س ُد ُك ُّل ُه �أَ َال
َو ِهي ا ْل َق ْل ُب».
�شرعة الإ�سالم يف حقيقة الأمر ا�سم ثان لفطرة اهلل �أو �سنته ،ف�إذا كان
منزل قانون الإ�سالم وم�شرعه ل�سعادة الب�شرية و ُم َرقِّيه هو اهلل  الذي و�ضع
جلميع الكائنات قانون احلياة يجب �إ ًذا �أن يتطابق القانونان ،و�أن ال يكون بينهما
�شيء من التناق�ض ،بل يجب �أن يظهر القانون الأول (الذي هو الإ�سالم)
بالن�سبة للقانون العام ك�أنه حلقة متنا�سقة معه يف �سل�سلة ،ومن هنا ُب ِن َي القانون
ال�شرعي للإ�سالم على مبد�أ املركزية بال�ضبط كما ُو ِ�ض َع عليه القانون العام
للحياة ،وقد �أ�شار القر�آن الكرمي يف موا�ضع ب�أن بقاء النوع الب�شري ،جماعة
و�أفرا ًدا وحياته اجل�سدية واملعنوية يتوقف على قانون التمركز مثل توقف بقاء
�سائر الأج�سام واملوجودات الأخرى على قانون التمركز ،كما �أن ال�شم�س
مركز للنجوم ال�سيارة يف نظامنا ال�شم�سي كذلك الأنبياء  -عليهم ال�سالم -هم
مركز �سعادة الإن�سان ،ف�صارت طاعتهم واالنقياد لهم �ضرورة لبقاء الإن�سانية
وا�ستمرارها يف الوجود ،يقول اهلل تعاىل :ﱹﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﱸ [الن�ساء ،]64 /وقال كذلك :ﱹ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﱸ [الن�ساء ،]65 /وقال تعاىل :ﱹ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ [الأحزاب ،]21 /ثم حدد ال�ستمرار
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الأمة وبقائها دوائر ،ومراكز ،وحماور لتلك الدوائر ،فقد جعل التوحيد مرك ًزا
وحمو ًرا لدائرة املعتقدات الذي يدور حوله جميع العقائد ،قال تعاىل :ﱹ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ [الن�ساء،]48 /
وجعل ال�صالة حمو ًرا ومرك ًزا لدائرة العبادات ،التي تتهدم دائرة الأعمال
برتكها وت�ضييعها« ،فمن �أقامها �أقام الدين ،ومن تركها فقد هدم الدين»،
ومن هنا «كان �أ�صحاب حممد  ال يرون �شي ًئا من الأعمال تركه كفر غري
ال�صالة»((( ،وكذلك جعلت الكعبة امل�شرفة يف �أر�ض احلجاز املقد�سة مركز
�سعادة جميع ال�شعوب امل�سلمة على الكرة الأر�ضية ،قال تعاىل :ﱹ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [املائدة ،]97 /فكروا قلي ًال يف كلمة
«قيا ًما للنا�س!» وملا ُج ِع َلت الكعبة حمو ًرا ومرك ًزا وجب �أن تتوجه الدائرة كلها
�إليها ،فيجب �أن يتوجه امل�سلم �إليها �أينما كان ويف �أية بقعة من الكرة الأر�ضية
كان ،قال تعاىل :ﱹﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﱸ [البقرة.]144 /
كما �أنه ُحددت مراكز للحياة الفردية والعقدية والعملية ،وجب �أن يحدد
كذلك مركز للحياة اجلماعية ،ومن هنا ُحدد ذلك املركز ،وجعلت الأمة تدور
حوله وتنقاد له ،و�أوجب على كل م�سلم من �أفراد الأمة معيته ،وطاعته ،وحبه
و�صداقته ،و�أن يتحرك بحركته ،وي�سكن ب�سكونه ،و�أن يلبي نداءه ،و�أن ي�ضحي
بنف�سه وماله بطلبه ودعوته� ،أوجب ذلك وجوبًا ال ميكن لإن�سان من غري االلتزام
((( رواه الرتمذي ب�سند �صحيح عن التابعي اجلليل �شفيق بن عبد اهلل يف باب ترك ال�صالة.
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به �أن يخرج من ظلمة اجلاهلية �إىل نور الإ�سالم ،هذا املركز ي�سمى يف ا�صطالح
الإ�سالم «اخلليفة» �أو «الإمام» ،ومادام هذا املركز يف مكانه �أي ما ظل ملتز ًما
بكتاب اهلل و�سنة نبيه وجب على امل�سلم طاعته وعونه كما يجب عليه طاعة اهلل
نف�سه وطاعة ر�سوله  -عليه ال�صالة وال�سالم ،يقول اهلل  :ﱹ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﱸ [الن�ساء،]59 /
فقد �أمر اهلل  يف هذه الآية الكرمية بثالثة �أنواع من الطاعة؛ طاعة اهلل ،وطاعة
الر�سول ،وطاعة �أويل �أمر امل�سلمني ،فاملراد بطاعة اهلل طاعة كتابه ،وطاعة الر�سول
طاعة �سنته القولية والفعلية� ،أما طاعة �أويل الأمر فتدل �أدلة قوية ووجوه وا�ضحة
�أن املراد بهم «خليفة امل�سلمني» و«�إمامهم» الذي ينفذ فيهم حكم كتاب اهلل
وحكم �سنة الر�سول  ،والذي يقيم نظام اجلماعة يف الأمة ،والذي يعترب حاك ًما
يف جميع الأمور االجتهادية ،والوجوه والأدلة على �أن املراد بـ «�أويل الأمر» هو
«اخلليفة» ما يلي:
�أو ًال :من القر�آن الكرمي من حيث �إن القر�آن يف�سر بع�ضه بع�ضً ا ،فقد ورد تف�سري
�أويل الأمر يف القر�آن الكرمي نف�سه ،ف�إن هذه الكلمة وردت يف مو�ضع �آخر من
نف�س ال�سورة ،فقال تعاىل :ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﱸ [الن�ساء ،]83 /فقد �أ�شارت هذه الآية �إىل الأوقات التي تنت�شر فيها
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ال�سلم واحلرب ،والفتح والهزمية ،وتحُ دث
الأراجيف ،وتنت�شر �أخبار غري دقيقة عن ِّ
تلك الأخبار ا�ضطرابًا عظي ًما يف املجتمع ،كما تحُ دث نو ًعا من �سوء الفهم للموقف،
مثل هذه الظروف كانت حتدث للمنافقني ول�ضعاف القلوب من امل�سلمني يف
العهد النبوي على �صاحبه ال�صالة وال�سالم ،ومن هنا �أمر امل�سلمون ب�أنهم �إذا
�سمعوا �شي ًئا من تلك الأراجيف �أن يبلغوه ر�سول اهلل و�أويل �أمرهم ليت�أكد من
�صدقه �أو كذبه ،وليحلل اخلرب لي�صل �إىل نتائج �صحيحة ،و�أمرهم �أن ال ي�صدقوا
�أي خرب من غري �أن يت�أكدوا منه ،و�أن ال ين�شروه بني النا�س.
تدبر يف هذه الآية الكرمية الآن ماذا ميكن �أن يراد بـ «�أويل الأمر» فيها؟
من الوا�ضح �أن الآية الكرمية تتحدث عن حالة الأمن �أو اخلوف ،وحالة ال�سلم
�أو احلرب ،وحالة الفتح �أو الهزمية ،وهذه الأحوال كلها ال عالقة لها �إال بحكام
الدولة و�أمرائها ،وال عالقة لها بالفقهاء والعلماء ،لأن الق�ضية لها عالقة بالنظام
العام ونظام الدولة ،ولي�ست لها عالقة با�ستنباط الأحكام وم�سائل احلالل
واحلرام ،ومن هنا ال بد و�أن نعتقد �أن املراد بـ «�أويل الأمر» من بيده �أمور ال�سلطنة
واحلكم ،ومن يتحكم يف ق�ضايا احلرب وال�سلم ،ومن ي�ستطيع الت�أكد من �صحة
الأراجيف والأخبار التي ُت ْن�شَ ر لغر�ض معني ،ومن له الت�أثري على ال�سلم واحلرب،
وعلى الأمن واخلوف يف البلد ،يعني احلكام والأمراء(((.
(( ( هذا الوجه ُح َّج ٌة على الكاتب ال له؛ ف�إن الر�سول  كان عند نزول الآية هو الإمام الأعظم ،و�صاحب الأمر يف
ال�سيا�سة وغريها ،ومل يكن معه �أمراء وال حكام؛ فتعني �أن يكون املراد ب�أويل الأمر �أهل ال�شورى من زعماء الأمة=
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ثان ًيا :تدل ن�صو�ص الكتاب وال�سنة وا�ستعمال العرب يف ال�صدر الأول على �أن
كلمة «�أمر» عندما ت�ستخدم يف مثل هذا الرتكيب الذي ا�ستخدم هنا ف�إمنا يراد
بها احلاكم وال�سلطان((( ،وقد ورد ذلك يف الأحاديث بكرثة وهي معروفة لأهل
العلم ال داعي لذكرها ،ومن الوا�ضح يف اللغة العربية �أن املراد بكلمة الأمر هو
«احلكم» ،وقد ذكر الإمام البخاري �أن املراد بـ «�أويل الأمر» «ذوي الأمر» ويق�صد
بهم «�أ�صحاب احلكم» ،ومعلوم �أن �أ�صحاب احلكم هم �أهل امللك وال�سلطان.
ثالثًا :تدل الأحاديث ال�صحيحة �أن الآية نزلت يف ق�ضية طاعة الأمري ،فقد
ا�س ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ورد يف ال�صحيحني عن «ابنِ َع َّب ٍ
ﯾﱸ [الن�ساء ،]59 /ق ََال :نَ َز َل ْت يف َع ْب ِد ا ِهلل بنِ ُح َذا َف َة بنِ ق َْي ِ�س بنِ َع ِد ٍّي،
ِ�إ ْذ َب َع َث ُه ال َّنب ُِّي  فيِ َ�س ِر َّي ٍة» ،وقد �أورد الإمام ابن جرير الطربي �أنها نزلت يف نزاع
بني عمار بن يا�سر وخالد ،يقول« :نزلت يف ق�صة جرت لعمار بن يا�سر مع خالد
بن الوليد وكان �أم ًريا ف�أجار عمار رج ًال بغري �أمره فتخا�صما» ،فالروايتان تدالن
على �أن الق�ضية كانت طاعة الأمري وعدم طاعته ،ومل تكن ق�ضية ا�ستنباط امل�سائل
=و�أهل الر�أي فيها؛ �إذ كان  ي�أخذ بر�أيهم وا�ستنباطهم يف �أمر الأمن واخلوف و�سيا�سة احلرب ،وغريها؛ لقوله تعاىل:
ﱹ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [�آل عمران ،]159 /وهذا ن�ص يف مو�ضع النزاع( .املنار /ر�شيد ر�ضا).
((( هذا احلكم غري �صحيح ،و�إمنا الأمر :ال�ش�أن ،ومقابل النهي ،ويدخل فيها معنى احلكم ،والقرينة تعني املراد كما
تقدم ،فالأمر يف الآيتني هنا عني الأمر� ،آية :ﱹ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [�آل عمران ]159 /وآية :ﱹ ﮞ ﮟ
ﮠﱸ [ال�شورى ،]38 /ف�أُولو الأمر يف لغة القر�آن �أهل ال�شورى الذي ا�صطلح العلماء على التعبري عنهم ب�أهل
احلل والعقد ،وهم الذين ال يكون اخلليفة �إما ًما للم�سلمني �إال مببايعتهم له ( .ر�شيد ر�ضا).
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والأحكام الفقهية(((.
راب ًعا� :أكرث الأقوال املروية عن ال�صحابة والتابعني تدل على نف�س هذا التف�سري،
بل كان هذا هو التف�سري املعروف واملعلوم يف ال�صدر الأول لهذه الآية الكرمية ،وكل
ما ظهر من التدقيقات والتعقيدات حول الآية الكرمية هي نتاج طبيعة املف�سرين
بعد ذلك ،فقد �أورد احلافظ ابن حجر عن �سفيان بن عيينة �أنه قال�« :س�ألت زيد
بن �أ�سلم عنها ،ومل يكن باملدينة �أحد يف�سر القر�آن بعد حممد بن كعب مثله،
فقال :اقر�أ ما قبلها تعرف ،فقر�أت :ﱹ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱸ الآية [الن�ساء ،]58 /فقال :هذه يف
الوالة»((( ،يعني �أن ال�سياق يدل على �أن املراد بـ «�أويل الأمر» احلكام؛ لأن الآية
ال�سابقة تتحدث عن احلكم والق�ضاء((( ،وقد �أورد الطربي ب�سند �صحيح عن �أبي
عد العالمة ابن
هريرة وميمون بن مهران وغريهما �أن �أويل الأمر هم الأمراء ،وقد ّ
حزم من ورد عنه تف�سري «�أويل الأمر» بـ «احلكام» من ال�صحابة والتابعني ،ف�أو�صل
�شخ�صا ،و�أما من قال من �أهل العلم والف�ضل من ال�صحابة
عددهم �إىل ثالثة ع�شر ً
والتابعني مثل جابر بن عبد اهلل �أنهم هم �أهل العلم واخلري» ،وما ورد عن جماهد،
((( هذا احل�صر  -بل هذا الوجه  -غري �صحيح كما علم من احلا�شيتني اللتني قبل هذه ،وكانوا كث ًريا ما يعنون بقولهم
�إن هذه الآية نزلت يف كذا �أنها مبينة للحكم يف مثله ،وذلك بح�سب فهم القائل( .ر�شيد ر�ضا).
((( فتح الباري ،ابن حجر  ،111 / 13دار املعرفة ،بريوت.
((( لي�س يف الآية التي قبلها ذكر للحكام والأمراء ،و�إمنا هي خطاب للأمة �أنه يجب على َمن ا ْ�ؤتمُ َِن منهم على �شيء
�أن ي�ؤديه �إىل �أهله ،وعلى َمن حكم بني النا�س بوالية عامة� ،أو خا�صة �أو حتكيم من بع�ضهم � -أن يحكم بالعدل .
(ر�شيد ر�ضا).
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وعطاء ،و�أبو العالية �أنهم «هم العلماء» فال تعار�ض بني هذه الأقوال وبني التف�سري
املعروف الوارد عن ال�صحابة والتابعني ،وذلك لأن الأ�صل يف الإ�سالم �أن يتوىل
من�صب الإمامة واخلالفة �أهل العلم ،ومل يكن قد انف�صلت تلك املراكز عن بع�ضها
البع�ض حينذاك ،فاحلاكم يف نف�س الوقت كان عاملًا وفقي ًها ،ومن هنا قد �أ�صاب
من ف�سر من ال�صحابة والتابعني «�أويل الأمر» بـ «�أهل العلم»؛ وذلك لأنهم �أ�شاروا
�إىل �أنه يجب �أن يكون والة امل�سلمني من �أهل العلم والفقه واخلري ،لكن من �أين
تدل هذه الأقوال على �أن املراد بـ «�أويل الأمر» تلك الطائفة اخلا�صة املعروفة
بالفقهاء التي وجدت بعد انقرا�ض النظام املثايل للجماعة امل�سلمة ،الطائفة التي
ن�ش�أت بعد ت�شتت مراكز القوة يف الظروف التي مل يكن يخطر على بال املف�سرين
يف ال�صدر الأول �أن ت�ؤول �إليها حال الأمة الإ�سالمية.
وقد �أورد الإمام ابن جرير الطربي �أن املراد بـ «�أويل الأمر»�« :أبوبكر
وعمر»  -ر�ضي اهلل عنهما ،فهو ي�شري بهذا التف�سري �إىل �أن املراد بهم والة �أمور
امل�سلمني مثل �أبي بكر وعمر ،ف�إنهما كانا كذلك.
الأ�صل �أن احلجاز  -قبل ظهور الإ�سالم  -كان يعي�ش حالة ملوك الطوائف،
وكانت قبيلة قري�ش يف مكة املكرمة م�ستقلة وغري م�س�ؤولة ،خيارها بيدها ،وملا ظهر
الإ�سالم �أكد على نظام اجلماعة والإمارة ،و�أجرب كبار اجلبابرة على طاعة الأمري
ولزوم اجلماعة ،وكانت قري�ش تعار�ض هذا االلتزام مبقت�ضى طبيعتها وفطرتها،
ومن هنا �أراد الإ�سالم �أن يرو�ض قري�شً ا ويع ِّودها طاعة الأمري ولزوم اجلماعة ،فقد
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«ورجح ال�شافعي
�أورد احلافظ ابن حجر الع�سقالين قول الإمام ال�شافعي فقالَّ :
الأول((( ،واحتج له ب�أن قري�شً ا كانوا ال يعرفون الإمارة وال ينقادون �إىل �أمري ف�أُ ِمروا
بالطاعة ملن َوليِ َ الأمر ،ولذلك قال  :من �أطاع �أمريي فقد �أطاعني»(((.
خام�سا :وهذا هو ر�أي �أكرب فقيه من فقهاء الإ�سالم وهو الإمام البخاري ،فقد
ً
عقد ترجمة يف «كتاب الأحكام» من �صحيحه ،فقال« :باب قول اهلل تعاىل:
ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱸ [الن�ساء ،]59 /و�أورد يف الباب
حديث �أبي هريرة �أن النبي  قال« :من �أطاع �أمريي فقد �أطاعني»((( ،فثبت
من ذلك �أن املراد بطاعة �أويل الأمر هي طاعة الأمراء ،يقول احلافظ ابن حجر يف
ذلك« :يف هذا �إ�شارة من امل�صنف �إىل ترجيح القول ال�صائر �إىل �أن الآية نزلت يف
طاعة الأمراء»(((.
�ساد�سا� :إن من �أقدم التفا�سري الكاملة املوجودة بني �أيدينا هو تف�سري الإمام ابن
ً
جرير الطربي ،وال يخفى على َّ
املط ِلع �إحاطة �صاحبه ب�أقوال ال�صحابة والتابعني يف
(((�أن املراد بـ «�أويل الأمر» :الأمراء.
((( فتح الباري ،ابن حجر.254 /8 ،
((( �إن طاعة الأئمة والأمراء واجبة (يف املعروف) ب�إجماع امل�سلمني ،والن�صو�ص فيها معروفة ،ومنها هذا احلديث ،ولكن
هذا لي�س دلي ًال على تف�سري الآية مبا ُذكر( .ر�شيد ر�ضا).
((( فتح الباري ،ابن حجر.111 /13 ،
* قد �صرح الكاتب  -من قبل كغريه  -ب�أن امل�س�ألة خالفية ،فرتجيح بع�ض كبار العلماء لأحد الوجوه التي يحتملها
اللفظ لي�س حجة على غريهم ،و�إمنا العربة بقوة الدليل( .ر�شيد ر�ضا).
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التف�سري ،وقد َّرجح هو كذلك هذا التف�سري نف�سه بعد ذكر جميع الأقوال الواردة
يف تف�سري الآية.
�ساب ًعا :جتدر الإ�شارة �إىل �أن ما حدث من االختالف والتنوع وكرثة الآراء يف
التف�سري �إمنا من�ش�ؤها النزوع �إىل املباحث الفل�سفية والعقالنية لدى املت�أخرين،
لقد �أثرت العلوم العقلية والفل�سفة اليونانية يف العلوم الإ�سالمية ،وروجت لذلك
التعمق الذي قيل عنه «هلك املتعمقون»((( ،وقد عمق ذلك الت�أثري «املنهجية
العجمية» يف التفكري ،واالبتعاد عن علوم الكتاب وال�سنة وفهمهما يف �ضوء
املناهج العربية ال�سليمة ،ومن هنا كانت اخلالفات �شبه منعدمة لدى ال�سلف
ال�صالح ،وكانت كل �آية وكل كلمة من القر�آن الكرمي تدل على معنى معني
ووا�ضح يف عهدهم ،وهي املعاين التي كان يفهمها الإن�سان العربي من الآيات
والكلمات والتي كانت تدل عليها اللغة الدارجة واملحاورة ،والنا�س كلهم
كانوا مقتنعني بها ،ومل يكونوا يتكلفون تفح�ص املعاين املختلفة ،وال الدالالت
البعيدة والإ�شارات اخلفية ،ومل يكونوا يخرتعون معاين غريبة ب�إيراد ال�شبهات
واالعرتا�ضات املتكلفة واالفرتا�ضية ،ومن هذا القبيل االختالف يف تف�سري كلمة
«�أويل الأمر» .لو عر�ضت هذه الكلمة على �شخ�ص عربي خال�ص مل تف�سد عربيته
ملا فهم منها معنى �سوى «الأمراء» ،ولن يخطر على باله معنى �آخر غري ذلك
�إطالقًا ،وال�صحابة والتابعون كانوا مقتنعني بهذه الب�ساطة والي�سر ،لكن دقة الإمام
((( م�صنف عبد الرزاق 436 / 8 ،عن ابن �سريين عن عبيدة عن النبي .
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الرازي وتعمقه لن تر�ضيه هذه الب�ساطة وهذا التعامل ال�سطحي مع اللغة! ومن
هنا �سيفت�ش عن ميادين رحبة للبحث عن كل املعاين املمكنة للكلمة ،و�سيختار
كل املفاهيم املمكنة لأجل ريا�ضة الفكر والنظر ،ومن هنا ال ي�صح �أن ي�ؤثر يف
القارئ اختالف املت�أخرين يف تف�سري الآية الكرمية ،بل يجب �أن ي�أخذ بالتف�سري
الذي ورد يف �أحاديث الر�سول  و�آثار ال�صحابة ،و�أيدته اللغة العربية ،و�أما
م�ساعي املت�أخرين يف التف�سري فهي يف حقيقة الأمر تفنن يف التفكري ،ف�إن ذلك
ير ّو�ض العقل على الفكر والنظر وينفع يف �إحداده ،ولكنها لي�ست تف�س ًريا للقر�آن
الكرمي ،و�إمنا التف�سري ما �أخذ من �صاحب الوحي� ،أو ما ورد عن �أنا�س �شهد اهلل تعاىل
لهم بالر�ضا عنهم ،فقال :ﱹ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﱸ [املائدة� ،(((]119 /إن كنتم
تعر�ضون عن ال�سلف لأنهم لي�س لديهم معرفة ب�أ�صول الفقه وعلم الكالم والفل�سفة
اليونانية ،فعلى الأقل يجب �أن ت�سلموا لهم بفهم القر�آن الكرمي وتف�سريه ،ما هذا
التفكري الأعوج �أن يكون القر�آن الكرمي قد نزل على حممد  و�أن ال يفهمه
امل�سلمون ما مل يتعلموا فل�سفة اليونان؟!
والذي �أوقع الإمام الرازي و�أمثاله يف احلرية ويف اختيار التف�سري الآخر
لأويل الأمر �أن طاعة �أويل الأمر وردت يف �سياق ذكر طاعة اهلل وطاعة الر�سول،
ُوعطفت طاعة �أويل الأمر على ما �سبق ،والعطف يقت�ضي الت�سوية ،وهذا يتطلب
((( هذا الكالم حق ولكنه ُو�ضع هنا يف غري مو�ضعه؛ �إذ لي�ست هذه امل�س�ألة مما خالف اخللف فيها ال�سلف ،وال مما
�أكرثوا فيها الأقوال( .ر�شيد ر�ضا).
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�أن تكون طاعة �أويل الأمر عني طاعة اهلل وطاعة الر�سول ،وطاعة الأمراء واحلكام
لي�ست كذلك((( ،لأن الأمراء لي�ست لهم هذه املكانة ،وقد وقعوا يف هذه احلرية
مع �أن الكالم وا�ضح ال خفاء فيه ،وال يحتاج �إىل �أن يتحري فيه الإن�سان ،وذلك لأن
الكتاب وال�سنة قانون ،واحلكام والأمراء ينفذون هذا القانون ،فيكون طاعة القوة
مي يدرك �أن طاعة
التنفيذية طاعة للقوة املقننة والقانون نف�سه ،حتى ال َف َّالح الأُ ّ
نائب ال�سلطان طاعة لل�سلطان ،بل �إن طاعة �شرطي يعترب طاعة للدولة ،ومعار�ضته يف
خروجا على القانون ،ظهرت هذه التعقيدات واملناق�شات
تنفيذ قانون الدولة يعترب ً
لأن املف�سرين مل ينتبهوا لأهمية النظام اجلماعي للإ�سالم ،ولو �أدركوا �أن تطبيق
ال�شريعة وقوام الأمة يتطلبان �أن تكون للأمة �سلطة مركزية ،وتلك ال�سلطة هي
الإمام واخلليفة ونوابه الأمراء يف الأقاليم واملناطق ملا خفي عليهم معنى «�أويل
الأمر»((( وملا احتاجوا �إىل كل هذه املناق�شات الطويلة العري�ضة.
وقد ات�ضح من قوله تعاىل :ﱹﰀ ﰁ ﰂ ﰃ..ﱸ [الن�ساء]59 /
الفرق بني �سلطة اخلليفة يف الإ�سالم وال�سلطة البابوية يف الن�صرانية التي تعترب يف
نظر الإ�سالم ﱹ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [التوبة ،]31 /ف�إن البابا يف الن�صرانية
((( قد نقل الكاتب هذا القول عن بع�ض ال�سلف ،وجمع بينه وبني القول الأول ،الذي اختاره ،و�أطال فيه ،فعزوه �إىل
الرازي خط�أ و َه ْبه �صوابًا ،فلماذا �أنحى عليه بهذه الالئمة يف قول �سبقه �إليه َمن ذكر من ال�سلف؟ على �أن الرازي
على تفل�سفه وكرثة غلطه  -قد اهتدى يف تف�سري ﱹﯼ ﯽﱸ �إىل ال�صواب يف اجلملة ،كما بيناه يف تف�سري الآية
يف مو�ضعها من التف�سري( .ر�شيد ر�ضا).
((( احلق �أنهم عرفوا ما رماهم بجهله كما تقدم( .ر�شيد ر�ضا).
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لي�س بيده احلكم الدنيوي فقط ،بل بيده �سلطة �سماوية ودينية ،وكلمته يف الديانة
الن�صرانية نهائية ،ولي�س لأحد بعده كلمة ،و�أما اخلليفة يف الإ�سالم ف�سلطته �أر�ضية
دنيوية ،ووظيفته حرا�سة الدين والأمة ،وتنفيذ �شرع اهلل ،فاخلالفة قوة تنفيذية
ولي�ست قوة ت�شريعية ،فلي�س له �أن يتدخل يف �شرع اهلل �أو يغري منه �شي ًئا ،ولو مل
يكن كذلك ملا قال :ﱹﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱸ [الن�ساء ،]59 /وهذا يعني �أنه
لو حدث اخلالف والنزاع يف �أمر من الأمور فلي�س َم َر ُّده �إىل اخلليفة ،بل ُي َر ُّد �إىل
اهلل والر�سول ،ويجب على اخلليفة كذلك �أن ينقاد حلكم ال�شرع كما يجب على
كل فرد من �أفراد الأمة.
ومن هنا ُذ ِك َر فعل «�أطيعوا» مع اهلل والر�سول دون �إعادته مع �أويل الأمر،
وذلك للإ�شارة �أن الطاعة يف حقيقة الأمر هي طاعة اهلل وطاعة الر�سول يعني
طاعة الكتاب وال�سنة ،و�أما طاعة �أويل الأمر فلطاعتهم للكتاب وال�سنة وانقيادهم
لهما ،ولي�ست طاعتهم على �سبيل اال�ستقالل ،ف�إن �صدر عن �أويل الأمر �شيء
من الأحكام على خالف حكم ال�شرع فال طاعة لهم عندئذ ،بل يجب يف مثل
هذه احلالة َر ُّدهم و�إعادتهم �إىل حظرية طاعة اهلل وطاعة الر�سول .(((
وملا �أراد بع�ض �أمراء بني �أمية �أن يجرب امل�سلمني على اتباعهم وطاعتهم
يف بع�ض ب َِدعهم وظلمهم م�ستدلني بالآية املذكورة ،وقالوا� :ألي�س اهلل �أمركم �أن
تطيعونا يف قوله :ﱹﯼ ﯽ ﯾﱸ؟ ف�أجابهم بع�ض �أئمة التابعني� :ألي�س قد
((( قاله الطيبي يف �شرحه على م�شكاة امل�صابيح.
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ُن ِز َعت عنكم بقوله :ﱹﰀ ﰁﱸ؟
خال�صة القول� :إن القر�آن الكرمي قد �أعلن يف هذه الآية الكرمية �أن طاعة
الإمام واخلليفة واجبة على امل�سلمني ،و�أن وجود اخلليفة نقطة مركزية للحياة
اجلماعية للأمة(((.
�شرح حديث حارث الأ�شعري

قد ورد تف�صيل هذه الق�ضية يف الأحاديث ال�صحيحة ،وهذه الأحاديث
وردت منذ عهد ال�صحابة �إىل ع�صر التدوين بكرثة ،وا�شتهرت يف جميع طبقات
الرواة ،وتكاد تكون �أكرث الأحاديث �شهرة وتوات ًرا بعد الأحاديث الواردة يف
عقيدتي التوحيد والر�سالة ،و�س�أورد يف البداية حديثًا رواه الإمام �أحمد يف م�سنده
وغريه ،بني فيه الر�سول  منهاج العمل يف الإ�سالم« ،ق ََال َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ :و�أَنَا
ال�س ْم ِع َو َّ
هِج َر ِة َوالجْ ِ َها ِد فيِ
�آ ُم ُر ُك ْم ب َِخ ْم ٍ�س ،اللهَّ ُ �أَ َمرَنيِ ب َّ
الطا َع ِةَ ،وا ْل ْ
ِهِن؛ ِبالجْ َ َما َع ِةَ ،و َّ
قيد ِ�شبرْ ٍ َفق َْد َخ َل َع ِر ْب َق َة الإِ ْ�س َال ِم ِم ْن ُع ُن ِق ِه
ِيل اللهَّ ِ َ ،ف�إِ َّن ُه َم ْن َخ َر َج ِمن الجْ َ َما َع ِة َ
َ�سب ِ
�إِ َّال �أَنْ َي ْرجِ َع َو َم ْن َد َعا ب َِد ْع َوى الجْ َ ِاه ِل َّي ِة َف ُه َو ِم ْن ُجثَا ِء َج َه َّن َم ،قَا ُلواَ :يا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ
َو�إِنْ َ�صا َم َو�إِنْ َ�ص َّلى؟ ق ََالَ :و�إِنْ َ�صا َم َو�إِنْ َ�ص َّلى َو َز َع َم َ�أ َّن ُه ُم ْ�س ِل ٌم»((( .ورد يف هذا
((( َمن �أراد الوقوف على ملخ�ص �أقوال ال�سلف واخللف يفﱹﯼ ﯽﱸ ،وحتقيق احلق فيه وفهم الآية حق الفهم
ومعرفة م�صلحة امل�سلمني يف ذلك اليوم  -فلرياجع تف�سريها يف اجلزء الرابع من تف�سرينا (من �صفحة .)222-180
(املنار /ر�شيد ر�ضا).
((( م�سند �أحمد ،طبع م�ؤ�س�سة الر�سالة.406 / 28 ،
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احلديث خم�سة �أمور تالية:
الأول :اجلماعة مبعنى �أنه يجب �أن جتتمع الأمة على �إمام وخليفة ،و�أن يكون
كل فرد يف الأمة مرتب ًطا بهذا املركز للأمة ،وال يجوز للم�سلمني �أن يعي�شوا �أفرا ًدا
متفرقني ،و�ست�أتي �أحاديث كثرية تدل على �أن من يعي�ش منفر ًدا مفارقًا للجماعة،
غري مبايع لأمري �إمنا يعي�ش حياة جاهلية ،ويعترب متب ًعا لل�شيطان ،والإ�سالم ال
يعترب احلياة االنفرادية حياة حقيقية ،و�إمنا احلياة الإ�سالمية هي حياة جماعية� .أما
اجلماعة فاملراد بها جمموعة �أفراد يكون بينهم وحدة وائتالف ونظام.
و�أما الوحدة فاملراد بها �أن تكون �أعمالهم يف احلياة متوافقة ،و�أن يكون
بينهم ات�صال و�أن يقوموا ب�أعمالهم جمتمعني ،و�أن ال يكون بينهم تفرق وفو�ضى
يف �أية ناحية من نواحي احلياة.
و �أما الألفة وااليتالف فهي مرتبة فوق مرتبة الوحدة؛ لأن الوحدة هي
االت�صال والتجمع ب�أي �شكل كان ،وال يلزم �أن يكون ذلك التجمع متنا�س ًبا ،و�أما
االيتالف فال يتحقق مبطلق التجمع ،بل يجب �أن يكون ذلك التجمع متنا�س ًبا يف
تركيبه ،ب�أن ُي ْعطى كل فرد وفق �صالحياته وا�ستعداداته مكانًا ينا�سبه ،و�أن ُي ْ�ستفاد
من ا�ستعدادات الفرد و�إمكانياته وقواه يف املكان الذي ينا�سبه ،ب�أن ُي ْ�ستفاد من
زيد يف القيادة �إن كان يتقن فن القيادة ،وال ي�صح �أن يو�ضع يف ال�شاكرية((( ،و�إذا
((( اخلدم يف بالط ال�سالطني ي�سمون ال�شاكرية.
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كان عمرو ي�ستطيع �أن يتحمل م�س�ؤولية �صغرية ال ي�صح �أن يحمل م�س�ؤولية �أعظم
مما يتحمله.
�أما املرتبة الثالثة للوحدة فهي «االمتزاج» ،هذه املنزلة للوحدة تقت�ضي �أن
يكون الرتكيز فيها على الكيفية دون الكمية ،وذلك عن طريق اجلمع بني �أنا�س
ذوي طبيعة اجتماعية واحدة حت�صل من اجلمع بينهم وحدة متينة ،و�أن ال ُيجرب
على الوحدة �أ�شخا�ص ال يكون بني طبائعهم وخ�صالهم وا�ستعداداتهم �أي نوع من
التماثل ،كلما حاولت اجلمع بني العنا�صر من هذا القبيل ُع ْدت من غري نتيجة
�إيجابية مثل من يحاول �أن يجمع بني الزيت واملاء ،ف�إنهما ال يجتمعان ليك ّونا
وحدة واحدة ،فكذلك ه�ؤالء ال يك ّونون بتجمعهم يف مو�ضع واحد «جماعة»
و«�أمة».
�إن اهلل  خلق عنا�صر خمتلفة لتجتمع وتك ّون ّ
مرك ًبا ،فكذلك خلق
الأفراد لتتكون «اجلماعة» باجتماعهم وجتمعهم ،فاجلماعة عن�صر ّ
مركب �أجزاء
تركيبه الأفراد ،ووجود الفرد لي�س وجو ًدا حقيق ًّيا ،بل هو جزء ف�إذا ان�ضم �إىل
بقية الأجزاء �صار له وجود حقيقي ،ويجب �أن يكون ذلك االن�ضمام يف �صورة
«االمتزاج» بحيث يو�ضع كل جزء يف مكانه املنا�سب.
�أما املرتبة الرابعة للوحدة فهي «النظام» ،واملراد بالنظام ذلك الرتتيب
اخلا�ص الذي يجب �أن يو�ضع فيه الأفراد ،ب�أن يكون كل واحد منهم ن�شي ًطا
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ومن�شغ ًال ب�أداء واجبه يف دائرة عمله وتخ�ص�صه.
هذه اخل�صائ�ص لن تتحقق يف اجلماعة ،و�إن حتققت فلن ت�ستمر طوي ًال ما
مل توجد جهة فعالة ومدبرة عليا جتمع الأجزاء املبعرثة ،وتنظم الأفراد املبعرثين
يف جماعة منظمة موحدة م�ؤتلفة ،وتلك اجلهة العليا هي الإمامة العظمى ،ومن
هنا وجب على اجلميع ن�صب الإمام و�إقامة اخلالفة ،ووجب كذلك �أن يكون ذلك
الإمام ُمطا ًعا ليتمكن من جمع الأجزاء املبعرثة وترتيبها ووحدتها وتنظيمها يف
جماعة تتمتع باحليوية والن�شاط ،ويكون الإمام الأعظم هو املحور لهذا املركز من
جتمع
القوة ،ثم يكون له ٌ
نواب يف جميع البلدان والقرى واملناطق ،وال يجوز لأي ّ
من امل�سلمني مهما �صغر �أن يعي�ش من غري �إمارة وجماعة ،حتى و�إن كانوا ثالثة
�أ�شخا�ص فلي�ؤمروا عليهم �أحدهم ،فقد قال النبي �« :إِ َذا َكانَ َث َال َث ٌة يف َ�س َف ٍر
َف ْل ُي�ؤَ ِّم ُروا �أَ َح َد ُه ْم».
ولقد مت تعليم نظام اجلماعة للم�سلمني �ضمن ال�صلوات اخلم�س؛ لأن
ال�صالة مظهر كامل لعقائد الإ�سالم و�أعماله ،انظر كيف يتجمع املئات والآالف
من الأ�شخا�ص املبعرثين من �أماكن خمتلفة ب�ألوان و�أ�شكال خمتلفة ،يختلف
لبا�س كل واحد عن الآخر ،لكن فج�أة تتحول هذه الفو�ضى واالنت�شار والتبعرث
برفع الإمام لتكبرية التحرمي �إىل ج�سم موحد منظم ،ك�أن هذه الألوف امل�ؤلفة �أجزاء
الك َعاب ِ
مرتا�صني قد الت�صقت ِ
بالك َعاب
جل�سم واحد! اجلميع يف �صف واحد ّ
وترا�صت ،متجهني �إىل جهة واحدة� ،إذا كان املطلوب منهم
والأكتاف بالأكتاف َّ
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حالة القيام كان اجلميع قائمني ،و�إذا ُط ِلب منهم الركوع ركع اجلميع ،قلوب
امل�صلني مرتابطة مثل �أج�سادهم ،كلها منهمكة يف ِذكْر واحد� ،أل�سنتهم تلهج
ب�ألفاظ واحدة ،ويقتدي جميعهم خلف �إمام واحد يكون زمام الأمور كلها بيده،
يرفع النا�س ر�ؤو�سهم ويخف�ضونها ب�صوته ويتبعون �أوامره((( ،املراد بـ«اجلماعة»
يف الإ�سالم جتمع منظم كهذا ،ولي�س املراد بها مطلق التجمع والزحام ،وجميع
خ�صائ�ص اجلماعة التي �أ�شرنا �إليها فيما �سبق كلها م�ستفادة وم�أخوذة من الكتاب
وال�سنة �إال �أن هذا لي�س جمال التف�صيل.
الثاين :ال�سمع ،واملراد بال�سمع �أن ي�سمع الإن�سان ما ي�صدر �إليه من الإمام من
�أحكام ،و�أن ي�سرت�شد بها ويتعلم منها ،و�إن كلمة «ال�سمع» تدل على التعلم
و�ضح النبي  منزلة الإمام كمعلم وو�ضح دوره يف
وقبول احلكم م ًعا ،وبهذا َّ
تعليم الأمة و�إر�شادها.
الثالث :الطاعة ،واملراد بالطاعة �أن يلتزم الإن�سان بجميع �أوامر الإمام ،و�أن ي�ضع
كل ما لديه من قوى وطاقات بني يديه ليوظفها حيث يريد((( ،و�أن يلتزم بكل ما
ي�صدر له من �أمر من غري نقا�ش وال تعلل� ،إال �أن الطاعة يف املعروف�« ،إمنا الطاعة
يف املعروف» وال طاعة ملخلوق يف مع�صية اخلالق.
((( وظاهر �أن هذا االتِّباع يتقيد به الإمام كامل�أموم بن�صو�ص ال�شرع ،فم�شيئته فيه لإقامة امل�أمومني و�أفعالهم لي�ست
مطلقة ،ف�إذا خرج عن ال�شرع فارقوه و�أدبوه ،وكذلك الإمام الأعظم وهو اخلليفة ،وقد �أ�شار الكاتب �إىل ذلك يف
الكالم على الطاعة ( .املنار /ر�شيد ر�ضا).
(((احلق �أن اخلليفة مقيد يف الإ�سالم مب�شاورة �أهل احلل والعقد ،كما �أنه مقيد بال�شرع؛ فتفوي�ضه لي�س مطلقًا( .املنار/
ر�شيد ر�ضا).
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الرابع :الهجرة ،والهجرة يف اللغة من هجر مبعنى ترك ،يقول الراغب
الأ�صفهاين« :الهجر والهجران مفارقة الإن�سان غريه �إما بالبدن �أو بالل�سان �أو
بالقلب ،...واملهاجرة يف الأ�صل م�صارمة الغري ومتاركته»((( ،و�أما يف ا�صطالح
ال�شرع فهي �أن يرتك فرد �أو جماعة ملق�صد رفيع ما يحبه ومييل �إليه من املال،
والراحة والأقارب والوطن((( ،وهذا ال�شخ�ص ي�سمى مهاج ًرا �إىل اهلل ،وذاه ًبا
�إىل اهلل ،ولقد ّمر جميع الر�سل والأنبياء عليهم ال�سالم و�أتباعهم بهذه املرحلة؛
فمنهم من كان يقول :ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎﱸ [العنكبوت ،]26 /ومنهم من
كان يقول :ﱹ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱸ [ال�صافات ]99 /وملا كانت العالقة
بني الإن�سان وموطنه يرتتب على انقطاعها انقطاع عالقة الإن�سان ب�أهله ،و�أوالده،
و�صحبه ورفاقه ،و�أمواله و�ضياعه ،و�إن حبه يفوق حب كثري من الأ�شياء و�إن
و�شائج الوطن والرتاب من �أوثق الو�شائج والروابط ،ومن هنا يكون ترك الوطن
من �أف�ضل �أنواع الهجرة و�أعالها منزلة ،و�أجمعها من حيث املعنى ،و�إذا �أطلق
«الهجرة» يراد بها هذا النوع منها ،يقول الر�سول َ « :و ِل ُك ِّل ا ْم ِرئٍ َما نَ َوى َف َم ْن
هِج َر ُت ُه �إِلىَ اللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِهَ ،و َم ْن َكانَ ْت ِه ْج َر ُت ُه ُلدنْ َيا
َكانَ ْت ِه ْج َر ُت ُه �إِلىَ اللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِهَ ،ف ْ
هِج َر ُت ُه ِ�إلىَ َما َه َاج َر ِ�إ َل ْي ِه» ،وللهجرة مراتب و�أنواع لي�س
ُي ِ�صي ُب َها� ،أَ ْو ا ْم َر�أَ ٍة َي َت َز َّو ُج َها َف ْ
((( املفردات يف غريب القر�آن �ص .537 -536
((( الهجرة ال�شرعية :هي ترك دار الكفر �إىل دار الإ�سالم ،وكذا كل مكان ال ي�ستطيع فيه �أن يقيم دينه بحرية ،ولي�س
هو املعنى ال�شرعي الأ�صلي ،ويحتجون له بحديث« :واملهاجر َمن هجر ال�سوء» ،وهو و�صف للمهاجر الكامل،
كحديث« :امل�سلم َمن �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده» ،ف�إن مل يهجر ال�سوء ال يكون �صادقًا يف هجرة وطنه لأجل
احلق الذي ُير�ضي اهلل تعاىل ،كما ي�ؤخذ من حديث النية( .ر�شيد ر�ضا).
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هذا جمال تف�صيلها.
اخلام�س :اجلهاد يف �سبيل اهلل ،اجلهاد من اجلهد ،وهو ا�ستفراغ الو�سع يف مدافعة
العدو ظاه ًرا وباط ًنا((( ،يعني هو ا�ستفراغ الو�سع لإزالة العدو لتمكني النف�س،
وقد يكون ذلك اجلهد بالل�سان وقد يكون باملال ،وقد يكون بالنف�س ُك ٌّل ح�سب
«:ج ِاه ُدوا المْ ُ ْ�شر ِِك َني
ال�ضرورة ،كل ذلك ت�شمله كلمة اجلهاد ،يقول الر�سول
َ
ِب�أَ ْم َوا ِل ُك ْم َو َ�أنْف ُِ�س ُك ْم َو�أَ ْل ِ�س َن ِت ُك ْم»((( ال يحتاج �أن نذكر �أن هذه الأمور اخلم�سة �أ�س�س
نه�ضة الأمم وبقائها ،وال ميكن لأمة �أن تبقى وت�ستمر ما مل يكن قوامها على هذه
العنا�صر اخلم�سة ،وال ميكن �أن يح�صل �أحد على النجاح والتفوق يف �أي جمال
من جماالت العمل من غري هذه العنا�صر املذكورة ،ف�سواء كنت وراء احل�صول
على حفنة من القمح �أو كنت تنوي �أن تقوم ب�إجراء درا�سة علمية يف القطب
ال�شمايل لن حت�صل على �شيء من غري اجلماعة ،والإمارة ،والطاعة ،والهجرة،
واجلهاد ،وكل ما و�صلت �إليه الب�شرية من �إنتاج �إمنا هي نتاج هذه احلقائق اخلم�س.
و�إن �سبب �أغلب النزاعات يف العامل هو كرثة امل�صطلحات والأ�سماء
مل�سمى واحد وحلقيقة واحدة ،ف�إن ال�صدق يف جميع جماالت العمل من حيث
احلقيقة واحد �إال �أن الأ�شكال وامل�سميات اختلفت وتعددت ،و�إن النا�س مغرمون
((( املفردات يف غريب القر�آن للراغب الأ�صفهاين.
((( رواه �أبو داود ،و�أحمد ،والن�سائي ،وابن حبان عن �أن�س.
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بالأ�سماء وامل�صطلحات بدل احلقائق وامل�سميات ،ك�أن النا�س يبحثون عن حقيقة
واحدة وم�سمى واحد لكنهم يتنازعون بينهم ب�سبب اختالف الأ�سماء� ،أحدهم
يطلب «ال�شهد»((( والآخر يطلب الع�سل ،كل واحد منهما يجهل مدعى الآخر،
�شخ�صا
وال يوجد من يخرب االثنني �أن ال خالف بينهما ،و�أن مدعاهما واحد� ،إن ً
را�سخا ويدافع عنها �إال �أنه ي�سميها با�سم معني ،وعندما تعر�ض
ي�ؤمن باحلقيقة �إميانًا ً
عليه احلقيقة نف�سها با�سم �آخر ينكرها على الفور ،ويرى على نف�سه لزا ًما �أن
يبغ�ضها.
هذا هو ال�سبب يف جميع �أنواع االختالف بد ًءا من اخلالفات الدينية
وانتهاء باخلالفات االجتماعية واالختالفات ال�صغرية يف العادات والتقاليد ،لو
رفعت �ستائر الأ�سماء وامل�صطلحات وعر�ضت احلقيقة للعيان يو ًما ما النتهت
اخلالفات بني النا�س ولتحولت النزاعات بني اخللق �إىل الوئام واالتفاق فج�أة،
ولأدرك املتنازعون �أن هدف اجلميع واحد مع اختالف يف املظاهر والأ�سماء:
وح ْ�س َ
نك َواحد
ِعباراتنا َ�شتى ُ

َو ُك ٌّل �إىل ذاك ا َ
جل َمال ُي ِ�شري

هذه �أرفع منزلة من منازل م�شاهدة العلوم واحلقائق ،وهذه هي منزلة «علم
اجلمع بني املختلفات» بتعبري ال�شاه ويل اهلل الدهلوي((( ،وي�سميها عامة �أ�صحاب
((( ال�شهد هو الع�سل باللغة الفار�سية.
((( ف�إنه يقول يف كتابه «التفهيمات الإلهية» :ملا متت بي دورة احلكمة �ألب�سني اهلل خلعة املجددية (�أي �صرت مجُ َ دِّ ًدا
لهذا الع�صر) فعلمت علم اجلمع بني املختلفات.
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ال�سلوك والإ�شارات «م�شهد الوحدة» وهي �أعلى مرتبة يف م�سرية ك�شف احلقائق
و�أرفع منزلة من منازل ك�شف احلجب ،واملراد به تلك القدرة على الفكر والنظر
التي تتجاوز الظواهر وت�صل �إىل احلقيقة ،والتي تتمكن من ا�ستبعاد اخلالفات
يف الأ�سماء والتعبريات والو�صول �إىل وحدة املعاين واملقا�صد �إىل �أن تنمحي
اخلالفات والنزاعات كلها ،و�أن ي�ستيقن �أ�شد النا�س منازعة �أن ق�صدهم واحد ال
خالف بينهم.
�إذا و�ضعتم هذه احلقيقة ن�صب �أعينكم ثم فكرمت قلي ًال الت�ضح لكم �أن
«اجلماعة» و«التعليم» ،و«الطاعة» ،و«الهجرة» ،و«اجلهاد» هي حقائق كونية ال
ميكن �أن ينكرها �أحد من الب�شرية ،مل ت�صل جماعة �صاحلة �إىل مقا�صدها ،ومل
تنجح يف مراميها من غري التزام بهذه احلقائق� ،أقر بها كل عاقل ،واعتقدها كل
قلب ،والتزمت بها كل جماعة عاملة ليل نهار� ،إال �أن اختالف الأ�سماء �أحدث
م�شكلة ،ف�إنه ميكن للخلق �أن يخالفوا الأ�سماء التي �سمى الإ�سالم بها هذه
احلقائق لكنهم ال ميكن �أن يعار�ضوا حقائقها التي عر�ضها الإ�سالم ،و�إن عار�ضوها
ف�سيحرمون من عي�شة هنيئة ومن �أهدافهم ومراميهم.
العن�صر الأول يف هذا النظام هو «اجلماعة» التي َم َّر تف�صيلها قبل قليل،
فكر معي قلي ًال ،هل يوجد يف هذا العامل عمل ميكن �أدا�ؤه من غري جماعة؟ دع
التدقيقات الفل�سفية والتعريفات العلمية للجماعة ،وفكر يف �أب�سط املعاين املمكنة
لهذه الكلمة؛ التجمع ،احلزب ،اللجنة ،النادي ،امل�ؤمتر ،الربملان ،بل ال�شعب،
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والوطن واجلي�ش كل هذه عبارة عن ماذا؟ �ألي�ست هذه كلها �أ�شكال خمتلفة
للجماعة والتزام بها؟ حتى ال�شعوب الوح�شية وغري املتح�ضرة ميثلون اجلماعة
عندما يتجمعون يف الغابة حتت الأ�شجار ويبتون يف �ش�ؤونهم ،ثم ال فائدة يف
اجلماعة ما مل يكن لها نظام وقيادة ،عندما حتاولون عقد اجتماع خلم�سة �أ�شخا�ص
رئي�سا قبل كل �شيء ،وتعتقدون �أنه �إذا مل يحدد �أمري له�ؤالء اخلم�سة
تعينون لهم ً
ال ميكن لهم �أن يعقدوا اجتما ًعا منظ ًما ،و�إذا �أردمت ترتيب جي�ش ال ترتكون كتيبة
من ع�شرة جنود من غري قائد ،وتظنون �أنه ال ميكن �أن يبقى اجلي�ش منظ ًما من
غري ذلك ،ف�إذا مل ميكن �أن ي�ؤدي خم�سة �أ�شخا�ص �أو ع�شرة عملهم من غري �أمري
فكيف لل�شعوب �أن ت�ؤدي واجبها ومهامها من غري �أن يكون لها �أمراء؟ ومن
جتمع �صغري كذلك ،ف�إذا
الأمثلة الب�سيطة على اجلماعة كذلك بيتك ،ف�إن بيتك ّ
مل يطع �أهلك و�أوالدك �أوامرك َمل تغ�ضب عليهم؟ وعندما يتعارك �أهل بيت بينهم
يقال �إن البيت الفالين ال �أمن فيه وال نظام ،يتنازع �أفراده يوم ًّيا بينهم ،لمِ َ يحدث
كل ذلك؟ يحدث كل ذلك ب�سبب غياب «اجلماعة» و«ال�سمع» و«الطاعة» ف�إذا
انعدم النظام يف بيت من البيوت  -وهو �أ�صغر جتمع � -سادته فو�ضى ،وحتول �أمنه
خو ًفا .ف�أمن البيت وجناحه يتوقف على قبول النظام الذي عنا�صره ومكوناته:
اجلماعة ،وال�سمع ،والطاعة.
قد تكون كلمة «الهجرة» غري معروفة لديكم �إىل حد ما ،وقد يظن البع�ض
�أن الهجرة مفهوم من ع�صر التخلف واجلهل ،عندما كانت امل�شاعر الدينية
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املثارة تغلب على �صوت العقل واحل�ضارة ،وعندما كان الإن�سان ي�ضحي ب�سبب
الع�صبية الدينية ،وب�سبب امل�شاعر الدينية املجنونة بكل �شيء حتى بحياته املدنية
واحل�ضارية.
لكن �أخربين  -باهلل عليك  -هل ينف�صل النهج الذي تدعوكم �إليه
�أعلى درجات الرقي العلمي يف الع�صر احلديث من مفهوم «الهجرة»؟ وهل هذا
الرقي يف العلم واحل�ضارة واملدنية �إال نتيجة عملية حلقيقة «الهجرة»؟ لأن املراد
بالهجرة �أن ي�ضحي الإن�سان مب�صاحله ال�صغرية يف �سبيل الو�صول �إىل املقا�صد
العليا ،و�أن يرتك كل ما يحول بينه وبني الو�صول �إىل الأهداف الكربى واملقا�صد
العليا �سواء كان ذلك راحته� ،أو ماله� ،أو هواه حتى و�إن كان ذلك �شعبه ووطنه
و�أهله و�أوالده ،فهل توجد �شعبة من �شعب العلم والعمل ميكن النجاح فيها من
غري �أن ي�ست�شعر الإن�سان جتاهها بهذا النوع من ال�شعور؟ وهل ميكن �أن تدلني
على �شيء مما يطلبه الإن�سان وو�صل �إليه من غري �أن مير مبقام «الهجرة»؟ فهذا
التطور العلمي واحل�ضاري ،واالخرتاعات املحرية ،والثورات االخرتاعية ،ووفرة
املال ،وعوملة التجارة ،ون�ش�أة املدن والقرى والبالد اجلديدة ،وظهور و�سائل املدنية
احلديثة والنجاحات التي تو�صل �إليها الإن�سان ،و�صعود الأمم ورقيها وتفوقها،
والتو�سع احل�ضاري ...ثمار �أي عمل من �أعمال الإن�سان؟ لو فكرت قلي ًال معي -
وتركت ف�ساد النظر � -ستدرك يقي ًنا �أنها كلها ثمار عمل «الهجرة»؛ لأن ال�شعوب
�ضحوا ب�أهوائهم وراحاتهم ،ولو مل يرتكوا
واجلماعات املختلفة من النا�س لو مل ُي ّ
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حب �أهلهم و�أوالدهم و�أقاربهم و�أباعدهم ،ولو مل يخففوا من حب و�شائجهم
الأ�سرية وال�شعبية والوطنية ،ولو مل يخطوا على طريق الهجرة خطوات لكان
اجلهل ي�سود العامل اليوم بدل العلم ،ولكان التخلف ي�سيطر عليه بدل احل�ضارة
واملدنية ،ولكان الدمار على وجه الب�سيطة يغلب على العمار ،وملا وجدت الب�شرية
�شي ًئا من الرقي على وجه الأر�ض.
هل كان من املمكن �أن تتطور العلوم والفنون لو مل تتمتع الب�شرية
بحما�س «الهجرة»؟ كم من العلماء تركوا بالدهم وهجروا بيوتهم و�سافروا من
�أطراف الأر�ض وبحثوا يف كل �أنحاء الأر�ض حتى ّمت للب�شرية تطوير علم الطب.
ولو مل تخرج قوافل «املهاجرين يف �سبيل العلم» من �أنحاء الأر�ض املختلفة ،ولو
مل يرتكوا جو بيوتهم املريح ملا �أمكن ظهور املخرتعات التي ظهرت ،وملا ظهر علم
اجلغرافيا ،وعلم البيولوجيا بكل تفا�صيلهما وجزئياتهما احلالية .ولو مل يهاجر
«كوملبو�س» ملا ظهرت �أمريكا التي متثل ن�صف املدنية الغربية .ولو مل يهاجر �أهل
�أوروبا �إىل العامل اجلديد الذي اكت�شفه كوملبو�س ملا وجدت ناطحات ال�سحاب
يف نيويورك ووا�شنطن ،ولو مل تخرج ال�شعوب الأوروبية من بالدها ملا متكنت من
جمع خريات البالد وجلبها �إليهم!
�ألي�س عجي ًبا �أن تعترب املائة واخلم�سون جمموعة من املهاجرين يف �سبيل
البحث العلمي التي خرجت واحدة تلو الأخرى لدرا�سة القطب ال�شمايل وهلك
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جميعها �أن يعترب جميع ه�ؤالء قم ًما وقامات يف خدمة النوع الب�شري ،وقمة البذل
يف �سبيل العلم والبحث العلمي ،لكن �إن عرب �شرع اهلل  عن نف�س ال�شعور
ونف�س العمل بلفظ «الهجرة» اجلامع تنكرونه؟! �ألي�س من العجيب �أن تعتربوا
خروج املئات من النا�س ملعرفة منابع النيل وهالكهم يف �سبيل �أداء هذه املهمة
ح�ضارة ،بينما تعتربون هجر الأوطان يف �سبيل اهلل لإقامة احلق ون�شر ال�صدق
من الهمجية والوح�شية؟! �إن يرتك نيوتن راحته بالليل ليخرتع «قانون اجلاذبية»
متجدونه �إىل حد التعبد ،وتعتربون ذلك قمة يف حب العلم والت�ضحية يف �سبيله،
ولكن �إن كنتم متجدون العزمية والإرادة وحب الطلب بحق �إىل هذا احلد فماذا
ت�سمون �صاحب تلك العزمية ال�صادقة الذي يهجر راحته ووطنه وبيته وع�شريته
لي�س لك�شف «قانون اجلاذبية» ،بل لك�شف واخرتاع قانون «جناة العامل»؟
�إن �أكرب �أ�س�س الرقي والتقدم يف �أوروبا اليوم وقوة الأنظمة فيها هو الإميان
بـ «نظام اال�ستعمار» (� )Colonial systemإميانًا قو ًّيا �إىل درجة �أنها �أوقعت العامل
ب�سبب ذلك ملدة خم�س �سنوات يف ويالت حرب عاملية ،ولكن ما معنى «نظام
اال�ستعمار»؟ �ألي�س معناه �أن يرتك ه�ؤالء بالدهم ويقيموا م�ستعمرات جديدة
لهم ،و�أن ينت�شروا �إىل �أبعد ما ميكن يف العامل لتقوية البنية االقت�صادية للدولة
والزدياد قوتها؟ �ألي�س هذا هو املراد بـ «الهجرة» �أم ال؟ �أال يطبق العامل كله مبادئ
«اجلماعة» و«ال�سمع» و«الطاعة» و«الهجرة»؟ و�إن تغريت الأ�سماء فامل�سمى واحد
واحلقيقة واحدة.
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�أما «اجلهاد» فيعني :بذل غاية الو�سع واجلهد بالنف�س واملال يف دفع
الأعداء ،فهل ت�ستطيع جماعة� ،أو قبيلة� ،أو �أ�سرة� ،أو بيت� ،أو �إن�سان ،بل و�أي
موجود �أو حياة �أن تبقى وت�ستمر من غري «جهاد»؟ من الذي يريد �أن يبقى ح ًّيا
وي�ستمر يف احلياة وال يجاهد؟ فما تعربون عنه ب�آالف امل�صطلحات وت�سمونه ب�آالف
الأ�سماء وتعتربونه ال�سر احلقيقي لبقاء الوجود وا�ستمراره عرب عنه الإ�سالم بلفظ
جامع هو «اجلهاد».
�إن ُذ ِك َر لكم قانون دارون ور�سل ويلي�س يف «التنازع للبقاء» (
� )for existenceأو قانون االنتخاب الطبيعي (� )Natural selectionأو قانون «البقاء
للأ�صلح ( )Survival of the fittestوقيل لكم� :إن البقاء يكون للأ�صلح يف حلبة
�صراع احلياة ف�أنتم ت�صغون �إليه ،وال يثقل عليكم ما ت�ؤول �إليه هذه النظريات من
معار�ضة الفطرة ،لكن �إن يبني القر�آن الكرمي هذه احلقيقة ب�شكل �أو�ضح تنكرونه،
ف�إن القر�آن الكرمي يبني هذه احلقيقة ب�شكل �أمت ويو�ضح �أن القانون الإلهي الذي
ينطبق على ح�شرات الأر�ض ال ميكن �أن ي�ستثنى منه النوع الإن�ساين؟ فال بد
�أن تبقى على وجه الأر�ض الأمة التي هي �أ�صلح الأمم من حيث اتباعها للحق
والهداية ،وال بد �أن تنمحي العقائد والأعمال غري ال�صاحلة ،ويجب �أن منحيها
نحن نيابة عن القانون الإلهي ،ومن حق الأمم املهتدية �أن تتغلب على الأمم
ال�ضالة ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [التوبة ،]33 /فلم كل هذا اال�ضطراب
�إذن؟ لمِ َ يبدو لكم يف بيان هذا القانون ال�ساري يف الكون كل هذا الإرهاب
Struggle
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والقتل والتدمري؟ �إن �سيطرت الأمم الأوروبية على العامل وا�ستعمرته ،وادعت
�أن ال�شعوب الأوروبية املتمدنة �أوىل و�أجدر ب�أن متلك �أر�ض اهلل بدل ال�شعوب
الإفريقية الوح�شية هذا مقبول لديكم وال تعرت�ضون عليه ،لكن �إن قال الإ�سالم:
«�إن الأر�ض هلل ولر�سوله» يعترب هواة الكفر وال�ضالل ذلك وح�شية و�إرهابًا(((!!
اجلماعة والتزام اجلماعة

من اجلدير بالتدبر يف حديث «حارث الأ�شعري» املذكور والأحاديث
الأخرى �أنها تعترب االلتزام باجلماعة وطاعة اخلليفة حياة �إ�سالمية ،وما ي�ضادها
يعتربها جاهلية ،فما نواة الهالك يف احلياة اجلاهلية؟ فقد بني القر�آن الكرمي �أن
ال�سبب احلقيقي للهالك هي التفرقة وعدم االجتماع على مركز واحد.
وملا ظهر الإ�سالم بذر بذو ًرا حقيقية للحياة ،هذه البذور كانت الوحدة
واالئتالف وجمع الأفراد ونظمهم يف جماعة واحدة و�إخ�ضاعهم ملركز واحد ،يقول
تعاىل :ﱹﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
(((�أوجز الكاتب واخت�صر يف بيان هذه امل�س�ألة ،و�أ�سهب فيما عداها و�أطنب� ،صواب القول يف اجلهاد الإ�سالمي �أنه:
بذل اجلهد يف حفظ احلق ودفع الباطل ،لتقرير امل�صالح و�إزالة املفا�سد ،و�أما اجلهاد العام  -غري املقيد بهداية الإ�سالم
�شخ�صا كان �أو جماعة باحلق �أو بالباطل ،ولكن ق�صروا يف
 فهو :بذل اجلهد من كل حي حلفظ حياته ومنافعهً ،جدوا و�شمروا يف ت�صويره ب�ضد حقيقته ،فنفَّروا منه حتى الكثري من
بيان حقيقة الإ�سالم حتى لأهله ،و�أعدا�ؤهم ُّ
الالب�سني للبا�سه( .املنار /ر�شيد ر�ضا).
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ﮒ ﮓ ﮔﱸ [�آل عمران ]103 /فالف ُْرقة ا�سم ثانٍ للجاهلية كما �أن
اجلماعة وااللتزام باجلماعة هو الإ�سالم نف�سه ،ومن هنا بينت الأحاديث النبوية
و�أعلنت �أن من فارق اجلماعة فك�أمنا خلع ربقة الإ�سالم من عنقه ،و�أن من فارق
اجلماعة فمات فميتته جاهلية ،ومل ميت ميتة الإ�سالم و�إن �صلى و�صام وزعم �أنه
م�سلم ،وبع�ض تلك الأحاديث كالتايل:
قال النبي « :من �أطاعني فقد �أطاع اهلل ،ومن ع�صاين فقد ع�صى
اهلل ،ومن �أطاع �أمريي فقد �أطاعني ،ومن ع�صى �أمريي فقد ع�صاين»((( ،ويف لفظ
مل�سلم «الأمري» بدل «�أمريي» ،وهذا يعني �أن املراد به �أمري امل�سلمني ،وال ي�شرتط
�أن يكون معي ًنا من قبل ر�سول اهلل .
حب�شي ك�أن
عبد
وقال « :ا�سمعوا و�أطيعوا و�إن ا�ستعمل عليكم ٌ
ٌّ
ر�أ�سه زبيبة» .يبدو �أن ر�سول اهلل  كان يكرر هذه اجلملة يف خطبه بكرثة ومن
هنا رويت ب�ألفاظ خمتلفة ح�سب املورد واملكان ،ففي حجة الوداع تلك اخلطبة
الوداعية التي كان ر�سول اهلل  يودع الدنيا بعدها ب�شهور ،وكان يقدم و�صاياه
الأخرية للأمة قال « :ولو ا�ستعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اهلل فا�سمعوا
له و�أطيعوا»(((.
((( متفق عليه عن �أبي هريرة.
((( �صحيح م�سلم عن جدة يحيى بن ح�سني.
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وقال النبي « :من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة
جاهلية»((( .وعن ابن عبا�س يرويه عن النبي � أنه قال« :من ر�أى من �أمريه
�شي ًئا يكرهه فلي�صرب عليه ،ف�إنه من فارق اجلماعة �ش ًربا فمات فميتته جاهلية» ،ويف
لفظ« :ف�إنه لي�س �أحد من النا�س خرج من ال�سلطان �ش ًربا فمات عليه �إال مات
ميتة جاهلية»((( .ويف رواية عن ابن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما � -أن النبي  قال:
«من خلع ي ًدا من طاعة ٍ لقي اهلل يوم القيامة وال حجة له ،ومن مات ولي�س يف
عنقه بيعة ٌ مات ميتة ً جاهل ًية» .وقال النبي « :من فارق اجلماعة قيد �شرب فقد
خلع ربقة الإ�سالم من عنقه»((( ،ويف رواية «دخل النار»(((.
نبي
وقال النبي « :كانت بنو �إ�سرائيل ت�سو�سهم الأنبياء ،كلما هلك ٌّ
نبي ،و�إنه ال نبي بعدي ،و�سيكون خلفاء فيكرثون ،قالوا :فما ت�أمرنا؟ قال:
خلفه ٌّ
�أوفوا ببيعة الأول فالأول� ،أعطوهم حقهم؛ ف�إن اهلل �سائلهم عما ا�سرتعاهم»(((،
وهناك �أحاديث �أخرى كثرية عالوة على هذه الأحاديث ،ومل �أنقل �شواهد
الإجماع على هذه امل�س�ألة وال �أقوال علماء العقيدة وال �أقوال علماء الفقه؛ لأنها
معروفة ،وال داعي لذكرها بعد ذكر الأحاديث.
((( متفق عليه عن �أبي هريرة.
((( متفق عليه عن ابن عبا�س.
((( �سنن الرتمذي.
((( �أخرجه احلاكم ،وقال :على �شرط ال�شيخني.
((( متفق عليه عن �أبي هريرة.
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�شروط الإمامة واخلالفة

تدل ن�صو�ص الكتاب ،وال�سنة ،و�إجماع الأمة �أن ال�شريعة اختارت
طريقتني الختيار اخلالفة والإمامة ،وهما �صورتان ممكنتان لذلك؛ فقد حدد
الإ�سالم طريق الو�صول �إىل الإمامة �أن يكون باالنتخاب من ِق َبل الأمة ،و�أن
خا�صا ب�شخ�ص معني �أو ِب ِع ْرق بعينه،
يكون االنتخاب جماهري ًّيا وال يكون ًّ
مبعنى �أن تنتخب الأمة ،وقادة الر�أي يف الأمة ،ومن ي�سمون ب�أهل احلل والعقد
�أمري امل�ؤمنني وفق �شروط اخلالفة والإمامة ،لأن اهلل  قال:ﱹ ﮞ
ﮟ ﮠﱸ [ال�شورى ،]38 /وهذا يعني �أن القر�آن جعل الأمر �شورى
بني امل�سلمني ،ولي�س بني املنتمني �إىل عرق معني �أو �إىل �أ�سرة بعينها((( ،وجرى
العمل على ذلك �أثناء اخلالفة الرا�شدة ،فقد ان ُتخب اخلليفة الأول من قبل عامة
امل�سلمني� ،أما اخلليفة الثاين ،فقد ر�شحه اخلليفة الأول ،واختاره �أهل احلل والعقد،
واخلليفة الثالث ،ن�صبه �أهل ال�شورى ،واخلليفة الرابع ،ان ُتخب مثل اخلليفة الأول
من قبل العامة ،ومل يكن للأ�سرة �أو العرق �أو والية العهد �أي دخل يف ذلك ،لو
كان ل�شيء من ذلك دخل يف �أمر اخلالفة لبقيت اخلالفة يف �ساللة اخلليفة الأول،
لكن مل يكن الأمر كذلك ،بل ومل يعط اخلليفة الثاين فر�صة للأمة �أن تختار ابنه
خليفة من بعده ،فقد �أو�صى �أنه غري مر�شح لهذا املن�صب �أ�ص ًال.
راع فيه الأ�شرف ن�س ًبا من بيوت قري�ش التي ح�صر الر�سول اخلالفة يف جملتها ،بل يرجحون كفاءته من �أي
(((�أي مل ُي َ
بيت منهم كان ،و�سيعلله بعد ب�أنها لو ُجعلت وراثية يف بيت معني لبقيت يف بيت اخلليفة الأول  -كما هو ال�ش�أن يف
بيوت امللوك � -إىل عهدنا هذا ،و�ضرب له املثل باخللفاء الرا�شدين( .ر�شيد ر�ضا).
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�شوري
فال�صورة الأوىل� :أن يكون النظام الإ�سالمي قائ ًما وهو نظام ّ
ودميوقراطي بكل املعايري ،و�أن ُت ْعطى الفر�صة للأمة �أن تنتخب خليفة لها ،فمن
ّ
تنتخبه؟ وما املوا�صفات التي يجب �أن تراعيها يف حاكمها وخليفتها؟ كل هذه
الأمور حددها الإ�سالم بالتف�صيل ،ويجب مراعاتها.
وال�صورة الثانية� :أن يكون ذلك النظام غري قائم بالفعل ،وال يكون لر�أي
الأمة وانتخابها دخل يف ن�صب الإمام وانتخابه ،وتكون �أ�سرة من الأ�سر �أو فرد من
الأفراد قد تغلب على العر�ش مبح�ض قوته ،فما الواجب على الأمة يف هذه احلالة
�أن تقوم به؟ ف�إن مل يكن املتغلب �أه ًال للإمامة ،وكان ظاملًا جائ ًرا ،وال توجد فيه
�شروط اخلالفة فماذا يجب على امل�سلمني يف هذه احلالة؟ هل جتب طاعته عليهم؟
�أم يجب عليهم اخلروج عليه؟ هل يجوز �شر ًعا �أن يبقى خليفة للم�سلمني؟ هل
يجوز القيام حتت �سلطانه بالأعمال التي يتوقف �أدا�ؤها على وجود اخلليفة؟ هل
يجوز �أداء الزكاة �إليه؟ هل يجوز �أن ي�صلي امل�سلمون خلفه �صالة اجلمعة؟ وهل
يجوز طاعته يف جميع �أوامره؟
هذه الق�ضية كانت ق�ضية احلياة االجتماعية للأمة الإ�سالمية ،ومل
يكن من املمكن �أن تهملها ال�شريعة و�أن ال تو�ضحها بالتف�صيل ،ومن هنا وردت
ن�صو�ص كثرية من ال�سنة يف هذه الق�ضية بو�ضوح تام ،ومن هنا ملا قامت خالفة
بني �أمية باجلرب والإكراه واال�ستبداد ،مل يرتدد ال�صحابة يف التعامل معها ومل
يتلك�أوا يف اتخاذ قرار منا�سب جتاهها ،وكانوا كمن ينتظر حادثة وهو يعرف كيف
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يتعامل حيالها ،وملا حدثت احلادثة اتخذوا قرارهم مبا�شرة من غري تردد ،وكل ما
قالوا �أو قاموا به �أجمعت الأمة عليه ،و�صار هو املوقف الإجماعي جلمهور �أهل
الإ�سالم منذ ثالثة ع�شر قرنًا ،ولعل بع�ض الفرق تختلف يف ال�صورة الأوىل بع�ض
ال�شيء� ،أما ال�صورة الثانية فقد �أجمع اجلميع عليها قو ًال وعم ًال(((.
و�ضعت ال�شريعة يف احلالة الأوىل جميع ال�شروط التي يقت�ضيها املن�صب
يف �أعلى مراتبها لأهلية من يتقدم ملثل هذا املن�صب الأ�سا�سي واملحوري� ،سواء
كانت تلك ال�شروط يف اجلانب العلمي �أو كانت يف جانب مقدرته على العمل،
وملا كان املن�صب املذكور له حيثيات خمتلفة ،من ثم حددت ال�شريعة الأو�صاف
التي يجب �أن يت�صف بها �صاحب هذا املن�صب يف جميع اجلوانب ،مثل الإ�سالم،
والعلم ،والنظر ،والتقوى ،والعمل ،وال�شجاعة ،والقوة ،والعدل ،والإيثار ،والقوة
وال�سلطان  ،...ومن هنا يدر�س امل�سلمون يف كتب العقيدة منذ قرون« :وي�شرتط
�أن يكون من �أهل الوالية املطلقة الكاملة ب�أن يكون م�سل ًما ح ًّرا ،ذك ًرا ،عاق ًال،
�سائ�سا بقوة ر�أيه ور�ؤيته ،ومعونة ب�أ�سه و�شوكته ،قاد ًرا بعلمه وعدالته وكفايته
بالغًاً ،
و�شجاعته على تنفيذ الأحكام ،وحفظ حدود الإ�سالم ،و�إن�صاف املظلوم
من الظامل عند حدوث املظامل»((( ،يق�صد �أنه يجب �أن يكون اخلليفة متحل ًيا
((( �إطالق النفي خط�أ؛ فاخلالف وقع قو ًال وعم ًال ،ذهب كثريون �إىل مقاومة ال�سلطة اجلائرة وغري ال�شرعية ،وكثريون �إىل
طاعتها ،و�سي�أتي حتقيقه ،ومازالوا ي�ستعدون لإ�سقاط خالفة الأمويني حتى �أ�سقطوها ،وهي يف ربق �شبابها( .ر�شيد
ر�ضا).
((( كذا يف �شرح املواقف ،والن�سفي ،والتمهيد ،و�شرح الفقه الأكرب للقاري ،و�شرح املقا�صد ،ومن كتب املحدثني� :شرح
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بال�صفات التالية� :أن يكون م�سل ًما ،ح ًّرا ،ذك ًرا ،عاق ًال ،بالغًا� ،صاحب الر�أي
والنظر ،لديه القدرة على التدبري والنظام ،حماف ًظا على �أحكام ال�شريعة ،و�أن
يكون لديه كل الإمكانات العلمية والعملية املطلوبة لتطبيق ال�شريعة وللحفاظ
على ثغور الإ�سالم ،ودفع العدوان عن العامل الإ�سالمي ،و�أن تكون لديه �صفة
العدل وال�شجاعة ،والهمة العالية ،والقوة ،وال�شوكة ،والإقدام.
ما بقيت اخلالفة يف بني العبا�س (�إىل عام 460هـ -املوافق 1243م
وبعدها �إىل فرتة �أخرى ب�سبب بقاء اخلالفة العبا�سية يف م�صر) كانت جمموعة
كبرية من علماء الإ�سالم يظنون �أنه ي�شرتط يف اخلليفة � -إىل جانب موا�صفات
�أخرى كثرية � -أن يكون قر�ش ًّيا((( مبوجب احلديث الذي يقول النبي  فيه�« :إن
عقيدة ابن عقيل ،وفتح الباري ،و�شرح منظومة الآداب ،وخال�صة ابن مفلح ،ونيل الأوطار ،والإقناع و�شرحه وغريها.
(((يظهر �أن للكاتب  -عفا اهلل عنه  -مي ًال �إىل �إ�ضعاف هذا ال�شرط الذي �أجمع عليه �أهل ال�صدر الأول قبل ظهور
ال�شقاق يف الأمم ،وهم �أهل الإجماع دون غريهم ،والأحاديث ال�صحيحة فيه كثرية متفق عليها ،وقد ذكر حديثًا
واح ًدا منها مل يقرنه بذكر َمن خرجه من رواة ال�صحيح ،وقد �صرحت الكتب التي ذكرها كلها ب�شرط القر�شية وملا
ذكروا �أن اخلوارج وبع�ض املعتزلة خالفوا �سائر امل�سلمني يف ا�شرتاط القر�شية  -ردوا عليهم ب�أن الإجماع كان قد
انعقد على ذلك من عهد ال�صحابة م�ستن ًدا �إىل الن�ص ،فال عربة بخالفه .قال ال�سعد التفتازاين يف �شرح املقا�صد=:
=«و ُي�شرتط �أن يكون مكلفًا م�سل ًما عد ًال ح ًّرا ذك ًرا جمته ًدا �شجا ًعا ذا ر�أي وكفاية �سمي ًعا ب�ص ًريا ناطقًا قر�ش ًّيا ،ف�إن مل
يوجد من قري�ش َمن ي�ستجمع ال�صفات املعتربة ُوليِّ َ كناين ،ف�إن مل يوجد فرجل من بني �إ�سماعيل ،ف�إن مل يوجد
فرجل من العجم� ...إلخ» (�ص  ،271ج ،2طبع الآ�ستانة) ،وقال احلافظ يف �شرح البخاري  -بعد �إيراد الأحاديث يف
ح�صر الإمامة يف قري�ش امل�ؤيدة ملا رواه البخاري منها  -ما ن�صه« :وي�ؤخذ منه �أن ال�صحابة اتفقوا على �إفادة املفهوم
للح�صر خالفًا ملَن �أنكر ذلك ،و�إىل هذا ذهب جمهور �أهل العلم �أن �شرط الإمام �أن يكون قر�ش ًّيا» ،ثم ذكر َمن
قيده ببع�ض قري�ش ،كال�شيعة ور�أي اخلوارج وبع�ض املعتزلة بعدم ا�شرتاط القر�شية ،وتعقبه بقوله« :قال �أبو بكر بن
الطيب :مل يعرج امل�سلمون على هذا القول بعد ِ
ثبوت حديث الأئمة من قري�ش» ،وعمل امل�سلمني به قرنًا بعد قرن،
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هذا الأمر يف قري�ش» .وذهبت الفرقة الإمامية �إىل �أن اخلالفة حم�صورة يف
�آل بيت النبي  و�أن هذا الأمر من�صو�ص عليه ،وكان املفرو�ض �أن يكون علي
ابن �أبي طالب هو اخلليفة بعد النبي  وفق معتقدهم ،وتكون اخلالفة بعده يف
العرتة من �ساللته  -ر�ضي اهلل عنهم .وذهبت الفرقة الزيدية �إىل �أنه ُيف ََّ�ضل �أن
يكون اخلليفة من �أوالد علي بن �أبي طالب وال ي�شرتط �أن يكون فاطم ًّيا.
لكن يف احلالة الثانية (يعني �أن ال يكون هناك جمال النتخاب جمهور
الأمة لقيادتها ون�صبها ،ولكن ت�سلط البع�ض على احلكم ،فماذا يجب على
امل�سلمني �شر ًعا يف هذه احلالة؟) وملا كانت �أحكام ال�شرع وا�ضحة بهذا اخل�صو�ص
يف الأحاديث النبوية و�إجماع ال�صحابة والعرتة مل يخالف فيه �أحد ،واتفق اجلميع
وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل �أن يقع االختالف (�ص  ،581ج 29طبعة الهند) ،ثم ذكر احلافظ ما رواه
�أحمد عن عمر من ميله �إىل ا�ستخالف �أبي عبيدة وهو غري قر�شي� ،أو معاذ بن جبل وهو �أن�صاري ،وجمع بينه وبني
نقلهم للإجماع باحتمال �أن يكون رجع عن ذلك� ،أو يكون الإجماع قد انعقد بعده وال�صواب �أن �أبا بكر قد احتج
على الأن�صار  -وعمر بظاهره  -بحديث ح�صر الأئمة يف قري�ش؛ ف�أذعنوا ،ومل يعار�ض فيه �أحد منهم وال من غريهم؛
فانعقد الإجماع من ذلك اليوم ،ويكفي هذا �إعال ًال لرواية قول عمر �إنه كان يحب �أن ي�ستخلف �أحد الرجلني ،وهل
يوجد �شيء ُي َر ُّد به �أثر �آحادي �أقوى من هذا الإجماع ،وهذه الن�صو�ص املتفق عليها ؟! وذكر احلافظ قبل ذلك ما
�أورد على حديث« :ال يزال هذا الأمر يف قري�ش ما بقي من النا�س اثنان»،على القول ب�أنه خرب حم�ض من �أنه توىل
�أم َر ال�سلمني كث ٌري من غري قري�ش ،و�أجاب عنه �أو ًال ب�أن تويل ه�ؤالء مل مينع وجود �أئمة من قري�ش يف اليمن ،واملغرب
وغريهما ،و�أن بع�ض �أولئك كان َّيدعي القر�شية كبني عبيد ،ثم قال« :و�أما �سائر َمن ُذكر ومن مل ُيذكر فهم من
املتغلبني ،وحكمهم حكم البغاة ،فال عربة بهم»( ،قال) :وقال القرطبي :هذا احلديث خرب عن امل�شروعية� ،أي ال
تنعقد الإمامة الكربى �إال لقر�شي مهما ُوجد منهم �أحد ،وك�أنه جنح �إىل �أنه خرب مبعنى الأمر ،وقد ورد الأمر بذلك
يف حديث« :قدِّ موا قري�شً ا ،وال َتقْدموها» �أخرجه البيهقي ،وذكر له �شواهد من ال�صحاح وغريها (�ص ،581ج 29
�أي�ضً ا)  (.ر�شيد ر�ضا).
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على �أن م�سل ًما �إذا تغلب على احلكم وانعقدت �إمامته وجب الت�سليم به واالنقياد
له ،كما يجب االنقياد ل�شخ�ص م�ؤهل �صحت خالفته �شر ًعا ،و�أن جميع حقوق
من�صب اخلالفة من الطاعة والإعانة حت�صل للمتغلب على من�صب اخلالفة ،وال
يجوز الإعرا�ض عنه لأحد من امل�سلمني ،كما ال يجوز اخلروج لأحد عليه وال
منازعته ،و�إن كان اخلارج �أف�ضل منه و�أ�صلح للخالفة و�أجمع ل�شروطها ،وكل من
يخرج عليه وجب على امل�سلمني الوقوف بجانب اخلليفة يف دفعه وقتاله ،ويعترب
ذلك اخلارج من البغاة �شر ًعا يجب قتله(((.
ملاذا �أمر ال�شرع بذلك يف احلالة الثانية؟ �إن حكمة ال�شرع يف ذلك وا�ضحة
و�ضوحا يغني عن التو�ضيح والتف�صيل ،ف�إن بقاء ال�شريعة والأمة متوقف على بقاء
ً
احلكم واخلالفة ،و�إن كل ما �سوى احلكم واخلالفة فروع وهو الأ�صل واجلذع،
ومن ّثم حدد الإ�سالم لإن�شائه نظا ًما هو �أف�ضل ما ميكن ،وذلك النظام هو ال�شورى
واالنتخاب ب�أن يكون �أ�سا�س احلكم يف الإ�سالم بانتخاب اجلمهور �أو انتخاب
�أهل ال�شورى ،ومل يرتك املجال يف ن�صب اخلليفة لل�شخ�صانية وال ِع ْرق ،والتغلب،
وامللوكية� ،إىل جانب ذلك حدد املوا�صفات وال�شروط الالزمة للخليفة ،و�أمر ب�أن ال
ين�صب للخالفة من ال ي�ست�أهلها ،كما �أعلن بكل �صراحة �أنه ال يجوز طلب الإمارة
والتناف�س على من�صب اخلالفة ،كما ال يجوز التنازع على هذا الأمر والقتال
((( حكاية الإجماع باطلة كما �أ�شرنا �إليه يف حا�شية �سابقة ،و�إن احلافظ ابن حجر قال �إنهم يعدون املتغلبني على اخلالفة
من ال ُبغاة اخلارجني عن ال�سلطة الإ�سالمية ،و�سي�أتي مزيد بيان لذلك( .ر�شيد ر�ضا).
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للح�صول على هذا املن�صب ،وكان النبي  دائ ًما ي�أخذ البيعة من ال�صحابة
على «�أن ال ينازعوا الأمر �أهله»((( ولو طبق �أهل الأر�ض هذه الكلمة املخت�صرة
لتم الق�ضاء على �أغلب املنازعات على وجه الب�سيطة ،لقد عقد الإمام البخاري
يف كتاب الأحكام بابًا بعنوان «ما ُي ْكره من احلر�ص على الإمارة»(((� ،أورد فيه
((( بت�أمل كلمة (�أهله)  -وما يراد بها �شر ًعا -هل ميكن �أن يكون منها الظاملون امل�ستبدون؟ (ر�شيد ر�ضا).
((( واحلق يقال �إن َدين �شرح �صحيح الإمام البخاري ما زال ُم ْلقًى على عاتق الأمة كما كان العالمة ابن خلدون
يقول ،مع كل هذه ال�شروح الكثرية واحلوا�شي املتعددة ف�إن هذا القول مازال �صادقًا كما كان يف عهد العالمة ابن
خلدون ،مل يتمكن �أحد من الإحاطة بعلوم هذا الكتاب ودقائقه ،ف�إن كل كتاب من كتبه وكل باب من �أبوابه،
ثم ترتيب الأبواب وكل ترجمة من تراجم �أبوابه وكل عنوان من عناوينه لآية باهرة وحجة قاهرة لفقه هذا الإمام
الذي يعترب بحق فقيه الأر�ض و�أعجوبة الدهر! فلو نظرنا �إىل م�س�ألة اخلالفة وحدها من خالل كتابه لر�أينا �أنه ا�ستطاع
بكل دقة و�إتقان عن طريق ترتيب الأبواب وحده �أن يبني مالمح النظام الإ�سالمي ال�سيا�سي ،و�أن يحل جميع
الإ�شكاالت بهذا اخل�صو�ص ،ف�إن ال�س�ؤال الأول الذي ميكن �أن يطرح بهذا اخل�صو�ص هو :ما �أ�سا�س هذا النظام؟
فعقد الباب الأول بعنوان «�أطيعوا اهلل و�أطيعوا الر�سول و�أويل الأمر منكم» ،و�أورد فيه حديث «من �أطاع �أمريي فقد
�أطاعني ،»...و�أ�شار بذلك �إىل �أن �أ�سا�س النظام هو كتاب اهلل تعاىل ،و�سنة الر�سول  ،واخلليفة والإمام ،واملراد
ب�أويل الأمر الإمام واخلليفة ،ف�إن طاعته  -ما مل ي�أمر مبع�صية  -واجبة مثل طاعة اهلل وطاعة الر�سول  ،ثم عقد بابًا
�آخر بعنوان« :الأمراء من قري�ش» ،و�أورد فيه حديث ابن جبري وفيه« :ما �أقاموا الدين» ويق�صد بذلك �أن اخلالفة
�ستبقى يف قري�ش ما داموا م�ؤهلني لإقامة الدين ،مبعنى �أن ذلك �إخبار منه � أن اخلالفة �ستبقى يف قري�ش لفرتة
من الزمن ما �أقاموا الدين ،و�أن ذلك لي�س حك ًما ت�شريع ًّيا ،و�أن القر�شية لي�ست �شر ًطا للخالفة ،ثم انتبه الإمام
جدا ،وعقد باب «�أجر من ق�ضى باحلكمة» -وللأ�سف مل يفهم النا�س ربط هذا الباب و�سبب
البخاري لنكتة دقيقة ًّ
ترتيبه هذا  -ف�إن الإمام البخاري يريد بعقد هذا الباب �أن يجيب على ال�سـ�ؤال الذي يطرح نف�سه بعد عقــد=
=اخلــالفة ون�صب الإمامعن �أ�سا�س �أعمال اخلالفة ومبناها ،و�أن اخلليفة ب�أي منهاج ي�سرت�شد؟ يريد الإمام �أن
يو�ضح �أن �أ�سا�س منهج اخلالفة «احلكمة» واملراد باحلكمة منهج تربية الأنبياء عليهم ال�سالم للأمم ،وهذا هو املعنى
الأ�صلي والأو�سع لـ «ال�سنة» وقد عرب عنها القر�آن الكرمي بـ «احلكمة» ،وقد �أورد على ذلك يف ترجمة الباب دلي ًال
من القر�آن الكرمي �أي�ضً ا وهو قوله تعاىل :ﱹﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱸ [املائدة/
 ،]47فاحلكم والق�ضاء يجب �أن يكونا مبا �أنزل اهلل و�إال يكون ف�سقًا ،واملراد مبا �أنزل اهلل هو الكتاب وال�سنة كما
قال تعاىل :ﱹﭼ ﭽ ﭾ ﱸ [البقرة ،]129 /فثبت �أن اخلالفة يجب �أن تكون على منهاج
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حديث �أبي مو�سى الذي قال النبي  فيه�« :إنا ال ُن َوليّ هذا من �س�أله ،وال من
النبوة� ،أما الأحاديث الوا�ضحة الواردة يف هذا املو�ضوع ملا مل تكن مطابقة ل�شرطه ،وملا كان اال�ستدالل يبنيه على
احلديث املرفوع مل يذكر الآثار املوقوفة ف�أورد احلديث ال�شهري «ال ح�سد �إال يف اثنتني »..يف الباب لي�ستدل به على
�أهمية الق�ضاء باحلكمة ،وملا مت له ما �أراد من هذه املقدمات �أحب �أن يثبت ت�أكيد طاعة هذا املركز وذلك الأ�سا�س
(اخلليفة) فعقد باب «ال�سمع والطاعة للإمام ما مل تكن مع�صية» ،و�أورد يف هذا الباب كل الأحاديث التي ت�صرح
بوجوب طاعة الإمام �سواء كان �أه ًال �أم مل يكنُ ،وجِ َدت فيه �شروط اخلالفة �أو مل توجد ،كان جائ ًرا �أو عاد ًال� ،أمر
مبا يحبه الإن�سان �أو يكرهه �إذا كان م�سل ًما ويقيم ال�صالة ،وال يجوز مل�سلم �أن يخرج من طاعته ،ثم عقد ثالثة �أبواب
على التوايل وهي« :من مل ي�س�أل الإمارة �أعانه اهلل» ،و«من �س�أل الإمارة وكّ ل �إليها» ،و«ما ُي ْكره من احلر�ص على
و�ضح �شروط الإمامة و�صفات اخلليفة بينّ كذلك �أنه ال
الإمارة» ،تتلخ�ص هذه الرتاجم الثالث يف �أن ال�شرع ملا ّ
يجوز لأحد �أن يطلب هذا الأمر �أو ينازع النا�س للح�صول عليه �إىل �أن قال النبي  لعبد الرحمن بن �سمرةَ « :ال
َت ْ َ�س�أ ْل الإِ َما َر َة َف�إِ َّن َك ِ �إنْ �أُ ْعطِ ي َت َها َع ْن َم ْ�س�أَ َل ٍة ُوكِ ْل َت إِ� َل ْي َها َو�إِنْ �أُ ْعطِ ي َت َها َع ْن َغيرْ ِ َم ْ�س�أَ َل ٍة �أُعِ ْن َت َع َل ْي َها َو ِ�إ َذا َح َلف َْت َع َلى
يمَ ِنيٍ َف َر�أَ ْي َت َغيرْ َ َها خَ يرْ ًا ِم ْن َها ف ََكف ِّْر َع ْن يمَ ِين َِك َو�أْ ِت ا َّلذِ ي ُه َو خَ يرْ ٌ » ،فثبت من ترتيب هذه الأبواب �أن نظام ال�شرع
يف �أمر اخلالفة واحلكم على النحو التايل:
�أ� -إن مركز االجتماع والتجمع للأمة وجود اخلليفة ح�سب قول اهلل  :ﱹ ﯼ ﯽ ﯾﱸ  ،و�أنه جتب طاعته.
ب  -كان النبي  قد �أخرب ب�أن الإمامة �ستكون يف قري�ش ما داموا م�ؤهلني لذلك ،وقد كان كما �أخرب.
ج�  -إن مدار �أمر اخلالفة على «احلكمة» التي ورد ذكرها يف قوله تعاىل :ﱹ ﭼ ﭽ
ﭾﱸ [البقرة ،]129 /واملراد باحلكمة يف امل�صطلح القر�آين هي ال�سنة النبوية وطريقة النبي  ،ومن
هنا يجب �أن تكون �أعمال اخلليفة كلها تابعة ل�سنة الر�سول  ،وال تكون مبنية على البدعة والإحداث ،وهذا
هو معنى «اخلالفة على منهاج النبوة».
د -عندما تنعقد اخلالفة خلليفة يجب على كل م�سلم طاعته يف ما �أحب وكره ما مل ي�ؤمر مبع�صية.
�شخ�صا م�ؤه ًال ملن�صب اخلالفة ،ولكن ال يجوز لل�شخ�ص الذي يرى يف نف�سه �أنه �أهل لهذا
هـ  -ينبغي للأمة �أن تنتخب ً
املن�صب �أن يطلبه لنف�سه ،ومن طلبه �أخزاه اهلل ،فعندما يكون حق االختيار واالنتخاب جلمهور الأمة ،وال يجوز لأي=
=�شخ�ص �أن يطلبه لنف�سه �سي�ؤدي ذلك حت ًما �إىل الق�ضاء على التنازع بني مدعي اخلالفة ،و�سي�ؤدي ذلك بدوره
�إىل �أن يتم هذا الأمر بهدوء و�أمان من غري تنازع.
هذا هو الطريق ال�سليم ال�شرعي الختيار اخلليفة ،وكان يكفي لفهم هذا النظام مراجعة �صحيح البخاري وتدبر
ترتيب �أبوابه ،ويا ترى ما الذي ال يكفي فهمه مراجعة �صحيح البخاري من حقائق الإ�سالم! لكن للأ�سف
ال�شديد مل يعد نظام اخلالفة قائ ًما ،وبد�أ النا�س يح�سمون �أمر اخلالفة يف ميادين القتال بدل البت فيه يف جمال�س
�شورى امل�سلمني ،وبد�أ يت�سلط امل�ستبدون على من�صب اخلالفة باجلرب والإكراه كما �أخرب به من قبل.
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حر�ص عليه» ،كان املق�صود �أن النا�س ما داموا ال يطلبون هذا الأمر لأنف�سهم ال
جدا للأمة
يكون بينهم تنازع ومناف�سة على من�صب اخلالفة ،ولكان من ال�سهل ًّ
�أن تختار الأ�صلح والأف�ضل لتويل اخلالفة.
هذا هو النظام ال�شرعي ال�صحيح الأ�صيل الختيار اخلليفة ،ولو طبق
حق التطبيق ل�صارت الدنيا مثل اجلنة يف الطم�أنينة والأمن ،لكن ملا كان يف
علم اهلل �أن وقت ذلك مل يحن بعد ،و�أن هذا النظام لن ي�ستمر �أكرث من ثالثني
�سنة ،كان من الالزم �أن تعطى الأمة � -إىل جانب هذا النظام ال�شرعي ال�صحيح
الأ�صيل الختيار اخلليفة � -أحكا ًما وا�ضحة كل الو�ضوح للفرتة التي �سيتال�شى
فيها النظام ال�شرعي ال�صحيح الختيار اخلليفة ون�صب الإمام ،والتي ُّ
�ستحل فيها
حمل احلكومة املنتخبة حكومات ا�ستبدادية دكتاتورية مت�سلطة.
يف مثل هذه الظروف  -ظروف الت�سلط  -ال ميكن �إال �سلوك �إحدى
الطريقتني؛ �إحداهما� :أن ُيع َرتف بحكم ه�ؤالء و�أن ينقاد النا�س خلالفتهم،
و�سيرتتب على ذلك العديد من امل�صالح منها احلفاظ على وحدة الأمة ،واحلفاظ
على الأمن يف الأموال والأنف�س ،وحفظ ثغور البالد الإ�سالمية ،وتطبيق الأحكام
ال�شرعية وغري ذلك من امل�صالح؛ لأن ذلك �سي�ؤدي �إىل ن�ش�أة احلكومة الإ�سالمية
من غري نزاع ،وبذلك �سيتوقف القتال ،و�سين�سد باب االقتتال و�إراقة الدماء �إال
�أن ا�ستيالء �أنا�س غري م�ؤهلني على احلكم وو�صول �أنا�س �إىل من�صب اخلالفة
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بطرق غري �شرعية �سي�ؤدي بطبيعة احلال �إىل العديد من املفا�سد كذلك(((.
االحتمال الثاين� :أن ال يعرتف بخالفة املت�سلط ،و�أن ي�سمح للم�سلمني
باخلروج عليه بحجة �أن الطاعة ي�ستحقها اخلليفة امل�ستجمع ل�شروط اخلالفة ،ف�إن
ذلك �سي�ؤدي �إىل اقتتال دائم ،و�صدام م�ستمر بني مدعي اخلالفة((( ،وينجم
(((�أكرث هذه املفا�سد على جرثومتها �أن الأمر يجري على القوة ال على ال�شريعة ،و�أي حاكم تخ�ضع له الأمة خ�ضو ًعا
�أعمى ،ثم يقف عند حدود احلق والعدل فال يتعداها على علم وال عن جهل( .ر�شيد ر�ضا).
((( ال�صواب �أن هذا من لوازم اخل�ضوع لكل قوي يتغلب؛ �إذ لو كان �أ�صحاب هذه املطامع يعلمون �أن الأمة �إمنا تخ�ضع
للحق ال للقوة ،و�أنها ال تزال تقاتل امل�ستبد اخلارج حتى يهلك �أو تهلك  -ملا خرج عليها خارج ،وال تغ َّلب م�ستبد
ظامل ،وكالم الأ�ستاذ �أبي الكالم هنا متعار�ض متدافع ،وبع�ض ما فر�ضه من �صور امل�س�ألة غري متعني الوقوع بل
نادر ،ومقاومة الظلم واال�ستبداد ،وتغيري املنكر فر�ض الزم ،ولكن ُيرا َعى يف تنفيذه ارتكاب �أخف ال�ضررين عند
التعار�ض( .ر�شيد ر�ضا).
* الكاتب فر�ض �صورة للتعار�ض بني احلق والتغلب ال َّتطرِد ،بل قلما تقع ،وجعلها قاعدة للرتجيح� ،إن جمموع الأحاديث
الواردة يف الإمامة والإمارة تدل على �أمور يع ّز �أن جتدها جمموعة يف مكانٍ واحدٍ  ،فتجمع بها بني ما يرتاءى لك فيها من
التعار�ض:
)�أ) �أن الإمام الأعظم (اخلليفة) يجب �أن يكون من قري�ش.
)ب)�أن طاعة الإمام واجبة �شر ًعا ما دام م�سل ًما ،يقيم ال�صالة بالنا�س ،ويقودهم بكتاب اهلل ،و�إمنا الطاعة باملعروف ،وال
طاعة ملخلوق يف مع�صية اخلالق.
)ج(�أن طاعة الأمراء والوالة والعمال  -الذين يوليهم الإمام قيادة اجليو�ش والإدارة والق�ضاة واجلباية  -يطاعون ،وت�ؤ َّدى
�إليهم احلقوقُ بال�شرط الذي يطاع فيه الإمام بالأ ْوىل ،ويف حديث يحيى بن ح�صني ،عن جدته �أم احل�صني=
=بنت �إ�سحاق الأحم�سية �أنها �سمعت ر�سول اهلل  يخطب يف حجة الوداع ،وهو يقول« :ولو ا�ستعمل عليكم
عبد يقودكم بكتاب اهلل فا�سمعوا له و�أطيعوا» ،رواه م�سلم .ويف �أحاديث �أخرى« :ولو كان عب ًدا حب�ش ًّيا جمدع
الأطراف »..ومنه حديث علي عند احلاكم مرفو ًعا ب�إ�سناد جيد ،ورجح الدارقطني وقفه ،قال يف �آخره« :و�إن �أ ّمرت
قري�ش فيكم عب ًدا حب�ش َّيا جمد ًعا فا�سمعوا له و�أطيعوا».
)د(�أن ظلم الأئمة والأمراء وف�سقهم و�أ َث َرتهم ال تبيح لأفراد الأمة ع�صيانهم فيما ي�أمرون به من املعروف؛ لأن ذلك
ي�ستلزم ما هو �شر منه ،وهو الفو�ضى وف�ساد جميع الأمور العامة ،فكل ما ورد يف كتب الكالم والفقه و�شروح
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منه تزاحم بني القوى املت�صارعة ،وخوف م�ستمر ،وترتتب عليه �سل�سلة ال نهاية
لها من ملوك الطوائف والفو�ضى ،ودمار الأمة ،وخراب البلدان ،واختالل نظام
اجلماعة ،وتعطيل �أحكام ال�شرع ،وانعدام الأمن يف الأموال والأنف�س ،وهجمات
العدو وت�سلطهم على الأمة ب�سبب ال�ضعف الذي يت�سبب من الت�شرذم واحلروب
الداخلية املدمرة ،ينفتح باب هذه املفا�سد كلها ومفا�سد �أخرى مثلها ب�سبب
ذلك ،لكن يتوقع مع كل هذه املفا�سد �أن تتهي�أ الفر�صة لإقامة اخلالفة على النظام
ال�شرعي ال�صحيح ،و�أن يت�سلم من�صب اخلالفة �شخ�ص م�ؤهل م�ستجمع ل�شروط
اخلالفة.
ففي احلالة الأوىل امل�صلحة قائمة وم�ؤكدة ،و�أما املف�سدة فمتوقعة ،و�أما يف
احلالة الثانية فاملف�سدة واقعة وم�ؤكدة ،وامل�صلحة متوقعة ،فاختار الإ�سالم احلالة
الأحاديث من وجود الطاعة فاملراد به ما ذكرنا ملا عللناه به.
)هـ( �أن ذلك كله ال يدل على وجوب رِ�ضَ ى الأمة بالظلم والبغي والأثرة  -ولو من قري�ش -وال على اخل�ضوع لكل قوي
م�ستبد ،وي�ستحيل �أن يكون هذا حكم الدين وهو يهدم احلق والعدل والف�ضيلة ويف�سد على الأمة دِينها و ُدنياها،
وال ميكن ترجيح �أحاديث الطاعة املطلقة على الأحاديث املقيدة لها باملعروف وال�شرع وعلى �سائر الن�صو�ص
املعلومة من الدين بال�ضرورة ،و�إمنا يظهر اجل ْمع بينها ب�أن على الأفراد ال�سمع والطاعة وعلى �أهل احلل والعقد من
زعماء الأمة التي هي �صاحبة ال�سلطان ،وهم �أهل ال�شورى والزعامة فيها �أن يوقفوا الأئمة والأمراء عند ما �أوجب
ترتجح به امل�صلحة
اهلل من احلق والعدل والتزام ال�شرع مبا دون اخللع لغري الكافر �إن �أمكن ،و�أن ي�ستعدوا لذلك مبا َّ
على املف�سدة ،وكذلك فعلت كل الأمم التي ا�ستقام �أمر حكومتها ،ومل توطن �أمة نف�سها على اخل�ضوع �إال كانت
من الهالكني ،و�إطالق القول باخل�ضوع للم�ستبدين اجلائرين لأجل قوتهم خط�أ عظيم ،و�أية حكومة قامت بالقوة،
ثم قاومتها الأمة بر�أي زعمائها ومل ت�سقط! و�سي�أتي ما يقرب من هذا اجلمع من النووي( .ر�شيد ر�ضا).
.
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ترجيحا جللب امل�صلحة ودفع امل�ضرة ،و�سد باب االحتمال الثاين بكل قوة.
الأوىل ً
فهل يوجد يف العامل �شخ�ص عاقل �صحيح العقل �أن يعرت�ض على
هذا املوقف ل�شرع الإ�سالم؟ و�أن يعتربه خط�أ؟ ف�إن من �أ�صول �شرع اهلل  يف
الأحكام جلب امل�صالح ودفع املفا�سد ،و�إذا اجتمعت املفا�سد وامل�صالح يف �أمر،
ف�إن ال�شرع يختار ما ترجحت م�صلحته َو َق َّلت مف�سدته ،ف�إن مبنى �أغلب الأحكام
ال�شرعية هو هذا الأ�صل ال�شرعي ،فلو اختري االحتمال الأول وي�شرتط لطاعة
اخلليفة �أن يكون م�ستجم ًعا ل�شروط اخلالفة ،و�أن يكون منتخ ًبا بطريقة �شرعية
�صحيحة هل تعرف ماذا كانت النتيجة؟ الختل النظام ال�شرعي النتخاب اخلليفة
حر�صا على من�صب اخلالفة،
واختياره متا ًما ،وكل واحد كان �سيحمل يف دماغه ً
وكان �سيدعي �أنه �أحق بهٌّ ،
وكل �سيحمل �سيفًا بيده ،ولكانت النتيجة يف مثل
وال�ستعد جميع النا�س للخروج
هذه الظروف انت�شار الفو�ضى ،وملوكية الطوائف،
َّ
على احلاكم بحجة �أن اخلليفة لي�س �أه ًال لهذا املن�صب ،ولغرقت الأمة يف الدماء،
وملا بقي للمدن حماف ًظا ،وللبالد حاك ًما ،وملا وجد من يعاقب جمر ًما ،ومن يحفظ
ال�س َّراق و ُق َّطاع الطرق ،ومن كان �سيجمع زكاة الأموال؟ ومن كان
النا�س من ُّ
�سيقيم اجلمعة؟ ومن كان �سيدافع عن الثغور؟ ولغرق العامل الإ�سالمي يف
احلروب الداخلية املدمرة ،ولتال�شى الأمن والنظام ،ولتداعى الأعداء للهجوم
على العامل الإ�سالمي ،وملا وجد من يدفعهم ،ف�إن كان تويل م�سلم غري م�ؤهل
ملن�صب اخلالفة جرمية ومف�سدة ف�إن دمار العامل الإ�سالمي ب�أكمله �أكرث منه مف�سدة
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وحتمل
وجرمية ،ومن هنا ق ََّدم ال�شرع احلفاظ على البالد الذي يعترب م�صلحة كليةّ ،
ت�سلط غري امل�ستحق ملن�صب اخلالفة على من�صب اخلالفة ،وقد اعترب ذلك مف�سدة
جزئية.
ن�صو�ص ال�سنة و�إجماع الأمة

يجب �أو ًال وقبل كل �شيء �إلقاء نظرة على الأحاديث ،ولو مل توجد
حجة �أخرى لإثبات نبوة نبينا حممد  لكفاه ما ورد من نبوءات حول امل�ستقبل
يف كالمه من بداية الأمر� ،أال ترى كيف بينّ �صلى اهلل عليه و�سلم كل التفا�صيل
اجلزئية لهذه احلوادث قبل عدة قرون؟ وهذه الأخبار قطعية �إىل درجة �أنها تقطع
دابر كل �شك ،ولو مل يجزم العامل ب�صحة ن�سبة هذه النبوءات �إىل النبي  ملا
�أمكن �إثبات �شيء من �أخبار املا�ضي القطع َّية �أ�ص ًال ،ملا �صح �أن يعتقد �إن�سان �أنه
قد م�ضى يف ما م�ضى من الأيام ملك ا�سمه الإ�سكندر املقدوين ،وملا �صح �أن
يقول �إن�سان �أنه وجدت يف املا�ضي دولة با�سم الدولة الرومانية ،وملا �أمكن لنا �أن
نثبت وجود نابليون وال وقوع معركة واترلو ( )Battle of Waterlooال�شهرية.
على كل حال يظهر من النظرة العامة على الأحاديث النبوية �أن احلوادث
التي وقعت كانت معروفة من قبل ،و�أن النبي  كان قد �أ�صدر �أوامر و�أحكا ًما
وا�ضحة بخ�صو�ص كل فرتة من فرتات اخلالفة ،يجب مراجعة الأحاديث الواردة
يف هذا ال�صدد بدقة ،ف�إن لكل فرتة ظروفها اخلا�صة ولكل ظروف �أحكام خا�صة.
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ف�أو ًال وقبل كل �شيء ،يجب ا�ستعرا�ض الأحاديث الواردة يف اخلالفة
اخلا�صة �أو اخلالفة الرا�شدة ،وملا كانت هذه اخلالفة �سائرة على منهاج النبوة
و�سنتها بكل دقة مل ت�ؤمر الأمة ب�أن تطيعها فقط ،بل �أمرت كذلك � -إىل جانب
طاعتها � -أن تعترب الأعمال ال�صادرة عنها وما �أجمعت عليه واجب الطاعة مثل
ال�سنة النبوية ،و�أن ُيقتدى بها يف جميع جوانبها ،فقد ورد يف حديث عربا�ض بن
�سارية ال�شهري �أنه قال« :قام فينا ر�سول اهلل  ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة
َوجِ َلت منها القلوب ،وذرفت منها العيون  .فقيل :يا ر�سول اهلل  وعظتنا موعظة
مودع ،فاعهد �إلينا بعهد ،فقال« :عليكم بتقوى اهلل ،وال�سمع والطاعة ،و�إن كان
عب ًدا حب�ش ًّيا .و�سرتون من بعدي اختال ًفا �شدي ًدا فعليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء
الرا�شدين املهديني .ع�ضوا عليها بالنواجذ ،(((»...ومن الأحاديث ،حديث« :خري
القرون قرين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ،ومنها حديث
�أن�س  وفيه«:ف�أما طبقتي وطبقة �أ�صحابي ف�أهل علم و�إميان»((( ،ومنها
حديث ابن م�سعود  الذي يقول فيه النبي « :ما من نبي بعثه اهلل يف �أمة
أ�صحاب ،ي�أخذون ب�سنته ويقتدون ب�أمره ،ثم
قبلي �إال كان له من �أمته حواريون و� ٌ
�إنها تخلف من بعدهم خلوف ،يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال ي�ؤمرون ،فمن
ؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه
ؤمن ومن جاهدهم بل�سانه فهو م� ٌ
جاهدهم بيده فهو م� ٌ
((( رواه الرتمذي وابن ماجه.
((( رواه ابن ماجه.
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ؤمن ،لي�س من وراء ذلك من الإميان حبة خردل»((( ،هذا احلديث مثل
فهو م� ٌ
الأحاديث ال�سابقة فيه كذلك ذكر اخلالفة الرا�شدة.
وقد �أمر النبي  يف هذه الأحاديث جتاه هذا العهد من اخلالفة ب�أمرين؛
�أحدهما الطاعة ،والثاين :االقتداء والت�أ�سي بها.
ثم ت�أتي بعد هذه الأحاديث �أحاديث تتحدث عن الدور الثاين للخالفة،
وقد بقي احلكم الأول يف هذا الدور على حاله ،لكن احلكم الثاين تغري متا ًما،
مبعنى �أن الأمة م�أمورة بطاعة اخللفاء واحلكام مثل ال�سابق ،لكن مل ت�ؤمر الأمة
بالت�أ�سي واالقتداء بهم ،بل �أمر امل�سلمون برتك االقتداء والت�أ�سي بهم وخمالفتهم
تدريج ًّيا ،وهذا يدل على �أن خالفة املت�سلطني عليها يف هذه الفرتة ال تكون وفق
املعايري ال�شرعية املطلوبة ،و�أن �سريتهم ال تكون متطابقة لتعاليم الكتاب وال�سنة،
و�أنه �سيكون منهم ال�صاحلون والطاحلون ،ومن هنا �أمرت الأمة يف هذه الفرتة
بطاعتهم واالنقياد حلكمهم ،ومل ت�ؤمر باالقتداء ب�سنتهم والت�أ�سي ب�سريتهم،
بل و�أمرت الأمة بالت�صدي للمعا�صي التي يريدون ترويجها و�أن متنعها باليد �إن
ا�ستطاعت و�إال فبالل�سان ،و�إن مل ت�ستطع فبالقلب وذلك �أ�ضعف الإميان ،و�أن ال
تعترب هذه املعا�صي ح�سنات ب�سبب �ضغوط ال�سلطة عليها ،ف�إنه لي�س وراء ذلك
حبة خردل من الإميان(((.
((( �صحيح م�سلم.
(((الأحاديث الواردة يف هذا املو�ضوع يجب قراءتها بكل دقة ،ف�إن الأحاديث تتحدث عن �أنا�س يف �أزمان خمتلفة ،ومن
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هنا تختلف الأحكام املتعلقة بهم ،والذي مل يتنبه لذلك ،ور�أى �أن الأحكام خمتلفة وقع يف احلرية فتوقف �أو وقع يف
�أخطاء قاتلة ،ف�إن النبي  كان يتحدث عن خمتلف الع�صور التي كانت �ست�أتي منذ ع�صر النبوة �إىل قيام ال�ساعة،
وكانت خ�صائ�ص كل ع�صر و�أماراته تختلف عن الع�صور الأخرى ،ومن هنا كانت �أحكام كل ع�صر تختلف عن
�أحكام الآخر ،ونظ ًرا لذلك جتب درا�سة هذه الأحاديث بكل دقة مع التنبه لهذه احلقيقة .يجب �أو ًال وقبل كل �شيء
التمييز بني املتفقات واملفرتقات لهذه الع�صور كلها ،ثم يجب تطبيق حكم كل حديث على الع�صر املنا�سب ،وو�ضع
كل حكم يف مو�ضع منا�سب ،ومن مل يفعل ذلك وقع يف �أخطاء كبرية و�سوء فهم عجيب للأحاديث ،فقد �أخط�أت
جمموعة من النا�س يف �إدراك الفرق بني «الطاعة» و«االقتداء والت�أ�سي» ،وبناء على ذلك حمل الأحاديث التي
متنع االقتداء والت�أ�سي به�ؤالء �أو ت�أمر مبخالفتهم ،حملوا هذه الأحاديث على عدم طاعتهم وجواز اخلروج عليهم،
وممن وقع يف هذا اخلط�أ جماعة اخلوارج وجمموعة من املعتزلة ،وقد وقعت جمموعة �أخرى يف �سوء فهم عندما ظنت
�أن الأمر بطاعة احلكام واخللفاء عام ومطلق ،ومل يدركوا التخ�صي�ص والتقييد الذي وقع يف هذه الن�صو�ص العامة
واملطلقة بالن�صو�ص التي متنع الت�أ�سي واالقتداء بهم ،والن�صو�ص التي توجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
وبنا ًء على ذلك وقعوا يف خط�أ �أن ال�شرع مادام قد �أمر بطاعة اخللفاء واحلكام فال ي�صح النكري عليهم وال معار�ضتهم
يف ما يرتكبون من املعا�صي والأخطاء ،وال يجوز لأحد �أن يت�صدى لأي منكر يرتكب يف داخل دائرة حكمهم،
بل يجب طاعتهم يف كل ظرف� .إن ترك العلماء وامل�شايخ لواجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر منذ عدة قرون
لناجت عن هذا الفهم اخلاطئ.
وقد ورد يف بع�ض الأحاديث �أن ترك الطاعة فتنة ،وملا مل يدرك ه�ؤالء الفرق بني االقتداء والطاعة ،ور�أوا �أن يف نهي
الأمراء عن املنكر �أنواع من املحن واالبتالءات ،وقعوا  -بناء على ذلك  -يف �سوء فهم ب�أن املراد بالفتنة املذكورة يف
الأحاديث هي هذه االبتالءات واملحن التي يتعر�ض لها الإن�سان نتيجة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومن هنا
قرروا �أن يتجنبوا هذه الفتنة!! ونتيجة لكل هذا الفهم اخلاطئ مل يبق متييز بني احلق والباطل ،وخر�ست الأل�سن
وماتت القلوب! قد �أخط�أ الفريقان كالهما حينما مل يدركا املحل ال�صحيح لتطبيق الأحاديث النبوية ال�شريفة.
مع �أن الفرق بني الطاعة واالقتداء والت�أ�سي وا�ضح؛ ف�إن الطاعة تعني �أن يعقد امل�سلمون ل�شخ�ص على �أنه حاكمهم=
=وخليفتهم ،ثم يطيعوه كما تطيع الرعية حاكمها ،و�أن ال ي�صدر منهم ت�صرف يدل على �أنهم ال يعرتفون به حاك ًما
�شخ�صا �آخر �إما ًما له يف املجاالت الدينية والأخالقية واالعتقادية والعملية،
عليهم ،هذه هي الطاعة� ،أما �أن يعترب �إن�سان ً
و�أن يعترب حياته �أ�سوة له يف ال�صدق والهداية و�أن ي�أت�سي به خطوة خطوة فهذا يعني االقتداء والت�أ�سي.
وا�ضحا بني االثنني؛ فالطاعة �أعم من االقتداء ،واالقتداء �أخ�ص من الطاعة ،فكل اقتداء طاعة
 ف�إن هناك فرقًا ً
ولي�س العك�س ،وقد �أمر النبي  بخ�صو�ص اخللفاء الرا�شدين بالطاعة واالقتداء م ًعا ،و�أما اخللفاء واحلكام بعدهم
فقد �أمرت الأمة بطاعتهم دون االقتداء بهم؛ لأنه كان من املعلوم �أن �أعمالهم لن تبقى �صاحلة مثل �أعمال اخللفاء
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عن عبادة بن ال�صامت  ،قال :دعانا النبي  فبايعناه ،فقال فيما
�أخذ علينا� ،أن بايعنا على ال�سمع والطاعة يف من�شطنا ومكرهنا ،وع�سرنا وي�سرنا،
بواحا عندكم من اهلل فيه
و�أثرة علينا ،و�أن ال ننازع الأمر �أهله �إال �أن تروا كف ًرا ً
برهان((( ،يعني جتب طاعة الإمام ما مل ي�صدر منه كفر وا�ضح ،ف�إذا �صدر ذلك منه
فال متنع عندئذ طاعته من طاعة اهلل .
وقال النبي « :خيار �أئمتكم الذين حتبونهم ،ويحبونكم ،وت�صلون
عليهم ،وي�صلون عليكم ،و�شرار �أئمتكم الذين تبغ�ضونهم ،ويبغ�ضونكم،
وتلعنونهم ،ويلعنونكم ،قالوا :قلنا يا ر�سول اهلل� :أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال :ال،
الرا�شدين ،و�أنهم �سينحرفون عن ال�شرع والعدل ،وملا كان احلفاظ على كيان اجلماعة ونظامها واج ًبا بالإ�ضافة �إىل
�أحكام الكتاب وال�سنة والعدل وال�صدق ،بقي واجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر على حاله يف كل الظروف
والأحوال ،مبعنى �أن ال�شرع �أمر امل�سلمني ب�أن يعتربوا حكام امل�سلمني �أئمتهم و�أن يطيعوهم ،ولكن ال يعني ذلك �أن
يتحول احلق باط ًال والباطل حقًّا ،فاحلق حق والباطل باطل ،وكلما ر�أيتم املنكر �أنكروه ،وكلما ر�أيتم الظالم امنعوه،
والكل يف ذلك �سواء كان ً
ملكا �أو خاد ًما ،و«ال طاعة ملخلوق يف مع�صية اخلالق» قاعدة كلية ،وﱹ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﱸ [الع�صر ]3 /حكم عام ،فال طاعة ملخلوق يلزم منه مع�صية اخلالق.
 و�أما ما قيل �إن يف ترك الطاعة فتنة ،نعم يف ترك الطاعة فتنة ولي�س يف ترك االقتداء والت�أ�سي ،وال فتنة يف
ممار�سة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وهذا يعني �أنه ال يجوز اخلروج على اخلليفة لأن فيه فتنة على كيان الأمة
واجتماعها ،وهو ال يعني �أن يف �إعالن احلق فتنة �أو يف �إنكار املنكر فتنة ،ف�إن يف �إعالن احلق نظام و�أمن للعامل دائ ًما،
وال ميكن �أن يكون الأمن والنظام فتنة ،و�إن اعترب يف �إعالن احلق فتنة فعالم �سيقوم نظام الكون؟ ﱹ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱸ [املؤمنون.]71 /

((( متفق عليه.
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ما �أقاموا فيكم ال�صالة ،ال ،ما �أقاموا فيكم ال�صالة� ،أال من ويل عليه والٍ فر�آه ي�أتي
�شي ًئا من مع�صية اهلل فليكره ما ي�أتي من مع�صية اهلل ،وال ينزعن ي ًدا من طاعة»(((.
عن حذيفة بن اليمان  قال :قال النبي «:يكون بعدي �أئمة ال
يهتدون بهداي وال ي�ستنون ب�سنتي ،و�سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب ال�شياطني
يف جثمان �إن�س» .قلت :كيف �أ�صنع يا ر�سول اهلل �إن �أدركت ذلك؟ قال« :ت�سمع
وتطيع للأمري و�إن �ضرب ظهرك و�أخذ مالك فا�سمع و�أطع»(((.
وعن ابن م�سعود � أن النبي  قال�« :ستكون �أثرة و�أمور تنكرونها
قالوا :يا ر�سول اهلل فما ت�أمرنا؟ قال :ت�ؤدون احلق الذي عليكم ،وت�س�ألون اهلل الذي
لكم»(((.
وقال جابر بن عتيك � أن النبي  قال�« :سي�أتيكم ركب مبغ�ضون
ف�إذا �أتوكم فرحبوا بهم ،وخلوا بينهم وبني ما يبتغون ،ف�إن عدلوا فلأنف�سهم ،و�إن
ظلموا فعليها ،و�أر�ضوهم ف�إن متام زكاتكم ر�ضاهم وليدعوا لكم»(((.
وعن وائل بن حجر قال �سمعت ر�سول اهلل  ورجل ي�س�أله فقال:
((( �صحيح م�سلم وم�سند �أحمد.
((( �صحيح م�سلم وم�سند �أحمد.
((( متفق عليه.
((( رواه �أبو داود.
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�أر�أيت �إن كان علينا �أمراء مينعوننا حقنا وي�س�ألوننا حقهم ؟ فقال ر�سول اهلل :
«ا�سمعوا و�أطيعوا ،ف�إمنا عليهم ما حملوا ،وعليكم ما حملتم»(((.
وعن ابن عمر عن النبي � أنه قال :على املرء امل�سلم ال�سمع والطاعة
فيما �أحب وكره �إال �أن ي�ؤمر مبع�صية ،ف�إن �أمر مبع�صية فال �سمع وال طاعة((( .فال
يجوز �أن ُي ْع َ�صى اهلل  ب�أ�صغر �أمر لأجل �أكرب خملوق ،وال ي�صح �أن ُي َر َّد حكم
هلل  لأجل �أي خملوق ،هذه هي قاعدة الإ�سالم الكلية وكذلك هي قاعدة
جميع الأديان ال�صادقة ،ومن هنا �أمر ال�شرع بدفع الزكاة ملن �أُمر بجمعه من قبل
احلاكم واخلليفة ،و�إن كان ذلك الإن�سان ظاملًا وينفق �أموال بيت املال يف غري
حملها ،ومن �أدى زكاة ماله لعامل اخلليفة و�إن كان ظاملًا فقد �أُ ِّد َي ْت زكاته و�سقطت
عن ذمته ،نعم! يجب على ال�شعب �أن يجتهد لإقالة العمال الظلمة لكن ما مل
يعزلوا يجب �أداء الزكاة �إليهم ،وذلك حفا ًظا على نظام احلكم ونظام ال�شريعة،
ف�إن َب�شري بن الخْ َ َ�ص ِا�ص َي ِة قال :قلنا� :إن �أهل ال�صدقة يعتدون علينا� ،أَ َف َن ْك ُت ُم من
�أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال :ال»((( ،ويف حديث �سعد بن �أبي وقا�ص :
«ادفعوا �إليهم ما َ�ص ُّلوا اخلم�س»(((.
وقد ورد يف م�صنف ابن �أبي �شيبة عن قزعة ،قال :قلت البن عمر� :إن يل
((( جامع الأ�صول يف �أحاديث الر�سول ،65 / 4 ،واحلديث يف �صحيح م�سلم.
((( متفق عليه.
((( �سنن �أبي داود.
((( املعجم الأو�سط للطرباين.
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ما ًال ،ف�إىل من �أدفع زكاته؟ قال :ادفعها �إىل ه�ؤالء القوم ،يعني الأمراء ،قلت� :إذا
يتخذون بها ثيابًا وطي ًبا ،قال :و�إن اتخذوا ثيابًا وطي ًبا((( .ومن هنا عقد املحدثون
بابًا بعنوان «براءة رب املال بالدفع �إىل ال�سلطان مع العدل واجلور» كما يف املنتقى،
وذهب جمهور الفقهاء �إىل �أن من دفع الزكاة لأهل اجلور �سقطت عن ذمته ،وهذا
هو قول �أئمة �أهل البيت ،كما ورد عن الإمام الباقر يف الأ�صول ،ومن هنا اختار
هذا املذهب املحققون من الإمامية وفقهاء الزيدية كذلك(((.
((( م�صنف ابن �أبي �شيبة ،ترقيم عوامة.156 / 3 ،
تقدم يف الأ�صل عند قوله فيه من
((( قال احلافظ  -يف �شرح حديث البخاري يف املبايعة على ال�سمع والطاعة الذي َّ
كتاب الفنت« :و�أن ال ننازع الأمر �أهله»� ،أي املُلك والإمارة ،ثم ذكر زيادات يف احلديث من روايات �أخرى ،منها:
بواحا» روايات
«و�أن نقوم باحلق حيث كنا ،ال نخاف يف اهلل لومة الئم» وذكر  -يف �شرح قوله�« :إال �أن تروا كف ًرا ً
�أخرى بلفظ املع�صية والإثم بدل الكفر ،ثم قال :ويف رواية �إ�سماعيل بن عبد اهلل عند �أحمد والطرباين واحلاكم
من روايته عن �أبيه عن �أُ َب ّي عن عبادة�« :سيلي �أمو َركم من بعدي ٌ
رجال يعرفونكم ما تنكرون ،وينكرون عليكم ما
تعرفون ،فال طاعة ملَن ع�صى اهلل» ،وعند �أبي بكر بن �أبي �شيبة من طريق �أزهر بن عبد اهلل عن عبادة رفْعه�« :سيكون
عليكم �أمراء ي�أمرونكم مبا ال تعرفون ،ويفعلون ما تنكرون ،فلي�س لأولئك عليكم طاعة» وقال  -يف �شرح قوله:
«عندكم من اهلل فيه برهان»� ،أي من ن�ص �آية �أو خرب �صحيح ال يحتمل الت�أويل ،ومقت�ضاه �أنه ال يجوز اخلروج عليهم
ما دام فعلهم يحتمل الت�أويل ،قال النووي :املراد بالكفر هنا املع�صية ،ومعنى احلديث :ال تُنازِعوا والة الأمور يف
واليتهم ،وال تعرت�ضوا عليهم �إال �أن تروا منهم منك ًرا حمققًا ،تعلمونه من قواعد الإ�سالم ،ف�إذا ر�أيتم ذلك ف�أنكِ ُروا
عليهم ،وقولوا باحلق حيثما كنتم اهـ ،وقال غريه :املراد بالإثم هنا املع�صية والكفر فال يعرت�ض على ال�سلطان �إال
�إذا وقع يف الكفر الظاهر والذي يظهر ح ْمل رواية الكفر على ما �إذا كانت املنازعة يف الوالية ،فال ينازعه مبا يقدح
يف الوالية �إال �إذا ارتكب الكفر ،وحمل رواية املع�صية على ما �إذا كانت املنازعة فيما عدا الوالية ،ف�إذا مل يقدح=
ويتو�صل �إىل تثبيت احلق بغري عنف ،وحمل ذلك �إذا كان قاد ًرا،
=يف الوالية نازعه يف املع�صية ب�أن ينكر عليه برفقَّ ،
واهلل �أعلم ،ونقل ابن التني عن الداودي ،قال :الذي عليه العلماء يف �أمراء اجلور �أنه �إذا قدر على خلعه بغري فتنة
وال ظلم وجب ،و�إال فالواجب ال�صرب ،وعن بع�ضهم ال يجوز عقد الوالية لفا�سق ابتدا ًء ،ف�إن �أحدث جو ًرا بعد �أن
كان عد ًال ،فاختلفوا يف جواز اخلروج عليه ،وال�صحيح املنع �إال �أن يكفر ،فيجب اخلروج عليه اهـ � ،ص ،524ج 29
طبعة الهند( .ر�شيد ر�ضا).
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�إذا بويع اخلليفتان فاقتلوا الآخر منهما

�إذا انعقدت اخلالفة ل�شخ�ص ثم ادعاها �شخ�ص �آخر يحكم ال�شرع على
الأخري �أنه من البغاة ،و�أمر النبي  ب�أن يقتل؛ لأن حياته فتنة للأمة ،ونظامها
و�أمنها كلها ،لأنه يريد �أن يفرق الأمة ،ويريد �أن يدمر النظام القائم ،والفتنة �أ�شد
من القتل((( ،يقول عرفجة �سمعت ر�سول اهلل  يقول« :من �أتاكم و�أمركم
رجل واحد يريد �أن ي�شق ع�صاكم �أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»(((.
جمي ٌع على ٍ
ومن هنا اتفق جمهور �أهل الإ�سالم((( على �أن اخلالفة �إذا انعقدت ل�شخ�ص
باغ
�سواء كان م�ؤه ًال �أو غري م�ؤهل ال يجوز اخلروج عليه ،وكل من خرج عليه فهو ٍ
و�إن كان �أف�ضل من احلاكم و�أجمع ل�شروط اخلالفة! ويجوز قتال جماعته ،بعد
�إمتام احلجة عليه ،بل ويقول البع�ض �إنه يجب قتاله مبقت�ضى قوله تعاىل :ﱹﮦ
ﮧ ﮨﱸ [احلجرات ،]9 /وقد ُح ِك َي يف البحر �أي�ضً ا عن العرتة جمي ًعا �أن
جهادهم �أف�ضل من جهاد الكفار �إىل ديارهم �إذ فعلهم يف دار الإ�سالم
كفعل الفاح�شة يف امل�سجد(((.
واحلكمة يف هذا احلكم ظاهرة؛ لأنه لو مل ي�صد باب اخلروج من البداية
((( املنار :الفتنة املرادة من الآية هي ما كان من �إكراه امل�شركني للم�سلمني على الرجوع عن الإ�سالم بالتعذيب والنفي
من الوطن؛ فالالم فيها للعهد ال اجلن�س .
((( �صحيح م�سلم.
((( امل�س�ألة خالفية فيما ذكره ،وهو �أعم مما ورد يف احلديث( .ر�شيد ر�ضا).
((( نيل الأوطار ،ج � ،7ص.80
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ملا �سلم نظام من الأنظمة وحكومة من احلكومات من اخلروج عليها ،وملا منع وجود
خليفة م�ستجمع ل�شروط اخلالفة �أن يدعيها مئات �آخرون لأنف�سهم ،و�أن يدعي
كل واحد منهم �أنه �أف�ضل منه و�أحق بالإمامة و�أجمع ل�شروط اخلالفة! لأن البت
جدا ،حيث ال توجد معايري دقيقة للأف�ضلية
يف ال�شروط واملوا�صفات ي�صعب ًّ
والتميز ،ولكانت النتيجة االقتتال الداخلي امل�ستمر ،وعدم ا�ستقرار نظام احلكم
والفو�ضى يف الأمة ،من هنا كان من احلكمة �أن يعترب �أي ادعاء للأحقية باخلالفة
خروجا على ال�شرعية ،و�أن يعاقب مرتكبه ب�أ�شد عقوبة ممكنة
يف وجود نظام م�ستقر ً
وهو القتل ،لأن قتل �إن�سان واحد �أهون من �أن يكون �سب ًبا يف قتل �آالف من
النا�س ،ومن هنا �أ�شار احلديث النبوي �إىل �أن علة احلكم هو قوله« :يريد �أن ي�شق
ع�صاكم» ،وقد ورد يف هذا املو�ضوع �أحاديث متعددة روتها كتب ال�صحاح ،نحن
اكتفينا منها بذكر لفظ واحد حلديث واحد فقط.
�إجماع الأمة وجمهور الفقهاء والأعالم

قامت خالفة بني �أمية على اجلرب واال�ستبداد يف الوقت الذي كان
يعي�ش فيه جم غفري من ال�صحابة و�أئمة �آل البيت .ومرت خم�سة قرون على
اخلالفة العبا�سية ،وهي الفرتة التي دونت فيها العلوم ال�شرعية كلها ،وعا�ش �أغلب
فقهاء الإ�سالم والأئمة الأعالم يف ظل تلك اخلالفة ،ودونت علوم العقيدة يف
نف�س الفرتة ،وكان اجلميع متفقني على ما مر �آنفًا من عدم جواز اخلروج على
من انعقدت له اخلالفة ،وقلما ميكن �إثبات �شيء  -بعد �أركان الإ�سالم والعقائد
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ال�ضرورية  -من العقائد والأحكام كما ثبت هذا احلكم بالإجماع القطعي
والعمل املتوارث للأمة.
ف�إن عمل ال�صحابة والتابعني وا�ضح يف هذا ال�صدد .كان مروان حاك ًما
على املدينة ،وكان �أبو هريرة  م�ؤذن امل�سجد النبوي ،كان مروان غري ملتزم
بالآداب ال�شرعية يف العبادة ،ومل يكن يريد �أن ي�شاركه �أحد يف �شيء حتى يف
اجلهر بـ «�آمني» ومن هنا كان يبد�أ ب�ضم ال�سورة بعد قراءة الفاحتة مبا�شرة من غري
�سكتة ،ومن غري �أن يعطي الفر�صة للم�أمومني �أن ينطقوا بلفظة «�آمني» مع �أنه قد
ورد يف ف�ضل هذه الكلمة �أن ر�سول اهلل  قال« :فمن وافق ت�أمينه ت�أمني املالئكة
غفر له ما تقدم من ذنبه»((( ،وكان �أبو هريرة يقول ملروان بن احلكم« :ال تفتني
ب�آمني»((( ،ومع ذلك كان ي�صلي خلفه ،ومل يكن يعر�ض عن طاعته.
كان النا�س يكرهون �أن ي�سمعوا للأمويني خطبهم ،ومن هنا كانوا ينف�ضون
يوم العيد قبل اال�ستماع للخطبة ،فقرر مروان بن احلكم مرة �أن يقدم اخلطبة
على ال�صالة يوم العيد ،مع �أن ال�سنة الثابتة عن النبي  هو ت�أخري اخلطبة عن
((( متفق عليه.
((( راجع لذلك كتاب عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري.
ا�ستدل على دعوى الإجماع ب�سكوت الأفراد و�سكونهم ،ومن ال�ضروري �أن الفرد ال يقاوم الدولة لعجزه ،وقد
روى البخاري وغريه �أن �أبا هريرة كان يك ِّني و ُيع ِّر�ض مبا �سمع من النبي  يف �إف�ساد �أُغَيلمة من قري�ش لأمر هذه
الأمة  -وهم هم  -ويقول �إنه لو �صرح لقُطع بلعومه ،وال �شك يف �أنه لو كان له قوة من الأمة لأ�سقط بها �إمارتهم ،كما
فعل امل�سلمون بعد ذلك عندما �أ�س�سوا الع�صبية ،واملراد �أن امل�سلمني مل يجمعوا على اخل�ضوع لأهل اجلور والباطل،
وتقدم نقل اخلالف يف حا�شية �سابقة( .ر�شيد ر�ضا) .
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ال�صالة ،فقام �إليه ٌ
رجل و�أنكر عليه ذلك ،وقال :ال�صالة قبل اخلطبة ،قال :قد
ترك ما هنا لك ،فقال �أبو �سعيد� :أما هذا فقد ق�ضى ما عليه� ،سمعت ر�سول اهلل
 يقول« :من ر�أى منكم منك ًرا فليغريه بيده ،ف�إن مل ي�ستطع فبل�سانه ،ف�إن مل
ي�ستطع فبقلبه ،وذلك �أ�ضعف الإميان».
كان ال�صحابة ينكرون على كل من يحدث �شي ًئا من هذا القبيل بكل
جر�أة ،وكانوا ينهون عنه ،وكانوا ي�ؤدون واجب الأمر باملعروف لكن مع كل ذلك
كانوا يعتربونهم خلفاء ،ويطيعونهم ،ومل يكونوا يبحثون قبل طاعتهم عن وجود
�شروط اخلالفة فيهم �أب ًدا ،ولو بحثوا عن �شروط اخلالفة فيهم لوجدوا �أن ال�شرط
الأول وهو االنتخاب من قبل الأمة �أو من قبل �أهل ال�شورى ال يتوفر فيهم ف�ض ًال
عن ال�شروط التي ت�أتي كلها بعد هذا ال�شرط!
كان �سيد التابعني �سعيد بن امل�سيب يقول� :إن بني مروان يجيعون النا�س
وي�شبعون الكالب ،وكان يتحمل �أنوا ًعا من الأذى ب�أيديهم ومع ذلك كان يطيعهم
كحكام و�أمراء.
لقد حدثت فتنة عظيمة يف عهد امل�أمون واملعت�صم ب�سبب ظهور فرقة
االعتزال والقول بخلق القر�آن ،والظلم الذي وقع على علماء �أهل ال�سنة ال
يخفى على �أحد�ُ ،ضرب الإمام �أحمد بن حنبل بال�سياط ،وبقي رهني االعتقال
لعدة �سنوات� ،إال �أنه رف�ض قبول بدعة امل�أمون واملعت�صم ،لكنه كان يرى �أنهم هم
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امل�ستحقون للطاعة كالوالة ،وكتب يف و�صيته« :والدعاء لأئمة امل�سلمني بال�صالح،
وال تخرج عليهم بال�سيف»(((.
�أورد احلافظ ابن حجر الع�سقالين عن ابن التني �أنه قال« :وقد �أجمعوا
�أنه �أي اخلليفة �إذا دعا �إىل كفر �أو بدعة �أنه يقام عليه» ،ثم ناق�ش هذا القول ،فقال:
«وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما �إذا دعا اخلليفة �إىل البدعة مردود� ،إال �إن
حمل على بدعة ت�ؤدي �إىل �صريح الكفر ،و�إال فقد دعا امل�أمون واملعت�صم والواثق
�إىل بدعة القول بخلق القر�آن ،وعاقبوا العلماء من �أجلها بالقتل وال�ضرب واحلب�س،
و�أنواع الإهانة ومل يقل �أحد بوجوب اخلروج عليهم ب�سبب ذلك ،ودام الأمر ب�ضع
ع�شرة �سنة حتى ويل املتوكل اخلالفة ف�أبطل املحنة و�أمر ب�إظهار ال�سنة»(((.
ال�شك �أن ما �أمر به النبي  بخ�صو�ص اخلالفة والطاعة قدم علماء
ال�سلف �صورة عملية لها ،وبينوا بعملهم التف�سري ال�صحيح لأوامر �صاحب ال�شرع،
وكانوا تف�س ًريا عمل ًّيا لكل جزء من الأحكام ال�شرعية اخلا�صة باخلالفة.
لقد �ألقيتم نظرة يف الف�صول ال�سابقة على الأحاديث التي وردت فيها
�أحكام اخلالفة يف امل�ستقبل ،كانت فرتة اخلالفة الرا�شدة م�صونة من الفنت ،لكن
((( كذا نقل عنه ابن اجلوزي يف �سريته.
((( فتح الباري ،ج � ،13ص .116
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الفرتة التي كانت �ستبد�أ بعدها هي من �أ�صعب الفرتات و�أ�شدها بالء وحمنة
للأمة ب�سبب خ�صائ�صها املتناق�ضة ،ف�إنها كانت الأ�سود والأبي�ض ،والنور والظلمة،
واحلق والباطل ،واحلب والبغ�ض ،والهجر والو�صل ،والرتك والطلب ،والطاعة
واملعار�ضة يف وقت واحد ،وكان الوجود الواحد يجمع ال�شيء وما ي�ضاده ،وكان
ال�شرع قد �أمر بوجوب العمل باالثنني يف وقت واحد ،فقد �أكد ال�شرع من جهة
على �أنه خليفة و�إمام جتب طاعته ما مل ير منه كفر بواح ،فال يجوز الإعرا�ض عن
طاعته ،ومن جهة �أخرى ف�إن ال�شارع توقع �أن �سريتهم لن تكون طيبة وم�ستقيمة
ومطابقة ل�شرع اهلل ومن هنا �أمر بعدم االقتداء بهم ،وقال� :إن دعاكم �إىل املنكر
ف�أنكروه عليهم باليد والل�سان والقلب وكل و�سيلة ممكنة ،وال ترتكوا احلق خو ًفا
منهم� ،ألي�س الأمر �صع ًبا ومث ًريا مل�شاعر الإن�سان؟ �ألي�س فيه ابتالء كبري؟
ي�ستطيع الإن�سان يف وقت واحد �أن يكون حتت ت�أثري نوع واحد من امل�شاعر،
ف�إنه �إما �أن يحب �أو يكره ،يطيع �أو يعار�ض ،فمن يعتربه �أه ًال للطاعة ي�صبح كل ما
ي�صدر منه حمبوبًا يف نظره ،ومن يبغ�ضه فلن تقبل نف�سه �أن يطيعه يف �أمر ،لكن
هنا اجتمع احلب والبغ�ض واملدح والذم يف وجود واحد ،فقد �أمر ال�شرع بالطاعة
ل�شخ�ص والتمرد عليه نف�سه ،لكن هذا يف جمال وذاك يف جمال �آخر ،ويف ذلك
ابتالء كبري للم�شاعر والعواطف ب�أن ت�ستخدم كل عاطفة يف مو�ضعها وحملها ،و�أن
�أي نوع من التعدي وعدم االن�ضباط يف ا�ستخدام العواطف �سيوقع الإن�سان يف
املهالك وال�ضالل ،ف�إن عدم االعتدال يف الطاعة �سيجعلها ت�أ�س ًيا واقتداء ،وهو
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ميل �إىل الباطل وانحراف عن احلق ،وعدم االعتدال يف ترك االقتداء والت�أ�سي
وخروجا على
و�أداء واجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر �سيجعلهما بغ ًيا
ً
احلكم ،و�سينتج عنه �إراقة الدماء والفو�ضى وزوال الأمن ،وذلك مع�صية وف�سق،
وكم من فتنة نتجت يف هذه القرون الثالثة ع�شر املا�ضية ب�سبب هذا الإفراط
والتفريط وعدم االعتدال ،وكم من النا�س من خرج على احلكم و�أ�ضر بوحدة
الأمة حتت �شعار الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وحتت الفتة االنت�صار للحق،
وكم منهم من دمر نظام العدل الإ�سالمي بالإفراط يف الطاعة حيث جعلوا احلق
باط ًال والباطل حقًّا.
لن جتد مثي ًال يف تاريخ الأعمال االجتماعية لأمة من الأمم يف العامل
لتطبيق حكم دقيق و�صعب مثل هذا احلكم ،يكون قد روعي يف تطبيقه كال
اجلانبني للحكم بكل دقة وبهذه الروعة ،وقد �أثبت �سلف هذه الأمة لقرون طويلة
بتطبيقهم العملي لهذا احلكم بكل جناح ودقة �أنه لن تواجه الأمة امل�سلمة �صعوبة
يف تطبيق �أ�صعب جانب من جوانب ال�صدق والأخالق ،ف�إنها مل تطبق هذا
احلكم وحده ،بل خرجت من هذا االختبار العملي بكل جناح ،وا�ستطاعت
�أن تطبقه بجانبيه املت�ضادين ب�شكل رائع؛ ف�إنها مار�ست الطاعة مثل ممار�ستها
للمعار�ضة ،لكن طاعتها كانت يف املجال الذي كان نظام احلكم ي�ستحق فيه
الطاعة ،وكانت معار�ضتها فيما ي�ستحق املعار�ضة ،و�إن دقائق الفروق بني «الطاعة»
و«االقتداء» و«الت�أ�سي» التي ت�صل �إليها الفل�سفة بعد بحث ولأي قد تو�صلت
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�إليها يف حياتها العملية بكل �سهولة وي�سر ،و�أثبتت للعامل ب�أن �أ�صعب �أمر يف
الأخالق من الناحية الفل�سفية هو �أ�سهل �أمر للم�ؤمن من ناحية العمل.
هل ميكن �أن يوجد مثال لطاعة الدولة الوطنية من طاعة ال�صحابة
والتابعني لأمراء اجلور من بني �أمية؟ ومن طاعة �سلف الأمة لأمراء بني العبا�س
من دعاة البدعة؟ لقد حتملوا الظلم� ،أُ ْلقُوا يف ال�سجون�ُ ،ض ِر ُبوا بال�سياطُ ،ق ِتلوا،
لكنهم مل َي ْخ ُرجوا عن الطاعة ،وكانوا يقولون« :لكل غادر لواء يوم القيامة ونحن
بايعناهم» ،وكما قال النبي « :قيد �شرب» ،فقد طبقوا ذلك بكل دقة.
لكنهم مع ذلك ا�ستقاموا على احلق ،و�أمروا باملعروف ،ودعوا �إىل ال�سنة،
مل ُيزعزعهم عنها �سيف عبد امللك ،وال �ضراوة احلجاج ،وال ظلم امل�أمون واملعت�صم
وجربوتهما ،و�إن �أقدامهم مل تكن لتخطو �إال نحو احلق ،و�إن �أل�سنتهم مل تكن
لتتكلم �إال بال�صدق ،و�إن قلوبهم مل تكن لتنفتح �إال حلب الكتاب وال�سنة ،ف�إنهم
و�إن طبقوا قول النبي  الذي يقول فيهَ « :ت ْ�س َم ُع و ُتطيع ،و�إن ُ�ضر َِب ظه ُرك،
و�أُخذ مالك ،فا�سمع و�أطع» فقد طبقوا كذلك قوله  -عليه ال�سالمَ « :ف�إِ َذا �أُ ِم َر
بمِ َ ْع ِ�ص َي ٍة َف َال َ�س ْم َع َو َال َطا َعةَ» وقوله  -عليه ال�سالم« :من ر�أى منكم منك ًرا فليغريه
بيده ف�إن مل ي�ستطع فبل�سانه ف�إن مل ي�ستطع فبقلبه وذاك �أ�ضعف الإميان».
كان اجلالد ي�ضرب الإمام �أحمد بن حنبل على ظهره يف ح�ضور املعت�صم،
وكانوا يطلبون منه �أن يجيبهم حول القر�آن ب�شيء مل يرد يف الكتاب وال�سنة وال
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يف �أقوال ال�صحابة ،مل يكن يجيبهم �إىل ذلك ،ويقول لهم�« :أعطوين �شي ًئا من
كتاب اهلل �أو �سنة ر�سوله حتى �أقول»((( ماذا يفيدكم �ضرب ال�سياط! لن �أنقاد �إال
لكتاب اهلل �أو �سنة ر�سوله « .بيت من ال�شعر بالفار�سية»:
نحن مل ندر�س ق�صة الإ�سكندر وداريو�ش ،ال ت�س�ألنا �إال عن ق�صة احلب والوفاء
�إجماع ال�سنة وال�شيعة

لقد عا�ش �أغلب �أئمة �آل البيت يف عهد خلفاء بني �أمية وخلفاء بني
العبا�س ،ومعلوم �أنهم كانوا يعتربون �أنف�سهم �أحق بالإمامة من بني �أمية وبني
العبا�س� ،إال �أنهم مع ذلك مل يخرجوا عليهم ،ومل يرف�ضوا االنقياد لهم ،وكانوا
متفقني على �أن بني �أمية وبني العبا�س هم اخللفاء مادامت الإمامة قد انعقدت لهم.
وكلما خرج واحد من �آل البيت عار�ضه �أئمتهم كما يظهر ذلك من
((( قد �سدد الكاتب يف �آخر هذا الف�صل وقارب ،وال �شك يف �أن عمل علماء ال�صدر الأول من ال�صحابة والتابعني
وعلماء الأم�صار  -كالإمام �أحمد  -خري قدوة يف كل حمنة ،وال �شك يف �أن �أفراد الأمة ال يجوز لهم اخلروج على
�أمرائهم ،و�إن ظلموا ،وال يجوز لهم طاعتهم يف مع�صية اهلل �إال َمن �أُكره بالتعذيب �أو القتل على ال�شيء ،وحكمه
و�شروطه معروفة ،و�أما جماعة �أهل احلل والعقد من زعماء الأمة  -الذين ال تنعقد اخلالفة �إال ببيعتهم ،ويتقيد
اخلليفة مب�شورتهم  -فحكمهم غري حكم الأفراد ،ه�ؤالء هم اجلماعة الذين ميثلون الأمة �صاحبة ال�سلطة يف الإجماع
الواجب االتباع ،الذي عناهم اخلليفة الأول بقوله يف خُ طبته الأوىل بعد البيعة« :ف�إذا ا�ستقمت ف�أعينوين ،و�إذا
زُغت فق ِّو ُموين» ،فعليهم �أن يق ِّوموا اخلليفة ،ف�إن مل ي�ستقم بتقوميهم خلعوه ،وولوا غريه ،ف�إذا غلبهم امل�ستبد املتغلب
على �أمرهم� ،أو فقدوا من الأمة ل�شدة اجلور والقهر  -فقد زالت اجلماعة ،و�صار �أمر الأفراد �أمر �ضرورة ،وال�ضرورة
تقدر بقدرها ،ويجب ال�سعي الدائم لإزالتها ( .املنار /ر�شيد ر�ضا).
َّ
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خروج زيد ومعار�ضة الإمام جعفر ال�صادق له ،وقد عني امل�أمون الإمام علي الر�ضا
ول ًّيا لعهده ،وقد قبل منه ذلك وفيه اعرتاف منه ب�صحة �إمامة امل�أمون؛ لأنه لو مل
يكن خليفة بر�أيه ملا كان له �أن ي�ستخلف �أح ًدا من بعده �أو يعهد له والية من
بعده!
ال توجد حادثة واحدة يف تاريخ �أئمة �آل البيت تثبت حتري�ضهم للنا�س
على اخلروج من طاعة بني �أمية �أو بني العبا�س ،بل بالعك�س ت�صرح كتب الآثار
لدى ال�شيعة الإمامية �أنهم كانوا مينعون النا�س من اخلروج على اخللفاء مع �أنهم
كانوا ي�شكون االعتداء على حقهم وغ�صب النا�س حقوقهم يف اخلالفة.
و�سرية الإمام علي بن �أبي طالب يف هذا ال�صدد تقطع كل احتمال ،ف�إن
ال�شيعة الإمامية يعتربون �إمامته من�صو�صة ،ويزعمون �أنه مل تكن ت�صح خالفة
�أحد يف وجوده ،ومع ذلك توىل اخلالفة ثالثة من اخللفاء على التوايل يف وجوده
ومع ذلك مل ميتنع علي  عن مبايعتهم ،ومل يخرج عليهم ،ومل يعتزلهم ،وكان
هذا ديدنه طوال ع�شرين �سنة ،ف�أية حجة تكون �أقوى من هذه احلجة على �أن
النا�س �إذا اجتمعوا على خليفة ال يجوز اخلروج عليه ،ويجب طاعته ،وذلك لأنه
�إذا مل يجز لإمام من�صو�ص على �إمامته (عند الإمامية) �أن يخرج على الإمام
املنعقدة �إمامته فكيف بالعامة ومن مل ين�ص على �إمامته! ف�أهل ال�سنة وال�شيعة
كلهم متفقون على ذلك.
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وقد ات�ضح من هذا �أن االختالف املعروف بني �أهل ال�سنة وال�شيعة
فهو يف احلالة الأوىل ولي�س يف احلالة الثانية ،مبعنى �أن الأمة �إذا انتخبت �إمامها
وخليفتها فمن يكون �أحق بالإمامة؟ تقول ال�شيعة �إن هذا حق خال�ص لأئمة
�آل البيت ،ويقول �أهل ال�سنة �أن هذا لي�س ب�شرط.
لكن �إن مل يبق النظام الأ�صلي قائ ًما ،وت�سلط �شخ�ص على ال�سلطة
واخلالفة فكما �أن �أهل ال�سنة متفقون على وجوب طاعته فكذلك ال�شيعة يرون
نف�س الر�أي ،لكن يرى �أهل ال�سنة �أن �شروط اخلالفة ا�ستجمعت يف اخللفاء
الرا�شدين فقط ،ومل توجد يف من توىل اخلالفة بعدهم ،ويرى ال�شيعة �أن �شروط
اخلالفة مل تتحقق حتى يف اخللفاء الرا�شدين كذلك لكنهم جمي ًعا متفقون على
طاعة جميع اخللفاء ،فاخلال�صة �أن ال�شيعة وال�سنة متفقون على وجوب طاعة من
انعقدت خالفته ،وهذا هو ر�أي الزيدية وغريها من الفرق كذلك.
ن�صو�ص من بع�ض كتب العقائد والفقه املعروفة

�س�أورد هنا عبارات من بع�ض الكتب املدر�سية التي تدر�س يف املدار�س
املختلفة يف العامل الإ�سالمي ت�ؤيد ما قلنا ،يقول يف �شرح املقا�صد« :و�أما �إذا مل
يوجد من قري�ش من ي�صلح لذلك �أو مل يقتدر على ن�صبه ال�ستيالء �أهل الباطل
و�شوكة الظلمة و�أرباب ال�ضاللة فال كالم يف جواز تقلد الق�ضاء وتنفيذ الأحكام
و�إقامة احلدود وجميع ما يتعلق بالإمام من كل ذي �شوكة» ،ويقول يف بيان �شروط
الإمامة« :نعم! �إذا مل يقدر على اعتبار ال�شرائط جاز االبتناء للأحكام املتعلقة
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بالإمامة على كل ذي �شوكة يقتدر ،تغلب �أو ا�ستوىل» ويقول يف نف�س ال�سياق:
«ف�إن مل يوجد من قري�ش من ي�ستجمع ال�صفات املعتربة ويل كناين ،ف�إن مل يوجد
فرجل من ولد �إ�سماعيل ،ف�إن مل يوجد فرجل من العجم» ،وقد ورد يف املرقات
�شرح امل�شكاة« :و�أما اخلروج عليهم وقتالهم فمحرم و�إن كانوا ف�سقة ظاملني»،
ويقول يف �شرح قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :من �أتاكم و�أمركم جميع على رجل
واحد» (�أي له �أهلية اخلالفة � ...أو الت�سلط والغلبة) وقد ورد يف رد املحتار على
الدر املختار« :ويثبت عقد الإمامة �إما با�ستخالف اخلليفة �إياه كما فعل �أبوبكر،
و�إما ببيعة جماعة من العلماء �أو من �أهل الر�أي» ،وقد ورد يف امل�سامرة« :واملتغلب
ت�صح منه هذه الأمور» �أي والية الق�ضاء والإمارة واحلكم باال�ستفتاء ونحوها
(لل�ضرورة)( ....و�صار) احلال عند التغلب (كما مل يوجد قر�شي عدل �أو ُوجد)
قر�شي عدل (ومل يقدر) �أي مل توجد قدرة (على توليته لغلبة اجلورة) على الأمر
�إذ يحكم يف كل من ال�صورتني ب�صحة والية من لي�س بقر�شي ،ومن لي�س بعدل
لل�ضرورة»((( ،وقد ورد يف �شرح املواقف عند ذكر �شروط الإمامة« :لكن للأمة �أن
ين�صبوا فاقدها دف ًعا للمفا�سد التي تندفع بن�صبه»(((.
وقد ف�صل القول يف ذلك احلافظ ابن حجر الع�سقالين يف الفتح فقال:
«وقد �أجمع الفقهاء على وجوب طاعة ال�سلطان املتغلب واجلهاد معه ،و�أن طاعته
((( امل�سامرة على امل�سايرة �ص 278ـ  ،279طبعة م�صرية قدمية.
((( �ص .614
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خري من اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقن الدماء وت�سكني الدهماء  ...ومل
ي�ستثنوا من ذلك �إال �إذا وقع من ال�سلطان الكفر ال�صريح فال جتوز طاعته يف ذلك،
بل جتب جماهدته ملن قدر عليها كما يف احلديث»(((.
ويقول يف �شرح حديث حذيفة الذي �أورده الإمام البخاري يف كتاب
الفنت ،وقد ورد فيه« :فاعتزلوا تلك الفرق كلها »...قال ابن بطال« :فيه حجة
جلماعة الفقهاء يف وجوب لزوم جماعة امل�سلمني ،وترك اخلروج على �أئمة اجلور؛
لأنه و�صف الطائفة الأخرية ب�أنهم دعاة على �أبواب جهنم  ...و�أمر مع ذلك بلزوم
اجلماعة»(((.
ويقول الإمام النووي يف �شرح م�سلم« :وهذه الأحاديث يف احلث على
ال�سمع والطاعة يف جميع الأحوال ،و�سببها اجتماع كلمة امل�سلمني؛ ف�إن اخلالف
�سبب لف�ساد �أحوالهم يف دينهم ودنياهم ،قوله�« :إن خليلي �صلى اهلل عليه و�سلم
�أو�صاين �أن �أ�سمع و�أطيع و�إن كان عب ًدا جمدع الأطراف» يعني مقطوعها ،واملراد
�أخ�س العبيد� ،أي �أ�سمع و�أطيع للأمري و�إن كان دينء الن�سب حتى لو كان عب ًدا
�أ�سود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة ،وتت�صور �إمارة العبد �إذا واله بع�ض الأئمة
�أو �إذا تغلب على البالد ب�شوكته»(((.
((( ج � ،13ص .7
((( ج � ،13ص .37
((( ج� ،12ص  225طبع دار �إحياء الرتاث العربي ،الطبعة الثانية.
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ويقول القا�ضي ال�شوكاين« :وطاعة الأئمة واجبة �إال يف مع�صية اهلل ،وال
يجوز اخلروج عليهم ما �أقاموا ال�صالة»(((.
ويقول ويل اهلل الدهلوي يف حجة اهلل البالغة�« :إن اخلليفة �إذا انعقدت
خالفته ،ثم خرج �آخر ينازعه حل قتله»((( .ويقول يف كتابه �إزالة اخلفاء عن خالفة
اخللفاء يف ثنايا البحث عن حقيقة اخلالفة (وقد ال جتد بحثًا �أوفى و�أدق منه يف
�أي كتاب �آخر)« :يحرم اخلروج على ال�سلطان بعد �أن يجتمع امل�سلمون عليه
�إال �أن يرى منه كفر بواح ،و�إن مل يكن م�ستجم ًعا ل�شروط اخلالفة ،وهذا متواتر
باملعنى»(((.
تتلخ�ص كل العبارات التي �أوردناها �آنفًا يف �أن امل�سلمني يجب عليهم �أن
يجتمعوا على خليفة واحد يف كل زمان ،ويجب �أن يكون ذلك اخلليفة �صاحب
�سلطة و�شوكة ،ف�إن تي�سر للم�سلمني انتخابه فيجب عندئذ �أن تتوفر فيه �شروط
اخلالفة ،لكن �إن مل يتول احلاكم الأمر بانتخاب امل�سلمني ،بل تواله بالتغلب
عليه وانعقدت �إمامته وكان ذا �سلطان و�شوكة وجب على امل�سلمني االنقياد له
والت�سليم به خليفة للم�سلمني �سواء وجدت فيه �شروط اخلالفة �أم مل توجد؛
و�سواء كان قر�ش ًّيا �أم غري قر�شي� ،أو كان عاد ًال �أو جائ ًرا ،وكان عايل الن�سب �أو
((( الدراري امل�ضية �شرح الدرر البهية ،ج � 2ص  ،463طبع دار الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل 1987م.
((( حجة اهلل البالغة �ص  ،773مكتبة املثنى ،ودار الكتب احلديثة بغداد والقاهرة ،بتحقيق� :سيد �سابق.
((( ج � ،1ص  137الكتاب باللغة الفار�سية.

93

م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب

94

94

دنيئه حتى و�إن كان عب ًدا حب�ش ًّيا وجبت طاعته واالنقياد له ،ما مل يظهر منه كفر
بواح ،ف�إن ظهر منه كفر فال بيعة له وال طاعة ،ووجبت على امل�سلمني عندئذ
معار�ضته ،فمن كانت لديه القدرة على اخلروج عليه والقتال �ضده وجب عليه
ذلك ،ومن عجز عن ذلك وجبت عليه الهجرة من تلك الديار ،يقول احلافظ
ابن حجر« :فمن قوي على ذلك فله الثواب ،ومن داهن فعليه الإثم ،ومن عجز
وجبت عليه الهجرة من تلك الأر�ض»((( ،وقد ثبت من كالم احلافظ ابن حجر �أنه
يجب على امل�سلمني اخلروج �إذا ا�ستوىل الكفار على بلد ،وال يجوز لهم املداهنة يف
ذلك بحال من الأحوال ،و�إن مل يقدروا على اخلروج وجبت عليهم الهجرة من
تلك الديار ،وال يجوز ال�سكوت على ت�سلط الكفار بحال من الأحوال.
من حمل علينا ال�سالح فلي�س منا

يقول اهلل :

ﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ [الن�ساء،]93 /
فهذه الآية الكرمية �صريحة يف �أن من قتل م�ؤم ًنا من غري حق �شرعي فجزا�ؤه جهنم،
وا�ستحق غ�ضب اهلل ولعنته و�أعد له عذابًا �ألي ًما ،ويقول النبي �« :سباب
امل�ؤمن ف�سوق ،وقتاله كفر»((( ،رواه الرتمذي و�صححه بلفظ« :قتال امل�سلم �أخاه
كفر و�سبابه ف�سوق».
((( ج � ،13ص .123
((( متفق عليه.
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وقد �أو�صى النبي  الأمة الإ�سالمية يف اخلطبة ال�شهرية التي �ألقاها يف
حجته الأخرية والتي ا�شتهرت بخطبة حجة الوداع بقوله« :ال ترجعوا (ويف رواية
ال ترجعون) بعدي كفا ًرا ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ض»((( وقد روى البخاري عن
�أبي هريرة �أن ر�سول اهلل  قال« :ال ي�شري �أحدكم �إىل �أخيه بال�سالح؛ ف�إنه ال
يدري �أحدكم لعل ال�شيطان �أن ينزع (ويف رواية ينزغ بالغني) يف يده ،فيقع يف
حفرة من النار»(((.
وقد روى ابن �أبي �شيبة عن �أبي هريرة « :املالئكة تلعن �أحدكم
�إذا �أ�شار بحديدة و�إن كان �أخاه لأبيه و�أمه» ،وروى الرتمذي موقو ًفا ب�سند �آخر:
«من �أ�شار على �أخيه بحديدة لعنته املالئكة» .يقول احلافظ يف الفتح« :قال ابن
العربي� :إذا ا�ستحق الذي ي�شري باحلديدة اللعن ،فكيف الذي ي�صيب بها؟ و�إمنا
ي�ستحق اللعن �إذا كانت �إ�شارته تهدي ًدا �سواء كان جا ًّدا �أم الع ًبا»((( فمن �أ�شار
ممازحا والع ًبا ا�ستحق اللعنة ،وهذا يعني �أن هذا العمل
على امل�سلم بال�سالح ً
ال�شنيع حمرم على كل حال ،و�أنه عمل بغي�ض عند ال�شرع �إىل درجة �أنه يوجب
املزاح به اللعن فكيف به �إذا كان عن جد؟

((( متفق عليه.
((( متفق عليه.
((( فتح الباري ،ج � ،13ص .25
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وقد روى عبد اهلل بن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -يرفعه �إىل النبي :
«لزوال الدنيا �أهون على اهلل من قتل رجل م�سلم»� ،أخرجه الرتمذي وقال :حديث
ح�سن ،و�أخرجه الن�سائي ولفظهَ « :ل َق ْت ُل المْ�ؤمِن َ�أ ْعظم عِ ْن َد اللهَّ ِ م ِْن َز َوال الدنيا» ومن
هنا قال النبي  يف حديث �أخرجه ال�شيخان عن ابن م�سعود �« :أول ما يق�ضى
بقاتل �أمام عبد اهلل بن عمر -ر�ضي
بني النا�س يوم القيامة يف الدماء»((( ،وملا جيء ٍ
اهلل عنهما  -قال له« :تزود من املاء البارد ف�إنك لن تدخل اجلنة»(((.

(((ال يلتب�سن الأمر على �أحد ب�أن هذا احلديث يتعار�ض مع حديث «حما�سبة ال�صالة» ال�شهري؛ لأن اللفظ الوارد يف
حديث ال�صالة «املحا�سبة» ،وهذا احلديث ورد فيه لفظ «الق�ضاء» ،فقد ورد يف رواية البخاري�« :أول ما يحا�سب
به العبد �صالته» ،فثبت من ذلك �أن �أول ما يحا�سب به الإن�سان هي ال�صالة لكن �أول ما يعاقب به العبد الدماء،
فال تعار�ض بينهما ،ومن هنا روى الن�سائي احلديثني ب�سند واحد فهو حديث واحد ،ولفظ رواية الن�سائي كما يلي:
«�أول ما يحا�سب به العبد ال�صالة و�أول ما يق�ضى بني النا�س يف الدماء» ،وقد روى البخاري احلديث املذكور الذي
اكتفى فيه باجلزء الأول من احلديث عن الأعم�ش عن �أبي وائل عن ابن م�سعود  وهو من ثالثيات البخاري،
ويروي الإمام الن�سائي هذا احلديث ب�سنده عن �أبي وائل فمدار احلديثني على �شخ�ص واحد ،وبناء على ذلك
فهو حديث واحد ،رواه الن�سائي كام ًال والبخاري اكتفى برواية اجلزء الأول منه� ،أما الفرق بني الق�ضاء واملحا�سبة
فوا�ضح؛ وذلك لأن �أعمال الإن�سان تنق�سم �إىل ق�سمني؛ ق�سم يتعلق ب�شخ�ص الإن�سان وال يتعداه �إىل غريه ،وق�سم
يتعلق بغريه ،وي�سمي ال�شرع النوع الأول من الأعمال حقوق اهلل  ،والنوع الثاين ي�سميه حقوق العباد ،النوع
مدع ،ومن هنا يكتفى فيها باملحا�سبة،
الأول من الأعمال ال حتتاج للق�ضاء لأنها ال تتعلق ب�أحد �سواه ولي�س هناك ٍ
و�أن ي�س�أل الإن�سان هل �أداها �أم ال؟ و�أما النوع الثاين فال تكفي فيه امل�ساءلة بل ال بد فيه من الق�ضاء؛ لأن هذا
النوع من الأعمال �أدت �إىل تلف حقوق النا�س ،و�أنهم �سيطالبونه بحقوقهم ،وال�صالة من �أهم �أعمال النوع الأول
(�أي من حقوق اهلل  )وقتل النف�س من �أهم �أعمال النوع الثاين ،ومن هنا تكون ال�صالة على ر�أ�س القائمة عند
امل�ساءلة ،وعند الق�ضاء تكون الدماء هي الأول.
((( رواه البيهقي.
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ولي�س بعد الإ�شراك باهلل كفر �أكرب من قتل الإن�سان �أخاه امل�سلم ،ف�إن
ال�شريعة �أ�س�ست �أمة الإ�سالم على امل�ؤاخاة ،وجعل العالقة بني امل�سلم و�أخيه
عالقة الأخوة ،فقال :ﱹﮂ ﮃ ﮄﱸ [�آل عمران ،]103 /وقال:
ﱹ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﱸ [احلجرات ،]10 /وحدد ال�سرية
االجتماعية للأمة بقوله تعاىل :ﱹ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ[املائدة،]54 /
وقوله تعاىل :ﱹ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ [الفتح ،]29 /ف�إنهم �ألني النا�س مع
امل�سلمني و�أ�شدهم مع الكافرين ،وفيهم لني وحب ،وغلظة و�شدة يف نف�س الوقت ،لكن
اللني واحلب مع �أهل احلق ،والغلظة وال�شدة على �أهل الباطل.
ولقد وردت ت�شبيهات كثرية ومتنوعة يف الأحاديث النبوية للت�أكيد على
الأخوة الدينية وهي معروفة وم�شهورة ،وقد ركزت ال�سنة على الأخوة الدينية
تركي ًزا مل يركز على �شيء �آخر مثله ،وقد متثلها ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم
�أجمعني عم ًال ،وقد �أكد الإ�سالم على حب الإن�سان لأخيه امل�سلم �أكرث من
ت�أكيده على ال�صالة وال�صوم ،و�أوجب الن�صح للم�سلمني و�أن ال يرتكب �أم ًرا
يت�ضرر به امل�سلمون ،ومن لي�س لديه هذه الأمور فلي�س لديه �إ�سالم وال �إميان ولن
يفيده �شيء و�إن كان لديه من العبادة مثل اجلبال �أو �أنفق من املال مثل زبد البحر،
فقد قال النبي « :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه»((( وقال
((( متفق عليه.
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النبي « :ال تدخلون اجلنة حتى ت�ؤمنوا وال ت�ؤمنون حتى حتابوا»((( ،وقال �صلى
اهلل عليه و�سلم« :وال حت�س�سوا ،وال جت�س�سوا ،وال تباغ�ضوا ،وال تدابروا ،وكونوا
عباد اهلل �إخوانًا»(((.
و�أو�صى النبي  جابر بن عبد اهلل  ،فقال�« :إن قدرت �أن ت�صبح
ومت�سي ،ولي�س يف قلبك غ�ش على �أحد فافعل» ،وقال �صلى اهلل عليه و�سلم:
«المْ ُ ْ�س ِل ُم َم ْن َ�س ِل َم المْ ُ ْ�س ِل ُمونَ ِم ْن ِل َ�سا ِن ِه َو َي ِد ِه»((( ،وقال �صلى اهلل عليه و�سلم:
«امل�سلم �أخو امل�سلم ،ال يظلمه ،وال يخذله وال يحقره»(((.
وقال النبي « :ال ُّ
يحل مل�سلم �أن َي ْه ُج َر �أخاه فوق ثالث»((( ،وقد لعن
من �أ�ضر بامل�سلمني فقال« :ملعون من �ضا َّر م�ؤم ًنا �أو مكر به»(((� ،إ ّال �أن الر�سول 
قد حرم �أن ينظر امل�سلم �إىل �أخيه امل�سلم بنظرة حادة ،فقال« :من كان ي�ؤمن باهلل
واليوم الآخر فال يحد النظر �إىل �أخيه»((( ،ف�إذا نظر امل�سلم �إىل �أخيه امل�سلم يجب
�أن ينظر �إليه بنظرة حب وحنان.

((( متفق عليه.
((( متفق عليه.
((( متفق عليه.
((( متفق عليه.
((( متفق عليه.
((( �سنن الرتمذي.
((( رواه احلاكم و�صححه.
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فلما و�ضع �شرع اهلل �أ�سا�س جتمع امل�سلمني على املحبة والأخوة وجعلهما
�أ�صل الإميان وجذره ،وتوقف عليه يف نظر ال�شرع كمال الإميان ،ف�إذا قطع الإن�سان
هذه الأوا�صر التي �أمر اهلل بو�صلها ،وا�ستخدم اليد التي خلقها اهلل تعاىل مل�ساعدة
امل�سلمني يف قتلهم وقطع رقابهم فمن يكون �أكرب منه جرمية على �أر�ض اهلل تعاىل،
و�إن كانت معا�صي العبد و�سيئاته ت�ستوجب اللعنة ملرتكبيها ،ف�أية مع�صية تكون
�أدعى من هذه املع�صية لأن يهتز لها عر�ش جالل اهلل  ،و�أن ت�ستجلب لعنات
اهلل مثل القطر �إىل الأر�ض؟
هل تكون هناك مع�صية �أ�شد و�ألعن من �إراقة دم �إن�سان م�ؤمن جعل اهلل
قتله �أ�شد من زوال الدنيا؟ وخا�صة �إذا �أريقت بيد �إن�سان يدعي الإميان؟ و�أية �إهانة
�أكرب ُيوجهها �إن�سان ل�شرع اهلل من �إهانة قتل �إن�سان جعل اهلل زوال الدنيا �أهون
عليه من �إراقة دمه؟
هل هناك عظمة يف الكون ت�ساوي عظمة كلمة ال �إله �إال اهلل؟ و�أي قبول
عند اهلل  ي�ستحقه من يقر بكلمة التوحيد؟ و�أي �إن�سان مم�سوخ م�سخ �إميانه من
يقتل الإن�سان الذي يقر بوحدانية اهلل ،هذا الإن�سان ال يقتل �إن�سانًا فقط ،بل يذل
كلمة التوحيد ويهينها ،و�إنه يقلل من تعظيمها و�إجاللها.
يقول �أ�سامة بن زيد  -ر�ضي اهلل عنهما« :بعثنا ر�سول اهلل � إىل احلرقة
من جهينة ،ف�صبحنا القوم فهزمناهم ،قال :وحلقت �أنا ٌ
ورجل من الأن�صار رج ًال
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منهم ،فلما غ�شيناه ،قال :ال �إله �إال اهلل ،قال :فكف عنه الأن�صاري ،وطعنته برحمي
حتى قتلته ،فلما قدمنا بلغ ذلك النبي  ،فقال يل :يا �أ�سامة �أقتلته بعدما قال:
ال �إله �إال اهلل؟ قال :قلت يا ر�سول اهلل �إمنا كان متعو ًذا ،قال :فقال �أقتلته بعدما
علي حتى متنيت �أين مل �أكن �أ�سلمت
قال :ال �إله �إال اهلل؟ قال :فما زال يكررها َّ
قبل ذلك اليوم»((( ،ويف رواية�« :أفال �شققت عن قلبه حتى تعلم» ،يعني ملا نطق
بهذه الكلمة وجب احرتامها �سواء كان نطقه بها ب�سبب اخلوف من ال�سيف� ،أو
كان �إقراره بها من القلب على احلقيقة؛ لأن حال القلب ال يعلمها �إال اهلل ،
وقد روى م�سلم هذه احلادثة عن جندب بن عبد اهلل  وفيها بع�ض الزيادات،
منها �أن النبي  قال له :فكيف ت�صنع بال �إله �إال اهلل �إذا جاءت يوم القيامة؟
قال :يا ر�سول اهلل ا�ستغفر يل ،قال :وكيف ت�صنع بال �إله �إال اهلل �إذا جاءت يوم
القيامة؟ قال :فجعل ال يزيده على �أن يقول :كيف ت�صنع بال �إله �إال اهلل �إذا
جاءت يوم القيامة؟ وقد ورد يف �صحيح البخاري �أن املقداد بن عمرو الكندي
�أخربه �أنه قال لر�سول اهلل � :أر�أيت� ،إن لقيت رج ًال من الكفار فاقتتلنا ،ف�ضرب
�إحدى يدي بال�سيف فقطعها ،ثم الذ مني ب�شجرة ،فقال� :أ�سلمت هلل� ،أ�أقتله يا
ر�سول اهلل بعد �أن قالها؟ فقال ر�سول اهلل  :ال تقتله ،فقال :يا ر�سول اهلل �إنه
قطع �إحدى يدي ،ثم قال ذلك بعد ما قطعها ،فقال ر�سول اهلل  :ال تقتله ،ف�إن
قتلته ف�إنه مبنزلتك قبل �أن تقتله ،و�إنك مبنزلته قبل �أن يقول كلمته التي قال»(((.
((( متفق عليه.
((( �صحيح البخاري ،طوق النجاة.85 / 5 ،
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هاتان الروايتان عجيبتان يجب �أن يعترب بهما كل �إن�سان ،ف�إن ر�سول اهلل 
مل يكن يتحمل قتل �إن�سان م�شرك �أثناء املعركة بعد التلفظ بـ «ال �إله �إال اهلل» ،ولو
مل يعرف هل قالها من قلبه �أو قالها خو ًفا من ال�سيف؟ وحزن للحادثة حزنًا كان
يت�أ�سف عليها لفرتة طويلة ،يا ترى كيف تكون حال من يقتل م�سل ًما ق�ضى حياته
م�سل ًما؟ ومل ينطق بكلمة التوحيد مرة واحدة خو ًفا من ال�سيف فقط ،بل �أقر
بها �آالف املرات ،هل �سيكون �أحد �أ�شقى ممن يقتله؟ و�أي عمل يكون �أ�سو�أ من
توعد اهلل  على
العمل ال�شنيع الذي ي�ستوجب العذاب الأليم ،ومن هنا ّ
هذا العمل القبيح وعي ًدا مل يتوعده ب�أي مع�صية �أخرى و�أي عمل �آخر ،فقال:
ﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ [الن�ساء ،]93 /فقد ورد يف هذه الآية
ذكر اخللود يف النار ،والغ�ضب ،واللعنة ،والعذاب العظيم ،وهذه الكلمات
خمت�صة بوعيد الكفار ومل ترد يف الكتاب وال�سنة لغريهم ،فقد دل هذا على �أن
هذه املع�صية �أ�شد بكثري من الف�سوق واملعا�صي الأخرى ،و�إن وجد فعل �أ�شد
و�أ�سو�أ بعد الكفر ال�صريح فهو هذا العمل ال�شنيع ،ومن هنا �سمي هذا العمل يف
الأحاديث كف ًرا ،كما ورد يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :وقتاله كفر» ،ويف قوله:
«ال ترجعوا بعدي كفا ًرا »...فكانت كلمتا املع�صية والف�سق مل تكونا لتعربا عن
�شناعة هذا العمل ،وملا كان �سباب امل�سلم ف�سوقًا فال ميكن �أن ُي ْكتفى بت�سمية قتاله
ف�سقًا ،بل يجب �أن يكون قتله وقتاله �شي ًئا �أكرب من الف�سق.
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ثان ًيا :كما �أن الإميان له ب�ضع و�سبعون �شعبة ،وكل �شعبة منها ُت�سمى
�إميانًا ،كما ورد يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :الإميان ب�ضع و�سبعون �أو ب�ضع
و�ستون �شعبة ،ف�أف�ضلها قول ال �إله �إال اهلل ،و�أدناها �إماطة الأذى عن الطريق،
واحلياء �شعبة من الإميان»((( ،فكذلك الكفر له �شعب ومراتب ،منها مراتب عليا
ومنها مراتب دنيا ،ومن هنا كان ال�سلف ال�صالح يقولون« :كفر دون كفر وظلم
دون ظلم»((( فكما �أن الإميان والإ�سالم اعتقاد وعمل يعني كما يوجد الإ�سالم
يف الأمور االعتقادية واملعنوية فكذلك يوجد يف الأعمال والظواهر والفكر،
فالإميان باهلل والر�سل �إ�سالم وال�صالة �أي�ضً ا �إ�سالم ،وبنف�س ال�صورة ،الكفر
والنفاق �أي�ضً ا ينق�سمان �إىل ق�سمني؛ كفر اعتقادي وفكري ،وكفر عملي ،فال�شرك
كفر اعتقادي ،وترك ال�صالة متعم ًدا كفر عملي ،ويف �ضوء ذلك يجب �أن نفهم
الن�صو�ص التالية�« :سباب امل�سلم ف�سوق وقتاله كفر» وقوله تعاىل :ﱹ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚﱸ [الن�ساء ]93 /وقوله عليه ال�سالم« :ال ترجعوا بعدي
كفا ًرا» وقوله« :فلي�س منا ،»...و�أنه ال تعار�ض بني �أحكام الكفر والإ�سالم العامة
وبني هذه الن�صو�ص و�أمثالها ،وال ي�صح يف هذه الن�صو�ص و�أمثالها ت�أويل لفظ
الكفر ،كما ال ي�صح حمل نفي الإ�سالم على نفي كمال الإ�سالم ،فكل ما �أطلق
((( رواه ال�شيخان و�أ�صحاب ال�سنن الثالث.
((( وقد عقد الإمام البخاري يف �صحيحه بابًا بعنوان «باب كفران الع�شري وكفر دون كفر» لكن هذه الكلمة م�أثورة عن
ال�صحابة �أنف�سهم كما �أوردها الإمام �أحمد بن حنبل عن طريق عطاء بن �أبي رباح وغريه يف كتاب الإميان ،وكما
قال الإمام �أبو احل�سن الأ�شعري يف كتابه مقاالت الإ�سالميني ،و�أن هذه الكلمة كانت معروفة عند ال�سلف كما نقل
عنهم �شيخ الإ�سالم يف كتابه «كتاب الإميان».
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ال�شرع عليه لفظ الكفر فهو كفر ال حمالة وال �شيء �سواه ،و�سيبقى كف ًرا ما دامت
الأر�ض باقية ،لكنه كفر عملي مثل باقي �أعمال الكفر ،ولي�س كف ًرا اعتقاد ًّيا
خمرجا من امللة ،ويكون مرتكب هذه الأعمال كاف ًرا مثل تارك ال�صالة الذي كان
ً
ال�صحابة متفقني على كفره ،فقد روى الرتمذي ب�سنده عن عبد اهلل بن �شقيق
العقيلي قال :كان �أ�صحاب حممد  ال يرون �شي ًئا من الأعمال تركه كفر غري
ال�صالة»((( ،وقد �أ�شار بقوله «من الأعمال» �إىل هذه احلقيقة ،مبعنى الأعمال التي
خمرجا من امللة ،ف�إن الإن�سان
كانت تعترب كف ًرا منها ال�صالة ،لكن هو لي�س كف ًرا ً
ال يخرج من امللة ما مل يرتد من الباب االعتقادي الذي ولج منه �إىل الإ�سالم،
ف�إذا فعل ذلك كان كاف ًرا باملعنى الذي ورد يف قوله تعاىل :ﱹ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ [الن�ساء ]48 /وما ورد ذكره يف قوله عليه
ال�سالم�« :أَ ْخر ُِجوا َم ْن َكانَ فيِ َق ْل ِب ِه ِم ْثق َُال َح َّب ٍة ِم ْن َخ ْر َدلٍ ِم ْن �إِميَانٍ .(((»....
فثبت مما قررنا �أن رفع ال�سالح على امل�سلمني من املعا�صي التي �أطلق
عليها ال�شرع ا�سم الكفر ،ومن هنا ال يوجد بعد الكفر املخرج من امللة مع�صية
�أ�شد من �إراقة دم �إن�سان م�سلم ،وكاد �أن يدخل يف حدود الكفر املخرج من
امللة؛ لأن ما ورد من الوعيد ال�شديد والنهي القاطع يف هذه املع�صية مل يرد يف
�أية مع�صية �أخرى �أو ف�سق �آخر ،تلك الوعيدات الواردة يف حق مرتكب هذه
((( ج � ،5ص .14
((( �صحيح البخاري ،ج � ،1ص  ،13طبع دار طوق النجاة.
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املع�صية تكفي �أن تهز كيان �شخ�ص يكون يف قلبه مقدار خردلة من الإميان باهلل
واليوم الآخر� ،إن مل ميت الإميان يف قلب م�سلم ،ف�إنه ميكن �أن يرتكب �أية مع�صية
�أو ت�صدر منه �أية جرمية �سوى هذه اجلرمية �أو هذا الكفر الذي ال ميكن مل�سلم �صالح
الإميان حتى التفكري فيه!
لقد خ�ص�ص القر�آن الكرمي لفظتي «اللعنة» و«الغ�ضب» للكفار واملنافقني،
ف�إن اللعنة تعني البعد عن رحمة اهلل واحلرمان من �أي نوع من الفالح ،و�إن اليهود
ملا لعنوا ونزل الغ�ضب عليهم حرموا من ال�سيادة واحلكم والتكرمي ،وقد وردت
ن�سبة اللعن �إىل املنافقني يف �سورة الأحزاب ،فقال عز وجل :ﱹ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [الأحزاب ،]57 /ومن
هنا كان من ن�صيبهم اخلذالن والهالك ،والإميان ي�ضاد اللعن ،لأن الإميان
مورد رحمات اهلل  ومنبع الفوز والفالح ،ومن هنا ي�ستحيل �أن يجتمع الإميان
واللعن الإلهي يف مو�ضع واحد ،وقد جتد يف �أحاديث الر�سول � أن النبي 
قد نهى عن لعن مرتكبي معا�صي قبيحة و�شديدة ،فقد عقد الإمام البخاري بابًا
بعنوان« :باب ما يكره من لعن �شارب اخلمر» ،و�أورد فيه ق�صة عبد اهلل امللقب
باحلماد فقال�« :أن رج ًال على عهد النبي  كان ا�سمه عبد اهلل ،وكان يلقب
حما ًرا ،وكان ي�ضحك ر�سول اهلل  ،وكان النبي  قد جلده يف ال�شراب ،ف�أتي
به يو ًما ف�أمر به فجلد ،فقال رجل من القوم :اللهم العنه ما �أكرث ما ي�ؤتى به ،فقال
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النبي  :ال تلعنوه فواهلل ما علمت �إنه يحب اهلل ور�سوله»((( ،ويف رواية «�إنه
يحب اهلل ور�سوله» وقد �أورد احلافظ ابن حجر الع�سقالين عن ابن عبد الرب�« :إنه
�أُتي به �أكرث من خم�سني مرة».
وروى البخاري يف كتاب الديات عن �أبي هريرة � أُ ِت َي النبي 
برجل قد �شرب قال :ا�ضربوه قال �أبو هريرة :فمنا ال�ضارب بيده ،وال�ضارب بنعله،
وال�ضارب بثوبه ،فلما ان�صرف قال بع�ض القوم� :أخزاك اهلل ،قال :ال تقولوا هكذا،
ال تعينوا عليه ال�شيطان((( .ويف �سنن �أبي داود عن طريق ابن وهب �أنه قال:
«ولكن قولوا اللهم اغفر له ،اللهم ارحمه».
هكذا كان النبي  كان يدعو ل�شارب اخلمر ،ويدعو اهلل �سبحانه �أن
يغفر له ،ويرحمه ،وما �أجمل ما قال ال�شاعر الفار�سي:
فديت خلق الرحمة فيه! ف�إنه مثل الربيع يعتذر للمحتالني �شاربي اخلمر
وهذا يدل على �أنه كان مينع امل�سلمني من �أن يلعنوا مرتكبي املعا�صي� ،إال
مع�صية قتل الإن�سان امل�سلم فهي املع�صية الوحيدة التي ا�ستخدم القر�آن الكرمي
يف حق مرتكبه �أنه ي�ستحق «اللعن» و«الغ�ضب» ،و�أن الأحاديث النبوية ال�شريفة
و�صفت مرتكب هذه اجلرمية النكراء بامللعون ،و�أنه ي�ستحق اللعن ،قد ورد ذلك
((( �صحيح البخاري ،ج � ،8ص  ،158طبع دار طوق النجاة.
((( �صحيح البخاري.
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يف موا�ضع متعددة من الأحاديث ،فليعرف من ذلك �شناعة هذه اجلرمية! ف�إنها
خمرجا من امللة �أم ال ،لكنها ت�ستجلب غ�ضب اهلل ولعنه ،و�أن
�سواء كانت كف ًرا ً
مرتكبه يفقد عند اهلل كل ما ا�ستحقه من الرحمة والربكة ب�سبب �إميانه باهلل .
ثالثًا :من �أهم الأحاديث الواردة يف هذا الباب هو احلديث الذي
و�ضعناه عنوانًا لهذا الباب اتبا ًعا للإمام البخاري ،والذي رواه الإمام م�سلم
بطرق متعددة وهو قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :من حمل علينا ال�سالح فلي�س
منا» رواه عن ابن عمر ،و�سلمة ،و�أبي مو�سى الأ�شعري ،ويف رواية �سلمة «من َ�س َّل
علينا ال�سيف» ويقول احلافظ ابن حجر« :ومعنى احلديث :حمل ال�سالح على
امل�سلمني لقتالهم به بغري حق»((( هذا من �أهم الأحاديث يف الباب ،ويعترب من
القواعد الكلية يف ال�شرع ،ومن هنا جعله الإمام البخاري عنوانًا لباب يف كتاب
الفنت ،و�أورده الإمام م�سلم يف كتاب الإميان لي�ستعني به يف الفرق بني الإميان
والكفر ،وجعله الإمام النووي عنوانًا لباب يف تبويبه على �صحيح م�سلم.
ومعنى قوله« :لي�س منا» �أي لي�س من امل�سلمني ،يظهر بالتدبر يف خطاب
معا�ص
النبي � أن كلمة «لي�س منا»((( ي�ستخدمها النبي  عندما يريد بيان ٍ
((( فتح الباري ،ابن حجر.24 / 13 ،
((( وردت يف الأحاديث النبوية كلمتان؛ �إحداهما« :لي�س مني» مثل قوله « :النكاح من �سنتي ،فمن رغب عن
�سنتي فلي�س مني» ،والأخرى «لي�س منا» وبني التعبريين فرق ،ف�إن التعبري الأول يق�صد به ما ذكرنا يف املنت ،و�أما
قوله «لي�س مني» فاملراد به �أنه ترك �سنتي.

107

اخلـالفة

107

جدا عن احلياة الإ�سالمية،
جدا من الكفر ال�صريح وعند بيان حالة بعيدة ًّ
قريبة ًّ
هذه احلالة تكون �أ�شد من املعا�صي العامة ومن �أنواع الف�سق العادية ،وتكون �أقل
من الكفر البواح ال�صريح ،يت�ضح ذلك متا ًما عند التدقيق يف الأحاديث التي
وردت فيها كلمة «لي�س منا» مع مراعاة الفرق بني املراتب املختلفة للإميان والكفر،
وبناء عليه فال داعي لت�أويل كلمة «لي�س منا» بـ «لي�س على هدينا» �أو حملها على
�أي معنى �آخر تار ًكا للظاهر� ،أو بحمل النفي فيها على نفي الكمال.
الكلمات التي ا�ستخدمها �صاحب ال�شرع لبيان حكم بع�ض الأعمال
يجب احلفاظ عليها ،وال يحق لنا �أن نخفف من وط�أة معانيها اللغوية بت�أويلها �أو
حملها على معانٍ جمازية ،وكل من �أ ّولها ،و�صرفها عن ظاهرها� ،أو حاول �شي ًئا
من ذلك فقد حرم امل�سلمني من االهتمام باجلانب العملي للإميان والإ�سالم،
وما نعاين منه اليوم يف العامل الإ�سالمي من انت�شار الإرجاء والفكر اجلهمي
الذي ت�أثر به ثلثا امل�سلمني مع ادعائهم االنتماء لأهل ال�سنة ،و�صارت كلمة «عمل
بالأركان» يف تعريف الإميان جمرد كلمات تردد يف كتب العقائد وال يرى لها �أثر يف
احلياة العملية ،ف�إن لكل ذلك �أ�سبابًا كثرية ،من �أهمها هذه البدعة �أي بدعة الت�أويل!
لقد �ضاعت �أهمية الأعمال ب�سبب هذه البدعة ال�شنيعة ،و�صار مدار
�شخ�صا موافقًا
الإ�سالم على جمموعة من العقائد اجلزئية املتنازع عليها ،ملاذا نعترب ً
لنا يف تلك العقائد اجلزئية من �أف�ضل النا�س و�إن كان فا�سقًا مرتك ًبا للمعا�صي!
و�شخ�ص �آخر �إذا خالفنا يف تلك املعتقدات اجلزئية و�إن كان �صا ًحلا ح�سن العمل
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نعتربه �شر الربية! �ألي�س ذلك ظل ًما وعدوانًا ،و�ألي�س ذلك هو الفكر الإرجائي
اجلهمي و�إن كنا ندعي اتباع ال�سنة واتباع ال�سلف؟ ومن هنا كان ال�سلف ينكرون
مثل هذه الت�أويالت وكل الت�أويالت التي ت�ؤدي �إىل بدعة الر�أي ،بناء على ذلك
نقل الإمام النووي واحلافظ ابن حجر يف �شرح هذا احلديث« :وكان �سفيان بن
عيينة رحمه اهلل يكره قول من يف�سره :بلي�س على هدينا ،ويقول :بئ�س هذا
القول ،يعني بل مي�سك عن ت�أويله»(((.
وقال ال�شيخ عبد الوهاب ال�شعراين« :قال �سفيان الثوري :من الأدب
�إجراء الأحاديث التي خرجت خمرج الزجر والتنفري على ظاهرها من غري
ت�أويل ف�إنها �إذا �أولت خرجت عن مراد ال�شارع كحديثَ « :م ْن َغ�شَّ َنا فلي�س ِم َّنا»
وحديث« :لي�س ِم َّنا َم ْن َت َطيرَّ َ �أَ ْو ُت ُطيرِّ َل ُه» وحديث« :لي�س ِم َّنا من َل َط َم ا ُخل ُدو َد
و�شَ َّق اجليوب ودعا َبد ْع َوى اجلاهلية» ف�إن العامل �إذا �أولها ب�أن املراد لي�س منا يف
تلك اخل�صلة فقط� ،أي وهو منا يف غريها هان على الفا�سق الوقوع فيها؛ وقال:
املخالفة يف خ�صلة واحدة �أمر �سهل»(((.
فاملعنى الوا�ضح لقوله « :لي�س منا» ب�أنه لي�س من امل�سلمني ،وثبت منه
�أن من حمل ال�سالح على امل�سلمني لقتالهم ف�إنه قد ارتكب عم ًال �شني ًعا ا�ستحق
به �أن ال يعد من امل�سلمني.
((( �شرح النووي على م�سلم ،108 / 2 ،فتح الباري ،ابن حجر .164 / 3
((( امليزان الكربى لل�شعراين.

109

اخلـالفة

109

الأنواع الثالثة لقتل امل�سلم وحمل ال�سالح عليه

�إن لقتل امل�سلم وحمل ال�سالح عليه �صور متعددة ،ويختلف احلكم
ال�شرعي لكل �صورة من ال�صور الأخرى.
ال�صورة الأوىل� :أن يقتل م�سلم م�سل ًما م�ست�شع ًرا حلرمة هذه اجلرمية ،و�أن
يكون مت�أ�سفًا الرتكابه �إياها ،فهذه ال�صورة حكمها ما ذكر يف الف�صل ال�سابق ،ب�أنه
قد ارتكب كف ًرا عمل ًّيا ،لكنه ال ُي ْخرِج من امللة ،جتري عليه �أحكام الإ�سالم يف
الدنيا� ،أما عاقبته يف الآخرة ف�إىل اهلل تعاىل.
�أما قبول توبة القاتل فقد اختلف فيه ال�صحابة و�سلف الأمة �أنف�سهم ،ف�إن
فريقًا منهم ذهب �إىل ما ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﱸ [الفرقان ،]68 /ثم
قال تعاىل:ﱹ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱸ [الفرقان ،]70 /فدل ذلك على �أن اهلل تعاىل
يقبل توبة جميع الع�صاة و�إن كانوا قتلة النف�س!
وعار�ضهم �آخرون ،فقد روى البخاري وم�سلم وغريهما عن عبد اهلل بن
عبا�س �أن القاتل ال توبة له ،ف�إنه ف�سر قوله �سبحانه وتعاىل :ﱹ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﱸ [الن�ساء� ]93 /أنه ال توبة له ،وروى البخاري يف كتاب التف�سري عن
القا�سم بن �أبي بزة �أنه �س�أل �سعيد بن جبري هل ملن قتل م�ؤم ًنا متعم ًدا من توبة؟
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فقر�أت عليه :ﱹ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱸ [الإ�سراء ،]33 /فقال
�سعيد :قر�أتها على ابن عبا�س كما قر�أتها علي ،فقال :هذه مكية ن�سختها �آية مدنية
التي يف �سورة الن�ساء»((( ،ومن ثم ال ي�صح اال�ستدالل بها على قبول توبة القاتل،
ورواية �أخرى �أو�ضح مما �سبق ،يقول ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما« :ملا �أنزلت
التي فى الفرقان قال م�شركو �أهل مكة :قد قتلنا النف�س التي حرم اهلل ،ودعونا مع
اهلل �إل ًها �آخر ،وقد �أتينا الفواح�ش ،قال :ف�أنزل اهلل تعاىل ﱹ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱸ [الفرقان،]70 /
فهذه لأولئك قال :و�أما التي يف الن�ساء ﱹ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﱸ
قر�أ �إىل قوله ﱹﮢﱸ قال :الرجل �إذا عرف الإ�سالم وعلم �شرائع الإ�سالم ثم
قتل م�ؤم ًنا متعم ًدا فجزا�ؤه جهنم وال توبة له»(((.
وقد روى الإمام �أحمد ،والطرباين عن يحيى بن املجرب عن �سامل بن
�أبي اجلعد ،ورواه الن�سائي وابن ماجة عن عمار الدهني عن �سامل بن �أبي
اجلعد ،عن ابن عبا�س �أن رج ًال �أتاه ،فقال� :أر�أيت رج ًال قتل رج ًال متعم ًدا؟
قال :ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﱸ [الن�ساء ،]93 /قال :لقد �أنزلت يف �آخر ما نزل ،ما ن�سخها �شيء حتى
قب�ض ر�سول اهلل  ،وما نزل وحي بعد ر�سول اهلل  ،قال� :أر�أيت �إن تاب و�آمن
((( �صحيح البخاري ،طبع دار طوق النجاة .110 / 6
((( �صحيح البخاري ،طوق النجاة.45 / 5 ،

111

اخلـالفة

111

وعمل �صا ًحلا ثم اهتدى؟ قال :و�أنى له التوبة»((( ،هذا لفظ يحيى بن املجرب،
ورواه الن�سائي وابن ماجه بلفظ قريب من هذا ،واحلا�صل �أن ابن عبا�س  -ر�ضي
اهلل عنهما  -يعترب �آية �سورة الفرقان من�سوخة ،و�أن �آخر ما نزل يف هذه امل�س�ألة هو
قوله �سبحانه وتعاىل :ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚﱸ [الن�ساء ،]93 /ومن هنا
يقول� :إنه ال توبة لقاتل م�سلم .وال �شك �أن قول ابن عبا�س يف امل�س�ألة �أقوى من
عدة وجوه:
�أو ًال� :إن �آية �سورة الن�ساء ن�ص ومنطوق يف عدم قبول توبة القاتل ،ف�إن قوله تعاىل:
ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [الن�ساء ]93 /ال يعني �سوى ذلك،
واملنطوق مقدم على املفهوم ما مل يوجد �سبب يرجح املفهوم على املنطوق ،كما
تقرر يف الأ�صول.
ثان ًيا :وما قيل �إن �آية �سورة الفرقان ن�سخت �آية الن�ساء فلي�س ب�صحيح ،لأن �آية
الفرقان مكية و�آية الن�ساء مدنية ،ومن املعلوم �أن النا�سخ ال بد و�أن يكون مت�أخ ًرا
من املن�سوخ وي�شهد حرب الأمة ،وترجمان القر�آن عبد اهلل بن عبا�س  -ر�ضي اهلل
عنهما�« :أنها نزلت يف �آخر ما نزل وما ن�سخها �شيء».
ثالثًا� :إن م�صداق كل من الآيتني يختلف عن م�صداق الآية الأخرى ،وال
ا�شرتاك بينهما ،ليتحقق الن�سخ يف م�صطلح املت�أخرين ،و�إن قبلنا وجود الن�سخ
((( م�سند �أحمد ،طبعة م�ؤ�س�سة الر�سالة.44 / 4 ،
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يف الآية يكون املراد به الن�سخ يف ا�صطالح املتقدمني الذي هو تخ�صي�ص العام
�أو تقييد املطلق وغريه كما قال ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما ،ب�أن �آية الفرقان
تتحدث عن الكفار ،وذكرت حكم الكافر يف مبد�أ �إ�سالمه �إذا �أ�سلم ،فهذا تقبل
توبته؛ لأن الإميان يهدم ما كان قبله ،ف�إذا كان الإميان يهدم ال�شرك ،ف�إنه يهدم
قتل النف�س بالطريق الأَ ْوىل ،فالذين �أ�سلموا من قري�ش مبكة بعد فتحها كانوا قد
�شاركوا جميعهم يف قتال امل�سلمني ،ومن هنا ورد «و�آمن» بعد قوله �سبحانه�« :إال
من تاب» وهذا يدل على �أن املراد بهذه التوبة توبة الكافر الذي ي�سلم ،ولي�س
املراد بها التوبة التي يتوبها امل�ؤمن بعد املع�صية ،ومن يقر�أ �أواخر �سورة الفرقان من
قوله تعاىل« :وعباد الرحمن� »...سيدرك مفهوم كل �آية بكل و�ضوح ،ف�إن القر�آن
يتحدث هناك عن �أو�صاف امل�ؤمنني ال�صاحلني؛ ومنها �أنهم ال ي�شركون باهلل وال
يقتلون النف�س التي حرم اهلل وال يزنون ،ثم قال� :إن املعا�صي التي يتجنبها امل�سلم
هي املعا�صي التي تهوي بالإن�سان يف نار جهنم ،ثم قال بعد ذلك�« :إال من تاب»
مبعنى �أن من دخل يف الإ�سالم بعد ما ارتكب من الأفعال ال�شنيعة يف حالة الكفر
ف�إن اهلل لن يحا�سبه عليها ،و�أنه �سيبدل �سيئاتهم ح�سنات.
ف�آيات �سورة الفرقان تتحدث عن قبول توبة الكافر عند مبد�أ �إ�سالمه
كما ورد ذلك يف العديد من الن�صو�ص ،ولي�ست لها عالقة مب�سلم قتل م�سل ًما
�سالحا على م�سلم ،و�إذا ورد ذكر هذه الأمور يف �آية �أخرى فما
وال من حمل ً
الداعي للحكم على �إحداهما بالن�سخ؛ لأن كلتا الآيتني تتحدثان عن �صورتني
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خمتلفتني ،والن�سخ من �شروطه �أن يوجد بني النا�سخ واملن�سوخ ت�ضاد وتناق�ض،
و�أن يكونا يف مورد واحد ال ميكن اجلمع بينهما بحمل كل واحد على حممل
ال يتعار�ض مع حممل الآية الأخرى.
و�آية �سورة الن�ساء تتحدث عن حالة خا�صة لقتل النف�س ،وهو قتل �إن�سان
م�سلم لأخيه امل�سلم ،وحتكم يف هذه احلالة بـ ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﱸ
ومن هنا ورد قبل هذه الآية قوله �سبحانه وتعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﭙ =ﱸ [الن�ساء ]92 /فالعالقة بني الآيتني عالقة عام وخا�ص،
ف�آية �سورة الفرقان عامة خ�ص�صتها �آية الن�ساء ،ومن هنا قال ابن عبا�س -ر�ضي اهلل
ن�سخا
عنهما« :ن�سختها �آية مدنية يف الن�ساء» ،والتخ�صي�ص والتقييد كانا ي�سميان ً
يف ا�صطالح ال�سلف ال�صالح ،ولي�س الن�سخ باملعنى الذي اختاره الأ�صوليون بعد
ذلك ،ولتو�ضيح ذلك قال ابن عبا�س – ر�ضي اهلل عنهما« :فهذه لأولئك» يعني
�أن �آية �سورة الفرقان للكفار ،وقد �أورد الإمام البخاري يف كتاب التف�سري ب�سنده
عن ابن جبري قال« :كانت هذه يف اجلاهل ّية»((( ،يعني �أن قوله تعاىل يف �سورة
الفرقان كان للم�شركني يف اجلاهلية ولي�س للم�سلمني.
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

وما قيل ملا نزل قوله تعاىل:
ﭘ ﭙ ﭚﱸ [الفرقان ]68 /يئ�س امل�شركون ،ف�أنزل اهلل  :ﱹ ﭲ
((( �صحيح البخاري ،دار طوق النجاة.110 / 6 ،
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [الفرقان ،]70 /ي�ؤيده ما ورد يف رواية
«�أنها نزلت يف قوم يئ�سوا من التوبة» ،ويف رواية عن ابن عبا�س�« :أنها نزلت يف
وح�شي قاتل حمزة  -ر�ضي اهلل تعاىل عنهما ،حني بعث �إليه النبي  يدعوه �إىل
الإ�سالم ،ف�أر�سل �إليه كيف تدعوين �إىل دينك و�أنت تزعم �أن من قتل �أو �أ�شرك
يلق �أثا ًما ،ي�ضاعف له العذاب يوم القيامة و�أنا قد فعلت ذلك كله؟ ف�أنزل
�أو زنى َ
اهلل  :ﱹ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [الفرقان ،]70 /فقال
وح�شي :هذا �شرط �شديد َل َع ِّلي ال �أقدر عليه ،فهل غري ذلك؟ ف�أنزل اهلل تعاىل:
ﱹﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ [الن�ساء ]48 /فقال
وح�شي� :أراين بعد يف �شبهة فال �أدري �أيغفر يل �أم ال؟ ف�أنزل اهلل تعاىل :ﱹ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ [الزمر ]53 /الآية،
قال :نعم هذا .فجاء ف�أ�سلم» �أتعجب كيف خفي على بع�ض ال�شراح فهم كالم
ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما! ف�إنه وا�ضح وجلي.
راب ًعا :وي�ؤيد هذا املذهب �أحاديث ر�سول اهلل  كذلك ،ف�إنه قد روى الإمام
�أحمد والن�سائي حديث معاوية  مرفو ًعا �إىل النبي � أنه قال« :كل ذنب
ع�سى اهلل �أن يغفره� ،إال الرجل ميوت كاف ًرا� ،أو الرجل يقتل امل�ؤمن متعم ًدا»(((.

((( م�سند �أحمد ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.112 / 28 ،
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و�أما الن�صو�ص التي فيها ذكر �سعة رحمة اهلل وعموم عفوه ،وعدم جواز
القنوط وغريها فهي بناء على هذا املذهب مثل عمومات القر�آن الأخرى التي
تخ�ص�صها �آية الن�ساء و�أمثالها ويخ�ص�صها ما ورد يف ال�سنة من قبيلها ،وال تعار�ض
بينها.
و�إن عور�ض هذا القول مبا ورد يف احلديث الذي ورد فيه ذكر �شخ�ص
نف�سا و�أكمل املائة مبن قال له �أن ال توبة له،
من بني �إ�سرائيل قتل ت�سعة وت�سعني ً
فاجلواب �أنه من قبيل توبة الكافر الذي ي�سلم ولي�س من قبيل توبة امل�سلم القاتل،
وهو �أي�ضً ا من قبيل العمومات التي وردت يف عموم رحمة اهلل ،وعفوه ،ومغفرته.
خال�صة القول� :إن القول بعدم قبول توبة القاتل �أقوى بال �شبهة �إال �أن
العلماء اختاروا عمو ًما القول بقبول توبة القاتل ،ومال �إليه �أهل ال�سنة ب�سبب
جدا �إال �أن جمال
غلو اخلوارج واملعتزلة ،ف�أهل ال�سنة يقولون� :إن جرميته كبرية ًّ
التوبة مفتوح �أمامه وهو يف م�شيئة اهلل �إن �شاء غفر له و�إن �شاء عاقبه ،وال �شك �أن
االحتياط يف �إعطاء الأمل ،ولي�س يف �إر�سال ر�سالة القنوط والي�أ�س ملرتكب هذه
املع�صية ،و�إن قوله �سبحانه وتعاىل:ﱹ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﱸ [الن�ساء ]48 /يعطي الأمل ،وكل من نظر �إىل مثل هذه الآية
قوي لديه امليل �إىل القول الثاين ،و�أن االحتياط يف اختياره.
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ال�صورة الثانية :وال�صورة الثانية لقتل امل�سلم �أن ي�ستحل القاتل ذلك،
و�أن ال يندم عليه وال يت�أ�سف ،ب�أن يوجد جي�ش نظامي من امل�سلمني و�أن يزعم
هذا اجلي�ش �أن القتال واجبه �سواء كان �أمامه م�سلمون �أو غريهم ،و�أن حمل
ال�سالح عليهم لي�س حرا ًما وال عي ًبا ،فهو يحارب لأن �أ�سياده �أمروه بذلك ،و�أنه
�سينفذ �أمر �أ�سياده و�إن كان ذلك بقتل م�سلم ،فقد �أجمعت الأمة يف هذه ال�صورة
خارجا من امللة ،ويكون حكمه حكم
�أن مرتكب هذا النوع من القتل يكون كاف ًرا ً
�سائر الكفار وامل�شركني يف الدنيا والآخرة ،وال ي�صح مل�سلم �أن يعتربه م�سل ًما ،و�أن
خمت�صا بهذه
يعتربه م�ستحقًّا للتعامل الذي ي�ستحقه امل�سلم ،هذا احلكم لي�س ًّ
اجلزئية فقط ،بل هو حكم كل م�ستحل للحرام من غري ت�أويل.
ال�صورة الثالثة :وال�صورة الثالثة لقتل امل�سلم �أن ين�ضم امل�سلم �إىل �صفوف
الكفار للقتال �ضد امل�سلمني ،لينت�صر الكفار على امل�سلمني ويغلبوا عليهم� ،أو
يعني الكفار يف حربهم �ضد امل�سلمني� ،أو ين�صر الكفر على الإ�سالم ،هذا �أ�شد
�أنواع هذه اجلرمية ،و�أنه ميحو الإميان ب�صورة كاملة ،وال يت�صور الكفر يف �أب�شع �صوره
�إال يف هذا العمل ،ف�إن كل ما ميكن �أن يرتكبه �إن�سان من قبائح �أو ما يتخيله �إن�سان
معا�ص و�آثام �إن ت�صدر منها ال ت�ساوي �شي ًئا �أمام هذه اجلرمية النكراء ،وكل
من ٍ
من ارتكب ذلك فهو كافر قط ًعا ،بل هو من �أ�شد �أنواع الكفر ،وال ي�صح قيا�س هذه
ال�صورة لقتل امل�سلم على ال�صورة الأوىل ،لأن القاتل يف هذه ال�صورة ال يقتل
م�سل ًما لوحده ،بل يعني �أعداء الإ�سالم على هدم الإ�سالم ،وهذا كفر �صريح

117

اخلـالفة

117

خمرج من امللة بالإجماع ،وال�شرع ال يجيز �أن تكون بني امل�سلم والكافر املحارب
عالقة ود وحمبة؛ فكيف ميكن �أن يبقى الإميان مع الإعانة ال�صريحة للكفار يف
حربهم �ضد امل�سلمني �أو حمله ال�سالح على امل�سلمني مبعية الكفار؟

حادثة ا�ست�شهاد احل�سني 
من املمكن �أن تعرتي لبع�ض النا�س �شبهة ب�أنه لو كان ينبغي االنقياد
للمتغلب على كر�سي احلكم واملت�سلط على من�صب اخلالفة وال يجوز معار�ضته
وال اخلروج عليه كما قررمت ،فلماذا خرج الإمام ح�سني  على يزيد بن معاوية؟
وملاذا تعتربه الأمة حمقًّا يف خروجه؟ وملاذا يلقب بال�شهيد املظلوم الذي ا�ست�شهد
ب�أيدي الظلمة و�أهل اجلور؟
مع �أن التف�صيل يف هذه الق�ضية �سيكون خم ًّال يف �شرح بقية مطالب
البحث �إال �أن هذه الق�ضية �سببت نو ًعا من �سوء الفهم لدى بع�ض النا�س ،وال بد
من �إزالة ذلك الفهم اخلاطئ وت�صحيحه .من اخلط�أ من يظن �أن احل�سني بن علي
قاتل جي�ش يزيد بن معاوية وكان مدع ًيا للخالفة واحلكم ،من يظن ذلك ف�إنه
مل يقر�أ تاريخ حادثة كربالء بدقة! نعم ،حدثت حني وقوع احلادثة بع�ض الوقائع
التي هي�أت الظروف ل�سوء الفهم؛ ف�إن الإمام احل�سني ملا �سار من املدينة كانت له
حيثية ،وملا ا�ست�شهد يف كربالء كان له حيثية �أخرى ،وله يف كلتا احليثيتني حكم
م�ستقل �شر ًعا.
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ملا �سار الإمام من املدينة مل تكن قد انعقدت اخلالفة ليزيد بن معاوية ،ومل
تكن العوا�صم الإ�سالمية املهمة قد انقادت خلالفته ،ومل ت�ست�سلم ل�سلطانه وملكه،
ومل يكن قد �أجمع على حكمه �أهل احلل والعقد ،وكانت املدينة لها الكلمة الأوىل
يف ق�ضية اخلالفة وخا�صة �إىل الوقت الذي كانت مق ًّرا للخالفة الإ�سالمية ،ثم انتقلت
اخلالفة يف عهد علي بن �أبي طالب �إىل «الكوفة» فكانت املدينة والكوفة من �أهم
العوا�صم الإ�سالمية ،وملا �سار الإمام ح�سني بن علي بن �أبي طالب من املدينة مل
يكن �أهلها قد اتفقوا بعد على خالفة يزيد بن معاوية ،و�أما الكوفة فكان �أهلها كلهم
يعار�ضون حكمه و�سلطانه ،وكانوا يلحون على مبايعة احل�سني بن علي للخالفة ،مل
يحر�ص هو على كر�سي اخلالفة ،بل ا�ستجاب لطلب �سكان �أهم املدن الإ�سالمية؛
العراق والكوفة يف وقت خال فيه من�صب اخلالفة من خليفة �سابق ،ومل يكن قد
ا�ستقر عليه خليفة الحق بعد ،وكان وراء ا�ستجابته لهذا الطلب �أن يحفظ الأمة من
حكم �شخ�ص غري م�ؤهل مثل يزيد بن معاوية.
ف�إن قيل� :إن معاوية  قد عني يزيد ابنه يف حياته ول ًّيا للعهد؟ يقال
له� :إن والية العهد لي�س لها �أي اعتبار �شر ًعا ،بل العربة باخلالفة نف�سها ،فيزيد
و�إن كان ول ًّيا للعهد لكن مل تكن له �أية و�صاية ما مل يعني خليفة ،وال يلزم �أح ًدا
طاعته ،ومن هنا ملا طلب من عبد اهلل بن عمر �أن يبايع يزي ًدا ول ًّيا للعهد رف�ض ذلك
وقال« :ال �أبايع �أمريين»((( ،يعني �أن مبايعة ويل العهد يف حياة اخلليفة نف�سه بيعة
((( فتح الباري ،ابن حجر.70 / 13 ،
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لأمريين يف وقت واحد وهذا ال �أ�صل له �شر ًعا.
لكن ملا و�صل احل�سني بن علي �إىل الكوفة وجد فج�أة �أن �أهلها بايعوا
ابن زياد باخلالفة ليزيد بن معاوية ،وتبني له �أن خُ ُلق الغدر الذي تكرر من �أهل
العراق يف عهد علي بن �أبي طالب  -كرم اهلل وجهه  -ما زال يعمل على حاله
حتى اليوم ،فلما ر�أى هذه الظروف تنازل عن مطالبة اخلالفة و�أراد �أن يرجع �إىل
املدينة كما �أتى منها� ،إال �أن جي�ش ابن �سعد حا�صره ظل ًما ،و�أراد �أن ي�أ�سره مع �أهله
و�أوالده ،وقد وافق الإمام على �أن يذهب بنف�سه �إىل دم�شق ليناق�ش مع يزيد �أمره
لي�صل معه �إىل نتيجة ،لكن الظاملني مل يقبلوا منه ذلك �أي�ضً ا.
ويف هذه الظروف مل يبق �أمام الإمام ح�سني بن علي �إال خياران؛ �أن
ي�سلم نف�سه وعياله للجي�ش الذي يحا�صره ويقع يف الأ�سر� ،أو يدافع عن نف�سه ،ف�إن
ال�شرع ال يجرب �إن�سانًا �أن ي�ست�سلم لإن�سان و�أن يقبل الأ�سر ظل ًما ،ومن هنا اختار
الإمام اخليار الثاين وا�ست�شهد مع �أهله مظلو ًما.
فلما حمي الوطي�س يف كربالء مل يكن الإمام مدع ًيا للخالفة ،ومل يكن
كمدع للخالفة ،بل كان مداف ًعا عن نف�سه ،وكان مظلو ًما حا�صره جي�ش
يقاتل ٍ
الظلمة ،ويريد �أن ي�أ�سره ،وهو ال يريد �أن ي�سلم نف�سه للظامل ،ويريد بذلك �أن يقدم
منوذجا يحتذى به يف الوقوف �أمام الظامل ،من العجيب �أن �سوء فهم
من نف�سه ً
هذه احلادثة بقي م�ستم ًّرا منذ قرون مل يرفع! ومن يريد �أن يقر�أ بحثًا دقيقًا ومتق ًنا
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فعليه بقراءة اجلزء الثاين من كتاب «منهاج ال�سنة» ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية.
�شرط القر�شية

ثبت مما �سبق �أن للخليفة والإمام �شرو ًطا �إذا كان منتخ ًبا ،منها القر�شية
التي كان يراها العلماء �إىل فرتة من الزمن �أنها من �شروط اخلالفة ،لكن �إن
مل تتهي�أ للأمة �أن تنتخب اخلليفة فلي�س له �شرط �إال الإ�سالم وانعقاد اخلالفة
واحلكم ،ف�إنه مل يبق بعد اخللفاء الرا�شدين من ي�ستجمع �شروط اخلالفة كلها،
ف�إن كان بنو �أمية وبنو العبا�س قر�شيون ،ف�إنهم كانوا يفتقدون ل�شروط �أهم من
�شرط القر�شية ،ف�إن من �أهم �شروط اخلالفة �أن ال ي�صل اخلليفة واحلاكم �إىل
كر�سي احلكم بحد ال�سيف ،و�أن يكون باالنتخاب و�إجماع �أهل احلل والعقد،
وكان هذا ال�شرط مفقو ًدا فيهم جمي ًعا((( ،ثم من �شروط اخلالفة �أن يكون اخلليفة
واحلاكم عاد ًال ،و�أن يكون �أ�سا�س حكمه ال�شورى ،و�أن يكون اخلليفة مقتد ًيا ب�سنة
ر�سول اهلل  و�سنة اخللفاء الرا�شدين ،ف�إن �أح ًدا من ه�ؤالء الأمويني والعبا�سيني
 �سوى عمر بن عبد العزيز  -مل يكن م�ستجم ًعا لهذه ال�شروط ،وقد توىل �أمراخلالفة بعد العبا�سيني الأعاجم ،ثم توالها بعد الأ�سرة العبا�سية يف القاهرة �آل
عثمان من الأتراك ،وبايع �آخر اخللفاء العبا�سيني نف�سه يف القاهرة على يد ال�سلطان
�سليم من �آل عثمان ،هذه اخلالفة العثمانية مازالت قائمة �إىل يومنا هذا من غري
منازع وهي حمور القوة للأمة ،ف�إن كانت اخلالفة الأموية واخلالفة العبا�سية تفقد
((( هذا مبالغة ،والواقع �أن بدء خالفتهما كان بالقوة ،ال خالفة كل فرد منهما( .ر�شيد ر�ضا).
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خم�سة �شروط من �شروط اخلالفة ،فلتفقد اخلالفة العثمانية �سبعة((( �شروط من
�شروطها فما ال�ضري يف ذلك ،وذلك لأن ال�شروط ُتراعى عندما تكون اخلالفة
باالنتخاب ،و�أما �إذا كانت الق�ضية طاعة حاكم قد انعقد حكمه فال يبحث عندئذ
عن ال�شروط ،واخلالف يف ق�ضية العثمانيني من الأتراك فهو يف االنقياد لل�سلطان
القائم وللحاكم املنعقد حكمه ،ولي�س يف ن�صب اخلليفة وتعيينه باالنتخاب.
ومن �شروط اخلالفة املتفق عليها «احلرية» ب�أن يكون اخلليفة �إن�سانًا ح ًّرا
وال يكون عب ًدا ،وهذا وا�ضح ،وال تخفى حكمته على �أحد ،لكن مع ذلك جتد
منوذجا لأئمة كانوا عبي ًدا ،و�أنهم قادوا
�أن التاريخ الوحيد الذي ي�ستطيع �أن يقدم ً
الأمة ،وكان القر�شيون و�أهل الن�سب واحل�سب من العرب والعجم ينقادون له
وي�ست�سلمون حلكمهم ،وقد ورد ذلك يف �أحاديث الر�سول  حيث قال:
حب�شي ك�أن ر�أ�سه زبيبة» ،ويف حديث
عبد
«ا�سمعوا و�أطيعوا و�إن ا�ستعمل عليكم ٌ
ٌّ
�أبي ذر عند م�سلم يف �صحيحه« :و�إن كان عب ًدا جمدع الأطراف» ويف رواية
يحيى بن ح�صني عن جدته مرفو ًعا« :ولو ا�ستعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب
اهلل فا�سمعوا له و�أطيعوا»((( .يقول الإمام النووي يف �شرحه على �صحيح م�سلم:
((( يقول ذلك على �سبيل املثال ،ويقول �سبعة �شروط لأنهم لي�سوا قر�شيني وال عربًا� ،أما باقي ال�شروط فهم فيها
مع الأمويني والعبا�سيني �سواء ،من تلك ال�شروط املفقودة يف جميع تلك ال�سال�سل من اخللفاء -1 :تويل اخلالفة
بحد ال�سيف  -2وعدم تويل احلكم باالنتخاب العام �أو انتخاب �أهل احلل والعقد  -3وعدم العدل  -4وعدم
ال�شورى -5وعدم اال�ستنان ب�سنة الر�سول  و�سنة اخللفاء الرا�شدين.
((( �صحيح م�سلم ،عبد الباقي.1468 / 3 ،
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«واملراد �أخ�س العبيد� ،أي �أ�سم ُع و�أطي ُع للأمري و�إن كان دينء الن�سب حتى لو كان
عب ًدا �أ�سود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة ،و ُتت�صو ُر �إمارة العبد �إذا واله بع�ض
الأئمة� ،أو �إذا تغلب على البالد ب�شوكته و�أتباعه ،وال يجوز ابتداء عقد الوالية له
مع االختيار بل �شرطها احلرية»((( ،ويقول احلافظ ابن حجر يف الفتح« :و�أما لو
تغلب عبد حقيق ًة بطريق ال�شوكة ف�إن طاعته جتب �إخما ًدا للفتنة»(((.
ف�إذا كان الإمام النووي  -وهو من �أ�شد م�ؤيدي �شرط القر�شية -
ي�سلم بناء على ن�ص احلديث املذكور �أنه ميكن �أن يتوىل الإمارة �شخ�ص
دينء الن�سب خ�سي�س احلال بالتغلب وال�شوكة ،و�إن كانت احلرية �شرطًا
لتويل اخلالفة ابتداء ،فكيف ي�شرتط القر�شية للخليفة املتغلب املنعقدة
خالفته((( ،و�إن كانت القر�شية �شر ًطا ابتداء.
((( �شرح النووي على م�سلم.226 -225/ 12 ،
((( فتح الباري ،ابن حجر.122 / 13 ،
(((ال �شك يف �أن �صديقنا  -م�ؤلف هذه الر�سالة  -ال غر�ض له من ت�أليفها �إال ت�أييد اخلليفة العثماين الرتكي ،و�إثبات
�صحة خالفته ،ووجوب طاعته �شر ًعا ،وهذا الغر�ض مل يو�ضع مو�ضع خالف جديد لأجل القر�شية ،فيحتاج يف
ت�أييده �إىل التحريف والإيهام ،الذي ارتكبه يف نقل ن�صو�ص العلماء ،والت�صرف فيها ،وهو غافل عن احلقائق
الواقعة يف هذا الع�صر ،و�أهمها �أن اخلليفة العثماين يف حكم الأ�سري املحجور عليه من �سلطة �أجنبية غري �إ�سالمية،
و�أن القوة املتغلبة يف الأمة الرتكية خ�صم له ،و�إمنا ميثلها م�صطفى كمال با�شا؛ فهو الذي جتب طاعته �إذا �أمر �أو
نهى بح�سب القاعدة التي ذكرها ،و�إن مل يتحلَّ بلقب اخلالفة!! وهذا اللقب لي�س بواجب �شر ًعا ،ومبقت�ضى هذه
القاعدة يجب طاعة كل متغلب بالقوة �أينما كان ،ومهما يكن لقبه ،و�إن تعدد ،وعليه احلكومات الإ�سالمية يف
ال�شرق كالفر�س والأفغان ،ويف اجلنوب كاليمن وجند ،ويف الغرب كم�صر ومراك�ش ،فاخلليفة العثماين غري متغلب
ع�صى� ،سواء منها ما �سيطرت عليه دولة �أجنبية ،وما ال �سيطرة عليه لأحد=،
عليها ،وال �أمر له فيها وال نهي ف ُيطاع �أو ُي َ
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بناء على ما �سبق ال ي�ضري اخلالفة العثمانية القائمة واملت�سلطة و�إن قبلنا
�أن القر�شية �شرط �شرعي لتويل اخلالفة ،و�أن بحث �شروط اخلالفة يف معزل عن
هذه امل�س�ألة ،لأن �شرط القر�شية �شرط ابتداء لتويل اخلالفة باالنتخاب العام،
ولي�س �شر ًطا عند �أحد للخليفة املت�سلط واحلاكم املتغلب الذي توىل كر�سي احلكم
بالغلبة وال�شوكة والأتباع .لكن مع ذلك ينبغي �أن نلقي نظرة متعمقة على حقيقة
هذا ال�شرط لن�صل �إىل ر�أي علمي متني بخ�صو�صه.

=واملعرتف بهــــذه اخلـالفة وغريه والعمل بهذه القاعدة هو الذي �أ�ضاع اخلالفة ال�صحيحة امل�ستوفاة ال�شروط؛ �إذ
ُوجد يف كل ع�صر َمن ي�ؤيد كل متغلب مهما تكن حاله ،وجعلوا ال�ضرورة العار�ضة �أم ًرا �شرع ًّيا ثاب ًتا ،والذنب الأكرب
ال�س ّنة ال�سيئة على معاوية الذي َ�س َّنها؛ فعليه وزرها ووزر َم ْن عمل بها �إىل يوم القيامة على �أن �أكرث خلفاء
يف هذه ُّ
بني �أمية وبني عبا�س كانوا قائمني ب�أهم واجبات اخلالفة من ن�شر الإ�سالم ،وحماية دعوته ،واجلهاد يف �سبيلها،
و�إقامة احلدود ،واحلكم بال�شرع يف كل �شيء و�إمنا كان �أكرث ظلمهم يف الت�صرف يف �أموال الأمة ،ويف التنكيل مبَن
يت�صدون لنزع ال�سلطة منهم ،و�أقله يف �أمور اجتهادية �أخط�أوا فيها ،كح ْمل النا�س على القول بخلق القر�آن و�إذا مارى
امل�ؤلف يف الإجماع على �شرط القر�شية فهل مياري يف الإجماع على احلرية ،وهل يجهل �أن املتغ ِّلبني «حكمهم
حكم البغاة وق َُّطاع الطرق؛ فال يعتد بهم» كما �صرح به احلافظ ابن حجر يف �شرح حديث ابن عمر« :ال يزال هذا
الأمر يف قري�ش ما بقي من النا�س اثنان» من �شرحه للبخاري ؟! �إنه ال يجهل ذلك و�إنا ندعو كل م�سلم ي�ستطيع
�أن ين�صر الرتك  -على �أعدائهم املعتدين على ملكهم� ،أو ي�ساعدهم عليهم ولو باملال � -أن يفعل؛ لأنهم م�سلمون
معت ًدى عليهم ،و�إذاللهم �إذالل للإ�سالم ،ال لأجل وجود اخلليفة فيهم ،و�إال ف�إن هذا اخلليفة حكم  -بفتوى من
�شيخ الإ�سالم عنده  -ب�أن الكماليني خارجون عليه يجب قتالهم ،ف�أنكر ال�سواد الأعظم من امل�سلمني عليه ذلك،
وكان عطفهم على الكماليني عا ًّما ،وم�ساعدتهم لهم باملال ترد من كل قطر ،وقد كان النت�صارهم على اليونان من
ال�سرور واالبتهاج يف ال�شرق والغرب ما مل ي�سبق ملثله نظري ،ولو �أطاعوا هذا اخلليفة  -كما يوجب عليهم امل�ؤلف -
ال�ست�أ�صلوا الكماليني؛ ذلك ب�أن قاعدة ال�سيا�سة العامة هي ترجيح امل�صلحة العامة ،وال نحتاج فيها �إىل اخلروج عن
الأحكام ال�شرعية الإجماعية� ،أو القريبة من الإجماعية بقوة �أدلتها ،و�ضعف اخلالف فيها( .ر�شيد ر�ضا).

الأئمة من قري�ش

بالن�سبة لن�صو�ص الكتاب وال�سنة و�آثار ال�صحابة وجميع الأدلة ال�شرعية
والعقلية ،فال يوجد ن�ص قطعي يدل على �أن الإ�سالم جعل اخلالفة والإمامة
حم�صورة �شر ًعا يف قري�ش ،مع �أن كل الأحاديث الواردة يف الت�أكيد عليها
(القر�شية) �صحيحة ،وقد روي كذلك �أن �أبابكر  قال ذلك �أمام جمع من
ال�صحابة ومل ينكر عليه �أحد ،و�أن هذا اال�شرتاط كان معرو ًفا يف عهد ال�صحابة
ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني ،وهذه �أي�ضً ا حقيقة �أن النا�س كانوا يعتربون ذلك
�شر ًطا ما بقيت الأ�سرة العبا�سية يف ال�سلطة واحلكم.
مع �صحة كل ما �سبق و�صدقه لي�س الأمر على ما عرف وال على ما فهم
منه! ف�إن الإ�سالم مل يح�صر اخلالفة يف عرق وال قبيلة وال �أ�سرة ،ف�إن الإ�سالم
الذي جاء للق�ضاء على الع�صبيات العرقية والقومية ،والذي جاء لرت�سيخ عظمة
الإن�سان ك�إن�سان ،والذي جاء لرت�سيخ القانون الإلهي ب�أن مدار التفا�ضل هو
«التقوى والعمل» ،هذا الدين العظيم ال ميكن �أن مير بخاطر �إن�سان �أنه ميكن �أن
يقبل العن�صرية �أو الع�صبية القبلية �أو العرقية ،كيف ميكن �أن يت�صور �إن�سان �أن
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يجمع بهذا الإجراء �أجزاء �صنم الع�صبية العرقية والقومية
الإ�سالم ميكن �أن ّ
الذي ك�سره بنف�سه وق�ضى عليه! (((.
ال داعي للتف�صيل؛ ف�إن كل من لديه �شيء من العلم بطبيعة الإ�سالم
َليدرك يقي ًنا دور �أحكام ال�شرع يف الق�ضاء على الع�صبيات القومية والعرقية ،فقد
ظهر الإ�سالم يف جزيرة العرب حيث و�صل التفاخر بالأن�ساب �إىل ذروته ،وكان
راع ًيا من الرعاة ب�سبب فخره على ن�سبه ليعترب ك�سرى وقي�صر ذليلني �أمام ن�سبه،
�إىل جانب ذلك كانت الأجزاء الأخرى من العامل تزخر ب�أنواع من الع�صبيات
العرقية والقومية التي كان �أهلها يج ّلونها �إىل م�ستوى العبودية ،فوجه الإ�سالم
�أوىل �ضرباته �إىل هذه اجلاهلية؛ جاهلية التفاخر بالأن�ساب وجاهلية الع�صبية
العرقية والقومية ،ونادى على امللأ بقانون الفطرة الإلهية ،فقال :ﱹ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﱸ [احلجرات ،]13 /فقرر �أن مدار التفا�ضل والتكرمي والعظمة هو العمل
فقط ،وال �شيء �سواه ،و�أن التوزيع العرقي فللتعارف بني النا�س ،ولي�س ليتفاخر به
بع�ضهم على بع�ض ،لأن مدار العظمة والتكرمي هو التقوى فقط ،وقال تعاىل:
ﱹ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ .ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ .ﰉ ﰊ ﰋ
ب�صحة الأحاديث و�إجماع ال�صحابة ،و َمن بعدهم قو ًال وعم ًال على ك ْون اخلالفة يف
((( يا َل ْلعجب! اعرتف الكاتب َّ
قري�ش ،ثم �شرع ينفي هذا الإثبات بنظرية ظاهرة البطالن ،وهي كون ذلك يعار�ض حتريرها للإن�سانية! �إلخ ،ثم=
=يبني على ذلك ت�أويل الأحاديث و�إنكار الإجماع مبا �سي�أتي من الروايات ال�شاذة ،والآراء التي �سنبني بطالنها يف
موا�ضعها ،ثم نعر�ضها على القراء؛ ليم ِّيزوا راجحها من مرجوحها( .ر�شيد ر�ضا).
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ﰌﱸ [النجم ،]40-38 /فقرر يف هذه الآية �أن الإن�سان هو وحده امل�س�ؤول
عن �أعماله ،و�أن مدار كل النجاحات وال�سعادات الدنيوية والأخروية هو عمله
و�سعيه فقط ،وكان ديدن الر�سول  طول حياته قو ًال وعم ًال هو «:لي�س م ّنا من
َدعا �إِىل ع�صب ّية ،ولي�س منا من قاتل ع�صب َّية ،ولي�س منا من مات على ع�صب َّية»(((،
وقبل �أن يودع الدنيا كان �أول ما خاطب به العامل يف �آخر خطبة له؛ خطبة حجة
الوداع هو الرد على الع�صبيات كلها ،فقال« :ال ف�ضل لعربي على عجمي ،وال
لعجمي على عربي ،كلكم �أبناء �آدم» وقال« :لي�س لأحد ف�ضل على �أحد �إال
ب ِِدين وتقوى ،النا�س كلهم بنو �آدم ،و�آدم من تراب» وبذلك كان ظهور الإ�سالم
�إعالنًا مل�ساواة النوع الإن�ساين ،و�أنه ال يف�ضل �أحد على �أحد بالعرق �أو الوطن،
فال يف�ضل عربي على عجمي وال عجمي على عربي؛ لأن الب�شر كلهم �أوالد �آدم
عليه ال�سالم ،والأف�ضل فيهم من ف�ضل يف العمل والتقوى.
وكانت ال�سرية العملية لر�سول اهلل  ترجمة عملية بكل دقة ملا ورد يف
الن�صو�ص ال�شرعية ،ف�إن �آخر جي�ش �أراد النبي � إر�ساله لقتال الأعداء عينّ
قائده �أ�سامة الذي كان �أبوه زيد موىل له ،وملا ا�ستثقل بع�ض النا�س ذلك قال لهم:
«لقد طعنتم يف �إمارة �أبيه ،وقد كان لها �أه ًال ،و�إن �أ�سامة لها �أهل» و�أكد الر�سول 
يف ذلك على كلمة «�أهل» ليقول لهم �إن طعنكم يف غري حمله؛ لأن املدار يف مثل
((( �سنن �أبي داود .494 / 4
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هذه الأمور على الأهلية ،ولي�س على العرق والن�سب((( ،وقول عائ�شة  -ر�ضي اهلل
عنها  -معروف حني قالت« :لو كان زيد ح ًّيا ما ا�ستخلف غريه»((( ،هل تعرف
من كان جنود اجلي�ش الذي وىل عليه �أ�سامة بن زيد؟ كان فيهم كبار ال�صحابة
من املهاجرين والأن�صار و�سادة العرب وكان على ر�أ�سهم �أبوبكر ال�صديق الذي
كان �سيتوىل بعد �أيام من�صب خالفة النبي  والذي �سي�صبح بعد فرتة �أم ًريا
للم�ؤمنني جمي ًعا وقائ ًدا لهم يقول ال�شاعر نور الدين عبد الرحمن جامي:
((( هذا ال يعار�ض الأحاديث التي هي �أ�صح منه ،والإجماع يف الإمامة العظمى ،وهو يف �إمارة َ�سرِية من اجلي�ش ،ولو
عار�ضها لكانت هي �أ ْوىل بالرتجيح (ر�شيد ر�ضا) .
((( ما �أعجب تعامل �أهل الإ�سالم من �سلف هذه الأمة! كيف ميكن �أن نذكر م�سلمي اليوم الذين يعبدون �أ�صنام
العرقيات والع�صبيات �أن يف فرتة من الزمن مل تكن لأية ن�سبة �أو انتماء �أية قيمة �إال االنتماء �إىل اهلل ور�سوله ،ومل
يكن مدار التفا�ضل �إال العمل! ف�إن احلادثة التالية تذكرنا بذلك� :إن عبد اهلل بن عمر ا�شتكى مرة يف عهد �أبيه
عمر بن اخلطاب �أنه �أقل من �أ�سامة بن زيد مرتبة يف العطية ،وكان عمر � أجرى العطايا للم�سلمني ،هل تعرف
ماذا قال له عمر؟ قال له« :كان �أبوه �أحب �إىل ر�سول اهلل من �أبيك ،وهو �أحب �إىل ر�سول اهلل منك» .ك�أنه يقول
له� :إن العظمة والف�ضل هو بقرب الإن�سان من ر�سول اهلل  ،ولي�س بقربك مني �أو بقربي منك! هناك مئات من
الوقائع مثل ذلك ،هذه الثورة �أحدثها الإ�سالم يف منطقة كان كل واحد من �سكانها حتى الأطفال م�ستغرقًا �إىل
يافوخ ر�أ�سه يف التفاخر بالأن�ساب ،وكان �أهل قري�ش ال يعتربون �سادة قبائل العرب من يرثب �أندا ًدا لهم يف ميدان
املعركة  -كما حدث يف غزوة بدر عندما رف�ض جمموعة من �صناديد قري�ش �أن يبارزوا املهاجرين  -واليوم ي�ستعد
كبار قري�ش �أن ي�سريوا يف جي�ش يقوده موىل ابن موىل مط�أطئي الر�ؤو�س ،ويف�ضل موىل � -أ�سامة  -على ابن �أحد
�أ�شرف �أ�شراف قري�ش يف العطية ب�سبب حب ر�سول اهلل  له فيط�أطئ ر�أ�سه ويطيع من غري اعرتا�ض! ما �أعظم
هذا املوقف! وما �أجله!
ر�أي عائ�شة هذا �شاذ ،وقد ثبت بطالنه بن�صو�ص الأحاديث يف �إمامة قري�ش ،حتى ما كان منها �إخبا ًرا عن امل�ستقبل؛
�إذ كيف ن�ستخلفه ،وقد �أعلمه اهلل ب�أن اخلالفة �ستكون يف قري�ش عدة قرون ،ومبا ظهر من حكمة ال�شرع يف عدم
ا�ستخالف �شخ�ص بعينه( .ر�شيد ر�ضا).
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�صرت عبدً ا للحب ،فاترك التفاخر بالن�سب يا جامي
ف�إن هذه الطريق لي�س فيه �شيء ا�سمه فالن بن فالن

وكان حال بالل احلب�شي ،و�صهيب الرومي و�سلمان الفار�سي يف جمتمع
ال�صحابة معروف ،كان عمر القر�شي يقول لبالل« :هو �سيدنا �أعتقه �سيدنا»،
وكان يقول ل�صهيبِ « :ن ْعم العبد �صهيب لو مل يخف اهلل مل يع�صه» ،و�أو�صى
عند ا�ست�شهاده �أن ي�صلي عليه �صهيب الرومي  ،وكان ر�سول اهلل  يقول:
«�سلمان منا �أهل البيت»((( ،وكانت نتيجة ذلك �أن العن�صرية والتفاخر بالأن�ساب
مفتوحا �أمام
تال�شيا من املجتمع العربي امل�سلم ،وكان جمال التناف�س يف الف�ضل ً
اجلميع ،ومن ثم �سبق املوايل يف كل امليادين ،وتولوا قيادة املجتمع يف �أغلب
ميادين احلياة من العلم والعمل ،وانقاد لهم القر�شي والها�شمي مثل غريهم،
حتى قال اخلليفة الأموي ه�شام بن عبد امللك للإمام الزهري« :واهلل لي�سودنّ
املوايل العرب حتى يخطب لها على املنابر والعرب حتتها»(((.
فهل يت�صور بعد كل ذلك �أن يكون الر�سول  جاء لينقذ العامل
من لعنة العن�صرية والع�صبية ،ويدعوه �إىل الت�ساوي بني النا�س ،ثم يكون �أنان ًّيا
وعن�صر ًّيا  -والعياذ باهلل � -إىل درجة �أن يجعل اخلالفة والإمامة حم�صورة يف قومه
((( بل هذا حديث مرفوع رواه الطرباين يف الكبري ،واحلاكم عن عمرو بن عوف( .ر�شيد ر�ضا) .
((( �سري �أعالم النبالء.85 /5 ،
*القول يف �سبق العجم للعرب باطل كما يعلمه كل من�صف يعرف التاريخ ،نعم �ساهموهم ،ولكن ما فاقوهم يف
�شيء ،وقد ق�صدوا �إذالل العرب ،ومل تق�صد العرب �إال عزهم ،وم�ساواتهم بهم يف الإ�سالم ( .ر�شيد ر�ضا).
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وقبيلته؟ و�أن يقول للنا�س �أن الأ�س�س التي و�ضعتموها للتفا�ضل مرفو�ضة ،و�إمنا
التفا�ضل على �أ�سا�س التقوى والعمل ،ثم يدمر هذا الأ�صل الذي و�ضعه بنف�سه
ويجعل مدار الأهلية للخالفة والإمامة العرق ،والقبيلة والوطن! هل يكون هناك
(((
كالم �أغرب من هذا؟!
ولقبلنا هذا الكالم من غري ت�أنٍّ وال تريث  -مع غرابته كل الغرابة  -لو
ثبت بالكتاب وال�سنة قط ًعا ،لأن مدار �صحة اعتقاد �أمر ما �أو عدم �صحته هو ثبوت
ذلك بالكتاب وال�سنة ،ولي�س من �شروطه �أن ي�صل �إليه العقل الب�شري الناق�ص،
ومن ثم لي�س م�صدر نفي الزعم املذكور ا�ستبعادنا العقلي له فقط ،بل �أ�سا�سه عدم
ثبوته يف الن�صو�ص ال�شرعية ،ولعدم ثبوته ن�ستيقن �أنه ال ميكن �أن يرد مثل هذا
احلكم يف �شريعة الإ�سالم.

((( كل ما ذكره �شعريات وخطابيات متك َّلفة تعود على ما �أراده من ج ْعل اخلالفة يف بني عثمان املح�صورين بالنق�ض،
و�أما ج ْعلها يف قري�ش فال يقت�ضي ذلك ،وال عدم امل�ساواة بني النا�س يف الدين والف�ضل واحلقوق واجلزاء يف الآخرة،
من �أدلته �أنه مل مينع من ارتفاع �ش�أن املوايل والأعاجم حتى يف �أزمنة اخللفاء اجلائرين من قري�ش ،وقد كان �أكرث والة
بني العبا�س وقوادهم من الأعاجم يف الن�سب ،ولوال ذلك ل�سادوا قري�شً ا وغريها ،و�أف�سدوا �أمر الإ�سالم ،حتى بالغلو
يف تعظيم �آل الر�سول  ،وقد َّزل قلمه زلة فاح�شة ،بل زلت قدمه مبا قاله يف حيز هذا اال�ستفهام ،مما ال يليق التف ُّوه
�صريحا وقذفًا فظي ًعا ،و�إمنا ن�شرناه
به يف حق خري الأنام ،و�إن كان اال�ستفهام �إنكار َّيا ،ولو يكن كذلك لكان كف ًرا ً
�أدا ًء لأمانة النقل ،ون�ستغفر اهلل تعاىل منه لنا وله ،ومن لوازمه �أن جميع �أهل ال�سنة القائلني بح�صره �صلى اهلل عليه
و�سلم للإمامة يف قري�ش  -يرمونه �صلى اهلل عليه و�سلم مبا ب َّر�أه اهلل منه من اتباع الهوى ،وهو تكفري لهم غري مق�صود
للكاتب ،والزم املذهب غري مذهب يف الأغلب( .ر�شيد ر�ضا).
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�إن كالم النبي  مثل عامة الب�شر ينق�سم �إىل عدة �أق�سام؛ منها الأوامر
والأحكام الت�شريعية ،ومنها الإخبار بوقوع �شيء؛ هذا النوع الثاين جمرد بيان
للواقع واحلال ،ف�إن كان �إخبا ًرا متعلقًا بامل�ستقبل كان نبوءة ،وال يكون ت�شري ًعا ،ف�إن
النبي  يخربنا يف هذه احلالة �أنه �سيكون كذا وكذا ،وال ي�أمرنا ب�أنه يجب �أن
يكون كذا وكذا.
كل ما ورد من الأحاديث التي تتحدث عن الإمامة يف قري�ش هي من
هذا القبيل الثاين ،ولي�س من قبيل الكالم الأول� ،أي �أنها تخربنا �أنه �سيكون كذا
وكذا ،وعند جمع طرق احلديث ورواياته و�ألفاظه تت�ضح الأمور التالية:
 -1احلديث الذي يرويه �أبو هريرة ،و�أبو برزة ،وكثري بن مرة ،وجابر بن عبد
اهلل وجابر ابن �سمرة ،ومعاوية بن �أبي �سفيان ،و�أح�سن �أ�سانيده ما رواه به
ال�شيخان ،ولي�س فيه لفظ يدل على �أن املراد به الت�شريع ولي�س التنب�ؤ:
عن �أبي هريرة  مرفو ًعا« :النا�س تبع لقري�ش يف هذا ال�ش�أن م�سلمهم
مل�سلمهم وكافرهم لكافرهم» ويف لفظ �آخر« :م�سلمهم تبع مل�سلمهم وكافرهم
تبع لكافرهم»((( ،ويف حديث جابر بن عبد اهلل « :النا�س تبع لقري�ش يف
اخلري وال�شر» ،يقول الإمام النووي يف �شرحه لهذا احلديث« :و�أما قوله �صلى
اهلل عليه و�سلم« :النا�س تبع لقري�ش يف اخلري وال�شر» فمعناه :يف الإ�سالم
واجلاهلية...لأنهم كانوا يف اجلاهلية ر�ؤ�ساء العرب و�أ�صحاب حرم اهلل و�أهل
((( �صحيح م�سلم حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي .1451 /3
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حج بيت اهلل ،وكانت العرب تنتظر �إ�سالمهم ،فلما �أ�سلموا وفتحت مكة
تبعهم النا�س ،وجاءت وفود العرب من كل جهة ،ودخل النا�س يف دين اهلل
أفواجا»((( ،فثبت بذلك �أن هذا احلديث لي�س له اخت�صا�ص مب�س�ألة اخلالفة
� ً
و�شروطها ،بل املق�صود �أن يبني �أن قري�ش كانوا �سادة العرب ب�سبب جوارهم
لبيت اهلل وتوليتهم له ،و�أن العرب كانت تنظر �إليهم يف كل �شيء ،ومن هنا مل
تقدم العرب على قبول الإ�سالم قبل فتح مكة ودخول قري�ش يف الإ�سالم،
أفواجا اتبا ًعا
وملا دخلت قري�ش يف الإ�سالم بد�أ النا�س يدخلون يف دين اهلل � ً
لهم ،ف�أر�سلوا وفودهم �إىل �أن انت�شر الإ�سالم يف جزيرة العرب ،ومن هنا قال
النبي « :النا�س تبع لقري�ش» فكان النا�س تب ًعا لهم يف اجلاهلية والإ�سالم،
ملا كانوا متم�سكني باجلاهلية بقي النا�س متم�سكني بها ،وملا �أ�سلموا تبعهم
النا�س يف قبول الإ�سالم ،وهذا حق و�صدق ،ف�إن كل املجموعات التي تكون
لها ال�سيادة يف جمتمع يكون لها نف�س هذا الت�أثري يف النا�س ،النا�س
يتبعونها يف اخلري وال�شر ،ويف رواية �أبي بكر ال�صديق  الذي رواه الإمام
�أحمد بن حنبل« :ف ُّرب النا�س تبع لربهم وفاجرهم تبع لفاجرهم»((( ،ويف
رواية لعلي  يرفعه عند البيهقي« :كان هذا الأمر يف حمري فنزعه اهلل
منهم وجعله يف قري�ش»(((.
((( �شرح النووي على م�سلم.200 /12 ،
((( م�سند �أحمد طبعة م�ؤ�س�سة الر�سالة.199 / 1 ،
((( وانظر احلديث يف �أحاديث خمتارة للذهبي.122 / 1 ،
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فمن �أين يدل هذا احلديث على �أن ال يكون خليفة امل�سلمني من غري
قري�ش؟ الإ�سالم لي�س للعرب فقط الذين كانت �سادتهم قري�ش ،بل هو دين
العامل كله ،وتكون ال�سيادة فيه على �أ�سا�س العلم والعمل واحلق ،وهذه ال�سيادة
وهذا الأ�سا�س قد قررهما الإ�سالم نف�سه.
 -2وروى البخاري ب�سنده عن جابر بن �سمرة �أنه قال�« :سمعت النبي 
يقول يكون اثنا ع�شر �أم ًريا فقال كلمة مل �أ�سمعها فقال �أبي �إنه قال كلهم
من قري�ش»((( ،روى هذا احلديث �أ�صحاب ال�سنن وامل�سانيد جميعهم ب�ألفاظ
متقاربة و�أ�سانيد خمتلفة ،ففي �صحيح م�سلم« :ال يزال �أمر النا�س ما�ض ًيا
ما وليهم اثنا ع�شر رج ًال ،ثم تكلم النبي  بكلمة خفيت علي ،ف�س�ألت
�أبي ماذا قال؟ فقال :كلهم من قري�ش» ،وعن طريق ح�صني بن عمران:
«�إن هذا الأمر ال ينق�ضي حتى مي�ضي فيهم اثنا ع�شرة خليفة» ،وعن طريق
�سماك بن حرب« :اليزال الإ�سالم عزي ًزا مني ًعا �إىل اثني ع�شر خليفة» ،ويف
رواية �أبي داود عن طريق �شعبي« :فكرب النا�س و�ضجوا» ،ويف رواية عن
طريق �إ�سماعيل بن �أبي خالد عن �أبيه «ال يزال هذا الدين قائ ًما حتى يكون
عليكم اثنا ع�شر خليفة ،كلهم جتتمع عليه الأمة» ،وزاد عليه يف طريق
�أ�سود بن �سعيد «ال ت�ضرهم عداوة من عاداهم» ويف بع�ض الطرق «اليزال
هذا الأمر �صا ًحلا» �أو «ما�ض ًيا» ،وروى البزار والطرباين عن طريق �أبي جحيفة
((( �صحيح البخاري ،طوق النجاة.81 / 9 ،
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«ال يزال �أمر �أمتي قائ ًما حتى مي�ضي اثنا ع�شر خليفة كلهم من قري�ش» ،وزيد
فيه يف رواية �أبي داود «ملا رجع �إىل منزله �أتته قري�ش ،فقالوا :ثم يكون ماذا؟
قال :ثم يكون الهرج» تتلخ�ص كل الروايات يف �أن النبي  يخربهم عن
امل�ستقبل ويقول لهم �سيتوىل اخلالفة بعده اثنا ع�شر خليفة كلهم يكونون
من قري�ش ال ي�ضرهم عداوة من عاداهم ،ما داموا يتولون هذا الأمر يكون
الإ�سالم عزي ًزا ،ويكون النا�س بخري.
وتبني من تو�ضيح �أ�سلوب احلديث �أن الر�سول  يريد �أن يخرب عن
امل�ستقبل ،وال يريد �أن ي�سن ت�شري ًعا �أو قانونًا ،فقد �أوردنا جميع الروايات ولي�س يف
لفظ من احلديث ما يدل على �أن النبي  يقنن �أو ي�شرع.
 -3ي�أتي يف النهاية احلديث الذي �أورده الإمام البخاري يف باب «الأمراء من
قري�ش» وجعله مدا ًرا له ،ف�إذا و�ضعنا هذا احلديث بجميع رواياته �أمامنا
�سيت�ضح الأمر متا ًما� ،إن حممد بن جبري بن مطعم يحدث �أنه بلغ معاوية وهو
حدث �أنه �سيكون
عنده يف وفد من قري�ش �أن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ُي ِّ
ملك من قحطان ،فغ�ضب معاوية ،فقام ف�أثنى على اهلل مبا هو �أهله ،ثم قال� :أما
بعد ف�إنه بلغني �أن رجا ًال منكم يتحدثون �أحاديث لي�ست يف كتاب اهلل وال
ت�ؤثر عن ر�سول اهلل  ،ف�أولئك جهالكم ،ف�إياكم والأماين التي ت�ضل �أهلها،
ف�إين �سمعت ر�سول اهلل  ،يقول�« :إن هذا الأمر يف قري�ش ،ال يعاديهم
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�أحد �إال َك َّبه اهلل على وجهه ما �أقاموا الدين»((( ،ف�إن هذه الرواية قد �أزالت
الإ�شكال متا ًما وثبت �أن النبي  كان قد تنب�أ �إىل وقت معني ،وثبتت نبوءته
متا ًما ،ف�إنه �أخرب ب�أن اخلالفة �ستبقى يف قري�ش ما دامو م�ؤهلني لإقامة دين اهلل
يف الأر�ض ،وكل من يعار�ضهم يف هذه الفرتة �سيف�شل ،وقد كان كما �أخرب به
النبي  ،فما بقيت قري�ش م�ؤهلني حلمل �أمانة اخلالفة بقيت اخلالفة فيهم ،وملا
عجزوا عنها توالها الأعاجم والرتك ،كما �أخرب اهلل  :ﱹﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ  .ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱸ [�إبراهيم� ،]20 -19 /أو كما قال تعاىل:
ﱹﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱸ [حممد ،]38 /و�أما
�صحيحا ،وكان �إنكاره
�إنكار معاوية على عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص فلي�س
ً
عليه لأنه ظن �أن ذلك �إخبار بعودة امللكية مرة �أخرى ،ومل ينتبه �إىل �أن حديث
عبد اهلل بن عمرو ثابت مرفوع ،وهذا احلديث الذي يرويه هو �أي�ضً ا ثابت لكنه
مقيد بقوله « :ما �أقاموا الدين» ،وهذا القيد يرفع التعار�ض متا ًما ،ومن هنا
كتب �شراح احلديث �أن حديث «�إمارة قري�ش» �إخبار ولي�س بت�شريع ،وهو
مع ذلك مقيد بـ «ما �أقاموا الدين» .يقول �شيخ الإ�سالم« :هذا �إنكار من
معاوية بال ت�أمل ،و�إال فقد جاء حديث القحطاين مرفو ًعا ،فهو حجة ملا فيه من
التقييد بقوله« :ما �أقاموا الدين» ،وقد ذكر احلافظ ابن حجر الع�سقالين قول
ابن التني يف تو�ضيح هذا احلديث �أنه قال« :الذي �أنكره معاوية يف حديثه
((( �صحيح البخاري ،طوق النجاة.179 /4 ،
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ما يقويه ،لقوله« :ما �أقاموا الدين» ،فرمبا كان فيهم من ال يقيمه فيت�سلط
القحطاين عليه ،وهو كالم م�ستقيم»(((.
-4ويظهر من �صنيع البخاري �أنه يرى هذا الر�أي (�أن حديث «�إمارة قري�ش» نبوءة
يخرب عن فرتة معينة ،ولي�س ت�شري ًعا)؛ لأنه و�ضع عنوان الباب« :الأمراء من
قري�ش» ومل ي�ضع عنوان الباب ما ينبئ عن وجوب ذلك ،ك�أن يقول على
�سبيل املثال :باب وجوب الأمراء من قري�ش.
-5وقد �أورد الإمام البخاري حديثًا �آخر رواه عن ابن عمر  ،وقد �أخرجه
الإمام م�سلم �أي�ضً ا يف �صحيحه �أن النبي  قال« :ال يزال هذا الأمر يف
قري�ش ما بقي منهم اثنان»((( .هذه الرواية ت�ؤيد ما ذهبنا �إليه؛ لأن منطوق
احلديث وا�ضح يف �أنه نبوءة و�إخبار ،وطب ًعا لي�س معناه كما يدل عليه ظاهره؛
لأن الظاهر لو كان مرا ًدا للزم عدم �صدقه ،لأن القر�شيني اليوم كرث ومع
ذلك فاخلالفة لي�ست فيهم ،بل املراد بهذا احلديث ما �صرح به يف احلديث
ال�سابق ذكره ،فيكون معنى احلديث ما بقي فيهم اثنان م�ؤهالن لإقامة الدين
ولتحمل �أعباء اخلالفة ،لكن �إن مل يبق يف قري�ش �أنا�س م�ؤهلون لهذا الأمر
ّ
عندئذ �سيت�سلم هذا الأمر �أنا�س م�ؤهلون وفق القانون الإلهي يف ت�سليم
الأمور للأ�صلح لها ،و�ستحرم قري�ش من توليها ،وقد كان كذلك ،ف�إن اخلالفة
((( فتح الباري ،ابن حجر .115 /13
((( �صحيح البخاري ،دار طوق النجاة.179 / 4 ،
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العبا�سية بد�أ يدب فيها ال�ضعف بعد اخلليفة العبا�سي املعت�صم باهلل ،وو�صل
الأمر بها يف �أواخر عهد اخلالفة العبا�سية �إىل �أن الأعاجم كانوا يحكمون
با�سم اخللفاء العبا�سيني ،وبقي يف �آخر الأمر اخللفاء العبا�سيون خلفاء باال�سم،
وكانوا ال يجدون وق ًتا لأمور اخلالفة الن�شغالهم مبجال�س اللهو والطرب ،ولكن
مع ذلك بقيت اخلالفة فيهم ،ومل يتجر�أ �أحد �أن يدعي اخلالفة لنف�سه ،وكان
جبابرة ملوك الأعاجم يعتربون ذلك �شر ًفا عظي ًما لهم �أن يح�صلوا على لقب �أو
و�سام من بالط اخلليفة ،وكان يكفيهم ذلك ،ويف تلك الفرتة اخل�صبة لو كان
�شخ�ص واحد من القر�شيني �أو الأمويني �أو العبا�سيني �أو الفاطميني ينفلت
من حد ال�سيف ويهرب �إىل ناحية بعيدة كان النا�س يتجمعون حوله مبجرد
معرفتهم بذلك ،وكان يقيم �إمارة لنف�سه ،ف�إن فتى �أمو ًّيا هرب من �سيوف
العبا�سيني �إىل الأندل�س و�أقام هناك خالفة ا�ستمرت خلم�سة قرون ،لكن ملا
ولت تلك الفرتة التي كانت بحق فرتة االزدهار والتي كانت قري�ش تزخر فيها
بالرجال ،وجاءت فرتة االنحطاط والإدبار على العرب عمو ًما وقري�ش خا�صة،
ومل يبقوا �أه ًال خلالفة الأر�ض قلب التاريخ �صفحته واندثرت خالفة قري�ش
واندر�ست ،وبد�أت �سل�سلة خالفة غري العرب وكان وع ًدا مفعو ًال.
 -6يزول الغمو�ض كله وتزول ال�شبهات كلها عند عر�ض رواية الرتمذي التي
تذكر �إىل جانب �إمارة قري�ش �أمرين �آخرين يف نف�س ال�سياق وبنف�س الأ�سلوب،
وك�أن ذلك اجلزء مكمل جلزء «�إمارة قري�ش» وترك يف بقية الطرق ،وورد يف
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هذه الرواية لي�ستكمل به احلديث ،ف�إن رواية «�إمارة قري�ش» وردت برواية
العديد من ال�صحابة �أ�شهرهم �أبو هريرة ،وجابر بن �سمرة ،وابن عمر 
واعتمد الإمام م�سلم و�أحمد ،و�أبو داود ،والطيالي�سي ،والبزار والطرباين
على رواية �أبي هريرة  ،وقد روى الإمام الرتمذي عن �أبي هريرة نف�سه
عن طريق �أبي مرمي الأن�صاري �أن النبي  قال« :امللك يف قري�ش ،والق�ضاء
يف الأن�صار ،والأذان يف احلب�شة»((( ،وروى الإمام �أحمد عن طريق كثري
بن مرة باللفظ التايل« :اخلالفة يف قري�ش ،واحلكم يف الأن�صار ،والدعوة
يف احلب�شة»((( ،فيجب �أن تكون هذه اجلمل كلها مبعنى واحد ،ف�إن كانت
اجلملة الأوىل «امللك يف قري�ش» مل يكن بيان حال ونبوءة ،بل تكون ت�شري ًعا،
فلتكن اجلملتان الأخريتان ت�شري ًعا كذلك ،ب�أن ال ي�صح تعيني القا�ضي �إال
من الأن�صار ،و�أن ال ي�صح �أذان �شخ�ص �سوى احلب�شي ،لكن من املعلوم �أن
�أح ًدا من العلماء مل يقل بذلك حتى يومنا هذا ،ومل ي�شرتط �أحد �أي �شرط
من هذا القبيل لتويل من�صبي الق�ضاء والأذان.
من هنا وجب �أن حتمل اجلملة الأوىل «�إمارة قري�ش» على ما حتمل عليه
اجلملتان الأخريتان ،ب�أن يكون بيان حال ،ف�إن النبي  كان �إما ًما للم�ؤمنني،
وكان قر�ش ًّيا ،و�أمر على الق�ضاء يف الغالب الأن�صار ،وكان امل�ؤذن يف عهده 
((( �سنن الرتمذي.727 / 5 ،
((( م�سند �أحمد ،الر�سالة.201-200 / 29 ،
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بالل احلب�شي ،وبهذا كان هذا التق�سيم؛ اخلالفة يف قري�ش ،واحلكم يف الأن�صار،
والأذان يف احلب�شة� ،أو يكون ذلك من قبيل النبوءة والإخبار امل�ستقبلي ،ف�إن
اخلالفة �ستبقى يف قري�ش ،و�أن الق�ضاء �سيتواله الأن�صار ،و�أن الأذان يكون يف �أهل
احلب�شة (ك�أن النبي  ي�شري �إىل عهد معني �سي�أتي يف امل�ستقبل يكون امل�ؤذنون
فيه من �أهل احلب�شة).
-7من �أ�شهر �ألفاظ احلديث املذكور بعد لفظ ال�صحيحني ما رواه به �أبو داود
الطيالي�سي ،و�أحمد ،و�أبو يعلى والطرباين وغريهم عن �أبي برزة و�أن�س بن
مالك« :الأئمة من قري�ش �إذا ما حكموا عدلوا و�إذا عاهدوا وفوا و�إذا ا�سرتحموا
رحموا»((( ،ورواه الطرباين بلفظ�« :أال �إن الأمراء من قري�ش ما �أقاموا بثالث:
ما حكموا فعدلوا وما عاهدوا فوفوا ،وما ا�سرتحموا فرحموا» ،ورواه بهذا
اللفظ الإمام البخاري يف التاريخ ،والطيالي�سي والبزار يف م�سنديهما عن
�أن�س بلفظ« :الأئمة من قري�ش ،ما �إذا حكموا عدلوا ،و�إذا عاهدوا وفوا ،و�إذا
ا�سرتحموا رحموا»((( ،ورواه الن�سائي واحلاكم كذلك بلفظ قريب من هذا.
هذا احلديث بجميع رواياته و�ألفاظه يدل على �أن اخلالفة �ستبقى يف قري�ش
ما بقيت فيهم ثالث خ�صال؛ العدل ،والوفاء بالوعد ،والرحمة.
((( ال�سنن الكربى للبيهقي ويف ذيله اجلوهر النقي.144 / 8 ،
((( م�سند �أبي يعلى.94 / 7 ،
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وهو يدل �صراحة كذلك على �أن بقاء اخلالفة يف قري�ش كان م�شرو ًطا
ب�أهليتهم لها ،وكان النبي  قد �أخرب من قبل �أن اخلالفة �ستبقى فيهم ما داموا
م�ؤهلني لها ،ومل يكن ذلك �أم ًرا ت�شريع ًّيا ب�أن يكون قد جعل اخلالفة حقًّا ثاب ًتا لهم
على كل حال.
� -8إىل جانب ذلك قد ورد وعيد �شديد لقري�ش يف العديد من الروايات يف
حال �إعرا�ضهم عن �شرع اهلل وارتكابهم للظلم واجلور ،وقد �أخربهم بكل
و�ضوح �أنهم يف حال �إعرا�ضهم عن احلق �سي�سلط اهلل عليهم من �سيعاقبهم
وي�ؤذيهم ،فقد ورد يف تكملة احلديث ال�سابق يف اللفظ الذي رواه به الإمام
الطرباين �أن النبي  قال« :فمن مل يفعل ذلك فعليه لعنة اهلل» ،وروى
�أحمد و�أبو يعلى عن ابن م�سعود �أن النبي  قال« :يا مع�شر قري�ش� ،إنكم
�أهل هذا الأمر ما مل حتدثوا ف�إذا غريمت بعث اهلل عليكم من يلحاكم كما يلحى
الق�ضيب» ،قال احلافظ يف الفتح عن احلديث املذكور« :ورجاله ثقات �إال �أنه
من رواية عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن م�سعود عن عم �أبيه عبد اهلل بن
م�سعود ومل يدركه ... ،و�أخرجه �أحمد ويف �سماع عبيد اهلل من �أبي م�سعود
نظر  ...وله �شاهد من مر�سل عطاء بن ي�سار �أخرجه ال�شافعي والبيهقي من
طريقه ب�سند �صحيح �إىل عطاء»(((.
((( فتح الباري ،ابن حجر.116 / 13 ،

141

الأئمة من قري�ش

141

فكانت هذه الأحاديث �أدلة �إ�ضافية على ما �أثبتناه من قبل؛ ب�أن حديث
«�إمارة قري�ش» مل يكن من قبيل الت�شريع ،بل كان من قبيل الإخبار والنبوءة،
وثبت بها كذلك �أن اخلالفة لن تبقى �إىل الأبد يف قري�ش ،وقد �صدقت نبوءة
نبينا  حر ًفا حر ًفا ،و�أن اهلل �سبحانه وتعاىل �سلط على قري�ش من ك�سرهم و�أزال
ملكهم و�شتت قوتهم �إىل �أن زال ملكهم ومل يبق له �أثر ،ف�صلى اهلل على ال�صادق
امل�صدوق الذي ال يخرب ب�شيء �إال وجاء مثل فلق ال�صبح.
 -9ثم كل من ي�شرتط القر�شية للخالفة ُيق ّر ب�أن لفظ احلديث خرب ولي�س �إن�شاء،
وملا مل يجدوا حديثًا وال ًّن�صا يدل بظاهره على مدعاهم �أولوا الأحاديث
التي وردت بلفظ اخلرب لإثبات مدعاهم ،ومن هنا يرى احلافظ ابن حجر �أن
القرطبي ي�ؤول احلديث ،قال« :وك�أنه جنح �إىل �أنه خرب مبعنى الأمر»((( ،ونقل
عن ابن املنري �أنه قال« :واحلديث و�إن كان بلفظ اخلرب فهو مبعنى الأمر ك�أنه
قال ائتموا بقري�ش خا�صة»(((.
فاجلميع متفقون على �أن احلديث لفظه لفظ اخلرب ،وال يوجد دليل ال
من الكتاب وال من ال�سنة وال من �أقوال ال�صحابة يقت�ضي �صرفه عن ظاهره ،فما
الداعي �أن ن�صرف احلديث عن ظاهره ونحمله على املعاين املجازية عن طريق
الت�أويل من غري دليل يقت�ضي ذلك؟!
((( فتح الباري ،ابن حجر.118 / 13 ،
((( نف�س امل�صدر.
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�- 10إىل هنا �ألقينا نظرة على جميع الروايات التي ا�ستدل بها القائلون با�شرتاط
القر�شية للخالفة� ،إال �أنه بقيت روايتان وردتا يف مناقب قري�ش قد ا�ستدل
بهما بع�ضهم؛ منها حديث رواه البيهقي والطرباين عن جبري بن مطعم
(((
وعبد اهلل بن ال�سائب �أن النبي  قال« :ق َِّد ُموا قري�شً ا وال َتق ََّد ُموها»
بغ�ض النظر عن �صحة احلديث و�ضعفه ،ف�إن احلديث ال يدل على �أنه ال
تنعقد خالفة غري قر�شي وال ت�صح ،من �أين يفهم من هذا احلديث ذلك؟
هذا احلديث يدل على �أن النبي  ين�صح الأمة �أن قري�ش لهم ال�سيادة
يف جزيرة العرب وبني القبائل العربية والنا�س يقتدون بهم فراعوا ذلك
وقدموهم �أنتم كذلك� ،إذا كان هذا هو املراد باحلديث فمن �أين يدل على
�أن اخلالفة يجب �أن تدوم �إىل الأبد يف قري�ش؟
واحلديث الثاين :رواه الإمام �أحمد عن عمرو بن العا�ص �أن النبي 
قال« :قري�ش قادة النا�س» ،وال �شك �أن قري�ش كانوا قادة النا�س ،لكن من
�أين يلزم من ذلك �أن تكون اخلالفة فيهم دون من �سواهم؟ وهل ي�صح
اال�ستدالل يف مثل هذه امل�سائل املهمة بحديث مثل هذا املح َت ِمل لأكرث
من معنى؟
 -11و�أما حديث «الأئمة من قري�ش» و�أن �أبا بكر  ا�ستدل به على الأن�صار
يف �سقيفة بني �ساعدة ،و�أذعن له اجلميع ومل يعار�ضه �أحد ،ف�إن ذلك �أي�ضً ا
((( معرفة ال�سنن والآثار ،البيهقي.209 / 4 ،
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ال يدل على اخت�صا�ص اخلالفة بقري�ش لوجوه:
�أو ًال :هذه الرواية غري ثابتة ب�سند مت�صل عن �أبي بكر  ،ف�إن احلافظ ابن حجر
يقول يف ذلك« :ومن حديث �أبي بكر ال�صديق بلفظ الأئمة من قري�ش ورجاله
رجال ال�صحيح لكن يف �سنده انقطاع»(((.
ثان ًيا :و�إن ثبتت الرواية ف�أين يلزم منها �أن اخلالفة حق �شرعي خا�ص بقري�ش
�إىل الأبد ،وال يحق لأحد من غريهم �أن يتوالها؛ لأن هذا احلديث �أي�ضً ا مثل
باقي الأحاديث التي عر�ضناها تتحدث عن الأخبار امل�ستقبلية ،و�أن هذه
اجلملة جزء مما ورد من النبوءات يف الأحاديث الأخرى التي �أ�شرنا �إليها من
قبل ،وكان �أبو بكر ال�صديق ا�ستدل به على �أن النبي  قد �أخرب مبا �سيكون،
و�أن ما �أخرب به النبي � سيقع كما �أخرب به ،وبناء على ذلك �سكت الأن�صار.
ثالثًا� :إذا �أردنا �أن نفهم هذا احلديث يف �ضوء قوله « :النا�س تبع لقري�ش»
�سيت�ضح الأمر متا ًما �أن �أبا بكر ال�صديق ا�ستدل بهذا احلديث على عظمة قري�ش
و�سيادتها يف املجتمع العربي يف ذلك الوقت ،ومل يكن ي�ستدل به على �شروط
اخلالفة ،فك�أن �أبا بكر  يقول للأن�صار �إن النبي  كان مقتن ًعا �أن قري�شً ا
قيادة طبيعية للمجتمع العربي يف اجلاهلية والإ�سالم لوجاهتها وانقياد النا�س لها،
وتو�ضح اجلملة ال�شهرية التي قالها �أبو بكر  يف خطابه يوم �سقيفة بني �ساعدة
((( فتح الباري ،ابن حجر.114 /13 ،
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�أنه كان يقرر �أن العرب ال تنقاد �إال لقري�ش ومن هنا يجب �أن تتوىل اخلالفة ،ف�إنه
قال�« :إن العرب ال تعرف هذا الأمر لغري هذا احلي» ،وهذا وا�ضح يف �أن الق�ضية
كانت ق�ضية امل�صلحة الآنية ،وكان �أبو بكر  يقرر �أن املنا�سب يف تلك الفرتة
�أن تتوىل قيادة اخلالفة رجل من قري�ش ،لأن ذلك �أدعى النقياد النا�س للخالفة
الإ�سالمية ،ومل تكن ق�ضية حتديد �شروط اخلالفة.
راب ًعا :لقد ورد احلديث املذكور يف بع�ض الطرق الأخرى يف �صورة اخلرب من غري
�أن يحتمل �أن يكون ت�شري ًعا �أو تقني ًنا ،ف�إن ابن �إ�سحاق روى يف الكتاب الكبري �أن
�أبا بكر قال�« :إن هذا الأمر يف قري�ش ما �أطاعوا اهلل وا�ستقاموا على �أمره»((( ،ويظهر
من هذه التكملة �أن حديث �أبي بكر  يف احلقيقة هو نف�س احلديث الذي
�أوردناه فيما �سبق عن م�سند �أحمد �إال �أن �أبا بكر اكتفى بجزء منه وترك الباقي،
و�أن هذا احلديث يتحدث عن نف�س ما يتحدث عنه باقي الأحاديث التي �أ�شرنا
�إليها فيما �سبق وخا�صة حديث معاوية بن �أبي �سفيان  -ر�ضي اهلل عنهما  -عند
الإمام البخاري  -رحمه اهلل.
حقيقة دعوى الإجماع

بقي �أن نناق�ش �أن بع�ض العلماء ي�ؤكد ا�شرتاط القر�شية للخالفة ،وينقل
القا�ضي عيا�ض وغريه الإجماع على ذلك ،لكن يجب �أن ننظر يف هذا ال�صدد
((( فتح الباري ،ابن حجر.116 / 13 ،
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�إىل عدة �أمور منها:
�أو ًال :ال �شيء يدل على �أن ال�صحابة كانوا يرون اخت�صا�ص اخلالفة بقري�ش،
بل هناك �شواهد تدل على خالف ذلك؛ فقد ذكر الإمام �أحمد قول عمر بن
اخلطاب �أنه كان يقول« :لو كان معاذ ح ًّيا ال�ستخلفته» ،ومن الظاهر �أن معاذ 
مل يكن قر�ش ًّيا ،بل كان رج ًال من الأن�صار ،فلو كانت القر�شية �شر ًطا ،وكان هذا
الأمر مجُ ْ َم ًعا عليه ،ملا خطر على بال عمر � أن ي�ستخلفه ،وقد ورد عن عمر 
�أنه قال« :لو �أدركنى �أحد رجلني ،ثم جعلت هذا الأمر �إليه ،لوثقت به� ،سامل
موىل �أبي حذيفة ،و�أبو عبيدة بن اجلراح»((( ،ف�إن كان عمر يظهر رغبته يف ت�سليم
�أمر اخلالفة ل�سامل موىل حذيفة يف ح�ضور اجلم الغفري من ال�صحابة فكيف يزعم
�أن ال�صحابة كانوا يرون القر�شية �شر ًطا لتويل اخلالفة ،وكانوا جممعني عليه؟!
ومن هنا اعرتف العلماء ب�أن احلادثة املذكورة تقدح يف الإجماع ،فقد قال احلافظ
ابن حجر الع�سقالين تعليقًا على كالم القا�ضي عيا�ض« :قلت :ويحتاج من نقل
الإجماع �إىل ت�أويل ما جاء عن عمر من ذلك ،فقد �أخرج �أحمد عن عمر ب�سند
رجاله ثقات �أنه قال� :إن �أدركني �أجلي و�أبو عبيدة حي ا�ستخلفته ،فذكر احلديث،
وفيه ف�إن �أدركني �أجلي وقد مات �أبو عبيدة ا�ستخلفت معاذ بن جبل ،احلديث،
ومعاذ بن جبل �أن�صاري ال ن�سب له يف قري�ش ،فيحتمل �أن يقال :لعل الإجماع
انعقد بعد عمر على ا�شرتاط �أن يكون اخلليفة قر�ش ًّيا �أو تغري اجتهاد عمر يف ذلك
((( م�سند �أحمد ،الر�سالة.281 -280/ 1 ،
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واهلل �أعلم»(((.
لكن هذه الت�أويالت كلها واهية كما ال يخفى على �أهل النظر ،ف�إذا
مل يوجد ن�ص �شرعي يثبت اخت�صا�ص اخلالفة بقري�ش فما الداعي ملثل هذه
الت�أويالت؟ ثان ًيا :كانوا يدعون �أن ا�شرتاط القر�شية ثبت يف �سقيفة بني �ساعدة،
والآن َّيدعون �أن الإجماع ح�صل بعد م�ضي �سنتني من خالفة �أبي بكر ال�صديق،
ثم ع�شر �سنوات من خالفة عمر بن اخلطاب ،ومل ينتبه ال�صحابة لهذه الق�ضية ثم
فج�أة ح�صل الإجماع بعد ذلك؟ ما �أبعد هذا الزعم عن احلقيقة؟ ثم من املمكن
�أن يت�ساءل الإن�سان �أن هذا الإجماع متى مت؟ ومتى ح�صل؟ ومتى انعقد؟ وهل
يوجد دليل على ثبوته وانعقاده؟
ف�إن مل ينعقد هذا الإجماع يف �سقيفة بني �ساعدة ،ثم م�ضت �سنتان
من خالفة �أبي بكر ال�صديق ،ثم ع�شر �سنوات من �أزهى ع�صور العلم والفقه
من خالفة عمر بن اخلطاب ومل ينعقد فيها هذا الإجماع املزعوم ،فهل انعقد
ملا ح�صلت الفتنة با�ست�شهاد عثمان بن عفان� ،أو ح�صل ملا حمي الوطي�س بني
ال�صحابة يف حرب اجلمل �أو ال�صفني؟!!
مل يكن هناك �إجماع �أ�ص ًال يف حقيقة الأمر ،بل جاءت احلوادث
وت�سل�سلت ب�صورة خُ ّيل �إىل النا�س معها �أن هذا الأمر جممع عليه؛ ف�إن اخلالفة
((( فتح الباري ،ابن حجر.119 / 13 ،
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بعد النبي  وقعت بيد قري�ش ،ثم ت�سل�سلت يف بيوت من قري�ش ظن معها
النا�س �أن هذا هو احلكم ال�شرعي ،و�أن الأمر جممع عليه ،مع �أن الإجماع مل
يثبت �أ�ص ًال ،وبقاء احلكومة يف �أ�سرة واحدة لي�س دلي ًال �شرع ًّيا على اخت�صا�ص
اخلالفة بها كما �أنه لي�س دلي ًال على انعقاد الإجماع على ذلك ،وقد خرج يف
فرتات خمتلفة من اخلالفة العبا�سية �أنا�س ادعوا اخلالفة لأنف�سهم مع �أنهم مل
يكونوا من قري�ش ،ومل يكونوا من اخلوارج وال من املعتزلة ،فقد خرج يف عهد
احلجاج بن يو�سف ابن الأ�شعث وت�سمى ب�أمري امل�ؤمنني ،مع �أنه مل يكن قر�ش ًّيا،
وخرج يف �أفريقيا والأندل�س عبد امل�ؤمن �صاحب املغرب وخادم ابن تومرت ،و�أقام
�سلطنة مع ادعاء اخلالفة ،وحممد بن تومرت مل يكن من املعتزلة وال من اخلوارج،
بل كان من الأ�شاعرة من تالمذة الإمام الغزايل ،وله يف العقيدة الأ�شعرية ر�سالة
كذلك ،بل وكان هو ال�سبب يف ن�شر املذهب الأ�شعري يف املغرب ،وكان املذهب
الر�سمي بعد ذلك يف دولة �أوالد عبد امل�ؤمن هو املذهب الأ�شعري ،ه�ؤالء مل
يكونوا من قري�ش ومع ذلك ادعوا اخلالفة وتبعهم على ذلك امل�سلمون ومل
يتهمهم �أحد بخرق الإجماع!
�إىل جانب ذلك لقد رف�ض بع�ض �أئمة الأ�شاعرة هذا ال�شرط وعار�ضه كما
نقل ابن خلدون عن القا�ضي الباقالين� ،إذا كان الأمر كذلك ال بد �إ ًذا �أن ننظر يف
الإجماع الذي يدعيه �أ�صحابه مرة �أنه انعقد يف �سقيفة بني �ساعدة ،وعندما يظهر
عمر بن اخلطاب العزم على �أن ي�سلم زمام اخلالفة لغري القر�شيني لو كانوا �أحياء،
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يرتاجع ُم َّدعو الإجماع ويقولون لعله انعقد بعد خالفة عمر بن اخلطاب ،ثم ال
يظهر لهذا الإجماع وجود عندما يدعي اخلالفة والإمامة غري القر�شيني وينقاد
لهم �آالف م�ؤلفة من امل�سلمني ،ثم نرى �أئمة من �أهل ال�سنة يعار�ضونه ويختلفون
يف املو�ضوع ،ف�إذا كان هذا هو و�ضع هذا الإجماع يجب �أن ننظر هل هذا الإجماع
له وجود �أ�ص ًال �أم ال؟ لو �أردنا �أن نقول احلق ،لقلنا� :إنه ال وجود لهذا الإجماع
املزعوم �أ�ص ًال.
ثان ًيا :كما تبني �أن ما قيل يف خالفة قري�ش �أنه كان نبوءة و�إخبا ًرا م�ستقبل ًّيا،
والنبوءات ما مل تظهر ب�صورة كاملة ال ميكن فهم معانيها ب�صورة وا�ضحة وجلية،
ومن هنا يكون هناك جمال وا�سع لالجتهاد والقيا�س يف بيان وتو�ضيح النبوءات
خا�صا ،وت�أتي النبوءات ب�صورة خمت�صرة
والأخبار امل�ستقبلية ،وذلك لأن لها �أ�سلوبًا ًّ
وجمملة ،ك�أنها �إ�شارات فقط ،وما مل تظهر ظهو ًرا كام ًال من املمكن اخلط�أ يف فهمها
وانطباق الواقع عليها.
من �أو�ضح الأمثلة لذلك نبوءة جميء امل�سيح الدجال ،ف�إن النبي  قد
ذكر �أغلب الأو�صاف الدقيقة للدجال ،ومع ذلك اختلف ال�صحابة يف تطبيق
تلك ال�صفات على بع�ض الأ�شخا�ص املعا�صرين لهم ،حتى �إن بع�ضهم ظن
ابن ال�صياد امل�سيح الدجال ،وا�ست�أذن عمر يف قتله كما �أورد الإمام البخاري
ذلك يف �صحيحه ،وكان عمر م�ستيق ًنا �أنه هو امل�سيح الدجال ،وكان يحلف على
ذلك ،كما �أن جابر بن عبد اهلل متيق ًنا بذلك ،يقول بع�ض الرواة« :ر�أيت
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جـابر بن عبد اهلل يحلف باهلل �أن ابن ال�صياد الدجال» ،كذلك َيروي �أبو داود
عن نافع �أن ابن عمر كان يقول« :واهلل ما �أ�شك �أن امل�سيح الدجال هو ابن �صياد»
لكن ال�صحابة الآخرين يخالفونهم الر�أي يف ذلك ،و�إن �أبا �سعيد اخلدري 
ملا �صحبه يف �سفر من املدينة �إىل مكة تيقن �أنه لي�س امل�سيح الدجال كما ورد يف
�صحيح م�سلم ،وقد ورد يف �صحيح م�سلم وغريه ق�صة متيم الداري التي فيها ذكر
ق�صة الدجال ومن هنا �أنكر النا�س �أن يكون ابن �صياد هو امل�سيح الدجال.
وحدث هذا اخللط على النا�س؛ لأن ق�ضية الدجال كانت نبوءة ،فما مل
تظهر كل حلقات تلك ال�سل�سلة من احلوادث من ال�صعب �أن يحدد املراد بها
متا ًما ،واخلالفة كذلك بقيت من البداية �إىل القرن التا�سع الهجري يف قري�ش ،وهذا
ما �أخرب به النبي  ،والعلماء الذين يقدم ر�أيهم كم�ؤيدين ال�شرتاط القر�شية
يف اخلالفة هم من عا�شوا قبل القرن ال�سابع الهجري �أي ممن عا�شوا يف فرتة حكم
القر�شيني ،فلعل ه�ؤالء ملا ر�أوا من�صب اخلالفة قا�ص ًرا على القر�شيني طوال القرون
املا�ضية ظنوا �أن هذا هو احلكم ال�شرعي �أي�ضً ا ،و�أن النا�س قد �أجمعوا على ذلك،
و�أن هذا هو املراد بجميع الأحاديث الواردة يف هذا املو�ضوع ،فلو ر�أوا الظروف
التي حدثت بعدهم لأدركوا �أن هذا لي�س حكم ال�شرع وق�صده ،بل كان جمرد
�إخبار ال غري ،فقد فهم ه�ؤالء الأحاديث يف �ضوء الظروف التي عاي�شوها �أو
�أدركوها ومن هنا كانوا معذورين يف ذلك.
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يقول الإمام النووي يف �شرحه ل�صحيح م�سلم« :وقد ظهر ما قاله  فمن
زمنه � إىل الآن :اخلالفة يف قري�ش من غري مزاحمة لهم فيها ،وتبقى كذلك
ما بقي اثنان»((( تويف الإمام النووي عام 676هـ وكانت والدته عام 631هـ �أو
قبلها بقليل ،وكان �آخر اخللفاء العبا�سيني يف بغداد هو امل�ستع�صم ،قتله هوالكو
عام 656هـ ،فالإمام النووي و�إن تويف بعد �سقوط اخلالفة يف فتنة التتار �إال �أنه
يبدو �أن زمن ت�أليفه ل�شرحه على �صحيح م�سلم كان عهد املعت�صم ،و�إن قبلنا �أنه
�ألف هذا الكتاب يف �أواخر عمره يكون عندئذ قد �ألفه واخلالفة العبا�سية قائمة
يف م�صر ،ومن هنا ي�شرح النووي �أحاديث خالفة قري�ش يف �ضوء ظروف ع�صره،
ومن هنا يفهم قوله « :ما بقي منهم اثنان» على ظاهره ،لكنه لو علم الظروف
التي حدثت بعد وفاته هل كان ي�ستطيع �أن يدعي ما ادعاه يف العبارة املذكورة؟
�أمل يكن �سي�ضطر �أن يراجع ر�أيه هذا؟ مل يخطر له على بال �أن اخلالفة عما قريب
�ستخرج من قري�ش ،بل �ستنتقل عن العرب كلهم!
و�أو�ضح من هذا مثال الإمام ال�سيوطي -رحمه اهلل  -الذي �ألف كتابيه
«تاريخ اخللفاء» ،و«ح�سن املحا�ضرة» وغريهما يف بداية القرن العا�شر ،وهذه هي
الفرتة التي كانت الأ�سرة العبا�سية متولية فيها للخالفة يف القاهرة ،و�إن كان العامل
الإ�سالمي قد انق�سم �إىل دويالت عديدة توىل حكمها �سالطني من الأعاجم
خمت�صا بالأ�سرة العبا�سية يف م�صر ،ومن هنا عقد الإمام
لكن لقب اخلالفة كان ًّ
((( �شرح النووي على م�سلم.201 / 12 ،
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ال�سيوطي يف بداية كتابه تاريخ اخللفاء بابًا بعنوان« :الأحاديث املب�شرة بخالفة
بني العبا�س» جمع فيه جميع الأحاديث التي تب�شر با�ستمرار اخلالفة يف بني
العبا�س �إىل نزول عي�سى  ،حيث ورد يف حديث رواه �أبو نعيم� ،أنه ملا ولد عبد
اهلل بن عبا�س قال النبي « :هو �أبو اخللفاء حتى يكون منهم ال�سفاح ،حتى
يكون منهم املهدي ،حتى يكون منهم من ي�صلي بعي�سى بن مرمي».
مع �أن هذه الروايات كلها مو�ضوعة و�ضعها دعاة العبا�سيني الذين كانوا
مع �أبي م�سلم اخلرا�ساين ،وقد اتفق الأئمة املحدثون على كونها مو�ضوعة ،لكن
ملا كانت اخلالفة العبا�سية قائمة ،ومل يكن من املمكن تكذيب مثل هذه الآثار
املكذوبة بناء على احلوادث التاريخية ،وكانت ال�سلطة العبا�سية ما زالت قائمة
وهذه الآثار كانت �سب ًبا يف قبولها لدى العامة لذلك �أوردها الإمام ال�سيوطي
يف كتابه ،وكلما وجد �شي ًئا يقيم �أث ًرا من هذه الآثار ال يتورع عن �إيراده ويحاول
�أن يقويها به ،ومع ذلك مل يتعر�ض للآثار التي �أوردها �أبو نعيم الأ�صفهاين،
والديلمي ب�أي نقد مع �أن احلافظ املزي ،وابن دقيق العيد ،وابن كثري وغريهم قد
�أنكروها �إنكا ًرا �شدي ًدا ،و�أوردها ابن اجلوزي يف كتابه املو�ضوعات ،و�أ�شد من هذا
ف�إنه عندما يتحدث عن خالفة بني عبيد (الفاطميني) ي�ستدل بتلك الأحاديث
بلهجة جازمة ،فيقول�« :إن احلديث ورد ب�أن هذا الأمر �إذا و�صل �إىل بني العبا�س
ال يخرج عنهم حتى ي�سلموه �إىل عي�سى ابن مرمي �أو املهدي»(((.
((( تاريخ اخللفاء.12 / 1 ،
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لكن الإمام ال�سيوطي لو بقي ح ًّيا بعد ذلك �إىل خم�س وع�شرين �سنة
فقط لعلم قط ًعا �أن النبي  مل يب�شر بني العبا�س باخلالفة �إىل �أن ي�سلموها
�إىل عي�سى �أو املهدي! ولأدرك يقي ًنا �أن هذه الأحاديث كلها مو�ضوعة كما قال
املحدثون من قبله.
تدريجا بعد �ضعف اخلالفة
ويظهر من تتبع �آراء العلماء �أنها بد�أت تتغري ً
العبا�سية يف بغداد وظهور ال�سالطني الأعاجم ،ومل تعد تطرح ق�ضية ا�شرتاط القر�شية
للخالفة واحلكم بتلك القوة التي كانت تطرح بها يف كتب العلماء قبل ذلك من
�أمثال القا�ضي عيا�ض وغريه ،وملا ر�أى العلماء �أنه قد ظهر مدلول قوله « :ما
�أقاموا الدين» ،وخرج زمام اخلالفة من �أيدي قري�ش تغري ر�أيهم ،وبد�ؤوا ي�شكون
يف نقل الإجماع على هذا ال�شرط كما فعل القا�ضي عيا�ض ،يقول ابن خلدون
بعد متحي�ص لهذا ال�شرط« :ملا �ضعف �أمر قري�ش وتال�شت ع�صبيتهم مبا نالهم من
الرتف والنعيم ،ومبا �أنفقتهم الدولة يف �سائر �أقطار الأر�ض عجزوا بذلك عن حمل
اخلالفة ،وتغلبت عليهم الأعاجم و�صار احلل والعقد لهم ،فا�شتبه ذلك على كثري
من املحققني حتى ذهبوا �إىل نفي ا�شرتاط القر�شية وعولوا على ظواهر يف ذلك،
مثل قوله « :ا�سمعوا و�أطيعوا و�إن ويل عليكم عبد حب�شي ذو زبيبة»((( ،وقد
اختار �إمام الأ�شاعرة هذا الر�أي ،يقول ابن خلدون« :ومن القائلني بنفي ا�شرتاط
القر�شية القا�ضي �أبو بكر الباقالين».
((( مقدمة ابن خلدون.
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ملا �سقطت اخلالفة العبا�سية يف بغداد ظهرت بعدها الأ�سرة العبا�سية
يف القاهرة ،ومن عا�ش يف هذه الفرتة من �أمثال احلافظ ابن حجر الع�سقالين،
والإمام العيني ،والإمام ال�سيوطي ملا وجدوا �أن اخلالفة م�ستمرة يف قري�ش ويف
الأ�سرة العبا�سية �أكدوا يف كتبهم على ا�شرتاط القر�شية ،لكن ملا �سقطت تلك
الأ�سرة كذلك ،وتال�شى �أثرها ،وجاءت الفرتة التي �أخرب بها النبي  يف قوله:
«بعث اهلل عليكم من يلحاكم كما يلحى الق�ضيب» �أنكر العلماء والفقهاء الذين
عا�شوا بعد هذا التغيري ا�شرتاط القر�شية متا ًما ،ولي�س املراد بالأحاديث الواردة يف
�إمارة قري�ش ما فهم منها حتى الآن ،يقول �أحد العلماء املعروفني يف القرن الثالث
ع�شر الهجري الإمام ال�شوكاين اليمني بعد عر�ضه لأدلة �شرط القر�شية« :ال
ريب �أن يف بع�ض هذه الألفاظ ما يدل على احل�صر ،ولكن قد خ�ص�ص مفهوم
احل�صر �أحاديث وجوب الطاعة لغري القر�شي ....والإخبار منه  ب�أن الأئمة من
قري�ش هو كالإخبار ب�أن الأذان يف احلب�شة ،والق�ضاء يف الأزد ،وما هو اجلواب عن
هذا فهو اجلواب عن ذلك ،وتخ�صي�ص كون الأئمة من قري�ش ببع�ض بطونهم ال
يتم �إال بدليل ،والأخذ مبا وقع عليه الإجماع ،ال �شك �أنه �أحوط ،و�أما �أنه يتحتم
امل�صري �إليه فلي�س بوا�ضح ،ولو �صح ذلك لزم بطالن �أكرث ما دونوه من امل�سائل
واملقام واملراكز ،وما �أحقه ب�أن ال يكون كذلك».
واجلدير بالذكر �أن كل من نقل الإجماع من علماء احلديث والكالم
على ا�شرتاط القر�شية هم من عا�شوا يف الفرتة التي كانت اخلالفة العبا�سية قائمة،
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وكل من قال بهذا ال�شرط بعد ذلك فقد اعتمد على �أقوال �سابقيهم ،و�أكرث من
يعتمد على قوله يف ذلك هو القا�ضي عيا�ض اليح�صبي الذي اع ُتمد على قوله
يف �شرحه ل�صحيح م�سلم وكتابه املنهاج ،وكانت وفاة القا�ضي عيا�ض عام 544هـ.
ويجب التنبيه كذلك على التو�سع الذي ح�صل يف لفظ الإجماع ،ف�إن
كلمة «الإجماع» قد تو�سع فيها ب�شكل ملحوظ ،وترك معناه اال�صطالحي ،ويجب
التنبه �إىل �أن ك ًّال من الفقهاء والأ�صوليني و�أهل الكالم يق�صدون بكلمة الإجماع
غري ما يق�صد بها غريهم ،و�إن فقهاء املذاهب كث ًريا ما يعربون عن مذهبهم مبذهب
اجلمهور �أو الأمر املجمع عليه ،وكرث ما يطلقون لفظ الإجماع� ،أو مذهب اجلمهور
ويق�صدون به غري ظاهرهما ،وكل يق�صد مبثل هذه الكلمات �شي ًئا غري ما يق�صده
غريه بها ،ف�إن �صاحب كتاب الهداية وغريه ليعترب عدم وجوب قراءة الفاحتة خلف
الإمام ،وف�ضل الإ�سفار بالفجر مذهب اجلمهور ،و�إن البع�ض لأطلق عليهما لفظ
الإجماع ،بينما يرى الفقهاء ال�شافعية واملحدثون �أن قراءة الفاحتة خلف الإمام هو
مذهب اجلمهور ،و�أن اجلماهري قد اتفقوا عليه.
والإمام النووي الذي ين�سب القول با�شرتاط القر�شية �إىل اجلمهور لو
راجعت كتابه يف �شرح �صحيح م�سلم لوجدت �أنه ين�سب املذهب ال�شافعي يف
�أغلب امل�سائل �إىل اجلمهور ،ويحكم على �أقوال من يخالفه يف الر�أي �أنها �شاذة،
و�أن ثلثي م�سائل اخلالف بني احلنفية وال�شافعية يقول فيها الإمام النووي يف
�شرحه ل�صحيح م�سلم« :هذا مذهب ال�شافعي واجلماهري ،وخالف فيه �أبو حنيفة»
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ف�إن كان احلنفية يقبلون هذه الأحكام كلها ،و�أن مذهب ال�شافعي يف جميعها
مذهب اجلمهور �أو �أنه �أمر جممع عليه وما خالفه فهو �شاذ ،فليكن ا�شرتاط القر�شية
واح ًدا من مثل هذه الأحكام!!
كما �أنني �أظن �أن �آراء العلماء يف هذه الق�ضية ت�أثرت بامل�ؤثرات ال�سيا�سية
مثل كثري من امل�سائل ،لأن م�س�ألة اخلالفة  -كما ال يخفى  -كانت حمل �شد
وجذب من البداية ،وكلما ا�ستحكمت �أ�سرة �أو قبيلة قب�ضتها عليها كانت تخاف
عليها من الطامعني واملعار�ضني �أن ت�سلبها منها ،فلما توالها العرب مل يكونوا
لي�شجعوا الأعاجم على انتزاعها منهم وا�ستيالئهم عليها ،وكذلك ملا كانت يف
قبيلة من قبائل العرب ،فهل كانت تلك القبيلة حتب �أن تنزع من يدها؟ بل كانت
�ست�ستخدم كل الو�سائل للحفاظ عليها مبا فيها الو�سائل املادية وال�شرعية والدينية،
�أمل تقر�أ يف حديث �صحيح البخاري �أن معاوية  كم غ�ضب ملا �سمع عبد اهلل
ابن عمرو بن العا�ص يروي عن ر�سول اهلل �«:إنه �سيكون ملك من قحطان»
وجل�أ يف رد ذلك �إىل حديث «الأمراء من قري�ش» لي�سد هذا الباب مبا�شرة.
فكل من قال با�شرتاط القر�شية عا�شوا يف الفرتة العبا�سية من �أمثال
القا�ضي عيا�ض والنووي وغريهما ،فلم ي�سلموا من الت�أثر بالأو�ضاع ال�سيا�سية،
وكان من ذلك �أن يعتربوا اخلالفة قا�صرة على الأ�سرة احلاكمة ،و�أن يذهبوا يف
اجتهادهم املذهب الذي ي�ؤيد هذا االجتاه ،وخا�صة �إذا كانت ظواهر الأحاديث
ت�ؤيدهم وال يحتاجون �إىل حتريف �أو ت�أويل يف الن�صو�ص ،بل كل ما عليهم هو
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االجتهاد يف حتديد معنى الأحاديث الواردة يف امل�س�ألة ،ف�إن �آثار ال�سلطة ال�سيا�سية
عميقة يف م�سائل كثرية ال تقت�صر على هذه الق�ضية وحدها ،وي�صعب تتبع كل
تلك الآثار اليوم ،وملا �سقطت اخلالفة العبا�سية يف بغداد بد�أ الفكر يخرج من �أثر
ال�سلطة ال�سيا�سية روي ًدا روي ًدا ،وجتد تغي ًريا كام ًال يف مناق�شة الق�ضايا ،فاحلافظ
ابن حجر واحلافظ بدر الدين العيني اللذان يكتبان �شرحي �صحيح البخاري
يف �أواخر القرن الثامن �أو �أوائل القرن التا�سع ليختلفان متا ًما عن القا�ضي عيا�ض
والإمام النووي!
ف�إن القا�ضي بدر الدين العيني يقول يف �شرح حديث معاوية « :ما
�أقاموا الدين� ،أي مدة �إقامتهم �أمور الدين ويحتمل �أن يكون معناه �أنهم �إن مل
يقيموه فال ت�سمع لهم»((( .واحلافظ ابن حجر و�إن مل يتنازل عن ا�شرتاط القر�شية
�صراحة لكن �ضعف الأدلة واال�ضطراب يف البحث ينبئان عن عدم وجود ر�أي
�صارم له يف امل�س�ألة ،ويظهر ميله لإنكار ال�شرط املذكور ،لأنه ال يورد دلي ًال للقائلني
با�شرتاط القر�شية �إال و�أورد عليه اعرتا�ضات �شديدة ،وبذلك مل ي�سلم لهم دليل
�إال و�أوهنه ،ومن �أراد اال�ستزادة فعليه بفتح الباري كتاب الأحكام ،باب «الأمراء
من قري�ش» و«ال�سمع والطاعة للإمام» خال�صة الكالم �أنه ال يوجد دليل على
ا�شرتاط القر�شية يف �أحاديث النبي  ،و�إن وجد ال�شرط املذكور فال �أثر له يف
((( عمدة القاري يف �شرح �صحيح البخاري .
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امل�س�ألة املطروحة للبحث ،لأن الق�ضية الآن لي�س يف انتخاب اخلليفة ،بل الق�ضية
ق�ضية طاعة الإمام املنعقدة �إمامته ،وهذا ال ي�شرتط فيه �شيء �سوى الإ�سالم.
يجدر بنا �أن نتوقف قلي ًال هنا ونلقي نظرة عجلى على عهود خمتلفة
للخالفة الإ�سالمية يف ثالثة ع�شر قرنًا ما�ضية ،لرنى كيف كانت؟

خالفة �آل عثمان (ملحات تاريخية)

كانت اخلالفة الرا�شدة ثالثني �سنة وفق ما �أخرب به الر�سول « :اخلالفة
بعدي ثالثون �سنة» فبد�أت عام 11هـ ،وا�ستمرت �إىل 41هـ ،وبد�أت يف هذه
ال�سنة نف�سها �سل�سلة خالفة الأ�سرة الأموية ،وا�ستمرت �إىل عام 132هـ ،ثم يحدث
حتول وتنتقل اخلالفة �إىل الأ�سرة العبا�سية ،وهذه �أطول �سل�سلة للخالفة ،حيث
بد�أت عام 132هـ وا�ستمرت �إىل عام 656هـ ،وملا بقيت اخلالفة ملدة خم�سة قرون
متوا�صلة يف بيت واحد و�أ�سرة واحدة ظهرت فيها كل �أنواع الف�ساد؛ بد ًءا من
الف�ساد الفكري ومرو ًرا بالف�ساد اجل�سدي وانتهاء بالف�ساد االجتماعي واملدين،
مع �أنواع من املفا�سد التي تظهر نتيجة ا�ستمرار امللك يف �أ�سرة واحدة والتي
تظهر نتيجة التمدن والرقي ،وو�صل هذا الف�ساد �إىل ذروته يف نهاية فرتة اخلالفة
العبا�سية.
وكان النبي  قد �أخرب �أن اخلالفة �ستبقى فيهم «ما �أقاموا الدين»،
وكانت قد و�صلت احلال �إىل هذه النقطة متا ًما ،فقد فقدت قري�ش والعرب القدرة
على �إقامة الدين و�صالحيتها لإقامته ،وكانت الأمم الأخرى تقوم بهذا الواجب
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فحدث يف هذه الظروف ما يحدث عمو ًما يف تاريخ العامل ،هجم التتار((( بقيادة
هوالكو عام 656هـ على بغداد ،وب�إراقة دم �آخر اخللفاء العبا�سيني امل�ستع�صم باهلل
�أُعلن عن نهاية �سل�سلة خالفة العرب ومعها كانت نهاية خالفة قري�ش.
اح ٍد و َل َّكنــ ُه ُب ُ
َف َما َك َان َق ْي ٌ�س ه ْل ُكه ه ْلك َو ِ
نيان َق ْو ٍم َت َهدَّ ما

مع كل ما �سبق بقي من تلك النبوءة جزء وهو «ال يزال هذا الأمر يف
قري�ش ما بقي منهم اثنان»((( ،يعني �أن اخلالفة �ستخرج من قري�ش �إال �أن �آثار ثقة
النا�س فيهم �ستبقى ،و�أن النا�س �سيثقون فيهم ،ف�إذا خرج منهم اثنان يف �أية ناحية
من �أنحاء العامل �سيجتمعون عليهم ،و�سيعتربونهم �أنهم هم امل�ؤهلون للخالفة،
ومن هنا زالت خالفة قري�ش �إال �أنها تركت �آثا ًرا ،ف�إنها �أقلعت يف بحر من الدماء
من بغداد �إال �أنها وجدت لنف�سها موطئ قدم يف القاهرة وبقيت قائمة هناك �إىل
(((هجوم التتار على العامل الإ�سالمي ي�شبه متا ًما ما حدث لبني �إ�سرائيل على يد بخت ن�صر (نبوخذ ن�صر) كما ورد
يف قوله جل وعال :ﱹ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﱸ [الإ�سراء ،]5 /وذلك لأن النبي  كان قد قال« :لي�أتني على �أمتي ما �أتى على بني
�إ�سرائيل حذو النعل بالنعل» وقد مرت بنو �إ�سرائيل بعهدين من ال�ضالل واالبتعاد عن دين اهلل  ،ونزل
عليهم يف املرتني م ًعا دمار ،وت�سلط عليهم اجلبابرة ،كما قال اهلل  :ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﱸ [الإ�سراء ،]4 /فكان الدمار الأول على يد بخت ن�صر
ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ [الإ�سراء ]5 /وكان الدمار الثاين بيد قي�صر الروم «تيتو�س» ،ويظهر من احلديث
ال�سابق �أن هذه الأمة �ستمر كذلك بفرتتني من الطغيان وكانت �ستدمر بيد قوتني �إحداهما من �آ�سيا والأخرى من
�أوربا كما مت تدمري بني �إ�سرائيل بيد قوتني �إحداهما كانت من �آ�سيا وهي قوة بخت ن�صر والأخرى كانت من �أوربا
والقي�صر تيتو�س ،فكذلك واجهت الأمة الإ�سالمية الدمار الأول بيد قوة التتار وهي قوة �آ�سيوية ،والدمار الثاين
ي�ستمر هذه الأيام بيد الدول اال�ستعمارية الغربية.
((( �صحيح البخاري ،دار طوق النجاة.179 / 4 ،
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ثالثة قرون �أخرى ،لكن هذه مل تكن خالفة حقيقية ،بل كانت جمرد �أثر ِوظ ٍّل
لتلك اخلالفة الطويلة.
جنت جمموعة من العبا�سيني من فتنة التتار بر�ؤو�سهم ،وكان من بينهم
ابن عم امل�ستع�صم باهلل اخلليفة وكان ا�سمه �أحمد بن ظاهر العبا�سي ،و�صل هذا
الرجل �إىل م�صر عام 660هـ ،وكانت م�صر حتكمها يف هذه الفرتة املماليك ،وكان
ال�سلطان بيرب�س حاكم م�صر ،فلما علم بيرب�س مبقدمه �إىل م�صر بايعه و َقبِله خليفة
للم�سلمني ،واختار �أحمد بن ظاهر لقب امل�ستن�صر باهلل وحاول مب�ساعدة بيرب�س
�أن ي�سرتد عا�صمة اخلالفة بغداد من �أيدي التتار �إال �أنه مل يتمكن من ذلك
وا�ست�شهد يف بع�ض املعارك.
وكان ممن جنا من الإبادة اجلماعية يف بغداد �أي�ضً ا �شخ�ص �آخر من الأ�سرة
العبا�سية املالكة وكان ا�سمه �أبو العبا�س �أحمد بن علي ،وكان خمتف ًيا بحلب ،وملا
علم بيرب�س بوجوده �أح�ضره �إىل القاهرة بكل �إعزاز وتكرمي وبايعه خليفة ولقب
باحلاكم ب�أمر اهلل ،وا�ستمرت اخلالفة يف خلفه يف القاهرة  291عا ًما� ،أي من عام
660هـ �إىل عام 923هـ.
يف هذه القرون الثالثة ح�صلت ثورات كثرية وتغيريات جذرية يف
العامل الإ�سالمي ،وكان العامل الإ�سالمي قد و�ضع قدميه يف حقبة جديدة
من التاريخ ،وكانت قد قامت دولة الأتراك العثمانيني وانت�شرت يف �أوربا و�آ�سيا،
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فا�ستوىل ال�سلطان �سليم الأول عام 923هـ املوافق 1507م على م�صر وال�شام
وبايعه املتوكل على اهلل �آخر اخللفاء العبا�سيني يف القاهرة خليفة ،و�سلمه جميع
حقوق اخلالفة وميزاتها ،وكان �أهم ما �سلمه املتوكل �إىل ال�سلطان �سليم الأول
كرموز معنوية للخالفة مفاتيح احلرمني ال�شريفني وبع�ض الآثار النبوية التاريخية
مثل �سيف النبي  ورايته ،وقطيفة له ،جميع تلك الآثار ما زالت حمفوظة يف
متاحف الق�سطنطينية ،ومن ذلك التاريخ َت َ�س َّمى �سالطني �آل عثمان باخللفاء،
وبد�أ اخلطباء يف جميع البالد الإ�سالمية مثل م�صر واحلجاز وال�شام يخطبون
ب�أ�سمائهم ك�أمراء امل�ؤمنني ،ومن ذلك اليوم �آلت �إليهم �إمارة احلج التي تعترب من
�أهم واجبات خليفة امل�سلمني.
هذا تاريخ جممل ل�سري اخلالفة الإ�سالمية ،هذه هي النتيجة الطبيعية
ل�سري الأمور ب�أن تعود اخلالفة لآل عثمان الأتراك ولو مل يبايع املتوكل ال�سلطان
�سليم الأول ،وكان هذا هو مقت�ضى العقل وال�شرع �أن يتوىل من�صب اخلالفة من
يكون �أكرث قدرة على �أداء م�س�ؤوليات اخلالفة من احلفاظ على الدين و�سيا�سة
الدنيا ،وهذه القوة يف تلك الفرتة هي الأتراك العثمانيون.
و�إن حوادث �أربعة قرون ما�ضية يف العامل الإ�سالمي لدليل بينّ على
�أن �سالطني �آل عثمان كانوا هم �أحق النا�س بتحمل هذا العبء! كانت الهند
تعي�ش حتت �سلطة مغول الهند ،وكانوا يعتربون �أنف�سهم قادة و�أئمة لكن ادعاء
اخلالفة �أو ادعاء الإمامة مل يكن ليخطر على بالهم �إطالقًا ،ولو ادعوا ذلك ملا
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قبله العامل الإ�سالمي منهم ،وملا انقاد لهم؛ وذلك لأن اخل�صائ�ص التي مل تخل
منها اخلالفة من مبد�أ �أمرها �إىل منتهاها مل توجد بعد اخلالفة العبا�سية �إال يف
�سالطني �آل عثمان ،ومل توجد �سلطة جتمع تلك اخل�صائ�ص غريهم.
خالفة �سالطني �آل عثمان

يعترب �سالطني �آل عثمان �أئمة امل�سلمني يف جميع �أنحاء العامل وخلفاءهم
منذ عهد ال�سلطان �سليم الأول من غري نزاع ،ويف هذه القرون الأربعة مل يقم
�أحد يدعي اخلالفة لنف�سه ،ومل ينازعهم فيها �أحد مع ظهور عدد كبري من مدعي
اخلالفة يف عهد الأمويني والعبا�سيني يف فرتات خمتلفة ،ف�إن العثمانيني هم
دون غريهم يتولون الدفاع عن امل�سلمني وعن بالد الإ�سالم ،هم الذين جعلوا
�صدورهم ترو�س الإ�سالم ،وهم من ُيجندلون يف معارك الدفاع عن الإ�سالم،
و�ألقى امل�سلمون يف جميع �أنحاء العامل واجب الدفاع عن الإ�سالم وعن العامل
الإ�سالمي على عاتقهم ،وكل من ي�ؤدي فري�ضة احلج من امل�سلمني يقبل �إمامة
�آل عثمان دين ًّيا؛ لأنه ي�ؤدي احلج حتت �إمرة �أمري معني من قبل خليفة �آل عثمان،
و�إن خروج ح�سني �شريف مكة عليهم بعد ان�ضمامه �إىل الكفار املحاربني ونزعه
احلجاز عن �سيطرة خالفة �آل عثمان يف الق�سطنطينية ف�إنها ظروف ا�ستثنائية وال
اعتبار لها �شر ًعا ،ف�إن احلجاز يعترب من حيث الأحكام ال�شرعية جز ًءا من اخلالفة
الإ�سالمية يف الق�سطنطينية ويجب على امل�سلمني �أن ي�سعوا لإخراجه من يد
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البغاة اخلارجني ،و�أن ي�ستمروا يف ذلك �إىل ا�ستئ�صال البغاة متا ًما ،ف�إن مل يفعلوا
ذلك �سيحا�سبهم اهلل على تق�صريهم يف هذا الأمر.
يعي�ش جميع امل�سلمني بهدوء وفراغ البال ،والعثمانيون الأتراك لوحدهم
يعي�شون منذ قرون حتت ظالل ال�سيوف للحفاظ على كرامة امل�سلمني ،ويعي�شون
حما�صرين من الأطراف الأربعة على مرمى من الأعداء طوال القرون املا�ضية،
ومنذ خم�سة قرون وهم يلونون �أرا�ضي �شا�سعة يف �آ�سيا و�أوربا بدمائهم ،مل مير
عليهم ربع قرن يف هدوء و�سالم ومن غري �أن يخو�ضوا حروبًا �ضارية ومعارك دامية
�سدا مني ًعا �أمام
�ضد �أعداء الأمة ،فما ذنبهم؟ لي�س لهم ذنب �سوى �أنهم و�ضعوا ًّ
الأعداء منذ خم�سة قرون ليتقدموا نحو العامل الإ�سالمي لال�ستيالء عليه ،ف�إنهم
ملا �شُ َّلت ال�سواعد ،و ُف َّلت ال�سيوف يف كل �أطراف العامل الإ�سالمي هم وقفوا
مثل اجلبال ال�شوامخ للدفاع عنه ،ومل ي�سمحوا للأعداء �أن يق�ضوا على القوة
ال�سيا�سية للأمة الإ�سالمية.
فعلى �أ�سا�س املعتقد املتفق عليه والعمل املتوارث منذ ثالثة ع�شر قرنًا
هم خلفاء امل�سلمني و�أئمتهم ،وهم «�أولو الأمر» ،فطاعتهم والوقوف معهم طاعة هلل
ور�سوله ووقوف مع اهلل ور�سوله ،وكل من �أعر�ض عن ت�أييدهم وم�ساعدتهم باملال
والنف�س فقد �أعر�ض عن ت�أييد اهلل ،ومن خرج عن طاعتهم فمات فقد مات ميتة
جاهلية و�إن �صلى و�صام وزعم �أنه م�سلم ،ومن حمل ال�سالح �ضدهم فلي�س من
الإ�سالم يف �شيء ،و�إن ظنه العامل م�سل ًما� ،شهد اهلل ور�سوله على ذلك ،وتدل

165

خالفة �آل عثمان (ملحات تاريخية)

165

على ذلك �أدلة ون�صو�ص ال تحُ �صى من ال�شرع ،والعمل املتوارث و�إجماع الأمة
القائم منذ ثالثة ع�شر قرنًا كلها يدل على هذه احلقيقة النا�صعة ن�صوع ال�شم�س،
وهذا هو املنقو�ش على قلب كل �إن�سان م�سلم ،ال ي�شك م�سلم يف ذلك ،ال يوجد
م�سلم بد ًءا من عامل �صغري �إىل نظام امللك يف دكن من يخلو قلبه عن هذه
العقيدة.
ف�إن هوى النف�س وحب الدنيا ميكن �أن يجرب الإن�سان على ال�سرقة
وقطع الطريق ،وقتل النف�س ،فمثل هذا الإن�سان ال ي�ستبعد منه �أن ينكر خالفة
�آل عثمان �أي�ضً ا نتيجة طمع �أو خوف� ،أو يخاف من تهمة طاعة اخللفاء العثمانيني
�أو ت�أييدهم �أو م�ساعدتهم ،فال تتعجب من ذلك ،لأن التاريخ الإن�ساين مليء
بالأخطاء وحوادث الغدر ،ف�إن �أ�ضيفت مناذج من هذا القبيل �إىل النماذج ال�سابقة
فال يكون �أم ًرا غري ًبا! لكن هذه كلها لن تغري احلقيقة ،ف�إن احلقيقة هي احلقيقة،
من املمكن �أن ينكرها �أحد لكن ال ميكن �إخفا�ؤها ،ومن املمكن �أن يغم�ض عنها
لكن ال ميكن �أن يعار�ضها من قلبه.
نحن ال نريد �أن نخو�ض يف بيان املكا�سب ال�سيا�سية واحل�ضارية للأتراك
العثمانيني ،نحن ندرك  -للأ�سف ال�شديد � -أن الأتراك العثمانيني هي اجلهة
الوحيدة من بني حكام امل�سلمني التي الميكن �أن يتناولها بالبحث �أي كاتب
�أوربي بحياد �أو �أن ين�صفهم �أي عقل �أوربي ،يتوقع من امل�ؤرخ الأوربي القدمي
�أو املعا�صر �أن ميدح �أي م�سلم و�إن كان �سي ًئا ،لكنه ال ميكن �أن ميدح الأتراك
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الذين جالدوهم بال�سيوف خالل خم�سة قرون ما�ضية� ،أو �أن يذكرهم بخري �أو
تاريخا جي ًدا حلقبة بني �أمية ،وميكن �أن ميدح رقي
يذكر م�آثرهم ،وميكن �أن يكتب ً
العلم واملدنية واحل�ضارة يف الع�صر العبا�سي ،وميكن �أن يعبد �صالح الدين الأيوبي
ك�صنم ،لكنه ال ميكن �أن ين�صف الأتراك الذين مل يقتنعوا بحكم العرب و�إيران
وال�شام والعراق وفل�سطني ،ومل متلأ عينهم �آ�سيا الو�سطى بل امل�شرق كله ،وتقدموا
نحو �أوربا والغرب وا�ستولوا على قلبها (ق�سطنطينية) ومل يكتفوا بذلك بل تقدموا
�إىل داخل �أوربا مثل �أمواج البحر �إىل �أن دكوا �أ�سوار في ّنا.
هذه هي جرمية الأتراك التي لن تغفرها لهم �أوربا ،وملا مل يكن �أحد من
ملوك امل�سلمني ً
�شريكا لهم يف هذه اجلرمية! فهو ميكن �أن ُيذكر بخري �أو �أن ميدح،
�إال الأتراك ف�إنهم وحو�ش �أو �سفاكون! لأن �سيوفهم ك�سرت �شوكة �أوربا وق�ضت
على طال�سم �سطوتها.
كان حكم الأتراك مثا ًال لل�سماحة واحلرية ،و�أكرب دليل على ذلك �أن
الأتراك حكموا املناطق التي كان يعي�ش فيها الن�صارى �أربعة قرون متوا�صلة ومع
ذلك بقيت حميتهم الدينية وع�صبيتهم القومية حية وقوية كما ميكن �أن تبقى
قوية وحية لو بقيت هذه املناطق حتت �سيطرة حكومة م�سيحية متع�صبة ،مبعنى
�أن الأتراك مل يتدخلوا يف �شيء من حرياتهم الدينية ،كانت هذه احلمية قوية
�إىل درجة �أن الأتراك ملا �ضعفوا قلي ًال حتررت تلك املناطق وا�ستقلت وبد�أ �أهلها
يحاربون اخلالفة العثمانية مثل �أعدائها.
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لكن يف مقابل ذلك مل يكمل الإجنليز يف حكم الهند حتى الآن مائة
�سنة ،ويف هذه الفرتة الوجيزة �سحبوا بدهائهم ومكرهم وخبثهم م�شاعر الع�صبية
الوطنية عن قلوب �أنا�س كان �آبا�ؤهم يحكمون هذه البالد قبل �ستني �أو �سبعني
�سنة (�أي امل�سلمني) هذه املقارنة الب�سيطة تكفي لتو�ضيح الفرق بني منهج حكم
الأتراك ومنهج حكم الأوربيني!
ال ميكن �أن يخطر للأتراك على بال �أو �أن يتخيل ذلك الظلم وال�سفك
وال�ضراوة والوح�شية واالنتقام والتع�صب الذي ارتكبه �صنم املدنية الأوربي يف
و�ضح النهار يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين يف �آ�سيا و�أفريقيا ،ففي هذين
القرنني بقيت وحو�ش الغابات تعي�ش يف غاباتها والثعابني متكث يف جحورها
لكن مل يرتك لأهل �آ�سيا و�أفريقيا قطعة �صغرية من الأر�ض ليعتربها هذا املخلوق
ال�سيئ احلظ وط ًنا له وليعي�ش فيها عزي ًزا كما يعي�ش املواطن احلر يف وطنه!!
ويف هذه احلرب الأخرية (ك�أنه يق�صد احلرب العاملية الأوىل ) لن جتد
يف تاريخ الأتراك كله ،بل يف تاريخ احلروب الدموية كلها يف �آ�سيا مثا ًال ملا فعلته
ال�سباع الأوربية فيما بينهم.
مع ذلك كله فالأتراك وحو�ش! ومتعط�شون للدماء! و�أوربا ر�سول املدنية
واحل�ضارة والأمن والرحمة! وخا�صة ه�ؤالء املالئكة! الذين يعي�شون يف اجلزر
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الربيطانية املقد�سة! قد نزلت من ال�سماء! حلماية ال�شعوب ال�صغرية وللحفاظ
على حرية الإن�سان! ولي�س لها َه ٌّم �سوى ذلك.
هذه �أكرب معركة على الكرة الأر�ضية بني احلق والباطل ،ال ميكن اليوم �أن
يبت هذا الأمر ،و�أن يحدد املنهزم والفاحت ،لأن الأر�ض تئن حتت وط�أة اجليو�ش،
واجلو مليء ب�أ�سراب من الطائرات احلربية ،لكن احلقائق والنتائج لهذه احلرب
�ستظهر غ ًدا وفق القانون الإلهي الفطري ،و�سيكتب امل�ؤرخ �أن هذا كان �أكرب
حتد من قبل الطغيان والغرور للحق وال�صدق ،ولكن ال�صدق واحلق هي القوة
ٍّ
احلقيقية و�سيكون القرار قراره ﱹﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﱸ [الأحزاب.]62 /
على كل حال هذا املو�ضوع خارج نطاق بحثنا ،كل واحد من اخللفاء
العثمانيني(((  -و�إن كان �أ�سو�أ من احلجاج بن يو�سف وخالد الق�سري  -يجب
((( الأتراك كانوا وحو�شً ا �أم كانوا متح�ضرين �أ�صحاب علم وثقافة ،مل يرتك القرار يف ذلك للعلم والبحث العلمي
يف الغرب ،بل ترك ذلك ملجموعة من املوظفني احلكوميني الذي يحاكمون خ�صمهم يف ميدان احلرب ،ويف هذه
الأجواء ال �أتوقع �أن ي�سمع ل�شهادة م�ؤرخ معروف من �أمثال دريرب ( )Draperيف هذا ال�صدد ،يقول هذا امل�ؤرخ
الأمريكي يف كتابه (� :)History of the conflict between religion and scienceإن الأتراك متفوقون اليوم
على العامل الن�صراين يف العدل و�إطالق احلريات الدينية مثل تفوق امللوك العرب يف القرن ال�ساد�س على ملوك
بيزنطة املتخلفني ،و�إيدوارد كري�سي يف تاريخ الروم يعترب الأمة الرتكية يف القرنني اخلام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر
امليالديني �أعظم �أمة يف �أوربا كلها يف احل�ضارة واملدنية واالخرتاعات العلمية ،و�أنها متفوقة يف ذلك على جميع
الأمم الأوربية ،ويرى �أن دوائر املعارف راجت �سوقها يف �أوربا تقلي ًدا للأتراك ،ف�إن �أول دائرة للمعارف ب�إحدى
اللغات الأوربية كتبها ( )Dalambertالذي ا�ستفاد وا�سرت�شد يف ذلك بكتاب قامو�س العلوم للكلبي ،ف�إن �أوربا
تعلمت نظام الكومي�سارية ونظام تر�سيل امل�ؤن الع�سكرية ونظام امل�ست�شفيات الع�سكرية من الأتراك ،وبناء احل�صون=
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على امل�سلمني طاعتهم وفق �شرع اهلل  ،لأنهم �أولياء �أمورهم ،وهذه هي عقيدة
امل�ؤمنني ،وال يحق لأحد((( �أن يتدخل يف هذا الأمر!
م�سلمو الهند وخالفة الأتراك العثمانيني

بقيت الأ�سر احلاكمة يف الهند حتت ت�أثري اخللفاء العبا�سيني يف بغداد ،وملا
�سقطت اخلالفة يف بغداد ،وبد�أت هذه ال�سل�سلة يف عام 660هـ يف القاهرة ،تلك
اخلالفة و�إن كانت جمرد ا�سم للخالفة ومل تكن خالفة يف احلقيقة لكن ملوك
الهند كانوا يعتربون الوالء لتلك اخلالفة كذلك موجب اعتزازهم وفخرهم ،وكانوا
م�ضطرين �أن يح�صلوا على �سند النيابة من مقام اخلالفة ليكت�سبوا به ال�شرعية
لأنف�سهم ،ولريووا بذلك االنتماء عط�ش انتمائهم ملركز الأمة ،ف�إن ال�سلطان حممد
ابن تغلق �شاه كان من جبابرة ملوك الهند ،وعرب امل�ؤرخ املعروف �ضياء الدين برين
عن جربوت ال�سلطان املذكور فو�صفه ب�أنه �صاحب «الهمة الفرعونية والنمروذية»
لكن مع كل هذا اجلربوت عندما ي�أتي �إىل ق�ضية اخلالفة ف�إنه يقرر �أنه �أكرث النا�س
طاعة وخ�ضو ًعا لأمر اخلليفة يف م�صر ،وكان ي�ؤكد لرعاياه �أنه لن يحكمهم من غري
=الع�سكرية واملو�سيقى الع�سكري ،كل ذلك انتقل من الأتراك �إىل �أوربا ،هذا ما يقوله امل�ؤرخون الأجانب من �أمثال
دريرب كري�سي ،وكنج دوم ،وكلفرد وغريهم ممن تو�صلوا �إىل هذه احلقائق عن طريق البحث العلمي يف مكتباتهم ،و�أما
ر�أي �أمثال ليكويت ،واليتد جورج الذين خرجوا لتوهم مهزومني من معركة جيلي بول ،ومعركة عمارة ومل تندمل
بعد جراحاتهم ف�إنهم ال بد و�أن يكون لهم ر�أي �آخر ،لأنهم ال يتو�صلون �إىل ر�أيهم يف املكتبة بل يف ميدان املعركة!
((( ينبه الإجنليز �إىل �أن هذه �ش�ؤون دينية للم�سلمني ولي�س لكم �أن تتدخلوا فيها ،ح�سب وعدكم بتوفري احلرية الدينية
التي تعي�ش حتت احلكم الربيطاين.
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حكم �أمري امل�ؤمنني ،فقد ورد يف تاريخ برين :ف�إن العبد (يق�صد نف�سه) �أطوع عبيد
�أمري امل�ؤمنني ،و�أنه لن يتدخل يف �أمر احلكم من غري �أمره»(((.
وقد و�ضع امل�ؤرخ �ضياء الدين برين �إحدى ع�شرة مقدمة لبيان ف�ضائل
ال�سلطان فريوز �شاه ،وكانت املقدمة التا�سعة من تلك املقدمات كالتايل« :املقدمة
التا�سعة� ،إنه قد و�صل �إىل ال�سلطان فريوز �شاه من ح�ضرة �أمري امل�ؤمنني خلعة �أويل
الأمر ،والإذن باحلكم ،واللواء ال�سلطاين مرتني ،وكان ذلك �سب ًبا يف ا�ستحكام
�سلطان ملك العامل» ،ثم ي�ضيف قائ ًال« :و�صلته من �أمري امل�ؤمنني خالل �ست
�سنوات من�شور الإمارة ،واخللعة ال�سلطانية واللواء ال�سلطاين مرتني ،و�أن اهلل تعاىل
وفق �سلطاننا املحب للدين �أن يكرم من �أتاه مبن�شور الإمارة واخللعة ال�سلطانية ،و�أنه
�أدى حق عطف �أمري امل�ؤمنني  -عظم اهلل قدره  -وكذلك علم �أن املن�شور واخللعة
املر�سلني من �أمري امل�ؤمنني يف حقيقة الأمر منزلني من ال�سماء ،و�أنهما و�صاله من
عتبة امل�صطفى �( أي �أنهما من اهلل تعاىل ور�سوله) ف�أر�سل ر�سالة مع هدايا يف
توا�ضع جم ُمظه ًرا عبوديته لأمري امل�ؤمنني»((( ،ك�أنه يذكر من م�آثر هذا ال�سلطان �أنه
تلقى �شرف القبول من بالط �أمري امل�ؤمنني ،و�أنه اعترب ذلك اخلطاب املر�سل من
�أمري امل�ؤمنني منز ًال من ال�سماء ومر�س ًال من الر�سول  نف�سه ،ويذكر يف م�آثره
�أي�ضً ا �أنه وجد توفيقًا لطاعة �أمري امل�ؤمنني واحرتامه وتعظيمه.
((( تاريخ برين� ،ص . 460
((( تاريخ برين� ،ص .598
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ذكر �شم�س الدين �سراج عفيف هذه احلادثة ب�شيء من التف�صيل يف
تاريخ فريوز �شاه ،يقول� :إن �سفراء اخلليفة ملا و�صلوا قرب املدينة خرج ال�سلطان
فريوز �شاه ال�ستقبالهم بنف�سه ،و�أخذ فرمان اخلليفة بيديه ،وق ّبله ،وو�ضعه على
ر�أ�سه ،ودخل املدينة ثم �إىل بالطه وا�ض ًعا تلك الر�سالة على ر�أ�سه من �شدة
احرتامه لها.
كم كانت هيبة اخلالفة وال�شعور بعظمتها يف العامل الإ�سالمي كله! حتى
بعد �سقوطها يف بغداد وبقاء ر�سمها وظلها يف القاهرة ،يفتخر �أحد جبابرة امللوك يف
�إقليم بعيد مثل الهند بح�صول الإذن من اخلليفة بحكم بالده! و�إن فرمان اخلليفة
يعترب فرمانًا منز ًال من ال�سماء �أو فرمانًا ناز ًال من عتبة امل�صطفى .
ن�ش�أت الإمرباطورية املغولية يف الهند يف �أواخر عهد اخلالفة العبا�سية
يف م�صر ،وكان كبري الأ�سرة املغولية ظهري الدين بابر يف َك ٍّر وفر لتوطيد حكمه
وحكم �أ�سرته يف الهند ملا بايع اخلليفة العبا�سي املتوكل على يد ال�سلطان �سليم
الأول ،و�أعلن خالفة العثمانيني الأتراك يف احلجاز وال�شام ،كان حكام الهند من
الأ�سرة املغولية يعتربون �أنف�سهم حكام املنطقة و�أئمتها ،وكانوا باعتبار �أنهم ملوك
الهند يحق لهم ذلك ،لكنهم مل َّيدعوا اخلالفة لأنف�سهم �أب ًدا ،وكانوا يعتربون من
يحكم احلجاز وبالد ال�شام خليفة للم�سلمني ،وكان ال�سلطان جالل الدين �أكرب
�أو ال�سلطان �شاه جهان �إذا �أرادا �أن ي�ؤديا فري�ضة احلج كانا ي�ؤديانها حتت �إمرة خلفاء
الق�سطنطينية العثمانيني ،وكانوا ي�سمعون يف ميدان عرفات خطبة نائب اخلليفة
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مثل واحد من عامة امل�سلمني ،فهل هناك �أكرث من هذا لالعرتاف بخالفة اخللفاء
العثمانيني.
حاول بع�ض مرا�سلي ال�صحف الأوربية يف ال�شرق �أن يوهموا النا�س �أن
�أثر اخلالفة العثمانية يف العامل الإ�سالمي خارج حدود تركيا كان ب�سبب جهود
ال�سلطان عبد احلميد خان ،وكان يق�صد من وراء ذلك ن�شر �أفكار حركة الوحدة
الإ�سالمية ( )Pan Islamismاملزعوم ،لكن هذا غري �صحيح ،ونحن لن نتحدث
عن حقيقة حركة الوحدة الإ�سالمية ( )Pan Islamismالتي تخيلها الأوربيون،
لكن �إن كانوا يق�صدون بذلك الوحدة بني امل�سلمني والأخوة بينهم بغ�ض النظر
عن االنتماء العرقي واجلغرايف فتاريخ هذه الدعوة �أقدم بكثري من ال�سلطان
عبد احلميد خان ،بل يبد�أ بظهور الإ�سالم ونزول كتاب الإ�سالم القر�آن الكرمي،
فن�سبة مثل هذه احلقائق �إىل ال�سلطان عبد احلميد خان التي هي حقائق الإ�سالم
العاملية نتيجة جهل مطبق �أو نتيجة كذب وقح متعمد ،وال نر�ضى �أن ين�سب �أمر
من هذين الأمرين �إىل املحققني من علماء �أوربا!
ملا توىل �آل عثمان الأتراك من�صب اخلالفة عام 923هـ يف عهد ال�سلطان
�سليم الأول كان العامل الإ�سالمي منق�س ًما داخل ًّيا؛ فكانت �إيران حتكمها الأ�سرة
ال�صفوية ال�شيعية ،وكانت الهند حتت �سيطرة املغول ،وكانت اليمن حتت حكم
الأئمة الزيديني ،واملنطقة العربية كانت حتكمها القبائل العربية �أو �شيوخ القبائل،
كل هذه املناطق كانت لها حكوماتها ،ومل تكن هذه املناطق حتتاج لينقاد
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امل�سلمون فيها للخالفة العثمانية يف الق�سطنطينية ،ومل يكن يحتاج امل�سلمون يف
تلك املناطق املختلفة من العامل الإ�سالمي لتطبيق الأحكام ال�شرعية فيها لت�أييد
جهة خارجية مثل اخلالفة العثمانية ،فاحلاجة للعالقة املفاجئة باخلالفة مل تكن
لتظهر فج�أة ،ولتكون وا�ضحة ومعروفة للجميع لعدم احلاجة �إىل ذلك ،ومع �أن
اخلالفات الداخلية بني امل�سلمني والت�شتت والتمزق كان من خ�صائ�ص العامل
الإ�سالمي منذ قرون ،ومع كل ذلك لي�س فقط يف هذه الدول ،بل امل�سلمون
فيها ويف املناطق النائية من العامل الإ�سالمي كانوا يعتربون �سالطني �آل عثمان
الأتراك متولني ملن�صب اخلالفة العظمى ،ومن هنا كانوا يدعون لهم يف خطب
اجلمعة والعيدين ،وكانوا يعتربون ذلك من واجباتهم الدينية ،فكل فرد من
امل�سلمني يف الهند نف�سها ويف جزر بحر ال�صني (بحر الكاهل) ليعتقد �أن �سالطني
الق�سطنطينية هم اخللفاء و�أن لهم تلك املكانة الدينية.
�إن جزر �سيالن (�سريالنكا حال ًّيا) جزء من بحر الهند لقد زار هذه اجلزر
وخا�صة كولومبو عام 1761م �أحد العلماء املعروفني من «دكن» ال�سيد
قمر الدين �أورجن �آبادي حني عودته من �سفر احلج ،وكان مري غالم علي البلجرامي
(�أحد امل�ؤرخني املعروفني) من معا�صريه يروي عنه مري غالم علي البلجرامي يف
كتابه �سبحة املرجان� ،أن املناطق ال�ساحلية يحكمها الهولنديون ( )Dutchواملناطق
البعيدة عن ال�ساحل يحكمها حاكم هندو�سي ،ويف كولومبو قريتان للم�سلمني،
و�إن ال�سيد قمر الدين �صلى �صالة اجلمعة ثالث مرات يف م�سجد من القريتني
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اللتني يقطنهما امل�سلمون ،و�إن اخلطيب يف هذه املرات الثالث دعا ل�سلطان الهند
ول�سلطان الروم لكونه خادم احلرمني ال�شريفني(((.
هذه الق�صة حدثت قبل قرن ون�صف قرن ،ولي�س مب�ستغرب يف هذه
الق�صة �أن يدعو م�سلم يف اخلطبة ل�سلطان الهند؛ لأن جزر �سيالن (�سريالنكا)
تعترب جز ًءا من الهند ،لكن هل ميكن �أن يف�سر دعاء هذا اخلطيب ل�سلطان
الق�سطنطينية وهي على بعد م�سافات من الهند على غري �أن امل�سلمني يعتربون
�سلطان الق�سطنطينية خليفة للم�سلمني جمي ًعا يف �أية بقعة كانوا؟ و�أنه هو م�أوى
امل�سلمني ومركز طاعتهم وحبهم دون �سواه مع وجود حكومات �إقليمية وحملية يف
كل �أنحاء العامل الإ�سالمي.
�سائحا زار ال�صني ال�صغرى (املراد بال�صني
قابل �صاحب حتفة العامل ً
ال�صغرى اجلزر املوجودة يف البحر الهادئ مثل �سومرتا ،وماليا ،وجاوا وغريها
�إندوني�سيا وماليزيا حال ًّيا) وقد ر�أى الأعاجيب هناك ،يقول ال�سائح املذكور :هذه
اجلزر يقطنها يف الغالب امل�سلمون ،وامل�ساجد عامرة ،واخلطباء يخطبون با�سم
�سلطان الروم (اخلليفة العثماين) وامل�سلمون هنا مطلعون على �أحوال بلد اخلالفة
وظروفه ،هذه وقائع �أوائل القرن الثاين ع�شر الهجري.

((( �سبحة املرجان� ،ص  23طبع بومباي.
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و�أما من يقول� :إن م�سلمي الهند حديثو عهد باالعرتاف بخالفة
�صحيحا؛ لأن �سكان الهند مل يكونوا بحاجة
العثمانيني الأتراك ف�إن ذلك لي�س
ً
�أن تكون لهم عالقة مبا�شرة بدولة اخلالفة لوجود حكومة �إقليمية قوية يف الهند،
لكن ملا �سقطت الإمرباطورية املغولية ا�ضطر امل�سلمون �أن ين�شئوا عالقة وطيدة؛
عالقة حب وانقياد بدولة اخلالفة ،لكن مع ذلك مل يكن �أحد منهم ي�شك
يف �أن اخلالفة للأتراك العثمانيني وهذه هي عقيدة علماء الهند من قدمي؛ ف�إن
الإمام ويل اهلل الدهلوي املتوفى عام 1176هـ الذي كان معا�ص ًرا مللك �أفغان�ستان
املعروف �أحمد �شاه �أبدايل يذكر �سالطني الروم يف مو�ضعني من كتابه «التفهيمات
الإلهية» يقول يف �أحد املو�ضعني املذكورين« :من زمن ال�سلطان �سليم خان
الذي كان يعي�ش يف بداية القرن العا�شر يخ�ضع �أكرث بالد العرب وم�صر وال�شام
ل�سالطني الروم ،وا�ستقر لهم �أمر خدمة احلرمني ال�شريفني  -زادهما اهلل �شر ًفا
وكرامة  -و�إمارة مو�سم احلج واملحامل والقوافل ،ومن �أجل ذلك يذكر كل واحد
منهم با�سم �أمري امل�ؤمنني على منابر العرب وال�شام وخا�صة على منابر احلرمني
ال�شريفني».
�أما اليمن و�إن كان ال�سالطني الزيديون معار�ضني للخلفاء العثمانيني
ومل ي�سمحوا لهم �أن ت�ستقر حكومتهم يف اليمن لكن مع ذلك ال يخفى على
كل من قر�أ كتب علماء اليمن من القرن احلادي ع�شر �إىل القرن الثالث ع�شر �أن
�أكرثهم يعرتفون ب�أن احلكومة يف الق�سطنطينية لها ال�صدارة واملركزية يف العامل
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الإ�سالمي ،وهذا ال يعني �سوى االعرتاف بخالفتهم ،ف�إن العالمة �صالح بن مفيد
املقبلي م�ؤلف كتاب «العلم ال�شامخ» املولود يف عام 1047هـ ،وال�شيخ الفالين
�صاحب كتاب «�إيقاظ الهمم» ،وال�شيخ عبد اخلالق الزبيدي م�ؤلف كتاب «�صفوة
الأخبار» وغريهم من العلماء يذكرون عمال ووالة احلكومة الرتكية بكل نقي�صة
ويذكرون ظلمهم وجربوتهم وي�شكون جورهم على الرعية ومع ذلك يذكرون
ال�سالطني العثمانيني بطريقة تنبئ عن اعرتافهم مبكانتهم يف اخلالفة الإ�سالمية
و�أن اخلالفة �أمر ُم َ�س َّلم ثابت لهم ،فيقول �أحدهم على �سبيل املثال� :إن من ي�سمى
�إمام امل�سلمني وخليفتهم على وجه الأر�ض اليوم هل يجوز للوايل الذي يحكم
با�سمه �أن يعامل الرعية بهذه ال�صورة؟ هذا يدل على اعرتافهم بخالفة العثمانيني
الأتراك يف العامل الإ�سالمي.
لقد بد�أ ع�صر خالفة الأتراك العثمانيني بعد القرن العا�شر ،ف�إن ذكرهم
�سيوجد يف الكتب امل�ؤلفة يف القرون الثالثة الأخرية ،وهذه الكتب مل ت�صل �إىل
علماء الهند ،من هنا يغفل النا�س هنا يف الهند عن ال�شواهد التاريخية للم�س�ألة،
لكن ميكن العثور على �شواهد كثرية بعد البحث والتنقيب.
واحلكومات الأوربية وخا�صة احلكومة الربيطانية كانت تعرتف دائ ًما
باملكانة الدينية لل�سالطني العثمانيني ،وكلما ا�ضطرت ا�ستفادت من �سالطني
الق�سطنطينية كخلفاء امل�سلمني ،والفرمان الذي ح�صل عليه الإجنليز من ال�سلطان
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عبد احلميد يف �أيام غدر((( (ثورة) 1857م با�سم م�سلمي الهند ،والذي ن�صح
فيه ال�سلطان م�سلمي الهند بح�سن التعامل مع حكومة الهند الربيطانية ،كان
�أ�سا�سه �أن ال�سلطان عبد احلميد يحق له كخليفة للم�سلمني �أن يوجه امل�سلمني
يف الهند وير�شدهم ،وملا رفعت حكومة الهند الربيطانية �شكاوى احلجاج �إىل
احلكومة املركزية يف عهد امللكة فيكتوريا ،ورفعت احلكومة الربيطانية املركزية تلك
ال�شكاوى �إىل الباب العايل مع االحتجاج ب�أن دفع تلك ال�شكاوى واال�ستجابة لها
من الواجبات الدينية لل�سلطان كخليفة للم�سلمني ،بنف�س ال�صورة ح�صلت مثل
هذه االعرتافات بخالفة العثمانيني الأتراك من فرن�سا ورو�سيا يف عهد ال�سلطان
عبد احلميد خان.
احلكومة املركزية يف القرون الو�سطى والأخرية

ذكرنا يف عدة موا�ضع م�صطلح «احلكومة املركزية» و«اخلالفة العظمى»
هذه كلمات جمملة حتتاج ل�شيء من التف�صيل ،وتف�صيل هذا الإجمال هو �أن
الإ�سالم دين �أ�سا�سه «التوحيد» واملراد بالتوحيد هو الإميان بكون ال�شيء واح ًدا،
وهو كذلك َج ْع ُل ال�شيء واح ًدا ،ومن هنا هذه العقيدة ال تخت�ص بالذات الإلهية
و�صفاتها كما زعم النا�س ،بل التوحيد هو �أ�صل �أ�صول الإ�سالم يف جميع فروع
العقائد والأعمال ،يريد الإ�سالم �أن يوجد حالة من الواحدية يف جميع ما يتعلق
((( امل�سلمون يف الهند ي�سمون الأحداث الدامية التي حدثت يف 1857م ،ثورة حترير الهند من الوجود الربيطاين،
بينما ي�سميها الإجنليز حادثة الغدر واخليانة والتمرد.
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بامل�سلمني ك�أفراد �أو جمتمع ،وكما توجد حالة من الوحدانية والأحدية يف ذات
اهلل توجد كذلك تلك احلالة من الوحدة والأحدية والوحدانية يف جميع ما يتعلق
بخلق اهلل وقوانني اخللقة ،ﱹﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﱸ [امللك.]3 /
فكما �أن الإ�سالم جعل امل�سلمني متحدين يف ال�شريعة ،والقانون،
والكتاب ،واال�سم ،وامللة ،والقبلة ،ومركز التجمع ،والأر�ض املركزية فكذلك
�أوجب عليهم �أن تكون حكومتهم واحدة ،ب�أن يكون جلميع امل�سلمني خليفة واحد
على وجه الب�سيطة ،لكن ملا ح�صل االنحراف عن جادة الإ�سالم يف كل �شيء
وح�صلت الفرقة والت�شتت �ضاع �أمر وحدة اخلالفة كذلك.
بقيت الوحدة يف احلكومة بعد اخلالفة الرا�شدة �إىل ع�صر بني �أمية فقط،
ومل ي�أت بعد ذلك زمن على العامل الإ�سالمي تكون قوة امل�سلمني فيه جمتمعة
هب مدعو اخلالفة يف خمتلف �أنحاء العامل ،وكل من
يف حكومة واحدة ،فقد ّ
توطدت قدماه يف منطقة �أو بلد بد�أ يحكمه على مزاجه!
ومع كل ذلك يوجد مركز متميز يف كل الع�صور ،ي�شعر به امل�ؤرخ بح�سه
املرهف ،ويظهر له بب�صريته �أن هناك قوة مركزية يف معمعة التفرق والت�شرذم ،وقد
قامت احلكومات امل�سلمة يف كل �أنحاء العامل الإ�سالمي ،لكن مع ذلك كان من
بني تلك احلكومات بلد وحكومة تكون لها ال�صدارة بني جميع احلكومات ،ف�إن
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حكام عامة احلكومات لي�س لهم �أثر خارج دائرة ملكه لكن حاكم تلك احلكومة
املركزية له نوع من احلب والوالء يف قلوب امل�سلمني جمي ًعا ،هذه احلكومة هي
حكومة ال�شام ،والعراق ،واحلجاز.
اجلزيرة العربية هي منبت الإ�سالم ومنبعه ،واحلجاز هو املركز الديني
لأمة الإ�سالم وحمل �أداء احلج الذي هو ركن من �أركان الإ�سالم ،وجعل
الإ�سالم منطقة احلجاز م�صونة من دخول غري امل�سلمني �إليها ،وتطبيق هذا احلكم
لي�س ممك ًنا من غري وجود احلكومة ،فاحلكومة التي �ست�سيطر على احلجاز هي
املطالبة بتطبيق هذا احلكم وتنفيذه ،وهي الكفيلة ب�إقامة احلج ،فمن الطبيعي �أن
تكون احلكومة التي حتكم هذه املنطقة لها ال�صدارة ولها نوع من الوالء يف قلوب
امل�سلمني يف جميع �أنحاء العامل ،هذه احلكومة املركزية كانت يف القرون املتو�سطة
والأخرية مبثابة اخلالفة العظمى ،وكانت هذه املناطق (منطقة احلجاز) حتت �سيطرة
اخللفاء يف القاهرة حتى بعد �سقوط اخلالفة يف بغداد.
ونعني بـ «احلكومة املركزية» هذه احلكومة التي حتدثنا عنها ،فلما ا�ستوىل
�سالطني �آل عثمان بعد خلفاء م�صر على بالد العرب ،واحلجاز وال�شام وم�صر
انتقلت اخلالفة العظمى �إليهم من غري منازع ،ومن هنا كل ما ميكن �أن ُيعتقد
فيه من احلكومات القائمة يف �أنحاء العامل الإ�سالمي من القرن العا�شر �إىل القرن
الثالث ع�شر �أنها هي احلكومة املركزية هي تلك احلكومة القائمة يف الق�سطنطينية.
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�سالطني �آل عثمان من الرتك والعامل الإ�سالمي

نريد الآن  -بغ�ض النظر عن التاريخ � -أن نلقي نظرة �أخرية على م�س�ألة
اخلالفة من حيث احلكم ال�شرعي لأعمال �سالطني �آل عثمان الأتراك التي قاموا
بها كخلفاء ،وهذا �سي�سهل �إ�صدار احلكم يف الق�ضية و�سيكون ذلك احلكم قطع ًّيا.
�إن الإ�سالم حدد �أهدا ًفا حمددة للخالفة ،وقد حكمت حكومات
كثرية يف خمتلف �أنحاء العامل الإ�سالمي خالل القرون اخلم�سة املا�ضية،
وكانت تلك احلكومات تنتمي من حيث العرق والقوم �إىل فئات خمتلفة من
امل�سلمني ،وبع�ض تلك احلكومات مازالت قائمة �إىل يومنا هذا ،ف�أية حكومة من
تلك احلكومات متكنت من حتقيق تلك الأهداف التي حددها الإ�سالم وال�شرع
للخالفة؟ و�أية حكومة قامت بالواجب الذي حدده القر�آن للحكومة الإ�سالمية
بقوله تعاىل :ﱹﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ [احلج ]41 /فاحلكومة التي حققت
تلك الأهداف وقامت ب�أداء تلك الواجبات هي التي يحق لها �أن تدعي �أنها
كانت دولة اخلالفة دون غريها من احلكومات.
من املمكن الإجابة على هذا ال�س�ؤال الهام يف �سطور عدة؛ لأننا �أو�ضحنا
�أهداف اخلالفة الإ�سالمية فيما �سبق من املباحث ،فكان الهدف الأول للخالفة
�أن يتمكن من �صد هجمات الأعداء على العامل الإ�سالمي ،و�أن يدافع عن
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امل�سلمني وعن البالد الإ�سالمية ،ليمكن الق�ضاء على الفتنة وقوة العدو ،ولتعلو
كلمة احلق يف العامل ،وليخ�سر الكفر ولينهزم �أمام الإ�سالم ﱹ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ [الأنفال ،]39 /هذا هو الهدف الأ�سا�سي
وهو الأ�صل وما �سواه كله فروع.
ومن هنا ع ّرفت كتب العقائد والأ�صول اخلالفة «ب�أنها �إقامة الدين ب�إقامة
�أركان الإ�سالم ،والقيام باجلهاد ،وحفظ حدود الإ�سالم وما يتعلق به من ترتيب
اجليو�ش والفر�ض للمقاتلة» خال�صة القول �أن اخلليفة هو احلاكم الذي ميكن له
�أن يقوم باجلهاد والدفاع عن الإ�سالم والأمة امل�سلمة.
واحلكم الآن �إليكم لتحكموا �أية حكومة ا�ستطاعت �أن تدافع عن
الإ�سالم وعن الأمة الإ�سالمية و�أن جتاهد يف �سبيل اهلل خالل القرون الأربعة
املا�ضية؟
ملا ظهر الإ�سالم كان �أول من عاداه هم كفار قري�ش ،وملا مت الق�ضاء عليهم،
مل يعاد الإ�سالم بعدهم خالل القرون الثالثة ع�شر املا�ضية �سوى الن�صارى ،مل
توجد خالل هذه الفرتة الطويلة من الزمن ملة لديها باعث للهجوم على الإ�سالم
�أو امل�سلمني �سوى الن�صارى ،ف�إن املجو�س ق�ضي عليهم يف بداية الإ�سالم ،ومل
تقم لهم بعد ذلك قائمة ،و�أما اليهود فلم توجد لهم قوة �سيا�سية �أ�ص ًال ،و�أما
الهندو�س والبوذيون فلم يفكروا يف الهجوم على الإ�سالم وامل�سلمني خارج حدود
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بالدهم ،ومل يكن لديهم باعث على ذلك ،نعم قام التتار من ال�صني وكانوا �سب ًبا
لأكرب دمار يف العامل الإ�سالمي �إال �أنهم ا�ست�سلموا للإ�سالم خالل قرن واحد
فقط �أي �أ�سلموا وانتهى بذلك �أمرهم.
فلم يكن للإ�سالم عدو مهاجم يف العامل كله �سوى الن�صارى ،وما زال
الأمر كذلك حتى يومنا هذا ،لقد انهزم ن�صارى امل�شرق يف البداية ،وبقيت امللل
التي ميكن �أن ت�سميها مل ًال �أوربية �أو مل ًال ن�صرانية ،ويف هذه القرون الأربعة الأخرية
تقدمت �أوربا وامللل الأوربية وتطورت ،ويف نف�س الوقت ح�صل االنحطاط ال�شديد
يف العامل الإ�سالمي وخا�صة يف اجلانب ال�سيا�سي.
ف�أية ملة من امللل الإ�سالمية وقفت �أمام امللل الأوربية خالل القرون
الأربعة املا�ضية وا�ستمرت يف اجلهاد والدفاع عن الإ�سالم وامل�سلمني �أمام �أطماع
العدو الأوربي؟ حتركت الأمم الأوربية القوية بالتدريج نحو العامل الإ�سالمي يف
القرن ال�ساد�س ع�شر ،ولو مل تقف �أمامها قوة عمالقة مثل دولة الأتراك العثمانيني
لكانت قد ا�ستولت �أوربا منذ قرنني من الزمن على �آ�سيا الو�سطى وال�شام والبالد
العربية كلها و�أفريقيا.
و�أية قوة ع�سكرية ا�ستطاعت يف البداية �أن تزلزل �أوربا بهجماتها املتوا�صلة
واملتكررة التي مل ترتك لأوربا القدرة على غزو العامل الإ�سالمي وا�ستعماره،
�سدا مني ًعا �أمام �سيل اال�ستعمار الغربي لتحفظ منه �آ�سيا وجميع
ثم و�ضعت ًّ
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البالد الإ�سالمية ،و�أية دولة ا�ستطاعت �أن تقوم بواجب اجلهاد بنوعيه؛ الهجومي
والدفاعي؟
هل كانت هذه القوة هي الإمرباطورية املغولية يف الهند التي مل تخرج
من الهند للدفاع عن الإ�سالم والبالد الإ�سالمية وال ملرة واحدة طوال عهدها؟
ومل يجالدوا ب�سيوفهم �أعداء الإ�سالم مرة واحدة خالل خم�سة قرون من
حكمهم على الهند؟ وكان الربتغاليون والهولنديون ينهبون وي�سلبون احلجاج يف
عهد الإمرباطور جالل الدين �أكرب وكان عاج ًزا عن الق�ضاء على تلك املجموعات
اخلارجة عن القانون.
�أم كانت تلك القوة هي ملوك �إيران الذين كانوا يهاجمون املناطق التابعة
للعثمانيني كلما تقدموا لفتح �أوربا ،وقد �أنقذوا �أوربا �أن تفتح بيد الأتراك العثمانيني
�أكرث من مرة ،فكلما تقدموا بجيو�شهم لفتح �أوربا كان ال�صفويون يهاجمونهم من
خلفهم فكانوا ي�ضطرون �أن يرتكوا حملتهم من غري �أن حتقق �أهدافها وتعود لإخماد
فتنة الإيرانيني!
�أم كانت تلك القوة الأئمة الزيديني يف اليمن؟ �أم كانت القبائل العربية
التي كانت حتكم بالد العرب �أم �شيوخها الذي قد ال يكون لديهم علم بعداوة
�أوربا للإ�سالم �أ�ص ًال؟
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كل من يعرف �شي ًئا من احلقائق �سيقر ويعرتف �أن تلك القوة مل تكن
�سوى �سالطني �آل عثمان من الأتراك ،القوة التي حافظت على الإ�سالم ودافعت
عن امل�سلمني يف القرون الأخرية هي ملة الرتك ،و�أدت الواجب الذي كان يقع
على عاتق جميع امل�سلمني مبفردها نيابة عنهم.
احلق الذي ال يقبل الريب �أن هذا العمل الذي قام به الأتراك هو عمل
عظيم لي�س له مثيل �إال يف القرون الأوىل ،وي�ستثنى من ذلك العمل الذي قام
به ال�سلطان �صالح الدين الأيوبي ف�إنه هزم مبفرده جميع ن�صارى �أوربا يف احلروب
ال�صليبية التي �شنوها �ضد امل�سلمني يف ع�صره ،لكن الذي مييز جهاد الأتراك عن
جهاد �صالح الدين الأيوبي �أن الأتراك قاموا بهذا الواجب ب�صورة م�ستمرة �إىل
�أربعة قرون ،و�أما اجلهاد الذي قام به �صالح الدين الأيوبي كان لفرتة حمددة،
وهذه القرون الأربعة التي ا�ستغرقها جهاد الأتراك �ضد �أوربا �أنها مل تعرف ومل
تر �أية قوة يف �أية ناحية من العامل الإ�سالمي تقوم بواجب الدفاع عن الإ�سالم
جرحا واح ًدا ،ومل ُ
يخط
وعن العامل الإ�سالمي ،ومل يتلق �أي قوم يف �سبيل ذلك ً
يف �سبيل ذلك حاكم من حكام امل�سلمني خطوة واحدة ،كان الأتراك لوحدهم
يقومون بهذا الواجب نيابة عن جميع امل�سلمني طوال هذه الفرتة ،ف�إنهم وفروا
للم�سلمني جمي ًعا فر�صة العي�ش الرغيد بينما اختاروا لأنف�سهم طريق املوت
والدماء وامل�شقات ،ولو مل يحمل الأتراك هذا الواجب على عواتقهم لكانت
جغرافيا العامل الإ�سالمي خمتلفة عما هي عليه الآن ،وخليمت على العامل
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الإ�سالمي م�صيبة اال�ستعمار الذي ير�ضخ اليوم حتت وط�أته منذ �أمد بعيد ،وهذا
من �أكرب �أف�ضال الأتراك على امل�سلمني يف جميع �أنحاء العامل الإ�سالمي ،ولو
�ضحى امل�سلمون اليوم بجميع ما ميلكونه يف الدفاع عنهم ملا وفوهم حقهم ،و�إن
حكم امل�سلمون بع�ض املناطق يف القرون املا�ضية فكان ب�سبب ت�ضحيات الأتراك،
و�إن ميلكوا اليوم �شي ًئا من الوقار واالحرتام فبف�ضل ت�ضحيات الأتراك ،كل ما ميلكه
امل�سلمون يف جميع �أنحاء العامل؛ يف ال�صني ويف �أفريقيا �أو يف �أي ناحية من �أنحاء
الأر�ض من الوقار واالحرتام القومي ،والراحة والعي�ش الرغيد يف جمتمعاتهم
كل ذلك بف�ضل ت�ضحيات الأتراك ،ومن هنا يجب على امل�سلمني جمي ًعا �أن
ي�ساعدوا الأتراك يف حمنتهم هذه ،وال يجب على الأتراك �أن يوزعوا الأموال
على امل�سلمني يف الهند �أو يف �أفريقيا لأنهم يقومون بواجبهم منذ �أربعة قرون،
و�أنهم قاموا مبهمات �صعبة ترتعد من ت�صورها فرائ�صنا نحن م�سلمي الهند! ف�إنهم
قد �ضحوا ب�أرواحهم للدفاع عن الإ�سالم ،فماذا يكون �أعظم من الدم والروح
والنف�س ليقدموه للم�سلمني؟ وماذا يبقى بعد ذلك ل ُيطا َلبوا بتقدميه؟
من املمكن �أن يكون بع�ض امل�سلمني �أكرث منهم (الأتراك) �صالة وعبادة،
لكن ال يوجد من يكون �أكرث منهم ت�ضحية بدمائهم يف �سبيل العبادة وال�صالة،
ومن املمكن �أن يكون بع�ض امل�سلمني من الهند ومن اجلزيرة العربية �أكرث منهم
قراءة للقر�آن ،لكن هم وحدهم كانوا يتلقون اجلروح على �صدورهم للدفاع عن
�صحيحا
القر�آن ،ف�إن كانت ال�شريعة الإ�سالمية حقًّا ،و�إن كان ما يقرره القر�آن
ً
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فيجب عندئذ �أن جنزم ب�أن جماه ًدا ترك ًّيا واح ًدا مبتلى يف املع�صية �أف�ضل من
�ألوف الزهاد والعباد من امل�سلمني الذي مل يخطر على بالهم �أداء فري�ضة اجلهاد
جرحا واح ًدا على
يف �سبيل اهلل �أب ًدا ،و�أن عبادة �سنوات العمر كلها ال ت�ساوي ً
�صدر �أحدهم ،بل ال ت�ساوي تلك القطرات من الدم التي تخ�ضبت بها �أج�سادهم،
يقول الر�سول « :حر�س ليلة يف �سبيل اهلل تعاىل �أف�ضل من �ألف ليلة يقام ليلها
وي�صام نهارها»((( ،وقد �أر�سل عبد اهلل بن املبارك الأبيات التالية من ال�شعر �إىل
ف�ضيل بن عيا�ض:
َيا َعابِدَ ا َ
ــــــر َمينْ َل ْو �أ ْب َ�ص ْر َت َنا
حل َ
َم ْن َك َ
ـــان َيخْ ِ�ض ُب خَ دَّ ه بِدُ ِ
موعه
�أَو َك َان ُي ْت ِعب خَ ْي َل َه يف َب ِاطل

رينَا
ِيح ال َع ِب ِ
ر ُ
ري َل ُك ْم َون َْح ُن َع ِب ُ
َو َلقَد �أتَانَا ِم ْن َمقَــــــالِ َن ِب ِّي َنا
ــــــل اهلل يف
ال َي ْ�س َتوي َو ُغ َبا ُر خَ ْي
ِ

لعلمت �أنك يف ال ِع َباد َة َت ْل َع ُب
َف ُنحـــو ُرنَا ب ِِد َما ِئنــــــا َت َتخَ َّ�ض ُب

ِيحـــة َت ْت َع ُب
ال�صب َ
َفخُ يـــو ُل َنا َيوم َّ
طيب
ال�س َنابِك وال ُغ َبــــــار الأَ ُ
َر َهج َّ
يح َ�صــــــا ِد ٌق ال ْ
يك ِذ ُب
َق ْو ٌل َ�ص ِح ٌ
()2

تلهب
�أن ِْف امـــرئ َو ُدخَ ان نَا ٍر
ُ

يجب على امل�سلمني الذين ت�أثروا بالدعاية الأوربية امل�سيحية ويعرت�ضون
على الأتراك العثمانيني �أن يفكروا قلي ًال فيما يرتكبونه من الغفلة والنفاق العمليني
((( م�سند �أحمد ،الر�سالة.488 /1 ،
()2تاريخ دم�شق 944 /23 ،كان عبد اهلل بن املبارك يدر�س احلديث �سنة ،وكان يعمل يف التجارة �سنة ،وكان يخرج
للجهاد يف �سبيل اهلل �سنة ،وكان ف�ضيل بن عيا�ض �أحد زهاد ع�صره.
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منذ عدة قرون ،وخا�صة م�سلمي الهند الذين هم �أكرث عد ًدا من م�سلمي �أي بلد
�آخر ،يجب �أن يحا�سبوا �أنف�سهم ماذا فعلوا جتاه الواجب الذي يريق الأتراك من
�أجله دماءهم منذ �أربعة قرون؟ �إن �أعظم ما قام به ه�ؤالء جمع مبلغ ب�سيط و�إر�ساله
�إىل الأتراك ،املبلغ الذي ال ميكن �أن يعو�ض �أرملة تركية فقدت عائلها �أو �أن يجفف
دموع يتيم تركي فقد �أباه يف الدفاع عن الإ�سالم ،فهل يحق للذين يعي�شون حياة
رغيدة بفراغ البال يف بيوتهم �أن يطعنوا فيمن يقدمون دماءهم و�أرواحهم رخي�صة
يف �سبيل اهلل ويف �سبيل الدفاع عن الإ�سالم والأمة امل�سلمة منذ �أربعة قرون؟!
على كل حال �أول �أهداف اخلالفة هو الدفاع عن الإ�سالم واجلهاد يف
�سبيل اهلل ،وهذا الهدف مل يحققه �أحد �سوى الأتراك يف القرون الأربعة املا�ضية،
ولو مل توجد �أدلة �أخرى لكفى هذا الدليل وحده لإثبات خالفة ال�سالطني
العثمانيني.
يجب �أن ننبه �أن كل ما �سبق كان جوابًا ل�س�ؤال كان يطرح مفاده �أنه كان
هناك العديد من احلكومات الإ�سالمية فلماذا يعترب ال�سالطني العثمانيون �أحق
باخلالفة من غريهم؟ �أما وبعد �أن �سقطت حكومات امل�سلمني جمي ًعا ومل يبق
�سوى ال�سلطان العثماين فلم يبق مدع للخالفة ومن هنا تعني ال�سلطان العثماين
للخالفة و�سقط ذلك ال�س�ؤال من �أ�سا�سه ،ووجبت طاعته كخليفة للم�سلمني.

واجب الدفاع عن الإ�سالم

�إن من �أهم الواجبات التي �أوجبها الإ�سالم هو الدفاع عنه الذي يرتتب
عليه يف كثري من الأحيان حكم الإميان والكفر ،ف�إن غري امل�سلمني عندما يهاجمون
دولة �إ�سالمية �أو بل ًدا م�سل ًما يجب �شر ًعا على امل�سلمني جمي ًعا الأقرب فالأقرب
�أن يهبوا للدفاع عنها ،و�أن يحرروا البلد الذي ا�ستوىل عليه العدو وذلك عن طريق
ا�ستخدام القوة ،و�أن ال ي�ألوا جه ًدا يف ذلك ،وقد دلت على ذلك ن�صو�ص كثرية
من الكتاب وال�سنة ،وقد و�صل هذا احلكم يف ال�شهرة �إىل حد ال تكاد جتد م�سل ًما
يجهله ،هذا القانون؛ قانون التعاون بني امل�سلمني والدفاع امل�شرتك �أمام هجمات
الأعداء هو القانون الذي بني عليه الإ�سالم �أ�س�س الدفاع عن الإ�سالم وعن
الأمة ،و�إن �أول �آية((( نزلت يف قتال الأعداء هي �آية �سورة احلج التي يقول اهلل
تعاىل فيها :ﱹ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ .
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  .ﭝ ﭞ
((( روى احلاكم ب�سنده عن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما  -قال :ملا �أُ ْخرِج النبي  من مكة ،قال �أبو بكر� :أخرجوا
نبيهم �إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،ليهلكن ،ف�أنزل اهلل تعاىل :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﱸ [احلج ]39 /قال :وهي �أول �آية نزلت يف القتال .هذا حديث �صحيح على �شرط ال�شيخني.
امل�ستدرك ،الهندية.247 / 2 ،

190

م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب

190

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱸ [احلج ،]40-38 /ويرى
بع�ض املف�سرين �أن �أول �آية نزلت يف قتال الكفار هي قوله �سبحانه وتعاىل يف �سورة
البقرة :ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [البقرة ،]191-190 /روى الإمام ابن جرير الطربي
عن �أبي العالية �أنه قال� :إنها �أول �آية نزلت يف القتال باملدينة ،فلما نزلت كان
ر�سول اهلل  يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت �سورة براءة»(((،
ف�آية القتال الأوىل �إما هي �آية �سورة احلج �أو هي �آية �سورة البقرة.
هاتان الآيتان وما ي�شبههما من الآيات القر�آنية تبني نو ًعا واح ًدا من اجلهاد
والقتال((( وهو اجلهاد الدفاعي ،ويراد بهذا النوع من اجلهاد �أن املهاجمني من غري
امل�سلمني �إذا هاجموا جماعة� ،أو بل ًدا �أو مدينة للم�سلمني� ،أو �أرادوا اال�ستيالء عليها
وجب على امل�سلمني الآخرين �أن يهبوا لنجدة �إخوانهم ،و�أن يقاتلوهم كما قاتلوا،
لكن ال يجوز لهم �أن يتجاوزوا احلدود التي و�ضعها الإ�سالم من الرحمة والعدل
(مثل عدم جواز التعر�ض لل�ضعفاء والعواجيز والن�ساء واملنقطعني للعبادة ،ودور
العبادة) وعلل القر�آن ذلك بقوله :ﱹ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [البقرة،]191 /
((( تف�سري الطربي.562 /3 ،
((( �إن للجهاد �أنوا ًعا ،منها القتال ،ثم القتال نوعان ،القتال الدفاعي والقتال الهجومي ،هذه الآيات تتعلق بالقتال
الدفاعي� ،أما القتال الهجومي فورد ذكره يف �آيات �أخرى ،وذلك القتال يختلف عن هذا يف البواعث وال�شروط
وغريها.
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يعني �إنه ال �شك �أن القتل والقتال فتنة لكن �أ�شد من تلك الفتنة �أن ال يقتنع
النا�س بحكمهم على بالدهم بل يريدون �سلب حقوق الآخرين يف حريتهم،
ويريدون �أن ي�ستبدلوا الكفر وال�شرك بالتوحيد يف بالد امل�سلمني.
يريد ه�ؤالء لي�سلبوا ال�شعوب حق احلرية الذي هو حق فطري جلميع
الب�شر ،ف�إن مل ُيدفعوا ملا عا�شت �أمة من الأمم يف حرية على وجه الب�سيطة ،ومن
هنا يختار ال�ضرر الأ�صغر لدفع ال�ضرر الأكرب ،وهذا هو قانون الطبيعة العام ويعمل
وفقه عامل الطبيعة كله ،ولو مل يكن الأمر كذلك ملا �أمر اهلل  بالقتل والقتال.
وقد �أخرب اهلل  يف �سورة حممد باحلكمة التي من �أجلها �أمر بالقتال ،فقال:
ﱹﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱸ [حممد ]4 /فاملق�صد الأ�سا�سي للإ�سالم هو �إقامة
الأمن وال�سالم العامليني ،و�أن تعي�ش جميع ال�شعوب وكل الأمم مثل �أ�سرة واحدة،
ولكن لن تتحقق هذه الأمنية ما بقيت الأمم الظاملة واجل�شعة ،ومن هنا وجب �أو ًال
القيام يف وجه القوى الظاملة واملت�سلطة واملتجربة و�إبادتها ،ولن يقوم ال�سالم الدائم
ﮊﱸ[حممد]4 /
ما مل ُيقاتَل يف �سبيله قتا ًال كب ًريا ،يقول اهلل  :ﱹﮈ ﮉ ْ
فما مل ُي َرق دم القتلة لن تتوقف �إراقة دم املقتولني ،يقول اهلل  :ﱹ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ [البقرة ،]179 /ومن هنا �أمر القر�آن الكرمي
باال�ستمرار يف القتال ما مل تنته بواعث القتال ،و�أمر امل�سلمني ب�أن ال ميلوا ذلك،
وهذا هو معنى قوله �سبحانه وتعاىل :ﱹﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱸ [حممد]4 /
�أي ال تلقوا �أ�سلحتكم حتى تتوقف احلرب متا ًما ،ولن تتوقف احلرب ما مل يتم
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الق�ضاء على قوى ال�شر والف�ساد التي تريد �أن تريق دماء الأبرياء ،وقد �أخرب القر�آن
الكرمي �أن مثل هذا الزمن (زمن الأمن وال�سالم) �آت ال حمالة ،ولن يكون ذلك
�إال �إذا خ�ضع العامل كله لدعوة الإ�سالم التي حتمل الأخوة واملحبة والأمن للعامل
ﱹﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﱸ [التوبة.]33 /
ف�ضل اجلهاد الدفاعي

يعترب «الدفاع»((( من �أهم �أحكام الإ�سالم بعد العقائد الأ�سا�سية،
وال ي�شبهه �شيء من �أحكام الإ�سالم يف الأهمية بعد العقائد ال�ضرورية حتى
الفرائ�ض و�أركان الإ�سالم ال ت�ساويه يف الأهمية ،ولقد �أكد الكتاب وال�سنة
مرات عديدة ويف موا�ضع كثرية على �أن بقاء الأمة متوقف على عمل الدفاع،
وما دام امل�سلمون ي�ست�شعرون �أهمية الدفاع ،ولدى كل واحد منهم ا�ستعداد
للت�ضحية يف �سبيل الإ�سالم بروحه وماله ووقته فلن يغلبهم قوم ،واليوم الذي
�سيموت فيه ال�شعور ب�أهمية الدفاع لدى امل�سلمني �سيكون ذلك اليوم بداية
ملوتهم االجتماعي ،وقد ا�ست�شهد القر�آن الكرمي على ذلك بتاريخ امللة اليهودية
ف�إنهم ملا كان لديهم ال�شعور ب�أهمية الدفاع عقيدة وعم ًال كانوا �أعزة ،وملا غلبهم
حب تنعم �سويعات وراحتها ،وغلب عليهم كذلك حب الراحة والتنعم
الفردي الزائل على حبهم للحياة االجتماعية الدائمة واعتزازهم ب�أنف�سهم ك�أمة
((( الدفاع �أو اجلهاد الدفاعي هو الت�صدي العتداء الكفار على امل�سلمني وعلى البالد الإ�سالمية.
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و�أهملوا �أمر الدفاع ذلوا ،و�صاروا كما قال اهلل  عنهم :ﱹ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﱸ [البقرة ،]61 /وقد بني اهلل 
ذلك بالتف�صيل فقال :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [البقرة ،]246 /وقال النبي  فيما رواه
الإمام �أبو داود�« :إذا �ضن النا�س بالدينار والدرهم ،وتبايعوا بالعينة ،واتبعوا �أذناب
البقر ،وتركوا اجلهاد يف �سبيل اهلل� :أنزل اهلل بهم بالء ،فال يرفعه عنهم حتى
يراجعوا دينهم»((( ،فرتك اجلهاد �سبب نزول كل الباليا والرزايا ،وال تزول �إال
بالرجوع عن �أ�سبابها.
وملا كان هذا اجلهاد �أ�سا�س بقاء ال�شريعة وامللة الإ�سالمية �أكد ال�شرع
عليه من كل جوانبه وحيثياته ،وجعله �أعلى مرتبة و�أعظم �أج ًرا من كل ما ي�ستطيع
م�سلم �أن يقوم به يف الدنيا من الأعمال ال�صاحلة؛ لأنه كلما كان العمل يتطلب
ت�ضحية �أكرب كان �أجره �أكرب ،ومن الوا�ضح �أنه ال يوجد عمل يتطلب ت�ضحية �أكرب
من هذا العمل.
معلوم ثم ي�شرتيها من املُ�شرتي ب�أقل من الثمن.
ال�س ْل َع َة بثمنٍ ٍ
((( رواه �أبو داود ،واملراد بالعينة يف احلديث� :أن َيبي َع ِّ
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خا�صا بزمن معني �أو وقت حمدد ،بل هو وحبه
هذا اجلهاد لي�س ت�شري ًعا ًّ
ال�صادق �أ�سا�س �صدق �إميان كل م�سلم يف كل الأزمنة وجميع الأحوال ،وهو
ذروة �سنام الإ�سالم ،وهو عماد امللة ،و�أ�سا�س ال�شرع ،ومالك الإ�سالم ،وهو املعيار
للإميان والنفاق ،وهو الذي مييز امل�ؤمن ال�صادق من املنافق الكاذب املخادع ،منه
ال�صالة ومنه ال�صيام ومنه احلج ،وهذا �أف�ضل م�صرف للزكاة ،كل هذه العبادات
ت�ؤجل لأجله ،لكنه ال يرتك ل�شيء ،نعم! ال�صالة عماد الدين ،وال�صوم جنة،
لكن اجلهاد �أ�سا�س الإ�سالم ،وهو ال�سيف القا�ضي على الف�ساد ،ومن هنا ال ي�صل
�إىل م�ستواه يف الف�ضل ال ال�صالة وال ال�صوم ،وال يفوقه عمل �إطالقًا ،وال يوجد
عمل �أحب �إىل اهلل منه �أو يحبب �إىل اهلل فاعله �أكرث من هذا� ،آالف ال�صلوات
وال�صيام الت�صل �إىل ف�ضل قطرة دم تراق يف �سبيله ،وال ت�صل �صدقات العمر كله
�إىل ف�ضل درهم �أنفق يف �سبيله ،و�صلت �أهميته يف الإ�سالم �إىل �أن جعل عالمة
على وجود الإميان يف القلب ،فمن خال قلبه منه فقد حرم نور الإميان والإ�سالم،
وا�ستولت عليه ظلمة النفاق ،يقول الر�سول « :من مات ومل يغز ومل يحدث
به نف�سه مات على �شعبة من نفاق»((( ،يقول القرطبي يف �شرح هذا احلديث« :فيه
دليل على وجوب العزم» فمن خال قلبه عن العزم على اجلهاد و�إرادته �أي�ضً ا فهو
منافق ،ولو �أراد م�سلمو الهند �أن يعرفوا مقدار الإميان من النفاق يف قلوبهم على
�أ�سا�س هذا امليزان الدقيق لأدركوا ذلك.
((( �صحيح م�سلم ،عبد الباقي.1517 / 3 ،
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روى الرتمذي �أن نف ًرا من �أ�صحاب النبي  تذاكروا فيما بينهم ،فقالوا:
�أي الأعمال �أف�ضل ،ف�أنزل اهلل �سورة ال�صف((( ،يقول اهلل  :ﱹ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ [ال�صف.]4 /
ثم يقول اهلل  يف هذه ال�سورة بعد ذلك� ،أن هذا العمل تغفر
ب�سببه جميع املعا�صي والآثام ،و�أن اهلل يفتح به �أبواب النجاة الأبدية ،يقول
تعاىل:ﱹ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  .ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ  .ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﱸ [ال�صف.]12 - 10 /

وقد ورد يف ال�صحيحني عن �أبي هريرة � أنه قال�« :سئل ر�سول اهلل 
�أي العمل �أف�ضل؟ قال� :إميان باهلل ور�سوله ،قيل :ثم ماذا؟ قال :اجلهاد يف
�سبيل اهلل»((( ،وروى البخاري عن �أبي �سعيد اخلدري � أنه قال« :قيل
يا ر�سول اهلل� :أي النا�س �أف�ضـل؟ فقال ر�سول اهلل  :م�ؤمن يجـــاهد يف
�سبيل اهلل بنف�سه وماله»((( ،وقال النبي « :لغدوة يف �سبيل اهلل �أو روحة خري
((( و�أخرجه كذلك الإمام �أحمد عن عبد اهلل بن �سالم ،وابن �أبي حامت وابن حبان واحلاكم ،وقال� :صحيح على �شرط
ال�صحيحني ،والبيهقي يف �شعب الإميان وال�سنن والطربي يف التف�سري.
((( اجلمع بني ال�صحيحني البخاري وم�سلم.23 / 3 ،
((( �صحيح البخاري ،طوق النجاة.15 / 4 ،
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من الدنيا وما فيها» ،ويف رواية« :لغدوة �أو روحة يف �سبيل اهلل خري مما تطلع عليه
ال�شم�س وتغرب»((( ،ويقول الر�سول « :ما من عبد ميوت له عند اهلل خري ي�سره
�أن يرجع �إىل الدنيا و�أن له الدنيا وما فيها �إال ال�شهيد ملا يرى من ف�ضل ال�شهادة
ف�إنه ي�سره �أن يرجع �إىل الدنيا فيقتل مرة �أخرى»((( ،وقال النبي « :ما من �أحد
يدخل اجلنة يحب �أن يرجع �إىل الدنيا وله ما على الأر�ض من �شيء �إال ال�شهيد
يتمنى �أن يرجع �إىل الدنيا فيقتل ع�شر مرات ملا يرى من الكرامة»(((.
ومن هنا وب�سبب ما كان من �أهل بدر من الت�ضحيات كلما كانت ت�صدر
منهم مع�صية كان ر�سول اهلل  يرف�ض �أن يعاقبهم ،وكان يقول« :لعل اهلل
اطلع على �أهل بـدر فقال اعملوا ما �شئتم فقد غفرت لكم»((( وملا و�صــــل �إىل
ر�سول اهلل  خرب ا�ستعدادات الروم يف ال�شام ،و�أراد النبي � أن يجهز جي�شً ا
لكن الظروف كانت �صعبة ،فواجه اجلي�ش م�شاكل يف التجهيز ،فحث النبي 
ال�صحابة على التربع للغزاة ولتجهيز اجلي�ش فت�صدق عثمان بن عفان  مبائتي �إبل
ب�أحال�سها و�أقتابها((( ،وت�صدق مبائتي �أوقية من الذهب ،يقول عمران ابن ح�صني
�سمعت ر�سول اهلل  يقول على املنرب« :ال ي�ضر عثمان ما عمل بعد اليوم»((( ما
((( �صحيح البخاري ،طوق النجاة.17 / 4 ،
((( �صحيح البخاري ،طوق النجاة.17 / 4 ،
((( �صحيح البخاري ،طوق النجاة.22 / 4 ،
((( اجلمع بني ال�صحيحني البخاري وم�سلم.77 / 1 ،
((( �أحال�سها :جمع حِ ْل�س وهو ك�ساء يكون على ظهر البعري حتت الربذعة� .أقتابها :جمع ِق ْتب و َق َتب وهي الربذعة( .م).
((( املعجم الكبري ،231 / 18 ،و�أخرج الرتمذي واحلاكم �أي�ضً ا من حديث عبد الرحمن بن خباب ال�سلمي مثله.
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�أعظم مرتبة هذا العمل! ثبت باحلديث املذكور �أن �إنفاق املال يف الدفاع (اجلهاد
الدفاعي) له مرتبة عظيمة عند اهلل وعند ر�سوله ،بحيث ال ي�ضر �صاحبه �أي عمل
�سيئ بعده ،وهذا لي�س لأي عمل �آخر �سوى ذلك.
يقول الر�سول « :من رابط ليلة يف �سبيل اهلل �سبحانه كانت ك�ألف
ليلة �صيامها وقيامها» ،وقال « :ف�إن مقام �أحدكم يف �سبيل اهلل �أف�ضل من
�صالته يف بيته �سبعني عا ًما»((( ،وقال النبي « :حر�س ليلة يف �سبيل اهلل تعاىل
�أف�ضل من �ألف ليلة يقام ليلها وي�صام نهارها»((( ،وقال النبي « :حرمت النار
على عني دمعت �أو بكت من خ�شية اهلل وحرمت النار على عني �سهرت يف �سبيل
اهلل»(((.
و�أن رج ًال قال لر�سول اهلل  :يا نبي اهلل علمني عم ًال �أنال به ثواب
املجاهد يف �سبيل اهلل ،فقال له النبي  :هل ت�ستطيع �أن ت�صلي وال تفرت وت�صوم
وال تفطر؟ قال :يا نبي اهلل �أنا �أ�ضعف من �أن �أ�ستطيع ذلك ،قال :فوالذي نف�سي
بيده لو طوقت ذلك ما بلغت ف�ضل املجاهد يف �سبيل اهلل� ،أما علمت �أن فر�س
املجاهد لي�سنت يف طوله((( فيكتب ل�صاحبه بذلك احل�سنات(((.
((( �سنن الرتمذي.181 / 4 ،
((( م�سند �أحمد ،الر�سالة.488 / 1 ،
((( م�سند �أحمد ،الر�سالة.446 / 28 ،
((( �أي ليعدو يف حبله الذي قد �شُ َّد به .ك�شف امل�شكل من حديث ال�صحيحني.1003 / 1 ،
((( الفوائد املنتقاة والغرائب احل�سان عن ال�شيوخ الكوفيني.53 / 1 ،
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يقول �أبو هريرة « :قيل للنبي  :ما يعدل اجلهاد يف �سبيل اهلل ؟ قال:
ال ت�ستطيعونه ،قال :ف�أعادوا عليه مرتني �أو ثالثًا ،كل ذلك يقول :ال ت�ستطيعونه،
وقال يف الثالثة :مثل املجاهد يف �سبيل اهلل كمثل ال�صائم القائم القانت ب�آيات اهلل
ال يفرت من �صيام وال �صالة حتى يرجع املجاهد يف �سبيل اهلل تعاىل»(((.
وروى الإمام �أحمد �أن النبي  قال« :من اغربت قدماه يف �سبيل اهلل
فهما حرام على النار»((( ،وروى البخاري هذا احلديث باللفظ التايل« :ما اغربت
قدما عبد يف �سبيل اهلل فتم�سه النار»((( ،يقول احلافظ يف �شرح هذا احلديث:
«ويف ذلك �إ�شارة �إىل عظيم قدر الت�صرف يف �سبيل اهلل ف�إذا كان جمرد م�س الغبار
للقدم يحرم عليها النار فكيف مبن �سعى وبذل جهده وا�ستنفد و�سعه»((( ،واهلل
ي�ضاعف ملن ي�شاء.
وقال النبي « :ما من ميت ميوت �إال ختم على عمله �إال من مات
مراب ًطا يف �سبيل اهلل ف�إنه ينمو له عمله ،و�أمن من فتنة القرب»(((.
يدل هذا احلديث على �أن اجلهاد من ال�صدقات اجلارية ،وال�صدقات
اجلارية بن�ص احلديث الذي رواه الإمام م�سلم ثالثة ،ولد �صالح ،وعلم نافع ينتفع
((( �صحيح م�سلم ،عبد الباقي.1498 / 3 ،
((( م�سند �أحمد ،الر�سالة.205 / 23 ،
((( �صحيح البخاري ،طوق النجاة.21 / 4 ،
((( فتح الباري ،ابن حجر.30 / 6 ،
((( رواه �أ�صحاب ال�سنن.
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به من بعده ،والأوقاف والعمارات التي ي�ستفاد بها من بعده مثل عمارة امل�ساجد
واملدار�س وغريها ،وهذا احلديث و�أمثاله تدل على �أن كل ما ي�صرف على اجلهاد
يدخل يف هذا النوع الأخري ،و�سبب ذلك وا�ضح؛ لأن املجاهد يقوم باجلهاد
وي�ضحي بروحه ودمه ل�سعادة الأجيال القادمة وللحفاظ عليهم ،وال يوجد عمل
يكون �أجدى و�أنفع منه كما �أنه ال يوجد �أ�صدق خدمة للب�شرية من هذا ،ومن هنا
كان جدي ًرا ب�أن ال يكون �أجره م�ؤق ًتا ،فما دامت النتائج التي ترتتب عليه تكون
للأجيال القادمة فيجب �إ ًذا �أن يكون �أجر �صاحبه م�ستم ًّرا و�أن ال ينقطع بانقطاع
العمل.
وقد ورد يف احلديث لفظ «مراب ًطا يف �سبيل اهلل» وورد يف بع�ض الأحاديث
الأخرى لفظ «رباط» واملراد بالرباط �أن ي�ستقر املجاهد يف مكان وينتظر ،ف�إذا هاجم
العدو رده ودفعه ،يقول يف النهاية« :هو الإقامة يف مكان يتوقع هجوم العدو فيه
لق�صد دفعه هلل» ،فاملراد باملرابط ال�شخ�ص الذي ينتظر يف مكان ما يتوقع هجوم
العدو ،ف�إذا مل يهاجم العدو ومل يقاتله ،بل تويف مراب ًطا منتظ ًرا لهجوم العدو ف�إن
ذلك ممن ينمو عمله بعد موته ،و�إن عمله �أف�ضل من �ألف ليلة يقام ليلها وي�صام
نهارها ،و�إ�شارة �إىل هذا املعنى عقد الإمام البخاري بابًا بعنوان «ف�ضل الرباط يف
�سبيل اهلل» ،و�أورد فيه هذا احلديث وتبعه عليه الإمام النووي يف تبويبه ل�صحيح
م�سلم.
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والقر�آن الكرمي ي�ؤكد نف�س املعنى يف �أكرث من مو�ضع ،يقول اهلل :

ﱹﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚﱸ [التوبة.]21-20 /

و�أما الذين ال يقدرون على اجلهاد يف �سبيل اهلل لكنه ير�سل �أمواله �إىل
املجاهدين� ،أو ي�ساعدهم ب�أي طريق �آخر  -هذا الإن�سان و�إن مل ميكن �أن يبلغ
مرتبة املجاهدين يف �سبيل اهلل لكنه �شريك لهم يف الأجر ،و�أجره هذا �أعظم من
�أجور �سائر العبادات والطاعات ،يقول الر�سول « :من �أر�سل بنفقة يف �سبيل
اهلل و�أقام يف بيته فله بكل درهم �سبعمائة درهم ومن غزا بنف�سه يف �سبيل اهلل
و�أنفق يف وجه ذلك فله بكل درهم �سبعمائة �ألف درهم ثم تال هذه الآية :ﱹﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ(((.
ال يخفى على �أحد مدى ت�أكيد الإ�سالم على حقوق العباد ،وخا�صة
حقوق الوالدين والأقارب ،و�أن �أداء هذه احلقوق مقدم على جميع احل�سنات
والعبادات ،لكن اجلهاد والدفاع هو العمل الوحيد الذي ال حتول دون �أدائه تلك
احلقوق �أي�ضً ا؛ وذلك لأن احلفاظ على الأفراد متوقف على الدفاع عن الأمة وعن
ال�شريعة ف�إذا كانت الأمة يف حما�صرة الأعداء ف�إن �أكرب واجب يف هذه احلالة الدفاع
((( �سنن ابن ماجه.922 / 2 ،
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عنها وك�سر احل�صار ودفع الأعداء ،و�إذا كان �أمام الإن�سان عمل �أكرب يرتك لأجله
الأعمال ال�صغرية ،ف�إن الو�شائج الأ�سرية ،مثل الأبوة والبنوة والأخوة والزوجية كلها
مهمة ولها حقوقها ،لكن حق اهلل وحق ذلك ال�صدق الذي جاءنا من عنده �أوىل
و�أكرب من جميع احلقوق ،و�أن جميع الو�شائج ال ت�ساوي �شي ًئا �أمام تلك العالقة،
ف�إذا نادى منادي اجلهاد يرتك عندئذ كل الأعمال �سواه ،يقول اهلل  :ﱹ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃﮄ

ﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﱸ [التوبة.]24 /

ال �شك �أن اجلهاد يكون �أوجب والعمل به يكون �ألزم عند هجوم
الأعداء على بالد امل�سلمني ،لكن من حيث الإرادة والعزمية ال عالقة للجهاد
بوقت معني وال بظروف خا�صة ،بل يجب على امل�سلمني �أن يكونوا م�ستعدين
للدفاع عن الأمة ولدفع العدو عن بالد امل�سلمني دائ ًما ،و�أن ي�ستمروا يف هذا
الإعداد ،وقد مر يف حديث الر�سول � أن القلب الذي يخلو من العزم على
اجلهاد ف�إنه يخيم عليه النفاق ،يقول اهلل  :ﱹ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﱸ [الأنفال]60 /
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حادثة حدثت يف العهد النبوي

كل ما مر ذكره فهي �أحكام الكتاب وال�سنة ،ولننظر الآن كيف كانت
�سرية الر�سول  يف ذلك.
تلقى النبي � أخبا ًرا ب�أن الرومان يتجمعون للهجوم على املدينة
املنورة ،وملا �سمع النبي  ذلك �أمر بتجهيز اجلي�ش ،و�سار من املدينة مع
جي�ش كان قوامه ثالثون �ألف جماهد ،وملا كان هذا اجلي�ش خرج يف ظروف
�صعبة ومل يكن لدى املجاهدين عدة لل�سفر �أو عتاد ،وكان النق�ص يف العدة
�شخ�صا كانوا ي�شرتكون يف راحلة ،وكان النا�س
و�صل بهم �إىل �أن ثمانية ع�شر ً
ي�أكلون الع�شب و�أوراق الأ�شجار� ،سمي هذا اجلي�ش بـ «جي�ش الع�سرة» هذه
الت�سمية مل تكن من ب�شر ،بل �سماه اهلل بذلك ،فقال :ﱹﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﱸ [التوبة.]117 /
يثق النا�س اليوم يف الأ�سلحة والبارود وثقتهم فيها �أكرب من ثقتهم باهلل 
و�إميانهم به ،وكان امل�سلمون يف ذلك الزمن يخرجون من غري عدة وعتاد ملواجهة
�أعتى قوة و�أعرق مدنية على وجه الأر�ض �أق�صد الإمرباطورية الرومانية!
فقدم �أبو بكر  لهذا اجلهاد الدفاعي كل ما كان ميلكه من مال ومتاع،
وملا �سئل :ما �أبقيت لأهلك؟ قال ذلك الإميان املتج�سد واحلب املج�سم للحق:
�أبقيت لهم اهلل ور�سوله .يقول ال�شاعر بالفار�سية:
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الذي �أَ َح َّبك ،ماذا �سيفعل بروحه؟
وماذا �سيفعل بالأوالد والن�ساء؟
جتننه ومتنحه الدنيا والآخرة!
ماذا �سيفعل جمنونك بالدنيا والآخرة؟
وملا و�صل النبي � إىل منطقة تبوك علم �أن العدو خاف وتفرق جمعه،
ف�أقام ر�سول اهلل  مع �أ�صحابه يف تبوك �شه ًرا ،ثم رجع �إىل املدينة ،وتخلف عن
هذه الغزوة ثالثة �أ�شخا�ص؛ وهم كعب بن مالك ،وهالل بن �أمية ،ومرارة بن
الربيع ،وكان كعب بن مالك من ال�سابقني الأولني من الأن�صار ،وكان قد ح�ضر
بيعة العقبة ،ومل يكن تخلفه عن الغزو ب�سوء نية ،بل كان ال�سبب الوحيد لتخلفه
عنها هو الت�سويف والك�سل ،و�أنه كان يقول لنف�سه �أنه �سيتج َّهز اليوم �أو غ ًدا �إىل
�أن قفل ر�سول اهلل  راج ًعا من تبوك.
ومع �أن تخلفه مل يكن لريبة يف �إميانه ،بل هو الك�سل فقط ،ومع ذلك
فقد كان ذلك الك�سل جرمية نكراء يف نظر ر�سول اهلل  ،فلما ح�ضر عند ر�سول
اهلل ليقدم اعتذاره مل يقبل الر�سول  منه العذر ،و�أمره �أن يجل�س يف بيته و�أن
ينتظر الوحي ،و�أمر امل�سلمني �أن يقاطعوه ،و�أن ال يخالطوه وال يكلموه ،ثم �أمر �أن
يعتزل زوجته ،و�أن ال يقربها ،وقد روى البخاري عن كعب بن مالك تفا�صيل
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خا�صا ،يقول كعب بن مالك يف هذا
هذه احلادثة يف حديث طويل عقد له بابًا ًّ
احلديث ،كانت املدينة مليئة بالنا�س ،لكن مل تكن فيها عني تنظر �إلينا ،ومل يكن
فيها ل�سان يكلمنا ،حتى �سرت املقاطعة �إىل �أقرب النا�س �إلينا ،كنت �أجتول يف
علي ذلك من جفوة النا�س
املدينة لكن مل يكن �أحد يكلمني ،حتى �إذا طال َّ
م�شيت حتى ت�س َّورت جدار حائط �أبي قتادة وهو ابن عمي وكان �أحب النا�س �إ َّيل
علي ال�سالم فقلت :يا �أبا قتادة �أن�شدك باهلل هل تعلم
ف�سلمت عليه فواهلل ما َر َّد َّ
�أين �أحب اهلل ور�سوله؟ ف�سكت فعدت له فن�شدته ف�سكت ،فعدت له فن�شدته،
فقال :اهلل ور�سوله �أعلم ،ففا�ضت عيناي وتوليت حتى ت�سورت اجلدار.
ما �أعظمهم من رجال! �إن كانت لهم عالقة فمع اهلل ور�سوله ،و�إن كانت
لهم حياة فوفق �شرع اهلل ،وكانوا ُم ُث ًال حية للحب يف اهلل والبغ�ض يف اهلل.
وملا علم ملك الغ�سا�سنة من ن�صارى ال�شام ذلك فرح بذلك ،فظن �أنها
جفوة بني حممد و�أ�صحابه ،وظن �أنها فر�صة جيدة لإيجاد الفرقة بني امل�سلمني
ف�أر�سل ر�سالة �إىل كعب بن مالك ،وكتب �إليه فيها �إن �صاحبك قد جفاك وظلمك
ومل يح�سن معاملتك مع كل ما فعلت وقدمت للإ�سالم من خدمات ،فالحْ َ ْق بنا
نوا�سيك ،وملا قر�أ كعب هذه الر�سالة تيمم بها التنور ف�سجرها بها ،وك�أنه يقول
حلامل الر�سالة �أن يبلغ �أ�صحابها �أنكم ال ميكن لكم �أن تدركوا مدى حبنا
لر�سول اهلل  ،و�أن عدم التفاته �إلينا �أحب �إلينا من تكرمي غريه لنا �ألف مرة،
ا�ستمر ابتالء ه�ؤالء امل�ؤمنني ال�صادقني ملدة خم�سني يو ًما �إىل �أن تقبل اهلل توبتهم
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و�أنزل قوله �سبحانه وتعاىل:ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱸ [التوبة ]118 /وملا �سمع
كعب بن مالك ب�شارة التوبة �سجد �شك ًرا هلل  ،و�أراد �أن ينفق جميع ماله يف
�سبيل اهلل �شك ًرا هلل على التوبة ،يجدر بنا �أن ننتبه يف احلادثة املذكورة �إىل عدة
�أمور:
 -1ملا ا�ستعد �أهل الروم للهجوم على املدينة وجب اجلهاد والدفاع عن الإ�سالم
وعن الأمة الإ�سالمية على جميع امل�سلمني ،كان مو�سم اخلروج للجهاد مو�سم
احلر ال�شديد ،وال�سفر كان بعي ًدا ،والظروف كانت غري مواتية ،وامل�ؤمنون كانوا
يواجهون فق ًرا �شدي ًدا مدق ًعا ،واملواجهة مع دولة كانت حتكم ن�صف العامل،
وكانت الثمار قد طابت ون�ضجت يف املدينة املنورة ،وكان املو�سم مو�سم
ح�صاد الزرع ،وكان ال�صحابة يجمعون قوت �سنتهم يف هذا املو�سم ،ولو كانت
الأعذار م�سموعة ملا وجد عذر �أقرب للقبول من هذه الأعذار ،لكن واجب
الدفاع �أ�شد و�آكد �إىل درجه �أنه مل يقبل يف التخلف عنه عذر ،ومل تعترب �أية
م�شكلة �أنها ميكن �أن متنع عن �أداء هذا الواجب ،وكانت الأوامر وا�ضحة� ،أن
ا�ستعدوا لتحمل جميع امل�شاكل وال�صعوبات لكن ال تتخلفوا عن اخلروج
ملالقاة العدو وملواجهته ،وقد حتدثت �سورة التوبة عن ذلك بالتف�صيل لكننا
ال ن�ستطيع �أن نف�صل القول يف هذا املو�ضوع خمافة التطويل ،يقول
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اهلل :
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ﱹﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﱸ [التوبة.]81 /
-2وكان املتخلفون الثالثة من امل�ؤمنني ال�صادقني ،وكانوا قد ق�ضوا �أعمارهم يف
خدمة الإ�سالم والدفاع عنه ،وكانوا من العباد الزهاد لأنهم كانوا قد تربوا
يف مدر�سة النبي  ،كانوا ي�صلون مع ر�سول اهلل وي�صومون معه ،وال ميكن
�أن نقارن بني عبادة ال�صحابة بعبادة �أجيالنا نحن ،وكان كعب بن مالك من
ال�سابقني الأولني� ،آمن يف وقت كان النا�س يخافون فيه من االقرتاب من
هذا الدين� ،شارك يف بيعة العقبة الثانية حني بايع ر�سول اهلل  برفقة ثالثة
�شخ�صا ،مل يتخلف عن ر�سول اهلل  يف م�شهد من امل�شاهد �سوى
و�سبعني ً
بدر ،ومل يكن تخلفه عن ر�سول اهلل يف تبوك لف�ساد نية ،بل كان لك�سل تعر�ض
له ،ومع كل ما �سبق كيف كانت عقوبة تخلفه عن غزوة تبوك؟ مل يحل دون
معاقبته ما قدمه من خدمات جليلة للإ�سالم يف حياته املا�ضية ،ومل ت�شفع له
�سابقته يف الإ�سالم وال �إخال�صه و�صدقه ،بل عوقب ب�أ�شد عقوبة ممكنة ،فقد
عوقب مبقاطعة امل�سلمني �إياه ،وقطع عن جماعة امل�سلمني ملدة خم�سني يو ًما،
وق�ضى هذه الفرتة كلها يف العبادة والتوبة والت�ضرع �إىل اهلل فتقبل اهلل توبته
بعد كل ذلك ،فكل هذا �إن دل على �شيء ،ف�إمنا يدل على عظم جرمية من
يتخلف عن اجلهاد والدفاع عن الإ�سالم وعن الأمة.
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 -3الن�صو�ص الواردة يف قبول التوبة وا�ضحة ،و�أن �أبواب رحمة اهلل مفتوحة
على م�صراعيها ،و�أن �أبواب الرحمة تتلقف من يتقدم �إليها للتوبة ،يقول
الر�سول « :لو �أخط�أمت حتى متلأ خطاياكم ما بني ال�سماء والأر�ض،
ثم ا�ستغفرمت اهلل لغفر لكم» ،لكن مع ذلك مل يقبل اهلل  توبة ه�ؤالء
مبا�شرة مع �أن ه�ؤالء ال�صحابة الثالثة جاءوا �إىل الر�سول  بعد عودته من
الغزو مبا�شرة وطلبوا العفو لتق�صريهم ،لكن الر�سول � أخرهم و�أمرهم �أن
ينتظروا ،فعوقبوا مبقاطعة املجتمع امل�سلم �إياهم ملدة خم�سني يو ًما كاملة ثم
ُق ِب َلت توبتهم� ،أتعرف ملاذا؟ ليبني اهلل  للم�سلمني عظم جرمية من يت�أخر
عن اجلهاد والدفاع عن الإ�سالم وعن الأمة امل�سلمة!
 -4ملا كانت هذه حال تلك النفو�س الزكية الذين كان �إميانهم �إميانًا ،وكانت
ح�سناتهم ح�سنات ،والذين كان نومهم عبادة وقد يكون نومهم عبادة �أف�ضل
من �أف�ضل عباداتنا عند اهلل  ،فماذا �سيكون حالنا نحن الع�صاة الذين
ال يتمتعون بقوة الإميان وال ب�شيء من احل�سنات والطاعات ،والذين ق�ضوا
حياتهم يف املعا�صي والغفلة ،كان لدى ال�صحابة �شيء من الك�سل مع العزمية
والإميان فلم يقبل اهلل توبتهم �إال بعد تلك العقوبة الرادعة ،وعندنا �إنكار
وع�صيان مع الإعرا�ض والنفاق مع عدم وجود الندم فكيف تكون حالنا ،وما
الذي ي�ؤمننا عن عذاب يوم القيامة ،ومن الذي �سنلج�أ �إليه من غ�ضب اهلل
يف ذلك اليوم الرهيب الذي �سيقول فيه الإن�سان يومئذ �أين املفر؟
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�شبهة جتب �إزالتها

لكن يجب �أن ننتبه �إىل �أن هناك العديد من ال�شُّ به التي تثار حول
حقيقة اجلهاد ،يظن كثري من النا�س �أن اجلهاد ال يعني �إال القتال ،وقد وقع �أعداء
الإ�سالم يف هذا اخلط�أ �أي�ضً ا ،وهذا الفهم خاطئ خط�أً كب ًريا لأن فيه ق�صر املفهوم
العملي لذلك الواجب العظيم واجب اجلهاد على جزء ب�سيط من مفهومه الكبري
والوا�سع.
«اجلهاد» يف اللغة بذل غاية الو�سع ،و�إذا كان ذلك البذل يف �سبيل احلق
وال�صدق بدل بذله يف �سبيل الأغرا�ض الذاتية الفردية يعرب القر�آن الكرمي عنه
بلفظ اجلهاد ،بذل هذا الو�سع قد يكون بالل�سان ،وقد يكون ب�إنفاق املال وقد
يكون ب�صرف الوقت والعمر ،وقد يكون بتحمل املحن وامل�شقات ،وقد يكون
ببذل الروح والدم يف القتال �ضد الأعداء ،كل بذل و�سعي احتيج �إليه ،وكل
بذل قدر عليه الإن�سان و�أمكن له فهو واجب عليه القيام به ،ويت�ضمنه لفظ اجلهاد
لغة و�شر ًعا ،ولي�س املراد بـ «اجلهاد» القتال فقط ،ولو �صح ق�صر اجلهاد على القتال
فقط وح�صره فيه ملا �صح �إطالقه على �أعمال القلب والل�سان مع �أن الكتاب وال�سنة
مليئان بذلك ،لقد �أورد �صاحب الإقناع قول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية يف بيان
حقيقة اجلهاد ،وهو قول جامع في�صل ،يقول« :الأمر باجلهاد منه ما يكون بالقلب
كالعزم عليه ،ومنه ما يكون بالل�سان كالدعوة �إىل الإ�سالم واحلجة والبيان والر�أي
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والتدبري يف ما فيه نفع امل�سلمني ،وبالبدن � -أي القتال بنف�سه  -فيجب اجلهاد
بغاية ما ميكنه من هذه الأمور»(((.
القتال �أخ�ص من اجلهاد ،ف�إن قتال العدو يكون يف وقت معني لكن
الإن�سان امل�ؤمن جماهد طوال حياته ،ف�إنه يجاهد �صباح م�ساء ويف كل حلظة من
حلظات عمره ،كما ورد يف احلديث امل�شهور ،يقول الر�سول « :املجاهد من جاهد
نف�سه يف طاعة اهلل واملهاجر من هجر اخلطايا والذنوب»((( ،ويقول اهلل  :ﱹ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ [الفرقان ]52 /و�سورة
الفرقان مكية باالتفاق ،ومن املعلوم �أن اجلهاد بال�سيف وجب بعد الهجرة ،ف�أي
جهاد كان يف العهد املكي الذي �أمر به يف هذه الآية ،فهو لي�س جهاد بال�سيف
بالت�أكيد ،ف�إذا هو جهاد اال�ستقامة على احلق وحتمل امل�شقات واملحن يف �سبيل
ذلك ،وهذا النوع من اجلهاد كان م�ستم ًّرا منذ العهد املكي كما هو معلوم ،ف�إن
�أح ًدا يف العامل مل يتحمل من املحن وامل�شقات كما حتملها ر�سول اهلل  و�صحابته
يف مكة املكرمة ،وكذلك �أمر باجلهاد �ضد املنافقني ،فقال تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ [التوبة ،]73 /مع �أن املنافقني
كانوا يعي�شون حتت حكم الإ�سالم خا�ضعني له ،فلم يكن للجهاد مبعنى القتال
�ضدهم معنى ،ومل يقاتل ر�سول اهلل � ضدهم �أب ًدا ،ف�إ ًذا هذا اجلهاد �أي�ضً ا يراد
((( الإقناع ،ج� ،1ص .653
((( �صحيح ابن حبان.203 / 11 ،
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به جهاد تبليغ احلق لهم ،وجهاد �إقامة احلجة عليهم ،ومقاومة ف�سادهم ،وكل ذلك
يتعلق بالل�سان والقلب.
وقد ورد يف �صحيح البخاري و�سنن ابن ماجه �أن عائ�شة  -ر�ضي اهلل
عنها -تقول« :قلت :يا ر�سول اهلل! على الن�ساء جهاد؟ قال« :نعم .جهاد ال قتال
فيه ،احلج والعمرة»((( ،ف�إن الر�سول � سمى ذلك اجلهد الذي تبذله املر�أة يف
�أداء احلج والعمرة وال�سفر جها ًدا ،و�أكد على �أن اجلهاد قد يكون من غري �أن يكون
فيه قتال ،فقال :نعم جهاد ،ال قتال فيه ،ف�إذا انف�صل القتال عن بذل الو�سع �سمي
جها ًدا �أي�ضً ا.
ف�إذا حان وقت القتال والدفاع عن الأمة� ،أو �أمر الإمام بالهجوم على
جماعة من املف�سدين ففي مثل هذا الوقت �أي�ضً ا ال يكون اجلهاد هو القتال فقط،
بل كل �أنواع ال�سعي وبذل اجلهد التي �أ�شرنا �إليها �آنفًا يكون جها ًدا ،فالذي ال
يقدر على القتال �إذا �أنفق ماله فهو جماهد ،ومن ا�ستخدم ل�سانه لهذا الغر�ض فهو
جماهد ،ومن حتمل يف هذا ال�سبيل م�شقة �أو حمنة فهو جماهد ،لكن من يطيق
القتال يف مثل هذه الظروف ثم ال يقاتل فلن يقبل منه عذر ،ويعترب منافقًا ،ومن
ي�ستطيع �أن ينفق ماله ثم ال يفعل ذلك فلن يكون من امل�ؤمنني املخل�صني ،ومن
يتمكن من �أن يفتح فمه لإعالء كلمة احلق والدعوة �إىل اجلهاد لكنه مل يفعل
ذلك ف�إنه اختار طريقًا من طرق النفاق ،هذا و�إن اعترب يف الدنيا م�سل ًما لكنه
((( �سنن ابن ماجه 968 / 2 ،و�أ�صله يف �صحيح البخاري.
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عند اهلل منافق ،و�إن خدعته نف�سه و�شيطانه وم ّنياه �أنه م�ؤمن خمل�ص! فقد روى
الرتمذي و�أبو داود يف �سننهما �أن النبي  قال�« :أف�ضل اجلهاد كلمة حق عند
�سلطان جائر».
و�أعظم من جميع ه�ؤالء درجة �أولئك املجاهدون الكاملون و�أ�صحاب
العزمية والعمل ،الذين حياتهم كلها جهاد يف �سبيل اهلل ،ووجودهم خدمة للحق
وت�ضحية يف �سبيل ال�صدق وحب للدعوة ،وال ينتظرون �إعالن النفري للجهاد وال
وق ًتا معي ًنا ،بل يكون �صباحهم وم�سا�ؤهم يف �سبيل اهلل ،وال متر حلظة من حلظات
عمرهم �إال ويح�صلون فيها على �أعلى مراتب اجلهاد و�أعظم �أجر.
عمل اجلهاد الذي يقوم به ه�ؤالء الكاملون مثل �سائر الأعمال يف الدنيا
ت�شرتك فيه ثالثة عنا�صر؛ القلب والل�سان واجلوارح ،فقلوبهم حترتق يف حب احلق
والعزمية على الو�صول �إىل املق�صد ،و�أل�سنتهم تلهج دائ ًما ب�إعالن احلق والدعوة
�إىل اهلل  ،وجوارحهم ال تتعب �أب ًدا من ال�سعي وبذل اجلهد يف �سبيل اهلل،
فال يبقى عمل للجهاد �إال ويقومون به ،وال طريق للجهاد �إال وي�سلكونه ،وذلك
ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء واهلل ذو الف�ضل العظيم.
فكروا معي! بعد تو�ضيح معنى اجلهاد بهذه ال�صورة ،ماذا يبقى من
الأعمال الإن�سانية العظيمة التي تبقى خارج دائرة اجلهاد؟ و�أي عمل من �أعمال
الهداية الب�شرية و�سعادتها ميكن �إجنازه بدون اجلهاد؟ ومن هنا �أكد ال�شرع على
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ف�ضله و�أهميته �إىل درجة تختلف عنه �سائر الأعمال ال�صاحلة والطاعات ،و�صار
ذلك مبثابة اجلذور و�سائر الأعمال مبثابة الفروع ،وهل يوجد دليل �أعظم من �أن
يقول الر�سول  بنف�سه« :والذي نف�سي بيده لوددت �أين �أُقْتل يف �سبيل اهلل ثم
�أحيا ثم �أقتل ثم �أحيا ثم �أقتل ثم �أحيا ثم �أقتل»((( ،يتمنى الر�سول � أن يقتل
يف �سبيل اهلل مرات عديدة لئال يحرم من لذة ال�شهادة يف �سبيل اهلل.
وت ب ُِح ِّبها
مَتَ َّن ْت ُ�س َل ْي َمى �أَ ْن مَن َ

َو�أ ْه َو ُن َ�شي ٍء ِع ْندَ نا َما مَت َّن ِت

الأحكام القطعية للدفاع

خال�صة الكالم �أن «الدفاع» من الأحكام الأ�سا�سية للإ�سالم التي ال
ميكن مل�سلم �أن يرتكها وهو م�سلم ،ف�إذا بقي مثل حبة خردل من حب الإميان يف
قلب م�سلم ال بد و�أن يهز كيانه ذلك النداء امللكوتي الذي يقول اهلل تعاىل فيه:
ﱹﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﱸ [التوبة ،]38 /وقال بعده:

ﱹ ﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱸ [التوبة ]39 /ف�إن مل تخرجوا لن�صرة احلق
((( �صحيح البخاري ،طوق النجاة.17 / 4 ،
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�س ُتغربلون ،و�س ُت�س َتبدلون بغريكم ،ف�إن احلق ال يحتاج لأحد ،بل �أنتم حتتاجونه
حلياتكم وجناتكم.
ف�إن الكفر ملة واحدة ،وبع�ضهم يوايل بع�ضهم للق�ضاء على الإ�سالم
وامل�سلمني ،وللق�ضاء على حكوماتهم ولل�سيطرة على بالدهم وتق�سيمها بينهم،
يقول اهلل  :ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ [الأنفال،]73 /
وينفقون يف �سبيل ذلك �أموا ًال طائلة ،ويفتحون �أفواه خزائنهم ،يقول تعاىل:
ﱹﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱸ [الأنفال،]36 /
ومن ثم �صار من احلتم الالزم على امل�سلمني �أن يوايل بع�ضهم بع�ضً ا ،و�صار ذلك
من �أعظم خ�صالهم الإميانية ،قال تعاىل :ﱹ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﱸ [التوبة ]71 /من �أجل ذلك �إذا هاجم العدو ناحية نائية من نواحي العامل
الإ�سالمي وعجز �أهلها عن دفع هجومهم ومواجهتهم ،وجب على امل�سلمني من
جميع �أنحاء العامل �أن يعينوهم و�أن يهبوا لنجدتهم كما يهبون للدفاع عن �أوطانهم
وبالدهم ،ويجب عليهم �أن ي�ساعدوهم باملال والنف�س كما يقومون مل�ساعدة بيوتهم
و�أموالهم.
هذا لي�س اجتها ًدا جدي ًدا ،ولي�ست فتوى �سيا�سية جديدة ،بل هي
�أحكام ثابتة يف جميع الكتب الفقهية التي يتدار�سها امل�سلمون يف جميع �أنحاء
العامل واملطبوعة واملتوفرة يف الأ�سواق ،وهي نف�س الكتب التي ُي ْع َمل بها يف
املحاكم يف الهند ،ولن جتد طويلب علم للعلوم الإ�سالمية يجهل ذلك ،وفوق كل
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ذلك كتاب اهلل الذي يعلن ذلك يف كل �سورة وكل جزء منه منذ ثالثة ع�شر قرنًا
با�ستمرار ،فقد م�ضى ع�شرون جي ًال منذ نزول القر�آن الكرمي وهذه الأحكام ال
تزال حتكم قلوب امل�سلمني بكل قوة من غري تبديل وال حتريف.
القتال نوع من �أنواع اجلهاد املتعددة ،ثم القتال �أي�ضً ا ينق�سم �إىل ق�سمني؛
القتال الهجومي ( )Offensiveوالقتال الدفاعي ( ،)Defensiveو�أ�صل الهجوم
الدفاع �أي�ضً ا ،ونق�صد بذلك �أنه ما مل ي�ستقر ال�سالم العام والأمن والأخوة يف
العامل يجب �أن ي�ستمر امل�سلمون يف الهجوم على قوى الإف�ساد ،لأنهم لو مل
يفعلوا ذلك ملا �سمحت لهم تلك القوى �أن يعي�شوا يف �أمن وطم�أنينة ،ولو�ضعوا
العراقيل يف ا�ستكمال مهمة الأمة الإ�سالمية وهي الدعوة �إىل اهلل .
تنق�سم الواجبات والفرائ�ض ال�شرعية عند الفقهاء �إىل ق�سمني؛ الفرائ�ض
(الواجبات) الكفائية ،والفرائ�ض (الواجبات) العينية ،وهو نف�س التق�سيم العقلي
�أو الفطري ،الذي ي�سمى بالواجبات اجلماعية ،والواجبات االنفرادية ،واملراد
بالفرائ�ض الكفائية الفرائ�ض والواجبات التي جتب على الأمة واجلماعة من حيث
الأمة واجلماعة ،ولي�س من حيث الأفراد ،فما وجب على الأمة واجلماعة من
حيث اجلماعة �أن تقوم به يجب �أن يوجد من غري �أن ي�شرتط ا�شرتاك جميع �أفراد
الأمة �أو اجلماعة يف القيام به ،ف�إذا قامت به جمموعة ومت الأمر وح�صل املق�صود
فرغت ذمة الباقني مثل تكفني املوتى و�صالة اجلنازة ،لكن العزمية �أن ي�شارك
امل�سلم يف �أداء الفرائ�ض الكفائية بنف�سه.
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وخطاب ال�شرع يف الفرو�ض الكفائية لي�س للأفراد ،بل للجماعة ،فيجب
على اجلماعة والبلدة ،والقرية القيام بها ،ف�إذا قام بها بع�ض منهم �سقط حكمها
عن الباقني و�إن مل ي�شاركوا يف �أدائها.
والق�سم الثاين من الفرائ�ض العينية ،ويكون وجوبها على الأفراد ولي�س
على اجلماعة من حيث اجلماعة ،فال ي�سقط حكمها ب�أداء بع�ضهم ،بل يجب
�أدا�ؤها على كل فرد مثل ال�صلوات اخلم�س ،وال�صوم ،والزكاة ،واحلج.
والقتال �شر ًعا من النوع الأول (الهجوم واملواجهة ب�صورة م�ستمرة)
من فرو�ض الكفاية لأن اهلل تعاىل قال :ﱹ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﱸ [التوبة ،]122 /فال يلزم �أن ي�شارك كل فرد من �أفراد امل�سلمني يف
القتال يف وقت واحد ،لكن يجب وجود جماعة من امل�سلمني يف كل عهد ويف
كل بلد تقوم بهذا الواجب ،ف�إذا وجدت هذه اجلماعة يغني ذلك عن م�شاركة
اجلميع� ،إال �أن من ي�شارك يف اجلهاد بنف�سه ويختار طريق العزمية فله �أجر عظيم
عند اهلل  ،ومن مل ي�شارك �سقط عنه الإثم ،يقول �صاحب الهداية (وقد ترجم
الكتاب �إىل اللغة الإجنليزية ،ويعترب الكتاب الأ�سا�سي للقانون الإ�سالمي ،الذي
كانوا ي�سمونه ( Mohammedan lawالقانون املحمدي) يف املحاكم الهندية):
«اجلهاد فر�ض على الكفاية �إذا قام به فريق من النا�س �سقط عن الباقني  ...ف�إن
مل يقم به �أحد �أثم جميع النا�س برتكه لأن الوجوب على الكل»((( ،لكن ال�س�ؤال
((( الهداية �شرح البداية.135 / 2 ،
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الذي ميكن طرحه هنا هو عن اجلماعة ،لأنه من املمكن �أن يت�ساءل الإن�سان ما
املراد باجلماعة؟ هل يكفي وجود جماعة واحدة يف العامل كله لتنوب عن جميع
امل�سلمني؟ �أم يجب جماعة يف كل بلد و�إقليم؟ هذا ما تطرق �إليه �سعدي جلبي
�صاحب احلا�شية على العناية �شرح الهداية الذي يقول�« :أقول :ال ينبغي �أن
يفهم منه �أن الوجوب على جميع �أهل الأر�ض كافة حتى ي�سقط عن �أهل الهند
بقيام �أهل الروم� ،إذ ال يندفع بقيامهم ال�شر عن الهنود امل�سلمني ،و�إن قوله تعاىل:
ﱹﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱸ [التوبة ]123 /يدل على �أن الوجوب
على �أهل كل قطر يقربون الكفار»(((.
فثبت بذلك �أن اخلطاب يف الفرو�ض الكفائية لي�س مل�سلمي العامل كله،
بل اخلطاب مل�سلمي كل بلد ،ولكل جماعة ،ولي�س املراد بـ «الكفاية» �أن يقوم
به جماعة من امل�سلمني يف �أية ناحية من �أنحاء العامل ،بل املراد بها �أن يقوم
بها من م�سلمي كل بلد جماعة تكفي للو�صول �إىل مقا�صد اجلهاد ،فا�ستمرار
اجلهاد يف بلد من البلدان ال يربئ ذمة امل�سلمني يف البلدان الأخرى ،بل يبقى
اجلهاد واج ًبا عليهم كجماعة ،ف�إن مل يقوموا به �أثم اجلميع� ،إن امل�سلمني ن�سوا
هذا الواجب ال�شرعي منذ القرون اخلم�سة املا�ضية ،وتركوا هذه امل�س�ؤولية
مل�سلمي بع�ض البالد ،وا�سرتاح البقية ،وكانت النتيجة �أن الأعداء وجدوا
عدة قرون لل�صعود والتقدم ،ومل يبق للم�سلمني قطعة �أر�ض �صغرية ليعي�شوا
((( جمموعة فتح القدير ،ج � ،4ص .280
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فيها براحة وطم�أنينة ،ﱹ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﱸ [العنكبوت.]40 /

يقول احلافظ ابن حجر يف الفتح« :فهو فر�ض كفاية على امل�شهور �إال
�أن تدعو احلاجة �إليه» ،ثم يقول بعده« :والتحقيق �أي�ضً ا �أن جن�س جهاد الكفار
متعني على كل م�سلم �إما بيده و�إما بل�سانه و�إما مباله و�إما بقلبه»((( ،يق�صد احلافظ
ابن حجر �أن فر�ض الكفاية نوع واحد من اجلهاد وهو القتال ،و�أما الأنواع الأخرى
من اجلهاد فهي فر�ض عني على كل م�سلم ،فمنهم من يجب عليه �أن يجاهد
بل�سانه ومنهم من يجب عليه �أن يجاهد مباله ،ومنهم من يجب عليه اجلهاد بقلبه،
ف�إذا ان�شغلت فئة من امل�سلمني بجهاد ال�سيف يجب على الآخرين �أن ي�سعوا
مل�ساعدتها بالل�سان واملال والقلب.
وقال �صاحب الإقناع« :هو فر�ض كفاية �إذا قام به من يكفي �سقط وجوبه
عن غريهم» ،ويقول ابن �إدري�س يف �شرح العبارة املذكورة« :ومعنى الكفاية يف
اجلهاد �أن ينه�ض �إليه قوم يكفون يف جهادهم� ،إما �أن يكونوا جن ًدا لهم دواوين� ،أو
يكونوا �أعدوا �أنف�سهم له ترب ًعا ،ويكون يف الثغور من يدفع العدو عنها ،ويبعث يف
كل �سنة جي�شً ا يغريون على العدو يف بالدهم»(((.
((( فتح الباري ،ابن حجر.38 / 6 ،
((( ج � ،1ص .651
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هذا حكم القتال الهجومي ،و�أما القتال الدفاعي ،واملراد به �أن يهاجم
العدو الكافر بل ًدا �أو جماعة �أو منطقة للم�سلمني ،ف�صد هذا الهجوم وحفظ البالد
الإ�سالمية من �سيطرة الكفار ومن �آثار ا�ستيالئهم  -لي�س فر�ضً ا بالكفاية  -بل
هو واجب عيني على كل م�سلم باالتفاق مثل ال�صالة وال�صوم ،فال ترب�أ ذمة
امل�سلمني �إذا قامت فئة منهم بواجب الدفاع ،كما ال ت�سقط ال�صالة عن ذمة
امل�سلمني ب�أداء بع�ضهم �إياها ،يقول يف الهداية�« :إال �أن يكون النفري عا ًّما فحينئذ
ي�صري من فرو�ض الأعيان «والنفري هو الطلب العام للقتال من قبل الإمام،
قال تعاىل :ﱹﭑ ﭒ ﭓﱸ [التوبة ،]41 /ومعنى قوله تعاىل :ﱹ ﮓ
ﮔ..ﱸ [التوبة� ]39 /إن تعدى الأمر من الهجوم على العدو ببع�ض الأفراد
�إىل التجمع العام للقتال بطلب الإمام �أو �صد هجوم الأعداء وجب القتال عندئذ
على جميع امل�سلمني.
يقول ابن الهمام يف �شرح كالم �صاحب الهداية« :هذا (�إذا مل يكن
النفري عا ًّما ،ف�إن كان) ب�أن هجموا على بلدة من بالد امل�سلمني (في�صري من فرو�ض
الأعيان) �سواء كان امل�ستنفر عد ًال �أو فا�سقًا»((( ،وقال �صاحب العناية« :ثم اجلهاد
ي�صري فر�ض عني عند النفري العام على من يقرب من العدو وهو يقدر عليه»(((،
وكذلك ورد يف ال�سراجية ،والدر املختار ورد املحتار وغريها من كتب الفقه�« :إذا
((( فتح القدير ،ج � ،4ص .280
((( جمموعة فتح القدير ،ج � ،4ص.281
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جاء النفري �إمنا ي�صري فر�ض عني على من يقرب من العدو» و«اجلهاد فر�ض كفاية
�إذا مل يكن النفري عا ًّما ،ف�إذا قام به البع�ض ي�سقط عن الباقني ،ف�إذا �صار النفري
عا ًّما فحينئذ ي�صري من فرو�ض الأعيان».
عندما يكون اجلهاد هجوم ًّيا (عندما يكون القتال فر�ض كفاية) ي�ستثنى
منه بع�ض فئات املجتمع؛ مثل الن�ساء والعبيد ،وتكون خدمة ال�سيد وخدمة الزوج
مقدمة يف حق العبد واملر�أة على اجلهاد ،لكن �إن كان اجلهاد دفاع ًّيا ي�صبح فر�ضً ا
عا ًّما ال ي�ستثنى منه �أحد �سوى الأطفال و�أ�صحاب الأعذار املُق ِعدة ،فتخرج املر�أة
للجهاد من غري �إذن زوجها ،والعبد من غري �إذن �سيده ،يقول �صاحب الهداية:
«ف�إن هجم العدو على بلد وجب على جميع النا�س الدفع ،تخرج املر�أة بغري �إذن
زوجها والعبد بغري �إذن املوىل؛ لأنه �صار فر�ض عني ،وملك اليمني ورق النكاح ال
يظهر يف حق فرو�ض الأعيان ،كما يف ال�صالة وال�صوم بخالف ما قبل النفري لأن
بغريهما مقن ًعا فال �ضرورة �إىل �إبطال حق املوىل والزوج»(((.
وقد �أوردنا عبارات كتاب الهداية وبع�ض كتب الفقه املتداولة يف بداية
هذا الف�صل ومل نبد�أ ب�إيراد الن�صو�ص الدالة على امل�س�ألة؛ لأن هذه الكتب معروفة
يف الهند حتى املحاكم الر�سمية تعرفها ،وكل الكتب امل�ؤلفة يف القانون املحمدي
( )Mohammedan lawو(ال�شريعة الإ�سالمية) يف الهند ترتدد فيها �أ�سماء هذه
الكتب بكرثة ،وكلها حتيل على هذه الكتب ،فمن ال�سهل مراجعتها ،والت�أكد
((( الهداية �شرح البداية.135 / 2 ،
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من �أنها هي �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،و�إال فهذه الأحكام توجد يف جميع
كتب التف�سري واحلديث ،فقد عقد الإمام البخاري بابًا بعنوان «وجوب النفري»
ليقول� :إذا هجم العدو وجب الدفاع عن الأمة ولزم اخلروج للقتال ،ثم �أورد فيه
قوله تعاىل :ﱹﭑ ﭒ ﭓﱸ [التوبة ]41 /وقوله تعاىل :ﱹﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ..ﱸ [التوبة ،]38 /وا�ستدل بهما على وجوب النفري ،ثم �أورد
بعدهما حديث ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما � -أن النبي  قال يوم الفتح« :ال
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية و�إذا ا�ستنفرمت فانفروا»((( يقول احلافظ يف الفتح:
«�إال �أن تدعو احلاجة �إليه ك�أن يدهم العدو ويتعني على من عينه الإمام»((( ،ويقول
الإمام مالك يف املوط�أ�« :إذا كان الكفار م�ستقرين ببالدهم فاجلهاد فر�ض كفاية،
�إن قام به بع�ضهم �سقط احلرج عن الباقني ،و�إذا ق�صدوا بالدنا وا�ستنفر الإمام
امل�سلمني وجب على الأعيان».
وردت كلمة النفري يف عبارات كثرية نريد �أن نعرف ما املراد بالنفري ،هل
املراد بالنفري �أن يعرف النا�س جمي ًعا �أن عد ًّوا هاجم البلد فهل يعترب هذا نف ًريا؟
�أم �أن املراد بالنفري �أن يطلب الإمام �أو جهة خمولة بذلك من النا�س اخلروج
لدفع العدو ال�صائل؟ وهل يتحقق النفري �إذا مل يطلب الإمام اخلروج لدفع العدو
ال�صائل؟ هذا ما �أجاب عنه الإمام ويل اهلل الدهلوي يف �شرحه على املوط�أ ،يقول:
((( �صحيح البخاري ،طوق النجاة.23 / 4 ،
((( فتح الباري ،ابن حجر.38-37 / 6 ،
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«يتعني اجلهاد عند اال�ستنفار ،ونريد �أن ننقح اال�ستنفار ،فاملراد به �أن حت�صل حال
تقت�ضي اال�ستنفار مثل ق�صد الكفار لبالد امل�سلمني ،ون�شوب حرب بني جيو�ش
امل�سلمني والكفار وعدم كفاية امل�سلمني لدفعهم ،ومثل ذلك من الأحوال»(((،
فقد ات�ضح من بيان الإمام ويل اهلل الدهلوي معنى النفري ،ف�إنه ال يلزم لتحقق
النفري �أن يطلب �شخ�ص معني من امل�سلمني �أن يخرجوا للجهاد والقتال ،بل املراد
به �أن حتدث ظروف تتطلب نفري امل�سلمني للقتال ،مثل هجوم الكفار على البالد
امل�سلمة ،ون�شوب القتال بني امل�سلمني والكفار ،ويكون الكفار �أقوى من امل�سلمني
يف تلك البالد ،ويكون هناك خوف هزمية امل�سلمني ،ففي مثل هذه الظروف يجب
على امل�سلمني الأقرب فالأقرب �أن ينفروا للقتال �سواء ا�ستنفرهم �أحد �أم مل
ي�ستنفرهم ،و�إن مل يوجد من ي�ستنفر امل�سلمني للجهاد �أ�ص ًال ،وجب عليهم �أن
يقيموا لأنف�سهم �أم ًريا لأنه يدل على الفو�ضى والالنظام ،وهذا هو حكم جميع
الواجبات العينية ،ف�إذا دخل وقت ال�صالة وجبت ال�صالة �سواء نادى امل�ؤذن
بـ«حي على ال�صالة» �أم مل يناد به ،يكفي لوجوب ال�صالة جمرد دخول الوقت.
الرتتيب يف وجوب اجلهاد الدفاعي

ملا تبني وجوب القتال الدفاعي وجب �أن ن�شري �إىل �أن ال�شريعة
الإ�سالمية و�ضعت ترتي ًبا معي ًنا للقيام بهذا الواجب ،والرتتيب الذي اختاره
ال�شرع هو الرتتيب الوحيد الذي يقت�ضيه العقل واحلكمة ،و�صورته �أن الكفار
((( امل�سوى ،ج� ،2ص .129

222

م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب

222

عندما يهجمون على بلد �أو دولة �أو مدينة للم�سلمني يجب على �سكان تلك
املنطقة الدفاع عن منطقتهم مبجرد علمهم بق�صد العدو ،ف�إن عجز �أهل املنطقة عن
مواجهة العدو لكرثة عدده وعدته� ،أو كانوا يقدرون على املواجهة لكنهم ت�ساهلوا
يف الأمر وتكا�سلوا وجب على امل�سلمني على التوايل الدفاع عن املناطق التي
هاجمها العدو وجوبًا مثل وجوب ال�صالة وال�صوم.
ويكون ترتيب ذلك �أنه يجب اجلهاد والدفاع �أو ًال على م�سلمي املناطق
القريبة من املنطقة املعر�ضة لهجوم العدو ،ثم على من هم �أبعد منهم �إىل �أن ي�صل
حكم الوجوب �إىل جميع امل�سلمني يف جميع �أنحاء العامل.
يف مثل هذه الظروف يجب على امل�سلمني �أن ي�ؤجلوا كل الواجبات
وامل�س�ؤوليات ،و�أن يتفرغوا للجهاد والدفاع عن امل�سلمني مبجرد اطالعهم على
املو�ضوع ،ويجب كذلك �أن ي�سعوا جمي ًعا لتوفري كل الو�سائل التي يتطلبها الدفاع
ومواجهة العدو ،ف�إن مل يوجد �إمام وحاكم يف بلد من البلدان يجب عليهم �أو ًال
ين�صبوا عليهم �أم ًريا ،ثم يجب عليهم ال�سعي لتوفري الو�سائل ،ف�إن مل يفعلوا
�أن ِّ
ذلك �أو تكا�سلوا يف الأمر �أَ ِث َم اجلميع ،وك�سبوا �صفة الف�سق ،وهو ف�سق وعدوان
ال يبقى بعدهما �إال مرتبة الكفر.
�إن كان جميء يوم القيامة حق ،ووجود اهلل حق ،فبم �سيجيب امل�سلمون
يوم القيامة عندما �س ُي�س�ألون �أنكم كنتم ع�شرات املاليني �أ�صحاء ،مل تنزع �أرواحكم،
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ومل ت�سلب قواكم ،ومل تكن �آذانكم �صماء ،وال جوارحكم جمدعة ،وكانت رقاب
�إخوانكم تقطع ب�سيوف �أعدائكم ،وكانوا ينفون من ديارهم و�أموالهم ،ويت�سلط
العدو على بالد امل�سلمني ،ولكن مل تختلج قلوبكم ،ومل تتحرك جوارحكم
و�أقدامكم ،ومل تجَ ُ ْد عيونكم بدمعة على م�آمت �إخوانكم و�أحبابكم ،ومل تنك�سر
�أقفال البخل وحب املال عن خزائنكم ،وكنتم ت�شاهدون يف هدوء تام مرتاحني
على �أَ ِ�س َّر ِت ُكم عر�س الق�ضاء على الإ�سالم ودمار بالد امل�سلمني! مثل من ي�شاهد
على �ساحل البحر منظر غرق ال�سفينة وينظر �إىل �أج�ساد املوتى ال�سابحة والطافية
يف البحر وال يحرك �ساك ًنا! ﱹﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ [التوبة.]38 /
يقول كمال الدين بن الهمام« :فيجب على جميع �أهل تلك البلدة
النفر ،وكذا من يقرب منهم �إن مل يكن ب�أهلها كفاية ،وكذا من يقرب ممن يقرب،
�إن مل يكن مبن يقرب كفاية� ،أو تكا�سلوا �أو ع�صوا ،وهكذا �إىل �أن يجب على
جميع �أهل الإ�سالم �شرقًا وغربًا»((( ومبثل ذلك �صرح يف جميع كتب احلديث
والفقه املعتمدة � -سي�سبب نقل عباراتها التطويل �إن �أوردناها ولذلك ن�ضرب
ال�صفح عنها  -و�أورد يف رد املحتار عن الذخرية« :ف�أما من وراءهم من يبعد من
العدو فهو فر�ض كفاية عليهم ،حتى ي�سعهم تركه �إذا مل يحتج �إليهم ،ف�إن احتيج
�إليهم ب�أن عجز من كان يقرب من العدو عن املقاومة مع العدو �أو مل يعجزوا عنها
((( �شرح فتح القدير ،ج � ،5ص.440 ،439
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لكنهم تكا�سلوا ومل يجاهدوا ،ف�إنه يفرت�ض على من يليهم فر�ض عني كال�صالة
وال�صوم ال ي�سعهم تركه ،ثم وثم �إىل �أن يفرت�ض على جميع �أهل الإ�سالم �شرقًا
وغربًا»(((.
ويقول يف العناية �شرح الهداية« :ثم اجلهاد ي�صري فر�ض عني عند النفري
العام على من يقرب من العدو وهو يقدر عليه ،و�أما من وراءهم فال يكون فر�ضً ا
عليهم �إال �إذا احتيج �إليهم� ،إما لعجز القريب عن املقاومة مع العدو ،و�إما للتكا�سل
فحينئذ يفر�ض على من يليهم ثم وثم �إىل �أن يفرت�ض على جميع �أهل الإ�سالم
�شرقًا وغربًا على هذا التدريج»((( ،وقال يف �شرح ال�سنة للإمام البغوي« :ف�إن مل
تقع الكفاية مبن نزل بهم يجب على من َب ُع َد منهم من امل�سلمني عونهم»(((.
وجتدر الإ�شارة هنا �أن هذا احلكم يف الظروف العادية للدفاع ،وي�ستثنى
من ترتيب الأقرب فالأقرب حالتان ،يجب فيهما على امل�سلمني جمي ًعا من غري
مراعاة الرتتيب �أن يهبوا جمي ًعا للدفاع والقتال ،هاتان احلالتان هما:
احلالة الأوىل� :أن يطلب اخلليفة من جميع امل�سلمني يف العامل امل�ساعدة ،ويكون
قد و�صل يف ال�ضعف وقلة احليلة �إىل حالة ال ميكن له دفع العدو �إال مب�ساعدة
جميع امل�سلمني يف العامل.
((( حا�شية ابن عابدين.124 / 4 ،
((( العناية �شرح الهداية.437 / 7 ،
و�شرحا.374 / 10 ،
((( �شرح ال�سنة ،للإمام البغوي مت ًنا ً
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احلالة الثانية� :أن يهاجم العدو على مركز الإ�سالم وهي اجلزيرة العربية التي �أمر
امل�سلمون �أن يطهروها من وجود الكفار ،وجب اجلهاد والدفاع يف هذه احلالة على
جميع امل�سلمني �أينما كانوا ،و�سي�أتي تف�صيل ذلك يف املبحث القادم.

اجلزيرة العربية �أو البالد املقد�سة

ال ميكن لأمة �أن تعي�ش ما مل يكن لها مركز �أر�ضي ،وال ميكن �أن ت�ستمر
عقيدة ما مل يكن وراءها مدر�سة ،وال ميكن �أن ي�ستمر جريان نهر ما مل يكن
مرتب ًطا مبنبع يغذيه.
كل �سيارة من �سيارات النظام ال�شم�سي حت�صل على احلرارة وال�ضوء
من مركز النظام ،وقوة اجلاذبية الفائقة لذلك املركزية هي التي حتافظ على هذا
العامل املعلق ،ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﱸ [الرعد.]2 /
هذا هو القانون (قانون املركزية) الذي بنيت عليه الأحكام ال�شرعية
املتعلقة باجلماعة ،فكما �أن الإ�سالم حدد لبقاء الأمة ،وهدايتها مراكز معنوية
كان من الالزم �أن يحدد لها مرك ًزا �أر�ض ًّيا �إىل قيام ال�ساعة.
فاختار الإ�سالم لأجل ِح َكم كثرية  -هذا لي�س جمال بيانها � -أر�ض
احلجاز املقد�سة لهذا الغر�ض ،هذه البقعة التي تقع يف مركز الكرة الأر�ضية
جعلت مدر�سة ومنب ًعا روح ًّيا للإ�سالم تلك ال�سعادة الأبدية واخلامتة يف الدنيا،
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وملا كانت �أر�ض احلجاز تقع يف اجلزيرة العربية وهي املوطن الأ�صلي للإ�سالم
ومنبعه الأول ،ومن هنا كان من احلتم الالزم �أن يكون حكم اجلزيرة العربية حكم
احلجاز ،فاجلزيرة العربية حميطة باحلجاز (وا ٍد غري ذي زرع) ف�صارت يف حكمه،
ذلك تقدير العزيز العليم.
والهدف من «املركز الأر�ضي» هو �أن الإ�سالم دين عاملي ودعوة عاملية،
خا�صا ب�إقليم معني ،وكان من املقدر عند اهلل بعد انت�شار الإ�سالم �أن
ومل يكن ًّ
امل�سلمني �سينت�شرون يف جميع �أنحاء الكرة الأر�ضية ،فكان من املفرو�ض �أن ُيحدد
مو�ضع معني لتجميع الأجزاء املبعرثة للأمة امل�سلمة ،ليكون ذلك املو�ضع نقطة
مركزية لوحدة الأمة وجتمعها ،لتعود �إليها �سائر الأجزاء املبعرثة للأمة فتجتمع
هناك ،ولتجتمع كل الفروع املنت�شرة لين�ضم بع�ضها �إىل بع�ض فيها ،ولت�سري احلياة
يف كل فرع من ذلك اجلذر ،ولريتوي كل نهر من ذلك املنبع ،ولتح�صل كل
�سيارة ال�ضوء واحلرارة من تلك ال�شم�س ،وليتبدل كل ُب ٍعد قربًا ب�سببه ،ولي�صبح
كل ف�صل و�ص ًال ،ولي�ستبدل كل ت�شتت وتفرق عن طريقه وحد ًة ووئا ًما.
وليكون ذلك املكان مدر�سة و�سطية لتعليم الأمة وهدايتها ،ويكون نقطة
الوحدة للكرثة املنت�شرة على الكرة الأر�ضية ،وليكون م�صدر حرارة و�إن بردت
الدنيا كلها ،وليكون م�صدر �إ�شعاع النور و�إن �أظلمت الدنيا ،وليكون بقعة �أمن
ورحمة وطم�أنينة و�إن حتول العامل �إىل جحيم ب�سبب احلروب والفنت و�إراقة الدماء،
و�أن ال تقرتب ظالل الفنت الإن�سانية منه.
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مقد�سا ،و�أن تكون كل ناحية من نواحيه حمرتمة
و�أن يكون كل �شرب منه ً
با�سم اهلل  ،و�أن تكون كل ذرة منه مظهر جالل اهلل وقد�سيته ،و�أن يكون ج ّوه
باغ وظامل بنجا�سة ظلمه وف�ساده وبغيه ،و�أن
هو وحده م�صونًا من �أن يلوثه �إن�سان ٍ
يكون م�أوى جلميع اخللق يتلقف كل من ي�أوي �إليه من ظلم �إن�سان متجرب يدعي
الألوهية ظل ًما وطغيانًا.
و�أن يكون ذلك املركز بي ًتا للتوحيد اخلال�ص وللإميان املح�ض ،بي ًتا ال
يتخيل فيه �إن�سان �سوى وحدانية اهلل والإميان بوجوده ،وال ُي ْ�س َمع فيه �صوت �إال
�صوت الإميان والتوحيد ،و�إن امتلأت الدنيا �شر ًكا وكف ًرا ،ومتك ًنا منها.
و�أن يكون ذلك املركز بي ًتا عامل ًّيا م�شرت ًكا للنوع الإن�ساين كله ،تتوحد فيه
امللل بعد تفرقها ،وت�أوي �إليه الأجيال بعد متزقها وبعرثتها ،و�أن جتري �إليه القوافل
الب�شرية قبيلة قبيلة وفرقة فرقة مثل عودة الطيور �إىل �أع�شا�شها ،وتهافت الفرا�شات
على النور ،و�أن تكون جميع الطرق امل�ؤدية �إىل ذلك البيت ب ًّرا وبح ًرا مزدحمة
بالقوافل وامل�سافرين �إليه.
و�أن يكون ذلك املركز مكانًا ت�أوي �إليه القلوب اجلريحة لال�ست�شفاء فتجد
فيه بل�سم ال�شفاء ،وجتد الأرواح امل�ضطربة يف ح�ضنه الدافئ برد الراحة والطم�أنينة،
و�أن يكون مكانًا �إذا جيئت �إليه الأج�سام امللوثة بالآثام ،وهرعت �إليه القلوب
اجلريحة باحلرمان باكية م�شتاقة ا�ستقبله هوا�ؤه النقي معط ًرا للف�ضاء بعطر الأمل
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ومتام املراد ،وتغطت قلل جباله ب�سحب حب اهلل وعفوه ،ونزلت مالئكة رحمة اهلل
ذرافات توزع ب�شائر القبول والغفران.
�إن ن�ضرة الغ�صون متوقفة على حياة اجلذور ،ف�إن كانت جذور الأ�شجار
�سليمة فال يلزم من ذبول الأغ�صان والأوراق دمار الب�ستان وهالكه ،و�إن قطعت
ع�شرة �أغ�صان ظهرت بدلها ع�شرون غ�ص ًنا �آخر ،كذلك �إن كان املركز الأر�ضي
للأمة م�صونًا حمفو ًظا ،ال يلزم من هالك �أجزائها املبعرثة دمارها وهالكها وامنحا�ؤها،
ف�إن امنحت �سائر �أجزاء الأمة لكن بقي املركز قو ًّيا لن تنمحي الأمة بذلك ،بل
�ستربز �أغ�صان جديدة ،و�ستظهر احلياة يف الأمة ب�أ�شكال جديدة.
فكما �أن اخلليفة والإمام ُجعال مرك ًزا حلياة امل�سلمني االجتماعية
فكذلك ُجعلت الكعبة مرك ًزا �أر�ض ًّيا جلميع �أرا�ضي الأمة الإ�سالمية وانت�شارها
يف �أكناف الأر�ض و�أطرافها ،وتب ًعا لذلك جعلت �أر�ض احلجاز ومن ورائها اجلزيرة
العربية كلها مرك ًزا �أبد ًّيا لهذه الأمة ،وهذا هو املراد بقوله تعاىل :ﱹﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [املائدة ،]97 /وبقوله تعاىل :ﱹﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﱸ [البقرة ،]125 /وبقوله تعاىل :ﱹ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﱸ [�آل عمران ]97 /وكانت هذه هي احلكمة وراء حتويل القبلة ،ولي�ست
احلكمة فيه ما زعم النا�س ،يقول تعاىل :ﱹﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣﱸ [البقرة ،]150 /لأن هذا البيت ملا جعل مرك ًزا �أر�ض ًّيا للأمة وجب
�أن يتوجه جميع �أفرادها �إليه �أينما كانوا ،و�أن يبقوا متجهني �إليه ،و�أن يتجهوا
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خم�س مرات يف اليوم والليلة �إىل مركزهم القومي ،ويجب التنبيه على
�أن حكمة من احلكم الكثرية يف فري�ضة احلج هو ربط جميع �أنحاء الكرة
الأر�ضية وربط جميع �شعوب العامل بهذا املركز ربطً ا دائ ًما ،يقول تعاىل:
ﱹﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﱸ [احلج.]27 /
الأحكام ال�شرعية اخلا�صة باملركز الأر�ضي

كان الأمر الأ�سا�سي الأول لن�ش�أة هذا املركز وبقائه �أن يخت�ص ذلك
خمت�صا بالإ�سالم ملا ح�صلت الأغرا�ض املطلوبة
بالإ�سالم ،وما مل يجعل ذلك ًّ
من كونه مرك ًزا للأمة ،ومن ثم �أمر امل�سلمون من البداية :ﱹ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [التوبة ]28 /فلم
يكن احلكم بعدم بقاء امل�شركني ومعي�شتهم فيه بل ُم ِن َع الكفار وامل�شركون من
دخول احلرم مطل ًقا ،وقد اتفق الأئمة والفقهاء على �أن املراد بامل�سجد احلرام
هي منطقة احلرم كلها ولي�س املراد به امل�سجد وما حول الكعبة فقط ،و�أدلة
هذا احلكم يف �أماكنها وهي وا�ضحة ،وثبت ب�أحاديث كثرية رواها جمع كبري
من ال�صحابة منهم علي بن �أبي طالب ،و�سعد بن �أبي وقا�ص ،و�أن�س ،وجابر،
و�أبو هريرة ،وعبد اهلل بن زيد ،ورافع بن خديج ،و�سهل بن حنيف وغريهم
من �أجلة ال�صحابة �أن حكم حرم املدينة مثل حرم مكة ،و�أن حدود احلرم املدين
من «عري» �إىل «ثور» فقد �أخرج ال�شيخان« :املدينة حرام ما بني عري �إىل ثور» ،ويف
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حديث �سعد �« :إين �أحرم ما بني البتي املدينة �أن يقطع ِع َ�ضاها((( �أو يقتل
�صيدها»((( وروى ال�شيخان عن �أن�س � أن النبي  قال :اللهم �إن �إبراهيم
حرم مكة ،و�إين �أحرم ما بني البتيها» يق�صد املدينة املنورة(((.
خ�صي�صا� ،أما املناطق املحيطة به �أعني
هذه �أحكام خا�صة بهذا املركز
ً
اجلزيرة العربية فلم تكن حتتاج �إىل هذا االهتمام الكبري ،ومع ذلك كان من الالزم
خال�صا ،لي�صان املركز الإ�سالم اخلال�ص يف حميطه وموقعه
�أن يكون بل ًدا �إ�سالم ًّيا ً
ومن�شئه من �أثر الغري دائ ًما.
فلما ظهر الإ�سالم كانت اجلزيرة العربية م�سك ًنا ملجموعة من اليهود
والن�صارى بالإ�ضافة �إىل ال�سكان الأ�صليني من م�شركي العرب ،كانت عدة قبائل
من اليهود تعي�ش يف املدينة املنورة ،وكانت خيرب حتت �سيطرتهم وكانوا يحكمونها،
وكانت منطقة جنران يف اليمن مرك ًزا كب ًريا للن�صارى.
ُفط ّهرت املدينة يف حياة النبي  من اليهود ،و�آخر من �أُ ْج ِل َي من

قبائل اليهود من املدينة قبيلتي بني قينقاع وبني حارثة ،روى الإمام م�سلم عن
ابن عمر �أنه قال�« :أن يهود بني الن�ضري وقريظة حاربوا ر�سول اهلل  ،ف�أجلى

((( عِ َ�ضاها :الع�ضاه كل �شجر عظيم له �شوك .والواحدة ع�ضاهة( .م).
((( رواه م�سلم.
((( حتدثت بالتف�صيل عن امل�س�ألة يف ر�سالة «جامع ال�شواهد» هذه الر�سالة مو�ضوعها م�س�ألة اخلالفة ،جاءت هذه امل�س�ألة
�ضم ًنا ،من هنا �أكتفي ببع�ض الإ�شارات فقط.
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ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد
ر�سول اهلل  بني الن�ضري ،و�أق ّر قريظةّ ،
ذلك ،فقتل رجالهم ،وق�سم ن�ساءهم و�أوالدهم و�أموالهم بني امل�سلمني� ،إال �أن
بع�ضهم حلقوا بر�سول اهلل  ف�أَ َّمنهم و�أ�سلموا ،و�أجلى ر�سول اهلل  يهود املدينة
كلهم :بني قينقاع وهم قوم عبد اهلل بن �سالم ،ويهود بني حارثة ،وكل يهودي
كان باملدينة»(((.
وقد �أخرج ال�شيخان حادثة الإجالء الأخرية عن �أبي هريرة � ،أنه
قال« :بينما نحن يف امل�سجد خرج النبي  ،فقال :انطلقوا �إىل يهود ،فخرجنا
حتى جئنا بيت املدرا�س ،فقال� :أ�سلموا ت�سلموا ،واعلموا �أن الأر�ض هلل ور�سوله،
و�إين �أريد �أن �أجليكم من هذه الأر�ض ،فمن يجد منكم مباله �شي ًئا فليبعه ،و�إال
فاعلموا �أن الأر�ض هلل ور�سوله»(((.
وملا تويف النبي  كانت منطقتان مازالتا يعي�ش فيهما اليهود والن�صارى،
�إحداهما منطقة خيرب ،كان يعي�ش فيها اليهود ،والأخرى جنران التي كان يعي�ش
فيها الن�صارى ،ف�أو�صى �أن اجلزيرة العربية مهد الإ�سالم و�أنها خمت�صة له ،فمن بقي
فيها من غري امل�سلمني فلينفوا منها ،وقد عقد الإمام البخاري بابًا بعنوان�« :إخراج
اليهود من جزيرة العرب» و�أورد يف بدايته حديث �إجالء اليهود من املدينة الآنف
الذكر ،و�أورد بعده حديث ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما � -أن النبي � أو�صى
((( �صحيح م�سلم ،عبد الباقي.1387 / 3 ،
((( �صحيح البخاري ،طوق النجاة.99 / 4 ،
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يف مر�ض موته بثالثة �أمور ،منها قوله�« :أخرجوا امل�شركني من جزيرة العرب»،
يقول احلافظ« :وك�أن امل�صنف اقت�صر على ذكر اليهود لأنهم يوحدون اهلل تعاىل
�إال القليل منهم ومع ذلك �أمر ب�إخراجهم فيكون �إخراج غريهم من الكفار بطريق
الأوىل»(((.
وقد ورد يف حديث عمر  لفظ «اليهود والن�صارى» يقول
الر�سول « :لأخرجن اليهود والن�صارى من جزيرة العرب حتى ال �أدع
�إال م�سل ًما»((( ،وروى �أبو عبيدة بن اجلراح فيما �أخرجه عنه الإمام �أحمد �أنه
قال�« :آخر ما تكلم به ر�سول اهلل � :أخرجوا يهود �أهل احلجاز و�أهل جنران
من جزيرة العرب» ،وقد بني احلديث الذي روته عائ�شة حكمة هذا احلكم ،ف�إنها
قالت�« :آخر ما عهد ر�سول اهلل � أن قال :ال يرتك بجزيرة العرب دينان»((( و�أورد
الإمام مالك يف كتابه املوط�أ مرا�سيل عمر بن عبد العزيز وابن �شهاب الزهري،
وعقد امل�صمودي بابًا بعنوان�« :إخراج اليهود والن�صارى من جزيرة العرب» وقد
ورد يف رواية عمر بن عبد العزيز« :كان من �آخر ما تكلم به ر�سول اهلل � أنه قال:
قاتل اهلل اليهود والن�صارى اتخذوا قبور �أنبيائهم م�ساجد ،ال يبق ّني دينان ب�أر�ض
العرب»((( ،ويف رواية ابن �شهاب «ال يجتمع دينان يف جزيرة العرب» ،واحلديث
((( فتح الباري ،ابن حجر.271 / 6 ،
((( �صحيح م�سلم ،عبد الباقي ،1388 / 3 ،ورواه �أحمد والرتمذي و�صححه.
((( رواه �أحمد.
((( ال�سنن الكربى للبيهقي ويف ذيله اجلوهر النقي.135 / 6 ،
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الذي يرويه عمر بن عبد العزيز مر�س ًال قد ثبت برواية عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها -
مرفو ًعا.
واقتفى الإمام النووي يف تبويبه ل�صحيح م�سلم �سرية البخاري فعقد بابًا
بعنوان «باب �إجالء اليهود» لكن املنذري و�ضع بابًا م�ستق ًّال يف تلخي�ص م�سلم
بعنوان�« :إخراج اليهود والن�صارى من جزيرة العرب» وف�صل بني روايات «جزيرة
العرب» عن روايات «�إجالء اليهود» وقد ورد حديث و�صية النبي يف مر�ض
موته عالوة على ما �سبق ذكره بطرق عدة عند الإمامني �أحمد واحلميدي يف
م�سنديهما ،وعند البيهقي يف �سننه ،وجميع رواياته يبني ويع�ضد بع�ضها بع�ضً ا.
الأحكام ال�شرعية نوعان؛ النوع الأول يتعلق ب�إ�صالح نفو�س الأفراد
وتزكيتها ،ويت�ضمن ذلك جميع الأوامر والنواهي والفرائ�ض والواجبات ،والنوع
الثاين من الأحكام ما يتعلق بالق�ضايا والواجبات االجتماعية وال�سيا�سات العامة
للأمة مثل القوانني ال�سيا�سية وفتح الدول وغريها.
وقد جرت ال�سنة الإلهية �أن النوع الأول من الأحكام تكتمل يف
حياة الأنبياء  -عليهم ال�سالم ،و�أن النبي يعلن �أنها اكتملت قبل وفاته ،و�أما
النوع الثاين من الأحكام فال يلزم �أن تكتمل يف حياة النبي  ،ف�إن من تلك
خا�صا وظرو ًفا معينة ،وال يلزم �أن حتدث
الأحكام ما يتطلب تطبيقها ووجودها وق ًتا ًّ
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تلك الظروف يف حياة النبي  ،فهي تكتمل بالتدرج بعد وفاة النبي  ،ومثل
هذه الأحكام �إما �أن يخرب به النبي  كنبوءة �أو يو�صي خلفاءه بتطبيقه.
هذا الأمر الذي نحن ب�صدد بيانه (�إخراج الكفار من جزيرة العرب) من
هذا النوع الثاين ،فلم يكن حت ًما �أن يطبق تطبيقًا كام ًال يف حياة النبي  ،وقد
بد�أ النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم -بتطبيقه عم ًال ب�إجالء اليهود من املدينة،
وكان قد ا�شرتط على يهود خيرب �أنهم �سيجلون عند احلاجة ،ثم �أو�صى خلفاءه
�أن يكملوا ما بد�أ به ،ومن هنا حان وقت �إجالئهم يف عهد عمر بن اخلطاب ،
وقد َو َّف َر اليهود ب�أنف�سهم الأ�سباب لإجالئهم مبا كانوا يقومون به من الإ�ساءات
واملخالفات ،فلما قامت عليهم احلجة وحان وقت تنفيذ و�صية ر�سول اهلل  جمع
عمر بن اخلطاب  ال�صحابة و�أعلمهم بذلك فوافقوه ،وبذلك �أُ ْج ِل َي يهود خيرب
وفدك من اجلزيرة العربية ،وكذلك �أُ ْج ِل َي ن�صارى جنران.
وقد روي عن ابن �شهاب الزهري �أنه قال« :ما زال عمر حتى وجد
الثبت عن النبي � أنه قال :ال يجتمع بجزيرة العرب دينان ،فقال :من كان له
من �أهل الكتابني عهد فلي�أت به� ،أنفذه له ،و�إال ف�إين جمليكم ،ف�أجالهم».
وقد �أورد الإمام البخاري ق�صة �إجالء يهود خيرب يف كتاب ال�شروط يف
باب بعنوان« :باب �إذا ا�شرتط يف املزارعة �إذا �شئت �أخرجتك» وا�ستدل بهذه
الرتجمة على �أن بقاء اليهود يف خيرب كان م�شرو ًطا بوقت ،ومل يكن م�ستق ًّال
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دائ ًما ،وكتب احلافظ ابن حجر �أن عدد اليهود الذين �أجالهم عمر  كان
�أربعون �ألف �شخ�ص ح�سب بع�ض الروايات.
فثبت من قول النبي  وعمله ،وو�صيته يف �آخر حلظات حياته ،وت�أكد
عمر وفح�صه عن و�صية النبي  و�إجماع ال�صحابة وموافقتهم لعمر بن اخلطاب
يف قرار �إجالئه لليهود ثبت بكل ما �سبق �أن الإ�سالم خ�ص�ص جزيرة العرب
للم�سلمني فقط دون غريهم �إال �إذا �سمح اخلليفة جلماعة من الكفار مل�صلحة
�أن يدخلوها لوقت حمدد ،ومن الوا�ضح �أن الإ�سالم �إ ًذا مل ي�سمح ب�إقامة غري
امل�سلمني يف اجلزيرة العربية وال يقبل اجتماع دينني فيها فكيف ميكن �أن يقبل
ا�ستيالء الكفار �أو �سلطتهم عليها؟
حتديد جزيرة العرب

�أما ق�ضية حتديد املراد بـ «جزيرة العرب» ف�أمرها وا�ضح ،وال حتتاج �إىل
بحث ونظر ،لأن احلديث وردت فيه كلمة «جزيرة العرب» ومن املعلوم �أنه ال
ي�صح �صرف اللفظ عن املعنى املتعارف عليه من غري دليل يقت�ضي ذلك ،كما �أنه
ال يجوز تخ�صي�صه و�إطالقه على بع�ض مدلوله من غري خم�ص�ص يقت�ضي ذلك،
ف�إن كلمة «جزيرة العرب» منذ �إطالق ال�شارع هذا اللفظ يفهم منه جميع النا�س
�أنه يطلق على بلد معني ،ونف�س ذلك املعنى الذي كان يفهمه النا�س من الكلمة
يف املا�ضي يكون مرا ًدا به اليوم كذلك.
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اتفق امل�ؤرخون وعلماء اجلغرافيا قدميًا وحديثًا �أن تلك املنطقة ت�سمى
«اجلزيرة العربية» لكونها حماطة بالبحر من ثالث جهات ،ومن جهة رابعة حماطة
مبياه النهر ،ف�إنها حماطة ب�أقيانو�س الهند ،وخليج فار�س ،والبحر الأحمر ،ومن اجلهة
الرابعة حتيط بها مياه دجلة والفرات.
يقول احلافظ ابن حجر« :وقال اخلليل بن �أحمد �سميت جزيرة العرب
لأن بحر فار�س وبحر احلب�شة والفرات ودجلة �أحاطت بها» وقال الأ�صمعي �أي�ضً ا:
«و�سميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بها يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر
«�سميت جزيرة
فار�س وبحر احلب�شة»((( ،وذكر ابن الأثري عن الأزهري �أنه قالّ :
ال�سو َدان �أحاطا بِجا ِن َب ْيها و�أحاط باجلا ِنب ال�شّ َمايل دجلة
لأن َب ْحر فار�س و َبحر ُّ
وال ُف َرات»((( ،وهو قول جميع �أهل اللغة ،فقد قال �صاحب القامو�س« :جزيرة
العرب ما � َ
ُرات»((( ،وكذا قال بطر�س
ال�شام ثم ِد ْج َل ُة والف ُ
أحاط به َب ْح ُر الهِ ْن ِد و َب ْح ُر ِ
الب�ستاين (�أحد امل�ؤلفني املعروفني من ن�صارى ال�شام الذي بد�أ كتابة دائرة املعارف
باللغة العربية حال ًّيا) يف حميط املحيط ،حا�صل كالم اجلميع �أن اجلزيرة العربية
هي املنطقة التي حتيط بها من جهاتها الثالث البحر ،ومن جهتها ال�شمالية يحيط
بها نهرا دجلة والفرات.
((( فتح الباري ،ابن حجر.171 / 6 ،
((( النهاية يف غريب الأثر.742 / 1 ،
((( القامو�س املحيط.465 ،
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وقد حتدث ياقوت احلموي بالتف�صيل عن جغرافيا جزيرة العرب ،وهو
من �أف�ضل الكتب القدمية يف جغرافيا وتقومي البلدان ،يقول« :و�إمنا �سميت بالد
العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع �أقطارها و�أطرافها ،ف�صاروا
منها يف مثل اجلزيرة من جزائر البحر ،وذلك �أن الفرات �أقبل من بالد الروم،
فظهر بناحية قن�سرين ،ثم انحط على �أطراف اجلزيرة و�سواد العراق حتى وقع
يف البحر يف ناحية الب�صرة والأيلة ،وامتد �إىل عبادان و�أخذ البحر يف ذلك
املو�ضع مغربًا مطيفًا ببالد العرب منعطفًا عليها ف�أتى منها على �سفوان وكاظمة
�إىل القطيف وهجر و�أ�سياف البحرين وقطر وعمان وال�شحر ،ومال منه عنق �إىل
ح�ضرموت وناحية �أبني وعدن ،وانعطف مغربًا ن�ص ًبا �إىل دهلك ،وا�ستطال ذلك
العنق فطعن يف تهائم اليمن �إىل بالد فر�سان وحكم والأ�شعريني وعك ،وم�ضى
�إىل جدة �ساحل مكة واجلار �ساحل املدينة ثم �ساحل الطور وخليج �أيلة و�ساحل
راية حتى بلغ قلزم م�صر وخالط بالدها ،و�أقبل النيل يف غربي هذا العنق من
�أعلى بالد ال�سودان م�ستطي ًال معار�ضً ا للبحر معه حتى دفع يف بحر م�صر وال�شام،
ثم �أقبل ذلك البحر من م�صر حتى بلغ بالد فل�سطني فمر بع�سقالن و�سواحلها
و�أتى �صور �ساحل الأردن وعلى بريوت وذواتها من �سواحل دم�شق ثم نفذ �إىل
�سواحل حم�ص و�سواحل قن�سرين حتى خالط الناحية التي �أقبل منها الفرات
ًّ
منحطا على �أطراف قن�سرين واجلزيرة �إىل �سواد العراق»((( .يجب التنبه �إىل �أن
هذا الكالم كتب قبل �شق نهر ال�سوي�س ،ومن هنا يذكر هنا نهر النيل.
((( معجم البلدان.137 / 2 ،
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خال�صة الكالم �إنها قطعة �أر�ض �شبه مثلث تقع يف حميط البحار �إال من
جانب واحد ف�إن به بر ،وهو ال�شمال �إىل ميني الفرات على حدود ال�شام ،هذه
القطعة املثلثة هي جزيرة العرب عند علماء اجلغرافيا جميعهم قدميًا وحديثًا.
فثبت من هذا التف�صيل �أن لإطالق ا�سم اجلزيرة �أو �شبه اجلزيرة على هذه
املنطقة دخل كبري لنهري دجلة والفرات� ،إذ لو مل يكن لهذين النهرين عالقة
باملنطقة العربية ملا �صح �إطالق ا�سم «اجلزيرة» �أو «�شبه اجلزيرة» عليها؛ لأنها تكون
هذه املنطقة عندئذ حماطة بالبرَ ِّ ولي�س باملاء ،وما كان كذلك فلي�ست جزيرة وال
�شبه جزيرة ،ومن هنا كل من �أراد �أن يع ّرف بالد العرب عرفها ب�صورة خمت�صرة
ب�أنها من البحر �إىل النهر ،ومن �أراد �أن يحدد حدودها فقال �إنها يحدها من جهة
ال�شمال نهر دجلة ،فقد نقل يف النهاية يف غريب احلديث ،ومعجم البلدان ،وفتح
الباري عن الأ�صمعي �أنه قال« :هو من �أق َْ�صى َع َدن �إىل رِيف ال ِعراق ُطو ًال ومن
جدة ِ
و�ساحل البحر �إىل �أطراف ال�شام ْعر�ضً ا» وقال الكرماين« :هي ما بني عدن
َّ
�إىل ريف العراق طو ًال ومن جدة �إىل ال�شام عر�ضً ا» وهذا نف�س ما ورد يف القامو�س
املحيط ،و ُرو َِي ذلك عن ابن الكلبي ،وجمع رفاعة الطهطاوي بك كتابًا من كتب
جغرافيا القدمية واحلديثة �سماه «التعريفات النافعة ملريد اجلغرافية» واختار فيه
احلدود املذكورة جلزيرة العرب ،فثبت من التفا�صيل التي ذكرها �صاحب معجم
البلدان وغريه ممن �أوردنا �أقوالهم �أن البالد العربية طولها من عدن �إىل العراق،
وعر�ضها من �ساحل البحر الأحمر �إىل �سواحل خليج فار�س ،ويكون �إىل ميني
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حدودها ال�شمالية نهر دجلة ،و�إىل �شمالها ال�شام ،وهذه هي حدودها عند علماء
جغرافيا املعا�صرين ،ف�إنهم يقولون تحَ ُّدها من ال�شمال منطقة ال�شام ،ومن امل�شرق
احلري ُة ودجلة والفرات واخلليج الفار�سي ،ومن اجلنوب املحيط الهندي وخليج
عمان ،ومن املغرب البحر الأحمر.
ويذكر ياقوت احلموي �أن العراق ت�سمى عراقًا لأنها �أ�سفل �أر�ض
العرب((( ،وثبت من ذلك �أن العراق جزء من اجلزيرة العربية ،لكن اجلزء الذي
يقع وراء دجلة من العراق ال يكون جز ًءا من جزيرة العرب(((.
امل�سجد الأق�صى والأر�ض املقد�سة

�إن امل�سجد الأق�صى والأر�ض املقد�سة ال يقل �أهمية وقد�سية للم�سلمني
من احلرم املكي واحلرم املدين ،لقد �أباح ال�شرع �شد الرحال �إىل ثالثة موا�ضع
فقط ،ويدخل يف هذه الأماكن املقد�سة بعد مكة واملدينة امل�سجد الأق�صى ،فقد
روى ال�شيخان �أن النبي  قال« :ال ت�شد الرحال �إال �إىل ثالثة م�ساجد :امل�سجد
احلرام وامل�سجد الأق�صى وم�سجدي هذا» ثبت من هذا �أن �أقد�س البقاع عند
امل�سلمني �شر ًعا هي هذه البقاع ،وتتميز هذه البقاع ب�أن امل�سلمني يخرجون بنية
((( معجم البلدان ،ج � ،6ص .133
((( يريد �أن يخل�ص من كل هذه التفا�صيل حول حتديد جزيرة العرب �إىل �أنه يجب على امل�سلمني اجلهاد الدفاعي يف
حالة �أي اعتداء على اجلزيرة العربية ،ف�أي اعتداء يح�صل على �أي جزء من هذه املنطقة التي حددها بالتف�صيل
�سيوجب اجلهاد الدفاعي الذي يكون فر�ض عني على جميع امل�سلمني.
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ال�سفر �إىل هذه البقاع من بالدهم ،ويتحملون م�شقات ال�سفر ويعتقدون �أن لهم
بذلك �أج ًرا عند اهلل .
وقد اتفق اجلمهور على وجوب الوفاء بنذر من نذر ال�سفر �إىل بيت
املقد�س كما يجب الوفاء بنذر من نذر ال�سفر �إىل احلرمني و�أداء احلج والعمرة،
مع �أنهم متفقون على عدم وجوب الوفاء بنذر من نذر ال�سفر �إىل غري هذه البقاع
الثالثة ،من املمكن �أن يقدر الإن�سان من ذلك مكانة بيت املقد�س لدى امل�سلمني
يف الأحكام ال�شرعية واالعتقادية.
هذه هي البقعة املباركة التي وعدها اهلل  اليهود ،وقد �أورثهم �إياها و�أوفى
بعهده ف�سلطهم عليها ،ومكنهم فيها ،لكنهم مل يكونوا �أه ًال لهذا التكرمي الإلهي،
فحرموا من امللك وال�سلطان على هذه الأر�ض املقد�سة ،ثم ابتد�أ العهد الن�صراين
بعد انقرا�ض العهد اليهودي ،ثم ورثها امل�سلمون من بعدهم ،وكان اهلل  قد
خ�صي�صا بهذه الوراثة حني قال :ﱹ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ب�شر امل�سلمني
ً
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ .ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ .ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ [الأنبياء ،]107 - 105 /وقد
روي عن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما -وغريه �أن املراد بـ «الأر�ض» يف قوله �أن
الأر�ض يرثها عبادي ال�صاحلون بيت املقد�س وفل�سطني ،فكان ذلك �إخبا ًرا ب�أن
امل�سلمني �سيت�سلطون عليها قري ًبا ،ومن هنا قال تعاىل :ﱹﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﱸ [الأنبياء.]106 /
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خا�صا و�أمانة من عند اهلل ،
و�إن امل�سلمني ليعتربون هذه الوراثة عطاء ًّ
ويعتربون الدفاع عنها  -مثل الدفاع عن احلرمني ال�شريفني � -أحب �إليهم من
ملك الدنيا كلها ،هذه العقيدة كانت وراء هزمية الن�صارى يف احلروب ال�صليبية
الثمانية التي �شنوها لال�ستيالء على بيت املقد�س ،احلروب التي اجتمعت فيها
القوى الأوربية كلها ،مع �أن تلك الفرتة مل تكن فرتة قوة امل�سلمني ،بل كانت فرتة
انحطاطهم و�ضعفهم حيث كان العامل الإ�سالمي قد متزق �إىل دويالت يحكم كل
دويلة حاكم وهو على خالف مع حاكم دويلة �أخرى ،بقيت تلك الأر�ض املقد�سة
من ذلك اليوم �إىل يومنا هذا حتت �سلطان اخلليفة ،وكانت �أوربا مقتنعة بذلك
مهما ال�ستقرار العامل امل�سيحي،
وكانت �أوربا تعترب بقاءها حتت �سلطان اخلليفة ًّ
ف�إذا �أرادوا �أن يعيدوا تاريخ القرون الو�سطى -القرون املظلمة يف �أوربا  -وحاولوا �أن
يت�سلط عليها اليهود �أو الن�صارى ،ف�إنه يكون من امل�ستحيل للم�سلمني �أن ي�سكتوا
على ذلك ،ف�إذا �أرادوا �أن يكرروا اجلزء الأول من احلرب ال�صليبية (وهو الهجوم
ال�صليبي) �سيتكرر بالتبع له اجلزء الآخر منها كذلك (وهو دفاع امل�سلمني عن
مقد�ساتهم �أمام الهجمة ال�صليبية ودحرهم وهزميتهم) ف�إن امل�سجد الأق�صى �أر�ض
مقد�سة للم�سلمني وهو قبلتهم الأوىل ،و�إن حبه جزء من عقيدتهم و�إميانهم ،ف�إن
ين با�سم االنتداب
�أعطي اليهود فر�صة لل�سيطرة عليه� ،أو �أقيم فيه حكم ن�صرا ّ
والرعاية ،ف�إن ذلك ال يكون حتد ًيا لبالد امل�سلمني ،بل يكون كذلك حتد ًيا لدينهم
وعقيدتهم �أي�ضً ا ،و�سي�ضطر امل�سلمون بذلك �إما �أن يقبلوا ذلك التحدي با�سم
الإ�سالم� ،أو �أن يتخلوا عن طاعة دينهم والدفاع عنه.
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نلخ�ص املباحث التي مرت بالتف�صيل يف النقاط التالية:

� -1إن �شرع اهلل يوجب على امل�سلمني �أن يكون لهم يف كل زمان خليفة و�إمام،
واملراد باخلليفة حاكم م�سلم و�سلطان م�ستقل لديه القدرة الكاملة على
الدفاع عن امل�سلمني وبالدهم ،ويكون لديه قدرة تامة على تنفيذ �شرع اهلل
ومواجهة الأعداء.
 -2يجب على امل�سلمني جمي ًعا طاعته وم�ساعدته ،و�إن طاعته مثل طاعة اهلل 
وطاعة ر�سوله  ما مل ُير منه كفر بواح �صريح ،ومن خرج من امل�سلمني عن
طاعته فقد فارق جماعة امل�سلمني ،ومن قاتل من امل�سلمني �ضده �أو �أعان
اخلارجني على اخلليفة ف�إنه قد �سل �سيفه على اهلل تعاىل ور�سوله  ،وخرج
عن الإ�سالم و�إن �صلى و�صام وزعم �أنه م�سلم.
� -3إن انعقدت حكومة �إمام �أو خليفة ثم خرج عليه �أحد من امل�سلمني ،وادعى
باغ وجب قتله.
اخلالفة لنف�سه ،ف�إنه خارج عن الطاعة ٍ
� -4إن من�صب اخلالفة منذ عدة قرون بيد الأتراك العثمانينيَ ،و ُه ْم اليوم خلفاء
امل�سلمني و�أئمتهم �شر ًعا ،فوجبت طاعتهم وم�ساعدتهم على امل�سلمني ،ومن
خرج عن طاعتهم فقد �ألقى ربقة الإ�سالم عن عنقه ،واختار اجلاهلية على
الإ�سالم ،ومن قاتلهم �أو �أعان عدوهم عليهم فقد حارب اهلل ور�سوله.
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خا�صا باخلليفة ،بل كلما ن�شبت احلرب بني امل�سلمني
 -5هذا احلكم لي�س ًّ
والكفار ،ال يجوز مل�سلم �شر ًعا �أن ين�ضم �إىل جي�ش الكفار ويقاتل امل�سلمني �أو
يعني الكفار على امل�سلمني ،ومن فعل ذلك فقد خرج عن جماعة امل�سلمني
وم�أواه جهنم مبقت�ضى قول النبي « :من حمل علينا ال�سالح فلي�س منا»،
ومبقت�ضى قول اهلل  :ﱹ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚﱸ [الن�ساء.]93 /
 -6كلما هاجم الكفار دولة �إ�سالمية �أو جماعة م�سلمة� ،أو �أرادوا الهجوم عليها� ،أو
حاولوا �أن يلحقوا ال�ضرر بحريتهم وا�ستقاللهم ب�أية طريقة �أخرى ،وجب على
م�سلمي جميع البالد الإ�سالمية على التوايل �إعانتهم ووجب عليهم القتال
معهم �ضد �أعدائهم ،وخا�صة �إذا كان العدو �أقوى منهم ومل يكن با�ستطاعة
�سكان املنطقة �أو حكومة البلد دفعه ودحره ،وال يكون اجلهاد يف مثل هذه
الظروف من فرو�ض الكفاية ،بل يكون فر�ض عني مثل ال�صالة وال�صوم.
� -7إذا حا�صر العدو خليفة امل�سلمني ،وكان العدو �أقوى منه ومل يكن با�ستطاعته
مواجهته مبفرده ،ومل يكن با�ستطاعته �أن يدافع عن بالد امل�سلمني من غري
م�ساعدة فورية من م�سلمي العامل كله ،وجب على امل�سلمني جمي ًعا دفعة
واحدة �أن يهبوا لن�صرته و�أن يهجموا على عدوه.
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� -8أمرت ال�شريعة الإ�سالمية �أن ت�صان اجلزيرة العربية عن ت�أثري غري امل�سلمني،
ويعترب جزء من العراق مبا فيه بغداد جز ًءا من اجلزيرة العربية ،ف�إذا �أرادت
دولة غري م�سلمة اال�ستيالء عليها و�إخراجها عن �سيطرة خليفة امل�سلمني ف�إن
ذلك ال يكون جمرد �سيطرة غري امل�سلمني على دولة �إ�سالمية وعلى �أر�ض
�إ�سالمية ،بل يكون الأمر �أ�شد من ذلك وهو فر�ض �سيطرة الكفار على املركز
الأر�ضي للم�سلمني ،ويف هذه احلال يكون واجب جميع امل�سلمني يف العامل
�أن يقوموا لإزالة تلك ال�سيطرة قومة رجل واحد ،و�أن يعملوا لذلك بكامل
قوتهم.
� -9إن لبيت املقد�س لدى امل�سلمني قد�سية احلرمني ال�شريفني ،وقد دحروا لأجل
بيت املقد�س ثماين هجمات �صليبية وقدموا يف �سبيل ذلك ت�ضحيات كبرية،
فمن واجب امل�سلمني �أن ال ي�سمحوا لأحد �أن ي�ستويل عليه ال�سيما الدول
الن�صرانية ،و�إن حدث ذلك ال يجب الدفاع عنه على ال�سكان املحليني
وحدهم ،بل وجب على جميع امل�سلمني �أن يقوموا �ضد ذلك االحتالل
قومة رجل واحد.
 -10ما يجب على امل�سلمني يف هذا ال�صدد �أمران؛ �أحدهما :الرتك ،والثاين:
االختيار ،واملراد بالرتك �أن يرتك امل�سلمون جميع ما يكون من قبيل مواالة
الإجنليز و�إعانتهم ،واملراد باالختيار �أن يختاروا كل ما من �ش�أنه امل�ساعدة يف
�أداء واجب الدفاع عن الإ�سالم وامل�سلمني.
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خليفة امل�سلمني واحلكومة الربيطانية

ف�إذا كانت هذه هي �أحكام الإ�سالم الدائمة لأتباعه ،وفج�أة اندلعت يف
� 4أغ�سط�س عام 1914م حرب عاملية يف و�سط �أوربا ،ويف غ�ضون وقت قليل بد�أت
املاكينة احلربية للح�ضارة الغربية تلهب ومتلأ الدنيا نا ًرا ﱹ ﭼ ﭽ ﭾ .ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﱸ [الهمزة.]7 -6 /
وبعد برهة قليلة �أ�صبحت احلرب ق�ضية ح�سا�سة بالن�سبة مل�سلمي الهند،
وبد�أت حكومة الهند الربيطانية تواجه ظرو ًفا ح�سا�سة مل تواجهها طوال تاريخها،
وذلك لأن جيو�ش اخلالفة الإ�سالمية دخلت املعركة ،و�أعلنت اخلالفة العثمانية
احلرب على بريطانيا.
و�أعلنت احلكومة الربيطانية يف الهند ر�سم ًّيا �أنها ا�ضطرت �أن تدخل يف
احلرب �ضد تركيا ،وملا مت ت�شهري هذا الإعالن يف الهند من قبل بريطانيا �أعلنت
معه الأمور التالية �أي�ضً ا:
 -1حربنا مع تركيا حرب دفاعية ،ولي�ست هجومية ،نحن حتملنا ملدة �شهرين
كل الأعمال اال�ستفزازية والهجومية من قبل تركيا ،وحاولنا ب�شتى الو�سائل
وقدر امل�ستطاع �أن ال حتدث هذه احلرب ،لكن احلكومة الرتكية ا�ستمرت يف
هجماتها ومن ثم ا�ضطررنا �أن نعلن احلرب.
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ِ  -2ل َيثق م�سلمو الهند �أنه لن يحدث منا ومن �أ�صدقائنا يف هذه احلرب ما
يجرح م�شاعرهم الدينية� ،ستكون البقاع الإ�سالمية املقد�سة حمفوظة مبا فيها
العراق ،و�سيرُ اعى احرتامها وقدا�ستها ،ولن نتعر�ض ملقام اخلالفة املقد�س
لدى امل�سلمني ،و�إمنا حربنا �ضد الوزارة الرتكية احلالية التي تعمل حتت ت�أثري
الأملان ،حربنا لي�ست مع الإ�سالم وال مع خليفة امل�سلمني ،احلكومة الربيطانية
ت�ضمن كل هذه الأمور من جهتها ومن جهة حلفائها.
هذه خال�صة ذلك املن�شور الذي ن�شر يف اليوم الأول من نوفمرب عام
1914م من قبل حكومة الهند الربيطانية متزام ًنا مع �إعالن احلرب ،ثم ن�شر
ب�صورة ر�سمية يف جميع الواليات الهندية ،واهتمت احلكومة بن�شره اهتما ًما كب ًريا
�إىل درجة �أن احلكام املحليني يف املديريات ،واملفو�ضيات ،والواليات والبلديات
جمعوا امل�سلمني ووزعوا عليهم ن�سخه املطبوعة بعد �إعالنه �شفو ًّيا ،وتكاد ال توجد
�أ�سرة من م�سلمي الهند الربيطانية مل ي�صلها هذا الإعالن ،وعلمنا بعد ذلك من
جريدة ( )Near Eastوغريها �أن هذا املن�شور بعينه ن�شر يف م�صر وال�سودان �أي�ضً ا.
وبعد ن�شر الإعالن املذكور بهذه ال�صورة كان حكام الهند الربيطانيون
يرددون ال�شرطني املذكورين يف املن�شور ب�صورة م�ستمرة ويف جميع لقاءاتهم ،ولو
كان للتكرار والإعالن املتوا�صل وكرثة التوزيع والن�شر دخل يف ت�أكيد الوعد
والبيان لكان هذا الوعد من �آكد الوعود ،لأن هذا الإعالن ن�شر وكرر �إىل درجة ال
يت�صور يف �أي �إعالن ب�شري �آخر.
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ال داعي لأن ّ
نذكر بظروف ميدان املعركة ،لأن احلكومة الربيطانية كما
كانت حتتاج �إىل مئات الآالف من اجلنود واملدافع كانت حتتاج �أكرث من ذلك �إىل
ن�شر هذا الإعالن وجناحه� ،إذ لو ح�صل �شيء من اال�ضطراب بني م�سلمي الهند
التابعني للتاج الربيطاين الذين كانوا وقو ًدا حقيقيني للحرب ،ال ُيعرف كيف كان
�سيتغري م�سار احلرب ،وكيف كانت النتائج اليوم؟
جاء الإعالن بالنتائج التي �أرادتها احلكومة الربيطانية ،فا�شتبه الأمر على
م�سلمي الهند ،حيث زعم اجلهلة واملحتالون من طبقة رجال الدين والعلماء
�أن تركيا ملا هاجمت بريطانيا والدول املتحدة �صارت هذه احلرب حربًا هجومية
ولي�ست دفاعية ،وملا �صارت هجومية �صار حكمها فر�ض كفاية ولي�س فر�ض
عني ،فلي�س من الواجب على م�سلمي الهند امل�شاركة فيها ،و�أثّر ذلك على عامة
امل�سلمني �أنهم ظنوا �أن احلكومة الربيطانية تدافع عن نف�سها ،وال تهدف لل�سيطرة
على البالد الإ�سالمية وال �إ�سقاط اخلالفة ،و�أن الأماكن املقد�سة �ستكون حمفوظة
يف كل الأحوال من �أية هجوم �أو �إ�ساءة ،و�أن بريطانيا ت�ضمن ذلك عن نف�سها وعن
حلفائها.
للأ�سف ال�شديد مل تكن هذه الفتوى الدينية �صحيحة وال تلك الثقة
على الوعود الربيطانية ،لعل م�سلمي الهند مل يرتكبوا يف ثالثة ع�شر قرنًا من
تاريخهم مثل هذا اخلط�أ اجل�سيم الذي ارتكبوه بهذا اخل�صو�ص ،اخلط�أ الذي
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يعانون من الق�سط الأول من نتائجه حال ًّيا ،وما تخفي �صدورهم �أكرب ...فما كان
اهلل ليظلمهم ولكن كانوا �أنف�سهم يظلمون.
لو تركنا اجلانب ال�شرعي للق�ضية للحظة ،ونظرنا �إىل الوعود التي اعتمدوا
عليها� ،إىل �أي مدى كان قرارهم هذا �صائ ًبا؟ وما حال هذه الوعود وحقيقتها؟
ال �شك �أن املجتمعات احلديثة مثل املجتمعات القدمية ت�شرتط لإثبات
نبل الأ�شخا�ص �أن يكون لديهم وفاء بالعهد ،لكن الدول واحلكومات يف ح�ضارة
مهما بالن�سبة لهذه الدول
القرن الع�شرين ال تعرتف بذلك؛ لأن النبل لي�س ًّ
واحلكومات ،وخا�صة �إذا كانت هذه الدول قوية ف�إن مطالبتها بااللتزام الأخالقي
تكون �سذاجة ،ف�إذا كانت الدول القوية ال تعترب نف�سها ملزمة ب�إيفاء العهود مع
الدول ال�ضعيفة فكيف بال�شعوب املقهورة امل�ستعمرة التي هي يف الوفاء مثل
الكلب ويف عدم مطالبتها بحقوقها عجماء مثل الكالب �أي�ضً ا؟!!
�إن تاريخ الدولة الربيطانية حلافل بحوادث الغدر ونق�ض العهود منذ عهد
نابليون التي تدل على طريقة تعامل هذه الدولة مع العهود التي تقطعها على
نف�سها!
هذا لي�س �أول مظهر ملدى التزام الإجنليز بعهودهم ،بل لهم مواقف
معروفة يف هذا ال�صدد ،ف�إن نابليون ملا ركب يوم 15يوليو عام 1815م على �سفينة
بريطانية كانت ت�سمى «بلرافان» كان قد اعتمد على وعود الإجنليز لكن النتيجة
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كانت كما يقول« :مدت �إليه بريطانيا يدها ،ودعته لت�ست�ضيفه ،وملا جاء ق�ضت
عليه» واجلبال الوعرة يف جزيرة �سانت هلينا((( حتت طوفان البحر تعلن حتى اليوم
مدى االلتزام الأخالقي للإجنليز مبواعيدهم وعهودهم!
�سلمت مدينة باري�س بعد حرب واترلو ()Battle of Waterloo
يوم � 4أغ�سط�س عام 1815م �إىل جيو�ش الدول املتحدة ،وكانت اتفاقية الت�سليم
موقعة من قبل البطل الإجنليزي املعروف دوق ويلنغتون ()Duke of Wellington
فاعتمد �أهل فرن�سا على الإجنليز ،لكن النتائج التي ترتبت على ذلك بعد ا�ستيالء
الإجنليز على باري�س قد �أ�صدر التاريخ عليها حكمه ،ومن املمكن قراءة ق�صته
الدموية يف كتب امل�ؤرخني الإجنليز �أنف�سهم! تاريخ الإجنليز ملائة �سنة ما�ضية يف
الهند كان كاف ًيا يف معرفة التزامهم مبواثيقهم وعهودهم مل يكن ب�أهل الهند حاجة
�إىل �أن ينظروا �إىل تاريخ الإجنليز يف الدول الأخرى.
لكن مع كل ذلك اعتمد امل�سلمون الأ�شقياء على الإجنليز ،واطم�أنوا
لنتائج احلرب� ،أهدرت �أموالهم و�أرواحهم وو�سائل بالدهم يف احلرب ،وا�ستخدم
كل ذلك لإ�سقاط �آخر دولة �إ�سالمية ،وجنت بريطانيا من �أ�صعب وقت و�أخطره يف
حياتها ،ومت لها الفتح الذي كان من �أول ثماره الق�ضاء على اخلالفة الإ�سالمية.
((( ي�شري ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد �إىل �أن الإجنليز غدروا بنابليون بونابارت ودعوه لي�ست�ضيفوه ثم �ألقوا القب�ض عليه ونفوه
�إىل جزيرة �سانت هلينا.
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كانت النتائج بد�أت تظهر �أثناء احلرب؛ لأن الإجنليز قد ا�ستولوا على
بغداد التي هي جزء من جزيرة العرب ،و�أنهم رتبوا م�ؤامرة اخلروج على اخلالفة
الإ�سالمية يف داخل احلرم املكي ،وبذلك �أهني احلرم ،ومع كل ذلك مل يرتاجع
م�سلمو الهند عن ثقتهم يف الإجنليز ،وكانوا ينتظرون �أن احلرب ظروف ا�ستثنائية،
و�أن �صدق وعود بريطانيا �سيظهر للعامل بعد نهاية احلرب!!
الأحكام ال�شرعية للظروف الراهنة وامل�ستقبلية

ماذا كانت نتائج تلك الإعالنات والوعود بعد نهاية احلرب؟ هذا اجلزء
من البحث نريد �أن نتجاوزه عم ًدا ،وال نريد كذلك �أن نذكر تلك الإعالنات
التي ا�ستمرت �سل�سلتها �أثناء احلرب مثل خطاب رئي�س الوزراء يوم  5يناير عام
وا�ضحا ال
1918م ،لأن هذه الأمور كلها وا�ضحة ومعلومة جلميع النا�س ،وما كان ً
يحتاج �إىل بحث ونظر ،مل يبق �أمامنا وال �أمام احلكومة �سوى ظروف امل�ستقبل،
يجب �أن نفهمها ونبحث فيها.
�سبق ذكر الأحكام ال�شرعية فيما م�ضى ،ف�إن مل تتغري الظروف ،وا�ستمرت
الهجمات �ضد اخلالفة الإ�سالمية با�سم ال�صلح ف�إن النتائج �ستكون كما يلي:
 -1ملا �شارك خليفة امل�سلمني يف احلرب� ،أعلنت احلكومة الربيطانية �أن الهجوم
كان من قبل تركيا ،ومل يكن من قبل بريطانيا وحلفائها ،لكن الظروف

253

اجلزيرة العربية �أو البالد املقد�سة

253

احلالية عك�س ذلك متا ًما ،ف�إن خليفة امل�سلمني مل يهاجم دولة غري م�سلمة،
و�أن غري امل�سلمني ي�ستولون على البالد امل�سلمة وعلى بالد خليفة امل�سلمني،
ويهجمون على خليفة امل�سلمني نف�سه ،ف�إن مل تتغري الظروف ،وا�ستمرت
الظروف على حالها بعد امل�صاحلة امل�ؤقتة �ستكون الظروف ظروف النفري
العام ،ويكون اجلهاد جهاد الدفاع ،ويف هذه الظروف يكون اجلهاد فر�ض عني
وال يكون فر�ض كفاية ،ويكون من واجب م�سلمي الهند �شر ًعا �أن يقوموا
بواجب ن�صرة خليفة امل�سلمني و�إعانة البالد الإ�سالمية التي ت�سقط فيها
احلكومات امل�سلمة بيد الإجنليز واحدة تلو الأخرى.
-2هذه احلقيقة كانت وا�ضحة من قبل ،و�أظهرتها حرب ال�سنوات الأربع املا�ضية
�أكرث من ذي قبل حتى �صارت يقي ًنا� ،أن قوة خليفة امل�سلمني وقوة الدول
الإ�سالمية احلالية ال تكفي ملواجهة �أعداء الأمة من غري امل�سلمني ،و�أن هذه
القوى كلها قد انهزمت ،و�أن م�سلمي بع�ض البالد و�صلوا �إىل غاية ال�ضعف
فهم على حافة االنهيار والدمار ،مثل والية «�سمرنا» وغريها ،ومن هنا يجب
على م�سلمي الهند �أن يهبوا لنجدتهم ،لأن م�سلمي بلد ما �إذا عجزوا عن
مواجهة العدو وجب على م�سلمي البالد الأخرى م�ساعدتهم ،وم�شاركتهم
يف الدفاع عن دينهم و�أوطانهم.
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 -3الدول الإ�سالمية التي يريد غري امل�سلمني اال�ستيالء عليها �أو ا�ستولوا
عليها بالفعل مثل �أيدريانوبل ( ،((()Adrianopleوتراقيا(((  ،Thraceو�آ�سيا
ال�صغرى ،و�سمرينا((( والعراق وف�سلطني ال توجد بقربها جماعة من امل�سلمني
ميكن لهم �إعانة م�سلمي هذه املناطق لترب�أ بذلك ذمة �أهل الهند ،ومن هنا
يجب �شر ًعا على م�سلمي الهند  -الذين هم �أكرث عد ًدا من م�سلمي �أي بلد
�آخر و�أح�سنهم ظرو ًفا  -م�ساعدة م�سلمي هذه املناطق املقهورة.
-4املناطق العراقية �إىل نهر دجلة جزء من جزيرة العرب ،ف�إن ا�ستيالء الإجنليز
عليها مبا�شرة �أو با�سم الرعاية �أو االنتداب �سيعترب ا�ستيالء الكفار على جزيرة
العرب ،ومن واجب م�سلمي الهند �أن يواجهوا ه�ؤالء الكفار لإزالة �سيطرتهم
عن جزيرة العرب.
�-5إن بيت املقد�س من البقاع املقد�سة لدى امل�سلمني ،ف�إن ا�ستمر ا�ستيالء الكفار
عليه وجب على م�سلمي الهند مثل �سائر امل�سلمني �أن ي�ستعدوا للدفاع عنه.
-6خال�صة الكالم �أنه ال يجوز �شر ًعا مل�سلمي الهند �أن يعي�شوا يف مثل هذه
الظروف مواطنني خمل�صني للحكومة الربيطانية ،وهذا يكون �أكرب تناق�ض
((( هذه مدينة ت�سمى الآن «�أدرنة»( .املرتجم).
((( هي منطقة تاريخية وجغرافية يف جنوب �شرق البلقان ت�ضم �شمال �شرق اليونان ،وجنوب بلغاريا ،وتركيا
الأوروبية( .املرتجم).
((( هي مدينة �إغريقية قدمية تقع على ال�ساحل الغربي للأنا�ضول على البحر الأبي�ض املتو�سط( .املرتجم).
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ميكن �أن يعي�شه الإن�سان ،فبمجرد هذه الظروف ت�صبح احلكومة الربيطانية من
وجهة نظر ال�شرع عد ًّوا �صائ ًال ،وت�ستحق ما ي�ستحقه العدو املهاجم ،و�إذا �صار
الأمر كذلك عندئذ �سي�ضطر امل�سلمون �أن يختاروا �إما الإ�سالم و�إما احلكومة
الربيطانية ،لأن اجلمع بني االثنني يف وقت واحد يكون م�ستحي ًال.
هل يكون من املعقول �أن ُي ْب َتلى �ستون مليونًا من امل�سلمني باال�ضطراب
ويف هذا النوع من التناق�ض الفكري والعقدي؟ هذه حلظات �أخرية من الفر�صة،
ويجب �أن تفكر احلكومة يف هذا الأمر �إن وجدت قلي ًال من الوقت وفرغت قلي ًال
من التكرب واالغرتار بالنف�س ب�سبب الفتح امل�ؤقت الذي تو�صلت �إليه.
و�إن كانت احلكومات الربيطانية  -كما يقول نابليون – ال تعد لتفي به،
فليكن هذا املورد الواحد على الأقل م�ستثنى من قاعدتهم الأخالقية هذه ،الذي
يعترب �أ�سا�س احلكومة الربيطانية يف الهند ،وهي احلرية الدينية التامة ،بناء على
هذا الوعد ميار�س امل�سلمون مثل �أتباع الأديان الأخرى �شعائرهم الدينية اليومية،
م�ساجدهم قائمة ي�ؤذن فيها خم�س مرات يف يوم وليلة ،وال مينع حاكم بريطاين
م�سل ًما عن �أداء �صالته.
لكن �إن ا�ستمرت احلكومة الربيطانية يف تعاملها احلايل مع العامل
الإ�سالمي ،وكانت �سفنها جتري يف البحار لتمزق �أو�صال العامل الإ�سالمي ،و�إن
ا�ستمرت جيو�شها يف �سيطرتها على العراق التي تعترب جز ًءا من اجلزيرة العربية

256

م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب

256

التي لها قدا�ستها عند امل�سلمني ،ومع ذلك تتوقع �أن يبقى م�سلمو الهند الأ�شقياء
�أوفياء حلكمهم ،يكون معنى ذلك �أن احلكومة الربيطانية ت�سمح لهم �أن ميار�سوا
الأحكام اجلزئية ال�صغرية من دينهم و�شرعهم ب ُِح ِّرية ،لكن الأحكام الكبرية
التي يخرج امل�سلم برتكها عن الإ�سالم ال ي�سمح لهم مبمار�ستها ،وتعتربها منطقة
حمظورة ال يجوز للم�سلمني االقرتاب منها وال ي�سمح لهم بالتفوه بكلمة للمطالبة
باحلرية وحقهم فيها! وتريد بريطانيا بذلك �أن يعتدوا على الإ�سالم ليبقوا �أوفياء
لربيطانيا!
هي ت�سمح للم�سلمني �أن ي�صلوا �صالتهم التي هي مبثابة الغ�صن ويف
نف�س الوقت تهجم على اخلالفة الإ�سالمية التي هي يف الإ�سالم مبثابة اجلذر
واجلذع ولي�س فر ًعا وغ�ص ًنا ،ف�إن احلكومة الربيطانية لن تتدخل يف �صالة م�سلم
�إن تركها يكون �آث ًما ،لكنها تنزع احلكومة من خليفة امل�سلمني الذي �إن مل يعنه
امل�سلمون ال ي�أثمون فقط ،بل يخرجون بذلك عن جماعة امل�سلمني!
هي ال متنع امل�سلمني عن �سفر احلج لأنه �سفر لأداء �شعرية من �شعائرهم
الدينية ،لكنها حتا�صر خليفة امل�سلمني بجيو�شها لي�سلم بالد امل�سلمني للكفار!
خروجا ومتر ًدا� ،ألي�س الدفاع عن اخلالفة
و�إن َه َّب امل�سلمون للدفاع تعترب ذلك ً
الإ�سالمية وعن البالد الإ�سالمية من �شعائر امل�سلمني الدينية؟ بل هي �شعرية
تفوق يف الأهمية �آالف احلج ،يرتك احلج لأجله ،لكنه ال يرتك لأجل احلج.
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ماذا �سيفعل امل�سلمون بامل�ساجد وال�صلوات فيها ،التي تباهي احلكومة
الربيطانية بال�سماح بها واحلرية فيها و�إذا عر�ضت �أحكام �شرعية و�شعائر دينية
يفوق �أهمية العمل بها �آالف ال�صلوات وال�صيام ،وهي �شعائر �إن تركها امل�سلم ال
تنفعه �صالته وال ينجيه �صيامه ،منعتها واعتربتها جرمية ومتر ًدا.

الرتك واالختيار

 -1ترك الوالء

يجب على امل�سلمني اليوم «الرتك» و«االختيار» م ًعا ،ويلزمهم �أحكامهما
�شر ًعا يف وقت واحد ،واملراد باالختيار �أن يقوم امل�سلمون ب�أ�شياء كثرية ال يعملونها
اليوم ،واملراد بالرتك �أن يتخلوا عن �أ�شياء كثرية يعملونها.
الأمر الأول يف هذا ال�صدد هو ما عرب عنه الإ�سالم بـ«ترك الوالء»،
ويراد به �أن يقطع امل�سلم جميع العالقات التي تقوم على �أ�سا�س احلب واخلدمة
وامل�ساعدة مع الكفار املحاربني �أو من يف حكمهم ،ومن ارتبط بهم بنوع من
العالقات املذكورة فهو مثلهم ،وال ُي ّعد من امل�سلمني.
ف�إن القر�آن الكرمي ق�سم غري امل�سلمني �إىل ق�سمني �أ�سا�سيني؛ ق�سم ال
يقاتلون امل�سلمني ،وال يهاجمونهم ،وال يريدون اال�ستيالء على بالدهم ،وق�سم
�آخر يعملون عك�س ذلك متا ًما ،فهم يقاتلون امل�سلمني ويهاجمونهم ويريدون
ال�سيطرة على بالدهم.
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و�أمر الإ�سالم ب�أن النوع الأول من الكفار ي�ستحقون كل حب وم�ساعدة
وب ّر من امل�سلمني ،والإ�سالم ال مينع من ذلك �إطالقًا ،لأن احلب مع النا�س جمي ًعا
�أ�صل �أ�صول الإ�سالم ،لكن ال ي�سمح �أب ًدا و�إطالقًا �أن يرتبط امل�سلم بالنوع الثاين
من الكفار ب�شيء من العالقات املذكورة ،ومن فعل ذلك من امل�سلمني فهو
مثلهم ،ويكون من �أعداء �شرع اهلل  ،يتجاوز الإ�سالم عن �سائر معا�صي امل�سلم
ويغفرها ،لكنه يعترب الوالء للكفار املحاربني نفاقًا ،واملنافق لي�س مب�ؤمن.
ورد التق�سيم املذكور للكفار يف �سورة املمتحنة ،قال اهلل  :ﱹ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎ .ﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﱸ [املمتحنة،]9 - 8 /
ويقول يف �أوائل ال�سورة :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱸ [املمتحنة ،]1 /وقال
تعاىل يف �سورة املائدة :ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [املائدة ،]51 /و�صدر هذا
الأمر ب�أو�ضح مما �سبق يف قوله تعاىل :ﱹ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﱸ [�آل عمران ،]28 /وقال تعاىل :ﱹ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﱸ [الن�ساء ،]144 /وكلمة «من
دون امل�ؤمنني» تدل على �أن الإ�سالم ال مينع من الوالء ملطلق الكفار ،بل املراد
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برتك املواالة نوع معني من الكفار ،وهم الكفار الذين يكونون يف حالة حرب مع
امل�سلمني ،قال اهلل  يف �سورة �آل عمران :ﱹ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱸ [�آل عمران ،]118 /وظهر �ضم ًنا من التق�سيم
الثنائي املذكور نوعية تعامل امل�سلمني مع الهندو�س يف الهند �أي�ضً ا ،وثبت كيفية
تعامل امل�سلمني معهم �شر ًعا؟ فثبت �أنهم من النوع الثاين مبوجب تق�سيم القر�آن
الكرمي ،فال مينع القر�آن الكرمي �أب ًدا من برهم والإح�سان معهم والإق�ساط �إليهم،
ف�إنهم مل يهاجموا بل ًدا �إ�سالم ًّيا حتى اليوم ،ومل يقاتلوا امل�سلمني يف الدين ،ومل
يكونوا �سب ًبا يف �إخراج امل�سلمني من ديارهم.
ق�صة حاطب بن �أبي بلتعة

�سورة املمتحنة نزلت يف ق�صة حاطب بن �أبي بلتعة ،وفيها عربة
وتذكرة للم�سلمني ،فقد روى البخاري وم�سلم عن علي بن �أبي طالب
بدرا ،وملا �أراد
�أن حاطب بن �أبي بلتعة كان من املهاجرين وكان قد �شهد ً
ر�سول اهلل  فتح مكة كتب حاطب خطابًا يخرب فيه �أهل مكة بق�صد
ر�سول اهلل  ،ليتخذ بذلك ًيدا عند �أهل مكة ،لأن �أهله وعياله كانوا
مبكة ف�أراد بذلك �أن ال ي�صيبهم �أهل مكة ب�أذى ،فاطلع ر�سول اهلل  على
ذلك عن طريق الوحي ،ف�أر�سل جمموعة من ال�صحابة فعرثوا على اخلطاب،
وملا �سئل حاطب عن ذلك ،قال« :ما فعلت هذا كف ًرا وال ارتدا ًدا» ،و�إمنا فعلت
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ذلك لأحفظ به �أهلي و�أوالدي» ،و�أراد عمر � أن يقتله ،وقال� :إنه منافق،
قد خان اهلل ور�سوله ،فنزلت �سورة املمتحنة :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ...ﱸ [املمتحنة.]1 /
والعربة يف هذه احلادثة �أن حاطب بن �أبي بلتعة كان من املهاجرين
البدريني ،وكتب اخلطاب ليحفظ به حياة �أهله و�أوالده ،ومل يكن غر�ضه م�ساعدة
امل�شركني �أعداء اهلل ور�سوله ،ومع ذلك نزل هذا العتاب ال�شديد يف هذه ال�سورة
الكرمية يف حقه ،وقام عمر  ليقتله ،وقال� :إنه منافق ،فلم ُيراع يف حق
حاطب بن �أبي بلتعة �أنه فعل ذلك لأجل قرابة ،وملا كان يف ذلك �إعانة للمحاربني
عومل مبا عومل به ،فماذا يجب �أن يكون حكم امل�سلمني الذين تربطهم روابط
احلب والوالء والإعانة وامل�شاركة باحلكومة الربيطانية مع كونها حكومة كافرة
حماربة ،ه�ؤالء امل�سلمني الذين ي�شق على نفو�سهم الكارهة للحق التنازل عن
تلك الألقاب اجلوفاء التي �أعطتها �إياهم حكومة جاللة امللكة! الألقاب التي ال
تقدم وال ت�ؤخر.
ومن العجب العجاب يف ذلك حال �أدعياء العلم والقدا�سة الذين
تلقوا �ألقاب «�شم�س العلماء» ،ه�ؤالء هم الذين يزعمون �أنهم �أوىل النا�س برئا�سة
احلكومة الإ�سالمية يف ظل الإ�سالم ،ويعتربون �أنف�سهم �أحق النا�س بالقيادة
الدينية يف املجتمع! يا للعار! هل �سي�أتي على امل�سلمني ك�أمة وقت �أكرث �شقاء من
هذا الوقت؟ الذين َي ُعدهم الإ�سالم وكتابه منافقني قط ًعا ،والذين ال ي�ستحقون
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عند اهلل �أن ُي َعدوا من امل�سلمني و�أن يعتربوا منهمّ ،يدعون قيادة امل�سلمني!
وميلكون مدار�س دينية �ضخمة توجه املجتمع! مدار�س متل�ؤها �أ�صوات الدار�سني
بـ «قال اهلل وقال الر�سول» �صباح م�ساء ،والأعجب من ذلك �أن عامة امل�سلمني
يعتربونهم �أحق النا�س بتلك القيادة الدينية و َي ْف ُدونهم ب�أرواحهم ،ويخف�ضون
�أمامهم ر�ؤو�سهم ويخ�ضعون رقابهم بينما يعر�ضون بذلك عن اهلل ور�سوله .

ﱹﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ [الن�ساء.]139 /
جميع تلك ال�صفات التي جتدها اليوم يف �أدعياء العلم وامل�شيخة
تعتربها �سورة الن�ساء من �صفات املنافقني ،ه�ؤالء يريدون �أن تكون لهم عالقة
طيبة بالإ�سالم والكفر م ًعا يف نف�س الوقت ،يريدون �أن يبقوا م�سلمني ويكونون
يف نف�س الوقت على وئام وحب مع الكفار �أي�ضً ا ،يقول اهلل  :ﱹﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ [الن�ساء .]143 /يقول اهلل  عن
ه�ؤالء :ﱹ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ [الن�ساء ،]144 /الإ�سالم ال
يبيح مل�سلم �أن يكون له عالقة حب مع والديه و�إخوانه و�أخواته �إذا كانوا حماربني
هلل ور�سوله ،فكيف به�ؤالء؟ يقول تعاىل :ﱹ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﱸ [التوبة ،]23 /ومن واىل �أقاربه املحاربني
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هلل ور�سوله ف�إن القر�آن ينفي عنه الإميان قط ًعا ،يقول �سبحانه وتعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱸ [املجادلة ،]22 /وقد قدم
ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني ال�سيما املهاجرين منهم �صورة عملية للعامل
لتلك الأحكام ال�شرعية يف حياتهم.
و�أترك احلكم لكم ،ما يكون حكم الذين يباهون بالألقاب التي تلقوها
من املحاربني هلل ور�سوله يف هذا الوقت؟ وافتخروا بالأو�سمة التي تلقوها منهم
(و�أكرثهم تلقوا تلك الأو�سمة لأنهم باعوا �إميانهم لهم) وزينوا بها �صدورهم،
ويح�ضرون �إىل �أعتابهم ويحنون ر�ؤو�س الطاعة والتعبد �أمامهم ،و�أكرث من ذلك
الذين يفرت�شون �أمام �أقدامهم مثل العبيد ،والذين يتقلبون ب�أمرهم مثل الكالب،
والذين ي�ضحون بدينهم و�إميانهم يف حب طاعتهم وخدمتهم! فيا هلل وللم�سلمني!
من هذه الفاقرة التي هي �أعظم فواقر الدين ،والرزية التي ما رزئ مبثلها �سبيل
امل�ؤمنني.
وب ال َق ْلب ِمن َك َم ٍد
لمِ ْ ِ
ثل َهذا َي ُذ ُ

�إ ِْن َكان يف ال َق ْل ِب �إ ِْ�سال ٌم َو�إ ُ
ِميان

حكم من ال يرتك والء املحاربني

ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو �أن امل�سلم الذي ال يرتك والءه للكافرين
املحاربني بعد تبليغ الأحكام ال�شرعية �إليه وتفهيمه �إياها ،وي�ستمر يف مودته
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وم�ساعدته لهم ،ما حكم ال�شرع فيه؟ وكيف يجب �أن يكون تعامل امل�سلمني
معه؟
لقد مرت معنا ق�صة كعب بن مالك وق�صة املتخلفني عن غزوة تبوك يف
بع�ض الف�صول ال�سابقة ،والذي تدل عليه �سرية الر�سول  يف مثل هذه الظروف
هو �أن ال�شخ�ص الذي مي�ضي يف طريق يعار�ض بها م�صالح الأمة ،وال ي�شارك
يف الدفاع عن الإ�سالم وعن الأمة الإ�سالمية مع ا�ستطاعته لذلك يجب على
امل�سلمني مقاطعته وعدم الوالء معه.
ولقد عقد الإمام البخاري -رحمه اهلل  -يف �صحيحه بابًا يف كتاب
الأحكام بعنوان« :هل للإمام �أن مينع املجرمني و�أهل املع�صية من الكالم معه
والزيارة ونحوه» و�أورد فيه حديث كعب بن مالك املذكور يف الباب ال�سابق ،فك�أن
الإمام البخاري ي�ستدل به على �أنه يحق للإمام ذلك ،و�إذا فعل الإمام ذلك
ليتعظ الإن�سان ويرتدع ف�إن ذلك يكون مطابقًا ل�سنة ر�سول اهلل .
وا�ستدالل الإمام البخاري وا�ضح و�ضوح ال�شم�س ،ف�إن النبي  كان
قد �أمر امل�سلمني جمي ًعا �أن يقطعوا كل �أنواع العالقات بهم ،فال يلتقي بهم �أحد
وال يكلمهم وال ي�سلم عليهم ،وحتى زوجاتهم �أمرن ب�أن يقطعن عالقتهن الزوجية
بهم� ،إىل �أن �صارت حالهم كما قال اهلل  :ﱹﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﱸ [التوبة ،]118 /فثبت مما �سبق �أنه �إذا كان الوقت وقت الدفاع عن
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الإ�سالم ،ووجب على امل�سلمني جمي ًعا �أن ي�شاركوا فيه ،ثم تكا�سل بع�ضهم �أو
رف�ضوا ذلك وتخلفوا ف�إن جرميتهم عند اهلل عظيمة ،ويحق جلماعة امل�سلمني �أن
تعاملهم للتزجر والتنبيه واالرتداع املعاملة التي تعامل النبي  مع �أولئك الثالثة
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ،وما مل يرتدعوا عن عملهم هذا ال يجوز مل�سلم �أن
تربطهم �أية عالقة بهم ،فلما جاز ذلك مع ال�سابقني الأولني من الأن�صار الذين
كانوا قد �شهدوا بد ًرا ومل يكن �سبب تخلفهم �إال الك�سل ،فماذا يكون حكم من
يوايل �أعداء الإ�سالم من غري مواربة ،والذين يرف�ضون امل�شاركة يف الدفاع عن
الإ�سالم جها ًرا نها ًرا ،ف�أمثال ه�ؤالء ال تكون مقاطعتهم جائزة وم�شروعة فقط ،بل
تكون واجبة ملزمة.
وقد روى ابن �أبي حامت عن احل�سن الب�صري � أنه قال« :يا �سبحان
اهلل ما �أكل ه�ؤالء الثالثة ما ًال حرا ًما وال �سفكوا د ًما حرا ًما وال �أف�سدوا يف الأر�ض
�أ�صابهم ما �سمعتم و�ضاقت عليهم الأر�ض مبا رحبت فكيف مبن يواقع الفواح�ش
والكبائر»((( ،وقال احلافظ يف فوائد هذا احلديث« :وفيها ترك ال�سالم على من
�أذنب وجواز هجره �أكرث من ثالث و�أما النهي عن الهجر فوق الثالث فمحمول
على من مل يكن هجرانه �شرع ًّيا»((( ،وقد ا�ستنبط احلافظ ابن القيم هذا احلكم
من هذا احلديث يف زاد املعاد و�أطال النف�س يف البحث ح�سب منهجه وطريقته.
((( فتح الباري ،ابن حجر.123 / 8 ،
((( فتح الباري ،ابن حجر.124 / 8 ،
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�شبهة ور ّدها

من الأف�ضل �أن نناق�ش ال�شبهة التي ترد هنا وقد �أوردها البع�ض ،يقول
احلافظ ابن حجر« :وا�ستدل بع�ض املت�أخرين لكونهما مل ي�شهدا بد ًرا مبا وقع يف
ق�صة حاطب ،و�أن النبي  مل يهجره وال عاقبه مع كونه ج�س عليه ،بل قال لعمر
ملا هم بقتله  :وما يدريك لعل اهلل اطلع على �أهل بدر ،فقال :اعملوا ما �شئتم ،فقد
(((
غفرت لكم ،قال :و�أين ذنب التخلف من ذنب اجل�س؟»
�أجاب احلافظ ابن حجر عن االعرتا�ض املذكور :ب�أن ه�ؤالء كانوا من
�أهل بدر وال� شك ،لكن ر�سول اهلل مل يعاقب حاطب لأنه اعتذر ب�أنه فعل ذلك
خ�شية على �أوالده و�أهله ،و�أن ه�ؤالء مل يعتذروا �أ�ص ًال ،ثم ذكر قول ال�سهيلي �أنه
قال� :إن النبي � أغلظ يف عقوبة ه�ؤالء الثالثة لأنهم كانوا من الأن�صار ،وكان
الأن�صار قد وعدوا النبي  بن�صرته ب�صفة خا�صة ،فكانت الن�صرة �أوجب عليهم
من غريهم ،ومن هنا ا�ستحقوا عقوبة �شديدة بتق�صريهم فيها.
من العجيب �إثارة مثل هذه ال�شبهة ،والأعجب من ذلك تلك الأجوبة
التي قدمها ه�ؤالء الأعالم� ،أتعجب لتلك التعليالت البعيدة لأمر وا�ضح ال
يحتاج كل تلك التعليالت البعيدة ،ومع كل ذلك ،العجيب �أنهم مل ي�صلوا �إىل
ال�سبب احلقيقي وراء عدم معاقبته حلاطب بن �أبي بلتعة ،ومعاقبته له�ؤالء الثالثة
بتلك العقوبة ال�شديدة.
((( فتح الباري ،ابن حجر.120 / 8 ،
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من املُ َ�س َّلم �أن هالل بن �أمية ومرارة بن الربيع كانا من البدريني ،ف�إن
كعب بن مالك نف�سه يقول فيما روى البخاري« :رجلني �صاحلني قد �شهدا بد ًرا»
وال تناق�ض بني هذه احلادثة وبني حادثة حاطب بن �أبي بلتعة ،والأمران �صحيحان
كل يف مكانه ،الذين تعجبوا من االختالف يف تعامل النبي  يف احلادثتني
مع �أنا�س كلهم �شهدوا بد ًرا ،ه�ؤالء مل ينتبهوا لأهمية اجلهاد الدفاعي يف حقيقة
الأمر ،لو تنبهوا لذلك ملا وردت ال�شبهة �أ�ص ًال ،وملا احتاجوا لتلك التعليالت
ال�ضعيفة.
امل�سلمون يواجهون نوعني من الظروف ،النوع الأول ظروف الهجوم على
العدو للحفاظ على البلد والأمة ،والنوع الثاين من الظروف هي ظروف الدفاع
�أمام هجمات العدو ،و�إن التكا�سل يف النوع الأول من الظروف ال يكون �شدي ًدا
مثل ما يكون يف النوع الثاين من الظروف؛ لأن البلد يكون �آم ًنا من الداخل يف
النوع الأول من الظروف ،و�أما يف النوع الثاين من الظروف ففي حالة ا�ستنفار
ودفاع ،و�أن �أي ا�ضطراب �أو ك�سل يكون جرمية كبرية لو عوقب مرتكبها بالإعدام
ملا كان �شدي ًدا.
ومن �أجل ذلك اعترب الإ�سالم الظروف الأوىل ظروف الإعداد ورباط
اخليل ،واعترب الظروف الثانية ظروف الدفاع ،والنفري ،ف�إذا هجم العدو على
امل�سلمني فهي حالة الدفاع.
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فكانت حادثة حاطب بن �أبي بلتعة يف املدينة ،وكانت املدينة �آمنة ،مل
يكن هناك خوف هجوم عدو ال من قري�ش وال من غريها ،بل كان امل�سلمون
�أنف�سهم يتجهزون للهجوم على مكة؛ لأن قري�ش كانوا قد نق�ضوا عهدهم ،و�أما
ق�ضية كعب بن مالك فكانت يف ظروف مغايرة متا ًما ،ف�إن ذلك كان ك�س ًال يف �أداء
الواجب يف وقت كان العدو قد �أعلن �أنه يريد الهجوم على املدينة املنورة ،وكان
قد جتمع �أربعون �ألف �شخ�ص من الروم ،هذه الظروف مل تكن ظروف الهجوم،
بل كانت ظروف الدفاع عن املدينة ،وكان الإمام قد �أ�صدر �أوامره فكانت احلالة
حالة النفري العام ،فالتكا�سل يف مثل هذه الظروف جرمية ال تغتفر ،ومن هنا
كان من الالزم �أن يتعامل مع مرتكبي الك�سل تعام ًال �شدي ًدا لريتدع الآخرون
ويعتربوا بهم.
ومن العجيب �أن ابن القيم �أورد ال�شبهة نف�سها ،ومن ثم �أنكر �أن يكون
هالل بن �أمية ومرارة بن الربيع ممن �شهد بد ًرا ،والغلط ال يع�صمه �إن�سان.
ال�س�ؤال الأ�سا�سي �أمام احلكومة الربيطانية

فلتفكر احلكومة الربيطانية مراعية يف ذلك م�صاحلها فقط ،هل ي�صح
ابتالء ع�شرات املاليني من م�سلمي الهند الذين يحبون دينهم �أكرث من �أي
�شيء يف الدنيا حتى من �أنف�سهم ب�أن يكون �شعائرهم الدينية �إىل جهة واحلكومة
الربيطانية �إىل جهة �أخرى؟ و�أن يكون هناك �صراع دائم بني وفائهم لدينهم وبني
�إخال�صهم للحكومة الربيطانية؟ لأنه ال ميكن اجلمع بني االثنني.
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لو كان الإن�سان ي�ستطيع �أن يطلب الرعد والربق والطوفان لقلنا �إن
بريطانيا بعملها هذا مثل ذلك الرجل الواقف على �ساحل البحر يطلب الربق
والطوفان ليغرقه ويدمره.
هذه الق�ضية ال �صعوبة فيها وال فيها لف ودوران ،بل هي وا�ضحة و�ضوح
ال�شم�س لو �سمحت ن�شوة الغرور والقوة واحلكم للعقل �أن يعمل للحظة.
يطالب امل�سلمون بتطبيق الأحكام ال�شرعية ،وتلك الأحكام لي�ست
�س ًّرا حتى يخفى على احلكومة ،بل هي موجودة يف كتب مطبوعة ،وتدر�س يف
املدار�س �صباح م�ساء ،فلي�س على احلكومة �إال �أن تت�أكد منها هل هي بالفعل
�أحكام �شرعية �أم ال؟ ف�إذا ثبت �أنها �أحكام �شرعية ،فلي�س بعدها �أمام احلكومة
الربيطانية �إال طريقتني فقط؛ �إما �أن ترتك للم�سلمني حريتهم الدينية وال تتدخل
يف �أمورهم الدينية لئال ي�ضطروا للقيام �ضد احلكومة الربيطانية ،و�إما �أن تعلن �أنها
ال تبايل بامل�سلمني و�أحكام دينهم ،و�أنها ال تتبع �سيا�سة عدم التدخل يف �ش�ؤونهم
الدينية� ،إمنا همها ال�سلطة ،و�آبار برتول املو�صل ،واال�ستيالء على الأرا�ضي
الزراعية اخل�صبة يف العراق ،والق�ضاء على اخلالفة الإ�سالمية لئال يبقى لهم
ِن ٌّد على م�ستوى العامل ،وهذه الأمور و�إن كانت تتعار�ض مع الأحكام وال�شعائر
الدينية للم�سلمني فلتكن ،و�إن كانت جتب ب�سبب هذه الأمور واجبات �شرعية
م�ؤكدة على امل�سلمني فلتكن ،ف�إنها ال تبايل ،وتطلب من امل�سلمني �أن يبقوا عبي ًدا
�أوفياء للحكومة الربيطانية و�إن تخلوا لأجل ذلك عن دينهم و�إميانهم.

271

الرتك واالختيار

271

هذا �سي�سهل الأمر على امل�سلمني �أي�ضً ا ،فلن ي�ضيعوا وقتهم يف �صراخ
من غري فائدة ،و�سيختارون �أحد االثنني؛ احلكومة الربيطانية �أو الإ�سالم.
ماذا يجب علينا؟
م�سلمو الهند ونظام اجلماعة

مل يبق ال�س�ؤال الأ�سا�سي بالن�سبة لنا عن عمل احلكومة وماذا على
احلكومة �أن تعمل؟ بل ال�س�ؤال الأ�سا�سي هو ماذا علينا �أن نفعل؟
ف�إن طريق اخلروج من هذه الورطة واحدة منذ البداية ،و�ستبقى هي
الطريق �إىل الأبد ،وهي �أن يخرج امل�سلمون عن املع�صية يف حياتهم االجتماعية،
املع�صية التي غرقوا فيها منذ فرتة ،وقد ان�سد �أمامهم جميع �أبواب الفالح والفوز
ب�سببها.
واملراد بـ «املع�صية يف حياتهم االجتماعية» �أنهم فقدوا نظام اجلماعة يف
حياتهم ،و�أنهم ال يعي�شون كجماعة ،و�أنهم مثل ذلك القطيع من الغنم الذي
فقد يف الغابة ب�سبب انت�شاره وتفرقه ،يحاولون يف بع�ض الأحيان �أن يعر�ضوا
قوتهم اجلماعية ،ي�شكلون اللجان ،ويعقدون امل�ؤمترات �إال �أن هذه التجمعات
التي ي�ستعر�ضون عن طريقها قوتهم «كتل» ولي�ست «جماعة» ،وهناك فرق بني
«الكتلة» و«اجلماعة» الكتل الب�شرية هي التي نراها يف الأ�سواق ،واجلماعة ميكن
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ر�ؤيتها يف امل�ساجد يوم اجلمعة عندما يتجمع �آالف الب�شر يف �صفوف منظمة،
متجهني وجهة واحدة ،متحدين يف الهدف يف حالة واحدة ووراء �شخ�ص واحد.
�إن ال�شريعة الإ�سالمية كما حددت الواجبات الفردية للنا�س يف حياتهم،
كذلك حددت لهم نظا ًما اجتماع ًّيا ،ف�إن ال�شريعة ت�ؤكد على �أن احلياة احلقيقية
هي اجلماعة ،والأفراد والأ�شخا�ص ال ي�ساوون �شي ًئا بدونها ،عندما ترتك �أمة نظام
اجلماعة ،ف�إنها ال تنفعها الأعمال الفردية و�إن كانت كثرية وكبرية ،بل تبقى الأمة
متلب�سة بـ«املع�صية االجتماعية» ،وقد بني القر�آن وال�سنة �أن الأمة ال تهلك فج�أة
باملعا�صي التي يرتكبها الأفراد ،و�إن تلك املعا�صي الفردية لتهلك الأمة روي ًدا
روي ًدا ،و�أنها تعمل عملها يف خفاء وببطء ،لكن املع�صية االجتماعية ت�أتي نتائجها
فج�أة ومرة واحدة ،وتهلك الأمة من غري �أن متهلها.
و�إن �إ�صالح الأعمال االجتماعية يتوقف على ن�ش�أة النظام االجتماعي
و�إقامته ،وم�سلمو الهند مبتلون باملع�صية االجتماعية ،وملا احتوت هذه املع�صية
جميع الأفراد فكيف ميكن �إ�صالح الأفراد.
لقد �أر�شدنا الكتاب وال�سنة �إىل ثالثة �أ�صول للحياة االجتماعية:
� -1أن يجتمع امل�سلمون على �شخ�ص م�ؤمن عامل عامل ،ويختاروه �إما ًما لهم.
� -2أن يقبلوا منه بال�صدق والإميان ما يعلمهم.
� -3أن يطيعوه ويلتزموا بكل ما ي�صدر منه من �أحكام وفق الكتاب وال�سنة.
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ولتخر�س كل الأل�سنة �سوى ل�سانه ،ولتتوقف عقول جميع النا�س عن
العمل �سوى عقله ،وليتخلى النا�س عن �أل�سنتهم وعقولهم ،وليكن لديهم قلوب
فقط ليقبلوا بها ،ولتكن لهم جوارح فقط ليعملوا بها.
�إن مل يكن الأمر كذلك فهذا التجمع كتلة من الب�شر� ،أو قطيع من
احليوان� ،أو غابة من احليوانات� ،أو كومة من احل�صى لكنه لي�س جماعة وال �أمة وال
اجتما ًعا ،توجد اللبنات لكنها ال تك ّون جدا ًرا ،هي ح�صى لكن ال تكون جب ًال،
هي قطرات لكن ال تكون نه ًرا ،هي حلقات مبعرثة لكن ال تكون �سل�سلة ت�ستطيع
�أن متنع وحتا�صر �سف ًنا عمالقة(((.
كان هذا مو�سم احل�صاد ،ومل يكن مو�سم بذر البذور ،لكن امل�سلمني
�ضيعوا كل ما زرعوه يف حياتهم ال�سابقة ،وقد جاء ذلك الوقت الذي كان يتخيله
املنذرون و�أ�صحاب العقول الراجحة وكانوا ينذرون منه ،ﱹﰀ ﰁ ﰂﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ [حممد ،]18 /وحتى اليوم ف�إن كان هناك عمل
يجب �أن يقوم به امل�سلمون فهو هذا العمل ،و�إن كان هناك هم يجب �أن يهتموا به
فهو هذا ال َه ّم ،العمل ال�صحيح  -و�إن ت�أخر  -يجب القيام به متى تذكره الإن�سان،
ال يوجد للعمل ال�صحيح وقت غري منا�سب وال مكان غري موافق ،مهما �أُخِّ ر
العمل ال�صحيح فهو مع�صية ودمار ،وكلما ّمت وحدث فهو �صدق و�صالح ،وثمرته
حياة وفالح.
فلرياع هنا �أي�ضً ا.
((( لقد �أ�شرنا فيما م�ضى �إىل حقيقة اجلماعة حتت �شرح حديث حارث الأ�شعريَ ،
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من �أكرب �ضالالتكم (يق�صد م�سلمي الهند) �أنكم ت�سمعون �أ�سماء �أعمال
معينة يف �أوقات معينة ،ثم تبد�أون ت�صيحون ،مثل ال�شخ�ص النائم الذي ي�صحو
فج�أة ،تتذكرون املعتقدات والأعمال فج�أة ،مع �أن م�صيبتكم لي�ست وليدة �أوقات
خا�صة ،ومل يخطئكم النجاح ب�سبب عمل معني ،و�إن م�صيبتكم لفي داخلكم و�إن
ح�سكم يرافقكم �أربعة وع�شرين �ساعة ،ومثل ذلك متا ًما ف�إن جناحكم و�سعادتكم
نَ َ
جتريان معكم مثل ظلكم طول الوقت ،وهو يف داخلكم يف كل حلظة.
وغما مبا يواجهكم من �أمور وقتية؟ مل ال ت�صححون
لمِ َ تذوبون كم ًدا ًّ
م�سريتكم وم�ساركم؟ مل ال تقومون مبعاجلة الأمور من �أ�سا�سها؟ ف�إذا مل يعالج
املري�ض قلبه وكبده ف�إنه �سيواجه كل يوم مر�ضً ا جدي ًدا ،ف�إن م�شكلة اخلالفة م�شكلة
جديدة ،لكن م�شكلة دماركم وهالككم مل تبد�أ بالأم�س مع م�شكلة اخلالفة ،ومن
هنا لي�س عالج م�شكلتكم يف �إقامة م�ؤمتر �أو يف حركة احتجاجية ،و�إمنا العالج كان
و�سيكون �إىل الأبد هو «�أن ي�صبح م�سلمو الهند م�سلمني حقيقة ،و�أن يختاروا حياة
�إ�سالمية حقيقية يف حياتهم الفردية واالجتماعية» ف�إذا قمتم بهذا العمل ف�ستحل
جميع امل�شاكل من تلقاء نف�سها ،لي�ست امل�شكلة م�شكلة �سقوط الدول وا�ستيالء
الغري عليها ،بل امل�شكلة احلقيقية هي فقدان الإميان واحلرمان منه.
انظروا مل�س�ألة اخلالفة كم هي مهمة ودقيقة وح�سا�سة من الناحية ال�شرعية
وال�سيا�سية؟ ولو وجد امل�شاهري والعلماء اليوم ملا تكلم جميعهم يف امل�شكلة ،بل
القتدى اجلميع بواحد منهم �صاحب الر�أي العامل والعامل ،لكن ماذا تفعلون
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تق�صوا
�أنتم؟ لقد تعودمت على ت�شكيل اللجان ،وتقدمي املقرتحات ،وتريدون �أن ُّ
اجلبل باملقرا�ض(((! كل ل�سان يقدم املقرتحات! وكل قلم ي�صدر الأحكام مثل
�إمام جمتهد ،وكل واحد يقرتح �شي ًئا� ،شخ�ص يدعو �إىل اليمني والآخر �إىل
ال�شمال ،هل ميكن يف هذا اجلو من الت�شتت الفكري الو�صول �إىل الهدف يف
هذه املهمة ال�صعبة؟
من الناحية ال�شرعية يحتاج هذا الأمر (اخلروج من امل�أزق احلايل ،والبت
يف ق�ضية اخلالفة) �أن يوجد عامل �صاحب الر�أي واالجتهاد ويكون قلبه عام ًرا
مبعارف الكتاب وال�سنة وغوام�ضهما ليتمكن من تنزيل الأحكام ال�شرعية على
ظروف م�سلمي الهند و�أحوالهم ،ويكون متمك ًنا من �إدراك الظروف املتغرية
مل�سلمي الهند يف هذه الظروف التي هي ظروف احلرب وال�سلم ،ثم يوازن بني
امل�صالح واملفا�سد وي�صدر الفتوى مع مراعاة مقا�صد ال�شريعة ،ولي�س كل عامل
م�ؤهل لهذا املن�صب ،ولي�س كل من جل�س يف املدر�سة عامل ب�أ�سرار ال�شريعة(((.
و�أما من الناحية ال�سيا�سية فكيف ميكن �أن تقوموا بالعمل الذي ال ميكن
القيام به �إال بقوة اجليو�ش واحلكومات ،ثم للأ�سف ال�شديد تلك القوة �أي�ضا غري
متوفرة!
((( يريد �أنكم تريدون �أن تعملوا امل�ستحيل ،ف�إن املقرا�ض ال يق�ص اجلبل.
((( كان ال�شيخ �أبو الكالم �آزاد يف هذه املرحلة من حياته يفكر �أن يدعو النا�س لإمامته ،ليتوىل هو بعد ذلك �أمور ال�سلم
واحلرب مع الإجنليز ،وكذلك �إبرام االتفاقيات مع الهندو�س وغريهم ،وهذه العبارة دعوة �صريحة للإمامة.
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ال �شك �أن النا�س ال يفقدون ال�شعور والطلب ،وال ينق�صهم الن�شاط
واحلركة ،وهذا د ّر ثمني ،لكن �إن مل يوجد منهج �صحيح لال�ستفادة من هذا
املتاع الثمني من املمكن �أن يتحول �إىل مادة مدمرة ،ف�إن امل�شاعر مثل ال ُبخار،
واملحركات التي تتحرك بالبخار ال ميكن �أن تتحرك �أدنى حركة بدونه ،لكن البد
و�أن نتذكر �أن البخار ال ي�ستطيع �أن يعمل �شي ًئا ما مل يوجد املحرك وال�سائق
كذلك ،ف�إن املحرك يوجه قوة البخار وال�سائق ي�ستخدم املحرك لإجناز العمل،
و�إن مل يوجد املحرك �أو ال�سائق من املمكن �أن ي�ؤدي البخار �إىل حوادث مدمرة،
ف�إن البخار يكون و�سيلة لنقل القطار بامل�سافرين �إىل م�سافات بعيدة ،لكن �إن
مل يوجد ال�سائق من املمكن �أن ي�ؤدي �إىل ا�صطدام القطارات و�إزهاق �آالف
الأرواح ،فامل�شاعر والأحا�سي�س تكون مفيدة عند وجود من يوجهها ويرتبها ،وال
ميكن ترتيبها وتوجيهها �إال عن طريق قوة العقل والإدراك ،وذلك من عمل النبوة
ولكن ال يعقلها �إال العاملون.
خال�صة الكالم� :إن املنهج والطريق اليوم و�إىل الأبد هو �أن يختار
امل�سلمون حياة الإ�سالم االجتماعية ،وهذا هو الأمر الذي يتوقف عليه جناح كل
ما يقومون به لأجل م�س�ألة اخلالفة.
لي�شكر امل�سلمون ه�ؤالء ال�صلحاء املخل�صني للأمة الذين �أن�ش�أوا جلنة
اخلالفة لعموم الهند ( ،)All India Khilafat committeeو�أن�ش�أوا فروعها يف طول
البلد وعر�ضه ،لكن �إن�شاء هذه اللجان ال يغني امل�سلمني من �إقامة النظام اجلماعي
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وال�شرعي ،هذه اللجان �ستجمع املال و�ستنظم احلركة االحتجاجية ،و�ستقوم
بتبليغ ال�صوت للنا�س ،لكنها ال ت�ستطيع �أن تتعامل مع ال�شعب وتتواله ،وال
ميكن �أن تتولد منها «اجلماعة» ،وال ميكن كذلك �أن تقوم مقام النظام ال�شرعي،
هذه اللجان حتتاج بنف�سها �إىل قوة فائقة �أخرى يف ن�ش�أتها وا�ستكمال دورها ،ولدفع
التفرق ولك�سب روح التجمع كما حتتاج هذه اللجان يف جمال العلم ال�شرعي �إىل
تلك القوة االجتهادية التي �أ�شرنا �إليها �آنفًا.
هذا لي�س نظا ًما �شرع ًّيا �أن يفكر كل �شخ�ص فر ًدا فر ًدا حول م�شكلة
اخلالفة ليقرر ماذا يجب على امل�سلمني �أن يفعلوا؟ و�أن تكتب املقاالت يف اجلرائد
واملجالت لتقرر فيها الو�سائل والطرق العملية؟ وكذلك لي�س من حق �أية جلنة
مزعومة �أن تدعو النا�س الختيار طريقة معينة ،بل هذا عمل �شخ�ص جمتهد
�صاحب الر�أي والنظر الذي اتفق النا�س عليه واختاروه قائ ًدا لهم� ،سيقوم هذا
ال�شخ�ص بتنزيل الأحكام ال�شرعية على الظروف والأحوال القائمة ،و�سيلقي
نظرة متفح�صة على كل جزئية ،و�ستكون مقا�صد ال�شريعة �أمامه ،وال ي�ستغرق يف
نواح �أخرى ،وفوق كل ذلك تكون �أقدامه را�سخة على منهج
ناحية لتغيب عنه ٍ
النبي  يف جميع الأعمال املهمة املتعلقة بالأمة ،وبعد حتقق هذه الأمور كلها
فيه �سيقوم بعد حدوث كل تغري ويف كل ظرف ي�ستنبط الأحكام ال�شرعية للأمة.
�أعزائي! كل ما َم َّر يف هذه الر�سالة لي�س جدي ًدا �أقوله لكم اليوم ،بل
كل ذلك ما �أكرره على م�سامعكم منذ ع�شر �سنوات ،و�إن مل تن�سوا ما ن�شرته يف
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جملتي «الهالل» و«البالغ» �ست�صدقون ذلك� ،أنتم و�إن ا�ضطربت �آراء قادتكم
وتغريت واختلفت من وقت لآخر ،انظروا �إ َّيل �أنا فيكم منذ ع�شر �سنوات �أدعوكم
�إىل �أمر واحد ،و�أرفع �صو ًتا واح ًدا مل يتغري� ،أدعوكم و�أعود ف�أدعوكم بكل حرقة
لنف�س الأمر ،ﱹ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﱸ [الأعراف.]79 /
للأ�سف! �أنتم ال حتبون من ينطق باحلق وال�صدق� ،أنتم عبيد اال�ستعرا�ض،
وال�ضو�ضاء وتفجر امل�شاعر والأحا�سي�س ،لي�س لديكم متييز وال نظر� ،أنتم ال تعلمون
وال تعرفون ،كما ت�أتون ب�سرعة تهربون بنف�س ال�سرعة كذلك ،كما ت�سهل طاعتكم
ويرخ�ص حبكم وانقيادكم ،ف�أ�سهل من ذلك انحرافكم ومعار�ضتكم ،فلي�س
لتح�سينكم قيمة وال لإهانتكم وزن ،ولي�س عندكم قلب وال عقل ،وما تعدونه
�أفكا ًرا هي و�ساو�س ال غري ،وما ت�سمونه عزائم هي خواطر تخطر على قلوبكم فقط.
باهلل عليكم �أخربوين ماذا �أفعل معكم؟ الأمور التي تبكونها اليوم� ،أمل
تكن يو ًما ما ت�سمعونها ك�صيحات وطلبات من ل�ساين؟ لكنها كانت تعود �صدى
بعد ا�صطدامها بقطعة من حجر يف �صدوركم؟ وكنتم غارقني متا ًما يف الإنكار
والإعرا�ض؟
�أنتم �أعر�ضتم دائ ًما ،مل تعر�ضوا فقط ،بل كنتم كما قال اهلل تعاىل :ﱹ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﱸ[نوح،]7 /
فقد �أحييتم جميع �سنن الإعرا�ض� ،أنا فح�صت كل جماعة ،وبحثت عن كل
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زاوية من زوايا قلوبكم و�أرواحكم ،كلما ر�أيت كتلة من الب�شر �صحت فيهم ،وكلما
مررت مبجموعة دعوتهم �إيل ،لكنهمﱹ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱸ [نوح ]6 /فلم
نفو�سا قليلة تفهم احلقيقة ،ومل �أجد �إال قلوبًا قليلة عامرة بالطلب واحلب،
�أجد �إال ً
�إىل �أن �ألقيت يف معتقل «رانت�شي» ،ويعلم اهلل فيم كنت �أق�ضي �أيامي وليا َّيل؟ �إىل
�أن عدت �إليكم مرة �أخرى ،فوجدت جمموعاتكم عارية عن الطلب ال�صادق كما
كنتم من قبل ،مل �أجد فيكم عمق معرفة احلق� ،أنتم تدعونني ثم متل�ؤون حمطات
القطار بالكتل الب�شرية ،وت�ستقبلني تلك الكتل الب�شرية و�أ�سمع �شعارات �أنا�س
ناب�ضني باحلياة و�صيحاتهم ،حاملني يف �أيديهم �أعال ًما �صغرية مثل جنود فاحتني،
ثم يتجمع حول �سيارتي ح�شد �ضخم ي�ؤدي �إىل �أن يدا�س حتت �أقدامهم جمموعة
من النا�س.
لكن ماذا �س�أفعل بح�شودكم هذه �إذا كانت قلوبكم مظلمة؟ وكيف
�س�أفرح با�ستقبالكم هذا �إذا كانت �أرواحكم ذابلة ب�سبب املوت؟
للأ�سف! ال يوجد فيكم من يفهم لغتي ،ولي�س فيكم من يعرفني،
�صدقوين �أنا يف بلدكم غريب الديار وحيد لي�س له �صديق وال ويل.
مل تتغري �آرائي �أب ًدا ،ومل ي�صادفني يف �سفري تذبذب اليمني والي�سار،
التغري يقع يف الآراء والأفكار ،والأقي�سة ،والتكتيكات ال�سيا�سية؛ لأن التقليد
الب�شري م�صدرها ،واتباع الأفراد والأمم منبعها ،لكن العقائد ال تتغري �أب ًدا؛
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لأنها مبنية على حقائق الوحي الأبدية ،وكل ما كنت �أقوله  -واحلمد هلل  -هو
معتقداتي ومعلوماتي ،وهي لي�ست مثل �آراء قادتكم ومظنوناتهم ،ﱹﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﱸ [النجم ]28 /وقد �أعر�ض يف ذاك الوقت �أكرثكم،
وا�ستهز�أ الكثريون منكم ،واعترب كثريون ذلك جمموعة من االدعاءات
الغيبية ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱸ [امل�ؤمنون ،]24 /ومنهم من قال �إنها
جمرد تالعب بالألفاظ ،واال�ستفادة من الف�صاحة والبالغة ولي�س وراءها �شيء
ﱹ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱸ [الفرقان.]5 /
لكن انظروا! �أمل يرجع اجلميع �إىل ما كنت �أقوله؟ ف�إن اجلميع اختاروا
نف�س الطريق الذي كنت �أدعو �إليه ،منهم من اختاره عن وعي ومعرفة ومنهم من
اختاره من غري �إدراك ومعرفة.
اليوم تعتربون الذي كنت �أدعوكم �إليه �أ�صل الأ�صول ،وكنتم ت�سمونه
ب�أ�سماء خمتلفة ا�ستهزا ًء ،واليوم ت�سمونه بـ«�إقامة ال�شريعة» �أو «تقدمي ال�شريعة
واتباعها» �أو «الدفاع عن الأمة».
تلك جتربتي الأوىل �أمامكم ،و�أعلن اليوم �أنه قد حان وقت التجربة الثانية ،ف�إن
وجهتكم يف منهاج العمل (يف م�شكلة اخلالفة) ما تتجهون �إليه ،و�أما طريقتي
فهي التي عر�ضتها عليكم فيما �سبق من ال�صفحات� ،صحيح �أنتم ال تنكرون املطر
لكنكم تنتظرون �أن يبد�أ ت�ساقط القطر ثم تقرون بوجوده� ،أما �أنا ف�أ�شم رائحة املاء
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من الهواء ،ويكفي لعلمي �أن �أرى ال�سحاب فقط ،ف�إن كانت تكفيكم التجربة
الأوىل فاعتربوا بها ،و�إن �أردمت �أن تنتظروا فانتظروا ،ﱹ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱸ [غافر.]44 /
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل وكفى ،و�سالم على عباده الذين ا�صطفى.
(اخلالفة) :م�صد ٌر من خلف يخلف خالفة ،ومنها (اخلليفة) من قولك:
(خلف فالنٌ فالنًا يف هذا الأمر� ،إذا قام مقامه فيه بعده (ابن فار�س) فاخلليفة:
(هو الذي يخلف َمن قبله ،ويقوم مقامه� ،إما مبوته� ،أو عزله� ،أو غيبته� ،أو ن�صبه �إياه
يف من�صبه و�سلطته ،ويف مفردات الإمام الراغب الأ�صفهاين( :اخلالفة :النيابة
عن الغري� ،إما بغيبة املنوب عنه ،و�إما ملوته ،و�إَما لعجزه ،و�إما لت�شريف امل�ستخلف)
(�ص.)155
وهذه الكلمة �أي�ضً ا من تلك املختارات اللغوية التي اختارها القر�آن
احلكيم ،فنقلها من معانيها اللغوية �إىل املعاين امل�صطلحة ال�شرعية (كالإميان
والغيب والتقدير والبعث وال�صالة) وغريها من الكلمات التي انتقاها من اللغة
ملعنى خا�ص به ،فكلمة (الإميان) مث ًال ُت�ستعمل يف اللغة لليقني ،والطم�أنينة ،وزوال
يقني �أخ�ص من الأول ،ي�صحبه �إقرا ٌر
اخلوف ،وال�شك ،ولكن القر�آن ي�ستعملها يف ٍ
بالل�سانٌ ،
خا�ص به
وعمل باجلوارح ،ف�صارت
خا�صا ،دال ًة على معنى ٍّ
ا�صطالحا ًّ
ً
دون داللتها يف اللغة.

10

اخلالفة الإ�سالمية

10

وكذلك كلمة (اخلالفة) كان معناها عا ًّما يف اللغة ،فو�ضعها القر�آن
ملعنى �أخ�ص من الأول ،وا�ستعملها (وكذلك اال�ستخالف يف الأر�ض ،ووراثتها
والتمكني فيها) يف العظمة القومية ،والرئا�سة ا ِمل ِّل َّية ،واحلكومة العامة ،وال�سلطة
التامة على الأر�ض ،و َمن فيها من الأمم وال�شعوب ،ويعدها �أكرب ِم َّن ٍة ،وجزا ٍء من
وح�سن عملها.
اهلل �سبحانه تناله الأمم يف هذه احلياة الدنيا على �إميانها ُ
�أما املراد من هذه اخلالفة :فهو �أن تقوم يف الأر�ض �أمةٌ ،وحكوم ٌة ت�أخذ
على عاتقها هداية النوع الب�شري و�سعادته ،وتن�شر لوا َء الق�سط الإلهي ،ومتحق
الظلم ،واجلور ،وال�ضالل ،والطغيان؛ حتى ال تذر له �أث ًرا على وجه الب�سيطة،
ومتد رواق الأمن وال�سكينة ،والراحة ،والطم�أنينة على العامل ب�أ�سره ،وتقيم
نامو�س العدل الإلهي الذي ي�سميه القر�آن (بال�صراط امل�ستقيم) الذي هو نافذ
من الأر�ض �إىل ال�سماوات العلى ،و ِمن ذرات الرمل يف ال�صحراء �إىل ال�شم�س،
والقمر ،والنجوم ،وما هو حتت الرثى ،فتقيم ذلك النامو�س يف م�شارق الأر�ض،
ومغاربها ،وتنفذه يف جميع بقاعها ونواحيها؛ حتى ت�صبح الكرة الأر�ضية َج َّنةً،
ودا َر قرارٍ ،وتكون ال�سعادة �ضارب ًة فيها ب�أطنابها ،والأمنية با�سط ًة جناحيها من
فوقها!
و�إمنا �أُط ِل َق ُ
لفظ اخلالفة على هذه اخلالفة امل�صطلحة؛ لأن �أول �أم ٍة ،و�أول
فر ٍد ملا قام يف الأر�ض ب�أعباء اخلالفة  -كان نائ ًبا عن اهلل يف �إقامة عدله ،ثم الذين
جاءوا بعد تلك الأمة ،وذلك الفرد كانوا نائبني عنهم يف هذا الأمر ،حتى ظهر
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الإ�سالم ،وقامت الأمة الإ�سالمية ،فانتقلت اخلالفة الأر�ضية الإلهية �إليها ،فكان
�أول خليف ٍة ِمن هذه ال�سل�سلة املباركة �صاحب ال�شرع املتني ،ور�سول رب العاملني،
من�صة
حممد  فكان خليفة اهلل العظيم مبا�شرة ثم الذين ا�ستووا بعده على ّ
احلكومة الإ�سالمية املركزية ،كانوا خلفاء هذا اخلليفة الإلهي والنائبني عنه يف
الدنيا؛ فلذا ُ�س ّموا اخللفاء ،وال يزالون ي�سمون به �إىل الآن.
وقد تقلبت خالفة الأر�ض ،ووراثتها يف �أمم كثرية ،قامت ُّ
كل واحد ٍة منها
يف نوبتها بخدمة دين اهلل احلق ،وقد ذكرت هذه اخلالفة يف الآيات الآتية:
ﱹﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﱸ [الأنعام ،]165 /ﱹﮊ

ﮋ ﮌ ﮍﱸ [هود ،]57 /ﱹ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹﱸ [يون�س،]14 /
ﭫﱸ [الأعراف ،] 69/ﱹﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ[�ص.]26 /

ﱹﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

وعرب عن هذه اخلالفة (بوراثة الأر�ض) ،فقال تعاىل :ﱹ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﱸ [الأنبياء،]105 /
ِ
(بالتمكني يف الأر�ض) وهو ا�ستفحال القوة ،وكمال العظمة الذي ناله
و�أي�ضً ا
فتى �إ�سرائيل يف �أر�ض الفراعنة ،بعد �أن بِي َع فيها عب ًدا ،ثم و�صل �إىل عر�ش
احلكومة ،وتاج املُلك بعمله احلق و�سريه القومي ﱹ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﱸ [يو�سف.]21/
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وقد وعد اهلل به �سبحانه امل�سلمني فقال :ﱹﮄ ﮅﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﱸ [احلج.]41/
وثبت �أي�ضً ا من هذه الآية �أن اهلل تعاىل �إمنا يريد من التمكني يف
الأر�ض �أن تقام عبادته فيها ،ويعم ال�صالح ،وال�صدق ،والهداية فيها ،وي�صد
الإن�سان ال َع ُنود عن غ ِّيه ،وعمل املنكر.
وعرب يف الآية الأخرى عن التمكني يف الأر�ض (باخلالفة) فقال تعاىل:

ﱹﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﱸ [النور.]55 /
نزلت هذه الآية العظيمة بعد هجرة ر�سول اهلل  و�أ�صحابه �إىل
املدينة ،وكانوا فيها خائفني من الكفار ،وحماطني بالأعداء من كل جهة ،ي�صبحون
يف ال�سالح ،ومي�سون يف ال�سالح ،ف�ضجر منهم ٌ
رجل من هذه احلالة ،وقال« :ما
ي�أتي علينا يوم ن�أمن فيه ون�ضع عنا ال�سالح؟!» ،فب�شرهم اهلل بهذه الآية �أن ال يهنوا،
وال يحزنوا؛ ف�إنه ال ي�ضيع �أجر �إميانهم ،وح�سن �صنيعهم ،ف�سينالونه ب�إذنه ،وي�أمنون
�أعداءهم ،فيذهب اخلوف ويحل حمله الأمن ،وي�صريون ملو ًكا و�سالطني ،فيكون
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الأمر �أمرهم ،والكلمة كلمتهم ،و�أكرب من ذلك كله �أن خالفة اهلل �ستنتقل �إليهم،
فريثونها ،وتطمئن قلوبهم بها (ذكره الطربي باملعنى يف تف�سريه عن �أبي العالية،
ج � 18ص .)109
وقد ت�ضمن هذه الآية �أن مراد القر�آن احلكيم باخلالفة� ،إمنا هو خالفة
الأر�ض �أي احلكومة وال�سلطان فيها؛ ف�إ ًذا ال بد للخليفة الإ�سالمي من �أن يكون
�صاحب الأمر والنهي ،واحلكومة التامة؛ لأنه لي�س كبابا امل�سيحيني ،وبطاركتهم
ف�أولئك �سلطتهم روحية ،وهي خ�ضوع القلوب ،وانحناء ال ُّرءو�س �أمامهم ،بل
هو حاك ٌم و�سلطانٌ باملعنى احلقيقي �إال �أن �سلطته يجب �أن تكون حتت ال�شريعة
الإلهية ،ولي�س له حق الت�شريع �ألب َّتة((( ،وال �أعطته ال�شريعة �سلط ًة ديني ًة روحاني ًة
كما �أعطت امل�سيحية للبابوات؛ لأنها ُت ِع ُّد كل �سلط ٍة لغري اهلل ور�سوله �شر ًكا به
وكف ًرا متقته �أ�شد املقت ومتحقه من �أول ظهوره((( ،قال اهلل �سبحانه:ﱹ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [التوبة ،]31 /وقال :ﱹﭯ
((( ال�شارع يف دين الإ�سالم هو اهلل تعاىل ،ويطلق اللقب على النبي  باعتبار التبليغ ،وقال بع�ض العلماء� :إن اهلل
تعاىل �أذن له �أن ي�شرع ،واجلمهور على �أن كل ما ثبت يف ال�سنة من الأحكام فهو �إما ا�ستنباط من القر�آن ،و�إما
وحي غريه ،ف�إن الوحي ال ينح�صر فيه ،والتحقيق �أن هذا التف�صيل خا�ص بالأحكام الدينية كالعبادات ،و�أما الأمور
املدنية وال�سيا�سية واحلربية فقد كان  يحكم فيها وي�سن بر�أيه واجتهاده ،وم�شاروة �أويل الأمر من عقالء امل�سلمني
وزعمائهم باملكانة ،والر�أي وجمهور الأمة ،وقد �أذن له تعاىل بهذا ،ولأويل الأمر بعده بالتبع له كما حققناه بالتف�صيل
يف تف�سري :ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱸ [الن�ساء ،]59 /وهذا ي�سمى ت�شري ًعا يف عرف علماء
جامد ال ينطبق على كل زمانٍ .
�شرع ٌ
احلقوق ووا�ضعي القوانني ،وبه يبطل قول اجلاهلني ب�شرعنا �إنه ٌ
((( الكاثوليك من الن�صارى يقولون ب�أن من حق البابا �أن يكون حاك ًما �سيا�س ًّيا مدن ًّيا �أي�ضً ا.

14

اخلالفة الإ�سالمية

14

ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ

ﮊﱸ [�آل عمران.]79 /
هذا ،وقد وفى اهلل تعاىل للم�سلمني وعده باخلالفة ،كما وفى جميع
مي�ض ب�ضع �سنني  -والر�سول بني �أظهرهم � -إال و�أ�صبحت
وعوده وعهوده ،فلم ِ
جزيرة العرب يف قب�ضة يدهم ،و�شوهدت جيو�شهم خارجة من �أ�سوار املدينة ملقاومة
الروم �أعداء دينهم ،و�سبقت خالفة الأر�ض �إليهم ،بعد �أن نزعت من غريهم،
فكان �أول خليفة منهم هو حامل ال�شريعة الغراء بنف�سه  ،ثم الذين قاموا
يف مقامه من بعده كانوا خلفاءه ،وقد �أو�ضح النبي  بت�سميتهم (خلفاء)
�أنهم ينوبون عنه بعده ،فقال للم�سلمني« :عليكم ُب�سنتي و�سنة اخللفاء
الرا�شدين من بعدي» (رواه ابن ماجه عن العربا�ض بن �سارية)؛ ولذا �سمي
�أبو بكر ال�صديق  ملا خلفه خليفة ر�سول اهلل .
اخلالفة النبوية اخلا�صة واخلالفة امللكية

ان�صبغت اخلالفة الإ�سالمية بعد النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم -
ب�صبغتني خمتلفتني ،وظهرت مبظهرين متباينني ،وكان  قد �أخرب عنهما ،ورفع
ال�ستار عن خ�صائ�صهما ،والأحاديث التي وردت يف هذا الباب تكاد �أن تكون
متواتر ًة لكرث ِة طر ِقها ،و�شهرة متونها ،فخالفة اخللفاء الرا�شدين املهديني كانت
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م�صبوغ ًة ب�صبغة الر�سالة ،و�سائر ًة على منهاج النبوة ،فكانت خالفة الر�سول
حقًّا ،واخللفاء الرا�شدون خلفاءه حقًّا ،ال يف من�صة احلكم وال�سلطان فقط ،بل
وهديه ،فكانوا مثله دعاة الدين ،هداة الأمم ،ق�ضاة ال�شرع ،قادة
يف جميع �أعماله ْ
ال�شعوب� ،سا�سة البالد ،قواد اجليو�ش� ،إخوة احلروب ،رايات الأمن ،قد اجتمعت
يف �شخ�ص ِّ
كل ٍ
�صفات كثري ٌة مما كان جمتم ًعا يف �شخ�ص �سل ِفهم
واحد منهم
ٌ
وهاديهم  ،فكانوا خلفاءه وحاملي �شرعه ،بل حلق ًة من حلقات عهد الر�سالة،
ومنوذج ٌ
كامل
وبرك ًة من بركات زمن النبوة ،حكومتهم حكومة �إ�سالمية حم�ضةٌٌ ،
للنظام الإ�سالمي ،فكانت (حكومة جمهورية) قائم ًة على �أ�سا�س ال�شورى باملعنى
ال�صحيح غري �أنها مل تدم كث ًريا ،بل ماتت مبوت علي  ودفنت معه يف �أر�ض
الكوفة.
ثم ظهرت بعد هذه اخلالفة الرا�شدة ،خالف ٌة يف ُح َّل ٍة غري ُح َّل ِة �أختها
منحرف ٌة عن منهاج النبوة ،منقطع ٌة عن م�سلك الر�سال ِة ،فكانت حكوم ًة دنيوي ًة
و ُم ًلكا َع َ�ضو�ضً ا ،وذلك عندما ف�شت البدع العجمية ،وامتزجت باملدنية الإ�سالمية
العربية ،ولدت جراثيم الف�ساد يف ف�ضاء العامل الإ�سالمي ،فهذه اخلالفة  -و�إن
كانت كل حلق ٍة منها �أ�شبه باخلالفة الرا�شدة من التي جاءت بعدها  -مل تكن
يف جمموعها من حما�سن اخلالفة الرا�شدة يف �شي ٍء؛ ولذا �سميت الأوىل على
و�ض
ل�سان النبي  باخلالفة لغلبة الهداية وال�صالح عليها ،والثانية باملُلك ال َع ُ�ض ِ
لظهور اال�ستبداد والقهر فيها ،فقال « :اخلالفة بعدي ثالثون �سنة ،ثم ملك
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بعد ذلك»((( ويف حديث �أبي هريرة« :اخلالفة باملدينة ،وامللك بال�شام»((( ،و�أخرب
يف حديث �آخر ب�أن هنالك ثالثة �أدوارٍ :عهد نبو ٍة ورحم ٍة  -عهد خالفة ورحمة-
بعلي  كما مر،
عهد ملك و�سلطان ،فانتهى الدور الأول بالنبي  والثاين ٍّ
وقد كان هذا الدور باحلقيقة ذي ًال للأول وجز ًءا الز ًما له ،كما هو �سنة اهلل يف
نبي خلفاء يقومون
دعوة الأديان وتوثيق عرى ال�شرائع ،حيث يجعل اهلل لكل ٍّ
بعده بدعوتهِّ ،
ويوط ُدون دعائم �شريعته ،ثم جاء بعد هذا وذاك الدور الثالث ،دور
حكومة وملك ع�ضو�ض ،وهو باقٍ على حاله �إىل الآن ،ومل يكن ال�صحابة يجهلون
هذا الدور ،وال ي�ستبعدونه ،بل كانوا يعرفونه ،وينتظرون جميئه لإخبار النبي 
�إياهم به.
وقد كان هذا الدور �أكرب م�صيب ٍة اب ُت ِليت بها الأمة ،فبعد �أن كانت ترتع يف
ريا�ض النبوة ،وجتني ثمار اخلالفة الرا�شدة �آمن ًة مطمئنةً� ،إذ نَعق ناعق ال�شر بينها،
و ُق ِت َل اخلليفة الثالث عثمان بن عفان بني يديها ،فتقل�ص ظل هدي النبوة �شي ًئا
ف�شي ًئا ،وذهبت بركاتها واحد ًة تلو واحد ٍة ،و�أخرجت البدع رءو�سها ،وزحفت
الفنت بخيلها و َرج ِلها ،ف�أحاطت بها من كل جوانبها ،فكلما ابتعدت الأمة عن
عهد الر�سالة حرمت ن�صي ًبا من بركاته ،وبركات اخلالفة الرا�شدة ،ومل يكن
حرمانها حم�صو ًرا يف �أمر الإمامة العظمى ،واخلالفة الكربى فقط ،بل تعداها
((( رواه �أحمد و الرتمذي و �أبو يعلى و ابن حبان ب�سند �صحيح ،ويف رواية« :ثم تكون ً
ملكا َع ُ�ضو�ضً ا».
((( رواه البخاري يف تاريخه واحلاكم ب�سند �صحيح.
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�إىل غريها ،فتغلغلت جراثيم الف�ساد يف هيكلها االجتماعي ،فزعزت نظامها
وقوامها ،ثم �سرت �إىل حياتها ال�شخ�صية ،ف�أف�سدت عقائدها ،وعواطفها ونفثت يف
�أعمالها �سمومها ،فغريت من �صغريها وكبريها ،ومل تكن فتنة واحدة �أو فت ًنا قليلة
حم�صورة في�سهل اتقا�ؤها ،بل �سالت ٌ
�سيول من الفنت ،دهمت امل�سلمني بغتة،
فماجت عليهم �أمواجها ،وثقلت عليهم وط�أتها ،فكانت كما قال �أعلم ال�صحابة
بالفنت حذيفة « :متوج كموج البحر» ،وبينَّ لهم �أنه لي�س بينها وبينهم �سد
�إال عمر بن اخلطاب  و�أنه متى �سقط هذا ال�سد املنيع طغت تلك ال�سيول
�صدها ،فما زالت حتى �أخذت اخلالفة النبوية
اجلارفة ،وبغت ،فلم يقدر � ٌ
أحد على ّ
يف تيارها ،وحطمتها ،وتركتها �أث ًرا بعد عني.
نعم ،وقع ما وقع� ،إال �أن الأمة امل�سلمة قد ُب�شِّ رت على ل�سان نبيها ب�أنها
وفالح ،فتقر به عينها ،وين�شرح �صدرها ،وت�صلح
جناح ٍ
�سرتى يف �آخر �أيامها دور ٍ
ري �أم �آخ ُرها)((( ،ويتم فيه نور اهلل ﱹ ﮉ
�أمورها ،حتى (ال يدرى �أولها خ ٌ
ﮊ ﮋﱸ [ال�صف� ...]8 /إلخ ،ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﱸ[التوبة(((]33 /؛ ولذا ال يزال قلب امل�ؤمن قو ًّيا برجاء اهلل ،مملو ًءا
ريب ،وال دخله زيغٌ ،وال �صادفه ُق ُن ٌ
وط وي� ٌأ�س ،حتى يف هذا
باليقني ،مل يخالطه ٌ
((( �إ�شارة �إىل حديث�« :أمتي �أمة مباركة ال ُيد َرى �أولها خري �أو �آخرها» ،رواه ابن ع�ساكر عن عمر بن عثمان مر�س ًال،
و�سنده ح�سن.
((( كان �شيخنا الأ�ستاذ الإمام يقول�« :إن هذا الوعد ملا يتم وال بد من متامه بظهور الإ�سالم على �سائر الأديان يف �أوروبا
و�أمريكة وال�شرق الأق�صى».
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الزمان الذي ان�ص َّبت فيه على امل�سلمني امل�صائب ،ونزلت بهم النوازل ،و ُزل ِز ُلوا فيه
�شدةً ،والليل ُظلمةً ،والأر�ض عداوةً-
زِل َزا ًال �شدي ًدا ،بل كلما ازدادت العوا�صف َّ
يزداد امل�ؤمن رجا ًء ويقي ًنا ،ويب�صر بعينيه نور ال�صبح اجلميل من بني هاتيك
الظلمات ،والغيوم والعوا�صف ،ول�سان حاله يقول :ﱹ ﰔ ﰕ ﰖ ﰘ
ﰙ ﰚﱸ [هود.]81 /

ف�صـل
عهد االجتماع واالئتالف ودور الت�ش ُّتت واالنت�شار

قبل �أن نخو�ض يف غمار هذا البحث نتك َّل ُم يف هذا الف�صل على كلمتني
م�صطلحتني زياد ًة يف الإي�ضاح ،وتف�صي ًال للبيان ،فنقول:
(االجتماع واالئتالف) كلمتان خفيفتان على الل�سان ،ثقيلتان يف امليزان،
فيهما �سر حياة الأمم ومماتها ،نهو�ضها وهبوطها� ،سعادتها و�شقوتها( ،فاالجتماع)
من اجلمع ،وهو �ضم ال�شيء بتقريب بع�ضه من بع�ض (مفردات �ص ،)95ويقرب
منه (االئتالف) من الإلف ،اجتماع من التئام (وامل�ؤ َّلف ما ُجمع من �أجزاء
خمتلفة ،و ُرتب ترتي ًبا فق ُِّدم فيه ما حقه �أن يقدم و�أُخِّ ر فيه ما حقه �أن ُي�ؤَ َّخر)
(مفردات �ص� ،)19أما (عهد االجتماع واالئتالف) فهو ذلك العهد الذي جتتمع
فيه القوى االجتماعية الفعالة يف مكانٍ ٍ
واحد ،يف نقط ٍة واحد ٍة يف �سل�سل ٍة واحد ٍة،
يف ٍ
طبيعي الئقٍ بها ،فت�صبح كل املواد والقوى
ذات واحد ٍة ،ويف ٍيد واحد ٍة ٍ
برتتيب ٍّ
والأعمال االجتماعية ،و�أفراد الأمة ُم ِ
تما�سك ًَة مت�شابِكةً؛ حتى ال نرى فيها َخ َل ًال،
بع�ض،
وال َخرقًا وال َف ْتقًا ،بل جتدها كلها كحلقات ال�سل�سلة التي التحم بع�ضها مع ٍ
ف�أ�ضحت �شي ًئا واح ًدا.
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فدور االجتماع واالئتالف �إذا جاء على املادة ،ظهر فيها اخللق،
وا�ستعدت للحياة ،وعبرَّ القر�آن عن هذا بالتخليق واخللق والت�سوية (فقال:
ﱹ ﮤ ﮥ ﮦﱸ [الأعلى ،]2 /فالوجود واحلياة لي�س �إال اجتماع �أجزاء املادة
م�ؤتلفة ،وكذلك املوت والفناء لي�س �إال تفرقها وت�شتتها ،و�إذا جاء على الأعمال
�سماه علماء الأخالق) باخلري (و�سمته ال�شريعة) بالعمل ال�صالح واحل�سنات ،و�إذا
جاء على اجل�سم �سماه علم الطب (بال�صحة) ،وقال الطبيب هذه حياة ،ثم �إذا
جاء على القوى والأعمال االجتماعية القومية �سمي (باحلياة امل ّلية االجتماعية)،
وكان موج ًبا لنبوغ الأمة ونفوذها و�سلطانها ،فالعبارات خمتلف ٌة كثريةٌ ،واحلقيقة
واحد منفر ٌد وحكمته
واحدةٌ ،ال تتعدد وال تتبدل ،وال َغ ْر َو ف�إن اهلل احلكيم ٌ
واحد و َل ِن ْع َم ما قيل:
واحد ٌة ونامو�سه ٌ
ٌّ
وكل �إىل ذلك اجلمال ي�ش ُري
عباراتنا �شتى وح�سنك واحد
و�ضد االجتماع واالئتالف (الت�شتت واالنت�شار) فالت�شتت من
�شت جمعهم �ش ًّتا و�شتا ًتا وجا�ؤوا
(ال�شتات) ،ومعناه يف اللغة :التفرقُ ،يقال ّ
�أ�شتا ًتا �أي متفرقي النظام (مفردات �ص  ،)256ويف القر�آن :ﱹ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﱸ [الزلزلة ،] 6 /ﱹﭮ ﭯ ﭰﱸ [طه ]53 /ﱹ ﯙ
ﯚﱸ [احل�شر� ]14/أي خمتلفة ،واالنت�شار من الن�شر ،وهو �أي�ضً ا التفرق
والب�سط كما يف القر�آن ﱹﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [اجلمعة.]10 /
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و�أما دور (الت�شتت واالنت�شار) :فهو �أن تتفرق املواد ،والقوى ،والأعمال
والأفراد ،في�صري كل �شيء على �ضد ما كان عليه يف عهد االجتماع ،ف�إذا عر�ضت
ٌ
وانحالل) ،وللج�سم قيل (مر�ض وداء ثم موت)،
هذه احلالة للمادة قيل (ف�سا ٌد
وللأعمال قيل يف تعبري القر�آن (عمل ال�سوء والع�صيان والف�سق والإجرام)،
وللأمم قيل( :املوت امللي ،واملوت االجتماعي) ،فت�صبح الأمة يف هذا الدور
يف ٍ
ٍ
و�ضعف بعد القوة ،وعبودي ٍة بعد احلرية
هبوط بعد ال�صعود ،وذل ٍة بعد العزة،
وال�سيادة ،ثم ت�سري �إىل املوت والهالك بعد �أن كانت �صحيحة ًقوي ًة ح َّيةً ،فيا له من
بال ٍء لي�س فوقه بال ٌء ،والعياذ باهلل!
ولذلك جتد القر�آن ينبه مرة بعد مرة على �أن (االجتماع واالئتالف)
الأ�سا�س الأكرب حلياة الأمم ،ويعده �أكرب نعمة من اهلل �سبحانه على الب�شر ،ويعرب
عنه بالعبارات العظيمة ال�ش�أن (كاالعت�صام بحبل اهلل) وغريه ،ويقول للأمة:

ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﱸ [�آل عمران ،]103 /ثم يخرب
بعد هذا ب�أن ال حياة مع الت�شتت واالنت�شار ،ف�إنه نا ٌر موقد ٌة حترق كل �شي ٍء يقربها،
وال �س َّيما �شجرة احلياة االجتماعية ،ف�إنها �إذا م�ستها ال ُتب ِقي عليها وال َتذر ،فقال
تعاىل :ﱹ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﱸ [�آل عمران ،] 103 /ثم يخرب ب�أن احلياة االجتماعية يف
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الأمم لي�ست من تدبري الب�شر((( ،فمهما بلغ الإن�سان من القوة ،والعظمة والعقل-
ال يقدر على �أن يكون �أمةً ،بل هو اهلل الواحد القادر ،يجمع الأ�شتات في�ؤلف بينها
وي�سلكها يف نظام واحد ،فقال :ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭲ ﭳ ﭴﱸ [الأنفال.]63 /
و�أخرب القر�آن �أي�ضً ا ب�أن �أول ثمر ٍة تثمرها ال�شريعة الإلهية ،و�أعظم بركة
جتود بها على النوع الإن�ساين يف الدنيا هي (االجتماع واالئتالف) ،وكرر مر ًة
بعد �أخرى �أن التفرق ،والت�شتت ،واالنت�شار ال يجتمع مع الدين �أب ًدا ،و�أنه عاقبة
الإعرا�ض عن اهلل ،وع�صيانه ،والبغي عليه ،فقال :ﱹﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [البقرة ،]213 /ﱹﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﱸ [يون�س ]93 /ﱹ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [اجلاثية.]17 /
ولذلك جعل ر�سول اهلل  الإ�سالم واحلياة الإ�سالمية يف اجلماعة،
وعد اخلروج عنها من اجلاهلية ،واحلياة اجلاهلية ،فقالَ « :من فارقَ اجلماع َة فمات
َّ
ِفمي َت ُت ُه جاهل َّيةٌ»( ،كما �سرتاه مف�ص ًال �إن �شاء اهلل) ،و�أمر امل�سلمني �أم ًرا م�ؤك ًدا
بالتزام اجلماعة يف كل حال ،وبطاعة الأمري �سوا ًء كان ب ًّرا �أو فاج ًرا� ،أه ًال للإمارة
((( لي�س املراد �أنه ال ينبغي لزعماء ال�شعوب والأقوام املتفرقة �أن ي�سعوا �إىل تكوينها وج ْعلها �أم ًة عزيز ًة لعجز الب�شر عن
ذلك ،بل املراد �أن هذا التكوين للأمم قد ُجعل ب�سنة اهلل تعاىل يف االجتماع �أث ًرا وغاية لأعمال �أطوار كثرية ،بع�ضها
من ك�سب الأفراد ،وبع�ضها لي�س من ك�سبهم ،فال تقع بتدبريهم ،ولكن عليهم �أن يعملوا ما يف طاقتهم مِن و�سائلها،
و َيكِ لوا �إىل عناية اهلل تعاىل � -إجناح �سعيهم و�إمتام عملهم.
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�أو غري �أهل ،عاد ًال يف حكمه �أو ظاملًا ،كيفما كانت �سريته ،ومهما ف�سدت طريقته
يجب عليهم طاعته ،وال يجوز لهم اخلروج عليه� ،إال �أن يمَ ُرقَ ِم َن الدين جها ًرا� ،أو
فحينئذ ال طاعة له عليهم((( ،و�أخرب �أن َّ
ٍ
كل من َت َن َّك َب عن اجلماعة
يرتك ال�صالة؛
�ش ًربا فقد ُك َّب على وجهه يف النار ،وجعل زمامه بيد ال�شيطان ،وق�ضى على نف�سه
باخل�سران والهالك؛ وذلك لأن اجلماعة كال�سل�سلة الفوالذية التي يعيي الأ�شدا َء
ك�س ُرها ،و�آحاد الأمة كاحللقات التي �سالمة كل واحد ٍة منها يف �سل�سلتها؛ ف�إنها
�إن انف�صلت عنها �صارت حلق ًة واحد ًة ُتك�س ُر �أو ُتلقى يف ال ُّزبال ِة.
ولقد كان �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب  كث ًريا ما يروي يف خُ طب ِه:
«عليكم باجلماعة؛ ف�إن ال�شيطان مع الف َِّذ ،وهو من االثنني �أبعد» ،ويف رواية...« :
ف�إن ال�شيطان مع الواحد» ،وقد ذكره يف خطبته ال�شهرية باجلابية ،التي رواها
عبد العزيز بن دينار وعامر بن �سعد و�سليمان بن ي�سار وغريهم ونقل البيهقي
�أن ال�شافعي كان ي�ستدل بهذا على �صحة الإجماع ،وورد يف احلديث
�شذ َّ
املتواتر باملعنى« :عليكم بال�سواد الأعظم» ،وحديث« :ف�إنه َمن َّ
�شذ يف النار»،
وحديث« :يد اهلل مع اجلماعة» ،وحديث« :ال يجمع اهلل �أمتي على ال�ضاللة»،
((((�إمنا الطاعة يف املعروف ،وال طاعة ملخلوقٍ يف مع�صية اخلالق) ،كما �صح يف احلديث ،و�أجمع عليه امل�سلمون و�صرح
اخللفاء الرا�شدون على منرب الر�سول  مبطالبة امل�سلمني بتقومي زيغهم وعوجهم ،و�إمنا ميتنع عند علماء �أهل ال�سنة
اخلروج على الإمام اجلائر �إذا كان ُيخ�شَ ى مِن اخلروج عليه فتن ٌة تفرق الأمة ،و�شق ع�صاها ل�ضعف القائمني بذلك
من الأمة ،و�إذا كان امل�ؤلف قد وعد بتف�صيل القول يف امل�س�ألة ف�إننا منتظرون ما يجيء به ،ف�إما �أن نقره ،و�إما �أن نذ ّيله
بحا�شيةٍ ،نبني فيها ما نرى �أنه احلق ،كما بيناه يف املنار مرا ًرا.
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علي  يف خطبة له�« :إياكم والفُرقة؛ ف�إن ال�شاذ من النا�س لل�شيطان،
وكما قال ٌّ
كما �أن ال�شاذ من الغنم للذئب� ،أال َمن دعا �إىل هذا ال�شعار فاقتلوه ،ولو كان حتت
عمامتي هذه»((( ،وغري هذا كث ٌري من الأحاديث والآثار يف هذا الباب.
فجملة القول �أن امل�سلمني �أُ ِمروا �أم ًرا م�ؤك ًدا ب�أن يكونوا مع اجلماعة �أب ًدا؛

لأن َمن انقطع عنها انقطع يف النار؛ ولأن الأفراد والآحاد املتفرقة ال حياة لهم،
بل �إمنا هم للموت ،والفناء ،والهالك ،و�أما الأمة ال�صاحلة فحياتها باقي ٌة على وجه
الدهر ،ولن تهلك �أب ًدا؛ ولأن يد اهلل مع اجلماعة ،وهو ال ير�ضى �أن جتتمع الأمة
ب�أ�سرها على ال�ضاللة.
ولتعويد امل�سلمني على احلياة االجتماعية((( �أمرتهم ال�شريعة بالتزام �صالة
اجلماعة يف كل حالٍ  ،حتى �إنها ال ُترتك لفقدان الإمام الأهل للجماعة ،بل يداوم
(((.
«�ص ُّلوا خلف كل َب ٍّر وفاجِ ٍر»
عليها مع ال�سعي يف ِ
ن�صب ال ِ
أهل؛ لقوله َ :

اجتماعي للم�ؤمنني عا َّم ًة
ولذلك نرى �سورة الفاحتة التي هي دعا ٌء
ٌّ
يدعو بها ُّ
كل ٍ
واحد منهم على حدته  -ا�ستعملت فيها �صيغ اجلمع ال الواحد،
فقال :ﱹﭧ ﭨ ﭩ ﱸ [الفاحتة ،]6 /ومل يقل( :اهدين)؛ وذلك
لأن القر�آن  -كما قلنا من قبل  -ال َي َرى للفرد حياة قائمة بالذات ،بل احلياة
((( ُروي هذا يف الروايات الأخرى مرفو ًعا اهـ من حوا�شي الأ�صل.
((( تقدمي التعليل يفيد احل�صر ،وال ح�صر ،ففي �صالة اجلماعة فوائد �أخرى.
((( رواه البيهقي يف �سننه ب�سند �ضعيف ،وله تتمة .
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عنده للجماعة فقط ،وما الأفراد و�أعمالهم  -يف نظره � -إال لأن تتكون منهم،
ومنها الهيئة االجتماعية؛ فلهذا عرب ب�صيغ اجلمع يف هذا الدعاء الذي هو حا�صل
الإميان ،وزبدة القر�آن ،ومخ الإ�سالم  -وكذلك جعل الدعاء الذي يدعو به كل
م�سلم لأخيه ملا يلقاه( :ال�سالم عليكم) باجلمع ،ال (ال�سالم عليك) ،وكذلك
ال�سالم حني اخلروج من ال�صالة ،والعلة فيه �أي�ضً ا ما ذكرناه ،ال ما فهمه كث ٌري من
النا�س.
و�إنك �إذا �أمعنت النظر ترى جميع �أحكام ال�شريعة و�أعمالها  -مبني ًة على
هذا الأ�سا�س� ،أ�سا�س االجتماع ،واالئتالف ،وقد علمت ما يف �صالة اجلماعة،
واجلمعة والعيدين ،ومثلها احلج ،فلي�س هو �إال عبار ٌة عن اجتماع امل�سلمني (على
�أحاديث �شعائر اهلل) ،وكذلك الزكاة التي ما ُجعلت �إال لقيام الهيئة االجتماعية،
في�ؤخذ ِمن رءو�س �أموال الأفراد �شي ٌء ُم َعينَّ ٌ ؛ ل ُي�ص َر َف على اجلماعة ،وطريقة
�أدائها �أي�ضً ا اجتماعية ،فلي�س لكل � ٍ
أحد �أن ي�صرف زكاته مب�شيئ ِته و�إرادته ،بل
وحده �أن ينفقها يف الأمور العامة ،ويعني لها
عليه �أن ي�ؤديها �إىل الإمام الذي له َ
م�صر ًفا ِمن امل�صارف املن�صو�صة يف الكتاب ،ال كما يفعله النا�س يف الهند فينفق
ُّ
كل ٍ
واحد زكاته بنف�سه ،نعم لي�س يف هذه البالد التع�سة �إما ٌم ،ولكن هذا ال مينعنا
خم�صو�صا كما عملنا للجمعة والعيدين.
من �أن نعمل لها نظا ًما
ً
ولعمر اهلل �إن هذه احلقيق َة وا�ضح ٌة ال ُغبار عليها ،تنجلي كال�شم�س ملن
دقق النظر يف الأحاديث النبوية التي تن�ص على �أن امل�سلمني يجب �أن يعي�شوا
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�سلمَ « :مث َُل
عي�ش ًة واحدةً ،ويح�سبوا �أنف�سهم �أبناء �أم ٍة واحد ٍة؛ فانظر مث ًال حديث ُم ٍ
امل�ؤمنني يف توادهم ،وتراحمهم ،وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد� ،إذا ا�شتكى منه
ع� ٌضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى» ،وحديث ال�صحيحني« :امل�ؤمن
للم�ؤمن كالبنيان ،ي�شُ د بع�ضه بع�ضً ا ،ثم �ش ّبك بني �أ�صابعه» ،ف�أو�ضح � أن
�صن ُم�ش َّي ٌد ي�شد
امل�سلمني لي�سوا � ُآج ًّرا �أو حجار ًة متف ِّرقةً ،بل هم جِ دا ٌر ،بل ِح ٌ
بع�ضه بع�ضً ا ،وال يذه َّنب عن بالك �أن الأمر بت�سوية ال�صفوف يف ال�صالة �إمنا هو
ليخالفن اهلل بني وجوهكم»
لنف�س هذه احلكمة ،قال « :ل ُت َ�س ُّونَّ �صفوفكم �أو
َّ
(البخاري) ،ويف رواية ال�سننُّ �« :سووا �صفوفكم؛ ف�إن ت�سوية ال�صفوف من �إقامة
ال�صالة» (البخاري) ،ومث ُل ُه كث ٌري من الآيات ،والأحاديث يف هذا الباب ،يحتاج
يف �شرحها وبيان حقائقها �إىل ٍ
�ضخم ،وقد وفينا البحث حقه يف تف�سرينا
جملد ٍ
(البيان يف مقا�صد القر�آن) ،فلرياج ْع ُه َمن ي�شا ُء.
اجتماع القوى واملنا�صب وانت�شارها

ملا كان امل�سلمون �سائرين على هذا النامو�س الإلهي  -نامو�س االجتماع
واالئتالف  -كانوا يف ُّ
الذروة العليا من التقدم والرقي ،وملا حادوا عن هذا ال�سبيل
القومي �سقطوا وانحطواَّ ،
فحل حمل االجتماع االنت�شار؛ فتفرق جمعهم ،ومتزق
�شملهم ،وتبددت قواهم ،فكانوا قو ًما ُبو ًرا ،ومل تقت�صر هذه البلية على جانب
عمت ،و�أحاطت الأمة من جميع اجلوانب ،وهي ال تزال �ضارب ًة
دون جانب ،بل َّ
ب�أطنابها منذ �ألف وثالثمائة �سنة ،بل �آخذة يف االزدياد ،وما مير يوم �إال وت�شتد
وط�أتها فيها.
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وقد لهج النا�س كث ًريا يف انحطاط امل�سلمني ،فع َّللوا له ِعل ًال ،واخرتعوا
له �أ�سبابًا ،غري �أن القر�آن احلكيم ،وال�سنة النبوية ،والعقل ال�صحيح ال يقيم لهذا
القيل والقال والرثثرة وزنًا ،ويرى �أن الف�ساد واالنحطاط نتيجة االنت�شار والت�شتت
فقط ،وكل ما عدا هذا من العلل ،والأ�سباب فمتفرع ٌة منه ،وراجع ٌة �إليه ،فعلة
�سقوط امل�سلمني واحد ٌة ال اثنتان ،و�إن ُ�سميت ب�أ�سما ٍء خمتلف ٍة ،و ُذكرت ب�ألفاظ
عديد ٍة.
عمت الفو�ضى جميع �ش�ؤون الأمة ،غري �أننا نذكر ههنا واح ًدا
نعم ،قد َّ
منها فنقول :كان النبي  مرك ًزا للأمة الإ�سالمية ترتكز عليه ،ونقط ًة لقواها
نبي وحامل �شريع ٍة فقط ،بل قد َخال
جتتمع عليها؛ فلهذا مل َي ْخ ُل بوفاته حمل ٍّ
حمل مركز جامعة الأمة ،وم�صدر قواها ونفوذها وحكومتها �إىل غري ذلك من
الأو�صاف واخل�صائ�ص التي كانت جمتمعة يف �شخ�صه ال�شريف؛ �إذ �إنه
مل يكن كامل�سيح  معل ًما وواع ًظا ،وال كامللوك الذين فتحوا ،وحكموا
ودمروا ،وخربوا� ،أو عمروا و�شادوا ،بل كان  جام ًعا ل�صفات ومزايا كثرية يف
حني ٍ
واحد ،فكان نبي اهلل ور�سوله ،وهادي اخللق ،وواعظهم ،ووا�ضع ال�شريعة،
ٍ
وم�ؤ�س�س الأمة ،وحاكم البالد ،و�صاحب ال�سلطة؛ فحي ًنا يقوم يف امل�سجد على
املنرب امل�سقف بجذوع النخل وجريده ،يف�سر الوحي الإلهي ،ويك�شف عن خفايا
�أ�سباب ال�سعادة الإن�سانية ،فهو �إذ ذاك معلم الأخالق ،وواعظ اخللق ،وتار ًة يق�سم
يف �صحن هذا امل�سجد نف�سه خراج اليمن على النا�س ،وي�سري اجليو�ش �إىل ميادين
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الوغى ،فهو ٍ
حينئذ حاكم �إداري و�سيا�سي ،ثم تراه ي�صلح نظام البيوت والعائالت،
وينفذ قوانني الطالق والنكاح ،وبينما هو هكذا �إذ ت�أتيه الأخبار بقدوم الأعداء،
ويهب �إليهم ،وينا�ضلهم يف بدر ،و�أحد ،وتبوك ،ثم تراه
في�أخذ �سيفه على عاتقهّ ،
فيم ّن على هامات
عظيم يف مكة ،فيملكها ويكون له ال�سلطان فيهاُ ،
داخ ًال كفا ٍحت ٍ
قري�ش ،و�سادات العرب بالعتق ،ويقيم ب�أمر اهلل ميزان الق�سط ،وال َغر َو ،فالنظام
ٍ
الإ�سالمي يوجب �أن جتتمع قوى الأمة ،ومنا�صبها يف مرك ٍز ٍ
واحد؛ �إذ هذا الدين
�سلك ٍ
احلنيف الفطري مل يفرق بني الدنيا والآخرة ،بل جمعها يف ٍ
واحد ،وجعل
ال�شريعة واحلكومة �شي ًئا واح ًدا ،و�أخرب �أن اهلل �سبحانه �إمنا ير�ضى عن احلكومة التي
يقوم بنا�ؤها على �أ�سا�س ال�شريعة الإ�سالمية ،ال على قوانني الأهواء الب�شرية؛ ولذا
كان �صاحب ال�شريعة  مرك ًزا لقوات الأمة الكثرية ،ومرج ًعا ل�ش�ؤونها املختلفة.
وملا حلق النبي  بر ِّبه ،قام يف مقامه خلفا�ؤه الرا�شدون ،فكانوا خري
اخللفاء ل�سلفهم ور�سولهم ،وكانوا بذلك جامعني ل�سائر �ش�ؤون الأمة الدينية
وال�سيا�سية ،وقاب�ضني على جميع قواتها ،وم�شرفني على منا�صبها كلها ،فكانت
خالفتهم كالنبوة قائمة على �أ�سا�س اجتماع القوى واملنا�صب؛ ولذا �سميت
(باخلالفة الرا�شدة) ،و (اخلالفة على منهاج النبوة).
وظائف كثري ٍة ،منها تلقّي
وليعلم �أن من�صب النبوة ي�شتمل على َ
الوحي الإلهي ،وت�شريع القوانني والأحكام الدينية وال�سيا�سية ،و�صاحب هذا
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ٍ
م�سئول لدى اخللق ،ولقد ارتفع هذا املن�صب مبوت
املن�صب مع�صوم وغري
النبي  وكملت ال�شريعة ،ومتت نعمة اهلل على اخللق ،فال نبوة بعد نبوته ،وال
�شريع َة بعد �شريعته ،وال حق يف الت�شريع ل ٍ
أحد بعده ؛ لأن ال�شيء �إذا بلغ
منتهى الكمال ال ين�سخه �شي ٌء �آخر؛ �إذ هذا ٍ
مناف لكماله ،و ُمظهِ ر لنق�صه ،قال
اهلل تعاىل :ﱹﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﱸ [املائدة.]3 /
نعم ،متت هذه الوظائف النبوية الأ�سا�سية ،ولكن بقيت لها وظائف �أخرى
فرعية ،و�ستبقى على حالها ما بقي من النا�س باقٍ  ،وقد عرب عنها النبي 
ٍ
بعبارات خمتلف ٍة ،فقال عن عمر � إنه( :حمدث هذه الأمة) ،وقال عن العلماء
�إنهم (ورثة الأنبياء) ،وقال( :الر�ؤيا ال�صادقة جز ٌء من �أربعني جز ًءا من النبوة)،
يبق �إال املب�شرات) ،وحديث( :التجديد) �أي�ضً ا من هذا النوع.
و�إنه( :مل َ
فخلفا�ؤه الرا�شدون كانوا خلفاءه يف جميع وظائفه النبوية غري تلقي الوحي
أحد من اخللق((( ،فكانوا
وحق الت�شريع؛ �إذ هما خا�صان به ،ال ي�شاركه فيهما � ٌ
((( املنار :حق الت�شريع يف الإ�سالم هلل؛ فهو الذي �شرع الدين ،و�أحل احلالل ،وحرم احلرام ،واختلف العلماء يف كونه
تعاىل �أعطى للنبي �أن ي�شرع من تلقاء نف�سه ابتدا ًء �أم ال ،فذهب اجلمهور �إىل �أن جميع ما ثبت يف �سنته من الأحكام
بوحي من اهلل تعاىل غري القر�آن� ،أو باجتها ٍد يف فهم �أحكامه ،واال�ستنباط منها ،ولهم دالئل كثرية على هذا،
فهو ٍ
�أظهرها �إ�سناد ال�شرع �إليه تعاىل ،بقوله:ﱹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ
[الشورى ]13/إخل ،وقوله :ﱹ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ [اجلاثية ،]18/و�إذا �أطلق
عليه  لقب ال�شارع ف�إمنا يراد به على هذا القول مب ِّلغ ال�شــريعة ،ومب ِّينها ،وقال بع�ضهـــــــــم �إن اهلل �أذن=
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و�س َّوا�س الأمم ،و ُق َّواد
مثله خلفاء اهلل يف �أر�ضه ،و�أ�صحاب ال�سلطان ،والنفوذ فيهاُ ،
اجليو�ش ،وق�ضاة املحاكم ،و�أ�صحاب االجتهاد والفتياّ ،
ومنظمي البالد ،وفاحتي
الأقطار ،وحكام الأمم وال�شعوب؛ وذلك لأن (اخلالفة والإمامة) يف ذاتها كالنبوة
ديني ،وحاك ٌم
م�شتمل ٌة على الدين والدنيا ،وخليفة امل�سلمني كنبيهم
ٌ
جمتهد ٌّ
فكنت ترى �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب مث ًال يف دار �شوراه بامل�سجد
�سيا�سيَ ،
ٌّ
جمتهد ،وفقي ٌه ،ويق�ضي ويحكم
النبوي ،يفتي يف امل�سائل الدينية ِمن حيث �إنه
ٌ
قا�ض ،وحاك ٌم ،وينظم اجليو�ش ،ويفرق عليهم اجلراية ِمن
بني النا�س من حيث �إنه ٍ
حيث �إنه ناظر احلربية ،وي�ضع اخلطط احلربية ِمن حيث �إنه القائد العام ،ويقابل
�سفراء الروم من حيث �إنه م ِل ٌك و�سلطانٌ  ،ثم تراه يف �سواد الليل متفق ًدا �أحوال
حار�س وخف ٌري ،و� ٌأب رحي ٌم للم�سلمني.
املدينة ك�أنه ٌ
بل الأمر �أكرب مما ُذ ِكر؛ فقد ناب اخللفاء الرا�شدون عن النبي 
يف وظائفه النبوية التنفيذية املتعلقة بهداية الب�شر التي جعلها القر�آن ثالثة
أق�سام بقوله تعاىل :ﱹﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
� ٍ
ﯴﱸ [�آل عمران ،] 164/فوظائف النبوة التنفيذية :تالوة الآيات
=له بالت�شريع من تلقاء نف�سه ،وا�ستدلوا بتحرميه للمدينة كما حرم �إبراهيم مكة �أن يباح �صيدها �أو يع�ضد �شجرها
�أو ُيختلى خالتها (�أي يقطع ح�شي�شها) ،وملا قال له عمه العبا�س�« :إال الإذخر يا ر�سول اهلل» ،وهو نبات عطر كانوا
ي�ضعونه على املوتى عند دفنهم ،قال�« :إال الإذخر» ،ووراء هذا الت�شريع الديني ما جعل اهلل �أمره مفو�ضً ا �إىل الر�سول،
و�إىل �أُويل الأمر ،يقررونه بامل�شاورة ،وهو جميع ما يتعلق بامل�صالح الدنيوية ،وي�سمى -يف عرف علماء احلقوق،
والقوانني  -ت�شري ًعا ،و�سنعود �إىل بيانه عند الكالم على �أويل الأمر.
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قيام ،ونابوا عنه فيها
وتزكية النفو�س ،وتعليم الكتاب واحلكمة؛ فقاموا بهذه خري ٍ
�أح�سن نياب ٍة ،فكانوا �أ�سو ًة به يتلون على النا�س الآيات الإلهيةُّ ،
ويزكون القلوب
والأرواح ،ويربون الأمة بتعليمها الكتاب وحكمة ال�سنة ،فك�أنهم كانوا يف �آنٍ
ٍ
واحد �أبا حنيفة ،وال�شافعي وجني ًدا وال�شبلي وحما ًدا والنخعي ،وابن معني وابن
راهويه والبخاري ،ومل يكن �سلطانهم على الأج�سام فقط ،بل كانوا يحكمون
على القلوب والأرواح �أي�ضً ا ب�سريتهم القومية ،وروحانيتهم القوية؛ ولذا �سميت
تتم ًة لأعمال النبوة ،فقال 
خالفتهم (باخلالفة الرا�شدة) ،وجعلت �أعمالهم َّ
و�س َّنة اخللفاء الرا�شدين املهدينيَ ،ع ُّ�ضوا عليها
من و�صي ٍة له« :فعليكم ُب�س َّنتي ُ
بالنواجذ»((( ،فذكر مع �سنته �سنتهم ،و�أو�صى الأمة ب�أن ت َع َّ�ض عليها بالنواجذ.
ولكن وا�أ�سفاه! ،مل تبق اخلالفة النبوية ،والهيئة االجتماعية الإ�سالمية
على هذا املنوال طوي ًال ،بل انتهت ب�أمري امل�ؤمنني علي ،فعم االنت�شار،
والت�شتت جميع �ش�ؤون الأمة ،فتزلزلت بناية الأمة االجتماعية ،و�سقطت جدرانها،
فهي خاوي ٌة على عرو�شها ،وانتق�ض النظام ال�شرعي ،وتبعرثت �سائر القوى بعد �أن
كانت كتل ًة واحد ًة جمتمع ًة على نقط ٍة واحد ٍة ،وتفرقت املنا�صب ،والوظائف على
أنا�س كثريين ،بعد �أن كانت يف ٍيد واحد ٍة؛ فمن ث ََّم انف�صلت احلكومة وال�سيا�سة
� ٍ
عن الدين وال�شريعة ،و�أ�صبحت اخلالفة عاري ًة من خ�صائ�صها الروحية ،وجمردة
((( رواه �أحمد و �أبو داود و الرتمذي و ابن ماجه من حديث العربا�ض بن �سارية وقال الرتمذي :حديث ح�سن �صحيح،
و�أول املرفوع منه�« :أو�صيكم بتقوى اهلل».
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عن وظائفها املت�شعبة عن نبع النبوة ،فباتت ً
ملكا َع�ضو�ضً ا طبقًا لقوله « :اخلالفة
بعدي ثالثون �سنة ،ثم ملك» ،وقد تقدم ،و�أما وظائفها الدينية فانق�سمت �أي�ضً ا،
وقام بها �أنا�س �آخرون ،فحمل الق�ضاء واالجتهاد الفقهاء واملجتهدون ،ف�أ�صبحوا
فرقة ،وحمل وظيفة الإر�شاد وتربية الأرواح وتزكية النفو�س ال�صوفية و�صاروا فرقةً،
مع �أن هذه الوظائف كلها كانت يف بدء الأمر بيد اخلليفة الإ�سالمي ،فكان قائ ًما
بها كلها خري قيام ،وكانت بيعته تغني عن غريهَ ،ب ْيد �أنه بعد االنت�شار والت�شتت
�أ�صبح ً
ملكا حم�ضً ا ،نائ ًيا عن وظيفة الإفتاء والق�ضاء ،بعي ًدا عن التعليم الروحي،
وتزكية النفو�س ،ف ُهرع النا�س �إىل �أ�صحاب الطرق واملت�صوفة و�أخذوا يبايعونهم
(بيعة التوبة والإر�شاد) (على ا�صطالحهم) ،فبعد �أن كانت القوى واملنا�صب،
والوظائف جمتمعة يف �شخ�ص اخلليفة ،فكان ً
ملكا وفقي ًها وقا�ض ًيا وقائ ًدا وحمت�س ًبا
تفرقت يف دور ال�شتات ،و�أ�صبحت ال نظام لها وال زمام ،بل كلما امتد الزمانزاد الطني بلة ،واخلرق �سعة ،حتى بلغ ال�سيل الزبى ،وعمت البلوى ،فتعار�ضت
القوى ،وت�صادم بع�ضها ببع�ض �أميا ت�صادم ،هذه هي الداهية الدهياء التي دهت
الأمة الإ�سالمية ،فق�ضت عليها ،ال ما يتخبط فيه النا�س ِمن اخرتاع الأ�سباب
والعلل ل�سقوط امل�سلمني تقلي ًدا للإفرجن.
واحلا�صل �أن اخلالفة التي تلت اخلالفة الرا�شدة � -سواء كانت قر�شية
�أو غري قر�شية  -كانت حكومة دنيوية حم�ضةً ،
وملكا ع�ضو�ضً ا بعيد ًة عن النيابة
النبوية يف وظائفها �إال ال�سيا�سية واحلكم (اللهم �إال خالفة عمر بن عبد العزيز )
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وهي ال تزال على هذه الطريقة �إىل الآن �إال ما كان يف عهد ال�سلطان عبد احلميد
من االنقالب ،وت�أ�سي�س احلكومة الد�ستورية (((ف�إنه مما ال ريب فيه عود حممود �إىل
اخلالفة الرا�شدة قلي ًال؛ لأن ال�شورى هي ال�شرط الأول ،وامليزة الكربى للحكومة
الإ�سالمية احلق� ،أما يف غري هذا فلم تغري من �أحوالها �شي ًئا.

((( املنار� :إن االنقالب الذي وقع يف �آخر عهد عبد احلميد -بالرغم منه وكان قا�ض ًيا على �سلطته -مل يكن �شرع ًّيا ،وال
وقع انت�صا ًرا لل�شرع ،وعو ًدا �إليه ،بل تقلي ًدا للإفرجن ،ومن �أ�صوله �أن ي�سلب من اخلليفة ال�سلطة امل�ستقلة يف كل �شيءٍ،
ولكنه مع ذلك �أدى �إىل متكني الأمة من �إقامة احلق ،والعدل ،ومراعاة ال�شرع من ال�سلطة اال�ستبدادية التي كان
يتمتع بها �إذا كان الر�أي العام يف الأمة يريد ذلك.

ف�صـل
طاعة اخلليفة والتزام اجلماعة

بعد هذه التوطئة ال�ضرورية للبحث نقول� :إن ال�شريعة الغراء فر�ضت على
امل�سلمني طاعة اخلليفة ما مل ي�أمر مبع�صية ،كما فر�ضت طاعة اهلل وطاعة ر�سوله ،وال
مطابق لنامو�س الفطرة
عجب؛ ف�إن نظام ال�شريعة االجتماعي يقت�ضي ذلك ،وهو ٌ
متام املطابقة ،بل هو حلق ٌة من �سل�سلة هذا النامو�س الإلهي الذي يخ�ضع له كل
ما يف ال�سماوات والأر�ض؛ وذلك لأ َّنا نرى كل �شي ٍء من هذا الكون البديع
خم�صو�ص ،وهو الذي ي�سمونه (بنامو�س املركزية) �أو (بنامو�س
عي
ٍ
على ٍ
نظام ط َب ٍّ
الدوائر)؛ ففي كل جهة من هذا الكون مركز حتيط به الأج�سام والذوات على
�شكل الدائرة ،وعلى هذا املركز تتوقف حياتها ،وبقا�ؤها ،ومنا�ؤها ،فلو حتولت عنه
هذه الدائرة �أو انحرف عن طاعتها ّ -
تنحل حا ًال ،ويعرتيها اخلراب والدمار يف
طرفة عني ،وعن هذه احلقيقة عرب بع�ض ال�صوفية بقوله�« :إن احلقيقة كالكرة»،
وعنها قال �صاحب الفتوحات« :ب�أنها دائرة قاب قو�سني».
(نامو�س املركزية) هذا نافذ يف الكائنات كلها ،فما هذا النظام ال�شم�سي
الذي فوقنا ،وهذه ال�سيارات العظيمة ،والنجوم املتلألئة ،والكرات النيرِّ ة املتبعرثة
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على ب�ساط ال�سماء ،وهذه احلياة العجيبة واحلركة املده�شة للعقول؟ �إن هي �إال
مظهر من مظاهر هذا النامو�س ،فالنجوم لها دوائر ،وكل دائر ٍة منها قائمة على
نقطة يف ال�شم�س ،حولها حركتها ودورانها ،وعليها حياتها ،وبقا�ؤها ،وبها قيامها
ودوامها ،و�ستبقى هكذا ما دامت مرتبط ًة مبركزه ،ومنقاد ًة له ﱹﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﱸ [الأنعام ،]96 /وكذلك �أر�ضنا ح ْلق ٌة من تلك الدائرة خا�ضعة ملركزها
كل �آنٍ  ،فكل من الأر�ض وال�سماوات يدور يف حموره ،وي�سبح يف َف َلكه ،ويطيع
مركزه ،وال يخرج عن دائرته �أب ًدا ح�سب قوله تعاىل :ﱹﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﱸ [�آل عمران ،]83 /وقوله :ﱹ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ...ﱸ [احلج� ]18 /إلخ،
وقال :ﱹ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﱸ [ي�س.]40 /
لي�ست الكائنات العظيمة وحدها هي اخلا�ضعة لنامو�س املركزية ،بل
الكائنات احلقرية َّ
املنحطة مثلهاُ ،فخذ لك العامل النباتي مث ًال ،ففي كل �شجرة
ترى الأوراق ،والفروع ،والأزهار ،والأثمار كلها مرتكزة على مركزها الذي هو
�أ�صل ال�شجرة ،ومهما انف�صلت ورقة �أو غ�صن من الأ�صل  -حل به املوت
والفناء.
هذا يف عامل الآفاق ،ثم انظر يف عامل الأنف�س� ،أفال ترى �أع�ضاءك اخلارجية
الداخلية ،وم�شاعرك الظاهرة والباطنة كلها تتحرك ،وتعمل عملها ،حتى ك�أنك
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مدينة مزدحمة بالأحياء ،لكل ٍ
واحد منها حيا ٌة قائم ٌة بذاته ،ووظيف ٌة خا�ص ٌة به،
ولكنها كلها خا�ضع ٌة ملركزها الذي هو القلب ،به �صالحها وف�سادها ،وعليه مدار
حياتها وبقائها� ،إذا �صلح �صلحت كلها ،و�إذا ف�سد ف�سدت كلها.
نامو�سا ونظا ًما ،كذلك جعل ل�سيادة
وكما جعل اهلل �سبحانه للكائنات ً
نامو�سا ونظا ًما ،وهو الإ�سالم ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
النوع الإن�ساين وهدايته ً
ﯝ ﯞﱸ [الروم ،] 30 /وال بد �أن يكون هذا النامو�س املعنوي موافقًا
لذلك النامو�س ال�صوري غري متعار�ض معه؛ لأنهما �صنع ٍيد واحد ٍة ،وتقدير العزيز
العليم الذي ال ترى يف خلقه من تفاوت ،فارجع الب�صر هل ترى فيه من فطور؟،
ولعمري �إنهما لكذلك ،فكما ترى نظام الكون قائ ًما على نامو�س املركزية كذلك
نظام الإ�سالم قائم على نامو�س املركزية �سواء ب�سواء ،وقد نبه القر�آن احلكيم
على هذه احلقيقة مرا ًرا ،وهي �أن النوع الإن�ساين  -جماعاته و�آحاده ،وحياتهم
الأدبية واملادية  -قائمة بنامو�س املركزية ك�سائر �أنواع الأج�سام ،فكما �أن ال�شم�س
مركز لنجوم �سيارة يف حميطها جعل اهلل الأنبياء مرك ًزا ل�سعادة الب�شر ،وجعل
حياتهم املعنوية ،وخال�ص �أرواحهم ،موقوفة على ارتباطهم بهذا املركز ،قال اهلل
تعاىل :ﱹﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [الن�ساء،]64 /
وقال :ﱹ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﱸ [الن�ساء،]65 /
وقال :ﱹﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ [الأحزاب ،] 21/ثم

38

اخلالفة الإ�سالمية

38

جعل اهلل تعاىل حتت هذا املركز الأعظم دوائر خمتلفة ،ومراكز متعددة ،فجعل
عقيدة التوحيد مرك ًزا ل�سائر العقائد ،فهي حتوم حولها ،قال تعاىل :ﱹ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ [الن�ساء ،]48 /وجعل ال�صالة
مرك ًزا للعبادات عليها مدارها ،وب�ضياعها �ضياعها ،وبطالنها؛ لقول النبي...« :
ف َمن �أقامها �أقام الدين ،و َمن تركها فقد هدم الدين» ،ويف حديث الرتمذي« :كان
�أ�صحاب ر�سول اهلل  ال يرون �شي ًئا من الأعمال تركه كفر غري ال�صالة» ،وقد
جعل الكعبة مرك ًزا �أر�ض ًّيا ل�سائر الأمم ،وال�شعوب ،والبالد ،فقال تعاىل :ﱹ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [املائدة]97 /؛ ولذا �أوجب �أن تتوجه
�إىل هذا املركز دوائر النا�س ووجوههم ،فقال :ﱹﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﱸ [البقرة.]144/
ثم ملا كان للأج�سام ،والأ�شخا�ص ،واملعتقدات ،والأعمال مراكز  -وجب
�أن يكون للحياة االجتماعية مركز ،فجعل اهلل لها مرك ًزا ،وجعل الأمة حوله
كالدائرة ،و�أوجب عليها مرافقته وموافقته وطاعته .ف�إذا نادى ل َّبت ،و�إذا حترك
حتركت ،و�إذا وقف وقفت ،و�إذا نه�ض نه�ضت بخيلها و َرجِ لها ،و�سائر قواها ،وجعل
ع�صيانه من اجلاهلية التي ال خمرج منها �إال بطاعته ،والرجوع �إليه ،وقد �سمى
امل�سلمون هذا املركز االجتماعي (باخلليفة والإمام) ،وفر�ض على امل�سلمني قاطبة
�أن يعينوه ،وين�صروه ،ويطيعوه كما يطيعون اهلل ور�سوله ،فقال تعاىل:
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ﱹ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ

ﰑ ﰒ ﱸ [الن�ساء.]59 /

ف�صـل
�أولو الأمر

�أمر اهلل �سبحانه يف هذه الآية بثالث ٍ
طاعات :طاعة اهلل ،وطاعة الر�سول،
وطاعة �أُوليِ الأمر ،وقد علمنا �أن طاعة اهلل تكون بطاعة كتابه ،وطاعة الر�سول
بطاعة �سننه القولية والفعلية ،و َمن �أولو الأمر الذين �أُمرنا بطاعتهم؟ لقد ت�ضافرت
الأدلة القطعية ،والرباهني النرية على �أن املراد ب�أويل الأمر (اخلليفة والإمام) الذي
ينفذ �أحكام كتاب اهلل و�سنة ر�سول اهلل ،ويقوم مب�صالح الأمة ،ويحكم ،وي�ستنبط
الأحكام من ال�شريعة عند النوازل بر�أيه واجتهاده ،و�إمنا ذهبنا �إىل هذا القول
لوجو ٍه:
()1قاعدة( :القر�آن يف�سر بع�ضه بع�ضً ا) ف�إذا رجعنا �إليه جند يف نف�س هذه
ال�سورة قول اهلل تعاىل :ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﱸ [الن�ساء ،]83 /ذكر اهلل �سبحانه يف هذه الآية تلك الآونة التي
كانت تروج فيها �أخبار الأمن واخلوف ،والفتح والهزمية ،في�سمعها النا�س،
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في�ضطربون من �أجلها ا�ضطرابًا �شدي ًدا .وقد �أ�شاع يف عهد النبي  بع�ض
املنافقني مثل هذه الأخبار ،فهلع منها بع�ض �ضَ َعفَة الإميان من امل�سلمني،
ف�أمرهم اهلل �أن �إذا �سمعتم هذه الإ�شاعات فال ت�أخذوها على ِع َّالتها ،وال
ت�صدقوها ،بل ردوها �إىل الر�سول ،و�إىل (�أويل الأمر)؛ ليحققوها ،وميح�صوها،
وي�ستنبطوا منها ما يجب ا�ستنباطه.
فاحلالة التي ُذكرت يف هذه الآية :حالة احلرب وال�صلح ،والأمن واخلوف،
وال يخفى على � ٍ
أحد �أن النظر يف هذه احلالة ،واالهتمام لها ،واتخاذ التدابري
الالزمة لها من وظائف الأمراء واحلكام ،ال من وظائف العلماء والفقهاء؛ لأن
امل�س�ألة م�س�ألة نظام البالد ،وقيام الأمن ،ون�شوب احلرب ،ال م�س�ألة احلالل
منا�ص من �أن ن�س ِّلم ب�أن املراد (ب�أويل
واحلرام التي ينظر فيها العلماء ،ف�إذن ال َ
الأمر) هم الذين بيدهم احلرب وال�صلح ،وتنظيم البالد ،و�سيا�سة العباد ،والذين
من �ش�أنهم �أن يحققوا مثل هذه الأخبار امل�ؤثرة على ال�سيا�سة العامة ،وما هم �إال
الأمراء واحلكام(((.

((( املنار :هذا الوجه ُح َّج ٌة على الكاتب ال له؛ ف�إن الر�سول  كان عند نزول الآية هو الإمام الأعظم ،و�صاحب الأمر يف
ال�سيا�سة وغريها ،ومل يكن معه �أمراء ،وال حكام؛ فتعني �أن يكون املراد ب�أويل الأمر �أهل ال�شورى من زعماء الأمة،
و�أهل الر�أي فيها؛ �إذ كان  ي�أخذ بر�أيهم وا�ستنباطهم يف �أمر الأمن واخلوف و�سيا�سة احلرب ،وغريها؛ لقوله تعاىل:
ﱹﭭ ﭮ ﭯﱸ [�آل عمران ،]159 /وهذا ن�ص يف مو�ضع النزاع.
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(�)2إذا تتبعنا الكتاب ،وال�سنة ،واللغة جند �أن كلمة (الأمر) �إذا ا�ستعملت هذا
اال�ستعمال ،يكون معناها احلكومة وال�سلطان((( ،وقد كرث ا�ستعمالها يف هذا
املعنى يف الأحاديث النبوية كرثة زائدة ال يبقى معها حمل للريب وال�شك،
ويف اللغة �أي�ضً ا معنى (الأمر)( :احلكم)؛ ولذا قال الإمام البخاري�« :أولو
الأمر هم ذوو الأمر» ،ومعلوم �أن �صاحب احلكم ال يكون �إال �صاحب
احلكومة.
()3لقد ثبت بالأحاديث ال�صحيحة �أن هذه الآية �إمنا نزلت يف طاعة �أمري
اجلماعة؛ ففي ال�صحيحني عن ابن عبا�س�« :أنها نزلت يف عبد اهلل بن حذافة
بن قي�س بن عدي؛ �إذ بعثه النبي  يف �سرية »...وروى ابن جرير الطربي
لعما ٍر مع خالد ،وكان خالد �أم ًريا،
يف تف�سريه« :ب�أنها نزلت يف ق�ص ٍة جرت َّ
عمار رج ًال بغري �أمره ،فتخا�صما» ،ف ُعلم من هاتني الروايتني �أن الآية �إمنا
ف�أجار َّ
�أُنزلت يف طاعة الأمراء ال غري(((.

((( هذا احلكم غري �صحيح ،و�إمنا الأمر :ال�ش�أن ،ومقابل النهي ،ويدخل فيها معنى احلكم ،والقرينة تعني املراد كما
تقدم ،فالأمر يف الآيتني هنا عني الأمر� ،آية :ﱹﭭ ﭮ ﭯﱸ [�آل عمران ]159 /و�آية ﱹ ﮞ ﮟ
ﮠﱸ [ال�شورى ،]38 /ف�أُولو الأمر يف لغة القر�آن �أهل ال�شورى الذي ا�صطلح العلماء على التعبري عنهم ب�أهل احلل
والعقد ،وهم الذين ال يكون اخلليفة �إما ًما للم�سلمني �إال مببايعتهم له.
((( هذا احل�صر  -بل هذا الوجه  -غري �صحيح كما علم من احلا�شيتني اللتني قبل هذه ،وكانوا كث ًريا ما يعنون بقولهم
�إن هذه الآية نزلت يف كذا �أنها مبينة للحكم يف مثله ،وذلك بح�سب فهم القائل.
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( )4روينا هذا التف�سري عن كث ٍري من ال�صحابة والتابعني ،ومل ي�ؤثر عنهم غريه،
و�أما ما قيل يف الآية ف�إمنا هو من عند املف�سرين املت�أخرين ،فقد نقل احلافظ
ابن حجر عن ابن عيينة �أنه قال�« :س�ألت زيد بن �أ�سلم عنها ،ومل يكن
باملدينة �أحد يف�سر القر�آن بعد حممد بن كعب مثله ،فقال :اقر�أ ما قبلها
تعرف ،فقر�أت :ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱸ [الن�ساء ،]58 /فقال :هذه يف الوالة) (فتح
الباري )99 : 13فانظر كيف ا�ستدل زيد بن �أ�سلم على �أن املراد من (�أويل
الأمر) احلكام ،والوالة بالآية التي قبلها ،والتي ذكر فيها الأمراء واحلكام(((،
وقد روى الطربي ٍ
�صحيح عن ميمون بن مهران و�أبي هريرة ،وغريهما:
ب�سند
ٍ
وعد ابن حزم ال�صحابة والتابعني الذين نقل عنهم
«�أولو الأمر هم الأمراء» َّ
هذا التف�سري فبلغوا ثالثة ع�شر رج ًال.
نعم قد ُرو َِي عن بع�ض ال�صحابة والتابعني �أن املراد من �أويل الأمر العلماء،
فقال جابر بن عبد اهلل �« :إنهم �أهل العلم واخلري» ،وقال جماهد وعطاء و�أبو
العالية�« :إنهم العلماء» ،ولكن ال تعار�ض بني التف�سريين؛ وذلك لأن ال�شريعة
جعلت احلكومة والوالية مرك ًزا ل�سائر �ش�ؤون الأمة الدينية ،وال�سيا�سية ،والعلمية،
ومل تكن املنا�صب والوظائف قد انق�سمت �إىل ذاك احلني ،ف�أمري امل�ؤمنني كما
(((لي�س يف الآية التي قبلها ذكر للحكام والأمراء ،و�إمنا هي خطاب للأمة �أنه يجب على َمن ا�ؤْتمُ َِن منهم على �شيء
�أن ي�ؤديه �إىل �أهله ،وعلى َمن حكم بني النا�س بوالية عامة� ،أو خا�صة �أو حتكيم من بع�ضهم � -أن يحكم بالعدل.
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و�سائ�سا كذلك كان عاملًا وفقي ًها �أي�ضً ا ،فال�صحابة والتابعون الذين
كان حاك ًما
ً
ف�سروا �أويل الأمر (ب�أهل العلم واخلري)  -قد �أح�سنوا التف�سري� ،إذ �أثبتوا به �أن �أمراء
امل�سلمني يجب �أن يكونوا من �أهل العلم واخلري ،ال ما فهمه املت�أخرون من هذا
القول ب�أنهم ق�صدوا به تلك الفئة التي عرفت (بالعلماء والفقهاء) بعد انقرا�ض
ذلك العهد ،وانهدام نظام اجلماعة ال�شرعي؛ لأن هذه الفئة مل تخطر على بال
� ٍ
أحد من ال�صحابة والتابعني يف ال�صدر الأول ،ومن هذا القبيل ما نقله ابن جرير
�أي�ضً ا عن عكرمة �أنه قال�« :أولو الأمر هم �أبو بكر وعمر» �أي �أن املراد من �أويل
الأمر اخللفاء ،والأئمة مثل �أبي بكر ،وعمر  -ر�ضي اهلل عنهما(((.
وهذا التف�سري مطابق حلالة البالد االجتماعية �إذ ذاك ،لأن بالد احلجاز
كانت يف الفو�ضى قبل الإ�سالم ،وال �سيما قري�ش مكة ،ف�إنهم مل يكونوا يعرفون
الإمارة ،وال ينقادون ل ٍ
أحد من النا�س ،فجاءهم الإ�سالم (بنظام اجلماعة) و(نظام
الإمارة) و�أوجب على كل النا�س �أن يطيعوا الأمراء ،ويلتزموا اجلماعة ،و�إىل هذا
ذهب الإمام ال�شافعي كما نقل عنه الع�سقالين يف الفتح ،حيث يقول:
«ورجح ال�شافعي الأول واحتج ب�أن قري�شً ا كانوا ال يعرفون الإمارة ،وال ينقادون
لأمري ،ف�أُ ِمروا بالطاعة ملن ويل الأمر» ،ولذلك قال َ « :من �أطاع �أمريي فقد
�أطاعني» (فتح الباري .((()191 :8
((( لي�س هذا معنى قوله ،بل معناه هم �أهل ال�شورى عند الر�سول  ك�أبي بكر وعمر؛ لأنه كان ي�ست�شريهما يف كل �أمر.
((( �إن طاعة الأئمة والأمراء واجبة (يف املعروف) ب�إجماع امل�سلمني ،والن�صو�ص فيها معروفة ،ومنها هذا احلديث ،ولكن هذا
لي�س دلي ًال على تف�سري الآية مبا ُذكر.
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()5هذا هو قول �أكرب فقيه قام يف الأمة الإ�سالمية� ،أال وهو الإمام حممد
ابن �إ�سماعيل البخاري  ،فقد بوب يف كتاب الأحكام من �صحيحه بابًا
على هذه الآية ،فقال« :باب �أطيعوا اهلل و�أطيعوا الر�سول و�أويل الأمر منكم)
وروى حتته حديث �أبي هريرةَ « :من �أطاع �أمريي فقد �أطاعني» ،ف�أثبت بهذا
�أن �أويل الأمر يف مذهبه �أي�ضً ا هم الأمراء والأئمة ال الفقهاء والعلماء كما
قال ابن حجر يف �شرح هذا احلديث« :يف هذا �إ�شارة من امل�صنف �إىل ترجيح
القول ال�صائر �إىل �أن الآية نزلت يف طاعة الأمراء ،خال ًفا ملَن قال نزلت يف
العلماء» (فتح الباري .)99 :13
(�)6إن �أقدم التفا�سري عه ًدا و�أغزرها ماد ًة تف�سري ابن جرير الطربي ،ومكانة �صاحبه
يف معرفة تف�سري ال�صحابة ،والتابعني ،وا�ستق�صائه معلومة ،وهو قد رجح هذا
القول بعد �أن ذكر �سائر الأقوال(((.
()7ال يذهنب عن بالك �أن الأقاويل الكثرية يف تف�سري القر�آن �إمنا جاءت من
زمن كانت العجمية
املت�أخرين الذين �سحرت �ألبابهم الفل�سفة اليونانية يف ٍ
املعوجة قد اند�ست يف الفكر والنظر ،وا�ستولت على العلوم واملعارف،
وتقهقرت العربية اخلال�صة ال�صاحلة ،و ُهجرت علوم ال�سنة ،وع�شق النا�س
(التعمق) يف كل �شي ٍء ،حتى يف العلوم الدينية ،ذلك التعمق الذي ورد
فيه( :هلك املتعمقون).
((( قد �صرح الكاتب  -من قبل كغريه  -ب�أن امل�س�ألة خالفية ،فرتجيح بع�ض كبار العلماء لأحد الوجوه التي يحتملها
اللفظ لي�س حجة على غريهم ،و�إمنا العربة بقوة الدليل.
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وال قيل ،وال قال ،بل كانوا يفهمون كتاب اهلل مبلكتهم اللغوية ،بدون
�أن يتكلفوا �أو يتعمقوا� ،أو يجهدوا �أفكارهم يف نحت املعاين البعيدة ،واخرتاع
االحتماالت الباردة ،ف�إذا �سمعوا كلمة (�أويل الأمر)  -التي نحن ب�صددها -
فهموا منها بال �أدنى تكلف معناها املتبادر �إىل الذهن ،مثل ما يفهم الأعراب
والرعاع.
ولكن الدهر كان خب�أ �أمثال فخر الدين الرازي  -الذين ال تر�ضيهم هذه
ين عديدةً،
ال�سماحة وال�سذاجة  -فجا�ؤوا من بعدهم يخرتعون لكل كلمة معا َ
ٍ
واحتماالت كثريةً ،و ُيظهرون بذلك براعتهم وجودة ذهنهم ،فال تروع َّنك �أقاويل
املت�أخرين واختالفهم؛ لأنهم �إمنا اتخذوا العلم �صنعة لهم ،ومماراة بينهم ،بل �إن
كنت تن�شد احلق فعليك بال�سنة النبوية ال�صحيحة ،والآثار الثابتة عن ال�صحابة
والتابعني لهم ب�إح�سان ،فما وافقهما فخذه ،وما خالفهما فا�ضرب به ُعر�ض احلائط؛
�إذ �صاحب القر�آن � أعلم به ،وكذلك �أ�صحابه الذين �شهد اهلل العليم بعلمهم
وعملهم  -ر�ضي اهلل عنهم ور�ضوا عنه(((.
وما يل ال �أعجب من ه�ؤالء النا�س الذين ُيعر�ضون عن ال�سلف ال�صالح،
وال يقيمون لهم وزنًا يف تلك العلوم التي اخرتعوها اخرتا ًعا؛ لأجل �أنهم مل يكونوا
يعلمون �أ�صول الفقه ،وعلم الكالم اليوناين اللذين ما �أنزل اهلل بهما من �سلطان!
(((هذا الكالم حق ولكنه و�ضع هنا يف غري مو�ضعه؛ �إذ لي�ست هذه امل�س�ألة مما خالف اخللف فيها ال�سلف ،وال مما �أكرثوا
فيها الأقوال.
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ف ِل َم ال ي�سلمون لهم يف علم الكتاب الإلهي؟! �ألي�س عجي ًبا �أن ي�ؤمنوا ب�أن
القر�آن نزل على حممد العربي  ،ثم ي�ست�شهدوا يف فهم معانيه ب�أر�سطاطالي�س
اليوناين؟ نعم� ،إن هذا ل�شيء ُعجاب!
و�أما الذي حيرَّ الرازي وغريه يف فهم الآية ف�إمنا هو ذكر الطاعة لأويل
الأمر معطوفة على طاعة اهلل ور�سوله ،فقالوا :كيف تكون طاعتهم مثل طاعة
اهلل ور�سوله؟ و�أين امللوك وال�سالطني من هذا املقام الرفيع؟ فاخرتعوا لذلك
مع ًنى يوافق فل�سفتهم ،وقالوا هم( :العلماء والفقهاء)((( ،ولقد تعبوا �سدى؛ لأن
امل�س�ألة وا�ضحة جلية ال حتتاج يف حلها وظهورها �إىل التفل�سف البارد؛ وذلك
لأن القر�آن وال�سنة �شريعة وقانون ،وماذا يجدي القانون �إذا مل تكن وراءه قو ٌة
منفذةٌ ،فطاعة هذه القوة طاعة القانون نف�سه ،وطاعة وا�ضعه ،وال يخفى على � ٍ
أحد
من النا�س حتى ال�سوقة والأعراب �أن طاعة وايل البلد طاعة لذلك الذي �أر�سله
ريب ،حتى �إن الذي يعار�ض ال�شرطي يف
وعينه ،وع�صيانه ع�صيان لذلك بال ٍ
عمله الر�سمي يعد خمالفًا للقانون ،وللقوة التي �س َّن ْته ،و�إمنا تخبط النا�س يف فهم
الآية؛ لأنهم مل يت�أملوا النظام ال�شرعي االجتماعي؛ �إذ �إنهم لو �أمعنوا النظر فيه
ملا حتريوا هذا التحري ولعلموا حق العلم ب�أن ال بد لقيام ال�شريعة ،وبقاء الأمة من
((( قد نقل الكاتب هذا القول عن بع�ض ال�سلف ،وجمع بينه وبني القول الأول ،الذي اختاره ،و�أطال فيه ،فعزوه �إىل
الرازي خط�أ َو ْهبه �صوابًا ،فلماذا �أنحى عليه بهذه الالئمة يف قول �سبقه �إليه َمن ذكر من ال�سلف؟ على �أن الرازي
على تفل�سفه وكرثة غلطه  -قد اهتدى يف تف�سري (�أويل الأمر) �إىل ال�صواب يف اجلملة ،كما بيناه يف تف�سري الآية يف
مو�ضعها من التف�سري.
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قوة مركزية ،وما هي تلك القوة �إال اخلليفة والإمام ،والأمراء ونوابه ،ولو �أنهم فعلوا
ذلك ملا خفي عليهم معنى (�أويل الأمر)(((.
وقد علمنا �أي�ضً ا من �آية :ﱹﰀ ﰁ ﰂ ﰃ...ﱸ [الن�ساء]59 /
�إلخ �أن بني اخلليفة الإ�سالمي والبابا امل�سيحي بونًا �شا�س ًعا؛ �إذ البابا لي�س بيده
اخلالفة الأر�ضية ،بل هو �صاحب ال�سلطة يف ملكوت ال�سماء ،وقد َع َّد الإ�سالم
هذه العقيدة كف ًرا و�شر ًكا؛ فقال تعاىل :ﱹﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [التوبة ،]31/و�أما اخلليفة الإ�سالمي فهو احلاكم
وال�سلطان يف الأر�ض فقط ،يذود عن حو�ض الأمة ،وينفذ �أحكام ال�شريعة ،وال
ميلك �أدنى �سلطة يف ال�سماء ،وال بيده القوة الت�شريعية ،فهو ال ي�ستطيع �أن يغري من
ال�شريعة �شي ًئا ،وال �أن يزيد فيها �أو ينق�ص ،بل عليه �أي�ضً ا مثل �سائر �آحاد الأمة �أن
يخ�ضع لها خ�ضو ًعا تا ًّما ،و�إذا تنازع يف �شي ٍء مع امل�سلمني فال حق له ب�أن يحملهم
على حكمه ور�أيه اخلا�ص ،بل يجب عليه وعليهم جمي ًعا �أن يرجعوا �إىل كتاب
اهلل و�سنة ر�سول اهلل،فيحكموها بينهم وي�سلموا لها ت�سلي ًما؛ قال اهلل تعاىل :ﱹ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱸ [الن�ساء ،]59 /ففي هذه احلالة ال حكم
للخليفة ،و�إمنا احلكم هلل وللر�سول ،وكذلك طاعته طاعة هلل ولر�سوله ،ولأجل هذا
كرر الفعل يف الآية فقال :ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ  ...ﱸ [الن�ساء ،]59 /ومل
يكرره يف (�أويل الأمر) ليعلم �أن طاعتهما مطلوبة �أ�ص ًال وطاعة �أويل الأمر لي�ست
((( احلق �أنهم عرفوا ما رماهم بجهله كما تقدم.
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كذلك ،بل �إمنا ُجعلت ل ُيطاع اهلل ور�سوله (قاله الطيبي يف ال�شرح).
ولذلك ملا �أراد �أمراء بني �أمية �أن يحملوا امل�سلمني على طاعتهم يف
املنكر ،والبدعة ،والظلم ،قائلني� :ألي�س اهلل �أمركم �أن تطيعونا يف قوله :ﱹﯼ
ﯽ ﯾﱸ [الن�ساء - ]59 /رد عليهم بع�ض الأئمة من التابعني �أح�سن ر ٍّد
فقال� :ألي�س قد ُنزع عنكم بقوله :ﱹﰀ ﰁﱸ [الن�ساء]59 /؟!
واحلا�صل �أن اهلل �سبحانه فر�ض على الأمة الإ�سالمية بهذه الآية طاعة
اخلليفة والإمام؛ �إذ به قيام اجلماعة ،وبقاء الهيئة االجتماعية(((.

((( املنارَ :من �أراد الوقوف على ملخ�ص �أقوال ال�سلف واخللف يف (�أويل الأمر) ،وحتقيق احلق فيه وفهم الآية حق الفهم ومعرفة
م�صلحة امل�سلمني يف ذلك اليوم  -فلرياجع تف�سريها يف اجلزء الرابع من تف�سرينا (من �صفحة .)222-180

ف�صـل
�شرح حديث احلارث الأ�شعري

�أما طاعة اخلليفة يف ال�س ّنة فقد ت�ضافرت الأحاديث ال�صحيحة يف وجوبها،
وا�شتهرت ا�شتها ًرا عظي ًما ،حتى �إنه مل ي�صل حكم بعد عقيدة التوحيد والر�سالة
�إىل هذه ال�شهرة والتواتر.
وها �أنا ذا ذاكر ههنا �أو ًال حديثًا من م�سند الإمام �أحمد و�سنن الرتمذي
تو�ضيحا ح�س ًنا ،ف�أقول :قال ر�سول اهلل �« :أنا
يو�ضح نظام الإ�سالم االجتماعي
ً
�آ ُم ُركم بخم�س ،اهلل �أمرين بهن :اجلماعة ،وال�سمع والطاعة ،والهجرة ،واجلهاد يف
�سبيل اهلل؛ ف�إنه َمن خرج من اجلماعة قيد �ش ٍرب فقد خلع ربقة الإ�سالم من عنقه
�إال �أن يراجع ،و َمن دعا بدعوى جاهلية فهو من جِ ِث ِّي جهنم ،قالوا :يا ر�سول اهلل!،
و�إن �صام و�صلى؟! ،قال :و�إن �صلى و�صام ،وزعم �أنه م�سلم» �أخرجه الرتمذي،
و�أحمد ،واحلاكم من حديث الأ�شعري على �شرط ال�صحيحني ،قال ابن كثري:
هذا حديث ح�سن ،وله �شواهد.
ف�أمر النبي  بخم�س:
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�أولهن ( -اجلماعة) �أي يجب على الأمة �أن جتتمع على الإمام ،وتعي�ش مرتبطة
مبركزها االجتماعي ،و�سرتى كث ًريا من الأحاديث التي حتذر من الوحدة والفُرقة،
وتعدها حياة جاهلية �شيطانية؛ �إذ الإ�سالم ال يح�سب احلياة الفردية حياة ،و�إمنا
ّ
احلياة عنده (احلياة االجتماعية).
ما (اجلماعة)؟ كتلة من الآحاد ،تربط بع�ضهم ببع�ض رابطة (االحتاد)،
و(االئتالف) ،ويكون فيهم (االمتزاج) و (النظام).
هاتيكم اجلماعة ولوازمها الأربعة :االحتاد واالئتالف واالمتزاج والنظام:
�أما (االحتاد) فهو �أن يكون الأفراد مت�ص ًال بع�ضهم ببع�ض ،فال عوامل التفرقة
تفرقهم ،وال الت�شتت يبددهم ،بل يكونوا جمي ًعا متقاربني ،و�أن تكون �أعمالهم
كذلك متوافقة غري متخالفة ،وجهتها واحدة ،وغايتها واحدة.
و�أما (االئتالف) فهو �أخ�ص من (االحتاد)؛ �إذ االحتاد جمرد االت�صال،
بتنا�سب �صحيح ،وترتيب ح�سن ،فيقدم
و(االئتالف) هو االجتماع واالت�صال ُ
يقدم ،وي�ؤخر فيه ما حقه �أن ي� َّؤخر ،ويو�ضع الفرد يف اجلماعة باملكان
فيه ما حقه �أن َّ
الذي ي�ؤهله له ا�ستعداده وقوته ،فال ُي�ستخدم يف ال�شرطة َمن هو �أهل لل�سيادة
والقيادة ،وال ُيرفع � -إىل ريا�سة ال�سيا�سة َ -من ال ي�صلح �إال لل�شرطية.
و�أما (االمتزاج) فهو �أخ�ص منهما ،و ُيرا َعى فيه احتاد الكيف �أكرث من
احتاد الكم� ،أي ُينظر يف طبائع الأفراد حيث ا�ستعدادهم االجتماعي ،فيلحق كل
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يراع ذلك ال
واحد بالذي يكون �أكرث موافق ًة لطبعه؛ ليتحدا متام االحتاد؛ �إذ لو مل َ
يت�أتى االحتاد بني �أفراد خمتلفة الأمزجة والطبائع ،كما ال يتحد الزيت واملاء ،و�إن
اهلل �سبحانه كما خلق العنا�صر ليتكون باجتماعها املنا�سب مركب خم�صو�ص -
كذلك خلق الأفراد ليكونوا باجتماعهم (جماعة) ،فالأفراد (عنا�صر) ،واجلماعة
امتزاجا تا ًّما ،كذلك
(مركب) ،وكما �أن العنا�صر ال تك ّون (مرك ًبا) �إال �إذا امتزجت ً
الأفراد ال تكون (جماعة) �إال بهذا االمتزاج ،ف�إذن يجب �أن يتمازج الأفراد
بع�ضهم ببع�ض ،ويفنوا وجودهم يف �سبيل تكوين اجلماعة ،بحيث يح�سبهم َمن
يراهم �شي ًئا واح ًدا ،وال يكون ذلك �إال بعد االمتزاج التام.
و�أما (النظام) فهو �أن يحل كل فرد يف اجلماعة حمله ،يدور يف دائرته،
وي�سعى يف داخل حدوده ،ويعمل عمله االجتماعي فيه.
وال تتحقق هذه الأمور �إذا مل تكن قوة م�سيطرة على االجتماع ،ويد
مد ّبرة للجماعة ،فتوحد الآحاد املنت�شرة ،وت�ؤلف بينهم ،ومتزج بع�ضهم ببع�ض،
إمام وخليف ٍة) وال مفر للأفراد من
وتخرطهم يف نظام اجلماعة ،فال بد �إ ًذا من (� ٍ
طاعته واخل�ضوع� ،إذا كانوا يريدون �أن يحيوا حياة اجتماعية طيبة ،فمقام الإمام
�أو اخلليفة يف الهيئة االجتماعية مقام النقطة من الدائرة ،وعماله مبنزلة الدائرة
نف�سها ،ف�آحاد الأمة يدورون حول هذه الدائرة ،وهي تدور حول تلك النقطة،
وبهذه ال�صورة تتكون من اجتماع الأفراد (اجلماعة) وي�صريون كتلة واحدة
وج�س ًما واح ًدا ح ًّيا� ،إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد ،وبهذا �أُمر
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امل�سلمون و ُمنعوا من الوحدة والفرقة ،و�أوجب عليهم �أن ال يعي�شوا بدون �إمام،
�سواء كرثوا �أم قلوا ،حتى لو كانوا ثالثة وجب عليهم �أن ي�ؤ ِّمروا �أحدهم لقوله :
«�إذا كان ثالثة يف �سفر فلي�ؤمروا �أحدهم».
وقد جعل اهلل �سبحانه �صالة اجلماعة  -التي هي عماد الدين ومثال
منوذجا ليهتدي بها امل�سلمون �إىل تنظيم حياتهم
كامل للعقائد والأعمال ً -
االجتماعية ،فانظر كيف يجتمع مئات و�ألوف �أوطانهم متنائية ،وجهاتهم متباعدة،
و�ألوانهم متغايرة ،و�ألب�ستهم متخالفة ،فبينما هم يف هذه احلالة� ،إذ تقرع �سمعهم
التكبرية ،فيتحول االنت�شار �إىل االجتماع ،والتفرق �إىل االئتالف ،فهم وقوف يف
�صف ٍ
واحد� ،أج�سامهم متالم�سةٌ� ،أكتافهم متال�صقةٌ� ،أقدامهم متقاربةٌ ،ووجوههم
ٍّ
متوجه ٌة �إىل جه ٍة واحد ٍة� ،إذا كانوا قيا ًما ،فكلهم قيام ،ك�أنهم بنيان مر�صو�ص ،و�إذا
كانوا قعو ًدا فكلهم قعود ،باطنهم كظاهرهم متحد وم�ؤتلف ،قلوبهم بذكر ٍ
واحد
م�شغولة ،و�أل�سنتهم للفظ واحد مرددة ،ثم انظر �أمامهم فال ترى هنالك �إال رج ًال
واح ًدا ي�ؤمهم ويقودهم ،متى �شاء �أقامهم ،ومتى �شاء �أقعدهم ،كلهم ط ْوع �أمره،
و�سماعون لكلمته ،ال يخالفونه ،وال ينازعونه ،بل يتبعونه ،ويقتدون به ،ويطيعون
َّ
له(((.
((( املنار :وظاهر �أن هذا االتِّباع يتقيد به الإمام كامل�أموم بن�صو�ص ال�شرع ،فم�شيئته فيه لإقامة امل�أمومني و�أفعالهم لي�ست
مطلقة ،ف�إذا خرج عن ال�شرع فارقوه و�أدبوه ،وكذلك الإمام الأعظم وهو اخلليفة ،وقد �أ�شار الكاتب �إىل ذلك يف
الكالم على الطاعة.
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هذه هي (اجلماعة) التي يطالب بها الإ�سالم ،وي�أمر امل�سلمني �أن يجعلوا
هيئتهم االجتماعية على �أ�سلوبها ،ال كما يزدحم الهمج يف الأ�سواق.
هذا ،وكل ما ذكرناه من �أو�صاف اجلماعة وخ�صائ�صها م�أخوذة من الكتاب
وال�سنة ،وقد �أغفلنا ذكر ال�شواهد عم ًدا ل�ضيق املقام وعدم احلاجة �إليها.
ثانيهن ( -ال�سمع) ،وهو �أن ت�ستمع الأمة �أوامر الإمام ،وت�ستهدي به؛ فكلمة
(ال�سمع) تو�ضح �أن مقام الإمام يف الأمة مقام املعلم واملر�شد؛ فعليها �أن تتلقى
�أوامره بالقبول ،وت�سرت�شد به يف مهماتها.
ثالثهن ( -الطاعة) ،وهي �أن يطاع الإمام طاعة تامة ،ويف َّو�ض �إليه جميع القوى
العاملة تفوي�ضً ا كل ًّيا((( ،ويعمل كل فرد من الأمة ب�أمره بدون �أدنى عذر ،وال �ضجر،
ومعلوم �أن الطاعة يف املعروف ال يف املنكر.
رابعهن ( -الهجرة) ،وهي من (الهجر) ومعناه (الرتك) ففي املفردات:
(الهجر والهجران :مفارقة الإن�سان غريه� ،إما بالبدن� ،أو بالل�سان� ،أو
بالقلب ،واملهاجرة :م�صارمة الغري ومتاركته) (�صفحة  ،)558و�أما يف ال�شريعة
فهي� :أن يرتك رجل �أو جماعة املال ّذ الدنيوية ،والرغائب النف�سية يف �سبيل احلق
((( املنار :احلق �أن اخلليفة مقيد يف الإ�سالم مب�شاورة �أهل احلل والعقد ،كما �أنه مقيد بال�شرع؛ فتفوي�ضه لي�س مطلقًا.
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�سام وق�صد عالٍ -ما َله وراحته ،و�أهله،
وال�سعادة((( ،فمث ًال �إذا ترك �أحد لغر�ض ٍ
و�أقاربه ،وع�شريته ،وبيته ،ووطنه ،ي�سمى عمله هذا يف ال�شريعة (الهجرة �إىل اهلل
والذهاب �إىل اهلل) وقد غلب ا�ستعمال (الهجرة) يف ترك الوطن؛ لأن تركه ي�ستلزم
ترك املال ،والأهل ،والأ�صدقاء ،وكل ما ُي َح ّب و ُي ْ�ؤ َلف يف الوطن؛ ولذا �إذا �أُطلقت
يكون معناها (ترك الوطن) و�إذا �أ�ضيفت �إىل �شيء ُيفهم معناها ح�سب الإ�ضافة،
قال النبي « :و�إمنا لكل امرئ ما نوى ،ف َمن كانت هجرته �إىل اهلل ور�سوله
فهجرته �إىل اهلل ور�سوله ،و َمن كانت هجرته لدنيا ي�صيبها� ،أو امر�أ ٍة يتزوجها فهجرته
�إىل ما هاجر �إليه» (البخاري عن عمر  )فالهجرة �أنواع و�أق�سام جتدها مبينة يف
الكتاب وال�سنة ،ولي�س هنا حمل تف�صيلها.
خام�سهن ( -اجلهاد يف �سبيل اهلل) ،وهو من (اجلهد) ومعناه:
(ا�ستفراغ الو�سع يف مدافعة العدو ظاه ًرا �أو باط ًنا) (مفردات) ،فاجلهاد هو ال�سعي
البليغ لدفع الأعداء ،والذود عن الأمة ،ويكون بالل�سان ،واملال ،والنف�س ،فكل
ما يبذله الرجل يف �سبيل اهلل  -ح�سب احلاجة وال�ضرورة  -فهو جهاد يف �سبيل
اهلل ،كما قال النبي « :جاهدوا امل�شركني ب�أموالكم و�أنف�سكم و�أل�سنتكم» (رواه
�أحمد و�أبو داود ،والن�سائي ،وابن حبان عن �أن�س .)
((( الهجرة ال�شرعية هي ترك دار الكفر �إىل دار الإ�سالم ،وكذا كل مكان ال ي�ستطيع فيه �أن يقيم دينه بحرية ،ولي�س هو
املعنى ال�شرعي الأ�صلي ،ويحتجون له بحديث« :واملهاجر َمن هجر ال�سوء» ،وهو و�صف للمهاجر الكامل ،كحديث:
«امل�سلم َمن �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده» ،ف�إن مل يهجر ال�سوء ال يكون �صادقًا يف هجرة وطنه لأجل احلق الذي
ُير�ضي اهلل تعاىل ،كما ي�ؤخذ من حديث النية.
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ول�سنا يف حاجة �إىل �أن ُن ْثبت �أن على هذه اخلم�سة تتوقف حياة الأمم
وقيامها وبقا�ؤها؛ �إذ كل َمن له ذرة من العقل يعلم حق العلم �أنه ال ت�ستطيع �أمة
�أن تفوز يف معرتك احلياة بدونها� ،أو تنجح يف �أعمالها � -صغرية كانت �أو كبرية -
بغريها ،ف�سواء عليها �أن ت�سعى حل�صول خبز من الرب� ،أو تذهب لك�شف القطب
ال�شمايل ،فهي على كل حال حتتاج �إىل هذه الأ�صول اخلم�سة ،والتي تعر�ض
عنها تخ�سر ،ثم ت�سقط حت ًما ،و�إن كل ما نراه الآن يف هذه املعمورة العظيمة من
احل�ضارة والرقي وال�صناعة ،نتيجة لهذه اخلم�سة( :اجلماعة ،وال�سمع ،والطاعة،
والهجرة ،واجلهاد).
�إن النزاع واخلالف الذي ملأ اخلافقني �إمنا هو ناجت عن �شي ٍء ٍ
واحد،
وهو تعدد الأ�سماء مل�سمى واحد ،وكرثة امل�صطلحات حلقيقة واحدة ،ف�إنك �إن
دققت النظر يف جدال النا�س ترى معظمهم مت�شاجرين يف الأ�سماء والألفاظ
وامل�صطلحات ،مع �أنهم لو جردوا احلقيقة عن الظواهر لعلموا �أنها واحدة ،وعند
اجلميع �سواء ،لكنهم ل�سوء احلظ ال يفعلون ذلك ،فيتخ َّبطون طول عمرهم يف
تيهاء الألفاظ وامل�صطلحات ،ويتناطحون عليها.
وقد كرث مثل هذا النزاع يف العلوم واملعارف ،واملوفق َمن ال تخدعه
الظواهر ،فال يرى احلقيقة مبنظاره اخلا�ص امل�صنوع من الألفاظ وامل�صطلحات ،بل
يراها جمردة كما هي ،وهذا املقام مقام الر�سوخ يف العلم ،وي�سميه ال�شيخ �أحمد
ويل اهلل �صاحب (حجة اهلل البالغة) بعلم اجلمع بني املختلفات ،وعامة �أ�صحاب
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ال�سلوك والإ�شارات ي�سمونه (مب�شهد الوحدة) ،ويق�صدون به نف�س هذا املقام
الذي ي�صله ال�سالك بعد زوال احلجب والأ�ستار عن عينيه.
ف�إذا بحثت بعد هذا تعلم �أن اجلماعة وال�سمع والطاعة والهجرة واجلهاد
من تلك احلقائق العامة امل�س َّلمة التي ال ينكرها �أحد من الب�شر  -والأممب�أجمعها �سائرة عليها من �أول خلقها ،ومتم�سكة بها �أ�شد التم�سك ،و�إمنا النزاع
فيها والإنكار عليها جاء من تلك البلية التي ذكرناها �آنفًا� ،أي الت�ش ُّبث بالأ�سماء
وامل�صطلحات ،فلأجل هذا �أنكرها كثري من النا�س لأ�سمائها الإ�سالمية ،ولكنهم
يقبلونها ،ويعملون بها بغري
هذه الأ�سماء ،والذي َي ُر ّد هذه احلقائق نف�سها يحرم من احلياة ،وال يرى
يف دنياه �إال اخليبة واخل�سران.
وها �أنا ذا �أ�سوقها �إليك واحد ًة واحد ًة مع بيان وجيز ِل َت ْف َهم ما مر حق
الفهم ،فانظر �إىل �أولهن ،وهي (اجلماعة) التي علمت معناها وخ�صائ�صها ،فقل
�أي �شيء يتم بدون اجلماعة واالجتماع؟ دع ما قالت فيها الفال�سفة واحلكماء؛
ف�إنه دقيق يخفى على كثري من النا�س ،و�ألقِ عليها نظرة عامة ترى �أن الغر�ض من
البيئات والأحزاب ،واجلمعيات واملنتديات ،واملجال�س ،واملحافل ،والربملان ،بل
من الأمة ،والوطن ،واجلي�ش (اجلماعة والتزام اجلماعة) �أميكن ل ٍ
أحد �أن ي�ستغني
عن اجلماعة؟ حتى �إن �أولئك الذين يعي�شون يف الغابات عراة متوح�شني-
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أهمهم �أمر� ،أو وقع فيهم �شقاق؟ يجتمعون للبحث يف
ي�ضطرون �إىل االجتماع �إذا � َّ
�شئونهم ،و�إ�صالح ذات بينهم ،ولو حتت �شجرة على الرتاب ،فتلك (اجلماعة).
ولكن ماذا ُتغني اجلماعة �إذا مل يوجد َمن ير�أ�سها وير�شدها؟ ولذا �إذا
اجتمع ب�ضعة رجالٍ لأمر جامع بينهم تبادروا �إىل انتخاب الرئي�س ،وقالوا� :إذا
مل ير�أ�س اجلل�سة �أحد ال تكون قانونية ونظامية ،وكذلك �إذا �أرادوا تنظيم جي�ش
َّق�سموه ِف َرقًا من �ألف ومائة وع�شرة ،وجعلوا على كل منها ر�ؤ�ساء (�أي تابعني
لرئي�س واحد وهو القائد العام) وقالوا :بدون هذا ال يكون اجلي�ش جي�شً ا ،وال
ي�ستطيع �أن يعمل عم ًال ،ف�إذا كان ولهم هذا عن جماعة من ع�شرة �أو خم�سة،
فماذا يقال عن �أمة مكونة من �ألوف وماليني من الرجال والن�ساء� ،أفال حتتاج �إىل
قائد يقودها ،ورئي�س ير�أ�سها؟!
وهل نقدر على عمل اجتماعي بدون الأمري؟ ثم �أي فائدة من الأمري
�إذا مل ُي َط ْع؟ خذ لك �أقرب مثال �إليك وهو بيتك الذي ت�سكنه مع زوجتك
وتنمر عليك �أوالدك� ،أفال تغ�ضب عليهم
وولدك  -ف�إن ع�صت الزوجة �أمركَّ ،
وتقول  -والنا�س معك:
هذا بيت ال يفلح �أهله �أب ًدا؛ لأنه ال نظام فيه وال راحة ،بل هو ُمبت ًلى
بحرب �أهلية! وهل هذا الذي تقول غري (اجلماعة وال�سمع والطاعة)؟ فكما �أن
هذا البيت ال يفلح كذلك ال تفلح الأمة التي ال جماعة فيها وال �سمع وال طاعة.
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و�أما (الهجرة) فينفر منها كثري من النا�س؛ لأنهم يح�سبونها من بقايا
ذلك العهد الذي كان فيه الإن�سان يف جهل ،ووح�شية ،وهمجية وم�صابًا باجلنون
الديني ،فكان يهلك نف�سه ،ويقتل عواطفه ،ويرتك راحته لأجل الدين ،ولكنهم
ين�سون �أن ما يفرون منه تدعو �إليه الب�شر مدنيتهم �أي�ضً ا ،و�إنك قد علمت معنى
(الهجرة) ،وهو �أن ُي ْ�ؤ ِثر الإن�سان املقا�صد العليا الدنيا ،و�إن ا�ضطر يف هذه ال�سبيل
فرحا مطمئ ًّنا ،فقل �أي جناح
�إىل هجران �أهله ،وماله ،ووطنه ،و�أمته ،و َم َال ِّذ ِه هجرها ً
ي�صادفه الإن�سان يف العلم والعمل �إن مل يكن �صدره مملو ًءا بهذه العاطفة العالية؟
وما هذا التقدم املدين والعلمي ،وما هذه االخرتاعات العجيبة
واالكت�شافات املده�شة ،والأموال الكثرية ،والتجارة الوا�سعة ،وامل�ستعمرات
العظيمة ،وو�سائل املعي�شة املتنوعة ،ورقي البالد ،وعلو الأمم ،و�سعة املدنية؟
�ألي�ست نتائج( الهجرة) وثمراتها؟ وذلك لأن الإن�سان � -أفراده وجماعاته  -لو
مل ي�ؤثر املقا�صد العالية والعزائم الكبرية على راحته و�أهله ووطنه ومل يهجر كل
�شيء يف �سبيلها  -ملا ر�أينا اليوم ما نراه يف الدنيا ،بل لر�أينا اجلهل مقام العلم،
والوح�شية مقام املدنية ،واخلراب مقام العمران ،وما قولك يف علم الطب وتقومي
البلدان وعلم احلياة الإن�ساين؟ �أكان ميكن �أن ت�صل هذه العلوم �إىل ما و�صلت
�إليه لو مل يهاجر كثري من الب�شر يف �سبيلها لأجل معرفة تفا�صيلها وا�ستقراء
جزئياتها؟ لو مل يهاجر كوملبو�س ملا علمنا عن ن�صف الدنيا �شي ًئا ،ولو مل يهاجر
الغربيون ملا �شاهدنا يف وا�شنطون ،ونيويورك املباين الفخمة والق�صور العالية ،ولو
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مل تهاجر الأمم الأوربية ملا �أ�صبحت �أغنى الأمم ،عج ًبا! �إذ ر�أوا املهاجرين زرافات
ووحدانًا يق�صدون �إىل منطقة القطب ال�شمايل قالوا :ه�ؤالء عظماء الرجال حقًّا،
كمل العلم فيهم ،وحلت الوطنية ال�صادقة يف قلوبهم ،ثم �إذا علموا �أنهم هلكوا
على بكرة �أبيهم دون �أن ينالوا بغيتهم � -أقاموا عليهم امل�آمت ور َث ْوهم ،وبكوا عليهم
وقالوا :مات النجباء! ولكن �إذا �سمعوا ال�شريعة الإلهية ت�سمي مثل هذا العمل
(بالهجرة) ،وتدعو النا�س �إليه  -نفروا منه ،و�أنكروا وا�سودت وجوههم  -تراهم
ميجدون �أولئك الرجال الذين هجروا �أوطانهم لك�شف منبع النيل وهلكوا يف
جماهيل �إفريقية ،ولكن �إذا علموا برجال هاجروا يف �سبيل احلق ،و�إعالء كلمة
وهمجا)! ثم �إذا ر�أوا نيوتن يهجر نومه،
اهلل  -ذ ّموهم �أ�شد الذم ،و�سموهم (جمانني ً
وي�سهر الليايل الطويلة ليحقق (نامو�س ال�شغل) �أعظموه ،و�سموه ب�أ�سماء كرمية،
ولكن �إن ر�أوا رج ًال ُيجهد نف�سه مثل نيوتن  -ال لنامو�س ال�شغل  -بل لنامو�س
وعدوه من الوحو�ش! فما هذا
جناة العامل ،و�سعادته ،وهدايته �أنكروا عليه عمله ّ
اجلنون؟ وما هذا التناق�ض يا ُترى؟!
نرى اليوم الأمم الغربية تعتقد �أن َفالحها وحياتها يف اال�ستعمار (كانونيل
�س�ستم) وتت�صادم وتتناطح ،ويهلك بع�ضها بع�ضً ا؛ لأجل امل�ستعمرات ،ولكن
ما اال�ستعمار؟ �ألي�س الغر�ض منه ترك الوطن والهجرة من �أر�ض �إىل �أخرى
وتعمريها ،وا�ستح�صال الرثوة منها ،وتكثري غنى الأمة بها؟ فما ر�أيك بعد هذا؟
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�ألي�ست الدنيا كلها متم�سكة بنظام (اجلماعة وال�سمع والطاعة والهجرة)؟ نعم،
هي متم�سكة بها �إال �أنها ال ت�سميها ب�أ�سمائها الإ�سالمية!
و�أما (اجلهاد) فما �أكرث ا�ستفظاع بع�ض النا�س له ،وما �أ�شد �إنكارهم عليه!
�إذا �سمعوه جعلوا �أ�صابعهم يف �آذانهم ،وا�ضطربوا منه ا�ضطرابًا �شدي ًدا ،وقالوا
الإ�سالم ي�ستحل الدماء الربيئة ،ويدعو الب�شر �إىل الق�ساوة والرببرية ،واملجزرة
دين وح�شي ٍة وهمجي ٍة ،ولكن ما �أ�شد ا�ستماعهم لقول دارون،
الإن�سانية ،فهو ُ
ور�سل ،وويل�س�« :إن من احلقائق الثابتة نامو�س تنازع البقاء ،ونامو�س انتخاب
الطبيعة ،ونامو�س بقاء الأ�صلح» ،ف�إذا �سمعوا هذه الكلمات �أ�صغوا �إليها هادئني،
�ساكنني ،و�آمنوا بها م�صدقني ،موقنني ،ومل ينزعجوا من هذه النوامي�س الق َّتالة،
والداعية �إىل �سفك الدماء ،بل قالوا� :إنها كلها حق ،وم�ؤيدة بالرباهني القوية،
وامل�شاهد العينية؛ لأ َّنا نرى احلياة كلها عرا ًكا ومزاحمةً ،الإن�سان وما دونه من
الأحياء  -كله يزاحم معار�ضه يف احلياة ،ويدافع غريه ،و ُيهلكه ويحل حمله ،وهذا
طبيعي ،وال بقاء حلي بدونه! ثم �إذا �أخربهم ب�أن النوامي�س التي يخ�ضع لها �سائر
املوجودات يخ�ضع لها اجلن�س الب�شري ،و�أن الأمة التي ُتثبت �أنها �أ�صلح للقيام
باحلق والهداية  -تعي�ش وحتيا ،والأمة الفا�سدة وغري ال�صاحلة تهلك وتفنى! وحتل
حملها الأوىل ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [التوبة - ]33 /مل يقبلوا هذا،
وتولوا عنه مدبرين! ولو رجعوا �إىل ر�شدهم ل�ضحكوا على �أنف�سهم؛ �إذ الذي
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يردونه با�سم (اجلهاد)((( يقبلونه ب�أ�سماء �أخرى ناق�صة الداللة على م�سماها! واهلل
يهدي َمن ي�شاء �إىل �سواء ال�سبيل!

((( املنار� :أوجز الكاتب واخت�صر يف بيان هذه امل�س�ألة ،و�أ�سهب فيما عداها ،و�أطنب� ،صواب القول يف اجلهاد الإ�سالمي
�أنه( :بذل اجلهد يف حفظ احلق ودفع الباطل) ،لتقرير امل�صالح و�إزالة املفا�سد ،و�أما اجلهاد العام  -غري املقيد بهداية
�شخ�صا كان �أو جماعة باحلق �أو بالباطل ،ولكن
الإ�سالم  -فهو :بذل اجلهد من كل حي حلفظ حياته ومنافعهً ،
جدوا و�شمروا يف ت�صويره ب�ضد حقيقته ،فنفَّروا منه حتى
ق�صروا يف بيان حقيقة الإ�سالم حتى لأهله ،و�أعدا�ؤهم ُّ
الكثري من الالب�سني للبا�سه.

ف�صـل
اجلماعة والتزام اجلماعة

ويف هذا احلديث  -الذي نحن ب�صدده � -أمر مهم ي�ستحق �أن نت�أمل
فيه ،وهو �أن ال�شريعة َّن�صت على �أن احلياة الإ�سالمية �إمنا هي يف التزام اجلماعة
وطاعة اخلليفة ،واحلياة اجلاهلية يف االنحراف عنها ،ولقد �أو�ضح القر�آن �أن اجلاهلية
هي التفرق والت�شتت ،وانت�شار الكلمة ،وعدم االجتماع على مرك ٍز ٍ
واحد ،و�أن
احلياة الإ�سالمية هي احلياة االجتماعية ،واالحتاد ،واالئتالف بني الأمة ،واجتماع
الآحاد املنت�شرة؛ قال اهلل تعاىل :ﱹﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ

ﮌﱸ [�آل عمران� ]103/إلخ.
فاجلاهلية الفرقة ،والإ�سالم اجلماعة؛ ولذا �أكد النبي  -عليه ال�صالة
وال�سالم -مرة بعد مرة �أن َمن يحيد عن اجلماعة ،وينزع يده عن طاعة اخلليفة،
يكاد يخرج من الإ�سالم ،وتكون ميتته على اجلاهلية ال على الإ�سالم ،و�إن �صلى
و�صام ،وزعم �أنه م�سلم.
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وها هي ذي بع�ض الأحاديث ال�صحيحة امل�شهورة يف هذا الباب:
قال َ « :من �أطاعني فقد �أطاع اهلل ،و َمن �أطاع �أمريي فقد �أطاعني،
و َمن ع�صى �أمريي فقد ع�صاين) .رواه البخاري ،و م�سلم عن �أبي هريرة ،ويف
مل�سلمَ « :من �أطاع الأمري» �أي �أطاع �إمام امل�سلمني ،وقال« :ا�سمعوا
رواية �أخرى ٍ
و�أطيعوا ،و�إن ا�س ُت ِعمل عليكم عبد حب�شي ،ك�أن ر�أ�سه زبيبة»( .البخاري وم�سلم
عن �أن�س).
يظهر �أن هذه اجلملة كث ًريا ما كان يكررها  ،وال �سيما يف خطبه؛ ولذا
جتدها مروي ًة ب� ٍ
ألفاظ خمتلف ٍة ،و ُن�سبت �إىل مواقع خمتلفة ،وقد قال يوم احلج الأكرب
 يف حجة الوداع التي كانت م�شه ًدا عظي ًما للم�سلمني ،والتي مل يع�ش بعدها �إال ب�ضعة �أ�شهر« :ولو ا�ستعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اهلل ،ا�سمعوا
و�أطيعوا»( .م�سلم).
وقالَ « :من خرج من الطاعة ،وفارق اجلماعة فمات مات ِميتة جاهلية»،
ويف لفظ« :ف�إنه لي�س �أحد من النا�س خرج من ال�سلطان �ش ًربا فمات عليه �إال مات
ميتة جاهلية»( .متفق عليه) ،ومعلوم �أن اجلاهلية كانت قبل الإ�سالم ،فمعنى
احلديث� :أنه مات على �ضاللة عرب اجلاهلية  -والعياذ باهلل! -ويف رواية عبد اهلل
ابن عمر َ « :من خلع ي ًدا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة وال حجة له ،و َمن
مات ولي�س يف عنقه بيع ٌة مات ميتة جاهلية».
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وقالَ « :من فارق اجلماعة �ش ًربا فك�أمنا خلع ِر ْبقة الإ�سالم من عنقه».
(الرتمذي) ،ويف رواية« :دخل النار»�( .أخرجها احلاكم على �شرط ال�صحيحني).
ت�سو�سهم الأنبيا ُء ،كلما هلك نبي خلفه نبي،
وقال« :كانت بنو �إ�سرائيل ُ
و�إنه ال نبي بعدي ،و�سيكون خلفا ُء ،فيكثرُ ون ،قالوا :فما ت�أمرنا؟ ،قالُ :فوا ببيعة
الأول فالأول ،و�أَعطوهم حقَّهم ،ف�إن اهلل ي�س�ألهم عما ا�سرتعاهم»( .متفق عليه).
وغري هذا كثري من الأحاديث التي ال تحُ �صى ،و�شواهد الإجماع ون�صو�ص
كتب العقائد والفقه ل�سنا يف حاجة �إليها بعد احلديث.

ف�صـل
يف �شروط الإمام واخلالفة

�إذا ا�ستق�صيت ن�صو�ص الكتاب ،وال�سنة ،و�إجماع الأمة  -تعلم �أن
ال�شريعة الإ�سالمية اعتربت الإمامة واخلالفة على �شكلني مت�ضادين ،واحد
منهما �أ�صلي ومطلوب ،والثاين ا�ضطراري.
وبيان هذا �أن ال�شكل الأ�صلي املطلوب هو انتخاب الأمة خليف َتها بحيث
جتتمع �آحادها ،و�أهل احلل والعقد والر�أي والب�صرية منها ،فيتباحثون ويت�شاورون
طبقاً للآية :ﱹﮞ ﮟ ﮠﱸ [ال�شورى ،]38 /ثم ينتخبون اخلليفة مراعني
فيه �شروط اخلالفة ال�شرعية ،ومقا�صدها الأ�سا�سية ،غري ناظرين �إىل الوجاهة
الذاتية واجلن�سية الن�سبية(((؛ �إذ ال�شريعة تعترب يف االنتخاب �شورى الأمة ،ال
جن�سية اخلليفة وع�شريته ون�سبه ،وقد ت�أ�س�ست اخلالفة الرا�شدة على هذا الأ�سا�س
اجلمهوري ،فاخلليفة الأول انتخبته الأمة مبا�شرة ،واخلليفة الثاين انتخبه اخلليفة
راع فيه الأ�شرف ن�س ًبا من بيوت قري�ش التي ح�صر الر�سول اخلالفة يف جملتها ،بل يرجحون كفاءته من �أي
((( �أي مل ُي َ
بيت منهم كان ،و�سيعلله بعد ب�أنها لو ُجعلت وراثية يف بيت معني لبقيت يف بيت اخلليفة الأول  -كما هو ال�ش�أن يف
بيوت امللوك � -إىل عهدنا هذا ،و�ضرب له املثل باخللفاء الرا�شدين.
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الأول((( ،ور�ضي به �أهل احلل والعقد من الأمة ،واخلليفة الثالث انتخبته جماعة
ال�شورى ،والرابع بايعته اجلماعة ب�أ�سرها ،فانتخاب ه�ؤالء اخللفاء الأربعة كان
راع فيه اجلن�سية ،والقبيلة ،والعهد �ألب َّتة ،ولو ُروعي
انتخابًا �شرع ًّيا وجمهور ًّيا ،ومل ُت َ
فيه �شيء من هذا القبيل َلبقيت اخلالفة يف بيت اخلليفة الأول ،ومل تخرج منه
�إىل �آخر الدهر ،ولكن مل يكن �شيء من ذلك ،بل مل َيدع اخلليفة الثاين جما ًال
للأمة يف �أن تنتخب ابنه خليفة؛ لأنه منع ،و�أو�صى بذلك و�صي ًة حني احت�ضاره
 ر�ضي اهلل عنه وعنهم �أجمعني.ف�إذا كان الأمر على هذا النهج اجلمهوري ،وا�ستطاعت الأمة انتخاب
خليفتها -فقد �شرطت ال�شريعة فيه �شرو ًطا ُترا َعى عند االنتخاب:
و�أما ال�شكل الثاين :وهو �إذا تغلب متغلب بقوته وع�صبيته على اخلالفة،
ٍ
فحينئذ ماذا يجب على الأمة �إذا كان املتغلب غري
ومل يرتك جما ًال لالنتخاب؛
�أهل لها وظاملًا ،وفاق ًدا ل�شروطها؟ فهل يجب عليها �أن تخرج عليه وتقاتله؟ �أم
يجب عليها �أن تطيعه ،وتنقاد له ،وت�ؤدي �إليه الزكاة ،وتقيم وراءه اجلمعة واجلماعة،
وتعمل حتت �سيطرته �سائر الأعمال التي ال تتم �إال بوجود اخلليفة والإمام؟
ملا كانت هذه امل�س�ألة �أهم امل�سائل احليوية ،و�أ�سا�س حياة الأمة االجتماعية
مل تكن ال�شريعة لتغفل عنها ،وترتك الأمة بال هداية ،وال ب�صرية فيها؛ ولذا((( يعني �أنه ر�شحه ،والأمة ر�ضيته ،فبايعته.
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جتدها قد اهتمت بها �أ�شد االهتمام ،وبينتها بيانًا واف ًيا بعبارات وا�ضحة ون�صو�ص
�صريحة؛ ومن �أجل ذا مل يرتدد ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم  -يف تعيني
خطتهم ملا قامت اخلالفة الأموية اال�ستبدادية بعد انقرا�ض اخلالفة الرا�شدة،
فعاملوها معاملة واحدة ،ك�أنهم كانوا عينوها من قبل ،و�صارت تلك املعاملة ُ�س َّنة
ملَن بعدهم ،و�أجمعت الأمة على ا�ستح�سانها ،واتخذتها خطة اجتماعية لها ،نعم،
قد اختلف بع�ض الفرق الإ�سالمية يف ال�شكل الأول للخالفة ،ولكن مل يختلف
�أحد منهم يف ال�شكل الثاين ال ق ً
وال وال عم ًال (((.
وقد �شرطت ال�شريعة يف ال�شكل الأول اجلمهوري �شرو ًطا بالغة يف
الكمال منتهاه ،و�أوجبت على الأمة �أن تنظر يف اخلليفة كل الأمور التي تلزم
لهذا املن�صب الرفيع ،ولهذه امل�سئولية العظيمة ،وقد ا�شتهرت �شروط اخلالفة
هذه ا�شتها ًرا عظي ًما ،حتى �إنك جتدها يف عامة كتب العقائد والفقه التي يتداولها
طلبة العلم يف املدار�س الدينية ،فرتى فيها( :و ُي�شرتط �أن يكون) اخلليفة (من
�سائ�سا
�أهل الوالية املطلقة الكاملة ،ب�أن يكون م�سل ًما ،ح ًّرا ،ذك ًرا ،عاق ًال ،بالغًاً ،
بقوة ر�أيه ،ورو َّيته ،ومعونة ب�أ�سه و�شوكته ،قاد ًرا بعلمه وعدالته وكفايته و�شجاعته
على تنفيذ الأحكام ،وحفظ حدود الإ�سالم ،و�إن�صاف املظلوم من الظامل ،عند
حدوث املظامل�..) .إلخ ،راجع �شرح املواقف ،و الن�سفي ،والتمهيد ،و�شرح الفقه
((( �إطالق النفي خط�أ؛ فاخلالف وقع ق ً
وال وعم ًال ،ذهب كثريون �إىل مقاومة ال�سلطة اجلائرة وغري ال�شرعية ،وكثريون �إىل
طاعتها ،و�سي�أتي حتقيقه ،ومازالوا ي�ستعدون لإ�سقاط خالفة الأمويني حتى �أ�سقطوها ،وهي يف ربق �شبابها.

72

اخلالفة الإ�سالمية

72

الأكرب للقارئ ،و�شرح املقا�صد ،ومن كتب املحدثني �شرح عقيدة ابن عقيل ،وفتح
الباري ،و�شرح منظومة الآداب ،وخال�صة ابن مفلح ،ونيل الأوطار ووبل املرام
لل�شوكاين ،والإقناع و�شرحه وغريها من الكتب.
و�أما �شرط القر�شية ففيه اختالف((( ،وقد كان يقول به �أكرث العلماء
((( يظهر �أن للكاتب  -عفا اهلل عنه  -مي ًال �إىل �إ�ضعاف هذا ال�شرط الذي �أجمع عليه �أهل ال�صدر الأول قبل ظهور
ال�شقاق يف الأمم ،وهم �أهل الإجماع دون غريهم ،والأحاديث ال�صحيحة فيه كثرية متفق عليها ،وقد ذكر حديثًا
واح ًدا منها مل يقرنه بذكر َمن خرجه من رواة ال�صحيح ،وقد �صرحت الكتب التي ذكرها كلها ب�شرط القر�شية،
وملا ذكروا �أن اخلوارج وبع�ض املعتزلة خالفوا �سائر امل�سلمني يف ا�شرتاط القر�شية  -ردوا عليهم ب�أن الإجماع كان قد
انعقد على ذلك من عهد ال�صحابة م�ستن ًدا �إىل الن�ص ،فال عربة بخالفه قال ال�سعد التفتازاين يف �شرح املقا�صد:
«و ُي�شرتط �أن يكون مكلفًا م�سل ًما عد ًال ح ًّرا ذك ًرا جمته ًدا �شجا ًعا ذا ر�أي وكفاية �سمي ًعا ب�ص ًريا ناطقًا قر�ش ًّيا ،ف�إن مل
يوجد من قري�ش َمن ي�ستجمع ال�صفات املعتربة ُوليِّ َ كناين ،ف�إن مل يوجد فرجل من بني �إ�سماعيل ف�إن مل يوجد
فرجل من العجم»� . .إلخ(�ص  ،271ج ،2طبع الآ�ستانة) ،وقال احلافظ يف �شرح البخاري -بعد �إيراد الأحاديث يف
ح�صر الإمامة يف قري�ش امل�ؤيدة ملا رواه البخاري منها -ما ن�صه« :وي�ؤخذ منه �أن ال�صحابة اتفقوا على �إفادة املفهوم
للح�صر خالفًا ملَن �أنكر ذلك ،و�إىل هذا ذهب جمهور �أهل العلم �أن �شرط الإمام �أن يكون قر�ش ًّيا» ،ثم ذكر َمن
قيده ببع�ض قري�ش ،كال�شيعة ور�أي اخلوارج وبع�ض املعتزلة بعدم ا�شرتاط القر�شية ،وتعقبه بقوله« :قال �أبو بكر
بن الطيب :مل يعرج امل�سلمون على هذا القول بعد ِ
وعمل امل�سلمني به قرنًا بعد
ثبوت حديث :الأئمة من قري�شِ ،
قرن ،وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل �أن يقع االختالف» (�ص  ،581ج 29طبعة الهند) ،ثم ذكر احلافظ
ما رواه �أحمد عن عمر من ميله �إىل ا�ستخالف �أبي عبيدة وهو غري قري�شي� ،أو معاذ بن جبل وهو �أن�صاري ،وجمع
بينه وبني نقلهم للإجماع باحتمال �أن يكون رجع عن ذلك� ،أو يكون الإجماع قد انعقد بعده وال�صواب �أن �أبا بكر
قد احتج على الأن�صار  -وعمر بظاهره  -بحديث ح�صر الأئمة يف قري�ش؛ ف�أذعنوا ،ومل يعار�ض فيه �أحد منهم وال
من غريهم؛ فانعقد الإجماع من ذلك اليوم ،ويكفي هذا �إعال ًال لرواية قول عمر �إنه كان يحب �أن ي�ستخلف �أحد
الرجلني ،وهل يوجد �شيء ُي َر ُّد به �أثر �آحادي �أقوى من هذا الإجماع ،وهذه الن�صو�ص املتفق عليها؟! وذكر احلافظ
قبل ذلك ما �أورد على حديث« :ال يزال هذا الأمر يف قري�ش ما بقي من النا�س اثنان»  -على القول ب�أنه خرب
حم�ض من �أنه توىل �أم َر ال�سلمني كث ٌري من غري قري�ش ،و�أجاب عنه �أو ًال ب�أن تويل ه�ؤالء مل مينع وجود �أئمة من قري�ش
يف اليمن ،واملغرب وغريهما ،و�أن بع�ض �أولئك كان َّيدعي القر�شـية كبني عبيد ،ثم قال« :و�أما �سائر َمن ُذكر ومن=
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والفقهاء �إىل زمن الدولة العبا�سية ،وبعدها بي�سري (�سنة  640هـ �سنة  1243م)
لقوله �« :إن هذا الأمر يف قري�ش» ولذا ذهبت الإمامية �إىل �أن اخلليفة يجب �أن
يكون من �أهل بيت النبي  ونقول على هذه القاعدة �إن اخلالفة لعلي ،
ثم لأئمة ال ِعترْ َ ة  -ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني  -وذهبت الزيدية �إىل �أن اخلالفة
يف بني فاطمة كلهم ،وال خ�صو�صية فيها لأئمة �أهل البيت ،فالإمامية َت ْ�شرتط
يف اخلليفة  -مع �سائر ال�شروط املذكورة �آنفًا � -أن يكون من �أهل البيت النبوي،
والزيدية تو�سع فيها وتقول كل بني فاطمة �أهل للخالفة ،وهم ي�ستحقونها دون
غريهم.
وال تن�س َّني �أن هذا االختالف يف ال�شكل الأول� ،أما يف ال�شكل
الثاين� -أي �إذا مل تقدر الأمة على انتخاب اخلليفة لتغ ُّلب املتغ ِّلبني  -فال خالف
فيه بني امل�سلمني لكرثة الأحاديث ال�صحيحة ،و�إجماع ال�صحابة ،و�أئمة �أهل
البيت يف هذا الباب؛ ولذا ترى الأمة قد اتفقت كلمتها على �أنه �إذا ا�ستوىل
م�سلم بقوته و�شوكته وع�صبيته على اخلالفة  -ومتكن فيها ،وقامت حكومته ،وقوي
�أمره  -وجب على الأمة �أن تطيعه ،وت�سمع له ،وتخ�ضع خلالفته مثل ما لو كان
�أ�صابها بحق ،وال يجوز لأحد اخلروج عليه ،والقيام على وجهه ،و َمن يفعل ذلك
=لـم ُيذكر فهم من املتغلبني ،وحكمهم حكم البغاة ،فال عربة بهم» ،قال« :وقال القرطبي :هذا احلديث خرب عن
امل�شروعية� ،أي ال تنعقد الإمامة الكربى �إال لقر�شي مهما ُوجد منهم �أحد ،وك�أنه جنح �إىل �أنه خرب مبعنى الأمر ،وقد
ورد الأمر بذلك يف حديث« :قدِّ موا قري�شً ا ،وال َتقْدموها»� .أخرجه البيهقي ،وذكر له �شواهد من ال�صحاح وغريها
(�ص ،581ج � 29أي�ضً ا).
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يقاتله امل�سلمون ،ويعينون اخلليفة عليه ،مهما كان اخلارج ذا ف�ضل و�صالح و�أهلية؛
لأنه مفارق للجماعة ،وخارج على ال�سلطان(((.
هذا هو حكم ال�شريعة يف هذه ال�صورة ،وحكمته وا�ضحة جل َّية ،وهي
�أن قيام ال�شريعة وبقاء الأمة يتوقف على احلكومة القوية؛ �إذ هي �أ�سا�س للحياة
االجتماعية ،وقد جعلت لها ال�شريعة نظا ًما يف غاية من الكمال واجلودة ،فخولت
أ�سا�سا لالنتخاب ،و�شرطت �شرو ًطا
للأمة حق انتخاب الأمري ،وجعلت ال�شورى � ً
يف الأمري ،ومل تعتمد يف الإمارة على امتيازات اجلن�س والع�صبية وامللوكية ،بل
جعلتها حرة وجمهورية حم�ضة ال ي�شوبها اال�ستبداد وال�ضغط �أب ًدا ،ثم حذرت
النا�س من �أن يت�صدوا لها ،وير�شحوا �أنف�سهم لأجلها ،ويناف�سوا فيها ،ويتطلعوا
�إليها ،فيقاتلوا ،ويحاربوا عليها ،وي�سفكوا الدماء يف �سبيلها ،وقد كان ر�سول اهلل 
يبايع النا�س على هذا ،فيقول« :ال ينازع الأمر �أهله»((( ،هذه كلمة �صغرية يف
ظاهرها ،كبرية يف ذاتها ،وكافية لإبطال احلروب واملنازعات ب�أ�سرها ،وقد ب َّوب
البخاري يف �صحيحه عليها بابًا فقال« :باب ما ُيكره من احلر�ص على الإمارة»،
وروى فيه حديث �أبي مو�سى الأ�شعري ،قال :قال النبي �« :إِ َّنا ال نويل هذا
الأمر َمن �س�أله ،وال َمن حر�ص عليه» ،وكان الغر�ض من هذا التحذير واملنع؛ لأن
النا�س �إذا مل يحر�صوا عليها �سهل للأمة انتخاب الأ�صلح والأهل لها.
((( حكاية الإجماع باطلة كما �أ�شرنا �إليه يف حا�شية �سابقة ،و�إن احلافظ ابن حجر قال �إنهم يعدون املتغلبني على اخلالفة
من ال ُبغاة اخلارجني عن ال�سلطة الإ�سالمية ،و�سي�أتي مزيد بيان لذلك.
((( بت�أمل كلمة(�أهله) -وما يراد بها �شر ًعا -هل ميكن �أن يكون منها الظاملون امل�ستبدون؟!
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هذا هو النظام احلقيقي الذي جعلته ال�شريعة للخالفة الإ�سالمية ،ولو
بقي معم ً
وال به ل�صلحت الدنيا كلها ،ولكن النبي  كان يعلم �أنه ال يدوم
�أكرث من ثالثني �سنة ،فبي للأمة ما يجب عليها عندما ينهدم ذلك ،ويحل حمله
اال�ستبداد والقهر.
فح�صا جي ًدا؛ لرنى �أية خطة �أح�سن عند تغلب املتغلبني
لنفح�ص امل�س�ألة ً
على اخلالفة؛ ف�إن هنا خطتني:
(�إحداهما) �أن يقبل اال�ستبداد ،ويخ�ضع له �صيان ًة للجماعة ،وحف ًظا لنفو�س
الأمة ،و َذ ْو ًدا عن البالد الإ�سالمية من الأعداء ،و�صونًا لأوامر ال�شريعة من
تن�س �أن هذه احلكومة ،و�إن كانت
التعطيل وغريها كثري من امل�صالح العامة ،وال َ
م�ستبدة قاهرة �إال �أنها �إ�سالمية تغار على الدين ،وترفع �ش�أن الأمة يف نظر الأعداء،
نعم تنتقل احلكومة الإ�سالمية يف هذه ال�صورة �إىل م�ستبد تغ َّلب عليها ،ومل يبالِ
بالنظام ال�شرعي لها ،وال ريب يف �أنه تن�ش�أ عن هذا مفا�سد كثرية(((.
و�أما اخلطة الثانية :فهي �أن يقاتل املتغلب ،ويخرج عليه ،وترد اخلالفة على َمن هو
�أ�صلح لها منه ،ولكن �إذا فعل ذلك جرت الدماء �أنها ًرا يف حروب ت�شيب من هولها
الولدان ،واخت َّلت امل�صالح العامة ،وتزلزلت الهيئة االجتماعية ،وبطل الأمن،
(((�أكرث هذه املفا�سد على جرثومتها �أن الأمر يجري على القوة ال على ال�شريعة ،و�أي حاكم تخ�ضع له الأمة خ�ضو ًعا
�أعمى ،ثم يقف عند حدود احلق والعدل فال يتعداها على علم وال عن جهل.
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وعمت الفو�ضىَّ ،
وتعطلت �أوامر ال�شريعة ،و ُهدمت اجلوامع ،ونهبت البيوت،
وخربت البالد ،وان�صبت على ر�أ�س الأمة امل�صائب ،و�أ�صابها كل ما ي�صيب الأمم
يف مثل هذه احلروب التي تثريها الأهواء وال�شهوات ،ومع هذا ال ُيعرف متى
ي�ستتب الأمن وتعود الراحة؟ �إذ كل �صاحب ع�صبية وذي مطامع كبرية ينه�ض
قائ ًال� :أنا �أحق باخلالفة من �صاحبها ،فعلى النا�س �أن يبايعوين ،ويقاتلوا يف �صفي،
عدوي)!((( ،فماذا تكون حال الأمة �إذ ذاك؟ �أال تكون كالري�شة
وين�صروين على ُ
يف مهب العوا�صف ،تقلبها الرياح كيف ما �شاءت؟ �أَ َو ال ت�صبح ك�سفينة يف بحر
حميط ال ربان عليها ،تتقاذفها الأمواج مينة وي�سرة ،فتعلو تارة ،وت�سفل �أخرى،
و ُيخ�شى عليها الغرق كل �آن؟ وال ينكر �أن مع هذه املخاوف والأهوال ُيحتمل �أن
ترد اخلالفة �إىل الأ�صلح لها ،ف�أي �صورة �أحق �أن ترجحها ال�شريعة الغ َّراء؟ �أتلك
التي م�صالح الأمة فيها م�صونة م�ضمونة ،واملفا�سد حمتملة؟ �أم هذه التي اخلراب
والدمار فيها حمقَّق ،و َر ّد احلق �إىل �أهله حمتمل؟

((( ال�صواب �أن هذا من لوازم اخل�ضوع لكل قوي يتغلب؛ �إذ لو كان �أ�صحاب هذه املطامع يعلمون �أن الأمة �إمنا تخ�ضع
للحق ال للقوة ،و�أنها ال تزال تقاتل امل�ستبد اخلارج حتى يهلك �أو تهلك -ملا خرج عليها خارج ،وال تغ َّلب م�ستبد
ظامل ،وكالم الأ�ستاذ �أبي الكالم هنا متعار�ض متدافع ،وبع�ض ما فر�ضه من �صور امل�سالة غري متعني الوقوع بل
نادر ،ومقاومة الظلم واال�ستبداد ،وتغيري املنكر فر�ض الزم ،ولكن ُيرا َعى يف تنفيذه ارتكاب �أخف ال�ضررين عند
التعار�ض.
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كل َمن له �أدنى حظ من العقل ال�صحيح ال يرتدد يف اجلواب ب�أن
ال�صورة الأوىل �أحق �أن ُتقبل ،وتع َّول عليها يف مثل هذه احلاالت ،وقد فعلت
ال�شريعة ذلك َج ْر ًيا على قاعدة (املنافع تجُ َلب ،وامل�ضار ُتدفَع) ،و�إذا اختلطت
امل�صالح واملفا�سد تختار ال�شريعة طريقًا �أقل م�ضرة ،و�أكرث م�صلحة ،وترجح �أهون
ال�شرين؛ �إذ لو مل تفعل ذلك ،وف ََر َ�ض ْت على الأمة عدم اخل�ضوع ل ٍ
أحد ِ�س َوى
ّ
جامع �شروط اخلالفة واملنتخب على الطريقة اجلمهورية ال�صحيحة لقام  -كما
أهل ،و�أنا
قلنا  -كل َمن اتخذ �إلهه هواه لنيل اخلالفة ،وقال :هذا اخلليفة لي�س ب� ٍ
�أحق منه ،و�أجمع لل�شروط ،ثم ماذا كان بعد ذلك؟ القتل وال�سلب ،و�إهراق
الدماء ،وزهق النفو�س ،وانهدام الهيئة االجتماعية ،وتزعزع �أركان الأمةَ ،فمن
ال�س َّراق،
كان يحافظ على البالد ،ويحكم بني العباد ،ويعاقب املجرمني ،ويحد ُّ
وق َُّطاع الطريق ،وي�أخذ الزكاة ،ويقيم اجلمعة والعيدين ،ويدافع عن الثغور،
ويرابط على احلدود؟
وامي اهلل ،لو كان كذلك لتداعت الأمم الأكالة على امل�سلمني ،والحتلت
بالدهم ،وخ�ضدت �شوكتهم ،وا�ستعبدتهم ،و�أذلتهم ،وفعلت بهم ما فعلت! فقبول
خالفة املتغلب �أح�سن و�أهون� ،أم هذا اخلراب والدمار الذي لي�س فوقه خراب وال
وم�ستبدا ،وكيفما
دمار؟ ولذا �أمرت ال�شريعة بطاعة اخلليفة امل�سلم مهما كان ظاملًا
ًّ
كانت �سريته و�سريرته ما مل ي�أمر مبع�صية اهلل ،وما �أقام ال�صالة  -واهلل تعاىل �أعلم
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مبا ي�أمر ،وهو ب�صري مب�صالح العباد(((*!

(((* الكاتب فر�ض �صورة للتعار�ض بني احلق والتغلب ال َّتطرِد ،بل قلما تقع ،وجعلها قاعدة للرتجيح� ،إن جمموع
الأحاديث الواردة يف الإمامة والإمارة تدل على �أمور يع ّز �أن جتدها جمموعة يف مكانٍ واحدٍ  ،فتجمع بها بني ما
يرتاءى لك فيها من التعار�ض:
�أ� -أن الإمام الأعظم (اخلليفة) يجب �أن يكون من قري�ش،
ب� -أن طاعة الإمام واجبة �شر ًعا ما دام م�سل ًما ،يقيم ال�صالة بالنا�س ،ويقودهم بكتاب اهلل ،و�إمنا الطاعة باملعروف،
وال طاعة ملخلوق يف مع�صية اخلالق،
ج�-أن طاعة الأمراء والوالة والعمال  -الذين يوليهم الإمام قيادة اجليو�ش والإدارة والق�ضاة واجلباية -يطاعون،
وت�ؤ َّدى �إليهم احلقوقُ بال�شرط الذي يطاع فيه الإمام بالأوىل ،ويف حديث يحيى بن ح�صني ،عن جدته �أم
احل�صني بنت �إ�سحق الأحم�سية �أنها �سمعت ر�سول اهلل  يخطب يف حجة الوداع ،وهو يقول« :ولو ا�ستعمل
عليكم عبد يقودكم بكتاب اهلل فا�سمعوا له و�أطيعوا» .رواه م�سلم ويف �أحاديث �أخرى« :ولو كان عب ًدا حب�ش ًّيا
جمدع الأطراف» ،ومنه حديث علي عند احلاكم مرفو ًعا ب�إ�سناد جيد ،ورجح الدارقطني وقفه ،قال يف �آخره:
«و�إن �أمرت قري�ش فيكم عب ًدا حب�ش َّيا جمد ًعا فا�سمعوا له و�أطيعوا»،
د�-أن ظلم الأئمة والأمراء وف�سقهم و�أ َث َرتهم ال تبيح لأفراد الأمة ع�صيانهم فيما ي�أمرون به من املعروف؛ لأن ذلك
ي�ستلزم ما هو �شر منه ،وهو الفو�ضى وف�ساد جميع الأمور العامة ،فكل ما ورد يف كتب الكالم والفقه و�شروح
الأحاديث من وجود الطاعة فاملراد به ما ذكرنا ملا عللناه به،
هـ�-أن ذلك كله ال يدل على وجوب رِ�ضَ ى الأمة بالظلم والبغي والأثرة ،ولو من قري�ش ،وال على اخل�ضوع لكل
قوي م�ستبد ،وي�ستحيل �أن يكون هذا حكم الدين وهو يهدم احلق والعدل والف�ضيلة ويف�سد على الأمة دِينها
و ُدنياها ،وال ميكن ترجيح �أحاديث الطاعة املطلقة على الأحاديث املقيدة لها باملعروف وال�شرع وعلى �سائر
الن�صو�ص املعلومة من الدين بال�ضرورة ،و�إمنا يظهر اجل ْمع بينها ب�أن على الأفراد ال�سمع والطاعة وعلى �أهل احلل
والعقد من زعماء الأمة التي هي �صاحبة ال�سلطان ،وهم �أهل ال�شورى والزعامة فيها �أن يوقفوا الأئمة والأمراء
عند ما �أوجب اهلل من احلق والعدل والتزام ال�شرع مبا دون اخللع لغري الكافر �إن �أمكن ،و�أن ي�ستعدوا لذلك مبا
ترتجح به امل�صلحة على املف�سدة ،وكذلك فعلت كل الأمم التي ا�ستقام �أمر حكومتها ،ومل توطن �أمة نف�سها على
َّ
اخل�ضوع �إال كانت من الهالكني ،و�إطالق القول باخل�ضوع للم�ستبدين اجلائرين لأجل قوتهم خط�أ عظيم ،و�أية
حكومة قامت بالقوة ،ثم قاومتها الأمة بر�أي زعمائها ومل ت�سقط؟ و�سي�أتي ما يقرب من هذا اجلمع من النووي.

ف�صـل
ن�صو�ص ال�سنة و�إجماع الأمة

َمن يلقِ نظرة �سطحية على الأحاديث النبوية َي َر �أن ر�سول اهلل  كان
يخرب مبا �سيكون يف امل�ستقبل من انقالب احلال ،وتغري النا�س ،ويبني لكل حالة
وكل دور عالئم و�آيات ،وير�سم للأمة خطة تنا�سب كل وقت وزمان ،و�إن هذا لمَ ن
�أكرب الأدلة على �صدقه ،و�صدق نبوته؛ �إذ كل ما �أخرب جاء كفلق ال�صبح ،و�إن
دليل يثبتون ما جرى يف الزمان الغابر ،فكل
كان النا�س ال ي�صدقون بذلك ،فب�أي ٍ
�أحد ي�ستطيع �أن ينكر ٍ
حينئذ وجود الإ�سكندر املقدوين ،والدولة الرومانية ،بل
نابليون ،وحرب واترلو.
واحلا�صل �أن ر�سول اهلل  كان يعلم مبا يقع بعده؛ ولذا جعل لكل حال ٍة
ووقت �أم ًرا وحك ًما ،و�أمر الأمة بامتثال �أمره ،فيجب على الباحث �أن ال يخلط بني
الأوامر والأحوال خ ْل ًطا ،بل ي�ضع ك ًّال منها يف مو�ضعه ،والذين مل يفعلوا ذلك
�أخطئوا ،وغلطوا يف فهم الأحاديث ،ومل ي�ستطيعوا التوفيق والتطبيق بينها.
يرى الناظر �أو ًال الأحاديث التي ُذكرت فيها اخلالفة الرا�شدة ،ولك ْونها
كانت معلومة لديه ب�أنها �ستقوم على منهاج النبوة متا ًما � -أو�صى الأمة بطاعتها،
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و�س َّنة ك�سنته نف�سه  ففيها روى العربا�ض بن �سارية حديثه
واتخاذ �أعمالها قدوة ُ
امل�شهور ،قال« :قام فينا ر�سول اهلل  ذات يوم ،فوعظنا موعظة بليغة ،وجلت
منها القلوب ،وذرفت منها العيون ،فقيل يا ر�سول اهلل ،وعظتنا موعظة مو ِّدع،
فاعهد �إلينا بعهد ،فقال :عليكم بتقوى اهلل ،وال�سمع والطاعة ،و�إن كان عب ًدا
حب�ش ًّيا ،و�سرتون بعدي اختال ًفا �شدي ًدا ،فعليكم ُب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�شدين
املهدينيَ ،ع ُّ�ضوا عليها بالنواجذ»( .ابن ماجه والرتمذي) ،وحديث« :خري القرون
قرين ،ثم الذين يلونهم»� . .إلخ ،وحديث�« :أما طبقتي وطبقة �أ�صحابي ف�أهل علم
و�إميان»� . .إلخ( .رواه البغوي عن �أن�س) ،وحديث عبد اهلل بن م�سعود« :ما من نبي
بعثه اهلل يف �أمته قبلي �إال وكان له حواريون و�أ�صحاب ي�أخذون ُب�سنته ،ويقتدون
ب�أمره»� .إلخ (م�سلم) ،وغريها كثري.
ففي هذا الدور �أمرت الأمة ب�أمرين :الطاعة واالقتداء باخللفاء ،ثم ت�أتي
بعده �أحاديث الدور الثاين ،فيبقى حكم الطاعة على حاله ،فتطيع الأمة خلفاء
هذا الدور �أي�ضً ا مثل طاعتها خللفاء الدور الأول ،ولكن يتغري احلكم الثاين� ،أي
قتدى بهم ،وال تتخذ �أعمالهم ُ�سنة متبعة؛ لأنه كان معلو ًما
حكم االقتداء ،فال ُي َ
من قبل �أنهم ال ينالون اخلالفة على النظام ال�شرعي ،وال يكون �سريهم طبقًا
للكتاب وال�سنة ،فيكون فيهم ال�صالح ،والطالح ،والقبيح ،واحل�سن؛ فلذا �أُمرت
بطاعتهم ،و ُنهيت عن اتباعهم ،واالقتداء بهم ،بل �إذا قاموا لن�شر بدعتهم ،وترويج
ف�سادهم  -وجب على كل �أحد ال�سعي ل�سد ف�سادهم ،ومنع منكرهم بيده ول�سانه،
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و�إن مل ي�ستطع فبقلبه يبغ�ض �أعمالهم( ،وذلك �أ�ضعف الإميان ،ولي�س وراء ذلك
من الإميان حبة خردل) ،فعن عبادة بن ال�صامت  قال« :بايعنا ر�سول اهلل 
على ال�سمع والطاعة يف من�شطنا ،ومكرهنا ،وع�سرنا ،و ُي�سرنا ،و�أثرة علينا ،و�أن ال
بواحا ،عندكم فيه من اهلل برهان»( .متفق عليه)،
ننازع الأمر �أهله؛ �إال �أن تروا كف ًرا ً
�أي يطاع الإمام يف كل حال �إال �أن يظهر منه كفر �صريح.
وقال« :خيار �أئمتكم الذين حتبونهم ،ويحبونكم ،وت�صلون عليهم وي�صلون
عليكم ،و�شرار �أئمتكم الذين تبغ�ضونهم ،ويبغ�ضونكم ،وتلعنونهم ،ويلعنونكم،
قال :قلنا �أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال :ال ما �أقاموا فيكم ال�صالة� ،إال َمن ويل
عليه والٍ فر�آه ي�أتي �شي ًئا من مع�صية اهلل ،فليكره ما ي�أتي من مع�صية اهلل ،وال
ينزعن ي ًدا من طاعة»( .رواه �أحمد وم�سلم).
َّ
بهديِي ،وال
وعن حذيفة قال :قال « :يكون بعدي �أئمة ،ال يهتدون ْ
ي�ست ُّنون ب�سنتي ،و�سيقوم فيكم رجال ،قلوبهم قلوب ال�شياطني يف جثمان �إن�س،
قال :قلت :كيف يا ر�سول اهلل �إن �أدركت ذلك؟ قال :ت�سمع وتطيع ،و�إن �ضرب
ظهرك ،و�أخذ مالك فا�سم ْع و�أط ْع»�( .أحمد وم�سلم).
وقال � ستكون بعدي �أثرة ،و�أمور تنكرونها ،قالوا :فما ت�أمرنا؟ قال:
ت�ؤدون احلق الذي عليكم ،وت�س�ألون اهلل الذي لكم( .متفق عليه عن ابن م�سعود،
و�أخرجه �أي�ضً ا احلارث بن وهب و�أورده احلافظ يف التلخي�ص).
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وعن جابر بن عتيك مرفو ًعا عند �أبي داود بلفظ�« :سي�أتيكم ركب
فرحبوا بهم ،وخ ّلوا بينهم وبني ما يبتغون ،ف�إن عدلوا
مبغ�ضون ،ف�إذا �أ َت ْوكم ِّ
فلأنف�سهم ،و�إن ظلموا فعليهم».
وعن وائل بن حجر قال�« :سمعت ر�سول اهلل  ،ورجل ي�س�أله ،فقال:
�أر�أيت �إن كان علينا �أمراء مينعونا حقنا ،وي�س�ألونا حقهم؟ قال :ا�سمعوا و�أطيعوا؛
ف�إمنا عليهم ما ُح ِّملوا ،وعليكم ما ُحملتم» (.م�سلم والرتمذي و�صححه).
قال « :على املرء امل�سلم ،ال�سمع والطاعة فيما �أحب وكره� ،إال �أن ي�ؤمر
مبع�صية ،ف�إن �أمر مبع�صية فال �سمع وال طاعة»�( .أخرجه ال�شيخان وغريهما عن
ع�صى ُ
اهلل خالقُ ال�سماوات والأر�ض يف �شيء مهما �صغر وقل
ابن عمر)؛ �إذ ال ُي َ
ملخلوق مهما كرب وعظم وارتفع �ش�أنه ،و�إن هذا ما قاله الإ�سالم ،وجميع الأديان،
وكل العقالء واحلكماء.
ولذا �أمرت ال�شريعة ب�أداء ال�صدقات والزكاة �إىل العاملني عليها ،مهما
كانوا ظلمة وف�سقة وخونة ،وال يجوز م ْنعها عنهم لأجل ذلك ،نعم يجوز ال�سعي
عند الإمام يف عزلهم ،ولكن ما داموا على عملهم ال يجوز منع الزكاة عنهم؛ لئال
يختل نظام الأمة  -كما يف رواية ب�شري بن خ�صا�صة �أنه قال« :قلنا� :إن قو ًما من
�أ�صحاب ال�صدقة يعتدون علينا� ،أفنكتم من �أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال:
ال»( ،قال �أبو داود رفعه عبد الر َّزاق عن معمر) ،ويف رواية �سعد بن �أبي وقا�ص،
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قال« :ادفعوا �إليهم ما �ص ُّلوا» ،وروى ابن �أبي �شيبة �أنه (قال رجل البن عمر� :إىل
َمن ن�ؤدي الزكاة؟ قال �إىل الأمراء ،فقال الرجل� :إ ًذا يتخذون بها ثيابًا ِوطي ًبا ،قال:
و�إن فعلوا ذلك �أَ ِّد �إليهم الزكاة!)؛ ولذا ترجم �أ�صحاب احلديث «باب براءة رب
املال بالدفع �إىل ال�سلطان مع العدل واجلور» (كما يف املنتقى) ،وبه قال جمهور
الفقهاء و�أئمة �أهل البيت ،كما ُنقل عن الإمام الباقر يف الأ�صول و�إىل هذا
ذهب املحققون من الإمامية والزيدية(((.
تقدم يف الأ�صل عند قوله فيه من
(((قال احلافظ  -يف �شرح حديث البخاري يف املبايعة على ال�سمع والطاعة الذي َّ
كتاب الفنت« :و�أن ال ننازع الأمر �أهله»� ،أي املُلك والإمارة ،ثم ذكر زيادات يف احلديث من روايات �أخرى ،منها:
بواحا» .روايات
«و�أن نقوم باحلق حيث كنا ،ال نخاف يف اهلل لومة الئم» ،وذكر  -يف �شرح قوله�« :إال �أن تروا كف ًرا ً
�أخرى بلفظ املع�صية والإثم بدل الكفر ،ثم قال :ويف رواية �إ�سماعيل بن عبد اهلل عند �أحمد والطرباين واحلاكم
من روايته عن �أبيه عن �أُ َب ّي عن عبادة�« :سيلي �أمو َركم من بعدي ٌ
رجال يعرفونكم ما تنكرون ،وينكرون عليكم ما
تعرفون ،فال طاعة ملَن ع�صى اهلل» ،وعند �أبي بكر بن �أبي �شيبة من طريق �أزهر بن عبد اهلل عن عبادة رفْعه�« :سيكون
عليكم �أمراء ي�أمرونكم مبا ال تعرفون ،ويفعلون ما تنكرون ،فلي�س لأولئك عليكم طاعة» ،وقال  -يف �شرح قوله:
«عندكم من اهلل فيه برهان»� ،أي من ن�ص �آية �أو خرب �صحيح ال يحتمل الت�أويل ،ومقت�ضاه �أنه ال يجوز اخلروج عليهم
ما دام فعلهم يحتمل الت�أويل ،قال النووي :املراد بالكفر هنا املع�صية ،ومعنى احلديث :ال تُنازِعوا والة الأمور يف
واليتهم ،وال تعرت�ضوا عليهم �إال �أن تروا منهم منك ًرا حمققًا ،تعلمونه من قواعد الإ�سالم ،ف�إذا ر�أيتم ذلك ف�أنكِ ُروا
عليهم ،وقولوا باحلق حيثما كنتم اهـ ،وقال غريه :املراد بالإثم هنا املع�صية والكفر فال يعرت�ض على ال�سلطان �إال
�إذا وقع يف الكفر الظاهر والذي يظهر ح ْمل رواية الكفر على ما �إذا كانت املنازعة يف الوالية ،فال ينازعه مبا يقدح
يف الوالية �إال �إذا ارتكب الكفر ،وحمل رواية املع�صية على ما �إذا كانت املنازعة فيما عدا الوالية ،ف�إذا مل يقدح يف
ويتو�صل �إىل تثبيت احلق بغري عنف ،وحمل ذلك �إذا كان قاد ًرا ،واهلل
الوالية نازعه يف املع�صية ب�أن ينكر عليه برفقَّ ،
�أعلم ونقل ابن التني عن الداودي ،قال :الذي عليه العلماء يف �أمراء اجلور �أنه �إذا قدر على خلعه بغري فتنة وال ظلم
وجب ،و�إال فالواجب ال�صرب ،وعن بع�ضهم ال يجوز عقد الوالية لفا�سق ابتدا ًء ،ف�إن �أحدث جو ًرا بعد �أن كان عد ًال،
فاختلفوا يف جواز اخلروج عليه ،وال�صحيح املنع �إال �أن يكفر ،فيجب اخلروج عليه اهـ (�ص ،524ج 29طبعة الهند).

ف�صـل
�إذا بويع اخلليفتان فاقتلوا �آخرهما

�أي �إذا قامت خالفة خليفة ،ومتكنت حكومته يف الأر�ض  -فال يجوز
لأحد اخلروج عليه ،و َمن يخرج يجب قتله؛ لأنه غادر ،وفتنة ،و َمهلكة للهيئة
االجتماعية ،يريد �أن يفرق بني امل�سلمني ،ويهدم النظام القائم ﱹ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﱸ [البقرة.(((]191 /
وعن عرفجة الأ�شجعي قال� :سمعت ر�سول اهلل  يقولَ « :من �أتاكم
و�أمركم جمي ٌع على رجل واحد  -يريد �أن ي�شق ع�صاكم� ،أو يفرق جماعتكم –
فاقتلوه»�( .أحمد و م�سلم).
ولذا اتفقت كلمة امل�سلمني((( �أن اخلليفة � -سواء كان �أه ًال �أو غري �أهل
 �إذا قامت خالفته -ال يخرج عليه ،و َمن يخرج ُيقتل بعد �إمتام احلجة عليه،والدعوة �إىل ال�صلح ﱹﮦ ﮧ ﮨﱸ [احلجرات.]9 /
((( املنار :الفتنة املرادة من الآية هي ما كان من �إكراه امل�شركني للم�سلمني على الرجوع عن الإ�سالم بالتعذيب والنفي
من الوطن؛ فالالم فيها للعهد ال اجلن�س.
((( امل�س�ألة خالفية فيما ذكره ،وهو �أعم مما ورد يف احلديث.
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ويف نيل الأوطار :قد حكى يف البحر عن العرتة جمي ًعا �أن جهادهم �أف�ضل
من جهاد الكفار يف ديارهم؛ �إذ ِف ْعلهم يف دار الإ�سالم كفعل الفاح�شة يف امل�سجد
(ج� ،7ص.)80
وحكمة هذا احلكم ظاهرة؛ لأنه لو مل ي�سد باب اخلروج بتا ًتا ال
ت�سلم احلكومة الإ�سالمية من اخلارجني والثائرين مهما كانت �صاحلة وح�سنة،
ومهما كان �صاحبها �أه ًال وجام ًعا لل�شروط؛ �إذ كل ذي ع�صبية َّيدعي لنف�سه احلق
والف�ضيلة �أكرث منه ،والنا�س ال ي�ستطيعون التفا�ضل بينهما ،فيتفرقون حزبني،
حزب مع هذا ،وحزب مع ذاك ،ثم يخو�ضون غمار حروب ال تنتهي �أب ًدا ،فوجب
�أن يمُ نع اخلروج من ًعا تا ًّما ،و ُيعاقب اخلارج عقابًا �شدي ًدا؛ ليكون عرب ًة لغريه ،فق ْتل
نف�س واحدة خ ٌري من قتل الألوف ،وقد �أُ�شري على هذه احلكمة يف احلديث:
(يريد �أن ي�شق ع�صاكم).
وقد وردت يف هذا الباب �أحاديث كثرية َمن يرد االطالع عليها فلرياجع
كتب ال�صحاح.

ف�صـل
�إجماع الأمة وجمهور الفقهاء

زمن كان
قد قامت حكومة �أمراء بني �أمية على القهر واال�ستبداد يف ٍ
�أ�صحاب النبي  و�أئمة �أهل بيته موجودين فيه بكرثة زائدة ،ثم تلتها اخلالفة
العبا�سية ،وظلت خم�سة قرون ،ويف ع�صرها ُد ِّونت العلوم ال�شرعية ،و�أُلفت الكتب
الدينية ،ووجدت �أئمة املذاهبَ ،ب ْيد �أنه مل يختلف ط َول هذا الزمن �أحد من
ال�صحابة والعرتة ،والأئمة والفقهاء يف هذه امل�س�ألة ،بل كلهم �أجمعوا على قول
واحد ،وعمل واحد ،ولعله ال يوجد بعد العقائد الأ�سا�سية و�أركان الإ�سالم
الأربعة �إجماع على �شي ٍء غري هذا.
فعمل ال�صحابة معلوم وم�شهور ،كان مروان بن احلكم وال ًيا على املدينة ،و
�أبو هريرة �صحابي ر�سول اهلل  م�ؤ ّذنًا يف امل�سجد النبوي ،وكان مروان ي�ستعجل
يف ال�صالة �إىل درجة ال يقول (الت�أمني) ا�ستثقا ًال ،وال يقف بعد الفاحتة وقفة
ليقوله امل�أمومون ،بل ُي�سرع ويبد�أ  -بعد �أم الكتاب  -ب�سورة �أخرى ،مع �أن ف�ضل
الت�أمني ثابت يف ال�سنة ،كما يف حديث« :ف َمن وافق ت�أمي ُن ُه ت�أم َني املالئكة ُغفر
له ما تقدم من ذنبه»( .بخاري) ،ولكن مع هذا مل يتخلف �أبو هريرة عن ال�صالة
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وراءه ،ومل يخرج من طاعته� ،إال �أنه كان ي�أخذ عليه العهد فيقول« :ال تفتني
ب�آمني»(((.
وكذلك كان النا�س يف عهد بني �أمية يكرهون �سماع خُ طبهم اخلرافية،
فكانوا يتفرقون بعد �صالة العيد ،وال ينتظرون اخلطبة ،ف�أراد مروان �أن يخطب قبل
ال�صالة؛ لي�ضطر النا�س �إىل �سماعها  -فقام رجل يف وجهه ،و�أنكر عليه عمله،
فروى �إذ ذاك �أبو �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه حديثَ « :من ر�أى منكم منك ًرا
فليغريه� »...إلخ(((.
وهكذا كان �أمراء بني �أمية يخالفون �صريح ال�سنة كل يوم ،وينكر عليهم
ال�صحابة بكل جر�أة و�شجاعة ،وال يرتكون الأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
ولكن مع كل هذا ال ينزعون اليد عن طاعتهم ،وال يخرجون عليهم ،وال ينكرون
خالفتهم لأجل �أن خالفوا النظام ال�شرعي ،وت�سلطوا على اخلالفة بغري حق،
ال�سوي.
وحادوا على ال�صراط ّ
(((ا�ستدل على دعوى الإجماع ب�سكوت الأفراد و�سكونهم ،ومن ال�ضروري �أن الفرد ال يقاوم الدولة لعجزه ،وقد
روى البخاري وغريه �أن �أبا هريرة كان يك ِّني و ُيع ِّر�ض مبا �سمع من النبي  يف �إف�ساد �أُغَيلمة من قري�ش لأمر هذه
الأمة  -وهم هم  -ويقول �إنه لو �صرح لقُطع بلعومه ،وال �شك يف �أنه لو كان له قوة من الأمة لأ�سقط بها �إمارتهم ،كما
فعل امل�سلمون بعد ذلك عندما �أ�س�سوا الع�صبية ،واملراد �أن امل�سلمني مل يجمعوا على اخل�ضوع لأهل اجلور والباطل،
وتقدم نقل اخلالف يف حا�شية �سابقة.
((( املنار :تتمة احلديث« :بيده ،ف�إن مل ي�ستطع فبل�سانه ،ف�إن مل ي�ستطع فبقلبه ،وذلك �أ�ضعف الإميان».
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وكان �سيد التابعني �سعيد بن امل�سيب يقول يف بني مروانُ « :يجيعون
النا�س ،و ُي�شبعون الكالب»( .تذكرة احلفاظ للذهبي ج� ،1ص ،)47و ُيعاق َُب
ب�أنواع من العذاب ،ولكن يطيعهم ،وال ينكر خالفتهم(؟).
وقد قامت فتنة القول بخلق القر�آن يف عهد امل�أمون ،و املعت�صم،
واب ُت ِل َي بها علماء ال�سنة ابتال ًء �شدي ًداُ ،فجلد الإمام �أحمد بن حنبل  -ر�ضي اهلل
وحب�س يف ال�سجن �سنني عديدة ،ولكن ال داهن امل�أمون
عنه  -ثمانني جلدةُ ،
واملعت�صم يف بدعتهما ،وال خرج عن طاعتهما ،بل كتب يف و�صيته« :والدعاء
لأئمة امل�سلمني بال�صالح ،وال تخرج عليهم بال�سيف ،وال تقاتلهم يف الفتنة» ،كذا
نقل عنه ابن اجلوزي يف �سريته.
وقد نقل ابن حجر الع�سقالين ق ً
وال البن التني يخالف ما قلناه من
الإجماع ،فقال« :وقد �أجمعوا �أنه � -أي اخلليفة � -إذا دعا �إىل كفر� ،أو بدعة �أنه
يقام عليه» ،ثم رد عليه قائ ًال :ما ادعاه من الإجماع على القيام  -فيما �إذا دعا
�إىل البدعة  -مردود� ،إال �إذا حمل على بدعة ت�ؤدي �إىل �صريح الكفر ،و�إال فقد
دعا امل�أمون ،واملعت�صم ،و الواثق �إىل بدعة القول بخلق القر�آن ،وعاقبوا العلماء من
�أجلها بالقتل ،وال�ضرب ،واحلب�س ،و�أنواع الإهانة ،ومل يقل �أحد بوجوب اخلروج
عليهم ب�سبب ذلك ،ودام الأمر ب�ضع ع�شرة �سنة ،حتى ويل املتوكل اخلالفة،
ف�أبطل املحنة( .فتح ،ج .)103 :13
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واحلقيقة التي ال مراء فيها �أن كل ما كان النبي � أمر به من طاعة
اخللفاء ،وما ينبغي �أن ُيعا َملوا به َّ -ف�سره ال�سلف ال�صالح بعملهم احلق ،وقد علمت
يف الف�صول املا�ضية الأحاديث التي تبني �أدوار اخلالفة الإ�سالمية ،وما لكل دور
من الأحكام ،فدور اخلالفة الرا�شدة كان دور رحمة وا�سعة للأمة ،و�أما دور امللك
ال َع�ضو�ض فكانت خ�صائ�صه املت�ضادة ،و�أحواله املتناق�ضة  -ابتال ًء عظي ًما لها،
فكان ذا وجهني خمتلفني ،اجتمع فيه البيا�ض وال�سواد ،والنور والظلمة ،واحلق
والباطل ،وي�ستلزم احلب والبغ�ض ،والرتك والطلب ،والقطع والو�صل ،والطاعة
واخلالفُ ،وطو ِلبت الأمة بالقيام بكل منهما يف وقته وحمله ،فتطيع ه�ؤالء امللوك،
وت�سمع لهم؛ لأنهم �أولياء الأمور والقائمون احلكومة الإ�سالمية ،فال تخرج
عليهم ،وال تقوم يف وجههم ،و ُنهيت من جهة �أخرى �أن تتبعهم ،وتقتدي بهم؛
لأن �أعمالهم ال تكون مر�ضية ،فتطيعهم ،ولكن ال ت�س ُّنت ُب�س َّنتهم ،و�إن دعوا �إىل
املنكر ردت دعوتهم ،وخالفتهم يف ذلك باليد ،والل�سان ،والقلب ،وال تزيغ عن
احلق ابتغا ًء ملر�ضاتهم.
فما �أ�صعب هذا املقام! ولعمري� ،إن الإن�سان ُّ
ليزل قدمه دون �أن يبلغ
هذا ،فكيف ال�سبيل �إىل القيام فيه؟!؛ لأن الإن�سان طوع عواطفه ،فال ي�ستطيع �أن
يجمع بني عاطفتني متناق�ضتني ،ف�إنه �إما �أن يحب ويطيع ،و�إما �أن يبغ�ض ويع�صي،
ف َمن يح�سبه �أه ًال حلبه وطاعته يحلو منه كل �شي ٍء يف عينه ،فيطيعه بكل قلبه ،وال
يع�صي له �أم ًرا ،و َمن يبغ�ضه يبغ�ضه بكل قلبه فال يطيعه �ألبتة ،نعم ،ال �سبيل �إىل
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النجاح �إال �أن يدركه اهلل بتوفيقه ،فيجعل كل عاطفة يف حملها ،وال يدع بع�ضها
يغلب بع�ضها الآخر ،فيهلك ،وي�ضل �ضال ًال بعي ًدا؛ لأنه لو جتاوز احلد يف الطاعة
دخل يف االقتداء ،والت� ِّأ�سي الذي يج ُّر �إىل الغلو يف الباطل ،واالنحراف عن احلق،
ثم �إنه لو ت�ص َّلب يف املخالفة ،وغال يف الأمر باملعروف خُ �شي عليه اخلروج من
الطاعة ،ومن ث ََّم الولوج يف احلروب ،وقتل النفو�س ،والفو�ضى ،وهذه هي علة تلك
الفنت التي ال تزال تنزل بهذه الأمة من ثالثة ع�شر قرنًا؛ لأن النا�س ال ي�ستطيعون
التوازن بني العواطف ،فكم من �أُنا�س غلوا يف التم�سك باحلق ،والأمر باملعروف -
فخرجوا على ال�سالطني واخللفاء ،و�أ�ضعفوا بعملهم هذا اخلالفة والأمة م ًعا ،وكم
مثلهم َمن غلوا يف الطاعة  -فجعلوا احلق باط ًال ،والباطل حقًّا ،مدارا ًة للأمراء
وامللوك؛ ف�أف�سدوا بذلك نظام الأمة!
ابي�ضت عني الدهر ،ومل ت َر �أمة �سارت على مثل هذا الطريق
ولقد َّ
االجتماعي املحفوف بامل�صائب وامل�صاعب �ساملة �آمنة �إال الأمة الإ�سالمية؛ ف�إنها
 وال �شك � -سارت عليه بكل فوز وجناح و�سالمة ،مراعي ًة كل جوانبه ،متج ِّنب ًةجميع مزالقه ،فعملت يف �آنٍ ٍ
واحد عملني متناق�ضني ،ف�أطاعت اخلليفة وخالفته،
�أطاعت فيما جتب فيه طاعته ،وخالفت فيما جتب فيه خمالفته ،وقد �شرحت
بعملها م�س�ألة (االقتداء والطاعة) ،والفرق بينهما بكل و�ضاحة ،حتري منها علماء
الأخالق؛ �إذ مل يكونوا ُو ِّفقوا �إىل حلها من قبل.
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و�أي طاعة للحكومة القومية تكون �أكمل من طاعة ال�صحابة والتابعني
للأمراء اجلائرين امل�ستبدين من بني �أمية ،ثم من بعدهم من طاعة علماء ال�سلف
لدعاة البدعة من اخللفاء العبا�سيني؟! ،فقد ُع ِّذبوا ب�أنواع من الظلم والع�سف،
وحب�سوا يف ال�سجون ،و ُقتلوا ،و�أُو ُذوا بكل ما كان ميكن �أن ي�ؤذوا به ،ولكنهم حتملوا
ُ
كل ذلك ،ومل يخرجوا عن الطاعة قيد �شرب ،بل �إذا حر�ضهم �أحد على الع�صيان
قالواُ « :ين�صب لكل غادر لواء يوم القيامة ،ونحن بايعناهم».
التم�سك باحلق ،والأمر باملعروف،
هكذا كانت حالهم يف الطاعة� ،أما ُّ
والعمل بال�سنة  -فكانوا فيه كاجلبال را�سخني ،فلم يهابوا �سيف عبد امللك وال
تنمر امل�أمون واملعت�صم ،ف�إذا نطقوا نطقوا باحلق ،و�إذا عملوا عملوا
قهر احلجاج ،وال ُّ
باحلق ،ومل يكن يف قلبهم �سعة ل�شيء �إال لكتاب اهلل ،و�سنة ر�سول اهلل ،فهم
عملوا بكل دقة على �أمر« :ت�سمع وتطيع ،و�إن ُ�ضرب ظهرك ،و�أُخذ مالك فا�سمع
و�أَ ِط ْع»( .م�سلم) ،وعلى �أمر...« :ف�إن �أمر مبع�صية فال �سمع وال طاعة» ،و�أمرَ « :من
ر�أى منكم منك ًرا فليغريه بيده ،ف�إن مل ي�ستطع فبل�سانه ،و�إن مل ي�ستطع فبقلبه،
وذلك �أ�ضعف الإميان»( .م�سلم).
وح�سبنا حمنة الإمام �أحمد بن حنبل عربة ،فقد كان يجلد ظهره
ت�سعة رجال ،واملعت�صم واقف على ر�أ�سه ،ينظر �إىل دمه الطاهر الذي يفور من
ج�سمه فو ًرا ،وي�أمره ب�أن يقول كلمة يف القر�آن ،ما قالها اهلل وال ر�سوله ،وال �أمر بها،
يتحمل كل هذا العقاب ال�شديد ،ولكن ال يفوه ب�شي ٍء �إال قوله�« :أعطوين
فكان َّ
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و�سنة ر�سوله حتى �أقول»(((.
�شي ًئا من كتاب اهلل ُ

((( املنار :قد �سدد الكاتب يف �آخر هذا الف�صل وقارب ،وال �شك يف �أن عمل علماء ال�صدر الأول من ال�صحابة والتابعني وعلماء
الأم�صار  -كالإمام �أحمد  -خري قدوة يف كل حمنة ،وال �شك يف �أن �أفراد الأمة ال يجوز لهم اخلروج على �أمرائهم ،و�إن ظلموا ،وال

يجوز لهم طاعتهم يف مع�صية اهلل �إال َمن �أُكره بالتعذيب �أو القتل على ال�شيء ،وحكمه و�شروطه معروفة ،و�أما جماعة
�أهل احلل والعقد من زعماء الأمة  -الذين ال تنعقد اخلالفة �إال ببيعتهم ،ويتقيد اخلليفة مب�شورتهم  -فحكمهم غري
حكم الأفراد ،ه�ؤالء هم اجلماعة [الذين] ميثلون الأمة �صاحبة ال�سلطة يف الإجماع الواجب االتباع ،الذي عناهم
اخلليفة الأول بقوله يف خُ طبته الأوىل بعد البيعة« :ف�إذا ا�ستقمت ف�أعينوين ،و�إذا زُغت فق ِّو ُموين» ،فعليهم �أن يق ِّوموا
اخلليفة ،ف�إن مل ي�ستقم بتقوميهم خلعوه ،وولوا غريه ،ف�إذا غلبهم امل�ستبد املتغلب على �أمرهم� ،أو فقدوا من الأمة �شدة
تقدر بقدرها ،ويجب ال�سعي الدائم
اجلور والقهر  -فقد زالت اجلماعة ،و�صار �أمر الأفراد �أمر �ضرورة ،وال�ضرورة َّ
لإزالتها.

ف�صـل
�إجماع �أهل ال�سنة وال�شيعة

ومثل ال�صحابة والتابعني كانت �سرية �أئمة العرتة  مع خلفاء بني
�أمية ،وبني العبا�س ،و�إن كانوا يرون �أنف�سهم �أحق باخلالفة منهم ،ولكن مع
ذلك مل يخرج عليهم �أحد منهم ،وال انحرف عن طاعتهم ،بل ظلوا حتت �أمرهم
طائعني؛ لأن حكومتهم كانت قد َّمتكنت ،وملا خرج من �أهل البيت زيد� ،أنكر
عليه الإمام جعفر ال�صادق عمله لنف�س هذه العلة ،ولأجلها َقب َِل الإمام علي
الر�ضا عهد امل�أمون باخلالفة �إليه؛ لأنه لو مل يكن من املُ َ�س ِّلمني خلالفته ملا َقب َِل
العهد ،بل لر َّده ،واجتنبه منه ،ولكنه ملا مل يفعل ذلك ثبت �أنه كان يرى خالفة
امل�أمون �صحيحة و�شرعية.
وال ُي�ؤثْر عن ه�ؤالء الأئمة الأطهار �شي ٌء يثبت �أنهم منعوا �أح ًدا من طاعة
خلفاء بني �أمية� ،أو بني العبا�س ،بل يف كتب احلديث للإمامية  -مثل �أ�صول
الكايف وغريه  -ما ُي ْثب ُِت �أنهم مع �إظهار ا�ستحقاقهم للخالفة ،و�شكوى الغ�صب
والتعدي عليهم  -منعوا النا�س من اخلروج والغدر.
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و�أقطع برهان على ذلك عمل �أمري امل�ؤمنني علي  نف�سه ،الذي َّتدعي
الإمامية �أن خالفته كانت من�صو�صة ،و�أنه مل تكن اخلالفة جائزة لغريه يف حياته،
ولكن مع ذلك معلوم لكل النا�س �أنه عليه ال�سالم مل يخرج على اخللفاء الثالثة
تنحى عنهم ،بل ظل ع�شرين �سنة
الذين َم َ�ض ْوا قبله ،وال تخ َّلف عن بيعتهم ،وال َّ
على طاعتهم ،وم�ؤازرتهم ،ومنا�صحتهم ،حتى حلقوا بربهم ،و�آلت اخلالفة �إليه،
ف�أثبت بعمله هذا �أن الأمة �إذا اجتمعت على رجل فال جتوز خمالفته وع�صيانه،
واخلروج عليه ،بل على كل النا�س �أن يطيعوه ،وي�سمعوا له ،ف�إذا كان هذا غري جائز
للخليفة املن�صو�ص على خالفته فكيف يجوز لعامة النا�س؟!
ف�أهل ال�سنة والإمامية كالهما متفقان يف هذه امل�س�ألة ،و�أما اخلالف امل�شهور
بينهما ف�إمنا هو يف اخلالفة اجلمهورية� ،أي �إذا قدرت الأمة على ن�صب اخلليفة ف َمن
تن�صب؟ فال�شيعة ت�شرتط �أن يكون من �أهل البيت فقط ،و�أهل ال�سنة ينكرون
هذا ال�شرط ،ولكن �إذا مل يبق هذا النظام ،ومل تقدر الأمة على االنتخاب لتغ ُّلب
املتغ ِّلبني على اخلالفة ،ف�إن قويت �شوكتهم ،وانقادت لهم الأمور انقيا ًدا  -فكل
من ال�شيعة و�أهل ال�سنة يقول ق ً
وال واح ًدا ،وهو �أنه يجب طاعته ،و�إىل هذا ذهبت
الزيدية ،وغريها من الفرق الإ�سالمية.

ف�صـل
ال�شواهد من كتب العقائد والفقه

و�إِ َّنا لنورد ههنا بع�ض مقاالت كتب العقائد والفقه التي يتدار�سها امل�سلمون
يف مدار�سهم وم�ساجدهم من قرون عديدة؛ لي�سهل على النا�س مراجعتها:
ففي �شرح املقا�صد( :و�أما �إذا مل يوجد َمن ي�صلح لذلك� ،أو مل يقدر على
ن�صبه ال�ستيالء �أهل الباطل و�شوكة الظلمة و�أرباب ال�ضالل  -فال كالم يف جواز
تقليد الق�ضاء ،وتنفيذ الأحكام ،و�إقامة احلدود ،وجميع ما يتعلق بالإمام من كل
ذي �شوكة) ،ثم بعد بيان �شروط الإمامة  -يقول( :نعم� ،إذا مل يقدر على اعتبار
ال�شرائط جاز ابتناء الأحكام املتعلقة بالإمامة على كل ذي �شوكة يقتدر ،تغلب
�أو ا�ستوىل) ،وفيه �أي�ضً ا( :ف�إن مل يوجد من قري�ش َمن يجمع ال�صفات املعتربة ُوليِّ َ
كناين ،ف�إن مل يوجد فرجل من ولد �إ�سماعيل ،ف�إن مل يوجد فرجل من العجم).
ويف املرقاة �شرح امل�شكاة( :و�أما اخلروج عليهم ،وقتالهم فمحرم ،و�إن كانوا
رجل
ف�سقة ظاملني) ،ويكتب يف �شرح حديثَ « :من �أتاكم و�أم ُر ُك ْم جمي ٌع على ٍ
ٍ
واحد�( :»...أي له �أهلية اخلالفة �أو الت�س ُّلط وال َغ َل َبة).
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ويف ال�شامي( :ويثبت عقد الإمامة �إما با�ستخالف اخلليفة �إياه كما فعل
�أبو بكر ،و�أما ببيعة جماعة من العلماء� ،أو من �أهل الر�أي).
ويف امل�سامرة( :واملتغلب ت�صح منه هذه الأمور � -أي والية الق�ضاء والإمارة
واحلكم باال�ستفتاء ونحوها  -لل�ضرورة ،و�صار احلال عند التغلب كما لو مل يوجد
قر�شي عدل� ،أو ُوجد ومل يقدر � -أي مل توجد قدرة على توليته لغلبة ا َجل َو َرة،
�إذ ُيحكم يف كل من ال�صورتني ب�صحة والية َمن لي�س بقر�شي ،و َمن لي�س بعدل
لل�ضرورة).
ويف �شرح املواقف  -بعد بيان �شروط الإمامة( :ولكن للأمة �أن ين�صبوا
فاقدها؛ دف ًعا للمفا�سد التي تندفع بن�صبه)(.)634
وقد �أعطى البحث حقه احلافظ ابن حجر الع�سقالين يف فتح الباري،
حيث يقول( :وقد �أجمع الفقهاء على وجوب طاعة ال�سلطان املتغ ِّلب واجلهاد
معه ،و�أن طاعته خري من اخلروج عليه؛ ملا يف ذلك من حقن الدماء ،وت�سكني
الدهماء ،ومل ي�ستثنوا من ذلك �إال �إذا وقع من ال�سلطان الكفر ال�صريح  -فال
جتوز طاعته يف ذلك ،بل جتب جماهدته ملَن قدر عليها كما يف احلديث) (ج :13
 ،)7ويكتب يف �شرح حديث حذيفة...( :فاعتزل الفرقَ كلها)� ...إلخ( ،قال ابن
بطال :فيه حجة جلماعة الفقهاء يف وجوب لزوم جماعة امل�سلمني ،وترك اخلروج
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على �أئمة اجلور؛ لأنه و�صف الطائفة الأخرية ب�أنهم دعاة على �أبواب جهنم ،ومع
ذلك �أمر بلزوم اجلماعة) (كتاب الفنت ،ج � ،13صفحة .)31
وي�شرح حديث( :ا�سمعوا ،و�أطيعوا ،و�إن ا�س ُت ِعمل عليكم عبد حب�شي) -
بقوله( :و�أما لو تغلب عبد حقيقة بطريق ال�شوكة ف�إن طاعته جتب �إخما ًدا للفتنة)
(فتح.)109 :13 ،
وقال النواوي يف �شرح م�سلم( :وهذه الأحاديث يف احلث على ال�سمع
والطاعة يف جميع الأحوال ،و�سببها اجتماع كلمة امل�سلمني؛ ف�إن اخلالف �سبب
لف�ساد �أحوالهم يف دينهم ودنياهم ،وقوله « :و�إن كان عب ًدا جمدع الأطراف»،
يعني مقطوعها ،واملراد �أخ�س العبيد� ،أي ا�سمع و�أطع للأمري ،و�إن كان دينء
الن�سب ...ويت�صور �إمارة العبد �إذا واله بع�ض الأئمة� ،أو تغلب على البالد
ب�شوكته)� ..إلخ (ج.)125 :2
وقال ال�شوكاين يف الدرر البهية( :وطاعة الأئمة واجبة �إال يف مع�صية اهلل،
وال يجوز اخلروج عليهم ما �أقاموا ال�صالة) (�شرح الدرر.)414 :
ويف حجة اهلل البالغة ل�شاه ويل اهلل الدهلوي�( :إن اخلليفة �إذا انعقدت
خالفته ثم خرج �آخر ينازعه حل قتله).
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وقال  يف كتابه (�إزالة اخلفاء) بالفار�سية ما ترجمته  -وقد بحث
يف هذا الكتاب م�س�ألة اخلالفة بحثًا مف�ص ًال وجام ًعا مل يبحث مثله �أحد قبله:
(واخلروج على ال�سلطان الفاقد لل�شروط �أي�ضً ا حرام بعد اجتماع امل�سلمني عليه،
بواحا ،وقد تواتر هذا معنى) (ج � ،1ص .)132
�إال �أن ُيظهر كف ًرا ً
وحا�صل هذه ال�شواهد ما مر بك من قبل ،وهو �أنه يجب �أن يكون للأمة
�إمام وخليفة ذو �شوكة و َم َن َعة يف كل زمان ،ف�إن ا�ستطاعت الأمة ن�صبه فعليها
�أن تراعي ال�شروط التي �شرطتها ال�شريعة يف اخلليفة ،و�إن ا�ستوىل على اخلالفة
رجل م�سلم بقوته وع�صبيته ،وانعقدت حكومته  -فيجب على كل النا�س طاعته،
وقبول خالفته� ،سواء �أكان قر�ش ًّيا �أو غري قر�شي ،عاد ًال �أو ظاملًا ،عايل الن�سب �أو
دانيه ،حتى و�إن كان عب ًدا حب�ش ًّيا جمدع الأطراف ،فيجب طاعته ،ومنا�صرته
على �أعدائه� ،إال �أن ُي َرى منه كف ٌر ظاه ٌر ،فال طاعة يف هذه احلالة ،وال �سمع وال
بيعة ،بل يجب اخلروج عليه ومقاتلته ،و َمن مل ي�ستطع ذلك يهاجر من بلده ،قال
الع�سقالين يف الفتح( :ف َمن قام على ذلك فله الثواب ،و َمن داهن فعليه الإثم،
و َمن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأر�ض) (.)13 :109
وعلم من هذا �أي�ضً ا �أن الكفار �إذا ا�ستولوا على بلد �إ�سالمي يجب على
�أهله اخلروج عليهم ،ومقاتلتهم ،وال يحل لهم �أن يداهنوهم ،ويداروهم ،و َمن عجز
مل�سلم البقاء حتت حكم الكفار.
فعليه الهجرة من ذلك البلد؛ لأنه ال يجوز ٍ

ف�صـل
واقعة الإمام احل�سني 

وملعرت�ض �أن يقول :لو كانت طاعة اخلليفة واجبة يف كل حالة  -كما
ٍ
ذكرت -ملا خرج الإمام احل�سني على خالفة يزيد بن معاوية ،وملا عدته الأمة حمقًّا
َ
و�شهي ًدا مظلو ًما!
واجلواب على هذا �أن الإمام مل يحارب �أهل ال�شام يف ذلك احلني الذين
كان َّيدعي الإمامة لنف�سه ،ولطلب اخلالفة دون يزيد ،والذي يعتقد غري هذا فك�أنه
مل َّيطلع على واقعة كربالء كما ينبغي ،ويجب �أن يفرق النا�س بني احلالتني :حالة
خروجه من املدينة ،وحالة قتله بكربالء؛ ف�إنهما خمتلفتان اختال ًفا كل ًّيا ،ولهما
حكمان خمتلفان يف ال�شريعة.
فاحلالة  -التي كانت عند خروجه من املدينة � -أن حكومة يزيد مل
تكن َّمتكنت بعد ،ومل تتم بيعته باخلالفة يف املراكز الإ�سالمية املهمة والعوا�صم
والق�صبات ،وال اجتمع عليه �أهل احلل والعقد من امل�سلمني؛ لأن �صوت �أهل
املدينة كان من الأول �أقوى الأ�صوات يف م�س�ألة اخلالفة؛ لكونهم كانوا يف
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العا�صمة الإ�سالمية ،وفيهم �أهل احلل العقد ،ثم ملا انتقلت العا�صمة يف زمن علي
� إىل الكوفة � -أ�صبح للكوفة �ش�أن عظيم يف ال�سيا�سة ،فلما خرج الإمام كانت
املدينة غري متفقة على يزيد� ،أما الكوفة فجميع �أهلها كانوا �ضده ،وكانوا يلحون
على الإمام �أن يقوم للخالفة ،وي�أخذ بيعتهم عليها ،فاحل�سني  ال حر�ص على
اخلالفة ،وال خرج على الإمام ،بل قام يف احلني الذي ُتويف خليفة امل�سلمني فيه،
وخال حمله ،ومل يتمكن �أحد يف مقامه متام التمكن ،جمي ًبا لطلب اجلم الغفري من
امل�سلمني الذين كانوا يف املراكز املهمة  -مثل �أهل الكوفة والعراق  -وال ريب �أنه
كان يراعي يف قيامه م�صلحة كبرية �أخرى �أي�ضً ا ،وهي َ�ص ْونُ الأمة من مثل يزيد
وخالفته.
و�إن قيل� :إن معاوية كان عهد بالوالية �إليه ،فما كان يجوز للإمام �أن يخرج
عليه؟ فجوابه �أن ال�شريعة ال تعترب عهد الأب �إىل ابنه باخلالفة �شي ًئا؛ ولذلك ملا
�ألح معاوية على عبد اهلل بن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -ب�أن يبايع يزيد قال« :ال
�أبايع لأمريين»( .رواه ابن حبان ونقله يف الفتح).
و�إن �سلمنا جد ًال �أن هذا العهد معترب و�صحيح فال ُيعتد به ما مل
تتمكن احلكومة؛ �إذ ال�شرط اجلوهري للخالفة  -كما علمت  -انعقاد احلكومة،
�صحت خالفته ،و�إال فال.
ف َمن انعقدت حكومته فقد َّ
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فهذه احلالة كانت عند خروجه من املدينة ،ولكن تغيرَّ ت عند و�صوله
الكوفة؛ لأن �أهلها بايعوا يزيد على يد ابن زياد ،وقلبوا للإمام ظهر املِجن ،كما
فعلوا مع �أبيه من قبل ،فلما ر�أى � أن النا�س دخلوا يف طاعة يزيد ،ومتكنت
حكومته � -أقلع عن املطالبة باخلالفة ،وعزم على �أن يعود �إىل املدينة� ،إال �أن ابن
�سعد وجي�شه مل ي�سمح له بذلك ،بل حا�صره ،وحاول �أ�سره و�أه َله وحر َمه ،فقال
لهم الإمام« :خ ُّلوا �سبيلي؛ لأذهب �إىل دم�شق ،ف�أخاطب يزيد يف �ش�أين» ،ولكن
الظاملني �أَ َب ْوا �إال �أ�سره.
فلم يكن للإمام ٍ
حينئذ �إال طريقان� :إما �أن ي�س ِّلم نف�سه و�أهله �إىل ه�ؤالء
الطغاة ،و�إما �أن ي�ست�شهد بط ًال ِم ْغوا ًرا ،وال�شريعة مل جترب �أح ًدا على �أن ال يدافع
ويدعها �أكلة للآكلني ،فاختار  الطريق الثاين بال�شجاعة الها�شمية،
عن نف�سهَ ،
وكمال العزمية ،وا�ست�شهد مظلو ًما!
فت�أمل يف هذه احلالة؛ ف�إنها غري ما كانت عند خروجه من املدينة؛ ف�إنه �إذ
ذاك كان مطا ِل ًبا باخلالفة� ،أما يف كربالء فلم يكن َّمدع ًيا لها ،وال حماربًا لأجلها،
بل كان مع�صو ًما ،طاه ًرا زك ًّيا ،وقع يف خمالب الظلمة الأ�شقياء ،الذين ال يعرفون
احلق وال الإن�سانية ،ف�أبت نف�سه الأب َّية �أن تخ�ضع لهم ،وتذل �أمامهم ،فقام وج ًها
لوجه يدافع عن �شرفه ونامو�سه؛ فقُتل ظل ًما وعدوانًا وبغري حق ،ومن العجيب �أن
النا�س من قرون ُي ْخطئون يف فهم هذه الواقعة ،مع �أنها وا�ضحة ،و َمن �أراد التو�سع
فعليه (مبنهاج ال�سنة ،ج  )2ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية.

ف�صـل
�شرط القر�شـية

قد علمت  -مما َم َّر � -أن اخلليفة �إذا ان ُتخب فله �شروط ،وقد ظل العلماء
�إىل زمن طويل يح�سبون منها القر�شية �أي�ضً ا� ،أي �إن اخلليفة مع �سائر ال�شروط
يجب �أن يكون قر�ش ًّيا ،و�إال ال ت�صح خالفته ،هذا يف �صورة االنتخاب� ،أما �إذا
ا�ستوىل عليها م�ستولٍ فال ُينظر فيه �إىل ٍ
�شرط ما �إال الإ�سالم وانعقاد حكومته،
وال خالف يف �أنه مل توجد بعد اخلالفة الرا�شدة خالفة جامعة ل�سائر ال�شروط؛
فخالفة بني �أمية وبني العبا�س �إن كانت قر�شية فقد كانت فاقدة ل�شروط �أخرى
كثرية� ،سيما ال�شرط الأ�سا�سي لها ،وهو �أن تكون بانتخاب الأمة ،ال بال�سيف
والدم ،وهذا ال�شرط مل يوجد يف �أي خالفة بعد اخلالفة الرا�شدة((( ،ثم بعد هذا
ال�شرط ُي�شرتط �أن يكون اخلليفة عاد ًال ،غري م�ستبد ،يحكم بر�أيه بال�شورى ،وي�سري
على كتاب اهلل و�سنة ر�سول اهلل و�سنة اخللفاء الرا�شدين ،ومعلوم �أنه مل يكن �أحد
من اخللفاء هكذا غري عمر بن عبد العزيز ر�ضي اهلل عنه((( ،وقد ا�ستوىل الأعاجم
على احلكومة بعد العبا�سيني ،ثم انتقلت اخلالفة من العبا�سيني  -الذين كانوا
((( هذا مبالغة ،والواقع �أن بدء خالفتهما كان بالقوة ،ال خالفة كل فرد منهما.
((( هذا احل�صر غري �صحيح على �إطالقه.
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مب�صر � -إىل الرتك والعثمانيني ،فهي فيهم من ذلك احلني �إىل الآن بال نزاع ،وقد
�أجمعت الأمة الإ�سالمية على طاعة هذه اخلالفة العثمانية((( وحت�سب ال�سالطني
العثمانيني خلفاء من قرون عديدة ،ف�إن كان خلفاء بني �أمية وبني العبا�س فاقدين
خلم�سة �شروط مث ًال ،فنفر�ض اخللفاء العثمانيني فاقدين ل�سبعة �شروط ،ف�إذا مل
ي�ضر بالأولني فقدان هذه ال�شروط فكيف ي�ضر بالآخرين؟! ،ف�إن كان العثمانيون
لي�سوا من العرب ،وال قري�ش فال يقدح به يف خالفتهم؛ لأن امل�س�ألة هنا لي�ست
م�س�ألة انتخاب اخلليفة حتى ُينظر يف �شروطه ،و�إمنا الذي يهم يف هذه ال�صورة هو
�أن يقوم قائم باخلالفة واحلكومة الإ�سالمية؛ لئال ي�ضطرب �أمر الأمة ،وي�صبح
وجد.
فو�ضى؛ فلذا ال �أهمية ل�شروط اخلالفة ههناُ ،وجدت �أو مل ُت َ
ومن �شروط اخلالفة املتفق عليها (احلرية)� ،أي يجب يف اخلليفة �أن
يكون ح ًّرا ال عب ًدا ،ولكن العبد �إذا تغلب ب�شوكته وقوته ،وقامت حكومته  -فال
خالف يف �أن طاعته واجبة ،وال يوجد مثال يف تاريخ الأمم ب�أ�سرها �إال يف الأمة
الإ�سالمية� -أن العبيد �صاروا فيها �أئم ًة وملو ًكا وقوا ًدا! وخ�ضع لهم امل�سلمون من
العرب والعجم بال عذر وال �إنكار ،والأحاديث النبوية �أكرب �شاهد على ذلك؛
حب�شي ،ك�أن ر�أ�سه
عبد
فقال النبي « :ا�سمعوا و�أطيعوا ،و�إن ا�س ُت ِعمل عليكم ٌ
ٌّ
زبيبة» ،ويف رواية م�سلم عن �أبي ذر« :و�إن كان عب ًدا جمدع الأطراف» ،ويف رواية
ابن ح�صني« :ولو ا�ستعمل عليكم عبد  -يقودكم بكتاب اهلل  -ا�سمعوا و�أطيعوا
((( دعوى الإجماع ممنوعة.
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له» ،والنواوي يقول يف �شرحه :واملراد �أخ�س العبيد ،ا�سمع و�أطع ،و�إن كان دينء
الن�سب ،حتى لو كان عب ًدا �أ�سود مقطوع الأطراف ،فطاعته واجبة ،ويت�صور �إمارة
العبد �إذا واله بع�ض الأئمة� ،أو تغلب على البالد ب�شوكته و�أتباعه ،وال يجوز ابتداء
عقد الوالية له مع االختيار ،بل �شرطها احلرية (ج ،)125 :2ويف فتح الباري( :لو
تغلب حقيق ًة  -بطريق ال�شوكة  -ف�إن طاعته جتب �إخما ًدا للفتنة) (.)109 :13
فمادام هذا النواوي  -الذي هو من �أكرب �أن�صار القر�شية  -يقول بن�ص هذا
احلديث� :إن �إمارة العبد مهما كان دينء الن�سب خ�سي�س احلال � -صحيحة يف
�صورة اال�ستيالء والغلبة ،فكيف ُيعرت�ض على اخلليفة العثماين القائم املتمكن
بكونه لي�س من قري�ش؟!� ،إن �سلمنا �أن القر�شية �شرط �ضروري للخالفة(((.
(((  ال �شك يف �أن �صديقنا  -م�ؤلف هذه الر�سالة  -ال غر�ض له من ت�أليفها �إال ت�أييد اخلليفة العثماين الرتكي ،و�إثبات
�صحة خالفته ،ووجوب طاعته �شر ًعا ،وهذا الغر�ض مل يو�ضع مو�ضع خالف جديد لأجل القر�شية ،فيحتاج يف
ت�أييده �إىل التحريف والإيهام ،الذي ارتكبه يف نقل ن�صو�ص العلماء ،والت�صرف فيها ،وهو غافل عن احلقائق الواقعة
يف هذا الع�صر ،و�أهمها �أن اخلليفة العثماين يف حكم الأ�سري املحجور عليه من �سلطة �أجنبية غري �إ�سالمية ،و�أن
القوة املتغلبة يف الأمة الرتكية خ�صم له ،و�إمنا ميثلها م�صطفى كمال با�شا؛ فهو الذي جتب طاعته �إذا �أمر �أو نهى
بح�سب القاعدة التي ذكرها ،و�إن مل يتحلَّ بلقب اخلالفة!!! ،وهذا اللقب لي�س بواجب �شر ًعا ،ومبقت�ضى هذه
القاعدة يجب طاعة كل متغلب بالقوة �أينما كان ،ومهما يكن لقبه ،و�إن تعدد ،وعليه احلكومات الإ�سالمية يف
ال�شرق كالفر�س والأفغان ،ويف اجلنوب كاليمن و جند ،ويف الغرب كم�صر و مراك�ش ،فاخلليفة العثماين غري متغلب
ع�صى� ،سواء منها ما �سيطرت عليه دولة �أجنبية ،وما ال �سيطرة عليه لأحد،
عليها ،وال �أمر له فيها وال نهي ف ُيطاع �أو ُي َ
واملعرتف بهذه اخلالفة وغريه والعمل بهذه القاعدة هو الذي �أ�ضاع اخلالفة ال�صحيحة امل�ستوفاة ال�شروط؛ �إذ ُوجد
يف كل ع�صر َمن ي�ؤيد كل متغلب مهما تكن حاله ،وجعلوا ال�ضرورة العار�ضة �أم ًرا �شرع ًّيا ثاب ًتا ،والذنب الأكرب
ال�س َّّنة ال�سيئة على معاوية الذي َ�س َّنها؛ فعليه وزرها ووزر َم ْن عمل بها �إىل يوم القيامة على �أن �أكرث خلفاء
يف هذه ُّ
بني �أمية وبني عبا�س كانوا قائمني ب�أهم واجبات اخلالفة :من ن�شر الإ�سالم ،وحماية دعوته ،واجلهاد يف �سبيلها=،
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واحلقيقة �أن البحث يف �شروط اخلالفة ال عالقة له بامل�س�ألة التي نحن
ب�صددها� ،إال �أننا ال نرى ب� ًأ�سا يف �أن نتكلم على �شرط القر�شية؛ �إذ هو مز َّلة لأقدام
كثري من النا�س.

=و�إقامة احلدود ،واحلكم بال�شرع يف كل �شيء و�إمنا كان �أكرث ظلمهم يف الت�صرف يف �أموال الأمة ،ويف التنكيل مبَن
يت�صدون لنزع ال�سلطة منهم ،و�أقله يف �أمور اجتهادية �أخط�أوا فيها ،كح ْمل النا�س على القول بخلق القر�آن و�إذا مارى
امل�ؤلف يف الإجماع على �شرط القر�شية فهل مياري يف الإجماع على احلرية ،وهل يجهل �أن املتغ ِّلبني (حكمهم
حكم البغاة وق َُّطاع الطرق؛ فال يعتد بهم) كما �صرح به احلافظ ابن حجر يف �شرح حديث ابن عمر« :ال يزال هذا
الأمر يف قري�ش ما بقي من النا�س اثنان» من �شرحه للبخاري؟!� ،إنه ال يجهل ذلك و�إنا ندعو كل م�سلم ي�ستطيع
�أن ين�صر الرتك  -على �أعدائهم املعتدين على ملكهم� ،أو ي�ساعدهم عليهم ولو باملال � -أن يفعل؛ لأنهم م�سلمون
معت ًدى عليهم ،و�إذاللهم �إذالل للإ�سالم ،ال لأجل وجود اخلليفة فيهم ،و�إال ف�إن هذا اخلليفة حكم  -بفتوى من
�شيخ الإ�سالم عنده  -ب�أن الكماليني خارجون عليه يجب قتالهم ،ف�أنكر ال�سواد الأعظم من امل�سلمني عليه ذلك،
وكان عطفهم على الكماليني عا ًّما ،وم�ساعدتهم لهم باملال ترد من كل قطر ،وقد كان النت�صارهم على اليونان من
ال�سرور واالبتهاج يف ال�شرق والغرب ما مل ي�سبق ملثله نظري ،ولو �أطاعوا هذا اخلليفة  -كما يوجب عليهم امل�ؤلف -
ال�ست�أ�صلوا الكماليني؛ ذلك ب�أن قاعدة ال�سيا�سة العامة هي ترجيح امل�صلحة العامة ،وال نحتاج فيها �إىل اخلروج عن
الأحكام ال�شرعية الإجماعية� ،أو القريبة من الإجماعية بقوة �أدلتها ،و�ضعف اخلالف فيها.

باب األئمة من قريش

ف�صـل
حتقيق �إمارة قري�ش وا�شرتاط القر�شية

�إذا تتبعت الكتاب وال�سنة والآثار والدالئل ال�شرعية والعقلية  -ال
بقري�ش ،نعم ،جنزم ب�صحة
جتد فيها ًّن�صا قطع ًّيا على تخ�صي�ص اخلالفة ،والإمامة ٍ
الأحاديث التي وردت يف هذا الباب ،وكذلك خطبة �أبي بكر ال�صديق يف �سقيفة
بني �ساعدة على م�سمع من ال�صحابة ،وعدم �إنكارهم عليها ،و�شهرة هذا الأمر
فيهم ،و َمن بعدهم �إىل انقرا�ض الدولة العبا�سية �أي�ضً ا �صحيحة ،ولكن احلقيقة مع
ذلك كله
على خالف ما يفهمه النا�س؛ لأنه كما ال ُينكر ما ذكرناه �آنفًا  -ال ينكر
قوم ،وقبيلة دون �أخرى ،قل ما
قوم دون ٍ
�أن ال�شريعة الغراء مل حت�صر اخلالفة قط يف ٍ
�شئت عن هذه ال�شريعة ،ولكن ال ي�سعك �أن نقول هذا؛ لأنها �إمنا جاءت لتحرير
الإن�سانية من القيود ،والأغالل التي كانت عليها ،ولإعالء �ش�أنها ،ورفع معاملها،
و�إعالن نامو�س العمل ،وهدم �أوثان الع�صبية ،واالمتيازات القومية الباطلة ،فهل
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ترجع بعد هذا القهقرى ،وت�شيد ب�أيديها هيك ًال جدي ًدا لتلك الأوثان املجذوذة(((؟!
ل�سنا يف حاجة �إىل الإطناب والتف�صيل؛ �إذ كل َمن له �أدنى معرفة
انق�ضت على ق�صور االمتيازات
بال�شريعة يعلم حق العلم �أنها من �أول ن�ش�أتها َّ
القومية الفخمةَّ ،
ودكتها دكة واحدة ،حتى جعلتها �أث ًرا بعد عني ،ماذا كان حال
العرب قبل الإ�سالم؟ كانوا يف غاية من الع�صبية ،مبالغني يف اعتبار الن�سب،
غري مبالني مبَن �سواهم ،ال يرون ل ٍ
أحد �شر ًفا وال ف�ض ًال ،حتى الرعاة منهم كانوا
ي�شمخون �أمام امللوك والعظماء ،ويعدون القيا�صرة والأكا�سرة َمهينني �أمام ع ِّزهم
القوي و�شرفهم ال َّن�سبي ،لي�ست العرب وحدها ،بل الدنيا كلها كانت �سائرة على
هذا املنهج ،عاكفة على هذه الأوثان ،موثقة بهذه القيود والأ�صفاد ،ظهر الإ�سالم،
فهاجم قبل كل �شيء هذه الأ�صنام ،ونادى مناديه  -ب�أعلى �صوته :ﱹ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﱸ [احلجرات ،]13/فجعل �أ�سا�س ال�شرف والف�ضل العمل وحده،
ف َمن عال به عمله فهو �شريف فا�ضل ،و َمن �سقط به عمله فهو �ساقط مهني ،مهما
كان كرمي الن�سب عايل احل�سب ،وقال :ﱹ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ .ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ .ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﱸ [النجم ،]40-38 /وكان �صاحب لوائه 
ب�صحة الأحاديث و�إجماع ال�صحابة ،و َمن بعدهم ق ً
وال وعم ًال على ك ْون اخلالفة يف
((( يا َل ْلعجب! ،اعرتف الكاتب َّ
قري�ش ،ثم �شرع ينفي هذا الإثبات بنظرية ظاهرة البطالن ،وهي كون ذلك يعار�ض حتريرها للإن�سانية! �إلخ ،ثم
يبني على ذلك ت�أويل الأحاديث و�إنكار الإجماع مبا �سي�أتي من الروايات ال�شاذة ،والآراء التي �سنبني بطالنها يف
موا�ضعها ،ثم نعر�ضها على القراء؛ ليم ِّيزوا راجحها من مرجوحها.
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ي�صيح بني الأنام« :لي�س منا َمن دعا �إىل ع�صبية ،لي�س منا َمن قاتل على ع�صبية،
ولي�س منا َمن مات على ع�صبية» ،و�أو�صى �أمته  -يف �آخر حياته يوم احلج الأكرب-
قائ ًال« :ال ف�ضل لعربي على عجمي ،وال لعجمي على عربي ،كلكم �أبناء �آدم».
(ال�شيخان) ،وقال« :لي�س لأحد ف�ضل على �أحد �إال بدين وتقوى ،النا�س كلهم
بنو �آدم ،و�آدم من تراب»( .رواه اجلماعة) ،فظهور الإ�سالم وقيامه �ضمان للم�ساواة
يف النوع الإن�ساين ،فال ف�ضل بعده لعربي على عجمي ،وال لعجمي على عربي،
النا�س كلهم �إخوان� ،أبوهم �آدم ،و�أمهم حواء ،و�إمنا الأف�ضل �أح�سنهم عم ًال،
و�أقومهم طريقةً ،و�أتقاهم لربهم.
�أما عمله  ف�شاهد على ذلك؛ ف�إنه ملا بعث �آخر بعث يف حياته �أَ َّم َر
�أ�سامة بن مواله زيد ،ف�أنكر عليه هذا بع�ض ال�سذج فقال « :لقد طعنتم يف
�إمارة �أبيه ،وكان �أه ًال لها ،و�إن �أ�سامة لها �أهل» ،فت�أمل يف قوله  كيف كرر
كلمة (الأهل)؛ ل ُيعلم �أن الإمارة والرئا�سة تتوقف على الأهلية ال غري((( ،وقول
عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -يف زيد م�شهور ،حيث قالت« :لو كان زيد ح ًّيا ما
ا�ستخلف ر�سول اهلل  غريه»((( ،و�سرية �أ�سامة  -التي نحن ب�صددها  -كانت
((( هذا ال يعار�ض الأحاديث التي هي �أ�صح منه ،والإجماع يف الإمامة العظمى ،وهو يف �إمارة َ�سرِية من اجلي�ش ،ولو
عار�ضها لكانت هي �أوىل بالرتجيح.
((( ر�أي عائ�شة هذا �شاذ ،وقد ثبت بطالنه بن�صو�ص الأحاديث يف �إمامة قري�ش ،حتى ما كان منها �إخبا ًرا عن امل�ستقبل؛
�إذ كيف ن�ستخلفه ،وقد �أعلمه اهلل ب�أن اخلالفة �ستكون يف قري�ش عدة قرون ،ومبا ظهر من حكمة ال�شرع يف عدم
ا�ستخالف �شخ�ص بعينه.
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م�شتملة على �سادات من املهاجرين والأن�صار وفحول من العرب العرباء ،وقري�ش
�أ�صحاب املجد الباذخ ،وكان فيها �أبو بكر ال�صديق الذي خلف ر�سول اهلل ،
ورئي�سا للم�سلمني(((.
و�صار بعد ب�ضعة �أيام �أم ًريا للم�ؤمننيً ،
وهكذا �أم ُر بالل احلب�شي ،و�صهيب الرومي ،و�سلمان الفار�سي معلوم
م�شهور ،حتى �إن عمر الفاروق القر�شي كان يقول يف بالل� :سيدنا وموالنا ،و�إذا
ر�أى �صهي ًبا يقولِ « :نعم العبد �صهيب لو مل َي َخ ِف اهلل مل ِ
يع�ص ِه» ،و�أو�صى عند
وفاته �أن ي�صلي عليه �صهيب ،و�أمري امل�ؤمنني علي  القر�شي الها�شمي كان
يقول يف �سلمان�« :سلمان منا �أهل البيت»((( ،فكان من �أمر العرب بعد الإ�سالم
�أن انحلت ع�صبيتهم الن�سبية يف خالل قرن ،و�سبقهم العجم يف م�ضمار املحا�سن
والف�ضائل ،وخ�ضعت العرب �أما علمهم وعملهم ،كما كانت تخ�ضع �أمام قري�ش،
و بني ها�شم ،حتى ا�ضطر اخلليفة القر�شي ه�شام بن عبد امللك �أن يقول للإمام
ويعدونها موازين ال�شرف
((( �سبحان اهلل! ،كيف نذكر امل�سلمني اليوم �أن الأن�ساب والأح�ساب  -التي يفتخرون بهاّ ،
بينهم  -كانت منبوذة من ذلك الزمن املبارك ،فلم يكن ُينظر �إذ ذاك �إال يف العمل والتقوى ،ف�أتقاهم و�أقربهم �إىل
اهلل و�إىل ر�سوله كان �أ�شرف و�أكرب من غريه ،وهذا �أ�سامة  -مع ت�أخُّ ره يف الن�سب  -كان ُي َّقدم يف العطاء على �شرفاء
قري�ش ،وقد اعرت�ض مرة عبد اهلل بن عمر على تقدمي �أ�سامة عليه ،فقال له �أبوه عمر بن اخلطاب �أمري امل�ؤمنني« :كان
أحب �إىل ر�سول اهلل من �أبيك ،وكان �أحب �إىل ر�سول اهلل منك»! ،فما �أعجب هذا االنقالب الذي �أحدثه
�أبوه � َّ
الإ�سالم يف �أولئك الذين كانوا يحتقرون �سائر النا�س ،ويعدون كافة الب�شر �أدنى و�أحط منهم ،حتى �إنهم �أَ ِنفُوا يوم
بدر من منازلة كماة يرثب ،فر ُّدوهم بال قتال ،ولكنهم  -بعد الإ�سالم  -يخ�ضعون لإمارة العبيد و�أبناء العبيد ،وال
ي�ستنكفون منهاُ ،ي َّقدم ابن العبد على ابن ال�سلطان ،فيظل �ساك ًنا ،وال يفوه بكلمة! اهـ من حا�شية الأ�صل.
((( بل هذا حديث مرفوع رواه الطرباين يف الكبري ،و احلاكم عن عمرو بن عوف.
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العرب ،و ُي َ
خطب لهم على املنابر ،والعرب حتتهم».
الزهري« :واهلل لي�سودنَّ املوايل َ
(ال ِعقد الفريد)(((.
فهل يت�صور بعد هذا �أن داعي الإ�سالم  الذي دعا النوع الإن�ساين
�إىل نبذ الع�صبية وغرور الن�سب و�إقامة امل�ساواة العامة  -يرجع القهق َرى؟! فيتبع
الهوى؟ ويح�صر احلكومة وال�سلطنة واخلالفة يف قومه وقبيلته �إىل �آخر الدهر؟
ويقول ل�سائر النا�س ال ف�ضل وال �شرف وال حق �إال بالعمل والأهلية ،ثم ين�سى
هذا ،ويرتك العمل وراء ظهره ،ويقول لنف�سه :الن�سب ،القبيلة ،الوطن ،وي�سلط
قومه على العامل كله؟! ل َع ْمر �أبيك �إن هذا ل�شيء ُعجاب(((!
نعم� ،إنه من عجب العجب ،ولكن ما كنا لنبايل به لو نطق به
كتاب اهلل و�سنة ر�سوله؛ لأن ميزان احلق عندنا الكتاب وال�سنة ،ف�إذا ثبت فيهما
((( القول يف �سبق العجم للعرب باطل كما يعلمه كل من�صف يعرف التاريخ ،نعم �ساهموهم ،ولكن ما فاقوهم يف �شيء ،وقد ق�صدوا

�إذالل العرب ،ومل تق�صد العرب �إال عزهم ،وم�ساواتهم بهم يف الإ�سالم.
((( كل ما ذكره �شعريات وخطابيات متك َّلفة تعود على ما �أراده من ج ْعل اخلالفة يف بني عثمان املح�صورين بالنق�ض،
و�أما ج ْعلها يف قري�ش فال يقت�ضي ذلك ،وال عدم امل�ساواة بني النا�س يف الدين والف�ضل واحلقوق واجلزاء يف الآخرة،
من �أدلته �أنه مل مينع من ارتفاع �ش�أن املوايل والأعاجم حتى يف �أزمنة اخللفاء اجلائرين من قري�ش ،وقد كان �أكرث
والة بني العبا�س وقوادهم من الأعاجم يف الن�سب ،ولوال ذلك ل�سادوا قري�شً ا وغريها ،و�أف�سدوا �أمر الإ�سالم ،حتى
بالغلو يف تعظيم �آل الر�سول  ،وقد َّزل قلمه زلة فاح�شة ،بل زلت قدمه مبا قاله يف حيز هذا اال�ستفهام ،مما ال
�صريحا وقذفًا فظي ًعا،
يليق التف ُّوه به يف حق خري الأنام ،و�إن كان اال�ستفهام �إنكار َّيا ،ولو يكن كذلك لكان كف ًرا ً
و�إمنا ن�شرناه �أدا ًء لأمانة النقل ،ون�ستغفر اهلل تعاىل منه لنا وله ،ومن لوازمه �أن جميع �أهل ال�سنة القائلني بح�صره 
للإمامة يف قري�ش  -يرمونه  مبا ب َّر�أه اهلل منه من اتباع الهوى ،وهو تكفري لهم غري مق�صود للكاتب ،والزم املذهب
غري مذهب يف الأغلب.
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�شيء فهو حق� ،سواء فهمناه �أو مل نفهمه؛ ولذا مل ن�ستبعده مبجرد فهمنا وعقلنا،
بل ا�ستبعدناه لأ َّنا ما وجدناه فيهما ،وقلنا �إنه ال يليق بهذا الدين ،دين الفطرة،
دين امل�ساواة ،دين العمل.
 نهاية الملحق 

ُم ِعدّ التقدمي يف �سطور

م�صباح اهلل عبد الباقي

•باحث �أكادميي �أفغان�ستاين ،ولد عام 1967م بوالية ننجرهار ب�أفغان�ستان .ح�صل على
املاج�ستري يف التف�سري واحلديث من كلية �أ�صول الدين باجلامعة الإ�سالمية العاملية
ب�إ�سالم �آباد بباك�ستان عام 1993م ،وح�صل على الدكتوراه يف التف�سري وعلوم القر�آن من
الكلية نف�سها عام 2001م.
• عمل حمر ًرا يف جملة «�أفغان�ستان احلا�ضر وامل�ستقبل» التي كان ي�صدرها معهد الدرا�سات
ال�سيا�سية يف �إ�سالم �آباد.
• ُعينِّ حما�ض ًرا بق�سم التف�سري واحلديث بكلية �أ�صول الدين باجلامعة الإ�سالمية العاملية
عام 1993م و ُر ِّقي فيها لدرجة الأ�ستاذية عام  .2009ويف عام 2010م انتقل �إىل
ورئي�سا
جامعة «�سالم» اخلا�صة بكابول ،ويعمل �أ�ستا ًذا م�شار ًكا يف التف�سري وعلوم القر�آنً ،
لدائرة التخطيط والبحث العلمي ،ومدي ًرا لتحرير جملة «�سالم» املحكمة� .أ�شرف على
العديد من ر�سائل املاج�ستري بق�سم التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية العاملية،
كما ناق�ش العديد منها.
•له العديد من الكتب والبحوث واملقاالت ،منها« :طالبان �أفغان�ستان من حلم املال
�إىل �إمارة امل�ؤمنني» (عربي ،و ُترجم �إىل الفار�سية) ،و«حقيقة الغزو الأمريكي لأفغان�ستان»
(عربي ،و ُت ْرجِ م �إىل الفار�سية) ،و«املدار�س الدينية يف باك�ستان من اجلامعة احلقانية �إىل
امل�سجد الأحمر» ،و«التعليم يف �أفغان�ستان يف عهد كرزاي» (بالب�شتو).

اللجنة اال�ست�شارية للم�شروع
) 1435 - 1434هـ 2013 - 2012 /م(
�إ�سماعيل �سراج الدين (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر  -رئي�س اللجنة.
�إبراهيم البيومي غامن (جامعة زايد ،دبي) ،الإمارات العربية املتحدة.
�إبراهيم زين (اجلامعة الإ�سالمية العاملية ،كواالملبور) ،ماليزيا.
�أبو يعرب املرزوقي (ع�ضو املجل�س الت�أ�سي�سي ،وزير م�ست�شار لدى رئي�س احلكومة
التون�سية يف جمايل الرتبية والثقافة) ،تون�س.
جا�سرعودة (مركز درا�سات الت�شريع والأخالق ،كلية الدرا�سات الإ�سالمية) ،قطر.
ح�سن مكي (جامعة �إفريقيا العاملية) ،ال�سودان.
ر�ضوان ال�سيد (اجلامعة اللبنانية ،بريوت) ،لبنان.
زاهر عبد الرحمن عثمان (م�ؤ�س�سة �إعمار بالريا�ض) ،ال�سعودية.
زكي امليالد (رئي�س حترير جملة الكلمة) ،ال�سعودية.
�سعيد بن�سعيد العلوي (جامعة الرباط) ،املغرب.
�صالح الدين اجلوهري (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر� -أمني اللجنة.
ظفر �إ�سحق �أن�صاري (اجلامعة الإ�سالمية العاملية� ،إ�سالم �آباد) ،باك�ستان.
عبد الرحمن ال�ساملي (وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية)ُ ،عمان.
عمار الطالبي (جامعة اجلزائر) ،اجلزائر.
جمدي عا�شور (دار الإفتاء) ،م�صر.
حممد زاهد جول (كاتب وباحث) ،تركيا.
حممد عمارة (هيئة كبار العلماء ،الأزهر ال�شريف ،القاهرة) ،م�صر.
حممد كمال الدين �إمام (جامعة الإ�سكندرية) ،م�صر.
حممد موفق الأرنا�ؤوط (جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية) ،الأردن.
م�صباح اهلل عبد الباقي (جامعة كابول)� ،أفغان�ستان.
منى �أحمد �أبو زيد (جامعة حلوان ،القاهرة) ،م�صر.
نور الدين اخلادمي (وزير ال�ش�ؤون الدينية) ،تون�س.
نوزاد �صوا�ش (م�ؤ�س�سة البحوث الأكادميية والإنرتنت� ،إ�سطنبول) ،تركيا.

�سل�سلة «يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي»
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العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ت�أليف محمد م�صطفى حلمي.
امر�أتنا يف ال�شـريعة واملجتمــع ،ت�أليف الطاهر الحداد.
الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،ت�أليف عبد العزيز جاوي�ش.
املــــر�أة والعمـــل ،ت�أليف نبوية مو�سى.
متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،ت�أليف م�صطفى عبد الرازق.
دفـــاع عـن ال�شـريعـة ،ت�أليف عالل الفا�سي.
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف الطاهر ابن عا�شور.
جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ت�أليف محمد �إقبال ،ترجمة محمد يو�سف عد�س.
طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد ،ت�أليف عبد الرحمن الكواكبي.
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف محمد باقر ال�صدر.
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد الرازق.
التون�سي.
�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك ،ت�أليف خير الدين
ّ
ال�صعيدي.
احلرية الدينية يف الإ�سالم ،ت�أليف عبد المتعال
ّ
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سين الج�سر.
الغزالي.
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف محمد
ّ
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف محمد يو�سف ُمو�سى.
ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف �أحمد فار�س ال�شدياق.
املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة الطهطاوي.
نبي.
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
الطهطاوي.
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية ،ت�أليف رفاعة
ّ
جوهري.
طنطاوي
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف
ّ
ّ
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق العظم.
حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم �أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف محمد ح�سين النائيني ،تعريب عبد المح�سن �آل نجف ،تحقيق عبد الكريم �آل نجف.
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف محمد با�شا المخزومي.
ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظيرة زين الدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى الغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف محمد مهدي �شم�س الدين.
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف الأمير �شكيب �أر�سالن.
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س الدين �سامي فرا�شري ،ترجمة محمد م الأرنا�ؤوط.
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف محمد فريد وجدي.
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ال�صبور �شاهين.
طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�سالمي.
�أدب الطلب ومنتهى الأرب ،ت�أليف محمد بن علي ال�شوكاني.
الإ�سالم يف نيجرييا وال�شيخ عثمان بن فوديو الفالين؛ ت�أليف �آدم عبد اهلل الإلوري.
�أم القرى ،ت�أليف ال�سيد الفراتي (عبد الرحمن الكواكبي).
الح ْجوي.
جتديد الفقه ون�صو�ص �أخرى ،ت�أليف محمد بن الح�سن َ
احل�ضارة الإ�سالمية ،ت�أليف �أحمد زكي.
الر�سالة اخلالدة ،ت�أليف عبد الرحمن عزام.
م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب ،ت�أليف �أبي الكالم �آزاد ،ترجمة م�صباح اهلل عبد الباقي.
النب�أ العظيم  ..نظرات جديدة يف القر�آن ،ت�أليف محمد عبد اهلل دراز.
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