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 :الكتاب يدي بني
 العربي العذذام يف السذذذذذيذذا ذذذذذيذذة   الفكريذذة والسذذذذذذاحذذة" العربيذذة الثورة" منذذ 

 :خطابان يتنازعها واإل المي

 فهختل بكل القائم السيا ي الواقع شذرعية  يرى ؛رمسي تقليدي فقهي: األول 

 واقعهذذذا  لتغيري الشذذذذذعو  ثورة ويرفض وا ذذذذذت،ذذذدا    وطغيذذذا ذذذه وفسذذذذذذذا   

 للدول والطاعة السذذذ ع وجو  يرى فقهيا موروثا عنه للدفاع ويسذذذتصذذذح  

 إرا ة عن عربت ومه ا وبذدلذ،    وعطلذ،  واحنرفذ،   جذارت  مه ذا  الوظيفيذة 

 السلطة يف هي لتظل ؛شعوبها ومحاية  ذيا تها  عن وتنازل، اخلارجي  احملتل

 !اجلحيم إىل الشعو  ولت ه  فقط

 لتغري مراعاة وال النوازل  يف السذذذذلطوي الفقهي التيار ه ا من اجتها  و ون 

 الدول ه   تعيشه ال ي اال هيار بأن إ راك و ون واملكان  الزمان بتغري الفتوى

 ،ضذذاق اليت الشذذعو  ثورة بسذذ،  وليس والطغيان  للظلم ط،يعية  تيجة هو

 !ذرعا حك ها حت، وباحلياة بها

 الغربيذذة  الذذدرقراطيذذة  يف األمذذة ألزمذذة احلذذل يرى تغرييب تيذذار والثذذا ي:

  ظر  يف اإل ذذالم ألن منه  اال ذذتفا ة لألمة ركن إ سذذا ي حضذذاري ك نتج

 وألن واحلرية  للعدل عامة مب،ا ئ جاء بل ؛ ذذذذيا ذذذذي بنظام أصذذذذال يأِت م

 ركن وال العصذذذر  هل ا صذذذاحلا يعد م بشذذذري اجتها   ذذذوى ليسذذذ، اخلالفة

 !ا تعا ته
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 قطريا هلا  فسذذذذه الدولي احملتل وبتقسذذذذيم تكاثرت مه ا الوظيفية فالدول

 تقا ذذذذذم مت ومه ا! التيار ه ا  ظر يف مشذذذذذروعة تظل وطذائفيذا   ومنذاطقيذا  

 لنفوذ خضذذذع، ومه ا! غربي بإشذذذرا  فيها السذذذيا ذذذية  القوى بني السذذذلطة

 !وجو ها مشروعية ينايف ال ذلك فكل ؛احملتل الغر 

 أن بعد حركي إ ذذالمي بثو  عام مئة بعد يعو  قع،د الراز علي خطا  فإذا

 !أزهري شيخ بصوت صلييب مستشرق  فثة كان

 تعزز اليت - السذذذذا ذذذذا ية الفار ذذذذية الثقافة بني جديد من الصذذذذراع عا  لقد

 اإل ذذذالمي الفكر اخرتق، واليت وطغ،  جارت مه ا ؛والسذذلطة  امللك شذذرعية 

 كقوة بالفرس السذذذذلطة فيه ا ذذذذتعا ، حيث الع،ا ذذذذي العصذذذذر بداية من 

 الفقهي موروثه من جزءا السذذذذذا ذذذذذا ية  الثقافة تلذك  وصذذذذذارت عسذذذذذكريذة  

  من اإل ذذذالمي الفكر اخرتق، اليت الروما ية اليو ا ية والثقافة -السذذذيا ذذذي

 اليو ذذا ي  بذذاملنط  االعتزال تذذأثر حيذذث الثذذالذذث  ومطلع الثذذا ي القرن أواخر

 من  ذذذنن لتت،عن) :ملسو هيلع هللا ىلص النيب بها أخرب ك ا ؛صذذذورها بأوضذذذ  الن،وءة لتتحق 

 تقوم ال) :وقال  (الت،عت وهم ض  جحر  خلوا لو حتى شربا شذربا  ق،لكم كان

: فقيل ب راع  وذراعا بشذذرب  شذذربا ق،لها  القرون بأخ  أميت تأخ  حتى السذذاعة

 (!أولئك إال الناس ومن: فقال والروم؟ كفارس اهلل  ر ول يا

 والدرقراطية السذذا ذذا ي   الفار ذذي مبوروثها السذذيا ذذية  الطاغوتية هي وها

 لتعرب ؛اإل ذذذالمي عاملنا يف جديد من تتصذذذارعان اليو ا ي  مبوروثها الغربية

 األمم يف اهلل  ذذذذذنن وعن جهة  من ع يقة  ذذذذذيا ذذذذذية  عقذائدية  أزمذة  عن
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 و ذذطيتها حبكم ؛أخرى جهة من ولثقافاتها هلا الوارثة األمة وه ا وتدافعها 

 !والروم فارس بني املكا ية

 قضذذية التجديدي  والتغرييب التقليدي  الرمسي اخلطابني كال أ ذذقط لقد

 هي  ذذيا ذذي كنظام اخلالفة أن مع والفكري  السذذيا ذذي خطابه من اخلالفة

  ذذذذقط، حتى تارخيهم طوال غري  املسذذذذل ون يعر  م ال ي الوحيد النظام

 !كربى صلي،ية حبر 

 عن تع،ري  من أكثر اهلزرة عصذذذذذر عن يعرب اخلطذابني  كال كذان  لقذد 

 يعترب ال ي احملتل الغربي النفوذ صذذذذذوت صذذذذذدى فه ا وهذدايتذه    اإل ذذذذذالم

 احلضارة ظل يف العو ة له ركن وال له تارخييا عدوا  يا ي كنظام اخلالفة

 !اليوم العام حتكم اليت الغربية

  فسذذذذذها الوظيفية الدول أن حبكم يرفضذذذذذها التقليذدي  الرمسي فذاخلطذا   

 شرعيتها إث،ات إىل إال التقليدي الفقهي اخلطا  من حتتاج ال غربية صناعة

 اإل الم ته يش ذلك يف مبا ؛ يا ات من احملتل رليه ما كل لت ارس ؛فقط

 !احلياة واقع من

 عيول ال ي الغال  بالغر  اال ،هار  تاج أ ه حبكميرفضذذها  التغرييب واخلطا 

 !الط،يعي التطور ب ريعة وتقليد  بات،اعه عا ة املغلو 

 ةواال ذذتفا   بتفوقه للغر  االعرتا  تقتضذذي السذذيا ذذية   الواقعية أن وحبكم

 !بشرعيته وااللتزام الدولي  فوذ  واحرتام جتربته من
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 و ذذنة بسذذنيت عليكم) الراشذذد اإل ذذالمي اخلطا  يظل ؛اخلطابني ه ين وبني

 املستقيم  الصراط هو" االجتها "و" االت،اع" على يقوم ال ي  (الراشدين اخللفاء

 حني فيه  خل، ال ي التيه ه ا من لألمة واملخرج واحلل الو ذذذط  والطري 

  !والسنة القرآن عن أعرض،

 (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)

 ه   آخر يصذل   ولن هدايته ا  إىل بالعو ة إال التيه ه ا من األمة خترج ولن 

 !أوهلا به صل  مبا إال - مالك اإلمام قال ك ا- األمة

 م،اشذذذرة  وتغريذذذدات كر ذذذائل الكتذذذا  هذذذ ا يف النظذذذرات هذذذ   جذذذاءت وقذذذد

 مذذذن تقتضذذذيه ومذذذا االجت ذذذاعي التواصذذذل وو ذذذائل السذذذرعة  عصذذذر تواكذذذ 

 فيهذذذذذا حاولذذذذذ، األفكذذذذذار  أخطذذذذذر مناقشذذذذذة يف حتذذذذذى واالختصذذذذذار  اإلجيذذذذذاز

 بصذذذذراع املصذذذذطلحات  أزمذذذذة فيهذذذذا تتذذذذداخل كذذذذثرية  أ ذذذذئلة عذذذذن اإلجابذذذذة

 عذذذن وخطذذذورة أه يذذذة الفكريذذذة  املعذذذارك  ذذذاحة تقذذذل ال حيذذذث احلضذذذارات 

 !العربية الثورة ظل يف العسكرية  املعارك  احة

 ..مستقيم صراط إىل اهلا ي واهلل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أيهما أكثر عدال اخلالفة الراشدة أم الدميقراطية الغربية؟

 ؤال ك،ري ين،ين على  ظرية عقائدية؛ ملعرفة مفهوم العدل ذاته  ثم جتليه 

 يف كل من النظامني...

  اتفق، األمم وامللل على حسن العدل ووجوبه ك ،دأ  وق،  الظلم وحترره

كسلوك  واختلفوا يف األحكام التفصيلية للعدل أشد االختال  حتى 

 اقتتلوا وتظاملوا!

 

 (پ ڀ ڀ ) بعث اهلل الر ل وأ زل الكت  باحل  والعدل وامليزان 

وأحكامهم كلها.يف أ يا هم  (ژ ڑ ڑ ک ک ک)و

 

  ؛ذكرت  ورة الشورى وحدها وهي مكية كل أصول احلكم يف اإل الم 

من املرجعية ثم الشورى والعدل  وا تهاًء  العقائدية والسيا ية  ابتداًء

 باحلرية والتعد ية!

 

  ې ې ې ى ى ) يقوم العدل يف حكم اإل الم على القسط وتوحيد اهلل

العدل بين ا يقوم ؛ (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 يف الدرقراطية على هوى األكثرية!
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  وئ ) (ىئ ىئ ىئ) مفهوم العدل يف  ورة الشورى حيد   حكم اهلل

 بين ا يف الدرقراطية حتد   األكثرية! ؛(ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 

  يف  ورة الشورى باحلكم بالعدل والشورى  وباال تقامة  ملسو هيلع هللا ىلصأمر اهلل ر وله

  :ك ا قال تعاىل؛ على أمر ؛ وهو الصراط املستقيم  وعدم ات،اع أهوائهم

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

 .( ختمت ىت يت

 

   ڭ )عقدت ال،يعة ووج،، اهلجرة وقام، الدولة يف املدينة وشرع اجلها

والدين: الطاعة هلل بتصدي  خرب  (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 ولزوم أمر .

  موضوع السلطة و يا ة األمة حمكوم يف اإل الم باإلمجاع حبكم اهلل

ی ی )وكل ما يضا   هو حكم اجلاهلية  (حئ مئ ىئ ی ی جئ)

 !(جئ

 

  الراشدة يف اإل الم ر يف  ولة الن،وة ووريثها يف  يا ة  ظام اخلالفة

ك ا يف الصحيحني  عن أبي هريرة  ؛شئون األمة والصراط املستقيم بعدها

كا ، بنو إ رائيل تسو هم األ ،ياء  كل ا هلك  يب »  قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

قالوا: ف ا تأمر ا؟ « خلفه  يب  وإ ه ال  يب بعدي  و يكون خلفاء فيكثرون
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ا فوا ب،يعة األول فاألول  أعطوهم حقهم  فإن اهلل  ائلهم عّ » قال:

«ا رتعاهم
(1) 

. 

 

  ك ا كا ، وظيفة أ ،ياء بين إ رائيل  يا تهم بالكتا ؛ جعل اإل الم

 كا ،: »ملسو هيلع هللا ىلصوظيفة اخلالفة بعد الن،وة  يا ة األمة بالكتا  والشورى  قال 

كل ا هلك  يب خلفه  يب  وإ ه ال  يب بعدي   ؛بنو إ رائيل تسو هم األ ،ياء

 «.و يكون خلفاء...

 

  ظام  يا ي حمد  املعام زما يا ك عيار ومنوذج للحكم  الراشدةاخلالفة 

الراشد ركن حماكاته ومقار ته؛ بين ا الدرقراطية أمناط وجتار  ال 

 حصر هلا!

 

 تاريخ؛ فال  في وجو   ظام للخالفة الراشدة  فسطة ومكابرة حلقائ  ال

توجد  ولة قدرا أو حديثا بال  ظام  واء كان جائرا أو عا ال  حقا كان 

 أو باطال!

 

  م جيرؤ على  في وجو   ظام اخلالفة ووجوبه وحاك ية الشريعة

واجلها  أحد ق،ل علي ع،د الرازق يف ظل االحتالل الربيطا ي ملصر؛ لفرض 

 مشروعه يف املنطقة!

                                                        
 (1441/ 3( ومسلم )161/ 4ال،خاري ) (1)
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 وقرر م٥٢٩١ي ر الته للدكتورا  يف السوربون ألف ع،د الرزاق السنهور  

بأن اخلالفة هي  ظام احلكم يف اإل الم وذكر أصوهلا وأحكامها وأبطل 

 ش،ه ع،د الرازق!

 

  يرى املسل ون اخلالفة الراشدة هي الن وذج األمثل للحكم اإل المي؛ بين ا

يرى املفكرون الغربيون  رقراطية أثينا هي الن وذج األمثل للحكم 

 الدرقراطي!

 

  امتدت اخلالفة الراشدة على  ولة قارية من أطرا  اهلند شرقا وأرمينيا

مشاال إىل أقصى املغر ؛ بين ا م تتجاوز  رقراطية اليو ان حدو  مدينة 

 أثينا!

  اس اخللفاء الراشدون شئون أمم وقوميات وأ يان وحضارات شتى بالعدل 

املستشرقون؛ وم تتجاوز  رقراطية اليو ان والرمحة حتى اعرت  بعدهلم 

 بعض مد ها!

  أ تج، اخلالفة الراشدة مناذج من اخللفاء الراشدين األكثر عدال وصالحا

وكفاءة يف  يا ة األمم؛ بين ا تكا  ختلو النظم الدرقراطية من قدوة 

 ومنوذج!
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 ا بال تقرر اخلالفة الراشدة ح  األمة يف اختيار السلطة بالشورى والرض

إكرا  وال إج،ار كح  شرعي إرا ي؛ بين ا تقرر  الدرقراطية كح  

  يا ي قد يهدر!

 

  اختيار السلطة يف اخلالفة الراشدة يكون بالشورى والرضا بإمجاع األمة أو

باختيار األكثرية وهي مع ذلك حمكومة حبكم اهلل وشرعه ال بأهواء 

 السلطة و زواتها!

 

 الغربية أكثر عدال من اخلالفة الراشدة: دحض شبهة كون الدميقراطية

  احلاضر ابن املاضي  وما يزال التاريخ يؤثر يف الواقع بأ يا ه وأفكار ؛

فالدرقراطية  تاج فلسفات وأفكار وجتار  ماتزال من  ألفي  نة تعيد 

 تشكيل أوربا!

 

  ماتزال أوربا حتاول مزج جتاربها )الدرقراطية اليو ا ية + وحدة وقوة

رباطورية الروما ية + الثقافة املسيحية( من خالل االحتا  األوربي اإلم

 املسيحي!
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  شأت الدرقراطية كنظام  يا ي يف أثينا ق،ل امليال ؛ فلم متنع تارخييتها 

من أن تظل حل ا لشعو  أوربا لتستعيدها بعد ألفي  نة  وما تزال متثل 

 الن وذج!

 

 يعدون الدرقراطية املعاصرة زائفة؛  مازال املفكرون الغربيون والليرباليون

فكل  يابة برملا ية هي تضليل؛ فالدرقراطية تكون م،اشرة كأثينا أو ال 

 تكون!

 

  من حيكم يف النظم الدرقراطية هم الرأمساليون وشركاتهم وو ائل

إعالمهم وال يصل للسلطة إال من يقفون خلفه بين ا يظل الفقراء فيها 

 على هامش احلياة!

 

 لع، الثورات الشيوعية يف أوربا  وم تقنعها أ ظ تها الدرقراطية آ  اك ا د

 اليت  ،قتها بقر ني؛ لغيا  العدالة االجت اعية  وما زال، األزمة قائ ة!

 

  من  - األكثر عدال وإحكاما بزعم  د تها -م متنع الدرقراطية الغربية

 يف والثا ية األوىل العامليتني احلربني يف مسيحي أوربي مليون ٥١١قتل 

 !العام شهدها مأ اة أكرب
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  أمريكا من قتل  صف شع   - األكثر عدال بزع هم -م متنع الدرقراطية

فيتنام  ومن قصف هريوشي ا بالقن،لة النووية لتقتل عشرات اآلال  من 

 األطفال والنساء!

 

 اصم متنع الدرقراطية بوش ثم أوباما من وضع أ رى أفغا ستان يف أقف 

 تنامو؛ فلم خيضعوا التفاقية جنيف كأ رى حر   وال للقا ون اغو

 األمريكي ك جرمني!

 

 أي النظم أكثر عدال.. 

 وهجروا مليون٩ رقراطية بوش وبلري ال ين  مروا العراق وقتلوا 

 !ك بة كا ، بأ ها اعرتفوا ثم  الدمار أ لحة وجو  بدعوى ؛ماليني١

 

  الرؤ اء كان أكثر عدال وإحكاما يف من يف النظم الدرقراطية ِمن

  يا ة أمته من اخللفاء الراشدين؟

 أكلنتون وفضائحه اجلنسية!

 أم بوش وجرائ ه الدموية! 

 

  ما ال ي جيعل امللكيات الوراثية يف أوربا كالربيطا ية والدمناركية

واهلولندية أكثر أعدال وإحكاما من اخلالفة الراشدة اليت ال توارث فيها 

 أصال!
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   ما  ر املقار ة بني الدرقراطية الغربية واخلالفة الراشدة اليت ال وجو

طية والدول العربية الدرقرا بني املقار ة وجتن   نة٠٠١١هلا من  

 الوظيفية!

 

  من يريد الدرقراطية الغربية يف العام العربي؛ فليواجه األ ظ ة العربية

 ني اهلواء عرب إعالم الطغاة!ليحار  طواح ؛الوظيفية ال اخلالفة الراشدة

 

 ض نيا يعين واحلرية العدل إىل األمة حاجة بدعوى الدرقراطية ترويج 

 واخلالفة الن،وة و ولة اإل الم يف للحكم  ظام وال عدل وال حرية ال أ ه

 !الراشدة

 

  الطعن ويتجن   نة  ٠٠١١من يطعن يف معاوية أل ه عهد باألمر البنه ق،ل 

عربية الوراثية اليوم؛ ف شكلته مع التاريخ وليس مع ال األ ظ ة يف

 اال ت،دا !

 

  ما زال، الدرقراطية )حكم الشع ( تعيش صراعا مع الليربالية )حرية

الفر ( حني تتعارض إرا ة اجمل وع مع حريات األفرا   ون وجو  حل فكري 

 وال  يا ي!

 



[05] 

 

  ليس هو العدل  (پ ڀ ڀ     )العدل اإلهلي ال ي جاء به اإل الم

 من بتفويض إ سان ماليني ١مبفهوم الدرقراطية اليت ال ترت   عن قتل 

 !الربملان

 

  ركن املقار ة بني النظم الدرقراطية والدكتاتورية  فاألوىل أعدل ما

االجتها  ال،شري غري أ ه ال ركن مقار تها مع اإل الم وخالفته وصل له

 الراشدة!

 

  الدرقراطية هي من ختتار السلطة ويف الوق، ذاته هي األكثرية يف

ٿ ٿ ٿ  (  )گ ڳ ڳ)املرجعية التشريعية ما جيعلها عرضة للطغيان

 !(  ٿ

 

   يف اخلالفة الراشدة من حيد  احلقوق واحلريات هو حكم اهلل؛ بين ا ال ي

حيد   يف الدرقراطية حكم األكثرية اليت قد تكون أشد طغيا ا من حكم 

 الفر !

 

  حكم اهلل هو ال ي جعل فتوحات اخلالفة الراشدة رمحة للعاملني وحتريرا

للشعو  من طغيان كسرى وهرقل؛ خبال  الدرقراطية وحروبها 

 اال تع ارية الوحشية!

 



[06] 

 

  حررت اخلالفة الراشدة شعو  كسرى وقيصر؛ لتنعم بالعدل واحلرية

و ه،، ثرواتها واألمن؛ بين ا ا تع،دت الدرقراطية الرأمسالية الشعو  

 وقتل، املاليني!

 

 ك ا  قل ابن  ؛متنع اخلالفة الراشدة كل صور امللك مبا فيه توارث السلطة

وال خال  بني أحد من أهل اإل الم يف »ال: ك؛ قاألمة على ذلحزم إمجاع 

«أ ه ال جيوز التوارث فيها
(1)

؛ بين ا تعترب امللكية الربيطا ية أعرق جتربة 

  رقراطية معاصرة!

 

  تت تع أ ر امللكيات الدرقراطية يف أوربا بامتيازات ألفرا ها بالوراثة

اجلينية ال حيصل عليها املواطن العا ي؛ بين ا متنع اخلالفة الراشدة ذلك 

 كله!

 

  تستطيع األكثرية يف الدرقراطية اضطها  األقلية حت، شعار القومية

جرى لل سل ني يف والوطنية؛ بل والطعن يف  ينها بدعوى احلرية؛ ك ا 

 الدمنارك وفر سا!

 

   حي  يف اخلالفة الراشدة لغري املسل ني التحاكم إىل شرائعهم الدينية

؛ بين ا تصا ر الدرقراطية ه ا احل  با م  يا ة  (ی جئ حئ مئ)ذفذ

 القا ون!
 

                                                        
 (121/ 4) امللل يف الفصل (1)
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  أشد أ واع الظلم هو اإلكرا  الديين وإج،ار اإل سان على فعل ما يعتقد أ ه

كتحاكم املسل ني كرها للقوا ني الوضعية حتى يف كفر يف  ينه؛ 

بلدا هم!
 

  ، ُتخضع الدرقراطية الغربية اجل يع لقوا ني برملا اتها؛ حتى لو كا

كفرا عند بعضهم؛ بين ا متنع اخلالفة الراشدة من إكرا  أحد على ما 

فعل حيرمه  ينه!
 

 ،ه وغري  مت حرمان الكات  الفر سي روجيه جارو ي وحماك ته ومنع كت

من مفكري أوربا؛ بس،  إبداء رأيهم يف قضية اهلولوكو ، التارخيية 

 بدعوى خمالفة قا ون العداء للسامية!

 

  ال حي  يف اخلالفة الراشدة منع غري املسل ني من ح   يين أو  يا ي

كفله اإل الم؛ بين ا تستطيع األكثرية الربملا ية يف الدرقراطية 

 مصا رة أي ح !

 

 به اإل سان من حقوق وحريات يف الدرقراطية هو ه،ة األكثرية  ما يت تع

ما  ام، مصاحلها م تتعرض للخطر؛ بين ا يف اخلالفة الراشدة هي ه،ة 

 اهلل وحد !

 



[08] 

 

  ركن املفاضلة بني الدرقراطية والدكتاتورية كاملفاضلة بني عدل

 اشيالنجاشي وظلم قريش ق،ل اهلجرة؛ وال ركن املفاضلة بني عدل النج

واخلالفة الراشدة!
 

 الغربية والعسكرية السيا ية املنظومة على العربية الشعو  ثارت 

 جديد من عليها يسيطر أن الغر  ويريد الوظيفية  وأ ظ تها الصلي،ية

 !الفكرية مبنظومته

 

 

  لو م يكن لألمة  ظام للحكم جدال؛ لوج  عليها اخرتاعه أو ا تجالبه من

عدوها ال ي حيتل أرضها ويقتل شعوبها وينه   أي أمة  وال ترضى بنظام

ثرواتها!
 

 الصلي،ية احل لة  طوة من وخترج و يا تها حريتها األمة تنتزع حني 

 عينها يف ويعظم غثائيتها  زمن حمرتما كان ما عينها يف  يصغر وره،تها؛

 !حمتقرا كان ما

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :من صراط اهلل املستقيم وهي يخلالفة الراشدة هي النظام السياسي اإلسالما

  اخلالفة الراشدة هي النظام السيا ي ال ي جاء به اإل الم  فلم ي،تدعه

يف  يا ة األمة  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة؛ بل هو ما شرعه هلم القرآن  و نه هلم النيب 

 وشئو ها.

 

  أمجع الصحابة على أن اخلالفة من الدين  ومما فرض اهلل عليهم إقامته

إن اهلل عز وجل حيفظ  ينه  »وحفظه؛ ك ا قال ع ر بشأن اال تخال : 

م يستخلف  وإن أ تخلف فإن أبا  ملسو هيلع هللا ىلصوإ ي لئن ال أ تخلف  فإن ر ول اهلل 

وأبا  ملسو هيلع هللا ىلص فواهلل  ما هو إال أن ذكر ر ول اهلل»  قال ابن ع ر: «بكر قد ا تخلف

«أحدا  وأ ه غري مستخلف ملسو هيلع هللا ىلصبكر فعل ، أ ه م يكن ليعدل بر ول اهلل 
(1)

 . 

 

  رثل قيام اخلالفة حتق  وعد اهلل بظهور اإل الم وا تخالفه لل ؤمنني

ك ا رثل غيابها حال اال تضعا  ال ي تعيشه  ؛و يا تهم يف األرض

 األمة من   قوطها.

 

  عر  الصحابة أحكام اخلالفة الراشدة بالقرآن و صوصه  وأمر  باحلكم

يف حكم ال،يعة وإقامة الدولة  ملسو هيلع هللا ىلصبالعدل والشورى  ومبا تواتر عن النيب 

 و يا ة األمة.

                                                        
 (1411/ 3) مسلم صحي  (1)
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   كان الصحابة ق،ل اهلجرة يتطلعون لوعد اهلل هلم باال تخال  يف األرض

كتابة صحيفة يف عقد ال،يعة  وتأ يس الدولة  و ملسو هيلع هللا ىلصوشاركوا النيب 

 املدينة بني أهلها.

 

  قال تعاىل:وأصحابه باحلكم بالكتا  والعدل يف احلكم   ملسو هيلع هللا ىلصأمر اهلل ر وله

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ):وقال تعاىل  (  ں

وأمرهم باال تقامة على الصراط  (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ڈ ژ ژ ڑ )ك ا قال تعاىل: ؛املستقيم و هاهم عن الطغيان والظلم

قال وبشرهم باال تخال  والت كني  (  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )تعاىل:

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 ( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 

  أهم وظائف السلطة يف اإل الم: احلكم بني الناس بالكتا  وف  املنهاج ال ي

 وهو النظام ال ي عليه اخلالفة الراشدة! ملسو هيلع هللا ىلص نه النيب 

 



[10] 

 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) قال تعاىل:

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 ال،ني  قال الراجز: :)واملنهاج الطري  املست ر  وهو النهج واملنهج  أي(  ں 

 من يك ذا شك فه ا فلج ... ماء رواء وطري   هج

قال أبو الع،اس حم د بن يزيد: الشريعة ابتداء الطري   واملنهاج الطري  

 نة  - أي -شرعة ومنهاجا"  املست ر. وروي عن ابن ع،اس واحلسن وغريه ا"

و ،يال(
(1)

. 

 

  مشروعية السلطة يف اإل الم وطاعتها منوطا بإقامتها حلكم  ملسو هيلع هللا ىلصجعل النيب

 القرآن ولزومها  نته  وأوج  جها ها إذا خرج، عن ذلك!

خيط  يف حجة  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم احلصني األمحسية  قال،: مسع، ر ول اهلل ) -

الو اع  وعليه بر  قد التفع به من حت، إبطه  قال،: فأ ا أ ظر إىل عضلة 

يا أيها الناس اتقوا اهلل  وإن أمر عليكم ع،د ح،شي »عضد  ترتج  مسعته يقول: 

(«جمدع فامسعوا له  وأطيعوا ما أقام لكم كتا  اهلل
(2)

.  

أمر عليكم ع،د ح،شي جمدع  إن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصمسع، ر ول اهلل )ويف رواية قال،:  -

(«فامسعوا له وأطيعوا ما قا كم بكتا  اهلل
(3)

. 

                                                        
 (211/ 6) القرطيب تفسري (1)

 .(اهلل بكتا  يقو كم) :بلفظ مسلم صحي  يف وأصله (201/ 4) الرتم ي  نن (2)

 .حنو  مسلم صحي  يف وأصله (121/ 4) ماجه ابنروا   (3)
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أ ه ا تهى إىل الرب ة وقد أقي ، الصالة  فإذا ع،د يؤمهم  فقيل: ) وعن أبي ذر: -

أن أمسع وأطيع  وإن  ملسو هيلع هللا ىلصه ا أبو ذر  ف ه  يتأخر  فقال أبو ذر: أوصا ي خليلي 

(كان ع،دا ح،شيا جمدع األطرا 
(1)

. 

 

 يف وجو  جها  السلطة إذا خرج، عن إقامة حكم القرآن ولزوم  ملسو هيلع هللا ىلص وقال

ما من  يب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصك ا يف حديث ع،د اهلل بن مسعو   أن ر ول اهلل  ؛السنة

بعثه اهلل يف أمة ق،لي إال كان له من أمته حواريون  وأصحا  يأخ ون 

بسنته ويقتدون بأمر   ثم إ ها ختلف من بعدهم خلو  يقولون ما ال 

يفعلون  ويفعلون ما ال يؤمرون  ف ن جاهدهم بيد  فهو مؤمن  ومن 

وراء  جاهدهم بلسا ه فهو مؤمن  ومن جاهدهم بقل،ه فهو مؤمن  وليس

«ذلك من اإلران ح،ة خر ل
(2)

.  

إ ه م يكن  يب قط إال  وله من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن مسعو   أن ر ول اهلل  -

أصحابه حواري  وأصحا  يت،عون أثر  ويقتدون بهديه  ثم يأتي من بعد ذلك 

«خوالف أمراء  يقولون ما ال يفعلون  ويفعلون ما ال يؤمرون
(3)

. 

 

  حتى امتدت  ولة اإل الم على جزيرة العر   ورا ل  ملسو هيلع هللا ىلصم رض النيب

ملوك األرض  وأقام أصحابه عليها والًة وقضاًة؛ فتهيئوا ب لك إلقامة 

 اخلالفة الراشدة!

 

                                                        
 .( واللفظ له2/111( وابن ماجه )444/ 1روا  مسلم ) (1)
 (61/ 1) مسلم روا  (2)

 (411/ 4) أمحد مسند (3)
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  يف  يا ة شئون األمة والدولة هي  ملسو هيلع هللا ىلصأحكام القرآن وهداياته و رية النيب

النظام السيا ي ال ي قام، عليه اخلالفة الراشدة بعد  ك ا أمرهم اهلل 

 ور وله.

 

 بأحا يث متواترة عنه األحكام التفصيلية لإلمارة يف حياته  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص بّين النيب

اخلالفة من بعد   وحد  فيها مسئولية السلطة  وحدو  طاعتها  وحقوق 

 ا.األمة وواج،اته

 

  ط،يعة النظام السيا ي بعد ؛ وأ ه خالفة ال ملك فيها وال  ملسو هيلع هللا ىلصحد  النيب

 توارث وال تنازع عليها؛ بل شورى وبيعة ومجاعة وطاعة.

على الس ع  ملسو هيلع هللا ىلصبايعنا ر ول اهلل »قال:  ؛ك ا يف حديث ع،ا ة بن الصام، -

والطاعة يف العسر واليسر  واملنشط واملكر   وعلى أثرة علينا  وعلى أن ال  نازع 

«األمر أهله  وعلى أن  قول باحل  أين ا كنا  ال خنا  يف اهلل لومة الئم
(1) 

ويف 

 أن بايعنا على»ف،ايعنا   فقال في ا أخ  علينا:  ملسو هيلع هللا ىلصقال:  عا ا النيب  ؛رواية ال،خاري

  يف منشطنا ومكرهنا  وعسر ا ويسر ا وأثرة علينا  وأن ال الس ع والطاعة

« نازع األمر أهله  إال أن تروا كفرا بواحا  عندكم من اهلل فيه برهان
(2)

. 

                                                        
 (1440/ 3) مسلم روا  (1)

 (44/ 1) ال،خاريروا   (2)
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من بايع إماما فأعطا  صفقة يد   ومثرة قل،ه  فليطعه إن ا تطاع  »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -

«فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عن  اآلخر
(1)

. 

إن اهلل يرضى لكم ثالثا  ويكر  لكم »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة  قال: قال ر ول اهلل  -

ثالثا  فريضى لكم: أن تع،دو   وال تشركوا به شيئا  وأن تعتص وا حب،ل اهلل 

«مجيعا وال تفرقوا  ويكر  لكم: قيل وقال  وكثرة السؤال  وإضاعة املال
(2)

. 

 

  ب،يان أصول اخلالفة بل شرع لألمة أحكامها التفصيلية   ملسو هيلع هللا ىلصم يكتف النيب

 وحد  وظيفة اإلمامة  وأوج  وحدتها  وحرم االفرتاق فيها.

إمنا اإلمام جنة  يقاتل من ورائه  ويتقى »  قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة  عن النيب  -

به  فإن أمر بتقوى اهلل عز وجل وعدل  كان له ب لك أجر  وإن يأمر بغري  

.«منهكان عليه 
(3)

 

من خرج من الطاعة  وفارق : »ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة  قال: قال ر ول اهلل  -

اجل اعة  ثم مات؛ مات ميتة جاهلية  ومن قتل حت، راية ع ية  يغض  

للعص،ة  ويقاتل للعص،ة؛ فليس من أميت  ومن خرج من أميت على أميت  

فليس يضر  برها وفاجرها  ال يتحاش من مؤمنها  وال يفي ب ي عهدها؛ 

.«مين
(4)

 

                                                        
 (1442/ 3) مسلمروا   (1)

 (1340/ 3) مسلمروا   (2)

 (1441/ 3) مسلمروا   (3)

 (1444/ 3روا  مسلم ) (4)
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من أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد  يريد أن يش  : »ملسو هيلع هللا ىلصقال و -

.«عصاكم  أو يفرق مجاعتكم؛ فاقتلو 
(1) 

 

إذا بويع خلليفتني  فاقتلوا : »ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي  عيد اخلدري  قال: قال ر ول اهلل  -

.«اآلخر منه ا
(2)

 

 

  على النظام السيا ي يف اإل الم لفظ اإلمامة واخلالفة ك ا  ملسو هيلع هللا ىلصأطل  النيب

 زل ب لك القرآن؛ فهي ألفاظ شرعية قرآ ية ال يعرفها العر  مبفهومها 

 اإل المي!

 

 ،ّر مصطل  اخلالفة القرآ ي والن،وي عن ط،يعة  ظام احلكم يف اإل الم ع

كا ، عليه  أ ق تع،ري؛ حيث ال  اللة فيه على امللك واجلرب والتوارث ال ي

 األمم!

 

  ك ا القرآن كل أشكال امللك ال ي تعرفه اجلاهلية ق،ل  ملسو هيلع هللا ىلصأبطل النيب

 وا ت،دله مبصطل  اخلالفة. «ال ملك إال اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصاإل الم؛ فقال 

أغيظ رجل على اهلل يوم القيامة  وأخ،ثه وأغيظه عليه  : »ملسو هيلع هللا ىلصقال ر ول اهلل  -

. «رجل كان يس ى ملك األمالك  ال ملك إال اهلل
(3)

 

                                                        
 (1440/ 3سلم )مروا   (1)

 (1440/ 3سلم )مروا   (2)

 (1644/ 3روا  مسلم ) (3)



[16] 

 

 عم قال: كنا مع ر ول اهللوعن أبي ه ام الشع،ا ي قال: حدثين رجل من خث -

إن اهلل أعطا ي »يف غزوة ت،وك فوقف ذات ليلة  واجت ع عليه أصحابه فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص

الليلة الكنزين: كنز فارس والروم  وأمد ي بامللوك ملوك محري األمحرين  

الثا.قاهلا ث «ويقاتلون يف  ،يل اهلل وال ملك إال اهلل يأتون يأخ ون من مال اهلل 
(1) 

 

 

  ك ا يف أحا يث متواترة تواترا معنويا قطعي الداللة ا م  ملسو هيلع هللا ىلصأطل  النيب

ن يتوال  بعد  ا م اخلالفة على النظام ال ي خيلف الن،وة  وأطل  على م

تكون الن،وة فيكم ما شاء اهلل أن تكون  ثم يرفعها »ك ا يف حديث: ؛ اخللفاء

«يرفعها  ثم تكون خالفة على منهاج الن،وة...إذا شاء أن 
(2)

  

« خالفة الن،وة ثالثون  نة...»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -
(3)

 

 .«وإ ه ال  يب بعدي  و يكون خلفاء فيكثرون...»ك ا يف الصحيحني:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -

 

  ھ ھ ے )الصراط املستقيم  ملسو هيلع هللا ىلصشهد اهلل بأ ه هدى أصحا  النيب

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) ك ا يف قوله تعاىل: ؛بالرشد ووصفهم (  ٴۇ ۋ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  کڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )ك ا قال تعاىل:  ؛وأوج  على من بعدهم ات،اعهم

                                                        
 (26/ 34روا  أمحد يف مسند  ) (1)

 (311/ 30مسند أمحد ) (2)

 (211/ 4 نن أبي  او  ) (3)



[17] 

 

 (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )ك ا يف قوله تعاىل:  ؛ووعدهم باال تخال  يف األرض

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 .(  ژ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 

  و ،يل أصحابه وأوج  ات،اعهم يف  ملسو هيلع هللا ىلصح ر اهلل من ات،ع غري  ،يل النيب

 إقامتهم للدين وأحكامه وب ا احتج علٌي على صحة خالفته.

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) قال تعاىل: -

 .(چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 

  بات،اع خلفائه الراشدين  و ننهم يف اخلالفة   - ك ا القرآن - ملسو هيلع هللا ىلصأمر النيب

قال:  ؛و يا ة األمة  وأمر عند اختالفهم باالقتداء بالشيخني  عن ح يفة

إ ي ال أ ري ما بقائي فيكم  فاقتدوا »فقال:  ؛ملسو هيلع هللا ىلصكنا جلو ا عند النيب 

وأشار إىل أبي بكر وع ر.« بالل ين من بعدي
(0)

 

ذات يوم  ثم أق،ل علينا  ملسو هيلع هللا ىلصبن  ارية قال: صلى بنا ر ول اهلل  وعن العرباض -

فوعظنا موعظة بليغة ذرف، منها العيون ووجل، منها القلو   فقال قائل: يا 

أوصيكم بتقوى : »ملسو هيلع هللا ىلصر ول اهلل كأن ه   موعظة مو ع  ف اذا تعهد إلينا؟ فقال 

                                                        
 (610/ 1) الرتم ي روا  (1)



[18] 

 

فسريى اهلل والس ع والطاعة  وإن ع،دا ح،شيا  فإ ه من يعش منكم بعدي 

اختالفا كثريا  فعليكم بسنيت و نة اخللفاء املهديني الراشدين  متسكوا بها 

وعضوا عليها بالنواج   وإياكم وحمدثات األمور  فإن كل حمدثة بدعة  

.«وكل بدعة ضاللة
(1) 

 

)ويف ه ا احلديث أمر عند االفرتاق واالختال  بالت سك بسنته قال ابن رج :  -

من بعد   والسنة: هي الطريقة املسلوكة  فيش ل و نة اخللفاء الراشدين 

ذلك الت سك مبا كان عليه هو وخلفاؤ  الراشدون من االعتقا ات واألع ال 

واألقوال  وه   هي السنة الكاملة  وهل ا كان السلف قدرا ال يطلقون ا م 

 السنة إال على ما يش ل ذلك كله...

   وقضوا به  فالراشد ضد وإمنا وصف اخللفاء بالراشدين  أل هم عرفوا احل

يعين: أن  «املهديني»الغاوي  والغاوي من عر  احل  وع ل خبالفه... يف رواية: 

اهلل يهديهم للح   وال يضلهم عنه  فاألقسام ثالثة: راشد وغاو وضال  

فالراشد عر  احل  وات،عه  والغاوي: عرفه وم يت،عه  والضال: م يعرفه 

  وكل مهتد هداية تامة فهو راشد  ألن اهلداية بالكلية  فكل راشد فهو مهتد

إمنا تتم مبعرفة احل  والع ل به أيضا(.
(2) 

 

  خالفة الن،وة اليت جي  الت سك بها وبنظامها السيا ي  ملسو هيلع هللا ىلصحد  النيب

 ك عيار للحكم الراشد بثالثني  نة وهم اخللفاء األربعة.

                                                        
 (200/ 4)  او  أبو روا  (1)

 (126 -120/ 2) واحلكم العلوم جامع (2)



[19] 

 

تكون  ثم يرفعها إذا شاء تكون الن،وة فيكم ما شاء اهلل أن : »ملسو هيلع هللا ىلصقال ر ول اهلل  -

أن يرفعها  ثم تكون خالفة على منهاج الن،وة  فتكون ما شاء اهلل أن تكون  ثم 

يرفعها إذا شاء اهلل أن يرفعها  ثم تكون ملكا عاضا  فيكون ما شاء اهلل أن يكون  

ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها  ثم تكون ملكا جربية  فتكون ما شاء اهلل أن تكون  

 ثم  ك،.« عها إذا شاء أن يرفعها  ثم تكون خالفة على منهاج  ،وةثم يرف
(1) 

خالفة الن،وة ثالثون : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال ر ول اهلل وعن  عيد بن مجهان  عن  فينة   -

.« نة  ثم يؤتي اهلل امللك أو ملكه من يشاء
(2)

  

« أيكم رأى رؤيا؟»قال: ذات يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  أن النيب وعن ع،د الرمحن بن أبي بكرة  عن أبيه -

  يعين فساء  ملسو هيلع هللا ىلصف كر معنا   وم ي كر الكراهية  قال: فا تاء هلا ر ول اهلل 

.«خالفة  ،وة  ثم يؤتي اهلل امللك من يشاء»ذلك  فقال: 
(3)

 

 

  من احملدثات بعد اخلالفة الراشدة؛ فأث،، هلا وصف اخلالفة  ملسو هيلع هللا ىلصح ر النيب

 ع وما  ون وصف الرشد؛ لتظل اخلالفة الراشدة هي املعيار!

ذات يوم  ثم أق،ل علينا  ملسو هيلع هللا ىلصصلى بنا ر ول اهلل عن العرباض بن  ارية قال:  -

فوعظنا موعظة بليغة ذرف، منها العيون ووجل، منها القلو   فقال قائل: يا 

أوصيكم بتقوى » كأن ه   موعظة مو ع  ف اذا تعهد إلينا؟ فقال ر ول اهلل

اهلل والس ع والطاعة  وإن ع،دا ح،شيا  فإ ه من يعش منكم بعدي؛ فسريى 

اختالفا كثريا  فعليكم بسنيت و نة اخللفاء املهديني الراشدين  متسكوا بها 

                                                        
 (311/ 30) مسند  يف أمحد روا  (1)

 (211/ 4)  او  أبي  نن (2)

 (204/ 4)  او  أبي  نن (3)



[31] 

 

دعة  وعضوا عليها بالنواج   وإياكم وحمدثات األمور  فإن كل حمدثة ب

.«وكل بدعة ضاللة
(1)

  

 يكون من بعدي خلفاء  يع لون مبا : »ملسو هيلع هللا ىلصقال ر ول اهلل وعن أبي هريرة قال:  -

يعل ون  ويفعلون ما يؤمرون  و يكون من بعدهم خلفاء  يع لون ماال 

«.يعل ون  ويفعلون ماال يؤمرون  ف ن أ كر بريء  ومن أمسك  لم
(2)

  

ما من  يب بعثه اهلل يف أمة ق،لي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن ر ول اهلل عن ع،د اهلل بن مسعو    -

إال كان له من أمته حواريون  وأصحا  يأخ ون بسنته ويقتدون بأمر   ثم 

إ ها ختلف من بعدهم خلو  يقولون ما ال يفعلون  ويفعلون ما ال يؤمرون  

ف ن جاهدهم بيد  فهو مؤمن  ومن جاهدهم بلسا ه فهو مؤمن  ومن جاهدهم 

.«فهو مؤمن  وليس وراء ذلك من اإلران ح،ة خر ل بقل،ه
(3)

  

إ ه م يكن  يب قط إال وله من أصحابه حواري  وأصحا  : »ملسو هيلع هللا ىلص قال؛ ويف رواية -

يت،عون أثر  ويقتدون بهديه  ثم يأتي من بعد ذلك خوالف أمراء  يقولون ما 

.«ال يفعلون  ويفعلون ما ال يؤمرون
(4)

 

  الثالثون  نة هي اخلالفة الراشدة ك عيار  أما  نن الرشد  فسها؛ فقد

 التزم بها كثري من اخللفاء كابن الزبري وع ر بن ع،دالعزيز... إخل.

 

                                                        
 (200/ 4)  او  أبي  نن (1)

 (41/ 11) ح،ان ابن صحي  (2)

 (61/ 1) مسلم روا  (3)

 (411/ 4) أمحد مسند (4)



[30] 

 

  بأن اإل الم بعد   يظل عزيزا منيعا إىل اثين عشر خليفة  ملسو هيلع هللا ىلصأخرب النيب

 وأن خري القرون قر ه ثم ال ين يلو هم ثم ال ين يلو هم...

ال يزال اإل الم عزيزا إىل »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصمسع، ر ول اهلل قال:   جابر بن مسرةعن  -

  ثم قال كل ة م أفه ها  فقل، ألبي: ما قال؟ فقال: «اثين عشر خليفة

.«كلهم من قريش»
(1)

 

أ ا فيه   القرن ال ي»أي الناس خري؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أل رجل النيب وعن عائشة  قال،:  -

.«ثم الثا ي  ثم الثالث
(2)

 

خري أميت القرن ال ين بعث، فيهم  ثم : »ملسو هيلع هللا ىلصقال ر ول اهلل وعن أبي هريرة  قال:  -

ثم خيلف قوم حي،ون »واهلل أعلم أذكر الثالث أم ال  قال: « ال ين يلو هم

.«الس ا ة  يشهدون ق،ل أن يستشهدوا
(3)

  

خريكم قر ي  ثم ال ين يلو هم  ثم : »ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  قال:  وعن ع ران بن حصني -

 قال النيب - بعد قر ني أو ثالثة ملسو هيلع هللا ىلصقال ع ران: ال أ ري أذكر النيب  -« ال ين يلو هم

إن بعدكم قوما خيو ون وال يؤمتنون  ويشهدون وال يستشهدون  : »ملسو هيلع هللا ىلص

 خري»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ع،د اهلل  عن النيب   «وين رون وال يفون  ويظهر فيهم الس ن

الناس قر ي  ثم ال ين يلو هم  ثم ال ين يلو هم  ثم جييء أقوام تس،  شها ة 

وكا وا يضربو نا على الشها ة  »قال إبراهيم: « أحدهم رينه  ورينه شها ته

.«والعهد
(4)

 

                                                        
 (1413/ 3) مسلم روا  (1)

 (1161/ 4) مسلم روا  (2)

 (1163/ 4) مسلم روا  (3)

 (141/ 3) ال،خاري روا  (4)



[31] 

 

 

  باخلريية للقرون الثالثة بعد ؛ حلفاظها على النظام العام  ملسو هيلع هللا ىلصشهد النيب

دولة  مع حت ير  من احملدثات اليت احنرف، لإل الم  ووحدة األمة وال

 عن  ننه.

 

  بني اخلالفة الراشدة اليت جي  ات،اع  ننها  واخلالفة العامة  ملسو هيلع هللا ىلصفرق النيب

 اليت جي  فيها لزوم الدولة واألمة مع تقويم السلطة.

عن اخلري   ملسو هيلع هللا ىلص: كان الناس يسألون ر ول اهلل قالعن ح يفة بن الي ان  -

وكن، أ أله عن الشر خمافة أن يدركين  فقل، يا ر ول اهلل إ ا كنا يف 

«  عم»جاهلية وشر  فجاء ا اهلل به ا اخلري  فهل بعد ه ا اخلري من شر؟ قال: 

قل،: وما  خنه؟ قال: «  عم  وفيه  خن»قل،: وهل بعد ذلك الشر من خري؟ قال: 

قل،: فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ « قوم يهدون بغري هديي  تعر  منهم وتنكر»

قل،: يا ر ول «  عم   عاة إىل أبوا  جهنم  من أجابهم إليها ق فو  فيها»قال: 

قل،: ف ا تأمر ي « هم من جلدتنا  ويتكل ون بألسنتنا»اهلل  صفهم لنا؟ فقال: 

إن أ ركين ذلك؟ قال: تلزم مجاعة املسل ني وإمامهم  قل،: فإن م يكن هلم 

  فاعتزل تلك الفرق كلها  ولو أن تعض بأصل شجرة»إمام؟ قال مجاعة وال 

.«حتى يدركك املوت وأ ، على ذلك
(1)

 

وعن  ،يع بن خالد  قال: أتي، الكوفة يف زمن فتح، تسرت  أجل  منها بغاال   -

فدخل، املسجد  فإذا صدع من الرجال  وإذا رجل جالس تعر  إذا رأيته أ ه من 

                                                        
 .ل،خاريل واللفظ( 1441/ 3) ومسلم( 111/ 4) ال،خاري روا  (1)



[33] 

 

رجال أهل احلجاز  قال: قل،: من ه ا؟ فتجه ين القوم  وقالوا: أما تعر  ه ا؟ 

 يفة: إن الناس كا وا   فقال حملسو هيلع هللا ىلصه ا ح يفة بن الي ان صاح  ر ول اهلل 

عن اخلري  وكن، أ أله عن الشر  فأحدقه القوم  ملسو هيلع هللا ىلصيسألون ر ول اهلل 

بأبصارهم  فقال: إ ي أرى ال ي تنكرون  إ ي قل،: يا ر ول اهلل  أرأي، ه ا 

قل،: ف ا «  عم»اخلري ال ي أعطا ا اهلل  أيكون بعد  شر ك ا كان ق،له؟ قال: 

إن »: يا ر ول اهلل  ثم ماذا يكون؟ قال: قل،« السيف»العص ة من ذلك؟ قال: 

كان هلل خليفة يف األرض فضر  ظهرك  وأخ  مالك  فأطعه  وإال ف ،  

ثم خيرج الدجال معه  هر »  قل،: ثم ماذا؟ قال: «وأ ، عاض جب ل شجرة

و ار  ف ن وقع يف  ار   وج  أجر   وحط وزر   ومن وقع يف  هر   وج  وزر   

.«ثم هي قيام الساعة»ثم ماذا؟ قال:   قال: قل،: «وحط أجر 
(1)

  

يا ر ول اهلل  أرأي، إن كان علينا »ويف "املسند" عن أ س أن معاذ بن ج،ل قال:  -

أمراء ال يستنون بسنتك  وال يأخ ون بأمرك  ف ا تأمر يف أمرهم؟ فقال ر ول 

 «.: ال طاعة ملن م يطع اهلل عز وجلملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 يلي أموركم بعدي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعو  أن النيب أو -

رجال يطفئون من السنة ويع لون بال،دعة  ويؤخرون الصالة عن مواقيتها 

«.فقل،: يا ر ول اهلل إن أ ركتهم  كيف أفعل؟ قال: ال طاعة ملن عصى اهلل
(2)

  

 

  على اخلالفة كنظام  يا ي رثل  ملسو هيلع هللا ىلصأمجع الصحابة بعد وفاة النيب

 اإل الم وصراطه املستقيم ال ي شرعه اهلل هلم وأ ه شورى بينهم.

                                                        
 (11/ 4)  او  أبي  نن (1)

 .حسن بإ نا  2461 ماجه ابن روا  (2)



[34] 

 

كن، أقرئ رجاال من املهاجرين  منهم ع،د الرمحن بن عن ابن ع،اس  قال:  -

عو   ف،ين ا أ ا يف منزله مبنى  وهو عند ع ر بن اخلطا   يف آخر حجة 

حجها  إذ رجع إلي ع،د الرمحن فقال: لو رأي، رجال أتى أمري املؤمنني اليوم  

 ا  فقال: يا أمري املؤمنني  هل لك يف فالن؟ يقول: لو قد مات ع ر لقد بايع، فال

فواهلل ما كا ، بيعة أبي بكر إال فلتة فت ،  فغض  ع ر  ثم قال: إ ي إن شاء 

اهلل لقائم العشية يف الناس  ف ح رهم هؤالء ال ين يريدون أن يغص،وهم 

أمورهم. قال ع،د الرمحن: فقل،: يا أمري املؤمنني ال تفعل  فإن املو م جي ع 

ن على قربك حني تقوم يف رعاع الناس وغوغاءهم  فإ هم هم ال ين يغل،و

الناس  وأ ا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطريها عنك كل مطري  وأن ال 

يعوها  وأن ال يضعوها على مواضعها  فأمهل حتى تقدم املدينة  فإ ها  ار 

اهلجرة والسنة  فتخلص بأهل الفقه وأشرا  الناس  فتقول ما قل، مت كنا  

إن  -ى مواضعها. فقال ع ر: أما واهلل فيعي أهل العلم مقالتك  ويضعو ها عل

(1)ألقومن ب لك أول مقام أقومه باملدينة. - شاء اهلل
  

  لزم أبو بكر يف  يا ته الراشدة أصوال وفروعا وممار ة  نن الن،وة حتى

 .ملسو هيلع هللا ىلصبعث جيش أ امة واملدينة يف حاجته تنفي ا ألمر النيب 

عظم اخلط   واشتدَّ احلال  وجنم النفاق باملدينة   - ملسو هيلع هللا ىلصر ول اهلل  -ملا مات »  -

وارتدَّ من ارتدَّ من أحياء العر  حول املدينة  وامتنع آخرون من أ اء الزكاة 

إىل الصدي   وم ي،  للج عة مقام يف بلد  وى مكة واملدينة  وكا ، جواثا 

قد كا ، من ال،حرين أول قرية أقام، اجل عة بعد رجوع الناس إىل احل ِّ... و
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[35] 

 

ثقيف بالطائف ث،توا على اإل الم  م يفروا وال ارتدوا  واملقصو  أ ه ملا وقع، 

ه   األمور  أشار كثري من الناس على الصدي  أن ال ينف  جيش أ امة؛ 

الحتياجه إليه في ا هو أهم؛ ألنَّ ما جهز بس،،ه  يف حال السالمة  وكان من 

ع الصدي  من ذلك  وأبى أشد مجلة من أشار ب لك ع ر بن اخلطا   فامتن

  ملسو هيلع هللا ىلصاإلباء  إال أن ينف  جيش أ امة  وقال: واهلل ال أحلُّ عقدة عقدها ر ول اهلل 

ولو أنَّ الطري ختطَّفنا  والس،اع من حول املدينة  ولو أنَّ الكال  جرت بأرجل 

.«أمهات املؤمنني ألجهزنَّ جيش أ امة
(1)

 

 

  كان أبو بكر الصدي  حيتج بكل  يا ته ابتداًء من قتال أهل الر ة وا تهاًء

وصدقته بأ ه لن يغري شيئا مما كان عليه النيب  ملسو هيلع هللا ىلصمبنعه قسم مرياث النيب 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: إن ر ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفقال لفاط ة عندما طل،ته قسم مرياث النيب   ملسو هيلع هللا ىلص

  فهجرت أبا ملسو هيلع هللا ىلصفغض،، فاط ة بن، ر ول اهلل  ؛«ال  ورث  ما تركنا صدقة»

 تة أشهر   ملسو هيلع هللا ىلصبكر  فلم تزل مهاجرته حتى توفي،  وعاش، بعد ر ول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال، عائشة: وكا ، فاط ة تسأل أبا بكر  صي،ها مما ترك ر ول اهلل 

من خيرب  وفدك  وصدقته باملدينة  فأبى أبو بكر عليها ذلك  وقال: لس، 

يع ل به إال ع ل، به  فإ ي أخشى إن  ملسو هيلع هللا ىلصتاركا شيئا  كان ر ول اهلل 

ترك، شيئا من أمر  أن أزيغ فأما صدقته باملدينة فدفعها ع ر إىل علي  

  ملسو هيلع هللا ىلصوع،اس  وأما خيرب  وفدك  فأمسكها ع ر  وقال: ه ا صدقة ر ول اهلل 
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[36] 

 

كا تا حلقوقه اليت تعرو  و وائ،ه  وأمره ا إىل من ولي األمر  قال: فه ا 

على ذلك إىل اليوم.
(1)

  

وا تخلف أبو بكر بعد   وكفر من  ملسو هيلع هللا ىلص: ملا تويف ر ول اهلل وعن أبي هريرة  قال  -

كفر من العر   قال ع ر ألبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال ر ول اهلل 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إله إال اهلل  ف ن قال: ال إله إال اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلص

  فقال: واهلل ألقاتلن من «على اهلل عصم مين ماله و فسه  إال حبقه وحسابه

فرق بني الصالة والزكاة  فإن الزكاة ح  املال  واهلل لو منعو ي عقاال كا وا 

فواهلل ما هو إال أن »لقاتلتهم على منعه  فقال ع ر:  ملسو هيلع هللا ىلصيؤ و ه إىل ر ول اهلل 

.«رأي، اهلل قد شرح صدر أبي بكر للقتال  فعرف، أ ه احل 
(2)

 

 

  بيعة عث ان على اشرتاط االلتزام بالكتا  والسنة أمجع الصحابة حني

 و نة اخلليفتني ق،له حيث ث،، عندهم وجو  ات،اع  ننهم.

أما بعد  يا علي إ ي قد  ظرت يف أمر الناس  »قال ع،د الرمحن ب، عو : » -

  فقال: أبايعك على «فلم أرهم يعدلون بعث ان  فال جتعلن على  فسك  ،يال

واخلليفتني من بعد   ف،ايعه ع،د الرمحن  وبايعه الناس  نة اهلل ور وله  

.«.املهاجرون واأل صار  وأمراء األجنا  واملسل ون..
(3)
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[37] 

 

يا ر ول اهلل  أرأي، إن كان »ويف " املسند " عن أ س أن معاذ بن ج،ل قال: » -

علينا أمراء ال يستنون بسنتك  وال يأخ ون بأمرك  ف ا تأمر يف أمرهم؟ فقال 

 «.: ال طاعة ملن م يطع اهلل عز وجلملسو هيلع هللا ىلصر ول اهلل 

 يلي أموركم بعدي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعو  أن النيب أو

ال يطفئون من السنة ويع لون بال،دعة  ويؤخرون الصالة عن مواقيتها رج

 «.فقل،: يا ر ول اهلل إن أ ركتهم  كيف أفعل؟ قال: ال طاعة ملن عصى اهلل

بات،اع  نته  و نة خلفائه الراشدين بعد أمر  بالس ع والطاعة  ملسو هيلع هللا ىلصويف أمر  

عة  كات،اع  نته  لوالة األمور ع وما  ليل على أن  نة اخللفاء الراشدين مت،

.«خبال  غريهم من والة األمور
(1)

 

ووالة األمر من بعد   ملسو هيلع هللا ىلصوقال مالك: قال ع ر بن ع،د العزيز:  ن ر ول اهلل » -

 ننا  األخ  بها اعتصام بكتا  اهلل  وقوة على  ين اهلل  وليس ألحد ت،ديلها  وال 

تغيريها  وال النظر يف أمر خالفها  من اهتدى بها فهو مهتد  ومن ا تنصر بها 

فهو منصور  ومن تركها وات،ع غري  ،يل املؤمنني  وال  اهلل ما توىل وأصال  

 .«اجهنم  و اءت مصري

 وقال وكيع: إذا اجت ع ع ر وعلي على شيء فهو األمر.»

وروي عن ابن مسعو  أ ه كان حيلف باهلل: إن الصراط املستقيم هو ال ي ث،، 

 عليه ع ر حتى  خل اجلنة.
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[38] 

 

وبكل حال  ف ا مجع ع ر عليه الصحابة  فاجت عوا عليه يف عصر   فال شك 

.«أ ه احل   ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف
(1)

  

 

  م يعرتض عث ان وال علي على اشرتاط الصحابة عليه ا االلتزام بسنة

على  نة »اخلليفتني ق،له ا؛ فواف  عث ان وبايعه علي والصحابة كلهم 

.«اهلل ور وله  واخلليفتني من بعد 
(2)

  

قال خلف بن خليفة: شهدت ع ر بن ع،د العزيز خيط  الناس وهو خليفة  )  -

وصاح،ا   فهو وظيفة  ين   أخ   ملسو هيلع هللا ىلصفقال يف خط،ته: أال إن ما  ن ر ول اهلل 

به و نتهي إليه(.
(3)

  

 

  فرق الصحابة بني املنهاج ال ي حيرم اخلروج عنه كح  الشورى والرضا

 تولية كل خليفة.واآلليات اليت يسوغ االجتها  فيها كطرق 

إن اهلل عز وجل حيفظ  ينه  وإ ي لئن ال أ تخلف  فإن ر ول »قال ع ر:   -

  قال ابن ع ر: «م يستخلف  وإن أ تخلف فإن أبا بكر قد ا تخلف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

وأبا بكر فعل ، أ ه م يكن ليعدل  ملسو هيلع هللا ىلصفواهلل  ما هو إال أن ذكر ر ول اهلل 

أحدا  وأ ه غري مستخلف. ملسو هيلع هللا ىلصبر ول اهلل 
(4)
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[39] 

 

  مبعنى م يعهد باألمر ألحد من بعد ؛ بل ترك األمر  ملسو هيلع هللا ىلصم يستخلف النيب

  فاخلالفة كنظام (  ں ں ڻ) شورى بينهم ك ا  ص عليه القرآن

 شيء واال تخال  شيء آخر.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[41] 

 

اخلالفة العامة وكيف جرت فيها احملدثات والرتاجعات وما حافظت عليه من األصول 
 !والكليات حتى أسقطتها احلملة الصليبية

  بل يف بيان أحكامه  م تكن يف أحكام اهلل الشرعية؛ ملسو هيلع هللا ىلصأطول خط  النيب

 القدرية  والفنت اليت حتدث لألمة  وكيف تكون النجاة منها!

مقاما  فأخرب ا عن بدء اخلل   حتى  خل أهل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قام فينا النيب عن ع ر   -

حفظ ذلك من حفظه  و سيه من  سيه.اجلنة منازهلم  وأهل النار منازهلم  
(1)

 

مقاما  ما ترك شيئا يكون يف مقامه ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصقام فينا ر ول اهلل »وعن ح يفة  قال: 

  حفظه من حفظه و سيه من  سيه  قد عل ه «إىل قيام الساعة  إال حدث به

أصحابي هؤالء  وإ ه ليكون منه الشيء قد  سيته فأرا  فأذكر   ك ا ي كر 

الرجل وجه الرجل إذا غا  عنه  ثم إذا رآ  عرفه.
(2)

  

يف الفتنة  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنا عند ع ر  فقال: أيكم حيفظ حديث ر ول اهلل وعن ح يفة   -

ك ا قال؟ قال: فقل،: أ ا  قال: إ ك جلريء  وكيف قال؟ قال: قل،: مسع، ر ول 

فتنة الرجل يف أهله وماله و فسه وولد  وجار   يكفرها الصيام  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

فقال ع ر: ليس ه ا أريد   «والصالة  والصدقة  واألمر باملعرو  والنهي عن املنكر

إمنا أريد اليت متوج ك وج ال،حر  قال: فقل،: ما لك وهلا  يا أمري املؤمنني؟ إن بينك 

وبينها بابا مغلقا  قال: أفيكسر ال،ا  أم يفت ؟ قال: قل،: ال  بل يكسر  قال: ذلك 

 عم  أحرى أن ال يغل  أبدا  قال: فقلنا حل يفة: هل كان ع ر يعلم من ال،ا ؟ قال: 

                                                        
 (106/ 4) ال،خاري روا  (1)

 (2214/ 4) مسلم روا  (2)



[40] 

 

ك ا يعلم أن  ون غد الليلة  إ ي حدثته حديثا ليس باألغاليط  قال: فه،نا أن  سأل 

ح يفة: من ال،ا ؟ فقلنا ملسروق:  له فسأله  فقال: ع ر!
(1)

  

الفجر  وصعد املنرب فخط،نا  ملسو هيلع هللا ىلصصلى بنا ر ول اهلل »ع رو بن أخط   قال: عن و -

حتى حضرت الظهر  فنزل فصلى  ثم صعد املنرب  فخط،نا حتى حضرت العصر  

ثم  زل فصلى  ثم صعد املنرب  فخط،نا حتى غرب، الش س  فأخرب ا مبا كان ومبا 

فأعل نا أحفظنا.« هو كائن
(2)

  

 

 نن نه و عامة الفنت هي يف احملدثات السيا ية؛ اليت ت،دأ من الرتاجع عن  ن

 !خلفائه الراشدين  وتنتهي باجل،ابرة والطغاة

 

  بأن بعد اخلالفة الراشدة واخلالفة العامة يكون ملكا جربيا  ملسو هيلع هللا ىلصأخرب النيب

 وحك ا طاغوتيا ثم تعو  خالفة على منهاج الن،وة.

تكون الن،وة فيكم ما شاء اهلل أن تكون  ثم يرفعها إذا شاء أن : »ملسو هيلع هللا ىلصقال ر ول اهلل  -

يرفعها  ثم تكون خالفة على منهاج الن،وة  فتكون ما شاء اهلل أن تكون  ثم يرفعها 

إذا شاء اهلل أن يرفعها  ثم تكون ملكا عاضا  فيكون ما شاء اهلل أن يكون  ثم يرفعها إذا 

  فتكون ما شاء اهلل أن تكون  ثم يرفعها إذا شاء شاء أن يرفعها  ثم تكون ملكا جربية

 ثم  ك،. « أن يرفعها  ثم تكون خالفة على منهاج  ،وة

.«إ ها  تكون ملوك ثم اجل،ابرة ثم الطواغي،»قال:   وعن أ س -
(3) 
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[41] 

 

  مالم  كل مرحلة؛ فاخلري احملض: اخلالفة الراشدة  ثم خري  ملسو هيلع هللا ىلصحد  النيب

 فيه  خن: وهو اخلالفة العامة  ثم  عاة على أبوا  جهنم!

قال: يا ر ول اهلل إ ا كنا يف جاهلية وشر  فجاء ا اهلل به ا  ؛عن ح يفة بن الي ان -

خري؟ قل،: وهل بعد ذلك الشر من «  عم»اخلري  فهل بعد ه ا اخلري من شر؟ قال: 

قوم يهدون بغري هديي  تعر  منهم »قل،: وما  خنه؟ قال: «  عم  وفيه  خن»قال: 

 عم   عاة إىل أبوا  جهنم  من »قل،: فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال: « وتنكر

هم من جلدتنا  »قل،: يا ر ول اهلل  صفهم لنا؟ فقال: « أجابهم إليها ق فو  فيها

ر ي إن أ ركين ذلك؟ قال: تلزم مجاعة املسل ني قل،: ف ا تأم« ويتكل ون بألسنتنا

فاعتزل تلك الفرق كلها  »وإمامهم  قل،: فإن م يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال 

.«ولو أن تعض بأصل شجرة  حتى يدركك املوت وأ ، على ذلك
(1) 

 

 

  املخرج من الفنت عند بدايتها لزوم  نته و نة خلفائه  ملسو هيلع هللا ىلصجعل النيب

: ملسو هيلع هللا ىلصقال ؛ الراشدين وعند بلوغ ذروتها لزوم مجاعة املسل ني وخالفتهم

أوصيكم بتقوى اهلل والس ع والطاعة  وإن ع،دا ح،شيا  فإ ه من يعش منكم »

بعدي فسريى اختالفا كثريا  فعليكم بسنيت و نة اخللفاء املهديني الراشدين  

كوا بها وعضوا عليها بالنواج   وإياكم وحمدثات األمور  فإن كل حمدثة متس

.«بدعة  وكل بدعة ضاللة
(

1
) 

 

وعن ح يفة  قال: قل،: يا ر ول اهلل  هل بعد ه ا اخلري شر ك ا كان ق،له شر؟  -

ثم تكون »  قل،: ثم ماذا؟ قال: «السيف»  قل،: ف ا العص ة منه؟ قال: « عم»قال: 

ثم تكون  عاة الضاللة  فإن رأي، يومئ   »  قال: قل،: ثم ماذا ؟ قال: «هد ة على  خن
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[43] 

 

خليفة اهلل يف األرض؛ فالزمه  وإن  هك جس ك وأخ  مالك  فإن م تر ؛ فاهر  يف 

ثم خيرج »  قال: قل،: ثم ماذا؟ قال: «األرض  ولو أن متوت وأ ، عاض جب ل شجرة

نهر  أو قال: ماء و ار؛ ف ن  خل  هر ؛ ب»  قال: قل،: ف،م جييء به معه؟ قال: «الدجال

  قال: قل،: ثم «حط أجر   ووج  وزر   ومن  خل  ار ؛ وج  أجر  وحط  وزر 

.«لو أ تج، فر ا م ترك  فلوها حتى تقوم الساعة»ماذا؟ قال: 
(1)

 

  

  الت سك بسنن اخلالفة الراشدة أعلى اإلصالح  وأ  ا  احملافظة على وحدة

: )الزم مجاعة املسل ني وإمامهم( )إن ملسو هيلع هللا ىلص قوله ك ا يف؛ األمة واخلالفة

 كان يف األرض خليفة؛ فالزمه(!

 

 العص ة من ه   الفنت عالجا  يا يا )عليكم بسنيت و نة  ملسو هيلع هللا ىلص جعل النيب

اخللفاء الراشدين( )الزم مجاعة املسل ني( األمة و)إمامهم( و)إن كان 

 خليفة؛ فالزمه(.

 

  فكان بعد  خالفة  ،وة راشدة  ثم كا ، خالفة  ؛ملسو هيلع هللا ىلصوقع ما أخرب به النيب

عامة تقر  من الرشد تارة وت،عد  ثم حكم اجل،ابرة والطغاة و عاة على 

 أبوا  جهنم!

  ظل، اخلالفة كنظام  يا ي مع ما وقع فيها من حمدثات حمافظة على

وحدة األمة و ولتها  وعلى اجلها  حل ايتها  وعلى اإل الم مرجعية 

 حضارية.تشريعية وهوية 

                                                        
 (422/ 34) أمحد روا  (1)
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  ظل اال تخال  لألمة والت كني لدينها وحتق  األمن مرت،طا بوحدتها

ووحدة أرضها وقيام خالفتها  وكل ا تعرض، للخطر اخلارجي كان 

 تعزيز اخلالفة هو احلل!

 

  كا ، الدولة مركزية يف اخلالفة الراشدة واألموية وأول الع،ا ية؛ ثم

ورجال اإل ارة ثم اإلمارة واجليش صارت غري مركزية؛ فزا   فوذ الوزارة 

 ثم السلطنة!

 

   كا ، األزمة يف اخلالفة املركزية حمصورة يف التنافس على منص

اخلليفة يف ظل  ولة واحدة وأمة واحدة  ومنظومة قضائية وإ ارية 

 ومالية وعسكرية واحدة.

 

   واك،، اخلالفة كنظام  يا ي از هار احلضارة وتطور اجملت ع

ته للسلطة؛ فصار أهل احلل والعقد )الوزراء واألمراء وتقامس، مكو ا

 والقضاة وفقهاء امل اه (!

 

  حل  ظام اخلالفة غري املركزي مشكلة اال ت،دا   وظل، اخلالفة

املرجعية األعلى للدولة واألمة  حيث تست د  لطا ها من شرعيتها؛ إذ 

 يدين بطاعتها عامة األمة.
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 عدوال  - ال ي امتد أربعة قرون -ا ي كان عامة خلفاء العصر الع،ا ي الث

يتحرى القضاة وشيوخ امل اه  توفر شروط اخلالفة فيهم عند توليهم 

 للعهد وا تخالفه.

 

  شارك يف السلطة وإ ارة الدولة كل مكو ات األمة الفكرية ) نة معتزلة

شيعة( واالجت اعية )عر  فرس ترك كر ( واملهنية )وزراء وأمراء وقضاة 

 وفقهاء(!

 

  كا ، مؤ سة اخلالفة غري املركزية تستعيد  فوذها يف ظل األخطار

اخلارجية ك ا حدث يف القرن اخلامس يف املغر  واملشرق عند مواجهة 

 احل الت الصلي،ية.

 

  بعث يو ف بن تاشفني  لطان املغر  ب،يعته للخليفة الع،ا ي ب،غدا ؛

مرجعية وك ا فعل يو ف صالح الدين؛ ملا كا ، متثله اخلالفة من 

  يا ية لألمة كلها.

  كان الدافع ليو ف بن تاشفني ولصالح الدين لتعزيز  ظام اخلالفة

ب،غدا ؛ إرا ه ا بوجو  الطاعة هلا شرعا  ووجو  وحدة األمة ومحايتها 

 من اخلطر اخلارجي.
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  م تكن اخلالفة يف بغدا  متلك من السلطان إال الشرعية واملرجعية العليا

سيا ي ال ي تؤمن به وجتاهد من أجله وحتافظ على لألمة و ظامها ال

 أصوله.

 

  كان لفقهاء امل اه  و فوذهم الوا ع على عامة األمة  ور ك،ري يف تعزيز

شرعية اخلالفة؛ حيث تعد اخلالفة ووحدة األمة قضية إمجاعية قطعية 

 وفرضا واج،ا!

 

 ألمة أمجع عامة األمة على حرمة تعد  اخللفاء واألئ ة وحرمة افرتاق ا

واعتربوا عدم وجو  إمام عام زمن فتنة؛ ك ا قال أمحد عندما  ئل عن 

ما معنا ؟ فقال:  «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» :ملسو هيلع هللا ىلصحديث النيب 

لهم يقول: ه ا إمام؛ تدري ما اإلمام؟ اإلمام ال ي جي ع عليه املسل ون  ك

فه ا معنا .
(0)

 

 تنعقد من وجهني:وقال أبو يعلى احلن،لي: )واإلمامة  -

 أحده ا: باختيار أهل احلل والعقد.

 والثا ي: بعهد اإلمام من ق،ل.

 فأما ا عقا ها باختيار أهل احلل والعقد فال تنعقد إال جب هور أهل احلل والعقد.

اإلمام ال ي جيت ع عليه  كلهم يقول: »قال أمحد يف رواية إ حاق بن إبراهيم: 

 «ه ا إمام

                                                        
 (121/ 1) الن،وية السنة منهاج (1)
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جب اعتهم(. وظاهر ه ا أ ها تنعقد
(1)

  

من أتاكم وأمركم مجيع على »  يقول: ملسو هيلع هللا ىلصوعن عرفجة  قال: مسع، ر ول اهلل  -

.«رجل واحد يريد أن يش  عصاكم أو يفرق مجاعتكم؛ فاقتلو 
(2) 

 

إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي  عيد اخلدري قال: قال ر ول اهلل 

.«منه ا
(3)

 

 

  ؛ با ر السلطان قطز ثم ذه ٦٥٦بعد  قوط بغد  حت، االحتالل املغولي  نة

الظاهر بيربس بإقامتها يف مصر؛ لتستعيد األمة  ظامها السيا ي ال ي 

 يعرب عن وحدتها.

 

  م يكن إقامة اخلالفة يف مصر أمرا صوريا؛ بل كان تصرفا شرعيا

من  عهد اخلالفة ضروريا؛ فال ترى األمة  ظامها السيا ي إال يف ظلها 

 الراشدة حتى  قوطها!

 

  ا تطاع امل اليك يف مصر بإقامة اخلالفة اكتسا  الشرعية ملدة قر ني

و صف أن يواجهوا االحتاللني املغولي والصلييب وأن حيرروا الشام 

 ويوحدوا األمة.

 

                                                        
 (23/  1) الفراء يعلى ألبي السلطا ية األحكام (1)

 1412 ح مسلم روا  (2)

 (1440/ 3) مسلم روا  (3)
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  بعد ضعف امل الك مبصر وحتالفهم مع الصفوية ضد الدولة العث ا ية اليت

ربا وعجز العر  عن محاية احلرمني من الربتغاليني؛ تدخل كا ، تفت  أو

 العث ا يون.

 

  تنازل اخلليفة الع،ا ي املتوكل للسلطان  ليم بعد  خوله مصر؛ فعا ت

اخلالفة مركزية من جديد وصار السلطان هو اخلليفة  وخرج، 

 اخلالفة من العر .

 

 عدم القرشية؛  م تر األمة مشكلة يف تولي السلطان العث ا ي اخلالفة مع

 فاشرتاطه منوط بقدرته على إقامة الدين ومحاية األمة.

االختال  ال ي ذكر  القرطيب يف اشرتاط كون )قال العالمة الشنقيطي:  -

اإلمام األعظم قرشيا ضعيف. وقد  ل، األحا يث الصحيحة على تقديم قريش 

 .يف اإلمامة على غريهم. وأط،  عليه مجاهري العل اء من املسل ني

وحكى غري واحد عليه اإلمجاع و عوى اإلمجاع حتتاج إىل تأويل ما أخرجه اإلمام 

أمحد عن ع ر بسند رجاله ثقات أ ه قال: إن أ ركين أجلي وأبو ع،يدة حي 

ا تخلفته. ف كر احلديث وفيه: فإن أ ركين أجلى وقد مات أبو ع،يدة 

 ا تخلف، معاذ بن ج،ل.

بدعوى ا عقا  اإلمجاع بعد ع ر أو تغيري رأيه  ومعلوم أن معاذا غري قرشي وتأويله

إىل موافقة اجل هور. فاشرتاط كو ه قرشيا هو احل  ولكن النصوص الشرعية 

 ل، على أن ذلك التقديم الواج  هلم يف اإلمامة مشروط بإقامتهم الدين 
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وإطاعتهم هلل ور وله فإن خالفوا أمر اهلل فغريهم ممن يطيع اهلل تعاىل وينف  

 أوىل منهم. أوامر 

ف ن األ لة الدالة على ذلك ما روا  ال،خاري يف )صحيحه( عن معاوية حيث قال: 

با  األمراء من قريش. حدثنا أبو الي ان أخرب ا شعي  عن الزهري قال: كان 

حم د بن ج،ري بن مطعم حيدث أ ه بلغ معاوية وهو عند  يف وفد من قريش: أن 

ك قحطان فغض  فقام فأثنى على اهلل مبا ع،د اهلل بن ع رو حيدث أ ه  يكون مل

هو أهله ثم قال: أما بعد: فإ ه قد بلغين أن رجاال منكم حيدثون أحا يث ليس، يف 

وأولئك جهالكم فإياكم واألما ي اليت تضل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كتا  اهلل وال تؤثر عن ر ول

إال إن ه ا األمر يف قريش ال يعا يهم أحد  يقول: ملسو هيلع هللا ىلص أهلها. فإ ي مسع، ر ول اهلل

 ك،ه اهلل على وجهه ما أقاموا الدين. ا تهى من صحي  ال،خاري بلفظه

: ما أقاموا الدين ألن لفظة ما فيه مصدرية ظرفية ملسو هيلع هللا ىلصوحمل الشاهد منه قوله 

مقيدة لقوله: إن ه ا األمر يف قريش؛ وتقرير املعنى إن ه ا األمر يف قريش مدة 

ن فيهم. وه ا هو التحقي  ال ي إقامتهم الدين ومفهومه: أ هم إن م يقي و  م يك

.(ال شك فيه يف معنى احلديث
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                                        
 (24/ 1) ال،يان أضواء (1)
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 :سقوط اخلالفة وقيام دول احلملة الصليبية املعاصرة ومشروع سايكس بيكو

 األمة من اخلطرين الصلييب وحليفه اإليرا ي  مح، اخلالفة العث ا ية

الصفوي مدة أربعة قرون حتى  قط، فسقط، معها األمة كلها أمام 

 احل لة الصلي،ية!

 

  طرح، بريطا يا ق،ل احلر  على الدولة العث ا ية قضية اخلالفة

وإعا تها للعر ؛ الخرتاق املنطقة  وضر  اخلالفة العث ا ية مبشروع 

 اخلالفة العربية!

 

  من  تلك اللحظة الفارقة يف تاريخ األمة؛ أص،ح، قضية اخلالفة والدولة

والسلطة يف العام اإل المي من اختصاص  وائر اال تخ،ارات الغربية 

 اال تع ارية!

 

  مت بعد هزرة الدولة العث ا ية يف احلر  العاملية األوىل؛ تنفي  شروط

وتعطيل اجلها   وتقسيم األمة احللفاء بإلغاء اخلالفة  وإقصاء الشريعة  

 إىل  ويالت!

 

  غاب، اخلالفة عن األرض وهي العص ة لألمة من الفنت العامة ك ا أخرب

 فقام  عاة على أبو  جهنم من أطاعهم ق فو  فيها! ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 



[50] 

 

عن اخلري   ملسو هيلع هللا ىلصعن ح يفة بن الي ان  قال: كان الناس يسألون ر ول اهلل  -

وكن، أ أله عن الشر خمافة أن يدركين  فقل،: يا ر ول اهلل  إ ا كنا يف 

  فقل،: « عم»جاهلية وشر  فجاء ا اهلل به ا اخلري  فهل بعد ه ا اخلري شر؟ قال: 

قوم »  قل،: وما  خنه؟ قال: « عم  وفيه  خن»هل بعد ذلك الشر من خري؟ قال: 

  فقل،: هل بعد «ديي  تعر  منهم وتنكريستنون بغري  نيت  ويهدون بغري ه

 عم   عاة على أبوا  جهنم من أجابهم إليها ق فو  »ذلك اخلري من شر؟ قال: 

 عم  قوم من جلدتنا  ويتكل ون »  فقل،: يا ر ول اهلل  صفهم لنا  قال: «فيها

تلزم مجاعة »  قل،: يا ر ول اهلل  ف ا ترى إن أ ركين ذلك؟ قال: «بألسنتنا

فاعتزل تلك »  فقل،: فإن م تكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال: «وإمامهم املسل ني

الفرق كلها  ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك املوت وأ ، على 

.«ذلك
(1) 

 

  قال: قل،: ف،م جييء به «ثم خيرج الدجال»: ثم ماذا؟ قال: أمحد زا ويف رواية  -

 هر ؛ حط أجر   ووج  وزر   ومن بنهر  أو قال: ماء و ار؛ ف ن  خل »معه؟ قال: 

لو أ تج، فر ا م »  قال: قل،: ثم ماذا؟ قال: « خل  ار ؛ وج  أجر  وحط  وزر 

.«ترك  فلوها حتى تقوم الساعة
(2)

 

 

  م يكن زوال اخلالفة جمر   قوط  ظام  يا ي؛ بل زال بزواهلا اإل الم

ية واإل الم األمة الواحدة واإل الم الدولة واإل الم املرجعية التشريع

 اهلوية!

                                                        
 واللفظ له. (1441/ 3) مسلمو (111/ 4)روا  ال،خاري  (1)

 (422/ 34)روا  أمحد يف مسند   (2)
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  أقام، احل لة الصلي،ية املعاصرة  ويالتها على أ قاض اخلالفة  وحد ت

حدو ها  وفرض، أ ظ تها وقوا ينها وحكوماتها  وتقامس، بلدان العام 

 اإل المي!

 

  بسقوط خالفة اإل الم؛ أقام اليهو   ولتهم يف القدس  وحتالفوا مع العر ؛

لتقيم قواعدها العسكرية وكنائسها يف وبدأ عصر أمة املسي  الدجال 

 جزيرة العر !

 

  أمام  طوة جيوشها و حر إعالمها؛ افتنت املسل ون بأمة املسي  الدجال اليت

تسيطر على العام مع وضوح إحلا ها وفسا ها وحربها على اهلل ور وله 

 و ينه!

 

   ورا زم يعد يقاوم أمم املسي  الدجال اليت حت ل الصلي  با م عيسى املسي

 وكفرا إال طائفتان: اجملاهدون والفقهاء الربا يون!

من ير  اهلل به خريا يفقهه يف الدين  وال تزال عصابة من »: ملسو هيلع هللا ىلصقال ر ول اهلل  -

. «املسل ني يقاتلون على احل  ظاهرين على من  اوأهم إىل يوم القيامة
(1)

 

ال تزال طائفة من أميت يقاتلون  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ع ران بن حصني قال: قال ر ول اهلل 

على احل  ظاهرين على من  اوأهم حتى يقاتل آخرهم املسي  الدجال.
(2)

 

  «ال تزال طائفة من أميت على احل  ظاهرين حتى تقوم الساعة»ويف رواية:  -

قال مطر : فنظرت يف ه   العصابة  فإذا هم أهل الشام.
(3) 

 

                                                        
 (1124/ 3) مسلم صحي  (1)

 (4/ 3)  او  أبي  نن (2)

 (101/ 4) عوا ة أبي مستخرج (3)



[53] 

 

   الدجال وحبضارتها مع إحلا ها افتنت كثري من املسل ني بأمم املسي

ك ا  ؛وفسا ها وأشد من يستعصي عليها احلجاز وجند والي ن والشام

 !ملسو هيلع هللا ىلصأخرب النيب 

 

   أخطر  احات الصراع مع أمم املسي  الدجال وهي: الشام  ملسو هيلع هللا ىلصحد  النيب

 والقدس بالقتال  واحلجاز بالعلم والدعوة  والي ن باإلران!

الشام فال خري فيكم  وال يزال  اس من أميت إذا فسد أهل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال ر ول اهلل  -

.«يقاتلون على احل  ظاهرين حتى يأتيهم أمر اهلل عز وجل وهم على ذلك
(1) 

 

ال تزال طائفة من أميت على الدين  »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي أمامة  قال: قال ر ول اهلل  -

ظاهرين لعدوهم قاهرين  ال يضرهم من خالفهم إال ما أصابهم من ألواء  حتى 

ب،ي، املقدس  »  قالوا: يا ر ول اهلل  وأين هم؟ قال: «يأتيهم أمر اهلل وهم ك لك

.«وأكنا  بي، املقدس
(2) 

 

بيان اخلرب الدال على أن أهل احلجاز وبّو  أبو عوا ة يف مستخرجه بابا بعنوان:  -

ال يزالون على احل  حتى تقوم الساعة وأن قريشا وأهل املغر  يكو ون ظاهرين 

: ال ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي عث ان  عن  عد  قال: قال ر ول اهلل ... املشرق والعجمعلى أهل 

يزال أهل املغر  ظاهرين إىل أن تقوم الساعة.
(

3
) 

 

 

  بنو متيم أشد العر  على أمم املسي  الدجال وما تزال جند وهي مواطن

 متيم أشد ال،لدان مقاومة للثقافة الغربية الصلي،ية!

                                                        
 (333/ 2) عاصم أبي البن واملثا ي اآلحا  (1)

 (616/ 36) أمحد روا  (2)

 (104/ 4) عوا ة أبي مستخرج (3)
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  ملسو هيلع هللا ىلصال أزال أح  بين متيم من ثالث مسعتهن من ر ول اهلل »قال أبو هريرة:  -

  يقول: هم أشد أميت على الدجال  قال: وجاءت صدقاتهم  ملسو هيلع هللا ىلصمسع، ر ول اهلل 

: ه   صدقات قومنا  قال: وكا ،  ،ية منهم عند عائشة  فقال ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب 

.«: أعتقيها فإ ها من ولد إمساعيلملسو هيلع هللا ىلص ر ول اهلل
(1)

 

 

  ك ا بدأ اإل الم غري،ا يف جزيرة العر  حتى ظهر على العام؛  يعو  غري،ا

فطوبى »يف جزيرة العر  حتى يظهر منها ثا ية على العام كأول مرة 

 !«للغرباء

إن الدين ليأرز إىل احلجاز ك ا تأرز احلية إىل جحرها  وليعقلن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  -

الدين بدأ غري،ا ويرجع  الدين من احلجاز معقل األروية من رأس اجل،ل  إن

.«غري،ا؛ فطوبى للغرباء ال ين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من  نيت
(2)

 

بدأ اإل الم غري،ا و يعو  ك ا بدأ غري،ا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن ع ر عن النيب  -

.«فطوبى للغرباء وهو يأرز بني املسجدين ك ا تأرز احلية يف جحرها
(3)

 

 

   يعو  اإل الم جديدا من حيث بدأ  و تعو  اخلالفة الراشدة ك ا بشر 

 ال ي بشر بفت  القسطنطينية؛ ففتح، بعد  بتسعة قرون! ملسو هيلع هللا ىلص النيب

لتفتحن القسطنطينية فلنعم األمري أمريها ولنعم : »ملسو هيلع هللا ىلص قال ر ول اهلل -

 (4).«اجليش ذلك اجليش

                                                        
 .له واللفظ ومسلم ال،خاري روا  (1)

 (14/ 1) الرتم ي  نن (2)

 (131/ 1) مسلم صحي  (3)

 (244/ 31) مسند  يف أمحد روا  (4)
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قال: ت اكر ا فت  القسطنطينية  ؛وعن ع،د اهلل بن ع رو بن العاص -

كنا عند »والرومية  فدعا ع،د اهلل بن ع رو بصندوق  ففتحه  فقال: 

 كت   فقال رجل: أي املدينتني تفت  ق،ل يا ر ول اهلل؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصر ول اهلل 

  (1).«  يريد مدينة القسطنطينية""مدينة هرقل

 

  ٺ ) الدين كله ذذتعو  اخلالفة الراشذذدة من جديد ويظهر اإل ذذالم على

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 !ملسو هيلع هللا ىلصالدجال ك ا بشر النيبحتى تفت  روما حيث أمة املسي   (  ڦ
 

أربع كل ات أعدهن يف يدي  - ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  -قال: حفظ، منه ؛ عن  افع بن عت،ة -

قال: تغزون جزيرة العر ؛ فيفتحها اهلل  ثم فارس؛ فيفتحها اهلل  ثم تغزون 

ثم تغزون الدجال؛ فيفتحه اهلل قال فقال  افع: يا جابر ال الروم؛ فيفتحها اهلل  

 رى الدجال خيرج حتى تفت  الروم!
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

                                                        
 (464/ 4) الصحيحني على املستدرك (1)

 (2221/ 4) مسلم صحي  (2)
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 من الذي سيعيد اخلالفة الراشدة وكيف تكون إعادتها!

  أقام الصحابة اخلالفة الراشدة؛  تقيم األمة وحكوماتها الراشدة ك ا

 اخلالفة الراشدة يف املستق،ل؛ حني تتحق  شروط الرشد!

 

  لن يقيم اخلالفة الراشدة إال الراشدون ال ين ح،  اهلل إليهم اإلران وزينه

 يف قلوبهم وكّر  إليهم الكفر والفسوق والعصيان!

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

ک ک گ گ گ گ   کڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 .(  ڳ ڳ

 

  تعو  اخلالفة الراشدة؛ حني تقيم األمة  وهلا  وتفرض  ظ ها  وختتار 

شعوبها حكوماتها بإرا تها؛ ليقو ها أحرارها وأخيارها  وحي يها جماهدوها 

 وأبرارها.

 

  يعو  اإلران باخلالفة الراشدة  وبوعد اهلل  تعو  اخلالفة الراشدة؛ حني

احل   ويعو  مفهوم األمة ليتقدم على كل املفاهيم القومية والوطنية 

 واحلزبية!
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   تعو  اخلالفة الراشدة؛ حني تتحرر األمة وشعوبها ق،ل ذلك من االحتالل 

وقواعد  العسكرية واتفاقياته األمنية  وتدخل  فاراته بشئو ها وتشكيل 

 اتها!حكوم

 

   تعو  اخلالفة الراشدة باحلكومات الراشدة اليت تقيم العدل  وحتق 

اإلصالح  وحتفظ األمن  وحت ي األمة  وتقيم الوحدة  وحت ل ر الة اهلل 

 إىل العاملني!

 

  لن تعو  اخلالفة الراشدة فجأة؛ بل  تعو  بعو ة الرشد لألمة وشعوبها

 ه الشرعية!شيئا فشيئا؛ وف   نن اهلل القدرية وهدايات

ال يل،ث اجلور بعدي إال قليال حتى : »ملسو هيلع هللا ىلصعن معقل بن يسار  قال: قال ر ول اهلل  -

يطلع  فكل ا طلع من اجلور شيء ذه  من العدل مثله  حتى يولد يف اجلور من ال 

يعر  غري   ثم يأتي اهلل بالعدل  فكل ا جاء من العدل شيء  ذه  من اجلور مثله  

 .«يعر  غري  حتى يولد يف العدل من ال
(1)

 

 

  تعو  اخلالفة الراشدة حني يرفع ال ل عن األمة بعد أن تعو  إىل  ينها 

ابن ع ر  ؛ ك ا يف حديث وجها ها يف  ،يل اهلل لتكون كل ة اهلل هي العليا

إذا ت،ايعتم بالعينة  وأخ مت أذ ا  ال،قر  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: مسع، ر ول اهلل 

                                                        
 (422/ 33) مسند  يف أمحد روا  (1)
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 لط اهلل عليكم ذال ال ينزعه حتى ترجعوا ورضيتم بالزرع  وتركتم اجلها   

.«إىل  ينكم
(

0
)  

 

  كل ما تقرر لألمة من حقوق وواج،ات يف اخلالفة الراشدة؛ يتقرر مثله يف

الدول واحلكومات الراشدة اليت جي  عليها أن تعيدها  أمة واحدة وخالفة 

 راشدة!

 

 أو  إذا تع ر اليوم إقامة اخلالفة الراشدة كرئا ة عامة على األمة

أكثرها؛ فالواج  إقامة احلكومات الراشدة يف كل  وهلا حتى تعيد 

 وحدتها وخالفتها!

 

 أن احلكومة الراشدة   اخلالفة الراشدة واحلكومة الراشدة: والفرق بني

ليس، رئا ة عامة على األمة  بل رئا ة عامة على قطر من األقطار  إال 

يا ية يف ذلك القطر وف  أ ها تقوم بكل مسئوليات وواج،اتها الشرعية الس

 .ما جاء يف اخلطا  السيا ي القرآ ي والن،وي والراشدي

 

 فليس ؛الدول الراشدة هي اليت تستك ل شروط الرشد اإلرا ي والسيا ي 

 ؛هلا والء للشرق والغر  بل والؤها هلل ولر وله ولل ؤمنني

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) ك ا قال تعاىل:

 .(  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ۆئۆئۇئ 

                                                        
 (244/ 3)  او  أبو روا  (1)
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  لن تقوم  ول راشدة با تخابات صورية يشر  عليها جي ي كارتر  وال

حبكومات تتدخل يف تشكيلها اال تخ،ارات والسفارات الغربية  وبإشرا  

 الطاغوت الدولي!

 

  لن تقوم الدول الراشدة بإشرا  احملافل املا و ية  وحت، محاية القواعد

بأ ظ ة حت يها األمة  وتعرب عن حترر إرا تها  وحتق  الصلي،ية؛ بل تقوم 

  يا تها!

 

  لن تتحرر األمة ما  ام، تعقد مؤمتراتها حلل أزماتها يف عواصم عدوها

ال ي حيتل  وهلا  ويقتل شعوبها حتى ال يكا  يوجد يف تلك املؤمترات إال 

 مندوبو !

 

  بإشرا  لن تتحرر األمة ما ام، ت،حث عن حلول مشكالتها السيا ية

جملس األمن واالحتا  األوربي يف جنيف وباريس ولندن وواشنطن؛ 

 ك ظهر من مظاهر ت،عيتها!

 

  بها وبشر بعو تها؛ اجملرمون   ملسو هيلع هللا ىلصلن يقيم السنن الراشدة اليت أمر النيب

وش اذ اآلفاق اجملهولون؛ بل  يعيدها الربا يون املصلحون  واجملاهدون 

 املخلصون.
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 معايري احلكم الراشد:

  إن اإل الم يف خطابه السيا ي القرآ ي والن،وي والراشدي قد وضع

حمد ات ومعايري للحكم الراشد فهي يف ح  املسل ني واج  جي  عليهم 

 !االلتزام بها

 

  وهي حب  غري املسل ني من األمة جتربة عربية إ سا ية ركن اال تفا ة

ة إرث فاخللفاء الراشدون و ننهم بالعدل وإ ارة شئون األم ؛منها

 !لإل سا ية كلها

 

  فليس،  نن احلكم الراشد أمرا  ينيا حمضا ال ركن أن يستفيد منه إال

بل هي  نن معقولة املعنى ركن اخت،ارها وجتربتها ومن ثم  ؛املسل ون

 !احلكم عليها

 

 :جتلى إرا ة األمة احلرة يف اختيار  ظام احلكم وط،يعته أوال: 

وأن متثل السلطة فيه اختيار األمة فال حيك ها إال من ا تخ،ته األمة  

 الحرة حقيقة    با تخاباتإج،ار وال إكرا  بال واالختيار  والرضا بالشورى

؛ وحما ،ته وتقوره أ ائه على والرقابة عزله يف حقها ارسأن متو  ةصوري

 :وه ا يقتضي

 كتابا الشريعة هي للدولة والتشريعية الد تورية املرجعية تكون أن -1

 وال النصوص  تعطل فال ؛الراشدي اخلطا  أصول وف  وتط،يقها و نة 

 على القرآن به جاء ال ي والقسط العدل حتقي  فالغاية ؛املقاصد تهدر

 .وكرامته حريته وصيا ة اإل سان  حقوق ورعاية وجه  أك ل



[60] 

 

من  ؛األمةتطلعات عن االتفاق على عقد اجت اعي و يا ي جديد يعرب   -2

 !خالل وضع   اتري جديدة تنظم ع لية الوصول للسلطة بكل شفافية

 

فكان أول ع ل قام به أن كت  صحيفة  ؛حني  خل يثر  ملسو هيلع هللا ىلصك ا فعل النيب  -

وحد  املرجعية   املدينة اليت حفظ فيها احلقوق لكل مكو ات الدولة اجلديدة

 !السيا ية

 

حيث  يقوم جمت ع املدينة  ؛يفتت  ب لك عصرا جديدا ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان النيب  -

وأول   تور وعقد اجت اعي عرفته   واملد ية واحلضارة واإل سا ية والعدل

 !اإل سا ية

 

ال من خالل النص   إقرار التعد ية السيا ية والتداول السل ي للسلطة -3

بل من خالل امل ار ة احلقيقة هلا على أرض  ؛عليها بالد اتري فقط

 !الواقع

 

للسلطة باطل وغري مشروع يف اخلطا  السيا ي اإل المي فكل اغتصا   -

وال شرعية لنظام ال ختتار  األمة عن طري  التعد ية والتنافس   الراشدي

 !املشروع

 

من بايع رجال  ون شورى املسل ني فال بيعة له وال لل ي » :وقد قال ع ر -

إال أن فال حيل لكم »وجعل لألمة ح  قتل من ا ت،د  «بايعه تغرة أن يقتال

 !«تقتلو 
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فالسلطة يف اإل الم ليس، بالتفويض اإلهلي وال بالسيف والقوة وال باملال  -

 !بل هي يف النظام الراشدي  لطة مد ية ختتارها األمة بإرا تها ؛السيا ي

 

 حتى تعرب ؛إصالح مؤ سات الدولة التنفي ية والتشريعية والقضائية  -4

وه ا من أهم مالم    فعال عن إرا ة األمة و فوذ  لطا ها على اجل يع

 !الرشد

إن الفصل بني السلطات  نة أبي بكر حيث جعل ع ر على القضاء وأبا ع،يدة  -

لتشرتك األمة يف إقامة العدل يف القضاء والرقابة على بي،  ؛على بي، املال

 !املال

 

  ووقو  اجل يع أمام القضاء على قدم املساواة يا ة النظام على اجل يع  -1

حتى ال يشعر  ؛ال فرق بني حاكم وحمكوم وشريف ووضيع وغين وفقري

 !أحد بأي متييز
 

إمنا أهلك من كان » :ك ا يف احلديث الصحي  ال ي يؤكد خطورة الت ييز -

ق،لكم أ هم إذا  رق فيهم الشريف تركو   وإذا  رق فيهم الضعيف أقاموا 

 .«احلدعليه 

 

  ابتداء من وضع عقد اجت اعي و  تور  -إن الغاية من اإلصالح السيا ي

صون حرية هي  - لتعد ية والتداول السل ي للسلطةاجديد وإقرار 

 !اإل سان
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فإن حتق  ذلك وإال كا ، كل تلك اآلليات و ائل ال معنى هلا يف غيا   -

الناس وقد ولدتهم متى ا تع،دمت »صون احلرية لإل سان  هي اليت الغاية

 !«اأمهاتهم أحرار

 

 :األجنيب النفوذ عن ا تعا ة  يا ة الدولة وا تقالهلا ثا يا:  

ك ا يف  ؛إن محاية الدولة وصيا ة  يا ة األمة هو أول واج،ات السلطة -

فالسلطة  رع تقف األمة من  ؛«إمنا اإلمام جنة يقاتل من ورائه»احلديث 

 ورائها.

 

فالدار اليت تكون  ؛ ار اإل الم بالشوكة ال باألحكاموهل ا عر  الفقهاء  -

؛ ا فيها هلا هي وطن و ار لإل المالشوكة فيها لألمة والكل ة واليد العلي

فكا ،  ار إ الم بتحق  الشوكة واملنعة فيها  ؛ك ا كا ، املدينة الن،وية

وه ا مقصو   ؛لتقيم فيها أحكام  ينها والعدل ال ي جاء به  ،يها ؛لألمة

 !شوكةال

 

ليس أوج  بعد اإلران باهلل من  فع العدو عن أرض » :وك ا قال ابن تي ية -

 .«اإل الم فإن ب،قائه ال ي،قى  ين وال   يا

  

 ثالثا: حتقي  النهضة والتن ية يف مجيع اجملاالت:  

يف  - حتى وإن كا ، شرعية -وهو حجر أ اس مشروعية ا ت رار السلطة 

 !فه ا شرط ل،قائها ؛إ ارة شئون الدولة
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إذ املقصو  من ا تخا  األمة للسلطة هو إ ارتها لشئون الدولة على الوجه  -

وهل ا فهي أما ة  ؛فقد ا تحق، العزل والتغيري ؛فإذا فشل، يف ذلك  األك ل

 عظي ة.

 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) :ك ا قال تعاىل -

 وهي أما ة احلكم بالعدل يف العطاء والقضاء. (ې

 

 

فإ ها أما ة وإ ها خزي و دامة  ؛يا أبا ذر ال تسأل اإلمارة» :وجاء يف احلديث -

 !إذ هي أصل األما ات ؛فس ى اإلمارة أما ة «يوم القيامة إال من أ اها حبقها

 

 

 : لراشد لتحقي  النهضة والتن يةمن أهم مالم  احلكم او

  فال ركن حتقي  تن ية يف  ؛املال العام وصيا ته من النه  واإلهدارمحاية

وحتول الثروة إىل اخلارج بأمساء أفرا    ظل النه  املنظم لل ال العام

 !السلطة

 

فل ا حضرته   وقد كان الصحابة هم من حد  رات  أبي بكر من بي، املال -

وك ا فعل  «يا أبا بكر لقد أتع،، من بعدك»: فقال ع ر ؛ر  ما زا  عند  ؛الوفاة

 !ع ر

 

فليس ملوظفي   «واهلل ما لي من ه ا املال وال ه   الوبرة» :ملسو هيلع هللا ىلصوك ا قال النيب  -

 الدولة من رئيسها ومن  و ه أن يأخ وا من املال إال قدر أجرة املثل فقط.
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إمنا هو مال » :وليس هلم أن يتصرفوا يف مال األمة إال بإذ ها ك ا يف احلديث -

 !فال يؤخ  شيء إال برضاها «فإن رضيتم وإال فهو لكم ؛ال ي أفاء عليكماهلل 

 

بل جي  ر  حتى اهلدية للرئيس إىل  ؛وليس هلم أخ  هدية وهم يف الوظيفة -

وال يقاس أحد على  «من أهدي إليه شيء فليأت به»: ك ا يف احلديث ؛بي، املال

 !ملسو هيلع هللا ىلصالنيب

 

ور  ع ر بن   إليهم ل،ي، املالوقد كان اخللفاء الراشدون ير ون ما أهدي  -

هي له هدية ولنا » :فقال  للهدية ملسو هيلع هللا ىلصع،د العزيز على من احتجوا بق،ول النيب 

 !«رشوة

 

 ؛الع ل على ا رتجاع ما مت  ه،ه طوال العقو  السابقة من ال،نوك اخلارجية -

وهي أخطر مشكلة  تواجهها أ ظ ة احلكم   وهي ثروة تقدر بالرتليو ات

 !الراشد

 

 ؛فليس، ه   الثروة املنهوبة باهلني ال ي ركن تعويضه لغض الطر  عنه -

وهل ا كان ا رتجاعها أول خطوة على طري  اإلصالح االقتصا ي والتن ية 

 !الشاملة

 

 ؛فإذا عفوا عنه  وليس، الدماء كاألموال فإن الدم ح  خاص ألولياء املقتول -

 !بل جي  ر   لألمة ؛تنازل عنهخبال  املال العام لألمة ال يصل  ال ؛فلهم ذلك
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كان أول ما بدأ  ؛عندما توىل اخلليفة الراشد ع ر بن ع،د العزيز اخلالفة -

واألموال اليت أخ وها هم ورجال السلطة بغري وجه   ر  مظام بين أمية :به

 ح .

 

فلم   وقد كان بعض مظام بين أمية مضى عليه أكثر من مخسني  نة -

فاحلقوق ال  ؛يرت   ع ر بن ع،د العزيز من إرجاع احلقوق ور ها ل،ي، املال

 !تسقط بالتقا م

 

 لنقل وتوطني  ؛توجيه الطاقات لتطوير االقتصا  وفت  أبوا  اال تث ار

 صف قرن مضى  خالل وشعوبها و وهلا األمة فات ماوتدارك   الصناعة

 !من فرص تارخيية للنهضة

 

  ة الرعاي التحتية وتأمني الطرق واملواصالت والطاقة وتوفريتطوير ال،نية

خاصة املناط  امله شة يف  ؛السكنية والصحية واخلدمات للج يع

 .األطرا 

 

  وا تث ار اإل سان   تأمني فرص الع ل ومعاجلة مشكلة ال،طالة بني الش،ا

واإلعدا  لسوق   وتوفري فرص التعليم والتدري   وتن ية قدراته ومهاراته

 الع ل.
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  وقد حد  اخلطا  اإل المي السيا ي الن،وي والراشدي أهم مسئوليات

من ترك كال أو عياال »السلطة والدولة جتا  مواطنيها ك ا يف احلديث 

 .«فإلي وعلي

 

ومن م   فليتخ  له زوجة إن كان أعزبا ؛من ع ل لنا ع ال» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النيب  -

 ؛«إن م يكن له مرك  ؛وليتخ   ابة وظهرا  فليتخ  مسكنا ؛يكن له مسكن

 !فهي حقوقهم

 

ا فكأمن ؛من بات آمنا يف بيته  معافى يف بد ه  عند  قوت يومه» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النيب  -

 !وه ا هو احلد األ  ى ال ي جي  توفري  لإل سان «حيزت له الد يا حب افريها

 

 وتأمني السكن لكل أ رة  وتيسري احلياة الزوجية  فالواج  توفري الع ل له  

 وحتقي  األمن واال تقرار هلم.  وتوفري و ائل النقل  وتأمني الغ اء والدواء
 

أع،د  ْم َم :خلشي، أن أ أل عنها ؛لو عثرت  ابة يف العراق» :وقد قال ع ر -

 !أهم مسئوليات السلطة جتا  األفرا  يف اجملت عمن فه    ؛«؟هلا الطري 

 

  السلم واألمن االجت اعي جل يع مكو ات اجملت ع على رابعا: حتقي  حالة

 ! ينية كا ، أو قومية ؛اختال  فئاته

وقد أجج، األ ظ ة العربية الفنت الداخلية يف كل بلد حل اية  فسها على  -

 ا!حسا  ا تقرار شعوبه
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مما يؤكد خطورة بقاء اال ت،دا  و يا اته الفرعو ية اليت تقوم على  -

 !(  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) الداخلمتزي  اجملت ع من 

 

 :ويقوم اال ت،دا  الفرعو ي أيضا على -

  (  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)ا عاء ا تحقاق احلكم. 

    (  ے ۓ ۓ ڭ ڭ) وطغيا هبالرأي ا ت،دا. 

 (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ) إرهابه لل جت ع. 

  (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) مصا رة حرية الرأي وحرية االعتقا. 

 

 

 أ اس: على الراشد بين ا تقوم  يا ة احلكم -

  ٻ ٻ ) (  چ چ ڇ ڇ ) تعزيز وحدة اجملت ع وا تقرار

 .( ٻ پ پ پ پ

 (ک ک ک گ)    احرتام كرامة اإل سان.      

 (ی جئ حئ مئ ) حرية االعتقا  والرأي. 

 (ں ں ڻ)  الشورى يف احلكم. 

 (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې) العدل بني اجل يع.    

 (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں        ) توزيع الثروة العا ل.   
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 ؛وقد جتلى مفهوم محاية السلم األهلي واال تقرار الداخلي يف أوض  صور  -

حني رفض رفضا قاطعا ق ع  بن عفان؛ يف موقف اخلليفة الراشد عث ان

 !اخلارجني على  لطته

 

واهلل ال » :وقال  وأمر عث ان بن عفان من حاولوا الدفاع عنه كف أيديهم -

 !«واهلل ال يراق بس،يب قطرة  م» «بالدم يف أمتهأكون أول من خلف ر ول اهلل 

 

هلم علينا » :فقال ؛ك ا  ن علي  نن الرمحة يف اخلوارج ال ين كفرو  -

 !«وال حنرمهم من الفيء  وال مننعهم مساجد اهلل  أال  ،دأهم بقتال :ثالث

 

ك ا قال  ؛على أ اس احرتام حرية اإل سان وكرامته وإ سا يته وذلك قائم -

متى ا تع،دمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم » :ع ر  فاعا عن الق،طي املصري

 !«أحرارا

 

  خالل:إن حالة السلم واألمن األهلي تتحق  من 

اليت أشاع، حالة من إلغاء كافة قوا ني الطوارئ واحملاكم اال تثنائية  -1

 !اخلو  يف اجملت عات العربية

 

  وإلغاء ما يتعارض مع م،دأ اجل يعتكريس م،دأ تكافؤ الفرص أمام  -2

 .العدل واملساواة العامة

 

يف احملافظة على هويتها ولغتها وتقرير ح  األقليات الدينية والعرقية  -3

 .وثقافتها  وتعزيز روح املواطنة واال ت اء لألمة لدى األقليات
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  وإ هاء حالة احرتام ح  األكثرية يف احملافظة على قي ها وهويتها -4

اليت تعرض، هلا اجملت عات العربية يف ظل أ ظ ة حكم عل ا ية اال تال  

 !ال متثلها

 

وهو ما يقتضي ا تك ال الع ل بالفقه اإل المي يف كل جماالت احلياة  -

السيا ية واالقتصا ية واالجت اعية والتشريعية على يد ع،اقرة الفقه 

 !والقا ون

 

وتعزيز  اإل المية الدولو تعزيز الوحدة واالحتا  بني الدول العربية -1

واال تفا ة من جتربة   التكامل السيا ي واالقتصا ي والعسكري بينها

 .االحتا  األوربي

 

يستعيد العام العربي من خالهلا بلورة مشروع  يا ي ور الة إ سا ية  -6

 ؛يزاوج بني اهلويتني الرئيسيتني للعر  ؛ ور  احلضاري على املسرح العاملي

  :وه ا

 إن»(  ک ک گ گ گ) وقيم إ سا يةكدين وحضارة اإل الم  -

 .«اهلل بعثنا لنخرج الع،ا  من ع،ا ة الع،ا  إىل ع،ا ة ر  الع،ا 

 

فالعام املا ي حيتضر  ؛كثقافة ولغة وآ ا  ووعاء لإل الم والعروبة -

مبا يته واحنالله وهو يف حاجة العر  من جديد ليعيدوا للعام روحه 

 !األخالقيةوقي ه اإل سا ية 
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 حكومة راشدة(  والفرق  :كل حكومة حتقق، فيها ه   الشروط هيو(

بينها وبني )اخلالفة الراشدة(  هو أن احلكومة الراشدة خاصة يف القطر 

 .ال ي تقوم فيه

 

  بين ا اخلالفة الراشدة عامة تشرتك األمة كلها أو أكثر  وهلا يف

السلطة فيها حكومات راشدة  إقامتها  بعد أن تتحرر أقطارها  وتصل إىل 

 !أو إىل الدول الرئيسة املؤثرة فيها

 

  وحني تقوم احلكومات الراشدة اليت متثل خيار األمة يف كل األقطار  أو

يف أكثرها  أو يف الدول الرئيسة املركزية فيها  فستكون قا رة على 

 !اإلعالن عن احتا ها ووحدتها

 

  ر رئيسه بشكل  ائم أو  وري  اختيار جملس رئا ة لدوهلا  خيتابوذلك

حبس  ما حيق  حكم الشارع ومصلحة األمة  ويكون ه ا اجمللس الرئا ي 

هو مؤ سة )اخلالفة الراشدة(  اليت تشرتك األمة من خالل حكوماتها 

 .املنتخ،ة يف اختيارها

 

   )لتستأ ف األمة حياتها السيا ية من جديد يف ظل )اخلالفة الراشدة

  !«ثم تعو  خالفة على منهاج الن،وة» :حني قال ملسو هيلع هللا ىلصك ا بشر ب لك النيب 
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  ،تغي  فيه اخلالفة وهو ه ا  ال ي -حيث  يأتي بعد عصر الطواغي

عصر جديد تعو  فيه األمة من جديد لوحدتها وقوتها وشريعتها  -العصر

 وخالفتها يف األرض!

 

  حتى يظهر اإل الم  ملسو هيلع هللا ىلص تعو  اخلالفة الراشدة ك ا وعد اهلل وبشر ر وله

على الدين كله؛ لت أل األرض عدال ك ا ملئ، جورا وظل ا؛ ولتكون 

 رمحة وهدى للعاملني.

 

 عيش األمة إرهاصات التجديد بعد مئة عام من السقوط؛ وهي اليوم ت

 جتاهد؛ لتتحرر وتنهض  فالسعيد من  صرها وذ  عنها واصطف معها.

 

إن الدين ليأرز إىل احلجاز ك ا تأرز احلية إىل جحرها  وليعقلن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  -

 الدين من احلجاز معقل األروية من رأس اجل،ل  إن الدين بدأ غري،ا ويرجع

.«غري،ا؛ فطوبى للغرباء ال ين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من  نيت
(1)

  

 

بدأ اإل الم غري،ا و يعو  ك ا بدأ غري،ا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن ع ر عن النيب  -

.«فطوبى للغرباء وهو يأرز بني املسجدين ك ا تأرز احلية يف جحرها
(2)

  

 

                                                        
 (14/ 1) الرتم ي  نن (1)

 (131/ 1) مسلم صحي  (2)
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إن اهلل ي،عث هل   األمة على رأس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة  عن ر ول اهلل  -

.«كل مائة  نة من جيد  هلا  ينها
(1)

  

 

ير  اهلل به خريا يفقهه يف الدين  وال تزال عصابة  من»: ملسو هيلع هللا ىلصقال ر ول اهلل و -

.«من املسل ني يقاتلون على احل  ظاهرين على من  اوأهم إىل يوم القيامة 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 (101/ 4)  او  أبو روا  (1)

 (1124/ 3) مسلم صحي  (2)
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 مصطلحات وإيضاحات
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 :سيادة األمة أمسيادة الشرع 

 ؛احلديث عن  يا ة الشرع أو  يا ة األمة يقوم على فرضية غري صحيحة 

تصور التضا  بني السيا تني مع أ ه ال  يا ة واقعية لكل منه ا  ون  يوه

 اآلخر؟

 

  والس،  قد يعو  إىل خال  لفظي أو عدم تصور صحي  ملعنى  يا ة الشرع

بإران  إال وال يتصور  فسيا ة الشرع تعين وجو  االحتكام اليه ؛مةألوا

 !األمة به

 

 ظرية العقد  فسيا ة األمة مصطل  غربي  صر  رو و بناء على 

السلطة  يا ة متار ها  يابة عنها يف  بإرا تهاوأن األمة خول،   االجت اعي

 !احلكم بينها

 

 لتأكيد ح  الشعو  يف اختيار من  ؛وه    يا ة ختص السلطة التنفي ية

بهد  إبطال  يا ة امللوك  ؛حيك ها ورثلها ويسوس شئو ها بإرا تها

 !املست،دين

 

  وحقها يف اختيار السلطة قضية إمجاعية يف اإل الم وه   السيا ة لألمة

 .وبإمجاع الصحابة على اختيار اخللفاء الراشدين، (ں ں ڻ) بالنص
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  فإذا كان ه ا القدر من السيا ة لألمة  ظرية  يا ية خمتلف فيها عند

فإ ها قضية عقائدية إرا ية عند املسل ني مار وها من  بدأت  ؛الغربيني

 !اخلالفة

 

  وهل هي لألمة؟ أم السيا ة   يتف  الغربيون على مفهوم ه   السيا ةوم

مة جمر  مصدر للسلطة اليت متارس السيا ة ألالفعلية هي للسلطة؟ وا

 ! يابة عنها

 

  وال يتعارض مفهوم السيا ة التشريعية لألمة عند الغربيني مع التزامها

هلد  إبطال إذ ا ؛بأي قا ون وضعي أو شريعة  ينية ترتضيها تلك األمة

 !الطغيان

 

 ا السيا ة التشريعية فقد اختلفوا يف مصدرها هل هي األمة من خالل أّم

وهل ا حي  هلا إصدار  ؛مة هلاألممثليها؟ أم السلطة من خالل تفويض ا

 القوا ني؟

 

  الغربيني من تقرير مفهوم  يا ة األمة التشريعية إبطال ا ت،دا   فهد

 ، إرا تهم وحدها قا و ا جي  التزامه واتها ال ين كااملوك أوربا وباب

 .وتنفي  
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   بني ملوكهم  - وما يزالون -وه   السذذذذيا ة التشذذذذريعية تنازعها الغربيون

ثذذم الذذلذذيذذربالذذيذذني     ثذذم بذذني الذذرأمسذذذالذذيذذني والشذذذذذذيذذوعذذيذذني      وشذذذذذذعذذوبذذهذذم 

 !خل... إوالدرقراطيني

 

 إذ السيا ة التشريعية ؛وال وجو  هل   املشكلة يف النظام السيا ي اإل المي 

 !والسيا ة التشريعية املقيدة هي لألمة بالشورى ؛املطلقة هي هلل وحد 

 

 وذلك من خالل  ؛فاألمة مفوضة بالتشريع في ا ال تشريع هلل ور وله فيه

وهو اتفاق فقهاء األمة على حكم  ؛وهو املصدر الثالث للتشريع ؛مجاعإلا

 !واجتها 

 

 االجتها  بالقياس واال تحسان واملصاحل املر لة  :ومن مصا ر التشريع

فهو عند  ؛ما رآ  املسل ون حسنا» :يف احلديث؛ ك ا وحتكيم العا ة والعر 

 !«اهلل حسن

 

 اجتها ية بشرية جعلها الشارع من  يا ة  :وكل ه   املصا ر التشريعية

بل هي  ؛وليس للسلطة يد فيها  وف  ضوابط مقيدة؛ األمة التشريعية

 !تلتزم وتع ل بها

 

 وهو ما أ ى إىل الطغيان ؛ الم ال حي  هلا التشريعفالسلطة السيا ية يف اإل 

 !حيث كا ، إرا ة امللوك وحدهم قا و ا جي  تنفي   ؛السيا ي يف أوربا
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  وليس  ال مبا تقرر شرعا وفقهاإن حتكم أوك لك ليس للسلطة القضائية 

 فهي مستقلة ا تقالال ؛ يا ة عليها من ه   احليثية ةالتنفي يللسلطة 

 !كامال

 

  ،  والسلطة   مةأن السلطة والسيا ة التنفي ية هي لأل :فث،، مما

حبكم  ؛مةوالسلطة القضائية هي لأل  مةالتشريعية املقيدة هي لأل

 ! الم وشريعتهاإل

 

  الم وظهورهم إلهل اأوشريعته ق،ل  يا ة  لإل المفال يتصور  يا ة 

 لإل الموال أمة باملفهوم اال المي  ون حتكيم  بأرضهم؛ومتكنهم 

 وااللتزام به؟

 

 به؟ تؤمن أمة  ون و يا ته اإل الم ظهور يتصور هل -

 تصورها تصورا صحيحا من خالل وفه ا صحيحا  إشكالية حتتاجناك ه

 السؤال التالي: هل يتصور ظهور اإل الم و يا ته  ون أمة تؤمن به؟

 

 فهل اإلران باإل الم يقوم على اإلكرا  أم  ؛وإذا كان ال يتصور ذلك

 االختيار ابتداء؟ وهل يسو   ين ق،ل أن تسو  األمة اليت تؤمن به؟

 

 فل ا  ؛فلم يظهر اإل الم وال األحكام ؛كان املؤمنون يف مكة مستضعفني

 وجدوا النصرة يف املدينة ظهر اإل الم بظهور أهله و يا تهم؟!
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  ال ي يعرب عنه الفقهاء بأن  ار اإل الم هي الدار اليت تكون الشوكة ه ا

 !إذ بظهورهم وقوتهم يظهر اإل الم وتقام األحكام ؛فيها لل سل ني

 

  سيا ة لألمة اليت حتق  الوعليه ال يتصور  يا ة لإل الم يف األرض ق،ل

 !وةم إال باألمة والقاإذ هو  ظام وأحكام ال تق ؛تؤمن به وحت يه وتقي ه

 

 حال هو ك ا  ؛فقد توجد أمة مؤمنة وال يسو  اإل الم وال يظهر يف األرض

 !وذلك بس،  فقدهم للسيا ة والشوكة؛ مع أ هم مليار و صف؛ األمة اليوم

 

 ثم حتق  الشوكة   فكان وجو  اإلران من األمة بالدين طوعا واختيارا

شرطني ضروريني لتحق  ؛ والقوة هلا لتقيم أحكامه يف األرض

 !اال تخال 

 

 وه ا هو الشرط يف قوله تعاىل: 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڄڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )

 !فالت كني  تيجة ؛(چ چ چڃ چ 

 

 

 :هل لل ؤمنني باهلل ور وله خرية من أمرهم مع أمر  ويأتي السؤال الثا ي

 اهلل ور وله ومن له ح  الطاعة والسيا ة املطلقة هنا؟

 

 وه    ؛بأن السيا ة هلل وحد  وهو مقتضى اإلران واإل الم ؛واجلوا  بداهة

 !وهو ما التزم به املؤمنون بطوعهم واختيارهم بإرا هم ؛حقيقته ا
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 عطاء الناس احلرية يف رفضها أو ق،وهلا؟إخضاع الشريعة للتصوي، وإ -

  فاملسل ون م  ؛ال يتصور ه ا إال يف حال اال تضعا  ال يف حال اال تخال

 !بل بقوة االحتالل الغربي ؛يرتكوا أحكام اإل الم باختيارهم

 

 بسيا ة األمة؟ املقصو  -

  ف فهومها السيا ي تارة يقابل اال تقالل من  ي؛معا عدة السيا ة هلا

 !مستقلة ال ختضع لنفوذ  ولة أخرى :أي ؛فدولة ذات  يا ة ؛االحتالل

 

  فالسيا ة للشع  تعين أ ه حر  ؛اال ت،دا احلرية من  :تعينوتارة السيا ة

 !فر ا  كتاتورا كان أو حزبا ؛خيتار  لطته  ون خضوع ملست،د

 

 فهي ختضع  ؛فاألمة اليوم فاقدة للسيا تني ؛وعلى ه ين املفهومني

 !فشعوبها بال حرية ؛فدوهلا بال  يا ة وختضع للطغاة  لالحتالل األجنيب

 

 إذ  ؛ن احلديث عن  يا ة الشريعةال رك ؛ويف ظل فقد األمة لسيا تها

 ! يا تها ال حقيقة هلا على أرض الواقع السيا ي يف ظل ا تضعا  األمة

 

 ليس أوج  بعد اإلران باهلل من »: وه ا معنى قول شيخ اإل الم ابن تي ية

 !« فع العدو عن  ار اإل الم فإ ه ب،قائه ال ي،قى  ين وال  ولة
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 ج،ارها على الشريعةإجيوز وهل  أن تن،  الشريعة؟ إذا قوي،مة ألهل حي  ل -

 ؟إذا ارتدت

 وال معنى   والفرض أ ها مؤمنة مسل ة  ه ا ال يتصور إال يف حال ر تها

 !لإلران واإل الم إال التزامها أحكام اهلل إال يف حال اال تضعا 

 

  عهد األمة اليت آمن، باإل الم وأقام، الدولة والنظام يف املدينة م ترتد يف

 !وإمنا ارتد بعض العر  ؛بل ث،ت، عليه و افع، عنه ؛أبي بكر

 

 وبني   فه ا ليس يف اإل الم ؛وهناك فرق بني إكرا  أمة على اإلران بالدين

 !فرض النظام واألحكام على من أرا  اخلروج على األمة والدولة

 

  طواعية واختيارا األ يان واألفكار ال تقوم وال تظهر وال تسو  إال بأمم تؤمن بها

 !فاإل الم ي،دأ بدعوة وينتهي بدولة ؛وتضحي من أجلها

 

 االمة؟  لطان أم األمة يا ة  -

  فاملهم ؛وال مشاحة يف االصطالح  السيا ة مصطل   يا ي وقا و ي معرو 

  !على احلقائ  واملعا ي ال األلفاظ وامل،ا يم،نيا أن يكون احلكم 

 

  له الطاعة املطلقة :أي «السيد اهللإمنا »السيا ة يف لغة الشارع جاءت مطلقة  

أبو بكر »وقول ع ر:  «قوموا إىل  يدكم» :ملسو هيلع هللا ىلص؛ ك ا يف قوله وجاءت مقيدة

 !« يد ا وأعت   يد ا
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 وهي  (  ی ی ی) :من معا ي السيا ة مبفهومها السيا ي الوالية ومنه

 !(  ې ې ې ى ى ائ) يف األصل لل ؤمنني

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :تناقض الدميقراطية والليربالية

 ر منهوحّ  (  ٿ ٿ ٿ ٿ) :القرآن عن خطورة طغيان األغل،ية حتدث 

 .(ک ک )
 

 جون ميل يف كتابه  الكات  والفيلسو  الربيطا ي وهو ما أ رك خطورته

أص،  طغيان األغل،ية بصورة عامة جزءا من الشرور اليت ين،غي »قال: ؛ احلرية

إن طغيان األكثرية؛ شأ ه شأن أشكال الطغيان  على اجملت ع أن حيرتس منها!

األخرى  كان ي،عث اخلو  يف  فوس الناس بالدرجة األوىل باعت،ار أ ه  يع ل 

من خالل أفعال السلطات العامة  وه   الصورة اليت ما يزال اإل سان العا ي 

لكن العقالء أ ركوا أن اجملت ع  فسه ركن أن يكون هو  ؛ينظر بها إىل املوضوع

الطاغية مبعنى أن اجملت ع رارس طغيا ه بصورة مجاعية على األفرا  

 .«املوجو ين فيه

 

 ؛ د تكون أشد خطرا من طغيان األقليةق  الدرقراطية حكم األكثرية ا عاء

 !فالدرقراطية والليربالية  قيضان ال جيت عان واقعيا

إن إرا ة الناس ال تزيد عن كو ها إرا ة أغل،ية احملكومني.  - جون ميل - يقول»

أي  نويؤكد أن ه ا النوع من الطغيان  أي: طغيان األغل،ية  ال يقل يف خطر  ع

شكل آخر من أشكال الطغيان السيا ي؛ بل إ ه يرى أ ه يف الغال  يكون حتى أ وأ 

بكثري من أشكال الطغيان األخرى؛ أل ه أع   وأو ع ا تشارا ولديه القدرة على 

التغلغل يف حياة الناس وتعامالتهم يف اجملت ع. بعد ذلك يتوصل ميل إىل أن 
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أي املهي ن  مع مالحظة أن العثور على هناك جا ة للوقاية من ه ا النوع من الر

 «!احلد الصحي  أو القيو  ليس باألمر اهلني

 

  گ ) جاء القرآن حبكم اهلل وعدله ال ي رنع من كل صور الطغيان الفر ي

   .(ی ی جئ حئ مئ ىئ ) :فقال (  ٿ ٿ ٿ ٿ) واجل اعي (  ڳ ڳ
 

 ظريتان فه ا والليربالية الدرقراطية بني اإلشكالية أزمة الغر  يعيش  

 !متناقضتان  يا يتان

 

 هو يف كون الدرقراطية حكم الشع  وتقوم على احرتام  املشكلة أصل

إرا ة األكثرية بين ا الليربالية تقوم على تعزيز حرية الفر  ل ا تتناقض 

 !النظريتان

 

 اتسع  طاق إرا ة األكثرية يف الدرقراطية ضاق  طاق الليربالية  كل ا

واحلرية الفر ية فالتشريعات اليت تسنها األكثرية حتد من حريات 

 !األفرا  الشخصية

 

 أكثر النظم السيا ية ال،شرية محاية للحرية الفر ية  الدرقراطية

ا فيه والنظم الشيوعية واالشرتاكية أكثرها عدالة اجت اعية وكاله 

 !ظلم وقصور وطغيان

 

 اإل الم هداية لل،شرية لينق ها من طغيان اإل سان وظل ه فرا ا كان  جاء

 .(وئ ۇئ ۇئ     )أل ه ؛ (ٿ ٿ ٿ ٿ) (  گ گ ڳ ڳ) أو مجاعة
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 إذ ال ينفك عن هوى ومصلحة  ؛يصل  أن يشرع اإل سان لنفسه أو لغري  ال

 وأاجت اعية أو أكثرية كا ، أو أقلية قومية أو  ينية  ؛له أو لفئته

 ! يا ية أو اقتصا ية

 

 اهلل ح  التشريع املطل  واألمر املطل  واحلكم املطل  والطاعة املطلقة  جعل

 .وأبطل ربوبية اخلل   (  ڈ ڈ ژ ژ(  )ں ں ڻ ڻ ) له وحد 
 

 ں ں  ) اهلل لل ؤمنني األمر املقيد واحلكم املقيد والطاعة املقيدة جعل

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) (   ڤ ڦ ڦ) (ڻ

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ( ) ې ې ې ې

 .(  حب خب مب ىب يب جت حت خت
 

 فال حيل هلا أن تكر  أحدا  ؛لألكثرية يف اإل الم ح  التشريع املطل  فليس

إذ ليس ه ا لل،شر ؛ وال منعه من الع،ا ة  ( ی جئ حئ مئ) على اإل الم

 !أصال

 

 حئ ی ی جئ) :وقال تعاىل« إن اهلل أعطى كل ذي ح  حقه» :يف احلديث جاء

 !فاهلل ال ي يشرع ؛«إمنا أ ا قا م واهلل هو املعطي» :ويف الصحي  (   مئ ىئ

 

 تستطيع األمة كلها أن تصا ر حرية أحد وال أن متنعه حقا شرعه اهلل  فال

كلها حت،  ؛فاألكثرية واألقلية  لكان خروجا عن  ين اهلل ؛ولو فعل،  له

 .حكم اهلل
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 وأحكامها (الدميقراطية -االشرتاكية  - الليربالية - العلمانية) الغربية املصطلحات

 :الشرعية

 الثقافة على وافدة حا ثة غربية و يا ية عقائدية فكرة العل ا ية 

 !والليربالية واالشرتاكية كالدرقراطية ؛اإل المية

 

   ح  هو ما ومنها مر و   باطل هو ما منها ؛شتى معاٍن املصطلحات هل 

 مق،ولة  يا ية ومفاهيم جهة  من مرفوضة عقائدية أصول وهلا مق،ول 

 حكم يف وق،وهلا ر ها حيث من واحدة  رجة على وليس، أخرى  جهة من

 .اإل الم

 

 يستع لو ها ومفكروهم وكتابهم و يا يوهم وعل اؤهم املسل ون صار 

 !املعا ي تلك من معنى يريد وكل

 ديري وإمنا هلا  العقائدي الش  باله يف خيطر وال إليها يدعو ف،عضهم -

 :التنظي ي السيا ي الش 

 اختيار يف األمة ح  إال يريد وال الدرقراطية إىل يدعو ك ن -

 وال اإل الم  حلكم مواف  مق،ول ح  وهو باال تخابات  السلطة

 .اهلل  ون من يشاء ما تشريع يف الشع  ح  يقصد

 أو الثروة  تقسيم يف العدالة ويقصد االشرتاكية يستع ل أو -

 حقوق ومحاية الرأي وإبداء السيا ية احلرية ويعين الليربالية

  .اإل سان
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 ليس، الدولة أن أو واملد ية  والتطوير احلداثة ويقصد العل ا ية أو -

 حال ك ا ؛اإلهلي التفويض با م الدين رجال حيك ها ثيوقراطية

 السلطة فيها الشع  خيتار مد ي الدولة  ظام وأن املسيحية  أوربا

 .خل... إبابويا  ينيا وال وراثيا  وال عسكريا   ظاما ال

 

 املصطلحات ه   مثل يستع لون أو األفكار  ه   مثل يعتنقون من 

 و عوته وصالحه بعل ه املعرو  ف نهم ؛ واء ليسوا املشرتكة اجمل لة

 اهل املق،ول املعنى على الع،ارات ه   يستع ل حني كالمه فيح ل لإل الم 

 .اإل الم مع يتعارض ال ال ي

 يع ر ك ا فيع ر جواز   منه ظنًا شرعا مر و ا معنى يقصد كان فإن -

 حكم معارضة يقصد وال جائزا  امل نوع خطًأ يظن ال ي املتأول

 .الشارع

 أن  ون يقرأ أو يس ع ما ير   قد املسل ني  عامة من مسلم ومنهم -

 يعارضه  وما منها اإل الم يواف  وما املصطلحات ه   حقيقة يدرك

 .مع ور جاهل فهو

 وال ذاتها  العقائدية األفكار ويقصد إليها يدعو ومثقف مفكر ومنهم -

 ال ي الواقع ملشكالت حال ويراها اإل الم  مع تتعارض أ ها يظن

 .وشعوبها األمة تعيشه

 كالشيوعي - عنه ور ته لإل الم لرفضه إليها يدعو من ومنهم -

 ر ته  يظهر ال أ ه إال - امللحد والقومي املا ي  والليربالي املاركسي 
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 عليه فتجرى املناف   حكم فحك ه ؛اإل الم شعائر ب،عض فيتظاهر

 .الظاهرة اإل الم أحكام

 .الر ة أهل حكم فحك ه كفر   ي،طن وال بر ته  جياهر من ومنهم -

 عل اء و ور الفسا  وشيوع الدول ظلم رأى ملا ارتد هؤالء وأكثر

 أن فظنوا ؛طاعتهم وإجيا  الطغاة تعظيم يف الضاللة و عاة السوء

 ! فرفضو  ؛اإل الم هو ه ا

 

  ك ا قال تعاىل:؛ وبالرمحة احلسنة واملوعظة باحلك ة هؤالء  عوة الواج  

 (  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ)

 (!النعم محر من لك خري واحدا رجال بك اهلل يهدي لئن  علي يا): الصحي  ويف

 

 جم ل مصطل  كل ا تع ال عند واال تفصال الت،ني جي  وك ا 

 ابن قال ك ا ؛اإلشكال يزول حتى باطال  ومعنى صحيحا معنى حيت ل

 هاإث،ات ففي وباطل  ح  على املشت لة املتشابهة اجمل لة األلفاظ) :تي ية

 اإلطالقني  كال من في نع وباطل  ح   في  فيها ويف وباطل  ح  إث،ات

 وال،اطل  احل  بني بها اهلل فرق فرقان فإ ها اإلهلية النصوص خبال 

 اإلمام هو ور وله اهلل كالم جيعلون وأئ تها األمة  لف كان وهل ا

 فا   ما وينفون ور وله  اهلل أث،ته ما فيث،تون ات،اعه  جي  ال ي والفرقان

 من ممنوعا املتشابهة اجمل لة احملدثة الع،ارات وجيعلون ور وله  اهلل

 اال تفسار بعد إال ينفو ه وال اللفظ يطلقون ال إث،اتا   فيا: إطالقها
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 اهلل كالم خبال  باطله  و في حقه أث،، املعين ت،ني فإذا والتفصيل 

 ال املعصوم غري وكالم معنا   يفهم م وإن ق،وله  جي  ح  فإ ه ور وله 

(معنا  يفهم حتى ق،وله جي 
(1)

. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 (٦٧/ ٥) رء تعارض العقل والنقل  (1)
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مبعنى النظام الكلي أو األحكام  ية استخدام لفظ القانون والدستورمشروع

 :املطردةالشرعية أو القواعد 

 

  مبعنى النظام الكلي أو  ؛لفظ القا ون والد تورعل اء اإل الم ا تخدم

 األحكام الشرعية أو القواعد املطر ة.

 

  العربة باملقاصد واملعا ي ال باأللفاظ وامل،ا ي عند ا تخدام أي لفظ من أي

 لغة؛ وهل ا م تتوقف اللغة العربية وال اللغة الفقهية عن تعري  األعج ي.

 

  أطل  األصوليون لفظ القا ون على القواعد املطر ة يف الشرع والقياس حتى

كا وا ق،ل » فقال: إن الشافعي أول من وضع قا ون أصول الفقه  :الرازي قال

اإلمام الشافعي يتكّل ون يف مسائل الفقه ويستدّلون ويعرتضون  ولكن ما كان 

الشريعة  ويف كيفّية معارضاتها هلم قا ون كلّي مرجوع إليه يف معرفة  الئل 

ا كلّي قا و ا وترجيحاتها  فا تن،ط الشافعي علم أصول الفقه  ووضع للخل 

«يرجع إليه يف معرفة مرات  أ ّلة الشرع
.(1)

 

 

املفهوم من كالم النيب عليه السالم مت،ع كاملفهوم من »: قال اإلمام الغزاليو -

إال ان لفظ الشارع عليه السالم إذا كالمنا وال خيصص العام منه ا إال بقرينة 

.«عارضه قا ون يف القياس كان طر   على الظن اغل  من فهم الع وم...
(2)

  

                                                        
 (13) ص للشافعي الر الة (1)

 (246/ 1) صولاأل تعليقات من املنخول (2)
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 قا ونفنحن  علم أيضا إذ اتدبر ا »: يف قواطع األ لةقال أبو مظفر الس عا ي و -

الشريعة وأصوهلا وقواعدها أن احل  أيضا هو أن يكون احلكم يف احلا ثة واحدا وأ ه 

.« أمر اجملتهد بإصابته وطل،ه...
(1) 

 

 

فال بد ملن ينتص  للفتوى بفعله وقوله من »: يف أ وار الربوق قال القرايف املالكيو -

.«ليتخ  فيها أ وة ؛الشرع قا وناحملافظة على أفعاله حتى جتري على 
(2)

  

 

 أصول اإل الم  :مبعنى ؛ا تخدم املتكل ون يف با  العقائد لفظة القا ون

؛ قال: منهاج السنةك ا ا تخدمها ابن تي ية يف  ؛والنظام العام واحلكم املطر 

فالنصوص قد أخربت بامليزان بالقسط وأن اهلل ال يظلم مثقال ذرة وإن تلك »

حسنة يضاعفها ويؤت من لد ه أجرا عظي ا فدل ه ا على أن مثقال ذرة إذا زيد 

ان ظل ا ينز  اهلل عنه و ل على أ ه يزن يف السيئات أو  قص من احلسنات ك

األع ال بالقسط ال ي هو العدل فدل على أن خال  ذلك ليس قسطا بل ظلم 

تنز  اهلل عنه ولو م يكن هنا عدل م حيتج إىل املواز ة فإ ه إذا كان التع ي  

«..عدلي بل مبحض املشيئة م حيتج إىل املواز ة. قا ونوالتنعيم بال 
(3)

. 

وإذا علم اإل سان أن السيئة من  فسه: م يط ع »وقال يف كتا  احلسنة والسيئة:  -

ڦ ڦ ڄ  ) يف السعا ة التامة مع ما فيه من الشر بل علم حتقي  قوله تعاىل:

ک ک ک ک ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) وقوله: (  ڄ ڄ

 .(  گ گ

                                                        
 (322/ 2)يف األصول  األ لة قواطع (1)

 (134/ 2) الفروق أ واء يف الربوق أ وار (2)

 (110/  1) الن،وية السنة منهاج (3)
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العدل  قا ونوعلم أن الر  عليم حليم رحيم عدل وأن أفعاله جارية على 

.«واإلحسان. وكل  ع ة منه فضل  وكل  ق ة منه عدل
(1)

 

 

ن ال ي ؛... وهل ا ال ُيوجد لنفاة بعض الصفات  ون بعض»وقال يف الر الة التدمرية:  -

 قا ونيوج،ون في ا  فو  إما التفويض  وإما التأويل املخالف ملقتضى اللفظ 

ه ا  والسؤال فيه ا واحد؟ م يكن  مستقيم  فإذا قيل هلم: ِلَم تأّولتم ه ا وأقررمت

.«هلم جواٌ  صحي . فه ا تناقض يف النفي
(2) 

 

الكالم: علٌم ُي،حث فيه عن ذات اهلل تعاىل  وصفاته  وأحوال »وقال اجلرجا ي:  -

.«اإل الم... قا ونامل كنات من امل،دأ واملعا  على 
(3)

 

 

 ا ومب  الشرع الن،وي :ا تع ل ابن تي ية وغري  لفظ القا ون الن،وي مبعنى

يف قال ك ا  ؛ومبعنى األحكام الشرعية وقواعدها  يقابل الرأي ال،شري

فليتدبر العاقل وليعلم أ ه من خرج عن القا ون الن،وي »جم وع الفتاوى: 

الشرعي احمل دي ال ي  ل عليه الكتا  والسنة وأمجع عليه  لف األمة وأئ تها 

).«...ا ير   العقل والدينآخر متناقض قا و ااحتاج إىل أن يضع 
4
) 

قد ل،س إبليس على بعض املصلني يف خمارج » وقال ابن القيم يف إغاثة اللهفان: -

أ    قا ونفيخرج بإعا ة الكل ة عن  ؛احل د احل د :فرتا  يقول  احلرو 

 (1).«...الصالة

                                                        
 (102/  1) والسيئة احلسنة (1)
 (41/ 1) والصفات لألمساء اإلث،ات حتقي الر الة التدمريية  (2)

 (141/  1) اجلرجا ي - التعريفات (3)

(4) (21  /321) 

 (160/ 1) القيم البن الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة (1)
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 ك ا فعل ابن جزي  ؛ا تع ل الفقهاء لفظ القا ون مبعنى األحكام الشرعية

 . املالكي يف كتابه )القوا ني الفقهية( وغري  من الفقهاء

األحكام الشرعية ومسائل الفروع  قوا ني»: 4جاء يف مقدمة الكتا  صك ا 

إمام املدينة أبي ع،د اهلل مالك بن أ س األص،حي رضي الفقهية على م ه  

 .«…اهلل عنه

 

  ا تع ل املفسرون واألصوليون لفظ الد تور والقا ون مبعنى حكم الشرع

 .والنظام املطر  كالقشريي وابن العربي والطويف والقرطيب

 :(ۈئ ۈئ ېئ) قال القشريي يف تفسري  -

  وإمجاع األئ ة  وشواهد القياس. والعربة به   ملسو هيلع هللا ىلصأي: إىل كتا  اهلل  و نة  ،يه »

 (1).«ومجلتها من كتا  اهللالشريعة   قا وناألشياء فهي 

 

وه ا فن بديع فتأملو  واخت و   ...»: جوابه وذكر العرتاض  فعه بعد العربي ابن قال -

 (2).«يف األحكام وأملو    تورا

 

اعلم أ ي إمنا ذكرت لك ه ا الفصل  وإن كا ، »: يف خمتصر الروضة وقال الطويف -

أكثر أحكامه قد  ،ق، لفائدتني: إحداه ا: ترجي  ما اخرتته من كون اإلمجاع 

 (3).«لإلمجاع  تطرية ل هن الناظر به   توراظنيا. والثا ية: أ ي جعلته لك 

 

                                                        
 (344/ 3) القشريي تفسري (1)

 (214/ 1) العربي البن القرآن أحكام (2)

 (142/ 3) للطويف الروضة خمتصر شرح (3)
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 : ( ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) وقال القرطيب يف تفسري  -

 لي ان على طل  الد يا  مع ذمها من اهلل تعاىل  وبغضه هلا  يقال: كيف أقدم »

وحقارتها لديه ؟. فاجلوا : أن ذلك حم ول عند العل اء على أ اء حقوق اهلل تعاىل 

و يا ة ملكه  وترتي  منازل خلقه  وإقامة حدو    واحملافظة على ر ومه  

كم الناف  عليهم احل قا ونوتعظيم شعائر   وظهور ع،ا ته  ولزوم طاعته  و ظم 

.«منه  وحتقي  الوعو  يف أ ه يعلم ما ال يعلم أحد من خلقه...
(1) 

 

  لغة العر  وفقه الشريعة أو ع م ه،ا وأرح  منهجا من أن حييط به ا

م ه  واحد أو مدر ة أو رأي ومن ير  اهلل به خريا يفقهه يف الدين ويعل ه 

 التأويل.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

                                                        
 (204/ 11) القرطيب تفسري (1)
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 الدولة يف اإلسالم: مدنية أم دينية؟

  الدولة املد ية والدرقراطية والتعد ية؛ ألفاظ جم لة ال يرتت  عليها

  !حكم ق،ل ال،يان

 

  املرا  منها  حتى ال ير  إمنا يرتت  احلكم الشرعي على حقائقها بعد حتديد

 ما فيها من احل   وال يق،ل ما فيها من ال،اطل!

 

  الذذذدولذذذة الذذذدينيذذذة  تقذذذابذذذل يف ثقذذذافذذذة الغر  املسذذذذذيحي الذذذدولذذذة املذذذد يذذذة

حكم رجذال الذدين  اليت عذاشذذذذذتذه أوربذا قرو ذا طويلة         يوه (الثيوقراطيذة )

 !ويتم احلكم فيها من ق،ل امللوك مب،اركة ال،ابا وتفويضه هلم با م اهلل

 

  ، حتالف، الكنيسة مع السلطة وشاع الطغيان الديين والسيا ي  وكا

 !الضحية هي الشعو  األوربية

 

 لدولة املد ية اليت جاءت الثورة الفر سية وفصل، الدين عن الدولة  بنظام ا

 ال ختضع لسلطة رجال الدين!

 

 بل اإل الم جاء هلدم ه   الدولة  ؛ه ا املعنى غري معرو  يف تاريخ اإل الم

ۇ ۆ )اليت يكون رجال الدين فيها أربابا من  ون اهلل 

 .(  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
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  وجاء باحلكم املد ي (ی جئ حئ مئ) أبطل اإل الم كل صور اإلكرا  

 .(  ڤ ڦ ڦ )، (ں ں ڻ) السيا ي
 

  ملسو هيلع هللا ىلصصحيفة املدينة اليت كت،ها النيب هوكان أول   تور مد ي عرفه العام 

 !حني  خل يثر 

 

  لإلعالن عن قيام  ولة املدينة واملد ية  و ولة العلم  ؛املدينةيثر  فصارت

واحلضارة اإل سا ية  على أ قاض يثر  وجاهليتها وعص،يتها  وعلى 

 !وكهنوتها الديينأ قاض مكة اجلاهلية وط،قيتها 

 

  جاء اإل الم بنظام  يا ي راشد واض  املعام  را خ األصول  قطعي

األحكام  وجعل وجو  الدولة لإل الم إحدى ضروراته اليت ال ظهور له إال 

 !بها

 

  :يا معشر العر  إ ه ال إ الم بال مجاعة  وال مجاعة بال »حتى قال ع ر

  .«إمامة  وال إمامة بال طاعة

 

 ما يفسر بداية التاريخ اإل المي باهلجرة الن،وية وقيام  ولة اإل الم   اوه

 ؛ت عيف املدينة  على أ اس عالقة تعاقدية بني السلطة السيا ية واجمل

 .ك ا يف بيعة العق،ة الثا ية
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  بعد اهلجرة م،اشرة  ملسو هيلع هللا ىلصثم على أ اس الوثيقة السيا ية اليت كت،ها النيب

 !يف صحيفة املدينة

 

  هو كو ه  ؛يضع   تور املدينة أول  خوله إليها ملسو هيلع هللا ىلصوالس،  ال ي جعل النيب

،   (ې ې ې) ك ا وصفه اهلل ليس جب،ار  وال ملك  وال مسيطر 

 !، والجبار هو الملك  (ۆ ۆ ۈ ۈ )
 

 ؛أهل املدينة املؤمنون به يف العق،ة الثا ية على عقد  يا ي ملسو هيلع هللا ىلص النيب وقد بايع 

على الس ع والطاعة  وأن ال  نازع  ملسو هيلع هللا ىلصبايعنا ر ول اهلل » ك ا يف احلديث:

األمر أهله  وأن  قوم باحل  حيث ا كنا ال خنا  يف اهلل لومة الئم  إال أن 

 .«.تروا كفرا بواحا..

 

  كا ، العالقة السيا ية اليت قام، بناء عليها  ولة املدينة  عالقة تعاقدية

مام من جهة أخرى  ال تنازع بني األمة من املؤمنني من جهة  والسلطة واإل

 !(ں ں ڻ) بل هو شورى ؛فيها لألمر والسلطة

 

  ك ا ال يغي   ور األمة ومسئوليتها بعد العقد للسلطة وبيعتها على الس ع

 !بل تظل األمة قائ ة باحل  ال ختا  يف اهلل لومة الئم ؛والطاعة

 

  والقسط وه   العالقة قائ ة مع السلطة ما م خترج عن الشريعة والعدل

 !فال مسع هلا وال طاعة ؛ال ي جاءت به  فإن خرج،
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  املدينة وجد مكو ات اجت اعية أخرى  م تؤمن به وم  ملسو هيلع هللا ىلصملا  خل النيب

ت،ايعه بالرضا واالختيار على الس ع والطاعة  وليس هو جب،ار وال مسيطر 

 . يا يا  وال إكرا  يف الدين عقائديا

 

 جاء بالعدل والقسط أن تقوم العالقة  فكان ال بد وف  هدايات القرآن ال ي

مع ه   املكو ات اليت ال تؤمن به  ،يا على أ اس عقد تراض  يا ي  حتد  

مبوج،ه احلقوق والواج،ات  واملرجعية السيا ية والتشريعية يف الدولة 

  .اجلديدة

 

 كا ، صحيفة املدينة و  تورها ال ي  شأت العالقة فيه على أ اس ف

املواطنة للدولة وااللتزام بد تورها وعقدها السيا ي  ال على أ اس 

  !ملسو هيلع هللا ىلصاإلران بالنيب 

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) ه ا غاية العدل والقسط ال ي أرا   اهللو

 .(  پ پ پ پ ڀ ڀ 

 

  ومن ذلك ؛السلطة باجملتمعتضمنت كل املبادئ الدستورية اليت تنظم عالقة: 

التأكيد على الط،يعة التعاقدية بني كل مكو ات اجملت ع اجلديد على  -1

ك ا جاء يف مغازي الزهري يف  رية ابن إ حاق:  ؛اختال  فئاتهم وأ يا هم

كتابا بني املهاجرين واأل صار  وا ع فيه يهو   ملسو هيلع هللا ىلصكت  ر ول اهلل »

 .«وعاهدهم  وأقرهم على  ينهم وأمواهلم  وشرط هلم واشرتط عليهم
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ال فرق بني قيام العالقة على أ اس مفهوم األمة الواحدة والشع  الواحد   -2

املؤمنني واملسل ني من قريش ويثر   » :مواطن ومهاجر  يف حقوق املواطنة

 .«هم وجاهد معهم إ هم أمة واحدة من  ون الناسومن ت،عهم فلح  ب

 

بل  ؛فال فرق بني مسلم وغري مسلمتقرير م،دأ حقوق املواطنة للج يع   -3

وأ ه من ت،عنا من يهو  فإن له »اجل يع أ وة و واء باملعرو  والعدل 

املعرو  واأل وة غري مظلومني وال متناصر عليهم... وإن يهو  بين عو  

وأن اليهو  ينفقون مع املؤمنني ما  اموا حماربني.. وأن  أمة مع املؤمنني..

بينهم النصر على من حار  أهل ه   الصحيفة.. وأن بينهم النصر على 

وأن » :ويف رواية أبي ع،يد يف كتا  األموال عن مغازي الزهري  «من  هم يثر 

منا أرا  إ» :قال اإلمام أبو ع،يد القا م بن  الم  «يهو  بين عو  أمة من املؤمنني

 صرهم املؤمنني ومعاو تهم إياهم على عدوهم بالنفقة اليت شرطها 

عليهم  فأما الدين فليسوا منه يف شيء  أال ترا  قد بني ذلك بقوله: لليهو  

 .« ينهم  ولل ؤمنني  ينهم

 

فاملرا  هنا إث،ات أن يهو  املدينة أمة مع املؤمنني  وأمة من املؤمنني يف  -

 .الدولة  ويف واحلقوق والواج،ات السيا ية العامةاملواطنة يف 

 

حيث  ؛يف الدين أمة مع املؤمنني  وأمة من املؤمننيوليس أن يهو  املدينة  -

 .لكل أمة  ينها  وال إكرا  يف الدين
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 ؛وقد قام، ه   الضري،ة وااللتزامات املالية والقتالية الطوعية من اليهو  -

بناء على ه ا التعاقد السيا ي جتا   ولة املدينة يف تقرير حقوق املواطنة 

 !هلم

 

ك ا قال أبو  ؛وهل ا م تفرض عليهم اجلزية  وكان يسهم هلم يف املغامن -

إمنا كان يسهم لليهو  إذا غزوا مع املسل ني به ا الشرط » :ع،يد يف كتا  األموال

 .«ال ي شرطه عليهم من النفقة

 

لليهو   ينهم  ولل سل ني  ينهم مواليهم » احلرية الدينية للج يعإقرار  -4

 .«وأ فسهم

 

 :قيام مكو ات اجملت ع مبسئولياتها بالتعاون في ا بينها باملعرو  على أ اس -1

كل طائفة تفدي عا يها باملعرو  والقسط بني » العدل والقسط

وعلى كل أ اس حصتهم من »على االلتزام املالي جتا  الدولة و  «املؤمنني

 ...«النفقة

 

وإن املؤمنني ال »حتقي  التكافل املالي والعدالة االجت اعية بني اجل يع  -6

 .«يرتكون مفرحا بينهم أن يعطو  باملعرو  يف فداء أو عقل

 

  وصيا ة وحدة قيام اجملت ع بدور  السيا ي يف احملافظة على النظام العام -4

وإن املؤمنني املتقني على من »  والعدوان اجملت ع  والتصدي للظلم والفسا



[010] 

 

بغى منهم أو ابتغى   يعة ظلم أو إثم أو عدوان  أو فسا  بني املؤمنني  وإن 

 .«ولو كان ولد أحدهم مجيعا أيديهم عليه 

 

وأن بينهم النصيحة والنصر لل ظلوم... وأ ه »ح  اجل يع يف العدل واألمن  -4

 .«من ظلم وأثممن خرج فهو آمن  ومن قعد فهو آمن  إال 

 

 .«وإن ذمة اهلل واحدة جيري عليهم أ  اهم»ح  املساواة يف ال مة واملسئولية  -1

 

وإ ه ال حيل ملؤمن أقر مبا يف ه   »تنفي  النظام واألحكام على اجل يع  -10

الصحيفة وآمن باهلل واليوم اآلخر أن ينصر حمدثا وال يؤويه  وأ ه من 

وغض،ه يوم القيامة  وال يؤخ  منه صر   صر  أو آوا  فإن عليه لعنة اهلل 

فليس ألحد  ؛احملدث كل من أتى حدا من حدو  اهلل»: قال أبو ع،يد «وال عدل

 .«منعه من إقامة احلد عليه

 

وأ كم مه ا اختلفتم فيه من »الشريعة  يوأن املرجعية التشريعية للحكم ه -11

 .«..فإن حك ه إىل اهلل ت،ارك وتعاىل وإىل الر ول. ؛شيء

 

املرجعية السيا ية للفصل بني اخلالفات والنزاعات هي السلطة  وأن -12

فإن مر   إىل  ؛وأن ما كان من حدث أو اشتجار خيا  فسا  » السيا ية

 .«...ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عز وجل  وإىل حم د ر ول اهلل 

 

  فه   بعض امل،ا ئ الد تورية اليت  ظ ، شئون اجملت ع والدولة يف

والشرط بني مكو ات اجملت ع  املدينة  وهي قائ ة على أ اس العقد

 .اجلديد



[011] 

 

  وهو عقد  يا ي مد ي  ال  لطة فيه لرجال الدين  وال كهنوت فيه  وال

فالعدل للج يع  واألمن للج يع   ؛ا تهاك حل   يين أو إ سا ي أو مالي

 وحقوق املواطنة للج يع. واحلرية الدينية للج يع 

 

 ڃ چ چ چ چ ڇ ) :لقول اهلل تعذذاىل ؛وهذذ ا غذذايذذة الرب والقسذذذذذط والعذذدل

 .( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 

 ال ركن وصف الدولة يف اإل الم بأ ها  ولة  ينية )ثيوقراطية(  ؛وعليه

  !باملفهوم الغربي املسيحي  اليت حيك ها رجال الدين

 

 ولة )مد ية( باملفهوم الغربي العل ا ي الفر سي  بأ ها  ركن وصفها وال 

  !يفصل الدين عن احلياة السيا ية ال ي

 

 حيث تنتخ  األمة  ؛فاملرجعية السيا ية فيها لألمة ؛بل هي  ولة مد ية

فيها السلطة بالشورى واالختيار  ال بالتفويض اإلهلي  وال بوا طة رجال 

 !الدين

 

 ؛وهي ك لك  ولة قائ ة على مرجعية اإل الم الد تورية والتشريعية 

 !فهي  ولة مد ية  يا يا  وإ المية تشريعيا

 



[013] 

 

 السلطة السيا ية التنفي ية  والسلطة  :فاألمة مصدر السلطات الثالث(

الرقابية والتنظي ية  والسلطة القضائية(  واإل الم هو مصدر التشريع 

 األعلى  واملرجع القا و ي األمسى.

 

 )اله باملعنى فال حرج يف ا تع ؛فه ا خبصوص مفهوم )الدولة املد ية 

الصحي   وهو أن األمة هي اليت ختتار السلطة بالشورى ال بالتفويض 

 اإلهلي.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 



[014] 

 

 :اإلسالمالسياسي يف نظام الطبيعة 

  النظام السيا ي اإل المي؛ وارت،اطه بنظام اخلالفة من املهم إ راك ط،يعة

ارت،اطا وثيقا؛ فهو اإل الم على مستوى النظرية السيا ية وعلى مستوى 

  !التجربة التارخيية

 

  ركن طرحه ك،ديل    -  وى اخلالفة -ليس ثم  ظام  يا ي إ المي آخر

ال الدولة القومية  وال الوطنية اليت تتناقض مع األصل األول يف اإل الم؛ 

 إن اهلل»وهو التوحيد وجتلياته السيا ية يف وحدة األمة؛ ك ا يف الصحي : 

أن تع،دو  وال تشركوا به شيئا وأن تعتص وا حب،ل اهلل  :يرضى لكم ثالثا

  .«مجيعا وال تفرقوا...

 

 د السيا ي ر يف التوحيد اإلرا ي واألخوة اإلرا ية اليت ال تعرب التوحي

عنها الدولة القومية وال الوطنية؛ فضال عن أ ظ تها العل ا ية اليت تفصل 

اإل الم ك رجعية عليا   تورية وتشريعية عن واقع احلياة   ع عنك 

 ية أوالسيا ة اليت فقدتها األمة بفقدها اخلالفة؛ فلم تستطع أي  ولة قوم

 وطنية أن تتحرر من  يا ة الغر  و فوذ ! 

 



[015] 

 

  الزم »العص ة من الفتنة العامة ك ا يف الصحيحني:  ملسو هيلع هللا ىلصوهل ا جعلها النيب

واجل اعة هي األمة حال اجت اعها السيا ي  « مجاعة املسل ني وإمامهم

إن »واإلمام  ظامها السيا ي؛ ك ا فسرته رواية أبي  او  بإ نا  صحي : 

 «!كان هلل يف األرض خليفة فالزمه

 

 نن اخللفاء  وك ا جعل املخرج من فنت احملدثات السيا ية لزوم 

من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا؛ فعليكم : »ملسو هيلع هللا ىلص؛ ك ا قال الراشدين

بسنيت و نة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواج  وإياكم 

وأعظم  نن اخللفاء الراشدين إقامتهم لنظام اخلالفة « وحمدثات األمور

 !الراشدة بعد الن،وة

 

 بإقامته بعد  يف  يا ة شئون األمة؛  ملسو هيلع هللا ىلص اخلالفة هي النظام ال ي أمر النيب

إن بين إ رائيل كا ، تسو هم األ ،ياء  وإ ه ال  يب »ك ا يف الصحيحني: 

 !«بعد و يكون خلفاء فيكثرون؛ فأوفوا بيعة األول فاألول

 

   فحد  هلم ط،يعة النظام السذيا ي بعد   وأ ه خالفة ال ملك  وأ ه ال تفرق

 ي،ايع اثنان يف عصذذر واحد؛ بل واحد بعد فيه؛ بل وحدة لألمة والدولة؛ فال

اآلخر؛ للحفذذاظ على وحذذدة األمذذة الذذ ي هو أصذذذذذذل من أصذذذذذول اخلطذذا      

  .القرآ ي والن،وي



[016] 

 

  وهل ا ارت،ط ا تخال  اهلل لألمة  وحتق   يا تها وظهورها بقوة اخلالفة

 .اليت تعرب عن قوة احتا  األمة

 

املرابطي  وهو يوحد وه ا ما أ ركه السذذلطان العا ل يو ذذف بن تاشذذفني   -

املغر  اإل ذذذذذالمي واأل ذدلس  ويواجذه احل الت الصذذذذذلي،ية الغربية؛ حيث    

 .هذ ١٨٥بعث ب،يعته للخليفة الع،ا ي املقتدي بأمر اهلل  نة 

 

ثم من بعد  للخليفة الع،ا ذذذذي املسذذذذتظهر باهلل أمحد بن املقتدي؛ وك ا  -

 فعل ولد  علي بن يو ف بن تاشفني من بعد !

 

ك ذذا فعذذل ذلذذك من ق،ذذل السذذذذذلطذذان العذذا ل ملكشذذذذذذا  بن ألذذ  أر ذذذذذالن     -

السذلجوقي ال ي وحد املشرق؛ وبايع اخلليفة الع،ا ي العا ل املقتدي بأمر  

اهلل  ثم ولد  املستظهر؛ فا تعا ت األمة وحدتها وقوتها و هضتها يف القرن 

 اخلامس!

 

ي؛ حني وحد وهو ما فعله أيضا السلطان العا ل يو ف صالح الدين األيوب -

إىل اخلليفة الع،ا ي العا ل  هذ ١٧٦مصر والشام وبعث ب،يعته  نة 

 املستضيء بأمر اهلل احلسن بن يو ف!

 

ومذذا كذذان هؤالء األمراء العظ ذذاء أن ي،عثوا ب،يعتهم ومسعهم وطذذاعتهم   -

للخالفة يف بغدا  مع قوتهم وضذذعفها؛ لوال قوة األ ذذاس الد ذذتوري لنظام  

 .اخلالفة  فسه



[017] 

 

 

 ذذذذيا ذذذذي ال يسذذذذتطيع أقوى األمراء وأو ذذذذعهم  ذذذذلطا ا جتاوز    كنظام  -

  ون الشذرعية السيا ية للخالفة كنظام  يا ي حيكم العام اإل المي؛ 

 ظر ملن يتوىل منصذذذذذ  اخلليفذذة؛ الذذ ي هو جزء من منظومذذة   ذذذذذتوريذذة   

 !و يا ية وقضائية وفقهية وا عة

 

 يتوهم  فليس، اخلالفة ك اط،يعتها؛  فهم  ون اخلالفة فهم ركن ال

؛ بل هي  ظام  يا ي له أصوله كثريون بأ ها خليفة ي،ايعه املسل ون

وقواعد  ومنظومته؛ يعرب عن ا تخال  اهلل لألمة وحتق  وحدتها 

 و يا تها وأمنها وظهور أحكام  ينها!

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 



[018] 

 

 :مصطلح اخلالفة

  اخلالفة مصطل  قرآ ي و ،وي وراشدي وهو ال ي يعرب عن ط،يعة  ظام

وقد جاءت أحا يث كثرية ور  فيها مصطل  اخلليفة   ؛احلكم يف اإل الم

 واخلالفة  ومن ذلك:

 ك ا يف ؛يف بيان ط،يعة النظام السيا ي اإل المي بعد الن،وة ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -

كا ، بنو إ رائيل تسو هم األ ،ياء  كل ا هلك  يب خلفه » :الصحيحني

 يب  وإ ه ال  يب بعدي  و تكون خلفاء فتكثر  قالوا: ف ا تأمر ا؟ قال: فوا 

 .«بيعة األول فاألول  وأعطوهم حقهم  فإن اهلل  ائلهم ع ا ا رتعاهم

 

يف حتريم االفرتاق ووجو  االجت اع السيا ي ومنع تعد   ملسو هيلع هللا ىلصوقال أيضا  -

إذا بويع خلليفتني فاقتلوا الثا ي »ك ا يف احلديث الصحي :  ؛اخللفاء

 .«منه ا

 

تكون الن،وة... ثم تكون خالفة على »يف وجو  لزوم خالفة الن،وة:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -

ملكا جربيا... ثم تكون خالفة منهاج الن،وة... ثم يكون ملكا عاضا  ثم يكون 

 .«على منهاج الن،وة

 

تركتكم على ال،يضاء »يف وجو  لزوم  نن اخلالفة الراشدة:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -

ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك  ومن يعش منكم فسريى اختالفا 

كثريا  فعليكم بسنيت و نة اخللفاء الراشدين من بعدي  عضوا عليها 



[019] 

 

وحمدثات األمور  فإن كل حمدثة بدعة  وكل بدعة بالنواج  وإياكم 

 .«ضاللة  وكل ضاللة يف النار

 

وحد  فرتة اخلالفة الراشدة اليت هي املعيار ال ي جي  االحتكام إليها يف  -

  ويف رواية: «اخلالفة بعدي ثالثون»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ؛با  اإلمامة و يا ة األمة

 .«خالفة الن،وة ثالثون  نة»

 

  واألحا يث الوار ة يف شأن اخلالفة كنظام  يا ي بعد الن،وة متواترة

من أحكام  يا ية وما قام، عليه  -تواترا معنويا  وأمجع على ما تقتضيه 

 .الصحابة رضي اهلل عنهم إمجاعا قطعيا - من أصول عقائدية

 -ك ا يف صحي  ال،خاري-حتى قال ع،د الرمحن بن عو  حني بايع عث ان  -

 ف،ايعه ع،د الرمحن ؛أبايعك على  نة اهلل  و نة ر وله واخلليفتني من بعد »

 .«وبايعه الناس: املهاجرون واأل صار وأمراء األجنا  واملسل ون

 

  وأنملسو هيلع هللا ىلصويف ه   األحا يث الصحيحة بيان لط،يعة احلكم بعد وفاة النيب   

ه تهم احلكم  يكون خالفة  يليه اخللفاء بشورى األمة واختيارها  وأن م

 .ملسو هيلع هللا ىلص  يا ة األمة والدولة بعد النيب :هي

 



[001] 

 

  عليكم بسنيت و نة اخللفاء »بل منهج  ؛والقضية ليس، مصطل

 .«الراشدين

 

  بلزوم  ننه و نن اخللفاء الراشدين يف اإلمامة و يا ة  ملسو هيلع هللا ىلصك ا أمر

فهي  ؛«ثم تكون خالفة على منهاج الن،وة»فقد أخرب وبشر بها  ؛األمة

 الن وذج وال،شارة!

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 



[000] 

 

 :الدور السياسي للمرأة

 ک ) :وك ا قال تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلصك ا قال النيب  ؛النساء شقائ  الرجال

 .(  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 

 وأول شهيد يف اإل الم   املؤمننيقد كان أول من أ لم خدجية أم و

وكا ،  ؛وقد شارك، املرأة يف بيعة العق،ة الثا ية  مسية أم ع ار بن يا ر

 !على إقامة  ولة اإل الم يف املدينة واألمر باملعرو  والنهي عن املنكر

 

  كان املؤمنات خيرجن يف اجلها  ويشاركن يف إبداء الرأي حتى

اال تفتاء على اختيار عث ان أو علي الرمحن بن عو  يف  ا تشارهن ع،د

إال أن لإل الم أيضا  ؛وكل ه   أفعال  يا ية يف املصطل  احلديث ؛خليفة

منظومته التشريعية واألخالقية اليت ختتلف عن النظم الوضعية يف ه   

 !القضية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



[001] 

 

 :دار الكفر ودار اإلسالمتعريف 

 أقسام:ثالثة  ملسو هيلع هللا ىلصكا ، الدور يف حياة النيب أوال: 

  وهي مكة اليت أوج  اهلل اهلجرة منها مع  ؛ ار الكفر واحلر  األول:القسم

  !وخرية أصحابه فيها ملسو هيلع هللا ىلصكو ها بي، اهلل احلرام  ومع وجو  النيب 

والكل ة والسلطان فيها لل شركني ال ين حياربون اهلل وذلك أن الشوكة  -

 ور وله واملؤمنني.

 

 كاحل،شة  وهي اليت تكون الشوكة فيها  ؛القسم الثا ي:  ار كفر و لم

؛ على أ فسهم  و ينهم  وأعراضهماملؤمنني فيها يأمنون غري أن  ؛للكفار

 .اهلجرة إليها جائزةكا ، ف

صالة  ملسو هيلع هللا ىلص قد أ لم  را  وصلى عليه النيبومع أن النجاشي وهو ملك احل،شة  -

 !إال إن احل،شة م تص،   ار إ الم ب لك - ك ا ث،، يف الصحي  -الغائ  

 ؛إذ الشوكة فيها والكل ة للنصارى ال لل سل ني  وم يؤثر يف ه ا احلكم -

 كون امللك أ لم  را.

 

  ا وإمن ؛وهي املدينة الن،وية اليت وج،، اهلجرة إليها ؛ ار إ الم الثالث:القسم

لظهور شوكة املسل ني وظهور كل تهم فيها  وإقامة  ؛صارت  ار إ الم

  شعائر اإل الم وشرائعه عليها.

 .وه ا حكم الدور ابتداء



[003] 

 

  :الكافرالدار اليت كا ،  ار إ الم ثم احتلها العدو حكم ثا يا: 

 فه    ار   ب لك أهلها  وا تقر له بها األمرن بسط عليها  لطا ه  ورضي إ

كاأل دلس  واهلند يف ه ا العصر  وكاجل هوريات اإل المية  كفر

فل ا حتررت من ق،ضتهم  ؛الرو ية اليت كا ، حت، حكم الروس باألمس

 عا  هلا حكم  ار اإل الم.

 

 بل  افعو   وإن م يستقر للعدو الكافر بها األمر  وم يرض أهلها به  

وا ت روا على حربه  وجها    و فعه  فهي أرض جها   ورباط  وثغر من 

 ثغور املسل ني.

 

  وال تظل  ار إ الم بظهور العدو عليها  وإن كان أكثر أهلها مسل ني  إذ

كفر يف حال ظهور شوكة الكفار فيها وعدم جريان أحكام  تكون ال،لد  ار

 .اإل الم عليهم
 

أبي  حنيفة:وأصحا  أبي   وأمحد  ك الك ؛وه ا م ه  أكثر الفقهاء -

 .يو ف وحم د بن احلسن الشي،ا ي
 

 ؛( 1)حيث أن  ار اإل الم عندهم تصري  ار كفر بظهور أحكام الكفر فيها -

لشوكتهم  ؛حنيفة بشرط أن يكون األمن يف تلك ال،لد للكفارأبو ووافقهم 

 وعجزهم.لضعفهم  ؛واخلو  على املسل ني فيها  وقوتهم

 

                                                        
 (4/130) الصنائع وبدائع( 4/121) واإل صا  2/22 املدو ة يف ك ا (1)
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االعت،ار بظهور الكل ة فإن كا ، األوامر والنواهي يف الدار » الشوكا ي:قال  -

ألهل اإل الم حبيث ال يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفر  إال بإذن 

اخلصال الكفرية( بقوة  :فه    ار إ الم أل ها م تظهر )أي ؛له من أهل اإل الم

 .(1)«الكفار وال بصولتهم وإذا كان األمر بالعكس فالدار بالعكس

 

 الشرائع والقوا ني الشرعية ال  :املقصو  باألحكام يف اصطالح الفقهاء

 ار الشرك إمنا تصري »ك ا قال حم د بن احلسن الشي،ا ي:  ؛الشعائر الع،ا ية

وأهل الشرك إمنا يصريون أهل ذمة    ار إ الم بإجراء حكم املسل ني فيها

 (2)!تط،ي  قوا ينهم عليهم :أي «بإجراء حكم املسل ني عليهم

 

 يدعو إىل اإل الم ومعه املؤمنون  - ق،ل فتحها -يف مكة  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  كان

 ؛فلم تص،   ار إ الم ب لك ؛يقي ون شعائر  ينهم وع،ا تهم

 

عليهم أحكام اإل الم ألن الشوكة والكل ة فيها لل شركني وال جتري  -

 !وقوا ينه آ  اك مع كو ها بلد اهلل احلرام وأح  ال،ال  إىل اهلل تعاىل

 

  م يو ملسو هيلع هللا ىلصكا ، احل،شة حت، حكم النجاشي وقد أ لم  ًرا وصلى عليه النيب

 ؛فلم تص،  احل،شة  ار إ الم ب لك ؛وفاته

                                                        
 (4/141) اجلرار السيل (1)

 (1/2110) الك،ري السري شرح (2)
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وم تكن جتري فيها أحكام   ألن الشوكة والكل ة م تكن لل سل ني - 

اإل الم وصارت املدينة  ار إ الم بعد ظهور اإل الم فيها وجريان أحكامه 

 فيها.لكون الشوكة فيها لل ؤمنني والسلطة هلم  ؛عليها

 

  ملا ا توىل عليها الروم  - ئل شيخ اإل الم ابن تي ية عن جزيرة مار ين

أما »: فقال عن حكم مثل ه   األرض - النصارى وأخ وها من أيدي املسل ني

كو ها  ار حر  أو  ار  لم فإ ها مرك،ة فيها املعنيان  ليس، مبنزلة  ار 

السلم اليت جتري عليها أحكام اإل الم لكون جندها مسل ني  وال مبنزلة  ار 

مبا يستحقه  احلر  اليت أهلها كفار  بل هي قسم ثالث يعامل املسلم فيها 

«شريعة اإل الم مبا يستحقهويقاتل اخلارج عن 
(1)

. 

 

أل ه ال  ؛بأ ها  ار إ الم و لم مع كون أهلها مسل ني ار ينفلم حيكم مل -

جتري فيها أحكام اإل الم  اليت تقام عا ة يف األرض اليت جندها مسل ون 

 .والشوكة والظهور والكل ة فيها لل سل ني

 

 !لكون أهلها مسل ني ؛وك لك م حيكم هلا بأ ها  ار حر  من كل وجه -

 

 ؛وجعلها قس ا ثالثا فيها ش،ه من  ار اإل الم في ا خيص أهلها املسل ني - 

كعص ة  مائهم وأمواهلم  وفيها ش،ه بدار احلر  من جهة جواز غزوها 

 وفتحها  وتقسيم أرضها  أو وقفها على املسل ني.

 

فقد  - خالف أكثر الفقهاء يف ه ا الرأي وإن -واملقصو  أن شيخ اإل الم  -

 !بل هي  وع آخر له حكم خاص ؛وافقهم يف أ ها ليس،  ار إ الم

                                                        
 (24/240) الفتاوى (1)
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بأ ها  ار كفر  ؛وك ا قال ابن حجر املكي الشافعي يف مثل ه   الدار -

ليكون  ؛والواج  على املسل ني  فع العدو عنها  صورة و ار إ الم حك ا

  ؛الظهور لل سل ني

 .(ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) تعاىل:قال ك ا 

 

يف ظل غيا  اخلالفة وتشرذم األمة و يطرة  - ار اإل الم اليوم تعريف  ثالثا:

  - ة ال تقيم أحكام اإل المعدوها عليها وفرضه أل ظ 

  ألحكام فيها الغل،ة كا ،  ار كل»  ار اإل الم: احلن،لي يعلى أبو عر 

 .(1)«كفر  ار فهي اإل الم أحكام  ون الكفر

 

 فيها املسل ون فقد إ الم  ار وجدت فإن  اإل الم  ار تعريف يف األصل  اه 

 نع تي ية ابن  ئل  فقد وا تثناء  ازلة فه   ؛األحكام فيها ،لوتعط الشوكة

 ثالث قسم هي :فقال  أهلها أ لم وقد  الروم ا تعا ها أن بعد (مار ين) حكم

  .(2)وصفني من مرك،ة و ار

 

 ينفى فال ؛مس،وقة غري  ازلة أرضها واحتالل العدو  فوذ حت، األمة وقوع 

 .األصل ه ا ال تصحا  ؛ فعه أهلها على وج  وهل ا ؛اإل الم وصف  ارها عن

                                                        
 (230) ص الدين أصول يف املعت د (1)

  ،   قل النص. (2)
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  وعلى األمة على شرعا جي  أرض كل :هو اليوم اإل الم لدار تعريف أص 

  ار غري يف ذلك جي  ال إذأو احتل بعضها؛  احتلها إذا عنها العدو  فع أهلها

 بال خال  بني الفقهاء. اإل الم

 

 :-مه ا كا ، ط،يعة األ ظ ة اليت حتك ها-مقتضيات والية األمة على  فسها 

  األمة مسل ة واألرض أرضها حبكم اهلل وال يؤثر يف والية األمة على  فسها

 !ور ته وملكها ألرضها طروء  ظام  يا ي غري إ المي أو كفر احلاكم

 

  ؛ فقالوا تحقاق ملك إضافة األمة إىل اإل الم ألرض امللك ملسو هيلع هللا ىلص النيب أضا 

 أرضهم فهي« منها لي زوي ما  ي،لغ أميت ملك وإن األرض لي زوى اهلل إن: »ملسو هيلع هللا ىلص

  ور وله. اهلل حبكم

 

  من حيكم على بلدان املسل ني بأ ها  ار كفر  ظرا لط،يعة األ ظ ة اليت

 حتك ه؛  ي،طل والية األمة على  فسها وحقها يف أرضها! 

 

 بل وجي   ؛والية األمة على  فسها وعلى أرضها هو األصل ال ي حي  هلا به

 عليها بناء عليه:

 

 ؛وهو ما ال جي  على املسل ني يف غري  ار اإل الم ؛محاية أرضها من العدو .1

كفاية الدفع عن  ار الكفر فال جي  عليهم ال فرض عني وال فرض 

 أل فسهم وأمواهلم.وإمنا جائز هلم الدفع عنها محايًة ؛ واحلر 
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على تغيري السلطة إذا كفرت باإلمجاع وتغيريها إذا جارت وجو   .2

مع اتفاقهم على وجو  العزل للسلطة اجلائرة مع   اخلال  بني الفقهاء

وه ا ما ال جي  على املسل ني يف غري  ار اإل الم بال  ؛القدرة على عزهلا

 خال .

 

  بدار اإل الم وأص  تعريف إىل غري ذلك من األحكام الشرعية املنوطة

هلا اليوم هي كل بلد جي  على املسل ني فيها الدفع عنها فرض عني أو 

كفاية وجي  على األمة  صرتهم فرض عني أو كفاية  ون  ظر لتغري 

 األ ظ ة ا تصحابا حلكم األصل بوالية األمة على  فسها وأرضها!

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[009] 

 

 

R 

 

 3 .......................................................................................................................................................................... الكتا  يدي بني

 4 .............................................................................. الغربية؟ الدرقراطية أم الراشدة اخلالفة عدال أكثر أيه ا

 11 ................ الراشدة اخلالفة من عدال أكثر الغربية الدرقراطية كون ش،هة  حض

 11 ........... املستقيم اهلل صراط من وهي اإل المي السيا ي النظام هي الراشدة اخلالفة

 األصول من عليه حافظ، وما والرتاجعات احملدثات فيها جرت وكيف العامة خلالفةا

 40 ......................................................................................................................................................... والكليات

 10 .............. بيكو  ايكس ومشروع املعاصرة الصلي،ية احل لة  ول وقيام اخلالفة  قوط

 16 ...................................................................... !إعا تها تكون وكيف الراشدة اخلالفة  يعيد ال ي من

 60 ..................................................................................................................................................... الراشد احلكم معايري

 60 ................................. وط،يعته احلكم  ظام اختيار يف احلرة األمة إرا ة جتلى: أوال 

 63 .................................... األجنيب النفوذ عن وا تقالهلا الدولة  يا ة ا تعا ة: ثا يا

 63 .............................................. اجملاالت مجيع يف والتن ية النهضة حتقي : ثالثا

 64 ......................................................... االجت اعي واألمن السلم حالة حتقي : رابعا

 44 ............................................................................................................................................. وإيضاحات مصطلحات

 41 ........................................................................................................................ األمة  يا ة أم الشرع  يا ة

 44 .......................................................................... به؟ تؤمن أمة  ون و يا ته اإل الم ظهور يتصور هل -

 40 ................................... ق،وهلا؟ أو رفضها يف احلرية الناس وإعطاء للتصوي، الشريعة إخضاع -

 40 ...................................................................................................................................... األمة؟ بسيا ة املقصو  -



[011] 

 

 41 ...... ارتدت؟ إذا الشريعة على إج،ارها جيوز وهل الشريعة؟ تن،  أن قوي، إذا لألمة حي  هل -

 41 ....................................................................................................................... االمة؟  لطان أم األمة  يا ة -

 43 .................................................................................................................... والليربالية الدرقراطية تناقض

 وأحكامها( الدرقراطية - االشرتاكية - الليربالية - العل ا ية) الغربية ملصطلحاتا

 46 ....................................................................................................................................................................................... الشرعية

 أو الشرعية األحكام أو الكلي النظام مبعنى والد تور القا ون لفظ ا تخدام مشروعية

 10 .......................................................................................................................................................................... املطر ة القواعد

 11 ...................................................................................  ينية؟ أم مد ية: اإل الم يف الدولة

 104 ................................................................................................................................... اإل الم يف السيا ي النظام ط،يعة

 104 ................................................................................................................ اخلالفة مصطل 

 111 .......................................................................................................... لل رأة السيا ي الدور

 112 ........................................................................................................................... اإل الم و ار الكفر  ار تعريف

 112 ................................................................................................................. ملسو هيلع هللا ىلص النيب حياة يف الدور أقسام: أوال

 113.................................................... الكافر العدو احتلها ثم إ الم  ار كا ، اليت الدار حكم: ثا يا

 عليها عدوها و يطرة األمة وتشرذم اخلالفة غيا  ظل يف - اليوم اإل الم  ار تعريف: ثالثا

 116 ................................................................................................. - اإل الم أحكام تقيم ال أل ظ ة وفرضه

 114 ................ -حتك ها اليت األ ظ ة ط،يعة كا ، مه ا-  فسها على األمة والية مقتضيات

 


