بَرَاءةََأَهَـلََالسَـنَةَ َ
من مذهب:

الخروجَعلىَاألئمة

بقمل

فاحل بن انفع ال حريب
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال
اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.
ُن إِال َو َأْنُتمْ مُ ْسلِمُونَ
 يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا الَّلهَ حَقَّ تُقَا ِتهِ وَال تَمُوت َّ
جهَا َوبَثََّّ
خ َلقَ ِمْنهَا َز ْو َ
حدَةٍ َو َ
خلَ َق ُكمْ ِمنْ نَفْسٍ وَا ِ
َ يا أَُّيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رََّب ُكمُ اَّلذِي َ
ِمْنهُمَا ِرجَاالً َكثِرياً َونِسَاءً وَاتَّقُوا الَّلهَ اَّلذِي تَسَا َءلُونَ ِبهِ وَا َأل ْرحَامَ إِنَّ الَّلهَ كَا َن َعلَث ْيكُمْ
رَقِيباً
صلِحْ َلكُثمْ أَعْمَثا َل ُكمْ وَ َيغْفِثرْ َلكُثمْ
 يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا الَّلهَ وَقُولُوا َقوْالً َسدِيدًا يُ ْ
ُذنُوَب ُكمْ وَ َمنْ ُي ِطعِ الَّلهَ َورَسُو َلهُ فَ َقدْ فَازَ َفوْزاً َعظِيماً
أما بعد:
فإن اهلل  -جل وعال  -كان يبعَّ أنبياءه ورسله هلداية املكلفني مثن خلقثه ،فهثو
خ َلقَ
الذي  -دون سواه  -يعلم ما يصلحهم ،وقد قال ث سبحانه ث َ :ألَا َي ْع َلمُ َمنْ َ
خ ِبريُ.
َو ُهوَ ال َّلطِيفُ ا ْل َ
وأرسل إىل هذه األمة حممثداً لثلا اهلل عليثه وسثلم  -خثري رسثله  -رمحثة بهثم
وإكراماً هلم ،وقال عنه :وَمَا َأرْ َس ْلنَاكَ ِإلَّا َرحْ َمةً ِل ْلعَالَ ِمنيَ  ،وقثال -تعثاىل:-
َّ فِثي ِه ْم َرسُثولًا مِث ْن َأْن ُفسِث ِه ْم َيْتلُثو َعلَث ْي ِه ْم َآيَاتِث ِه
لَ َقدْ مَنَّ الَّلهُ عَلَا الْمُث ْ ِم ِننيَ ِإ ْذ َبعَث َ
ضلَالٍ ُم ِبنيٍ ،وقثال:
حكْ َمةَ َو ِإنْ كَانُوا ِمنْ َقْبلُ لَفِي َ
وَيُزَكِّي ِهمْ وَ ُي َعلِّ ُم ُهمُ ا ْل ِكتَابَ وَا ْل ِ
حكْمَثةَ
كَمَا َأرْ َس ْلنَا فِي ُكمْ رَسُولًا ِمْن ُكمْ يَ ْتلُو َعلَ ْي ُكمْ آَيَا ِتنَا وَيُزَكِّي ُكمْ وَ ُي َعلِّ ُمكُثمُ ا ْل ِكتَثابَ وَا ْل ِ
وَ ُي َعلِّ ُم ُكمْ مَا َلمْ َتكُونُوا َت ْعلَمُونَ ،وقالُ :هوَ اَّلذِي َبعَََّ فِثي الْثمُم ِِّّينيَ رَسُثولًا مِثْن ُهمْ
حكْ َمةَ َو ِإنْ كَانُوا ِمنْ َقْبلُ لَفِثي ضَثلَالٍ
َيْتلُو َعلَ ْي ِهمْ آَيَا ِتهِ وَيُزَكِّي ِهمْ وَ ُي َعلِّ ُم ُهمُ ا ْل ِكتَابَ وَا ْل ِ
ُم ِبنيٍ .
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وقال للا اهلل عليه وسلم«:يا أيها الناس إمنا أنا رمحة مهثداة» ،وقثال « :أنثا
نيب الرمحة» ،ويف لفظ« :أنا نيب املرمحة» .
أرسله والبشرية  -عربهم وعجمهم  -يف ظلمة ظلماء وجاهلية جهالء وضاللة عمياء
ال يعرفثثون إىل هثثد ربهثثم سثثبيالً وال إىل النثثور ،ريقثاً ،فجثثاءهم باهلثثد والنثثور
والضياء ،وختم اهلل به الرسل والرساالت ،وكانت رسالته للناس كافة ،بل للثقلني
اإلنس واجلن.
وأكمل الدين الذي رضيه هلم وأمت عليهم به النعمة ،وأنزل عليه يف حجة الوداع -
ت َعلَث ْي ُك ْم ِن ْع َمتِثي
ت َلكُث ْم دِيثَن ُك ْم َو َأْت َممْث ُ
يوم عرفثة  -قولثه -تعثاىل :-ا ْليَث ْو َم َأ ْك َملْث ُ
ت َل ُكمُ ا ْلإِ ْسلَامَ دِينًا.
َورَضِي ُ
وإن من علو هذا الدين ومثن كمالثه وحماسثنه العظيمثة ومطالبثه العاليثة ومقالثده
السامية جعله السمع والطاعة لوالة أمر املسلمني ألالً مثن ألثول العقيثدة؛ ولثذلك
فإنه قل أن خيلو كتاب فيها من التنصيص عليه وتقريره وشرحه وبيانه؛ بل ألفت
فيه كتب مفثردة؛ ومثا ذاك إال لبثال أهميتثه وعظثيم شثمنه؛ فبفقثد والة األمثر أو
االفتيات عليهم عند وجودهم قوالً أو فعالً فساد الدين والدنيا.
وقد علم بالضرورة :أنه البد لإلسالم من مجاعة ،وال مجاعة إال بإمامة أو إمثارة،
وال إمامة إال بسمع و،اعة.
قال احلسن البصري  -رمحه اهلل  -يف األمثراء ( :كمثا يف جثامع العلثوم واحلكثم
البن رجب ،117/2واجلليس الصاحل لسبط بن اجلوزي ص ":)207هثم يلثون مثن
أمورنا مخساً :اجلمعة واجلماعة والعيد والثغور واحلدود ،واهلل ال يستقيم الدين إال
بهم وإن جاروا وظلموا ،واهلل ملا يصلح اهلل بهم أكثر مما يفسدون ،مثع أن  -واهلل
 إن ،اعتهم لغيظ ،وأن فرقتهم لكفر".وقال أبو عمر أمحد بن عبد ربه األندلسي ( يف العقد الفريد  ":)7/1السلطان زمام
األمور ونظام احلقوق وقوام احلدود والقطب الذي عليه مدار الدنيا ،وهو محا اهلل
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يف بالده وظله املمدود علا عباده ،به ميتنع حرميهم وينتصر مظلومهم وينقمع
ظاملهم ويممن خائفهم.
قالت احلكماء :إمام عادل خري من مطر وابل ،وإمام غشوم خري من فتنة تدوم،
وملا يزع اهلل بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن".
فإذا كان انتصاب اإلمام و،اعته يف غري معصية والقيام حبقوقه وقيامه هو مبا عليه
من حقوق لألمة بهذه األولوية واملكانة يف اإلسالم ومن عظيم املهمات وثوابت الدين
وألوله الراسخات ،وقد أواله أئمة وعلماء اإلسالم ما فرض له من عظيم االهتمام -
كما سبقت اإلشارة إليه  ،-فإن األمر حيتا إىل االستمرار الدائب يف إظهاره
وإشاعته يف أمة اإلسالم ،خصولاً مع كثرة من يفتنهم عن دينهم :ألوالً وفروعاً -
ولألسف  -من بين جلدتهم من خوار عصريني سائرين علا سنة سلفهم ،ولديهم
من املكر واخلداع والتطور يف األساليب وتقنيات العصر واخرتاعاته والتفنن يف إلقاء
الشبه ما مل يكن عند أوائلهم األقدمني ،ومن ذلك عالقتهم بالكافرين  -أعداء اهلل
وأعداء دينه واملسلمني  -واالرمتاء يف أحضانهم واالستقواء بهم.
هلذا ومن باب النصيحة الواجبة اليت هي الدين  -كما قال للا اهلل عليه وسلم
«الدين النصيحة» ثالثاً ،قالوا :ملن يا رسول اهلل؟ قال«:هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة
املسلمني وعامتهم»  -جاء هذا الكتاب بتوفيق من اهلل ،وقد أمسيته (براءة أهل
السنة من مذهب اخلروج على األئمة).
ولسعة املوضوع وكثرة شوارده فقد بنيته علا ما أر أهميته علا غريه من خالل
أحد عشر فص ًال هي:
الفصل األول :يف تسمية اإلمامة معنا وحكماً.
الفصل الثاني :يف وجوب نصب اإلمام ،مفصالً القول يف ذلك.
الفصل الثالث :فيما لإلمام العثادل مثن عظثيم األجثور ،ومبحثَّ يف الوعيثد علثا
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اجلور.
الفصل الرابع :يف حقوق اإلمام علا الرعية مفص ًال القول فيه.
الفصل اخلامس :يف حقوق الرعية علا اإلمام.
الفصل السادس :يف بيان بطالن ما قيل من جواز اخلرو علا أئمة اجلور بالسيف
ونسبته  -زوراً  -إىل السلف مذهباً قدمياً.
الفصل السابع :يف البيعة والتفصيل يف ذلك.
الفصل الثامن :يف خالفة القرشي.
الفصل التاسع :يف عدم اختصاص البيعة خبليفة العامة.
الفصل العاشر :يف فضل العلماء علا األمة.
الفصل احلادي عشر :يف التحذير من الفرق السياسية و احلركات احلزبية.

الفصل األول:

تسمية اإلمامة معنى وحكماً:

قال اإلمام أبو حممد علا بن أمحد بن حزم-رمحه اهلل ( -يف الفصل يف امللل
" :)176/4ومعنا اخلليفة يف اللغة :هو الذي يستخلفه ال الذي خيلفه دون أن
يستخلفه هو ال جيوز غري هذا البتة يف اللغة بال خالف تقول استخلف فالن فالنا
يستخلفه فهو خليفته ومستخلفه فإن قام مكانه دون أن يستخلفه هو مل يقل إال
خلف فالن فالنا خيلفه فهو خالف".
وقال ابن سالم-رمحه اهلل( -يف الذخائر واألعالق) ":من األمور الثيت ممثع
خري الدنيا واآلخرة اخلالفة اليت بها قوام الدين ولالح املسلمني وبها تثتم الطاعثة
لرب العاملني".
وقال بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة-رمحه اهلل( -يف رحرير األحكثام
يف تدبري أهل اإلسالم ص ":) 79أما اإلمارة العامة فهي اخلالفة املنعوت لثاحبها
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بممري املْمنني ،وأول من نعت به من اخللفاء :عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنثه ملثا
ولي اخلالفة ،فصارت سنة اخللفاء خالة ".
وقال عبد الرمحن بن خلدون  -رمحه اهلل ( -يف مقدمته ص ":) 339وإذ قد بينثا
حقيقة هذا املنصب ،وأنه نيابثة عثن لثاحب الشثريعة يف حفثظ الثدين ،وسياسثة
الدنيا به ،تسما خالفة وإمامثة ،والقثائم بثه خليفثة وإمامثاً .فممثا تسثميته إمامث ًا
فتشبيهاً بإمام الصالة يف اتباعه واالقتداء به؛ وهلذا يقال :اإلمامة الكرب .
وأما تسميته خليفة فلكونه خيلف النيب يف أمته فيقثال :خليفثة بثإ،الق ،وخليفثة
رسول اهلل.
واختلف يف تسميته خليفة اهلل فمجازه بعضثهم اقتباسثاً مثن اخلالفثة العامثة الثيت
لآلدمثيني يف قولثه ث تعثاىل ث :إنثي جاعثل يف األرض خليفثة وقولثه جعلكثم
خالئف األرض.
ومنع اجلمهور منه؛ ألن معنا اآلية ليس عليه ،وقد نها أبو بكثر عنثه ملثا دعثي
به ،وقال ":لست خليفة اهلل ولكين خليفة رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم"؛ وألن
االستخالف إمنا هو يف حق الغائب ،وأما احلاضر فال.
وقال أبو عبد اهلل ابثن األزرق حممثد بثن علثي-رمحثه اهلل( -يف بثدائع السثلك يف
،بائع امللك ":)91/1يسما القائم بهذا املنصب خليفة خللفه رسول اهلل لثلا اهلل
عليه وسلم يف أمته.
وإماماً تشبيه ًا له بإمام الصالة يف وجوب اتباعه شخص النيب للا اهلل عليه وسثلم
يف إقامة الشرع وحفظ امللة علا وجه يوجب اتباعه مجيع الناس .
قال ابن عرفه انظر هل خير عنها إمثام ذي فسثق وظثاهر نصولثهم واألحاديثَّ
أنها فيه إمامة ال تنقض ،قال :واألقثرب أنهثا لثفة حكميثة توجثب امتثثال أمثر
مولوفها يف غري منكر عموم ًا ،قال ابن خلدون :وهلذا يقال اإلمامة الكرب .
قلت :قال املاوردي :جيوز أن يقال :اخلليفة علثا اإل،ثالق ،وخليفثة رسثول اهلل
للا اهلل عليه وسلم.
قال النووي :ينبغي أال يقثال خليفثة اهلل،بثل يقال:اخلليفثة ،وخليفثة رسثول اهلل
للا اهلل عليه وسلم وأمري املْمنني.
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قلت حكاه املاوردي عن اجلمهور ،قال :وقثد قيثل ألبثي بكثر رضثي اهلل عنثه يثا
خليفة اهلل ،قال :لسثت خبليفثة اهلل ،ولكثين خليفثة رسثول اهلل لثلا اهلل عليثه
وسلم.
قال البغوي :ال بمس أن يسما القائم بممر املسثلمني أمثري املثْمنني واخلليفثة ،وإن
كان خمالفاً لسرية أئمة العدل،لقيامه بممر املْمنني وتسمع املْمنني له".
قال الشيخ سعد احلصني يف حبَّ له  -نقلته من خطه  ،-وعنوانه" :اخلالفةة
األرض :قال اهلل  -تعاىل -للمالئكة إني جاعثل يف األرض خليفثة أي  :قومثاً
خيلف بعضهم بعضاً(،)1كما قال  -تعاىل  :-وجيعلكثم خلفثاء األرض وقولثه -
تعاىل  : -ويستخلف ربي قوماً غريكم  وقولثه –تعثاىل -لعثاد :واذكثروا إذ
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وقوله  -تعاىل -لثمود :واذكروا إذ جعلكم خلفاء
من بعد عاد وقوله  -تعاىل -ألمة حممد  :ثم جعلنثاكم خالئثف يف األرض مثن
بعدهم لننظثر كيثف تعملثون ولثيس املثراد باخلليفثة ( يف اآليثة األوىل) آدم عليثه
السالم بدليل قوله – تعاىل :-أمعل فيها من يفسد فيها ويسفك الثدماء  وآدم
منزه عن ذلك(.)2
واالستخالف يف عمارة األرض ويف املال ويف احلكم ابتالء من اهلل لكل مستخلف من
عباده كما قال اهلل  -تعاىل: -لننظر كيف تعملون وقال  -تعاىل  -لداود:يثا
داود إنا جعلنثاك خليفثة يف األرض فثاحكم بثني النثاس بثاحلق وال تتبثع اهلثو
فيضلك عن سبيل اهلل وقال  -تعاىل -عن سليمان :هذا من فضل ربي ليبلثوني
أأشكر أم أكفر ،وقد غلثب علثا مسثلمي العصثر اخللثط يف فهثم معنثا اخلالفثة
فحصثثروها يف الواليثثة الشثثاملة جلميثثع بلثثدان املسثثلمني ،وظنوهثثا وحثثدها الصثثيغة
الشرعية للحكم ،مما أد ببعض  -شباب األمة الذين رزقهم اهلل من احلمثاس مثا
مل يرزقهم من العلم والتثبت  -إىل رفض غريها من لي وعناوين الوالية.

()1
()2

ابن كثري يف تفسريه.
القر،يب يف تفسريه.
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وأثناء تطلعهم واستعجاهلم هذا النوع املثالي من احلكم أسقطوا شرط الرشد واهلداية
فعدوا السلطنة العثمانية ...آخر خالفة شرعية.
واخلالفة واالرحاد  -مثل التعاون  -قد تكثون علثا الثرب والتقثو أو علثا اإلثثم
والعدوان.
وقد بني النيب للا اهلل عليه وسلم وبارك عليثه وعلثا آلثه ولثحبه وأتباعثه أن:
خالفة النبوة (الراشدة املهدية) ثالثون سنة ،ثثم يثْتي اهلل امللثك مثن يشثاء ،رواه
أمحد وأبو داوود والرتمذي واحلاكم بإسناد لثحيح؛ وهثي واليثة أبثي بكثر وعمثر
وعثمان وعلي رضي اهلل عنهم وأرضاهم ،وهم الثذين ميثزهم الثنيب لثلا اهلل عليثه
وسلم بقوله«:عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي» رواه أمحثد
وأبو داوود والرتمذي وابن ماجه وغريهم.
ولكن ثبت يف الصحيحني قول النيب للا اهلل عليه وسلم«:يكون بعدي اثنثا عشثر
خليفة من قريش» ويف رواية  «:ال يزال الدين قائماً حتا يكون اثنا عشر خليفة من
قريش» وهْالء هم اخللفاء الراشدون األربعة وضعف عددهم من والة العهد األموي،
ومن هْالء الثمانية :الصاحلون ومنهم دون ذلك ،ماوز اهلل عنثا وعثنهم ،وليسثوا
مثل األربعة السابقني ومع ذلك ولفهم الثنيب لثلا اهلل عليثه وسثلم وبثارك عليثه
وعليهم مجيعاً باخللفاء.
وعلا هذا فلثيس لفثظ (اخلليفثة) املطلثق وال غثريه دلثيالً علثا لثحة الواليثة وال
فسادها؛ وقد الطفا اهلل ،الوت ملكاً يقاتل يف سبيل اهلل ،...وزاده بسطةً يف العلم
واجلسم ،وكان من جنده داود عليه السثالم وآتثاه اهلل امللثك واحلكمثة وعلمثه ممثا
يشاء.
وولف اهلل والية سليمان عليه السثالم بامللثك إذ ورأ أبثاه داود يف العلثم واحلكثم
والنبوة.
وخري اهلل  -تعاىل  -رسوله حممداً للا اهلل عليه وسلم بني أن يكون ملكث ًا رسثوالً
وبني أن يكون عبداً رسوالً فاختار لفة العبودية والرسالة ،فيمثا رواه اإلمثام أمحثد
وغريه ،...،وليس يف كتاب اهلل وال سنة رسوله وال سنة خلفائه الراشدين وال فقثه
أئمة الدين يف القرون املفضلة ،بل وال يف القرون العشرة بعدها ما يشرع الوالية بعدد
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ألوات الناخبني فضالً عن تفضيلها ،وإمنا ذلك تقليد للقثوانني الوضثعية ورحكثيم
لرأي األكثرية وقد قال اهلل  -تعاىل -عن أكثر الناس إنهم  :ال يشثكرون ،ال
يْمنون ،ال يعلمون  ،ال يفقهون.
وأكثر األخطاء يف فهم معنا اخلالفة انتشاراً اتباع القول بمنها (خالفثة عثن اهلل يف
أرضه)  -تعاىل -اهلل عن احلاجة إىل استخالف أحد من عباده عنه؛ فهثو العلثيم
اخلبري ،وهو السميع البصري ،وهو مع كثل خليفثة بعلمثه وحكمثه وتثدبريه ،ومثع
لاحلي عباده بتوفيقه ونصره.
ومما تقدم يتبني خطثم سثيد قطثب  -مثاوز اهلل عنثا وعنثه  -الثذي تلقفثه أكثثر
املسلمني اليوم يف ظنه أن اختيار معاوية رضي اهلل عنه فمن بعثده ابنثه للحكثم مثن
بعده خرو عن قاعدة اإلسالم األساسية يف احلكم :اختيار املسثلمني املطلثق ،كمثا
أخطأ ظنه أن احلاكم اإلسةال يتلقةى احلكةم مةن مصةدر واحةدإ :هةو إرادة
احملكةةوم  ،وأن الطريقةةة الصةةخيخة الختيةةار احلةةاكم :أن نستشةةا ايميةةع
بالطريقة اليت تكفل احلصةول علةى اراء ايميةع ،وأن الةنمي ال ألةي أن يةأمر
أحداً دون مشورة املؤمن ()1؛ فوراثة احلكم جائزة بثنص اآليثة :وورأ سثليمان
داود ،ومل يْمر النيب للا اهلل عليه وسلم خليفة له من بعده مبشورة وال بدونها
نصاً لرحياً ،ولكن إنابته أبا بكر رضثي اهلل عنثه إلمامثة املسثلمني عنثه يف مرضثه
إشارة واضحة ألهليته وأولويته يف تولي األمر بعده.
وعلا هذه السنة عهد أبو بكر باألمر من بعثده لعمثر بثن اخلطثاب رضثي اهلل عثن
اخلليفتني وقد شرع اهلل الشور بني املسثلمني ،ولكثن نتيجتهثا غثري ملزمثة لثولي
األمر؛ إذ خالف أبو بكر أكثر الصحابة  -أو كلهم  -يف حماربة مانعي الزكاة ،بل
خالف من مل ير منهم تولية عمر رضي اهلل عنه".

()1

سيد قطب يف معركة اإلسالم والرأمسالية ،دار الشروق  1414ص.73-72
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الفصل الثاني:
وج و ووب نص و ووو ا م و ووا ل ب و و و مص و ووال األمو و و ف و ووي ودن و ووا و ن ا و ووا
على وجب ه
قلت:وإنه ال خيفا علا العقثالء  -فضثالً عثن أهثل البصثرية والعلمثاء  -أن
اإلسالم دين االجتمثاع واجلماعثة ،وأنثه ال اجتمثاع وال مجاعثة إال هلثم رئثيس أو
سلطان له بيعة و،اعة يف غري معصثية ،فحيثَّ وجثدت اجلماعثة فثثم السثلطان،
وحيَّ وجد السلطان فهناك اجلماعة ،ويف حثديَّ حذيفثة بثن اليمثان رضثي اهلل
عنه« :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم» ،قال :فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام قثال
للا اهلل عليه وسلم« :فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعثض بملثل شثجرة حتثا
يدركك املوت وأنت علا ذلك» ،وقد قثال رسثول اهلل لثلا اهلل عليثه وسثلم«:مثن
خلع يداً من ،اعة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له ،ومن مات وليس يف عنقه بيعة
مات ميتة جاهلية» ،وقال«:أبغض الناس إىل اهلل ثالثة :ملحثد يف احلثرم ،ومبتث
يف اإلسالم سنة اجلاهلية ،ومطلب دم امرئ بغري حق ليهريق دمه».
ولعظيم أهمية إقامة السلطان أخّر الصحابة رضي اهلل عنهم مواراة رسول اهلل
للا اهلل عليه وسلم -حتا اختاروا أبا بكر خليفة لرسول اهلل للا اهلل عليه وسلم
حلراسة الدين وسياسة الدنيا.
واخلالفة اليت هي نظام حكثم املسثلمني تسثتمد ألثوهلا مثن القثرآن الكثريم
والسنة النبوية الشريفة ،وتسما خالفة وإمامة وإمارة وواليثة ،وينثاط بهثا محايثة
الدين وإقامة احلدود والعدل بني الناس وحفظ احلقوق ورعاية مجيع شْون األمة.
ويف ذلك قال الدكتور علا حممد الصالبي (يف أبي بكر ص" )97ملا كانت اخلالفة
هي نظام حكم املسلمني فقد استمدت ألوهلا من القرآن الكريم وسنة النيب للا
اهلل عليه وسلم ،ويطلق علا منصب اخلالفة  -أحياناً  -اسم اإلمامة أو اإلمارة،
وقد أمجع املسلمون علا وجوب اخلالفة ،وأن تعيني اخلليفة فرض علا املسلمني
لريعا شئون األمة ،ويقيم احلدود ويعمل علا نشر الدعوة اإلسالمية وعلا محاية
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الدين واألمة باجلهاد ،وعلا تطبيق الشريعة ومحاية حقوق الناس ،ورفع املظامل
وتوفري احلاجات الضرورية لكل فرد ،وهذا ثابت بالقرآن والسنة واإلمجاع".
قال أبو احلسثن علثي بثن حممثد املثاوردي – رمحثه اهلل  ( -يف مقدمثة األحكثام
السلطانية) ":إن اهلل جلت قدرته ندب لألمثة زعيمًثا خلثف بثه النبثوة وحثاط بثه
امللة ،وفوض إليه السياسة ليصدر التدبري عن دين مشثروع ،ومتمثع الكلمثة علثا
رأي متبوع ،فكانت اإلمامة ألالً عليه استقرت قواعد امللة ،وانتظمثت بثه مصثاحل
العامة حتا استثبتت به األمور العامة ،ولدرت عنه الواليات اخلالة".
وقال (ص":)5اإلمامة موضوعة خلالفة النبثوة يف حراسثة الثدين وسياسثة الثدنيا،
وعقدها ملن يقوم بها يف األمة واجب باإلمجاع".
وقال (يف مقدمة تسهيل النظر وتعجيل الظفر) " اهلل جل امسه ببلي حكمته وعدل
قضثثائه جعثثل النثثاس ألثثنافاً خمثثتلفني ،وأ،ثثواراً متبثثاينني؛ ليكونثثوا بثثاالختالف
مْتلفني ،وبالتباين مثتفقني ،فيتعثا،فوا باإليثثار تابعثاً ومتبوعثاً ،ويتسثاعدوا علثا
التعاون آمراً وممموراً كما قال الشاعر:
من الناس مرغوب إليه وراغب
وبالناس عاش الناس قدماً ومل يزل
فوجب التفويض إىل إمرة سلطان مسرتعا ينقاد الناس لطاعته ويتثدبرون بسياسثته
ليكون بالطاعة قاهرًا وبالسياسة مدبراً.
وكان أوىل الناس بالعناية ما سيست به املمالك ودبرت به الرعايثا واملصثاحل؛ ألنثه
زمام يقود إىل احلق ويستقيم به أود اخللق".
وقال:إمام احلرمني عبدامللك بن عبثداهلل اجلثويين – رمحثه اهلل  ( -يف غيثاأ
األمثثم يف التيثثاأ الظلثثم ص ":)22اإلمامثثة رياسثثة تامثثة ،وزعامثثة عامثثة ،تتعل ثق
باخلالة والعامة ،يف مهمات الدين والدنيا ،مهمتها حفظ احلوزة ،ورعاية الرعية،
وإقامة الدعوة باحلجة والسيف ،وكف اخليف واحليثف ،واإلنتصثاف للمظلثومني
من الظاملني ،وإستيفاء احلقوق من املمتنعني ،وإفائها علا املستحقني"
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وقال أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القر،يب – رمحثه اهلل ( -يف تفسثريه )264/1
عند قوله  -تعاىل   :-إني جاعل يف األرض خليفثة  " :هثذه اآليثة ألثل يف
نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام اخلليفة.
وال خالف يف وجوب ذلك بني األمة وال بني األئمة ،إال ما روي عن األلم حيثَّ
كان عن الشريعة ألم ،ودليلنا قول اهلل -تعاىل  :-إني جاعل يف األرض خليفثة
 ،وقوله  -تعاىل   :-يا داود إنا جعلناك خليفثة يف األرض ،وقثال  :وعثد
اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض  أي جيعل مثنهم
خلفاء إىل غري ذلك من اآلي.
وأمجعت الصحابة علا تقثديم الصثديق بعثد اخثتالف وقثع بثني املهثاجرين
واألنصار يف سقيفة بين ساعدة يف التعيني ،حتا قالت األنصار (( :منا أمري ومثنكم
أمري )) ،فدفعهم أبو بكر وعمر واملهاجرون عن ذلك ،وقثالوا هلثم (( :إن العثرب ال
تدين إال هلذا احلي مثن قثريش )) ،ورووا هلثم اخلثرب يف ذلثك ،فرجعثوا وأ،ثاعوا
لقريش.
فلو كان فرض اإلمامة غري واجب  -ال يف قريش وال يف غريهم  -ملثا سثاغت
هذه املناظرة واحملاورة عليها ،ولقال قائل :إنها ليست بواجبة ال يف قثريش وال يف
غريهم ،فما لتنازعكم وجه وال فائدة يف أمر ليس بواجب ،ثم إن الصديق رضي اهلل
عنه ملا حضرته الوفاة عهد إىل عمر يف اإلمامة ،ومل يقثل لثه أحثد :هثذا أمثر غثري
واجب علينا وال عليك ،فدل علا وجوبها وأنها ركن مثن أركثان الثدين الثذي بثه
قوام املسلمني".
وقثثال عبثثد الثثرمحن بثثن خلثثدون  -رمحثثه اهلل ( -يف مقدمثثة تارخيثثه ص
 ": )339،342إن نص ثبَ اإلمثثامِ واج ثبع ،قثثد عُثثرف وجوبثثه يف الشثثرع بإمجثثاعِ
الصحابةِ والتابعنيَ؛ ألن ألحاب رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم عند وفاته بادروا
إىل بيعة أبي بكر رضي اهلل عنه وتسليم النظر إليه يف أمثورهم ،وكثذا يف كثل عصثر
من بعد ذلك.
ومل ترتك الناس فوضا يف عصرٍ من األعصار ،واستقر ذلك إمجاعثاً داالً علثا
وجوب نصب اإلمام.
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وقد ذهب بعض الناس إىل أن مدرك وجوبه العقل ،وأن اإلمجاع الذي وقع إمنا هو
قضاءع حبكم العقل فيه ،قالوا وإمنا وجب بالعقل لضرورة االجتماع للبشر واستحالة
حياتهم ووجودهم منفردين ،ومن ضرورة االجتماع التنازع الزدحام األغراض.
فما مل يكن احلاكم الوازع أفضا ذلك إىل اهلر املثْذنِ بهثالك البشثر وانقطثاعهم،
مع أن حفظ النوع من مقالد الشرع الضرورية ...
وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإمجاع ،فهثو :مثن فثروض الكفايثة ،وراجثع إىل
اختيار أهل احلثل والعقثد ،فيثتعني علثيهم نصثبه ،وجيثب علثا اخللثق مجيعث ًا
،اعته ،لقوله – تعاىل   :-أ،يعوا اهلل وأ،يعوا الرسول وأولي األمر منكم." 
وقال  -أيضاً ( -يف ص  ..." :)338واخلالفة هي محل الكافة علا مقتضا النظثر
الشرعي يف مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعة إليهثا ،إذ أحثوال الثدنيا ترجثع
كلها عند الشارع إىل اعتبارها مبصاحل اآلخرة ،فهي يف احلقيقة خالفة عن لاحب
الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به ...واهلل العليم احلكيم".
وقال  -أيضاً ( -يف ص  " :) 332امللك منصب ،بيعي لإلنسان؛ ألنا قد بينثا أن
البشر ال ميكن حياتهم ووجثودهم إال باجتمثاعهم وتعثاونهم علثا رحصثيل قثوتهم
وضرورياتهم ،وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إىل املعاملة واقتضاء احلاجات ،ومدَّ كثلُ
واحد منهم يده إىل حاجته يمخذها من لاحبه ،ملا يف الطبيعة احليوانية من الظلثم
والعدوان بعضهم علا بعض ،وميانعه اآلخر عنها مبقتضا الغضب واألنفة ومقتضا
القوة البشرية يف ذلك ،فيقع التنثازع املفضثي إىل املقاتلثة ،وهثي تثْدي إىل اهلثر
وسفك الدماء وإذهاب النفوس املفضي إىل انقطاع النوع ،وهو ممثا خصثه البثاري –
سبحانه -باحملافظة ،واستحال بقاؤهم فوضا دون حاكم يزع بعضهم عن بعثض،
واحتاجوا من أجل ذلك إىل الوازع ،وهثو احلثاكم علثيهم ،وهثو مبقتضثا الطبيعثة
البشرية امللك القاهر املتحكم  ...وال تكون فوق يده يثد قثاهرة ،وهثذا معنثا امللثك
وحقيقته يف املشهور".
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وقثال  -أيضثاً ( -يف ص " :)334فحقيقثثة السثثلطان أنثه املالثثك للرعيثثة القثثائم يف
أمورهم عليهم ،فالسلطان من له رعية ،والرعية من هلا سلطان ،والصثفة الثيت لثه
من حيَّ إضافته هلم هي اليت تسما امللكة ،وهي كونه ميلكهم ،فإذا كانت هثذه
امللكة وتوابعها من اجلودة مبكان حصل املقصثود مثن السثلطان علثا أمتِّ الوجثوه؛
فإنها إن كانت مجيلة لاحلة كان ذلك مصلحة هلم  ،...وأما توابع حسن امللكثة
فهي النعمة عليهم واملدافعة عنهم ،فاملدافعة بهثا تثتم حقيقثة امللثك ،وأمثا النعمثة
عليهم واإلحسان هلم فمن مجلة الرفق بهم والنظر هلم يف معاشهم ،وهي ألل كبري
يف التحبب إىل الرعية ".
وهذه هي لفة حاكمنا  -وفقه اهلل وحفظه ورعاه وأدام عزه  -وهلل احلمد واملنّة.
وقال ابن حزم ( كما يف الشهب الالمعة البن رضوان ص " :)59ملا كانت اخلالفة
من اهلل علا منها رسوله ،وإقامة شرائع دينه احتا الناس إىل من يقوم فيهم
مقام نبيهم للا اهلل عليه وسلم لتتملف برهبته األهواء املختلفة ومتمع بهيبته
القلوب املتفرقة وتنكف بسطوته األيدي املتغالبة ،وتنقمع من خوفه النفوس
املعاندة؛ ألن يف ،باع البشر من حب املغالبة والقهر ما ال ينفكفون عنه إال مبانع
قوي ،ورادع كفي ،فلما رحقق بذلك الصحابة واملْمنون ،واجتمع علا األخذ به
العقالء واملسلمون مل يكن بد من اجتماع علا إمام حيفظ الدين من غري تبديل فيه
أو زيادة عليه أو نقص منه ،وحيَّ علا العمل به من غري إهمال له ،ويذب عن
األمة من عدو يف الدين ،وعمارة البلدان باعتماد مصاحلها ومتهيد سبلها
ومسالكها ،وتنفيذ ما يتواله املسلمون من األموال بسنن الدين من غري اعتساف يف
أخذها وإعطائها ،ومعاناة املظامل واألحكام بالتسوية بني أهلها ،واعتماد النصفة يف
فضلها ،وإقامة حدود اهلل علا مستحقيها من غري ماوز فيها وال تقصري عنها،
أقام الصحابة رضوان اهلل عليهم أبا بكر رضي اهلل عنه مقام رسول اهلل للا اهلل
14

عليه وسلم ،ثم عمر ،ثم عثمان ،ثم علياً ،مع خالف عليه رضوان اهلل عليهم
أمجعني ،ثم مل يزل العمل علا ذلك حتا اآلن بال خالف فيه بني املسلمني".
وقثال أبثثو بكثثر حممثثد بثثن الوليثد الطر،وشثثي – رمحثثه اهلل ( -يف سثثرا امللثثوك
 )198/1يف بيان احلكمة من وجود السلطان يف األرض ":اعلموا  -أرشدكم اهلل -
أن يف وجود السلطان يف األرض حكمثة هلل  -تعثاىل  -عظيمثة ونعمثة علثا العبثاد
جزيلة؛ ألن اهلل  -سبحانه  -جبل اخللق على حب االنتصاف وعد اإلنصةاف،
ومثلهم بال سلطان مثل احليتان يف البحر يزدرد الكبري الصغري ،فمتا مل يكن هلثم
سلطان قاهر مل ينتظم هلم أمر ومل يستقم هلم معاش ومل يهنْوا باحلياة ،وهلذا قال
بعض القدماء :لو رفع السلطان من األرض ما كان هلل يف أهل األرض من حاجة.
ومن احلكم اليت يف إقامة السلطان ،أنه من حجث اهلل -تعثاىل -علثا وجثوده -
سبحانه -ومن عالماتثه علثا توحيثده؛ ألنثه كمثا ال ميكثن اسثتقامة أمثور العثامل
واعتداله بغري مدبر ينفرد بتثدبريه كثذلك ال يتثوهم وجثوده وترتيبثه ومثا فيثه مثن
احلكمة ودقائق الصنعة بغري خالق خلقه وعامل أتقنه وحكيم دبره ،وكما ال يسثتقيم
سلطانان يف بلد واحد ال يستقيم إهلان للعامل ،والعامل بمسره يف سلطان اهلل -تعاىل-
كالبلد الواحد يف يد سلطان األرض.
وهلذا قال علي بن أبي ،الب رضي اهلل عنه(( :أمران جليالن ال يصلح أحثدهما إال
بالتفرد وال يصلح اآلخر إال باملشاركة ،وهما :امللك والرأي ،فكمثا ال يسثتقيم امللثك
بالشركة ال يستقيم الرأي باالنفراد)).
ومثال السلطان القاهر لرعيته والرعية بال سلطان ،مثال بيت فيه سرا منري وحوله
فئام من اخللق يعاجلون لنائعهم ،فبينما هم كذلك ،فئ السرا  ،فقبضثوا أيثديهم
للوقت ،وتعطل مجيع ما كثانوا فيثه ،فتحثرك احليثوان الشثرير وخشثخش اهلثام
اخلسيس ،فدبت العقرب من مكمنها ،وفسقت الفارة من جحرها ،وخرجت احلية
من معدنها ،وجاء اللص حبيلته ،وها الربغثوأ مثع حقارتثه ،فتعطلثت املنثافع
واستطارت فيهم املضار ،كذلك السلطان إذا كان قاهراً لرعيتثه ،كانثت املنفعثة بثه
عامة ،وكانت الدماء يف أهلثها حمقونثة ،واحلثرم يف خثدورهن مصثونة ،واألسثواق
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عامرة ،واألموال حمروسة ،واحليوان الفاضل ظاهراً ،واملرافثق حالثلة ،واحليثوان
الشرير من أهل الفسوق والدعارة خامالً ،وإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد علا
اجلميع.
ولو جعل ظلم السلطان حوالً يف كفة ،ثم جعل فساد الرعيثة ومظثاملهم وهثرجهم يف
ساعة  -إذا اختل أمر السلطان  -يف كفة ،كان هر ساعة أعظم وأرجثح مثن ظلثم
السلطان حوالً ،وكيف ال ويف زوال السثلطان أو ضثعف شثوكته سثوق أهثل الشثر،
ومكسب األجناد ،ونفاق أهل العيارة والسوقة واللصوص واملناهبة.
وقال الفضيل :جور ستني سنة خري من هر ساعة.
وال يتمنا زوال السلطان إال جاهل مغرور أو فاسق يتمنا كل حمذور ،فحقيق علا
كل رعية أن ترغب إىل اهلل  -تعاىل  -يف إلالح السلطان ،وأن تبثذل لثه نصثحه،
وختصه بصاحل دعائها؛ فإن يف لثالحه لثالح العبثاد والثبالد ،ويف فسثاده فسثاد
العباد والبالد..
وكان العلماء يقولون :إذا استقامت لكم أمور السثلطان فثمكثروا محثد اهلل -تعثاىل-
وشكره ،وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إىل ما تستوجبونه بذنوبكم وتسثتحقونه
بآثامكم ،وأقيموا عذر السلطان النتشثار األمثور عليثه وكثثرة مثا يكابثده مثن ضثبط
جوانب اململكة ،واستئالف األعداء وإرضاء األولياء ،وقلة النالثح وكثثرة التثدليس
والطمع.
ويف كتاب التا  :هموم الناس لغار ،وهموم امللوك كبثار ،وألبثاب امللثوك مشثغولة
بكل شيء ،وألباب السوقة مشغولة بميسر شيء ،واجلاهل منهم يعذر نفسه مع مثا
هو عليه من الراحة ،وال يعذر سلطانه علا شدة ما هو عليه من املْونة ،ومن هناك
يعز اهلل سلطانه و يرشده وينصره."...
وقال  -أيضاً ( -يف سرا امللوك" :)205/1اعلموا أرشدكم اهلل أن منزلة السلطان
من الرعية مبنزلة الروح من اجلسد ،فإذا لفت الروح من الكدر سرت إىل اجلوارح
سليمة ،وسرت يف مجيع أجزاء اجلسد فممن اجلسد من التغري فاستقامت اجلوارح
واحلواس وانتظم أمر اجلسد ،وإن تكدرت الروح أو فسد مزاجها فيا ويح اجلسد!
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فتسري إىل احلواس واجلوارح ،فتصري احلواس واجلوارح كدرة منحرفة عن
االعتدال ،فمخذ كل عضو وحاسة بقسطه من الفساد ،فمرضت اجلوارح وتعطلت،
فتعطل نظام اجلسد وجر إىل الفساد واهلالك" .
قلت :و إذا كان احلال ما ذكره اإلمام الطر،وشي وهو مثاال خيتلثف عليثه ،وأنثه
حكم اهلل القدري والشرعي ،فإنه مثن األهميثة القصثو مبكثان ،ولثذلك كثان هثم
الصحابة قبل مواراة نبيهم الثر .
ويف احلكمة من رحمل السلطان أعباء السلطنة مع أنه مغبون ومغلوب غري غالب
ولكنها إرادة اهلل ،وأنها مب إعانته علا ما رحمله ،وأنه يستحق الشفقة لذلك.
قال ابن األزرق – رمحه اهلل ( -يف بدائع السلك )81/1إنه مع رعيته مغبون غري
غابن وخاسر غري رابح  -وقرره الطر،وشي -يعود االجتهاد عليه فيما يصلحها
بسبب الدنيا وتبعة اآلخرة ،وهم مع ذلك غري راضني عنه وال قانعني منه ،قال:
ولوال أن اهلل  -تعاىل  -حيول بني املرء وقلبه مل يرض عاقل بها ومل يعدها لبيب
مرتبة .وعن ذلك قال النيب للا اهلل عليه وسلم حمكم ًا له يف كلمة واحدة« :مالكم
وألمرائي لكم لفو أمرهم وعليهم كدره»".
وقال الطر،وشي (يف سرا امللوك" :)196/1فحق علا مجيع الور أن ميدوا
السلطان باملنالحات وخيصوه بالدعوات ويعينوه علا سائر احملاوالت ،ويكونوا
له أعيناً ناظرة ،وأيدياً با،شة ،وجنناً واقية ،وألسنةً نا،قة ،وقوادم تنهضه،
وقوائم تقله ،وهيهات منه السالمة وأنا له بالسالمة".
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل( -يف السياسة الشرعية يف إلالح الراعي
والرعية ص " :) 217جيثب أن يعثرف أن واليثة أمثر النثاس مثن أعظثم واجبثات
الدين ،بل ال قيام للدين إال بهثا؛ فثإن بثين آدم ال تثتم مصثلحتهم إال باالجتمثاع
حلاجة بعضهم إىل بعض ،والبد هلم عند االجتماع من رأس".
وقال ( كما يف جمموع الفتاو  ": ) 62،64/28وكل بين آدم ال تتم مصثلحتهم ال
يف الدنيا وال يف اآلخرة إال باالجتماع والتعاون والتنالثر ،فالتعثاون والتنالثر علثا
جلب منافعهم ،والتنالر لدفع مضارهم؛ وهلذا يقال اإلنسان مثدني بثالطبع ،فثإذا
اجتمعوا فالبد هلم من أمور يفعلونها جيتلبون بهثا املصثلحة وأمثور جيتنبونهثا ملثا
فيها من املفسدة ،ويكونون مطيعني لآلمر بتلك املقالد والناهي عثن تلثك املفاسثد،
فجميع بين آدم البد هلم من ،اعة آمرٍ وناهٍ ،...وهلذا أمثر الثنيب لثلا اهلل عليثه
وسلم أمته بتولية والة أمورٍ عليهم ،وأمر والة األمثور أن يثردوا األمانثات إىل أهلثها
وإذا حكموا بني الناس أن حيكموا بالعدل ،وأمرهم بطاعة والة األمور يف ،اعثة اهلل
 تعاىل  ،-ففي سنن أبي داوود عن أبي سعيد أن رسول اهلل للا اهلل عليه وسلمقال«:إذا خر ثالثة يف سفر فليممروا أحثدهم » ،ويف سثننه – أيضثاً  -عثن أبثي
هريرة مثله ،ويف مسند اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن عمر أن الثنيب لثلا اهلل عليثه
وسلم قال«:ال حيل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أمروا أحدهم» .فإذا كان قد
أوجب يف أقل اجلماعات وأقصر االجتماعات أن يوىل أحدهم كان هذا تنبيهاً علثا
وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك ،وهلذا كانت الوالية ملن يتخذها ديناً يتقرب به
إىل اهلل ويفعل فيها الواجب حبسب اإلمكان من أفضل األعمال الصاحلة."...
وقال بدر الدين بن مجاعة – رمحه اهلل  ( -يف رحرير األحكام ص" :)48جيثب
نصب إمام حبراسة الدين ،وسياسة أمور املسلمني ،وكف أيدي املعتدين ،وإنصاف
املظلومني من الظثاملني ،ويمخثذ احلقثوق مثن مواقعهثا ،ويضثعها مجعث ًا ولثرفاً يف
مواضعها ،فإن بذلك لالح البالد وأمن العباد ،وقطع مواد الفسثاد ،ألن اخللثق ال
تصلح أحواهلم إال بسلطان يقوم بسياستهم ،ويتجرد حلراستهم؛ ولذلك قال بعثض
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احلكماء :جور السلطان أربعني سنة خري من رعية مهملة ساعة واحدة.
ونقل الطر،وشي  -رمحه اهلل  -يف قوله  -تعاىل  :-ولوال دفع اهلل الناس
بعضهم ببعض لفسدت األرض ،قيل يف معناه :لوال أن اهلل – تعاىل  -أقام
السلطان يف األرض يدفع القوي عن الضعيف ،وينصف املظلوم من ظامله؛ لتواثب
الناس بعضهم علا بعض ،ثم امنت اهلل -تعاىل  -علا عباده بإقامة السلطان هلم
بقوله – تعاىل  :-ولكن اهلل ذو فضل علا العاملني."
وقال اإلمام أبو الفداء إمساعيل بثن كثثري – رمحثه اهلل  ( -يف تفسثريه ) 125/1
عند قوله تعاىل :إني جاعثل يف األرض خليفثة ":وقثد اسثتدل القثر،يب وغثريه
بهذه اآلية علا وجوب نصب اخلليفة ليفصل بني الناس فيما اختلفوا فيثه ويقطثع
تنازعهم وينتصر ملظلومهم من ظاملهم ويقيم احلدود ويزجر عن تعا،ي الفثواحش إىل
غري ذلك من األمور املهمة اليت ال متكن إقامتها إال باإلمام ،وما ال يتم الواجثب إال
به فهو واجب".
وقال العالمة حممد بن علي الشوكاني – رمحه اهلل ( -يف السيل اجلرار )503/4
 ...":الصحابة ملا مات رسول اهلل للا اهلل عليثه وآلثه وسثلم قثدّموا أمثر اإلمامثة
و ُمبَايعة اإلمام علا كل شيء ،حتا إنهم اشتغلوا بذلك عن مهيزه للا اهلل عليه
وآله وسلم ،ثم ملا مات أبو بكر َعهِد إىل عمر ،ثم عهد عمر إىل النفر املعثروفني ،ثثم
ملا ُقتِل عثمان بايعوا علياً وبعده احلسن ،ثثم اسثتمر املسثلمون علثا هثذه الطريقثة
حيَّ كان السلطان واحداً وأمر األمة جمتمعاً ،ثم ملا اتسعت أقطثار اإلسثالم ووقثع
اخلالف بني أهله واستوىل علا كل قطر من األقطار سلطان اتفق أهله علا أنثه إذا
مات بادروا بنصب من يقوم مَقَامه ،وهذا معلوم ال يُخالف فيه أحد ،بل هو إمجاع
املسلمني أمجعني منذ قُبض رسول اهلل للا اهلل عليه وآلثه وسثلم إىل هثذه الغايثة،
فيما هو مرتبط بالسلطان من مصاحل الدين والدنيا ،ولو مل يكثن منهثا :إال مجعهثم
علا جهاد عدوهم وتممني سبلهم وإنصاف مظلومهم من ظامله وأمرهم مبا أمثرهم اهلل
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به ونهيهم عما نهاهم اهلل عنه ونشر السنن وإماتة البدع وإقامة حدود اهلل".
ورو اإلمام حممد بن جثرير الطربي – رمحه اهلل ( -يف تفسريه  ،)150/15وأبو
عبد اهلل حممد احلاكم يف مستدركه رقم ( ،)4260والبيهقي ،عن قتادة يف قوله -
تعاىل:-واجعل لي من لدنك سلطاناً نصرياً" :إن نيب اهلل علم أن ال ،اقة له
بهذا األمر إال بسلطان فسمل سلطاناً نصرياً لكتاب اهلل  -عز وجل -وحلدود اهلل
ولفرائض اهلل وإلقامة دين اهلل ،وأن السلطان رمحة من اهلل جعلها بني أظهر
عباده ،ولوال ذلك ألغار بعضهم علا بعض فمكل شديدهم ضعيفهم" [ لفظ الطربي]
وعند احلاكم " وإلقامة كتاب اهلل  " ،"..وأن السلطان عزة من اهلل "...
أخر ابن قتيبة (يف عيون األخبار  )2/1بسنده عن كعب األحبار ،أنه قال :
(( مثل اإلسالم والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود واأل،ناب واألوتاد
فالفسطاط اإلسالم ،والعمود السلطان ،واأل،ناب واألوتاد الناس ،ال يصلح بعضه إال
ببعض ))
وقال أبو مسلم اخلوالني -رمحه اهلل( -كمثا يف حليثة األوليثاء  -)126 /1وكمنثه
يشرح كالم كعب  ":-مثل اإلمام ومثل الناس كمثل فسثطاط ال يسثتقل إال بعمثود
وال يقوم العمود إال باأل،ناب أو قال باألوتاد ،فكلما نزع وتثد زاد العمثود وهنثاً ،ال
يصلح الناس إال باإلمام وال يصلح اإلمام إال بالناس".
ومبثل قوله قال أبو قالبة -رمحه اهلل( -كما يف حلية األولياء .)283/2
وقال أبو الفر عبد الرمحن بن رجب – رمحه اهلل – ( يف جامع العلوم واحلكم
 :)117/2قال احلسن البصري  -رمحه اهلل -يف األمراء" :هم يلون من أمورنا
مخساً :اجلمعة واجلماعة والعيد والثغور واحلدود ،واهلل ال يستقيم الدين إال بهم
20

وإن جاروا وظلموا ،واهلل ملا يصلح اهلل بهم أكثر مما يفسدون ،مع أن – واهلل –
إن ،اعتهم لغيظ ،وإن فرقتهم لكفر" –وتقدم نقله.-
وقال اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل -رمحه اهلل( -كما يف املسائل املروية :)4/2
"الفتنة إذا مل يكن إما يقو بأمر الناس".
وقال التابعي اجلليل قتثادة بثن دعامثة السدوسثي  -رمحثه اهلل( -كمثا يف تفسثري
الطربي  )220/9عند قول اهلل –تعثاىل :-واذكثروا إذ أنثتم قليثل مستضثعفون يف
األرض ختافون أن يتخطفكم النثاس فثآواكم وأيثدكم بنصثره ورزقكثم مثن الطيبثات
لعلكم تشكرون  ": كثان هثذا احلثي مثن العثرب أذل النثاس ذالً وأشثقاه عيشثاً
وأجوعه بطوناً وأعراه جلوداً وأبينه ضالالً ،من عاش منهم عاش شقياً ،ومثن مثات
منهم ردي يف النار ،يْكلون وال يمكلون ،واهلل ما نعلم قبيالً من حاضر أهثل األرض
يومئذ كانوا أشر منهم منزالً ،حتا جاء اهلل باإلسالم فمكن به يف البالد ووسثع بثه
يف الرزق وجعلكم بثه ملوكث ًا علثا رقثاب النثاس ،فباإلسثالم أعطثا اهلل مثا رأيثتم
فاشكروا اهلل علا نعمه ،فإن ربكم منعم حيب الشكر ،وأهل الشكر يف مزيد من اهلل
تبارك وتعاىل."-وقال التابعي اجلليل وهب بن منبه –رمحه اهلل( -كما يف تفسري الطثربي )220/9
عند قوله –تعاىل  :-ختافون أن يتخطفكم الناس ":...والناس إذ ذاك :فارس
والروم".
وقال ابن األزرق (يف بدائع السلك  ": )68 /1إن مصلحة نصب السلطان الوازع ال
تعارضها املفاسد الالزمة عن قهره وغلبته؛ ألنها ملا رجحت تلك املفاسد كانت هي
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املعتربة ،قالوا ألن ترك اخلري الكثري ألجل الشر اليسري شر كثري ،وما خص ضرره
وعم نفعه فنعمة عامة ،وعكسه بالء عظيم:
فالغيَّ ال ينجو من العيَّ
ال ترجو شيئاً خالصاً نفعه
إن توهم االستغناء عن السلطان با،ل ،أما يف الدين فالمتناع محل الناس علثا مثا
عرفوا منه ،وعاً أو كره ًا دون نصبه ( إن اهلل ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن).
وأما يف الدنيا فألن حامل الطبع والدين ال يكفثي يف إقامثة مصثاحلها علثا الوجثه
األفضل – غالباً .-قال اآلمدي :ولذلك جند ما ال سثلطان هلثم كالثذئاب الشثاردة
واألسود الضارية ال يبكي بعضهم علا بعض وال حيثافظون علثا سثنة وال فثرض.
قال :وهلذا قيل (السيف والسنان يفعالن ما ال يفعل الربهان)"
قلت :وقد قيل:
دعا املصطفا دهراً مبكة مل جيب
فلما دعا والسيف للت بكفه

وقد الن منه جانب وخطاب
له أسلموا واستسلموا وأنابوا

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل( -يف السياسة الشرعية يف إلالح الراعثي
والرعية ص " :) 217جيثب أن يعثرف أن واليثة أمثر النثاس مثن أعظثم واجبثات
الدين ،بل ال قيام للدين إال بهثا؛ فثإن بثين آدم ال تثتم مصثلحتهم إال باالجتمثاع
حلاجة بعضهم إىل بعض ،والبد هلم عند االجتمثاع مثن رأس حتثا قثال الثنيب -
للا اهلل عليه وسلم «:-إذا خر ثالثة يف سفر فليثْمروا أحثدهم» .رواه أبثو داود
من حديَّ أبي سعيد ،وأبي هريرة .
ورو اإلمام أمحد يف املسند عن عبد اهلل بن عمرو أن النيب لثلا اهلل عليثه وسثلم
قال « :ال حيل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أمروا عليهم أحدهم».
فموجب للا اهلل عليه وسلم تممري الواحثد يف االجتمثاع القليثل العثارض يف السثفر
تنبيها بذلك علا سائر أنواع االجتماع ،وألن اهلل –تعاىل -أوجب األمثر بثاملعروف
والنهي عن املنكر وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة ،وكذلك سائر ما أوجبه مثن اجلهثاد
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والعدل وإقامة احل واجلمع واألعياد ونصر املظلوم وإقامة احلدود ال تتم إال بثالقوة
واإلمارة..
ويقال :ستون سنة من إمام جائر أللح من ليلة بال سلطان.
والتجربة تبني ذلك ،ولذلك كان السلف كالفضثيل بثن عيثاض وأمحثد بثن حنبثل
وغريهما يقولون:لو كان لنا دعوة جمابة لدعونا بها للسلطان.
وقال النيب للا اهلل عليه وسلم«:إن اهلل يرضا لكم ثالثاً :أن تعبدوه وال تشثركوا
به شيئاً ،وأن تعتصموا حببثل اهلل مجيعثاً وال تفرقثوا ،وأن تنالثحوا مثن واله اهلل
أمركم» رواه مسلم.
وقال «:ثالأ ال يغل عليهم قلب مسلم :إخالص العمل هلل ،ومنالحة والة األمر،
ولزوم مجاعة املسلمني؛ فثإن دعثوتهم رحثيط مثن ورائهثم» رواه أهثل السثنن ،ويف
الصحيح( )1عنه أنه قال« :الثدين النصثيحة ،الثدين النصثيحة ،الثدين النصثيحة»
قالوا :ملن يا رسول اهلل؟ قال« :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم».
فالواجب اختاذ اإلمارة ديناً وقربة يتقثرب بهثا إىل اهلل ،فثإن التقثرب إليثه فيهثا
بطاعة اهلل و،اعة رسوله من أفضل القربات فمهل اجلنة الثذين ال يريثدون علثواً يف
األرض وال فساداً ،مع أنهم قد يكونثون أعلثا مثن غريهثم كمثا قثال اهلل –تعثاىل-
:وال تهنوا وال رحزنوا وأنتم األعلثون إن كنثتم مثْمنني ،وقثال  :فثال تهنثوا
وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون واهلل معكثم ولثن يرتكثم أعمثالكم ، وقثال :وهلل
العزة ولرسوله وللمْمنني ،فكم ممن يريد العلثو وال يزيثده ذلثك إال سثفوالً ،وكثم
ممن جعل من األعلني وهو ال يريد العلو وال الفساد ،وألن إرادة العلثو علثا اخللثق
ظلم؛ ألن الناس من جنس واحثد ،فثإرادة اإلنسثان أن يكثون هثو األعلثا ونظثريه
( )1لحيح مسلم دون تكرار« :الدين النصيحة» ،ولحيح البخاري بلفظ « :الدين النصيحة هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم »،
والتكرار يف غري الصحيحني.
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رحته ظلم ومع أنه ظلم فالناس يبغضون مثن يكثون كثذلك ويعادونثه؛ ألن العثادل
منهم ال حيب أن يكون مقهثوراً لثنظريه ،وغثري العثادل مثنهم يثْثر أن يكثون هثو
القاهر ،ثم إنه مع هذا البد لثه  -يف العقثل والثدين -مثن أن يكثون بعضثهم فثوق
بعض ،..كما أن اجلسد ال يصثلح إال بثرأس ،قثال -تعثاىل:-هثو الثذي جعلكثم
خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجثات ليبلثوكم فيمثا آتثاكم ،وقثال":
حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فثوق بعثض درجثات
ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً؛ فجاءت الشريعة بصرف السثلطان واملثال يف سثبيل
اهلل؛ فإذا كان املقصود بالسلطان واملال هثو التقثرب إىل اهلل وإنفثاق ذلثك يف سثبيله
كان ذلك لالح الدين والدنيا ،فالواجب علا املسثلم أن جيتهثد يف ذلثك حبسثب
وسعه ،فمن ولي والية يقصد بها ،اعثة اهلل وإقامثة مثا ميكنثه مثن دينثه ومصثاحل
املسلمني وأقام فيها ما ميكنه من ترك احملرمات مل يْاخثذ مبثا يعجثز عنثه؛ فثإن
تولية األبرار خري لألمثة مثن توليثة الفجثار ،ومثن كثان عثاجزاً عثن إقامثة الثدين
بالسلطان واجلهاد ففعل ما يقدر عليه مثن النصثيحة بقلبثه والثدعاء لألمثة وحمبثة
اخلري وفعل ما يقدر عليه من اخلثري مل يكلثف مثا يعجثز عنثه ،فثإن قثوام الثدين
الكتاب اهلادي واحلديد النالر كما ذكر اهلل – تعاىل –".
وقال (يف منها السنة  ...":)531/1الدين احلق ال بد فيه مثن الكتثاب اهلثادي،
والسيف النالر كما قال –تعثاىل :-لقثد أرسثلنا رسثلنا بالبينثات وأنزلنثا معهثم
الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيه بمس شديد ومنثافع للنثاس
وليعلم اهلل من ينصره ورسله بالغيب....
فالكتاب يبني ما أمر اهلل به وما نها عنه ،والسيف ينصر ذلك ويْيده".
قلت :وقد قيل:
ال يصلح الناس فوضا ال َس َرا َة هلم وال سَ َراةَ إذا جهاهلم سادوا
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منا علا ذاك أمر القوم وازدادوا
وال عماد إذا مل ترس أوتاد
وساكن بلغوا األمر الذي كادوا
فإن تولت فباألشرار تنقاد

إذا توىل َسرَاةُ القوم أمرهمو
والبيت ال يبتنا إال له عمد
فان ممع أوتاد وأعمدة
تهد األمور بمهل الرأي ما للحت
وقيل عن اخلالفة:

يرومون اخلالفة أن تزوال
عجبت ملا خيوض الناس فيه
والقوا بعدها ذالً ذليال
ولو زالت لزال اخلري عنهم
سواء كلهم ضلوا السبيال
وكانوا كاليهود أو النصار
وما أحو الناس إىل اخلالفة واخلليفة ،وإن شمنهما كما قيل:
وقد علموا أن ال يرام منيعها
محا حوزة اإلسالم فارتدع العد
وما تقدم يدل علا أن فضل اهلل العظيم إمنا ولل إىل هذه األمة حينما لثاروا
مجاعة متمع حول سلطانها ولاروا بذلك يف عثداد النثاس واألمثم بثل هثم األمثة
القائمة الظافرة الظاهرة  كنتم خري أمة أخرجت للناس تممرون بثاملعروف وتنهثون
عن املنكر وتْمنون باهلل .

مبخث

كان قيام الدولة السعودية – منذ قرنني من الزمان  -لالضطالع بهذا الدور املهم
والواجب الكفائي الذي ال تقوم احلياة وال تستقيم أمور الناس إال به ،بل الفرض
الضروري ماه األمة حليا،ة دينها ودنياها ورحقيق وحدتها وتدبري شْونها ،ولقد
محلت تلك املسْولية وقامت بمعبائها خري قيام – حني تستتب أحواهلا  ،-ومت
هلا ما كان يراعا هلذا اجلانب العظيم الذي كان حمل العناية اإلهلية ومطلباً من
مطالب اإلسالم العظيمة.
قال مساحة شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز  -رمحه اهلل ( -يف مادة
لوتية بعنوان :حقوق والة األمر علا األمة)":لارت هذه البالد مضرب املثل يف
25

توحيد اهلل ،والبعد عن البدع واخلرافات ،وهذه الدولة السعودية دولة مباركة،
ووالتها حريصون علا إقامة احلق ،وإقامة العدل ،ونصر املظلوم ،وردع الظامل،
واستتباب األمن ،وحفظ أموال الناس وأعراضهم".
وقال األديب الشهري عبد اهلل بن حممد بن مخيس-رمحه اهلل(-يف اجملاز بني
اليمامة واحلجاز ص ،)22بعدما أفاض يف الكالم عن اليمامة":أما ميامة اليوم
فتحكم اجلزيرة علا أسس ثالثة ،هي وحدة العقيدة ،عقيدة سلفية قائمة علا
العدل واإلنصاف ،دستورها القرآن ،ونهجها تعاليم اإلسالم ،ومبدأها القوي
ضعيف حتا يمخذ احلق منه والضعيف قوي حتا يمخذ احلق له..
ووحدة الصف..كانت بلداناً متفرقة ،وقبائل شتا ،ونزعات متباينة..فتوحدت
كلمتها ،والتمم لدعها ،وسلت سخيمتها ،فكانت أمة واحدة ،تنضوي رحت
راية(ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل) سلماً ملن ساملها ،حرباً علا من عاداها ..كما
كانت يف عهود اإلسالم الزاهرة ..وما هو مكسب تنفرد به اجلزيرة ،وال عرب
اجلزيرة..بل مكسب للعرب مجعاء ،ونواة للوحدة الكرب بدأتها اليمامة حينما
كان االستعمار ميزق أولال العرب ،ويشتت مشلهم ،وقبل أن يوجد دعاة وحدة
اليوم..الذين ينبزون اليمامة وغريها مبا ينبزونها به..
وحدة الرخاء واألمن ،فهي اآلن تعيش يف حببوحة من العيش،وظل من األمن قل
أن يوجد هلما مثيل يف بلدان العامل تقدماً وازدهاراً،وأمناً ومستقبالً بامساً ،وحياة
هانئة هادئة ،تغذ السري يف كل مرفق ،وتدفع عجلة التقدم يف كل جانب".
وقال (ص":)165هيم اهلل هلذه اجلزيرة من أمرها رشداً ،وألبحت يف أمن
واستقرار ،تسري ظعينتها شرقاً وغرباً ومشا ًال وجنوباً ال ختشا إال اهلل" انتها.
وقال العالمة الدكتور حممد خليثل اهلثراس – رمحثه اهلل ( -يف رده علثا حممثد
البهي ص":)70احلكم السعودي بشهادة األعداء قبل األلدقاء ألبح  -حبمثد اهلل
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 مضرب املثل يف العدل واألمن واالستقرار؛ بسبب إقامته للحدود اإلسالمية ،وكلمميزات احلكم الصاحل ال مدها متوفرة يف مكان ما من أرض اهلل إال يف السعودية.
وأما إلالح الفرد فإن العناية بتنشئة األفراد تنشئة لاحلة :فكري ًا وخلقياً
ووجدانياً ،علا أمت ما يكون" انتها.
وقال عالمة اليمن :مقبل بن هادي الوادعي -رمحه اهلل(-يف مشثاهداتي يف اململكثة
العربية السعودية)":فهذا األمن الذي ما شاهدته يف بلثد؛ إن سثببه هثو االسثتقامة
علا كتاب اهلل وعلا سنة رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم من املسْولني ،ومن كثري
من أهل البلد ،ولدق ربنا  -عز وجل  -إذ يقثول يف كتابثه الكثريم يف شثمن أهثل
الت ْورَاةَ وَاإل ْنجِيلَ وَمَا أُنزلَ ِإلَث ْي ِهمْ مِثنْ رَِّبهِثمْ ألَ َكلُثوا مِثنْ
الكتابَ  :و َلوْ أََّن ُهمْ أَقَامُوا َّ
جِل ِهمْ ،ويقول سثبحانه  -وتعثاىلَ  :-ولَثوْ أَنَّ َأهْثلَ الْقُثرَ
َفوْ ِق ِهمْ وَ ِمنْ َتحْتِ َأ ْر ُ
حنَا َعلَ ْي ِهمْ َبرَكَاتٍ ِمنَ السَّمَاءِ وَالْ َمرْضِ  ،ويقول سبحانه ث وتعاىل ث
آَ َمنُوا وَاتَّ َقوْا لَ َفَت ْ
ضنَا ،وقال سثبحانه ث
خ َّطفْ ِمنْ َأرْ ِ
يف شمن قريشوَقَالُوا ِإنْ نََّت ِبعِ ا ْل ُهدَ َمعَكَ ُنَت َ
جبَثا ِإ َليْثهِ ثَمَثرَاتُ كُثلِّ شَثيْءٍ رِزْقًثا مِثنْ
حرَمًا آَ ِمنًثا ُي ْ
وتعاىل ث َ  :أ َو َلمْ نُ َم ِّكنْ َل ُهمْ َ
خطَّثفُ
حرَمًثا آَ ِمنًثا َو ُيَت َ
ج َع ْلنَثا َ
َلدُنَّا ،وقال سبحانه ث وتعاىل ث َ  :أ َولَثمْ يَث َروْا أَنَّثا َ
ح ْوِل ِهمْ  ،ورب العثزة يقثول يف كتابثه الكثريم  -أيضثاً َ  : -و َأنْ لَثوِ
النَّاسُ ِمنْ َ
ا ْستَقَامُوا َعلَا ال َّطرِي َقةِ لَمَسْقَ ْينَا ُهمْ مَاءً َغدَقًا.
ولدق ربنا ث عز وجل ث إذ يقول يف كتابه الكريم :وَ َعدَ الَّلهُ الَّثذِينَ آَ َمنُثوا
خ َلفَ الَّثذِينَ مِثنْ قَثْبِل ِهمْ
خلِفََّن ُهمْ فِي الْث َمرْضِ َكمَثا اسْثَت ْ
ِمْن ُكمْ َوعَ ِملُوا الصَّاِلحَاتِ لَيَ ْسَت ْ
خوْ ِف ِهمْ أَ ْمنًثا َي ْعبُثدُوَننِي لَثا
َدلََّن ُهمْ ِمنْ َب ْعدِ َ
َولَيُ َم ِّكنَنَّ َل ُهمْ دِيَن ُهمُ اَّلذِي ا ْرتَضَا َل ُهمْ َولَ ُيب ِّ
يُ ْشرِكُونَ بِي شَ ْيئًا وَ َمنْ كَ َفرَ َب ْعدَ َذلِكَ فَمُو َلئِكَ ُهمُ الْفَاسِقُون َ.
حلَثةَ
ويقول سبحانه ث وتعاىل ث يف كتابه الكريمِ :لإِيلَافِ ُقرَيْشٍ إِيلَا ِف ِهمْ ِر ْ
الشتَاءِ وَالصَّ ْيفِ َ فلْ َي ْعُبدُوا رَبَّ َهذَا ا ْلبَيْتِ  اَّلذِي أَ ْ،عَ َم ُهمْ ِمنْ جُثوعٍ وَآَمَثَن ُهمْ مِثنْ
ِّ
خ ْوفٍ ،فاألمن نعمة عظيمة من  -اهلل سبحانه وتعاىل -؛ سثببه االسثتقامة علثا
َ
كتاب اهلل وعلا سنة رسول اهلل للا اهلل عليثه وسثلم ملثا اسثتقامت هثذه البلثدة ث
حبمد اهلل ث مكن اهلل هلم".
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مبخث

قال لاحب كتاب :السعوديون واحلل اإلسثالمي (ص":)260البيثت السثعودي ال
خيلع وال يقلب ،بل ينتحر ...بتخليه عن الرسالة.
الظاهرة السعودية ألبحت ملكثاً للتثاريخ ،وضثربت رثذورها عميقثاً يف جمتمعهثا
وشعبها حبيَّ يستحيل اقتالعها مهما جفت فروع ،وتساقطت أوراق فقثد أثبتثت
قدرة غري عادية علا البقاء والتجدد ،وهي قادرة  -إن شاءت  -علا فرض نفسها
مرة أخر علا واقعها والعامل والتاريخ ..والسعوديون هلم دين يف عنق كل مسثلم،
يستحقون من أجله أن تقال عنهم وهلم كلمة احلق.
وآلل سعود ديثن يف عنثق العثرب واملسثلمني يفثرض أن تقثال كلمثة احلثق يف
تارخيهم وما قدموه من تضحيات يف سبيل عزة العرب واملسلمني."..

الفصل الثالث:

فضل اإلما العادل وعلو منزلته
قال الطر،وشي (يف سرا امللثوك  )182/1عثن فضثل الثوالة إذا عثدلوا ":قثال اهلل
ض ُهمْ ِبَبعْضٍ لَفَ َسدَتِ الْ َمرْضُ ،يعين لثوال أن اهلل
تعاىلَ  :و َلوْال دَ ْفعُ الَّلهِ النَّاسَ َبعْ َ
 تعاىل  -أقام السلطان يف األرض يدفع القوي عن الضثعيف وينصثف املظلثوم مثنالظامل ،ألهلك القوي الضعيف وتواثب اخللق بعضهم علا بعض ،فثال ينثتظم هلثم
حال وال يستقر هلم قرار فتفسد األرض ومن عليها ،ثم امنت اهلل تعاىل علثا اخللثق
ضلٍ َعلَا ا ْلعَالَ ِمنيَ ،يعين يف
بإقامة السلطان ،فقال  -تعاىل َ  :-و َلكِنَّ الَّلهَ ذُو فَ ْ
إقامة السلطان يف األرض فيممن النثاس بثه ،فيكثون فضثله علثا الظثامل كثف يثده
وفضله علا املظلوم أمانه وكف يد الظامل عنه".
وقال  -أيضاً ( -يف السرا " :)185/1واعلم أرشدك اهلل أن اإلنسثان أعثز جثواهر
الدنيا وأعالها قدراً وأشرفها منزلة ،وبالسلطان لالح الدنيا ،فهثو إذاً أعثز أعثالق
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الدنيا وأعمهثا نفعثاً وبركثة .ولثذلك خلثق اهلل  -تعثاىل  -داريثن :دار الثدنيا ودار
اآلخرة ،ثم كان السلطان لالح الدارين ،فمخلق بشخص يعم نفعثه العبثاد والثبالد
ويصلح بصالحه الدنيا واآلخرة ،وأن يكون شرفه عند اهلل عظيماً كما كثان قثدره يف
العقول جسيماً ،ومقامه عند اهلل كرمياً كما كان نفعه يف البالد عميمثاً ،وعلثا قثدر
عموم املنفعة تشرف األعمال ،وعلا قدر النعمثة تكثون املنثة .أال تثر أن األنبيثاء
عليهم السالم أعم خلق اهلل – تعاىل  -نفعاً ،فهم أجل خلق اهلل قدراً ألنهم تعا،وا
إلالح اخلالئق ،وإخراجهم من الظلمات إىل النور ،وكثذلك سثلطان اهلل يف األرض
هو خليفة النبوة يف إلالح اخلالئق ،ودعائهم إىل فناء الرمحن وإقامة دينهم وتقويم
أودهم ،وليس فوق السلطان العادل منزلة إال نيب مرسل أو ملك مقرب.
فاختذ عظم قدر السلطان عندك حجثة هلل  -تعثاىل -علثا نفسثك ونالثحه
علا قدر ما نفعك ،وليس نفعه مقصورًا علا عجالة من حطام الدنيا حيبثوك بهثا،
ولكن ليانة مججمتك وحفظ حرميك وحراسة مالثك عثن البغثاة أعثم نفعث ًا لثك إن
عقلت".
قال ابن األزرق (يف بثدائع السثلك " :)83/1الفارحثة التاسثعة عشثر :أن هلثا مثن
شرف املنزلثة وجزيثل األجثر أن يغتثبط بهثا مثن فثازت بهثا قداحثه ،ولقثد قثال
الطر،وشي :ليس فوق السلطان العادل منزلة إال لثنيب مرسثل وملثك مقرب،وألبثي
منصور :أشرف منازل اآلدميني النبوة ثم اخلالفة ،ويكفي مما يشهد لذلك أمثران:
أحدهما :أنه بإمجاع أعظم ثواباً من سائر من عمل هلل بطاعة.
قال الشيخ عز الدين :أمجع املسلمون علا أن الواليات من أفضل الطاعات،
وأن الوالة املقسطني أعظم أجرا وأجل قثدرا مثن غريهثم  ،لكثثرة مثا جيثري علثا
أيديهم من إقامة احلدود ودرء البا،ل.
قال أحدهم :يقول الكلمة الواحدة فيدفع بها ألف مظلمة فما دونها  ،قثال :فيثا
له من كالم يسري وأجر كبري.
الثاني :أنه يوضع يف ميزانه مجيع أعمال رعيته ،نقله الشيخ أبو ،الب املكي.
قلت :وقاعدة أن فاعل السبب مبنزلة فاعل املسبب قا،عة بذلك ،وإليه يشري قوله
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للا اهلل عليه وسلم« :من دعا إىل هد كان له من األجر مثل أجثور مثن تبعثه ال
ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ،ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام مثن
تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا» رواه مسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه" .
قال مساحة الشيخ عبد العزيز بثن بثاز – رمحثه اهلل – (كمثا يف افتتاحيثة جملثة
البحوأ عدد  50ص ": )9ومعلوم ما حيصل مثن والة األمثر املسثلمني مثن اخلثري
واهلد واملنفعة العظيمة؛ من نصر احلق ،ونصر املظلثوم ،وحثل املشثاكل ،وإقامثة
احلدود ،والقصاص ،والعناية بمسباب األمن ،واألخذ علا يدِ السفيه والظثامل ،إىل
غري هذا من املصاحل العظيمة" انتها.
قلت :ويف الصحيحني عن أبي هريرة رضي اهلل عنه يف حديَّ السبعة الذين يظلهم
اهلل يف ظله ،ذكر أوهلم«:إمام عادل».
ويف لحيح مسلم عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال :قثال رسثول اهلل لثلا اهلل
عليه وسلم «:إن املقسطني عند اهلل علا منابر مثن نثور عثن ميثني الثرمحن وكلتثا
يديه ميني؛ الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولُّوا ».
ويف لحيح مسلم  -أيضاً  -من حديَّ عوف بثن مالثك قثال :مسعثت رسثول اهلل
للا اهلل عليه وسلم يقثول «:خيثار أئمثتكم الثذين رحبثونهم وحيبثونكم ،وتصثلون
عليهم ويصلون عليكم».
ويف لحيح مسلم عن عياض بن محار أهل اجلنة ثالثة « :ذو سلطان مقسط متصدق
موفق» احلديَّ .

مبخث

وعيد الشارع على ايور
يف احلديَّ السابق  -يف الفصل قبله  -يف لحيح مسلم من حديَّ عوف بن مالك
قال :مسعت رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم يقول « ...وشرار أئمتكم الذين
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تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم » .قيل يا رسول اهلل أفال ننابذهم
بالسيف فقال «ال ما أقاموا فيكم الصالة وإذا رأيتم من والتكم شيئا تكرهونه
فاكرهوا عمله وال تنزعوا يداً من ،اعة»
ويف لحيح مسلم  -أيضاً  -من حديَّ معقل بن يسار املزنا قال مسعت رسول
اهلل للا اهلل عليه وسلم يقول «ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية ميوت يوم ميوت

وهو غاش لرعيته إال حرم اهلل عليه اجلنة».

الفصل الرابع:
تقدم التفصيل يف كون البشر ال يصلحون إال بوجثود سثلطان يسثري أمثورهم وحيفثظ
مصاحلهم ويزع بعضهم عن بعض ،وينتصف ملظلومهم من ظاملهم ،وعليه ال بثد إذاً
من أن يكون للسلطان حقوق ،كما عليه حقوق – أيضاً -
قلت :ومن حقوقه :عدم اخلرو عليه ،والطاعة له يف غري معصثية ،وأن ال يطعثن
وال يفتات عليه يف واليته ،وأن رحفظ ماله من حقوق ،وال مينع شثيئاً منهثا إال يف
حال كفره كفرًا بواحاً عندنا فيه من اهلل برهان -كما يف احلديَّ السابق.-
والنصيحة له كما قال أبو عبد اهلل حممثد بثن أمحثد القثر،يب(يف تفسثريه اجلثامع
ألحكام القرآن ،)227/8وهو يشرح حثديَّ (الثدين النصثيحة" :)..النصثح ألئمثة
املسلمني ترك اخلرو عليهم ،وإرشادهم إىل احلق ،وتنبيههم فيما غفلثوا عنثه مثن
أمور املسلمني ،ولزوم ،اعتهم ،والقيام بواجب حقهم" انتها.
وذلك ملصلحته ومصلحة األمة العامة واخلالثة ،وإعانتثه علثا القيثام مبسثْولياته
اجلسام ،قال اهلل  -تعاىل  :-يا أيها الثذين آمنثوا أ،يعثوا اهلل وأ،يعثوا الرسثول
وأولي األمر منكم ،...وقال وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولثو
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ردوه إىل الرسول وإىل أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولوال فضثل اهلل
عليكم ورمحته لتبعتم الشيطان إال قليالً ،وقال رسول اهلل للا اهلل عليثه وسثلم:
« ...من بايع إماماً فمعطاه لثفقة يثده ،وةثرة قلبثه فليطعثه إن اسثتطاع » ..رواه
مسلم .وقال للا اهلل عليه وسلم« :من كره من أمريه شيئاً فليصرب فإنثه مثن خثر
من السلطان شرباً مات ميتة جاهلية » ،رواه البخاري ،ومسلم
قال احلافظ ابن حجر «" :فإنه من خر من السلطان» أي مثن ،اعثة السثلطان،..
وقوله« :شرباً» :كناية عن معصية السثلطان وحماربتثه" ،ثثم قثال :قثال ابثن أبثي
مجرة ( :املراد باملفارقة السعي يف حل عقد البيعة اليت حصلت لذلك األمثري ،ولثو
بمدنا شيء) ،فكنا عنها مبقدار الشرب ألن األخذ يف ذلثك يثْول إىل سثفك الثدماء
بغري حق" انتها.
قلت :قال للا اهلل عليه وسلم« :من خلع يداً من ،اعثة لقثي اهلل يثوم القيامثة ال
حجة له » ،رواه مسلم.
وقال النووي  -رمحه اهلل « :-ال حجة له» "أي ال حجة له يف فعله ،وال عذر له
ينفعه".
وقال اإلمام أمحد بن حنبل إمام أهل السنة  -رمحه اهلل  -يف كتابه :ألول السنة
ما نصه ..":من السنة الالزمة اليت من ترك منها خصلة  -مل يقبلها ويْمن بها -
مل يكن من أهلها" ،ثم قال  -فيما عدد منها ":-السثمع والطاعثة لألئمثة  ..الثرب
والفاجر ،ومن ولي اخلالفة واجتمع الناس عليه ،ورضوا به ،ومن َعلِثيَهم بالسثيف
حتا لار خليفة ..ليس ألحد أن يطعن عليهم وال ينازعهم".
وقال  -أيضا ً( -كما يف شرح ألول اعتقاد أهل السنة لاللكائي)" :ومن خر علا
إمام من أئمة املسلمني ،وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له باخلالفة بمي وجه
كان؛ بالرضا أو بالغلبة ،فقد شق هذا اخلار عصا املسثلمني ،وخثالف اآلثثار عثن
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رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم ،فإن مات اخلار عليثه مثات ميتثة جاهليثة ،وال
حيل قتال السلطان ،وال اخلثرو عليثه ألحثد مثن النثاس؛ فمثن فعثل ذلثك فهثو
مبتدع ،علا غري السنة والطريق" انتها.
قلت :ويف احلديَّ..« :وأال ننازع األمر أهله - ،»..وقد تقدم .-
وقال أبو حممد احلسن بن علي الرببهاري (يف شثرح السثنة)" :ال حيثل ألحثد أن
يبيت ليلة وال ير أن ليس عليه إمام براً كان أو فاجراً"" ،ومن خثر علثا إمثام
من أئمة املسلمني فهو خارجي ،قد شق عصثا املسثلمني ،وخثالف اآلثثار ،وميتتثه
ميتة جاهلية"" ،وإذا رأيت الرجل يدعو علا السلطان فاعلم أنثه لثاحب هثو ،
وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصالح فثاعلم أنثه لثاحب سثنة ،...أُمرنثا أن
ندعو هلم بالصالح ومل نْمر أن ندعو عليهم" ،"...ومن قال الصالة خلثف كثل بثر
وفاجر ،واجلهاد مع كل خليفة ،ومل ير اخلرو علا السلطان بالسيف ،ودعا هلم
بالصالح ،فقد خر من قول اخلوار أوله وآخره ...وهو لاحب سنة".
ومما قال عن الفضيل بن عياض أنه قال ":لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إإل
يف السلطان ،قيل له :يا أبثا علثي فسثر لنثا هثذا؛ قثال:إذا جعلتهثا يف نفسثي مل
تعدني ،وإذا جعلتها يف السلطان للح؛ فصلح بصالحه العباد والبالد".
وقال ابن رجب  -رمحه اهلل ( -يف جامع العلوم واحلكم  )222/1يف شرح حثديَّ
« :الدين النصثيحة »...الثذي رواه مسثلم يف لثحيحه - ،وفيثه النصثيحة : -
«...ألئمة املسلمني" ،»...وأما النصيحة ألئمة املسلمني :فحب لثالحهم ورشثدهم
وعثثدهلم ،وحثثب اجتمثثاع األمثثة علثثيهم ،وكراهثثة افثثرتاق األمثثة علثثيهم ،والتثثدين
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بطاعتهم يف ،اعة اهلل ،..والبغض ملن رأ اخلرو عليهم ،وحب إعزازهم يف ،اعة
اهلل -عز وجل" انتها.
وقال النووي يف شرح لحيح مسلم" :وأما النصيحة( :ألئمثة املسثلمني) فمعثاونتهم
علثثا احلثثق ،و،ثثاعتهم فيثثه ،وأمثثرهم بثثه ،وتنبثثيههم وتثثذكريهم برفثثق ولطثثف،
وإعالمهم مبا غفلوا عنه ومل يبلغهم من حقثوق املسثلمني ،وتثرك اخلثرو علثيهم،
وتملف قلوب الناس لطاعتهم."...
قلت :قوله" :وأمرهم به" إىل قوله" :ومل يبلغهم" إمنا يكون سراً بينه وبينهم ،كما
كان يفعل الصحابة رضي اهلل عنهم أمثال علي بن أبي ،الب رضي اهلل عنثه كمثا
رواه البخاري ،وأسامة بن زيد رضي اهلل عنه كما رواه البخاري ومسلم ،وكما كثان
يفعثثل التثثابعون  -أيض ثاً  -أمثثثال عبيثثد اهلل بثثن عبثثد اهلل بثثن اخليثثار كمثثا رواه
البخاري ،وكما قرره كذلك غريهم مثن أئمثة أهثل السثنة واجلماعثة مثن املتقثدمني
واملتمخرين ،ومنهم هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية ،فقثد قثالوا...":
النصح ألئمة املسلمني يكمن يف إرشادهم سراً بينهم وبثني نالثحيهم( ،"...كمثا يف
جملة البحوأ اإلسالمية.)..
قال اإلمام الشوكاني ( يف السيل اجلثرار " :)556/4ينبغثي ملثن ظهثر لثه غلثط يف
بعض املسائل أن تنالحه وال يظهر الشناعة عليه علثا رؤوس األشثهاد ،بثل كمثا
ورد يف احلديَّ :أنه يمخذ بيده وخيلوا به ،ويبذل له النصيحة ،وال يذل سثلطان
اهلل ،وقد قدمنا :أنه ال جيوز اخلرو علا األئمة وإن بلغوا يف الظلثم أي مبلث مثا
أقاموا الصالة ومل يظهر منهم الكفر البواح واألحاديَّ الواردة يف هذا املعين متواترة.
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ولكن علا املمموم أن يطيع اإلمام يف ،اعثة اهلل ،ويعصثيه يف معصثية اهلل ،فإنثه ال
،اعة ملخلوق يف معصية اخلالق" انتها.
قلت :وذلك ملا يف احلديَّ الصحيح عن رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم أنه قثال:
«من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يثبده عالنية ،ولكن يمخذ بيده فيخلو به ،فإن
قبل منه فذاك وإال كان قد أد الثذي عليثه» أخرجثه أمحثد وابثن أبثي عالثم يف
السنة ،وله عنده أكثر من ،ريق وقد لححه الشيخ األلباني يف ختري السنة.
قال الشثيخ العالمثة عبثد السثالم بثن بثرجس –رمحثه اهلل ( -يف معاملثة احلكثام
ص" :)124وهذا احلديَّ ألل يف إخفاء نصثيحة السثلطان ،وأن النالثح إذا قثام
بالنصح علا هذا الوجه ،فقد برئ وخلت ذمته من التبعة ،...واحلجة إمنا هي يف
حديَّ رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم ،ال يف قول أو فعل أحد من النثاس ،مهمثا
ني إِذَا دُعُثوا ِإلَثا اللَّثهِ َورَسُثوِلهِ
كان .قال اهلل –تعاىل  : -إِنَّمَا كَانَ قَثوْلَ املُث ْ ِم ِن َ
ح ُكمَ بَ ْيَن ُه ْم أَن يَقُولُوا سَ ِم ْعنَا َوأَ َْ ،عنَا َو ُأ ْو َلئِ َك ُهمُ املُ ْفِلحُونَ وَمَن ُي ِطعِ الَّلهَ َورَسُو َلهُ
لِ َي ْ
وَ َيخْشَ الَّلهَ وَيَتَّ ْقهِ فَ ُم ْو َلئِ َك ُه ُم الفَائِزُونَ  ،وقال  -تعاىل   : -وَمَا كَانَ لِمُث ْ ِمنٍ
وَالَ ُم ْ ِمَنةٍ ِإذَا قَضَا الَّلهُ َورَسُو ُلهُ أَمْراً أَن َيكُو َن َل ُهمُ اخلِ َيرَةُ ِم ْن أَ ْم ِر ِهمْ وَمَن َيعْصِ ال َّلهَ
َورَسُو َلهُ فَ َقدْ ضَلَّ ضَالالً ُّمبِيناً  ،وقال  -تعاىل َ  :-و ِإذَا قِيلَ َل ُهمْ َتعَثا َلوْا ِإلَثا مَثا
لدُوداً إلثي قولثه – تعثاىل-
أَنزَلَ الَّلهُ َو ِإلَا الرَّسُولِ َرأَيْتَ ا ُملنَافِ ِقنيَ يَصُدُّونَ عَنكَ ُ
جدُوا فِي أَنفُسِث ِهمْ
جرَ بَ ْيَن ُهمْ ثُمَّ َال َي ِ
حكِّمُوكَ فِيمَا َش َ
َ فالَ َو َربِّكَ َال ُي ْ ِمنُونَ حَتَّا ُي َ
حرَجاًّ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُ َسلِّمُوا تَ ْسلِيماً  ،وبناء علا هذا احلديَّ العظيم جاءت أقوال
َ
السلف وأفعاهلم علا وفقه".
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وقال (يف ص ":)110ووفق اهلل أهل السنة واجلماعة – أهل احلديَّ – إلي عثني
اهلد واحلق ،فذهبوا إىل وجوب إنكار املنكر ،لكثن بالضثوابط الشثرعية واحلثق،
فذهبوا إلي وجوب إنكار املنكر ،ولكن بالضوابط الشرعية اليت جاءت بهثا السثنة،
وكان عليها سلف هذه األمة.
ومن أهم ذلك وأعظمه قدراً أن ينالح والة األمر سراً فيما لدر عنهم من منكثرات،
وال يكون ذلك علا رؤوس املنابر ويف جمامع الناس ملا ينجم عثن ذلثك – غالبثاً –
من تمليب العامة وإثارة الرعاع ،وإشعال الفنت.
وهذا ليس من دأب أهل السنة واجلماعة بل سبيلهم ومنهجهم مجع قلوب النثاس
علا والتهم والعمل علا نشر احملبة بني الراعي والرعية واألمثر بالصثرب علثا مثا
يصدر عن الوالة من استئثار باملال أو ظلم للعباد ،مع قيامهم مبنالحة الثوالة سثراً
،والتحذير من املنكرات عموماً أمثام النثاس دون ختصثيص فاعثل ،كالتحثذير مثن
الزنا عموم ًا ومن الربا عموماً ومن الظلم عموماً ،وحنو ذلك .
يقول العالمة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بثن بثاز – رمحثه اهلل –" :لثيس مثن
منه السلف التشهري بعيوب الوالة وذكر ذلثك علثا املنثابر ،ألن ذلثك يفضثي إىل
الفوضا ،وعدم السمع والطاعة يف املعروف يفضي إىل اخلوض الذي يضر وال ينفع.
ولكن الطريقة املتبعة عند السلف :النصثيحة فيمثا بيثنهم وبثني السثلطان والكتابثة
إليه ،أو االتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتا يوجه إىل اخلري.
وإنكار املنكر يكون من دون ذكر الفاعل ،فينكر الزنا وينكر اخلمر وينكر الربا ،من
دون ذكر من فعله ،ويكفي إنكار املعالي والتحثذير منهثا مثن غثري ذكثر أن فالنثا
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يفعلها ،ال حاكم وال غري حاكم ،وملا وقعت الفتنة يف عهد عثمان قال بعض النثاس
ألسامة بن زيد رضي اهلل عنه :أال تنكر علا عثمان ؟
قال :أأنكر عليه عند الناس ؟ لكن أنكر عليه بيين وبينه وال أفتح بثاب شثر علثا
الناس.
وملا فتحوا الشر يف زمن عثمان  -رضي اهلل عنه  -وأنكروا علا عثمان جهره متثت
الفتنة والقتال والفساد الذي ال يزال الناس يف آثاره إىل اليوم ،حتا حصلت الفتنثة
بني علي ومعاوية ،وقتل عثمان وعلي بمسباب ذلك ،وقتل جم كثري مثن الصثحابة
وغريهم بمسباب اإلنكار العلين وذكر العيوب علناً حتا أبغض النثاس ولثي أمثرهم
وحتا قتلوه .نسمل اهلل العافية(.)1
وهذا الذي قرره الشيخ  -رمحه اهلل  -هو امتداد ملا قثرره أئمثة الثدعوة – رمحهثم
اهلل تعاىل – يف كتبهم ،وهو يف احلقيقة امتداد ملا عليه السلف الصاحل من الصحابة
والتابعني ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين.
ويف هذا يقول أئمة الدعوة :الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشثيخ والشثيخ حممثد بثن
عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ سعد بن عتيق والشيخ عمرو بن سثليم والشثيخ عبثد
اهلل العنقري – رحم اهلل اجلميع – عندما شغب بعض املنتسبني إىل الدين والدعوة
يف زمنهم علا هذا األلل ،وأثاروا الشبه الشثيطانية حولثه فقثال أولئثك األئمثة :
((وأم ا ما قد يقع من والة األمثور مثن املعالثي واملخالفثات الثيت ال توجثب الكفثر
واخلرو من اإلسالم فالواجب فيها:

( )1مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز ()210/8
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منالحتهم علا الوجه الشرعي برفق ،واتباع ما كان عليه السلف الصاحل من عثدم
التشنيع يف اجملالس وجمامع الناس ،واعتقاد أن ذلثك مثن إنكثار املنكثر الواجثب
إنكاره علا العباد غلط فاحش وجهل ظاهر ال يعلم لثاحبه مثا يرتتثب عليثه مثن
املفاسد العظام يف الدين والدنيا كما يعثرف ذلثك مثن نثور اهلل قلبثه وعثرف ،ريقثة
السلف الصاحل وأئمة الدين".
وقال (يف ص ":)128قال الشيخ لاحل بن عثيمني – رمحه اهلل تعثاىل – يف كتابثه
(( مقالد اإلسالم )) -عندما قرر أن النصيحة تكون للوالة سراً ال عالنية وساق بعض
األدلة علا ذلك ومنها هذا احلديَّ  ،-قال  (( :فإذا كان الكالم يف امللك بغيبة أو
نصحه جهراً والتشهري به من إهانته اليت توعد اهلل فاعلها بإهانته ،فال شثك أنثه
جيب مراعاة ما ذكرناه  -يريد اإلسرار بالنصح وحنوه – ملن استطاع نصيحتهم من
العلماء الذين يغشثونهم وخيثالطونهم وينتفعثون بنصثيحتهم دون غريهثم  ...إىل أن
قال  (( :فإن خمالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناً وإنكار ذلك عليه
يف احملافل واملساجد والصحف ومواضع الوعظ وغري ذلك ليس من بثاب النصثيحة
يف شيء ،فال تغرت مبن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية ،فإنثه خثالف مثا عليثه
السلف الصاحل املقتد بهم ،واهلل يتوىل هداك))"
وقال (يف ص":)130وأخر البخثاري ومسثلم يف (( لثحيحيهما )) عثن أسثامة بثن
زيد :أنه قيل له :أال تدخل علا عثمان لتكلمه؟ فقال ( :أترون أنثي ال أكلمثه إال
أمسعكم؟ واهلل لقد كلمته فيما بيين وبينه ما دون أن أفتح أمثراً ال أحثب أن أكثون
أول من فتحه )) هذا سياق مسلم.
قال احلافظ (يف الفتح ) قال املهلب :قوله (( :قد كلمته سراً دون أن أفثتح بابثاً ))،
أي باب اإلنكار علا األئمة عالنية خشية أن تفرتق الكلمة  ...وقال عياض :مثراد
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أسامة أنه ال يفتح باب اجملاهرة بالنكري علا اإلمام ملا خيشا من عاقبة ذلك ،بل
يتلطف به وينصحه سراً ،فذلك أجدر بالقبول.
وقال الشيخ األلباني (يف تعليقثه علثا خمتصثر لثحيح مسثلم)" :يعثين اجملثاهرة
باإلنكار علا األمراء يف املإل؛ ألن يف اإلنكار جهارًا ما خيشا عاقبته ،كما اتفثق يف
اإلنكار علا عثمان جهاراً ،إذ نشم عنه قتله".
وقثال شثثيخ اإلسثثالم حممثد بثثن عبثثد الوهثاب – رمحثثه اهلل –( يف الثثدرر السثثنية
" :)314/1من أعجب العجائب وأكرب اآليات الدالة علا قدرة امللك الغثالب سثتة
ألول بينها اهلل – تعاىل  -بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون ،ثم بعثد هثذا
غلط فيها أذكياء العامل وعقالء بين آدم إال أقل القليل" ،وقال" األلل الثاني :أمثر
اهلل باالجتمثثاع يف الثثدين ،ونهيثثه عثثن التفثثرق فيثثه" ،.ويف( ،)6/9قثثال" :األلثثل
الثالَّ :أن من متام االجتمثاع :السثمع والطاعثة ملثن تثممر علينثا ولثو كثان عبثداً
حبشياً.
فبني النيب للا اهلل عليه وسلم هذا بياناً شائعاً ذائعاً بكل وجه من أنثواع البيثان
شرعاً وقدراً ،ثم لار هذا األلل ال يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيثف العمثل
به".
وقال الشيخ العالمة عبد اهلل بن عبد اللطيف  -رمحه اهلل  -مفيت الديار النجديثة
يف حينه( يف الدرر السنية يف األجوبة النجدية ..." :)91/9وقد بلغثين عثن بعثض
من غره الغرور من الطعن يف العلماء ورميهم باملداهنة ،وأشثباه هثذه األقاويثل الثيت
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لثثدت أكثثثر اخللثثق عثثن ديثثن اهلل ،وزيثثن هلثثم الشثثيطان بسثثبب ذلثثك الطعثثن يف
الوالية.)1("..
وبعد أن ذكر الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف  -كما تقدم  -أدلة ،اعة أولياء األمثر
من الكتاب والسنة ،وبعد أن بني منه أهل السنة واجلماعثة يف ذلثك قثال..." :
فطاعة ولي األمر وترك منازعته ،ريقة أهل السنة واجلماعة ،وهذا هو فصل النثزاع
بني أهل السنة وبني اخلوار والرافضة ،"...وأخذاً من حديَّ« :من خلع يداً من
،اعة » ..احلديَّ ،قال " :فذكر هذا احلديَّ البيعة والطاعة؛ فثاخلرو علثيهم
[أي الوالة] نقض للعهد والبيعة ،وترك ،اعتهم ترك للطاعة.
وبهذه األحاديَّ وأمثاهلا عمل ألحاب رسول اهلل للا اهلل عليه وسثلم ..وعرفثوا
أنها من األلول اليت ال يقثوم اإلسثالم إال بهثا ،وشثاهدوا ..أمثوراً ظثاهرة ليسثت
خفية ،ونهوا عن اخلرو عليهم والطعن فيهم ،ورأوا أن اخلار عليهم خار عثن
دعوة املسلمني إىل ،ريقة اخلوار ".
قلت :ويف حديَّ عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه  -املتقثدم  -قثال ..« :بايَ َعنَثا
رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم علا السمع والطاعثة يف منشثطنا ومكرهنثا وعسثرنا
ويسرنا وأثرة علينا ،وأال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفرًا بوَاح ًا عندكم من اهلل فيه
برهان » رواه البخاري ومسلم.
ونقل احلافظ ابن حجر عن اخلطابي ( بواحاً )" :يريد ظثاهراً باديثاً ،"..ثثم قثال
عن قوله « :عندكم من اهلل فيه برهان » أي نص آية أو خرب [أي حديَّ] لحيح

()1

قلت :إن تلك من بذور أو جذور املشكلة اليت نعاني منها اليوم فما أشبه الليلة بالبارحة ،واهلل املستعان.
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ال حيتمل التمويل ،ومقتضاه أنه ال جيوز اخلرو عليهم [أي الوالة] مثا دام فعلثهم
حيتمل التمويل".
قلت  :وهو قريب من قثول اخلطثابي يف أعثالم احلثديَّ ،إال أنثه قثال" :مثا دام
حيتمل وجهاً".
وقال شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بثن تيميثة احلرانثي  -رمحثه
اهلل – (يف منها السنة  )527/4عن رأي مثن يثر اخلثرو علثا الثوالة واألئمثة
بالسيف" :فهو رأي فاسد؛ فإن مفسدته أعظم من مصلحته ،وقل مثن خثر علثا
إمام ذي سلطان إال كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم مما تولد من اخلري ،..فال
أقاموا ديناً وال أبقوا دنيا".
قلت :وهذا يشثبه قثول الرببهثاري  -رمحثه اهلل  -يف اخلثرو علثا السثلطان يف
كتابه شرح السنة" :ليس يف السنة قتال السلطان؛ فإن فيه فساد الدين والدنيا".
قال رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم « :ثالأ خصثال ال َيغِثل علثيهن قلثب مسثلم
أبداً :إخالص العمل هلل ومنالحة والة األمر ولزوم اجلماعة؛ فثإن دعثوتهم رحثيط
من ورائهم » أخرجه أمحد ومالك يف املو،م واللفظ له وابن أبي عالم يف السنة وله
عنده أكثر من ،ريق وقد لححه األلباني يف ختري السنة.
ورحم اهلل اإلمام عبد اهلل بن املبارك إذ يقول:
إن اجلماعة حبل اهلل فاعتصموا

منه بعروته الوثقا ملن دانا

كم يدفع اهلل بالسلطان معضلة

عن ديننا -رمحة منه -ودنيانا

لوال األئمة مل تممن لنا سبل

وكان أضعفنا نهباً ألقوانا
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وقال حممد بدر الدين بن مجاعة  -رمحثه اهلل  ( -يف :رحريثر الكثالم يف تثدبري
أهل اإلسالم ص )61إن للخليفة واإلمام عشرة حقوق منها :بذل الطاعة لثه ظثاهراً
وبا،ناً يف كل ما يممر به أو ينها عنه إال أن يكون معصية قال  -تعاىل  :-يميهثا
الذين آمنوا أ،يعوا اهلل وأ،يعوا الرسول وأولي األمر منكم ، وقال الثنيب لثلا اهلل
عليه وسلم« :السمع والطاعة علا املسلم فيمثا أحثب أو كثره مثا مل يثْمر مبعصثية
اهلل» ،فقثثد أوجثثب اهلل تعثثاىل ورسثثوله ،اعثثة ولثثي األمثثر ،ومل يسثثتثن منثثه سثثو
املعصية ،فبقي ما عداه علثا االمتثثال "....إىل أن قثال" :وإذا وفثت األمثة بهثذه
احلقثثوق الواجبثثة وأحسثثنت القيثثام مبجامعهثثا واملراعثثاة ملواقعهثثا ،لثثفت القلثثوب
وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت" وسيمتي ذكرها كامالً يف الفصل اخلامس .
قلت :قال ابن القيم ( يف إعالم املوقعني  6/3رحت عنوان حكمة الشريعة يف إنكثار
املنكر ورحرميها اخلرو علا الوالة)  ":النيب للا اهلل عليثه وسثلم شثرع ألمتثه
إجياب إنكار املنكر ،ليحصل بإنكاره من املعروف ما حيبه اهلل ورسوله ،فإذا كثان
إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل اهلل ورسوله فإنثه ال يسثوإ إنكثاره،
وإن كان اهلل يبغضه وميقثت أهلثه ،وهثذا كاإلنكثار علثا امللثوك والثوالة بثاخلرو
عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إىل آخر الدهر ،وقد استمذن الصحابة رسثول اهلل
للا اهلل عليه وسلم يف قتال األمراء الذين يْخرون الصالة عن وقتها ،وقالوا :أفثال
نقاتلهم؟ فقال «:ال ،ما أقثاموا الصثالة» وقثال« :مثن رأ مثن أمثريه مثا يكرهثه
فليصرب ،وال ينزعن يداً من ،اعته».
ومن تممل ما جر علا اإلسثالم يف الفثنت الكبثار والصثغار رآهثا مثن إضثاعة هثذا
األلل ،وعدم الصرب علا املنكر ،فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكرب منه ،فقد كان
رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم ير مبكة أكرب املنكثرات ،وال يسثتطيع تغيريهثا،
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بل ملا فتح اهلل مكة ،ولارت دار إسالم عزم علا تغيري البيت ،ورده علثا قواعثد
إبراهيم ،ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقثوع مثا هثو أعظثم منثه مثن عثدم
احتمال قريش لذلك ،لقرب عهدهم باإلسالم ،وكونهم حديثي عهثد بكفثر ،وهلثذا
مل يمذن يف اإلنكار علا األمراء باليد ملا يرتتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه ،كما
وجد سواء".
وقثثثال  -أيضث ثاً  ( -يف  204/3رحثثثت عنثثثوان النهثثثي عثثثن اخلثثثرو علثثثا
األئمة)...":نهيه [للا اهلل عليه وسلم] عن قتال األمراء واخلثرو علثا األئمثة -
وإن ظلموا أو جاروا  -ما أقاموا الصالة سداً لذريعثة الفسثاد العظثيم والشثر الكثثري
بقتاهلم كما هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتاهلم واخلرو عليهم أضعاف أضثعاف
ما هم عليثه ،واألمثة يف بقايثا تلثك الشثرور إىل اآلن ،وقثال :إذا بويثع اخلليفتثان
فاقتلوا اآلخر منهما سداً لذريعة الفتنة."...
وذكر ابن األزرق ( يف بدائع السلك يف ،بائع امللك  :)44،45/2أن مثن املخالفثات
اخلثثرو علثثا السثثلطان ،وأن الصثثرب عليثثه إذا جثثار مثثن فثثروض الثثدين وأمهثثات
واجباته ،مستدالً علا ذلك بقوله للا اهلل عليه وسثلم« مثن رأ مثن أمثريه شثيئاً
فليصرب عليه » وذكر أن ا ُألبِِّي قال( :هو نص يف عدم القيام علا األمراء)".
ومما ذكره  -أيضاً  -من الطعن علا السلطان " أنه خالف ما جيب له من التجلة
والتعظيم .فقد قيل من إجالل اهلل إجالل السلطان عادالً كان أو جائراً.
وذكر أن من كالم الصاحب ابن عبّاد :تهيّب السلطان فرض أكيد ،وحتم ملن ألقا
السمع وهو شهيد "...ثم ذكر " املخالفة الثالثة :االفتيات عليه [أي :علا
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السلطان ] يف التعرض لكل ما هو منوط به :ومن أعظمه فساداً تغيري املنكر بالقدر
الذي ال يليق إال بالسلطان."..
وقال -أيضاً( -يف بدائع السلك  ":)79/1الصرب عليه إذا جار من عزائم الدين
وولايا األئمة النالحني لقوله للا اهلل عليه وسلم « :إذا رأيتم من والتكم شيئاً
تكرهونه فاكرهوا عمله وال تنزعوا يداً من ،اعته» "
وقال الشيخان حممد بن عبد اللطيف ،وعبد العزيز العنقري  -رمحهمثا اهلل تعثاىل
 ( ،كما يف الدرر السنية  " :)135/9ومما أدخثل الشثيطان :إسثاءة الظثن بثولياألمر ،وعدم الطاعة له ،فإن هذا من أعظم املعالي ،وهو من دين اجلاهلية ،الذين
ال يرون السمع والطاعة ديناً ،بل كل منهم يستبد برأيه ،وقد تظاهرت األدلثة مثن
الكتاب والسنة ،يف وجوب السمع والطاعة لولي األمثر يف العسثر واليسثر ،واملنشثط
واملكره ،حتا قال «:امسع وأ،ع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك».
فتحرم معصيته واالعرتاض عليه يف واليته ،ويف معاملته ،ويف معاقدته ،ومعاهدتثه،
ألنه نائب املسلمني والناظر يف مصاحلهم ،ونظره هلم خري من نظرهم ألنفسهم؛ ألن
بواليته يستقيم نظام الدين ،وتتفق كلمة املسملني" ،إىل أن يقثوال فيمثا للسثلطان":
والقيام بنصرته والنصح له با،نث ًا وظثاهراً ،فثال جيثوز ألحثد االفتيثات عليثه ،وال
املضي يف شيء من األمثور إال بإذنثه ،ومثن افتثات عليثه فقثد سثعا يف شثق عصثا
املسلمني ،وفارق مجاعتهم ،وقد قال النيب للا اهلل عليه وسلم «:من عصا األمري
فقد عصاني ،ومن عصاني فقد عصا اهلل » واملراد بثاألمري يف هثذا احلثديَّ :مثن
واله اهلل أمر املسلمني ،وهو اإلمام األعظم".
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قلت :ولقد عد اإلمام حممد بن عبد الوهاب عدم اعتبثار الواليثة مثن أمثر و،رائثق
وسنن اجلاهلية فقال يف املسملة الثالثة من مسائل اجلاهلية ":إن خمالفة ولي األمثر
وعدم االنقياد له فضيلة ،والسمع والطاعة له ذل ومهانة ،فخالفهم رسول اهلل للا
اهلل عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة هلم والنصيحة ،وغلظ يف ذلك وأبد وأعاد".
قال العالمثة لثاحل الفثوزان ( يف شثرحه ملسثائل اجلاهليثة ص ":)47مثن مسثائل
اجلاهلية :أنهم ال خيضثعون لثولي األمثر ،ويثرون أن هثذا ذلثة ،ومعصثية األمثري
يعتربونها فضيلة وحرية؛ ولثذلك ال جيمعهثم إمثام ،وال جيمعهثم أمثري؛ ألنهثم ال
خيضعون ،وعندهم أنفة وكرب.
فجاء اإلسالم مبخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي األمثر املسثلم؛ ملثا يف ذلثك مثن
املصاحل ،قال –تعاىل  :-يا أيها الذين آمنوا أ،يعوا اهلل وأ،يعثوا الرسثول وأولثي
األمر منكم ،فممر بطاعة والة األمور ،والرسول للا اهلل عليه وسثلم حثدد ذلثك
يف غري معصية ،فقال «:ال ،اعة ملخلوق يف معصية اخلالق » وقال «:إمنثا الطاعثة
باملعروف » فتجب ،اعثة ولثي األمثر يف غثري معصثية اهلل ،إذا أمثر مبعصثية فثال
يطاع ،لكن ال خيالف يف بقية األمور ،ال يطاع يف هثذه املسثملة خالثة الثيت فيهثا
معصية ،أما بقية األمور فال تنتقض بيعته بسثبب ذلثك ،وال خيثالف ،مثادام أنثه
علا اإلسالم؛ ملا يف ،اعة والة األمور من اجتماع الكلمة ،وحقن الدماء ،واسثتتباب
األمن ،وإنصاف املظلوم من الظامل ،ورد احلقوق إىل ألحابها ،واحلكم بني النثاس
بالعدل ،حتا ولو كان ولي األمر غري مستقيم يف دينه ،حتا ولو كان فاسثقاً مثا مل
يصل إىل الكفر ،كما قال للا اهلل عليه وسلم  «:امسعوا وأ،يعوا ،إال أن تروا كفراً
بواحاًُ عندكم عليه من اهلل برهان » ،فما دامت معاليه دون الكفر ،فإنه يسمع له
ويطاع ،وفسقه علا نفسه ،لكن واليته و،اعته ملصلحة املسلمني.
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وهلذا ملا قيل لبعض األئمة :إن فالنث ًا فاسثق لكنثه قثوي ،وإن فالنث ًا لثاحل لكنثه
ضعيف ،أيهما يصلح للوالية؟ قال :الفاسق القوي؛ألن فسثقه علثا نفسثه ،وقوتثه
للمسلمني .أما هذا الصاحل فإن لالحه لنفسه وضعفه يضر املسلمني.
فيسمع له ويطاع وإن كان فاسقاً يف نفسه ،بل وإن جار وإن ظلم ،يقول رسثول اهلل
للا اهلل عليثه وسثلم «:أ،ثع وإن أخثذ مالثك وضثرب ظهثرك »؛ ألن يف ،اعتثه
مصلحة أرجح من املفسدة اليت هو عليها وألن مفسدة اخلرو عليه أعظم من مفسدة
البقاء علا ،اعته وهو عاص؛ ألن يف اخلرو عليثه سثفكاً للثدماء وإخثالالً بثاألمن
وتفريق ًا للكلمة.
وماذا حصل للذين خرجوا علا األمراء ووالة األمور مما قصه التاريخ؟ مثاذا حصثل
ملا أن نازغةً من الشذاذ يف عهد عثمان رضثي اهلل عنثه قثاموا وشثقوا عصثا الطاعثة
وقتلوا أمري املْمنني عثمان؟ ماذا حصل علا املْمنني من النكسات إىل اآلن؛ بسبب
اخلرو علا أمري املْمنني وقتله؟ فال يزال املسلمون يعانون من النكسثات املتواليثة
واملفاسد ،وكذلك يف حق بقية الوالة الصرب علا ،اعته وإن كان فيه مفسدة جزئيثة
أخف من مفسدة اخلرو عليه؛ فلذلك أوجب النيب للا اهلل عليه وسلم ،اعته ما
مل خير عن اإلسالم ،ولو كان فاسقاً ،ولو كان ظاملاً ،فإنه يصرب علا هذه املفاسثد
اجلزئية؛ درءاً للمفسدة العظيمة ،وارتكثاب أخثف الضثررين لثدفع أعالهمثا ،هثذا
شيء معروف .وما من قوم خرجوا علا إمامهم إال كانت املفسثدة يف اخلثرو عليثه
أعظم من املفسدة يف الصرب علا ،اعته.
وهثذا فثثرق مثثا بثني أهثثل اجلاهليثثة :وأهثثل اإلسثالم يف مسثثملة والة األمثثور ،أهثثل
اجلاهلية ال يرون الطاعة لوالة األمور ،ويرون ذلك ذلثة .وأمثا اإلسثالم :فإنثه أمثر
بطاعة والة األمور املسلمني ،وإن كان عندهم شيء من الفسق يف أنفسهم ،أو عندهم
ظلم للناس ،يصرب عليهم؛ ألن يف ذلك مصاحل للمسلمني ،ويف اخلرو عليهم مضثار
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للمسلمني أعظم من املفاسثد الثيت يف البقثاء علثا ،ثاعتهم مثع احنثرافهم الثذي ال
خيرجهم عن اإلسالم ،هذه القاعدة العظيمة اليت جثاء بهثا اإلسثالم يف هثذا األمثر
العظيم.
وأما أهل اجلاهلية  -كما سبق  -ال يرون انعقاد والية ،وال يرون مسعاً وال ،اعثة،
ومثلهم األمم الكثافرة اآلن ،الثذين يقولثون باحلريثات والثدميقرا،يات مثاذا تكثون
جمتمعاتهم اآلن؟ همجية ،بهيمية ،قتل وسلب وفسثاد أعثراض ،وشثر واضثطراب
أمن ،وهثم دول كثرب  ،وعنثدهم أسثلحة وعنثدهم مثدمرات ،لكثن حثالتهم حالثة
بهيمية – والعياذ باهلل  -ألنهم باقون علا ما كانت عليه اجلاهلية.
وأمر النيب للا اهلل عليه وسلم بالسمع والطاعة هلم ،وأمر بالنصثيحة هلثم سثراً،
بينهم وبني النالح .وأما الكالم فيهم وسبهم واغتيابهم؛ فهذا من الغش هلم؛ ألنه
يْلب الناس عليهم ويفرح أهل الشر وهذا من اخليانة لوالة األمور .أما الثدعاء هلثم
وعدم ذكر معائبهم يف اجملالس ،فهو من النصيحة هلم ،ومن كان يريثد أن ينصثح
اإلمام فإنه يولل النصيحة إليه يف نفسثه ،إمثا مشثافهه ،وإمثا كتابثة ،وإمثا بثمن
يولا له من يتصل به ويبلغه عن هذا الشيء؛ وإذا مل يتمكن فهو معذور.
أمثثا أنثثه جيلثثس يف اجملثثالس أو علثثا املنثثابر أو أمثثام أشثثر،ة ويسثثب والة األمثثور
ويعيبهم ،فهذا ليس من النصيحة ،وإمنا هو من اخليانة لثوالة األمثور ،والنصثيحة
هلم تشمل الدعاء هلم بالصالح ،وتشمل سرت عيوبهم وعدم إفشائها علا الناس،
وكذلك من النصيحة هلم :القيام باألعمال اليت يكلونها إىل املوظفني ،ويعهدون بها
إىل الوالة يف القيام بها ،هذا من النصيحة لوالة األمور.
ثم قال الشيخ  -رمحه اهلل :-وهذه الثالأ هي اليت مجع بينها فيما لح عنثه يف
أنه قال «:إن اهلل يرضا لكم ثالثاً :أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا ،وأن تعتصموا
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حببل اهلل مجيعاً وال تفرقوا ،وأن تنالحوا من واله اهلل أمركم » ومل يقع خلثل يف
دين الناس ودنياهم إال بسبب اإلخالل بهذه الصفات أو ببعضها.
يقول الشيخ  -رمحه اهلل  :-وقد مجع النيب للا اهلل عليثه وسثلم هثذه املسثائل
الثالأ يعين :اليت تقدم ذكرها ،وهي:
املسثثثملة األوىل :أن أهثثثل اجلاهليثثثة كثثثانوا يعبثثثدون األوليثثثاء والصثثثاحلني،
ويقولون:ويقولون هْالء شفعاؤنا عند اهلل.
واملسملة الثانية :أن أهل اجلاهلية كانوا متفرقني يف دينهم ودنياهم.
واملسملة الثالثة  :أنهم ال خيضثعون لثولي األمثر ،ويثرون ذلثك ذلثة ومهانثة .هثذه
املسائل الثالأ مجعها رسول اهلل للا اهلل عليه وسثلم الثذي أوتثي جوامثع الكلثم
وفصل اخلطاب يف كلمثة واحثدة ،وذلثك يف قولثه لثلا اهلل عليثه وسثلم «:إن اهلل
يرضا لكم ثالثاً :أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا ،وأن تعتصموا حببثل اهلل مجيعثاً
وال تفرقوا ،وأن تنالحوا من والّه اهلل أمركم».
األوىل :أن تعبثثدوه وال تشثثركوا بثثه شثثيئا ،ويثثدخل يف الشثثرك عبثثادة األوليثثاء
والصاحلني.
الثانيثثة :أن تعتصثثموا حببثثل اهلل مجيعثاً وال تفرقثثوا ،عكثثس مثثا كثثان عليثثه أهثثل
اجلاهليثثة مثثن أنهثثم كثثانوا متفثثرقني يف ديثثنهم ودنيثثاهم وحبثثل اهلل هثثو القثثرآن،
واالعتصام به هو أن تتمسكوا به ،فتعملوا مبا أمركم به ،ومتنبوا ما نهثاكم عنثه؛
ألن القرآن هو املنه الرباني الكفيل مبصاحل العباد يف دينهم ودنياهم ،فالتمسك به
رمحه ،وعدم التمسك به عذاب وشقاء.
الثالثة:أن تنالحوا من وآله اهلل أمركم ،وهذا خبالف ما كان عليه أهثل اجلاهليثة
الذين ال ينقادون لولي األمر ،وهثذا فيثه األمثر باالنقيثاد لثولي األمثر ،ومنالثحته
و،اعته ،وعدم اخلرو عليه ،وعدم الكالم فيه أمام الناس وذكر عيوبه ونشر عيوبه
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بني الناس ،ألن هذا من اخليانة لولي األمر ،ليس هذا من النصيحة وإن كان بعض
الناس يزعم أن هذه نصيحة ،فهذه ليست نصيحة ،وإمنا هذا تشهري وشر ،وإلقثاء
للعداوة بني الوالي والرعية ،وليس فيه مصلحة أبداً ،بل هو مضرة حمضة.
ثم بني  -رمحه اهلل  -أن اخللل الذي يقع يف دين النثاس ،ودنيثاهم إمنثا سثببه
اإلخالل بهذه الثالأ أو اإلخالل ببعضها ،وهو الشرك بثاهلل ،والتفثرق ،واخلثرو
علا ولي األمر.".
وقيثثثل للشثثثيخ ( كمثثثا يف جريثثثدة املسثثثلمون العثثثدد 500 :اجلمعثثثة ربيثثثع
األول1415/3/26:هث ص :.)11ماذا عن التقصثري يف منالثحة والة األمثر رحثت
و،مة الظن أنهم لن يسمعوا منهم؟ فمجاب:
"التقصري يف نصيحة والة األمر تعترب خيانة هلم وعدم قيام حبقهم ،ولكثن البثد أن
تكون النصيحة بالطرق الشرعية فيما بينهم وبني النالح ال بالتشهري علثا املنثابر،
ويف اجملامع أو يف األشر،ة واملنشورات اليت رحدأ البلبلثة ويسثتغلها املغرضثون؛
فإن هذه الطريقة ليست نصيحة وإمنا هي إثارة وفضيحة وتفريثق للكلمثة ومثن قثام
بالنصيحة بالطريقة الشرعية فالغالب أنه حيصثل بهثا املقصثود أو بعضثه ،فثإن مل
حيصل هلا تمثري فقد برئت ذمة النالح وحصل علا الثواب من اهلل".

مبخث
وقال  -حفظه اهلل  ( -كما يف جريدة املدينة العدد 18 - 17530اجلمعة
مجاد األوىل 1432هث  -امللحق)بعنوان :التمسك بالكتاب والسنة هو العصمة من
الفنت ... " :يف هذه األيام تعصف بالعامل اإلسالمي والعربي فنت ،تهدد أمنهم
واستقرارهم ،وتفرق مجاعتهم ،وتزعزع دوهلم بتخطيط من األعداء ،وتنفيذ من
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الغوغائيني واألغرار ،من أبناء تلك الدول املستهدفة دون تفكري يف العواقب ومآالت
األمور تمثراً بالوعود الكاذبة ،وجرياً وراء السراب اخلادع ،حتا ألبحت ال تسمع
وال تقرأ يف وسائل اإلعالم إال ما يزعجك من تقتيل وتشريد ،وسقوط حكومات
وتغري أحوال وقد رحقق يف هْالء الذين يوقدون تلك الفنت قول الرسول للا اهلل
عليه وسلم أنهم «دعاة علا أبواب جهنم من أ،اعهم قذفوه فيها » ،وقد رسم لنا
النيب للا اهلل عليه وسلم اخلطة اليت نسري عليها للسالمة من شر هْالء الدعاة ملا
ورد عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه لقوله« :فما تممرني إن أدركين ذلك »
قال للا اهلل عليه وسلم« :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم » ،قال حذيفة رضي
اهلل عنه« :فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام » قال للا اهلل عليه وسلم« :فاعتزل
تلك الفرق كلها ولو أن تعض علا ألل شجرة حتا يدركك املوت وأنت علا
ذلك» هذا بالنسبة للفرد.
وأما بالنسبة لألمة فقد أمرها للا اهلل عليه وسلم عند حدوأ االختالف والفنت
بالتمسك بالكتاب والسنة ،حيَّ قال للا اهلل عليه وسلم« :فإنه من يعش منكم
فسري اختالفاً كثريًا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي
متسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » ،وهذا تفسري لقول اهلل تعاىل :وَا ْعتَصِمُوا
حْبلِ الّلَهِ جَمِيعاً وَال تَ َفرَّقُوا ،وقد وجدنا ةرة هذه الولايا الربانية والنبوية
ِب َ
عندما عصفت تلك األحداأ األخرية اليت سببت اهليجان واملطالبة بتغيري أنظمة
احلكم يف البالد العربية واإلسالمية ،وتضرر بها من تضرر من الشعوب واحلكام،
وقد بقيت هذه البالد السعودية آمنة مطمئنة؛ ألن دستورها القرآن الذي ال يَ ْمتِيهِ
حكِيمٍ حَمِيدٍ ،وَ َم ْن َأحْ َسنُ ِمنْ الّلَهِ
خلْ ِفهِ تَنزِيلع ِمنْ َ
ا ْلبَا ِ،لُ ِمنْ بَ ْينِ َيدَ ْيهِ وَال ِمنْ َ
حكْماً لِ َق ْومٍ يُو ِقنُونَ
ُ
أما الدساتري البشرية فإنها ال تثبت أمام اهلزات؛ ألنها مل تنب علا الوحي املنزل
الصاحل لكل زمان ومكان ،والذي ال يستطيع أحد أن يمتي بآية من مثله ولن
حكْ ِمهِ ،وملا أخرب النيب
ب ِل ُ
ح ُكمُ ال ُمعَقِّ َ
يستطيع أحد أن يستدرك عليه وَالّلَهُ َي ْ
للا اهلل عليه وسلم عن وقوع الفنت قيل ما املخر منها يا رسول اهلل قال:
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حكِيمٍ
خلْ ِفهِ َتنْزِيلع ِمنْ َ
الكتاب العزيز الذي :لَا يَ ْمتِيهِ ا ْلبَا ِ،لُ ِمنْ بَ ْينِ َيدَ ْيهِ َولَا ِمنْ َ
حَمِيد.
أما الدساتري البشرية والقوانني الوضعية فهي عرضة لالنتقاد وال تصلح لكل زمان
ومكان فهي تنهار عند أول حادثة فهي كبيت العنكبوت ال يقي من احلر وال الربد
وال املطر وال يصمد أمام الرياح ،ولذلك أول ما رد به أهل هذه البالد علا الدعوة
إىل االضطرابات واملظاهرات واالعتصامات ردوا بمن ديننا مينع من ذلك كله وال
جييزه ويممر باهلدوء والسكينة والتالحم بني الراعي والرعية وينها عن الفوضا
ويممر بالقضاء علا الفنت وأهلها فهو ينها عن البغي والعدوان واخلرو علا ولي
األمر ويممر باإللالح بني البغاة واملبغي عليهم إن أمكن اإللالح وإال فإنها تقاتل
الفئة الباغية حتا تفيء إىل أمر اهلل قال تعاىلَ  :و ِإنْ َ،ائِ َفتَانِ ِمنْ الْ ُم ْمِِننيَ ا ْقَتَتلُوا
حدَاهُمَا َعلَا ا ُألخْرَ فَقَا ِتلُوا اّلَتِي َتْبغِي حَتَّا تَفِي َء ِإلَا
ت ِإ ْ
لِلحُوا َب ْيَنهُمَا َف ِإنْ بَغَ ْ
فَمَ ْ
لِلحُوا بَ ْيَنهُمَا بِا ْل َعدْلِ َوأَقْ ِسطُوا ِإنَّ الّلَهَ ُيحِبُّ الْمُقْ ِس ِطنيَ 
أَ ْمرِ الّلَهِ َف ِإنْ فَاءَتْ فَمَ ْ
خوَ ْي ُكمْ وَاتَّقُوا الَّل َه َل َعّلَ ُكمْ ُت ْرحَمُونَ ،وقال النيب
لِلحُوا بَ ْي َن َأ َ
خوَةٌ فَمَ ْ
ِإنَّمَا الْ ُم ْ ِمنُو َن ِإ ْ
للا اهلل عليه وسلم":من أتاكم وأمركم مجيع علا واحد منكم يريد أن يفرق
مجاعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه«  ،هذا هو موقف اإلسالم من الفنت وعالجها عند
حدوثها وهو موقف هذه البالد حكامها وعلمائها ،وهلل احلمد عندما حدثت هذه
الفتنة وهو املوقف الذي أجلم كل عدو وعلم كل جاهل ونبه كل غافل ومن متسك
بهذا املنه فلن تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض بإذن اهلل واحلمد هلل رب
العاملني".
وقال الدكتور حممد خليل هراس يف رده علا الثدكتور حممثد البهثي (ص - ) 70
وهو يدافع عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ":-ثم محلها مثن بعثده األمنثاء
عليها من أبنائه وأحفاده وتالمذته وأنصاره ،وكثان السثيف السثعودي مثن ورائهثم
يشد أزرهم وحيوط حركتهم ،وكان هثذا مثن لطيثف لثنع اهلل هلثذه [الثدعوة] أن
مجع هلا السيف والقلم واللسان ،فآتت أُكلها شهياً ،ومضثت إىل غاياتهثا قثدماً ال
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يعوقها استبداد حاكم وال عسف سلطان".
وقال  -أيضثاً(-يف ص  " :)68احلكثم السثعودي بشثهادة األعثداء قبثل األلثدقاء
ألبح  -حبمد اهلل  -مضرب املثثل يف العثدل واألمثن واالسثتقرار؛ بسثبب إقامتثه
للحدود اإلسالمية ،وكل مميزات احلكم الصاحل ال مدها متوفرة يف مكثان مثا مثن
أرض اهلل إال يف السعودية.
وأمثا إلثثالح الفثثرد فثثإن العنايثثة بتنشثثئة األفثثراد تنشثثئة لثثاحلة :فكريثاً وخلقيثاً
ووجدانياً ،علا أمت ما يكون.
وأما مواجهة األحداأ وألوان احلياة املختلفثة فثإن السثعودية تكثاد تكثون الدولثة
اإلسالمية الوحيدة اليت استطاعت أن تنتفع مبا يستجد من ألوان احلضارة دون أن
تذوب كما فعلت دول إسالمية كثرية ،بل إنهثا وقفثت منهثا موقثف املسثلم الثذي
يعرف كيف يستفيد ممثا عنثد اآلخثرين دون أن يضثر ذلثك بدينثه أو بمخالقثه أو
بعاداته".
قلت :وهناك تفصيل فيما هلذه الدولة العظيمة املباركة يف كتثابي (تفهثيم احلقثائق
اجلليثثة يف خصولثثية الدولثثة السثثعودية) ،وكتابي(السثثداد يف إثثثارة حثثد احلرابثثة
والسعي يف األرض بالفساد).
وقد سئل مساحة شيخنا عبد العزيثز بثن بثاز – رمحثه اهلل ( -يف جممثوع فتثاواه
ومقاالته  :)186/8هناك مثن يثر أن اقثرتاف بعثض احلكثام للمعالثي والكبثائر
موجب للخرو عليهم وحماولة التغيري وإن ترتب عليثه ضثرر للمسثلمني يف البلثد،
واألحداأ اليت يعاني منها عاملنا اإلسالمي كثرية  ،فما رأي مساحتكم؟
فمجاب" :احلمد هلل رب العاملني  ،وللا اهلل وسلم علا رسثول اهلل  ،وعلثا آلثه
وألحابه  ،ومن اهتد بهداه  ،أما بعد:
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فقد قال اهلل  -عز وجل  :-يَا أَُّيهَا الَّثذِينَ آ َمنُثوا أَِ،يعُثوا اللَّثهَ َوأَِ،يعُثوا الرَّسُثولَ
َوأُولِي الْمَ ْمرِ ِمْن ُكمْ َف ِإنْ َتنَازَ ْعُتمْ فِي َشيْءٍ َفرُدُّوهُ ِإلَا اللَّثهِ وَالرَّسُثولِ ِإنْ ُكنْثُتمْ ُت ْ ِمنُثونَ
خرِ َذلِكَ خَ ْيرع َو َأحْ َسنُ تَ ْموِيالً
بِالَّلهِ وَالْ َي ْومِ الْآ ِ
فهذه اآلية نص يف وجوب ،اعة أولي األمر ،وهم :األمثراء والعلمثاء ،وقثد جثاءت
السنة الصحيحة عن رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم تبني أن هثذه الطاعثة الزمثة،
وهي فريضة يف املعروف ...والنصوص من السنة تبني املعنثا ،وتقيثد إ،ثالق اآليثة
بمن املراد، :اعتهم يف املعروف ،وجيب علا املسلمني ،اعة والة األمور يف املعروف
ال يف املعالي ،فإذا أمروا باملعصية فال يطاعون يف املعصية ،لكن ال جيثوز اخلثرو
عليهم بمسبابها؛ لقوله للا اهلل عليه وسلم« :أال مثن ولثي عليثه وال فثرآه يثمتي
شيئا من معصية اهلل فليكره ما يثمتي مثن معصثية اهلل وال ينثزعن يثدا مثن

،اعثة»

ولقوله للا اهلل عليه وسلم« :من خر مثن الطاعثة وفثارق اجلماعثة فمثات مثات
ميتة جاهلية» وقال للا اهلل عليه وسلم« :علا املرء السمع والطاعثة فيمثا أحثب
وكره إال أن يْمر مبعصية فإن أمر مبعصية فال مسع وال

،اعة»

وسمله الصحابة رضي اهلل عنهم  -ملا ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون -
قالوا  :فما تممرنا؟ قال « :أدوا إلثيهم حقهثم وسثلوا اهلل حقكثم» قثال عبثادة بثن
الصامت رضي اهلل عنه :بايعنا رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم علا السمع والطاعة
يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله ،وقال« :إال
أن تروا كفرا بواحاً عندكم من اهلل فيه برهان» ،فهذا يدل علا أنثه ال جيثوز هلثم
منازعة والة األمور ،وال اخلرو عليهم إال أن يروا كفرا بواحاً عنثدهم مثن اهلل فيثه
برهان؛ وما ذاك إال ألن اخلرو علا والة األمور يسبب فساداً كبرياً وشراً عظيمثاً،
فيختل بثه األمثن ،وتضثيع احلقثوق ،وال يتيسثر ردع الظثامل ،وال نصثر املظلثوم،
وختتل السبل وال تممن ،فيرتتب علا اخلرو علا والة األمثور فسثاد عظثيم وشثر
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كثري ،إال إذا رأ املسلمون كفرًا بواحاً عندهم مثن اهلل فيثه برهثان ،فثال بثمس أن
خيرجوا علا هذا السلطان إلزالته إذا كان عندهم قةدرة ،أمةا إذا مل يكةن عنةدهم
قدرة فال خيرجوا ،أو كان اخلروج يسبب شراً أكثر فليس هلم اخلروج رعايةة
للمصاحل العامة ،والقاعدة الشرعية اجملمع عليها ( :أنه ال جيوز إزالة الشثر مبثا
هو أشر منه ،بل جيب درء الشر مبا يزيله أو خيففه ).
أما درء الشر بشر أكثر فال جيوز بإمجاع املسلمني  ،فإذا كانت هذه الطائفثة الثيت
تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها ،وتضثع إمامثاً
لاحلاً ،يباً من دون أن يرتتب علا هذا فساد كبري علا املسلمني ،وشر أعظم مثن
شر هذا السلطان فال بمس ،أما إذا كان اخلرو يرتتب عليه فساد كبري ،واخثتالل
األمن ،وظلم الناس ،واغتيال من ال يستحق االغتيال  . . .إىل غري هذا من الفسثاد
العظيم ،فهذا ال جيوز ،بل جيب الصرب ،والسمع والطاعة يف املعروف ،ومنالثحة
والة األمور ،والثدعوة هلثم بثاخلري ،واالجتهثاد يف ختفيثف الشثر وتقليلثه وتكثثري
اخلري.
هذا هو الطريق السوي الذي جيب أن يسلك؛ ألن يف ذلك مصاحل للمسلمني عامة،
وألن يف ذلك تقليل الشر وتكثري اخلري؛ وألن يف ذلك حفظ األمن وسالمة املسلمني
من شر أكثر  .نسمل اهلل للجميع التوفيق واهلداية".
ثم سئل مساحته فقيل له :نعلم أن هذا الكالم ألل من ألول أهل السنة
واجلماعة ،ولكن هناك من أبناء أهل السنة واجلماعة من ير هذا فكراً انهزامياً،
وفيه شيء من التخاذل ،ويدعون الشباب إىل تبين العنف يف التغيري ؟.
فقال  -رمحه اهلل  " -هذا غلط من قائله ،وقلة فهم؛ ألنهم ما فهموا السنة وال
عرفوها كما ينبغي ،وإمنا رحملهم احلماسة والغرية إلزالة املنكر علا أن يقعوا فيما
خيالف الشرع ،كما وقعت اخلوار واملعتزلة ،محلهم حب نصر احلق أو الغرية
للحق ،محلهم ذلك علا أن وقعوا يف البا،ل ،...وليس هلم اخلرو علا السلطان
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من أجل معصية أو معاص وقعت منه ،بل عليهم املنالحة باملكاتبة واملشافهة،
بالطرق الطيبة احلكيمة ،وباجلدال باليت هي أحسن ،حتا ينجحوا ،وحتا يقل
الشر أو يزول ويكثر اخلري .هكذا جاءت النصوص عن رسول اهلل للا اهلل عليه
وسلم ،واهلل جل وعز يقولَ  :فبِمَا َرحْ َمةٍ ِمنَ الَّلهِ ِلنْتَ َل ُهمْ َو َلوْ ُكنْتَ َفظًّا َغلِيظَ
حوِْلكَ.
الْ َقلْبِ النْفَضُّوا ِمنْ َ
فالواجب علا الغيورين هلل وعلا دعاة اهلد أن يلتزموا حدود الشرع ،وأن
ينالحوا من وال هم اهلل األمور ،بالكالم الطيب ،واحلكمة ،واألسلوب احلسن،
حتا يكثر اخلري ويقل الشر ،وحتا يكثر الدعاة إىل اهلل ،وحتا ينشطوا يف
دعوتهم باليت هي أحسن ،ال بالعنف والشدة ،وينالحوا من وال هم اهلل األمر
بشتا الطرق الطيبة السليمة ،مع الدعاء هلم بظهر الغيب :أن اهلل يهديهم،
ويوفقهم ،ويعينهم علا اخلري ،وأن اهلل يعينهم علا ترك املعالي اليت يفعلونها
وعلا إقامة احلق.
هكذا يدعو املْمن اهلل ويضرع إليه :أن يهدي اهلل والة األمور ،وأن يعينهم علا
ترك البا،ل ،وعلا إقامة احلق باألسلوب احلسن وباليت هي أحسن ،وهكذا مع
إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتا ينشطوا يف الدعوة باليت هي
أحسن ،ال بالعنف والشدة ،وبهذا يكثر اخلري ،ويقل الشر ،ويهدي اهلل والة
األمور للخري واالستقامة عليه ،وتكون العاقبة محيدة للجميع" .
وقال  -رمحه اهلل – ( يف املصدر نفسه  ،)190عندما سئل عن اخلرو علا
السلطان " :ال جيوز اخلرو علا السلطان إال بشر،ني:
أحدهما :وجود كفر بواح عندهم من اهلل فيه برهان.
والشرط الثاني :القدرة علا إزالة احلثاكم إزالثة ال يرتتثب عليهثا شثر أكثرب منثه،
وبدون ذلك ال جيوز" .
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قال العالمة حممد بن لاحل العثيمني (كمثا يف اجملمثوع الثثمني  ،126/2وجممثوع
فتاو ورسثائل ابثن عثثيمني  )199/2أثنثاء شثرحه لقثول ابثن القثيم يف تعريثف
الطاغوت (:كل ما ماوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع) ":وأما املطاع
يف قوله  -رمحه اهلل  -فرييد به األمثراء الثذين يطثاعون شثرعاً أو قثدراً ،فثاألمراء
يطاعون شرعاً إذا أمروا مبا ال خيالف أمر اهلل ورسثوله فالواجثب علثا الرعيثة إذا
أمر ولي األمر بممر ال خيالف أمر اهلل الواجب علثيهم السثمع والطاعثة ،و،ثاعتهم
لوالة األمر يف هذا احلال بهذا القيد ،اعة هلل  -عز وجل  -وهلذا ينبغي أن نالحظ
حني ننفذ ما أمر به الوالي مما مب ،اعته فيه أننا يف ذلك نتعبثد هلل – تعثاىل -
ونتقرب إليه بطاعته ،حتا يكون تنفيذنا هلذا األمثر قربثة إىل اهلل  -عثز وجثل -
وإمنا ينبغي لنا أن نالحظ ذلك ألن اهلل – تعاىل  -يقول :يثا أيهثا الثذين آمنثوا
أ،يعوا اهلل وأ،يعوا الرسول وأولي األمر منكم.
وأما ،اعة األمراء قدراً فإن األمراء إذا كانوا أقوياء يف سلطتهم فإن الناس يطيعثونهم
بقوة السلطان وإن مل يكن بوازع اإلميان ،ألن ،اعة ولي األمر تكون بثوازع اإلميثان
وهذه هي الطاعة النافعة :النافعة لوالة األمثر ،والنافعثة للنثاس أيضثاً .وقثد تكثون
الطاعة بوازع السلطان حبيَّ يكون قوياً خيشا النثاس منثه ويهابونثه ألنثه ينكثل
مبن خالف أمره.
وهلذا نقول إن الناس مع حكامهم يف هذه املسملة ينقسمون إىل أحوال أربع:
احلال األوىل  :أن يقو الثوازع اإلميثاني والثرادع السثلطاني وهثذه أكمثل األحثوال
وأعالها.
احلال الثانية :أن يضعف الوازع اإلمياني والرادع السثلطاني وهثذه أدنثا األحثوال
وأخطرها علا اجملتمع ،علا حكامه وحمكوميه؛ ألنه إذا ضعف الثوازع اإلميثاني
والرادع السلطاني حصلت الفوضا الفكرية واخللقية والعملية.
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احلال الثالثة :أن يضعف الوازع اإلميثاني ويقثو الثرادع السثلطاني وهثذه مرتبثة
وسطا ألنه إذا قو الرادع السلطاني لار أللح لألمة يف املظهر فإذا اختفثت قثوة
السلطان فال تسمل عن حال األمة وسوء عملها.
احلال الرابعة :أن يقو الوازع اإلمياني ويضعف الرادع السثلطاني فيكثون املظهثر
أدنا منه يف احلالة الثالثة لكنه فيما بني اإلنسان وربه أكمل وأعلا.
واملهم أننا نقول إنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السثلطان أن نعتقثد أننثا نتقثرب إىل
اهلل  -عز وجل  -بذلك .وإمنا قال ابن القثيم إن الطاغوت":مثا مثاوز بثه العبثد
حده من معبود أو متبوع أو مطاع" ألن األمري الذي يطاع قد يممر مبثا خيثالف أمثر
اهلل ورسوله فإنه حينئذٍ ال مسع وال ،اعة ،وال جيوز لنا أن نطيعثه يف معصثية اهلل
 سبحانه وتعاىل -؛ ألن اهلل – تعاىل  -جعل ،اعتهم تابعة لطاعته و،اعة رسولهللا اهلل عليه وسلم ،كما يفهم من سياق اآلية  يا أيها الثذين آمنثوا أ،يعثوا اهلل
وأ،يعوا الرسول وأولي األمر منكم ومل يقل  :وأ،يعوا أولثي األمثر مثنكم فثدل
هذا علا أن ،اعتهم غري مستقلة بل هي تبع لطاعة اهلل – تعاىل  -و،اعثة رسثوله
للا اهلل عليه وسلم ،وقد ثبت أن النيب للا اهلل عليه وسلم قال «:إمنثا الطاعثة
يف املعروف» أي فيما أقره الشرع ،وأما ما أنكره فال جيوز أن يطاع فيه أي خملثوق
حتا لو كان الوالد أو الوالدة ،ألن ،اعة اهلل مقدمثة علثا كثل ،اعثة ،فثإذا أ،ثاع
اإلنسان أمريه أو ولي أمره يف معصية اهلل فقد ماوز حده".
وقال (يف الشرح املمتع علا زاد امل ْستَ ْقنِع  :)322/11عند شرحه لقول املْلف( :أو
ببغي) "يشري إىل البغاة ،وهم الذين خيرجون علا اإلمام ،يعين علا السلطان
بتمويل سائ  ،فيقولون لإلمام :أنت فعلت كذا وفعلت كذا ،فهْالء بغاة يُقاتَلون،
جيب علا الرعية أن يساعدوا السلطان علا قتاهلم؛ ألنهم بغاة ،واألئمة ال جيوز
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اخلرو عليهم إال بشروط مغلظة؛ ألن أضرار اخلرو عليهم أضعافُ أضعافُ ما
يريد هْالء من اإللالح ،وهذه الشروط هي:
األول :أن نعلم علم اليقني أنهم أتوا كفراً.
الثاني :أن نعلم أن هذا الكفر لريح ليس فيه تمويل ،وال حيتمل التمويل ،لريح
ظاهر واضح؛ ألن الصريح كما جاء يف احلديَّ هو الشيء الظاهر البني العالي ،كما
ل ْرحًا َل َعلِّي أَْبُل ُ
قال اهلل  -تعاىل  -عن فرعون أنه قال هلامان :ا ْب ِن لِي َ
األَ ْسبَابَ  أَ ْسبَابَ السَّمَاوَاتِ ،فال بد أن يكون لرحياً ،أما ما حيتمل
التمويل ،فإنه ال يسوِّإ اخلرو عن اإلمام.
الثالث :أن يكون عندنا فيه من اهلل برهان ،ودليل قا،ع مثل الشمس أن هذا
كفر ،فال بد إذن أن نعلم أنه كفر ،وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التمويل ،كما
قال النيب عليه الصالة والسالم ث« :إال أن تروا كفرًا بواحاً عندكم فيه من اهلل
برهان».
الرابع :القدرة علا إزالته ،أما إذا علمنا أننا ال نزيله إال بقتال ،تُراقُ فيه الدماء
وتستباح فيه احلرمات ،فال جيوز أن نتكلم أبداً ،ولكن نسمل اهلل أن يهديه أو
يزيله؛ ألننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة ،فهل ميكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر
عما هو عليه؟ ال ،بل ال يزداد إال متسكاً مبا هو عليه ،وما أكثر الذين ينالرونه،
إذاً يكون سعينا باخلرو عليه مفسدة عظيمة ،ال يزول بها البا،ل ،بل يقو بها
البا،ل ،ويكون اإلثم علينا ،فنحن الذين وضعنا رقابنا رحت سيوفه ،وال أحد
أحكم من اهلل ،ومل يفرض القتال علا النيب للّا اهلل عليه وسلّم وألحابه رضي
اهلل عنهم إال حني كان هلم دولة مستقلة ،وإال فإنهم كانوا يهانون يف مكة ،الذي
حيبس ،والذي يقتل ،والذي توضع عليه احلجارة احملماة علا بطنه ،وحممد
رسول اهلل للّا اهلل عليه وسلّم يرجع من الطائف ،يرمونه باحلجارة حتا أدموا
عقبه ،ومل يْمر بالقتال؛ ألن اهلل حكيم؛ ولذلك مع األسف الشديد ال مد أحداً
عصا الرسول عليه الصالة والسالم ث وخر علا اإلمام مبا لإلمام فيه شبهة ،إال
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ندم وكان ضرراً علا شعبه ،ومل يزل اإلمام ،وال أريد باإلمام اإلمام األعظم؛ ألن
اإلمام األعظم ذهب من زمان ،لكن إمام كل قوم من له سلطة عليهم".
وقال  -أيضاً  ( -يف الشرح املمتع  ..." :)403/14فهْالء البغاة إذا مل يرجعوا
فإن اإلمام جيب عليه أن يقاتلهم ،وجيب علا رعيته أن يعينوه علا قتاهلم ،فإن
قالت الرعية :حنن ال نقاتل قوماً مسلمني ،كيف نقاتلهم ،وكيف حنمل السالح
عليهم؟! قلنا :ألنهم بغاة ،فقتاهلم من باب اإللالح ،وإذا مل ميكن اإللالح إال
بقتاهلم وجب ،فيجب علا الرعية ،اعة اإلمام إذا أمر باخلرو معه لقتال هْالء.
بقي أن يقال :هنا حال ثالثة؛ ألن املْلف ذكر حالني:
األوىل :أن يكف هْالء عن القتال إذا بُيِّن هلم األمر فنكف عنهم.
الثانية :أال يرجعوا ،بل يستمروا يف اخلرو  ،فحينئ ٍذ جيب علا اإلمام أن
يقاتلهم ،وجيب علا الرعية أن يساعدوا اإلمام.
الثالثة :إذا مل يكشف الشبهة ،ومل يزل املظلمة ،بمن قالوا :نريد إزالة املظلمة
الفالنية ،قال :ال أزيلها ،أو نريد أن تكشف لنا وجه ما فعلت ،ووجه حكمه من
الكتاب والسنة ،قال :ال ،ففي هذه احلال إن فاؤوا فاألمر واضح وانتها اإلشكال،
لكن إن أبوا قالوا :ما دمت مل تزل املظلمة ،ومل تكشف الشبهة لنا ،فإننا
سنقاتل ،فليس هلم قتاله؛ ألن النيب للّا اهلل عليه وسلّم يقول يف األمري« :امسع
وأ،ع ،وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» ،ونها للّا اهلل عليه وسلّم :أن ينزع
اإلنسان يداً من ،اعة ،إال أن ير كفرًا بواحاً عنده فيه من اهلل برهان...اخل".
ذكر أيوب (كما يف ،بقات ابن سعد  ،188/7والسري  )513/4القراء الذين خرجثوا
مع ابن األشعَّ فقال" :ال أعلم أحداً منهم قتل إالّ رُغِبَ له عن مصرعه ،وال جنثا
فلم يقتل إالّ قد ندم علا ما كان منه".
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قلت :ومن هْالء الذين ندموا :مسلم بن يسار واإلمام الشعيب  -رمحه اهلل .-
فعن أبي قالبة (املصدر السابق والصفحة نفسثها) :أن مسثلم بثن يسثار لثحبه إىل
مكة ،قال :فقال لي وذكر الفتنة :إني أمحد اهلل إليك أني مل أرمِ فيها بسهم ،ومل
أ،عن فيها برمح ،ومل أضرب فيها بسيف ،قال قلت له :يثا أبثا عبثد اهلل فكيثف
مبن رآك واقفاً يف الصف؟ فقال هذا مسلم بن يسثار واهلل مثا وقثف هثذا املوقثف إالّ
وهو علا احلق فتقدم فقاتل حتا قتل ،قال فبكا وبكا حتا متنيت أني مل أكثن
قلت له شيئاً.
قالوا :وكان مسلم ثقة فاضالً عابداً ورعاً أرفع عندهم من احلسثن حتثا خثر مثع
عبد الرمحن بن حممد بن األشعَّ فوضعه ذلك عند الناس وارتفع احلسن عنه.
وقيل للشعيب (كما يف منهثا السثنة ) 529/4 :عثامر بثن شثراحيل أحثد فضثالء
التابعني وأئمة احلديَّ – وكان قد خر يف فتنة ابن األشثعَّ – :أيثن كنثت يثا
عامر؟ قال :كنت حيَّ يقول الشاعر:
ولثوّت إنسثثان فثكثدت أ،ثيثر

عو الذئب فاستمنست بالذئب إذ عو

ألابتنا فتنة مل نكن فيها بررة أتقياء ،وال فجرة أقوياء.
وقال ابن خلدون (يف مقدمة تارخيه ص )280عن هْالء ،وهو يدعوهم بثالثوار ،وأن
منهم املنتحلني للعبادة وسثلوك ،ثرق الدين":يعرضثون أنفسثهم للمهالثك وأكثثرهم
يهلكون يف تلك السبيل ممزورين غري ممجورين".
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية (يف منها السنة  )528/4عن هْالء الثوار ومن خير
علا مجاعة املسلمني و علا إمامهم وسلطانهم" :فال أقثاموا دينثاً وال أبقثوا دنيثا،
واهلل – تعاىل  -ال يممر بممرٍ ال حيصل فيه لالح الدين وال لالح الدنيا".
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وقال (يف املنها  -أيضاً  .." :)409/4 -الفنت إمنا يعرف ما فيهثا مثن الشثر إذا
أدبرت أما إذا أقبلت فإنها تزين ،ويظن أن فيها خرياً؛ فإذا ذاق النثاس مثا فيهثا
من الشر واملرارة والبالء ،لار ذلك مبيناً هلم مضرتها ،وواعظثاً هلثم أن يعثودوا يف
مثلها كما أنشد بعضهم [ -يف البخاري معلقاً جمزومثاً بثه ":قثال ابثن عيينثة عثن
خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه األبيثات عنثد الفثنت قثال امثرؤ
القيس"] :-
احلرب أول ما تكون فتية

تسعا بزينتها لكل جهول

حتا إذا اشتعلت وشب ضرامها

ولت عجوزاً غري ذات حليل

مشطاء ينكر لونها وتغريت

مكروهة للشم والتقبيل

 ...ومن استقرأ أحوال الفنت اليت مري بني املسلمني تبني له أنه مثا دخثل فيهثا
أحد فحمد عاقبة دخوله؛ ملا حيصل له من الضرر يف دينه ودنياه؛ وهلذا كانت من
باب املنهي عنه ،واإلمساك عنها مثن املثممور بثه الثذي قثال اهلل فيثه :فليحثذر
الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم."
وإذا سقط حق احلاكم الشرعي بالكفر البواح فإنه ال تسثقط ،اعتثه يف غثري معصثية
ففي حديَّ النواس بن مسعان ،قال :قال رسثول اهلل لثلا اهلل عليثه وسثلم« :ال
،اعة ملخلوق يف معصية اخلالق» ،وهو حديَّ لحيح رواه اإلمام أمحد وغريه.
قلت :وجيوز خرو أهل احلثل والعقثد  -مثن املسثلمني  -عليثه وتنحيتثه بشثرط
القدرة ،وأن ال يكون ذلك بفتنة وسفك دماء ،فال تالزم عند أهل السثنة واجلماعثة
بني كفره واخلرو عليه بكل حثال ،وإمنثا ينظثر إىل جلثب املصثاحل ودرء املفاسثد
الكبرية والعظيمة؛ ألن القتال يف حال اخلرو والفتنة إمنثا يكثون يف مجاعثة األمثة
اليت تكون حول السلطان الذي يف يده القوة والشثوكة يسثتخدمها ضثد مثن خيثر
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عليه ومن ليس كذلك مما حيصل يف الفثنت ،وقثد قيثل" :سثلطان غشثوم وال فتنثة
تدوم".
وقال أبو الفر عبد الرمحن بن رجثب  -رمحثه اهلل ( -يف جثامع العلثوم واحلكثم
 )117/2يف شثثثرحه لقولثثثه لثثثلا اهلل عليثثثه وسثثثلم يف حثثثديَّ العربثثثاض بثثثن
سارية«:أوليكم بتقو اهلل والسمع والطاعة وإن تثممر علثيكم عبثد»" :أمثا السثمع
والطاعة لوالة أمور املسلمني ففيهثا سثعادة الثدنيا ،وبهثا تنظثيم مصثاحل العبثاد يف
معايشهم ،وبها يستعينون علا إظهار دينهم و،اعة ربهم ،كما قال علي رضي اهلل
عنه  ":إن الناس ال يصلحهم إال إمام بر أو فاجر ،إن كان فاجراً عبد املثْمن فيثه
ربه ،ومحل الفاجر فيها إىل أجله.
وقال احلسن يف األمراء :هم يلثون مثن أمورنثا مخسثاً :اجلمعثة واجلماعثة والعيثد
والثغور واحلدود ،واهلل ما يستقيم الدين إال بهم وإن جاروا وظلموا ،واهلل ملا يصثلح
اهلل بهم أكثر مما يفسدون ،مع أن -واهلل -إن ،اعتهم لغيظ ،وإن فثرقتهم لكفثر"،
[وتقدم قول احلسن هذا] .
إىل أن قال(" :)120/2وقوله«:فمن يعش منكم بعدي فسري اختالفاً كثرياً فعلثيكم
بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ».
هذا إخبار منه للا اهلل عليه وسلم مبا وقع يف أُمَّته بعثدَه مثن كثثرة االخثتالف يف
ألول الدِّين وفروعه ،ويف األقوال واألعمال واالعتقادات ،وهذا موافقع ملثا روي عنثه
من افرتاقِ أُمَّته علا بضعٍ وسبعني فرقثة ،وأنَّهثا كلَّهثا يف النَّثار إالَّ فرقثة واحثدة،
وهي :من كان علا مثا هثو عليثه وألثحابُه ،وكثذلك يف هثذا احلثديَّ أمثر عنثدَ
وسنةِ اخللفاء الرَّاشدين من بعده ،والسُّنة :هي
االفرتاق واالختالف بالتمسُّك بسنَّته َّ
الطريقة املسلوكة ،فيشمل ذلك التمسُّك مبا كان عليثه هثو وخلفثاؤه الرَّاشثدونَ مِثنَ
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االعتقادات واألعمال واألقوال ،وهذه هي السُّنةُ الكاملةُ؛ وهلذا كان السثلف قثدمياً
اسم السنة إال علا ما يشمل ذلك كله".
ويف رواية يف حديَّ العرباض هذا« :عبد حبشي » ،وهو حثديَّ لثحيح بطرقثه،
وله عدة ،رق ،ولي فيه حبَّ خاص.
ويف لحيح البخاري عن أنس رضي اهلل عن النيب للا اهلل عليه وسثلم «:امسعثوا
وأ،يعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كمن رأسه زبيبة».
ويف لحيح مسلم عن أبي ذر رضي اهلل عنه قال:إن خليلي لثلا اهلل عليثه وسثلم
أولاني أن أمسع وأ،يع ولو كان عبد حبشياً جمدع األ،راف.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ( يف منها السنة  ) 525/4عن اخللفاء ..." :وأما
كون الواحد من هْالء معصوماً فليس هذا اعتقاد أحد من علماء املسلمني ،وكذلك
كونه عاد ًال يف كل أموره ،مطيعاً هلل يف مجيع أفعاله ،ليس هذا اعتقاد أحد من
أئمة املسلمني ،وكذلك وجب طاع ه في كل ما وأمر به وإن كان معص هلل ل س ب
اع قا أحد من أئم المسلم ن ،ولكن مذ و أ ل السد والجماع أن ؤالء وشركبن
ف ما وح اج إل نم ف ه من طاع اهلل ،ف صلى خلفنم الجمع والع دان وغ ر ما من
الصلبات ال ي وق مبننا م؛ ألننا لب لم تصل خلفنم أفضى إلى تعط لنا ،ونجا د

معنم الكفار ،ونحج معنم الب ت الع ق ،ووس عان بنم في األمر بالمعروف والدني عن
المدكر وإ ام الحدو  ،فإن ا نسان لب در أنه حج في رفق لنم ذنب و د جاءوا
وحجبن ،ولم وضره ذا ش ئا ،وكذلك الغزو وغ ره من األعمال الصالح  ،إذا فعلنا
البر وشاركه في ذلك الفاجر لم وضره ذلك ش ئا ،فك
ذا البجه ،فك

إذا لم ومكن فعلنا إال على

إذا كان البالي الذي وفعلنا ف ه معص ؟! ووس عان بنم  -أوضا -

في العدل في الحكم والقسم؛ فإنه ال ومكن عا ل أن ودازع في أننم كث را ما وعدلبن

في حكمنم و سمنم ،ووعاونبن على البر وال قبى ،وال وعاونبن على ا ثم والعدوان".
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وقال مساحة شيخنا عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز – رمحه اهلل – (كما يف افتتاحية
جملة البحوأ اإلسالمية عدد 50ص ":)9ولثيس احلثاكم معصثوماً؛ إمنثا العصثمة
للرسل عليهم الصالة والسالم ،فيما يبلغون عن اهلل ،لكن الواجب التعاون مثع والة
األمور يف اخلري ،والنصيحة فيما قد يقع من الشر والثنقص ،هكثذا فهثم املْمنثون،
وهكذا أمثر الرسثول لثلا اهلل عليثه وسثلم ،أمثر بالسثمع والطاعثة لثوالة األمثور،
والنصيحة هلم ،كما قال رسول اهلل للا عليه وسثلم« :إن اهلل يرضثا لكثم ثالثثاً
ويسخط لكم ثالثاً يرضا لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً ،وأن تعتصثموا حببثل
اهلل مجيعاً وال تفرقوا ،وأن تنالِحوا من واله اهلل أمركم» احلديَّ.
ويقول عليه الصالة والسالم «الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،الدين النصثيحة»
قالوا يا رسول اهلل ملن؟ قال « :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمثة املسثلمني وعثامتهم»،
وقال عليه الصالة والسالم« من ولثي عليثه وا ٍل فثرآه يثمتي شثيئ ًا مثن معصثية اهلل
فليكره ما يمتي من معصية اهلل ،وال ينزعن يداً من ،اعة» ،وملا سئل عن والة األمر
الذين ال يْدون ما عليهم قال للا اهلل عليه وسلم «أدوا احلق الذي علثيكم هلثم،
وسئلوا اهلل الذي لكم»".
قلت :وللسثلطان يف اإلسثالم ،اعثة واجبثة ،وحقثوق علثا األمثة جيثب حفظهثا
ورعايتها ،كما حيرم اخلرو عليه.
والسلطان الكافر قد يكون عادالً وتتحقق يف حكمه املصاحل الدينية والدنيويثة ،وقثد
قال رسول اهلل للا اهلل عليه وسثلم «السثلطان ظثل اهلل يف األرض» احلثديَّ رواه
البيهقي يف شعب اإلميان ،ورواه غريه ،وحسنه األلباني يف ظالل اجلنة .وقثد قثال
النيب للا اهلل عليه وسلم» :من أتاكم وأمركم مجيثع علثا واحثد مثنكم يريثد أن
يفرق مجاعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه« رواه مسلم
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وقال للا اهلل عليه وسلم« :إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمثر هثذه
األمة وها مجيع فاضربوه بالسيف كائنا من كان» .رواه مسلم
قال رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم «إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما» .رواه
مسلم
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه :أنه مسع رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم يقول «من
أ،اعين فقد أ،اع اهلل ومن عصاني فقد عصا اهلل ومن يطع األمري فقد أ،اعين ومن
يعص األمري فقد عصاني» .رواه البخاري ،ومسثلم ،وزاد البخثاري« :وإمنثا اإلمثام
جنة يقاتل من ورائه ويتقا به فإن أمر بتقو اهلل وعدل فثإن لثه بثذلك أجثراً وإن
قال بغريه فإن عليه منه»
ويف حديَّ حذيفة« تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم »  .قلت فإن مل يكن هلم مجاعة
وال إمام قال «فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو أن تعثض بملثل شثجرة حتثا يثدركك
املوت وأنت علا ذلك» رواه البخاري ومسلم
وسئل رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم فقيل له :يا نيب اهلل أرأيت إن قامت علينثا
أمراء يسملونا حقهم ومينعون حقنا فما تممرنا؟ ،قال «:امسعوا وأ،يعوا فإمنا علثيهم
ما محلوا وعليكم ما محلتم »رواه مسلم.
ويف احلديََّ :بايَ َعَنا رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم علا السمع والطاعة يف العسر
واليسر واملنشط واملكره وعلا أثرة علينا ،وعلا أن ال ننازع األمر أهله ،وعلا أن
نقول باحلق أينما كنا ال اخاف يف اهلل لومة الئم" .رواه مسلم
ويف حديَّ حذيفة بن اليمان قال :قلت :يا رسول اهلل إنا كنا بشر فجاء اهلل خبري
فنحن فيه فهل من وراء هذا اخلري شر قال نعم .قلت هل وراء ذلك الشر خري،
قال « :نعم » .قلت فهل وراء ذلك اخلري شر ،قال « :نعم» .قلت :كيف ،قال:
«يكون بعد أئمة ال يهتدون بهداي وال يستنون بسنيت وسيقوم فيهم رجال قلوبهم
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قلوب الشيا،ني يف جثمان إنس» .قال قلت كيف ألنع يا رسول اهلل إن أدركت
ذلك قال « تسمع وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأ،ع» .رواه
مسلم
وعن رسوله اهلل للا اهلل عليه وسلم قال« :كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء
كلما هلك نيب خلفه نيب وإنه ال نيب بعد وستكون خلفاء فتكثر» .قالوا فما تممرنا
قال« :فوا ببيعة األول فاألول وأعطوهم حقهم فإن اهلل سائلهم عما اسرتعاهم» رواه
البخاري ومسلم ،يف البخاري :وسيكون خلفاء فيكثرون».
وقال رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم «من خر من الطاعة وفارق اجلماعة فمات
مات ميتة جاهلية ومن قاتل رحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إىل عصبة أو
ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خر علا أميت يضرب برها وفاجرها وال
يتحاش من مْمنها وال يفي لذي عهد عهده فليس منا ولست منه» .رواه مسلم
وعن النيب للا اهلل عليه وسلم قال «من خر من الطاعة وفارق اجلماعة فمات
مات ميتة جاهلية ومن قاتل رحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إىل عصبة أو
ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خر علا أميت يضرب برها وفاجرها وال
يتحاش من مْمنها وال يفي لذي عهد عهده فليس منا ولست منه ».رواه مسلم
وعن رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم قال « من كره من أمريه شيئاً فليصرب عليه
فإنه ليس أحد من الناس خر من السلطان شرباً فمات عليه إال مات ميتة
جاهلية» رواه البخاري ومسلم .وعن النيب للا اهلل عليه وسلم قال« :إنه يستعمل
عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي
وتابع»  .قالوا يا رسول اهلل أال نقاتلهم قال «ال ما للوا»( .أي من كره بقلبه وأنكر
بقلبه) .رواه مسلم
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الفصل اخلامس:
يف حقوق الرعية علا اإلمام
قال أبو املعالي عبد امللك اجلويين إمام احلرمني ( يف غياأ األمم يف التيثاأ الظلثم
ص  ،)184رحت فصل عن واجب اإلمام حنو ألل الدين ":فممثا القثول يف ألثل
الدين فينقسم إىل حفظ الدين بمقصا الوسع علا املْمنني ،ودفع شبهات الزائغني،
وإىل دعاء اجلاحدين والكافرين...
إن لفا الدين عن الكدر واألقذاء وانتفض عن شوائب البدع واألهواء كان حقاً علا
اإلمام أن يرعاهم بنفسه ورقبائه باألعني الكالئثة؛ فريقثبهم بذاتثه وأمنائثه بثاآلذان
الواعية ،ويشارفهم مشارفة الضنني ذخائره ،ويصونهم عن تزاحم األهواء ،وهثواجم
اآلراء؛ فإن منع املبادي أهون من قطع التمادي ...
وإن كان ما لار إليه الناجم بدعة ال تبل مبل الردة فيتحتم علا اإلمثام املبالغثة
يف منعثثه ودفعثثه وبثثذل كنثثه اجملهثثود يف ردعثثه ووزعثثه؛ فثثإن تركثثه علثثا بدعتثثه
واستمراره يف دعوته خيبط العقائد ،وخيلط القواعد ،وجير احملن ويثري الفثنت ،ثثم
إذا رسخت البثدع يف الصثدور أفضثت إىل عظثائم األمثور ،وترقثت إىل حثل عصثام
اإلسالم ...
فمما إذا شاعت األهواء وذاعت ،وتفاقم األمر واستمرت املذاهب الزائغة ،واشتدت
املطالب البا،لة ،فإن استمكن اإلمام من منعهم مل يمل يف منعهم جهثداً ،ومل يغثادر
يف ذلك قصداً ،واعتقد ذلك شوفه األعظم وأمثره األهثم وشثغله األ،ثم؛ فثإن الثدين
أحر بالرعاية وأوىل بالكالءة وأخلق بالعناية وأجدر بالوقاية وأليق باحلماية...
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وإذا كان اإلمام جير عساكر اإلسالم إىل البغاة ومانعي الزكاة ،وأثثر امتنثاعهم عثن
الطاعة واخلرو عن ربقة اجلماعة آيل إىل فرع الدين فما يْول إىل ألل الدين أوىل
باعتناء إمام املسلمني".
إىل أن ق ثال  -رمحثثه اهلل ( -ص":)190والثثذي أذكثثره اآلن الئق ثاً مبقصثثود هثثذا
الكتاب أن الذي حيثرص اإلمثام عليثه مجثع عامثة اخللثق علثا مثذاهب السثلف
السابقني قبل أن نبغت األهواء وزاغت اآلراء.
وكانوا رضي اهلل عنهم ينهون عن التعرض للغوامض والتعمق يف املشكالت واإلمعان
يف مالبسة املعضالت ،واالعتناء رمع الشبهات وتكلف األجوبة عمثا مل يقثع مثن
السْاالت ،ويرون لرف العناية إىل االستحثاأ علا الثرب والتقثو وكثف األذ ،
والقيام بالطاعة حسب االستطاعة ،وما كانوا ينكفون رضي اهلل عنهم عما تعرض له
املتمخرون عن عي وحصر وتبلد يف القرائح.
هيهات قد كانوا أذكا اخلالئق أذهاناً وأرجحهم بياناً ،ولكنهم استيقنوا أن اقتحام
الشثثبهات داعيثثة الغوايثثات وسثثبب الضثثالالت؛ فكثثانوا حيثثاذرون يف حثثق عامثثة
املسلمني ما هم اآلن به مبتلون وإليه مدفوعون.
فإن أمكن محل العوام علا ذلك فهو األسلم ،وملا قال رسثول اهلل لثلا اهلل عليثه
وسثثلم( :سثثتفرتق أمثثيت ثالثثاً وسثثبعني فرقثثة النثثاجي منهثثا واحثثدة) ،فاستولثثفه
احلاضرون الفرقة الناجية ،فقال( :هم الذين كانوا علا ما أنثا عليثه وألثحابي)،
وحنن علا قطع واضطرار من عقولنا نعلم أنهم ما كانوا يثرون اخلثوض يف الثدقائق
ومضايق احلقائق ،وال كانوا يدعون إىل التسبب إليها ،بل كانوا يشتدون علثا مثن
يفتتح اخلوض فيها ،والذي حيقق ذلك أن أساليب العقول ال يستقل بهثا إال الفثذ
الفرد املرموق الذي تثنا عليه اخلنالر وتشري إليه األلاغر واألكابر ،ثثم هثو علثا
أغرار وأخطثار إن مل يعصثمه اهلل ،وكيثف يسثلم مثن مهثاوي األفكثار الغثر الغثيب
واحلصر العيي؟ وكيف الظن بالعوام إذا اشتبكوا يف أحابيثل الشثبهات وارتبكثوا يف
ور،ات اجلهاالت؟.
فليجعل اإلمام ما ولفناه اآلن أكثرب همثه فهثو حمسثمة الفثنت ومثدعاة إىل اسثتداد
العوام علا ممر الزمن ،فإن انبثت يف الربية غوائل البدع واحتوت علثا الشثبهات
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أحناء الصدور ،ونشر دعاة الضالالت أعالم الشرور ،ولو تركثوا وقثد أخثذت مثنهم
َّ
الشبهات ممخذها لضلوا وارتكسوا وذلوا وانتكسوا؛ فالوجه واحلالثة هثذه أن يَبُث َ
فيهم دعاةَ احلق ويتقدم إىل املستقلني باحلقائق؛ حتا يسثعوا يف إزاحثة الشثبهات
باحلج والبينات ويتناهوا يف بلوإ قصار الغايات وإيضاح الدالالت وارتياد أوقثع
العبارات ويدرءوا ألحاب الضالالت ،فيجتمع احنسام كالم الزائغني وظهور دعوة
املتوحدين وإيضاح مسالك احلق املبني.
وحكم الزمان الذي حنن فيه ما ذكرناه اآلن( ،)1واهلل املستعان".
إىل أن يقول (ص":)194فالذي رحصل مما سلف  ...أن التعرض حلسم البثدع مثن
أهم ما جيب علا اإلمام االعتناء به ...ومجيع ما ذكرتثه قسثم واحثد فيمثا يتعلثق
بملل الدين ،وهو حفظه علا أهله".
قلت :هكذا نصيحة العلماء.
قال الطر،وشي (يف سرا امللوك ":)475/2ما أحق بالسلطان أن يسلك بالرعية كل
سبيل يصلحون عليه ويسودون معه ،فحينئذ يكون رئيس الرؤساء وأمرياً علا
السادة والفضالء ،وإن أهملهم يف ركوب شهواتهم وتوسط لذاتهم ،ذهبت أديانهم
وسقطت مروآتهم وبقوا كما جاء يف املثل يف اجلماعة املذمومة تقول العرب يف القوم
ال رؤساء فيهم وال سراة بينهم :هم سواسية كمسنان احلمار وتقول سواسية كمسنان
املشط؛ وفيهم يقول الشاعر:
لذي شيبة منهم علا ناشئ فضال

سواسية كمسنان احلمار فال تر

ولئن تكون أمرياً علا الفضالء والرؤساء خري من أن تكون أمرياً علا األخساء
والدمادية والغوغاء والدناة.

()1

وكانت وفاته -رمحه اهلل478 -هث ،فكيف بزماننثا هثذا ،واهلل املسثتعان ،وقثد قثال رسثول اهلل لثلا اهلل عليثه

وسلم( :ال يمتي علا الناس زمان إال والذي بعده شر منه)".
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وقد قال عبد امللك بن مروان يوماً وقد استقام له األمر :من يعذرني من عبد اهلل بن
عمر ،فإنه أبا أن يدخل يف سلطاني؟ فقال له بعض جلسائه :تستحضره وتضرب
عنقه وتسرتيح منه! فقال عبد امللك :ويلك! إذا قتلت ابن عمر علا من أكون
أمرياً؟ وملا سار داود إىل احلجاز يف الدولة العباسية ليقتل من هناك من بين أمية،
قال له عبد اهلل بن احلسني :يا ابن عم إذا أسرعت يف قتل أكفائك فمن تباهي
بسلطانك؟ اعف يعف اهلل عنك! فعفا.
وقال أرسطا،اليس لالسكندر :استصلح الرعية وأذهب شرهم تكن رئيس األخيار
املمدوحني ،وال تكن رئيس األشرار املذمومني فتكون كراعي البقر.
وقد قال اإلمام بدر الدين ابن مجاعة (يف رحرير األحكام ص " :)72ينبغي
للسلطان مشاورة العلماء العاملني النالحني هلل ورسوله وللمسلمني ،فيعتمد عليهم
يف أحكامه ،ونقضه وإبرامه ،وجدير مبلك يكون تدبريه بني نصيحة العلماء ،ودعاء
الصلحاء ،أن يقوم عمده ،ويدوم أمده"
وقال (يف ص" :)65أما حقوق الرعية علا السلطان:
فاألول :محاية بيضة اإلسالم والذب عنها إما يف كل إقليم  -إن كان خليفة ،-
أو يف القطر املختص به – إن كان مفوضاً إليه فيقوم رهاد املشركني ودفع
احملاربني والباغني ،وتدبري اجليوش ومنيد اجلنود ورحصني الثغور بالعدة املانعة
والعدة الدافعة ،وبالنظر يف ترتيب األجناد يف اجلهات علا حسب احلاجات
وتقدير إقطاعهم وأرزاقهم ولالح أحواهلم.
احلق الثاني :حفظ الدين علا ألوله املقررة وقواعده احملررة ،وردع بدع
املبتدعني ،وإيضاح حج الدين ،ونشر العلوم الشرعية ،وتعظيم العلم وأهله ،ورفع
مناره وحمله ،وخمالطة العلماء األعالم النصحاء لدين اإلسالم ،ومشاورتهم يف موارد
األحكام ومصادر النقض واإلبرام ،قال اهلل – تعاىل  -لنبيه للا اهلل عليه وسلم
«وشاورهم يف األمر» قال احلسن كان واهلل غنياً عن املشاورة ،ولكن أراد أن يسنت
هلم.
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احلق الثالث :إقامة شعائر اإلسالم :كفروض الصلوات واجلمع واجلماعات واآلذان
واإلقامة واخلطابة واإلمامة ،ومنه النظر يف أمر الصيام والفطر وأهلّته ،وح البيت
احلرام وعمرته.
ومنه االعتناء يف األعيثاد ،وتسثيري احلجثي مثن نثواحي الثبالد ،وإلثالح ،رقهثا
وأمنها يف مسريهم ،وانتخاب من ينظر أمورهم.
احلق الرابع :فصل القضايا واألحكام ،بتقليد الوالة واحلكام لقطع املنازعثات بثني
اخلصوم وكف الظثامل عثن املظلثوم ،وال يثولي ذلثك إال مثن يثثق بديانتثه وأمانتثه
وليانته من العلمثاء والصثلحاء والكفثاة النصثحاء ،وال يثدع السثْال عثن أخبثارهم
والبحَّ عن أحواهلم ليعلم حال الرعاة مثع الرعيثة ،فإنثه مسثْول عثنهم مطالثب
باجلناية منهم قال رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم( :كل راع مسْول عن رعيته).
احلق اخلامس :إقامة فرض اجلهاد بنفسه وريوشه أو سراياه وبعوثثه ،وأقثل مثا
جيب يف كل سنة مره إن كان باملسثلمني قثوة ،فثإن دعثت احلاجثة إىل أكثثر منثه
وجب بقدر احلاجثة ،وال خيلثي سثنة مثن جهثاد إال بعثذر كضثعف باملسثلمني –
والعياذ باهلل تعاىل  -واشتغاهلم بفكاك أسراهم ،واستنقاذ بالد استوىل الكفار عليها.
ويبدأ بقتال من يليه من الكفار إال إذا قصده األبعد فيبدأ بقتاله لدفعه.
احلق السادس :إقامة احلدود الشرعية علا الشروط املرعية ليانة حملارم اهلل عن
التجرئ عليها ،وحلقوق العباد عن التخطي إليها.
ويسوي يف احلدود بني القوي والضعيف والوضيع والشريف ،قال رسثول اهلل لثلا
اهلل عليه وسلم( :إمنا أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون احلدود علا الوضثيع
ويرتكون الشريف ،وايم اهلل لو أن فا،مة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها).
احلق السابع :جباية الزكوات واجلزية من أهلثها ،وأمثوال الفثيء واخلثرا عنثد
حملها ،ولرف ذلك يف مصارف الشرعية وجهاته املرضية ،وضثبط جهثات ذلثك،
وتفويضه للثقات من العمال.
71

احلق الثامن :النظر يف أوقاف الرب والقربات ،ولرفها فيما هي له مثن اجلهثات،
وعمارة القنا،ر وتسهيل سبل اخلريات.
احلق التاسع :النظر يف قسم الغنائم وتقسيمها ،ولرف أمخاسها إىل مستحقيها.
احلق العاشر :العدل يف سلطانه وسلوك موارده يف مجيع شمنه ،قال اهلل  -تعاىل
 :إن اهلل يممر بالعدل واإلحسان ،وقال  -تعاىل :-وإذا قلتم فعدلوا.ويف كالم احلكمة :عدل امللثك حيثاة الرعيثة وروح اململكثة فمثا بقثاء جسثد ال روح
فيه؟.
فيجب علا كل من حكمه اهلل  -تعاىل  -يف عباده وملكه شي من بالده أن جيعثل
العدل ألل اعتماده وقاعدة إسناده ،ملا فيه من مصاحل العباد وعمثارة الثبالد ،وألن
نعم اهلل جيب شكرها ،وأن يكون الشكر علا قدرها ،ونعمة اهلل علا السلطان فوق
كل نعمة ،فيجب أن يكون شكره أعظم من كل شكر".
قلت :وناسب هنا أن أذكر ثالأ مباحَّ فيمثا جيثب يف ،اعثة السثلطان أعزوهثا
للعالمة الدكتور عبد السالم بن برجس – رمحه اهلل – (من كتابه معاملة احلكام)

املبحَّ األول
عقد الشيخ – رمحه اهلل  -فصالً يف مشروعية الدعاء لوالة األمر (يف ص ،)186قال فيه:
"مشروعية الدعاء لوالة األمر بالصالح ،ولالح والة األمر مطلب لكل مسلم غيور علا دينه
إذ لالحهم لالح للعباد والبالد ،كما قال أمري املْمنني عمر بن اخلطاب – رضي اهلل عنه
 ،عند موته(( :أعلموا أن الناس لن يزالوا خبري ما استقامت هلم والتهم وهداتهم)).وأخرجه البيهقي يف ((السنن)) – كتاب قتال أهل البغي ،باب فصل اإلمام العثادل بإسثناد
لحيح.
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وفيها – أيضاً – عن القاسم بن خميمرة قال(( :إمنا زمانكم سلطانكم ،فإذا للح سلطانكم،
للح زمانكم ،وإذا فسد سلطانكم ،فسد زمانكم)).
ولالح الوالة إىل اهلل – تعاىل -وحده يهدي من يشاء إىل لراط مسثتقيم ،فكثان حقثا علثا
كل مْمن باهلل – تعاىل– واليثوم اآلخثر ،أن يثدعو هلثم باهلدايثة والتوفيثق إىل ،اعثة اهلل،
والسري يف مرضاته ،ألن نفع ذلك يعود علا كل مْمن باخلري يف الدين والدنيا.
ذكر ابن املنري املالكي – رمحه اهلل – يف ((االنتصاف)) ،أنه نقل عثن بعثض السثلف أنثه
دعا لسلطان ظامل فقيل له :أتدعو له وهو ظامل؟
فقال :إي – واهلل  ،-أدعو له إن ما يدفع اهلل ببقائه أعظم مما يدفع بزواله.
وأخر البيهقي يف ((شعب اإلميان)) عن أبي عثمان سعيد ابن إمساعيل الواعظ الزاهد أنثه
قال – بعد روايته حلديَّ متيم الداري – مرفوعاً (( :-الدين النصيحة)) ،قال:
((فانصح للسلطان ،وأكثر له من الدعاء بالصالح والرشاد بالقول والعمل واحلكم ،فثإنهم إذا
للحوا ،للح العباد بصالحهم .وإياك أن تدعو عليهم باللعنة ،فيزدادوا شراً ويثزداد الثبالء
علا املسلمني ،ولكن أدعو هلم بالتوبة ،فيرتكوا الشر ،فريتفع البالء عن املْمنني .))...
ولقد اعتنا علماء املسلمني بهذه القضية – الدعاء لوالة األمر – عنايثة واضثحة وملثت يف
لور نالعة رائعة منها:
أوالً  :إيداع األمر بالدعاء لثوالة األمثر يف خمتصثرات العقائثد السثلفية الثيت يطالثب املسثلم
باعتقاد ما فيها لكونه مبني ًا علثا احلجث الشثرعية مثن الكتثاب والسثنة وإمجثاع األئمثة،
وسيمتي مناذ من ذلك إن شاء اهلل.
ثانياً :ختصيص بعض علماء اإلسالم مْلفاً يف ذلك.
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فقد ألف (اإلمام العالمة املفيت احملدأ الرحال ،بقية السلف ،سيد املعمرين األخيثار علثم
السنة) حييا بثن منصثور احلرانثي احلنبلثي – املعثروف بثابن احلبيشثي – كتابثاً مسثاه:
((دعائم اإلسالم يف وجوب الدعاء لإلمام)).
وابن احلبيشي هذا له مناقب مجة ،عدد بعضها ابن رجثب يف ((ذيثل ،بقثات احلنابلثة))
فكان منها :قول احلق ،وإنكار املنكر علا من كان مل يكن عنده من املداهنثة واملثراءاة شثيء
ألالً ،يقول احلق ويصدع به.
وإمنا ذكرت ذلك ليعلم أن علماء اإلسالم والسنة يْلفون يف هذه األمور بعيثداً عثن األغثراض
الدنيئة الدنيوية ،بل ألفوا يف ذلك ديانة هلل – تعاىل – وخوفثاً علثا األمثة مثن االخثتالف
املْدي إىل اهلر واملر  ،وهو اخلالف علا السلطان.
فال تغرت بمولئك املنافقني ،الذين ينهون عن التمليف – بل احلديَّ – يف ذلك ،ويرجفثون
بمن ذلك مداهنة ورياء ،بل هو دين وشرع.
ثالثاً :جعل بعض العلماء احملققني عالمة من كان سنياً سلفياً :الدعاء لوالة األمر ،وعكسه
من كان مبتدعاً ضاالً ،دعا علا والة األمر.
قال العالمة الرب بهاري – رمحه اهلل تعاىل – يف ((شرح السنة)):
((وإذا رأيت الرجل يدعو علا السلطان ،فاعلم أنه لاحب هو وإذا رأيت الرجثل يثدعو
للسلطان بالصالح ،فاعلم أنه لاحب سنة – إن شاء اهلل .))-
فمنت تر هذا االهتمام القوي من السلف بالدعاء لثوالة األمثر واضثحاً جليثاً وهثم يف ذلثك
متبعون ،ساملون من اهلو  ،مقدمون لنصوص الشريعة علا حظوظ النفس وما تهو .
وإليك مجلة مما جاء عن أهل السنة املرضيني يف ذلك.
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أخر اخلالل يف ((السنة)) ،عن أبي مسلم اخلوالني – رمحه اهلل – أنه قال عن األمثري:
((إنه مْمر عليك مثلك ،فإن اهتد فامحد اهلل ،وإن عمل بغري ذلك ،فثادع لثه باهلثد ،
وال ختالفه فتضل)).
أخر أبو نعيم يف ((احللية)) حدثنا حممد بن إبراهيم :ثنا أبو يعلثا املولثلي :ثنثا عبثد
الصمد بن يزيد البغدادي – ولقبه مردويه  ،-قال :مسعت الفضيل بن عياض يقول(( :لثو
أن لي دعوة مستجابة ،ما لريتها إال يف إمام))
قيل :وكيف ذلك يا أبا علي؟
قال :متا لريتها يف نفسثي مل مزنثي ،ومتثا لثريتها يف اإلمثام – يعثين :عمثت ،-
فصالح اإلمام لالح العباد والبالد  ...فقبل ابن املبارك جبهته وقال:
((يا معلم اخلري من حيسن هذا غريك؟))
إسناده لحيح...
أخر اخلالل يف ((السنة)) ،عن حنبل ،أن اإلمام أمحد قال عن اإلمام:
((وإني ألدعو له بالتسديد والتوفيق يف الليل والنهار والتمييد ،وأر ذالك واجب ًا علي))
وأخر أيضاً عن أبي بكر املروذي ،قال:
((مسعت أبا عبد اهلل ،وذكر اخلليفثة املتوكثل  -رمحثه اهلل  -فقثال :إنثي ألدعثو لثه
بالصالح والعافية.
وقال(( :لئن حدأ به حدأ ،لتنظرن ما حيل باإلسالم)).
وقثثال أبثثو عثمثثان الصثثابوني املتثثوفا سثثنة (  449هثثث ) يف ((عقيثثدة السثثلف ألثثحاب
احلديَّ)):

75

((ويرون الدعاء هلم باإللالح والتوفيق والصالح ،وبسط العدل يف الرعية)).
وقال الرب بهاري  -أبو حممد احلسن بن علي  -املتوفا سثنة (  329هثث ) يف ((شثرح
السنة)):
((فممرنا أن ندعو هلم بالصثالح ،ومل نثْمر أن نثدعو علثيهم ،وإن ظلمثوا وجثاروا؛ ألن
ظلمهم وجورهم علا أنفسهم ،ولالحهم ألنفسهم وللمسلمني)).
وقال أبو بكر اإلمساعيلي ،املتوفا يف سنة (  371هث ) يف ((اعتقاد أهل السنة))
((ويرون الدعاء هلم بالصالح والعطف إىل العدل)).
((فحقيق علا كل رعية أن ترغب إىل اهلل  -تعاىل  -يف إلالح السلطان ،وأن تبثذل لثه
نصحه ،وختصه بصاحل دعائها ،فإن يف لالحه لالح العباد والثبالد ويف فسثاده فسثاد
البالد والعباد))
وقال اآلجري املتوفا سنة (  360هث ) يف كتاب ((الشريعة)):
((وقد ذكرت من التحذير من مذاهب اخلوار ما فيه بالإ ملثن عصثمه اهلل – تعثاىل  -عثن
مذاهب اخلوار ومل ير رأيهم فصرب علا جور األئمة  ...ودعا للوالة بالصثالح وحث معهثم
وجاهد معهم كل عدو للمسلمني فصلا خلفهم اجلمعة والعيدين.
فمن كان هذا ولفه ،كان علا الصراط املستقيم – إن شاء اهلل –))".

املبحَّ الثاني:
وعقد  -رمحه اهلل  -أيضاً  -فصالً يف الصثرب علثا جثور األئمثة (يف ص ،)133قثال فيثه:
"الصرب علا جور األئمة ألل من ألول السنة واجلماعة ال تكاد تر مْلفاً يف السثنة خيلثو
من تقرير هذا األلل ،واحلض عليه ،وقد بلغت األحاديَّ حد التواتر يف ذلك.
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وهذا من حماسن الشريعة؛ فإن األمر بالصرب علا جور األئمثة وظلمهثم جيلثب مثن املصثاحل
ودرء املفاسد ما يكون به لالح العباد والبالد.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل (( :-وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتمويل
سائ أو غري سائ  ،فال جيوز أن يزال ملا فيه من ظلم وجور ،كما هثو عثادة أكثثر النفثوس
تزيل الشر مبا هو شر منه ،وتزيل العدوان مبا هو أعد منه ،فاخلرو علثيهم يوجثب مثن
الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصرب عليه ،كما يصرب عند األمر باملعروف والنهي عن املنكثر
علا ظلم املممور واملنهي  -يف مواضع كثرية  -كقوله  -تعاىل :-يَا ُبنَيَّ أَقِثمِ الصَّثالةَ َو ْأمُثرْ
لبَرَ أُ ْولُوا ال َعزْمِ مِثنَ
لبِرْ َكمَا َ
لبِرْ َعلَا مَا َألَابَكَ ،وقوله:فَا ْ
بِا ْل َمعْرُوفِ وَانْهَ َعنِ املُنكَرِ وَا ْ
حكْمِ رَبِّكَ َفإِنَّكَ بِمَعْ ُي ِننَا))انتها.
لبِرْ لِ ُ
الرسُلِ ،وقوله :وَا ْ
ُّ
فالصرب علا السال،ني إذا جاروا من عزائم الدين ومن ولايا األئمة النالحني.
جاء يف ((الشريعة)) لآلجري :عن عمرو بن يزيد أنه قال(( :مسعت احلسن – أيام يزيد بن
املهلب يقول – وأتاه رهط – فممرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم ،ثم قال :واهلل
لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم لربوا ما لبثوا أن يرفع اهلل  -عز وجل – ذلك
عنهم ،وذلك أنهم يفزعون إىل السيف فيوكلون إليه ،وواهلل ما جاؤوا بيوم خري قط ،ثم تال:
صنَعُ فِرْعَوْنُ
لبَرُوا وَدَمَّ ْرنَا مَا كَانَ َي ْ
حل ْسنَا َعلَا َبنِي ِإسْرَائِيلَ ِبمَا َ
َ وت ََّمتْ َكِل َمتُ رَبِّكَ ا ُ
وَقَ ْومُهُ َومَا كَانُوا َيعْ ِرشُونَ.
وقال احلسن  -أيضاً (( :-اعلم أن جور امللوك نقمة من نقم اهلل – تعاىل  ،-ونقم اهلل ال
تالقا بالسيوف ،وإمنا تتقا وتستدفع بالدعاء والتوبة واإلنابة واإلقالع عن الذنوب ،إن نقم
اهلل متا لقيت بالسيوف كانت هي أقطع.
ولقد حدثين مالك بن دينار أن احلجا كان يقول(( :اعلموا أنكم كلما احدثتم ذنباً أحدأ
اهلل يف سلطانكم عقوبة.
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ولقد حدثت أن قائالً قال للحجا  :إنك تفعل بممة رسول اهلل  كيثت و كيثت! فقثال:
أجل ،إمنا أنا نقمة علا أهل العراق ملا أحدثوا يف ديثنهم مثا أحثدثوا ،وتركثوا مثن شثرائع
نبيهم  -عليه السالم – ما تركوا)).
وقيل :مسع احلسن رجالً يدعو علا احلجا  ،فقال :ال تفعل  -رمحثك اهلل  -إنكثم مثن
أنفسكم أتيتم ،إمنا اخاف إن عزل احلجا أو مات أن تلثيكم القثردة واخلنثازير "...إىل أن
قال" :فهذا موقف أهل السنة واجلماعة من جثور السثلطان يقابلونثه بالصثرب واالحتسثاب،
ويعزون حلول ذلك اجلور بهم إىل ما اقرتفته أيديهم من خطايثا وسثيئات ،كمثا قثال اهلل –
جل وعال َ  :-ومَا َألَاَبكُم مِّن ُّمصِيبَةٍ َف ِبمَا َك َسَبتْ أَيْدِيكُمْ وَ َيعْفُو عَن َكثِريٍ ،فيهرعثون إىل
التوبة واالستغفار ويسملون اهلل – جل وعال – أن يكشف ما بهم من ضر.
وال يقدمون علا شيء مما نها عنه الشرع املطهر يف هثذه احلثال – مثن محثل السثالح أو
إثارة فتنة أو نزع يد من ،اعة -؛ لعلمهم أن هذه األمور إمنا يفزع إليها من ال قدر لنصوص
الشرع يف قلبه من أهل األهواء الذين تسريهم اآلراء ال اآلثار ،وتثتخطفهم الشثبه ،ويسثتزهلم
الشيطان.
ولقد جاء يف النصوص ((من التحذير عن مذاهب اخلوار ما فيه بالإ ملن عصمه اهلل – عثز
وجل  -عن مذهب اخلوار ومل ير رأيهم ولرب علا جور األئمة وحيف األمراء ،ومل خير
عليهم بسيفه ،وسمل اهلل العظيم كشف الظلم عنه وعن مجيع املسلمني ،ودعا للوالة بالصالح
وح معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمني ،وللا خلفهثم اجلمعثة والعيثدين ،وإن أمثروه
بطاعتهم فممكنته ،اعتهم أ،اعهم ،وإن مل ميكنه اعتذر إليهم ،وإن أمروه مبعصية مل يطعهم
وإذا دارت بينهم الفنت لزم بيته ،وكف لسانه ويده ،ومل يهو ما هم فيه ،ومل يعن علا فتنة
فمن كان هذا ولفه كان علا الطريق املستقيم – إن شاء اهلل .))-
وقد وردت أحاديَّ كثرية عن النيب  تممر بالصرب علا جور األئمة وظلمهم ،أسوق ،رفاً
منها:
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أخر البخاري ومسلم يف (لحيحيهما) عن عبد اهلل بن عباس رضثي اهلل عنهمثا أن الثنيب
 قال(( :من رأ من أمريه شيئاً يكرهه فليصثرب ،فإنثه مثن فثارق اجلماعثة شثرباً فمثات
فميتة جاهلية)).
ويف رواية ملسلم(( :من كره من أمريه شيئاً ،فليصرب عليه ،فإنه ليس أحد من النثاس خثر
من السلطان شرباً ،فمات عليه إال مات ميتة جاهلية)).
قال ابن أبي مجرة(( :املراد باملفارقة السعي يف حل عقد البيعة اليت حصثلت لثذلك األمثري
ولو بمدنا شيء ،فكنا عنها مبقدار الشرب؛ ألن األخذ يف ذلك يثْول إىل سثفك الثدماء بغثري
حق))
واملراد بامليتة اجلاهلية  :حالة املوت كموت أهثل اجلاهليثة علثا ضثالل ،ولثيس لثه إمثام
مطاع ،ألنهم كانوا ال يعرفون ذلك وليس املراد أنه ميوت كثافراً ،بثل ميثوت عالثياًً ،قالثه
احلافظ يف ((الفتح)).
أخر البخاري ومسلم يف لحيحيهما – أيضاً  ،-عن عبد اهلل بن مسثعود رضثي اهلل عنثه
أن رسول اهلل  قال(( :إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تكرهونها)).
قالوا :يا رسول اهلل! فما تممرنا؟ قال(( :تْدون احلثق الثذي علثيكم ،وتسثملون اهلل الثذي
لكم)) قوله(( :أثرة)) هي :االنفراد بالشيء عمن له فيه حق.
وقوله :أمور تنكرونها :يعين :من أمور الدين.
وقد أرشدهم النيب  يف هذه احلال – وهي استئثار األمراء باألموال وإظهارهم للمخالفثات
الشرعية  – ...إىل املسلك السليم واملعاملة احلسنة اليت يربا لاحبها مثن الوقثوع يف اإلثثم،
وهي إعطاء األمراء احلق الذي كتب هلم علينا ،من االنقياد هلم وعدم اخلرو عليهم.
وسْال اهلل احلق الذي لنا يف بيت املال بتسخري قلوبهم ألدائه أو بتعويضنا عنه.
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قال النووي – رمحه اهلل تعاىل – علا هذا احلديَّ(( :فيه احلَّ علثا السثمع والطاعثة
وإن كان املتولي ظاملاً عسوفاً ،فيعطا حقه من الطاعثة ،وال خيثر عليثه ،وال خيلثع ،بثل
يتضرع إىل اهلل – تعاىل– يف كشف أذاه ،ودفع شره ،وإلالحه)) انتها.
وقال ابن عالن(( :فيه الصرب علا املقدور والرضي بالقضاء حلوه ومره والتسليم ملثراد الثرب
العليم احلكيم)).
أخر البخاري ومسلم يف لحيحيهما – أيضاً  ،-عن أسيد بن حضري أن رجالً من األنصار
خال برسول اهلل  ،فقال :أال تستعملين كما استعملت فالناً؟ فقال(( :إنكم ستلقون بعثدي
أثرةً فالربوا حتا تلقوني علا احلوض)).
وقد بوب عليه النووي يف ((شثرح مسثلم)) ،فقثال(( :بثاب األمثر بالصثرب عنثد ظلثم الثوالة
واستئثارهم)) اهث.
وبوب عليه ابن أبي عالم يف (السنة) ،فقال(( :باب ما أمر به النيب  من الصثرب عنثدما
يثر املثرء مثثن األمثثور الثثيت يفعلثثها الثثوالة)) "...إىل أن قثثال" :أخثثر ابثثن أبثثي شثثيبة يف
(املصنف) ،واخلالل يف (السنة) وأبو عمرو الداني يف ((الفنت)) ،وابن أبي زمنني يف ((ألول
السنة)) بإسناد جيد عن سويد بن غفلة قال :قال لي عمثر  -رضثي اهلل عنثه (( :-يثا أبثا
أمية إني ال أدري لعلي ال ألقاك بعد عامي هذا ،فإن أمر عليك عبد حبشي جمدع فامسع له
وأ،ع ،وإن ضربك فالرب ،وإن حرمثك فالثرب ،وإن أراد أمثراً يثنقص دينثك فقثل :مسعثاً
و،اعة ،ودمي دون ديين ،وال تفارق اجلماعة)).
أخر أبو عمرو الداني يف (( الفنت )) ،عن حممد بن املنكدر ،قال :ملا بويع يزيد بن معاوية
ذكر ذلك البن عمر ،فقال(( :إن كان خرياً رضينا وإن كان شراً لربناً)).
وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي زمنني يف ((ألول السنة)).
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روي التربيزي يف ((النصيحة للراعي والرعية)) ،عن كعب األحبثار ،أنثه قثال(( :السثلطان
ظل اهلل يف األرض ،فإذا عمل بطاعة اهلل ،كان له األجر وعليكم الشكر ،وإذا عمل مبعصثية
اهلل ،كان عليه الوزر وعليكم الصرب ،وال حيملنثك حبثه علثا أن تثدخل يف معصثية اهلل وال
بغضه علا أن ختر من ،اعته)).
ففي هذه األحاديَّ واآلثار – وغريها كثثري – وجثوب الصثرب علثا جثور األئمثة واحتمثال
األذ منهم؛ ملا يف ذلك من درء املفاسد العظيمة اليت ترتتب علا عدم الصرب عليهم.
يقول ابن أبي العز احلنفي  -رمحه اهلل (( :-وأما لزوم ،اعتهم وإن جاروا ألنه يرتتب علا
اخلرو من ،اعتهم من املفاسد أضعاف ما حيصل مثن جثورهم بثل يف الصثرب علثا جثورهم
تكفري السيئات ومضاعفة األجور ،فإن اهلل – تعاىل – مثا سثلطهم علينثا إال لفسثاد أعمالنثا
واجلزاء من جنس العمل ،فعلينا االجتهاد يف االستغفار والتوبة وإلالح العمل.
قال – تعاىلَ  :-ومَا َألَاَبكُم مِّن ُّمصِيبَةٍ َف ِبمَا َك َسَبتْ أَيْدِيكُمْ وَ َيعْفُو عَن َكثِريٍ
لْبتُم ِّمْثلَيْهَا ُق ْلتُمْ أَنَّا هَذَا قُثلْ هُثوَ مِثنْ عِنثدِ
وقال – تعاىل  :-أَوَ لَمَّا َألَاَبْتكُم ُّمصِيبَةٌ قَدْ َأ َ
َثيئَةٍ َفمِثن
حسَثنَةٍ َفمِثنَ اللَّثهِ َومَثا َألَثابَكَ مِثن س ِّ
أَن ُف ِسكُمْ وقال -تعاىل :-مَا َألَابَكَ ِمنْ َ
نَّ ْفسِك .وقال – تعاىل  :-وَكَ َذلِكَ نُ َولِّي بَعْضَ الظَّاِل ِمنيَ َبعْضاً ِبمَا كَانُوا َي ْك ِسبُونَ.
فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم األمري الظامل ،فليرتكوا الظلم".

املبحَّ الثالَّ
قال الشيخ  -رمحه اهلل ( -يف ص" )145الفصل السابع :يف النهي عن سب األمراء:
الوقيعة يف أعراض األمراء واالشتغال بسبهم وذكر معايبهم خطيئة كبرية وجرمية شنيعة نها
عنها الشرع املطهر وذم فاعلها ،وهي نواة اخلرو علا والة األمر الذي هو ألل فساد الدين
والدنيا معاً.
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وقد عُلم أن الوسائل هلا أحكام املقالد ،فكل نص يف رحريم اخلرو وذم أهله دليل علا
رحريم السب وذم فاعله.
وقد ثبت يف الصحيحني من حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب  قال( :من كان
يْمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت) ،ويف الصحيحني  -أيضاً – عن أبي موسي
األشعري رضي اهلل عنه قال :قالوا :يا رسول اهلل أي اإلسالم أفضل؟ قال( :من سلم
املسلمون من لسانه ويده).
وقد ورد النهي عن سب األمراء علا اخلصوص ملا يف سبهم من إذكاء نار الفتنة وفتح أبواب
الشرور علا األمة ،وها هي النصوص يف ذلك:
أخر الرتمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال :كنت مع أبي بكرة رحت منرب ابن عامر
– وهو خيطب وعليه ثياب رقاق – فقال أبو بالل :انظروا إىل أمرينا يلبس ثياب الفساق.
فقال أبو بكرة :اسكت ،مسعت رسول اهلل  يقول( :من أهان سلطان اهلل يف األرض أهانه
اهلل)" إىل أن قال" :عن أنس بن مالك قال ((نهانا كرباؤنا من ألحاب رسول اهلل للا اهلل
عليه وسلم أن ال تسبوا أمراءكم وال تغشوهم وال تبغضوهم واتقوا اهلل والربوا فإن األمر
قريب))" إىل أن قال .... " :ففي هذا األثر اتفاق أكابر ألحاب رسول اهلل  علا رحريم
الوقيعة يف األمراء بالسب.
وهذا النهي منهم رضي اهلل عنهم ليس تعظيماً لذوات األمراء وإمنا لعظم املسْولية اليت
وكلت إليهم يف الشرع ،واليت ال يقام بها علا الوجه املطلوب مع وجود سبهم والوقيعة
فيهم؛ ألن سبهم يفضي إىل عدم ،اعتهم يف املعروف وإىل إيغار لدور العامة عليهم ،مما
يفتح جماالً للفوضا اليت ال تعود علا الناس إال بالشر املستطري ،كما أن مطاف سبهم
ينتهي باخلرو عليهم وقتاهلم وتلك الطامة الكرب واملصيبة العظما.
فهل يتصور بعد الوقوف علا هذا النهي الصريح عن سب األمراء أن مسلماً وقر اإلميان يف
قلبه وعظم شعائر اهلل يقدم علا هذا اجلرم أو يسكت عن هذا املنكر؟ ال نظن مبسلم هذا وال
نتصور وقوعه منه؛ ألن نصوص الشرع وما كان عليه لحابة رسول اهلل  أعظم يف قلبه من
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العوا،ف واالنفعاالت اليت هي يف احلقيقة إحياءات شيطانية ونفثات بدعية مل يسلم هلا إال
أهل األهواء الذين ال قدر للنصوص يف لدورهم ،بل لسان حاهلم يقول :إن النصوص يف هذا
الباب قد قصرت َ كبُرَتْ َكِلمَةً تَخْرُ ُ ِمنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِالَّ كَذِباً.
قال ابن أبي شيبة رمحه اهلل تعاىل :حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن ،اووس
قال :ذكرت األمراء عند ابن عباس ،فانربك( )1فيهم رجل فتطاول حتا ما أر يف البيت
أ،ول منه ،فسمعت ابن عباس يقول( :ال معل نفسك فتنة للقوم الظاملني) ،فتقالر حتا
ما أر يف البيت أقصر منه .اهث
أخر البيهقي يف شعب اإلميان ،وابن عبد الرب يف (التمهيد) عن أبي الدرداء رضي اهلل عنه
أنه قال(( :إن أول نفاق املرء ،عنه علا إمامه))" إىل أن قال" :جاء يف (التاريخ الكبري)
للبخاري عن عون السهمي قال :أتيت أبا أمامة فقال( :ال تسبوا احلجا  ،فإنه عليك أمري
وليس علي بممري).
قوله( :ليس علي بممري) ،ألن أبا أمامة يف الشام واحلجا والٍ يف العراق.
جاء يف (التاريخ الكبري) للبخاري – أيضاً  -عن أبي مجرة الضبعي قال :ملا بلغين رحريق
البيت خرجت إىل مكة ،واختلفت إىل ابن عباس حتا عرفين واستمنس بي ،فسببت
احلجا عند ابن عباس فقال(( :ال تكن عوناً للشيطان)).
أخر ابن سعد يف (الطبقات)[بسنده إىل] هالل بن أبي محيد قال :مسعت عبداهلل بن عكيم
يقول(( :ال أعني علا دم خليفة أبداً بعد عثمان)) .فيقال له :يا أبا معبد أَوَ أعنت علا
دمه؟! فيقول( :إني أعد ذكر مساويه عوناً علا دمه).
وأخرجه ابن أبي شيبة يف (املصنف) والفسوي يف (املعرفة والتاريخ) عن ابن منري  ...به،
وهذا إسناد لحيح" إىل أن قال..." :أخر ابن أبي الدنيا يف كتاب (الصمت وآداب
( )1قلت :قال الشيخ يف حاشية كتابه" :انربك الرجل يف عرض أخيه يقصبه إذا اجتهد يف ذمه .ا هث من (( تهذيب اللغة
(.") 229/10
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اللسان) وابن األعرابي يف (معجمه) وأبو نعيم يف (احللية) عن زائدة بن قدامة قال :قلت
ملنصور بن املعتمر :إذا كنت لائماً أنال من السلطان؟ قال :ال .قلت :فمنال من ألحاب
األهواء؟ قال( :نعم).
أخر ابن عبد الرب يف (التمهيد) وأبو عمرو الداني يف (الفنت) عن أبي إسحاق السبيعي أنه
قال( :ما سب قوم أمريهم إال حرموا خريه).
أخر أبو عمرو الداني يف (السنن الواردة يف الفنت) عن معاذ بن جبل قال( :األمري من أمر
اهلل – عز وجل  ،-فمن ،عن يف األمري فإمنا يطعن يف أمر اهلل  -عز وجل .)-
أخر ابن زجنويه يف (كتاب األموال) بسند حسن عن أبي جملز قال( :سب اإلمام
احلالقة ،ال أقول :حالقة الشعر ،ولكن حالقة الدين).
أخر ابن زجنوية – أيضاً – بسنده ،عن أبي إدريس اخلوالني أنه قال( :إياكم والطعن
علا األئمة ،فإن الطعن عليهم هي احلالقة ،حالقة الدين ليس حالقة الشعر ،أال إن
الطعانني هم اخلائبون وشرار األشرار ).
ذكر ابن اجلوزي يف (مناقب معروف الكرخي وأخباره) بسنده من ،ريق ابن حكمان :أن
معروف ًا قال( :من لعن إمامه حُرم عدله).
ويف (املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم) البن اجلوزي :أن خالد بن عبد اهلل القسري خطب يوم
أن كان والياً علا مكة فقال( :إني واهلل ما أوتا بمحد يطعن علا إمامه إال للبته يف
احلرم).
ففي هذه اآلثار وما جاء يف معناها دليل جلي وحجة قوية علا املنع الشديد والنهي األكيد
عن سب األمراء وذكر معايبهم.
فليقف املسلم حيَّ وقف القوم ،فهم خري الناس بشهادة سيد الناس  عن علم وقفوا
وببصر نافد كفوا ،فما دونهم مقصر وما فوقهم حمسر ،فمن خالف هذا املنه السلفي واتبع
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هواه فال ريب أن قلبه مليء بالغل ،إذ إن السباب والشتام ينايف النصح للوالة ،وقد ثبت عن
النيب  أنه قال( :ثالأ ال يغل عليهن قلب امرئ مسلم :إخالص العمل هلل ،ومنالحة
والة األمر ،ولزوم مجاعة املسلمني).
ومن ظن أن الوقوع يف والة األمر بسبهم وانتقالهم من شرع اهلل – تعاىل – أو من إنكار
املنكر وحنو ذلك فقد ضل وقال علا اهلل وعلا شرعه غري احلق ،بل هو خمالف ملقتضا
الكتاب والسنة وما نطقت به آثار سلف األمة.
فالواجب علا من وقف علا هذه النصوص اجلليّة أن يزجر كل من مسعه يقع يف والة األمر
حسبة هلل – تعاىل  -ونصحاً للعامة ،وهذا هو فعل أهل العلم والدين ،يكفون ألسنتهم عن
الوالة ويممرون الناس بالكف عن الوقوع فيهم؛ ألن العلم الذي محلوه دهلم علا ذلك
وأرشدهم إليه.
وقد ذكر العالمة ابن مجاعة (يف رحرير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم  )64أن من حقوق
والة األمر( :رد القلوب النافرة عنه إليه ،ومجع حمبة الناس عليه ،ملا يف ذلك من مصاحل
األمة وانتظام أمور امللة ،والذب عنه بالقول والفعل وباملال والنفس واألهل يف الظاهر والبا،ن
والسر والعالنية).
هذا وإن أكثر الناس إمنا يقعون يف أمرائهم بالسب ويعصونهم بسبب الدنيا إن أعطوا منها
رضوا وإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون ،ومن هذه حاله فإن جرمه أشد ،إذ قد مجع
ألواناً من الباليا وباء بإثم عظيم :ففي الصحيحني من حديَّ أبي هريرة – رضي اهلل عنه
– قال :قال رسول اهلل ( :ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم
وهلم عذاب أليم :رجل علا فضل ماء بالفالة مينعه من ابن السبيل ،ورجل بايع رجالً
بسلعة بعد العصر فحلف له باهلل ألخذها بكذا وكذا فصدقه ،وهو علا غري ذلك ،ورجل
بايع إماماً ال يبايعه إال لدنيا ،فإن أعطاه منها وفّا وإن مل يعطه منها مل يف).
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قال شيخ اإلسالم – رمحه اهلل تعاىل ( :-فطاعة اهلل ورسوله واجبة علا كل أحد ،و،اعة
والة األمور واجبة ألمر اهلل بطاعتهم ،فمن أ،اع اهلل ورسوله بطاعة والة األمر هلل ،فمجره
علا اهلل ،ومن كان ال يطيعهم إال ملا يمخذه من الوالية واملال فإن أعطوه أ،اعهم وإن منعوه
عصاهم فما له يف اآلخرة من خالق  )....انتها.
وقد رو ابن عساكر يف (تاريخ دمشق) والتربيزي يف (النصيحة) :أن ابن املبارك – رمحه
اهلل  -قال( :من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ،ومن استخف باألمراء ذهبت دنياه ،ومن
استخف باإلخوان ذهبت مروءته)" انتها.

الفصل السادس:
وإنه يف هذه األيام اليت رحقق فيها ما يريده أولئك احلركيون السياسيون  -الثذي
سثثنختم الكتثثاب يف احلثثديَّ عثثنهم  -وأعثثداء اإلسثثالم ،حيثثَّ إنهثثم يتكئثثون يف
خروجهم علا حكثامهم بقثول للحثافظ أبثي الفضثل أمحثد بثن حجثر العسثقالني
حمتجني به وهو :أن اخلرو بالسيف علا أئمة اجلثور مثذهب للسثلف قثديم قثد
ترك.
واغرت بفعلهم هذا الشنيع :بعض ضعاف ،لبثة العلثم املنتسثبني إىل أهثل السثنة،
فمخذوا حيتجون  -جلهلهم  -كما حيت أولئك احلركيون!!
هلذا وجب بيان معتقد أهل السنة؛ نصثيحة لألمثة لِ َي ْهلِثكَ مَثنْ َهلَثكَ عَثنْ ب َِّينَثةٍ
وَ َيحْيَا َمنْ حَيَّ َعنْ ب َِّيَنةٍ.
فمقول واهلل املعني واملوفق للصواب:
إن ابن حجر  -رمحه اهلل  -مل يكن علا منه أهل السثنة ،ومل يفهثم فهمهثم يف
هذا األلل األليل ،وقد فسر عقيدة السلف يف اإلميان بعقيدة املرجئة حيثَّ يثر
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أن اإلميان يبقا بدون أي عمثل ،فكثان تفسثريه لعقيثدة السثلف يف اإلميثان غلطثاً
مقطوعاً به ،وير تمويل الصفات علا مذهب األشثاعرة ،وغثري ذلثك ممثا خثالف
أهل السنة واجلماعة يف منهاجهم وألوهلم.
وقد رد عليه يف تمويله مساحة شيخنا اإلمام عبدالعزيز بثن بثاز  -رمحثه اهلل  -يف
تعليقه علا األجزاء الثالثة من فتح الباري  -شرح ابن حجر لصحيح البخاري .-
ويف غري ذلك من أجوبته.
ومن عقيدة اإلميان عند أهل السنة عدم اخلرو علا األئمة حتا يف حال اجلور إال
خبروجهم إىل الكفر البواح ،ففي الصحيحني من حديَّ عبادة بن الصثامت رضثي
خ َذ علينا أن بَا َي َعنَا علا السثمع والطاعثة ،يف منشثطنا
اهلل عنه عند البيعة« :فيما َأ َ
ومكرهنا ،وعسرنا ،ويسرنا ،وأثرة علينا ،وأن ال ننازع األمر أهله ،إال أن تروا كفراً
بواحاً ،عندكم من اهلل فيه برهان».
وهذا نص كالم ابن حجر ،قال( :يف تهذيب التهذيب ،)288/2يف ترمجة احلسثن
بن لاحل بن حي) " :وقوهلم كثان يثر السثيف يعثين يثر اخلثرو علثا أئمثة
اجلور.
وهذا مذهب للسلف قديم ،لكن استقر األمر علا ترك ذلك ،ملا رأوه قثد أفضثا إىل
أشد منه ،ففي :وقعثة احلثرة ،ووقعثة ابثن األشثعَّ ،وغريهمثا عظثة ملثن تثدبر،
واحلسن مع ذلك مل خير علا أحد ،وأما ترك اجلمعة ففي مجلة رأيه ذلك أن ال
يصلي خلف فاسق ،وال يصحح والية اإلمام الفاسق ،فهذا ما يعتذر به عن احلسن
وإن كان الصواب خالفه؛ فهو إمام جمتهد".
وقد فرح بث(قول احلافظ) :سفر بن عبد الرمحن احلوالي ،وبكالم البن حزم فزاد
الطني بله (يف كتابه ظاهرة اإلرجاء) فقال" :وأما خرو عبد اهلل بن الزبري رضي
اهلل عنه ،فقد كان مذهب بعض السلف هو اخلرو علا حكام الظلم واجلور ملنع
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ظلمهم وجورهم بالسالح ،ولكن كما قال ابن حجر  -رمحه اهلل تعاىل :-
(وهذا مذهب للسلف قديم ،لكن استقر األمر علا ترك ذلك ملا رأوه قد أفضا إىل ما
هو أشد منه) ،هذا وقد حكا ابن حزم عن كثري من الصحابة والتابعني واألئمة أن
مذهبهم كان جواز منع ظلم السلطة بالقوة".
قلت :أوالً :عقيدة أهل السنة واجلماعة إمنا تْخذ من مصادرها األليلة ،وهي
كتب العقائد اليت لنفها أئمة أهل السنة ،ومن شروح أولئك األئمة ،وال تْخذ من
مثل بن حجر أو النووي أو ابن حزم فهم علا جاللتهم وعلو قدرهم يف العلم ليسوا
راسخني يف هذا اجلانب :مثل األئمة الراسخني يف العقيدة ،بل هم علا ،ريقة
أهل البدع من أشاعرة وغريهم يف جل مسائل العقيدة ،وال يعلم أن أحداً من علماء
أهل السنة واجلماعة جعل كتبهم مصدراً ومرجع ًا لالعتقاد عند أهل السنة.
ثانياً :أنه ال يعلم أن أحداً من علماء أهل السنة قال هذا القول أو قرره ،ويدرك
ذلك من ا،لع علا أقواهلم وتقريراتهم يف هذا الباب ،ولو كان مذهباً قدمياً هلم
حلكوه ولو علا سبيل الرد.
ثالثاً :تضافرت نصوص أهل السنة واجلماعة علا رحريم اخلرو علا أئمة اجلور
قو ًال واحداً ومل يفصلوا ،بل إنهم ردوا علا ما أورده بن حجر وبينوا خطمه وأنكروه
وأنكروا علا معتقديه والقائلني به وفاعليه ،ومل يعتذروا له كما اعتذر له بن حجر
وهذا يدل داللة لرحية علا أن مذهبهم واحد جممع عليه مل خيتلف قدميه عن
حديثه؛ ولو كان مذهباً يف ذلك الوقت ملا لح أن يولف باخلطم عندهم.
رابع ًا :أن شمن ابن حزم شمن من جاء بعده :ابن حجر وغريه.
خامساً :أن ابن حزم تكلم بكالم ،ويل ال ،ائل رحته ،وأمعن وتعسف يف رد
النصوص مما يدل علا غلبة اهلو وعدم التوفيق.
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أما احلسن (يف سري أعالم النبالء للذهيب  :)361/7فهو أبو عبد اهلل احلسن بن
لاحل بن حي اهلمداني الثوري الكويف ،ولد سنة مئة ومات سنة مئة وتسع
وستني ،وعاش تسع وستني سنة.
وعقيدته قد أنكرها األئمثة :ابثن ادريثس ،وأمحثد ،وحييثا بثن معثني ،وسثفيان
الثوري ،وابن املبارك ،وغريهم من أئمة أهل السنة واجلماعة وبثدعوه وأتباعثه مثن
أجلها.
وقال فيه اإلمام أمحد (كما يف السنة للخالل رقم" :)93كان ير السيف وال ُيرْضا
مذهبه ،...وقد كان ابن حي ترك اجلمعة بآخرة ،وقد كثان أفثنت النثاس بسثكوته
وورعه".
وذكر احلافظ ابن حجر يف ترمجته – هنا  -أن ابن املبارك قال :كان احلسثن بثن
لاحل ال يشهد اجلمعة.
وقال ابن داود" :كان احلسن بن لاحل إذا ذكثر عثمثان سثكت :يعثين مل يرتحثم
عليه ،وترك ...اجلمعة سبع سنني".
وقد نقل احلافظ يف ترمجته عن عدد من األئمة :أنه كان يتشثيع :كثابن املبثارك،
والعجلي ،وابن حبان ،وابن سعد ،والساجي.
ويف سري أعالم النبالء للذهيب :قال أبو سعيد األش مسعت ابن إدريس يقول ما أنا
وابن حي؟ ال ير مجعة وال جهاداً.
وقال حممد ابن غيالن عن أبي نعيم قال :ذكر احلسن بن لاحل عند الثوري فقال:
ذلك رجل ير السيف علا أمة حممد للا اهلل عليه وسلم.
وقال يوسف بن أسباط كان احلسن ابن حي ير السيف.
قال بشر ابن احلارأ كان زائثدة جيلثس يف املسثجد حيثذر النثاس مثن ابثن حثي
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وألحابه ،قال وكانوا :يرون السيف.
وقال أبو لاحل الفراء حكيت ليوسف ابن أسثباط عثن وكيثع شثيئ ًا مثن أمثر الفثنت
فقال :ذاك يشبه أستاذه  -يعين احلسن ابن حي .-
وقال أبو أسامة مسعت زائدة يقول ابن حي قد استصلب منذ زمان ،وما جند أحداً
يصلبه.
قلت :ومع ذلك فقد ذكر له الكثري من العبادة والزهد والثقة يف الرواية ومل يغرت بثه
األئمة وأنكروا عليه البدعة ،وحذروه وألحابه ،وحذروا منهم ،ومل يعتثذروا هلثم،
وقد قال الذهيب (يف السري " :)361/7هو من أئمة اإلسالم لوال تلبسه ببدعة".
فمذهب احلسن بن حي املخالف للكتاب والسنة وأئمة أهل السنة وإمجثاعهم عنثد
ابن حجر مذهب للسلف؟!!.
وال يقول هذا ويغرت بقول ابن حجر إال أهثل األهثواء ،ومثن مل يضثبط مثنه أهثل
السنة واجلماعة.
وأقول :إن نسبة مذهب اخلوار إىل السلف وزعمه أنثه مثذهب هلثم اسثتقر األمثر
علا تركه دليل علا خلطه يف القضية ،وجهله ملذهبهم علا ما هثو معلثوم عنثه –
رمحه اهلل  ،-وقد رد عليه أهل السنة يف الصفات واإلميان وغريه ،وبينت ذلثك يف
كتابي :سوا،ع الربهان يف حقيقة اإلميان ،وضمن ذلثك البيثان ردي عليثه يف هثذه
الدعو وما مثل به علا رأيه اخلا،ئ ،والذي خطم ألحابه فيه أئمة السلف ،ومل
حيمدوهم عليه  -كما تقدم -؛ لوضوح مذهب السلف؛ ولوضوح أدلته مثن الكتثاب
والسنة ،بل من بقي من أولئك الثوار ومل يقتلوا مل حيمدوا ذلثك ألنفسثهم ،ونثدموا
عليه أشد الندم – كما سبق عن الشعيب وغريه ،قوهلم عن خروجهم  ،-وهو عظة
هلم وملن جاء بعدهم ،ومل يوفق ابن حجر يف اعتذاره البن حي؛ ألنثه ممثا ال عثذر
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ألحد فيه ،وهو مذهب القعد من اخلوار  ،الذين ال يعترب تمويلهم سثائغاً ،أو هلثم
فيه وجه عذر ،والقعد ألل مذهبهم ،وقد ذكر ذلثك ابثن حجثر نفسثه (يف مقدمثة
شرحه لصحيح البخاري :هثدي السثاري ص )459فقثال عثن القعديثة" :القعديثة
الذين يزينون اخلرو علا األئمة وال يباشرون ذلك".
وقوله" :هذا ما يعتذر به عثن احلسثن وإن كثان الصثواب علثا خالفثه فهثو إمثام
جمتهد" ،فكما يقال( :عذر أقبح من ذنب)؛ ألنه ال يعتذر ألهل البدع أئمة أو غري
أئمة ،ومن أهل البدع أئمة يف الضاللة ،ومنهم احلسن ابثن حثي؛ فبدعتثه غليظثة
شنيعة ،ولذلك محل عليه أئمة أهثل السثنة ،هثو وأتباعثه ،فهثل يقبثل اجتهثاده
ويعتذر له به فيما ال يسوإ فيه االجتهاد ،ويولف بإمام جمتهد؟!!.
وقد رأيت ما تقدم من الطعن فيه والنقول عن أهل السنة ،ومل يذكر أحد منهم هثذا
املذهب ،فيكون قول ابثن حجثر جمثرد دعثو  ،وأن سثبب ذلثك جهلثه مبثذهب
السلف ،وهذا مبل ابن حجر من العلم ،فلم يفرق بثني مثذهب احلسثن ابثن حثي
اخلارجي وبني مذهب اجتهاد املخطئني من أهل السنة الذين يولفون بالبغي وهلم
تمويل سائ فيما جر مثنهم ،الثذين جثاء يف مثلثهم قثول اهلل  -تعثاىل َ  :-و ِإنْ
خ َر
ت ِإحْثدَا ُهمَا َعلَثا الْث ُم ْ
ني ا ْقَتَتلُوا َف َملْثِلحُوا َب ْيَن ُهمَثا فَث ِإ ْن َبغَث ْ
َ،ائِ َفتَانِ مِ َن ا ْل ُمْ ِم ِن َ
ت َف َملْثِلحُوا َب ْيَن ُهمَثا بِا ْلعَث ْد ِل
َفقَا ِتلُوا اَّلتِي َتْبغِي حَتَّا َتفِي َء ِإلَثا َأمْث ِر اللَّث ِه فَث ِإ ْن فَثا َء ْ
َوأَقْ ِسطُوا إِنَّ الَّلهَ ُيحِبُّ الْمُقْ ِس ِطنيَ إِنَّمَا الْ ُم ْ ِمنُثونَ ِإخْثوَةٌ فَمَلْثِلحُوا بَث ْينَ َأخَثوَ ْي ُكمْ
وَاتَّقُوا الَّل َه َل َعَّل ُكمْ ُت ْرحَمُونَ.
قال اإلمام العالمة عبداللطيف بن عبدالرمحن آل الشيخ (كما يف الدرر السنية
" :)378/8ومل يدر هْالء املفتونون ،أن أكثر والة أهل اإلسالم ،من عهد يزيد بن
معاوية  -حاشا عمر بن عبد العزيز ،ومن شاء اهلل من بين أمية  -قد وقع منهم ما
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وقع من اجلراءة ،واحلوادأ العظام ،واخلرو والفساد يف والية أهل اإلسالم؛ ومع
ذلك فسرية األئمة األعالم ،والسادة العظام معهم ،معروفة مشهورة ،ال ينزعون يداً
من ،اعة فيما أمر اهلل به ورسوله ،من شرائع اإلسالم وواجبات الدين.
وأضرب لك مث ًال باحلجا بن يوسف الثقفي ،وقد اشتهر أمره يف األمة بالظلم
والغشم ،واإلسراف يف سفك الدماء ،وانتهاك حرمات اهلل ،وقتل من قتل من
سادات األمة ،كسعيد بن جبري ،وحالر ابن الزبري وقد عاذ باحلرم الشريف،
واستباح احلرمة ،وقتل ابن الزبري ،مع أن ابن الزبري قد أعطاه الطاعة ،وبايعه
عامة أهل مكة واملدينة واليمن ،وأكثر سواد العراق.
واحلجا نائب عن مروان ،ثم عن ولده عبد امللك ،ومل يعهد أحد من اخللفاء إىل
مروان ،ومل يبايعه أهل احلل والعقد ،ومع ذلك مل يتوقف أحد من أهل العلم يف
،اعته ،واالنقياد له فيما تسوإ ،اعته فيه ،من أركان اإلسالم وواجباته .وكان ابن
عمر ومن أدرك احلجا من ألحاب رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم ال ينازعونه،
وال ميتنعون من ،اعته ،فيما يقوم به اإلسالم ،ويكمل به اإلميان .وكذلك من يف
زمنه من التابعني ،كابن املسيب ،واحلسن البصري ،وابن سريين ،وإبراهيم
التيمي ،وأشباههم ونظرائهم من سادات األمة .واستمر العمل علا هذا بني علماء
األمة ،من سادات األمة وأئمتها ،يممرون بطاعة اهلل ورسوله ،واجلهاد يف سبيله
مع كل إمام بر أو فاجر ،كما هو معروف يف كتب ألول الدين والعقائد.
وكذلك بنو العباس ،استولوا علا بالد املسلمني قهراً بالسيف ،مل يساعدهم أحد
من أهل العلم والدين ،وقتلوا خلقاً كثرياً ،ومجاً غفرياً من بين أمية وأمرائهم
ونوابهم ،وقتلوا ابن هبرية أمري العراق ،وقتلوا اخلليفة مروان؛ حتا نقل أن
السفاح قتل يف يوم واحد حنو الثمانني من بين أمية ،ووضع الفرش علا جثثهم،
وجلس عليها ،ودعا باملطاعم واملشارب؛ ومع ذلك فسرية األئمة ،كاألوزاعي،
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ومالك ،والزهري ،والليَّ بن سعد ،وعطاء بن أبي رباح ،مع هْالء امللوك ،ال
ختفا علا من له مشاركة يف العلم واال،الع.
والطبقة الثانية من أهل العلم ،كممحد بن حنبل ،وحممد بن إمساعيل ،وحممد بن
إدريس ،وأمحد بن نصر ،وإسحاق بن راهويه ،وإخوانهم ،وقع يف عصرهم من
امللوك ما وقع ،من البدع العظام ،وإنكار الصفات ،ودعوا إىل ذلك ،وامتحنوا فيه،
وقتل من قتل ،كممحد بن نصر؛ ومع ذلك فال يعلم أن أحداً منهم نزع يداً من
،اعة ،وال رأ اخلرو عليهم".
ومما قاله أهل السنة يف مذهب ابن حجر ومنهجثه مثا قثال اإلمثام اجملثدد الشثيخ
حممد بن عبد الوهاب  -رمحه اهلل  -يف رسالته إىل عبثد اهلل بثن حممثد بثن عبثد
اللطيف (كما يف جمموع مْلفات الشيخ القسثم اخلثامس -الرسثالة رقثم ،1وكمثا يف
الدرر السنية،ط ،39/1 :2ط  ،50/1 :5وروضة األفكار واألفهام ص  221للعالمة
املْرخ حسني بن غنام) ..." :وهم معرتفون أنهم مل يمخذوا ألثوهلم مثن الثوحي،
بل من عقوهلم .ومعرتفون أنهم خمثالفون للسثلف يف ذلثك مثثل مثا ذكثر يف (فثتح
الباري) [ ] 47 – 46/1يف مسملة اإلميثان علثا قثول البخثاري :وهثو قثول وعمثل
ويزيد وينقص؛ فذكر إمجاع السلف علا ذلك ،وذكر عن الشافعي أنه نقل اإلمجاع
علا ذلك ،وكذلك ذكر أن البخاري نقله ،ثم بعد ذلك حكثا كثالم املتثمخرين ومل
يرده".
قلةت :قول اإلمام حممد بن عبثد الوهثاب – رمحثه اهلل ،يف اسثتدراكه علثا ابثن
حجر ":-حكا كالم املتمخرين ومل يرده".
يتوجه إىل خطم ابن حجر يف تفسريه لإلميان - ،وقد نقل إمجاع أهل السثنة علثا
أنه قول وعمل ويزيد وينقص  -بقوله" :وأرادوا بذلك أن األعمال شرط يف كمالثه"،
خمالفاً إلمجاع السلف؛ وذلك لعدم إتقانه معتقد السلف ،بثل أئمثة الثدعوة وعلثا
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رأسهم الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب  -رمحهثم اهلل ،إضثافة إىل مثا سثبق -
فقد غلّطوا ابن حجر يف مسملة اإلميان ،وهذا التغليط هثو تغلثيط لثه وملثن وافقثه أو
قلده ،ومنهم الشيخ األلباني -رمحه اهلل .-
فقد قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن يف رده علثا عثمثان بثن منصثور دفاعثاً عثن
اإلمام حممد بن عبد الوهاب (كما يف الدرر السنية  )8/12إذ يقثول ... " :وحضثر
مشايخ األحساء ،ومن أعظمهم :عبد اهلل بن عبد اللطيف القاضي ،فطلثب منثه أن
حيضر األول من فتح الباري ،ويبني له ما غلط فيه احلافظ يف مسملة اإلميان"
فابن حجر ليس من أئمة أهل السنة واجلماعة الراسثخني يف مثنهجهم وعقيثدتهم،
بل هو كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (يف منها السنة " :)369/6من جنس نقلة
التواريخ اليت ال يعتمد عليها أولوا األبصار".
واألخباريون ،وعلماء الوسط :أمثال الذهيب ،فيهم قول اإلمام عبد العزيز بثن عبثد
اهلل بثثن بثثاز  -رمحثثه اهلل  -الثثذي قالثثه يف الثثذهيب (يف شثثريط الدمعثثة البازيثثة):
"الذهيب ليس من أهل الفقه  ..ما هو من أهل البصثرية  ..عثامل مثن علمثاء الوسثط
يعتين مبصطلح احلديَّ ال يعتمد به يف الشريعة".
ومن هذا القبيل اتهام الثذهيب (يف كتابثه العلثو ص ،)144لشثيخ اإلسثالم وحثافظ
الشرق اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي  -رمحه اهلل  -يف رده علا املريسي ،بقوله:
"ويف كتابه حبوأ عجيبة مع املريسثي يبثال فيهثا يف اإلثبثات ،والسثكوت عنهثا
أشبه مبنه السلف يف القديم واحلديَّ".
وتبعه األلبثاني (كمثا يف رحشثيته علثا كثالم املعلمثي (يف التنكيثل مبثا يف تمنيثب
الكوثري من األبا،يل ،348/1ترمجة )156فقال" :ال شك يف حفظ الدارمي وإمامته
يف السنة ،ولكن يبدو من كتابه ((الرد علا املريسي)) أنه مغال يف اإلثبات فقد ذكر
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فيه ما عزاه الكوثري إليه من القعود واحلركة والثقل وحنوه ،وذلك مما مل يثرد بثه
حديَّ لحيح ،ولفاته  -تعاىل  -توقيفية فال تثبت له لفة بطريق اللزوم مثثالً،
كمن يقال :يلزم من ثبوت جميئه  -تعاىل  -ونزوله ثبثوت احلركثة ،فثإن هثذا إن
لح بالنسبة للمخلوق ،فاهلل لثيس كمثلثه شثيء فتممثل" ،وكثان هثذا تعقيبثاً علثا
تعقيب املعلمي علا قول حممد بن زاهثد الكثوثري (يف تمنيثب اخلطيثب ص:)35
"وعثمان بن سعيد لاحب النقض جمسثم مكشثوف يعثادي أئمثة التنزيثه ويصثرح
بإثبات القيام والقعود واحلركة والثقل واالستقرار واحلد ،وحنو ذلك له  -تعثاىل -
ومثله يكون جاهالً باهلل".
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (كما يف جممثوع الفتثاو " :)577/5ذكثر عثمثان بثن
سعيد الدارمي إثبات لفظ (احلركة) يف كتاب نقضه علا بشر املريسي ،ونصره علا
أنه قول أهل السنة واحلديَّ ،وذكره حرب بن إمساعيل الكرماني ملا ذكر مثذهب
أهل السنة واألثر عن أهل السنة واحلديَّ قا،بة ،وذكر ممن لقي منهم علثا ذلثك
أمحد بن حنبل واسحق بن راهوية وعبد اهلل بن الزبري احلميدي وسعيد بن منصور
وهو قول أبا عبد اهلل بن حامد وغريه".
وقال (يف االستقامة " :)70/1لفظ (احلركة) أثبته ،وائف من أهل السنة واحلثديَّ
وهو الذي ذكره حرب بن إمساعيل الكرماني يف السثنة الثيت حكاهثا عثن الشثيوخ
الذين أدركهم كاحلميدي ،وأمحد بن حنبثل ،وسثعيد ابثن منصثور ،وإسثحاق بثن
إبراهيم ،وكذلك هو الثذي ذكثره عثمثان ابثن سثعيد الثدارما يف نقضثه علثا بشثر
املريسا ،وذكر أن ذلك مذهب أهل السنة".
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قلت :هْالء األئمة األعالم ومحلة اإلسالم ،ومرجعية أهل السثنة يف بثاب العقيثدة
والدين ،فقوهلم هو الذي جيب أن يعتمد وال يلتفت إىل غثريه ،ال ابثن حجثر ،وال
الذهيب ،وال غريهما ،مهمثا مسثا قثدره وعثال كعبثه يف العلثم ،وهثو مثا اتسثم بثه
احلافظثان ابثن حجثر و الثذهيب  -رمحهمثا اهلل  -وال تنكثر خثدمتهما لإلسثثالم،
واملقلدون هلم ومعظموهم قد أتوا من عدم التفريق بينهم وبثني أمثثاهلم وبثني علمثاء
وأئمة أهل السنة واجلماعة ،واجلهل يف مذهبهم وقواعدهم يف اإلميان.
وكالم ابن حجر ومن علا شاكلته ينطوي علا مهيثل للسثلف وكثمن مثذهبهم يف
األلول مبين علا التجارب واألمور احلادثة ،ومل يدر أنهم برآء من ذلك وإمنا هثم
متبعون للنصوص من الكتاب والسنة وعقيدتهم مستقرأة من ذلك مبنية علا عشرات
األدلة ولو وجد يف كتب منهاجهم وعقيدتهم شيء من اآلثار مثا فيثه نظثر ال يكثون
املعتمد عندهم ،وإمنا إلدراجه رحثت األدلثة الثابتثة ،ورمبثا املتثواترة ثبوتثاً ولفظثاً
ومعنا.
وأقول  :إنه لو لح لكم ما ادعيتموه وسثلمتم أنثه مثذهب ميثت قثديم للسثلف قثد
تركوه ،ادعي لكم فادعيتموه وانتحلتموه ،فلماذا تنكبتم ،ثريقهم الثذي رغبثوا عنثه
وأماتوه؟ ورغبتم فيما رغبوا عنه فبعثتموه وأحييتموه؛ إنه للهو والبعد عثن احلثق
والسنة وتقليد العميان ،وجهلة الصواب:
قد ضل من كانت العميان تهديه

أعما يقود بصرياً ال أبا لكمو

وأما قول ابن حجر وإن كان قد قال بغري علم وشهد بغري حق ،إال أنه شاهد عليكم
وليس شاهداً لكم ،وشهادته علا ما ادعاه أن السلف تركثوه ومل يقثدم دلثيالً إذ ال
دليل.
وقد واهلل اتبعتم اهلو الذي يهوي بمهله إىل سبل الضالل:
تبعوا اهلو فهو بهم وكذا

اهلو منه اهلوان بمهله فثحذارِ
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فانظر بعني احلق ال عيثن

اهلو فاحلق للعني اجللية عاري

وأقول إذا كان فيما قرره ابن حجر ،والذهيب ،واأللباني ما خيالف ما عليه أئمة
السلف أهل السنة واجلماعة فيطرح ،فهم أعلم وأرسخ يف هذا الشمن.
وقال املعلمي يف تعقيبه علا كالم الكوثري هثذا" :أقثول :كثان الثدارمي مثن أئمثة
السنة الذين يصدقون اهلل – تعاىل  -يف كثل مثا أخثرب بثه عثن نفسثه ،ويصثدقون
رسوله يف كل ما أخرب به عن ربه ،بدون تكييف ،ومع إثبثات أنثه – سثبحانه -
ليس كمثله شيء ،وذلك هو اإلميان وإن مساه املكذبون جهالً ومسيماً".
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية (يف االستقامة " :)72/1واملنصوص عثن اإلمثام أمحثد
إنكار نفي ذلك ،ومل يثبت عنه إثبات لفظ احلركة ،وإن أثبت أنواعاً قثد يثدرجها
املثبت يف جنس احلركة ،فإنه ملا مسع شخصاً يروي حديَّ النثزول ويقثول ينثزل
بغري حركة ،وال انتقال وال بغري حال أنكر أمحد ذلك وقال :قثل كمثا قثال رسثول
اهلل للا اهلل عليه وسلم ،فهو كان أغري علا ربه منك".
قلت :وهذا ما يفهم من حجا الدارمي  -رمحه اهلل  -مع املريسي وابثن الثلجثي
يف كتابه النقض.
وينقض علا األلباني كالمه حني ما سئل (كما يف التعليقات السنية مجع عمرو بن
عبد املنعم سليم ص" :)99نسب إليكم أنكم تقولون :إن مْسس الدعوة السلفية هثو
اهلل فهل هثذا لثحيح؟ وإذا كثان لثحيح ًا فكيثف ننسثب إليثه لثفة مل ينسثبها
لنفسه؟.
فكانت إجابة الشيخ األلباني" :نعم قلت ذلك ،وهذه ليست لفة ،فالتحثدأ عثن
اهلل – عز وجل – بلغتنا للتعبري عن حقيقة واقعة هذا ال يعين أننا نصف اهلل مبثا
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مل يصف به نفسه ،فإذا قلت - :ردًا علا من يقول :فالن مْسس الدعوة الفالنيثة
– املْسس :اهلل ،هو الذي أسس بنيان هذا الكون ،فهذا ليس ولفاً مما اتفق عليه
العلماء أنه ال جيوز إ،القه علا اهلل ،فالتمسيس ليس من أمر البشر وإمنثا أمثر رب
البشر" ،فمن فمه يدان .وكالم الدارمي يف الرد علا اخلصم من هذا القبيل – أيضاً
 :-أحرام علا بالبله الدوح

...

وينقض علا الذهيب واأللباني ،قثول شثيخ اإلسثالم ابثن القثيم (يف بثدائع الفوائثد
" :)162/1إن ما يطلق عليه [اهلل] يف باب األمساء والصثفات تثوقيفي ،ومثا يطلثق
عليه من اإلخبار ال جيثب أن يكثون توقيفيثاً ،كالقثديم والشثيء واملوجثود والقثائم
بنفسه".
وقول الع المة عبثد الثرزاق عفيفثي ملثا سثئل (كمثا يف فتثاواه  :)164/1هثل جيثوز
اإلخبار عن اهلل – تعاىل – بمنه واجب الوجود ،وهذا من باب األخبار ال من باب
الصفة؟ .فمجاب  -رمحه اهلل –" :يصح اإلخبار عن اهلل – تعاىل – بمنثه واجثب
الوجود ،وهذا من باب األخبار ال من باب الصفة".
قلت :وهذا معلوم عن علماء أهل السنة قا،بة.
وقال الشيخ بكر أبو زيد – رمحه اهلل ( -يف التعامل ص" :)108ومن موجبثات
الغلط علا األئمة ما تغافل عنه كثري مثن اخللثق لشثدة ضثراوتهم علثا السثلف يف
االعتقاد؛ ذلك أن االسثتقراء دل علثا أن التقييثد لتقريثر االعتقثاد لثيس كالتقييثد
للنقض علا أهل الفرق كاألشاعرة وذوي االعتزال ،وبيان هذا :أن السلف إذا كتبوا
االعتقاد علا سبيل ا لتقريثر والبيثان قصثروا ذلثك علثا مثوارد النصثوص الثابتثة،
ومنهثثا :عقيثثدة الطحثثاوي ،وأبثثي اخلطثثاب الكولثثذاني ،وابثثن تيميثثة يف العقيثثدة
الواسطية وغريها.
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وأما إذا كتبوا للرد والنقض مثل كتاب :نقض الدارمي عثمان بن سثعيد علثا بشثر
املريسي العنيد ،فإن مقام النقض يفرض اإلبطال لكالم اخللفي.
وهلذا فال يهولنك ما يهرِّ به اخللف علا السلف من :أنهم أ،لقوا علثا اهلل كثذا
كذا ،كما هوش بذلك الكوثري يف مقاالته علا أهل السنة بعبارة نقلها عن الثدارمي
يف نقضه.
وقد قف شعري وحصل يف النفس حسثيكة علثا اإلمثام الثدارمي مثن خثالل نقثول
الكوثري عنه ،نثص العبثارة وبثرقم الصثفحة ،فلمثا رجعثت إىل مقثوالت املريسثي
ولاحبه ابن الثلجي وجدت أن الدارمي – رمحه اهلل تعاىل – أمام عبثارات فجثة
وإ،القات خلفية ال تصدر من متماسك يف دينه وعقله.
فالدارمي مل يبدأ بتلك العبارات ،وإمنا هو يف جمال النقض ال يف جمال التقرير".
قلت :فقد رأيتَ كالم الذهيب يف اتهام الدارمي باملبالغة يف اإلثبات ،وفهمه خمالفة
السلف يف ذلك ،وقد زاد األلباني الطني بلة ،وأبعد النجعثة باتهامثه بثالغلو ،بنثاء
علا قول خصم الدارمي اللدود ،بل وخصم أهل السثنة الكثوثري ،حينمثا زعثم أن
الدارمي أثبت هلل لثفات بثال دليثل ،واحلقيقثة أنثه ال وجثود لثذلك عنثد اإلمثام
الدارمي ،ومل يقل أن احلركة وحنوهثا ممثا قالثه مثن لثوازم لثفات اهلل الثابتثة يف
الكتاب والسنة :إنها لفات مستقلة حتا َيرِدَ عليه ما قاله األلباني:
وآفته من الفهم السقيم

وكم من عائب قوالً لحيحاً

وما حصل للذهيب فإنه لعدم ضبطه ملثنه علمثاء أهثل السثنة ،هثو مثا أشثار إليثه
تلميذه احلافظ ابن كثري – رمحه اهلل – (يف البداية والنهايثة  )22/10عثن تشثيع
أمحد بن عبد ربه :لاحب العقد الفريد ،بقوله" :لثاحب العقثد فيثه تشثيع ...
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ورمبا ال يفهم أحد ما فيه من التشيع ،وقد اغرت به شيخنا الذهيب فمدحه بثاحلفظ
وغريه".
وهي مشكلة ابن حجر ،والذهيب ،واأللباني – رمحهم اهلل  ،-وهو مثا أشثار إليثه
الشيخ بكر بتغافل كثري من اخللق عنه.
وقد تبع الذهيب علا عبارتثه الشثيخ عبثداهلل بثن لثاحل الثرباك (يف تعليقثه علثا
رحقيقه للعلو  )1184 /2فقال" :اإلمام الدارمي  -رمحه اهلل  -كان شديد احلماس
يف الدفاع عن العقيدة السلفية والرد علا املخالفني ،وإغالظ القول هلثم ،ملثا تفوهثوا
به من رد النصوص واجلرأة علا تمويلثها عثن معناهثا الصثحيح ،فبثال يف سثياقة
بعض األلفاظ احملدثة اليت مل ترد يف الكتاب والسنة الضطراره إليها فمقام املناقشة
والرد خيتلف عن التقرير والعرض".
قلت :فهذا غري مقبول أن يقثال عثن اإلمثام الثدارمي( :شةديد احلمةاس ،إغةالظ
القول ،بالغ سياقة بعض األلفاظ احملدثة ،الضطراره إليها ؟!!)
أما أن مقام املناقشة والرد خيتلف عن التقرير والعرض فصحيح علا ما أوضثح مثن
قبل ،وأنه ،ريقة معروفة عند السلف ليس عن محاس ،أو مبالغة ،أو إغالظ قول،
أو إحداأ خالف النصوص ،فال تعارض عند أهل السنة ألالً.

الفصل السابع:
واحلكم يف اإلسالم :ملن اختاره أهل االختيار ،أو جعله له وعهد إليه به مثن
له األمر ،أو جعله شور يف أشخاص ،وملن ظهر علا غريه ،ولارت لثه الشثوكة
واألمر واحلل والعقد ،فهو سلطان ،هذا هو املهم وتكون له كامثل احلقثوق ،ومنهثا
البيعة ،والطاعة يف غري معصية اهلل.
ويف االبتداء :األحق بها القرشي إذا كان مقيماً للدين.
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ورحصثل بوجثثود السثثلطان  -أيثاً كثثان ،ريثثق الولثول إليثثه  -احلِكَث ُم واألحكثثام
واملصاحل ودرأ املفاسد ،وهذا ما يغفل عنه كثري من الناس أو جيهلونه أو يتجاهلونه
– كما جيري من ألحاب السياسات الدنيوية وإن ألبسوها لباس الدين .-
وال يشرع الولول إىل احلكم يف اإلسالم عن ،ريق مثا يسثمونه بالدميقرا،يثة –
كما تزعم بعض الشعوب اإلسالمية واإلسالميون -؛ ألنها مثن األنظمثة الطاغوتيثة
املخالفة لإلسالم يف ألله؛ فإن املشرع لإلسالم يف األلل هو اهلل وليس البشر ،وهو
أعلم  -سبحانه  -مبا يصلح عباده :أال يعلم من خلثق وهثو اللطيثف اخلثبري،
وإمنا البشر املتبعون حلكم اهلل يقضون بشرع اهلل وينفذونه.
أمثثا األنظمثثة فثثإن كثثان نظثثام احلثثزب الواحثثد الشثثرقي ،أم النظثثام العسثثكري
الدكتاتوري ،أم النظام الدميقرا،ي - ،علا اختالف بينها  -فهي أنظمة ،اغوتية
تفارق اإلسالم يف األلل – كما سبق  :-اإلسثالم مشثرعه هثو اهلل اخلثالق ،وهثي
مجيعاً واضعها املخلوق ،وهو الذي يشرع وحيكم وينفذ وهو بهذا يُ ََّْله ،كمثا يثمتي
يف قول املودودي.
وما ذكرناه من فرق بني النظام الربثاني ،والنظثام البشثري ،هثو الفثرق بثني نظثام
الدولة السعودية  -دولة التوحيد املباركة  ،-واألنظمة األخر :
وحسبكمو هذا التفثثاوت بيننا
وكثثثل إنثثاء بالثذي فيه ينضح
وأهل البصائر يدركون ببصائرهم البون الشاسع بينهما ،بل ال مقارنة بينهمثا ألثال
وأبداً؛وهم ضدان والضدان ال جيتمعان وال يلتقيان:
حتا تشيب مفارق الغربان
ضدان ما اجتمعا ولن يتقاربا
وعلا فرض أنه ال يوجد األساس الشرعي ابتداءً فبعد ظهور السثلطان ومتكنثه مثن
الشوكة واستقالله باحلل والعقد؛ فإنه ال أحد يقول بعدم شرعية الدولة إمجاعاً- ،
حتا ولو كان بطريق الدميقرا،ية أو حنوها مما ال يتفق وشريعة اهلل ،ريقاً للولثول
إىل السلطان  -ولذلك نظائر ،فقد كثان احلكثم دواليثك بثني احلكثام ،ثوال تثاريخ
اإلسالم فمن ظهر بالتغلب وكان ميلثك الشثوكة واحلثل والعقثد لثح حكمثه ولثار
شرعياً ،وله حقوق اإلمام يف اإلسالم.
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والتغلب قل أن ينفك عثن اجلهثاد يف اإلسثالم أو ضثم دول أو أقطثار أو منثا،ق أو
منطقه إىل دولة ما ،إن مل يكن ابتداء.
وقد كانت الدولة األموية بعد ذهابها يف املشرق علا يد بين العباس وقيثام دولثتهم
وقد قامت دولة بين أمية يف األنثدلس علثا يثد عبثد الثرمحن بثن معاويثة امللقثب
بالداخل مع وجود الدولة العباسية يف املشرق ،ومل يقل أحد مثن أهثل العلثم بعثدم
لحة اخلالفة األموية مع وجود اخلالفة العباسية حينما مل يكن للدولثة العباسثية
ظل هناك ،ولو مل يكن العمل علا هذا لعطلت نصوص الشرع يف زمن متقثدم وهثذا
غري كائن أبداً فال ميكن أن يمتي زمن تعطل فيثه النصثوص ،وقثد ذكثر مثثل هثذا
حممد بن إمساعيل الصنعاني (يف سبل السثالم) ،وحممثد بثن علثي الشثوكاني (يف
السيل اجلرار) ،وغريهما من أهل العلم  -كما سيمتي .-
وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب (كما يف الدرر السثنية " :)5/9األئمثة جممعثون
من كل مذهب ع لا أن مثن تغلثب علثا بلثد أو بلثدان لثه حكثم اإلمثام يف مجيثع
األشياء ،ولوال هذا ما استقامت الدنيا؛ ألن الناس من زمن ،ويل قبل اإلمام أمحثد
إىل يومنا هذا ما اجتمعوا علا إمام واحثد ،وال يعرفثون أحثداً مثن العلمثاء ذكثر أن
شيئاً من األحكام ال يصح إال باإلمام األعظم".
وهذا ال شك من أعظم مطالب الشريعة ومقالدها اخلرية النبيلة الثيت تتحقثق بهثا
املصاحل وتدرأ بها املفاسد.
ومما يتعلق باخلليفة ونظره لألمة ما ذكره أبو عبد اهلل بن األزرق (يف بدائع السثلك
":)93/1من توابع نظر اخلالفة يف مصاحل الدين والدنيا ولوازم الطاعثة لثه يف ذلثك
تولية العهد ملن يويف له بعد مماته مبالغة يف النظر للخلثق ،خروجثاً عثن عهثدة مثا
خيشا من التقصري يف ذلك ،وقد عهد أبو بكر إىل عمر مبحضر الصثحابة  -رضثي
اهلل عنهم  ،-وعهد عمر يف الشور إىل الستة املعروفني رضثي اهلل عثن مجثيعهم،
وعندما أوجبوا علا أنفسهم ،اعة العهد بذلك دل علثا أنهثم أمجعثوا علثا جثواز
النظر به أوالً ،وعلا انعقاده بعد الوقوع ثانياً".
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قلت :وثبت الوعيد الشديد ملن ال خيلص يف بيعته ففي حديَّ أبي هريرة رضي
اهلل عنه قال رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم« :ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال
يزكيهم وهلم عذاب أليم »...ومنها« :ورجل بايع إماماً ال يبايعه إال لدنياه إن
أعطاه ما يريد وفا له وإال مل يفِ له» رواه البخاري.

الفصل الثامن:
جواز خالفة غري القرشي ابتداءً ووجوبها بعد التغلب:فعن معاوية بن أبي سفيان
رضي اهلل عنه -قال :مسعت رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم يقول« :إن هذااألمر يف قريش ال يعاديهم أحد إال كبه اهلل يف النار علا وجهه ما أقاموا الدين».
رواه البخاري 113/13(:مع الفتح) ،يف كتاب األحكام ،باب األمراء من قريش.
قال احلافظ ابن حجر" :ما أقاموا الدين" :أي مدة إقامتهم أمور الدين".
وقد قو هذا املفهوم مبْيدات ذكرها تدل علا أنهم إذا مل يقيموا الدين خر األمر
عثثنهم ،وقثثد فصثثل هنثثا ،وتكلثثم يف املسثثملة يف كتابثثه ( :موافقثثة اخلُثثرب اخلَثثرب
،477/1اجمللس السابع عشر بعد املئة) ،وذكر حديَّ ابن عمر يف الصثحيحني":
ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي يف الناس اثنان" ومما قاله فيه ":ترجم البخاري
يف كتاب األحكام( :باب األمراء من قريش) وساق فيه حديَّ ابن عمر ثم حديَّ
معاوية ،وكمنه أشثار إىل أن املطلثق يف األول حممثول علثا املقيثد يف الثثاني ،وهثو
كذلك.
وقد جعله البيهقي يف الدالئل مما أخرب به النيب للا اهلل عليثه وسثلم مثن األمثور
املغيبة ...ووقع علا وفق ما قال.
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ووقع قريب من هذا التقييد يف عدة أحاديَّ فيها ما هو ألرح منه."...
وجزم ابن كثثري –رمحثه اهلل( -يف تفسثريه  )125/1عنثد قولثه تعثاىل ...:إنثي
جاعل يف األرض خليفة بعدم اشرتاط القرشية يف اخلليفة كعدم اشثرتاط العصثمة
فيه.
(ويف بدائع السلك يف ،بائع امللك ص) 73عن الغزالي قولثه ":إذا انعقثدت اإلمامثة
ملنفك عن رتبة االجتهاد ،وقامت له الشوكة ،ومالت إليه القلوب وخال الزمان من
قرشي مستجمع لشروط اإلمامة ،وجب استمراره علا اإلمامة املعقودة له.
قال" :وهذا حكم زماننا".
ثم قال ":قلت :وهي فيما بعد زماننا أوىل وأحر  ،وكذا إذا تعذرت العدالثة ،وإال
لزم تعطيل اإلمامة وبطالن تصرفها ،وضرر ذلك أعظم مثن فثوات العدالثة" .إىل أن
قال ":وحالله أن عدالة السلطان من مكمالت أولافه ،وإخالل احملافظثة عليهثا
حبكمة نصبه يسقط اعتبارها ،كما يف العلم  -أيضاً  ،-شمن كل تكملة هثي كثذلك
مع ما هي مكملة له ،علا ما تقرر يف األلول العلمية ،قلت :وإجراء ذلك  -أيضاً
 علا قاعدة حممد بن احلسن(ما ضاق شيء إال اتسع).ظاهر قول املقري يف قواعده :يريد الرتخص عند عسر التحرز ،ثم ذكر من ذلثك يف
العادِيَّات ،تولية األشبه عند تعذر املستحق ،وهذا  -أيضاً -إن فُقثد شثرط النسثب
القرشي ،وهي عند القاضي أبي بكر ومجاعة من الفرق حتا غال بعضثهم فقثال:لو
استو قرشي ونبطثي يف شثروط اإلمامثة لثرجح النبطثي ،لقربثه مثن عثدم اجلثور
والظلم ،ووجه ذلك ابن خلدون- ،وإن كان خالف قول اجلمهثور -مبثا حالثله:
أن قصد الشارع يف اشرتا،ه ،...رفثع التنثازع بثه ،ملثا كثان لقثريش مثن العصثبية
والغلب ،وقصد ذلك ال خيتص ريل وال عصر ،فمتا وجثدت العصثبية يف القثائم
بممر املسلمني كانت هي العلة املشتملة علثا املقصثود مثن القرشثية ،ال سثيما وقثد
تالشت عصبتها شرق ًا وغرب ًا وال يلثزم عمثوم ذلثك يف مجيثع اآلفثاق ،كمثا كثان يف
القريشية لقوتها حينئذ علا ذلك ،بل خيتص اآلن كل قطثر مثن لثه فيثه عصثبية
غالبة0
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قال :وإذا نظرت سر اهلل يف اخلليقثة مل تبعثد هثذا؛ ألنثه -تعثاىل -جعثل
اخلليفة نائباً عنه يف القيام بممور عباده خما،باً هلم بذلك ،وال خيا،ب بممر من ال
قدرة له عليه0
قال :والوجود شاهد بذلك ،فإنه ال يقوم بثممر أمثة أو جيثل إال مثن غلثب
عليهم ،وقل أن يكون األمر الشرعي خمالفاً لألمر الوجثودي ،بثل ال يكثون كثذلك
البتة0
قلت :وهذا تقرير يف غاية احلسن ونهاية الرباعة والتحقيق0
وقوله :وقل أن يكون األمر الشرعي خمالفاً لألمثر الوجثودي ،بثل ال يكثون كثذلك
البتة.
وقاعدة :أن كل ألل علمي يتخذ إماماً يف العمل فشر،ه أن جيري العمل به علثا
جماري العادات يف مثله ،وإال فهو غري لحيح.
شاهد عليه لذلك حسبما قرره الشيخ اإلمام أبو إسثحاق الشثا،يب  -رمحثه
اهلل  ، -وله يف بعض تقييداته حسثبما الفيتثه خبثط شثيخنا األسثتاذ العالمثة أبثي
إسحاق بن فتوح  -رمحه اهلل  -منقوالً من خطثه ( :تنزيثل العلثم علثا جمثاري
العادات تصحيح لذلك العلم ،وبرهان عليه إذا جثر علثا اسثتقامة فثإذا مل جيثر
فغري لحيح)".
وقال :العالمة حممد األمني الشنقيطي-رمحه اهلل( -يف أضواء البيثان)53-52/1 :
عند تفسريه لقوله –تعاىل :-إني جاعل يف األرض خليفة " :قال :القثر،يب يف
تفسري هذه اآلية ،يف ذكر شرائط اإلمام :األول :أن يكون مثن لثميم قثريش لقولثه
للا اهلل عليه وسلم":األئمة من قريش" ،وقد اختلف يف هذا".
ثم قال الشيخ ":االختالف الذي ذكره القر،يب يف اشرتاط كون اإلمام األعظم قرشياً
ضعيف" ،إىل أن قال ":النصوص الشرعية دلت علا أن ذلك التقديم الواجب هلثم
يف اإلمامة مشروط بإقامتهم الدين وإ،اعتهم هلل ورسوله؛ فإن خالفوا أمر اهلل فغريهم
ممن يطيع اهلل –تعاىل -وينفذ أوامره أوىل منهم" ،إىل أن قال :بعد ذكثره احلثديَّ
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املتقدّم إيراده ":وحمل الشاهد منه قوله للا اهلل عليه وسلم« :ما أقثاموا الثدين»؛
ألن لفظة (ما) فيه مصدرية ظرفية مُ َق ِّيدة لقوله« :إن هذا األمر يف قثريش» ،وتقريثر
املعنا إن هذا األمر يف قريش مدة إقامتهم الثدين ،ومفهومثه أنهثم إن مل يقيمثوه مل
يكن فيهم .وهذا هو التحقيق الذي الشك فيه يف معنا احلديَّ".
وسئل اإلمام عبد العزيز بن حممد بن سعود  -رمحه اهلل ( -كمثا يف الثدرر السثنية
 " :)6/9هل تصح اإلمامة يف غري قريش؟؛ فمجاب الذي عليه أكثر العلماء أنها ال
تصح يف غري قريش إذا أمكثن ذلثك ،وأمثا إذا مل ميكثن ذلثك واتفقثت األمثة علثا
مبايعة اإلمام ،أو اتفق أهل احلل والعقد عليه لحت إمامته ووجبثت مبايعتثه ومل
يصح اخلرو عليه ،وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه األحاديَّ الصحيحة ،فقوله
للا اهلل عليه وسلم« :عليكم بالسمع والطاعثة وإن تثممر علثيكم عبثد حبشثي» ..
احلديَّ".
ويف املوسوعة العربية العاملية( ":)128/10اشرتاط االنتساب إىل قبيلة قريش يستلزم
القول إن مجهور املسلمني قد اشرت،وا أن يكون اخلليفة مثن قثريش ،وذلثك لعظثيم
فضل قثريش ،ودليثل ذلثك قثول الثنيب لثلا اهلل عليثه وسثلم فيمثا روي عنثه يف
الصحيحني« :الناس تبع لقريش يف هذا الشمن ،مسثلمهم تبثع ملسثلمهم ،وكثافرهم
تبع لكافرهم» ،وقوله للا اهلل عليه وسلم« :الناس تبع لقثريش يف اخلثري والشثر»
رواه مسلم ،ورو البخاري عن معاوية أنه قال :مسعت رسول اهلل للا اهلل عليثه
وسلم يقول (:أن هذا األمر يف قريش ال يعاديهم أحد إال كبثه اهلل علثا وجهثه مثا
أقاموا الدين) ،كما روي عن ابن عمر –رضي اهلل عنهما -أن النيب للا اهلل عليثه
وسلم قال« :ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي من الناس اثنان».
وإذا كانت هذه النصوص تشري إىل فضل قريش فحسب قريش فضالً أن منهم النيب
للا اهلل عليه وسلم ،ولكن هل تدل هذه األدلة علا أن اخلالفة تكثون فثيهم ،وال
تكون يف غريهم ،وأن شرط لحة الوالية أن يكون اخلليفة منهم.
انتها اجتماع سقيفة بين ساعدة بإمجاع املْمنني علثا اختيثار اخلليفثة مثن بثني
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املهاجرين من قريش ،وذلك بعد خطبة أبي بكر رضي اهلل عنه ،ومل تنب الدعوة إىل
أن يكون اخلليفة من قريش علا نص حديَّ فقط ،وإمنا بناء علا أمرين :أوهلما:
أفضلية املهاجرين علا األنصار وذكرهم أول يف القرآن،وبيان مقامهم يف الصرب علثا
الثثبالء والشثثدائد يف أول اإلسثثالم ،وثانيهمثثا :أن قريش ثاً كانثثت هلثثا مكانثثة قبثثل
اإلسالم ،وعند ظهور اإلسالم يف البالد العربية ،ولذا قال أبو بكر رضي اهلل عنه يف
آخر خطبته(:إن العرب ال تدين إالّ هلذا احلي من قريش) ،فهذا النص بثال ريثب
يبني سبب أفضلية قريش.
وإن األحاديَّ اليت رويت يف فضل قريش تتجه بثال شثك إىل هثذا املعنثا ،ماعثدا
حديَّ معاوية فإن له معنا آخر وهي بيان أن اخلالفة ملن كان مثن قثريش ،وأنثه
ما من أحد ادعاها إال كبه اهلل  -تعاىل  -إذا كان من غريهم ،ولكن أهذا إخبار عن
الواقع الذي يكون ،أم هو أمر و فريضة البد من رحقيقها؟ إن الواقع الثذي حصثل
أن اإلمامة احلق تتمثل يف اخللفاء األربعة :أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضثي اهلل
عنهم مجيعاً كانت يف قريش فمولئك األئمة أعالم اهلد كثانوا مثن قثريش ،وفثوق
ذلك فإن احلديَّ اشرتط لكونهثا فثيهم :أن يقيمثوا الثدين ،ولثذا قال(:مثا أقثاموا
الدين) ،فإذا مل يقيموا الدين نزعت منهم إىل من يقيمه.
وبذلك ننتهي إىل أن هذه النصوص من األخبار واآلثثار ال تثدل داللثة قطعيثة
علا أن اإلمامة جيثب أن تكثون مثن قثريش ،وأن إمامثة غريهثم ال تكثون خالفثة
نبوية ،وعلا فرض أن هذه اآلثار تدل علا ،لب الثنيب لثلا اهلل عليثه وسثلم أن
تكون اإلمامة من قريش؛ فإنها ال تدل علا ،لثب الوجثوب ،بثل يصثح أن يكثون
بياناً لألفضلية ال أللل لحة اخلالفة وأن هثذا مثتعني إذا فرضثنا أن اآلثثار تفيثد
الطلب ،فإنه يكون ،لب أفضلية ال ،لب لحة؛ ألنثه روي يف لثحيح مسثلم عثن
أبثثي ذر أنثثه قثثال:إن خليلثثي أولثثاني أن أمسثثع وأ،يثثع وإن كثثان عبثثداً جمثثدع
األ،راف) ،وقد رو البخاري أن رسثول اهلل لثلا اهلل عليثه وسثلم قثال(:امسعوا
وأ،يعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كمن رأسه زبيبة) ،ويف لحيح مسلم عن أم
احلصني أنها مسعت رسول اهلل للا اهلل عليه وسثلم يقثول(:إن أمثر علثيكم عبثد
جمدع اسود يقودكم بكتاب اهلل -تعاىل -فامسعوا وأ،يعوا).
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فبجمع هذه النصوص إىل حديَّ(:إن هذا األمثر يف قثريش) نتثبني أن النصثوص يف
جمموعها ال تستلزم أن تكون اإلمامة يف قريش ،وأنه ال تصح والية غريهم ،بثل إن
والية غريهم لحيحة بال شك،ويكون حديَّ(:األمر يف قريش) مثن قبيثل اإلخبثار
بالغيب كقول النيب للا اهلل عليه وسلم(:اخلالفة بعثدي ثالثثون سثنة ثثم تكثون
ملكاً) ،أو يكون من قبيل األفضلية ال الصحة.
بقي قول أبي بكر والصحابة معه ،فنقول إنه معلل بثالتقو يف قثريش وشثوكتهم،
فإذا رحققتا يف غريهم ،ومل يكن فيهم فإنه مبقتضا منطق الصديق الذي وافقه عليه
الصحابة تكون الوالية يف غريهم؛ ألنه إذا كانت القوة واملنعثة والتقثو هثي املنثاط
فإن اخلالفة تكون حيثما تكون هذه املعاني".
قلت :تقديم القرشي علا غريه إمنا هثو يف حثال االختيثار ابتثداء فيكثون للقرشثي
املقيم للدين حق هو أحق به من غثريه ،بثل حثق لثه واجثب ،وإذا مل يكثن مقيمثاً
للدين فقد هذا احلق ،وكان غري القرشي ممن أقاموا الدين أحثق منثه ،بثل ال حثق
له.
أما إذا آل األمر إىل غري القرشي  -ولو بالغلبة والقهر -فيجب علا القرشي وغثريه
أن ال ينزع يثدًا مثن ،اعتثه ،وأن يطيعثه يف غثري معصثية وهثو مقتضثا النصثوص
الشرعية الكثرية ...احلديَّ املتقدم وغريه.
قال ابنا الشيخ حممد ،ومحد بن نالر -رمحهم اهلل( -كما يف الثدرر السثنة ) 8/9
 ":الذي عليه أهل العلثم :أن العبثد ال مثوز إمامتثه إذا أمكثن ومل يقهثر النثاس
بسلطانه ،وأما إذا قهر النثاس واجتمثع عليثه أهثل احلثل والعقثد وجبثت ،اعتثه
وحرمت خمالفته ،كما يف حديَّ العرباض "...وإن تممر عليكم عبثد حبشثي" وإذا
أمكن كون اإلمام من قريش فهو أوىل ،كما يف احلديَّ الصحيح" .
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الفصل التاسع:
هل ختتص البيعة والطاعة خبليفة العامة؟
قثثال شثثيخ اإلسثثالم ابثثن تيميثثة (كمثثا يف الفتثثاو  " :)175/34والسثثنة أن يكثثون
للمسلمني إمامع واحد ،والباقون نوابه فإذا فرض أن األمة خرجت عن ذلثك ملعصثية
بعضها وعجز الباقني أو غري ذلك ،فكان هلا عدة أئمة لكان جيب علثا كثل إمثام
أن يقيم احلدود ويستويف احلقوق."...
وقال ( يف منها السنة  ..." :) 524/4ثم ملا انتقثل األمثر إىل بثين العبثاس تثوىل
علا بالد العراق والشام ومصر واحلجاز واليمن وخراسان وغريها مما كان قثد تثوىل
عليه بنو أمية إال بالد املغرب فإن األندلس تثوىل عليهثا بنثو أميثة وبثالد القثريوان
كانت دُولة بني هْالء وهْالء.
فيزيد يف واليته هو واحد من هْالء امللوك ،ملوك املسثلمني املسثتخلفني يف األرض،
ولكنه مات وابن الزبري ومن بايعه مبكة خارجون عن ،اعته ،مل يتول علا مجيثع
بالد املسلمني ،كما أن ولد العباس مل يتولوا علا مجيثع بثالد املسثلمني ،خبثالف
عبد امللك وأوالده فإنهم تولوا علا مجيع بثالد املسثلمني ،وكثذلك اخللفثاء الثالثثة
ومعاوية تولوا علا مجيع بالد املسلمني ،وعلي مل يتول علا مجيع بالد املسلمني.
فكون الواحد من هْالء إماماً ،مبعنا أنه كان له سلطان ،ومعه السيف يثولي
حرِم ،وحيكثم وينفثذ ،ويقثيم احلثدود وجياهثد الكفثار ،ويقسثم
ويعزل ،ويعطا و َي ْ
األموال أمر مشهور متواتر ال ميكن جحده.
وهذا معنا كونه إمامث ًا وخليفثة وسثلطاناً ،كمثا أن إمثام الصثالة هثو الثذي يصثلي
بالناس.
فإذا رأينا رجال يصلي بالناس كان القول بمنه إمام أمراً مشهوداً حمسوسثاً ال ميكثن
109

املكابرة فيه".
وقال  -أيضاً ( -يف املنها  " :)356/8أما اإلمجثاع علثا اإلمامثة :فثإن أريثد بثه
اإلمجاع الذي تنعقد به اإلمامة ،فهذا يعترب فيه موافقة أهل الشوكة ،حبيَّ يكون
متمكناً بهم من تنفيذ مقالد اإلمامة ،حتثا إذا كثان رؤوس الشثوكة عثدداً قلثيالً،
ومن سواهم موافق هلم ،حصلت اإلمامة مببايعتهم له.
هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة ،وهو مذهب األئمة ،كممحد وغريه".
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب – رمحه اهلل – (كما يف الدرر السثنية (" :)5/9
الناس من زمن ،ويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا ما اجتمعوا علثا إمثام واحثد،
وال يعرفون أحداً من العلماء ذكر شيئاً من األحكام ال يصح إال باإلمام األعظم".
وقال العالمة الصنعاني – رمحه اهلل – يف شرحه للحثديَّ الثذي رواه أبثو هريثرة
رضي اهلل عنه عن النيب للا اهلل عليثه وسثلم (يف سثبل السثالم  « :)522/3مثن
خر عن الطاعة وفارق اجلماعة فميتته ميتثة جاهليثة» قولثه عثن الطاعثة، :اعثة
اخلليفة الذي وقع االجتماع عليه؛ وكمن املراد خليفة أي قطثر مثن األقطثار ،إذ مل
جيمع الناس علا خليفة يف مجيع البالد اإلسالمية من أثناء الدولة العباسثية ،بثل
استقل أهل كل إقليم بقائم بممورهم؛ إذ لو محل احلديَّ علا خليفة اجتمع عليثه
ت فائدته.
أهل اإلسالم لقلَّ ْ
وقوله« :وفارق اجلماعة» أي :خر عن اجلماعة الذين اتفقوا علا ،اعة إمام
انتظم به مشلهم ،واجتمعت به كلمتهم ،وحا،هم عن عدوهم.
قوله « :فميتته ميتة جاهلية» :أي منسوبة إىل أهثل اجلهثل واملثراد بثه مثن
مات علا الكفر قبل اإلسالم وهو تشبيه مليتة من فثارق اجلماعثة مبثن مثات علثا
الكفر ،رامع أن الكل مل يكن رحت حكم إمثام فثإن اخلثار عثن الطاعثة كمهثل
اجلاهلية ال إمام له ." ...
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وقال العالمة الشوكاني – رمحه اهلل – يف شرح قول لاحب "األزهار" (يف السثيل
اجلرار  " :)512/4وال يصح إمامان "" :وأما بعد انتشار اإلسالم ،واتساع رقعتثه،
وتباعد أ،رافه ،فمعلوم أنه قد لار يف كل قطر أو أقطار الوالية إىل إمام أو سلطان،
ويف القطر اآلخر أو األقطار كذلك ،وال ينفذ لبعضثهم أمثر وال نهثي يف قطثر اآلخثر
وأقطاره اليت رجعت إىل واليته ،فال بمس بتعدد األئمة والسال،ني ،وجيب الطاعة
لكل واحد منهم بعد البيعة له علثا أهثل القطثر الثذي ينفثذ فيثه أوامثره ونواهيثه
وكذلك لاحب القطر اآلخر.
فإذا قام من ينازعه يف القطر الذي قد ثبتت فيه واليته ،وبايعه أهله؛ كثان احلكثم
فيه أن يقتل إذا مل يتب.
وال مثثب علثثا أهثثل القطثثر اآلخثثر ،اعتثثه ،وال الثثدخول رحثثت واليتثثه؛ لتباعثثد
األقطار ،فإنه قد ال يبل إىل ما تباعد منها خرب إمامها أو سلطانها ،وال يدر مثن
قام منهم أو مات ،فالتكليف بالطاعة واحلال هذه تكليف مبا ال يطاق.
وهذا معلوم لكل من له ا،الع علا أحوال العبثاد والثبالد ،...فثاعرف هثذا؛ فإنثه
املناسب للقواعد الشرعية ،واملطابق ملثا تثدل عليثه األدلثة ،ودع عنثك مثا يقثال يف
خمالفته ،فإن الفرق بني ما كانت عليه الوالية اإلسالمية يف أول اإلسثالم ومثا هثي
عليه اآلن أوضح من مشس النهار.
ومن أنكر هذا فهو مباهت ال يستحق أن خيا،ب باحلجة ألنه ال يعقلها".
قال العالمة ابن األزرق املثالكي قاضثي القثدس – رمحثه اهلل – (يف كتابثه بثدائع
السلك " :)76/1 ...إن شرط وحدة اإلمام حبيَّ ال يكون هناك غريه ال يلثزم مثع
تعذر اإلمكان.
قال ابن عرفة – فيما حكاه األُبِّي عنه  :-فلثو بعثد موضثع اإلمثام حتثا ال ينفثذ
حكمه يف بعض األقطار البعيدة جاز نصب غريه يف ذلك القطر.
وللشيخ علم الدين – من علماء العصر بالديار املصرية – جيوز ذلك للضرورة"...
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وذكثثر العالمثثة احلثثافظ أبثثو الفثثداء إمساعيثثل بثثن كثثثري (يف تفسثثريه  )126/1عنثثد
قوله...:إني جاعل يف األرض خليفثة ،أن اجلمهثور يقولثون بعثدم اجلثواز ثثم
قال " :وحكا إمام احلرمني عن األستاذ أبي اسحق أنه جوز نصب إمثامني فثمكثر
إذا تباعدت األقطار واتسعت األقاليم بينهما ،وتردد إمام احلرمني يف ذلك.
قلت :وهثذا يشثبه حثال اخللفثاء مثن بثين العبثاس بثالعراق والفثا،ميني مبصثر،
واألمويني باملغرب."...
قلت :ما سبق من تقرير هْالء األئمة والعلماء يدل علا عدم اشرتاط أن يكون اإلمام
إمام عامة أو اإلمام األعظم ،وهذا يف حال الضرورة ،وهو خالف األلثل ،كمثا نثوه
هْالء العلماء – رمحهم اهلل  ،-ووضحوا تلك احلال ،فاأللل والسنة هي االجتماع
رحت إمام واحد ،ووالية واحدة ،وهذا ما تدل لثه النصثوص الكثثرية مثن الكتثاب
والسنة ،وهو معلوم من مطالب الشريعة ومقالدها العظيمثة ،وتثدل لثه أحكامهثا،
وعلا األمة أن تتقي اهلل ما استطاعت ،وال يكلفها اهلل فثوق ،اقتهثا ووسثعها ،ويف
هذا ما تقدم من قول شيخ اإلسالم  ... " :فإذا فرض أن األمة خرجثت عثن ذلثك
ملعصية من بعضها ،وعجز من الباقني ،أو غري ذلثك فكثان هلثا عثدة أئمثة؛ لكثان
جيب علا كل إمام أن يقيم احلدود ،ويستويف احلقوق".
قال ابن الوزير (يف العوالم والقوالم  " :)174/8ومن مل يفرق بني حالي
االختيار واالضطرار فقد جهل املعقول واملنقول :أما املعقول فإلمجاع العقالء علا
دفع أعظم املفسدتني بمهونهما ...وأما املنقول :فمعلوم بالضرورة من الدين يف
مواضع ،أعظمها قوله تعاىل يف جواز النطق بكلمة الكفر إال من أكره وقلبه مطمئن
باإلميان ،وأعظمها قوله –تعاىل :-وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما
اضطررمت إليه." 
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قال احلافظ أبو الفر عبد الرمحن بن اجلوزي – رمحه اهلل ( -يف ليد اخلا،ر
ص" :)56ولو أنهم تلمحوا لألمر األول ،الذي كان عليه الرسول للا اهلل عليه
وسلم والصحابة رضي اهلل عنهم ،ملا زلوا.
ولقد كان مجاعة من احملققني ،ال يبالون مبعظم يف النفوس إذا حاد عن الشريعة،
بل يوسعونه لوماً.
فنقل عن أمحد أنه قال له املروزي :ما تقول يف النكاح ؟ فقال :سنة النيب للا
اهلل عليه وسلم .فقال :فقد قال إبراهيم .قال :فصاح بي وقال :جئتنا ببنيات
الطريق ؟ [أي الرتهات]
واعلم أن احملقق ال يهوله اسم معظم" ،ثم نقل قول علي بن أبي ،الب رضي اهلل
عنه( :إن احلق ال يعرف بالرجال ،اعرف احلق تعرف أهله).
ثم قال" :ولعمري إنه قد وقر يف النفوس تعظيم أقوام ،فإذا نقل عنهم شيء فسمعه
جاهل بالشرع قبله ،لتعظيمهم يف نفسه".
وقال العالمة عبد القادر بن بدران (يف املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
ص " :)493تكلم األئمة علا من حاد عن الطريقة املثلا فكثر الشغب وتفاقم
األمر ،وثبت أتباع اإلمام أمحد علا سبيل الكتاب والسنة ،وناضلوا عنه أشد
النضال ،وألفوا يف ذلك كتباً خمتصرة ومطولة ،ومل يتعدوا عما كان عليه الصحابة
والتابعون ،واألئمة املوثوق بهم  ،...ومل يثنهم عن عزمهم ،القة لسان خمادع وال
سفسطة متمول وال زخرفة متفلسف.
وكلما انقضت ،بقة منهم أنشم اهلل – تعاىل – ،بقة غريها علا سبيل من
قبلها ،"...وذكر احلديَّ« :ال تزال ،ائفة من أميت قوامة علا أمر اهلل ال يضرها
من خالفها».
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الفصل العاشر:

الفضل العظيم لعلماء أهل السنة وايماعة حفظ الدين وتوجيه األمة
إن علماء أهل السنة واجلماعة هم أتباع النيب للا اهلل عليه وسلم حبق ،والثابتون
علا احلق -دون سواهم ،-ومستحيل أن يزهدوا فيه أو يرتكوه ،بل هم أشجع
الناس يف نصرته.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (كما يف جمموع الفتاو  " :)23/4وأئمة السنة
واحلديَّ ال يرجع منهم أحد؛ ألن اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب ال يسخطه
أحد".
وقال ( يف نقض املنطق ص  " :)41ما عند عوام املْمنني وعلمائهم  -أهل السنة
واجلماعة  -من املعرفة واليقني والطممنينة ،واجلزم احلق والقول الثابت والقطع
مبا هم عليه :أمر ال ينازع فيه إال من سلبه اهلل العقل والدين  ...فإن اإلميان كما
قال فيه قيصر ملا سمل أبا سفيان عمن أسلم مع النيب للا اهلل عليه وسلم:هل
يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال ال .قال :وكذلك اإلميان إذا
خالط بشاشته القلوب ال يسخطه أحد.
وأما أهل السنة واحلديَّ فما يعلم أحد من علمائهم ،وال لاحل عامتهم رجع قط
عن قوله واعتقاده ،بل هم أعظم الناس لرباً علا ذلك وإن امتحنوا بمنواع احملن
وفتنوا بمنواع الفنت ،وهذه حال األنبياء وأتباعهم من املتقدمني كمهل األخدود
وحنوهم ،وكسلف هذه األمة والصحابة والتابعني ،وغريهم من األئمة ،حتا كان
مالك  -رمحه اهلل  -يقول:ال تغبطوا أحداً مل يصبه يف هذا األمر بالء» ،يقول :إن
اهلل ال بد أن يبتلي املْمن فإن لرب رفع درجته ،كما قال  -تعاىل   :-امل



س أَن ُيْترَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا َو ُه ْم لَا يُ ْفَتنُو َنَ ولَ َقدْ َفتَنَّا اَّلذِينَ مِن َقْبِل ِهمْ
َأحَسِبَ النَّا ُ
جعَ ْلنَا ِمْن ُهمْ
لدَقُوا َولَ َي ْعلَمَنَّ ا ْلكَا ِذ ِبنيَ  ،وقال  -تعاىل َ  -و َ
َفلَ َي ْعلَمَنَّ الَّلهُ اَّلذِينَ َ
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لَبرُوا وَكَانُوا بِآيَا ِتنَا يُو ِقنُونَ  ،وقال  -تعاىل -
َأئ َِّمةً َي ْهدُونَ بِمَ ْم ِرنَا لَمَّا َ
والعصر  إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتوالوا
باحلق وتوالوا بالصرب  .إىل أن قال ( ص  " :)44ولست مد اتفاقاً وائتالفاً إال
بسبب اتباع آثار األنبياء من القرآن واحلديَّ ،وما يتبع ذلك ،وال مد افرتاقاً
واختالفاً إال عند من ترك ذلك وقدم غريه عليه ،قال  -تعاىل َ  :-ولَا يَزَالُونَ
خلَ َق ُهمْ ،فمخرب أن أهل الرمحة ال خيتلفون،
حمَ رَبُّكَ َوِل َذلِكَ َ
خَتلِ ِفنيَ ِ إلَّا َمنْ َر ِ
ُم ْ
وأهل الرمحة هم أتباع األنبياء قوالً وفعالً ،وهم أهل القرآن واحلديَّ من هذه
األمة ،فمن خالفهم يف شيء فاته من الرمحة بقدر ذلك".
وقال الشيخ العالمة أبو بكر حممد بن عارف خوقري املكي يف خامتة كتابه:
(ما البد منه يف أمور الدين)":فقد قال بعضهم :واحلق برهان علا نفسه ال خيفا
علا بصري ،وال يعدم له نصري ،واإلخالص يُنفِذ القول إىل أعماق القلوب ،وميتلك
الوجدان بقوة الربهان وحسن البيان ،ويرتدد لداه يف أحناء النفوس فيستحيل
رجوعها عنه ،وكذلك اإلميان إذا خالطت بشاشته القلوب ،كما قيل :الرجوع عن
احلق بعد العلم به حمال".
قلت :ما ذكره شيخ اإلسالم وأشار إليه خوقري  -رمحهما اهلل  -من قول هرقل
الروم ألبي سفيان  -قبل إسالمه ،كما يف لحيح البخاري  -هو« :وسملتك أيرتد
أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن ال ،وكذلك اإلميان حني ختالط
بشاشته القلوب».
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية (يف مقدمة كتابه :رفع املالم عن األئمة األعالم):
"جيب علا املسلمني  -بعد مواالة اهلل  -تعاىل  -ورسوله للا اهلل عليه وسلم
مواالة املْمنني كما نطق به القرآن .خصولاً العلماء الذين هم ورثة األنبياء ،الذين
جعلهم اهلل مبنزلة النجوم ،يهتد بهم يف ظلمات الرب والبحر ،وقد أمجع
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املسلمون علا هدايتهم ودرايتهم ،إذ كل أمة  -قبل مبعَّ نبينا حممد للا اهلل
عليه وسلم -فعلماؤها شرارها ،إال املسلمني فإن علماءهم خيارهم؛ فإنهم خلفاء
الرسول للا اهلل عليه وسلم يف أمته ،واحمليون ملا مات من سنته .بهم قام
الكتاب ،وبه قاموا ،وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا".
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية (يف االستقامة " :)207/2وكذلك ولف اهلل األمة مبا
خ ِرجَتْ لِلنَّاسِ تَمْ ُمرُونَ بِالْ َم ْعرُوفِ
ولف به نبيها ،حيَّ قالُ  :كْنُتمْ خَ ْيرَ أُمَّةٍ ُأ ْ
ض ُهمْ َأ ْولِيَاءُ
َوَتْن َه ْونَ َعنِ الْ ُمْن َكرِ وَُت ْ ِمنُونَ بِاللَّهِ ،وقال :وَالْمُ ْ ِمنُونَ وَالْ ُم ْ ِمنَاتُ بَعْ ُ
َبعْضٍ يَمْ ُمرُونَ بِالْمَ ْعرُوفِ وَ َيْن َه ْونَ َعنِ الْ ُمْنكَرِ " إىل قوله" :واهلل  -سبحانه وتعاىل
 كما أخرب بمنها تممر باملعروف وتنها عن املنكر فقد أوجب ذلك علا الكفايةمنها بقوله :ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويممرون باملعروف وينهون عن
املنكر وأولئك هم املفلحون.
وإذا أخرب بوقوع األمر باملعروف والنهي عن املنكر منها ،مل يكن من شرط ذلك أن
يصل أمر اآلمر ونهي الناهي منها إىل كل مكلف يف العامل إذ ليس هذا من شرط
تبلي الرسالة ،فكيف يشرتط فيما هو من توابعها؟ ،بل الشرط أن يتمكن املكلفون
من ولول ذلك إليهم ،ثم إذا فر،وا فلم يسعوا يف ولوله إليهم ،مع قيام فاعله مبا
جيب عليه ،كان التفريط منهم ال منه".
قلت :فمنت تر أن شيخ اإلسالم بني هنا ما الناس – مع األسف – عنه
غافلون ،أو متغافلون ،بل له جاهلون ،أو متجاهلون ،وعنه مضللون :ضللهم
ألحاب األحزاب والتوجهات السياسية املخالفة ألهل السنة واجلماعة ،وما هم
عليه من منه احلق :من أنه واجب قطعاً الرجوع إىل العلماء ،وأن وجود عامل آمر
باملعروف وناه عن املنكر ومفت مبا يقوم علا كتاب اهلل وسنة رسوله للا اهلل
عليه وسلم بفهم السلف الصاحل ،ملزم بالرجوع إليه إذا أمكن ولوله إىل العامل،
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وأن ذلك مسقط للتبعة عن العامل ،ومن مل يرجع إليه،ملوم والتبعة عليه والتفريط
منه.
فال جيوز إذاً اتباع العوا،ف اليت بها وعليها ترتب األحكام يف الشريعة دون
العلماء ،كما قال أهل العلم "االنفراد عن أهل العلم برأي يف الشرع ،والقول مبا مل
يقل به أحد ،ينبئان عن خلل يف العقل".
وعلماء أهل السنة هم ورثة النيب للا اهلل عليه وسلم ال يضرهم من خذهلم ،وال
من خالفهم ،وهم العدول الذين قال رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم فيهم« :حيمل
هذا العلم من كل خلف عدوله :ينفون عنه رحريف الغالني ،وانتحال املبطلني،
وتمويل اجلاهلني ».
قال النووي  -رمحه اهلل ( -يف أول تهذيب األمساء واللغات :القسم األول
ص )17عن هذا احلديَّ" :هذا إخبار منه للا اهلل عليه وسلم بصيانة هذا العلم،
وحفظه وعدالة ناقليه وأن اهلل -تعاىل -يوفق له يف كل عصر خلفاً من العدول
حيملونه وينفون عنه التحريف فال يضيع ،وهذا تصريح بعدالة حامليه يف كل
عصر ،وهكذا وقع  -وهلل احلمد  -وهو من أعالم النبوة ،وال يضر كون بعض
الفساق يعرف شيئاً من علم احلديَّ ،فإن احلديَّ إمنا هو إخبار بمن العدول
حيملونه ال أن غريهم ال يعرف شيئاً منه".
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل ( -كما يف جمموع الفتاو  )434/11عن أهل
الكتابني اليهود والنصار  " :لبسوا احلق بالبا،ل وهذا هو التبديل والتحريف الذي وقع
يف دينهم ،وهلذا يتغري الدين بالتبديل تارة ،وبالنسخ أخر  ،وهذا الدين ال يُنسخ أبداً،
لكن يكون فيه من يُدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ،ما يلبس به احلق
بالبا،ل ،وال بد أن يقيم اهلل فيه من تقوم به احلجة خلفاً عن الرسل ،فينفون عنه
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رحريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتمويل اجلاهلني ،فيحق اهلل احلق ويبطل البا،ل،
ولو كره املشركون.
فالكتب املنزلة من السماء ،واألثارة من العلم املمثورة عن خامت األنبياء مييز اهلل بها
احلق من البا،ل وحيكم بني الناس فيما اختلفوا فيه".
وقال ابن القيم  -رمحثه اهلل  -يف شثرحه(يف إغاثثة اللثهفان ":)111/1فثمخرب أن
الغالني حمرفون مثا جثاء بثه ،واملبطلثون ينتحلثون ببا،لثهم غثري مثا كثان عليثه،
واجلاهلون يتمولونه علا غري تمويله ،وفساد اإلسالم مثن هثْالء الطوائثف الثالثثة؛
فلوال أن اهلل -تعاىل -يقيم لدينه من ينفي عنه ذلثك جلثر عليثه مثا جثر علثا
أديان األنبياء قبله".
وقال حسن بن لديق حسن خان  -رمحه اهلل  -عن احلديَّ ( يف الروض البسثام
ص":)35فيه ختصثيص محلثة السثنة بهثذه املنقبثة العليثة ،وتعظثيم هلثذه األمثة
احملمدية ،وبيان جلاللة قدر احملدثني ،وعلو مرتبتهم يف العاملني؛ ألنهثم حيمثون
مشارع الشريعة ،ومتون الراويات من رحريثف الغثالني ،وتمويثل اجلثاهلني ،بنقثل
النصوص احملكمة لرد املتشابه إليها".
وقال العالمة عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ ( يف مصباح
الظالم ص " :)380أما حديَّ« :حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ،فقد
ثبت ولح عن أمحد وغريه من األئمة :أن املراد به علم احلديَّ املشتمل علا
الكتاب وتفسريه وتقرير األحكام الدينية األلولية والفروعية".
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قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب (كما يف الدرر السنية " :)21/2وإذا كانت
سعادة األولني واآلخرين ،هي :باتباع املرسلني؛ فمن املعلوم :أن أحق الناس بذلك
أعلمهم بآثار املرسلني ،وأتبعهم لذلك؛ فالعاملون بمقواهلم ،وأفعاهلم ،املتبعون هلا،
هم أهل السعادة يف كل زمان ومكان؛ وهم :الطائفة الناجية ،مثن أهثل كثل ملثة؛
وهم :أهل السنة واحلديَّ ،من هذه األمة"0
وعلا امللوك لتحكم العلماء

إن امللوك ليحكمون علا الور

وقال ابثن القثيم(:يف مفتثاح دار السثعادة  ":)244/1اهلل –سثبحانه -مسثا علثم
احلجة سلطاناً؛ ألنها توجثب تسثلط لثاحبها واقتثداره ،فلثه بهثا سثلطان علثا
اجلاهلني ،بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ،وهلذا ينقاد الناس للحجة مثاال
ينقادون لليد؛ فإن احلجة تنقاد هلا القلوب ،وأمثا اليثد فإمنثا ينقثاد هلثا البثدن،
فاحلجة تمسر القلب وتقوده وتذل املخالف ،وإن أظهر العناد واملكابرة فقلبه خاضع
هلا ذليل مقهور رحت سلطانها ،بل سلطان اجلاه إن مل يكن معه علثم يسثاس بثه
فهو مبنزلة سلطان السثباع واألسثود وحنوهثا قثدرة بثال علثم وال رمحثة ،خبثالف
سلطان احلجة؛ فإنه قدرة بعلم ورمحة وحكمة ،ومثن مل يكثن لثه اقتثدار يف علمثه
فهو إما لضعف حجته وسلطانه ،وإما لقهر سلطان اليد والسيف له ،وإال فاحلجة
نالرة نفسها ظاهرة علا البا،ل قاهرة له" انتها.
قال  -أيضاً ( -يف مفتاح دار السعادة  )48/1مفسراً قوله -تعاىل  :-شهد اهلل
أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم
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" استشهد سبحانه بموىل العلم علا أجل مشهود عليه ،وهو توحيده ،وهذا يدل
علا فضل العلم وأهله من وجوه:
أحدها :استشهادهم دون غريهم من البشر ،والثاني :اقرتان شهادتهم بشهادته،
والثالَّ :اقرتانها بشهادة مالئكته ،والرابع :أن يف ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم
فإن اهلل ال يستشهد من خلقه إال العدول ومنه األثر املعروف عن النيب للا اهلل
عليه و سلم« :حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه رحريف الغالني
وانتحال املبطلني وتمويل اجلاهلني».
اخلامس :أنه ولفهم بكونهم أوىل العلم وهذا يدل علا اختصالهم به وأنهم أهله
وألحابه ليس مبستعار هلم ،السادس :أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل
شاهد ثم خبيار خلقه وهم مالئكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضال وشرفاً،
السابع :أنه استشهد بهم علا أجل مشهود به وأعظمه وأكربه ،وهو شهادة أن ال
إله إال اهلل والعظيم القدر إمنا يستشهد علا األمر العظيم أكابر اخللق وساداتهم،
الثامن :أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة علا املنكرين ،فهم مبنزلة أدلته وآياته
وبراهينه الدالة علا توحيده ،التاسع :أنه سبحانه أفرد الفعل املتضمن هلذه
الشهادة الصادرة منه ومن مالئكته ومنهم ومل يعطف شهادتهم بفعل آخر غري
شهادته ،وهذا يدل علا شدة ارتباط شهادتهم بشهادته فكمنه -سبحانه -شهد
لنفسه بالتوحيد علا ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة فكان هو الشاهد بها لنفسه
إقامة وإنطاقاً وتعليماً ،وهم الشاهدون بها له إقراراً واعرتافاً وتصديقاً وإمياناً،
العاشر :أنه سبحانه جعلهم مْدين حلقه عند عباده بهذه الشهادة ،فإذا ادوها فقد
ادوا احلق املشهود به فثبت احلق املشهود به فوجب علا اخللق االقرار به ،وكان
ذلك غاية سعادتهم يف معاشهم ومعادهم وكل من ناله اهلد بشهادتهم ،وأقر بهذا
احلق بسبب شهادتهم فلهم من االجر مثل أجره ،وهذا فضل عظيم ال يدر قدره
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اال اهلل ،وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من االجر مثل اجره – ايضاً
 فهذه عشرة اوجه يف هذه اآلية "..انتها.َثق
قال  -تعاىل َ :-و َي َر اَّلذِي َن أُوتُوا ا ْل ِعلْث َم الَّثذِي ُأنْث ِز َل ِإ َليْث َك مِث ْن رَبِّث َك هُث َو ا ْلح َّ
لرَاطِ ا ْلعَزِيزِ ا ْلحَمِيد. 
وَ َي ْهدِي ِإلَا ِ
قال ابن عاشور (يف التحرير والتنوير":)145/22اختري فعل الرؤية هنا دون (ويعلم)
للتنبيه علا أنه علم يقني مبنزلة العلم باملرئيات اليت علمها ضروري".
وهلل در العالمة أمحد بن علي بن مُشَرَّف اإلحسائي املالكي –رمحه اهلل -إذ
يقول:
من ذا يعيب أئمة اإلسالم

أهل النها والفضل واألحالم

أو من يعاديهم سو ذي ريبة

يف الدين ليس بثابت األقدام

فهم النجوم هد أللحاب السر

وهثثثثمو لدين اهلل كاألعالم

أنصار سنة أمحد كم أسسوا

للمسلمني قواعد األحكثثثثثثثام

وقال العالمة عبد الرزاق عفيفي ( كما يف تقدميه لكتاب العالمة محود بن عبد اهلل
التوجيري :إعالن النكري – )..رمحهما اهلل  ... " :-ولو علموا سنة اهلل يف
خلقه ،وأن البا،ل ال حياة له مع يقظة احلق وأهله ،وعناية الدعاة إليه بنشره
وتمييده ،وأن البا،ل إمنا يصول وجيول حينما يندرس العلم ويذهب العلماء ،أو
حني ما يغفل رجال الدين عن واجبهم أو يداهنوا غريهم ،أو تضعف شوكتهم ،وال
جيدون من ورائهم من ينفذ مقالتهم أو ينصرهم يف أمرهم باملعروف ونهيهم عن
املنكر".
وقال العالمة لاحل بن عبد اهلل الفوزان (يف حماضرات يف العقيدة والدعوة
 " :)301/3ال شك أن العلماء ميزهم اهلل – سبحانه وتعاىل – علا غريهم مبيزة
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العلم به  ،..وبممسائه ،ولفاته ،وما جيب له – سبحانه – علا عباده من حق
عبادته وحده ال شريك له ،وكذلك العلم باحلالل واحلرام ،والعلم بطريق احلق
و،ريق الضالل؛ ليبينوا ألنفسهم وليبينوا لغريهم ،وقد محلهم اهلل – سبحانه
وتعاىل – أمانة العلم وائتمنهم عليها ،فهذا تشريف خصهم اهلل به علا غريهم،
وهلذا قالُ  :قلْ َهلْ يَ ْسَتوِي اَّلذِينَ َي ْعلَمُونَ وَا َّلذِينَ لَا َي ْعلَمُونَ إِنَّمَا َيَتذَ َّكرُ أُولُو
الْ َم ْلبَابِ ،اهلل  -جل وعال – نفا التسوية بينهم وبني غريهم؛ ألنهم ميتازون
علا غريهم مبيزة عظيمة ،ومن ميتاز علا غريه مبيزة عظيمة ال يتساو هو ومن
فقد هذه امليزة ،ويكفي شرفاً هلم أن اهلل  -سبحانه وتعاىل  -استشهدهم وذكر
شهادتهم مع شهادته وشهادة مالئكته علا توحيده ،قال – سبحانه وتعاىل -
َ ش ِهدَ الَّلهُ أََّنهُ لَا ِإ َلهَ إِلَّا ُهوَ وَالْ َملَائِ َكةُ َوأُولُو ا ْلعِ ْلمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا ِإ َلهَ ِإلَّا ُه َو ا ْلعَزِيزُ
حكِيمُ.
ا ْل َ
فذكر شهادة العلماء مع شهادته  -سبحانه وتعاىل – ومع شهادة املالئكة الكرام
علا أجل مشهود به ،وهو التوحيد ،وما ذلك إال لشرفهم ومكانتهم عند اهلل –
سبحانه وتعاىل  ،-وعند خلقه ،ومما شرفهم اهلل به أن اهلل – سبحانه وتعاىل –
يرفعهم درجات قال – سبحانه وتعاىل َ  -يرْ َفعِ الَّلهُ اَّلذِينَ آَ َمنُوا ِمْن ُكمْ وَا َّلذِينَ
خبِريع.
أُوتُوا ا ْل ِع ْلمَ َد َرجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا َتعْ َملُونَ َ
ومما يقتضي شرفهم أن اهلل ..أخرب أنهم هم الذين يعقلون األمثال اليت يضربها اهلل
ض ِرُبهَا لِلنَّاسِ وَمَا
– سبحانه وتعاىل – يف كتابه ،قال – تعاىل َ  -و ِتلْكَ الْمَ ْمثَالُ نَ ْ
َيعْ ِق ُلهَا ِإلَّا الْعَالِمُونَ.
ومن شرف أهل العلم أن اهلل  ..يستشهد بقوهلم يوم القيامة حني ما يبعَّ الناس
ويقسم الذين كفروا ما لبثوا غري ساعة ،قال – تعاىل  -وَ َي ْومَ تَقُومُ السَّا َعةُ يُقْسِمُ
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جرِمُونَ مَا َل ِبثُوا غَ ْيرَ سَا َعةٍ َك َذِلكَ كَانُوا ُي ْ َفكُونَ  وَقَالَ اَّلذِينَ أُوتُوا ا ْل ِع ْلمَ وَا ْلإِميَانَ
الْ ُم ْ
لَ َقدْ َل ِبْثتُمْ فِي ِكتَابِ اللَّهِ ِإلَا َي ْومِ ا ْلَبعَِّْ َف َهذَا يَ ْومُ ا ْلَبعَِّْ َو َلكِنَّ ُكمْ ُكْنُتمْ لَا َت ْعلَمُونَ،
فدل ذلك علا شرفهم ومكانتهم عند اهلل.
ومن شرف أهل العلم أن اهلل ..ذكر أنهم هم أهل خشيته ،قال – سبحانه وتعاىل
  :إِنَّمَا َيخْشَا الَّلهَ ِمنْ ِعبَادِهِ ا ْل ُعلَمَاءُ.ذكر أن العلماء الذين يعرفون اهلل بممسائه ولفاته وبآياته هم الذين خيشونه -
سبحانه وتعاىل  ،-أما الذين جيهلون اهلل وجيهلون أمساء اهلل ولفاته ومل يتدبروا
يف آياته فهْالء ال خيشون اهلل؛ جلهلهم باهلل – سبحانه وتعاىل  ،-وقال للا اهلل
عليه وسلم « من يرد اهلل به خرياً يفقه يف الدين».
فمن فقهه اهلل يف الدين ولار من أهل العلم فإن اهلل أراد به خرياً ،ومن مل يفقه يف
الدين فإنه مل يرد به خرياً.
وما دام العلماء موجودين يف األمة فإن األمة خبري ،وإمنا تضل األمة إذا فقد
العلماء ،كما قال للا اهلل عليه وسلم « إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من
العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتا إذا مل يُبق عاملاً اختذ الناس رؤوساً
جهاالً فسئلوا فمفتوا بغري علم فضل وأضلوا ».
فما دام العلماء موجودين فإن األمة خبري ،وال يتمكن شيا،ني األنس وشيا،ني
اجلن من إغواء الناس وإضالهلم ؛ألنهم يبينون للناس ،ريق اخلري و،ريق الصواب
وحيذرونهم من ،ريق اهلالك".
قلت:قال رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم « ...وأن العلماء ورثة األنبياء .» ...
ومن فضل اهلل علا علماء األمة الربانيني ،ومتسكهم بالكتاب والسنة ولربهم علا
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ذلك وعلا ما يناهلم يف سبيله ،إلميانهم بمن سنة اهلل يف هذه احلياة الدنيا قاضية
بالصراع بني احلق والبا،ل ،فهم يقولون احلق وينصرون الدين ويستقيمون عليه.
وفرض علا األمة أن تعرف هلم مكانتهم وحقهم ورحمي أعراضهم ،ولقد قال امللك
امللهم املوفق عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود -يف وليته البنه وولي عهده
سعود -رمحهما اهلل( -كما يف :الفصل احلاسم ص ":)15تفهم أن كل شيء له
حامية ومرجع ،ومرجع املسلمني ومحاة دينهم علماؤهم؛ فالعلماء كالنجوم زينة
للسماء وقدوة للسائرين ورجوم للشيا،ني".

الفصل احلادي عشر:
خطر الفرق املتخزبة على مذهب اخلوارج ،وهي اليت ترفض ما قررناه من
أحكا الشريعة الفصول املتقدمة من لزو إتباع الكتاب والسنة وما عليه أهل
السنة وايماعة من عد اخلروج على والة املسلم ..
وأقول:إنه ملن املعلوم يف هذا الزمن املتثمخر انتشثار حركثات مثن الفثرق واألحثزاب
احلركية  -القدمية املتجددة  -علا ساحة بالد املسلمني يف ،وهلا وعرضها ،وهثي
أكثر يف البالد العربيثة ،حركثات سثيئة شثديدة االحنثراف ،وأسثوأ وأخطثر تلثك
احلركات حركة (اإلخوان)؛ فهم سياسيون أهل معتقثد وفكثر خثارجي وتنظيمثات
سرية ،وشعارهم (اجلهاد سبيلنا واملثوت يف سثبيل اهلل أمسثا أمانينثا) ،و(دماؤنثا
تقود إىل النصر).
وهم شديدو الثورة علا الشعوب املسلمة ،ألحاب أهواء و،مع يف الدنيا ،وسعي يف
قلب العروش ألجلها ،وتهيي الشارع والغوغاء عليهم ،استقواء باجلماهري  -الثيت
خدعوها باسم اإلسالم والدعوة إليثه  -علثا خثروجهم علثا سثال،ينهم ،وإشثاعة
الفتنة والفوضا واالنفالت والفساد واإلخالل بممن الشعوب وسفك الثدماء ،وإعطثاء
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الذرائع يف ذلك لألعداء للتدخل يف شئون املسلمني وبالدهثم ،واللثهَّ وراء الغثرب
ودميقرا،يته وأنظمته وحرياته البهيمية املخالفة لشريعة اهلل ودينه الذي شرعه- ،
عن ،ريق أنبيائه ورسله – لربيته  -سبحانه  ،-بل للفطرة اليت فطر اهلل اإلنسان
عليها ،رافعة ذلك اإلعالن اخلداع( :اإلسالم هو احلل) ،شعاراً خداعاً فحسثب ال
شيء رحته من احلقيقة ،وإمنا لتضليل الشعوب واستمالة عوا،فهم.
ومألوا الدنيا جعجعة ولُثراخاً يف سثبيل احليثاة الغربيثة الفاسثدة  -راغثبني عثن
شريعة اهلل ودينه  ،-مدعني أن الشعوب تريدها ،وأنهم يسعون لتحقيق مثا تريثده
الشثثعوب ،ولثثو خثثريت الشثثعوب املسثثلمة  -غثثري املضثثللة بدعايثثة اإلخثثوان  -مثثا
حكَ َماً ومن أحسن من اهلل
اختارت حكْماً غري حكم ربها وما اختارت غري اإلسالم َ
حكماً لقوم يوقنون ،وهي تعلم قول ربهاَ  :أ َلمْ َت َر ِإلَا اَّلذِينَ يَزْعُمُو َن أََّنهُثمْ آَ َمنُثوا
بِمَا ُأنْزِلَ ِإلَيْكَ وَمَا ُأنْزِلَ ِمنْ قَ ْبلِكَ ُيرِيدُو َن َأنْ َيَتحَاكَمُوا ِإلَا الطَّاغُوتِ وَقَث ْد أُمِثرُوا َأنْ
ضلَالًا َبعِيدًاَ و ِإذَا قِي َل َل ُهمْ َتعَا َلوْا ِإلَا مَا َأنْثزَلَ
ضَّل ُهمْ َ
َيكْ ُفرُوا ِبهِ وَ ُيرِيدُ الشَّ ْيطَانُ َأنْ يُ ِ
لدُودًا ،وإمنا هثذا الثذي يزعمثه
الَّلهُ َو ِإلَا الرَّسُولِ َرأَيْتَ الْ ُمنَافِ ِقنيَ يَصُدُّونَ َعنْكَ ُ
شراذمهم الذين جلموا إىل الغرب ودرسوا فيه ،وعاشوا علثا موائثده واحنثازوا إليثه
وانبهروا بفكثره وعلمانيتثه وحضثارته الزائفثة ،ومثن علثا شثاكلتهم مثن الشثراذم
واألذناب الذين يدعون التحرر واملطالبة باحلقوق ،والذين فتح هلثم الغثرب وسثائل
إعالمه  -حمتمني به  -ليشتموا والة شعوبهم ويزيفوا ما عليثه الشثعوب مثن ديثن
وحق ،ويفسدوهم رعاة ورعية ،شباباً وشيباً ،والشباب خبالة ،وهثم بعيثدون عثن
روح اإلسالم؛ بسبب جهلهم بثه إال مثا كثان مثن علثم إمجثالي ،وعلمهثم مبنثاه
الغرب وأنظمته علماً تفصيلياً ،ومعايشة عن قرب وانبهثار ،فهثم مل يعرفثوا سثبيل
املْمنني علا التفصيل ،وإمنا عرفوا سبيل اجملرمني.
وال يفهم اإلسالم ويطبقه علماً وعمالً إال من عرف السبيلني واستبانتا له ،قال
َصلُ ا ْلآَيَثاتِ َوِلتَسْثَت ِبنيَ سَثبِيلُ الْ ُمجْثرِ ِمنيَ ،وقثال :و َمنْ
 تعاىل  -و َك َذلِكَ نُف ِِّ
الرس َ ِ
ِِ
ِ
ِ
َ َنللو ِنُ َمنا َننلَّ
ي َشاقِ ِق َّ
نلَ منْ ََندنم َمنا َننَن َّ َ
َ
نَ لَنُ ا َنمت َويَنغَّننر َسبن َنر َسنن ِبم ال نُمِّ َ َ
وَصلِ ُِ جهَِّّم وساءت م ِ
ريا.
ص
َ
ََ َ َ َ َ َ ً
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قال ابن القثيم ( يف الفوائثد ص  " :)159مثن اسثتبان لثه سثبيل املثْمنني وسثبيل
اجملرمني علا التفصيل علم ًا وعم ًال هْالء أعلم اخللق.
واهلل – تعاىل  -قد بني يف كتابه سبيل املْمنني مفصّلة ،وسبيل اجملرمني مفصّلة،
وعاقبة هْالء مفصّلة ،وأعمال هْالء وأعمال هْالء وجلّا – سثبحانه  -األمثرين يف
كتابثثه وكشثثفهما وأوضثثحهما ،وبيّنهمثثا غايثثة البيثثان ،حتثثا شثثاهدتهما البصثثائر
كمشاهدة األبصار للضياء والظالم.
فالعاملون باهلل وكتابه ودينه عرفوا سبيل املْمنني معرفة تفصيلية ،وسبيل اجملرمني
معرفة تفصيلية ،فاستبانت هلم السبيالن كما يسثتبني للسثالك الطريثق املولثل إىل
مقصوده ،والطريق املولل إىل اهللكة.
فهْالء أعلم اخللق وأنفعهم للناس وأنصحهم هلم ،وهم األدالء اهلداة ،وبثذلك بثرز
الصحابة علا مجيع من أتا بعدهم إىل يوم القيامة ،فإنهم نشموا يف سبيل الضثالل
والكفر والشرك والسبل املولثله إىل اهلثالك ،وعرفوهثا مفصثلة،ثم جثاءهم الرسثول
فمخرجهم من تلك الظلمات إىل سبيل اهلثد  ،ولثراط اهلل املسثتقيم،فخرجوا مثن
الظلمة الشديدة إىل النور التام ،ومن الشرك إىل التوحيثد ،ومثن اجلهثل إىل العلثم،
ومثن الغثثي إىل الرشثاد ،ومثثن الظلثثم إىل العثدل ،ومثثن احلثرية والعمثثا إىل اهلثثد
والبصائر ،فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به،ومقدار ما كانوا فيه ،فثإن الضثد يظهثر
حسنه الضد ،وإمنا تتبني األشياء بمضدادها ،فثازدادوا رغبثة وحمبثة فيمثا انتقلثوا
إليه ،ونفرة وبغضاً ملا انتقلوا عنه ،وكانوا أحب الناس للتوحيد واإلميان واإلسالم،
وأبغض الناس لضده ،عاملني بالسبيل علا التفصيل.
وأما من جاء من بعد الصحابة ،فمنهم من نشم يف اإلسالم غري عامل تفصثيل ضثده،
فالتبس عليه بعض تفاليل سبيل املْمنني بسبيل اجملرمني ،فإن اللبس إمنثا يقثع
إذا ضعف العلم بالسبيلني أو أحدهما ،كما قال عمر بثن اخلطثاب  (:إمنثا تثنقض
عر اإلسالم عروة عروة إذا نشم يف اإلسثالم مثن مل يعثرف اجلاهليثة) ،وهثذا مثن
كمال علم عمر رضي اهلل عنه ،فانه إذا مل يعرف اجلاهليثة وحكمهثا وهثو كثل مثا
خالف ما جاء به الرسول للا اهلل عليه وسلم فإنه من اجلاهليثة ،فإنهثا منسثوبة
إىل اجلهثل ،وكثثل مثثا خثالف الرسثثول فهثثو مثثن اجلهثل ،فمثثن مل يعثثرف سثثبيل
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اجملرمني ومل تستنب له أوشك أن يظن يف بعض سبيلهم أنها من سبيل املْمنني".
وقال ( يف مدار السالكني " :)343/1لكن األمر كما قال عمر بن اخلطاب رضي
اهلل عنه  :إمنا تنقض عر اإلسالم عروة عروة إذا نشم يف اإلسالم من ال يعرف
اجلاهلية .وهذا ألنه؛ إذا مل يعرف اجلاهلية والشرك ،وما عابه القرآن وذمه :وقع
فيه وأقره ،ودعا إليه ولوبه وحسنه ،وهو ال يعرف :أنه هو الذي كان عليه أهل
اجلاهلية ،أو نظريه ،أو شر منه ،أو دونه :فينقض بذلك عر اإلسالم عن قلبه،
ويعود املعروف منكراً واملنكر معروفاً ،والبدعة سنة ،والسنة بدعة ،ويكفر الرجل
مبحض اإلميان ومريد التوحيد ،ويبدع بتجريد متابعة الرسول للا اهلل عليه
وسلم ،ومفارقة األهواء والبدع ومن له بصرية ،وقلب حي ير ذلك عِياناً واهلل
املستعان".
قلت :فكم هو حزب اإلخوان احلركي ضارب يف اجلهل وبعيد عثن هثذا التفصثيل
لغرورهم بفكرهم ورموزهم ولبعدهم عن العلم والعلمثاء ،بثل عثداوتهم للعلمثاء والعلثم
الذي حيول بينهم وبني أهثدافهم الرخيصثة ومقالثدهم اخلسيسثة ،وهثم يزعمثون
الدعوة إىل اهلل ولقد قال اهلل  -جل وعثال-قثل هثذه سثبيلي أدعثوا إىل اهلل علثا
بصرية أنا ومن اتثبعين  ، والبصثرية إمنثا هثي العلثم ،والفقثه يف الثدين ،وقثال-
تعاىل-ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن
واحلكمة إمنا هي السنة ،وال تعرف املوعظة احلسنة واجملادلة بثاليت هثي أحسثن
إال بالعلم بالسنة اليت هي منها الرسول للا اهلل عليه وسلم يف الدعوة إىل اهلل.
وإذا قيل لإلخوان :أنتم تريدون إقامة دولة إسالمية يتربأون من ذلك؟!
ويقولون :نريدها دولة مدنية كما يريد الشعب ،وهي ما يسما بث(الدميقرا،ية).
ويزعمون أن هذا هو اإلسالم املعتدل زعماً ال حقيقة له :ومطية الكذب زعموا.
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علا أنهم لو أقاموا دولة  -يزعمثون أسثلمتها  -ملثا أقاموهثا علثا غثري منهثاجهم
وعقيدتهم وفكرهم ،فال تكون غري دولة ليربالية علمانية تلثبس لبثاس اإلسثالم زوراً
وبهتاناً ،وقد قال رسول اهلل للا اهلل عليثه وسثلم«:املتشثبع مبثا مل يعثط كالبثس
ثوبي زور» ،وال تكون إال دولة فتنة ودماء بعيدة عثن روح اإلسثالم حلمثة وسثد ،
واإلسالم براء منها ،بل إنها لتسيء إىل اإلسالم أشد إساءة وأنكاهثا وتشثوه لثورته
بني األمم حتا نفر الناس منه ومن دعوته ،وكانوا حرب ًا عليه وعلا أهله.
فيصدق عليهم ما قيل:
وأبرزتين للناس حتا تركتين

هلم غرضاً أرما وأنت سليم

ولو أن قوالً يكلم اجللد قد بدا

رلدي من قول الوشاة كلوم

كيف ال ،والغرب يقول عمّثن ولثل إىل احلكثم مثنهم :إنهثم علمثانيون أكثثر مثن
علمانيته ،ودميقرا،يون أكثر من دميقرا،يته أي أنهم يتعصبون هلا أكثر منهم؟!!.
فهم جيرون وراء سراب دميقرا،ية الغرب ،ولذلك قال فيهم مصطفا لربي العثامل
الرتكي-رمحه اهلل -فيما ينطبق علثا مثا أحثدثوه":كل بدعثة أحثدثها العصثريون
املتفرجنون يف البالد اإلسالمية كيد للدين وحماولثة اخلثرو عليثه لكثن كيثدهم يف
فصله عن السياسة أدها وأشد من كل كيد يف غريه فهي ثورة حكوميثة علثا ديثن
الشعب".
والدميقرا،ية هي تمليه اإلنسان بعيداً عن الدين وشريعة اإلسالم.
ثم هم يلهثون وراء السلطة ختالً للدنيا باسم الدين واليت قال عنها الشافعي-رمحه
اهلل:-
وما هي إال جيفة مستحيلة

عليها كالب همهن اجتذابها

فإن متنبها كنت سلماً ألهلها

وإن متذبها نازعتك كالبها
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بل أبل من هذا قول رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم فيما رواه البخثاري عثن أبثا
هريرة رضي اهلل عنه « :تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة ،إن أعطا

رضي ،وإن مل يعط سخط ،تعس وانتكس ،وإذا شيك فال انتقش ».
فهم ينازعون فيها ويزامحون عليها ،وحيدثون الفنت والقالقل من أجلها.
وحتا لو هلكوا وأهلكوا شباب األمة من أجلها وعلا منطق:
معلليت بالولل واملوت دونه

إذا مت ظمآناً فال نزل القطر

قال العالمة مقبل بن هادي الوادعي(يف ذم املسملةص ":)6ومل أر أحداً أبصر يف
التلصص الستخرا املال من اإلخوان املفلسني؛ فهم يصورون للناس أن القضية
اليت يدعون إليها هي اإلسالم ،وإذا مل يبذل املال يف هذه القضية انتصر الكفر علا
اإلسالم ،وهكذا القضية تلو القضية ،وكلما انتهت تلك القضية ومل ير الناس هلا
أثراً يف نصرة الدين ،بل رمبا تكون عاراً علا اإلسالم ،شغلوا الناس بقضية
أخر  ،فمين ةرة هذه املظاهرات اليت يقلدون فيها أعداء اإلسالم ،وأين ةرات
مْمتر الوحدة والسالم؟ وأين ةرات االنتخابات الطاغوتية؟ حنن نقول هذا حزناً
علا الدين ،وتمملاً من قلب احلقائق ،ال أننا نغبطهم علا مجع األموال فهم
سيسملون عنها يوم القيامة".
فلله در أبي عبد الرمحن فكم هو خبري بالقوم ،وكم كنا نسمعه كثرياً ونقرأ له كثرياً
تكراره قوله عن اإلخوان إنهم (اإلخوان املفلسون) ،وحنن -خلربتنا فيهم
ومعايشتنا الطويلة هلم وحماكمتنا هلم إىل كتاب اهلل املنزل وسنة من ال ينطق عن
اهلو ومعرفتنا بسبيل املْمنني وسبيل اجملرمني -نقول إنهم (اخلُوَّان املفلسون)،
فهم خوان للدين ولألمة ومفلسون يف الدين والدنيا.
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قال عادل بن عبد الباقي :التائب من حزب اجلهاد اإلخواني (فيما نشرته لحيفة
روز اليوسف يف عددها  ،3433ويف تثاريخ 1994/3/28م) " :دعثوني أقثول شثيئاً
عرفته باليقني :رؤوس اجلماعات هم املستفيدون ..أو اإلخوان الذين إذا مثا حثدأ
تفجري يصدرون بيانث ًا يف الصثحف للشثجب ..هثْالء بمنفسثهم كثانوا يثدفعون لنثا
الفلوس وكنت مرة عند رفثاعي  -سثرور الثذي يعتثرب املرجثع األلثلي جلماعثات
اجلهاد يف مصر  -فوجئت بمن(م.ن) حمام من اإلخوان حيتثل منصثباً نقابيثاً هامثاً
أعطاه شيكاً بث( 250ألف جنيه) ،من أموال الزكاة اخلالة بإحد الدول العربية؛
لينفق منها علا اإلخوان املعتقلني ،ويف مرة أخر ذهبت لصاحب شركة مقثاوالت
وتوظيف أموال ...امسه(أ.ع) فمعطاني  2000جنيه ،وقثال لثي اسثتعن بهثا علثا
،اعة اهلل ..وهو يعرف متاماً أنين من مجاعثات الثتكفري ،هثذا الرجثل هثو نفسثه
الذي كان يوزع األظرف املعبمة باألموال علا أسر املعتقلني يف السجن.
بعد كل مربيت مع كل اجلماعات أؤكد أن الرؤوس الكرب تستفيد  ..وحتثا لثو
قامت اآلن دولة فيها النمي صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر وعمةر مقابثل أن يبقثا
الوضع احلالي يف مصر  ..الختاروا الوضع احلالي الذي يستفيدون منه ،فهم أمثراء
حيصلون علا أموال ،حوهلم من يعمل بدالً منهم  ..والشباب هو الذي خيسر".
قلت :هذا كان قدمياً قبل تطور ،رق اإلخوان بالتلصص والتحايل علا مجع املال.
ويذكر هذا التائب العجب العجاب من إضالل كتب (اإلخوان) ودعاتهم له ولغثريه
وأنها سبب خديعتهم واحنرافهم عن الدين احلق ،والولوإ يف الدماء وزعزعة األمثن
وتكفري املسلمني.
ومن أجل الدنيا وسياستها خيونون دينهم وأمتهم فيكونون عمالء ألمريكثا والغثرب
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كما هي حاهلم اليثوم ،فقثرر أوبثاش مثنهم أن ينظمثوا جبهثة داخليثة وأخثر يف
اخلار باتفثاق مثع بثالد الغثرب الكثافر ليحمثيهم ،ويثدفعهم مبْامراتثه وتقاليثده
وتصدير أنظمة حكوماته وسلوكياته متناغمني مع تنظيمهم يف الداخل ،وقثد نفثتهم
بالدهم لسوء سلوكهم فيها ،فهم أداة ولل للتغريثب ،وتلثك العمالثة هثي سياسثة
أوائلهم كما ذكر ذلك عبد الفتاح عساكر مْلف كتاب (احلقائق بالوثائق عن مجاعة
اإلخوان املسلمني).
وما من فرقة وتنظيم مفسد كحزب التحرير وغريه إال وقد خثر مثن رحثت عبثاءة
(األخوان) كما ذكر ذلك علا عشماوي مسئول التنظيم اخلثاص أو التنظثيم السثري
لإلخوان.
واإلخوان والذين هم كما قال عادل محودة يف عنوان كتابه (قنابل ومصثاحف قصثة
تنظيم (اجلهاد).
أي (اجلهاد) :اإلخواني احلركي.
وقد تآمروا وأماتوا عقيثدة الثوالء والثرباء ،واألمثر بثاملعروف والنهثي عثن املنكثر يف
اإلسالم بقاعدتهم "نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه".
و،ورها أحثد رؤوسثهم بثث(وحدة الصثف ال وحثدة الثرأي)،أو (مسثلمون وكفثا) أو
(اإلسالم اليوم)؟!!
وقد قال قائلهم( :نتعاون مع الشيطان إلسقاط النظام) ،وقاعثدتهم( :نوجثد الفتنثة
ونزيدها إشعاالً ،حتا إذا عمت الفوضثا أدركثت الشثعوب فشثل حكامهثا فمتثت
إلينا) ،و(الغاية – عندهم  -تربر الوسيلة) ،قاعدة:ميكيافللي اليهودي ،يف كتابثه
األمري ،وهم يف تنظيمهم يطبقون بروتوكوالت حكماء لهيون ،وغري ذلك من تيههم
وضالهلم وتضليلهم:
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ملا أمهرن إال بالطالق

مسا ٍو لو قسمن علا الغواني

ويف اإلسالم الوسيلة ال ختتلف عن الغاية فهو يشرع الغاية والوسيلة فال يتولثل يف
دينه إىل غاية لحيحة شريفة بوسيلة حمرمة خسيسة.
وذلك من كمال هذا الدين الذي قال اهلل-تعاىل -عثن كمالثه وإكمالثه ألمثة اإلسثالم
ت َل ُكمُ ا ْلإِ ْسلَامَ
ت َل ُكمْ دِيَن ُكمْ َو َأتْمَمْتُ َعلَ ْي ُكمْ ِنعْ َمتِي َورَضِي ُ
وارتضائه هلم  الْ َي ْو َم أَكْ َملْ ُ
دِينًا ،فمهله فيه ال حيتاجون إىل غريه معه لتمام كماله وغناه.
وهثثم يكثثابرون الشثثرع والعقثثل بثثزعمهم أن احلكثثم للشثثعب وهثثو مصثثدر السثثلطات
الثالأ :التشثريعية والقضثائية والتنفيذيثة الثيت قثال عنهثا املثودودي(يف اإلسثالم
واملدنيه احلديثة)":تمليه اإلنسان" ،وقال" :جيلس هذا اإلنسان بعثد أن أ،لثق لثه
العنان ولار أسري أهواء النفس ،وأخيذ نشوة األنانية علا عرش التمليه" أي أنهثم
قد نسوا ربهم ،واتصفوا مبا هو له وخاص به.
وهذا هو األساس الذي متمع عليه أنظمة الكفر علا وجثه البسثيطة وختثالف بثه
اإلسالم؛ فاإلسالم -كما تقدم -مشرعه هو اهلل –جل جالله -ومل يشرك يف تشريعه
أحداً ،ودور اإلنسان إمنا هو اعتقاد شرع اهلل والعمل به والقضاء به وتنفيذه.
و(اإلخوان) هم ما يسثما بثث(القاعدة) ،والقاعثدة هثم اإلخثوان؛ فثاإلخوان األلثل
والبذرة ،والقاعدة الفرع ،وألل فكر القاعدة هو فكر اإلخوان ،ال خيتلفون -أبثداً-
ولو قِيْد شعرة ،وإن ادعا اإلخوان العقالنية وأنهم يفارقون القاعدة؟!! ،وإمنا ذلك
سياسة للتمويه ،وإمنا هم كما يقال :عقالء اجملانني.
بل هم الداعمون للقاعدة أو مثا يقثال عنهم(:إرهثابيون) ،وبتعريثف آخر(اإلخثوان)
اجلناح املدني والقاعدة ومن لف لفها واعتنثق فكرهثا اجلنثاح العسثكري العامثل يف
امليدان.
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ومهما أنكروا احلقائق ومهما ادعوا ألنفسهم خثالف الواقثع ،فمثن آثثارهم وكتثبهم
وإعالمهثثم تكشثثفهم وتعثثرفهم ،ومثثن يصثثدقهم دون أن ينظثثر إىل احلقثثائق والواقثثع
والوقائع مماحك خمتل العقل والتفكري:
هذا كالم له خيبء

معناه ليس لنا عقول

وما من فتنثة يف هثذا الزمثان إال ولإلخثوان مشثاركة ودور فيهثا ويف تثمجي نارهثا
وأوارها.
وهلل در األمري األريب الكريم اللوذعي اهلمام نايف بن عبدالعزيز آل سعود–رمحثه
اهلل -الذي يعرف الدين والسياسة ،ويزن األمور مبيزان الشرع ويتحمثل مسثْوليته
عن بلده ودينه وأمته وعامله اإلسالمي وقد عايش اإلخوان عن قرب معايشثة ،ويلثة
وعانا منهم علا أمن بالده وجحود املعروف واأليادي البيضاء اليت امتثدت إلثيهم
باخلري ،وهو نالح أمني.
فقد قثال يف حثديَّ لثه مثع جريثدة السياسثة الكويتيثة (عثدد  ،12213بتثاريخ
...":)1423/9/18لكين أقوهلا :من دون تردد إن مشةكالتنا وإفراااتنةا كلةها-
ومسها كمثا شثئت -جةاء مةن اإلخةوان املسةلم وأقثول حبكثم مسثْولييت أن
اإلخوان املسلمني ملا اشتدت عليهم األمور وعلقت هلم املشثانق يف دوهلثم جلثموا إىل
اململكثثة ورحملثثتهم ولثثانتهم وحفظثثت حيثثاتهم-بعثثد اهلل -وحفظثثت كثثرامتهم
وحمارمهم وجعلتهم آمنني  ...مل يتحركوا من اململكثة ،استضثفناهم-وهثذا واجثب
وحسنة -وبعد بقائهم لسنوات بني ظهرانينا وجدنا أنهم يطلبثون العمثل فثثموجدنا
هلم السبل ،ففيهم مدرسون وعمداء ،فتحنثا أمثامهم أبثواب املثدارس وفتحنثا هلثم
اجلامعات ،ولكن – لألسف  -مل ينسوا ارتبا،اتهم السابقة فمخذوا جيندون الناس
وينشثثئون التيثثارات وألثثبحوا ضثثد اململكثثة واهلل يقثثولهثثل جثثزاء اإلحسثثان إال
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اإلحسان ،هذا ما نعرفه لكن يف حاهلم الوضع خمتلف ،علا األقثل كثان علثيهم
أال يْذوا اململكة ،وإذا كثانوا يريثدون أن يقولثوا شثيئاً عنثدهم ال بثمس ليقولثوه يف
اخلار  ،وليس يف البلد الذي أكرمهم" ،ثم قثال عثن حممثد الغزالي":كتثب كتابثاً
قدمياً تعرض فيه للملك عبد العزيز  -رمحه اهلل  -وعندما جاء وعمل يف اململكة يف
كلية الشريعة يف جامعة أم القر يف مكة التقيته وقلت له يثا فضثيلة الشثيخ أنثت
تعرضت للمملكة وملوحدها ،وأسملك باهلل هل ما قلته يف كتابك لحيح؟ قال :قسماً
باهلل ال .لكين ال أستطيع أن أغري مثا قلثت ،وأنثا يف اململكثة ،إذا خرجثت منهثا
سمكتب"!!
قلت :هل يقبل قوله هذا عقالً وشرعاً ويعترب عذراً لثه ،إنثه واهلل ملثن سثفه القثول
الذي ال يقنع العقالء ،بل به يسفه الرجل نفسه.
وعن قوله إذا خرجت فإنه مل يف -مع األسف ،-وهذا منه اإلخثوان يف سياسثة
املراوغة الفاشلة.
وتكرر إكرام قادة اململكة له ،وإحسانهم إليه ،وتويف فيهثا ودفثن يف املدينثة ،وقثد
ذكر األمري ذلك.
وكتابه املشار إليه( :اإلسالم واألوضاع اإلقتصادية) ،ولثه كتثاب آخثر أسثاء فيثه-
أيضاً -إىل اململكة أميا إساءة متزامناً مع الكتاب األول ،وهو( :من هنا نعلم) .
ثم قال األمري  -رمحه اهلل ":-أحد اإلخثوان البثارزين[انظر إىل رقثي أدب األمثري
حني مل يذكر امسه وهو معروف عند العامة واخلالة[ منس باجلنسية السعودية
وعاش يف اململكة أربعني سنة ملا سئل من مثلثك األعلثا قثال مثلثي األعلثا حسثن
البنا ،كنت أنتظر منه أن يقول مثلي األعلا حممد عليه الصالة والسالم أو أبو بكر
أو عمر أو عثمان أو علي أو أحد ألثحاب رسثول اهلل ،مثا معنثا اختيثاره حلسثن
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البنا؟ معناه أن الرجل مازال ملتزماً بمفكار حزب اإلخوان املسلمني الذي دمر العامل
العربي.
أقول لي بصراحة إن اإلخوان املسلم أساءوا للمملكة كثااً وسببوا هلا مشةاكل
كثاة ،...ماذا أقول لك لقد رحملنا الكثري منهم ،ولسنا وحدنا الذين رحمل مثنهم
الكثري؛ إنهم سبب املشاكل يف عاملنا العربي ورمبا يف عاملنا اإلسالمي".
ومما قاله-رمحه اهلل": -عندما حصثل غثزو العثراق للكويثت جاءنثا كثثريون علثا
رأسهم عبد الرمحن خليفثة ،ومعهثم الغنوشثي ،والرتابثي ،والزنثداني ،وأربيكثان
وآخرون ،وأول ما وللوا اجتمعوا بامللك وبولي العهد وقلنا هلثم هثل تقبلثون بغثزو
دولة لدولة ،هل الكويت تهدد العراق؟ .قالوا حنن أتينا فقط لنسمع ونمخثذ اآلراء،
بعد ذلك وللوا العراق ونفاجم بهم يصدرون بياناً يْيد الغزو العراقي للكويت.
هل هذا ما جيب فعله؟! وهل هذا املوقف يرتضي به العقل؟! ما هو مربر أن دولثة
تغزو دولة أخر وتطرد شعبها من أرضه وبلده ورحاول قتثل شثرعيته؟ ...وأنثا ال
أزال آمل من اهلل-سبحانه وتعاىل -أن يعود اإلخوان املسلمون عن خطئهم؛ ألنثه ال
معنا أن أكون يف السلطة وأتعامل بهذا الشكل،أي أتعامل مبا ال جيوز ".
ويف حديَّ له – رمحه اهلل – آخر للسياسة-فيما نقله أمحد اجلثار اهلل -بعثد أن
ض اإلخوان من حديثه األول وهاجوا وماجوا وماحكوا وغالطوا كثرياً..
ومما قالوه إن حديَّ مسوه :منة علا اإلخوان ،وليس يف ذلك منة ،وإمنا هو تممل
وشكو وذكر واقع سيئ جزاء ذلك اإلحسان العظيم ،كما جوزي سنمار!!.
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته *** وإن أنت أكرمت اللئيم متردا
يشكر احلثثثثثثر إذا أكرمثثته *** وتثثثر الوغد إمام اجلاحدين
ففضل وإحسان قادة اململكة وشعبها ال جيوز أن يقابل مبا قابل به اإلخوان.
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وكان ذلك الرد – املشار إليه  -علا مستو قياداتهم يف خمتلف الدول ،ومرشدهم
العام مممون اهلضييب.
قال مسوه ":إننا ندافع عن ديننا احلنيف وإن املتاجرين بدين اإلسالم يستخدمونه
خلدمة غاية موضوعة ،وهم بذلك ميارسون ميكيافيللية لرحية من أجل القفز علا
احلكم ،وعلا األنظمة وليس من أجل الدعوة خلري اإلسثالم واملسثلمني ،ومثا سثبق
وأعلناه كان مبثابة اإلعالن عن سياسة دولة ترفع علم اإلسالم النقي ،وتثدافع عثن
دينها ،والغاية من كل ذلك احلفاظ علا نقثاء شثرع اهلل وعثدم تلويثثه بالسياسثة،
ومنع املتاجرة به.
وبعضاً من تنظيم (اإلخوان املسلمني) أضثروا بثممتهم مثن خثالل تسثييس اإلسثالم
ألهداف ذاتية ،وإن الدراسة املنصفة هلذا التنظيم ستبني بوضثوح أن الكثثري مثنهم
اعتمد منهج ًا يرتدي عباءة اإلسالم لزعزعة األمة وتفتيتهثا بالتشثكيك يف قيادتهثا،
ليس من حيَّ النه السياسي فقثط ،ولكثن التشثكيك يف العقيثدة واالنتمثاء لألمثة
ومصاحلها ،ومل يكن ذلك مربراً أكثر من حرص هثذا الثبعض علثا انتثزاع القيثادة
واحلكم بالقوة ،وهذا منه ليس من اإلسثالم يف شثيء ،بثل إنثه احتكثار للمعرفثة
والتفسري العقدي دون وجه حق يمخذ يف االعتبار املصاحل العليا لألمة ،وذلك خالل
ادعاء فئة قليلة معرفثة احلقيقثة ،واتهثام األكثريثة بالضثالل" ،إىل أن قثال" :وأن
اململكة انطالقاً من التزامها اإلسالمي ونصرة اإلسالم واملسلمني احتضنت الكثري مثن
أعضاء هذا التنظيم عندما حوربوا يف بلدانهم واضطهدوا وهثدد املثوت حيثاتهم ،إال
أن البعض منهم -بكل أسف -مل يقدر هذا الفعل الكريم امتثثاالً لقثول املثوىل -عثز
وجل-هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ،فثانتهز مساحثة اململكثة وكرمهثا حنثو
اآلخرين ،وعمل علا النيل من ثوابتها سراً وعالنية ،مستغالً ما وكل إليه من عمل
يف التثثدريس والوظثثائف العامثثة لبثثَّ أفكثثار ال تتفثثق مثثع العقيثثدة اإلسثثالمية
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الصحيحة"،إىل أن قال":وأن اململكة-وهذه حقيقة -أسست كثل شثئونها علثا مثا
تقتضيه عقيدتنا اإلسالمية السمحة؛ فاململكة هي الدولة الوحيدة يف العثامل الثيت مل
تتخذ مطلقاً عرب تارخيها الطويل دسثتورًا غثري القثرآن والسثنة ،رحكمهمثا يف كثل
شْون حياتها ويف تعاملها السياسي واالقتصادي ،ومع اآلخرين ،وليس هنثاك مثن
يزايد علا مواقف اململكة ماه اإلسالم واملسلمني ،يف كل مكان إال جاهل أو ضثال
أو ظامل ،وال تزال وستضثل –إن شثاء اهلل– تعثيش همثوم أمتهثا وتتفاعثل معهثا،
وتنالر قضاياها علا أساس مثن احلكمثة والبصثرية ،يف إ،ثار شثريعتنا اإلسثالمية
السامية واملتساحمة ،وبالتالي يكون من واجثب املنصثفني ،وبثاألخص مثن واجثب
أولئك الذين يضفون علا أعماهلم لفة اإلسالم عالنية أال يتنكثروا حلقيقثة اململكثة
يف مواقفهثثا الثابتثثة مثثاه أمته ثا ،ويف محايتهثثا لعقيثثدتها اإلسثثالمية الصثثحيحة،
انطالقاً من إميانها الصادق بمن اإلسالم منه ربثاني ،فيثه عثزة اإلنسثان وكرامتثه
وخري دنياه وآخرته ،ولذلك كان استهداف اململكة من اآلخرين ،متهمة يف التزامها
بإسالمها ،وهو االلتزام األبدي الذي لن حنيد عنه مهما كان كيد الكائدين".
قلت :إن هذا الكالم من رجل مسئول ويف امليدان مع هذه اجلماعات وخصولاً
اإلخوان ،ملا ذكره من عالقتهم املباشرة مع اململكة هلو يبيّن حال اإلخوان كما هي
انطالقاً من مذهبهم اخلارجي ،وعدم اعتدادهم بنصوص الشرع اليت رحكم عالقة
املسلم مع واليته ،ومع مجاعة املسلمني ،وسيمتي من نصولهم ما هي أدلة قا،عة
علا شذوذهم علا ،ريقة اخلوار املارقة ،وعدم التفاتهم إىل أحكام الدين ،أو قيم
وأعراف اجملتمعات ومجيع قيم الشعوب املستقيمة واليت ال ختالف الدين ،وإمنا
ختالف منه وعقيدة اإلخوان ومهما ،ولبوا بتغيري ما هم عليه ال يرتكونه بكل
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حال ،ولذلك فما ذكره مسو األمري من مثال هو أدبهم ،وما يرونه من دينهم
وثوابتهم ،وذلك الرجل وأمثاله هم قدوة شباب اجملتمعات وذلك هو ما نشئوا
عليه ،وهنا يكمن اخلطر علا الشعوب اإلسالمية وهو األشد واألخطر واألنكا.
وحق لسموه وألهل املسئوليات عن األمة ودينها أن يشكوا من سلب شبابهم
اإلرادة ،وتوجيههم إىل فكر اإلخوان املدمر ،وحركيتهم وثوريتهم اليت ستمتي أمثلة
من األدلة عليها من قادة اإلخوان ورموزهم ومنظريهم.
وقد رأينا من نشم  -من لغره يف املدارس واجلامعات وشابت رؤوسهم وحلاهم علا
فكر اإلخوان رجاالً ونساء  -جنودًا خملصني ال يصدرون إال عما يريده القادة
والرموز وما يوجهون إليه ،وال يسمعون أو يرون أو يتكلمون إال من خالل ويف إ،ار
تلك الدعوة البائسة الفتانة ،والعمل هلا وخلدمتها وخدمة أتباعها واملوالني هلا
عقيدة وفكراً ،فملبحوا خطراً وضرراً علا دينهم وأمتهم ،بل هم العدو،
ويرتبصون بالدين واألمة مع أعدائها.
فلزاماً علا الشعوب حكام ًا وحمكومني أن يعرفوا ذلك حتا يسلموا من شرهم ،وأال
يْخذوا علا حني غرة ،فقد برهن اإلخوان بمفعاهلم الشنيعة علا زيف ما يدعون
وبطالن وفساد ما يدبرون وعرفهم العام واخلاص فال يلتفت إىل دعاواهم البا،لة
الذي قام الدليل من واقعهم علا خالفها:
والدعاو ما مل يقيموا عليها

بينات أبناؤها أدعياء.

واهلل ال يصلح عمل املفسدين.
وإليك ما يقتات به املربَون علا مائدة اإلخوان وسلوكياتهم اخلادعة:
قال حسن البنا زعيم اإلخوان ومْسثس دعثوتهم ،عثام1347( :هثث 1928-م) ،يف
رسثثالته :بثثني األمثثس واليثثوم( ،كمثثا يف جمموعثثة الرسثثائل ص  ،)110خما،ب ثاً
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(اإلخوان) بوليته هلم" :أيها اإلخوان املسلمون امسعوا :أردت بهذه الكلمثات أن
أضع فكرتكم أمام أنظاركم فلعل ساعات عصيبة تنتظرنا حيال فيهثا بثيين وبيثنكم
إىل حني؛ فال أستطيع أن أرحدأ معكم أو أكتب إليكم ،فموليكم أن تتدبروا هثذه
الكلمات وأن رحفظوهثا إذا اسثتطعتم وأن متمعثوا عليهثا ،وإن رحثت كثل كلمثة
ملعاني مجة.
أيهثثا اإلخثثوان:أنتم لسثثتم مجعيثثة خرييثثة وال حثثزب سياسثثي وال هيئثثة موضثثعية
ألغراض حمدودة املقالد ،ولكنكم روح جديد يسثري يف قلثب هثذه األمثة فيحييثه
بالقرآن ،ونور جديد يشرق فيبدد ظالم املادة يف معرفة اهلل ،ولوت داو يعلو مردداً
دعوة الرسول للا اهلل عليه وسلم ،ومن احلق الذي ال غلثو فيثه أن تشثعروا أنكثم
رحملون هذا العبء بعد أن ختلا عنه الناس.
إذا قيل لكم إالم تدعون؟ فقولوا :ندعو إىل اإلسالم الذي جاء به حممثد لثلا اهلل
عليه وسلم ،واحلكومة جزء منه ،واحلرية فريضة من فرائضه ،فإن قيل لكثم هثذه
سياسة! فقولوا هذا هو اإلسالم ،وحنن ال نعرف هذه األقسام ،وإن قيثل لكثم أنثتم
دعاة ثورة! ،فقولوا حنن دعاة حق وسالم نعتقده ونعتز به ،فإن ثرمت علينا ووقفثتم
يف ،ريق دعوتنا فقد أذن اهلل أن ندفع عن أنفسثنا ،وكنثتم الثثائرين الظثاملني ،وإن
قيل لكم إنكم تستعينون باألشخاص واهليئات فقولوا( :آمنا باهلل وحده وكفرنا مبثا
كنثثتم بثثه مشثثركني)،فإن جلثثوا يف عثثدوانهم فقولثثوا:سثثالم علثثيكم ال نبتغثثي
اجلاهلني."
وقال(يف رسالة التعاليم ،ضمن الرسثائل ص ،)363وهثو خيا،ثب اإلخثوان بصثيغة
املفرد ":أن تتخلص لفكرتك مما سواها من املبادئ واألشخاص؛ ألنها أمسا الفكثر
وأمجعها وأعالها لبغة اهلل ومن أحسن من اهلل لبغة."
وقال(يف رسثالة املثْمتر اخلثامس ،ضثمن الرسثائل ص ":)142اإلسثالم ال يعثرتف
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باحلدود اجلغرافية ،وال يعترب الفوارق اجلنسية الدموية ،ويعتثرب املسثلمني مجيعثاً
أمة واحدة ،ويعترب الو،ن اإلسالمي و،ناً واحثداً ،مهمثا تباعثدت أقطثاره وتنثاءت
حدوده ،وكذلك اإلخوان املسلمون ،...وينادون بمن و،نهم هو كل شثرب أرض فيثه
مسلم يقول (ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل) ،وما أروع ما قال يف هذا املعنا شثاعر
من شعراء اإلخوان:
ولست أدري سو اإلسالم لي و،ناً
وكثلثمثا ذكثر اسثم اهلل يف بثلثد

الشام فيه ووادي النيل سيان
عددت أرجاءه من لب أو،اني".

وقال (يف رسالة دعوتنا ،يف الرسائل ص":)27إن الناس كثانوا إذا اختلفثوا رجعثوا
إىل (اخلليفة) وشر،ه اإلمامة فيقضي بينهم ،ويرفع حكم اخلالف ،أمثا اآلن فثمين
اخلليفة؟ وإذا كان األمر كذلك فموىل باملسلمني أن يبحثوا عثن القاضثي ثثم يعرضثوا
قضيتهم عليه ،فإن اختالفهم من غري مرجع ال يردهم إال إىل خالف آخر".
وقال (كما يف قافلة اإلخوان املسلمني لعباس السيسي ،)214/1وهو خيا،ب حثزب
اإلخوان ":وتفاهموا مع لاحب الرأي يف رأيه ،فإذا مل يقنع فقولثوا لثه إن احلكثم
بيننا وبينك يف الفصل يف هذا اخلالف هو (اإلمثام) ،ولةيس للمسةلم اآلن إمةا ،
فتعال ننسى كل شيء ونعطل كل شيء أما القضية الكربى قضية حترير األرض
اإلسالمية ،فنجعل هذا غايتنا األوىل حتا نستطيع أن نممت حبكثم اهلل ونفصثل يف
هذه اخلالفات إذ إنه بدون هذه احلكومة اإلسالمية اليت رحمي شرع اهلل فال نظثام
للمسلمني وال أحكام".
قلت :هذا كالم غين عن التعليق!!!.
قد حاكاه بعضهم بقوله( :رحرير األرض أم رحرير اإلنسان)؟!!
وقال البنا ( يف دعوتنا ،ضمن الرسائل ص" :)19موقفنا من الدعوات املختلفة اليت
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،غت يف هذا العصر ففرقت القلوب ،وبلبلة األفكار أن نزنها مبيثزان دعوتنثا ،فمثا
وافقها فمرحباً به ،وما خالفها فنحن براء منه ،وحنن مْمنثون بثمن دعوتنثا عامثة
حميطة ال تغادر جزءًا لاحلاً من أية دعوة إال أملت به وأشارت إليه".
وقال (يف مذكرات الثدعوة والداعيثة ص ،)300خما،بثاً اإلخثوان رحثت عنثوان:
موقفنا من الدعوات األخثر " :فثدعوتكم أحثق أن يمتيهثا النثاس ،وال تثمتي هثي
أحداً ،وتستغين عن غريها؛ إذ هي مجّاع كل خري وما عداها ال يسلم من النقص".
انظر إىل غرور البنا واإلخوان ادعاء الكمال والعصمة لدعوتهم!!!.
وقال :يف مْمتر عقد ألجل فلسثطني ،وهجثرة اليهثود إليهثا ":أقثرر أن خصثومتنا
لليهود ليسثت دينيثة؛ ألن القثرآن الكثريم حثض علثا مصثافاتهم ومصثادقتهم!،
واإلسالم شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية ،وقد أثنا عليهم وجعل بيننثا
وبينهم اتفاقاً!" ،إىل أن قال " :وحنن حني نعثارض بكثل قثوة اهلجثرة اليهوديثة
نعارضها؛ ألنها تنطوي علا خطر سياسي اقتصادي! ،وحقنثا أن تكثون فلسثطني
عربية!".
وملا ،رح هذا القول علا مساحة شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهلل بثن بثاز مفثيت
عام اململكة – رمحه اهلل  -قال معقباً علا هذه املقولة ":هذه مقالة با،لة خبيثثة،
اليهود من أعد النثاس للمثْمنني ،هثم مثن أشثر النثاس بثل أشثد النثاس عثداوة
جدَنَّ أَشَدَّ النَّثاسِ عَثدَاوَةً ِللَّثذِينَ آ َمنُثوا
للمْمنني من الكفار كما قال – تعاىل َ  :-لَت ِ
الْ َيهُودَ وَاَّلذِينَ أَ ْشرَكُوا؛ فاليهود والوثنيون هم أشد الناس عداوة للمثْمنني ،وهثذه
املقالة مقالة خا،ئة ظاملة قبيحة منكرة".
وقال  -أيضاً " : -إذا قال ليس بني اإلسالم وبني اليهود شيء فهذا كفر وردة ".
وقال سيد قطب (يف دراسات إسالمية  ":)241وتكةوين هيةةة اإلخةوان املسةلم
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ذاته ينفي فكرة حكومة رجال الدين على الصورة املوهومةة الةيت يظنهةا بعةض
الناس فهم خليط من مجيع طبقا الشعب ،ومن مجيع أنواع الثقافا  ،وليسوا
هيئة دينية باملعنا املفهوم من هذه اللفظة يف أوروبا أو غريها ،فالتمسك بمن احلكم
اإلسالمي معناه حكم رجال الدين ،هو جمثرد عمليثة تضثليل وإيهثام ال تسثتند إىل
شيء من الواقع".
انظر إىل هذا االنفال واإلفالس من العلم الشرعي!!!.
وقال (يف معركة اإلسالم والرأمساليثة ص ":)61وال بثد لإلسثالم أن حيكثم ؛ ألنثه
العقيدة الوحيدة اإلجيابية اإلنشائية اليت تصوإ من املسيحية والشيوعية مع ًا مزجياً
كامالً يتضمن أهدافهما مجيعاً ويزيد عليهما التوازن والتناسق واالعتدال"
وقال (يف دراسات إسالمية ص ":)138ليست كل كلمثة تبلث إىل قلثوب اآلخثرين
فتحركها وممعها وتدفعها :إنها الكلما اليت تقطر دماء ألنهةا تقتةا قلةب
إنسان حي.
كل كلمة عاشت قد اقتاتت قلب إنسان ،أما الكلمات اليت ولدت يف األفواه وقذفت
بها األلسنة ،ومل تتصل بذلك النبثع اإلهلثي احلثي؛ فقثد ولثدت ميتثة ومل تثدفع
بالبشرية شرباً واحداً إىل األمام ،إن أحداً لن يتبناها؛ ألنها ولدت ميتة والنثاس ال
يتبنون األموات.
إن ألحاب األقالم يسثتطيعون أن يصثنعوا شثيئاً كثثرياً؛ ولكثن بشثرط واحثد :أن
أوتوا هم لتعيش أفكارهم ،أن يطعموا أفكارهم من حلومهم ودمائهم ،أن يقولوا
ما يعتقدون أنه حق ،ويقدموا دماءهم فداء لكلمة احلق ،إن أفكارنا وكلماتنةا تظةل
جثثاً هامدة حتى إذا متنا سبيلها أو غذيناها بالدماء انتفضةت حيةة وعاشةت
ب األحياء.
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فإىل الذين جيلسون إىل مكثاتبهم يكثدون قثرائحهم؛ لينتقثوا اللفثظ األنيثق وينمقثوا
العبارة الرنانة ،ويلفقوا األخيلة الرباقة ،إىل هْالء أتوجه بالنصيحة :وفثروا علثيكم
كل هذا العناء ،فإن ومضة الروح وإشراق القلب بالنار املقدسة ،نار اإلميثان بثالفكر
هو وحده سبب احلياة ،حياة الكلمات ،وحياة العبارات".
انظر إىل هذه الثورة الدموية النكدة املاحقة دعوة اإلخوان وهي ال ختةرج عماةا
تقدا !!!.
وتبنا كالمه وفكره-دون إحالة إليه ،وكمنه نص آية أو حثديَّ -لثاحب كتثاب
من وسائل دفع الغربة(ص)169فقال":إن كلماتنا وأفكارنا تظل جثث ًا هامدة حتةى
إذا متنا سبيلها وغذيناها بالدماء انتفضت حية وعاشت ب األحياء.
فرق كبري بني كلمات خاوية هي عثرائس مثن الشثمع ،وبثني كلمثات دبثت فيهثا
احلياة فهي مليئة باحلرارة والقوة والتمثري!".
وقال(يف ص":)171رب فتوى من عامل الزلت عرشاً ،وأسةقطت رأسةاً ،وحركثت
أمة".
فهو معه وعلثا سثنته وأسثلوبه يف اإلثثارة والثثورة والدمويثة والتهيثي علثا الشثر
والفتنة؛ خارجاً عن نصوص الشرع والدين إىل احلركية املقيتة.
فما أنكى وأضر وأشد فتنة هذا الكال على جمتمع هةذه الةبالد السةنية السةائرة
على اإلسال الذي أنزله اهلل على نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم الذي قال عنه:
 وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ،وكةال سةيد قطةب هةذا وحةي
شيطاني ،من زبالة فكر اإلخوان !!!.
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ومثله يف اإلثارة والتهيي علا سفك الدماء والفتنة واخلرو علا الوالة وشعوبهم
(ما يف املسك والعنرب يف خطب املنرب  )34/1وهو خير من مشكاة سيد قطب
اإلخواني وفكره وفكر اإلخوان ،قال - :يعين عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه -
" ُق ِتلَ هذا العظيم  ...والعظماء يُقتلون دائماً  ،لتعلم األمة أنهم عظماء ،فتعيش علا
نهجهم ،وتنظم من دمائهم نظماً زكياً رحيا به ،وتبين من مجامجهم ،مكرمات ما
كان هلا أن تبنا  ،ومعل من أشالئهم رحفاً تتحد بها التاريخ"؟!!.
ويف (حلن اخللود ص  )56قال:
وزوال امللك عنهم يف وشك

وعبيد األرض ال حول هلم

يرفع السوط ومن يلقا الشرك

أيها املْمن ال رحفل مبن

لرئيس مستبد أو ملك

فارفع الذل وال ترضا اخلضوع
أنت كالربكان ال يدر به

فإذا ثار تلظا واحرتك

دمك الظهري ال تبخل به

وابذل النفس بساح املعرتك

وله هذه األيام بعد الثورات العربية كالم مثل هذا أو أكثر سوءً ،علا الفيس بوك
وغريه.
قلتُ  :وهذا هو زخم دعوة (اإلخوان) السياسية املدمرة املنحرفة عن سياسة امللة
احملمدية.
فانظر إىل أثرها الساحق املاحق علا من تربا يف أحضانها ،ممن ولد يف شعب دولة
التوحيد والسنة وأرضها ،ملا ابتليت بمولئك الدعاة األشرار
وقال املستشار علي جريشه (يف عوائق يف ،ريق الثدعوة ص":)37إن الةدماء تةروي
شجرة الدعوة فتمتد جذورها األرض ،وتنشر فروعها السماء.
وإن السجن والتعذيب ال يقضي على الداعيةة ،بةل أخصةه ويشةخنه ويشةخذه
ملرحلة أخرى يكون فيها أصلب عوداً وأوفر يقيناً".
144

وإنه ليصدق علا من يقبل هذا البا،ل وما قبله ظاناً لوابه وأحقيته قول من قال:
مأل اجلو هتافاً

حبياتَ ْي قاتليه

أثر البهتان فيه

وانطلا الزور عليه

يا له من ببغاء

عقله يف أذنيه

ويا لضياع أمة وشباب يربيهم اإلخوان علا أمثال نشيدهم وأغنيتهم:
إن لإلخوان لرحاً كل ما فيه حسن

ال تسلين من بناه إنه البنَّا حسن

وقال الرتابي(كما يف شريط:حركة اإلسالم اآلن)":حركثة اإلسثالم اآلن بثدأت بعثد
هثثذا املثثوات ،بثثدأت نفحثثات احليثثاة تظهثثر يف أرض العثثرب ويف أرض املسثثلمني،
أخرجت علا الغرب من دور الغرب ،من مدارس الغرب خرجت أمة اإلسالم كمثا
خر موسا من بيت فرعون ،ومل تسقط؛ ألنها درست يف تلك املدارس".
قلت :هذا دليل على انبهار اإلخوان بالغرب وتبين فكرهم واستخسةان كفةرهم
وأنه هو اإلسال وكأن اإلسال إمنا هو ما عليه أولةي املستغربون أمثال القائل من
اإلخوان!!!.
وكان أهل السنة علماؤهم وعامتهم حيذرونهم ،وحيذرون منهم لكشف أمرهم ،أما
اآلن فقد بان أمرهم لكل عاقثل ذي بصثر وبصثرية وانكشثفت مكائثدهم ومثْامرتهم
ودمويتهم ،وأنهثم مل يثمتوا خبثري وال جيلبثون إال الشثر ،ومثا مثن شثمنه اهلثزائم
والنكسات والنكبات علا اإلسالم وأمة اإلسالم ،ومن رؤوسهم من جر علا اإلسالم
وأهله بلية يعرفها كل أحد  -وقد أنكرها حتا اليهود والنصثار  -مل تكثن فيمثا
مضا ولن تكون يف بقية الدهر ،ومل ينكرها اإلخوان ال قادة وال مقثودون ،وال شثك
أن حسابهم عليها عسري يف الدنيا ويف اآلخرة.
وهم كما قيل:
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إذا ما اشتهتها نفسه جلهول

وإن امرءاً ال ينتهي عن غواية

قال مساحة مفيت عام اململكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ  -حفظه اهلل  -كما يف
مقابلة له يف الرسالة ،ملحق املدينة  -العدد  -108االثنني 6 -ربيع اآلخر
1423هث ..." :الدعاة من ألحاب األهواء يقولون ما ال يعلمون ،ويطلقون اللسان
مبا يشاءون".
وقال":إن األمة ابتليت بدعاة ضالل حاولوا أن يلبسوا با،لهم بثوب اإللالح
واالستقامة".
وقال" :إن الدعاة إىل اهلل احلقيقيني من كانت دعوتهم سائرة علا ما كان عليه
سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان :دعوة للعقيدة السليمة،
وتوضيح توحيد العبادة وإخالئه من كل آراء املُ ْفرِ،ني واملغرضني.
دعوة إىل عبادة اهلل ،ولرف أنواع العبادة كلها هلل ،دعوة إىل االلتزام بمركان
اإلسالم وواجبات اإلميان ،دعوة إىل للة حاضر األمة مباضيها لتسري علا هذا
املنه القويم.
وأما دعوات خمتل نظامها مناوئة لشريعة اإلسالم ،تمتي بمفكارها وآرائها بعيدة
عن اخلري واهلد فتلك دعوات أهل األهواء والضالل قال اهلل – تعاىل   :-إن
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم يف شيء.
فكم من دعوات قال عنها أهلها وألحابها إنها إسالمية وعندما يفحصها املسلم
جيدها تفضي إىل أغالط وأهواء ،وبعضها يسعا ضد اإلسالم وإن تظاهر باإلسالم".
قال اإلمام ابن حزم (يف الفصل يف امللل والنحل  )97/5بعد أن ذكر خمارق ألهل
البدع ":اعلموا -رمحكم اهلل -أن مجيع فرق الضاللة مل جير اهلل -تعاىل قط -على
أيديهم خااً ،وال فتح بهم من بالد الكفر قرية ،وال رفع لإلسال راية ،وما
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االوا يسعون قلب نظا املسلم  ،ويفرقون كلمة املؤمن  ،ويسلون السيف
على أهل الدين ،ويسعون األرض مفسدين.
أما اخلوار والشيعة فممرهم يف هذا أشهر من أن يتكلف ذكره ،وما توللت
البا،نية إىل كيد اإلسالم وإخرا الضعفاء منه إىل الكفر إال علا ألسنة الشيعة ،وأما
املرجئة فكذلك...واملعتزلة يف سبيل ذلك...فاهلل اهلل أيها املسلمون رحفظوا بدينكم،
الزموا القرآن وسنن رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم ،وما مضا عليه الصحابة رضي
اهلل عنهم والتابعون ،وألحاب احلديَّ عصراً عصراً الذين ،لبوا األثر فلزموا
األثر ،ودعوا كل حمدثة فكل حمدَثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف
النار".
قلت :واخلوار الذي حديثنا فيهم :أوهلم ورأسهم :ذو اخلويصرة  -حرقوص -
الذي لاح يف وجه نبيهم قائالً -:كما يف حديَّ أبا سعيد اخلدري عند البخاري
ومسلم  -يا رسول اهلل اعدل ،قال رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم «وَ ْيلَكَ َو َمنْ
خبْتَُ َوخَ ِسرْتَُ ِإ ْن َل ْم أَ ُك ْن أَ ْعدِلُ» ،وعلا ضم التاء يف
َي ْعدِلُ إن َل ْم أَ ْعدِلَْ ،قدْ ِ
(خبت وخسرت) الضمري للرسول للا اهلل عليه وسلم ،وعلا فتحهما الضمري
للقائل( :اعدل).
وهذا املوقف من رأس اخلوار هو ما يسما بث(احلاكمية) ،وال عال هلم وإراحة
األمة من شرهم إال القطع والبرت وهو ما جاء يف حديَّ الرسول الكريم والنالح
األمني الذي قال اهلل يف حقه:لَ َقدْ جَاءَ ُكمْ رَسُولع ِم ْن َأنْفُ ِس ُكمْ عَزِيزع َعلَ ْيهِ مَا َعنُِّتمْ
حرِيصع َعلَ ْي ُكمْ بِالْ ُم ْ ِم ِننيَ رَءُوفع َرحِيمع ،ففي حديَّ عبد اهلل بن عمر« :ينشم
َ
نشء يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم كلما خر قرن قطع» .قال ابن عمر مسعت
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رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم يقول« :كلما خر قرن قطع» .أكثر من عشرين

مرة «حتا خير يف عراضهم الدجال» .قلت« :يف عراضهم» :أي يف آخرهم.
قال أبو متام وهو يتكلم عن سياسة السلطان يف اإلسالم وتعامله يف نصوله
وأحكامه:
متيل ظباه أخْ َد َع ْي كل مائل
وما هو إال الوحي أو حد مرهف
وهذا دواء الداء من كل جاهل
فهذا دواء الداء من كل عامل
وإن تغفلوا فالسيف ليس بغافل
هو احلق إن تستيقظوا فيه تغنموا
وقال شوقي ما دحاً رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم:
لقتل نفس وال جاءوا لسفك دم
قالوا غزوت ورسل اهلل ما بعثوا
فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم
جهل وتضليل أحالم وسفسطة
تكفل السيف باجلهال والعمم
ملا أتا لك عفواً كل ذي حسب
قلت :واإلخوان يف اعتصامهم بالدميقرا،ية املناقضة لإلسالم وشهادة أن ال إله إال
اهلل وأن حممداً رسول اهلل يدللون علا بعدهم السحيق عن روح اإلسالم.
وقد قال يوسف القرضاوي( :يف الصحوة اإلسالمية وهموم الو،ن العربي واإلسالمي
ص":)140وال دواء لداء االستبداد إال بالرجوع إىل نظام الشور والنصيحة الذي
جاء به اإلسالم ،مستفيدين من كل الصيغ والضمانا اليت انتهت إليها
الدأقراطية احلديثة.
وقد كتب شيخ الدعاة إىل احلرية والدميقرا،ية خالد حممد خالد (يف لحيفة
األهرام) القاهرية يف 1985/6/24م مقاالً رد فيه علا الدكتور يوسف إدريس،
مؤكدًا أن الشورى اإلسال هي الدأقراطية اليت ينادي بها الناس اليو .
وعاد إىل املوضوع يف ليف سنة 1986م ،يف لحيفة(الوفد) ،ودعا التيار اإلسالمي
أن يعرتف لراحة بهذه الدميقرا،ية بمركانها وعنالرها اليت ذكرها وأكدها وهي:
أ -األمة مصدر السلطات.
148

ب -حتمية الفصل بني السلطات.
جث -األمة لاحبة احلق املطلق يف اختيار رئيسها.
د-ولاحبة احلق املطلق يف اختيار ممثليها ونوابها.
هث -قيام معارضة برملانية حرة ،وشجاعة تستطيع إسقاط احلكومة حني
احنرافها.
و -تعدد األحزاب.
ز -الصحافة احلرة ..البد من إعالء شمنها.
وقال األستاذ خالد:هذا هو نظام احلكم يف اإلسالم بال رحريف فيه وال انتقاص
منه.
وأنا أؤكد للكاتب الكبري ،كما أكد له غريي أننا نرحب بكل ما ذكره من
الضمانات ،ونتمسك به وندعو إليه ،وإن كنا اخالفه يف اعتبار هذا هو اإلسالم؛
فاإلسالم نظام متميز يف منطلقاته ،ويف غاياته ،ويف مناهجه ،ولكنا نقول بغري
تردد :إن اإلسالم يرحب بكل ما ذكره من عنالر ،من زوايا ثالأ:
أ -باعتبار أن احلكمة ضالة املْمن ،فمنا وجدها فهو أحق الناس بها.
ب -وبناءً علا أن مبنا الشريعة  -فيما ال نص فيه  -علا رعاية املصلحة
فحيَّ وجدت املصلحة فثم شرع اهلل.
جث -وبناء علا أن هذه الضمانات اليت وللت إليها البشرية من خالل
ماربها ومعاناتها الطويلة مع الظالم واملستبدين ،ألبحت ضرورية والزمة
حلماية الشور من العابثني بها ،والعادين عليها ،وحجتنا يف ذلك القاعدة
الفقهية الشهرية :ماال يتم الواجب إال به فهو واجب".
قلت :هذا تلبيس خطري ومغالطات مكشوفة من فكر منحرف جاهل.
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ادّعا الثعلب شيئاً و،لب  ...قيل هل من شاهد قال الذنب
ويكفي أنه شيخ التحرر والدميوقرا،ية ال شيخ العلم ،وبون شاسع وفرق كبري ما
بني القبيلني ،هذا شيخ احلرية والدميوقرا،ية اإلحلادية هو ومن علا شاكلته
ممن هو شيخهم ،وأولئك شيوخ العلم بالوحيني كتاب اهلل وسنة رسوله للا
اهلل عليه وسلم
ومما يرد به عليه وعلا قبيله شهادة شاهد من أهلها ،وهو سفر احلوالي فقد
قال (يف ظاهرة اإلرجاء ":)583/2إن الصورة العصرية املناقضة لشهادة أن ال
إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل -أي لتوحيد العبادة وتوحيد املتابعة -تتجرد
عن التمويالت واألقيسة ،وتتعر عن قصد املصلحة واإلخالص ،وتتجلا يف
لورة افتئات لارخ علا مقام اإللوهية ،ورحكم مقنن يف حكم اهلل ورسوله.
هذه الصورة اليت من مظاهرهثا املتكثررة الدائمثة عثرض حكثم اهلل ورسثوله وتوقثف
إقراره علا موافقة السلطة اليت منحها القانون حق التشريع املطلق.
مثال ذلك:رحريم اخلمر ،هو حكم قطعي ضروري يف الشثريعة اإلسثالمية ،يتوسثل
الدعاة والعلماء الطيبون إىل السلطة احلاكمثة أن تقثره لكثي يصثبح تشثريعاً رمسيثاً
ملزماً ،فإن تكرمت السلطة وقبلت الطلب عرضته علا اجمللس التشريعي  -الثذي
أعطي حبكم الدستور حق التشريع املطلق -ليبدي رأيه باملوافقة أو عدمها!
ثم يف اجمللس تدور معركة األلوات بني املْيدين واملعارضني الذين يعرتضون بكثل
ثقة وبكل جرأة؛ ألنهم ميارسون عملهم الطبيعي وسلطتهم املشروعة.
ويف أحسن احلاالت  -بل علا أحسن االفرتاضات  -حيصل القرار علا األغلبية،
وهنا  -فقط  -يصبح حكماً ملزماً ،ويدر ضمن مواد التشثريع الوضثعي علثا أنثه
فقرة من فقراته.
ومع ذلك يظل حق السلطة التشريعية الثابت يف إلغاء هذه املادة  -متثا شثاءت -
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حمفوظاً حبكم الدستور.
أي أنه لو فرضنا أن دولة ما ،بقت بعض أحكثام الشثريعة؛ كجلثد شثارب اخلمثر
مثالً ،فهذا احلكم مل يكتسب لفة القانون واإللزام والتنفيذ لصدوره عن اهلل  -عثز
وجثل ،-بثثل لصثثدوره عثثن السثثلطة التشثريعية الرمسيثثة الثثيت أقرتثثه بعثثد عرضثثه
عليها!!
فاهلل  -جل جالله ،عندهم  -لثيس مثن حقثه التشثريع لذاتثه ،وال هثو أهثل ألن
يطاع ،وليس حلكمه لفة اإللزام لذاته ،وإمنا ينتقا وخيتار من أحكامه بناء علثا
موافقة مصدر السلطات ومالك حق التشريع؛ وهم البشر!!
وحنن نسمل هْالء املدعني لإلسالم...فنقول :لثو قثدر أن الرسثول لثلا اهلل عليثه
وسلم حي بني أظهرنا ،وواجهنا بكالمه وخبطابه وتال علينا حكم اهلل يف أي أمثر،
أكان فرضاً علينا أن نتبعه ونطيعه رأساً أم نعرض ما يمتينا به علا تلك اجملالس؟
فسيقولون :بل ال بد من االمتثال والطاعة تواً،فنقول :أغياب شخص الثنيب لثلا
اهلل عليه وسلم - ،مع بقاء دينه غضاً ،رياً كما نزل  -هو السبب إذن يف إعراضكم
عن شرع اهلل ،وتطاولكم علا مقام اإللوهية ،وجلوسكم علا عرش الربوبية؟!".
ويرد علا القرضاوي وشيخ التحرر والدميوقرا،ية مبا قاله العالمة حممثود شثاكر -
رمحه اهلل ( -يف مواقفنا املتمخرة وسبيل التقدم ص )47-43رحت عنوان رمبا كثان
النظام يصلح يف البيئة الغربيثة":النظام الثدميقرا،ي ال يصثلح يف البيئثة اإلسثالمية
أبداً؛ ألن البيئة الغربية ليس هلا نظام سياسي خاص ينبع مثن عقيثدتها ويقيثدها
باتباعه ،كما أنها نشمت علا الصراع ،ومبا يتفق مع هذا النظام الثذي يقثوم علثا
الصراع الثدائم بثني جمموعثات متعثددة؛ أمثا البيئثة اإلسثالمية فثإن هلثا نظامهثا
السياسي وهو نظام الشور  ،وخيتلف اختالف بينثاً عثن الثنظم الدميقرا،يثة وهثو
يقضي علا الصراعات قضاءً كلياً وال يعرتف بها ،وال يقثر أن يعتمثد النظثام علثا
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ح ِّكم الغوغائيات الثيت إن ولثلت إىل السثلطة
رأي الشارع ،ويمخذ بالشائعات ،ويُ َ
عن هذه الطريق قضت علا كل آثثار احلضثارة مثن عثدل ومسثاواة وحريثة وفكثر،
وحكمت األهواء واملصاحل اخلالة.
تعتمد النظم الدميقرا،ية علا:
 -1االنتخابات ،وتقوم علا:أ -الدعاية الشخصية ،وهذا ال يقره اإلسالم.
ب -ادعاء ما ال ميكن رحقيقه؛ إذ ليس بقدرة الفرد ،وال يضثمن عملثه ،وهثذا مثا
يرفضه اإلسالم.
جث  -نشر الشائعات ضد املتنافسني ،وهذا ما يمباه اإلسالم.
د -املساواة بني األفراد بغض النظر عن العلم ،واجلهل أو الفكر وعدمثه ،وهثذا مثا
خيالف اإلسالمإن أكرمكم عند اهلل أتقاكم؛ فاألفضلية للعلم والتقو  ،وإمكانيثة
العمل.
وعن ،ريق االنتخابات يكون النواب حسب اجملتمثع؛ فثإن كثان اجلهثل منتشثراً
كان النواب جهاالً وضاعت القيم ،وذل الناس ،وفقد العلماء مكانتهم ،وساد السوء
وقدمياً قال الشاعر:
وال سَ َراة إذا جهاهلم سادوا.

ال يصلح الناس فوضا ال َس َراة هلم

ويصلح هذا عادة للنظام الشيوعي الذي يريد أن يكون النواب قو سكوت يوافقثون
علا كل اقرتاح جلهلهم ،ويصدقون كثل رأي مثا دامثوا ال يفرقثون وال رأي هلثم،
وكذلك فإن سيادة اجلهل تْدي إىل شثراء األلثوات أو حسثب الطالحاتهم(شثراء
الضمائر)؛ ألن اجلاهل ال فرق عنده ،يعطثي لثوته ملثن يثدفع وهثذا يوافثق عثادة
للنظام ا لرأس مالي؛ إذ تبقا دائمث ًا السثلطة بيثد الفئثة الثرأس ماليثة الثيت علثا
استعداد لدفع املال ،وهذا كله ال يقره اإلسالم.
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إن العلماء يف اإلسالم هم الذين يقرتحثون أهثل احلثل والعقثد أو رجثال الشثور ،
ويكونون رقباء علا السلطة توجههم مصلحة األمة ،ويقيدهم  ...كتثاب اهلل وسثنة
رسوله ،وميكنهم االجتهاد بالقياس ،ومبا أمجعت عليه األمة عندما ال جيثدون مثا
يبحثون عنه ،وبهذا تبقا القيادة علا املستو املْهل من أهل العلم.
 -2اجمللس النيابي يقثوم علثا وجثود حثزب سياسثي ،أو ممثع نيثابي يتسثلم
السلطة؛ ألنه يضم أكثرية النيابيثة ،وعلثا معارضثة تتثملف مثن حثزب أو أكثثر،
وتعمل علا منافسة الذين بيدهم السلطة إلزاحتهم عنها واستالمها مثنهم ،وتثدخل
معهم يف لراع مستمر ،وتكون الدعايات ،والشائعات واملزاودات ،وكلثها ال يقرهثا
اإلسالم الذي يقضي علا كل أنواع الصراع كي ال تكون التجزئثة ويكثون الكثذب،
والدعايات ويكون االفرتاء والشائعات.
إن اإلسالم ال يعرف الصراع الذي يقوم عليه ما يسما بالنظثام الثدميقرا،ي ،وفثنت
كثري من املسلمني بالنظام اجلمهوري وضنوا أنه أقرب ما يكون من النظام اإلسالمي
مادام يتم االختيار عن ،ريق ممثثل الشثعب ،وبالتثالي مثن الشثعب،لكن نسثوا أو
تناسوا أن نظام اإلسالم قائم بذاته ،وإن التقثا مثع بعثض األنظمثة يف جانثب مثن
اجلوانب ،ولكن ال لقاء بني اإلسالم والنظثام اجلمهثوري؛ وقثد رأينثا االنتخابثات
اليت رحدأ يف النظام (الدميقرا،ي) ،وعدم موافقة اإلسالم عليها ،ويف حالة انتشار
اجلهل فإن رئيس اجلمهورية يكون قائد هذه الفرقثة ،وهثذا بدايثة االنهيثار ،وإذا
كان الضغط املادي هو السائد كان رئيس اجلمهورية سيد الفئة الرأس ماليثة ،وهثذا
له معناه الكبري والشك فإن مدة رئيس اجلمهورية حمددة بزمن معني ومعنا هثذا أن
كل مدة ستتعرض البالد هلزة عنيفة أو الدخول يف لراع وهذا يمباه اإلسالم ،ورمبا
شعر رئيس اجلمهورية بقصر املدة اليت سيتوىل فيها احلكم ،فسيعمل علثا اإلفثادة
من هذه املدة واحلصول علا ما يستطيع احلصثول عليثه ،وتتحمثل الثبالد العثبء
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الثقيل ،وكذلك يمتي الرئيس اجلديد وحياول عمل ما عمله سثلفه ،وختسثر الثبالد
الكثري ،وتبقا نهباً بني هذا وذاك ،وهثذا مثا نالحظثه يف كثثري مثن البلثدان ذات
النظثثام الثثدميقرا،ي اجلمهوري،وهثثذا النظثثام يشثثجع العسثثكريني للتحثثرك وتسثثلم
السلطة ،وتعيني قائده للرئاسة ،كما يشجع كل ممع ولو كثان مثن قطثاع الطثرق
وهذا يرفضه اإلسالم.
أما اخلليفة فتبقا خالفته مد احلياة ،ما مل يظهر كفراً بواحاً أو خلالً يف العقل،
ويقيده املبدأ اإلسالمي ،ويراقبه أهل العلم ،وينصف املسلمني مجيعاً".
ومما يرد به علا القرضاوي وشثيخ التحثرر وفوضثا اإلخثوان وافرتائهثم مثا حققثه
الدكتور العالمة حممد أمان بن علي اجلثامي (يف حقيقثة الدميوقرا،يثة ص" :)13
الدميوقرا،ية لفظة أجنبية يونانية ،ومعناها :حكم الشعب ،وهي تعين أن الشعب
حيكم نفسه بنفسه.
فللدميوقرا،ية عنالر أساسية ال بد من توافرها ليكون دميوقرا،ياً ،ومثن أهثم تلثك
العنالر عنصران اثنان ،أحدهما :السيادة للشعب.
ثانيهما :احلقوق واحلريات مكفولة قانونياً لكل فرد يعيش رحت ذلك النظام.
العنصر األول :السيادة للشعب :السلطة للشعب ،ومن تصور معنا هثذه اجلملثة (
السلطة للشعب) ،ثم عرف أنواع السلطات الثثالأ الثيت سثوف نتحثدأ عنهثا ال
يشك بثمن النظثام الثدميوقرا،ي نظثام إحلثادي جثاهلي ال يصثلح جلميثع البلثدان
اإلسالمية اليت تْمن بالنظام اإلسالمي املنزل.
أنواع السلطات :السلطة اليت يتمتثع بهثا الشثعب يف النظثام الثدميوقرا،ي أنثواع
ثالثة:
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السلطة األوىل :السلطة التشريعية.
السلطة الثانية :السلطة القضائية.
السلطة الثالثة :السلطة التنفيذية.
ير النظام الدميوقرا،ي أن الشعب نفسه هو الذي يتمتثع بهثذه السثلطات كلثها،
وذلك يعين أن الشعب ميلثك تشثريع القثوانني املناسثبة لثه ،كمثا ميلثك التعثديل
واإللغاء إن شاء ذلك ،ثم الشعب نفسه يتوىل القضاء بني الناس بواسطة جلنة معينة
يف ضوء التشريع ،كما يتوىل الشعب نفسه التنفيذ بعد القضاء ،هكذا يكون الشثعب
كل شيء يف النظام الدميوقرا،ي.
لنا أن نتساءل هنا :هل يسوإ ملسلم مثا أن يعتقثد لثحة تشثريع غثري تشثريع اهلل
العليم احلكيم؟.
فإذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه ،وهو الثذي يتثوىل سثلطة القضثاء ،ثثم هثو
الذي ينفذ ما قضا به القاضي الدميوقرا،ي؛ فما الثذي بقثي لثرب العثاملني الثذي
خلق العباد وأرسل إليهم رسله ،وأنزل علثيهم كتبثه رحمثل ذلثك التنظثيم الثدقيق
العادل الذي ال جور فيه وال نقص؟! ،..فيجب علا كل مسلم اإلذعان لذلك ،ومل
يبق إال القضاء بني النثاس يف ضثوء مثا جثاء يف الكتثاب والسثنة ،ثثم تنفيثذ ذلثك
األحكام بني عباد اهلل".
قلت :وإذا كان األمر كما تقرر هنا فثال يثمتي جمثال حلكثم اإلسثالم وال حاجثة -
عندهم– لتقرير أحكامه أو ألن يتعب من يكتب مثل هذا الكتاب  -وإمنا هو ألهثل
اإلسالم.-
فليست شباكهم واحدة كشباك أهل اإلسالم وشباك اإلسالم ،بل كما قيل:
كل من يف الوجود يريد ليداً *** غري أن الشباك خمتلفات
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وما انتفاع أخي الدنيا بناظره *** إذا استوت عنده األنوار والظلم
فالذين يرون النور يف الدميقرا،ية ويف أنظمة وحياة الغرب والشرق ال ميكن أن يثروا
نور اهلل وال االستضاءة به؟!.
وقد مسعت منذ أكثر من عشرين سنة رئيس دولة يسمل يف إحثد اإلذاعثات عمثا
يسمونه (االنتخابات الدستورية)  -يف بلده  -فيجيب بمن التصويت علا الدسثتور
مئة يف املئة فيقول له املذيع :عارض املسلمون ،فريد عليثه قثائالً :الشثعب عنثدنا
كله مسلمون وقد لوتوا مجيعاً باملوافقة ،ثم قال :أنت يا سثيدي تعثين (اإلخثوان
املسلمون) ،وهم حزب من األحثزاب وأنثت خثبري بثاألحزاب ،هلثم مطالثب فثإذا
أعطوها ماوزوها إىل أخر  ،وال يرضون إال بالكرسي[يعين كرسي احلكم].
ونر هذه األيام ذلك الرئيس  -يف الفتنة القائمة -يتنازل هلم ومن معهم ويعطثيهم
من املطالثب فلثم يرضثوا بهثا وهثم اآلن يطالبونثه بالرحيثل :فَثا ْعَت ِبرُوا يَثا أُولِثي
الْ َمبْصَارِ وهكذا فعل غريه ومل يقبل يف ثورة هذه األيام ومل يقبل الثوار ،و«السثعيد
من وعظ بغريه».
مبخث
وأين هم من حكمة الشارع يف اإللالح؟ الذي قال :أال يعلم من خلق وهو اللطيف
اخلبري ، ومثن ذلثك مثا اسثتنبطه العالمثة عبثد الثرمحن بثن نالثر السثعدي (يف
تفسريه :تيسري الكثريم الثرمحن ص ) 389مثن فوائثد قصثة شثعيب عليثه الصثالة
والسالم مع قومه يف سورة هثود ":ومنهثا أن وظيفثة الرسثل وسثنتهم وملثتهم إرادة
اإللالح حبسب القدرة واإلمكان ،فيمتون بتحصيل املصاحل وتكميلها ،أو بتحصثيل
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ما يقدر عليه منها ،وبدفع املفاسد وتقليلها ،ويراعون املصاحل العامة علثا املصثاحل
اخلالة.
وحقيقة املصلحة هي اليت تصلح بها أحوال العباد ،وتسثتقيم بهثا أمثورهم الدينيثة
والدنيوية.
ومنها أن من قام مبا يقدر عليه من اإللالح مل يكن ملوماً وال مذموماً يف عثدم فعلثه
ماال يقدر عليه ،فعلا العبد أن يقيم من اإللالح يف نفسه ويف غريه ما يقدر عليه.
ومنها أن اهلل يدفع عن املْمنني بمسباب كثرية ،قد يعلمون بعضها وقد ال يعلمثون
شيئاً منها ،ورمبا دفع عنهم بسبب قبيلتهم ،أو أهل و،نهم الكفار ،كمثا دفثع اهلل
عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه ،وأن هذه الروابط اليت حيصل بها الثدفع عثن
اإلسالم واملسلمني ال باس بالسعي فيها ،بل رمبا تعني ذلك ،ألن اإللالح مطلثوب
علا حسب القدرة واإلمكان.
فعلا هذا لو ساعد املسلمون الذين رحت والية الكفار ،وعملوا علا جعثل الواليثة
مجهورية يتمكنوا فيها األفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية ،لكثان أوىل
من استسثالمهم لدولثة تقضثي علثا حقثوقهم الدينيثة والدنيويثة ،ورحثرص علثا
إبادتها ،وجعلهم عمل ًة وخدماً هلم.
نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمني وهم احلكام فهو املتعني ،ولكن لعدم إمكان
هذه املرتبة فاملرتبة اليت فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة".
وقال العالمة حممد حممد أبو شهبة  -رمحه اهلل ( -يف دفاع عن السنة
ص" :)379إن الشعوب اإلسالمية إذا احتكمت إىل كتاب اهلل وسنة رسول اهلل فقد
صرَنَّ الَّلهُ َمنْ
نصرت دين اهلل ،ومن نصر دين اهلل نصره اهلل ولدق اهللَ :ولَ َينْ ُ
صرُ ُه إِنَّ الَّل َه لَ َقوِيٌّ عَزِيزع.
َينْ ُ
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وقد عرفت ذاتها وعادت إىل شخصيتها اإلسالمية املتميزة عن غريها من
الشخصيات بالعقيدة والشريعة واألخالق والسمت احلسن والدل اجلميل واهلَ ْد
األليل.
فيا قومي املسلمني والعرب عضوا بالنواجذ علا كتاب اهلل وعلا سنة رسول اهلل
للا اهلل عليه وسلم وحبسبكم قول املبل عن رب العاملني«:تركت فيكم شيئني لن
تضلوا ما متسكتم بهما كتاب اهلل وسنيت» رواه اإلمام مالك بالغاً ،ورواه احلاكم
يف«مستدركه» مولوالً عن ابن عباس رضي اهلل عنهما.
لقد أقام اهلل -تبارك وتعاىل -للدفاع عن دينه وإظهار حماسنه وفضائله ،والدفاع
عن كتابه وسنة رسوله للا اهلل عليه وسلم من علماء هذه األمة اإلسالمية يف كل
عصر ومصر من دحض هذه الشبه اليت أوردها أعداء اإلسالم علا كتاب اهلل -
تبارك وتعاىل -وسنة رسوله للا اهلل عليه وسلم ،وهذه الطائفة القائمة علا احلق
واملنافحة عنه لن خيلوا منها عصر من العصور كما هي سنة اهلل يف األكوان :أن
احلق البد له من أنصار وأعوان حتا ولو ظهر البا،ل علا احلق ،وكثر نالروه،
وهذه الطائفة القائمة علا احلق والنالرة له ،وذلك حسبما لدع به الصادق
املصدوق للا اهلل عليه وسلم :رو البخاري ومسلم وغريهما بسنديهما عن املغرية
بن شعبة ،عن النيب للا اهلل عليه وسلم «ال تزال ،ائفة من أميت ظاهرين حتا
يمتيهم أمر اهلل وهم ظاهرون» ويف رواية ملسلم بلفظ« لن يزال قوم من أميت ظاهرين
علا الناس »...ورويا يف لحيحيهما بسنديهما عن معاوية بن أبي سفيان أنه
قال :مسعت رسول اهلل للا اهلل عليه وسلم يقول«:ال يزال من أميت أمة قائمة
بممر اهلل ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حتا يمتي أمر اهلل وهم ظاهرون».
واملراد بالظهور :الظهور باحلجة والربهان ،وهذا الظهور يف كل عصر وزمان،
ومكان ،وقد ينضم إىل الظهور باحلجة الظهور بالقوة والسلطان كما كان الشمن يف
العصور األوىل ...ورو الشيخان عن معاوية رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل
للا اهلل عليه وسلم«:من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين ،وال تزال عصابة من
املسلمني يقاتلون علا احلق ظاهرين علا من ناوأهم إىل يوم القيامة».
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ورو مسلم يف لحيحه بسنده عن ثوبان قال :قال رسول اهلل للا اهلل عليه
وسلم":ال تزال ،ائفة من أميت ظاهرين علا احلق ال يضرهم من خذهلم حتا يمتي
أمر اهلل وهم ظاهرون" ،ورو عن جابر بن عبد اهلل قال :مسعت رسول اهلل للا
اهلل عليه وسلم يقول« :ال تزال ،ائفة من أميت يقاتلون علا احلق ظاهرين إىل يوم
القيامة» ،وقد حرلت علا ذكر هذه األحاديَّ املبشرة كلها حتا ال يتسرب
اليمس إىل قلوب بعض املسلمني ملا وللت إليه حال األمة اإلسالمية من الضعف
والتفرق واالنقسام.
...لتكون مثبتة لقلوب املْمنني اجملاهدين واملضحني بمنفسهم يف سبيل الدين
احلق :دين اإلسالم والدعوة احلقة :الدعوة إىل اهلل ،وحاثة هلم علا االستمرار يف
هذا الطريق الواضح املبني مهما نزل بهم من بالء ومهما لادفوا من عقبات.
 ...وإن من أعجب العجب أن كتاب اهلل -تعاىل -وسنة رسوله للا اهلل عليه
وسلم ال يزاالن من القوة والثبوت واحلقية والصالبة اليت تكسرت عليها شبه
امللبسني وأبا،يل املبطلني وتمويالت اجلاهلني كما كانا من منذ أربعة عشر قرناً مل
يعرتهما شيء من الضعف أو الوهن أو الرخاوة ،ذلك ألن القرآن حق نزل من عند
احلق والسنة النبوية حق أوحا بها اهلل احلق والرسول الذي جاء بهما من عند
اهلل حق ،وحمال يف منطق العقل والشرع أن يتخلا اهلل احلق عن رسوله احلق
وعن كتابه احلق وعن سنة نبيه للا اهلل عليه وسلم احلقة ،وقد الحظ ذلك أحد
املستشرقني اإليطاليني وهو األستاذ (كاراد فو) فقال «:لقد مر علا القرآن بضعة
عشر قرناً وال يزال ،رياً كمن عهده باحلياة أمس» ،وهي كلمة حق وشهادة لدق
ألقاها اهلل علا لسان رجل باحَّ غري مسلم.
وقد يسملين سائل فيقول :ومن أين جاء ذلك؟ وهو سْال حسن وحيتا إىل
جواب.
واجلواب :أن يف اإلسالم  -وهو الدين العام اخلالد الذي ارتضاه اهلل للبشرية
مجعاء  -قو روحية خارقة كامنة فيه رحمل من اعتنقه عن إميان واختيار أن
يتحمل كل ألناف البالء وأنواع األذ يف سبيله ،والتضحية بالنفس واألهل والولد
واملال وكل عزيز يف هذه الدنيا يف سبيله ،وهذه القو الروحية الكامنة اخلارقة
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تتمثل يف كتاب اهلل –تبارك وتعاىل -وسنة رسوله للا اهلل عليه وسلم ،والتاريخ
احلق شاهد لدق علا هذا ،ولو تتبعنا تاريخ اإلسالم وما تعرض له منذ أربعة عشر
قرناً من هجمات وحشية وحروب شرسة ،ورحديات بقصد النيل منه والقضاء عليه
لوجدنا لذلك مثالً متكاثرة ال حيصيها العد.
هذه القو الروحية اخلفية الكامنة يف اإلسالم أو إن شئت فقل يف كتاب اهلل -
تبارك وتعاىل -وسنة رسوله للا اهلل عليه وسلم هي اليت جعلت اإلسالم  -وقد
قام يف أول أمره علا نيب وامرأة وحر وعبد وليب -أن ينتشر حتا ألبح منتشراً
يف قارات الدنيا اخلمس اليوم "...انتها.
وقال اإلمام ابن كثري (يف تفسريه  )329/2عند قوله – تعاىل – يف سورة النساء:
جرَ بَ ْيَنهُمْ" :يقسم – تعاىل  -بنفسه
حكِّمُوكَ فِيمَا َش َ
فَال َو َربِّكَ ال ُي ْ ِمنُونَ حَتَّا ُي َ
حكّم الرسول للا اهلل عليه وسلم يف
الكرمية املقدسة :أنه ال يْمن أحد حتا ُي َ
مجيع األمور ،فما حكم به فهو احلق الذي جيب االنقياد له با،ناً وظاهراً؛ وهلذا
ح َرجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُ َسلِّمُوا تَ ْسلِيمًا أي :إذا
جدُوا فِي َأنْفُ ِس ِهمْ َ
قال :ثُمَّ ال َي ِ
حكموك يطيعونك يف بوا،نهم فال جيدون يف أنفسهم حرجاً مما حكمت به،
وينقادون له يف الظاهر والبا،ن ،فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غري ممانعة وال
مدافعة وال منازعة"انتها.
وقال العالمة الشوكاني (يف تفسريه فتح القدير " :)484/1ويف هذا الوعيد الشديد
ما تقشعر له اجللود ،وترجف له األفئدة ،فإنه أوّالً :أقسم – سبحانه  -بنفسه
مْكداً هلذا القسم حبرف النفي بمنهم ال يْمنون ،فنفا عنهم اإلميان الذي هو
رأس مال لاحلي عباد اهلل ،حتا رحصل هلم غاية :هي رحكيم رسول اهلل للا
جدُواْ فِي
اهلل عليه وسلم ،ثم مل يكتف – سبحانه  -بذلك حتا قال :ثُمَّ الَ َي ِ
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حرَجاً مّمَّا قَضَيْتَ ،فضم إىل التحكيم أمرًا آخر :وهو عدم وجود حر :
أَنفُ ِس ِهمْ َ
أي حر يف لدورهم ،فال يكون جمرد التحكيم واإلذعان كافياً حتا يكون من
لميم القلب عن رضا وا،مئنان وانثال قلب و،يب نفس ،ثم مل يكتف بهذا كله،
بل ض ّم إليه قوله :وَيُ َسلّمُواْ أي :يذعنوا ،وينقادوا ظاهراً وبا،ناً ،ثم مل يكتف
بذلك ،بل ضم إليه املصدر املْكد ،فقال:تَ ْسلِيماً ،فال يثبت اإلميان لعبد حتا
يقع منه هذا التحكيم ،وال جيد احلر يف لدره مبا قضي عليه ،ويسلم حلكم اهلل
وشرعه ،تسليماً ال خيالطه ردّ ،وال تشوبه خمالفة"انتها.
وقال حممد حممد أبو شهبة ( يف دفاع عن السنة ص  " :)14وما قضا به النيب
للا اهلل عليه وسلم يشمل ما كان بقرآن أو بسنة".
قلت :وبهذا تكون العزة للمسلمني ،ومما قاله امللك الصثاحل عبثد العزيثز بثن عبثد
الرمحن –رمحه اهلل -يف إحد خطبه (كما يف كتثاب :امللثك عبثد العزيثز والبنثاء
احلضاري  )163إذ يقول –رمحه اهلل" :-ما كنا عرباً إال بعدما كنا مسلمني ،كنثا
عبيداً للعجم ،ولكن اإلسالم جعلنا سادة ،ليس لنا فضيلة إال باهلل و،اعته ،واتبثاع
حممد ،وجيب أن نعرف حقيقة ديننا وعربيتنا ،وال ننساهما".
هذا ما أردت إيراده مليةً هلذه املسملة اخلطرية ،وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب
العاملني.
وكتبه
فاحل بن نافع املخلفي احلربي
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