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 برنامج الدراسات اإلسبلمية المعاصرة
عمادة الدراسات العليا 

جامعة القدس 
 
 

 كحدة الببلد اإلسبلمية من منظور شرعي
بين النظرية والتطبيق 

 
 

وليد محمود محمد التميمي : اسم الطالب
 20 111 699: الرقم اٞتامعي

الدكتور ٤تمد مطلق عساؼ : ا١تشرؼ
 

ـ، كٞتنة ا١تناقشة ا١تدرجة أٝتاؤىم 28/5/2005.نوقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ 
: كتواقيعهم
 
 .....................................................................: ٤تمد مطلق عساؼ     رئيس ٞتنة ا١تناقشة     التوقيع. د- 1
 .....................................................................: شفيق موسى عياش      ٦تتحنان داخليان          التوقيع. د- 2
  ....................................................................: ٚتاؿ الكيبلين           ٦تتحنان خارجيان         التوقيع. د- 3
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 األوؿ الباب

 
  الوحدة وحكمهامفهـو

 
 

:   ىذا الباب على فصلُت ٫تايشتمل
 

. مفهـو الوحدة وتمّيزىا عن المفاىيم ذات الصلة : األوؿالفصل
 

. الحكم الشرعي في الوحدة : الثانيالفصل
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   األوؿالفصل
 

   وتمّيزىا عن المفاىيم ذات الصلةالوحدة مفهـو
 

 أفا١تسلمُت باٞتماعة كالوحدة كهناىم عن التفسخ كالفيرقة، أمرىم - عز كجل -  اهلل أمر لقد
 كطريقة عيشها كفق كنظامهايكونوا أمة كاحدة من دكف الناس، أمة متميزة عن غَتىا من األمم ُب عقيدهتا 

. طراز معُت ٥تصوص
 

 الوحيد ٞتمع مشل األمة بعد فرقتها، كىي من ا١تصاّب اٟتيوية لؤلمة السبيل باعتبارىا كالوحدة
 ك٘تيزىا عن األ٪تاط خبل٢تا، فإهنا تتطلب معرفة شكل نظاـ اٟتكم الذم عينتو الشريعة الغراء من اإلسبلمية،

. األخرل من النظم االٖتادية، كعبلقتها ّتماعة ا١تسلمُت
 

 ا١توضوع بالبحث كاالستقصاء، كىذا الفصل يشتمل على ا١تباحث ىذا فإنٍت سأتناكؿ لذلك
 : اآلتية

 
 . وتعريفهاالوحدةمفهـو :  األوؿالمبحث

 

 . اإلسبلميةاألمةوحدة :  الثاني المبحث
 

 . الوحدة واالتحادبينالفرؽ :  الثالثالمبحث
 

.  الوحدة والجماعةبينالفرؽ :  الرابعالمبحث
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 األوؿ المبحث

 

  وتعريفهاالوحدة مفهـو
 

 : لغةالوحدة
 

جعلو : منفردان، ككٌحده توحيدان : تعٍت االنفراد، تقوؿ رأيتو كحده، أم (كاكاؿبفتح ) ُب اللغة الوحدة
) كرجل متوحد أم منفرد، كالبن باجو الفيلسوؼكاحدان، : كالتوحيد . (تدبَت ا١تتوحد) كتاب بعنواف (

 كتوٌحد اهلل إنسانان بعصمتو أم غَته،اإلٯتاف باهلل كحده، كا١تسلموف موحدكف ألهنم أفردكا اهلل بالعبادة دكف 
)عصمو كٓب يكلو إٔب غَته )  . 

 

 كالواحد ُب اٟتقيقة ىو الشيء الذم ال جزء لو االنفراد: الوىحدة": ا١تفردات األصفهاين ُب كيقوؿ
 حىت أنو ما من عدد إال كيصح أف يوصف بو، فيقاؿ عشرة كاحدة كمئة موجودالبٌتة، ٍب يطلق على كلِّ 

)"كاحدلف أكاحدة ك  كالوحيد بٍت ا١تثل، كعوز بٍت على انقطاع النظَت كالواحد":  ُب لساف العربكجاء، (
الوىحدة ُب معٌت التوىٌحد، : كحكى سيبويو... على الوىحدة كاالنفراد عن األصحاب عن طريق بينونتو عنهم 

)"رأيتو كحده أم منفردان :  االنفراد، يقاؿالوىحدةكعند اٞتوىرم ... د برأيو انفرد بوحكتو )  
 

كىذا كاحد . االنفراد: الوىحدة " : اللغة٣تمل كحده ال تضاؼ إال ُب كلمات قليلة، جاء ُب ككلمة
) :قاؿ.  يكن فيهم مثلوٓب قومو، إذا ) 

 
 

   ُب األنػاـ لو نظَتمػػا       العػرب الػذمكاحػد يػا
                                                 

( أبو بكر محمد بن يحيى الصائغ السرقسطي، يعرؼ بابن باجة فيلسوؼ األندلس، حكيم، شاعر، عالم بالفلسفة والعربية    (
واألدب 

أنظر، معجم المؤلفين . ىػ533       وغير ذلك، ولد بمدينة سرقسطة أواخر القرف الخامس، توفي في فاس قبل سن الكهولة سنة 
 .103، ص12ج: ، وانظر63، ص3ج: بيروت-دار إحياء التراث العربي.        عمر رضا كحالة

( / 2ط. مصر- مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. انظر القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي   (
 .662ص": و ح د"وانظر مختار الصحاح، مادة . 365-357،ص 1ج: ـ1952ىػ 1371

محمد سيد كيبلني، دار : تحقيق. المفردات في غريب القرآف، أي القاسم الحسين بن محمد المعروؼ بالراغب األصفهاني  ( (
 .514ص: وحد: بيروت، مادة-المعرفة

 .887، ص340: وحد: بيروت، مادة-لساف العرب المحيط، ابن منظور، دار لساف العرب  ( (
، 4ج:  نقبلً عن حاشية مجمل اللغة70، ص4ج: ما ينسب لبشار بن برد أو محمد بن المولى، انظر ديواف شعر بشار  ( (

 .918ص
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: كلقيت فبلنان كحده، كال يضاؼ إال ُب قو٢تم. كاحدان  القـو مىوحىد مىوحىد، أم كاحدان كلقيت
)" كريجيل كحده، كالواحد ا١تنفردكحده،نسيج كحده، كجحيش كحده، كعبَت  )  

 الرياضة كا٢تندسة، مربع طوؿ أحد أضبلعو ُب ٢تا استعماالت أخرل، فهي ٔتعٌت ا١تربعة كالتوحد
 .كىحده من كحدات القياس الطوٕب

 

 كالسياسة كاٞتيش كاالقتصاد، ٔتوجبها يكن الرياسةاٖتاد أمتُت أك أكثر ُب :  النظاـ السياسيكُب
)أمة كاحدة ) .
 

ٔتعٌت التفرد كاالنفراد، كىي أحاديث كثَتة جدان اقتصر منها على  فقد جاءت أما الوحدة ُب أحاديث الرسوؿ 
  :ما يلي

 ما الَوحدةفي  الناس ما يعلم لو"  :قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل -  اهلل عنهمارضي ابن عمر عن-  1
)"ر راكب بليل وحدهاس ). 

:  يأِت على القبر يـو إال وتكلم فيو فيقوؿ لم فإنو" :قاؿ أيب سعيد أف رسوؿ اهلل كعن-  2
)"الحديث...  بيت الدودوأنا بيت التراب،  وأناأنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة،  ) .

)" الَوحدة أف يبيت الرجل وحده أو يسافر وحدهعن نهى"   ابن عمر أف النيب كعن-  3 ) 

)"وحده ) 

 اهلل عليو كسلم ٧تد أف لفظ الوحدة ٓب صلى لو تتبعنا لفظ الوىحدة من أحاديث الرسوؿ كىكذا
) كإ٪تا كرد ٔتعٌت التفرد شأنو شأف الوضع اللغوما١تتفرؽ،يرد مطلقان ُب الشرع ٔتعٌت تأليف  ). 

                                                 

. بيروت-مجمل اللغة، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي، تحقيق زىير عبد المحسن سلطاف، مؤسسة الرسالة  ( (
 .918، ص4ج: ـ1986-ىػ2/1406ط
 .1017، ص2وحد، ج: مادة: بيروت-إبراىيم أنيس وآخروف، دار الفكر. انظر المعجم الوسيط، د  ( (
وسننو وأيامو، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل  صحيح البخاري وىو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسوؿ اهلل   ( (

. ـ2000_ىػ1/1420ط. بيروت-دار الفكر. صدقي جميل العطار: تحقيق.        ابن إبراىيم بن بردزبو البخاري
 .732، ص2ج: (2998)      كتاب الجهاد والسير، باب سير الرجل وحده بالليل، رقم الحديث 

.  أحمد محمد شاكر: تحقيق. الجامع الصحيح وىو سنن الترمذي، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة  ( (
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب أكثروا من ذكرىادـ اللذات، . ىػ1/1356ط. بيروت-      دار الكتب العلمية

 .(حديث غريب) وقاؿ عنو 551، ص4ج: (2460)      رقم الحديث 
كتاب المكثرين من الصحابة، رقم .بيروت-دار الفكر. مسند أحمد، لئلماـ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني   ( (

(: 5650)الحديث
 .(صحيح) 91، ص2      ج
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اجتماع األمة ُب كياف كاحد يتميز بوحدة مركز :  ٯتكن تعريف الوحدة اصطبلحان بأهنا كبذلك
 .السلطة كالدستور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

: فالمكاف. الذي يملك الوضع في اللغة ىم العرب المعتد بعربيتهم، وىم قـو محصوروف في حدود معينة من المكاف والزماف   ( (
ىو  

، (وحي الرسالة)الثانية لعرب األمصار، وآخر المائة الرابعة ألعراب البوادي  ىو آخر المائة: والزماف.         شبو جزيرة العرب
   .75، ص3ـ ج1962- ىػ 7/1381القاىرة ط-          أحمد حسن الزيات، مكتبة نهضة مصر
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  الثانيالمبحث

 

  األمة اإلسبلميةَوحدة
 

  األوؿالمطلب
 

  األمة الواحدة في القرآفمفهـو
 

ٓب ترد ُب القرآف الكرًن، كلكن كرد كصف  – األمةأم كحدة –  كلمة الوىحدة مضافة إٔب األمة إف
 .األمة بأهنا أمة كاحدة

 اليت توصف بأهنا أمة كاحدة كليس على األمةعلى مفهـو – إذف –  ُب القرآف قد جاء فالًتكيز
 أف األمة الواحدة ىي األصل، أما مسألة توحيد األمة يعٍتكىذا . مفهـو الوحدة اليت تضاؼ إٔب األمة

 الزماف بعد أف طرأ االختبلؼ على األمة ٦تا استدعى القياـ ّتهود كبَتة ُبككحدهتا فقد كانت متأخرة 
) أصل نشأهتا عن طريق الرسالة السماكية ا١تتعاقبةإٔبإلعادهتا  ).  

 

 : فيما يتعلق باألمةأما
 

 كاٞتماعة، كالقـو من الناس، كعشَتة الرجل، ككل شيء الوالدة،:  كثَتة منهامعافو " األمة " فلكلمة
)"أمان  "يسمىضم إليو سائر ما يليو  ). 

 أك زماف أك كاحدكل ٚتاعة ٬تمعهم أمر ما إما دين  : األمة" : األصفهاين ُب ا١تفرداتكقاؿ
)"أمممكاف كاحد، سواء كاف ذلك األمر اٞتامع تسخَتان أك اختياران كٚتعها  ). 

                                                 

 .72-71ص: ـ1/2001 مصر، ط–محمود حمدي زقزوؽ، مكتبة األسرة . ىمـو األمة اإلسبلمية، د   ( (
 .28ص: أمم: انظر المعجم الوسيط، مادة   ( (
 .23ص: المفردات في غريب القرآف، الراغب األصفهاني   ( (
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)"الطائفة اجملتمعة على الشيء الواحد: األمة أصل " : الفخر الرازم عن القفاؿ قاؿكحكى ). 
ىي اٞتماعة اليت تدين بعقيدة كاحدة كتتجمع على : األمة"-: رٛتو اهلل- األستاذ سيد قطب كقاؿ

)" قائمة على تلك العقيدةكاحدةركابطها، كتدين لقيادة  ) .
 األمة كيراد ما يضم إٔب غَته، كتطلق فتطلق، (أمان ) شيء يضم إليو ما سواه ٦تا يليو يسمىفكل

 ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاءنَا :  األمة على ما يضم إٔب غَته قولو تعأبداللةأم : كيراد ما يضم إليو، كمن األكؿ 
) َعَلى أُمَّةٍ   . على دين من فكر كمعتقد كطريقة كشريعة كمنهاجأم (

) ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم َكاَف أُمَّةً :  تعأبقولوأم داللة األمة على ما يضم إليو :  الثاين كمن  يقـو أم  (
 قولو عليو الصبلة كالسبلـ ككذلكمقاـ ٚتاعة، فكاف على دين حق ٥تالف لسائر األدياف ُب زمانو كمكانو 

)" وحدهأمة يبعث": ُب كصف زيد بن عمرك بن نفيل أنو  )
يراد هبا الفكر :  ُب اإلطبلؽ األكؿفاألمة  

 .كا١تعتقد، كالشريعة كا١تنهاج
 

)يراد هبا اٞتماعة:  الثاين اإلطبلؽكُب  ). 
 جعلهم أمة كصنفهم ْتسب فكرىم ْتيث لو اجتماع الناس ىو ما نسبوا إليو كأضيفوا فسبب" 

 واحدة من دوف أمة":  كسلم ا١تسلمُت ُب ا١تدينة بأهنمعليوكمعتقدىم، ٢تذا كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل 
)"الناس ). 

) َكاَف النَّاُس أُمًَّة َواِحَدةً :  اإلطبلؽ األكؿ قولو تعأبكمن   كمن الثايناآليات من كغَتىا (
)  ...َوْلَتُكن مِّمنُكْم أُمَّةٌ  :قولو تعأب )" اإلسبلميةاألمة" اٞتماعة من كىم ( ) 
 

                                                 

الفخر الرازي محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الرازي،  " التفسير الكبير"مفاتيح الغيب    ( (
 .393، ص4ج: 1القاىرة،  ط-         دار الغد العربي

 .1402، ص3ج: ـ1996- ىػ25/1417القاىرة، ط- في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، دار الشروؽ   ( (
 .23سورة الزخرؼ، آية    ( (
 .12سورة النحل، آية    ( (
.  مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق. المستدرؾ على الصحيحين، محمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل الحاكم النيسابوري   ( (

 .439، ص3ج: (440)رقم الحديث . ـ1990-ىػ1/1411ط. بيروت-        دار الكتب العلمية
 .27، ص1ج: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا   ( (
- ىػ1410/القاىرة، ط- ، دار المنار(بابن ىشاـ)السيرة النبوية، ألبي محمد عبد الملك بن ىشاـ المعافري المعروؼ    ( (

 . بين المهاجرين واألنصار وموادعة يهود، قصة كتابو 445، ص2ج: ـ1990
 .213سورة البقرة، آية    ( (
 .104سورة آؿ عمراف، آية    ( (
 .11ص: ـ1998-  ىػ1/1418األمة اإلسبلمية حقيقة الفكرة، وواقع الممارسة، ىشاـ البدراني، دار البياف، األردف، ط   ( (
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  األوؿالفرع

 .أصل الخلق في أنهم أمة واحدة
 

 ُب أصلهم أمة كاحدة على اٟتق كالدين الناسُب كتابو العزيز كيف كاف – عز كجل –  اهلل بٌُت 
) َوَما َكاَف النَّاُس ِإالَّ أُمًَّة َواِحَدًة فَاْختَػَلُفواْ : تعأبالصحيح، ٍب اختلفوا بعد ذلك، قاؿ     :كقولو (

 َكاَف النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فَػبَػَعَث الّلُو النَِّبيِّميَن ُمَبشِّمرِيَن َوُمنِذرِيَن َوَأنَزَؿ َمَعُهُم اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّم لَِيْحُكَم بَػْيَن
) ..النَّاِس ِفيَما اْختَػَلُفوْا ِفيو  . اآلية(

 . كما تنص على ذلك اآلية األكٔباالختبلؼ بعث اهلل النبيُت مبشرين كمنذرين بعد أف حدث أم
قاؿ .  كاحددين على أم: " َكاَف النَّاُس أُمًَّة َواِحَدةً :  ُب تفسَته-رٛتو اهلل–  القرطيب يقوؿ

...  آدـ، فأقركا لو بالوحدانية ظهرا١تراد بالناس بنو آدـ أخرجهم اهلل قسمان من : أييٌب بن كعب كابن زيد
)"الكفركانوا أمة كاحدة على : كقاؿ ابن عباس أيضان   الناس أمة كاف" :-رٛتو اهلل–  سيد قطب كقاؿ، (

حىت ٪تت كتعددت ككثر أفرادىا، كتفرقوا ُب ا١تكاف، كتطورت ... كاحدأمة كاحدة على هنج كاحد كتصور 
 ما االستعدادات ا١تكنونة ا١تختلفة، اليت فطرىم اهلل عليها ٟتكمة يعلمها، كيعلم فيهممعايشهم، كبرزت 

)"كراءىا من خَت للحياة ُب التنوع ُب االستعدادات كالطاقات كاالٕتاىات  يضيف مشَتان إٔب اٟتقيقة ٍب .(
 كتعددت النظر، اختلفت التصورات كتباينت كجهات عندئذو " : قائبلن الرسلاٟتقيقة اليت من أجلها أرسل 
إهنا جهة كاحدة ال تتعدد  ... كمنذرينكعندئذ بعث اهلل النبيُت مبشرين .. ا١تناىج، كتنوعت ا١تعتقدات

 . ليحكم بُت الناس فيما اختلفوا فيوباٟتقكىي اليت أنزلت ىذا الكتاب الذم أنزلو اهلل 
 كتاب كاحد ُب أصلو، كىي ملة كاحدة فهو كتاب كاحد ُب حقيقتو، جاء بو الرسل ٚتيعان، كىو

 كرب كاحد، كمعبود كاحد، كمشرٌع كاحد لبٍت كاحد،إلو : ُب عمومها، كىو تصور كاحد ُب قاعدتو
                                                 

 .19سورة يونس، آية    ( (
 .213سورة البقرة، آية    ( (
بيروت،  -الجامع ألحكاـ القرآف، اإلماـ أبي عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، دار الكتب العلمية   ( (

 .22، ص3ج: ـ1993- ىػ1413        ط
 .215 ص1في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ج   ( (
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 كفق حاجات األمم كاألجياؿ، كفق أطوار اٟتياة كاالرتباطات، ذلكٍب ٗتتلف التفصيبلت بعد .. اإلنساف
)" اليت جاء هبا اإلسبلـاألخَتةحىت تكوف الصورة  ). 

بعد أف أخرجو – عليو السبلـ –  عهد آدـ بدايةأف الناس كانوا ُب – سبحانو –  بٌُت اهلل ىكذا
 . مقرين هلل بالعبودية مؤمنُت بو سبحانو، فكانوا أمة كاحدةكانوااهلل من اٞتنة كأنزلو إٔب األرض، 

 فبعث اهلل النبيُت ُب أكقاهتم اليت حددىا الكافر، اختلفوا بعد ذلك فأصبح منهم ا١تؤمن كمنم ٍب
 كينذركف الكافرين بسخط اهلل كالنار، ككاف اهلل سبحانو ينٌزؿ معهم كتبو كاٞتنة،سبحانو يبشركف برضواف اهلل 

 . ا١تبينة ٢تم ا٠تَت من الشر، كليحكم بينهم ُب كل ما يتنازعوف فيوبآياتو
 : ليتحاكموا ٔتوجبها، على ٨تو قولو سبحانوكتبهم كاف لرسل اهلل الكراـ شرائع مسطورة ُب كقد

 ًَهاجا ) ِلُكلٍّل َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ )  ( ) .
 
 

  الثانيالفرع
 

 :ئاستدالؿ خاط
 

 : ُب القرآف الكرًن كصف األمة بأهنا كاحدة ُب موضعُتنقرأ فحُت 
 

 فَاْعُبُدوفِ      ِإفَّ َىِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأنَا رَبُُّكْم :  يقوؿ اهلل تعأباألنبياء، سورة ُب  -1
( ). 

 

) َوِإفَّ َىِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأنَا رَبُُّكْم فَاتػَُّقوفِ :  سورة ا١تؤمنوفكُب-  2 ). 
 

 ملتهم الواحدة، كمن خبلؿ استعراض كتب التفسَت، ٧تد أف باعتبار يدؿ على أصل الناس فهو
 كاحدة أمة"  ىاتاف اآليتاف يدؿ على أف ا١تراد باألمة الواحدة أمة األنبياء، فهي فيوالسياؽ الذم كردت 

)"تدين بعقيدة كاحدة، كىو االٕتاه إٔب اهلل دكف سواه ).  

                                                 

 .216، ص1ج: المصدر السابق   ( (
 .48سورة المائدة، آية    ( (
 .303-302ـ،ص1996-ىػ1417/القدس،ط-انظر،التيسير في أصوؿ التفسير،عطا أبو الرشتة،مكتبة دار الفكر أبوديس   ( (
 .92سورة األنبياء، آية    ( (
 .52سورة المؤمنوف، آية    ( (
 .2395، ص4في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ج   ( (
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)ا١تسلمُت كيستدؿ بعض   (أمة) كاٟتقيقة أف معٌت اإلسبلمية، اآليتُت على كحدة األمة هباتُت (
 . منهم األمة اإلسبلميةتتألفىنا يعٍت الدين كا١تلة كال يعٍت الناس الذين 

بذكر  (48اآلية  ) اآليات قبلها بدءان من سياؽجاء  ( من سورة األنبياء92آية  ) األكٔبفاآلية
 إبراىيم كلوط كاسحاؽ كيعقوب كنوح كداكد كسليماف كأيوب ذكرٍب جاء . موسى كىاركف عليهما السبلـ

 . كذم النوف كزكريا ك٭تِت سبلـ اهلل عليم أٚتعُت الكفلكإٝتاعيل كإدريس كذم 
ِإفَّ َىِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة :  اآلية تقوؿجاءت ذكر عيسى بن مرًن كأمو عليهما السبلـ، ٍب ٍب

 ابن عباس كسعيد بن جبَت كقتادة كعبد قاؿ":  ابن كثَت رٛتو اهلل ُب تفسَتهقاؿ .َوَأنَا رَبُُّكْم فَاْعُبُدوفِ 
) ِإفَّ َىِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة :  بن زيد ابن أسلم ُب قولوالرٛتن دينكم دين كاحد، كقاؿ  : يقوؿ (

)" األنبياء أوالد عبلت ديننا واحدمعاشر نحن" :رسوؿ اهلل عليو كآلو الصبلة كالسبلـ )"( ). 
  

 بذكر (23اآلية  ) اآليات قبلها بدءان منسياؽ جاء ( من سورة المؤمنوف52آية  ) الثانية كاآلية
َرا :ٍب جاء قولو تعأب. نوح عليو السبلـ ) ثُمَّ َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تَػتػْ  جاء ذكر موسى كىاركف عليهما ٍب (

يَا َأيػَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِّمَباِت  :  ٍب جاء قولو تعأبالسبلـ،السبلـ، ٍب جاء ذكر ابن مرًن كأمو عليهما 
)  َوِإفَّ َىِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأنَا رَبُُّكْم فَاتػَُّقوفِ {51}َواْعَمُلوا َصاِلحاً ِإنِّمي ِبَما تَػْعَمُلوَف َعِليٌم  ). 

 

 كاحدة، كىي الدين الذم يهدم الناس إٔب ملة ىو خطاب لؤلنبياء، كأف ملتهم ٚتيعان فا٠تطاب
:  العبادة، فقد ٗتتلف من رسوؿ إٔب رسوؿ، ك٢تذا قاؿ تعأبكيفيةأما . اهلل كتوحيده كعبادتو كاتباع شرعو

 ًَهاجا ) ِلُكلٍّل َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ ). 
 

 ا١تراد من الدين ما ال ٮتتلفوف فيو إف "( : 52 آية ) الفخر الرازم ُب تفسَته لسورة ا١تؤمنوفيقوؿ
 فكما كأما الشرائع فإف االختبلؼ فيها ال يسمى اختبلفان ُب الدين،  كصفاتو معرفة ذات اهلل تعأب من

)" كاحد كإف افًتؽ تكليفهما فكذا ىنادينهنيقاؿ ُب اٟتائض كالطاىر من النساء أف  ). 
                                                 

 .3ص: ـ1/1998ط. بيروت-التطلع للوحدة، حسن الصفار، دار الكنوز األدبية: انظر على سبيل المثاؿ   ( (
 .92سورة األنبياء، آية    ( (
(: 3443) رقم الحديث ...يَا َأْىَل اْلِكَتاِب الَ تَػْغُلواْ : صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قولو تعالى   ( (

 .849، ص2        ج
ىاني الحاج، : ، تحقيق(بابن كثير)تفسير القرآف العظيم، اإلماـ الحافظ عماد الدين أبي إسماعيل بن كثير الدمشقي المعروؼ    ( (

 .274، ص5ج:  القاىرة–       المكتبة التوفيقية 
 .44سورة المؤمنوف، آية    ( (
 .52-51سورة المؤمنوف، آية    ( (
 .48سورة المائدة، آية    ( (
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 اختبلؼ قومياهتم كلغاهتم كألواهنم على كحدة األمة اإلسبلمية ٔتعٌت كحدة ا١تسلمُت أما
 كلكن ال يستدؿ عليها باآليتُت الكرٯتتُت السابقتُت، اإلسبلـ،كأقاليمهم، فإهنا حقيقة راسخة من حقائق 

 .ا١تطلب الثاينُب  كىذا ما سنبينو أخرل،بل يستدؿ عليها بنصوص 
 
 

  الثانيالمطلب
 

  األمة اإلسبلميةمفهـو
 

 : إٔب أنواعها من جنس اٟتيواف، قاؿ اٟتيواف كل أمة إٔب ما أضيفت إليو، فنيسبت أمم تنسب
)" الكبلب أمة من األمم ألمرت بقتلهاأفال لو" ). 

 اإلسبلمية تنسب إٔب الدين اإلسبلمي، كىو فاألمة أمم اإلنساف فتنسب إٔب فكرىا كمعتقدىا، أما
 .األمر اٞتامع من شعوهبا كقبائلها

 عندما يدخل ُب مقياس ا١تفهـو اإلسبلمي، األمم عٌُت اإلسبلـ مفهـو األمة ٍب ا١تعترب من كلقد
يَا َأيػَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّمن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوقَػَباِئَل لِتَػَعارَُفوا ِإفَّ : كمن داللة قولو تعأب

) َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّو َأتْػَقاُكمْ   : ١تفهـو األمة يتعُت بثبلثة عناصر أساس كىياألساس ا١تكونات ٧تد (
 

.  ا١تتوالدين من ذكر كأنثى حىت صاركا شعوبان كقبائلالناس ٣تموع-  1
 

 . على أساس الفكر كا١تعتقد كالطريقة ُب العيشالتعارؼ-  2
 

) الرابطة بُت الناس ٕتعلهم كيانان اجتماعيان سياسيان صفة-  3 ) .
 

                                                                                                                                               

 .105، ص3ج: ، الفخر الرازي"التفسير الكبير"مفاتيح الغيب    ( (
. محمد ناصر الدين األلباني: حكم على أحاديثو وعلق عليو: سنن أبي داود، ألبي داود سليماف بن األشعث السجستاني   ( (

ىػ،  1/1417ط. الرياض-مكتبة المعارؼ للنشر والتوزيع. أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف:       تحقيق
 . صححو األلباني433ص: (2845)باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، رقم الحديث .       كتاب الصيد

 .13سورة الحجرات، آية    ( (
 .17انظر األمة اإلسبلمية، ىشاـ البدراني، ص   ( (
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 اٞتماعة اليت تدين بعقيدة كاحدة ىي" :اإلسبلمية كاصفان األمة -رٛتو اهلل–  سيد قطب يقوؿ
)" على تلك العقيدةقائمة لقيادة كاحدة كتدين  على ركابطها،كتتجمع ) .

ساس أ من نظاـ ينٌظم شؤكف حياهتا على بد اإلسبلمية اليت تربطها عقيدة اإلسبلـ ال فاألمة
 نصت عليو النصوص الشرعية اليت تدؿ بوضوح على أف ماىذا . اإلسبلـ كقيادة تطبق عليها ىذا النظاـ

 أحكاـ اإلسبلـ موضع كٕتعل، (ال إلو إال اهلل ٤تمد رسوؿ اهلل ) بعقيدةتؤمناألمة اإلسبلمية ىي األمة اليت 
َوِممَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يَػْهُدوَف بِاْلَحقِّم : قاؿ تعأب.  أٚتعالعآبالتطبيق، كٖتمل اإلسبلـ رسالة ىدل كنور إٔب 

) َوبِِو يَػْعِدُلوفَ  ) .
 فيقاؿ ، بنوح يـو القيامةيجاء"  : اهلل البخارم عن أيب سعيد ا٠تدرم قاؿ قاؿ رسوؿ أخرج

:  فيقوؿنذير،ما جاءنا من : فيقولوف؟ ىل بلغكم:  نعم يا رب، فتسأؿ أمتو:فيقوؿ؟  بلغتىل: لو
وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم : "  اهلل رسوؿ قرأ ثم. محمد وأمتو، فيجاء بكم فتشهدوف: من شهودؾ ؟ فيقوؿ

) لِّمَتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم َشِهيداً – قاؿ عدالً – أُمًَّة َوَسطاً  )"( ). 
َهْوَف  : الذين نزؿ فيهم قولو تعأبكىم َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ ُكنُتْم َخيػْ

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَف َوَأْكثَػُرُىُم   َعِن اْلُمنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف بِالّلِو َوَلْو آَمَن َأْىُل اْلِكَتاِب َلَكاَف َخْيراً لَُّهم مِّمنػْ
) اْلَفاِسُقوفَ  ) .

 أخرجت للناس، كىي ٕترىم إٔب اٞتنة أمة األمة اليت شهد اهلل سبحانو ٢تا بأهنا خَت ذهق
 . جور األدياف إٔب عدؿ اإلسبلـكمنبالسبلسل، كٗترجهم من الظلمات إٔب النور، 

بعد كصولو ا١تدينة   كتاب رسوؿ اهلل ُب األدلة من السنة فهي مستفيضة، منها ما كرد كأما
 والمسلمين من قريش وأىل يثرب ومن المؤمنين كتاب من محمد النبي رسوؿ اهلل بين ىذا" :ا١تنورة

)" من دوف الناسواحدةتبعهم ولحق بهم وجاىد معهم، أنهم أمة  ) .
 كحدة عقيدهتا، ككحدة رسالتها، ككحدة ىي األمة اليت تدؿ عليها نصوص الكتاب كالسنة ككحدة

 .نظامها

                                                 

 .1402، ص3في ظبلؿ القرآف، ج   ( (
 .181سورة األعراؼ، آية    ( (
 .143سورة البقرة، آية    ( (
(: 7349) رقم الحديث وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطاً  :صحيح البخاري، كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة، باب قولو تعالى   ( (

 .1840، ص4        ج
 .110سورة آؿ عمراف، آية    ( (
 .445، ص2ج: السيرة النبوية، ابن ىشاـ   ( (
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آَمَن الرَُّسوُؿ ِبَما أُنِزَؿ ِإلَْيِو ِمن رَّبِّمِو َواْلُمْؤِمُنوَف ُكلٌّ آَمَن بِالّلِو َوَمآلِئَكِتِو وَُكتُِبِو :  تعأبقاؿ
)  َوُرُسِلوِ  ) .

ُقْل َىػِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى : قاؿ تعأب النهار، الرسالة جلية كاضحة كالشمس ُب رابعة ككحدة
)  ..الّلِو َعَلى َبِصيَرٍة َأنَْا َوَمِن اتػَّبَػَعِني ) .

 
.  إٔب حينوفنرجئو فيما يتعلق بوىحدة النظاـ كالدكلة كالببلد أما
 

 . نفسو إٔب مسألة ُب ىذا ا١تطلب تتعلق بنسبة األمة بقيت
 
 
 

 
 . محمد أمة

 

ف كذلك من ك ا١تسلمىمكف ينا١تعؼ األمة نفسو أحاديثو أضاؼ النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب حيثما
 :كمن ذلك خبلؿ تتبع أحاديث الرسوؿ 

 

 أمتي يأتوف يـو إف" :يقوؿ ٝتعت رسوؿ اهلل : قاؿ - رضي اهلل عنو–  ىريرة أيبحديث -  1
)" من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أف يطيل غرَّتو فليفعلمحجلينالقيامة غراً  ). 
ما  أف أشق على أمتي لوال" : قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل - رضي اهلل عنو  -ىريرة أيب كعن-  2

)"تخلفت عن سرِّمية ) .
 

 القرف أمتي خير" : قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل – رضي اهلل عنو –  اٟتصُت بن عمراف كعن-  3
)... "الذين يلوني ) .

                                                 

 .285سورة البقرة، آية    ( (
 .108سورة يوسف، آية    ( (
.  محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق.صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري   ( (

(: 246)كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء،رقم الحديث . بيروت-       دار إحياء الترا ث العربي
 .216، ص1        ج

 .244، ص2ج: (2972)صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجعائل والحمبلف في السبيل، رقم الحديث    ( (
(: 2533)كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رقم الحديث : صحيح مسلم   ( (
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ما زلت أحب بني تميم منذ ثبلث سمعت : قاؿ– رضي اهلل عنو  – ىريرة أيب كعن-  4
) ..." أشد أمتي على الدجاؿ ىم" : يقوؿ فيهم، سمعتو يقوؿرسوؿ اهلل  ). 
 فرأيت األرض اهلل زوى لي إف" :قاؿأف رسوؿ اهلل –  اهلل عنو رضي–  ثوباف كعن-  5

)" منوليمشارقها ومغاربها وإف أمتي سيبلغ ملكها ما زوى   ). 
إهنم من أمتو، كذلك كحديث :  فبل يقاؿكسلم إذا ٓب يضف األمة إٔب نفسو صلى اهلل عليو أما

 محمد بيده ال يسمع بي أحد من نفس والذي" :أنو قاؿ عن رسوؿ اهلل - رضي اهلل عنو– أيب ىريرة 
)" أرسلت بو إال كاف من أصحاب الناربالذيىذه األمة يهودي وال نصراني ثم يموت ولم يؤمن  )، 

 الكتاب كغَتىم، فهو مبعوث إليهم أىل ىذه القركف من الناس أم " األمةىذه":  بقولوكا١تقصود 
  برسالتو كاف يقوؿا كسلم عندما كاف يذكر الذين آمنوعليوٚتعيان، كلكنهم ليسوا من أمتو، ألنو صلى اهلل 

ىي األمة اإلسبلمية   ٤تمد فأمة ،" األمةىذه" : ذكر الذين ٓب يؤمنوا برسالتو قاؿكعندما" أمتي"
)كحسب ال غَتىا ) .

 
 

 

 بل كانت ىناؾ ، نزؿ الوحي على رسوؿ اهلل عندما تكن ىناؾ أمة مكونة ُب اٞتزيرة العربية  ٓب
كالغساسنة - الدكؿ الكربل آنذاؾقبلقبائل متناحرة، ككيانات سياسية على أطراؼ اٞتزيرة مستغلة من 

 .كا١تناذرة كغَتىا
 
 
 
 

                                                                                                                                               

 .1962، ص4        ج
صحيح البخاري، كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقاً فوىب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية،    ( (

 .127، ص2ج: (2543)       رقم الحديث 
 .2215، ص4ج:(2889)كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ىبلؾ ىذه األمة بعضهم ببعض، رقم الحديث : صحيح مسلم   ( (
 إلى جميع الناس ونسخ الملل بملتو رقم الحديث كتاب اإليماف،باب وجوب اإليماف برسالة نبينا محمد :صحيح مسلم   ( (
(153 :)

 .134، ص1        ج
سواء أسلمت . إف األمة في اإلسبلـ تعني تلك التي جاء إليها محمد ليوجو إليها الدعوة: "يدعي االستاذ عبد الهادي أبو طلب   ( (

انظر " األمة اإلسبلمية بدليل أنها في القرآف، وأف ىذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوف. أـ لم تسلم، إنها كلها األمة اإلسبلمية
 .ww.Qudsway.Com/Links/derasatموضوع الصحوة اإلسبلمية على موقع شبكة اإلنترنت 
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 نقطة ٖتوؿ ُب اٟتياة اإلنسانية، البشرم كاف كجود األمة اإلسبلمية ُب سلسلة الوجود لذلك
 : رب العا١تُت ٟتمل ىذه الرسالة للبشرية ٚتعاء، قاؿ تعأبقبلفرسالتها خا٘تة الرساالت، كىي ا١تكلفة من 

 ََوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ رَْحَمًة لِّمْلَعاَلِمين  ( ). 
 مستول اٞتزيرة العربية كلها أمة كاحدة تدين بكتاب كاحد، علىترؾ   توُب رسوؿ اهلل كعندما 

 . ربان كاحدان، كتتبع شريعةن كاحدةن، كتقودىا قيادة سياسيةن كاحدةكتعظمكتتجو إٔب قبلة كاحدة، 
 الراشدين لتشمل ببلدان ٣تاكرةن كببلد ا٠تلفاء توسعت األرض اليت تعيش عليها ىذه األمة زمن ٍب

 .إْب...إفريقياالشاـ كفارس ُب آسيا، كمصر ُب 
 الفرس كالًتؾ كالرـك كالرببر شعوب صهرت ىذه األمة ُب بوتقتها شعوبان أخرل مثل كما

 .(العقيدة) اإلسبلميةكل ذلك بفضل القيادة الفكرية ... كالكرد
 العريب الشعب القيادة الفكرية اإلسبلمية نقلت فإف" :رٛتو اهلل- الشيخ تقي الدين النبهاينيقوؿ

 اٞتهل الدامس، إٔب عصر كظبلـٔتجموعو من حالة فكرية منحطة تتخبط ُب دياجَت العصبية العائلية، 
فقد اندفع .  على العرب، بل عم العآبمشسوهنضة فكرية، تتؤلأل بنور اإلسبلـ الذم ٓب يقتصر بزكغ 

 للعآب، كاستولوا على فارس كالعراؽ كببلد الشاـ كمصر كمشإب اإلسبلـا١تسلموف ُب الكرة األرضية، كٛتلوا 
 لكل شعب من ىذه الشعوب قومية غَت قوميات الشعوب األخرل، كلغة غَت لغاهتا، ككانت. أفريقيا

 قومية الرببر ُب كغَت قومية الفرس ُب فارس غَت قومية الرـك ُب الشاـ، كغَت قومية القبط ُب مصر، فكانت
 باٟتكم اإلسبلمي، كفهمت اإلسبلـ، استظلتكما أف . قاليدىم ٥تتلفةتمشاؿ أفريقيا، ككانت عاداهتم ك

كلذلك كاف ٧تاح القيادة .  ىي األمة اإلسبلميةكاحدة،حىت دخلت اإلسبلـ كلها، كأصبحت ٚتيعها أمة 
 ٛتلها ىي ُب ٧تاحان منقطع النظَت، مع أف كسيلة ا١تواصبلت كالقومياتالفكرية ُب صهر ىذه الشعوب 

)" نشرىا اللساف كالقلمككسيلةالناقة كاٞتمل،  ). 
 الواحدة عامل قوة ال عامل ضعف ضمن اإلسبلـ كاف تنوع الشعوب كالقبائل ُب ظل دكلة ىكذا

 .األرجاءأرجاء الدكلة مًتامية األطراؼ، كاسعة 
 تركستاف ُب آسيا، كجباؿ البَتينسو ُب أعإبإٔب : بلغت حدكد ىذه ا١تملكة من الشماؿكقد"

كمن . ، كصحراء أفريقيا(احمليط ا٢تندم) كاألكقيانوس ا٢تندمالعرب،إٔب ْتر : مشإب إسبانيا، كمن اٞتنوب
. (احمليط األطلنطي) األكقيانوس األتبلنتيكي: كمن الغرب.  كالبنجاب من ببلد ا٢تندالسندإٔب ببلد : الشرؽ
)" مساحتها على ضعفي مساحة أكركباكتزيد ). 

                                                 

 .107سورة األنبياء، آية    ( (
 .49ص: ـ2001-  ىػ6/1422نظاـ اإلسبلـ، تقي الدين النبهاني، ط   ( (
 .43ص: ـ1/1977بيروت، ط- التمدف اإلسبلمي، محمد الشيرازي، دار صادؽ   ( (
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 ٕتليان لوحدة األمة، ك٘تاسكها، كعنوانان لتكاملها كانت الكياف كاف متمثبلن بدكلة ا٠تبلفة اليت ىذا
 .ؽ أك حدكد ُب كياهنا السياسي الواحدئ أف ٭توؿ بينها عوادكفاالقتصادم كالعلمي كالبشرم، 

 
 
 

 كتارٮتها، يصطدـ كيتناقض مع كاقع التجزئة ككجداهنا الزخم الوحدكم الذم ٮتتزنو فكر األمة إف
ىػ 1324 رجب 27كذلك منذ أف ألغيت ا٠تبلفة اإلسبلمية ُب .  اليـواإلسبلميةاألليم الذم تعيشو األمة 

 .ف على يد اجملـر مصطفى كماؿ أتاتورؾ1924آذار 3ا١توافق 
 

 ُب كيانات ُب بضع كٜتسُت دكيلة، كىو ٣تموع تغرؽ ذلك اٟتُت كحىت اليـو كاألمة اإلسبلمية منذ
 !! العآب اإلسبلمي اليـوُبالببلد اإلسبلمية كالعربية  

 

 . كسياستها الداخلية كا٠تارجيةكحدكدىا دكيلة حكومتها كدستورىا كعلمها كعملتها كلكل
 

ندكنيسيا إ الببلد اإلسبلمية، فهذه ُب اللحظة زاؿ التقسيم كالتمزيق جار على قدـ كساؽ حىت كما
 الشرقية كتعطى للنصارل باسم تقرير ا١تصَت، كما ٬ترم اليـو تيموراليت تعد أكرب بلد إسبلمي تنفصل عنها 

 دكف  كاٟتيلولة  تو لفصل جنوب السوداف عن مشالو، إمعانان ُب ٘تزيق كحدأمريكيةمن مفاكضات برعاية 
 . ٖتت ظل دكلة كاحدةرجوعها

 إليو األمة، يكمن ُب الغشاكة اليت طرأت كصلت ىذا الواقع األليم الذم ينم عن ضعف شديد إف
 :على فهم اإلسبلـ ُب أمور ثبلثة

 

 منها اٟتيوية، كأصبحت ففقدت تعد العقيدة ٢تا عبلقة بأفكار اٟتياة، كأنظمة التشريع، ٓب-  1
 يأٌب منو التشريع ىو اهلل تعأب، فإليو الذمشبو جثة ىامدة، إذ إف عقيدة اإلسبلـ تقرر أف ا١تصدر الوحيد 

َر الّلِو َأبْػَتِغي َحَكماً َوُىَو الَِّذي َأنَػَزَؿ ِإلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّبلً :يرجع األمر كاٟتكم، قاؿ تعأب ) َأفَػغَيػْ ) 
) َأالَ َلُو اْلَخْلُق َواأَلْمُر تَػَباَرَؾ الّلُو َربُّ اْلَعاَلِمينَ  :كقولو ). 

 
 
 

                                                 

 .114سورة األنعاـ، آية    ( (
 .54سورة األعراؼ، آية    ( (
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 األخوة اإلسبلمية رابطة تعد العقيدة تربط ا١تسلمُت بعضهم ببعض، فقد ضعفت بينهم ٓب-  2
 الوطنية كالقومية، كأصبحوا شعوبان كدكالن رابطةكحلت ٤تلها .ا١تبنية على العقيدة اإلسبلمية، كالتناصر بينهم

 . اإلسبلـ كا١تسلمُتضربكصاركا يوالوف الكفر كأىلو حىت ُب 
 كٓب تعد قادرة على أف تقتعد ا١توت، تعد األمة تتخذ من قضاياىا ا١تركزية قضية اٟتياة أك ٓب-  3

. ())مكاف الصدارة بُت األمم الكربل
 

 
 

 : الحيوية لؤلمةالمصالح
 

 كىي من القضايا ا١تركزية ُب حياهتا، كذلك بعد األمة سبق ندرؾ أف ىناؾ أموران رئيسيةن ُب حياة ٦تا
 فكر األمة إٔب مذاىب ُب كثَت منها ما أنزؿ اهلل هبا من سلطاف، كاختلفأف تفرقت كحدهتا إٔب دكؿ شىت، 

 لؤلمة اٟتيوية الكافر ككسائلو ُب استعمار ببلد ا١تسلمُت ١تصاٟتو كمآربو، فإف ا١تصاّب أساليبكتلوثت 
 :تكمن ُب
 

 . اإلسبلـ ُب كاقع اجملتمع كالدكلةتطبيق-  1
 

 . ببلد ا١تسلمُت بالقضاء على التشرذـ كالفرقةكحدة-  2
 

) الببلد كطرد الكفار ا١تستعمرين من ببلد ا١تسلمُتٖترير-  3 ). 
 

 النقاط السابقة ٧تد أف حكمها كاجب شرعي بل من ا١تعلـو من من خبلؿ تتبع كل نقطة من
 فيها حراـ، فهي كاجبات من شأهنا أف ترفع الذؿ عن األمة اإلسبلمية بأسرىا كالتقصَتالدين بالضركرة، 

 . ىذه األمة إٔب ا١تكانة البلئقة هبا كتعيد ٟتمتها كيعز شأهناكترفع
 
 
 
 

                                                 

 (بتصرؼ). 14، ص1993تشرين أوؿ -  ىػ 1414 ربيع ثاني – السنة الثامنة –( 87)انظر مجلة الوعي العدد رقم    ( (
 .(بتصرؼ يسير) 38-37انظر األمة اإلسبلمية، ىشاـ البدراني، ص   ( (
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  الثالثالمبحث
 

 واالتحاد بين الوحدة الفرؽ
 

 متعددة، كأ٪تاط كنظم ٥تتلفة من حيث أنواع ُب فقو السياسة كالقانوف الدكٕب ذات الدكؿ
 : أنواع ىيثبلثةىذه األنظمة تقسم إٔب . الوحدكية كاالٖتاد

 

 . الفيدراليةالدكلة-  1
 

 . الكونفيدراليةالدكلة-  2
 

 . الوحدكيةالدكلة-  3
 

 لبياف الفرؽ بُت النوع األكؿ كالثاين التفصيل اٟتديث عن شكل ىذه األنظمة بشيء من كسأبسط
 .(الوحدكم) أخرلجهةمن جهة كالنوع الثالث من  (االٖتادم)

 
 

 المطلب األوؿ
 

 الفيدرالية الدولة
 

 مركزم بُت مقاطعتُت اٖتاد نظاـ سياسي من شأنو قياـ أهنا" : الفيدرالية بتعريفات عدة منهاعيرفت
 الدكلية إال للحكومة ا١تركزية مع الشخصيةأك إقليمُت، أك ٣تموعة مقاطعات كأقاليم، ْتيث ال تكوف 

 الفيدرإب ببعض االستقبلؿ الداخلي، كعقد االتفاقيات لبلٖتاداحتفاظ كل كحدة من الوحدات ا١تكونة 
 كيكوف على رأس ىذا االٖتاد، رئيس كاحد للدكلة ىو الذم ٯتثلها ُب السياسي،كا١تعاىدات أك التمثيل 

)"الدكٕباحمليط  ) .
 

 من الدكؿ أك عددنظاـ سياسي يفًتض تنازؿ  : الفيدرالية"  :سوعة السياسية ك ُب آبكجاء
.  ١تصلحة سلطة علياكاستقبل٢تاالقوميات، الصغَتة ُب أغلب األحياف، عن بعض صبلحياهتا كامتيازاهتا 

                                                 

 .896ص. ـ3/1968ط. القاىرة-القاموس السياسي، أحمد عطية اهلل، دار النهضة العربية   ( (
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 ُب كل ما يتعلق بالسيادة كاألمن القومي كالدفاع األخَتموحدة ٘تثلها على الساحة الدكلية، كتكوف مرجعها 
)"كالسياسة ا٠تارجية ) .
 لكل منها متعددة، كاحدة، تتضمن كيانات دستورية دكلة"  : الفيدرالية كذلك بأهناكعرفت

 الفدرإب، باعتباره ا١تنشيء ٢تا للدستورنظامها القانوين ا٠تاص كاستقبل٢تا الذاٌب، كٗتضع ُب ٣تموعها 
)" عبارة عن نظاـ دستورم كسياسي مركببذلككا١تنظم لبنائها القانوين كالسياسي، كىي  ) .

 ٓب يتفقوا على مصطلح موحد للفيدرالية القانوف من خبلؿ التعاريف السابقة أف فقهاء يظهر
 موحد يتفق فقهاء القانوف العاـ على مصطلح ٓب" : فرحاف ٛتكوؿاحملاميكألخذ فكرة عن تطبيقاهتا، يقوؿ 

 ):  فهناؾ من يطلق عليها،  Etate Federal الفرنسي كا١تصطلح  State Federalللمصطلح اال٧تليزم 
 كالفيدرالية.  ا١تركزم أك الدكلة الفيدرالية أك االٖتاد الفيدرإب كغَتىا من التسمياتاالٖتادالدكلة االٖتادية أك 

ـ 1887 اٟتديث ُب عاـ العصرليست حديثة العهد، إهنا فكرة قدٯتة كلكن تطبيقاهتا ظهرت للوجود ُب 
ـ، كتوجد ُب العآب 1948ـ، كسويسرا عاـ 1917ـ، كا١تكسيك عاـ 1901ُب أمريكا، كُب اسًتاليا عاـ 
)"اٖتاديةاليـو أكثر من ثبلثُت دكلة  ) .

 
:  الدولة الفيدراليةاختصاصات

 

كاليت ٖتدد من خبل٢تا، كىي ا١تعىوَّؿ هبا ُب  (ا١تركزية) فيما يتعلق باختصاص الدكلة الفيدرالية أما
 :فهيمعظم الدكؿ الفيدرالية 

 

 القوات ا١تسلحة ُب ٚتيع كإعبلف اٟترب كعقد الصلح كاإلشراؼ على الوطٍت  الدفاع-  1
 .الببلد

 كاالنضماـ إٔب كالسياسي ا٠تارجية ككل ما يتعلق هبا من التمثيل الدبلوماسي السياسة-  2
 .ا١تؤ٘ترات كا٢تيئات الدكلية 

 تضمن للحكومات اليت ا١تعاىدات كاالتفاقات الدكلية، كلكن ىناؾ بعض الدساتَت عقد-  3
 كالتجارية كاليت تتعارض مع السياسة الثقافيةاحمللية حق إبراـ بعض ا١تعاىدات غَت السياسية كا١تعاىدات 

 .العامة للدكلة الفيدرالية

                                                 

 .479، ص5ج:  فلسطين، كفر قرع–عبد الوىاب الكيالي، دار الهدى للنشر والتوزيع . الموسوعة السياسية، د   ( (
 .162ص: 1ط. بيروت-محمد الهماوندي، دار الفكر. الحكم الذاتي والنظم البلمركزية اإلدارية والسياسية، د   ( (
جريدة االتحاد، . تطبيقات الفدرالية بين الطموح والواقع، المحامي فرحاف خورشيد حمكوؿ   ( (

 .5ص: ـ19/10/2003- 414        العدد 
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 مشاكرة اٟتكومات بعد االقتصادية، كوضع ا٠تطط االقتصادية، كخطط التنمية السياسة-  4
 . باإلضافة إٔب الرقابة ا١تاليةالعامة،اإلقليمية كإصدار العملة، كإدارة ا١تصارؼ كتنظيم ا١تيزانية 

 .كالبلسلكية ا١تطارات الدكلية كا١تواىنء كا١تواصبلت السلكية إدارة-  5
 . ا١تعادف، النفط كالطاقة الذريةاستثمار-  6

 

 .بئ اٞتمارؾ كا١تكوس كالضراإدارة-  7
 . التشريعات اٞتنائية كا١تدنيةتوحيد-  8
 . على الوزارات كاألجهزة ا١تركزيةاإلشراؼ-  9

) اٞتنسية كاألجانب كاإلقامة كالسفرشؤكف-  10 ) .
 

 ا٠تاصة هبا، كإبراـ بعض ا١تعاىدات،  التشريعاتإصدار  (اإلقليمية ) ذلك فإف للحكومة احملليةكمع
 . العاـدستورىا بعض الصبلحيات ا١تذكورة سابقان بشكل مستقل ٘تامان، كل دكلة ْتسب ك٦تارسة

 ا١تركزية كىو ا٢تيئة التنفيذية العليا لئلقليم الدكلة لكل إقليم ٣تلس كزراء كما ىو اٟتاؿ ُب كىناؾ
 العامة، كإعداد مشاريعها كخطط ا١تيزانية اإلدارية، كرسم الثقافية،  االقتصادية،يتؤب رسم السياسة العامة، 

) العىلم الفيدرإب ا١توحد للدكلة ا١تركزيةإٔبالتنمية، كلكل إقليم عىلم خاص باإلضافة  ). 
 أم التعايش ا١تشًتؾ بُت الشعوب كاألقليات، االختيارم، ٦تا سبق أف الفيدرالية تعٍت االٖتاد يظهر

 متعددة، كاالٖتاد الفيدرإب ىو أحد ٦تارسات حق تقرير ا١تصَت، الذم أقاليمكحىت بُت الشعب الواحد ُب 
 . االستقبلؿ الذاٌب لؤلقاليم احملليةعلىيتقدـ 

دستوره ا٠تاص الذم ينص على  (فدرإب) اٞتدير بالذكر أف ىناؾ لكل إقليم ٤تلي كمن
 ىو الذم ينص على اتفاؽ بُت دكلتُت أك أكثر كالدستورصبلحيات رئيس اٟتكومة احمللية ك٦تارسة السلطة 

 باٟتكم مع االحتفاظ بكياف كل دكلة منها، كما أف لكل منها أف ترجع ا١تتعلقةعلى توحيد بعض شؤكهنما 
) ىذه الشؤكف كلها أك بعضها مىت أرادت ككأف شيئان ٓب يكنتوحيدعن  ). 

 اٖتادم بر١تاف االحتفاظ بالكياف، كأكؿ خطواتو انتخاب كخاصيتو الفيدرإب ليس كحدة،  فاالٖتاد
 فقد ينص على توحيد التشريع االٖتاد،ككضع دستور اٖتادم ٖتدد فيو الشؤكف ا١تراد أف تتوحد بُت دكؿ 

ك االقتصاد، كقد ينص على أ ا٠تارجية أك توحيد اٞتيش السياسةالقضائي أك على القوانُت اإلدارية أك على 
ع بقاء الكيانات ـ أك يزيد عليها، كقد ينص على توحيد أجهزة الدكلة بعضهاتوحيد ىذه كلها أك 

                                                 

 انظر، الفدرالية والكونفدرالية والفرؽ بينهما، بهزاد علي آدـ، موقع الحوار المتمدف على شبكة المعلومات   ( (
www.regraz.Com/debat  . 

 .المصدر السابق، موقع الحوار المتمدف   ( (
 .4ص: ـ1995آذار -  ىػ 1415 شواؿ –السنة األولى  (1)انظر مجلة الخبلفة العدد    ( (

http://www.regraz.com/debat
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 اٞتمهوريات كاٖتاد األمريكية، أك ينص على بقاء أجهزة الدكلة كتوحيد بعض الشؤكف  ا١تتحدةكالواليات 
 .السوفياتية السابقة

 

 فتمارس الدكلة االٖتادية الصبلحيات بر١تانات، ٭تدد الدستور نوع االٖتاد، إف كاف ىناؾ كىكذا
 لكل دكلة على حدة ٘تارسها كما تريد، فتبقى كل الصبلحياتاليت حددىا الدستور فقط، كتبقى باقي 

.  بكيانو٤تتفظان دكلة كيانان متميزان 
 السفر بُت دكلتُت أك الوحدة االقتصادية جوازات ىو كاقع االٖتاد الفيدرإب، كلذلك فإلغاء ىذا

فقد ٖتصل .  كلها ليس ٢تا عبلقة باالٖتاد الفيدرإب، توحيد التشريعأكبُت دكلتُت، أك توحيد منهج التعليم، 
 الرب١تانات أف يقرر الرب١تاف أك ءككذلك ليس من االٖتاد الفيدرإب ُب شي.  فيما بينهمااٖتادبُت دكلتُت دكف 

 دستور كا١تهم تقرير.  فقطرغبة  عنتعبَتقياـ مثل ىذا االٖتاد فيما بينها، ألف مثل ىذا القرار ليس إال ٣ترد 
 . نوع االٖتاد كدكلتو كصبلحياتو٭تدد

 
 

 المطلب الثاني
 

 الكونفيدراليةالدولة 
 

 من التنظيم االٖتادم بُت دكؿ تعهد شكل" : بأهناللكونفيدرالية ُب ا١توسوعة السياسية تعريفان جاء
)"ا١تميزة بعض من صبلحياهتا إٔب سلطة مركزية مشًتكة مع إبقائها على حكوماهتا ٔتمارسة ) .

 االستقبلؿ بُت دكلتُت أك أكثر من الدكؿ ذات اٖتاد" : الدكتور صبلح الدين فوزم بأهناكيعرفها
 اليت هتدؼ الدكلة الكونفيدرالية إٔب ٖتقيقها، كيتمتع كل ا١تشًتكةالتاـ بعد عقد معاىدة ٖتدد األغراض 

 األعضاء دكؿ مستقلة عن األخرل، كتديرىا ىيئات مشًتكة تتكوف من ٦تثلُت من اؿبشخصيةعضو فيها 
 عن رأم الدكؿ يعربكف األىداؼ ا١تشًتكة، كىذه ا٢تيئة تسمى اٞتمعية العامة أك ا١تؤ٘تر كأعضائها لتحقيق

) "عليها  الدكؿ األعضاء موافقةاليت ٯتثلوهنا، كتصدر القرارات باإلٚتاع، كتعترب نافذة بعد  ) .
 على عهد دكٕب ٖتتفظ كل مرتكزةىي صلة حقوقية سياسية : الكونفدرالية" : ُب تعريف آخركجاء

 ا١تتعلقة با١تنافع ا١تشًتكة اليت تركت للسلطة ا١تعينةدكلة فيو باستقبل٢تا الداخلي كا٠تارجي إال ُب النقاط 
)"العهدا١تركزية ا١تشًتكة ٔتوجب ذلك  ) .

                                                 
 .285، ص5ج. عبد الوىاب الكيالي. النظم السياسية، د   ( (
 .219ص: ـ1/1991بيروت، ط-دار الفكر. صبلح الدين فوزي. النظم السياسية وتطبيقاتها المعاصرة، د   ( (
 .4ص: ـ1995آذار - ىػ 1415 شواؿ – السنة األولى –( 1)مجلة الخبلفة العدد رقم    ( (
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 تعتمد على عهود دكلية، لكل دكلة أهنا من خبلؿ التعاريف السابقة للكونفدرالية يتضح
 اليت هتدؼ إٔب ٖتقيقها، كاليت من شأهنا أف نركب السلطة ا١تشًتكةصبلحياهتا كاستقبل٢تا، إال ُب األغراض 

 كحدة،ال ينشأ عنو دكلة  (الكونفدرإب) تلك العهود، فهو كالنوع السابق من االٖتادٔتوجبا١تركزية ا١تشًتكة 
 االٖتاد فإهنا تعترب حربان ُببل تبقى كل دكلة فيو مستقلة داخليان كخارجيان، حٌت لو نشبت حرب بُت دكلتُت 

 .دكلية ال أىلية
 الكونفدرإب، إال أنو ال يبلغ ُب قوتو درجة دكلة االٖتاد ٦تا سبق أف االٖتاد الفدرإب أقول من ظهر

 .اآلتية النقطةالوحدة اليت سنبينها ُب 
 
 

 المطلب الثالث
 

  الوحدويةالدولة
 

 عنو أنواع للدكؿ، بل ىو نفسو شكل كاحد، يتفرع نظاـ حكم متميز عن غَته كل التمييز، ال ىو
فالدكلة .  فيو أنواع للحكومات، بل ال توجد فيو حكومات توجدفهو نظاـ كحدة، ال نظاـ اٖتاد كال 

 .كاٟتكومة فيو شيء كاحد
 سواء الفيدرإب أك الكونفدرإب ىو شكل االٖتادم ىذا النظاـ ا١تتميز الذم يتناقض عن النظاـ إف

 . عند اهلل عز كجل، كليس من كضع البشر، كمن ىنا كاف ٘تيزهمننظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ، فهو نظاـ 
 نظاـ اٟتكم ُب كليس" : ُب اإلسبلـاٟتكم الشيخ تقي الدين النبهاين ُب كتاب نظاـ يقوؿ

 تعترب كحدة تنفصل أقاليمو باالستقبلؿ الذاٌب، كتتحد ُب اٟتكم العاـ، بل ىو نظاـ اٖتاديان،اإلسبلـ نظامان 
 العاصمة اإلسبلمية ىي كانتفيو مراكش ُب ا١تغرب كخراساف ُب ا١تشرؽ، كما تعترب مديرية الفيـو إذا 

 كاحدة تنفق على مصاّب الرعية كلها، بغض النظر كميزانيةكتعترب مالية األقاليم كلها مالية كاحدة، .القاىرة
 حاجاهتا ال بقدر جبايتها، كلو بقدر أف كالية ٚتعت ضعف حاجاهتا فإنو ينفق عليها فلو .عن الواليات

 إٔب ذلك، بل ينفق عليها من ا١تيزانية العامة بقدر ينظرأف كالية ٓب تسدد جبايتها حاجياهتا فإنو ال 
)" أـ ٓب تفْتاجاهتاحاجاهتا، سواء كفت ضرائبها  ) .

زمن -ا٠تبلفة الراشدة على منهاج النبوة- عملي على ىذه الوحدة ُب ظل دكلة اإلسبلـككمثاؿ
)عاـ الرمادة-رضي اهلل عنو-عمرالفاركؽ   ك٣تاعة، ُب اٞتزيرة العربية، حيث أصاب اٞتزيرة العربية قحط (

                                                 

 .3ص: ـ1990- ىػ 1410 /3ط.  بيروت–دار األمة. نظاـ الحكم في اإلسبلـ، تقي الدين النبهاني   ( (
إباف خبلفة عمر، ففي ىذه السنة عم   (ـ629)يقصد بو في التاريخ اإلسبلمي السنة الثامنة عشرة من الهجرة : عاـ الرمادة   ( (

 .35، ص5ج. انظر القاموس اإلسبلمي، عطية اهلل.       الجدب والقحط بسبب انحباس المطر
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 ُب ظل الدكلة ىي مالية كلهافما كاف من فعل عمر إال أف أثبت كحدة الدكلة، فمالية كميزانية األقاليم 
 .كاحدة

 

عن   عمربنحدثٍت عبد اهلل :  ٤تمد بن عمر قاؿأخربنا" : ُب الطبقات الكربل البن سعدجاء
.  اهلل الرٛتن الرحيمبسم" :نافع عن ابن عمر أف عمر بن ا٠تطاب كتب إٔب عمرك بن العاص عاـ الرمادة

 قبليأفًتاين ىالكان كمن :  ا١تؤمنُت، إٔب العاصي ابن العاصي، سبلـ عليك، أما بعدأمَتمن عبد اهلل عمر 
 اهلل الرٛتن الرحيم، بسم" : إليو عمرك بن العاصفكتب :كتعيش أنت كمن قبلك؟ فيا غوثاه، ثبلثان، قاؿ

 أما بن العاص، سبلـ عليك، فإين أٛتد اهلل الذم ال إلو إال ىو، ك ا١تؤمنُت، من عمرأمَتلعبد اهلل عمر 
فلما قدـ أكؿ الطعاـ : قاؿ .أتاؾ الغوث، فلبث لبث ألبعثن إليك بعَت أك٢تا عندؾ كآخرىا عندم: بعد

 فواهللتعًتض للعَت فتميلها إٔب أىل البادية فتقسمها بينهم، :  بن العواـ فقاؿ لوالزبَتكلم عمر بن ا٠تطاب 
كأقبل : قاؿ فأىب الزبَت كاعتل، قاؿ. منو، شيئان أفضل لعلك أال تكوف أصبت بعد صحبتك رسوؿ اهلل 

أما : فكلمو عمر ففعل كخرج فقاؿ لو عمر.لكن ىذا ال يأىب:  فقاؿ عمر،رجل آخر من أصحاب النيب 
 ٢تم فا٨ترىا فمل بو إٔب أىل البادية، فأما الظركؼ فاجعلها ٟتفان يلبسوهنا، كأما اإلبل الطعاـما لقيت من 

)يأكلوف من ٟتومها ك٭تملوف من كدكها  كأما الدقيق فيصطنعوف اٟتيا، كال تنتظر أف يقولوا ننتظر هبا (
من أحب أف ٭تضر طعامان :  كينادم مناديوالطعاـككاف عمر يصنع . ك٭ترزكف حىت يأٌب اهلل ٢تم بالفرج

)"فليأخذه    كأىلو فليأت يكفيوفيأكل فليفعل، كمن أحب أف يأخذ ما  ). 
 عن حاجة مصر يرسل ليكفي ا١تؤكنة ُب زاد تتجلى الوحدة بُت الببلد اإلسبلمية، فما ىكذا

بالعاصمة كال باألمراء، بل يبدأ بالبادية أطراؼ   ا٠تليفة عمريبدأاٞتزيرة العربية، كُب اٞتزيرة العربية ال 
 .اٞتزيرة

 قاؿ، قاؿ ك٦تا يدؿ على كجوب تلك الوحدة ُب االقتصاد كا١تاؿ ما أخرجو مسلم عن أيب ىريرة 
منعت العراؽ درىمها وقفيزىا ومنعت الشاـ مديها ودينارىا، ومنعت مصر إردبها ": رسوؿ اهلل 

)"ودينارىا وعدتم من حيث بدأتم، شهد على ذلك لحم أبي ىريرة ودمو ). 
ىذا اٟتديث فيو داللة على كحدة الدكلة من الناحية ا١تالية، إذ ال ٬توز ألم بلد أف ٯتنع ما فيو 

. فبل يكوف لغَت أىلو نصيب
 

                                                 

(  .565ص: دسم اللحم، أنظر مختار الصحاح: الودؾ   (
 .310، ص3ج: ـ1985ىػ 1405 بيروت، ط –الطبقات الكبرى، البن سعد، دار صادر    ( (
صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ال تقـو الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذىب،    ( (

 .2220، ص4ج: (2896)       رقم الحديث



 26 

  
الفرع األوؿ 

 
  الدولة الوحدويةصبلحيات

 

ك٢تذا كاف نظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ . اٖتادان  نظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ نظاـ كحدة تامة كليس إف
 من النظم ا١تعركفة اآلف ُب أصولو كأسسو، كإف تشاهبت بعض مظاىره مع غَتهنظامان إسبلميان متميزان عن 

 لو ك٬تعلكىو فوؽ كل ما تقدـ مركزم ُب اٟتكم، ٭تصر السلطة العليا ُب ا١تركز العاـ، . مظاىرىابعض 
 ألم جزء منو، حىت باالستقبلؿا٢تيمنة كالسلطة على كل جزء من أجزاء الدكلة صغر أك كرب، كال يسمح 

 كا١تسؤكلُت عن ا١تالية كاالقتصاد، كىو الذم كاٟتكاـكىو الذم يعُت القواد كالوالة . ال تنفك أجزاء الدكلة
 كىو الذم يعُت كل من عملو حكمان، كىو ا١تباشر لكل شيء من أقاليمو،يعُت القضاة ُب كل إقليم من 

)الببلداٟتكم ُب ٚتيع  ). 
 

الفرع الثاني 
 

  الشرعيالموقف
 

 دكلة مكونة من كيانات، كليست كيانان الكونفدرإب ٦تا سبق أف دكلة االٖتاد الفيدرإب أك يتضح
 اٟتكم فيها، فهل ىذا الشكل يتفق أك يتناقض مع كاقع نظاـكاحدان كال دكلة كاحدة من حيث شكل 

 الدكلة اإلسبلمية؟ 
ألف الدليل الشرعي إ٪تا جاء بو كحـر . غَت الصحيح للحكم إ٪تا ىو نظاـ كحدة، ليس فالنظاـ

 فأعطاه بايع إماماً ومن: "يقوؿ أنو ٝتع رسوؿ اهلل :  العاصبن ريكم عن عبد اهلل بن عمرك فقدسواه، 
)"اآلخرصفقة يده وثمرة قلبو فليطعو إف استطاع، فإف جاء آخر ينازعو فاضربوا عنق   كركم عن ،(

)" بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهماإذا:" أنو قاؿ أيب سعيد ا٠تدرم عن رسوؿ اهلل  ) . 

                                                 

 .31ص: انظر نظاـ الحكم، النبهاني   ( (
 .1472، ص3ج:(1844)صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء األوؿ فاألوؿ، رقم الحديث    ( (
 .1480، ص3ج: (1853)صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب إذا بويع لخليفتين، رقم الحديث    ( (
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 يبُت أنو ُب حاؿ إعطاء اإلمامة أم ا٠تبلفة األكؿ االستدالؿ هبذين اٟتديثُت ىو أف اٟتديث ككجو
 ىذه ا٠تبلفة كجب قتالو كقتلو إف ٓب يرجع عن ىذه ا١تنازعة، ينازعولواحد كجبت طاعتو، فإف جاء من 

 . ينازع ا٠تليفة ُب ا٠تبلفة كجب قتالومنفبٌُت اٟتديث أف 
 

 بتقسيمها، كمنع االنفصاؿ عنها كلو السماح عن منع ٕتزئة الدكلة، كاٟتث على عدـ ة كنامكىذا
 .بقوة السيف

 

 أم من خليفة، كأعطيت رئاسة الدكلة أم رئيس، اٟتديث الثاين فإنو ُب حاؿ خلو الدكلة من أما
 باب أكٔب إذا أعطيت ألكثر من اثنُت، كىذا كناية عن منع كمنا٠تبلفة لشخصُت فاقتلوا اآلخر منهما، 

 ٖترًن جعل الدكلة دكالن، بل ٬تب أف تكوف دكلة كاحدة، كمن ىنا كاف نظاـ يعٍتكىذا . تقسيم الدكلة
) اإلسبلـ نظاـ كحدة ال نظاـ اٖتاد، ك٭تـر غَت نظاـ الوحدة ٖترٯتان قاطعان ُباٟتكم  ). 

 كال ٕتوز الدعوة ٢تا أك تبنيها أك العمل ٢تا اإلسبلـ أنواع االٖتادات حراـ قطعان، ٥تالفة لشرع فكل 
)ْتاؿ  اإلسبلمية، ألف اإلسبلـ يفرض الوحدة بُت الببلد اإلسبلمية، الدكلة ألهنا تتناقض مع كاقع (

 اإلسبلمية دكلة كاحدة، ككياف كاحد ٬تمع ٚتيع البلداف اإلسبلمية ٖتت راية الدكلةكيوجب أف تكوف 
 ُب الواردة أف تكوف الدكلة اإلسبلمية دكلة اٖتادية مكونة من كيانات لؤلحاديث الصر٭تة ك٭تـركاحدة، 

 .ذلك
 
 
 
 
 

الفرع الثالث 
 

  إلى والياتالدولة تقسيم
 

                                                 

 .89-88ص: ـ1963-  ىػ 1382/ 1مقدمة الدستور أو األسباب الموجبة لو، حزب التحرير، ط   ( (
يطالب بعض مسلمي األكراد بدولة كردية فدرالية، وحكم ذاتي منفصلين عن العراؽ، كما نادى في السابق عبد الرحمن    ( (

 .173ص: أـ القرى، الكواكبي.        الكواكبي بكنفدرالية تجمع األمم اإلسبلمية
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 رقعة الدكلة اإلسبلمية مًتامية األطراؼ كاليت باتساع يطرأ سؤاؿ ٭تتاج إٔب إجابة فيما يتعلق قد
 فيها بشكل مباشر، فهل تعطى ىذه ا١تناطق النائية عن عاصمة حكمويصعب على ا٠تليفة أف يباشر 

 . أك االٖتاد؟االستقبلليةالدكلة صفة 
 منها جزءان من دكلة ا٠تبلفة يعُت ا٠تليفة كالية دكلة ا٠تبلفة تقسم إٔب كاليات، كتكوف كل إف

 ٚتيع الواليات كقوانينها ىي مالية كاحدة كقوانُت كاحدة، فلو أف كماليةكاليها كقضاهتا كقواد اٞتيش فيها، 
 من الوالية ال تنتج شيئان كال تغطي نفقاهتا، فدكلة ا٠تبلفة تغطي ما ٖتتاج إليو ىذه الوالياتكالية من 

 كبَتة كثَتة الثركات تنتج ما يزيد كاليةنفقات كلو ٓب تنتج شيئان ألف مالية الدكلة كلها مالية كاحدة، كلو أف 
 ٔتقدار حاجتها، كٚتيع ما تنتجو يوضع ُب خزينة إالعن حاجاهتا عشرات ا١ترات فإنو ال ينفق عليها 

) (بيت ا١تاؿ)الدكلة ) .
 

الفدرإب،   عن كيانات دكلة االٖتاداالختبلؼ فإف كاليات الدكلة اإلسبلمية ٗتتلف كل كلذلك
 ىم الذين ٮتتاركف اٟتكاـ كالقضاة كقواد اٞتيش ا٠تاص بالكياف، كأىلهاسقبلؿ ذاٌب، افكيانات االٖتاد ٢تا 

 . كقوانينها خاصةخاصة،كماليتها 
 ىو الذم يعُت حكاـ الواليات كقضاهتا كقواد ينيبو ُب الدكلة اإلسبلمية، ا٠تليفة أك من بينما

 الدكلة كقوانينها ىي قوانُت الدكلة، كليس ٢تا أم استقبلؿ ذاٌب، ماليةاٞتيش فيها، كتكوف ماليتها من 
)منفصبلن كليس كيانان  ). 

 كإف كاف ٢تا حكمها ا١ترتبط ٔتركز الدكلة، بذاهتا، ال تعترب أم كالية من كالياهتا دكلة قائمة لذلك
 ُب الدكلة اإلسبلمية ال سيما أياـ ا٠تبلفة الراشدة أك الدكلة كافكىي جزء من الوحدة السياسية، كما 

 تستمد العباسية، فالواليات اليت يرأسها حكاـ أك سبلطُت، كانت مرتبطة با٠تبلفة الدكلةاألموية أك أكؿ 
) ا٠تبلفةلدكلةسلطاهنا منها أك تعيينها من رئيس الدكلة، كتلتـز بالوحدة السياسية ا١تكونة  ) .

 بنظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ، بل كيتناقض مع الكنفدرإب فبل عبلقة لنظاـ االٖتاد الفدرإب أك لذلك
 بينما نظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ من خالق البشر، كما يضعو البشر من البشر،أحكاـ اإلسبلـ كىو من كضع 

على ا١تسلمُت -سبحانو-اهلل كىي أنظمة كقوانُت طاغوت، كقد حـر   ٥تالفةن ١تا أنزؿ اهللكقوانُتأنظمة 
 كأمرىم أف يكفركا بو كْتكمو كبأنظمتو كقوانينو،أف يتحاكموا إٔب الطاغوت، أك أف يأخذكا من أنظمتو 

                                                 

 .20ص: 1994تشرين األوؿ - ىػ 1415 جمادى األولى – السنة الثامنة –( 90)انظر مجلة الوعي، العدد رقم    ( (
 .20ص: 1994تشرين األوؿ -  ىػ 1415- جمادي األولى–السنة الثامنة  (90)انظر مجلة الوعي، العدد رقم    ( (
 .150ص:ـ1999-ىػ1/1420 القاىرة، ط–عبد العزيز عزت الخياط، دار السبلـ . انظر النظاـ السياسي في اإلسبلـ، د   ( (
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يُرِيُدوَف َأف يَػَتَحاَكُموْا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروْا َأف َيْكُفُروْا بِِو َويُرِيُد الشَّْيطَاُف َأف  :كقوانينو، قاؿ تعأب
)  ُيِضلَُّهْم َضبَلالً بَِعيداً  ) .

 يشكلوف دكلة كاحدة ٢تا كحدهتا السياسية، فبل ذلك فإذا كانت األمة متفرقة ُب دكؿ متعددة كعل
عوضان عن – كاٖتاد دكؿ ا٠تليج –  على أساس من االٖتاد متحدةكما ىو الشأف ُب الببلد اإلسبلمية، أك 

 فإف مثل ىذه الفرقة كمثل ىذه االٖتادات ٖتـر شرعان، إذ الواجب أف تكوف بيٌناىا،الوحدة السياسية اليت 
 عينتها اليت الببلد اإلسبلمية ُب دكلة كاحدة ٭تكمها حاكم كاحد حىت تتحقق الوحدة السياسية ٚتيع

 .الشريعة الغراء
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الرابعالمبحث

                                                 

 .60 سورة النساء، آية   ( (
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  بين الوحدة والجماعةالفرؽ

 
 المطلب األوؿ

 

  والجماعةالجميع
 

 ىذا ا١تفهـو الذم ٬تب أف يبقى حيان كأل٫تية على كثَت من ا١تسلمُت داللة لفظ اٞتماعة، ٮتتلط
 كاف ال بد من الوقوؼ عليو كبلورتو من خبلؿ الوقوؼ على بالوحدة،ُب حياة ا١تسلمُت كما لو من عبلقة 

 .دالالتو
 

: الجميع
 

) َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِو َجِميعاً َوالَ تَػَفرَُّقواْ :  تعأبقاؿ )  
 

)"ا١تتفرؽ ضد كاٞتميع: " ُب القاموسقاؿ ). 
 

 : ابن جٍت ُب ا٠تصائص، قاؿ القطاميكقاؿ
 
 

  قد مضى كاف اعتبارففيماع  ػػػ قـو ىلم إٔب ٚتيفيا
) مدائنهم فطاركاعن فنفخوا  كسرل ٮتز التفرؽ جند أٓب   ) 

 

من ىنا اجتمعوا  فاجتمع، كٕتمع القـو ا١تتفرؽ ـ ع ٚتع الشيء ج: " ُب ٥تتار الصحاحكجاء
) على ٚتوعمعييجككىنا، كاٞتمع أيضان اسم ٞتماعة الناس،  ). 

                                                 

 .103سورة آؿ عمراف، آية    ( (
 .14، ص3القاموس المحيط، الفيروز أبادي، ج   ( (
، 2ج: بيروت، لبناف-دار الهدى للطباعة والنشر. محمد علي النجار: تحقيق. الخصائص، ألبي الفتح عثماف بن جني   ( (

 .269ص
. بيروت-المكتبة العصرية.يوسف الشيخ محمد: تحقيق. مختار الصحاح، اإلماـ محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي   ( (

 .116ص: ـ2004-ىػ1/1424       ط
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َعَسى الّلُو َأف يَْأتَِيِني ِبِهْم  : قاؿ تعأبالكرًن،هبذا ا١تعٌت ُب القرآف  (ٚتيع) استعملت كما
)  َجِميعاً  )  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأف تَْأُكُلوا َجِميعاً َأْو َأْشَتاتاً  :كقاؿ( َأْيَن َما َتُكونُوْا يَْأِت : كقاؿ(

)  ِبُكُم الّلُو َجِميعاً  )  ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِفي اأَلْرِض َجِميعاً  :كقاؿ.(  : ُب النحو الواُبجاء .(
)" لعدـ كجود الضمَت الرابطتوكيدان  كلمة ٚتيعان حاالن كال يصح إعراهبا تعرب" ). 

توكيدان، كمنهم ابن  (ٚتيع) حاؿ كوف ُب اللغة يشًتطوف كجود الضمَت ا١تطابق للمؤكد كأىل
، لو كانت َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِو َجِميعاً َوالَ تَػَفرَُّقواْ : ىشاـ، كابن عقيل،كالسيوطي، ففي قولو تعأب

َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِو َجِميعاً : يقوؿ-عز كجل- القاعدة، فاهللعلى، بناءن (ٚتيعو)توكيد لكانت  (ٚتيع)
) حاؿ كونكم ٚتاعة ال متفرقُتأم، َوالَ تَػَفرَُّقواْ  ). 
 

 : منهاا١تعٌت فقد استعملت ُب السنة الشريفة هبذا كأيضان 
 واحد منهما بالخيار ما لم فكل" :قاؿأف رسوؿ اهلل -رضي اهلل عنهما- حديث ابن عمر.1

)"ع وكانا جمييتفرقا ). 
) كحديث عرفجة.2  على رجل واحد يريد جميع أتاكم وأمركم من" :قاؿ رسوؿ اهلل أف  (

) "أف يشق عصاكم أو يفرؽ جماعتكم فاقتلوه ).  
أف يقرف الرجل بين التمرتين جميعاً حتى يستأذف  رسوؿ اهلل نهى: " كحديث ابن عمر.3

)"أصحابو ).  
) أف ينبذ البسرنهى" عن جابر بن عبد اهلل أف رسوؿ اهلل .4 . ((") جميعاً والرطب (

                                                 

 .83سورة يوسف، آية    ( (
 .61سورة النور، آية    ( (
 .148سورة البقرة، آية    ( (
 .29سورة البقرة، آية    ( (
–دار المعارؼ.عباس حسن.النحو الوافي مع ربطو باألساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة   ( (

 .512،ص3ج:6/1981ط.مصر
 .182، ص3ج: المغرب.انظر، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، ط   ( (
 .1163، ص3ج: (1531)صحيح مسلم،كتاب البيوع،باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين،رقم الحديث    ( (
. عرفجة بفتح أولو وسكوف ثانيو وفتح الفاء، وىو عرفجة بن شريح أو ابن شراحيل أو شريك، صحابي لو أحاديث   ( (

 .23-22، ص3ج: محمد إبراىيم ط الشعب: تحقيق.       انفرد لو مسلم بحديث انظر أسد الغابة
 . 1480، ص3ج:(1852)صحيح مسلم،كتاب اإلمارة، باب حكم من فرؽ المسلمين وىو مجتمع، رقم الحديث    ( (

صحيح البخاري،كتاب الشركة،باب القراف  في التمر بين الشركاء حتى يستأذف أصحابو،    ( (
 .598،ص2ج:(2489)       رقم الحديث

  .63ص: البسر أوؿ ما يدرؾ من التمر، انظر، مختار الصحاح   ( (

(: 1876)سنن الترمذي،كتاب األشربة،باب ما جاء في خليط البسر والتمر،رقم الحديث   ( (
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: قالت-رضي اهلل عنها- من حديث عائشةالبخارم من السنة القولية، كمن الفعلية ما أخرجو ىذا
)"من إناء واحد نغرؼ منو جميعاً   أغتسل أنا ورسوؿ اهلل كنت" ). 

 .ا١تتفرؽ ٚتيع ُب ىذه األحاديث ٚتيعها معناه ضد فلفظ
 أم ضد ا١تتفرؽ، منو ما أخرجو البخارم ا١تعٌتهبذا -رضواف اهلل عليهم- استعملها الصحابةكلقد

)"شيئان إال أهنم يصلوف ٚتيعان   ما أعرؼ من أمة ٤تمد كاهلل" :عن أيب الدرداء قاؿ ). 
رضي هللا   أف عمر قاؿ لعلي كالعباساٟتدثاف داكد عن مالك بن أكس بن ك ما أخرجو أبكمنو

 :عنهم
)" أنت وىذا وأنتما جميع وأمركما واحدفجئتما شاء اهلل أف أليها - الخبلفة –فوليتها" ). 

أم ضد ا١تتفرؽ ُب - استعمل هبذا ا١تعٌتفقد، أما لفظ اٞتماعة (ٚتيع) فيما يتعلق بلفظ ىذا
 رأى من: "قاؿ رسوؿ اهلل :  ابن عباس قاؿيث ُب السنن حدكردفما . السنن كاآلثار، كٓب يرد ُب القرآف

)"من أميره شيئاً يكرىو فليصبر فإنو من فارؽ الجماعة شبراً فمات فميتتو جاىلية ). 
 خرج من الطاعة وفارؽ الجماعة فمات من: " اهللقاؿ رسوؿ : قاؿ-– أيب ىريرة كحديث

)" جاىليةميتةمات  ). 
)" ال تسأؿ عنهم رجل فارؽ الجماعة وعصى إماموثبلثة": أنو قاؿ  رسوؿ اهلل كعن        ). 

)" رحمة والفرقة عذابوالجماعة": قاؿ رسوؿ اهلل :  النعماف بن بشَت قاؿكعن  كحديث (
) ..." جماعة المسلمين وإمامهمتلـز":  اهلل الرسوؿقاؿ : حذيفة قاؿ أف رسوؿ اهلل  كعن عمر. (

عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإف الشيطاف مع الواحد وىو من اإلثنين أبعد من أراد ": قاؿ
)"بحبوحة الجنة فليلـز الجماعة ). 

                                                                                                                                               

 .(حسن صحيح) قاؿ عنو 264،ص4         ج
صحيح البخاري،كتاب الغسل،باب تخليل الشعر حتى إذا ظّن أنو قد أروى بشرتو أفاض عليو،    ( (

 .1480،ص3ج:(273)        رقم الحديث
 .161، ص1ج:(650)صحيح البخاري، كتاب األذاف،باب فضل صبلة الفجر في جماعة، رقم الحديث    ( (
 من األمواؿ، كتاب الخراج واإلمارة والفيء،باب في صفايا رسوؿ اهلل : سنن أبي داود   ( (

 .،صححو األلباني451ص: (2963)        رقم الحديث 
 .1477، ص3ج: (1849)صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مبلزمة جماعة المسلمين، رقم الحديث    ( (
 1476، ص3ج: (1848)رقم الحديث : صحيح مسلم،كتاب اإلمارة، باب وجوب مبلزمة جماعة المسلمين   ( (

 .447، ص6ج: (1847)رقم الحديث : صحيح مسلم بشرح النووي   ( (
 .278، ص4ج: (18472)كتاب مسند الكوفيين، رقم الحديث : مسند أحمد   ( (
 .882، ص2ج:(3606)صحيح البخاري، كتاب المناقب،باب عبلمات النبوة في اإلسبلـ، رقم الحديث    ( (
 .(حسن صحيح)، قاؿ عنو 404، ص4ج:(2165)كتاب الفتن،باب ما جاء في لزـو الجماعة، رقم الحديث : سنن الترمذي   ( (
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 الجماعةوأنا آمركم بخمس اهلل أمرني بهن "... :قاؿ  اٟتارث األشعرم عن النيب كعن
ة ؽ ربخلع في سبيل اهلل فإنو من خرج من الجماعة قيد شبر فقد  والجهادوالسمع والطاعة والهجرة

)"اإلسبلـ من عنقو إال أف يرجع ). 
 كالبلـ كإما باإلضافة إٔب ا١تسلمُت كإما باأللف اٞتماعة ُب ىذه األحاديث كرد مقيدان إما فلفظ

  على لساف رسوؿ اهلل يردكٓب  (ٚتاعتكم)، (ٚتاعة ا١تسلمُت)، (اٞتماعة) :إٔب الضمَت العائد إليهم، فورد
 .لفظ اٞتماعة إال مقيدان غَت مطلق

 على ا١تقيد كقوؿ عمر الذم يركيو ٭تمل كإف كرد على لساف بعض الصحابة مطلقان، فإنو كىو
يا معشر العريب :  الناس ُب البناء ُب زمن عمر، فقاؿ عمرتطاكؿ": رمي ُب سننو عن ٘تيم الدارم قاؿ االد

 علىكال ٚتاعة إال بإمارة كال إمارة إال بطاعة، فمن سوده قومو ، ال إسبلـ إال ّتماعة إنواألرض األرض، 
)"الفقو كاف حياة لو ك٢تم، كمن سوده قومو على غَت فقو كاف ىبلكان لو ك٢تم ). 

 اهللأشهدت كفاة رسوؿ :  عمرك بن حريش سأؿ سعيد بن زيدأف: "تارٮتو أخرجو الطربم ُب  كما
اهلليـو مات رسوؿ : فمىت بويع أبو بكر؟ قاؿ: نعم، قاؿ: ؟ قاؿ   كرىوا أف يبقوا بعض يـو كليسوا ُب

)"ٚتاعة ) .
 كانوا يستعملونو مقيدان، كما ركل ابن كالتابعُت كإف كرد مطلقان إال أف آخرين من الصحابة ىذا
)" كال خَت إال باٞتماعة كالنصح هلل كللخليفة كللمؤمنُت عامةبطاعة إسبلـ إال ال: "عبد الرب قاؿ ). 

 (اٞتميع) كهبذا يثبت أف لفظي ا١تقيد،مطلقان فإنو ٭تمل على  (ٚتاعة) كرد لفظ فحيثما
 كقد استعمبل ُب السنة النبوية هبذا ا١تعٌت، أهنما قد ا١تتفرؽ،معنا٫تا كاحد ُب اللغة كىو ضد  (اٞتماعة)ك

 على رجل واحد جميع أتاكم وأمركم من": قاؿ  عجرفة أف رسوؿ اهلل حديثكردا ُب نص كاحد ىو 
)"يريد أف يشق عصاكم أو يفرؽ جماعتكم فاقتلوه ). 

تصلح  (اٞتماعة ) اليت كرد فيها لفظكاألدلة (ٚتيع ) فإف األدلة اليت كرد فيها لفظ كعليو
. لبلستدالؿ على حكم كاحد ككاقع كاحد

                                                 

، وانظر، المستدرؾ على الصحيحين، رقم 130، ص4ج: (17209)مسند  أحمد، حديث الحارث األشعري رقم الحديث    ( (
 .، وقاؿ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه582، ص1ج: (1534)        الحديث 

دار  . مصطفى الذىبي.سيد إبراىيم علي محمد علي َود: تحقيق.سنن الدارمي،عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي   ( (
.  76، ص1ج: (251)كتاب المقدمة،رقم الحديث . ـ2000-ىػ1/1420ط.       الحديث القاىرة

 (.مجهوؿ (2/316)قاؿ الذىبي في الميزاف . فيو صفواف بن رستم: إسناده ضعيف)        

 .201، ص3ج. 1ط. بيروت–دار القلم. تاريخ األمم والملوؾ، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري   ( (
مصطفى بن أحمد العلوي  : ، تحقيق(أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري)التمهيد، البن عبد البر   ( (

 .271، ص21ج:  المغرب–       ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عمـو األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية 
 .29ص: سبق تخريجو   ( (
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 المطلب الثاني
 

 (جماعة المسلمين) الجماعة مفهـو
 

 أبرز ا١تفاىيم السياسية األساسية ُب طياتو أ٫تية مفهـو اٞتماعة آتية من كونو ٬تمع ُب إف
 ككحدة الدكلة كالطاعة، كاألدلة عليها من السنة مستفيضة كاجملتمعاإلسبلـ، فهو يشمل الدكلة كالدار 

 كىل يصح أف يطلق على إحدل اٞتماعات اإلسبلمية بأهنا ٚتاعة ا١تسلمُت؟ اٞتماعة؟جدان، فما ىي ىذه 
 األحاديث على ٜتسة ىذه الناس ُب معٌت اٞتماعة ا١تراد ُب اختلف " : ُب كتابو االعتصاـيبشاطاؿيقوؿ 
 :"أقواؿ

إف السواد :  أىل اإلسبلـ كىو الذم يدؿ عليو كبلـ أيب غالبمن السواد األعظم أهنا :أحدىا
 فما كانوا عليو من أمر دينهم فهو اٟتق، كمن خالفهم مات ميتة جاىلية  الفرؽ،األعظم ىم الناجوف من 

 .مسعودك٦تن قاؿ هبذا أبو مسعود األنصارم كابن ... 
 اجملتهدين، فمن خرج ٦تا عليو علماء األمة مات ميتة جاىلية، العلماءإهنا ٚتاعة أئمة  : والثاني
 اهلل لن يجمع أمتي إف" :  جعلهم اهلل حجة على العا١تُت، كىم ا١تعنيوف بقولو العلماء،ألف ٚتاعة اهلل 

) "على ضبللة  ... راىويةبنك٦تن قاؿ هبذا عبد اهلل بن ا١تبارؾ، كإسحاؽ  (
 على ا٠تصوص، فإهنم الذين أقاموا عماد الدين كأرسوا أكتاده، الصحابةإف اٞتماعة ىي : والثالث

 .ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ عمر بن عبد العزيز...  على ضبللة أصبلن ٬تتمعوفكىم الذين ال 
إف اٞتماعة ىم ٚتاعة أىل اإلسبلـ، إذا أٚتعوا على أمر فواجب غَتىم من أىل ا١تلل  : والرابع

)"ضبللة أف ال ٬تمعهم على  كىم الذين ضمن اهلل لنبيو اتباعهم، ).  

 من أف اٞتماعة ٚتاعة ا١تسلمُت إذا اجتمعوا على أمر، فأمر اإلماـما اختاره الطربم  : والخامس
 إحدل حالتُت، يعدك ملزكمو كهنى عن فرؽ األمة فيما اجتمعوا عليو من تقدٯتو عليهم، ألف فراقهم ال 

 موجب، بل التأكيل ُب حداث بدعة لغَتإما للتذكر عليهم ُب طاعة أمَتىم كالطعن عليو ُب سَتتو ا١ترضية 
 مارقة من الدين، كإما لطلب إمارة من انعقاد  النيب كٝتاىاُب الدين، كاٟتركرية اليت أمرت األمة بقتا٢تا 

) ألمَت اٞتماعة، فإف نكث عهد كنقض عهد بعد كجوبوالبيعة ) .
 
 

                                                 

 .فيو سفياف وىو مجهوؿ  (ضعيف) 200، ص1ج: (394)المستدرؾ على الصحيحين، رقم الحديث    ( (
 .لم يذكر الشاطبي لمن ىذا القوؿ   ( (
.  القاىرة–سيد إبراىيم، دار الحديث : تحقيق. انظر، االعتصاـ، أبو اسحاؽ إبراىيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي   ( (

 .274-272، ص 2ج: ـ2003- ىػ 1424/        ط
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 : وترجيحمناقشة
 

 الناجوف من الفرؽ ليس ا١تقصود باٞتماعة، كىم كىو السواد األعظم من الناس، األوؿ القوؿ إف
 . من اٞتماعةعنصران كإف كاف السواد األعظم من الناس يشكل 

 فليس ا١تقصود باٞتماعة، ذلك أف أئمة فماجملتهد، كىم ٚتاعة أئمة العلماء الثاني القوؿ كأما
. العلماء جزء من السواد األعظم

 ينبغي أف يوجد بعد الصحابة رضواف اهلل فإنو، كىم الصحابة على ا٠تصوص، الثالث القوؿ كأما
 حىت تقاـ الساعة كإف كاف الصحابة ُب عهدىم من ٚتاعة فرضعليهم ٚتاعة للمسلمُت، مع أف كجودىا 

 .ا١تسلمُت
 . أىل اإلسبلـ فبل ٗتتلف عن القوؿ األكؿمنكىو أف اٞتماعة ىي ٚتاعة :  الرابع القواؿكأما
 اجتمعت على الرضا بتقدًن أمَت كاف ا١تفارؽ ٢تا ميتان إذا اٞتماعة كأما ":  الطربم رٛتو اهلل قاؿ

 كصفها أبو مسعود األنصارم، كىو معظم الناس ككافتهم من أىل العلم اليتميتة جاىلية، فهي اٞتماعة 
)" كىم السواد األعظمكغَتىم،كالدين  ) .

 السابقة ىي تشكل عنصران من العناصر األربعةأف األقواؿ - رٛتو اهلل-  يقصده الطربم فالذم
 العدؿ، فاٞتماعة ا١تطلوبة شرعان ىي ٚتاعة ٤تددة مقيدة معهودة داراليت يكٌوف اٞتماعة اليت على إماـ ُب 

 . خليفةعلىبأهنا اٞتماعة 
 كالدليل على ذلك حديث عرفجة الذم يقوؿ الطاعة،ا١تسلموف، ا٠تليفة، :  الثبلثة ىي فالعناصر

)" وأمركم جميع على رجل واحدأتاكم من": فيو  ) .
)" جماعة المسلمين وإمامهمتلـز" :  حذيفة الذم يقوؿ فيو كحديث  كاضح فاٟتديث .(

 أميره شيئاً يكرىو من رأى  من" :  قرف اٞتماعة باإلماـ، كحديث ابن عباس قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل فقد
)" فإنو ليس أحد بفارؽ الجماعة شبراً فيحدث إال مات ميتة جاىليةفليصبر ) .

عنو قاؿ قاؿ رسوؿ   كحديث أيب ىريرة للجماعة، الصرب على األمَت كخلع طاعتو مفارقة فعدـ
)" خرج من الطاعة وفارؽ الجماعةمن" :اهلل   كحديث عن طاعة اإلماـ مفارقة للجماعة، فا٠تركج  (

)" فارؽ الجماعة وعصى إمامورجل": فضالة  فكل ىذه األحاديث للجماعة، اإلماـ مفارقة فعصياف (
                                                 

 .474ص: االعتصاـ، للشاطبي   ( (
 .29ص: سبق تخريجو   ( (
 .30ص: سبق تخريجو   ( (
 .30ص: سبق تخريجو   ( (
 .30ص: سبق تخريجو   ( (
 .، حديث صحيح على شرط الشيخين206، ص1ج: (411)المستدرؾ على الصحيحين، رقم الحديث    ( (
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 اٞتماعة على إماـ يسمع لو كيطاع، م قشرعان كغَتىا كثَت تدؿ داللة ككاضح على أف اٞتماعة ا١تطلوبة 
 ال إسبلـ إال ّتماعة كال ٚتاعة إال بإمارة كال إمارة إال إنو: "يؤيد ىذا بشكل صريح قوؿ عمر 

)"بطاعة ) .
على تسمية عاـ كاحد كأربعُت للهجرة  – عليهمرضواف اهلل -  ىذا أيضان إٚتاع الصحابةكيؤيد

)بعاـ اٞتماعة )
) على معاكيةاجتمعوا الناس ألف  )

 أف: كالصواب": رٛتو اهلل –  يأٌب قوؿ الطربم كىنا 
 بيعتو خرج عن عنا١تراد من ا٠ترب بلزـك اٞتماعة الذين ُب طاعة من اجتمعوا على تأمَته، فمن نكث 

)"اٞتماعة ) .
 

  .، ٤تتمل معنيُت" بالجماعةعليكم" : اهلل رسوؿ  ذكر ابن العريب ا١تالكي أفَّ قوؿكقد
 

 .  بعدىم أف ٭تدث قوالن آخر١تن أٌف األمة إذا اجتمعت على قوؿ فبل ٬توز  :أحدىما
 كال خلعو، كىذا ليس على العمـو بل لو عقده منازعتو إذا اجتمعوا على إماـ فبل ٖتلُّ  :والثاني

)يعارضبعضهم ٞتاز كٓب ٭تٌل ألحد أف  ) .
كإياكم . ا١تنتظمة بنصب اإلمامة:  باٞتماعة، أم عليكم: " ا١تباركفورم الوجو الثاين فقاؿ كرجح

)" ما أمكنمفارقتهااحذركا : كالفرقة، أم  ) .

                                                 

 .31ص: سبق تخريجو   ( (
ابني ىذا سيد، :" حين كاف على المنبر والحسن إلى جنبو ينظر إلى الناس مرة وإليو مرة ويقوؿتحققت بذلك نبوءة النبي    ( (

انظر صحيح البخاري،كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين  ".       ولعل اهلل أف يصلح بو فئتين من المسلمين
 .434، ص2ج:(3746)       رضي اهلل عنهما رقم الحديث 

دخلت سنة إحدى وأربعين فاحتاؿ معاوية في الحسين بن علي وتلطف لو وخوفو ىراقة دماء المسلمين وىتك حرمهم وذىاب    ( (
       أموالهم إف لم يسلم األمر لمعاوية فاختار الحسن ما عند اهلل على ما في الدنيا، وسلم األمر إلى معاوية يـو االثنين لخمس لياؿ  
       بقيت من ربيع األوؿ سنة إحدى وأربعين واستوى األمر لمعاوية حينئذ، وسميت ىذه السنة سنة الجماعة وبقي معاوية في إمارتو  

.        تلك إلى أف مات يـو الخميس لثماف بقيت من رجب سنة ستين
. بيروت-دار الفكر.شرؼ الدين أحمد: تحقيق.        انظر، الثقات، محمد بن حياف بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي

 305، ص2ـ، ج1975-ىػ1/1395       ط

محمد فؤاد  : تحقيق. فتح الباري شرح صحيح البخاري،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلني الشافعي انظر،   ( (
، 2ج:، واالعتصاـ للشاطبي47،ص13ج: ىػ1/1379ط. بيروت-دار المعرفة.        عبد الباقي ومحب الدين الخطيب

 .774ص
 .10، ص9ج: 2 بيروت ط–عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي، لئلماـ ابن العربي المالكي، دار الفكر    ( (
تحفة األحوذي لشرح جامع الترمذي، لئلماـ العبل محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري،     ( (

 .384، ص6 بيروت، ج–        دار الكتب العلمية 
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كىو صاحب – رٛتو اهلل –  اهلل بن ا١تبارؾ عبد الفقهاء الذم ربطوا بُت اٞتماعة كا٠تبلفة كمن
صاحب االعتصاـ، ٧تد ابن – رٛتو اهلل –  نسبو إليو الشاطيب كماكىم العلماء كاجملتهدكف : القوؿ الثاين

 كجودان كعدمان، فتوجد بوجوده، كتنعدـ بغيابو، تبلـز بُت اٞتماعة كا٠تبلفة باعتبار أف بينهما يربطا١تبارؾ  
ُب – رٛتو اهلل–حيث قاؿ  (خليفة: أم  )ىي اليت تكوف على إماـ- –فاٞتماعة اليت فرضها اهلل 

 :اٞتماعة شعران 
  بعركتو الوثقى ١تن دانػامنو اٞتماعة حبل اهلل فاعتصموا    إف
  ديننا، رٛتة منو، كدنياناُب يدفع اهلل بالسلطاف معضلػة   كم

) أضعفنا هنبان ألقوانػػاككاف ال ا٠تبلفة ٓب تأمن لنا سبل   لو )
 

 

ومن مات وليس "... :  فرض عُت لقولو الطاعة للجماعة يكوف ببيعة الطاعة، كبيعة فاالنتماء
)" ميتة جاىليةماتفي عنقو بيعة  ) .

 
 فيرضى  اهلل يرضى لكم ثبلثاً إف"–  –ىريرة ابن عبد الرب ُب التمهيد، على حديث أيب كعلق

لكم أف تعبدوه وال تشركوا بو شيئاً وأف تعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا ويكره لكم قيل وقاؿ 
) "وكثرة السؤاؿ وإضاعة الماؿ  كىذا ىو الراجح ،"باٞتماعة على إماـ يسمع لو كيطاع":  ا١تقصودأف (

 .كاهلل أعلم
 اٞتماعات اإلسبلمية فإنو ال ٬توز أف إحدل فيما يتعلق بإطبلؽ لفظ ٚتاعة ا١تسلمُت على أما

 ٚتاعة ا١تسلمُت، إذ ا١تطلوب ليس مطلق ٚتاعة، بل يطيعونونطلق على اٟتزب الذم ٬تتمع على رجل 
 بٌينا كىي اٞتماعة على اإلماـ ُب دار العدؿ، كال يقاؿ ُب دار اإلسبلـ كما ةٚتاعة ٤تددة مقيدة معهود

 جزءان يعتربكف دار إسبلـ كليسوا اٞتماعة، أم أف البغاة الذين أٌمركا أحدىم كطبقوا اإلسبلـ البغيألف دار 
 .من دار اإلسبلـ، كلكنهم ليسوا من اٞتماعة، بل ىو خارجوف عنها

 إماـ ، كاٞتماعة آتية بإذف اهلل، كالسعيد من كال اليـو متفرقوف ُب األرض ببل ٚتاعة كا١تسلموف
. تلبس بالعمل إل٬تادىا

 
 
 

                                                 

 .275، ص21التمهيد، البن عبد البر، ج   ( (
 .1478، ص3ج: (1851)صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مبلزمة جماعة المسلمين، رقم الحديث    ( (
 .1340، ص3ج: (1715)صحيح مسلم، كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم الحديث    ( (
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 المطلب الثالث
 

  بين الَوحدة والجماعةالفرؽ
 

 للفرؽ بُت األمة كاٞتماعة من حيث تكوين بياف بد قبل بياف الفرؽ بُت الوحدة كاٞتماعة من ال
 .كل منهما
 

 تفردىا ك٘تيزىا عن غَتىا من األمم تعٍت فرؽ بُت كحدة األمة كاٞتماعة، فوحدة األمة ىناؾ
   :  ال تكوف إال على رجل كاحد كىو ا٠تليفة، قاؿ اٞتماعةبعقيدهتا، فاٞتماعة غَت األمة، ذلك أف 

)" جميع على رجل واحدوأمركم" .  بٌينا سابقان كما أما األمة فتكوف على فكرة كىي العقيدة اإلسبلمية ،(
 حاؿ غياب اٞتماعة كما ىو حاؿ ُبكٯتكن أف يتضح الفرؽ بينهما .  الواحدة غَت اٞتماعةفاألمة" 

، فا١تسلموف أمة كاحدة، كانوا كما  أم .  كاألمة اإلسبلمية موجودة رغم انعداـ اٞتماعة زالوا،ا١تسلمُت اليـو
فهم اليـو . كٓب ٯتنع ىذا من تفرقهم.  دكف الناس متميزين منفردين بعقيدهتممن أمة فزالومأف ا١تسلمُت ال 

 األمة ىو ٯتٌيز كليسوا ٚتاعة، كلن يصبح ا١تسلموف ُب يـو من األياـ أكثر من أمة ، ألف الذم كاحدةأمة 
 منها، كال ٯتكن أف تصَت األمة فهوعقيدهتا، كما دامت العقيدة كاحدة فاألمة كاحدة، كمن اعتقد عقيدهتا 

 الذم يعتقد غَت عقيدة اإلسبلـ ٮترج من األمة، ألفأمتُت إال إذا صار ٢تا عقيدتاف، كىذا مستحيل، 
 الواحدة كٮترج من اٞتماعة، أما الباغي فإنو يبقى ُب األمة الواحدة األمةفا١ترتد عن اإلسبلـ ٮترج من 

)"اٞتماعةكٮترج من  ). 

 غياب الدكلة، كأما اٞتماعة فإهنا غائبة بغياب ُب فإف األمة اإلسبلمية الواحدة موجودة حىت كعليو
 ال يتم الواجب إال بو فهو ما كاجبان من باب ا٠تبلفة كاف إ٬تاد  كاجبان ك١تا كاف إ٬تاد اٞتماعة . ا٠تبلفة
)كاجب ). 

بدؿ لفظ اٞتماعة ، فهناؾ  ( كا٠تبلفة الدكلةكحدة  ) فيما يتعلق باستعماؿ لفظ الوىحدة أما
 :للعلماء ا١تعاصرين رأياف

 

                                                 

 .29ص: سبق تخريجو   ( (
ـ، مقالة بعواف الوحدة والجماعة، 1994آب - ىػ 1415 ربيع األوؿ – السنة الثامنة –( 88)انظر مجلة الوعي، العدد    ( (

 .13ص:        بقلم الحارث الترابي
 .71، ص1ج: انظر النص على القاعدة الشرعية في المستصفى من علم األصوؿ، للغزالي   ( (
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كال يصح ذلك لغة .  مكاف لفظ اٞتماعةالوىحدةأنو من ا٠تطأ أف يستعمل لفظ  :  األوؿالرأي
كاٞتماعة اليت أكجبها علينا الشارع لفظ لو ...  البقاء مفردان ككسرىاكال شرعان، فالوحدة لغة بفتح الواك 

)" ُب دار العدؿ على الطاعةان ا١تسلموف الذين يبايعوف إماـ : ىيحقيقة شرعية  )
 ٓب يرد الوحدة كلفظ. 

 البخارم عن أيب عمر قاؿ قاؿ رسوؿ عندمطلقان ُب اللغة ٔتعٌت تأليف ا١تتفرؽ، كإ٪تا كرد ٔتعٌت التفرد، كمنو 
)" الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدهيعلم لو" اهلل  ) ( ) 

 

مرادؼ لفظ ؾ (كحدة الدكلة كا٠تبلفة ) الوحدة لفظ تستعمل أف أنو يصح:  الثانيالرأي
 : كالعلماء ا١تعاصرين كمنهم الفقهاءكىذا ما نلحظو ُب كتب : ٞتماعةؿ

 أبو األعلى ا١تودكدم، يوسف القرضاكم، ٤تمد قطب،حسن البنا، تقي الدين النبهاين، سيد 
 ٤تمد سعيد رمضاف عمر سليماف األشقر، عبد ا٠تالق ، كىبو الزحيلي،الرٛتنعبد . الغزإب، ٤تمد أبو زىرة

ٕتدىم ٚتيعان ٖتدثوا عن كحدة األمة، ككحدة الدكلة كا٠تبلفة، . حصرهالبوطي، كغَتىم كثَت ٦تا يصعب 
) الدكلة كا٠تبلفة كالببلد بأدلة اٞتماعةكحدةكاستدلوا على  ) .

 كاحد كخليفة ككياف الببلد يقصد منها ٕتمعها ٖتت راية كاحدة، ككحدة الدكلة كا٠تبلفة ،  فوحدة
، فالوحدة عكسها التعدد، كاالجتماع كاحد كلفظ الوحدة ٓب يغَت حكمان يتعلق بضم الببلد ُب كياف كاحد
 استعمالو، قاؿ الزركشي ُب فيجوز عكسو الفرقة كحكمهما كاحد كىو الوجوب كما دلت عليو األدلة،

 من األلفاظ ال ٬توز تغَته إذ يؤدم إٔب تغيَت حكم أٚتع عليو العلماء أف ما يتعلق بو فالذم: "البحر احمليط
)"اٟتكم ) .

 الكلمة إذا أصبح ٢تا مدلوؿ اصطبلحي أم إف" : صاحب التيسَت ُب أصوؿ التفسَت كيقوؿ
 كليس االصطبلحي عرفية خاصة، كصار الستعما٢تا كاقع فحينها يسلط اٟتكم الشرعي على ا١تعٌت حقيقة

)"على ا١تعٌت اللغوم ). 

                                                 

 .18، العقبي، ص"األربعوف السلطانية"انظر    ( (
 .4سبق تخريجو ص   ( (
 .19، العقبي، ص"األربعوف السلطانية"انظر    ( (
ىناؾ من العلماء من لو مصنفات تحمل عنواف الوحدة اإلسبلمية، انظر الوحدة اإلسبلمية، اإلماـ محمد أبو زىرة،    ( (

وحدة الدولة، وحدة  : ونجد في طيات كتب العلماء والفقهاء المذكورين عناوين مثل.  القاىرة–       دار الفكر العربي 
.        الخبلفة، وحدة الببلد اإلسبلمية

البحر المحيط في أصوؿ الفقو، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهلل الشافعي، تحقيق عمر سليماف األشقر، وزارة     ( (
 .32، ص2ج: ـ1992- ىػ 1413 / 2 الكويت، ط–       األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية 

 .134ص: التيسير في أصوؿ التفسير، عطا أبو الرشتة   ( (
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٬تد أف ٢تا مدلوؿ اصطبلحي يتعلق بضم الببلد ُب كياف كاحد، كىو الذم استعملو  (الوحدة)كا١تتتبع للفظ 
 .أعلم ذلك فالرأم الراجح ىو الرأم الثاين كاهلل كعلىالعلماء أصحاب الرأم الثاين، 

 
 الفصل الثاني

 
الحكم الشرعي في الَوحدة 

 
لقد حرص اإلسبلـ كل اٟترص على أف يكوف ا١تسلموف أمة كاحدة، كهنى عن الفيرقة كا٠تبلؼ 

. بُت ا١تسلمُت، كشرع أحكامان جعلت من الوىحدة كاالجتماع أصبلن من أصوؿ الدين اإلسبلمي
كمظاىر الوىحدة ُب الشريعة اإلسبلمية كثَتة، فشرع الصبلة كالصـو كاٟتج للمسلمُت ُب كقت 
كاحد، كجعلهم ٚتيعان أماـ شرع اهلل سواء، األبيض كاألسود، العريب كاألعجمي، الذكر كاألنثى، الغٍت 

. كالفقَت
فعٍت اإلسبلـ كثَتان بتقوية تلك الوىحدة، كإحكاـ تلك الرابطة اليت جعلت منهم أخوة ٘تحى فيها 

. الفوارؽ، كٗتتفي فيها الطبقات، كشرع أحكامان لصيانة تلك الوىحدة من االهنيار أك التفكك
كجعل من أىم مظاىر الوىحدة، الوىحدة السياسية اليت تضم ٚتيع الببلد اإلسبلمية ٖتت سلطة 
كاحدة، كإماـ كاحد، فا١تسلموف أمة كاحدة من دكف الناس، شامهم كمغرهبم، عرهبم كعجمهم، أبيضهم 

: كأسودىم، ٬تب أف يكونوا ُب دكلة كاحدة، كتتضح أدلة كجوب الوحدة من خبلؿ ا١تباحث اآلتية
 
 

.    األدلة من القرآف:المبحث األوؿ
 

.     األدلة من السنة:المبحث الثاني
 

. إٚتاع الصحابة:   المبحث الثالث
 

.    ا١تعقوؿ:المبحث الرابع
 

 .اآلراء االجتهادية ُب كحدىة ا٠تبلفة كتعددىا: المبحث الخامس
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 المبحث األوؿ
 

األدلة من القرآف 
 

كاألدلة . إف كحدىة األمة ك٘تاسكها، مطلب شرعي، بل فريضة ثابتة ككاجب من ألـز الواجبات
: على ذلك من القرآف الكرًن

 

َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِو َجِميعاً َوالَ تَػَفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَت الّلِو َعَلْيُكْم : قوؿ اهلل عز كجل-   1
ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف بَػْيَن قُػُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِو ِإْخَواناً وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مِّمَن النَّاِر فَأَنَقذَُكم 

َها َكَذِلَك يُػبَػيِّمُن الّلُو َلُكْم آيَاتِِو َلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوفَ  ).مِّمنػْ ) 

ك٘تسكوا بدين اهلل الذم أمركم بو كعٍهده الذم عهده ": جاء عند الطربم ُب تفسَته ىذه اآلية
)."إليكم ُب كتابو من األلفة كاالجتماع على كلمة اٟتق كالتسليم ألمر اهلل )  

ا١تراد بو اٞتماعة، كقاؿ :  قاؿ، فعن ابن مسعود (حبل اهلل)كحكى الطربم أقواالن ُب معٌت 
 رضي هللا عنهماعن عبد اهلل بن عمر : كما حكى الطربم... . اإلسبلـ : آخركف القرآف، كقاؿ ابن زيد

كإف ما تكرىوه ُب اٞتماعة . يا أيها الناس عليكم بالطاعة كاٞتماعة فإهنما حبل اهلل الذم أمر بو": أنو قاؿ
)."كالطاعة ىو خَت ٦تا تستحبوف ُب الفرقة )  

. حبل اهلل القرآف: كقاؿ ابن مسعود. ٔتعٌت العهد عند ابن عباس: حبل اهلل: كجاء عند القرطيب
كأبو معاكية عن ا٢تجرم عن أيب . ، كعن ٣تاىد كقتادة مثل ذلككركاه علي كأبو سعيد ا٠تدرٌم عن النيب 

، كعن الشعيب عن عبد ..."إف ىذا القرآف ىو حبل اهلل ": قاؿ رسوؿ اهلل : األحوص عن عبد اهلل قاؿ
اٞتماعة، ركم عنو كعن غَته من كجوه، :  قاؿَواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِو َجِميعاً َوالَ تَػَفرَُّقواْ اهلل بن مسعود 

) .كا١تعٌت كلو متقارب متداخل، فإف اهلل يأمر باأللفة كينهى عن الفرقة فإف الفرقة ىلكة كاٞتماعة ٧تاة ) 

                                                 

 .103سورة آؿ عمراف، آية    ( (
 .22، ص3ج: تفسير الطبري   ( (
 .22، ص3ج: المصدر السابق   ( (
 .22، ص3ج: ـ1968ط .مصر-مطبعة مصطفى الحلبي. جامع البياف عن تأويل آي القرآف، لئلماـ محمد بن جرير الطبري   ( (
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يبدك أف ىناؾ تعارضان بُت ىذه األقواؿ، فهل ىناؾ تعارض حقيقة؟ 
كقد فسِّر حبلو بكتابو، كبدينو، كباإلسبلـ، "-: رٛتو اهلل–يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

كىذه كلها منقولة عن الصحابة كالتابعُت ٢تم بإحساف . كباإلخبلص، كبأمره، كبعهده، كبطاعتو، كباٞتماعة
إٔب يـو الدين، ككلها صحيحة، فإف القرآف يأمر بدين اإلسبلـ، كذلك ىو عهده كأمره كطاعتو، كاالعتصاـ 

)."اإلخبلص هلل: بو ٚتيعان إ٪تا يكوف ُب اٞتماعة، كدين اإلسبلـ حقيقتو )  
)."ال تعارض بُت ىذه األقواؿ فاللفظ يشملها ٚتيعان "كعلى ذلك يظهر بشكل جلي أنو  ) 

كا١تعٌت كلو متقارب متداخل، فإف اهلل تعأب يأمر باأللفة : "كىذا بٌُت ُب كبلـ القرطيب عندما قاؿ
)".كينهى عن الفرقة )  

ليست متضاربة، كإ٪تا بعضها يكمل بعضان، كىو اختبلؼ - رٛتهم اهلل–كهبذا يعلم أف أقوا٢تم 
) .تنوع ال اختبلؼ تضاد ) 

.  باأللفة كاٞتماعة، هنى عن الفرقة كاالفًتاؽ ُب العقيدة كأصو٢تاككما أمر اهلل 
يعٍت ُب دينكم كما افًتقت اليهود  "َوالَ تَػَفرَُّقواْ : جاء عند القرطيب ُب تفسَت قولو تعأب

ك٬توز أف يكوف معناه كال تفرقوا متابعُت للهول كاألغراض . كالنصارل ُب أدياهنم، عن ابن مسعود كغَته
ا١تختلفة، ككونوا ُب دين اهلل إخوانان، فيكوف ذلك منعان ٢تم عن التقاطع كالتدابر، كدؿ عليو ما بعده كىو 

ًتًو ًإٍخوىانان : قولو تعأب اء فىأىلَّفى بػىٍُتى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيم بًًنٍعمى . كىاذٍكيريكاٍ نًٍعمىتى الٌلًو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينتيٍم أىٍعدى
كليس فيو دليل على ٖترًن االختبلؼ ُب الفركع، فإف ذلك ليس اختبلفان إذ االختبلؼ ما يتعذر معو 

)".االئتبلؼ كاٞتمع ) 

. يتضح من كبلـ القرطيب أف االفًتاؽ ُب مسائل الفركع كالفقو ال يدخل ُب ىذه اآلية
أمرىم باٞتماعة كهناىم عن التفرقة، كقد "، َوالَ تَػَفرَُّقواْ  كقاؿ ابن كثَت ُب تفسَته لقولو 

كردت األحاديث ا١تتعددة بالنهي عن التفرؽ، كاألمر باالجتماع كاالئتبلؼ، كما ُب صحيح مسلم من 
إف اهلل يرضى لكم ثبلثاً، ":  قاؿحديث سهيل بن أيب صاّب، عن أبيو، عن أيب ىريرة، أف رسوؿ اهلل 

ويسخط لكم ثبلثاً، يرضى لكم أف تعبدوه وال تشركوا بو شيئاً، وأف تعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال 

                                                 

 .134، ص5ج:1ط.السعودية-منهاج السنة، تقي الدين أحمد بن تيمية، جامعة اإلماـ محمد بن سعود اإلسبلمية   ( (
 .22، ص3ج: تفسير الطبري   ( (
 .102، ص4ج: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي   ( (
: أف حبل اهلل في ىذا الموضوع فيو قوالف: (التمهيد)يقوؿ الحافظ ابن عبد البر في    ( (

:  وىو عندي معنى متداخل متقارب. واآلخر الجماعة،وال جماعة إال بإماـ.         أحدىما كتاب اهلل
 .272،ص21ج:التمهيد.         ألف كتاب اهلل يأمر باأللفة، وينهى عن التفرؽ

 .103، ص4ج: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي    ( (
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قيل وقاؿ، وكثرة السؤاؿ، وإضاعة : تفرقوا، وأف تناصحوا من واله اهلل أمركم، ويسخط لكم ثبلثاً 
)"الماؿ ، كقد ضمنت ٢تم العصمة عند اتفاقهم من ا٠تطأ، كما كردت بذلك األحاديث ا١تتعددة أيضان، (

كخيف عليهم االفًتاؽ كاالختبلؼ، كقد كقع ذلك ُب ىذه األمة فافًتقوا على ثبلث كسبعُت فرقة، منها 
)". كأصحابوفرقة ناجية إٔب اٞتنة كمسلمة من عذاب النار، كىم الذين على ما كاف عليو النيب  ) 

 َواذُْكُروْا نِْعَمَت الّلِو َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف بَػْيَن : ٍب ٗتتم اآلية الكرٯتة بقولو تعأب
.  قُػُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِو ِإْخَواناً 

، فإنو بو زالت العداكة كالفرقة ككانت فأمر تعأب بتذٌكر نعمو كأعظمها اإلسبلـ كاتباع نبيو ٤تمد 
 أم صرًب بنعمة فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِو ِإْخَواناً  كمعٌت. كا١تراد األكس كا٠تزرج، كاآلية تعم. احملبة كاأللفة

) .اإلسبلـ إخوانان ُب الدين ) 

أف ": كقد ذكر ابن كثَت ُب تفسَته سبب نزكؿ ىذه اآلية ٔتا يركيو ٤تمد بن اسحق بن يسار كغَته
ىذه اآلية نزلت ُب شأف األكس كا٠تزرج، كذلك أف رجبلن من اليهود مرَّ ٔتؤل من األكس كا٠تزرج، فساءه ما 

ىم عليو من االتفاؽ كاأللفة، فبعث رجبلن معو كأمره أف ٬تلس بينهم كيذكرىم ما كاف من حركهبم يـو 
، كغضب بعضهم على بعض،  بعاث كتلك اٟتركب، ففعل، فلم يزؿ ذلك دأبو، حىت ٛتيت نفوس القـو

، فبلغ ذلك النيب -مكاف معلـو با١تدينة ا١تنورة–كتثاكركا كنادكا بشعارىم كطلبوا أسلحتهم كتوعدكا إٔب اٟترة 
كتبل عليهم ىذه اآلية، فندموا "أبدعوى الجاىلية وأنا بين ظهركم؟":  فأتاىم فجعل يسكنهم كيقوؿ 

)."على ما كاف منهم، كاصطلحوا كتعانقوا كألقوا السبلح   فنزلت ىذه اآلية الكرٯتة، دعوة إٔب توحيد (
. الكلمة كاجتماع الصف

 

َوَأِطيُعوْا الّلَو َوَرُسوَلُو َوالَ تَػَناَزُعوْا فَػتَػْفَشُلوْا َوَتْذَىَب رِيُحُكْم َواْصِبُروْا ِإفَّ :   قوؿ اهلل تعأب- 2
). الّلَو َمَع الصَّاِبرِين )  

أم : كال ٗتتلفوا فتفرقوا كٗتتلف قلوبكم، فتفشلوا: أم": قاؿ القرطيب ُب تفسَت ىذه اآلية الكرٯتة
)"فتضعفوا كتذىب دكلتكم كنصركم أم قوتكم " َوَتْذَىَب رِيُحُكمْ  ، كيقوؿ ابن كثَت ُب تفسَته(

                                                 

 1340، ص3ج.: (1715): صحيح مسلم، كتاب األقضية،باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم الحديث   ( (

 .106، ص2ج: تفسير القرآف العظيم، ابن كثير   ( (
 .106، ص4ج: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي   ( (
 .66، ص2ج: تفسير القرآف العظيم، ابن كثير   ( (
 .46سورة األنفاؿ، أية    ( (
 .106، ص2ج:وكذا تفسير النسفي. 2952، ص4ج:الجامع ألحكاـ القرآف،القرطبي   ( (
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)"ككحدتكم لذلك كانت الفرقة ُب صفوؼ األمة اإلسبلمية من أخطر ما يعوؽ مسَتة التمكُت، ذلك . (
. أف قوة ا١تسلمُت تكمن ُب كحدهتم، فإذا تفرقوا أصبحوا أعدادان ال قيمة ٢تم كال كزف

) ...ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوةٌ : قاؿ تعأب   -3  كاآليات اليت جاءت ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، منها (
) َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياء بَػْعضٍ : قوؿ اهلل تعأب اَر  :، كقولو( َوالَِّذيَن تَػبَػوَُّؤوا الدَّ

يَماَف ِمن قَػْبِلِهْم ُيِحبُّوَف َمْن َىاَجَر ِإلَْيِهْم َواَل َيِجُدوَف ِفي ُصُدورِِىْم َحاَجًة مِّممَّا ُأوتُوا َويُػْؤثُِروَف َعَلى  َواإْلِ
) َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَف ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو فَُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ  ، كقاؿ تعأب ٤تذران (

ِمَن الَِّذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم وََكانُوا  {31}َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن  :أشد التحذير من الفرقة كاالختبلؼ
) ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحوفَ  ُهْم ِفي : ، كقولو( ِإفَّ الَِّذيَن فَػرَُّقوْا ِدينَػُهْم وََكانُوْا ِشَيعاً لَّْسَت ِمنػْ

) ِفي َشْيٍء ِإنََّما َأْمُرُىْم ِإَلى الّلِو ثُمَّ يُػَنبِّمئُػُهم ِبَما َكانُوْا يَػْفَعُلوفَ  ). 
 

كالظاىر أف اآلية عامة ُب كل من فارؽ دين اهلل ككاف ٥تالفان ": يقوؿ ابن كثَت ُب تفسَته ٢تذه اآلية
لو فإف اهلل بعث رسولو با٢تدل كدين اٟتق ليظهره على الدين كلو، كشرعو كاحد ال اختبلؼ فيو كال افًتاؽ، 

 أم فرقان كأىل ا١تلل كالنحل كاألىواء كالضبلالت فإف اهلل تعأب قد برٌأ "ككانوا شيعان ": فمن اختلف فيو
َنا : كىذه اآلية كقولو تعأب.  ٦تا ىم فيورسوؿ اهلل  يِن َما َوصَّى بِِو نُوحاً َوالَِّذي َأْوَحيػْ َشَرَع َلُكم مِّمَن الدِّم

يَن َواَل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيوِ  َنا بِِو ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف َأِقيُموا الدِّم ) ِإلَْيَك َوَما َوصَّيػْ )."( ) 

٦تا يدؿ على أف كحدة األمة عقيدة كمنهجان أمره ال خيار للمسلم ُب تركو كإ٫تالو، كأف الفرقة 
.  كعذابو ُب اآلخرةكالتفرؽ مدعاة لغضب اهلل 

 
 
 
 
 

                                                 

 .50، ص4ج: تفسير ابن كثير   ( (
 .10سورة الحجرات، آية    ( (
 .71سورة التوبة، آية    ( (
 .9سورة الحشر، آية    ( (
، آية   ( (  .32،  31سورة الرـو
 .159سورة األنعاـ، آية    ( (
 .13سورة الشورى، آية    ( (
 .272، ص3ج: تفسير ابن كثير   ( (
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المبحث الثاني 
 

األدلة من السنة 
 

المطلب األوؿ 
 

السنة الفعلية في الداللة على الوحدة  
 

لقد قررت السنة النبوية الفعلية منها كالقولية أ٫تية الوحدة بُت ا١تسلمُت ُب ظل ٚتاعة ا١تسلمُت، 
:  مؤًكدةن على الوحدة كمن ذلككحذرت ٖتذيران شديدان من الفرقة كالتشرذـ، فجاءت سنتو الفعلية 

 
   الهجرة والمؤاخاة .

 

 عندما أقاـ نواة الدكلة اإلسبلمية ُب ا١تدينة ا١تنورة بعد لقد كاف أكؿ عمل يقـو بو رسوؿ اهلل 
تآخوا في اهلل أخوين أخوين، ثم أخذ بيد ": بناء ا١تسجد، أف آخى بُت ا١تهاجرين كاألنصار فقاؿ ٢تم

 سيد ا١ترسلُت، كإماـ ا١تتقُت كرسوؿ رب فكاف رسوؿ اهلل . علي بن أبي طالب، فقاؿ ىذا أخي
)العا١تُت، الذم ليس لو خطَت ) ".... أخوين كال نظَت من العباد، كعلي بن أيب طالب ( ) 

 بُت ا١تهاجرين كاألنصار على أساس عقيدة اإلسبلـ، ّتعل رابطة كىكذا آخى رسوؿ اهلل 
كذلك ليذىب عن ا١تهاجرين كحشة الغربة، كيؤنسهم من مفارقة األىل . العقيدة ىي الرابطة اليت ٕتمعهم

كالعشَتة، كليشد أزر بعضهم ببعض، فقويت بذلك عصبية ا١تسلمُت، كىاهبم القريب كالبعيد، كشعر 
كتفاىن األنصار ُب حب . ا١تهاجركف با٢تدكء كالسعادة، كأحبوا ا١تدينة كأىلها كصاركا ٚتيعان ُب إخاء كصفاء

) .إخواهنم ا١تهاجرين كإكرامهم ) 

                                                 

 .183ص: المثل والذي لو َقْدر، مختار الصحاح، أبو بكر الرازي: الخطير   ( (
 .449، ص2ج: سيرة ابن ىشاـ   ( (
طو عبد الرؤوؼ : تحقيق. ،أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل السهيلي"تفسير السيرة النبوية البن ىشاـ: "الروض األنف   ( (

. سعد
 .242ص: ـ1971-ىػ1/1391ط. القاىرة-       مكتبة الكليات األزىرية
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يَماَف ِمن قَػْبِلِهْم : كشهد ٢تم ربُّ العزة هبذا حيث قاؿ ُب حقهم اَر َواإْلِ َوالَِّذيَن تَػبَػوَُّؤوا الدَّ
ُيِحبُّوَف َمْن َىاَجَر ِإلَْيِهْم َواَل َيِجُدوَف ِفي ُصُدورِِىْم َحاَجًة مِّممَّا ُأوتُوا َويُػْؤثُِروَف َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَف ِبِهْم 

) َخَصاَصٌة َوَمن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو فَُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ  ) 

كجاءت اآليات تركز مفهـو الوحدة كاألخوة، فا١تؤمنوف بعضهم أكلياء بعض، كلعل أكاخر آيات 
األنفاؿ ركزت ىذا ا١تفهـو كحددت معلم الدكلة كالقيادة كالوالء من خبلؿ ا٢تجرة من مكة إٔب ا١تدينة 

ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَىاَجُروْا َوَجاَىُدوْا بَِأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل الّلِو : حيث الدكلة كالقيادة، قاؿ تعأب
َوالَِّذيَن آَووْا وََّنَصُروْا ُأْولَػِئَك بَػْعُضُهْم َأْولَِياء بَػْعٍض َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم يُػَهاِجُروْا َما َلُكم مِّمن َوالَيَِتِهم مِّمن 

نَػُهم مِّميثَاٌؽ  َنُكْم َوبَػيػْ يِن فَػَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قَػْوـٍ بَػيػْ َشْيٍء َحتَّى يُػَهاِجُروْا َوِإِف اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدِّم
) َوالّلُو ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيرٌ  ) 

فمن ا١تعاين اليت أكردهتا ىذه اآليات التعاكف كالتبلحم كالتعاطف كالًتاحم بُت ا١تؤمنُت كالًتابط 
. الوثيق احملكم بينهم، ككأهنم جسد كاحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اٞتسد بالسهر كاٟتمى

فا١تهاجركف الذين ىاجركا ُب سبيل اهلل، فارقوا ديارىم كانسلخوا من أموا٢تم، كترؾ بعضهم أطفا٢تم 
... كزكجاهتم ١تقدكر اهلل، ىاموا على كجوىهم إٔب ا١تدينة يلفهم ىجَت الصحراء، كينهكهم طوؿ ا١تسَت

توجهوا إٔب إخواف ٢تم ُب عقيدهتم ليستعينوا هبم على عدكىم، توجهوا إٔب األنصار الذين قطعوا حباؿ 
آككىم ُب بيوهتم، ... الوصل بينهم كبُت الدنيا كلها ليستقبلوا إخواهنم ا١تهاجرين، كلَتبطوا مصَتىم ٔتصَتىم

كشاركوىم ُب معاشهم، كنصركىم على عدكىم، فصاركا أسرة كاحدة، ك٣تتمعان كاحدان متميزان بعقيدة 
اإلسبلـ، يفرحهم ما يفرح ا١تهاجرين، كيغضب ا١تهاجرين ما يغضب األنصار، فمشاعر السركر عند 

فكانوا ٚتاعة كاحدة، ٗتضع ٟتاكم . الفريقُت كاحد، قوامو كحدة األفكار، ككحدة ا١تشاعر، ككحدة النظاـ
فهم أكلياء يتؤب بعضهم بعضان ُب النصرة . كاحد، يسوسها بالعقيدة اإلسبلمية كما انبثق عنها من أنظمة

) .على أعداء ا١تسلمُت ) 

 
ٍب أشارت اآليات إٔب ا١تؤمنُت الذين ٓب يهاجركا، فلم ٕتعل بينهم كبُت األنصار من الركابط مثلما 

َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم يُػَهاِجُروْا َما َلُكم مِّمن َوالَيَِتِهم مِّمن َشْيٍء : فقاؿ تعأب. جعلت بُت األنصار كا١تهاجرين
) َحتَّى يُػَهاِجُرواْ  ، كالوالية ىذه ىي رعاية شؤكف الدنيا كلها، كأىم ما ُب أمور الدنيا العزة كالنصرة على (

األعداء كا١تنعة كالقوة، كىذه من غَت الوحدة ال تتم، كلذلك ٓب يأذف اهلل تعأب بنصرة من ٓب يلتحق 
                                                 

 .9سورة الحشر، آية    ( (
 .72سورة األنفاؿ، آية    ( (
 .60ـ، ص1983-ىػ1403ط . انظر طريق العزة، يوسف السباتين   ( (
 .72سورة األنفاؿ، آية    ( (
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فيكوف قوة معهم على عدكىم - حىت لو كاف مؤمنان لكونو ال ٭تمل التابعية للدكلة كال للقيادة-با١تسلمُت
كنصرهتم ُب ىذه . إال ُب حالة كاحدة كىي إذا ما اعتدل عليهم ُب دينهم، كأف يفتنوا ُب دينهم كعقيدهتم

اٟتاؿ مقيدة أيضان كىو إذا ٓب يكن بُت ا١تسلمُت كا١تعتدين على غَت ا١تهاجرين عهد أك ميثاؽ، فإف كاف 
يِن فَػَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ : عهد أك ميثاؽ بينهم فبل ٕتوز مناصرهتم لقولو تعأب َوِإِف اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدِّم

نَػُهم مِّميثَاٌؽ َوالّلُو ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيرٌ  َنُكْم َوبَػيػْ  كل ذلك بسبب أهنم ٓب يلتحقوا با١تسلمُت ُب َعَلى قَػْوـٍ بَػيػْ
ا١تدينة، فيكونوا يدان كاحدة، كقوة كاحدة، تستطيع الوقوؼ ُب كجو ٣تتمع الكفر الذم ال يستكُت عن 

)٤تاربة ا١تسلمُت . فاألكلويات قائمة على عهود دكلة اإلسبلـ، كمن ىنا ٕتلت أ٫تية ا٢تجرة. (
 

فقد كاف يريد تكتيل ا١تسلمُت ُب بقعة ":  على ا٢تجرة إليو يقوؿ رضواف السيد ُب إصرار النيب 
كُب األحاديث النبوية ما ييشعر بأف ا٢تجرة . كاحدة ليستطيع مواجهة خصـو الدعوة الكيثير ُب يثرب كاٞتزيرة

إ٪تا يعلن  (دار ا٢تجرة)كانت تكتسب أيضان معٌتن رمزيان قوم الداللة يرتبط بكوف ذلك الذم يقصد يثرب 
، ارتباطو النهائي ال بدين اٞتماعة فقط، بل بوحدهتا االجتماعية، كقيادهتا السياسية ا١تتمثلة بالنيب 

يدمج ُب سننو باب ا٢تجرة بباب البيعة، إدراكان منو بأف ذلك الذم ىاجر ٓب يربط  (ىػ275ت)فالنسائي 
)نفسو دينيان فقط بل سياسيان أيضان بدار ا٢تجرة كمثلها يورد ُب مسنده  (ىػ241ت) كأٛتد بن حنبل (

)حديثان يربط بُت ا٢تجرة من ناحية كالسمع كالطاعة كاٞتماعة كاٞتهاد من ناحية أخرل بل إف ىناؾ . (
) على ا٢تجرة كاٞتهادمأثورات تذكر أف بعض ا١تسلمُت ا١تهاجرين كانوا يبايعوف النيب  ، يعٍت أهنم كانوا (

)"يعلنوف إصرارىم على البقاء ُب ا١تدينة، كاٞتهاد مع ٚتاعتها إظهاران الرتباطهم ا١تصَتم هبا )  
 

من أجل ذلك كانت ا٢تجرة كا١تؤاخاة صنواف ال بد منهما إذ يشكبلف دكران من أدكار الدعوة 
اإلسبلمية، كدكران من أدكار تكوين الوحدة اإلسبلمية، ٬تتمع ا١تسلموف ٚتيعان ٖتت ظبل٢تا لتحكيم شرع اهلل 

 كٛتل راية اٞتهاد ٣تتمعة مؤيدة بركح اهلل تعأب، كا٢تجرة كا١تؤاخاة من السنة الفعلية اليت قطعت دابر 
 ُب بناء اجملتمع ا١تسلم العصبية اٞتاىلية كٚتعت ا١تسلمُت حيث العزة كالوحدة، كىكذا كانت سَتتو 

 . إليومعُت ال ينضب ُب بناء الوحدة كاٟترص عليها حىت قبضو اهلل 

                                                 

 .(بتصرؼ) 62-61ص: انظر طريق العزة   ( (
: حكم على أحاديثو وآثاره وعلق عليو.سنن النسائي، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي   ( (

. الرياض-مكتبة المعارؼ للنشر والتوزيع.أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف: تحقيق. محمد ناصر الدين األلباني 
 .143، ص7ج:، انظر باب البيعة على الهجرة.ىػ1/1417 ط

 .31ص: ، سبق تخريجو130، ص4مسند أحمد، ج..." وأنا آمركم بخمس:"إشارة إلى حديث رسوؿ اهلل : مسند أحمد   ( (
 241، ص2ج: (2962)انظر، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم الحديث    ( (

 .60ـ، ص1986-ىػ2/1406ط.  بيروت–دار اقرأ . األمة والجماعة والسلطة، رضواف سيد   ( (
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كاألحاديث اليت جاءت لًتسيخ مفهـو األخوة ُب اجملتمع اإلسبلمي باعتباره كاٞتسد الواحد كثَتة 

. تكاد ال ٖتصى، سنأٌب عليها ُب ْتث األحكاـ الشرعية اليت شرعها اإلسبلـ للحفاظ على الوحدة
 
 

المطلب الثاني 
 

السنة القولية في الداللة على الوحدة  
 

 زاخرة لتبُت اٟتكم الشرعي ُب كجوب الوحدة بُت ا١تسلمُت ُب لقد جاءت أحاديث الرسوؿ 
 :كياف كاحد كمن تلك األحاديث

 

من أتاكم وأمركم جميع على ":  قاؿ ما جاء ُب صحيح مسلم عن عرفجة عن النيب   -1
)"رجل واحد يريد أف يشق عصاكم أو يفرؽ جماعتكم فاقتلوه ). 

)إنو ستكوف ىنات":  قاؿكُب ركاية عن عرفجة عن النيب  وىنات، فمن أراد أف يفرؽ أمر (
)"ىذه األمة، وىي جميع فاضربوه بالسيف، كائناً من كاف ). 

 
: وجو االستدالؿ

 
كبينت اإلجراء - سلطاهنم:أم– من كل ٤تاكلة لتفريق كحدة ا١تسلمُت كأمرىم حذَّرى رسوؿ اهلل 

كناية : كالعصا. الشرعي إزاء كل من يقـو هبذه اٞترٯتة النكراء ٤تاكالن شق عصا ا١تسلمُت كتفريق ٚتاعتهم
عن السلطة، ألف السلطة عبارة عن اٞتهة اليت تيلـز الناس بطاعتها باستعماؿ القوة، كيرمز للقوة ا١ترىوبة 

)"الناس عبيد العصا": اٞتانب بالعصا، كمن ذلك قو٢تم ا الناس، ألهنا ( كناية عن القوة ا١تتسلطة اليت يهاهبي
 .تؤذم من ٮتالفها

                                                 

 .29ص:سبق تخريجو    ( (
 .241، ص12ج: جمع ىنة وتطلق على كل شيء، والمراد بو ىنا الفتن واألمور الحادثة، شرح مسلم للنووي: الهنات   ( (
 .1479، ص3ج: (1852)رقم : صحيح مسلم   ( (
 .304ص (عصا)مادة : ـ 1960ط. القاىرة-دار ومطابع الشعب.  أساس الببلغة، جاراهلل محمود بن عمر الزمخشري ( (
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تفريق : السلطة الواحدة إٔب سلطتُت أك أكثر، كبالتإب: كعلى ىذا، فمن أراد شقَّ العصا أم
اٞتماعة الواحدة إٔب ٚتاعتُت أك أكثر كلٌّ يتبع سلطة ٥تتلفة، فإف اٞتزاء ا١تًتتب على ذلك كما جاء ُب 

)"فاقتلوه": اٟتديث ىو القتل ). 
األمر بقتاؿ من خرج على اإلماـ، أك : فيو": معقبان على ىذه الركايات- رٛتو اهلل–قاؿ النوكم 

أراد تفريق كلمة ا١تسلمُت ك٨تو ذلك، كينهى عن ذلك فإف ٓب ينتًو قوتل، كإف ٓب يندفع شرُّه إال بقتلو فػىقيتل 
)"كاف ىدران  ىذا، كيستوم أف يكوف التفريق للسلطة كاٞتماعة من ًقبل أحزاب تعمل على القفز على . (

السلطة، أك أحزاب كأفكار ىٌدامة تدعوا إٔب االنفصاؿ عن جسم الدكلة اإلسبلمية، أك بدافع العصبيات 
فجميعها تندرج ٖتت شق العصا كمفارقة اٞتماعة، كىو ما سنأٌب عليو ... القومية كالوطنية كما شابو ذلك 
.  بشكل من التفصيل بإذنو تعأب

 

:   قاؿقاعدت أبا ىريرة ٜتس سنُت فسمعتو ٭تدث عن النيب :  عن أيب حاـز قاؿ   -2
كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما ىلك نبي خلفو نبي، وإنو ال نبي بعدي، وستكوف خلفاء "

فوا ببيعة األوؿ فاألوؿ، وأعطوىم حقهم، فإف اهلل سائلهم عما : فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قاؿ
)"استرعاىم ) .
 

 على السمع والطاعة في المنشط بايعنا رسوؿ اهلل " : عن عبادة بن الصامت قاؿ-   3
)" وأف نقـو أو نقوؿ بالحق حيثما كنا ال نخاؼ في اهلل لومة الئموأف ال ننازع األمر أىلووالمكره  ) 

 .
 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر ": قاؿ رسوؿ اهلل : عن أيب سعيد ا٠تدرم قاؿ:  كمنها-  4
)"منهما ). 

 

ومن بايع إماماً فأعطاه "... :  قاؿعن عبد اهلل بن عمرك بن العاص عن النيب :  كمنها -   5
)"صفقة يده، وثمرة قلبو، فليطعو إف استطاع، فإف جاء آخر ينازعو فاضربوا عنق اآلخر ) .

                                                 

 .332،ص1ج:ـ1993-ىػ1/1414ط. بيروت-دار البيارؽ.محمد خير ىيكل.الجهاد والقتاؿ في السياسة الشرعية، د   ( (
. بيروت-دار إحياء التراث العربي. شرح النووي على صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرؼ النووي   ( (

 .242-241، ص12ج:  ىػ2/1392        ط
اللؤلؤ والمرجاف فيما اتفق عليو الشيخاف، كتاب اإلمارة، باب األمر بالوفاء ببيعة الخلفاء األوؿ فاألوؿ     ( (

 .647ص:(1208)        رقم الحديث
 .367، ص4ج: (7199): صحيح البخاري، كتاب األحكاـ، باب كيف يبايع اإلماـ الناس رقم الحديث   ( (
. 25ص:  سبق تخريجو  ( (
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 :وجو االستدالؿ
 

تقرر بكل كضوح كجبلء أنو - الثاني والثالث والرابع والخامس–إف األحاديث األربعة السابقة 
 :فاٟتديث الثاين يدؿ على أنو ٬تب على ا١تسلمُت عدة أمور ىي. ال ٬توز كجود خليفتُت ُب كقت كاحد

 خاًب األنبياء كأنو ال نيب بعده،  شكل نظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ، إذ أنو    حدد -1
. اٟتكم ىو خبلفة  أم أف شكل نظاـ"وستكوف خلفاء"

 أم أنو ُب حاؿ منازعة ا٠تليفة اآلخر "خلفاء فتكثر" أف ا٠تلفاء ستكثر بقولو بُتَّ -    2
لؤلكؿ، فإف الواجب ىو الوفاء ببيعة األكؿ دكف األخر، كاٟتديث سكت عن بيعة الثاين كلكنو مفصل 

أوفوا "أم حديث -ُب ىذا اٟتديث: كقاؿ القرطيب": بأحاديث أخرل، نقل ابن حجر عن القرطيب قاؿ
حكم بيعة األكؿ كأنو ٬تب الوفاء هبا، كسكت عن بيعة الثاين، كقد نص عليو حديث  ..."ببيعة األوؿ 

)"فاضربوا عنق اآلخر": ُب صحيح مسلم حيث قاؿ (عرفجة) ). 
 

كعلى ذلك فإنو إذا ٘تت البيعة ٠تليفة كجاء آخر ينازعو ا٠تبلفة، سواء بويع بالرضا أك تغلب 
فإف اإلجراء الذم ٬تب على ا١تسلمُت أف يتخذكه ُب حق اآلخر ىو القتل كما جاء التفصيل ُب  با١تنازعة

 .حديث عرفجة
 

كاٟتديث الثالث يدلل كذلك على حرمة منازعة ا٠تليفة لؤلمر أم للسلطة كاإلمارة، فا٠تليفة ىو 
وأف ال "جاء ُب فتح البارم ُب شرح قولو ". كناية عن األمر الواحد، كمعٌت األمر ىنا، أم السلطة كاإلمارة

)"الملك واإلمارة: ننازع األمر أىلو، أي ). 
 

أما اٟتديث الرابع كا٠تامس فإنو يدؿ بشكل كاضح كصريح على ٖترًن تعدد ا٠تليفة، كأف الواجب 
 .أف يكوف للمسلمُت خليفة كاحد ككياف كاحد ٬تمع ا١تسلمُت ٖتت راية كاحدة، كاجب البيعة كالطاعة

 

إذا بويع ٠تليفة بعد خليفة، فبيعة األكؿ صحيحة، ك٬تب ": جاء ُب شرح صحيح مسلم للنوكم
الوفاء هبا، كبيعة الثاين باطلة، ك٭تـر الوفاء هبا، ك٭تـر عليو طلبها كسواءه عقدكا للثاين عا١تُت بعقد األكؿ، أـ 

كاتفق ... جاىلُت، كسواء كانا ُب بلدين، أك بلد، أك أحد٫تا ُب بلد اإلماـ ا١تنفصل، كاآلخر ُب غَته 
) "...العلماء على أنو ال ٬توز أف ييعقد ٠تليفتُت ُب عصر كاحد، سواء اتسعت دار اإلسبلـ أـ ال  ). 

 

                                                                                                                                               

 .25ص: سبق تخريجو   ( (
 .497، ص6ج: فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقبلني   ( (
 .8، ص13ج:فتح الباري، ابن حجر   ( (
 .40، ص8ج: شرح صحيح مسلم، النووي   ( (
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كاٟتديثاف يبيناف بشكل جلي أف الذم ٬تب على ا١تسلمُت أف يتخذكه من إجراء ُب حق ا٠تليفة 
فاضربوا "، "فاقتلوا اآلخر منهما": الثاين، سواء بويع بالرضا أك تغلَّب با١تنازعة، ىذا اإلجراء ىو القتل

. "عنق اآلخر
كعلى ذلك فإنو ٬تب أف يكوف ا١تسلموف ُب ٚتيع ببلدىم ٚتاعة كاحدة تابعة لدكلة كاحدة، ذلك 

أف ا٠تليفة الواحد كناية عن السلطة الواحدة على ٚتيع ا١تسلمُت، كالسلطة الواحدة كناية عن الدكلة 
الواحدة، ك٭تـر عليهم أف يكونوا ُب دكؿ متعددة ككيانات منفصل بعضها عن بعض يفصل بُت شعوهبا 

حد ك٭توؿ دكف التقائها كضع، كيفرؽ ٚتاعتها فكر أك حزب، كالتمرد على سلطة الدكلة بعدـ الطاعة، أك 
كىو ما سنأٌب عليو بشيء –تشكل قوة يتمتع هبا بغاة ٘تكنهم من القفز على السلطة أك االنفصاؿ كا٠تركج 

-. من التفصيل فيما بعد بعوف اهلل
 
 

 
 

. القتل ىل ىو على الحقيقة أـ المجاز
 

فاقتلوا "... : قلنا فيما سبق إف اإلجراء الذم ٬تب أف يتخذ ْتق ا٠تليفة الثاين ىو القتل لقولو 
)"اآلخر منهما )"فإف جاء آخر ينازعو فاضربوا عنق اآلخر"...: ، كقولو( فاضربوه ": ، كقولو(

)"بالسيف، كائناً من كاف كسواء جاء ا٠تليفة الثاين مشاركان أك منازعان، فإف اٟتل ىو القتل لو إف ٓب  (
يستجب بالطرؽ السلمية، ألف اتباعها كاجب، كلكن إذا تعذرت ىذه الطرؽ كٓب يرجع عن ا١تطالبة با٠تبلفة 

 .كجب على ا١تسلمُت قتلو
 

: بقيت مسالة تتعلق بصفة القتل الذم كرد ُب األحاديث السابقة ىل ىو على اٟتقيقة أـ اجملاز؟
: ىناؾ رأياف للعلماء

 

أف القتل ىنا ليس حقيقي كإ٪تا ٣تازم كيقصد بو ا٠تلع كاالعًتاض عليو كعدـ :       الرأم األكؿ
)طاعتو، ألنو يصبح حينها بذلك كا١تيت ). 

                                                 

 .25ص: سبق تخريجو   ( (
 .47ص: سبق تخريجو   ( (
 .46ص: سبق تخريجو   ( (
.  الحقوؽ السياسية للرعية في الشريعة اإلسبلمية ومقارنتها بالنظم الوضعية، أحمد العوضي   ( (
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      أف القتل ىو على اٟتقيقة، ألف اللفظ يدؿ بوضوح على أف ا١تراد ىو القتل :الرأم الثاين
اٟتقيقي، ألف اللفظ األصل فيو بقاؤه على اٟتقيقة ما ٓب ترد قرينة تصرفو إٔب غَته كال قرينة ىنا، ىذا ما 

)كعلى ىذا تواردت أقواؿ الفقهاء ُب شرح تلك األحاديث. تقرره النصوص الشرعية بكل كضوح ) .
 
 
 
 

: مناقشة وترجيح
 

الوضع اللغوم، كالشرعي، كالعرُب، : لفظ مستعمل فيما كضع لو، كيشمل ىذا (القتل)إف لفظ 
)كاالصطبلحي  ، كا١تشتغلوف بأم قسم من ىذه األقساـ األربعة للحقيقة، إذا استعملوا اللفظ ُب غَت (

) .ا١تعٌت الشائع عندىم لقرينة تدُّؿ على ا١تعٌت ا١تراد كاف ذلك ٣تازان ُب استعما٢تم كمن خبلؿ االستقراء (
 .استعمل على حقيقتو اللغوية ُب أحاديثو الشريفة  (القتل)٧تد أف لفظ 

 

لفظ القتل إال با١تعٌت اللغوم، فلم ينقل لفظ القتل إٔب - كىو مبلغ التشريع -ىذا كٓب يرك عنو 
ال ُب  (القتل)إذ أف الشرع ٓب ينقل لفظ . حقيقة غَت اٟتقيقة اللغوية، فبل حقيقة شرعية للفظ القتل

الكتاب كال ُب السنة من معناه اللغوم إٔب معٌتن شرعي، فيبقى معناه اللغوم ىو ا١تستعمل الشائع، كإذا 
أريد استعماؿ اللفظ ُب غَت ا١تعٌت الشائع كاف ذلك ٣تازان ٭تتاج إٔب قرينة تصرفو من معناه اٟتقيقي إٔب 

 -.ُب أحاديث الرسوؿ –غَته، كال قرينة ىنا 

فمن أراد أف يفرؽ أمر ىذه األمة وىي ": يقوؿ اإلماـ النوكم ُب شرحو ٟتديث رسوؿ اهلل 
 فيو األمر بقتاؿ من خرج على اإلماـ، أك أراد تفريق كلمة "جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كاف

 .ا١تسلمُت ك٨تو ذلك، كينهى عن ذلك، فإف ٓب ينتو قوتل، كإف ٓب يندفع شره إال بقتلو فقتل كاف    ىدران 

( ) 
. كىو رأم اٞتمهور، كاهلل أعلم. كعلى ذلك فالرأم الراجح ىو الرأم الثاين

                                                                                                                                               

 .93ص: ـ1991ط. األردف، مؤتة-       مؤسسة راـ للتكنولوجيا والكمبيوتر
 .330، ص1ج: ىيكل. الجهاد والقتاؿ، د   ( (
 .20ص: ـ1993-ىػ4/1414ط.مؤسسة الكتب الثقافية. إرشاد الفحوؿ، محمد بن علي الشوكاني   ( (
 .293، ص1ج: ـ1986-ىػ1/1406ط.دمشق-دار الفكر.وىبة الزحيلي. أصوؿ الفقو اإلسبلمي، د   ( (
صحيح مسلم بشرح النووي،كتاب اإلمارة، باب حكم من فرؽ أمر المسلمين وىو مجتمع،    ( (

 452،ص6ج:(1852)        رقم الحديث
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 المبحث الثالث
 

إجمػػاع الصحابػة 
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نقل بعض العلماء ُب مصنفاهتم اإلٚتاع على أنو ال ٬توز أف يلي أمر ا١تسلمُت إال إماـ كاحد، 
)كقد نقل اإلٚتاع النوكم )، كاٞتويٍت( )، كالقاضي عبد اٞتبار(  كإٚتاع ، كغَتىم، فأحاديث الرسوؿ (

) .الصحابة تدؿ داللة كاضحة على كحدة ا٠تبلفة  اإلسبلمية، ك٘تنع التعددية السياسية ُب دكلة اإلسبلـ ) 

. فصل ُب أف اإلماـ ٬تب أف يكوف كاحدان ُب الزماف، كما يتصل بذلك": قاؿ القاضي عبد اٞتبار
كىو إٚتاع الصحابة كمن بعدىم على أنو ال ٬توز أف ينعقد إال لواحد، كأف مع ثباتو ال ٬توز : ٍب قاؿ فيو

أف يعقد آلخر، كىذا متعآب من حاؿ الصحابة فيجب أف يقاؿ بو، كلذلك كانوا يفزعوف إٔب نصب اإلماـ 
عند موت اإلماـ، كيتذاكركف ىذا الشأف عند ا٠توؼ على اإلماـ، كينقطع ذلك عند نصب إماـ كحصوؿ 

)".الرضى بو )  

 عندما اجتمعوا ُب فبعد كفاة الرسوؿ ": أما حادثة اإلٚتاع، فيقوؿ الدكتور ٤تمود ا٠تالدم
 ُب رئاسة الدكلة اإلسبلمية، كادت تقع حركة انفصالية من سقيفة بٍت ساعدة، لينظركا فيمن ٮتلف النيب 

أمَت :  أف يكوف للمسلمُت أمَتاف (اٟتباب بن ا١تنذر)كذلك ١تا طالب . األنصار عن الدكلة اإلسبلمية
)""منا أمَت كمنكم أمَت"لؤلنصار، كأمَت للمهاجرين، بقولو  إنو ال ٭تل أف ":  كقاؿ، فرد عليو أبو بكر (

)"يكوف للمسلمُت أمَتاف فأعطى بذلك اٟتكم الشرعي ُب كحدة ا٠تبلفة، كأنو ال ٬توز لؤلمة أف تؤمر  (
 .أكثر من شخص كاحد

كقد ٝتع الصحابة رضواف اهلل عليهم قولو ذلك، كٓب ينكر عليو أحد فهمو للحكم الشرعي، كأيقنوا 
كتنازؿ األنصار عن مطالبهم، كتركوه، كبادركا . أف ما يقولو الصديق ىو عُت السنة، فخضعوا لسيادة الشرع

 فانعقد إٚتاع الصحابة يـو السقيفة، على كجوب  بعد أف بايعو عمر بن ا٠تطاب إٔب بيعة أيب بكر 
) .نصب رئيس كاحد فقط ٞتميع ا١تسلمُت ) 

 

                                                 

 .232، ص20ج: صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اإلمارة   ( (
مكتبة . (إماـ الحرمين)اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصوؿ االعتقاد، عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف الجويني    ( (

 .358ص: ـ1950- ىػ1369ط .مصر0        الخانجي
 .243، ص2ج: المغني في أبواب التوحيد والعدؿ، القاضي عبد الجبار   ( (
 .118ص: أركاف وضمانات الحكم اإلسبلمي، محمد أحمد مفتي   ( (
 .243، ص2ج: المغني، القاضي عبد الجبار   ( (
 .227، ص4ج: ، وسيرة ابن ىشاـ446، ص2ج: تاريخ الطبري: انظر قوؿ الحباب بن المنذر في   ( (
. مكة المكرمة-مكتبة دار الباز. السنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي   ( (

 .145، ص8ج: ـ1994-ىػ1/1414       ط
-284ص:ـ1984-ىػ1/1404ط. بيروت-دار الجيل. محمود الخالدي.معالم الخبلفة في الفكر السياسي اإلسبلمي،د  ( (

286. 
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 من االنقساـ ُب السلطة اليت ٖتكم ا١تسلمُت، ألف ذلك يعٍت انقساـ ىكذا حذر أبو بكر 
ا١تسلمُت أنفسهم، كذلك حُت حذَّر من أف يكوف للمسلمُت أمَتاف اثناف كلٌّ لو الكلمة األخَتة، كقد عدَّدى 

ال ٭تلُّ أف يكوف ":  احملاذير الناشئة عن ذلك، كأصدر اٟتكم الشرعي على ذلك االنقساـ فقاؿأبو بكر 
. ٮتتلف أمرىم، كأحكامهم، كتتفرؽ ٚتاعتهم، كيتنازعوا فيما بينهم: للمسلمُت أمَتاف فإنو مهما يكن ذلك

)كتعظم الفتنة، كليس ألحدو على ذلك صبلح- اال٨تراؼ عن اإلسبلـ: أم–ىنالك تًتؾ السنة  )."( ) 

كعليو، فإنو ال ٬توز أف يكوف للمسلمُت أكثر من خليفة، كال ٭تل ٢تا أف تبايع أكثر من حاكم، 
 .مهما اتسعت رقعة الببلد ككثر عدد العباد

 ُب ىذا ىو حكم الوحدة بُت ا١تسلمُت ُب دكلة كاحدة، ذلك اٟتكم الذم أصدره أبو بكر 
كجوب كحدة ا١تسلمُت، ا١تتمثلة ُب كوهنم ٖتت إمرة خليفة كاحد، كٖترًن اٗتاذىم أكثر من خليفة، كٓب 

 على رضوان هللا عليهمينكر أحد من الصحابة على أيب بكر الصديق، فكاف إٚتاعان من الصحابة 
. كجوب الوحدة بُت ا١تسلمُت ُب كياف سياسي كاحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع
 

المعػػػػػقوؿ 
 

                                                 

 .145، ص8ج: السنن الكبرى، البيهقي   ( (
 .333، ص1ج: ىيكل. الجهاد والقتاؿ، د   ( (
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إف تعدد الدكؿ حُت شرح الواقع يؤدم إٔب االختبلؼ كالنزاع كالضعف، كيؤدم إٔب التناحر 
 .كاالقتتاؿ، ٦تا يؤثر سلبان على الدكلة ُب ٚتيع مناحيها السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

كالواقع التارٮتي يؤكد على أف ا١تسلمُت حينما كانت ٢تم دكلة كاحدة يدينوف ٢تا بالطاعة، كانت 
دكلة قوية، مرىوبة اٞتانب، كحينما انفصلت عنها بعض الواليات أصبحت ا٠تبلفة اإلسبلمية ضعيفة ٦تزقة 

إٔب دكؿ كإمارات، كالتاريخ ينبئنا عن العبلقة السيئة بُت دكلة األمويُت ُب األندلس، كدكلة العباسيُت ُب 
)ا١تشرؽ، كما تكنو كل كاحدة لؤلخرل من اٟتقد كاٟتسد كالشحناء كالبغضاء ، بل حصل نتيجة الصراع (

على السلطة أف استعاف بعض ا١تسلمُت ُب بعض الواليات األندلسية بالفر٧تة ضد ا١تسلمُت من أجل 
تثبيت أركاف دك٢تم، كما حصل ُب األندلس قدٯتان حصل حديثان كما زاؿ ٭تصل، فتعدد دكؿ ا١تسلمُت أدل 

فالوحدة قوة كالتفرؽ ضعف كىواف، تلك حقيقة ال ٮتتلف فيها . إٔب جعلهم لقمة يتصارع عليها األعداء
 .اثناف

كقد بُت ابن حـز الفساد احملض الذم ينتج عن جواز أف يكوف للمسلمُت أكثر من إماـ حيث 
فلو جاز ُب العآب إماماف ٞتاز أف يكوف فيو ثبلثة كأربعة كأكثر، فإف منع من ذلك مانع كاف ": قاؿ

كإف جاز ذلك األمر حىت يكوف . كىذا الباطل الذم ال يعجز أحد. متحكمان ببل برىاف، كمدعيان ببل دليل
ُب كل عاـ إماـ، أك ُب كل مدينة إماـ، كُب كل قرية إماـ، أك يكوف كل أحد إمامان كخليفة ُب منزلو، كىذا 

)"الفساد احملض كىبلؾ الدين كالدنيا ) .
 

إف ُب نصب إمامُت تفرؽ ا١تسلمُت، كُب الوحدة ": كعدَّد اٞتويٍت مفاسد التعدد كأخطاره فقاؿ
قطع االختبلؼ، كُب حالة نصب إمامُت فإنو يؤدم إٔب التنافس كالتغالب، كُب نصب إمامُت مدعاة 

)"للفساد )  

 

كاستدؿ اٞتويٍت كذلك بالقياس كىو األصل الرابع من أصوؿ الفقو على كجوب الوحدة بُت 
يقوؿ اإلماـ اٞتويٍت ُب . ا١تسلمُت ٖتت سلطة رئيس كاحد، كٖترًن كجودىا ٖتت سلطة رئيسُت أك أكثر

لو : ٍب قالوا... إٔب منع عقد اإلمامة لشخصُت ُب طرُب العآب - الشافعية: أم –ذىب أصحابنا ": ذلك
) "!اتفق عقد عاقدم اإلمامة لشخصُت لنزؿ ذلك منزلة تزكيج كليُت امرأة من زكجُت كما ال ٬توز : أم (

أف يعقد عقد الزكاج على ا١ترأة لزكجُت اثنُت، بل ٬تب أف يكوف العقد لزكج كاحد، كذلك ال ٬توز لؤلمة 

                                                 

 .168ص: ـ980-ىػ1400/ط. األردف.محمد عبد القادر أبو فارس. انظر النظاـ السياسي في اإلسبلـ، د   ( (
. أحمد محمد شاكر: وتحقيق. الفصل في الملل واألىواء والنحل، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعد بن حـز األندلسي   ( (

 .88، ص4ج: ـ1967- ىػ 1387/ ط.  مصر–        دار االتحاد العربي للطباعة 
 .172ص: غياث األمم، الجويني   ( (
 .425، ص8ج: شرح صحيح مسلم، النووي   ( (
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اإلسبلمية أف تعقد الرئاسة عليها لرئيسُت اثنُت، بل ٬تب أف يكوف عقد الرئاسة عليها لرئيس كاحد، فما 
!! قوؿ اٞتويٍت لو عاش حىت زماننا ىذا كرأل األرض كقد نزؿ هبا بضع كٜتسوف دكيلة

كىكذا ٧تد أصوؿ األحكاـ، الكتاب، كالسنة، كاإلٚتاع، كالقياس، تفرض كلها أف تكوف األمة 
  .اإلسبلمية كحدة كاحدة، ُب دكلة كاحدة، ٖتت سلطة خليفة كاحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامس المبحث

 

. وتعددىا الخبلفة َوحدة في االجتهادية اآلراء
 

المطلب األوؿ 
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 االتجاىات الفكرية الفقهية

 

 إٔب بيعد اإلسبلمية الدكلة ضعف مراحل ُب شرعية غَت بؤر كقياـ اإلسبلمية، الدكلة توسع أدل
. كاحد آف ُب سلطتُت قياـ كإمكانية ا١تشركعية أساس على آنذاؾ القائم الواقع لتربيرفقهي كسياسي 

 اإلشكالية ىذه بشأف الفكرية االٕتاىات (ىػ220 عاـ ا١تتوَب) األشعرم اٟتسن أبو ٠تَّص كقد

 فقاؿ كاحد؟ من أكثر اإلماـ يكوف ىل كاختلفوا": فقاؿ (اإلماـ؟ يتعدد أف ٬توز ىل: )عنواف ٖتت
. كاحد كقت ُب إماماف يكوف أف ٬توز قائلوف كقاؿ. كاحد إماـ من أكثر كاحد كقت ُب يكوف ال: قائلوف
 ثبلثة بعضهم كجوَّز الرافضة، قوؿ كىذا الصامت، خلفو الناطق مات فإذا ناطق، كاآلخر صامت أحد٫تا

) ("ذلك أكثرىم كأنكر صامت، أحدىم. كاحد كقت ُب أئمة ). 
 آخركف كبايع إمامان  قـو بايع إذا كاختلفوا": قاؿ( كاحد كقت ُب إماماف بويع إذا): فعنوا كٖتت

 كقاؿ اآلخر، دكف إمامان  كاف قرعتو خرجت فأيهما بينهما، ييقرع: قائلوف فقاؿ كاحد، كقت ُب آخر إمامان 
) "(لغَت٫تا أك ألحد٫تا يعقد ٍب يعتزال أف ٢تما ييقاؿ: آخركف ). 

 ُب بيانو كحاكؿ بعمق( ىػ450 عاـ ا١تتوَب )ا١تاكردم بو أحس- األئمة تعدد– االختبلؼ كىذا
 صلح ٔتا إال يصلح ال األمة ىذه آخر" أف رأل كقد ،(كالدين الدنيا أدب )كى ( السلطانية األحكاـ)تابيو ؾ
 كتاب ُب ٧تده ما ىذا كا٠تليفة، كاألمة الدار كحدة منظومة السياسي، ا١تستول على يعٍت كىو" أك٢تا بو
 ٬توز ال ألنو إمامتهما، تنعقد ٓب بلدين ُب إلمامُت اإلمامة عقدت كإذا": يقوؿ حيث( السلطانية األحكاـ)

)"فجوزكه قـو شذ كإف كاحد، كقت ُب إماماف لؤلمة يكوف أف ) .
 ٬توز فبل .كاحد كبلد كاحد عصر ُب ثبلثة أك إمامُت إقامة فأما": كالدين الدنيا أدب ُب كيقوؿ

)"شرعان  ٬توز ال كاحد عصر ُب إمامُت إقامة أف إٔب اٞتمهور كذىب ... إٚتاعان  ). 
 

 ٕتاه مواقفهم خبلؿ من األقدمُت كلمات ُب (كتعددىا ا٠تبلفة كحدة )إشكالية رصد ٯتكن ىكذا

 إٔب آرائهم تصنيف ٯتكن كا١تعاصرين لؤلقدمُت النصوص من عدد كقراءة تتبع خبلؿ كمن اإلشكالية، ىذه

: ىي إتاىات ثبلثة
 

                                                 

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . مقاالت اإلسبلميين واختبلؼ المصلين، أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري   ( (
 .150، ص2ج: ـ1969/ 2 القاىرة، مصر ط–        مطبعة القاىرة 

 .152، ص2ج: المصدر السابق   ( (
. القاىرة-مطبعة مصطفى الحلبي. (أبو الحسن)األحكاـ السلطانية، علي بن محمد بن حبيب البغدادي الماوردي    ( (

 .6ص: ـ1960-ىػ1/1380       ط
 .130-129ص: ـ1923ط.مصر-طبعة وزارة المعارؼ المصرية.أدب الدين والدنيا، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي   ( (
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الفرع األوؿ 

 
:  عند المتقدمين والمعاصرينمطلقاً  التعدد جواز: األوؿ االتجاه

 

 ا١تنسوبة بالكرامية ا١تعركفة الفرقة مقدمتهم ُب كلعل ا١تسلمُت فرؽ بعض إٔب الرأم ىذا نسب كقد

 كاٞتاركدية صغَتة، فرقة كىم الشيعة، من كالصاٟتية( ىػ255 عاـ ا١تتوَب )السجستاف كراـ بن ٤تمد إٔب

 ىذا نسب كقد .ا٠توارج من أدرؾ بن ٛتزة أتباع اٟتمزية مذىب كىو السمرقندم، الصباح كأبو الزيدية، من

 ُب كالبغدادم ،(كالنحل ا١تلل) كتابو ُب كالشهرستاين ،(الفصل )كتابو ُب حـز بن ٤تمد أبو إليهم القوؿ
) (الدين أصوؿ) كتابو ). 

 اإلمامة ُب كقالوا": الكرامية إٔب الرأم ىذا نسبة تقرير ُب (ىػ548 عاـ ا١تتوَب )الشهرستاين قاؿ

 ُب إلمامُت البيعة عقد جوَّزكا أهنم إال السنة، أىل قاؿ كما كالتعيُت النص دكف األمة بإٚتاع تثبت أهنا
 ا١تدينة على ا١تؤمنُت أمَت كإثبات أصحابو، من ٚتاعة باتفاؽ الشاـ ُب معاكية إثبات كغرضهم .قطرين

) ..."الصحابة من ٚتاعة باتفاؽ كالعراقُت ) .
 

 ُب اٞترجاين ذكره كما كاحد قطر ُب األئمة تعدد أجازكا أهنم الزيدية من اٞتاركدية إٔب نسب كقد
)اآل٬تي ١تواقف شرحو ) .

 

 الواحدة الدكلة يرفض الذم الغنيمي طلعت مطلقان  التعدد ّتواز يقولوف الذين ا١تعاصرين منك
( الكفر كدار اإلسبلـ دار ) قسمُت إٔب العآب تقسم اليت الكبلسيكية النظرية كتأثَتات نتاجات من كيعتربىا

)" الدكلةىذه يفرض الشريعة ُب حكم يوجد ال": يقوؿ حيث  ذلك، من العكس على بأنو ك٭تتج. (
. مستقلة سياسية كحدات إٔب اإلسبلمي العآب انقساـ بإمكانية تصوران  يطرح الكرًن فالقرآف"

 
)مطلقاً  التعدد بجواز القائلين أدلة ) .

                                                 

،  88، ص4ج: ـ1968ط القاىرة، . عبد العزيز الوكيل: تحقيق. الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني   ( (
 .274ص:        وانظر كتاب أصوؿ الدين، البغدادي

 .113، ص1ج: : الملل والنحل، الشهرستاني، انظر   ( (
 .131، ص2بيروت، ط-انظر نظاـ الحكم واإلدارة في اإلسبلـ، محمد مهدي شمس الدين، المؤسسة الجامعية للنشر   ( (
 ، 207law.pو "The Muslim" International of conceptionالنظرية الدولية في اإلسبلـ،    ( (

 ..www.darislam.com/home/esdarat:            طلعت الغنيمي على موقع

، 274ص:  وأصوؿ الدين، البغدادي113، ص1ج: ، والملل للشهرستاني88، ص4ج: انظر الفصل، ابن حـز   ( (
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 ا٠تبلفة، ُب حقهم األنصار ادعاء من ساعدة بٍت سقيفة ُب جرل ٔتا ىؤالء ستدؿا-   1
)"أمَت كمنكم أمَت منا": ا١تنذر بن اٟتباب قاؿ عندما بينهما األمر يكوف أف كاقًتاحهم ). 
 

 كفريق   طالب أيب بن علي مع فريق فريقُت، إٔب ا١تسلمُت انقساـ من حصل ٔتا كاستدلوا  -2
)  سفياف أيب بن معاكية مع ). 

 

 النبوة ُب ذلك جاز فإذا كاحد، كقت ُب نيب من أكثر كجود من حصل ٔتا كذلك كاستدلوا   -3
)النبوة من فرع ألهنا أكٔب، باب من اإلمامة ُب جاز ). 

 

 أقدر فإنو إماـ منطقة كل ُب كاف فإذا ا١تسلمُت، مصلحة ٖتقيق كىي با١تصلحة، استدلوا   -4
)حاؿ أًب على منصبو بأعباء كالقياـ رعيتو ضبط على ). 

 

نَػُهَما فَِإف بَػَغْت : االستدالؿ بقولو تعأب-   5 َوِإف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ
نَػُهَما بِاْلَعْدِؿ  ِإْحَداُىَما َعَلى اأْلُْخَرى فَػَقاتُِلوا الَِّتي تَػْبِغي َحتَّى تَِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّو فَِإف فَاءْت فََأْصِلُحوا بَػيػْ

) َوَأْقِسطُوا ِإفَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ   اثنُت مستقلة، إسبلمية أطراؼ ثبلثة كجود تفرض الكرٯتة فاآلية (
 اإلسبلمي العآب تقسيم ُب احتماالن  اآلية تتضمن أم ٤تايد، الثالث كالطرؼ مسلح نزاع ُب متورطُت منها
)"البعض بعضها عن مستقلة دكؿ عدة إٔب ) .

الفرع الثاني 
 

.  مطلقاً  بالمنع القوؿ: الثاني االتجاه
 

 كاألسباب، العلل عن النظر بغض كاحد خليفة إال الدنيا ُب يكوف أف ٬توز ال أنو ذلك كيعٍت
. العلماء كقرره اٞتمهور، ذىب كإليو األحواؿ، من ْتاؿ ٕتوز ال كاالنقساـ التعدد فمشركعية

 
                                                                                                                                               

 .171-170ص: محمد عبد القادر أبو فارس.        والنظاـ السياسي في اإلسبلـ، د
 .88، ص4ج: انظر الفصل، ابن حـز   ( (
 .88، ص4ج: المصدر السابق   ( (
 .274، ص1ج: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي   ( (
 .650ص: اإلمامة العظمى عند أىل السنة، الدميجي   ( (
 .9آية : سورة الحجرات   ( (
 .207ص: النظرية الدولية، الغنيمي   ( (
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: المتقدموف-   أ
)حـز ابن: )إٔب الرأم ىذا نسب كقد )ا٢تماـ بن كالكماؿ ( )يعلى كأبو ( )كالشعراين (  كالقاضي (

)اٞتبار عبد )كاٞترجاين كاآل٬تي ( )كالقلقشندم ( )كاآلمدم ( )كالنوكم ( )كا١تاكردم  (  اٟتسن كأبو (
)األشعرم اٟتسن كأبو )الشيعة من كاإلٝتاعيلية كاإلمامية ( )كالتفتازاين ( )كغَتىم (  ٬توز فبل ،((
. األقطار كتناءت الديار، تباعدت مهما كاحدة، دكلة إال األرض أرجاء ٚتيع ُب للمسلمُت يكوف أف

 :اإلشكالية ىذه على جوابو معرض ُب( ىػ456 عاـ ا١تتوَب )حـز ابن قالو ما ا١تتقدمُت نيقوؿ كمن
  

 بد ال فإذان . كاحد من أكثر أك كاحد إٔب- ا٠تبلفة بإسناد أم– باإلسناد إال الدين إقامة تصح ال"
 أمر يتم فبل- االختبلؼ يعٍت– ذكرنا ما بينهم أك بينهما فصاعدان  االثنُت فإف الوجهُت، ىذين أحد من
 أنو إال اإلنفاذ، ُب قوم السياسة، سن عآب فاضل كاحد إٔب اإلسناد ال األمور بو تتم كجو يبق فلم البتة
 الـز ففرض كذلك كاف كإذ فصاعدان، االثنُت من أقل معو كاإل٫تاؿ فالظلم ذكرنا، ما ٓتبلؼ كاف كإف
 على قدركا ما فكفٌ  كإال ذلك لـز كلو كفٌ  على قدركا إف أمكنهم ما الظلم عن يكٌفوا أف الناس لكل
 فرض يرل ٦تن ا١تسلمُت ٚتهور عٍتم– ذكرنا من اتفق ٍب. ذلك غَت ٬توز ال. كاحدة قضية كلو منو، كٌفو

 كراـ بن ٤تمد إال كاحد، إماـ إال ٬توز كال العآب، ُب كاحد كقت ُب إمامُت كوف ٬توز ال أنو على اإلمامة
 كقت ُب كأكثر كقت ُب إمامُت كوف أجازكا فإهنم كأصحاهبما، السمرقندم، الصباح كأبا السجستاين

)"كاحد ). 
                                                 

 .360، ص9ج: المحلى، ابن حـز   ( (
 .170ص:  المسامرة في شرح المسايرة، الكماؿ بن أبي شريف  ( (
 .9،25ص: األحكاـ السلطانية، أبو يعلى   ( (
 .157، ص2ج: ـ4/1932ط. مصر-الميزاف،عبد الوىاب الشعراني، المطبعة األزىرية   ( (
 .243، ص1 القسم20ج: المغني، القاضي عبد الجبار   ( (
 .252، ص8ج: المواقف وشرحو، اآليجي والجرجاني   ( (
 .277، ص9ج: مصر-المؤسسة المصرية العامة. صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، أحمد بن علي القلقشندي   ( (
 .282ص: ـ1971ط. مصر-المجلس األعلى للشؤوف اإلسبلمية. غاية المراـ،أب الحسن سيف الدين اآلمدي   ( (
 .(...وال يجوز عقدىا إلمامين فأكثر):  وعبارتو132، ص4ج: مغني المحتاج، النووي   ( (
 .9ص: األحكاـ السلطانية، الماوردي   ( (
 .150، ص2ج: مقاالت اإلسبلميين، أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري   ( (
 .163، ص4ج:  والفصل154-58، ص1 قسم20ج: المغني، القاضي عبد الجبار   ( (
 .185ص: ـ1939ط.القاىرة-مطبعة محمد صبيح. شرح العقائد النسفية،مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاني   ( (
-150،ص2ج: ومقاالت اإلسبلميين314ص: ـ2/1983محمود الخالدي، ط.انظر قواعد نظاـ الحكم في اإلسبلـ،د   ( (

152. 
 .88-87، ص4ج: الفصل، البن حـز   ( (
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 ٚتيع حق ُب إمامُت نيصبة ٬توز كال": لعلة التعدد ٬توِّزكف من على الرد خضم ُب الفراء كقاؿ
 إماـ إٔب اٟتاجة كجود عند ا١تتباعدة البلداف ُب ذلك ٬توز قاؿ ١تن خبلفان  كاحدة حالة ُب ا١تسلمُت

)"ثاف ) .
 اختبلؼ من ذلك ُب ١تا تباعدت كلو بأقاليم كلو فأكثر إلمامُت عقدىا ٬توز كال": النوكم كقاؿ

)"الشمل كتفرؽ الرأم  ُب ٠تليفتُت يعقد أف ٬توز ال أنو على العلماء كاتفق": شرحو ُب كذلك كيقوؿ. (
)"ال أـ اإلسبلـ دار اتسعت سواء كاحد، عصر ) .

)"كاحدان  ا٠تليفة يكوف أف ... ا١تسلموف أٚتع": ا١تشهورة رسالتو ُب الشافعي اإلماـ كقاؿ ). 
 يكوف أف ٬توز ال ألنو إمامتهما تنعقد ٓب بلدين ُب إلمامُت اإلمامة عقدت كإذا": ا١تاكردم كقاؿ

)"كاحد كقت ُب إماماف لؤلمة ) .
 كل إطاعة ٬تب مستقلُت إمامُت نصب ىو جائز كغَت": النسفية العقائد شرح ُب التفتازاين كقاؿ

)"متضادة أحكاـ امتثاؿ من ذلك ُب يلـز ١تا انفراد على منهما ). 
 إماماف الدنيا ٚتيع ُب كاحد كقت ُب ا١تسلمُت على يكوف أف ٬توز ال": ا١تيزاف ُب الشعراين كقاؿ

)" مفًتقاف كال متفقاف ال ) .
 من اإلمامة ١تقصود مناؼو  أنو اإلماـ تعدد امتناع ُب كا١تعٌت": ا١تسايرة ُب ا١تسامرة صاحب يقوؿ

)"متضادة أحكاـو  امتثاؿ لزـك يقتضي التعدد كأف الفنت، كاندفاع اإلسبلـ، أىل كلمة اٖتاد ) .
 

: المعاصروف-   ب
 عبد الرٛتن عبد، النبهاين الدين تقي كاضح، بشكل مطلقان  با١تنع يقولوف الذين ا١تعاصرين من

. كثَت كغَتىم ا١تسعرم، اهلل عبد بن ٤تمد ا٠تياط، العزيز عبد ا٠تالق،
)"دكاح خليفة إال الدنيا ُب يكوف أف ٬توز ال": الشخصية كتاب ُب النبهاين الدين تقي يقوؿ       ٍب (

                                                 

 .249ص: 1968/ط. بيروت- المعتمد في أصوؿ الدين، ألبي يعلى الفراء   ( (
 .132، ص4ج: مغني المحتاج، النووي   ( (
 .40، ص8ج: شرح صحيح مسلم، النووي   ( (
 .419ص: الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي   ( (
 .9ص: األحكاـ السلطانية، الماوردي   ( (
مطبعة ومكتبة محمد علي صبيح . شرح العقائد النسفية، سعود بن عمر بن عبداهلل سعد الدين التفتازاني   ( (

 .185ص: ـ1939        القاىرة، ط 
 .157، ص2ج: ـ1932 /4ط.  مصر–المطبعة األزىرية . الميزاف، عبد الوىاب الشعراني   ( (
 .280ص: المسامرة شرح المسايرة، الكماؿ بن أبي الشريف   ( (
 .38، ص2ج: ـ2003-ىػ1424/ 5ط.  بيروت–دار األمة . الشخصية اإلسبلمية، تقي الدين النبهاني   ( (
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 ٢تما، تنعقد ٓب كاحد كقت ُب بلدين ُب ٠تليفتُت ا٠تبلفة عقدت كإذا": يقوؿ حىت ذلك على األدلة يسوؽ
) " ...خليفتاف للمسلمُت يكوف أف ٬توز ال ألنو ) .

 بيد تكوف أف ٬تب ا١تسلمُت أمور كالية أف على اتفاؽ كىناؾ": ا٠تالق عبد الرٛتن عبد يقوؿك
 تاريخ من خلت عصور ُب الواقعة لؤلمور ا١تقررين بعض كلكن الكربل، اإلمامة أك ا٠تبلفة ىي كاحدة

)"كالشطط البيعد من قو٢تم ُب ما ٮتفى كال. العامة اإلمامات تعدد ّتواز قالوا اإلسبلـ ) .
: اإلسبلمية الدكلة كحدة كجوب على األدلة ساؽ ما بعد ا٠تياط العزيز عبد الدكتور كيقوؿ

 كينفرد بإمامتو منهم كل يستقل متعددكف، أئمة لؤلمة يكوف أف جواز عدـ النصوص ىذه من كيؤخذ"
 اٟتكاـ، ٚتيع بو كيرتبط اإلسبلمية األمة ٚتيع لوائو ٖتت تنضوم كاحد إماـ يكوف أف بد ال لكن ْتكمو،
 حُت ساعدة بٍت سقيفة ُب اجتمعوا يـو ذلك األكلوف ا١تسلموف فهم كقد كأنظمتو، اإلسبلـ تعاليم ضمن
)"كاحد قراب ُب سيفاف يصلح ال ألنو أمَتاف، يكوف أف فكرة رفضوا ) .

 أكثر أك إماماف الدنيا ُب كاف كإذا": التعدد حرمة مبينان  ا١تسعرم اهلل عبد بن ٤تمد الدكتور كيقوؿ
، التفرؽ حصل فقد  ا٢تزٯتة، كٖتققت الريح كذىبت الفشل حتمان  كنتج ا١تعصية، ككقعت التنازع، ككجد احملـر

 شك ال ٔتا يظهر ىذا كمن اإلسبلـ، بيضة ككسرت كا١تسلمات، ا١تسلمُت كأمواؿ كأعراض دماء كاستبيحت
 كٛتل اإلسبلـ ديار عن الدفاع على كقدرهتا ديارىا كسبلمة كأمنها كمنعتها عزهتا ككذلك األمة كحدة أف فيو

)"الوجو ىذا من حرامان  تعددىم كاف لذلك األئمة، تعدد مع تناقض لعآب اإٔب الدعوة ) .
 

 :مطلقاً  بالمنع القائلين أدلة
 الصحابة، كإٚتاع، - -نبيو كسنة، - -اهلل كتاب من الباب ىذا ُب سقناىا اليت األدلة ىي

)أخرل مرة لسوقها داعي كال كا١تعقوؿ ) .
 
 

الفرع الثالث 
 

                                                 

 .38، ص2ج: المصدر السابق   ( (
 .27ص: ـ1975-ىػ1395/ ط الكويت. الشورى في ظل نظاـ الحكم اإلسبلمي، عبد الرحمن عبد الخالق   ( (
 .135-134ص: النظاـ السياسي في اإلسبلـ، الخياط   ( (
مؤسسة الرافد للنشر والتوزيع . محمد بن عبد اهلل المسعري. األدلة القطعية على عدـ شرعية الدولة السعودية، د   ( (

  .394ص: ـ1997- ىػ 1418 / 3        لندف، ط

 .55-39ص: انظر، الفصل الثاني من ىذا الباب   ( (
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. التفصيل: الثالث االتجاه
 

 جواز ىو كاالستثناء األصل، ىو التعدد جواز كعدـ ا٠تبلفة كحدة أف االٕتاه ىذا أصحاب يعترب
 ىذا إٔب ماؿ كقد العلل، ٢تذه السلطات تعدد فأجازكا ضركرة، كجود أك القطر، كاتساع علة لوجود التعدد،

: منهم الفقهاء من عدد الرأم
  

 .األقدموف   -أ
 

 أم– أصحابنا ذىب": قاؿ حيث (ىػ478 عاـ ا١تتوَب )اٞتويٍت اٟترمُت إماـ الرأم ىذا إٔب ذىب
 لشخصُت اإلمامة عقد أف فيو عندم كالذم ... العآب طرُب ُب لشخصُت اإلمامة عقد منع إٔب- الشافعية

 كٗتلل ا١تدل، بػىعيد إذا كأما. عليو اإلٚتاع حصل كقد. جائز غَت كا١تخالف ا٠تطط متضايق كاحد، صقع ُب
)"القواطع عن خارج كىو ٣تاؿ، ذلك ُب فلبلحتماؿ النول شسوع اإلمامُت بُت ). 

 
 

 إمامُت نصب منع ُب": عنواف ٖتت: الظُّلم التياث ُب األمم غٌياث كتاب ُب أيضان  اٞتويٍت كيقوؿ
 ٢تا يتعرض كال فرد، إال ٢تا يتصدل أال اإلمامة مبٌت كأف كالتنازع، الفساد من التعدد جواز ُب ما بُتَّ  بعدما

 إماـ رأم ينبسط ال ْتيث كانت إذا اٟتالة أف ا١تذاىب فيو تباينت كالذم": نصو ما الدىر ُب كاحد إال
 على اإلسبلـ كانسحاب ا٠ًتطة، اتساع- منها تغمض ال بأسباب يتصور كذلك– الكـآب على كاحد
 نظر إليهم ينتهي ال الدنيا من نبذة الناس من قـو قياـ يقع كقد متقاذفة، ج ِبُب كجزائر متباينة، أقطار

 الذين عن اإلماـ نظر ذلك بسبب كينقطع اإلسبلـ، خطة بُت الكفر ديار من خطة يتوِب كقد اإلماـ،
)"ا١تسلمُت من كراءه ) .

 

 صار فقد ذكرناه، ما اتفق فإذا": يقوؿ حيث الفقهاء بعض إٔب الرأم ىذا اٞتويٍت كذلك كييعزم
 مذىب إٔب ىذا كييعزل اإلماـ، نظر أثر يبلغو ال الذم القيطر ُب إماـ نصب ٕتويز إٔب ذلك عند صائركف
)اإلسفراييٍت اسحق أيب كاألستاذ اٟتسن، أيب شيخنا )-  -،ا٠تلق مصلحة ىؤالء كابتغى كغَت٫تا"( ) .

 

                                                 

 .358ص: اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصوؿ االعتقاد، الجويني   ( (
. عبد العظيم الديب.د: تحقيق. غياث األمم في التياث الظلم، إلماـ الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد اهلل الجويني   ( (

 .175-174ص: ىػ1400 /1ط.  قطر–        مطابع الدوحة الحديثة 
أحد . وىو إبراىيم بن محمد بن إبراىيم بن مهراف ركن الدين، وكنيتو أبو إسحاؽ. يلقبو إماـ الحرمين باألستاذ مطلقاً    ( (

 .عبد العظيم الديب لكتاب غياث األمم. نقبلً عن تحقيق د6:ىػ ضبط األعبلـ 418ت .         أعبلـ الفقو الشافعي واألصوؿ
 .175ص: المصدر السابق   ( (
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: الدين أصوؿ كتاب ُب يقوؿ حيث( ىػ429 عاـ توُب )البغدادم القاىر عبد رأم كىذا
 

 ٬توز ال- الشافعية أم– أصحابنا فقاؿ: كقت كل ُب األئمة عدد ُب لئلمامة ا١توجبوف اختلف"
 ٖتت الباقوف كيكوف الوقت، ُب كاحد إمامة تنعقد كإ٪تا الطاعة، كاجبا إماماف الواحد الوقت ُب يكوف أف

 كصوؿ من مانع ْتر البلدين بُت يكوف أف إال بغاة، فهم عزلو يوجب سبب غَت من عليو خرجوا كإف. رايتو
 من لواحد اإلمامة عقد منهما كاحدؿ ؾ ألىل حينئذ فيجوز اآلخرين، إٔب منهما كاحد كل أىل نصرة
)"ناحيتو أىل ) .

 

 من حاجز الصقعُت بُت يكوف أف": اٞتواز علة مبينان  الًفرىؽ بُت الفرؽ كتاب ُب كذلك كيقوؿ
)"اآلخر الصقع أىل نصرة على الصقعُت من كاحد كل أىل يقدر كٓب يطاؽ، ال عدك أك ْتر ) .

 

)كذلك اإلسفراييٍت إسحاؽ أيب إٔب القلقشندم نسبو الرأم كىذا ) .
 
 
 

. المتأخروف-   ب
 

 بن صٌديق أيضان  بو كقاؿ ،(اٞترار السيل )كتابو ُب الشوكاين اإلماـ ا١تتأخرين من لرأم هبذا قاؿ
 النص ىو كىذا ذاتو، النص اٞترار السيل عن نقل حيث( الندية الركضة )كتابو ُب ارمبخاؿ القنوجي حسن
. ىو كما أكرده

 ُب صار قد أنو فمعلوـه  أطرافو، كتباعد رقعتو، كاتساع اإلسبلـ، انتشار بعد كأما": الشوكاين قاؿ
 أمر لبعضهم ينفذ كال كذلك، األقطار أك اآلخر القطر كُب سلطاف، أك إماـ إٔب الوالية أقطار، أك قطر كلِّ 
 الطاعة ك٬تب ،كالسبلطُت األئمة بتعدد بأس الؼ. كاليتو إٔب رجعت اليت كأقطاره اآلخر، قطر من هني كال

 القطر صاحب ككذلك. كنواىيو أكامره فيو ينفذ الذم القطر أىل على لو البيعة بعد منهم كاحد لكل
 ٓب إذا ييقتل أف فيو اٟتكم كاف أىلو، كبايعو كاليتو فيو ثبتت الذم القطر ُب ينازعو من قاـ فإذا اآلخر،

                                                 

 .274ص: أصوؿ الدين، البغدادي   ( (
. محمد زاىد  بن الحسن الكوثري: تحقيق. الفرؽ بين الِفَرؽ، أبو منصور عبد القاىر بن طاىر بن محمد البغدادي   ( (

 .211ص: ـ1948مصر، ط -        مكتب نشر الثقافة اإلسبلمية
الكويت -وزارة اإلرشاد واألنباء. تحقيق عبد الستار فراج. انظر مآثر األنافة في معالم الخبلفة، أحمد بن علي القلقشندي   ( (

 .46، ص1ج: ـ1964        ط 
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 إٔب يبلغ ال قد فإنو األقطار، لتباعد كاليتو، ٖتت الدخوؿ كال طاعتو اآلخر القطر أىل على ٕتب كال يتب،
بػىري  منها تباعد ما  ىذه كاٟتاؿ بالطاعة فالتكليف مات، أك منهم قاـ من يدرم كال سلطاهنا، أك إمامها خى

 ال كا٢تند الصُت أىل فإف كالببلد، العباد أحواؿ على اطبلع لو من لكل معلـو كىذا يطاؽ، ال ٔتا تكليف
 ما أىل ككذلك العكس، كىكذا طاعتو، من يتمكنوا أف عن فضبلن  ا١تغرب، أرض ُب الوالية لو ٔتن يدركف

 الشرعية، للقواعد ا١تناسب فإنو ىذا فاعرؼ العكس، كىكذا اليمن، ُب الوالية لو ٔتن يدركف ال النهر كراء
 الوالية عليو كانت ما بُت الفٍرؽ فإف ٥تالفتو، ُب يقاؿ ما عنك كدع األدلة، عليو تدؿُّ  ١تا كا١تطابق

 ال ميباىت فهو ىذا أنكر كمن النهار، مشس من أكضح اآلف، عليو ىي كما اإلسبلـ، أٌكؿ ُب اإلسبلمية
) "!ايعقلو ال ألنو باٟتجة ٮتاطب أف يستحق ) .

 كاهلل": قولو النص هناية ُب زاد أنو غَت( الندية الركضة )صاحب نقلو الذم بعينو النص كىو
)"ا١تستعاف ) .

 
: المعاصروف-  ج
 

 الوحدة )كتابو ُب كذلك زىرةبو أ ٤تمد الشيخ، لضركرة التعدد ّتواز قالوا الذين ا١تعاصرين من
: قاؿ حيث اإلسبلمية الببلد بُت الوحدة ٭تقق الذم السياسي الشكل عن ٖتدث عندما( اإلسبلمية

)ا١تعاين ىذه فيو ٭تيىقق أف ٬تب للوحدة السياسي الشكل"  كال الوحدة، تكوين من ا١تنشودة الغاية فهي، (
 كاحدة، الدكلة تكن ٓب إذا قوية بصورة تتحقق قد بل كاحدة، الدكلة تكوف أف ا١تعاين ىذه لتحقق يلـز

 كلُّ  تكوينها ُب يدخل متحدة، إسبلمية دكلة تكوين الوحدة من مقصدنا يكوف أف يصلح ال كلذلك
 عاصمة توجد كال متجاكرة، كليست األرض، بقاع كلِّ  ُب منبثةه  اإلسبلمية األقاليم فإف اإلسبلمية، األقاليم

 منو كيسرم كالنواىي، األكامر منو كتنبعث األحكاـ، حولو تدكر الذم القطب تكوف ألف صاّب كسط ُب
 اليت كالرسـو ا٠تطوط، كضع اإلمكاف ُب يكوف ىندسيان  شكبلن  دكلة لكلِّ  ألفَّ  كذلك متسق، كاحد نظاـ

                                                 

. بيروت-دار الكتب العلمية. محمود إبراىيم زايد: تحقيق. السيل الجرار المتدفق على حدائق األزىار، محمد علي الشوكاني  (1) 
 .512، ص4ج.ـ1985-ىػ1405/ 1         ط

عبد اهلل بن : تحقيق. (أبو الطيب)الروضة الندية شرح الدرر البهية، صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري    ( (
 .518، ص2ج: (د، ت)بيروت، صيدا -المكتبة العصرية.         إبراىيم األنصاري

تحقيق ىذه المعاني وىي األمور الخمسة التي تشرؼ على تحقيقها دوؿ متعددة تجمع بينها رابطة أو جامعة يتعاوف الجميع    ( (
اعتبار االعتداء على أي إقليم - 2. فض النزاع بين األقاليم اإلسبلمية- 1:        على القياـ بها، وىذه األمور الخمسة ىي

. التعاوف بين األقاليم اإلسبلمية لطرد االستعمار من الببلد اإلسبلمية المحتلة- 3.        إسبلمي إنما ىو اعتداء على كل المسلمين
أالّ يسلَّم رسم سياسة أي إقليم  - 5. حصر المواالة فيما بين األقاليم اإلسبلمية، وقطعها عن الدوؿ غير اإلسبلمية- 4      

 .63-61ص (د،ت) 1ط.القاىرة-دار الفكر العربي. انظر الوحدة اإلسبلمية، الشيخ محمد أبو زىرة.       إسبلمي لغير المسلمين
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 يكوف أف ٯتكن ال ا١توًضًعيِّ  التباعد ىذا مع دكلةو  تكوين كأف األطراؼ، متناسقة ٤تكمة صورة ٕتعلو
 .كذلك

 

 إطار ىي كتقاليد عاداتو  إقليم لكل جعل األمصار كتنائي األقطار، تباعد فإف ذلك، كفوؽ
 عاداتو مع كمتناسقة حضارتو، مع متبلقيةن  فيو تيسنُّ  اليت النيظيم تكوف أف بدَّ  كال كيانو، كعناصر حضارتو،
)"لئلسبلـ ٥تالفةو  كغَت حسنة، دامت ما كتقاليده، ). 

 

 ندعو أف يصح ال كذاؾ، ىذا كفوؽ": فيقوؿ الدكؿ لتعدد آخر مربران  زىرة أبو الشيخ يضيف ٍب
 صولتو، على كٮتاؼ حىٍوزتو، على ىؤالء من كل كٮتشى! كالرؤساء ا١تلوؾ ينزعج ال حىت كاحدة دكلة إٔب

 كتذىب مهدىا، ُب ككأدىا الفكرة، حملاربة فيتجرَّدكف رؤكسهم، فوؽ من التيجاف ٗتلع أف ا١تلوؾ كٮتشى
 .شىعىاعان  هباة العداك

 

 كاف كإف ٦تكن، غَت ذلك فإف كاحدة، دكلة ظهر ـُب السياسية الوحدة تكوف أف ٯتكن ال إذف،
) " ...!ا١تصلحة من فليس ٖتقيقو سىهيل كاف كإف التحقيق، سهل فليس ذاتو ُب ٦تكنان  ). 

 

 دكلة تكوين فكرة كلنًتؾ": بقولو الشيخ نظر كجهة من يكمن فاٟتل كذلك الواقع أف كلطا١تا
 إنو": الكتاب بعض قاؿ كقد. االٖتاد صور من أخرل صورة إٔب كلنتجو موحَّدة، حكومة ذات إسبلمية

)"الربيطاين الكومنولث دكؿ شكل على الوحدة صورة تكوف أف يصح كم ذلك كعلى (  إقليم كل ٭تي
 إال عليو نعًتض أف لنا كليس جيدان، ذاتو ُب الرأم ذلك يكوف كقد .. جامعة رابطة ىناؾ كتكوف ْتكومتو،

)"بريطانيا مع بكومنولث مرتبط اإلسبلمية الدكؿ بعض بأفَّ   يزكؿ أف ٬تب بأنو"اٟتلٌ  أف الشيخ كيرل. (
)"خباالن  إال ا١تسلمُت تألو ال اليت- بريطانيا– الدكلة بتلك يربطو الذم االرتباط ) .

 عن دافع حيث ا٠تطيب الكرًن عبد الشيخ الدكؿ بتعدد قالوا الذين كذلك ا١تعاصرين كمن
 يقـو أف تعٍت اليت الكلمة تلك( ا٠تبلفة )على يقـو الذم اإلسبلمي اٟتكم بأف يقوؿ الذم االعًتاض

                                                 

  .65-64ص: الوحدة اإلسبلمية   ( (

 .65ص: المصدر السابق   ( (
تنظيم سياسي تشترؾ فيو عدة دوؿ، أو واليات  : "كلمة إنجليزية بمعنى الخير العاـ، ويقصد بها اصطبلحاً : الكومنولث   ( (

ىو التعبير الذي حّل محل اإلمبراطورية البريطانية منذ العاـ  "والكومنولث البريطاني "         يهدؼ إلى تحقيق مصالح مشتركة
ـ ويقصد بو مجموعة من الدوؿ المستقلة، وكذلك بعض األقاليم، وكذلك بعض األقاليم ناقصة السيادة، تؤلف 1947        

ومن دوؿ ببلد  ...          رابطة جعلت من الجالس على العرش البريطاني رمزاً لها، ومن ثم رئيساً أعلى لهذا التنظيم السياسي 
 ".1011ص: (القاموس السياسي ألحمد عطية اهلل). باكستاف:          المسلمين الداخلة في ىذا الكومنولث

 .65ص: الوحدة اإلسبلمية   ( (
 .65ص:  المصدر السابق  ( (
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 حيث... ا٠تليفة ىو كاحد ٟتاكم كلو إلسبلمي ااجملتمع يدين كأف الفردم، النظاـ على اإلسبلمي اٟتكم
 ملك؟ أك حاكم كطن كل سأر على كقاـ اإلسبلـ أكطاف تعددت كقد ىذا يقع أف ٯتكن فهل":    يقوؿ
 إذا كىل طائعُت؟ أيديهم ُب عما لو ينزلوا كأف اٟتاكم، ٢تذا الوالء يعطوا أف كا١تلوؾ اٟتكاـ يرضى كىل
)"كأجناسها؟ ألكطاهنا العزة تأخذىا كال، ذاهتا األكطاف ترضى كا١تلوؾ اٟتكاـ رضي ). 

 الدكؿ تعددت لو حىت أخرل رابطة أم من أقول الدينية ا١تشاعر رابطة بأف الشيخ يضيف ٍب
 بُت اليت الدينية فا١تشاعر بينهم، إسبلمية كحدة قياـ دكف ٭توؿ ال ا١تسلمُت أكطاف تعدد إف": يقوؿ حيث
 يسرم ركح الدين إذ... دـ أك لغة، أك كطن، من باإلنساف اإلنساف تربط رابطة أية من أقول الدين أبناء

 أف على اإلنساف ٖتمل كال كاٟتدكد، السدكد، تتخطى األركاح، بُت صلة ا١تعٌت هبذا كىو اإلنساف، كياف ُب
)"جنسو أك لغتو، أك كطنو، أبناء بُت الصبلت عبلئق يقطع ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفرع الرابع 
 

 :مطلقاً  التعدد بجواز القائل األوؿ االتجاه مناقشة
 

 كليس العلماء، لبعض اجتهاد ىو إ٪تا مطلقان  التعدد ّتواز القائل الرأم ىذا أف القوؿ من بدَّ  ال
 رأم كىو الفقهاء، ٚتهور فيو خالفوا اجتهاد الرأم كىذا معتربان، العلماء بعض قبل من اجتهاد كل

)بالشاذ البعض عنو عربَّ  بل ضعيف،  .٣تتمعة كال منفردة لبلحتجاج تصلح ال اليت األدلة لضعف، (
 كمنكم أمَت منا": ا١تنذر بن اٟتباب قوؿ ألف االستدالؿ، حيث من جدان  ضعيف: األكؿ فدليلهم 

 كلو كاحد، خليفة تنصيب كجوب على الصحابة كأٚتع بل اٞتميع، من رفض منهم، اقًتاح ٣ترد كاف "أمَت
 .٭تكمهم خليفة بتنصيب ٢تم السماح باألنصار إرضاء لتم جائزان  كاف

 

: الفصل ُب فقاؿ اجتهادىم إليو أداه خطأ افؾ-  -األنصار من الرأما ىذ أف حـز ابن كيرل
                                                 

 بيروت،  –دار المعرفة للطباعة والنشر . الخبلفة واإلمامة ديانة وسياسة، عبد الكريم الخطيب   ( (
 .371ص: ـ1975-ىػ1395/ 2         ط

 .372ص: المصدر السابق   ( (
" وال يجوز أف يكوف لؤلمة إماماف في وقت واحد، وإف شذَّ قـو فجوزوه: "انظر إلى ما أشار إليو الماوردي في قولو   ( (

 .9ص: (األحكاـ السلطانية، للماوردي)        
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 إليو أداىم خطأ، كاف بل صوابان، يكن ٓب ذكرنا ما-  -األنصار قوؿ ألف فيو، ٢تم حجة ال ىذا ككلُّ "
 أحد٫تا يكوف أف من متنافيُت، قولُت على القائبلف، اختلف إذا بد كال ا١تهاجركف، فيو كخالفهم االجتهاد،

 عند إليو الردَّ -   -اهلل افًتض ما إٔب فيو تنازعوا ما ردُّ  فواجب كذلك، ذلك كإذ خطأ، كاآلخر حقان،
فَِإف تَػَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَػُردُّوُه ِإَلى الّلِو َوالرَُّسوِؿ ِإف ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِالّلِو َواْليَػْوـِ : تعأب يقوؿ إذ التنازع،
) اآلِخرِ   اآلخر فاقتلوا لخليفتين بويع إذا": قاؿ قد   اهلل رسوؿ فوجدنا ذلك، ُب فنظرنا (
)"منهما ) َوالَ َتُكونُوْا َكالَِّذيَن تَػَفرَُّقوْا َواْختَػَلُفواْ : تعأب كقاؿ. (  ككقعت كالتنازع التفرؽ اهلل فحرَـّ (

)"لنا ٭تل ال ما كقلنا تعأب، هلل ا١تعصية ) .
 بُت بالتناكب اإلمارة تكوف أف كىو" أمَت كمنكم أمَت منا": قاؿ حُت تأكيل اٟتباب كلقوؿ ىذا،

. السلطة بتداكؿ اليـو يعرؼ ما كىو كاألنصار، ا١تهاجرين
 كاؿو  يلي أف أراد أهنم على ٮترج أمَت، كمنكم أمَت، منا: األنصار قوؿ فإف كأيضان ": حـز ابن قاؿ

 ىو كىذا كقت، ُب إماماف يكوف أف على ال أبدان، كىكذا. آخر ا١تهاجرين من كٕب مات فإذا منهم،
)"كبلمهم من األظهر  متعاقبتُت إمارتُت بل كاحد كقت ُب إمارتُت يطلبوا ٓب الفهم ىذا حسب فهم. (
. األخرل إحدا٫تا تعقب

 كاحد، كقت ُب أمَتاف كأهنما عنهما اهلل رضي كمعاكية علي بُت حصل ٔتا االستدالؿ أما
: كجهُت من ضعيف بو فاالستدالؿ

 

 بن عثماف إياىا أمره اليت إمارتو ُب باقيان  نفسو اعترب كإ٪تا خليفة، نفسو ينصب ٓب معاكية إف   -أ
 ُب شرعي غَت ألنو ليس عليو كا٠تركج لعلي معاكية كمقاتلة كاحد، كقت ُب خليفتاف يكن فلم-  -عفاف
)عثماف قتلة من االقتصاص ُب قصَّر نظره ُب ألنو بل نظره،  عاـ إال خليفة نفسو يعلن ٓب فمعاكية، (

 .ىػ41 عاـ اٞتماعة
 صحيحو ُب مسلم أخرج. الباغية الفئة ستقتلو أنو-  -ياسر بن عمار  الرسوؿ أخرب   -ب

)"الباغية الفئة تقتلك": ياسر بن لعمار  اهلل رسوؿ قوؿ  فئتاف، يوجد أنو على يدؿُّ  اٟتديث فهذا، (

                                                 

 .59سورة النساء، آية    ( (
 .25سبق تخريجو ص   ( (
 .105سورة آؿ عمراف، آية    ( (
 .88-87، ص4ج: الفصل في الملل واألىواء والنحل، ابن حـز   ( (
 .89، ص4ج: الفصل في الملل واألىواء والنحل، ابن حـز   ( (
. الرياض-دار طيبة للنشر والتوزيع. اإلمامة العظمى عند أىل السنة والجماعة، عبد اهلل بن محمد سليماف الدميجي   ( (

 .562ص: ىػ2/1409        ط
صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ال تقـو الساعة حتى يمّر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أف يكوف مكاف الميت     ( (
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 سلطتاف ىناؾ يكن فلم ياسر، بن عمار قتلت اليت ىي ألهنا معاكية فئة كىي األخرل، على باغية إحدا٫تا
 تكوف أف ٬تب السلطة أف على فدؿَّ  شرعية، غَت باغية كاألخرل كاحدة، شرعية سلطة بل شرعيتاف،

. متعددة ال كاحدة
 أعطى-  -اهلل ألف الفارؽ، مع قياس فهو كاحد، كقت ُب أنبياء عدة بوجود االستدالؿ أما

 كإقامة السلطة أجل من كالنزاع ا٠تبلؼ عن معصوموف فهم العصمة، فأعطاىم ا٠تلفاء، يعط ٓب ما األنبياء
 ١تا كاحد كقت ُب التعدد عن لتنهاىم الشريعة أحكاـ جاءت اليت البشر ا٠تلفاء عكس على اهلل، شرع
ي كقد كاختبلؼ نزاع من ذلك يولده  خاًب كاف بل نيب، من أكثر ىناؾ يكن ٓب  زمانو كُب عنو، هني

)لو شرع تكن ٓب لؤلنبياء أحكاـ من سبقو كما كا١ترسلُت، األنبياء ِلُكلٍّل َجَعْلَنا ِمنُكْم  :    تعأب لقولو، (
َهاجاً  )ِشْرَعًة َوِمنػْ )  .

 الفقهاء بعض عند ا١تعتربة ا١تصلحة أف إذ ٤تلو، غَت ُب استدالؿ فإنو با١تصلحة، االستدالؿ كأما
 على للداللة كفَتة السنة من كاألدلة سنة، أك كتاب من شرعيان  نصان  ٗتالف أال أ٫تها معينة، ضوابط ٢تا

 أف كما معتربة، غَت ملغاة مصلحة فهي الشرعية، للنصوص ١تخالفتها ٢تا اعتبار ال فبالتإب الوحدة، كجوب
 فثمة الشرع يكوف حيثما ألنو الوحدة ُب فا١تصلحة للواقع، الف مخقوؿ مصلحة الدكلة بتعدد القوؿ

. ا١تصلحة
ف طلعت الغنيمي يرل أنو ال أذكرنا سابقان أما مناقشة الدليل ا٠تامس، كىو ألحد ا١تعاصرين فقد 

يوجد حكم من الشريعة يفرض الوحدة، بل على العكس من ذلك ٘تامان، فالقرآف الكرًن يطرح مصوران 
)بإمكانية انقساـ العآب اإلسبلمي إٔب كحدات سياسية مستقلة َوِإف    :  كاستدؿ بذلك بقولو تعأب(

نَػُهَما ) ...طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ ) .
 

 :لقد جاء طلعت الغنيمي بدليل عليو ال لو كذلك من خبلؿ
  إف أمهات كتب التفسَت كا١تعتربة منها ٓب تأت ٔتا أتى بو الغنيمي، حيث أتى ٔتا ٓب يأت بو األكلوف -1 

 .غَت آبو بوحدة النصوص، بل كمعطبلن لتلك النصوص القطعية الدالة على الوحدة بُت ا١تسلمُت
 

                                                                                                                                               

 .2236، ص4ج: (2916)        من الببلء، رقم الحديث 
إال إذا جاء دليل ... وال يعتبر من األدلة الشرعية " شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا: "وفقاً للقاعدة الشرعية التي تقوؿ   ( (

وحتى الذين اعتبروىا من أصوؿ األحكاـ   (408، ص3ج: الشخصية اإلسبلمية، تقي الدين النبهاني)        يدؿ على أنو لنا، 
 .        فإنها ال تصلح دليبًل، ألنو قد ورد في الشرع ما يبطل ىذا الحكم وىو حرمة التعدد

 .48سورة المائدة، آية    ( (
) )   The Muslim" International of conception" ،207law.pوطلعت الغنيمي على موقع  : 

        www.darislam.com/home/esdarat. 
 .9سورة الحجرات، آية    ( (
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)  إف سبب نزكؿ اآلية الكرٯتة كما أكردتو بعض التفاسَت-2  كما جاء ُب تفسَت ابن كثَت ىو (
، حدثنا معتمر قاؿ: كقاؿ اإلماـ أٛتد": اقتتاؿ بُت فئتُت كليس دكلتُت حيث قاؿ ٝتعت أيب : حدثنا عاـر

 كركب ٛتاران كانطلق لو أتيت عبد اهلل بن أيب، فانطلق إليو النيب قيل للنيب :  قاؿ٭تدث أف أنسان 
إليك عٍت ": يعٍت عبد اهلل بن أيب– إليو قاؿ ا١تسلموف ٯتشوف، كىي أرض سبخة، فلما انطلق النيب 

قاؿ .  أطيب ر٭تان منككاهلل ٟتمار رسوؿ اهلل :  فقاؿ رجل من األنصار"فواهلل لقد آذاين ريح ٛتارؾ
فكاف بينهم ضرب باٞتريد : فغضب لعبد اهلل رجاؿ من قومو، فغضب لكل كاحد منهما أصحابو، قاؿ

نَػُهَماكاأليدم كالنعاؿ، فبلغنا أنو أنزلت فيهم   كركاه .َوِإف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ
البخارم ُب الصلح عن مسدد كمسلم ُب ا١تغازم عن ٤تمد بن عبد األعلى كبل٫تا عن ا١تعتمر بن سليماف 

)"عن أبيو بو ٨توه ) .
 فاٟتديث ىو اقتتاؿ بُت فئتُت من ا١تسلمُت، كا١توقف الذم ٬تب على ا١تسلمُت من غَت ا١تتقاتلُت 
 .أف يتخذكه حياؿ ىذا ا١توقف ىو ما بينتو اآلية الكرٯتة كندبت إليو من اإلصبلح كإطفاء نار القتاؿ

إما : ال ٗتلو الفئتاف من ا١تسلمُت ُب اقتتا٢تما: قاؿ العلماء": يقوؿ اإلماـ القرطيب ُب تفسَته اآلية
فالواجب ُب ذلك أف ٯتشى بينهما ٔتا : فإف كاف األكؿ. أف يقتتبل على سبيل البغي منهما ٚتيعان، أك ال

يصلح ذات البُت، كيثمر ا١تكافٌة كا١توادعة، فإف ٓب يتحاجزكا، كٓب يصطلحا، كأقامتا على البغي، صَت إٔب 
فالواجب أف تقاتل فئة البغي : كأما إف كاف الثاين، كىو أف تكوف إحدا٫تا باغية على األخرل. مقاتلتهما

ٍبغيِّ عليها بالقسط كالعدؿ. إٔب أف تكفَّ كتنوب
ى
فإف التحم القتاؿ بينهما . فإف أصلح بينهما كبُت ا١ت
ة، كالرباىُت –٤تقة    لشبهةو دخلت عليهما، ككلتا٫تا عند أنفسهما  فالواجب إزالة الشبهة باٟتيجَّة النَتِّ

)القاطعة على مراشد اٟتق، فإف ركبتا من اللجاج ، كٓب تعمبل على شاكلة ما ىديتا إليو، كنصحتا بو، من (
)"فقد ٟتقتا بالفئتُت الباغيتُت- اتباع اٟتق بعد كضوحو ٢تما ) .

ىكذا ييقاـ ُب أداء ا١تهمة اإلصبلحية بُت ا١تتقاتلُت، كالدكلة اإلسبلمية ىي صاحبة القرار ُب بياف 
أم بعضها -ىل كاف البغي منها ٚتيعها، . من ىي الفئة الباغية أك اإلقليم الباغي الذم ٮتضع لسيطرهتا

 أـ أف ىناؾ فئة ىي الباغية، كىناؾ فئة مبغي عليها؟- ضد بعض
ففي ىذه اٟتاؿ، تيصدر –فإف ٓب يتوصل معو إٔب حل النزاع ... كبناء على ذلك، ييسار بالصيلح 

   ا٠تبلفة قرارىا باستخداـ السبلح من قبل األقطار األخرل غَت الداخلة ُب القتاؿ، لوضع حدٍّ لذلك

                                                 

 .65، ص5ج:، وفتح القدير للشوكاني207، ص16ج: ، وتفسير القرطبي288ص: 7انظر، تفسير ابن كثير ج   ( (
 .289-288ص: 7ج: تفسير ابن كثير   ( (
 .209ص: المصباح المنير" تماحك الخصمين، وىو تماديهما: "اللجاج   ( (
 .208، ص16ج: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي   ( (
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)إما ٔتقاتلة الفريقُت ا١تتنازعُت أك أحد٫تا، على ضوء ما جاء ُب كبلـ القرطيب- النزاع ) .
 

  ىذه اآلية الكرٯتة أصل ُب قتاؿ البيغاة كمنهم ا٠تارجوف على اإلماـ ٤تاكلُت تفريق ٚتاعة -3
ا١تسلمُت كشق عصاىم، فهي دليل على حرمة البغي على اإلماـ، كالواجب ىو قتاؿ ىذه الفئة الباغية إف 

ٓب ترجع كيكوف قتا٢تا قتاؿ تأديب، ال قتاؿ حرب بقصد ردعهم، كرٌدىم إٔب الطاعة ال بقصد قتلهم 
)كإبادهتم ) .

 دليل ...َوِإف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلواآية : أم_ُب ىذه اآلية ": جاء ُب تفسَت القرطيب
على كجوب قتاؿ الفئة الباغية ا١تعلـو بػىٍغيها على اإلماـ أك على أحد من ا١تسلمُت، كعلى فساد قوؿ من 

)"منع من قتاؿ ا١تؤمنُت ) .
 

ىذا كقد نقل بعض ا١تفسرين كاأللوسي قوؿ بعض اٟتنابلة بأف قتاؿ أىل البغي أفضل من اٞتهاد، 
أف ذلك ليس على إطبلقو، : كاٟتق":  اشتغل طيلة عهد خبلفتو بقتا٢تم دكف اٞتهاد ٍب قاؿْتجة أف عليان 

)"بل إذا خشي من ترؾ قتا٢تم مفسدة عظيمة، دفعها أعظم من مصلحة اٞتهاد ) .
  يتبُت ٦تا سبق أف النزاع اٟتاصل بُت الفئتُت لو حالتاف األكٔب إما أف ال تكوف الدكلة -4

 .اإلسبلمية طرفان فيو، كالثانية أف تكوف الدكلة اإلسبلمية أحد أطراؼ النزاع
 

 إف كانت إحدل الطائفتُت على حق كاألخرل ىي الباغية كجب نصرة الفئة :ففي الحالة األولى
فَِإف بَػَغْت ِإْحَداُىَما َعَلى اأْلُْخَرى : من أىل العدؿ على األخرل، كالقتاؿ ُب صفها كما ُب قولو تعأب

) . ...فَػَقاتُِلوا الَِّتي تَػْبِغي َحتَّى تَِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَّوِ  ) 

ككاجب النيصرة ىو على الدكلة أك من ٗتولو الدكلة لفٌض ىذا النزاع، ذلك أف الدكلة ىي صاحبة 
الصبلحية ُب تقرير من ىي الفئة الباغية منهما كاليت ٬تب ردعها، كمن ىي صاحبة اٟتق اليت ٬تب نيصرهتا، 
كالقتاؿ ُب صفها إف كانت ىناؾ فئة باغية كفئة ٢تا اٟتق، كأما إف كانت كلتا الفئتُت على بغي كاستطاعت 

كال ٬توز أف تعاكف كاحدة منهما على ... الدكلة قتا٢تما كقهر٫تا ٚتيعان، كجب ذلك إلهناء ىذا االقتتاؿ

                                                 

 .1663، ص3ج: الجهاد والقتاؿ في السياسة الشرعية، محمد خير ىيكل   ( (
 .39ص: األحكاـ السلطانية، الفراء   ( (
 .208، ص16ج: تفسير القرطبي   ( (
. (شهاب الدين، أبو الفضل)روح المعاني في تفسير القرآف العظيم والسبع المثاني، محمود األلوسي البغدادي    ( (

 .151، ص26ج:  بيروت–       دار إحياء التراث العربي 
 .9سورة الحجرات، آية    ( (
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)األخرل ألهنما على خطأ ) .
 

إف ٓب يػىٍقًدر على قهر٫تا، كٓب يأمن أف ٬تتمعا على قتالو ضمَّ نفسو إٔب ": قاؿ صاحب ا١تهذَّب
أقرهبما إٔب اٟتق، فإف استويا ُب ذلك، اجتهد رأيو ُب ضم أحد٫تا إٔب نفسو، كال يقصد بذلك معاكنتو 

على اآلخر، بل يقصد بو االستعانة بو على اآلخر، فإف اهنـز اآلخر، ٓب يقاتل الذم ضمو إٔب نفسو حىت 
)"يدعوه إٔب الطاعة، ألنو حصل باالستعانة بو ُب أمانة ) .

 

ككانت سلطة ا٠تليفة فيها شرعية . كىي كجود الدكلة كأحد أطراؼ النزاع  :وأما الحالة الثانية
 كبيعتو صحيحة، فيجب نيصرة اإلماـ ذلك أنو كاجب الطاعة كاإلجابة إذا دعا لقتاؿ، كما قرر أبو حنيفة

 ( ) .
إذا خرج على اإلماـ العدؿ خارج كجب الدفع عنو، مثل : عن مالك": كجاء ُب أحكاـ القرآف

ٍعو، ينتقم اهلل من ظآب ٔتثلو، ٍب ينتقم من كليهما (عمر بن عبد العزيز) )"فأما غَته فدى ) .
فأما ىؤالء فبل بيعة ٢تم ": مغتصيب السلطة، لقولو (عمر بن عبد العزيز)كيقصد اإلماـ مالك بغَت 

)"إذا كاف بويع ٢تم على ا٠توؼ ) .
ىذا، فما ينطبق على الفئات الباغية ينطبق على األقاليم كالواليات ا٠تاضعة ١تركز ا٠تبلفة، فقد 
٭تصل منها بغي أك استقبلؿ عن مركز ا٠تبلفة، فالواجب ىو قتاؿ من يقف مع ىذه الفئة الباغية قتاؿ 
تأديب حىت ترجع، كقد جاءت النصوص الكثَتة مبينة حرمة ا٠تركج على اإلماـ ككجوب طاعتو حفاظان 

على كحدة اٞتماعة، لذلك ٮتتار أف ال تطوؿ مدة الوإب كأف تكوف كاليتو خاصة، خاصة إذا اجتمعت لو 
)الوالية العامة كالقوة كا١تاؿ  .، كاهلل أعلم(

 ٝتعت رسوؿ اهلل :  قاؿكيكفي ىنا للتدليل على كجوب دعوة اإلماـ ْتديث زيد بن ثابت 
نضر اهلل امرأ ٝتع منا حديثان فبلغو فرب حامل فقو إٔب من ىو أفقو منو، كرب حامل فقو ليس ": يقوؿ

بفقيو، ثبلث ال يغل عليهن قلب مسلم، إخبلص العمل هلل كمناصحة كالة األمر كلزـك اٞتماعة، فإف 
) "...دعوهتم ٖتيط من كرائهم  ) .

                                                 

 .148، ص1ج: الجهاد والقتاؿ في السياسة الشرعية، محمد خير ىيكل   ( (
 .195، ص19، ج1ط. المدينة المنورة–المكتبة السلفية . المجموع، شرح المهذب، للنووي ثم السبكي   ( (
 .140، ص7ج: بدائع الصنائع، الكاساني   ( (
دار إحياء الكتب . محمد علي البجاوي: تحقيق. (بابن العربي)أحكاـ القرآف، أبو بكر محمد بن عبد اهلل المعروؼ    ( (

 .1709، ص4ج: ـ1957-  ىػ 1376 / 1ط.  القاىرة–       العربية 
 .1709، ص4ج: أحكاـ القرآف، ابن العربي   ( (
 .178ص: انظر، نظاـ الحكم في اإلسبلـ، النبهاني   ( (
 .276، ص21ج: التمهيد، ابن عبد البر   ( (
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فإف دعوهتم ٖتيط من كرائهم أك ىي من كرائهم ٤تيطة، : كأما قولو": يقوؿ ابن عبد الرب ُب التمهيد
فمعناه عند أىل العلم أف أىل اٞتماعة ُب مصر من أمصار ا١تسلمُت إذا مات إمامهم كٓب يكن ٢تم إماـ 

فإف كل من فأقاـ أىل ذلك ا١تصر الذم ىو حضرة اإلماـ كموضعو إمامان ألنفسهم اجتمعوا عليو كرضوه، 
 إذا ٓب يكن معلنان بالفسق خلفهم كأمامهم من ا١تسلمُت ُب اآلفاؽ يلزمهم الدخوؿ ُب طاعة ذلك اإلماـ

ألهنا دعوة ٤تيطة هبم ٬تب إجابتها كال يسعى أحده التخلف عنها ١تا ُب إقامة إمامُت كالفساد معركفان بذلك 
)"من اختبلؼ الكلمة كفساد ذات البُت ) .

 دليبلن على من ...َوِإف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوالذلك كلو، كانت ىذه اآلية الكرٯتة 
 .استدؿ بإمكانية تقسيم العآب اإلسبلمي إٔب عدة دكؿ مستقلة عن بعضها البعض

 
 
 
 
 

الفرع السادس 
 

: مناقشة االتجاه الثالث القائل بالتفصيل
 

 .(الجويني والبغدادي): مناقشة األقدمين-   أ
 

إف القراءة ا١تنصفة ٢تذين الفقيهُت ترينا أهنما ال يقوالف ببقاء العآب ٣تزأ إٔب أكثر من دكلة، ذلك 
أف ما نسب إٔب اٞتويٍت من ٕتويزه تعدد األئمة، فهو كذب عليو، ألنو نصَّ على أف كحدة اإلمامة من 

إذا بعدت الببلد ككجد ْتر فاصل فإف األمر ٮترج من القطعيات ": القطعيات، غَت أنو عاد فاستدرؾ فقاؿ
)"إٔب االحتماالت ) .

كاليت جاءت عامة مطلقة ٓب ٖتدد قرب الديار ... ُب ىذا لؤلدلة الصر٭تة - رٛتو اهلل-كقد أخطأ 
أك بعدىا أك كجود ْتر فاصل أك عدمو، كليس كجود البحر الفاصل بأكٔب ُب االعتبار من كجود الصحراء 

 تشمل حضرموت كعيماف ك٫تا ا١تهلكة، كٓب يقل أحد قط بأخذىا ُب االعتبار، كقد كانت دكلة النيب 
خلف صحراء جزيرة العرب الكربل، ككذلك دكلة ا٠تلفاء الراشدين تشمل ببلدان كراء الصحارل كاألهنار، 

                                                 

 .277، ص21ج:  المصدر السابق  ( (
 ..358ص: اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصوؿ االعتقاد، الجويني   ( (
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كانعقد إٚتاع الصحابة على ذلك، ككانت الدكلة اإلسبلمية على عهد بٍت أمية تضم أمصاران كثَتة كراء 
)الصحراء اإلفريقية الكربل ). 

 

فإف األمر ٮترج من ": لذلك نرل أف اٞتويٍت قد ترؾ الباب مفتوحان ١تن سيأٌب بعده عندما قاؿ
 ."القطعيات إٔب االحتماالت

كىو قوؿ فاسد، ١تا عليو ": غَت أف اإلماـ النوكم أغلق ىذا الباب كعلق على رأم اٞتويٍت بقولو
)"السلف، كا٠تلف، كلظواىر إطبلؽ األحاديث، كاهلل أعلم ) .
 ٦تن أجاز التعدد افاٞتويٍت كالبغدادم كغَتىم. كما يقاؿ ُب حق اٞتويٍت، يقاؿ ُب حق البغدادم

رأل أنو من احملاؿ ُب نظرىم أف يكوف للمسلمُت خليفة كاحد يطاع ُب كل العآب اإلسبلمي ا١تسيطر عليو، 
فرأكا أف اٟتل يكمن ّتواز التعدد، خاصة أف ا١تواصبلت ُب ذلك الوقت كانت تعتمد على الناقة كاٞتمل، 

كنتيجة لبيعد ا١تسافة عن مركز ا٠تبلفة لبعض ا١تناطق فإف انتظار أمر ا٠تليفة يوقع ا١تسلمُت ُب حرج كقد 
 تعطل بعض األحكاـ، فما السبيل؟

. إف اٞتويٍت ٓب ٭تدد كم ىي ا١تسافات الشاسعة الفاصلة اليت ٭تتمل معها عقد اإلمامة ٠تليفتُت
كيظهر أف ىذا يرجع ١تا يتعذر معو كصوؿ سلطة اإلماـ كرعايتو إٔب مناطق نائية عنو، ففي ىذه اٟتاؿ، ال 

ينبغي أف تبقى تلك ا١تناطق النائية ببل سلطة ٖتكمها، كرعاية تشملها، فيمكن أف ٬ترم فيها عقد اإلمامة 
)٠تليفة آخر، ٗتتص سلطتو ٔتا ٖتت يديو من مناطق كمن خبلؿ تتبع الدليل أك شبهة الدليل الذم ساقو (

اٞتويٍت ليخرج من القطعيات إٔب االحتماالت، ال ٧تد إال ما ذكرناه سابقان من تعليلو كىو تعذر كصوؿ 
 .سلطة اإلماـ، كرعايتو إٔب تلك ا١تناطق النائية

 
 :والجواب عن ىذه الشبهة يتمثل بما يلي

 

: أم- كما قاؿ النوكم–  إف النصوص الشرعية ُب ٖترًن عقد اإلمامة لشخصُت مطلقة -1
)تشمل كل اٟتاالت، كمنها حالة البيعد بُت اإلمامُت بأف ا١تسلمُت سيفتحوف األرض  )، ىذا كقد أخرب (

)كستجمع ٢تم مشارقها كمغارهبا ، كسيبلغ اإلسبلـ ما بلغ الليل كالنهار، كسيدخل ُب كل بيت مدر أك (

                                                 

 .395ص: محمد بن عبد اهلل المسعري. األدلة القطعية على عدـ شرعية الدولة السعودية، د   ( (
 .41، ص8ج: شرح صحيح مسلم، النووي   ( (
 .376، ص1ج: الجهاد والقتاؿ في السياسة الشرعية، ىيكل   ( (
 .377، ص1ج: المصدر السابق   ( (
": إف اهلل زوى لي األرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإف أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها: "إشارة إلى حديث رسوؿ اهلل    ( (

 .14ص:        سبق تخريجو
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)كبر ، كمع ذلك جاءت النصوص بشكل قاطع لتدلل على كجوب أف يكوف للمسلمُت ٚتاعة كاحدة (
 .على إماـ كاحد

 

  إف القوؿ بعلة صعوبة كصوؿ سلطة اإلماـ كرعايتو إٔب مناطق نائية عنو، قد عاٞتها اإلسبلـ -2
بتقسيم الدكلة إٔب كاليات ٗتضع لسلطاف ا٠تليفة كأمره، كُب حاؿ بيعد ا١تسافة كصعوبة االتصاؿ، فإف 

 .ا٠تليفة يعطي حق التصرؼ للوالة ُب رعاية شؤكف تلك ا١تناطق ٔتا يفوضو إليهم من أمور
ليس من الضركرم أف تشمل سلطة ا٠تليفة، كرعايتو ... ": يقوؿ الدكتور ٤تمد خَت ىيكل

للمناطق النائية بصورة مباشرة حىت يصدؽ عليها أهنا ٖتت سلطة ا٠تليفة، بل يصدؽ عليها أهنا ٖتت 
سلطة ا٠تليفة كلو كانت ال تصل إليها تلك السلطة إال عن طريق غَت مباشر، أم عن طريق الوالة كاألمراء 

الذين يبعثهم ا٠تليفة لتلك ا١تناطق، كيعطيهم حق التصرؼ ُب رعاية الشؤكف ُب مناطقهم ْتسب النظاـ 
ٍب يتابع ا٠تليفة . الذم تقـو على أساسو الدكلة كالسلطة، كما يرسم ٢تم من خطوط عريضة ُب ىذا اإلطار

كليس   الَ يَُكلِّمُف الّلُو نَػْفساً ِإالَّ ُوْسَعَهاأحواؿ تلك ا١تناطق عن طريق رسلو كمعاكنيو، كْتسب الوسع 
كال ٦تا ٮتالف . من مقتضى مشوؿ سلطة ا٠تليفة أف ال ٘ترَّ صغَتة كال كبَتة ُب الببلد إال بإذف مباشر منو

مقتضى مشوؿ تلك السلطة إف يتصرؼ الوالة ا١تفوَّضوف من ًقبىًلو ُب رعاية الشؤكف بدكف رجوع للخليفة ُب 
)"كل أمر ) .

فالوالة يعاٞتوف األمور حسب األحكاـ الشرعية، كا٠تليفة ينظر ُب حسن التطبيق أك إساءتو كعليو 
يتصرؼ، ك٢تذا رفض عمر بن ا٠تطاب من الوالة كاألمراء أف يرجعوا إليو ُب كل صغَتة ككبَتة، كذكر ٢تم أف 

)الشاىد يرل ما ال يرل الغائب ) .
 

 العآب  فيو ُب كاقعنا اٟتإب الذم أصبح ال ٤تل لو  إف القوؿ كذلك بصعوبة التنقل كاالتصاؿ-3
. كلو كما يقاؿ قرية

فإف بيعد الشقة بُت الببلد، كتعذر ا١تواصبلت اليت يتوقف عليها ": يقوؿ الشيخ ٤تمد رشيد رضا
تنفيذ األحكاـ، ٦تا ٮتتلف باختبلؼ الزماف كا١تكاف، فبل يصح أف ٬تعل عذران دائمان لصدع كحدة اإلسبلـ، 

قطار النائية بعضها ببعض ُب الرب كالبحر، بالبواخر األفاتصلت ... ُب عهدنا  (تقارب الزماف)كقد 
اليت صارت تنقل الربيد كالناس مسافة  (الطيارات كا١تناطيد)ٍب با١تراكب ا٢توائية ... كالسكك اٟتديدية 

                                                 

ال يبقى على ظهر األرض بيت مدر وال وبر إال أدخلو اهلل كلمة اإلسبلـ بعز عزيز أو بذؿ  : "إشارة إلى حديث رسوؿ اهلل    ( (
(: 8324)انظر، المستدرؾ على الصحيحين، رقم الحديث "        ذليل يعزُّىم اهلل فيجعلهم من أىلها أو يذلهم فيدينوف لها

 . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه746، ص4       ج
 .337، ص1ج: الجهاد والقتاؿ في السياسة الشرعية، ىيكل   ( (
 .106ص:  بيروت–دار الكتاب العربي . عبقرية عمر، عباس محمود العقاد   ( (
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مئات كألوؼ من األمياؿ ُب ساعة أك ساعات، دع نقل األخبار بقوة الكهرباء من أكؿ الدنيا إٔب آخرىا 
)"كلو كانت ىذه الوسائل ُب عصر سلفنا ١تلكوا العآب كلو... ُب دقائق معدكدات  ) .

كمع تقدـ الزمن أصبحت ا١تواصبلت متيسرة ُب أيامنا ىذه، كاالتصاالت سريعة بعد أف اكتشفت 
ا١تخًتعات كتيسرت سبل االتصاالت بالبلسلكي كاإلذاعة كالتلفاز كا٢تاتف كالطائرات كالصواريخ كغَتىا، 

)كقد أصبح العآب هبذه الوسائل كأنو كحدة كاحدة بعد اكتشاؼ اإلنًتنت ليصل ا٠ترب من أكؿ  اصة خ.(
 .الدنيا إٔب آخرىا ُب نفس اللحظة

كهبذا ال يوجد ألصحاب ىذا القوؿ ُب ىذا الوقت أم حجة، فعلة ىذا اٟتكم قد أزيلت، 
)نعدـ اٟتكماكاٟتكم يدكر مع العلة كجودان كعدمان، فإذا انعدمت العلة   .، كاهلل أعلم(

 
 .(الشوكاني والقنوجي)مناقشة المتأخرين -  ب

أكثر جرأة من اٞتويٍت كالبغدادم ُب تبٍت - القنوجي–لقد كاف الشوكاين كصاحب الركضة الندية 
، . جواز تعدد األئمة إال أف ىذا ال يعٍت أف الشوكاين كالقنوجي كانا يقراف كاقع التجزئة الذم نعيشو اليـو

فإف أىل الصُت ": كإ٪تا ييقراف منو ما ىو ُب حدكد التباعد فقط بُت األقطار ا١تتنائية حيث يقوؿ الشوكاين
)"كا٢تند ال يدركف ٔتن لو الوالية ُب أرض ا١تغرب ) .

فالعلة ُب اجتهاد الشوكاين ىي انقطاع أخبار اإلماـ عن أف تصل إٔب األقطار البعيدة، كما قلناه 
ُب مناقشة تفصيل اٞتويٍت نقولو ىنا الستدالؿ اٞتويٍت بشبهة بيعد ا١تسافة غَت أف البلـز ُب مناقشة 

تكليف ٔتا ال - تباعد األقطار–فالتكليف بالطاعة كاٟتاؿ ىذه ": الشوكاين كالقنوجي الذم تبعو قولو
)"يطاؽ ) .

فتكليف األقطار النائية ُب نظر الشوكاين بطاعة إماـ جديد قد تسٌلم السلطة، كىم ال يعلموف 
بالسلطة اٞتديدة اليت جاءت إٔب اٟتكم إ٪تا ىو تكليف بطاعة شيء ٣تهوؿ بالنسبة إليهم، كالتكليف 

كىكذا يفرض كاقع العآب اإلسبلمي ا١تًتامي األطراؼ القوؿ . بشيء ٣تهوؿ ىو من التكليف ٔتا ال يطاؽ
 .بتعدد األئمة 

إف التعليل بالقوؿ بأف التكليف بالطاعة كاٟتاؿ ىذه تكليف ٔتا ال يطاؽ ىو تعليل ال ينطبق على 
 : الواقع لؤلسباب التالية

                                                 

 .59ص: ـ1988-  ىػ 1408ط.  القاىرة–الزىراء لئلعبلـ العربي. الخبلفة، محمد رشيد رضا   ( (
 .136ص: النظاـ السياسي في اإلسبلـ، الخياط   ( (
 .651، 1ج. انظر، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، الزحيلي   ( (
 .512، ص4ج: السيل الجرار، الشوكاني   ( (
 .512، ص4ج: المصدر السابق   ( (
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 إف أىل األقطار النائية مأموركف بطاعة ا٠تليفة فيما يصل إليهم من أكامره كنواىيو، ألف من - 1

)شركط التكليف العلم ٓترب التكليف ، ذلك أهنم مكلفوف ٔتا يبلغهم من أخبار ال فيما يصل إليهم من (
 .أخبار فالتكليف إذف بالطاعة ىو تكليف ٔتا يطاؽ

  إف موت ا٠تليفة أك قتلو ال يعٍت خلو عنق أىل األقطار النائية من بيعة ٠تليفة كاعتبار -2
ميتتهم ميتة جاىلية، كىذا كاضح من كاقع بيعة ا٠تلفاء ُب عصر الصحابة، فقد كاف ا٠تليفة ٯتوت أك يقتل 

كجيوش ا١تسلمُت مشغولة ُب جهات الصراع مع العدك ُب ا١تناطق النائية، كال يبلغهم موت السابق، كنصب 
البلحق إال بعد مدة قد تطوؿ كقد تقصر حسب الظركؼ، كرٔتا يستشهد ُب تلك اٞتبهات عدد من 

كاف ٭تدث ىذا أياـ ... ا١تسلمُت بعد موت من مات من ا٠تلفاء، كقبل بلوغهم خرب من تؤٌب بعده
الصحابة، كٓب يقل أحد منهم إف من استشهد ُب تلك الفًتة يصدؽ عليو أنو مات، كليس ُب عنقو بيعة، 

ْتجة أف عنقو قد فرغت من بيعة ا٠تليفة الذم مات ٔتوتو، كٓب تشغل - معاذ اهلل-فميتتو إذف جاىلية، 
فكاف إقرارىم ٢تذا الواقع إٚتاعان منهم على أفَّ ا١تسلمُت ُب ... ببيعة ا٠تليفة اٞتديد، ألنو ٓب يعلم ٔتجيئو 

)ا١تناطق النائية سواء أكانوا ٤تاربُت أك قاطنُت ال ييكلَّفوف ٔتعرفة إمامهم اٞتديد إال حُت يبلغهم خربه ) .
 

بتنصيب خليفة آخر ُب - أنو ُب حاؿ تعذر كصوؿ أمر ا٠تليفة أك هنيو-  ال ٬توز القوؿ -3
من أطاعني فقد أطاع اهلل ومن ":  أنو قاؿ عن رسوؿ اهلل األقطار النائية، كذلك ١تا ركاه أبو ىريرة 

)"عصاني فقد عصى اهلل، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني فطاعة . (
. أمَت ا٠تليفة طاعة للخليفة نفسو

 

ككلمة األمَت ىنا عامة ينطبق عليها األمَت الذم عينو اإلماـ، كُب ىذه اٟتالة ال تكوف طاعة 
 .ا٠تليفة متعذرة لوجود أمَت ا٠تليفة الذم عينو لتطبيق اإلسبلـ ضمن الدستور ا١توحد للدكلة اإلسبلمية

 

أما من . كعلى ىذا، فإف اٟتالة اليت طرحها الشوكاين ال ٤تل ٢تا من الناحية التشريعية كالواقعية
الناحية التشريعية، ذلك أف ا١تسلمُت مكلفوف ٔتا يصلهم من أخبار ا٠تليفة كمأموركف بطاعة أمَت ا٠تليفة 

كأما من الناحية الواقعية، ذلك أف تنزيل ىذا اٟتكم كىو جواز تعدد األئمة على اٟتالة اليت . كحسب
كبالتإب . طرحها الشوكاين ال ينسجم كال ينطبق على الواقع، خاصة ُب أيامنا ىذه لسرعة كصوؿ ا٠ترب

                                                 

 .178، ص1ج: الزحيلي. أصوؿ الفقو اإلسبلمي، د   ( (
 .342، ص1ج: انظر، الجهاد والقتاؿ في السياسة الشرعية، ىيكل   ( (
. صحيح مسلم،كتاب اإلمارة،باب وجوب طاعة  األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية   ( (

 .1466،ص 3ج:(1835)       رقم الحديث
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. تكليف األقطار النائية ٔتا يصلهم من أخبار ا٠تليفة سهل ميسور
 

 
 :مناقشة المعاصرين

 

 زىرة، الذم ال ٬توز أف هنضم حقو أك نقلل من شأنو خاصة ُب ككمنهم اإلماـ الشيخ ٤تمد أب
 . موضوع الوحدة سواء كاف ذلك من خبلؿ مقاالتو أك كتبو الداعية إٔب الوحدة اإلسبلمية

 

فنجده ُب كتاب العبلقات الدكلية ُب اإلسبلـ يدافع عن كحدة الدكلة آخذان مستأنسان بالسياؽ 
إف ا١تسلمُت جركا على أف يكوف ٢تم خليفة يعم سلطانو، سواء أكاف قويان أـ كاف ": التارٮتي حيث يقوؿ

ضعيفان، فإف كاف االختبلؼ ُب السلطاف منشأه أف كل دكلة تدعي أف ا٠تبلفة فيها فإننا نقرر أف ٚتهور 
كبذلك يتبُت أف بعض الذين ادعوىا تكوف دعواىم باطلة، . الفقهاء يقرركف أف ا٠تليفة ال يكوف إال كاحدان 

٬توز تعدد ا٠تلفاء إذا اقتضت : كقد قاؿ زيد بن علي بن زين العابدين. كلعلهم ٚتيعان تكوف دعاكيهم باطلة
كال شك أف رأم اٞتمهور أكٔب باألخذ لتكوف ا٠تبلفة جامعة للمسلمُت، كال بد . مصلحة ا١تسلمُت ذلك

ىذا إذا كاف االختبلؼ سببو إدعاء ا٠تبلفة، . من استيفاء شركط ا٠تبلفة ١تن يدعيها لتسلم دعواه كتتقرر
إذا كاف االختبلؼ اختبلؼ حوزات اقتضاه اتساع الرقعة، فإف ذلك ال ٯتنع أف تكوف الديار كاحدة، إما 

)"ك٬تب أال يكوف ذلك االختبلؼ مؤديان إٔب تناحر ا١تسلمُت أك التعصب اإلقليمي الظآب ) .
فالشيخ يرل كحدة الدكلة بالرغم من اختبلؼ اٟتوزات كاتساع الرقعة، غَت أف الشيخ كلعلة أخرل 

)-كىو كبلـ سابق ١تا كرد ُب كتاب العبلقات الدكلية–٧تده يقوؿ ُب كتاب الوحدة  ال ... ":  ما نصو(
كٮتشى كل من ىؤالء على حوزتو، كٮتاؼ على ! يصحُّ أف ندعو إٔب دكلة حىت ال ينزعج ا١تلوؾ كالرؤساء

إذف ال ٯتكن أف تكوف الوحدة السياسية ُب ... صولتو، كٮتشى ا١تلوؾ أف ٗتلع التيجاف من فوؽ رؤكسهم 
مظهر دكلة كاحدة فإف ذلك غَت ٦تكن، كإف كاف ٦تكنان ُب ذاتو فليس سهل التحقيق، كإف كاف سىهيل 

) "...!ٖتقيقو فليس من ا١تصلحة  ) .
 

:  مناقشة رأي الشيخ أبي زىرة
 

                                                 

 .281ص: ـ1964-  ىػ 1384ط.  القاىرة–دار القومية . العبلقات الدولية في اإلسبلـ، محمد أبو زىرة   ( (
لذلك نرجو أف  . ـ1958ـ بينما كتاب الوحدة اإلسبلمية طبع سنة 1964نجد أف كتاب العبلقات الدولية طبع سنة    ( (

 .        يكوف كتاب العبلقات الدولية ناسخ لكتاب الوحدة اإلسبلمية في ىذه المسألة
 .65-64ص: الوحدة اإلسبلمية، أبو زىرة   ( (
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  إف الواقع الذم نعيشو ال ٮتفى فساده على أحد، فبل ٬توز أف يكوف ْتاؿ مصدره للتفكَت -1
بل ٬تب أف يكوف موضعان للتغيَت، ذلك أف الواقع ٬تب أف ييشكَّل ْتسب مبدأ اإلسبلـ كفكره، فبل ٬توز 

 ٥تالف للحكم الشرعي، ذلك أف اٟتكم "ال يصح أف ندعو إٔب دكلة كاحدة"التأثر بالواقع، فقولو أنو 
الشرعي يأمر بالوحدة، بل كيوجب القتاؿ من أجلها، بغض النظر عن فساد الواقع كٕتزئتو كتقسيمو إٔب 

:  يقوؿدكيبلت ضعيفة رضي اٟتكاـ أـ سخطوا، عن عائشة رضي اهلل عنها قالت ٝتعت رسوؿ اهلل 
 اهلل بسخط الناس كفاه اهلل مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اهلل وكلو ءمن التمس رضا"

)"اهلل إلى الناس ) .
 

جاءت األحكاـ الشرعية ُب اإلسبلـ متعلقة بأفعاؿ اإلنساف فاإلسبلـ ال يدعو إٔب شيء    -2
 ال يصح، قد يكوف ُب األمر ةكيأمر بو، كيستحيل تطبيقو ُب نفس الوقت، فالقوؿ بأف الوحدة غَت ٦تكن

صعوبة، كيتجرد اٟتكاـ حملاربة تلك الفكرة، ككأدىا ُب مهدىا، بل قد تتطور األمور حىت تصل إٔب 
)استعماؿ السبلح حُت عدـ استجابة ىؤالء سلميان لدعوة الضم  من قبل ا٠تليفة القادـ قريبان إف شاء (

فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منو ما استطعتم وإذا "... : قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿاهلل، عن أيب ىريرة 
)"نهيتكم عن شيء فدعوه ). 

 

 فذلك ٥تالف للنصوص الشرعية بل "كإف كاف سهل ٖتقيقو فليس من ا١تصلحة":   أما القوؿ-3
 .ك٥تالف للواقع

 

أما ٥تالفتو للنصوص، فالنصوص جاءت تأمر بوحدة الببلد اإلسبلمية كجعلها ٖتت راية كاحدة 
 .كخليفة كاحد كهنت عن الفرقة كالتشرذـ

. "أينما يكوف الشرع فثمة ا١تصلحة": كالقاعدة الفقهية تقوؿ
 

 أما الواقع فإنو يدؿ على أف ُب الوحدة قوة كسيادة، كُب التشرذـ كالتجزئة ضعف كاستكانة 
)أْب، ففي حُت نرل أف العآب الغريب يتجو ٨تو الوحدة... كانتقاص للسيادة كهنب للثركة  ، يتجو العآب (

 .اإلسبلمي ٨تو التفسخ كاالنقساـ

                                                 

 .527، ص4ج:سنن الترمذي، كتاب الزىد،باب عاقبة من التمس رضا الناس   ( (
 .سيأتي في أحد المباحث القادمة طريقة ضم الببلد اإلسبلمية إلى جسم الدولة اإلسبلمية   ( (
 .975، ص2ج: (1337)صحيح مسلم، كتاب الحج،باب فرض الحج مرة في العمر، رقم الحديث    ( (
وألغى الجمارؾ بين دولو، ويسعى إلى توسيع  (اليورو) دولة، وَوّحد عملتو 25إشارة إلى االتحاد األوروبي الذي بلغ عدد دولو    ( (

 . دولة كمقدمة للوحدة السياسية35       عدد أعضائو ليصل إلى 
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ٍب أليس فكر الوحدة الذم مزج با١تشاعر اإلسبلمية أقول من عوامل التجزئة؟ ىل ُب الوجود كلو 
 .فكر يوحد بُت معتنقيو كما ىو ُب اإلسبلـ؟ أـ أف ىناؾ مؤثرات خارجية حالت دكف ا١تسلمُت ككحدهتم؟

مَّا يَػَودُّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َوالَ اْلُمْشرِِكيَن َأف يُػنَػزََّؿ : قاؿ تعأب. ال شك أنو األخَت
) َعَلْيُكم مِّمْن َخْيٍر مِّمن رَّبِّمُكْم َوالّلُو َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِو َمن َيَشاُء َوالّلُو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ  ) .

 

: أما قوؿ الشيخ عبد الكرًن ا٠تطيب فإنو ال يبعيد كثَتان عن رؤية الشيخ أيب زىرة عندما يقوؿ
)"كىل يرضى اٟتكاـ كا١تلوؾ أف يعطوا الوالء ٢تذا اٟتاكم، كأف ينزلوا لو عما ُب أيديهم طائعُت؟" ) .
 

 .كمثل ىذا القوؿ ناقشناه مع الشيخ أيب زىرة
إف تعدد أكطاف ا١تسلمُت ال ٭توؿ دكف قياـ كحدة إسبلمية ": كالذم نود أف نقف عليو قولو 

بينهم، فا١تشاعر الدينية اليت بُت أبناء الدين أقول من أية رابطة تربط اإلنساف باإلنساف من كطن، أك لغة، 
)"  ...أك دـ ). 

إف القوؿ بأف رابطة الدين ىي أقول الركابط على اإلطبلؽ صحيح كال خبلؼ فيو، كلكن تعدد 
أكطاف ا١تسلمُت ٭توؿ بينهم كبُت الوحدة اليت فرضها اهلل عليهم، بل كٯتزؽ كحدهتم، فالنظر لوحدة ا١تشاعر 
بُت ا١تسلمُت دكف النظر للوحدة السياسية اليت من شأهنا أف توجد كحدة ا١تشاعر ككحدة الفكر، ىو تلبيس 

، فالسدكد كاٟتدكد تقطع عبلئق الصبلت بُت ا١تسلمُت، كٕتعل كال ىم ٟتدكد الوطن حيث أصبح ءبُتِّ
 ُب الكويت أجنبيان، كالكوييت ُب العراؽ أجنبيان، كالسوداين ُب مصر أجنبيان كا١تصرم ُب السوداف مالعراؽ
ذلك التعدد الذم حرَّمو اهلل عز كجل، ذلك .  تعدد األكطافسببكىكذا دكاليك، كل ذلك ب... أجنبيان 

التعدد الذم أنتج دكيبلت ضعيفة ال تستطيع ٛتاية نفسها كمقدراهتا كثركاهتا من النهب كاالحتبلؿ 
. كالتقسيم

 
 :الترجيح

 

 كبياف ضعف األدلة اليت استندكا إليها نرجح االٕتاه الثاين القائل لثبعد مناقشة االٕتاه األكؿ كالثا
لقوة األدلة على كحدة الدكلة كحرمة . بوحدة الدكلة اإلسبلمية مطلقان بغض النظر عن الظركؼ كالعلل

 .التعدد كىذا الرأم ىو ٞتمهور الفقهاء من العلماء
أف : على- رٛتهم اهلل تعأب–اتفق األئمة " :يقوؿ صاحب كتاب الفقو على ا١تذاىب األربعة

                                                 

 .105سورة البقرة، آية    ( (
 .371ص: الخبلفة واإلمامة، عبد الكريم الخطيب   ( (
 .371ص: الخبلفة واإلمامة، عبد الكريم الخطيب   ( (
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اإلمامة فرض، كأنو ال بدَّ للمسلمُت من إماـ يقيم شعائر الدين كينصف ا١تظلومُت من الظا١تُت، كعلى أنو 
)"ال ٬توز أف يكوف على ا١تسلمُت ُب كقت كاحد ُب ٚتيع الدنيا إماماف، ال متفقاف كال مفًتقاف ) .

لذلك كلو، فالرأم الراجح ىو االٕتاه الثاين لقوة األدلة اليت استندكا عليها، فاهلل سبحانو ألـز 
ا١تسلمُت أف يتوحدكا ُب دكلة كاحدة ٖتت راية خليفة كاحد مهما تباعدت أقاليمهم كاختلفت أعراقهم، 

 .أعلمتعأب كاهلل 
 
 

 
 
 

 المطلب الثاني
 

ما ىو الحل في حاؿ تعدد األئمة 
 

إف اٟتكم الشرعي يوجب كحدة اإلمامة كعدـ تعددىا، كلكن ما ىو اٟتل ُب حاؿ بويع إلمامُت 
 ُب إقليم كاحد أك إقليمُت متباعدين؟

اٟتكم ُب ذلك موضع اختبلؼ بُت العلماء، ألف عقد ا٠تبلفة لشخصُت أك أكثر ال ٮترج عن 
 :حالتُت

 
الفرع األوؿ 

 

 
 :  إذا عقدت البيعة الثنُت أك أكثر، كعيًلمى السابق، ُب ىذه اٟتالة رأياف:الحالة األولى

 
 .يكوف ا٠تليفة أسبقهما إٔب البيعة، أم ىو الذم ٘تت لو بيعة االنعقاد أكالن : األوؿ  

 

 .  يكوف ا٠تليفة ىو الذم عيقد لو ُب بلد اإلماـ السابق دكف غَته:الثاني  
 

                                                 

  .416، ص5ج: بيروت-دار الفكر. كتاب الفقو على المذاىب األربعة، عبد الرحمن الجزيري   ( (
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)ىو قوؿ النوكمكالقوؿ األكؿ  ) كاال٬تي كاٞترجاين( ) كاآلمدم( ) كأبو يعلى( ) 
)كالقلقشندم ) كا١تاكردم( ) كالباقبلين( ) كغَتىم( ). 

 

 ا١تاكردم ُب األحكاـ السلطانية بعد ذكر آراء الفقهاء ُب حاؿ عقدت األمة إلمامُت ُب ؿيقو
كالصحيح ُب ذلك، كما عليو الفقهاء احملققوف، أف اإلمامة ألسبقهما ": بلدين أيهما يكوف اإلماـ منهما

كالدخوؿ    فإذا تعُت السابق منهما استقرت لو اإلمامة، كعلى ا١تسبوؽ تسليم األمر إليو، ... بيعة كعقدان 
)"ُب بيعتو )  .

  
كال ٬توز عقد اإلمامة إلمامُت ُب ": كيقوؿ أبو يعلى الفراء ُب حاؿ عقد اإلمامة إلمامُت ُب بلدين

فإف كانا ُب عقد كاحد فالعقد : فإف عقد الثنُت كجدت فيهما الشرائط، نظرت. بلدين، ُب حالة كاحدة
كإف كاف العقد لكل كاحد منهما على انفراد، نظرت، فإف عيًلمى السابق منهما بطل العقد . باطل فيهما

)"الثاين ) .
 

فما تقولوف إذا عقد ٚتاعات : فإف قالوا": (ىػ403ا١تتوَب سنة )كيقوؿ القاضي أبو بكر الباقبلين 
من أىل اٟتل كالعقد لعدة أئمة ُب بلداف متفرقة، ككانوا كلهم يصلحوف لئلمامة، ككاف العقد لسائرىم كاقعان 

 مع عدـ إماـ كذم عهد من إماـ، ما اٟتكم فيهم عندكم، كمن أكٔب باإلمامة منهم؟

إذا اتفق مثل ىذا تيصفحت العقود كتيؤملت كنيظر أيها السابق، فأيقرت اإلمامة فيمن : قيل ٢تم
انزلوا عن األمر، فإف فعلوا، كإال قوتلوا على ذلك، ككانوا عصاة ُب ا١تقاـ : بدئ بالعقد لو، كقيل للباقُت

 .عليهما
ا تقدـ على اآلخر، كاٌدعى كل كاحد منهم أف العقد سبق لو، أيبطلت سائر ـكإذا ٓب ييعلم أيو

                                                 

 .132، ص4مغني المحتاج، الشربيني، ج   ( (
 .353، ص8المواقف وشرحو، اآليجي والجرجاني، ج   ( (
 .382غاية المراـ، اآلمدي، ص   ( (
 .25األحكاـ السلطانية، أبو يعلى الفراء، ص   ( (
 .46، ص1مآثر األنافة في معالم الخبلفة، القلقشندي، ج   ( (
 .9األحكاـ السلطانية، الماوردي، ص   ( (
.  تحقيق الخضيري وأبو ريدة. التمهيد في الرد على الملحدة والرافضة والخوارج والمعتزلة، أبو بكر محمد بن الطيب   ( (

 .180ص: ـ1947 القاىرة، ط –       دار الفكر العربي 
 .136، ص2ج: انظر، مقاالت اإلسبلميين، األشعري   ( (
 .9ص: األحكاـ السلطانية، للماوردي   ( (
 .9ص: األحكاـ السلطانية ألبي يعلى الفراء   ( (
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)"العقود كاستؤنف العقد لواحد منهم أك من غَتىم، كإف أبوا ذلك قاتلهم الناس عليو ) .
 

كإذا عقدت اإلمامة إلمامُت من بلدين، ٓب تنعقد إمامتهما، ألنو : "ؿ ا١تاكردمكؽم: أما الرأم الثاين
كاختلف الفقهاء ُب اإلماـ منهما، . ال ٬توز أف يكوف لؤلمة إماماف ُب كقت كاحد، كإف شذَّ قـو فجوزكه

، : فقالت طائفة ىو الذم عقدت لو اإلمامة ُب البلد الذم مات فيو من تقدمو، ألهنم بعقدىا أخصُّ
كعلى كافة األمة ُب األمصار كلها أف يفوضوا عقدىا إليهم، كيسلموا كيسلموىا ١تن . كبالقياـ هبا أحق

)"بايعوه، لئبل ينتشر األمر باختبلؼ اآلراء، كتباين األىواء ) .
 
 
 

الفرع الثاني 
 

 :إذا عقدت الخبلفة لخليفتين في وقت واحد، في ىذه الحالة آراء
 

كإليو ذىب القلقشندم، كاال٬تي، كاٞترجاين، كاآلمدم، كأبو .   ٓب تنعقد لواحد منهما:األوؿ
)يعلى، كالنوكم، كا١تاكردم كغَتىم ) للنهي عن تعدد ا٠تبلفة( ) .
كإف عقدت اإلمامة ٢تما ُب حاؿ كاحد، ٓب يسبق هبا أحد٫تا، فىسىدى ": يقوؿ ا١تاكردم ُب ذلك

)"العقداف، كاستؤنف العقد ألحد٫تا، أك لغَت٫تا ) .
فإف كانا ُب عقد كاحد فالعقد : فإف عقد الثنُت كجدت فيهما الشرائط، نظرت": كيقوؿ الفراء

)"باطل فيهما ). 
 

 .  يقرع بينهما دفعان للتنازع:الثاني
فأيهما قرع كاف . بل يقرع بينهما دفعان للتنازع، كقطعان للتخاصم: كقاؿ آخركف": يقوؿ ا١تاكردم

                                                 

 .180ص: التمهيد، الباقبلني   ( (
 .9ص: األحكاـ السلطانية   ( (
 .12-1انظر المراجع السابقة في الهامش من ص   ( (
 .(بتصرؼ) 317ص: محمود الخالدي. انظر، قواعد نظاـ الحكم في اإلسبلـ، د   ( (
 .9األحكاـ السلطانية، الماوردي، ص   ( (
 .9ص: األحكاـ السلطانية، ألبي يعلى الفراء   ( (
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)"باإلمامة أحق ) .
 

 .   على كل كاحد منهما أف يدفع اإلمامة عن نفسو كيسلمها إٔب صاحبها:الثالث
بل على كل كاحد منهما أف يدفع اإلمامة عن نفسو، كيسلمها : كقاؿ آخركف": قاؿ ا١تاكردم

)"لصاحبو، طلبان للسبلمة، كحسمان للفتنة، ليختار أىل العقد أحد٫تا أك غَت٫تا ) .
 

  يقاؿ ٢تما اعتزال، فأيهما امتنع أف ينعزؿ، ٓب يكن إمامان، ككاف اإلماـ الذم يقاؿ لو اعتزؿ :الرابع
)كٓب يأب ذلك . ، أم الذم ٓب ٯتتنع عن االعتزاؿ كقبلو(

 

 .  إذا أقر أحد٫تا لآلخر بأحقيتو للخبلفة بطل حقو كال يثبت حق لآلخر إال ببينة:الخامس
 

كىكذا لو قطع التنازع فيها، كيلمها أحد٫تا إٔب اآلخر، ٓب تستقر إمامتو إال ببينة ": يقوؿ ا١تاكردم
)"ا١تسلمُت   تشهد بتقدمو، كلو أقر لو بالتقدـ، خرج منها ا١تقٌر، كٓب تستقر لآلخر، ألنو مقر ُب حق  ) .

)"ا١تسلمُت ) .
 
 

الثالث الفرع 
 

. مناقشة وترجيح
 

لقد جعل الشرع نصب ا٠تليفة من ًقبىل األمة، كجعل ا٠تليفة يأخذ السلطاف هبذه البيعة، كىي 
 .فالسلطاف لؤلمة تعطيو من تشاء ٦تن توفرت فيو شركط االنعقاد. الطريقة الشرعية لتنصيب ا٠تليفة

ففي حاؿ عيقدت ا٠تبلفة ٠تليفتُت ُب بلد كاحد أك بلدين ُب كقت كاحد ٓب تنعقد ٢تما، ألف 
الواجب على ا١تسلمُت أف يكوف ٢تم إماـ كاحد يستحق ُب عنق كل مسلم بيعة بوجوده، يسمعوف لو 

 .فالبيعة عقد بُت ا١تسلمُت كا٠تليفة على تطبيق شرع اهلل عز كجل. كيطيعوف
لذلك ٓب تسلم اآلراء السابقة من النقد من ًقبل الفقهاء القدامى كأيب حامد الغزإب، كمن 

                                                 

 .9األحكاـ السلطانية الماوردي، ص   ( (
 .9المصدر السابق، ص   ( (
 .(ولم ينسبو ألحد) 132، ص2ج: مقاالت اإلسبلميين   ( (
 .9ص: األحكاـ السلطانية   ( (
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ا١تعاصرين عبد القادر عوده كتقي الدين النبهاين كعبد العزيز ا٠تياط ك٤تمود ا٠تالدم، حيث اعتربكا أف 
 .األصوب ىو رأم األغلبية كليس السبق أك القرعة

 

كأما القائلوف باألسبقية، فليس ٢تم مستند، كالبيعة ليست إال مظهر ": يقوؿ عبد القادر عودة
اختيار، فيجب أف يبايع األكثركف لتعقد اإلمامة، فمن ٓب يبايعو إال القلة ٓب تعقد إمامتو خصوصان إذا ٓب 

)"ترض الكثرة ببيعتو كبايعت غَته ). 
 

)كىذا اٟتل الذم تبناه أبو حامد الغزإب ُب حالة ما إذا جيهل السابق منهما أك أشكل ، كىي (
اٟتالة اليت احتار العلماء ُب كضع حلوؿ ٢تا، فمنهم من رأل االقًتاع بينهما، كمنهم من رأل كجوب 

)اإلشهاد على األسبق أك حلف اليمُت ) .
 

كللماكردم ُب ىذه ا١تسألة رأم ُب حاؿ أشكل ا١تتقدـ منهما ال ٮتتلف عن رأم الغزإب حيث 
كإف تقدمت بيعة أحد٫تا، كأشكل ا١تتقدـ منهما، كقف أمر٫تا على الكشف، فإف تنازعاىا كادعى ": يقوؿ

ألنو ال ٮتتص باٟتق فيها، كإ٪تا ىو حق كل كاحد منهما أنو األسبق، ٓب تسمع دعواه، كٓب ٭تلف عليها، 
)"، فبل حكم ليمينو فيو، كال نكولة عنوا١تسلمُت ٚتيعان  ) .

كإذا عقدت ا٠تبلفة ٠تليفتُت ُب بلدين ": كيقوؿ تقي الدين النبهاين كذلك مناقشان اآلراء السابقة
 .ُب كقت كاحد ٓب تنعقد ٢تما، ألنو ال ٬توز أف يكوف للمسلمُت خليفتاف

 

  كال يقاؿ البيعة ألسبقهما، ألف ا١تسألة إقامة خليفة، كليست السبق على ا٠تبلفة، كألهنما -1
حق ا١تسلمُت ٚتيعان، كليست حقان للخليفة، فبل بد أف يرجع األمر للمسلمُت مرة ثانية ليقيموا خليفة 

 .كاحدان إذا أقاموا خليفتُت
 .  كال يقاؿ يقرع بينهما، ألف ا٠تبلفة عقد، كالقرعة ال تدخل ُب العقود-2
)" ببيعة األوؿ فاألوؿافو":  يقوؿ  كال يقاؿ إف الرسوؿ -3  ألف ذلك إذا بويع ٠تلفاء مع (

كالكبلـ . كجود خليفة فإنو ال تكوف البيعة إال لؤلكؿ الذم انعقدت بيعتو، كمن جاء بعده ال تنعقد لو بيعة
ىنا إذا عقدت ا٠تبلفة ٠تليفتُت بأف بايع أكثر أىل اٟتل كالعقد خليفتُت ُب كقت كاحد، ككانت بيعة كل 
منهما منعقدة شرعان فإنو يلغى العقداف كال بد من الرجوع للمسلمُت، فإف عقدكا البيعة ألحد٫تا انعقدت 

                                                 

 .222ص: اإلسبلـ وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة   ( (
 .258ص: ـ1993 / 1ط.  بيروت–علي أبو ملحم، دار ومكتبة الهبلؿ : تعليق. االقتصاد في االعتقاد، أبو حامد الغزالي   ( (
 .9ص: األحكاـ السلطانية، الماوردي   ( (
 .9ص: األحكاـ السلطانية، الماوردي   ( (
 .47ص: سبق تخريجو   ( (
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ٕتديدان لو ال تثبيتان ٟتالة األكٔب، كإف عقدكىا لغَت٫تا انعقدت فاألمر للمسلمُت ٚتيعان ال ألشخاص 
)"يتسابقوف عليها ) .

األسبقية، كالقرعة، كالتنازؿ، كعقدىا ١تن –كيقوؿ عبد العزيز ا٠تياط بعد سرده لآلراء السابقة 
كأصح ىذه اآلراء كأصوهبا أف يًتؾ ذلك لؤلمة ٗتتار ُب كل عصر "-: توالىا ُب البلد الذم مات فيو سلفو

إمامها كأف تنظم ذلك بدستور تضعو كتفصلو ُب قوانُت ثابتة ال ٗترج عن استهداؼ ا١تصلحة ضمن قواعد 
)"الشرع منعان للنزاع كحسمان للتخاصم كدفعان للفتنة ) .

كعلى ذلك فالرأم الراجح ىو الرجوع لؤلمة لتختار خليفتها، فبدالن من االقًتاع أك حلف اليمُت 
فرأم األغلبية حينئذ . يرجع إٔب األمة اليت ككل إليها اختيار ا٠تليفة، فمن ٗتتاره األمة فهو ا٠تليفة... 

 كميل الناس معترب، فكأهنم مرشحوف من جديد، كتعقد ا٠تبلفة ١تن لو األغلبية، استهداء باختيار عثماف 
)إليو، ألنو قبل أف يكوف على شرط الشيخُت أيب بكر كعمر، أف اإلمامة تنعقد ١تن اختاره أكثر الناس ) ،

 .ألف السلطاف لؤلمة ُب اختيار اإلماـ، ينظم ذلك كلو كيضبط بدستور الدكلة اإلسبلمية
 
 

المطلب الثالث 
 

 بيعة أىل الحل والعقد
 

كإذا بويع ٠تليفتُت، فكاف أكثر أىل اٟتل كالعقد ُب شؤكف اٟتكم كالسياسة ّتانب كاحد، كىم 
الذين بايعوه، ككانت األقلية مع اآلخر، كانت البيعة ١تن بايعو أكثر أىل اٟتل كالعقد ُب شؤكف اٟتكم سواء 

كاف األكؿ بيعة، أك الثاين، أك الثالث، ألنو ىو ا١تعترب خليفة شرعان ببيعة أكثرية أىل اٟتل كالعقد لو،كمن 
عداه ٬تب أف يبايعو من أجل كحدة ا٠تبلفة كإال قاتلو ا١تسلموف، ألف ا٠تبلفة تنعقد ببيعة أكثر ا١تسلمُت، 

)فإذا انعقدت لرجل من ا١تسلمُت صار خليفة، كحرمت بيعة غَته، ككجبت طاعتو على اٞتميع فا٠تبلفة (
 .ال تنعقد ببيعة من سبق، أك ببيعة فئة ال ٘تثل الرأم العاـ لؤلمة اإلسبلمية

على أف كاقع اٟتكم أف أكثر أىل اٟتل كالعقد ٦تن بيدىم الشؤكف السياسية كاالقتصادية 
كالعسكرية، موجودكف ُب العاصمة عادة، ألف تصريف شؤكف الدكلة ٬ترم ىناؾ، فإذا بايع أىل اٟتل 

                                                 

 .39-38ص. الشخصية اإلسبلمية، النبهاني   ( (
 .137ص: عبد العزيز الخياط. النظاـ السياسي في اإلسبلـ، د   ( (
 .280ص: المسامرة شرح المسايرة، الكماؿ بن أبي شريف   ( (
 .39، ص2ج: انظر، الشخصية اإلسبلمية، النبهاني   ( (
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 :كالعقد ُب العاصمة خليفة، كبايع أىل األقاليم خليفة آخر فإنو ينظر
فإف سبقت بيعة الذم ُب العاصمة كانت ا٠تبلفة لو، ألف إقداـ أىل العاصمة على بيعة شخص 

 .قرينة على أف أكثرية أىل اٟتل كالعقد ا١تمثلُت ألكثر ا١تسلمُت ّتانبو، كالبيعة ُب ىذه اٟتاؿ لؤلكؿ
أما إذا بويع من ُب األقاليم قبل من ُب العاصمة، فيجرم حينئذ ترجيح من يكوف ّتانبو أىل اٟتل 

)فيها كالعقد أكثر، ألف سبق أىل األقاليم ُب البيعة يضعف كوف العاصمة قرينة على كجود األكثرية  ). 
كقد حصل مثل ذلك لعمر بن عبد العزيز مع ابن عمو عبد العزيز بن الوليد ككاف غائبان عند كفاة 
سليماف بن عبد ا١تلك كٓب يعلم بعقد اإلمامة لعمر كال بالبيعة لو، فعقد لواء كدعا لنفسو، فبلغتو بيعة عمر 

بلغٍت أنك بايعت من قبلك كأردت دخوؿ ": بعهد سليماف، فأقبل حىت دخل على عمر، فقاؿ لو عمر
قد كاف ذلك، كذلك أنو بلغٍت أف سليماف بن عبد ا١تلك ٓب يكن عهد ألحد فخفت على ":  فقاؿ"الشاـ

 فقاؿ عبد "لو بايعت كقمت باألمر ٓب أنازعك فيو، كلقعدت ُب بييت": ، فقاؿ عمر"األمواؿ أف تنهب
) كبايعو"ما أحب أنو كٔب ىذا األمر غَتؾ": العزيز ) .

كعلى ذلك ففي حاؿ تعذر انتخاب اإلماـ من ٚتيع األمة فيكتفى ٔتن يكوف ّتانبو من أىل اٟتل 
. خاصة عند قياـ ا٠تبلفة اإلسبلمية الثانية على منهاج النبوة. كالعقد

 

كعلى أم حاؿ، ال ٬توز أف يبقى إال خليفة كاحد كلو أدل ذلك إٔب ٤تاربة من ٓب تنعقد لو           
)ا٠تبلفة  حفاظان على كحدة األمة ككحدة الدكلة، ألف الرزيٌة يكمن ُب تشتيت ٚتاعة ا١تسلمُت كجعلهم (

)يعيشوف ُب سلطاف أكثر من حاكم ، كال بد ُب كلِّ ذلك من اتباع الطريقة الشرعية ُب تنصيب ا٠تليفة (
 .من خبلؿ البيعة لو البيعة ا٠تاصة من قبل أىل اٟتل كالعقد، كالبيعة العامة من قبل ا١تسلمُت

 

 

 

المطلب الرابع 
 

 إماـ الضرورة
 

                                                 

، 2ج: الشخصية اإلسبلمية)وىو اختيار تقي الدين النبهاني، . 319ص: محمود الخالدي. انظر، قواعد نظاـ الحكم، د   ( (
( 39ص

 .138ص: (النظاـ السياسي في اإلسبلـ)عبد العزيز الخياط، .        واختيار د
 .309، ص5ج: ، والطبري في تاريخ17، ص5ج: تاريخ الكامل، ابن األثير انظر،   ( (
 .39، ص2ج: الشخصية اإلسبلمية، النبهاني   ( (
 .319ص: قواعد نظاـ الحكم، محمود الخالدي   ( (
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ال تنعقد ا٠تبلفة إال بالطريقة اليت يقرىا اإلسبلـ من االختيار كالبيعة، كبشركط االنعقاد الواجب 
 .توفرىا ُب ا٠تليفة

إال أف بعض الفقهاء أجازكا إذا تعذر ذلك كٓب يتمكن الناس من إ٬تاد من يستوُب ٚتيع الصفات 
 .(إماـ الضركرة)ا١تطلوبة فيمن يًتشح للخبلفة، أجازكا إمامان يسمى 

من يغلب على اإلمامة كليس من أىلها، ككاف تقليده  (إماـ الضركرة)كيدخل ُب عداد       
بالقوة كالغلبة مع جهلو باألحكاـ أك كونو غَت صاّب من جهة ا٠تلق، كذلك منعان للفتنة اليت تؤدم إٔب 

اختبلؼ األمة كإسالة دمائها، كضياع ىيبتها، فإذا دفع بعدـ إثارة الفتنة عزؿ كاختَت مكانو من تتوافر فيو 
)الصفات ) .

على تعدد الدكؿ ُب - الضركرة–كتنطبق ىذه األحكاـ " :يقوؿ الدكتور عبد العزيز ا٠تياط
اإلسبلـ، ألف اإلماـ كىو رئيس الدكلة ٯتثل الدكؿ، كتعدده يعٍت تعدد الدكؿ، فإذا جاز تعدد اإلمامة 

ُب الببلد اإلسبلمية، كما ذكرنا من رأم بعض العلماء نظران لتباعد األقطار كصعوبة  (رئاسة الدكلة)
جاز تعدد الدكؿ لكٍت أميل إٔب الرأم الذم يقوؿ بوحدة الدكلة اإلسبلمية، كعدـ اللجوء إٔب ا١تواصبلت، 

، أك خركج األمر عن إرادة األمة، أك ٘تزؽ إرادهتا بإقباؿ كل جهة على اختيار رئيس التعدد إال عند الضركرة
رئاسة )٢تا، كمن باب أكٔب ال ٬توز أف يكوف رئيساف ُب البلد الواحد يستقل كل كاحد منهما ُب اإلمامة 

)"لنهي اإلسبلـ عن ذلك (الدكلة ). 
 

إف ما قد ٭تتج بو البعض من حكم الضركرة ُب ٕتويز تعدد الدكؿ اإلسبلمية باطل يقينان، ألف 
 :ا١تسلمُت الذين يعيشوف خارج سلطاف اإلماـ

   إما أف يكونوا ٖتت قهر عدك كافر فهم ُب حكم األسَت، كال مشاركة ٢تم ُب تنصيب اإلماـ ػ
 .كبيعتو ك٬تب على بقية ا١تسلمُت استنقاذىم

الذم انعقدت لو البيعة –   أك ٖتت قهر حكم إسبلمي ٯتنعهم من الدخوؿ ٖتت سلطاف ا٠تليفة ػ
فيجب عليهم خلعو كالرجوع إٔب كحدة األمة كالدخوؿ ٖتت سلطاف ا٠تليفة - انعقادان شرعيان صحيحان 

 .الشرعي
   أك يكونوا خارجُت بأنفسهم فتنطبق عليهم حينئذ شبههم، أحكاـ ا٠توارج كالبغاة، كعلى ػ

ا٠تليفة مناقشة اعًتاضاهتم كدحض شبههم، ٍب قتا٢تم على النحو كالكيفية اليت فصَّلها الفقهاء ُب أبواب 
)قتاؿ ا٠توارج كأىل البغي ، فقتا٢تم يكوف قتاؿ تأديب ال قتاؿ إبادة حىت يرجعوا طائعُت ٖتت السلطة (

                                                 

 .138ص: الخياط. انظر، النظاـ السياسي في اإلسبلـ، د   ( (
 .139ص: الخياط. انظر، النظاـ السياسي في اإلسبلـ، د   ( (
 .395ص: المسعري. األدلة القطعية، د   ( (
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 .الشرعية
أما ما نصَّ عليو بعض فقهاء عصور اال٨تطاط، كبعض ا١تعاصرين ": يقوؿ الدكتور ٤تمد ا١تسعرم

من ٕتويز ذلك بدعوة الضركرة كفساد الزماف فبل قيمة لو شرعان، كفساد الزماف سببو سوء فهمهم لدين اهلل، 
أك التكاسل عن العمل إلعادة اإلسبلـ إٔب اٟتياة، أك نفاؽ بعضهم للحكاـ الظلمة، أك سكوهتم عن 

)"أنظمة الكفر اليت سيطرت على ببلد ا١تسلمُت ) .
كعلى ذلك، فإف تعدد الدكؿ اإلسبلمية يعٍت تعدد ا٠تبلؼ كزيادة الفرقة، باإلضافة إٔب ما فيو من 

٥تالفات لؤلحكاـ الشرعية ا١تقطوع هبا كما يًتتب على ذلك من عظم اإلٍب عند اهلل كشديد العقوبة يـو 
 .القيامة، فهو يهدـ كحدة ا١تسلمُت، كيناقض كوهنم أمة كاحدة من دكف الناس

 

 
 
 
 
 
 
 
 
الثاني  الباب

 
 

الوحدة بين ىدمها وإعادة بنائها 
 

 

 

                                                 

 .65ص: المصدر السابق   ( (
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: ثبلثة فصوؿ ىذا الباب على يشتمل
 
 
. التجزئة السياسية:  األوؿ لفصلا
 

. طريق الوحدة والحفاظ عليها:  الثاني الفصل
  

. العقبات والحواجز التي تحوؿ دوف وحدة المسلمين:  الفصل الثالث
 
 
 
 
 

الفصل األوؿ 
 

التجزئة السياسية 
 

: يقسم ىذا الفصل إلى تمهيد وثبلثة مباحث ىي
 

. جذور التجزئة في العصر الراىن:  المبحث األوؿ
 

 .نسج المؤامرات:   المبحث الثاني
 

 .دوؿ التجزئة المستقلة:  المبحث الثالث
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الفصل األوؿ 
 

  السياسية التجزئة
 

 : تمهيد
 

 ٘تاسكها، على كتأكيدان  األمة، لوحدة ٕتليان  كانت اليت اإلسبلـ دكلة ظل ُب ا١تسلموف عاش لقد
- العثمانية كالدكلة– الدكلة ضعف أكج ُب حىت اآلخرين أماـ كرامتها كٖتفظ ىيبتها لؤلمة ٖتقق ككانت
. الرفيعة ا١تعنويات ك٘تنحهم كالكرامة، العزة معاين أعمق أبناءىا كتيلهم

 

 ُب- الوحدة عقد -ا٠تبلفة ألغيت حيث الزماف، من قرف ثلثي قبل ما كإٔب ا١تاضي، ُب ىذا كاف
 .أتاتورؾ كماؿ مصطفى اإل٧تليز صنيعة اجملـر يد علىـ 1924 آذار3 ا١توافق ىػ،1342 رجب27

 حكم كغاب العآب، ُب أكٔب دكلة مقدرات كانت اليت اإلسبلمية الدكلة مقدرات فقسمت
 أحكاـ ٤تلو كحلت كاحدة، كأمتهم كاحدة كببلدىم كاحدة دكلتهم ٬تعل الذم ا١تسلمُت عن اإلسبلـ

 جزء إٔب بل القطر إٔب اإلسبلـ من الوالء يتحوؿ كأف أ٦تان، كاألمة دكالن  الدكلة تكوف أف على فعملت الكفر
 حدكد كال األطراؼ، مًتامية كانت اليت الدكلة كأصبحت. عشَتتو أك فصيلتو جنوبو، أك مشالو القطر من
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 ركسيا جنوب اإلسبلمية اٞتمهوريات إليها أضيف كإذا دكلة، كٜتسُت نيف إٔب ٦تزَّقة قيود كال بينها
 بينها تفصل دكلة، الستُت تقارب أصبحت فإهنا ... كالشيشاف كقَتغيزستاف ككازاخستاف كأكزبكستاف

 ذلك كل. أرضو ُب كغريبان  أجنبيان  كيعترب بإذف، إال دخو٢تا من ا١تسلم كٯتنع القيود، فيها كتفرض اٟتدكد،
 اشتعاالن  كتزداد استفحاالن  تتفاقم مشاكلها كأصبحت العآب قيادة ُب دكرىا كأفقدىا الويبلت األمة على جرَّ 
 اهلل، من بغضب كباؤكا كا١تسكنة الذلة عليهم ضربت من يهود أصبح حىت األمة كىانت اٞتهاد عيطِّل ٍب

 لسوريا، قواعد كيقصفوف لبناف ُب كيغَتكف فلسطُت، ُب فيدمركف كيسرة، ٯتنة ا١تسلمُت ببلد يضربوف
 يردٌ  أك الصاع لَتد ا١تسلمُت ببلد ُب الكثر اٟتكاـ من حاكم أم يقف أف دكف ذلك كفوؽ ذلك يصنعوف
 .اإلسبلـ ببلد من ا١تغتصب

 للتعاكف صادقة خطة أك جاد، إطار كجود عدـ السلبية، آثارىا من كيزيد ا١تشكلة يضاعف ك٦تا
 كاٟترب الدكؿ، ىذه بُت فيما كاٟتركب الصراعات اندالع ذلك من األسوأ بل الدكؿ، ىذه بُت كالتكامل

 السوداف ُب اآلف حاصل ىو كما الواحد البلد تقسيم على العمل كاألمر كاألدىى بل كإيراف، العراؽ بُت
 .جنوبو عن مشالو بانفصاؿ

 

 

 

 

المبحث األوؿ 
 

جذور التجزئة في العصر الراىن 
 

 إٔب كيرجعها- البعض يسميها كما -التجزئة جذكر أخوض ُب فلن التجزئة، حدثت كيف أما
 ٍب كمن طالب أيب بن علي اإلماـ ُب ا١تتمثلة الشرعية، ا٠تبلفة على ىػ36 سنة سفياف أيب بن معاكية ٘ترد
 السلطة عن فيو تنازؿ الذم الشجاع بقراره اٟتسن قبل من احملنة ىذه كٕتاكزعلي بن كاٟتسن معاكية بُت
)اٞتماعة بعاـ العاـ ذلك ٝتي حيث( ىػ40 )سنة  أموم يد على ثانية مرة الظاىرة ىذه تكررت ٍب ،(

 إٔب األموية الدكلة سقوط أعقاب ُب فرَّ  كالذم ا١تلك، عبد بن ىشاـ بن معاكية بن الرٛتن عبد ىو آخر،
 اليت ا١تركزية، اإلسبلمية الدكلة عن ا١تستقلة األموية دكلتو كأعلن فيها، اٟتكم أخذ على كعمل األندلس،

 بعد، فيما متشاهبة حاالت أماـ الطريق مهد ٦تا. ـ755/ ىػ138  سنة آنذاؾ العباسيُت بزعامة كانت
 األخشيديُت ٍب كالطولونيُت العراؽ، ُب السبلجقة ٍبىيُت البوم كحكم أفريقيا، مشاؿ ُب األغالبة دكلة كقياـ

 اإلمارات من أشبو كما حلب، ُب اٟتمدانيُت كحكم مصر، ُب ا١تماليك كأخَتان  األيوبيُت، ٍب الفاطميُت ٍب

                                                 

 .34انظر، ص   ( (
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)ا١تركزية اإلسبلمية الدكلة عن انفصلت اليت ا١تستقلة، ، كلكن ىل ىذه الصور من تعدد الدكؿ ىنا كىناؾ (
كانت ٔتثابة ٕتسيد حقيقي بُت األمة اإلسبلمية، أـ أف التجسيد اٟتقيقي على أرض الواقع كاف من خبلؿ 

فرض ا١تؤامرات على أمة اإلسبلـ؟ 
: ىذا ما سنجيب عليو من خبلؿ ا١تطالب اآلتية

 
 

. صور االستقبلؿ لم تشكل تجسيداً حقيقياً للتجزئة بين األمة:   المطلب األوؿ
 

. وحدة الدولة العثمانية:   المطلب الثاني
 
 
 
 

المطلب األوؿ 
 

صور االستقبلؿ لم تشكل تجسيداً حقيقياً للتجزئة بين األمة 
 

 مستولن  أف يلحظ ا١تستقلة، شبو اإلمارات ىذه كقياـ ا١تاضية، الفًتة تلك تاريخ يقرأ من كل إف
 عملية ٕتزئة تصبح ٓب كاليت السياسية، الصراعات ىذه رغم األمة، حياة يسود كاف السياسية، الوحدة من

 قومية، أك كطنية ككالءات اإلسبلمية الشعوب بُت فاصلة حدكد أساسها على ترتسم األرض، على قائمة
)كحده لئلسبلـ ككالءىا الوحدكية اإلسبلـ مفاىيم معُت من تنهل كىي ) .

 حالة إٔب اإلسبلمي، العريب الوضع انتقاؿ مظاىر من مظهران  يكن ٓب الدكيبلت ىذه قياـ إف
 تستقر، ٓب التجزئة فهذه خاص، طابع ذا كاف كإ٪تا. أكركبا من الوسطى العصور كٕتزئة اإلقطاعي، التفتت

 الريح كانت كأخَتان . مستمران  إجراءن  الًتكيب إعادة عملية ككانت هتدأ، ٓب بينها فيما الدامية كالصراعات
 عابرة مؤقتة حالة يعٍت ذاؾ، أك اٞتزء ىذا انفصاؿ كاف ىنا كمن ... ا١تركز ٨تو اال٧تذاب ىي األساسية

 ا١تركز سواء ا١تركز، طاعة إٔب ليعيده يأٌب من بانتظار كذلك القول، ميزاف حاالت من ما حالة ضمن
 األخرل األجزاء لضم االنطبلؽ، إمكانات اٞتزء ذلك ُب تكن ٓب إذا ىذا. جديد مركز مشركع أك القدًن،

                                                 

 .(بتصرؼ) 8ص: انظر التطلع للوحدة وواقع التجزئة في العالم اإلسبلمي، حسن موسى الصفار   ( (
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: نبلحظ كىكذا ... ا١تركزية الدكلة ليصبح كالتحوؿ لو،
 
 جزء حدكد ُب يقبع أف ال ا١تركزية، الدكلة يصبح حىت، ضاريان  قتاالن  قاتل طرؼ كل ف    إ-أ

 .معُت
 

 أكثريتها سعت كقد كبَتة، كحدات شكل أخذ كإ٪تا إقطاعات، شكل االنقساـ يأخذ ٓب  -ب
)القاىرة ُب كإما بغداد ُب إما ا٠تبلفة مركز من الشرعية ألخذ ). 

 ا٠تبلفة أف ىي كاٟتقيقة: "اإلمارات بعض استقبلؿ صورة مبينان  ا١تسعرم ٤تمد الدكتور يقوؿ 
 من انتقل كخربوىا بغداد على التتار استؤب أف فبعد صورية، خبلفة القاىرة، ُب موجودة كانت اليت النإتة،

 مع صورية، ٢تا خبلفتو ككانت ٢تا، حاكمان  ليس حاكمها، ٛتاية ٖتت ليكوف القاىرة، إٔب ا٠تبلفة حق لو
 على لو يدعوف ككانوا للخليفة، احًتامان ( ا٠تليفة )بلقب منهم أم يتلقب الواليات حكاـ يكن ٓب ذلك

 السلطاف جاء أف إٔب العثمانيوف، اٟتكاـ فيهم ٔتن كالياهتم، شؤكف إدارة ُب عنو التاـ استقبل٢تم مع ا١تنابر،
 كسلمو ا٠تليفة، لقب عن مصر ُب ا١توجود ا٠تليفة لو فتنازؿ مصر، فيها ٔتا العربية الببلد كفتح ياككز سليم
 آؿ سبلطُت على أيطلق الوقت ذلك كمنذ كسيفو، كعلمو كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى الرسوؿ بردة

)مصر على استيبلئو بعد بذلك تلقب منؿ أك، سليم السلطاف ككاف( خليفة )لقب عثماف ). 
 فكرىم ُب ا١تسلمُت بُت للتجزئة حقيقيان  ٕتسيدان  يشكل ٓب اإلمارات ىذه قياـ فإف ذلك كعلى

 مصاٟتها دكيلة لكل كيصبح اٟتدكد، من قضباف كراء ا١تسلموف ليقبع الواقع أرض على كشعورىم
 كما ىو حاصل اإلسبلـ ببلد ُب اآلخرين ا١تسلمُت من آخر طرؼ أم تعٍت ال اليت ا٠تاصة كمشاكلها

 .اليـو
فرقتهم ىي  كعلى ذلك فالتجزئة اٟتقيقية للببلد اإلسبلمية اليت حالت دكف كحدهتم كعملت على

التجزئة اليت نراىا على أرض الواقع كقد فرقت بُت األخ كأخيو من خبلؿ اٟتدكد كالسدكد، كتفكيك الببلد 
بالفنت القومية كالوطنية كالطائفية، ىذه التجزئة ا١تطبقة على أرض الواقع ىي اليت يقف كراءىا الكافر 

ا١تستعمر الذم أكصل ليلو بنهاره للقضاء على كحدة ا١تسلمُت رمز قوهتم كحاضرة ٕتمعهم، فكانت ىذه 
 .ا١ترحلة ىي اليت تشكل جذكر التجزئة ُب العصر الراىن

 
 

                                                                                                                                               

 .(بتصرؼ) 10ص: انظر التطلع للوحدة، الصفار   ( (
 .53-49ص: ـ1979 /2ط. بيروت- دار الطليعة. في الوحدة العربية والتجزئة، منير شفيق   ( (
 .395ص: المسعري. األدلة القطعية، د   ( (
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المطلب الثاني 
 

 العثمانية الدولة وحدة
 

 على ا١تتوكل العباسي ا٠تليفة كتنازؿ مصر، على سليم السلطاف استيبلء بعد العربية الببلد دخلت

 .ـ1517 سنة ا٠تبلفة عن -اٝتيان  ا٠تبلفة ٯتثل كاف كالذم- ،(الثالث) اهلل
 ٦تا رايتها ٖتت كانضوت الكربل، اإلسبلمية الدكلة ىذه إٔب كاإلمارات الدكيبلت كل كانضمت

 .اإلسبلمية األمة ككحدة الدكلة كحدة خبل٢تا من ٖتققت اٞتانب، مهابة عا١تية دكلة منها جعل

 الطبيعة على كحدة ... سيادهتا ٖتت دخلت اليت الواليات بُت العثمانية الدكلة أكجدت لقد نعم،

 ككاف ... العربية كاللغة اإلسبلمي، الدين :األساسية ٔتقوماهتا الواليات ىذه فاحتفظت خاص نوع من

 اإلسبلمية، التبعية ىي كاحدة لتبعية كينتموف العثمانية، الدكلة ىي كاحدة إسبلمية دكلة ٕتمعهم سكاهنا

 العثمانية الدكلة تلجأ كٓب .العثماين ا٠تليفة ىو كاحد ٟتاكم تبعيتهم ُب كيشًتكوف كاحدة، رعوية كتضمهم

 كالسفر االنتقاؿ حرية فكانت .سكاهنا بُت مصطنعة حواجز أك الواليات بُت مغلقة حدكد إقامة إٔب

 ُب ككاف .األكقات كل ُب ٢تم متاحة لعملا فرص ككانت .األكقات ٚتيع ُب ك٤تًتمة مكفولة أمامهم
 أك القَتكاف أك القاىرة أك ا١تنورة ا١تدينة أك ا١تكرمة مكة أك بغداد إٔب ينتقل أف مثبلن  دمشق ُب العريب مقدكر

 على ٭تصل أف دكف الثقاُب أك االقتصادم النشاط من ألوانان  كٯتارس فيها كيعيش الواليات مدف من غَتىا

 العثماين اٟتكم إباف اإلسبلمي للعآب تتحقق كحدة أكؿ ىي الوحدة ىذه ككانت .اإلقامة أك با٠تركج إذف

 ا١تغوؿ غزك عقب ا١تيبلدم عشر الثالث القرف منتصف حوإب ُب العباسية الدكلة بسقوط كحدتو تفتت بعد

)فلسطُت جنويب إٔب الشاـ ببلد مشإب ٍب الرافدين كادم ُب كانسياحهم بغداد مدينة كٗتريب ). 
 على عمل الذم فهو ا١تستعمر، الكافر كراءىا يقف اليت ىي اإلسبلمية للببلد اٟتقيقة التجزئة إف

 حينما أنو ذلك ْتثنا، ُب تعنينا اليت ىي با٠تبلفة ا١تتمثل الوحدة عقد كفرط اإلسبلمية الببلد كحدة تفتيت
 مشل لتجميع حو٢تا، كالتفوا ا١تسلموف إليها تطلع ا٢تجرم، الثامن القرف بدايات ُب العثمانية الدكلة ظهرت
 ببلد غزكا الذين ا١تغوؿ أيدم على األمة، كاجهتها اليت ا٠تطَتة التحديات ك١تواجهة جديد، من األمة

 القول كسائر البيزنطية الرـك إمرباطورية ٖتدم ككذلك العباسية، ا٠تبلفة عاصمة بغداد كاحتلوا ا١تسلمُت،
. الصليبية األكركبية

 موقعية تعززت الفاتح ٤تمد العثماين السلطاف يد على ـ،1453ػق857 سنة القسطنطينية كبفتح
 كىيبتها قوهتا أماـ تراجعت كما اإلسبلمية، الشعوب أنظار إليها إتهت فقد كخارجيان، داخليان  الدكلة ىذه

                                                 

: ـ1980/ ط. القاىرة- مكتبة اإلنجلو المصرية. عبد العزيز محمد الشناوي. الدولة العثمانية دولة إسبلمية مفترى عليها، د   ( (
 .(بتصرؼ) 936، ص2       ج
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. األكركبية الصليبية القول
 ىذه دمج إٔب اإلسبلمي، كا١تغرب كالعراؽ كاٟتجاز كالشاـ مصر العثمانية الدكلة ضم أدل لقد

. كاٟتبشة اٞتنوبية ركسيا كبرارم كإيراف األقصى ا١تغرب ٭تٌده شاسع، موحد كلٍّ  ُب الدكؿ
 توسع أقصى ٟتظة ُب كلم 2ك500000 )اتساعها حيث من تعترب دكلة ٯتثل ا١توحد الكل كىذا

 منذ لو نظَتان  الغرب يعرؼ ٓب سياسيان  كيانان  ا١تتوسط، البحر ٤تيط أرباع ثبلثة على كجودىا حيث كمن( ٢تا
 منذ بوسعو كاف السلطاف، رعايا من رعية كل فإف: فاجيو سو.ج لتعبَت ككفقان . الركمانية اإلمرباطورية هناية
 أف عن ييكىفَّ  أف دكف من ا١تغرب، إٔب فارس كمن ا٢تندم، احمليط إٔب الدانوب من االنتقاؿ اٟتُت ذلك
 كاحدة بلغة التحدث عن يكف أف دكف كمن كاحد، إدارم كلتنظيم كاحدة، لقوانُت خاضعان  يكوف

)كاحدة عملو كاستخداـ ) .
 اليت ا٠تطط ككضع اٟتياة، كاقع عن كإقصائو كفكره اإلسبلـ ضرب على الكافر عمل كلو ٢تذا

. اإلسبلمية الببلد على السيطرة من ذلك بعد لتمكنو، عدة دكؿ إٔب العثمانية الدكلة بتجزئة تقضي
 

الفرع األوؿ 
 

مائة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية 
 

 أثار أكركبا، عمق استهدفت فتوحات من رافقو كما العثمانية، اإلسبلمية للدكلة القوم الظهور ىذا
 لئلطاحة اإلسبلمي الكياف ىذا إلضعاؼ كٮتططوف ا١تؤامرات ينسجوف فبدءكا كقلقهم، األكركبيُت ٥تاكؼ

 كاألمراء الكرادلة ٣تمع كمشاركة البابا برعاية الًتكي ا٠تطر لبحث ركما، ُب عديدة مؤ٘ترات عقدت كقد. بو
)ا١تسلمُت ). 

 إ٧تلًتا، ُب سفَته إٔب إسبانيا كملك الغرب إمرباطور ا٠تامس، شارؿ هبا بعث اليت الرسالة كٖتكي
 :يلي ماـ، 1523  نيساف 16 كا١تؤرخة رسالتو ُب جاء فقد األكركبيُت، لدل كالقلق ا٢تلع مدل

 توضح أف كعليك أكالن، إليهما ترفعو ككلزم ىنرم إٔب مرسل خاص اعتماد بكتاب إليك نبعث
 سقوط عن نشأ كالذم ا١تسيحي، العآب لو يتعرض الذم ا٠تطر مبلغ كللكارديناؿ،( بريطانيا ملك )للملك
 أرض كستكوف السنة، ىذه ا١تسيحي العآب مهاٚتة سينوكف األتراؾ أف كنعتقد. األتراؾ بيد ركدس جزيرة
 العآب ُب األتراؾ ىاجم أىنٌ  كلكن. ذاتو الوقت كُب معان، البلدين ُب أك ىنغاريا، أك إيطاليا ُب إما ا١تعركة

                                                 

 .21ص: ـ1996 إبريل 18الهيمنة الروحية للدولة العثمانية على العالم اإلسبلمي، خالد عزب، مقاؿ في جريدة الحياة،    ( (
 14-13ص: انظر، التطلع للوحدة، حسن الصفار   ( (
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)االمتهاف إٔب للكنيسة كحاميان  إمرباطوران  بصفتنا كرامتنا يعرض أف شأنو من ذلك فإف ا١تسيحي، ). 
 دفعت شديد، كرعب خانقة أجواء من العثمانية الدكلة ٕتاه األكركبية القول عليو كانت ما ىذا

 .عسكريان  مواجهتو ُب األكركبية الدكؿ فشل بعد العثمانية، الدكلة لتفتيت كالعمل السعي بإتاه
 باللغة األكٔب طبعتو كظهرت ،(دجوفارا. ج.ت )الركماين الوزير ألفو الذم الكتاب كيكشف

 جٌدية مدل عن السياسية، العلـو ككلية اٟتقوؽ كلية ُب األستاذ رينو لويس بتقدًن ـ،1914 عاـ الفرنسية
 الكتاب كعنواف. العثمانية الدكلة كياف ظل ُب اإلسبلمية، األمة كحدة على بالقضاء كاىتمامهم األكركبيُت

 كتبلغ األكركبية، الدكؿ خارجية كزارات كأراشيف أكراؽ على باالعتماد ،(تركيا لتقسيم مشركع مائة)
 كقت ُب األكٔب، العا١تية اٟترب بداية ُب صدر كقد ا١تتوسط، القطع من صفحة 650 الكتاب صفحات

 االحتفاؿ إٔب كأقرب انتصارم، جوو  ُب كيتب فالكتاب هنايتها، على شارفت قد العثمانية السلطنة كانت
 كرؤساء أكركبا، كملوؾ البابوية، السلطات عن صدرت اليت ا١تشاريع الكتاب كيتضمن السلطنة، بنهاية

 نتيجة أٙتر التعاكف أف ليؤكد كجنراالت، كفبلسفة كسياسة كفكر دين رجاؿ من دك٢تا، حكومات
)كربل ) .

 

 األكركبية الدكؿ عليو كانت الذم الشديد ا٢تلع كحالة قوهتا إباف العثمانية الدكلة عليو كانت فما
 كالعمل العثمانية الدكلة على ا٢تجمات كشن كالقبلقل الفنت إثارة على العمل من األخَتة إليو آلت كما

 .الشرقية با١تسألة يسمى ما ىو تفتيتها على
 كفبلسفة كسياسةر كفك دين كرجاؿ حكومات، رؤساء ىذه التفتيت عملية ُب اشًتؾ كقد

 عنواف ٖتت( اإلسبلمي العآب حاضر )كتاب ُب أرسبلف شكيب األمَت يقوؿ ذكرنا، كما كجنراالت
- يسميو كما–( دجوفارا ا١تسيو )كتاب مضموف فيو ملخصان " اإلسبلمي التعصب أـ األكركيب التعصب"
 (:تركيا لتقسيم مشركع مائة)

 األمراء منهم متباينة، كمهن كمناصب ٥تتلفة أجناس من أكركبيوف بو تقدـ مشركع مائة أجل"
 الرابع ا١تشركع صاحب ليبنتز الفيلسوؼ منهم أف الدىشة يثَت ك٦تا. الكنيسة كرجاؿ كا١تلوؾ كالعسكريوف

 إٔب البلتينية باللغة كقدمو سنوات أربع ٭ترره كظل تركيا، ٤تو بغرض أعده كقد ـ1672 عاـ كاألربعُت
 إٔب أمرىم آؿ األتراؾ يد من مصر انتزعت إذا أنو "اقًتاحاتو ضمن كجاء فرنسا، ملك عشر الرابع لويس
)""البوار )"األشرار ا١تسلمُت كمبلذ اإلسبلمي، الدين ككر ألهنا: "ليبنتز يقوؿ مصر غزك تعليلو كُب، ( )، 

                                                 

  48ص: ـ1989/ 1 الكويت، ط–دار الوثائق . انظر، القومية بين النظرية والتطبيق، مصطفى محمد طحاف   ( (
ـ 1995-ىػ1416/ 1ط. الرياض. انظر، تعليق على التعصب األوروبي أـ التعصب اإلسبلمي، محمد سليماف العبده   ( (

 (.14ص: نقبلً عن التطلع للوحدة، حسن الصفار)       

 .263، 3ج: حاضر العالم اإلسبلمي، شكيب أرسبلف   ( (
 .279، ص3ج: المصدر السابق   ( (



 99 

 الستعادة الغزاة، الفاٖتُت أقداـ ٖتت الطريق يعيد بأف خليق التحقيق، ميسور ١تشركع كإنو: "... قولو كٮتتم
)"األكرب االسكندر أ٣تاد ). 

 الشعوب كانت متتابعة قركف ستة مدة: "بقولو دجوفارا الركماين الوزير ٬تملو كلو األمر كخبلصة
 ىذه تقسيم برامج يهيئوف األقبلـ كأصحاب السياسة كرجاؿ الوزراء ككاف العثمانية، الدكلة هتاجم ا١تسيحية
)"مائة يناىز ٦تا بعينو برنامج كل كصف تقدـ كما السلطنة ). 

 
 
 
 

الفرع الثاني 
 

نصيب األسد في التجزئة 
 

 األكٔب ا٠تطوة كانت فإذا خاصة، بصورة العرب نصيب من كالبعثرة التجزئة ُب األسد نصيب ككاف
 فصل تكريس ككذلك جهة، على أفغانستاف كعزؿ جهة، على إيراف عزؿ كتكريس جهة، على تركيا عزؿ

 فإف. كغَتىا كقازاخستاف كتركستاف كأذربيجاف كطاجكستاف أكزبكستاف مناطق ُب اإلسبلمية األجزاء
 يتصور كقد األجزاء، عشرات إٔب بعثرت حيث العربية الببلد حصة من كاف التجزئة من األكفر النصيب
 كلكن بو، خاصة أجزاء منهما كل اقتسم حيث الربيطاين الفرنسي الصراع بسبب حدث ذلك أف البعض

. أربعة أك ثبلثة أك كبَتين جزأين إٔب االنشطار العربية التجزئة ألخذت كذلكر األـ كاف لو
 فلبناف. ٕتزيئان  جزئت الواحد االستعمار سيطرة ٖتت كقعت اليت ا١تناطق أف حدث الذم ينماب

 كحده، العراؽ كفصل فلسطُت، عن فصل كاألردف الفرنسي، االنتداب ٖتت ككبل٫تا، سوريا عن فيصل
 إٔب بالنسبة نفسو كاألمر الربيطاين، االستعمار نفوذ ٖتت ككلها كالسوداف، كمصر ا٠تليج دكؿ ككذلك
)الفرنسية السيطرة ٖتت كأغلبو ٕتزأ الذم الكبَت، العريب ا١تغرب  الببلد ٘تزيق قرار كاضح بشكل يشعر ٦تا (

 ٦تا األجزاء بُت فيما اٟتدكد مشاكل كإثارة ا١تتناحرة، األجزاء عشرات إٔب األمة كٕتزئة ٦تزؽ، شر اإلسبلمية
 .٢تا هناية ال صراعات إٔب ؤدمم

                                                 

 .279، ص3ج: المصدر السابق   ( (
 .323، ص3ج: المصدر السابق   ( (
الزىراء  . ، منير شفيق"قضايا التجزئة والصهيونية، التغريب والتبعية"انظر، اإلسبلـ وتحديات االنحطاط المعاصر    ( (

 83-82ص: ـ1987- ىػ 1407/ 2ط. القاىرة-       لئلعبلـ العربي
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 ُب نراه الذم التفتيت ذلك ىو إليو، يذىب أف يريد التفتيت كاف الذم األمثل النموذج كلعل
 صغَتة قرية ٣تموع سكانو عدد يتجاكز ال ناحية يساكم ما أك صغَتة جزيرة ٔتستول ىو فما اآلف، ا٠تليج
. دكلة أعلن

 

 سياسة عن غريب يهودم باحث شهادة إٔب كلنصغ": البوطي رمضاف سعيد ٤تمد الدكتور يقوؿ
 أف الواقع  (The Middle East And West) ٝتاه الذم كتابو ُب لويس برنارد يقوؿ ىذه، التجزئة

 العآب ُب سياسي ألم أعطيت كلو كٕتزئتها، تفكيكها طريق عن إال ٦تكنان  يكن ٓب بالغرب، ا١تنطقة ٟتاؽإ
 الغرب اختاره الذم األسلوب غَت اختار ١تا بالغرب، العربية ا١تنطقة إٟتاؽ إٔب يسعى أف فيها لونوأيس مسألة
 كا٠تصومات، الفركقات كافتعاؿ الثقاُب، االجتماعي كالتفتيت الطائفية، بالفنت ا١تنطقة تفكيك كىو فعبلن،

 السبلـ مشهد ٭تزنو ىذا إٔب يسعى من أف شك من كليس إبرازىا، ُب كا١تبالغة ،االختبلؼ مواطن كتوسيع
 التهارج، ىذا فتيل إشعاؿ ُب الغرب دكر يستبعد من كلعل بينها، التقاتل اندالع كيسعده الطوائف، بُت

)"٥تدكع أك خادع اثنُت من كاحدان   اليهودم ٖتبيب من ٤تذرا الباحث ىذا شهادة على البوطي كيعلق. (
 كٖتذيره إلينا السبلـ ٖتبيبو ُب اليهودم الربيطاين ىذا حديث يكوف أف نستبعد ال ك٨تن": قائبلن  إلينا السبلـ

 ا١تصغي أف غَت إسرائيل، هبا تنادم اليت الطريقة على للسبلـ ترك٬تان  أكاره، ُب العرب ينفخ الذم التقاتل من
 صفحان  يضرب كأف كلٌبو، اٟتديث جوىر ىي اليت الشهادة يقتطف أف ينبغي ىذه، أمتنا أفراد من اٟتصيف

)"الباحث إليو يرمي الذم السياؽ عن ) .
 

أما . ا١تسلمُت لببلد ا١تستعمر الكافر ٕتزئة موضع ُب الشهادة ىذه عرضنا إذ فعلناه ما كىذا
. ا٠تطوات العملية للتجزئة فهو ما سنبينو ُب البحث القادـ

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 www.bouti.com/ bouti-iecturzhtm:انظر موقع البوطي على شبكة اإلنترنت   ( (

 .المصدر السابق   ( (
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المبحث الثاني 
 

 اإلسبلمية الوحدة لتفتيت الخطط ورسم المؤامرات نسج
 
 

 كجو ُب حقيقيان  حاجزان  مكثت أف فبعد العثمانية، ا٠تبلفة حياة ُب ا٠تتاـ فصل األكٔب العا١تية اٟترب كانت
 فقرركا اٟتلفاء، ضد كالنمسا أ١تانيا مع ٖتالفت عندما الفرصة جاءت قركف، عدة االستعمارية أكركبا أطماع

 عليها كاإلجهاز أمبلكها بقايا اقتساـ مرحلة إٔب بالتدرج ككراثتها ضعفها على احملافظة مرحلة من االنتقاؿ
. كاحدة مرة

 
المطلب األوؿ 

 

تفتيت الوحدة 
 

 إربان  كٕتزئتها ا٠تبلفة دكلة ىدـ ُب ا١تستعمر الكافر هبا قاـ اليت كا٠تطط ا١تؤامرات ىذه أٚتل كلعلي
: اآلتية بالنقاط ا١تسلمُت على -  - اهلل فرضها اليت الوحدة إٔب عودهتا دكف ٭تولوا حىت إربان 

 

 ا١تتمثلة كدكلتو لئلسبلـ دفُت حقد من ٖتملو ٔتا األكركبية الدكؿ من ا١تتبلحقة ا٢تجمات   -1
. القتاؿ ميادين ُب العسكرية ا١تعارؾ تفًت ٓب حيث العثمانية با٠تبلفة

 من ا١تيادين ٚتيع ُب متقدة ظلت اليت ا١تستمرة اٟتركب أف كما: "السيد ٤تمود الدكتور يقوؿ
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، كببلد ركسيا ُب الشمالية كاٞتبهة كالبلقاف األكركيب الغرب  الشرقية، اٞتبهة ُب اإليرانيُت كمواجهة القـر
 قاموا ما غَت كىذا كأركاحهم، دماءىم خبل٢تا فقدكا البشر طاقة يفوؽ شاقان  جهدان  العثمانيُت على فرضت

)"األسباف أيدم ُب الوقوع من ٛتايتو على كالعمل العريب ا١تغرب ببلد ُب بو ). 
 على للقضاء الصليبيُت بتضافر مقتل ُب ا١تسلمُت أصابت اليت الكوارث أىم على نتطلع كلعلنا

 من ألجزاء كاقتطاعو احتبللو خبلؿ من اإلسبلمية األمة لوحدة اٟتي التجسيد باعتبارىا العثمانية ا٠تبلفة
 .العثمانية الدكلة

 ٍب كالواليات، األراضي بعض ـ1796-1762 سنة كاترين عهد منذ ركسيا اقتطعت حيث
 اٞتزائر فرنسا احتلت ٍب ـ1881 عاـ مصر نابليوف فهاجم االستعمارية، العسكرية اٟتمبلت بعدىا توالت

 ـ1911 عاـ ليبيا إيطاليا احتلت كما ... ـ1912 عاـ كمراكش ـ1881 عاـ كتونس ـ1830 عاـ
 بريطانيا فكانت الوجود، من زكا٢تا عند العثمانية السلطنة مَتاث اقتساـ على متفقة الدكؿ ككانت... 

 ا٠تليج إٔب فلسطُت من ٯتتد برم خط كىو للهند ثافو  خط إنشاء كضماف ا١توصل بًتكؿ ُب تطمع
)الفارسي ). 

 اليمن حدكد من كاحملميات ٞتح على ٛتايتها كبسطت ـ1839 عاـ عدف بريطانيا احتلت كما
 سيادة ٢تا باستعمارىم كانتزعوا ذلك، قبل ا٢تند على استولوا قد اإل٧تليز ككاف اٞتزيرة، شرؽ إٔب اٞتنوبية

 جزر على ىولندا كاستولت. ـ1898 عاـ السوداف كعلى ـ1882 عاـ مصر على استولوا ٍب ا١تسلمُت
 .إيراف حاصرت كما كالركسي، اإل٧تليزم الضغط ٖتت أفغانستاف كحصرت الشرقية ا٢تند

 اٟترير كمن حلب ُب القطن من ٕتنيو ٔتا االقتصادم استقبل٢تا ستصيب بأهنا ٕتاىر فرنسا ككانت
 ككانت. األناضوؿ من الغريب القسم على باالستيبلء مقتنعة إيطاليا ككانت. سوريا من كالصوؼ لبناف من

)ككردستاف كأرمينيا كاألستانة تراقية من قسم ُب تطمع ركسيا ) .
 

 كامبل مؤتمر   -2
 

 الذم– كزرائها رئيس من بطلب بريطانيا ُب عقد الذم ـ1905 سنة بانرماف كامبل مؤ٘تر ففي
 األخطار كمعاٞتة الربيطانية اإلمرباطورية على للحفاظ مشهورة بوثيقة ا١تؤ٘تر ىذا خرج- باٝتو ا١تؤ٘تر ٝتي
 سياسية كوحدة اٞتغرافية ا١تنطقة الوثيقة؛ ىذه إليو أشارت ٦تا فكاف ا١تستقبل، ُب ٢تا تتعرض أف ٯتكن اليت

                                                 

  .165-164ص: مصر-مؤسسة شباف الجامعة اإلسكندرية. محمود السيد. تاريخ الدولة العثمانية، د   ( (

النكير على منكري النعمة من الدين والخبلفة والنعمة  :دراسة حوؿ كتاب"األسرار الخفية وراء إلغاء الخبلفة العثمانية    ( (
 .26ص: ـ1985-ىػ1/1405ط. مصر–دار الدعوة .مصطفى حلمي.تقديم ودراسة د"        لشيخ اإلسبلـ مصطفى صبري،

. 58ص:ـ1928ط . مصر-مطبعة النهضة.اإلسبلـ وآسيا أماـ المطامع األوروبية، أوجيد يونغ   ( (
 27-26ص:         نقبلً عن األسرار الخفية
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 ىذه ُب تقـو لدكلة هتيئ اليت الكنوز من كفيها كالرجاؿ، ا١تاؿ مستودع كأهنا الواحدة، األمة خصائص ٕتمع
 ىذه كجو ُب للوقوؼ سبيل فبل إسبلمية، دكؿ امتلكتها إذا اإلمرباطوريات، كتبيد القول تقهر ا١تنطقة
)متصارعة ككطنيات قوميات إٔب كشرذمتها ا١تنطقة ىذه بتجزئة التقرير أكصى كلذلك الدكلة،  كتب كقد ،(
 كاحد، كدينو كاحدة، لغتو احمليط إٔب ا٠تليج بُت ما يقطن كاحدان  شعبان  ىناؾ إف: "يقوؿ تقريران  كامبل اللورد
 بدأ كلكنو أيدينا، قبضة ُب اليـو كىو متصلة، كأرضو مشًتكة، كآمالو كاحدة، كثقافتو كاحدة، كقبلتو

)"العمبلؽ استيقظ إذا غدان  لنا ٭تدث فماذا يتململ،  األمة ىذه لتفتيت ا١تؤامرات كحاكوا ا٠تطط فرٝتوا ،(
 .الواحدة العقيدة صاحبة الواحدة

 على كغريب قوم بشرم حاجز إقامة أف: "ا١تؤ٘تركف أكد ا١تؤ٘تر قدمها اليت العاجلة التواصي كمن
 ىذه ُب يشكل ْتيث ا١تتوسط األبيض بالبحر معان  كيربطهما القدًن بالعآب أكركبا يربط الذم الربم اٞتسر
 ىو. كمصاٟتها األكركبية للدكؿ كصديقة ا١تنطقة، لشعب عدكة قوة السويس قناة من مقربة كعلى ا١تنطقة
)"ا١تقًتحة كالسبل للوسائل العاجل العملي التنفيذ ). 

 من ٘تنع اٟتلق ُب كالشوكة غريبان  جسمان  لتشكل إسرائيل دكلة الغريب البشرم باٟتاجز عٍت كقد
. الطبيعية اإلسبلمية الببلد كحدة

 
. ـ1916 سنة بيكو – سايكس اتفاقية-    3

 

 الرجوع دكف كاٟتيلولة اإلسبلمي العآب ٘تزيق ٠تطة الفعاؿ األساس بيكو-سايكس اتفاقية شكلت
 .للوحدة

 بريطانيا بُت رئيسي التفاؽ متمم كفرنسا بريطانيا بُت استعمارم سرم تفاىم عن عبارة كاالتفاقية
 األتراؾ دخوؿ أعقاب ُب ... العريب ا١تشرؽ على كاالستيبلء العثمانية، السلطنة لتقسيم كركسيا كفرنسا
 أف بعد السرم التفاىم بشأف النهائي االتفاؽ إٔب كبريطانيا فرنسا توصلت كقد. أ١تانيا جانب إٔب اٟترب
   ُب ( اٟترب سبقت اليت السنة ُب ) بَتكت ُب العاـ قنصلها بيكو جورج ا١تسيو الفرنسية اٟتكومة عينت

 الواليات مستقبل بشأف الربيطانية اٟتكومة ٔتفاكضة مكلفان  ساميان  مندكبان ـ 1915 نوفمرب– الثاين تشرين9
 العمـو ٣تلس عضو سايكس مارؾ السَت الربيطانية اٟتكومة مندكب مع العثمانية السلطنة ُب العربية

 .األدىن الشرؽ لشؤكف السامي كا١تندكب العربية بالشؤكف كا١تهتم الربيطاين
 ًب تبادؿ إحدل عشرة رسالة ٖتددت ـ1916كُب خبلؿ األشهر ا٠تمسة األكٔب من عاـ  

                                                 

 .16ص: ـ2003آب - ىػ 1424 جمادى الثانية –السنة األولى  (1)مجلة صوت األمة العدد    ( (

 .389ص: ـ1989- ىػ 1410 / 3ط.  السعودية–مؤسسة المدينة . واقعنا المعاصر، محمد قطب   ( (

 www.alnakba.com.(النكبة)نقبلً عن موقع . حامد سلطاف. انظر، المشكبلت القانونية المتفرعة عن قضية فلسطين، د   ( (
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–أيار16 ٔتوجبها بنود االتفاقية كاليت ٝتيت باسم ا١تفاكضُت، كاليت جرل توقيعها سران ُب القاىرة ُب
)ـ1916مايو ). 

 حيث قدما لسَتجي زازنوؼ ـ1916مارس–ككاف سايكس كبيكو قد زارا ركسيا القيصرية ُب آذار
ة االتفاؽ الذم كافق عليو مقابل موافقة فرنسا كبريطانيا على استيبلء ركسيا كدكزير ا٠تارجية الركسي مس

على تربيز كند كأرظرـك كْتَتة فاف كتبليس ُب آسيا الصغرل كعلى االستيبلء على البحر األسود، بعد انتهاء 
)اٟترب كأسبلب مقابل األسبلب الربيطانية كالفرنسية ). 

بيكو فقد أسفرت عن ٖتديد مناطق نفوذ كل دكلة على -أما ا٠تطوط العامة التفاقية سايكس
 :النحو اآلٌب

 

   استيبلء بريطانيا على منطقة جنوب كأكاسط العراؽ ٔتا فيها مدينة بغداد، ككذلك ميناء عكا *
 .كحيفا ُب فلسطُت

 

 .  استيبلء فرنسا على غرب سوريا كلبناف ككالية أطنة* 
 

كاعًتفت ا١تعاىدة كذلك ْتق .    استيبلء ركسيا على الواليات األرمينية ُب تركيا كمشاؿ كردستاف*
 .ركسيا ُب الدفاع عن مصاّب األرثوذكس ُب األماكن ا١تقدسة ُب فلسطُت

 

   ا١تنطقة احملصورة بُت األقاليم اليت ٖتصل عليها فرنسا، كتلك اليت ٖتصل عليها بريطانيا تكوف *
اٖتاد دكؿ عربية موحدة، كمع ذلك فإف ىذه الدكلة تقسم إٔب مناطق نفوذ بريطانية كفرنسية، كيشمل النفوذ 

الفرنسي شرؽ سوريا ككالية ا١توصل، بينما النفوذ الربيطاين ٯتتد إٔب شرؽ األردف كاٞتزء الشمإب من كالية 
 .بغداد كحىت اٟتدكد اإليرانية

 

 .   ٮتضع اٞتزء الباقي من فلسطُت إلدارة دكلية، كسيأٌب اٟتديث ماذا حل بفلسطُت بعد ذلك*
 

)   يصبح ميناء اإلسكندرية حران * ) .
 

                                                 

 .120،ص3ج:الكيالي. انظر الموسوعة السياسية، د   ( (

 .121-120، ص3ج: المصدر السابق   ( (

. األردف-دار البيارؽ. انظر، صحوة الرجل المريض أو السلطاف عبد الحميد والخبلفة اإلسبلمية،موفق بني المرجة   ( (
 433ص: ـ1999-ىػ1420/ 9        ط
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بيكو أبرز أمثلة ا٠تداع االستعمارم للشعوب إذ قامت بريطانيا -كما تشكل اتفاقية سايكس
إذا ما ىم حاربوا إٔب ... بالتفاكض عليها كإبرامها ُب الوقت الذم كانت تًعد فيو العرب بتأييد أمانيهم 

)جانبها ضد السلطنة العثمانية ٔتوجب مراسبلت حسُت مكماىوف ) .
 

بيكو سران إٔب أف تسلم البلشفيك سدة اٟتكم ُب ركسيا ُب تشرين -كقد بقيت اتفاقية سايكس
)، فسارعوا إٔب إعبلهنا كمعارضتها كذلك1917نوفمرب – الثاين  ) .

 (ـ1920–نيساف)مؤتمر ساف ريمو -    4
 

مؤ٘تر دكٕب عقده اٟتلفاء الغربيوف كالياباف ا١تنتصركف على أ١تانيا ُب اٟترب العا١تية األكٔب، ُب مدينة 
، لبحث مصَت السلطنة العثمانية كرسم معآب معاىدة صلح  ـ1920إبريل –ساف رٯتو اإليطالية ُب نيساف

بيكو -مع تركيا ا١تهزكمة ُب اٟترب، كلتقاسم ا١تشرؽ العريب بُت بريطانيا كفرنسا كٕتزئتو كفق خطة سايكس
السرية االستعمارية، كإلضفاء الشرعية الدكلية على ىذا التقسيم كعلى كعد بلفور الربيطاين للحركة 

كقد مثَّل بريطانيا لويد جورج كفرنسا كليمنصو كإيطاليا . الصهيونية إلقامة كطن قومي يهودم ُب فلسطُت
بينما مثَّل الواليات ا١تتحدة سفَتىا ُب ركما، كمثَّل اٟتركة الصهيونية  (كٚتيعهم رؤساء حكومات)نيٍت 

)زعيمها حاييم كايزمن بصفتو مراقب ) .
 

على البلداف العربية ُب  (أ)إبريل بتوزيع االنتدابات من فئة –  نيساف 25كاٗتذ ا١تؤ٘تركف قراران ُب 
ا١تشرؽ العريب فوضعوا سورية كلبناف ٖتت االنتداب الفرنسي كفلسطُت كالعراؽ ٖتت االنتداب الربيطاين 

كد٣توا كعد بلفور ُب صك االنتداب على فلسطُت، كىكذا اعترب مؤ٘تر ساف رٯتو التجسيد اٟتقيقي على 
 .بيكو-أرض الواقع التفاقية سايكس

 
 (ـ1920آب )معاىدة سيفر -   5

 

ـ فيرضت على الدكلة العثمانية معاىدة سيفر اليت قضت 1920أغسطس – ب آُب العاشر من 
بسلخ الواليات العربية عن الدكلة العثمانية، ككذلك منح إزمَت كا١تناطق الداخلية التابعة ٢تا استقبلالن 

داخليان، كأف تصبح أرمينيا دكلة مستقلة ُب حُت تضم تراقيا إٔب اليوناف، كٗتضع ا١تضايق لرقابة ٞتنة دكلية، 
كُب الوقت نفسو اتفق اٟتلفاء على أف تعطى منطقة كليكية ككردستاف اٞتنوبية إٔب فرنسا، كأف ييعطى 

                                                 

 .123-122، ص3ج:الكيالي. الموسوعة السياسية، د   ( (

 .124، ص3المصدر السابق، ج   ( (

 .107، ص3ج: الكيالي . الموسوعة السياسية، د   ( (
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األناضوؿ اٞتنويب حىت منطقة إزمَت إليطالية، ٦تا يعٍت هناية اإلمرباطورية العثمانية كتقسيمها على األكركبيُت، 
أك ٕتزئتها إٔب عدة كاليات مستقلة، فتصبح تركيا دكلة صغَتة ُب داخل آسيا الصغرل، كتصبح إستانبوؿ 

كتصبح تركيا . عاصمة تركيا ٖتت اٟتكم الدكٕب، كجعلت سيادة السلطاف عبارة عن ٣ترد مظاىر ال معٌت ٢تا
)نفوذ إل٧تلًتا كفرنسا كإيطاليا ). 

 

كعلى سبيل ا١تثاؿ نذكر بعض ا١تواد ليلمس مدل . فا١تعاىدة تتضمن مواد ُب منتهى الفظاعة
: فظاعتها

 
جيردت تركيا من ٚتيع الببلد العربية اليت كانت تابعة إلمرباطوريتها، أما ٦تلكة :    ببلد العرب-1

اٟتجاز فقد حصلت على اعًتاؼ هبا كدكلة مستقلة، كقد تركت تركيا سيطرهتا على فلسطُت كسورية كببلد 
. ما بُت النهرين، كترؾ مستقبل ىذه الببلد يقرره اٟتلفاء

 

، كُب نفس Chatalja إٔب اليوناف حىت خط Damaceمنحت غريب :    تركيا األكركبية-2
ميبلن من 20 الغربية، كىكذا كسعت حدكدىا حىت حوإب Thraceالوقت تسلمت اليوناف من اٟتلفاء 

. العاصمة الًتكية
 

3-   Smyrna كاٞتزر اإل٬تية كضعت كمدينة Smyrna ٖتت اإلدارة اليونانية ١تدة ٜتس 
 ، mbros سنوات يسمح بعدىا للسكاف أف يطلبوا االنضماـ إٔب ٦تلكة اليوناف بالتصويت كأما جزر

Tenedos فقد منحت لليوناف، كاعًتؼ بسلطة اليوناف على جزر Dodecanese ٤تتوية على Rhodes 
. االسًتاتيجية فقد منحت إليطاليا

 

 (كلسن)اعًتفت تركيا بأرمينيا كدكلة مستقلة، كقبلت تركيا كذلك ٖتكيم الرئيس :    أرمينيا-4
. ٓتصوص اٟتدكد بُت الدكلتُت

 

كافقت تركيا أف ٘تنح األراضي الكردية اليت تقع شرقي هنر الفرات حكمان ذاتيان :    كردستاف-5
ككافقت . ٤تليان، كأف تقبل أم خطة لذلك مقدمة من ىيئة دكلية مؤلفة من ٦تثلُت إ٧تليز كفرنسيُت كطلياف

تركيا أيضان على قبوؿ تعديبلت ُب حدكدىا مع إيراف ُب ا١تنطقة الكردية، كعبلكة على ذلك كُب خبلؿ سنة 
من تنفيذ ىذه ا١تعاىدة إذا طلب األكراد من عصبة األمم االستقبلؿ عن تركيا، كإذا رأل ٣تلس عصبة 

                                                 

.  www.Fustat.com/ummah/cont-v1shtmlانظر، مجلة األمة على شبكة اإلنترنت    ( (
 .152ص: ـ1962- ىػ 1382ط :        وانظر، كيف ىدمت الخبلفة، عبد القديم زلـو

http://www.fustat.com/ummah/cont-v1shtml
http://www.fustat.com/ummah/cont-v1shtml
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كتًتؾ كل . ىل ٢تذا االستقبلؿ كأكصى ٔتنحهم االستقبلؿ، فإف تركيا تقبل تنفيذ ذلكأاألمم أف األكراد 
. ستؤلف اتفاقية جديدة بُت اٟتلفاء كتركياىذه ا١تعاىدة سلطة ٢تا على ىذه األراضي، كأف نصوص 

 

كافقت تركيا على أف تكوف ا١تضايق ٖتت إشراؼ دكٕب، كٕتريد :    ا١تضائق كالقسطنطينية-6
كىذا عدا ٖتديد اٞتيش الًتكي . كأما القسطنطينية فتبقى ٖتت السيادة الًتكية. ا١تناطق اجملاكرة من السبلح

ٓتمسُت ألف، كإخضاع اٞتيش لتوجيو كإرشادات اٟتلفاء، كعدا قبوؿ تركيا سيطرة ذات أثر بعيد على 
ماليتها من إ٧تلًتا كفرنسا كإيطاليا، كعدا إبقاء االمتيازات القدٯتة، كزيادة نصوص أخرل مهينة، كعدا قبوؿ 
. تركيا إعطاء األقليات حقوقان كامتيازات، كبوجو خاص األرمن كاليوناف كاألكراد كبوجو عاـ النصارل عمومان 

كالقرار الذم اٗتذه اٟتلفاء ليعيد النظر ُب كافة ا١تسائل اليت اشتملت عليها  (مؤ٘تر لوزاف)كمن ٍب عقد 
)معاىدة سيفر ) .

 

 
 .(ـ1923- 1922): مؤتمر لوزاف-   7

 

ـ مؤ٘تر دكٕب ضمَّ الدكؿ الغربية اٟتليفة 1923-1922لوزاف مدينة سويسرية عيقد فيها ما بُت 
 (ـ1921 من نوفمرب 20- ىػ 1340 من ربيع األكؿ 20)كاليوناف كتركيا، ديعيت إليو اٟتكومة الًتكية ُب 

إلعادة النظر ُب معاىدة سيفر، فتشكل كفد تركي برئاسة عصمت أينونو، كاشًتط اإل٧تليز من بُت ما 
: اشًتطوه ٜتسة شركط لبلعًتاؼ باستقبلؿ تركيا كىي

 
. إلغاء ا٠تبلفة إلغاءن تامان كطرد ا٠تليفة خارج اٟتدكد كمصادرة أموالو -1
 .أف تتعهد تركيا بإٜتاد كل حركة يقـو هبا أنصار ا٠تبلفة -2

 .أف تقطع تركيا صلتها باإلسبلـ -3

 .أف تتبٌت تركيا دستوران علمانيان بدالن من دستورىا ا١تستمد من أحكاـ اإلسبلـ -4

 .اإلبقاء على ا١توصل بعيدة عن تركيا -5
 

فشلت اٞتولة األكٔب من ا١تفاكضات بسبب ىذه الشركط، ٍب ديعيت الوفود مرة أخرل إٔب لوزاف 
 20)للبحث من جديد ُب بنود معاىدة سيفر، ككافق األتراؾ على الشركط اإل٧تليزية فألغيت السلطنة ُب 

 .(ـ1923 من نوفمرب 30- ىػ 1342من ربيع األكؿ 

                                                 

، وانظر، صحوة الرجل المريض، 1670، ص3ج: الشناوي. انظر، الدولة العثمانية دولة إسبلمية مفترى عليها، د   ( (
 .154-152ص: ، وانظر، كيف ىدمت الخبلفة، عبد القديم زلـو99ص:         توفيق بني المرجة
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أليس من أجل ": كتػيوِّجى األمر باجتماع اجمللس الوطٍت ُب تركيا، ككقف مصطفى كماؿ ٮتطب قائبلن 
ا٠تبلفة كاإلسبلـ قاتل القركيوف األتراؾ، كماتوا طيلة ٜتسة قركف؛ لقد آف أف تنظر تركيا إٔب مصاٟتها، 

كبذلك أعلنت اٞتمهورية كاختَت أتاتورؾ . "كتتجاىل ا٢تنود العرب، كتنقذ نفسها من تزعم الدكؿ اإلسبلمية
)رئيسان ٢تا )    .

 

 .عربية وتركية: مرحلة تقسيم األمة الواحدة إلى أمتين-   8
 

ىكذا ٧تد أف تلك ا١تؤ٘ترات كا١تعاىدات كانت تنفيذان لسياسة اٟتلفاء ُب ٘تزيق الدكلة اإلسبلمية 
. بناءن على قاعدة فػىرِّؽ تسد (الدكلة العثمانية)

 
  

المطلب الثاني 
 

عربية وتركية : مرحلة تقسيم األمة الواحدة إلى أمتين
 

ـ من اٞتهة الًتكية كعلى يد الثورة 1908 االٖتاد كالًتقي ُب عاـ حزبكقد جاء ذلك على يد 
ـ من اٞتهة العربية، كاستطاع االستعمار من خبلؿ ىذه اٟتركات بعث الركح 1916العربية الكربل عاـ 

 .القومية لدل الفريقُت
 

ففيما يتعلق بالعرب أغراىم إلقامة تكتبلت حزبية تقـو على فكرة القومية كانفصاؿ العرب 
: كاستقبل٢تم، ككانت ىذه األحزاب على شكلُت

 
 . يدعو إٔب استقبلؿ ذاٌب مع بقاء ارتباط شكلي بالدكلة العثمانية  :األوؿ

 

.     يدعو إٔب انفصاؿ تاـ عن الدكلة على اعتبار أف الدكلة العثمانية دكلة استعمارية  :الثاني
 
  

                                                 

. 193ص: ـ1998- ىػ1418 /3ط.  القاىرة–دار الشروؽ.انظر، في أصوؿ التاريخ العثماني، أحمد عبد الرحيم مصطفى   ( (
، وانظر، كيف ىدمت الخبلفة، 56ص: ـ1996- ىػ2/1417ط. دمشق–المكتب اإلسبلمي.        وانظر، تركيا، محمود شاكر

 .181ص:        زلـو
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الفرع األوؿ 
 

أبرز الحركات على الشكل األوؿ 
 

 .ـ في القاىرة1912حركة البلمركزية الذي أسس سنة -   1
 

 ٚتاعة من أىل الشاـ ا٢تاربُت إٔب مصر، ككاف على رأسهم عبد الرٛتن الكواكيب اكقد أسسو
كٝتي بالبلمركزية للفكرة اليت قاـ عليها كىي االستقبلؿ البلمركزم للعرب، أم . ك٤تيي الدين ا٠تطيب

البلمركزية اإلدارية ٔتعٌت أف يستقل العرب إداريان كيبقى ٢تم ارتباط شكلي بالدكلة العثمانية، كقد أسست ٢تا 
. فركع ُب كل مدف الشاـ

 
 .ـ وكاف مركزىا بيروت1912جمعية بيروت اإلصبلحية التي أسست سنة -   2

 

ككانت تنادم بنفس فكرة سابقتها أم بالبلمركزية، ككانت تركز على انفصاؿ كاستقبلؿ العرب 
بكل النواحي حىت الشؤكف ا٠تارجية كاٟتربية ككجوب معرفة رؤساء الدكائر للغة العربية كتعيُت سائر ا١توظفُت 

... . من العرب 
 

 .ـ1913مؤتمر الشباب العرب في باريس الذي أسس سنة -   3
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كقد ترأس ىذا االجتماع عبد اٟتميد الزىراكم، مندكب حزب البلمركزية، كقد دعا ا١تؤ٘تر إٔب 
البلمركزية، كإعطاء العرب حقوقهم، ككاف ىذا ا١تؤ٘تر الكبَت إعبلنان عن ا٨تياز العرب عن دكلتهم، أم 

)ا٨تيازىم إٔب فرنسا ضد الدكلة العثمانية ) .
 
 

الفرع الثاني 
 

 أبرز الحركات القومية العربية التي قامت على أساس االنفصاؿ التاـ عن الدولة العثمانية
 

ـ، حيث استطاع ا١تستعمركف بوجوو خاص 1911تأسست سنة : الجمعية العربية الفتاة   -1
أف ٬تذبوا إليهم نفران من العرب ٚتعوىم ُب باريس ليكوِّنوا منهم كتلة تقـو ٔتحاربة الدكلة العثمانية باسم 
استقبلؿ العرب عنها، كقد ٚتعت بينهم ثقافة الغرب كأفكاره، كا١تشاعر الوطنية كالقومية اليت بثَّها أعداء 

)األمة ُب نفوسهم، فكانت رابطتهم العقلية كالشعورية كاحدة، أصحاب ىدؼ كاحد كقد كاف ىذا  (
التكتل القومي أخطر تكتل حزيب قومي عريب إذ ٚتع أعضاؤه من معظم العرب، ككاف عبد ا٢تادم التميمي 
من فلسطُت، كرستم حيدر من سوريا، كتوفيق السويدم من العراؽ، ككاف ىدفهم ا٠تبيث كاضحان جليان، إذ 

كحىت ٭تكم االستعمار ىذا التكتل جعل العضوية فيو خاضعة ". تركيا"كانوا ينادكف باالستقبلؿ التاـ عن 
١تدة طويلة من التجربة حىت يتيقنوا أف العضو قد تشرب من ٝتومهم حد التشبع، حىت يصَت عنصر ىدـ 

كٗتريب ُب أمتو، كجعلوا من قسمهم كشركط اال٩تراط خدمة اٟتركة حىت ا١توت، كقد تفرع ٢تذه اٟتركة فركع 
من باريس إٔب بَتكت كدمشق، كقد خرجت ىذه اٟتركة رؤساء كثَتين منهم شكرم القوتلي الذم راس 
اٞتمهورية العربية السورية، كياسُت ا٢تامشي رئيس كزراء العراؽ، كٚتيل ا١ترفعي رئيس كزراء العراؽ أيضان، 

. كرياض الصلح رئيس كزراء لبناف
 

                                                 

وىناؾ حركات أخرى على .  وما بعدىا13، ص1ج:  مصر–مطبعة عيسى الحلبي . انظر، الثورة العربية الكبرى، أمين سعيد   ( (
ـ، وجمعية المنتدى العربي األدبي التي تأسست سنة 1908       على ىذه الشاكلة منها جمعية اإلخاء العربي العثماني سنة 

ـ، 1909
. ـ1909       والجمعية القحطانية التي تأسست في األستانة سنة 

      وللمزيد عن أسماء ورجاالت الحركات القومية والوطنية وكذلك الجمعيات التبشيرية ونشاطاتها في ذلك الوقت يمكن مراجعة 
. يقظة العرب لجورج أنطونيوس:       كتاب

ىػ 1400 / 4ط.  بيروت–مؤسسة الرسالة . محمد محمد حسين.       وانظر، االتجاىات الوطنية المعاصرة في األدب المعاصر، د
 . وما بعدىا101، ص2ج: ـ1980       - 

  .(بتصرؼ) 9ص: انظر، التكتل الحزبي، تقي الدين النبهاني   ( (
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ـ، كتعترب ىذه اٞتمعية أكؿ حزب سياسي قاـ على 1875تأسست سنة : الجمعية السرية   -2
أساس فكرةو ٗتالف اإلسبلـ ُب الدكلة اإلسبلمية، كقد قاـ بتأسيسها ٜتسة شباف من خٌر٬تي الكلية 

عرب كالعركبة، كإثارة عداء للالربكتستانتية السورية ُب بَتكت، ككانوا كلهم من النصارل، ككانت تدعو 
، كتعمل على فصل الدين عن الدكلة، كجعل القومية (تركيا)العرب للدكلة اإلسبلمية العثمانية كتسميتها 

ىي األساس، كالربط الذم ٬تمع العرب، ككانت تتهم الدكلة بأهنا مغتصبة للخبلفة من العرب، كأهنا 
ٕتاكزت عن الشريعة الغراء، كأهنا فرَّطت ُب الدين مع أف كل القائمُت عليها من النصارل اٟتاقدين على 

. اإلسبلـ كا١تسلمُت
 

أسسو ضابط مصرم يدعى عزيز علي ا١تصرم من ضباط األستانة، حيث : حزب العهد-   3
كاف ُب بداية األمر عضوان ُب اٞتمعية القحطانية اليت كانت هتدؼ إٔب إعطاء العرب استقبلالن داخليان مع 

أسس         كعندىا . (مثل معظم اٞتمعيات القومية)بقاء ارتباطهم بالدكلة، كلكن ىذه اٞتمعية اندثرت 
، ككاف معظم أعضائها من العسكريُت، كمن (ٚتعية العهد)أك  (حزب العهد)ىذا الضابط ٚتعيتو كٝتيت 

ىنا كاف خطرىا أعظم، إذ ضمت إليها كثَتان من الضباط من ٥تتلف الببلد العربية، كقد كاف ٢تؤالء الضباط 
)ـ ضد الدكلة اإلسبلمية العثمانية1916سنة  (الثورة العربية الكربل)دكره مهم ُب  ). 

ـ اتصلت بريطانيا عن 1915أما عن الثورة العربية الكربل فبعيد اٟترب العا١تية األكٔب كُب سنة 
طريق مندكهبا ُب مصر ماكماىوف بالشريف حسُت الذم كاف حاكمان لببلد اٟتجاز من ًقبىل السلطاف 

 مع أبنائو فيصل كعبد اهلل، كرفع السيف ُب كجو ا٠تليفة، كالتعاكف مع بالثورةالعثماين فوافق على القياـ 
 أف ٕتعلو ذلككقد كعدتو مقابل . حرَـّ ذلك على ا١تسلمُت- سبحانو كتعأب–رأس الكفر، مع أف اهلل 

) يَِعُدُىْم َويَُمنِّميِهْم َوَما يَِعُدُىُم الشَّْيطَاُف ِإالَّ ُغُروراً : ملكان على جزء من ببلد العرب، قاؿ تعأب إذ  (
فقد كرد ُب رسالة ١تكماىوف مرسلة إٔب الشريف . إف بريطانيا استثنت فلسطُت من ببلد الشاـ من التعهد

 :ـ ما يلي1915 تشرين أكؿ 22حسُت بتاريخ 
 

                                                 

أسس االستعمار حركات قومية أخرى على ىذه الشاكلة مثل رابطة الوطن العربي، وجمعية الوطن العربي، وقد نشط العرب    ( (
عن الحكم، وتسلُّم جمعية - رحمو اهلل–       وقويت روح القومية لديهم بعد االنقبلب الذي أطاح بالسلطاف عبد الحميد الثاني 

. ـ حيث كانت سياستها عدوانية ضد كل من ىو غير تركي1908       االتحاد والترقي التركية للحكم سنة 
.        وللمزيد من التفصيل حوؿ ىذه الحركات ودور جمعية االتحاد والترقي التركية انظر، يقظة العرب، جورج أنطونيوس

 .210ص: مصطفى حلمي. ، وانظر، األسرار الخفية وراء إلغاء الخبلفة العثمانية،د...        وانظر صحوة الرجل المريض

 .120سورة النساء، آية    ( (



 112 

إف كالييت مرسُت كاإلسكندركف ا١توجودين اآلف ُب تركيا كبعض األقساـ الواقعة غريب مقاطعات 
دمشق كٛتص كٛتاة كحلب ال ٯتكن اعتبارىا عربية صافية، ْتيث ٯتكن استثناؤىا من اٟتدكد ا١تطلوبة 

)كعلى أساس التقرير ا١تشار إليو دك٪تا إٟتاؽ أم ضرر باالتفاقات القائمة من الزعماء العرب ). 
أما بصدد األقاليم الواقعة ضمن اٟتدكد اليت فيها حرية التصرؼ، دكف إجحاؼ ٔتصاّب حليفتها 

 :         فرنسا، فإنٍت ٥توؿ باسم حكوميت العظمى أف أعطيكم التأكيدات التالية

كفق التعديبلت ا١تشار إليها أعبله فإف بريطانيا العظمى مستعدة أف تؤيد كتعًتؼ باستقبلؿ  
)العرب ُب تلك األقاليم حسب اٟتدكد اليت طلبها شريف مكة ). 

كمن ا١تفهـو أف مقاطعة دمشق كانت ٘تتد جنوبان لتصل إٔب مناطق كثَتة شرقي األردف كمن ٍب فإف النص 
٭تتمل فلسطُت على اعتبار أف فلسطُت تقع إٔب اٞتنوب الغريب من دمشق، كأما حدكدىا الشمالية فلم 

)تكن مرسومة ُب ذلك الوقت كإف ذكرت بعض الوثائق أف حدكدىا الشمالية تصل الليطاين ) .
 الفرع الثالث

 

 إعبلف الثورة العربية الكبرى    
 

 على شركط بريطانيا، فقاـ مع أبنائو فيصل كعبد اهلل ٔتا ٝتيِّي بالثورة العربية ينكافق الشريف حس
          ـ، كأعلن الشريف حسُت الثورة على الدكلة العثمانية ُب 1916الكربل ضد الدكلة العثمانية سنة 

كأطلق بنفسو ُب ذلك اليـو أكؿ رصاصة على قلعة األتراؾ ُب  (ـ1916 يونيو 10- ىػ 1334 شعباف 9)
مكة؛ إيذانان بإعبلف الثورة، كعزز حركتو ٔتنشور أذاعو اهتم فيو االٖتاديُت ُب تركيا با٠تركج على الشريعة 

كانفصلت ببلدنا عن ا١تملكة العثمانية انفصاالن تامان، كأعلنا استقبلالن ال تشوبو ... ": اإلسبلمية، كجاء فيو
 ."مداخلة أجنبية كال ٖتكم خارجيدكف شائبة 

 

كاستطاعت القوات العربية الثائرة أف تستوٕب ُب أقل من ثبلثة أشهر على ٚتيع مدف اٟتجاز 
)الكربل باستثناء ا١تدينة ا١تنورة اليت بقيت ٤تاصرة إٔب هناية اٟترب العا١تية األكٔب ). 

 

كىكذا دخل الشرؽ العريب كالببلد اإلسبلمية ُب مرحلة االستعمار األكركيب كٕتزئة ا١تنطقة إٔب 
كحدات ككيانات سياسية بعد القضاء على الدكلة العثمانية، ككاف نصيب الشريف حسُت من ثورتو، ٘تجيد 

 كقفت ّتانب أف الثورة، كاٟتق (الثورة العربية الكربل)الغربيُت كالقوميُت لو ُب كتب التاريخ بوصفو قائد 
                                                 

 .10ص: ـ1972ط. ، ترجمة ونشر دار النهار للنشر(ـ 1922-1917جذور القضية  )انظر، أوراؽ فلسطين    ( (

 .(بتصرؼ) 10-8ص: ـ1991ط. توفيق مصطفى. ، وانظر، فلسطين بين الخيانة والحل، د10المصدر السابق ص   ( (

 .10ص: المصدر السابق   ( (

 .103ص: ـ1993 / 1ط.  بيروت–مركز دراسات الوحدة العربية . انظر، الثورة العربية الكبرى، قدري قلعجي   ( (
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  .الكافر ا١تستعمر للقضاء على خبلفة ا١تسلمُت كاإلطاحة هبا هنائيان 

كانت ا١تفاكضات السرية جارية بُت بريطانيا كفرنسا كركسيا - كما ذكرنا سابقان –كُب ىذه األثناء 
 .ـ1916بيكو سنة -القيصرية لبلتفاؽ على اقتساـ ٦تتلكات الدكلة كعقدت بينهم معاىدة سايكس

كقد نصوا ُب ىذه ا١تعاىدة على أف تكوف الببلد الواقعة غريب األردف، فيما بُت عكا كغزة منطقة 
دكلية، أم قاعدة للدكؿ الغربية الكافرة، كرأس جسر للعآب الكافر يربض على صدكر ا١تسلمُت ُب أىم بقاع 

ككانت غايتهم ٘تزيق الدكلة . ، ١توقعها بُت أفريقيا كآسيااألرض اسًتاتيجية لدل ا١تسلمُت ٕتاه الغرب الكافر
. اإلسبلمية كاألمة اإلسبلمية، كأف يضمنوا عدـ رجوعها دكلة عظمى مرة أخرل

ـ حىت استأثرت بريطانيا بفلسطُت 1917كما أف كطئت جيوش بريطانيا أرض فلسطُت سنة 
بيكو اليت تقضي بتدكيلها عرض اٟتائط، سيما كأف ركسيا -لنفسها ضاربة ّتزء من اتفاقية سايكس
 .خرجت من اٟترب بعد الثورة البلشفية

 

لليهود بإ٬تاد كطن قومي ٢تم ُب  (كزير خارجية بريطانيا آنذاؾ)كقد أعطت بريطانيا كعد بلفور 
فلسطُت ليكوف اليهود بدؿ التدكيل ليقيموا كيانان يستخدمونو ضد العآب اإلسبلمي ك٭توؿ دكف كحدهتم 

فكاف الوطن القومي الذم ٖتوؿ إٔب دكلة إسرائيل، ليكوف قاعدة للغرب ٖتت يد اإل٧تليز عوضان عن تدكيل 
كقد جعلت فلسطُت منطقة انتداب ٢تا ٖتكمها مباشرة، . فلسطُت كفق ٥تطط الدكؿ الكافرة ضد ا١تسلمُت

ُب حُت جعلت البلداف األخرل بعد تقسيمها دكيبلت أطلق على بعضها ملكيات كالبعض اآلخر 
)ٚتهوريات كاألخرل إمارات أك ٤تميات ككلها تابعة ٢تا ) .

كبذلك ٖتقق للمستعمرين ما كانوا يرجونو ك٭تلموف بو من سيطرة على ببلد ا١تسلمُت كتفتيت 
كأخذت طوؿ الطريق ": كحدهتم، يقوؿ الكولونيل لورنس أثناء تنقلو بُت معسكرات أبناء الشريف حسُت

ىل تتغلب القومية ذات يـو على النزعة الدينية؟ كىل يغلب : كُب اٟتج، كأتساءؿ... أفكر ُب سوريا 
االعتقاد الوطٍت االعتقاد الديٍت؟ كٔتعٌت أكضح، ىل ٖتل ا١تشاكل العليا السياسية مكاف الوحي كاإل٢تاـ، 

ىذا ما كاف ٬توؿ ٓتاطرم طوؿ ... كتستبدؿ سوريا مثلها األعلى الديٍت ٔتثلها األعلى الوطٍت؟ 
)"الطريق ). 

سياسات )ـ بعنواف 1916كيقوؿ ُب تقرير بعثو إٔب ا١تخابرات الربيطانية ُب كانوف الثاين عاـ 
لو ٘تكنا من ٖتريض العرب على انتزاع حقوقهم من تركيا فجأةن كبالعنف لقضينا على ": كقاؿ فيو (مكة

خطر اإلسبلـ إٔب األبد كدفعنا ا١تسلمُت إٔب إعبلف اٟترب على أنفسهم فتمزقهم من داخلهم، كُب عقر 

                                                 

 .11ص: توفيق مصطفى. فلسطين بين الخيانة والحل، د   ( (

 .107، ص2ج: محمد محمد حسين. انظر، االتجاىات الوطنية باألدب المعاصر، د   ( (
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دارىم، كسيقـو نتيجة ذلك خليفة للمسلمُت ُب تركيا كآخر ُب العآب العريب ليخوضا حربان دينية فيما 
 ...بينهما، كلن ٮتيفنا بعد ىذا اإلسبلـ 

كإذا عرفنا ... أىدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة اإلسبلمية، كدحر اإلمرباطورية العثمانية كتدمَتىا 
كيف نعامل العرب فسيبقوف ُب دكامة الفوضى السياسية داخل دكيبلت صغَتة حاقدة كمتناحرة غَت قابلة 

) "...للتماسك  ). 
كرغم الضعف الفكرم فقد كعى السلطاف عبد اٟتميد الثاين على خطورة الشريف حسُت فقد 

احتجز السلطاف الشريف كأبناؤه مدة ٙتانية عشر عامان حىت استؤب االٖتاديوف على السلطة كقاموا بإعادتو 
إٔب مكة شريفان عليها بعد أف عزلوا شريفها، كما كعى البعض على أغراض الثورة العربية أيضان، فقد صدر 

نداءات ا٠تونة ا١تارقُت الذين ينادكف ببيعة "ـ ٤تذران فيو من 10/3/1924بياف موقع من علماء األزىر ُب 
 كىجاه أٛتد ٤تـر إلعبلنو الثورة كانضمامو لئل٧تليز بعد أف خدعوه "ا١تلك حسُت بن علي صنيعة اإل٧تليز

 :بوعودىم الكاذبة، فيقوؿ
 

يا ذا الجبللة ال َسِعدت بتاجو             ملكاً سواؾ بعد السعيد الجاني 
أنسػػيتم اآليات بالغًة، فما               بصحائف التاريخ من نسياف 

)التػرؾ جند اهلل لوال بأسهم                لم يبق في الدنيا مقيم أذاف ) 

 
نعم، إف ما قالو لورنس ىو ما كاف يدكر ُب خلد كل األكركبيُت كما كانت ٗتطط لو دكؿ الكفر 
قاطبة رغم خبلفاهتا ا١تصلحية، إال أهنم كلؤلسف قد حققوا كل ما دار ُب خلدىم، ىدموا دكلة ا٠تبلفة، 
كقسموا ببلد ا١تسلمُت إربان متصارعة، كأصبح مثل ا١تثقفُت األعلى كطنيتهم كقوميتهم كأفكار الغرب عن 

!!. اٟتياة، كصار افتخارىم بالغرب كهنضتو أكثر من افتخارىم بإسبلمهم
 

 

 

 

الفرع الرابع 
 

: الحركات القومية التركية
 

                                                 

الثورة العربية الكبرى : لمعرفة المزيد مما كاف يخطط لو لورنس واإلنجليز، ولمعرفة حقيقة الثورة العربية الكبرى يمكن مراجعة   ( (
 .بيروت-ترجمة كامل صمويل، مطبعة صادر: مصر، والثورة العربية، لورنس-مطبعة عيسى الحلبي. ، أمين سعيد(أجزاء3        )

 .18-17، ص1ج: محمد محمد حسين. انظر، االتجاىات الوطنية، د   ( (
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ٓب يقتصر االستعمار على بعث الركح القومية لدل العناصر غَت الًتكية فحسب، بل عمد على 
إ٬تادىا لدل الًتؾ أنفسهم، كعمل على إ٬تاد شعور بالنفور من حكم األتراؾ لغَتىم من الشعوب، على 

: اعتبار أف ذلك يكلفهم ا١تاؿ كالرجاؿ، كمن أخطر اٟتركات اليت أكجدىا االستعمار ُب صفوؼ األتراؾ
 

 اليت أسست ُب باريس (جمعية تركيا الفتاة)كاليت ٝتيت فيما بعد بػً :    جمعية االتحاد والترقي
كقد تأسست كجمعية . على أيدم شباف أتراؾ تشبعوا بالثقافة الغربية، كباألخص أفكار الثورة الفرنسية

، كتتلخص فكرتو ُب نقل اٟتضارة الغربية إٔب ببلده تركيا، كقد (الثائر رضا بك)سرية ثورية، ككاف زعيمها 
ككاف أعضاء اٞتمعية يصدركف جريدة كنشرات سياسية . أسس ٢تا فركعان ُب برلُت كسبلنيك كاستانبوؿ

ترسل إٔب داخل الدكلة مع الربيد األكركيب سران، ككاف مركز باريس ا١توجو الفكرم لباقي ا١تراكز، حيث 
ككانت احملافل ا١تاسونية . يوجههم بالنظريات كاآلراء الغربية، كيبعث فيهم ا١تيل إٔب النضاؿ كالتفاين

ككاف كثَت من أعضاء ىذه احملافل . كباألخص احملفل ا١تاسوين اإليطإب يرحب بأفكار كأعماؿ ىذه اٞتمعية
)ا١تاسونية أعضاء ُب االٖتاد كالًتقي ). 

ـ 1908كظلت ىذه اٞتمعية تتحُت الفرص للثورة على الدكلة حىت كصلت للحكم سنة 
باالنقبلب، كقد تقبلتها الدكؿ األكركبية بالرضا كباألخص بريطانيا، كسارعت ىذه اٟتركة إٔب تسليم زماـ 
األمور إٔب ا١تتضلعُت باألفكار الغربية حىت صارت ىذه اٟتركة ىي ا١تتحكمة بالدكلة، كبذلك كاف تأليف 

ىذه اٞتمعية أفظع عمل قاـ بو االستعمار لضرب الدكلة اإلسبلمية كضرب اإلسبلـ، ككانت نتائجو 
معجلة، فما أف كصلت إٔب اٟتكم كاستلم أعضاؤىا زماـ األمور حىت بدأ معوؿ ا٢تدـ يعمل ُب جسم 

الدكلة، ك٭تفر بُت رعاياىا خندقان ال يتأتى أف يعقد فوقو جسران، إذ القومية أخطر شيء يفصل بُت الناس 
كيوجد بينهم اٟتركب، كإنو بالرغم من قبو٢تم ُب اٞتمعية ٚتيع رعايا الدكلة فإف سياسة االٖتاديُت القومية 

ُب الدكلة ىي اليت نبهت ا١تشاعر القومية لدل العناصر العثمانية، كلذلك قاـ األلباف ُب األستانة كألفوا 
ٚتعية ٢تم تقـو على أساس الفكرة القومية، كتبعهم الشركس كالكرد، ككاف من قبلهم للرـك كاألرمن ٚتعيات 

منظمة سرية، فجعلوىا قانونية، كقد تعصبت ىذه اٞتمعية ضد العرب بشكل خاص، فقد ٝتحت ٞتميع 
القوميات بإقامة تكتبلت حزبية عنصرية، كلكنها أخذت تناىض اٞتمعيات العربية، كاتبعوا التمييز العنصرم 
ُب اٞتيش حيث منعوا الضباط العرب من االلتحاؽ ببعثة الضباط العلمية إٔب أ١تانيا، كانتزعوا كزارة األكقاؼ 

من الوزير العريب كسلموىا لوزير تركي، كصار يعتمد أف يكوف كزيرم الداخلية كا٠تارجية تركيُت، كصاركا 
يرسلوف إٔب الببلد العربية كالة أتراؾ ال يعرفوف اللغة العربية عن تعمد، ٍب جعلوا اللغة الًتكية ىي اللغة الرٝتية 

كلذلك تفشت العنصرية بُت ... للدكلة، حىت أهنم صاركا يعلموف النحو كالصرؼ للغة العربية باللغة الًتكية 
                                                 

 وما بعده، وانظر، كيف ىدمت الخبلفة، 175ص: مصطفى حلمي. انظر، األسرار الخفية وراء إلغاء الخبلفة العثمانية، د   ( (
 .22، 21ص:         عبد القديم زلـو
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 باالتصاؿ بالعرب (األكركبية)العرب كالًتؾ، كعلى أثر ذلك كغَته نشطت سفارات الدكؿ األجنبية 
لتأسيس اٞتمعيات كاألحزاب، كتغلغل الفرنسيوف كاإل٧تليز ُب صفوؼ العرب الذين أخذكا ٭تملوف 

العنصرية كالنعرة القومية، كيكنوف البغضاء للًتؾ، حىت أف ٚتاؿ باشا حُت كاف ُب سوريا كرأل الشباب 
العريب يرتكبوف ا٠تيانة ضد الدكلة العثمانية كيعملوف بإرشاد فرنسا كأكامر اإل٧تليز كتيقن من ذلك بشكل 
قطعي بالوثائق اليت ضبطت ُب القنصلية الفرنسية، قاـ بإعداـ العشرات منهم ُب الساحات أماـ الناس، 

كلكن ٚتاؿ باشا ىذا نفسو كحزب تركيا الفتاة اٟتاكم، يستحقوف نفس العقوبة ألهنم يعملوف نفس العمل، 
)من ٛتل للفكرة القومية كخضوع ألكامر ا١تستعمرين الغربيُت كالتوجو بأفكارىم كنظرياهتم ) .

 
ىكذا استطاع الكافر أف يقسم األمة اإلسبلمية إٔب أمتُت أك يزيد جراء أفكاره ا١تسمومة كحقده 

. الدفُت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(بتصرؼ) 29ص: انظر، كيف ىدمت الخبلفة، عبد القديم زلـو   ( (
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المبحث الثالث 
 

دوؿ التجزئة المستقلة 
 

لقد قامت حكومات االنتداب كالوصاية بتسليم العيهدة إٔب حكومات صينعت على عينها عندما 
قررت ا٠تركج من الببلد اإلسبلمية، كمع خركج االستعمار الذم كاف ييسمى باالنتداب كالوصاية كغَتىا 

من األٝتاء ظن كثَت من الناس أف أكضاعان جديدة قد نشأت تعترب خطوة إٔب األماـ، ككيف ال تكوف 
كذلك كقد رحل االستعمار البغيض، ٦تا يفًتض أف األمة أصبحت على حاؿ يسمح ٢تا أف تقضي على 
التجزئة، كٖتقق الوحدة، كٗتلص من حالة الضعف لتبٍت قوهتا القاىرة، كتنبذ التبعية لتسلك طريق التحرر 

من ٥تلفات االستعمار لتبلغ األمة أىدافها كغاياهتا، غَت أف األمور جرت على عكس ما ظن الكثَت، 
كجاءت الوقائع معاكسة ١تا كاف مفًتضان بل كأكثر سوءان؛ ذلك أف تكريس التجزئة أصبح مطلبان من قبل 

 .الشعوب اليت تربت على أف يكوف كالءىا للوطن كالدستور كاٟتاكم
قامت دكلة االستقبلؿ لتعلن دستورىا، كتنشر علمها خفاقان كٗتطط حدكدىا، ": يقوؿ منَت شفيق

كتصدر جوازات السفر اليت ٖتدد جنسية ا١تواطنُت، كإذا باالستقبلؿ ال يعٍت استقبلالن عن االستعمار 
فحسب، كإ٪تا أيضان استقبلؿ كل جزء عن األجزاء األخرل، كهبذا تكوف التجزئة ُب ا١تاضي قد فيرضت 

أما ُب عهد . فرضان ْتراب االستعمار، غَت أف الشعب ٓب يعًتؼ هبا، ككاف يراىا عمبلن مرفوضان ال ييقبل بو
االستقبلؿ، فقد أصبح مطلوبان من الشعب أف يبارؾ كل ا٠تطوات اليت تقـو هبا دكلة االستقبلؿ ُب تعزيز 

التجزئة، بل كاف عليو أف يصفق لكل ذلك باعتباره استقبلالن أعاد للشعب كرامتو، كرفع عنو بطش 
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ا١تستعمرين، كقد حاف اآلف أكاف بناء دكلة االستقبلؿ، كٖترير االقتصاد، ال أكاف القضاء على التجزئة كإقامة 
)"الوحدة ). 

كبذلك يقـو حكاـ الفيرقة كدكؿ التجزئة بالدكر ا١ترسـو ٢تا باٟتفاظ على دكؿ التجزئة كتكريسها 
أخطر ٥تلفات االستعمار على اإلطبلؽ ُب اٟتفاظ على  (ا١تستقلة)بُت أبناء األمة لتصبح تلك الكيانات 

كأصبح معٌت الوحدة حفاظ كل قطر على كحدتو . التجزئة اليت ىي ٔتثابة شجرة يسقيها االستقبلؿ كيرعاىا
القطرية بعيدان كمنقسمان عن القطر الذم ٬تاكره، كإف كاف ُب األصل جزء منو تقاـ بينهما اٟتدكد الفاصلة 
كاٟتواجز اٞتمركية كإجراءات الزيارة كاإلقامة بدرجة ٕتعل زيارة الدكؿ األجنبية أسهل من زيارة مسلم لبلد 

. إسبلمي آخر
 

كليت األمر انتهى إٔب ىذا اٟتد من التقسيم بل بلغ اال٨تطاط بالعرب إٔب أف صنَّفوا أنفسهم 
.  طبقيان على جنسيات ٥تتلفة يفصل بعضها بعضان ُب نفس البلد

 

:  فبعض دكؿ ا٠تليج تصنف الشعوب على ىذا النحو": يقوؿ الدكتور عبد اٟتليم عويس
 

. (كلو سائر اٟتقوؽ السياسية كا١تادية)خليجي درجة أكٔب -  1
 

. (كلو اٟتقوؽ ا١تادية فقط)خليجي درجة ثانية -  2
 

. (كلو حق اٟتصوؿ على اٞتنسية بعد فًتة كجيزة)إيراين -  3
 

. عراقي-  4
 

. سورم-  5
 

. فلسطيٍت كأردين-  6
 

!! كىكذا... مصرم -  7
 

تتوأب التصنيفات اليت تتبعها حقوؽ مادية غَت متكافئة، بالرغم من تساكم ا١تؤىل ... كىكذا ... 
)"العلمي كا٠تربة، كما يتبعها احًتاـ بقدر الدرجة الطبقية احملددة ) .

 
                                                 

 .119-118ص: اإلسبلـ وتحديات االنحطاط المعاصر، منير شفيق   ( (

 .205ص: ىػ2/1402ط. جدة-دار الشروؽ. عبد الحليم عويس. دراسة لسقوط ثبلثين دولة إسبلمية، د   ( (
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ىكذا كاف دكر دكؿ التجزئة كأمراء الفيرقة حكاـ تلك الدكؿ ُب تفكيك أكصاؿ العآب اإلسبلمي 
من خبلؿ فرض اٟتدكد كبث أفكار القومية كالوطنية ك٘تزيق أساليب ككسائل التوحيد كلها ٦تا خلق ُب 

داخلهم اٟتواجز النفسية كالفكرية اليت تعمق الفواصل بينهم، فبل كحدة فكرية كمشاعرية كال تكامل 
.  اقتصادم أك اجتماعي يستظل بالوحدة السياسية على رجل كاحد

 

٢تذا كغَته أصبحت الوحدة بُت الببلد اإلسبلمية أصعب من الوحدة بُت البلد اإلسبلمي كإسرائيل 
كما ىو قائم فعبلن، كل ذلك حسب الدكر ا١ترسـو ٢تم من ًقبىل من قلَّدىم األمور، حفاظ كل حاكم على 
خارطة ٦تلكتو أك مشيختو من االنضماـ إٔب غَتىا كاٟتفاظ على علم ىذه ا١تملكة أك ا١تشيخة الذم نيًسجى 
با٠تيوط السايكس بيكية ١تزيد من التجزئة كالفرقة كالقطيعة بُت الببلد اإلسبلمية كأبنائها؛ فبل حوؿ كال قوة 

. إال باهلل
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120 

 
 
 
 
 
 
الفصل الثاني  

 
 طريق الوحدة والحفاظ عليها

 
 

: ويشتمل ىذا الفصل على المباحث اآلتية
 
 

. األساس الذي تقـو عليو وحدة المسلمين:  المبحث األوؿ
 

. معالم الوحدة ومظاىرىا:   المبحث الثاني
 

. الشكل الذي عينتو الشريعة اإلسبلمية للوحدة بين المسلمين:  المبحث الثالث
 

. تطبيق الوحدة على واقع الببلد اإلسبلمية وطريقة تكوينها:   المبحث الرابع
 

. المحافظة على الوحدة:  المبحث الخامس
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المبحث األوؿ 
 

األساس الذي تقـو عليو وحدة المسلمين 
 

جعل اإلسبلـ من ا١تسلمُت أمة كاحدة من دكف الناس، كجعل حبل اهلل ىو أساس ىذه الوحدة، 
 .كجعل ٚتيع الفوارؽ كا١تميزات فيما بينهم تذكب كتضمحل ُب ىذه الوحدة الشاملة

) َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِو َجِميعاً َوالَ تَػَفرَُّقواْ : قاؿ تعأب القرآف، فهو حبل النجاة الذم :  أم(
قاؿ : عن أيب سعيد، قاؿ... يعٍت القرآف  (ْتبل من اهلل): أكـر اهلل بو ىذه األمة، جاء ُب تفسَت ابن كثَت

)كتاب اهلل ىو حبل اهلل الممدود من السماء إلى األرض": رسوؿ اهلل  )"( ) . 

فهو الكتاب الذم جاء ٢تدايتهم، كإنقاذىم ٦تا ىم فيو من ضعف كذؿ، كٗتلف كٕتزئة، كجاء 
ليوحدىم على أساسو ال على أساس آخر من دعاكل اٞتاىلية من قومية أك كطنية أك دٯتقراطية، فوحدة 
األمة كاجب عظيم، تيبٌت على أساس عظيم، كعلى ىذا األساس فقط ٬تب أف ييقاـ صرح الوحدة، كبو 

َوَأفَّ َىػَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوالَ تَػتَِّبُعوْا : قاؿ تعأب. ٘تحى كل آثار الفرقة كالتجزئة كالعصبية
) السُُّبَل فَػتَػَفرََّؽ ِبُكْم َعن َسِبيِلوِ  : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ": ، كُب ىذه اآلية قاؿ ابن كثَت(

أمر اهلل ا١تؤمنُت باٞتماعة كهناىم عن االختبلؼ كالفرقة، كأخربىم أنو إ٪تا ىلك من كاف قبلهم با١تراء 
)"كا٠تصومات ُب دين اهلل ). 

                                                 

 .103سورة آؿ عمراف، آية    ( (

. الكويت-جمعية إحياء التراث اإلسبلمي. ، محمد ناصر الدين األلباني"الفتح الكبير"صحيح الجامع الصغير وزيادتو    ( (
 .(صحيح) وقاؿ عنو 826، ص2ج: (4473)ـ رقم الحديث 2000-ىػ3/1421       ط

 .65-64، ص2ج: تفسير القرآف العظيم، ابن كثير   ( (

 .153سورة األنعاـ، آية    ( (

 .191 ص2ج: تفسير القرآف العظيم، ابن كثير   ( (
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فالرابطة اليت ٬تب أف تربط بُت ا١تسلمُت ىي رابطة العقيدة اإلسبلمية، ككل رابطة سواىا ىي من 
دعاكل اٞتاىلية، جاء اإلسبلـ الجتثاث جذكرىا، عدا عن كوهنا من أساليب االستعمار لتفتيت الوحدة 
 .اإلسبلمية، كإف من االستماع ٢تذه الدعوات كالنزعات قطع ألكصاؿ ا١تسلمُت ك٘تزيق ٟتبل األمة الواحدة

ككاف من ":  ىذه الوحدةيقوؿ سيد قطب مبينان األساس األكحد الذم أقاـ عليو رسوؿ اهلل 
 بالدعوة إٔب القومية العربية، كبعد ذلك ينادم فيهم بالتوحيد، ككاف سيجد آذانان صاغية ا١تمكن أف يبدأ 

كاليت أغضبت العرب طوؿ ىذه  (ال إلو إال اهلل ٤تمد رسوؿ اهلل):  ٓب يبدأ دعوتو إال بكلمةكلكنو ... 
السنُت اليت عاىن فيها رسوؿ اهلل ما عاىن كذلك ألف اٞتنسية اليت يريدىا اإلسبلـ للناس جنسية العقيدة اليت 

كليس . يتساكل اٞتميع ٖتت ظبل٢تا، فليس ىناؾ راية ٯتكن أف ٕتمع األمة اإلسبلمية إال راية اإلسبلـ
)"ىناؾ كحدة ٯتكن أف تقـو بُت ا١تسلمُت إال الوحدة اإلسبلمية ). 

نعم، فالوحدة اإلسبلمية ال تقـو على أم أساس عنصرم أك عصيب، كلكنها تقـو على أساس 
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ : متُت كحَّد ا١تسلمُت كخصَّهم با٠تَتية قاؿ تعأب ) ُكنُتْم َخيػْ ، كأفردىم برابطة (

العقيدة اإلسبلمية، كأف اختبلطها بغَتىا يؤدم إٔب الفشل كا١تيوعة كذكباف التفرد عن األمم األخرل، يقوؿ 
إف رابطة التجمع ىي العقيدة ألهنا أكـر خصائص اإلنساف، فأما إذا انبتَّت ىذه ": سيد قطب

)الوشيجة )" فبل ٕتمع كال كياف( ). 
فالوحدة على أساس غَت اإلسبلـ حراـ شرعان، كىي ىدـ لوحدة األمة اٟتقيقية، كعامل من عوامل 

: الفيرقة ال الوحدة، كمن ذلك قوؿ الشاعر القركم
 

ىبوني عيداً يجعل العرب أمًة           وسيروا بجثماني على ديػن بَػْرَىم 
)سبلـ على كفر يوحد بيننا           وأىػبلً وسػهبلً بعػده بجهنم  ) 

 
مثل ىذه الوحدة اليت أرادىا الشاعر، كحدة ال تقـو على أساس اإلسبلـ، حىت لو كانت تقـو 
على أساس الكفر، كىذا ما أراده الكافر من بثو ألفكار القومية كاإلقليمية حىت اٗتذىا مثل ىؤالء من 

 .القوميُت صنمان يعبد من دكف اهلل كحىت لو كانت جهنم بانتظارىم، فبل حوؿ كال قوة إال باهلل

                                                 

 .105، ص2ج: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب   ( (

 .110سورة آؿ عمراف، آية    ( (

: ومن معاني الوشيجة االختبلط واالشتباؾ، لساف العرب، ابن منظور. في األصل ليف يفتل ثم يشد بو ما يراد حملو: الوشيجة   ( (
 .4840، ص6       ج

 .87ص: ـ1992- ىػ 1412/ 14ط .  القاىرة–سيد قطب، دار الشروؽ . ىذا الدين   ( (

 .804ص: ـ1/1996ط. لبناف-أطلس للنشر والتوزيع. تأعماؿ الكاملة للشاعر القروي، محمد أحمد قاسم   ( (
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الوحدة كالتجمعات اليت تقاـ على غَت الرابطة العقدية ليس ٢تا من حظ ": يقوؿ نزار عثماف
الوحدة إال االسم، الذم ال يقدِّـ كال يؤخر، كالذم رٔتا يكوف سببان لبلختبلؼ كالتفرؽ، كقد جربت أمتنا 

)"فما زادهتا إال خباالن على خباؿ... القومية كالنزعات الوطنية  ) .
كأعداء األمة اإلسبلمية يدركوف أف سرَّ حياة ا١تسلمُت، كسرَّ قوهتم إ٪تا ىو ُب اعتصامهم بالقرآف 

الكرًن، يلتفوف حولو، كيتخذكنو مصدران لشؤكف حياهتم، كعبلجان ١تشاكلهم، كنظاـ اٟتكم، كاالقتصاد، 
. كاالجتماع، كالتعليم، كالعبلقات، كما إٔب ذلك

 

كىو الطريق إٔب هنضتهم، كاٟتصانة ضد ا١تفاىيم الغربية، كالركابط ا١تنخفضة اليت يراد منها إضعاؼ 
 .٘تسك ا١تسلمُت بدينهم من أجل السيطرة عليهم

ك٢تذا، يضع أعداء األمة اإلسبلمية ا٠تطط كاألساليب للقضاء على ٘تسك ا١تسلمُت هبذا القرآف 
 (الفرقاف اٟتق)العظيم، كليس أدؿ على ذلك ٦تا قامت بو مؤخران ٣تموعة يهودية أمَتكية من إصدار كتاب 

الذم تسعى من خبللو إٔب تشويو القرآف الكرًن، بكتابتو بطريقة لغوية تشبو بعض الصياغات ُب القرآف 
)الكرًن، أصدرتو باللغتُت العربية كاإل٧تليزية، كقالت إهنا توجهو إٔب العآب العريب كاإلسبلمي ). 

كهتدؼ ىذه اٟتملة إٔب تشويو صورة اإلسبلـ كا١تسلمُت، كتكريس قناعة لدل الرأم العاـ الدكٕب، 
بأف ىناؾ جذكران عميقة ُب نفوس ا١تسلمُت، يعود أصلها إٔب الدين اإلسبلمي كالقرآف الكرًن، أم معناه أف 

مؤلف من  (الفرقاف اٟتق)ككتاب ... كأنو ٬تب القضاء على اإلسبلـ  (مشركع إرىاب)كل ا١تسلمُت ىم 
) صفحة من القطع ا١تتوسط، كصدر عن جهة من كالية تكساس األمَتكية368 ). 

كىذا غيض من فيض ٦تا يقـو بو الكفار لتشويو القرآف الكرًن كطمس معا١تو، كعليو فهذا ىو 
األساس الذم ينبغي أف تقـو عليو الوحدة بُت ا١تسلمُت فوحدة ا١تسلمُت فرض، كإقامة الوحدة على أساس 
العقيدة اإلسبلمية فرض أيضان، فعلى األمة أف تعمل ٢تذا الفرض حىت تناؿ نعيم الدنيا كاآلخرة، حىت تكوف 

األمة كما أرادىا اهلل أمة كاحدة فرهبا كاحد، كشريعتها كاحدة، كنظامها كاحد، مهما تعددت أجناسهم 
- صاحبة العقيدة الربانية–كأكطاهنم كلغاهتم، فيجب على كل مسلم أف ينتمي إٔب ىذه األمة اإلسبلمية 

. كالدكلة اإلسبلمية، كيبايع إمامان ٭تكم بكتاب اهلل كسنة نبيو 
 
 

                                                 

، نزار محمد عثماف على ("فلسطين نموذجاً "دور الرسالة اإلعبلمية في توحيد المسلمين حوؿ قضاياىم الكبرى ): مقاؿ بعنواف   ( (
 .www.new.meshkat.net.         موقع شبكة المشكاة اإلسبلمية

ـ، مقاؿ 2004تموز / حزيراف - ىػ 1425 ُجمادى األولى – السنة الثامنة عشرة –( 208)أنظر، مجلة الوعي، العدد    ( (
 .14ص: (حملة يهودية لتشويو القرآف الكريم)       بعنواف 

 .15، 14ص: المصدر السابق   ( (



 124 

 
 
 
 

المبحث الثاني 
 

معالم الوحدة ومظاىرىا 
 

إف ٖتقيق الوحدة اإلسبلمية ّتميع معا١تها السياسية أك الفكرية أك الشعورية فرض الـز ال ٬توز لو 
أف يتخلف مهما اختلفت األحواؿ، فالوحدة السياسية ىي النتيجة الطبيعية للوحدة الفكرية كالشعورية إف 

الوحدة –ٖتققت ُب اجملتمع كأصبحت األفكار كا١تشاعر اإلسبلمية رأيان عامان صادقان، كىي بدكرىا 
 .العامل ا١تساعد بل احملورم ٟتماية الوحدة الفكرية كالشعورية من التشويو أك االخًتاؽ- السياسية

فاإلسبلـ نظاـ حياة كامل كشامل ٬تب أف يؤخذ ككل متكامل تقـو على أساسو حياة األفراد 
كاٞتماعات كينظم اجملتمع من الناحية السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاٟتضارية على أساس أحكاـ 

اإلسبلـ، فيتكوف بذلك ٣تتمعان متجانسان موحدان بفكره كشعوره، كاعتزازه كفخره بالنظاـ الذم يضبط 
العبلقات العامة، ذلك ىو اجملتمع ا١تسلم الذم ضيبط بأفكار اإلسبلـ العظيم سواء باألحكاـ الشرعية 

ا١تتعلقة باألفراد ٦تا يًتتب عليو انضباط السلوؾ ُب الفرد، كُب العبلقات بُت األفراد، كُب اٟتكم الذم يطبقو 
السلطاف، أك باألحكاـ الشرعية ا١تتعلقة باجملتمع ٦تا يًتتب عليو انضباط السلوؾ ُب األمة ُب سَت الدكلة 

: كمن أىم ا١تفاىيم فيما يتعلق بانضباط السلوؾ ُب الفرد، مفهـو قيمة التقيد باألحكاـ الشرعية، قاؿ تعأب
 نَػُهْم ثُمَّ الَ َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجاً مِّممَّا َقَضْيَت َفبلَ َورَبِّمَك الَ يُػْؤِمُنوَف َحتََّى ُيَحكِّمُموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

) َوُيَسلِّمُموْا َتْسِليماً  ). 
 

كمن أىم ا١تفاىيم فيما يتعلق بانضباط السلوؾ ُب األمة ُب سَت الدكلة على سبيل اإلشارة كليس 
 :التفصيل

 

 فالشرع جعل نصب ا٠تليفة إ٪تا يكوف بالبيعة من قبل جعل الحكم أي السلطاف لؤلمة، -1
 .األمة

 

                                                 

  .65سورة النساء، آية    ( (



 125 

:  قاؿركل عبد اهلل بن عمر أف النيب . اإلمارة والرئاسة والقيادة في اإلسبلـ فردية -2
)"وال يحّل لثبلثة نفر يكونوف بأرض فبلة إال أمروا عليهم أحدىم" ). 

 

) َوَشاِوْرُىْم ِفي اأَلْمرِ :  قاؿ تعأب.الشورى حق من حقوؽ المسلمين -3 :        كقاؿ (
 ْنَػُهم ) َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ ). 

 

يَا َأيػَُّها : قاؿ تعأب. الطاعة فرض على المسلمين للحاكم الذي يحكم باإلسبلـ -4
) الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَو َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَؿ َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكمْ  ). 

 

  ركل مسلم عن أـ سلمة أف رسوؿ اهلل .محاسبة الحكاـ فرض على المسلمين -5
ستكوف أمراء فتعرفوف وتنكروف، فمن عرؼ برئ ومن أنكر َسِلم، ولكن من ": قاؿ

)"رضي وتابع ) . 
 

: عن أنس قاؿ. الجهاد فرض على المسلمين في جميع األحواؿ حتى تقـو الساعة -6
والجهاد ماٍض منذ بعثني اهلل إلى أف يقاتل آخر أمتي الدجاؿ، ال ": قاؿ رسوؿ اهلل 

)"يبطلو جور جائر وال عدُؿ عادؿ ).  
 

فهذه األفكار ىي من أىم األفكار اليت تتعلق بانضباط السلوؾ ُب األمة، ُب سَت الدكلة، كىي 
مفاىيم انضباط ال بدَّ من كجودىا ُب كياف األمة، ككياف الدكلة، كال بدَّ من طغياهنا كجعلها رأيان عامان، ألف 

 .عدـ كجودىا يعرِّض األمة كالدكلة ألشد األخطار
لذلك ٬تب أف تصبح ىذه األفكار سجية عند األمة، يتشكل اجملتمع ا١تسلم ا١تتجانس على 

. أساسها فكران كشعوران 
: أما مطالب الوحدة فسنتحدث عنها من خبلؿ ا١تطالب اآلتية

 
 

                                                 

  .176، ص2ج: (6647)مسند أحمد، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، رقم الحديث   ( (

  .159سورة آؿ عمراف، آية    ( (

  .38سورة الشورى، أية    ( (

  .59سورة النساء، آية    ( (

صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب اإلنكار على األمراء وترؾ قتالهم ما صلوا،     ( (
  .1480، ص3ج: (1854)       رقم الحديث 

 . ضعفو األلباني384ص: (2532)سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة الجور رقم الحديث    ( (
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المطلب األوؿ 
 

الوحدة السياسية 
 

الوحدة السياسية ٬تسدىا إقامة ا٠تبلفة إف ٓب تكن قائمة، كاٟتفاظ عليها من االنتكاس أك الًتاجع 
أك الفيرقة إف كانت قائمة، كىذا ا١تظهر ىو أىم ا١تظاىر على اإلطبلؽ ألف لو تأثَتان ملموسان على تطبيق 
اإلسبلـ كٛتاية الدار كالضرب على ا١تسيء ٦تن ٮتـر ىذه الوحدة اإلسبلمية مطلقان بغيان أكخركجان على 
السلطاف أك على أفكار اإلسبلـ ارتدادان أك ذنبان أك االرتباط برابطةو غَت رابطة العقيدة كطنية كانت  أك 

 .قومية
ىذه الوحدة السياسية ىي اليت تذيب الفوارؽ اٞتغرافية كٖتطم اٟتدكد القطرية كتقضي على 

ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّو : قاؿ تعأب. التفاخر باألنساب كٖتقَت اآلخرين أك ذمهم أك قدحهم أك قذفهم
) َأتْػَقاُكمْ  ). 

فهي اليت ٕتعل ا١تسلمُت أمة من دكف األمم ك٘تيزىم بتوادىم كتراٛتهم كحبهم عن سائر الناس، 
فالنصوص الشرعية ٖتققها األمة كٕتسدىا بإنابة خليفة ينفذ عليها شرع اهلل، ك٭توؿ تلك النصوص من 

نصوص هتفوا النفوس إٔب تطبيقها إٔب تطبيقها بالفعل، فيصبح إطعاـ الفقَت حقيقة على األرض فيقضي 
على اٞتوع كالعطش دكف مٌنة كأذل بل كحق من اٟتقوؽ اليت أكجبها الشرع فيأخذ من أمواؿ األغنياء 

لَتدىا على الفقراء، كيصبح الدفاع عن الثغور كاقعان ٬تعل الكفار يفكركف ألف مرة قبل أف يتجرأكا على 
 .االعتداء على أراضي ا١تسلمُت

 .كىو الذم ٭تافظ على كرامة ا١تسلمُت كغَت ا١تسلمُت ٦تن ارتضوا أف يدخلوا ُب عقد الذمة
فهذا ا١تظهر ىو الذم يباشر اٟتفاظ على ا١تظاىر كا١تعآب األخرل للوحدة أم ىو الًتٚتة العملية 

للوحدة الفكرية كا١تشاعرية، ذلك ألف الوحدة الفكرية كالشعورية لؤلمة تبقى أمنيات نظرية ما ٓب تتجسد ُب 
كياف تنفيذم، فهو الذم يوجد اجملتمع اإلسبلمي ككحدتو عمليان ككاقعيان بتوحيد النظرة إٔب ا١تصاّب 

 .كا١تفاىيم األساسية عن اٟتياة
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كحدة سياسية أك يزيد، كل منها تصدر عن رأم  (57)كُب حاؿ غياب ىذا الكياف ك٘تزقو إٔب 
ٮتتلف عن األخرل كجب على ا١تسلمُت العمل ّتدية كإرادة حقيقية إل٬تاده ألف كجوده كجود الـز 

 .لئلسبلـ ُب اجملتمع كالدكلة، كانعدامو إعداـ لئلسبلـ ُب كاقع اٟتياة
إذا أريد لئلسبلـ أف يعمل، فبل بد لئلسبلـ أف ٭تكم فما جاء ىذا الدِّين ": يقوؿ سيد قطب

لينزكم ُب الصوامع كا١تعابد أك يستكن ُب القلوب كالضمائر، إ٪تا جاء ليحكم اٟتياة كيعرفها كيصوغ اجملتمع 
كفق فكرتو الكاملة عن اٟتياة ال بالوعظ كاإلرشاد بل كذلك بالتشريع كالتنظيم جاء ليًتجم مبادئو كنظرياتو 

نظامان كحياة ك٬تعل أكامره كنواىيو ٣تتمعان حيان كناسان من اللحم كالدـ، يدبوف على ىذه األرض كٯتثلوف 
بسلوكهم كنظاـ حياهتم كعبلقات ٣تتمعهم كشكل حكمهم مبادئ ىذا الدين كأفكاره كقوانينو 

)"كتشريعاتو ذلك ألف اإلسبلـ ال ٯتكن أف يطبق إال من خبلؿ دكلة ٖتكم بو كتًتجم رغبة ا١تسلمُت . (
 .اٞتا٤تة كإرادهتم الصادقة ُب تطبيق شرع اهلل عليهم

الوحدة السياسية )كلكن، ىل بانعداـ كجود ىذا الكياف كما ىو كاقع ا١تسلمُت اليـو لؤلسف 
تنعدـ الوحدة بُت ا١تسلمُت؟ أـ ٬تب عليهم إ٬تاد بعض مظاىرىا ٦تا لو عبلقة مباشرة ُب إ٬تاد  (العملية

ال ٯتكن أف يكوف إال إذا توحد ا١تسلموف  (ا٠تبلفة اإلسبلمية)الوحدة السياسية ألف إ٬تاد الوحدة السياسية 
لتصبح ا٠تبلفة مطلبان - رمز الوحدة–فكريان كشعوريان ككجد الرأم العاـ ا١تنبثق عن كعي عاـ من ا٠تبلفة 

ٚتاعيان عند األمة، ألف األمة ىي السند الطبيعي كاٟتامي لدكلة ا٠تبلفة، كي يتوصلوا إٔب تطبيق أنظمة 
 اإلسبلـ عمليان؟

نعم، إف ا١تسلم مطلوب منو تطبيق اإلسبلـ ما استطاع إٔب ذلك سبيبلن كبكل األحواؿ، سواء 
أكانت دار اإلسبلـ موجودة أـ ٓب تكن بدافع تقول اهلل قبل خوؼ السلطاف، كمطلوب منو أف ٭تقق 

الوحدة الفكرية كالشعورية بدافع التقول أيضان، مع علمو أف ىذا الدين لن ينصره إال من أحاطو من ٚتيع 
 .جوانبو

 

 

المطلب الثاني 
 

الوحدة الفكرية 
 

قليلة ىي األمم الناىضة اليت ٬تمعها فكر كاحد، كاليت تفكر بشكل ٚتاعي، كاألمة اإلسبلمية 
خَت األمم ك٬تمعها فكر كاحد كعقيدة كاحدة كتشريع كاحد، كذلك ال بد لوحدة العقيدة أف تتجلى فكران 

 .ٚتاعيان ١تعاٞتة مشاكل اٟتياة باإلسبلـ
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أما الوحدة الفكرية فهي اليت توحد ا١تسلمُت ُب نظرهتم للكوف كاإلنساف كاٟتياة ك١تا كراء الكوف 
اليت ٕتعل حق إصدار األحكاـ على األفعاؿ كاألشياء من جهة –كاإلنساف كاٟتياة أم العقيدة اإلسبلمية 

كما انبثق عن العقيدة من الشريعة اإلسبلمية - كحده- عز كجل-ا١تدح كالذـ أم الثواب كالعقاب هلل 
. بأحكامها القطعية كالفركعية كنفي كنبذ كل فكر أك رأم غَت مبٍت أك منبثق عن العقيدة اإلسبلمية

كال ٮتـر كال ٬توز أف ٮتـر ىذه الوحدة الفكرية اختبلؼ اجملتهدين ُب فهم النصوص االجتهادية 
أم غَت القطعية، فمن تعصب لرأم ٥تتلف فيو فعاملو معاملة الرأم القطعي خالف الوحدة الفكرية، 

فيجب ُب ىذه اٟتالة على الراشدين من العلماء األخذ على يديو كمنعو من ذلك، فبل ٬توز ١تذىب أك 
ٚتاعة أف تنفي عن ا١تخالف العلم أك تدعوا إٔب ازدرائو كاالنتقاص منو، فتدعي كل فئة أهنا حازت اٟتق، 

كمن خالف ليس على شيء كما فعلت اليهود كالنصارل، فا١تسلموف ٣تمعوف على أف من اجتهد فأصاب 
فلو أجراف كإف اجتهد فأخطأ فلو أجر كاحد، كلكن كيف السبيل إٔب معرفة من الذم أصاب عُت اٟتق ُب 

ك٢تذا كاف اهلل ىو الذم ٭تكم بُت ا٠تبلئق فيما كانوا فيو ٮتتلفوف، كىو الذم يعطي . ىذه الدنيا؟ ال سبيل
 .األجر ١تن يستحق من اجملتهدين، كيعاقب من اتبع ا٢تول كٕترأ على الفتيا كىو ليس من أىلها

ىناؾ من األمور اليت ال ٬توز االختبلؼ فيها ك٬تب أف يتوحد رأم ا١تسلمُت فيها، كالوالء 
كما كاف ذلك ليحصل إال بسقوط الوحدة السياسية . لئلسبلـ كا١تسلمُت كالرباء من الكفر كالكافرين

فبسقوطها سقطت الوحدة الفكرية الشاملة اليت كانت تعطي لؤلمة كالوطن كالفرد ىويتهم ا١تميزة،  (ا٠تبلفة)
، (دار اإلسبلـ)كطورت خبلؿ ذلك نظريات بديلة، فنحن ٧تد الوطن مؤكالن تأكيبلن جغرافيان بدؿ أف يكوف 

اليت جاء القرآف ليصوغها، ك٧تد الفرد الذم  (األمة اإلسبلمية الواحدة)كاألمة ٤تددة ٖتديدان عرقيان بدالن من 
تتدخل الشريعة ُب ٖتديد سلوكو الشخصي التعبدم كمعامبلتو مع الناس ُب إطارم االقتصاد كالسياسة قد 

)ٮتضع لقانوف مدين ال يتسع ٞتوانب حياتو كافة (مواطنان )أصبح  ). 
) َفَما َلُكْم ِفي اْلُمَناِفِقيَن ِفَئتَػْيِن َوالّلُو َأرَْكَسُهم: قاؿ تعأب ). 

كاسم االستفهاـ كما . لئلنكار (ما لكم)االستفهاـ ُب قولو ": يقوؿ الشوكاين ُب تفسَت ىذه اآلية
ُب  (فئتُت)أم ُب أمرىم كشأهنم حاؿ كونكم  (ُب ا١تنافقُت)أم شيء كائن لكم : كا١تعٌت. بعده خربه

)"ذلك، كحاصلو اإلنكار على ا١تخاطبُت أف يكوف ٢تم شيء يوجب اختبلفهم ُب شأف ا١تنافقُت ). 

                                                 

 .(بتصرؼ)33ص: ـ1990ىػ الموافق كانوف ثاني 1410جمادى اآلخر - السنة الثالثة–( 33)انظر مجلة الوعي، العدد    ( (
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فاآلية الكرٯتة ٖترص على الوحدة حىت ُب التقييم كاٟتديث، كٖتذر من الفرقة حىت على مستول 
النقاش كالكبلـ، فاآلية ٖترص على النظر إليهم كأمة كاحدة ُب فكرىا كتقييمها لؤلمور اليت ال ٣تاؿ 

. لبلختبلؼ فيها
كعلى ذلك فالفكرة األساس أم العقيدة كاألصوؿ الفكرية اليت ال ٬توز فيها كقوع االختبلؼ كوهنا 

ككوف كقوع االختبلؼ . قطعية ال ٖتتمل إال معٌت كاحد كفيلة بإ٬تاد الوحدة الفكرية ضمن دائرة اإلسبلـ
ُب فهم النصوص الظنية جائز شرعان فهذا ٬تعل من ىذا االختبلؼ غَت خاـر للوحدة الفكرية سواء ٚتع 

ا٠تليفة ا١تسلمُت على رأم ٦تا اختلف فيو أـ ترؾ األمر للمسلمُت، فاجملتهد أك ا١تقلد يأخذ ْتسب ما غلب 
 .على ظنو كفق أحكاـ االجتهاد الصحيح كالتقليد السائغ

كُب اللحظة اليت تصدر اآلراء كاألحكاـ على األفعاؿ كاألشياء كاألفكار من غَت النصوص بدافع 
ا٢تول أك التشهي أك ٔتا لديو من كجهة نظر خاصة بو عن اٟتياة، ٮترج من صىدىرى منو ذلك عن ىذه 

َأَلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن : الوحدة ليس إال، ألف ذلك ٖتاكم إٔب الطاغوت كقد أمرنا أف نكفر بو، قاؿ تعأب
يَػْزُعُموَف َأنػَُّهْم آَمُنوْا ِبَما أُنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما أُنِزَؿ ِمن قَػْبِلَك يُرِيُدوَف َأف يَػَتَحاَكُموْا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروْا 

) َأف َيْكُفُروْا بِِو َويُرِيُد الشَّْيطَاُف َأف ُيِضلَُّهْم َضبَلالً بَِعيداً  ). 
كعليو ال ٬توز أف يكوف للمسلم معتقدات أك آراء تشريعية ال يستمدىا من اإلسبلـ، فاإلسبلـ 

ىو مصدر العقيدة كالشريعة كاٟتضارة كالثقافة، كُب ىذه اجملاالت ال ٬توز ا٠تبلؼ بُت ا١تسلمُت فيما جاء 
قطعيان من النصوص الشرعية ُب الكتاب كالسنة، ك٬توز االختبلؼ فيما جاء ظٍت الداللة فيها، أم ٭تتمل 

، قاؿ أكثر من معٌت حسب دالالت اللغة، كرىٌد االختبلؼ ُب ىذه اٟتالة إٔب كتاب اهلل كسنة نبيو 
ٌر : تعأب فَِإف تَػَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَػُردُّوُه ِإَلى الّلِو َوالرَُّسوِؿ ِإف ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِالّلِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َذِلَك َخيػْ

) َوَأْحَسُن تَْأِويبلً  ). 
يقوؿ الشيخ عبد الرٛتن عبد ا٠تالق ُب األصوؿ العلمية للدعوة السلفية، فيما يتعلق بأىم أسباب               

االختبلؼ ُب العقائد كمسائل اإلٯتاف كقد بدأ ا٠تبلؼ يسَتان ُب مسائل قليلة ": التنازع كالفيرقة بُت ا١تسلمُت
كاٟتكم على مرتكب الكبَتة الذم مات كٓب يتب منها أكافر ىو أـ مسلم؟ كىل ٬تب قتالو أـ ال؟ كُب 
سبيل ذلك نشأت بدعة ا٠توارج ٍب ا١تعتزلة ٍب بدأ ا٠تبلؼ حوؿ صفات اهلل سبحانو كتعأب كأٝتائو، ٍب 

)"توسع ا٠تبلؼ العقائدم ليشمل مسائل كثَتة كٯتزؽ ا١تسلمُت إٔب ٨تل كعقائد شىت ). 
كالدعاة . كاختبلؼ العقائد بالطبع يؤدم إٔب اختبلؼ القلوب كاألعماؿ": كأردؼ الشيخ قائبلن 

السلفيوف من الصدر األكؿ دعوا الناس إٔب التمسك ُب أمور العقائد بالكتاب كالسنة، كترؾ التأكيل الباطل 
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كا٢تول كالتعصب، ككاف لدعوهتم من الربكة أف بقي ٚتهور ا١تسلمُت كعامتهم على سنن اٟتق متمسكُت ُب 
عقائدىم بالكتاب كالسنة، كالدعاة السلفيوف ُب ىذا العصر السائركف على منهج السلف األكؿ ُب دعوهتم 

كجهادىم يدعوف األمة كذلك إٔب أخذ عقائدىا من الكتاب كالسنة كفقط كنبذ ٚتيع البدع العقائدية 
كذلك . كاالجتهادات كالتصورات الغيبية اليت جاء هبا ا١تشعوذكف كالدجالوف كا١تتكلموف على اهلل ببل علم

)"ٞتمع مشل األمة على كلمة سواء فيكوف إٯتاهنم كاحدان كبذلك تكوف قلوهبم كاحدة ) 

كبناءن عليو، فمن كقع من ا١تسلمُت ُب داء احتقار أك ازدراء أك اهتاـ من خالفو ُب حكم شرعي 
صدر عن اجتهاد صحيح يكوف ىو الذم خرج عن الوحدة الفكرية اإلسبلمية، ألنو ىو الذم خالف 

 .ا٢تدل النبوم كمفاىيم اإلسبلـ
فدائرة الوحدة الفكرية تتسع لكل االجتهادات الصحيحة، كليست حكران على فئة دكف أخرل، 

ىو من أكثر العلماء الذين ٢تم ُب ا١تسألة رأياف فهل اإلماـ يرمي بعضو - رٛتو اهلل–فاإلماـ أٛتد بن حنبل 
بعضان إف رميتم من خالفو؟ كىل بعض اإلماـ يفسق بعضو بعضان إف فسقتم من خالفو؟ أـ أف ا١تسألة ىي 

كعلى ذلك فإف االختبلؼ ُب الفركع ال ٮتـر األخوة . اتباع الدليل األقول حيث كجد؟ ال شك أنو ذلك
اإلسبلمية كحقوقها، كال ٯتزؽ الوحدة الفكرية اإلسبلمية طا١تا بقي االختبلؼ ُب دائرة الوحدة الفكرية، بل 

. الذم ٮتـر الوحدة الفكرية ىو ا٠تركج عن ىذه الدائرة
 
 

المطلب الثالث 
 

الوحدة الشعورية 
 

ىي اٟتياة العملية ُب ظبلؿ األخوة اإلسبلمية أك كحدة الفرح كالسركر لظهور اإلسبلـ أك أم 
 .معانيو أك الغضب كالنفور كاٟتزف لظهور الكفر أك أم من عبلماتو

ال يؤمن أحدكم حتى يحبَّ ألخيو ما يحب ": تلك الوحدة الشعورية اليت شعارىا قوؿ النيب 
)"لنفسو ). 

ىذه الوحدة الشعورية اليت ال ٬توز أف تنتهك ْتاؿ، فا١تصيبة اليت تقع على مسلم أك ٣تموعة من 
ا١تسلمُت ٬تب أف يستشعر هبا ٚتيع ا١تسلمُت ُب العآب اإلسبلمي، كما ىو كاقع اليـو من ذبح كقتل 

                                                 

 .74ص: األصوؿ العلمية للدعوة السلفية، عبد الرحمن عبد الخالق   ( (

 .23، ص1ج: (13)صحيح البخاري، كتاب اإليماف، باب من اإليماف أف يحب ألخيو ما يحب لنفسو، رقم الحديث    ( (
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كتشريد ُب فلسطُت كالعراؽ كأفغانستاف ككشمَت كالشيشاف كغَتىا، نعم ٬تب على ا١تسلمُت أف ٭تزنوا 
 .ٟتزهنم، كيعملوا على نصرهتم

كالفرحة اليت ٖتل ٔتسلم أك ٣تموعة من ا١تسلمُت ٬تب أف تفرحهم ٚتيعان، فمن ٝتع أف مسلمة 
كجب عليو أف ال يناـ - كما حصل ُب البوسنة كا٢ترسك–اغتصبت أك أىينت من علج من علوج الكفار 

الليل كمدان كأسى، ألف التضامن اإلسبلمي ال بد أف يصحبو الشعور باألخوة اإلسبلمية اليت تضم ٚتيع 
 حىت قياـ الساعة، فاألمة اإلسبلمية ٘تثل ا١تسلمُت ُب كل مكاف كعرب ٥تتلف األزماف منذ بعثة النيب 

)جسدان كاحدان يتضامن كل جزء فيو مع الكل مثل ": قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿ، عن النعماف بن بشَت (
المؤمنين في توادىم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر 

)"الجسد بالسهر والحمى  .(متفق عليو) (
كيف ال، كاهلل عز كجل أنعم على ا١تسلمُت بتأليف قلوهبم فمشهد الوحدة ُب األعماؿ كالقلوب 

كعواطفها كمشاعرىا كانسجامها بعضها مع بعض سجية من سجايا ا١تسلمُت، ففي حُت أنو سبحانو 
نَػُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَػْغَضاء ِإَلى يَػْوـِ : كتعأب أغرل العداكة كالبغضاء بُت النصارل ُب قولو فََأْغَريْػَنا بَػيػْ

) اْلِقَياَمةِ  نَػُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَػْغَضاء ِإَلى يَػْوـِ : ، كألقى العداكة كالبغضاء بُت اليهود ُب قولو( َنا بَػيػْ َوَأْلَقيػْ
) اْلِقَياَمةِ  َواذُْكُروْا نِْعَمَت : ، أنعم على ا١تسلمُت بأف ألَّف بُت قلوهبم كأيَّدىم كنصرىم، قاؿ تعأب(

) الّلِو َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف بَػْيَن قُػُلوِبُكمْ  ُىَو الَِّذَي َأيََّدَؾ بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِنيَن : كقولو. (
َوَألََّف بَػْيَن قُػُلوِبِهْم َلْو َأنَفْقَت َما ِفي اأَلْرِض َجِميعاً مَّا َألََّفْت بَػْيَن قُػُلوِبِهْم َولَػِكنَّ الّلَو َألََّف  {62}

نَػُهْم ِإنَُّو َعزِيٌز َحِكيمٌ  ) بَػيػْ ). 
كألف ا١تشاعر تتشكل نتيجة الفكر الذم يؤمن بو اإلنساف أك يراه صوابان، فإف الوعي على اإلسبلـ 

فكريان ىاـ جدان، حىت تصبح مشاعر الرضى كاٟتبور كمشاعر البغض كاٟتزف مضبوطة بفكر اإلسبلـ، 
فيحب هلل كيبغض هلل، ك٭تب ا١تؤمنُت ك٭ترص على كحدهتم كتطبيق اإلسبلـ عليهم، كيبغض الكافرين 

كأعماؿ العصاة ا١تذنبُت، كالشرع ال ٬تيز ْتاؿ أف ٗتـر مشاعر األخوة كحقوقها، فاهلل أمرنا بالعدؿ كمنعنا 
من الظلم كلو كاف بيننا كبُت قـو شنآف، كمنعنا أف ٨تايب ذكم القرىب على حساب اٟتق، كٔتعٌت آخر 

. أكجب اإلسبلـ أف تكوف ا١تشاعر نتيجة الفكر اإلسبلمي الصحيح، كليس نتيجة الدافع الغريزم كبواعثو
                                                 

 .45ص: ىػ1410 /1ط. فلسطين- قلقيلية–جمعية القرآف والسنة . محاضرات في السلفية، عبلء الدين بن كماؿ بن بكر   ( (

اللؤلؤ والمرجاف فيما اتفق عليو الشيخاف، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدىم،    ( (
 .. واللفظ لمسلم880ص: (1670)        رقم الحديث 

 .14سورة المائدة، آية    ( (

 .64سورة المائدة، آية    ( (

 .103سورة آؿ عمراف، آية    ( (

 .63، 62سورة األنفاؿ، آية    ( (
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: كمن األحكاـ الشرعية اليت قررىا اإلسبلـ ٟتفظ الوحدة ما سيأٌب
 

الفرع األوؿ 
 

. األحكاـ التي شرعها اإلسبلـ للحفاظ على األخوة اإلسبلمية
 

حضَّ اإلسبلـ على كثَت من األحكاـ اليت تقرر األخوة على ٚتيع األصعدة، كهنى عن كل ما من 
شأنو أف ٮتدش ىذه األخوة كىذه الوحدة الشعورية اليت جعلت من اجملتمع اإلسبلمي ٣تتمعان ٦تيزان عن غَته 
من اجملتمعات، كجاءت اآليات كاألحاديث إلثارة النفسيات اإلسبلمية تدفعهم بدافع تقول اهلل للمحافظة 

: كمن تلك األحكاـ. على الوحدة الشعورية كاألخوة اإلسبلمية، كٖتيطها بسياج منيع
 

إف المؤمن ": قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿعن أيب موسى األشعرم :   عوف المؤمن للمؤمن - 1
)"للمؤمن كالبنياف يشدُّ بعضو بعضاً وشبَّك أصابعو ). 

وأىل : "...  يقوؿٝتعت رسوؿ اهلل :  قاؿعن عياض بن ٛتار : الرفق بالمسلمين-  2
ذو سلطاف مقسط متصدؽ موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، : الجنة ثبلثة

)"وعفيف متعفف ذو عياؿ إف اهلل رفيق يحب الرفق، ":  قاؿ، كعن عائشة رضي اهلل عنها أف النيب (
)"ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف، وما ال يعطي على ما سواه ). 

 

ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً ":  قاؿ أف النيب عن عبد اهلل بن مسعود :  القرض-  3
)"مرتين إال كاف كصدقتها مرة . (رواه ابن ماجة)(

 

:  يقوؿٝتعت رسوؿ اهلل : ٟتديث حذيفة قاؿ:  إنظار الموسر والتجاوز عن المعسر-  4
ما : إف رجبلً كاف فيمن كاف قبلكم أتاه الملك ليقبض روحو، فقيل لو ىل عملت من خير؟ قاؿ"

ما أعلم شيئاً غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأجازيهم، فأنظر : انظر، قاؿ: أعلم، قيل لو
)"الموسر، وأتجاوز عن المعسر فأدخلو اهلل الجنة ). 

                                                 

، رقم الحديث : صحيح البخاري، كتاب المظالم   ( (  .670، ص2ج: (2266)باب نصر المظلـو

صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأىلها، باب الصفات التي يعرؼ بها في الدنيا أىل الجنة وأىل النار،     ( (
 2197، ص4ج: (2865)        رقم الحديث 

 .2003، ص4ج: (2593)صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، رقم الحديث    ( (

 .(حسنو األلباني) 415-414ص: (2430)سنن ابن ماجة، كتاب األحكاـ، باب القرض، رقم الحديث    ( (

 .368،ص2ج:(3451)صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم الحديث    ( (
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 أم اإلسبلـ خَت؟ ٟتديث عبد اهلل بن عمرك أف رجبلن سأؿ رسوؿ اهلل :   إطعاـ الطعاـ-  5
)"تطعم الطعاـ وتقرأ السبلـ على من عرفت ومن لم تعرؼ": قاؿ ) .

 

ومن ستر مسلماً "... :  قاؿٟتديث ابن عمر عن النيب :  الستر على زالت المسلم-  6
)"ستره اهلل يـو القيامة ). 

 

َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن : قاؿ تعأب:  العفو وكظم الغيظ واحتماؿ األذى-  7
) النَّاِس َوالّلُو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ  ) َوَلَمن َصبَػَر َوَغَفَر ِإفَّ َذِلَك َلِمْن َعْزـِ اأْلُُمورِ : كقاؿ.  ( ) .

 
أف رجبلً قاؿ يا رسوؿ اللهم إف لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ": كعن أيب ىريرة

لئن كنت كما قلت فكأنما ُتِسفُُّهم المّل، وال يزاؿ : ويسيئوف إلي، وأحلم عنهم ويجهلوف علّي، فقاؿ
)"معك من اهلل تعالى ظهيٌر عليهم ما دمت على ذلك ٌل ىو الرماد اٟتار، (

ى
. أم كأ٪تا تطعموه: كا١ت

 

) ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَػْيَن َأَخَوْيُكمْ : قاؿ تعأب:  اإلصبلح بين الناس-   8 ) 
) فَاتػَُّقوْا الّلَو َوَأْصِلُحوْا َذاَت بِْيِنُكمْ : كقاؿ ). 

 

كل سبلمى من الناس عليو صدقة، كل يـو ": قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿ    كٟتديث أيب ىريرة 
تطلع فيو الشمس تعدؿ بين االثنين صدقة، وتعين الرجل في دابتو تحملو عليها أو ترفع لو عليها 
متاعو صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصبلة صدقة، وتميط األذى عن 

)"الطريق صدقة قاؿ رسوؿ :  قاؿكعن أيب الدرداء . تصلح بينهما بالعدؿ: كمعٌت تعدؿ بُت االثنُت. (

                                                 

اللؤلؤ والمرجاف فيما اتفق عليو الشيخاف، كتاب اإليماف، باب بياف تفاضل اإلسبلـ وأي أمور أفضل،     ( (
 .33ص: (24)        رقم الحديث 

 .1996، ص4ج: (2580)صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم، رقم الحديث    ( (

 .134سورة آؿ عمراف، آية    ( (

 .43سورة الشورى، آية    ( (

 .1982، ص2ج:(2558)صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم الحديث    ( (

 .10سورة الحجرات، آية    ( (

 .1سورة األنفاؿ، آية    ( (

اللؤلؤ والمرجاف فيما اتفق عليو الشيخاف، كتاب الزكاة، باب بياف اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروؼ،    ( (
 .312، ص(16/589)        رقم الحديث 
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إصبلح ذات : بلى، قاؿ: أال أخبركم بأفضل من درجة الصياـ والصبلة والصدقة؟ قالوا": اهلل 
)"البين، فإف فساد ذات البين ىي الحالقة ) .

 
ال تحقرف من المعروؼ شيئاً ولو ": قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿعن أيب ذر :  طبلقة الوجو-  9

)"أف تلقى أخاؾ بوجو طلق كل ": قاؿ رسوؿ اهلل : كعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ. (
معروؼ صدقة، وإف من المعروؼ أف تلقى أخاؾ بوجو طلق، وإف تفرغ من دلوؾ في إناء 

)"أخيك ) .
 

َلْواَل ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت : قاؿ تعأب:  ظن الخير بالمؤمنين-  10
) بِأَنُفِسِهْم َخْيراً  )  .

 
 

) َويُػْؤثُِروَف َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَف ِبِهْم َخَصاَصةٌ : قاؿ تعأب:  اإليثار والمواساة-  11 ) 
إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائو، :  فقاؿجاء رجل إلى النبي ":  قاؿكٟتديث أيب ىريرة 

والذي بعثك بالحق ما عندي إال ماء، ثم أرسل إلى أخرى، فقالت مثل ذلك، حتى قلن : فقالت
من يضيف ىذا الليلة؟ : ال والذي بعثك بالحق ما عندي إال ماء، فقاؿ النبي : كلهن مثل ذلك

أكرمي ضيف رسوؿ اهلل : فقاؿ رجل من األنصار أنا يا رسوؿ اهلل، فانطلق بو إلى رحلو فقاؿ المرأتو
ىل عندؾ شيء؟ فقالت ال إال قوت صبياني، قاؿ عّلليهم بشيء، وإذا : ، وفي رواية قاؿ المرأتو

أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فاطفئي السراج، وأريو أنا نأكل فقعدوا وأكل الضيف وباتا 
)"لقد عجب اهلل من صنيعكما بضيفكما الليلة:  فقاؿطاويين، فبما أصبح غدا على النبي  ) .

 

                                                 

  663، ص4ج: (2509)سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في إصبلح ذات البين، رقم الحديث    ( (
 ..        وقاؿ عنو حديث صحيح

 .2026،ص4ج:(2626)صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب استحباب طبلقة الوجو عند اللقاء، رقم الحديث   ( (

 306،ص4ج:(1970)سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في طبلقة الوجو وحسن البشر، رقم الحديث    ( (
 .        وقاؿ عنو حديث حسن

 .12سورة النور، آية    ( (

 .9سورة الحشر، آية   ( (

 .1624، ص3ج: (2054)صحيح مسلم، كتاب األشربة، باب إكراـ الضيف وفضل إيثاره، رقم الحديث    ( (
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إف في الجنة غرفاً، يُرى ":  قاؿ عن النيب ٟتديث عبد اهلل بن عمرك :  لين الكبلـ-  12
ظاىرىا من باطنها، وباطنها من ظاىرىا، أعدىا اهلل تعالى لمن أطعم الطعاـ، وأالف الكبلـ، وصلى 

)"بالليل والناس نياـ ) .
ىذه األحكاـ كغَتىا كثَت جدان ٓب نذكرىا خشية اإلطالة، ىي من أخبلؽ اإلسبلـ العظيم اليت 

. حثَّ ا١تسلمُت على االتصاؼ هبا، كأف يتحلوا هبا على اعتبار أهنا أحكاـ شرعية من اهلل سبحانو
 
 

الفرع الثاني 
 

ككما أف اإلسبلـ حث على األخبلؽ اٟتسنة اليت من شأهنا أف ٖتفظ األخوة اإلسبلمية ُب سياج 
منيع، هنى عن األخبلؽ السيئة الذميمة اليت من شأهنا أف ٗتدش كٗتـر األخوة اإلسبلمية، كمن تلك 

:  األحكاـ
 
 

بحسب امرئ من الشر "... :  قاؿ أف رسوؿ اهلل عن أيب ىريرة :  احتقار المسلمين-  1
)"أف يحقر أخاه المسلم ) .

 

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقوـٌ مِّمن قَػْوـٍ : قاؿ تعأب:  السخرية واالستهزاء بالمسلم-  2
ُهنَّ َواَل تَػْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َواَل  ُهْم َواَل ِنَساء مِّمن نِّمَساء َعَسى َأف َيُكنَّ َخْيراً مِّمنػْ َعَسى َأف َيُكونُوا َخْيراً مِّمنػْ

يَماِف َوَمن لَّْم يَػُتْب فَُأْولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموفَ  ) تَػَنابَػُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُؽ بَػْعَد اإْلِ )  .
 
 

ال تظهر ": قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿعن كاثلة بن األسقع :  إظهار الشماتة بالمسلم-  3
)"الشماتة ألخيك، فيرحمو اهلل ويبتليك ) .

 

                                                 

 .حسن:  وقاؿ عنو426، ص1ج: (2123)رقم الحديث . األلباني" الفتح الكبير"صحيح الجامع الصغير وزيادتو    ( (

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذلو واحتقاره ودمو ومالو وعرضو، رقم الحديث    ( (
 .1986، ص4ج: (2564        )

 .11سورة الحجرات، آية    ( (

سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ال تظهر الشماتة ألخيك، رقم الحديث     ( (
 . وقاؿ عنو حسن غريب571، ص4ج: (2506        )
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لكل غادر ": قاؿ النيب : عن ابن مسعود كابن عمر كأنس رضي اهلل عنهم قالوا:  الغدر-  4
)"ىذه غدرة فبلف: لواء يـو القيامة يقاؿ ) .

 
 

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيراً مِّمَن الظَّنِّم ِإفَّ : قاؿ تعأب:  سوء الظن بالمسلمين-  5
) بَػْعَض الظَّنِّم ِإْثمٌ  )  .

 
 

ال ": قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿعن أنس :  التهاجر والتدابر والتباغض والتحاسد-  6
)"تقاطعوا، وال تدابروا، وال تباغضوا، وال تحاسدوا، وكونوا إخواناً، كما أمركم اهلل ) .

 

َواَل يَػْغَتب بػَّْعُضُكم بَػْعضاً َأُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأف :  قاؿ تعأب: الغيبة والبهت والنميمة-  7
) يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيتاً َفَكرِْىُتُموُه َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو تَػوَّاٌب رَِّحيمٌ   أف رسوؿ  كٟتديث أيب ىريرة .(

ذكرؾ أخاؾ بما يكره، قيل أفرأيت إف : اهلل ورسولو أعلم قاؿ: أتدروف ما الغيبة؟ قالوا":  قاؿاهلل 
إف كاف فيو ما تقوؿ فقد اغتبتو، وإف لم يكن فيو ما تقوؿ فقد : كاف في أخي ما أقوؿ؟ قاؿ

)"بهّتو ). 
  

كل المسلم على المسلم حراـ دمو ومالو ":  قاؿ أف رسوؿ اهلل كعن أيب ىريرة 
)"وعرضو إنهما ليعذَّباف، وما ":  على قربين فقاؿمرَّ رسوؿ اهلل "كعن ابن عباس رضي اهلل عنهما . (

)"أما ىذا  فكاف ال يستتر من بولو، وأما ىذا فكاف يمشي بالنميمة! يعذَّباف في كبير ) .
 

فَػَهْل َعَسْيُتْم ِإف تَػَولَّْيُتْم َأف تُػْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َوتُػَقطِّمُعوا :  قاؿ تعأب: قطيعة الرحم-  8
) ُأْولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَػُهُم اللَُّو فََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُىمْ  {22}َأْرَحاَمُكْم  ). 

                                                 

 .1361، ص3، ج(1736)صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، رقم الحديث    ( (

 .12سورة الحجرات، آية    ( (

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجس ونحوىا،     ( (
 .1986، ص4ج: (2563)        رقم الحديث 

  .12سورة الحجرات، آية   ( (

  .2001، ص4ج: (2589)صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الغيبة، رقم الحديث    ( (

 .1986، ص4ج: (2564)صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم ظلم المسلم، رقم الحديث    ( (

  .93، ص4ج: (6052)صحيح البخاري، كتاب األدب، باب الغيبة، رقم الحديث    ( (

 .23، 22سورة محمد، آية    ( (
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) ِإفَّ الّلَو الَ ُيِحبُّ الَخائِِنينَ :  قاؿ تعأب:   الخيانة -9 ). 
 

واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن، واهلل ال ":  قاؿ أف النيب  عن أيب ىريرة :  سوء الجوار-  10
)"الذي ال يأمن جاره بوائقو: من يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: يؤمن، قيل ). 

 

ىذه بعض األحكاـ اليت حفظت الوحدة الشعورية كصانت اجملتمع اإلسبلمي ككحدت صفوفو 
كاٟتق أف اإلسبلـ ٓب ينتشر إال هبذه األخوة : "كحافظت على نقائو كصفائو، يقوؿ الشيخ عبد الرٛتن

العجيبة اليت ربطت بُت الصحابة رضواف اهلل عليهم ُب صدر اإلسبلـ، فلوال إيواء األنصار إلخواهنم 
ا١تهاجرين كحب ا١تهاجرين كعفتهم مع إخواهنم األنصار ١تا كانت ىذه الفتوح العظيمة كىذا االنتشار 

السريع لئلسبلـ شرقان كغربان، كلذلك كاف من أعظم الببلء على أمة اإلسبلـ ما كقع بينهم من فيرقة كخبلؼ 
)"كشقاؽ جعل السيف بينهم بعد أف كاف على أعدائهم ، كيكفي هبم غبطة أف ٝتاىم اهلل ا١تهاجرين (

. كاألنصار
 
 

المطلب الرابع 
 

دور العبادات في تعزيز معاني الوحدة اإلسبلمية 
 

للعبادات ُب اإلسبلـ دكر ىاـ ُب تعميق ركح الوحدة كتثبيت معاين األخوة كإزالة دكافع 
االختبلؼ بسبب اٞتنس أك اللوف أك اللغة، كينطلق ىذا الدكر من مفاىيم العقيدة اإلسبلمية اليت تربط 

ا١تسلمُت ٚتيعان بعبادة رب كاحد، كطاعة رسوؿ كاحد، كتبلكة قرآف عريب كاحد، كاالٕتاه إٔب قبلة كاحدة، 
كالعبادات ا٢تادفة من صبلة كصياـ كزكاة كحج ىي أركاف اإلسبلـ، يكلف هبا ا١تسلموف عمومان على صورة 

كاحدة كُب زمن كاحد كفق األحكاـ الشرعية، كٯتكننا فيما يلي استعراض بعض اآلثار اليت تؤكد معٌت 
: الوحدة كاألخوة ُب نفوس ا١تؤمنُت كٕتمع قلوهبم على األلفة كاالجتماع

 

 فالصبلة ىي أىم فرائض اإلسبلـ، ألهنا الصلة بُت العبد كربو ٬تتمع عليها :الصبلة- 1 
ا١تسلموف ُب ٚتيع بقاع العآب دكف أم فوارؽ بينهم عقب اآلذاف ا١توًحد ٢تا ُب مواقيتها احملددة ٜتس مرات 

                                                 

 .58سورة األنفاؿ، آية    ( (

 .86، ص4ج: (6016)صحيح البخاري، كتاب األدب، باب إثم من يأمن جاره بوائقو، رقم الحديث    ( (

 .72ص: األصوؿ العلمية للدعوة السلفية، عبد الرحمن عبد الخالق   ( (
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، كيعيش أجواءىا العطرة الكثَت من ا١تسلمُت ُب رحاب ا١تساجد العامرة يتجهوف بقلوهبم ا١تؤمنة  ُب كل يـو
بقيادة إمامهم إٔب جهة كاحدة، يذكركف رهبم كيتلوف قرآهنم، كما يتعارفوف فيما بينهم، كٕتتمع كلمتهم 

كقد أشاد القرآف . على ا٠تَت كاإلحساف، كتنطلق ٚتاىَتىم بعدىا إٔب إعمار األرض كاٞتهاد ُب سبيل اهلل
ِفي بُػُيوٍت َأِذَف الكرًن بركاد ا١تساجد الذين ال تشغلهم دنياىم عن الصبلة مع اٞتماعة، فقاؿ سبحانو 

 رَِجاٌؿ الَّ تُػْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َواَل بَػْيٌع  {36}اللَُّو َأف تُػْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْسُمُو ُيَسبِّمُح َلُو ِفيَها بِاْلُغُدوِّم َواآْلَصاِؿ 
لَِيْجزِيَػُهُم  {37}َعن ِذْكِر اللَِّو َوِإقَاـِ الصَّبَلِة َوِإيَتاء الزََّكاِة َيَخاُفوَف يَػْوماً تَػتَػَقلَُّب ِفيِو اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر 

) اللَُّو َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَزِيَدُىم مِّمن َفْضِلِو َواللَُّو يَػْرُزُؽ َمن َيَشاُء بِغَْيِر ِحَسابٍ   ، كيوضح الرسوؿ (
ٙترة التعود على ارتياد ا١تسجد ُب الصلوات ا٠تمس من تقوية العقيدة، كتثبيت ا١تعاين اإلٯتانية، فعن أيب 

: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا لو باإليماف قاؿ اهلل تعالى":  عن النيب سعيد ا٠تدرم 
 ِاآلِخرِ        ِإنََّما يَػْعُمُر َمَساِجَد الّلِو َمْن آَمَن بِالّلِو َواْليَػْوـ ( )"( ) .

 على التبلحم بُت ا١تصلُت ُب صفوفهم كالتسوية فيها لتعميق الًتابط األخوم كتنمية كيؤكد 
الشعور الوحدكم بُت ا١تسلمُت على اختبلؼ أعراقهم كأكطاهنم كتنوع مكانتهم االجتماعية، فعن الرباء بن 

:  يتخلُل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقوؿكاف رسوؿ اهلل ":  قاؿعازب 
إف اهلل عز وجل ومبلئكتو يصلوف على الصفوؼ : ال تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكاف يقوؿ

)"األوؿ ) . 
كما تأٌب صبلة اٞتمعة كالعيد كصبلة اٞتنائز لتؤدم دكرىا الكبَت ُب تعميق الوحدة كتأكيد كحدة 

الشعور األخوم بُت ا١تسلمُت ُب ىذه االجتماعات اٞتماىَتية الكبَتة كا١تتكررة ُب شىت بقاع العآب 
اإلسبلمي، فتزيل من نفوس ا١تؤمنُت كل ارتباط غَت ارتباط العقيدة اإلسبلمية كا١تنهج اإلسبلمي 

)احملكم )  .
 

يؤدم الصياـ دكره الواضح ُب تأكيد كحدة األمة حيث يشًتؾ ٚتيع ا١تسلمُت ُب : الصياـ- 2
مشارؽ األرض كمغارهبا ُب صياـ شهر رمضاف ا١تبارؾ كل عاـ بأسلوب كتوقيت مشًتؾ من طلوع الفجر 

إٔب غركب الشمس، كينمي الصياـ شعور ا١تسلمُت بالوحدة، كانتمائهم إٔب أمة كاحدة كيدعوىم إٔب 

                                                 

 .38، 37، 36سورة النور، آية    ( (

 .18سورة التوبة، آية    ( (

  151ص: (802)سنن أبي ماجة، كتاب المساجد والجماعات، باب لزـو المساجد وانتظار الصبلة، رقم الحديث    ( (
 .        ضعفو األلباني

 . صححو األلباني108ص: (664)سنن أبي داود، كتاب الصبلة، باب تسوية الصف، رقم الحديث    ( (

.  الرياض–الندوة العالمية . شرؼ بن علي الشريف. ، د"اإلطار النظري وخطوات التطبيق"انظر، الوحدة اإلسبلمية    ( (
 .57، 56ص: ـ1972-  ىػ 1392 / 1        ط
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العطف كالرٛتة كا١تواساة إلخواهنم الفقراء، كما ٭تقق ٢تم الصياـ نفسية فاضلة ُب تزكية النفوس كا٠توؼ من 
ىذا ما عربَّ عنو القرآف ُب . اهلل كحفظ اللساف كإيقاؼ ا١تنازعات حىت يتعود ا١تسلم حياة الرٛتة كاإلحساف

ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَػْبِلُكْم : ٙترات الصـو فقاؿ سبحانو يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّمَيا
) َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ  قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿ فحكمة الصياـ ىي أف نتقي اهلل عز كجل، كركل أبو ىريرة (

 : ..."إني : وإذا كاف يـو صـو أحدكم فبل يرفث يومئذ وال يصخب فإف سابو أحد أو قاتلو فليقل
)"امرؤ صائم ىذه ا١تشاعر ا١ترىفة اليت يؤديها شهر رمضاف جاءت األحكاـ الشرعية لتبُت ضركرة أف . (

يصـو ا١تسلموف معان كيفطركف معان لتتوحد األمة ُب ىذه الشعَتة العظيمة، فإف رأل بعض ا١تسلمُت ا٢تبلؿ 
 .فإف رؤيتهم ىي رؤية ٞتميع إخواهنم على سطح ا١تعمورة

كيأىب حكاـ ا١تسلمُت إال الفيرقة كالصدع بُت أبناء ا١تسلمُت ُب توحيد بدء صيامهم كفطرىم 
حىت ُب ىذه الشعَتة –ٕتسيدان إلفرازات سايكس بيكو اليت أكجدت اٟتدكد ا١تصطنعة بُت ببلد ا١تسلمُت 

بناء على ا١تصاّب السياسية كنوازع األىواء ا١تضلة كانعكاسا لتنافر السياسات بُت حكاـ الفيرقة ُب - التعبدية
عآب اإلسبلـ حيث أف ىؤالء اٟتكاـ سبق أف اتفقوا على التزاـ رؤية ا٢تبلؿ ُب دكلة من دك٢تم لكن ىذا 

)االتفاؽ تنقشع ظبللو كلما تسعرت نار الفرقة بُت حكاـ ا١تسلمُت، فما بعضهم بتابع قبلة بعض ) 

يقوؿ الشيخ عبد الرٛتن تاج شيخ اٞتامع األزىر األسبق مؤكدان على كحدة ا١تطالع كىو رأم 
اختار كثَت من أئمة الفقو ُب ا١تذاىب األربعة عدـ ": اٞتمهور الذم من شأنو أف يوحد كلمة ا١تسلمُت

التعويل على اختبلؼ ا١تطالع ُب إثبات ا٢تبلؿ كىو رأم قوم ككجهة نظر سديدة كيزيد ذلك قوة كسدادان 
 ُب ٚتيع األقطار كٚتعهم أف توحيد بدء الصياـ من أقول العوامل لتمكُت الركابط بُت الشعوب اإلسبلمية

على كلمة كاحدة كطريقة كاحدة كالناس اآلف أحوج ما يكونوف إٔب عوامل التقارب كالتآلف كاٖتاد 
)"الكلمة ). 

تفرقت األمة كاختلفت حىت ُب كحدة صومها كفطرىا لغياب الوحدة السياسية اليت تتؤب توحيد 
 .األمة ُب كافة شؤكهنا، كترفع عنها ىواف الذؿ كالفيرقة فأمر اإلماـ يرفع ا٠تبلؼ

كعليو، فإنو ٬تب على ا١تسلمُت أف ٬تعلوا من كحدة صومهم كفطرىم رسالة إٔب حكاـ ا١تسلمُت 
كمن شايعهم تبُت ٢تم أف ىذه األمة أمة كاحدة رغم اٟتدكد كالسدكد، كيعملوا إل٬تاد الوحدة السياسية اليت 
تتؤب توحيد كلمتهم ُب األمر كلو ُب صومهم كعيدىم كجهادىم، فا١تسلموف أمة كاحدة، كملزموف بأحكاـ 

. شرعية كاحدة، كال قيمة ُب اإلسبلـ ٢تذه اٟتدكد

                                                 

 .183سورة البقرة، آية    ( (

 .807، ص2ج: (1151)صحيح مسلم، كتاب الصياـ، باب حفظ اللساف للصائم، رقم الحديث    ( (

 .3ص: ـ1993- ىػ 1413/ القدس ط. أعياد شرعية أـ سلطانية، يوسف الجذامي   ( (

 .17ص: نقبلً عن المصدر السابق   ( (
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فريضة مالية يكلف فيها ا١تسلم ا١تالك لنصاهبا بدفعها إٔب أصناؼ ٤تددة من إخوانو : الزكاة- 3
ا١تستحقُت ٢تا، كُب ىذا التكليف الشرعي ٖتقيق ١تعاين األخوة كالوحدة كاحملبة داخل كياف األمة اإلسبلمية، 
كدعم للشعور باالنتماء األصيل إٔب إخواهنم ُب اهلل على اختبلؼ أعراقهم كأجناسهم، كىذا النظاـ اإل٢تي 
العامل ُب فرضية الزكاة يزيل من األنفس عوامل الطبقية كا١تنازعات اليت أفرزهتا اجملتمعات اٞتاىلية ُب القدًن 

كاٟتديث كاليت سببت حركبان طاحنة بُت طبقات األغنياء كالكادحُت، كأدت إٔب صراع طويل داخل 
٣تتمعاهتم، ك٢تذا عربَّ القرآف الكرًن عن فضل الزكاة كآثارىا النفسية على الفرد كاجملتمع كتزكية القلوب من 
اٟتقد كالضغينة كاٟتسد، كتطهَت األمواؿ ا١تكتسبة من شوائبها، كراحة للمؤمن ُب اكتساب مرضاة ربو عز 

ُرُىْم َوتُػزَكِّميِهم ِبَها: كجل، فقاؿ سبحانو كتعأب )ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّم ). 
 

تشهد األمة اإلسبلمية ُب موسم اٟتج مؤ٘ترىا السنوم ُب رحاب مكة ا١تكرمة عند : الحج- 4
بيت اهلل العتيق، كعلى صعيد ا١تشاعر ا١تقدسة حيث تشًتؾ فيو ٚتاىَت غفَتة من ا١تسلمُت من كل فج 
عميق بأجناس متعددة كلغات ٥تتلفة كألواف متنوعة، تتجسد فيهم الركابط اإلٯتانية إخبلصان ُب العبادة 

كأخوة ُب اهلل كٕتردان من فوارؽ اٟتياة ليؤكدكا أصالة انتمائهم ألمتهم اإلسبلمية كلتزكؿ من بُت صفوفهم 
٥تتلف عوامل التميز كالفرقة كالعصبية، كيلمس اٟتجاج كا١تعتمركف مشاعر األخوة اإلسبلمية الصادقة حُت 

يرتدكف لباس اإلحراـ ا١توحد، كيرددكف ىتاؼ التلبية، كيعلنوف الطاعة هلل كلرسولو، كيطوفوف حوؿ البيت 
جسمان كاحدان كيقفوف على صعيد ا١تشاعر ُب عرفات كمٌت بقلوب صافية، كمساكاة عملية، فيعيشوف ُب 

ىذه الرحلة حياة الوحدة اإلسبلمية اٞتامعة، كيشهدكف ُب ىذه الدكرة التدريبية منافع ٢تم ُب اٞتوارح، ككبح 
)الشهوات، كٕتنب غواية الشيطاف ليعودكا إٔب ببلدىم كإخواهنم بقلوب كأخبلؽ فاضلة، ك٤تبة  صادقة ) ،

ذلك أف مناسك اٟتج تريب ا١تسلم كتزكي نفسو بأف يتحلى باألخبلؽ الفاضلة، كيتعلم قيم الصرب كالتحمل 
كحسن ا١تعاملة مع إخوانو ا١تسلمُت ُب موقف عصيب كمزدحم، فيؤثر إخوانو على نفسو ١تزيدو من الثواب 

اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن فَػَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفبلَ رََفَث َوالَ ُفُسوَؽ َوالَ ِجَداَؿ : كالطاعة، قاؿ تعأب
َر الزَّاِد التػَّْقَوى َواتػَُّقوِف يَا ُأْوِلي األَْلَبابِ   ِفي اْلَحجِّم َوَما تَػْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر يَػْعَلْمُو الّلُو َوتَػَزوَُّدوْا فَِإفَّ َخيػْ

( من حج هلل فلم يرفث ":  يقوؿٝتعت النيب :  قاؿكُب اٟتديث الشريف الذم ركاه أبو ىريرة .  (
)"ولم يفسق رجع كيـو ولدتو أمو ). 
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كىكذا فإف غاية ىامة تتحصل من خبلؿ أداء فريضة اٟتج بالنسبة للمسلمُت كافة ىي قيمة 
الوحدة كالتعاضد كالتآزر ا١تستندة إٔب األخوة اإلٯتانية القائمة بينهم على اختبلؼ شعوهبم كجنسياهتم 

) َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوقَػَباِئَل لِتَػَعارَُفوا: كألواهنم كلغاهتم، قاؿ تعأب حيث يتم ُب اٟتج الذم ٯتثل  (
أكرب مؤ٘تر عا١تي، يتم فيو أعظم تعارؼ بُت الشعوب ُب أعظم ىيئة كتنظيم، فاٟتج ٣تاؿ حيوم لتحقيق 

الوحدة كبركزىا عمليان، تلك الفريضة اٞتماعية اليت تبث ركح األخوة كالتعاضد ُب ثنايا مناسكها كشعائرىا 
. أْب... من طواؼ كإفاضة كرمي كسعي 

 ُب خطبة الوداع كجوب احًتاـ حقوؽ ا١تسلمُت كصيانة ُب ىذا ا١تؤ٘تر العا١تي أكصى رسوؿ اهلل 
فإف دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراـ كحرمة يومكم ىذا، "... : حيث قاؿ. أموا٢تم كدمائهم

اللهم ىل بلغت اللهم ىل بلغت، : فأعادىا مراران ٍب رفع رأسو فقاؿ" في بلدكم ىذا، في شهركم ىذا
ال . فليبلغ الشاىد الغائب"، فوالذم نفسي بيده إهنا لوصيتو إٔب أمتو- رضي اهلل عنهما–قاؿ ابن عباس 

)"ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض فكانت كصية جامعة ُب مؤ٘تر جامع ٦تن أكٌب . (
. جوامع الكلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث الثالث 
 

الشكل السياسي الذي عينتو الشريعة اإلسبلمية للوحدة بين المسلمين 
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قلنا سابقان أنو ٬تب توحيد األمة اإلسبلمية ُب ٚتيع أقطارىا، ُب كياف كاحد، كصهرىا ُب دكلة 
 .كاحدة، كٖتت سلطة رئيس كاحد، كٖتمل جنسية كاحدة

كىذا كلو ىو من مقتضيات كجوب كوف الرئاسة إلماـ كاحد على ٚتيع ا١تسلمُت ُب كل الببلد 
 .اإلسبلمية

من جاءكم وأمركم ":  قاؿ عن النيب كىذا ما صرحت بو النصوص الشرعية، عن عرفجة 
)"جميع على رجل واحد يريد أف يشق عصاكم ويفرؽ جماعتكم فاقتلوه ومن بايع "... :   كقولو(

إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبو فليطعو إف استطاع؛ فإف جاء آخر ينازعو فاضربوا عنق    
)"اآلخر ). 

فالشكل السياسي الذم عينتو الشريعة اإلسبلمية للوحدة بُت ا١تسلمُت ىو ُب ظل دكلة ا٠تبلفة، 
 . قد حدَّد شكل نظاـ اٟتكم بأنو نظاـ كحدة كىو عينو نظاـ ا٠تبلفةذلك أف رسوؿ اهلل 

فالدكلة اإلسبلمية ىي سلطة حكم، ككياف سياسي لرعاية شؤكف الرعية بأحكاـ اإلسبلـ، أم ىي 
 .خليفة ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل، ك٭تمل اإلسبلـ رسالة إٔب العآب بالدعوة كاٞتهاد

كالدكلة اإلسبلمية ال تعترب األرض احملددة، كال اجملموعة البشرية احملددة ركنان من أركاهنا، كإف كاف 
ال بد أف يكوف ٢تا رعايا ٖتكمهم، كمن أف تكوف قائمة على أرض، إال أف رعاياىا ُب زيادة مستمرة، كمن 

أجناس كأعراؽ كألواف ٥تتلفة، كما أف األرض اليت تقـو عليها ليست ٤تددة ْتد، بل ىي دائمة االتساع 
كالتمدد، فحدكدىا غَت ثابتة كخارطتها غَت مستقرة على حاؿ نتيجة الفتوحات اإلسبلمية، ذلك أف الدكلة 

اإلسبلمية صاحبة رسالة عا١تية، كأف اهلل سبحانو قد أكجب عليها أف ٖتمل ىذه الرسالة العا١تية إٔب العآب 
إٔب اإلسبلـ العظيم، - أبيضهم كأسودىم، أٛترىم كأصفرىم، عرهبم كعجمهم–أٚتع، كأف تدعو الناس 

، كأم شعب يستجيب للدعوة، كيؤمن باإلسبلـ، يصبح جزءان من  كإٔب أف يدخلوا ُب دين اهلل، فأم قـو
رعاياىا، كتصبح أرضو جزءان من أرضها، كما أف أية أرض ٖتمل الدكلة اإلسبلمية إليها الدعوة باٞتهاد 

عن سليماف بن بريدة عن . كتفتحها تصبح جزءان من أراضها، كٖتت حكمها كسلطاهنا، كلو ٓب يؤمن أىلها
 إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصتو بتقوى اهلل ومن كاف رسوؿ اهلل ":     أبيو قاؿ

معو من المسلمين خيراً ثم قاؿ اغزوا باسم اهلل في سبيل اهلل قاتلوا من كفر باهلل اغزوا وال تغلوا وال 
تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوؾ من المشركين فادعهم إلى ثبلث خصاؿ أو 
خبلؿ فأيتهنَّ ما أجابوؾ فاقبل منهم وكفَّ عنهم ثم ادعهم إلى اإلسبلـ فإف أجابوؾ فاقبل منهم 

وكفَّ عنهم ثم ادعهم إلى التحوؿ من دارىم إلى دار المهاجرين وأخبرىم أنهم إف فعلوا ذلك فلهم 
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ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإف أبوا أف يتحولوا منها فأخبرىم أنهم يكونوف كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حكم اهلل الذي يجري على المؤمنين وال يكوف لهم في الغنيمة والفيء شيء 

إال أف يجاىدوا مع المسلمين فإف ىم أبوا فسلهم الجزية فإف ىم أجابوؾ فاقبل منهم وكفَّ عنهم 
) ... "فإف ىم أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم  ىذه ىي الدكلة اإلسبلمية اليت تفتح الدنيا كتضمها إليها . (

 .لتحو٢تا من دار كفر إٔب دار كاحدة ىي دار اإلسبلـ
لقد سبق لبعض من ْتثوا ُب اٟتكم أف شاىدكا أشكاالن من اٟتكم ُب الببلد اليت يعرفوهنا، كقرأكا 

إف اٟتكم إذا فوض إٔب : تارٮتيان عن أشكاؿ من اٟتكم، كبالفركض ا١تنطقية كتبوا عن أشكاؿ اٟتكم، فقالوا
كإذا حصر اٟتكم . (الدٯتقراطية)ٚتيع الشعب أك إٔب أكرب قسم منو فإنو يطلق على شكل ىذا اٟتكم اسم 

أما إذا فوض اٟتكم إٔب يد . (االريستوقراطية)ُب يد عدد قليل فإنو يطلق على ىذا الشكل من اٟتكم اسم 
حاكم منفرد يستمد اآلخركف كلهم سلطاهنم منو، فإنو يطلق على ىذا الشكل من اٟتكم اسم 

 .(الديكتاتورية)
كعلى ىذا األساس بٍت تفرع ٚتيع أشكاؿ اٟتكم، كتفرع عن ذلك أنواع الدكؿ كأنواع االٖتادات 

)بُت الدكؿ كما تفرع عنو أنواع اٟتكومات كاالنتخابات كحق التصويت، إٔب غَت ذلك ). 
فهذه األفكار ىي غَت أفكار اٟتكم باإلسبلـ كليان كجزئيان، كا١تغايرة بينهما كبَتة جدان، ألف نظاـ 

اٟتكم ُب اإلسبلـ ىو نظاـ خبلفة، كىو طراز متميز كل التميز عن أم طراز حكم؛ فالشريعة اليت تطبق ُب 
إ٬تاد اٟتكم، كُب رعاية شؤكف الرعية، كُب العبلقات ا٠تارجية، ىي من عند اهلل تعأب، فليست ىي من 

الشعب، كال من عدد قليل منو، أك من أم فرد، كما قالوا عن نظاـ ا٠تبلفة بأنو ديكتاتورم، ككيف يسلم 
)اٟتكم كٚتيع صبلحياتو لرجل كاحد عرضة للخطأ كعرضة لبلستبداد؟ )  .

كالسلطاف قد جعلو الشرع للمسلمُت ٚتيعان، أم لؤلمة، لكل فرد من أفراد األمة، ذكران كاف أك 
أنثى، فكل مسلم ٯتلك حق السلطاف، كٯتلك مباشرة ىذا اٟتق كلما اقتضت مباشرتو، كهبذا السلطاف 

الذم ٘تلكو األمة تقيم عليها رجبلن كاحدان لينفذ شرع اهلل، فتبايعو على الكتاب كالسنة بيعة رضا كاختيار 
. منو كمنها

إال أف السلطاف الذم ىو حق األمة ال ينتهي بنصب ا٠تليفة، بل يبقى السلطاف ٢تا دائمان، 
كيكوف مظهره ُب حاؿ كجود ا٠تليفة ٔتحاسبتو على أعمالو ُب تطبيق الشرع، كُب رعاية شؤكهنا، ضمن 
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ستكوف أمراء فتعرفوف وتنكروف، فمن عرؼ برئ ومن أنكر سلم، ": حدكد أحكاـ الشرع، قاؿ 
)"ولكن من رضي وتابع ). 

ىذا ىو األساس الذم يقـو عليو نظاـ اٟتكم، كىو ال يتفرع عنو أنواع للدكؿ، بل ىو نفسو 
فهو نظاـ كحدة، ال نظاـ اٖتاد، كال توجد فيو أنواع للحكومات، فالدكلة كاٟتكومة فيو شيء . شكل كاحد

كاحد، ىو ا٠تليفة كا١تعاكنوف، كعلى ذلك؛ فإف أشكاؿ اٟتكم ا١توجودة ُب العآب اإلسبلمي ا١تتمثلة ُب 
النظاـ ا١تلكي كاألمَتم، كُب النظاـ اٞتمهورم الرئاسي كالرب١تاين، كُب النظاـ االٖتادم، ىذه األشكاؿ كلها 

 .أشكاؿ حكم طاغوت تتناقض مع شكل اٟتكم ُب اإلسبلـ ا١تتمثل با٠تبلفة
فالشكل ا١تلكي الذم يقـو على كراثة العرش ُب أسرة معينة، سواء أكاف ا١تلك ٯتلك كال ٭تكم 

كيلحق هبذا النوع –كملوؾ بريطانيا كإسبانيا، أـ كاف ٯتلك ك٭تكم كملوؾ األردف كا١تغرب كالسعودية 
يتناقض مع اإلسبلـ كل التناقض، فبل كراثة عرش ُب اإلسبلـ، كإ٪تا ا٠تليفة - اٟتكم األمَتم ُب دكؿ ا٠تليج

)ٮتتار من ا١تسلمُت، كيينصب بالبيعة بالرضى كاالختيار  .، كما مرَّ ُب األحاديث ا١تتعلقة بالبيعة(
أما اٟتكم اٞتمهورم الرئاسي منو أك الرب١تاين فإنو كذلك يتناقض مع شكل اٟتكم ُب اإلسبلـ، إال 
أنو مع األسف فإف بعض من ٭تملوف اإلسبلـ ٦تن تأثركا باألفكار الغربية، كالثقافة الغربية يعتربكف أف شكل 
اٟتكم اٞتمهورم ال يتناقض مع اإلسبلـ، على أساس أف رئيس اٞتمهورية ينتخبو الشعب أك ٦تثلو الشعب، 

الذم ىو نظاـ كفر –غافلُت أك متغافلُت عن أف الشكل اٞتمهورم قائم على أساس النظاـ الدٯتقراطي 
الذم ٬تعل السيادة للشعب، ك٬تعل الشعب بوساطة نوابو ىو الذم يشرع األحكاـ كالقوانُت - كطاغوت

كالدساتَت لتطبق ُب الدكلة، ك٬تعل للحاكم مدة ٤تددة لرئاستو، خبلفان ألحكاـ الشرع كنظاـ اٟتكم ُب 
فدساتَت الدكؿ اليت تقـو على األساس الدٯتقراطي كقوانينها ىي من كضع البشر كليست من شرع . اإلسبلـ

اهلل، كأف من يشرعوهنا كمن ٭تكموف هبا ىم طواغيت، فالسيادة للشرع كليست لغَته، كاهلل سبحانو كتعأب 
َأَلْم تَػَر : أمر ا١تسلمُت بأف يكفركا بالطاغوت، كحـر عليهم االحتكاـ على حكم الطاغوت حيث قاؿ

ِإَلى الَِّذيَن يَػْزُعُموَف َأنػَُّهْم آَمُنوْا ِبَما أُنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما أُنِزَؿ ِمن قَػْبِلَك يُرِيُدوَف َأف يَػَتَحاَكُموْا ِإَلى الطَّاُغوِت 
)  بَِعيداً  َوَقْد أُِمُروْا َأف َيْكُفُروْا بِِو َويُرِيُد الشَّْيطَاُف َأف ُيِضلَُّهْم َضبَلالً  َفبلَ َورَبِّمَك الَ : كقاؿ سبحانو (

نَػُهْم ثُمَّ الَ َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجاً مِّممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِّمُموْا  يُػْؤِمُنوَف َحتََّى ُيَحكِّمُموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ
) َتْسِليماً  ) . 

                                                 

 .1480، ص3ج: (1854)صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب اإلنكار على األمراء، رقم الحديث    ( (

 .(بتصرؼ) 30ص: نظاـ الحكم في اإلسبلـ، النبهاني   ( (

 .60سورة النساء، آية    ( (

 .65سورة النساء، آية    ( (
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كعلى ذلك فالشكل اٞتمهورم الرئاسي الذم يتؤب فيو الرئيس صبلحية رئيس الدكلة كرئيس 
الوزراء، كالشكل اٞتمهورم الرب١تاين الذم يكوف فيو الرئيس رمزان ال ٭تكم، كاٟتكم فيو لرئيس الوزراء كجمللس 

 .الوزراء، فإف كبل ىذين الشكلُت يتناقض مع شكل اٟتكم ُب اإلسبلـ
فا٠تليفة ىو اٟتاكم الفعلي، كليس ُب الدكلة ٣تلس كزراء كال كزراء با١تعٌت الدٯتقراطي ٢تم 

اختصاصات كصبلحيات كاستقبللية، كإ٪تا يوجد مع ا٠تليفة معاكنوف يساعدكنو ُب ٖتمل األعباء، كُب 
)تنفيذ صبلحياتو كأكامره ). 

كمن ا٠تطأ ا١تشُت أف نقوؿ أف شكل نظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ ىو شكل ملكي، أك ٚتهورم، كال 
أف يقاؿ، ا١تملكة اإلسبلمية، أك اٞتمهورية اإلسبلمية، لوجود التناقض الكبَت بُت الشكلُت ُب األساس 

. الذم يقـو عليو كل منهما، كلوجود ا٠تبلؼ بينهما ُب الشكل كاألحكاـ كالتفاصيل
إننا ": كمن ا٠تطأ ا١تشُت كذلك أف نقوؿ أف اإلسبلـ ٓب يعُت شكل نظاـ اٟتكم، يقوؿ ٤تمد أسد

شكل )إذا ٠تصنا األحكاـ ا٠تاصة بالشؤكف السياسية ُب القرآف كالسنة، فلن ٧تد من بينها ما ينص على 
للدكلة، كٔتعٌت آخر إف الشريعة ال تضع لنا ٪توذجان ٤تددان ٬تب على الدكلة اإلسبلمية أف تتشكل  (معُت

)"على مثالو ). 
:  قاؿ عن النيب كيكفي لبلستشهاد على أف اإلسبلـ قد عُت نظاـ اٟتكم ما ركاه أبو ىريرة 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما ىلك نبي خلفو نبي وإنو ال نبي بعدي، وستكوف خلفاء "
فوا ببيعة األوؿ فاألوؿ، أعطوىم حقهم، فإف اهلل سائلهم عما : فماذا تأمرنا؟ قاؿ: فيكثروف، قالوا

)"استرعاىم )  .
 

 : ُب ىذا اٟتديث الشريف ا١تتفق عليويقرر 
 

. أنو ال نيب بعده فهو خاًب األنبياء كا١ترسلُت  -1
 .أف شكل نظاـ اٟتكم ىو نظاـ خبلفة -2

. بيعة األكؿ فاألكؿ داللة على كحدة ا٠تبلفة -3

                                                 

 .(بتصرؼ) 32، 31ص: نظاـ الحكم في اإلسبلـ، النبهاني   ( (

.   بيروت–دار العلم للمبليين . (نقلو إلى العربية منصور محمد ماضي). منهاج اإلسبلـ في الحكم، محمد أسد   ( (
 .54ص:ـ5/1978        ط

اللؤلؤ والمرجاف فيما اتفق عليو الشيخاف، كتاب اإلمارة، باب األمر بالوفاء ببيعة الخلفاء األوؿ فاألوؿ     ( (
 .647ص:(1208)        رقم الحديث
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مَّا فَػرَّْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن : فاإلسبلـ ٓب يًتؾ شاردة كال كاردة إال كأعطاىا حكمان، قاؿ تعأب
) َشْيءٍ  ككيتب أنظمة اٟتكم ُب اإلسبلـ ٓب تأؿي جهدان ُب تفصيل شكل نظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ على ،  (

. أنو نظاـ كحدة كىو عينو نظاـ ا٠تبلفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الرابع المبحث
 

                                                 

 .38سورة األنعاـ، آية    ( (
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تطبيق الوحدة على واقع الببلد اإلسبلمية وطريقة تكوينها  
 

: صورتاف ٢تا الوحدة
 

اكىؿ كاحدة دكلة ُب اإلسبلمية الببلد كجود:    إحداىما . تقسيمها ك٭تي
. كاحدة دكلة جعلها كيراد متعددة دكالن  اإلسبلمية الببلد كجود:     والثانية

 

 إذا" الشريفة األحاديث بو جاءت ما كىذا تقسيمها، ٔتنع الببلد كحدة تأٌب األكٔب الصورة ففي
)"منهما اآلخر فاقتلوا لخليفتين بويع  إف فليطعو قلبو وثمرة يده صفقة فأعطاه إماماً  بايع ومن"... ، (

)"اآلخر عنق فاضربوا ينازعو آخر جاء فإذا استطاع  واحد رجل على جميع وأمركم أتاكم من"، (
)"فاقتلوه جماعتكم يفرؽ أو عصاكم يشق أف يريد )"فاألوؿ األوؿ ببيعةا فو"... ، (  فهذه، (

 .الوحدة مفهـو ُب األصل ىي الصورة كىذه. الدكلة كحدة على احملافظة كجوب منطوقها يفيد األحاديث
 كاحدة دكلة جعلها ٢تا بالنسبة فالوحدة متعددة دكالن  اإلسبلمية الببلد تكوف:  الثانية الصورة

: حالتاف ٢تاة الصور ىذه ٕتزئتها، على كالقضاء
 

. كاحدة دكلة ُب بينهما فيما اإلسبلمية الببلد من أكثر أك قطراف يتفق أف   -1
 كامبلن  ضمان  إليها كضمها ا١تستقلة األقطار كياف على بالقضاء كاحدة دكلة تقـو أف-   2

 فإف األحاديث، بو جاءت ما أيضان  كىذا. باٟترب كإما كا١تراضاة، بالتفاكض إما كذلك فيها، بذكباهنا
 .دكؿ إٔب قسمت إذا اإلسبلمية الببلد كحدة إعادة كجوب يفيد مفهومها

 قد األكٔب الصورة أف ييرم اإلسبلميةد الببل كاقع على كتطبيقو الوحدة، ُب الشرعي اٟتكم ىو ىذا
 .اإلسبلـ ببلد من أقطار عنها كانشقت إسبلمية، دكلة ىناؾ كاف حُت ا١تاضي ُب كانت

 فبعد حاليان، اإلسبلمية الببلد ُب القائمة الدكؿ كاقع على تنطبق اليت ىي للوحدة الثانية كالصورة
 كمشيخة كإمارة دكلة ٜتسُت من أكثر إٔب مقسمة اإلسبلمية الببلد ٚتيع صارت اإلسبلمية ا٠تبلفة ىدـ

 فكرة فيها دكلة ْتمل تتم أف كإما أكثر، أك قطرين باتفاؽ تتم أف ماا توحيده طريقة فإف ك٢تذا كسلطنة،
 كتتبٌت اهلل، بإذف ا١تباركة دكرتو الزماف يدكر حُت ا١تأموؿ ا١تستقبل ُب كذلك تنفيذىا، على كتعمل الوحدة

 الداخلية عبلقاهتا ُب بو كٖتكم أساسو، على سلطتها كتقيم اإلسبلمي، ا١تبدأ ا١تسلمُت ببلد من دكلة

                                                 

 .25سبق تخريجو ص   ( (

 .25سبق تخريجو ص   ( (

 .29سبق تخريجو ص   ( (

 .47سبق تخريجو ص   ( (



 148 

 العآب أقطار سائر كتطالب جديد، من اإلسبلمية ا٠تبلفة راية كترفع العآب، إٔب رسالة كٖتملو كا٠تارجية،
)الراية تلك ٖتت باالنضماـ اإلسبلمي  تكوين كطريق كاحد خليفة سلطة كٖتت كاحدة دكلة ُب كٚتعها (

. بعدىا كما اإلسبلمية الدكلة قبل ما التفصيل من بشيء عليو سنأٌب ما ىو الوحدة
 
 

 األوؿ المطلب

 

 اإلسبلمية الدولة قياـ قبل اإلسبلمية الوحدة لتكوين الطريق
 

 ٟتكم خاضع ىو ما منها أف ٧تد اإلسبلمية الببلد ُب القائمة الدكؿ مناط ٖتقيق خبلؿ من
 لنفوذ كال كفار ٟتكم خاضع غَت ىو ما كمنها الكافرة، الدكؿ لنفوذ خاضع ىو ما كمنها مباشرة الكفار
 للوحدة فيها فالعمل. كا٠تارجية الداخلية سياستها ُب- اإلسبلـ كل–   باإلسبلـ ٖتكم ال كٚتيعها كفار،

 :ىو الواقع ىذا ُب الشرعي اٟتكم ألف اآلخر، عن أحد٫تا ينفصل ال أعماؿة ثبلث من كاحد ىو
 

. نفوذه أك الكفر سلطاف من التحرير كجوب-   1
 . فيها اإلسبلـ حكم إقامة كجوب   -2

 .كاحدة دكلة ُب توحيدىا كجوب   -3
 

 ألف كحدىا، للوحدة العمل يتأتى كال للوحدة، العمل حُتة الثبلث باألعماؿ القياـ من بد ال ذالو
 اٟتكم أك اٟتاؿ، ىذه ُب الوحدة كطريقة باإلسبلـ، اٟتكم عن تنفصل كال التحرير عن تنفصل ال الوحدة
 العراؽ، مثل الكافر قبل من مباشرة ٭تكم الذم البلد أف ىو الثبلثة الفركض هبذه السَت كيفية ُب الشرعي

 قبل إما الكافر من ٖتريره من بد ال الكويت، مثل الكفار قبل من مباشر غَت حكمان  ٭تكم الذم كالبلد
 من بتحريره إال معو الوحدة يصح فبل كالًتاضي باالتفاؽ الوحدة كانت فإف الوحدة، بواسطة أك الوحدة
 سلطاف من ا١تتحرر البلد فإف للوحدة، أساسيان  شرطان  الكافر سلطاف من ٖتريره كيعترب الكافر، سلطاف
 ا١تسلمُت، على سلطاف للكافر يكوف أف على يوافق كأف عليو، سلطانان  للكافر ٬تعل أف عليو ٭ترـي الكافر

) َوَلن َيْجَعَل الّلُو لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيبلً ... : تعأب قاؿ  ىو اآلية هبذه االستدالؿ ككجو،(
 للتحكم ٕب طريق ال: أم عليك ٕب سبيل ال: فقو٢تم عليو، السيطرة عن كناية الشخص على السبيل أف

 من ىو لو ٤تكومان  يكوف ألف كإخضاعو الشخص على كالسلطاف عنو، سيطرتو رفع أم سبيلو كأخلى فيك،
                                                 

 .326، ص1ج: انظر الجهاد والقتاؿ في السياسة الشرعية، ىيكل   ( (

 .141سورة النساء، آية    ( (
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 سلطاف للكافر يكوف أف حرَّمت قد اآلية تكوف ك٢تذا الشخص، ذلك على سبيبلن  ٕتعل اليت األشياء أظهر
)عليو سبيل لو يكوف أف بتحرًن ا١تسلم على ). 

 الكرٯتة اآلية هبذه العلماء من كثَت استدؿ كقد": اآلية ٢تذه تفسَته على معقبان  كثَت ابن يقوؿ
 عليو لو التسليط من ابتياعو صحة ُب ١تا للكافر، ا١تسلم العبد بيع من ا١تنع كىو العلماء، قوٕب أصح على

َوَلن َيْجَعَل الّلُو :   تعأب لقولو اٟتاؿ ُب عنو ملكو بإزالة يأمره بالصحة منهم قاؿ كمن كاإلذالؿ،
) لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيبلً  ) "( )  .

 على الكافر تسلط حاؿ ُب أكٔب باب فمن عليو، الكفار كتسلط العبد بيع حاؿ ُب ىذا أقوؿ
 .أعلم كاهلل ا١تتحرر، البلد

 ىو اآلية ىذه ُب ا١تراد بأف نقطع ٬تعلنا ٦تا ا١تؤمنُت، على سبيل ٢تم الكفار أف اليـو نرل ك٨تن
 أم عليهم للكافرين ٬تعلوا ال أف ا١تسلمُت من كا١تطلوب الطلب، بو يراد الذم ا٠ترب نوع من فهي الطلب،

)سبيل ). 
)"عليو يعلى وال يعلو اإلسبلـ": قاؿ  اهلل رسوؿ عن ا١تزين عمرك بن عائذ كعن  كإ٬تاد (

 ببلد توحد أف يصح ال ىذا على كبناء حراـ، كىذا عليو ييعلى اإلسبلـ ٬تعل ا١تسلم على للكافر سلطاف
 مباشران  سلطانان  أكاف سواء الكافر، لسلطاف خاضعة إسبلمية ببلد مع الكفار سلطاف من متحررة إسبلمية

 .مباشر غَت أك
كم الذم البلد كأما  ْتكم ك٭تكم كافرة، دكلة نفوذ عليو كيسيطر مسلم حاكم قبل من مباشرة ٭تي

 الوحدة كانت فإف الوحدة، بواسطة أك الوحدة قبل إما الكافرة، الدكلة نفوذ من ٖتريره من بد ال الكفر،
 نفوذ من ٖتريره كيعترب الكافرة، الدكلة نفوذ من بتحريره إال معو بالوحدة القبوؿ يصح فبل كالًتاضي باالتفاؽ

 فتستطيع ٢تا تابعان  إما البلد ذلك على الكافرة الدكلة نفوذ ألف كذلك للوحدة، أساسيان  شرطان  الكافرة الدكلة
 ا١تسلمُت على ضرر اٟتالتُت ككلتا نفسو، باٟتكم فتتحكم ٢تا تابعا اٟتاكم ٕتعل أف كإما بو، تتحكم أف

 إٔب يؤدم كافرة دكلة نفوذ سيطرة ٖتت الذم البلد مع ا١تتحرر البلد فوحدة. ا١تسلمُت سلطاف كعلى
 الضرر كإنزاؿ ا١تسلمُت، سلطاف كعلى ا١تسلمُت، على ضرر ألنو حراـ كىو الدكلة، تلك لنفوذ إخضاعو

)"ضرار وال ضرر ال"  :  لقولو حراـ كبسلطاهنم با١تسلمُت  مع ا١تتحررة الببلد كحدة كانت لذلك و(

                                                 

 .(بتصرؼ) 34ص: ـ، من منشورات حزب التحرير1990-ـ1953انظر ملف النشرات الفقهية    ( (

 .141سورة النساء، آية    ( (

 .322، ص2ج: تفسير القرآف العظيم، ابن كثير   ( (

 .91ص: عبد الرحمن العقبي" األربعوف السلطانية"انظر مشروع    ( (

 .52، ص11ج: شرح صحيح مسلم، النووي   ( (

 . صححو األلباني400ص: سنن ابن ماجة، كتاب األحكاـ، باب من بنى في حقو ما يضّر بجاره   ( (
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 ف إيقاؿ كال ا١تسلمُت، سلطاف كعلى ا١تسلمُت على ضرران  فيو ألف حراـ كافر دكلة لنفوذ ا٠تاضعة الببلد
 أك مندكبان  أك فرضان  إف بو اهلل أمر ما أفراد من فرد ككل ضرر، إٔب يؤدم الفرض ىذا ألف فرض الوحدة
)ٙتود بئر ماء عن هنى  الرسوؿ ألف حرامان، كاف ضرر إٔب أكصل إذا مباحان   فحـر مباح، ا١تاء أف مع ،(

 أفراد من فرد كافرة دكلة لنفوذ ا٠تاضع كالبلد ا١تتحرر البلد بُت الوحدة ككذلك مباحان، ا١تاء كبقي ٙتود ماء
 الوحدة بقى تكلكن فقط، البلد ذلك مع أم الفرد ذلك مع حراـ الوحدة كلذلك ضرر إٔب يؤدم الوحدة
)فرضان  )  .

 كافرة دكلة نفوذ عليو يسيطر كال مسلم حاكم قبل من مباشرة ٭تكم الذم اإلسبلمي البلد أما
 .اٟتاؿ ُب معو الوحدة من ٯتنع شرعي مانع أم يوجد كال كاجبة معو الوحدة فإف اإلسبلـ، بغَت ك٭تكم

 تابعان  يكوف الذم البلد ُب يشًتط ال فإنو باإلسبلـ اٟتكم ناحية من أما الوحدة، ناحية منا ىذ
 ا١تتحرر، البلد مع الوحدة ُب اٟتاؿ ىو كما باإلسبلـ ٭تكم حىت أكالن  الكفار نفوذ من ٭ترر أف كافرة لدكلة

 اٟتكم من كا١تراد باإلسبلـ، اٟتكم أثناء الكافرة الدكلة نفوذ من ك٭ترر أكالن  باإلسبلـ ٭تكم أف ٬توز بل
 .اإلسبلـ تطبيق ٣ترد ال لئلسبلـ السلطاف جعل ىنا باإلسبلـ

 القضاة أحكاـ بتنفيذ الناس يلـز كأف الشرع بأحكاـ القضاة ٭تكم أف كىو اإلسبلـ تطبيق ٣ترد أما
 بشكل أك مباشرة سلطاهنم ٖتت كانوا أك الكفار نفوذ ٖتت أكانوا سواء ا١تسلمُت على كاجب ذلك فإف
 كجب كافر عليهم استؤب فإذا اٟتاالت، ٚتيع ُب اإلسبلـ بأحكاـ مطالبوف ا١تسلمُت ألف مباشر، غَت

 حكم أم كلو كىذا لئلسبلـ السلطاف جعل باإلسبلـ اٟتكم من فا١تراد الشرع يطبق من ٮتتاركا أف عليهم
 اٟتالة كىي أكثر، أك قطرين باتفاؽ تأٌب اليت الوحدة ُب ىو إ٪تا إسبلميان، السلطاف جعل كحكم الوحدة،

 األمة عند عاـ رأم إ٬تاد على العمل من كذلك بد كال الوحدة صورٌب من الثانية الصورة من األكٔب
 كبعد قبل للوحدة مهيأة األمة تكوف حىت إٚتاعيان، يكن ٓب إف ٚتاعيان  مطلبان  تصبح حىت الوحدة بوجوب

 ُب ا١توجودة اإلسبلمية األحزاب ككذلك كعلمائها األمة مفكرم خبلؿ من كذلك اإلسبلمية، الدكلة قياـ
. األمة

 
 

 الثاني المطلب
 

 اإلسبلمية الدولة قياـ بعد  اإلسبلمية الوحدة لتكوين الطريق
 

                                                 

 .380، ص6ج: (3198)رقم الحديث . انظر، فتح الباري، ابن حجر   ( (

 .(بتصرؼ) 36ص: انظر النشرات الفقهية، من منشورات حزب التحرير   ( (
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 ا١توعودة ا٠تبلفة كتقـو -  - اهلل بإذف القريب ا١تستقبل ُب دكرتو الزماف يدكر عندما نو إقلنا
 فإهنا أٚتع، العآب إٔب كنور ىدلن  رسالة كٖتملو الداخل ُب كامبلن  تطبيقان  كتطبقو اإلسبلمي ا١تبدأ كتتبٌت
 .ا٠تبلفة دكلة كياف إٔب باالنضماـ اإلسبلمي العآب أقطار سائر مطالبة على اهلل بعوف قيامها بعد تعمل

 ا١تسلمُت أقطار من قطر أم ُب اإلسبلمية ا٠تبلفة إقامة ىو إذف الوحدة طريق على ا٠تطوات فأكؿ
: إسبلـ دار يعترب حىت القطر لذلك كيشًتط

 

. الكفار بأيدم ال ا١تسلمُت بأيدم الفعلية كالقوة الداخلي السلطاف يكوف أف   :أوالً 
 ٤تميان، أك مستعمران  يكوف أف ٬توز فبل الدكلية الناحية من السيادة تاـ مستقبلن  يكوف أف:   ثانياً 

. القطر ذلك أىل بيد الدكلية السيادة كاألمن كا١تنعة اٟتماية تكوف أف أم
. ا٠تبلفة انعقاد شركط مستكمبلن  ا١تبايع ا٠تليفة يكوف أف   :ثالثاً 
)شامبلن  انقبلبيان  تطبيقان  كامبلن  اإلسبلـ تطبيق ٔتباشرة حاالن  يبدأ أف   :رابعاً   فعليان  يتلبس كأف ،(

: خبلؿ من كذلك الفيرقة يكرس أف شأنو من ما إللغاء
 

 كال سفاراهتا، فتغلق ا٠تبلفة، إٔب االنضماـ كاجبة كاحدة كحدة ا١تسلمُت ببلد ٚتيع اعتبار-   1
 كال أجنبية ببلد ليست ألهنا ا٠تارجية، الشؤكف إدارة قبل من معها العبلقات تدار كال سفارات، فيها تفتح

 .خارجية عبلقات معها العبلقات
 

 سواء األمة أبناء بُت اٟتدكد على ٖتافظ أف شأهنا من اليت ا١تنظمات من الفورم ا٠تركج-   2
 .ا١تتحدة كاألمم دكلية أك العربية الدكؿ كجامعة قومية ا١تنظمات ىذه كانت

 

 العآب ُب ا١توجودة الكيانات ضم على – اهلل بإذف– قيامها فور بالعمل ا٠تبلفة، دكلة قياـ-   3
: كىي بالشرع احملددة بالطريق اإلسبلمي
 

 اإلسبلمية الدكلة شرط انطباؽ كبياف الكياف، ذلك ُب ا١توجودة السلطة من االنضماـ طلب-   أ
 كالدخوؿ البيعة إٔب السلطاف أىل كدعوة االنضماـ، كجوب ُب الشرعي اٟتكم كبياف ا٠تبلفة، كياف على

 ٚتاىَت على ذلك إعبلف مع اعًتاضات، من لديهم كما شبهات، من يذكركف قد ما على كالرد الطاعة، ُب
 .الدنيا أقطار سائر كُب الكياف، ذلك ُب ا١تسلمُت

 

 الكياف ذلك ُب ا١تسلمُت من بالطلب ا٠تبلفة دكلة تقـو األكٔب ا٠تطوة تنجح ٓب إف-    ب

                                                 

  .666-665، ص1ج: انظر الجهاد والقتاؿ في السياسة الشرعية، ىيكل   ( (
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 كحدة كتتحقق السلطة، يًتؾ حىت كجهو، ُب السيف كشهر الباغي، ا١تنشق اٟتاكم على ا٠تركج ا١تنشق،
 أك كالعقد، اٟتل كأىل: كالقوة ا١تنعة أىل بتحريك أك شعبية، ثورة ُب اٞتمهور عامة ْتركة إما كذلك األمة،
 .غَتىم أك ا١تسلحة، القوات أك كا١تاؿ، الفكر، رجاالت أك القبائل، زعماء

 

 كالظرؼ القوة، توفر حاؿ– الدكلة على كجب شيئان، الذكر آنفة ا٠تطوات تثمر ٓب إذا   -جػ
 ظل ٖتت الناس كإدخاؿ الباغية، كسلطتو ا١تنشق، الكياف إلزالة ا١تسلحة القوة استخداـ- سبا١تنا الدكٕب
، ١تسلم تأديب قتاؿ أم بغاة قتاؿ حينئذ القتاؿ كيكوف اإلماـ، طاعة كُب ا٠تبلفة، دكلة  قتاؿ كليس عاصو
)حربيُت لكفار كٖتطيم إبادة ) .

 
 

: القوؿ وصفوة
 

 على اإلسبلـ ليطبقوا ال منها جزءان  ليصبحوا اإلسبلمي العآب ُب الكيانات تقاتل ا٠تبلفة دكلة فإ
 يقتصركا أف منهم يقبل كال ا٠تبلفة، دكلة من جزءان  كليصبحوا عليهم، اإلسبلـ ليطبق بل فقط، أنفسهم

. ا٠تبلفة دكلة إٔب ينضموا أف دكف فقط أنفسهم على اإلسبلـ تطبيق على
 دار أىل حكم أىلو كيأخذ إسبلـ دار يعترب ا١تسلمُت، بأماف كأمانو عليو، اإلسبلـ يطبق الذم كالكياف
 السلمية بالطرؽ ضمو على ا٠تبلفة دكلة تعمل ذلك كمع كفر، دار يعترب كال ا٠تبلفة، دكلة ُب اإلسبلـ

 كياف ُب ٚتيعان  يكونوا أف ٬تب ا١تسلمُت ألف ا٠تبلفة، لدكلة لضمو القوة استعملت ذلك أعياىا فإف أكالن،
. كاحدة دكلة كُب كاحد،

 
 
 
 
 

 المبحث الخامس

 

المحافظة على الوحدة 
 

                                                 

  .399ص: المسعري. انظر األدلة القطعية، د   ( (
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المطلب األوؿ 
 

تقرير األخوة 
 

حرص اإلسبلـ على الوحدة اإلسبلمية، كجاءت األحكاـ الشرعية لتقرر أخوة ا١تسلمُت كتواصيهم 
إف المؤمن للمؤمن " : ، قاؿ ...بعضهم بعضان بغض النظر عن اختبلؼ ألواهنم، كأعراقهم، كلغاهتم 

)" أصابعوكالبنياف يشد بعضهم بعضاً، وشبك  مثل المؤمنين في توادىم وتراحمهم ": كقولو . (
)"وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسهر والحمى كُب ركاية . (

)"المسلموف كرجل واحد إف اشتكى عينو اشتكى كلو وإف اشتكى رأسو اشتكى كلو": قاؿ  ) .
: معلقان على ىذه األحاديث- رٛتو اهلل-يقوؿ النوكم 

ىذه األحاديث صر٭تة ُب تعظيم حقوؽ ا١تسلمُت بعضهم على بعض كحثهم على الًتاحم "
 أم دعا بعضهم بعضان ..."تداعى لو سائر الجسد " كا١تبلطفة كالتعاضد ُب غَت إٍب كال مكركه، كقولو 

)"كاهلل أعلم. إٔب ا١تشاركة ُب ذلك ). 
فا١تسلموف مطالبوف أف يكونوا يدان كاحدة على اٟتق، يتواصوا بو كيعينوا اآلخرين فيو كيرحم 

ثُمَّ َكاَف ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتَػَواَصْوا بِالصَّْبِر َوتَػَواَصْوا : بعضهم بعضان كما قاؿ تعأب مبينان صفة ا١تؤمنُت
) ُأْولَِئَك َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِ  {17}بِاْلَمْرَحَمِة  ) .

 َوتَػَواَصْوا .أكصى بعضهم بعضان بالصرب على ما ناهبم ُب ذات اهلل": يقوؿ الطربم ُب تفسَته
مرٛتة :  كما جاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ–كأكصى بعضهم بعضان با١ترٛتة :  يقوؿبِاْلَمْرَحَمِة 

)"الناس ) .
: ككتب السنة مليئة ُب تعظيم حقوؽ ا١تسلمُت القائمة على العبلقة ُب اهلل عز كجل، يقوؿ 

)"أفضل األعماؿ الحب في اهلل والبغض في اهلل" ) .
.  ، كيبغض ما أبغض اهلل كرسولو فا١تؤمن ٭تب ما أحب اهلل كرسولو 

                                                 

 .128، ص1ج: (481)صحيح البخاري، كتاب الصبلة، باب تشبيك األصابع في المسجد وغيره، رقم الحديث    ( (

 .1999،ص4ج:(2586)صحيح مسلم،كتاب البر والصلة واآلداب،باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدىم،رقم الحديث   ( (

 .2000،ص4ج:(2586)صحيح مسلم،كتاب البر والصلة واآلداب،باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدىم،رقم الحديث   ( (

 .139،140، ص16ج:شرح صحيح مسلم، النووي   ( (

 .18، 17 سورة البلد، آية   ( (

 .206، ص3ج: تفسير الطبري   ( (

 .(ضعفو األلباني) 689ص: (4599)سنن أبي داود، كتاب السنة، باب مجانبة أىل األىواء وبغضهم رقم الحديث    ( (
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كل ذلك لتبقى الوحدة اإلٯتانية بُت ا١تسلمُت ُب منعة كقوة من ا٠تدش كالتفكك، كلو استعرضنا 
األحكاـ الشرعية ا١تتعلقة بذلك ما كسعنا ا١تقاـ، ذلك أف أحكاـ اإلسبلـ كلها رٛتة كأخوة كتكافل 

كتضامن كتسامح كإيثار كنصيحة كنصرة كمواالة ك٤تبة كألفة كتفريج كربات كتعاكف كتآزر، كما دعا إٔب 
َواذُْكُروْا نِْعَمَة الّلِو : القضاء على العصبية اٞتاىلية ألهنا من عوامل الفرقة بُت ا١تسلمُت، قاؿ تعأب

) َعَلْيُكمْ  )"كاذكركا ما أنعم اهلل عليكم من األلفة كاالجتماع على اإلسبلـ":  جاء عند الطربم( ) .
) فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِو ِإْخَواناً : كقاؿ تعأب فأصبحتم بتأليف اهلل عز كجل بينكم ": قاؿ الطربم. (

باإلسبلـ ككلمة اٟتق كالتعاكف على نصرة أىل اإلٯتاف، كالتآزر على من خالفكم من أىل الكفر، إخوانان 
)"متصادقُت، ال ضغائن بينكم كال ٖتاسد ). 

بتوفيق من اهلل عز - بعد أف كانت أشد القلوب ٛتية كعصبية–ىكذا ألف اإلسبلـ بُت القلوب 
. كجل كمىنو ككرمو على أىل اإلسبلـ، فللو اٟتمد من قبل كمن بعد

 
 

المطلب الثاني 
 

الطاعة وحرمة الخروج والبغي 
 

الطاعة أمر أساسي لوجود االنضباط ُب الدكلة، كىي من أىم ا١تظاىر اليت تدؿ على االنضباط 
العاـ ُب الدكلة كاألمة، كمن أجل ذلك جاء القرآف الكرًن حاثان على الطاعة ُب آيات كثَتة بالرغم من 

كالطاعة اليت جاء . ، كىي كلها كافية إل٬تاد الطاعةكجود الوحي كا١تعجزات كالرسالة كشخصية الرسوؿ 
)هبا القرآف الكرًن طاعة يقـو على أساسها كياف الدكلة ككياف األمة ، كىي طاعة مطلقة هلل عز كجل (

.  كمقيدة للحكاـ كالوالة ُب ا١تعركؼكلرسولو 
) يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَو َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَؿ َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكمْ : قاؿ تعأب :  ، كقاؿ(

) َوَمن يُِطِع الّلَو َوَرُسوَلُو يُْدِخْلُو َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَنْػَهارُ :  كقاؿ  عن كعن أيب ىريرة . (

                                                 

 7سورة المائدة، آية    ( (

 ، ص4ج: تفسير الطبري   ( (

 103سورة آؿ عمراف، آية    ( (

 .36، ص4ج: تفسير الطبري   ( (

 .130، ص2ج: أنظر، الشخصية اإلسبلمية، النبهاني   ( (

 .59سورة النساء، آية    ( (

 .13سورة النساء، آية    ( (
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من أطاعني فقد أطاع اهلل ومن عصاني فقد عصى اهلل ، ومن أطاع أميري فقد ":  أنو قاؿرسوؿ اهلل 
) "أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني  طاعة اٟتكاـ طاعة لو، كطاعة ، حيث جعل رسوؿ اهلل (

. هلل، كمعصيتهم معصية لو، كمعصية هلل
) "ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق": كالدليل على أهنا مقيدة للحكاـ قولو  ، كقولو (

 :" على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أف يؤمر بمعصية؛ فإف أمر بمعصية فبل
)"سمع وال طاعة ) .

ككثرة األحاديث كتوافرىا اليت تأمر بالطاعة، كٖتث عليها حىت تصبح الطاعة عند ا١تسلمُت سجية 
من السجايا كثَتة جدان؛ ألف الطاعة كاالنقياد أمر جوىرم لوجود االنضباط كحفظ الكياف ُب الدكلة 

. كاألمة، كبدكف الطاعة كاالنقياد ينعدـ االنضباط، كتعم الفوضى كيتمزؽ الكياف كينهار
 
 

الفرع األوؿ 
 

لزـو الطاعة وحرمة الخروج 
 

كاألحاديث اليت تأمر بالطاعة كتنهى عن ا٠تركج ٟتفظ الدكلة ككحدهتا كثَتة حيث شدَّد رسوؿ اهلل 
 فيها على كجوب الطاعة لؤلمراء حىت جعل من ٮترج من اٞتماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسبلـ من 

عنقو حىت يراجعو، كجعل من ٮتلع يدان من طاعة يلقى اهلل يـو القيامة ال حجة لو، كمن مات كىو على 
: ذلك مات ميتة جاىلية تعظيمان لئلٍب كا١تعصية كالعياذ باهلل، كمن تلك األحاديث

 
من خرج من الطاعة، وفارؽ الجماعة، ":  أنو قاؿ، عن النيب حديث أيب ىريرة -   1

ومن قاتل تحت راية ِعمِّميَّة، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر . فمات، مات ميتة جاىلية

                                                 

صحيح مسلم،كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية،     ( (
 .1469، ص3ج:(1835)        رقم الحديث

صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية،    ( (
 .436، ص6ج: (1839)        رقم الحديث

صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية،     ( (
 .1469، ص3ج:(1839)        رقم الحديث
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وال . وال يتحاش من مؤمنها. ومن خرج على أمتي يضرب بَػرَّىا وفاجرىا. عصبة، فقتل فِقتلة جاىلية
)"يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منو ) .

 
من كره من أميره شيئاً فليصبر ":  قاؿحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما عن رسوؿ اهلل -2        

)"فإنو ليس أحد من الناس خرج من السلطاف شبراً فمات عليو، إال مات ميتة جاىلية. عليو ) .

 
من خلع يداً ":  يقوؿٝتعت رسوؿ اهلل : حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ- 3

)"مات ميتة جاىلية. من طاعة، لقي اهلل يـو القيامة ال حجة لو، ومن مات وليس في عنقو بيعة ) .
 

تلـز جماعة "... : قاؿ : ، كىو حديث طويل، كىذا جزء منوحديث حذيفة بن اليماف -4
) ..."المسلمين وإمامهم  ) .

 
من خرج يدعو إلى نفسو أو إلى ":  قاؿ عن النيب ما أخرجو الديلمي عن أيب بكر - 5

)"غيره وعلى الناس إماـ فعليو لعنة اهلل والمبلئكة والناس أجمعين، فاقتلوه ) .
 
إذا خرج عليكم خارج وأنتم مع رجل ": ما ركم عن عبد اهلل بن عمَت األشجعي مرفوعان - 6

)"جميعاً يريد أف يشق عصا المسلمين ويفرؽ جمعهم فاقتلوه ) .
 

                                                 

صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اإلمارة، باب وجوب مبلزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حاؿ    ( (
 .448، ص6ج: (1848)        وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، رقم الحديث

 .449، ص6ج: (1849)المصدر السابق، رقم الحديث   ( (

 .449، ص6ج: (1851)المصدر السابق، رقم الحديث   ( (

صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اإلمارة، باب وجوب مبلزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حاؿ    ( (
 .447، ص6ج: (1847)        وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، رقم الحديث

. السعيد بن بسيوني زغلوؿ: تحقيق. الفردوس بمأثور الخطاب، ألبي شجاع شيرويو بن شهردار بن شيرويو الديلمي الهمذاني   ( (
 .481، ص3ج: (5493)ـ رقم الحديث 1986/ 1ط. بيروت-        دار الكتب العلمية

. علي محمد اليماوي: تحقيق. اإلصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلني الشافعي   ( (
 . وقاؿ حديث غريب199، ص4ج: (4867)ـ، رقم الحديث 1992-ىػ1412/ 1ط. بيروت-        دار الجيل
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ال يحل دـ رجل مسلم يشهد أف ": قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿحديث عبد اهلل بن مسعود - 7
الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارؾ لدينو : ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل إال بإحدى ثبلث

)"المفارؽ للجماعة ). 
 

فهذه األدلة القاطعة اليت تدؿ باإلضافة إٔب كجوب كحدة ا٠تبلفة كالطاعة، فإهنا ٖتـر ا٠تركج، 
كتوجب قتل من تسوؿ لو نفسو شق عصا ا١تسلمُت أك ٘تزيقهم إٔب كيانات متعددة، كقد كانت ىذه 

، كحقيقة يقبضوف عليها بيدو من حديد، كرضي اهلل عن القضية مفهومان مسيطران على صحابة رسوؿ اهلل 
حيث اٗتذ موقفو اٟتاسم ُب قتاؿ ا١ترتدين على شىت أطيافهم فكاف قراران - زمن ا١ترتدين–الصديق أيب بكر 

. ُب القمة صاف بو كحدة األمة رضي اهلل عنو كأرضاه
إال أف مفهـو الطاعة كالصرب على أذل اٟتاكم كلو أكل مالك كضرب ظهرؾ ال يعٍت عدـ ٤تاسبة 
اٟتاكم إف ىضم حقوؽ الرعية أك قصَّر ُب كاجباهتم أك أ٫تل شأنان من شؤكف األمة، فمحاسبة ىذا اٟتاكم 
 كأمثالو فرض، ألف اهلل عز كجل قد طلبو كاعتربه كاٞتهاد، بل جعلو من أفضل اٞتهاد، كقد حث الرسوؿ 
 على ٤تاسبة اٟتكاـ الظلمة مهما حصل ُب سبيل ذلك من أذل حىت لو أدل إٔب القتل، فقد ركم عنو 

)"سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قاـ إلى إماـ جائر فأمره ونهاه فقتلو": أنو قاؿ ، كىذا (
. من أبلغ الصيغ ُب التعبَت ُب اٟتث على ٖتمل األذل حىت ا١توت ُب سبيل ٤تاسبة اٟتكاـ

فمحاسبة اٟتكاـ كنصحهم حق من حقوؽ اٟتاكم على األمة، كمن حق اٟتاكم على األمة 
: ٤تاسبتها، كقد رتب اهلل سبحانو العقاب الشديد على من ال يقـو ٔتحاسبة اٟتاكم، قاؿ رسوؿ اهلل 

لتأمرف بالمعروؼ ولتنهوف عن المنكر أو ليوشكن اهلل أف يبعث عليكم عقاباً منو ثم تدعونو فبل "
) "يستجاب لكم ) .

كالذم ٭تاسب أمَت ا١تؤمنُت كخليفة ا١تسلمُت ليس كمن ٭تاسب حاكمان ٣ترمان عميبلن ٭تكم 
ا١تسلمُت بالكفر، بل ىي ٤تاسبة بالقدر البلـز الذم أكجبو شرعنا اٟتنيف، كل ذلك لتجسيد اإلحساف ُب 

ال ": فهم اإلسبلـ كتطبيقو على أحسن كجو، حرصان على بقاء الدكلة ككحدهتا كنقائها عمبلن بقوؿ عمر 
. "خَت فيكم إف ٓب تقولوىا كال خَت فينا إف ٓب نسمعها

                                                 

 . صححو األلباني649ص: (4352)سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتّد، رقم الحديث    ( (

 وقاؿ عنو صحيح على شرط 215، ص3ج: (4884)المستدرؾ على الصحيحين، النيسابوري، رقم الحديث    ( (
 .        الشيخين ولم يخرجاه

 406، ص4ج: (2169)سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، رقم الحديث    ( (
 .        وقاؿ عنو حديث حسن
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إال أف الطاعة كذلك إف كانت لسبيل غَت سبيل اإلسبلـ، فقد جاء اإلسبلـ ينهى عنها كأف 
أظهر اٟتاكم الكفر البواح كحكم ا١تسلمُت بأنظمة الكفر فبل طاعة لو عليهم، كقد جاءت النصوص تنهانا 

َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعن ِذْكرِنَا َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف َأْمُرُه :  صراحة عن بعض الطاعات فقاؿ تعأب
) فُػُرطاً  ) َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِينَ :  كقاؿ،( بِينَ :  كقاؿ،( ) َفبَل ُتِطِع اْلُمَكذِّم َواَل ُتِطْع : كقاؿ، (

ُهْم آثِماً َأْو َكُفوراً  ) ِمنػْ كقد بينها اهلل .  فهذه اآليات كلها تنهى عن طاعة أشخاص معينُت بصفاهتم،(
تعأب لنا حىت يكوف تكوين الطاعة ُب نفوسنا منصرفان إٔب إ٬تاد االنضباط العاـ، كحىت نبعد ىذا االنضباط 

. عن ا١تواطن اليت تصبح فيها الطاعة ضرران على الكياف إذا كجدت

 فبايعناه فقاؿ فيما أخذ علينا دعانا النبي ": جاء عند البخارم عن عبادة بن الصامت قاؿ
أف بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرىنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأف ال ننازع األمر 

)"أىلو إال أف تروا كفراً بواحاً عندكم من اهلل فيو برىاف كالكفر البواح ىو الكفر الظاىر ُب األفعاؿ . (
. اليت يقـو هبا، أم حكم الكفر

كقد أٚتع الفقهاء على كجوب طاعة السلطاف ": يقوؿ ابن حجر العسقبلين ُب فتح البارم
كٓب . ا١تتغلب كاٞتهاد معو، كإف طاعتو خَت من ا٠تركج عليو ١تا ُب ذلك من حقن الدماء، كتسكُت الد٫تاء

يستثنوا من ذلك إال إذا كقع من السلطاف الكفر الصريح، فبل ٕتوز طاعتو، بل ٕتب ٣تاىدتو ١تن قدر 
)"عليها كما ُب اٟتديث ) .

كعلى ىذا، فظلم اٟتاكم كتقصَته ال يعٍت عدـ ٤تاسبة اٟتاكم كالرضى بظلمو أك خطئو، بل يعٍت 
عدـ ا٠تركج عليو كعدـ ا٠تركج من طاعتو كعدـ التنصل من بيعتو، ك٤تاسبتو تكوف باٟتجة كاللساف كال 

. تتعداىا إٔب التمرد أك التحريض أك الثورة بالسبلح
كال يكوف ا٠تركج من طاعتو كإشهار السبلح ُب كجهو إال ُب حالة كاحدة، ىي قبولو بظهور 

. كا٠تركج على اٟتاكم بالسبلح لو شركط كأحكاـ شرعية كليس ٣ترد ثورة فوضوية. الكفر البواح
 
 
 

                                                 

 .28سورة الكهف، أية    ( (

 .48سورة األحزاب، أية    ( (

 .8سورة القلم، أية    ( (

 .24سورة اإلنساف، أية    ( (

 .334،ص4ج:(7056)، رقم الحديث "ستروف بعدي أموراً تنكرونها: "صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قوؿ النبي    ( (

 .7، ص13ج: فتح الباري، ابن حجر   ( (
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الفرع الثاني 
 

وحدة األمة والدولة من القضايا المصيرية 
 

جاء اإلسبلـ كبُتَّ للناس القضايا ا١تصَتية، كجعل اٗتاذ إجراءات اٟتياة أك ا١توت ٕتاىها فرضان 
. الزمان، كإجراء اٟتياة أك ا١توت إزاء مثل ىذه القضايا ال خيار ٢تم فيو

كالناظر ُب الكتاب كالسنة ٬تد أف اإلسبلـ حدَّد ىذه القضايا ا١تصَتية ٖتديدان كاضحان، كحدَّد 
اإلجراءات الواجبة ٕتاىها بأهنا إجراءات اٟتياة أك ا١توت، فمن ذلك أف اإلسبلـ جعل ظهور الكفر البواح 

. من القضايا ا١تصَتية، كجعل الدفاع عن الببلد اإلسبلمية من القضايا ا١تصَتية، كإظهار اإلسبلـ كذلك
كمن ذلك أف اإلسبلـ جعل االرتداد عن اإلسبلـ من فرد أك ٚتاعة من القضايا ا١تصَتية، كجعل اإلجراء 

من ": فحدَّد القضية، كحدَّد اإلجراء قاؿ . الذم يتخذ ٕتاىو اٟتياة أك ا١توت كىو إما التوبة كإما القتل
)"بدَّؿ دينو فاقتلوه ). 

كحُت أنكر كثَت من قبائل العرب فرضية الزكاة اعترب أبو بكر ذلك ارتدادان كاعترب ذلك قضية 
. مصَتية، اٗتذ إزاءىا أف جرد عليهم السيف، كقاتلهم حىت أعادىم إٔب حظَتة اإلسبلـ

من خبلؿ ىذه ا١تقدمة ١تعرفة كاقع القضية ا١تصَتية كاإلجراء الذم يتخذ إزائها ٧تد أف اإلسبلـ قد 
جعل كحدة األمة، ككحدة الدكلة من القضايا ا١تصَتية، كجعل اإلجراء الذم يتخذ ٕتاىها ىو إجراء اٟتياة 

: كيتجلى ذلك ُب مسألتُت. أك ا١توت، فحدَّد القضية، كحدَّد اإلجراء
. قضية تعدد الخلفاء:   إحداىما
. قضية البغاة:    والثانية

أما فيما يتعلق بتعدد ا٠تلفاء فقد فصلنا ا١توضوع ُب حينو كذكرنا األدلة ا١تتعلقة هبذا ا١توضوع، 
: فنوجز ىنا كنقوؿ

)"إذا بويع لخليفتين فاقتلوا األخر منهما": إف حديث أيب سعيد ا٠تدرم عن رسوؿ اهلل  ) 
قد جعل كحدة الدكلة قضية مصَتية حُت منع تعدد ا٠تلفاء، كأمر بقتل من ٭تاكؿ أف يوجد تعددان ُب 

. ا٠تبلفة أك يرجع عن فعلو
نَػُهَما :كأما بالنسبة للبغاة، فقد قاؿ اهلل تعأب َوِإف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ

) فَِإف بَػَغْت ِإْحَداُىَما َعَلى اأْلُْخَرى فَػَقاتُِلوا الَِّتي تَػْبِغي َحتَّى تَِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَّوِ  ). 
                                                 

 . وقاؿ عنو صحيح حسن48،ص4ج: (1458)سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في المرتد، رقم الحديث    ( (

 .25ص: سبق تخريجو   ( (

 .9سورة الحجرات، اآلية   ( (
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ذلك أف من ثبت كونو خليفة للمسلمُت ٭تـر ا٠تركج عليو، ١تا ُب ا٠تركج عليو من شق عصا 
ا١تسلمُت، كإراقة دمائهم، كذىاب أموا٢تم، كما مرَّ ُب األحاديث ا١تتعلقة ْترمة ا٠تركج على اٟتاكم كقولو 

 :"من خرج على أمتي وىم جميع فاضربوا عنقو بالسيف كائناً من كاف"( فهؤالء ا٠تارجوف على . (
اإلماـ بغاة يستتابوف، كتزاؿ شبهاهتم كتناقش اعًتاضاهتم؛ فإف أصركا قوتلوا على النحو كالكيفية اليت فصلها 

. الفقهاء ُب أبواب قتاؿ ا٠توارج كأىل البغي قتاؿ تأديب ال قتاؿ إبادة
كٔتنع تعدد الدكلة، كمنع ا٠تركج عليها، كمنع شق عصا األمة، كانت كحدة الدكلة ككحدة األمة 

فمن يقـو بذلك إما أف يرجع . من القضايا ا١تصَتية، ألف الشارع جعل اإلجراء ٕتاىها إجراء حياة أك موت
)كإما أف يقتل ) .

يقوؿ عبد القدًن زلـو ُب جعل ا١تسلمُت من قضية كحدة الدكلة قضية مركزية يتخذكف إزاء ذلك 
كقد نفذ ذلك ا١تسلموف، ككانوا يعتربكنو أمران من أعظم األمور كأخطرىا، ككانوا ال ": اٟتياة أك ا١توت

يتساىلوف فيو مع أم مسلم كائنان من كاف، كٓب يتساىل فيو علي مع معاكية، كال تساىل فيو علي كاألمويوف 
)"كاألخبار الثابتة ُب ذلك كلو أكثر من أف ٖتصى. كالعباسيوف مع ا٠توارج ) .

كيضيف عبد القدًن زلـو أف ا١تسلمُت عندما ٗتلوا عن قضاياىم ا١تصَتية حٌل هبم ما حل حيث 
كلكن ١تا ضعف ا٠تلفاء، ٍب ١تا ضعف فهم اإلسبلـ، سكتوا عن انسبلخ ببلد إسبلمية عن جسم ": يقوؿ

فكانوا دكالن، مع أف انسبلخ بلد عن جسم الدكلة قضية مصَتية تقتضي . ا٠تبلفة، فشقت عصا ا١تسلمُت
ككصل اٟتاؿ إٔب حد أف . إما رجوعهم إٔب جسم الدكلة، كإما حرهبم، مهما كٌلف ذلك من نفوس كأمواؿ

بالرغم من أف ىذه قضية مصَتية، ... صار ا١تسلموف دكالن متعددة، كصارت ا٠تبلفة دكلة من ىذه الدكؿ 
كبالرغم من صراحة األحاديث بالرجوع أك القتل، ك٢تذا ٓب يكن غريبان على مصطفى كماؿ أف يعلن انسبلخ 

ألف ىذه تركيا عن سائر ببلد اإلسبلـ، بل يعلن اإلقرار بًتؾ ببلد اإلسبلـ للدكؿ الكافرة تقرر مصَتىا، 
القضية نزلت عن مرتبة القضية ا١تصَتية، فكاف ما كاف، كصار سهبلن على ا١تسلمُت أف يظلوا دكالن، كأف 

كما ذلك إال لعدـ اعتبار قضية كحدة األمة ككحدة الدكلة قضية مصَتية، كلعدـ جعل . يتفرقوا شعوبان كأ٦تان 
 ك٢تذا ال بٌد من الرجوع هبذه القضية إٔب مكاهنا اٟتقيقي، كاعتبارىا .اإلجراء ٕتاىها إجراء حياة أك موت

قضية مصَتية، فيمنع سلخ أم بلد عن جسم ا٠تبلفة كلو أدل ذلك إٔب القتاؿ سنوات، بل لو أدل ذلك 
)"إٔب قتل ا١تبليُت من ا١تسلمُت ) .

                                                 

 .30ص: سبق تخريجو   ( (

 .(بتصرؼ) 200، 199ص: كيف ىدمت الخبلفة، زلـو   ( (

 .200ص: المصدر السابق   ( (

 .2001، 200ص: كيف ىدمت الخبلفة، زلـو   ( (
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نعم، إف عدـ اٗتاذ اإلجراء الشرعي إزاء التعدد يفتح الباب على مصراعيو ١تفسدة أعظم ُب 
عواقبها ما لو ًب طي ا١تسألة كالسكوت عنها، كىي مفسدة ٕتزئة الدكلة اإلسبلمية، ٦تا يؤدم بالتإب إٔب 

. ضعفها كعجزىا عن الصمود أماـ أعداء اإلسبلـ، كىذا ما حصل بالفعل ُب تارٮتنا اٟتاضر
 
 

الفرع الثالث 
 

حاالت القتاؿ لفرض الوحدة بين الببلد اإلسبلمية 
 

لقد اعترب اإلسبلـ أمر الوحدة بُت الببلد اإلسبلمية قضية مصَتية يتخذ إزاءىا إجراء اٟتياة أك 
كما مٌر سابقان، فما ىي حاالت القتاؿ لفرض تلك - قتاؿ البغاة–ا١توت، ففي سبيلها فرض القتاؿ 

الوحدة؟ 
إف صورة انشقاؽ بعض أقطار العآب اإلسبلمي، كخلع الطاعة عن ٠تليفة، تنقسم إٔب ثبلث 

)حاالت ىي ) :
خلع الطاعة عن ٠تليفة على أساس إلغاء سلطتو من ذلك القسم من اإلقليم :   الحالة األولى

. ا١تنفصل فقط، كتشكيل دكلة مستقلة، ال تدخل ٖتت طاعة ا٠تليفة
أف يكوف ىناؾ ببلد - الذم ٮتلو من خليفة للمسلمُت–كتطبيق ىذه اٟتالة ُب كاقعنا ا١تعاصر 

إسبلمية كاحدة، تقـو ُب إقليم منها ثورة داخلية يطالب من يشعلوف نارىا باالنفصاؿ، كتكوين دكلة 
. جديدة

خلع الطاعة للخليفة مطلقان، كالدعوة إٔب الثورة عليو، كاٗتاذ اإلقليم الذم خلع :   الحالة الثانية
. طاعتو نقطة ارتكاز لبلنطبلؽ منها إٔب ضم أقاليم ٚتيع الببلد اإلسبلمية ٖتت السلطة اٞتديدة

ال ٗتلع فيها الطاعة للخليفة ُب اإلقليم ا١تنشق، كإ٪تا يتغلب عليو متغلب، رغمان :   الحالة الثالثة
. عن إرادة ا٠تليفة، مع اعتباره إقليمان من أقاليم الدكلة اإلسبلمية الواحدة

أما اٟتالة األكٔب كالثانية فينطبق عليها ما سبق من أحاديث تتعلق ٓتلع الطاعة، كمنازعة ا٠تليفة 
. سلطتو، كحكم من يقـو بذلك القتل إف ٓب يرجع عن ٤تاكلتو

كىنا الواجب على ا٠تليفة قتا٢تم حىت يرجعوا إٔب الطاعة كيدخل إقليمهم بوصفو جزءان من الدكلة 
اإلسبلمية غَت منفصل عنها، ما داـ جيش الدكلة قادران على ذلك، كٓب تنفع الوسائل السلمية ُب إعادهتم 

)كما ٬تب على ا١تسلمُت نصرة اإلماـ فيما ىو بصدده ُب ىذا السبيل. ٖتت لواء الطاعة للخليفة ) .
                                                 

 .(بتصرؼ) وما بعدىا 352، ص1ج: الجهاد والقتاؿ في السياسة الشرعية، ىيكل: انتفعت بهذه النقاط من كتاب   ( (
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فإف انتهى أمر البغاة، كعاد اإلقليم ا١تنشق إٔب الوحدة، فبها كنعمت، كإف استمر القتاؿ ضده، 
كحدث أف ٧تحت الثورة اليت قادىا ىذا ضد ا٠تليفة الثائر، كاستطاع أف يكسب تأييد الرأم العاـ، كيبايعو 
٦تثلو ٚتهور األمة، فقد أصبح منذ ذلك الوقت فقط ىو صاحب السلطة الشرعية، كال يعفيو ٧تاحو الذم 

كإف كاف ال ٭تاسب أىل . أحرزه من أنو قد ٖتمل ًكٍزر البغي على إمامو الشرعي، ككزر الدماء اليت أىدرىا
)البغي ُب الدنيا على ما أتلفوه حالة البغي ما دامت ٢تم شبهة الدليل ُب الثورة اليت أعلنوىا ) .

كعلى ا١تسلمُت ُب ىذه اٟتاؿ مبايعة اإلماـ اٞتديد الذم بايعو اٞتمهور أك ٦تثليهم، كالدخوؿ ُب 
طاعتو، كأما بيعتهم للخليفة السابق فإف القهر الذم حاؽ بو جعلها الغية، كإف كاف ىنا أيضان ال يعفى 
اٞتمهور من ا١تؤاخذة عند اهلل، حُت يتقاعس عن تأييد ا٠تليفة الشرعي السابق، ليفسح اجملاؿ النتصار 

القوة الباغية، ٍب إعطائها البيعة كالوالء، مادامت السلطة القدٯتة ٓب تقًتؼ من اال٨ترافات ما ٮترجها عن 
)حقها ُب الطاعة ) .

: ىذا فيما يتعلق ُب اٟتالة األكٔب كالثانية، كأما اٟتالة الثالثة
فهي أف يتغلب متغلب على إقليم من أقاليم الدكلة اإلسبلمية، فيكوف من العاملُت على ٕتزئة 

الدكلة اإلسبلمية، كال يقصد تغيَت اإلماـ، كاالستيبلء على الدكلة اإلسبلمية كلها كإبقائها ُب كحدة كاحدة، 
كإ٪تا بقصد االستيبلء على السلطة فقط ُب ذلك اإلقليم مع بقائو ضمن كحدة الدكلة اإلسبلمية، يقوؿ 

كىذا ما كاف ٭تدث ُب عهد ا٠تبلفة العباسية ُب ": الدكتور ٤تمد خَت ىيكل معلقان على ىذه اٟتالة الثالثة
الطور الثاين منها حُت ضىعيفىت سلطة ا٠تلفاء ككانت العادة أف ييقرَّ ا٠تليفة من تغلب على اإلقليم الذم 

كىذا ما يسمى . تغلب عليو لكي يستميلو إٔب الطاعة كييصىحِّح الوضع ُب ذلك اإلقليم من الناحية الشرعية
)ُب األحكاـ السلطانية بإمارة االستيبلء كلكن تساىل ا٠تلفاء ىذا مع ا١تتغلبُت ا١تغتصبُت للسلطة من . (

ناحية، كبقاء األمَت ١تدة طويلة كاليان على إقليم معُت إٔب أف يىشعر بًتكز سلطتو ُب إقليمو، كٖترؾ نوازع 
السيادة ُب نفسو من ناحية أخرل كاف من ٚتلة األسباب اليت أضعفت سلطة ا٠تليفة على األقاليم، حىت 

)"جعلها شبيهة بالدكيبلت ا١تنفصلة ُب بعض مراحل التاريخ اإلسبلمي ) .

                                                                                                                                               

 .218، ص2ج: انظر، المهذب، الشيرازي   ( (

 .220، ص2ج: المصدر السابق   ( (

 .20-17ص: انظر األحكاـ السلطانية، الماوردي   ( (

 .33ص: المصدر السابق   ( (

 .356، 355، ص1ج: القتاؿ والجهاد في السياسة الشرعية، ىيكل   ( (
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ككاف من ": كيضيف الدكتور ىيكل كيف ٬تب أف يكوف التكييف الشرعي مع ىذه اٟتالة فيقوؿ
اٟتـز أف ٬ترد ا٠تليفة القوة البلزمة اليت يؤدب هبا البغاة، فيقطع الطريق على الطامعُت ُب السلطة، العاملُت 

)"على ٕتزئة كحدة الدكلة ) .
كعلى ىذا، فإف الواجب على الدكلة اإلسبلمية الضرب على يد كل باغو طامع ُب القفز على 

السلطة، يعمل على ٕتزئة كحدة الدكلة شاقان لعصاىم كمفرقان ٞتماعتهم ثائران على خليفتهم لتبقى الدكلة 
. دكلة كاحدة قوية بعيدة عن طمع الطامعُت كاعتداء البغاة اآلٙتُت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .356، ص1ج: القتاؿ والجهاد في السياسة الشرعية، ىيكل   ( (
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الفصل الثالث 
 

العقبات والحواجز التي تحوؿ دوف وحدة المسلمين 
 

إف ٖتقيق الوحدة كطريق الوصوؿ إليها ليس بالطريق السهل ا١تيسور، بل ىو طريق مفركش 
ىذه العقبات . باألشواؾ كاٟتجارة إذ إهنا تشكل عقبات كحواجز ٖتوؿ دكف كحدة ا١تسلمُت كبلداهنم

كاٟتواجز تشكل ضرران أماـ الوحدة كالقاعدة الشرعية تقوؿ الضرر يزاؿ، فما ىي ىذه العقبات كاٟتواجز؟ 
: يتضح ذلك من خبلؿ ا١تباحث اآلتية

 
 

. (القومية والوطنية)األفكار الهدامة :   المبحث األوؿ
 

. (حق تقرير المصير)الدعوات االنفصالية :    المبحث الثاني
 

. احتبلؿ الكافر المستعمر ألجزاء من ببلد المسلمين:  المبحث الثالث
 

. الحدود:   المبحث الرابع
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المبحث األوؿ 
 

 (كالقومية والوطنية  )األفكار الهدامة 
 

لقد كانت ا٢تجمة الفكرية اليت قاـ هبا الكافر من األساليب الناجحة ُب تفريق أمة اإلسبلـ، كمن 
تلك األساليب تشجيعهم للنعرات القومية كالدعوات الوطنية اليت ٕتعل األمة الواحدة أ٦تان شىت، فقد 

ارتفعت صيحات كثَت ٦تن درسوا ُب أكركبا كتأثركا با١تستشرقُت، يدعوف إٔب إقامة دكيبلت حديثة على 
أسس علمانية شبيهة بالدكؿ األكركبية اليت فصلت الدين عن الدكلة، ككاف منهم أعضاء اٞتمعية الوطنية 

ـ كأعضاء حزب االٖتاد كالًتقي الذين سيطركا على اٟتكم ُب 1895العربية اليت أنشئت ُب باريس سنة 
. ـ1908تركيا بعد سقوط السلطاف عبد اٟتميد سنة 

كٓب يكن خافيان دعم الدكؿ األجنبية ٢تذه اٟتركات االنفصالية اليت عملت على هتدًن ا٠تبلفة 
اإلسبلمية كتفريق كلمة ا١تسلمُت، يظهر ذلك ُب ا١تؤ٘تر العريب الذم عقدتو اٞتمعية الوطنية العربية سنة 

ـ كحضره مندكبوف من اٞتمعية البلمركزية ُب مصر كرأسو أحدىم كىو عبد ٟتميد الزىراكم، 1913
)ككضعت اٟتكومة الفرنسية قاعة اٞتمعية اٞتغرافية ٖتت تصرفهم ليعقدكا فيها اجتماعاهتم ) .

كقد تسابق اإل٧تليز كالفرنسيوف إٔب احتضاف اٟتركة العربية الثائرة على تركيا منذ ظهورىا، كتنافسوا 
ُب السيطرة عليها كتوجيهها فبينما كاف اإل٧تليز ٭تموف البلجئُت إٔب مصر من زعماء ىذه اٟتركة قبل 

اٟترب، كاف ٦تثل اٟتكومة الفرنسية يقـو ْتماية زعماء اٞتمعيات السرية العربية ُب الشاـ ك٭توؿ دكف بطش 
ككاف البلجئوف إٔب مصر يصدركف ... الًتؾ هبم، يساعده ُب ذلك كيشد أزره ٦تثل اٟتكومة اإل٧تليزية 

كتبهم كنشراهتم اليت يشنعوف فيها باٟتكم الًتكي مستندين إٔب ٛتاية إنكلًتا، بينما كاف البلجئوف إٔب 
)فرنسا يصدركف مثل ىذه النشرات فيجدكف من اٟتكومة الفرنسية كل عوف كترحيب ) .

كإضافة إٔب ذلك ما قاـ بو الكافر من بعث إرساليات تبشَتية إٔب ببلد الشاـ كالعمل على تغيَت 
. كالء ا١تسلمُت من اإلسبلـ إٔب القومية كالوطنية

:  (الغرب كالشرؽ األكسط  )يقوؿ برنارد لويس أحد كتاب الغرب الكفرة ُب كتابو 
كاف كالء ا١تسلمُت األساسي لئلسبلـ كالدكلة  (يعٍت الدكلة اإلسبلمية  )ُب ىذه اإلمرباطورية "

اليت ٕتسد كاقع اإلسبلـ، كللخبلفة اليت اكتسبت الصفة الشرعية با١تبايعة على مركر الزمن، كاليت كانت 
تسوس أمور الناس ككاف ا١تعارضوف كا١تتمردكف كالثائركف يسعوف لتغيَت الوزراء أك اٟتكاـ أك حىت ا٠تبلفة 

كاف ىذا ىو . اٟتاكمة كلها، كلكنهم ٓب يسعوا أبدان لتغيَت أساس الوالء لدكلة اإلسبلـ كلوحدة ىويتو
                                                 

 .101، ص2ج: االتجاىات الوطنية في األدب المعاصر، حسين   ( (

 .126، ص2ج: المصدر السابق   ( (
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ا١توقف ُب الشرؽ األكسط حىت القرف التاسع عشر، كرٔتا حىت القرف العشرين، كلقد كانت فكرة قياـ الدكلة 
على أساس األرض كالوطن القومي غريبة كأجنبية بالنسبة للمسلمُت، ككذلك األتراؾ ٓب ٮتًتعوا كلمة تركيا 
إال حديثان، كىي من أصل أكركيب، أما العرب فلم ٮتًتعوا تعبَتان جديدان، بل اكتفوا بالتعبَت الذم يدؿ على 

جزيرة أك شبو جزيرة العرب، كبقي ىذا الوضع سائدان إٔب أف بدأت األفكار األكركبية اٞتديدة تلغم األساس 
ا١تتُت للرضى كالقبوؿ اللذين كاف يستند إليهما ذلك الوضع، كبدأ تأثَت الغرب، ككاف نفوذ األفكار 

كاألعماؿ الغربية مشجعان على أفكار سياسية جديدة تؤثر على شكل السلطة ُب الدكلة، كعلى القاعدة 
اليت تركز عليها كحدة ا١تواطنُت، كُب أكاخر القرف التاسع عشر كأكائل القرف العشرين تعددت كتغَتت 

الوالءات اليت كانت قائمة للخبلفة اإلسبلمية القدٯتة، كاليت كانت ٖتكم العرب كالعجم كالًتؾ، كحلَّت 
٤تلها أفكار ٦تزقة مبعثرة أكركبية، ىي مزيج من الوطنية كالقومية كنظريات خيالية عن الوطن كالقـو حىجىبىت 

كاليـو انعزلت فكريان أكرب الشعوب الثبلثة ُب الشرؽ ... اٟتقائق القدٯتة الواقعية من الدكلة كالعقيدة 
)"األكسط عن بعضها، ككل شعب شغل ٔتفرده ُب حواره مع الغرب ). 

يتضح ٦تا سبق أف الغرب الكافر كاف ىو ا١تسيطر على توجيو القومية العربية كالقومية الًتكية 
: لغرضُت رئيسُت ٫تا

فصل العرب عن الدكلة العثمانية ا١تسلمة، لئلجهاز على دكلة اإلسبلـ، كأطلقوا عليها اسم  -   1
. إلثارة النعرة العنصرية (تركيا  )

إبعاد ا١تسلمُت عن الرابطة اٟتقيقية اليت ٓب يكونوا يعرفوف سواىا، كىي رابطة العقيدة -   2
اإلسبلمية، كقد انتهوا من الغرض األكؿ كبقي الثاين قائمان كمستمران ييغذيو الكافر ا١تستعمر، كسيظل التوجيو 

إٔب القومية عند العرب كالًتؾ كالفرس كغَتىم ىو اإلسفُت الذم يفرؽ كحدة ا١تسلمُت كيعميهم عن 
 .مبدئهم إال أف يشاء اهلل ألمة اإلسبلـ حىت تنبذ كل رابطة غَت رابطة العقيدة اإلسبلمية

 

 

 

 

 
 
 

المطلب األوؿ 
 

القومية 
                                                 

ىػ  1408ذو الحجة -العدد الثالث-الغرب والشرؽ األوسط، برنارد لويس، نقبلً عن مجلة الوعي، السنة  الثانية   ( (
 .9ص: ـ1988        الموافق آب 
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، كالقـو كما جاء ُب ٥تتار الصحاح :  القومية من حيث اللغة مأخوذة من القـو
: الرجاؿ دكف النساء ال كاحد لو من لفظو، قاؿ زىَت"

 كما أدرم كلست أخاؿ أدرم
 

      أقـو آؿ ًحٍصنو أـ نساء 
 

)اَل َيْسَخْر َقوـٌ مِّمن قَػْوـٍ : كقاؿ اهلل تعأب ) ٍب قاؿ :َواَل ِنَساء مِّمن نِّمَساء (  كرٔتا دخل (
)"النساء فيو على سبيل التبع ألف قـو كل نيب رجاؿ كنساء ، كليس ٢تا معٌت أبعد من ذلك إال ُب عقوؿ (

. ٥تًتعي القومية
 

: القومية عند دعاتها
 

لعل من أبرز األفكار اليت طرحت كعقيدة كقاعدة للنهضة كأساس للتنظيم اجملتمعي كالوحدة ُب 
. ببلد العرب فكرة القومية اليت قاـ عليها عدد من التكتبلت السياسة

كمن خبلؿ النظر إٔب تعريف القومية عند دعاة القومية ٧تد أف ىناؾ تعاريف عدة غَت كاضحة 
إٔب من يتطرؼ كيتبٌت العلمانية كىو بذلك  (القوميوف  )ا١تعآب حىت عند أصحاهبا، كقد تشعب ىؤالء 

. يعادم اإلسبلـ صراحة، كإٔب من ٭تتفظ ّتوىر الفكرة القومية مع صبغها بالصبغة اإلسبلمية
أما فيما يتعلق باألكؿ فمثالو ساطع اٟتصرم الذم يرل أف القومية ترتكز على عاملي اللغة 
كالتاريخ، إذ اعترب اللغة أىم رابط معنوم يربط الفرد بغَته من الناس، فاللغة عنده ركح األمة، ك٤تور 

)القومية، أما التاريخ فهو شعور األمة بذاهتا حيث تكٌوف شخصيتها بواسطة تارٮتها ا٠تاص كمع . (
تأكيده على عاملي اللغة كالتاريخ، يضيف اٟتصرم عوامل أخرل مؤثرة، فيذكر الدين كاالتصاؿ اٞتغراُب 

)كيشرح عبلقة الدين بالقومية لينتهي إٔب فصل بُت الدين كالسياسة ) .
: القومية عند ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث العريب ىي

                                                 

 .11سورة الحجرات، آية    ( (

 .11سورة الحجرات، آية    ( (

 .521مختار الصحاح، الرازي، ص   ( (

بيروت -أقساـ، مركز دراسات الوحدة العربية3األعماؿ القومية، ساطع الحصري، سلسلة التراث القومي،    ( (
 .22-21القسم األوؿ ص: 1985/       ط 

 .1341القسم الثاني، ص: األعماؿ القومية،الحصري    ( (
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القومية كفلسفة شائعة تنطلق من مفهـو غييب للحياة، كتؤدم ُب حاؿ كضوحها إٔب مفهـو مثإب "
لؤلمة، كبذلك تصبح األمة ُب هناية ا١تطاؼ العقائدم، كىذا يؤدم إٔب إقصاء اٞتهد الفكرم عن تفاعلو 

) "ا١تستمر مع الواقع، فتتغذل النزعة االنطوائية، كتتفاعل كسائل التفاعل اإلنساين كيؤكد عفلق على    (
تبٍت حزبو االشًتاكية ألف ضركرات النضاؿ القومي توجب نظرة اشًتاكية يقتصر معناىا على البعد 

)االقتصادم ) .
فمثل ىذه اٞتمل اليت تشبو ىذياف السكارل ال حقيقة كاضحة ٢تا ييستند إليها حىت عند عفلق 

. نفسو الذم يتبٌت بعد صفحات عقيدة االشًتاكية كأساس للنضاؿ القومي
)"ا٠تلية االجتماعية األساسية ُب اجملتمع الكبَت"كيعرفها اٟتكم دركزة بػً  ) .

ا٠تصائص كا١تزايا كالطباع كالتقاليد كالعادات "كيعرفها علي ناصر الدين بقولو بأهنا ٣تموعة من 
كالفضائل كالعيوب أيضان، كطرؽ النظر إٔب الكوف كالنظم االجتماعية، تنطبع باٞتملة على مر األجياؿ، 
، تيعرؼ هبم كيعرفوف هبا، كىم قـو ٕتمعهم  كبدرجات متفاكتة، من حيث الكم أك القدر ُب نفوس قـو

جامعة لغوية كأدبية كتارٮتية كركابط مشًتكة من ذكريات كآماؿ كمصاّب كمؤثرات إقليمية، متممة بعضها 
)"للبعض اآلخر، من دكف أف تقـو فيها ٚتيعان الوحدة العنصرية، ىذه ىي القومية ) .

الشخصية اٞتماعية لؤلمة العربية، كىي كاقع حياة العرب ":  بأهنا"مع القومية العربية"كيعرفها مؤلفا 
التارٮتي كاللغوم كاٞتغراُب كالثقاُب، ككل ما ٭توم ىذا الواقع من عادات كتقاليد كمصاّب كأىداؼ 

)"كاحدة ) .
كحدة اللغة كالتاريخ كالثقافة كالوطن كا١تصاّب كالعادات كالتقاليد "كيعدد ا١تؤلفاف أسس القومية بػً 

)"كاألىداؼ ) .
)"كحدة التاريخ كاللغة كالوطن كالثقافة كاألىداؼ"كالركابط القومية ىي  ) .

كبالتإب، فإف القومية تعبَت عن رابطة ترتكز على مقومات ٥تتلفة قد يكوف الدين أحد ىذه 
ا١تقومات كقد ال يكوف، بل قد يكوف الدين متعارضان كمتناقضان مع القومية، ففي ىذه اٟتالة ال ييلتفت إٔب 

. الدين البتة

                                                 

 .47ص: 1963/ 1ط.بيروت-دار الطليعة. في سبيل البعث، ميشيل عفلق   ( (

 .206-204: انظر، في سبيل البعث، عفلق   ( (

 .19ص: 1961/ بيروت، ط-دار الفجر الجديد. الشيوعية المحلية ومعركة العرب القومية، الحكم دروزة   ( (

 .32ص: ـ1963/ 3ط.منشورات عويدات: بيروت-دار العلم للمبليين. قضية العرب، علي ناصر الدين   ( (

 .38-37ص: ـ1958/ 2ط.القاىرة-اتحاد بعثات الكويت. مع القومية، الحكم دروزة وحامد الجبوري   ( (

 .31ص (مع القومية)المصدر السابق    ( (

 .22ص: المصدر السابق   ( (
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كإذا فيهم جوىر الدين كمجموعة من الفضائل كالقيم، ": جاء ُب كتاب مع القومية العربية ما نصو
كتتعارض القومية كالدين عندما يتحوؿ الدين إٔب . فإنو يتم االتصاؿ ٔتحتواىا األساسي كركحها العامة

فهذه الركابط ال تكفي كحدىا إلثبات . حركة سياسية، تنفي الركابط القومية كترتكز على الركابط الدينية
)"الوجود القومي، فالوحدة القومية ىي احملرؾ األكؿ لؤلمة العربية، كليس الوحدة الدينية ) .

أف ا١تعتقدات الدينية ٓب تصهر، ُب يـو من األياـ، القوميات ": كيؤكد الكتاب نتيجة مفادىا
ا١تختلفة ُب بوتقة كاحدة، كما أف اختبلؼ ا١تعتقدات الدينية ُب القومية الواحدة ٓب يفرقها كذلك إٔب 

قوميات ٥تتلفة، باختبلؼ كتعٌدد مذاىبها، كٓب توجد كحدة ا١تعتقد ُب القوميات ٬تمعها دين كاحد، أية 
)"كحدة ُب ا٢تدؼ كالسياسة ) .

كعلى ذلك فالدين ُب نظر ىؤالء عبارة عن ٣تموعة من الفضائل كالقيم منفصبلن عن كونو نظاـ 
شامل ٭تكم األمة اإلسبلمية ُب ٚتيع شؤكف حياهتا، كما أف ا١تعتقدات الدينية ٓب تنجح ُب صهر القوميات 

. ا١تختلفة
 

الفرع األوؿ 
 

نشأة القومية وتطورىا 
 

باعتبارىا مصطلحان ُب الغرب ُب القرنُت السابع عشر كالثامن عشر،  (Nation)ظهرت القومية 
كارتبط ظهورىا ُب الغرب بالقضاء على اإلقطاع كظهور الدكؿ اٟتديثة، كأ١تانيا، كإيطاليا، كا١تملكة ا١تتحدة، 

 ٍب "الربجوازية"كفرنسا كغَتىا، كارتبط ظهورىا بظهور الثورة الصناعية كطبقة التجار كالصناع ُب الغرب 
الرأٝتالية، كما ارتبطت القومية بالعلمانية؛ حيث أدت التطورات اليت عرفتها أكركبا منذ عصر النهضة ُب 
القرف السادس عشر إٔب الفصل بُت الدين كالدكلة، أم أف القومية ُب ظل التطورات الغربية اليت صاحبتها 
كانت حركة توحيد كٖترر؛ ألهنا كحدت األمم األكركبية ا١تبعثرة كا١تتناثرة ُب دكلة كاحدة، فحققت ىدؼ 

الوحدة، كما كانت حركة ٖترير، ألهنا خلَّصت أكركبا من تسلط الكنيسة الكاثوليكية اليت فرضت التخلف 
. على العقل الغريب، كحاكلت التحكم ُب كل األشياء

كُب إطار التأثر ُب العآب اإلسبلمي باألفكار الغربية ظهرت الفكرة القومية ُب أكائل القرف العشرين 
مطلبان أساسيان ركجت لو النخبة العلمانية ُب العآب اإلسبلمي، ككاف نفوذ ىذه النخبة يتعاظم مع تعاظم 

                                                 

 .115-114ص: مع القومية العربية، الحكم دروزة وحامد الجبوري   ( (

 .117ص: المصدر السابق   ( (
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التفوؽ الغريب ُب اجملاؿ ا١تادم كتراجع دكلة ا٠تبلفة العثمانية؛ إذ إف الفكرة ا١تهيمنة على عقوؿ النخبة 
إنو لكي ٖتقق اإلصبلح كالتقدـ ُب العآب اإلسبلمي ال بٌد من انتهاج خط الغرب، كنسي ىؤالء : ا١تتغربة

. أف ما يصلح ُب ٣تتمع ال يصلح ُب ٣تتمع آخر، فلكل ٣تتمع خط إصبلح ٥تتلف
ُب الغرب كانت القومية السياسية جزءان ": يقوؿ زين نور الدين زين ُب كتابو نشوء القومية العربية

من حركة علمنة اٟتضارة ا١تسيحية، كأسفرت ا١تعركة بُت القومية كا١تسيحية عن انتصار القومية، أما ُب 
الشرؽ العريب فاإلسبلـ ال يزاؿ عميق اٞتذكر، فلم تستطع األفكار القومية أف ٖتدث ثغرة فيو، بل استطاع 
اإلسبلـ أف يقف ُب كجو كل ٤تاكلة للعلمنة، كا١تسيحيوف القبلئل كإٔب جانبهم قلة قليلة من ا١تسلمُت ٦تن 

كانوا ٭تلموف بإنشاء دكلة عربية علمانية تقـو على حدكد جغرافية كطنية معينة ال على أساس ديٍت ٓب يلقوا 
)"تشجيعان كال تعضيدان من ًقبىل غالبية سكاف الببلد اإلسبلمية ) .

ىكذا بدأت القومية ُب الشرؽ ُب أكاخر القرف التاسع عشر عرب أدباء كمفكرين نصارل من لبناف 
بطرس البستاين كأٛتد فارس الشدياؽ كإبراىيم اليازجي كأديب اسحق كشبلي مشيل كغَتىم، ككانوا : مثل

ٚتيعان مرتبطُت باإلرساليات النصرانية الغربية، كىؤالء عملوا على إبراز تاريخ العرب قبل اإلسبلـ كإثارة 
الشعور القومي العريب، كىؤالء ىم الذين فصلوا ُب العصر اٟتديث بُت العركبة كاإلسبلـ، كيعًتؼ صليب 

األثر األكؿ للحضارة الغربية ُب اٟتياة العربية بعث القومية العربية، كقياـ اٟتركة ": كوراين بذلك فيقوؿ
االستقبللية اليت تشمل العآب العريب ُب الوقت اٟتاضر، ككانت ىذه اٟتركة نتيجة مباشرة للتعليم 

)"الغريب ) .
اليت كاف  (بَتكت السرية)ٍب بدأت اٟتركة القومية العربية ُب طور العمل السياسي ٦تثلة ُب ٚتعية 

طلبتها من خر٬تي الكلية الربكتستانتينية ككانوا كلهم نصارل، ٍب بدأ ا١تسلموف ينضموف إليها، كبدأت 
السرية كالعلنية القومية ا١تطالبة بإصبلح الوضع ُب الدكلة الًتكية كطالبة ْتق العرب ُب اٟتصوؿ على حقوؽ 

االٖتاد كالًتقي "سياسية كثقافية ُب إطار الدكلة الًتكية، ككاف التطرؼ القومي الًتكي الذم مثَّلتو ٚتعية 
.   ىو الذم أدل إٔب ا١تطالبة بتفكيك الدكلة كاالنفصاؿ عنها"اٟتاكمة

إف فكرة االنفصاؿ العريب عن الدكلة العثمانية ٓب تظهر إال ُب إطار ": يقوؿ زين نور الدين زين
)"ـ1909التطرؼ القومي لبلٖتاد كالًتقي بعد عاـ  ) .

 اٟتاكمة القومية الطورانية كُب الوقت نفسو ارتفعت "االٖتاد كالًتقي"كىكذا فقد مارست ٚتعية 
صيحات كثَت ٦تن درسوا ُب أكركبا كتأثركا با١تستشرقُت، يدعوف إٔب إقامة دكيبلت حديثة على أسس 

                                                 

.  التركية، زين نور الدين زين–نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العبلقات العربية   ( (
 .63ص:ـ1979/بيروت،ط-        دار النهار

 .93ص: المصدر السابق   ( (

 .99ص:  نشوء القومية العربية، زين نور الدين زين  ( (
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علمانية شبيهة بالدكؿ األكركبية اليت فصلت الدين عن الدكلة، ككاف منهم أعضاء اٞتمعية الوطنية العربية 
ـ كأعضاء حزب االٖتاد كالًتقي الذين سيطركا على اٟتكم ُب تركيا بعد 1895اليت أنشئت ُب باريس سنة 

. ـ1908سقوط السلطاف عبد اٟتميد سنة 
٦تا يشعر أف ٖترؾ كبل الطرفُت ُب نفس الوقت ٓب يكن ٤تض صدفة بل كاف كراءه أيدو خبيثة تعمل 

. على ٖتريك تلك األطراؼ
كٓب يكن خافيان دعم الدكؿ األجنبية ٢تذه اٟتركات االنفصالية اليت عملت على هتدًن ا٠تبلفة 

يظهر ذلك ُب ا١تؤ٘تر العريب الذم عقدتو اٞتمعية الوطنية العربية سنة . اإلسبلمية كتفريق كلمة ا١تسلمُت
ـ كحضره مندكبوف من اٞتمعية البلمركزية ُب مصر كرأسو أحدىم كىو عبد اٟتميد الزىراكم، 1913

)ككضعت اٟتكومة الفرنسية قاعة اٞتمعية اٞتغرافية ٖتت تصرفهم ليعقدكا فيها اجتماعاهتم ) .
كقد تسابق اإل٧تليز كالفرنسيوف إٔب احتضاف اٟتركة العربية الثائرة على تركيا منذ ظهورىا، كتنافسوا 

ُب السيطرة عليها كتوجيهها فبينما كاف اإل٧تليز ٭تموف البلجئُت إٔب مصر من زعماء ىذه اٟتركة قبل 
اٟترب، كاف ٦تثل اٟتكومة الفرنسية يقـو ْتماية زعماء اٞتمعيات السرية العربية ُب الشاـ ك٭توؿ دكف بطش 

ككاف البلجئوف إٔب مصر يصدركف ... الًتؾ هبم، يساعده ُب ذلك كيشد أزره ٦تثل اٟتكومة اإل٧تليزية 
كتبهم كنشراهتم اليت يشنعوف فيها باٟتكم الًتكي مستندين إٔب ٛتاية إنكلًتا، بينما كاف البلجئوف إٔب 

)فرنسا يصدركف مثل ىذه النشرات فيجدكف من اٟتكومة الفرنسية كل عوف كترحيب ) .
كىكذا كإباف اٟترب العا١تية األكٔب، كمع انضماـ تركيا إٔب أ١تانيا بدأت بريطانيا توظف رغبة العرب 

. ُب االنفصاؿ عن تركيا
كقعت ا١تصيبة اليت دبرىا للمسلمُت ": كىكذا ككما يقوؿ الدكتور عبد الرٛتن حسن حبنكة

ـ إذ قاؿ ُب 1916ُب عاـ  (لورنس)أعداؤىم، كٖتققت النتيجة اليت كاف قد ذكرىا من قبل الكولونيل 
إف أىدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة اإلسبلمية بدحر اإلمرباطورية العثمانية ): تقريره للمخابرات الربيطانية

كتدمَتىا، كإذا عرفنا كيف نعامل العرب فسيبقوف ُب دكامة الفوضى السياسية داخل دكيبلت صغَتة حاقدة 
) ("متنافرة غَت قابلة للتماسك ) .

 
 

                                                 

 .101، ص2ج: انظر، االتجاىات الوطنية في األدب المعاصر، محمد محمد حسين   ( (

 .126، ص2ج: المصدر السابق   ( (

بيروت -دار القلم.عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. ، د"التبشير، االستشراؽ، االستعمار"أجنحة المكر الثبلثة    ( (
 .272ص: ـ1975-ىػ1395/       ط
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الفرع الثاني 
 

عالمية اإلسبلـ 
 

إف اإلسبلـ دين عا١تي ٔتعٌت أنو رسالة موجهة ألىل األرض ٚتيعان تدعوىم إٔب الدخوؿ فيو، 
منها . كالنصوص القرآنية صر٭تة ُب ذلك تؤكد عمـو الرسالة اإلسبلمية، ُب مقابل قومية الرساالت األخرل

) َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ رَْحَمًة لِّمْلَعاَلِمينَ : على سبيل ا١تثاؿ قولو تعأب  كقولو تعأب ٥تاطبان رسولو الكرًن . (
 ًَوَأْرَسْلَناَؾ لِلنَّاِس َرُسوالً وََكَفى بِالّلِو َشِهيدا ( َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َكافًَّة لِّملنَّاِس َبِشيراً :  كقولو تعأب.(

) َونَِذيراً  ) يَا َأيػَُّها النَّاُس ِإنِّمي َرُسوُؿ الّلِو ِإلَْيُكْم َجِميعاً : كقولو. ( ). 
أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد قبلي، كاف كل ": قاؿ رسوؿ اهلل : كعن جابر بن عبد اهلل قاؿ

)"نبي يبعث إلى قومو، وبعثت إلى كل أحمر وأسود ). 
 ك "للناس كافة" ك "للعالمين"ك " للناس"كُب مقابل كصف الرسالة اإلسبلمية بأهنا موجهة 

 كيصفت الرساالت األخرل بأهنا موجهة ألقواـ بأعياهنم، من ذلك "لؤلحمر واألسود" ك "للناس جميعاً "
 ِإَلى ِفْرَعْوَف َوَمَلِئوِ  {96}َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى بِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍف مُِّبيٍن : على سبيل ا١تثاؿ قولو تعأب

( ِإْذ قَاَلِت اْلَمآلِئَكُة يَا َمْريَُم ِإفَّ الّلَو يُػَبشِّمُرِؾ ِبَكِلَمٍة مِّمْنُو اْسُمُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن : كقولو تعأب.(
نْػَيا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّبِيَن   َويَُكلِّمُم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد وََكْهبلً َوِمَن الصَّاِلِحيَن  {45}َمْريََم َوِجيهاً ِفي الدُّ

قَاَلْت َربِّم َأنَّى َيُكوُف ِلي َوَلٌد َوَلْم يَْمَسْسِني َبَشٌر قَاَؿ َكَذِلِك الّلُو َيْخُلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى َأْمراً  {46}
َوَرُسوالً ِإَلى  {48}َويُػَعلِّمُمُو اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتػَّْورَاَة َواإِلنِجيَل  {47}فَِإنََّما يَػُقوُؿ َلُو ُكن فَػَيُكوُف 

) بَِني ِإْسَرائِيلَ  ) َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِمائَِة َأْلٍف َأْو يَزِيُدوفَ :  كقولو تعلى عن يونس عليو السبلـ.( ). 
) ِإنَّا َأْرَسْلَنا نُوحاً ِإَلى قَػْوِمِو َأْف َأنِذْر قَػْوَمَك ِمن قَػْبِل َأف يَْأتِيَػُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ : كقولو تعأب . أْب....(

                                                 

 .107سورة األنبياء، آية    ( (

 .79سورة النساء، آية    ( (

 .28سورة سبأ، آية    ( (

 .158سورة األعراؼ، آية    ( (

 .370، ص1ج: (521)صحيح مسلم، كتاب وباب المساجد ومواضع الصبلة، رقم الحديث    ( (

 .97، 96سورة األعراؼ، آية    ( (

 .48-45سورة آؿ عمراف، آية    ( (

 .147سورة الصافات، آية    ( (

 .1سورة نوح، آية    ( (
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كعمـو الرسالة كمشو٢تا للناس كافة ظاىر ُب دعوة أىل الديانات السماكية السابقة للدخوؿ ُب 
)اإلسبلـ الذم يؤكد ما بُت أيديهم كيصدقو، كيصحح ما ا٨ترؼ بو الناس عن كجهو فيها  كىو ما (

: توضحو اآليات اآلتية
َوِإْذ قَاَؿ ِعيَسى :  آخر األنبياء كا١ترسلُت قاؿ تعأبالكتب السماكية تبشر بنبوة ٤تمد -   أ

قاً لِّمَما بَػْيَن يََديَّ ِمَن التػَّْورَاِة َوُمَبشِّمراً ِبَرُسوٍؿ يَْأِتي  اْبُن َمْريََم يَا بَِني ِإْسَرائِيَل ِإنِّمي َرُسوُؿ اللَِّو ِإلَْيُكم مَُّصدِّم
) ِمن بَػْعِدي اْسُمُو َأْحَمُد فَػَلمَّا َجاءُىم بِاْلبَػيػِّمَناِت قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر مُِّبينٌ  الَِّذيَن :  كقولو تعأب.(

ُهْم لََيْكُتُموَف اْلَحقَّ َوُىْم يَػْعَلُموفَ  َناُىُم اْلِكَتاَب يَػْعرُِفونَُو َكَما يَػْعرُِفوَف َأبْػَناءُىْم َوِإفَّ َفرِيقاً مِّمنػْ ) آتَػيػْ ). 
القرآف الكرًن يدعو أىل الديانات السماكية كافة للدخوؿ ُب اإلسبلـ ناسخ الشرائع -      ب

َنُكْم َأالَّ :   األخرل كا١تهيمن عليها، قاؿ تعأب نَػَنا َوبَػيػْ ُقْل يَا َأْىَل اْلِكَتاِب تَػَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء بَػيػْ
نَػْعُبَد ِإالَّ الّلَو َوالَ ُنْشِرَؾ بِِو َشْيئاً َوالَ يَػتَِّخَذ بَػْعُضَنا بَػْعضاً َأْربَاباً مِّمن ُدوِف الّلِو فَِإف تَػَولَّْوْا فَػُقوُلوْا اْشَهُدوْا 

) بِأَنَّا ُمْسِلُموفَ  ). 
قاً لِّمَما َمَعُكم مِّمن قَػْبِل َأف : كقولو تعأب يَا َأيػَُّها الَِّذيَن ُأوتُوْا اْلِكَتاَب آِمُنوْا ِبَما نَػزَّْلَنا ُمَصدِّم

) نَّْطِمَس ُوُجوىاً فَػنَػُردََّىا َعَلى َأْدبَارَِىا َأْو نَػْلَعنَػُهْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّْبِت وََكاَف َأْمُر الّلِو َمْفُعوالً  ) 
يَا َأْىَل اْلِكَتاِب الَ تَػْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َوالَ تَػُقوُلوْا َعَلى الّلِو ِإالَّ اْلَحقِّم ِإنََّما اْلَمِسيُح : كقولو تعأب

ِعيَسى اْبُن َمْريََم َرُسوُؿ الّلِو وََكِلَمُتُو َأْلَقاَىا ِإَلى َمْريََم َوُروٌح مِّمْنُو فَآِمُنوْا بِالّلِو َوُرُسِلِو َوالَ تَػُقوُلوْا َثبلَثٌَة 
انتَػُهوْا َخْيراً لَُّكْم ِإنََّما الّلُو ِإلَػٌو َواِحٌد ُسْبَحانَُو َأف َيُكوَف َلُو َوَلٌد لَُّو َما ِفي السََّماَوات َوَما ِفي اأَلْرِض 

) وََكَفى بِالّلِو وَِكيبلً  ). 
يَا َأْىَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يُػبَػيِّمُن َلُكْم َكِثيراً مِّممَّا ُكنُتْم ُتْخُفوَف ِمَن اْلِكَتاِب : كقولو تعأب

يَػْهِدي بِِو الّلُو َمِن اتػََّبَع ِرْضَوانَُو ُسُبَل  {15}َويَػْعُفو َعن َكِثيٍر َقْد َجاءُكم مِّمَن الّلِو نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبيٌن 
) السَّبلَـِ َوُيْخرُِجُهم مِّمِن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر بِِإْذنِِو َويَػْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ  ). 

                                                 

 .186ص:ـ1982-ىػ5/1402ط. بيروت-مؤسسة الرسالة. محمدمحمد حسين. انظر، اإلسبلـ والحضارة الغربية، د   ( (

 .6سورة الصف، آية    ( (

 .146سورة البقرة، آية    ( (

 .64سورة آؿ عمراف، آية    ( (

 .47سورة النساء، آية    ( (

 .171سورة النساء، آية    ( (

 .16، 15سورة المائدة، آية    ( (
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كقد كاف من مقتضيات ىذا العمـو ا١تسن ُب رسالة اإلسبلـ أف يكوف خاًب رساالت اهلل للناس، 
مَّا َكاَف ُمَحمٌَّد َأبَا َأَحٍد مِّمن رِّمَجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَؿ اللَِّو َوَخاَتَم النَِّبيِّميَن : كبو ٘تت نعمتو عليهم، قاؿ تعأب

) وََكاَف اللَُّو ِبُكلِّم َشْيٍء َعِليماً  ). 
 ٢تذا الشموؿ كالعمـو كاضحان ُب إرسالو الكتب بعد صيلح اٟتديبية كقد كاف إدراؾ رسوؿ اهلل 

إٔب كسرل فارس كإٔب قيصر الرـك كإٔب ٧تاشي اٟتبشة كإٔب ا١تقوقس حاكم مصر يدعوىم إٔب اإلسبلـ، ٍب 
) ىػ9 ىػ، ٍب ُب تبوؾ سنة 8بإعداده لغزك الرـك ُب مؤتة سنة   ذلك أف اٞتهاد ىو الطريق الشرعي ٟتمل (

. الدعوة إٔب ا٠تارج بعد دعوة القـو إٔب اإلسبلـ ٍب اٞتزية
     كمع كوف اإلسبلـ رسالة إٔب العآب، فإف اهلل سبحانو أكجب ٛتلو إٔب العآب باللغة العربية، ألهنا لغة 

اإلسبلـ، كال ٬توز أف تفصل عنو، ألهنا جزء جوىرم ُب اإلسبلـ، كعنصر أساسي من عناصر الثقافة 
اإلسبلمية كوهنا الوعاء الذم ٛتل فكر اإلسبلـ، فبل بٌد أف تتحد باإلسبلـ ١تا فيها كُب اإلسبلـ من القدرة 

على التأثَت كالتوسع كاالنتشار، كألنو ال ٯتكن أداء اإلسبلـ كٛتلو أداءن كامبلن إال باللغة العربية، كألف 
األحداث كالوقائع اليومية ا١تتجددة توجب على ا١تسلمُت إ٬تاد أحكاـ شرعية ١تعاٞتتها كال ٯتكن إ٬تاد 

أحكاـ شرعية ٢تا إال باالجتهاد، كاالجتهاد بالشرع اإلسبلمي ال يتأتى إال باللغة العربية ألهنا لغتو اليت نزؿ 
) ِإنَّا َأنَزْلَناُه قُػْرآناً َعَربِّياً لََّعلَُّكْم تَػْعِقُلوفَ : هبا، كألهنا شرط أساسي ُب االجتهاد، قاؿ تعأب ) 

غَت أف كجوب مزج اللغة العربية باإلسبلـ ال يعٍت قومية اإلسبلـ كعركبتو، كال تعٍت الدعوة إٔب 
اإلسبلـ الدعوة إٔب القومية العربية، فاإلسبلـ شيء كالقومية شيء آخر، فاإلسبلـ فكر، كىو مبدأ يقـو 

على العقيدة اإلسبلمية، كنظاـ يعاِب شؤكف اٟتياة، كينظمها، بينما القومية ال تعدك أف تكوف رباطان عاطفيان 
يربط بُت أبناء قـو معُت، فالقومية رابطة قبلية ضيقة، تنشأ عن غريزة حب البقاء عند اإلنساف كىي ال 

تصلح ألف تربط بُت بٍت البشر، كال أف توحدىم على فكر، ألهنا خالية من الفكر كال عبلقة ٢تا بالفكر كال 
)بالنظاـ كبالتإب فهي ال تصلح إلهناض األمة ) .

ذلك أف النهضة ىي االرتقاء الفكرم، كدعاة القومية يدركوف ذلك، ك٢تذا فإهنم ٯتدكف أيديهم 
الستجداء األنظمة كاألفكار ٢تا، فالقومية اليت يدعوف ٢تا ال ٘تلك أنظمة كأفكاران، ككل الذم ٘تلكو ىو 
، كالعمل ليكوف سيدان على غَته من األقواـ، كلذلك  ، كالتعصب لذلك القـو عاطفة االنتساب إٔب القـو

فهي غَت إنسانية ٔتعٌت أهنا ال ٯتكن أف ٕتمع البشر كافة، كىي تسبب ا٠تصومات بُت الناس على السيادة 

                                                 

 .40سورة األحزاب، آية    ( (

 .187ص: اإلسبلـ والحضارة الغربية، محمد محمد حسين   ( (

 .2سورة يوسف، آية    ( (

 .21ص: انظر، نظاـ اإلسبلـ، تقي الدين النبهاني   ( (
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واحد، وليست العربية بأحدكم من أب أيها الناس إف الرب ": كىي رابطة ضيقة تفرؽ كال ٕتمع، قاؿ 
)"، وإنما ىي اللساف، فمن تكلم العربية فهو عربيوال أـ ). 

كالفكرة اإلسبلمية ىي الفكرة العا١تية الوحيدة اليت حاربت فكرة القومية ٤تاربة ال ىوادة فيها، كىي 
اليت عاٞتت خطرىا عمليان، عن طريق صهر الشعوب ُب بوتقتها، لتصبح جزءان ال يتجزأ من األمة 

اإلسبلمية، كدكف تفريق بُت الشعوب، كدكف استغبلؿ كهنب للثركات كا٠تَتات، بل فرضت الوحدة 
كاالنسجاـ كاألخوة كالرٛتة بُت كل من يعتنقها، فكانت عقيدة سياسية كركحية تعاِب ٚتيع مشاكل 

اإلنساف صاٟتة لكل زماف كمكاف ٔتا انبثق عن ىذه العقيدة من معاٞتات كأحكاـ، فكاف دين اإلسبلـ 
. دين الفطرة اليت فطر اهلل عليها الناس ٚتيعان 

كلوال سوء الفهم لئلسبلـ لدل ا١تسلمُت، كالتضليل السياسي كالفكرم الذم مارستو دكؿ الكفر 
فالقومية داء أفسد األمة؛ كالوالء . ضد األمة اإلسبلمية ١تا ٘تكنت من نشر داء القومية ُب العآب اإلسبلمي

. القومي يضعف الوالء لئلسبلـ كيكوف على حسابو
كمع ذلك فالقومية ُب العآب اإلسبلمي داء عارض، كاألمة على كشك الشفاء منو ٘تامان، كقد 

ترسخ لديها أهنا أمة إسبلمية عا١تية، كأهنا ال تعًتؼ ٔتا يسمى بالشعوب اإلسبلمية، فبل كجود ُب الدستور 
اإلسبلمي ١تا يسمى بالشعب العريب أك الًتكي أك األفغاين أك اإليراين أك غَته، كإ٪تا يوجد أمة إسبلمية 

 .كاحدة ٕتمعها عقيدة إسبلمية كاحدة كتشريع كاحد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني 
 

الوطنية 
 

                                                 

 .189، ص2ج: تهذيب تاريخ ابن عساكر   ( (
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منزؿ اإلقامة كمربط البقر كالغنم، اٞتمع ": الوطن من حيث اللغة كما كرد ُب القاموس احمليط ىو
أقاـ، كاإلقامة قد تكوف ُب قرية أك مدينة كبذلك تصلح ا١تدينة أكالقرية ألف : أكطاف، ككطن بو يطن كأكطن

)"تكوف كطنان  ) .
: كبالتمعن ُب ا١تعٌت اللغوم الذم أكرده الفَتكز أبادم يتبُت لنا أمراف

. أف كلمة كطن تصلح أف تطلق على ٤تل إقامة اإلنساف كاٟتيواف معان :   أولهما
. (كطن)أف القرية كا١تدينة تصلحاف أيضان أف يطلق عليهما :  ثانيهما

 
 

الفرع األوؿ 
 

الوطن ىو محل اإلقامة 
 

يستنتج من تعريف الوطن أف اإلنساف قد يكوف لو عدة أكطاف كلكن ليس لو إال دكلة كاحدة، 
كا١تسلم كذلك ٯتكن أف ٮتتار عدة أماكن كيتخذ منها ٤تبلن إلقامتو بل قل أكطانان، يتوطن فيها ما شاء لو 

كبالتإب لدينو، كيدين بالطاعة للراعي - سبحانو كتعأب–اهلل أف ٯتكث، كلكنو ال يدين بالوالء إال ٠تالقو 
السلطاف ا١تبايع بيعة شرعية، كيكوف بذلك صاحب دكلة كاحدة كيستظل راية كاحدة، مطيعان إلماـ كاحد، 
مبتغيان رضى اهلل الواحد، فقد يقيم ا١تسلم ُب ا١تدينة ا١تنورة كيتخذ منها كطنان، ٍب ينتقل إٔب بغداد ليتخذىا 
كطنان، ٍب يذىب إٔب طهراف أك كابوؿ أك إستانبوؿ ليتخذ منها أكطانان، كتكوف ىذه أكطانان لو ُب اٟتقيقة 
كالواقع كليست أكطانان ثانية كثالثة كما ٭تدث ُب ٣تامبلت ا١تضيف لضيفو من الزعماء السياسيُت حينما 

. أىبلن بكم ُب كطنكم الثاين: يقولوف
فكل مدينة أك قرية ُب العآب تصلح أف تكوف كطنان للمسلم، كال موانع شرعية دكف ذلك إال ُب 

حالة االستضعاؼ الذم ٯتنعو من أداء كاجباتو الدينية، فحينها يصبح فرضان عليو االنتقاؿ كا٢تجرة إٔب كطن 
ِإفَّ الَِّذيَن تَػَوفَّاُىُم اْلَمآلِئَكُة : أك مدينة أك قرية يتمكن فيها من القياـ بالتكاليف الشرعية، قاؿ تعأب

ظَاِلِمي َأنْػُفِسِهْم قَاُلوْا ِفيَم ُكنُتْم قَاُلوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأَلْرِض قَاْلَوْا َأَلْم َتُكْن َأْرُض الّلِو َواِسَعًة 
) فَػتُػَهاِجُروْا ِفيَها فَُأْولَػِئَك َمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصيراً  ).  

)"فَتاد باألرض كل بقعة من بقاع األرض تصلح للهجرة إليها": جاء ُب فتح القدير ). 
                                                 

 .278، ص4ج: القاموس المحيط، الفيروز أبادي   ( (

 .97سورة النساء، آية    ( (

 .505-504، ص1ج: الشوكاني: فتح القدير   ( (
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ىذا بالنسبة لصبلحية كل مدينة أك قرية ألف تكوف ٤تبلن ٥تتاران إلقامة ا١تسلم أم كطنان لو، كلكن 
با١تقابل ال تصلح أية دكلة ألف تكوف دكلة ا١تسلم ألف لذلك شركطان شرعية ييلزمو الشرع هبا، كأ٫تها أف 

كمي بشرع اهلل، كأف يكوف حاكمها حاكمان شرعيان مينىصَّبان من ًقبىل األمة كمبايعان بيعة  تكوف ىذه الدكلة ٖتى
شرعية، كبتعبَت آخر أف تكوف دكلة كاحدة فقط على سطح الكرة األرضية ىي دكلة ا٠تبلفة، كٔتا أف ىذه 
الدكلة الواحدة ٖتكم ببلدان شاسعة فيها مدف كقرل عديدة، ككل مدينة أك قرية فيها تصلح ألف تكوف مقران 

ككطنان لو، ككل بضعة مدف كقرل يقع ضمن عمالة أك كالية من كالياهتا، فإف تلك الًتتيبات اإلدارية ال تعٍت 
ٕتزئة أك ٘تزيقان أك تقسيمان لدكلة ا٠تبلفة، كال ىي أقاليم تتمتع باستقبللية أك حكم ذاٌب، أك لسكاف ىذا 

البلد حق تقرير ا١تصَت، كاإلقامة فيها ال تعطي قاطنها ىوية مستقلة عن ا١تدينة أك الوالية اجملاكرة كال ٘تنحو 
أم ٘تايز عن غَتىا من ا١تدف كالواليات ألف اٞتميع ُب النهاية ٭تملوف تابعية كاحدة، كيدينوف بوالء كاحد، 
كيطيعوف إمامان كاحدان، كينخرطوف ُب جيش كاحد ٖتت راية كاحدة، كيطبق عليهم دستور كاحد ُب الشأف 

. االقتصادم كاالجتماعي كا١تإب كالسياسي كالتعليمي
كمن ىنا ال ٖتمل إقامتو ُب كطن معُت أم امتياز أك ٘تايز أك استقبللية، بل ال يكوف اختياره 

لئلقامة ُب تلك ا١تدينة عقبة أماـ انتقالو إٔب مدينة أخرل، كبالتإب ال يكوف ْتاجة إٔب إذف مسبق أك تأشَتة 
حىت يسمح لو بتغيَت مكاف إقامتو، فوطنو ىنا ىو ا١تكاف الذم اختاره اليـو مكانان إلقامتو، كقد ٮتتار غدان 

كطنان آخر أم إقامة أخرل، كرحم اهلل اإلماـ الشافعي كيف كانت حياتو مهاجران من مكة إٔب بغداد إٔب 
. مصر معتربان كل مدينة من تلك ا١تدف كطنان لو

كمن ىنا يتبُت لنا أف الوطن ال يعٍت أكثر من مكاف اإلقامة كليس لو أم اعتبار آخر، كال قدسية 
. لو

ك١تعاٞتة ىذا اال٨تراؼ ٬تب توضيح ذلك لكل من يعترب أف كطنو ىذه الكيانات اليت رسم 
حدكدىا ا١تستعمر، كأف ييسٌخر من حرصو على تكريس تلك اٟتدكد الو٫تية كأف يسٌخر من قناعتو ا٠تاطئة 

بأنو يقيم ُب كطن اٝتو تركيا أك العراؽ أك باكستاف، ألنو ال يعقل أف يقيم ُب كقت كاحد ُب كل ا١تدف 
كالقرل اليت تشملها كلمة تركيا أك كلمة العراؽ أك كلمة باكستاف، كاألصح كاألصدؽ أف يقوؿ أف كطنو 

مدينة إستانبوؿ أك مدينة بغداد، كىذا ما كاف ٭تصل أياـ دكلة ا٠تبلفة حيث كاف ييعرِّؼ ا١تسلم عن نفسو 
بذكر ا١تدينة اليت يقيم فيها، حىت إذا انتقل إٔب مدينة أخرل لئلقامة فيها فإف اسم ا١تدينة األكٔب كاف يتحوؿ 

إٔب كنية لو للتعريف بو كليس اعًتافان بكيانية إقليمية أك قطرية مستقلة، كذلك أمثاؿ ا٠توارزمي كالرازم 
أْب ذلك أف كالءىم كاف لئلسبلـ ال للًتاب ...كالفَتكز أبادم كالشوكاين كالصنعاين كالقرطيب كالطربسي 

. كالوطن
لقد كانت لدعول الوطنية ا١تصدرة عن عمد إٔب العآب اإلسبلمي تأثَتىا ١تزيد من التجزئة 

كاالنفصاؿ بُت أبناء ا١تسلمُت كتكريس للحدكد السياسية اليت كضعها الغرب الكافر كاليت أطلق عليها اسم 
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الوطن، فهي دعوة إٔب خلع الوالء من نفوس ا١تسلمُت للعقيدة اإلسبلمية، كجعل ىذا الوطن أك ذلك من 
يستحق الوالء، ليصبح كالء ا١تسلمُت إٔب الًتاب الذم يقطنوف فوقو كيلتصقوف بو ال إٔب عقيدهتم اليت 

. ٕتمعهم كتوحدىم
كاف ا٢تدؼ األكؿ ىو ٖتويل حركات ":  كمن األىداؼ كذلك ما بينو ٤تمد قطب حيث قاؿ

اٞتهاد اإلسبلمي ضد االستعمار الصلييب إٔب حركات كطنية، كما فعل سعد زغلوؿ ُب مصر كغَته من 
على اتساع العآب اإلسبلمي، كاٟتركة الوطنية تفًتؽ عن حركة اٞتهاد اإلسبلمي بادئ  (الوطنيُت)الزعماء 

فقط، كفرؽ  (مستعمر)كلكن على أنو  (صلييب مستعمر)على أنو  (العدك)ذم بدء ُب أهنا ال تنظر إٔب 
كاضح ُب درجة العداء كطريقة اجملاىدة بُت أف يكوف العدك منظوران إليو على حقيقتو، كبُت أف يكوف مغلفان 

)"برداء االستعمار فحسب ) .
 
 

الفرع الثاني 
 

الحكم الشرعي في األرض 
 

إف األحكاـ الشرعية قد حددت النظرة إٔب الدار على أهنا دار إسبلـ كىي الدار اليت ٖتكم 
باإلسبلـ كسلطاهنا كأماهنا داخليان كخارجيان يكوف إسبلميان، كدار الكفر كىي اليت تطبق عليها أحكاـ كفر 

)كٖتكم بنظاـ كفر أك سلطاهنا كأماهنا بأماف الكفر ) .
أما من حيث األرض فبل توجد أرض فلسطينية كال سورية كال عربية كال فارسية، فكل أرض فتحها 

ا١تسلموف ىي أرض للمسلمُت كاألرض ْتد ذاهتا ال مكاف لتقديسها ُب اإلسبلـ إال إذا كرد نص ينص 
. على قداستها كا١تسجد اٟتراـ ُب مكة مثبلن 

 إٔب أف يرث اهلل األرض كمن عليها، إما أف كاألرض ُب اإلسبلـ منذ أف أرسل اهلل رسولو ٤تمد 
)تكوف أرض عشر، أك أرض خراج، أك أرض صلح ) .

كقد يكوف مسلم ُب دار الكفر كلو هبا أرض كعندما يتقدـ الفتح اإلسبلمي فإنو ٭تـر عليو أف 
. يقاتل ا١تسلمُت من أجل أرضو ككطنو
                                                 

 .578-577ص: ـ2001-ىػ9/1422ط. بيروت-دار الشروؽ. مذاىب فكرية معاصرة، محمد قطب   ( (

. انظر، السياسة الشرعية أو نظاـ الدولة اإلسبلمية، الشيخ عبد الوىاب خبلؼ   ( (
 69ص:ىػ1350/ط.القاىرة-        المطبعة السلفية

. محمد خليل ىّراس: تحقيق. انظر، كتاب األمواؿ، لئلماـ أبي عبيد القاسم بن سبلـ   ( (
 .61-60ص: ـ1986-ىػ1406/ 1ط. بيروت-        دار الكتب العلمية



 179 

أما إف ٖتكمت بو الوطنية فإهنا تسَته حملاربة ا١تسلمُت كٮتالف بذلك األحكاـ الشرعية، كيكوف 
سباب المسلم ": مرتكبان لكبَتة من أكرب الكبائر ُب اإلسبلـ كىي ٤تاربة ا١تسلم ألخيو ا١تسلم، قاؿ 

)"فسوؽ وقتالو كفر ، كيكوف بذلك قد كأب أعداء اهلل بدؿ أف يكوف كالءه هلل كلرسولو كٞتماعة (
ُهمْ : ا١تسلمُت، قاؿ تعأب ) َوَمن يَػتَػَولَُّهم مِّمنُكْم فَِإنَُّو ِمنػْ ). 

كالدفاع عن األرض ُب اإلسبلـ حكم شرعي أكجبو اهلل على ا١تسلمُت ال بصفة أهنا أرض كطنو 
فقط، فاإلسبلـ يوجب على ا١تسلمُت مقاتلة الكفار إذا احتلوا أم أرض من ببلد اإلسبلـ، كلو ذىب 

مبليُت الشهداء، كاستمرت اٟترب مئات السنُت حىت يطردكا من ببلد اإلسبلـ طردان كليان، كما حصل عند 
الغزك الصلييب ككما ٬تب أف ٭تصل اآلف مع يهود الحتبل٢تم لفلسطُت، كمع أمَتكا الحتبل٢تا للعراؽ، 

. ككلمة الفقهاء على اختبلؼ مذاىبهم ٥تتلفة ُب ذلك
إذا عمَّ النفَت بأف ىجم العدك على بلد فهو فرض عُت يفًتض ": جاء ُب بدائع الصنائع للكاساين

)"على كل كاحد من آحاد ا١تسلمُت ٦تن ىو قادر عليو ). 
ىو فرض كفاية ابتداء، كإف ٓب ... كتاب اٞتهاد ": كجاء ُب حاشية ابن عابدين ما نٌصو

)"كفرض عُت إف ىجم العدك، فيخرج الكٌل، كلو ببل إذف، كيأٍب الزكج، ك٨توه با١تنع... يبدؤكنا ) .
ىذا ىو ما اتفق عليو الفقهاء بغض النظر عن مسقط رأس ا١تسلم كموطنو الذم كيلد فيو إذا ٓب 

. تتحقق الكفاية
ليست قضية الفلسطينيُت كحسب، بل ىي قضية ٚتيع - مثبلن –فقضية فلسطُت كاحتبل٢تا 

فكلهم مكلفوف باٟتكم الشرعي إلنقاذىا ... ا١تسلمُت بغض النظر عن كوهنم فلسطينيُت أك عربان أك أتراكان 
على اعتبار أهنا . حىت تيسًتجع أرض فلسطُت كتعاد للمسلمُت كما كانت ُب ظل دكلة ا٠تبلفة إف شاء اهلل

. أرض إسبلمية، ال ألهنا أرض األجداد أك بدافع العاطفة
المطلب الثالث 

 
الحكم الشرعي في القومية والوطنية 

 
لقد عاصرت القومية الًتكية كالقومية العربية سقوط ا٠تبلفة ككانت سببان من أسباب سقوطها كٙترة 

: من ٙترات أفوؿ ٧تمها على اعتبار أهنا
                                                 

 .31، ص1ج: (48)صحيح البخاري، كتاب اإليماف، باب خوؼ المؤمن من أف يحبط عملو وىو ال يشعر، رقم الحديث    ( (

 .51سورة المائدة، آية    ( (

 .9، ص7ج: بدائع الصنائع، الكاساني   ( (

 .334، ص3ج: حاشية ابن عابدين   ( (
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 .رابطة عصبية ودعوى جاىلية-  1
كاإلسبلـ ال يسمح للمسلم ْتاؿ أف يستقي فكره من غَت عقيدة اإلسبلـ، كأف ينهل من غَت 

. مائدة القرآف
.. كاإلسبلـ يعترب كل دعوة إٔب رابطة القـو أك اٞتنس أك النسب ك العشَتة أك ا١تصاّب ا١تشًتكة 

ُقْل ِإف َكاَف آبَاؤُُكْم َوَأبْػَنآؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌؿ : دعوة جاىلية، قاؿ تعأب
اقْػتَػَرفْػُتُموَىا َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَف َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَػْرَضْونَػَها َأَحبَّ ِإلَْيُكم مِّمَن الّلِو َوَرُسوِلِو َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِو 

) فَػتَػَربَُّصوْا َحتَّى يَْأِتَي الّلُو بَِأْمرِِه َوالّلُو الَ يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقينَ  ) .
إف اإلسبلـ قد حـر دعوة اٞتاىلية كذمَّها، كعمل على كأدىا كالقضاء عليها، كجعل من يدعو ٢تا 

)"ليس منا من دعا إلى عصبية": ليس من ا١تسلمُت، قاؿ  ، كجعل من ٯتوت كىو يقاتل ٖتت رايتها (
ومن قاتل تحت راية ُعمِّمية يدعو إلى عصبية ":  أنو قاؿ عن النيب ٯتوت ميتة جاىلية، عن أيب ىريرة 

) "أو يغضب لعصبية فقتل فقتلة جاىلية ) .
 

. كونها جاحدة أخوة اإلسبلـ-  2
) ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوةٌ : فاإلسبلـ يعترب رابطة العقيدة فوؽ رابطة الدـ كالنسب، قاؿ تعأب ) 

) ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّو َأتْػَقاُكمْ : كجعل ميزاف التفاضل اٟتقيقي التقول، قاؿ تعأب ) .
إف ا١تسلم : ككم يكوف ظلمان لئلسبلـ، كنكرانان لؤلخوة، ك٤تاداةن هلل كالرسوؿ أف يقوؿ القوميوف

ليسوا من قومنا، كال يعتربكف من إخواننا ألهنم ال ينتسبوف إٔب العرب، ... ا٢تندم أك الفارسي أك الكردم 
كاإلسبلـ جعل ا١تؤمنُت اخوة مهما تباعدت أقطارىم كتباينت أجناسهم كاختلفت لغاهتم ! كال ينتموف إليهم

. كألواهنم
دعوة جاىلية إٟتادية هتدؼ إٔب ٤تاربة اإلسبلـ كالتخلص ": كىي كما كصفها الشيخ ابن باز بأهنا

ىي دعوة باطلة كخطأ عظيم كمكر ظاىر كجاىلية نكراء ككيد سافر لئلسبلـ و" من أحكامو كتعاليمو
)"كأىلو ) .

                                                 

 .24سورة التوبة، آية    ( (

 .ضعفو األلباني (قاؿ أبو داود ىذا مرسل) 767ص: (5117)سنن أبي داود، كتاب اآلداب، باب في العصبية، رقم الحديث    ( (

 . صححو األلباني634ص: (4114)سنن النسائي، كتاب تحريم الدـ، باب التغليظ فيمن قاتل راية عمية، رقم الحديث    ( (

 .10سورة الحجرات، آية    ( (

 .13سورة الحجرات، آية    ( (

 .5ص: نقد القومية العربية على ضوء اإلسبلـ والواقع، الشيخ عبد العزيز بن باز   ( (
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كعلى ذلك فالقومية كالوطنية من األفكار الغريبة عن اإلسبلـ، أكجدهتا الدكؿ الكافرة ُب ببلد 
ا١تسلمُت إلبعاد ا١تسلمُت عن إسبلمهم، كلتمزيق كحدهتم، كالقضاء على دكلتهم، كبالتإب لتطبيق أنظمة 
الكفر كأفكاره عليهم، كاٟتيلولة دكف عودة تطبيق أحكاـ اإلسبلـ، كدكف عودة ا٠تبلفة إٔب األرض، كىذا 

. ما يفٌسر كوف ركاد فكرة القومية العربية كرؤسائها من غَت ا١تسلمُت
لذلك فإف الدعوة إٔب القومية أك الوطنية ىي دعوة جاىلية، كىي دعوة ضد اإلسبلـ، كإٙتها عند 

اهلل كبَت، كجزاؤىا جهنم كبئس ا١تصَت، كلذلك كاف االنتساب إٔب األحزاب القومية كالوطنية إٍب ٭ترمو 
فمثل ىذه اٟتركات  (اإلسبلـ)اإلسبلـ، ألف ىذه األحزاب تعمل لصدع ا١تسلمُت كإبعادىم عن كالئهم 

٬تب أف ٘تنع ُب ظل دكلة اإلسبلـ ألهنا تفرؽ كال ٕتمع، كقد أفل ٧تم الوطنية كالقومية كٓب يبق إال اٟتل 
. اإلسبلـ... اٟتضارم الشامل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث الثاني 
 
 (حق تقرير المصير)الدعوات االنفصالية 
 

مدعـو –الدعوات االنفصالية ُب ببلد ا١تسلمُت تتبناىا حركات انفصالية تسعى بكل دأب كجهد 
النفصاؿ إقليم من أقاليم البلد الواحد إٔب االنفصاؿ كليان عن البلد األـ، كذلك من خبلؿ - ماديان كمعنويان 
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إثارة النزعات الًعرقية أك الدينية أك غَتىا من األمور لتربير االنفصاؿ كاالنقساـ، كيتمثل خطر ىذه اٟتركات 
: بنقاط أربع كىي

 
العمل على تقسيم ك٘تزيق ببلد ا١تسلمُت، فالبلد الواحد يصبح بلدين أك أكثر، كما ىو (   1

. حاصل اليـو ُب ا١تغرب كالسوداف كمن قبل ُب إندكنيسيا
كجود ىذه اٟتركات كاف بتشجيع من الغرب كىو ذريعة للتدخل األجنيب ُب شؤكف الببلد (   2

الداخلية كا٠تارجية فباسم احملافظة على حقوؽ اإلنساف كإعطاء حق تقرير ا١تصَت للشعوب تصبح الببلد 
فقد نص العهد الدكٕب ا٠تاص . لقمة سائغة ُب أفواه الكفار ا١تستعمرين لنهب ثركات الببلد اإلسبلمية

ـ على حق تقرير ا١تصَت 1966باٟتقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية الذم أصدرتو األمم ا١تتحدة عاـ 
ٞتميع الشعوب حق تقرير مصَتىا بنفسها، كىي ٔتقتضى ىذا اٟتق ": ُب ا١تادة األكٔب منو، حيث جاء فيها

)"حرة ُب تقرير مركزىا السياسي كحرة ُب السعي لتحقيق ٪تائها االقتصادم كاالجتماعي كالثقاُب ) .
كجود ىذه اٟتركات مدعاة لنشر القبلقل كاالضطراب كزعزعة االستقرار كاألمن، كبالتإب (   3

. استنزاؼ اٞتهود كاألمواؿ، كال ييستبعد نزؼ الدماء كذلك
- بإذف اهلل–كجود ىذه اٟتركات يشكل مزيدان من كضع العراقيل أماـ دكلة ا٠تبلفة القادمة (   4

. كاليت ستعمل على توحيد الببلد ٚتيعها ُب كياف كاحد
 

فاألخطار الكامنة ُب مثل ىذه اٟتركات تواجو ٣تموع األمة إذ إف ىناؾ من الببلد اإلسبلمية ما 
يعترب تربة خصبة لظهور اٟتركات االنفصالية ك٪توىا بسبب ا١تشاكل اليت زرعها الكافر بُت إقليم كإقليم ٖتت 

. (االستقبلؿ)مسمى تقرير ا١تصَت ك 
 

المطلب األوؿ 
 

 self-determinationمبدأ تقرير المصير   
 

يعترب حق تقرير ا١تصَت من ا١تبادئ األساسية ُب السياسة الدكلية ُب القرف العشرين، حيث يعترب 
حق طبيعي لكل شعب أك أمة بتشكيل دكلة خاصة هبا على تراهبا الوطٍت، كيعترب حق تقرير ا١تصَت حقان 

شرعيان ُب القانوف الدكٕب ٯتنح الشعب ٚتيع النتائج كاالمتيازات ا١تًتتبة عليو، كقد أيعلن عن ىذا ا١تبدأ أثناء 
، حيث Woodrow Wilson (1856-1921)اٟترب العا١تية األكٔب من قبل الرئيس األمَتكي كلسن 

                                                 

) )   www.un.org/unrwa/arabic/roll . 

http://www.un.org/unrwa/arabic/roll
http://www.un.org/unrwa/arabic/roll
http://www.un.org/unrwa/arabic/roll
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كرد كواحد من النقاط األربع عشر اليت أعلنها، كحظي ا١تبدأ باىتماـ السياسيُت كالشعوب على السواء، 
.  ُب الفصل ا١تخصص لنظاـ االنتداب22فتم إدراجو ُب ميثاؽ عصبة األمم، فقد اعًتفت بو ضمنيان ا١تادة 

)كقد اعترب حق تقرير ا١تصَت كحق قانوين تستطيع الدكؿ كالشعوب ا١تستعمرة التمتع بو ) .
كقد نادت الشعوب اإلسبلمية ا١تستعمرة ْتق تقرير ا١تصَت أثناء فًتة اٞتهاد ضد االستعمار، 

ككانت تطالب باالستقبلؿ السياسي باعتباره أىم مطالبها ُب تلك ا١ترحلة التارٮتية اٟتساسة متأثرة بالقانوف 
إف إعبلف مبادئ القانوف الدكٕب فيما يتعلق بالعبلقات ": يقوؿ القانوين بىركف ٕب. الدكٕب كقرارات ىيئة األمم

الودية كالتعاكف بُت الدكؿ، قد أدل إٔب بلورة مفهـو حق تقرير ا١تصَت باعتباره أساسان لدكلة مستقلة ذات 
سيادة، كاإلرادة اٟترة ُب تشكيل دكلة مستقلة، أك نشوء أم شكل سياسي أك كضعية سياسية يتم تعيينها 

)"من الشعوب نفسها اليت ٘تارس حق تقرير ا١تصَت ككانت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة قد أصدرت .(
ٞتميع الشعوب اٟتق ُب تقرير مصَتىا، ك٢تا ٔتقتضى ىذا اٟتق أف ": ـ جاء فيو14/12/1960قراران ُب 

)"ٖتدد ْترية مركزىا السياسي، كتسعى ْترية إٔب ٖتقيق ٪تائها االقتصادم كاالجتماعي كالثقاُب ) .
إ٪تاء ": ـ أف من مقاصد ا١تنظمة الدكلية1945كقد حٌدد ميثاؽ األمم ا١تتحدة الصادر ُب العاـ 

)"العبلقات الودية بُت الشعوب كبأف يكوف لكل منها تقرير مصَتىا ) .
ك١تا كاف حق تقرير ا١تصَت حقان قانونيان يضمنو القانوف الدكٕب، فقد اعترب الباحثوف كاٟتقوقيوف أف 

، كنتيجة لذلك فمن حق الشعوب ا١تستعمرة اللجوء إٔب السبلح (غَت قانونية)حالة االستعمار ىي كضعية 
)من أجل ضماف ٦تارستها التامة ٟتقها ُب تقرير ا١تصَت ) .

نلحظ من خبلؿ التعريف ١تبدأ حق تقرير ا١تصَت الذم أصدره القانوف الدكٕب كىيئة األمم أنو 
يتعلق بالشعوب ا١تستعمرة، إال أف ىذا ا١تبدأ أصبح يينادل بو داخل البلد الواحد كمن قبل الشعوب اليت 

أما فيما يتعلق بالشعوب ا١تستعمرة كفلسطُت مثبلن فمن ... تعيش ُب كطن كاحد كالسوداف كإندكنيسيا 
حق الشعب الفلسطيٍت اٟتق ُب تقرير مصَته كُب إنشاء دكلتو ا١تستقلة على قطعة من األرض احملتلة اليت 

. احتلها يهود
فقد نصَّ ميثاؽ األمم ا١تتحدة على كجوب احًتاـ مبدأ حق تقرير ا١تصَت بشكل مباشر ُب ا١تواد    

لذلك فإف الشعوب الواقعة ٖتت الوصاية ُب  (76)ك  (73)كبصورة غَت مباشرة ُب ا١تواد  (55)ك  (1)

                                                 

 صبلح عبد الرزاؽ، تنزيل عن موقع" دراسة في القانوف الدولي واإلسبلمي"انظر، العالم اإلسبلمي والغرب    ( (
        www.darislam.com . 

) )   Basic Documents in Iternational Law, Brownlie, Ian 2
nd

 Edition, oxford1972:p.38. 

) )   www.un.org/unrwa/arabic/Roll . 

 .المصدر السابق   ( (

 .390، ص2ج: ـ1990 بيروت ط–دار المنتدى . انظر، تاريخ العراؽ السياسي المعاصر، حسن شبر   ( (

http://www.darislam.com/
http://www.darislam.com/
http://www.un.org/unrwa/arabic/Roll
http://www.un.org/unrwa/arabic/Roll
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كما جاء حق تقرير ا١تصَت ُب . إقليم معُت تستطيع أف ٖتكم نفسها كتستقل سياسيا ُب كياف مستقل
قرارات اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة إذ صدرت ىذه القرارات الكثَتة ُب مناسبات متعددة من اٞتمعية 

العامة لؤلمم ا١تتحدة ُب حق تقرير ا١تصَت، كحرية تكوين الكياف السياسي ا١تستقل ال سيما ما ٮتص حق 
. الشعب الفلسطيٍت

: كينضوم حق تقرير ا١تصَت على جانبُت ٫تا
حق االٖتاد االختيارم كاألخوم ُب كياف كاحد كدكلة كاحدة أم حق العيش ا١تشًتؾ :   أوالً 

باتفاؽ رضائي تتحد اٟتقوؽ كالواجبات ُب الدستور كالقانوف كىو ما اختاره الشعب الكردم ُب كردستاف 
ـ حُت اختار الفيدرالية ٪تطان لتنظيم 4/10/92العراؽ مثبلن ُب قرار اجمللس الوطٍت لكردستاف العراؽ ُب 

-. سابقان -العبلقة بُت الكرد كالدكلة العراقية ا١تركزية 
دكلة مستقلة مثل تيمور الشرقية كحق الشعب : االنفصاؿ كتأسيس كياف مستقل أم:    ثانياً 

)الفلسطيٍت ُب تأسيس دكلتو ا١تستقلة .  ّتانب دكلة يهود(
كعلى ذلك، فإف حق تقرير ا١تصَت الذم نصت عليو األمم ا١تتحدة كالقانوف الدكٕب يؤدم إٔب 

من أتاكم وأمركم ": ٘تزيق الببلد كتفتيت كحدهتا كيضعف كياهنا كىو من األعماؿ احملرمة شرعان، قاؿ 
)"جميع على رجل واحد يريد أف يشق عصاكم أو يفرؽ جماعتكم فاقتلوه ) .

كىو يضفي صبغة شرعية على اإلقليم ا١تنفصل بإقامة كياف منفصل كبر١تاف منفصل كدستور 
منفصل كجيش منفصل كما ىو حاصل اآلف ُب السوداف ك٘تزيق الببلد عن طريق حق تقرير ا١تصَت كإبعاد 

. كما كيضفي شرعية على االحتبلؿ كذلك، كما ىو اٟتاؿ ُب فلسطُت. اإلسبلـ كفصلو عن اٟتياة
 
 

المطلب الثاني 
 

 (األـ)نماذج من األقاليم التي تنادي باالنفصاؿ عن الببلد اإلسبلمية 
 

لنأت على أمثلة أربع من الببلد اليت حصل فيها االنفصاؿ أك اليت ٭تتمل كقوع االنفصاؿ فيها 
جراء قياـ اٟتركات ا١تتمردة االنفصالية اليت تساندىا الدكؿ األجنبية بالعمل اٞتاد كالدؤكب لتقسيم الببلد 

. أْب... كما يلحق بذلك من تقسيم للثركة كا١تياه كالسلطة كاٞتيش 
 

                                                 
) )    www.darislam.com/derasat/11  

  .29ص: سبق تخريجو   ( (

http://www.darislam.com/derasat/11
http://www.darislam.com/derasat/11
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. إندونيسيا-   1
 

كىي عبارة عن أرخبيل، يتألف من . تعترب إندكنيسيا أكرب بلد إسبلمي، تقع ُب جنوب شرقي آسيا
كىي الببلد الغنية ٔتواردىا .  مليوف نسمو200 ألف جزيرة كعدد سكاهنا يقدر بأكثر من 17أكثر من 

الطبيعية ا١تتنوعة، فمعظم أراضيها خصبة جدان، الحتوائها على الرماد الربكاين، كٖتظى إندكنيسيا باحتياطي 
مهم من القصدير كالنفط، إٔب معادف أخرل كالفحم اٟتجرم كخامات األلومنيـو كخامات اٟتديد، 

) ...الغاز الطبيعي، كالنحاس، كالذىب، كالفضة، : كالنيكل، كمن أىم ىذه ا١توارد كذلك  ٦تا يؤىل (
. الكافر ُب الطمع بأكرب بلد إسبلمي الغٍت بثركاتو

 
 
 
 
 
 
 

الفرع األوؿ 
 

 الحركات االنفصالية في إندونيسيا
           

عرفت إندكنيسيا عرب تارٮتها ا١تعاصر العدد من اٟتركات االنفصالية كالنزعات العرقية كالدينية اليت           
)مشلت مناطق ٘تتد من أقصى شرقي الببلد حيث أرخبيل جزر البهار إٔب منطقة آتشو ُب أقصى غرهبا ) .

كقد بلغ األمر حد ٧تاح إحدل ىذه اٟتركات ُب ٖتقيق االنفصاؿ كما ىو اٟتاؿ بالنسبة إلقليم 
ـ رغم أف تعداد سكانو 1999تيمور الذم أصبح يسمى بتيمور الشرقية بعد انفصالو عن إندكنيسيا عاـ 

ال يصل إٔب ا١تليوف نسمو، كٔتا قد ينظر إليو من قبل بعض اٟتركات االنفصالية باعتباره سابقة قابلة 
)للتكرار، كٔتا قد ٮتشى معو من انفراط عقد الببلد ، كإذا كاف من ا١تمكن ُب نظر البعض إ٬تاد تفسَت (

                                                 

 . www.moqatel.com/dataانظر موقع مقاتل على شبكة اإلنترنت    ( (

العنف العرقي والديني في إندونيسيا : مقالة بعنواف www.aljazeera.net/NR/exeresانظر موقع الجزيرة    ( (
 .ـ2001.  جامعة القاىرة– كلية االقتصاد –         للدكتور جابر عوض أستاذ العلـو السياسية 

العنف العرقي والديني في إندونيسيا : مقالة بعنواف www.aljazeera.net/NR/exeresانظر موقع الجزيرة    ( (
 .(بتصرؼ). ـ2001.  جامعة القاىرة– كلية االقتصاد –         للدكتور جابر عوض أستاذ العلـو السياسية 

http://www.moqatel.com/data
http://www.moqatel.com/data
http://www.aljazeera.net/NR/exeres
http://www.aljazeera.net/NR/exeres
http://www.aljazeera.net/NR/exeres
http://www.aljazeera.net/NR/exeres
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من إٚتإب % 44للحركة االنفصالية ُب جزر البهار على سبيل ا١تثاؿ باعتبار أف ا١تسيحيُت فيها يشكلوف 
سكاهنا ٓتبلؼ سائر أ٨تاء الببلد، فكيف ٯتكن تفسَت اٟتركة االنفصالية ُب إقليم مثل آتشو ذم األغلبية، 

 كمع ذلك ال ترضى عن االنفصاؿ بديبلن؟. كالذم يقع ٖتت سيادة أكرب بلد إسبلمي ُب العآب
 

ـ، كعقب انفصاؿ تيمور الشرقية 1999األخطر من ذلك أف ىذا اإلقليم شهد أكاخر عاـ 
مباشرة أضخم مسَتة تطالب باالنفصاؿ ُب تاريخ الببلد ضمت ٨تو مليوف شخص طافت مدينة باندا 

عاصمة اإلقليم مطالبة بإجراء استفتاء حوؿ تقرير مصَت اإلقليم على غرار ذلك الذم حصل ٔتوجبو إقليم 
)تيمور الشرقية االنفصاؿ ). 

 

كال يقتصر األمر على إقليم آتشو أك جزر البهار، بل تتعدد اٟتركات االنفصالية كالنزعات العرقية 
كالدينية لتشمل مناطق أخرل كثَتة ُب إرياف جايا، كرياك، كمادكرا، كبورنيو كإقليم شرؽ كاليمنتاف الغٍت 

 .بالنفط، كُب جنوب سوالكيزم كُب إقليم ريو الغٍت بالنفط ُب كسط سومطرة
 

  كما أف النزاع ُب ا١تولوؾ أخذ يتفاقم كىو ُب طريقو لكي يتخذ طابعان انفصاليان، كالنزاعات العرقية 
إذ إف إندكنيسيا تربة خصبة . كثَتة جدان كمتعددة بالنظر لتعدد األعراؽ اليت تزيد عن مائتُت كٜتسُت عرقان 

لظهور اٟتركات االنفصالية ك٪توىا كالنزعات العرقية كالدينية إذا كجدت متنفسان كفتح الباب أماـ 
)ظهورىا ) .

 
 

الفرع الثاني 
 

أسباب نشوء الحركات االنفصالية 
 

: أما من أسباب نشوء اٟتركات االنفصالية فيمكن تلخيصها فيما يلي
 

. سياسات التهجَت كالتعديل السكاين-   1
. اٟترماف النسيب كاإلحساس باإل٫تاؿ من جانب السلطة ا١تركزية-   2

                                                 

 .(بتصرؼ)المصدر السابق    ( (

يشجع الحركات االنفصالية على فصل األقاليم   (عبد الرحمن واحد)حاكم إندونيسيا "بياف من حزب التحرير، إندونيسيا    ( (
 .4ص: ـ2000ىػ 1/1421ط"         ويُرسخ قدـ االستعمار األميركي في الببلد
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. استمرار تدين األكضاع االقتصادية كاألزمة ا١تالية-   3
. العنف العرقي كالديٍت ُب إندكنيسيا-   4
 

ـ عن 8/8/2000فقد جاء ُب خطاب ألقاه عبد الرٛتن كاحد حاكم إندكنيسيا سابقان ُب 
: أثارهتا ثبلثة عوامل ٣تتمعة": أسباب إثارة اٟتركات االنفصالية قولو

الطويل لتحسُت ظركؼ اٟتياة ا١تعيشية للسكاف احملليُت  (اٟتكومات السابقة)إ٫تاؿ اٟتكومة : أك٢تا
. ُب الوقت نفسو الذم ٬ترم فيو استغبلؿ الثركات الطبيعية الضخمة ٢تذه ا١تناطق

كىو أقلها توافقان كانسجامان مع االىتمامات احمللية نظران لتسلط الدكلة كٓتاصة فيما يتعلق : ثانيها
. بإرياف جايا، كيظهر ذلك ُب عملية اختيار ا١توظفُت اٟتكوميُت جملاالت عدة كٔتستويات ٥تتلفة

كىو ما ٬تب التسليم بو، كجود عناصر انفصالية طائشة كمتهورة تعمل باستمرار على : ثالثها
)"استغبلؿ استياء الناس كسخطهم لصاّب تنفيذ ٥تططاهتم السياسية ضد إندكنيسيا ) .

: أما السبب اٟتقيقي فيكمن ُب
انفصاؿ تيمور الشرقية كتسليمها لؤلعداء لقمة سائغة، فلم يكن من قبيل الصدفة أف تظهر -   1

. كل ىذه اٟتركات كالنزاعات بعد انفصا٢تا
ـ ككجَّهو لسكرتَت 25/10/1999           كرد ُب الكتاب الذم كقعو عبد الرٛتن كاحد بتاريخ 

ٕب الشرؼ أف أخربؾ بأف ٣تلس الشعب ": عاـ األمم ا١تتحدة كيقبل فيو بفصل تيمور الشرقية ما نصو
ـ القرار رقم 1999 أكتوبر لعاـ 19االستشارم للجمهورية اإلندكنيسية قد تبٌت رٝتيان ُب 

1999/MPR/VI حوؿ تأكيد اعتبار إقليم تيمور الشرقية من ضمن أراضي اٞتمهورية اإلندكنيسية 
)"ا١توحدة يعترب ملغىن  ) .

إف ما قاـ بو حاكم إندكنيسيا من خيانة ىو كمن تواطأ معو من أعضاء الشعب االستشارم ىو 
أحد األسباب اٟتقيقية ُب إثارة اٟتركات االنفصالية كالنزعات الدينية كالعرقية، ك٦تا زاد الطُت بلة كشجعها 

ُب التعامل معها، فعندما سيئل  (كاحد)على الظهور كاالندفاع بقوة ىو األسلوب كالتصرفات اليت ٯتارسها 
أؤيد حقهم ُب االستفتاء، فإذا عملنا ذلك ُب ": ـ عن األكضاع ُب آتشيو صرح قائبلن 1999ُب خريف عاـ 

)"تيمور الشرقية فلماذا ال نعملو مع آتشيو؟ ) .
. ىذا ىو موقف حاكم إندكنيسيا من ٕتزئة الببلد كموقفو من اٟتركات االنفصالية

 
                                                 

 .4-3ص: (إندونيسيا)انظر، بياف حزب التحرير    ( (

 .5ص: (إندونيسيا)انظر، بياف حزب التحرير    ( (

 .6ص: المصدر السابق   ( (
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. التدخبلت األجنبية ُب إندكنيسيا-   2
ـ تشهد ٪تطان جديدان من التدخبلت األجنبية ٬تمع بُت 1997بدأت إندكنيسيا ابتداءن من سنة 

خصائص التدخل االستعمارم التقليدم ا٢تادؼ إٔب السيطرة على ا١توارد الطبيعية كخصائص الصراع 
اٟتضارم اإلسبلمي ا١تسيحي ا٢تادؼ إٔب إبعاد إندكنيسيا عن العآب اإلسبلمي كتفتيت كحدتو باعتباره أكرب 

. بلد إسبلمي، كتسهيل عملية التبشَت ا١تسيحي فيها
ـ، ٍب ضغوط الغرب 1997كقد ٘تثلت تلك التدخبلت ُب اندالع األزمة ا١تالية اإلندكنيسية سنة 

عن إندكنيسيا للقبوؿ باستقبلؿ تيمور الشرقية عنها عدا عن األزمة االقتصادية كا٢تبوط ا١تفاجئ للعملة 
)ـ كرىن مصَت البلد بصندكؽ النقد الدكٕب1997اإلندكنيسية سنة  )  .

 
. (فصل جنوب السوداف عن مشالو)السوداف - 2

 

ـ أخذت تعمل على تقسيمها، جريان على خطتها اليت 1882بعد احتبلؿ بريطانيا ١تصر عاـ 
بتمزيقو ليسهل ٢تا السيطرة عليو كاستغبلؿ ثركاتو كهنبها، كاٟتيلولة - فرؽ تسد–رٝتتها للعآب اإلسبلمي 

ـ 1899دكف عودتو قوة مؤثرة هتدد مصاٟتها االستعمارية، فقامت من خبلؿ ىذه السياسة ُب عاـ 
:  بتقسيم مصر إٔب قطرين

(. السوداف)درجة كأطلقت عليو اسم  (22) حددتو ٔتا ىو كاقع جنوب خط عرض : األوؿ
كقد أبقت على اسم مصر . (مصر) حددتو ٔتا ىو مشاؿ ىذا ا٠تط كأطلقت عليو اسم : والثاني

)للقطر الثاين خبثان كدىاءن، حملو داللتو اٟتقيقية من الذاكرة ) .
كعلى الرغم من ا١تعارضة الشديدة اليت أظهرىا ا١تسلموف ُب مصر ٠تطة التقسيم، فإف بريطانيا اليت 

كانت الدكلة األكٔب ُب ذلك الوقت ٓب تأبو هبذه ا١تعارضة، كأبقت على التقسيم كفرضتو بقوة السبلح 
. كالنفوذ

، بل تعدل (اٟتديثُت)ٓب تتوقف ا٠تطة الربيطانية عند حد تقسيم مصر إٔب إقليمي مصر كالسوداف 
كقد بدأت بالسعي . األمر إٔب العمل على تقسيم السوداف إٔب دكلتُت األكٔب ُب الشماؿ كالثانية ُب اٞتنوب

 (الباب ا١تغلق)ـ، كتبنت سياسة 1922لتنفيذ ىذه ا٠تطة بعد انتهاء اٟترب العا١تية األكٔب، أم ُب عاـ 
االستوائية، كْتر الغزاؿ، : أماـ الشماليُت ُب تعاملهم مع اٞتنوبيُت كأساس ُب إدارهتا للمديريات اٞتنوبية

                                                 

ىػ 1/1418ط. حزب التحرير" أسبابها وحكم الشرع في ىذه األسباب"ىزات األسواؽ المالية : انظر بشكل مفصل   ( (
 .21-3ص:ـ1997       -

أميركا وبريطانيا والدوؿ األوروبية يعملوف على فصل جنوب السوداف عن شمالو وإقامة دولة ذات  : انظر، الكفار الغربيوف   ( (
 .10ص: ـ2002-ىػ1/1423ط. ، حزب التحرير(كما فصلوا تيمور الشرقية عن إندونيسيا)       صبغة نصرانية فيو 
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كأعإب النيل، كحظرت على الشماليُت دخوؿ ىذه ا١تناطق أك العمل هبا أك االٕتار معها، ككضعت قيودان 
صارمة على انتشار اإلسبلـ فيها أك انتشار كل ما ٯتت للشماليُت بصلة من عادات أك تقاليد، كجعلت 

كُب ىذا الوقت حيث سلكت سياسة عزؿ الشماؿ من اٞتنوب . اٞتنوبيُت ينظركف إليهم بعُت الريبة كالشك
. ، كأكغندا، ككينيا، كتنزانيا كغَتىا(أثيوبيا)اٟتبشة : فتحت اٞتنوب على مستعمراهتا اٞتنوبية ُب شرؽ أفريقيا

ـ ينص على 1930كأصدرت قراران عاـ . كسعت إٔب ربط مديريات اٞتنوب الثبلث مع ىذه ا١تستعمرات
كدفعت با١تبشرين كالبعثات التبشَتية كاآلباء الفَتكنيُت . اعتبار اٞتنوبيُت أناسان ٮتتلفوف عن الشماليُت

كٚتعيات بركتستانتية كاٞتمعية التبشَتية الكنسية األ٧تليكانية، دفعتهم بقوة للعمل بنشاط ُب تلك 
كاٗتذت الكثَت من اإلجراءات كالتدابَت اليت من شأهنا أف . ا١تديريات، كفرضت اللغة اإل٧تليزية لغة رٝتية

)تباعد بُت الشماليُت كاٞتنوبيُت ) .
لقد تأكد تقرير ا١تصَت ٞتنوب السوداف ُب اتفاقية فرانكفورت بُت حكومة السوداف كالفصيل 

 ٍب أكدتو مقررات أٝترة للقضايا ا١تصَتية عاـ 1992عاـ  (رياؾ شار كالـ أكوؿ. د)ا١تنشق من اٟتركة 
 1997نيساف / اليت انتجها التجمع الدٯتقراطي الوطٍت ٍب تثبيتو ُب اتفاقية ا٠ترطـو للسبلـ ُب إبريل1995

اليت كقعتها اٟتكومة السودانية مع ست من الفصائل اٞتنوبية ا١تنشقة عن اٟتركة الشعبية لتحرير السوداف، 
إٔب جزء ملحق بالدستور الذم أجازتو حكومة  (ٔتا فيها من تقرير مصَت اٞتنوب)كٖتولت ىذه االتفاقية 

ـ كىكذا حصلت اٟتركة الشعبية لتحرير السوداف على اعًتاؼ بتقرير ا١تصَت 1998حزيراف /البشَت ُب يونيو
)من كل ألواف ا١تسرح السياسي السوداين ) .

ـ بُت اٟتكومة السودانية كاٟتركة الشعبية 2002 ٘توز 20كمن ٍب توقيع بركتوكوؿ ميشاكوس ُب 
الذم نصَّ بصورة قاطعة على حق تقرير ا١تصَت كإجراء استفتاء شعيب على ذلك بعد فًتة انتقالية عمرىا 

، (لتمزيق الببلد)حق تقرير ا١تصَت : ست سنوات، حيث أفضت إٔب االتفاؽ حوؿ ثبلث نقاط ٤تورية
كياف ٞتنوب السوداف لو حكومة )، كىياكل اٟتكم (دستور علماين ٞتنوب السوداف)كعبلقة الدين بالدكلة 

.  (كبر١تاف كجيش كدستور ككياف لشماؿ السوداف
ىيئة التنمية ا١تشًتكة بُت .. كقد ترأس اٞتلسات ُب تلك ا١تباحثات ا١تبعوث ا٠تاص لعملية سبلـ 

، كاشًتؾ فيها مندكبوف عن كل من أمَتكا، كبريطانيا، كإيطاليا، كالنركيج، كثبلثة مبعوثُت (إيغاد)اٟتكومات 
. عن ٞتاف فرعية تابعة لئليغاد

                                                 

أميركا وبريطانيا والدوؿ األوروبية يعملوف على فصل جنوب السوداف عن شمالو وإقامة دولة ذات  :انظر،الكفار الغربيوف   ( (
 13-12ص:10ص:ـ2002-ىػ1/1423ط.،حزب التحرير(كما فصلوا تيمور الشرقية عن إندونيسيا)       صبغة نصرانية فيو

 .قصة الحرب والسبلـ، عثماف ميرغني.. جنوب السوداف:  مقالة بعنوافWWW.aljazeera.net/NR/exeresانظر، موقع الجزيرة    ( (

http://www.aljazeera.net/NR/exeres
http://www.aljazeera.net/NR/exeres
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كترأس الفريق األمَتكي مساعد كزير ا٠تارجية للشؤكف اإلفريقية ككلًت تانستَت كا١تبعوث ا٠تاص جوف 
)دانفورثن كترأس الفريق الربيطاين ا١تمثل ا٠تاص أالف فلنيتشر جوٌب ) .

كما يتم اآلف من اتفاقيات ال حقة ١تيشاكوس ٚتيعها تؤكد عملية االنفصاؿ من ترتيبات أمنية 
. كقسمة للثركة كالسلطة

، كىو (حق تقرير ا١تصَت)كىكذا فقد ًب إقرار االنفصاؿ بشكل ال لبس فيو ٖتت مضموف عبارة 
مشكلة جنوب )ا١تعٌت ا١تقصود فيها منذ اليـو األكؿ الذم كردت فيو ُب سياؽ حل ما أصبح يسمى بػً 

من أجل فصلو عن الشماؿ، كىكذا ( بريطانيا ٍب أمَتكا)اليت افتعلتها كغذهتا دكؿ الغرب الكافر  (السوداف
كردت عبارات ٚتيع االتفاقيات اليت ٕترم حىت يومنا ىذا لتكريس االنفصاؿ كتوزيع السلطة كالثركة كاألرض 

)كاٞتيش كا١تاء ، ك٘تكُت اٞتنوبيُت ٔتساعدة الدكؿ الكافرة من بناء دكلتهم خبلؿ الست سنوات اليت (
. كردت ُب النصوص كفًتة انتقالية

كىكذا فكما ىو اٟتاؿ ُب تيمور الشرقية اليت شجعت اٟتركات االنفصالية األخرل ُب إندكنيسيا 
على انفصاؿ، فاٟتاؿ كذلك ُب انفصاؿ جنوب السوداف عن مشالو سيشجع ٚتاعات أخرل ذات ميوؿ 

كما ىو دائر ُب ىذه األياـ فيما . انفصالية، خاصة ُب جباؿ النوبا كُب إقليم البحر األٛتر االسًتاتيجي
. يتعلق ٔتشكلة دارفور ك٤تاكالت ٘تزيق السوداف إٔب مشاؿ كجنوب كشرؽ كغرب، ليست بالشيء الغريب

 
. الصحراء الغربية والبوليساريو-   3

 

، كاليت هتدؼ إٔب 1973أيار / مايو20تأسست البوليساريو بعد انعقاد مؤ٘ترىا التأسيسي ُب 
ُب إقليم الصحراء ا١تغربية، كجبهة البوليساريو تعٍت اختصاران  (اٞتمهورية الصحراكية)إقامة دكلة مستقلة 

للجبهة الشعبية لتحرير الساقية اٟتمراء ككادم الذىب بعدما دخلتا ُب نطاؽ دكلة ا١تغرب، إثر خركج 
)االستعمار اإلسباين عنهما ) .

                                                 

 . www.BBC.Arabic.com/RULLانظر موقع    ( (

إف كواف تشواف ): جاء فيو (ب.ؼ.أ)ـ تقريراً لوكالة أنباء غربية 15/6/2004أوردت صحيفة الشارع السياسي بتاريخ    ( (
       الخبير االقتصادي األميركي الذي يقـو بمهمة في منطقة السوداف الجديد وىو االسم الذي يطلق على المناطق التي احتلتها  

إف منطقة السوداف الجديد أصبح :        الحركة الشعبية، أنو تم اتخاذ جميع االستعدادات تحسباً الستقبلؿ جنوب السوداف وقاؿ
لها  

.        علمها ولوحات تسجيل السيارات الخاصة بها ونظاـ الجباية الضرائبية ولديها جنيهها الخاص وقوات الشرطة والسجوف
 .(       ووصف ىذا النظاـ بآلياتو ومؤسساتو نظاـ أبعد من الفدرالية والكونفدرالية ألنو لم يتبق من أوجو السيادة إال وزارة الخارجية

 .الجزيرة.أزمة الصحراء الغربية، قسم البحوث الدراسات:  مقالة بعنوافwww.aljazeera.net/NR/exeres/8cDE185Eانظر موقع    ( (

http://www.bbc.arabic.com/RULL
http://www.bbc.arabic.com/RULL
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8cDE185E
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8cDE185E
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قامت إسبانيا بتسليم السلطة ُب الصحراء إٔب كل ": جاء ُب كتاب قضايا العآب اإلسبلمي ما يلي
كعلى إثر ذلك جرت ا١تباحثات بُت ا١تغرب  ... 1976فرباير شباط /27من ا١تغرب كموريتانيا، ُب 

كمقتضى ىذه االتفاقية ٖتصل موريتانيا على الثلث اٞتنويب . كموريتانيا على تفضيل اتفاقية التقسيم
) "(منطقة ريودم أكرد)للصحراء  ) .

 (البوليساريو)ُب اليـو الذم أعلنت فيو إسبانيا إلقاء سلطاهتا، قامت قيادة البوليزاريو ": ٍب أضاؼ
بإعبلف ٚتهورية الصحراء ُب ا١تنفى ُب مدينة اٞتزائر، كأخذت تنظم مقاكمة مسلحة لئلدارتُت اٞتديدتُت 

)"ا١تغربية كا١توريتانية ) .
أما فيما يتعلق بالتدخل األجنيب، فقد طرحت األمم ا١تتحدة عدة حلوؿ ُب إطار جهودىا ٟتل 

٦تا جعل اٟتوار - ا١تغرب كالبوليساريو–النزاع الصحراكم، كٓب يكن أم حل منها موضع اتفاؽ بُت الطرفُت 
. بينهما ال يعدك أف يكوف حوار صم

: فاالستفتاء الذم كاف مطركحان خبلؿ عقد الثمانينات، سيؤكؿ حتمان إٔب خيارين، األكؿ
االنفصاؿ عنو كتكوين دكلة الصحراء : االنضماـ للمغرب كىو أمر ترفضو البوليساريو ٚتلة كتفصيبلن، كالثاين

. كىي مسألة ال يقبلها ا١تغرب، بل يرل فيها خرقان لسيادتو (ا١تستقلة)الغربية 
كرغم تباعد كجهات نظر الطرفُت، فإف األمم ا١تتحدة قامت بوضع الًتتيبات الكاملة لتنظيم 

عملية االستفتاء ُب الصحراء الغربية، بدءان بإقرار كقف إطبلؽ النار بُت اٞتانبُت، لكن عملية االستفتاء 
. تعطلت بسبب عدـ االتفاؽ على من ٭تق لو ا١تشاركة ُب االستفتاء

كجار خيار اٟتل الثالث ا١تقًتح من جيمس بيكر كالقائم على منح الصحراء الغربية حكمان ذاتيان 
كاسعان ٖتت اإلدارة ا١تغربية، فرفضت البوليساريو االقًتاح كتضامنت معها اٞتزائر ُب حُت كافق عليها 

. ا١تغرب
ـ على أف يكوف للمغرب الثلثاف 2002كطرح كوُب أناف خيار التقسيم حبلن رابعان عاـ 

كللبوليساريو الثلث، فسارع ا١تغرب إٔب الرفض القاطع متهمان اٞتزائر ا١ترحبة هبذا اٟتل بأف ٢تا أطماعان 
)إقليمية ) .

كىكذا، نرل مدل خطورة ىذه اٟتركات اليت تتخذىا الدكؿ األجنبية ذريعة للتدخل ُب شؤكف 
. الببلد الداخلية كا٠تارجية، كتعمل على تقوية شوكة االنفصاليُت لتمزيق البلد، كلتسهيل هنب ثركاتو

 

                                                 

.  محمد نصر ُمهنا. فتحية النبراوي َو د. انظر، قضايا العالم اإلسبلمي ومشكبلتو السياسية بين الماضي والحاضر، د   ( (
 .408ص: ـ1/1983ط. اإلسكندرية-         منشأة المعارؼ

 .409ص: المصدر السابق   ( (

 . www.aljazeera.net/NR/exers/8cDe185Eانظر موقع    ( (
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. األكراد في العراؽ-   4
 

قامت منظمات قتالية كردية ُب العراؽ، كما حو٢تا، ُب ٤تاكلة منهم إلقامة دكلة مستقلة منفصلة 
العراؽ، –تضم األكراد ُب تلك ا١تنطقة، كاألمر الصعب ُب ا١توضوع أف األكراد موزعوف ُب أكثر من دكلة 

. (كردستاف)بنسب متفاكتة كىي الدكؿ اليت تتقاسم ما يسمونو أجزاء كطن الكرد - كإيراف، كسوريا، كتركيا
، كفاحهم ضد حكوميت ": جاء ُب كتاب السياسة بُت السائل كاجمليب يواصل األكراد اليـو

العراؽ، كإيراف، كإٔب حٌد أقل، عسكريان، ضد حكومة تركيا، كٗتتلف أىداؼ ا١تنظمات الكردية ا١تتعددة، 
كلكن أكثرىا يدرؾ أف ٖتقيق دكلة كردية مستقلة أمر بعيد االحتماؿ، كا٢تدؼ األرجح ىو ٖتقيق اٟتكم 

)"الذاٌب احملدكد، داخل كل دكلة على ًحدة ) .
كيؤكد الدكتور تيسَت عبد اٞتبار األلوسي على حق األكراد ُب تقرير مصَتىم كبناء دكلتهم 

: ا١تستقلة، كيدعو العرب كالكلداف كاألشوريُت كالًتكماف ُب الوقوؼ مع حق تقرير ا١تصَت للكرد، فيقوؿ
مظاىرات الكرد ُب الوطن كالشتات اليت تطالب ْتق تقرير ا١تصَت ىي حقيقة موضوعية تعرب عن مشاعر "

صادقة كصحيحة كعن حق ثابت جرل تسجيلو ُب كل ا١تواثيق الدكلية كتثبيت مشركعيتو ُب ا١تعاىدات 
اليت تيعٌت بشركف حقوؽ اإلنساف كالعبلقات الدكلية، ىذا فضبلن عن كجود أرضية متينة ٗتص القضية 

)"الكردية ُب التاريخ الدكٕب ا١تعاصر باإلشارة إٔب االتفاقات الدكلية ا١تعنية مطلع القرف ا١تاضي ) .
إف كقوؼ العرب كالكلداف كاألشوريُت كالًتكماف مع حق تقرير ا١تصَت للكرد ": كيضيف قائبلن 

سيكوف لو أعمق األثر ُب كسب الصوت الكردم لصاّب الوحدة ُب الوطن العراقي مع بقية شعوب الوطن 
بينما الوقوؼ ضد ىذا اٟتق اإلنساين سيولد مزيدان من النفور كالشعور بضركرة قطع الصلة مع بقية ... 

القوميات ُب الوطن العراقي، ذلك أهنم سيشعركف عن حق ٔتا يبيت ٢تم من استبلب كمصادرة ٟتقوقهم 
)"اإلنسانية العادلة ا١تشركعة ُب كطن ال ٭تًـت حق التعبَت كاستقبللية اإلرادة ) .

ىكذا، يصبح االنفصاؿ حقان مشركعان يعزز كحدة الوطن بينما بقاؤه متصبلن يزيد من النفور 
كالقطيعة، كل ذلك بناء على ا١تواثيق الدكلية اليت تنص على حق تقرير ا١تصَت كتنص على حقوؽ اإلنساف 

. كتفكيك الببلد ْتجة حقوؽ األقليات
كىي -تلك أمثلة أربعة من ا١تشرؽ إٔب ا١تغرب على ما ٬ترم من تقسيم ك٘تزيق لببلد ا١تسلمُت، 

على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر، فالدعوات االنفصالية ُب أكثر من بلد إسبلمي ُب الصوماؿ كالعراؽ كمشركع 
                                                 

، ترجمة (الباحث، والمعلق بالقسم العربي بهيئة اإلذاعة البريطانية سابقاً )السياسة بين السائل والمجيب، ىيوسكوفيلد    ( (
 .251، ص2ج: (القاىرة- مركز األىراـ للترجمة والنشر )        

،  (بعض)حق الكرد في تقرير مصيرىم واستقبللهم وعقدة االنفصاؿ وإسقاطاتو الشوفينية في أذىاف أؿ    ( (
 .www.2endil.netـ، على موقع 2004، (ناشط في حقوؽ اإلنساف)تيسير عبد الجبار األلوسي .        د

 .المصدر السابق   ( (
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مشإب ٚتهورية مإب ُب غرب إفريقيا، كتشمل أجزاء من جنوب اٞتزائر كالنيجر  (األزكاد)إقامة دكلة لػً 
٬ترم على أيدم اٟتركات - يهدد كحدة اٞتزائر، كغَتىا كثَت (الطوارؽ)كموريتانيا، كمشركع لدكلة 

االنفصالية اليت ترٝتها ك٘تو٢تا أيدو أجنبية، فها ىي ببلد ا١تسلمُت ٦تزقة إٔب بضع كٜتسُت مزقة، كا١تزؽ تزيد 
يوشك األمم أف ":  حُت قاؿمع مطالب تلك اٟتركات، حىت صرنا نرل ما حذَّرنا منو رسولنا الكرًن 

بل أنتم يومئٍذ : ومن قلة نحن يومئذ؟ قاؿ: تداعى عليكم كما تداعى األكلة إلى قصعتها، فقاؿ قائل
كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن اهلل من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن اهلل في 

)"حب الدنيا وكراىية الموت: يا رسوؿ اهلل وما الوىن؟ قاؿ: قلوبكم الوىن، فقاؿ قائل ) .
فالتفريط الذم ٬ترم ىنا كىناؾ ْتق أرض اإلسبلـ، كٕتريد الببلد من ثركاهتا الضخمة لصاّب 
الدكؿ الكافرة، كجعلو ٖتت رٛتة الكياف اٞتديد، ال ٯتكن أف يكوف حلو من خبلؿ التساىل مع تلك 

اٟتركات من قبل األنظمة اٟتاكمة، كإ٪تا يكوف من خبلؿ القضاء على الدعوات االنفصالية، كإقامة دكلة 
اإلسبلـ اليت تعدؿ بُت الرعية، ال تفرؽ بُت مشاؿ أك جنوب، فاٞتميع سواسية ُب اٟتقوؽ، كتعمل على 

؛ فإف ذلك سيكوف أفضل ٛتاية لوحدة (ال إلو إال اهلل ٤تمد رسوؿ اهلل)توحيد األمة اإلسبلمية ٖتت راية 
. الببلد اإلسبلمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . صححو األلباني640ص: (4297)سنن أبي داود، كتاب المبلحم، باب في تداعي األمم على اإلسبلـ، رقم الحديث    ( (
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المبحث الثالث 
 

احتبلؿ الكافر المستعمر ألجزاء من ببلد المسلمين 
 

إقامة ": أما فيما يتعلق باالحتبلؿ فقد جاء ُب القاموس احمليط تعريفان لبلحتبلؿ العسكرم بأنو
) "...قوات عسكرية ُب أرض أجنبية، ٘تكينان الستعمارىا، بدكف رضاء أىلها  ) .

اقتحاـ القوات العسكرية، التابعة للكفار ا١تعتدين، : كعلى ىذا، فاالحتبلؿ الذم ٨تن بصدده ىو
ألم منطقة من ببلد ا١تسلمُت، كاالستيبلء عليها، كهنب ثركاهتا ككضع قدـو للكافر ُب ببلد ا١تسلمُت ٖتسبان 
لقياـ دكلة إسبلمية تسعى لضم الببلد اإلسبلمية، كما ىو اٟتاؿ اليـو من احتبلؿ القوات األمَتكية ا١تعتدية 
كالربيطانية لبغداد الرشيد، ككما ىو اٟتاؿ ُب أفغانستاف، ككما ىو اٟتاؿ من قبلهما ُب احتبلؿ يهود ألرض 

ك٘تكينهم فيها من قبل دكؿ الكفر الكربل بريطانيا سابقان كأمَتكا اآلف اليت تبنت  (فلسطُت)اإلسراء كا١تعراج 
ىذا ا١تشركع كأمدتو بشرايُت اٟتياة ليبقى شوكة ُب حلق ا١تسلمُت، كللحيلولة دكف توحدىم من خبلؿ ىذا 
اٞتسم الغريب، بل كالعمل على جعلو جسمان طبيعيان ُب ا١تنطقة كحث الدكؿ اجملاكرة كغَت اجملاكرة لبلعًتاؼ 

. هبذا اٞتسم الغريب كإقامة معاىدات سبلـ معو

                                                 

 .22، ص1ج: القاموس السياسي، أحمد عطية اهلل   ( (
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ٔتثابة ": جاء ُب كتاب آفاؽ االسًتاتيجية الصهيونية مبينان القصد من احتبلؿ يهود لفلسطُت ىو
رأس جسرو لبلستعمار ُب العآب اإلسبلمي، إلبقائو مربوطان ُب دٌكامة من الصراعات الداخلية حوؿ ا١تسألة 
الفلسطينية، كخاضعان بالتإب لنفوذ تلك الدكؿ االستعمارية اليت تعمل على زيادة تعقيد تلك ا١تسألة باسم 

العمل على حٌلها، من أجل تكريس نفوذىا، كترسيخ أقدامها، ُب ىذه ا١تنطقة من العآب، األمر الذم ييبعد 
األمل ُب ٖترر ىذا العآب اإلسبلمي عن ىيمنة الدكؿ االستعمارية، ما داـ قادة ىذا العآب اإلسبلمي ٬تعلوف 

)"من ا٠تصم حكمان كمن العدك صديقان  ) .
كعلى ذلك فإف احتبلؿ يهود لفلسطُت، كاحتبلؿ أمَتكا ألفغانستاف كالعراؽ كغَت٫تا، كاحتبلؿ 

دكؿ الكفر لببلد ا١تسلمُت من األسباب اليت تعيق الوحدة ٦تا يوجب العمل على ٖترير ىذه الببلد كإخراج 
التابعة ٟتلف الناتو أك - على أراضي ا١تسلمُت–الكافر ا١تستعمر منها، كليس كجود القواعد العسكرية 

. ألمَتكا أك غَتىا خارج ا١توضوع، بل إهنا تعترب أسلوبان من أساليب االحتبلؿ العسكرم لببلد ا١تسلمُت
فحىت يتسٌت العمل لوحدة الببلد اإلسبلمية كحدة إسبلمية خالصة ال بد من ٖترير ىذه الببلد 

. كدحض الكافر ا١تستعمر كطرده من ببلد ا١تسلمُت ٔتقاتلتهم لدفع العدكاف الواقع على ببلد ا١تسلمُت
)"إذا نزؿ الكفار ببلدو تعُت على أىلو، قتا٢تم كدفعهم": جاء ُب ا١تغٍت البن قدامة ) .

قد صار ... مع خشية استئصاؿ الكفار لقطر من أقطار ا١تسلمُت ... ": كجاء عند الشوكاين
الدفع عن ىذا القطر الذم خيشي استئصالو كاجبان على كل مسلم كمتحتمان على كل من لو قدرة على 

)"اٞتهاد أف ٬تاىدىم ٔتالو، كنفسو ) .
عن طريق قياـ - عز كجل–فالقياـ هبذه الفركض ٦تا أكجبو اهلل علينا، كعلى رأسها ٖتكيم شرع اهلل 

. دكلة اإلسبلـ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .115ص: آفاؽ االستراتيجية الصهيونية، مصطفى طبلس   ( (

 .366، ص10ج: المغني، ابن قدامة   ( (

 .520، ص4ج: السيل الجرار، الشوكاني   ( (
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المبحث الرابع 
 

الحدود 
 

يقيم عليها جيش ا١تسلمُت ٟتماية الدكلة، كدفع العدك  (حدكد)ال بد لدكلة اإلسبلـ من ثغور 
. كإخافتو

. من توابع اٞتهاد الرباط، كىو اإلقامة ُب الثغر مقويان للمسلمُت":    يقوؿ تقي الدين النبهاين
كالثغر كل مكاف على حدكد العدك ٮتيف أىلو العدك كٮتيفهم، كبعبارة أخرل ىو ا١تكاف الذم ليس كراءه 

)"إسبلـ ) .
كا١تراد من الرباط ىو ا١تقاـ ُب الثغور إلعزاز الدين كدفع شر ": كيضيف عن ا١تقصد من الرباط

) "...الكفار عن ا١تسلمُت، كاإلقامة ُب أم مكاف ييتوقع ىجـو العدك فيو بقصد دفعو يعترب رباطان  ) .
إال أف ىذه اٟتدكد ال تعترب حدكدان ثابتة بل متغَتة، كال ٬توز بأم حاؿ أف تبقى ثابتة، نتيجة 

الفتوحات اإلسبلمية اليت تعرب اٟتدكد كتضم الببلد لكياهنا، ذلك أف معٌت ثبوهتا يعٍت كقف اٞتهاد ُب سبيل 
والجهاد ماٍض منذ ": قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿ ُب اٟتديث الشريف عن أنس بن مالك اهلل، كقد أخرب 

)"بعثني اهلل إلى أف يقاتل آخر أمتي الدجاؿ، ال يبطلو جور جائر وال عدؿ عادؿ كيكفي ْتديث . (
                                                 

 .151، ص2ج: الشخصية اإلسبلمية، النبهاني   ( (

 .151ص: المصدر السابق   ( (

 .124ص: سبق تخريجو   ( (
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إف اهلل زوى لي األرض فرأيت ":  بشرل بأننا سنفتح األرض ننقصها من أطرافها، قاؿ رسوؿ اهلل 
)"مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها كفتح الببلد ال بد أف يكوف بالطريق الشرعي . (

)كىو دعوة القـو إٔب اإلسبلـ فإف أبو فاٞتزية فإف أبو فاالستعانة باهلل كقتا٢تم ) .
كقبل االنتقاؿ لفتح البلد اجملاكر ال بد من تركيز اإلسبلـ كمفاىيمو ُب قلوب كعقوؿ أىل ذلك 

البلد ليصبح مركز قوة لدكلة اإلسبلـ، ذلك أف العمل لفتح الببلد كاتساع الدكلة دكف أف يًتكز اإلسبلـ ُب 
خشية من حدكث اضطرابات كقبلقل كثورات . نفوس الناس ُب ذلك البلد قد يعترب نقطة ضعف للدكلة

ٟتماية ذلك البلد من قبل أىلو أكالن . على السلطة أك اٞتيش الذم ٭تتاج إٔب مدد طبيعي من ىذه الببلد
. كٟتمل الدعوة إٔب اآلخرين ثانيان، حىت يأذف اهلل بفتح األرض كلها

على ىذا ٬تب أف تقـو سياسة الدكلة اإلسبلمية ا٠تارجية، أما ما نشهده اليـو من نتف ىنا 
. كىناؾ ٔتقتضى اتفاقية سايكس بيكو اليت مزقت الببلد كفرضت ٕتزئة قطرية، كرٔتا نصف قطرية أك أقل

: فقد كاف ا٢تدؼ منها يتمثل ٔتا يلي
اليت كانت تصهر ببلدنا رغم تعدد أعراقها - عقد الوحدة–القضاء على ا٠تبلفة اإلسبلمية -   1

. كأجناسها ُب بوتقة أمة كاحدة، كىو ما عرقل أطماع االستعمار لفًتة من الزمن
االنفراد بكل قطر على حدة، كاعتماد السياسات كالنظم كالربامج كا١تناىج كاألساليب -   2

. األنسب لكل بلد، ْتسب كضعيتو كخصوصياتو كمدل أ٫تيتو ٢تم
التمكن من تسعَت نَتاف ا٠تبلفات كإفساد ذات البُت، كخلق أجواء من عدـ االستقرار -   3

غَت - ٔتقتضى سايكس بيكو–كالقلق كالتوتر، كىو ما حدا با١تستعمر إٔب اإلبقاء على مناطق حدكدية 
. ٤تسومة كشبو ىبلمية، كي تكوف مادة الختبلؼ مشكبلت ما تربح متجددة متأججة

قسم االستعمار أرض اإلسبلـ إٔب دكيبلت صغَتة ": جاء ُب كتاب سقوط الدكلة العثمانية
ككيانات ضعيفة كاصطنع حدكدان لكل إقليم تفصلو عن أخيو ك٭توؿ دكف التقاء اٞتميع ُب كياف كاحد كما 

كانوا من قبل، كتعميقان للفرقة اليت زرعها االستعمار كضع بُت كل دكلة كأخرل مشكبلت معقدة على 
)"اإلسبلمية (الدكؿ)اٟتدكد كانت سببان مباشران ُب إيقاد نار اٟتركب ككقوع القتاؿ الضارم بُت  كجاء . (

ترؾ االستعمار أماكن على اٟتدكد اليت اصطنعها بُت الدكؿ ٓب ٭تدد تبعيتها كىذه ": ُب الكتاب كذلك

                                                 

 .14ص:سبق تخريجو    ( (

ادعهم إلى اإلسبلـ، فإف أجابوؾ : "... قاؿ عن سليماف بريرة عن أبيو أف رسوؿ اهلل إشارة إلى حديث رسوؿ اهلل    ( (
       فاقبل منهم، وكّف عنهم، ثم ادعهم إلى التحوؿ من دارىم إلى دار المهاجرين وأخبرىم أنهم إف فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 

 .142ص: سبق تخريجو...."       وعليهم ما على المهاجرين 

مصر -دار الصحوة للنشر. ، مجدي عبد المجيد الصافوري"وأثره على الدعوة اإلسبلمية"سقوط الدولة العثمانية    ( (
 .198ص: ـ1990- ىػ 1/1410        ط
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ا١تناطق ٢تا أ٫تية؛ إما اقتصادية أك اسًتاتيجية أم أهنا ذات عبلقة ْتياة ذلك ا١تصر أك ذاؾ فينشأ التنازع 
ككما حدث بُت العراؽ كإيراف من نزاع حدث بُت ... عليها بُت الدكلتُت، كىذا ما كقع بُت العراؽ كإيراف 

اٞتزائر كا١تغرب مثلو على بقعة من األرض تعد ذات أ٫تية بالنسبة لثركاهتا ا١تعدنية ٍب جاءت قضية الصحراء 
بُت ماليزيا كإندكنيسيا،  (بورنيو)كذلك قضية كشمَت بباكستاف، كقضية . ا١تغربية بُت ا١تغرب كموريتانيا

) "...ككذلك مناطق للصراع كالنزاع بُت السعودية كالكويت، ككذلك بُت البحرين كقطر  كالقائمة . (
طويلة بُت األقطار ذات ا١تشكبلت ا١تعقدة على اٟتدكد اليت يراؽ بسببها دماء مسلمة كتزىق أركاحه بريئة، 

كقد أريد ": كلتسليط الضوء أكثر على تلك ا١تشاكل بُت اٟتدكد يقوؿ منَت شفيق. كما ٖتطم اقتصاد البلد
فيما أريد من التجزؤ أف تربز مشاكل حدكد كمطالبات فيما بُت األجزاء تؤدم إٔب صراعات ال هناية ٢تا، 

كىذا كاضح مثبلن من التقسيم الذم حدث بُت لبناف كسوريا، أك بُت األردف كالسعودية، أك بُت ا١تغرب 
كاٞتزائر، أك بُت اليمنُت، أك بُت تركيا كسوريا، أك بُت إيراف كالعراؽ، ففي كل اٟتاالت أبقيت ىنالك 

مطالب ٢تذا اٞتزء بأراضي اٞتزء اآلخر، أك ا١تطالبة بو كلو باعتباره اقتطع من اإلقليم ا١تعٍت، كانتهت خريطة 
التجزئة إٔب ما نرل اآلف أماـ أعيننا من عشرات الدكؿ، فالببلد العربية كحدىا جزئت لتقـو هبا كاحد 

. كعشركف أك اثناف كعشركف كيانان 
إهنا التجزئة ا١تؤدية إٔب إقامة اٟتدكد الدكلية فيما بُت أجزاء األمة الواحدة، كسن قانوف اٞتنسية ... 

ُب كل جزء، ٘تامان كما ىو اٟتاؿ فيما بُت الدكؿ القومية، كإقامة دكلةو حديثة من الطراز الغريب داخل كل 
جزء ْتيث يصبح مع ميضي األياـ جسمان غريبان عن أشقائو، كْتيث تتكوف ُب داخلو مع األياـ أنظمة 

. كقوانُت
كىكذا، نرل من مزايا التجزئة، تلك ا٠تطوط اليت رٝتت حدكد األجزاء لتحمل بذكر صراعات 

حدكدية أك مشاريع صراعات داخلية، كمنها ذلك التفاكت ُب األحجاـ كاإلمكانات كتوزيع السكاف كا١تياه 
)"كالثركات ) .

باإلبقاء على . االستفادة من التعدد العرقي ُب تأجيج النزاعات الداخلية، بالنسبة لكل قطر-   4
. كل عرؽ موزعان بُت أكثر من نقطة حدكدية، كتواجد األكراد مثبلن ُب كل من تركيا كسوريا كالعراؽ كإيراف
كمع ظهور النزعة القومية، كتغليب القومية العربية على سائر القوميات، توفرت استفزازات كافية 

. ككفيلة بإثارة النعرات القومية األخرل، كمناداهتم بدكلة قومية منفصلة
التمكن من صنع زعامات ٤تلية تكرس ٢تذا التقسيم، كىي زعامات جيء هبا، كرٔتا ُب -   5

ليكرس ىذا - "حرة" كتأسيس دكلة كطنية "االستقبلؿ"كمن ٍب -، كي تكوف الثورة "كطنية"صورة ثورات 
ك٭تافظ على حدكد قطره  (ا١تكتوب)بدكره لشعبية اٟتاكم ا١تصطنع، الذم يتمثل دكره بأف يطبق الدستور 

                                                 

 .199ص: المصدر السابق   ( (

 .83ص: اإلسبلـ وتحديات االنحطاط المعاصر، منير شفيق   ( (
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ا١ترسـو كعلى علم ببلده الذم نسجتو ا٠تيوط السايكس بيكية، حىت يتم بذلك احملافظة على مصاّب 
. االستعمار الراحل الذم خلف كراءه ما ىو أدىى كأمر

تكريس القطرية ُب عقوؿ كنفوس أبناء ا١تسلمُت على أهنا حق طبيعي مشركع، يقوؿ منَت -   6
فاٟتدكد اليت كانت غَت معًتؼ هبا زمن االستعمار ا١تباشر أصبحت حدكدان قانونية زمن دكلة ": شفيق

االستقبلؿ، ٍب أصبحت اآلف حدكدان ُب اإلرادة كالوعي، ألف جرٯتة االنفصاؿ أكقعت ا٢تزٯتة ُب إرادة من 
كانوا يطالبوف بالوحدة، كألف موضوعو بناء الدكؿ االشًتاكية أك التقدمية، أصبحت بديبلن للوحدة أك 

تعويضان ضمَتيان بالنسبة إٔب البعض، بعد أف ٗتلوا عمليان عن مشركع الوحدة، فأصبحت ا١تشكلة ا١تلتهبة، 
)"كاألىم بناء الدكلة التقدمية، ال ٖتطيم حدكد التجزئة ) .

لقد أصبح بعض علماء ا١تسلمُت كمفكريهم . إخضاع األحكاـ الشرعية للتجزئة القطرية-   7
يعقلوف األمور كيقدموف على األفعاؿ أك ٭تجموف عنها كيفتوف بناءن على أساس كاقع ىذه التجزئة 

االستعمارية، كيتصرفوف على ٨تو يكرس ٢تذا الواقع ا١ترفوض، بل اٟتراـ، كيضفي عليو شرعيتو، كيثبت لو 
، كمن األمثلة على ذلك : كينونتو، كيتعامل معو كوضع معترب، كشأف ٤تًـت

ابتداءن كباألصالة، كإال فأىل : أكجب الفقهاء اٞتهاد على أىل بلد دا٫تو العدك الكافر، أم   (أ
ذلك القطر ليسوا ىم ا١تعنيُت كحدىم بالدفاع عنو، بل ألهنم األكٔب كاألقرب، فإف ىم عجزكا كجب على 

)الذين يلوهنم، ٍب الذين يلوهنم، حىت ٬تب على األمة كلها ) .
كلو فرض كجود قطر مستقل عن دكلة اإلسبلـ تعرض ١تدا٫تة الكفار؛ ٓب يتخلف اٟتكم فيو عن 

 بَػْعضٍ   َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياء : سابقو، ذلك أف الوالء العقدم ال يتجزأ، قاؿ تعأب
(  قد يتفاكت ا١تؤمنوف ُب مقدار ما ٬تب ٢تم من الوالية فتكوف لبعضهم أكمل من بعض آخر، أك .(

أنقص منو، كلكنها ال تنعدـ كال تنقطع ْتاؿ عن أم طائفة منهم، كال سيما إذا تأكد ذلك بطلب النصرة 
يِن فَػَعَلْيُكُم : ُب الدين، أك كاف ا١تستنصركف ٤تصورين مقهورين، قاؿ تعأب َوِإِف اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدِّم

نَػُهم مِّميثَاٌؽ َوالّلُو ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيرٌ  َنُكْم َوبَػيػْ ) النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قَػْوـٍ بَػيػْ ). 
لدل كل أقطار - ُب النظر الشرعي– (٤تاربة)كالدكلة احملاربة لقطر مسلم؛ تصنف كذلك 

اإلسبلـ، فسلم ا١تسلمُت كاحدة، كحرهبم كاحدة، فبل ٬توز ألم قطر من األقطار اإلسبلمية أف يكوف ُب 
حالة سلم مع ىذه الدكلة احملاربة ا١تعتدية على أحد أقطار ا١تسلمُت، كما نشهده على أرض الواقع من 

. عملية للسبلـ بُت مصر كإسرائيل كبُت األردف كإسرائيل، كإفتاء ا١تفتُت باٞتواز كلو يكرس التجزئة القطرية
                                                 

 .121ص: المصدر السابق   ( (

 .636، ص1ج: انظر، الجهاد والقتاؿ في السياسة الشرعية، ىيكل   ( (

 .71سورة التوبة، آية    ( (

 .72سورة األنفاؿ، آية    ( (



 200 

ضد قطر إسبلمي،  (ا١تعتدية)ككذلك دخوؿ بعض األقطار اإلسبلمية ُب حلف مع الدكلة احملاربة 
من خبلؿ مساعدهتم بفتح األجواء كالبحار، كإ٬تاد القواعد العسكرية اليت تنطلق منها الصواريخ لتدمَت 
ذلك القطر اإلسبلمي ا١تعتدل عليو كتأٌب الفتول باٞتواز تكريسان لتلك التجزئة القطرية اللعينة كما ىو 

. حاصل اليـو من اعتداء أمَتكي على كل من أفغانستاف كالعراؽ
ا٠تبلؼ الذم ٭تصل ُب كل عاـ تقريبان حوؿ مسألة توحيد يومي الصـو كالفطر، كالفتاكل    (ب

ذاؾ يعلن أف غدان ىو أكؿ أياـ رمضاف كذاؾ يعلن أف - مثبلن –اليت ٗترج من قطرين إسبلميُت متجاكرين 
. غدان ىو ا١تتمم لشعباف كقد يفصل بينهما سلسلة من جدار على ضوء اتفاقية سايكس بيكو اجملرمة

. كمن اٞتدير ذكره أف أحكاـ اهلل ليست قطرية، كال ٬توز أف تتحدد ْتدكد قطرية
شرؽ )توسيع كٕتديد سايكس بيكو القدًن ليصبح سايكس بيكات اٞتديد ٖتت مسمى -   8
كىو ما طرحتو أمَتكا لصياغة خارطة العآب من جديد، ىذا الشرؽ األكسط الذم ٯتتد من  (أكسط كبَت

، كالدكلة ا١تصرية        -دكلتُت–موريتانيا حىت أفغانستاف، كالذم على ضوئو قد تصبح الدكلة السعودية 
كىكذا دكاليك، حىت يصبح العآب .... كالدكلة السودانية ثبلثة دكؿ أك أكثر كالعراؽ كذلك - دكلتُت–

. اإلسبلمي كالبكتَتيا اليت تنقسم على نفسها، ال قدَّرى اهلل
 

كصفوة القوؿ أف اإلسبلـ يعترب الببلد اليت يسودىا نظاـ اإلسبلـ، كتتمتع بأمانو دار إسبلـ، فأينما 
ذلك ألف فكرة ...  ال يعرؼ كطنان كال حدكدان كجد نظامو كجدت داره، فالنور الذم جاء بو ٤تمد 

اإلسبلـ فكرة انقبلبية ال تؤمن بالقومية ْتدكدىا الضيقة، بل تدعو الناس ٚتيعان إٔب سعادة البشر، بل ال 
ذلك ألف اٟتق يأىب اٟتدكد اٞتغرافية، كال يرضى ... ٯتكنها أصبلن أف تضيق دائرة عملها ُب نطاؽ ٤تدكد 

)أف ينحصر ُب حدكد ضيقة اخًتعها علماء اٞتغرافيا ك٤تًتفوا السياسة ) .
فاإلسبلـ كمبدأ عا١تي ينظر إٔب العآب كلو، كينظر إٔب أف إقليمو ٬تب أف يكوف ُب اتساع ال ُب 

. انتقاص حىت يعم العدؿ كا٠تَت العآب كلو
لذلك ال بد من العمل على توحيد الببلد اإلسبلمية ُب دكلة كاحدة اليت توحد الببلد كالشعوب 

فإذا توحدت الببلد اإلسبلمية فبل تبقى ىنالك مشاكل حدكد، كال . اإلسبلمية ٖتت ظل خليفة كاحد
اختبلؼ على مياه األهنار، كال تبقى اٞتيوش ٭تارب بعضها بعضان، كال تبقى خَتات ا١تسلمُت هنبان للدكؿ 

. االستعمارية الكافرة، كال يبقى ا١تسلموف أذالء ضعفاء أماـ الدكؿ الغربية
 
 

                                                 

 .367ص: ـ1980-ىػ1/1400ط. عماف-مكتبة النهضة.محمد علي الحسن.انظر، العبلقات الدولية في القرآف والسنة، د   ( (
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الباب الثالث 
 

آراء حوؿ الوحدة في العصر الحديث 
 

 
: يشتمل ىذا الباب على فصلين ىما

 
. ما يتوىم بأنو من الوحدة: الفصل األوؿ

 
. ما يتوىم بأنو من عوائق الوحدة:  الفصل الثاني
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الفصل األوؿ  
 

ما يتوىم بأنو من الوحدة 
 

جاء اإلسبلـ ليبُت لؤلمة كيف ٖتيا طرازان معينان من العيش ٮتتلف عن أم طراز آخر ُب الدنيا، 
كجعل مقياس األعماؿ عند األمة اٟتبلؿ كاٟتراـ، كفرض عليهم الوحدة، كعٌُت شكل نظاـ اٟتكم الذم 

٭تكمهم بأنو نظاـ كحدة، كأكجب عليهم أف يكونوا ٖتت راية كاحدة ككياف كاحد، كحرـٌ عليهم أف يكونوا 
 .شذر مذر ٖتت ظل كيانات متفرقة، لكل كياف خصوصيتو كسياستو

كلكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو، جواز إمكانية أف يتؤب األمر مؤسسة، أك منظمة إسبلمية تطرح 
نفسها بديبلن عن الوحدة السياسية اإلسبلمية ا١تتمثلة ُب كياف كاحد، تعمل على ٚتع ىذه الكيانات ا١تتفرقة 

ٖتت رايتها، فتجمع بذلك ا١تتفرؽ، كتقرب البعيد، كتردـ الشقة، متعاكنة فيما بينها من أجل تضامن 
إسبلمي على كافة ا١تستويات؟ 

: كلتفصيل ا١توضوع كاف ىذا الفصل يشتمل على ا١تباحث اآلتية
 
 

. الجامعة اإلسبلمية:   المبحث األوؿ
 

. الجامعة العربية:    المبحث الثاني
 

. منظمة المؤتمر اإلسبلمي:  المبحث الثالث
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 المبحث األوؿ
 

الجامعة اإلسبلمية 
 

المطلب األوؿ 
 

الجامعة اإلسبلمية في عهد السلطاف عبد الحميد الثاني 
 

ٓب تظهر فكرة اٞتامعة اإلسبلمية، ُب معًتؾ السياسة الدكلية إال ُب عهد السلطاف عبد اٟتميد 
، فبعد أف التقط (ـ1876)الثاين، كٖتديدان بعد ارتقاء السلطاف عبد اٟتميد عرش الدكلة العثمانية عاـ 

السلطاف عبد اٟتميد أنفاسو كجرد ا١تتأثرين بالفكر األكركيب من سلطاهنم، كتؤب ىو قيادة الببلد قيادة 
)حازمة، اىتم السلطاف عبد اٟتميد بفكرة اٞتامعة اإلسبلمية ). 

كقد بُتَّ السلطاف عبد اٟتميد ُب مذكراتو ضركرة العمل على تدعيم أكاصر األخوة اإلسبلمية بُت 
عدـ كجود تفاىم مع ": كل مسلمي العآب ُب الصُت كا٢تند كأكاسط إفريقيا، كإيراف، كغَتىا، حيث يقوؿ

إيراف أمر جدير بالتأسف عليو، كإذا أردنا أف نفوِّت الفرصة على اإل٧تليز كالركس فإنا نرل فائدة تقارب 
)"إسبلمي ُب ىذا األمر ). 

لقد أدرؾ السلطاف عبد اٟتميد دكر اإل٧تليز الذين يضعوف العراقيل أماـ الوحدة العثمانية، كٖتدث 
اإلسبلـ كا١تسيحية نظرتاف ٥تتلفتاف كال ٯتكن اٞتمع بينهما ": عن عبلقة الدكلة العثمانية بإ٧تلًتا، حيث قاؿ

                                                 

: ـ2003/ط.القاىرة-دار اإليماف. علي محمد الصبلبي.،د"عوامل النهوض وأسباب السقوط"انظر، الدولة العثمانية    ( (
 .546ص

دار . ترجمة محمد حرب عبد الحميد-مذكرات السلطاف عبد الحميد الثاني، عبد الحميد الثاني   ( (
 .23ص:ـ1978/ط.األنصار
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)"ُب حضارة كاحدة ، ككاف يرل خطر القومية اليت من شأهنا أف ٕتعل من الشعوب اإلسبلمية ألعوبة بيد (
اإل٧تليز قد أفسدكا عقوؿ ا١تصريُت، ألف البعض أصبح يقدـ ": اإل٧تليز هتز من خبل٢تا دكلة ا٠تبلفة، فقاؿ

القومية على الدين، كيظن أنو ٯتكن مزج حضارة مصر باٟتضارة األكركبية، كإ٧تلًتا هتدؼ من نشر الفكر 
كأف الفكر القومي قد تقدـ تقدُّمان ملموسان ُب مصر، ... القومي ُب الببلد اإلسبلمية إٔب ىز عرشي 

كا١تثقفوف ا١تصريوف أصبحوا من حيث ال يشعركف ألعوبة ُب يد اإل٧تليز، إهنم بذلك يهزكف اقتدار الدكلة 
)"اإلسبلمية كيهزكف معها اعتبار ا٠تبلفة قالت صحيفة ": ، كيقوؿ عن السياسة اإل٧تليزية ٕتاه ا٠تبلفة(

٬تب أف تصبح اٞتزيرة العربية ٖتت اٟتماية اإل٧تليزية، ٬تب على إ٧تلًتا أف ": ستاندرد اإل٧تليزية ما نصو
إضعاؼ تأثَت اإلسبلـ، كتقوية نفوذىا، : إف إ٧تلًتا تعمل ٢تدفُت... "تسيطر على مدف ا١تسلمُت ا١تقدسة

لذلك أراد اإل٧تليز أف يكوف ا٠تديوم ُب مصر خليفة للمسلمُت، كلكن ليس ىناؾ مسلم صادؽ كاحد 
يقبل أف يكوف ا٠تديوم أمَتان للمؤمنُت ألنو بدأ دراستو ُب جنيف كأكملها ُب فينا كتطبع بطابع 

)"الكفار ). 

كقد كاف من ا١تبلحظ تفتيت كاقتطاع الببلد اإلسبلمية من جسم الدكلة العثمانية، كيتضح ذلك 
) (- العرب–إلعبلف الشريف حسُت أمَت مكة خليفة للمسلمُت  )عندما ظهر اقًتاح اإل٧تليز  ) .

كيعًتؼ السلطاف عبد اٟتميد بأنو ٓب يكن لديو الطاقة كال القوة حملاربة الدكلة األكركبية، كلكن 
الدكؿ الكربل كانت ترتعد من سبلح ا٠تبلفة، كخوفهم من ا٠تبلفة جعلهم يتفقوف على إهناء الدكلة 

)العثمانية ). 
 
 

الفرع األوؿ 
 
 

معنى الجامعة اإلسبلمية عند السلطاف عبد الحميد 
 

لتلك ا١تخاكؼ السابقة كغَتىا رأل السلطاف عبد اٟتميد أف العبلج يكمن ُب إصبلح كتقوية 
ا٠تبلفة العثمانية، كإعادهتا قوة ٗتشاىا قول الكفر، فكانت فكرة اٞتامعة اإلسبلمية اليت قصد منها توحيد 

                                                 

 .23ص: المصدر السابق   ( (

 .23ص: المصدر السابق   ( (

 .24ص: انظر، مذكرات السلطاف عبد الحميد   ( (

 .24ص: المصدر السابق   ( (

 .24ص: المصدر السابق   ( (
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: ا١تسلمُت ُب كياف كاحد كإعادة ا٠تبلفة قوة سياسية عا١تية لوحدة كياف ا٠تبلفة، يقوؿ السلطاف عبد اٟتميد
إف الدكلة العثمانية تضم أجناسان متعددة من أتراؾ كعرب كألباف كبلغار كيونانيُت كزنوج كعناصر أخرل، "

)"كرغم ىذا فوحدة اإلسبلـ ٕتعلنا أفراد أسرة كاحدة ). 
كيعرب السلطاف عبد اٟتميد عن ثقتو ُب كحدة العآب اإلسبلمي ُب كياف كاحد كٖتت ظل خليفة 

٬تب تقوية ركابطنا ببقية ا١تسلمُت ُب كل مكاف، ٬تب أف نقًتب من بعضنا البعض أكثر ": كاحد بقولو
، ككقتها ٓب ٭تن بعد لكنو سيأٌب، سيأٌب اليـو الذم يتحد فيو فبل أمل ُب ا١تستقبل إال هبذه الوحدةفأكثر، 

)"كل ا١تؤمنُت، كينهضوف فيو هنضة كاحدة، يقوموف قومة رجل كاحد كفيو ٭تطموف رقبة الكفار ) .
 

الفرع الثاني 
 

أىداؼ الجامعة اإلسبلمية 
 

كعلى ذلك، ٯتكن تلخيص أىداؼ فكرة اٞتامعة اإلسبلمية ُب نظر السلطاف عبد اٟتميد ُب 
 :النقاط اآلتية
إحياء منصب ا٠تبلفة ٞتمع مشل ا١تسلمُت ٖتت راية كاحدة كليكوف أداة قوية، كليس -   1

صوريان كما حدث لفًتة من الزمن، كبذلك ال يكوف السلطاف كحده فقط ىو الذم يقف ُب مواجهة 
أطماع الغرب كعمبلئو ُب الداخل، كإ٪تا ىي كحدة سياسية كشعورية بُت شعوب ا١تسلمُت ٚتيعان، يكوف 

إف السلطاف عبد اٟتميد، كاف يهدؼ ": (أرنولد توينيب  )ىو الرمز كا١توجو كا١توحِّد، يقوؿ ا١تؤرخ الربيطاين 
من سياستو اإلسبلمية، ٕتميع مسلمي العآب ٖتت راية كاحدة، كىذا ال يعٍت إال ىجمة مضادة، يقـو هبا 

)"ا١تسلموف ضد العآب الغريب اليت استهدفت عآب ا١تسلمُت ). 
٤تاكلة إيقاؼ الدكؿ االستعمارية األكركبية كركسيا، عند حٌدىا، عندما ٧تد أف ا١تسلمُت قد -   2

 .تكتلوا ُب صف كاحد، كقد فطنوا إٔب أطماعهم االستعمارية ككقفوا ضدىا بالوحدة اإلسبلمية
مواجهة أعداء اإلسبلـ ا١تثقفُت بالثقافة الغربية، كالذين توغلوا ُب ا١تراكز اإلدارية كالسياسية -   3

اٟتساسة، ُب أجهزة الببلد اإلسبلمية عند حٌدىم، عندما ٬تدكف أف ىناؾ سدان إسبلميان ضخمان منيعان يقف 
 .أمامهم

                                                 

 82ص: انظر، صحوة الرجل المريض، موفق بني المرجة   ( (

 .24ص:  انظر، مذكرات السلطاف عبد الحميد  ( (

 .169ص: مذكرات السلطاف عبد الحميد   ( (
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إثبات أف ا١تسلمُت ٯتكن أف يكونوا قوة سياسية عا١تية، ٭تسب ٢تا حساب ُب مواجهة -   4
 .األكركيب النصراين-الغزك الثقاُب كالفكرم كالعقدم الركسي

)تأخذ الوحدة اإلسبلمية اٞتديدة دكرىا ُب التأثَت على السياسة العا١تية-   5 ، باعتبارىا دكلة (
 .٢تا تأثَتىا السياسي ُب الساحة الدكلية كالعا١تية

لقد كاف ٕتسيد ىذه األىداؼ من خبلؿ ا١تناداة بفكرة اٞتامعة اإلسبلمية، كالعمل على تقوية 
اليت تقـو على أساس اإلسبلـ، كالوقوؼ أماـ األفكار الغربية من - سياسيان ك٣تتمعيان -الدكلة العثمانية 

إف العمل على تقوية ": خبلؿ ٚتع مسلمي العآب ٖتت راية ا٠تبلفة العثمانية، يقوؿ السلطاف عبد اٟتميد
الكياف السياسي كاالجتماعي اإلسبلمي أفضل من إلقائو أرضان، كتكوين كياف غريب فكريان أك اجتماعيان 

)"على األرض ). 
فقد كاف يرل السلطاف عبد اٟتميد أف شعار اٞتامعة اإلسبلمية خَت معُت لتنفيذ السياسة 

الداخلية، كا٠تارجية، ففي الداخل كاف يعٍت االلتزاـ ْتدكد الشريعة اإلسبلمية كتطبيقو تطبيقان كامبلن، كُب 
. ا٠تارج كاف يعٍت االلتفاؼ حوؿ ا٠تبلفة العثمانية

 
 

الفرع الثالث 
 
 

تطبيق الفكرة في السياسة الداخلية والخارجية 
 

أما عن ٤تاكلة السلطاف عبد اٟتميد لوحدة ا١تسلمُت فقد استخدـ كل اإلمكانيات كاألساليب 
 .كالوسائل ا١تتاحة، كاستعاف بالرجاؿ ُب البحث عن صيغة توحِّد كلمة ٚتيع ا١تسلمُت ُب األرض

فقد أقاـ السلطاف عددان من ا١تؤسسات اٟتديثة من كليات كأكادٯتيات كمدارس كمعاىد كما 
أرسل البعثات العملية كالعلمية كالتخصصية كأسس البلديات كغرؼ التجارة كالصناعة كالزراعة كأقاـ دكائر 

الربيد كمؤسسات ا١تياه كالكهرباء كأدخل السكك اٟتديدية، كدعم األساطيل ا١تبلحية كالعسكرية كبٌت 
الغواصة، كعٌت بتسليح كتدريب اٞتيش ٔتختلف أسلحتو، كقد ربط أجزاء الدكلة بثبلثُت ألف كيلو مًت من 

)خطوط الربؽ كا٢تاتف ). 

                                                 

 .168ص: المصدر السابق   ( (

 .169ص: المصدر السابق   ( (
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كاىتم بربط الببلد البعيدة بالدكلة ... عاِب كذلك السلطاف قضية الديوف ا١تًتتبة على الدكلة 
كما كضع مشركع ... فوضع مشركع خط حديدم يربط العراؽ باستانبوؿ كأنشأ خطان بُت بغداد كطرابلس 

إنشاء ا٠تطوط التلغرافية ُب ببلد اٟتجاز، كإنشاء طريق حديدم بُت دمشق كبغداد كمٌد األسبلؾ التلغرافية 
)بُت دمشق كاٟتجاز كاليمن ). 

لقد أبدل السلطاف عبد اٟتميد اىتمامان بالغان بإنشاء ا٠تطوط اٟتديدية ُب ٥تتلف أ٨تاء الدكلة 
: العثمانية مستهدفان من كرائها

ربط أجزاء الدكلة ا١تتباعدة ٦تا ساعد على ٧تاح فكرة الوحدة العثمانية كاٞتامعة اإلسبلمية (   1
 .كالسيطرة الكاملة على الواليات اليت تتطلب تقوية قبضة الدكلة عليها

إجبار تلك الواليات على االندماج ُب الدكلة كا٠تضوع للقوانُت العسكرية اليت تنٌص على (   2
 .كجوب االشًتاؾ ُب الدفاع عن ا٠تبلفة بتقدًن ا١تاؿ كالرجاؿ

تسهيل مهمة الدفاع عن الدكلة ُب أية جبهة من اٞتبهات اليت تتعرض للعدكاف، ألف مد (   3
)ا٠تطوط اٟتديدية يساعد على سرعة توزيع القوات العثمانية كإيصا٢تا إٔب تلك اٞتهات ). 
 (اٞتامعة اإلسبلمية)كىكذا نرل اإلصبلحات الداخلية اليت ٗتدـ فكرة الوحدة السياسية الكربل 

ككضع ا١تكاييل كا١توازين ": تتوأب زمن السلطاف عبد اٟتميد ُب شىت ميادين اٟتياة، يقوؿ موفق بٍت ا١ترجة
على أساس عشرم ككحدىا بُت أجزاء الدكلة كعارض أشٌد ا١تعارضة ُب منح ا٠تديوم إٝتاعيل باشا فرمانان 

)"يبيح لو عقد القركض مع الدكؿ األجنبية- األمر العإب يصدر من السلطاف– ). 
كما قاـ ببعث الرجاؿ كالدعاة كالعلماء، لبللتقاء بالشعوب اإلسبلمية كفهم ما عندىم كإببلغهم 

بآراء كتوجيهات السلطاف ا٠تليفة كنشر العلـو اإلسبلمية، كمراكز الدراسات اإلسبلمية ُب الداخل كا٠تارج، 
كطبع الكتب اإلسبلمية األساسية، ك٤تاكلة اٗتاذ اللغة العربية ألكؿ مرة ُب تاريخ الدكلة العثمانية، لغة رٝتية، 

كاالستفادة من الصحافة اإلسبلمية ُب الدعاية للجامعة اإلسبلمية، كالعمل على ... كالعناية با١تساجد 
)تطوير النهضة العلمية كالتقنية ُب الدكلة العثمانية كٖتديث الدكلة فيما ىو ضركرم ). 

كىكذا ٧تح السلطاف عبد اٟتميد ُب إذكاء شعور ا١تسلمُت للتمسك كالسعي للتضامن كالتكتل 
كااللتفاؼ حولو بصفتو خليفة ٞتميع ا١تسلمُت، ككاف لفكرة اٞتامعة اإلسبلمية صدل بعيد لعدة أسباب 

: منها

                                                 

 .86ص: المصدر السابق   ( (

 .113ص: انظر، صحوة الرجل المريض، موفق بني المرجة   ( (

 .54ص:ـ1938/ 1ط.القاىرة-حسين مؤنس. ، وانظر، الشرؽ اإلسبلمي في العصر الحديث، د86ص: المصدر السابق   ( (
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 .110ص:       صحوة الرجل المريض، توفيق بني مرجة
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كانت الدكؿ األكركبية ُب النصف الثاين من القرف التاسع عشر تتنافس على االستعمار ُب :   أوالً 
كاحتلت  (ـ1881)الشرؽ كحدثت سلسلة اعتداءات على الشعوب اإلسبلمية فاحتلت فرنسا تونس 

كتدخلت فرنسا ُب شؤكف مراكش حىت استطاعت أف تعلن عليها اٟتماية            (ـ1882)إ٧تلًتا مصر 
 ... .مقتسمة أراضيها مع إسبانيا (ـ1912)

كذلك ساعد على انتشار دعوة اٞتامعة اإلسبلمية أف العآب اإلسبلمي أصبح ُب ذلك :   ثانياً 
الوقت أكثر اتصاالن بعضو ببعض بسبب تقدـ كسائل النقل كانتشار الصحافة ُب مصر كتركيا كاٞتزائر كا٢تند 

ككانت الصحف تعاِب موضوع االستعمار كأطماع الدكؿ األكركبية  (إندكنيسيا)كفارس كأكاسط آسيا كجاكه 
 .ُب العآب اإلسبلمي كتنشر أنباء االعتداءات ا١تتكررة فتهيج ٢تا النفوس

كانت جهود العلماء كدعواهتم ُب كجوب إحياء ٣تد اإلسبلـ قد انتشرى ُب ربوع العآب :   ثالثاً 
اإلسبلمي كازداد الشعور بأف العدكاف الغريب بغَت انقطاع على الشعوب اإلسبلمية سوؼ يزيدىا ارتباطان 
 .ك٘تاسكان كبأف الوقت قد حاف إلقامة جامعة إسبلمية ٕتعل الشعوب كالبنياف ا١ترصوص يشٌد بعضو بعضان 

كىناؾ أسباب اقتصادية ىامة جعلت فكرة اٞتامعة اإلسبلمية أقرب إٔب قلوب ا١تسلمُت :   رابعاً 
كىي أف الغزك السياسي األكركيب للعآب اإلسبلمي كاف يسبقو ٍب يسَت معو التحكم االقتصادم فتدفقت 

على ىذا العآب رؤكس األمواؿ األجنبية ُب صور شىت منها القركض اليت ٘تنح لؤلمراء كاٟتكاـ كاالمتيازات 
اليت ٭تصل عليها ىؤالء األجانب حىت كبلت معظم األمم اإلسبلمية بالديوف كمن ٍب استطاع االستعمار 
أف ٯتهد الستقرار سيطرتو السياسية، كقد استيقظت معظم الشعوب اإلسبلمية بعد أف ىا٢تا ما رأتو من 
استنزاؼ خَتاهتا الطبيعية كٛتلهم التزاحم الغريب االقتصادم ُب ببلدىم على الدعوة إٔب التضامن، كقاـ 

فريق يطالب باٞتامعة اإلسبلمية االقتصادية لتكوف ثركة ا١تسلمُت للمسلمُت كليست لؤلكركبيُت 
)الدخبلء ). 

 
 

أف معٌت اٞتامعة اإلسبلمية عند السلطاف عبد اٟتميد الثاين تعٍت التفاؼ : كخبلصة القوؿ
. ا١تسلمُت ٚتيعان كٓبٌ مشلهم ٖتت راية ا٠تبلفة العثمانية

 
 

 
المطلب الثاني 

 

- في العصر الحديث–فكرة الجامعة اإلسبلمية 

                                                 

 .113-112ص: انظر، صحوة الرجل المريض، توفيق بني المرجة   ( (



 209 

 
لقد التفت ٣تموعة من علماء األمة كمفكريها إٔب دعوة اٞتامعة اإلسبلمية، فكانت اٞتامعة 
اإلسبلمية تعٍت ذلك التيار الفكرم كالسياسي العريض، الذم أبصر قادتو كأنصاره أف ىناؾ عددان من 

التحديات اليت تواجو الفكر اإلسبلمي كالشعوب كاألمم اإلسبلمية، سواء أكانت تلك التحديات آتية من 
داخل األكطاف اإلسبلمية، كالتخلف الفكرم كالركحي كاال٨تدار اٟتضارم كالسياسي كالصراعات اإلقليمية 

كالقبلية، أك آتية من ا٠تارج ُب شكل ا١تد االستعمارم الذم زحف من أكركبا على الشرؽ، كخاصة ُب 
ذلك ىو الوصف العاـ لتيار اٞتامعة اإلسبلمية، الفكرم كالسياسي، كما عرفو ... القرف التاسع عشر 

الشرؽ ُب ذلك التاريخ، كمن أمثاؿ ىؤالء الذين نادكا باٞتامعة اإلسبلمية ٚتاؿ الدين األفغاين، كمصطفى 
كيصف . كامل من مصر، كأبو ا٢تدل الصيادم من سوريا، كعبد الرشيد إبراىيم من سيبَتيا، كغَتىا

الدكتور ٤تمد عمارة أف اٞتامعة اإلسبلمية قد عرفت ُب صفوفها تيارات متعددة ٘تايزت مواقفها الفكرية 
ٓب  (اٞتامعة اإلسبلمية)كلكن كحدة ىذا الشعار ": كالعملية إزاء ا١تشكبلت اليت عاىن منها ا١تسلموف فيقوؿ

- ُب اٟتقيقة كالواقع–عن عُت الباحث ا١تتأمل تلك الفركؽ اٞتوىرية اليت جعلت - ُب يـو من األياـ–ٗتف 
–، بينها من عوامل االختبلؼ كالتمايز (الفصائل)ك  (ا١تدارس)من تيار اٞتامعة اإلسبلمية عددان من 

) "!الشيء الكثَت، بل كا٠تطَت- أحيانان  ٍب يذكر الدكتور ٤تمد عمارة على سبيل ا١تثاؿ من تلك اٟتركات (
كالتيارات اليت انطوت ٖتت جناح اٞتامعة اإلسبلمية، كاليت من أبرزىا التيار الذم قاده ٚتاؿ الدين 

ُب عصرنا اٟتديث، يصف الدكتور عمارة بعد  (اٞتامعة اإلسبلمية)األفغاين، ٯتكن أف يندرج ٖتت شعار 
من مثل اٟتركة الوىابية،  (عصرنا اٟتديث)ذكره للحركات اليت انطوت ٖتت شعار اٞتامعة اإلسبلمية ُب 

أبرز تيارات - ْتق–ىناؾ التيار الذم قاده األفغاين، كالذم كاف ... ٍب ": كالسنوسية، كا١تهدية فيقوؿ
كالذم ٘تيز بامتداده إٔب ٥تتلف بقاع عآب ... ُب النصف الثاين من القرف التاسع عشر  (اٞتامعة اإلسبلمية)

)"كما ٘تيز عنها بعدد من ا٠تصائص... اإلسبلـ، على عكس الوىابية كالسنوسية كا١تهدية  ) .
كلعل الدكتور عمارة أدرج اٟتركة الوىابية كالسنوسية كا١تهدية ٖتت جناح اٞتامعة اإلسبلمية مع 
كوهنا قبل عهد كدعوة السلطاف عبد اٟتميد كوهنا حركات إصبلحية نادت باإلصبلح كالتصدم للغرب 

!. كلؤلتراؾ كالوىابية كا١تهدية
 
 

الفرع األوؿ 
                                                 

- ىػ1417/ 2ط. القاىرة-دار الرشاد. محمد عمارة. جماؿ الدين األفغاني بين حقائق التاريخ، وأكاذيب لويس عوض، د   ( (
 .188-187ص: ـ1997       

 .181ص: انظر، مذكرات السلطاف عبد الحميد الثاني   ( (
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والسلطاف عبد الحميد  (ـ1897-1839)جماؿ الدين األفغاني 
 

أيٌد ٚتاؿ الدين األفغاين دعوة السلطاف عبد اٟتميد إٔب اٞتامعة اإلسبلمية، كقٌدـ مشركعات أكرب 
من طموح السلطاف، حيث كاف السلطاف عبد اٟتميد ينادم بوحدة ا١تسلمُت كالتفافهم حوؿ خبلفتهم    

كُب نفس الوقت تكوف ا٠تبلفة ذات ىيبة كقوة، لكن األفغاين عرض على السلطاف - ا٠تبلفة العثمانية–
مشركعان، يرمي إٔب توحيد الٌسنة مع الشيعة، ككانت نظرة السلطاف عبد اٟتميد ال ترمي ُب ىذا الصدد 

)أكثر من توحيد اٟتركة السياسية بُت الفريقُت ١تواجهة االستعمار العا١تي ). 
 

لقد استفاد السلطاف عبد اٟتميد من األفغاين ُب الدعاية إٔب اٞتامعة اإلسبلمية، رغم االختبلؼ 
 :بُت فكر السلطاف كفكر األفغاين، كمن أسباب االختبلؼ

 

إٯتاف األفغاين بقضية كحدة ا١تسلمُت، كتأييده ُب نفس الوقت للثوار ضد السلطاف عبد -   1
)اٟتميد، من القوميُت كاألتراؾ كالعثمانيُت عامة ). 

 

دعوة األفغاين لوحدة الشعوب اإلسبلمية، ْتيث تكوف كالبنياف الواحد، كبقلب كاحد ُب -   2
مواجهة الدكؿ األكركبية الرامية إٔب تقسيم الدكلة العثمانية العاملة على اهنيارىا، كُب نفس الوقت، ٓب 

يتعرض األفغاين لبلستعمار الفرنسي، كلو بكلمة تنديد، ُب كقت احتاج فيو السلطاف عبد اٟتميد إٔب 
)مقاكمة الفرنسيُت ُب مشاؿ إفريقيا ). 

 

رغم األطماع الركسية كاٟتركب الركسية، ضد الدكلة العثمانية كاقتطاع الركس ألجزاء من -   3
األراضي العثمانية، فقد كاف موقف السيد ٚتاؿ الدين األفغاين من مبدأ ىذا التوسع الركسي غريبان على 

مفهـو اٞتامعة اإلسبلمية، ألنو يعًتؼ ٔتا للركس من مصاّب حيوية كاسًتاتيجية ُب ا٢تند، تدفعهم 
الحتبل٢تا، كأف ليس لدل األفغاين اعًتاض على ىذا االحتبلؿ إذا حدث، بل ينصح الركس باتباع أسلم 

                                                 

 .181ص: انظر، مذكرات السلطاف عبد الحميد الثاني   ( (

 عندما يتحدث عن تعريب الدولة، 550: علي محمد الّصبلبي.، د"عوامل النهوض وأسباب السقوط"انظر، الدولة العثمانية    ( (
 .تاريخياً وحضارياً وواقعياً -        واإللحاح على ما لمصر من دور متميز

 .182ص: انظر، مذكرات السلطاف عبد الحميد الثاني   ( (
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السبل كأسهلها لتنفيذه، كذلك بأف يستعينوا بدكلة فارس، كببلد األفغاف، لفتح أبواب ا٢تند، شريطة أف 
)تسهمهما ُب الغنيمة كتشركهما ُب ا١تنفعة ). 

 

ا٠تبلؼ العقدم الذم ظهر بُت العلماء ُب استانبوؿ كبُت ٚتاؿ الدين األفغاين، كظهر -   4
 للرد على عقيدة األفغاين، كسكوت "السيوؼ القواطع": ا١تعنوف (خليل فوزم الفيليباكم)كتاب الشيخ 

)األفغاين عن ىذا، كعدـ دفاعو عن نفسو، كالكتاب باللغة العربية، كترجم كقتها إٔب اللغة الًتكية ) .
 

كلقد ذكر السلطاف عبد اٟتميد ُب مذكراتو بأف ٚتاؿ الدين األفغاين مهرج كلو عبلقة با١تخابرات 
كقعت ُب يدم خطة أعدىا ُب كزارة ا٠تارجية اإل٧تليزية مهرج اٝتو ٚتاؿ الدين ":اإل٧تليزية  حيث يقوؿ

األفغاين كإ٧تليزم ييدعى بلنت قاال فيها بإقصاء ا٠تبلفة عن األتراؾ، كاقًتحا على اإل٧تليز إعبلف الشريف 
استدعتو إٔب استانبوؿ عن طريق أيب ا٢تدل الصيادم اٟتليب، ... حسُت أمَت مكة خليفة على ا١تسلمُت 

الذم كاف يلقى االحًتاـ ُب كل الببلد العربية، قاـ بالتوسط ُب ىذا كل من منيف باشا، حامي األفغاف 
القدًن، كاألديب الشاعر عبد اٟتق حامد، جاء ٚتاؿ الدين األفغاين إٔب استانبوؿ، كٓب أٝتح لو مرة أخرل 

) "...با٠تركج منها  ). 
 

. ٦تا يدؿ على أف عبلقة السلطاف عبد اٟتميد الثاين باألفغاين كانت عبلقة ريبة ك٤تل شك
 
 

الفرع الثاني 
 

جماؿ الدين األفغاني والجامعة اإلسبلمية 
 

لو راجعنا أعماؿ األفغاين كرسائلو كمقاالتو كخطبو كجدنا أنو يدعو إٔب اٞتامعة اإلسبلمية، ففي 
يتحدث عن كحدة ا١تسلمُت كينتهي إٔب أف رابطة اإلسبلـ ىي أعظم  (اٞتنسية كالديانة اإلسبلمية)مقالتو 

ىذا ما أرشدنا إليو سَت ا١تسلمُت من ": الركابط، هبا قامت األمة اإلسبلمية كحضارهتا ُب التاريخ، كيقوؿ
يـو نشأة دينهم إٔب اآلف، ال يعتدكف برابطة الشعوب كعصابات األجناس كإ٪تا ينظركف إٔب جامعة الدين، 

                                                 

 .551ص: علي الصبلبي. انظر، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط د   ( (

 .551ص: المصدر السابق   ( (

 .184ص: انظر، مذكرات السلطاف عبد الحميد الثاني   ( (
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٢تذا ترل العريب ال ينفر من سلطة الًتكي، كالفارسي يقبل سيادة العريب، كا٢تندم يذعن لرياسة األفغاين كال 
)"امشئزاز عند أحد منهم كال انقباض ). 

 

أما فكرة اٞتامعة اإلسبلمية اليت اعتربهتا من احملطات األصلية اليت ال بٌد ٕب من التعمق هبا كذلك 
فالسيد ٚتاؿ الدين األفغاين أكرب ": ١تا ٢تا من دكر كبَت ُب فكر األفغاين، حيث يقوؿ الدكتور ٤تمد حرب

)"دعاة اٞتامعة ُب عصره بدأ ٚتاؿ الدين األفغاين الدعوة إٔب فكرة اٞتامعة اإلسبلمية منذ حٌجو إٔب مكة .(
اليت ضمت أعضاء من ٥تتلف األقطار اإلسبلمية كأصدر ٣تلة  (أـ القرل)ـ، كأنشأ فيها ٚتعية 1857عاـ 

ٖتمل اٝتها كتابع الدعوة للفكرة ُب ا٢تند كمصر كتركيا كفرنسا، حيث أنشأ مع الشيخ ٤تمد عبده ٚتعية 
كقد صدر العدد األكؿ منها ُب اليـو الثاين عشر من . العركة الوثقى ُب باريس، كأصدر ٣تلة هبذا االسم

شهر مارس عاـ ألف كٙتا٪تائة كأربعة كٙتانُت ككانت األفكار ا١توجودة ُب تلك اجمللة لؤلفغاين، كإف كاف 
)األسلوب كالصياغة، للشيخ ٤تمد عبده ). 

 

كاستمرت الدعوة إٔب اٞتامعة اإلسبلمية بعد خلع السلطاف عبد اٟتميد، كٓب يتخل عنها حكاـ 
الدكلة العثمانية اٞتدد بل اعتمدكا عليها ُب صراعهم مع الدكؿ األكركبية الطامعة ُب اقتساـ تركة الرجل 

. ا١تريض
كاستمر األفغاين كذلك بالدعوة إٔب فكرة اٞتامعة اإلسبلمية كٓب يتخل عنها، كإف فرض الواقع 

. تأثَته على ٤تتول الفكرة كمضموهنا عند األفغاين
 
 

الفرع الثالث 
 

! تحويل وجهة نظر األفغاني عما ال يمكن إلى ما يمكن
 

اليت أصدرىا ٚتاؿ الدين األفغاين ُب باريس  (العركة الوثقى)كاألمر الذم ال شك فيو أف جريدة 
ٔتعاكنة الشيخ ٤تمد عبده، قد أدت الدكر الرئيسي ُب بلورة احملتول األيدلوجي لفكرة اٞتامعة اإلسبلمية، 

                                                 

. بيروت-المؤسسة العربية للدراسات والنشر. محمد عمارة. انظر، الجامعة اإلسبلمية والفكرة القومية عند مصطفى كامل، د   ( (
بيروت -دار الكتاب العربي. وانظر، العروة الوثقى، جماؿ الدين األفغاني ومحمد عبده. 55-48ص: ـ1976/ 1      ط
 .51ص: ـ1970/ 1      ط

 .98ص. محمد حرب. مذكرات السلطاف عبد الحميد، د   ( (

القاىرة -دار قباء.عاطف العراقي.قضايا ومذاىب وشخصيات،د"العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر"انظر،   ( (
 .156ص:ـ1998
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كيرجع إٔب ٚتاؿ الدين كمقاالتو الفضل ُب أف فكرة اٞتامعة اإلسبلمية ٓب تقف عند اٟتد الذم أراده ٢تا 
)السلطاف عبد اٟتميد الثاين ). 

 

كاٟتق أف ٚتاؿ الدين ! كلكن يظهر من طرح األفغاين للجامعة اإلسبلمية أنو تراجع شيئان ما
األفغاين كما قاؿ الدكتور ٤تمد فتحي عثماف ما اشتهر أف يريد باٞتامعة اإلسبلمية أف يكوف للمسلمُت 

)كلهم دكلة كاحدة ... ": ما نٌصو (الًتاث كا١تستقبل)، بل إف الدكتور ٤تمد عمارة يقوؿ ُب كتابو (
إٔب إقامة دكلة عربية خالصة ُب شبو اٞتزيرة العربية،  (اٞتامعة اإلسبلمية)كعندئذو إتو سعي األفغاين كتيار 

 فلقد كانت العركبة كالتعرب كالتعريب ىي "...!لقد حولت كجهي عما ال ٯتكن إٔب ما ٯتكن؟": كقاؿ
) !عند ىذا التيار (للجامعة اإلسبلمية )ا١تضموف كاحملتول  ). 

 

كلقد أدرؾ الشيخ ٤تمد رشيد رضا مقاصد ٚتاؿ الدين األفغاين من العركة الوثقى عندما ٖتدث 
)عن الرابطة الشرقية كارتباطها باٞتامعة اإلسبلمية ). 

 

كالظاىر أنو كاف يكتفي بالوحدة الدينية كٕتديد اإلصبلح اإلسبلمي ا١تدين كاٟتريب ُب كل شعب 
كالًتؾ كالفرس كاألفغاف ُب ذلك الوقت ٍب –لو دكلة أك تصَت لو دكلة، كعقد احملالفات بُت ىذه الدكؿ 

كأنشأ ٢تذا الغرض بضع عشرة مقالة صٌدر أكثرىا بآيات من القرآف ... االعًتاؼ ألقواىن برياسة اٟتلف 
)... كأقلها ْتديث أك عنواف يناسب موضوعها  ). 

 

كما كانت ىذه اٞتفوة كذاؾ ا٢تجراف بُت العلماء، ككانت كذلك بُت ا١تلوؾ ... ": يقوؿ األفغاين
)"أليس بعجيب أف ال تكوف سفارة للعثمانيُت ُب مراكش كال ١تراكش عند العثمانيُت؟. كالسبلطُت ). 
 

كالذم يؤكد أف دعوة األفغاين للجامعة اإلسبلمية كاف ا١تقصد منها إبقاء كل ملك على ملكو، 
ال ألتمس بقوٕب ىذا أف يكوف مالك األمر ُب اٞتميع شخصان ": كعدـ كحدة الببلد ُب كياف كاحد، قولو

                                                 

 .126ص: انظر، صحوة الرجل المريض، موفق بني المرجة   ( (

. محمد فتحي عثماف. من تاريخ الحركات اإلسبلمية، عبد الحميد بن باديس رائد الحركة اإلسبلمية في الجزائر المعاصرة، د   ( (
 .136ص: ـ1987/ 1ط.  الكويت–       دار القلم 

 .265ص: ـ2/1997ط.القاىرة-دار الرشاد.محمد عمارة.التراث والمستقبل، د   ( (

 .163ص: محمد فتحي عثماف. انظر، من تاريخ الحركات اإلسبلمية المعاصرة، د   ( (

 .163ص: المصدر السابق   ( (

 .52-51ص: 2/1985ط. بغداد-مؤسسة الرسالة. محسن عبد الحميد. جماؿ الدين األفغاني المصلح المفترى عليو، د   ( (
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كاحدان، فإف ىذا رٔتا كاف عسَتان، كلكٍت أرجو أف يكوف سلطاف ٚتيعهم القرآف ككجهة كحدهتم الدين، ككل 
)"ذم ملك على ملكو، يسعى ّتهده ٟتفظ اآلخر ما استطاع، فإف حياتو ْتياتو كبقاءه ببقائو ) .

كمن الدعوات اليت زرع األفغاين بذرهتا ُب العآب اإلسبلمي، الدعوة للقومية كالوطنية، كذلك 
لتقسيم الدكلة اإلسبلمية إٔب دكيبلت عرقية كطنية، فدعا ا١تصريُت للعودة كالنظر إٔب أ٣تاد أجدادىم 

انظركا أىراـ مصر، كىياكل ": الفراعنة ليستخلصوا العرب كما اٌدعى، فوجو رسالة إٔب ا١تصريُت يقوؿ ٢تم فيها
)"منفيس، كآثار طيبة، كمشاىد سيوه، كحصوف دمياط، فهي شاىدة ٔتنعة آبائكم، كعزٌة أجدادكم ) .
إنكم ": كيقوؿ األفغاين ُب ذات الرسالة اليت كجهها للمصريُت ٤ترضان إياىم على الدكلة العثمانية

معاشر ا١تصريُت قد نشأًب ُب االستبعاد، كريبيتم ُب حجر االستبداد، كتوالت عليكم قركف منذ زمن ا١تلوؾ 
، كأنتم ٖتملوف عبء نَت الفاٖتُت، كتػىٍعنوف لوطأة الغزاة الظا١تُت، تسومكم حكوماتكم  الرعاة حىت اليـو

)"..تناكبتكم أيدم الرعاة ٍب اليوناف كالركماف كالفرس، ٍب العرب كاألكراد كا١تماليك .. اٟتيف كاٞتور  ) .
با١تعٌت –كلقد أبصر األفغاين لؤلمة العربية ": أما فيما يتعلق بالقومية فيقوؿ الدكتور ٤تمد عمارة

إٔب  (العرب)الذم دعا شعوب الشرؽ  (الكومنولث اإلسبلمي)دكران متميزان، بل كرائدانف ُب ٤تيط - القومي
كإف األمة ... إنو ال سبيل إٔب ٘تييز أمة عن أخرل إال بلغتها ": فهو القائل (ّتامعتو اإلسبلمية)االرتباط 

العربية ىي عرب قبل كل دين كمذىب، كىذا األمر من الوضوح كالظهور للعياف ٔتا ال ٭تتاج معو إٔب دليل 
فا١تسلم أك ا١تسيحي أك اليهودم، ُب مصر كالشاـ كالعراؽ، ٭تافظ كل منهم، قبل كل شيء ! ... أك برىاف

)"!، ٍب بذكر جامعتو الدينية؟"عرب"على نسبتو العربية، فيقوؿ  ) .
 (ا١توسوية كالعيسوية كاحملمدية)–كما أف األفغاين كاف يدعو صراحة إٔب توحيد األدياف الثبلثة 

كعلى ... ": أبناء الوطن الواحد، فقد كرد ُب خاطرات ٚتاؿ الدين األفغاين ما نصو- كما كاف يسميها
ىذا الح ٕب بارؽ أملو كبَت أف تتحد أىل األدياف الثبلثة مثل ما اٖتدت األدياف ُب جوىرىا كأصلها 

... كغايتها، كإف هبذا االٖتاد يكوف البشر قد خطى ٨تو السبلـ خطوة كبَتة، ُب ىذه اٟتياة القصَتة 
)"كأخذت أضع لنظرييت ىذه خططان، كأخط أسطران كأحرب رسائل للدعوة ، ٍب يتابع كيقوؿ ُب موضع (

                                                 

، وانظر، جماؿ الدين األفغاني بين حقائق التاريخ وأكاذيب لويس 99ص: محمد حرب. مذكرات السلطاف عبد الحميد، د   ( (
 .345ص: محمد عمارة. وانظر أيضاً، األعماؿ الكاملة لجماؿ الدين األفغاني، د. 199ص: محمد عمارة.        عوض، د

وانظر كذلك، طو حسين . 73ص: بيروت-دار الكتاب العربي. انظر، زعماء اإلصبلح في العصر الحديث، أحمد أمين   ( (
 .220ص: ـ1980- ىػ1400/ 2ط. عماف-مكتبة النهضة اإلسبلمية. عبد المجيد عبد السبلـ المحتسب.        مفكرًا، د

 .220ص:، وانظر، طو حسن مفكرًا، عبد المجيد المحتسب72ص: انظر، زعماء اإلصبلح في العصر الحديث، أحمد أمين   ( (

بيروت -محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د: انظر، األعماؿ الكاملة لجماؿ الدين األفغاني، دراسة وتحقيق   ( (
محمد  . وانظر كذلك، جماؿ الدين األفغاني بين حقائق التاريخ وأكاذيب لويس عوض، د. 237 ،223ص: ـ1/1979       ط

 .200        عمارة  ص

 .83-82ص: ـ1931.  بيروت–المطبعة العلمية . خاطرات جماؿ الدين األفغاني الحسيني، محمد باشا المخزومي   ( (



 215 

بينهم، كخاصة عندما ٭تدؽ ا٠تطر بوطنهم من  (اإلخاء)، فهل يعٌز (توحدىم)لكن إذا عزَّ ... ": آخر
ال نعتقد أف ذلك على اهلل كعلى ! قبل األعداء الذين يًتبصوف ٔتهد الرساالت الدكائر عرب التاريخ الطويل؟

) "!عباده بعزيز ) .
 

الفرع الرابع 
 
 

األفغاني ومشروع البلمركزية 
 

اليت كانت ٖتكم الدكلة هبا قبضة األستانة على األقاليم  (ا١تركزية ا١تستبدة)أما فيما يتعلق بفك 
الذم ٬تعل الواليات  (مشركع البلمركزية)كالواليات، فلقد ٖتدث األفغاين إٔب السلطاف عنها، كقدـ إليو 

كحدة –الذم ٭تفظ رباط الوحدة  (بالكومنولث اإلسبلمي)اإلسبلمية ا١ترتبطة بالدكلة أشبو ما تكوف 
ُب ذات – كالذم يتيح –داخلية كانت أك خارجية - االنتماء اإلسبلمي، كمواجهة التحديات الواحدة

كل الفرص كيفتح كل األبواب لتنمية السمات القومية كاإلمكانات ا١تادية ٢تذه الواليات، كاليت - الوقت
اليت كانت سائدة ُب  (ا١تركزية)استقبلؿ حقيقي يعتقها من سلبيات - (البلمركزية)ُب ظل ىذه –يتاح ٢تا 

)أغلب تلك الواليات ) .
عرب الواليات –، اليت أسس العرب العثمانيوف (البلمركزية)إف ىذه ": يقوؿ الدكتور ٤تمد عمارة

قد دعا إليها األفغاين قبل ذلك بنحو عشرين عامان،  (ـ1912)حزبان يدعو إليها أكاخر سنة - العثمانية
)"لشعوب ىذه الببلد كطاقاهتا (كاالستقبلؿ- الوحدة )كطريق ٬تمع بُت  ٍب يتحدث عن اٟتوار . (

الطويل الذم جرل بُت األفغاين كالسلطاف عبد اٟتميد، سجلو األفغاين إلقناع السلطاف بالسلطة 
)البلمركزية ) .

الذم سعى إليو  (مشركع البلمركزية)ذلك ىو ": ٍب يعقب عليو الدكتور ٤تمد عمارة بقولو
عن أف  (العركة الوثقى)كىو الذم يزكي ما كتبو ُب ... األفغاين، كالذم عرضو على السلطاف عبد اٟتميد 

... ، كليست رابطة مركزية تقهر ما ُب إطارىا من ٘تايزات (الكومنولث)يشبو  (اٖتاد)الدكلة اإلسبلمية ىي 
ال ألتمس بقوٕب ىذا أف يكوف ": يقوؿ (التضامٍت- البلمركزم )عن ىذا التصور  (العركة)لقد كتب ُب 

مالك األمر ُب اٞتميع شخصان كاحدان، فإف ىذا رٔتا كاف عسَتان، كلكٍت أرجو أف يكوف سلطاف ٚتيعهم 
                                                 

 .318ص: عمارة. انظر، التراث والمستقبل، د   ( (

 .197-196ص: عمارة. جماؿ الدين األفغاني بين حقائق التاريخ وأكاذيب لويس عوض، د   ( (

 .197ص: المصدر السابق   ( (

 .199-197ص: انظر إلى الحوار الذي دار بين السلطاف عبد الحميد واألفغاني، المصدر السابق   ( (
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القرآف ككجهة كحدهتم الدين، ككل ذم ملك على ملكو، كيسعى ّتهده ٟتفظ اآلخر ما استطاع فإف 
)""حياتو ْتياتو كبقاءه ببقائو ) .

كٓب يكن األفغاين يريد أف ٬تمع ا١تسلمُت ُب دكلة مركزية كاحدة، ألف ": كيقوؿ الدكتور عبد اٟتميد
)"ذلك كاف من ا١تستحيل يومئذ، ُب داخل جامعة إسبلمية يكوف أساسها القرآف ) .

كأحد األفكار اليت ٗتدـ ا١تشركع الكبَت  (١تشركع البلمركزية)ذلك ىو تصور ٚتاؿ الدين األفغاين 
كشرقي تواجو بو األمم كالشعوب ا٠تطر األعظم، كىو  (لكومنولث إسبلمي)كسبيل  (اٞتامعة اإلسبلمية)
. كتسلكو سبيبلن يعينها على تنمية خصائصها كإمكاناهتا األدبية كا١تادية (االستعمار)

 
 

الفرع الخامس 
 
 

الجامعة اإلسبلمية عند بعض دعاتها 
 

إف الدعوة للجامعة اإلسبلمية أخذت تضعف بعد موت ٚتاؿ الدين األفغاين، كأخذت إتاىات 
٥تتلفة، فهي بالنسبة للزعيم ا١تصرم مصطفى كامل ٣ترد دعم كتأييد للدكلة العثمانية، بينما يرل مصطفى 

الغبليٍت أهنا اتفاؽ ا١تسلمُت من سوقة كأمراء كأقباؿ كملوؾ من مشارؽ األرض كمغارهبا على ما يعلي 
شأهنم كيشد أزرىم كيقوم جامعتهم كيوسع نطاؽ العلـو كا١تعارؼ بينهم، كأصبحت ُب أذىاف آخرين 

دعوة إٔب ٖتقيق كحدة ا١تسلمُت الدينية عن طريق توحيد مناىج التعليم ُب ا١تدارس ُب ٚتيع البلداف 
اإلسبلمية كجعل اللغة العربية إجبارية ُب التعليم باعتبارىا لغة القرآف، كعقد ا١تؤ٘ترات لدراسة ٥تتلف 

)ا١تشاكل اليت تواجو الببلد اإلسبلمية كنشر األفكار الدينية بُت عامة الناس ). 
 

كتؤب إٝتاعيل غاسربنسكي الدعوة إٔب عقد مؤ٘تر إسبلمي عاـ، يدعم من حكاـ الدكلة العثمانية 
ـ 1911اٞتدد، ككاف من ا١تقرر أف يعقد ُب القاىرة كبرئاسة الشيخ سليم البشرم، شيخ اٞتامع األزىر عاـ 

ليناقش أمراض العآب اإلسبلمي كيضع العبلج ا١تناسب ٢تا كيبحث ُب موقف اإلسبلـ من متطلبات 
 .على السَت ُب ىذا االٕتاه (1912-1911)كساعد اندالع اٟترب الطرابلسية . العصر

 

                                                 

 .345ص: عمارة. ، وانظر، األعماؿ الكاملة لجماؿ الدين األفغاني، د199ص: المصدر السابق   ( (

 .52ص: محسن عبد الحميد. جماؿ الدين األفغاني المصلح المفترى عليو، د   ( (

 .56-47ص: محمد عمارة. انظر، الجامعة اإلسبلمية والفكرة القومية عند مصطفى كامل، د   ( (
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فعقد العلماء ا١تسلموف مؤ٘تران ُب االسكندرية، كآخر ُب أزمَت، كتكونت ٚتعيات دينية جديدة مثل 
، كتوٌلت الدعوة للجامعة اإلسبلمية عدة صحف (ٚتعية الدعوة كاإلرشاد)كى  (ٚتعية األخوة اإلسبلمية)

الصراط ا١تستقيم ُب األستانة اليت حٌلت ٤تلها ٣تلة سبيل الرشاد كا٢تبلؿ ُب : ىامة ُب العآب اإلسبلمي أ٫تها
)باكو، كأخبار ككيل ُب ا٢تند، كحبل ا١تنت الفارسية ُب كلكتا ) .

كمن ركاد فكرة اٞتامعة اإلسبلمية ُب العصر اٟتديث عبد الرٛتن الكواكيب الذم أفرد ٢تا كتابان 
صاغ فيو فكره الديٍت كالسياسي ُب قالب ركائي داعيان ألف تكوف ا٠تبلفة عربية كُب  (أـ القرل)كامبلن ٝتاه 

قريش بالذات كمركزىا مكة كلقد كاف الكواكيب حريصان حرصان تامان على كضع برنامج سياسي يهدؼ 
أساسان إٔب استقبلؿ األمة العربية عن ا٠تبلفة، كذلك عن طريق ا١تطالبة برد ا٠تبلفة إٔب األمة العربية اليت 

)٬تب أف تقـو على الدٯتقراطية كاالنتخاب كتعاكف األقطار العربية كلها  ككضح العبلقة بُت األقطار (
)اإلسبلمية حُت نادل بكونفدرالية ٕتمع األمم اإلسبلمية ) .

بل كقد كاف الكواكيب يدعو إٔب خبلفة ركحية تفصل الدين عن السياسة فقد نٌبو إٔب تفادم 
األحداث اليت تعد معربة عن ا٠تبلؼ بُت ا١تسلمُت كغَت ا١تسلمُت من األمة العربية، فقاؿ ُب كتابو طبائع 

أدعوكم إٔب تناسي األحقاد - كأعٍت بكم الناطقُت بالضاد من غَت ا١تسلمُت–يا قـو ": االستبداد
يا ىؤالء ٨تن ندبر شؤكننا، نتفاىم بالفصحى كنًتاحم باإلخاء ... كاإلساءات كما جناه اآلباء كاألجداد 

كنتواسى ُب الضراء، كنتساكل ُب السراء، دعونا ندير حياتنا الدنيا ك٧تعل األدياف ٖتكم ُب اآلخرة فقط، 
)"فلتحيا األمة، فليحيا الوطن، فلنحيا طلقاء أعزاء: دعونا ٧تتمع على كلمات سواء أال كىي ) .

أما دعوة مصطفى كامل لفكرة اٞتامعة اإلسبلمية فقد كانت أفكاره كنشاطو العملي قد انصب 
بشكل كلي كأساسي على السعي الستقبلؿ مصر، كالتمجيد لتجربة ٤تمد علي االستقبللية، ككذلك 

فهو يرل أف ... السعي لغرس العقيدة الوطنية ا١تصرية كالقومية ا١تصرية ُب عقوؿ الشعب ا١تصرم ككجدانو 
ٚتع مشلها، بعد أف كانت مفرقة "٤تمد علي قد أسهم إسهامان بارزان ُب بناء كحدة مصر القومية عندما 

)"فصارت كطنان كاحدان ألمة كاحدة ٬تمعها لواء كاحد... موزعة على ا١تماليك  ). 
 

ك٧تد كذلك أف مصطفى كامل قد أعلن ُب كضوح كحسم أف مصر للمصريُت، كأف ا١تصريُت 
١تصر، كأف شعار اٞتامعة اإلسبلمية ال ٯتكن أف يعدك نطاؽ التضامن كالتحالف ضد االستعمار إٔب نطاؽ 

                                                 

. بيروت-األىلية للنشر والتوزيع. انظر، االتجاىات الفكرية عند العرب في عصر النهضة، علي المحافظة   ( (
 .117-116ص:ـ5/1987      ط

 .172ص: عاطف العراقي. انظر، العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر، د   ( (

 .69ص: انظر، الفكر اإلسبلمي المعاصر، منير شفيق   ( (

 .173ص: عاطف العراقي. نقبلً عن العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر، د   ( (

 83، 82ص: عمارة. انظر، الجامعة اإلسبلمية والفكرة القومية عند مصطفى كامل، د   ( (
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التبعية أك القبوؿ بسلطة غَت مصرية على أرض مصر، أك استبداؿ النَت اإل٧تليزم بالنَت العثماين، ذلك ألف 
)"سبلسل االستعباد ىي سبلسل على كل حاؿ، سواء كانت من ذىب أك من حديد" ) !!

فعنده أف العبلقة اليت أقامها العثمانيوف ٔتصر قبل ": كيعلق ٤تمد عمارة على ىذه الرسالة قائبلن 
ألننا "، كأف مصر ال تريد أف تستبدؿ احتبلالن باحتبلؿ، ذلك (احتبلؿ)استقبل٢تا على يد ٤تمد علي ىي 

نبغض احملتل من حيث ىو ٤تتل، كلو كاف أقرب الناس إلينا، ألننا أمة حية متمدنة، نريد أف ٨تكم أنفسنا 
) "...بأنفسنا  ) .

ىؤالء ىم دعاة اٞتامعة اإلسبلمية من جهة كمن جهة ثانية ٮترج بعض الكتاب بأفكار جديدة، 
ٖتفظ الوحدة الشرقية من عرب "كىي ُب رأيو تلك اٞتامعة اليت  (اٞتامعة الشرقية)فيدعو عبد اهلل الندًن إٔب 

)"كعجم كترؾ كجركس ككرد كأرمن على اختبلؼ الدين يهاجم  (ا١تقطم)ككتب فارس ٪تر ُب جريدة . (
ما ىي : كيتعرض عبد اٟتميد الزىراكم لنقد فكرة اٞتامعة اإلسبلمية كيتساءؿ... فكرة اٞتامعة اإلسبلمية 

جامعة قـو ٥تتلفُت منذ ثبلثة عشر قرنان اختبلفان سياسيان كدينيان يقتل بعضهم بعضان كيستعُت بعضو على 
)بعض بأىل ا١تلل ا١تخالفة من األساس ) .

كُب خضم الكتابات الكثَتة اليت كتبت ُب اجملبلت كالصحف أيهما أفضل اٞتامعة اإلسبلمية أـ 
كقاـ نقاش عنيف بُت شعارم اٞتامعة ": كصف موفق بٍت مرجة ىذه اٟتالة قائبلن  (القومية)اٞتامعة العربية 

اإلسبلمية كاٞتامعة العربية كبينما يرل ٤تمد شفيق غرباؿ أنو ال تعارض بينهما ألهنما يستهدفاف مصاّب 
مشًتكة كيصدراف عن ثقافة دينية كتارٮتية رغم العوامل الطارئة الناٚتة عن العهد العثماين كيرد ساطع 

مدافعان عن القومية العربية موضحان ١تقوماهتا مؤكدان أهنا ال تنطوم على إنكار  (العركبة أكالن )اٟتصرم ُب كتابو 
الدين كإف كانت الدعوة ٢تا شيء كالدعوة لئلصبلح الديٍت شيء آخر، كىو يقدـ اللغة على الدين كأساس 

)"للقومية يليها التاريخ ا١تشًتؾ قبل الرابطة الدينية ) .
كقد قامت ُب ": كإزاء ىذا اٞتدؿ العنيف يذكر الشيخ تقي الدين النبهاين ا٢تدؼ من كراءه قائبلن 

اإلسبلمية كالقومية ٣تادالت كبلمية ُب الصحف كاجملبلت تتلخص ُب أيهما : العرب بُت رجاؿ اٟتركتُت
أفضل كأقرب؟ اٞتامعة العربية أـ اٞتامعة اإلسبلمية؟ كمضت مدة طويلة بيذؿ فيها جهد ٓب ينتج ألف كبلن 
من اٞتامعة العربية كاٞتامعة اإلسبلمية ال كجود ٢تا، فضبلن عن أهنا مشركع استعمارم لصرؼ األذىاف عن 

                                                 

 نقبلً عن 245 ،432 ،507ص: ـ1962/القاىرة . انظر، مصطفى كامل، باعث الحركة الوطنية، عبد الرحمن الرافعي   ( (
 .86ص: عمارة.        الجامعة اإلسبلمية والفكرة القومية عند مصطفى كامل، د
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 .131ص: انظر، صحوة الرجل المريض، موفق بني مرجة   ( (

 .136-134ص: المصدر السابق   ( (
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الدكلة اإلسبلمية، كلذلك ٓب يقتصر إخفاؽ اٞتهد على عدـ اإلنتاج بل ٕتاكز ذلك كأبعىد الدكلة اإلسبلمية 
)"عن األعُت كاألذىاف ) .

كمهما قيل من الدعوة إٔب اٞتامعة اإلسبلمية كُب اختبلؼ القائمُت عليها كالداعُت ٢تا فقد أحيت 
)الشعور بالوحدة العامة عند ا١تسلمُت، ك٪تت ركح التضامن بينهم كٓب تتجاكز ىذا ا١تدل  بعيدة كل البعد (

. عن الوحدة السياسية ا١تنشودة
 

كخبلصة القوؿ فيما سبق أف دعوة السلطاف عبد اٟتميد الثاين إٔب شعار اٞتامعة اإلسبلمية كاف 
ٮتتلف اختبلفان كليان فيمن أتى بعده، فالسلطاف عبد اٟتميد كاف ينادم بإصبلح الدكلة العثمانية كٚتع مشل 

. ٚتيع ا١تسلمُت ٖتت راية كاحدة كخليفة كاحد كدكلة كاحدة كىي الدكلة العثمانية
أما فيما يتعلق فيمن أتى بعده، فقد اختلف ا١تسمى كإف بقي االسم على حالو، فلقد أصبح 

األفغاين ينادم بكومنولث إسبلمي كإبقاء كل ذم ملك على ملكو ٖتت مسمى شعار اٞتامعة اإلسبلمية، 
كبعبارة أخرل فهو يدعو إٔب تقسيم الببلد اإلسبلمية فلكل بلد سياستو الداخلية كا٠تارجية، كٯتكن إثبات 

: اختبلؼ ا١تسمى كإف بقي االسم على حالو بالنقاط اآلتية اليت ًب تفصيلها سابقان 
. دعوة األفغاين إٔب الكومنولث اإلسبلمي، أك ما يشبو التحالف-  1
. دعوتو إٔب القومية كالوطنية بل كالفرعونية-  2
. دعوتو إٔب ربط اٞتامعة اإلسبلمية باٞتامعة الشرقية-  3
. دعوتو إٔب إقامة سفارات بُت الببلد اإلسبلمية-  4
. "إٔب مشركع البلمركزية"دعوتو إٔب فك ا١تركزية، كالدعوة إٔب -  5
 .دعوتو إٔب توحيد أىل األدياف أبناء الوطن الواحد-  6

كلقد ًب ْتث النقاط ا٠تمس األكؿ من حيث أهنا ال تفيد الوحدة بشيء، بل ىي ٥تالفة كمناقضة 
كبعضها من شأنو أف يفرؽ بُت  (كالقومية كالوطنية)للوحدة، بل كتعترب مىعوىؿ ىدـ للوحدة اإلسبلمية 

ا١تسلمُت ك٭تفظ ٕتزئتهم من خبلؿ الكومنولث كالبلمركزية كالتحالف، مع إبقاء كل حاكم على حكمو، 
كلقد ًب توضيح اٟتكم الشرعي بوجوب ٚتع مشل ا١تسلمُت ٖتت راية كاحدة، ككياف كاحد، كخليفة كاحد، 
فالوحدة السياسية تستوجب إلغاء سائر القيادات كإلغاء سائر اٟتواجز اٞتغرافية كإبطاؿ األنظمة السياسية 

ا١تتعددة كإغبلؽ السفارات فيما بينها لتنصهر ٚتيعان ُب نظاـ كاحد كقيادة كاحدة ككياف سياسي كاحد، 
. فهي أمة إسبلمية كاحدة تربطها عقيدة كاحدة، كتنخر ُب عظمها القوميات كالوطنيات ا٢تابطة

                                                 

 .5التكتل الحزبي، النبهاني، ص   ( (
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أما فيما يتعلق بالنقطة السادسة كىي دعوتو لوحدة األدياف اليت ذىب الدكتور ٤تمد عمارة إٔب ما 
يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ تَػتَِّخُذوْا : إذا كاف اهلل عز كجل قد قاؿ ُب كتابو العزيز: ذىب إليو األفغاين، فأقوؿ

ُهمْ  )اْليَػُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياء بَػْعُضُهْم َأْولَِياء بَػْعٍض َوَمن يَػتَػَولَُّهم مِّمنُكْم فَِإنَُّو ِمنػْ )  .
َوَلمَّا َجاءُىْم ِكَتاٌب مِّمْن ِعنِد الّلِو ُمَصدِّمٌؽ لِّمَما َمَعُهْم وََكانُوْا ِمن قَػْبُل َيْستَػْفِتُحوَف َعَلى : كيقوؿ

) الَِّذيَن َكَفُروْا فَػَلمَّا َجاءُىم مَّا َعَرُفوْا َكَفُروْا بِِو فَػَلْعَنُة اللَّو َعَلى اْلَكاِفرِينَ  ). 
يِن ُكلِّمِو َوَلْو َكرَِه : كيقوؿ ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّم لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّم

) اْلُمْشرُِكوفَ  ) .
فكيف ينادم األفغاين بوحدة األدياف الثبلثة كيقره الدكتور ٤تمد عمارة على ذلك، كاهلل تعأب 

َهاجاً : يقوؿ ) ِلُكلٍّل َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ ). 
ـَ   إف ىذا ا١تنادم بوحدة األدياف يتناقض مع اآليات القطعية ُب داللتها  َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسبَل

) ِديناً  ) . َُر اإِلْسبلَـِ ِديناً فَػَلن يُػْقَبَل ِمْنو ) َوَمن يَػْبَتِغ َغيػْ ) . ُـ يَن ِعنَد الّلِو اإِلْسبَل ) ِإفَّ الدِّم ) .
لذلك، فإف الدعوة لوحدة األدياف ال ٘تت بقرابة إٔب ا١تفاىيم اإلسبلمية الصحيحة، كعلينا أف 

نقاـك ىذه األفكار بكل الوسائل كاألساليب ا١تشركعة، ألهنا فكرة خبيثة تلحق الضرر با١تسلمُت كتضع 
اإلٯتاف كالكفر ُب خندؽ كاحد، كتطاؿ العقيدة اإلسبلمية بسوء، كإف كاف ظاىرىا مقاكمة ا١تستعمر أك غَت 

. ذلك، فالغاية ال تربر الوسيلة
 

كصفوة القوؿ أف شعار اٞتامعة اإلسبلمية كمؤسسة ٞتمع الكيانات ا١تتفرقة بعيد كل البيعد عن 
إذا ":  ُب أفعالو كأقوالو، قاؿ الوحدة اليت نسموا إليها، كاليت يريدىا ربُّ العزة، كاليت بينها رسوؿ اهلل 

) "بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما ) .
كال ٮتتلف البياف كثَتان للرد على الكواكيب كمصطفى كامل اللذين كانا أشٌد كضوحان من األفغاين، 

كمناداهتما الصر٭تة بالقومية كالوطنية كاالستقبلؿ كاالنفصاؿ عن جسم الدكلة العثمانية، ٖتت مسمى 
! اٞتامعة اإلسبلمية أيضان، ٦تا يوحي بشيء من الغرابة حوؿ أفكار ىؤالء ا١تفكرين اإلسبلميُت
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كمن شأهنا . لذلك كانت الدعوة للجامعة اإلسبلمية ال تغٍت عن الوحدة السياسية اإلسبلمية شيئان 
. أف تصرؼ األذىاف عن تصور الدكلة اإلسبلمية الواحدة كالعمل ٢تا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث الثاني 
 

الجامعة العربية 
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كاف العرب ُب عهد السلطنة العثمانية ال يفرقوف بُت قطر كآخر من أقطارىم، كٓب يكن أحد منهم 

، ككاف اسم سوريا يطلق على كالية دمشق، ككانت القدس ...يقوؿ إنو فلسطيٍت أك سورم أك عراقي 
متصرفية تابعة لوالية بَتكت، حىت قضت نتائج اٟترب العا١تية األكٔب بتقسيم ىذه الببلد بُت اإل٧تليز 

. كفرنسا
كٓب يكتف اإل٧تليز هبدـ الدكلة اإلسبلمية اليت ٘تثلت فيها الوحدة السياسية لؤلمة، كٓب يرضوا بإثارة 
النزعات العرقية كالطائفية كا١تذىبية بُت أبناء األمة، بل كٓب يطمئنوا لتقسيم الببلد سياسيان إٔب كيانات ىزيلة، 
بل أرادكا أف تكوف الفرقة دائمة كبرضى كاستحساف أبناء األمة، ك٦تا اٗتذكه من أساليب ُب ىذا اجملاؿ ىو 

إعطاء بدائل عن الوحدة اٟتقيقية، بدائل تكوف متنفسان للركح اٞتماعية كالرغبة الوحدكية، كتكوف أيضان 
. غشاكة ٖتجب األنظار كالعقوؿ عن الوحدة اليت تقـو على أساس اإلسبلـ، األساس اٟتضارم ٢تذه األمة

فتضلهم ىذه البدائل كتفقدىم القدرة على اٟتركة الواعية ا١تخلصة اليت تؤدم إٔب اسًتداد كحدهتم 
. كعزىم كمكانتهم بُت األمم

 
 

المطلب األوؿ 
 
 

نشأة الجامعة العربية 
 

لقد بذلت ٤تاكالت من قبل حكاـ العرب من أجل كحدة عربية ابتدأت رٝتيان باجتماع ا١تلك عبد 
.  على بارجة ُب خليج البصرة1930 فرباير سنة 23، 22العزيز با١تلك فيصل ُب 

 إبريل 17ككاف ىذا االجتماع خَت ٦تهد للحوادث  ا٠تطَتة اليت كقعت ُب السنوات األخَتة ففي 
 عقدت ُب مكة معاىدة صداقة بُت ا١تملكة العربية السعودية كالعراؽ جاء ُب مقدمتها ما 1931سنة 
: يأٌب

كعقدت . "كبناء على رغبة جبللتهما ُب بذؿ ما يستطاع ٞتمع مشل األمة العربية كتوحيد كلمتها"
٘تهيدان لتوحيد " معاىدة صداقة بُت العراؽ كاليمن جاء ُب مقدمتها 1931 مايو سنة 11ُب صنعاء يـو 

. "كلمة األمة
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األخوة "ٍب عقدت معاىدة اٟتلف العريب بُت العراؽ كا١تملكة العربية السعودية كاليمن على أساس 
 كترؾ باب الدخوؿ ُب ىذا اٟتلف مفتوحان ١تن يرغب ُب ذلك من الدكؿ العربية ا١تستقلة أك اليت "العربية

)ستستقل فيما بعد ) .
 سبتمرب سنة 8كتوالت ا١تؤ٘ترات العربية بعد ذلك، فعقد مؤ٘تر بلوداف الشعيب من أجل فلسطُت ُب 

، كاجتمع ٦تثلو ٚتيع 1938 أكتوبر سنة 7، كعقد ا١تؤ٘تر الرب١تاين العريب للغاية نفسها ُب القاىرة ُب 1937
)1939 فرباير سنة 8الدكؿ العربية ا١تستقلة ُب مؤ٘تر لندف لبحث قضية فلسطُت ُب  كتطرح بعض . (

ا١تشاريع من بغداد كمن عماف كمشركع ا٢تبلؿ ا٠تصيب، كسورية الكربل لتسهيل مهمة الدٯتقراطيات ُب 
)الشرؽ األدىن، كضماف االستقرار ُب الببلد العربية ) .

ٍب جاءت اٟترب الثانية فأكقفت ىذا النشاط، حىت تأخذ بريطانيا ا١تبادرة بشكل شبو مباشر، 
. كتعلن تأييدىا بقياـ منظمة تضم الدكؿ العربية

لقد كجدت بريطانيا ُب األربعينات من القرف العشرين أف كجود أحد األشكاؿ ا١تؤسسية اليت 
: تنتظم فيها الدكؿ العربية ا١تستقلة ُب حينو ٮتدـ مصاٟتها من عدة كجوه أساسية

التعاطي مع أماين ا١تنطقة تعاطيان جديدان ٖتسبان للمنافسات الدكلية، كالفرنسية منها :   األوؿ
. باألساس

 الذم بدا أنو سيكوف أحد معآب العبلقات "االستقبلٕب كالتحررم"التجاكب مع ا١تد :   الثاني
. الدكلية بعد انتهاء اٟترب

االعتبار باالنتفاضات اليت حصلت ضدىا، كمنها ثورة العراؽ أياـ  (كىو مرتبط بسابقو):   الثالث
. رشيد علي الكيبلين، كحركات التمرد ضدىا ُب مصر

حل قضية اليهود ُب فلسطُت، اعتقادان منها أف تأسيس دكلة يهودية ال ٯتكن أف يتم إال :   الرابع
. من خبلؿ إطار عريب عاـ قادر على إعطاء التنازالت للصهاينة

االستفادة من خربة اٟترب العا١تية الثانية اليت أكدت الطبيعة الواحدة اقتصاديان :   الخامس
كاسًتاتيجيان للمنطقة العربية كمنطقة تزخر باحتياطي نفطي ضخم ٬تاكز ثلثي االحتياطي العا١تي ا١تعركؼ 

قناة السويس، ككحلقة كصل بُت الشرؽ كالغرب، كبالتإب : آنذاؾ، ككمعرب ألحد أىم اجملارم ا١تائية الدكلية
)الشعور باٟتاجة للتعامل مع ىذه اٟتقيقة ٔتا يبلئمها ) .
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: ـ ذكر فيو29/5/1941كُب ىذا السياؽ جاء إلقاء أنتوين إيدف كزير خارجية بريطانيا خطابان ُب 
تقاليد طويلة من الصداقة مع العرب، كىي صداقة قد أثبتتها األعماؿ - بريطانيا–٢تذه الببلد "

كليست األقواؿ كحدىا كلنا بُت العرب عدد ال ٭تصى ٦تن يرجوف لنا ا٠تَت، كما أف ٢تم ىنا أصدقاء 
كثَتكف، كقد قلت منذ أياـ ُب ٣تلس العمـو أف حكومة جبللتو تعطف كثَتان على أماين سورية ُب 

االستقبلؿ كأكد أف أكرر ذلك اآلف، كلكٍت سأذىب إٔب أبعد من ذلك فأقوؿ أف العآب العريب قد خطا 
خطوات عظيمة منذ التسوية اليت ٘تت عقب اٟترب ا١تاضية، كيرجو كثَت من مفكرم العرب للشعوب 

كأف العرب ليتطلعوا إٔب نيل تأييدنا ُب مساعيهم ٨تو ىذا . العربية بدرجة من الوحدة أكرب ٦تا تتمتع بو اآلف
كيبدك ٕب أنو من الطبيعي كمن . ا٢تدؼ، كال ينبغي أف نغفل الرد على ىذا الطلب من جانب أصدقائنا

اٟتق كجوب تقوية الركابط الثقافية كاالقتصادية بُت البلداف العربية، ككذلك الركابط السياسية أيضان كحكومة 
)"جبللتو من ناحيتها سوؼ تبذؿ تأييدىا التاـ ألية خطة تلقى موافقة عامة كبعد أقل من عامُت من ىذا (

 عاد إيدف يصرح ُب ٣تلس العمـو الربيطاين بأف اٟتكومة الربيطانية 24/2/1943التاريخ كٖتديدان ُب 
)"تنظر بعُت العطف إٔب كل حركة بُت العرب ترمي إٔب ٖتقيق كحدهتم االقتصادية كالثقافية كالسياسية" ) .

إذان الغاية من تصريح إيدف ٖتقيق ىدؼ اسًتاتيجي كسياسي، ىو إتاحة اجملاؿ بربط الدكؿ العربية 
كلها ا٠تاضعة لنفوذ بريطانيا كغَت ا٠تاضعة ٢تا، بدائرة كاحدة ىي كزارة شؤكف الشرؽ األكسط الربيطانية 

. 1941اليت كاف تشرشل رئيس الوزراء الربيطاين كضع مشركعها ُب مفكرتو منذ أكائل إبريل عاـ 
ككاف ما يهم اٟتكومة الربيطانية ُب الشرؽ األكسط ىو ٘تهيد الطريق أماـ تقارب الدكؿ العربية 

كائتبلفها ُب ما يشبو حلف أك تضامن يسهل على بريطانيا التعامل معها كتقـو كزارة الشرؽ األكسط 
كبذلك تتفرغ بريطانيا للحرب كىي مطمئنة إٔب . الربيطانية عندئذ بدكرىا ُب االتصاؿ مع ىذه الكتلة العربية

. ارتباط ىذه الكتلة هبا كإٔب كالئها
كيضيف الدكتور . ىذا فيما يتعلق با٢تدؼ األكؿ من إصدار تصريح إيدف بتأييد االٖتاد العريب

كوف بريطانيا ترغب رغبة مؤكدة ُب استخبلص سورية كلبناف من سيطرة ": عمر عبد العزيز ىدفان آخر بقولو
النفوذ الفرنسي ا١تستضعف يومذاؾ عن طريق ضمانة الستقبلؿ البلدين أكالن، ٍب عن طريق إدماج البلدين 

كعلى ذلك ترتبط اجملموعة العربية كلها ُب الشرؽ األكسط ...  أك االٖتاد العريب –باٟتلف أك التضامن 
بالسياسة الربيطانية، ك٘تشيان مع أىداؼ تصريح إيدف بدأت اٟتكومة الربيطانية تدعم السياسة االستقبللية 
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أف حكومتو تضمن البياف الذم  (سَت مايلز ١تبسوف)ُب سورية كلبناف، كذلك عندما أعلن سفَتىا ُب مصر 
)"ٓتصوص استقبلؿ البلدين (اٞتنراؿ كاتركا)أذاعو  ) .

 قبوؿ خطة إيدف، بدأت ا١تشاكرات 1943 فرباير سنة 24كبعد قرار ٣تلس العمـو الربيطاين ُب 
بُت الدكؿ العربية حيث قامت حكومة مصطفى النحاس باشا رئيس كزراء مصر بدعوة مندكيب الدكؿ 

. ـ1944 أكتوبر سنة 7 سبتمرب كى 25العربية الجتماع عقد ُب اإلسكندرية فيما بُت 
أما فيما يتعلق باألفكار اليت طرحت للنقاش ُب ىذا ا١تؤ٘تر فقد طرح ثبلث صور لتحقيق الوحدة 

: العربية كىي
. إنشاء دكلة كاحدة ْتكومة مركزية كاحدة -1
 .إنشاء دكلة فدرالية مع بر١تاف مركزم ك٣تلسان يقـو باإلعداد كالتنفيذ لقرارات الرب١تاف -2

إنشاء رابطة كونفدرالية بسيطة تشمل صبلحياهتا ٣ترد التنسيق كالتعاكف بُت حكومات  -3
 .الدكؿ العربية مع عدـ السماح ٢تا بأم سلطة مركزية

كقد اقًتحت ُب مؤ٘تر اإلسكندرية كُب ا١تشاكرات اليت سبقتو ": يقوؿ الدكتور عمر عبد العزيز عمر
ثبلثة أشكاؿ للوحدة العربية، فأما أكثق أنواع الوحدة ا١تتضمنة إنشاء حكومة مركزية كاحدة، فقد استبعد، 
كديرس اقًتاح آخر لدكلة اٖتادية ذات سلطة ملتزمة على الدكؿ اليت تشكل منها، على أف تكوف السلطة 

االٖتادية كامنة ُب ٣تلس تشًتؾ كل دكلة فيو بإرساؿ عدد من ا١تمثلُت عنها يكوف نسبيان مع عدد سكاهنا، 
كُب ٞتنة تنفيذية مسؤكلة أماـ اجمللس االٖتادم، كلكن ىذا الشكل أيضان اعترب غَت عملي كاستبعد ُب 

الظركؼ الراىنة، كقررا أخَتان تأسيس رابطة مًتاضية، تكوف سلطتها ملزمة فقط للدكؿ اليت تقبل قراراهتا، 
)"باعتبار ذلك خطوة أكٔب ٨تو الوحدة ) .

ككاف ا١تقياس لقبوؿ اٟتلوؿ ا١تطركحة ىو أف ٖتتفظ كل دكلة بكامل سيادهتا ٦تا يعٍت عمليان اٟتل 
. الثالث فقط، كىو بالفعل ما ًب االتفاؽ عليو، كانتهى ىذا ا١تؤ٘تر بتوقيع مشركع إلقامة جامعة عربية

 اجتمع ا١تؤ٘تر العريب العاـ، كحضرت فيو سوريا كلبناف كالسعودية 1945كُب شهر مارس سنة 
 أقر ا١تؤ٘تر ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية 1945 مارس سنة 22كشرؽ األردف كاليمن كالعراؽ كمصر، كُب 

الغرض من اٞتامعة توثيق الصبلت بُت الدكؿ ا١تشًتكة فيها، كتنسيق ":   الذم تنص ا١تادة الثانية منو
خططها السياسية ٖتقيقان للتعاكف بينها، كصيانة الستقبل٢تا كسيادهتا، كبصفة عامة ُب شؤكف الببلد العربية 

)"كمصاٟتها . الذم يؤكد اٟتل الثالث كىو احتفاظ كل دكلة بكامل سيادهتا كاستقبل٢تا. (
: أما األىداؼ اليت تضمنها ميثاؽ اٞتامعة فهي
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توثيق العبلقات بُت الدكؿ األعضاء، كالتنسيق بُت سياساهتا، كاالىتماـ ٔتصاّب الدكؿ -   1
. العربية كٖتقيق التعاكف بينها ُب االقتصاد كاالجتماع كالثقافة

. ٖتقيق استقبلؿ الدكؿ العربية-   2
. الدفاع عن فلسطُت حىت تظل عربية كتستقل كيتسٌت ٢تا االنضماـ إٔب اٞتامعة-   3

كجعل ٖتقيق ىذه األىداؼ متوقفان على عدـ ا١تساس بالسيادة ا١تطلقة للدكلة كاستقبلليتها، ككاف 
بغض النظر –تنفيذ القرارات بل كاٗتاذىا مربوطان ٔتبدأ اإلٚتاع كليس األغلبية، كتقييم كاقع اٞتامعة العربية 

يتم عن طريق النظر إٔب مدل ٖتقق تلك - عن األساس ا٠تاطئ الذم قامت عليو ككوهنا مشركع استعمارم
. األىداؼ ا١تعلنة ٢تا كاليت تضمنها ميثاقها األساسي كاليت جعلت كغايات

) دكلة22كبدأت الدكؿ العربية تتوأب ُب االنضماـ ٞتامعة الدكؿ العربية ليصل عددىا إٔب  ) .
 
 

المطلب الثاني 
 

تقييم واقع الجامعة العربية من خبلؿ األىداؼ المعلنة لها 
 

فإنو أمر ال ٮتفى على أحد كاقع ما  (توثيق العبلقات بُت الدكؿ األعضاء)فبالنسبة للهدؼ األكؿ 
يسمى بالعبلقات العربية العربية، يقوؿ الدكتور علي ناصر الدين ىبلؿ عميد كلية االقتصاد كالعلـو 

 (العبلقات العربية كالوضع اإلقليمي)السياسية ُب جامعة القاىرة يلخص ٢تذه العبلقات ُب مقالة لو بعنواف 
 شهد مفارقة صارخة بُت استمرار إخفاؽ 1944عندما ننظر ُب أحواؿ منطقتنا نبلحظ أف عاـ ": بقولو

الدكؿ العربية ُب ٖتقيق ا١تصاٟتة ُب ما بينها أك ُب كضع األسس لتضامن عريب، كالتقدـ السريع الذم 
. حققتو ىذه ا١تفاكضات بُت ىذه الدكؿ كإسرائيل كصوالن إٔب تسوية شاملة ُب ا١تنطقة

 مناخ يتسم ّتو من عدـ التنسيق 1994فعلى مستول العبلقات العربية العربية استمر خبلؿ عاـ 
حالة التوتر ُب العبلقات الثنائية بُت بعض الدكؿ مثل العبلقة بُت - أك استمرار–كالشك ا١تتبادؿ، كبركز 

)"قطر كالبحرين، أك العبلقة بُت اٞتزائر كا١تغرب، كالعبلقة بُت العراؽ كعدد كبَت من الدكؿ العربية ) .
 من 1995 آذار 22كنظرة كاحدة ُب ما أعلنو عصمت عبد اجمليد األمُت العاـ السابق ُب 

٣تموعة مبادئ إلجراء ا١تصاٟتة العربية تكشف عن حقيقة ىذه اٞتامعة من االستمرار ُب تأصيل التجزئة 
: كالبعد عن أم شكل كأدىن مستول للوحدة بُت ىذه الدكيبلت كىذه ا١تبادئ ىي
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احًتاـ استقبلؿ كل الدكؿ العربية كسيادهتا كسبلمة أراضيها كأنظمة اٟتكم فيها، كتأكيد -   1
سيادهتا على مواردىا، كعدـ التدخل ُب شؤكهنا الداخلية، كالتعهد بعدـ القياـ بأم عمل ينتهك ىذا ا١تبدأ 

. بصورة مباشرة أك غَت مباشرة
. االلتزاـ بتسوية ا١تنازعات بُت الدكؿ األعضاء بالطرؽ السلمية ُب إطار اٞتامعة-   2
االلتزاـ ٔتنع أجهزة اإلعبلـ اٟتكومية كا١توجهة ُب شن اٟتمبلت اإلعبلمية ضد دكلة عربية -   3

. أخرل
حىت على مستول انعقاد مؤ٘تر قمة عريب كما –ك٘تر األياـ لتزداد الشُّقة بُت الدكؿ األعضاء 

ـ حيث كاف من ا١تقرر انعقاد ا١تؤ٘تر ُب ىذا الشهر كلكن ىذا االنعقاد قد 2004حصل ُب شهر آذار 
انفرط قبل انعقاده، كأشيع حينها أف ذلك كاف الختبلؼ األنظمة العربية حوؿ إصبلح اٞتامعة كاإلصبلح 

. دكف ٖتقيق أم نوع من التعاكف أك التضامن- السياسي
منذ أف ًب تأسيس اٞتامعة العربية ُب أكاخر األربعينات، كىي ": يقوؿ الدكتور عبد اهلل السو٬تي

تعاين من عدـ القياـ بدكرىا اٟتقيقي، كيتمثل ُب ٚتع الصف العريب، كٖتديد اسًتاتيجيات سياسية 
، كقد  كاقتصادية كاجتماعية كتربوية كعسكرية ١تواجهة التحديات اليت تواجو العآب العريب يومان بعد يـو

ازدادت ىذه التحديات تأزمان كتعقيدان، بعد ظهور ما يسمى بالنظاـ العا١تي اٞتديد، كسياسات العو١تة، 
خاصة أف اٞتامعة العربية، بسياسييها كمفكريها كرجا٢تا، ٓب ينجحوا ُب قضية مصَتية كاحدة، بل على 
العكس، فإف كل القضايا العربية كالصراعات كا١تشاكل اليت ٕترم ُب الوطن العريب، ٬ترم حلها بواسطة 

٣تلس األمن تارة، كالواليات ا١تتحدة تارة أخرل، كاجملموعة األكركبية تارة ثالثة، كىو ما يظهر اٞتامعة 
بالعاجزة عجزان ال ٯتكن تصويبو أك عبلجو، ألهنا خرجت من لعبة العصر، ك٢تذا، فإف رصاصة الرٛتة كاجبة 

)"لتخفيف آالمها، كآالـ كل الذين يعلقوف عليها اآلماؿ ) .
أما عن التعاكف من أجل التنمية كاالقتصاد، فالواقع أف العبلقات االقتصادية كحجم التبادؿ 

، ىي أقول من أم عبلقة بُت (إسرائيل)التجارم بُت أم دكلة عربية مع كاشنطن أك باريس أك لندف أك 
دكلة عربية كأخرل، كما تتمتع بو الدكؿ الغربية من تسهيبلت كما تساىم بو األمواؿ العربية ُب ٖتويل 

مشركعات داخل الدكؿ الغربية ٢تو عشرات أضعاؼ ما بُت الدكؿ العربية ٣تتمعة، كأما حرية انتقاؿ رأس 
ا١تاؿ كاألفراد فحدث كال حرج، كيكفي أف العريب يتنقل داخل أكركبا كأمَتكا بأيسر من أف يتنقل داخل 

. الببلد العربية كإمكانية دخوؿ أكركبا كأمَتكا للعريب أيسر من دخولو للكويت أك السعودية أك غَت٫تا
لقد استطاعت أكركبا أف تتوحد، كيستطيع ا١تواطن األكركيب أف ": يقوؿ الدكتور عبد اهلل السو٬تي

يقود سيارتو كيتجوؿ ُب كل دكؿ أكركبا من دكف تأشَتة، بل يستطيع أم زائر أف يفعل ىذا إذا حصل على 
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تأشَتة من أم دكلة عضو ُب اجملموعة األكركبية، أما ُب الوطن العريب، فإف اٟتركة بُت األقطار العربية تزداد 
تعقيدان، بل إنك قد ٖتصل على تأشَتة من سفارة ما كال يسمح لك بالدخوؿ إٔب دكلتها، كىو أمر عجيب 

)"فعبلن  ) .
كليس ىذا فحسب، بل إف ىذه الدكؿ خلقت أكضاعان جعلت حىت األفراد يهربوف برأس ما٢تم إٔب 

. أكركبا كأمَتكا، ك١تعرفة ذلك يكفي اإلطبلع على حجم األمواؿ العربية ا٠تاصة ا١تودعة ُب بنوؾ الغرب
كأما عن التعاكف الثقاُب كاالجتماعي فهو أدىى كأمٌر، فلقد دفن تراث األمة اإلسبلمية، كأصبح 
العمل على ٤تو اللغة العربية كجعل اللهجات العامية ٤تلها مهمة كل مثقف فتح الباب أمامو ليصل إٔب 
ٚتاىَت األمة عرب أجهزة اإلعبلـ، كأصبحت الثقافة األجنبية كاللهو الرخيص كاال٨تبلؿ الفكرم كالوالء 

. للقومية كالوطنية، كالسطحية ُب التفكَت، ٝتات بارزة للثقافة كا١تثقفُت على امتداد الببلد العربية كلها
فالقاصي كالداين، العآب كاٞتاىل يدرؾ اليـو أف اٞتامعة العربية  (ٖتقيق االستقبلؿ): كا٢تدؼ الثاين

دكلة تابعة، كمفهـو االستقبلؿ عندىم ىو احملافظة على حدكد كل دكلة لتبقى الببلد العربية منفصلة عن 
بعضها البعض، فمصطلح االستقبلؿ ٓب يكن يعرفو ا١تسلموف من قبل، فهو كافد من اٟتضارة الرأٝتالية 

الغربية اليت ٖتمل لآلخرين باالستعمار القائم على هنب الثركات كاستعباد الشعوب كٖتتفل الدكؿ العربية ٔتا 
. يسمى عيد االستقبلؿ تكريسان للتمزيق الذم أكجده الكافر ا١تستعمر

- كما قيل–فقد كاف ٖترير فلسطُت  (الدفاع عن فلسطُت كاسًتجاعها): كبالنسبة للهدؼ الثالث
من أقول اٟتوافز اليت دفعت بالدكؿ العربية إٔب إنشاء جامعتهم، فإف ميثاؽ اٞتامعة قد حول ملحقان خاصان 

أف فلسطُت كغَتىا من الواليات العربية اليت كانت خاضعة لًتكيا قد سقطت عنها ": بفلسطُت، أثبتوا فيو
كالية تركيا منذ هناية اٟتركب العا١تية األكٔب كأصبحت مستقلة قانونان منذ توقيع تركيا على معاىدة لوزاف عاـ 

كأنو إذا كانت ا١تظاىر ا٠تارجية لذلك االستقبلؿ قد ظلت ٤تجوبة ألسباب قاىرة، فإف ذلك لن . 1923
يكوف حائبلن دكف اشًتاؾ فلسطُت ُب أعماؿ ٣تلس اٞتامعة، كفعبلن اختَت ٦تثل لفلسطُت ٭تضر اجتماعات 
٣تلسها، ككذلك أصدر اجمللس ملحقان خاصان بالببلد العربية غَت ا١تستقلة دعا فيها ىذه الببلد إٔب االشًتاؾ 

ُب ٞتاف اٞتامعة ما دامت الشؤكف اليت ستبحثها تلك اللجاف ستعود با٠تَت على العآب العريب كلو، كقد 
بأف يعمل اجمللس على صبلح أحواؿ ىذه الببلد كتأمُت )أكصت الدكؿ ا١توقعة على ميثاؽ اٞتامعة 

) "(مستقبلها، كأف يذىب ُب التعاكف معها إٔب أبعد مدل مستطاع ) .
، 14/5/1948ُب  (إسرائيل)    لقد كاجهت اٞتامعة العربية أكؿ اختبار عملي ٢تا عند إعبلف قياـ دكلة 

كفشلت فيو فشبلن ذريعان، حيث ٓب تستطع إنشاء قوة عسكرية موحدة لرٌد العدكاف اليهودم، كجاءت ا٢تزٯتة 
                                                 

: ىػ مقالة بعنواف1425 شواؿ 18ـ الموافق 2004تشرين الثاني /20الثبلثاء -(12673)العدد -انظر، جريدة القدس   ( (
 .19ص: عبد اهلل السويجي.       اإلبقاء على الجامعة العربية ضرر أـ ضرورة، د

  269ص: عمر عبد العزيز عمر.انظر، دراسات في تاريخ العرب المعاصر، د  ( (
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، كما زاؿ مسلسل اإلخفاقات يتوأب على ىذه اٞتامعة اليت أصبحت أشبو ما يكوف 48ا١تركعة ُب حرب 
ّتامعة الضعف كالذٌؿ كا٢تواف، ككائنان خرافيان أسطوريان ال كجود لو على الساحة السياسية كال أثر، كذلك كلو 
ألهنا نشأت بفكرة صليبية كرعيت بأيدم صليبية كقامت ٔتساعدة صليبية، كىل ٬تلب العدك يومان خَتان إٔب 

)ضحيتو ) .
كٓب يبق األمر على حالو من الضعف كا٢تواف، بل أصبح دكر اٞتامعة العربية العمل على ٚتع الدكؿ 

كإعطائها فلسطُت كسلخها عن جسد األمة من خبلؿ  (بإسرائيل)العربية من أجل االعًتاؼ اٞتماعي 
. مؤ٘تراهتا

 كاف ١تنع اٟترب مع إسرائيل عقب ما نشأ من ىياج ُب سوريا 1964فا١تؤ٘تر األكؿ ُب يناير 
كالعراؽ على قياـ إسرائيل بتحويل ٣ترل هنر األردف، ككذلك إقرار قياـ منظمة التحرير الفلسطينية اليت أككل 

. إليها أمر إنشاء الكياف الفلسطيٍت على جزء من فلسطُت حىت يتسٌت تسليم البقية إلسرائيل كاالعًتاؼ هبا
أما ا١تؤ٘تر الثاين فهو الذم كقع فيو إٚتاع ٚتيع الدكؿ العربية على السَت ُب تصفية القضية 

الفلسطينية كاالعًتاؼ بإسرائيل كقبوؿ ا١تشركع األمَتكي الذم عرضو جونسوف على ا١تلك حسُت كعلى 
)ليفي أشكوؿ رئيس كزراء إسرائيل حينذاؾ ) .

كأما بقية ا١تؤ٘ترات فكانت عبارة عن صراع على إخراج ىذا اٟتل إٔب الوجود أك طرح حلوؿ بديلة، 
إٔب اٞتامعة ٢تي خَت دليل على فشل ىذه  (إسرائيل)كالنتائج العملية اليت كصلت إٔب حٌد ْتث انضماـ 

كعلى مدل خداع كتضليل ا١تخدكعُت كا١تضللُت ُب ىذه اٞتامعة اليت - ُب حل قضية فلسطُت–اٞتامعة 
٭تـر االنتساب إليها ألهنا تقـو على أساس قومي كتنص مواثيقها على حرمة كحدة الببلد اإلسبلمية، ككما 

فكل منهم يرل ُب اآلخر ما يرل الفقهاء ُب احملرمات، ": يصف الشيخ عمر التلمساين حاؿ اٟتكاـ قائبلن 
ككل يرل ُب الوحدة منقصة ٢تيبتو كمكانتو، كيفسر ذلك بعدـ كضوح الرؤية كغلبة اٟترص الدنيوم، كالركوف 

)"إليو أكثر من الرضا ٔتا عند اهلل ُب اآلخرة ) .
كعلى ذلك، فإف ىذه اٞتامعة عدا عن كوهنا قائمة على أساس قومي عريب كذلك مدعاة لفرقة 

: ا١تسلمُت كفك عيرل الرابطة اليت ٕتمعهم، كىو من أشد األعماؿ جرمان كحرمة عند اهلل، حيث يقوؿ تعأب
 َوَمن  {55}ِإنََّما َولِيُُّكُم الّلُو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَّبَلَة َويُػْؤتُوَف الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعوَف

) يَػتَػَوؿَّ الّلَو َوَرُسوَلُو َوالَِّذيَن آَمُنوْا فَِإفَّ ِحْزَب الّلِو ُىُم اْلَغالُِبوفَ   فقد قامت ىذه اٞتامعة استجابة .(
ألمر إ٧تلًتا ٖتقيقان ألىداؼ استعمارية كافرة لتمزيق كحدة ا١تسلمُت كللحيلولة دكف رجوعهم إٔب كحدهتم 

                                                 

 2ص: ـ2004 مايو 29-  ىػ 1425 ربيع اآلخر 9انظر، صفحات منسية،    ( (

 .13ص: ـ1995ىػ الموافق إبريل 1415 ذو القعدة –السنة الثامنة  (96)انظر، مجلة الوعي العدد    ( (

 .73، 72ص: نداء من األستاذ عمر التلمساني. ـ1985يوليو وأغسطس  (36)مجلة المختار عدد    ( (

 .56، 55سورة المائدة، آية    ( (
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اليت أمر اهلل عز كجل هبا، كلضرب سهامهم لتفكيك عيرل ىذه الوحدة حىت تصبح دكيبلت صغَتة 
بكيانات ضعيفة يسهل ابتزازىا، كيسهل هتديد كل كياف من ىذه الكيانات، كيسهل احتبللو إذا أرادكا، 

كيعجز ىو عن الدفاع عن نفسو، كُب ا١تقابل جعلوا ىذه الكيانات معلقة بأحد أشكاؿ ا١تؤسسية اليت 
ككانت ": تنتظم فيها الدكؿ العربية ا١تستقلة ٖتت مسمى اٞتامعة العربية، يقوؿ الدكتور عبد اٟتليم عويس

إ٧تلًتا سيدة العآب العريب آنذاؾ قد ساعدت على إنشاء ما يسمى ّتامعة الدكؿ العربية، كىي مؤسسة ٓب 
كٓب تسهم ُب حل أم مشكلة، أك ٖتقيق أم تقدـ للعرب ُب حاضرىم األسيف، . يرى منها العرب خَتان 

)"عن العآب اإلسبلمي كأشعرهتم بكياف مستقل ك٫تي- رٝتيان –كحسبها أهنا فصلت العرب  ) .
فالواجب حياؿ ىذا الكياف العمل على إلغائو كإبطاؿ ٚتيع متعلقاتو، كالدعوة لقلعو لتقاـ على 

. أنقاضو كياف الدكلة الواحدة
فما ٨تن مأموركف بو كْتاجة إليو ىو مشركع جامع ضخم يوحد كال يفرؽ، مشركع قادر على 

استيعاب ٚتيع األمة اإلسبلمية، كقادر على استيعاب حركة األمة كمقدراهتا الضخمة اليت ٖتتاج إٔب توجيو 
كإرشاد، كإال فإف مقدرات األمة ستذىب ىدران من خبلؿ ىذه ا١تنظمات كاٞتامعات كوهنا تيطرح كبدائل 

عن الوحدة السياسية اٟتقيقية اليت ًب بياهنا بكل جبلء، فهي كحدة ال تقبل إال بكياف كاحد، ٭تكمها 
. حاكم كاحد ٖتت راية كاحدة

 
 

المبحث الثالث 
 

منظمة المؤتمر اإلسبلمي 
 

تنتشر دكؿ العآب اإلسبلمي اليت تربو على ا٠تمسُت دكلة على طوؿ أكثر من عشرة آالؼ ميل، 
ك٘تتلك ٥تزكنان ىائبلن من اإلمكانيات كالقدرات، إضافة إٔب الكثافة البشرية، كا١تواقع االسًتاتيجية األكثر 

. أ٫تية ُب العآب، كيكفي قوة ٢تا مبدأ اإلسبلـ العظيم
اختارت ىذه الدكؿ منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي لتعاكهنا كتضامنها، كتنسيق عبلقاهتا، للتغلب على 

. حالة التجزئة كالتشتت، كللسَت ُب طريق الوحدة كاالئتبلؼ
فما ىي منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ككيف نشأت كما ىي أىدافها؟ 

 

                                                 

 200ص: عبد الحليم عويس.دراسة لسقوط أكثر من ثبلثين دولة، د   ( (
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المطلب األوؿ 

 

نشأة منظمة المؤتمر اإلسبلمي 
 

ليعقدكا أكؿ مؤ٘تر قمة إسبلمي بتاريخ  (الدكؿ اإلسبلمية)دفعت بعض الظركؼ الضاغطة زعماء 
ـ، على أثر اعتداء الصهاينة ُب فلسطُت على 1969سبتمرب /25-22- ىػ 1389رجب /9-12

ا١تسجد األقصى ك٤تاكلة تدمَته بافتعاؿ حريق متعمد، ٦تا فجر غضب ا١تسلمُت ُب ٥تتلف أ٨تاء العآب، 
 بلدان إسبلميان على االجتماع ُب العاصمة ا١تغربية الرباط، كتقرر على أثره تشكيل منظمة 24فتداعى زعماء 

كانتهت بإقرار ميثاؽ للمنظمة  (الدكؿ اإلسبلمية)ا١تؤ٘تر اإلسبلمي، بعد اجتماعات ٘تت بُت كزراء خارجية 
ـ، لتشكيل إطارو للتبلقي كالتنسيق كالتكامل بُت ىذه الدكؿ ١تواجهة ٖتديات 1972/ىػ1392عاـ 

)العصر ) 

 
. أىداؼ منظمة المؤتمر اإلسبلمي

 
كاف من أىم أىداؼ منظمة ا١تؤ٘تر كما كرد ُب ميثاؽ تأسيسها خاصة ا١تادة الثانية من ا١تيثاؽ ما 

: يأٌب
. تعزيز التضامن اإلسبلمي بُت الدكؿ األعضاء-   1
دعم التعاكف بُت الدكؿ األعضاء ُب اجملاالت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالعلمية كُب -   2

. اجملاالت اٟتيوية األخرل، كالتشاكر بُت الدكؿ األعضاء ُب ا١تنظمات الدكلية
. العمل على ٤تو التفرقة العنصرية، كالقضاء على االستعمار ُب ٚتيع أشكالو-   3
. اٗتاذ التدابَت البلزمة لدعم السبلـ كاألمن الدكليُت القائمُت على العدؿ-   4
تنسيق العمل من أجل اٟتفاظ على سبلمة األماكن ا١تقدسة كٖتريرىا كدعم كفاح الشعب -   5

. الفلسطيٍت كمساعدتو على اسًتجاع حقوقو كٖترير أراضيو
دعم كفاح ٚتيع الشعوب اإلسبلمية ُب سبيل احملافظة على كرامتها كاستقبل٢تا كحقوقها -   6

. الوطنية
)إ٬تاد ا١تناخ لتعزيز التعاكف كالتفاىم بُت الدكؿ األعضاء كالدكؿ األخرل-   7 ) .

                                                 

 28ص: انظر، التطلع للوحدة وواقع التجزئة في العالم اإلسبلمي، الصفار   ( (

.  عبد اهلل األحسن.، د"دراسة لمؤسسة سياسية إسبلمية"انظر، منظمة المؤتمر اإلسبلمي    ( (
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كُب نفس ا١تادة حدَّد ا١تيثاؽ عددان من ا١تبادئ اليت ستعمل الدكؿ األعضاء سوية ٔتوجبها لتحقيق 
: ىذه األىداؼ كىذه ا١تبادئ ىي

. ا١تساكاة التامة بُت الدكؿ األعضاء(  1
. احًتاـ حق تقرير ا١تصَت كعدـ التدخل ُب الشؤكف الداخلية للدكؿ األعضاء(  2
 .  احًتاـ سيادة كاستقبلؿ ككحدة أراضي كل دكلة عضو(3

حٌل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها ْتلوؿ سلمية كا١تفاكضات أك الوساطة أك التوفيق أك (  4
. التحكيم

امتناع الدكؿ األعضاء ُب عبلقاهتا عن استخداـ القوة أك التهديد أك االستقبلؿ السياسي (  5
)ألية دكلة عضو ) .

 
: كنصت ا١تواد اآلتية من ا١تيثاؽ على أف ىيئات ا١تؤ٘تر اإلسبلمي تتألف من مكونات رئيسية ىي

. (مؤ٘تر القمة)مؤ٘تر ملوؾ كرؤساء الدكؿ كاٟتكومات :   أوالً 
.  مؤ٘تر كزراء ا٠تارجية:  ثانياً 
. األمانة العامة كاألجهزة ا١تتفرعة عنها   :ثالثاً 
. ٤تكمة العدؿ اإلسبلمية الدكلية:  رابعاً 

كما تناكلت تلك ا١تواد حقوؽ ككاجبات الدكؿ األعضاء ُب ا١تنظمة، كشركط العضوية كالنواحي 
)ا١تالية، كاللغات ا١تستخدمة ُب ا١تنظمة كىي العربية كاإل٧تليزية كالفرنسية ) .

: كعملت ا١تنظمة على إنشاء ٞتاف متخصصة لتواصل العمل اإلسبلمي ىي
. ٞتنة القدس-   1
. اللجنة ا١تالية الدائمة-   2
. اللجنة اإلسبلمية للشؤكف االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية-   3

كما أنشئت صناديق كمراكز كأجهزة فرعية، ٮتتص كل منها بفرع من فركع العمل اإلسبلمي 
: ا١تشًتؾ كىي

. صندكؽ التضامن اإلسبلمي    (أ
. صندكؽ القدس  (ب

                                                                                                                                               

 60ص: ـ1996- ىػ 2/1417ط. القاىرة-         المعهد اإلسبلمي للفكر اإلسبلمي

 61ص: المصدر السابق   ( (

. الرياض–مكتبة العبيكاف.انظر، األمة اإلسبلمية وقضاياىا المعاصرة، عبد الوىاب بن أحمد عبد الواسع   ( (
 320ص: ـ2001-ىػ1/1422      ط
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. مركز البحوث اإلحصائية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتدريب  (ج
. مركز األْتاث للتاريخ كالفنوف كالثقافة اإلسبلمية   (د
. ا١تركز اإلسبلمي للتدريب التقٍت كا١تهٍت كالبحوث (ىػ
. ا١تؤسسة اإلسبلمية للعلـو كالتكنولوجيا كالتنمية    (و
.    ا١تركز العا١تي للًتبية كالتعليم اإلسبلمي(ز
. ا١تركز اإلسبلمي لتنمية التجارة  (ح
.   اللجنة اإلسبلمية للهبلؿ األٛتر الدكٕب(ط
. االٖتاد الرياضي للتضامن اإلسبلمي  (ي
.   اللجنة الدكلية للًتاث اإلسبلمي(ؾ
. ٣تمع الفقو اإلسبلمي  (ؿ
. اجمللس اإلسبلمي للطَتاف ا١تدين  (ـ
. اللجنة اإلسبلمية الدكلية للقانوف  (ف
 

كىناؾ مؤسسات إسبلمية أنشئت بقرارات من ا٢تيئات ا١تختصة ُب ا١تؤ٘تر اإلسبلمي من أجل 
: التضامن كىي

. البنك اإلسبلمي للتنمية-  1
. (أينا)ككالة األنباء اإلسبلمية الدكلية -  2
. منظمة إذاعات الدكؿ اإلسبلمية-  3
. الغرفة اإلسبلمية للتجارة كالصناعة كتبادؿ السلع-  4
. منظمة العواصم كا١تدف اإلسبلمية-  5
. االٖتاد اإلسبلمي ١تالكي البواخر-  6
. ا١تنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة-  7
 

كىذا إضافة إٔب ثبلث ٞتاف أخرل قرر إنشاءىا مؤ٘تر القمة الثالث الذم عقد ُب ربيع األكؿ من 
: ىػ ُب مكة كىي1401العاـ 

. اللجنة الدائمة للتعاكف االقتصادم كالتجارم-  1
. اللجنة الدائمة لئلعبلـ كالشؤكف الثقافية-  2
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)اللجنة الدائمة للتعاكف العلمي كالتقٍت-  3 ) .
 

السياسية )ال شك أف ىذه اللجاف كاألجهزة ا١تتخصصة قد أحاطت ٔتعظم نواحي اٟتياة 
كلكن ىل ًب تفعيل ىذه اللجاف كاألجهزة بالشكل الذم أكجبو الشرع،  (أْب...كاالقتصادية كالثقافية ك

. كتوده متطلبات األمة على مدل العقود ا١تاضية منذ نشأة منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي كحىت يومنا ىذا؟
إال أف ا١تؤسف جدان عدـ ": يقوؿ حسن الصفار عن مدل جدية ىذه األجهزة كتفعيلها ما نصو

تفعيل ىذه األجهزة كا١تؤسسات بالشكل الذم يتناسب مع طموحات األمة، كيكوف ُب مستول 
كلذلك أسباب عديدة أ٫تها ضعف جدية زعامات الدكؿ اإلسبلمية ُب إ٧تاح . التحديات اليت تواجهها

مسَتة الوحدة كالتوحد كنذكر ىنا مشكلة ميزانية منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي كمثاؿ لضعف اٞتدية من قبل 
 7ـ 1985-1984/ىػ1405-1404حيث بلغت ميزانية ا١تنظمة خبلؿ السنة ا١تالية ... الدكؿ األعضاء

) "!مبليُت دكالر فقط ) .
كقبل البدء ُب تقييم ا١تنظمة بعد إعطاء حملة عن نشأهتا كأىدافها ال بد من اإلشارة أف الدكتور 
عبداهلل األحسن قد أعٌد دراسة قيمة عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي باللغة اإل٧تليزية تعترب أكؿ دراسة من 

 صفحة، كتوضح الدراسة مدل أ٫تية 277ـ، ُب 1990/ىػ1410نوعها، كقد نشرت ترٚتتها العربية سنة 
ىذه ا١تنظمة كالدكر الذم ٯتكن أف تلعبو ُب حياة األمة، كما تشَت إٔب نقاط الضعف كمكامن العجز ُب 

. مسَتة ا١تنظمة
 
 

المطلب الثاني 
 

مدى تحقيق أىداؼ منظمة المؤتمر اإلسبلمي 
 

ٯتكن سوؽ شواىد عديدة تربز ضعف اٞتدية ُب تنفيذ بعض القرارات كالتوجيهات ضمن أجهزة 
. ا١تنظمة اليت ال يكلف تنفيذىا عبئان أك جهدان كبَتان عداؾ عن القضايا ا١تصَتية اليت هتم األمة ٔتجموعها

ففي حُت جاء ميثاؽ ا١تنظمة لينص على ٖترير فلسطُت كٛتاية األماكن ا١تقدسة ال تستطيع تلك 
حاكلت ا١تنظمة إبراز ": ا١تنظمة أف ٗترج بنشر أكثر من كتاب كاحد، يقوؿ الدكتور عبد اهلل األحسن

ـ، باالحتفاؿ ْتلوؿ القرف ا٠تامس عشر 1979/ىػ1399برنا٣تها العاـ من أجل تنمية اجملتمع أكاخر 
                                                 

 322-320ص: انظر، األمة اإلسبلمية وقضاياىا المعاصرة، عبد الواسع   ( (

 29ص: التطلع للوحدة وواقع التجزئة في العالم اإلسبلمي، الصفار   ( (
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كعن  للتقوًن اإلسبلمي، كإلبراز ا١تناسبة كانت ا١تنظمة قد خططت لنشر كتب عن حياة النيب ٤تمد 
التاريخ اإلسبلمي كعن طريق كسكاف مكة ا١تكرمة كا١تدينة ا١تنورة كالقدس كفلسطُت، كما أهنا خططت 

أيضان لنشر موسوعة قصَتة عن اإلسبلـ كقاموس عن اإلسبلـ ك٥تتارات من اآليات القرآنية بلغات الدكؿ 
ُب نشر كتاب كاحد فقط عن أ٫تية مكة  (٧تاحان باىران )اإلسبلمية، كُب االحتفاؿ با١تناسبة ٧تحت ا١تنظمة 

) "(مكة كا١تدينة اليـو)كا١تدينة بعنواف  ) .
أما فيما يتعلق بالقضايا ا١تصَتية اليت هتم األمة اإلسبلمية ٔتجموعها فالناظر إٔب مدل ٧تاح 

. ا١تنظمة ُب ٖتقيق أىدافها يذىب مع تلك األىداؼ فبل ٬تد إال السراب
 
 
 
 
 
 
 

الفرع األوؿ 
 

فلسطين 
 

احملافظة على حرمة - كما سلف القوؿ–جعلت منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي من بُت أىدافها 
كما خٌص ميثاقها فلسطُت هبدؼ مستقل من . األماكن ا١تقدسة ُب فلسطُت، كالعمل على ٖتريرىا

تنسيق العمل "من مادتو الثانية ىو ا٢تدؼ ا٠تامس، كالذم جرل نصو على  (أ)األىداؼ اليت ذكرهتا الفقرة 
من أجل اٟتفاظ على سبلمة األماكن ا١تقدسة كٖتريرىا كدعم كفاح الشعب الفلسطيٍت، كمساعدتو على 

)"اسًتجاع حقوقو كٖترير أراضيو ) .
كعقدت القمم كا١تؤ٘ترات من أجل حل القضية الفلسطينية كخصصت للقضية الفلسطينية الكثَت 
من القمم كا١تؤ٘ترات لبللتزاـ بتحرير فلسطُت، كمن ذلك البياف ا٠تتامي للقمة اإلسبلمية األكؿ ُب الرباط 

عقدت العـز على "كشعوهبا قد  (الدكؿ اإلسبلمية) حيث تضمن النص على أف حكومات 1969عاـ 

                                                 

 139ص: عبد اهلل األحسن. منظمة المؤتمر اإلسبلمي، د   ( (

     www.oic-oci.org/Arabic/main/oic%zoin%zobrief.htmانظر، موقع منظمة المؤتمر اإلسبلمي بالعربية   ( (
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حزيراف /رفض أم حل للقضية الفلسطينية ال يكفل ١تدينة القدس كضعها السابق ألحداث يونيو
1967"( ) 

 1981كعلى صعيد آخر جاءت القمة اإلسبلمية الثالثة ا١تنعقدة ُب مكة ا١تكرمة كالطائف عاـ 
كقد اشتمل البياف ا٠تتامي ٢تذا ا١تؤ٘تر على نص خاص " دكرة فلسطُت كالقدس الشريف"ٖتت شعار 

:  على النحو التإب15ك14بالقدس الشريف كىو ما ًب التعبَت عنو ُب البندين 
. االلتزاـ بتحرير القدس العربية لتكوف عاصمة للدكلة الفلسطينية-  1
استعماؿ ٚتيع القدرات االقتصادية كا١توارد الطبيعية للدكؿ اإلسبلمية من أجل إضعاؼ -  2

االقتصاد اإلسرائيلي، كإيقاؼ ما ٖتصل عليو إسرائيل من دعم مإب كاقتصادم كسياسي، كالعمل على 
)تغيَت ا١تواقف السياسية الدكلية لصاّب الشعب الفلسطيٍت كدعم منظمة التحرير الفلسطينية ) .

 
كأدىن نظرة على أرض الواقع ٕتعلنا ٧تد أف ال شيء من تلك األىداؼ قد ٖتقق، بل على العكس 

تشاد، : كمن تلك الدكؿ (إسرائيل)من ذلك فقد كاف لكثَت من الدكؿ األعضاء ُب ا١تنظمة عبلقات مع 
غينيا، مإب، النيجر، السنغاؿ، مصر، تركيا، سَتاليوف، الكامَتكف، ساحل العاج، غانا، فولتا العليا، 

)نيجَتيا، موريتانيا، األردف، قطر، البحرين  سواء كانت ىذه العبلقات اقتصادية ٕتارية أـ سياسية تتعلق (
باالعًتاؼ بالكياف اإلسرائيلي كإقامة اتفاقية سبلـ مع الكياف احملتل، فأم حديث بعد ذلك عن ٖترير 

فلسطُت يتحدثوف، يقوؿ الدكتور عبد اهلل األحسن مؤكدان تأثَت الدكؿ الكربل على قرارات منظمة ا١تؤ٘تر 
٧تد أف عددان من الدكؿ األعضاء اليت ٢تا عبلقات كثيقة مع ": كعلى الدكؿ األعضاء ُب تلك ا١تنظمة

)"الواليات ا١تتحدة ٓب تؤيد قرار ا١تنظمة بتعليق عضوية مصر فيها بسبب معاىدهتا مع إسرائيل ) .
 
 

الفرع الثاني 
 

أفغانستاف 
 

                                                 

  www.islamonline.net/politics/islamy/2000/11انظر موقع إسبلـ على الطريق على شبكة اإلنترنت    ( (

 108ص: عبد اهلل األحسن. منظمة المؤتمر اإلسبلمي، د   ( (

  www.islamonline.net/politics/islamy/2000/11انظر موقع إسبلـ على الطريق على شبكة اإلنترنت    ( (

 108ص: عبد اهلل األحسن. منظمة المؤتمر اإلسبلمي، د   ( (

http://www.islamonline.net/politics/islamy/2000/11
http://www.islamonline.net/politics/islamy/2000/11
http://www.islamonline.net/politics/islamy/2000/11
http://www.islamonline.net/politics/islamy/2000/11
http://www.islamonline.net/politics/islamy/2000/11
http://www.islamonline.net/politics/islamy/2000/11
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 جرل االعتداء السوفييت على أفغانستاف فعقد على أثره ُب إسبلـ آباد ُب 1979ُب كانوف األكؿ 
.  أكؿ اجتماع كزارم إسبلمي استثنائي ١تناقشة قضية الغزك السوفيييت1980كانوف الثاين 

:  كيتضح ا١توقف العاـ للمنظمة كما أظهرتو ىذه الدكرة من خبلؿ اإلعبلف عن
 

إدانة االعتداء العسكرم السوفييت على الشعب األفغاين كا١تطالبة بانسحاب كامل القوات -  1
. السوفيتية من غَت قيد أك شرط

ُب منظمة  (بعد أف ًب تنصيب حكومة موالية ُب كابوؿ للسوفييت)ٕتميد عضوية أفغانستاف -  2
ا١تؤ٘تر اإلسبلمي كمطالبة الدكؿ األعضاء باالمتناع عن االعًتاؼ بالنظاـ غَت الشرعي ُب أفغانستاف كقطع 

. العبلقات الدبلوماسية معو
كقف كل أشكاؿ ا١تساعدات كالدعم للحكومة األفغانية حىت يتم انسحاب القوات -  3

. السوفيتية بالكامل من أفغانستاف
 

كبالرغم من ىذه البيانات إال أف بعض الدكؿ األعضاء ُب ا١تنظمة ٓب تؤيد قرار ا١تنظمة الداعي إٔب 
انسحاب القوات السوفيتية، يقوؿ الدكتور عبد اهلل األحسن فيما يتعلق بطبيعة التعامل مع االحتبلؿ 

فأعضاء ا١تنظمة الذين ٢تم عبلقات سوفيتية كثيقة يرفضوف اعتبار كفاح الشعب ": السوفييت ألفغانستاف
 "األفغاين كجزء من كفاح األمة اإلسبلمية كلها

 إال "أمن كل بلد إسبلمي يهم كل البلداف اإلسبلمية"مع العلم أف مواثيق ا١تنظمة تنص على أف 
. أهنا فشلت ُب تطوير أم شكل من أشكاؿ األمن اٞتماعي للدكؿ األعضاء

كىكذا اعتربت البيانات اليت صدرت ْتق االحتبلؿ السوفييت ألفغانستاف حربان على كرؽ، فالدكؿ 
األعضاء با١تنظمة كاليت ٖتتفظ بعبلقات كثيقة مع االٖتاد السوفييت، ٓب تؤيد قرار ا١تنظمة الداعي إٔب 

)االنسحاب الفورم للقوات األجنبية من أفغانستاف ) .
كىذه الثغرات ا٠تطَتة تفقد ا١تنظمة أىم ىدؼ من أىداؼ كجودىا، كىو التعبَت عن إرادة األمة 

. كالتمثيل ا١توحد ١تصاٟتها كما يزعموف
 
 

الفرع الثالث 
 

                                                 

 108ص: عبد اهلل األحسن. منظمة المؤتمر اإلسبلمي، د   ( (
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نظرة عابرة ألقطار المسلمين المضطهدة ودور المنظمة  
 

كمن خبلؿ االستقراء لدكر ا١تنظمة فيما يتعلق بالبلداف اإلسبلمية كالشعوب اإلسبلمية ا١تضطهدة 
٧تد أف ا١تنظمة قد أخفقت ُب ضماف كٛتاية أمن الكثَت من األقطار اإلسبلمية األعضاء فيو ضد 

االعتداءات ا١توجهة إليها بدءان من فلسطُت كمآسي ا١تسلمُت فيها على مدار أكثر من ٜتسُت عامان مركران 
، 1967، كالعدكاف اإلسرائيلي على كل من مصر كسوريا كاألردف 1956بالعدكاف الثبلثي على مصر 

، (كشمَت)كاالعتداءات ا١تتكررة على لبناف، كالغزك السوفييت ألفغانستاف، كاٟتركب ا٢تندية الباكستانية 
كصوالن إٔب العدكاف الصلييب الصريب كالكركاٌب على البوسنة كا٢ترسك، ففيما يتعلق بالبوسنة كا٢ترسك فقد 

أكدت منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي دكرىا ُب توفَت الدعم األخبلقي كالدبلوماسي لشعب البوسنة، ٔتطالبتها "
)"لؤلمم ا١تتحدة باٗتاذ التدابَت البلزمة ٟتماية استقبلؿ كسيادة ٚتهورية البوسنة ) .

 
أما فيما يتعلق بالعراؽ بعد احتبللو للكويت ٍب انسحابو كفرض العقوبات كاٟتصار عليو من قبل 

الغرب، فيظهر من خبلؿ تتبع ٚتيع قرارات منظمة ا١تؤ٘تر ذات الصلة بالقضية العراقية أف منظمة ا١تؤ٘تر 
: اإلسبلمي أكدت على أمرين اثنُت

. ضركرة قياـ العراؽ بتنفيذ القرارات الصادرة عن ٣تلس األمن الدكٕب بشكل كامل:  أوالىما
ٖتمل العراؽ مسؤكلية األكضاع الصعبة اليت يعاين منها الشعب العراقي، حيث يرجع :  ثانيهما

. ذلك إٔب عدـ التزامو بقرارات الشرعية الدكلية
 

: كاٗتاذ بعض القرارات اليت تيلـز العراؽ مثل
. (اليت خطها الغرب)مراعاة عدـ انتهاؾ اٟتدكد الدكلية -  1
. االلتزامات ا١تتعلقة باألسلحة-  2
. إعادة ا١تعتقلُت الكويتيُت ُب العراؽ إٔب الكويت-  3
التزاـ العراؽ بتعويض الكويت كالدكؿ األخرل من األضرار كا٠تسائر اليت ٟتقت نتيجة للغزك -  4

. كاالحتبلؿ غَت ا١تشركع للكويت
)تسديد الديوف العراقية من خدمة الديوف-  5 ) .
 

                                                 

  www.oic-oci.org/index_arabic.aspانظر، موقع منظمة المؤتمر اإلسبلمي على اإلنترنت    ( (

) )   www.oic-oci.org/arabic/main   

http://www.oic-oci.org/index_arabic.asp
http://www.oic-oci.org/index_arabic.asp
http://www.oic-oci.org/index_arabic.asp
http://www.oic-oci.org/arabic/main
http://www.oic-oci.org/arabic/main
http://www.oic-oci.org/arabic/main
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كىكذا ٧تد أف القرارات ا١تتعلقة بأكضاع العراؽ بعد حرب ا٠تليج األكٔب منسجمة مع القرارات 
. الدكلية اٞتائرة كمنسجمة مع السياسة األمَتكية اٞتائرة ْتق الشعب العراقي احملاصر آنذاؾ

، ك٤تاكالت تفتيت العراؽ كالسوداف (قبل ٗتليو عن برنا٣تو النوكم)كصوالن إٔب حصار ليبيا 
. كإندكنيسيا، كمركران بغزك الشيشاف كأخَتان كليس آخران االحتبلؿ األمَتكي كالربيطاين للعراؽ

 ُب 2004كعلى ذكر الشيشاف ٕتدر اإلشارة إٔب أف مؤ٘تر القمة الذم عقد ُب تشرين الثاين 
رئيس ٚتهورية ركسيا، الذم ٯتارس قمة الفتك ْتق  (بوتُت)ماليزيا قد كاف أحد حضوره ا١تشاركُت الكافر 

. اإلسبلـ كا١تسلمُت ُب الشيشاف كغَتىا
ـر ا١تسلموف الشيشاف من أدىن ٘تثيل  (لييعلم ا١تسلمُت بدينهم)يشارؾ بوتُت ُب ا١تؤ٘تر  ... بينما ٭تي

. كأدىن ذكر كىم الذين يذْتوف يوميان على يد الطاغية بوتُت
ففي قبو٢تم ١تشاركة بوتُت الكافر ُب ا١تؤ٘تر دكف أف يفاٖتوه بشطر كلمة كاحدة عما يفعلو ٔتسلمي 
الشيشاف ليدؿ على أف قضايا ا١تسلمُت كمنها الشيشاف ال تعنيهم، كىي قضية ركسية داخلية، ال ٭تق لنا 

. أف نتدخل فيها
أما فيما يتعلق باحتبلؿ القوات الغازية للعراؽ، فلم يقدموا شيئان كٓب يفعلوا شيئان سول اجتمعنا 

كتفرقنا، كبعض عبارات الشجب كاالستنكار كاإلدانة اليت غالبان ما تكوف على استحياء، ال تقدـ كال تؤخر، 
فهي منظمة مسلوبة اإلرادة، كإف كجدت اإلرادة فهي مرىونة . ٍب بياف ختامي ٮترج على األمة اإلسبلمية

. بإرادة أعداء األمة
الفرع الرابع 

 
منظمة المؤتمر اإلسبلمي وميثاؽ األمم المتحدة والقانوف الدولي 

 
 كانوف األكؿ 28-26)ـ عقدت عدة مؤ٘ترات، ففي كراتشي 1972-1970خبلؿ السنوات 

ًب كضع مبادئ أساسية كأىداؼ ْتاجة إٔب مناقشة تفصيلية لصياغة متفق عليها، كُب مؤ٘تر كزراء  (1970
كما سبق )٘تت مناقشة ا١تبادئ العامة كمواد ا١تيثاؽ  (1972آذار 4 –شباط 29)ا٠تارجية ُب جدة 

. حىت أخذ شكلو األخَت كميثاؽ ١تنظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي، كالذم قبلتو كل الدكؿ األعضاء (القوؿ
. كاٞتدير بالذكر أف ا١تيثاؽ تبٌت كليان ا١تبادئ العامة للقانوف الدكٕب كميثاؽ األمم ا١تتحدة

ٔتيثاؽ األمم "حيث تؤكد ديباجة ميثاؽ منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي على التزاـ الدكؿ األعضاء 
... ا١تتحدة كحقوؽ اإلنساف األساسية، كاألىداؼ كا١تبادئ اليت تدعو إٔب التعاكف ا١تثمر بُت الشعوب 



 240 

كعزمان لبذؿ جهودىم من أجل تعزيز السبلـ الدكٕب الذم يضمن األمن كاٟترية لشعوهبم كٚتيع البشر ُب 
)"اٖتاد العآب ) 

كاٟتكم الشرعي ُب االحتكاـ لقوانُت األمم ا١تتحدة الكافرة كالقانوف الدكٕب الكافر حراـ شرعان، 
َفبلَ َورَبِّمَك الَ يُػْؤِمُنوَف َحتََّى ُيَحكِّمُموَؾ ِفيَما : كىو احتكاـ للكفر، كال ٬توز ْتاؿ من األحواؿ، قاؿ تعأب

نَػُهْم ثُمَّ الَ َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجاً مِّممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِّمُموْا َتْسِليماً  ) َشَجَر بَػيػْ : كيقوؿ سبحانو. (
 َأَلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن يَػْزُعُموَف َأنػَُّهْم آَمُنوْا ِبَما أُنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما أُنِزَؿ ِمن قَػْبِلَك يُرِيُدوَف َأف يَػَتَحاَكُموْا ِإَلى

) الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروْا َأف َيْكُفُروْا بِِو َويُرِيُد الشَّْيطَاُف َأف ُيِضلَُّهْم َضبَلالً بَِعيداً  ) .
كال شك أف قوانُت ىيئة األمم ككذلك قوانُت القانوف الدكٕب ىي أحكاـ طاغوت كقد أمرنا أف 

. نكفر بأحكاـ الطاغوت ال أف نتحاكم ٢تا
 
 
 

 
 

المطلب الثالث 
 

!! منظمة المؤتمر اإلسبلمي بديل عن الخبلفة
 

ٞتأ بعض ا١تفكرين ا١تسلمُت إٔب القوؿ أف التضامن بُت الببلد اإلسبلمية يقارف كيشابو فكرة 
ا٠تبلفة إٔب حدٍّ بعيد، كاعتبار منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ٕتسد الوحدة بُت ا١تسلمُت، حيث يقوؿ الدكتور 

كيعكس تشكيل ا١تنظمة الرغبة ُب الوحدة بُت ا١تسلمُت، كىي رغبة ظهرت خبلؿ ": عبد اهلل األحسن
التاريخ عرب استمرارية مؤسسة ا٠تبلفة، فبعد إلغاء ا١تؤسسة من قبل اٞتمعية الوطنية الًتكية الكربل ُب 

)"ـ، اكتسبت فكرة ىوية األمة أ٫تية سياسية كربل مرة أخرل1924/ىػ1342 ) .
كحاكؿ الكاتب كذلك أف يقارف بُت منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي كا٠تبلفة مع كجود بعض الفوارؽ 

التعاكف بُت البلداف اإلسبلمية يقارف دائمان ٔتؤسسة ا٠تبلفة، صحيح أف الفلسفة األساسية ٢تاتُت ": فيقوؿ

                                                 
) )   www.oic-oci.org/arabic/main   

 65سورة النساء، آية    ( (

 60سورة النساء، آية    ( (

 243ص: عبد اهلل األحسن. منظمة المؤتمر اإلسبلمي، د   ( (

http://www.oic-oci.org/arabic/main
http://www.oic-oci.org/arabic/main
http://www.oic-oci.org/arabic/main
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فكبل ا١تؤسستُت أنشئتا على أساس ا١تفهـو القرآين لؤلمة، كالفارؽ األساسي بُت ا١تنظمة : ا١تؤسستُت كاحدة
)"كا٠تبلفة يكمن ُب ٣تاؿ فكرة السيادة ) .

بل إف بعض ا١تفكرين نادل بتطوير فكرة ا٠تبلفة بتحويلها من إمرباطورية كاحدة إٔب اٖتاد من 
. الدكؿ

سؤاالن كىو ما  (خبَت ُب منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي كأستاذ قانوف)حيث كجو للدكتور توفيق الشاكم 
ُب كتايب فقو الشورل كاالحتساب ": ىي ُب رأيكم أىم مكاسب ا١تنظمة منذ تأسيسها؟ فكاف اٞتواب

إف ا١تكسب األكؿ من إنشاء ىذه ا١تنظمة ىو مكسب علمي كفقهي، كىو أف األمة اإلسبلمية : قلت
عاشت طواؿ عصور تارٮتها تعتقد أف كحدة األمة اإلسبلمية تستلـز كجود دكلة إسبلمية عظمى موحدة 

تبسط سيطرهتا على ٚتيع ببلد ا١تسلمُت، لكن ىذه الدكلة اهنارت هبزٯتة الدكلة العثمانية ُب اٟترب العا١تية؛ 
كلذلك أصبح من الواجب على ا١تسلمُت أف يطوركا فكرة الوحدة ْتيث تبقى كحدة األمة اإلسبلمية مع 

تعدد الدكؿ ا١تسيطرة عليها، كإنشاء ىذه ا١تنظمة كاف إٚتاعان من ا١تسلمُت على تطوير فكرة ا٠تبلفة 
، بشرط أف تسَت ىذه الدكؿ ٨تو التضامن بتحويلها من إمرباطورية عظمى موحدة إٔب اٖتاد يضم عدة دكؿ

)"كالتعاكف كاحملافظة على الرابطة اإلسبلمية اليت تضم شعوهبا ) .
أف ٣ترد إنشاء ىذه ا١تنظمة ىو إ٧تاز تارٮتي عظيم، كالدليل على "كاعترب الدكتور توفيق الشاكم 

)"ذلك أنو يوجد دكؿ كربل معادية تريد القضاء على ىذا ا١تؤ٘تر ) .
كاٟتقيقة إف الكبلـ عن ا٠تبلفة مع كياف ىش مثل منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي، كبلـ كبَت جدان ُب 

: غَت ٤تلو، كقد جانب الصواب، كذلك نتيجة
  
أم بعد ىدـ ا٠تبلفة برسم : إ٬تاد بديل عن الوحدة اٟتقيقية، فقد قاـ الكفار ُب السابق-  1

ا٠تطط السياسية لربط عدة دكؿ تأخذ الصفة الدكلية كتبقي على الفصل الكياين، يقوؿ الشيخ تقي الدين 
فمثبلن ٧تد ا٠تطة السياسية اليت رٝتتها بريطانيا للعآب اإلسبلمي ... ": النبهاين ُب كتاب مفاىيم سياسية

ربط دكلو ُب إطارات : بعد أف ٧تحت ُب تقسيمو إٔب دكؿ، كتركز ىذا التقسيم، كأخذ دكر العراقة، ىي
ليبيا : متعددة ٕتمعها رابطة ركحية ْتتة، ٝتتها الرابطة اإلسبلمية، فوضعت خطة ٕتعل دكؿ مشاؿ إفريقية

كتونس كاٞتزائر كا١تغرب ُب اٖتاد كونفدرإب، يبقي عليها الصفة الدكلية، كالفصل الكياين، كتربط باٖتاد 

                                                 

 102ص: المصدر السابق   ( (

   www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browde.aspانظر على موقع شبكة اإلنترنت إسبلـ على الطريق    ( (

 .ـ10/11/200المؤتمر اإلسبلمي منظمة ورقية أـ بداية للخبلفة . موضوع الحوار        

   www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browde.aspانظر على موقع شبكة اإلنترنت إسبلـ على الطريق    ( (

 .ـ10/11/200المؤتمر اإلسبلمي منظمة ورقية أـ بداية للخبلفة . موضوع الحوار        

http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browde.asp
http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browde.asp
http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browde.asp
http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browde.asp
http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browde.asp
http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browde.asp
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: كخطة ٞتعل مصر كالسوداف من دكلة اٖتادية، كخطة ١تا يسمى با٢تبلؿ ا٠تصيب. ٯتنعها من الوحدة
كخطة . الكويت كالعراؽ كسورية كلبناف كاألردف كفلسطُت بعد إزالة اسم إسرائيل عنها ُب اٖتاد كونفدرإب

. السعودية كاليمن كجنوب اليمن كاٖتاد مشيخات ا٠تليج ُب اٖتاد فدرإب أك كونفدرإب: ٞتعل جزيرة العرب
ككل من إيراف كتركيا كالباكستاف كاألفغاف كماليزيا كإندكنيسيا تكوف كحدة منفردة، ك٬تمع بُت ىذه الدكؿ 

دكلة مشاؿ إفريقية، كدكلة كادم النيل، كدكلة اٞتزيرة العربية، كدكلة ا٢تبلؿ ا٠تصيب، كدكؿ إيراف، : العشر
كتركيا، كباكستاف، كاألفغاف، كماليزيا، كإندكنيسيا، ٬تمع ىذه الدكؿ مؤ٘تر دكرم، ٬تتمع سنويان، كتكوف لو 

سكرتارية دائمة، ٘تامان كمؤ٘تر الدكؿ اإلفريقية اآلف، كيقـو ىو ْتل ا١تشاكل ُب ىذه الدكؿ، كيربطها مع 
)"بعضها ُب الرابطة الركحية، كيطلق عليها اسم رابطة العآب اإلسبلمي ) .

 
الفرؽ الشاسع بُت ا٠تبلفة كشكلها الذم عينتو الشريعة كىو الوحدة كبُت منظمة ا١تؤ٘تر -  2

اإلسبلمي، اليت ال تصل إٔب حد االٖتاد كإ٪تا التضامن كالتعاكف كقد بيَّنا فيما سبق الفرؽ بُت الوحدة 
)كاالٖتاد بشيء من التفصيل ) .

 
أف مؤ٘تر ا١تلوؾ كرؤساء ": فمنظمة ا١تؤ٘تر تتكوف من ملوؾ كرؤساء الدكؿ، جاء ُب ا١تادة الرابعة

 األمم اإلسبلميةالدكؿ كاٟتكومات ىو أعلى سلطة ُب ا١تنظمة كيعقد جلساتو مىت ما تطلبت مصلحة 
)"١تناقشة القضايا اٟتيوية ذات العبلقة بالعآب اإلسبلمي كتنسيق سياسة ا١تنظمة ٔتوجبها ) .

 
فالفارؽ بُت دكلة ا٠تبلفة كمنظمة ا١تؤ٘تر أف األخَت يعترب مؤسسة الجتماع األعضاء الٗتاذ 

بينما دكلة ا٠تبلفة ىي - بغض النظر على تنفيذ ىذه القرارات كتفعيلها–القرارات ا١تتعلقة بالعآب اإلسبلمي 
كياف تنفيذم جملموعة من ا١تفاىيم كا١تقاييس كالقناعات، فهي دكلة تطبق اإلسبلـ كتقـو سياستها الداخلية 
. كا٠تارجية على أساس اإلسبلـ كٖتملو للعآب رسالة ىدلن كنور، قائمة على حراسة الدين كسياسة الدنيا بو

ككما نلحظ من ا١تادة الرابعة فقد جيعلت األمة اإلسبلمية الواحدة أ٦تان إسبلمية، لكل أمة منها 
. ملك أك رئيس

فمنظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي كما تنص ا١تادة الرابعة ليست إال أداة ُب يد حكاـ الدكؿ األعضاء 
الذين أنشأكىا، لذلك ال يتصور بل كال يعقل أف يكوف ٢تا مشركع إسبلمي ٮتتلف عما تريده تلك الدكؿ، 

. أك باألصح عن إرادة الدكؿ األعضاء، كتنفيذ سياساهتا، كاٟتفاظ على عركشها
                                                 

 20، 19ص: ـ1969-ىػ3/1369القدس ط.مفاىيم سياسية لحزب التحرير، تقي الدين النبهاني   ( (

 .18ص: انظر، المبحث الثالث من الفصل األوؿ من الباب األوؿ   ( (

  www.oic-oci.org/arabic/main/oicانظر موقع منظمة المؤتمر اإلسبلمي    ( (

http://www.oic-oci.org/arabic/main/oic
http://www.oic-oci.org/arabic/main/oic
http://www.oic-oci.org/arabic/main/oic
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: كتنص النقطة األكٔب من ا١تادة العاشرة على ما يلي

ٯتكن ألم دكلة عضو االنسحاب من منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي خبلؿ إرساؿ ببلغ كتايب إٔب "
)"األمانة العامة، كي تصل إٔب ٚتيع الدكؿ األعضاء ) .

 
، ال تسمح دكلة ا٠تبلفة ألية كالية من االنفصاؿ عن (كما سلف القوؿ سابقان )كمن ناحية شرعية 

كتعترب ىذه ا١تسألة قضية مصَتية يتخذ إزاءىا إجراء اٟتياة أك ا١توت، ُب . جسمها بأم حاؿ من األحواؿ
–حُت تسمح منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي للدكؿ األعضاء باالنسحاب، كتنظر إٔب تقسيم الدكلة الواحدة 

. شأف داخلي- باسم حق تقرير ا١تصَت
 

كفارؽ أكرب أف دكلة ا٠تبلفة تقـو بتطبيق اإلسبلـ تطبيقان كامبلن شامبلن، ككل ما ُب الدكلة يستند 
فالعقيدة اإلسبلمية ىي أساس الدكلة، ْتيث ال يتأتى "إٔب مصادر التشريع القرآف كالسنة كما أرشدا إليو، 

كجود شيء ُب كياهنا أك جهازىا أك ٤تاسبتها أك كل ما يتعلق هبا، إال ّتعل العقيدة اإلسبلمية أساسان لو، 
كىي ُب نفس الوقت أساس الدستور كالقوانُت الشرعية ْتيث ال يسمح بوجود شيء ٦تا لو عبلقة بأم 

)"منهما إال إذا كاف منبثقان عن العقيدة اإلسبلمية ) .
ففي حُت تعترب ىذه ا١تادة ىي ا١تادة األكٔب من الدستور الذم كضعو الشيخ تقي الدين النبهاين 

لدكلة اإلسبلـ ٧تد أف ديباجة ميثاؽ منظمة ا١تؤ٘تر تؤكد التزامها ٔتيثاؽ األمم ا١تتحدة كالقانوف الدكٕب حيث 
: جاء ُب الديباجة

كتأكيدان اللتزاماهتم ٔتيثاؽ األمم ا١تتحدة، كحقوؽ اإلنساف األساسية كاألىداؼ كا١تبادئ اليت توفر "
القاعدة للتعاكف ا١تثمر بُت كل الناس، كعزمان على تقوية أكاصر األخوة كالصداقة الركحية بُت ىذه 

)"الشعوب ) .
 

فمنظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي تنص مواثيقها بكل صراحة كجرأة على أهنا ال تقـو على أساس 
اإلسبلـ، بل تتبٌت ا١تبادئ العامة للقانوف الدكٕب كميثاؽ األمم ا١تتحدة القائمة على الكفر، بل إف بعض 

. الدكؿ األعضاء تتبٌت القوانُت الفرنسية كاإل٧تليزية ُب دساتَتىا كتستبعد اإلسبلـ من قوانينها كدساتَتىا

                                                 
) )   www.oic-oci.org/arabic/main/oic  

 5انظر، مقدمة الدستور أو األسباب الموجبة لو، حزب التحرير، ص   ( (

) )   www.oic-oci.org/arabic/main/oic  

http://www.oic-oci.org/arabic/main/oic
http://www.oic-oci.org/arabic/main/oic
http://www.oic-oci.org/arabic/main/oic
http://www.oic-oci.org/arabic/main/oic
http://www.oic-oci.org/arabic/main/oic
http://www.oic-oci.org/arabic/main/oic
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نلحظ أف - كىو أمر ٮتتلف عن الوحدة ا١تنشودة–كعند اٟتديث عن التضامن كالصداقة كالتعاكف 
مستول التعاكف كالتنسيق السياسي بُت الدكؿ األعضاء ُب أدىن درجاتو، كليس أدٌؿ على ذلك من 

. ا٠تبلفات الكثَتة ا١تثارة بُت ىذه الدكؿ
 

كما بينت منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي كما جاء ُب ميثاقها فكرة السيادة الوطنية اليت تكٌرس التجزئة 
كفكرة السيادة الوطنية ": كالفرقة بُت الببلد اإلسبلمية حيث يقوؿ الدكتور عبد اهلل األحسن ُب ىذا الصدد

ا١تشار إليها ُب ا١تيثاؽ ىي نتاج للفكر األكركيب العلماين، كما أف ا١تيثاؽ أيٌد بقوة الفكرة اإلسبلمية لؤلمة 
كأساس للتعاكف بُت البلداف اإلسبلمية، كىاتاف القاعدتاف ا١تزدكجتاف، أم ا١تفهـو العلماين للقومية كا١تفهـو 

)"اإلسبلمي لؤلمة ٘تثبلف هتديدان للمنظمة نفسها ) .
 
 

إف منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي أنشئت كمتنفس للشعوب اإلسبلمية ا١تغلوبة كا١تقهورة : كخبلصة القوؿ
. على أمرىا، ككبديل عن ا١تطالبة بإعادة ا٠تبلفة اإلسبلمية الراشدة

فهي ال ٘تثل ا١تسلمُت كال طموحاهتم كال رغباهتم، كإ٪تا ٘تثل رغبات الدكؿ األعضاء فيها، كقد 
أخفقت أٯتا إخفاؽ ُب حل القضايا األساسية عند األمة اإلسبلمية، كأخفقت كذلك ُب ضماف كٛتاية أمن 
الشعوب اإلسبلمية ا١تضطهدة، كأثبتت كاقعيتها كانسجامها مع سياسة القول الغربية، يقوؿ الدكتور عبداهلل 

كاستمرار أعضاء منظمة ا١تؤ٘تر ... ": األحسن عن مسألة العبلقات بُت بلداف ا١تنظمة كالقول العظمى
)"اإلسبلمي ُب اٟتفاظ على عبلقات كدية مع القول العظمى على ا١تستول القومي ) .

ككما كأثبتت إخفاقاهتا ُب التضامن كالتعاكف نتيجة التناقضات كاالختبلفات كتعارض ا١تصاّب فيما 
. بينها

كعليو، فبل ٬توز القوؿ إف إنشاء منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي كاف إٚتاعان من ا١تسلمُت على تطوير 
فكرة ا٠تبلفة بتحويلها من دكلة عظمى موحدة إٔب دكؿ متضامنة كمتعاكنة كل منها يغٍت على قطره، كال 

)٬توز أف تكوف بأم حاؿ من األحواؿ بديلة عن دكلة ا٠تبلفة، كمن ذلك أيضان رابطة العآب اإلسبلمي ) ،
                                                 

 62-61ص: عبد اهلل األحسن. د: منظمة المؤتمر اإلسبلمي   ( (

 248ص: عبد اهلل األحسن. د: منظمة المؤتمر اإلسبلمي  ( (

 من ذي الحجة 14وىي رابطة أنشئت بموجب قرار صدر عن المؤتمر اإلسبلمي العاـ الذي عقد بمكة المكرمة في تاريخ    ( (
ىيئة األمم المتحدة بصفة عضو مراقب بالمجلس - 1: ـ، وتمثل الرابطة في كل من1962 من مايو 18ىػ الموافق 1381       

منظمة المؤتمر اإلسبلمي بصفة  - 2.       االقتصادي واالجتماعي بين المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الوضع االستشاري
 (اليونيسكو)منظمة التربية والتعليم والثقافة - 3.      مراقب، تحضر مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية وجميع مؤتمرات المنظمة

. بصفة عضو (اليونيسيف)منظمة الطفل العالمية - 4.      بصفة عضو
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رمز –االٖتاد اإلفريقي، االٖتاد ا١تغريب، اٖتاد دكؿ ا٠تليج، كلها ال تغٍت عن الدكلة الواحدة دكلة ا٠تبلفة 
-. إف شاء اهلل–القائمة قريبان - الوحدة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

الفصل الثاني 
 
 

ما يتوىم بأنو من عوائق الوحدة 
 
 

ويشتمل ىذا الفصل على المباحث اآلتية 
 

الجماعات اإلسبلمية :   المبحث األوؿ
الفروؽ العرقية :    المبحث الثاني
 (الفقهية)الفروؽ المذىبية :  المبحث الثالث

 
 
 

                                                                                                                                               

  www.muslimworldleague.org     انظر موقع رابطة العالم اإلسبلمي 

http://www.muslimworldleague.org/
http://www.muslimworldleague.org/
http://www.muslimworldleague.org/
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المبحث األوؿ 
 

الجماعات اإلسبلمية 
 

تعترب الوحدة اإلسبلمية مطلبان ملحان عند كافة اٞتماعات اإلسبلمية، كلكن ىناؾ من يرل أف 
ف القوؿ بتعدد األحزاب قوؿ ٤تدث ال إ"كجود ىذه اٞتماعات كاألحزاب مدعاة للفرقة كاالختبلؼ، بل 

)"دليل عليو ال من الكتاب، كال من السنة، كٓب ينقل عن أحد ٦تن يعتد بقولو ) .
بل كصل األمر بالشيخ ربيع بن ىادم عمَت ا١تدخلي أف يصف قادة اٟتركات اإلسبلمية برؤكس 

ُب كتابو - الذم ٬تيز تعدد األحزاب اإلسبلمية–أىل الفنت، حيث يصف الشيخ عبد الرٛتن عبد ا٠تالق 
إف عبد الرٛتن ٭تًـت رؤكس أىل البدع ":  بقولو(ٚتاعة كاحدة ال ٚتاعات كصراط كاحد ال عشرات)

كمن دار ُب فلك ىؤالء ... سيد قطب كالبنا كا١تودكدم : كا١تعاصرين، كرؤكس أىل الفنت اٟتزبيُت مثل

                                                 

. القدس-جمعية أىل السنة الخيرية. انظر، حكم التحزب في اإلسبلـ، إبراىيم بن عبد العزيز بركات   ( (
 28ص: ـ2004-ىػ1/1425       ط
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)"كيدافع عنهم كيتوالىم عليو فالواجب على ا١تسلمُت اعتزاؿ تلك الفرؽ اليت جاءت النصوص على . (
. بياف كجوب عزلتها

ىل كجود األحزاب اإلسبلمية كاجب أـ بدعة؟ كىل تعدد تلك األحزاب : كالسؤاؿ الذم يرد ىو
مدعاة للفرقة كخـر للوحدة؟ أـ أف كجودىا كاجب كىو دليل عافية كحيوية؟ ىذا ما سأبينو ُب ا١تطالب 

: اآلتية
 
 

. ىل في اإلسبلـ أحزاب إسبلمية: المطلب األوؿ
 

. وتعدد األحزاب.. الوحدة : المطالب الثاني
 

. األحزاب على أساس اإلسبلـ ليست من التفرؽ: المطلب الثالث
 
 

المطلب األوؿ 
 

ىل في اإلسبلـ أحزاب إسبلمية 
 

٧تدىا قد كردت ُب عشرين - ا١تصدر األكؿ للشريعة–ُب القرآف الكرًن  (حزب)عند تتبع كلمة 
ُي بالضبط، منها بصيغة ا١تفرد ُب ٙتانية مواضع، كمنها بصيغة ا١تثٌت ُب موضع كاحد، كالباقي بصيغة  موضعان

اٞتمع ُب أحد عشر موضعان، كسواء أضيفت إٔب اهلل سبحانو أك إٔب الشيطاف، فكلها تؤكد أف استعماؿ 
ىذه الكلمة ُب العمل السياسي اإلسبلمي ال غبار عليو، فبل مشاحة إذان من استعماؿ ىذه الكلمة من 

. حيث اللفظ
) َوَمن يَػتَػَوؿَّ الّلَو َوَرُسوَلُو َوالَِّذيَن آَمُنوْا فَِإفَّ ِحْزَب الّلِو ُىُم اْلَغالُِبوفَ :      كمن ذلك قولو تعأب ) .

يؤكد سبحانو أف حزبو الغالب ىم من فػىوَّضوا أمرىم إليو كامتثلوا أمر رسولو ككالوا ا١تسلمُت، فقاموا بطاعتو 
                                                 

، ربيع بن ىادي عمير "حوار مع الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق"جماعة واحدة ال جماعات وصراط واحد ال عشرات،    ( (
. المدخلي

 194ص: ىػ1/1416ط.        المدينة المنورة

 56سورة المائدة، آية    ( (



 248 

الصنف من "ىنا كما يقوؿ اإلماـ القرطيب ُب تفسَته تعٍت  (حزب)سبحانو كنصرة رسولو كا١تؤمنُت، فكلمة 
)"كحزب الرجل أصحابو- كال تعٍت بالضركرة ٚتيع ا١تسلمُت–ا١تسلمُت  كىم اٞتماعة الذين ٖتزبوا لو . (

)"بأف حزب اهلل ىنا ىم األنصار": كاجتمعوا عليو، كما يرل اإلماـ الطربم ُب تفسَته كسواء كانت . (
 أك تعٍت األنصار فقط؛ فإف ىذه ا١تعاين ٢تذه الكلمة تؤكد أكالن تعٍت كل ا١تسلمُت من أصحاب الرسوؿ 

كجود اٟتزبية ُب اإلسبلـ، كتؤكد أف حزب اهلل من بُت ا١تسلمُت ىم من التزموا طاعة اهلل كٓب يتقاعسوا عن 
 كٓب يتقاعسوا عن البذؿ ٢تا، كىم من اىتموا بأمر التضحية فيها، كىم من قاموا بنصرة رسوؿ اهلل 

. ا١تسلمُت
 

: ما يلي كالدليل على كجود اٟتزبية ُب حياة الرسوؿ 
،  حزبان سياسيان، ككاف الصحابة رضواف اهلل عليهم حزب ٤تمد كاف لرسوؿ اهلل -   1

: قاؿ رسوؿ اهلل : كالدليل على ذلك ما أخرجو ابن حباف ُب صحيحو كصححو الضياء عن أنس قاؿ
فقدـ األشعريوف فيهم أبو موسى األشعري فلما دنوا : يقدـ عليكم أقواـ ىم أرؽ منكم قلوباً، قاؿ"

: المدينة كانوا يرتجزوف قائلين
)"                              غداً نلقى األحّبة       محمداً وحزبو ) .

: رجا٢تما رجاؿ الصحيح: ما أخرجو اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ كالطرباين كأٛتد، كقاؿ ا٢تيثمي-   2
يا : كرأيت عماران كىاشم بن عتبة كىو يسعى بُت الصفُت، فقاؿ عمار... ": عن أيب عبد الرٛتن السلمي

)"ىاشم اٞتنة ٖتت األبارقة اليـو ألقى األحبة ٤تمدان كحزبو ، فكبلـ األشعريُت ككبلـ عمار يدٌؿ على أف (
.  كاف لو حزب٤تمدان 

 كاف الصحابة، فما قالو ابن عباس لعائشة كىي ٖتتضر، أخرج أما الدليل على أف حزبو -   3
أبشرم يا أـ : فدخل ابن عباس ٍب سلم كجلس كقاؿ... ": أٛتد ُب مسنده بإسناد حسن عن ذكواف

ا١تؤمنُت فواهلل ما بينك كبُت أف يذىب عنك كل أذل أك نصب أك قاؿ كصب كتلقي األحبة ٤تمد كحزبو 
) "...أك قاؿ أصحابو إال أف تفارؽ ركحك جسدؾ  ، كىذا جزء من حديث طويل أخرجو أٛتد، فحزب (

.  ىم أصحابو كما كرد ُب ا١تسند عند ذكواف٤تمد 

                                                 

 144، ص6ج: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي   ( (

 .289، ص6تفسير الطبري، ج   ( (

 164، ص16ج(7192) رقم الحديث صحيح ابن حباف، باب ذكر أبي موسى األشعري    ( (

 .445، ص3ج: (5687)المستدرؾ على الصحيحين، رقم الحديث    ( (

 349، ص1ج:(3092)مسند أحمد، كتاب مسند بني ىاشم، رقم الحديث    ( (
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  حزبان يقودىم ا٠تليفة زمن أيب بكر كعمر كصدران من خبلفة كقد ظل أصحاب رسوؿ اهلل 
عثماف حىت تفرقوا ُب األمصار، ككاف عمر ٯتنعهم من التفرؽ ُب األمصار حفاظان على الوسط السياسي 

. كنقائو
ما أخرجو البخارم معلقان كابن حجر ُب تغليق التعليق ُب حديث عائشة رضي اهلل عنها أف -   4

كن حزبُت فحزبه فيو عائشة كحفصة كصفية كسودة، كاٟتزب اآلخر أـ سلمة كسائر ": نساء رسوؿ اهلل 
) " ...نساء رسوؿ اهلل  ) .

ٍب ال يزاؿ ا١تؤمنوف ُب األرض إٔب أف تقـو : كعن أيب ىريرة كابن السمط كانا يقوالف-   5
ال تزاؿ طائفة من أمتي قوامة على أمر اهلل عز وجل ال يضرىم ":  قاؿالساعة، كذلك أف رسوؿ اهلل 

من خالفهم تقاتل أعداءىا كلما ذىب حزب قـو تستحزب قـو أخرى يرفع اهلل عز وجل قلوب قـو 
)"ليرزقهم منو حتى تأتيهم الساعة كأنها قطع الليل المظلم ) .

ال تزاؿ عصابة من أمتي يقاتلوف على الحق ": كُب ركاية أخرجها نعيم بن ٛتاد عن أيب ىريرة 
)"قائمين بأمر اهلل ال يضرىم خبلؼ من خالفهم كلما ذىب حزب نشأ آخروف حتى تقـو الساعة ). 

 بأف أمتو لن ٗتلو من أحزاب قائمة على دين اهلل، تقاتل ففي ىذا اٟتديث ٮتربنا رسوؿ اهلل 
. أعداء اهلل، إلظهار كإعبلء كلمة اهلل إٔب قياـ الساعة

 
ُب القرآف الكرًن كالسنة كاليت تدلل على كجود اٟتزبية ُب اإلسبلـ،  (حزب)ىذا من حيث كلمة 

َوْلَتُكن :       أما عن األدلة األخرل ا١تتعلقة بوجوب كجود اٞتماعات اإلسبلمية فهو قوؿ اهلل تعأب
َهْوَف َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَػِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ  ) مِّمنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ ). 

منتصبة للقياـ بأمر اهلل ُب الدعوة إٔب ا٠تَت كاألمر  َوْلَتُكن مِّمنُكْم أُمٌَّة  ": يقوا ابن كثَت ُب ىذه اآلية
ىم خاصة بالصحابة كخاصة :  قاؿ الضحاؾ،َوُأْولَػِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ : : با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر

كا١تقصود من ىذه اآلية، أف تكوف فرقة من ىذه األمة متصدية ٢تذا ... الركاة، يعٍت اجملاىدين كالعلماء 

                                                 

 911، ص2ج(2393)صحيح البخاري، كتاب الهبة، رقم الحديث    ( (

، وانظر، اآلحاد والمثاني، 206، ص2ج: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقبلني   ( (
.  باسم فيصل أحمد الجوابرة.د: تحقيق.         أحمد بن عمرو بن الضحاؾ أبو بكر الشيباني

 .254، ص5ج: (2781)رقم الحديث . ـ1991-ىػ1/1411ط. الرياض-        دار الراية

 .سمير أمين الزىري: تحقيق. الفتن لنعيم بن حماد، أبو عبد اهلل نعيم بن حماد المروزي   ( (
 .597، ص2ج: (1660)، رقم الحديث .ىػ1/1412ط. القاىرة-مكتبة التوحيد     

 104سورة آؿ عمراف، آية    ( (
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)"الشأف كلتوجد يا مسلموف منكم ٚتاعة تدعو لئلسبلـ كتأمر با١تعركؼ كتنهى عن ا١تنكر كىي : أم. (
. اٞتماعة ا١تفلحة

 
يقوؿ الدكتور عبد الرٛتن عبد ا٠تالق بعد حديثو عن فضل اٞتماعات اإلسبلمية على العآب 

اإلسبلمي كما كصلت إليو الصحوة اإلسبلمية كالبعث اٞتديد الذم نعيشو اليـو بفضل تلك اٞتماعات 
كاألحزاب، حاثٌان على إ٬تاد اٞتماعات ككجوهبا، يبُت الدافع اٟتقيقي ١تن أفىت بتحرًن ٚتاعات الدعوة 

: بالنقاط التالية
اٟترص الشديد على الدعوة، إذ يركف أف كل من ٬تتمع على أداء فريضة من فرائض الدين    (أ

يتعرضوف للتعذيب كالتنكيل من أعداء اهلل اجملرمُت ٦تن تسلموا أمور ا١تسلمُت، لذلك رأل بعض الدعاة أف 
الدعوة الفردية أسلم، كٖترًن الواجب بدافع ا٠توؼ كاٞتنب، كالسكوت عن ىذه الفرائض إرضاءن للظلمة 

َوالَ تَػرَْكُنوْا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموْا فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِّمن ُدوِف الّلِو ِمْن َأْولَِياء : جرٯتة ما بعدىا جرٯتة
) ثُمَّ الَ تُنَصُروفَ  ) .

. الظن أف أسلوب اٞتماعة ٓب يكن على عهد رسوؿ اهلل    (ب
، كال شك أف ىناؾ فركقان (ٚتاعة ا١تسلمُت)عدـ التفريق بُت اٞتماعة ا٠تاصة كاٞتماعة العامة   (جػ

كثَتة بُت اٞتماعة ا٠تاصة كٚتاعة الدعوة، كالسفر، كٚتاعة الرب كاإلحساف ك٨توىا كبُت ٚتاعة ا١تسلمُت 
: كمن ىذه الفوارؽ

أف األمَت ُب اٞتماعة العامة أمَت ظاىر ٬تب على كل مسلم بيعتو كطاعتو، كأما أمَت -   1
اٞتماعة ا٠تاصة فبل ٬تب على ا١تسلمُت ٚتيعان طاعتو، كال بيعتو، بل من استحسن أمره كارتضى سَتتو، 

. كعملو كدعوتو فلو أف يلتـز ّتماعتو، كمن كره ذلك كرأل ما ىو أفضل كأليق فلو ذلك كال حرج
ال ٬توز أف تتعدد ٚتاعة ا١تسلمُت العامة، فإذا بويع إلماـ فبل ٬توز تنصيب آخر كال -   2

. مزاٛتتو، كأما ُب اٞتماعة ا٠تاصة فيجوز تعددىا، بل يستحب بتعدد الواجبات
التسابق ُب : إف التنافس بُت ٚتاعات الدعوة أصلو مشركع، أم: سلبيات بعض اٞتماعات   (د

. ا٠تَت، كالتنافس ُب نشر الفضيلة كحيازة السبق ىو مشركع بل مستحب، كا١تنهي عنو ىو التنافس بالباطل
كأما اٟتسد كالتباغض فهو حراـ ُب اٞتماعات كاألفراد، كىو ال يقع حيث تكوف اٞتماعة فقط، بل يقع 

)أيضان بُت األفراد ) .

                                                 

 66، ص2ج: تفسير القرآف العظيم، ابن كثير   ( (

 113سورة ىود، آية    ( (

 77-75ص: 1ط. الكويت. المسلموف والعمل السياسي، عبد الرحمن عبد الخالق   ( (
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يقوؿ الدكتور عمر األشقر فيما يتعلق بسلبيات بعض اٞتماعات بعد ذكره أف ىذه اٞتماعات ما 
ليس معٌت ذلك أف ما تتبناه اٞتماعات من آراء كأفكار كتصورات ": قامت إال لتحقيق كاجب عظيم

صحيح كلو، فاٞتماعات كاألفراد فيها الغث كالسمُت، كالصحيح كا٠تاطئ، كمهمة الدعاة كأىل الرأم، 
تسديد االٕتاه، كال شك أف للجماعات القائمة ُب العآب اإلسبلمي اليـو سلبياهتا كما ٢تا إ٬تابياهتا، كال 

)"شك أهنا تتفاكت ُب االقًتاب كاالبتعاد عن ا١تنهج اٟتق، كلكن ىذا أمر طبيعي ) .
ا١تملكة العربية )كلقد كيجِّو سؤاؿ إٔب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد ُب 

حوؿ ٚتاعة التبليغ، كاٖتاد الطلبة ا١تسلمُت، كأيهما أرشد؟ فلم يكن جواب اللجنة بتبديع ىذه  (السعودية
اٞتماعات ابتداء، كإٟتاقها بالفرؽ، كال دعت إٔب اعتزا٢تا ٚتيعان، بل نصحت ٢تذه اٞتماعات، كأثنت على 

ما فيها من خَت، كٓب تنكر على السائل ميلو إٔب ٚتاعة التبليغ، كإ٪تا نبهتو إٔب بعض ما اعتقدتو من 
أخطائها حىت يتجنبها، كنصحت ىذه اٞتماعات بالتعاكف فيما بينها على الرب كالتقول، كالتفاىم فيما 
اختلفت فيو عسى اهلل أف يهديهم ٚتيعان إٔب سواء السبيل، كىذه الفتول ٦تهورة بتوقيع أربعة من كبار 

الشيخ عبد اهلل بن قعود، كالشيخ عبد اهلل بن غدياف، كالشيخ : العلماء ُب ا١تملكة كىم أصحاب الفضيلة
. عبد الرزاؽ عفيفي، كالشيخ عبد العزيز بن باز

ىػ نصحان ٞتماعة التبليغ ككيف أف عليهم 7/10/1397 بتاريخ 1674ك٦تا جاء ُب الفتول رقم 
٣ترد ا٠تركج كالدعوة - أم األنبياء–كٓب يعرؼ عنهم ": أف يتصفحوا عملهم كطريقتهم ُب الدعوة ما نصو

إليو الذم ىو من ا١تبادئ كاألصوؿ ا١تعركفة عند ٚتاعة التبليغ، كٓب يعرؼ عنهم ٣ترد ا١تسا١تة، بل كانوا 
يصدعوف باٟتق كما ٭ترصوف على العمل بو، ال ٮتشوف ُب ذلك لومة الئم، كال غضبة كجيو، أك حكومة، 

) "!كلو ترتب على ذلك اضطهاد، كىجرة، كحرب، كقتل نفوس ) .
ككانت ىذه الفتول ىي السبب ُب استبعاد الشيخ الصادع باٟتق عبد اهلل بن قعود من اللجنة 

. ٦تا يدؿ على شرعية ىذه األحزاب اإلسبلمية كخَتيتها (السعودية)كمن ىيئة كبار العلماء ُب 
 
 

المطلب الثاني 
 

وتعدد األحزاب ... الوحدة 
 

                                                 

 215، 214ص: عمر األشقر. محاضرات إسبلمية ىادفة، د   ( (

. ىػ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد7/10/1397 بتاريخ 1674انظر، فتوى رقم    ( (
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اإلسبلـ نظاـ ال يًتؾ شأنان من شؤكف الدنيا إال نظمو، كإف كاف العمل ٚتاعيان نظمو باٗتاذ أمَت 
 ك١تا كاف األمر "ال يحل لثبلثة يكونوف بفبلة من األرض إال أمروا عليهم أحدىم": مطاع، قاؿ 

با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كالدعوة إٔب اإلسبلـ فرضان كاف العمل اٟتزيب للقياـ هبذه األعماؿ فرضان كفائيان 
حىت يؤدكف فرض األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كيدعوف لئلسبلـ كينصبوف خليفة ٭تاسبونو كذلك ال 

ٯتكن أف يقـو بو إال حزب سياسي، ألف األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كما ىو كارد ُب حق ٚتيع 
. ا١تسلمُت؛ فإنو يرد أكثر ما يرد ُب حق اٟتكاـ؛ ألف منكر اٟتاكم ال يعدلو منكر من أحد

َهْوَف َعِن اْلُمنَكرِ : قاؿ تعأب  َوْلَتُكن مِّمنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
( يعٍت " أمة"فاألمر بإ٬تاد ٚتاعة ال ٯتنع تعدد األحزاب السياسة، كلعلو يتبادر من نص اآلية، أف لفظ . (

: حزبان كاحدان كىذا يعٍت عدـ تعدد األحزاب، كىذا كما يقوؿ الدكتور ٤تمود ا٠تالدم غَت صحيح ألمرين
أف اآلية ٓب تقل أمة كاحدة، كإ٪تا قالت أمة بصيغة التنكَت من غَت أم كصف، كىذا يعٍت :  األوؿ

أف إقامة ٚتاعة فرض فإذا قامت ٚتاعة كاحدة حصل الفرض، كلكنو ال ٯتنع من إقامة ٚتاعات متعددة، 
أم كتل متعددة، فقياـ كاحد بفرض الكفاية الذم يكفي فيو كاحد للقياـ بو، ال ٯتنع غَته أف يقـو هبذا 

. الفرض
إف أمة ٔتعٌت ٚتاعة، كٚتاعة ىنا اسم جنس، يعٍت أم ٚتاعة فيطلق كيراد منو اٞتنس، :  الثاني

َر أُمَّةٍ : كليس الفرد الواحد، قاؿ تعأب ) ُكنُتْم َخيػْ من رأى ":  كا١تراد منو اٞتنس، كنظَت ذلك قولو (
) ..."منكم منكراً فليغيره  فليس ا١تراد منكران كاحدان، بل جنس ا١تنكر، فيطلب فعل اٞتنس، كينهي . (

عن فعل اٞتنس، كال يراد بو الفرد الواحد، بل يراد بو اٞتنس، فيصدؽ على الفرد الواحد من اٞتنس، كعلى 
عدة أفراد من ذلك اٞتنس، فيجوز أف يوجد ُب األمة حزب كاحد، ك٬توز أف يوجد عدة أحزاب، فاٟتزب 

)الواحد إذا قاـ بالعمل ا١تطلوب ُب اآلية يسقط اإلٍب عن ا١تسلمُت، ألنو حصل فرض الكفاية ) .
كٚتاعة  (ٚتاعة الدعوة)كقد فرؽ الشيخ عبد الرٛتن عبد ا٠تالق بُت اٞتماعة ا٠تاصة كٝتٌاىا 

فرأل ... ": ا١تسلمُت اليت ال ٬توز أف تتعدد، أك أف يزعم أف ٚتاعة ما ىي ٚتاعة ا١تسلمُت فحسب، فقاؿ
البعض أف تعدد اٞتماعات غَت جائز، كاشتط البعض فزعم أف من انضم إٔب ٚتاعة ما، ىم ا١تسلموف 

كحدىم، كما عدا ذلك فليسوا ٔتسلمُت، ككاف من أسباب ىذه األقواؿ الظن ا٠تاطئ بأف ٚتاعة الدعوة إٔب 
ىي اٞتماعة ا١تسلمة فقط، كأف أمَت ٚتاعة الدعوة يقـو مقاـ اإلماـ العاـ كا٠تليفة، - تبارؾ كتعأب–اهلل 

كأما حكم ... كلذلك أعطى مفارؽ ٚتاعة الدعوة حكم مفارؽ بيعة اإلماـ العاـ، كليس ىذا بسديد 
                                                 

 104سورة آؿ عمراف، آية    ( (

 110سورة آؿ عمراف، آية    ( (

 .69، ص1ج (49)باب بياف كوف النهي عن المنكر من اإليماف، رقم الحديث . صحيح مسلم، كتاب اإليماف   ( (

 .209-208ص: محمود الخالدي. قواعد نظاـ الحكم في اإلسبلـ، د   ( (
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التعدد للجماعات اإلسبلمية فاٟتق أنو راجع لطبيعة اٞتماعات كأعما٢تا كظركؼ اجملتمعات اليت تعيش 
)"فيها ) .

كعلى ذلك، فاإلمارة ا٠تاصة تكوف ٚتاعة ٤تدكدة كلتحقيق غرض أك أغراض ٤تدكدة، أما العامة 
. فهي للحاكم الذم يتؤب أمور األمة من كل نواحيها

كال يؤثر التعدد اٟتزيب ُب كحدة األمة اإلسبلمية، كال ُب كحدة عمل ا١تسلمُت، كال ٯتنع ٕتانسهم 
كتوادىم كتراٛتهم كتواصيهم باٟتق كالصرب، فا٠تبلؼ الفكرم االجتهادم جائز بُت ا١تسلمُت ُب الفركع، 

. ككل ٣تتهد يعمل ٔتا أدل إليو اجتهاده ككذلك من يقلده، ىذا من الناحية النظرية
أما من الناحية العملية؛ فإذا اجتمع مسلموف على أحد الفركض فيجب أف يؤمهم أحدىم بغض 

النظر على خبلفاهتم الفقهية، فإذا اجتمع بعض ا١تسلمُت ُب أحد ا١تساجد ألداء الصبلة ا١تكتوبة فبل 
يؤلفوف ٚتاعات كثَتة حسب تعدد مذاىبهم، بل يكونوف ٚتاعة كاحدة كيصلوف خلف إماـ كاحد، فيجب 
على ا١تسلمُت عند القياـ بالعمل الواحد ُب الوقت الواحد كا١تكاف الواحد أف يؤمركا أمَتان كاحدان كلو خالفو 

) َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِو َجِميعاً َوالَ تَػَفرَُّقواْ : البعض ُب تفاصيل مذىبو، قاؿ تعأب كما –كٚتيعان . (
:      حاؿ تصف الكيفية، فإذا اعتصمنا كل على حدة فردان كاف أك حزبان فقد عصينا األمر، كقاؿ- سبق القوؿ

 َْوالَ تَػَفرَُّقوا كقاؿ. ليؤكد نفس ا١تعٌت : ِإفَّ اللََّو ُيِحبُّ الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِلِو َصّفاً َكأَنػَُّهم بُنَياٌف
) مَّْرُصوصٌ  فهم يؤدكف فريضة اٞتهاد صفان كاحدان أم ٚتاعة كاحدة منظمة، كيشبو ذلك البنياف . (

)يصدركف عن أمر كاحد كىو أمَت اٞتيش. ا١ترصوص فهو قطعة كاحدة ) .
)"وال يحل لثبلثة نفر يكونوف بأرض فبلة إال أمروا عليهم أحدىم": كقاؿ  ، فأكجب (

 تأمَت شخص كاحد فقط ُب االجتماع القليل العرض ُب السفر، تنبيهان بذلك على سائر رسوؿ اهلل 
. األعماؿ اجملتمعة
)"إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما"-: إمارة اٟتكم– ُب اإلمارة الكربل كقاؿ  ) ،

. كالقتل ىو أعظم العقوبات فيكوف مناسبان ألعظم اٞترائم كا١تنكرات
 

                                                 

 .33-32ص: ـ1975-ىػ1395ط . الكويت. الشورى في ظل نظاـ الحكم اإلسبلمي، عبد الرحمن عبد الخالق   ( (

 103سورة آؿ عمراف، آية    ( (

 4سورة الصف، آية    ( (

 7ص:1988حزيراف -ىػ1408شواؿ - (13) العدد –انظر، مجلة الوعي، السنة الثامنة    ( (

 123ص: سبق تخريجو   ( (

 25ص: سبق تخريجو   ( (
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كمن ىنا فإنو بالرغم من أمر الشارع ا١تسلمُت بتأليف حزب أك أحزاب سياسية؛ فإنو عند أداء 
الفرض اٞتماعي كنصب ا٠تليفة، ٬تب على ٚتيع ا١تسلمُت ٔتا ُب ذلك األحزاب االنضواء ٖتت أمَت 

. كاحد، كبذلك تتوحد جهودىم كيرضوف رهبم كيصلوف إٔب مبتغاىم
 

كعلى ا١تسلمُت العاملُت كىم أعضاء األحزاب السياسية أف يتواصوا باٟتق كالصرب كيًتكوا العصبية 
ال يؤمن أحدكم حتى يكوف ىواه تبعاً لما جئت ": ٟتزب أك لشخص أك ىول فإف ذلك جاىلية، قاؿ 

)"بو أْب كال ٬توز التعصب ألشخاص، فبل عصمة لغَت أنبياء ... كىواه ىو ميلو كحبو كرضاه كسخطو . (
. اهلل

فَِإف تَػَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَػُردُّوُه ِإَلى الّلِو َوالرَُّسوِؿ ِإف ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِالّلِو َواْليَػْوـِ :  قاؿ تعأب
) اآلِخرِ  ) .

كعليو فبحث معرفة أين ٕتب الوحدة كأين ال ٕتب، فالوحدة ُب ا٠تبلفة كاٞتيش كالقيادة كاجبة، 
. كالوحدة ُب االجتهاد كاألحزاب غَت كاجبة

فمن يدعو إٔب توحيد اٞتماعات كمن يدعو إٔب توحيد االجتهاد كالشرع ال يطلب ذلك؛ ذلك 
أف فهم النص الشرعي أصبح حكمان شرعيان ُب حق من اجتهده أك قلده، كال ٬توز ٥تالفتو إال إذا كرد 

. اجتهاد آخر دليلو أقول
يقوؿ الدكتور عمر سليماف األشقر بعد تأكيده على أنو حىت يكوف الدين هلل، كتكوف الشريعة 

فإف قيل، فلم اٞتماعات إذف؟ كٓب ال تكوف ٚتاعة ": ىي اٟتاكمة، كال يتم ذلك إال من خبلؿ اٞتماعات
كاحدة؟ فاٞتواب أف الدعاة كالعلماء ٮتتلفوف ُب ٖتديد الوسائل اليت يسلكوهنا دفاعان عن اإلسبلـ كأىلو، 

كالربامج اليت يطرحوهنا إلعادة ٣تد اإلسبلـ كإعبلء مناره، كالتعدد ليس خطأ دائمان، فقد يكوف ا١تتعدد كلو 
)"صوابان  ) .

لذلك فا١تناداة بوحدة األحزاب اإلسبلمية ليست غىَتة صحيحة أك صائبة، ألهنا توجب على 
الفئات كالكتل كاألحزاب أف تتخلى عن اجتهادىا لتتحد كتلتحم ُب غَتىا، كالعكس ىو الصحيح، حيث 

إف تعدد اجملتهدين ىو دليل صحة كعافية ُب األمة اإلسبلمية كىو دليل حيوية كغَتة على اإلسبلـ ألف 
. باب االجتهاد مفتوح إٔب يـو القيامة، كال ٬توز لشخص كال لسلطة أف تغلقو ٖتت أم عذر

                                                 

. األردف. ، عبد الوىاب رشيد صالح أبو صفية"يحيى بن شرؼ الدين النووي"شرح األربعين النووية في ثوب جديد    ( (
، رواه النووي أيضاً في كتاب (حديث حسن صحيح) 491ص: (41)ـ، رقم الحديث 1993-ىػ1413/ 2        ط

 ..        الحجة بإسناد صحيح

 59سورة النساء، آية    ( (

 214ص: عمر األشقر. محاضرات إسبلمية ىادفة، د   ( (
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كبناء عليو فإف تعدد اٞتماعات كاألحزاب اليت تقـو على اجتهاد شرعي ىو دليل عافية كحيوية، 
كليس مطلوبان البتة أف . كطا١تا أف كل ٚتاعة تستند إٔب دليل شرعي، فإف مواقفها كأقوا٢تا كأعما٢تا شرعية

تتخلى أم ٚتاعة عن اجتهادىا الجتهاد غَتىا بدعول الوحدة، فالوحدة حاصلة أصبلن بوحدة العقيدة 
ككحدة اٞتيش، كبوحدة ا١تشاعر كبوحدة النظاـ ا١تطبق على أبناء األمة، كال تكوف الوحدة بتوحيد اجتهاد 

كٖتصل القوة، ألف القوة . اجملتهدين كال بضم مقلدم ٣تتهد إٔب مقلدم ٣تتهد آخر حىت ٖتصل الوحدة
. ٖتصل من شٌدة التمسك بالرأم ا١تستند إٔب دليل ألنو شرع، كالتخلي عنو تفريط كتقصَت

ككجود اٞتماعات اإلسبلمية ُب الدكلة اإلسبلمية يعترب صماـ األماف لقيامها باألمر با١تعركؼ 
كالنهي عن ا١تنكر ك٤تاسبة ا٠تليفة ُب تطبيق أحكاـ الشرع، كالنصح لو، كتقوٯتو أك من خبلؿ كجودىا 

. ك٤تاسبتها للحاكم تتجلى إحدل قواعد نظاـ اٟتكم كىي أف السلطاف لؤلمة
 
 
 

المطلب الثالث 
 

األحزاب على أساس اإلسبلـ ليست من التفرؽ 
 

زعم بعض العلماء أف ال أحزاب ُب اإلسبلـ، ككجود األحزاب من التفرؽ الذم هنى عنو اهلل      
) كرسولو - سبحانو- ) .

َوالَ َتُكونُوْا َكالَِّذيَن تَػَفرَُّقوْا َواْختَػَلُفوْا ِمن بَػْعِد َما َجاءُىُم اْلبَػيػِّمَناُت : كاستدلوا بقولو تعأب
) َوُأْولَػِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ   حيث دعا الشيخ الدكتور صاّب بن سعد السحيمي عضو ىيئة التدريس (

ُب اٞتامعة اإلسبلمية ُب ا١تدينة ا١تنورة إٔب االلتزاـ باٞتماعة كعدـ مفارقتها، كحذَّر من الفرؽ اليت تدعو إٔب 
ظهرت ُب اآلكنة األخَتة أصوات كأقبلـ كنداءات من بعض األقزاـ ": التحزب كتنخر ُب عظاـ األمة، كقاؿ

تدعو سفهاء األحبلـ إٔب التحزب كالتشرذـ كتنخر ُب عظاـ األمة بالدعوة إٔب مفارقة اٞتماعة اٟتقة 
كالتكتل ُب ٚتاعات حزبية ضيقة تدعو إٔب التطرؼ كالغلو بأساليب براقة، كمظاىر خداعة أدت إٔب شرخ 

: كركج أصحاب ىذا الفكر لنشر باطلهم بعدة أمور منها... ُب صفوؼ ىذه األمة 
... . التهوين من شأف الدعوة إٔب التوحيد ٖتت شعار أف العقيدة معلومة لدل اٞتميع :   أوالً 

                                                 

 6ص: انظر، حكم التحزب في اإلسبلـ، إبراىيم بن عبد العزيز بركات   ( (

 105سورة آؿ عمراف، آية    ( (
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... . النيل من علماء األمة كالتزىيد ُب علمهم :   ثانياً 
... . إبعاد كثَت من الشباب عن العلم الشرعي :   ثالثاً 
انتقاصهم لوالة األمور كإظهار مثالبهم أك ما يظن أنو مثالب من فوؽ ا١تنابر أك عرب :  رابعاً 

الفضائيات ا١تشبوىة كتأكيل النصوص اليت ٖتث على طاعة كٕب األمر بأف ا١تراد بذلك اإلماـ األعظم الذم 
ىو خليفة ا١تسلمُت ٚتيعان ناسُت أك متناسُت ما أٚتع عليو علماء األمة من أنو ُب حاؿ تعدد األقطار 

اإلسبلمية فإف لكل إماـ قطر ما لو من اٟتقوؽ كما عليو من الواجبات شأنو ُب ذلك شأف ا٠تليفة، فتجب 
) "...لو الطاعة ُب ا١تعركؼ ك٭تـر ا٠تركج عليو ما داـ يقيم حكم اهلل ُب األمة  ) .

كال شك أف النقطة الرابعة ىي النقطة الرئيسية عند الدكتور السحيمي كقد أيلفت بذلك الكتب 
. كعيقدت الندكات كا١تؤ٘ترات

ُهْم ِفي َشْيٍء ِإنََّما : كما استدلوا بقولو سبحانو ِإفَّ الَِّذيَن فَػرَُّقوْا ِدينَػُهْم وََكانُوْا ِشَيعاً لَّْسَت ِمنػْ
) َأْمُرُىْم ِإَلى الّلِو ثُمَّ يُػَنبِّمئُػُهم ِبَما َكانُوْا يَػْفَعُلوفَ  ) .

ِمَن الَِّذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ  {31}َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ...: كقولو تعأب
) ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحوفَ  ) .
تفرَّقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ": كبقوؿ الرسوؿ 

)"ذلك، وتفترؽ أمتي على ثبلث وسبعين فرقة فاعتزؿ تلك "... :  ُب حديث حذيفة كقولو .(
)"الفرؽ كلها ) .

أما فيما يتعلق باآليات الكرٯتة ٚتيعها فموضوعها متعلق بالعقائد كليس باألحكاـ، كتعدد 
. األحزاب اإلسبلمية متعلق باختبلفهم باألحكاـ كليس بالعقائد

كاليهود كالنصارل اختلفوا :  َوالَ َتُكونُوْا َكالَِّذيَن تَػَفرَُّقوْا َواْختَػَلُفوْا ": يقوؿ البيضاكم ُب تفسَته
كاألظهر أف النهي فيو ٥تصوص بالتفرؽ ُب األصوؿ دكف ... ُب التوحيد كالتنزيو كأحواؿ اآلخرة 

)"الفركع ) .

                                                 

 . ىػ1424 جمادي األولى 4الجمعة . 39السنة  (12796)انظر، جريدة الرياض العدد    ( (

 .159سورة األنعاـ، آية    ( (

، آية    ( (  .32، 31سورة الرـو

 .(حسن صحيح) 25ص: 5ج: (2640)رقم الحديث . سنن الترمذي، كتاب اإليماف، باب ما جاء في افتراؽ ىذه األمة   ( (

 .339، ص4ج: (7084)صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب كيف األمر إذا لم تكن جماعة، رقم الحديث    ( (

، القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي "المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل"تفسير البيضاوي    ( (
 .ـ2002-ىػ1421. القاىرة-دار البياف العربي.         البيضاوي
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يعٍت اليهود كالنصارل ُب قوؿ ٚتهور ا١تفسرين، كقاؿ بعضهم ا١تبتدعة ": كجاء ُب تفسَت القرطيب
)"من ىذه األمة ينهى تبارؾ كتعأب ىذه األمة أف يكونوا كاألمم ": ، كجاء ُب تفسَت ابن كثَت ٢تذه اآلية(

)"ا١تاضُت ُب افًتاقهم كاختبلفهم، كتركهم األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر مع قياـ اٟتجة عليهم ) .
ُهْم ِفي َشْيٍء ِإنََّما َأْمُرُىْم ِإَلى : : أما قولو تعأب ِإفَّ الَِّذيَن فَػرَُّقوْا ِدينَػُهْم وََكانُوْا ِشَيعاً لَّْسَت ِمنػْ

) الّلِو ثُمَّ يُػَنبِّمئُػُهم ِبَما َكانُوْا يَػْفَعُلوفَ  قاؿ ٣تاىد كالضحاؾ كالسُّدِّم ": فقد جاء ُب تفسَت ابن كثَت. (
ِإفَّ الَِّذيَن فَػرَُّقوْا ِدينَػُهْم :   كقاؿ العوُب عن ابن عباس ُب قولو. نزلت ىذه اآلية ُب اليهود كالنصارل

 أنزؿ  فتفرقوا فلما بعث اهلل ٤تمدان كذلك أف اليهود كالنصارل اختلفوا قبل مبعث ٤تمد  وََكانُوْا ِشَيعاً 
ُهْم ِفي َشْيءٍ : اهلل عليو ) "ِإفَّ الَِّذيَن فَػرَُّقوْا ِدينَػُهْم وََكانُوْا ِشَيعاً لَّْسَت ِمنػْ ) .

قرأه ٛتزة  ِإفَّ الَِّذيَن فَػرَُّقوْا ِدينَػُهْم وََكانُوْا ِشَيعاً  ": كجاء عند القرطيب ُب تفسَت ىذه اآلية
على معٌت . كالكسائي فارقوا باأللف، كىي قراءة علي بن أيب طالب كـر اهلل كجهو؛ من ا١تفارقة كالفراؽ

 كقرأ الباقوف بالتشديد؛ إال "كاهلل ما فرَّقوه كلكن فارقوه": ككاف علي يقوؿ. أهنم تركوا دينهم كخرجوا عنو
كا١تراد اليهود كالنصارل ُب قوؿ ٣تاىد كقتادة . ٥تففان؛ أم آمنوا ببعض ككفركا ببعض" فػىرىقوا "النخعي فإنو قرأ

)"كالسُّدِّم ) .
ِمَن الَِّذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ  {31}َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ...: كأما قولو تعأب

) ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحوفَ  أم ال تكونوا من ا١تشركُت الذين قد فرقوا دينهم ": ، فقد جاء عند ابن كثَت(
فارقوا دينهم، أم تركوه كراء ظهورىم، : دينهم أم بدلوه كغَتكه، كآمنوا ببعض ككفركا ببعض، كقرأ بعضهم

)"كىؤالء كاليهود كالنصارل كاجملوس كعبدة األكثاف كسائر أىل األدياف الباطلة ٦تا عدا أىل اإلسبلـ ) .
كعلى ذلك فجميع اآليات السابقة ٚتيعها موضوعها متعلق بالعقائد كاختبلؼ أىلها فيما بينهم 

. على آراء كملل باطلة
 
 

الفرع األوؿ 
 

                                                 

 107، ص4ج: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي   ( (

 66، ص2ج: تفسير القرآف العظيم، ابن كثير   ( (

 .159سورة األنعاـ، آية    ( (

 271، ص3ج: تفسير القرآف العظيم، ابن كثير   ( (

 .97، ص7ج: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي   ( (

، آية    ( (  .32، 31سورة الرـو

 .176، ص6ج: تفسير القرآف العظيم، ابن كثير   ( (
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التفرؽ الذي نحن فيو 
 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين ": أما فيما يتعلق ْتديث رسوؿ اهلل 
)"فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترؽ أمتي على ثبلث وسبعين فرقة ) .

فقد استدؿ ىؤالء هبذا اٟتديث الشريف على كصف اٞتماعات اإلسبلمية بالفرؽ، كإلثبات أك 
نفي ما ذىبوا إليو فبل بد من الرجوع إٔب الضابط ا١تعترب عند أىل العلم، ٍب نطبقو على كاقع ىذه 

اٞتماعات، فإف صدؽ عليها كصف الًفرؽ بضوابطها ا١تقررة عند أىل العلم فذاؾ، كأما إذا ٓب يصدؽ 
. عليها ىذا الوصف، فلعلو يكوف ُب ىذا شبهة الظلم لآلخرين

كأما تعيُت ىذه الفرؽ فقد صنف الناس فيهم مصنفات كذكركىم ": يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
ُب كتب ا١تقاالت، لكن اٞتـز بأف ىذه الفرقة ا١توصوفة ىي إحدل الثنتُت كالسبعُت ال بد لو من دليل؛ فإف 

َوالَ تَػْقُف َما :    كقاؿ تعأب... اهلل ٭ترـٌ القوؿ ببل علم عمومان كحرـٌ القوؿ عليو ببل علم خصوصان، 
) لَْيَس َلَك بِِو ِعْلمٌ  كأيضان فكثَت من الناس ٮترب عن ىذه الفرؽ ْتكم الظن كا٢تول فيجعل طائفتو  (

كا١تنتسبة إٔب متبوعو ا١توالية لو ىم أىل السنة كاٞتماعة، ك٬تعل من خالفها أىل البدع كىذا ضبلؿ مبُت؛ 
 الذم ال ينطق عن ا٢تول إف ىو إال كحي يوحى فإف أىل اٟتق كالسنة ال يكوف متبوعهم إال رسوؿ اهلل 

)"فهو الذم ٬تب تصديقو ُب كل ما أخرب كطاعتو ُب كل ما أمر ) .
إف ىذه الًفرؽ إ٪تا تصَت ًفرقان ٓتبلفها للفرقة الناجية ُب معٌت ": كجاء ُب كتاب االعتصاـ للشاطيب

كلي ُب الدين كقاعدة من قواعد الشريعة، ال ُب جزئ من اٞتزئيات، إذ اٞتزئي كالفرع الشاذ ال ينشأ عنو 
، ألف الكليات نص كإ٪تا ينشأ التفريق عند كقوع ا١تخالفة ُب األمور الكلية٥تالفة يقع بسببها التفرؽ شيعان، 

)"من اٞتزئيات غَت قليل، كشاذىا ُب الغالب أف ال ٮتتص ٔتحل دكف ٤تل، كال بباب دكف باب ) .
كعلى ذلك فالًفرؽ تصَت ًفرقان ٓتبلفها للفرقة الناجية كذلك بأف تتحزب على أمور كلية ُب الدين 

 كأصحابو، أك اليت تتكاثر فيها اٞتزئيات ا١تخًتعة، فهل ىذا ىو كاقع ٗتالف ما كاف عليو النيب 
اٞتماعات اإلسبلمية؟ 

                                                 

  .257ص: سبق تخريجو   ( (

 .36سورة اإلسراء، آية    ( (

. القاىرة-دار الحديث. عامر الجزار وأنور الباز: تحقيق. مجموع الفتاوى، لشيخ اإلسبلـ تقي الدين أحمد بن تيمية الحّراني   ( (
 .346، ص3ج: ـ2001-ىػ1421/ 2        ط

 .200، ص2ج: االعتصاـ، الشاطبي   ( (
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إننا نستطيع أف نراجع األصوؿ العقدية ٢تذه اٞتماعات اإلسبلمية ": ٬تيب الدكتور ٤تمد ا١تسعرم
من خبلؿ مصنفاهتا ا١تتداكلة كىي ُب متناكؿ الكافة، كمن يثبت عليو منهم أنو يتبٌت أصبلن من ىذه األصوؿ 

البدعية، كيتحزب عليها، كيعقد عليها كالءه كبراءه، كاف فرقة من الفرؽ ٬تب أف تبذؿ لو النصيحة 
)"الواجبة، ٍب ينكر عليو ُب ذلك، كفق اٟتدكد كالضوابط الشرعية ) .

كالذم نعلمو علم اليقُت أف اٞتماعات اإلسبلمية تعلن التزامها بالعقيدة كالشريعة اإلسبلمية، 
. كبراءهتا من كل ما ٮتالف ىذه العقيدة من الفرؽ، كال ترضى على نسبتها إٔب فرقة من ىذه الفرؽ

بو - سبحانو–كالتجمع كالتحزب على أساس اإلسبلـ من الفركض العظيمة للقياـ ٔتا أمر اهلل 
. كرسولو 

كأما رأس اٟتزب فإنو رأس الطائفة اليت تتحزب أم تصَت حزبان ":         جاء ُب ٣تموع الفتاكل البن تيمية
فإف كانوا ٣تتمعُت على ما أمر اهلل بو كرسولو من غَت زيادة كال نقصاف فهم مؤمنوف، ٢تم ما ٢تم كعليهم ما 

عليهم، كإف كانوا قد زادكا ُب ذلك كنقصوا مثل التعصب ١تن دخل ُب حزهبم باٟتق كالباطل، كاإلعراض 
)"عمن ٓب يدخل ُب حزهبم، سواء كاف على اٟتق كالباطل فهذا من التفرؽ الذم ذمو اهلل كرسولو ) . 

كىذا ضابط ُب معاٞتة األصوؿ ا١تغلوطة اليت انبٌت عليها عدـ التفريق بُت الًفرؽ الضالة كاٞتماعات 
اإلسبلمية اليت تثمر جهودىا يومان بعد يـو مستهدفة االنقضاض على تلك الفرؽ اليت كاف أصل نشأهتا 

، كٕتزأت (الدكلة العثمانية)خركجها عن ٚتاعة ا١تسلمُت كإمامهم، عندما ىدمت آخر دكلة للمسلمُت 
. الدكلة إٔب دكؿ كًفرؽ حىت كادت تصل الثبلثة كالسبعُت

كاألحزاب اإلسبلمية ُب ىذه اٟتالة خطوة على طريق اإلعداد إلقامة ا٠تبلفة كتنصيب اإلماـ الذم 
توجد بوجوده ٚتاعة ا١تسلمُت الواحدة اليت ال ٬توز أف تتعدد، كمن ٮترج عن تلك اٞتماعة فهو من الًفرؽ 
اليت فارقت اٞتماعة كخالفت ما جاء ت النصوص بلزكمها كتوعدت ا٠تارج عليها، كاعتربت ما سواىا من 

. الفرؽ الضالة
حيث إننا نعيش ُب زماف ال ٚتاعة فيو كال إماـ، ك٨تن متفرقوف فرقان كثَتة يسموهنا دكالن، منها سبع 

–كٜتسوف ُب منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي، فإذا أضيف إليها ما يسمى بالدكؿ ا١تستقلة عن االٖتاد السوفييت 
كالواليات اليت ٖتت حكم ركسيا، كالدكؿ ا١ترشحة للتقسيم، فإهنا سيصل عددىا ثبلث كسبعُت، - سابقان 

كيكوف اٟتديث إخباران عن كاقعة حاؿ ُب زمن معُت، أك أنو على امتداد الزمن كا٠توارج مثبلن كمن تبعهم 
: بإساءة إٔب يـو الدين كخرج عن ٚتاعة ا١تسلمُت كذلك للشواىد اآلتية

صحيح : الركاية اليت أخرجها أٛتد كابن ماجة كأبو داكد كأبو يعلى كابن حباف كاٟتاكم كقاؿ(   1
:  قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صحيح كالًتمذم كقاؿ حسن صحيح، كاللفظ لو عن أيب ىريرة : كا١تنذرم كقاؿ

                                                 

 .86ص: محمد بن عبد  اهلل المسعري. محاسبة الحكاـ، د   ( (

 .92، ص11ج: مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ( (
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تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترؽ أمتي على "
)"ثبلث وسبعين فرقة ) .

. ىذه الركاية الصحيحة ليس فيها الزيادة اليت ركيت من عدة طرؽ ٓب تسلم طريق منها من مقاؿ
ومن ىي يا : كلهم في النار إال ملة واحدة، قالوا": مفٌسر غريب كفيو: منها ما أخرجو الًتمذم كقاؿ

)"ما أنا عليو وأصحابي: رسوال اهلل؟ قاؿ فقد . كلها ُب النار إال كاحدة: أما زيادة": ، كقاؿ الشوكاين(
)"إهنا موضوعة: ضعفها ٚتاعة من احملدثُت بل قاؿ ابن حـز واحدة ": ، كمنها ما أخرجو ابن ماجة كفيو(

)"من ىم؟ قاؿ الجماعة: في الجنة واثنتاف وسبعوف في النار، قيل يا رسوؿ اهلل ، كُب ركاية عنده (
)"كلها في النار إال واحدة وىي الجماعة": أيضان  كلها ضالة إال فرقة ": ، كُب ركاية عند اٟتاكم(

)"واحدة اإلسبلـ وجماعتهم فرقة واحدة في الجنة واثنتاف وسبعوف في النار، قيل ": ، كعند الطرباين(
)"الجماعة: ومن ىي؟ قاؿ: يا رسوؿ اهلل ، كقاؿ ابن أيب عاصم ُب السنة ُب حديث عوؼ بن مالك (

إسناده جيد رجالو كلهم ثقات معركفوف غَت عباد بن يوسف كىو ثقة كعمرك بن ": الذم ركاه ابن ماجة
) "..عثماف ىو ابن سعيد القرشي اٟتمصي  فهذه الزيادة ٓب ترك بإسناد صحيح، فأسانيدىا كلها ٓب ترؽ (

. ترؽ إٔب درجة الصحيح
إف الركاية الصحيحة كغَتىا تتفق على أف ٚتيع الفرؽ ىي فرؽ إسبلمية كىي من أمة ٤تمد (   2

كعليو فإف كل من خرج من اإلسبلـ غَت مقصود هبذا "وتفترؽ أمتي":  أمة اإلجابة، إذ كرد فيها ،
اٟتديث، كمن قاؿ إف جربيل أخطأ ُب تبليغ الرسالة، أك ألٌو عليان أك غَته، أما من ٓب ٮترج من اإلسبلـ فهو 

ا١تقصود هبذا اٟتديث، قاؿ أبو سليماف ا٠تطايب صاحب كتاب معآب السنن كما نقل عنو البيهقي ُب 
 من أمتو، كفيو ُب اٟتديث دليل على أف ىذه الفرؽ كلها غَت خارجة من الدين إذ جعلهم النيب ": سننو

)"دليل على أف ا١تتأكؿ ال ٮترج من ا١تلة كإف أخطأ ُب تأكيلو كىذه الفرؽ ": ، كيقوؿ الشاطيب ُب ا١توافقات(

                                                 

 .257ص: سبق تخريجو   ( (

 . مفسر غريب26، ص5ج: (2641)سنن الترمذي، كتاب اإليماف باب ما جاء في افتراؽ ىذه األمة، رقم الحديث    ( (

 .56، ص2ج: فتح القدير، الشوكاني   ( (

 .1322، ص2ج: (3992)سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب افتراؽ األمم، رقم الحديث    ( (

 .1322، ص2ج: (3993)المصدر السابق، رقم الحديث    ( (

 .219، ص1ج: (445)المستدرؾ على الصحيحين، كتاب العلم، رقم الحديث    ( (

 .70، ص18ج: (129)المعجم الكبير، الطبراني، رقم الحديث    ( (

 .32، ص1ج: (63)السنة البن أبي عاصم، باب فيما أخبر بو النبي عليو السبلـ أف أمتو ستفترؽ، رقم الحديث    ( (

.  مكة المكرمة-مكتبة دار الباز. سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي   ( (
 .208، ص10ج: (20690)رقم الحديث . ـ1994-ىػ1/1414       ط
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 فإنو لو "تفترؽ أمتي": الفرؽ كإف كانت على ما ىي من الضبلؿ فلم ٗترج عن األمة كدٌؿ على ذلك قولو
)"كاف ببدعتها ٗترج من األمة ٓب يضفها إليو ) .

من جاءكم ": اٞتماعة ىم ا١تسلموف الذين بايعوا إماـ دار العدؿ على الطاعة لقولو (   3
)"وأمركم جميع على رجل واحد يريد أف يشق عصاكم أو يفرؽ جماعتكم فاقتلوه ) .

فاٞتماعة ا١تطلوبة شرعان ال تكوف إال على رجل ىو إماـ دار العدؿ، ككل فرقة ٗترج عن طاعتو 
. فهي مسلمة باغية كليست من اٞتماعة، كتقاتل قتاؿ تأديب حىت تفيء إٔب الطاعة كاٞتماعة

، كال يكوف ا١تراد كفرىا "كلها في النار"ركاية (   4  قرينة على ٖترًن التفرؽ، كأف النهي هني جاـز
، فا١ترتد كالزنديق ليس من أمة اإلجابة، أما ا١تفارؽ فهو منها "تفترؽ أمتي"بدليل ما كرد ُب أكؿ اٟتديث 

كلها في النار إال ": كأما ركاية من قاؿ ُب حديثو": بنص اٟتديث، قاؿ الشاطيب ُب كتابو االعتصاـ
فإ٪تا يقتضي إنفاذ الوعيد ظاىران، كيبقى ا٠تلود كعدمو مسكوتان عنو، فبل دليل فيو على شيء ٦تا " واحدة

أردنا، إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة ا١تؤمنُت كما يتعلق بالكفار على اٞتملة، كإف تباينان ُب التخليد 
)"كعدمو ) .

اٞتماعة ال تكوف ًفرقة، ألهنا ىي األصل كالتفرؽ إ٪تا يكوف عنها، فاعتبارىا فرقة من ضمن (   5
الفرؽ الثبلث كالسبعُت خطأ لغوم كفقهي، فهي ٓب تتفرؽ عن اإلماـ، كإ٪تا تفرقت الفرؽ عنها كعن 

إمامها، فهي ٚتاعة أك ىي اٞتماعة، كليست ٣ترد فرقة تفرقت، كالزيادة تعترب اٞتماعة فرقة من الفرؽ، كىذا 
. إشكاؿ

ُب أصل الدين كىو يؤدم إٔب الكفر، كلذلك ٬تب : تفرؽ ُب الدين أم: أف التفرؽ نوعاف(   6
 فا١تلة الدين على اٟتقيقة، ك٬تب ٛتل ىذا "ملة"ٛتل الوارد ُب إحدل طرؽ الزيادة على اجملاز كىو قولو 

اللفظ على اجملاز؛ ألف ا١تلل الثبلث كالسبعُت من األمة بنص اٟتديث، كىذه قرينة توجب الصرؼ إٔب 
، كىذا النوع من التفرؽ، أم التفرؽ ُب أصل الدين ليس مقصودان ُب اٟتديث، "فرقة"اجملاز، كيكوف ا١تعٌت 

ألف الفرؽ كلها من األمة كٓب ٗترج من الدين، كال بٌد أف يكوف ا١تقصود بالتفرؽ ىنا ىو التفرؽ على األئمة، 
. أم ا٠تركج عن طاعتهم كتفريق اٞتماعة، كىذا النوع من التفرؽ ليس كفران كإ٪تا ىو معصية

؛ (   7 إف ا١تسلمُت قد تكوف ٢تم ٚتاعة كإماـ، كقد ال تكوف ٢تم ٚتاعة كال إماـ كحا٢تم اليـو
كركاية اٟتديث الصحيحة ال تذكر اٞتماعة، كإ٪تا ٗترب أف األمة تفًتؽ على ثبلث كسبعُت فرقة فقط، 

                                                 

. عبد اهلل دراز وآخروف: تحقيق. (الشاطبي)الموافقات في أصوؿ الشريعة، إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي    ( (
 .139، ص4ج:  بيروت–       دار الكتب العلمية 

 .29ص: سبق تخريجو   ( (

 .204، ص2ج: االعتصاـ، الشاطبي   ( (
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كالفرقة كما تنطبق على البغاة ُب حاؿ كجود اإلماـ؛ فإهنا كذلك تنطبق على ا١تتفرقُت ُب حاؿ عدـ  
)كجوده ). 

فالراجح أف اٟتديث ٮترب عن حالنا ُب ىذا الزماف، حيث ال ٚتاعة كال إماـ، ك٨تن متفرقوف فرقان 
كثَتة يسموهنا دكالن، قريب أف يصل عددىا إٔب ثبلث كسبعُت فرقة كما سبق القوؿ، كانطبق عليهم خرب 

، كانطبق "يقتلوف أىل اإلسبلـ ويدعوف أىل األوثاف":  ما انطبق على ظاىرة ا٠توارج ُب قولوالنيب 
:  عليهم خواص كعبلمات ُب اٞتملة بيَّنها الشاطيب كىي

الُفرقة  -1
 .الزيغ والميل عن الحق -2

)اتباع الهوى -3 ). 

 

فالتمزؽ الذم أذؿ ا١تسلمُت كتسبب ُب فرقتهم كقتلهم كانتهاؾ أعراضهم كفتح ببلدىم أماـ 
. الكافر، ما ىو إال نتيجة تعدد تلك الدكؿ

أما ما فعلو بعض سلفنا الصاّب من علماء األمة كالشهرستاين ُب كتابو ا١تلل كالنحل، كالبغدادم 
ُب كتابو الفىرؽ بُت الًفرؽ كغَت٫تا من تعدادىم للفرؽ ْتيث أكصلوىا إٔب ثبلث كسبعُت حىت زماف 

: تصنيفهم لكتبهم ُب الفرؽ كا١تلل، فخطأ من ثبلثة أكجو
 

.  أهنم اعتربكا التفرؽ منتهيان عند زماهنم كٓب ٭تسبوا حساب من جاء بعدىم كسيجيء:   أولها
. أهنم أدخلوا ُب فرؽ األمة من خرج منها ببل فرؽ كالغرابية كغَتىا:  ثانيها
أهنم عدكا من الفرؽ من ٓب يتفرؽ عن اٞتماعة بل بقي منها سامعان مطيعان كا١تعتزلة :  ثالثها

كالزيدية كا١ترجئة كغَتىم، بل كاف بعضهم إمامان كا١تأموف، ككانت اٞتماعة عليو، فكيف نسميهم فرقة؟ فإف 
قيل إف تفرؽ ىؤالء كاف من نوع التفرؽ ُب الدين، قلنا إهنم ٓب يتفرقوا ُب الدين، بل ىم مسلموف، كالتفرؽ 
ُب الدين كفر، كليس منو االختبلؼ ُب بعض األصوؿ، أما من تفرؽ كخرج من الدين؛ فإنو ليس من األمة 

. كليس مقصودان ُب ىذا اٟتديث
)"فاقتلوه": كمنها أف القرائن الدالة على ٖترًن التفرؽ موجودة ُب غَت ىذه الزيادة كقولو  ) 

)"والفرقة عذاب"كقولو   كعليو، فإف ا١تسلمُت اليـو متفرقوف، ألنو ال ٚتاعة ٢تم كال إماـ، ككحدهتم (

                                                 

 .57-55ص: ، العقبي(األربعوف السلطانية)انظر، مشروع    ( (

 .135، 134، ص4ج: الموافقات في أصوؿ الشريعة، الشاطبي   ( (

 .29ص: سبق تخريجو   ( (

 .30ص: سبق تخريجو   ( (
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ضائعة، كال ينجو من إٍب التفرؽ إال من تلبس بالعمل إل٬تاد اٞتماعة على إماـ؛ فهذا الفرض ٥تاطب بو 
) َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِو َجِميعاً َوالَ تَػَفرَُّقواْ : ٚتيع ا١تسلمُت لقولو تعأب كمن ا٠تطأ بل من الظلم أف  (

يقوؿ مسلم عن ٣تموعة من ا١تسلمُت ىي الفرقة الناجية من النار، كأف باقي ا١تسلمُت ُب النار، ألف 
اٞتماعة غَت موجودة، ككلنا متفرقوف، كالصواب أف يقاؿ إف من تلبس بالعمل إل٬تاد اٞتماعة على إماـ ناجو 

إف شاء اهلل، كمن ٓب يتلبس بو فهو آٍب عاص، كال نتأٔب على اهلل كال نقوؿ ىو من أىل النار، فلعل اهلل 
. يغفر لو كيرٛتو

 
 

الفرع الثاني 
 
 

اعتزاؿ الفرؽ 
 

كمن األدلة اليت استدؿ هبا من يقوؿ إف كجود اٞتماعات مدعاة للفرقة كصدع للوحدة حديث 
، فقد كرد ُب اٟتديث الصحيح الذم أكرده البخارم ُب صحيحو من كجوب اعتزاؿ الفرؽ حذيفة اليماف 

: عن حذيفة بن اليماف قاؿ: ٚتيعها ُب أياـ الشر عندما ال يكوف للمسلمُت ٚتاعة كال إماـ كاٟتديث نصو
 عن الخير وكنت أسألو عن الشر مخافة أف يدركني فقلت يا رسوؿ كاف الناس يسألوف رسوؿ اهلل "

: نعم، قلت: إنا كنا في جاىلية وشر فجاءنا اهلل بهذا الخير، فهل بعد ىذا الخير من شر؟ قاؿ: اهلل
قـو يهدوف بغير : ما دخنو؟ قاؿ: نعم، ولكن فيو دخن، قلت: وىل بعد ذلك الشر من خير؟ قاؿ

نعم دعاة على أبواب جهنم من : وىل بعد ذلك الخير من شر؟ قاؿ: ىدي تعرؼ منهم وتنكر، قلت
ىم من جلدتنا ويتكلموف بألسنتنا، : يا رسوؿ اهلل صفهم لنا، قاؿ: أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت

فإف لم يكن لهم : تلـز جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: قلت فما تأمرني إف أدركني ذلك، قاؿ
فاعتزؿ تلك الفرؽ كلها ولو أف تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت : جماعة وال إماـ؟ قاؿ

)"على ذلك ). 
فبالنسبة للحكم ا١تأخوذ من اٟتديث الذم ركاه حذيفة بن اليماف القاضي بوجوب اعتزاؿ الفرؽ 
كلها أياـ الشر عندما ال يكوف للمسلمُت ٚتاعة كال إماـ، فإف ا١تراد بذلك ىو اعتزاؿ تلك الفرؽ الداعية 

على أبواب جهنم، كاليت ٖتمل غَت اإلسبلـ، كاليت تدعوا إٔب غَت اإلسبلـ، سواء ٕتمعت على أساس 

                                                 

 .103سورة آؿ عمراف، آية    ( (

 339، ص4ج: (7084)صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب كيف األمر إذا لم تكن جماعة، رقم الحديث    ( (
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األىواء أك على أساس أفكار الكفر كأنظمة الكفر لتضع ىذه األفكار موضع التطبيق على ا١تسلمُت، فهذه 
الفرؽ كلها ىي اليت أمر اٟتديث باعتزا٢تا كاالبتعاد عنها ألهنا تسوؽ الناس إٔب جهنم لتقذفهم فيها لكوهنا 
ٖتمل غَت اإلسبلـ، فهي ٖتمل الباطل كٕتمع على الباطل، لذلك كانت ىذه الفرؽ كلها طريقا إٔب جهنم 

من أجابهم إليها قذفوه ": كتأخذ بيد كل من يعمل كيسَت معها إٔب جهنم، كما كرد ُب نص اٟتديث
. "فيها

كأما ا٠تَت الذم فيو دخن فهو اٞتماعة على سبلطُت عثماف، كمن دقق ُب زماهنم عرؼ منهم 
. "نعم وفيو دخن":  قاؿكأنكر كالغالب عليو ا٠تَت، ألف رسوؿ اهلل 

 
كعلى ذلك، فالدعاة على أبواب جهنم ىم كل من دعا إٔب غَت اٞتماعة كدعاة الوطنية كالقومية 
كاالستقبلؿ الذين نشأكا قبل ىدـ دكلة اإلسبلـ، كاستمرت دعوهتم بعد ىدمها، ك٘تكنوا ٔتعونة الكفار من 

تفريق األمة، إذ بدأكا بتفريق األمة قبل ىدـ ا٠تبلفة كاستمركا بالتفريق إٔب يومنا ىذا، كىم من ا١تسلمُت عربان 
) كٓب يقل بلساننا، حىت تشمل دعاة التفرؽ من العرب كالعجم"بألسنتنا": كعجمان لقولو  ) .

 ٢تم بالشر كبأهنم دعاة على أبواب جهنم، من أجاهبم كالنهي عن اتباعهم هني جاـز لوصفو 
ما يسمى بالدكؿ القائمة ُب : قذفوه فيها، ك٬تب اعتزاؿ ىذه الفرؽ، أم (أم االستقبلؿ)إٔب دعوة التفرؽ 

العآب اإلسبلمي على أساس التفرؽ الوطٍت كالقومي كغَته، فهي سبب التفرؽ الذم ٨تن فيو، ككل من ال 
. فهو عاص (األحزاب اٟتاكمة)يعتزؿ ىذه الفرؽ أم أكٕب األمر ا١تفرقُت لؤلمة كأشياعهم كأعواهنم كأحزاهبم 

فا١تطلوب اعتزا٢تم، كليس معٌت اعتزا٢تم عدـ التغيَت عليهم، كال يعٍت القعود عن ٚتع مشل األمة 
ٖتت خليفة كاحد، فنحن مأموركف باالعتزاؿ كمأموركف بإقامة ا٠تبلفة كتوحيد الببلد كال تعارض بُت 

. األمرين، كإ٪تا اعتزا٢تم يكوف كاعتزاؿ إبراىيم عليو السبلـ لؤلصناـ
كُب حالة عدـ كجود ٚتاعة كال إماـ للمسلمُت ال ٬توز للمسلم أف يسَت مع أية فرقة من الذين 

انطبق عليهم حديث حذيفة، الذين ىم على أبواب جهنم، كالذين يقذفوف من يسَت معهم فيها، كعليو أف 
يعتز٢تم كلهم مهما كانت الشعارات اليت يرفعوهنا كالغايات اليت يسعوف إليها حىت ال تقذؼ هبم ُب جهنم 

. كالعياذ باهلل
إنٍت أعيد كأزيد بأف اٞتماعات اليـو ليست فرقان عقائدية جديدة، ": يقوؿ الدكتور عمر األشقر

جاءتنا ببدعة جديدة كمنهج جديد، كلكنها ٚتاعات تداعى إٔب كل كاحد منها أفراد للتعاكف على إقامة 
معركؼ أك إبطاؿ منكر، كأعظم معركؼ ىو ا١تنادة بتحكيم شرع اهلل، كاجملاىدة ُب ىذا السبيل، كمطالبة 

)"ا١تسلمُت بتحقيقو ) .
                                                 

 .58ص: ، العقبي(األربعوف السلطانية)انظر، مشروع    ( (

 .215ص: عمر األشقر. محاضرات إسبلمية ىادفة، د   ( (
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كصفوة القوؿ أف حديث حذيفة ال يشمل اٞتماعات اإلسبلمية، اآلمرة با١تعركؼ كالناىية عن 
ا١تنكر العاملة إلعادة حكم اهلل ُب األرض داعية لتوحيد ببلد ا١تسلمُت، كال ينطبق عليها األمر بوجوب 

. اعتزا٢تا، أك اعتبارىا من الفرؽ، بل الواجب العمل معها الستئناؼ اٟتياة اإلسبلمية
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المبحث الثاني 

 

االختبلؼ الفقهي 
 

١تا كاف ا٠تبلؼ كاالختبلؼ من ا١تصطلحات األساس ُب ىذا ا١تبحث فإف التعرض ١تفهومهما من 
. األ٫تية ٔتكاف

)فا٠تبلؼ لغة ا١تضادة كعدـ االتفاؽ كتباينت آراء اللغويُت كأصحاب ا١تصطلح ُب ا١تراد . (
كاالختبلؼ ٔتعٌت التضاد كعدـ التوافق، . باللفظتُت ىل ىو الًتادؼ أك ا١تغايرة، كعلى القوؿ بأف ا٠تبلؼ

يتعذر إطبلقهما على ما بُت أئمة ا١تسلمُت كفقهائهم من تنوع ُب االجتهاد، كلذا اخًتت إطبلؽ لفظ 
االختبلؼ بُت الفقهاء على ىذا التنوع كالتعدد ُب االجتهادات الفقهية كاآلراء الظنية اليت استنبطها 

. اجملتهدكف، كبياف مدل تأثَت االختبلفات الفقهية كا١تذىبية على الوحدة اإلسبلمية
 

 
المطلب األوؿ 

 

أنواع االختبلؼ 
 

: كاالختبلؼ ثبلثة أنواع
 

. اختبلؼ الكفار فيما بينهم:   األوؿ
. اختبلؼ ا١تسلمُت مع الكفار:   الثاني
)اختبلؼ ا١تسلمُت فيما بينهم:  الثالث ) .

كىذا األخَت ىو الذم يعنينا ُب ىذا البحث، فاالختبلؼ بُت ا١تسلمُت منو السائغ كمنو غَت 
نوع يكفر القائل بو كيرتد كىو ما خالف بو معلومان من الدين بالضركرة : السائغ، كغَت السائغ نوعاف

كوجوب الصلوات ا٠تمس كالزكاة ا١تفركضة كٖترًن الزنا كشرب ا٠تمر، كمنها ما يأٍب القائل بو كيفسق 
كأما السائغ فهو االختبلؼ ُب الظنيات، أم األمور االجتهادية، كىي . كمنكر كجوب كحدة ا٠تبلفة

ا١تسائل اليت اختلف فيها على قولُت أك أكثر، كالدليل على أف ىذا النوع من االختبلؼ سائغ إٚتاع 
                                                 

 .187، ص4ج: انظر، لساف العرب، ابن منظور، مادة خلف   ( (

 .1ص: 1/1408ط (الراـ)فلسطين، -مطبعة الرسالة.انظر، االختبلؼ والجدؿ، عبد الرحمن الجذامي   ( (
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كىم أكؿ ": الصحابة على ذلك، كقد نقل ىذا اإلٚتاع عدد من العلماء منهم الغزإب ُب ا١تستصفى كعبارتو
)"ا١تختلفُت كاجملتهدين كاختبلفهم كاجتهادىم معلـو تواتران  : ، كأبو اسحق الشَتازم ُب اللمع كعبارتو(

كألف الصحابة رضي اهلل عنهم أٚتعت على تسويغ اٟتكم بكل كاحد من األقاكيل ا١تختلف فيها كإقرار "
)"ا١تخالفُت على ما ذىبوا إليو من األقاكيل فدٌؿ على أنو ال مأٍب على كاحد منهم ، كاآلمدم ُب (

فلو كاف االختبلؼ مذمومان ك٤تذكران على اإلطبلؽ لكانت الصحابة مع اشتهار اختبلفهم ": األحكاـ
)"كتباين أقوا٢تم ُب ا١تسائل الفقهية ٥تطئة بل األمة قاطبة كذلك ٦تتنع ـٌ االختبلؼ ( ، كمن ا١تسلمُت من ذ

مطلقان، كٓب يسوغ أم نوع منو كاستدؿ لرأيو باآليات الكرٯتة اليت تنهى عن التفرؽ ُب أصل الدين، 
:        كاالختبلؼ الذم ٨تن بصدده ليس من ىذا النوع، يقوؿ القرطيب ُب تفسَته لقولو تعأب

 َْواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِو َجِميعاً َوالَ تَػَفرَُّقوا ( كليس فيو دليل على ٖترًن االختبلؼ ما يتعذر معو ... : "(
االئتبلؼ كاٞتمع، كأما حكم مسائل االجتهاد فإف االختبلؼ فيها بسبب استخراج الفرائض كتعانق معاين 

)"الشرع، كما زالت الصحابة ٮتتلفوف ُب أحكاـ اٟتوادث، كىم مع ذلك متآلفوف ) .
 
 
 

المطلب الثاني 
 
 

ضوابط االختبلؼ 
 
: كقد كضع العلماء لبلختبلؼ السائغ ضوابط منها

عدـ ٥تالفة النص الشرعي، إذ ال اجتهاد ُب مورد النص، كمن ذلك النصوص القطعية اليت (   1
. ال تقبل إال معٌت كاحد

                                                 

 .297، ص4ج. : المستصفى، الغزالي   ( (

. بيروت-دار الكتب العلمية. اللمع في أصوؿ الفقو، أبو إسحاؽ إبراىيم علي الشيرازي   ( (
 .131، ص1ج: ـ1985-ىػ1/1405       ط

. بيروت-دار الكتاب العربي. سيد الجميلي. د: تحقيق. األحكاـ في أصوؿ األحكاـ، علي بن محمد شرؼ الدين اآلمدي   ( (
 .19، ص4ج: ىػ1404/ 1        ط

 .103سورة آؿ عمراف، آية    ( (

 .103، ص4ج: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي   ( (
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أف يكوف ا١تخالف ألىل العلم من أىل العلم كاالجتهاد، فأما اٞتاىل فبل يسوغ لو ٥تالفة (   2
أىل العلم ٔتجرد نظره كرأيو، فالذين أفتوا ا١تشجوج ُب الربد بوجوب الغسل؛ فاغتسل؛ فمات، قاؿ فيهم 

)"قتلوه، قتلهم اهلل، أال سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العّي السؤاؿ": عليو الصبلة كالسبلـ ) ،
.  عليهم، كأغلظفهؤالء أخطأكا ، كأفتوا بغَت علم، كٓب يكونوا من أىل االجتهاد، فدعا 

كقد أكرد الشاطيب ُب كتابو ا١توافقات مسألة اعترب فيها خطأ غَت اجملتهد زيغ، سببو ٖتكيم ا٢تول 
)كاتباع ا١تتشابو، كمفارقة اٞتماعة ) .

أف يكوف قصد ا١تخالف اٟتق كا١توافقة للصواب، ال ٣ترد ا٠تبلؼ كالبغي، كالتعدم كا٢تول، (   3
نَػُهمْ : قاؿ تعأب ) َوَما اْختَػَلَف الَِّذيَن ُأْوتُوْا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمن بَػْعِد َما َجاءُىُم اْلِعْلُم بَػْغياً بَػيػْ ) .

عدـ االحتجاج باالختبلؼ، كىو باب مهم لضبط االختبلؼ، كمنع التقوؿ على اهلل بغَت (   4
كقد زاد ىذا األمر على ": علم، إذ ا١تعترب مراعاة االختبلؼ ال االحتجاج بو، قاؿ الشاطيب ُب ا١توافقات

قدر الكفاية، حىت صار ا٠تبلؼ ُب ا١تسائل معدكدان ُب حجج اإلباحة، ككقع فيما تقدـ كتأخر من الزماف 
االعتماد ُب جواز الفعل على كونو ٥تتلفان فيو بُت أىل العلم، ال ٔتعٌت مراعاة ا٠تبلؼ، فإف لو نظران آخر 

)"فيجعل ا٠تبلؼ حجة ُب اٞتواز جملرد كوهنا ٥تتلفان فيها، ال لدليل يدٌؿ على صحة مذىب اٞتواز...  ) .
كقد أمر اهلل ! فبعض الناس ٬تعل االختبلؼ ُب ا١تسألة سببان ٞتواز الفعل، ْتجة أف ا١تسألة فيها اختبلؼ

فَِإف تَػَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء : ، قاؿ تعأبسبحانو كتعأب ا١تتنازعُت أف يردكا ما تنازعوا فيو إٔب اهلل كالرسوؿ 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويبلً  ) فَػُردُّوُه ِإَلى الّلِو َوالرَُّسوِؿ ِإف ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِالّلِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َذِلَك َخيػْ ) .

عدـ جواز االختبلؼ ُب الكتاب كعلى األنبياء كُب أصل الدين شأف أىل الكتاب الذين (   5
: اختلفوا ُب الكتاب نفسو بزيادة أك نقص، ال باختبلؼ أفهاـ، كبكتماف كٖتريف، كاعتباره كفران قاؿ تعأب

 ٍَوِإفَّ الَِّذيَن اْختَػَلُفوْا ِفي اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍؽ بَِعيد ( كذلك بعد أف جاءىم البينات كالعلم، قاؿ . (
نَػُهمْ : تعأب ) ِمن بَػْعِد َما َجاءُىُم اْلِعْلُم بَػْغياً بَػيػْ ) ِمن بَػْعِد َما َجاءُىُم اْلبَػيػِّمَناتُ : ، كقولو( )  .

                                                 

 (صحيح) 93، ص1ج: (336)سنن أبي داود،كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، رقم الحديث    ( (

 .126، ص4ج: الموافقات في أصوؿ الشريعة، الشاطبي   ( (

 .19سورة آؿ عمراف، آية    ( (

 .102، ص4ج: الموافقات في أصوؿ الشريعة، الشاطبي   ( (

 .59سورة النساء، آية    ( (

 .176سورة البقرة، آية    ( (

 .19سورة آؿ عمراف، آية    ( (

 .105سورة آؿ عمراف، آية    ( (
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 ىجرت إٔب الرسوؿ ": كمن ذلك ما جاء ُب حديث عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما قاؿ
إنما :  يعرؼ ُب كجهو الغضب، فقاؿيومان فسمع أصوات رجلُت اختلفا ُب آية فخرج علينا رسوؿ اهلل 

)" ىلك من كاف قبلكم باختبلفهم في الكتاب )  .
ُهم مَّن : ككذلك االختبلؼ على األنبياء ُب قولو تعأب ُهم مَّْن آَمَن َوِمنػْ َولَػِكِن اْختَػَلُفوْا َفِمنػْ

) َكَفرَ  ذروني ما تركتكم ":  قاؿكىو االختبلؼ على األنبياء ا١تذكور ُب حديث أيب ىريرة عن النيب  (
)" تركتكم فإنما ىلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختبلفهم على أنبيائهم ، كاالختبلؼ على (

األنبياء كاالختبلؼ على األئمة يعٍت ا٠تركج عليهم كالكفر برساالهتم، مع مبلحظة الفارؽ بُت األئمة 
. كاألنبياء

كىذا النوع من االختبلؼ ىو الذم اعتربه  (الشرعيُت)عدـ االختبلؼ على الوالة كاألئمة (   6
بل ا١تنهي عنو ": الغزإب منهيان عنو ُب كتابو ا١تستصفى كىو االختبلؼ على الوالة كاألئمة حيث قاؿ

)"االختبلؼ ُب أصوؿ الدين كعلى الوالة كاألئمة كالغزإب عٌت باالختبلؼ على األئمة ا٠تركج عن . (
طاعتهم ال ٣ترد االختبلؼ ُب الرأم، إذ االختبلؼ معهم ُب الرأم سائغ، ك٥تالفة أمرىم حراـ، بل إف أمر 

االختبلؼ على األئمة كٓب يقل االختبلؼ مع األئمة، : أال ترل أنو قاؿ. اإلماـ يرفع ا٠تبلؼ ٔتعٌت أنو نافذ
فأمر اإلماـ كاجب التنفيذ ما ٓب يكن معصية، أما رأيو الذم ٓب يأمر بو فإنو غَت كاجب التنفيذ، كال ٬توز 

. االختبلؼ فيو ك٥تالفتو، كىذا االختبلؼ ُب االجتهادات دكف غَتىا من ا١تعلـو من الدين بالضركرة
كعليو فإف االختبلؼ بُت اجملتهدين كالفقهاء لو ضوابط شرعية ٬تب االلتزاـ هبا، فاالختبلؼ ُب 

استنباط األحكاـ الفركعية من الكتاب سائغ ال شيء فيو بل ىو مأمور بو الستنباط أحكاـ اهلل عز كجل، 
جاء ُب كتاب شرح مسلم للنوكم عند شرح حديث عبد اهلل بن عمرك السابق ا١تتعلق ُب ذـ االختبلؼ ُب 

كأما االختبلؼ ُب استنباط فركع الدين منو كمناظرة أىل العلم ُب ذلك على سبيل ... ": الكتاب ما نصو
الفائدة كإظهار اٟتق، كاختبلفهم ُب ذلك، فليس منهيان عنو، بل ىو مأمور بو كفضيلة ظاىرة، كقد أٚتع 

)"ا١تسلموف على ىذا من عهد الصحابة إٔب اآلف ) .
: فعن قتادة. كلذلك جعل الناس العلم معرفة االختبلؼ": كمن ذلك ما نقلو الشاطيب حيث قاؿ

من ٓب يعرؼ اختبلؼ القراءة : كعن ىشاـ بن عبيد اهلل الرازم. من ٓب يعرؼ االختبلؼ ٓب يشم أنفو الفقو
ال ينبغي ألحد أف يفيت الناس : كعن عطاء. فليس بقارئ، كمن ٓب يعرؼ اختبلؼ الفقهاء فليس بفقيو

                                                 

 .469، ص8ج: (2666)صحيح مسلم، كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابو القرآف، رقم الحديث    ( (

 .253سورة البقرة، آية    ( (

 .975، ص2ج: (2380)صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم الحديث    ( (

 .361، ص1ج: المستصفى، الغزالي   ( (

 .469، ص8ج: شرح صحيح مسلم، النووي   ( (
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) "...حىت يكوف عا١تان باختبلؼ الناس   فاالختبلؼ ىنا ٦تدكح شرعان كال شك كىو الذم أكجد الثركة (
. الفقهية الضخمة على مٌر العصور

فاالختبلؼ الفقهي االجتهادم ليس اختبلفان ُب الكتاب أك على األنبياء أك ُب أصوؿ الدين، 
. كإ٪تا ىو بذؿ الوسع الستنباط األحكاـ الشرعية من مصادرىا، كىو من فركض الكفاية

 
 
 

المطلب الثالث 
 

أثر االختبلؼ الفقهي على الوحدة اإلسبلمية 
 

 طاعة لقد ثبت بالكتاب كالسنة أف اهلل سبحانو كتعأب فرض على ا٠تلق طاعتو، كطاعة رسولو 
، حىت كاف مطلقة، كٓب يوجب على ىذه األمة طاعة أحد بعينو ُب كل ما أمر بو كهنى عنو إال رسوؿ اهلل 

أطيعوين ما أطعت اهلل كرسولو، فإذا عصيت اهلل كرسولو، فبل طاعة ": صٌديق األمة كأفضلها بعد نبيها يقوؿ
)"ٕب عليكم ) .

، ك٢تذا كاتفق أىل العلم أنو ليس أحد معصومان ُب كل ما يأمر بو، كينهى عنو إال رسوؿ اهلل 
: ، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية"كل يؤخذ من قولو، كيًتؾ إال رسوؿ اهلل ": قاؿ غَت كاحد من األئمة

كىؤالء األئمة األربعة رضي اهلل عنهم قد هنوا عن تقليدىم ُب كل ما يقولونو، كذلك ىو الواجب عليهم، "
:  كمالك كاف يقوؿ".ىذا رأيي، كىذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأم خَت منو قبلناه": فقاؿ أبو حنيفة

كالشافعي كاف . ، أك كبلمان ىذا معناه"إ٪تا أنا بشر أصيب كأخطئ، فاعرضوا قوٕب على الكتاب كالسنة"
 ".إذا صح اٟتديث فاضربوا بقوٕب عيرض اٟتائط، كإذا رأيت اٟتجة موضوعة على الطريق فهي قوٕب": يقوؿ

ال تقلدكين، كال تقلدكا مالكان، كال الشافعي، كال الثورم، كتعلَّموا كما ":   كاإلماـ أٛتد كاف يقوؿ
)""تعلَّمنا ) .

إٚتاع الصحابة على ": بل إف الغزإب نقل إٚتاع الصحابة على ترؾ النكَت على ا١تختلفُت، فقاؿ
ترؾ النكَت على ا١تختلفُت ُب اٞتىد كاألخوة كمسألة العوؿ كمسألة اٟتراـ كسائر ما اختلفوا فيو من الفرائض 

                                                 

 .116، ص4ج: الموافقات في أصوؿ الشريعة، الشاطبي   ( (

. المنصورة-مكتبة اإليماف. محمد بيومي وآخروف: تحقيق. انظر، البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي   ( (
 .301، ص6        ج

 .14، ص1مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج   ( (
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كغَتىا، فكانوا يتشاكركف كيتفرقوف ٥تتلفُت، كال يعًتض بعضهم على بعض، كال ٯتنعو من فتول  (ا١تَتاث)
العامة، كال ٯتنع العامة، كال ٯتنع العامة من تقليده، كال ٯتنعو من اٟتكم باجتهاده كىذا متواتران ال شك 

)"فيو ) .
كل ذلك ألجل البيعد عن التعصب الفقهي أك ا١تذىيب، كإف أفضى كجود األئمة كاختبلفهم ُب 
طريق االستنباط كُب اٞتمع كالًتجيح بُت النصوص، كاختبلفهم ُب بعض مصادر االستنباط كُب القواعد 
األصولية كغَتىا من األسباب، إٔب كجود ا١تذاىب كتعٌددىا ككجود تبلميذ لكل مذىب، ككانت أحيانان 

أف ": بينهم نقاشات حاٌدة لكنهم بقوا ُب إطار الوحدة اإلسبلمية، أكرد صاحب كتاب شذرات الذىب
تبلميذ الشافعي جاءكا إليو يومان كشكوا إليو زيارتو لئلماـ أٛتد بينما ىم يتخاصموف مع تبلميذه ١تخالفتهم 

: رأيهم، فقاؿ الشافعي
قالوا يزكرؾ أٛتد كتزكره  قلت الفضائل ال تفارؽ منازلو 
إف زارين فلفضلو أك زرتو  فلفضلو كالفضل ُب اٟتالُت لو 

 
: كحدث كذلك بالنسبة لئلماـ أٛتد مع تبلميذه فقاؿ ٢تم

 
إف ٩تتلف نسبان يؤلف بيننا  علمه أقمناه مقاـ الوالد 

)"أك ٮتتلف ماء البحار فكيٌلنا  عذبه ٖتٌدر من إناء كاحد ) .
 

كما زالت الصحابة ٮتتلفوف ُب أحكاـ اٟتوادث كىم مع ذلك ": كأكرد القرطيب ُب تفسَته
)"متآلفوف ) .

           ىذه ىي أخبلقهم ُب االختبلؼ يعًتؼ أحدىم لآلخر بالفضل، ك٬تعل العلم نسبان بدؿ الوالد، 
 "...ما يسرين أف ٕب باختبلفهم ٛتر النعم ":  فرضي اهلل عنهم، كما أحسن ما قالو عمر بن عبد العزيز

ما أحب أف أصحاب رسوؿ اهلل ٓب ٮتتلفوا؛ ألنو لو كاف قوالن ":  كمثل معناه أيضان عن عمر بن عبد العزيز
)"كاحدان كاف الناس ُب ضيق، كإهنم أئمة يقتدل هبم، فلو أخذ أحد بقوؿ رجل منهم كاف ُب سعة ) ،

كركل كذلك أف اإلماـ مالك قاؿ ٢تاركف الرشيد حينما أراد أف ٬تمع ا١تسلمُت ُب خبلفتو على مذىب 
، ٦تا يعٍت أف الدكلة اإلسبلمية ليست دكلة "ال تضيق على ا١تسلمُت ما كسعو اهلل عليهم": كاحد قاؿ

                                                 

 .362، ص2ج: الغزالي: المستصفى من علم األصوؿ   ( (

 .98، ص1ج:بيروت-دار الكتب العلمية. شذرات الذىب في أخبار من ذىب، عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي   ( (

 .103، ص4الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي ج   ( (

 .90، ص4ج: انظر، الموافقات في أصوؿ الشريعة، الشاطبي   ( (
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تار أف ال  مذىبية أك حزبية، بل ىي دكلة إسبلمية ٞتميع ا١تسلمُت على اختبلؼ مذاىبهم كأحزاهبم، كٮتي
. يتبٌت ا٠تليفة إال فيما يتعلق بوىحدة الدكلة ككحدة الصف كرفع ا٠تبلؼ

 
 
 

الفرع األوؿ 
 
 

أدب االختبلؼ في دائرة الوحدة 
 

فاالختبلؼ ٬تب أف يبقى ُب دائرة الوحدة كاالئتبلؼ كما فهمو سلف األمة حق الفهم كأنزلوه ُب 
 ُب إ٘تامو للصبلة ُب اٟتج، ٍب يصلي  ٮتالف عثماف حياهتم احملل األٝتى، فهذا عبد اهلل بن مسعود 

)"الفرقة شرو": فقاؿ- أم عبد اهلل بن مسعود–خلفو كيتم، فقيل لو ُب ذلك   كعندما ضعف ىذا (
الفهم حدىث ُب األمة قواصم، كقد بلغ األمر ُب عصور اال٨تطاط كما ىو حاصل اليـو أف ضاعت كغابت 

ىذه ا١تعاين فأصبحنا ال نبإب بالفرقة، كال ٨تسب لعواقبها حسابان بل ُب كثَت من األحياف نسعى إليها 
حثيثان، كما أصبح الظهور كسوء الظن السِّمة ا١تميزة ألىل ىذا الزماف إال من رحم اهلل، لذلك كحىت يبقى 
االختبلؼ ُب دائرة الوحدة كاأللفة ال بد من اإلشارة إٔب اآلداب اليت ٬تب أف تراعى ُب االختبلؼ كىي 

: كثَتة نذكر أ٫تها لتعصم ا١تختلفُت من التعصب كالفيرقة كالتنازع، فمن أ٫تها
)"إياكم والظن، فإف الظن أكذب الحديث": حيسن الظن ُب اآلخرين، قاؿ -   1  فكما (

سن فيهم الظن، كمن عبلمات حسن الظن  ًسن الناس فيك الظن فهم ٭تبوف أف ٖتي - مثبلن –ٖتب أف ٭تي
. ٛتل كبلـ ا١تخالف على أحسن الوجوه كا١تعاين إذا كاف ٭تتمل أكثر من كجو كمعٌت

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَػوَّاِميَن لِّلِو ُشَهَداء :  اتباع اٟتق كاإلذعاف لو، قاؿ تعأب-   2
بِاْلِقْسِط َوالَ َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُف قَػْوـٍ َعَلى َأالَّ تَػْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُىَو َأقْػَرُب لِلتػَّْقَوى َواتػَُّقوْا الّلَو ِإفَّ الّلَو َخِبيٌر 

) ِبَما تَػْعَمُلوفَ  ) .
إنك إف ": عدـ تتبع أخطاء اآلخرين كإبراز ٤تاسنهم كاألمور ا١تتفق عليها، ففي اٟتديث-   3

)"اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أف تفسدىم ) .
                                                 

 .22ص: تأويل مختلف الحديث، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة   ( (

 .97، ص4ج:(6066)، رقم الحديث "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن"صحيح البخاري، كتاب األدب، باب    ( (

 .8سورة المائدة، آية    ( (

 .272، ص4ج:(4886)سنن أبي داود، كتاب األدب، باب ما جاء في الرجل يحل الرجل إذا اغتابو، رقم الحديث    ( (
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فإذا كاف ا٠تبلؼ سيؤدم إٔب فساد ذات البُت فيجب أف . احملافظة على صبلح ذات البُت-   4
أال أخبركم بأفضل من درجة الصياـ والصبلة والقياـ ": يوقف؛ حفاظان على صبلح ذات البُت، قاؿ 

)"صبلح ذات البين، فإف فساد ذات البين ىي الحالقة: بلى، قاؿ: والصدقة، قالوا ) .
: ما ضّل قـو بعد ىدى إال ُأوتوا الجدؿ ثم قرأ ": ترؾ اٞتداؿ كا١تراء بالباطل، قاؿ -   5

 ََما َضَربُوُه َلَك ِإالَّ َجَدالً َبْل ُىْم قَػْوـٌ َخِصُموف ( )"( ). 
إرجاع األمر إٔب أىلو، عادة يتطرؽ النقاش ُب األمور ا٠تبلفية إٔب قضايا خارجة عن دائرة -   6

: فمن العدؿ كاإلنصاؼ أف يعاد هبا إٔب أىلها ليحكموا فيها، قاؿ تعأب. اختصاص أحد الطرفُت أك كبل٫تا
 َفَاْسأَُلوْا َأْىَل الذِّمْكِر ِإف ُكنُتْم الَ تَػْعَلُموف ( ) .

 ىذا ا٠تلق التحدث عن الفكرة ال األشخاص، فالتشهَت باألشخاص مكركه، كقد راعى -   7
 دكف ذكر األٝتاء كاألشخاص، "ما باؿ أقواـ يقولوف كذا أو يفعلوف كذا": حق ا١تراعاة، فكاف يقوؿ

فالقصد ىو التصويب ال التشهَت كالفضيحة، فإذا ركعي ىذا األدب فعلى اآلخر أف يتقبلو كيصحح ما 
. كاف أخطأ فيو

 
الفرع الثاني 

 
التعصب المذىبي 

 
إف االختبلؼ الذم ٮترج من دائرة الوحدة كىو ما نراه من صراعات بُت ا١تختلفُت ىو أمر 

. مرفوض ٮتدش ُب كحدة ا١تسلمُت كألفتهم
فاالختبلؼ شيء طبيعي كقد يؤثر ا١تسلم رأيان على رأم إف كاف أىبلن للًتجيح، أك قد يقلد ٣تتهدان 
على ٣تتهد آخر، كالذم ييرفض ىو أف ٭تسب أحد الناس أف رأيو دين، كأف ما عداه ليس بدين، كأف ٬تمد 

. على ما عنده ٚتودان قد يضر باإلسبلـ كيصدع كحدتو
كٯتكن إرجاع أسباب التعصب ا١تذىيب كما بينها الشيخ ٤تمد الغزإب ُب كتابو دستور الوحدة 

: الثقافية بُت ا١تسلمُت إٔب آفتُت ٫تا

                                                 

 .133سبق تخريجو، ص   ( (

 .58سورة الزخرؼ، آية    ( (

 .، وقاؿ حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه486، ص2ج: (3674)المستدرؾ على الصحيحين، رقم الحديث    ( (

 .7سورة األنبياء، آية    ( (
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ىؤالء ٭تفظوف نصان كينسوف آخر، أك يفهموف داللة ! العجز العلمي، أك قلة ا١تعرفة: األولى
فتعويد الطالب أال يطلع إال على مذىب ... للكبلـ ىنا ك٬تهلوف أخرل كىم ٭تسبوف ما أدركوه الدين كلو 

كاحد، رٔتا يكسبو نفوران أك إنكاران لكل مذىب غَت مذىبو ما داـ ٓب يطلع على أدلتو، فيورثو ذلك حزازة ُب 
. االعتقاد ُب فضل أئمة أٚتع الناس على فضلهم كتقدمهم ُب الدين كخربهتم ٔتقاصد الشارع كفهم أغراضو

سوء النية، ككجود أمراض نفسية كراء السلوؾ اإلنساين ا١تعوج، كيغلب أف تكوف آفات : والثانية
)الظهور كاالستعبلء أك رذائل القسوة كالتسلط ) .

إف األئمة ٓب ": أين ىذا التعصب ٦تن فقو الفقو من األئمة كمقلديهم، يقوؿ الشيخ رشيد رضا
يكونوا يعدكف اجتهادىم تشريعان عامان تكلفو األمة كما تكلف العمل بنصوص الكتاب كالسنة القطعية 

الركاية كالداللة، كال سببان لتفرؽ الدين، كأف بعض مقلدهتم شدَّدكا كعسَّركا كجعلوا اختبلفهم نقمة ال 
)"رٛتة ) .

كىذا أبو يوسف ك٤تمد أتبع الناس أليب حنيفة كأعلمهم بقولو، ك٫تا ": كيقوؿ ُب موضع آخر
بل أبو حنيفة ... حالفاه ُب مسائل ال تكاد ٖتصى ١تا تبُت ٢تما من الٌسنة كاٟتجة ما كجب عليهما اتباعيو 

)"كغَته من األئمة يقوؿ القوؿ ٍب تتبُت لو اٟتجة ُب خبلفة فيقوؿ هبا ) .
فا١تذاىب اإلسبلمية مذاىب منفتحة على بعضها، ألهنا ٖتتضن تراث األمة، كتعتصم ٚتيعها 

بالشريعة الواحدة، كلقد تصٌدت ىذه التعددية ُب الفكر اإلسبلمي لتلك احملاكالت اليت أرادت اعتماد أحد 
. االجتهادات، كاالستغناء بو عن غَته من االجتهادات األخرل

فاالستفادة من االختبلؼ ا١تذىيب كتعدده ٮتدـ الوحدة طا١تا كاف االختبلؼ ُب جٌو من األلفة 
كاألخوة كالنزكؿ للحق بعيدان عن التعصب كالتحجر أك اٞتحود ١تا ثبت صحة دليلو، ىذا االختبلؼ ٓب 

ينقص أسباب االئتبلؼ بل زادىا، غَت أننا نرل ُب الساحة اإلسبلمية اليـو صوران مناقضة، فالبعض يريدكف 
االحتكار فبل صحة إال ألقوا٢تم، كال صواب إال ُب اجتهادىم، كال سداد إال ُب آرائهم، كٕتدىم ييشنعوف 

على كل من ٮتالفهم الرأم، كجعل ا٠تبلؼ أساسان للتعصب، كا١تغاالة ُب االنتصار للرأم الفقهي أك 
. للمذىب الفقهي دكف دليل كعدـ االعًتاؼ بتعدد اآلراء كاألفهاـ

ضيق ٭توط - رٛتة هبم-كٓب يعد ىؤالء مع ذلك متآلفوف متحابوف كجعلوا ٦تا كسعو اهلل عليهم 
هبم، فأسكنوا ُب دائرة كحدهتم إيذاءن كتفريقان كتعصبان، ٦تا ىٌدد كحدهتم، كزاد من تشققها، خاصة كىم 

متفرقوف ُب كيانات شىت، فبل جامع ٬تمعهم، كال إماـ يوجو ظاىرة التعددية كاالختبلؼ ُب ا١تذاىب 

                                                 

 .(بتصرؼ)89، 88ص: ـ1989-ىػ2/1410ط. مصر-دار الوفاء. دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، محمد الغزالي   ( (

-دار المنار. محمد رشيد رضا" الوحدة اإلسبلمية واألخوة الدينية"مجلة المنار، بحوث بعنواف    ( (
 .148ص:ىػ3/1367ط.بيروت

 .32ص: المصدر السابق   ( (



 275 

الفقهية ٨تو الغٌت كالثراء الفكرم ُب الفركع اإلسبلمية، ك٨تو التطبيق ا٠تبلؽ كالثمرة الطيبة لتعددية 
. االجتهادات

كعليو، فاألصل ُب ا١تسلم سواء كاف ٣تتهدان أـ متبعان أف يتبع الدليل األقول، كلكن ا١تتعصبُت 
للمذاىب أبوا أف يكوف االختبلؼ رٛتة، كشٌدد كل منهم ُب ٖتتيم تقليد مذىبو كعدـ الًتخيص للمنتمُت 

إليو ُب تقليد غَته كلو كانت حجتو أقول، كاٟتق أحق أف يتبع، حىت ال ٗترج االختبلفات الفقهية كا١تذىبية 
من دائرة الوحدة اليت ال يتعذر ُب ظلها االئتبلؼ كاٞتمع، حىت تبقى سائغة كمشركعة كتزيد من الوحدة 

. ، فهو اختبلؼ تنوع ال تضادكانسجامها كما كانت ُب عهد صحابة رسوؿ اهلل 
 

كخبلصة القوؿ أنو إذا كاف االختبلؼ ا١تذىيب قد تطور بتطور الفهم كتعدَّد بتعدد القضايا 
. كا١تسائل، فإنو ُب األساس يعترب اختبلؼ رأم علمي بُت ا١تذاىب كليس اختبلفان عمليان بُت ا١تسلمُت

كلذلك ال يصح أف يكوف سببان للفرقة كالتباعد بُت أبناء األمة اإلسبلمية الواحدة، كعبلجو يكوف 
، مع بالعودة إٔب مصادر التشريع األساس، كٔتا ٬تمع كلمة ا١تسلمُت على السواء، التزامان هبدم ا١تصطفى 

العمل على فتح باب االجتهاد ألىل االجتهاد بضوابطو كفق أسس الفقو اإلسبلمي كأصولو، مع عدـ 
. اإلنكار أك اٞتحود ١تا ثبت صحة دليلو

فاالختبلؼ الفقهي كاف ظاىرة صحية، كٓب يكن عقبة ُب طريق كحدة ا١تسلمُت، كٓب يكن سببان 
٭توؿ دكف اجتماعهم طا١تا كاف االختبلؼ ُب دائرة الوحدة كاالئتبلؼ، كٓب تسبب اختبلفاهتم الفقهية 

. كا١تذىبية فيما بينهم أم شحناء أك بغضاء أك تدابر أك قطيعة، بل زادهتم ٘تسكان بكوهنم عباد اهلل إخوانان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث الثالث 
 

الفروؽ العرقية والقومية 
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لقد خلق اهلل سبحانو كتعأب البشر من أعراؽ كقوميات ٥تتلفة فهذا الًتكي كىذا العريب، كىذا 
أال ال فضل لعربي على ": كجعل ميزاف التفاضل بينهم التقول، فقاؿ ... الكردم كىذا الكردستاين 

)"عجمي وال ألسود على أحمر إال بالتقوى ) .
اليت من مقتضاىا األخوة  (رابطة العقيدة اإلسبلمية)كٚتع اإلسبلـ بُت ا١تسلمُت برابط عقدم 

الَّ يَػتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَف اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياء ِمن : كالنصرة كا١تواالة بُت ا١تؤمنُت، كعدـ مواالة الكافرين، قاؿ تعأب
) ُدْوِف اْلُمْؤِمِنيَن َوَمن يَػْفَعْل َذِلَك فَػَلْيَس ِمَن الّلِو ِفي َشْيءٍ  َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم : كقاؿ. (

) َأْولَِياء بَػْعضٍ   كمن مقتضياهتا أيضان القضاء على النعرات كالعصبيات القبلية كالقومية كا١تذىبية، كٖترًن .(
اٗتاذ ىذه الدعوات كركابط بُت ا١تسلمُت ألهنا من عوامل ٖتطيم الوحدة اإلسبلمية، كجعل من يدعوا إليها 

ومن دعا بدعوى الجاىلية فإنو من جثا "... : من جثا جهنم كإف صاـ كصلى كزعم أنو مسلم، قاؿ 
وإف صاـ وصلى، فادعوا بدعوى اهلل الذي سمى اهلل بو : قيل وإف صاـ وصلى؟ قاؿ. جهنم

)"المسلمين عباد اهلل . فالعصبية للقـو أك العرؽ أك الوطن جاىلية ٕتعل صاحبها من جثا جهنم. (
فدعا اإلسبلـ إٔب إزالة ىذه الفركؽ كالطبقية بُت ا١تسلمُت، كإف كاف لكل شعب قومية كأعراؽ 

. ٗتتلف عن قومية كأعراؽ الشعوب األخرل
فعمل اإلسبلـ على صهر ىذه الشعوب على اختبلؼ قومياهتا كأعراقها كأجناسها كألواهنا كلغاهتا 

ُب بوتقة كاحدة، فأزاؿ العصبية لتلك الفركؽ، كحكمها ٚتيعها بأحكاـ القرآف، فأصبحت ٚتيعها أمة 
. كاحدة كصهرت ُب بوتقة كاحدة، تذكب خبل٢تا تلك الفركؽ ٚتيعها

إف تأجيج ىذه الفركؽ كالتكتل حو٢تا مدعاة للفرقة، كىو ما ٭تـر أف يكوف عليو اجملتمع ا١تسلم، 
الذم يتصف بالبنياف ا١ترصوص ُب ٘تاسكو، فكل عليو مسؤكليتو، فبل تطغى مصلحة عرؽ على عرؽ آخر، 

. كال يتم سحق قومية كتذكيبها ُب مصلحة قومية أخرل، فاٞتميع كاحد ُب اٟتقوؽ كالواجبات
فجاء اإلسبلـ بأحكاـ شرعية جعلت من ا١تسلمُت جسدان كاحدان كألزمهم بأحكاـ شرعية ال 

)"ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو أو قاؿ لجاره ما يحب لنفسو": يكمل إٯتاهنم إال هبا، قاؿ  ) .

                                                 

 (22391)وانظر، مسند أحمد، كتاب باقي مسند األنصار، رقم الحديث . 527، ص6ج: فتح الباري   ( (

 .28سورة آؿ عمراف، آية    ( (

 .71سورة التوبة، آية    ( (

وانظر، المستدرؾ على الصحيحين،  . 130، ص4ج: (17209)مسند أحمد، حديث الحارث األشعري، رقم الحديث    ( (
 .حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه:  وقاؿ582، ص1ج: (1534)        رقم الحديث 

صحيح مسلم، كتاب اإليماف، باب الدليل على أف من خصاؿ اإليماف أف يحب ألخيو المسلم ما يحبو لنفسو من الخير،     ( (
 .67، ص1ج: (45)        رقم الحديث 
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فلطا١تا أف لكل شعب قوميتو كعرقيتو، فالتاريخ ٮتربنا أف ىذه الفركؽ كانت عامل قوة ال عامل ضعف 
. أكسبت ا١تسلمُت خربات ليست موجودة عند اآلخرين

فكانت ىذه الفركؽ ٔتثابة خلية ٖتفظ دكرىا كتدرؾ عملها دك٪تا ارتباط أك عصبية، فكل على ثغرة 
من ثغر اإلسبلـ كعليو مسؤكلية قد ال تعطى لغَته، كالفركؽ ا١توجودة عند األفراد، فهذا سريع البديهة كىذا 

. شديد الصرعة، كىذا جباف خٌواؼ
ككذلك الشعب فهو ٯتلك خاصيات ك٦تيزات ال ٘تلكها الشعوب األخرل سواء كانت فطرية أك 

. كسبية
فا١تسلم القوقازم عنده مقدرة على القتاؿ ُب الربد كالثلوج ليست موجودة عند ا١تسلم ا٠تليجي، 

، ىذا فيما يتعلق ُب القتاؿ، كىو على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر، فجوانب اٟتياة  كالعكس صحيح ُب اٟترِّ
مثلهم ُب ذلك مثل األرض، فما يصلح منها لزرع ٙتر ما ال يصلح لزرع ٙتر آخر، فلكل أرض . متعددة

. طبيعتها كمناخها، كإف كانت احملصلة أف كبل األرضُت تؤٌب الثمر كتنوعو
 

فالفركؽ السابقة إف أيحسن استعما٢تا كانت غنم ال غـر ألمة اإلسبلـ، يكمل بعضها بعضان، 
أما طبيعة الشعوب فإف كل شعب بل كل أمة يكوف ألعما٢تا اليت تزاك٢تا ": يقوؿ الشيخ تقي الدين النبهاين

 (من ا٠تىلق)ُب اٟتياة تأثَت كبَت عليها كيوجد فيها كثَتان من الصفات اليت تصبح شجايا كالصفات ا٠تىلقية 
فالشعب العريب الذم كاف يعيش على الغزك كيألف اٟتركب، كجدت عنده من جراء ىذه اٟتياة ما يسمى 
بالطبيعة العسكرية كما يسمى با١تسؤكلية عن الغَت، كلذلك كاف أىبلن ٟتمل الرسالة اإلسبلمية بطريقتها اليت 

أنز٢تا اهلل كىي اٞتهاد أم القتاؿ ا١تادم كالدخوؿ ُب حركب مع الناس من أجل نشر فكرتو اليت ٭تملها، 
ككجدت عنده فكرة أف يكوف مشعة ٭تًتؽ ليضيء، كأف يكوف من أبرز صفاتو ٖتٌمل ا١تسؤكلية عن الغَت 

)"كمساكاتو بنفسو ) .
 

ىذا فيما يتعلق بشعب من الشعوب اليت ٛتلت الرسالة بل إف مفاىيم اإلسبلـ جعلت من األمة 
كاألمة اإلسبلمية بعد ": اإلسبلمية ٚتيعها مسؤكلية ٛتل الرسالة لآلخرين كيضيف الشيخ تقي الدين

اعتناقها اإلسبلـ صارت كلها كالشعب الواحد ككجد عندىا ما يسمى بالطبيعة العسكرية، ككجدت فكرة 
نشر ا٢تداية للناس كتأصلت فيها النصرة اإلنسانية، لذلك فإهنا مهما ا٨تطت كمهما تباعد الزمن بينها كبُت 

أصو٢تا اليت اعتنقت اإلسبلـ كٛتلتو بطريقتو كىي القتاؿ كاٟترب، فإهنا ُب ٣تموعها ال تزاؿ فيها الطبيعة 
)"العسكرية كما يسمى با١تسؤكلية عن الغَت كنشر ا٢تدل للناس ) .

                                                 

 92ص: ـ1969-ىػ3/1389ط. مفاىيم سياسية لحزب التحرير، تقي الدين النبهاني   ( (

 .92ص: مفاىيم سياسية ، النبهاني   ( (
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كىكذا فهناؾ شعوب لديها الطبيعة العسكرية كأخرل الطبيعة السياسية، كأخرل ٘تتاز بسجايا 

. الشجاعة، كأخرل ٘تتاز بصيد ا١تنافع كاالستغبلؿ
 

كعليو، فإف الفركؽ العرقية كالقومية اليت تذكب ُب بوتقة العقيدة كأخوة اإلسبلـ ىي تكامل كتنوع 
داخل دائرة الوحدة، يعترب عامل قوة ال عامل ضعف، على كافة ا١تستويات كالنواحي السياسية كاالقتصادية 

على كحدة - إذا بقيت فركؽ طبيعية ال ٘تت للعصبية بصلة–، كال تؤثر ىذه الفركؽ ...كاإلدارية كاٟتربية 
ا١تسلمُت، فقد طبق اإلسبلـ عمليان لفًتة طويلة من الزمن، فكانت ىذه الفركؽ عامل قوة كغٌت كليس 

. عامل تفتيت كضعف كمانع للوحدة كىكذا ٬تب أف تكوف إذا أيحسن ٖتكيم اإلسبلـ فهمان كتطبيقان كٛتبلن 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 

لقد ٘تت كهلل اٟتمد كا١تنة كالفضل كالثناء أبواب ىذه الرسالة كفصو٢تا حسب ا٠تطة اليت رٝتتها، 
ككفق النهج الذم التزمتو، فجاءت بعونو تعأب كافية با١تقصود موضحة جوانب الوحدة اليت ٬تب السعي 

. ٢تا



 279 

 
: كىاؾ تلخيص ألىم نتائج كتوصيات الرسالة

 
كحدة األمة اإلسبلمية حقيقة راسخة من حقائق اإلسبلـ العظيم، فا١تسلموف أمة كاحدة -  1

. على اختبلؼ قومياهتم كلغاهتم كألواهنم كأقاليمهم
 

 تعٍت اٞتماعة على اإلماـ ُب دار ٚتاعة ا١تسلمُت اليت كردت ُب أحاديث رسوؿ اهلل -  2
. العدؿ، إماـ يسمع لو كيطاع، كا١تسلموف اليـو متفرقوف ُب األرض ببل ٚتاعة كال إماـ

 
العمل لتوحيد الببلد اإلسبلمية كإ٬تاد ٚتاعة ا١تسلمُت الذين يكونوف على إماـ كاحد فرض -  3

. من الفركض العظيمة اليت ٬تب أف يتلبس هبا ا١تسلموف بالعمل إل٬تادىا
 

كحدة الببلد اإلسبلمية يقصد منها ٕتمعها ٖتت راية كاحدة، ككياف كاحد، كخليفة كاحد، -  4
. فسياستها كاحدة كنظامها كاحد كىو نظاـ كحدة كىو نظاـ ا٠تبلفة ا١تتميز

 
ٓب يعرؼ ا١تسلموف طواؿ تارٮتهم ما يسمى بالفدرالية أك الكونفدرالية إم نظاـ االٖتاد، كإ٪تا -  5

كانت الدكلة اإلسبلمية كحدة كاحدة، تقـو على النظاـ الوحدكم ال االٖتادم، أم مركزية ُب اٟتكم، كال 
ككانت على اتساع رقعتها اٞتغرافية ا١تمتدة من األندلس غربان، إٔب ٗتـو الصُت شرقان، . مركزية ُب اإلدارة

ٗتضع ٠تليفة كاحد، ك٢تا عملة كاحدة، ككاف ا٠تليفة ىو الذم يعُت الوالة كيعز٢تم، كىو الذم ٬تيش 
. اٞتيوش كيفتح الفتوح، كىو الذم يرسل الرسل، للملوؾ كرؤساء الدكؿ

 
ٖترٯتان قاطعان، ألهنا تقـو على  (نظاـ االٖتاد  )لقد حـر اإلسبلـ الفدرالية كالكونفدرالية -  6

أساس انفصاؿ الدكلة إٔب أقاليم لكل منها االستقبلؿ الذاٌب، كقوانينو ا٠تاصة، كىي كإف اٖتدت ُب اٟتكم 
العاـ، إال أهنا ُب الواقع كيانات مستقلة ُب معظم أمورىا، كال ٗتضع لسلطاف اٟتكم ا١تركزم إال ُب بعض 
ا١تسائل، كىذه التجزئة ٤ترمة، ألهنا ا٠تطوة األكٔب على طريق تقسيم الدكلة إٔب دكيبلت ككيانات ىزيلة ال 

. ٭تسب العدك الكافر ٢تا حسابان كال يقيم ٢تا كزنان 
 

جعل اإلسبلـ من كحدة األمة، ككحدة الدكلة قضية مصَتية، كجعل اإلجراء الذم يتخذ -  7
ٕتاىها ىو إجراء اٟتياة أك ا١توت، فحٌدد القضية، كحٌدد اإلجراء، كلكن ١تا ضعفت الدكلة اإلسبلمية، ٍب ١تا 



 280 

ضعف فهم اإلسبلـ، كسكت ا١تسلموف عن انسبلخ ببلد إسبلمية عن جسم ا٠تبلفة، فشيقت فكانوا 
مع أف انسبلخ بلد عن جسم الدكلة قضية مصَتية تقتضي إما رجوعهم إٔب جسم الدكلة، كإما . دكالن 

. قتا٢تم، مهما كلف ذلك من نفوس كأمواؿ
 

دكلة من  (العثمانية  )كصل اٟتاؿ إٔب حد أف صار ا١تسلموف دكالن متعددة، كصارت ا٠تبلفة -  8
ىذه الدكؿ، بل كصل اٟتاؿ إٔب ما ىو أسوأ من ذلك، كصل على حٌد أف صار بعض ا١تسلمُت يدعوف إٔب 

جامعة إسبلمية، أم أف تتفق دكلة ا٠تبلفة مع الدكؿ اليت انسلخت عنها، فتقرىا دكلة ا٠تبلفة على 
أم إٔب تأييد شق عصا ا١تسلمُت ليصبحوا شعوبان كأ٦تان، كما ذلك إال لعدـ . انفصا٢تا كتبقى دكالن متعددة

. كلعدـ اٗتاذ اإلجراء ا١تناسب. اعتبار قضية كحدة الدكلة اإلسبلمية قضية مصَتية
 

فهم الدكر الذم رٝتو الكافر ا١تستعمر، ككشف ا١تكر السياسي كا١تؤامرات اليت حاكها الكافر -  9
للوصوؿ إٔب غايتو ُب تفتيت كحدة الببلد اإلسبلمية، كاألساليب ا١تتعددة اليت تتبلقى على هنج كاحد، ىو 

سياسة التجزئة، كتفكيك القول، كتأليب الفئات من اجملتمع الواحد بعضها على بعض، كإثارة االختبلفات 
 .القومية كالعرقية كا١تذىبية كالطائفية األمر الذم كاف لو كبَت األثر ُب تفكيك الوحدة

 

إف اختزاؿ الوحدة اإلسبلمية أك ا١تطالبة بوحدة بديلة عن الوحدة اٟتقيقية، أك االكتفاء -  10
كل ذلك ال يغٍت عن الوحدة السياسية اٟتقيقية اليت تضم إٔب أحضاهنا ٚتيع الببلد . بوحدة القطر

. اإلسبلمية
 

خطر الدعوات القومية كالوطنية، كحق تقرير ا١تصَت كالدعوات كاٟتركات االنفصالية اليت -  11
تدعو إٔب انفصاؿ بعض األقاليم، كمساندة الكافر ا١تستعمر لتلك الدعوات كمٌدىا با١تاؿ كالسبلح ٕتسيدان 

٦تا يتوجب علينا التخلص من الغرب كمؤسساتو كثقافتو كأفكاره ا١تتمركزة ُب ببلد . لقاعدة فرؽ تسد
ا١تسلمُت، من خبلؿ العودة إٔب اٟتياة اإلسبلمية اليت ال ًعٌز للمسلمُت إال هبا، كىي الطريق الوحيد 

. لتخليص ا١تسلمُت من الوضع ا١تزرم الذم يعيشونو
 

فاٟتل يكمن ُب أف تعود ا١تًزؽ من ببلد ا١تسلمُت ىنا كىناؾ جزءان من احمليط األـ، أم جزءان من 
كاليات دكلة ا٠تبلفة كما كانت ُب السابق، كال يكوف ىذا إال بالعمل اٞتاد إلقامة دكلة ا٠تبلفة الثانية على 

. منهاج النبوة
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كليس ضركريان أف ٨تقق ٨تن أىل ىذا اٞتيل الوحدة السياسية ا١تنشودة، كلكن الضركرم أف يكوف 
لنا شرؼ ا١تشاركة ُب العمل، كإف ٓب نصل إٔب الغاية كا٢تدؼ، كعلى األمة أف يكونوا صفان كاحدان، كالبنياف 

. ا١ترصوص يشٌد بعضو بعضان 
 

كُب ا٠تتاـ أٛتده تعأب على نًعمة اإلسبلـ، كعلى ٚتيع مننو كآالئو العظاـ اٞتساـ، كعلى تيسَته 
كعونو على اإل٘تاـ، كأسألو تعأب القبوؿ كبلوغ ا١تأموؿ، كحسن ا٠تتاـ، فما كاف صوابان فمن اهلل كما كاف من 

خطأ أك زلل فمٍت كمن الشيطاف، كصلى اهلل كسلم كبارؾ على شفيع األناـ سيدنا ٤تمد صلى اهلل عليو 
كعلى آلو كصحبو الكراـ، كمن تبعهم بإحساف إٔب يـو الدين كالذين آخر دعواىم 

  
أف اٟتمد هلل رب العا١تُت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصادر والمراجع مرتبة ىجائياً  
 

. القرآف الكريم
 

 (أ  )
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-األىلية للنشر كالتوزيع.  على احملافظةاالتجاىات الفكرية عند العرب في عصر النهضة، (1
 .ـ5/1987ط. بَتكت

-مؤسسة الرسالة. ٤تمد ٤تمد حسُت. داالتجاىات الوطنية المعاصرة في األدب المعاصر،  (2
 .ـ1980-ىػ4/1400ط. بَتكت

عبد الرٛتن حسن حبنكة .  د،"التبشير، االستشراؽ، االستعمار"أجنحة المكر الثبلثة  (3
 .ـ1975-ىػ1395/ط. بَتكت-دار القلم. ا١تيداين

باسم فيصل أٛتد .د: ٖتقيق. أٛتد بن عمرك بن الضحاؾ أبو بكر الشيبايناآلحاد والمثاني،  (4
 .ـ1991-ىػ1/1411ط. الرياض-دار الراية. اٞتوابرة

مطبعة . (أبو اٟتسن  )علي بن ٤تمد بن حبيب البغدادم ا١تاكردم األحكاـ السلطانية،  (5
 .ـ1960-ىػ1/1380ط. القاىرة-مصطفى اٟتليب

. ٤تمد علي البجاكم: ٖتقيق. (بابن العريب  )أبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل ا١تعركؼ أحكاـ القرآف،  (6
 .ـ1957-ىػ1/1376ط. القاىرة-دار إحياء الكتب العربية

. مصر-مطبعة مصطفى اٟتليب. ٤تمد بن اٟتسُت أبو يعلى الفراءاألحكاـ السلطانية،  (7
 .ـ2/1966ط

دار . سيد اٞتميلي.د: ٖتقيق. على بن ٤تمد شرؼ الدين اآلمدماألحكاـ في أصوؿ األحكاـ،  (8
 .ىػ1/1404ط. بَتكت-الكتاب العريب

 .ىػ1/1408ط. فلسطُت، الراـ-مطبعة الرسالة. عبد الرٛتن اٞتذامياالختبلؼ والجدؿ،  (9

مصر -طبعة كزارة األكقاؼ ا١تصرية . بو اٟتسن علي بن ٤تمد ا١تاكردمأدب الدنيا والدين، أ (10
. ـ2/1966       ط

مؤسسة  . ٤تمد بن عبد اهلل ا١تسعرم. داألدلة القطعية على عدـ شرعية الدولة السعودية،  (11
. ـ1997-ىػ3/1418ط. لندف-      الرافد للنشر كالتوزيع

عبد ا١تلك بن عبد اهلل ابن يوسف اٞتويٍت  اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصوؿ االعتقاد،  (12
مصر -مكتبة ا٠تا٧تي. ٤تمد يوسف موسى عبد ا١تنعم عبد اٟتميد. د: ٖتقيق. (إماـ اٟترمُت  )      
. ـ1950-ىػ1/1369    ط

مؤسسة الكتب .  ٤تمد بن علي الشوكاينإرشاد الفحوؿ في تحقيق الحق من علم األصوؿ، (13
. ـ1993-ىػ4/1414ط. الثقافية      
. ـ1960ط. القاىرة-دار كمطابع الشعب.  جاراهلل ٤تمود بن عمر الز٥تشرمأساس الببلغة، (14
النكير على منكري : دراسة حوؿ كتاب"األسرار الخفية وراء إلغاء الخبلفة العثمانية  (15
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تقدـ كدراسة .  لشيخ اإلسبلـ مصطفى صربم،"      النعمة من الدين والخبلفة والنعمة
. ـ1985-ىػ1/1405ط. مصر-دار الدعوة. مصطفى حلمي.د      
منَت ، "قضايا التجزئة والصهيونية، التغريب والتبعية"اإلسبلـ وتحديات االنحطاط المعاصر  (16
. ـ1987-ىػ2/1407ط. القاىرة-الزىراء لئلعبلـ العريب.  شفيق     
. ـ1928ط. مصر-مطبعة النهضة.  أكجيد يونغاإلسبلـ وآسيا أماـ المطامع األوروبية، (17
ىػ 5/1402ط.بَتكت-مؤسسة الرسالة. ٤تمد ٤تمد حسُت. داإلسبلـ والحضارة الغربية،  (18

. ـ1982-      
. الكويت-الدار السلفية. عبد الرٛتن عبد ا٠تالقاألصوؿ العلمية للدعوة السلفية،  (19

. (د،ت) 3ط      
. ـ1986-ىػ1/1406ط. دمشق-دار الفكر. كىبو الزحيلي.دأصوؿ الفقو اإلسبلمي،  (20
سيد إبراىيم : ٖتقيق. أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن ٤تمد الغرناطي الشاطيباالعتصاـ،  (21

. ـ2003-ىػ1424/ط. القاىرة-      دار اٟتديث
أقساـ، مركز دراسات الوحدة 3ساطع اٟتصرم، سلسلة الًتاث القومي، األعماؿ القومية،  (22

. ـ1985ط. بَتكت-العربية      
٤تمد عمارة، ا١تؤسسة العربية للدراسات . د:  ٖتقيقاألعماؿ الكاملة لجماؿ الدين األفغاني، (23

. ـ1/1979ط. بَتكت-كالنشر       
. لبناف-أطلس للنشر كالتوزيع. ٤تمد أٛتد قاسماألعماؿ الكاملة للشاعر القروي،  (24

. ـ1/1996ط       
. (د، ف  )ـ 1993-ىػ1413/ط. القدس. يوسف اٞتذاميأعياد شرعية أـ سلطانية،  (25
. بَتكت-دار كمكتبة ا٢تبلؿ. علي بو ملحم: تعليق. أبو حامد الغزإباالقتصاد في االعتقاد،  (26

. ـ1/1993ط      
دار طيبة . عبد اهلل بن ٤تمد سليماف الدميجياإلمامة العظمى عند أىل السنة والجماعة،  (27

. ىػ2/1409ط. الرياض-للنشر كالتوزيع       
 
 

.  األردف-دار البياف.  ىشاـ البدرايناألمة اإلسبلمية حقيقة الفكرة وواقع الممارسة، (28
. ـ1998-ىػ1/1418       ط
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- مكتبة العبيكاف. عبد الوىاب بن أٛتد عبد الواسعاألمة اإلسبلمية وقضاياىا المعاصرة،  (29
. ـ2001-1/1422ط. الرياض      
. ـ1986-ىػ2/1406ط. بَتكت-دار اقرأ. رضواف سيداألمة والجماعة والسلطة،  (30
- دار الكتب العلمية. ٤تمد خليل ىرٌاس: ٖتقيق. لئلماـ أيب عبيد القاسم بن سبلـاألمواؿ،  (31

. ـ1986-ىػ1/1406ط. بَتكت       
ترٚتة كنشر دار النهار للنشر ، (ـ1922-1917جذور القضية )أوراؽ فلسطين  (32

. ـ1972ط       
 

 
 (ب  )

 

عمر  . د: ٖتقيق. بدر الدين ٤تمد بن هبادر بن عبد اهلل الشافعيالبحر المحيط في أصوؿ الفقو،  (33
. ـ1992-ىػ2/1413ط. الكويت-كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية.     سليماف األشقر

 دار الكتب العلمية. أبو بكر بن مسعود الكاساين اٟتنفيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  (34

 .ـ1986-ىػ2/1406ط.     بَتكت
.  ٤تمد بيومي كآخركف: ٖتقيق. أبو الفداء إٝتاعيل بن كثَت الدمشقيالبداية والنهاية،  (35

 .(د، ت  )ا١تنصورة -مكتبة  اإلٯتاف
يشجع اٟتركات  (عبد الرٛتن كاحد  )حاكم إندكنيسيا "إندكنيسيا بياف من حزب التحرير،  (36

"     االنفصالية على فصل األقاليم كييرسخ قدـ االستعمار األمَتكي ُب الببلد
. (د، ف)ـ 200-ىػ1/1421    ط
 

 (ت  )
 

. (د، ت) 1ط. بَتكت-دار القلم. أليب جعفر ٤تمد بن جرير الطربمتاريخ األمم والملوؾ،  (37
رائد الحركة اإلسبلمية في الجزائر " عبد الحميد بن باديس"تاريخ الحركات اإلسبلمية،  (38

، المعاصرة
. ـ1/1987ط. الكويت-دار القلم. ٤تمد فتحي عثماف.     د
. (د، ت )مصر -مؤسسة شباف اٞتامعة اإلسكندرية. ٤تمود السيد. دتاريخ الدولة العثمانية،  (39
. ـ1990ط. بَتكت-دار ا١تنتدل. حسن شربتاريخ العراؽ السياسي المعاصر،  (40
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٤تمد زىرم : ٖتقيق. عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة أبو ٤تمد الدينوريذتأويل مختلف الحديث،  (41
. النجار

. ـ1972-ىػ1393. بَتكت-     دار اٞتيل
لئلماـ أيب العبل ٤تمد عبد الرٛتن بن عبد الرحيم تحفة األحوذي لشرح جامع الترمذي،  (42

. (د، ت)بَتكت -دار الكتب.     ا١تباركفورم
. ـ1997/ 2ط. القاىرة-دار الرشاد. ٤تمد عمارة. دالتراث والمستقبل،  (43
. ـ1996-ىػ2/1417ط. دمشق-ا١تكتب اإلسبلمي.  ٤تمود شاكرتركيا، (44
. ـ1/1998ط. بَتكت-دار الكنوز األدبية. حسن الصقارالتطلع للوحدة،  (45
. الرياض. ٤تمد سليماف العبدهتعليق على التعصب األوروبي أـ التعصب اإلسبلمي،  (46

. ـ1995-ىػ1416/ 1       ط
القاضي ناصر الدين أيب سعيد ، "المسمى أنوار التنزيل واسرار التأويل"تفسير البيضاوي  (47

. ـ2002-ىػ1421. القاىرة-دار البياف العريب.        عبد اهلل بن عمر بن ٤تمد الشَتازم البيضاكم
 اإلماـ اٟتافظ عماد الدين أيب الفداء إٝتاعيل بن كثَت الدمشقي ا١تعركؼ .تفسير القرآف العظيم (48

. القاىرة-ا١تكتبة التوفيقية. ىاين اٟتاج: ٖتقيق.        بابن كثَت
. (د، ف). ـ3/1953طالتكتل الحزبي، تقي الدين النبهاني،  (49
. ـ1/1977ط. بَتكت-دار صادؽ. ٤تمد الشَتازمالتمدف اإلسبلمي،  (50
مصطفى بن أٛتد : ٖتقيق. أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمر. البن عبد الربالتمهيد،  (51

 .1ا١تغرب ط-كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية.        العلوم ك٤تمد عبد الكبَت البكرم
أبو بكر ٤تمد بن الطيب التمهيد في الّرد على الملحدة والرافضة والخوارج والمعتزلة،  (52

 (الباقبلين)
. ـ1947ط. القاىرة-دار الفكر العريب. ا٠تضَتم كأبو ريدة:        ٖتقيق

. القدس-أبو ديس-مكتبة دار الفكر. عطا أبو الرشتةالتيسير في أصوؿ التفسير،  (53
. ـ1996-ىػ1417/      ط

 
 (ث  )

 . شرؼ الدين أٛتد: ٖتقيق. ٤تمد بن حياف بن أٛتد أبو حاًب التميمي البسيتالثقات،  (54

. ـ1975-ىػ1395/ 1ط. بَتكت-دار الفكر    
. (د، ت)مصر -مطبعة عيسى اٟتليب. أمُت سعيدالثورة العربية الكبرى،  (55
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. ـ1/1993ط. بَتكت-مركز دراسات الوحدة العربية. قدرم قلعجيالثورة العربية الكبرى،  (56
 

 (ج  )
 

ا١تؤسسة العربية للدراسات .٤تمد عمارة.دالجامعة اإلسبلمية والفكرة القومية عند مصطفى كامل،  (57
. ـ1/1976ط. بَتكت-    كالنشر

أٛتد ٤تمد : ٖتقيق. أليب عيسى ٤تمد بن عيسى بن سورةالجامع الصحيح وىو سنن الترمذي،  (58
. ىػ1/1356ط. بَتكت-دار الكتب العلمية.     شاكر

. بَتكت-دار الكتب العلمية. لئلماـ أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد األنصارمالجامع ألحكاـ القرآف،  (59
. ـ1993-ىػ1413/    ط

. مصر-مطبعة مصطفى اٟتليب. لئلماـ ٤تمد بن جرير الطربمجامع البياف عن تأويل آي القرآف،  (60
. ـ1968     ط 

،  "حوار مع الشيخ عبد الرٛتن عبد ا٠تالق"جماعة واحدة ال جماعات وصراط واحد ال عشرات،  (61
. ىػ1/1416ط. ا١تدينة ا١تنورة.     ربيع بن ىادم عمَت الداخلي

.  ٤تسن عبد اٟتميد. دجماؿ الدين األفغاني المصلح المفترى عليو،  (62
. ـ2/1985ط.بغداد-    مؤسسة الرسالة

دار . ٤تمد عمارة. د، "وأكاذيب لويس عوض"جماؿ الدين األفغاني بين حقائق التاريخ  (63
- الرشاد

. ـ1997-ىػ1417/ 2ط.      القاىرة
. بَتكت-دار البيارؽ. ٤تمد خَت ىيكل. دالجهاد والقتاؿ في السياسة الشرعية،  (64

. ـ1993-ىػ1/1414     ط
 

 (ح  )
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. أٛتد العوضيالحقوؽ السياسية للرعية في الشريعة اإلسبلمية ومقارنتها بالنظم الوضعية،  (65
. ـ1991ط . األردف، مؤتة-    مؤسسة راـ للتكنولوجيا كالكمبيوتر

. بَتكت- دار الفكر.الحكم الذاتي والنظم البلمركزية اإلدارية والسياسية الهماوندي (66
. (ت.د)1ط

. القدس-ٚتعية أىل السنة ا٠تَتية. إبراىيم بن عبد العزيز بركاتحكم التحزب في اإلسبلـ،  (67
. ـ2004- ىػ1/1425ط

 

 (خ  )
 

. بَتكت-ا١تطبعة العلمية. ٤تمد باشا ا١تخزكميخاطرات جماؿ الدين األفغاني الحسيني،  (68
. ـ1931

دار ا٢تدل .٤تمد علي النجار: ٖتقيق. أليب الفتح عثماف بن جٍتالخصائص،  (69
 (د، ت)بَتكت، لبناف -    للطباعة كالنشر

.  بَتكت-دار ا١تعرفة للطباعة كالنشر.  عبد الكرًن ا٠تطيبالخبلفة واإلمامة ديانة وسياسة، (70
. ـ1975-ىػ1395/ 2    ط

. ـ1988-ىػ1408ط . القاىرة-الزىراء لئلعبلـ العريب. ٤تمد رشيد رضاالخبلفة،  (71
 

 (د  )
 

 .عمر عبد العزيز عمر.  د  دراسات في تاريخ العرب المعاصرة، (72

. ـ1974. بَتكت-كزيدية إخواف     
. مصر-دار الوفاء. ٤تمد الغزإبدستور الوحدة الثقافية بين المسلمين،  (73

. ـ1989-ىػ2/1410     ط
. جدة-دار الشركؽ. عبد ٟتليم عويس. ددراسة لسقوط ثبلثين دولة إسبلمية،  (74

ىػ 2/1402     ط
.  عبد العزيز ٤تمد الشناكم. دالدولة العثمانية دولة مفترى عليها،  (75

. ـ1980ط. القاىرة-     مكتبة األ٧تلو ا١تصرية
. علي ٤تمد الصبليب. د، "عوامل النهوض وأسباب السقوط"الدولة العثمانية  (76

. ـ2003ط. القاىرة-     دار اإلٯتاف
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 (ر  )

 
٤تمود األلوسي البغدادم  روح المعاني في تفسير القرآف العظيم والسبع المثاني،  (77
. (د،ت)بَتكت -دار إحياء الًتاث العريب. (شهاب الدين، أبو الفضل)     
أبو القاسم عبد الرٛتن بن عبد اهلل ، "تفسير السيرة النبوية البن ىشاـ: "الروض األنف (78

. القاىرة-مكتبة الكليات األزىرية. طو عبد الرؤكؼ سعد: ٖتقيق.      السهيلي
. ـ1971- ىػ1/1391     ط

صديق بن حسن بن علي اٟتسُت القنوجي البخارم الروضة الندية شرح الدرر البهية،  (79
. (د،ت)بَتكت، صيدا -ا١تكتبة العصرية. عبد اهلل بن إبراىيم األنصارم: ٖتقيق. (أبو الطيب)    

 

 (ز  )
 

. (د،ت)بَتكت -دار الكتاب العريب. أٛتد أمُتزعماء اإلصبلح في العصر الحديث،  (80
 

 (س  )
 

.  ٣تدم عبد اجمليد الصافورم،"وأثره على الدعوة اإلسبلمية"سقوط الدولة العثمانية  (81
. ـ1990-ىػ1410/ 1ط. مصر-     دار الصحوة

حكم على أحاديثو كعلق . أليب عبد اهلل ٤تمد بن يزيد أبو عبد اهلل القزكيٍتسنن ابن ماجة،  (82
مكتبة ا١تعارؼ للنشر . أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف: ٖتقيق. ٤تمد ناصر الدين األلباين: عليو

. ىػ1/1417ط. الرياض-كالتوزيع
: حكم على أحاديثو كعلق عليو:  أليب داكد سليماف بن األشعث السجستاينسنن أبي داود، (83

مكتبة ا١تعارؼ للنشر . أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف: ٖتقيق. ٤تمد ناصر الدين األلباين
ىػ 1/1417ط. الرياض-كالتوزيع

مكتبة . أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى أبو بكر البيهقيسنن البيهقي الكبرى،  (84
. ـ1994-ىػ1414/ 1ط. مكة ا١تكرمة-     دار الباز

حكم على أحاديثو كآثاره . أليب عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي النسائيسنن النسائي، (85
. أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف: ٖتقيق. ٤تمد ناصر الدين األلباين:      كعلق عليو

. ىػ1/1417ط. الرياض-     مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع
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سيد إبراىيم علي ٤تمد : ٖتقيق. عبد اهلل بن عبد الرٛتن الدارمي السمرقندمسنن الدارمي،  (86
. ـ2000-ىػ1/1420ط. القاىرة-دار اٟتديث. مصطفى الذىيب.      علي ك د

٤تمد ناصر الدين : ٖتقيق.عمرك بن أيب عاصم الضحاؾ الشيباينالسنة البن أبي عاصم،  (87
األلباين 

. ىػ1/1400ط. بَتكت-     ا١تكتب اإلسبلمي
الباحث، كا١تعلق بالقسم العريب بيهيئة اإلذاعة  )ىيو سكوفيلد السياسة بين السائل والمجيب،  (88

(. د، ت)مركز األىراـ للًتٚتة كالنشر، : ، ترٚتة(الربيطانية سابقان 
. القاىرة-ا١تطبعة السلفية. عبد الوىاب خبلؼالسياسة الشرعية أو نظاـ الدولة اإلسبلمية،  (89

. ىػ1350     ط 
القاىرة -دار ا١تنار. أك ٤تمد عبد ا١تلك بن ىشاـ ا١تعافرم ا١تعركؼ بابن ىشاـالسيرة النبوية،  (90

. ـ1990-ىػ1410/      ط
:  ٖتقيق. ٤تمد علي الشوكاينالسيل الجرار المتدفق على حدائق األزىار،  (91

. ـ1985-ىػ1405/ 1ط. بَتكت-دار الكتب العلمية.        ٤تمود إبراىيم زايد
 
 
 
 

 (ش  )
 

. ـ2003-ىػ5/1424ط. بَتكت-دار األمة. تقي الدين النبهاينالشخصية اإلسبلمية،  (92
. عبد اٟتي بن أٛتد العكرم الدمشقيشذرات الذىب في أخبار من ذىب،  (93

. (د،ت)بَتكت -    دار الكتب العلمية
دار إحياء الًتاث  . أبو زكريا ٭تِت بن شرؼ النوكمشرح النووي على صحيح مسلم،  (94

. ىػ1392/ 2ط. بَتكت-     العريب
. ـ1938/ 1القاىرة، ط-حسُت مؤنس. دالشرؽ اإلسبلمي في العصر الحديث،  (95
 عبد الوىاب  ،"يحيى بن شرؼ الدين النووي"شرح األربعين النووية في ثوب جديد،  (96

. ـ1993-ىػ2/1413ط. األردف.      رشيد صاّب أبو صفية
مطبعة كمكتبة  .  مسعود بن عمر بن عبد اهلل سعد الدين التفتازاينشرح العقائد النسفية، (97

. ـ1939ط . القاىرة-     ٤تمد علي صبيح
. الكويت. عبد الرٛتن عبد ا٠تالقالشورى في ظل نظاـ الحكم اإلسبلمي،  (98
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. ـ1975-ىػ1395/       ط
-دار الفجر اٞتديد.اٟتكم دركزةالشيوعية المحلية ومعركة العرب القومية،  (99

. ـ1961ط.بَتكت
 

 (ص  )
 

.  أٛتد بن علي القلقشندمصبح األعشى في صناعة اإلنشاء،  (100
. (د،ت).مصر-         ا١تؤسسة ا١تصرية العامة

. موفق بٍت ا١ترجةصحوة الرجل المريض أو السلطاف عبد الحميد والخبلفة اإلسبلمية،  (101    
. ـ1999-ىػ1420/ 9ط. األردف-          دار البيارؽ

شعيب  : ٖتقيق. ٤تمد بن حباف بن أٛتد أبو حاًب التميمي البسيتصحيح ابن حباف،  (102    
. ـ1993-ىػ2/1414ط. بَتكت-مؤسسة الرسالة.     األرنؤكط     
 وسننو صحيح البخاري وىو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسوؿ اهلل  (103    

وأيامو، 
. صدقي ٚتيل العطار: ٖتقيق. أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن بردزبو البخارم        

. ـ2000-ىػ1/1420ط. بَتكت-        دار الفكر
ٚتعية إحياء .  ٤تمد ناصر الدين األلباين،(الفتح الكبير)صحيح الجامع الصغير وزيادتو  (104    

. ـ2000-ىػ1421/ 3ط. الكويت-         الًتاث
٤تمد فؤاد : ٖتقيق. مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسُت القشَتم النيسابورمصحيح مسلم،  (105    

. (د،ت). بَتكت-دار إحياء الًتاث العريب.          عبد الباقي
 

 (ط  )
 

. ـ1985-ىػ1405/ط. بَتكت-دار صاد. ابن سعدالطبقات الكبرى،  (106
. (د،ف). ـ1983-ىػ1403ط. يوسف السباتُتطريق العزة،  (107
. عماف-مكتبة النهضة اإلسبلمية. عبد اجمليد عبد السبلـ احملتسب. دطو حسين مفكراً،  (108
. ـ1980-ىػ2/1400     ط

 (ع  )
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. لئلماـ ابن العريب ا١تالكيعارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي،  (109
. (د،ت)2ط.بَتكت-    دار الفكر

. (د، ت)بَتكت -دار الكتاب العريب. عباس ٤تمود العقادعبقرية عمر،  (110
. ـ1/1970ط.بَتكت-دار الكتاب العريب. ٚتاؿ الدين األفغاين ك٤تمد عبدهالعروة الوثقى،  (111
. عاطف العراقي.  د،"قضايا ومذاىب وشخصيات"العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر (112

. ـ1998/ 1ط. القاىرة-     دار قباء
. القاىرة-الدار القومية. ٤تمد أبو زىرةالعبلقات الدولية في اإلسبلـ،  (113

. ـ1964-ىػ1384      ط 
. عماف-مكتبة النهضة. ٤تمد علي اٟتسن.  دالدولية في القرآف والسنة،العالقات  (114
. ـ1980-ىػ1400/ 1ط     

 

 

 

 

 

 (غ  )
 

حسن ٤تمود عبد اللطيف : ٖتقيق. أبو اٟتسن سيف الدين اآلمدمغاية المراـ في علم الكبلـ،  (115
. ـ1971. مصر-     اجمللس األعلى للشؤكف اإلسبلمية

: ٖتقيق. إلماـ اٟترمُت أيب ا١تعإب عبد ا١تلك بن عبد اهلل اٞتويٍتغياث األمم في التياث الظلم،  (116
. ىػ1/1400ط. قطر-مطابع الدكحة اٟتديثة. عبد العظيم الديب.      د

 
 (ؼ  )

. أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعيفتح الباري شرح صحيح البخاري،  (117
. ىػ1/1379ط.بَتكت-دار ا١تعرفة. ٤تمد فؤاد عبد الباقي ك٤تب الدين ا٠تطيب:      ٖتقيق

. ٤تمد بن علي بن ٤تمد الشوكاينفتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،  (118
. (د،ت)بَتكت -     دار الثقافة العربية

. ٝتَت أمُت الزىرم: ٖتقيق. أبو عبد اهلل نعيم بن ٛتاد ا١تركزمالفتن لنعيم بن حماد،  (119
. ىػ1/1412ط. القاىرة-     مكتبة التوحيد

أبو منصور عبد القاىر بن طاىر بن ٤تمد الَفرؽ بين الِفرؽ وبياف الفرقة الناجية منهم،  (120
. ـ1948ط. مصر-مكتب نشر الثقافة اإلسبلمية. ٤تمد زاىد بن اٟتسن الكوثرم: ٖتقيق. البغدادم
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.  أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز األندلسيالفصل في الملل واألىواء والنحل، (121
: ٖتقيق

. ـ1967-ىػ1387ط . مصر-دار االٖتاد العريب للطباعة.     أٛتد ٤تمد شاكر
. (د،ت)بَتكت -دار الفكر. عبد الرٛتن اٞتزيرمالفقو على المذاىب األربعة،  (122
. (د،ف). ـ1991ط. توفيق مصطفى. دفلسطين بين الخيانة والحل،  (123
. القاىرة-دار الشركؽ. أٛتد عبد الرحيم مصطفىفي أصوؿ التاريخ العثماني،  (124
. ـ1998-ىػ2/1418    ط
. ـ1996-ىػ1417 /25ط. القاىرة-دار الشركؽ. سيد قطبفي ظبلؿ القرآف،  (125
. ـ2/1979ط.بَتكت-دار الطليعة.  منَت شفيقفي الوحدة العربية والتجزئة، (126

 

 (ؽ  )
 

. ـ3/1989ط.القاىرة-دار النهضة العربية.  أٛتد عطية اهللالقاموس السياسي، (127
. ٣تد الدين ٤تمد بن يعقوب الفَتكز آبادمالقاموس المحيط،  (128

. ـ1952-ىػ1371/ 2ط. مصر-    مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب
.  دقضايا العالم اإلسبلمي ومشكبلتو السياسية بين الماضي والحاضر،  (129

. ـ1983/ 1ط. اإلسكندرية-منشأة ا١تعارؼ. ٤تمد نصر مهنا.     فتيحة النرباكم كى د
. ـ3/1963ط.منشورات عويدات. بَتكت-دار العلم للمبليُت. علي ناصر الدينقضية العرب،  (130
. ـ1983/ 2ط. األردف. ٤تمود ا٠تالدم. دقواعد نظاـ الحكم في اإلسبلـ،  (131
. ـ1/1989ط. الكويت-دار الوثائق. مصطفى ٤تمد طحافالقومية بين النظرية والتطبيق،  (132

 

 (ؾ  )
 

أميركا وبريطانيا والدوؿ األوروبية يعملوف على فصل جنوب السوداف  : الكفار الغربيوف (133
، (كما فصلوا تيمور الشرقية عن إندونيسيا)    عن شمالو وإقامة دولة ذات صبغة نصرانية فيو 

. (د،ف). ـ2002-ىػ1423/ 1ط. حزب التحرير    
. ـ1962-ىػ1382ط . عبد القدًن زلـوكيف ىدمت الخبلفة،  (134
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 (ؿ  )
 

. الرياض-دار السبلـ.  ٤تمد فؤاد عبد الباقياللؤلؤ والمرجاف فيما اتفق عليو الشيخاف، (135
. ـ1996-ىػ1417/ 1     ط
. (د،ت)بَتكت -دار لساف العرب. ابن منظورلساف العرب المحيط،  (136
. بَتكت-دار الكتب العلمية. أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي الشَتازماللمع في أصوؿ الفقو،  (137
. ـ1985-ىػ1405/ 1     ط

 

 (ـ  )
كزارة  . عبد الستار فراج: ٖتقيق. أٛتد بن علي القلقشندممآثر اإلمامة في معالم الخبلفة،  (138

. ـ1964ط . الكويت-     اإلرشاد كاألنباء
. ىػ3/1367ط. بَتكت-دار ا١تنار. ٤تمد رشيد رضامجلة المنار،  (139
. زىَت عبد احملسن سلطاف: ٖتقيق. أبو اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريا اللغوممجمل اللغة،  (140

. ـ1986-ىػ1406 /2ط.بَتكت-     مؤسسة الرسالة
. (د، ت) 1ط. ا١تدينة ا١تنورة-ا١تكتبة السلفية. شرح ا١تهذب ٍب السبكيالمجموع،  (141
عامر اٞتزار كأنور : ٖتقيق. لشيخ اإلسبلـ تقي الدين أٛتد بن تيمية اٟترٌاينمجموع الفتاوى،  (142

. ـ2001-ىػ1421/ 2ط. القاىرة-دار اٟتديث. الباز
-ىػ1/1418ط.األردف-دار النفائس.عمر سليماف األشقر.دمحاضرات إسبلمية ىادفة،  (143
. ـ1997
. فلسطُت-قلقيلية-ٚتعية القرآف كالسنة. عبلء الدين بن كماؿ بن بكرمحاضرات في السلفية،  (144
. ىػ1410/ 1     ط
. (د، ت)/ 1ط. ا١تغرب. ابن عطيةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  (145
. بَتكت-دار الكتب العلمية. اإلماـ ٤تمد بن أيب بكر عبد القادر الرازممختار الصحاح،  (146
. ـ2004-ىػ1424/ 1     ط
. ـ2001-ىػ9/1422ط. بَتكت-دار الشركؽ. ٤تمد قطبمذاىب فكرية معاصرة،  (147
. دار األنصار. ترٚتة ٤تمد حرب عبد اٟتميد-مذكرات السلطاف عبد الحميد الثاني (148

. ـ1978ط
. كمع حاشية لزين الدين قاسم-الكماؿ بن أيب شريفالمسامرة في شرح المسايرة،  (149
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. (د، ت)طبعة السعادة -فرج الكردم:        الناشر
مصطفى : ٖتقيق. ٤تمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل اٟتاكم النيسابورمالمستدرؾ على الصحيحين،  (150
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 فهرس اآليات

مرتبة حسب ترتيبها في المصحف الشريف 
 

الصفحػة  رقمػها اآليػػػػػة

 "سورة البقرة"
 ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِفي اأَلْرِض

 .........................................َجِميعاً 
 وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطاً لِّمَتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس

  ......................................................................َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم َشِهيداً 
 ًأَْيَن َما َتُكونُوْا يَْأِت ِبُكُم الّلُو َجِميعا........................................................  
 ًَكاَف النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدة...........................................................................................  
 مَّا يَػَودُّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َواَل اْلُمْشرِِكيَن َأف

يُػنَػزََّؿ َعَلْيُكم مِّمْن َخْيٍر مِّمن رَّبِّمُكْم َوالّلُو َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِو َمن 
  ............................................................................َيَشاُء َوالّلُو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 

 آَمَن الرَُّسوُؿ ِبَما أُنِزَؿ ِإلَْيِو ِمن رَّبِّمِو َواْلُمْؤِمُنوَف ُكلٌّ آَمَن بِالّلِو
  ..............................................................................َوَمآلِئَكِتِو وَُكُتِبِو َوُرُسِلوِ 

 ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّمَيا
 ....................................................................... الَِّذيَن ِمن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ 

 اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن فَػَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفبَل َرَفَث
َواَل ُفُسوَؽ َواَل ِجَداَؿ ِفي اْلَحجِّم َوَما تَػْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر يَػْعَلْمُو 

َر الزَّاِد التػَّْقَوى َواتػَُّقوِف يَا ُأْوِلي  الّلُو َوتَػَزوَُّدوْا فَِإفَّ َخيػْ
 األَْلَبابِ 

...................................................................................................................................... 
 ََّناُىُم اْلِكَتاَب يَػْعرُِفونَُو َكَما يَػْعرُِفوَف أَبْػَناءُىْم َوِإف الَِّذيَن آتَػيػْ

ُهْم لََيْكُتُموَف اْلَحقَّ َوُىْم يَػْعَلُموفَ    ...............................................َفرِيقاً مِّمنػْ
 ٌؽ لِّمَما َمَعُهْم وََكانُوْا َوَلمَّا َجاءُىْم ِكَتاٌب مِّمْن ِعنِد الّلِو ُمَصدِّم

ِمن قَػْبُل َيْستَػْفِتُحوَف َعَلى الَِّذيَن َكَفُروْا فَػَلمَّا َجاءُىم مَّا َعَرُفوْا 
  ...............................................................َكَفُروْا ِبِو فَػَلْعَنُة اللَّو َعَلى اْلَكاِفرِينَ 

 ٍَوِإفَّ الَِّذيَن اْختَػَلُفوْا ِفي اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍؽ بَِعيد........................  
 َُهم مَّن َكَفر ُهم مَّْن آَمَن َوِمنػْ  ................... َولَػِكِن اْختَػَلُفوْا َفِمنػْ
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الصفحػة  رقمػها اآليػػػػػة
  .....................................................َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِو َجِميعاً َواَل تَػَفرَُّقواْ 

 َوْلَتُكن مِّمنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ
َهْوَف َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَػِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ    ......................................َويَػنػْ

 َهْوَف َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ ُكنُتْم َخيػْ
َعِن اْلُمنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف بِالّلِو َوَلْو آَمَن َأْىُل اْلِكَتاِب َلَكاَف َخْيراً 

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَف َوَأْكثَػُرُىُم اْلَفاِسُقوفَ    ...................................................لَُّهم مِّمنػْ
 َواَل َتُكونُوْا َكالَِّذيَن تَػَفرَُّقوْا َواْختَػَلُفوْا ِمن بَػْعِد َما َجاءُىُم

 اْلبَػيػِّمَناتُ 
.......................................................................................................................................... 

 َِوَشاِوْرُىْم ِفي اأَلْمر....................................................................................................  
 َُّواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َوالّلُو ُيِحب

 اْلُمْحِسِنينَ 
.................................................................................................................................. 

 ِإْذ قَاَلِت اْلَمآلِئَكُة يَا َمْرَيُم ِإفَّ الّلَو يُػَبشِّمُرِؾ ِبَكِلَمٍة مِّمْنُو اْسُمُو
نْػَيا َواآلِخَرِة َوِمَن  اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيهاً ِفي الدُّ

 َوُيَكلِّمُم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد وََكْهبًل َوِمَن  {45}اْلُمَقرَّبِيَن 
قَاَلْت َربِّم أَنَّى َيُكوُف ِلي َوَلٌد َوَلْم يَْمَسْسِني  {46}الصَّاِلِحيَن 

َبَشٌر قَاَؿ َكَذِلِك الّلُو َيْخُلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى َأْمراً فَِإنََّما يَػُقوُؿ 
َويُػَعلِّمُمُو اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتػَّْورَاَة  {47}َلُو ُكن فَػَيُكوُف 

  .....................َوَرُسواًل ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيلَ  {48}َواإِلنِجيَل 
 ََّنُكْم َأال نَػَنا َوبَػيػْ ُقْل يَا َأْىَل اْلِكَتاِب تَػَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء بَػيػْ

نَػْعُبَد ِإالَّ الّلَو َواَل ُنْشِرَؾ ِبِو َشْيئاً َواَل يَػتَِّخَذ بَػْعُضَنا بَػْعضاً َأْربَاباً 
  ...................مِّمن ُدوِف الّلِو فَِإف تَػَولَّْوْا فَػُقوُلوْا اْشَهُدوْا بِأَنَّا ُمْسِلُموفَ 

 َُر اإِلْسبلَـِ ِديناً فَػَلن يُػْقَبَل ِمْنو  َوَمن يَػْبَتِغ َغيػْ
............................. 

 َّـُ َوَما اْختَػَلَف الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب ِإال يَن ِعنَد الّلِو اإِلْسبَل الدِّم
نَػُهمْ   ِمن بَػْعِد َما َجاءُىُم اْلِعْلُم بَػْغياً بَػيػْ

................................................................... 
 الَّ يَػتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَف اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياء ِمن ُدْوِف اْلُمْؤِمِنيَن َوَمن

 يَػْفَعْل َذِلَك فَػَلْيَس ِمَن الّلِو ِفي َشْيءٍ 
 ..................................................................
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الصفحػة  رقمػها اآليػػػػػة

 "سورة النساء"
 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَو َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَؿ َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم

فَِإف تَػَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَػُردُّوُه ِإَلى الّلِو َوالرَُّسوِؿ ِإف ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِالّلِو 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويبلً    ...........................................................َواْليَػْوـِ اآلِخِر َذِلَك َخيػْ

 ًيَِعُدُىْم َويَُمنِّميِهْم َوَما يَِعُدُىُم الشَّْيطَاُف ِإالَّ ُغُرورا...............................................  
 نَػُهْم ثُمَّ اَل َيِجُدوْا َفبَل َورَبِّمَك اَل يُػْؤِمُنوَف َحتََّى ُيَحكِّمُموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

  ..................................................ِفي أَنُفِسِهْم َحَرجاً مِّممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِّمُموْا َتْسِليماً 
َفَما َلُكْم ِفي اْلُمَناِفِقيَن ِفَئتَػْيِن َوالّلُو َأرَْكَسُهم 

.......................................................... 
 أََلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن يَػْزُعُموَف أَنػَُّهْم آَمُنوْا ِبَما أُنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما أُنِزَؿ ِمن

قَػْبِلَك يُرِيُدوَف َأف يَػَتَحاَكُموْا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروْا َأف َيْكُفُروْا ِبِو 
  ........................................................................َويُرِيُد الشَّْيطَاُف َأف ُيِضلَُّهْم َضبَلاًل بَِعيداً 

 ًَوَلن َيْجَعَل الّلُو ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيبل..................................................  
 َُوَمن يُِطِع الّلَو َوَرُسوَلُو يُْدِخْلُو َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَنْػَهار........  
 ًَوَأْرَسْلَناَؾ ِللنَّاِس َرُسواًل وََكَفى بِالّلِو َشِهيدا..........................................................  
 قاً لِّمَما َمَعُكم مِّمن يَا أَيػَُّها الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب آِمُنوْا ِبَما نَػزَّْلَنا ُمَصدِّم

قَػْبِل َأف نَّْطِمَس ُوُجوىاً فَػنَػُردََّىا َعَلى َأْدبَارَِىا َأْو نَػْلَعنَػُهْم َكَما َلَعنَّا 
  ........................................................................َأْصَحاَب السَّْبِت وََكاَف َأْمُر الّلِو َمْفُعوالً 

 يَا َأْىَل اْلِكَتاِب اَل تَػْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َواَل تَػُقوُلوْا َعَلى الّلِو ِإالَّ اْلَحقِّم
  .................................................................الّلوِ  ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُؿ 

 ِْإفَّ الَِّذيَن تَػَوفَّاُىُم اْلَمآلِئَكُة ظَاِلِمي أَنْػُفِسِهْم قَاُلوْا ِفيَم ُكنُتم.................  
 "المائدة"

 ًَهاجا   .....................................................................................ِلُكلٍّل َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ
 ِنَػُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَػْغَضاء ِإَلى يَػْوـِ اْلِقَياَمة  فََأْغَريْػَنا بَػيػْ

.............................................. 
 ِنَػُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَػْغَضاء ِإَلى يَػْوـِ اْلِقَياَمة َنا بَػيػْ  َوأَْلَقيػْ

............................................... 
يَا َأْىَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يُػبَػيِّمُن َلُكْم َكِثيراً مِّممَّا ُكنُتْم ُتْخُفوَف 

ِمَن اْلِكَتاِب َويَػْعُفو َعن َكِثيٍر َقْد َجاءُكم مِّمَن الّلِو نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبيٌن 
يَػْهِدي ِبِو الّلُو َمِن اتػََّبَع ِرْضَوانَُو ُسُبَل السَّبلَـِ َوُيْخرُِجُهم مِّمِن  {15}

  ............................الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر بِِإْذنِِو َويَػْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ 
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الصفحػة  رقمػها اآليػػػػػة
 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَػتَِّخُذوْا اْليَػُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياء بَػْعُضُهْم

ُهمْ  َأْولَِياء بَػْعٍض َوَمن يَػتَػَولَُّهم مِّمنُكْم فَِإنَّوُ    ِمنػْ
.................................................................. 

 ًـَ ِدينا  ................................................................................................... َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسبَل
 ِإنََّما َولِيُُّكُم الّلُو َوَرُسوُلُو َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَّبَلَة َويُػْؤُتوَف

َوَمن يَػتَػَوؿَّ الّلَو َوَرُسوَلُو َوالَِّذيَن آَمُنوْا فَِإفَّ  {55}الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعوَف 
  ................................................................................. اْلَغالُِبوفَ   ِحْزَب الّلِو ُىُم 

 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَػوَّاِميَن ِلّلِو ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َواَل َيْجرَِمنَُّكْم
َشَنآُف قَػْوـٍ َعَلى َأالَّ تَػْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُىَو َأقْػَرُب ِللتػَّْقَوى َواتػَُّقوْا الّلَو ِإفَّ 

 ..................................................................................الّلَو َخِبيٌر ِبَما تَػْعَمُلوفَ 
" سورة األنعاـ"

 ًَر الّلِو أَبْػَتِغي َحَكماً َوُىَو الَِّذي أَنَػَزَؿ ِإلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّبل  َأفَػَغيػْ
...... 
 ُهْم ِفي َشْيٍء ِإنََّما َأْمُرُىْم الَِّذيَن فَػرَُّقوْا ِدينَػُهْم وََكانُوْا ِشَيعاً لَّْسَت ِمنػْ

 ............................................................................... ِإَلى الّلِو ثُمَّ يُػَنبِّمئُػُهم ِبَما َكانُوْا يَػْفَعُلوفَ 
 َوَأفَّ َىػَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َواَل تَػتَِّبُعوْا السُُّبَل فَػتَػَفرََّؽ ِبُكْم

 .................................................................................................................................................... َعن َسِبيِلوِ 
 ٍمَّا فَػرَّْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيء ......................................................................................... 

 "سورة األعراؼ"
 ََوِممَّْن َخَلْقَنا ُأمٌَّة يَػْهُدوَف بِاْلَحقِّم َوِبِو يَػْعِدُلوف..........................................................  

 

 ََأاَل َلُو اْلَخْلُق َواأَلْمُر تَػَباَرَؾ الّلُو َربُّ اْلَعاَلِمين.....................................................  

 

 ًُقْل يَا أَيػَُّها النَّاُس ِإنِّمي َرُسوُؿ الّلِو ِإلَْيُكْم َجِميعا .................................................. 

 

 ِإَلى ِفْرَعْوَف َوَمَلِئوِ {96}َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى بِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍف مُِّبيٍن  
" سورة األنفاؿ"

 َوَأِطيُعوْا الّلَو َوَرُسوَلُو َواَل تَػَناَزُعوْا فَػتَػْفَشُلوْا َوَتْذَىَب رِيُحُكْم َواْصِبُروْا
  ...............................................................................................ِإفَّ الّلَو َمَع الصَّاِبرِينَ 

 ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَىاَجُروْا َوَجاَىُدوْا بَِأْمَواِلِهْم َوأَنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل الّلِو
َوالَِّذيَن آَووْا وََّنَصُروْا ُأْولَػِئَك بَػْعُضُهْم َأْولَِياء بَػْعٍض َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم 

يُػَهاِجُروْا َما َلُكم مِّمن َوالَيَِتِهم مِّمن َشْيٍء َحتَّى يُػَهاِجُروْا َوِإِف اْسَتنَصُروُكْم 
نَػُهم مِّميثَاٌؽ َوالّلُو  َنُكْم َوبَػيػْ يِن فَػَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قَػْوـٍ بَػيػْ ِفي الدِّم
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  ..................................................................................................ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيرٌ 

 
الصفحػة  رقمػها اآليػػػػػة

 َوأَلََّف بَػْيَن قُػُلوِبِهْم  {62}ُىَو الَِّذَي أَيََّدَؾ بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِنيَن
َلْو أَنَفْقَت َما ِفي اأَلْرِض َجِميعاً مَّا أَلََّفْت بَػْيَن قُػُلوِبِهْم َولَػِكنَّ 

نَػُهْم ِإنَُّو َعزِيٌز َحِكيمٌ   الّلَو أَلََّف بَػيػْ
............................................................................ 

 
 

 ْفَاتػَُّقوْا الّلَو َوَأْصِلُحوْا َذاَت بِْيِنُكم..................................................................  
 َِإفَّ الّلَو اَل ُيِحبُّ الَخائِِنين 

 ..........................................................................................

 "سورة التوبة"
 ٍَواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياء بَػْعض.....................................  
 ِِإنََّما يَػْعُمُر َمَساِجَد الّلِو َمْن آَمَن بِالّلِو َواْليَػْوـِ اآلِخر....................  

 
 

ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّمُرُىْم َوتُػزَكِّميِهم ِبَها................................  
 ُقْل ِإف َكاَف آبَاؤُُكْم َوأَبْػَنآؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم

َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌؿ اقْػتَػَرفْػُتُموَىا َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَف َكَساَدَىا 
َوَمَساِكُن تَػْرَضْونَػَها َأَحبَّ ِإلَْيُكم مِّمَن الّلِو َوَرُسوِلِو َوِجَهاٍد ِفي 
َسِبيِلِو فَػتَػَربَُّصوْا َحتَّى يَْأِتَي الّلُو بَِأْمرِِه َوالّلُو اَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ 

 اْلَفاِسِقينَ 
 .......................................................................................................................................

 "سورة يونس"
 َْوَما َكاَف النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة َواِحَدًة فَاْختَػَلُفوا .................................................. 

 

" سورة ىود"
 َواَل تَػرَْكُنوْا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموْا فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِّمن ُدوِف

 ................................................................... الّلِو ِمْن َأْولَِياء ثُمَّ اَل تُنَصُروفَ 

 ِإَلى ِفْرَعْوَف  {96}َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى بِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍف مُِّبيٍن
 ................................................................................................................................................ َوَمَلِئوِ 

 "سورة يوسف"
ُقْل َىػِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى الّلِو َعَلى َبِصيَرٍة أَنَْا َوَمِن اتػَّبَػَعِني 

.............................................................................................................................................. 
 ًَعَسى الّلُو َأف يَْأتَِيِني ِبِهْم َجِميعا 

........................................................................ 
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الصفحػة  رقمػها اآليػػػػػة

 ............................................................... ِإنَّا أَنَزْلَناُه قُػْرآناً َعَربِّياً لََّعلَُّكْم تَػْعِقُلوفَ 

 "سورة النحل"
 ًِإفَّ ِإبْػَراِىيَم َكاَف ُأمَّة ...................................................................................................... 

 "سورة اإلسراء"
 ٌَواَل تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلم ............................................................................. 

 

" سورة الكهف"
 َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعن ِذْكرِنَا َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف َأْمُرُه

 فُػُرطاً 
 ..................................................................................................................................................

 "سورة األنبياء"
 ِِإفَّ َىِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم فَاْعُبُدوف...............................  

 

 ََوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ رَْحَمًة لِّمْلَعاَلِمين........................................................................  

 
 

 َفَاْسأَُلوْا َأْىَل الذِّمْكِر ِإف ُكنُتْم اَل تَػْعَلُموف .................................................. 

" سورة المؤمنوف"
َرا   ....................................................................................................ثُمَّ َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تَػتػْ
 َِوِإفَّ َىِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم فَاتػَُّقوف..............................  
 يَا أَيػَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِّمَباِت َواْعَمُلوا َصاِلحاً ِإنِّمي ِبَما

َوِإفَّ َىِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم  {51}تَػْعَمُلوَف َعِليٌم 
 فَاتػَُّقوفِ 

 .............................................................................................................................................
 

" سورة النور"
 ََعَلْيُكْم ُجَناٌح َأف تَْأُكُلوا َجِميعاً َأْو َأْشَتاتاً  لَْيس..................................  

 

 ًَلْواَل ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنُفِسِهْم َخْيرا.  
 ِفي بُػُيوٍت َأِذَف اللَُّو َأف تُػْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْسُمُو ُيَسبِّمُح َلُو ِفيَها

 رَِجاٌؿ الَّ تُػْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َواَل بَػْيٌع َعن  {36}بِاْلُغُدوِّم َواآْلَصاِؿ 
ِذْكِر اللَِّو َوِإقَاـِ الصَّبَلِة َوِإيَتاء الزََّكاِة َيَخاُفوَف يَػْوماً تَػتَػَقلَُّب ِفيِو 

لَِيْجزِيَػُهُم اللَُّو َأْحَسَن َما َعِمُلوا  {37}اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر 
 .............. َويَزِيَدُىم مِّمن َفْضِلِو َواللَُّو يَػْرُزُؽ َمن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَسابٍ 
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الصفحػة  رقمػها اآليػػػػػة

" سورة الرـو"
 ِمَن الَِّذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم  {31}َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن

 ............................................ وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحوفَ 

 

" سورة األحزاب"
 ََواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِين...........................................................................................................  
 مَّا َكاَف ُمَحمٌَّد أَبَا َأَحٍد مِّمن رِّمَجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَؿ اللَِّو َوَخاَتَم

 ................................................ النَِّبيِّميَن وََكاَف اللَُّو ِبُكلِّم َشْيٍء َعِليماً 

 

" سورة سبأ"
 ًَوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َكافًَّة لِّملنَّاِس َبِشيراً َوَنِذيرا ......................................... 

 

 "سورة الصافات"
 ََوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِماَئِة أَْلٍف َأْو يَزِيُدوف .............................................................. 

 

 "سورة الشورى"
 َنا ِإلَْيَك يِن َما َوصَّى ِبِو نُوحاً َوالَِّذي َأْوَحيػْ َشَرَع َلُكم مِّمَن الدِّم

يَن َواَل  َنا ِبِو ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف َأِقيُموا الدِّم َوَما َوصَّيػْ
  .................................................................................................................................تَػتَػَفرَُّقوا ِفيوِ 

 ْنَػُهم   .................................................................................................َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ
 َِوَلَمن َصبَػَر َوَغَفَر ِإفَّ َذِلَك َلِمْن َعْزـِ اأْلُُمور ...................................... 

 

 "سورة الزخرؼ"
 ٍِإنَّا َوَجْدنَا آبَاءنَا َعَلى ُأمَّة.......................................................................................  

 

 ََما َضَربُوُه َلَك ِإالَّ َجَداًل َبْل ُىْم قَػْوـٌ َخِصُموف .............................. 

 

" سورة محمد"
 فَػَهْل َعَسْيُتْم ِإف تَػَولَّْيُتْم َأف تُػْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َوتُػَقطِّمُعوا

ُأْولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَػُهُم اللَُّو فََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى  {22}َأْرَحاَمُكْم 
 ...................................................................................................................................... أَْبَصاَرُىمْ 
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" سورة الحجرات"
 ًأَيػَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّمن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبا

  .........................................َوقَػَباِئَل لِتَػَعاَرُفوا ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّو أَتْػَقاُكمْ 

 

 ٌِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوة.....................................................................................................  
 نَػُهَما فَِإف َوِإف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ

بَػَغْت ِإْحَداُىَما َعَلى اأْلُْخَرى فَػَقاتُِلوا الَِّتي تَػْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى 
نَػُهَما بِاْلَعْدِؿ َوَأْقِسُطوا ِإفَّ اللََّو  َأْمِر اللَِّو فَِإف فَاءْت فََأْصِلُحوا بَػيػْ

  ..................................................................................................................ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 
 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقوـٌ مِّمن قَػْوـٍ َعَسى َأف َيُكونُوا

ُهنَّ َواَل  ُهْم َواَل ِنَساء مِّمن نِّمَساء َعَسى َأف َيُكنَّ َخْيراً مِّمنػْ َخْيراً مِّمنػْ
تَػْلِمُزوا أَنُفَسُكْم َواَل تَػَنابَػُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُؽ بَػْعَد 

يَماِف َوَمن لَّْم يَػُتْب فَُأْولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموفَ   اإْلِ
............................................... 

 ًَواَل يَػْغَتب بػَّْعُضُكم بَػْعضاً َأُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأف يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيتا
 .............................................................. َفَكرِْىُتُموُه َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو تَػوَّاٌب رَِّحيمٌ 

 "سورة الحشر"
 يَماَف ِمن قَػْبِلِهْم ُيِحبُّوَف َمْن َىاَجَر اَر َواإْلِ َوالَِّذيَن تَػبَػوَُّؤوا الدَّ

ِإلَْيِهْم َواَل َيِجُدوَف ِفي ُصُدورِِىْم َحاَجًة مِّممَّا ُأوُتوا َويُػْؤثُِروَف َعَلى 
أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَف ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو فَُأْولَِئَك 

 ................................................................................................... ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ 

 "سورة الصف"
 َوِإْذ قَاَؿ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم يَا بَِني ِإْسَرائِيَل ِإنِّمي َرُسوُؿ اللَِّو

قاً لِّمَما بَػْيَن َيَديَّ ِمَن التػَّْورَاِة َوُمَبشِّمراً ِبَرُسوٍؿ يَْأِتي  ِإلَْيُكم مَُّصدِّم
ِمن بَػْعِدي اْسُمُو َأْحَمُد فَػَلمَّا َجاءُىم بِاْلبَػيػِّمَناِت قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر 

 مُِّبينٌ 
................................................................................................................................................... 
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يِن  ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّم لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّم

  ..........................................................................ُكلِّمِو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ 
 ِإفَّ اللََّو ُيِحبُّ الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِلِو َصّفاً َكأَنػَُّهم بُنَياٌف

 ..................................................................................................................................... مَّْرُصوصٌ 

 
 

 "سورة القلم"
 َبِين  َفبَل ُتِطِع اْلُمَكذِّم

 ...........................................................................................................
 
 

 "سورة نوح"
 ِإنَّا َأْرَسْلَنا نُوحاً ِإَلى قَػْوِمِو َأْف أَنِذْر قَػْوَمَك ِمن قَػْبِل َأف يَْأتِيَػُهْم

 َعَذاٌب أَلِيمٌ 
 .................................................................................................................................

 
 

 "سورة اإلنساف"
 ًُهْم آثِماً َأْو َكُفورا  ............................................................................. َواَل ُتِطْع ِمنػْ

 

" سورة البلد"
 ثُمَّ َكاَف ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتَػَواَصْوا بِالصَّْبِر َوتَػَواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة
  .............................................ُأْولَِئَك َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِ  {17}
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فهرس األحاديث 

مرتبة حسب األحرؼ الهجائية 
الصفحة طرؼ الحديث 

 " حرؼ األلف"
 "إف أمتي يأتوف يـو القيامة غراً محجلين"

............................................................................ 

 

  ................................................"إف اهلل زوى لي األرض فرأيت مشارقها ومغاربها"
 "إذا بويع لخليفتين"

 ...................................................................................................................................

 
  ......................................................................................................................"إف اهلل لن يجمع أمتي"
  ............................................................................................................"إف اهلل يرضى لكم ثبلثاً "

 

  ......................................................................................................"إنو ستكوف ىنات وىنات"
  ......................................................................................................"إف المؤمن للمؤمن كالبنياف"

 

  ..........................................................................................................."إف اهلل رفيق يحب الرفق"
  ............................................................................................................"إف رجبًل ممن كاف قبلكم"

 

  ........................................................................."أال أخبركم بأفضل من درجة الصياـ"
  ..........................................................."إف في الجنة غرفة، يرى ظاىرىا من باطنها"

 

  ..............................................................................................................................."أتدروف ما الغيبة"
 "إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد"

............................................................................................... 
 

  .................................................................................................."اإلسبلـ يعلو وال يعلى عليو"
أفضل األعماؿ الحب في "

 ......................................................................................................."اهلل

 

 ..................................................................................................................."إذا خرج عليكم خارج"
 "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي"

....................................................................................... 
  .........................................................................................................."أيها الناس إف الرَّب واحد"

 

  ..........................................................................................................................."ادعهم إلى اإلسبلـ"
................................................................................................. "  كنَّ حزبينأف نساء النبي "

 "إنما ىلك من كاف قبلكم"

............................................................................................................... 
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  ..............................................................................................................................................."إياكم والظن"

 

  .................................................................................................."إنك إف اتبعت عورات الناس"
 

الصفحة طرؼ الحديث 



 311 

" حرؼ الباء"
  ..................................................................." على السمع والطاعةبايعنا رسوؿ اهلل "
 "بحسب امرئ من الشر"

 .....................................................................................................................

 "حرؼ التاء"
 "تلـز جماعة المسلمين"

............................................................................................................................ 
 "تآخوا في اهلل أخوين أخوين"

.......................................................................................................... 

 

  ..............................................................................................................................."تقتلك الفئة الباغية"
  ..........................................................................................................."تطعم الطعاـ وتقرأ السبلـ"
 .................................................................................... "تفّرقت اليهود على إحدى وسبعين"

 "حرؼ الثاء"
 ........................................................................................................................... "ثبلثة ال تسأؿ عنهم"

 "حرؼ الجيم"
 ...................................................................................................... " فقاؿجاء رجل إلى النبي "

 "حرؼ الخاء"
 "خير أمتي القرف الذين يلوني"

 ........................................................................................................

 "حرؼ الداؿ"
 ...................................................................................................................... " فبايعناهدعانا النبي "

 "حرؼ الذاؿ"
 ...................................................................................................... "ذروني ما تركتكم فإنما ىلك"

 "حرؼ السين"
  .........................................................................................."ستكوف أمراء فتعرفوف وتنكروف"
 "سيد الشهداء حمزة"

.............................................................................................................................. 

 

 "سباب المسلم فسوؽ"

 .........................................................................................................................

" حرؼ العين"
............................................................................................ "عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة"

  ..........................................................................................................."على المرء السمع والطاعة"

 
47 

134 
 

30 ،33 ،155 
43 
68 

132 
257 ،258 ،260 
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133 

 
13 

 
157 

 
270 

 
124 ،143 
156 
178 

 
30 ،34 

154 
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الصفحة طرؼ الحديث 
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 "حرؼ الفاء"
 "فإنو لم يأت على القبر يـو إال وتكلم فيو"

...................................................................... 
 "فكل واحد منهما بالخيار"

................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................."فاقتلوا اآلخر منهما"

 

  ............................................................................................................................."فاضربوا عنق اآلخر"
  .........................................................................................................................."فإف جاء آخر ينازعو"

 

  ................................................................................................................................."فاضربوه بالسيف"
  ............................................................................................................................."فإذا أمرتكم بشيء"
  ......................................................................................................................................."فوا ببيعة األوؿ"

 

  ................................................"فإف دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراـ"
  ..............................................................................................................."فاعتزؿ تلك الفرؽ كلها"

 

 "فرقة واحدة في الجنة"

 ...........................................................................................................................

 "حرؼ القاؼ"
 ............................................................................................................." قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا"

 "حرؼ الكاؼ"
  ..........................................................................................."كنت أغتسل أنا ورسوؿ اهلل "
  ................................................................................"كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء"

 

 "كتاب اهلل ىو حبل اهلل الممدود"

................................................................................................ 
 "كل سبلمى من الناس عليو صدقة"

........................................................................................ 
  ..............................................................................................................................."كل معروؼ صدقة"

 

كل المسلم على المسلم "
 ..................................................................................................."حراـ

 

 ....................................................................................."  يتخلل الصفكاف رسوؿ اهلل "
  .........................................................." إذا أّمر أميراً على جيشكاف رسوؿ اهلل " 

 

كلهم في النار إال ملة "
 ......................................................................................................"واحدة

 

كلها في النار إال "
 ..................................................................................................................."واحدة
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49 
48 
49 
49 
79 
85 ،146 

140 
257 
261 
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47 ،144 

120 
132 
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135 
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141 ،142 
260 
261 
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 .............................................................................................................................. "كلها ضالة إال فرقة"

 .............................................................. " عن الخيركاف الناس يسألوف رسوؿ اهلل "

.............................................................................................................................................. 
 

الصفحة طرؼ الحديث 
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 "حرؼ البلـ"
 "لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم"

................................................................................ 
  ................................................................................................"لوال أف الكبلب أمة من األمم"
  ....................................................................................................................."لوال أف أشق على أمتي"
 ............................................................."ال يبقى على ظهر األرض بيت مدر وال وبر"

 

 "لئن كنت كما قلت فكأنما ُتِسّفهم المل"

........................................................................... 
 "ال تحقرف من المعروؼ شيئاً "

.......................................................................................................... 

 

  ..............................................................................................................."ال تظهر الشماتة ألخيك"
  ........................................................................................................."لكل غادر لواء يـو القيامة"

 

  .................................................................................."ال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا"
  ................................................................................................................................"ال ضرر وال ضرار"

 

 "ال طاعة لمخلوؽ"

.................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................."ال يحل دـ امرئ مسلم"

 

 "لتأمرف بالمعروؼ ولتنهوف عن المنكر"

................................................................................ 
 "ليس منا من دعا إلى عصبية"

...........0........................................................................................... 

 

  ....................................................................................................."ال تزاؿ طائفة من أمتي قوامو"

 

................................................................................................................... "ال تزاؿ عصابة من أمتي"

  ........................................................................................"ال يؤمن أحدكم حتى يكوف ىواه"
 "ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو"

 .........................................................................................

 "حرؼ الميم"
.................................................................................................. "منعت العراؽ درىمها وقفيزىا"

 .................................................................................. "من أتاكم وأمركم جميع على رجل"

 
  ............................................................................"من رأى من أميره شيئاً يكرىو فليصبر"
  .............................................................."من خرج من الطاعة وفارؽ الجماعة فمات"

 

  ............................................................................................................."من أطاعني فقد أطاع اهلل"

 
4 ،37 
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13 
74 

132 
133 
134 
135 
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149 
154 
156 
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249 
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129 ،278 
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30 ،33 
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الصفحة طرؼ الحديث 

  .........................................................................................................................."من التمس رضاء اهلل"
 "مثل المؤمنين في توادىم وتراحمهم"

......................................................................................... 
ًً مرتين"  "ما من مسلم يقرض مسلمَا

......................................................................................... 

 

 "من حّج هلل فلم يرفث ولم يفسق"

............................................................................................ 
 "مثل المؤمنين في توادىم"

..................................................................................................................... 

 

 ..................................................................................................................."المسلموف كرجل واحد"

 

  ....................................................................................................................."من كره من أميره شيئاً "
  ......................................................................................................................"من خلع يداً من طاعة"

 

................................................................................................................................................ "من بدؿ دينو"

  ....................................................................................................."من رأى منكم منكراً فليغيره"
...................................................................................................................... "ما ضل قـو بعد ىدى"

 

 "حرؼ النوف"
 ........................................................................."نهى عن الوحدة أف يبيت الرجل وحده"

 

 "نحن معاشر األنبياء أوالد عبلت"

............................................................................................. 
  ...................................................................................." أف يقرف الرجلنهى رسوؿ اهلل "

 

  ......................................................................................................."نهى أف ينبذ البسر والرطب"
نهى عن بئر ماء "

............................................................................................................................ "ثمود

 "حرؼ الهاء"
 "ىذا كتاب من محمد النبي رسوؿ اهلل"

................................................................................ 

 

 .......................................................................................................... "ىم أشد أمتي على الدجاؿ"

 "حرؼ الواو"
 "والذي نفس محمد بيده ال يسمع بي أحد"

...................................................................... 
  ..........................................................................................................................................."ومن بايع إماماً "
والجماعة رحمة والفرقة "

78 
130 
131 
140 
152 
152 
155 
155 
158 
253 
274 
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14 
25 ،47 ،141 ،146 
30 ،263 
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 ..................................................................................................."عذاب

 

  ................................................................................................................................."وأنا أمركم بخمس"
  .................................................................................................."ومن مات وليس في عنقو بيعة"

 

  ................................................................................................................."وأمركم جميع على رجل"
 

الصفحة طرؼ الحديث 
 "وال يحل لثبلثة نفر"

................................................................................................................................. 
 "والجهاد ماٍض منذ بعثني اهلل"

....................................................................................................... 
وأىل الجنة "

 ......................................................................................................................................"ثبلثة

 

  ..........................................................................................................."ومن ستر مسلماً ستره اهلل"
  ........................................................................................................."واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن"

 

...................................................................................................... "وإذا كاف يـو صـو أحدكم"

 "ومن قاتل تحت راية عمية"

............................................................................................................. 

 

 "واحدة في الجنة"
....................................................................................................................................... 

........................................................................................................... "ومن دعا بدعوى الجاىلية"

 "حرؼ الياء"
  ....................................................................................................................................."يبعث أمة وحده"

 

  ........................................................................................................................"يجاء بنوح يـو القيامة"
  ............................................................................................."يوشك األمم أف تداعى عليكم"
  ........................................................................"يقدـ عليكم أقواـ ىم أرؽ منكم قلوباً "

123 ،254 
124 ،196 
131 
132 
136 
138 
179 
261 
277 
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فهرس اآلثار 
 الصفحة الصحابي األثر

 30 عائشة.  من إناء كاحد نغرؼ منو ٚتيعان كنت أغتسل أنا كرسوؿ اهلل 
 

 30 أبو الدرداء . شيئان إال أهنم يصلوف ٚتيعان كاهلل ما أعرؼ من أمة ٤تمد 

فوليتها ما شاء اهلل أف أليها فجئت أنت كىذا كأنتما ٚتيع 
 .كأمركما كاحد

 30 عمر بن ا٠تطاب

يا معشر العريب األرض األرض إنو ال إسبلـ إال ّتماعة، كال 
ٚتاعة إال بإمارة، كال إمارة إال بطاعة، فمن سوده قومو على 
الفقو، كاف حياة لو ك٢تم، كمن سوده قومو على غَت فقو كاف 

 .ىبلكان لو ك٢تم

 31 عمر بن ا٠تطاب

 31 سعيد بن زيد .كرىوا أف يبقوا بعض يـو كليسوا ُب ٚتاعة

يا أيها الناس عليكم بالطاعة كاٞتماعة فإهنما حبل اهلل الذم 
أمر بو، كإف ما تكرىوه ُب اٞتماعة كالطاعة ىو خَت ٦تا 

 .تستحبوف ُب الفرقة

 39 عبد اهلل بن عمر

 39 عبد اهلل بن مسعود .حبل اهلل ا١تراد بو اٞتماعة

 52 اٟتباب بن ا١تنذر .منا أمَت كمنكم أمَت

ٮتتلف : ال ٭تٌل للناس أف يكوف أمَتاف فإنو مهما يكن ذلك
أمرىم، كأحكامهم، كتتفرؽ ٚتاعتهم، كيتنازعوا فيما بينهم، 

ىنالك تًتؾ السنة كتعظم الفتنة، كليس ألحد على ذلك 

 53 أبو بكر الصديق
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 .صبلح

 249 عمار بن ياسر .يا ىاشم اٞتنة ٖتت األبارقة اليـو ألقى األحبة ٤تمدان كحزبو

أبشرم يا أـ ا١تؤمنُت فواهلل ما بينك كبُت أف يذىب عنك كل 
أذل أك نصب أك قاؿ كصب كتلقي األحبة ٤تمد كحزبو أك قاؿ 

 .أصحابو إال أف تفارؽ ركحك جسدؾ

 249 عبد اهلل بن عباس

 273 عبد اهلل بن مسعود .كالفيرقة شر

 


