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 إْذاء

 ٔإنٗ األعهٗ، انفشدٔط ٔأعكُّ هللا سدًّ انغانٙ انعضٚض انذثٛة ٔانذ٘ سٔح إنٗ

ٍ   ٔسعاْا، هللا دفظٓا انغانٛح انذثٛثح ٔانذذٙ  ذٕفًٛٓا أٌ شكش نكهًح ًٚكٍ ال انهَزٚ

 انذة يعاَٙ َفغٙ فٙ صسعا فمذ فضائهًٓا، ذُذظٙ أٌ نألسلاو ًٚكٍ ٔال دمًٓا،

 انذافض ٔكاَا ٔانشعة، نهٕطٍ ٔاالَرًاء ٔاإلخالص ٔانكشايح، ٔانعضج ٔانٕفاء

 .انذٛاج غًاس نخٕع نٙ انمٕ٘

 هللا سدًّ"( لٛظ أتٕ" جًال) انعغكش٘ انشٓٛذ انغانٙ انذثٛة شمٛمٙ سٔح إنٗ

 .لٛظ أتا عظًٛا كُد كى. انجُح فشدٔط ٔاعكُّ تشدًرّ

 خظُٙ انز٘ َغٛثح عش٘ د. أ ٔانذج"( َغٛثح" صكٙ أو َضْح) انذاجح سٔح إنٗ

 ٔأعكُٓا هللا سدًٓا ٔانذذّ سٔح عٍ انعهًٙ ذذظٛهٙ العركًال دساعٛح تًُذح

 .جُرّ فشدٔط

 ٔانٓذٔء ٔانشادح انشعاٚح نٙ ٔفشٔا انهزٍٚ ٔأتُائٙانغانٛح  صٔجرٙ" أعشذٙ" إنٗ

 فٙ ٔشاسكرُٙ ٔشجعرُٙ دعًرُٙ انرٙ دثٛثرٙ" ص" انشٔح ذٕأو ٔإنٗ ٔانٕلد،

 انغانٛاخ شمٛماذٙ ٔإنٗ انشعانح، ْزِ ٔيثادث فظٕل عُأٍٚ الخرٛاس األفكاس

 ٔإنٗ ٔانًانٙ، انًعُٕ٘ ٔانذعى انًغاعذج ٚذ نٙ يذٍَ دٔيا انهٕاذٙ انذثٛثاخ

 شمٛمٙ ٔإنٗ انعهًٙ، ذذظٛهٙ العركًال شجعُٙ دٔيا انز٘ جًٛم انذثٛة شمٛمٙ

 .ٔذشجٛعٙ دعًٙ عٍ نذظّ ٚرأخش نى انز٘ جالل انغانٙ

 ".فهغطٍٛ" انغانٙ ٔطُٙ ٔأعشٖ ٔجشدٗ، شٓذاء، إنٗ



 
 

 ٔانرشجٛع تانذعى عهٙ ٚثخهٕا نى انزٍٚ ٔأعاذزذٙ، ٔأدثرٙ أطذلائٙ ٔإنٗ

 .ٔانًشٕسج

 .االْرذاء طشٚمح ٔفٙ انٓذٖ، هللا ٔيٍ اإلْذاء، كاٌ ْزا

 

 

 

 

 



 
 

 ٔانرمذٚش انشكش

ُكشُ  ال: "ٔعهى عهّٛ هللا طهٗ هللا عثذ تٍ يذًذ انًظطفٗ انذثٛة ٚمٕل ٍ   هللّاَ  َٚش   َي

ُكشُ  ال  ".انُّاطَ  َٚش 

 إلَجاص ٔاإلسادج ٔانعضًٚح ٔانظثش انمٕج يُذُٙ انز٘ ٔذعانٗ، عثذاَّ هلل انذًذ

 دكًُٛا نـ شكش٘ خانض أعجم أٌ إال انًماو ْزا فٙ ٚغعُٙ ٔال انشعانح، ْزِ

 عهّٛ يثُٛا انشعانح، ْزِ عهٗ أششف انز٘ َغٛثح، عش٘ انذكرٕس األعرار انفاضم،

 ٔضثظ األفكاس، ٔإثشاء انُظائخ، إعطاء فٙ انشطٍٛ ٔأعهٕتّ انكثٛش ذٕاضعّ

 األفاضم انكثاس ألعاذزذٙ شكش٘ ٔافش أعجم أٌ أٚضا، ٚفٕذُٙ ٔال. انًُٓجٛح

 طٕ٘، أتٕ يظطفٗ انذكرٕس ٔاألعرار انعثذ، تطشط شكش٘ انذكرٕس األعرار

 ٔانذكرٕس صٚاد يذًٕد ٔانذكرٕس صٚذاَٙ، ععٛذ ٔانذكرٕس سٚاٌ، طثذٙ ٔانذكرٕس

 أٔ فكشج، أٔ دٕاس، تأ٘ عهٙ ٚثخهٕا نى انهزٍٚ إصسُٚح تالل ٔانذكرٕس عذايح طالح

 .انثذث ذطٕٚش شأَّ يٍ َمذ

 جثشُٚٙ يذًذ انذكرٕس/انهٕاء انغٛذ انغانٙ طذٚمٙ إنٗ انكثٛش تشكش٘ أذمذو كًا

 نكٙ انكافٙ ٔانٕلد انذعى يُذُٙ فٙ ٚثخم نى انز٘ انذاخهٛح نٕصٚش األيُٙ انًغاعذ

 .األكادًٚٙ ذذظٛهٙ ٔاعركًال انٕظٛفٙ تٕاجثٙ انمٛاو تٍٛ أٔفك

 انرغجٛم عًٛذ عثاط فخش٘ غغاٌ انغانٙ انذكرٕس أَغٗ ال انًماو ْزا ٔفٙ

...  انًٕدج كم نّ أكٍ انز٘ دساعرٙ، فرشج أثُاء انشٓذاء تٛشصٚد جايعح فٙ ٔانمثٕل

 يشدهح دساعرٙ أثُاء يعٙ انًششفح يٕالفّ عهٗ لهثٙ طًٛى يٍ ٔأشكشِ

 ".انشٓذاء" تٛشصٚد جايعح فٙ انثكانٕسٕٚط



 
 

 انرُظًٛٙ انعغكش٘ األدٚة، انًفكش اإلَغاٌ انعًالق انمائذ انشٓٛذ أَغٗ ٔنٍ نى كًا

 ٔدعًّ ذشجٛعّ عهٗ فرخ نذشكح انًشكضٚح انهجُح عضٕ" َضاس أتٕ" دثش طخش

 ".َضاس أتٕ" عى هللا سدًك انثكانٕسٕٚط يشدهح دساعرٙ أثُاء نٙ

 انًغرشاس األعرار انظذٔق طذٚمٙ: انٕفٛاٌ انظذٚماٌ يٍ نكم خاص ٔشكش

 .ٔأياَّ تظذق تجاَثٙ ٔلٕف انز٘ عشِ أتٕ شاد٘ انمإََٙ

 يُز انذساعح يشدهح يعٙ ٔاكة انز٘ انٕفٙ دغٍٛ يذًذ األعرار انغانٙ طذٚمٙ

 .يهم أٔ كهم دٌٔ انُٓاٚح درٗ نهًاجغرٛش انرغجٛم نذظح تذاٚح

 طٕسْا تجًٛع ٔانًغاعذج انعٌٕ ٚذ نٙ يذّ  يٍ كم إنٗ يٕطٕل انجضٚم ٔانشكش

 أَغٗ ٔال. يشاجع يٍ ادرجرّ نًا انٕطٕل عهٗ عاعذَٙ يٍ كم ٔإنٗ ٔأشكانٓا،

 انذعى ٚذ يادٍٚ يعٙ ٔلفٕا انزٍٚ األطذلاء لهثٙ أعًاق يٍ اشكش أٌ انًماو ْزا فٙ

 .ٔانًغاَذج

 يٍ نجًٛع يُغٕب فٕٓ يأيٕل، ْٕ يا ٔلذيد انشعانح ْزِ ٔفمد فئٌ ٔأخٛشا

 نهثادث ساجع فٕٓ َمض يٍ تٓا كاٌ ٔيا انظٕسج، ْزِ عهٗ إخشاجٓا فٙ عاعذَٙ

 .ٔدذِ

 .انرٕفٛك ٔنٙ ْٕٔ. تعذُ  ٔيٍ لثم يٍ انفضم ٔهلل
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 يهخض

ذا ما حدث فيه  دراسة الفكر اإلسبلم  إلى بحثال هدؼ   دراسػة باإلضػافة إلػى  أـ ال؟ يغيػرٌ يغيرات ك كعميه مكا 
 ـ ف  اإلسبلـ "الدكلة اإلسبلمية".نظاـ الحك

 .الشريعة مفسر" المسمـ الفقيه" ك" الخميفة"الحاكـ  بيف ما العبلقة ماهية ف  النظرممت الدراسة يشاكما 

 .سة العديد مف فكر المفكريف اإلسبلمييف ف  العصر الحديثراأيضا دالدراسة شممت 

مف األفضؿ لئلسبلـ "الدكلػة اإلسػبلمية" دمػل الػديف بالسياسػة أـ هؿ كحاكلت الدراسة اإلجابة عمى اليساؤؿ: "
 خبلؿ النظر إلى الياريخ اإلسبلم  منذ فجر اإلسبلـ كحيى يكمنا هذا.كذلؾ مف  الفصؿ بينهما؟

 الفقيػػه" ك" الخميفػػة" الحػػاكـ بػػيف العبلقػػة ماهيػػةلقػػد ركػػز الباحػػث عمػػى يطػػكر نظػػاـ الحكػػـ فػػ  اإلسػػبلـ  كعمػػى 
كمػف  اإلسػبلم ير جم  فػ  اليػاريخ بلؿ أخذ نماذج مميزة كمهمة كذات أكذلؾ مف خ الشريعة  مفسر "المسمـ

 عمػىليركيػز   كيػـ الراشػدةعهػد الخبلفػة ا. (صمى اهلل عميه كسمـ)فيرة حكـ النب  الرسكؿ محمد هذ  النماذج: 
الفقيػه أحمػد بػف اإلمػاـ النمػكذج اليػان :  إلمػاـ الفقيػه أبػك حنيفػة النعمػاف.االنمػكذج األكؿ:  عدة نمػاذج مهمػة:

العديػد مػف المفكػريف اإلسػبلمييف النظػر فػ  فكػر  :النمػكذج الرابػع .المػذهب االعيزالػ النمكذج اليالػث:  حنبؿ.
 .ف  العصر الحديث

شػكالياتاعػدة يسػ بػػ الباحػث لقد خرج يطػكر الفكػر اإلسػبلم   كنظػاـ الحكػـ فػ  اإلسػبلـ  للهػا عبلقػة  ؤالت كا 
يطرؽ لها ف  خايميه كه  بحاجػة إلػى معالجػة مػف خػبلؿ  لها عبلقة ف  عممية آليات اخييار الخميفةأف كما 

 .المخيمفة المعمقة لعؿ يسيطيع معالجة يمؾ اإلشكاليات المعقدة بحاثالدراسات كاالعديد مف ال
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Abstract 

The research aims  to study the Islamic idtotogy  and if it has any changes or 

development or not? In addition to study the ruling system in Islam “” the state in 

Islam.” 

This research looks into Islam‟s “ideology” or “system of thought” in order to 

determine what that is, especialy as regards Islam‟s position towards the „the 

state”; and to consider whether this has undergone change over time.  

The study also includes the view of defining the relationship between the ruler 

“The Kaleefah”, Religious man “Muslim Jurist” the Islamic law Shari‟ah 

commentator. 

As part of the endevour to understand position of Islam (religion) towards the 

state (politics), the study investigates the historic or actual development of the 

relationship between the Caliph (khaleefa, or ruler) and the religious scholar (the 

faqeeh). For this purpose, three major historic periods were considered (the 

prophet‟s rule, that of the early or “guided” Caliphs, and that of later Caliphs); as 

well as four major cases where the main issue under consideration was raised: the 

respective cases of the the jurists Abu Hanifa and Ibn Hanbal, that of the 

Mu‟tazilite school of thought, and that of contemporary schools of Islamic 

thought. Underlying the general question concerning the role of the Caliph in 

governance is the queston of succession –the entitelement to that role. This 

question arose with the passing of the prophet (PBUH), and remained a basic issue 

of contention among jurists.   

In addition to that, the study targets studying lots of the ideologies of the Islamic 

thinkers in the modern ages. 

In order to provide a comprehensive picture of the issue under study the rearch 

also addresses the views of contemporary Muslim scholars who have dealt with 

these questions.  



 د 
 

The study also tries to answer the following question: “Which is the best for Islam 

“The Islamic state” including religion in policy or separate them?”. This is done 

by reviewing the Islamic history of the early period of Islam up to our days 

Finally, besides considering the descriptive aspects of Islam‟s history in this area 

this study also addresses the prescriptive question raised in the contemporary 

period of whether and in what way religion and politics ought to be related. 

The researcher has reached to the following questions and problems which have a 

relationship in the development of Islamic ideology and the governing system in 

Islam. It has also a relationship in the process of choosing the successor which are 

mentioned in the conclusion and needed to be tackled in many different and deep 

researches and studies hoping to solve such problematic issues. 

In concluding the researcher suggests that it serves the Muslim community better 

if quotidian affairs are kept sparate from religion.  
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 تمهيد

 مدخل إلى الدراسة

 مقدمة

"الـدين  حظيت دراسات المجيمع اإلسبلم   ك"الدكلة اإلسبلمية" كمجمؿ األدبيات الي  يناكلت هػذا المكضػكع
باهيمػػاـ بػػال  مػػف قبػػؿ العممػػا  كالفقهػػا  كالفبلسػػفة كالمػػؤرخيف كالمفكػػريف كالكيػػاب كاألدبػػا  المسػػمميف  والدولــة"

كغيػػر المسػػمميف فػػ  مخيمػػػؼ العصػػكر بعػػد أف قػػاـ النبػػػ  الرسػػكؿ محمػػد بػػف عبػػػد اهلل صػػمى اهلل عميػػه كسػػػمـ 
 لمنكرة بعد الهجرة إليها مف مكة.بيأسيس الدكلة اإلسبلمية ف  المدينة ا

أقػػػاـ دكلػػػة إسػػػبلمية منػػػذ هػػػاجر إلػػػى صػػػمى اهلل عميػػػه كسػػػمـ  أف الرسػػػكؿ "محمػػػد عمػػػارة"الػػػدكيكر األسػػػياذ يػػػرل 
  مػػف جهػػة المدينػػة المنػػكرة  كمػػارس خبللهػػا العمػػؿ السياسػػ   فأكجػػد نظػػاـ المؤاخػػاة بػػيف المهػػاجريف كاألنصػػار

مػف  أخػرل جهػة مػف المنػكرة المدينػة فػ  األخػرل المعيقدات كأهؿ كالقبائؿ كاليهكد المسمميف بيفكنظـ العبلقة 
ككػاف هػذا حجػر األسػاس الػذم بنيػت عميػه دكلػة   "الصػحيفة" المدينػة دسيكر"م  المدينة"  خبلؿ ما عرؼ بػ 

 اإلسبلـ ف  شكمه كنظاـ سياس .

ــدا ليــذه "قػػاؿ:  جيكرجيػػكالمسيشػػرؽ الركمػػان  ككنسػػيانس  ــو وســمم دســتورا جدي وضــع النبــي صــمى ا  عمي
المستقمة. وقد حوى ىذا الدسـتور اننـين وخمسـين بنـداه كميـا مـن رأي رسـول ا  صـمى ا  عميـو المدينة 

وسمم. خمسة وعشرون منيا خاصة بأمور المسممينه وسـبعة وعشـرون مرتبطـة بالع قـة بـين المسـممين 
يــان وأصــحاب ايديــان ايخــرىه ول ســيما الييــود وعبــدة ايونــان. وقــد ســمب ىــذا الدســتور يصــحاب ايد

ه وليم أن يقيموا شعائرىم حسب رغبتيمه ومن غيـر أن يتضـايق أحـد ةايخرى بالعيش مع المسممين بحري
م. ولكن في حال مياجمة المدينـة مـن 623الفرقاءه وضع ىذا الدستور في السنة ايولى لميجرة أي عام 

أن محمدا صـمى ا   بعض بنود الدستوره منبيينقبل عدو عمييم أن يتحدوا لمجابيتو وطرده. وسنعرض 
عميو وسمم عندما راعى في دستوره أصحاب ايديان غيـر المسـممة اسـتميم مضـمونو مـن كـ م ا . يقـول 

صمى ا  عميو وسمم في البندين ايول والناني بعد أن يعـدد أسـماء القبائـل المتواجـدة فـي المدينـة:  محمد
المسـاعدات بـالخ صه وأن يفـدوىم ويبـذلوا ايمـوال المؤمنون إخوةه ف  يضـايق أحـٌد أحـدًاه وعمـييم تقـديم 

كل خ ف مرجعكم فيو إلى . الفقراء وايغنياء متساوون في جميع الحقوق. لتحريرىم أو دفع الديات عنيم
يحتفظ الييـود بـدينيمه وكـذلك المسـممونه ويسـري ىـذا الشـرط عمـى كـل مـن ا ه وبواسطة رسمو تحمونو. 
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. لمييود حريتيم فـي مصـاريفيمه وكـذلك المسـممون. ولكـن إذا ىـاجم معتـٍد كان عمى ديٍن وموله عمى دين
المدينـة فعمـييم أن يتحـدوا ضـده وعمـى الطـرفين أن يحســنوا المعاممـة فيمـا بينيمـاه ول يعتـدي طـرف عمــى 
طرف. ل يسمب يحد مـن سـكان المدينـة حمايـة أحـد مـن أىـل قـريش أو أنصـارىم. أرض المدينـة حـرام ل 

سكان المدينة جميعـا مـن ىـذا الدسـتور الشـامله ينـو ُبنـي عمـى أسـاس  روس .ر فييا الجدليسمب أن ينا
 .اإلسبلـ دكلة كأقاـ أسس كسمـ عميه اهلل صمى الرسكؿ أف أعيبرذلؾ عمى ضك   يكرجيكج .1"العدل

 دوافع وأىمية الدراسة "الموضوع":

 (الدكلػة كمػف المسػألة السياسػية فػ  عمكمهػامكقػؼ اإلسػبلـ مػف )ييمخص فكرة الدراسة حكؿ االهيماـ بقضػية 
اليػػ  يصػػاعدت خػػبلؿ السػػنكات األخيػػرة  كذلػػؾ نييجػػة نشػػاط الػػداعيف إلػػى اإلحيػػا  اإلسػػبلم  كيعػػاظـ مكجػػة 

 ككػػاف بالضػػركرة أف يصػػاحب هػػذا االهيمػػاـ اليسػػاؤؿ الػػرئيس األساسػػ  لمبحػػث: مصػػطم" "اإلسػػبلـ السياسػػ ".
بػيف   بمغػة أخػرل  أم العبلقػة  وبـين مفسـر الشـريعة "الفقيـو المسـمم" "ماىية الع قة بين الحـاكم "الخميفـة"

قضػية ييػار اليػـك هػذ  أـ الفصػؿ بينهمػا؟"  همػا معػادمج –   كما هك األفضؿ لؤلمػة اإلسػبلميةالديف كالسياسة
عمى هذا المسيكل  كعمى المسيكل الدين  كالسياس  كالفكػرم العػاـ عمػى اميػداد العػالميف العربػ  كاإلسػبلم . 

نافعػا أـ بينهمػا الػدمل  كػافف إفصػؿ الػديف عػف السياسػة أك مسػألة ف   مف باب فمسف لمنظر دفعن  ما فهذا 
فػ  سػقيفة بنػ  سػاعد  الجػدؿ الػذم نشػأ لمشركع ف  هذا البحث كاف لزاما عمى الباحث أف ينظر ف  ك ضارا؟ 
–أبػرز هػذا االخػيبلؼ حيػث  ـ632هػػ/11عػاـ كسمـ عميه اهلل صمىفكر كفاة رسكؿ اهلل مسألة الخبلفة حكؿ 

بػدكر مػا كػاف الخميفػة سػكؼ يقػـك  إذاقضػيييف أساسػيييف همػا أكال  –أكاف ف  ذلؾ الكقت أك فػ  كقػت الحػؽ 
قد كضع فعبل أساسا القامة حكـ ما كاف الرسكؿ صمى اهلل عميه كسمـ  إذايانيا الحاكـ السياس  كالدين  معا ك 

 اينػيف  كيضػمف كسػمـ عميػه اهلل صػمىالرسػكؿ  نظمػهكضعه ك لـ يكف هنالؾ سكل ميياؽ المدينة الذم  ؟مدن 
المسػػمميف كاليهػػكد كالقبائػػؿ  كبػػيفالعبلقػػة بػػيف المسػػمميف "مهػػاجريف كأنصػػار" مػػف جهػػة   تنظمػػ بنػػدا كخمسػػيف

 ىأكصػ كسػمـ عميػه اهلل صػمىكأهؿ المعيقدات األخرل ف  المدينة المنكرة مف جهة أخرل. لػـ يػرد أف الرسػكؿ 
المسمميف باعيماد ذلؾ الميياؽ كقانكف أساسػ  لينظػيـ شػؤكف الحكػـ  كمػا لػـ يػرد نػص قرآنػ  أك حػديث نبػكم 
نمػػا بعػػض القكاعػػد العامػػة فقػػط حػػكؿ عبلقػػة الحػػاكـ بػػالمحككـ. بعػػض  شػػريؼ صػػري" ليحديػػد نظػػاـ الحكػػـ  كا 

كضػػعه الرسػػكؿ مػػكذج لدسػػيكر أك نالمدينػػة" بميابػػة دسػػيكر  مييػػاؽ الفقهػػا  كالعممػػا  كالمفكػػريف اعيبػػر "صػػحيفة
 لمدكلة اإلسبلمية. كسمـ عميه اهلل صمى

مػا يبعهػا مجمكعػة أسػئمة ييعمػؽ بنكعيػة الحػاكـ فػ  اإلسػبلـ كمػا فػ  ك بن  ساعدة أيارت حادية سقيفة   كهكذا
ف النظػاـ مػف يقػرر فػ  شػؤك  كسػمـ عميػه اهلل صػمى أف يخمػؼ الرسػكؿهؿ باإلمكاف أك الضركرة  نكعية الحكـ:

                                                           
1

 .881-882 صم، الدار العربية للموسوعات، 8811، 8، تعريب د. محمد التونجي، ط"هللا رسول سيرة في جديدة نظرةجيورجيو كونستانس. . 
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لهػذا الحكػـ المػزدكج مػا يمكػف  بكضع نمكذج فعبل كسمـ عميه اهلل صمىالرسكؿ قاـ هؿ كالمدن  معا؟ ك  الدين 
 أساسا لنظاـ "الدكلة اإلسبلمية"؟اعيبار  

ينػػاكؿ بعضػػها مػػا فػػ  حػػيف فلقػػد يعػػددت األدبيػػات اليػػ  يناكلػػت المفػػاهيـ األساسػػية اليػػ  يسػػيند إليهػػا الدراسػػة  
ماهيػػة العبلقػػة بػػيف الحػػاكـ "الخميفػػة" ك "الفقيػػه" خػػر يينػػاكؿ بعضػػها اآبػػأٌف يخػػص يعريػػؼ "الدكلػػة اإلسػػبلمية" 

يكمػػف فػػ  أف األكؿ سػػردم كيػػاريخ  بينمػػا اليػػان  يحػػاكؿ اليعمػػؽ فػػ  يعريػػؼ  همػػامفسػػر الشػػريعة كالفػػرؽ بين
الدكر الػدين  المدن  ك   الدكر السياسة أك ماهية العبلقة ما بيف عطبيفهـ معنى "الدكلة اإلسبلمية" مف خبلؿ 

ا كػػؿ مػػف الخميفػػة الحػػاكـ مػػف الػػدكريف المػػذيف يمعبهمػػك المجػػاليف بينهمػػا يبػػايف سػػرعاف مػػا ايضػػ" حيػػث  لمخميفػػة
لػـ ييطػرؽ الفكػر اإلسػبلم  قبػؿ سػقكط الخبلفػة العيمانيػة لمناقشػة مفهػـك الفقيه العالـ مػف جهػة أخػرل. جهة ك 

الجانػب اليحميمػ  الػذم ينظػر  ك السػمطةالجانػب اليػاريخ  ليطػكر بالمعنى العاـ الذم يشػمؿ الدكلة اإلسبلمية 
هػذا السػؤاؿ مػف خػبلؿ مقابمػة طػرح بػدأكا باإلسػبلمييف المعاصػريف  المفكػريف فال أف  عبلقة الديف بالسياسة إ
نسػػاف يقػػـك عمػػى مػػنهل يضػػعه اإلف األخيػػرة أففػػ  حػػيف مفهػػـك "الدكلػػة الكضػػعية"  ب" مفهػػـك "الدكلػػة اإلسػػبلمية

الدكلػػة اإلسػػبلمية اإلسػػبلـ منهجػػا كسػػمككا فػػ  إدارة شػػؤكنها ييبػػايف أنظميهػػا بيبػػايف الظػػركؼ الياريخيػػة ييبنػػى ك 
حكؿ نظاـ الحكـ ف  الجدؿ  هاكاليقافية ككافة األمكر الميعمقة بينظيـ أمكر السياسية كاالقيصادية كاالجيماعية 

اإلسػػبلـ مػػازاؿ قائمػػا  فػػبعض المفكػػريف اإلسػػبلمييف أميػػاؿ الشػػيخ القاضػػ  عمػػ  عبػػد الػػرازؽ سػػعى مػػف خػػبلؿ 
أنػه يػدعك لفصػؿ "الػديف عػف السياسػة"  بينمػا فيهػا الػبعض لكضػع نظريػة رأل كيابة "اإلسػبلـ كأصػكؿ الحكػـ" 

يرل البعض اآخر أنه أيبت بالشرع كصحي" "الػديف" عػدـ كجػكد دليػؿ عمػى شػكؿ معػيف لمدكلػة فػ  اإلسػبلـ  
كمية لمشػريعة بؿ يرؾ اهلل الحرية ف  كيابه لممسمميف ف  إقامة هيكؿ الدكلة  عمى أف يميـز بيحقيؽ المقاصد ال

اإلسػػبلـ  كأف هػػذا الػػديف لػػـ يفػػرض نمطػػا فكػػرة "الخبلفػػة" ليسػػت أصػػبل مػػف أصػػكؿ أٌف  كيحػػاكؿ أف ييبػػت فيػػه
 معينا ليرييب السمطة.

فقضية اإلسبلـ كالحكـ ال يزاؿ مطركحة ييسابؽ عميها األقبلـ  كف  سػياؽ ذلػؾ بػرزت كيػب يعػارض بعضػها 
بعضػػػا  كيبلقػػػ  بعضػػػها اآخػػػر كمػػػف أهمهػػػا كيػػػب: الحككمػػػة اإلسػػػبلمية لمحمػػػد حسػػػيف هيكػػػؿ  كدسػػػيكر أمػػػة 

 .الدكلة ف  اإلسبلـ لخالد محمد خالداإلسبلـ لحسيف مؤنس  ك 

حياة العامة من وجية نظر الدولة ونظام الحكم / دور الفقيو المسمم في ال" " الرسالة الي  عنكانها:يكليكض
المصػػادر  كخايمػػة فصػػكؿة كيبليػػ لمبحػػث يمهيػػدكضػػكع بحيػػه مػػف خػػبلؿ: ممعالجػػة ينػػاكؿ الباحػػث  فمســفية"
ــد شــمل: .كالمراجػػع   مقدمػػة  دكافػػع كأهميػػة الدراسػػة "المكضػػكع"  الخطػػة الميبعػػة  الدراسػػةمػػدخؿ إلػػى  التميي

فيػػرات حكػػـ مػػف اليػػاريخ : الفصــل ايول إشػػكالية الدراسػػة  المجػػاؿ الزمنػػ  لمدراسػػة  المجػػاؿ المكػػان  لمدراسػػة.
الفكر اإلسبلم  ف  العهد العباسػ  مػف بػاب فمسػف   :نيالناالفصل . يحميم  نقدممف باب فمسف   اإلسبلم 

 :النـاني النمـوذج". المعيزلة" االعيزال  الفكر النموذج ايول:همة: نماذج م ييناكؿ فيه الباحثنقدم يحميم   
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الفصــل  .*حنبػػؿ بػػف أحمػػد الفقيػػه اإلمػػاـ مػػذهب :النالــث النمــوذج .*النعمػػاف حنيفػػة أبػػ  الفقيػػه اإلمػػاـ مػػذهب
مػػف بػػاب يػػاريخ  كفمسػػف   ـ1924نظػػرة عمػػى الفكػػر اإلسػػبلم  بعػػد انهيػػار الخبلفػػة اإلسػػبلمية سػػنة  :النالــث

 فكػػر :ولاي النمــوذج نمػػاذج مهمػػة مػػف يػػاريخ اإلسػػبلـ المعاصػػر: يمسػػط الباحػػث الضػػك  عمػػى . نقػػدم يحميمػػ 
النمــوذج المفكػػر اإلسػػبلم  أبػػك األعمػػى المػػكدكدم. فكػػر  :نــانيالالنمــوذج الشػػيخ القاضػػ  عمػػ  عبػػد الػػرازؽ. 

المفكػر اإلسػبلم  المعاصػر الػدكيكر محمػد فكر  :رابعالالنموذج ناصر الديف األلبان .  المحدثفكر  :نالثال
 الػػدكيكر فػػرج فػػكدة لمفكػػر السياسػػ  اإلسػػبلم  القػػديـ كالمعاصػػر. نظػػرة المفكػػر :خــامسالالنمــوذج . 2عمػػارة*
خ يفكػػر الشػػ أول: كيينػػاكؿ فيػػه:الفكػػر السياسػػ  اإلسػػبلم  لمحركػػات اإلسػػبلمية المعاصػػرة نمــاذج مــن  :ساســا

 حػزب اليحريػرفكػر الشػيخ يقػ  الػديف النبهػان  مؤسػس  نانيـا:حسف البنا مؤسػس جماعػة اإلخػكاف المسػمميف. 
. كذلػػؾ لمكصػػكؿ إلػػى الغايػػة المنشػػكدة لهػػذا البحػػث مػػف خػػبلؿ اإلجابػػة عمػػى فكػػر السػػمفية نالنــا:اإلسػػبلم . 

ماهيػػػة العبلقػػػة بػػػيف "الخميفػػػة كالفقيػػػه" "الػػػديف كالسياسػػػة"  كمػػػا هػػػك األفضػػػؿ لؤلمػػػة السػػػؤاؿ الرئيسػػػ  لمبحػػػث: 
 ماهيػػة العبلقػػة بػػيف "الػػديف كنظػػاـ الحكػػـ" فػػ  يػػاريخاإلسػػبلمية دمػػل الػػديف بالسياسػػة أـ الفصػػؿ بينهمػػا؟ أم 

: أحػػدهما  ماهيػػة العبلقػػة بػػيف الػػديف كنظػػاـ الحكػػـ فػػ  يػػاريخ الػػديف اإلسػػبلم حػػكؿ اإلسػػبلـ. هنالػػؾ سػػؤاالف
ييعمػػؽ باليػػاريخ الماضػػ : كيػػؼ كانػػت العبلقػػة كهػػؿ كػػاف لمفقيػػه دكر أساسػػ  ككيػػؼ يميػػؿ ذلػػؾ... إيجابػػا أـ 

يكػػػكف العبلقػػػة فقػػػط بشػػػكؿ آخػػػر ييعمػػػؽ بالنظريػػػة: هػػػؿ مػػػف األفضػػػؿ أال يكػػػكف هنالػػػؾ عبلقػػػة أك أف اسػػػمبا؟ 
 معيف؟.

 الخطة المتعبة: 

  كيطػكر نظػاـ الحكػـ فػ  العػالـ اإلسػبلم  "الدكلػة "الدكلػة بالػديف"سيعالل هذ  الدراسػة مكضػكع ماهيػة عبلقػة 
  انطبلقػا مػف منهجيػة اليحميػؿ "كالسياسػ  دين ال"الحاكـ صمى اهلل عميه كسمـ اإلسبلمية" فكر كفاة رسكؿ اهلل 

  مػػف ميغيػػرات كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىالفمسػػف  "منطقػػ "  إذ ينطمػػؽ قػػادة "حكػػاـ الدكلػػة اإلسػػبلمية" بعػػد الرسػػكؿ 
سقاط منهل فكػر"الجسـ السياس  لمدكلة"ف  بنا   الفرقػة اإلسػبلمية اليػ  ينيمػ  إليهػا الحػاكـ    كرؤيا الحكاـ كا 

 عميػه اهلل صػمىبعػد الرسػكؿ  "الخمفػا "هؿ كاف حكـ فكنظاـ الحكـ فيها   "لمدكلةالجسـ السياس  "ليحقيؽ بنا  

                                                           
2

فيي لليا الو يت وحالييا تابعية لمركيز  م( فيي صيرورة التابعية لمركيز دسيوف محافظية ال ربيية8818. الدكتور محمد عمارة مصطفى عمارة ولد عام )

دراسيت    لين بمحافظة كفر الشيخ في مصر، حافظا للقرآن، التحف للتعليم في سن الرابعة عشير فيي اهز،ير، ثيم التحيف بالمعهيد اهحميد  بطنطيا وأثنيا 
لديية النزعية الوطنيية التحرريية والنزعية انضم إلى حزب مصير الفتياة اليل  يميزج بيين الفكير اإلسيالمي وا شيتراكي والمعيار، للحكومية، فامتزجيت 

فيي النهضية المصيرية، ومحميد عبيده  البيارزين اهعيالم أحيد ا جتماعية مع نزعة ا نتما  لإلسالم بسبب تأثره في كل من المجدد جمال اليدين اهف ياني
، كميا تيأثر فيي الفكير ا شيتراكي لدرجية أبيرزت لديية أحد رموز التجديد في الفق  اإلسالمي ومن دعاة النهضة واإلصالح فيي العليم العربيي واإلسيالمي

،يير ثوريية اإلسيالم وعدالتي  وتقدميتي  ولليا ظهير ميين خيالل كتاباتي  واكتسيب ثقافية إسيالمية مين خييالل حفظي  للقيرآن ودراسيت  العليم الشيرعي فيي اهز
لتحيول مين الفكير الماركسيي إليى الفكير اإلسيالمي واإلسيالم. وا نفتاح على الثقافة العصرية ممثلة فيي ا تجياه الماركسيي ا شيتراكي و،يلا دفعي  نحيو ا

م، 8890التحف بالدراسات العليا وتخصص في الفلسفة اإلسيالمية ونيال درجية الماجسيتير عين موضيوع  "مشيكلة الحريية اإلنسيانية عنيد المعتزلية سينة 

  العديد من المؤلفات منها: اهمة العربية و ضيية الوحيدة، العروبية ونال درجة الدكتوراه في موضوع: "نظرية اإلمامة وفلسفة الحكم عند المعتزلة"، ول
نيوان في العصر الحديث، المعتزلة ومشيكلة الحريية اإلنسيانية، والكثيير اير،يا مين المؤلفيات وأيضيا كتيب شيعراو ونثيراو، وكيان أول مقيال نشيرة تحيت ع

ماعية، والتحف بكلية دار العلوم في صيدر شيباب  شيارا فيي اهحيداث السياسيية "جهاد عن فلسطين" وانصبت كتابات  على نقد اهوضاع السياسية وا جت

 م.8811عام 
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 ان   أـ سياسػػيان محضػػ ان   أـ دينيػػان محضػػ ان "سياسػػي ان سياسػػ " كمػػا كػػاف فػػ  عهػػد ؟ أـ كػػاف حكمػػ دينػػ حكػػـ " كسػػمـ
 النانيـة:. كسػمـ عميػه اهلل صػمى أينا  حياة الرسػكؿ ايولى:ف  آف". كهنا نحف أماـ مرحمييف مف الحكـ:  ان ديني

 بعد كفاة النب  الرسكؿ صمى اهلل عمية كسمـ.

   إشكالية الدراسة:

المشػكمة لػـ يكػف مكجػكدة أم أف   كسػمـ عميػه اهلل صمىالذم يبل كفاة الرسكؿ  "الحكـ"يكمف ف  يحديد ماهية 
كاضػحا فػ  عهػد  ككنػه مػارس السياسػة طبيعيػا ك   مػا يعنػ  أف الػدمل بػيف "الػديف كالسياسػة" كػاف هأينا  حكمػ

يكضػػ" ككنيػة لرسػالة  أم حػامبلن  "ان نبيػرسػكالن ككنػه " بجػػابٌ )أم عػالل المسػائؿ الدنيكيػة عمػى مخيمػؼ أنكاعهػا( 
الحػػاكـ كييمحػػكر حػػكؿ ماهيػػة العبلقػػة بػػيف بعػػد كفايػػه . كاإلشػػكالية يكمػػف جػػؿلمبشػػر عبلقػػيهـ بالخػػالؽ عػػز ك 

بعد جيؿ أك جيميف كجػكد عممػا  ميخصصػيف يفقهػكف الي  اسيدعت بعد كفايه ك الككنية يمؾ الرسالة الدنيكم ك 
الخميفػػة مػف هنػا نشػأ السػؤاؿ حػكؿ العبلقػة بػيف فػ  أحادييػه الشػريفة. ك ك  لقػرآفاالرسػالة كمػا كردت فػ  الكيػاب 

ذلػؾ ال بػد مػف عمميػة الكشػؼ كالبحػث فػ  أهميػة الفكػر بيػاف "الديف كالدكلة"  كلمكصكؿ إلػى  ك أيضا/ كالفقيه
  بمعنػػى أنػػه رسػػخ مفػػاهيـ كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىاليػػ  أسػػس لهػػا الرسػػكؿ  "الدكلػػة اإلسػػبلمية"الػػذم قامػػت عميػػه 

"القػػرآف فػػ  إلػػى مػػا أكحػػ  إليػػه مػػف اهلل  العقيػػدة اإلسػػبلمية  كقػػاـ بكضػػع أسػػس العبلقػػة بػػيف المسػػمميف مسػػيندان 
الكريـ"  كسياسة المجيمع ضػمف الرؤيػا الدينيػة اإلسػبلمية  حيػث نظػـ العبلقػة بػيف سػكاف المدينػة المنػكرة مػف 

الناشػئة  "الدكلػة اإلسػبلمية"خبلؿ قيامه بعممية صهر كافة سكاف المدينة مف يهػكد ككينيػيف فػ  إطػار مكاطنػة 
ــاً شػػاد كاليكجيػػه كاليعمػػيـ كالييقيػػؼ. قيػػادة كاإلر المسػػجد كمقػػر لمحكػػـ كمركػػز ال :أولً عمػػى األسػػس الياليػػة:   :ناني

العبلقػػػة بػػػيف كػػػؿ مػػػكاطن  المدينػػػة نظمػػػت الصػػػحيفة اليػػػ  ينظػػػيـ  :نالنـــاً اإلخػػػا  بػػػيف المهػػػاجريف كاألنصػػػار. 
. كيمػؾ الكييقػة كسمـ عميه اهلل صمى كأعراقهـ  كالي  يرسخ لسمطة الشريعة اإلسبلمية مجسدة ف  سمطة محمد

  بينمػػا أطمػػؽ عميهػػا بعػػض الكيػػاب المعاصػػريف اسػػـ "دسػػيكر " أك "مييػػاؽ المدينػػة"كييقػػة المدينػػة"يعػػرؼ باسػػـ 
ألصػكؿ  كيأسيسػان    ككانػت يرسػخيان "صػحيفة المدينػة"أك  "الصػحيفة"المدينة"  كالمعركفة ف  كيب اليراث باسػـ 

 اإلسبلـ الكليدة. "دكلة"الحكـ كحقكؽ ككاجبات المكاطنة كحرية االعيقاد ف  

لػػـ يعػػرؼ مصػػطم" "الدكلػػة" بمعنػػى أرض كسػػكاف كنظػػاـ حكػػـ  فمصػػطم" "الدكلػػة"  الفقػػه اإلسػػبلم  السياسػػ 
الدكلػة العباسػية كدكلػة هػاركف  :اسيخدـ ف  بداية الخبلفة األمكيػة كمػا يبلهػا داللػة عمػى األسػرة الحاكمػة ميػؿ

األسرة الحاكمة ييداكؿ الحكـ فيما بينها    بمعنى أف كاليعاقب اليداكؿ كالكممة مشيقة مف فعؿ الدكراف  الرشيد
. ككذلؾ قكله بشأف عدـ يداكؿ الماؿ بيف 3"َوِتْمَك اْيَيَّاُم ُنَداِوُلَيا َبْيَن النَّاسِ كيؤيد ذلؾ المعنى قكؿ اهلل يعالى:"

 .4" َكْي َل َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اْيَْغِنَياِء ِمنُكمْ  فقط: " األغنيا 
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 .810. سورة آل عمرن، آية 
4

 .9. سورة الحشر، آية 
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قػػد نالػػت مػػدخبلت كمخرجػػات "الدكلػػة اإلسػػبلمية" فػػ  العػػالـ قسػػطا كافػػرا مػػف يمػػؾ الدراسػػات  سػػكا  كػػاف ذلػػؾ ل
باالسيعراض الياريخ  السردم أك بيحميؿ مكاقؼ أطراؼ الصراع. إال أف هذ  الدراسة ييميز عف سػابقيها مػف 

ل الفمسػػػف   أم بػػػالعمؽ حيػػػث شػػػمكلييها كعمػػػؽ مضػػػامينها  ككنهػػػا ينفػػػرد بطػػػرح مكضػػػكع جديػػػد ييسػػػـ بػػػالمنه
الفمسػػػف  اليحميمػػػ  النقػػػدم  كييسػػػـ أيضػػػا بالحركػػػة كالحيكيػػػة  كييعػػػدد حكلػػػه الػػػرؤل كاألفكػػػار ككجهػػػات النظػػػر 
كالمكاقؼ  إلى جانب ندرة الدراسات الي  يناكليه بطريقة بحيية منهجية فمسفية يحميمية نقدية  كمف هنػا سػكؼ 

ميمػ  نقػدم مػف خػبلؿ اإلجابػة عمػى السػؤاؿ الرئيسػ  لمبحػث ييـ ينػاكؿ المكضػكع "البحػث" مػف بػاب فمسػف  يح
سػػؤاؿ يػػاريخ  فمسػػف  يسػػمط الضػػك  عمػػى نمػػاذج مػػف اليػػاريخ اإلسػػبلم  مػػف حقػػب زمنيػػة مخيمفػػة منػػه  :هػػكك 

العبلقػػة بػيف "الفقيػػه كالخميفػة" كأيرهػػا عمػى شػػكؿ  :أولً كقيػاس فيػرة زمنيػػة بػأخرل  ضػػمف معػايير محػػددة كهػ : 
 كبػػػػالنظر إلػػػى المعطيػػػػات السياسػػػػية كالدينيػػػة كالحضػػػػارية يػػػػكافرت مبػػػػرراته  :نانيــــاً بلم . الدكلػػػة كالعػػػػالـ اإلسػػػػ

  ان نقػػدي ان ه منهجػػيبػػع الباحػػث المػػنهل الفمسػػف  ككنيػػإهػػذا البحػػث  كلقػػد  مػػارً قػػكة لخػػكض غً  بكػػؿ كأهميػػات دافعػػةه 
. كأنػه يقػـك عمػى "فكريػةو " فيػه مػف ناحيػةو  باألساس. كباألغمب إذا ما نظر ف  اليػاريخ فهػك ينظػري  ان نظري ان يحميمي

لميعميػؽ كاليحميػؿ  ان األساسػية كايخػاذ طريقػ كالمقاصػدً  العقؿ مف أجؿ اسيخراج الحقيقة  كيعنػى بػردراؾ الحقػائؽً 
. كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ بحػػد ذايهػػا مػػنهله  الفمسػػفةى  الػػدقيؽ  كرسػػالينا قائمػػة أساسػػا انطبلقػػا مػػف بػػاب فمسػػف  حيػػث أفٌ 

اليػػ  يناكلػت هػػذا المكضػػكع بشػػكؿ أك المػذككرة أدنػػا  ك كالمصػػادر كاألدبيػػات الكيػػائؽ الياريخيػة ) االعيمػاد عمػػى
 (.بآخر

يـ ذكر  سابقا يجرم الكايب بحيه ف  أجكا  عصرية انيشر فيها اسيعماؿ مصطمحات ذات صمة بالبحث كما 
األمر الذم يطمب منه النظر أيضا فػ  مػا   " ك "اإلسبلـ السياس "دمل الديف اإلسبلم  بالسياسةكمصطم" "

أف  كأيديف السياسة  بمعنى يكظيؼ الػديف ألغػراض سياسػية  ب "الدمل" نعن  يعنيه هذ  المصطمحات فهؿ 
يكظيػؼ الػديف ألغػراض أـ هػؿ نعنػ  بػذلؾ نسكس بها شؤكف المجيمػع كالدكلػة  أصبل لمديف أغراض سياسية 

هػؿ يعنػ  بالضػركرة إلغػا  الػديف مػف الحيػاة العامػة أك منػع  ؟لدكلػة"فصؿ "الديف عػف اماذا نعن  بك   ؟سياسية
المسمميف مف ممارسة شعائرهـ الدينية كيحقيؽ الحياة الركحية الي  يرجكنها؟. كهؿ يجب عمينا أف ننظػر إلػى 

 ؟.ة عمى الحياة االجيماعية المسممةعمى إنه إدخاؿ أفكار جديد "الديف عف السياسة"فصؿ 

مصػػػطم" "اإلسػػبلـ السياسػػػ " الػػذم ال يكافػػػؽ عميػػه أصػػػحابه فبالنسػػبة لهػػػـ اإلسػػبلـ سياسػػػة ك كػػذلؾ بالنسػػبة ل
هػػػؿ انػػػيهل أصػػػحابه مػػػنهل فعميػػػه فػػػ  كقينػػػا المعاصػػػر بػػػػ "اإلسػػػبلـ السياسػػػ "   اأصػػػبل  كلكػػػف أصػػػب" ميعارفػػػ

 أـ ابيػػػدعكا أفكػػػارا ييماشػػػى كمصػػػال" كغايػػػات كأهػػػداؼ األحػػػزاب كالجماعػػػات كسػػػمـ عميػػػه اهلل صػػػمىالرسػػػكؿ 
كالحركات كالييارات اإلسبلمية الي  ينادم برعادة بنا  "الدكلة اإلسبلمية" / "الخبلفة اإلسبلمية" يحت شعارات 
إسبلمية مخيمفة  عمى سػبيؿ الميػاؿ الشػعار الػذم رفعيػه جماعػة اإلخػكاف المسػمميف كالػذم قػاؿ: "ديػف كدكلػة  

كرد عمػػػيهـ خصػػػكمهـ بػػػالكيير مػػػف  كمصػػػحؼ كسػػػيؼ  كشػػػعب كقيػػػادة  كعػػػزة كسػػػيادة  كاإلسػػػبلـ هػػػك الحػػػؿ"
الكيابات الي  ينيصر لمدنيػة الدكلػة فػ  اإلسػبلـ  كيػدعك إلػى إبعػاد الػديف عػف السػمطة كييمنػى يكجيػه الطاقػة 
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؟ كهػؿ ـاالعيقادية إلى ما يحفظ االميبل  الركح  كالسمك األخبلق . ماذا يريػد كػبل الطػرفيف مػف رفػع شػعارايه
دمػػل الػػديف بالسياسػػة أـ مػػاذا؟. مػػف يػػـ يصػػنيفهـ يحػػت مصػػطم" "اإلسػػبلـ  ينػػادم "اإلسػػبلـ السياسػػ " بعمميػػة

ذا كػاف كػذلؾ كيػؼ كعمػى أم أسػسو  "دكلػة الخبلفػة"دكف إقامػة يػالسياس "  هؿ حقػا يرً  كمعػايير؟.  مػف جديػد كا 
ـ   أـ "دكلة خبلفة" كالخبلفة الراشػدة  أكسمـ عميه اهلل صمى يريدكف دكلة إسبلمية كما كانت ف  عهد الرسكؿ

كالخبلفػػة األمكيػػة أـ كالخبلفػػة العباسػػية  أـ كالخبلفػػة العيمانيػػة  أـ يريػػدكف دكلػػة إسػػبلمية عمػػى غػػرار الػػدكؿ 
 نشأت ف  ياريخ اإلسبلـ أـ ماذا؟.كالدكيبلت اإلسبلمية الي  

 المجال الزمني لمدراسة: 

اليػػاريخ  يينػػاكؿ يغييػػر السياسػػة فػػالزمف  ينقسػػـ إلػػى زمنػػيف همػػا: الػػزمف اليػػاريخ  كالػػزمف الفعمػػ  أك الحقيقػػ .
ذلػػؾ الػػزمف الػػذم يميػػد عمػػى  :أمػػا الػػزمف الفعمػػ  أك الحقيقػػ  فهػػك كيطػػكير نظػػاـ الحكػػـ فػػ  الدكلػػة اإلسػػبلمية.

. كسػػػمـ عميػػػه اهلل صػػػمى منػػػذ لحظػػػة يأسيسػػػها عمػػػى يػػػد النبػػػ  الرسػػػكؿ محمػػػد "الدكلػػػة اإلسػػػبلمية"مػػػدار يػػػاريخ 
فيػرات مخيمفػة مػف يػاريخ اإلسػبلـ اليػ  يػـ كنظػاـ الحكػـ فيهػا  كعمػى  "الدكلػة"باليركيز عمى فيرة بداية يأسيس 

 يحكؿ الحكـ فيها مف نظاـ حكـ إلى نظاـ حكـ آخر.

 المجال المكاني لمدراسة: 

الدكلػة اإلسػبلمية عبػر اليػاريخ  مػا يبعهػا مػف يكسػع أراضػ مػف يػـ المدينػة المنػكرة ك مكة المكرمػة كيػـ  أراض 
 إضافة إلى أراض  "العالـ العرب  كاإلسبلم " ف  عصرنا الحال .

 نبيف:كبعد ما يقدـ نريد أف 

مكقؼ الفرؽ كالمذاهب كالعصبيات كالقكميات كالحركات كالجماعات كالييارات كاألحزاب اإلسبلمية اليػ   :أولً 
اسػية "العبلقػة بػيف اإلسػبلـ كالسياسػة"  ككػذلؾ يحديػد مػكقفهـ ظهرت ف  ياريخ اإلسػبلـ مػف هػذ  القضػية األس

مف عدد مف القضايا الميصمة بها كالميفرعػة عنهػا  كييميػؿ أهميػة ذلػؾ فػ  الكقػكؼ عمػى سػبر "غػكر العبلقػة 
 .؟األفضؿ لئلسبلـ دمل الديف بالسياسة أـ الفصؿ بينهما" فٍ بيف الخميفة كالفقيه"  كنرل "مى 

مكقػؼ مػا سػم  "باإلسػبلـ السياسػ " فػ  عصػرنا الحػال  مػف العبلقػة بػيف اإلسػبلـ كالسياسػة كهػؿ يريػد  :نانياً 
طمػػؽ عمػػيهـ مسػػمى "اإلسػػبلـ السياسػػ " إقامػػة دكلػػة إسػػبلمية مػػف خػػبلؿ الػػدمل بػػيف الػػديف كالسياسػػة أـ مػػف يي 

 اشػكالييه اليػ  يطرقنػا لهػػلرئيسػػ  كا  مػاذا؟. كذلػؾ لمكصػكؿ إلػػى غايػة هػذا البحػث الميميمػػة فػ  عنكانػه كسػؤاله ا
 .آنفان 
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بحػكادث  ال ريب أف الفكػر السياسػ  العربػ  اإلسػبلم   ال سػيما فػ  أدكار نشػأيه ألكلػى  مػريبط أكيػؽ اريبػاط
لشػػ   كاحػػد كجػػزأف مكمػػبلف  أحػػدهما اآخػػر   جانبػػاف نظػػر إليهػػا ككأنهمػػاأف يي  درجػػة أنػػه ينبغػػ   إلػػى اليػػاريخ

 محيطػان  كظرفػان  يكػكف هػذ   سػببان يػارة العبلقة بينهما فيػارة يبػدك اآرا  هػ  المكحيػة بػالحكادث   كيخيمؼ طبيعة
  ةسػالف عمػى سػابقة يػـ إفرازهػا فػ  عصػكرو  أك قياسان   ماض لكاقعو  ان بكجكدهما  كقد ال يككف النظرية إال اميداد

ال بػد أف نػدرس األفكػار السياسػية اإلسػبلمية  مقيرنػة بالكقػائع الياريخيػة  اأخػرل  لػذ ان أك قد يأخذ العبلقة صػكر 
الي  اريبطت بها  لك  نيعرؼ عمى البيئة الي  نبيت فيها كؿ فكرة إلى أف أيمرت نيائجها ككصػمت إلػى يمػاـ 

 كها.من

ميػػؿ أهميػػة كيشػػكؿ نظريػػات الحكػػـ فػػ  الفكػػر السياسػػ  اإلسػػبلم  حجػػر الزاكيػػة فػػ  فقػػه الحككمػػة كأركانهػػا كي
دارة الشػػأف العػػاـ   ميزايػػدة فػػ  مكاكبػػة المبػػادئ اإلسػػبلمية لمنظريػػات السياسػػية فػػ  معالجػػة إدارة المجيمعػػات كا 

مػػػف منظكمػػػة الفقػػػه السياسػػػ  اإلسػػػبلم  الػػػذم يجسػػػد فػػػ  الػػػدكاكيف  ان كهػػػذ  النظريػػػات فػػػ  أغمبهػػػا كانػػػت جػػػز 
 كاـ السمطانية.كالحسبة كالخراج ككيب الجهاد كأحكاـ الكالية كالقضا  كاألح

يمسػؾ زمػاـ مركزيػة  فكما هك معمكـ  فرف الحالػة السياسػية عنػد العػرب قبػؿ اإلسػبلـ ييميػؿ بعػدـ كجػكد سػمطةو 
نمػا اقيصػر المكضػكع عمػى نػكع مػف الينظػيـ  األمكر  فيفرض األمف ف  الداخؿ كيدفع العػدكاف مػف الخػارج  كا 

 .5أفراد القبيمةبم  الذم يجعؿ لكؿ قبيمة زعامة يقـك عميها أحد القى 

ا هىػػمى   أهٌ حضػػاريان  أمػػا الكضػػع السياسػػ  فػػ  مكػػة  المػػكطف األكؿ لظهػػكر العقيػػدة اإلسػػبلمية  فقػػد كانػػت مركػػزان 
شػيكخ يطمػؽ حكمػت مكػة أك أديػرت مػف قبػؿ مجمػس لذلؾ كضعها الدين  كاالقيصادم كاليجارم المميػز  كقػد 

كلـ يكف لممجمس رئيس  كضعؼ المجمػس فػ  عميه اسـ "مجمس المؤل" الميككف مف رؤسا  العشائر كالعكائؿ 
 األغمبيػػة كاجػػبي  عمػػى نظػػاـ اليصػػكيت  الػػذم يجػػب أف يكػػكف باإلجمػػاع لغػػرض إنجػػاز أم قػػرار حيػػث يكػػكف

ربمػػا يمجػػأ إلػػى  .عنػػد ذلػػؾ  ع األقميػػةعنػػدما يفشػػمكف فػػ  إقنػػا يظهػػري  إقنػػاع األقميػػة لقبػػكؿ القػػرار  لكػػف المشػػكمةى 
ذا لػػػـ يػػػنج" هػػػذ  الكسػػػيمة فربمػػػا يسػػػيعممكف أسػػػمكب المقاطعػػػة يعبيػػػران   الضػػػغط عػػػف إجبػػػار األقميػػػة لرغبػػػػة  كا 
 .6األغمبية

ـي  يكرد القرآفي  ييعمػؽ بػالحكـ ميػؿ "كاليػة":  فيمػا ان مػف المفػردات المغكيػة ذات المعنػى السياسػ  سػكا  الكييرى  الكري
َمـا َكـاَن ِلَبَشـٍر َأن . "كحكـ": قػاؿ يعػالى: "7"ُعْقًبا َوَخْيرٌ  َنَواًبا َخْيرٌ  ُىوَ  ۚ  ُىَناِلَك اْلَوَلَيُة ِلمَِّو اْلَحقِّ قاؿ يعالى: "

كأربعػيف  اينػيف  "كممػؾ" حيػث كردت فػ  8"ُيْؤِتَيُو المَُّو اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُُّبوََّة ُنمَّ َيُقوَل ِلمنَّاِس ُكوُنـوا ِعَبـاًدا لِّـي

                                                           
5

، الكويييت، 8891. النبهييان محمييد. نظييام الحكييم فييي اإلسييالم، دراسيية تتضييمن معييالم النظييام السياسييي اإلسييالمي ومصييادره والسييلطات العاميية فييي ، 

 .88وعات جامعة الكويت، ص مطب
6

 .88وص  18م. ص 8818، الموصل، مطابع دار الكتب، 8. العلي صالح. محاضرات في تاريخ العرب، ج
7

 .11. سورة الكهف. آية 
8

 .98. سورة آل عمران. آية 
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ت فػ  أربػع د. "كسػمطاف" اليػ  كر 9"َأْم َلُيْم َنِصيٌب مَِّن اْلُمْمِك َفالًذا لَّ ُيْؤُتوَن النَّاَس َنِقيـرًاآية منها قكله يعمى: "
 ۚ  ِإنَّ ِعَبـاِدي َلـْيَس َلـَك َعَمـْيِيْم ُسـْمَطاٌن كلػيس الحػاكـ منهػا قكلػه يعػالى: " كعشريف آية جميعهػا بمعنػى الحكػـ

كيبليػيف آيػة   . كقسـ مػف يمػؾ المفػردات ييعمػؽ بالحػاكـ ميػؿ "كاؿ" اليػ  كردت فػ  يػبلثو 10"َوِكيً   ِبَربِّكَ  َوَكَفى  
 ِمـن ُدوِنـوِ  مِّـن َلُيـم َوَمـا ۚ  ِإَذا َأرَاَد المَُّو ِبَقْوٍم ُسـوًءا َفـَ  َمـَردَّ َلـُو "ككممة "أكليا " كردت ف  أربع كيبلييف آيػة: 

مػػػاـ"11"َوالٍ  ـــاٍس قػػػاؿ يعػػػالى: " آيػػػات آيػػػات "كأئمػػػة" كردت فػػػ  خمػػػسً  كردت فػػػ  أربػػػعً  . "كا  ـــْدُعو ُكـــلَّ ُأَن ـــْوَم َن َي
ْذ َقـاَل َربُّـَك ِلْمَمَ ِئَكـِة ِإنِّـي َجاِعـٌل ِفـي اْيَْرِض . "كخميفة كردت ف  يبلث آيات منها قكله يعالى: "12"ِبالَماِمِيمْ  َواِ 
ممػا يجػدر مبلحظيػه أف هػذ  المصػطمحات كمػدلكاليها ييحػدث عػف كغيرها كييػر ال مجػاؿ لػذكرها.  .13"َخِميَفةً 

 حكاـ أك أشكاؿ سمطة مما الفيه األمة عبر ياريخها كمما أنجزيه مف أشكاؿ لمسمطة كأنظمة الحكـ.

سقاط كصكال إ لػى شػكؿ فالخطاب القرآن  يكح  أف إيراد هذ  المفردات ف  أحد جكانبه الكييرة عممية مقارنة كا 
سابقا كمف يـ فهك يجربة جديدة مع حسـ األمػر هلل يعػالى كنفػ  فػرص  العربي  هي لفأالحكـ لـ يجديد ف  نظرية 

 .14المشاركة الندية كليست يقميدا ليجارب سبؽ أف مرت بها األمة كأيبيت نجاحها أك فشمها

اهلل يعػػالى لػػه   سػػمطيه السياسػػية عمػػى اخييػػارً  ند فػػ  يأسػػيسً قػػد أسػػيى  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىالرسػػكؿ محمػػد  ان إذ
ه فػػػ  إقنػػػاع النػػػاس باإليمػػػاف لػػػكال نجاًحػػػ لمبشػػػر  لكػػػف قيمػػػة هػػػذا المسػػػيند كانػػػت سػػيبقى نظريػػػةن    رسػػػكالن باعيبػػارً 

عصػػر النبػػكة كػػاف الفيػػرة المياليػػة اليػػ  يحققػػت فيهػػا الميػػؿ العميػػا بأكمػػؿ معانيهػػا  كهػػ  كػػذلؾ مرحمػػة فبدعكيػػه  
 .15الحياة السياسية  كأقاـ النمكذج لمقدكة كالقياسيأسيس  حيث أكجدت الركح الي  يسيطر عمى 

المسػػائؿ السياسػػية مػػف حيػػث النظريػػة   السياسػػ  يهػػيـ بالنظػػاـ السياسػ   كمعالجػػةً  ممػا هػػك معػػركؼ أف الفكػػرى 
كيشػػكؿ الفكػػر السياسػػ  الػػدعائـ  يػػريبط بظػػركؼ ياريخيػػة كمػػا يقيػػرف بهػػذا النظػػاـ كهػػذ  المعالجػػة مػػف مفػػاهيـ

 قدـ المجيمع كالفكر البشرم. قديـٍ  البشرم  كالفكري  لكبرل الي  حديت ف  الياريخً العقمية لميغييرات ا

 

  

                                                           
9

 .51. سورة النسا . آية 
10

 .15. سورة اإلسرا . آية 
11

 .88. سورة الرعد. آية 
12

 .98. سورة اإلسرا . آية 
13
 .10سورة البقرة. آية  
14

 .888وص  888م، ب داد، دار الحرية، ص 8891. الحديثي نزار. اهمة في سياسة النبي والخلفا  الراشدين، 
15

 .58م القا،رة، دار المعارف، ص8811، 1. الريس محمد. النظريات السياسية اإلسالمية، ط
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 انفظم االٔل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فترات حكم من التاريخ اإلس مي

لمكقػػػػكؼ عمػػػػى مكضػػػػكع يأسػػػػيس الدكلػػػػة اإلسػػػػبلمية كظػػػػركؼ نشػػػػأيها كيأسيسػػػػها كميػػػػى كأيػػػػف ككيػػػػؼ كلمػػػػاذا  
مها كاألسس كالمعايير الي  قامت عمى أساسها  كأيضا االطبلع عمى شكؿ كطبيعة نظا  باإلضافة إلى الفكر

 :باحثإلى سية م فصؿكحكمها قاـ الباحث بيقسيـ ال

 ىـ:11م/632-م570ا  صمى ا  عمية وسمم ايول: عيد النبي الرسولالمبحث 

حيايه ف  مكة.  ايولى:  سنيحدث عف فيرييف مف حيايه: كسمـ عميه اهلل صمىفيرة حكـ النب  الرسكؿ محمد 
 ة  كسييـ اليطرؽ إلػى أسػباب الخػبلؼ اليػ  بػرزت بعػد كفػاحيايه مف السنة األكلى لمهجرة حيى كفايه النانية:
 .كسمـ عميه اهلل صمى الرسكؿ

 المطمب ايول: حياة الرسول صمى ا  عميو وسمم في مكة

ـ( فػ  570عػاـ الفيػؿ ) كسػمـ عميػه اهلل صػمىكلد "أبك القاسـ" محمد بػف عبػد اهلل بػف عبػد المطمػب بػف هاشػـ 
 عنػدما بمػ  أربعػيف عامػان  ـ(610ؽ.هػػ/13سنة ) كسمـ عميه اهلل صمىنزؿ الكح  عمى الرسكؿ  مكة المكرمة 

َشْيُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفيِو اْلقُـْرنُن ُىـًدى   لقكله يعػالى:"16كهك ييأمؿ ف  الغار كباليحديد ف  شهر رمضاف
ــانِ  ــَدى  َواْلُفْرَق ــَن اْلُي ــاٍت مِّ ــاِس َوَبيَِّن بػػاليبمي  كالػػدعكة إلػػى  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىأمػػر اهلل يعػػالى رسػػكله  .17"لِّمنَّ

َيـا َأيَُّيـا اْلُمـدَّنُِّرُ قُـْم َفَأْنـِذْرُ َوَربَّـَك َفَكبِّـْرُ َوِنَياَبـَك َفَطيِّـْرُ َوالرُّْجـَز " قكلػه يعػالى:عباديه كيكحيد  مػف خػبلؿ 
ة يػبلث عشػر  اف سػنة  منهػيكعشػر  ان . فقاـ بالػدعكة إلػى اهلل يبليػ18"َفاْىُجْرُ َوَل َتْمُنْن َتْسَتْكِنُرُ َوِلَربَِّك َفاْصِبْرُ

 المدينة. ف  مكة كعشر سنكات ف 

                                                           
16

. لقيد اختليف المؤرخيون فيي لليا 21، الحواشيي. ص8911/2001دية القا،رة، ر يم اإلييداع . مبارا سيد. حياة محمد )ص(. الناشر: المكتبة المحمو

 م.فل،بت طائفة إلى أن  نزل علي  في شهر ربيع اهول، وطائفة في شهر رمضان، و يل في شهر رجب، وما لكرناه ،و ما نستريح إلي ، وهللا أعل
17

 .815. سورة البقرة. آية 
18

 .9-8. سورة المدثر. اآليات 
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مكة بدعكة النػاس إلػى ديػف اهلل الحػؽ  إذ كػاف يػدعك إلػى أدا  الحقػكؽ  ف كسمـ صمى اهلل عميه  قد بدأ النب ل
كالحض عمى اإلحساف كالرفؽ ببن  البشر كاليأكيػد عمػى األخػكة كالقرابػة اإلنسػانية  كرفع الظمـ عف المظمكميف

 البشر.كالمساكاة بيف بن  

ضركرة كجكد نظاـ لمحكـ  يضػبط عبلقػة الحػاكـ بػالمحككميف  كعبلقػة  كسمـ عميه اهلل صمى الرسكؿ  أكض"
أك أنػػه  سياسػػيان  ه عمػػى أنػػه يريػػد يغييػػران ـ نفسىػػه لػػـ يقػػدٍ أن ػػ المحكػػكميف فيمػػا بيػػنهـ  كعبلقػػيهـ جميعػػا بالخػػالؽ إالٌ 

جديػد   سياسػ و  أك إنشا  نظػاـو  مف هذا القبيؿ  كلـ يقؿ إف هذ  األهداؼ ييطمب يغيير الحكـً  مشركعو  صاحبي 
بؿ كاف يؤمف أف هذ  األهداؼ يمكف أف يحققها المر  حييما كاف كف  نطاؽ مسؤكلييه مهمػا كانػت محػدكدة  

فٍ  ذلػػؾ فهػػك قػػد طبػػؽ اإلسػػبلـ كشػػريعيه ككػػػاف مسػػمما صػػالحا  كلػػف يضػػير  حػػاؿ المجيمػػع أك نظامػػػه  عػػؿى فى  كا 
ييػا  ذم القربػى يػؤدم السياس  أك االجيمػاع   كيفيػرض أال يمنعػه الن ظػاـ مػف ذلػؾ  ألف العػدؿ كاإلحسػاف كا 

 .(لى السبلـ كال يريد غصب أحد حقهإ

 انماك  دكيايكرم"........ديمكقراط \دسيكرم\ممك " ينهنظاـ بع الى كسمـ عميه اهلل صمى الرسكؿ لـ يكف يشير
فبهػػػذ  القػػػيـ  خكالمسػػػاكاة.... الػػػكالحريػػػة  معػػػامبلت معينػػػة بػػػيف النػػػاس كالعدالػػػةالػػػى نظػػػاـ يكفػػػؿ يحقيػػػؽ قػػػيـ ك 

األمػػػة اإلسػػػبلمية بهػػػا يكػػػكف  مػػػف خػػػبلؿ ممارسػػػيهـ لهػػػاالمسػػػممكف  يرسػػػخهاك اإلنسػػػانية اليػػػ  يحممهػػػا اإلسػػػبلـ 
 إسبلمية.

.. فػػػ  أنظميهػػػا كفػػػ  إطػػػار ..ك....غيػػػر إسػػػبلمية يمػػػارس العدالػػػة كالحريػػػة كهنػػػاؾ فػػػ  العػػػالـ أنظمػػػة حكػػػـ 
مػف العدالػة فػ   قدر عاؿ احققك  اكالنظاـ البريطان  كغيرها  كبذلؾ فهـ يككنك يها ميؿ النظاـ البمجيك  عامجيم

الػدكؿ  انظميهـ كمجيمعايهـ كال يزالكف ف  محاكلة مسيمرة لمكصكؿ الى أعمػى قػدر مػف العدالػة. كبمػا أف يمػؾ
سػػػاكاة هػػػ  أك األنظمػػػة غيػػػر إسػػػبلمية  كجػػػا ات بهػػػذا القػػػدر مػػػف العدالػػػة كالمسػػػاكاة إذف فالحريػػػة كالعدالػػػة كالم

  كه  قػيـ إلهيػة سػماكية عالميػة طبيعيػة مػف اف كلكؿ مجيمع  مسمـ أـ غير مسمـاحيياجات طبيعية لكؿ إنس
. األنظمػػة الغيػػر إسػػبلمية اليػػ  الػػذم يخضػػع لػػه حػػؽ كػػؿ فػػرد ككػػؿ مجيمػػع بغػػض النظػػر عػػف شػػكؿ الحكػػـ

حيػدهـ  مع رجاؿ الديف "الكنيسة" مرير بعد عراؾ طكيؿإليه مف يحقيؽ العدالة كصمت  ؿكصمت إلى قدر عا
مػػف  عػػاؿ قػػدرلمجيمػػع اإلسػػبلم  يحقيػػؽ إذا أراد اكفػػ  عصػػرنا الحػػال   الدكلػػة.مػػف سػػيطريهـ عمػػى  كيخمػػص
أف يطبػػؽ القػػيـ اإلنسػػانية السػػامية اليػػ  جػػا  بهػػا اإلسػػبلـ مػػف خػػبلؿ العػػكدة إلػػى يعػػاليـ الػػديف  عميػػه العدالػػة

 كالفػػػػرؽ لممػػػػدارسكأال يسػػػػم"   فػػػػ  الحػػػػديث النبػػػػكم الشػػػػريؼالػػػػذم جػػػػا ات فػػػػ  القػػػػرآف الكػػػػريـ ك  اإلسػػػػبلم 
 .اإلسبلـ ف  الحكـ نظاـ عمى كالسياسية يةفكر يكجهايها ال فرض كالحركات كالجماعات

قػػكؽ إلػػى اإلحسػػاف  اإلرادم مػػف الظمػػـ كهضػػـ الح إال عمػػى نطػػاؽ اليغييػػرً  يريػػد يغييػػران  ةلػػـ يكػػف اإلسػػبلـ دعػػك 
لػه أف يعػيش   الػذم أكه جػزا ى  ألمػر اهلل يعػالى كراجيػان  بػه طاعػةن  فػ  هػذا كقائمػان  كلية راغبػان ؤ بجعؿ صػاحب المسػ

إف يطمػب األمػر ألف اليػكاب الحقيقػ   حياة هانئػة طيبػة مطمئنػة عمػى هػذ  الػدنيا  كأال يبػال  بالخسػائر أحيانػان 
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مـن أبـىه قيـل ومـن كـل أمتـي يـدخمون الجنـة إل " قػاؿ رسػكؿ اهلل: .كالجزا  األكفى سيككف ف  الحياة اآخرة
 صمى ان . كليمكف اهلل يعالى محمد19"يأبى يا رسول ا ؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى

ــن ُيِطــِع الرَُّســوَل َفَقــْد َأَطــاَع   كقػػاؿ يعػػالى:" 20"ِإنَّــَك َلَعَمــى  ُخُمــٍق َعِظــيمٍ " بقكلػه يعػػالى: هكصػػف كسػػمـ عميػه اهلل مَّ
  هػػذ  اآيػػات 22"ُقــْل ِإن ُكنــُتْم ُتِحبُّــوَن المَّــَو َفــاتَِّبُعوِني ُيْحِبــْبُكُم المَّــُو َوَيْذِفــْر َلُكــْم ُذُنــوَبُكمْ   كقػػاؿ يعػػالى:" 21"المَّــوَ 

ػحيػث كغيرها الكيير مف اآيات  باإلضافة إلى السيرة العطرة الي  يميع بها قبؿ بعييه  ه "الصػادؽ ه قكميػفى كصى
ـْدِق َوَصـدََّق ِبـِو األميف"  كأيد اهلل ذلؾ ف  قكلة يعػالى:"  . كػؿ ذلػؾ 23"اْلُمتَّقُـون ُىـمُ  ُأولَ ِئـكَ  ۚ  َوالَِّذي َجاَء ِبالصِّ

مكنيػػه مػف نشػػر الػديف كيعاليمػػه بمػا أكحػػ  إليػه مػػف  كمنعػةن  فػ  قمػػكب أيباعػه  كقػػكةن  الرسػكؿ )ص( محبػػةن  مػن"ى 
ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبَمـا َأرَاَك المَّـُو َوَل َتُكـن لِّْمَخـاِئِنيَن َخِصـيًما"ُ ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكتَاَب ِباْلَحقِّ " قاؿ يعػالى:اهلل. 

لَّى َوُنْصـِمِو َجَيـنََّم َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُو اْلُيـَدى َوَيتَِّبـْع َغْيـَر َسـِبيِل اْلُمـْؤِمِنيَن ُنَولِّـِو َمـا تَـوَ 
ــيرً  ــاَءْت َمِص ــِذيَن َل " . كقػػاؿ يعػػالى:24"اَوَس ــَواَء الَّ ــْع َأْى ــا َوَل َتتَِّب ــِر َفاتَِّبْعَي ــَن اْيَْم ــِريَعٍة مِّ ــى  َش ــاَك َعَم ــمَّ َجَعْمَن ُن

نَّ  ۚ  َيْعَمُموَنُِإنَُّيْم َلن ُيْذُنوا َعنَك ِمَن المَِّو َشْيًئا  . 25"اْلُمتَِّقـينَ  َوِليُّ  َوالمَّوُ  ۚ   َبْعضٍ  َأْوِلَياءُ  َبْعُضُيمْ  الظَّاِلِمينَ  َواِ 
َُعمََّمــُو َشــِديُد اْلُقــَوى  " كقػػاؿ يعػػالى: ُ ِإْن ُىــَو ِإلَّ َوْحــٌي ُيوَحى  هنػػاؾ الكييػػر مػػف ك   26"َوَمــا َينِطــُق َعــِن اْلَيــَوى 

رسػكؿ فالمػف قبػؿ مػف آمػف بػه كيبعػه  ان كيجعمه مطاعػ كسمـ عميه اهلل صمى اآيات الي  يعزز مكقؼ الرسكؿ
 حكـ بيف الناس بما أكح  إليه مف اهلل. كسمـ عميه اهلل صمى

ر جكانػب محػدكدة منػه حسػب ًهػظٍ يي  العصػكرً  رى ٍبػعى الكاممػة مػف ديػف اهلل الحػؽ الػذم كانػت  اإلسبلـ هك النسخةي 
 مخيمفػػة  كالػػذم أنػػزؿ عمػػى محمػػد )ص(  كهػػك لػػيس مشػػركعان  حاجػػة القػػكـ كالزمػػاف كالمكػػاف  كلػػـ يكػػف أديانػػان 

نمػػا جػػا  ليعيػػد النػػاس  أك قكميػػان  سياسػػيان  جػػا  لينشػػل دكلػػة جديػػدة أك أمػػة جديػػدة بػػالمفهكـ القػػكم  السياسػػ   كا 
ليصػػبحكا أمػػة إنسػػانية كاحػػدة يعرفػػكف اهلل يعػػالى خػػالقهـ  كيعرفػػكف مػػا ييريػػب عمػػيهـ مػػف حقػػكؽ كاجبػػة كػػكنهـ 

أف يبػػادركا بالحسػػنات عبػػادا هلل  كاليػػ  أساسػػها أف يقكمػػكا بالعػػدؿ  يػػـ أف ييجػػاكزك  إلػػى اإلحسػػاف الػػذم يعنػػ  
لمػػف لػػيس لػػه حػػؽ كاجػػب عنػػدهـ  يػػـ أف يصػػب" هػػذا اإلحسػػاف بػػيف البشػػر إحسػػانا فطريػػا كرحسػػاف ذم القربػػى 
الػػذم ال يرجػػى منػػه جػػزا  كال شػػككر  كيعيشػػكف األمػػف كالسػػبلـ كيشػػيعكنه فػػ  أرجػػا  األرض  فيككنػػكف بػػذلؾ 

غاية مف خمؽ اإلنساف كػكنهـ عبيػدا كمػأمكريف منػه خمفا  اهلل يعالى كككبل   الذيف ينفذكف مشيئيه كيحققكف ال
يككف قد يحققت الغاية كعندها يعالى  كبذلؾ ييقبؿ الناس سمطاف اهلل يعالى عمى األرض برراديهـ كاخييارهـ  
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 . أخرج  البخار ، واحمد في مسنده.
20

 .1. سورة القلم. آية 
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 .10. سورة النسا . آية 
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 .18. سورة آل عمران. آية 
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 .11 آية. الزمر سورة 
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 .885و 805. سورة النسا . آية
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 .888-881. سورة الجاثية. آية 
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نـــَس ِإلَّ " قػػػاؿ يعػػالى: .مػػف خمػػػؽ البشػػر. هػػػذ  هػػػ  فمسػػفة اإلسػػػبلـ كرؤييػػػه كمشػػركعه َوَمـــا َخَمْقـــُت اْلِجـــنَّ َواإلِْ
 .27"ِلَيْعُبُدونِ 

لى المدينة المنورة من مكة إ وسمم عميو ا  صمى: ىجرة الرسول المطمب الناني
 ىـ1م/622عام

  كأخػذت ييبمػكر فيهػا معػالـ الدكلػة اإلسػبلمية اإلسػبلـ  كقػادت إلػى مرحمػة جديػدة شكمت حديا مهما ف  يػاريخ
 األنصػػار "األكس كالخػػزرج" ك "المهػػاجريف"المسػػمميف  األكلػػى المبنيػػة عمػػى قاعػػدة اإلخػػا  اإلسػػبلم  مػػا بػػيف 

  كأسػػس الدسػػيكر اإلسػػبلم  الجديػػد الػػذم نظػػـ العبلقػػات مػػا بػػيف كمػػف دخػػؿ فػػ  اإلسػػبلـ مػػف يهػػكد كغيػػرهـ
المدينة  المسمميف كالقبائؿ الي  ال يػديف باإلسػبلـ كاليهػكد  فكػاف اليعػايش بػيف مخيمػؼ الطكائػؼ هػك مككنات 

"دسػػيكر المدينػػة"  الػػذم يضػػمف ينظػػيـ العبلقػػات مػػا بػػيف المسػػمميف مػػف جهػػة  كأصػػحاب مػػدل هػػذا الدسػػيكر  
 .أماـ القضا  المذاهب األخرل مف جهة أخرل  ف  إطار مف الحرية الدينية كالعدؿ كالمساكاة

إف نظػاـ الحكػـ فػ  اإلسػبلـ يسػيند بشػػكؿ كامػؿ إلػى الشػرع الػذم يسػػكد كافػة أرجػا  المجيمػع كالدكلػة  كينظػػر 
المسمميف كافة عمى أنهـ جماعة كاحػدة  كأنهػـ أمػة مػف دكف النػاس دكف يفريػؽ بيػنهـ لجػنس أك عػرؽ أك إلى 

 كمػا قػاؿ يعػالى:  كسػمـ عميػه اهلل صػمىـ بيػنهـ بكيػاب اهلل كسػنة نبيػه لكف  يجيمعكف عمػى خميفػة كاحػد  يحكػ
بيأسػػيس  كسػمـ عميػه اهلل صػمى  قػاـ النبػػ  الربػان . كاسػػيجابة لهػذا األمػر28" َوَأِن اْحُكـم َبْيـَنُيم ِبَمــا َأنـَزَل المَّـوُ "

  كعقػد معاهػدات كمكاييػؽ مػػع منظمػػان  كنبػ   فشػكؿ جيشػان  الدكلػة  كمػارس مهػاـ الحػاكـ السياسػػ  بجانػب دكر ً 
غيػػر المسػػمميف  كقػػاـ بينظػػيـ الشػػؤكف االقيصػػادية كالعبلقػػات االجيماعيػػة كالمسػػؤكليات الدينيػػة  ككجػػه رسػػائؿ 

مػػف ميطمبػػات الحكػػـ   كالسػػرايا كغيػػر ذلػػؾ الجيػػكشى  رى فػػ  الجزيػػرة العربيػػة كخارجهػػا  كسػػي   إلػػى الممػػكؾ كاألمػػرا 
أكؿ مؤسس لمدكلػة اإلسػبلمية اليػ  اسػيمرت مػف بعػد   كايسػعت كيطػكرت  كسمـ عميه اهلل صمىفكاف الرسكؿ 

 بما يسيجيب لمحاجات كالميغيرات المسيجدة.

بيأسػػيس دكليػػه  كممارسػػيه لمهػػاـ الحكػػـ فيهػػا مػػا  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىاليػػ  يػػدؿ عمػػى قيػػاـ الرسػػكؿ  المبلمػػ"ي 
كهػػك مػػا زاؿ فػػ  مكػػة ضػػركرة كجػػكد نظػػاـ لمحكػػـ  يضػػبط  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىأكضػػ" الرسػػكؿ  :أولً يمػػ : 

بالخػػالؽ  فكانػػت بيعيػػا العقبػػة  عبلقػػة الحػػاكـ بػػالمحككميف  كعبلقػػة المحكػػكميف فيمػػا بيػػنهـ  كعبلقػػيهـ جميعػػان 
لمدسػيكر الػذم سيسػير عميػه الدكلػة  بما يضمنيا مف القيـ كالكاجبات الدينية الي  يشكؿ أساسػان  األكلى كاليانية 

حػدد كي  كسػمـ عميػه اهلل صػمىاإلسبلمية بميابة عقد سياس  كاض" يقكـ عمى السمع كالطاعة لمرسكؿ الحاكـ 
كمركػز  فػػ  دكلػػة المدينػػة كقائػػد سياسػػ  إلػػى جانػػب  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىبشػكؿ رسػػم  كصػػري" دكر الرسػػكؿ 
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 .51اللاريات. آية  ة. سور
28

 .18المائدة. آية . سورة 
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"مسػػػجد قبػػػا " أكؿ مسػػػجد فػػػ   برقامػػػةد كصػػػكله عٍيػػػُي  كسػػػمـ عميػػػه اهلل صػػػمىبػػػدأ الرسػػػكؿ ب نانيـــا:دكر  كنبػػػ . 
ـ المسجد النبكم ف  ييرب "المدينة المنكرة" الػذم يعػد بحػؽ 622اإلسبلـ  كأقاـ بعد  ف  السنة األكلى لمهجرة/

لمحككمة  حيث مارس فيه مهامه ف  ينظيـ الحياة بجكانبها السياسية  كاالجيماعية  كاالقيصادية  إضافة  داران 
كإلداريػه كيسػيير   كسػمـ عميػه اهلل صػمىلممسػمميف كلقيػادة الرسػكؿ  عامػان  إلى مهامه الدينية  فكاف المسػجد مقػران 

بينظيـ العبلقات ف  المجيمػع اإلسػبلم   فكضػع كييقػة  كسمـ عميه اهلل صمىبدأ الرسكؿ  نالنا:ألمكر الدكلة. 
نظـ فيها عبلقة المسمميف مع بعضهـ مهاجريف كأنصار  ككذلؾ عبلقػيهـ مػع غيػر المسػمميف فػ  ييػرب  بمػا 
يػػكفر األمػػف كالسػػبلـ كالسػػعادة كالخيػػر لمجميػػع  فكانػػت هػػذ  الكييقػػة كيطمػػؽ عميهػػا بعػػض الكيػػاب المعاصػػريف 

عركفة ف  كيب اليراث باسـ "الصحيفة" أك "صحيفة المدينة"  فكانت هػذ  الصػحيفة أكؿ "دسيكر المدينة"  كالم
دسيكر لمحككمة اإلسبلمية  بيف ما هك مقبكؿ كمسمكح كما هك مرفكض أك ممنكع  كقػد سػمت الصػحيفة كػؿ 

  دكلػػػة لبنػػػا كاضػػػحان  ان عمميػػػ قبيمػػػة ككػػػؿ مجمكعػػػة  كحػػػددت لهػػػا حقكقهػػػا ككاجبايهػػػا  فكانػػػت هػػػذ  الكييقػػػة إطػػػاران 
َوَأِعـدُّوْا " هاديػة اسػيجابة ألمػر اهلل يعػالى:باإلعػداد لمقػكة الج كسػمـ عميػه اهلل صػمى: قاـ الرسػكؿ رابعاإسبلمية. 

ُكْم َونَخـِريَن ِمـن دُ  َباِط اْلَخْيـِل ُتْرِىُبـوَن ِبـِو َعـْدوَّ المّـِو َوَعـُدوَّ َتْعَمُمـوَنُيُم وِنِيـْم َل َلُيم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رِّ
مػا  عسػكريان    فجهز الجيكش  كخاض بعد يأسيس الدكلة مػا يقػارب مػف خمسػة كيمػانيف يحركػان 29"الّمُو َيْعَمُمُيمْ 

 صػمىلمدكلة اإلسبلمية ف  المدينة كما حكلها يكجػه الرسػكؿ  : بعد أف اسييب األمري اخامسبيف غزكة كسرية. 
باهيمامػػػه خػػػػارج الجزيػػػػرة العربيػػػة  فراسػػػػؿ الممػػػكؾ كاألمػػػػرا  كدعػػػػاهـ إلػػػى اإلسػػػػبلـ  كاالليػػػػزاـ  كسػػػػمـ عميػػػه اهلل

القضػاة كعػيف الػكالة  كأكصػاهـ بيطبيػؽ يعػاليـ اإلسػبلـ  كسمـ عميه اهلل صمى: نصب الرسكؿ اساسبأحكامه. 
 .30كأحكامه  كالقياـ بمهمات الحكـ بأمانة كمسؤكلية

ه كميا من رأي رسول ا . وقد حوى ىذا الدستور اننين وخمسين بنداً " جيكرجيك:يقكؿ المسيشرؽ الركمان  
خمســـة وعشـــرون منيـــا خاصـــة بـــأمور المســـممينه وســـبعة وعشـــرون مرتبطـــة بالع قـــة بـــين المســـممين 

ىـذا الدسـتور بشـكل يسـمب يصـحاب  نَ وِّ وأصحاب ايديان ايخرىه ول سيما الييود وعبدة ايونـان. وقـد دُ 
ايخــرى بــالعيش مــع المســممين بحريــةه وليــم أن يقيمــوا شــعائرىم حســب رغبــتيمه ومــن غيــر أن ايديــان 

م. ولكــن فــي حــال 623يتضــايق أحــد الفرقــاءه وضــع ىــذا الدســتور فــي الســنة ايولــى لميجــرةه أي عــام 
جديدة . كذكر جيكرجيك ف  كيابه "نظرة 31"وطردهمياجمة المدينة من قبل عدو عمييم أن يتحدوا لمواجيتو 

 ان عيبػر  جيكرجيػك دسػيكر امػف بنػكد "دسػيكر المدينػة"  كلقػد    بعضػا194-192ف  سيرة رسكؿ اهلل ف  صػفحه 
 ن  عمى العدؿ.  ألنه بي شامبلن 

                                                           
29

 .10. سورة اهنفال. آية 
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لػػـ يكػف مسػػؤكلية أعمالػػه مقيصػػرة عمػػى يمقػػ   كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمى مػػا سػػبؽ يشػػير إلػػى أف النبػ  الرسػػكؿكػؿ 
عمػى إقامػة دكلػة  كسػمـ عميػه اهلل صػمىالكح  اإلله  كيبميغه إلى النػاس فحسػب  بػؿ يكضػ" حػرص الرسػكؿ 

المسمميف عمى أسس كاضحة محددة مهد لهػا فػ  مكػة  كممارسػيه لجميػع ميطمبػات الحكػـ كالقيػادة مػف خػبلؿ 
المهػػاـ الدينيػػة  المهػػاـ الجهاديػػة  المصػػال" العامػػة  العبلقػػات  إدارة:قيامػػه بمهػػاـ إداريػػة كسياسػػية كييػػرة ميػػؿ 

كهػػ  مػػف مسػػؤكليات الحػػاكـ فػػ  الدكلػػة   العامػػة كااليصػػاالت كاليحالفػػات  كالكاليػػات كالعمػػاؿ  األمػػكاؿ العامػػة
عمػػى أرض الكاقػػع فػػ   كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىلمحكػػـ فػػ  اإلسػػبلـ طبقػػه الرسػػكؿ  مػػا يؤكػػد عمػػى كجػػكد نظػػاـه م

 ".سأسياسي ان ركحي ان "ديني ان كاف حاكم كسمـ عميه اهلل صمىسينيل مما يقدـ أف النب  الرسكؿ المدينة المنكرة. كن

نما نيجت الدكلة بعد  مف قبؿ أهؿ "ييرب"   لمبايعةاالمصدر اإلله  كحد  لـ ينيل دكلة طكاؿ العهد المك   كا 
قادرة عمى حماية الدعكة الجديػدة كالػدفاع عنهػا كعػف أصبحت هناؾ قكة بشرية  كبعد انضماـ المهاجريف إليهـ

قػد بنيػت عمػى أسػاس النظػريييف:  اإلسػبلمية إف الدكلػةنػا القػكؿ ن  كيمكصػمى اهلل عميػه كسػمـ درسكؿ اهلل محم
 "الفيكحات اإلسبلمية". ف طريؽ معارؾ اليحرير اإلسبلمية  كبعد ذلؾ يكسعت ع"الدينية كاليعاقدية"

ف مػػف أحكػػاـ ك أمػػؿ فيمػػا اسػػينبطه العممػػا  المسػػممآيػػات "القػػرآف" كاألحاديػػث النبكيػػة كنيحػػيف ننظػػر برمعػػاف فػػ  
ييعمؽ بسياسة الدكلة  نرل أف نظرية اإلسبلـ السياسية يقـك عمى أسس يابيه  كقكاعد محكمػة  كيعيمػد عميهػا 

 .32"السيادة لمشرع" :عناصرها  كه 

الرسػػكؿ عنػػدما اشػػيد عميػػه مػػرض فػػ  عهػػد  بػػدأتالمسػػمميف  بػػيفاالخيبلفػػات هميػػة إلػػى أف لمػػا لػػه مػػف أنشػػير 
لػـ يصػؿ  ينػا  مرضػه كمكيػهأ كسػمـ عميػه اهلل صػمىبيف المسمميف ف  عهد الرسػكؿ  خبلؼإال أف يمؾ المكيه 

إف : : أولً إلػى الفػرؽ مػا بػيف االخػيبلؼ كاالفيػراؽمػف اإلشػارة كال بػد  .33إلى درجة الينػازع فػ  الػديف كاالفيػراؽ
إف مػف االخػيبلؼ مػا ال يصػؿ إلػى حػد االفيػراؽ  كهػك  :نانيـاً االفيراؽ أشد أنكاع االخيبلؼ  كيمرة مػف يمػار . 

أكير أنكاع الخبلؼ بيف األمة  فالخبلؼ بيف الصػحابة كاليػابعيف كاألئمػة كالعممػا  لػـ يصػؿ إلػى حػد االفيػراؽ 
سػػائ   ؼإف االخػػيبل :رابعــاً  اخػػيبلؼ افيػػراؽ. ؽ اخػػيبلؼ  كلػػيس كػػؿاف كػػؿ افيػػر إ :نالنــاً . كال الينػػازع فػػ  الػػديف

أف االفيػراؽ إنمػا يكػكف فػ  أصػكؿ االعيقػاد كالقطعيػات كاإلجمػاع  كمػا  :اً خامسـ  كاالفيراؽ غير سػائ . شرعان 
االفيراؽ مذمـك  :سادساً  جماعة المسمميف كالخركج عمى أئميهـ  كاالخيبلؼ دكف ذلؾ. فعيؤدم إلى الشذكذ 

  كاالفيػػػراؽ ال يعػػػذر . فػػػرف: االخػػػيبلؼ يعػػػذر صػػػاحبه إذا كػػػاف مجيهػػػدان كمػػػه مػػػذمكمان كمػػػه  كاالخػػػيبلؼ لػػػيس 
هػكل  أمػا عف صاحبه. االخيبلؼ عف اجيهاد يؤجر عميه المجيهد  كاالفيراؽ مأزكر صاحبه. االفيراؽ يككف 

 .34  كأهمه ناجكف  كالفرقة عذابةفبل يمـز منه ذلؾ. االخيبلؼ رحم االخيبلؼ
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هك الخركج عف السنة كالجماعة ف  أصؿ أك أكير مف أصكؿ الػديف االعيقاديػة منهػا أك العمميػة أك  الفتراق:
اخػػػػيبلؼ  .35الميعمقػػػػة بالمصػػػػال" العظمػػػػى لؤلمػػػػة  كمنػػػػه الخػػػػركج عمػػػػى أئمػػػػة المسػػػػمميف كجمػػػػاعيهـ بالسػػػػيؼ

عمػػى مػا ييػػرج"  أك أك العمػؿ إلػى اإلجمػػاع اخيبلفهـ كػاف ينيهػػ  فػػلػـ يصػػؿ إلػى الينػػازع كاالفيػراؽ   الصػحابة
  كف  ذلؾ كمه لـ يصؿ األمر عندهـ يفصؿ ف  األمكر الخميفة أك أهؿ الحؿ كالعقد  أك يبقى الخبلؼ سائغان 

إلػػى حػػد الينػػازع فػػ  الػػديف  كال االفيػػراؽ كالخػػركج عمػػى الجماعػػة  كلػػـ يبػػ  بعضػػهـ عمػػى بعػػض. كقػػاؿ شػػيخ 
عة ظاىرةه فمما قتل وتفرق الناس حـدنت بـدعتان تحدث في خ فة عنمان بدوليذا لم اإلسبلـ ابف ييمية: "

تـــو وعصـــمتوه أو نبوتـــو أو ممتقابمتـــان: بدعـــة الخـــوارج المكفـــرين لعمـــيه وبدعـــة الرافضـــة المـــدعين إلما
 .36"إلىيتو

بـين الفـرق  وسـمم عميـو ا  صـمىوالفتراق بعد وفاة الرسول  مواطن الخ فالمطمب النالث: 
 :اإلس مية

وأعظـم خـ ف   حيػى قػاؿ عنػه الشهرسػيان : "كهك أكؿ خبلؼ حدث ف  األمة  ككاف يػأيير  عظيمػان  اإلمامة:
بين ايمة خ ف اإلمامةه إذ ما سل سيف في اإلس م عمى قاعدة دينية منل ما سل عمى اإلمامة فـي كـل 

هػػػؿ الخبلفػػػة بااليفػػػاؽ كاالخييػػػار أـ بػػػالنص  ايولـــى: :. كالخػػػبلؼ حػػػكؿ اإلمامػػػة كػػػاف مػػػف نػػػاحيييف37"زمـــان
شػػػركط اإلمامػػة. فبينمػػػا يػػرل أهػػػؿ السػػػنة كمعهػػـ الخػػػكارج كالمرجئػػة كالمعيزلػػػة أف اإلمامػػػة  النانيـــة:كاليعيػػيف؟ 

لػػـ يػػنص عمػػى مػػف يخمفػػه مػػف بعػػد   يػػرل الشػػيعة عمػػى  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىألف النبػػ    بااليفػػاؽ كاالخييػػار
كيقػكؿ اإلمامػة ليسػت  ة يخالفهـيما عدا الفرقة الشيعية الزيد كف بالنص كاليعييفيكاخيبلؼ فرقهـ أف اإلمامة 

يجكزكف اإلمامة فػ  كػؿ أكالد فاطمػة سػكا  كػانك مػف نسػؿ الحسػف أـ مػف نسػؿ بالنص كاليعييف بؿ بالبيعة  ك 
  أم فضػؿكفيه شػركط اإلمامػة ككػاف أهػبل لهػا  كيقػكؿ الزيديػة أيضػا باإلمػاـ المفضػكؿ مػع كجػكد األ الحسيف

نػػص عمػػى شػػخص يخمفػػه مػػف بعػػد . كمػػف يػػركف أف الخبلفػػة يكػػكف بااليفػػاؽ  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىأف النبػػ  
كاالخييار  يخيمفكف فيما بينهـ ف  بعض الشركط  حيث يرل أهؿ السنة أف االخييار منحصر ف  قريش  كال 

  حيث يذهب قى يمة خبلؼ ليس رئيسان . كيبييقيد الخكارج بهذا الشرط  كيجعمكنها عامة بيف المسمميف جميعان 
 بعض فرؽ الخكارج إلى أنه ال حاجة إلى اإلماـ  كعمى الناس أف ييناصفكا فيما بينهـ.

بػرزت هػذ  المشػكمة عمػى السػاحة مػع يػكل  األمػكييف لمخبلفػة  حيػث رأل بعػض : الحكم عمى مرتكـب الكبيـرة
عػػف أنهػػـ اريكبػػكا فػػ  سػػبيمها بعػػض الكبػػائر  كالقيػػؿ كاغيصػػاب  النػػاس أنهػػـ ليسػػكا جػػديريف بالخبلفػػة  فضػػبلن 

 –األمكاؿ  فأعمف الخكارج كفر مريكػب الكبيػرة حيػى ييسػنى لهػـ بػذلؾ محػاربيهـ  كذهػب فريػؽ مػف المسػمميف 
إلػى أف مريكػب الكبيػرة مػؤمف  كأف مػا يريكبػه  –حؿ بهـ اليأس مف اليخمص مف الدكلة األمكية كهـ المرجئػة 
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يينافى مع مػا فػ  قمبػه مػف إيمػاف  يػـ ظهػر المعيزلػة كأعمنػكا أف فاعػؿ الكبيػرة ال هػك مػؤمف  كال  مف كبائر ال
 .هك كافر  بؿ ف  منزلة بيف المنزلييف  ككاف رأم أهؿ السنة أنه مسمـ عاصو 

نػػيل عػػف الخػػبلؼ فػػ  حكػػـ مريكػػب الكبيػػرة خػػبلؼ آخػػر حػػكؿ العمػػؿ كمكقعػػه مػػف اإليمػػاف   مفيــوم اإليمــان:
 إلى أنه إقرار بالمساف كيصديؽ بالجناف ال يزيد كال يػنقص  كذهػب الكراميػة صحاب أب  حنيفةفذهب بعض أ

 إلى أف اإليماف هك اإلقرار بالمساف فقط  كذهب الجهـ بف صفكاف إلى أف اإليماف هك المعرفة بالقمب.

المخيمفػػػة  فأخػػػذكا ظهػػػرت هػػػذ  المشػػػكمة فػػػ  المجيمػػػع اإلسػػػبلم  بعػػػد اخيبلطػػػه بالشػػػعكب  :الجبـــر والختيـــار
فقػػاؿ  .يبحيػػكف هػػؿ لئلنسػػاف إرادة مسػػيقمة يػػدبر بهػػا أمػػر ؟ أـ أف اإلرادة اإللهيػػة مطمقػػة فيكػػكف اإلنسػػاف مجبػػكران 

عمى  لجاز المي المعيزلة بالقدر  كأف العبد هك الفاعؿ لمخير كالشر  كاإليماف كالكفر  كالطاعة كالمعصية  كهك 
  كال يكصػؼ باالسػيطاعة  شػ  يػة بقكلهػا: إف اإلنسػاف ال يقػدر عمػى كف  االيجا  المضاد كقفت الجبر  .فعمه

نما هك مجبكر ف  أفعاله  ال قدرة له كال إرادة كال اخييار حيػث قػرركا أف   كيكسط أهؿ السػنة بػيف الطػرفيف. كا 
 فعؿ العبد فعؿ له حقيقة كلكنه مخمكؽ هلل يعالى  كأفعاؿ العباد خمؽ هلل ككسب مف العباد  فأيبيكا لمعبػاد فعػبلن 

 .  كأضافكا الخمؽ هلل يعالىككسبان 

فقػػد آمػػف الصػػحابة رضػػكاف اهلل  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمى  بحػػث هػػذ  المشػػكمة زمػػف النبػػ لػػـ يي : الــذات والصــفات
ال يشػػكبه شػػائبة  فػػأيبيكا هلل يعػػالى مػػا أيبيػػه  بالػػذات كالصػػفات إيمانػػان  عمػػيهـ بمػػا جػػا  فػػ  القػػرآف كالسػػنة ميعمقػػان 

لنفسػػه بػػبل يشػػبيه  كنزهػػك  يعػػالى مػػف غيػػر يعطيػػؿ  فممػػا ظهػػرت هػػذ  المشػػكمة يباينػػت بصػػددها اآرا   فظهػػر 
لرافضة كالكرامية  كهناؾ فريؽ مف الميكمميف أصحاب الحديث أيبيكا الصفات ييار اليشبيه كاليجسيـ عمى يد ا
كيػأي  عمػى الطػرؼ اآخػر فريػؽ ينفػ  الصػفات  ى كقعكا ف  اليشبيه كاليجسػيـ  كلكنهـ بالغكا ف  اإليبات حي

ـ بينمػػا ذهػػب أهػػؿ السػػنة إلػػى إيبػػات صػػفات اهلل يعػػالى  كلػػ بػػدأ مػػع جهػػـ بػػف صػػفكاف  كأخػػذها عنػػه المعيزلػػة.
ييعرضػكا لميأكيػػؿ  كال لميشػػبيه  كال لميجسػػيـ  كهػػك مػػا يميمػػه قػػكؿ مالػػؾ بػػف أنػػس لمػػا سػػئؿ عػػف االسػػيكا  فقػػاؿ: 

 ."الستواء معمومه والكيف مجيوله واإليمان بو واجبه والسؤال عنو بدعة"

حيػػى كػػبلـ اهلل يعػػالى مػػف أهػػـ المشػػكبلت اليػػ  ظهػػرت عمػػى السػػاحة اإلسػػبلمية فػػ  مسػػألة شػػكمة الم الكــ م:
كييػػرة  منهػػا قػػكؿ المعيزلػػة: إف الكػػبلـ لػػيس صػػفة مػػف  سػػم  العمػػـ بعمػػـ الكػػبلـ  كقػػد ظهػػر فػػ  المسػػألة أقػػكاالن 

  كأف كػػبلـ اهلل يعػػالى حػػادث كأكيػػرهـ يسػػمكف لػػيس أزليػػان  –بمػػا فػػ  ذلػػؾ القػػرآف  –صػػفات الػػذات  فكػػبلـ اهلل 
إذا شػا   كميػى شػا   ككيػؼ شػا   كأف نػكع  الحديث: إف اهلل يعػالى لػـ يػزؿ ميكممػان  أهؿي  كقكؿً   كبلمه مخمكقان 

ف لـ يكف الصكت المعيف قديمان   .الكبلـ قديـ  كا 

ظهرت هذ  المشكمة عمى الساحة اإلسبلمية لمعرفة مدل مكقع العقؿ مػع الشػرع. هػؿ : مشكمة السمع والعقل
لػػى أم حػػد يعػػك  "كهنػػاؾ ايجاهػػات  ؿ عمػػى العقػػؿ فػػ  مجػػاؿ العقائػػد كاليشػػريع؟ييقػػدـ العقػػؿ؟ أـ ييقػػدـ الشػػرع؟ كا 
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يقرر أصحابه أف العقؿ ييقدـ الشرع  كهك ايجا   فالتجاه ايوليبلية ف  هذ  المشكمة عند ميكمم  اإلسبلـ  
يػػرل أصػػحابه يقريػػر سػػمطة الشػػرع كحػػدها  كال يجعمػػكف لمعقػػؿ مػػدخبل فيمػػا جػػا  بػػه  والتجــاه النــانيالمعيزلػػة  
ييكسػط أصػحابه بػيف  النالـث والتجـاهُ كيميؿ هذا االيجا  بعض الحشكية كالظاهرية كمف نحا نحػكهـ  الشرع  

عمػػى العقػػؿ  كلكنػػه مػػع ذلػػؾ يجعػػؿ لمعقػػؿ مػػدخبل فػػ  فهػػـ الشػػرع  كهػػك  هػذيف الطػػرفيف  فيجعػػؿ الشػػرع ميقػػدمان 
الفػػرؽ اإلسػػبلمية  كاليػػ  هػػذ  أبػػرز المشػػكبلت اليػػ  كاجهػػت  ".ايجػػا  أهػػؿ السػػنة كالجماعػػة  كمػػنهـ األشػػعرية

لمخبلؼ بينهػا  كزادت مػف هػكة اليباعػد بػيف أصػحابها  فمكػؿ فرقػة رأم فػ  هػذ  المشػكبلت  يعمنػه  كانت سببان 
ؿ كالمنػػػػاظرة يػػػػارة  كبػػػػالقكة كاإلرهػػػػاب لبػػػػراهيف  كيفرضػػػػه عمػػػػى النػػػػاس بالجػػػػدكينصػػػػر   كيمػػػػيمس لػػػػه الحجػػػػل كا

 .38الخبلؼ كالسمطاف يارة أخرل  كال سبيؿ لبلليقا  بعد هذا

الناني: "سـقيفة بنـي سـاعدة" حتـى نيايـة عيـد الخميفـة عنمـان بـن عفـان رضـي ا   المبحث
 :عنو

 :  كؿ كاحدة منها سييـ يناكلها ف  مطمب مسيقؿلمغاية يبلث مسائؿ مهمةهذا المطمب ف  ناكؿ سني

 ىـ11سنة أحداث سقيفة بني ساعدة: المطمب ايول

حػػكؿ مػػف هػػك  بػػيف المسػػمميفالخػػبلؼ كقبػػؿ أف يػػدفف حيػػث نجػػـ  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىلحظػػة كفػػاة الرسػػكؿ 
  كأعظـ خبلؼ بيف األمة خبلؼ اإلمامة  إذ "ممسـ قريش " االحؽ ف  الخبلفة األنصار "األكس كالخزرج" أـ

  فػػاخيمؼ المهػػاجركف زمػػافمػػا سػػؿ سػػيؼ فػػ  اإلسػػبلـ عمػػى قاعػػدة دينيػػة ميػػؿ مػػا سػػؿ عمػػى اإلمامػػة فػػ  كػػؿ 
فقالػػػت ألنصػػػار: منػػػا أميػػػر كمػػػنكـ أميػػػر. كايفقػػػكا عمػػػى رئيسػػػهـ سػػػعد بػػػف عبػػػادة األنصػػػارم  كاألنصػػػار فيهػػػا  

 فاسيدركه أبك بكر كعمر فػ  الحػاؿ  بػأف حضػرا سػقيفة بنػ  سػاعدة كقػاؿ عمػر: كنػت أزكر فػ  نفسػ  كبلمػان 
نػى عميػه  يػا عمػر  فحمػد اهلل كأي 39ف  الطريؽ  فمما كصمنا إلػى السػقيفة أردت أف أيكمػـ فقػاؿ أبػك بكػر: مػه*

كذكػػر مػػا كنػػت أقػػدر  فػػ  نفسػػ  كأنػػه يخبػػر عػػف غيػػب  فقبػػؿ أف يشػػيغؿ األنصػػار بػػالكبلـ مػػددت يػػدم إليػػه 
مػف عػاد فكقى اهلل المسػمميف شػرها  .40*الناس كسكنت الفينه  إال أف بيعة أب  بكر كانت فمية فبايعيه كبايعه

نمػػا  يجػػب أف يقػػيبل. 41*مػػف غيػػر مشػػكرة مػػف المسػػمميف فرنهػػا يغػػرة ا رجػػؿ بػػايع رجػػبلن ذإلػػى ميمهػػا فػػاقيمك   فػػر كا 
. كهػذ  42سكنت األنصػار عػف دعػكاهـ لركايػة أبػ  بكػر عػف النبػ  عميػه الصػبلة كالسػبلـ: "األئمػة مػف قػريش"
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الناس عميه كبايعك  عف رغبه  سػكل جماعػة  43البيعة الي  جرت ف  السقيفة  يـ لما عاد إلى المسجد انياؿ*
 اهلل صػمىبمػا أمػر  النبػ   هاشـ كأب  سفياف مف بنػ  أميػة  كعمػ  بػف أبػ  طالػب حيػث كػاف مشػغكالن مف بن  

 .44مف يجهيز  كدفنه كمبلزمة قبر  مف غير منازعة كال مدافعة كسمـ عميه

سػػقيفة بنػػ  فػػ  بكػػر خميفػػة لممسػػمميف   يػػـ اخييػػار أبػػ :اختيــار "مبايعــة" أبــو بكــر الصــديق خميفــة لممســممين
اجيمع عدد مف األنصار ف  سقيفة ف  كقبؿ أف يدفف كسمـ عميه اهلل صمىكفاة الرسكؿ بعد هػ  11ساعدة سنة

  كفكػركا فػ  بيعػة سػعد بػف عبػادة زعػيـ كسػمـ عميػه اهلل صػمىإعبلف أب  بكر بمػكت الرسػكؿ بن  ساعدة بعد 
الخزرج كهـ أكير مػف األنصػار  كػأمير لممسػمميف كأسػرع رجػؿ إلػى المسػجد النبػكم كأخبػر عمػر بػف الخطػاب 

 اهلل صػػمىعػػف اجيمػػاع األنصػػار فػػ  السػػقيفة  كيكمػػـ مػػع أبػػ  بكػػر  كأدركػػا ضػػركرة انيخػػاب خميفػػة لرسػػكؿ اهلل 
خبلؼ ف  أمر ما  فأسرعا كصاحبهما ف  الطريػؽ أبػك عبيػدة  فممػا فكرا ليدارؾ أم خطر لحدكث  كسمـ عميه

مػػف األنصػػار يػػذكر فضػػؿ األنصػػار كمػػا قػػدمكا لممسػػمميف مػػف خػػدمات جميمػػة   كصػػمكا إلػػى السػػقيفة رأكا خطيبػػان 
فػػأراد عمػػر أف يػػيكمـ فػػ  األمػػر  إال أف أبػػا بكػػر منعػػه كقػػاـ بنفسػػه  فػػذكر أكال فضػػؿ األنصػػار يػػـ قػػاؿ: كلكػػف 

  يػـ قػاؿ: كقػد رضػيت لكػـ كأنسػابان  يعرؼ هذا األمر إال لهذا الح  مف قػريش هػـ أكسػط العػرب داران العرب ال 
أحد هذيف الرجميف فبايعكا أيهما شئيـ  كأخذ بيدم عمر كأب  عبيدة  كقاـ الحباب بف المنذر األنصارم كقاؿ: 

يرضػى العػرب أف يػؤمرككـ كنبيهػا منا أمير كمنكـ أمير  فقاؿ عمر هيهات ال يجيمع ايناف ف  قػرف  كاهلل ال 
مػػف غيػػركـ  كقػػاؿ أبػػك عبيػػدة: يػػا معشػػر األنصػػار  إنكػػـ أكؿ مػػف نصػػر فػػبل يككنػػكا أكؿ مػػف بػػدؿ كغيػػر. فقػػاـ 

مػف قػريش كقكمػه  كسػمـ عميػه اهلل صػمى بشير بف سعد األنصارم كأينى عمى األنصار يـ قاؿ: أال إف محمدان 
 ينػػازعكهـ  كقػػاـ أسػيد بػػف حضػػير سػػيد األكس مػػف األنصػػار كدعػػا أحػؽ بػػه كأكلػػى  فػػايقكا اهلل كال يخػػالفكهـ كال

: ألسػػيـ يعممػػكف أف رسػػكؿ اهلل كخاطػػب األنصػػار قػػائبلالخطػػاب إلػػى بيعػػة المهػػاجريف كػػذلؾ. يػػـ قػػاـ عمػػر بػػف 
أف ييقػدـ مػف قدمػه رسػكؿ اهلل  قػدـ أبػا بكػر لمصػبلة قػالكا: بمػى  قػاؿ: فػأيكـ يطيػب نفسػه كسمـ عميه اهلل صمى
قػػالكا: ال أحػػد  كلكػػف أبػػا بكػػر قػػاـ كقػػاؿ لعمػػر بػػف الخطػػاب: أبسػػط يػػدؾ لنبايعػػؾ  قػػاؿ  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمى

عمر: أنت أفضػؿ منػ   قػاؿ: أنػت أقػكل منػ   فقػاؿ عمػر: أف قػكي  لػؾ مػع فضػمؾ. كقػاـ عمػر كأبػك عبيػدة 
صػاحب الغػار مػع أنػت أف يككف فكقؾ يا أبا بكر   كسمـ عميه اهلل صمىرسكؿ اهلل  كقاال: ال ينبغ  ألحد بعد

حػيف اشػيكى  فصػميت  كسػمـ عميػه اهلل صػمىؾ رسػكؿ اهلل ر  ان  اينػيف  كأمػكيػ كسػمـ عميػه اهلل صمىرسكؿ اهلل 
بالنػػاس  فأنػػت أحػػؽ النػػاس لهػػذا األمػػر  يػػـ أخػػذ عمػػر بيػػد أبػػ  بكػػر فبايعػػه كبايعػػه أبػػك عبيػػدة  كقػػاـ أسػػيد بػػف 

قػاـ كػؿ مػف كػاف فػ  السػقيفة كبػايعك   إال أف سػعد حضير سيد األكس كبشير بف سعد الخزرج  كبايعػا   يػـ 
بف عبادة قد يأخر ببيعيه قميبل مف الكقت  كف  اليـك اليان  يمت له البيعة العامة ف  المسجد بعد أف خطػب 

أييا الناس كنت قمت لكـم بـايمس مقالـة مـا كانـت ول وجـدتيا فـي كتـاب ا ه ول " عمر بف الخطاب قائبل:
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 ا  صـمىولكني كنـت أرجـو أن يعـيش رسـول ا   وسمم عميو ا  صمىلَي رسول ا  كانت عيدا عيدىا إ
قـد مـات فـالن ا  جعـل بـين  وسـمم عميـو ا  صـمى فـالن يـك محمـد -يكـون نخرنـا-يـدبرناحتـى  وسمم عميو

ن أبا بكر صاحب رسول ا    نـاني وسـمم عميـو ا  صمىأظيركم نورا تيتدون بوه فاعتصموا بو تيتدواه وا 
  فقػاـ النػاس كمهػـ فبػايعك . يػـ "اننين إذ ىما في الذاره فالنو أولـى المسـممين بـأموركمه فقومـوا إليـو فبـايعوه

..........أطيعـــوني مـــا أطعـــت ا  "ذكػػػر فيهػػػا أصػػػكؿ الحكػػػـ فػػػ  اإلسػػػبلـ بريجػػػاز   خطبػػػة خطػػػب أبػػػك بكػػػر
سػينيل ممػا . ن45"رحمكم ا لـى صـ تكم يـإرسولو فـ  طاعـة لـي عمـيكمه قومـوا ورسولوه فالن عصيت ا  و 

كهنالػػؾ الكييػػر مػػف  قبمػػ . والنــانيدينػػ   ايولبكػػر خميفػػة لممسػػمميف عمػػى أساسػػيف   يقػػدـ أنػػه يػػـ اخييػػار أبػػ
 اهلل صمىالخبلفات الي  ييالت بيف المسمميف ميؿ الخبلؼ حكؿ قياؿ المريديف عف اإلسبلـ بعد كفاة الرسكؿ 

 .كسمـ عميه اهلل صمى كحكؿ اليكريث عف النب . كسمـ عميه

 اب رضي ا  عنو خميفة لممسممين: اختيار عمر بن الخطالمطمب الناني

 كسػمـ عميػه اهلل صػمىالمعركفيف الذيف كاف الرسػكؿ  مف الصحابة جمع أبك بكر عندما أشيد به المرض عددان 
مػف عبػد الػرحمف بػف  يسيشيرهـ ف  األمر كطمب منهـ أف يؤمركا كاحدا منهـ فمـ يسيقـ لهـ ذلؾ. يـ دعا كػبلن 

مف المهاجريف كاألنصار كسألهـ عػف  عكؼ كعيماف بف عفاف كأسيد بف حضير كعم  بف أب  طالب  كعددان 
بسـم " عمر بف الخطاب ككمهـ كانكا عمى رأم كاحد ف  عمػر  كدعػا كايبػه عيمػاف بػف عفػاف كقػاؿ لػه أكيػب:

أخر عيـده بالـدنيا خارجـا منيـا وأول عيـده  ا  الرحمن الرحيمه ىذا ما دعا بو أبو بكر بن أبي قحافة في
كأخذيػه  "باآلخرة داخ  فييا حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكـاذبه أنـي اسـتخمفت عمـيكم بعـدي

فكيب عيماف اسـ عمر يـ أفاؽ أبك بكر فقاؿ: أقرأ عم  ما كيبت  فقرأ عميه ذكػر  غشية قبؿ أف يسم  أحدا 
أراك خفـت أن تـذىب نفسـي فـي غشـيتي تمـك فيختمـف النـاس فجـزاك ا  عــن "عمػر  فكبػر أبػك بكػر كقػاؿ: 

نــي لــم نل ا  ". يػػـ أمػػر  أف يػػيمـ فػػأممى عميػػه: "ووا  إن كنــت ليــا أىــ ً  هاإلســ م خيــراً  فاســمعوا وأطيعــوا وا 
ياكم خيراً  ن بـدل فمكـل أمـريء مـا اكتسـبه  ورسولو ودينو ونفسي وا  فالن عدل فذلك ظني بـو وعممـي فيـو وا 

. يػـ "الخير أردت ول أعمم الذيب وسيعمم الذين ظمموا أي منقمب ينقمبـونه والسـ م عمـيكم وحمتـو وبركاتـوو 
كمعه عمر بف الخطاب كأسيد بػف حضػير  كأشػرؼ أبػك بكػر عمػى النػاس  أمر  فخيـ الكياب كخرج به مخيكمان 

 اهلل صػمىمف ككيه فقاؿ: أيها الناس إن  قد عهدت عهدا فيرضكنه؟ فقاؿ الناس: رضينا يا خميفػة رسػكؿ اهلل 
كرضكا به يـ بػايعك   فرفػع أبػك    فقاـ عم  كقاؿ: ال نرضى إال أف يككف عمر. فأقركا بذلؾ جميعان كسمـ عميه

 ابػك بكػر كر يديه كقػاؿ: المهػـ أنػ  لػـ أرد بػذلؾ إال صػبلحهـ  فكليػت عمػيهـ خيػرهـ يػـ دعػا  فأكصػا . يػكف ب
هػػػ. اخييػػار عمػػر بػػف 23يػػكف  عمػػر سػػنةك . 46ـ22/8/634هػػػ/22/6/13رضػػ  اهلل عنػػه مسػػا  يػػـك االينػػيف 
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الػذيف رضػكا  العقػدمشكرة أهػؿ الحػؿ ك  مف خبلؿبصكرة مخيمفة عمف سبقه ككاف يـ خميفة لممسمميف الخطاب 
كذلؾ مف خبلؿ كصية أكصى بها أبك بكر المسمميف أف يخمفه ف  حكمهػـ عمػر بػف  بمبايعة خميفة لممسمميف

 .ليككف خميفة مف بعد    أم فرض عمر عمى المسمميف مف قبؿ أبك بكرالخطاب

 بالخ فة بن عفان عنمانبيعة  :المطمب النالث

عيماف كعم  كطمحػة بػف عبيػد اهلل كالزبيػر بػف العػكاـ كسػعد بػف  جمع المقداد بف عمرك أصحاب الشكرل كهـ
ف فػػ  هػػذا األمػػر كانيهػػكا إلػػى أف ك أبػػ  كقػػاص كعبػػد الػػرحمف بػػف عػػكؼ فػػ  بيػػت المسػػكر بػػف مخرمػػة ييشػػاكر 

فكض يبلية منهـ األمر إلػى اليبليػة اآخػريف  ففػكض الزبيػر األمػر إلػى عمػ  كفػكض سػعد إلػى عبػد الػرحمف 
قه إلى عيماف  فقاؿ عبد الرحمف لعمػ  كعيمػاف: أيكمػا يبػرأ مػف هػذا األمػر فنفػكض بف عكؼ  كيرؾ طمحة ح

كاإلسػبلـ  أنػ  أيػرؾ حقػ  مػف ذلػؾ. كاهلل عمػ    كعيمػاف  فقػاؿ عبػد الػرحمف:  األمر إليه. فسكت الشيخاف عم
عميػه العهػد أف اجيهد فأكل  أكالكما بالحؽ. فقاال: نعـ. يـ خاطب كؿ كاحد منهما بما فيه مػف الفضػؿ  كأخػذ 

ف كلػػ  عميػػه ليسػػمعف  فقػػاؿ كػػؿ منهمػػا: نعػػـ. يػػـ نهػػض عبػػد الػػرحمف بػػف عػػكؼ  كالمييػػاؽ  لػػئف كال  ليعػػدلف كا 
   كمينػػى كفػػرادل كمجيمعػػيف  سػػران كأشػػيايان  يسيشػػير النػػاس فيهمػػا  فاسيشػػار رؤكس النػػاس كقػػادة الجنػػد جميعػػان 

داف ف  المكاييب  كسأؿ مف يرد مف الركباف   كانيهى إلى النسا  المخدرات ف  حجبهف كحيى سأؿ الكلكجهران 
كاألعػػراب إلػػى المدينػػة  طػػكاؿ يبليػػة أيػػاـ بمياليهػػا  فمػػـ يجػػد اينػػيف يخيمفػػاف فػػ  يقػػديـ عيمػػاف  يػػـ اجيمػػع عبػػد 
الرحمف ف  بيت المسكر بف مخرمػة فػ  اليػـك الرابػع بعيمػاف كعمػ  كقػاؿ: أنػ  سػألت النػاس عنكمػا  فمػـ أجػد 

ف كل  عميه ليسمعف كليطيعف  يـ يـ أخذ العهد مف كؿ منها أيضان   يعدؿ بكما أحدان  أحدان    لئف كال  ليعدلف كا 
بهػا  يػـ  كسػمـ عميػه اهلل صػمىالعمامػة اليػ  عممػه رسػكؿ اهلل خرج بهما إلى المسػجد  كقػد لػبس عبػد الػرحمف 

 النـاس إنـي سـألتكم سـراً أييا "   يـ يكمـ فقػاؿ:طكيبلن  فكقؼ كقكفان  كسمـ عميه اهلل صمىصعد منبر رسكؿ اهلل 
ما عنمـان. فقـم إلـي يـا عمـي وجيراً    فقػاـ إليػه "بأمانيكمه فمم أجدكم تعدلون بأحد ىذين الرجمين إما عمي وا 

 عميو ا  صمىيعي عمى كتاب ا  وسنة نبييىل أنت مبا"فكقؼ يحت المنبر  فأخذ عبد الرحمف بيد  فقاؿ: 
. فأرسؿ يػد  كقػاؿ: قػـ إلػ  "له ولكن عمى جيدي من ذلك وطاقتيالميم "قاؿ:  "؟أبي بكر وعمر وسمم وفعل

بـي أ وسـمم عميـو ا  صـمىيعي عمـى كتـاب ا  وسـنة نبيـو وفعـل ىل أنت مبا"يا عيماف  فأخذ بيد   فقاؿ: 
. قػػاؿ: فرفػػع عبػد الػػرحمف رأسػه إلػػى سػػقؼ المسػجد كيػػد  فػػ  يػد عيمػػاف قػػائبل: "الميــم نعــم"  قػاؿ: "بكــر وعمــر

ازدحػـ النػاس . فبػايع عمػ  عيمػاف يػـ "قد خمعت ما في رقبتي مـن ذلـك وجعمتـو فـي رقبـة عنمـانالميم أني "
 .47يبايعكنه

                                                           
47
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مػف خػبلؿ عمميػة اسػيفيا  أجراهػا عبػد الػرحمف بػف عػكؼ جػا  اخييار عيماف بف عفاف خميفة يالث لممسػمميف 
بػػيف النػػاس مػػف عميػػة القػػـك كغيػػرهـ فقػػدـ النػػاس عيمػػاف عمػػى منافسػػه عمػػ   فهػػذا شػػكؿ يالػػث الخييػػار خميفػػة 

كهذا إف دؿ عمى ش   يدؿ عمى   خميفةالي  يـ مف خبللهما اخييار السابقيف لممسمميف اخيمؼ عف الشكميف 
 اخييار خميفة لممسمميف. أساسهعينه ييـ عمى ب معيف أنه ال يكجد شكؿ

 حدث ف  عهد  فينييف: الفتن في عيد عنمان:

ككانػت سػكدا  ككػاف مػف  هً لمعركؼ بابف السػكدا  نسػبة إلػى أمػفينة عبد اهلل بف سبأ اليهكدم ا :ايولىالفتنو 
أحػػؽ بػػالعكدة مػػف  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمى ان كأظهػػر إسػػبلمه كأشػػاع أف محمػػد يهػػكد صػػنعا   جػػا  إلػػى المدينػػة

عيسى عميػه السػبلـ  كينقػؿ مػف الحجػاز إلػى البصػرة يػـ الككفػة كالشػاـ كمصػر  كلمػا صػار لػه مؤيػدكف اجيػرأ 
هػك الخميفػة بعػد  عمى أف ييهـ أبا بكر كعمر كعيماف عمى أنهـ يعػدكا عمػى حػؽ عمػ  فػ  الخبلفػة  كأف عميػان 

اف كيطعػف فيػه كفػ  كاليػه أخذ يؤلب النػاس عمػى عيمػنه يسيمد الحكـ مف اهلل  ك أك  كسمـ عميه اهلل صمىالنب  
 .  كنادل باليشيعكأمرائه

يكجػه  امػالي  يـ فيها محاصرة بيت الخميفة عيمػاف كقيمػه ككػاف ذلػؾ حين كيسمى الفينه الكبرل النانية:الفتنة 
هػػػ إلػػى المدينػػة منكػػريف عمػػى الخميفػػة فػػ  صػػفة معيمػػريف  فطمػػب عيمػػاف مػػف عمػػ  أف 35كفػػد مػػف مصػػر عػػاـ

هػػ  35كفػ  شػهر شػكاؿ سػنةيخرج إليهـ كيػردهـ إلػى ببلدهػـ قبػؿ أف يػدخمكا المدينػة فػردهـ عمػ  إلػى قػكمهـ. 
كحاصركا دار الخميفة عيمػاف  كعنػدما سػألهـ عمػ  عػف سػبب رجػكعهـ قػالكا إف الخميفػة قػد  ى المدينةعادكا إل

اسػيأذنه . 48"كاهلل ما كيبت كال أمميت كال رديت بشػ   مػف ذلػؾ" الناس: أرسؿ كيابا لقيمنا. فرد عيماف مخاطبان 
أن ييريــق فــي  وأقــر أن لــي عميـو حقــاً    حقـاً  ىرأ أنشــد ا  رجــ ً " عمػ  لمقيػاؿ كالػػدفاع عنػه  قػػاؿ عيمػاف:

 .49"ي ملء محجمة من دم أو ييريق دمو فَيه فأعاد عمي عميو القول فأجابو منل ما أجابوبسب

"يػا  :كسػمـ عميػه اهلل صمى إلى حديث رسكؿ اهلل ان مسيند هـ فرفضلهـ أمرى  اليائركف مف عيماف أف يخمعى  طمبى 
"لمحاصػػريه فػػ  بييػػه  قػػاؿ عيمػػاف:ك . 50عمػػى خمعػػه فػػبل يخمػػع"  فػػرف أرادكؾ عيمػػاف لعػػؿ اهلل يقمصػػؾ قميصػػان 

كعنػػػدما   .51أينػػػا  اليػػػكرة عميػػػه عنػػػدما رمػػػك   قػػػالكا لػػػه: اهلل يرميػػػؾ  فأجػػػابهـ: كػػػذبيـ  لػػػك رمػػػان  مػػػا أخطػػػأن "
القػرل فخػاؼ اليػائركف عمػى أنفسػهـ فهجمػكا  إلػى كادم مػف الشػاـ كصػؿى  كصمت األخبار إلى المدينة أف جندان 

كهك ييمك القرآف  كضربه الغافق  بف حػرب العكػ  بحديػد  معػه فػدافعت عنػه زكجيػه نائمػة فقطػع عمى الخميفة 
عمرك بف الحمؽ حيى ك بف حمراف ككنانة بف بشر اليجي   قييرة بف حمراف أصابعها يـ ضرب الخميفة سكداف

 ـ.20/5/656هػ/35/ذم الحجة/18كاف ذلؾ يـك الجمعة بيت الماؿ ك  بى هً دار  كما ني  كنهبت قيمك 
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 .58، والعواصم بتحقيف وتعليف محب الدين الخطيب ص5/80. والطبر  5/211/ص1. أنظر التاريخ اإلسالمي 818. نفس المصدر. ص
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 أف الخبلفا  الرشديف   حيثالنبكة لعصرً  ان الخمفا  الراشديف اميداد ف يعيبركف عصرى ك الفقها  كالعمما  كالمفكر 
 فقهػا  كاكػانككػانكا قػريبيف منػه باإلضػافة إلػى أنهػـ كسمـ منػذ فجػر اإلسػبلـ   عميه اهلل صمىعاصركا الرسكؿ 

 اهلل صػػمىا جاهػػديف يطبيػػؽ مػػا جػػا  فػػ  القػػرآف كمػػا سػػنه رسػػكؿ اهلل عممػػك لػػديف كفػػ  ذات الكقػػت حكامػػان فافػػ  
  فقػد يمػت فيػه البشػارات المػذككرة فػ  القػرآف   أم السػير عمػى نهػل الرسػكؿ عميػه الصػبلة كالسػبلـكسػمـ عميػه

ــاِلَحاِت َلَيْســَتْخمِ كالسػػنة  ميػػؿ قكلػػه يعػػالى:" َفنَُّيْم ِفــي اْيَْرِض َكَمــا َوَعــَد المَّــُو الَّــِذيَن نَمُنــوا ِمــنُكْم َوَعِممُــوا الصَّ
 َيْعُبُدوَنِني ۚ  ِد َخْوِفِيْم َأْمًنا اْسَتْخَمَف الَِّذيَن ِمن َقْبِمِيْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُيْم ِديَنُيُم الَِّذي اْرَتَضى  َلُيْم َوَلُيَبدَِّلنَُّيم مِّن َبعْ 

ِلــكَ  َبْعــدَ  َكَفــرَ  َوَمــن ۚ   َشــْيًئا ِبــي ُيْشــِرُكونَ  َل  ِئــكَ  ذَ  َوُنِريــُد َأن نَُّمــنَّ َعَمــى "   كقػػاؿ يعػػالى:52"اْلَفاِســُقونَ  ُىــمُ  َفُأولَ 
مقيػؿ عيمػاف أشػعؿ االخػيبلؼ بػيف . إال أف 53"الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْيَْرِض َوَنْجَعَمُيْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَمُيُم اْلـَواِرِنينَ 

بيف المسمميف  فنشبت المعارؾ الميياليػة  ان دامي ان صراعالمسمميف  حيث شهد عهد الخميفة عم  بف أب  طالب 
فيمػا  صػراعأدل فيمػا بعػد إلػى يكقيػت فػ  االقيصػاص مػف قيمػة عيمانػحكؿ االحػيبلؼ فػ  ال الميصارعيف بيف

 عمى "حكـ المسمميف".بينهـ 

 م:750-656ىـ/131-ىـ35النالث: صراع المسممين عمى الحكم من سنة المبحث

هػػا الحػػركب األهميػػة اإلسػػبلمية األكلػػى كيسػػببت ببدايػػة النػػزاع المػػذهب  بػػيف كيرجميي  هاهػػذ  الفيػػرة شػػاع كصػػفي 
 المسػػمميف  كاشػػيد الخػػبلؼ فيهػػا بػػيف المسػػمميف عمػػى" الحكػػـ"  ممػػا أدل إلػػى يشػػرذمهـ كانقسػػامهـ كيصػػارعهـ.
فالخكارج كالشيعة  حديكا ف  الفينة األكلى  كالقدرية كالمرجئػة فػ  الفينػة اليانيػة  كالجهميػة كنحػكهـ بعػد الفينػة 

ِإنَّ الَِّذيَن َفرَُّقوا ِديَنُيْم َوَكـاُنوا ِشـَيًعا لَّْسـَت ِمـْنُيْم : "به العزيزاكما ذكرهـ اهلل يعالى ف  كي اليالية  فصار هؤال 
. يقػابمكف البدعػة بالبدعػة  أكلئػؾ غمػكا فػ  54ى المَّـِو نُـمَّ ُيَنبِّـُئُيم ِبَمـا َكـاُنوا َيْفَعمُـوَن"ِإلَ  َأْمُرُىمْ  اِإنَّمَ  ۚ  ِفي َشْيٍء 

الكعد  حيى نفكا بعػض الكعيػد  أعنػ  المرجئػة. أكلئػؾ غمػكا فػ  الينزيػه حيػى نفػكا الصػفات  كهػؤال  غمػكا فػ  
الػػدالئؿ كالمسػػائؿ مػػا لػػيس بمشػػركع  كيعرضػػكف عػػف  اإليبػػات حيػػى كقعػػكا فػػ  اليشػػبه. كصػػاركا يبيػػدعكف مػػف

. كينقمكا عف اليهكد كالنصارل كالمجكس كالصػابئيف  فػرنهـ قػرأكا كيػبهـ فصػار عنػدهـ مػف ضػبلليهـ 55األكائؿ
أخػرل  فمبسػكا الحػؽ بالباطػؿ  ككيمػكا  يػار  ما أدخمك  ف  مسائمهـ كدالئمهـ  كغير  ف  المفػظ يػارة كفػ  المعنػى

يبايا كالجكهر ـ كالعرضسكاخيمفكا  كيكممكا حينئذ ف  الج هـ  فيفرقكاجا  به نبي حقان   .56كاليجسيـ نفيا كا 

قػػػد اخيمفػػػت حػػػكؿ العقيػػػدة كلػػػـ يكػػػف  المـــذاىب العقيديـــة منيـــا:لقػػػد انقسػػػـ المسػػػممكف كيشػػػعبكا إلػػػى مػػػذاهب  
قػد اخيمفػت حػكؿ اخييػار الخميفػة.  والمذاىب السياسيةاالخيبلؼ ف  لبها  كمسألة الجبر كاالخييار  كغيرها. 

ــة اليػػ  نظمػػت العبلقػػة بػػيف النػػاس بعضػػهـ مػػع بعػػض كبينػػت العبلقػػة بػػيف العبػػد كربػػه فػػ   والمــذاىب الفقيي
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العبػػػادات اليػػػ  شػػػرعت بالكيػػػاب كالسػػػنة. اخػػػيبلؼ المسػػػمميف لػػػـ يينػػػاكؿ لػػػب الػػػديف  فمػػػـ يكػػػف االخػػػيبلؼ فػػػ  
  كال فػػػ  أف القػػػرآف نػػػزؿ مػػػف عنػػػد اهلل  كأنػػػه معجػػػزة النبػػػ  رسػػػكؿ اهلل )ص( ان كحدانيػػػة اهلل  كشػػػهادة أف محمػػػد

بعػػد جيػػؿ  كلػـ يكػػف الخػػبلؼ فػػ  ركػػف مػػف  الكبػرل كال فػػ  أنػػه يػػركل بطريػػؽ ميػػكاير نقميػه األجيػػاؿ كمهػػا جػػيبلن 
 أركاف اإلسبلـ كال ف  األصكؿ العامة.

اسػية فػ  الحكػـ  منهػا كما برزت ف  الفكػر السياسػ  اإلسػبلم  عػدة نظريػات رئيسػية أك أطركحػات فكريػة سي
نظرية الخبلفة  كنظرية السيادة لؤلمة  كنظرية الحاكمية  كغيرها. كف  هذا المقػاـ سػنيطرؽ لنظريػة الحاكميػة 
اليػػ  يعػػكد جػػذكرها لمخػػكارج كيػػـ طرحهػػا فػػ  العصػػر الحػػديث مػػف قبػػؿ بعػػض الحركػػات اإلسػػبلمية المعاصػػرة  

 كسنيناكؿ أيضا الجبرية  كاليشيع "الشيعة".

 ان ككاضػح ان جميػ ان أير  منها منذ لحظة ظهكرها كؿ مسألة يركت عدة مسائؿ مهمة يناكؿ الباحث المبحثا ف  هذ
الحاكميػػػة  كاإلمامػػػة  كالجبريػػػة  كالقدريػػػة الخػػػكارج ك كهػػػذ  المسػػػائؿ هػػػ : مسػػػألة   فػػػ  يطػػػكر الفكػػػر اإلسػػػبلم 

اسيشهد . كقبؿ الخكض ف  هذ  المسائؿ سنيحدث بريجاز عف األحداث الي  حديت لحظة كالمعيزلة  كاليشيع
بػػدأ ظهػػكر الفػػرؽ  ألف حػػادث اسيشػػهاد  أيػػار العديػػد مػػف القضػػايا  فيبلحقػػت  حيػػث عيمػػاف رضػػ  اهلل عنػػه 

رضػػ  اهلل عنػػه  رأل معاكيػػة االقيصػػاص مػػف  نمػػا بػػايع النػػاس عميػػان ياألحػػداث كأخػػذ بعضػػها برقػػاب بعػػض  فب
قيمة عيماف  يـ اقييؿ الفريقاف  كظهر اليحكيـ ككسيمة لرأب الصدع  كأل" أصحاب عم  عمى اليحكيـ بالرغـ 

  عػػاد كلمػػا أطػػاعهـ كارهػػان  مػػف معارضػػيه  ألنػػه كػػاف قػػاب قكسػػيف أك أدنػػى مػػف الظهػػكر عمػػى الفريػػؽ اآخػػر.
هلل" كخرجكا عميه ككفرك . كاسييبع ذلؾ انقساـ المسمميف إلى يبلية أقساـ  فريؽ  أيباعه فأعمنكا أنه "ال حكـ إال

  كفريؽ يؤيد معاكية  كفريػؽ يالػث أبػى الخػكض فػ  النػزاع. كمػف يػـ ظهػر اليشػيع فػ  بداييػه ليأييػد يان ميؤيد ع
 .57عم   يـ يحكؿ إلى عقائد كبلمية عند مقيؿ الحسيف بف عم  ف  مكقعة كرببل 

بقيػت المدينػة بعػد مقيػؿ عيمػاف خمسػة أيػاـ بػبل خميفػة ككػاف زعػيـ  أبي طالب رضـي ا  عنـو: بيعة عمي بن
 أىـل مصـراليكار كقايؿ عيماف الغافق  بف حرب العك  يدير شؤكنها  كأيباعه. اليػكار كهػـ مػف يبليػة بمػداف: 

يرغبكف فػ  الزبيػر بػف العػكاـ كهػك ال يرغػب فػيهـ.  وأىل الكوفةكهـ يرغبكف بيكلية عم  كلكنه رفض طمبهـ. 
ر الككفيكف كالبصريكف أف يؤيدكا ضطٌ  يجدكنه  لذا أيرغبكف ف  طمحة بف عبيد اهلل كيطمبكنه كال ةوأىل البصر 

المصرييف  فيكجه اليكار إلى عم  كطمبكا منه أف يقبؿ الخبلفة فمما قػاؿ ال. جمعػكا أهػؿ المدينػة كهػددكا بقيػؿ 
ابة إف لـ ييـ اخييار أحدهـ لمخبلفة. فيكجه الناس إلى عم  كأصػركا عميػه أف يقبػؿ الخبلفػة فقبػؿ كبار الصح

هػػػ. كفػػ  اليػػكـ اليػػال  صػػعد 24/12/35الخمػػيس كيمػػت بيعيػػه مػػف أهػػؿ المدينػػة ككبػػار الصػػحابة كذلػػؾ يػػـك 
 .58المنبر كبايعه مف لـ يبايعه
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كرؤكس الصحابة كطمبػكا منػه إقامػة الحػد  كالقصػاص اسيقر أمر بيعة عم   دخؿ عميه طمحة كالزبير عندما 
أكبػػر مػنهـ كمػػف  ةعمػى قيمػػة عيمػاف  كافػػؽ عمػى ذلػػؾ إال أنػه كػػاف يبحػث عػػف الكقػت المناسػػب خشػية مػػف فينػ

مف طمحػة كالزبيػر كمعهمػا قمػة مػف الصػحابة كػاف رأيهػـ أف اإلسػراع فػ  مبلحقػة القيمػة  أعكاف لهـ إال أف كبلن 
ف أعرضػػػكا عمػػػى عمػػػ  خػػػدمايهـ فػػػ  ذلػػػؾ  ك ك  ةف لسػػػبلمة األمػػػر كدر  الفينػػػكاالقيصػػػاص مػػػنهـ هػػػك األضػػػم

أم  لػػه  كلكنػػه أسػػيمهمهـ رييمػػا يريػػب خطيػػه المفضػػمة يسػػيقدمكا لػػه الجنػػكد مػػف البصػػرة كالككفػػة ليككنػػكا سػػندان 
 يهـ. كبعد أياـ بدأ يمػارس صػبلحيايه فعػزؿ كالة عيمػاف الػذيف افيػرل عمػ59لينفيذ األمرليحيف الكقت المناسب 

  كقػد ةأف ذلػؾ يطفػل نػار الفينػ منػه ظنػان  يهـ  كقد عزلهـ اجيهادان أيـ ظهرت بر  ةالمفيركف كشنع بهـ أهؿ الفين
ف حنيػؼ لػـ يػيمكف يهػاد   كالػ  الشػاـ الجديػد سػهيؿ بػنصحه بعض الصػحابة أال يعػزلهـ لكنػه أصػر عمػى اج

مػف  "الحؿ كالعقد"قد الفيراؽ أهؿ مف الكصكؿ بؿ رد  خميؿ بف معاكية مف يبكؾ مدعيف أف بيعة عم  لـ ينع
قيػػؿ قيمػػة عيمػػاف  يػػـ   فػػامينع معاكيػػة عػػف البيعػػة حيػػى يي يػػيـ البيعػػة إال بهػػـ جميعػػان  الصػػحابة فػػ  اآفػػاؽ  كال

 .60يخيار المسممكف ألنفسهـ إماما

خميفػة بقػكة  رضى اخييار عم  بف أب  طالب خميفة لممسػمميف يػـ بشػكؿ مغػاير عمػف سػمفه مػف خمفػا   حيػث فيػ
ـ 656هػػ/36كأشعؿ نار الحرب بيف المسمميف فكقعػت مكقعػة الجمػؿ سػنة ةسيؼ قيمة عيماف  كهذا أجل الفين

الكبػرل اليػ  قيػؿ  ةأكبػر مػف الفينػ ةمػف حػدكث فينػ بيف فريؽ عم  الذم أرجأ القصاص مف قيمة عيماف خكفػان 
. كبػػيف أم قيمػػة عيمػػاف بػػف عفػػاف الكبػػرل كػػانكف ضػػمف فريػػؽ عمػػ  ةلػػى أف أهػػؿ الفينػػفيهػػا عيمػػاف  كنشػػير إ

الفريػػؽ الػػذم طالػػب بيعجيػػؿ القصػػاص ضػػـ عمػػى رأسػػه عائشػػة أـ المػػؤمنيف كطمحػػة بػػف عبيػػد اهلل كالزبيػػر بػػف 
العكاـ  ككانت الغمبة لصال" فريؽ عم  حيث قيؿ قائدم الفريؽ اليان  طمحة كالزبير  كيػـ إعػادة أـ المػؤمنيف 

 .61ة معززة مكرمةإلى المدين

سار إلى الككفػة كجعمهػا مقػر خبلفيػه كبعػد اسػيقرار  فيهػا أرسػؿ جريػر بػف بعد انيصار عم  ف  مكقعة الجمؿ 
عبػػد اهلل البجمػػ  إلػػى الشػػاـ يػػدعك معاكيػػة إلػػى الػػدخكؿ فيمػػا دخػػؿ فيػػه النػػاس ألنػػه ال يجػػكز مخالفػػة الخميفػػة 

مػامهـ كيجػب عميػه إجبػار  كعصيانه  كاعيبر عم  اميناع معاكية عف البيعة خركجان  عمى جماعة المسمميف كا 
ه يحاربػػه حيػػى يفػػ   إلػػى أمػػر اهلل. أصػػر معاكيػػة عمػػى الخضػػكع لجماعػػة المسػػمميف  فػػرف لػػـ يسػػيجب لمطمبػػ

 صمـ عم  الخركج لمشاـالقصاص مف قيمة عيماف  كف  المقابؿ  معاكية عمى عدـ بيعة عم  إال أف ييـ أكالن 
هػػ. لمػا بمػ  معاكيػة خبػر خػركج عمػ   خػرج كجيشػه 36 الحجػة ف  شهر ذم كخرج بجيشه  إلخضاع معاكية

 لشاـ كنزؿ الجيشاف ف  سهؿ صفيف.إلى نحك الفرات مف ناحية صفيف بيف الرقة كحمب شماؿ ا
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يردد الرسؿ بيف الجانبيف  كحدث مناكشػات بػيف الجيشػيف قرابػة شػهريف بػدكف جػدكل. يػـ بػدأ القيػاؿ فػ  شػهر 
دكف أف يظهػػر انيصػػار حاسػػـ ألحػػد الفػػريقيف  فػػايفؽ الفريقػػاف عمػػى اليحكػػيـ  أسػػبكعان كاسػػيمر  هػػػ37صػػفر عػػاـ

هػػػ كانيهػػت الكاقعػػة كعػػاد عمػػ  كجيشػػه 15/2/37إليقػػاؼ يمػػؾ المقيمػػة الكبػػرل  يػػـ كيبػػت صػػحيفة اليحكػػيـ فػػ 
ايفقػػا عمػػى أف ييخمػػى عمػػ  كمعاكيػػة عػػف الخبلفػػة كأف يكػػكف  افكمعاكيػػة كجيشػػه إلػػى دمشػػؽ  المحكمػػلمككفػػة 

. يػػـ كػػاف هنػػاؾ مفاكضػػات بػػيف عمػػ  62كهػػك عػػنهـ راضصػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ األمػػر فػػيمف يػػكف  رسػػكؿ اهلل 
أما إذا شئت فمك العراق ولي الشـام وتكـف عـن ىـذه ايمـة " كمعاكية كلكنها فشمت ككيب معاكية إلى عمػ :

اسػػػيغبلؿ الشػػػقاؽ بػػػيف . كرد معاكيػػػة بكيػػػاب عمػػػى قيصػػػر الػػػرـك الػػػذم حػػػاكؿ 63"ول تيريـــق دمـــاء المســـممين
أننــي أتصــالب مــع صــاحبي عمــي نــم  إرادتــك فــالنني أقســمُ  أن تحقــقَ  إذا عقــدت العــزمَ " المسػػمميف جػػا  فيػػه:

سأكون أول كتيبة منو ويخرجنك من جميـع بـ دك ويضـيقن عميـك ايرض بمـا رحبـت  إليك جيشاً  رنْ يّ سَ ليُ 
 .64"واجعمن من القسطنطينية شعمة نار

  :الخوارجالمطمب ايول: 

 را  حػػكؿ ذلػػؾ. لكػػفأصػػمها األكؿ فهنػػاؾ خمػػس آالخػػكارج إلػػى  هنػػاؾ خػػبلؼ بػػيف المػػؤرخيف حػػكؿ بيػػاف نسػػبةً 
مػػػف مػػػؤرخ  الفػػػرؽ إلػػػى أف اليحكػػػيـ كػػػاف السػػػبب الرئيسػػػ  فػػػ  ظهػػػكر الخػػػكارج عمػػػى السػػػاحة  يػػػذهب كييػػػره 

اإلسبلمية  كييمخص قصة اليحكيـ ف  أنه لما اشػيد القيػاؿ فػ  صػفيف  قػاؿ عمػرك بػف العػاص لمعاكيػة: هػؿ 
مصػاحؼ  يػـ   كال يزيػدهـ إال فرقػة؟ قػاؿ: نعػـ  قػاؿ: نرفػع اللؾ ف  أمر أعرضه عميػؾ ال يزيػدنا إال اجيماعػان 
ػػ يقبمهػػا  كجػػدت فػػيهـ مػػف يقػػكؿ: بمػػى ينبغػػ  أف نقبػػؿ   هـ أفٍ نقػػكؿ: مػػا فيهػػا حكػػـ بيننػػا كبيػػنكـ  فػػرف أبػػى بعضي

ف قالكا: بمى نقبؿ ما فيها  رفعنا هذ  الحرب إلى أجؿ أك إلى حيف.  فيككف فرقة يقع بينهـ  كا 

عم  ما ف  األمر مػف خديعػة  كحػاكؿ  كقد حدث ذلؾ فعبل  حيث انقسـ أهؿ العراؽ إزا  هذا األمر. فقد عمـ
  كأنػه أعمػـ بػالقـك مػنهـ  كأنهػـ "مػا رفعكهػا إال خديعػة كدهػا  كمكػره  يحذير قكمه كينبيههـ إلى أف ذلػؾ خدعػةه 

عمي أجـب إلـى كتـاب  يا""  فيار عميه القكـ ف  عصابة مف القرا  الذيف صاركا بعد ذلؾ خكارج كقالكا: كمكران 
ل دفعنـاك برمتـك إلـى القـومه أو نفعـل بـك مـا فعمنـا بـابن عفـانه إنـو غمبنـا أن يعمـل  ا  إذا دعيت إليوه وا 

 ."فاحفظوا عني نييي إياكمه واحفظوا مقالتكم لي". قاؿ: "بكتاب ا  فقتمناهه وا  لتفعمنيا أو لنفعمنيا بك

يقػرأ الكيػاب   نه لما كيب كياب اليحكػيـ  كخػرج األشػعث بػف قػيسكبهذا دبت الفرقة ف  جيش اإلماـ عم   أل
فقػرأ  عمػيهـ  فقػاؿ عػركة:   عمى النػاس  كيعرضػه عمػيهـ  مػر عمػى طائفػة مػف بنػ  يمػيـ فػيهـ عػركة بػف أديػة

كلمػػا قػػاؿ هػػذ  الكممػػة .   ال حكػػـ إال هلل  يػػـ شػػد بسػػيفه فضػػرب بػػه عجػػز دابيػػهاهلل الرجػػاؿى  يحكمػػكف فػػ  أمػػرً 
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أرجػػا  جػػيش العػػراؽ  كأقبػػؿ النػػاس إلػػى الحػػرب مػػرة أخػػرل  حيػػى طػػالبكا اإلمػػاـ عمػػ  باسػػيئناؼ  انيشػػرت فػػ 
كػػاف عمػػى غيػػر   كعنػػد رجػػكع جػػيش العػػراؽ إلػػى الككفػػة بمػػا ايفػػؽ عميػػه الطرفػػاف. القيػػاؿ  لكنػػه رفػػض اليزامػػان 

ميػػكادكف أحبػػا   الحالػػة اليػػ  ذهػػب بهػػا  فقػػد دبػػت الفرقػػة فػػ  صػػفكفه  كاخيمػػؼ النػػاس "خرجػػكا مػػع عمػػ  كهػػـ 
فرجعػػكا ميباغضػػيف أعػػدا   مػػا برحػػكا مػػف معسػػكرهـ بصػػفيف حيػػى فشػػا فػػيهـ اليحكػػيـ  كلقػػد أقبمػػكا ييػػدافعكف 
الطريؽ كمه  كيضطربكف بالسياط  يقكؿ الخكارج: يػا أعػدا  اهلل  فػ  أمػر اهلل حكمػيـ  كقػاؿ اآخػركف: فػارقيـ 

عػدد مػف جيشػه إلػى مكػاف يقػاؿ لػه حػركرا   كقػد نػادكا كلما دخؿ عم  الككفة اعيػزؿ "  إمامنا كفرقيـ جماعينا
الفرقة الياريخيػة المعركفػة "فبعػد أف كػاف المسػممكف فػريقيف: أهػؿ  لظهكرً  أف "ال حكـ إال هلل"  ككاف ذلؾ بدايةن 

كالمبلحػػظ هنػػا هػػك ". العػػراؽ يقػػكدهـ عمػػ   كأهػػؿ الشػػاـ يقػػكدهـ معاكيػػة  ظهػػر الفريػػؽ اليالػػث كهػػـ المحكمػػة
لخكارج  كسرعة يغيير مكاقفهـ  فبعد أف حممكا اإلماـ عمٌ  عمى قبكؿ اليحكيـ  رغـ معارضيه اضطراب رأم ا

لذلؾ  عػادكا فرفضػكا اليحكػيـ  كأعمنػكا مبػدأهـ "ال حكػـ إال هلل" معيػرفيف أنهػـ أخطػأكا كأذنبػكا يػـ يػابكا مػف هػذا 
مـن الـرأيه وضـعف مـن  كنو عجـزٌ ما ىو ذنبه ولالذنب  كيدعكف اإلماـ عمٌ  إلى اليكبة أيضا  لكنه قاؿ: "

كعمى هػذا فػرف حاديػة اليحكػيـ كػاف لهػا أيػر كبيػر فػ   ."العقله وقد تقدمت إليكم فيما كان منو ونييتكم عنو
عبلنها آرائها  كانحيازها إلى مكاف معيف   ظهكر فرقة الخكارج  أك عمى األقؿ ف  ظهكر شكؿ هذ  الفرقة  كا 

رئيس  فػ  يكػكيف هػذا الحػزب "إذ ال يمكػف أف يكػكف هػذا الحػزب قػد يكػكف لكننا ال يمكف أف نعيبرها السبب ال
ه األكلػػػى كانػػت منيشػػرة فػػػ  فئػػة مػػػف مبادئػػدفعػػة كاحػػدة  بػػػؿ ال بػػد أف فكػػرة هػػػذا الحػػزب اليػػ  يككنػػػت حكلهػػا 

 .65"المسمميف  أك أنها ييفؽ مع أغراض أك أفكار أخرل كانت يشغؿ باؿ المسمميف قبؿ اليحكيـ

 الحاكمية: المطمب الناني: 

مف السائد ف  األدبيات السياسية اإلسبلمية المعاصرة أف فكرة "الحاكمية" يعكد جذكرها إلى المفكر اإلسبلم  
ذكػػػر فػػػ  كيابػػػه "المصػػػطمحات األربعػػػة فػػػ  القػػػرآف"  الػػػذم ـ 1979"أبػػػك األعمػػػى المػػػكدكدم" الميػػػكف  عػػػاـ 

: "أف أصؿ األلكهية كجكهرها هك السمطة"  كأف ما "يسػيدؿ بػه القػرآف فػ  هػذا الشػأف هػك أنػه ال يممػؾ 13ص
جميع السمطات كالصبلحيات ف  السػماكات كاألرض إال اهلل"  كخمػص المػكدكدم إلػى أف الػديف بذايػه ال يبعػد 

قػػػد يريػػػب عمػػػى ذلػػػؾ  عنػػػد   المماهػػػاة بػػػيف "إقامػػػة ديػػػف اهلل"  ك "إقامػػػة الحككمػػػة . ك عػػػف جػػػكهر السػػػمطة شػػػيئان 
اإلسبلمية" ك "إقامة النظاـ اإلسبلم "  كالمفكر أبك الحسف الندكم المقرب مف المكدكدم كيب يقكؿ: "ما يدؿ 

ييػػػر مػػػف عميػػػه دراسػػػة كيػػػاب األسػػػياذ أبػػػك األعمػػػى المػػػكدكدم "المصػػػطمحات األربعػػػة فػػػ  القػػػرآف"  كالشػػػ   الك
 بػيف الحػاكـ كالمحكػكـ  كصػمةه  كيابايه  مػف أف الصػمة بػيف اهلل كاإلنسػاف  كالعبػد كالػرب  هػ  فػ  الكاقػع صػمةه 

سػما  اهلل الحسػنى مػف بػيف أى  "السمطة العميػا" ك "الحاكميػة المطمقػة" هػ  األصػؿي  بيف الرعية كالممؾ  كأف صفةى 
. ف  المقابؿ  كرغػـ اسػيخداـ سػيد قطػب لمفػظ "الحاكميػة" بكيػرة فػ  كيابايػه  إال أف 66كصفايه السامية الكييرة"
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ا. فػػبل يكجػػد فػػ  فػػ  كيابايػػه بػػيف ككنهػػا يخػػيص باليشػػريع أك بالينفيػػذ أك كميهمػػا معػػ مفهكمهػػا كػػاف مضػػطربان 
بػؿ إف   كميػةظػرة المػكدكدم ذايهػا إلػى الحاعميه االدعا  بأنػه يبنػى ن مسيند يمكف بنا ي  مكيابات سيد قطب أ

 "الحاكمية" لدل قطب لها خط كاض" هك: "إعادة إنشا  هػذا الػديف فػ  نفػكس النػاس" كهػك خػط يخيمػؼ يمامػان 
مفػت المرشػد العػاـ اليػان  لجماعػة عف خط "الدسيكر" ك "القكانيف" الذم سارت فيه الحاكمية لدل المػكدكدم. يي 

قضػػاة" إلػػى ضػركرة اليمييػػز بػػيف "يحكػػيـ شػػرع ال اإلخػكاف المسػػمميف الشػػيخ حسػػف الهضػػيب   فػ  كيابػػه "دعػػاة 
فػػ  أف اليحػػاكـ إلػػى شػػريعة اهلل ال ييكقػػؼ عمػػى كجػػكد كلػػ  األمػػر  فى اهلل" ك "إنفػػاذ حكػػـ اهلل"  فيقػػكؿ: "لػػيس أبػػيى 

 .المسػػمـ مػػف ذات النصػػكص  مؤكػػدا أف لفػػظ "الحكػػـ"  كمػػا كرد فػػ  القػػرآف الكػػريـ يقصػػد بػػه اليشػػريع حصػػران 
مف جديد كرد فعؿ عمى الغزك الغرب  لببلد المسػمميف. فقػد نػاقش األيػراؾ المسػألة إبػاف  مفهكـ "الحاكمية" نشأ

  ي شد  االحيداـ أي   ى مى االحيكاؾ المباشر باليقافة الغربية  يكـ كانت أكركبا يمكج بالطركحات الراديكالية  كيكـ أف بى 
لمػػكدكدم مسػػألة "الحاكميػػة" كػػرد فعػػؿ بػيف العممنػػة كالسػػمطات الدينيػػة. كنػػاقش المسػػممكف الهنػػكد كعمػػى رأسػػهـ ا

 عمى الغزك البريطان  المباشر  كعمى فرض نمط اإلدارة كالنظاـ السياس  الغرب  عمى ببلد المسمميف.

شهدت ساحة الفكر اإلسبلم  المعاصر بركز حمقة فكرية جديدة مف حمقات الفكر كالنقػاش  نظرية الحاكمية:
أال كهػػ  ظهػػكر مفهػػـك "الحاكميػػة"  كقػػد طػػرح مػػف قبػػؿ بعػػض الحركػػات اإلسػػبلمية بصػػيغة معاصػػرة لػػـ يكػػف 

كقػد  مألكفة عمى مسامع الشعكب اإلسبلمية  إال أف هػذا المفهػـك شػاع فػ  الفكػر اإلسػبلم  منػذ زمػف طكيػؿ 
امييمت قسـ مف الحركات اإلسبلمية المعاصرة ف  يحميمها لكاقع النظـ السياسية القائمة مف خبلؿ قكانيف هػذ  

 .67النظـ كيشريعايها القائمة ف  المجيمع كالمكقؼ منها ككيفية اليعامؿ معها

مػف طػرح مفهػـك  قديمة يعكد لمخكارج حيث أنهـ هػـ أكؿ إف جذكر مفهـك الحاكمية :جذور مفيوم "الحاكمية"
عمى كاقعة اليحكيـ ف  معركة صفيف بػيف اإلمػاـ عمػ  بػف أبػ  طالػب  كبػيف معاكيػة بػف  "الحاكمية" اعيراضان 

مػػػف فكػػػرة "حاكميػػػة اهلل" كحػػػد  إلػػػى رفػػػض مبػػػدأ يحكػػػيـ البشػػػر  أبػػػ  سػػػفياف  عنػػػدما ذهػػػب الخػػػكارج كانطبلقػػػان 
عطائهـ أية سمطة أك سمطاف فيما حكـ فيه اهلل. كقكؿ الخكا إال هلل" قكؿ صادؽ ف  نفسه كلكف  رج: "ال حكـى كا 

الذم أنكر عميهـ هك كضعهـ الكممة ف  غير مكضعها كاسيداللهـ عمى رفض يحكيـ البشر فػ  النػزاع كلهػذا 
كػف عػابهـ بػأنهـ رد عم  عمى الخكارج بقكله: "كممة حؽ أريػد بهػا باطػؿ" فقػد كصػؼ قػكلهـ بأنػه كممػة حػؽ كل

 .68أرادكا بها باطبلن 

إف النظريػة األساسػػية لػػ "حاكميػػة اهلل" يقػـك عمػػى أسػاس أف األرض كمهػػا هلل كهػك ربهػػا الميصػرؼ فػػ  شػػؤكنها 
فاألمر كاليشريع كالحكـ مخيص بػاهلل كحػد  كلػيس لفػرد أك أسػرة أك طبقػة أك شػعب بػؿ كال لمنػكع البشػرم كافػة 

كذ  إال لحككمػػة يقػػـك المػػر  فيهػػا شػػ   مػػف سػػمطة األمػػر كاليشػػريع  فػػبل مجػػاؿ فػػ  حظيػػرة اإلسػػبلـ كدائػػرة نفػػ
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اهلل يباركػػت أسػػماؤ  كال يػػأي  هػػذ  الخبلفػػة بكجػػه صػػحي" إال مػػف جهيػػيف: أمػػا أف يكػػكف ذلػػؾ  بكظيفيػػه خميفػػةً 
 .69مف اهلل  أك رجبل ييبع الرسكؿ فيما جا  به مف الشرع كالقانكف عند ربه الخميفة رسكالن 

أف ييػػكلى الحكػػـ فػػ  النزاعػػات كالخصػػكمات كافػػة اليػػ   فػػالخكارج  يػػذهبكف إلػػى أف اهلل يعػػالى هػػك الػػذم يجػػب
يقػػع بػػيف البشػػر  كلػػيس هػػذا فحسػػب بػػؿ إف المريكػػز قػػد يطػػكر إلػػى درجػػة أف الخػػكارج أخػػذكا بالسػػع  الحييػػث 
قامػة نظػاـ حكػـ  صكب يطبيؽ شعار "ال حكـ إال هلل" مف خبلؿ محاكلة القضا  عمى أنظمة الحكـ القائمة  كا 

هلل  يجعػػؿ الحكػػـ فقػػط لػػه  ال لغيػػر . كينفيػػذ أحكامػػه الدينيػػة بشػػكؿ يػػاـ  كهػػذا يػػدؿ  خػػارج  يقػػـك عمػػى اليكحيػػد
عمػػى اليقػػارب الكاضػػ" مػػف هػػذ  الزاكيػػة بػػيف الخػػكارج كأيبػػاع نظريػػة "الحاكميػػة" فأيبػػاع األخيػػرة  يعيقػػدكف "أف 

يد كما كض" القرآف  الحاكمية ف  اإلسبلـ مخيصة باهلل كحد   ال يشاركه كال ينازعه فيها غير   ذلؾ أف اليكح
مػف فريػؽ  . قصػة "اليحكػيـ" دفعػت جماعػةه 70"يسيمـز أف يككف اهلل يعالى كحد  هك المعبكد كهػك اآمػر النػاه 

عمػػ  لمخػػركج عميػػه قػػالكا لعمػػ : "حكمػػت الرجػػاؿ فيمػػا حكػػـ فيػػه القػػرآف؟س "قػػالكا ذلػػؾ منكػػريف كمسػػينكريف يػػـ 
رد عمػيهـ عمػ  فقػاؿ فػ   "سصاحكا: "ال حكـ إال هلل"س  حيى لقد جعمكا منها شعارا لهـ فسمكا لذلؾ بػ "المحكمة

هػػػػ. 37 . فهػػػزمهـ عمػػػ  فػػػ  النهػػػركاف سػػػنة71سس"كصػػػفة لعبػػػارة "ال حكػػػـ إال هلل": "كممػػػة حػػػؽ يػػػراد بهػػػا باطػػػؿ
. كبعػد 72كالخارج  ابف الككا  قاؿ لعم : "إنؾ صادؽ ف  جميع قكلؾ غير أنؾ كفرت حيف حكمت الحكميف"

هزيميهـ ف  النهركاف: "اجيمع غبلة يبلية مف الخكارج كهـ: عبد الرحمف بف ممجـ كالبرؾ بف عبد اهلل كعمرك 
يمى مف فريقهـ  كيذكركا القيمى مف المسمميف عامػة  كألقػكا كزر هػذ  الػدما  كمهػا بف بكر اليميم   فيذكركا الق

عمػػى يبليػػة مػػف الكفػػار  أك أئمػػة الضػػبللة فػػ  رأيهػػـ كهػػـ: عمػػ  ابػػف أبػػ  طالػػب  كمعاكيػػة بػػف أبػػ  سػػفياف  
ف أبػ  بػف أبػ  طالػب  كقػاؿ البػرؾ: أنػا أكفػيكـ معاكيػة بػ  ص. فقاؿ ابف ممجـ: أنا أكفيكـ عمكعمرك بف العا

سفياف  كقاؿ عمرك بف بكر: أنا أكفيكـ عمرك بف العاص  كخرج اليبليػة ميكاعػديف إلػى ليمػة كاحػدة يقيػؿ كػؿ 
ه  كأمػا معاكيػة فضػربة البػرؾ بػف عبػد اهلل  يػقيػؿ عمػرك ألنػه لػـ يخػرج ليممنهـ صاحبه ف  ذلؾ المكعد. فمػـ يي 

يمنع النسؿ  كرض  انقطاع النسؿ. كأما عم    فكقعت الضربة عمى ألييه ال يشفيها إال الك  بالنار أك شراب
حدايػػة الخػػكارج المنكػػريف . 73فضػػربة ابػػف ممجػػـ فػػ  جبينػػه بسػػيؼ مسػػمـك كهػػك خػػارج لمصػػبلة فمػػات بعػػد أيػػاـ"

 هلقكلػ فػ  سػبيؿ اهلل ان اليحكيـ  قبمكا يسػمييهـ بػالخكارج كلكػنهـ فسػركا الخػركج بأنػه خػركجهـ مػف بيكيهمػا جهػاد
 .74"َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِو ُمَياِجرًا ِإَلى المَِّو َوَرُسوِلِو ُنمَّ ُيْدِرْكُو اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَمى المَّوِ َوَمـْن يعالى:"
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 اإلمامة: المطمب النالث: 

خػبلؼ بػيف األمػة  ـكأعظ  حيى قاؿ عنه الشهرسيان : "كهك أكؿ خبلؼ حدث ف  األمة  ككاف يأيير  عظيمان 
ػػ خػػبلؼي  ػػ ؿ  اإلمامػػة  إذ مػػا سي  ؿ عمػػى اإلمامػػة فػػ  كػػؿ زمػػاف"سػػيؼ فػػ  اإلسػػبلـ عمػػى قاعػػدة دينيػػة ميػػؿ مػػا سي

 كاليعيػػػيف؟هػػػؿ الخبلفػػػة بااليفػػػاؽ كاالخييػػػار أـ بػػػالنص  ايولـــى:كالخػػػبلؼ حػػػكؿ اإلمامػػػة كػػػاف مػػػف نػػػاحيييف: 
كالمرجئػػػة كالمعيزلػػػة أف اإلمامػػػة بااليفػػػاؽ  السػػػنة كمعهػػػـ الخػػػكارجي  فبينمػػػا يػػػرل أهػػػؿي  شػػػركط اإلمامػػػة. النانيـــة:
لػػـ يػػنص عمػػى مػػف يخمفػػه مػػف بعػػد   يػػرل الشػػيعة عمػػى اخػػيبلؼ  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمى ألف النبػػ   كاالخييػػار

   أم أف النبػػ مػػا عػػدا الفرقػػة الشػػيعية الزيديػػة كمػػا أكضػػحنا سػػابقا فػػرقهـ أف اإلمامػػة يكػػكف بػػالنص كاليعيػػيف
كمػف يػركف أف الخبلفػة يكػكف بااليفػاؽ كاالخييػار   شػخص يخمفػه مػف بعػد .نػص عمػى  كسػمـ عميػه اهلل صمى

يخيمفػػكف فيمػػا بيػػنهـ فػػ  بعػػض الشػػركط  حيػػث يػػرل أهػػؿ السػػنة أف االخييػػار منحصػػر فػػ  قػػريش  كال ييقيػػد 
  حيػػث يػػذهب كيبقػػى يمػػة خػػبلؼ لػػيس رئيسػػان  الخػػكارج بهػػذا الشػػرط  كيجعمكنهػػا عامػػة بػػيف المسػػمميف جميعػػا. 

 .75كارج إلى أنه ال حاجة إلى اإلماـ  كعمى الناس أف ييناصفكا فيما بينهـبعض فرؽ الخ

إلمامة مف أهـ المكضكعات كأعظمها  ألنها الحارس لهذا الديف  كاليد الي  يحميه اإلمامة عند أىل السنة: ا
العممػا  مػف مف عبث العػابييف  كيػدفع عنػه يطػاكؿ الميطػاكليف  لهػذا كػاف لدراسػيها نصػيب كبيػر مػف اجيهػاد 

 .أكؿ عصر هذ  األمة حيى يكمنا هذا

ف دارت كمهػػا حػػكؿ معػػاف ميقاربػػة  كسػػكؼ أكرد بعػػض  تعريــف اإلمامــة: يعػػددت يعػػاريؼ العممػػا  لئلمامػػة  كا 
 هذ  اليعاريؼ لمداللة عمى نظرة أهؿ السنة لئلمامة  ككظيفة اإلماـ  كالسمطة المنكطة به.

 .كالدنيا الديف مهمات ف  كالعامة بالخاصة ييعمؽ عامة كزعامة يامة  رياسة اإلمامة :الجويني اإلمام تعريف

 اإلمامة مكضكعة لخبلفة النبكة ف  حراسة الديف كسياسة الدنيا. تعريف الماوردي:

حمؿ الكافة عمى مقيضى النظر الشرع  ف  مصالحهـ األخركية كالدنيكية الراجعة إليها  تعريف ابن خمدون:
  فه  ف  الحقيقة خبلفة عف صاحب الشرع ف  حراسة الديف كسياسة الدنيا به.

كاليعريفات اليبلية يدكر حكؿ معنى كاحد يقريبا  كهك رعاية اإلماـ لمصال" الناس الدينيػة كالدنيكيػة  فكبلهمػا 
يصاص اإلماـ  فهك يسكس الناس ف  مصالحهـ  كمصال" الناس ال يخمك عف أمريف: إما أمر ييعمؽ مف اخ

أمر ييعمؽ بمعاشهـ كطرائؽ حيايهـ  كاإلماـ مقيد فػ  ذلػؾ كمػه بػأف أك بدينهـ يحياجكف إلى مف يقكدهـ فيه  
 ييبع الشرع كيكافقه.

                                                           
75

 .811. مصدر سابف عثمان عبد التواب. أثر الخوارج في الفكر اإلسالمي المعاصر، ص 
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ـ عمػػػى كجػػػكب نصػػػب اإلمػػػاـ  كهػػػذ  بعػػػض ايفػػػؽ جمهػػػكر عممػػػا  المسػػػمميف ممػػػف يعيػػػد بقػػػكلهحكـــم اإلمامـــة: 
فنصػب اإلمػػاـ عنػد اإلمكػاف كاجػػب... كال يريػاب مػف معػػه " اإلمــام الجـويني:قػاؿ  النصػكص اليػ  يبػيف ذلػػؾ:

كعقػػدها " :المــاورديكقػػاؿ  ."مسػػكة مػػف عقػػؿ أف الػػذب عػػف الحػػكزة كالنضػػاؿ دكف حفػػظ البيضػػة محيػػكـ شػػرعان 
المرجئػػة كجميػػع  السػػنة كجميػػعي  أهػػؿً  جميػػعي  ايفػػؽى " :حــزم ابــنِ كقػػاؿ  ."باإلجمػػاعلمػػف يقػػـك بهػػا فػػ  األمػػة كاجػػب 

عميهػػا االنقيػػاد إلمػػاـ عػػادؿ يقػػيـ فػػيهـ أحكػػاـ  كاجػػبه  الشػػيعة كجميػػع الخػػكارج عمػػى كجػػكب اإلمامػػة  كأف األمػػةى 
عرؼ أف كالية أمر الناس مػف أعظػـ كاجبػات كيجب أف يي " :ابن تيميةكقاؿ  ."اهلل  حاشا النجدات مف الخكارج

كقػػد قػػاؿ  ."كقربػػة ييقػػرب بهػػا إلػػى اهلل الػػديف  بػػؿ ال قيػػاـ لمػػديف كال لمػػدنيا إال بهػػا  فالكاجػػب ايخػػاذ اإلمػػارة دينػػان 
فجمهػػػكر العممػػػا  عمػػػى أنػػػه ال بػػػد لممسػػػمميف مػػػف إمػػػاـ يقػػػيـ الشػػػعائر كيسػػػكس النػػػاس  .بػػػذلؾ المعيزلػػػة أيضػػػان 

كبالسػػيؼ كالسػػناف  كينيصػػؼ لممظمػػكميف مػػف  كيقػػيـ الػػدعكة بالحجػػة كالبرهػػاف  بالشػػريعة اليػػ  أيػػى بهػػا النبػػ 
 .76الظالميف  كيحفظ ديار اإلسبلـ

اإلماـ أك الخميفة هك أعمى منصب ف  الدكلة اإلسبلمية  فبل بد أف يككف هناؾ شركطا معينة  شروط اإلمام:
لهػػا  كسػػكؼ  ميهيئػػاكلية جسػػيمة ينبغػػ  أف يكػكف ؤ لمػا سػػييمقى عمػػى عايقػػه مػف مسػػ  ار يجػب يكفرهػػا عنػػد اخييػػ

أيحػدث عػػف هػذ  الشػػركط بريجػاز: اإلسػػبلـ. البمػكغ. العقػػؿ. الحريػة. الػػذككرة. العمػـ. العدالػػة. الكفػا ة النفسػػية. 
 .77الكفا ة الجسمية. القريشية

يكافػػؽ أغمػػب الخػػكارج جمهػػكر أهػػؿ السػػنة فػػ  كجػػكب نصػػب اإلمػػاـ  قػػاؿ األشػػعرم:  اإلمامــة عنــد الخــوارج:
: "بػػد مػػف إمػػاـالنػػاس كمهػػـ إال األصػػـ: ال " ايفػػؽ جميػػع أهػػؿ السػػنة كجميػػع المرجئػػة كجميػػع ". كقػػاؿ ابػػف حػػـز

عميهػػا االنقيػػاد إلمػػاـ  كاجػػبه  فػػرضه  المعيزلػػة كجميػػع الشػػيعة كجميػػع الخػػكارج عمػػى كجػػكب اإلمامػػة  كأف األمػػةى 
مػػف   حاشػػا النجػػدات )ص( عػػادؿ يقػػيـ فػػيهـ أحكػػاـ اهلل  كيسكسػػهـ بأحكػػاـ الشػػريعة اليػػ  أيػػى بهػػا رسػػكؿ اهلل

ال "حيػػث قػػالكا بعػػدـ كجػػكب يعيػػيف اإلمػػاـ  "النجػػدات"الخػػكارج. كلػػـ يخػػالؼ مػػف طكائػػؼ الخػػكارج فػػ  هػػذا إال 
نمػا عمػػيهـ أف يعممػكا كيػاب اهلل سػبحانه فيمػا بيػػنهـ مػػة كً حى كنسػب الشهرسػيان  إلػى المي ". يحيػاجكف إلػى إمػاـ  كا 

يػػنقض هػػذا الػػرأم عػػف النجػػدات أنهػػـ أنفسػػهـ قػػد . لكػػف أال يكػػكف فػػ  العػػالـ إمػػاـ أصػػبلن اجػػازكا  :األكلػػى أنهػػـ
 –هػـ كاقعهػـ  كهػك مػا دفػع الػبعض إلػى القػكؿ إنػه يمكػف أف يكػكف أصػحابه رأيي  لهػـ  فخػالؼى  أميران  بايعكا نجدةى 

حكمػة األكلػى "ال حكػـ إال هلل" كفهمػكا منػه هػـ الػذيف أحػديك  مػف بعػد   كلعمهػـ أكلػكا قػكؿ المي  –أصحاب نجدة 
إماـ كال إلى حاكـ. كهذا الخبلؼ ال اعيبار له  ألف سائر فػرؽ الخػكارج يػرل كجػكب نصػب أنه ال حاجة إلى 

 .78اإلماـ
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 " كصػادران ان "إلهيػ ها أمػران ك ييخطػى الحالػة الدنيكيػة  كعػدعنػدهـ أف مسػألة اإلمامػة  :الشيعةمسألة اإلمامة عند 
عػػف كحػػ  السػػما   كيعيبػػركف أف أهػػؿ السػػنة ينظػػركف إلػػى اإلمامػػة كمفهػػكـ ضػػيؽ كمحػػدكد ال ييعػػدل قيػػادة 
دارة الشػػؤكف السياسػػية  فينحصػػر بهػػذا مهمػػة اإلمػػاـ بػػاألمكر الدنيكيػػة فقػػط  كيقكلػػكف برمامػػة حيػػى  المجيمػػع كا 

اإلمػػػاـ كاخييػػػار  هػػػـ األفػػػراد  الجػػػائر كالظػػػالـ كال ينخمػػػع اإلمػػػاـ باريكابػػػه المعاصػػػ   كيعيبػػػركف مصػػػدر يعيػػػيف
 خياركنه بأنفسهـ كينصبكنه عميهـ.أنفسهـ  فهـ ي

  ال يكيمػؿ اإليمػاف إال باعيقادهػا عػف يفكػر االعيقػادً  مف أصػكؿً  يابته  كينظر الشيعة لئلمامة عمى أنها أصؿه 
كالعمػـ بالغيػب كاليأكيػؿ كيدبر ذايييف. غالت الشيعة ف  أمر اإلمامة كقالكا بالعصمة كالغيبػة كالرجعػة المهديػة 

البػػاطن  كغيػػر ذلػػؾ ممػػا يػػدخؿ بعػػض منػػه فػػ  خصػػائص األلكهيػػة. فيقػػكؿ الشػػيعة إف لئلمامػػة مفهكمػػا أعػػـ 
كأشػػمؿ مػػف مجػػرد ككنهػػا قيػػادة اجيماعيػػة كسياسػػية فحسػػب. بػػؿ إف اإلمػػاـ هػػك مػػف يجسػػد المرجعيػػة الفكريػػة 

 كسػمـ عميػه اهلل صػمىكأحكاـ اإلسبلـ بعد النب   مةكالزعامة السياسية ف  الكقت نفسه  كهك مبم  قكانيف كأنظ
عبر الزماف. كهك النمكذج لئلنساف الكامؿ  كهك فقػط مػف حقػه أف ييػرأس األمػة كيقػكد مسػيريها  حيػث ييميػع 

يجب أف ينيهجه كؿ  منهجان  بالعصمة الي  يمكنه مف يأدية دكر  ف  إرشاد البشر كهداييهـ  حيث ييخذ سيريه
 الناس.

هػػ(: قػاـ بيفسػير كممػة "المػػكلى" فػ  حػديث الغػدير بمعنػى كاجػب الطاعػة فقػػاؿ: 381لصػدكؽ )ـيقػكؿ الشػيخ ا
"فهك معنى اإلمامة  ألف اإلمامة إنما ه  مشيقة مف االئيماـ باإلنساف كاالئيماـ هك اإليباع كاالقيدا  كالعمػؿ 

رئاسػػة عامػػة فػػ  أمػػكر الػػديف "اإلمػػاـ هػػك اإلنسػػاف الػػذم لػػه  هػػػ(:413)ـ بعممػػه كالقػػكؿ بقكلػػه". كالشػػيخ المفيػػد
"اإلمامة رئاسة عامة ف  الديف باألصػالة ال بالنيابػة فػ   هػ(:436كالدنيا نيابة عف النب ". السيد المريضى )ـ

"اإلمامػػػة رئاسػػػة عامػػػة لشػػػخص مػػػف النػػػاس فػػػ  أمػػػكر الػػػدنيا  هػػػػ(:679)ـ دار اليكميػػػؼ". ابػػػف ميػػػيـ البحرانػػػ 
"اإلمػػاـ هػػك اإلنسػػاف الػػذم لػػه الرئاسػػة العامػػة فػػ  أمػػكر الػػديف كالػػدنيا  هػػػ(:726باألصػػالة". العبلمػػة الحمػػ  )ـ

باألصػػالة فػػ  دار اليكميػػؼ". إف جميػػع هػػذ  اليعػػاريؼ صػػادرة عػػف الميكممػػيف كمػػف هنػػا كانػػت الصػػبغة العامػػة 
فيها يؤكد عمى الرئاسة كالحككمة كما هك سائد بيف أهؿ السنة  بيد أف العرفػا  كالفبلسػفة خاصػة فػ  الحكمػة 

"منزلػػة  عرفــوا اإلمامــة بأنيــا:لميعاليػػة يػػركف قػػكاـ اإلمامػػة فػػ  الكاليػػة الباطنيػػة لئلمػػاـ. الشػػيعة اإلماميػػة فقػػد ا
رث األكصيا   لنبكة كاجبة ف  الفطرة عقػبلن ا  كما أف كشرعان  . كقالكا: "اإلمامة كاجبة ف  الديف عقبلن "األنبيا  كا 

رسػكؿ يػرؾ الػنص فيمػػا هػك أهػـ أمػكر الػديف كأعظمهػػا ". ك "أف اإلمػاـ منصػكص عميػه ال يجػػكز مػف الكسػمعان 
إذ هػػ   كهػػك اإلمامػػة". كقػػالكا: "اإلمامػػة مػػف أهػػـ مسػػائؿ أصػػكؿ الػػديف كأقػػكل دعائمػػه اليػػ  ال يسػػيقيـ إال بهػػا:

جػكاز إمامػة المفضػكؿ مػع  كالزيديػة: المركز الػذم يػدكر عميػه دائػرة الفػرائض فػبل يصػ" كجكدهػا إال بكجػكد ".
ؿ إمامػػة الخمفػػا  الراشػػديف قبػػؿ عمػػ . أيبػػاع زيػػد بػػف عمػػ  بػػف الحسػػيف بػػف عمػػ  بػػف أبػػ  كجػػكد األفضػػؿ  كقبػػك 

طالػب  سػػاقكا اإلمامػػة فػػ  أكالد فاطمػػة  كلػػـ يجػػكزكا يبػػكت اإلمامػػة فػػ  غيػػرهـ  إال أنهػػـ جػػكزكا أف يكػػكف كػػؿ 
أك مػف  كاجب الطاعػة  سػكا  كػاف مػف أكالد الحسػف فاطم  عالـ شجاع سخ  خرج باإلمامة  أف يككف إمامان 
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أكالد الحسيف. كخبلصة القكؿ الي  يقكله الشيعة ف  اإلمامة إف هذا المزيل مف القدرات كالكفا ات عمى كافة 
الصعد  كالي  سيجيمع ف  شخص كاحد  باإلضافة إلى العناية كالرعاية اإللهية  سػيؤدم إلػى يحقيػؽ الرسػالة 

 ألفرادها. ةدة كآمنضمف حياة سعيكهك جعؿ األمة يسير كفؽ دسيكر حياي  خالد ي

 ان إلهيػ ان يعيبػر اإلمامػة منصػب الشػيعةكيكمف الخبلؼ األعمؽ بيف أهؿ السنة كالشيعة حكؿ قضية اإلمامػة بػأف 
ػػػ ب اإلمػػػاـ مػػػف خػػػبلؿ الػػػكح  "المشػػػركعية اإللهيػػػة أصػػػؿ مقػػػدس كمعصػػػكـ "العصػػػمة" كالعمػػػـ الكامػػػؿ  كينص 

الينصيب". كيكمف االخيبلؼ بػيف السػنة كالشػيعة فػ  هػذ  القضػية  الشػيعة يعػدكف اإلمامػة يمػك النبػكة كالنبػ   
كيركف أف اإلمامة مف المسائؿ األصكلية كالجكهرية ف  عمـ الكبلـ كالبحث الدين  كعميه ال بد مف بحيها ف  

أهؿ السنة قامكا بيفسير اإلمامػة عمػى أنهػا مسػألة فقهيػة فرعيػة كأف عمػى المكمفػيف كاجػب يعيػيف لكبلـ. ك اعمـ 
 .79حاكـ عمى أنفسهـ. كالحديث عف مكضكع قضية اإلمامة طكيؿ كعميؽ كبحاجة إلى مجمدات

ــة:  يكػػاد ييفػػؽ نظػػرة الخػػكارج كنظػػرة أهػػؿ السػػنة فػػ  الشػػركط الكاجبػػة فػػ  اإلمػػاـ إال فػػ  شػػرط شــروط الخميف
ال يحصركف الخبلفة ف  قريش  بؿ جكزكا أف ييكالها أم مسمـ صال" يكفرت  –جميعهـ  –النسب  فالخكارج 

نمػػا خػػركجهـ فػػ  الػػزمف األكؿ عمػػى أمػػريف: "قػػاؿ الشهرسػػيان :  فيػػه شػػركطها. إذ جػػكزكا أف يكػػكف  أحــدىما:كا 
مػف العػدؿ كاجينػاب الجػكر  اإلمامة ف  غير قريش  ككؿ مف ينصبكنه برأيهـ كعاشر الناس عمى مػا ميمػكا لػه

لػذلؾ  كال يػركف  . كقاؿ األشعرم: كيركف أف اإلمامة فػ  قػريش كغيػرهـ إذا كػاف القػائـ بهػا مسػيحقان كاف إمامان 
فهػػـ يػػركف أف اإلمامػػة حػػؽ مػػف حقػػكؽ الجماعػػة المسػػممة ال يسػػيأير بهػػا فػػرد أك طبقػػة أك بيػػت  إمامػػة الجػػائر.

بما أف اإلمامة حؽ مشػاع . ه  يسيكم ف  ذلؾ القرش  مع غير معيف  بؿ كؿ مف كاف أهبل لها يجكز ينصيب
بها   بالكياب كالسنة كأكسعهـ عممان  بيف المسمميف  كصالحة ف  كؿ مؤمف مف الناس  كيسيحقها أكيرهـ قيامان 

ييساكل فيها المسممكف  إلى هذ  النزعة الجمهكرية ما داـفرف المكال  كالعجـ مف المسمميف يككنكف أكير ميبل 
بمػا  ـ اطبلعػان هي ـ فػ  الػديف كأشػد  هيػهى ـ بالحرب كأفقى هي رى صى ـ أبٍ قد  فبل عبرة ف  اخييار الخميفة بالنسب بؿ يي  .ميعان ج

لػػذلؾ لػػـ يكػػف أحػػد مػػف أئمػػيهـ عمػػى كيػػريهـ مػػف قػػريش  ألف اعيبػػار الكفػػا ة يسػػيكم فيػػه عنػػد االخييػػار  حمػػؿ.
الػػدكيكر محمػػد عمػػارة أمػػرا هـ كخمفػػا هـ كلػػيس فػػيهـ كقػػد عػػدد األسػػياذ  القرشػػ  مػػع غيػػر  مػػف عمػػكـ النػػاس.

لممبدأ الذم اعينقك   كعاشكا مف أجؿ إعبلئػه  لكػنهـ مػع  ان كجميعهـ ليسكا قرشييف  كهذا يطبيق .80قرش  كاحد
كانكا ف  غاية العصبية لمعركبة  ككانت يمؾ العصبية  ندائهـ بهذ  الشعارات البراقة ف  ظاهرها  فرنهـ جميعان 

كقػد شػذ بعػض  ظاهرة فيهـ  فرف يكلى أحد المكال  كالية  فذلؾ إنما لحالة طارئة رييما ييـ يعييف إماـ مكانػه.
كجػكز حمػزة إمػاميف فػ  عصػر كاحػد مػا لػـ : فقالت الحمزية  حكؿ يعدد األئمة طكائؼ الخكارج كأكردكا كبلمان 

إمامة النسا  إذا قمف بأمر الرعية كما  –كجكز الشبيبية أيباع شبيب بف يزيد  ممة أك يقهر األعدا .يجيمع الك
                                                           

79
دار الكفييل للطباعية والنشير والتوزييع، ص م، 2081،يـ/8119، 8، ترجمية حسين الهاشيمي، ط1.  راملكي محمد. اإلمامة، أجوبة الشبهات الكالميية/
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80
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ألنهمػػػػا ال يعبػػػػراف عػػػػف رأم الخػػػػكارج   لكػػػػف هػػػػذيف الرأيػػػػاف ال اعيبػػػػار لهمػػػػا .ينبغػػػػ  كخػػػػرجف عمػػػػى مخػػػػالفيهـ
نمػا يعبػراف عػف طائفػة محػدكدة داخػؿ الفرقػة ال  كبهػذا خػالؼ  لمفرقػة كاممػة. بنػى عميهػا حكػـ عػاـيكأفكارهـ  كا 

ألف األدلػة يؤيػد   كقػد   الخكارج أهؿ السنة ف  هذا الشرط مخالفة يامة  لكػف مػذهب أهػؿ السػنة أقػكل كأرجػ"
جػد لػرأم الخػكارج ك كقد  كقع عميه إجماع بيف العمما   فبل مجاؿ لمخالفة الخكارج لهـ  أك القكؿ بخبلؼ ذلؾ.

العممػػػا   أيػػػر رأم الخػػػكارج فػػػ  الفكػػػر اإلسػػػبلم  المعاصػػػر كييػػػر مػػػف فػػػ  الفكػػػر المعاصػػػر  فقػػػاؿ بػػػه ان اميػػػداد
 .81المعاصريف

ــي الفكــر اإلســ مي المعاصــر: ــر رأي الخــوارج ف بعػػدـ اشػػيراط النسػػب القرشػػ  فػػ  الخميفػػة عنػػد  إف القػػكؿى  أن
بػػيف  الخػكارج لػػه صػػدل كبيػػر فػ  الفكػػر اإلسػػبلم  المعاصػػر  كيعػد هػػذا القػػكؿ مػػف أكيػر آرا  الخػػكارج انيشػػاران 

ف اخيمفت مشاربهـ ف  عرض هذا الرأم كبياف الحكمة منه. ففريؽ مػف العممػا  يػرل أف األحاديػث   العمما  كا 
 .82الكاردة ف  هذا الشرط غير صحيحة  كيحاكؿ أف يميمس أدلة عمى كضعها ليؤيد بها كجهة نظر 

/رمضػاف 17 الجمعػة بايعػه النػاس بالخبلفػة فػ  اليػكـ الػذم مػات فيػه عمػ  كهػك يػكـ :بيعة الحسـن بـن عمـي
هػػػ فػػدخؿ معاكيػػة 25/3/41ـ. بقػػ  الحسػػف فػػ  الخبلفػػة سػػية أشػػهر كينػػازؿ عنهػػا لمعاكيػػة فػػ 661هػػػ/40عػػاـ

عاـ الجماعة الجيماع كممػة المسػمميف فيػه عمػى معاكيػة بعػد ينػازؿ الحسػف عػف سم  ب  83الككفة فبايعه أهمها
الخبلفة لصال" معاكية  بعد مفاكضات بيف الجانبيف نجـ عنها كييقة صم" بينهمػا  كمػف ضػمف بنػكد الكييقػة 
ايفقا عمى أف يعكد اخييار الخميفة بالشكرل بعد معاكية  لقد برر الحسف ينازله عف الخبلفة لعدة أسباب منهػا 

امػػة مػػف مراحػػؿ اليػػاريخ اإلسػػبلم . . لقػػد انطػػكت بيعػػة الحسػػف لمعاكيػػة عمػػى مرحمػػة ه84حقػػف دمػػا  المسػػمميف
إنها طكت العصر الراشدم كافييحت العصر األمكم  كأدت إلػى عػكدة األسػرة الهاشػمية إلػى مكقػع المعارضػة 
ف  السمطة  بعد مراحؿ مف الصراع انيهت لصال" األمكييف. كبدأ بعاـ الجماعة عهد جديد مػف عهػكد الحكػـ 

ها السياسػػية  مػػع اعػػيبل  معاكيػػة سػػدة الخبلفػػة فػػ  دمشػػؽ اليػػ  فػػ  الدكلػػة اإلسػػبلمية  اليػػ  اسػػيعادت كحػػدي
. أقػاـ معاكيػة دكليػه عمػى عػدة أركػاف لعػؿ أهمهػا: اليغييػرات فػ  85أضحت العاصػمة المركزيػة لمدكلػة الجديػدة

بنيػػة النظػػاـ السياسػػ . السياسػػة الداخميػػة. اإلحسػػاف إلػػى كبػػار الشخصػػيات اإلسػػبلمية مػػف الصػػحابة كأبنػػائهـ. 
 .86ف ف  ربكع العالـ اإلسبلم . مباشرة أمكر الدكلة بنفسه. السياسة اليكسعيةيكطيد األم

                                                           
81
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82
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83
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المفكريف أف معاكية أكؿ مف قاؿ بػ "الجبر كأظهر  كأنه أظهر أف ما يأييػه بقضػا  اهلل  كمػف الكيير مف يعيبر 
ذلػؾ فػ  خمفػا  )حكػاـ( فشا ك ككالة األمر   فيما يأييه  كيكهـ أنه مصيب فيه  كأف اهلل جعمه إمامان  خمقه  عذران 

 87الدكلة األمكية"

 :الجبريةالمطمب الرابع: 

ه  فرقة كبلمية ينيسب إلى اإلسبلـ يؤمف بأف اإلنساف مسير ال قدرة له عمى اخييار أعماله أم ال خيار لػه 
اهلل إف العبػػػد مجبػػػر عمػػػى أفعالػػػه  كال اخييػػػار لػػػه  كأف الفاعػػػؿ الحقيقػػػ  هػػػك اهلل يعػػػالى  كأف "أبػػػدا  كيقكلػػػكف 

 .88"سبحانه أجبر العباد عمى اإليماف أك الكفر

رغػػامهـ عمػػى فعػػؿ شػػ   مػػف غيػػر إرادة أك مشػػيئة لهػػـ  كيػػرل الجبريػػة أف معنــى الجبــر: " هػػك إجبػػار النػػاس كا 
نمػا األفعػاؿ هلل سػبحانه  فهػك الناس ال اخييار لهـ ف  أفعػالهـ  كال قػدرة لهػـ عمػى أف يغيػركا ممػا فيػه شػيئان    كا 

ف  جميع أفعالهـ فرذا آمف العبد أك كفػر فػرف اإليمػاف أك الكفػر  بهـ ما يفعمكنه  كجعمكا هذا مطمقان الذم يفعؿ 
نمػػا الفاعػػؿ الحقيقػػ  هػػك اهلل  الػػذم كقػػع منػػه  كالطاعػػة أك المعصػػية  ليسػػت فعمػػه إال عمػػى سػػبيؿ المجػػاز  كا 

 .89سبحانه  ألف العبد ال يسيطيع أف يغير شيئا مف ذلؾ"

لػدكليهـ  لقػد ايخػذكا الجبريػة مػذهبان  :ايمـويينايول  :الوا بالجبرية ايمويين وايشـعريةنأخذ نموذجين ممن ق
-هػػ36كقالكا بها  حيػث أف الخميفػة معاكيػة بػف أبػ  سػفياف عنػدما أسػييب لػه الحكػـ بعػد معركػة صػفيف سػنة 

هػ  قاؿ حينها بالجبر لييبيت أركاف دكليه  كليدعيـ حكمة  كليمرير سياسايه  فقاؿ بػ "الجبر كأظهػر   كأنػه 38
  ككال يه  كيكهـ أنه مصػيب فيػه  كأف اهلل جعمػه إمامػان فيما يأي أظهر أف ما يأييه بقضا  اهلل  كمف خمقه  عذران 

. كذلػؾ ليجبػر النػاس عمػى الطاعػة كاليسػميـ بػأف اهلل هػك مػف أرد أف 90األمر  كفشا ذلػؾ فػ  ممػكؾ بنػ  أميػة"
راديه كمشيئيه. كما ردت المعيزلػة عمػى  يككف الحكـ كالسياسية ف  يد بن  أمية  كال اعيراض عمى حكـ اهلل كا 

كالفرقػػة األشػػعرية هػػ  فرقػػة جبريػػة ينسػػب إلػػى أبػػ  الحسػػف األشػػعرم الػػذم كػػاف يػػ  قالػػت بػػالجبر  األشػػعرية ال
مػػنهـ  كمػػا أف  نحػػك أربعػػيف سػػنه  يػػـ رجػػع عػػف االعيػػزاؿ إلػػى أهػػؿ السػػنة كالجماعػػة  كأصػػب" جػػز ان  معيزليػػان 

بػيف دعػاة العقػؿ المطمػؽ كبػيف الجامػديف عنػد حػدكد الػنص كظػاهر   رغػـ أنهػـ  كسػطان  األشعرية يعيبر "منهجان 
قػػكؿ اإلمػػاـ أبػػ  ايشــاعرة:  نــانيال .91فػػ  فهػػـ الػػنص" قػػدمكا العقػػؿ عمػػى الػػنص إال أنهػػـ جعمػػكا العقػػؿ مػػدخبلن 

لقػدرة   مفرقا بيف الحركة االضطرارية كالحركة االكيسابية: لما كانػت ا76الحسف األشعرم ف  "الممع" صفحة 
  ألف حقيقة الكسب ه  أف الش   كقع مف المكيسب له بقكة مكجكدة ف  الحركة اليانية كجب أف يككف كسبان 

                                                           
87

 .8د. محمد عمارة. المعتزلة ومشكلة الحرية اإلنسانية. صفح مصدر سابف أ. . 
88

 .19. ص8. الشهرستاني. الملل والنحل، ج
89
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90
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محديػػة. كحاصػػؿ هػػذا القػػكؿ إف صػػدكر الفعػػؿ مػػف اإلنسػػاف فػػ  ظػػؿ قػػكة محديػػة هػػك الكسػػب. قػػاؿ أبػػك حامػػد 
: إنػػه لػػك انكشػػؼ الغطػػا  لعرفػػت أف اإلنسػػاف فػػ  عػػيف االخييػػار 84ك 81ص -الغزالػػ  فػػ  رسػػالة اليكحيػػد 

هلل يعػػالى أف فعػػؿ النػػار فػػ  اإلحػػراؽ جبػػر محػػض  كفعػػؿ ا فمػػيبلمجبػػكر  فهػػك إذف مجبػػكر عمػػى االخييػػار. 
اخييار محض  كفعؿ اإلنساف عمى منزلة بيف المنزلييف  فرنه جبر عمى االخييار  كقد طمب أهػؿ الحػؽ لهػذا 

 .لمجبر كال لبلخييار بؿ هك جامع بينهما عند مف فهمه مناقضان كليس  كسبان عبارة يالية فسمك  

كأف اإلنسػاف يكيسػبها كال يخمقهػا  ان ر شػكانػت أك  ف مضمكف نظرية الكسب أف أفعاؿ اإلنسػاف مخمكقػة هلل خيػران إ
كيحاسب اإلنساف عمى كسػبه الػذم عرفػه األشػاعرة بػاقيراف قػدرة اإلنسػاف كهػ  قػدرة حاديػة بالفعػؿ الػذم يػرـك 
القيػػػاـ بػػػه دكف أف يكػػػكف لقدريػػػه أيػػػر فػػػ  إيجػػػاد الفعػػػؿ كالقػػػدرة الحاديػػػة يحصػػػؿ عنػػػد الفعػػػؿ ال قبمػػػه فػػػرذا عػػػـز 

كػاف هػذا الفعػؿ أك  أكجد اهلل فيه اسيطاعة يقيرف بالفعؿ الػذم عػـز عميػه خيػران اإلنساف عمى الفعؿ كيكجه إليه 
رغػػػـ أف القػػػكؿ بالكسػػػب كػػػاف محاكلػػػة مػػػف اإلمػػػاـ أبػػػ  الحسػػػف  يخمػػػؽ اهلل الفعػػػؿ الػػػذم أراد  اإلنسػػػاف.ك  شػػػران 

األشػػػػعرم اسػػػػيهدفت اليخفيػػػػؼ مػػػػف حػػػػدة القػػػػكؿ بػػػػالجبر عنػػػػد الجهميػػػػة  كاليكسػػػػط فػػػػ  االعيقػػػػاد بػػػػيف المجبػػػػرة 
كالمعيزلة  إال أنها مع ذلؾ لـ يبرر لنا حرية االخييار بش   يذكر. فرذا كانت قدرة اإلنساف مقيرنة مػع الفعػؿ 

قبؿ اهلل يعالى  ككانت صفة الكسب يابعة لقدرة اإلنساف  فأم مجاؿ يسػع فيػه القػكؿ بحريػة  كه  مخمكقة مف
االخييار؟ كباليال  فمآؿ هذ  النظرية إلى الجبرية المحضة  كأف الجهكد الي  رامت إلػى يخميصػها مػف الجبػر 

فعنػدهـ أنػه لػيس لمعبػد قػدرة كأمػا الجبريػة كجهػـ كأصػحابه "لـ ينفع  يقكؿ ابف ييمية ف  منهاج السنة النبكيػة: 
لػػيس لمعبػػد قػػدرة مػػؤيرة  كييبػػت شػػيئان يسػػميه قػػدرة يجعػػؿ كجػػكد  "  كاألشػػعرم يػػكافقهـ فػػ  المعنػػى فيقػػكؿ: "البيػػة

كعمػػى هػػذا الػػرأم فػػرف أبػػك الحسػػف األشػػعرم كمػػف جػػا  بعػػد  مػػف عممػػا   ."كعدمػػه  ككػػذلؾ الكسػػب الػػذم ييبيػػه
سب كالفعؿ  مما يجعػؿ حقيقػة القػكؿ بالكسػب هػك قػكؿ جهػـ بػأف العبػد بيف الك معقكالن  فرقان األشاعرة لـ يذكركا 

لػػكف االعيػػزاؿ  إف: 95ص  4: ج "ظهػػر اإلسػػبلـ"ال قػػدرة لػػه كال فعػػؿ. قػػاؿ أحمػػد أمػػيف المصػػرم فػػ  كيابػػه 
األشػػعرم يقػػكؿ  بػػأف  كاسيشػػهد عمػػى ذلػػؾ طػػكيبلن  عهػػدان ة بحكػػـ ييممػػذ األشػػعرم لممعيزلػػة األشػػعريأظهػػر فػػ  

إذا كػػاف اإلمػػاـ األشػػعرم ييبػػت لئلنسػػاف قػػدرة غيػػر . عقػػبلن قبػػؿ بعػػث األنبيػػا  دكف المايريػػدم بكجػػكب المعرفػػة
حقيقية أك ه  مجازيػة ألنهػا قػدرة غيػر مػؤيرة كرمػا  خصػكمه لػذلؾ بػالجبر فػرف اإلمػاـ أبػك حنيفػة ييبػت لمعبػد 

إف أبػا حنيفػة كأصػحابه : قػاؿكهػذا مػا بينػه اإلمػاـ الغزالػ  حػيف  اخييػاران قدرة عمػى الفعػؿ حقيقيػة كمػا ييبػت لػه 
كما يقػكؿ . مجازان قاؿ إحداث االسيطاعة ف  العبد فعؿ اهلل كاسيعماؿ االسيطاعة المحدية فعؿ العبد حقيقة ال 

أبػػػػك الميػػػػث السػػػػمرقندم: إف أبػػػػا حنيفػػػػة يكسػػػػط بػػػػيف القدريػػػػة كالجبريػػػػة إذ جعػػػػؿ الخمػػػػؽ فعػػػػؿ اهلل كهػػػػك إحػػػػداث 
كلكػػف حيػػى هػػذا القػػكؿ ألبػػ   .لمحديػػة فعػػؿ العبػػد حقيقػػة ال مجػػازاالسػػيطاعة فػػ  العبػػد  كاسػػيعماؿ الطاعػػة ا

حنيفة لـ يسمـ مف نقاد  الذيف ذهبكا إلى أنه جبر ال يخيمؼ عف الجبػر الػذم يػؤكؿ إليػه الكسػب إال بػاخيبلؼ 
العبارة. كهذا ما ذهب إليه الدكيكر يحيى هاشـ فرغؿ بعد يحميؿ آرا  أب  حنيفة فػ  مشػكمة أفعػاؿ العبػاد إلػى 
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لخص بعض المعاصػريف نظريػة الكسػب كحريػة اإلرادة اإلنسػانية عنػد  يخرج به مف الجبر. يفسيراأنه ال يقدـ 
 .األشاعرة بالقكؿ: إف اإلنساف مخيار ف  فعمه مجبكر ف  اخييار 

 : القدريةالمطمب الخامس: 

ــة: كالقػػدر كالقػػدر  القضػػا  المحكػػـ  كهػػك مػػا يقػػدر  اهلل مػػف  االقػػدر  القضػػا  المكفػػؽ  يقػػاؿ: قػػدر اإللػػه كػػذ لذ
القدرية مصطم" أطمؽ عمػى قػـك ينفػكف القػدر عػف اهلل. كقػد عرفهػا  :اصط حاً  القضا  كيحكـ به مف األمكر.

ابػػف عبػػد ربػػه بقكلػػه: "القػػدر هػػك العمػػـ كالكيػػاب كالكممػػة كاإلذف كالمشػػيئة". كعرفهػػا الجرجػػان : "القدريػػة هػػـ مػػف 
ف كؿ عبد خػالؽ لفعمػه كال يػركف الكفػر كالمعاصػ  بيقػدير اهلل". كذكػرهـ ابػف منظػكر: "القدريػة: قػـك يزعمكف أ

 .92"يجحدكف اهلل  قـك ينسبكف إلى اليكذيب بما قدر اهلل مف األشيا 

مصػػطم" أطمػػؽ عمػػى قػػـك ينفػػكف القػػدر عػػف اهلل. كهػػ  مجمكعػػة أخيمػػؼ فػػ  بيػػاف ظهكرهػػا  فػػبعض  القدريــة:
ظهكرها كػاف بصػكرة مفاجئػة كعمػى يػد أشػخاص  كأخػرل ذكػرت أنهػا ظهػرت يحػت يػأيير المصادر ذكرت أف 

 عميػه اهلل صػمى الديانة المسيحية كطبيعيها القسرية  كباق  المصادر ذكرت أف ظهكرها كاف منذ أيػاـ الرسػكؿ
كردت بعػػػض اإلشػػارات فػػػ  مجمكعػػة المصػػػادر أف معبػػد الجهنػػػ   كغػػيبلف الدمشػػػق  كانػػا أك مػػػف  .93 كسػػمـ
كانا يجادالف ف  مشكمة القدر كحرية اإلنساف كيميبلف جبهة معارضة لمسياسػة األمكيػة ك  القكؿ بالقدر. اأظهر 

ؿ مػػف إنهػػـ أك الركايػػات القائمػػة آنػػذاؾ كيعرضػػا لمقيػػؿ عمػػى يػػد الخبلفػػة كهػػذا مػػا يمكػػف أف يفسػػر ظهػػكر بعػػض 
رل كهػك سكسػف "سػنهكية" الػذم . ذكػرت بعػض المصػادر أف القػدر مػأخكذ مػف أحػد النصػاالقػكؿ بالقػدر اأظهر 

عػف كاقػع اليػاريخ الػذم  أسمـ يػـ ينصػر بعػد ذلػؾ فأخػذ منػه الجهنػ  القػكؿ بالقػدر. كيعػد ميػؿ هػذا القػكؿ بعيػدان 
ينػػاف  القطيعػػة فػػ  القػػكؿ كالفرديػػة فػػ  الظهػػكر. كهنػػاؾ إشػػارة عػػف بعػػض المػػؤرخيف المػػؤمنيف بقطيعػػة الحػػدث 
ذكرت أف القكؿ بالقدر ظهر ف  حدكد المائة مف الهجرة بعد انقضا  الصػدر األكؿ مػف الصػحابة. كالركايػات 

كصػػحبه كهػػ  كييػػرة كيعػػد أكيػػر قبػػكال كفػػؽ  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىالقائمػػة بكجػػكد مشػػكمة القػػدر منػػذ رسػػكؿ اهلل 
لمعيقػػد  كميكلػػه  منهػػا  منطػػؽ اليػػاريخ لكنهػػا مينكعػػة حسػػب مفػػاهيـ قائميهػػا  فصػػاحب الركايػػة يػػأي  بهػػا كفقػػان 

 .94مخالؼ لفكرة القدر كاألخرل مؤيد لها

القدريػة": الػذيف ينكػركف "فأكؿ ما حدث  فرقػة "القدريػة" فػ  آخػر عهػد الصػحابة. " الشيخ صالب الفوزان قال:
نمػػا هػػك أمػػر  – كيعػػالى سػػبحانه – القػػدر كيقكلػػكف: إف مػػا يجػػرم فػػ  هػػذا الكػػكف لػػيس بقػػدر كقضػػا  مػػف اهلل كا 

يحػػدث بفعػػؿ العبػػد  كبػػدكف سػػابؽ يقػػدير مػػف اهلل فػػأنكركا الػػركف السػػادس مػػف أركػػاف اإليمػػاف. كسػػمك بالقدريػػة  
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كاحد يخمؽ فعؿ نفسه  كلـ يكف ذلؾ بيقدير مػف اهلل  لػذلؾ كسمك "بمجكس" هذ  األمة  ألنهـ يزعمكف أف كؿ 
أيبيػػكا خػػالقيف مػػع اهلل كػػالمجكس الػػذيف يقكلػػكف: "إف الكػػكف لػػه خالقػػاف: "النػػكر كالظممػػة"  كالنػػكر خمػػؽ الخيػػر  
كالظممػػة خمقػػت الشػػر". "القدريػػة" زادكا عمػػى المجػػكس  ألنهػػـ أيبيػػكا خػػالقيف ميعػػدديف  حيػػث قػػالكا: "كػػؿ يخمػػؽ 

سػػه". كقػػابميهـ "فرقػػة الجبريػػة" الػػذيف يقكلػػكف: "إف العبػػد مجبػػكر عمػػى فعمػػه  كلػػيس لػػه فعػػؿ كال اخييػػار  فعػػؿ نف
نمػا هػك كالريشػػة اليػ  يحركهػا الػػري" بغيػر اخييارهػا". فهػػؤال  يسػمكف "بالجبريػة" كهػػـ "غبلقػة القدريػة"  الػػذيف  كا 

هـ عمى العكس  أيبيكا اخييػار اإلنسػاف كغمػك غمك ف  إيبات القدر  كسمبكا العبد االخييار. كالطائفة األكلى من
     .95فيه  حيى قالكا: إنه يخمؽ فعؿ نفسه مسيقبل عف اهلل  يعالى اهلل عما يقكلكف

أفعاؿ اإلنساف " يقكؿ المعيزلة إف: ."خمؽ القرآف" ك "المنزلة بيف المنزلييف" ك "صفات اهلل"المعتزلة قالت في: 
ميعمقة به عمى جهة األحداث  أفعاؿ اإلنساف كاقعة بحسػب قصػد  كدكاعيػه  غير مخمكقة هلل  أفعاؿ اإلنساف 

أمػا كجهػة نظػر المعيزلػة فػ  مسػألة حريػة اإلرادة:  .96"اإلنساف فاعؿ عمى جهة الحقيقة  اإلنساف خالؽ لمفعؿ
ير  كمريػد العػدؿ عػادؿ  كمريػد الظمػـ ظػالـ  فمػك كانػت إرادة  أف مريد" اهلل ييعمػؽ الخير خيىر  كمريد الشػر شػرى

بالخيرية كالشرية كالعدؿ  بكؿ ما ف  العمـ مف خير كشر لكاف الخير كالشر مراديف هلل  فيككف المريد مكصكفان 
. فقػػد قػػالكا: إف اهلل أراد مػػا كػػاف مػػف "َوَمــا المَّــُو ُيِريــُد ُظْمًمــا لِّْمِعَبــادِ " :كالظمػػـ  كذلػػؾ محػػاؿ عمػػى اهلل  فهػػك يقػػكؿ

كاف شرا أال يككف  كما لـ يكف خيػرا كال شػرا فهػك يعػالى ال يريػد  كال يكرهػه. اهلل األعماؿ خيرا أف يككف  كما 
مريػػد لمػػا أمػػر بػػه مػػف الطاعػػات أف يكػػكف  فػػبل يريػػد الكفػػر كالفسػػكؽ كالعصػػياف  أمػػا المباحػػات فػػبل يريػػدها كال 

عػػػػف الكفػػػػر لكفػػػػر الكػػػػافر  كمعاصػػػػ  العاصػػػػ   مػػػػا نهػػػػا   يسػػػػيدؿ المعيزلػػػػة بػػػػأف اهلل لػػػػك كػػػػاف مريػػػػدان  يكرههػػػػا.
ال كالعصياف  كلك كاف كفر الكافر كعصياف العاص  مراديف مف اهلل ما اسيحقا عقكبة  كلكاف عممهما طاعة 

إف أفعػػاؿ  :أولً   كالخػػبلؼ راجػػع إلػػى يصػػكر العػػدؿ كيصػػكر الحسػػف كالقبػػي"  فػػأكير المعيزلػػة يقكلػػكف: ةيػػإراد
العباد مخمكقه لهـ  كمف عممهـ هـ ال مف عمؿ اهلل  باخييارهـ المحض  فف  قدريهـ أف يفعمكها كأف ييرككهػا 
مػػػف غيػػػر دخػػػؿ إلرادة اهلل كقدريػػػه  كدليػػػؿ ذلػػػؾ مػػػا يشػػػعر بػػػه اإلنسػػػاف مػػػف اليفرقػػػة بػػػيف الحركػػػة االخيياريػػػة 

: إف كاف اهلل خمؽ نالناً خالؽ أفعاله لبطؿ اليكميؼ.  : لك لـ يكف اإلنسافنانياً كاالضطرارية فبل دخؿ له فيها. 
أعماؿ الناس فهك إذف ال يرضى عما فعؿ  كيغضب مما خمؽ  كيكر  ما دبر  كهذ  المشػكمة سػميت "بػالجبر 
كاالخييار  كبحرية اإلرادة  كبالقضػا  كالقػدر"  كحػار فيهػا الفبلسػفة قػديما كحػدييا  فأيارهػا الفبلسػفة اليكنػانيكف 

أف اإلرادة حػػرة فػػ  االخييػػار  كالركاقيػػكف رأكهػػا مجبػػكرة عمػػى السػػير فػػ   فعيزلػػة فػػػ األبيكقػػكرييف يػػرك قبػػؿ الم
 .97طريؽ ال يمكنها أف ييعدا "
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   ع "الشيعة":التشيُّ المطمب السادس: 

ِإنَّ ِمـــن ِشـــيَعِتِو هػػػـ الػػػذيف ييشػػػيعكف ألهػػػؿ البيػػػت. كاليشػػػيع فػػػ  األصػػػؿ: االيبػػػاع كالمناصػػػرة: قػػػاؿ يعػػػالى "
ــرَاِىيمَ  ْب . فصػػار يطمػػؽ عمػػى هػػذ  الفرقػػة اليػػ  يػػزعـ أنهػػا ميبعػػة ألهػػؿ البيػػت كهػػـ: عمػػ  بػػف أبػػ  طالػػب 98"إلَِ

عمػى الخبلفػة  كيقكلػكف إف أبػا بكػر  كسػمـ عميػه اهلل صػمىهك الكص  بعد الرسػكؿ  كذرييه. كيزعمكف أف عميان 
قميػػؿ لػػيس بالالصػػحابة عػػددان مػػف ركا كعمػػر كعيمػػاف كالصػػحابة ظممػػكا عميػػا  كاغيصػػبكا الخبلفػػة منػػه. كقػػد كفٌػػ

مف أهؿ نهما "بصنم  قريش". كمف مذهبهـ أنهـ يغمكف ف  األئمة ك منهـ كصاركا يمعنكف أبا بكر كعمر كيمقب
ػ   حيػى آؿ بهػـ األمػر أف صى ق ػكني  ؼى رً البيت  كيعطكنهـ حؽ اليشريع كنسخ األحكاـ. كيزعمكف أف القرآف قػد حي

 .99كيفرقت "الشيعة إلى فرؽ كييرة اهلل ايخذكا األئمة أربابا مف دكف 

ال شػػؾ بػػأف هنػػاؾ خبلفػػان كبيػػران حػػكؿ بػػد  اليشػػيع عنػػد المسػػمميف  فهنػػاؾ مػػف قػػاؿ بأنػػه بػػدأ مبكػػران منػػذ أف كػػاف 
مػف محبػة  كسػمـ عميػه اهلل صػمىحاضران بيف المسمميف  ًلما كػاف يظهػر  الرسػكؿ  كسمـ عميه اهلل صمىالرسكؿ 

 كجهه  كلكف ظهكر  كاف مع أكؿ خبلؼ بيف المسمميف.كيقدير لعمٌ  كـر اهلل 

مسػجى  ككػاف معػه أف ظهػر أكؿ خػبلؼ  كسػمـ عميػه اهلل صػمىظهرت قضية اإلمامة أك الخبلفة كرسكؿ اهلل 
بكػر   دؿ مرير كصخب شػديد يمػت مبايعػة أبػبيف المسمميف  ككاف هذا االخيبلؼ سياسيان اجيماعيان  كبعد ج

 .100ف  أمكر المسمميف كسمـ عميه اهلل صمىالصديؽ ليخمؼ الرسكؿ 

يميؿ ف  مكقؼ االنصػار كذلػؾ لمبايعػة زعػيمهـ سػعد  يولكهذا االخيبلؼ يجسد ف  يبلية محاكر  المحكر ا
كيميػػؿ فػ  مكقػؼ المهػاجريف الػذيف ذهبػػكا  لنـاني  كالمحػكر ا كسػمـ عميػػه اهلل صػمىبػف عبػادة لخبلفػة الرسػكؿ 

كهػػك  النالــثإلػػى سػػقيفة بنػػ  سػػاعدة إليقػػاؼ المبايعػػة  كمػػف خبللهػػا يمػػت مبايعػػة أبػػك بكػػر الصػػديؽ  كااليجػػا  
 كسػمـ عميػه اهلل صمىالرسكؿ  فر مف بن  هاشـ كهـ حمكلةالذم يميؿ بعم  بف أب  طالب كـر اهلل كجهه  كن

 اهلل صػػمى  دارت فػػ  السػػقيفة  ألنهػػـ كػػانكا مشػػغكليف بغسػػؿ كيكفػػيف الرسػػكؿ   كهػػـ لػػـ يشػػاهدكا النقاشػػات اليػػ
  ليفاجئكا بأف األمر انيهى دكف مشكريهـ  كانطبلقان مف نفس مبػدأ المهػاجريف فػ  اعيراضػهـ عمػى كسمـ عميه

فػػرف بنػػ  هاشػػـ أحػػؽ بالسػػمطاف   األنصػػار مػػف أف األمػػر بػػدأ مػػف عنػػد المهػػاجريف فهػػـ أحػػؽ بػػه مػػف األنصػػار
 .101مف غيرهـ مف المهاجريف  فهـ عصبيه كأسريه كأقرب الناس إليه كسمـ عميه اهلل صمى كميراث محمد

هػك األحػؽ بحمػؿ األمػر ألنػه  ان كبالقياس أف المهاجريف هـ األكلى بحمؿ األمر نظران ألنهـ السابقيف  فػرف عميػ
أكؿ النػػاس إسػػبلمان  كأرسػػخهـ قػػدمان بالػػديف  كبػػبلؤ  المعمػػكـ كنصػػريه لئلسػػبلـ اليػػ  لػػـ يظهػػر أحػػد قػػدر  فيهػػا  

                                                           
98

 .11. سورة الصافات. آية 
99

 .الطائف بمدينة ألقا،ا محاضرة نص. صالح الفوزان الشيخ. مصدر سابف. 
100

 .811، دار المعارف القا،رة، ص 8818، 2من ، ط. المسير سيد، المجتمع المثالي في الفكر الفلسفي ومو ف اإلسالم 
101

كندرية، . رسييتم سييعد، الفييرف والمييلا،ب اإلسييالمية منييل البييدايات، النشييأة، التيياريخ، العقيييدة، التييوزع الج رافييي، دار اهوائييل للنشيير والتوزيييع اإلسيي

 .20، ص 2001



10 
 

قضػى ا  ك راسػخو    كهػك ذك عمػـو بالجنػةً  المبشػريف العشػرةً  أحػدي  فضبلن عف صفايه اليػ  فػاؽ مػف سػكا  فيهػا  فهػكى 
لصػؽ النػاس برسػكؿ احممه كسيد أهؿ بيت النبػ  كعيريػه ر  كقكيه كجهاد  ك الصحابة  كأعممهـ بالفييا كاليفسي

اهلل  كأقربهـ منزلة منه  كأحبهـ إلى قمبه  فهك مف يربى ف  حجػر  كصػاهر  فػ  أعػز بنايػه  يػـ خمػؼ الرسػكؿ 
النػاس  مانػات اليػ  بقيػت عنػد  إلػى الهجػرة  كأمػر  الرسػكؿ أف يػؤدم األفػ  فراشػه عنػد  كسػمـ عميػه اهلل صمى

كأمر  بعد  بأف يمحؽ به إلى المدينة  كلػـ يػؤاًخ بػيف عمػٌ  كأحػد كمػا آخػى بػيف المهػاجريف كاألنصػار  فػدمعت 
: "أنػػت أخػػ  فػػ  الػػدنيا كاآخػػرة" سػػنف اليرمػػذم  كيػػاب كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمى عينػػا عمػػٌ   فقػػاؿ لػػه رسػػكؿ اهلل

ف  غرفػة بجػكار المسػجد كلهػا  كسمـ عميه اهلل صمى. كأسكنه الرسكؿ 636المناقب  مناقب عم   حديث رقـ 
 .102كسمـ عميه اهلل صمى باب مفيكح مباشرة إلى المسجد كغرفيه

عميػان فػ  المدينػة  فقػاؿ لػه عمػ   كسمـ عميه اهلل صمىكف  الحادية األهـ  ف  غزكة العسرة  اسيخمؼ الرسكؿ 
: "أال يرضػػى أف كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمى كػػـر اهلل كجهػػه: "أيخمفنػػ  فػػ  الصػػبياف كالنسػػا ؟"  فقػػاؿ لػػه رسػػكؿ اهلل

يككف من  بمنزلة هاركف مف مكسى إال أنه ليس نب  بعدم". كهذا حديث ميػكاير ميفػؽ عميػه  كهػذ  الكممػات 
 كسػمـ عميػه اهلل صمىلها داللة عظيمة  كيبقى إشارة أخرل لها نفس القيمة كالداللة العظيمة كه  أف الرسكؿ 

لمهجػػػرة ليبمػػػ  العػػػرب عػػػف القضػػػايا اليػػػ  نزلػػػت فػػػ  سػػػكرة اليكبػػػة حػػػكؿ برا يػػػه مػػػف  أرسػػػؿ عميػػػان فػػػ  سػػػنة يسػػػعى 
المشػػركيف كالعهػػكد اليػػ  كردت فيهػػا  بػػالرغـ مػػف أف أبػػا بكػػر كػػاف أميػػر الحػػل عمػػى المسػػمميف  ممػػا أحػػزف أبػػا 

"ال  كلكػػػف جبريػػػؿ  :كسػػػمـ عميػػػه اهلل صػػػمىالرسػػػكؿ بكػػػر  فسػػػأؿ رسػػػكؿ اهلل: )هػػػؿ نػػػزؿ فيػػػه شػػػ  (؟ فقػػػاؿ لػػػه 
 .103ا ن   فقاؿ لف يؤدم عنؾ إال أنت أك رجؿ منؾ"ج

 اهلل صػػمىفكػػاف الرسػػكؿ   هػػك كاقعػػة الغػػدير كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىكأهػػـ مػػا كرد حػػكؿ هػػذا األمػػر مػػف الرسػػكؿ 
عند غدير ييقاؿ له خـ  كهػك عائػد مػف مكػة إلػى المدينػة بعػد أدائػه حجػة الػكداع فػ  العػاـ العاشػر  كسمـ عميه

ة  معمنػػان فيهػػا إحساسػػه الظهػػر يػػـ العصػػر  فكقػػؼ بػػيف الصػػبلييف  كألقػػى كممػػة كداعيػػلمهجػػرة  فيكقػػؼ ليصػػم  
  كأكصى بكياب اهلل كعيرة أهؿ بييه  كشدد عمػى كصػية المسػمميف بعيريػه أهػؿ بييػه  يػـ أخػذ بيػد هبقرب رحيم
أسػانيد كأخرجػه كييػر مػف األئمػة  حيػى  ة  كهػذا الحػديث كرد بعػد"مف كنت مكال  فهذا عمٌ  مػكال " :عم  كقاؿ

عد  عدد مف المحدييف بالحديث الميكاير  كهذا يشير إلى الميزات العاليػة كالقػرب الػذم ال يػدانى مػف الرسػكؿ 
  مما جعؿ عدد مف الصحابة يرل ف  عم  بف أبػ  طالػب القائػد الشػرع  الطبيعػ  بعػد كسمـ عميه اهلل صمى

 .104عميه  ككاف هذا مكقؼ عم  كزكجه كسائر أسرة بن  هاشـ رحيؿ المصطفى صمكات اهلل كسبلمه
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ككرد عف عمػٌ  كػـر اهلل كجهػه احيجاجػه عمػى احيجػاج المهػاجريف عمػى األنصػار بكػكنهـ "المهػاجريف" عشػيرة 
 عمى أب  بكر: محيجان   كأنشد بيي  الشعر 105"احتجوا بالشجرة وأضاعوا النمرةالرسكؿ كقكمه  فقاؿ: "

 .فكيف بيذا والمشيرون ُغّيبُ   ممكت أمورىمفالن كنت بالشورى 

ن كنت بالقربى حججت خصيميم  .فذيرك أولى بالنبي وأقربُ  وا 

فمن ذا أحقُّ بو مني حيًا وميتًا؟ فانفذوا عمى بصائركمه وتصدق نياتكم فـي جيـاد عـدوكمه ... "كقاؿ أيضان:
نيم   .106"الباطل لعمى مزلةفوالذي ل إلو إل ىو إني لعمى جادة الحق وا 

  كذلػػؾ خكفػػان عمػػى بػػايع عمػػٌ  كػػـر اهلل كجهػػه أبػػا بكػػركبػػرغـ أهميػػة هػػذا الخػػبلؼ فرنػػه لػػـ يسػػيمر طػػكيبلن  فقػػد 
اإلسػػػبلـ مػػػف حػػػرب المريػػػديف  كيػػػربص أعػػػدا  اإلسػػػبلـ  كقػػػد أشػػػار إلػػػى ذلػػػؾ ابػػػف قييبػػػة فػػػ  كيابػػػه اإلمامػػػة 

"... فممــا مضـــى أي كالسياسػػة  فػػ  الرسػػالة اليػػ  كجههػػا اإلمػػاـ عمػػ  لشػػيعيه آنػػذاؾ  ككرد فػػ  جػػز  منهػػا: 
 مـا كـان يمقـى فـي روعـي ول يخـط عمـى تنازع المسممون ايمر بعـده فـو ا  وسمم عميو ا  صمى الرسول

جفـاليم إليـوه فأمسـكت  بالي أن العرب تعدل ىذا ايمر عنيه فمار راعني إل إقبال الناس عمـى أبـي بكـر وا 
يديه ورأيت أني أحق بمقام محمد في الناسه فمبنت بذلك إلى ما شاء ا ه حتـى رأيـت راجعـة مـن النـاس 

مـو أن أرى محمد وممة إبراىيمه فخشيت إن لم أنصر اإلس م وأىرجعت عن اإلس م يدعون إلى محق دين 
 .107..."اً في اإلس م نممًا وىدم

كهكذا يـ يجاكز الخبلؼ السياس   كبقػ  المسػممكف مجيمعػان كاحػدان ميماسػكان  كذلػؾ بػرغـ اخػيبلفهـ فػ  الػرأم 
لظهػكر مػػذاهب كفػػرؽ لهػػا مسػػاجدها النشػػقاؽ كال إلػػى يفػػرؽ  كال االسياسػ   إال أف ذلػػؾ لػػـ يػػؤًد فػػ  حينػه إلػػى 

الخاصػػة أك كيبهػػا الدينيػػة  لكػػف بػػرغـ ذلػػؾ بقػػ  االخػػيبلؼ فػػ  الصػػدكر كاألذهػػاف  كخاصػػة لػػدل بنػػ  هاشػػـ 
 .108الذيف شعركا باسييبل  اآخريف عمى ما هك حؽ مشركع لهـ

هاشـ كبنك أمية  ليكل  رجؿ مف ييـ  كلكف ما لبيكا أف ساركا ف  ركػاب الخميفػة   نكي لعمٌ  بى  بى ضً غى  فٍ ككاف مى 
فعممكا له ف  كؿ نكاح  الحياة كذلؾ ألف الخميفة سار عمى هدم الرسكؿ كسنيه  كمف يـ يكلى ابف الخطػاب 

نػػان  كلػػـ الخبلفػة  بعػػد أف أقػػر لػػه بهػػا أبػػك بكػر الصػػديؽ  كهػػك مػػف عػػدم بػػف كعػب  فمػػـ نسػػمع ال همسػػان كال عم
 .109يكف هناؾ كممة شيعة أك يشيع  كعمؿ الجميع لعمر  ككاف عم  بف أب  طالب كزير  كقاضيه
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ألصػػؿ يهػػكدم   عاخيمػػؼ أنظػػار العممػػا  كالبػػاحييف فػػ  مرجػػع األصػػكؿ العقديػػة لميشػػيع  فمػػف قائػػؿ بأنهػػا يرجػػ
قائػػد اآسػػيكية القديمػػة كمػػف قائػػؿ بأنهػػا يرجػػع ألصػػؿ فارسػػ   كمػػف قائػػؿ بػػأف المػػذهب الشػػيع  كػػاف مبػػا ة لمع

 .111البكذية*. 110كالبكذية

مػا قالػه ابػف حػـز كالمقريػزم مػف  ايول: يقرر بعض الباحييف أف اليشػيع نزعػة فارسػية  كذلػؾ لعػدة اعيبػارات:
أف الفرس كانػت مػف سػعة الممػؾ  كعمػك اليػد عمػى جميػع األمػـ  كجبللػة الخطػر فػ  أنفسػها بحيػث إنهػـ كػانكا 
يسمكف أنفسهـ األحرار كاألسياد  ككانكا يعدكف سائر الناس عبيدان لهـ  فمما اميحنكا بػزكاؿ الدكلػة عػنهـ عمػى 

أقؿ األمـ خطران  يعاظمهـ األمر  كيضاعفت لديهـ المصيبة كرامكا كيد  أيدم العرب  كاف العرب عند الفرس
اإلسبلـ بالمحاربة فػ  أكقػات شػيى  كفػ  كػؿ ذلػؾ يظهػر اهلل الحػؽ فػرأكا أف كيػد  عمػى الحيمػة أنجػع  فػأظهر 

يػػـ  –بػػزعمهـ  -قػػـك مػػنهـ اإلسػػبلـ  كاسػػيمالكا أهػػؿ اليشػػيع  برظهػػار محبػػة أهػػؿ البيػػت  كاسيبشػػاع ظمػػـ عمػػ  
 112.مككا بهـ مسالؾ حيى أخرجكهـ عف طريؽ الهدلس

بالحريػػػة  كالفػػػرس يػػػدينكف بالممػػػؾ كالكرايػػػة فػػػ  البيػػػت المالػػػؾ  كال يعرفػػػكف معنػػػى  نكأف العػػػرب يػػػدي النـــاني:
إلػػى الرفيػػؽ األعمػػى  كلػػـ ييػػرؾ كلػػدا  فػػأكلى النػػاس  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىاالنيخػػاب لمخميفػػة  كقػػد انيقػػؿ النبػػ  

أبػ  طالػب  فمػف أخػذ الخبلفػة كػأب  بكػر كعمػر كعيمػاف  فقػد اغيصػب الخبلفػة مػف  بعد  ابف عمػه عمػ  بػف
مسػػيحقها  كقػػد اعيػػاد الفػػرس أف ينظػػركا إلػػى الممػػؾ نظػػرة فيهػػا معنػػى اليقػػديس  فنظػػركا هػػذا النظػػر نفسػػه إلػػى 

 .113عم  كذرييه  كقالكا: "إف طاعة اإلماـ كاجبة  كطاعيه طاعة اهلل سبحانه كيعالى"

بف سػبأ عبد اهلل أف : مف الباحييف مف يرل أف أصؿ اليشيع ذك صبغة يهكدية كذلؾ الييودي:القول بايصل 
كػػاف أكؿ مػػف قػػاؿ بػػالنص كالكصػػية  كالرجعػػة  كابػػف سػػبأ يهػػكدم  كهػػذ  اآرا  صػػارت مػػف أصػػكؿ المػػذهب 

نمػػػا الشػػػيع   كلهػػػذا أشػػػار القمػػػ   كالنػػػكبخي  كالكشػػػ   كهػػػـ مػػػف شػػػيكخ الشػػػيعة القػػػدامى إلػػػى هػػػذا  كذلػػػؾ حي
اسيعرضكا آرا  ابف سبأ كالي  أصبحت فيما بعد مف أصكؿ الشيعة  قالكا: "فمف هنػا قػاؿ مػف خػالؼ الشػيعة: 

  114.إف أصؿ الرفض كاف مأخكذان مف اليهكدية"

كقد قاـ الباحث ببياف ذلؾ ليكضي" الصكرة الكاممة لؤلرضية كالبذرة الي  أنيجت فيما بعد االنقساـ الكبير إلى 
  الرافػديف المػذيف يفرعػت منهمػا معظػـ الركافػد "السنة كالشػيعة"الرئيسييف  كرافدم نهر  الكبيريف  فريق  اإلسبلـ

 األخرل الي  يميؿ المذاهب كالفرؽ اإلسبلمية الحية الباقية إلى يكمنا هذا.
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 جو،راو " بولا" اليابانية البولية فتجعل النحلة، ،له حول اهتباع عقائد وتتباين اآلسيوية، الشعوب من عدد بين انتشار ولها بولا، أتباع ،م: البولية.  
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11 
 

لمكقػكؼ ضػد   المسػمميف : مػف أكيػر المسػائؿ اليػ  دفعػت مسألة عيد معاوية بالخ فة لبنو يزيـد مـن بعـده
ف ف  اخييار خميفيهـ منذ خبلفة ك بذلؾ عف النهل الذم ايبعه المسممكيكجيه النقد إليه  عمى اعيبار أنه خرج 

"مراعػاة    كقػاؿ:116مف افيراؽ الكممة" . كقاؿ ابف خمدكف ف  مقدميه: "عهد معاكية إلى يزيد خكفان 115أب  بكر
أهؿ الحؿ كالعقد عميه حينئذ مػف بنػ  أميػة  إذ بنػك أميػة  المصالحة ف  اجيماع الناس  كايفاؽ أهكائهـ بايفاؽ

يكمئذ ال يرضكف سكاهـ  كهـ عصابة قريش كأهؿ الممة أجمع  كأهؿ الغمب منهـ  فآير  بذلؾ دكف غير  ممف 
عمػى االيفػاؽ كاجيمػاع األهػكا  الػذم شػأنه أهػـ  يظف أنه أكلى بها  كعدؿ عف الفاضػؿ إلػى المفضػكؿ حرصػان 

ف مػػف سػػكل ذلػػؾ. كحضػػكر أكػػابر  ةكػػاف ال يظػػف بمعاكيػػة غيػػر هػػذا  فعداليػػه كصػػحبيه مانعػػ عنػػد الشػػارع  كا 
ا  الريػػب فيػػه  فميسػػكا ممػػف يأخػػذهـ فػػ  الحػػؽ هػػكادة  كلػػيس فػػلػػذلؾ  كسػػككيهـ عنػػه: دليػػؿ عمػػى انيالصػػحابة 

 .117معاكية ممف يأخذ  العزة ف  قبكؿ الحؽ  فرنهـ كمهـ أجؿ مف ذلؾ كعداليهـ مانعة منه"

ـ  فشػػجعت هػػذ  الحاديػػة معاكيػػة أخػػذ البيعػػة البنػػه يزيػػد  كانيهػػى إلػػى 669هػػػ/49ف بػػف عمػػ  عػػاـيػػكف  الحسػػ
عمػى حمفائػه قبائػؿ الشػاـ كفػ  طميعػيهـ الضػحاؾ بػف قػيس الفهػرم كحسػاف ابػف  اليصميـ عمى ينفيذها معيمدان 

ا: إقنػػاع كبػػار بحػػدؿ الكمبػػ   ككػػاف عميػػه يػػذليؿ بعػػض العقبػػات اليػػ  اعيرضػػت ينفيػػذ  هػػذ  الفكػػرة كلعػػؿ أهمهػػ
شخصػػيات الحجػػاز  ال سػػيما أبنػػا  الصػػحابة  فقػػد كيػػب معاكيػػة إلػػى مػػركاف بػػف الحكػػـ عاممػػه عمػػى المدينػػة  
ليسيشير الناس ف  أمر اخييار خمؼ له  دكف أف يسم  يزيد. كلما جا   الجكاب بالمكافقة  كيب إلػى مػركاف 

حه كيقريظه  كبررسػاؿ الكفػكد إليػه مػف األمصػار  ليخبر الناس باخييار  يزيد  كما كيب إلى عماله يأمرهـ بمد
. اسيطاع حمؿ المعارضيف عمى االعيراؼ بكاليػة العهػد 118فأقبمت الكفكد مف العراؽ كسائر ببلد الشاـ يبايعه

ـ بػايع النػاس 680هػػ/60 . كعنػدما مػات معاكيػة عػاـ119ليزيد باسيينا  الحسػيف بػف عمػ  كعبػد اهلل بػف الزبيػر
كعبػػد اهلل بػػف الزبيػػر بالخبلفػػة  فػػ  حػػيف يخمػػؼ عػػف البيعػػة مػػف أهػػؿ الحجػػاز كػػؿ مػػف الحسػػيف بػػف عمػػ   ان يزيػػد

إلػػى مكػػة  كبعػػض أهػػؿ العػػراؽ  فينػػادل الرافضػػكف فػػ  العػػراؽ كخاصػػة الككفػػة لبيعػػة يزيػػد إلػػى  ئػػاالمػػذيف اليج
صػرد الخزاعػ  كايفقػكا يشكيؿ جبهة معارضة  كاجيمعت الفئات المؤيدة لبليجا  العمػكم فػ  منػزؿ سػميماف بػف 

. كأبدل سميماف اسيعداد  لبلسييبل  عمى السمطة ف  حاؿ قبكؿ 120عمى أف يكيبكا لمحسيف يسيقدمكنه ليبايعك 
"اإلمامػة كالخبلفػة كالمهديػة"  كهػذا يػدؿ عمػى أف  ميػؿ: مصـطمحاتالحسيف بالقدكـ إليهـ. كاسيخدـ فػ  كيابػه 

. كالكفػكد المييابعػة إلػى 121طرأ عمى المجمع الكػكف   كباليػال  عمػى حركػة الشػيعة كمػذهب مهمان  عقديان  يطكران 

                                                           
115

م، دار السيالم 2001،يـ/8128 8م دراسيات سياسيية، ط950-118،يـ/812-18. العالم اإلسيالمي فيي العصير اهميو  . أ. د عبد الشافي عبد الطيف

 .828للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ص
116
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119
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120
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 .891م ص8882،ـ/8182، 8. د. عيسى ريا،. الحزبية السياسية حتى سقوط الدولة اهموية، تقديم أ. د سهيل زكار، ط
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مكة يدعك الحسيف لممض  إلى الككفة  كيكل  القيادة ف  العراؽ  كقد يضمنت االقيراحات الخركج عمى حكػـ 
مػػف خػػبلؿ . يكجػػه الحسػيف إلػػى الككفػة بعػػد أف يػيقف مػػف صػدؽ مطالبيػػه لمرحيػؿ مػػف مكػة إلػػى الككفػة 122يزيػد

رسػػكله إلػػيهـ ابػػف عمػػه مسػػمـ بػػف عقيػػؿ الػػذم حيػػه عمػػى المجػػ   إلػػى الككفػػة بعػػد أف أخػػذ لػػه البيعػػة مػػف أهػػؿ 
كافة النصائ" الي  قدمت له بعدـ الرحيؿ ألف أهمها أهػؿ غػدر  كألف  الككفة قرر الرحيؿ إلى الككفة ميجاهبلن 

ـ. كفػػ  680هػػػ/60أصػػحابه فػػ  ذم الحجػػة/كقمػػة مػػف  هإال أنػػه خػػرج فػػ  أهمػػ شػػككة األمػػكييف مػػا زالػػت قكيػػة 
لمحركة المعارضػة لمحكػـ األمػكم فيحكلػت الظػركؼ لمصػمحة الحكػـ  مضادان  ذات الكقت شهدت الككفة انقبلبان 

يخبػػر الحسػػيف بمػػا حػػدث كينصػػحه  األمػػكم كفقػػد الحػػزب الشػػيع  يضػػامنه. فبعػػث محمػػد بػػف األشػػعث رسػػكالن 
بعػرض الحػائط كػؿ النصػائ" لػه بػالعكدة  حيػى إذا كصػؿ  ضػاربان  بالعكدة إلى مكة  إال أنه آير ميابعة طريقػه

مػػف قبػػؿ الػػكال  كمعػػه أكامػػر مشػػددة بحسػػـ الكضػػع   إلػػى كػػرببل  قابمػػه عمػػر بػػف سػػعد بػػف أبػػ  كقػػاص مكفػػدان 
  كيمقى الحسػيف يعميمػات الػكال  القاضػية بػأف عميػه أف يبػايع يزيػد فعػرض عمػى عمػر عػدة اقيراحػات: الرجػكع

لسػماح لػه بالػػذهاب إلػى أحػػد اليغػكر النائيػػة لمجهػاد. إال أف شػػركط   اد فيػػرل فيػه رأيػػهعػرض قضػييه عمػػى يزيػ
الػػكال  عبيػػد اهلل بػػف زيػػاد كانػػت يقضػػ  باسيسػػبلـ الحسػػيف دكف قيػػد أك شػػرط  أك قيالػػه  كال مجػػاؿ لحػػؿ آخػػر. 

إذا اينػػاف كسػػبعكف مػػف أيباعػػه. ك الحسػػيف  فيهػػا ـ كقيػػؿ680-10هػػػ/61محػػـر10 فػػ  فكقعػػت معركػػة كػػرببل 
  فقػػد نػػيل عنهػػا مأسػػاة داميػػة فرقػػت بػػيف المسػػمميف  كال يػػزاؿ آيارهػػا "الدينيػػة"نظرنػػا لهػػذ  القضػػية مػػف الناحيػػة 

ال يػزاؿ مكضػع جػدؿ إلػى الفيػرة  ةسياسػية كنفسػية كعقائديػة كفكريػة هامػ ظاهرة إلى اليكـ. كخمفت كرائهػا آيػاران 
  كخػػركج أهػػؿ المدينػػة  كالفػػراغ السياسػػ  كالقيػػادم المعاصػػرة. كقػػد اسػػيغؿ عبػػد اهلل ابػػف الزبيػػر حاديػػة كػػرببل 

مػػف مكػػة ليعيػػد الخبلفػػة إلػػى منبيهػػا األكؿ فػػ   كالنقمػػة عمػػى يزيػػد  ليقػػكد حركػػة مسػػمحة ضػػد بنػػ  أميػػة منطمقػػان 
الحجػػاز. حػػاكؿ يزيػػد اليفػػاهـ مػػع ابػػف الزبيػػر فعػػرض عميػػة كاليػػة الحجػػاز كمػػا شػػا   كمػػا أحػػب ألهػػؿ بييػػه مػػف 

إلػى مكػة لمقضػا   . فسػير حينهػا يزيػد جيشػان 123بالخبلفة لكف ابف الزبيػر رفػض العػرض الكالية عمى أف يبايعه
الذم يكف  ف  الطريؽ بعد أف عهد إلى الحصيف بف نمير بقيادة  ةابف الزبير بقيادة مسمـ بف عقب ةعمى حرك

كبينمػػا رحػػى الحػػرب دائػػرة أيػػى  ان الجػػيش اسػػيأنؼ الحصػػيف الزحػػؼ نحػػك مكػػة فكصػػمها كضػػرب عميهػػا حصػػار 
ـ فيكقؼ القياؿ. فأقدـ الحصيف عمى مبايعة ابف الزبير شرط أف ينيقؿ معػه إلػى دمشػؽ 683هػ/64 نع  يزيد

إيػػا  بقصػػر  رفػض ابػػف الزبيػر هػػذا العػػرض كذهػؿ الحصػػيف مػػف مكقفػه هػػذا كأشػػار بشػ   مػػف السػػخرية ميهمػان 
 النظر السياس   كرفع الحصار كعاد إلى دمشؽ.

بػف اإحػداهما فػ  الشػاـ لمعاكيػة بػف يزيػد  كاليانيػة بمكػة كالحجػاز لعبػد اهلل  :بيعتـانكفاة يزيد كانت هناؾ  بعد
 الزبير  فانكفأت بذلؾ سيطرة دكلة الخبلفة األمكية كيقمص نفكذها السياس   فمـ ييعد منطقة الشاـ.
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آخػػر يبليػػة أشػػهر  كقيػػؿ إنػػه لػػـ    قيػػؿ إف فيػػرة حكمػػه لػػـ ييعػػدل أربعػػيف يكمػػا  كقػػكؿخ فــة معاويــة بــن يزيــد
يرغب الخبلفة فأعيمى المنبر كأعمف يركه الخبلفة  فهنا أصاب بن  أمية اضطراب  كشػكؿ ذلػؾ أزمػة خطيػرة 

"كاهلل مػػا ذقػػت حػػبلكة خبلفػػيكـ فكيػػؼ أيقمػػد  كهػػك عمػػى فػػراش المػػكت قػػاؿ:كػػادت أف يػػذهب بدكلػػة بنػػ  أميػػة. 
 مراريهػػا  المهػػـ إنػػ  بػػرم  منهػػا ميخػػؿ عنهػػا  المهػػـ إنػػ  ال أجػػد نفػػران كزرهػػا  كييعجمػػكف أنػػيـ حبلكيهػػا  كأيعجػػؿ 

كأهؿ الشكرل فأجعمها إليهـ ينصبكف لها مف يركنه أهبل لها  فقالت له أمه: ليت إن  خرقة حيضه كلـ أسمع 
  أبػك منؾ هذا الكبلـ  فقاؿ لها: كليين  يػا أمػا  خرقػة حػيض كلػـ أيقمػد هػذا األمػر  أيفػكز بنػك أميػة بحبلكيهػا ك 

بكزرها كمنعها أهمها؟ كػبلس إنػ  لبػرم  منهػا". فصػمى عميػه الكليػد بػف عيبػة بػف أبػ  سػفياف  ليكػكف األمػر لػه 
مف بعد   فمما كبر اليانية طعف فسقط مييػا قبػؿ يمػاـ الصػبلة  فقػدـ عيمػاف بػف عيبػة بػف أبػ  سػفياف  فقػالكا: 

عميػه  فصػار إلػى مكػة  كدخػؿ فػ  جممػة عبػداهلل    فأبكا ذلػؾنبايعؾ؟ قاؿ: عمى أف ال أحارب كال أباشر قياالن 
ابف الزبير الذم اسيغؿ الكاقع الذم يعيشه المسمميف كأعمف نفسػه خميفػة فػ  مكػة كجا يػه البيعػة مػف األقػاليـ  

كف  أكج فيػرة االضػطراب كػادت دكلػة بنػ    طرد مركاف بف الحكـ كأكالد  مف المدينة فرحمكا لمشاـ كأقدـ عمى
اج الريػػاح  كمػػا أف  المسػػمميف فػػ  ظػػؿ هػػذا االضػػطراب كهػػذ  األحػػداث اليػػ  عصػػفت فػػ  أميػػة أف يػػذهب أدر 

المجيمع اإلسبلم  انقسمكا إلى أقساـ "فرؽ" مينازعة ميصارعة فيمػا بينهػا صػراع سياسػ  دامػ  عمػى الحكػـ  
كزعػػػت مػػػنهـ مػػػف بػػػايع عبػػػداهلل بػػػف الزبيػػػر كأيػػػد   كيفرقػػػت كممػػػة األمػػػكييف كينافسػػػكا عمػػػى منصػػػب الخبلفػػػة  في

كال ايهـ بيف خالد بف يزيد بف معاكية  كعمرك بف سعيد بف العاص  كمركاف بف الحكػـ. كأخيػرا ايفقػت عػدكؿ 
بن  أميػة عمػى عقػد مػؤيمر "الجابيػة" لييػداكلكا فػيمف يكلكنػه الخبلفػة كخرجػكا مبػايعيف مػركاف بػف الحكػـ خميفػة 

  كػؿ خميفػة فػ  مكػة كخميفػة فػ  دمشػؽ "خميفيػيف"ـ. أصػب" لممسػمميف 685هػ65-ـ683هػ/64لممسمميف سنة
 منهما يرل أحقييه ف  األمر.

  فػ  كقػت كػاف العػالـ اإلسػبلم  يسػكد   ـ بكيع بالخبلفة لعبد الممؾ بف مركاف يـك كفاة كالػد685هػ/65 سنة
كانػت وجدت أربـع فئـات  همف كؿ االيجاهات  كف  مسيهؿ حكم االضطراب كاالنقسامات يعصؼ ف  الدكلة

ف يسطركف عمى الشاـ كمصر. عبد اهلل بػف الزبيػر يسػيطر عمػى الحجػاز ك السيطرة عمى الحكـ: األمكيينازع ي
هػػػ 68كالعػػراؽ. جماعػػة الشػػيعة فػػ  العػػراؽ. جماعػػة الخػػكارج. كداللػػة عمػػى هػػذا االنقسػػاـ فػػ  مكسػػـ الحػػل عػػاـ

 .124اريفعت أربعة ألكية

بػػف عمػػ  فػػ  الككفػػة  كالحػػؽ يػػكرة المخيػػار هػػػ أنصػػار الحسػػيف 65قضػػى عبػػد الممػػؾ عمػػى "يػػكرة اليػػكابيف" عػػاـ
ابػػػف الزبيػػػر إال أف دكلػػػة ابػػػف الزبيػػػر يمكنػػػت مػػػف القضػػػا   هػػػػ كمػػػا الحقهػػػا أيضػػػان 67اليقفػػػ  فػػػ  الككفػػػة سػػػنة

 .125عميها

                                                           
124

 .818-810، ص2. أنظر اليعقوبي: ج210. المصدر نفس . ص
125

 .88-81. ص1. مصدر سابف. المسعود . ج



11 
 

خضعت الككفة لحكـ دكلة ابف الزبير فايسعت رقعة دكليػه عمػى حسػاب الدكلػة األمكيػة  كانحصػرت المنافسػة 
ف عبد الممػؾ كعبػد اهلل بػف الزبيػر. كأدرؾ عبػد الممػؾ أف قػكة ابػف الزبيػر يكمػف يبعمى زعامة العالـ اإلسبلم  

ف  العراؽ كأف القضا  عميه ف  هذا اإلقميـ سيؤدم إلى إسقاط النظػاـ الزبيػرم بكاممػه  لػذلؾ خػرج عمػى رأس 
يػػاليؽ جػػيش كبيػػر إلػػى العػػراؽ كاليقػػى بجػػيش مصػػعب بػػف الزبيػػر كالػػ  العػػراؽ عمػػى نهػػر الػػدجيؿ عنػػد ديػػر الج

فعادت العراؽ لحكـ دكلة بنػ  أميػة. كفػكرا أرسػؿ يف المقا  بينهما عمى انيصار األمكيـ كأسفر 691هػ/72سنة
ـ يمكف مف قيؿ 692هػ/73جيش إلى الحجاز بقيادة الحجاج بف يكسؼ اليقف  حاصر الحجاج مكة كف  عاـ

 دكلػةً  كػـً عالـ اإلسبلم  يحت كالية حي حكـ دكلة الزبير بشكؿ نهائ  كيكحد العمى الزبير ف  مكة كيـ القضا  
 .126بن  أمية  كأصب" عبد الممؾ الخميفة الكحيد لممسمميف

ـ قضػػى عمػػى معارضػػيه الخػػكارج األزارقػػة  كقضػػى عمػػى يػػكرة عبػػد الػػرحمف بػػف األشػػعث 697هػػػ/78كفػػ  سػػنة
مػع اإلمبراطػكر  ةعقػد معاهػد ؿـ فػ  كقعػة ديػر الجمػاجـ. كيصػدل لمجبهػة البيزنطيػة مػف خػبل701هػ/82سنة

صػفية جميػع الحركػات ـ لمدة عشر سػنكات. فػ  حػيف عمػؿ عمػى ي689هػ/79البيزنط  جنسينياف اليان  سنة
. 127ككذلؾ يصفية القكاعد البيزنطية عمى الساحؿ الشمال  إلفريقية كاخضع البربر لسػمطيه هالمعارضة لحكم

ـ  كمػػا 693هػػػ/74ب النقػػكد الذهبيػػة فػػ  عػػاـمػػع قػػرار يعريػػب اإلدارة  فضػػر  قػػرار يعريػػب النقػػد  كجػػا  ميكازيػػان 
 .128مف ضرب النقكد اإلسبلمية المسيقمة ؿـ كهك أك 703هػ/84ضرب الدراهـ كالدنانير اإلسبلمية اعيبارا مف

ـ الذم يمقب عصر  بالعصر الذهب  لمدكلة األمكيػة. يػـ انيقمػت 705هػ/86يـ انيقمت الخبلفة لكلد  الكليد سنة
عهػد  عهػد فيكحػات كاسػيقرار. يػـ انيقمػت كيعػد ـ 715هػػ/96اف بف عبد الممػؾ سػنةالخبلفة الحكـ ألخيه سميم

ـ  الػػػذم يقػػػاؿ إف عهػػػد  عهػػػد العػػػدؿ كالمسػػػاكاة  كرد 717هػػػػ/99الخبلفػػػة الحكػػػـ لعمػػػر بػػػف عبػػػد العزيػػػز سػػػنة
يث المظالـ  يقاؿ إنه أعاد العمؿ بيفعيؿ مبدأ الشكرل ف  خبلفيه كيؼ يككف ذلؾ كهك مف نقؿ الخبلفة باليكر 

لكل  عهد  يزيد بف عبد الممؾ حيث كهػك عمػى فػراش المػرض كيػب لػه كصػية بػذلؾ  أعػد  كييػر مػف العممػا  
ـ ليزيػد بػػف عبػد الممػؾ الػػذم حػدث فػ  عهػػد  720هػػ/101الخميفػة الراشػدم الخػامس. يػػـ انيقمػت الخبلفػة سػػنة

فػ  الحكػـ  يػكرة يزيػد بػف المهمػب الػذم خػرج عمػى الخبلفػة انيهػت بقيمػه فػ  معركػة  العديد مػف اليػكرات طمعػان 
العقيػػػر قػػػرب كػػػرببل . كحركػػػات الخػػػكارج: حركػػػة شػػػذكب  كحركػػػة مسػػػعكد العبػػػدم  كحركػػػة مصػػػعب الػػػكالب   

 عميهمػػا. يػػـ انيقمػػت الخبلفػػة لهشػػاـ بػػف عبػػد الممػػؾ سػػنة ىكحركػػة عقفػػاف  كحركػػة شػػريـ اليهػػكدم  اليػػ  قضػػ
ف   ـ الي  يزايدت ف  عهد  العصبية القبمية كاشيعمت فيف كيكرات عديدة ف  أنحا  الدكلة طمعان 724هػ/105

الحكػػـ  يػػكرة الخػػكارج  كيػػكرة الشػػيعة فػػ  الككفػػة بقيػػادة زيػػد بػػف عمػػ  بػػف الحسػػيف  كيػػكرة البربػػر فػػ  المغػػرب  
يف كرعايػػػة العمػػػـ كاليقافػػػة  . اهػػػيـ بيعريػػػب الػػػدكاك كاضػػػطرابات فػػػ  بػػػبلد مػػػا كرا  النهػػػر قضػػػى عميهػػػا جميعػػػان 
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كيرجمػػػػت فػػػػ  عهػػػػد  الكييػػػػر مػػػػف المؤلفػػػػات. كبعػػػػد كفايػػػػه يػػػػكلى الخبلفػػػػة الكليػػػػد بػػػػف يزيػػػػد بػػػػف عبػػػػد الممػػػػؾ 
ـ كيعيبر فيػرة حكمػه بدايػة النهايػة لمدكلػة األمكيػة حيػث انفجػرت المشػاكؿ فػ  كػؿ األمصػار  743هػ125سنة

األمػكم كأصػب" بأسػهـ بيػنهـ شػديد. فمقػ  مصػرعه  كاألخطر مف ذلؾ االنقسامات الي  حدث بيف أبنا  البيػت
اعػػه ايهمػػكا الكليػػد بالفسػػؽ بيرجػػة أنػػه كأعمػى أيػػر يػػكر  أقامهػػا ضػػد  ابػػف عمػػه يزيػػد بػػف الكليػػد بػػف عبػػد الممػػؾ لد

هانة المصحؼ "القرآف"  إال أف بعض المصادر الياريخية كمنهـ  كالفجكر كالمكاط كشرب الخمر فكؽ الكعبة كا 
يرم أشاركا بأف الكليد كاف ذا مرك ة كما قيؿ عنه ليس بصحي" كأف ما كصؼ به ليس فيه الطبرم  كابف األي

نما جػا  بػدافع الحقػد كالخصػكمة. يػـ يػكلى الخبلفػة مػف بعػد  يزيػد بػف الكليػد الػذم لػـ يػدـ خبلف أكيػر مػف  يػهكا 
الخبلفػػة إلػػى . يػػـ انيقمػػت 129ـ كقيػػؿ إنػػه "أكؿ خميفػػة أمػػكم ييمػػذهب بمػػذهب المعيزلػػة"744هػػػ/126سػػية أشػػهر

كقيػؿ خمػع مػف الخبلفػة كقيػؿ  ـ الػذم لبػث فػ  الخبلفػة الحكػـ سػبعكف يكمػان 744هػ/126إبراهيـ بف الكليد سنة
إنه ينازؿ عنها لمركاف اليان  بف محمد بف مركاف بف الحكـ بف أب  العاص كهػك أخػر خمفػا  بنػ  أميػة اليػ  

ب بالجعدم نسبة لجعد بف درهـ كلقب بالحمار ـ  كقيؿ إف مركاف اليان  الممق750هػ/132انيهى حكمهـ سنة
مػػف أهػػؿ البصػػرة يقػػاؿ لػػه  إنػػهلصػبر  بػػالحركب  كقيػػؿ إنػػه قيػػؿ عمػػى يػد العباسػػييف بطعنػػه عمػػى يػػد رجػػؿ يقػاؿ 

 "معكد" كانيهى عهد حكـ بن  أمية.

أف هنػػػاؾ يحػػػكؿ ممحػػػكظ فػػػ  عمميػػػة آليػػػات اخييػػػار خميفػػػة  :أولً نػػػرل مػػػا يمػػػ : المبحػػػث ممػػػا يقػػػدـ فػػػ  هػػػذا 
 .جؿ الحكـ "السػمطة"أإف الياريخ اإلسبلم  شهد ف  كقت مبكر صراعات دامية مييالية مف  :نانياً لممسمميف. 

ظهػػكر اليشػػيع.  :خامســاً ظهػػكر المػػذاهب الفكريػػة المخيمفػػة كالميخالفػػة.  :. رابعــاً ظهػػكر العصػػبية القبميػػة :نالنــاً 
طكر كيغير نظاـ الحكػـ فػ  اإلسػبلـ بنػا  عمػى فكػر الخميفػة كمذهبػه. كمػا أف نهايػة الدكلػة األمكيػة ي :سادساً 

اليػكرة العباسػػية  النـاني:النزاعػات الداخميػة بػيف أبنػا  البيػػت األمػكم عمػى الحكػـ.  ايول:كانػت نيػاج عػامميف: 
 المعارضة لحكـ بن  أمية كالي  قكضت أركاف الدكلة األمكية كأقامت الخبلفة العباسية "العهد العباس ".

فػ  عمميػة اخييػار خميفػة عػف طريػؽ يكريػث الحكػـ حينمػا عهػد بالخبلفػة  برقداـ معاكية عمػى إيبػاع نهػل جديػد
لػػػه  "الدكلػػػة اإلسػػػبلمية"فػػػ  نظػػػاـ الحكػػػـ فػػػ   ان كظػػػاهر  ان ظػػػكممحك  ان كعميقػػػ ان جػػػذري لكلػػػد  يزيػػػد  يعيبػػػر ذلػػػؾ يحػػػكالن 

ؾ يداعيايػه كآيػػار  عمػى المجيمػػع اإلسػبلم  ك"الدكلػػة اإلسػبلمية" كنظػػاـ حكمهػا كسياسػػايها كيكجهايهػا  أدل ذلػػ
لبنػػكد  فيمػػا بيػػنهـ عمػػى السػػمطة كالحكػػـ كنشػػكب المعػػارؾ. كجػػا  مخالفػػان  اعإلػػى يفػػرؽ المسػػمميف كيػػأجيل الصػػر 

الكييقػػة اليػػ  كيبػػت بينػػه كبػػيف الحسػػف كاليػػ  مػػف أهػػـ بػػدكنها أف يعػػكد أمػػر اخييػػار الخميفػػة بعػػد معاكيػػة لمبػػدأ 
  كػػاف صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـالشػػكرل. الصػػراعات الداميػػة اليػػ  شػػهدها المجيمػػع اإلسػػبلم  بعػػد كفػػاة الرسػػكؿ 

  حيػث كػاف نظػاـ الحكػـ سياسػ  قػائـ عمػى الهدؼ منها السيطرة عمى زمػاـ السػمطة كمقاليػد الحكػـ فػ  الدكلػة
مػػف خػػبلؿ االسػػيبعاد الكاضػػ" لممعارضػػيف كيقػػديـ المػػكاليف لممناصػػب  فكػػر كمػػنهل الحػػاكـ ككػػاف ذلػػؾ كاضػػحان 
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الحساسة ف  الدكلة. كما الحظنا أف الياريخ اإلسبلم  كاف كما زاؿ يعل بصراع سياس  مغمؼ بغبلؼ الديف 
عمػػى "المجيمػػع  حػػاكـكػػؿ  الػػذم ييبعػػه مػػذهبمات الفكريػػة المنهجيػػة لـ عمػػى فػػرض اليكجهػػاكػػحغالبيػػة الأقػػدـ 

 هايه الذايية  كالحفاظ عمى عرشه.كالدكلة" مف خبلؿ بكابة الديف كمظميه ليمرير سياسيه كيكج

 :الرابع: الدعوة "النورة" العباسيةالمبحث 

لػػػدعكيهـ  كلهػػػذا االخييػػػار عػػػدة اخيػػػارت الككفػػػة  كخراسػػػاف  ليككنػػػا نقطيػػػ  انطػػػبلؽ الػػػدعكة "اليػػػكرة" العباسػػػية 
يكظيؼ الصراعات بيف   قرب خرساف مف ببلد االيراؾ  ككفةأسباب: كيرة الناقميف عمى بن  أمية مف أهؿ ال
سػػهكلة عمميػػة اليػػأيير فػػ  قمػػكب أهػػؿ خرسػػاف لككنهػػا دكلػػة   جماعػػات العػػرب "القيسػػية كاليمنيػػة" فػػ  خرسػػاف

ة حػيف ك فػ  فحػكل الػدع هامػان  اسػيراييجيان  عمػ  العباسػ  يغييػران  . أحػدث اإلمػاـ محمػد بػفحديية العهد باإلسػبلـ
 عميهـ فقط دكف العامة. خصصها لنفسه  ككشؼ ذلؾ لدعايه  عمى أف يبقى األمر كقفان 

ايولـى مرحمـة  احػت بحكػـ بنػ  أميػة مػرت بمػرحمييف:الي  قكضت أركاف الدكلػة األمكيػة كأطالدعكة العباسية 
بػف ابدأت ف  مسيهؿ القرف اليان  لمهجرة  عمػى يػد مؤسسػها اإلمػاـ محمػد بػف عمػ   :المطمقة الدعوة السرية

ـ كقد أكصى باإلمامة مف بعد  البنه إبػراهيـ  األمػاـ محمػد 743هػ/125 عبد اهلل بف العباس الذم يكف  عاـ
ة ـ فػ  بمػدة الحميمػة  كيميػزت بالسػري746-718هػػ/128-100 نظـ كأسس ما يسمى بالجمعية السرية سػنة

كاسػػػيمرت   اليامػػة  كخمكهػػا مػػف أسػػاليب العنػػؼ فػػ  الكقػػت الػػػذم كانػػت فيػػه دكلػػة الخبلفػػة األمكيػػة ميماسػػكة
عمػى كاعيمدت ف  دعكيها لها   كمركزان  مهدان ك  ان   كلقد ايخذت مف الككفة دار اليشيع كمسيقر لخمس عشرة سنة

 المكال .

هػػػ 129اليػ  بػدأت بانضػماـ أبػ  مسػمـ الخرسػان  إلػى الػدعكة العباسػية عػاـ الـدعوة الجيريـة:النانيـة مرحمـة 
هػ كهػك العػاـ الػذم سػقطت فيػه دكلػة الخبلفػة األمكيػة  كقامػت دكلػة الخبلفػة العباسػية. 132كاسيمر حيى عاـ

ريػة اإلماـ إبراهيـ بف محمد أمر أبا مسمـ أحد دعػاة العباسػييف بػرعبلف اليمػرد كالعصػياف عمػى األمػكييف فػ  ق
لبػػػد  المصػػػادمة المسػػػمحة مػػػع األمػػػكييف" يميػػػزت  مػػػرك بخراسػػػاف  كيحصػػػف بهػػػا  كرفػػػع الرايػػػة السػػػكدا  إعبلنػػػان 

 .130مسمـ مميبل لئلماـ إبراهيـ ليشرؼ عمى شؤكف خرساف كؿ القكة ليحقيؽ هدفها  يـ عيف أبالدعكة باسيعما

االجيماعيػة  ك الكجهػة الدينيػة كالكجهػة السياسػية  واجيتـين بـارزتين كمنطمـق لمتذييـر:أخـذت النـورة العباسـية 
ث اليػػػ  كاكبػػػت اليػػػكرة ااألحػػػدة العباسػػػية بػػػأحقييهـ فػػػ  الخبلفػػػة كذلػػػؾ يعػػػكد لكجهػػػة نظػػػر القػػػائميف عمػػػى اليػػػكر 

سباب سياسية أكير منها دينيػة ألب العمن  يشير بأف الدعكة قامت كالدعكة سكا  الجانب السرم منها أك الجان
مػػف آؿ البيػػت  كالعمػػؿ بمكجػػب الكيػػاب كالسػػنة  كاليػػأر  ىدينيػػة منهػػا: الػػدعكة إلػػى الرضػػكاسػػيخدمت شػػعارات 
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نَّ  ۚ  ِذَن ِلمَِّذيَن ُيَقاَتُموَن ِبَأنَُّيْم ُظِمُموا أي لقكله يعػالى:" ألهؿ البيت  كشعارايهـ االجيماعية جا ت اعيمادان   المَّـوَ  َواِ 
السياسػية فػ  كاقػع األمػر هػ  الحقيقػة سػكا  جػا كا بهػا بحمػة دينيػة أك . أمػا الشػعارات 131"َلَقـِديرٌ  َنْصرِِىمْ  َعَمى  

فرضت الخراسانية مرشحها العباس   أبا العباس عبد اهلل بػف محمػد  . كأخيران 132ف  حمة اجيماعية أك مطمبيه"
 ـ.750هػ/132ف  فبكيع بالخبلفة عاـلممؤمني أميران 

اسػػيحدث منصػػب الػػكزير مباشػػرة بعػػد انيصػػار الجيػػكش العباسػػية عمػػى الجيػػكش  :العباســي عيــدالالــوزارة فــي 
. كيبػػدكا أف أبػػا 133األمكيػػة كقبػػؿ مبايعػػة أبػػ  العبػػاس السػػفاح بالخبلفػػة  كهػػذا المنصػػب هػػك نظػػاـ فارسػػ  قػػديـ

العبػػاس حػػيف أقػػر نظػػاـ الػػكزارة  راعػػى يطػػكر الدكلػػة كايجاههػػا نحػػك المركزيػػة  كيكزيػػع السػػمطات. كقػػد يػػـ ذلػػؾ 
بيحريض مف الفرس  كيأيير الخراسانييف. إذ أنهـ دعكا أبا سػممة الخػبلؿ "كزيػر آؿ محمػد" كأقػر  أبػك العبػاس  

مػػا كقػػع الصػػداـ بػػيف سػػمطة  ككييػػران إال أنػػه لػػـ يكػػف ييميػػع بصػػبلحيات أك سػػمطات كاممػػة فػػ  جميػػع الػػدكاكيف 
الخميفػػة كسػػمطة الػػكزير بفعػػؿ عػػدـ يحديػػد صػػبلحيات اليػػان   فػػ  حػػيف صػػبلحيات األكؿ كانػػت محػػددة بشػػكؿ 
كاض"  ككاف الكزير يرغب فػ  السػيطرة عمػى الجهػاز اإلدارم كمػه  كينفػذ جميػع الصػبلحيات  ككانػت سػمطة 

ا النظاـ ييطكر حيى اسيقر كيكضحت معالمه ف  يـ أخذ هذ .134الخميفة ه  الي  ييبت أماـ محاكالت الكزير
العصػػػر العباسػػػ  األكؿ  فجعمػػػت الػػػكزارة  اخيصاصػػػات معينػػػه كقكاعػػػد يابيػػػة كيجمػػػع الػػػكزير فػػػ  شخصػػػييه 
السػػمطييف المدنيػػة العسػػكرية باإلضػػافة إلػػى الكاجبػػات العامػػة مػػف نصػػ" الخميفػػة كمسػػاعديه  كينػػكب عنػػه فػػ  

 ايول:كالػكزارة فػ  عهػد العباسػييف عمػى نػكعيف:  .135عد األيمػف لمخميفػةحكـ الببلد  أم أنه كػاف بميابػة السػا
فػػكزارة الينفيػػذ ينحصػػر فػػ  ينفيػػذ أكامػػر الخميفػػة  كال ييصػػرؼ فيهػػا الػػكزير  كزار يفػػكيض. النــاني:كزارة ينفيػػذ. 

نما الكزير ف  هذ  الحاؿ همزة الكصؿ الكحيدة بيف اإلماـ كالشعب. أما كزارة اليفكيض فيقكـ  مسيقبلن  يصرفان  كا 
الكزير المطمؽ ف  شؤكف الدكلة  بعد أف يككف الخميفػة قػد فػكض إليػه ذلػؾ  كيبقػى لمخميفػة حػؽ  عمى يصرؼ

كعنػػدما ضػػعفت  اليصػػرؼ فػػ  كاليػػة العهػػد  كعػػزؿ مػػف ال يرضػػى عػػنهـ ممػػف يػػكليهـ الػػكزير بعػػض األعمػػاؿ.
سمطة الخمفا  العباسييف  يحكؿ النفكذ مف الخبلفة إلػى الػكزارة  فػاريفع شػأف الػكزارة  كأصػبحت كزارة يفػكيض  
بعد أف كانت كزارة ينفيذ  لكف حدث ف  فيػرة قػكة الدكلػة أف فػكض الخمفػا  أمػكر الدكلػة لػكزرائهـ  كمػف أشػهر 

الػكزير ذا أهميػة خطيػرة ككبيػرة فػ  الكقػت نفسػه كهػك كمنصب  اليفكيض ف  العصر العباس  األكؿ آؿ برمؾ
هػػػـ منصػػػب بعػػػد الخبلفػػػة  كيػػػرؾ بصػػػامت كاضػػػحة فػػػ  كػػػؿ نػػػكاح  الحيػػػاة السياسػػػية كاالقيصػػػادية كاإلداريػػػة أ

الذيف يكلكا فكالفكرية  كاسيغؿ هذا المنصب لخدمة أغراض سياسية إقميمية معارضة لسياسة الدكلة العباسية  
كنشػػػير إلػػػى أف الفػػػرس شػػػارككا العباسػػػييف فػػػ  اليػػػكرة كذلػػػؾ يمػػػف هػػػذ   .136الفػػػرس. منصػػػب الػػػكزارة كػػػانكا مػػػف
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فػػة لمعػػرب كالػػكزارة لمفػػرس  كبػػدأ ركة الفػػرس لمعباسػػييف فػػ  السػػمطة  حيػػث أصػػبحت الخبلاالمشػػاركة هػػك مشػػ
بػػيف الخميفػػة الػػذم يميػػؿ العػػرب كالػػكزير الػػذم ميػػؿ الفػػرس  كالخمفػػا  العباسػػيكف األكائػػؿ كػػانكا  الصػػراع مبكػػران 

أقكيػػا  فكسػػبكا الصػػراع  فػػأكيرهـ قيمػػكا كزرائهػػـ الفػػرس  فػػأبك العبػػاس قيػػؿ كزيػػر  أبػػا سػػممة الخػػبلؿ  كأبػػك جعفػػر 
 هاركف الرشيد. صكر قيؿ كزير  أبك مسمـ الخراسان   كقصة نكبة البرامكة معركفة ف  عهدنالم

 ىا في الدولة اإّلس مية:الخامس: الحضارات ايخرى وأنر  بحثالم

 كالخميفػة أبػف  ان كبيػر  ان اهيمػت الدكلػة العباسػية بػاليعميـ اهيمامػ .137"َوُقل رَّبِّ ِزْدِني ِعْمًمايطبيقا لقكؿ اهلل يعالى:"
 الرشػيد هػ عن  بيرجمة الكيب اليكنانية كالفارسية إلى العربية  يـ الخميفػة هػاركف185-136جعفر المنصكر 

هػػ الػذم شػهد عصػر  نهضػة عمميػة كاسػعة 218-198يػـ الخميفػة المػأمكف  .هػػ أنشػأ دار الحكمػة170-194
لكنػػكز الفكريػػة فػػ  حيػػث كسػػع نشػػاط بيػػت الحكمػػة  كسػػخر كػػؿ اإلمكانيػػات كسػػمؾ كافػػة السػػبؿ ليعيػػر عمػػى ا

. يأير الفكر اإلسبلم  ف  عصػر المػأمكف  بػيبلث مػكارد. فقػد يػأير باليقافػة 138مكيبات القسطنطينية كقبرص
 فمف ناحية الشكؿ فرف المنطػؽ اليكنػان  أعطػى الفكػر اإلسػبلم  صػيغان  كمكضكعان  اإلغريقية كالهيممينية شكبلن 

أساليب الميكمميف بهذ  الصي  خاصة منطػؽ أرسػطك. أمػا ف  طرؽ الجدؿ كالبحث كاليعبير كاليدليؿ. فيأيرت 
 .139ف  يعاليـ الميكمميف  كأيرت األفبلطكنية الحديية ف  اليصكؼ مف ناحية المكضع فكاف يأيير  كبيران 

فبعػػد اسػػػيقرار دكلػػيهـ بػػػدأت لقػػد كػػاف القػػػرآف الكػػريـ هػػػك المرجػػع األكؿ كالمصػػػدر األساسػػ  فػػػ  طمػػب العمػػػـ. 
مكانهػػا كينمػػك كيزدهػػر  كأصػػبحت بغػػداد قبمػػة العممػػا  كطػػبلب العمػػـ  كيػػـ يأسػػيس دكر الحركػػة العمميػػة يأخػػذ 

أك  ةالعمـ  كنشطت حركة اليرجمة مف الحضارات األخرل اليكنانية كالفارسية  كصػنفت العمػـك إلػى عمػـك نقميػ
نػػى اليرجمػػة فػػ  شػػرعية كيشػػمؿ: عمػػـ القػػرا ات  كعمػػـ اليفسػػير  كعمػػـ الفقػػه  كعمػػـ الكػػبلـ  كالعمػػـك العقميػػة. مع

ـــَواِنُكْم القػػػرآف الكػػػريـ: " ـــَماَواِت َواْيَْرِض َواْخـــِتَ ُف أَْلِســـَنِتُكْم َوأَْل ـــُق السَّ ـــكَ  ِفـــي ِإنَّ  ۚ  َوِمـــْن نَياِتـــِو َخْم ِل ـــاتٍ  ذَ   آَلَي
 .140"لِّْمَعاِلِمينَ 

باليقافػة الفارسػية اليػ  أيرهػا كػاف أقػكل فػ  مجػاؿ األدب منػه فػ  مجػػاؿ ك الحضػارات بإلسػبلم  اكيػأير الفكػر 
العمكـ العقمية  كعندما عكؼ المسممكف عمى يرجمة كيب الفرس إلى العربية نقمكا بيف يناياها أجزا  مف يقافػة 

فػ  مجػاؿ  الهنكد ميؿ: الرياضيات كالفمػؾ كالطػب. بينمػا اليػأيير اليكنػان  فػ  العمػكـ العقميػة كػاف لػه أيػر قػكم
الفمسػػفة اليػػ  نقمهػػا المسػػممكف عػػف أفبلطػػكف كأرسػػطك  كفػػ  مجػػاؿ الطػػب عػػف جػػالينكس كابقػػراط. كمػػا يػػأير 
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هػػ  86-69المسممكف باليقافة الهندية عف طريػؽ الفػي" كاليجػارة كذلػؾ منػذ عهػد خبلفػة الكليػد بػف عبػد الممػؾ 
 .141  القرف الخامس الهجرمهػ  كنشطت مرة أخرل ف158-136كاسيأنفت ف  عهد أب  جعفر المنصكر 

العباس  األكؿ  إف لحركة اليرجمة كالنقؿ نيائل حسنة أدت إلى الكيير مف اليطكر العمم  كالفكرم ف  العصر
كانػت اليرجمػة فػ  العهػد األمػكم مقصػكرة عمػى العمػـك العقميػة كالصػنعة  :أولً اسينياج اآيػ : كباليال  يمكننا 

إنعػاش  :نانيـاً . 142كالطب كالنجـك  أما العمـك العقمية كالفمسفية كالهندسة فهػذ  لػـ يكػف إال فػ  الدكلػة العباسػية
كاليكنانيػة مػع المكيبة العربيػة كيطػكر الحضػارة العربيػة كاإلسػبلمية كذلػؾ النصػهار األفكػار الهنديػة كالفارسػية 

 .143األفكار العربية كاإلسبلمية

 السادس: الفكر الذربي وأنره في الشريعة والقانون في العصر العنماني:  بحثلما

ػػمى  إلهػػ ه    بأنهػػا قػػانكفه إلسػػبلميةي ا الشػػريعةي  ييميػػزي  هػػا القػػرآف الكػػريـ ؿ األحكػػاـ اليػػ  جػػا  بمى ٍشػػاهلل  فهػػ  يى   ري دى صى
كيجػػا   هكقػد يضػػمنت الشػريعة اإلسػبلمية  مػػا يػنظـ سػػمكؾ الفػرد يجػػا  خالقػ كسػػمـ عميػه اهلل صػػمىكسػنة النبػ  

نفسػه  كيجػا  اآخػريف فػ  ينظػيـ لحيػاة المسػمـ الدنيكيػػة كاألخركيػة  كعمػى هػذا فمػيس لئلنسػاف حػاكـ كمحكػػـك 
مػػػف الشػػػريعة إال الفهػػػـ كحسػػػف اليطبيػػػؽ  فالشػػػريعة اإلسػػػبلمية ليسػػػت قاعػػػدة إراديػػػة مػػػف صػػػنع أغمبيػػػة اإلرادة 

نمػا هػ  قاعػدة إلهيػة مػف صػنع اهلل  كهػك مػا يجعمهػا  الشعبية  كال ه  انعكاسان  لقاعدة المجيمع االقيصادية  كا 
 .144ميفردة بخصائصها الشكمية كالمكضكعية عف غيرها مف الشرائع

ييميػػػز مفهػػػـك اليشػػػريع فػػػ  اإلسػػػبلـ  عػػػف المفهػػػـك الكضػػػع   لطبيعػػػة النظػػػاـ القػػػانكن  اإلسػػػبلم   كسػػػمطات 
كعبلقيػػه بػػالمحككميف هػػذا مػػف ناحيػػة  كمػػف ناحيػة يانيػػة  يػػريبط مػػدلكؿ اليشػػريع فػػ  اإلسػػبلـ بالعقيػػدة الحػاكـ  

  عػػف معنػػى أساسػػيان  اخيبلفػػان  كمخيمفػػان  مميػػزان  اإلسػػبلمية  فمػػف الطبيعػػ  أف ييخػػذ اليشػػريع فػػ  اإلسػػبلـ مػػدلكالن 
كؽ األساسػػية بػػيف فمسػػفة القػػانكف اليشػػريع فػػ  النظػػاـ القػػانكن  الكضػػع   كيشػػير هػػذا االخػػيبلؼ إلػػى أحػػد الفػػر 

ميعػددة  كهػ  دكلػة إسػبلمية  ذات  يطػكرو  اإلسبلم  كفمسفة القػانكف الكضػع . مػرت الدكلػة العيمانيػة بمراحػؿً 
ـ  لمجمكعػػة عكامػػؿ ميعػػددة 1924طبيعػػة عسػػكرية  الػػدفاع عػػف اإلسػػبلـ كنشػػر   كانقضػػى نظػػاـ الخبلفػػة عػػاـ

 .145ات الخارجية كاليغيرات الداخميةميعمقة  بيطكر فمسفة الحكـ بها  كاليأيير 

ف  أكساط العمما  منذ القرف الحادم عشػر المػيبلدم  كلكػف كيػر اسػيعماله فػ   كاف ميداكالن  مصطمب القانون
عهػػػد الدكلػػػة العيمانيػػػة كيعنػػػ  مصػػػطم" قػػػانكف نامػػػة  مجمكعػػػة النصػػػكص القانكنيػػػة  اليػػػ  يقػػػـك عمػػػى ينقػػػي" 
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إلػػى فيػاكل شػػيخ اإلسػبلـ  بػػأمر  ان بصػػكرة مخيصػرة  ككضػػعها اسػيناداألحكػاـ القانكنيػػة كجمعهػا كضػػمها مقننػة 
كل  األمر كفرمانػه  كحسػب الزمػاف كالمكػاف فػ  المجػاالت اإلداريػة كالماليػة كالجزائيػة كغيرهػا  بهػدؼ يحقيػؽ 

مجمكعػة  :كالمصال" العامة كالخاصػة  بشػرط أال يكػكف مخالفػة لمشػريعة اإلسػبلمية  كبريجػاز فقػانكف نامػة هػ
 .146كت عمية مف سياسة كمقاصدطحكاـ المسيمدة مف الشريعة اإلسبلمية  كما انمف األ

قد أير اليركيب االجيماع  ف  مجمكعة كبيرة مف أهؿ الذمة  ك ضمت الدكلة العيمانية  باإلضافة إلى المسممي
  ككيفيػػػة مكاجهػػػة "النظػػػاـ القػػػانكن  كالنظػػػاـ السياسػػػ "الميعػػػدد فػػػ  الدكلػػػة  عمػػػى صػػػياغة أكجػػػه العبلقػػػة بػػػيف 

الميغيرات االجيماعية  األمر الذم يريب عميه  نشأة االزدكاجية بيف الشريعة اإلسبلمية "الشرع" كبيف القػانكف 
. كعالجػت " مػالقضػا  المم"  باإلضافة إلى "القضا  الشرع  كالقضا  الزمن "الكضع  "قكانيف نامة"  ما بيف 

ـ 1856ـ  الخػػط الهمػػايكن  الشػػريؼ 1839 مػػف خػػط كػػكؿ خانػػة حركػػة الينظيمػػات الخيريػػة العيمانيػػة  بدايػػة
المركز القانكن  كاالجيماع  لغير المسمميف  ف  ضك  ميغيرات القرف الياسع عشر ف  الدكلػة العيمانيػة كفػ  
أكركبػا. يعطػػ  الشػػريعة اإلسػػبلمية لغيػػر المسػػمميف الحػػؽ فػػ  االحيكػػاـ إلػػى قضػػائهـ  كيطبيػػؽ يشػػريعايهـ  كال 

  كيشهد الياريخ اإلسبلم  عمى أف غير ةالخضكع لمقاض  المسمـ  إال إذا اريضكا كالييه صراحيجبرهـ عمى 
فػػػ  األحػػػكاؿ الشخصػػػية زكاج كطػػػبلؽ  المسػػػمميف فػػػ  غالػػػب األحػػػكاؿ  كػػػانكا ال يخضػػػعكف لمقاضػػػ  المسػػػمـ

قػػد يميػػع أهػػؿ   ككػػاف الخمفػػا  يسػػمحكف لهػػـ باالحيكػػاـ إلػػى أهػػؿ ديػػانيهـ. فكميػػراث ككنهػػا ذات عبلقػػة بالعقائػػد
الذمػػة بحريػػايهـ الدينيػػة  كاعيػػرؼ محمػػد الفػػاي" لممسػػيحييف كاليهػػكد كاألرمػػف بيشػػكيؿ طكائػػؼ دينيػػة ال ييػػدخؿ 

نشا  "الممؿ"الدكلة ف  شؤكنها  كيعرؼ هذ  الطكائؼ باسـ    كيككف لكؿ منها حؽ اسيعماؿ لغيها الخاصة  كا 
لمركزيػػة كعقػػد المحػػاكـ الخاصػػة  إال فيمػػا ييعمػػؽ معاهػػدها الخاصػػة  كيحصػػيؿ الضػػرائب كيسػػميمها  لمخزانػػة ا

. كالمقصػػكد بػػاألحكاؿ الشخصػػية فػػ  فيػػرة الحكػػـ العيمػػان   هػػ  يمػػؾ األحػػكاؿ 147بػػالجرائـ الكبػػرل كأمػػف الدكلػػة
اليػػ  لهػػا صػػبغة دينيػػة أم ييصػػؿ بالعقيػػدة  كبكجػػه خػػاص  مسػػائؿ الػػزكاج كالطػػبلؽ  كمػػا ييفػػرع منهػػا كأحكػػاـ 

 .148ككانت يخضع هذ  المسائؿ لشريعيهـالنفقة كالمهر كالنسب  

نػه كػاف فػ  صػدر الدكلػة العيمانيػة  كػاف القضػا  أالناس بريبػاع المػذهب الحنفػ   مػع  لزمتأ الدكلة العيمانية
عمػػػى المػػػذاهب األربعػػػة  غيػػػر أف العيمػػػانييف كػػػانكا مػػػف أيبػػػاع المػػػذهب الحنفػػػ   كلػػػذلؾ كػػػانكف يعينػػػكف شػػػيخ 

لممػػذهب الحنفػػ . كلكػػف يحػػكؿ الكاقػػع إلػػى  ككػػاف يصػػدر الفيػػاكم طبقػػان اإلسػػبلـ مفيػػ  اسػػطنبكؿ مػػف األحنػػاؼ 
جعػؿ بمقيضػا  المػذهب الحنفػ  هػك المػذهب الرسػم   اليزاـ قانكن   بعدما أصدر السمطاف سميـ األكؿ فرمانػان 

فػػ  الدكلػػة العيمانيػػة كمنهػػا مصػػر  كبػػذلؾ يكحػػد المػػذهب الكاجػػب اليطبيػػؽ فػػ  كػػؿ الػػببلد العربيػػة. كبعػػد ذلػػؾ 
ـ  كهػػ  يقنػػيف 1876 ميػػؿ مجمػػة األحكػػاـ العدليػػة الدكلػػة العيمانيػػة بكضػػع يقنينػػات مػػأخكذة منػػه أساسػػان قامػػت 
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لمسػػائؿ المعػػامبلت طبقػػا لمفقػػه الحنفػػ   يػػـ أصػػدرت يحػػت يػػأيير الغػػرب مجمكعػػة يقنينػػات عمػػى نمػػط القػػانكف 
 كف األراضػػػػػػػػ ـ  كقػػػػػػػػان1850 ـ كقػػػػػػػانكف اليجػػػػػػػػارة العيمػػػػػػػان 1858الغربػػػػػػػ   كالقػػػػػػػػانكف الجزائػػػػػػػ  العيمػػػػػػػػان 

ـ....الػػػخ كلقػػػد اقيبسػػػت هػػػذ  اليقنينػػػات المػػػنهل القػػػانكن  األكركبػػػ  فػػػ  الصػػػياغة كيرييػػػب النصػػػكص 1858
فػػ  العػالـ اإلسػػبلم    القانكنيػة األمػػر الػذم أدل إلػػى يمهيػد الطريػػؽ السػييراد القػػكانيف الغربيػة جممػػة كيفصػيبلن 

. كقػػػكانيف نامػػػة 149مػػػف العمػػػؿ عمػػى يطػػػكير كيػػػب الفقػػػه اإلسػػبلم  كالكصػػػكؿ إلػػػى يقنينػػػات مسػػيمدة منػػػه بػػدالن 
 بنػا  اليشػريع الفقهػ  اإلسػبلم   عمػبلن السياسة الشرعية  كضعت السيكماؿ العيمانية صكرة عامة مف صكرة 

يحقيػػػؽ العػػػدؿ  بأحكػػػاـ السياسػػػة الشػػػرعية  ككػػػاف الهػػػدؼ األساسػػػ  مػػػف كضػػػع قػػػكانيف نامػػػة العيمانيػػػة  هػػػك 
. كلذلؾ كانت الفرمانػات العيمانيػة ييضػمف دائمػا جممػة يفيػد 150كالمصمحة الي  ه  مقصكد السياسة الشرعية

 .151أف هذ  الفرامانات ينسجـ مع الشريعة كالقكانيف الصادرة مف قبؿ

ف المحػاكـ الهجػرم  عنػدما أنشػأ العيمػانيك  عشػر فػ  أكاخػر القػرف اليالػث "الفقػه اإلسػبلم "ظهرت فكرة يقنػيف 
كجعمكا مف اخيصاص يمػؾ المحػاكـ بعػض الػدعاكم  اليػ  كانػت مػف اخيصػاص المحػاكـ الشػرعية  كلػـ يكػف 
مػػف السػػهؿ عمػػى القضػػاة  أف يأخػػذكا األحكػػاـ الفقهيػػة مػػف مصػػادرها  لعػػدـ يمرسػػهـ عميهػػا كقمػػة خبػػريهـ بهػػا  

 .152لهـ بدأ المجك  إلى يقنيف أحكاـ الفقه اإلسبلم  افييسير 

ــة:فمســفة  ــي الدولــة العنماني يقصػػد بػػاليقنيف: جمػػع أحكػػاـ المسػػائؿ فػػ  كػػؿ بػػاب كصػػياغيها فػػ   التقنــين ف
عبػػػارات سػػػهمة  كفػػػ  مػػػكاد مييابعػػػة كمرقمػػػة  يجػػػرم القضػػػا  بهػػػذ  األحكػػػاـ فػػػ  جميػػػع المحػػػاكـ كبػػػيف سػػػائر 

  "القػانكن الفكػر "يكج صدكر مجمكعات نػابميكف فػ  بدايػة القػرف الياسػع عشػر  حركػة يطػكر  .153الميقاضيف
نحػػك يحقيػػؽ العمكميػػػة كاليجريػػد كاليكحيػػد القػػػانكن  كيحقيػػؽ اليبػػػات كاالسػػيقرار فػػ  الينظػػػيـ القػػانكن   بكضػػػع 
مجمكعة نصكص قانكنية مكيكبة  لها منهل معيف  كدفعػت بحركػة اليطػكر القػانكن  نحػك اليقنػيف  لػذا أخػذت 

ػػفكػػرة اليقنػػيف ينيقػػؿ مػػف الغػػرب إلػػى الشػػرؽ. فمػػف المي  يػػكرة كبػػرل فػػ   "نػػابميكف"ه إنػػه قػػد أحػػديت يقنينػػات ـ بػػم  سى
يطػػػػكر النظػػػػاـ القػػػػانكن  فػػػػ  فرنسػػػػا  كفػػػػ  العػػػػالـ  عنػػػػدما كضػػػػع يقنيايػػػػة المشػػػػهكرة فػػػػ  أكائػػػػؿ القػػػػرف الياسػػػػع 

 ـ  حيػى إف القػرف الياسػع عشػر يطمػؽ عميػه قػرف اليػدكيف القػانكن   كلقػد لقيػت فكػرة اليقنػيف قبػػكالن 1804عشػر
دكؿ األكركبيػػة كغيػػر األكركبيػػة  حيػػى أنػػه مػػا لبػػث القػػرف الياسػػع عشػػر أف ينقضػػ  إال فػػ  الػػ كاسػػعان  كانيشػػاران 

ككانت الكيير مف الدكؿ اقيبست يقنينات نابميكف أك اقيبست فكرة اليقنيف ذايها  كيسرعت فػ  يػدكيف أحكامهػا 
                                                           

149
ي الحيديث، حييث أثير فيي القيانون اإلسيباني والفرنسيي وأثير فيي نشيأة . أن الفق  اإلسالمي  يد أثير فيي تكيوين القيانون اهوروبي1. المصدر نفس . ص

شييخ أبيي السيعود، القانون الدولي اهوروبي، و د أثر الفق  الحنفي في المناطف الكثيرة، التي ضمتها أ اليم الدولية العثمانيية فيي أوروبيا، خاصية فتياوى ال

، 2001تياريخ العقيل الفقهيي، اإلسيكندرية، -اإلسيالمي  لبالد...أنظير د. محميد كميا إميام: الفقيومجلة اهحكام العدلية ظلتا  انونا حاكميا، لكثيير مين ،يله ا

 وما بعد،ا. 11، ص 8891. د. عادل بسيوني: مبدأ سلطان اإلدارة في العصر الوسيط، رسالة دكتوراه، حقوف القا،رة، 19ص
150

، 8مانيية، وصيلتها بالميل،ب الحنفيي، المعهيد العيالمي للفكير اإلسيالمي، ط. أنظر أور،ان صادف جيانبو ت:  يوانين الدولية العث1. المصدر نفس  ص
 وما بعد،ا. 50، ص2082

151
. أنظر د. خليل أينالجيا: تاريخ الدولة العثمانية من النشو  إلى ا نحيدار، ترجمية محميد اهرنياؤط، دار الميد اإلسيالمي د.ت، 1. المصدر نفس . ص

 وما بعد،ا.882ص
152
 .11المصدر نفس . ص 
153

 وما بعد،ا.88، ص8. أنظر موسوعة الفق  اإلسالمي، ج11. المصدر نفس  ص
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يقنيف أحكاـ الفقه  ايول:ف: قنيف منهجي  فقد ايخذ الي"الدكلة العيمانية"القانكنية. كلما انيقمت فكرة اليقنيف إلى 
اقيبػػاس اليقنينػػات الفرنسػػية مػػع يطعيمهػػا بػػبعض أحكػػاـ الفقػػه  النــاني:بلم  عمػػى غػػرار اليقنػػيف الفرنسػػ . اإلسػػ

عمػػػاالن  عمػػػاالن  اإلسػػػبلم . كا  لممػػػنهل اليػػػان  كضػػػعت القػػػكانيف  لممػػػنهل األكؿ كضػػػعت مجمػػػة األحكػػػاـ العدليػػػة كا 
ـ. كمػػػف 1875ف العقكبػػػات العيمػػػان  كالقػػػكانيف المخيمطػػػة فػػػ  مصػػػراألخػػػرل كقػػػانكف اليجػػػارة العيمػػػان  كقػػػانك 

ػػم ـا بػػه إف بعػػض القػػكانيف العيمانيػػة  قػػد يػػأيرت بػػالقكانيف األكركبيػػة كلقػػد كصػػؿ حػػد اليػػأيير إلػػى درجػػة أف  لميسى
بعض القكانيف العيمانية كانت اقيبست النصكص كاليبكيب كالنصكص كالشركح العامة مف القػكانيف األكركبيػة 

ركرة اليجاريػػة كاليطػػكر فقػػد صػػدرت اليشػػريعات العيمانيػػة  يحػػت يػػأيير الضػػ جيــة نانيــة. كمػػف جيــةهػػذا مػػف 
جػػا ت بعػػض القػػكانيف العيمانيػػة مكافقػػة ألحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػبلمية  كالػػبعض  جيــة نالنــةاالجيمػػاع   كمػػف 

لقد يأير الياريخ الفكرم العيمػان  بػالكيير مػف العممػا  الػذم  .154اآخر غير مكافؽ ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية
النيشػػار  مػػف أبػػرزهـ  إذ كانػػت البيئػػة العمميػػة كالفكريػػة العيمانيػػة مسػػرحان  يعػػد اإلمػػاـ "أبػػك حامػػد الغزالػػ " كاحػػدان 

 القرف الخامس عشر.أفكار  منذ 

كيبػػرز أهميػػة أعمػػاؿ الغزالػػ  كمػػدل اهيمػػاـ العيمػػانييف بػػه كبمؤلفايػػه مػػف خػػبلؿ الكػػـ الهائػػؿ مػػف مخطكطػػات 
العيمانيػػػػة ككػػػػذلؾ اليعميقػػػػات أعمالػػػػه المكجػػػػكدة فػػػػ  مكيبػػػػات األناضػػػػكؿ  عػػػػدا عػػػػف يػػػػرجميهـ لكيبػػػػه لميركيػػػػة 

كمػع ظهػكر حركػات اليجديػد فػ  نهايػات القػرف الياسػع عشػر اعيمػد  كالشركحات الكييػرة اليػ  كضػعت عميهػا.
ك"محمػد  1946-1869العديػد مػف المفكػريف العيمػانييف عمػى أفكػار الغزالػ  ميػؿ "إسػماعيؿ حقػ  اإلزميػرم" 

إذ اعيبػػركا مؤلفايػػه مػػف مصػػادر يجديػػد  1942-1878ك"محمػػد حمػػدم يػػازر"  1945-1865عمػػ  عينػػ " 
الفكر اإلسبلم  كبخاصة كيابه الهاـ "إحيا  عمكـ الديف" الذم أشاركا إليه كييرا أينا  جهكدهـ ليجديػد العقائػد 

 كالفمسفات اإلسبلمية.
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 انيالن الفصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العيد العباسيالفكر اإلس مي في 

 ول:اي : ى يبلث مباحػثدم مف خبلؿ يقسيمه إلهذا المنهل الفمسف  اليحميم  النقفصمه  لقد عمد الباحث ف 
 اإلماـ الفقيه أحمد بف حنبؿ. نالث:ال اإلماـ الفقيه أبك حنيفة النعماف. ناني:الالفكر االعيزل  "المعيزلة". 

 "المعتزلة": العتزالي ايول: الفكر المبحث

 ف مفكرم المعيزلة قبؿ أف ينعزلكا عف شيخهـ الحسف البصرم كيؤسسكا المدرسة االعيزاليةأأف نعمـ  ال بد لنا
كالحريػة" بأسػبقية العقػؿ عمػى النقػؿ كالشػرح  ناقشكا األحكاـ الكاردة ف  أطركحات العدؿ "العػدؿ "المعيزلةفرقة "

كذلؾ مف خبلؿ ربط كجكد االعيزاؿ كفكر كفمسفة بالذيف اعيزلكا الخبلفات ف  السمطة اإلسبلمية بيف مركزم 
-36ك مكقعػػػػة صػػػػفيف سػػػػنةـ  أ656هػػػػػ/36الخبلفػػػػة كالميمػػػػرديف سػػػػكا  كػػػػاف ذلػػػػؾ فػػػػ  مكقعػػػػة الجمػػػػؿ سػػػػنة

ـ. فيسػػػػمية معيزلػػػػة اشػػػػيقت مػػػػف العزلػػػػة. كمػػػػا أف المؤرخػػػػكف اخيمفػػػػكا فػػػػ  بكاعػػػػث ظهػػػػكر مػػػػذهب 658هػػػػػ/38
حػػدث بسػػبب اخػػيبلؼ فػػ  بعػػض  :سػػبب دينػػ  :أولً سػػببيف: أحػػد سػػبب ظهػػكر المعيزلػػة إلػػى  كاالمعيزلػػة  كرد

ظػػرؼ حضػػارم أك يػػاريخ  ألف اإلسػػبلـ  سػػبب سياسػػ : :نانيــاً  األحكػاـ الدينيػػة كػػالحكـ عمػػى مريكػػب الكبيػػرة.
عند نهاية القرف األكؿ الهجرم  يكسع كدخمػت أمػـ عديػدة كشػعكب كييػرة فيػه  كدخمػت معهػا يقافػات مخيمفػة  

لنقمػ  يفػ  حاجػات المسػمميف العقميػة فػ  جػدالهـ. كالمػنهل اكلـ يعد المنهل النص  اليقميػدم  كدخمت الفمسفة 
  العقمػ   كالػذم سيصػب" أهػـ المػذاهب الكبلميػة مػف الناحيػة الخالصػة  الذم يصم" لذلؾ هك المنهل الطبيع

كأف مفكػرم المعيزلػة كعمػى رأسػهـ القاضػ  عبػد الجبػار بالمػذهب العقبلنػ .  كيعمقػان  فهك أكير المػذاهب إغراقػان 
كض" فيػه عػدـ "الفصػؿ بػيف العقػؿ كالعمػـك الضػركرية" كهػك جػكهر المعػان  فػ  مفهػـك  المعيزل  طرح منهجان 

 ية كاليساكم ف  المناهل العقمية.الحرية ف  إطار االسينباط كاالسيدالؿ ف  األحكاـ الشرع

مػػف أهػػؿ الحػػديث  "القدريػػة"اسػػـ  "الجبريػػة"كمػػا أف المعيزلػػة اميػػداد طبيعػػ  لمػػف أطمػػؽ عمػػيهـ خصػػكمهـ مػػف 
اإلمػػاـ قيػػادة بػػف دعامػػة السدكسػػ   اإلمػػاـ سػػعيد بػػف أبػػ  عركبػػة  اإلمػػاـ هشػػاـ الدسػػيكان   ابػػف أبػػ   كمػػنهـ:

كأف اإلنسػػاف مخيػػار فاعػػؿ لعممػػه  "الجبػػر"ذنػػب  عبػػد الػػكارث. كالعشػػرات غيػػرهـ ممػػف يقكلػػكف بالعػػدؿ كينفػػكف 
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  كمػػف المعػػركؼ أف عمػػرك بػػف عبيػػدكيبعػػه  بػػف عطػػا  حقيقػػة  كمػػف يػػـ بػػدأ يبمػػكر المػػنهل الفكػػرم عنػػد كاصػػؿ
اإلماـ كاصبل بف عطا  قد ييممذ عمى يد أب  هشاـ عبد اهلل بف محمد بػف الحنفيػة كاألخيػر قػد ييممػذ عمػى يػد 

 .155أبيه عم  بف أب  طالب  عف سيدنا محمد صمكات اهلل كسبلمه عميه

كاف كاصؿ كعمرك بف عبيد كقيادة بف دعامة كغيػرهـ مػف طمبػة العمػـ يدرسػكف فػ   سبب التسمية بالمعتزلة:
حمقة الحسف البصرم. كما كاف هناؾ ينافس بػيف قيػادة كعمػرك عمػى مػف سػيككف خميفػة لمحسػف البصػرم فػ  
حمقة العمـ. كحػدث أف دخػؿ رجػؿ عمػى الحسػف البصػرم فقػاؿ يػا إمػاـ لقػد ظهػرت فػ  زماننػا جماعػة يكفػركف 

  كجماعػة يرجئػكف أصػحاب "كعيديػة الخػكارج"كالكبيرة عندهـ كفر يخػرج بػه عػف الممػة كهػـ   الكبائرأصحاب 
مػػف اإليمػػاف  كال يضػػر مػػع  الكبػائر كالكبيػػرة عنػػدهـ ال يضػػر مػػع اإليمػاف  بػػؿ العمػػؿ عمػػى مػػذهبهـ لػيس ركنػػان 

؟ فقػػاؿ اعيقػػادان األمػػة فكيػػؼ يحكػػـ لنػػا فػػ  ذلػػؾ  "مرجئػػة"اإليمػػاف معصػػية  كمػػا ال ينفػػع مػػع الكفػػر طاعػػة كهػػـ 
  بػؿ "مؤمف مطمقا  كال كافر مطمقا". فقاؿ كاصؿ: فأما أنا ال أقكؿ إف صاحب الكبيرة ال "منافؽ"الحسف: هك 

. يـ قاـ كاعيزؿ إلى اسطكانة مف اسطكانات المسجد. يقرر ما "منزلة بيف المنزلييف ال مؤمف كال كافر"هك ف  
. كيابعػػه عمػػى ذلػػؾ عمػػرك بػػف "اعيزلنػػا كاصػػؿ"اعػػة مػػف أصػػحاب الحسػػف. فقػػاؿ الحسػػف: أجػػاب بػػه عمػػى جم

كهك عندما بايع الحسف بف عم   "المعيزلة". كهناؾ قكؿ آخر ف  يسمية "معيزلة"عبيد  فسمياهما كأصحابهما 
العمػػـ معاكيػػة بػػف أبػػ  سػػفياف  فقػػاـ نفػػر مػػف شػػيعة عمػػ  بػػاعيزاؿ العامػػة كانكبػػكا فػػ  البيػػكت كالمسػػاجد عمػػى 

 .156كالمعرفة كمف هؤال  خرج المعيزلة

 المعتزلة وتطورىا:  ةمراحل ظيور ونشأالمطمب ايول: 

فرقة المعيزلة ظهرت ف  بداية القرف اليػان  الهجػرم فػ  أكاخػر العصػر األمػكم بمدينػة البصػرة كييػار يطالػب 
يقػػاؿ إنػػه كػػاف لهػػا إسػػهامها بػػاليمييز بػػيف الحكػػـ كالػػديف معارضػػة أم اعيػػراض عمػػى حكػػـ بنػػ  أميػػة  كاليػػ  

السياسػػػ  فػػػ  أحػػػداث اليػػػاريخ اإلسػػػبلم   كمػػػف حيػػػث أفكارهػػػا السياسػػػية كأصػػػكؿ هػػػذ  األفكػػػار اليػػػ  اعينقهػػػا 
هػػ 198لمدكلة  كحذا حذك  الخميفييف المعيصـ كالكايؽ كذلػؾ مػف سػنة الخميفة العباس  المأمكف كايخذها مذهبان 

الػدين  أك "سػكا  عمػى المسػيكل  رئيسػيان  هػ. حيث أنها ازدهرت ف  العصر العباس   كقػد لعبػت دكران 232إلى 
هػػ. 232. كالجدير ذكر  هنا أف الخميفة العباس  الميككؿ بعد كفاة الخميفة الكايؽ بكيػع بالخبلفػة سػنة"السياس 

ماؿ إلى أهؿ الحديث  كانقمب عمى المعيزلة كأقاؿ كؿ رجاؿ المعيزلة مف مؤسسات الدكلة بد ا بقيمة لمقاض  
أبػػػػ  الميػػػػث كأخػػػػرج مػػػػذهب المعيزلػػػػة خػػػػارج سػػػػياؽ الصػػػػراع مػػػػف خػػػػبلؿ انيقالػػػػه مػػػػف السياسػػػػة إلػػػػى  المعيزلػػػػ 

كحػػرؽ كيػػبهـ كمحاربػػة  االعيػػزاليفاأليػػديكلكجيا. كقيامػػه كاألشػػاعرة كأهػػؿ الحػػديث المناهضػػيف لممعيزلػػة بقيػػؿ 
 فكارهـ ككصفكهـ بالكفر كالزندقة.أ
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لقد بدأت المعيزلة بفكرة أك بعقيدة كاحدة  يـ يطكر فكر المعيزلة كشكؿ منظكمة مف العقائد كاألفكار الي  ف  
ؿ  الكعد مف لـ يقبؿ بها. كاألصكؿ الخمسة ه : اليكحيد  العد مقدميها األصكؿ الخمسة الي  ال يعد معيزليان 

كالكعيد  المنزلة بيف المنزلييف  األمر بالمعركؼ كالنه  عف المنكر. كهذ  يميؿ الخط كالػنهل كاألسػاس العػاـ 
لفكػػػر المعيزلػػػة  كميفػػػؽ كمجمػػػع عميهػػػا مػػػف قػػػبمهـ  كال يعنػػػ  هػػػذا انعػػػداـ الخػػػبلؼ بيػػػنهـ  فكػػػاف هنػػػاؾ بعػػػض 

أنها لـ ييككف دفعة كاحدة بؿ مرت بمراحؿ  الخبلفات ف  الفركع الي  أنبيت عمى يمؾ األصكؿ الخمسة حيث
 "العقميػػػة"نشػػأة المعيزلػػة كيطكرهػػا. كمػػا أف المعيزلػػة أكػػدت عمػػػى: اليكحيػػد  كقػػد غمبػػت عمػػى المعيزلػػة النزعػػة 

فاعيمدكا عمى العقؿ ف  يأسيس عقائدهـ كقدمك  عمى النقؿ يحت شعار العقؿ أكؿ األدلػة  كقػالكا: بػأف العقػؿ 
ف عمى اليمييز بيف الحبلؿ كالحراـ  فيما يعػرؼ بػػ اليحسػيف كاليقبػي" العقميػاف أم الحسػف كالفطرة السميمة قادرا

عمػػى الػػنص. كقػػالكا:  كالقبػػي" يجػػب معرفيهمػػا بالعقػػؿ  فالعقػػؿ بػػذلؾ مكجػػب كآمػػر كنػػا   كجعمػػكا: العقػػؿ حاكمػػان 
ذا يعارض النص مع العقؿ قدمكا ال عقؿ ألنه أصؿ النص  بكجكب معرفة اهلل بالعقؿ كلك لـ يرد شرع بذلؾ  كا 

مػػف األحاديػػث النبكيػػة فمػػـ يسػػيخدمكها فػػ   ر جػػدان ييسػػبشػػ   الفػػرع عمػػى األصػػؿ. أخػػذت المعيزلػػة كال ييقػػدـ 
مصػػنفايهـ إال فػػ  حػػدكد ضػػيقة جػػدا  كرفضػػكا: األحاديػػث اليػػ  ال يقرهػػا العقػػؿ. قالػػت المعيزلػػة: العبػػد خػػالؽ 
أفعالػػه كاهلل منػػز  مػػف أف يضػػاؼ إليػػه شػػر أك ظمػػـ  مػػف خػػبلؿ إيمانهػػا بحريػػة اإلرادة أم أف اإلنسػػاف مخيػػر ال 

ال فسيككف محاسبيه عمى مػا لػـ يكػف  مسير كيخيار أعماله كأفعاله كمعيقدايه كيصرفايه كهك مسؤكؿ عنها  كا 
لػػه خيػػار فيػػه ظمػػـ. كقػػالكا: اهلل هػػك الكحيػػد القػػديـ األزلػػ  أم أف القػػرآف الكػػريـ هػػك كػػبلـ اهلل مخمػػكؽ لػػه كلػػيس 

 .157بقديـ  ككؿ ما عدا اهلل فهك مخمكؽ. كقالكا: بالفكر قبؿ السمع"

كػػكنهـ ركػػزكا عمػػى قيميػػيف أك مبػػدأيف أساسػػييف: األكؿ: "حريػػة االخييػػار لئلنسػػاف يكمػػف أهميػػة المعيزلػػة فػػ  
 .158كمسؤكلييه عف أعماله. كاليان : إعطا  مكانة كبرل لمعقؿ البشرم"

الدكيكر عبد الرحمف سالـ أسياذ الياريخ بدار العمكـ  فػ  البػاب الرابػع مػف كيابػه "اليػاريخ السياسػ  لممعيزلػة"  
هػػػ  حيػػث لػػـ ينػػيهل نهػػل مػػف سػػبقه 232مػػف خبلفػػة الميككػػؿ الػػذم بكيػػع بالخبلفػػة سػػنة عػػف المعيزلػػة يحػػدث 

حيػى ظهػػكر أبػػ   لمدكلػػة  بػػؿ مػاؿ إلػػى أهػؿ الحػػديث المػأمكف كالمعيصػػـ كالكايػؽ الػػذيف ايخػذكا المعيزلػػة مػذهبان 
كحػػرؽ  حسػػف األشػػعرم  فقػػاـ الميككػػؿ كأهػػؿ الحػػديث كاألشػػعرية بمحاربػػة أفكػػار المعيزلػػة كمبلحقػػيهـ كسػػجنهـ

  كقػكلهـ فػ  "خمػؽ القػرآف"كذلػؾ لقػكؿ المعيزلػة فػ   كيبهـ كيقػكيض أركػانهـ كهػدـ بنيػانهـ كزعزعػة اسػيقرارهـ 
كال بد أف نشير إلى أف مفكرم المعيزلة قبؿ أف ينعزلكا عف شػيخهـ الحسػف البصػرم كيؤسسػكا  ."حرية اإلرادة"

العػدؿ "العػدؿ كالحريػة" بأسػبقية العقػؿ  ردة ف  أطركحػاتالمدرسة االعيزالية "فرقة المعيزلة" ناقشكا األحكاـ الكا
-36ـ  كيمخػض ذلػؾ أيضػا فػ  معركػة صػفيف 656هػػ/36عمى النقؿ كالشرح كذلؾ منذ معركة الجمؿ سنة 

ـ الي  حدييا بيف المسمميف  فجا  مكقؼ مفكرم المعيزلة بنا  عمى مكقؼ فكرم "سياس  كدينػ " 658هػ/38
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قبػؿ يأسػيس المدرسػة مػف الفرقػة القدريػة  حيػث كػانكا جػز ان  بػيف المسػمميف.مما يحػدث مػف صػراع عمػى الحكػـ 
 .159"إف اهلل يعالى لـ يخمؽ أفعاؿ العباد  كيجعمكف العبد خالؽ فعؿ نفسه"االعيزالية  كالقدرية يقكلكف: 

 :الدينية فمسفة المعتزلةالمطمب الناني: 

يمؾ كانت أصكؿ المعيزلة الخمسة كقد أجمعكا عميها كيكجب عمى كػؿ كاحػد مػنهـ أف يأخػذ بهػا  لكػنهـ عنػد  
يطبيػػؽ هػػذ  األصػػكؿ راحػػكا يخيمفػػكف حػػكؿ الفػػركع لػػـ يكػػف يػػـ مدرسػػة يمكػػف يسػػمييها بالمدرسػػة المعيزلػػة  بػػؿ 

كاالبيقكريػة كالركاقيػة. فعنػدما مدارس نشأت حكؿ أفراد كيطػكرت كمػا كػاف الحػاؿ عنػد اليكنػاف فػ  الفيياغكريػة 
راح المعيزلػػة ييعمقػػكف فػػ  بحػػث أصػػكلهـ عمػػى ضػػك  الفمسػػفة اليكنانيػػة كاليعػػاليـ األخػػرل اليػػ  كصػػمت إلػػيهـ 
كييكسػػعكف فػػ  الشػػرح كاليفسػػير  ذهبػػكا مػػذاهب مخيمفػػة حيػػى يشػػعبكا إلػػى أكيػػر مػػف عشػػريف فرقػػة كهنػػا يهمنػػا 

يزلػة كاليػ  بنػك عميهػا عقيػديهـ كدعمػكا بهػا مػذهبهـ  كيمػؾ اليػ  عرض اآرا  الفمسػفية اليػ  يكصػؿ إليهػا المع
كانػت نييجػػة ضػػركرية ألصػػكلهـ الخمسػػة. كالمعيزلػػة "يعيبػركف أكؿ مفكػػرم اإلسػػبلـ الػػذيف حػػاكلكا بنػػا  مػػذهب 

 .160فمسف  كامؿ مسيقؿ يشمؿ اإلالهيات كالطبيعيات كعمـك النفس كاألخبلؽ كالسياسة

كالنهل كاألساس العاـ لفكر المعيزلػة كميفػؽ كمجمػع عميهػا مػف قػبمهـ هػ : األصكؿ الخمسة الي  يميؿ الخط 
الينزيػػه المطمػػؽ اعيمػػاد اآيػػة القرآنيػػة "لػػيس كميمػػه شػػ  "  ال يشػػبيه كال يجسػػيـ. إيبػػات كحدانيػػة اهلل  التوحيــد:

زائدة عػف  كنف  الميؿ كالشبيه عنه  كقالكا إف صفايه ه  عيف ذايه فهك عالـ بذايه قادر بذايه كليس بصفات
نه ال جسـ  كال شػب" كال جيػة كال صػكرة الػخ  كيعيبػر المعيزلػة كال دـ كال لحػـ كال جػكهر كال عػرض   الذات  كا 

 صفات اهلل مضافة لمذات. كقد درج مخالفكهـ عمى يفسير ذلؾ بأنهـ ينفكف الصفات عف اهلل.

ف عف أفعاله  كمناهضة فكرة الجبر أساس هذا األصؿ هك فكرة الحرية كاالخييار  أم مسؤكلية اإلنسا العدل:
الي  يجرد اإلنساف مف إراديه الحرة  قضا  كقدر  أنكر المعيزلة فكرة الجبر كأكدكا عمػى أف اهلل عػادؿ كصػفة 
العدؿ يقيض  أال يؤخذ الفرد بجريمة أضطر لفعمها. كنفػكا أم شػائبة أك ضػرر مػف اهلل  حيػث أكػدكا عمػى أف 

اهلل خير مطمؽ كيؤكدكف عمى حريػة الفػرد المطمقػة فػ  خمػؽ أفعالػه  أم اخييػار اهلل ال يصنع الشر كال يريد   
 فعمه برراديه إف خيرا أك شرا قياس أحكاـ اهلل عمى ما يقيضيه العقؿ كالحكمة.

حكـ الفاسؽ مريكب الكبيرة ف  الدنيا عند المعيزلة. كه  المسألة  المنزلة بين المنزلتين وىذا ايصل يوضب:
هػػا كاصػػؿ بػػف عطػػا  مػػع الحسػػف البصػػرم. إذ يعيقػػد المعيزلػػة أف الفاسػػؽ فػػ  الػػدنيا ال يسػػمى اليػػ  اخيمػػؼ في

كال يسمى  ال يسمى مؤمنان  بؿ هك ف  منزلة بيف هاييف المنزلييف  أم مؤمنا بكجه مف الكجك   كال يسمى كافران 
ف مات مصران كافران   عمى فسقه كاف مف المخمديف ف  عذاب جهنـ. . فرف ياب رجع إلى إيمانه كا 
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ف فػ  النػار أم يئر  كأف اهلل ال يقبػؿ شػفاعة مخمػدإنفاذ الكعيد ف  اآخػرة عمػى أصػحاب الكبػا الوعد والوعيد:
ال شػفاعة لهػـ عنػد اهلل مػف نبػ  أك غيػر  مػف عمػؿ صػال" أك قػرآف. كأف مػا كعػد اهلل بػه عبػاد  المػؤمنيف فرنػه 

 فالكعد باليكاب  كالكعيد بالعقاب كال يمكف أف ييخمفا ككؿ امرئ بما كسب رهيف. سيحققه لهـ ال محالة 

يكجبػكف بمقيضػا  الخػركج عمػى األئمػة كالخمفػا  ككالة األمػر إذا اريكبػكا  ايمر بالمعروف والنيي عن المنكر:
ف كانكا مؤمنيف  كهذا األصؿ عندهـ مف فركض الكف  .161ايةالكبائر كأسا كا ف  حكـ الشعب األمة كا 

 الفمسفة السياسة عند المعتزلة:المطمب النالث: 

ف مػػػا حػػػدا كاصػػػؿ بػػػف عطػػػا  أف يقػػػكؿ بالمنزلػػػة بػػػيف  قمنػػػا إف نشػػػأة المعيزلػػػة كانػػػت فػػػ  أكؿ أمرهػػػا سياسػػػية كا 
أف انشػػقاؽ  "رؽرؽ بػػيف الًفػػالفىػػ"المنػػزلييف اعيبػػارات سياسػػية فػػ  الدرجػػة األكلػػى. كقػػد بػػيف البغػػدادم فػػ  كيابػػه 

كاصؿ عف أسياذ  الحسف كاف فػ  زمػاف فينػة األزارقػة ككػاف النػاس يكمئػذ مخيمفػيف فػ  أصػحاب الػذنكب مػف 
أمة اإلسبلـ عمى فرؽ. فرقة يزعـ أف كؿ مريكػب لمػذنب صػغيرا أك كبيػرا مشػرؾ بػاهلل ككػاف هػذا قػكؿ األزارقػة 

  عمػ  كأصػحابه  كفػ  طمحػة كالزبيػر مف الخكارج. يـ يضيؼ البغدادم: كجد كاصؿ أهؿ عصػر  مخيمفػيف فػ
كعائشػػة كسػػائر أصػػحاب الجمػػؿ. فكفػػر الخػػكارج أخصػػاـ عمػػ   ككػػاف أهػػؿ السػػنة كالجماعػػة يقكلػػكف بصػػحة 

كخرج كاصؿ عف قكؿ الفريقيف كرغـ أف فرقػة مػف الفػريقيف فسػقه ال بأعيػانهـ  إسبلـ الفريقيف ف  حرب الجمؿ
ـ إلػى أبعػد مػػف 762هػػػ/145منهمػػا. كقػد ذهػب عمػػرك بػف عبيػد بػف بػػاب الميػكفى سػنة  الفسػقةكأنػه ال يعػرؼ 

 ذلؾ  فيما نرل كاصػبل يعيبػر أحػد الفػريقيف فاسػقا كاليػان  مؤمنػا لكنػه ال يعػرؼ أيهمػا الفاسػؽ كأيهمػا المػؤمف 
حدهما أك رجميف مف أصحاب طمحة لكنه ال يقبؿ بشهادة رجميف مف أ  كيقبؿ بشهادة رجميف مف أصحاب عم

مف الفريؽ األكؿ كاليان  مف الفريؽ اآخر  نرل عمرا يقكؿ بفسؽ الفرقييف الميقايمييف يـك الجمؿ كيرد شػهادة 
ف كانػػا كبلهمػػا مػػف أحػػد الفػػريقيف. كلهػػذا السػػبب اعيبػػر بعضػػهـ كاصػػبل كعمػػرا مػػف الخػػكارج فقػػد قػػاؿ  رجمػػيف كا 

لغػػزاؿ مػػنهـ كابػػف بػػاب. غيػػر أف الحقيقػػة : برئػػت مػػف الخػػكارج لسػػت منهػػا مػػف ا162"إسػػحاؽ بػػف سػػكيد العػػدكم"
أف كاصػبل كجميػع المعيزلػة كػانكا أخصػاما  :أولً الحػظ:  163عكس ذلؾ. كلفهـ هذ  الحقيقة  نذكر رأم "نيبرج"

كهػـ أبطػاؿ   يمػاف فكػاف ذلػؾ فػ  مصػمحة أيبػاع عمػأنػه لػـ يأخػذ مكقفػا صػريحا فػ  مقيػؿ ع :نانياً لؤلمكييف. 
أنػه كػاف عمػى صػمة كييقػة بعمػكي  المدينػة كأف الزيديػة مػنهـ يحيرمػه كاحيرامهػا لزعمائهػا.  :نالناً يمؾ المأساة. 

أف مكقؼ كاصؿ كاف هك المكقؼ الذم ايخذ  العباسيكف بعد كصكلهـ إلى الحكػـ  سػكا  كػاف ذلػؾ فػ   :رابعاً 
مػة قػرف كامػؿ. أكلػيس قضية المنزلة بيف المنزلييف أـ ف  آرائه ف  الحرية  كقػد ناصػر العباسػيكف المعيزلػة طي

أف كاصػػبل كػػاف يبػػث دعائػػه فػػ  جميػػع أنحػػا  العػػالـ اإلسػػبلم   يجػػادلكف أخصػػاـ الػػديف  جػػديرا بالػػذكر أيضػػان 
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 .22-28مصدر سابف. أمين، أحمد. ضحى اإلسالم. ص .
162

الر . يقال إن  كيان مين اهبيدال، روى عني  البخيار  ومسيلم وأبيو داوود والترميل  والنسيائي . إسحاف بن سويد العدو  البصر  أحد الثقات. نزيل 

 ،ـ.888وابن ماج ، توفي في الطاعون سنة 
163

 . نيبرج ،و مستشرف سويد  اسم  ،نريا صمويل نيبرج من آثاره شرح كتاب محي الدين بن عربي ونشر كتاب عن المعتزلة.
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كيدعكف أنفسهـ أكياد اهلل  كأف هذا النشاط جرل ف  نفس الكقت الذم قاـ به العباسيكف بدعاييهـ كعممكا سػرا 
ذلؾ أف لقضػية الحريػة أيضػا عبلقػة ميينػة بالسياسػة  فقػد كعبلنية عمى يقكيض الدكلة األمكية. كنضيؼ إلى 

قاؿ األمكيكف بالقدر كدافعكا عنه ليبينكا لمناس أف ما حدث ف  صفيف كما يبع ذلؾ مػف انيقػاؿ الخبلفػة إلػيهـ 
أمػػػػػر محيػػػػػـك إرادة اهلل  كال شػػػػػأف لمبشػػػػػر فيػػػػػه  ككػػػػػاف أخصػػػػػامهـ يػػػػػدافعكف عػػػػػف الحريػػػػػة كقػػػػػد ذهػػػػػب "غػػػػػيبلف 

هػػػا قبػػػؿ المعيزلػػػة ضػػػحية لمعيقػػػدة فقػػػد قيمػػػه الخميفػػػة األمػػػكم هشػػػاـ لدفاعػػػه عنهػػػا كذلػػػؾ القائػػػؿ ب 164الدمشػػػق "
مهما ككاف عمرك مف كبار  جديدان  هػ. لكف انضماـ عمرك بف عبيد إلى المعيزلة أدخؿ عميها عنصران 105سنة

يػرادفييف. المحدييف. فانضـ بانضمامه إليها رهط كبير مػف قػدري  أهػؿ الحػديث كأصػبحت المعيزلػة كالقدريػة م
كأصحابه كطمحة كأصحابه فساقا  لذلؾ بعد أف كصؿ العباسيكف إلى الحكـ  ككاف عمرك كما رأينا يعيبر عميان 

كنبذكا الشيعة الي  لكالها لما يمكنكا مف القضا  عمى دكلػة بنػ  أميػة  انضػـ إلػيهـ عمػرك كأصػبحت المعيزلػة 
بػف اف كهػذ  هػ  معيزلػة البصػرة  كزعيمهػا عمػرك قطعت كؿ عبلقة مػع الشػيعة كآزرت العباسػيي فرقةفرقييف: 
ظمت مكاليه لمشيعة المعيدلة  كه  الزيدية  كهذ  ه  معيزلة بغداد كبعض معيزلػة البصػرة. كقػد  وفرقةعبيد  

أخيمػػؼ أيضػػا هايػػاف المدرسػػياف حػػكؿ قضػػية اإلمامػػة. فقػػد قػػاؿ معيزلػػة البصػػرة إف اإلمػػاـ الشػػرع  هػػك الػػذم 
يقبؿ برمامة عم  الذم لـ يجمع عميه األمة كقبمت برمامة معاكية الذم يػـ إجمػاع  يجمع عميه األمة  لذلؾ لـ

األمة عميه بعد مقيؿ عم . أما معيزلة بغداد كبعض معيزلة البصرة  فقد جعمكا لئلمامة شرطيف: األكؿ: كهػك 
قصػد باإلجمػاع هنػا ما يقكؿ به الزيدية: أف يككف مف ذرية فاطمة الزهرا   كاليان : أف يجمػع عميػه األمػة. كال

رأم األكيرية الي  يككف القكة بجانبها. فرذا قػاـ سػمطاف لػـ يسػيكؼ الشػركط جػاز القيػاـ عميػه كقيمػه  لكػف هػذا 
إلماـ العادؿ هك الذم يحافظ عمى الشريعة المنزلة كيدافع عػف اليكحيػد االخركج ال يككف إال مع إماـ عادؿ. ك 

اإلمػاـ الػذم يعينػؽ مػذهب المعيزلػة. فمسػفة المعيزلػة يقػـك إذف عمػى كالعدؿ  كبيعبير آخر  اإلماـ العػادؿ هػك 
فرض مبدأها بالقكة  إذا كانت الظػركؼ مؤاييػة لػذلؾ  كعمػبل بهػذا المبػدأ حػارب المعيزلػة أخصػامهـ عنػد قيػاـ 

 .165كينكيبلن  كيشريدان  الدكلة العباسية كأشبعكهـ قيبلن 

ســـبب  :أولً سػػػبب ظهػػػكر المعيزلػػػة إلػػػى سػػػببيف:  اخيمػػػؼ المؤرخػػػكف فػػػ  بكاعػػػث ظهػػػكر مػػػذهب المعيزلػػػة  كرد
فاالعيزاؿ حدث بسبب اخيبلؼ ف  بعض األحكاـ الدينية كالحكـ عمى مريكب الكبيرة. كيسيند العمما  : ديني

فػػ   الحسػػف البصػػرم عػػف شػػيخه كاصػػؿ بػػف عطػػا  المؤيػػديف لهػػذ  النظريػػة إلػػى الركايػػة الشػػائعة فػػ  اعيػػزاؿ
بػػف ا. كيقػػكؿ الركايػػة إف كاصػػؿ مػػؤمف فاسػػؽ مريكػػب الكبيػػرة ككػػاف الحكػػـ أنػػهمجمسػػه العممػػ  فػػ  الحكػػـ عمػػى 

. كبسػػبب هػػذ  اإلجابػػة فػػ  "منزلػة بػػيف منػػزلييف"  أم ال مػػؤمف كال كػافرعطػا  لػػـ يرقػػه هػػذ  العبػارة  كقػػاؿ هػػك 
اعيزؿ مجمس الحسف البصرم ككٌكف لنفسه حمقة دراسػية. كفػؽ مػا يفهػـ كيقػاؿ حػيف ذاؾ إف الحسػف البصػرم 
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ن الدمشقي أصل   بطي من مصر كيان أبيوه  يد أسيلم وصيار مين ميوالي عثميان بين عفيان، درس الفقي  عليى الحسين . ايالن بن مسلم و يل بن مروا

أعدمي   البصر  وصحاب أشهر فر ة من الفرف المتكلمين المسلمين تسمى ال يالنية نسب  إلي  تقول إن اإلنسان حر مختار في أفعال . عيار، الجبريية،
 ن  طع يده ورجل .الخليفة ،شام بن عبد الملا بعد أ

165
 .  855-852. مصدر سابف. الجبر، خليل والفاخو  حنا. تاريخ الفلسفة العربية. ص
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ــاً مػػؽ عبػػارة "اعيزلنػػا كاصػػؿ". أط : حيػػث يعيقػػد العممػػا  أف الػػداع  لظهػػكر فرقػػة المعيزلػػة ســبب سياســي :ناني
ظرؼ حضارم أك يػاريخ  ألف اإلسػبلـ  عنػد نهايػة القػرف األكؿ الهجػرم  كػاف قػد يكسػع كدخمػت أمػـ عديػدة 

لنقمػػ  االنصػػ  اليقميػػدم كلػػـ يعػػد المػػنهل  كشػػعكب كييػػرة فيػػه  كدخمػػت معهػػا يقافػػات مخيمفػػة  كدخمػػت الفمسػػفة 
يف  حاجات المسمميف العقمية ف  جدالهـ. كالمنهل الذم يصم" لذلؾ هك المنهل الطبيع  العقم  الذم يعيمػد 

أف اليجربػػة يػػؤمف المعمكمػػات كاليأكيػػد الػػذم يفيقػػد  العقبلنيػػكف  كبرمكاننػػا الجػػـز بػػأف ميبػػع المػػنهل  أول:عمػػى 
ع األكقات كبديؿ عف اليصديؽ اإليمان  الذم يميؿ إليه العقبلن . اليجريب  سكؼ يخيار "الشكككية" ف  جمي

اليجريبيػػكف ال يعيرفػػكف عمػػى المنطػػؽ كمصػػدر لممعرفػػة كالقػػكانيف  كييبنػػى األطركحػػة اليجريبيػػة كيػػنص  نانيــا:
عمػػػى أننػػػا ال نممػػػؾ أم مصػػػدر لممعرفػػػة بػػػأم مكضػػػكع  كال نممػػػؾ أم قػػػانكف يطبيقػػػ  إال مػػػف خػػػبلؿ اليجربػػػة  

لحسػػ   كالػػذم سيصػػب" أهػػـ المػػذاهب الكبلميػػة مػػف الناحيػػة الخالصػػة  فهػػك أكيػػر المػػذاهب إغراقػػا كالقيػػاس ا
بأف هناؾ أمكر ييخطى محيكاها مػا يمكننػا  أول:كيعمقا بالمذهب العقبلن  الذم يعيمد عمى مبدأيف أساسييف: 

  كأنػػه ييبنػػى أطركحػػة أف المنطػػؽ يسػػيطيع أف يػػكفر معمكمػػات إضػػافية حػػكؿ عالمنػػا نانيــا:معرفيػػه باليجربػػة. 
الحدس/االسػػينياج  كأطركحػػة الشػػ   الطبيعػػػ   كأطركحػػة مبػػدأ الطبيعيػػة  كييػػػراكح العقبلنيػػكف بػػيف المنطقػػػ  

 كالميطرؼ. كالخبلؼ بينهما بدأ ياريخيا ف  مفاهيـ "نظرية المعرفة" كقد يكسع ليشمؿ الغيبيات.

لممعيزلة منهل خاص أشبه ما يككف بمنهل مف "ضحى اإلسبلـ" عف المعيزلة: كاف قاؿ أحمد أميف ف  كيابة 
. كيقػكؿ عػف نظػرييهـ فػ  الحريػة:   كالحكػـ أخيػران   كاليجربػة يانيػان يسميهـ الفرنل العقمييف  عمػادهـ: الشػؾ أكالن 

كقالت المعيزلة بحرية اإلرادة كغمكا فيها أماـ قكـ سمبكا اإلنسػاف إراديػه حيػى جعمػك  كالريشػة فػ  مهػب الػري". 
هػػػ أك 221هػػػ ككفايػػه185هػػ ك160 كلػػد اهيـ النظػاـ الػػذم اخيمػػؼ فػ  يػػاريخ مػػيبلد  ككفايػه كقيػػؿكفػ  حػػؽ إبػػر 

هػػػ  قػػاؿ إنػػه أحػػد أبػػرز مفكػػرم المعيزلػػة قػػاؿ: أمػػا ناحييػػه العقميػػة ففيهػػا الركنػػاف األساسػػياف المػػذاف سػػببا 229
زيههـ: كانػت نظػرييهـ فػ  النهضة الحديية ف  أكركبا كهما: الشػؾ كاليجربػة. كيقػكؿ حػكؿ يكحيػد المعيزلػة كينػ

كميمػه شػ  ". أبػدع يطبيػؽ  كفصػمك  خيػر  : "ليسىيعاليكحيد اهلل نظرة ف  غاية السمك كالرفعة  فطبقكا قكله 
 .166يفصيؿ  كحاربكا األنظار الكضعية مف أنظار الذيف جعمكا اهلل يعالى جسمان 

بالبصػرة أكائػؿ القػرف اليػان  الهجػرم فرقػة يؤكد القرا ة الميأنية لكيب الفمسفة أف اعيبار المعيزلػة اليػ  ظهػرت 
كبلمية فحسب ربطت بينها كبيف الفمسفة اإلسبلمية عرل كييقة  مجانبػة لمصػكاب  كذلػؾ ألف المعيزلػة شػأنها 
شأف الخكارج كالشيعة كالمرجئة ه  فرؽ سياسية ف  المقاـ األكؿ لها إسهامايها السياسية المسيندة إلػى أفكػار 

يػػػدة دينيػػػة  كذلػػػؾ لمػػػيبلـز بػػػيف الػػػديف كالسياسػػػة آنػػػذاؾ  إذ يػػػديرت يمػػػؾ الفػػػرؽ فػػػ  كأصػػػكؿ بجانػػػب ككنهػػػا عق
يحركايهػػا بػػديار الػػديف كيػػدججت بسػػبلحه. الػػدكيكر عبػػد الػػرحمف سػػالـ أسػػياذ اليػػاريخ بػػدار العمػػكـ  مػػف خػػبلؿ 

هـ كيابػػػه اليػػػاريخ السياسػػػ  لممعيزلػػػة  البػػػاب األكؿ كالػػػذم جػػػا  فػػػ  أربعػػػة فصػػػكؿ عػػػف نشػػػأة المعيزلػػػة كفكػػػر 

                                                           
166

 .58. مصدر سابف. أمين، أحمد. ضحى اإلسالم.ص



12 
 

السياسػػ   فصػػدر الفصػػؿ األكؿ بقصػػة كاصػػؿ بػػف عطػػا  المشػػهكرة مػػع شػػيخه الحسػػف البصػػرم "المنزلػػة بػػيف 
المنزلييف  كأيبػت فيػه الصػبغة السياسػية لممعيزلػة مػف خػبلؿ حدييػة عػف نشػأة المعيزلػة كفكػرهـ السياسػ   كمػا 

كالعباسػييف األكائػؿ حيػى عهػد يحدث ف  الباب اليان  عف نشػاط المعيزلػة السياسػ  فػ  فيػرة خبلفػة األمػكييف 
المػػأمكف  فػػأظهر مكقػػؼ المعيزلػػة العػػدائ  مػػف األمػػكييف عمكمػػا فػػ  ضػػك  فكػػرهـ السياسػػ  النظػػرم  كمػػكقفهـ 
مػػف الخميفػػة عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز  كمػػا يطػػرؽ عػػف نشػػأة الػػدعكة العباسػػية كيطكرهػػا كمكقػػؼ المعيزلػػة منهػػا  

بيد بالخميفة العباس  أب  جعفر المنصكر كالي  لـ ييبت كمكقؼ العباسييف مف المعيزلة  كعبلقة عمرك بف ع
عمى كييرة كاحدة  إذ يذبذبت بيف اليأييد يارة كالرفض كاالسينكار يارة أخرل. ككاف الباب اليالث لمحػديث عػف 

هػػ  يمػؾ الفيػرة اليػ  ميمػت الحبكػة الدراميػة فػ  مسمسػؿ 232-هػػ198مػف اميػدالمعيزلة فػ  ذركة نفػكذهـ الػذم 
قػة  ككػاف مػف أهػـ قضػاياها  قضػية خمػؽ القػرآف  كاليػ  أمػيحف فيهػا اإلمػاـ إبػف حنبػؿ فسػجف كعػذب يمؾ الفر 

كضرب بالسياط. أعيبر الكيػاب أف المعيزلػة أسػرفت فػ  اسػيخداـ العقػؿ  كاريكبػت خطػأ فادحػا حينمػا حاكلػت 
لػػة مػػف خبلفػػة فػػرض كجهػػة نظرهػػا قسػػرا فسػػامكا مخػػالفيهـ سػػك  العػػذاب. فػػ  البػػاب الرابػػع يحػػدث عػػف المعيز 

الميككؿ الذم ماؿ إلى أهؿ الحديث حيى ظهكر أب  حسف األشعرم الذم حػاربهـ بػبل هػكادة فقػكض أركػانهـ 
كهدـ بنيانهـ كزعزع اسيقرارهـ. كيدكر عجمة الزماف سريعا كيظهػر كمػا أشػار المصػنؼ مػف عرفػكا بػالمعيزليف 

ريؽ الكحيد لمكصكؿ إلى الحقيقة حيى لك كانت الجدد الذيف بنك فكرهـ عمى أسبلفهـ فزعمكا أف العقؿ هك الط
غيبية شرعية بمعنى معرفة األمكر الغيبية الي  ال يعرفها إال اهلل حيث أف الغيب نكعاف نػكع ال يعممػه إال اهلل 
كقياـ الساعة  كغيب نسب  قد يطمع اهلل بعض عباد  عميه عف طريؽ الرؤيا أك اإللهاـ أك النفكس  كالشرعية 

اض" ف  القرآف الكريـ  فغالبية المعيزلة أخضعكا كؿ عقيدة ككؿ كفر لمعقؿ البشػرم القاصػر  ما جا  بنص ك 
كنادكا بيغيير األحكاـ الشرعية الي  كرد فيها نص يقين  مف الكياب كالسػنة كعقكبػة المريػد  كفريضػة الجهػاد  

  ذلػػؾ كمػه ميػػأيريف بػػالفكر كالحػدكد  كالحجػػاب  كيعػدد الزكجػػات  كالطػبلؽ  كاإلرث  فطػػالبكا برعػادة النظػػر فػ
الغرب  أم نعن  أصحاب المعيقدات كالديانات األخرل الي  كانت ميكاجدة مؤيرة فػ  المجيمػع اإلسػبلم  فػ  

 .167ذاؾ الكقت

ال ريػب فػ  أف االخيبلفػات الفكريػة كالعقيديػة اليػ  ظهػرت بػيف المسػمميف الخت فات في التـاريخ اإلسـ مي: 
العصػػر الػػذم بػػدأت فيػػه طػػابع المػػذاهب كالفػػرؽ  أم أنهػػا لػػـ يظهػػر دفعػػة كبػػرزت بشػػكؿ كاضػػ" ليسػػت كليػػدة 

ذا شػئنا الدقػة قمنػا إف هػذ  االخيبلفػات بػدأت  كاحدة  بؿ جذكرها يميد إلى فيرة مبكرة مػف اليػاريخ اإلسػبلم   كا 
يحديػد  بلؼ بػرز باليحديػد حػكؿ مسػألة الخبلفػة أميخػكاال كسػمـ عميػه اهلل صػمىمػف كفػاة النبي بالظهكر اعيباران 

دارة شػػؤكنهـ  فظهػػرت عمػػى  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىمػػف هػػك األحػػؽ بػػأف يخمػػؼ الرسػػكؿ  فػػ  قيػػادة المسػػمميف  كا 
ذلؾ أهـ الفرؽ اإلسبلمية ف  القرف الهجرم األكؿ كه  الخكارج  كالشيعة  كالمرجئة. كبذلؾ فقد كانػت مسػألة 

المسمميف كما يشير ذلؾ الشهرسيان  ف  كيابه اإلمامة كالخبلفة ه  المحكر الذم دارت حكله الخبلفات بيف 
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وأعظم خ ف بين ايمة خ ف اإلمامة إذا ما سل سيف في اإلس م عمـى قاعـدة دينيـة الممؿ كالنحؿ قكلػه:"
 .168"منل ما سل عمى اإلمامة

 أنر المعتزلة في الفكر اإلس مي بصورة عامة: المطمب الرابع: 

ال يمكػف ألحػد أف ينكػر أيػر المعيزلػة كدكرهػـ اإليجػاب  الفاعػؿ فػ  يحريػر الفكػر اإلسػبلم  مػف حالػة الجمػكد 
يباع األساليب اليقميدية ف  الحكار كالنقاش كاالكيفا  بالنصكص القرآنية كاألحاديث كحدها ف   عمى النص  كا 

حاب الػػديانات كالمعيقػػدات األخػػرل الػرد عمػػى معارضػػ  الفكػر اإلسػػبلم  مػػف مشػككيف كزنادقػػة كمبلحػػدة كأصػ
الغريبػػة عػػف ركح الػػديف اإلسػػبلم  كالػػذم كػػاف المجيمػػع اإلسػػبلم  يعػػل بهػػـ أينػػا  فيػػرة الحكػػـ العباسػػ  نييجػػة 
الخيبلط المجيمع بعناصر عديدة مف األمـ كالشعكب األخػرل اليػ  حممػت معهػا معيقػدايها كمبادئهػا كأفكارهػا 

لى ذلؾ لـ يكػف اليفكيػر السػن  السػمف  اليقميػدم كحػد  كنشاط حركة اليرجمة مف يراث يمؾ األ مـ كالشعكب. كا 
بػػرز دكر المعيزلػػة الكبيػػر فػػ  فهنػػا كافيػػا بأسػػاليبه اليقميديػػة كبنزعيػػه الميالػػة إلػػى اليهػػرب مػػف الجػػدؿ كالحػػكار. 

ات اليكفيػػػؽ بػػػيف السػػػنة كالعقػػػؿ كبػػػيف الفكػػػر اإلسػػػبلم  األصػػػيؿ كبػػػيف المعطيػػػات الفكريػػػة لميقافػػػات كالحضػػػار 
األخػػػػرل خصكصػػػػا الحضػػػػارة اليكنانيػػػػة الهيمينيػػػػة. فمقػػػػد اكيشػػػػفكا أف الطريػػػػؽ األميػػػػؿ لمػػػػدفاع عػػػػف المعيقػػػػدات 

عمى األساليب العقمية كالمنطقيػة كالكبلميػة كالفمسػفية  االطبلعاإلسبلمية إزا  أصحاب المعيقدات األخرل هك 
ؾ األسػاليب كيكظيفهػا فػ  الػدفاع عػف الي  ييبعها يمؾ الحضارات ف  إيبات صحة أسسها كمبادئهػا كيميػؿ يمػ

 ممة المعيقدات كالديانات األخرل.العقيدة اإلسبلمية كيقديمها بصكرة مقبكلة كمقنعة إلى ح

 المعتزلة لمفكر اإلس مي:  وقدمتالمطمب الخامس: ما 

أنهػػـ أسػػهمكا بشػػكؿ فاعػػؿ فػػ  نقػػؿ اليػػراث كاليقافػػة اليكنانيػػة فػػ  جانبهػػا الفمسػػف  كالعقمػػ  إلػػى الحضػػارة  :أولً 
كبذلؾ فقد  :نانياً اإلسبلمية  كذلؾ مف خبلؿ اطبلعهـ عمى يمؾ اليقافة  كيميمهـ لمعطيايها العقمية كالفمسفية. 

ف يبػػدك أف مػػف المسػػيحيؿ الجمػػع بينهمػػا كػػاف لهػػـ الفضػػؿ األكبػػر فػػ  الجمػػع بػػيف الػػديف كالفمسػػفة فػػ  حػػيف كػػا
حػػػاد كخصكصػػػا مػػػف كجهػػػة نظػػػر أهػػػؿ السػػػنة كالػػػديف كػػػانكا يػػػركف فػػػ  النزعػػػة الفمسػػػفية نكعػػػا مػػػف الزندقػػػة كاإلل

ـ األشػػعرم الصػػكف  1111هػػػ/505-ـ1058هػػػ/450 اإلمػػاـ الغزالػػ  هػػؤال  كالخػػركج عػػف قكاعػػد الػػديف كمػػف
الػػذم اعيبػػر الفمسػػفة نقػػيض الػػديف  كسػػبقه فػػ  ذلػػؾ أغمػػب األشػػاعرة كالحنابمػػة كالسػػمفيكف كأهػػؿ السػػنة كالػػديف  

لمحمد أبك زهرة  أف أحمد بف حنبؿ "الحنابمة"  "ياريخ المذاهب كالفرؽ"كياب  يكاد يجـز كيير مف الباحييف ف 
حربػػا عمػػى الفمسػػفة كحرمػػكا االشػػيغاؿ بهػػا  كلكػػف بعػػض المػػؤرخيف مػػف قػػاؿ أف قمػػه مػػف كػػانكا أشػػد المػػذاهب 
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الميأخريف مف أيباع أحمد بف حنبؿ يعاممكا مع الفمسفة كمف الحنابمة الذيف يعػاطكا الفمسػفة الفقهيػة الػذم ذكػر 
يسػػم" المعيزلػػة  كبفضػػؿ نالنــا:. ػهػػ599الميرجمػػكف أنػػه قػػرأ الطػػب كالمنطػػؽ كالفمسػػفة كعمػػـك األكائػػؿ يػػكف  عػػاـ

بسبلح الفمسفة  كالمنطؽ  كعمـ الكبلـ  كأساليب الجداؿ  كالمناظرة فرنهـ أدكا دكرا كبيرا بػارزا فػ  الػدفاع عػف 
مػف أصػحابها قػاـ  ان العقيدة اإلسبلمية إزا  المعيقدات كالديانات األخرل السػماكية المحرفػة اليػ  يقػاؿ أف بعضػ

حية كاليهكدية  كالمشركة  كاإللحادية كالمجكسية كالكينية كالمانكيػة بيحريؼ بعض الكيب السماكية منها المسي
بطػػػاؿ حجػػػل أصػػػحاب يمػػػؾ المعيقػػػدات كالػػػديانات أك فػػػ  دعػػػكة المسػػػمميف  كقػػػد ميػػػؿ هػػػذا الػػػدكر إمػػػا مناقشػػػة كا 

لها فقد أرسى المعيزلة دعائـ حركة عقمية كاسعة كاف  رابعا:الطالبيف لمحقيقة إلى اإليماف بالعقيدة اإلسبلمية  
أكبػر األيػػر فػػ  صػػياغة الحضػػارة اإلسػػبلمية نظػػرا إلػػى أف مػذهبهـ كػػاف يقػػـك فػػ  األسػػاس عمػػى احيػػراـ العقػػؿ 
كيمجيد  كاليعكيؿ عميػه فػ  اسػينباط كاسػينياج الكييػر مػف األحكػاـ الشػرعية مػف جهػة كأسػاليب اليفكيػر السػميـ 

طيع نكػػػراف أنػػػه كػػػاف لنشػػػاط "نحػػػف ال نسػػػي   قػػػاؿ فػػػ  هػػػذا الصػػػدد:169مػػػف جهػػػة أخػػػرل. يقػػػكؿ جكلػػػد يسػػػيهر*
المعيزلة نييجة نافعة فقد سػاعدكا فػ  جعػؿ العقػؿ ذا قيمػة حيػى فػ  مسػألة اإليمػاف كهػذا هػك الفضػؿ الػذم ال 

كعمػى  خامسـا:. 170يجحد كالذم له اعيبار  كقيميه كالذم جعؿ لهـ مكانا فػ  يػاريخ الػديف كاليقافػة اإلسػبلمية"
أسػػػاس فػػػ  اسػػػينباطهـ  كيقريػػػرايهـ  كنييجػػػة لعػػػدـ جمػػػكدهـ عمػػػى أيػػػر اعيمػػػاد المعيزلػػػة عمػػػى "العقػػػؿ" كمرجػػػع 

النصكص  كيعبدهـ بها بشكؿ مبال  فيه فقد لعبكا دكرا كبيرا ف  إشاعة أجكا  الحرية كليفكير  كالعقؿ  كنحف 
نبلحظ هذا االيجػا  بشػكؿ كاضػ" فػ  عصػر المػأمكف كفػ  القػرف الرابػع الهجػرم كبمغػت هػذ  النهضػة العقميػة 

يػػ  أرسػػى المعيزلػػة دعائمهػا حػػدا مػػف العمػػؽ كاليػأيير كااليسػػاع بحيػػث إنهػػا يركػت آيارهػػا حيػػى عمػػى الجديػدة ال
أهؿ السنة أنفسهـ  كقد يجمى هذا اليأيير بشكؿ خػاص لػدل األشػاعرة رغػـ عػدائهـ لممعيزلػة  كحػربهـ الفكريػة 

برهػػاف المؤسػػس عمػػى ضػػدهـ كانضػػماـ الكييػػر مػػف أهػػؿ السػػنة إلػػى صػػفكفهـ  فقػػد آمنػػكا مػػع المعيزلػػة بػػأف ال
. الػدكيكر محمػد 171العناصر النقمية ال يعطينا أم يقػيف  ككػانكا فػ  بحػكيهـ ميػأيريف بالمعيزلػة إلػى حػد كبيػر"

أشػار أف الخميفػة يزيػد بػف الكليػد الػذم لػـ يػدـ خبلفيػه أكيػر مػف سػية  "ييػار الفكػر اإلسػبلم "عمػارة فػ  كيابػة 
 .172ـ  "أنه أكؿ خميفة ييمذهب بمذهب المعيزلة"744هػ/126-ـ744هػ/126أشهر سنة

 أبو حنيفة النعمان: الفقيو: اإلمام المبحث الناني

يفقر النفكس  كلعؿ منشػأ ايصؼ أبك حنيفة بأربع صفات: "فقد كاف يرم النفس  لـ ييسكؿ عميه الطمع الذم 
ذلػػؾ أنػػه نشػػأ فػػ  أسػػرة ذات يسػػار. فمػػـ يػػذؽ ذؿ الحاجػػة. ككػػاف عظػػيـ األمانػػة شػػديد عمػػى نفسػػه فػػ  كػػؿ مػػا 

                                                           
169

شياملة . ،و إجنتاس جولد تسيهر مستشرف يهود  مجر  عرف بنقده لإلسالم واشيتهر ب يزارة إنتاجي  عين اإلسيالم ورجالي  و يام بمحاولية واسيعة و

 لنسف السيرة النبوية.
170
 .21-20. صالمعتزلة فكر،م وعقائد،ممصدر سابف. الربيعي فالح.  .
171

 .21-20. ص. المصدر نفس 
172
 .18الشروف القا،رة ص ر، الناشر: دا8888، 2أ. د. عمارة، محمد. تيارات الفكر اإلسالمي، ط 



15 
 

قد كقا  اهلل ش" نفسه. ككػاف بػال  اليػديف شػديد الينسػؾ  عظػيـ العبػادة يصػـك النهػار  ييصؿ بها. ككاف سمحان 
 .173كيقـك الميؿ

أكيرهػػا أف أبػػا حنيفػػة  كػػاف قػػد ابيػػدأ حيايػػه بالجػػدؿ فػػ  مسػػائؿ االعيقػػاد   يشػير الركايػػات المخيمفػػة ككمػػا صػػرح
كهك ما يسمى عمـ الكبلـ كأنه كاف يجادؿ الفرؽ المخيمفة  كيساجمها  يـ عػدؿ عػف ذلػؾ إلػى الفقػه  فاسػيغرؽ 
ف كػاف يجػادؿ فػ  بعػض األحيػاف فػ  العقائػد عنػدما يضػطر  حاجػة فكريػة  اك إحقػاؽ  كؿ مجهكد  الفكرم  كا 

كػػػاف ينهػػػى أصػػػحابه  ؽ إلػػػى هػػػذ  المجادلػػػة  كلكنػػػه مػػػع كقكعػػػه فػػػ  الجػػػدؿ فػػػ  عمػػػـ أصػػػكؿ العقائػػػد أحيانػػػان حػػػ
كنـا ننـاظر. وكـأن عمـى رؤوسـنا فقػاؿ: "  رأيناؾ يناظر فيػه كينهانػا عنػه فيقكلكاالمقربيف إليه عف الجدؿ فيه  

أراد أن يزل صـاحبوه فقـد أراد الطير مخافة أن يزل صاحبناه وأنتم تناظرونه وتريدون زلة صاحبكمه ومن 
 .174"أن يكفر صاحبوه ومن أراد أن يكفر صاحبوه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبة

ؾ الدكلػة األمكيػة فػ  قكيهػا أدر لقػد  .ةأدرؾ دكليػيف مػف دكؿ اإلسػبلـ همػا: األمكيػة كالعباسػيإلماـ أبػك حنيفػة ا
مػف الشػرع أك الػديف  كال سمطانان  أية حاؿ حقان  ككاف ال يرل لبن  أمية عمى كعنفكانها. يـ ف  يحدرها كانهيارها

هشػاـ بػف عبػد الممػؾ الخميفة األمكم . يركل أنه لما خرج زيد بف عم  زيف العابدم عمى ان كلكنه ال يحمؿ سيف
. فقيػؿ لػه لػـ يخمفػت عنػه؟ "ضـاىى خروجـو خـروج رسـول ا  يصم يـوم بـدر: "هػػ قػاؿ أبػك حنيفػة121سنة 

الناس. عرضيها عمى ابػف أبػ  ليمػى. فمػـ يقبػؿ. فخفػت أف أمػكت مجهػبل كيػركل أنػه قاؿ: حبسن  عنه كدائع 
لو عممت أن الناس ل يخذلونو كما ل يخذلون أباه لجاىدت معـو قاؿ ف  االعيذار عف عدـ الخركج معػه: "

 .175"ينو إمام حق. ولكن أعينو بمالي. فبعث إليو بعشرة نلف درىم وقال لمرسول أبسط عذري لو

 

 محنة أبي حنيفة في العيد ايموي: مب ايول: المط

فقد جا  ف  مناقب أب  حنيفة لممكػ  كغيػر  . 176حنيفة "لـ يكف لبن  أمية ف  عنقه عهد كال ذمة" ايقاؿ إف أب
بػف امف كيب المناقب  ككيب الياريخ الي  يصدرت ليراجـ الرجاؿ  أف يزيػد بػف عمػر بػف هبيػرة عامػؿ مػركاف 

بمػا  لمقدار كالئه لهـ  كيحقيقاى  اران بأبا حنيفة ليكليه القضا  أك القياـ عمى خزائنه اخيمحمد عمى العراؽ  طمب 
قػد اشػيدت فػ   ةكاف ينقؿ عنه لؤلمكييف مف كالئػه لبنػ  عمػ   كنصػريه لهػـ بمػا هػك فػ  طاقيػه  ككانػت الفينػ

كاألرض يػػنقص أطرافهػػا مػػف حػػكؿ العػػراؽ كخراسػػاف  كفػػارس كيسػػاقط ببلدهػػا فػػ  أيػػدم الػػدعاة لبنػػ  العبػػاس  
بالككفػػة فػػ  زمػػاف بنػػ  أميػػة  فظهػػرت  كػػاف ابػػف هبيػػرة كاليػػان عػػف الػػركاة: " مػػا قالػػه المكػػ  نقػػبلن  ككػػافاألمػػكييف. 
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كداككد بػف أبػ  هنػد  فػكلى كػؿ  بػف أبػ  ليمػى كابػف شػبرمة االفيف ف  العراؽ فجمػع فقهػا  العػراؽ ببابػه  فػيهـ 
إلػػى أبػػ  حنيفػػة  فػػأراد أف يجعػػؿ الخػػايـ فػػ  يػػد   كال ينفػػذ كيػػاب إال مػػف مػػف عممػػه  كأرسػػؿ  كاحػػد مػػنهـ صػػدران 

يحت يد أب  حنيفة  فامينع أبػك حنيفػة  فحمػؼ ابػف هبيػرة إف لػـ يقبػؿ أف يضػربه  فقػاؿ لػه الفقهػا : إنػا نناشػد 
لو أرادنـي أن "مف ذلؾ  فقاؿ أبك حنيفػة:  اهلل أف يهمؾ نفسؾ  فرنا إخكانؾ  ككمنا كار  لهذا األمر كلـ نجد بدان 

أعد لو أبواب مسجد واسط لم أدخل في ذلك فكيف وىو يريد منـي أن يكتـب دم رجـل يضـرب عنقـوه وأخـتم 
  فقاؿ ابف أب  ليمى: دعػكا صػاحبكـ  فهػك المصػيب كغيػر  اً"كتابه فوا  ل أدخل في ذلك أبدأنا عمى ذلك ال
  فجػػا  الضػػارب إلػػى ابػػف هبيػػرة كقػػاؿ لػػه إف الرجػػؿ ةأيامػػا ميياليػػ صػػاحب الشػػرطة كضػػربه هالمخطػػل  فحبسػػ

ميت  فقاؿ ابف هبيرة: قؿ له يخرجنا مف يميننا  فسأله: فقػاؿ لػك سػألن  أف أعػد لػه أبػكاب المسػجد مػا فعمػت. 
يػػـ اجيمػػع الضػػارب مػػع ابػػف هبيػػرة فقػػاؿ أال ناصػػ" لهػػذا المحبػػكس أف يسػػيأجمن  فأؤجمػػه؟ فػػأخبر أبػػك حنيفػػة 

ر إخكان   كأنظر ف  ذلؾ  فأمر ابػف هبيػرة بيخميػة سػبيمه  فركػب دكابػه  كهػرب إلػى بذلؾ  فقاؿ دعكن  أسيش
هػ  فأقاـ بمكة حيى صارت الخبلفة لمعباسييف  فقدـ أبك حنيفة الككفة ف  زمف 130مكة  ككاف هذا ف  سنة 

 .177أب  جعفر المنصكر

   أبو حنيفة في عيد العباسيين:المطمب الناني: 

اسػيمر أبػك  .178كبيعيهأب  العباس  ةعهد العباسييف باريياح  كما يدؿ خطبيه ف  حضر لقد اسيقبؿ أبك حنيفة 
كلقػػػد كػػػاف المنصػػػكر يدنيػػػه  كيعميػػػه  كيرفػػػع مػػػف قػػػدر   كيعطيػػػه العطايػػػا  حنيفػػػة عمػػػى كالئػػػه لمدكلػػػة العباسػػػية 

 .179كلكنه كاف يردها ف  رفؽ كبحيمة  إذ كاف ال يقبؿ عطا  الجزيمة 

عمػ   كاشػيدت الخصػكمة بيػنهـ   أبنا لـ يعرؼ عف أب  حنفية أنه يكمـ ف  حكـ العباسييف  حيى نقـ عميهـ 
ييػػار  إيػاهـ   أف  أف يغضػب لغضػبهـ  كخصكصػػان  فكػاف طبيعيػػان كقػد عممػت كال   لبنػ  عمػػ   كيعصػبه لهػـ  كا 

براهيـ ككاف أبكهما ممػف ايصػؿ  أخك   مف يارا بحككمة أب  جعفر هما النفس الزكية بف عبد اهلل بف حسف  كا 
  حيػى ذكػر  كيػاب المناقػب فػ  ضػمف شػيكخه  كمػف ركل عػنهـ  كسػنبيف بعػض عمميػان  الن ابه أبػك حنيفػة ايصػ

لػػذلؾ نػػرل  اليبيػػيف  كقػػد كػػاف عبػػد اهلل كقػػت خػػركج كلديػػة مػػف سػػجف أبػػ  جعفػػر  كمػػات فيػػه بعػػد مقيػػؿ كلديػػة.
كج هػؤال  كبعػد مقػيمهـ  كيظهػر أنػه مػف ذلػؾ الكقػت كػاف الكبلـ يركل عنه ف  النقمة عمى العباسييف عند خػر 

كلكنه كشأنه ف  ماضيه "ال يزيد فػ  نقميػه عمػى النقػد كالكػبلـ فػ  غضػكف  ال يرل الكال  لبن  العباس صكابان 
  ال يػػدعك إلػػى فينػػة  كال يميشػػؽ حسػػامان    كأف يظهػػر منػػه الػػكال  لبنػػ  عمػػ   الفينػػة بعػػد الفينػػة نػػان ادرسػػه أحي

 ىالعمما  ال يشغمكف عف عممهـ  إال بالقدر اليسػير الػذم يرضػكف بػه أحاسيسػهـ بالمحبػة كالرضػككذلؾ شأف 
  حيػى كيخيبػر أحيانػان  يعػرؼ ذلػؾ أك يظنػه  فكػاف يغضػى أحيانػان جعفػر فيما يحبػكف كيرضػكف  كلقػد كػاف أبػك 
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ر ككػاف يكاليػه عنػد خػركج  محمػد الػنفس الزكيػة بالمدينػة عمػى أبػ  جعفػر المنصػك  هػػ145كانت المأساة سنة 
فبػدأ أبػك حنيفػة  أهؿ خراسػاف كغيػرهـ  كانيهػى األمػر بمقيػؿ محمػد كمقيػؿ أخيػه إبػراهيـ الػذم خػرج فػ  العػراؽ

عمػى المنصػكر  حيػى كصػؿ األمػر  اففس الزكية كأخيه إبراهيـ اليائر يجهر بمناصريه ف  درسه آؿ البيت الن
 .180إلى أف يبط بعض قكاد المنصكر عف الخركج لحربه

اليابػت فػ  اليػاريخ أف أبػا حنيفػة كػاف يجهػر بنقػػد الخميفػة كأعمالػه بالنسػبة لمعمػكييف  كذلػؾ ييفػؽ مػع ماضػػية  
 .181كمع عبلقيه بذرية عم 

 صور:نمحنة اإلمام أبي حنيفة في عيد الخميفة العباسي أبو جعفر المالمطمب النالث: 

أبػا حنيفػة عمػى القضػا  بهػا فػامينع  فحمػؼ  داف  ركاية ساقها ابف جرير الطبػرم خبلصػيها: "أف المنصػكر أر 
المنصكر أف ييكلى معه  كحمؼ أبك حنيفة أال ييكلى  فكال  القيػاـ بػأمر المدينػة  كضػرب المػبف  كأخػذ الرجػاؿ 
بالعمؿ  فيكلى ذلؾ حيى فزعكا مف اسييماـ حائد المدينة مما يم  الخندؽ  كقاؿ ابف جرير: "كذكر عف الهييـ 

رض عمى أب  حنيفة القضا  كالمظالـ  فامينع  فحمؼ أال يمع عنه  حيى يعمؿ لػه  بف عدم أف المنصكر ع
. فػػػذلؾ االخيبػػػار كػػػاف كقػػػت 182فػػػأخبر بػػػذلؾ أبػػػك حنيفػػػة  فػػػدعا بقصػػػبة  فعػػػد المػػػبف  ليبػػػر يمػػػيف أبػػػ  جعفػػػر"

 المنازعة بيف أب  جعفر كالعمكييف.

يهـ أنهـ إذا انيفضكا يحؿ دمػاؤهـ لػه أهؿ المكصؿ كانكا قد انيفضكا عمى المنصكر  كقد اشيرط المنصكر عم
فجمع المنصكر الفقها  كفيهـ أبػك حنيفػة  فقػاؿ: ألػيس صػ" أنػه عميػه السػبلـ قػاؿ: المؤمنػكف عنػد شػركطهـ  

  كقد خرجكا عمى عػامم   كقػد حمػت دمػاؤهـ لػ   فقػاؿ رجػؿ: يػدؾ  كأهؿ المكصؿ قد شرطكا أال يخرجكا عم
ف عاقبػػت فبمػػا يسػػيحقكف  فقػػاؿ ألبػػ   مبسػػكطة عمػػيهـ  كقكلػػؾ مقبػػكؿ فػػيهـ  فػػرف عفػػكت فأنػػت أهػػؿ العفػػك  كا 

خ  ألسنا ف  خبلفة نبكة  كبيػت أمػاف؟ قػاؿ: إنهػـ شػرطكا لػؾ مػا ال يممككنػه كشػرطت شيحنيفة ما يقكؿ أف يا 
لؾ  ألف دـ المسمـ ال يحؿ إال بأحد معػاف يبليػة  فػرف أخػذيهـ أخػذت بمػا ال يحػؿ  كشػرط اهلل عميهـ ما ليس 

نصرؼ إلى ببلدؾ  افأمرهـ المنصكر بالقياـ فيفرقكا يـ دعا  كقاؿ: يا شيخ القكؿ ما قمت   أحؽ أف يكف  به 
 .183كال يفت الناس بما هك شيف عمى إمامؾ فيبسط أيدم الخكارج"

بػف اممك : أف المنصكر أرسؿ إلى أب  حنيفة عشرة آالؼ درهػـ كجاريػة  ككػاف عبػد الممػؾ جا  ف  المناقب ل
: "أنشػػدؾ اهلل إف أميػػر المػػؤمنيف حمػػد كزيػػر أبػػ  جعفػػر فيػػه كػػـر كجيػػد الػػرأم فقػػاؿ ألبػػ  حنيفػػة عنػػدما رفضػػها

ه فػػ  فقػػد أيبيػػ ؿيطمػػب عميػػؾ عمػػة فػػرف لػػـ يقبػػؿ صػػدؽ عمػػى نفسػػؾ مػػا ظػػف بػػؾ  فػػأبى عميػػه. فقػػاؿ أمػػا المػػا
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الجكائز  أما الجارية فاقبمها أنت من   أك قؿ عذرؾ  حيى أعػذرؾ عنػد أميػر المػؤمنيف فقػاؿ أبػك حنيفػة: أنػ  
ضعفت عف النسا   كبرت  فبل أسيحؿ أف أقبؿ جارية ال أصػؿ إليهػا  كال أجيػرئ أف أبيػع جاريػة خرجػت مػف 

 .184ممؾ أمير المؤمنيف"

بؿ إنػه بػـر بػه كبمكاقفػة كقػت أف عمػـ بميمػه لمعمػكييف  كأديػه ب  حنيفة  أمف  لقد ضاؽ صدر المنصكر حرجان 
  كلكنػه لػـ ه  اسػيفيا  فيهػا يؤكػد مػا يأكػد لديػاخيبارايه المخيمفة إلى يأكيد ذلؾ  يـ كانػت جممػة مػف فياكيػه اليػ

يجد حيمة لمقضا  عميػه. فعػرض عميػه أف يكػكف قاضػ  بغػداد  كبػذلؾ يكػكف القاضػ  األكؿ لمدكلػة فػرف قبػؿ  
ف رفض كاف ذلؾ ذريعػة لمنيػؿ منػه أمػاكاف ذ  ـلؾ دليبل عمى إخبلصه  أك عمى طاعيه المطمقة لممنصكر  كا 

ف  نظرهـ  فاميناعه اميناع عف كاجب ف  عنقه  فميحمؿ  العامة مف غير حريجة دينية  ألنه إذا كاف فاضبلن 
مػى مػا هػك فػ  مصػمحة ينػزؿ بػه  كمػا ينػزؿ بػه مػف أذل  إنمػا هػك إلكراهػه ععمى ذلؾ لكاجب بػبعض األذل 

النػػاس أجمعػػػيف  ال لمكيػػد لػػػه  كال لظممػػػه  إنمػػا ليػػػؤدم ضػػريبة العمػػػـ كالفضػػػؿ بالقيػػاـ بحػػػؽ العامػػة فػػػ  عممػػػه 
األكؿ  أحيانػػػا فحػػػؽ عميػػػه أف يجمػػػس الكرسػػػ  كفضػػػمه   كهػػػك القضػػػا  بيػػػنهـ  ألنػػػه كػػػاف ينيقػػػد قضػػػاة القضػػػاة

باليصحي" كباليزييؼ  فرذا امينع مػف يػكل  ذلػؾ  لمقضا   كهك الفقيه الذم كانت فياكيه حاكمة عمى األقضية
المنصب  فذلؾ حكـ سابؽ نقد  لؤلحكػاـ بأنػه كػاف لمجػرد الهػدـ  إذ قػد الحػت لػه فرصػة البنػا  فػامينع. كألنػه 
كػػاف الفقيػػه األكؿ فػػ  نظػػر أهػػؿ العػػراؽ  فقػػد يحػػرل الخميفػػة الصػػكاب إذا أراد أف يجعمػػه القاضػػ  األكؿ  فػػرف 

 ف يكر  عمى ذلؾ كليس ف  اإلكرا  ظمـ ظاهر ما دامت الغاية رفع منار الحػؽ بكالييػه.امينع  فمف الصكاب أ
دعػػا أبػػك جعفػػر المنصػػػكر أبػػا حنيفػػة لييػػػكلى القضػػا  فػػامينع  فطمػػػب إليػػه أف يرجػػع إليػػػه القضػػا  فيمػػا شػػػكؿ 

 .185عميهـ  ليفيهـ فامينع  فأنزؿ به العذاب بالضرب كالحبس أك الحبس كحد  عمى اخيبلؼ الركايات

  نراء أبي حنيفة السياسية:المطمب الرابع: 

لـ يعير ف  كيب المناقب كاليػاريخ عمػى رأم أبػ  حنيفػة فػ  السياسػة محػررا مجمكعػا مضػبكطا.  لقػد اسػيباف 
أنػه كػاف لػه ميػؿ مػع ذريػة عمػ  مػف فاطمػة  كأنػه  أحـدىما:مف االخبار ف  بياف حيايه أمراف ال مرية فيهمػا: 

الػػذم خرجػػكا مػػف أكالد عمػػ   سػػكا   أنػػه لػػـ يشػػيرؾ فػػ  الخػػركج فعػػبل مػػع ونانييمــا:أكذم بسػػبب ذلػػؾ الميػػؿ. 
فػػػ  المعاكنػػػة بػػػالكبلـ فػػػ  درسػػػه  خرجػػػكا فػػػ  العهػػػد األمػػػكم أـ خرجػػػكا فػػػ  العهػػػد العباسػػػ   بػػػؿ كػػػاف يكيفػػػ  

كاليحػػريض كالييبػػيط إف اسػػيفي  فػػ  ذلػػؾ  فيفيػػ  بمقيضػػى مػػا يػػكح  بػػه ضػػمير  مػػف غيػػر أف يجعػػؿ لسػػمطاف 
كعمػػى ذلػػؾ يصػ" أف نقػػكؿ إف أبػا حنيفػػة كانػػت فيػه نزعػػة شػػيعية  سػمطاف أيػػرا فػ  فييػػا  كال يكجيهػػا لهػا.ذكم ال

كلكػف مػدها  كمػا حػدها  فقػد كػاف مػع يشػيعه آؿ عمػ  يضػع أبػا بكػر كعمػر فػ  المكػاف قبػؿ عمػ   كلكنػه ال 
لكنػه مػع إييػار  عميػا يقدـ عيماف عمػى عمػ . كركم عنػه ابنػه حمػاد أنػه قػاؿ: "عمػ  أحػب إلينػا مػف عيمػاف"  ك 
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كفػ  الجممػة لػـ  بالمحبة لـ يكف يسب عيماف حيى قيؿ إنه لـ يسمع بالككفة مف يدعك بالرحمػة لعيمػاف سػكا .
يسيجز سب السمؼ قط  بؿ لـ يعرؼ أنه سب أحدا  كلما اليقى بعطػا  بػف أبػ  ربػاح فػ  مكػة  قػاؿ لػه هػذا: 

له مف أم األصناؼ أنت؟ أجابه: "ممف ال يسب السمؼ  أنت مف أهؿ القرية الذيف فرقكا دينهـ شيعا  يـ قاؿ 
عمى الحؽ ف  كؿ قياؿ يكال   كلػذلؾ  ة يعيقد أف عميان . كلقد كاف أبك حنيفكيؤمف بالقدر  كال يكفر أحدا بذنب"

مػػف  ةكلػػـ يكػف مكقفػػة مػف العباسػػييف بخيػر مػػف مكقفػ. يقػكؿ: "مػػا قايػؿ أحػػد عميػا  إال كعمػػ  أكلػى بػػالحؽ منػه"
كلـ يكف الميؿ السياس  كحد  هك الظاهر ف  صمة أب   بعد أف نشب الخبلؼ بينهـ كبيف آؿ عم . األمكييف

بػػؿ االيصػػاؿ العممػػ  كػػاف كاضػػحا كلعمػػه هػػك السػػبب فػػ  الميػػؿ السياسػػ   كأنػػه فػػ  رأيػػه حنيفػػة بػػآؿ البيػػت  
السياس  كاف ينحك نحك الشيعة كلكف يظهر مف مجرل حيايه كمف اخبار  أمراف بارزاف أحدهما: أنػه لػـ يكػف 

قكيػا ممف يدفعه اليعصب آؿ البيت إلى هجر كؿ عمـ غير طػريقيهـ أك ظػف السػك  بغيػرهـ بػؿ كػاف ايصػاله 
بعمما  عصر  مف أهؿ الجماعة كغيػرهـ ككػاف شػيكخه فػ  كيػريهـ ممػف لػـ يشػيهركا بأيػة نزعػة سياسػية ككػاف 

. يانيهمػػا: إنػػه لػػـ يعػػرؼ انيمػػاؤ  لفرقػػة معينػػه مػػف فػػرؽ الشػػيعة  فهػػك مػػف الميشػػيعيف الػػذيف أبقػػكا جػػؿ يػػأير  بهػػـ
  إال أف آرا   ييقػارب مػف آرا  يف لنحمػةألنفسهـ حرية اليقدير كحرية البحػث غيػر مأسػكريف بمػذهب كال منيحمػ

  كيػػػرل الخبلفػػػة فػػػ  أكالد عمػػػ  مػػػف فاطمػػػة  كأف الزيديػػػة ألنهػػػـ أقػػػرب الفػػػرؽ الشػػػيعية إلػػػى جماعػػػة المسػػػمميف
الخمفا  الذيف عاصرك  قد اغيصبكا الخبلفة مػنهـ  ككػانكا لهػـ ظػالميف  يػرل أف االخييػار العػاـ لمخميفػة يجػب 

طيه  كعندما سؤؿ عف الخبلفة مف قبؿ الربيع بػف يػكنس حاجػب المنصػكر قػاؿ أف يككف سابقا عمى يكليه سم
أبك حنيفة: "المسيرشد لدينة يكػكف بعيػد الغضػب  إف أنػت نصػحت لنفسػؾ عممػت أنػؾ لػـ يػرد اهلل باجيماعنػا  

ف مػف فرنما أردت أف يعمـ العامة أنا نقكؿ فيؾ ما يهكا  مخافة منؾ  كلقد كليت الخبلفة كما اجيمع عميؾ اينا
 .186أهؿ الفيكل  كالخبلفة يككف باجيماع المؤمنيف كمشكريهـ.

 رأي أبي حنيفة في اييمان:المطمب الخامس: 

ييبلقى ما جا  ف  كياب "الفقه األكبر" الذم لـ ييفؽ العمما  عمى صحة نسبه إلى أبػ  حنيفػة. لكػف ييبلقػى  
بمػػا جػػا ت بػػه الركايػػات المخيمفػػة  كلػػذا نعػػد  عػػف حقيقػػة اإليمػػاف عنػػد أبػػ  حنيفػػة مػػا جػػا  فػػ  "الفقػػه األكبػػر" 

"اإليمػاف هػك اإلقػرار كاليصػديؽ"  كيقػكؿ فػ  اإلسػبلـ كهػك  صحيحا ف  هػذا ال مريػة فيػه  كقػد جػا  مػا نصػه:
اليسػػميـ كاالنقيػػاد ألكامػػر اهلل يعػػالى فمػػف طريػػؽ المغػػة فػػرؽ بػػيف اإليمػػاف كاإلسػػبلـ  كلكػػف ال يكػػكف إيمػػاف بػػبل 

ببل إيماف  كهما كالظهر مع البطف. كالديف اسـ كاقع عمػى اإليمػاف كاإلسػبلـ كالشػرائع  إسبلـ  كال يكجد إسبلـ
كيػرل مػف هػذا أف أبػا حنيفػة ال يعيبػر اإليمػاف هػك اليصػديؽ بالقمػب كحػد  بػؿ حقيقػة عنػد  أنػه يصػديؽ  كمها.
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نه بذلؾ  قرار بالمساف  كا  ييبلقى مػع اإلسػبلـ يبلقػ  الػبلـز بػالممزكـ  فػبل يكػكف إيمػاف بػبل إسػبلـ  كال بالقمب كا 
 .187كقد بيف أبك حنيفة رأيه كعماد  كدليمه ف  مناقشة جرت بينه كبيف جهـ بف صفكافإسبلـ ببل إيماف  

ذعػاف ظػاهر لهػذ  المعرفػة بػاإلقرار القػكل  يفزأأبا حنيفة يعيبر اإليماف مركبا مف ج   فػاإلقرار اعيقاد جاـز  كا 
القػػكل  ضػػركرم  ألنػػه مظهػػر اإلذعػػاف القمبػػ . كرد عػػف أبػػ  حنيفػػة فػػ  يقسػػيمة لئليمػػاف بػػأف المػػؤمف بقمبػػه 

ف لـ يكف مؤمنا عند الناس  .188المذعف ف  نفسه يككف مؤمنا عند اهلل  كا 

المعيزلػة  أحـدىما:مذهب أب  حنيفة ييجه إلى أف العمؿ ليس جز ا مف اإليماف  كلقد خالفه ف  ذلػؾ فريقػاف: 
فريؽ مف الفقها   نانييما:كالخكارج  فرنهـ يعدكف العمؿ جز ا مف اإليماف  فبل يعد مؤمنا مف لـ يكف عامبل. 

المحػػدييف يػػركف أف العمػػؿ يػػدخؿ فػػ  يكػػكيف اإليمػػاف مػػف حيػػث يػػأيير  فيػػه بالزيػػادة أك لنقصػػاف ال مػػف حيػػث 
الحكـ بأصؿ كجكد   كلذلؾ يعد مؤمنا مف لـ يعمؿ باألحكاـ الشػرعية إذا كجػد أصػؿ اليصػديؽ  كلكػف إيمانػه 

  حنيفػة اإليمػاف ال يزيػد كال بػيػنقص. كفػ  نظػر أال يعد كامبل  كمف هذا يج   قضػييهـ  إف اإليمػاف يزيػد ك 
يماف األكليف كاآخريف كاألنبيا  كاحػد  ألنػا كمنػا اينقص  كلذا يعيبر إيماف أهؿ  لسما  كأهؿ األرض كاحدا. كا 

  كالفػرائض كييػرة مخيمفػة  ككػذا الكفػر كاحػد  كصػفات الكفػار كييػرة  ككمنػا آمنػا بمػا آمنا باهلل كحػد   كصػدقنا 
رسػػػؿ كلكػػػف لهػػػـ عمينػػػا الفضػػػؿ فػػػ  اليػػػكاب فػػػ  اإليمػػػاف كجميػػػع الطاعػػػات  ألنهػػػـ كمػػػا فضػػػمكا فػػػ  آمػػػف بػػػه ال

الطاعات كذلؾ فضمكا ف  جميع األمػكر فػ  اليػكاب كغيػر . فحقيقػة اإليمػاف هػ  اليصػديؽ ال يزيػد كال يػنقص 
خػػالؼ أبػػا  كلقػػد .189عنػػد أبػػ  حنيفػػة كلكػػف قػػد يجػػ   الزيػػادة فػػ  الفضػػؿ مػػف ناحيػػة أخػػرل لزيػػادة المػػؤمف بهػػا

حنيفة ف  هذا النظر كييركف ممف جا كا بعد  منهـ النككم قاؿ: "نفس اليصديؽ يقبؿ الزيادة  ألنه يزيد بكيرة 
النظر  كيظاهر األدلة حيى كاف ليصديؽ أقكل  بحيث ال يعيريهـ الشبهة  كال يزلزؿ إيمانهـ بعػارض  بػؿ ال 

ف اخيمفػػت األحػػكاؿ. كأمػػا غيػػر  هـ مػػف المؤلفػػة قمػػكبهـ كمػػف دانػػاهـ  كنحػػكهـ  فميسػػكا يػػزاؿ قمػػكبهـ منشػػرحة  كا 
 .190كذلؾ

كلقد جا  ف  االنيفا : "عف أب  مقايؿ سمعت أبا حنيفة يقػكؿ: النػاس يػبلث منػازؿ  األنبيػا  مػف أهػؿ الجنػة  
كمف قالت االنبيا  إنه مف أهؿ الجنة فهك مف أهؿ الجنػة  كالمنزلػة األخػرل المشػرككف نشػهد عمػيهـ أنهػـ مػف 

نػار  كالمنزلػة الياليػة المؤمنػكف نقػؼ عنػه  كال نشػهد عمػى كاحػد مػنهـ أنػه مػف أهػؿ الجنػة  كال مػف أهػؿ أهؿ ال
كال نكفػػر مػػا جػػا  فػػ  الفقػػه األكبػػر  ففيػػه: "النػػار  كلكنػػا نرجػػك لهػػـ كنخػػاؼ عمػػيهـ  .... الػػخ. لقػػد كافػػؽ هػػذا 

ف كاف كبيرة  إذا لـ يسيحمها  كال نزؿ عنه اسـ اإليماف قد اريضا العمما  كقبؿ الفقها كبلـ ك ". مسمما بذنب  كا 
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. كهػذا الػرأم مػا عميػه جمػاهير الميػأخريف مػف أب  حنيفة  ككػاف مالػؾ إمػاـ دار الهجػرة يكافػؽ أبػا حنيفػة عميػه
 .191المسمميف كما خالؼ به جماعة المسمميف الخكارج كالمعيزلة

لقد فصػؿ القضػا  عػف القػدر  فيجعػؿ القػدر مػا حكػـ اهلل بػه ممػا  نراء أبي حنيفة في القدر وأعمال اإلنسان:
جا  به الكح  اإلله   كالقدر ما يجرم به قدريه  كقدر عمػى الخمػؽ مػف أمػكر فػ  األزؿ  كيكمػيفهـ بمقيضػى 
يجػاد  كأمػر يكميػؼ  الكح   كاألعماؿ يجرم بمقيضى القدر ف  األزؿ  كيقسـ األمر إلى قسميف أمر يككيف كا 

يجاب  ك   .192أساسهاألكؿ يسير األعماؿ ف  الككف عمى مقيضا   كاليان  يسير الجزا  ف  اآخرة عمى كا 

مسألة الطاعة كالعصياف هػؿ يقػع بمشػيئة العبػد أـ بمشػية الػرب  يجيػب أبػك حنيفػة عمػى هػذ  المسػألة فيقػكؿ: 
ن  أقكؿ قكال ميكسطا  ال جبر كال يفػكيض كال يسػميط  كاهلل يعػالى ال يكمػؼ العبػاد  بمػا ال يطيقػكف  كال أراد "كا 

منهـ ما ال يعممكف كال عاقبهـ بما لـ يعممكا  كال سػألهـ عمػا لػـ يعممػكا كال رضػ  لهػـ الخػكض فيمػا لػيس لهػـ 
 .193به عمـ  كاهلل يعمـ ما نحف فيه"

ال ييجػػاكز   كهػك يػؤمف بالقػػدر خيػر  كشػر   كشػػمكؿ  دكدمحػف يخػػكض فػ  هػذ  المسػػألة بقػدر أف أبػا حنيفػة كػا
راديه كقدريه لؤلككاف كأنه ال ش   مػف أعمػاؿ اإلنسػاف بغيػر إراديػه  كأف طاعػة اإلنسػاف كمعاصػيه  عمـ اهلل كا 
رادة  كأنػه بػذلؾ يسػأؿ كيحاسػب  كال يظمػـ ميقػاؿ ذرة مػف خيػر أك شػر  كهػ   منسكب إليه  كله فيها اخييػار كا 

 .194يمد مف محكـ الكيابدة قرآنية يسعقي

  حنيفة ابيدأ بعض النػاس يشػيع بػيف المسػمميف القػكؿ فػ  خمػؽ القػرآف  كيقػرر أنػه مخمػكؽ اهلل  ف  عصر أب
كأكؿ مف عرؼ أنه قاؿ هذا القكؿ الجعد بف درهـ  كقد قيمػه خالػد بػف عبػد اهلل كالػ  خراسػاف  ككػاف يػرل هػذا 

ة أنػػه قػػاؿ هػػذا الػػرأم كأنػػه اسػػيييب مػػف ذلػػؾ مػػرييف  الػػرأم الجهػػـ بػػف صػػفكاف. كقػػد أدعػػى خصػػـك أبػػ  حنيفػػ
كهنػػاؾ  اسػػييابة يكسػػؼ بػػف عمػػر كالػػ  العػػراؽ مػػف قبػػؿ األمػػكيف مػػر   كاسػػييابة ابػػف أبػػ  ليمػػى القاضػػ  مػػرة.

ه  الي  ييفػؽ مػع الػيحفظ فػ  القػكؿ فػ  العقائػد  ركايات يقات غير ميهميف يعارض رأم خصـك أب  حنيفة.
السػػػمؼ فاع عػػػف آرا  ك لمػػػدأ  لسػػػمؼاكػػػاف ال يخػػػكض إال فػػػ  أمػػػر خػػػاض فيػػػه الػػػذم أشػػػيهر بػػػه أك حنيفػػػة إذ 

 .195كحقائؽ الديف

مػا القػكؿ بخمػؽ القػرآف. فقػد قيػؿ أجػا  فػ  يػاريخ بغػداد: "ك  موقف أبي حنيفة من ىذه المسألة "خمق القرنن":
كال محمػد  كال أحػد  إف أبا حنيفة لـ يكف يذهب إليه" كجػا  فيػه: "مػا يكمػـ أبػك حنيفػة  كال أبػك يكسػؼ كال زفػر 

نمػػا يكمػػـ فػػ  القػػرآف بشػػر المريسػػ  كابػػف أبػػ  دؤاد  فهػػؤال  شػػانكا أصػػحاب أبػػ   مػػف أصػػحابهـ فػػ  القػػرآف  كا 
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حنيفة. جا  ف  االنيقا  أف أبا يكسؼ قاؿ: "جا  رجؿ إلى مسجد الككفة يـك الجمعة يسألهـ عػف القػرآف كأبػك 
أحسبه إال شيطانا يصكر ف  صكرة اإلنس. حيى انيهػى  حنيفة غائب بمكة  فاخيمؼ الناس ف  ذلؾ  كاهلل ما

إلى حمقينا فسألنا عنها كسأؿ بعضنا بعضا  كأمسكنا عف الجكاب  كقمنا ليس بشػيخنا حاضػرا كنكػر  أف نيقػدـ 
بكػبلـ  حيػػى يكػػكف هػػك المبيػدئ فممػػا قػػدـ أبػػك حنيفػػة قمنػا لػػه بعػػد أف يمكنػػا منػػه: إنػه كقعػػت مسػػألة  فمػػا قكلػػؾ 

ف ف  قمكبنا  كأنكرنا كجهه  كظف أنه كقعػت مسػألة معينػه  كأنػا قػد يكممنػا فيهػا بشػ   فقػاؿ مػا فيها؟ فكأنه كا
فأمسؾ ساكنا ساعة  يـ قػاؿ: فمػا كػاف جػكابكـ فيهػا؟ قمنػا: لػـ نػيكمـ فيهػا بشػ    كخشػينا  ه ؟ قمنا كذا ككذا.

عنػػا كيسػػألكا  يكممػػكا فيهػػا أف نػػيكمـ بشػػ   فينكػػر   فسػػرل عنػػه كقػػاؿ جػػزاكـ اهلل خيػػرا احفظػػكا عنػػ  كصػػيي : ال
يهػػ   حيػػى يكقػػع أهػػؿ نأبػػدا  كانيهػػكا إلػػى أنػػه كػػبلـ اهلل عػػز كجػػؿ بػػبل زيػػادة حػػرؼ كاحػػد  مػػا أحسػػب المسػػألة ي

ض فػ  مسػألة . اإلمػاـ محمػد أبػك زهػر  يػرل أف أبػا حنيفػة لػـ يخػاإلسبلـ ف  أمػر ال يقكمػكف كال يعقػدكف معػه
ف كنا ال نعيقد أف ف  الخكض كالقكؿ إيما مبينا ؿ باألكلى إنه مخمكؽ "خمؽ القرآف"  كلـ يق  .196كا 

جػا  فػ  كيػاب االنيقػا  أف أبػا حنيفػة قػاؿ: "آخػذ بكيػاب  ايصول التي بنى عمييا ابو حنيفة مذىبو العممـي:
كؿ ب اهلل كال فػ  سػنة رسػا  فػرف لػـ أجػد فػ  كيػكسػمـ عميػه اهلل صػمى  فرف لـ أجد فبسنة رسكؿ اهلل اهلل يعالى

خػػذ بقػػكؿ مػػف شػػئت مػػنهـ كأدع قػػكؿ مػػف شػػئت مػػنهـ  كال آأخػػذت بقػػكؿ الصػػحابة   كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىاهلل 
أخرج عف قكلهـ إلى قكؿ غيرهـ  فرذا انيهى األمر أك جا  إلى إبراهيـ كالشعب  كابف سيريف كالحسػف كعطػا  

عمػـ عمػر كعمػ   لقػد كرث أبػك حنيفػة .197كسعيد بف المسػيب كعػدد رجػبل فقػـك اجيهػدكا  فأجيهػد كمػا اجيهػدكا
بػف عبػاس  أخػذ  عػنهـ بكاسػطة شػيكخه البػالغيف أربعػة آالؼ رجػؿ  كبكاسػطة اكعبد اهلل بف مسػعكد كعبػد اهلل 

فقها الككفة خاصػة  ككػاف شػيخه حمػاد الػذم أخػيص بػه يمػان  عشػرة عامػا دكف انقطػاع  هػك الصػمة الػكيقى 
 .198لعممه بعممهـ رض  اهلل عنهـ

يكسؼ الصػالح  الدمشػق : أبػك حنيفػة أكؿ مػف ألػؼ فػ  أصػكؿ الػديف كأصػكؿ قاؿ المحدث الفقيه محمد بف 
 .199الفقه كالفرائض  كدكف الكيب كريب األبكاب. كقاؿ اإلماـ الشافع : ما رأيت أفقه مف أب  حنيفة

 النالث: اإلمام الفقيو أحمد بن حنبل: المبحث

نػذ صػغر  عػف الػدنيا فػذاع صػييه كانشػهر  يميز ابف حنبؿ باليقكل مف بيف أقرانه منذ صغر   ككاف منصرفان م
حيػػى أف الشػػافع  قػػاؿ عنػػه: "يبليػػة مػػف عجائػػب الزمػػاف: عربػػ  ال يعػػرب كممػػة كهػػك أبػػك يػػكر  كأعجمػػ  ال 
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يخطػل فػػ  كممػػة كهػػك الحسػػف الزعفرانػػ   كصػػغير كممػػا قػػاؿ شػػيئان صػػدقه الكبػػار كهػػك أحمػػد بػػف حنبػػؿ". كقػػاؿ 
 .200يها أيقى كال أفقه مف أحمد بف حنبؿ"الشافع  أيضان: "خرجت مف بغداد فما خمفت ف

درس فقػػػه الػػػرأم بعػػػد أف اسػػػيكمؿ يككينػػػه العممػػػ   اخيػػػار طريػػػؽ الصػػػحابة كاليػػػابعيف  اليقػػػى اإلمػػػاـ الشػػػافع  
فصػػار مػػف أصػػحابه كخكاصػػه  آؿ عمػػى نفسػػه أال ييػػرؾ العمػػـ حيػػى كفايػػه  فقػػاؿ فػػ  ذلػػؾ: "مػػع المحبػػرة حيػػى 

إال كمػا دكنهػا فػ  كيبػه  كال يأخػذ الحػديث إال إذا كػاف الػراكم ال يػزاؿ  المقبرة"  دكف األحاديػث كلػـ ينطػؽ بهػا
 اهلل صػمىحيان يمكف أف يبلقيه  بؿ كيسافر إليه إف أمكػف السػفر  كلػـ يحػدث قبػؿ األربعػيف اقيػدا  برسػكؿ اهلل 

خالصػػة  الػػذم بعػػث بعػػد األربعػػيف  كألنػػه كػػر  أف يفعػػؿ ذلػػؾ كشػػيكخه أحيػػا . حيايػػه حيػػاة سػػمفية  كسػػمـ عميػػه
 .201كعممه كفقهه مف عمـ السنة كفقهها  كلـ يقبؿ هدية أك ماالن مف خميفة

  اإليمان عند ابن حنبل:المطمب ايول: 

اإليمػػاف عنػػد ابػػف حنبػػؿ قػػكؿ كعمػػؿ يزيػػد كيػػنقص  كالبػػر كمػػه مػػف اإليمػػاف  كالمعاصػػ  يػػنقص مػػف اإليمػػاف. 
حمػػػدان عبػػد  كرسػػكله  كأقػػر بجميػػع مػػا أيػػى بػػه كالمػػؤمف مػػف شػػهد أف ال إلػػه إال اهلل كحػػد ال شػػريؾ لػػه  كأف م

األنبيا  كالرسؿ  كعقد قمبه عمى ما ظهر مف لسانه كلـ يشؾ ف  إيمانه. كمػف مػات عصػيان ليفػكض أمػر  إلػى 
نمػػا  ف شػػا  عذبػػه. كال نشػػهد عمػػى أهػػؿ القبمػػة بعمػػؿ يعممػػه أحػػدهـ بجنػػة كال نػػار  كا  ربػػه  إف شػػا  عفػػا عنػػه  كا 

لمس   المذنب كنرجكا له رحمة اهلل. كف  دسيكر اإليماف: ال ييكفر أحد مف أهؿ نرجكا لمصال" كنخاؼ عمى ا
ف عممكا بالكبائر  كقد آمف أحمد إيمانان عميقان بالقضا  كالقدر خير  كشر   كما يقرر أف اهلل سػبحانه  اليكحيد كا 

راديػه  كال يقػع  فػ  الكػكف شػ   ال يريػد  يعمـ بكؿ ش   كيقدر عمى كؿ ش    كما يفعمه اإلنساف بقدرة اهلل كا 
اهلل. كقاؿ ف  صفات اهلل: "هذ  األحاديث نركيها كما جا ت". فاهلل عز كجؿ قديـ ال أكؿ له  ككذلؾ صفايه  
كمنهػػا صػػػفة الكػػػبلـ  ككبلمػػػه أزلػػػ  غيػػػر مخمػػػكؽ  كهػػك كحػػػدةه ميصػػػمةه منزهػػػةه معصػػػكمةه. كالقػػػرآف عنػػػد  غيػػػر 

راديػه عنػدما يكمػـ  كأنػزؿ كبلمػه بػالركح األمػيف  ككمفػه  مخمكؽ  كهك حػادث بحػدكث الػيكمـ مػف اهلل بمشػيئيه كا 
 .202يبايه عمى مكقفه بعدـ خمؽ القرآف يمنان باهظا

 :  قضية خمق القرننالمطمب الناني: 

يعيبر محنة اإلماـ أحمد محنة عامة كقعت بأرض اإلسبلـ كلـ يصػمد بهػا سػكل اإلمػاـ أحمػد  كيػداكؿ عميهػا 
كرييف  فضربك  كعػذبك  كالكزرا  كاألمرا  كالكالة كالقادة العس ةالميكمميف كالقضايبلية خمفا  كمعهـ مف العمما  

   كطاردك .ك فكسجنك  كن
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كيػػيمخص هػػذ  المحنػػة بػػالقكؿ بخمػػؽ القػػرآف  كهػػ  فػػ  صػػميـ األمػػة كفػػ  أصػػؿ قكيهػػا كمصػػدر عزيهػػا  ككػػاف 
أجهزيهػػا كرجالهػػا كقكيهػػا يقػػكؿ بخمػػؽ المعيزلػػة مػػف كرا  هػػذ  المحنػػة كالفينػػة  ككانػػت الدكلػػة اإلسػػبلمية بكافػػة 

القػػرآف  فاسػػيطاع بعػػض أهػػؿ المعيزلػػة خػػداع يبليػػة خمفػػا  عباسػػييف مييػػالييف  كهػػـ المػػأمكف يػػـ المعيصػػـ يػػـ 
الكايؽ  كاقناعهـ بيبن  عقيػدة االعيػزاؿ الضػالة  كاليػ  ميمئػت بػالفيف البػدع المضػممة  كلػـ يقيصػر األمػر عمػى 

 .203إجبار الناس عمى ذلؾ الضبلؿ كلك بالقكة  كبحد السمطةمجرد اليبن  كاالعيناؽ بؿ حيى 

عمػى  "فخمػؽ القػرآ"فميمت هذ  القضية مكاجهة صريحة بيف المجيمع كالدكلة  فالمعيزلػة يريػدكف فػرض آرائهػـ 
المجيمػػع كيػػأبى ذلػػؾ المحػػديكف كالجمهػػكر  كانػػت القضػػية فكريػػة فػػ  شػػكمها الظػػاهرم  لكنهػػا يحػػكم مضػػمكنان 

ها كمضمكنها  فالدكلة مف خبللها يريد فرض سياسة عامة عمى المجيمع ميميمة ف  أف مػف سياسيان ف  جكهر 
حؽ الخميفة أف يقينع بما يشػا  مػف القضػايا كاآرا  كأف يفرضػها عمػى المجيمػع  كلػيس مػف حػؽ المجيمػع أف 

اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ هػذ  المعارضػة  فكػاف أكيػر  سػيدى يعارض الخميفة كأف يعيرض عمى ش   مػف ذلػؾ  كيى 
 .204مف عذب ف  سبيمها

ييػؽ بقضػا  القاضػ  أك شػهادة الشػاهد  بػأال-البصػرة  قاضػ -كيب الخميفة المػأمكف إلػى إسػحاؽ بػف إبػراهيـ 
ؿ معهػا إال بعد اإلقرار بأف القرآف مخمكؽ  لكف هذا لـ يعًط لمقضية رنينان كالذم أراد  المأمكف  فمـ يػيـ اليفاعػ

بضػػجة أك هالػػة كبيػػرة فػػ  المجيمػػع  فكيػػب مػػرة اخػػرل إلػػى اسػػحؽ يطمػػب منػػه أف يرسػػؿ إليػػه سػػبعة مػػف كبػػار 
المحدييف  ككانكا ممػف ينفػكف خمػؽ القػرآف  كعنػدما اميحػنهـ المػأمكف بنفسػه أقػركا جميعػان بخمػؽ القػرآف  كذلػؾ 

مشػػػارؼ مكاجهػػػة الدكلػػػة  كأف خكفػػػان مػػػف بطػػػش المػػػأمكف. هػػػذا المكقػػػؼ جعػػػؿ اإلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ عمػػػى 
ف  ذلؾ  فمك قػاؿ الفقهػا  السػبعة بمػا كػانكا يؤمنػكا بػه  لكػاف دكر اإلمػاـ احمػد عاديػان   ال شؾالمكاجهة قادمة 

 كلكػف-المػأمكفيعنػ  -فقد قاؿ اإلماـ أحمد فيهـ: "لك كانكا صبركا كقاكمكا لكاف انقطع األمر كحذ رهـ الرجػؿ 
 .205لما أجابكا اجيرأ عمى غيرهـ"

كعنػػدما عػػاد اإلمػػاـ أحمػػد إلػػى مسػػجد  بعػػد اميحػػاف العممػػا  مػػف قبػػؿ المػػأمكف اليػػؼ حكلػػه النػػاس كسػػألك  عػػف 
مكقػػؼ العممػػا  كألحػػكا عميػػه بمعرفػػة إجابػػايهـ  فػػرفض بشػػدة كراهػػة أف يفقػػد العممػػا  مصػػداقييهـ  كلكػػف األمػػر 

ف كهـ: اإلماـ أحمد بف حنبػؿ  كمحمػد انيشر بسرعة بيف الناس. كبق  أربعة مف العمما  لـ يجيبكا بخمؽ القرآ
بػػف نػػكح  كالقػػكاريرم  كسػػجادة  كيػػـ حبسػػهـ جميعػػان  كيعػػذيبهـ  حيػػى اسػػيجاب القػػكاريرم كسػػجادة فخرجػػا مػػف 

 .206السجف  كبق  ابف حنبؿ كابف نكح  كطمبهما المأمكف ليقـك بقيمهما إف أصرا عمى مكقفهما
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يهما عمػى مكقفهمػا  ككػاف مػف هػذ  المكاقػؼ أف جػا   كعندما حمبل حديت معمها أمكر ساهمت ف  يعزيز يبا
ف عشػت  رجؿ مف عامة المسمميف قطع مسافة فقط ليقابمه كقػاؿ لػه: "يػا أحمػد إف يقيمػؾ الحػؽ مػت شػهيدنا  كا 

 .ا  كما عميؾ أف يقيؿ هاهنا كيدخؿ الجنة" فكاف لهذ  الكممات كقع كبيرة ف  نفس اإلماـحميدعشت 

اليػػـك رأس  بعػػد أف قطػػع مسػػافة ليقابمػػه قبػػؿ كصػػكله لطرطػػكس: "يػػا هػػذا أنػػت  كقابػػؿ أبػػك جعفػػر األنبػػارم لػػه
ف أنت لـ يجب ليمينعف خمؽ مف الناس كالناس يقيدكف بؾ  فك  اهلل لئف أجبت إلى خمؽ القرآف ليجيبف خمؽ  كا 

ـ لػػـ كييػر  كمػع هػػذا فػرف الرجػؿ إف لػػـ يقيمػؾ فرنػؾ يمػػكت  البػد مػف المػػكت  فػايؽ اهلل كال يجػب". كلكػػف اإلمػا
 يقابؿ المأمكف الذم أصيب بدعا  اإلماـ فهمؾ دكف مرض أك يعب.

 المطمب النالث: قضية خمق القرنن في عيد المعتصم

كعندما يسمـ أمكر المسمميف الخميفة المعيصـ  أصب" اإلماـ أحمد كحد  فػ  الميػداف بعػد كفػاة ابػف نػكح جػرا  
اليعذيب كالينكيؿ  كبالرغـ مف أف المعيصـ لـ يكف يعينؽ هذ  الفكرة باألساس  إال أنه خاض فيها كذلؾ ألف 

ينة مف رجاؿ المعيزلة يأيكنه كاحػدان يمػك اآخػر المأمكف أكصا  بها  كقاـ بالينكيؿ باإلماـ أحمد  ككاف أهؿ الف
 .207جك  ف  السجف  كمف يـ بدأت فصكؿ المناظرة العمنية بحضكر الخميفة المعيصـ بنفسهليحا

كفػػ  المنػػاظرة العمنيػػة اجيمػػع كػػؿ رؤكس الفينػػة كالجػػبلدكف كالسػػيافكف كالقػػادة كالػػكزرا  كعمػػى رأسػػهـ الخميفػػة  
كحػػػاكؿ اسػػػيمالة اإلمػػػاـ كيرغيبػػػه أكؿ األمػػػر  يػػػـ أمػػػر عممػػػا  البدعػػػة  ككػػػاف المعيصػػػـ هػػػك مػػػف بػػػدأ بػػػالكبلـ

بمناظريػػػه  فهػػػزمهـ جمعيػػػان  فكػػػانكا يحيجػػػكف عميػػػه بعمػػػـ الكػػػبلـ  ككػػػاف هػػػك يحػػػيل عمػػػيهـ باآيػػػات كاألحاديػػػث 
كاآيػػػار  فعمػػػت حجيػػػه حجػػػيهـ. كاسػػػيمرت هػػػذ  المنػػػاظرة يبليػػػة أيػػػاـ  كاإلمػػػاـ فػػػ  يبػػػات ال ييزعػػػزع كالجبػػػاؿ  

خصكمه مف حكؿ كالػذباب بشػبههـ كبػدعهـ  كعنػدما حػؿ اليػـك الرابػع  سػئـ المعيصػـ مػف المنػاظرة  كيساقط 
أمر الجبلديف بضربه بالسياط آخذان برأم أحمد بف أب  داكد  كمع ذلؾ بق  اإلماـ يابيان عمى الحؽ كهك يقكؿ 

 .208يعذيبان له"أعطكن  شيئان مف كياب اهلل أك سنة رسكؿ اهلل أقكؿ به" فما زادهـ ذلؾ إال 

كبعػػد هػػذا اليبػػات القػػكم الشػػامخ أمػػر المعيصػػـ بػػرطبلؽ سػػراح اإلمػػاـ  لكنػػه فعػػؿ أمػػران غريبػػان  فقػػد أشػػهد أهػػؿ 
اإلماـ كجيرانه بأنه سميـ البدف  كذلؾ خكفان مف يكرة الناس عميه إف حصؿ لئلماـ مكرك   كهذا يدؿ عمػى أنػه 

خشػػ  مػػف قػػكة كصػػمكد كيبػػات اإلمػػاـ عمػػى الحػػؽ  بػػالرغـ مػػف قػػكة المعيصػػـ كبطشػػه كعظػػيـ سػػمطانه  لكػػف 
كأيضػػان ألف المعيصػػـ لػػـ يكػػف ميػػؿ المػػأمكف مقينعػػان لهػػذ  البدعػػة  لكػػف رؤكس الفينػػة هػػـ مػػف أغػػكك  بيعػػذيب 

 .209اإلماـ
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 المطمب الرابع: قضية خمق القرنن في عيد الوانق

حمػد بػف أبػ  داكد  فأعػاد نشػر كبعد كفاة المعيصـ كمج   الكايؽ  كػاف الكايػؽ ممػف شػربكا البدعػة عمػى يػد أ
البدعة بكؿ قكة  حيى أنه كاف يفرؽ بيف الرجؿ كامرأيه كيأمر بيعميـ الصبياف ف  المكايب هػذ  البدعػة  كبمػ  
السيؿ الزبى عندما اميحف بف أب  داكد أسرل المسمميف عند الركـ  فمف قاؿ ببدعة خمػؽ القػرآف افيػدا   كمػف 

 .ل الناس كضاقت نفكسهـ ذرعان بذلؾامينع يركه أسيران لدل الركـ  فض

كأقدمت مجمعة مف الناس بعد هذا اليشنيع عمى الخركج عمى الكايؽ  كذلؾ بقيػادة أحمػد بػف نصػر الخزاعػ   
ككػػاف يريػػد خمػػع الكايػػؽ مػػف الحكػػـ  كذهػػب نفػػر مػػنهـ لئلمػػاـ أحمػػد السػػيفيائه فػػ  الخػػركج عمػػى الكايػػؽ  لكنػػه 

بالصػػبر  فقػػد أدرؾ اإلمػػاـ أف المسػػاكئ كالمفاسػػد الميريبػػة عمػػى الخػػركج مػػنعهـ كنػػاظرهـ فػػ  القضػػية  كأمػػرهـ 
عمػى الخميفػة أكبػػر مػف المصػال" الميكقعػػة مػف كرا  اسػػقاطهـ  كالػذم يكقعػه اإلمػػاـ قػد كقػع بالفعػػؿ فقػد فشػػمت 
 حركة أحمد الخزاع   كذهب فيها قيمى كييركف  كيـ نف  اإلماـ أحمد مف بغداد كاخيبأ فيرة طكيمة حيى مات

 .210الكايؽ

يعاقػب عميػه  كحيػدايرل الباحث مما يقدـ أف هذ  المحنة الي  كقعت بػأرض اإلسػبلـ كبقػ  فيهػا اإلمػاـ أحمػد 
فيها يبلية خمفا  مع قاديهـ كعممػائهـ كميكممػيهـ كقاضػيهـ كسػيافيهـ  يسػمط عميػه بػالحبس بعضػهـ  كآخػركف 

عمػػى مػػػا جػػا  بػػػه الكيػػػاب  يابيػػػايرجػػػع اإلمػػػاـ كبقػػ  باليهديػػد كالكعيػػػد كالجمػػد كالنفػػػ  كاليشػػريد كالمطػػػاردة  كلػػـ 
كالسنة  كلـ يكيـ العمـ كلـ يسيخدـ اليقية  بؿ أظهر األيار الي  قمع بها كؿ البػدع  كرفػض اقنػاع العممػا  لػه 
بقبكؿ اليقية  حيث رآها أنها ال يصم" إال لممسيضعفيف  الذيف يخافكف اال ييبيكا عمى الحؽ  كال يصمحكا بأف 

العـز مف األئمػة الهػداة فػرنهـ يأخػذكف بالعزيمػة  كيحيممػكف   س  أما اإلماـ أحمد فرنه مف أكلكة لمنايككنكا قد
عمػى النػاس مػف اسيسػاغها كالضػبلؿ مػف كرائهػا  لػذلؾ فقػد كػاف  خكفػا أيضػااألذل كييبيكف  كلـ يأخذ باليقيػة 

لمػديف كالسػنة.  يبايػاـ  فكػاف يبايػه اإلماـ أحمد هك إماـ أهؿ السنة  كجبؿ الحؽ يـك اعيمػت البدعػة سػدة الحكػ
فكاف فيهمػا   كقاؿ بشر الحاف  ف  اإلماـ أحمد "قاـ أحمد مقاـ األنبيا   كأحمد عندنا اميحف بالسرا  كالضرا 

 ".ا باهللمعيصم
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 ثانثانفظم ان
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 م1924نظرة عمى الفكر اإلس مي بعد انييار الخ فة اإلس مية سنة

ـ(. نأخػذ عػدة 1924لمنظر عمى الفكػر اإلسػبلم  بعػد انهيػار الخبلفػة اإلسػبلمية الدكلػة العيمانيػة فػ  العػاـ )
المفكػػػر اإلسػػػبلم   نانيـــا:عمػػ  عبػػػد الػػرازؽ. الشػػػيخ القاضػػػ   المعاصػػر المفكػػر اإلسػػػبلم  أول:نمػػاذج هػػػ : 
 اإلسػػبلم المفكػػر  رابعــا:بػػان . ناصػػر الػػديف األلالمحػػدث المعاصػػر  نالنــا:أبػػك األعمػػى المػػكدكدم. المعاصػػر 
لػػدكيكر فػػرج فػػكدة لمفكػػر السياسػػ  االمعاصػػر نظػػرة المفكػػر  خامســا:محمػػد عمػػارة.  األسػػياذ الػػدكيكر المعاصػػر

الفكػػر السياسػػ  اإلسػػبلم  لمحركػػات كاألحػػزاب اإلسػػبلمية المعاصػػرة:  سادســا:اإلسػػبلم  القػػديـ كالمعاصػػر. 
 السمفية. نالنا:فكر الشيخ يق  الديف النبهان .  نانيا:فكر الشيخ حسف البنا.  أول:

 ىـ/1386-1305ُ"211"ايول: المفكر اإلس مي الشيخ القاضي "عمى عبد الرازق المبحث
 م1888-1966

الشيخ القاض  عبد الػرازؽ بػدأ كيابػة "اإلسػبلـ كأصػكؿ الحكػـ" ميسػائبل: مػا هػك سػند الخبلفػة؟ هػؿ القػرآف؟ أـ 
كيقػػكؿ: القػػرآف كالسػػنة لػػـ ييعرضػػا مطمقػػا لمكضػػكع الخبلفػػة  ألنهػػا لػػـ يكػػف أبػػدا  السػػنة؟ أـ إجمػػاع المسػػمميف؟

حكما مف أحكاـ الديف اإلسبلم   كما أف اإلجماع ف  الياريخ اإلسبلم  لـ ينعقد أبدا عمػى خميفػة. يػـ يقػكؿ: 
ؾ  فرنمػػا كانػػت "لػػيس بنػػا حاجػػة إلػػى يمػػؾ الخبلفػػة ألمػػكر ديننػػا كال ألمػػكر دنيانػػا  كلػػك شػػئنا لقمنػػا أكيػػر مػػف ذلػػ

الخبلفة كلـ يزؿ نكبة عمى اإلسبلـ كالمسمميف". "فالحكـ كالحككمة كالقضا  كاإلدارة كمراكز الدكلة ه  جميعا 
نمػا يركهػا لنرجػع  خطط دنيكية  ال شػأف لمػديف بهػا  فهػك لػـ يعرفهػا كلػـ ينكرهػا  كال أمػر بهػا كال نهػى عنهػا  كا 

. كيؤكد أف القرآف كالسنة لـ يرد فيهما أم ذكر لفكرة 212السياسة" فيها إلى أحكاـ العقؿ كيجارب األمـ كقكاعد
الخبلفة كنظاـ سياس  ممـز لممسمميف  "ككؿ ما جػرل فػ  أحاديػث الرسػكؿ الكػريـ مػف ذكػر اإلمامػة كالخبلفػة 
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كالبيعػػػػة ال يػػػػدؿ عمػػػػى شػػػػ   أكيػػػػر ممػػػػا دؿ عميػػػػه المسػػػػي" حينمػػػػا ذكػػػػر بعػػػػض األحكػػػػاـ الشػػػػرعية عػػػػف حكػػػػـ 
ذا كاف ف  الحياة الػدنيا شػ   يػدفع المػر  إلػى  . كيؤكد أف213قيصر" الخبلفة ال يقكـ إال عمى القهر كالظمـ "كا 

االسػػيبداد كالظمػػـ  كيسػػهؿ عميػػه العػػدكاف كالبغػػ   فػػذلؾ هػػك مقػػاـ الخبلفػػة  كقػػد رأيػػت أنػػه أشػػهى مػػا ييعمػػؽ بػػه 
ذا اجيمػػع الحػػب البػػال  كالغيػػرة الشػػديدة كأمػػديها ا لقػػكة البالغػػة  فػػبل شػػ   إال النفػػكس  كأهػػـ مػػا يغػػار عميػػه  كا 

. يػـ يعػكد فيكػرر: "ذلػؾ أف شػعائر اهلل يعػال  كمظػاهر دينػه الكػريـ ال ييكقػؼ 214العسؼ كال حكػـ إال السػيؼ"
عمى ذلؾ النكع مف الحككمة الذم يسميه الفقها  خبلفة  كأكلئؾ الذيف يسميهـ الناس خمفا   فميس مف حاجة 

دنيانػػا  كلػػك شػػئنا لقمنػػا أكيػػر مػػف ذلػػؾ  فرنمػػا كانػػت الخبلفػػة كال يػػزاؿ إلػػى يمػػؾ الخبلفػػة ألمػػكر ديننػػا كال ألمػػكر 
. يفرؽ الشيخ بيف كالية الرسػكؿ ككاليػة الحػاكـ أك الخميفػة 215نكبة عمى اإلسبلـ كالمسمميف  كينبكع شر كفساد

"فكاليػػة المرسػػؿ إلػػى قكمػػه كاليػػة ركحيػػة منشػػأها إيمػػاف القمػػب كخضػػكعه خضػػكعان صػػادقان يامػػان ييبعػػه خضػػكع 
. يػـ "إف 216الجسـ  كال الحاكـ كالية مادية يعيمد عمػى إخضػاع الجسػـ مػف غيػر أـ يكػكف لهػا بالقمػب ايصػاؿ"

خمت مف قبمػه الرسػؿ  يػـ إف القػرآف بعػد ذلػؾ صػري" فػ     أف سيدنا محمد لـ يكف إال رسكؿالقرآف صري" ف
ه كيعػالى إلػى النػاس  كأنػه ال أنه عميه الصبلة كالسبلـ لػـ يكػف مػف عممػه شػ   غيػر إبػبلغ رسػالة اهلل سػبحان

. يػػـ هػػك 217يكمػػؼ شػػيئان غيػػر ذلػػؾ الػػببلغ كلػػيس عميػػه أف يأخػػذ النػػاس بمػػا جػػا هـ بػػه  كال أف يحممهػػـ عميػػه"
يكض" أف الرسكؿ لـ يعيف مف بعد  خميفة كأف الذيف يزعمكا المسمميف مف بعد  كمف بيػنهـ الخمفػا  الراشػدكف 

ف أبػى بكػر هػك الػذم أسػمى نفسػه خميفػة  كأف بيعيػه كانػت كانت زعاميهـ مدنية أك سياسية كليسػت دين يػة  كا 
يمػػرة لجػػداؿ يػػـ ايفػػاؽ سياسػػييف كمػػف يػػـ كػػاف حكمػػه مػػدنيا ككػػاف اجيهػػاد  دنيكيػػا كال عبلقػػة لػػه بفكػػرة الدكلػػة 

اإلسػبلـ كأصػكؿ "الدينية" كيمض  كؿ الكياب عمػى هػذا المنػكاؿ بمػا دفػع أحػد البػاحييف إلػى القػكؿ بػأف كيػاب 
ميؿ مكقفا راديكاليا  كهك أبعد مف أف يككف بحيا عف نصكص دينية يحػـر الكهنػكت كاالسػيبداد. كأنػه ي "الحكـ

أبعػػد مػػف محاكلػػة اليكفيػػؽ بػػيف نصػػكص الشػػريعة كبػػيف مبػػادئ الحضػػارة الغربيػػة  بػػؿ هػػك أكؿ دراسػػة لمحقيقػػة 
ريخ  بػيف الفكػر الييكلػػكج  الدينيػة كاريباطهػا بشػريعة السػػمطة السياسػية كمػا أنػػه أكؿ نقػد يظهػر اليضػامف اليػػا
 .218كالبنى السياسية كالسمطكية الي  اسيخدمت األدياف مف أجؿ بنا  اإلمبراطكريات

كيػػػاب "اإلسػػػبلـ كأصػػػكؿ الحكػػػـ" قػػػد أحػػػدث زلػػػزاال فكريػػػا كسػػػمطكيا حػػػرؾ الميػػػا  الراكػػػدة فػػػ  بحيػػػرة الميبراليػػػة 
 المصرية  فيحركت أقبلـ عديدة لمسانديه كقكل عاصفة أخرل إلدانيه.

فقػػد انحػػاز حػػزب األحػػرار الدسػػيكرييف كهػػك حػػزب كبػػار المػػبلؾ العقػػارييف لمشػػيخ كمسػػانديه فػػ  مكاجهػػة حممػػة 
عاصفة يارت ضد   كأيػت مجمػة الهػبلؿ إلػى صػؼ الشػيخ كيقػكؿ "إف كػؿ أمػه إسػبلمية حػرة فػ  انيخػاب مػف 
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أـ لـ يكفؽ   –كما يعيقد  –يريد  حاكما عميها كسكا  كاف عبد الرازؽ قد كفؽ ف  أف يسند نظرييه إلى الديف 
فػػرف هػػذ  النظريػػة ييفػػؽ كأصػػكؿ الحكػػـ فػػ  القػػرف العشػػريف الػػذم يجعػػؿ السػػيادة لؤلمػػة دكف سػػكاها مػػف اإلفػػراد 

كيكيب سبلمه مكسى ف  الهبلؿ أيضا "لعمػ  عبػد الػرازؽ الحػؽ فػ   .219مهما كانت كالديهـ كميزايهـ األخرل
. أمػػا الشػػيخ خالػػد محمػػد 220يقيػػد بػػأم قيػػد سػػكل اإلخػػبلص" أف يكػػكف حػػرا يريئػػ  مػػا يشػػا  مػػف اآرا  دكف أف

خالد لقد ناصر عبد الرازؽ بكيابه "مف هنا نبدأ" كالذم حمؿ بالبدايػة عنػكاف آخػر هػك "بػبلد مػف" فأيػار ضػجة 
يػػـ يراجػػع بعػػد ربػػع  فػػأمرت لجنػػة الفيػػكل بػػاألزهر بمصػػادرة الكيػػاب كحظػػر يكزيعػػه  ـ 1950كبيػػرة فػػ  مطمػػع 

ر كيابه "الدكلة ف  اإلسبلـ" يقرر فيه أف اإلسبلـ "ديف كدكلة" لييبت يراجعه عف كيابه " قرف مف الزمف كأصد
 مف هنا نبدأ".

يقػػكؿ: ذهبػػت أقػػرر أف اإلسػػبلـ ديػػف ال دكلػػة  كأنػػه لػػيس فػػ  حاجػػة إلػػى أف يكػػكف دكلػػة. كأف الػػديف عبلمػػات 
القكة إلػى السػبيؿ  مػا عمػى الػديف يض   لنا الطريؽ إلى اهلل كليس قػكة سياسػية يػيحكـ فػ  النػاس  كيأخػذهـ بػ

إال الببلغ كليس مف حقه أف يقكد بالعصا مػف يريػد لهػـ الهػدل كحسػف اليػكاب. كقمػت: إف الػديف حػيف ييحػكؿ 
 مقينعا بما أكيب مؤمنا بصكابه. .221إلى "حككمة" فرف هذ  الحككمة الدينية ييحكؿ إلى عب  ال يطاؽ

عمؿ "اإلسبلـ كأصػكؿ الحكػـ" باالرييػاح فقػد كيػب سػعد زغمػكؿ باشػا الرأم العاـ ف  العالـ اإلسبلم  لـ يقابؿ 
زعيـ حزب الكفد الميبرال  اليقميدم: "قرأت كييرا لممسيشرقيف كلسكاهـ فما كجػدت مػف طعػف مػنهـ فػ  اإلسػبلـ 
بميؿ هذ  الحدة ف  اليعبير عمى نحك ما كيب الشيخ عمى عبد الرازؽ  كلقد عرفت أنه جاهؿ بقكاعد دينه بؿ 

 .222لبسيط مف نظرييهبا

لكيػب اليػ  يػرد عمػى كيػاب "اإلسػبلـ كأصػكؿ الحكػـ" كمنهػا: كيػاب "نقػض كيػاب اإلسػبلـ اكصدر العديػد مػف 
كأصكؿ الحكـ" لمشيخ الخضر حسيف. ككياب "نقد عمم  لكياب اإلسبلـ كأصكؿ الحكـ" لمشيخ محمد الظاهر 

ليهػػاجـ عبػػد الػػرازؽ. "اجيمعػػت هيئػػة كبػػار كعديػػد مػػف الكيابػػات كالمقػػاالت كالكيػػب احيشػػدت جميعػػا  عاشػػكر.
  كقػررت نػزع شػهادة العالميػة مػف الشػيخ عمػى عبػد الػرازؽ كمحػك اسػمه مػف 1925أغسطس  12العمما  ف  

. كحيػى 223سجبلت الجامع األزهر كطرد  مػف كػؿ كظيفػة لعػدـ أهمييػه لمقيػاـ بأيػة كظيفػة دينيػة أك غيػر دينيػة
فقضػية اإلسػبلـ كالحكػـ ال يػزاؿ   " الحكـ أك "نظاـ الحكـ ف  اإلسبلـيكمنا هذا لـ ينيه الجدؿ حكؿ اإلسبلـ ك 

 مطركحة.
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-1321النـــــــاني: المفكـــــــر اإلســـــــ مي المعاصـــــــر "أبـــــــو ايعمـــــــى المـــــــودودي" المبحـــــــث
 م:1979-1903ىـ/1399

أف أيها المسممكف احممكا القرآف كانهضكا  كحمقكا فكؽ العالـ فميس مف شأننا أف نمهػث كرا  العػالـ  بػؿ عمينػا "
ذا لػػـ يكػػف العػػالـ يقػػدرنا  ألننػػا ال نسػػير خمفػػه  فيجػػب عمينػػا أف نمفظػػه كنمقػػ  بػػه  نشػػد  إلػػى مبادئنػػا كأصػػكلنا كا 
بعيداس إف حياي  كمماي  كقؼ عمػى الهػدؼ النبيػؿ كسػكؼ أسػير قػدما  حيػى لػك لػـ ييقػدـ معػ  أحػد. كسػكؼ 

 "ا؟سردأخشػػى خػػكض المعركػػة كحيػػدا منفػػ فمػػد. كلػػك ايحػػدت الػػدنيا كخػػالفين   فأسػػير كحيػػدا  إذا لػػـ يرافقنػػ  أحػػ
ـ  ككػػاف 1903هػػػ/1324. األسػػياذ أبػػ  األعمػػى المػػكدكدم بػػف سػػيد أحمػػد حسػػف مػػكدكد كلػػد سػػنة"المػػكدكدم"

مكلػػػدة فػػػ  "أكرنػػػؾ آبػػػاد" بمقاطعػػػة حيػػػد آبػػػاد  فأجػػػداد  األكائػػػؿ عػػػرب  نزحػػػكا مػػػف شػػػبه الجزيػػػرة العربيػػػة إلػػػى 
 .224كبعد ذلؾ إلى باكسيافلى الهند إأفغانسياف يـ هاجر أحد أجداد  

الػػذم أضػػافه المػػكدكدم إلػػى فكػػر أعػػبلـ الصػػحكة اإلسػػبلمية الحدييػػة كالػػذم لػػـ يسػػبقه إليػػه أحػػد مػػف الػػذيف مػػا 
اجيهػػدكا فػػ  يشػػخيص كاقػػع المسػػمميف كسػػبيؿ النهضػػة اإلسػػبلمية نقػػكؿ: لقػػد انفػػرد المػػكدكدم عمػػف سػػبقه مػػف 

سػػبلمية بكصػػؼ كاقػػع المسػػمميف كمجيمعػػايهـ بالجاهميػػة المفكػػريف كالمجيهػػديف كالمجػػدديف كأعػػبلـ الصػػحكة اإل
كحكػـ عميهػا بػػالكفر كهػك قػػد أرجػع أسػػباب عػكدة هػػذا الكاقػع كهػػذ  المجيمعػات عػػف اإلسػبلـ إلػػى الجاهميػة إلػػى 

جاهميػػػة الكافػػػد الغربػػػ  اليػػػ  حمميهػػػا إلينػػػا الحضػػػارة الغربيػػػة فػػػ  ركػػػاب االسػػػيعمار الحػػػديث.  ايول:رافػػػديف: 
كيػػة بػػدأت فػػ  يراينػػا ككاقعنػػا كياريخانػػا منػػذ السػػنكات األخيػػرة لحكػػـ الخميفػػة الراشػػد اليالػػث جاهميػػة مكر  النــاني:
بػف عفػاف. يػـ اسػيمرت كيزايػدت عبػر الحكػـ األمػكم باسػيينا  عػام  حكػـ خػامس الراشػديف عمػر بػػف اعيمػاف 

الكافػػدة فػػ  العصػػر حيػػى انضػػـ إليهػػا رافػػد الجاهميػػة الغربيػػة  عبػػد العزيػػز  كعبػػر الحكػػـ العباسػػ  كالمممػػكك .
كسػػػبب هػػػذ  الجاهميػػػة  اليػػػ  اسػػػيحؽ كاقعهػػػا كمجيمعايهػػػا بسػػػببها حكػػػـ "الكفػػػر" ككصػػػفه  كجماعهػػػا  الحػػػديث

م جعؿ "الحاكمية" ف  "الدكلة" أ كجكهرها هك يحكيـ غير اهلل ف  نظاـ الحياة كحكـ الكاقع كينظيـ المجيمعات
كاليػػ  أيػػارت كال زالػػت يييػػر  إليهػػا األسػػياذ المػػكدكدم.لغيػػر اهلل... يمػػؾ هػػ  اإلضػػافة النظريػػة  اليػػ  لػػـ يسػػبؽ 

 .225الجدؿ ف  صفكؼ الصحكة اإلسبلمية المعاصرة ما بيف المؤيديف لها كالمعارضيف كالميحفظيف؟س

يقدـ المكدكدم إلى الناس بيصكر جديػد  مغػاير ليصػكر الػذم يقػكد  "حػزب المػؤيمر" ذك األغمبيػة الهندككيػة   
كاحػدة  دكلػة ديمقراطيػة عممانيػة  بػالمفهـك الغربػ  لمديمقراطيػة كالعممانيػة  يأسيسػا عمػى لبنا  الهنػد المسػيقمة ال

أف كحػدة األرض قػد أقامػت قكميػة كاحػدة لعمػـك سػػكاف الهنػد  رغػـ اخػيبلفهـ فػ  الػديانات كالمغػات كاليقافػػات  
ميػػػزهـ عػػػف لكػػػف المػػػكدكدم يقػػػدـ بيصػػػكر مغػػػاير مؤسػػػس عمػػػى يميػػػز المسػػػمميف بقكميػػػة حضػػػارية إسػػػبلمية  ي

الهندكؾ  األمر الذم يسيكجب يميزهـ بكياف سياس   هك "دكلة" ف  إطار ايحػادم مػع الهنادكػة  أك منفصػمة 
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كهذ  الدكلة ه  إسبلمية القكمية كالحضارة كالشرعية  يميؿ  كمسيقمة إذا لـ يكف هناؾ سبيؿ إلى هذا االيحاد.
نمػػػا فػػػ  األسػػػاس اة نػػػكاة كنمكذجػػػا لمبعػػػث العػػػاـ لئلسػػػبلـ كالمسػػػمميف فػػػ  مكاجهػػػ لقكميػػػة الهندككيػػػة فحسػػػب كا 

الحضارة الغربية المادية اإللحادية الي  يمػارس باالسػيعمار كبالغريػب القهػر كاالسػيعبل  كالهيمنػة عمػى غيرهػا 
مف الحضارات. بهذا الفكر أطؿ المكدكدم عمى أميػه مػع حقبػة اليبليينيػات مػف القػرف العشػريف ككانػت مجمػة 

لمنبػػر المػػكدكدم المسػػيقؿ ليصػػكرايه لمبعػػث اإلسػػبلم  فػػ  الهنػػد كاإلحيػػا  العػػاـ ألمػػة "يرجمػػاف القػػرآف" هػػ  ا
اإلسبلـ  ككاف يأيير  عبر "يرجمػاف القػرآف" عػامبل قكيػا مػف عكامػؿ اشػيداد سػاعد الييػار اإلسػبلم  فػ  الهنػد  

غمبيػة اإلسػبلمية  كالذم يبمكر ف  حزب "الرابطة اإلسبلمية" كحسـ المكقؼ بدعكيه اسػيقبلؿ الكاليػات ذات األ
اسػػػػػػيقبلال ذاييػػػػػػػا عػػػػػػػف يمػػػػػػػؾ اليػػػػػػػ  أغمبييهػػػػػػػا مػػػػػػػف الهنادكػػػػػػة  كذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػ  مػػػػػػػؤيمر  الػػػػػػػذم عقػػػػػػػد فػػػػػػػ  "لنكػػػػػػػك" 

ـ 1938-1873هػػ/1357-1290ـ  كبعػد المػؤيمر قػاـ المفكػر كالفيمسػكؼ محمػد إقبػاؿ1937هػ/1356سنة
يمارس نشػاطه فػ  محػيط كيافيػه أبرز رمكز الييار اإلسبلم  ف  الهند  بدعكة المكدكدم القدـك إلى "الهكر" ل

 .226البارزة إسبلمية فمبى المكدكدم الدعكة كرحؿ إلى الهكر

 التذيير السياسي عند المودودي: المطمب ايول: 

ينطمػػؽ المػػكدكدم فػػ  يحديػػد  لمػػنهل اليغييػػر السياسػػ  كأدكايػػه المطمكبػػة فػػ  يغييػػر الكاقػػع فػػ  ضػػك  المنظػػكر 
اليغييػػر السياسػػ  يهػػدؼ إلػػى الدكلػػة اإلسػػبلمية: ال الحضػػارم اإلسػػبلم  مػػف عػػدة منطمقػػات كأسػػس أبرزهػػا: 

إقامػة شػرع اهلل فػ  األرض  يمكف أف ييحقؽ عبكدية اهلل ف  األرض أك أف ينفصؿ إيماف اإلنساف المسمـ عػف
  كالكصكؿ إلى الحالة الي  ييمكف فيها األمة كالشػعكب المسػممة مػف يحقيػؽ المعػان  الكاممػة لمفهػـك العبكديػة

الذم يقكـ عمى االعيراؼ بربكبية اهلل كألكهييه مف خبلؿ سيادة قانكنه اإلله  ف  الدكلة كالمجيمع  بأف يكػكف 
الكحيػػد  كالقػػانكف الكحيػػد المطبػػؽ فػػ  المجيمػػع  كيطمػػؽ المػػكدكدم عمػػى  القػػانكف اإللهػػ  هػػك مصػػدر اليشػػريع

الدكلة اإلسبلمية مصطم" "الدكلة الفكرية"  كيرل أف عمى كؿ مسمـ آمف باهلل إيمانا حقا أف يسػعى إلػى إقامػة 
الدكلػػة اإلسػػبلمية  كيعيبػػر أف كػػؿ مسػػمـ هػػك عضػػك فػػ  حػػزب اهلل الػػذم يجػػب أف يجاهػػد كيعمػػؿ مػػا بكسػػعه 

كممػة اهلل هػ  العميػا  كال ييحقػؽ ذلػؾ بغيػر إقامػة الدكلػة اإلسػبلمية اليػ  يقػيـ الشػرع كينشػر الػدعكة فػ   ليككف
نما يؤخذ مف خبلؿ العالـ. هناؾ مراحؿ لميغيير السياس  يمر بها ميسمسبل  كهذ  المراحؿ ليست اجيهادية  كا  

مصػادر  القػػرآف الكػريـ  السػػنة النبكيػػة   كاليػػ  يمكػف أف نسػػيقيها مػف عػػدة كسػمـ عميػػه اهلل صػمىسػيرة الرسػػكؿ 
المطهرة  السيرة النبكية. بنا  عمى مسبؽ فرف مػنهل اليغييػر السياسػ  عنػد المػكدكدم هػك مػنهل يػكقيف  عمػى 
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ذا لػػـ يميػػـز كسػمـ عميػػه اهلل صػمىنفػس الطريػػؽ الػذم سػػمكه الرسػػكؿ  أيػة حركػػة إصػبلحية إسػػبلمية أف ييبػػع   كا 
 .227بهذا النهل فه  حركة فاشمة

إف اليغيير السياس  هك يابع لميغيير االجيماع   كليس سابقا له  كالكصكؿ إلى الدكلة اإلسبلمية يكػكف يمػرة 
لمحصػػمة يغيػػر المجيمػػع  كلػػذلؾ فػػبل مكػػاف لمحػػديث عػػف اليغييػػر السياسػػ  قبػػؿ الحػػديث عػػف اليغييػػر النفسػػ  

مراحمػػه كمنهجػػه العػػاـ  إال أف  االجيمػػاع . عمػػى الػػرغـ مػػف أف اليغييػػر السياسػػ  هػػك يغييػػر محػػدد سػػالفا فػػ 
نمػػػػا مريبطػػػػة بقػػػػدرات اإلنسػػػػاف كاجيهادايػػػػه. ال يخيمػػػػؼ مفهػػػػكـ اليغييػػػػر عنػػػػد  أدكات اليغييػػػػر ليسػػػػت يكقيفيػػػػة كا 
المكدكدم عف مفهكـ اليجديد اإلسبلم   كاليجديػد اإلسػبلم  عنػد المػكدكدم هػك لػيس كاليجػدد الػذم ييضػمف 

نم ا هك ينقية اإلسبلـ مف كؿ جز  مف أجزا  الجاهمية  يـ العمؿ عمى خمطا مفاهيميا بيف الجاهمية كاإلسبلـ كا 
إحيائػػه خالصػػا قػػدر اإلمكػػاف. كاليجديػػد ال يقػػـك بػػه شػػػخص كاحػػد  بػػؿ ييطمػػب حركػػة جامعػػة شػػاممة  يشػػػمؿ 

 ية كالسياسية كاالجيماعية...الخ.أبعادها كأيارها جميع نكاح  الحياة العقدية كالعمم

 صمىتجيا المودودي من سيرة الرسول ر السياسي التي يستنمراحل التذييالمطمب الناني: 
 :وسمم عميو ا 

عرض اإلسبلـ كنشر قيمه كأفكار  بالحجة كالبرهاف. يشػكيؿ جماعػة أك حركػة يػدعك إلػى هػذ  المبػادئ كييسػـ 
نشػػػاطها بالشػػػػمكلية ينضػػػػـ إليهػػػا كػػػػؿ مػػػػف آمػػػػف بفكريهػػػا  كيضػػػػع منهجػػػػا لميربيػػػة كاليعمػػػػيـ. إحػػػػداث االنقػػػػبلب 

إقامة "الدكلة اإلسبلمية الفكرية" الي   .االجيماع   كما يريبط به مف يبدؿ ف  أفكار العكاـ كقيمهـ كمشاعرهـ
 يقـك عمى نشر الديف ف  األرض.

أما عف طبيعة كؿ مرحمة كاريباطها بالمراحؿ األخرل  فيرل المكدكدم أف اليغيير اإلسبلم  يبدأ بالدعكة إلى 
كذلػؾ بعرضػها كفػؽ رؤيػة عصػػرية يفهمهػا النػاس  كيكػكف هػذا العػرض مسػيندا إلػػى العقيػدة كمبػادئ اإلسػبلـ  

عدة كظائؼ أساسية  أبرزها: يطهير األفكػار اإلسػبلمية  كيعهػدها بػالغرس  فػ  هػذا السػياؽ ال بػد مػف يبيػاف 
دكد المنهل اإلسبلم  كنقد المػنهل أك الحضػارة الغربيػة بمخيمػؼ أسسػها كنكاحيهػا. كال يقػؼ المػكدكدم عنػد حػ

نمػػػا يجػػػب أف ييػػػكلى الػػػدعكة مسػػػؤكلية بيػػػاف: كيػػػؼ يمكػػػف أف يطبػػػؽ هػػػذ  المفػػػاهيـ  البيػػػاف لمبػػػادئ اإلسػػػبلـ كا 
كالمبادئ عمى المسائؿ كالشؤكف الحاضرة  حيى يقكـ ف  األرض نظاـ صال" لممدنية كاالجيماع. كلذلؾ يػرل 

نمػػا ي جػػب أف يكػػكف مممػػا بأسػػس الحضػػارة المػػكدكدم أف المجػػدد ال يكفػػ  أف يكػػكف عالمػػا بالشػػؤكف الدينيػػة  كا 
ظػػر  فرنػػه ييصػػكر  يالعمميػػة كاليقافيػػة  كأكضػػاع العػػالـ المخيمفػػة. حيػػى عنػػدما ييصػػكر المػػكدكدم المهػػدم المن

رجبل ممما بالشريعة اإلسبلمية أصكلها كفركعهػا  كميحػذلقا عارفػا بالحضػارة الغربيػة  يقػـك بنقػدها نقػدا معرفيػا 
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يبدأ الدعاة كالمجددكف برنشػا  حركػة شػاممة يقػـك بمهمػة اليجديػد  كالػدعكة كاليربيػة  عميقا. المرحمة اليانية أف 
بحيػث ينضػـ لهػا الصػالحكف كالصػادقكف  كييكسػػع هػذ  الحركػة يكمػا بعػد يػػكـ. كمػا ييمقػى هػؤال  األفػراد يربيػػة 

لػدعكة بالمسػػاف خاصػة يسػيند عمػى يشػربهـ كمبػادئ اإلسػبلـ كأخبلقػػه  كباليػال  يجمػع الحركػة اإلسػبلمية بػيف ا
كالدعكة بالخمؽ كالعمػؿ كيحػاكؿ هػذ  الحركػة أف ييكسػع فػ  المجيمػع كيقيػرب مػف كافػة شػرائحه  كيعمػؿ عمػى 
فهػػـ همػػـك الفئػػات المخيمفػػة كالػػدعكة إلػػى حقػػكقهـ  كالسػػماع إلػػى مطػػالبهـ  فػػ  ذات الكقػػت الػػذم يعمػػؿ عمػػى 

مػػة الدكلػػة اإلسػػبلمية. كالسػػبلح الػػذم ييسػػم" بػػه يػػدكيف القػػكانيف اإلسػػبلمية بحيػػث يكػػكف قابمػػة لميطبيػػؽ عنػػد إقا
أبنػػا  الحركػػة اإلسػػبلمية: الحجػػة كالبرهػػاف مػػف ناحيػػة كاألخػػبلؽ مػػف ناحيػػة أخػػرل  كيعمػػؿ عمػػى اليكسػػع مػػف 

 .228خبلؿ ما يسميه المكدكدم "عمـ كسب اإلنساف"

ف كانػت السػجكف كيطالب المكدكدم الحركة بايخاذ سبيؿ الدعكة بالحسنى كالصبر عمى أذل الحكاـ  حيػى ك  ا 
كاالعيقػػاالت كاليعػػػذيب  فػػرف قمػػػكب النػػاس فػػػ  النهايػػة سػػػينجذب إلػػيهـ  كسػػػيحدث كعػػ  عػػػاـ اجيمػػاع  عػػػاـ 

إف الػدعكة كيشػكيؿ الحركػة اإلسػبلمية يكسػعها كنشػرها  باإلسبلـ  يـ رأم عاـ ينادم برقامػة الدكلػة اإلسػبلمية.
ؤدم ذلػؾ كمػه إلػى يشػكيؿ قاعػدة إسػبلمية كبيػرة قيـ اإلسػبلـ كانضػماـ عناصػر جديػدة مػف المجيمػع إليهػا  سػي

فػػػ  المجيمػػػع يػػػدعك إلػػػى اإلسػػػبلـ كيعمػػػؿ بػػػه  كهػػػذا سػػػيؤكؿ فػػػ  النهايػػػة إلػػػى حػػػدكث انقػػػبلب اجيمػػػاع  نحػػػك 
اإلسبلـ  كباليال  يقـك المجيمع الربان  بعقيديػه كمشػاعر  كأفكػار  كعبلقايػه  كالػذم يػؤدم فيمػا بعػد إلػى يهيئػة 

سبلمية. كبغير االنقبلب االجيمػاع   ال مجػاؿ لمحػديث عػف الدكلػة اإلسػبلمية  يقػكؿ األمكر إلقامة الدكلة اإل
"كالػػػذيف لهػػػـ أدنػػى إلمػػػاـ بعمػػػـك العمػػراف يعرفػػػكف أف الدكلػػػة مهمػػا كػػػاف مػػػف  المػػكدكدم مكضػػػحا هػػػذ  القاعػػدة:

يبت فػ  كضعييها ال ييككف كال يكجد بالطرؽ الصناعية  فميست ه  بالي  يصنع ف  مصنع  يـ ينقؿ منه كي
مكضع آخر  بػؿ أنهػا ينشػأ نشػأة طبيعيػة ألسػباب أخبلقيػة كنفسػية كعمرانيػة كياريخيػة كييفاعػؿ هػذ  األسػباب 
فيما بينها  فيككف لها أمكر أكلية الزمة كمحركات اجيماعية كمقيضػيات فطريػة  ييجمػع كييقػكل حيػى ينبعػث 

 .229منها الدكلة انبعايا

يمنة عمى ببلد  ككؿ ببلد الشرؽ كعػالـ اإلسػبلـ  فرآهػا العػدك األكؿ المكدكدم نظر إلى الحضارة الغربية المه
لمبعث اإلسبلم   الذم ال بػد لقيامػه مػف اليميػز الحضػارم  كمػف اسػيخبلص العػالـ مػف هيمنػة هػذ  الحضػارة 
الغربيػػة كلػػـ يكػػف عػػداؤ  هػػذا لمحضػػارة الغربيػػة نابعػػا مػػف يعصػػب قػػكم  أك نعػػر  عرقيػػة أك اخػػيبلؼ فػػ  الػػديف 

نمػػػا  مػػػف اخػػػيبلؼ فػػػ  القػػػيـ  كيصػػػكر -الغربيػػػة كاإلسػػػبلمية-كػػػاف مصػػػدر العػػػدا  هػػػك مػػػا بػػػيف الحضػػػارييف كا 
اإلنساف لمككف كالحياة  كمكاف اإلنساف فػ  الكػكف  كعبلقػة الػديف بالػدنيا كالدكلػة ففػ  هػذ  الميػاديف  الميعمقػة 

راع  كلػذلؾ فمقػد كجػد المػكدكدم بالفمسفة كالقيـ  ييخذ العبلقة بػيف الحضػارييف  كال بػد مػف طػابع العػدا  كالصػ
 كؿ المبررات اإلسبلمية ليصؼ عصر  عصر هيمنة الحضارة الغربية بأنه: عصر الجاهمية المحضة الجديدة
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-. الحضػػػارة ذات الطػػػابع المػػػادم اإللحػػػادم  كذات القػػػيـ النفعيػػػة "االنيهازيػػػة230كالميحضػػػرة..؟س كالمعاصػػػرة
فهيمنػػت عمػى عػػالـ اإلسػػبلـ  كغبشػت المنظػػار الػذم ينظػػر بػػه الميكيافيميػة"  قػػد اميػدت فػػ  ركػػاب االسػيعمار 

المسػػممكف إلػػى ديػػنهـ كحضػػاريه  فميمػػػت "كافػػدا جاهميػػا" فػػ  الكاقػػع اإلسػػػبلم   كغػػدكنا فػػ  زمػػاف يحػػيط فيػػػه 
األفكار كاليصكرات الجاهمية بالحقائؽ اإلسبلمية مف كؿ جانب  ف  زماف أصب" اإلسبلـ فيه غريبا ف  بييه  

 .231الغربية حالت بيف المسمميف كبيف النظر إلى القضايا نظرة إسبلمية خالصة فهذ  الجاهمية

لقػػد ذهػػب المػػكدكدم إلػػى أف: ييػػار الجاهميػػة الجػػارؼ قػػد كجػػد سػػبيمه يانيػػة  إلػػى النظػػاـ اإلسػػبلم  منػػذ عهػػد 
يػة  بػدال الخميفة الراشد عيماف بف عفاف؟س كأف النظاـ اإلسبلم  ف  الحكـ كالسمطة قد قػاـ عمػى قكاعػد الجاهم

كأف انفيػػػػاح المسػػػػمميف الفكػػػػرم عمػػػػى  مػػػػف قكاعػػػػد اإلسػػػػبلـ منػػػػذ االنقػػػػبلب األمػػػػكم عمػػػػى الخبلفػػػػة الراشػػػػدة؟س.
الحضػػارات األخػػرل قػػد أيمػػر انيشػػار ضػػبلالت الجاهميػػة األكلػػى كأباطيمهػػا فػػ  جميػػع العمػػـك كالفنػػكف كاليمػػدف 

جماعات إسبلمية معاصرة  كقادت كيابا كاالجيماع؟س. كقد يدهش الكييركف لهذا اليقييـ الذم بمبمت نصكصه 
 .232إسبلمييف إلى الحكـ بكفر األمة كجاهمية المجيمعات اإلسبلمية منذ قركف كقركف؟س

الغاية المنشكدة مف رسالة األنبيا  ف  الدنيا بنظر المػكدكدم هػ : أكال: أف يحػدث االنقػبلب الفكػرم كالنظػرم 
اليركيػػب  ممػػف يخضػػعكف ليػػأيير هػػذا اليعمػػيـ كاليربيػػة  فػػ  عامػػة بنػػ  آدـ. يانيػػا: أف يؤلػػؼ جماعػػة محكمػػة 

النيزاع السمطة كالحكـ مف أيدم الجاهميػة باسػيخداـ كػؿ مػا يكجػد فػ  المدينػة الرائجػة مػف الكسػائؿ. ياليػا: أف 
يقػػاـ نظػػاـ الحكػػـ اإلسػػبلم  فينػػيظـ شػػعب المدينػػة بأجمعهػػا عمػػى األسػػس اإلسػػبلمية الخالصػػة  يػػـ ييخػػذ مػػف 

ع بػػػه نطػػػاؽ االنقػػػبلب اإلسػػػبلم  فػػػ  أقطػػػار األرض  كأف يربػػػى كػػػؿ داخػػػؿ فػػػ  الجماعػػػة اليػػػدابير مػػػا يكسػػػ
اإلسػػبلمية  مػػف طريػػؽ الػػدعكة أك الميػػراث  يربيػػة عقميػػة كخمقيػػة عمػػى الطػػراز اإلسػػبلم  الخػػالص.  كيمضػػ  

كلقػػػد سػػػار عمػػػى نهجػػػه أبػػػك بكػػػر  كسػػػمـ عميػػػه اهلل صػػػمىهػػػذ  الغايػػػات قػػػد حققهػػػا النبػػػ   المػػػكدكدم فيقػػػكؿ: إف
 اهلل صػػمىبقػ  عمػى مػػا أقامػه عميػه النبػ  لصػديؽ كعمػر الفػاركؽ يػـ انيقػػؿ األمػر بعػدها إلػى سػػيدنا عيمػاف ك ا

إلػػى عػػدة مػػف السػػنيف فػػ  صػػدر ذلػػؾ العهػػد...كلكف الخميفػػة اليالػػث )كالكػػبلـ لممػػكدكدم( كػػاف ال  كسػػمـ عميػػه
ض يمػػؾ الصػػفات البلزمػػة ييصػػؼ بيمػػؾ الخصػػائص اليػػ  أكييهػػا العظيمػػاف المػػذاف سػػبقا  فمقػػد كػػاف ينقصػػه بعػػ

لمحكػػػـ كاألمػػػر اليػػػ  كانػػػت عمػػػى أيمهػػػا فػػػ  أبػػػ  بكػػػر كعمػػػر فكجػػػدت الجاهميػػػة سػػػبيمها إلػػػى النظػػػاـ الجمػػػاع  
ف حاكؿ عيماف صد  ببذؿ نفسػه كمهجيػه إال أنػه لػـ ينكفػل. يػـ خمفػه عمػ   ف ييارها الجارؼ  كا  اإلسبلم   كا 

ة فػػ  اإلسػػبلـ مػػف يمكػػف الجاهميػػة منهػػا  كلكنػػه لػػـ كاسػػيفرغ جهػػد  لمنػػع هػػذ  الفينػػه كصػػيانة السػػمطة السياسػػي
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يسػيطيع أف يػدفع هػػذا االنقػبلب الرجعػ  المركػػكس حيػى ببػذؿ نفسػػه  فػانيهى بػذلؾ عهػػد الخبلفػة عمػى منهػػاج 
 .233النبكة  كحؿ محمها الممؾ العضكد  كبدأ الحكـ كالسمطة يقـك عمى قكاعد الجاهمية بدال مف قكاعد اإلسبلـ

كعػػادت الجاهميػػة يانيػة ليميػػؿ قكاعػػد الحكػـ كالسػػمطة بػػدال مػف اإلسػػبلـ  يػػـ يرسػػخت  هم لقػد يػػـ االنقػػبلب الجػا
يػػػكال  الػػػدكؿ: األمكيػػػة اليقافػػػة كالعمػػػـك  بػػػرأم المػػػكدكدم بهػػػذ  القكاعػػػد  كانيشػػػرت معػػػالـ الجاهميػػػة فػػػ  الفكػػػر ك 

ى أيػدم الجاهميػة لؤلبػد  فمقد "انيقمت أزمة السياسة كالحككمة بعد عمر بف عبد العزيػز إلػ. كالعباسية  كاليركية
فقامػػػت سػػػمطة بنػػػ  أميػػػة  فبنػػػ  العبػػػاس  فػػػالممكؾ األيػػػراؾ  كالػػػذم جػػػا ت بػػػه هػػػذ  الحككمػػػات مػػػف األعمػػػاؿ 

صػػكريها كالخػدمات يػيمخص فػ  أنهػا اسػيكردت فمسػفات اليكنػاف كالػرـك كالعجػـ كأشػاعيها بػيف المسػمميف عمػى 
الدكلػػة ضػػبلالت الجاهميػػة األكلػػى كأباطيمهػػا فػػ  ؿ اخػػر نشػػرت بقػػكة الحكػػـ كأمػػك آاليػػ  كانػػت عميهػػا  كبجانػػب 

 .234جميع العمـك كالفنكف كاليمدف كعمى هذا الدرب الجاهم  كما يرل المكدكدم سار "اليير" ك "المماليؾ"

رغـ أف المكدكدم يحدينا عف هذ  الخصكصية الهندم الي  قد يككف سببا ف  يمكيف الصكرة اليػ  رأل عميهػا 
صكرة الحضارة الجاهمية إال أننا نعيقد أف هػذا اليقيػيـ الػذم قدمػه لمحضػارة اإلسػبلمية الحضارة اإلسبلمية ف  

 .235يحياج إلى مراجعة كنقد فمنا عميه يحفظات كييرة

المنطؽ السياس  كالحضارم لفكرة "اليكفير" نقطة ايفاؽ بيف المكدكدم كالخكارج كيأسيس "اليكفير" عمى غيبة 
ينػه كبيػنهـ  كذلػؾ رغػـ نقػد  لهػـ  لكػف اليحػرج مػف يكفيػر األفػراد العصػاة هػك "الحاكمية اإللهية" جامع يجمع ب

الػػذم يميػػز مكقفػػه عػػف مػػكقفهـ فػػ  هػػذا المكضػػكع كذلػػؾ رغػػـ بعػػض عبارايػػه كصػػياغايه "القمػػة" ك "المطاطػػة" 
بخصػػكص الحكػػـ عمػػى عقيػػدة الفػػرد كاليػػ  يبمػػ  فػػ  قمقهػػا حػػد إمكانيػػة اسػػيخدامها دليػػؿ عمػػى يكفيػػر الفػػرد  إذ 

 .236يكب معصية ف  الفركض االجيماعيةار 

المجيمعات الي  اسيبدلت فمسػفة الغػرب القانكنيػة كيشػريعايه الكضػعية بحاكميػة اهلل  كمػا يميمػت فػ  شػريعيه  
ال يمكف إلنساف مػا لػـ يكػف  ؟ال يمكف  بنظر المكدكدم  أف يككف إسبلمية بحاؿ مف األحكؿ...فمعمر الحقف

مف المجيمعات فػ  الػدنيا إسػبلميا عمػى الػرغـ مػف اخييػار  منهجػا غيػر  مصابا ف  عقمة أف ييصكر ككف أحد
منهاج اإلسبلـ لحيايػه. كالػدكؿ كالحككمػات اليػ  يقػكـ عمػى مبػادئ غيػر إسػبلمية ال يمكػف يسػمييها حككمػات 
كدكال إسػػبلمية لمجػػرد أف حاكمهػػا كػػاف مسػػمما  إذ ال دخػػؿ لئلسػػبلـ فيهػػا كال صػػمة. فػػرذا جػػا  أحػػد المجيمعػػات 

بصػػيرة منػػه كبرراديػػه الحػرة  يقػػرر أف الشػػريعة لػػـ يعػد منهاجػػا لحيايػػه  كانػػه سػكؼ يضػػع المنهػػاج لحيايػػه  عمػى
 "أبد". بنفسه أك يقيبسه مف مصدر غير مصدرها  فميس يمة سبب لنطمؽ عميه كممة "المجيمع اإلسبلم 
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يحرجػا شػديدا  كيػدعك هذا عف المجيمعػات كالػدكؿ كالحككمػات. أمػا بخصػكص األفػراد فػرف المػكدكدم ييحػرج 
إلى اليحرج ف  الحكـ عميهـ بالكفر حيى لك خرجكا عف إطار الشريعة ف  ممارسايهـ الحيايية فيقكؿ: أمػا أف 
يأي  فرد مف المسمميف بعمؿ خبلؼ الشريعة ف  شأف مػف شػؤكف حيايػه  فهػك أمػر غيػر خطيػر ال يػنقص بػه 

نما يريكب به جريمة مف الجرائـ  .237الميياؽ  كا 

م نفسه قد رفض االجيهادات األخػرل المغػايرة لعصػر  كالمخيمفػة مػع كاقعػه فهػؿ يميػؽ بػالبعض اليعبػد المكدكد
 بنصكص اجيهادية  رغـ يغاير الزماف  كاخيبلؼ المكاف  كانعداـ الشبه ف  الظركؼ كالمبلبسات؟س.

يػة  كال يقبػؿ اليغييػر يقكؿ المكدكدم: كليست القكانيف اليػ  اسػينبطها النػاس مػف مبػادئ الشػريعة كقكاعػدها ياب
كاليبػػديؿ  ميػػؿ هػػذ  المبػػادئ كاألصػػكؿ نفسػػها  ألف كاضػػع هػػذ  األصػػكؿ كالمبػػادئ هػػك اهلل يعػػالى  كأمػػا هػػذ  
القكانيف كاألحكاـ فمػا اسػيخرجها كريبهػا إال النػاس أنفسػهـ. فاألصػكؿ كالمبػادئ هػ  لجميػع األزمػاف كاألحػكاؿ 

حكاؿ خاصػة  كلظػركؼ معمكمػة لػيس ألهػؿ عصػر خػاص اميػاز كاألماكف  كأما هذ  القكانيف كاألحكاـ فيه أل
 .238كضع قانكف لجميع األزماف كالظركؼ كاألماكف  كيسمبكف به غيرهـ هذا الحؽ بيايا؟س

-1914ىــــ/1420-1333ايلبـــاني" اإلســـ مي "ناصـــر الـــدين  المحـــدثالنالـــث: المبحـــث 
1999: 

إلػى دمشػؽ اليػ  أيػـ فيهػا   أللبانيػاف كانيقػؿ مػع كالػدـ فػ  أشػفكدرة العاصػمة القديمػة 1914هػػ/1333كلد عاـ
يعميمة االبيدائ   ييممذ عمى يد كالد   حفػظ القػرآف كالنحػك كالصػرؼ كفقػه المػذهب الحنفػ . يػكف  فػ  األردف 

ـ. لػػـ ينضػػػـ األلبػػان  طيمػػػة حيايػػه إلػػػى أم جماعػػة معينػػه مػػػف جماعػػات الػػػدعكة  كلػػـ يعػػػادم أم 1999عػػاـ
جميعا  كيبلمذيه مف جميع الينظيمات اإلسبلمية  كلـ ينشل ينظيما خاصا كال أقػاـ مجمكعة منها كنص" لها 

يػـ  كيػرل أف األكلػى بػه أف ينشػر عممػه لمنػاس جميعػا  جماعة خاصة بنظاـ خاص  ألنه يرل أف هذا حػراـ كا 
لديف الحػؽ كلمجماعات كافة كذلؾ يرل أف المنهل السمف  لفهـ الديف هك المنهل الكفيؿ بعكدة المسمميف إلى ا

 عقيدة كعبادة كمعاممة كأخبلقا.

قاؿ: له عبارة مشهكرة "مف السياسة اآف يرؾ السياسية" بينما خصػكمه قػالكا إنػه قػاؿ  السياسة عند ايلباني:
"لػػيس أكاننػػا هػػذا أكاف االشػػيغاؿ بالسياسػػة فالسياسػػة يػػأي  فيمػػا : "مػػف السياسػػة يػػرؾ السياسػػية". األلبػػان  قػػاؿ

"ال يقكـ دعكينا عمى اإلعراض عف السياسة  بؿ يقـك عمى البػد  بػاألهـ  نفس الشريط:. كاسيكمؿ ف  239بعد
فالمهـ مف األمكر  السياسػة فػ  اإلسػبلـ إنمػا نعنػ  بهػا السياسػة الشػرعية كهػ  أمػر ال بػد منػه حينمػا ييحقػؽ 
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 .99. المصدر نفس . ص
238

 .100. المصدر نفس . ص
239

 .819من سلسة الهدى والنور. أنظر آرا  اإلمام اهلباني التربوية، ص  208. اهلباني محمد. الشريط 
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ـ الشػػرع الجماعػة اإلسػػبلمية كيصػب" حقيقػػة قائمػة  كال بػػد أف يكجػد حػػيف ذاؾ شػخص يسكسػػهـ كيسػكقهـ بحكػػ
 الحكيـ  لكف قبؿ االشيغاؿ بالسياسة  كالناس ميفرقكف أحزابا شيعا كؿ حزب بما لديهـ فرحكف.

نقاذهػػػا مػػػف  خ صـــة السياســـية عنـــد ايلبـــاني: أف المهػػػـ أكال فػػػ  بدايػػػة البنػػػا  هػػػك االهيمػػػاـ فػػػ  الشػػػعكب كا 
السػبلـ لمػا أرسػمه اهلل لفرعػكف  الضبلؿ كليس البد  بالمناصب كالكظائؼ السياسية  هذا كميـ اهلل مكسػى عميػه

لـ ينازعػه فػ  الحكػـ كلػـ يطمػب منػه أف يسػممه الزعامػة الرئاسػية لمػببلد كالعبػاد كلكنػه طمػب منػه اإليمػاف بػاهلل 
كلػى بقػدر مػا كػاف كف همه الحكـ كالحاكـ بالدرجػة األ  فمـ ي240"أىٍرًسٍؿ مىعىنىا بىًن  ًإٍسرىاًئيؿى فمما لـ يؤمف قاؿ له "

صػػبلحه. كهػػذا نبينػػا محمػػد يهمػػه الشػػ لػػـ يبػػدأ بالمطالبػػة بالمنصػػب السياسػػ  كقػػد  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىعب كا 
عػػرض عميػػه المنصػػب لكنػػه رفػػض قبػػؿ أف يػػدعك النػػاس أكال لميكحيػػد كيأسػػيس العقيػػدة الصػػحيحة فػػ  النػػاس 

 اإلماـ األلبان  كسمكه.ا طريؽ طكيؿ كهك الذم أخيار  ذيحمؿ الرسالة كيقكـ بأعبائها كه ف القاعدة الي يكيكك 

لقػػد يحػػدث األلبػػان  فػػ  مسػػألييف مهميػػيف: األكلػػى: مسػػألة الخػػركج عمػػى الحػػاكـ الكػػافر  إذ يػػرل أنػػه ال يجػػكز 
الحاكـ الذم يشرع لمناس  يكفيرالخركج عمى الحاكـ اآف حيى كلك كانكا مف المقطكع بكفرهـ. اليانية: مسألة 

القكانيف الكضعية إذ يرل أف هذا الحاكـ ينطبؽ عميه ما جا  عػف إبػف مف دكف اهلل كيمـز الناس باليحاكـ إلى 
عباس مف قكله "كفر دكف كفر". كيحدث عػف ذلػؾ فػ  أكيػر مػف مجمػس مػف آيػار مػنهل الشػيخ هػذا أف كييػرا 
مػػف الشػػباب ممػػف ييبعػػكف الشػػيخ كيسػػيركف عمػػى نهجػػه صػػاركا ينظػػركف إلػػى هػػؤال  الحكػػاـ عمػػى أنهػػـ أكليػػا  

يجػػب أف نسػػمع لهػػـ كنطيػػع كأف الخػػركج عمػػيهـ كػػالخركج عمػػى أئمػػة المسػػمميف األكلػػيف  بينمػػا ذيف مػػاألمػػكر ال
 .241ينظركف إلى الذيف يعادكف هؤال  الحكاـ عمى أنهـ خكارج مبيدعة

فقػد سػئؿ الشػيخ األلبػان  فػ  الشػريط المشػار إليػه عػف قػكؿ ابػف عبػاس فػ  يفسػير قكلػه  مسألة كفر التشـريع
" يعال " كفى ـي اٍلكىػاًفري ػا أىنػزىؿى الم ػهي فىأيٍكلىئًػؾى هيػ ـٍ ًبمى ـٍ يىٍحكي ٍف لى مى كى

. لقػد اعيمػد الشػيخ عمػى مػا جػا  ابػف عبػاس فػ  242
اليفسير ايفقكا عمػى أف الكفػر   يفسير  لآلية المذككرة "كفر دكف كفر" أك "ليس الكفر الذم يذهبكف إليه". عمما

ا ف  هذ  اآية بالذات مف لـ يعمؿ بحكـ أنزله اهلل فهك ف  حاؿ مف قسماف: كفر اعيقادم ككفر عمم   كقالك 
نمػا  مػا إيباعػا لهػكا  ال عقيػدة كا  حالييف: إما أنه لـ يعمؿ بهذا الحكـ كفرا به فهذا أهؿ النار خالػدا فيهػا أبػدا. كا 

  هػؤال  ال يطمػؽ االعيقػادمعمبل كهؤال  الكفار الػذيف ال يؤمنػكف باإلسػبلـ فػبل كػبلـ فػيهـ هػذا بالنسػبة لمكفػر 
اليفسػير فػ  هػذ  اآيػة   عميهـ الكفر بمعنػى الػردة إذ كػانكا يؤمنػكف بشػرعية يحػريـ هػذ  المسػائؿ  حينئػذ عممػا

ف لػـ يعمػؿ بػه إيمانػا  صرحكا بخبلؼ ما يأكلكا فقالكا الحكـ الذم أنزله اهلل إف لـ يعمؿ به اعيقادا فهك كافر كا 
مم  إذف هـ خالفكا ليس السمؼ األكليف بؿ كأيباعهـ مف المفسػريف بالحكـ لكنه يساهؿ ف  يطبيقه هذا كفر ع
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 .19. سورة ط . آية 
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لبياني حيول شيريط مين مينه  الخيوارج، . و فيات ميع الشييخ اه5-1م، ص28/82/8881،ـ/ 8189/شعبان/88. اهسيوطي أبو إسرا . مسا  السبت 
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انيهػى المقصػكد مػف كػبلـ الشػيخ األلبػان  بنصػه كقػد حكػـ  كالفقها  كالمحدييف إذف هػـ خػالفكا الفرقػة الناجيػة 
. 243كمػػػا يػػػرل عمػػػى مخالفيػػػه فػػػ  هػػػذ  المسػػػألة بػػػأنهـ خػػػالفكا الفرقػػػة الناجيػػػة أم خػػػالفكا أهػػػؿ السػػػنة كالجماعػػػة

صػػكص الشػػرعية قػػد دلػػت عمػػى أف مػػف يشػػرع لمنػػاس قانكنػػا غيػػر شػػرع اهلل كألػػزمهـ باليحػػاكـ إليػػه كفػػرا كفػػرا الن
فىًرٍف يىنىازىٍعييـٍ ًف  شىٍ  و فىريدُّك ي ًإلىى الم ًه كىالر سيكًؿ ًإٍف كيٍنييـٍ ييٍؤًمنيكفى ًبالم ًه كىاٍليىٍكـً أكبر يخرجه مف الممة لقكله يعالى:"

ًلػػ ـ  الى يى اٍآًخػػًر ذى ـٍ ييػػ رى بىٍيػػنىهي ػػا شىػػجى ػػكؾى ًفيمى ك مي ي ػػى ييحى ب ػػؾى الى ييٍؤًمنيػػكفى حى " ك " فىػػبلى كىرى ٍيػػره كىأىٍحسىػػفي يىػػٍأًكيبلن ًجػػديكا ًفػػ  ؾى خى
ا" م ميكا يىٍسًميمن ييسى ٍيتى كى ا ًمم ا قىضى رىجن ـٍ حى أىٍنفيًسًه

244. 

ـٍ كىآقاؿ يعالى: كي ػديك  ٍيًؿ ييٍرًهبيكفى ًبًه عىديك  الم ًه كىعى بىاًط اٍلخى ًمف ر  ـٍ "كىأىًعدُّكا لىهيـ م ا اٍسيىطىٍعيـي م ف قيك ةو كى ػًريفى ًمػف ديكًنًهػ خى
ـٍ  مىا ۚ  الى يىٍعمىميكنىهيـي الم هي يىٍعمىميهي ـٍ  ييكىؼ   الم هً  سىًبيؿً  ًف  شىٍ  و  ًمف يينًفقيكا كى . ف  هذ  اآيػة 245"ييٍظمىميكفى  الى  كىأىنييـٍ  ًإلىٍيكي

أمر إله  مكجه لممسمميف برعداد العدة لقياؿ أعدا  اهلل  لكف الشيخ األلبان  يذكر ف  مكضعيف مخيمفيف مف 
كيابة "مجمكع فياكل العبلمة األلبان " يضع لينفيذ هذا األمػر شػرطا  المكضػكع األكؿ: لمػف الخطػاب "كأعػدكا 

لمسمميف  معشر المؤمنيف باهلل حقا هؿ نحف كذلؾ؟ إذف نحف مػا صػرنا بهػذ  الميابػة اليػ  لهـ" أعدكا معشر ا
يسػػػيحؽ يكجيػػػه الخطػػػاب إلينػػػا مباشػػػرة ألننػػػا لسػػػنا مػػػؤمنيف حقػػػا. المكضػػػع اليػػػان : المسػػػممكف المؤمنػػػكف حقػػػا 

يقػػػكؿ  . يػػػـ246كالمحػػػافظكف عمػػػى كػػػؿ مػػػا أمػػػر اهلل بػػػه كرسػػػكله أـ هػػػـ أميالنػػػا مػػػف المسػػػمميف فػػػ  آخػػػر الزمػػػاف
مكضػػػحا صػػػفات المػػػؤمنيف المخػػػاطبيف بهػػػذ  اآيػػػة: لػػػيس مػػػف الضػػػركرم أف يكػػػكف هػػػؤال  يصػػػكمكف الػػػدهر 

مػػا  .247كيقكمػػكف الميػػؿ  ال  هػػذ  نكافػػؿ لكػػف المػػؤمنيف هػػـ الػػذيف يػػأيكف بمػػا فػػرض اهلل كينيهػػكف عمػػا حػػـر اهلل"
"هبػكا أف هػؤال  كفػار كفػر ردة كأنهػـ لػك  فائدة يكفير الحكاـ مع عدـ القدرة عمى قيالهـ؟ يقكؿ الشيخ األلبان :

كاف هناؾ حاكـ أعمى عميهـ كاكيشؼ منهـ أف كفرهـ كفر ردة لكجب عمى ذلؾ الحاكـ أف يطبؽ فػيهـ الحػد  
؟ مػػاذا ردةاآف مػاذا يسػػيفيدكف أنػيـ مػػف الناحيػة العمميػػة  إذا سػممنا جػػدال أف كػؿ هػػؤال  الحكػاـ هػػـ كفػار كفػػر 

ار احيمكا مف ببلد اإلسبلـ كنحف هنا مع األسؼ ابيمينػا بػاحيبلؿ اليهػكد لفمسػطيف يمكف أف يعممكا؟ هؤال  الكف
فماذا نسيطيع نحف كأنيـ أف نعمؿ مػع هػؤال  حيػى يسػيطيعكا أنػيـ مػع الحكػاـ الػذيف يظنػكف أنهػـ مػف الكفػار؟ 

  كذلػؾ المسػممةهبل يركيـ هذ  الناحيػة جانبػا كبػدأيـ بيأسػيس القاعػدة اليػ  عمػى أساسػها يقػـك قائمػة الحككمػة 
لقػد  .248اليػ  ربػى أصػحابه عميهػا كنشػأهـ عمػى نظامهػا كأساسػها كسػمـ عميه اهلل صمىبريباع سنة رسكؿ اهلل 

هػػ إمػاـ محػدي  السػمؼ جػا  فػ  صػحي" البخػارم 256أقدـ األلبان  عمػى يكفيػر اإلمػاـ البخػارم الميػكفى عػاـ
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ًإال  كىٍجهىهي"كيؿُّ شىٍ  و هىاًلؾه "ف  يفسير  سكرة القصص: قكله يعالى:
. إال ممكه. أما األلبان  فيقكؿ ف  يعميقه 249

 .250"هذا ال يقكله مسمـ مؤمف" عمى هذا القكؿ اليابت عف البخارم ما نصه:

ـــــع: المبحـــــث ـــــر السياســـــي اإلســـــ مي الراب ـــــي الفك ـــــة ف ـــــارة" "محمـــــد المعاصـــــره الدول  عم
 م:1931ىـ/1350

هػػذ  الحقبػػة الياريخيػػة مػػف المسػػمميف فػػ  يطػػكير مفهػػـك بعػػد سػػقكط الدكلػػة العيمانيػػة انشػػغؿ كييػػر مػػف مفكػػرم 
لمدكلة اإلسبلمية  كيـ يأسيس عدد مف الييارات اإلسبلمية كؿه له طابعػه ككجهػة نظػر  الدينيػة الخاصػة بشػكؿ 
كطبيعػػة الدكلػػة اإلسػػبلمية  فنشػػأت جماعػػات اإلخػػكاف المسػػمميف  كالييػػارات السػػمفية كحػػزب اليحريػػر  كييػػارات 

ؿ مػف دكؿ العػػالـ اإلسػػبلم   حيػػث أف هػذ  الييػػارات لهػػا طرقهػا كأسػػاليبها الفكريػػة الخاصػػة أخػرل فػػ  عػػدة دك 
كيعيبػر  .فيما ييعمؽ بالدكلة اإلسبلمية ككيفيػة إقاميهػا كمػدل كجػكب السػع  إلقاميهػا مػف كجهػة نظػر مفكريهػا

قػػدير كمػػف الػػذيف محمػػد عمػػارة مػػف أهػػـ المفكػػريف اإلسػػبلمييف المجػػدديف لؤلفكػػار اإلسػػبلمية كمحػػاكر بػػارع ك 
 .يصدكا بشدة لمييارات اإلسبلمية كالعممانية

بدأ حيايه كشيكع  يـ يحػكؿ إلػى جماعػة اإلخػكاف المسػمميف  كلكػنهـ يػدخمكا فػ  مسػيريه فيػرؾ صػفكفهـ كبػدأ 
يف اليشػػدد كسػػطيا بػػ  يكيػػب كمفكػػر إسػػبلم  لػػه طابعػػه الخػػاص. كحمػػؿ فكػػر المعيزلػػة كالكسػػطية  كيعيبػػر فكػػر 

ككػاف لعمػارة مؤلفػات ميخصصػة فػ  اإلسػبلـ كالسياسػة  فقػد رد عمػى كيػاب  .لمعنػؼ النابػذة كسماحة اإلسػبلـ
حيػػث كػػاف منطػػؽ عبػػد الػػرزاؽ يقػػـك عمػػى أف اإلسػػبلـ   "حكػػـاإلسػػبلـ كأصػػكؿ ال"عمػػ  عبػػد الػػرزاؽ فػػ  كيػػاب 

لحجػل مػف كشريعيه ال يحيكم عمى منظكمة ميكاممة لمسياسة كالحكـ  فرد عميه عمارة بمجمكعػة مػف اآرا  كا
صمى اهلل عميه كما ألؼ كيابا عف الرسكؿ  .خبلؿ األدلة  كبيف مكقفه مف اإلمامة كمكضكع الدكلة اإلسبلمية

يبيف مف خبلله أف الرسكؿ رسكؿ دعكة كسياسة   ""محمد صمى اهلل عميه كسمـ الرسكؿ السياس  بعنكافكسمـ 
ابػػه الدكلػػة اإلسػػبلمية بػػيف العممانيػػة كالسػػمطة عمػػارة فػػ  كي نهل حيػػاة إضػػافة إلػػى العبػػادات. كنػػك كاإلسػػبلـ مػػ

الدينيػػة بػػأف الفكػػر اإلسػػبلم  شػػامؿ يػػرفض نمػػكذج الدكلػػة الػػذم اسػػيقر عميػػه الفكػػر السياسػػ  الغربػػ  كيؤسػػس 
. فػػرفض الديمقراطيػػة كأشػػكالها كمػػا ييعمػػؽ بهػػا  فعػػدها مريبطػػة 251نظريػػه لمدكلػػة بنػػا  عمػػى مفهػػـك الحاكميػػة

 .دكلة دينية كليس مدنية بأف الدكلة ف  المنظكر اإلسبلم  كالميبرالية كاعيبربالفمسفة العممانية 
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 .11. سورة القصص آية 

250
 .521لباني محمد. مجموع الفتاوى العالمة اهلباني، جمع وترتيب أبو سند محمد، ص . اه

251
( على أن اهر، كلها هلل، و،و ربها المتصرف في شؤونها. فياهمر والحكيم والتشيريع كلهيا مختصية 8810. تقوم نظرية الحاكمية عند المودود  )

لنوع البشر  كافة شي  في سلطة اهمر والتشريع، فال مجيال فيي حظييرة اإلسيالم ودائيرة نفيول باهلل وحده، وليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو شعب، و  ل

(. ويرى  طب فيما ورد عن بلقزييز، أن ميدلول الشيريعة فيي ا سيالم   ينحصير فيي 201، 2002إ  لدولة يقوم فيها المر  بوظيفة خليفة هللا )بلقزيز، 

كم ونظامي  وأوضياع . بيل كيل ميا شيرع  هللا لتنظييم الحيياة البشيرية، ويتمثيل فيي أصيول ا عتقياد وأصيول التشريعات القانونية و  حتى في أصول الح
الحكيم وأصييول اهخييالف وأصييول السييلوا وأصييول المعرفيية. فهييي نظييام اجتمياعي وأخال ييي ومعرفييي للحييياة برمتهييا وفييي مختلييف مجا تهييا، و  يملييا 

ه وسلوك  و يم  ونظام  ا جتماعي والسياسي إ  من للا المصدر الرباني، وإ  يكون  د خرج عين اإلسيالم، المسلم أن يتلقى أمراو متعلقاو بعقيدت  وفكر
، 2002لقزييز، وارتضى العبودية ل ير هللا، فتتمثل الحاكمية في سيادة الشريعة اإللهية، وبلا يكيون البشير  يد تحيرر تحيرراو كيامالو مين عبوديية البشير )ب

201.) 
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 ايصول الخمسة في الفكر الديني عند الدكتور محمد عمارة:المطمب ايول: 

 ي  يقـك عميها المذهب االعيزال :كه  األصكؿ الخمسة ال

محكـ  كالعدؿ هك الحؽ بشػكمه اليطبيقػ   للغرض األسمى منا ا يعيبر العدؿ بصمة اإلسبلـ  كهك أول العدل:
كبػػػه أقػػػاـ اهلل يعػػػالى السػػػماكات كاألرض. كيعيبػػػر عمػػػارة أف هػػػذا األصػػػؿ خػػػاص بالحريػػػة كاالخييػػػار بالنسػػػبة 
لئلنسػاف  فهػػك يقػؼ فػػ  صػػؼ القػائميف بالحريػػة اإلنسػانية اليػػ  يعػػدها الشػرط األساسػػ  فػ  اإلبػػداع كاليجديػػد  

ة لحرية اإلنساف يفصيبلن دقيقان  فييبػت حريػة اإلنسػاف فػ  عبلقيهػا مػع اهلل فهك يفصؿ عناصر النظرة الميكامم
جػػؿ كعػػبل  كخمػػؽ اإلنسػػاف ألفعالػػه  كمػػا يكشػػؼ عػػف أبػػرز أدكات الحريػػة ميػػؿ اإلرادة  كالقػػدرة  كاالسػػيطاعة  

لػذم كيفصؿ كجكهها  فيميز بيف اإلنساف العادم كاإلنساف صػاحب الرسػالة الرسػكؿ  النبػ   كحريػة اإلنسػاف ا
. كقػػاـ عمػػارة 252يبػػدك أفعالػػة يمػػرة لغريزيػػه  كأيضػػان يعػػدل ذلػػؾ إلػػى الحػػديث عػػف حريػػة المبلئكػػة كحريػػة إبمػػيس

بطرح مفهكـ العدؿ ف  إطار جدل  ما بيف أهػؿ اليكحيػد كأهػؿ العػدؿ مػع غيػرهـ مػف الفػرؽ اإلسػبلمية  كاليػ  
بيف هذ  الطكائؼ  كالي  مػف خبللهػا يشػكمت يخالفهـ الرأم  كباليأكيد ليس خافيان كعيه باألرضية الخبلفية ما 

مبػػادئ المعيزلػػة  كيعػػرؼ مػػا ييشػػابه كمػػا يخيمػػؼ فػػ  هػػذا اإلطػػار  كال شػػؾ بػػاف عمػػارة قػػد يميػػؿ المفهػػـك مػػف 
الناحية األصػكلية  كاليػ  مػف خػبلؿ حمقػات الجػدؿ مػع الفػرؽ األخػرل قػد قػاـ بصػياغيها  حيػث أنػه ال يكيفػ  

عيمػػػاد  باعيبػػػار  مفهكمػػػان معاصػػػران بمعنػػػى الحريػػػة  كبػػػذا فػػػرف االخيبلفػػػات بياريخيػػػة المفهػػػـك  بػػػؿ سػػػعى إلػػػى ا
الياريخيػػة يسػػقط مػػف كجهػػة نظػػر  عمػػبلن بأصػػكؿ السػػمفية  فهػػك يحػػاكؿ بأقػػؿ عنػػا  أف يظفػػر بالحػػؿ السػػحرم 
لمشػػكبلت السػػمفية المعاصػػرة  فهػػ  يقػػـك عمػػى عقػػؿ اسػػينباط  منطمقايػػه نػػاجز  كمعػػدة كيعيبػػر بميابػػة يقينيػػات 

 افكػر  محػرر ميحػرؾ  أمػ  ؟دجيهػادم  كالفػرؽ بينهمػا أف المجيهػيابت  فالسمف  ليس مجيهدا بؿ هػك ا كمطمؽ
 .253ـ كيكفؽ  كيطمس كيبرز  كيفن  كيبق ئاالجيهادم فيكسط كيكسيط  فيبل

المعيزلػة فػ  ظػؿ عصػر مشػكبليه الهكييػة سياسػية  كمػف خمػؼ سػيار العػدؿ اإللهػ   دكنشػأ مفهػـك العػدؿ عنػ
يكمػػػف الصػػػراع األزلػػػ  حػػػكؿ اسػػػيبداد حكػػػاـ المسػػػمميف الػػػذم اشػػػيهركا باالسػػػيبداد. أمػػػا اليػػػـك فػػػرف الحريػػػة لهػػػا 
  مجػػاالت ميعػػددة فػػ  كاقػػع أصػػب" معقػػدان فػػ  بنييػػه  حيػػث صػػار المسػػمـ يكاجػػه أشػػكاالن معقػػدة مػػف االسػػيغبلؿ

فكريان اجيماعيان  اقيصاديان  كلـ يعد األخطار يكمف ف  البنى البسيطة  بؿ أصبحت معقػدة أكيػر بيعقػد النظػاـ 
العػػالم  فػػ  ظػػؿ العكلمػػة. فظهػػر عنػػد المعيزلػػة اليمػػكيف االصػػطبلح   فييجاهػػؿ الفػػرؽ الجػػكهرم بػػيف نظريػػة 

كاقػػػع مػػػف يغيػػرات  كيقػػػع فػػػ  يصػػػكر العػػدؿ عنػػػدهـ كمفهػػػـك الحريػػػة  فمفهػػـك الحريػػػة ييجاهػػػؿ مػػػا طػػرأ عمػػػى ال
يصم" لكؿ زماف كمكاف  كالسمفية يرل بأف لها قػدريها العميقػة عمػى يػدمير العقبلنيػة  أيدكلكجييهغكغائ  بأف 
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، 2081، ينياير، 22ة. أثر المعتزلة في فكر محمد عمارة، بحث محكم لقسم الدراسات الدينية في مؤسسة مؤمنيون بيال حيدود، عيدد بن عمار حمود .
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 .90، ص8818. زيعور علي. ا تزانية حيال السلفي، الفكر العربي المعاصر، المفهوم، اإلمكان، الشكل، 
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لعرفان   فيعيمد عمارة عمى مقكلة العدؿ االعيزالية كيدمر ف  ذهنه كؿ لمحضة كعمى اليحكيؿ إلى الميداف اا
 .254لمحريةالمقاربات الفكرية المعاصرة 

هك الركف األساسػ  الػذم يقػـك عميػه اإلسػبلـ  ككػاف االخػيبلؼ فػ  معنػا  كخاصػة بعػد انهيػار  نانيا التوحيد:
كأدل إلػػى ظهػػكر الييػػارات المخيمفػػة  كخاصػػة يمػػؾ الييػػارات الراديكاليػػة اليػػ  ينػػادم الخبلفػػة العيمانيػػة كبيػػرا  

 يقػكؿ محمػد عمػارة: . 255منظريهػا الشػيخ سػيد قطػب بالهجرة إلى دار اإليماف كيرؾ دار الجاهمية  كمف أبػرز
ألنهػـ ينفػكف   "كاف اليكحيد  بمعنا  النقػ  المبػرأ مػف الشػبهات  هػك الػذم دعػا المعيزلػة لنفػ  القػدـ عػف القػرآف

 .256الصفات عف الذات العمٌية  حيى ال يككف هناؾ إقرار بقدـ هذ  الصفات  فيككف مع القديـ قديـ آخر"

نفػ  الكهانػة كاإلقػرار بالسػمطاف  أول:األصؿ ينجـ عنه جممة مف القيـ الفكريػة  أهمهػا:  كيعيبر عمارة أف هذا
هلل الكاحد القهار  حيث يظهر عمارة نقدا مضمرا لمفقها  الذيف ايخذكا ألنفسهـ منزلة قريبة مػف منزلػة الكهنػة  
كيعممػػكف الكسػػاطة مػػا بػػيف اهلل كعبػػاد   كيقكمػػكف بخدمػػة الحكػػاـ  ممػػا يعطػػ  صػػفة شػػرعية السػػيبدادهـ فػػ  

"لقػد بمػ  المعيزلػة كالقػائمكف بالعػدؿ كاليكحيػد  ات اإللهيػة  فيقػكؿ عمػارة:يصػكير ينزيهػ  لمػذ نانيـا:. 257حكمهـ
بهذا اليصكر الينزيه  لمذات اإللهية قدران عظيمان مف اليجريد كالبعد عف فكر المجبرة الحشػكية  الػذيف عجػزت 

 .258عقكلهـ عف أف يسمك بيصكر الذات اإللهية عف حدكد المحديات كالمخمكقات"

مبدأ اليكحيد كاف حاسمان ف  رد  عمػى المشػبهة  كبػذا اسػيطاع أف ينػز  العقيػدة اإلسػبلمية  فكاف رأم عمارة أف
مػػدمرة عمػػى العقيػػدة اإلسػػبلمية  سػػكا  مػػف المسػػيحية أك  كاليػػ  كػػاف يمكػػف أف يكػػكف لهػػا أيػػارمػػف الشػػكائب  

محمػػد عمػػارة  ميحػػديا  اليهكديػة أك البلدينيػػيف  فبػػذا كػػاف لميكحيػػد كظيفػػة دفاعيػػة عػػف العقيػػدة اإلسػػبلمية. يقػػكؿ
"كفػػػػ  إطػػػػار   كػػػػاف الخػػػػبلؼ كالصػػػػراع مػػػػع ييػػػػارات المبلحػػػػدة  كالمعطمػػػػة  كالدهريػػػػة  كاليهػػػػكد   عػػػػف اليكحيػػػػد:

. كييفػرع 259كالنصارل  ككٌؿ الفرؽ كالييارات اإلسبلمية اليػ  قالػت باليشػبيه  كاليجسػيد  أك االيصػاؿ كالحمػكؿ"
اسػػيهمكت سػػيكال مػػف الحبػػر لحمهػػا فػػ  عصػػرها  أال كهػػك عػػف اليكحيػػد مسػػألة أرقيػػت كسػػفكت ألجمهػػا الػػدما  ك 

  كأصػػػر عمػػػارة عمػػػى أف ييحػػػؼ ذاكرينػػػا بهػػػذا الخػػػبلؼ الفكػػػرم عمػػػى خمفيػػػات سياسػػػة "خمـــق القـــرنن"مســـألة 
كأيديكلكجيػة. فهػػك يؤصػؿ فػػ  هػذا المبػػدأ كيػرل أف قضػػية خمػؽ القػػرآف عبػارة عػػف رد مػف المسػػيحية اليػ  يػػرل 

ش الميمقػػ  كيحمسػػيه ألبعػػد الحػػدكد  ليكػػكف خمػػؽ يكهػػ  كسػػيمة أيدلكجيػػة ليجيػػ بػػأف المسػػي" كممػػة اهلل األزليػػة.

                                                           
254

 .92. المصدر نفس . ص 
255

 .201لبنان، ص-، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت2002إلل ، في الفكر اإلسالمي المعاصر، . بلقزيز عبد ا
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 .88، دار  تيبة للطباعة والنشر، دمشف، ص8811. أ. د. عمارة محمد. نظرة جديدة على التراث، 
257
 .9. مصدر سابف. بن عمار حمودة. ص 
258

 .  19لحرية اإلنسانية، ص . مصدر سابف. أ. د. عمارة محمد. المعتزلة ومشكلة ا
259
 .18نفس المصدر. ص  
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  كالكجه اآخر األيدلكج  يمكف ف  هذا اليصكر اعيبػار رؤيػة لعا عف هكية يهددها األدياف اآخر القرآف دفا
 .260المعيزلة لميكحيد يحريرا لمعقؿ مف كيير مف األمكر كالمعيقدات

الكعػػػد  كبقكلهػػػا باإلرجػػػا   إنمػػػا يخػػػدـ  ؽ"كانػػػت المرجئػػػة  برنكارهػػػا صػػػد يقػػػكؿ عمػػػارة: نالنـــا الوعـــد والوعيـــد:
الميغمبيف عمى السمطة  الذيف حكلكها مف الشكرل إلى اليغمب  فسمبكا اإلنساف العرب  المسمـ بذلؾ اليغمب ما 

كنفػػى المعيزلػػة . فمػػف أطػػاع اهلل دخػػؿ الجنػػة كمػػف عصػػا  دخػػؿ النػػار  261قػػٌرر لػػه اإلسػػبلـ مػػف حريػػة كاخييػػار"
الشػػفاعة  فهػػـ يؤمنػػكف بػػالخمكد فػػ  النػػار  سػػكا ن يعمػػؽ األمػػر بػػالكفر أك الفسػػؽ  كدكر الشػػفاعة لػػيس حاسػػما  
سػػكا  مػػف رسػػكؿ اهلل  أـ مػػف غيػػر   كناصػػر عمػػارة هػػذا الػػرأم  فػػاعيبر رأم المرجئػػة اليػػ  ينكػػر الكعػػد مبػػررا 

 الشكرل. لبلسيبداد  أما عدؿ المعيزلة فيقكد إلى اإليماف بمبدأ

العديػػػد مػػػف المفكػػػريف المسػػػمميف المعاصػػػريف إلػػػى مسػػػألة المنزلػػػة بػػػيف  يطػػػرؽ رابعـــا المنزلـــة بـــين المنـــزلتين:
المنزلييف  ميؿ بمقزيز  كمحمد الغزال   كأيضا مف المنظريف لمفكػر الراديكػال   أمػا عمػارة كالػذم يعيبػر مفكػر 

نظرة جديدة كجادة ف  الفكػر القػديـ؟ كهػؿ يسػيحؽ "فهؿ ننظر اليـك  الكسطية األكؿ ف  عصرنا الحال  يقكؿ:
. فبػيف بػذلؾ اعيمػاد  عمػى مبػدأ 262منػا مػا لػـ نظفػر بػه فيمػا يقػدـ مػف اليػاريخ؟"-المنزلة بيف المنػزلييف -فكرة 

المنزلػة بػيف المنػزلييف  كهػك يريػد يكظيفػه فػ  بنػا  مشػركع اإلحيػا  كاليجديػد  كيميػؿ مبػدأ الكسػطية كاالعيػػداؿ 
ك  فيكسطه يككف بيف الغمػك كاليسػاهؿ  فعمػارة آيػر يكػكف مبػدأ  محققػان لمكسػطية  فهػ  يقػؼ بػيف بدالن عف الغم

"فبهػػذ  الكسػػطية  العبلنيػة الغربيػػة الممحػػدة  كالسػػمفية النصكصػية اليػػ  ينبػػذ العقػػؿ كيػػؤمف بالنقػؿ. يقػػكؿ عمػػارة:
كح كالجسػػد  الػػدنيا كاآخػػرة  الجامعػػة  لػػـ يعػػرؼ المنهػػاج اإلسػػبلم  المينػػاقض  الػػذم لػػـ يجػػد لػػه حػػبل بػػيف الػػر 

الديف كالدكلة  الذات كالمكضكع  الفرد كالمجمكع  الفكر كالكاقع  المادية كالميالية  المقاصػد كالكسػائؿ  اليابػت 
كالميغٌير  القديـ كالجديد  العقؿ كالنقؿ  الحؽ كالقكة  االجيهاد كاليقميد  الديف كالعمـ  إلى آخػر هػذ  الينائيػات  

يقػػػد مػػػنهل النظػػػر إليهػػػا قسػػػمة  الكسػػػطية الجامعػػػة حػػػدثى االنقسػػػاـ الحػػػاد كالشػػػهير فػػػ  فمسػػػفة اليػػػ  عنػػػدما اف
الحضػػارة الغربيػػة إلػػى مػػادييف ك ميػػالييف  كماديػػة كمياليػػة  كعقبلنيػػيف كالهػػكيييف  كعممػػا  كميػػدينيف  كفبلسػػفة 

 .263معاصر"كمؤمنيف... منذ الجاهمية اليكنانية ليمؾ الحضارة حيى نهضيها الحديية ككاقعها ال

ال شػػؾ بػػأف اهلل سػػبحانه كيعػػالى قػػد أشػػار بػػاألمر بػػالمعركؼ  خامســا ايمــر بــالمعروف والنيــي عــن المنكــر:
كفى  كالنهػػ  عػػف المنكػػر فػػ  كيابػػه العزيػػز فػػ  عػػدة آيػػات  منهػػا: يىػػٍأميري ٍيػػًر كى ػػةه يىػػٍدعيكفى ًإلىػػى اٍلخى ـٍ أيم  ٍلػػيىكيٍف ًمػػٍنكي "كى

ػػًف  يىٍنهىػػٍكفى عى كًؼ كى "بًػػاٍلمىٍعري ػػكفى ٍفًمحي ـي اٍلمي ػػًر كىأيكلىئًػػؾى هيػػ ٍنكى اٍلمي
. لػػذلؾ فهػػك مػػف األسػػس اليػػ  يطػػرؽ لهػػا العديػػد مػػف 264

المفكػػريف كشػػمؿ أفكػػار العديػػد مػػف الييػػارات اإلسػػبلمية  لػػذا عمػػد عمػػارة إيبػػات صػػحة كجهػػة نظػػر  مػػف خػػبلؿ 
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معيزلػػة رائػػدا فػػ  جعػػؿ مػػف فكػػر ال-األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػ  عػػف المنكػػر-األدلػػة  حيػػث يػػرل أف هػػذا األصػػؿ 
مفهكـ اليكرة ضػد ظمػـ القػادة كالساسػة  كعػد  درسػا لمجمػاهير حيػى يطيحػكا باألنظمػة السياسػية الجػائرة  عمػى 

 .265خػػبلؼ الجبريػػة اليػػ  يجعػػؿ مػػف الجمػػاهير خاضػػعة لؤلبػػد فػػ  ظػػؿ االسػػيبداد كيبيحػػه كيجعػػؿ لػػه مػػا يبػػرر 
أرضػػػية خبلفيػػػة مػػػا بػػػيف الشػػػيعة اإلماميػػػة كيػػػرل عمػػػارة أف األمػػػر بػػػالمعركؼ كالنهػػػ  عػػػف المنكػػػر نشػػػأ فػػػ  

كالمرجئة  كبذا فهك أصؿ يكجب اليكرة المسمحة عمى االنحراؼ ف  المجيمع  لكنه مع هذا يراجع كأخذ مكقؼ 
ابف حـز الذم يعيبر المبدأ شامبل لكؿ الفرؽ اإلسبلمية  لذا اضطر إلى بيػاف مػا يخصصػت بػه المعيزلػة مػف 

"رؤيػػيهـ أف قيػػاـ الظمػػـ إنمػػا هػػك مرهػػكف بكجػػكد  مػػارة عػػف عبقريػػة المعيزلػػة:يحديػػد شػػركط اليػػكرة  لػػذلؾ قػػاؿ ع
 .266األعكاف كاألنصار الذم ييبعكف الظممة كالطغاة  كيعينكنهـ عمى ظممهـ كطغيانهـ"

األكؿ  سػػيقـك الباحػػث ببيػػاف أيػػر هػػذا  طمػػببعػػد أف قػػاـ الباحػػث ببيػػاف الفكػػر الػػدين  عنػػد محمػػد عمػػارة فػػ  الم
 اليان   كيأيير فكر المعيزلة عميه. طمبعند محمد عمارة ف  الم اإلسبلمية الدكلة الفكر عمى

شكالية الع قة بينيما في فكر الدكتور محمد عمارة:المطمب الناني:   الدين والدولة وا 

يعيبػػر عمػػارة أف دكلػػة المدينػػة اإلسػػبلمية كانػػت عربيػػة فػػ  بػػداييها كذلػػؾ مػػف  أول: مدنيــة الدولــة اإلســ مية:
هػػذ  الدكلػػة حيػػث المعيػػار القػػكم  العربػػ  يػػـ اسيشػػرفت العالميػػة  كصػػنعت مزيجػػا حضػػاريا فريػػدا  فيأسسػػت 

كفؽ معيار العركبة الحضارية  كمف يـ آمف مػف اليهػكد كمػف العجػـ  كسمـ عميه اهلل صمىيحت قيادة الرسكؿ 
. فقػاؿ صػمى اهلل 267ف آمف فأصبحت هذ  األمة أمة كاحدة كأمر بيػرؾ مفهػـك العركبػة كنبػذ العصػبية القبميػةم

 .268دعكها فرنها منينة"الصحي": "عميه كسمـ عنها ف  الحديث 

يؤكػػد عمػػارة عمػػى أف السػػمطة فػػ  اإلسػػبلـ مدنيػػة فػػ  المجيمػػع كأيضػػان يؤكػػد عمػػى بشػػرييها  فالحػػاكـ ال يسػػيمد 
  بحيػث أنػػه ال ينػػاقش فػ  رأيػػه كمػػا ذهػب إلػػى ذلػؾ الشػػيعة بالنسػػبة لشػخص اإلمػػاـ كمرجعييػػه سػمطيه مػػف اهلل

آؿ البيت عمى أساس عدـ انقطاع الكح   كبذا ييحكؿ المفهـك عند عمارة مف الدكلة الييكقراطيػة إلػى الدكلػة 
شر كاالخييار كمف يػـ المدنية  فيؤكد عمى أف الطريؽ إلى يكل  هذ  السمطة هك الشكرل الي  يحصؿ بيف الب

العقد كمف يـ البيعة. كما يؤكد عمى نيابة الحاكـ عػف األمػة  كالمسػؤكلية يجاههػا كأمامهػا. كمػا كيسػيبعد مبػدأ 
فصؿ الديف عف الدنيا  ألنػه قػد أشػار إلػى كييػر مػف األمػكر الدنيكيػة كاألحكػاـ الميعمقػة بهػا. فكػاف ذك مكقػؼ 

ميػػؿ فػػ  مقاصػػد شػػرعية إسػػػبلمية  كحػػث عمػػى ايخػػاذ هػػذ  القكاعػػػد منهػػا  كقػػرر أحكامػػان كقكاعػػد اجيماعيػػػة يي

                                                           
265

 .11المعتزلة ومشكلة الحرية اإلنسانية، ص  . مصدر سابف. عمارة محمد.
266

 .95. المصدر نفس . ص
267

 .18-29، دار الشروف القا،رة، مصر. ص8880. أ. د. عمارة محمد. الطريف إلى اليقظة اإلسالمية، 
268

 ، الجز  السادس، دار اآلفاف الجديدة، بيروت.1118الجامع الصحيح، صحيح مسلم، . النيسابور  مسلم. 



81 
 

ليطػػكير حيػػايهـ كمجػػيمعهـ  كذلػػؾ امييػػاالن ألكامػػر اهلل سػػبحانه كيعػػالى  حيػػى ال يضػػؿ البشػػر طريػػؽ الصػػبلح 
 .269كك  يكسبكا رضا اهلل ف  دنياهـ كألجؿ آخريهـ

ديف بالسػمطة السياسػية العميػا مػف كجهػة يرل عمارة أف عبلقػة الػ نانيا: البيعة تعطي الشرعية لمحاكم المسمم:
يطكر ييطكرا ميقدما عمى اعيبار أف اإلسػبلـ هػك ينظر اإلسبلـ قد اخيمفت عف سابقيها مف األدياف  فه  قد 

خيػػاـ الرسػػاالت كرسػػكله خػػايـ األنبيػػا  كالرسػػؿ  عمػػى اعيبػػار أف البشػػرية كصػػمت حينػػذاؾ سػػف الرشػػد كمرحمػػة 
مككمػة إلػى عقػكلهـ كلػـ يعػد أمػرا سػماكم أم أيػ  بػه نبػ  جديػد كممػا انحػرؼ النضل  كأصبحت أمكر دنيػاهـ 

الناس عف جادة الصكاب. فعند الحؽ بات األكلى لمبشػرية كانػت الشػؤكف السياسػية مككمػة لؤلنبيػا   فقػد كػانكا 
ئػه مػػف أنبيػا  كحكامػا  ككػاف الحكػاـ السياسػ  كالنبػكة مزيجػا ميحػػدا. كيعيبػر عمػارة أف اإلسػبلـ قػد يميػز برعبل

شأف العقؿ كسيادة سمطانة  فرف اليمييز بيف السمطييف العقمية كالدينية يعد كاحد مف إنجػازات اإلسػبلـ الكبػرل 
"محمػد عبػد " . كعمػى ذلػؾ فػرف عمػارة قػد أخػذ بمػا أشػار إليػه 270كعبلمة مف عبلمػات النضػل كالرشػد لمبشػرية

ف عمػى الخمفػا  الحصػكؿ عمػى مكافقػة كقبػػكؿ بػأ أحػد دعػاة النهضػة كاإلصػبلح فػ  العػالـ العربػ  كاإلسػػبلم  
عامة الناس مف خبلؿ البيعة العامة إلى أف األمة بمجمكعها بشكؿ عاـ هـ صػدر الشػرعية النعقػاد الخبلفػة  
 فػػبل مكػػاف لمخميفػػة فيػػرأس هرمػػا ألمػػة إف لػػـ يػػيـ مبايعيػػه كرفضػػيها ألمػػة  فقػػاؿ محمػػد عبػػد  فػػ  هػػذا السػػياؽ:

ألمػة فػ  مجمكعهػا حػرة مسػيقمة فػ  شػؤكنها  كػاألفراد فػ  خاصػة أنفسػهـ  فػبل "الحكمة كالعدؿ ف  أف يككف ا
ييصرؼ ف  شؤكف العامة إال مف ييػؽ بهػـ مػف أهػؿ الحػؿ كالعقػد  المعبػر عػنهـ فػ  كيػاب اهلل بػأكل  األمػر  

كهذا  .271ألنه يصرفهـ كقد كيقت به هك عيف يصرفه  كذلؾ منيهى ما يمكف أف يككف به سمطيها مف نفسها"
  كذلػؾ ر إلى أف البيعة ركف أساس  كهاـ ف  مصػدر سػمطة الدكلػة اإلسػبلمية  فبػدكنها ال شػرعية لمحػاكـيشي

ـٍ فىػػأىنزىؿى " لقػػكؿ اهلل يعػػالى: يأكيػػد ػػا ًفػػ  قيميػػكًبًه ـى مى ًمػػ رىًة فىعى ػػٍؤًمًنيفى ًإٍذ ييبىاًيعيكنىػػؾى يىٍحػػتى الش ػػجى ػػًف اٍلمي ًضػػ ى الم ػػهي عى ل قىػػٍد رى
ػػا قىًريبنػػا"الس ػػًكينىةى  ـٍ فىٍيحن ـٍ كىأىيىػػابىهي مىػػٍيًه عى

 كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمى . كهػػذا يشػػير إلػػى اليسػػميـ بمػػا يحكػػـ بػػه الرسػػكؿ272
 اهلل صػمىلرسػكؿ   كقػد أكػد االمسممكف فيها عمى السمع كالطاعةفييضمنه بيعة العقبة األكلى مف أمكر بايعه 

. كهذا يشػير إلػى 273عنقه بيعة مات ميية جاهمية""كمف مات كليس ف   عمى أهمية البيعة فيقكؿ: كسمـ عميه
ف كػػاف صػػاحب السػػيادة فػػ  الدكلػػة اإلسػػبلمية إال أنػػه أعطػػ  صػػبلحييه كسػػياديه ككنػػه يخمػػؼ  الخميفػػة حيػػى كا 

هلل لهذ  األمة مػف أحكػاـ  كال يعػدك الخميفػة أف يكػكف فػردان مػف أفػراد األمػة االنب  ف  سياسة األمة بما شرعها 
القيػاـ بػأمكر الػديف كسياسػة الػدنيا. كبنػا  عمػى ذلػؾ فمػيس لمخميفػة أك الحػاكـ المسػمـ أف كلكف ينكب عنها ف  
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يسيبد باألمر دكف المسمميف أك أف يدع  أف ال سمطاف فػكؽ سػمطانه فسػمطاف الخميفػة مسػيمد مػف األمػة فمهػا 
 .274الحؽ ف  أف يقـك كيحاسبه كينصحه كيعزله أف لـ يسيقـ

يعيبر عمارة أف اليراث الياريخ  اإلسبلم  قد ميز بيف أمة الديف كأمة  اإلس مية:نالنا: المواطنة في الدولة 
   كسػمـ عميه اهلل صمىالسياسة  فأمة الديف هـ الذيف يؤمنكف باإلسبلـ دينا  كهـ الذيف يصدقكف بنبكة محمد 
المػػكاطنيف الػػذيف يػػربطهـ كييخػػذكف مػػف العقيػػدة اإلسػػبلمية عقيػػدة كمنهاجػػا  أمػػا األمػػة السياسػػية فهػػـ جماعػػة 

ف كػاف بعضػهـ مػف غيػر المسػمميف  كيػرل عمػارة بػأف القػرآف الكػريـ  عبلقة المكاطنػة فػ  الدكلػة اإلسػبلمية  كا 
كبرسػػالة اإلسػػبلـ دينػػا كمنهاجػػا  أمػػا  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىلمجماعػػة المؤمنػػة بنبػػكة محمػػد  هػػك الدسػػيكر الػػدين 

 كسػمـ عميػه اهلل صػمىيكر السياس  كما دعػا  الرسػكؿ   فرف الدسجماعة المكاطنيف أم األمة بالمعنى السياس
كأشػػػار عمػػػارة إلػػػى الكيفيػػػة اليػػػ  يعامػػػؿ بهػػػا  .275"الصػػػحيفة"  كػػػذلؾ دعاهػػػا المؤرخػػػكف كدعػػػك  أيضػػػا بالكيػػػاب

فػػ  ينظػػيـ عبلقػػة المػػكاطنيف يبعضػػهـ الػػبعض بصػػفيه القائػػد السياسػػ   كقسػػـ  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىالرسػػكؿ 
مػػالهـ كمػػا عمػػيهـ  كميػػز مػػا بػػيف جماعػػة المسػػمميف الػػذيف يػػربطهـ عبلقػػة الػػديف كعبلقػػة  الحقػػكؽ كالكاجبػػات 

. فقػد 276المكاطنة السياسية  كجماعة األمة القائمة عمى أساس سياس  كالي  يضـ المسػمميف كغيػر المسػمميف
ييػػػرب إلػػػى المػػػؤمنيف كالمسػػػمميف مػػػف قػػػريش المهػػػاجريف كالمسػػػمميف مػػػف  كسػػػمـ عميػػػه اهلل صػػػمىأشػػػار الرسػػػكؿ 

ألنصػػار كمػػف يػػبعهـ كلحػػؽ بهػػـ كجاهػػد معهػػـ  عمػػى أنهػػـ أمػػة كاحػػدة مػػف دكف النػػاس  كيػػـ ا "المدينػػة المنػػكرة"
يحػػػدث عػػػف يكػػػكيف األمػػػة المؤمنػػػة معػػػا ليهػػػكد بمعناهػػػا السياسػػػ   كعمػػػى أسػػػاس عبلقػػػة المكاطنػػػة  فػػػكرد فػػػ  

يـ ييحدث عف اخػيبلؼ الػديف ال "أف يهكد بن  عكؼ كمعهـ بقية قبائؿ اليهكد أمة مع المؤمنيف"   الصحيفة:
"لميهػػكد  ييعػارض كال ينفػ  الكحػدة بمعناهػا السياسػ   كذلػؾ عنػػدما حػدد األسػاس الػدين  كنقطػة افيػراؽ  فقػاؿ:

 .277دينهـ  كلممسمميف دينهـ"

فػػػ  إيضػػػاحه لممبػػػدأ الدسػػػيكرم لمصػػػحيفة  أشػػػار عمػػػارة إلػػػى أف  رابعـــا: دســـتور الدولـــة اإلســـ مية المدنيـــة:
الصػػحيفة أقامػػت عقػػد المؤاخػػاة بػػيف المهػػاجريف كاألنصػػار  كجعمػػت بيػػنهـ رباطػػا كييقػػا فػػ  الحػػؽ كفػػ  سػػبؿ 
العيش  كدخؿ األنصار مع المؤمنيف ف  إطار الرعيػة السياسػية  أم أف األمػة القكميػة لمدكلػة الجديػدة برطػار  

كانت الكييقة ه  الدسيكر الذم سارع لبنا  األمة بعد أف ضـ عػددا مػف القبائػؿ كشػكؿ كيانػا  السياس   حيث
يضـ يهكد بن  عكؼ كبن  النجار كبن  الحارث مع أمة المػؤمنيف  كأف لميهػكد ديػنهـ كلممسػمميف ديػنهـ  كأف 
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يـ هػذ  العبلقػة ال بينهـ النصر عمى مف حارب أهؿ الصحيفة  كباليال  كانت الصحيفة ه  الدسيكر ف  ينظ
 .278القرآف الكريـ

 حػاكؿ عمػارةأف محمد عمػارة   لدل الدكلة اإلسبلمية ف  الفكر السياس  اإلسبلم  المعاصرأف الباحث يرل 
بشػػيى الطػػرؽ يمجيػػد فكػػر المعيزلػػة  حيػػث اعيبػػرهـ الكسػػطييف  كحظػػ  عمػػارة باهيمػػاـ الكييػػريف مػػف الكيػػاب 

ا  ففػػ  السػػنة الكاحػػدة قػػد يظهػػر لػػه أكيػػر مػػف مؤلػػؼ. كمػػف خػػبلؿ فكػػر كالبػػاحييف  نظػػرا ليعػػدد مؤلفايػػه كينكعهػػ
طػرؽ عمارة "المعيزلة" فقد يـ بياف األصكؿ الخمسة ف  فكر  الدين   كالػذم بنػى عميػه فكػر  السياسػ   حيػث ي

اليػان  يطػرؽ الباحػث إلشػكالية العبلقػة بػيف  طمػببحػث  كفػ  المماألكؿ مػف هػذا ال طمبالباحث لذلؾ ف  الم
كالدكلػػة فػػ  فكػػر عمػػارة  كفيػػه يػػـ بيػػاف كجػػه الفكػػر السياسػػ  الػػذم بنػػا  عمػػارة  كالػػذم اسػػيند فيػػه كييػػرا الػػديف 

كيبلحظ مف خبلؿ الدراسة مػا يمػ : فجػا  االسػبلـ بمبػادئ عامػة يحكػـ الينظػيـ السياسػ   كهػ   ألبعاد دينية.
الحكػاـ كيقيػدهـ مػف خػبلؿ أهػؿ صالحة لكػؿ زمػاف كمكػاف  فالعدالػة كالمسػاكاة  كضػماف الحريػات  كمسػؤكلية 

الحؿ كالعقد كقدريهـ عمى عزؿ الحاكـ ف  حاؿ حياد  عػف طريػؽ الحػؽ كالصػكاب  هػذ  المبػادئ يصػم" لكػؿ 
 زماف كمكاف كاف اخيمفت آلية يطبيؽ بعض هذ  المبادئ.

مارس خبللها أقاـ دكلة إسبلمية منذ هاجر إلى المدينة المنكرة  ك  كسمـ عميه اهلل صمىيرل عمارة أف الرسكؿ 
. كنظػػـ "الصػػحيفة"ف كاألنصػػار  ككيػػب دسػػيكر المدينػػة العمػػؿ السياسػػ   فأكجػػد نظػػاـ المؤاخػػاة بػػيف المهػػاجري

العبلقػػػة بػػػيف مػػػكاطن  الدكلػػػة  ككػػػاف هػػػذا حجػػػر األسػػػاس الػػػذم بنيػػػت عميػػػه دكلػػػة اإلسػػػبلـ فػػػ  شػػػكمه كنظػػػاـ 
 سياس .

ـ الحكـ ف  دكلة اإلسػبلـ  فبػدكف البيعػة ال يصػ" يـ اإلشارة إلى البيعة مف قبؿ عمارة  كاعيبرها أساس اسيبل
فػػ  سياسػػة  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىفػػأبك بكػػر الصػػديؽ خمػػؼ الرسػػكؿ  يكليػػة الحػػاكـ لنظػػاـ الحكػػـ فػػ  اإلسػػبلـ 

دارة الدكلػػة كاألمػػة  كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ بيعػػة المسػػمميف لػػه. كمػػف يػػـ أقػػر أهػػؿ الحػػؿ كالعقػػد بالخبلفػػة لعمػػر بػػف  كا 
ايعػػات فػػ  ظػػؿ الخبلفػػة الراشػػدة إلػػى أف انيهػػت فػػ  عهػػد بنػػ  أميػػة بعػػد أف أصػػبحت الخطػػاب  كهكػػذا يػػـ المب

 كرايية.

"الصػػحيفة" فقػػد عػػدها دسػػيكر المدينػػة  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىلػػى الدسػػيكر الػػذم كضػػعه الرسػػكؿ يطػػرؽ عمػػارة إ
باإلسػػبلـ  كالمػػكاطنيف المنػػكرة  معيبػػرا إياهػػا ينظيمػػا لعبلقػػة المػػكاطنيف فػػ  دكلػػة اإلسػػبلـ  سػػكا  بػػيف المػػؤمنيف 

 .ؤمنيف باإلسبلـ مف اليهكد كغيرهـغير الم
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 والمعاصـر القـديم اإلسـ مي السياسـي لمفكر فودة فرج الدكتور المفكر نظرة الخامس: المبحث
 م:1992-م1945

 كنػاقش منهػا  المصػرييف كمكقػؼ اإلسػبلمية الييػارات حيػاة "الغائبة الحقيقة" كيابه ف  فكدة ناقشى 
 إلػػػى كيطػػػرؽ كآيارهػػػا الطائفػػػة كأيضػػػا كالفػػػرد  كالدكلػػػة المجيمػػػع حيػػػاة فػػػ  كدكرهػػػا الشػػػريعة أيضػػػا
 كيضػػاربت الػػديف  كرجػػاؿ الميقفػػيف بػػيف كاسػػعا جػػدال كيابػػه أيػػار كقػػد. اإلرهػػاب  الخطػػاب خطػػكرة
 انشػا    أراد الػذم الحػزب يػرخيص بعػدـ كطالبػت عميػه  كبيػرا هجكمػا األزهػر فشػف فيه  األقكاؿ

 ـ.1992 عاـ النكر جريدة ف  بيكفير  بيانان  فيها كأصدرت

 مػػع اليحػػالؼ أراد الحػػزب ألف نظػػرا منػػه اسػػيقاؿ يػػـ كمػػف الجديػػد  الكفػػد حػػزب يأسػػيس فػػ  شػػارؾ
 يػػـ كمػػف  ـ1984 عػػاـ المصػػرم الشػػعب مجمػػس انيخابػػات لخػػكض المسػػمميف اإلخػػكاف جماعػػة
 اليابعػػػة األحػػػزاب شػػػؤكف لجنػػػة مػػػف المكافقػػػة ينيظػػػر كػػػاف لكنػػػه المسػػػيقبؿ  حػػػزب يأسػػػيس حػػػاكؿ
 .المصرم الشكرل لمجمس

 عمػػى حقيقيػػان  خطػػران  يشػػكؿ المسػػمميف اإلخػػكاف كنجػػاح اإلسػػبلم  اليحػػالؼ انيصػػار أف فػػكدة رأم
 يسػعكف االخػكاف أف يػرل فهػك السػبعينات  فػ  الجماعػات إرهػاب عػف إرهابػان  يقػؿ ال فهػك الدكلػة 

 فيهػا قػاـ  "النػذير" بعنػكاف ـ1989 عػاـ فػكدة أجراهػا دراسػة كفػ  بالشػرعية  اإلرهػاب يحقيؽ إلى
 الييػار أف إلػى منهػا خمػص  ـ1987ك 1982 أعػكاـ بػيف مػا الدكلػة فػ  اإلسػبلم  النمػك بدراسػة

 بيػػكتب ميمػػيبلن  فيهػػا الخػػاص اقيصػػادها لهػػا مكازيػػة دكلػػة يكػػكف أف فعػػبلن  اسػػيطاع قػػد اإلسػػبلم 
 الميميػؿ السياسػ  ككيانهػا المسػمحة  اإلسػبلمية الجماعػات فػ  الميميػؿ كجيشػها األمػكاؿ يكظيؼ

 النجػاح هػذا فػكدة كاعيبر. قانكنيا الجماعات هذ  حظر برغـ المسمميف اإلخكاف ارشاد مكيب ف 
عػبلف الينبيػه ظػؿٌ  فػ  جػا  بأنه  السياسػ  الػدين  لمييػار كبيػرا نجاحػا يعيبػر كباليػال  المكاجهػة  كا 

 ـ1990 عػػاـ" نكػػكف ال أك نكػػكف كيػػاب" بكيابػػة فػػكدة قػػاـ يػػـ كمػػف .كاحػػد آف  فػػ لمدكلػػة مضػػاعؼ كفشػػؿ
 أنػػه حيػػث طبعػػه  بعػػد الكيػػاب بمصػػادرة األزهػػر كأمػػر بعضػػها  نشػػر رفػػض يػػـ قػػد كػػاف مقػػاالت عػػدة فيػػه ضػػـ

 عػػػف بالخػػػارجيف المدنيػػػة الدكلػػػة عػػػف المػػػدافعيف اليهامػػػه نييجػػػة الحػػػؽ  جػػػاد األزهػػػر لشػػػيخ حػػػادا نقػػػدا يضػػػمف
 .المجيهػػديف المسػػمميف خيػػار مػػف لجماعػػة كقػػذفان  الرسػػم  األزهػػر لػػدكر يجػػاكزا كيابػػه فػػ  فػػكدة كعػػد  اإلسػػبلـ 

 مكقػع عػف يسػأله كلـ له  ييعرض لـ أحدا ألف أيضا اهلل يحمد أف األزهر لشيخ: "األزهر شيخ ف  فكدة ككيب
 يفسػ" كال كعبػاد   اهلل بػيف أحػدا يكسػط كال كهنكيا  يعرؼ ال الذم القيـ الديف ذلؾ الديف  صحي" مف منصبه
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نما الديف  لرجاؿ مساحة  يأصػيبل  خطابػه فػ  لهػا نجػد لػـ اليػ  يمػؾ بالحسن   لممكعظة كاسعة فيه الساحة كا 
 فػػكؽ البركيككػػكؿ بػػؾ يعمػػك لػػك ضػػرنا كمػػا.... دلػػيبل خطابػػه فػػ  عميػػه نجػػد لػػـ الػػذم ذلػػؾ الفيػػكل  قبػػؿ كلمعمػػـ
 مػػف مريبػػؾ عمػػى يحصػػؿ أف ضػػرنا كمػػا منيػػؼ  قصػػر فػػ  يسػػكف أف ضػػرنا كمػػا المسػػمميف  كرؤكس ر كسػػنا
 مػف يػأي  ألنهػا  آيمة بأنها دخمها مصادر بعض كيصؼ ربكية  بأنها ينعيها الي  يمؾ المسمميف  دكلة أمكاؿ

 كيابنػا يمنػع أف بمقػدكرؾ كأف يخيػؼ أف يمكنؾ أنؾ ييصكر أف الضر كؿ الضر لكف.... الركحية المشركبات
 كمػػا يكزعهػػا الغفػػراف  صػػككؾ جعبيػػؾ فػػ  كأف الػػديف  خػػزائف بيػػدؾ أف ييخيػػؿ كأف هنػػاؾ  رأينػػا يصػػادر أك هنػػا

 كحاشػػا السػػك   مػػف المبمػػ  هػػذا الظػػف بػػؾ يبمػػ  أف هلل كحاشػػا…  يشػػا  مػػف كيكفػػر يشػػا   لمػػف فيغفػػر يشػػا  
 مػػف عنػػه دافػػع طالمػػا بخيػػر األزهػػر شػػيخ يػػا اإلسػػبلـ…  الػػدرؾ هػػذا إلػػى لػػه الػػبعض فهػػـ يصػػؿ أف لئلسػػبلـ
 عصػكر كأزهػى المنصػب  أك المػاؿ أك السػمطة لكجػه كلػيس اهلل كلكجػه مريبػه  مقابؿ كليس إيمانه لقا  يدافع 
ا يعرؼ لـ اإلسبلـ نما األزهر  لغير أك لؤلزهر شيخن  . العمـ أجؿ مف كيعمـ يد   بكد عاش مف عرفت كا 

 القػػدرة العػػيف يفقػػد كعنػػدما الديماغكجيػػة  ظػػؿ فػػ  إال يعػػيش كال ييطػػكر كال ينمػػك ال اإلرهػػاب أف فػػكدة كيعيبػػر
 مشػركع  غيػر كآخػر مشركعان  إرهابان  هناؾ بأنه البعض ينادم كعندما كالشرعية  اإلرهاب بيف ما اليمييز عمى

رهابا  .مسيحب غير كآخر مسيحبان  كا 

 مصػر فػ  اليػان  الينػكير جيػؿ إلػى انيمػى فػكدة أف لمباحػث ييبػيف فرنػه فػكدة مؤلفات عمى اإلطبلع خبلؿ مف
 السياسػػػ  اإلسػػػبلـ نقػػػد عمػػػى فكػػػر  فقػػػاـ حسػػػيف  كطػػػه الػػػرزاؽ عبػػػد كعمػػػ  أمػػػيف كقاسػػػـ الطهطػػػاكم جيػػػب بعػػػد

عمػػاؿو  االجيهػػاد كحيميػػة اليػػاريخ   السياسػػ  اإلسػػبلم  كنقػػد المعاصػػر   الدكلػػة أسػػس عػػف كالػػدفاع العقػػؿ  كا 
 المسػمميف اإلخػكاف كخاصػة اإلسػبلمية  الجماعػات فػ  فكػر  أيػر عظػـ عمػى داللة قيمه ككاف. الحديية المدنية

 حكػػـ فػػ  كػػاف كفعمػػه قالػػه بمػػا فػػكدة فػػرج" الغزالػػ  محمػػد فقػػاؿ المريػػديف  مػػف كاعيبػػار  يكفيػػر  يػػـ فقػػد كاألزهػػر 
 خػبلؿ مػف اإلسػبلم  العػالـ عمى جيـ الذم الظبلـ ليبديد فكدة محاكلة كيعيبر".  الدـ مهدكرك  كالمريد المريد 
 .نادرة شجاعة محاكلة اإلرهابية الييارات

 فودة فرج لمدكتور" الذائبة الحقيقة" كتاب في قراءة

 اإلسػبلـ مػف يحمػؿ كلػـ قرشػية عربيػة بأنهػا فكصفها باإلسبلمية نعيكها الي  الخبلفة كيابه ف  فكدة اسيعرض
 األقطػػػار بػػػيف لمكحػػػدة كالػػػدعكة العربيػػػة القكميػػػة دعػػػكة بشػػػاكمة يبػػػدك جديػػػد مػػػف إحيائهػػػا دعػػػكل كأف اإلسػػػـ  إال

ف بحية سياسية دعكة فه  إسبلمية  دينية لدكلة كدعكة يبدك أنها مف أكير العربية   فهػك اليكحػد إلػى هػدفت كا 
ف المصمحة سبيؿ عمى  .عقبلنية حضارية أسس فعمى لميكامؿ يكجهت كا 

ػفٍ  فػ  شػرط هنػاؾ يكػكف أف فػ  غريػب المنطػؽ أف فكدة يرل  فكمػا قرشػ   أصػؿو  ذا يكػكف أف الحكػـ ييػكلى مى
 هػػذ  آخػػر إلػػى رشػػيدان  عػػاقبلن  مسػػممان  ككنػػه فػػ  ييميػػؿ أف يمكػػف أنهػػا أك سػػهمة الشػػركط أف ييصػػكر قػػد: "قػػاؿ
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 البعض ينادم قرشيا  يككف أف كهك الفقه كيب مف كيير يذكر  غريب بشرط يصطدـ لكنؾ العامة  األكصاؼ
 ...".اإلسبلـ باسـ الشرط بهذا

 هنػاؾ يكػكف أف يمكػف فػبل المشػط  كأسناف فجعمهـ الناس بيف اإلسبلـي  ساكل فقد يبرر   ما له فكدة كاسيغراب
كىـ لك حيى كغير  قرش  بيف لمحكـ فضؿ  هنػاؾ يكػكف حيػى فػكدة يقػكؿ كمػا  كزبيبة رأسيه حبش ه  أسكده  عبده  حى
 هػػذا لكجػػكد نييجػػة جػػا  بأنػػه كالعباسػػييف األمػػكييف حكػػـ فػػكدة كيبػػرر اإلسػػبلـ  لهػػا دعػػى اليػػ  المسػػاكاة منطػػؽ
 قػد لكػاف لػه أسػاس هنػاؾ كػاف فمػك لػه  أسػاس ال كأنػه كاضػعك  بػأنهـ يػيهمهـ أنػه حيػى القرشػ  االصؿ النص
 كالسيطرة  الحكـ أمكر لهـ يسهؿ حيى لدنهـ مف نصكصا كضعكا قد العباسييف كلكف. السقيفة كاقعة ف  ذكر
 نسػبه  عػف النظػر بغػض األكفػأ يكػكف أف أـ قرشػيا يكػكف أف أكلػى أيهػـ حيػث مف المعارضة كجكد حاؿ كف 

 .معارضيه رؤكس عمى سيقع الحديث إنكار فسيؼ

 اسػػيبلـ لحػػيف( ص) كفػػاة مػػف الحػػاكـ اخييػػار أسػػاليب إلػػى عػػاد فقػػد  الحػػاكـ الخييػػار فػػكدة لنظػػرة ككيمخػػيص
 بػف عمػ  ييقبمهػا لػـ مػا كهػ  السػقيفة  فػ  بكػر أبػك مبايعػة: كػاآي  طػرؽ سػية كهػـ المسػمميف  ألمػكر معاكية

 نفسػه بكػر ابػك اليبعػه الخميفػة اخييػار فػ  الصػحي" الطريػؽ هػك كػاف كلػك شػهكرا  فيهػا يبايعػه كلػـ طالػب أب 
 بالخبلفػػة أكصػػى كلكنػػه ذلػػؾ  يفعػػؿ لػػـ لكنػػه مػػنهـ  كالعقػػد الحػػؿ الهػػؿ أك المسػػمميف إلػػى يميػػه مػػف يكليػػة كيػرؾ
 فػ  بكر أبك طريقة يسيخدـ لـ عمر كحيى فيه  ما يعرفكا أف دكف المسممكف عميه بايع مغمؽ كياب ف  لعمر

 مرجحػػان  عبػػداهلل ابنػػه كيكػػكف خميفػػة بيػػنهـ مػػف ليخيػػاركا بالجنػػة المبشػػريف مػػف سػػيان  اخيػػار بػػؿ الخميفػػة  اخييػػار
 األمصػػػار بعػػػض ببيعػػػة عمػػػ  اخييػػػار اسػػػمكب عػػػف اخيمػػػؼ مػػػا كهػػػك االخييػػػار  فػػػ  اينػػػاف يعػػػادؿ لػػػك ألحػػػدهـ
 . بالكراية كيزيد السيؼ بحد كمعاكية

ف الػػدكؿ مػػف العديػػد فػػ  األسػػاليب هػػذ  طبقػػت كقػػد  يػػرفض لكػػف مػػنهـ  قاعػػدة إلػػى يشػػير ال اإلسػػبلـ كػػاف كا 
 كانت اسمكب بأم يركها بؿ معينة قاعدة يضع لـ أساسا اإلسبلـ أف المنفيحكف يرل فيما يجاكزها  الميزميكف

 المخيػاركف فهػـ كالعقػد الحػؿ أهػؿ بيعػة طريقػة اخيػارت اليػ  الػدكؿ أمػا. مباشػر غيػر أك مباشر باخييار سكا 
 عهػػد فػػ  السػػكداف ميػػؿ المغمػػؽ الكيػػاب كهنػػاؾ المالكػػة  األسػػرة أفػػراد عمػػى اليرشػػي" قصػػر مػػع السػػعكدية فػػ 

 عمػى ضػمنية مكافقػة االسػبلمية الشػريعة عمػى االسػيفيا  فػ  كالمكافقػة إيػراف  فػ  الفقيػه كاليػة كهنػاؾ النميرم 
 كسػنة اهلل كيػاب يطبػؽ أنػه طالمػا الحيػاة  مػدل هػ  الحػاكـ اسػيمرار كمػدل الباكسػياف  ف  له كاخيياران  الحاكـ
 .الدكؿ هذ  ف  يطبقهـ ال حاكمان  عزؿ ييـ لـ أنه غير نبيه 

 كلػيس ركحػ  كنهػل ديػف االسبلـ أف فكدة كاعيبر الراشدة  الخبلفة بعد مف الحكـ ف  اليقمب مدل فكدة كيبيف
 قالػػػه مػػػا قػػػص فقػػػد ذلػػػؾ  فػػػ  كاألمػػػكم الراشػػػدم الحكػػػـ بػػػيف مػػػا كيقػػػارف. العػػػدؿ هػػػك كاألسػػػاس سياسػػػيان  نهجػػػان 

 اسػيبدؿ لكنه لمعاكية الش   نفس رجؿ كقاؿ  "السيؼ بحدً  لنقكمنؾ يسيقـ لـ إف" الخطاب بف لعمر االعراب 
 إال هػػذا مقػػام  بعػػد اهلل بيقػػكل أحػػدكـ يػػأمرن  ال كاهلل" قػػاؿ فقػػد مػػركاف بػػف الممػػؾ عبػػد أمػػا بالخشػػب  السػػيؼ
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 الشػػجاعة أف غيػػر العػػدؿ  أجػػؿ مػػف عميػػه رجػػؿ شػػجاعة عمػػر يقبػػؿ بػػيف فػػكدة يقػػارف كهنػػا  "عنقػػه كضػػربت
 .مركاف بف الممؾ عبد عهد ف  االسيبداد إلى الكضع يصؿ يـ معاكية عهد ف  انهارت

 مؤسػػس أف طالمػػا عػػنهـ أحػػد يعػػرؼ ألف بحاجػػة ليسػػكا العباسػػييف أف إلػػى فػػكدة أشػػار فقػػد العباسػػييف عػػف أمػػا
 اإلسػبلم  كلػيس اإلنسػان  اليػاريخ فػ  الجػرائـ بػأحقر قػاـ الذم  "السفاح العباس أبك" عميه يطمؽ كاف دكليهـ
 .الكحشية ككناهـ القبيحة اعمالهـ ف  كاسيطرد كشرح فقط 

 اسػيخبلص فػ  كالنطػؽ اليحميػؿ فػ  العقػؿ باسػيخداـ يسػم" لميفكيػر منهجان  عرض أنه فكدة يبيف لذلؾ كنييجة
 لمػكطف  ككال ن  لمعقيػدة اخبلصػان  ميبعػان  أنػه بػذلؾ يػرل كهػك نقصػاف  دكف الحقيقػة عػرض ف  كالشجاعة النيائل
 :كيابه خبلؿ مف كيرل

 ال ديف سبلـاإل. الصفة إال سبلـاإل مف يحمؿ كلـ قرشية عربية خبلفة ه  عنها يقاؿ كما اإلسبلمية الخبلفة
 كالػػػذكر بالفرقػػػاف كصػػػفه بػػػؿ بالدسػػػيكر كيعػػػالى سػػػبحانه اهلل يكصػػػفه فمػػػـ دكلػػػة  دسػػػيكر ال ديػػػف كالقػػػرآف دكلػػػة 

 كلػػيس ركحيػػة خطػػة لئلسػػبلـ فػػرف كبػػذلؾ اهلل  بػػه يكصػػفه لػػـ بمػػا اهلل كيػػاب كصػػؼ لئلنسػػاف يحػػؽ كال الحكػػيـ 
 المخزنة  يقافيه مف يعممها الي  يجاربه خبلؿ مف الحيكاف عف يخيمؼ اإلنساف أف أيضان  كيرل. اسيةيس خطة

 بػف عيمػاف مػف ييقبمػه لػـ كهػ  العامة أحد مف كاالسيبداد الجكر األمة ييقبؿ أف يمكف كيؼ: ييسا ؿ كباليال 
 عفاف؟

مَااي ٝااصٙ نُ حْاايٍٜ اى َيػاايث االاااٍٞت ٗاىخٞاايشاث اىَخثصراات ٝؼنااو حااليٞص اىخصمٞاات ٗاىخؼيااٌٞ ٗا ػاااً  رااٜ 

ٍ خَؼْي ْٕيك ّظصة خيضؼت ىيخ٘جٞٔ ٕٜٗ نحيذٝت اىخ٘جٔ ٗااح يٓ  ريىَْٖج اىسيئر ا ٝؼصض اىحقٞقات الا ٍاِ 

  ٗا ٝااررغ اىْااي  الا الىااٚ اح اايٓ ٗاحاار  ٕٗاا٘ ميىخاايىٜ ٖٝااٜء ا  ٗاحااراٟشاء الا شنٝااي   جيّااو ٗاحاارا  ٗا ٝؼيااِ ٍااِ

اى٘جراُ ىقب٘ه اىخثصف ٗٝغيق اٟزاُ نٍايً ٍْثاق اىحا٘اش. ٗٝ مار را٘ذة ػياٚ نُ ا لااً ػياٚ ٍ خاص   اص  

ٗاّؼاراً حيىٞي   ٗ صٝاق ٍْأ ٝا ذٛ الىاٚ حَيٍايث اىارً ٗاىاسٛ هار ّد٘ضأ ٍ ارذا  ّخٞ ات ىي ٖاو ٗضاٞق ا راق 

ااجخٖيذ اىَسخْٞص   صٝق آخاص ٕا٘ نُ ٝيخقاٜ اىؼواص ٗا لااً ٗزىال ٍاِ خااه ااجخٖايذ اىَساخْٞص ٗاىقٞاي  

 اىش يع ٗا رق اىَخْ٘ش  ٗٝصٙ ر٘ذة نُ اىثصٝق اىثيّٜ ٕ٘ اىسٛ لٞس٘ذ ىنِ ٝدشٚ ٍِ  ٘ه ااّخظيش.

يب  رٞقا٘ه  هٕاسا حارٝن ذّٞاي ٗالُ مارا ٗىؼو اىنيَت اىخٜ ميّج اىسبو اىَبيشص رٜ هخو ر٘ذة ح يج رٜ ٕاسا اىنخا

ىل راٚ اايٕصٓ حارٝن ذٝاِ  ٗنٍاص لٞيلات ٗحناٌ ٗالُ  ا٘شٓ ىال ػياٚ نّأ ػقٞارة ٗالَٝايُ  ٗحارٝن شاؼيشاث 

حْثيااٜ ػيااٚ اىبسااثيء  ٗٝواارهٖي ا ّقٞاايء  ٗٝؼخْقٖااي ا حقٞاايء  ٗٝخبؼااُ٘ رااٚ لاابٞيٖي ٍااِ ٝاارػُ٘ اىاا٘شع  ٕٗااٌ 

  ٗٝساخٖررُ٘ اىحناٌ ا اٟخاصة  ٗاىسايثت ا اى ْات  ٗاىارّٞي ا ا زمٞيء(  ٍِٗ ٝؼيُْ٘ ما ٍ٘شامات نّٖاٌ نٍاصاء

اىرِٝ  ٗٝخؼس ُ٘ رٚ ح ساٞص مااً ع ػاِ  اصض راٚ اىْ ا٘  ٗٝخالٗىُ٘ ا حيذٝان ػياٚ ٕا٘إٌ ىَاصض راٚ 

اىقي٘ب  َُٖٗٝٞ٘ رٚ مو ٗاذ  ٗالُ ميُ حن ٞصا  رلٕا   ٗالُ ميُ حرٍٞصا  رسٖا   ٗا ٝثٌْٖٞ ػِ لؼٌٖٞ ىَْي و 

ٍقؼر اىسيثيُ  نُ ٝد٘ض٘ا رٚ ذٍيء الخ٘اٌّٖ راٚ اىارِٝ  نٗ نُ ٝناُ٘ ٍؼباصٌٕ را٘  نشااء  ايذهٜ اىسيثت ٗ

 . ا َٝيُه
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 الفكر السياسي اإلس مي لمحركات وايحزاب اإلس مية المعاصرة:المبحث السادس: 

 : فكر الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة اإلخوان المسممين:المطمب ايول

اإلسػػماعيمية فػػ  مصػػر عمػػى يػػد حسػػف بػػف أحمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف البنػػا السػػاعاي  ـ فػػ  1928يأسسػػت عػػاـ
ـ  يعػػػرؼ جماعيػػػه بقكلػػػه: "دعػػػكة اإلخػػػكاف المسػػػمميف: دعػػػكة سػػػمفية سػػػنية  1951-1906هػػػػ/1324-1371

كحقيقػػػػػة صػػػػػكفية  كهيئػػػػػة سياسػػػػػية  كجماعػػػػػة رياضػػػػػية  كرابطػػػػػة عمميػػػػػة يقافيػػػػػة  كشػػػػػركة اقيصػػػػػادية  كفكػػػػػرة 
 .279جماعية"

ا بأنهػػا "إصػػبلحية شػػاممة"  يحمػػؿ شػػعار "اإلسػػبلـ هػػك الحػػؿ"  كمنػػذ نشػػأيها كضػػع حسػػف البنػػا يصػػنؼ نفسػػه
األسس لمعمؿ السياس  لئلخكاف  فهـ ليسكا مجرد جماعة دعكية دينية فقط كلكنهـ أيضا هيئة سياسية نييجػة 

يعػاليـ اإلسػبلـ . كمشاركيهـ السياسية يأي  مػف منطمػؽ اإلصػبلح فػ  األمػة كيطبيػؽ 280لفهمهـ العاـ لئلسبلـ
. يعيبر أكبر حركة معارضة سياسية ف  كيير مف الدكؿ العربية  كصمت لسدة الحكػـ أك شػاركت 281كأحكامه

األردف كفمسػػػطيف. لقػػػد كصػػػؿ انيشػػػارها إلػػػى ك فيػػػه فػػػ  عػػػدد مػػػف الػػػدكؿ العربيػػػة ميػػػؿ: مصػػػر كيػػػكنس كيركيػػػا 
. انبيػؽ 282إسػبلمية فػ  القػارات السػت دكلة ف  العالـ يضـ كؿ الػدكؿ العربيػة كدكال إسػبلمية كغيػر 72حكال 

 عنها ف  فمسطيف: حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس الي  يـ يأسيها ف  اجيماع ف  منزؿ الشيخ أحمد ياسػيف
حضر االجيماع باإلضافة إلى الشيخ ياسيف  سية مػف أبػرز قػادة المجمػع اإلسػبلم    ـ9/12/1987 بياريخ

فػػ  غػػزة كهػػؤال  هػػـ: الػػدكيكر عبػػد العزيػػز الرنييسػػ   كالػػدكيكر الخاضػػع إلشػػراؼ جماعػػة اإلخػػكاف المسػػمميف 
إبػػػػػػراهيـ اليػػػػػػازكرم  كصػػػػػػبلح شػػػػػػحادة  كعيسػػػػػػى النشػػػػػػار  كمحمػػػػػػد شػػػػػػمعة  كعبػػػػػػد الفيػػػػػػاح دخػػػػػػاف. كبيػػػػػػاريخ 

انػػا كبػػأير رجعػػ  اعيبػػرت حركػػة حمػػاس هػػذا البيػػاف صػػدر قػػادة اإلخػػكاف فػػ  قطػػاع غػػزة بيـ أ14/12/1987
. مييػػاؽ حمػػاس يػػذكر أف "حركػػة المقاكمػػة اإلسػػبلمية 283مقاكمػػة اإلسػػبلميةالنػػدا  األكؿ الصػػادر عػػف حركػػة ال

.  يعػػكد عبلقػػة جماعػػة اإلخػػكاف المسػػمميف بفمسػػطيف إلػػى 284جنػػاح مػػف أجنحػػة اإلخػػكاف المسػػمميف بفمسػػطيف"
ـ حيػػػث جػػرل افييػػػاح أكؿ فػػػرع لجماعػػػة اإلخػػػكاف 1945ـ  كمػػػا يعػػػكد يكاجػػػدها فػػ  فمسػػػطيف لعػػػاـ 1935عػػاـ

يػػـ جػػرل افييػػاح عػػدة فػػركع لمجماعػػة فػػ  مػػدف فمسػػطينية أخػػرل إذ كصػػؿ عػػدد الفػػركع  المسػػمميف فػػ  القػػدس 
عممػت جماعػة اإلخػكاف فػ   .285فرعا يخضع إلشراؼ قيادة اإلخكاف المسمميف فػ  القػاهرة25ـ إلى1947عاـ

                                                           
279

 .151. مجموعة الرسائل، ص . البنا حسن
280

 .مشين باا وا  مو ع على م2089-8-28 محفوظة نسخة الدعوية الشبكة البنا، حسن رسائل مجموع الخامس، المؤتمر رسالة. 
281

 م على مو ع وا  باا مشين.28/8/2089. رسالة المؤتمر السادس، مجموع رسائل حسن البنا، الشبكة الدعوية نسخة محفوظة 
282

 إخوان أون  ين.-الرسمي للجماعة. المو ع 
283

 .11م، ص 8881، شتا  81، العدد 1. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 
284

 .5م، ص8811آب/أاسطس،  81حماس -. أنظر ميثاف حركة المقاومة اإلسالمية2. المصدر نفس  ص
285

إلسييالمية فييي الضييفة ال ربييية و طيياع اييزة جماعيية اإلخييوان المسييلمين وحركيية الجهيياد . أنظيير زييياد أبييو عمييرو، "الحركيية ا2. المصييدر نفسيي  ص

 .28م، ص8818اإلسالمي"، عكا: دار اهسوار، 
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. لقػد "سػم  الحػاج "حركػة الكفػاح اإلسػبلم " ك "المرابطكف عمى أرض اإلسرا "فمسطيف يحت مسميات ميؿ: 
الحسين " قائدا محميا لئلخكاف المسمميف ف  فمسطيف  فساعد اسػيخداـ اسػـ المفيػ  جماعػة اإلخػكاف فػ   أميف

 .286نشر نفكذها ف  البمد

يرل البنا أف المجيمػع المصػرم الػذم عػاش فيػه مجيمعػا إسػبلميا  يشػكب إسػبلمييه  أسممة المجتمع والدولة:
يأييرات الحضارة الغربية المادية  األمػر الػذم يخمػؽ ينائيػة كيناقضػا ال بػد مػف الجهػاد ليبلفيػه  ليكيمػؿ أسػممة 

  كدافعػت عنػػه المجيمػع كالدكلػة يقػكؿ: "لقػد انػدمجت مصػر بكمييهػا فػػ  اإلسػبلـ بكمييػه  عقيػدة كلغػة كحضػارة
كذادت عف حياضه كردت عنه عادية المعيديف...كمف هنا بدت مظاهر اإلسبلـ قكية فياضة زاهرة دفاقة فػ  
كيير مف جكانب الحياة المصرية  فأسماؤها إسػبلمية  كلغيهػا عربيػة  كهػذ  المسػاجد العظيمػة يػذكر فيهػا اسػـ 

ا لئلسػػػػبلـ كمػػػػا ييصػػػػؿ هػػػػيهيػػػػز لشػػػػ   اهيزاز اهلل كيعمػػػػك منهػػػػا نػػػػدا  الحػػػػؽ صػػػػباح مسػػػػا   كهػػػػذ  مشػػػػاعرنا ال 
باإلسبلـ...كؿ ذلؾ حؽ...كلكف هذ  الحضارة الغربية قد غزينا غػزكا قكيػا  بػالعمـ كالمػاؿ  كبالسياسػة كاليػرؼ 
كالميعػػة كالمهػػك كضػػركب الحيػػاة الناعمػػة العابيػػة المغريػػة اليػػ  لػػـ نكػػف نعرفهػػا مػػف قبػػؿ. فأعجبنػػا بهػػا  كركنػػا 

أبم  األير  كانحسر ظؿ الفكرة اإلسبلمية عف الحياة االجيماعية المصرية ف  كيير مف إليها  كأير هذا الغزك 
شػػػؤكنها الهامػػػة  كانػػػدفعنا نغيػػػر أكضػػػاعنا الحيكيػػػة كنصػػػي  معظمهػػػا بالصػػػيغة األكركبيػػػة  كحصػػػرنا سػػػمطاف 

ينهػا مباعػدة اإلسبلـ ف  حياينا عمػى القمػكب كالمحاريػب  كفصػمنا عنػه شػؤكف الحيػاة العمميػة  كباعػدنا بينػه كب
 .287شديدة  كبهذا أصبحنا نحيا حياة ينائية ميذبذبة أك ميناقضة؟س

لقد كاف البنا حريصػا عمػى الػنهل اإلسػبلم  الػذم ييحػرج مػف الحكػـ بػالكفر عمػى إنسػاف فضػبل عػف المجيمػع 
م أك بػرأ-"إننػا ال نكفػر مسػمما أقػر بالشػهادييف كعمػؿ بمقيضػاهما كأدل الفػرائض كمف كممايه فػ  هػذا المقػاـ:

إال أف أقر بكممة الكفر  أك أنكر معمكما مف الديف بالضركرة  أك كذب صري" القرآف  أك فسر  عمػى -معصية
 .288كجه ال يحيممه أساليب المغة العربية بحاؿ  أك عمؿ عمبل ال يحيمؿ يأكيبل غير الكفر

شعارهـ المنطكؽ: اهلل غايينا  كالرسكؿ زعيمنا  كالقرآف دسيكرنا   العقيدة في فكر جماعة اإلخوان المسممين:
. شػعار الجماعػة المكسػكـ: عبػارة عػف سػيفيف يحيطػاف 289كالجهاد سبيمنا  كالمكت ف  سبيؿ اهلل أسمى أمانينا

ػا اٍسػيىطىٍعيـي م ػفبالمصحؼ  كيب يحيهما كممة "كأعدكا"  اقيباسا مف قكلػه يعالى:" بىػاًط  كىأىًعػدُّكا لىهيػـ م  ًمػف ر  قيػك ةو كى
" ـٍ ـٍ الى يىٍعمىميكنىهيـي الم هي يىٍعمىميهي ًريفى ًمف ديكًنًه ـٍ كىآخى كي ٍيًؿ ييٍرًهبيكفى ًبًه عىديك  الم ًه كىعىديك  اٍلخى

 . الشيخ البنا عرؼ العقائد:290

                                                           
286

بيييروت: منشييورات -، صيييدا2م"، ج8855-8819. أنظيير عييارف العييارف، "النكبيية: نكبيية بيييت المقييدس والفييردوس المفقييود 1. المصييدر نفسيي . ص

 .  801المكتبة العصرية،  . تا، ص
287

رسيالة -. أنظر مجموعة رسائل اإلميام الشيهيد حسين البنيا58-51. مصدر سابف. أ. د. عمارة محمد. أبو اهعلى المودود  والصحوة اإلسالمية، ص

 ، طبعة دار الشهاب، القا،رة.828-820، ص1دعوتنا في طور جديد
288

 .298. انظر رسالة التعاليم ص58. المصدر نفس . ص
289

م، 2081،ييـ/8115شيراف أ. د. حيافظ الجعبيير . رسيالة ماجسيتير، العقييدة فيي فكيير جماعية اإلخيوان المسلمين/دراسية تحليليية، . جيويلس إبيرا،يم. إ

 .21جامعة الخليل/كلية الدراسات العليا/ سم أصول الدين، ص
290

 .10. سورة اهنفال. آية 
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يمازجػة ريػب  كال "بأنها األمكر الي  يجب أف يصدؽ بها قمبؾ  كيطمئف إليها نفسؾ  كيكػكف يقينػا عنػدؾ  ال 
 .292. كيقكؿ:" "إف خصكمينا لميهكد ليست دينية"291يخالطه شؾ

اعيمػػاد  نانيــا:الػػكح  هػػك مصػػدر اليمقػػ  كمرجػػع األحكػػاـ.  مــنيا البنــا فــي قضــايا العقيــدة يمكــن فــي: أول:
اليركيز عمى ما فيه فائدة كآيار   رابعا:العقؿ مف طرؽ االسيدالؿ.  نالنا:القرآف كالسنة كفؽ فهـ سمؼ األمة. 

. 293يػػػرؾ الكممػػػة ألصػػػحاب العمػػػـ كأهػػػؿ االخيصػػػاص خامســـا:كاالبيعػػػاد عمػػػا ال طائػػػؿ يحيػػػه  كال نفػػػع فيػػػه. 
ظهػػارا لشػػرؼ الحجػػة . 294كطالػػب الخصػػكـ بالػػدليؿ كالبرهػػاف حيػػى فيمػػا هػػك ظػػاهر الػػبطبلف  يقػػديرا لؤلدلػػة  كا 

فكػػار كلػػـ يحػػبس العقػػكؿ  لكػػف أرشػػدها إلػػى اليػػزاـ حػػدها  "صػػحي" أف اإلسػػبلـ لػػـ يحجػػر عمػػى األ كقػػاؿ البنػػا:
" كعرفها قمة عممها  كندبها إلى االسيزادة مف معارفها  فقاؿ يعالى: ا أيكًيييـي م فى اٍلًعٍمـً ًإال  قىًميبلن مى "كى

295. 

لكػف  "صحي" أف أساس العقائد ككؿ األحكػاـ الشػرعية كيػاب اهلل كسػنة رسػكله )ص(  يقكؿ: العقل عند البنا:
مع ذلؾ فرف كؿ هذ  العقائد يؤيدها العقؿ  كييبيها النظػر الصػحي"  كلهػذا شػرؼ اهلل يعػالى العقػؿ بالخطػاب  

ػػػاذىا ًفػػػ  الس ػػػمىاكىاًت  كجعمػػػه منػػػاط اليكميػػػؼ  كندبػػػه إلػػػى البحػػػث كالنظػػػر كاليفكيػػػر  قػػػاؿ يعػػػالى: كا مى "قيػػػًؿ انظيػػػري
ػػا ۚ  كىاأٍلىٍرًض  مى ػػف كىالنُّػػذيري  اٍآيىػػاتي  ييٍغنًػػ  كى ـٍ 296"ييٍؤًمنيػػكفى  ال   قىػػٍكـو  عى اً  فىػػٍكقىهي كا ًإلىػػى الس ػػمى ـٍ يىنظيػػري . كقػػاؿ يعػػالى:" أىفىمىػػ

كج* ػػػا لىهىػػػا ًمػػػف فيػػػري مى ي ن اهىػػػا كى ٍيػػػؼى بىنىٍينىاهىػػػا كىزى ػػػدىٍدنىاهىا كىأىٍلقى  كى ٍكجو كىاأٍلىٍرضى مى كىاًسػػػ ى كىأىنبىٍينىػػػا ًفيهىػػػا ًمػػػف كيػػػؿ  زى ٍينىػػػا ًفيهىػػػا رى
ًنيػبو *بىًهيلو  ٍبػدو مُّ ًذٍكرىٰل ًلكيؿ  عى ًصػيدً *يىٍبًصرىةن كى ػب  اٍلحى ن ػاتو كىحى كنػا فىأىنبىٍينىػا بًػًه جى ػا ن مُّبىارى اً  مى ٍلنىػا ًمػفى الس ػمى نىز  كىالن ٍخػؿى *كى

ٍزقنػا ل ٍمًعبىػاًد  *بىاًسقىاتو ل هىا طىٍمعه ن ًضيده  ٍيينػا  ۚ  ر  كجي  كىػذٰىًلؾى  ۚ  كىأىٍحيىٍينىػا بًػًه بىٍمػدىةن م  ػري اٍلخي
. كذـ الػذيف ال ييفكػركف كال 297

ٍنهىػػا ينظػػركف فقػػاؿ يعػػالى: ـٍ عى مىٍيهىػػا كىهيػػ كفى عى ػػرُّ ػػٍف آيىػػةو ًفػػ  الس ػػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض يىمي ػػأىي ف م  كى " "كى ػػكفى ميٍعًرضي
. كقػػاؿ 298

ا" يعالى: قيؿ ر ب  ًزٍدًن  ًعٍممن "كى
299. 

"يعيمػد عممػا  العقائػد إلػى إيبػات  قاؿ البنػا: موقف البنا من ايدلة العقمية والمنطقية عمى إنبات صفات ا :
إف ذلػػػؾ حسػػػف  ألف العقػػػؿ أسػػػاس  صػػػفات اهلل يبػػػارؾ كيعػػػالى بأدلػػػة عقميػػػة  كأقيسػػػه منطقيػػػة  كنحػػػف نقػػػكؿ:

المعرفة  كمناط اليكميؼ  كحيى ال يككف ف  نفس أحد أير مف آيار الشبهات كاألباطيؿ  كلكف األمػر أكضػ" 
يبػات صػفات الكمػاؿ المطمػؽ لػه صػار فػ  حكػـ البػديهيات اليػ  ال  مػف ذلػؾ  ككجػكد الخػالؽ يبػارؾ كيعػالى كا 

عػػض األدلػػة كػػدليؿ الكجػػكد كالينػػافر كغيرهػػا  يػػـ سػػاؽ جممػػة مػػف يحيػػاج إلػػى إيبايهػػا دليػػؿ أك برهػػاف  يػػـ أكرد ب
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. لقػد قػدـ البنػا النقػؿ عمػى العقػؿ عنػد اليعػارض 300أقكاؿ عممػا  الطبيعػة فػ  إيبػات كجػكد اهلل يعػالى كصػفايه"
بينهما  فرف كقع اليعارض فرننا نؤكؿ الظن  منها لييفػؽ مػع القطعػ   فػرف كانػا ظنيػيف فػالنظر الشػرع  أكلػى 

 .301ع حيى ييبت العقم  أك ينهارباإليبا

بمػا أف الجماعػة مشػركع إصػبلح  لجميػع مفاصػؿ الحيػاة  كػاف لهػا لكػؿ  بالجماعـة: أىداف المنيا الخـاص
مفصؿ أهدافا  فهناؾ أهداؼ عمى مسػيكل الفػرد  كأخػرل عمػى مسػيكل البيػت  كغيرهػا عمػى مسػيكل المجيمػع 

ى مسػػيكل العػػالـ العربػػ   كسادسػػة عمػػى مسػػيكل المحمػػ   كرابعػػة عمػػى مسػػيكل الػػكطف المحمػػ   كخامسػػة عمػػ
. أركاف البيعة العشرة الكاردة ف  "رسالة اليعاليـ" لمشيخ البنا 302العالـ اإلسبلم   كأخيرا عمى مسيكل الجماعة

هػػ : الفهػػـ  كاإلخػػبلص  كالعمػػؿ  كالجهػػاد  كاليضػػحية  كالطاعػػة  كاليبػػات  كاليجػػرد  كاألخػػكة  كاليقػػة. قضػػايا 
 نهاج اليربكم يعد حجر زاكية ف  فكر جماعة اإلخكاف المسمميف.العقيدة ف  الم

الدكلة ف  فكر  لها كظيفة أساسية ه  احيضاف دعكة اإلسبلـ كيجميع كممػة المسػمميف   الدولة في فكر البنا:
 "أف كنشر كممة اهلل  كيبمي  رساليه حيى ال يككف فينه كيككف الديف كمه هلل فيقكؿ إف لمحكػـ هػدفيف أساسػييف:

ييحػػرر الػػكطف اإلسػػبلم  مػػف كػػؿ سػػمطاف أجنبػػ   كذلػػؾ حػػؽ طبيعػػ  لكػػؿ إنسػػاف ال ينكػػر  إال ظػػالـ جػػائر أك 
مسػػػيبد قػػػاهر. أف يقػػػيـ فػػػ  هػػػذا الػػػكطف الحػػػر دكلػػػة إسػػػبلمية حػػػرة  يعمػػػؿ بأحكػػػاـ اإلسػػػبلـ  كيطبيػػػؽ نظامػػػه 

لدكلػة فػرف المسػمميف جميعػا االجيماع  كيعمف مبادئه القكمية  كيبم  دعكيه الحكيمة لمناس  كمػا لػـ يقػـ هػذ  ا
آيمػػكف مسػػؤكلكف بػػيف يػػدم اهلل العمػػ  الكبيػػر عػػف يقصػػيرهـ فػػ  إقاميهػػا كقعػػكدهـ عػػف إيجادهػػا  كمػػف الحقػػكؽ 
لئلنسانية فػ  هػذ  الظػركؼ الحػائرة أف يقػـك فيهػا دكلػة يهيػؼ بالمبػادئ الظالمػة  كينػادم بالػدعكات الفاحشػة  

. كف  رسالة "اإلخكاف المسممكف يحت راية 303ؽ كالعدؿ كالسبلـ"كال يككف ف  الناس مف يعمؿ ليقـك دكلة الح
مػا مهمينػا إمػا إجمػاال: فهػ  أف نقػؼ فػ  كجػه هػذ  المكجػػة أ" القػرآف" ييحػدث البنػا عػف مهمػة جماعيػه فيقػكؿ:

أبعػػديها عػػف زعامػػة الطاغيػػة مػػف مدنيػػة المػػادة كالحضػػارة الميػػع كالشػػهكات اليػػ  جرفػػت الشػػعكب اإلسػػبلمية ف
كهدايػة القػرآف كحرمػت العػالـ مػف أنػكار هػديها كأخػرت يقدمػة مئػات السػنيف  كسػمـ عميه اهلل صمى النب  محمد

حيػػى ينحسػػػر عػػف أرضػػػنا كيبػػرأ مػػػف ببلئهػػا قكمنػػػا. كلسػػنا كاقفػػػيف عنػػد هػػػذا الحػػد  بػػػؿ سػػنبلحقها فػػػ  أرضػػػها 
ف الػػدنيا كمهػػا كيػػكق كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىالعػػالـ كمػػه باسػػـ النبػػ  محمػػد  كسػػنغزكها فػػ  عقػػر دارهػػا حيػػى يهيػػؼ

بيعاليـ القرآف كينيشر ظؿ اإلسبلـ الكارؼ عمى األرض كحينئذ ييحقؽ لممسمـ ما ينشد  فبل يككف فينه كيككف 

                                                           
300

 .101-101سابف. البنا رسالة العقائد، ص ر. مصد
301

 .  10-11. أنظر: البنا، حديث الثالثا ، ص 11. مصدر سابف. جويلس إبرا،يم. ص
302

-118و 111-121، ص2ج. للو وف عليى أ،يداف تليا المسيتويات أنظير: محميود، مينه  التربيية عنيد اإلخيوان المسيلمين، 91. المصدر نفس . ص

 .121-122و 110
303

 .11، ص 8880، دار الوفا  للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مص، 2. رزف جابر. الدولة والسياسة في فكر حسن البنا، ط



805 
 

"أقيمػػكا دكلػػة القػػرآف فػػ  قمػػكبكـ يقػػـك فػػ  أرضػػكـ"  كال يػػزاؿ  خميفيػػه حسػػف الهضػػيب  قػػاؿ: .304الػػديف كمػػه هلل
 .305مسممكف مسيرة اإلخكاف عمى ذات الدرب ف  كؿ مكاف فيه إخكاف

"كأنا حيف أيكمـ عف السياسػة كمػا أريػد السياسػة المطمقػة  يحدد مفهكـ السياسة فيقكؿ: السياسة في فكر البنا:
كه  النظر ف  شؤكف األمػة الداخميػة كالخارجيػة كغيػر مقيػدة بالحزبيػة بحػاؿ" يػـ يقػكؿ بعػد هػذا اليحديػد العػاـ 

بأف المسمـ لف ييـ إسبلمه إال   يطيع أف أجهر ف  طرحالمجردة "أس لمعنى اإلسبلـ الشامؿ كلمعنى السياسة
إذا كاف سياسيا بعيد النظر ف  شػؤكف أميػه  مهيمػا غيػكرا عميهػا  كيبػيف البنػا السػبب فػ  أنػه قممػا يجػد إنسػانا 
ييحدث إليؾ عف السياسة كاإلسبلـ إال كجديه يفصؿ بينهما فصبل كيضع كؿ كاحد مف المعنييف فػ  جانػب". 

ر المسمميف حينما جهمكا هذا اإلسبلـ  كحينما أدرككا أمر  كيبايه ف  نفػكس أبنائػه كرسػكخه فػ  فيقكؿ:" إف غي
قمكب المؤمنيف به كاسيعداد كؿ مسمـ ليفيديػه بػالنفس كالمػاؿ لػـ يحػاكلكا أف يجرحػكا فػ  نفػكس المسػمميف اسػـ 

ة يذهب بكؿ ما فيه مف نكاح  اإلسبلـ كال مظاهر  كشكميايه  كلكنهـ حاكلكا أف يحصركا معنا  ف  دائرة ضيق
مػػف األلقػػاب كاألشػػكاؿ كالمظهريػػات ال يسػػمف كال يغنػػ  مػػف  كأف يركػػت لممسػػمميف بعػػد ذلػػؾ قشػػكر قكيػة عمميػػة

ف اإلسبلـ ش   غير   كأف اإلسػبلـ شػ   أإلسبلـ ش   كاالجيماع ش   آخر  ك جكع  فأفهمكا المسمميف أف ا
العامة سكا   كأف اإلسبلـ فحديكن  بربكـ أيها اإلخكاف  إذا كاف كمسائؿ ييصؿ به كأف اإلسبلـ ش   كاليقافة 

اإلسػػبلـ شػػيئا غيػػر السياسػػة كغيػػر االجيمػػاع  كغيػػر االقيصػػاد كغيػػر اليقافػػة فمػػا هػػك إذف؟ أهػػك هػػذ  الركعػػات 
لهػذا كيػة اسػيغفار يحيػاج إلػى اسػيغفار  الخالية مف القمب الحاضر  أـ هذ  األلفاظ اليػ  كمػا يقػكؿ رابعػة العد

 .مفصبلن  محكمان  كامبلن  أيها اإلخكاف نزؿ القرآف نظامان 

كاف يراد بالسياسة معناها الداخم  مػف حيػث ينظػيـ أمػر الحككمػة  فيقكؿ: "إفر البنا إلى مفهكـ السياسة يفيش
كبياف مهمايها كيفصيؿ حقكقها ككاجبايها كمراقبة الحاكميف كاإلشػراؼ عمػيهـ ليطػاعكا إذا أحسػنكا كينيقػدكا إذا 
أسا كا. فاإلسبلـ قػد عنػ  بهػذ  الناحيػة ككضػع لهػا القكاعػد كاألصػكؿ. كفصػؿ حقػكؽ الحػاكـ كالمحكػـك كبػيف 

 .306كاقؼ الظالـ كالمظمـك ككضع لكؿ حدا ال يعدك  كال ييجاكز م

ـ  كأصػػػب" 1950أنضػػػـ إلػػػى اإلخػػػكاف عػػػاـ  م:1966-1906إبـــراىيم حســـين الشـــاذلي   307*ســـيد قطـــب
ف  مكيػب إرشػاد الجماعػة كرئػيس قسػـ الػدعكة فيهػا كرئػيس يحريػر جريػدة اإلخػكاف  كالجماعػة القطبيػة  اعضك 

ة اليكفيػػػػر كالهجػػػرة فػػػػ  مصػػػر  كالجماعػػػػة اإلسػػػبلمية  كجماعػػػػة اليكحيػػػػد نسػػػبت لػػػػه كلقػػػد "يفػػػػرع عنهػػػا جماعػػػػ
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القطبيػػة أك القطبيػػكف أك الفكػػر القطبػػ  أك الييػػار القطبػػ  كيعػػرؼ أيضػػان بػػػ اإلسػػبلـ الحركػػ  أك  .308كالجهػػاد"
  كييركػز أفكػار الػدعكة القطبيػػة الييػار الحركػ  أك الحركيػكف هػ  حركػة فكريػة إسػبلمية ينسػب إلػى سػيد قطػب

ككفػػر الحككمػػات القائمػػة فػػ   بمػػا فيهػا المجيمعػػات اإلسػػبلميةمجيمعػػات جاهمػػة  ف المجيمعػػات المعاصػػرةفػ  أ
كجكب ك ببلد المسمميف كعدـ جكاز المشاركة ف  الحكـ أك ممارسة العمؿ السياس  ف  ظؿ الحككمات الكافرة 

محػيط السػاحة المصػرية . كلـ ينحصر أفكار سيد قطػب فػ  309جهاد الحككمات الكافرة كرفض الدعكة العمنية
بؿ اميدت إلػى بقػاع أخػرل كييػرة مػف العػالـ اإلسػبلم  كأكركبػا فقػد شػكمت هػذ  األفكػار بريقػا جػذابا لممسػمميف 

كال يػػزاؿ الفكػػر القطبػػ  قائمػػا بػػؿ ال زاؿ  .310فػػ  كػػؿ مكػػاف كيحػػكؿ باليػػال  الييػػار القطبػػ  إلػػى ييػػار عػػالم 
. كيعيبر سيد قطب بهذ  األفكػار المرجػع األكؿ 311سبلم مسيطرا عمى نسبة ليست قميمة مف شباب العالـ اإل
حيا  الجهاد ف  هذا العصر  .313. كيكفير حب الكطف312لفكر يكفير الحكاـ كا 

"إنػه لػيس عمػى كجػه األرض دكلػة مسػممة كال مجيمػع مسػمـ قاعػدة اليعامػؿ فيػه شػريعة  من أقـول سـيد قطـب:
ف ظػػؿ  لػى جػػكر األديػاف  كنكصػت عػػف ال إلػه إال اهلل  كا  اهلل". كقػاؿ: "فقػد اريػػدت البشػرية إلػى عبػػادة العبػاد كا 

ه لػيس هػك المجيمػع فريؽ منهـ يردد عمى المآذف ال إله إال اهلل". كقاؿ: "إف المجيمػع الجػاهم  الػذم نعػيش فيػ
 .314المسمـ". كقاؿ: "لنأخذ مكسى  إنه مياؿ لمزعيـ المندفع العصب  المزاج"

"إعبلف ربكبية اهلل كحد  لمعالميف معناها اليكرة الشاممة عمى حاكمية البشر ف  كؿ : الحاكمية عند سيد قطب
األرض  الحكػـ فيػه لمبشػر  أرجػا صكرها كأشػكالها كأنظميهػا كأكضػاعها  كاليمػرد الكامػؿ عمػى كػؿ كضػع فػ  

بصكرة مف الصكر  أك بيعبير آخر مرادؼ: األلكهية فيه لمبشػر فػ  صػكرة مػف الصػكر  ذلػؾ أف الحكػـ الػذم 
مرد األمر فيه لمبشر كمصدر السمطات فيه هـ البشر  هك يأليه لمبشر  يجعؿ بعضهـ لبعض أربابا مف دكف 

 .315اهلل

"منهجػا إلهيػا  جػا  ليقػرر ألكهيػة اهلل فػ  األرض  كعبكديػة البشػر  د باعيبػار عاإلسبلـ ف  منظكر الحاكمية  ي
ف جميعػا إللػه كاحػد  كيصػب هػذا اليقريػر فػ  قالػب كاقعػ   هػك المجيمػع اإلنسػان  الػذم ييحػرر فيػه النػاس مػػ

يػػر العبػػاد  فػػبل يحكمهػػـ إال شػػريعة اهلل  اليػػ  ييميػػؿ فيهػػا سػػمطاف اهلل  أك بيعب بً العبكديػػة لمعبػػاد  بالعبكديػػة لػػر 
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آخػػر ييميػػؿ فيهػػا ألكهييػػه". مػػف هنػػا فػػرف: "هنػػاؾ مسػػافة هائمػػة بػػيف اعيبػػار اإلسػػبلـ عمػػى هػػذا النحػػك  كاعيبػػار  
 .316نظاما محميا ف  كطف بعينه  فمف حقه فقط أف يدفع الهجـك عميه ف  داخؿ حدكد  اإلقميمية

رار بيكحيػػد األلكهيػػة كمػػف يعيبػػر الحاكميػػة مػػف أهػػـ أدبيػػات الفكػػر القطبػػ  فمػػف مقيضػػيات كممػػه اليكحيػػد اإلقػػ
مقيضػيات كممػة اليكحيػد أف يكػػكف الحكػـ هلل كمػف مقيضػػيات كممػة اليكحيػد أف يصػػاغ النظػاـ االقيصػادم كمػػه 
كفػػؽ معػػايير اإلسػػبلـ كمػػف مقيضػػيات كممػػة اليكحيػػد أف يكػػكف المػػنهل اليربػػكم كاليعميمػػ  كاإلعبلمػػ  كالفكػػرم 

ـ كمحاؿ أف يككف ذلػؾ كمػه مػف أجػؿ كممػة يرددهػا األلسػنة كالحضارم كاألخبلق  كالسمكك  منبيقان مف اإلسبل
فحسب بؿ ال بد مف اإلقرار بالمساف كاليصػديؽ بالجنػاف كالعمػؿ بػالجكارح كاألركػاف ليحكيػؿ جميػع مقيضػيايها 
إلػى مػػنهل حيػاة ككاقػػع ميحػػرؾ كمجيمػع ميكامػػؿ البنيػاف هػػذ  المفػػاهيـ الضػخمة كالمعػػان  الجميمػة كغيرهػػا هػػ  

ػا فػرذا انيفػت الدكلػة فقػد  كسمـ عميه اهلل صمى كؿالي  ظؿ الرس يرب  عميها أصحابه ف  مكة يبلية عشػر عامن
انيف  اليكحيد كهذا المفهكـ القطب  هك الذم دفع سيد قطب إلػى نعػت مجيمعػات المسػمميف بكصػؼ الجاهميػة 

كييهـ السػمفيكف  .317كساكل بينها كبيف المجيمعات البكذية كالشيكعية لمجرد غياب الشريعة عمى أرض الكاقع
القطبيػػكف بػػربطهـ اليكحيػػد كأسػػاس عقيػػدم بيكاجػػد الدكلػػة كفػػؽ منظػػكرهـ عمػػى أرض الكاقػػع فػػرذا انيفػػت الدكلػػة 
كفؽ مفاهيمهـ فقد انيف  اليكحيد كهذا المفهكـ القطب  هك الذم دفع سيد قطب إلى نعت مجيمعات المسمميف 

ت البكذيػػة كالشػػيكعية لمجػػرد غيػػاب الشػػريعة فػػ  نظػػر  بكصػػؼ الجاهميػػة الكػػافرة فسػػاكم بينهػػا كبػػيف المجيمعػػا
عمى أرض الكاقع كغاب عف آؿ قطب كأيباعهـ إف اإلسبلـ قائـ فعبل كلك غابت بعض اليشػريعات كأنػه لػيس 
مػػف الػػبلـز لنعػػت اإلنسػػاف باإلسػػبلـ أف يػػأي  بمػػنهل الحيػػاة اإلسػػبلمية كػػامبل طالمػػا أنػػه مقػػر كمعيقػػد كمصػػرح 

 .318ألكهييهبيكحيد اهلل يعال  ف  

كباليػال  ييريػب  كحػدييان  بػذلؾ فػرؽ الخػكارج كالمرجئػة قػديمان  يقرر سيد قطػب أف اإليمػاف كػؿ ال ييجػزأ مضػاهيان 
عمى هذا الزعـ أف مػف يخمػؼ عنػد  جػز  أك شػعبة مػف اإليمػاف فقػد كػؿ اإليمػاف كهػذا خػبلؼ مػا عميػه عممػا  
اإلسػػبلـ قػػديمنا كحػػدييان أف اإليمػػاف شػػعب كأجػػزا  أعبلهػػا ال إلػػه إال اهلل كأدناهػػا إماطػػة األذل مػػف الطريػػؽ كال 

ألعمى لذا كاف عندهـ أم عند العمما  اإليمػاف يزيػد بالطاعػة ينيف  أصؿ اإليماف إال بانيفا  الشعبة األكلى كا
 319كينقص بالمعصية
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 :دضب انرذشٚش اإلعاليٙفكش انشٛخ ذمٙ انذٍٚ انُثٓاَٙ يؤعظ : انًطهة انثاَٙ

قاـ يق  الديف النبهان  ف  كيابيػه بالحػديث عػف العقيػدة كاليشػريع  كييضػمف كيابػه  العقيدة في فكر النبياني:
نظػػاـ اإلسػػبلـ فػػ  نهاييػػه دسػػيكرا "لمدكلػػة اإلسػػبلمية" كمػػا صػػكرها  كذلػػؾ ليطبيقػػه فػػ  دكلػػة الخبلفػػة الراشػػدة 

 القادمة الي  ييكقع قيامها.

ككنهػػا الحػػؿ كالػػدكا  لمشػػاكؿ اإلنسػػاف  صػػغيرها كفػػ  األبػػكاب الميعمقػػة بالعقيػػدة نػػاقش النبهػػان  هػػذ  المسػػألة 
ككبيرهػا  كيعيبػر أف يغييػر فكػػر اإلنسػاف هػك مػا يجعمػػه قػادرا عمػى النهػكض  فيجػػب ابطػاؿ المفػاهيـ الخاطئػػة 

 كاسيبدالها بالفكر اإلسبلم  الصحي" كيركيز هذ  المفاهيـ حيى ينهض اإلنساف نهضة سكية.

يكافػؽ فطريػه السػميمة  سبلـ العقدة الكبرل عنػد اإلنسػاف حػبلن ؿ فيه اإلبهان  أف طريؽ اإليماف حكبذا يعيقد الن
قمبػه كجعػؿ مػف العقػؿ سػبيؿ الهدايػة إلػى اإلقػرار بصػبلحية  كاطمػأفالي  فطر  اهلل عميها. كمؤل كجدانه قناعة 

يبات كجكد  قطعيا يقنع العقؿ كأيضا بأف كياب ا هلل الذم هذا الحؿ. كما ناقش األدلة عمى مسألة كجكد اهلل كا 
صػنع كصػياغة البشػر  كأيضػا  هػك كػبلـ اهلل كلػيس مػف كسػمـ عميػه اهلل صػمىأنزؿ عمػى خػايـ األنبيػا  محمػد 

 .320يبات نبكة سيدنا محمد عميه أفضؿ صبلة كسبلـإمسألة 

كالجػػف كمػػا يطػػرؽ الشػػيخ إلػػى مسػػألة الغيبيػػات كالبعػػث كالنشػػكر كالجنػػة كالنػػار كالحسػػاب كالعػػذاب كالمبلئكػػة 
 يبايها بالنكاح  العقمية.إكالشياطيف  كأيضا عمؿ عمى 

كفػػػ  العقيػػػدة بػػػيف النبهػػػان  أف اإلنسػػػاف ميػػػى انيهػػػى مػػػف أمػػػكر اإليمػػػاف كحػػػؿ هػػػذ  المسػػػائؿ الفكريػػػة كالغيبيػػػة 
كالعقميػػة كالباطنيػػة انيقػػؿ إلػػى الفكػػر عػػف الحيػػاة الػػدنيا  كسػػبؿ إيجػػاد مفػػاهيـ صػػادقة عنهػػا  كاعيبػػر اف السػػبيؿ 

سػػبلمية  لحضػارة اإلهػػك األسػاس الػػذم ايخػذ منػػه الطريػؽ إلػػى النهػكض  كهػػك األسػاس الػػذم ينبػع منػػه ا لػذلؾ
 .321كينبيؽ األنظمة مف خبللها  كنشأة دكلة اإلسبلـ يجب أف يككف مف خبلؿ هذا األساس فكران كطريقة

يطػػرؽ النبهػػان  إلػػى القيػػادة الفكريػػة اإلسػػبلمية فابيػػدأ الحػػديث بػػالركابط  الدولــة اإلســ مية فــي فكــر النبيــاني:
الي  يربط االنساف باآخريف ميؿ الكطنية كالقكمية كالعرقية كغيرها  كاعيبرها ركابط منحطػة ال يمػت لئلسػبلـ 

فػػ   ان النبهػػة  كأسػػهب كحيػػدة الصػػحيحة هػػ  الرابطػػة العقيػػدبصػػمة  فاإلسػػبلـ سػػاكل بػػيف النػػاس  كالرابطػػة ال
المكجكدة ف  العالـ ميؿ الرأسمالية كاالشيراكية كقارنها بمبدأ العقيدة اإلسبلمية القائـ عمػى  المبادئالشرح عف 

 العدؿ كالمساكاة.
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كينػػاكؿ النبهػػان  دسػػيكر الدكلػػة االسػػبلمية  فقسػػمه أبكابػػا كاألبػػكاب قسػػمها مػػكاد  كأهػػـ هػػذ  األبػػكاب: األحكػػاـ 
الدكلة يجب أف يككف مسممة ييـ اخييار الخميفة فيها بنا  عمى االنيخاب المباشر  العامة  كالي  كرد فيها أف 

يف المشاركة فيه  كيطرؽ إلى نظػاـ الحكػـ يكال يجب أف يككف هذا االنيخاب إال لمسمم  الدكلة كال يجكز لمذم
مػػف العقػػكد اليػػ     كأيضػػا يطػػرؽ إلػػى الخميفػػة كاعيبػػر الخبلفػػة نػػكعخالصػػان  إسػػبلميان  كالكاجػػب أف يكػػكف نظامػػان 

مسػػػمميف بػػػالغيف  كايبرمهػػػا المسػػػمميف مػػػع مػػػف يككػػػؿ لػػػه أمػػػر المسػػػمميف كاشػػػيرط فػػػ  مبرمػػػ  العقػػػكد أف يككنػػػ
ذا يـ عقد البيعة بالخبلفة ألحد فرف اآخريف مجبريف عمى البيعة بالرغـ مف أف عقد ابراـ الخبلفة  كعاقميف  كا 

 .322ليس ممزما  كباليال  يصب" عمى الباقيف ايباع الخميفة

بلمية نفسػها كأسهب ف  طريقة يعييف الخميفة  كمػا اشػيرط أنػه البػد أف يكػكف كػؿ ذلػؾ منبيقػا مػف الدكلػة اإلسػ
 دكف أم يدخؿ خارج   كدكف مساندة مف أم نظاـ كافر كلك عمى سبيؿ االعانة.

كأشار النبهػان  إلػى سياسػات اليعمػيـ كالسياسػات الخارجيػة  كاعيبػر بػأف الػدكؿ غيػر اإلسػبلمية إنمػا هػ  دكؿ 
سػػػيما فػػػ   البػػػد مػػػف أخػػػذ الحيطػػػة كسػػػد اليغػػػكر  كػػػافرة يسػػػعى بكػػػؿ عزمهػػػا لمقضػػػا  عمػػػى دكلػػػة اإلسػػػبلـ  فػػػبل

 .323المناطؽ األكير خطكرة

يعيبر كياب الدكلة اإلسبلمية ليق  الديف النبهان  مف  الطريق إلى إقامة الدولة اإلس مية في فكر النبياني:
أكائؿ اصدارات حزب اليحرير  كهك المرجع األساس  ألبنا  الحزب ف  األيدكلكجية الفكرية الي  ييبناها أبنا  

هػان  فػ  العػرض اليقػديم  لكيابػه أف الدكلػة اإلسػبلمية ليسػت رغبػة يسػيأير فػ  النفػكس الحزب  كقػد بػيف النب
عف هكل بؿ ه  فرض أكجبه اهلل عمى المسمميف  كأمرهـ أف يقكمكا به كحذرهـ عذابه ف  حاؿ يقصيرهـ ف  

يبػػر ببلدهػػـ دار كمػػا يػػرل النبهػػان  إال إذا كػػاف كجػػكد  بدكلػػة  فػػبل يع مػػؤيران  أدائػػه. فػػبل كجػػكد لئلسػػبلـ كجػػكدان 
 إسبلـ إال إذا يـ الحكـ فيها بالديف كالشريعة اإلسبلمية.

هػك نهػل إلهػػ  البػد مػف السػػير فيػه  فيجػب أف ييكيػػؿ  كسػػمـ عميػه اهلل صػمىعيبػر النبهػان  أف نهػل الرسػػكؿ كا
بػاالنطبلؽ خيرة الناس كيككنكف هـ حممة الديف ألجؿ إنشا  الخبلفة اإلسبلمية المنيظرة  كمف يـ يبدأ الدعكة 

ػا ييػٍؤمىري ى الصبر كالػببل   لقكلػه يعػالى: "بعد أف يككف هؤال  الناس قد اعطكا الدركس كاخيبركا عم فىاٍصػدىٍع ًبمى
" ًف اٍلميٍشًرًكيفى كىأىٍعًرٍض عى

. كاعيبر بما ال مجاؿ لمشؾ فيه أف هؤال  الناس سيبلقكف مف يصد عف سبيؿ اهلل 324
ذلػػؾ بػػأف قػػريش انيهجػػت  داخميػػة كالخارجيػػة  كأخيػػرا المقاطعػػة  مفسػػران بػػيبلث سػػبؿ كهػػ : اليعػػذيب  الػػدعاكل ال

 .325كسمـ عميه اهلل صمىليب اليبلية ف  مكاجهة الرسكؿ هذ  األسا
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اليعمػػيـ كالييقيػػؼ كاإلعػػداد الفكػػرم كالركحػػ    أوليمــا: ويمخــص النبيــاني أدوار الــدعوة بــدورين متعــاقبين:
نشػػر الػػدعكة كالكفػػاح  فيػػيـ فػػ  الػػدكر األكؿ فهػػـ األفكػػار كيجسػػديها فػػ  أشػػخاص ييكيمػػكف حكلهػػا   ونانييمــا:

كمػػف يػػـ يػػأي  الػػدكر اليػػان  حيػػث يػػيـ نقػػؿ هػػذ  األفكػػار إلػػى قػػكة دافعػػة فػػ  المجيمػػع يدفعػػه ألف يطبقهػػا فػػ  
 كسػمـ عميػه اهلل صػمى مت ال يطبؽ. لذلؾ فرف الرسػكؿمعيرؾ الحياة  ألف األفكار يبقى مجرد معمكمات ما دا
كيحمػػػؿ جميػػػع أصػػػناؼ الشػػػيائـ  ميحػػػديان  سػػػافران  نهػػػاران  خػػػرج مػػػع الصػػػحابة كطػػػاؼ بالكعبػػػة كأعمػػػف أمػػػر  جهػػػاران 

 .326كالعذاب كالعقبات

بػػالهجرة ألصػػحابه إلػػى المدينػػة  كهنػػا يسػػيمد النبهػػان  فكػػر  فػػ   كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىيػػـ أذف اهلل إلػػى الرسػػكؿ 
بأهػػؿ المدينػػة كدعػػاهـ باألنصػػار  بعػػد أف  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىالنصػػرة  فكمػػا اسينصػػر الرسػػكؿ  مبػػدأ طمػػب

بػػد مػػف طمػػب النصػػرة مػػف كبػػار قػػادة دكلػػة مػػا كمػػف يػػـ عمػػؿ  اعطػػك  مقاليػػد الحكػػـ  فػػرف النبهػػان  يػػرل بأنػػه ال
 .327انقبلب ف  يمؾ الدكلة كالسيطرة عميها مف الرأس مباشرة

 عميػه اهلل صػمىاليهػكد  كبػيف كيػؼ كػاف الرسػكؿ سػيما  قة المدينة بمػف حكلهػا كالكما يطرؽ النبهان  إلى عبل
مبرمػػا بعػد نقضػهـ العهػػد فػ  غػزكة االحػػزاب   امػػؿ معهػـ  كمػف يػػـ قضػى عمػيهـ قضػا كاضػحا فػ  اليع كسػمـ

 كحصار المدينة لمدة مف الزمف.

كمػػف بعػػد  مػػف الخمفػػا   كذلػػؾ  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىالخارجيػػة اليػػ  يبناهػػا الرسػػكؿ كمػػا أشػػار إلػػى السياسػػة 
إلػى اإلسػبلـ  كانيشػار الدكلػة اإلسػبلمية بالفيكحػات االسػبلمية  كصػهر  المجػاكرةبررساؿ الرسكؿ لدعكة الػدكؿ 

الشعكب الي  يـ في" دكلها ليصب" ه  كمف سبقهـ باإلسبلـ أمػة كاحػدة ال فػرؽ فيهػا لعربػ  عمػى عجمػ  كال 
رم كمػا أدل يا بيف عكامؿ ضعؼ الدكلػة االسػبلمية كانحبللهػا كالغػزك اليبشػسابؽ كال الحؽ إال باليقكل  كأخير 

 إليه.

كمػا يطػرؽ النبهػان  إلػى سػقكط دكلػة الخبلفػة كعمػؿ بريطانيػػا عمػى القضػا  عمػى كػؿ مػا يمػت لدكلػة اإلسػػبلـ 
الػة هػذا بصمة  فقضى عمى شب" الخبلفة  فألغكا كؿ محاكلة لقياـ خميفة ف  أم مكاف كقايمكا بكؿ قكة عمى از 

الفكر مف عمػى كجػه الخارطػة. كاسػيغؿ القكميػة اليركيػة  فشػيع كػؿ مػا هػك ذك أصػؿ يركػ  كألغػى كػؿ مػا هػك 
. كمػف يػـ يطبيػؽ 328أصؿ إسبلم   كقاـ برلغا  األحرؼ العربية كاسػيبدلها بػأخرل  كغيػر معػالـ الدكلػة كاممػة

يمقراطيػة كاالشػيراكية كالميبراليػة كيناسػكا بػؿ القكانيف الغربية عمى كؿ الدكؿ اإلسبلمية  فظهرت الرأسػمالية كالد
ًميعنػا كىالى يىفىر قيػكا" ٍبػًؿ الم ػًه جى نسكا ما أعطاهـ اهلل سبحانه كيعالى لهـ ف  كيابه العزيز: "كىاٍعيىًصػميكا ًبحى

. كبػيف 329
  قػػاـ بهػػا النبهػػان  أنػػه إلعػػادة الدكلػػة اإلسػػبلمية كالخبلفػػة اإلسػػبلمية البػػد مػػف ايبػػاع الخطػػكات المنهجيػػة اليػػ
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خطكة خطكة  حيى لك يعرض المسممكف لئليذا  فيجب عميهـ اليحمػؿ كلػيس رد  كسمـ عميه اهلل صمىالرسكؿ 
 .330الصاع صاعيف  ألنهـ بمرحمة دعكية إلى أف يشا  اهلل لهـ

يػرل الباحػث أف النبهػان  ينظػر إلػػى الػدكؿ اإلسػبلمية اآف إلػى أنهػا دكؿ يحكػػـ بغيػر مػا أنػزؿ اهلل  كحيػى لػػك 
حكمت بالقكانيف اإلسبلمية المجردة دكف حمؿ اإلسبلـ القيادة الفكرية  فهػذا ال ينطبػؽ عمػى الدكلػة اإلسػبلمية 

اإلسػػػبلمية عػػػف عقيػػػدة كيطبػػػؽ اإلسػػػبلـ فػػػ  اليػػػ  يسػػػعى لهػػػا النبهػػػان   فهػػػك يريػػػد قيػػػاـ دكلػػػة يسػػػيأنؼ الحيػػػاة 
المجيمػػع  بعػػد أف يكػػكف منبيقػػا مػػف النفػػكس اليػػ  يحممػػه كييغمػػؿ فيػػه هػػذ  العقيػػدة  كباليػػال  يكػػكف ميمكنػػا مػػف 

 عميػه اهلل صػمىالطريقػة اليػ  قػاـ بهػا الرسػكؿ العقكؿ كيحمػؿ الػدعكة اإلسػبلمية إلػى العػالـ  كهػك إنمػا عػرض 
نمػػػا كػػػ  يطمػػػع النػػػاس عمػػػى كيفيػػػة قيػػػاـ الرسػػػكؿ فػػػ  إقامػػػة دكليػػػه ال ليك  كسػػػمـ يػػػؽ يػػػاريخ الدكلػػػة اإلسػػػبلمية  كا 

ة مػػرة برقاميهػػا  كمػػف يػػـ يكالػػب المسػػيعمريف عمػػى دكلػػة اإلسػػبلـ  كباليػػال  كيفيػػة إعػػادة قيػػاـ الدكلػػة اإلسػػبلمي
 .كسمـ عميه اهلل صمىأخرل بطريؽ كهدم الرسكؿ 

فػ  كيابايػه حػكؿ إنشػا  الدكلػة اإلسػبلمية كسػبؿ الكصػكؿ كيعيقد الباحث أف النبهان  كاف عمى اطػبلع كاسػع 
نمػا اعيبػر  اعضػا  الحػزب كمػا  إلى الخبلفة  كلكف يعاب عميه عدة أمكر منها أف كيبػه كمصػادر  لػـ يراجػع كا 
اعيبر اإلخكاف اإلماـ حسف البنا بأنه فكؽ الشبهات كفكؽ الخطأ  كباليال  أصب" دينهـ ديف يقميد كايباع دكف 

فػػ   كسػمـ عميػه اهلل صػمىعميهػػا الرسػكؿ  حػيص كنقػاش  كعميػه فػرف عنػػد مراجعػة الػكييرة اليػ  سػاريفكيػر كيم
إنشػػػا  أكؿ مدينػػػة إسػػػبلمية ال يصػػػم" ألف ييبنػػػا  النبهػػػان  ليكػػػكف نفػػػس الطريػػػؽ  فػػػالظركؼ مخيمفػػػة كحػػػزب 

مراجعػػة طرقػػه اليحريػػر قػػد نشػػأ فػػ  الخمسػػينات مػػف القػػرف الماضػػ  كلػػـ يسػػفر جهػػكد  شػػيئا كاألفضػػؿ أف يػػيـ 
 كأساليبه.

 : السمفية:المطمب النالث

قاؿ ابف منظكر ف  لساف العرب: كالسمؼ أيضػا مػف يقػدمؾ فػ  آبائػؾ كذكم قرابايػؾ الػذيف هػـ  السمفية لذة:
هػػػذا سػػم  الصػػدر األكؿ مػػف اليػػابعيف السػػػمؼ الصػػال"  كلهػػذا قػػاؿ النبػػ  لبنيػػػه لفكقػػؾ فػػ  السػػف كالفضػػؿ  ك 

 .331أنا لؾ"فاطمة: "فرنه نعـ السمؼ 

أف لفظػػة السػػمؼ يطمػػؽ ابيػػدا  عمػػى الصػػحابة كاليػػابعيف كأيبػػاعهـ. قػػاؿ الشػػيخ األلبػػان :  الســمفية اصــط حا:
بالخيريػػة فػػ  الحػػديث  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمى اليبليػػة الػػذيف شػػهد لهػػـ الرسػػكؿ"السػػمؼ الصػػال" يشػػمؿ القػػركف 

الميفؽ عمػى صػحيه  بػؿ الػذم كصػؿ مبمػ  اليػكاير بكيػرة طرقػه فػ  الصػحيحيف كغيرهمػا عػف جمػع كييػر مػف 
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يػػـ الػػذيف يمػػكنهـ...."   ـ قػػاؿ: "خيػػر النػػاس قرنػػ   يػػـ الػػذيف يمػػكنه كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىالصػػحابة أف النبػػ  
 .332السمؼ الصال"فالقركف اليبلية المشهكدة لهـ بالخيرية هـ المقصكدكف ب

جػػذكرها مميػػدة إلػػى العصػػكر اإلسػػبلمية األكلػػى  إذ نجػػد لفػػظ "سػػمؼ" يػػرد عرضػػا فػػ  البدايػػة  جــذور الســمفية:
عند المذاهب الفقهية المالكيػة كالحنبميػة مػف المػذهب السػن   فػ  سػياؽ المجػادالت الكبلميػة اليػ  كقعػت بػيف 

كؿ بنفػػ  عقائديػػة  كمسػػألة خمػػؽ القػػرآف كالقػػئؿ الهػػؤال  مػػع المعيزلػػة ياريخيػػا  كاليػػ  دارت حػػكؿ بعػػض المسػػا
الصفات عف الذات اإللهية  أك مسألة القضا  كالقدر الميعمقة بأفعاؿ اإلنساف. إال أف الصكرة األكير كضكحا 
كيكاصػػبل لػػدل السػػمفييف بػػيف اليػػاريخ كالكاقػػع  نجػػدها فػػ  إصػػرارهـ الػػدائـ عمػػى أنهػػـ اميػػداد لػػػ "أهػػؿ الحػػديث" 

اليػػػػان  كاليالػػػػث الهجػػػػرييف  إذ يصػػػػفهـ االيجػػػػا  السػػػػمف  العػػػػاـ بػػػػػ "الفرقػػػػة الناجيػػػػة" ك "الطائفػػػػة خػػػػبلؿ القػػػػرنيف 
المنصكرة" كيضع خارطة باألسما  منذ بدأ ييشكؿ هذا االيجا  اإلسبلم  ف  سياؽ االخيبلؼ داخؿ المػدارس 

حػكؿ المؤسسػة المرجعيػة كالفرؽ اإلسبلمية  كبصكرة خاصة ف  الرد عمى ايجػا  "أهػؿ العقػؿ" أك "أهػؿ الػرأم" 
أصحػػاب الحديػػث  .كسػمـ عميػه اهلل صػمىقرآنػ  كالحػديث بعػد كفػاة النبػ  صاحبة الشرعية فػ  يأكيػؿ الػنص ال

ضا يػػه  كعمػى  رأكا أف السػمؼ الصالػػ" مػػف أصحػػاب النبػػ  هػػـ األكلػى كاألكيػر مكيكقيػػة فػ  يأكيػػؿ النػػص كا 
. كحاجػػػكا أم "أهػػػؿ الحديػػػث" بػػأف ييػػػار كاالقيػػدا لفهػػػـ كالسػػػمكؾ "الخمػػػؼ" الرجػػػكع إليهػػػـ كأصػػػؿ كمصػػػدر فػػ  ا

الرأم كالعقػؿ الميأير بالركح اإلغريقيػة يمكف أف يضرب األسػس كاألصػكؿ المنهجية الي  يقـك عميهػا اإلسػبلـ 
ػف كيفسير   كاليكفيػؽ نفسػه  كأف جػؿ مػا جػا  بػه "أهػؿ الكبلـ" كالػرأم كالمناطقػة كالفبلسفة ف  إعػادة قػرا ة الدي

الفمسػف   ليػس إال محديػات مػف خػػارج اإلسػبلـ  -بينػه كبيف اليراث العالم  اآخر  بصػكرة خاصػة اإلغريق  
كبدعػػػا ال بػػػد مػػػف الكقػػػكؼ فػػ  كجههػػػا كاليصػػػدم لهػػػا فػػ  سػػػبيؿ الحفػػػاظ عمػػى اإلسػػبلـ األصيػػػؿ فػػ  مكاجهػػػة 

 .333األمكر الدخيمة

يػػاز بالكضػػكح كالبسػػاطة كالعمنيػػة  قػػاؿ الشػػاطب : "هػػذ  الشػػريعة أميػػة  ألف أهمهػػا كػػذلؾ فهػػك الػدعكة السػػمفية يم
"اأجػػػرل عمػػػى اعيبػػػار المصػػػال" ك  ـٍ ػػػٍنهي ي ػػػيفى رىسيػػػكالن م  يػػػد عمػػػى ذلػػػؾ قكلػػػه يعػػػالى: "هيػػػكى ال ػػػًذم بىعىػػػثى ًفػػػ  اأٍليم 

334 .
كيخاطب كؿ الناس  بعيدة عف اليعقيدات الكبلمية كالمصطمحات الفمسفية  بعيدة عف األسرار الحزبيػة  كهػ  
كاممػػة ال ييقسػػـ كمػػف الخطػػأ يقسػػيـ السػػمفية إلػػى: جهاديػػة  كاقعيػػة  كحقيقيػػة  كغيػػر ذلػػؾ  فهػػذا مػػف صػػنع أهػػؿ 

 .335حيى يمصقكا أنفسهـ بالسمفية األهكا 

هػػػ فػػ  241ار الػػرأم كاالعيػػزاؿ خػػبلؿ الحقبػػة اليأسيسػػية مػػع اإلمػػاـ ابػػف حنبػػؿيطػػكرت السػػمفية فػػ  مكاجهػػة ييػػ
هػػ لحظػة ياريخيػة حاسػمة فػ  218القرف اليالث الهجرم. كيعيبر محنة القكؿ بخمػؽ القػرآف فػ  زمػف المػأمكف 
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يػزاـ بظػاهر بمكرة النزعة السمفية ف  مكاجهة النزعة العقميػة اليػ  يقػـك عمػى مبػدأ اليأكيػؿ بػدال مػف اليسػميـ كاالل
الينزيؿ  حينها رفض ابف حنبؿ القكؿ بخمؽ القرآف كما هك مػذهب المعيزلػة  لكنػه يبػت عمػى قكلػه  مػا أكسػبه 

 .336مكانة ميميزة لدل أهؿ الحديث سابقا كالسمفييف الحقا

القرف السابع الهجرم شهد ظهكر نزعة سمفية يانية أكيػر كضػكحا عمػى يػد ابػف ييميػة كمدرسػيه إذ حمػؿ "أهػؿ 
دع" مػػف الجهميػػة كالقدريػػة كالباطنيػػة كالصػػكفية كالفبلسػػفة مسػػؤكلية السػػقكط كاليػػدهكر العػػاـ الػػذم منيػػت بػػه البػػ

مػػف سػػجااليه الفكريػػة كالمعرفيػػة فػػ  الػػرد عمػػى الفػػرؽ اإلسػػبلمية  كبيػػران  الدكلػػة اإلسػػبلمية حينهػػا  ككػػرس جػػز ان 
فية فػ  الفقػه كالفكػر كالسياسػة  كيميػؿ حقبػػة األخرل  كف  يظهير العقيدة السمفية كبنا  النظريػة المعرفيػة السػم

  ف  يشػكؿ اإلطػار العقائػػدم كالمعرفػ  لمسػػمفية  إذ طفحػػت يمػػؾ المرحمػة بالرصاعػػات مهمان  ابػف ييميػة يطػكران 
داخػػؿ اإلسػػػبلـ  مػػػا بػػػيف المػػػدارس المخيمفػػػػة سػػػػكا  اإلسػػػبلمية الكبػػػرل الشػػػػيعة  الخػػػػكارج  المعيزلػػػػة كالسػػػػنة أك 

لبيػػػػت السػػػػن  بػػػيف أهػػػػؿ الحديػػػث كاألشػػػػاعرة كالمايريديػػػة فجنػػػػد ابػػػف ييميػػػة قممػػػػه ليكضيػػػػ" منهػػػػل أهػػػػؿ داخػػػؿ ا
. 337السػنة  ف  كجه الييػػارات اإلسػبلمية األخػرل  كمػػف هنػػا اكيسػػب أهميػػة اسػػيينائية داخػؿ المدرسػػة السػػمفية

دل أغمػػب السػػػمفييف إذ يكضػػ" العقيػػػدة يعػػد كييػػب "اليكحيػػػد" لمحمػػد بػػػف عبػػد الكهػػػاب بميابػػة مرجػػػع أساسػػ  لػػػ
يرهػػػا ابػػػف عبػػػد الكهػػػاب  كأقػػػكاالن  السػػػمفية فػػػ  مكاجهػػػة العقائػػػد كالفػػػرؽ اإلسػػػبلمية األخػػػرل  اليػػػ  يجيػػػز أعمػػػاالن 

 .338مناقضة لميكحيد. يأير بدعكيه عمما  شيى مف أنحا  العالـ اإلسبلم 

ايجا  معػيف كآرا  مخصكصػة فػ  السػاحة أصبحت "السمفية" مع الحركة الكهابية ذات داللة اصطبلحية عمى 
اإلسبلمية الحديية  كيعيبر السمفية الكهابية مف الناحية الدينية "دعكة إصبلحية يطهيرية" يسػعى لمحفػاظ عمػى 
الهكية عبر اليمسؾ بظاهر النص  كيقكـ عمػى فهػـ "شػبه لفظػ " لػه فػ  جكانػب العقيػدة كالرمزيػة كالشػعائرية. 

أكبػر الجماعػات خكاف المسػمميف يعرفػه السػمفية: هػك ات كالمناهل ميؿ منهل اإلض الجماعيعريؼ السمفية لبع
خطرها عمى الدعكة السػمفية  كمنهػا يفرعػت أكيػر الجماعػات الحزبيػة الخارجيػة كهػ  ينقسػـ الحزبية المنظمة كا

إلى محمد  إلى أقساـ منها: البنائية نسبة لممؤسس حسف البنا. كالقطبية نسبة إلى سيد قطب. كالسركرية نسبة
سػػػركر. كمػػػف القطبيػػػة يفرعػػػت جماعػػػة اليكفيػػػر كالهجػػػرة فػػػ  مصػػػر  كالجماعػػػة اإلسػػػبلمية  كجماعػػػة اليكحيػػػد 

 .339كالجهاد

ــدة والمــنيا:    لكػػف سػػيككف إخكانيػػان  قػػاؿ الشػػيخ األلبػػان : "ال يفيرقػػاف  كال يمكػػف أف يكػػكف الرجػػؿ سػػمفيان العقي
عمػى مػا كػاف  فػ  بعػض  أمػا أف يكػكف سػمفيان  فػ  بعػض سػمفيان  ف  بعض  أك إخكانيان  ف  بعض إخكانيان  سمفيان 

فهػذا مسػيحيؿ". كاليسػمية بالسػمفية ضػركرة شػرعية لميمػايز عػف أهػؿ البػدع صمى اهلل عميه كسمـ عميه الرسكؿ 
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أهؿ األهكا  بالقػاب شػرعية منهػا أهػؿ السػنة كالجماعػة  ؽ ف  المسمميف يميز أهؿ الحؽ عف لما حدث االفيرا
مػػف  يات الزمػػة ألهػػؿ الحػػؽ. أمػػا اليػػكـ فػػرف كييػػران سػػممالحػػديث  فأصػػبحت هػػذ  األلقػػاب كالكأهػػؿ  كأهػػؿ األيػػر 

أهؿ البدع ييسمى بأهؿ السنة كالجماعة. قاؿ األلبان : "إف الطكائؼ مهما كانت قريبة مػف الكيػاب كالسػنة أك 
الػذيف فعػبل ييبنػكف مػنهل أحد يسيطيع أف يقكؿ أنا عمى مػنهل السػمؼ إال  بعيدة  لكف بفضؿ اهلل عز كجؿ ال

. الفرقة الناجية" ك "الطائفة المنصكرة" قاؿ ابف المبارؾ: "هـ عندم 340السمؼ الصال" دعكة كمنهاجا كسمككا"
. يسػػمية 341إف لػػـ يككنػػكا أصػػحاب الحػػديث فػػبل أدرم مػػف هػػـ"حػػديث كاأليػػر" كقػػاؿ األمػػاـ أحمػػد: أصػػحاب ال

ة  كلػـ العزيػز: "نحػف لسػنا أصػحاب مػذهب جديػد أك عقيػدة جديػدالدعكة السػمفية دعػكة كهابيػة قػاؿ الممػؾ عبػد 
فػ  كيػاب اهلل كسػنة رسػكله اليػ  جػا ت   فعقيدينا هػ  عقيػدة السػمؼ الصػال" يدديأت محمد عبد الكاهب بالج

 .342كما كاف عميه السمؼ الصال""

لى: "كىاٍعيىًصػػميكا ينهػػى عػػف اليحػػزب فػػ  اإلسػػبلـ مسػػيندة إلػػى الكيػػاب كالسػػنة  قػػاؿ يعػػا التحــزب عنــد الســمفية:
قيػػكا  ًميعنػػا كىالى يىفىر  ٍبػػًؿ الم ػػًه جى كا ۚ  ًبحى ػػتى  كىاٍذكيػػري ـٍ  الم ػػهً  ًنٍعمى مىػػٍيكي يًػػًه  بىػػٍيفى  فىػػأىل ؼى  أىٍعػػدىا ن  كينػػييـٍ  ًإذٍ  عى ـٍ فىأىٍصػػبىٍحيـي ًبًنٍعمى قيميػػكًبكي

ٍنهىػػا  ػػفى الن ػػاًر فىأىنقىػػذىكيـ م  ٍفػػرىةو م  ػػفىا حي مىػػٰى شى كينػػييـٍ عى ػػذٰىًلؾى  ۚ  ًإٍخكىاننػػا كى . كقكلػػه 343"يىٍهيىػػديكفى  لىعىم كيػػـٍ  آيىايًػػهً  لىكيػػـٍ  الم ػػهي  ييبىػػي في  كى
كىػانيكا ًشػ ـٍ كى ـٍ ًفػ  شىػٍ  و يعالى: " ًإف  ال ًذيفى فىر قيػكا ًديػنىهي ػا ۚ  يىعنا ل ٍسػتى ًمػٍنهي ـ   الم ػهً  ًإلىػى أىٍمػريهيـٍ  ًإن مى ػا يينىب ػئيهيـ ييػ  كىػانيكا ًبمى

ػٍينىا بًػًه ًإٍبػ344"يىٍفعىميكفى  ػا كىص  مى ٍينىػا ًإلىٍيػؾى كى ػا كىال ػًذم أىٍكحى ػٰى بًػًه نيكحن ػا كىص  ػفى الػد يًف مى ـى . كقكله يعالى: "شىػرىعى لىكيػـ م  رىاًهي
ميكسى  مىى كىبيرى  ۚ   ًفيهً  يىيىفىر قيكا كىالى  الد يفى  أىًقيميكا أىفٍ  ۚ  ٰى كىًعيسىٰى كى ػا اٍلميٍشًرًكيفى  عى  ًإلىٍيػهً  يىٍجيىبًػ  الم ػهي  ۚ   ًإلىٍيػهً  يىػٍدعيكهيـٍ  مى
يىٍهًدم يىشىا ي  مىف قمػكبكـ   : "اقر كا القرآف ما ائيمفت عميهكسمـ عميه اهلل صمى. قاؿ الرسكؿ 345"ييًنيبي  مىف ًإلىٍيهً  كى

. إف اليحػػػزب المنهػػػ  عنػػػه فػػػ  القػػػرآف كالسػػػنة يشػػػمؿ كػػػؿ مػػػف يكيػػػؿ أك يحػػػزب 346فػػػرذا اخيمفػػػيـ فيػػػه فقكمػػػكا"
لشخص  أك شػيخ  أك جمعيػة  أك حػزب  أك كػبلـ غيػر كػبلـ اهلل كرسػكله. كقػاؿ ابػف ييميػة: "كلػيس لممعممػيف 

مػا  عػف هػذ  اليكػيبلت السػرية كالعمنيػة. الناس كيفعمكا مػا يمقػ  بيػنهـ العػداكة كالبغضػا ". كنهػى العم يحزباأف 
ال بد أف مف كرا  هذا اليكيؿ كاليحزب شيئا ما أقكؿ ش   ما سئؿ عف اليكيبلت الينظيمية: "قاؿ األلبان  عند

غيػػر ظػػاهر بػػؿ هػػك ظػػاهر  كػػؿ يكيػػؿ كػػؿ يحػػزب أصػػمه منػػيـ عمػػى السػػمؼ الصػػال"  مجػػرد أف ييكيػػؿ يعمػػؿ 
ذلػػؾ لمػػس يػػد كػؿ مػػف كػػاف عمػػى مػػنهل السػػمؼ كبػػدأ ينشػػغؿ بػػاليحزب بػدائرة يكيمػػه كينسػػى دعكيػػه نحػػف لمسػػنا 

كا ينشغمكف بالسياسة  سياس   كدعكة لميكحيد عمى ما كاف عميه السمؼ هػذا ال يمكػف أبػدا  أكاليكيؿ  يعن  بد
  347لذلؾ فاليحزب كاليكيؿ ليس مف الدعكة السمفية كال مف السنة المحمدية  بؿ هك خبلؼ القرف الميفؽ عميه
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ػػػػانيكا ًشػػػػيىعنا قػػػػاؿ ي كى ـٍ كى قيػػػػكا ًديػػػػنىهي ٍشػػػػًرًكيفى * ًمػػػػفى ال ػػػػًذيفى فىر  ػػػػا ًحػػػػٍزبو  كيػػػػؿُّ  ۚ  عػػػػالى: " كىالى يىكيكنيػػػػكا ًمػػػػفى اٍلمي ٍيًهـٍ  ًبمى  لىػػػػدى
كفى  . كهذا يدؿ عمى أف مف ييحزب يخرج عف منهل السمؼ. كما أف الدعكة السمفية اميازت باليأصػيؿ 348"فىًرحي

كمػػػف كاجػػػب السػػػمفييف أف يسػػػيركا كرا  عممػػػائهـ المقيػػػديف الميبعػػػيف ال سػػػير   كسػػػمككان  العممػػػ  عقيػػػدة كمنهجػػػان 
الفكزاف عف فقه الكاقع: "مف الصعب يكضي" الكاض"  الفقه المطمكب كالفقه  الشيخ المقمديف الميعصبيف. قاؿ

لسياسة هك االشيغاؿ بأمكر ا-يقصد أهؿ األحزاب -المرغكب فيه هك فقه الكياب كالسنة  أما الفقه عند هؤال 
كاليهيػػػيل السياسػػػ  كصػػػرؼ األكقػػػات كالهمػػػـ إليػػػه  أمػػػا فقػػػه األحكػػػاـ فيسػػػمكنه فقػػػه الجزئيػػػات  كفقػػػه الحػػػيض 

 .349كالنفاس يهجينا له كينفيرا منه كمف االشيغاؿ به"

بنيػت عمػى عناصػر أساسػية مػف رسػالة  التيـارات اإلسـ مية المعاصـرة: ية الفكر اإليديولوجي الذي تعتنقـوبن
لفهػا حسػف البنػا كمػف هػذ  العناصػر: اليمسػؾ بفقػه الجهػاد القػديـ  مػف حيػث هػك مػنهل اسػيدالؿ الجهاد اليػ  أ

. ينيهػػ  إلػػى أف الجهػػػاد  350يغمػػب الػػنص عمػػى المقاصػػد  كمػػف حيػػث هػػػك يػػراث مػػف األحكػػاـ المخصكصػػة"
" ـي اٍلًقيىػػاؿي مىػػٍيكي ـي   يمامػػا كمػا قػػاؿ 351بمعنػى القيػػاؿ  فريضػػة يعبديػػة. قػػاؿ اهلل يعػالى: "كييًػػبى عى مىػػٍيكي يعػػالى: "كييًػػبى عى

" ـي ػػيىا . كينصػػص البنػػا  مػػف أجػػؿ بيػػاف اليسػػكية بػػيف فريضػػة الصػػياـ كفريضػػة الجهػػاد  عمػػى أف اآييػػيف 352الص 
. فكػرة الجهػاد باعيبػار  الفريضػة اليػ  لػـ يصػب" غائبػة إال 353كرديا ف  السكرة نفسها كبنفس العبػارة كاليركيػب"
عصػػر مػػف عصػػكرهـ  قبػػؿ هػػذا العصػػر المظمػػـ الػػذم مايػػت فيػػه فػػ  هػػذا العصػػر  ذلػػؾ أف المسػػمميف فػػ  أم 

نخػػكيهـ  لػػـ ييركػػكا الجهػػاد كلػػـ يفرطػػكا فيػػه  حيػػى عممػػاؤهـ كالميصػػكفة مػػنهـ كالمحيرفػػكف كغيػػرهـ. فكػػرة أف 
رض جهػاد  باعيبػار أف المسػمميف اآف مسػيذلكف لغيػرهـ أطنهػا السػممكف إنمػا هػ  ديػار حػرب ك البمداف الي  ق

قد ديست أرضهـ كانيهكت حرمايهـ كيحكـ ف  شؤكنهـ خصكمهـ كيعطمت شعائرهـ دينهـ  محككميف بالكفار 
 .354ف  ديارهـ

عػدـ ذكػػر  نانيــا:طػاعيهـ مػػا لػـ يػأمركا بمعصػػية اهلل.  مـنيا الســمف مــع ولة ايمـر يــتمخص بمــا يمــي: أول:
ــا:مسػػاكئهـ فػػ  المجػػالس العامػػة كعمػػى المنػػابر.  عػػدـ الخػػركج عمػػيهـ  رابعــا:مناصػػحيهـ إف أمكػػف ذلػػؾ.  نالن

 بالكبلـ أك بالسيؼ.

الكػػافر غيػػر الحربػػ : إمػػا أف يكػػكف معاهػػدا  أك ذميػػا  أك  ضــوابط المــنيا الســمفي فــي التعامــل مــع الكفــار:
امبلت الدنيكيػة  مباح. كيقسػـ إلػى أقسػاـ منهػا: المعػ ايول:مسيأمنا. كاليعامؿ مع الكفار يككف عمى قسميف: 
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. العقػػكد اليػػ  ييكالهػػا كلػػ  األمػػر  كالهدنػػة كالعهػػد كاألمػػاف مػػف أجػػؿ جمػػب المصػػال" كدفػػع كهػػذا يابػػت بالسػػنة
. ينقسػػـ إلػػى قسػػميف:  النــاني:المفاسػػد. المػػداراة  يجػػكز مػػداراة الكفػػار إذا كػػاف ذلػػؾ لػػدفع خطػػر ميكقػػع.  محػػـر

 .355محـر ال يصؿ إلى درجة الكفر كالردة. يكليهـ مف أجؿ دينهـ  كهذا كفر مخرج مف الممة

أنكاع الكفر عند أهؿ السنة: أكال: كفر أكبر مخػرج مػف الممػة كيقسػـ إلػى سػية أنػكاع. يانيػا: كفػر أصػغر غيػر 
 .356مخرج مف الممة

هػك الػػكال  لئليمػػاف كالبػػرا  مػػف الكفػػر  كييضػمف ذلػػؾ مػػكاالة أهػػؿ اإليمػػاف كالبػػرا ة مػػف  أســاس الــولء والبــراء:
نها ما يككف لمػدنيا  كمنهػا مػا يكػكف لمػديف. فػرذا كانػت المػكاالة أهؿ الكفر عمى اخيبلؼ مممهـ. هذ  المكاالة م

لمكفػار ضػد المسػمميف  . هناؾ فرؽ بيف المظاهرة كالمعاكنػة  فالمظػاهرة: أف يكػكف ظهػران 357لمدنيا فرنها محرمة
كيعينهـ عمى المسمميف كهػ  نػاقض مػف نػكاقض اإلسػبلـ. المعاكنػة: فيهػا يفصػيؿ  فقػد يكػكف جػائزة كمباحػة  

 . 358ككف محرمة  كقد يككف مف باب الكفر األكبر الذم يخرج صاحبه مف ديف اإلسبلـكقد ي

هػػ  83ر أهؿ السنة مف اإلرجا   أكؿ مػا ظهػرت بدعػة اإلرجػا  بعػد فينػه ابػف األشػعث سػنة لقد حذ المرجئة:
كهػػك إرجػػا  العمػػؿ عػػف اإليمػػاف  كيسػػمى إرجػػا  "الفقهػػا "  كأكؿ مػػف قػػاؿ بػػه: هػػك ذر بػػف عبػػد اهلل المرهبػػ  

سػميماف يػكف  حمػاد بػف أبػ  الهمدان   مات قبؿ المائة. يـ ظهكر القكؿ بأف اإليمػاف قػكؿ  كأكؿ مػف قػاؿ بػه 
كاسػػيقر إرجػػػا  الفقهػػا  عمػػى يبليػػػة أسػػس كمهػػا مخالفػػػة لقػػكؿ السػػمؼ كهػػػ : أكال:  يخ أبػػػ  حنيفػػة.شػػهػػػ  120

زعمهـ أف العمػؿ ال يػدخؿ فػ  مسػمى اإليمػاف  كأف اإليمػاف هػك اليصػديؽ. يانيػا: زعمهػـ أف اإليمػاف ال يزيػد 
يػـ يجػارت بهػـ األهػكا  فػ  القػرف اليالػث كالرابػع كال ينقص. ياليا: زعمهـ أنه ال يجكز االسيينا  ف  اإليمػاف. 

حنػػاؼ  األشػػاعرة كمػػف سػػمؾ ى الفػػرؽ الكبلميػػة: المايريديػػة األالهجػػرم كمػػا بعػػد  إلػػى أف يحكلػػت المرجئػػة إلػػ
 .359سبيمهـ  كال يزاؿ اإلرجا  فيهـ إلى يكمنا هذا

ــي ســبيل ا : ــدعوة الســمفية والجيــاد ف كالمشػػقة  كجاهػػد يجاهػػد  الجهػػاد: مػػأخكذ مػػف الجهػػد  كهػػك الطاقػػة ال
حقيقيػا إال إذا قصػد بػه كجػه  مجاهدة: إذا اسيفرغ كسعه كبذؿ طاقيه كيحمؿ المشاؽ. كال يسمى الجهاد جهػادان 

اهلل  كأريد به إعبل  كمميػه كرفػع رايػة الحػؽ كمطػاردة الباطػؿ  فمػف قايػؿ ليحظػى بمنصػب أك يظفػر بمغػنـ أك 
. فعػف أبػ  مكسػى: قػاؿ: جػا  رجػؿ إلػى النبػ  360يظهر شجاعيه أك يناؿ شهرة  فرنه ال نصيب له ف  األجر

لرجػػؿ يقايػػؿ ليػػرل مكانػػه  فمػػف فػػ  ا  كالرجػػؿ يقايػػؿ لمػػذكر  ك فقػػاؿ: الرجػػؿ يقايػػؿ لممغػػنـ كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمى
 "مف قايؿ ليككف كممة اهلل ه  العميا فهك ف  سبيؿ اهلل". ميفؽ عميه. :كسمـ عميه اهلل صمىفقاؿ سبيؿ اهلل؟ 
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جهاد الدفع  كهك فرض عيف عمى المسيطيع  كهك دفع العدك إذا أراد حرب المسػمميف  الجياد نوعان: ايول:
جهػػاد طمػػب  كهػػك فػػرض كفايػػة  كيشػػرع عنػػد القػػدرة  كذلػػؾ لنشػػر الػػديف كفػػي" الػػببلد  النــاني:فػػ  عقػػر دارهػػـ. 

 .361الي  لـ يدخمها اإلسبلـ  كلمجهاد شركط

أحكػػاـ الجهػػاد.  جانػػب الفقػػه مػػف حيػػث :أولكانػػب: الجهػػاد ميعمػػؽ بػػيبلث ج :الســمفي ع قــة الجيــاد بــالمنيا
يػدة  حيػث يػرل أهػؿ السػنة فػػ  كيػبهـ كمؤلفػايهـ فػ  العقيػدة  أف أهػؿ السػنة يقػايمكف مػػع مػف حيػث العق :نانيـا

ف كانكا فجارا  كأف الجهػاد ذركة سػناـ اإلسػبلـ.  جهػاد المػنهل  فمػف الناحيػة المنهجيػة نعمػـ أف  نالنـا:أئميهـ كا 
هناؾ دعكات جعمت مف الجهاد شعارا لها السيمالة قمكب الشباب كيػربييهـ اليربيػة الحماسػية غيػر المنضػبطة 

يػة  باسـ إحيا  الجهاد  كأصب" عقد الكال  كالبرا  عميه  كهذا خبلؼ مػنهل السػمؼ القػائـ عمػى اليصػفية كاليرب
مما  كالناس كرا  العممػا  ال أمػامهـ فػ  الجهػاد  كالػذم خػرج عػف أقػكاؿ العممػا  هاد هـ العكالذم يفي  ف  الج

. الػذم يفيػػ  بػالنكازؿ العامػػة كالكبيػػرة كالجهػاد كالسياسػػة كاإلمامػة هػػـ العممػػا   362فقػد خػػرج عػف مػػنهل السػػمؼ
كف أن  أهؿ لذلؾ". كقاؿ كالعالـ هك الذم شهد له العمما  كما قاؿ اإلماـ مالؾ: "ما أفييت حيى شهد ل  سبع

اإلمػػاـ أحمػػد: "ال ينبغػػ  أف ينصػػب الرجػػؿ نفسػػه لمفييػػا حيػػى يكػػكف لػػه نيػػة صػػادقة  كأف يكػػكف لػػه عمػػـ كحمػػـ 
ككقػػار كسػػكينة  كأف يكػػكف قكيػػا عمػػى مػػا هػػك عميػػه ككفاييػػه عػػف النػػاس كمعرفػػة النػػاس  ككػػذلؾ أال يفيػػ  فػػ  

 .363مسألة يكفيه غير  إياها

 السمفية الجيادية:

ميمػيبل فػ  العقيػدة  القػرآف كالسػنة كاإلجمػاع لممنطؽ اإلسػبلم  الصػحي" المسػيقى مػف مطبقان  نفسه يياران  يعيبر
هػػك  اليغييػػر بػػالقكةكفقػػه الجهػػاد كفقػػه السياسػػة فػػ  الحكػػـ كاليعامػػؿ مػػع المحيػػؿ كالمبػػدؿ لمشػػريعة فهػػك يػػرل أف 

الدينيػػػة كاالجيماعيػػػة كالسياسػػػية كيصػػػحي" البنيػػػة األساسػػػية  الشػػػريعة أنسػػػب كأصػػػ" الكسػػػائؿ لميحػػػرر كيحكػػػيـ
كيعيبػر السػمفية الجهاديػة يػان  أبػرز  كسػمـ عميػه اهلل صػمىكية كياريخ غزكات الرسكؿ محمد حسب السيرة النب

نمػػػا يخيمفػػػكف مػػػع ييػػػار السػػػمفية العمميػػػة  السػػػمفية العمميػػػة المعاصػػػرة مػػػعالسػػػمفية  الييػػػارات كمصػػػادرهـ كاحػػػدة كا 
 أك كاليعمػػػيـ أك المسػػػم" مػػػف أجػػػؿ اليغييػػػر كلػػػيس اليربيػػػة اليػػػكرم اليحػػػرؾكاإلخػػػكاف فػػػ  يبنػػػيهـ لخػػػط كمػػػنهل 

مػػف أجػػؿ اإلصػػبلح  لػػرأيهـ بػأف هػػذ  األنظمػػة ميجػػذرة كمدعكمػػة مػف الخػػارج كفشػػؿ معهػػا اإلصػػبلح   البرلمػاف
كيعيبػػػر الييػػػارات األخػػػرل أف هػػػذا اسػػػيعجاؿ لميغييػػػر مػػػف قبػػػؿ الجهػػػادييف اليػػػكرييف كيعػػػريض لمػػػنفس لميهمكػػػة 

الػػذم يجػػب طاعيػػه  فهػػـ يكفػػركف األنظمػػة الحاكمػػة  كبهػػذا أيضػػا  خركجػػا عمػػى الحػػاكـ يعيبػػر هػػذاكبعضػػها 
 .364اإلسبلـ اليكرم بػ كصفها اليكرم الفنزكيم  كارلكس .يخيمفكف عما يسمى بالسمفية العممية
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منػػذ  مصػػطم" ميبػػت فػػ  األدبيػػات الجهاديػػة نفسػػها منػػذ سػػنكات طػػكاؿ كيحديػػدان  :مصــطمب الســمفية الجياديــة
يمانينيات القػرف العشػريف عنػد الرمػكز األساسػييف الػذيف يحممػكف لػكا  هػذا الخػط الفكػرم كيميمكنػه عمػى أعمػى 

أبػػػك قيػػػادة الفمسػػػطين   أبػػػك مصػػػعب   أبػػػك محمػػػد المقدسػػػ   عبػػػد القػػػادر عبػػػد العزيػػػز مسػػػيكل ينظيػػػرم ميػػػؿ:
ف كانت صياغايه النظرية األكلى قد يمت ف   السكرم  أيمف الظكاهرم سػيد  ف  السيينيات عمػى يػد مصر كا 

ـ فػػ  ظػػؿ مسػػارات الصػػراع 1957ابيػػدا  مػػف سػػنة العهػػد الناصػػرم بعػػد انقبلبػػه الفكػػرم المعػػركؼ فػػ  قطػػب
المصػطمحات " خاصػة كيابػه أبػ  األعمػى المػكدكدم كعبد الناصر مف جهة كيحت يأيير كيابات اإلخكاف بيف

يانيػػة يػػـ يبمػػكرت هػػذ  الصػػياغات فػػ  السػػبعينيات  " اليػػ  اطمػػع عميهػػا فػػ  السػػجف مػػف جهػػةاألربعػػة فػػ  القػػرآف
 أكاخػػػر الفريضػػػة الغائبػػػة فػػػ كمحمػػػد عبػػػد السػػػبلـ فػػػرج ـ 1973عػػػاـ "رسػػػالة اإليمػػػاف فػػػ  صػػػال" سػػػرية مػػػع
الجماعػػػة  ـ يػػػـ كيابػػػات شػػػيكخ الينظيمػػػيف الجهػػػادييف األساسػػػييف فػػػ  مصػػػر خػػػبلؿ يمػػػؾ الفيػػػرة1980عػػػاـ

ـ كالػػذم شػػارؾ فػػ  كيابيػػه عاصػػـ عبػػد الماجػػد كعصػػاـ 1984سػػنةالصػػادر  مييػػاؽ العمػػؿ اإلسػػبلم  باليحديػػد
ـ 1987كيابػات أميػر الجماعػة كمنظرهػا األساسػ  مػف عػاـ -كجماعػة الجهػاد  -الديف دربالة كناج" إبراهيـ 

مػف مكقعػه  عبػد اهلل عػزاـ   مػف ناحيػة أخػرل سػاهـعبد القػادر عبػد العزيػز ـ الدكيكر فضؿ أك1993إلى عاـ
يأصػػيؿ لػػبعض األساسػػيات الفكريػػة اليػػ  يقػػكـ عميهػػا السػػمفية الجهاديػػة إذ يقػػرر رضػػكاف فػػ  ال أفغانسػػياف فػػ 

ـ بغرض يكحيد صفكؼ السػمفييف العػرب كغيػر 1987السيد أف عزاـ هك أكؿ مف اسيخدـ هذا المصطم" سنة
 .365العرب ف  أفغانسياف عمى مشارؼ خركج الركس منها

اليكحيػد بالنسػبة لمسػمفية هػك عقيػدة كالسػيؼ القػاطع  يقسػـ كال يقبػؿ القسػمة   التوحيد عند السمفية الجياديـة:
كال يبال   كيفرض كال    كيىقهر كال ييقهر  كيفض" كؿ يقيان أك باطنان  ظاهران  كال إفكان  كال كذبان  يأمر فبل يقبؿ نفاقان 

فىًرن مىا د فمػه القػكؿ الفصػؿ:"هػااخيػار الج يجادؿ  كيبقى ه  كما دكنها مػف عقائػد كأيػديكلكجيات يػزكؿ  أمػا مػف
اًهدي ًلنىٍفًسًه  . كأما مف يأكؿ كيقؿ عميه اليكحيد فمف يفيد  ل  النصكص كال 366"اٍلعىالىًميفى  عىفً  لىغىًن    الم هى  ًإف   ۚ  ييجى

ـٍ  العبػث بهػا حيػى لػك نجػ" فػ  مسػعا   إذ أف: ب كيػ ػؽُّ ًمػف ر  قيػًؿ اٍلحى ػف فىٍمييػٍؤًمف شىػا ى  فىمىػف ۚ  "كى مى  ۚ  فىٍميىٍكفيػٍر  شىػا ى  كى
. كألف الحؽ أحؽ أف ييبع فالػدكراف ينبغػ  أف ييجػه حيػث يػدكر "العقيػدة" كلػيس حيػث يسػيدع  الظػركؼ 367"

كالمصػػال" كمػػكازيف القػػكل  هػػذا المكقػػؼ الصػػاـر يمكػػف إسػػقاطه عمػػى االقيصػػاد كالسياسػػة كاالجيمػػاع كالعمػػـ 
 .368لقرابية كالمقارنة مع منطؽ الكضعيةكاألخبلؽ كالمعامبلت كالعبلقات االجيماعية كالركابط ا

الػػذم يفرعػػت منػػه جميػػع  فبصػػرؼ النظػػر عػػف مشػػركعية القػػكؿ إف جماعػػة اإلخػػكاف المسػػمميف يميػػؿ الحضػػ
الحركات اإلسبلمية الراهنة  الجهادية "الميطرفة" منهػا كالسياسػية "المعيدلػة"  فمػف اليابػت أف الفكػرة الجهاديػة  
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المقايمة اليـك  يشكؿ إحدل العناصر الرئيسية فػ  اإليػديكلكجيا اإلخكانيػة اليػ  بالمعنى الذم يعيمد  الحركات 
الة مػػف رسػػائمه المرجعيػػة  كأكػػد فيهػػا أف اهلل "فػػرض الجهػػاد سػػأسػػس لهػػا البنػػا  الػػذم خػػص مكضػػكع الجهػػاد بر 

 .369عمى كؿ مسمـ فريضة الزمة حازمة ال مناص منها"

عػػادت إحيػػا  كيفعيػػؿ اليكحيػػد كػػأهـ مصػػطم" شػػرع  عمػػى األمػػة أ الســمفية الجياديــة فــي التــاريخ الــراىن:
البػػػاركميير الػػػذم  هـك اليكحيػػػد كدالاليػػػه كشػػػركطه بكصػػػفاإلطػػػبلؽ. فهػػػ  يقػػػيس سػػػمككها كفعالييهػػػا طبقػػػا لمفهػػػ

سػػيؤدم العمػػؿ بػػه إلػػى إعػػادة اسػػينبات جديػػدة لكػػؿ اليشػػريع اإلسػػبلم  بحػػث يكػػكف بػػديبل عػػف كػػؿ اليشػػريعات 
-ايرة عمى النقيض مف كؿ اليقافات كاأليديكلكجيات الي  جمبيها معها سايكساألخرل كيسعى لخمؽ يقافة مغ

بيكك. ال ريب إذف أف عقيػدة اليكحيػد ينبغػ  أف يكػكف مقدمػة أليػة فعاليػات يقػع عمػى مسػيكل األمػة باعيبارهػا 
ة منهػػاج حيػػاة كليسػػت قػػكال فػػ  المغػػة كال مجػػرد اصػػطبلح فػػ  الػػديف  ذلػػؾ أف الػػزج بػػالمفهـك فػػ  خضػػـ الحيػػا

اليكميػػة سػػيقدمه باعيبػػار  الفيصػػؿ فػػ  الحكػػـ عمػػى النػػكازؿ اليػػ  قػػد يصػػيب الفػػرد كالجماعػػة كاألمػػة ميممػػا هػػك 
الفيصػػؿ فػػ  الحكػػـ عمػػى سػػبلمة االعيقػػاد كالػػكطف كالمقدسػػات كالحقػػكؽ كالكاجبػػات  كهػػك الفيصػػؿ فػػ  الحكػػـ 

فػػػ  يقريػػػر األمػػػكر لكػػػؿ عمػػػى كػػػؿ فعػػػؿ أك سػػػمكؾ  كهػػػك الفيصػػػؿ فػػػ  االجيمػػػاع كاالنقسػػػاـ  بػػػؿ هػػػك الفيصػػػؿ 
المكجكدات مف خمؽ اهلل كما ينيل عنها. كهذا هك االعيقاد عند السمفية الجهادية كدكنه "زخرؼ القكؿ كالحيػاة 
الدنيا". لذا فرف أكؿ ما يعنيه السمفية بالقكؿ إف كؿ سػمكؾ يخػالؼ عقيػدة اليكحيػد هػك بالضػركرة سػيككف كاقعػا 

ة فصػػاحب السػػمكؾ المخػػالؼ يمكػػف أف يحكػػـ عميػػه  بحسػػب قربػػه أك خػػارج اليكحيػػد بقػػدر مػػا  كفػػ  هػػذ  الحالػػ
بعػػػد  عػػػف اليكحيػػػد: بػػػاآيـ أك العصػػػ  أك الفػػػاجر أك الفاسػػػؽ أك الظػػػالـ أك المفػػػارؽ لمجماعػػػة أك الكػػػاذب أك 

 .370المنافؽ أك الضاؿ كصكال إلى المريد كالكافر

سػيد قطػب كميػؿ فكػر  معينػا رئيسػيا ف أف مصطم" السمفية الجهادية صي  عمى يد ك لمؤرخيعيبر ا سيد قطب:
لؤلدبيػات كالمؤلفػػات اليػ  اسػػيندت إليهػػا الحركػات كالجماعػػات الجهاديػة المعاصػػرة كالراهنػػة اليػ  شػػرعت  كمػػا 
زالت يشرع  لكاجب القياؿ ف  البمداف العربية  كمف أهـ هذ  األدبيات كالمؤلفات المرجعية الي  ظهرت خػبلؿ 

" لصال" سرية  ككياب "الفريضة الغائبػة" لمحمػد عبػد السػبلـ فػرج  اإليمافسالة "العقكد اليبلية األخيرة نذكر ر 
ككياب "الجهاد كاالجيهاد" ألب  قيادة الفمسطين   ككياب "ممة إبراهيـ" ألب  مكسػى المقدسػ   ككيػابيف أليمػف 

ة ف  إعػداد العػدة  لظكاهرم "فرساف يحت راية النب   كالحصار المر"  ككيابيف لعبد القادر عبد العزيز "العمد
فضػػبل عػػف منشػػكرات حممػػت يكقيػػع حركػػات  ميػػؿ جماعػػة الجهػػاد  اك الجػػامع فػػ  طمػػب العمػػـ الشػػريؼ". هػػذ

كالجماعػػػة اإلسػػػبلمية  أهمهػػػا: مييػػػاؽ العمػػػؿ اإلسػػػبلم   كأكصػػػاؼ الحكػػػاـ كأحكػػػامهـ  كحكػػػـ قيػػػاؿ الطائفػػػة 
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لقػد يفػرع عػف الجماعػة القطبيػة جماعػة  . ككمػا ذكرنػا سػابقا371الممينعة عف شرائع اإلسبلـ كحيمية المكاجهػة"
 كجماعة اليكحيد كالجهاد. اإلسبلميةاليكفير كالهجرة ف  مصر  كالجماعة 

مؤسػػس "ينظػػيـ القاعػػدة" أك "قاعػػدة الجهػػاد" أك "القاعػػدة"  يػػأير بفكػػر أيمػػف الظػػكاهرم ممػػف  أســامة بــن لدن:
ى باإلسػبلمييف فػ  مصػر كمػا نشػرت جعؿ كيب سيد قطب دسيكرا له. يقكؿ منيصر الزيات محام  بما يسػم

ـ نقػػبل عػػف كيابػػه "الطريػػؽ إلػػى الجنػػة": "كاسػػيطاع 8/2/2004يػػـك االحػػد  923جريػػدة الشػػرؽ األكسػػط عػػدد 
فػػ  فكػػر أسػػامة بػػف الدف بعػػدما اليقيػػا معػػا فػػ  أفغانسػػياف  كاسػػيراييجيةالظػػكاهرم أف يحػػدث يحػػكالت جذريػػة 

هػك محمػػد سػركر كهػػك شػيخه الفكػػرم  كشػيخه العممػػ  ـ". كشػػيخ أسػامة بػػف الدف األكؿ 1988منيصػؼ عػاـ 
 .372كالعمم  هك الظكاهرم

قػػاؿ الشػػيخ أحمػػد النجمػػ  السػػركرية: "مػػف كالئػػد اإلخكانيػػة: السػػركرية كالقطبيػػيف  همػػا  الجماعــة الســرورية:
فرقياف أك حزباف انفصبل مف اإلخكانييف. فالسركرية ينسب إلى محمد سركر بف العابديف الذم هك اآف مقػيـ 

الػذم سػماها ف  مدينة لندف  كيصػدر مجمػة السػنة  كهػذ  الفرقػة يسػمى السػركرية بقطػع النظػر عػف ككنػه هػك 
 .373بهذا االسـ أك ه  سمت نفسها أك سماها بعض القادة فيها"

يقكؿ الحركة الجهادية أعن  بهػا: الحركػة الجهاديػة العالميػة اليػ  هػ  مشػركع أمػة اإلسػبلـ  الشيخ عطية ا 
الكامػػؿ اليػػ  ال يرضػػى بأنصػػاؼ الحمػػكؿ كاليسػػكيات  كال يميقػػ  مػػع عػػدكها الكػػافر فػػ  منيصػػؼ الطريػػؽ  كال 
يرضػػى بالفيػػات. حركػػة أخػػذت عمػػى عايقهػػا اإلحاطػػة بهػػذا الػػديف مػػف كػػؿ جكانبػػه بحسػػب الكسػػع كالطاقػػة مػػف 

الجهػػاد عنػػػدها  لحسػػنييف: نصػػر أك شػػهادة. حركػػة غػػابمبادئهػػا: لػػيس عنػػدنا مػػا نخسػػر : نحػػف بػػيف إحػػدل ا
اسػ  كاألكبػر كالمقصػد كدافعه ه : أف يككف كممػة اهلل هػ  العميػا  كيكػكف الػديف كمػه هلل  هػذا هػك المبػدأ األس

األعظـ. حركة ال يعيرؼ إال بشرعية ديننا كشريعينا المطهرة كمرجعية مطمقة  ال بما يسمى اليكـ بػ "الشرعية 
الدكلية " كغيرهػا. ال يعيػرؼ بسػايكس بيكػك كالحػدكد اليػ  صػنعها ككضػعها أعػدا  األمػة كمزقكهػا بهػا. حركػة 

د منخدعة فيهـ أك مغيرة بنفاقهـ كأالعيػبهـ ال يسػمـ قياديهػا إال عرفت عدكها جيدا كعرفت أعدا  األمة كلـ يع
 .374لؤلمنا  عمى الديف فعبل  عف راية الجهاد ال بد كأف يككف ف  أيد أمينة  يمكف ائيمانها عمى الجهاد

ـ ألسػرة 1970هك إبراهيـ عكاد إبراهيـ البػدرم  كلػد فػ  مدينػة سػامرا  شػمال  بغػداد عػاـ  أبو بكر البذدادي:
كسػػطة عرفػػت باليزامهػػا الػػدين  كأطمقػػت عميػػه أسػػريه لقػػب "المػػؤمف" ألنػػه كػػاف ينيقػػد ذكيػػه بشػػدة بسػػبب عػػدـ مي

فػػػ  الدراسػػػات القرآنيػػػة مػػػف جامعػػػة صػػػداـ حسػػػيف  الػػػدكيكرا اليػػػزامهـ بمعػػػايير  الصػػػارمة  حصػػػؿ عمػػػى شػػػهادة 
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ه العميػػػا أقنعػػػة عمػػػه ـ  كػػػاف يعمػػػـ القػػػرآف فػػػ  المسػػػاجد كخػػػبلؿ فيػػػرة دراسػػػي2007لمدراسػػػات اإلسػػػبلمية عػػػاـ 
باالنضماـ لجماعػة اإلخػكاف المسػمميف. انجػذب البغػدادم إلػى غػبلة الميشػدديف الػذيف ييبنػكف نهػل العنػؼ فػ  

ـ يبنػػػى البغػػػدادم نهػػػل السػػػمفية الجهاديػػػة يحػػػت كصػػػاييهـ  2000جماعػػػة اإلخػػػكاف المسػػػمميف  كبحمػػػكؿ عػػػاـ 
ريا ليؤسس سرا فرعا لينظيـ القاعػدة فػ  سػكريا  ـ أكامر  ألحد أيباعه ف  سك 2011أصدر البغدادم ف  العاـ 

عػػرؼ باسػػـ "جبهػػة النصػػرة بزعامػػة أبػػك محمػػد الجػػكالن   الػػذم أراد اليعػػاكف مػػع الجماعػػات السػػنية الرئيسػػية 
ـ أعمػف البغػدادم أف 2013المعارضة الي  يقايؿ حككمة األسد كسرعاف ما ظهر الخػبلؼ بينهمػا  كفػ  عػاـ 

كلػة فػ  العػراؽ كأطمػؽ عميػه اسػـ "ينظػيـ الدكلػة اإلسػبلمية فػ  العػراؽ كالشػاـ"  النصرة ه  جز  مف ينظػيـ الد
كحينمػػا طمػػب أيمػػف الظػػكاهرم زعػػيـ "ينظػػيـ القاعػػدة" األـ مػػف البغػػدادم مػػن" جبهػػة النصػػرة اسػػيقبللها  رفػػض 

راؽ ـ  أعمف الظكاهرم قطع كؿ عبلقػات القاعػدة بينظػيـ الدكلػة اإلسػبلمية فػ  العػ2014اآخر. كف  شباط/ 
كالشاـ. كردا عمى ذلؾ  بدأ ينظيـ الدكلة اإلسبلمية ف  العػراؽ كالشػاـ قيػاؿ جبهػة النصػرة  كعػزز مػف قبضػيه 

 .375عمى شرؽ سكريا  حيث فرض البغدادم قكانيف شرعية صارمة

ـ  سيطر ينظيـ الدكلة اإلسػبلمية فػ  العػراؽ كالشػاـ عمػى مدينػة المكصػؿ كأعمػف 2014ف  حزيراف/ الخميفة:
باسػػػػـ الجماعػػػػة إقامػػػػة دكلػػػػة الخبلفػػػػة يحػػػػت اسػػػػـ "ينظػػػػيـ الدكلػػػػة اإلسػػػػبلمية". اسػػػػينيل الكيػػػػاب  أف  الميحػػػػدث

الجماعػات الجهاديػة مػف المػرج" اسػيمرارها فػ  المنطقػػة العربيػة بسػبب حػاالت االنهيػار اليػ  يشػهدها الػػكطف 
لجهاديػة كلػف يعنػ  اخيفػا  فهػذا يعنػ  اخيفػا  دكيمػة ا يػدمير العرب   مؤكدا أنه إذا يدهكر "ينظيـ داعػش" كيػـ 

 .376الجهادييف

مرصد الفياكل اليكفيرية أصدر كياب "داعش النشأة كالجرائـ كالمكاجهة"  الكياب يكض" حقيقة ينظيـ داعش  
كيصفهـ بػ بغاة خكارج مفارقكف لمجماعة  كفكػر ضػبلل  بعيػد عػف اإلسػبلـ جممػة كيفصػيبل  كيعػرض الكيػاب 

ظػػػيـ كمػػػا كردت مػػػف مصػػػادر  مػػػف مكاقػػػع الكيركنيػػػة يحمػػػؿ أفكػػػار   كمجمػػػة "دابػػػؽ" ككيػػػب لػػػبعض نشػػػبهات الي
المنيسػػبيف لمينظػػيـ. كجػػرائـ الينظػػيـ فيعػػرض لهػػا كمػػا قػػدمكها فػػ  إصػػدارايهـ فػػ  شػػبكة اإلنيرنػػت  مػػف خػػبلؿ 

كيػة يسػيند الكيػاب أذرعيهـ اإلعبلمية. كفػ  يفنيػد  لفهػـ ينظػيـ داعػش المغمػكط لآليػات القرآنيػة كاألحاديػث النب
لفياكل مؤسسات اإلفيا  ف  العالـ اإلسبلم  ككبار عمما  األمػة مػف مخيمػؼ المػذاهب كالبمػداف  كالكيػاب فػ  

يحريػػر المفػػاهيـ المغمكطػػة كاليػػ  يبنػػى عميهػػا ينظيمػػات اليكفيػػر مكقفهػػا  :يتنــاول الفصــل ايولسػػية فصػػكؿ  
عاديهػا إلػى مػدارها الصػػحي" كممارسػايها العنيفػة  كذلػؾ بغػرض إزالػػة مػا لحػؽ بيمػؾ  المفػاهيـ مػػف يشػكهات  كا 

بعيػػػدا عػػػف اإلفػػػراط كاليفػػػريط  كمػػػف هػػػذ  المفػػػاهيـ الجهػػػاد كالهجػػػرة كدار اإلسػػػبلـ كدار الحػػػرب  كهػػػ  مفػػػاهيـ 
 اليكفير قديما كحدييا. اسيراييجياتمؤسسية يقكـ عميها 
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ابيػػة بػػد نا مػػف الحشاشػػيف كصػػكال لػػداعش النشػػأة الحركيػػة لمجماعػػات اليكفيريػػة كاإلره :النــانيويتنــاول الفصــل 
كينػاقش األسػػس الفكريػة لهػػذ  الجماعػػات  كفػى ينػػاكؿ الكيػاب لهػػذ  النشػػأة سػعى لئلجابػػة عػف األسػػئمة الياليػػة: 

ت بشػػكؿ مباشػػر فػػى أيػػر  اليػػ ؟ مػػا أبػػرز الجماعػػات العنيفػػة اإلسػػبلم كيػػؼ نشػػأت ظػػاهرة العنػػؼ فػػى اليػػاريخ 
بػػػيف هػػػذ  الفػػػرؽ كالجماعػػػات المخيمفػػػة؟ كيػػػؼ يجػػػذب  كالعقػػػدم الفكػػػرم؟ مػػػا أكجػػػه اليشػػػابه اليػػػاريخ اإلسػػػبلم 

 الجماعػػات الميطرفػػة األنصػػار كاأليبػػاع؟ مػػا أيػػر هػػذ  الحركػػات عمػػى صػػكرة اإلسػػبلـ ككيػػؼ نصػػح" الصػػكرة؟
ة فػى نظػر كما يعرض هذا الفصؿ األسس الفكرية ليمؾ الجامعات اليكفيرية اإلرهابية  فيناكؿ الدكلة اإلسػبلمي

كالمنظمات األممية كيكفيػرهـ لمدكلػة كالمجيمػع  الدكل اليكفيرييف كرؤييهـ لمعالـ: دكلهـ كمجيمعايهـ كالمجيمع 
 كالغرب كنيائل ذلؾ اليكفير.

أبشػػع جػرائـ ينظػػيـ "داعػش" ميػػؿ ذبػػ" البشػر كنشػػر صػكر هػػذ  الجػػرائـ مػػا كصػفها نػػاقش  :أمـا الفصــل النالــث
يكشؼ عف كحشية هػذا الينظػيـ كيفػاخر  بػؿ كيفػاجر  بقسػكيه  ليمقػى الرعػب فػى عمى شبكة اإلنيرنت  كهك ما 

يػاريخ الػذب" فػى  قمكب الجميع ليخافك  كيذعنكف له كال يقاكمكهـ أك يقايمكهـ  كما يمقى هذا الفصؿ نظرة عمى
ياؿ  حديث العالـ  كعرض دكافع انيهاج ينظيـ "داعش" لعقيدة الذب"  كاسيقصا  يأكيمهـ الخاطل ألحاديث الق

كغيػػػر  مػػػف  اإلرهػػػاب " كيفنيػػػد شػػػبهات هػػػذا الينظػػػيـ رمحػػػ يحػػػت ظػػػؿ  رزقػػػ "جئػػػيكـ بالػػػذب"" كحػػػديث "جعػػػؿ 
يعينقهػػػا هػػػذا الينظػػػيـ  اليػػػ الينظيمػػػات اإلرهابيػػػة  حػػػكؿ هػػػذيف الحػػػديييف فػػػى إطػػػار رصػػػد المرجعيػػػة الفكريػػػة 

 كيسيند إليها فى عممية ذب" أسرا  كمعارضيه. اليكفيرم

ــ كعنكانػػه "ينظػػيـ داعػػش كاسػػيغبلؿ المػػرأة فػػى الحػػركب" عػػرض مكانػػة المػػرأة فػػى اإلسػػبلـ  عوفــى الفصــل الراب
أقرهػػا اإلسػبلـ فػػى اليعامػػؿ مػػع المػػرأة  اليػػ كيكريمػه لهػػا  كدكر المػػرأة المسػػممة فػػى الجهػاد  كالمبػػادئ العظيمػػة 

عػػش" فػػى حػػؽ اريكبهػػا ينظػػيـ "دا اليػػ بصػػفة عامػػة  كفػػى الحػػرب بصػػفة خاصػػة  كمقارنػػة كػػؿ ذلػػؾ بػػالجرائـ 
المرأة مف سبى كاسيخدامهف كعبيد لمجنس  كمعاناة المرأة فػى ظػؿ حكمهػـ ككشػؼ عػف كيفيػة يجنيػد "داعػش" 
لػػػبعض النسػػػا  كأشػػػهر مػػػف جنػػػدهف  كأسػػػباب انضػػػماـ بعػػػض النسػػػا  "لػػػداعش"  كرصػػػد ميميشػػػيات "داعػػػش" 

مفػكز بػالحكر العػيف فػى اآخػرة النسائية اإللكيركنية كاإلشارة إلى يحفيز عامؿ االسيشهاد لدل بعض الشػباب ل
 ككسيمة لميجنيد.

فيينػاكؿ "انيهاكػات داعػش ضػد األطفػاؿ"  كفػى هػذ  القضػية يينػاكؿ كيػؼ عػالل اإلسػبلـ  ما الفصل الخامسأ
حقػػػكؽ الطفػػػؿ أينػػػا  الحػػػرب  ككيػػػؼ انيهػػػؾ "داعػػػش" حقػػػكؽ األطفػػػاؿ مكضػػػحيف أهػػػداؼ الينظػػػيـ مػػػف يجنيػػػد 
األطفػػػاؿ كسػػػبؿ كطػػػرؽ اليجنيػػػد كاآيػػػار النفسػػػية كاالجيماعيػػػة كالجسػػػدية عمػػػى األطفػػػاؿ ممػػػف يػػػيـ يجنيػػػدهـ  

 يقبؿ األطفاؿ فى ظؿ ينظيـ "داعش"  ككيفية مكاجهة جريمة يجنيد األطفاؿ.كمس
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يينػػاكؿ الكيػػاب مػػا اقيرفػػه "داعػػش" مػػف جريمػػة العمميػػات االنيحاريػػة فيعػػرض أسػػباب  وفــى الفصــل الســادس
مػػع  كدكافػػع اريكػػاب العمميػػات االنيحاريػػة كالعكامػػؿ العقديػػة كالفيػػاكل اليكفيريػػة كالعكامػػؿ النفسػػية كاالجيماعيػػة 

اليركيز عمى أسباب انحراؼ "داعش" كغيرها مف الينظيمات اليكفيرية عف معنى الجهاد كخركجهـ عػف السػنة 
يحرمهػػا اإلسػػبلـ إال بػػالحؽ. كمػػا عػػرض فػػى هػػذا الفصػػؿ ظػػاهرة  اليػػ كالطعػػف فػػى ميكنهػػا كاسػػيحبلؿ الػػدما  

باحػػة قيػػؿ األ حيػػا  فكػػرة الييػػرس كا  بريػػا   كاسػػيعراض فيػػاكل كبػػار العممػػا  المػػرأة االنيحاريػػة دكافعهػػا كأسػػبابها كا 
مف ايجاهػات كأقطػار مخيمفػة فػى يحػريـ العمميػات االنيحاريػة  كيفنيػد شػبهات المجيػزيف لمعمميػات االنيحاريػة  
مػػػع اليػػػذكير بيػػػداعيات العمميػػػات االنيحاريػػػة عمػػػى اإلسػػػبلـ كالمسػػػمميف. كباإلضػػػافة لمػػػا سػػػبؽ ينػػػاكؿ الفصػػػؿ 

كخصكصػػا اليماييػػؿ كاسػػيعراض فيػػاكل الهػػدـ كاليػػدمير  مكضػػحيف أف  الخػػامس جريمػػة "داعػػش" ضػػد اآيػػار
القرآف ال يأمر بهدـ اآيار كاليماييػؿ  كأف السػنة النبكيػة الشػريفة ضػد الهػدـ  كأف الفػي" اإلسػبلمى لػـ يصػحبه 

 .377إنسان كنكز كيراث  ه هدـ لآليار  كأف اآيار كاليماييؿ ليست شركنا بؿ 
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 ًحخاذ

 الدراسة الضوء عمى المسائل والشكاليات التالية:ت سمط

 .مفسر الشريعة"الفقيه المسمـ" "الخميفة" كبيف  الحاكـ ماهية العبلقة ما بيف :أول

عمػى أسػاس "دينػ  سياسػ " أـ عمػى أسػاس "دينػ  سياسػ " أـ  ان هػؿ كػاف نظػاـ الحكػـ فػ  اإلسػبلـ قائمػ :نانيا
 عمى أساس "سياس ".

 الحكـ ف  اإلسبلـ.يطكر نظاـ  نالنا:

 الفكر اإلسبلم  المعاصر كيعاظـ مكجة مصطم" "اإلسبلـ السياس ". رابعا:

 ما هك األفضؿ لؤلمة اإلسبلمية دمل الديف بالسياسة أـ الفصؿ بينهما. خامسا:

أهمية كدكافع دراسيه كغاييه مف كرا  هػذا البحػث  بحيه إلى مقدمة ف   لباحثأشار اقد غكر ما يقدـ لكلسبر 
 اليػػاريخ اإلسػػبلم نظػػاـ الحكػػـ فػػ  أقػػدـ عمػػى دارسػػة  ع بحيػػه المبنػػ  عمػػى المػػنهل الفمسػػف ك كليكضػػي" مكضػػ

أم عبلقػػة الحػػاكـ "الخميفػػة" كرجػػؿ الػػديف "الفقيػػه  مكضػػكع ماهيػػة عبلقػػة "الدكلػػة بالػػديف" كيطػػك  كذلػػؾ لمعالجػػة
نظػاـ الحكػـ فػ  العػالـ اإلسػبلم  كيطػكر "حكمػه"   كسػمـ عميه اهلل صمىكالنظر إلى عهد رسكؿ اهلل   المسمـ"

 ماهيػػة الحكػػـ فػػ  اإلسػػبلـ بعػػد كفايػػه كليحديػػد  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىرسػػكؿ اهلل  "الدكلػػة اإلسػػبلمية" فػػكر كفػػاة
عهػد الرسػكؿ اهلل صػمى اهلل  ايض" مف خبلؿ المطمب األكؿ ف  المبحػث األكؿ: "  لقد  كسمـ عميه اهلل صمى

ركحيػان  " ان كػاف حكمػ كسػمـ عميػه اهلل صػمىـ الحكـ فػ  عهػد الرسػكؿ أف نظاهػ"  11ـ/632-ـ570عمية كسمـ
 .ان نبي ككنه رسكالن  "ان سياسي ان ديني

أم رسػكؿ اهلل  ذلػؾ مػف خػبلؿ قيامػهبعد الهجرة أخػذت ييبمػكر معػالـ "الدكلػة اإلسػبلمية" األكلػى فػ  المدينػة  ك 
فكيب ما يعرؼ  اإلسبلم  ف  المجيمعس الدسيكر اإلسبلم  الذم ينظـ العبلقات يأسبي كسمـ عميه اهلل صمى

داريػػة ـ اإلمهػػاذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اليبػػيف . ك مهػػاـ الحػػاكـ السياسػػ  بجانػػب دكر  كنبػػ  مػػارس  ك بػػػ "مييػػاؽ المدينػػة"
يػدؿ عمػى قيامػه بيأسػيس دكلػة إسػبلمية كممارسػيه  الي  مبلم"كيطرؽ الباحث إلى ال  الي  مارسها سياسيةالك 

 .لمهاـ الحكـ

مسػػمميف منػػذ بلؼ نشػػب بػػيف اليخػػالباحػػث مػػف خػػبلؿ المطمػػب اليػػان  فػػ  المبحػػث األكؿ: أف االكلقػػد اسػػينيل 
 اجيماع  أساس "سياس  قبم  اقيصادمعمى  ان بلؼ قائميخككاف اال كسمـ عميه اهلل صمىلحظة كفاة الرسكؿ 

  حيػػث يػػـ كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىاليػػد الحكػػـ مػػف يخمػػؼ رسػػكؿ اهلل مػػف ييسػػمـ مق" كاالخػػيبلؼ دار حػػكؿ دينػػ 
آليػة اخييػار أبػك بكػر  كمػا أف " دينػ  اجيمػاع  سياسػ  اقيصػادمقبمػ  "اخييار الخميفة أبك بكػر عمػى أسػاس 
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كيصػػػاعدت  كيطػػكرت قمػػتااليػػػ  يفبػػيف المسػػمميف ك  السياسػػػية بلفػػاتيخعبػػارة بػػػذرة أك شػػرارة االكانػػت خميفػػة 
خميفػة مػػف عمػر عمػػى المسػمميف  حيػػث فػرض أبػك بكػر  عمػر كعيمػافالخمفييػيف مػع اخييػػار فيمػا بعػد كييريهػا 

ث بعد مقيػؿ ايـ  يسارعت االحد  ف  إدارة شؤكف اإلسبلـ كالمسمميفعمر  خبلؿ كصية أكصى بها أف يخمفه
  كمػف اخييار عيماف خميفة لممسمميف بشكؿ مغاير عف األسمكب الذم يـ إيباعه ف  اخييار مف سبقةك   عمر
 ف لسياسػة عيمػافك المعارضػ فمك المسػمفأقػدـ إلى صراع ييحكؿ مف اخيبلؼ  بيف المسمميف بلؼيخاالبدأ  هنا

بػيف المسػمميف عمػى مػف يقػؼ  كالسياسػ  الصػراع العشػائرم القبمػ اشػيعؿ  ةكمع مقيم .عمى قيمه كنظاـ حكمة
بػيف  صػراع دامػ شػهد  ميكاصػؿدمػكم مسمسػؿ  إلػى االخػيبلؼ فيمػا بيػنهـ   كيحػكؿعمى رأس حكـ المسػمميف

فػ   "الػديف"منهـ يسيخدـ  فريؽ ككؿ  يقيؿ بعضهـ بعضا ف  معارؾ طاحنه مف أجؿ كرس  الحكـ المسمميف
دارة شػػػؤكنهـ  كهػػػذا الكضػػػع  يبيػػػاف أحقييػػػه فػػػ  حكػػػـ المسػػػمميف إلػػػى  كيشػػػرذمهـ أدل إلػػػى يمػػػزؽ المسػػػمميفكا 

 .كعسكريا نها فكريا كسياسيايميناحرة فيما ب فكرية فرؽ كمدارس كمذاهبجماعات ك 

فيمػػا بػػيف  دينػػ بغطػػا  سياسػػ   كينػػاحر صػػراعيطػػكر إلػػى بػػدأ فػػ  اليػػاريخ اإلسػػبلم   الػػذمبػػدايات االخػػيبلؼ 
كالسػػنه منقسػػمه عمػػى  ."عمػػى كرسػػ  "الخبلفػػةمينػػاحريف  "سػػنة كشػػيعة"المسػػمميف المنقسػػميف عمػػى ذايهػػـ إلػػى 

الفكػػرم كالسياسػػ  كالعسػػكرم المييػػال  صػػراع الفهب كمػػدارس مينػػاحرة ككػػذلؾ الشػػيعة  اعمػػى فػػرؽ كمػػذ نفسػػها
الجيماعيػػػػة ا ضػػػػعؼ الدكلػػػػة فػػػػ  كافػػػػة مجػػػػاالت الحيػػػػاة أدل إلػػػػىعمػػػػى كرسػػػػ  "الحكػػػػـ" بػػػػيف المسػػػػمميف  فيمػػػػا
 الخبلفػة" العيمانيػة"/ الدكلػة"  فهػذ  العكامػؿ أدت إلػى انهيػار خ.... ألػكالسياسية كاليقافيػة قيصادية كالعمميةكاال

ضػػعفها  مسػػيغبل غزاهػػاباإلضػػافة إلػػى عامػػؿ مهػػـ سػاهـ فػػ  إنهيارهػػا كهػػك االسػػيعمار الغربػ  الػػذم " العيمانيػة
ميقدما عمى هدمها كيقسيمها إلى دكؿ بما ينسجـ مع يطمعايه السياسػية مسيعيان بالناقميف عميها مف مكاطينها  

 ه كيديرة كيفما شا .كأهدافه القكمية  فأصب" غالبية العالـ اإلسبلم  دمية ف  يد االسيعمار يحرك

اليػػػ  ظهػػػرت بعػػػد انهيػػػار الخبلفػػػة اإلسػػػبلمية  سػػػبلميةالجماعػػػات كاألحػػػزاب كالحركػػػات اإل الباحػػػث أف حػػػظبلي
ة الخصػـ يككػؿ منهػا يكفػر اآخػر كيطعػف فػ  مصػداق  ذات يكجهات فكرية سياسية مغمفه بيػكب الػديفكانت 

"الخبلفػػة اإلسػػبلمية" كلكػػف مػػف  لئلسػػبلـ مجػػد كيسػػكؽ نفسػػه عمػػى أنػػه هػػك السػػمؼ الحػػؽ الػػذم يريػػد اف يعيػػد 
سياسية محضه يمبس  مصبكغة بصبغة أنها كالحركات الكاض" بعد اليبحر ف  فكر يمؾ الجماعات كاألحزاب

مػى اليػ  يسػير ع "الػديف"نفسها لباس الديف ليسكؽ نفسها بيف أبنا  المجيمػع اإلسػبلم  عمػى أنهػا هػ  حاميػة 
لي  اكه    إقامة "الدكلة اإلسبلمية" الكحيدة القادرة بفكرها أف يعيدكه    كسمـ عميه اهلل صمىنهل رسكؿ اهلل 
 كما عداها عمى خطأ.عمى صكاب 

العريقػة بياريخهػا الميماسػكة القكيػة  الكاحػدة المكحػدة اإلسػبلمية" الدكلػة"ما يشهد  األمة اإلسػبلمية اليػ  فقػدت 
االجيماعيػة كاالقيصػادية كالسياسػية كاليقافيػة كالفكريػة كالعسػكرية كالعمميػة  كحضاريها ف  كافة مجاالت الحياة

لـ يقؼ فقط عمى الصراع القائـ ياريخيا بػيف " السػنة كالشػيعة"  بػؿ أنػه قػائـ الصراع أف عندما ننظر لها نجد 
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مػػػا زالػػػت السػػػنية فيمػػػا بينهػػػا  ك كالحركػػػات األحػػػزاب كالجماعػػػات ك  هباالفػػػرؽ كالمػػػدارس كالمػػػذ أيضػػػا مػػػا بػػػيف
اليػػ  شػػػهدها    ككػػذلؾ الصػػراعات الفكريػػةالعصػػبية القبميػػة اليػػ  ظهػػرت منػػذ السػػقيفة قائمػػة حيػػى يكمنػػا هػػذا

 .كحاضرة بقكة ف  العصر الحديث مازالت مايمة الياريخ اإلسبلم 

كالجماعػػػات كاألحػػػزاب اإلسػػػبلمية كػػػؿ منهػػػا يريػػػد أف يفػػػرض يكجهايػػػه الفكريػػػة  كالمػػػذاهب إف الفػػػرؽ كالمػػػدارس
يبر د مف خبللها أف يصؿ إلى غاييه كمبيغا . كهنا نيسا ؿ إذا حقا كؿ منهـ يعيكالسياسية الي  يؤمف بها كير 

"دكلػة إسػبلمية" كمػا  " أكدكلػة الخبلفػة"  كأنه يريد أف يقػيـ كسمـ عميه اهلل صمىنفسه يسير عمى نهل الرسكؿ 
فػػػرؽ مػػػذاهب ك مػػػا هػػػك سػػػر يمػػػزقهـ كيشػػػرذمهـ إلػػػى  إذف كسػػػمـ عميػػػه اهلل صػػػمى كانػػػت فػػػ  عهػػػد رسػػػكؿ اهلل

  كيغمط بعضػهـ الػبعض  بعضهـ البعض البعض كيخطل بعضهـيكفر ميناحرة  كحركات كجماعات كأحزاب
 .كيقيؿ بعضهـ البعض

الجماعػات اإلسػبلمية  إلػى االنشػقاقات اليػ  حػديت فػ  عمػى سػبيؿ الميػاؿ ال الحصػر نشػيرلما له مف أهمية 
يقػ  الػديف النبهػان   جماعة اإلخكاف المسػمميف حيػث انشػؽ عنهػا االنشقاقات الي  حديت ف  أول:: المعاصرة

 خاصػة بػه ضػمف فكػر كنهػل مغػاير عػف اآخػػر مدرسػػة اكػؿ منهمػ أسػسفيحػ  الشػقاق  ك  عنهػا ؽككػذلؾ انشػ
فأسػػس  .ضػػمف إطػػار مدرسػػة كفكػػر كاحػػدككػػذلؾ مغػػاير لفكػػر جماعػػة اإلخػػكاف المسػػمميف اليػػ  كػػانكا ضػػمنه  

 النبهان  "حزب اليحرير اإلسبلم . كأسس الشقاق  "حركة الجهاد اإلسبلم ".

بػات يعػرؼ بػػ اليػ  ك سػيد قطػب نجـ مف قمب جماعة اإلخكاف المسمميف الفكر "السمف  الجهادم" عمى يد كما 
اليػ  نجػـ ك "السػمفية الجهاديػة" الي  دعت كيدعكا لمفكر السفم  الجهادم الميطػرؼ الميشػدد  "المدرسة القطبية"

ك "اليكفيػر كالهجػرة" ك "جبهػة  "ينظيـ القاعػدة" ك "داعػش"الكيير مف الجماعات السمفية الجهادية كمنها:  عنها
بيػت المقػدس" ك "جنػد أنصػار اهلل" ك "شػباب  أنصػارك " أنصػار الشػريعة" ك "ك "ينظيـ أحرار الشػاـ"  "ةالنصر 

أكيػػر عمػػـ يمػػؾ الجماعػػات محصػػكر  إف .الكييػػر كغيرهمػػا بػػػ "الهكسػػاكية" المعركفػػة المجاهػػديف" ك "بككػػك حػػراـ"
كػػؿ جماعػة انبيقػت مػػف جماعػة "السػػمفية الجهاديػة" يعيبػػر  غالبػا بمسػائؿ االعيقػػاد كالجهػاد كالسياسػػة الشػرعية.

يكفػػركف بعضػػهـ الػػبعض. كاالنشػػقاقات فػػ  كمػػا نفسػػها كفكرهػػا أنػػه هػػك الػػذم عمػػى صػػكاب كغيرهػػا عمػػى خطػػأ 
"السػػمفية الجهاديػػة" كييػػرة كأسػػبابها سياسػػية البسػػكها عنػػكة يػػكب الخػػبلؼ المنهجػػ  العقائػػدم. ككػػؿ كاحػػد  منهػػا 

باليشدد كاليعصب كرفض اليػدرج فػ  "السمفية الجهادية" يمياز ك  فات الطائفة المنصكرة.يرل أنها أقرب لمكاص
هر صػػفات هػػذ  كاحيكػػار فهػػـ كيمييػػؿ الػػديف. مػػف أشػػ األحكػػاـ  كبالظاهريػػة الشػػديدة كبالشػػدة عمػػى المخػػالفيف

المدرسػػػة "الغمػػػك" الػػػذم يميػػػؿ ركنػػػا ركينػػػا فػػػ  منظكميهػػػا الفكريػػػة  فهػػػ  مػػػف أخصػػػب البيئػػػات إنياجػػػا كيغذيػػػة 
كاحيضػػانا كيصػػديرا لمغمػػك كالغػػبلة فػػ  العػػالـ اإلسػػبلم   كهػػ  ييكسػػع كييػػرا فػػ  مسػػائؿ اليكفيػػر كييهػػاكف فػػ  

كؿ العربيػػة كاإلسػػبلمية كيكفيػػر األجهػػزة الػػدما   كمػػف أصػػكؿ منهجهػػا يكفيػػر األنظمػػة الحاكمػػة فػػ  جميػػع الػػد
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األمنية كالعسكرية فيها  كينسحب هذا الحكػـ عمػى األعيػاف  مػف رئػيس الدكلػة إلػى أصػغر جنػدم فػ  الجػيش 
 ككؿ شرط  ف  الدكلة.

 لكنهػا  كسػمـ عميػه اهلل صػمىمف لحظة مرض كفاة الرسكؿ نشبت  كما قمنا سابقافيما بيهـ  خبلفات المسمميف
بلفػػات نمػػت يخبلفػػات فػػ  جػػكهر الػػديف كالعقيػػدة  إال أف يمػػؾ االيخااللػػـ يصػػؿ إلػػى درجػػة االفيػػراؽ كلػػـ يكػػكف 

فػالمييبع لمحػكار  "قبمية سياسػية اقيصػادية اجيماعيػة"كيصاعدت شيئا فشيئا منذ لحظة السقيفة ككانت جذكرها 
قػد عممػت يػا سػعد أف رسػكؿ حيث قاؿ مف جممة ما قػاؿ: "كل الذم دار ف  السقيفة كيقؼ عند حديث أبك بكر

قاؿ كانت قاعد: قػريش كالة هػذا األمػر فبػر النػاس يبػع لبػرهـ كفػاجرهـ يبػع لفػاجرهـ   كسمـ عميه اهلل صمىاهلل 
": "كلف يعرؼ هذا األمر 144/12كف  لفظ عند البخارم "األمرا   فقاؿ له سعد: صدقت  نحف الكزرا  كانيـ 

 الح  مف قريش".إال لهذا 

"إف هػػذا األمػػر فػػ  قػػريش ال  قػػاؿ كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىإلػػى حػػديث رسػػكؿ اهلل فػػ  حدييػػه  أسػػيند أبػػك بكػػرلقػػد 
غيػػر  مػػف دكف  ."114/13" . ركا  البخػػارم"يعػػاديهـ أحػػد إال كبػػه اهلل فػػ  النػػار عمػػى كجهػػه مػػا أقػػامكا الػػديف

 األحاديث الي  يناقضه.

قاطبػة ذهبػػكا إلػػى اشػيراط هػػذا الشػػرط  كحكػ  اإلجمػػاع عميػػه مػف قبػػؿ الصػػحابة إف جمػاهير عممػػا  المسػػمميف 
قاؿ اإلماـ أحمد: "الخبلفة فػ  قػريش مػا بقػ  مػف النػاس اينػاف  لػيس ألحػد ليابعيف كبه قاؿ األئمة األربعة. اك 

الحنابمػػة ـ السػػاعة" أنظػػر طبقػػات مػػف النػػاس أف ينػػازعهـ فيهػػا كال يخػػرج عمػػيهـ  كال يقػػر لغيػػرهـ بهػػا إلػػى قيػػا
 ".143/1  بعض كيبه أنظر اإلماـ "كقد نص اإلماـ الشافع  عمى هذا ف  "26/1"

كقاؿ اإلماـ مالؾ: "كال يككف أم اإلماـ إال قريشيا  كغير  ال حكـ له إال أف يدعك إلى اإلماـ القريش ". أنظر 
 ."1721/4أحكاـ القرآف البف العرب  "

 الخكارج كبعض المعيزلة كبعض األشاعرة.كلـ يخالؼ ف  ذلؾ إال النزر اليسير مف 

ككػؿ مػف كػاف فػ   كأمػيف األمػة أبػك عبيػدة الجػراح أبا بكػر كعمػر يدعكا لميساؤؿ هؿ مف المعقكؿ أفما سبؽ 
األخػػرل اليػػ  قالهػػا  باألحاديػػثكجمػػاهير عممػػا  المسػػمميف لػػـ يسػػمعكا   كعيمػػاف كعمػػ   السػػقيفة مػػف الصػػحابة

ف  حجة الكداع كف  خطبة أياـ اليشريؽ: "يا أيها  كسمـ عميه اهلل صمىقاؿ : كسمـ عميه اهلل صمى رسكؿ اهلل
ف أبػػػاكـ كاحػػػد  أال ال فضػػػؿ لعربػػػ  عمػػػى عجمػػػ   كال لعجمػػػ  عمػػػى عربػػػ   كال  النػػػاس أال إف ربكػػػـ كاحػػػد  كا 

 مـاأ برسػناد صػحي"." 22978" ألحمر عمى أسػكد  كال ألسػكد عمػى أحمػر  إال بػاليقكل". أخرجػه اإلمػاـ أحمػد
ف اسػيعمؿ عمػيكـ عبػد حبشػ  كػأف  كسمـ عميه اهلل صمىحديث مالؾ عف النب   أنه قاؿ: "اسمعكا كأطيعػكا  كا 

مف حديث أنس فرنػه لػـ يخػرج عػف المعنػى المػذككر آنفػا  بػؿ جػا  فػ    "7142رأسه زبيبة"  أخرجه البخارم"
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فكف مػف أف ييػكلى اإلمػرة عمػػيهـ سػياقه نفسػه. حيػث إنػه أمػر بيػػرؾ النعػرة الجاهميػة اليػ  كػاف العػرب معهػػا يػأن
بطاعيػه كعػدـ الخػركج عػف أمػر   كأف يمييػكا  كسػمـ عميػه اهلل صػمىيا أسػكد المػكف. فػأمرهـ النبػ  عبد مف إفريق

مف حديث الرسكؿ يعن  أف اإلماـ كالخميفة قد ال يكػكف قريشػيا كال يشػيرط  يمؾ المعان  الجاهمية ف  نفكسهـ.
اسمعكا كأطيعكا: يعن  الزمكا السمع كالطاعة  السػمع لمػف؟ لػكالة األمػكر  حيػى لػك اسػيعمؿ  أف يككف قريش .

كجميعهػا  كسػمـ عميػه اهلل صػمى الميناقضة صادرة عػف رسػكؿ اهللإذا كانت يمؾ األحاديث  عميكـ عبده حبش  .
هذا أمر  اقض ذايه؟ين كسمـ عميه اهلل صمىهذ  الحاؿ هؿ يعقؿ أف رسكؿ اهلل مأخكذة مف مصادر يقات ف  

 .محاؿ

 الػذم بعػث لمبشػرية جمعػا  كسػمـ عميػه اهلل صػمىيصدر عف رسػكؿ اهلل  أفيسيكعب  يسيسي  كال ف العقؿ الإ
مػف المسػيغرب كالمسػيبعد  . كمػا أنػهكيفرقهػا دعكا إلػى يشػرذـ األمػة كيمزيقهػاكيػ عزز العصبية القبميةأحاديث ي

ينػػػاقض كػػػؿ منهػػػا األحاديػػػث اليػػػ  ذايػػػه فػػػ   كسػػمـ عميػػػه اهلل صػػػمىبػػؿ مػػػف المسػػػيحيؿ أف ينػػػاقض رسػػػكؿ اهلل 
 اهلل صػمىببلؿ الحبش  فكاف مػؤذف الرسػكؿ الصحاب   خص كسمـ عميه اهلل صمىرسكؿ اهلل اآخر. كما أف 

 .بمشكرة الصحاب  سمماف الفارس  يـك الخندؽأخذ ك   كسمـ عميه

القبمػ  كبػذر بػذكر الشػقاؽ  دعػى لميعصػب كؿ مػفأ كسػمـ عميػه اهلل صػمىالرسػكؿ  إفكأف لساف حالهـ يقكؿ ك 
 .بعيه اهلل لمبشرية جمعػا يصدر عف نب  رسكؿ  مسيحيؿ أففعؿ  كيقينا كهذا حيما بلؼ بيف المسمميفيخكاال

ما ه  األسباب الي  دعت أبا بكر أف ييطػرؽ فقػط لمحػديث الػذم كبقكة كهنا أيضا سؤاؿ يطرح نفسه اجباريا 
ألحاديػػث با مػػف كػػاف معػػه بالسػػقيفة مػػف غيػػرهـ. كلمػػاذا لػػـ ييػػذكر كيػػذكر  يشػػير إلػػى أف األئمػػة مػػف قػػريش ال

األخػػرل اليػػ  ينػػاقض ذلػػؾ؟ كلػػـ أجمػػع جمػػاهير عممػػا  كفقهػػا  المسػػمميف عمػػى ذلػػؾ كيناسػػكا األحاديػػث اليػػ  
 يخالؼ ذلؾ؟.

كيعيقػػد فػ  الحقيقػػة نييجػػة لينػػاقض األحاديػػث بعضػها بعضػػا يبػػرز إشػػكالية عميقػػة معقػدة بحاجػػة إلػػى معالجػػة 
كهػذا يشػير إلػى أف أبػا بكػر حصػؿ عمػى  الباحث أف معالجيها بحاجة إلى مجمدات إف يمكنػت مػف معالجيهػا.

كهػػذا أيضػػا  الػػديفكبجانػػب ذلػػؾ  الخبلفػػة باالسػػيناد إلػػى العصػػبية القبميػػة القريشػػية اليػػ  ييميػػع بقػػكة اقيصػػادية
 إشكالية بحاجة إلى معالجة. 

يطػػكر الفكػػر اإلسػػبلم  كنظػػاـ فػػ  دراسػػة كمػػف خػػبلؿ يعمقنػػا   بػػيف المسػػمميف االخيبلفػػاتفيصػػاعدت حػػدت 
عهػػد اليػػاريخ اإلسػػبلم   حقػػب زمنيػػة مػػف الحكػػـ فػػ  اإلسػػبلـ  كماهيػػة العبلقػػة بػػيف "الخميفػػة" ك "الفقيػػه" فػػ  

العباسػية    كعهػد الخبلفػة الراشػدة  كعهػد الخبلفػة األمكيػة  كعهػد الخبلفػة كسمـ عميه اهلل صمىالرسكؿ النب  
بلفػات اليػ  نشػبت بػيف يخكعهد الخبلفة العيمانية  كعهد ما بعد انهيار الخبلفة حيى يكمنا هذا نبلحػظ أف اال

 المسػػػػمميف فػػػػ  كقػػػػت مبكػػػػر مػػػػف يػػػػاريخ اإلسػػػػبلـ يطػػػػكرت شػػػػيئا فشػػػػيئا حيػػػػى يحكلػػػػت إلػػػػى افيػػػػراؽ كصػػػػراع
حيػا حيػى يكمنػا قائمػا  بعضػابعضػهـ  الصراع بيف المسمميفما زاؿ كعسكرم طاحف ك محيدـ /عقائدم سياس 
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كيطػرؽ الباحػث إلػى ذلػؾ  .جػكهر الػديف كالعقيػدة كمػس المػس "السياسػ  العقائػدمأم "الصػراع  كمػا أنػههذا  
مريكػب مسػألة كمسػألة خمػؽ "القػرآف"  ك الجبػر كاالخييػار أم حريػة اإلرادة  كمف يمؾ المسائؿ مسػألة  بحيهف  

كغيرهػػا الكييػػر مػػف المسػػائؿ اليػػ  يمػػس جػػكهر  كمسػػألة الحاكميػػة   كمسػػألة اإلمامػػة  كمسػػألة الخبلفػػة  الكبيػػرة
نشػػكب معػػارؾ إلػػى  أدلالمسػػمميف كالػػذم بػػدكر   كيمػػؾ االخيبلفػػات كمػػا قمنػػا أدت إلػػى افيػػراؽ الػػديف كالعقيػػدة 

الي  ظهرت منذ العهد  العصبيات كالحركات كالجماعات كاألحزابك  ضارية ما بيف الفرؽ كالمذاهب كالمدارس
بعضػها بعضػا  كحرقػت  كقيػؿبعضػها بعضػا   بعضػها بعضػا كخطػأ   ككصػمت لدرجػة أف كفػرئلسبلـاليان  ل

كيب بعضها بعضا  كقيؿ األخ أخا  كقيؿ األبػف أبػا   كيػأمر الػكزرا  عمػى األمػرا  كالخمفػا   كيػأمرت الزكجػة 
الغيػػر مسػػممة مػػع الػػدكؿ  فػػ  قبػػائمهـ كمجػػيمعهـ عمػػى زكجهػػا  كيحػػالؼ بعػػض المسػػمميف السياسػػييف المينفػػذيف

أف نمػػاذج مػػف اليػػاريخ اإلسػػبلم  يؤكػػد يشػػير الباحػػث إلػػى   الحػػاكميف. السياسػػييف المسػػمميف ـضػػد خصػػكمه
بسبب  الخكارج الذيف خرجكا عمى عم  يول:امف هذ  النماذج: أدل إلى صراع سياس   "فكريف"الصراع بيف 

. "السمطة" كمعاكية كعمرك بف العاص" مف أجؿكفركا كؿ مخالفيهـ كأقدمكا عمى أغيياؿ "عم  حادية اليحكيـ 
يماشػيا مػع  "الجبػر"المعارضيف لمخبلفة األمكية مالكا ليبن  "حرية الرأم" بينما شػجع األمكيػكف عقيػدة  الناني:

لفكػػر أصػػحاب ا النالــث: ."دكلػػيهـ" مػػف خػػبلؿ قمعهػػـ لخصػػكمهـ مػػكاقفهـ السياسػػية اليػػ  ييبػػت أركػػاف حكمهػػـ
ككػػذلؾ  "لمدكلػػة العابسػػية"مػػذهبا  المػػأمكفكيبنػػا   فكػػرهـ أهػػؿ السػػنة كالجماعػػة عنػػدما أزدهػػر كااالعيزالػػ  حػػارب

الػذم مػاؿ  أهؿ السنة كالجماعة حاربكا الفكر االعيزال  فػ  عصػر الخميفػة الميككػؿ الرابع: .الكايؽالمعيصـ ك 
فهػذ  النمػاذج كغيرهػا الكييػر يؤكػد عمػى أف . مسيخدما فكرهـ ليحقيؽ مشركع سياس  إلى أهؿ الحديث كالسنة

راعات كمػػا أف الصػػالصػػراع الفكػػرم بػػيف فكػػريف ييحػػكؿ مػػف صػػراع فكػػرم إلػػى صػػراع سياسػػ  كلػػيس العكػػس. 
كما يشػهد العػالـ اليػـك صػراعا بػيف الفكػر  .خ.... ألقبميةك سياسية ك قيصادية يجرم أيضا عمى أصعدة أخرل ا

الصػػػراع الفكػػػرم بػػػيف الفكػػػر أف كهنػػػاؾ أدلػػػة كييػػػرة يؤكػػػد عمػػػى  ألػػػخ...... ال  كالشػػػيكع  كاإلسػػػبلم الرأسػػػم
الحرب ف  أفغانسياف الي  دامت فمف صراع بيف فكريف إلى صراع سياس  يحكؿ الرأسمال  كالفكر الشيكع  

حكال  عشػركف عامػان بػيف األمريكػاف كالسػكفيت  ككػذلؾ الصػراع الػدائر بػيف الفكػر اإلسػبلم  ككػؿ مػف الفكػر 
 .يحكؿ إلى صراع سياس بيف فكريف أف الصراع الفكرم  افكالشرق  أيضا يؤكدالغرب  

مقاليػد الحكػـ  زمػاـ " مػف أجػؿ السػيطرة عمػىقبمػ  لب الصراع الفكرم كالعسكرم "سياس  اقيصػادم اجيمػاع 
 اهلل صػمىالنبػ  ـ بعػد كفػاة الرسػكؿ عمى أف نظػاـ الحكػـ فػ  اإلسػبلجم  كهذا مؤشر  ف  "الدكلة اإلسبلمية".

 الكييػر مػف أقػدـ"  كلقػد محػض عمػى أسػاس "سياسػ  حكػـ قػائـيغير مف حكـ "دين  سياسػ " إلػى  كسمـ عميه
  "السػمطة" لمكصػكؿ لمحكػـسياسػية ال ـهليحقيػؽ أغراضػ كالفقهػا  الػديفخدـ اسػي الخمفا  كاألمرا  "الحكػاـ" عمػى

مبل ايػػػه كمػػػف عممػػػا  الػػػديف كمػػػف رفػػػض مػػػف األئمػػػة الفقهػػػا   كمػػػف القضػػػاة  اليجػػػاكب مػػػع يطمعػػػات الخميفػػػة كا 
 لمعزؿ كالنف  كالطرد كاليعذيب كالسجف كالقيؿ. يعرضالسياسية كيكجهايه الفكرية 
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فػػ   نمػػاذج مهمػػةأخػػذ الباحػػث    لقػػد"الفقيػػه" مفسػػر الشػػريعةك كليكضػػي" ماهيػػة العبلقػػة بػػيف الحػػاكـ "الخميفػػة" 
 :الياريخ اإلسبلم  ممف يكض" لنا حقيقة ماهية العبلقة بيف "الخميفة كالفقيه المسمـ"

السياسػػػية  اإلمػػػاـ الفقيػػػه أبػػػك حنيفػػػة النعمػػػاف الػػػذم رفػػػض اليعػػػاط  مػػػع الخمفػػػا  كيطمعػػػايهـ :النمـــوذج ايول
 األمكم كالعباس . ف  العهديفلمعزؿ كالنف  كاليعذيب كالسجف فيعرض  كالفكرية

اضػػطهد  يصػػدل لممعيزلػػة اليػػ  قالػػت فػػ  "خمػػؽ القػػرآف" اإلمػػاـ الفقيػػه أحمػػد بػػف حنبػػؿ الػػذم ج النــاني:النمــوذ
 ."كالمعيصـ كالكايؽ المأمكف" فا  العباسييفف  عهد الخمعذب كسجف كحرقت كيبه عزؿ كلكحؽ ك ك 

جكهريػػة فػػ  العقيػػدة يكمػػف أهمييهػػا لقكلهػػا فػػ  عػػدة مسػػائؿ  المعيزلػػة الفرقػػة الدينيػػة السياسػػية النمــوذج النالــث:
يبنػػى مػػذهبها يبليػػة خمفػػا  عباسػػييف  كلقػػد أهمهػػا القػػكؿ فػػ  "خمػػؽ القػػرآف" ك "حريػػة اإلرادة" "كمريكػػب الكبيػػرة".

ا كأصػػبحت المػػذهب الرسػػم  "لمدكلػػة"  لقػػد يػػـ مبلحقيهػػا كيشػػريدها كحػػرؽ كيبهػػ "المػػأمكف كالمعيصػػـ كالكايػػؽ" 
هػػد الخميفػػة العباسػػ  الميككػػؿ الػػذم مػػاؿ إلػػى أهػػؿ السػػنة كقيػػؿ زعمائهػػا كمنظريهػػا كمفكريهػػا كقضػػايها فػػ  ع

 كاألشاعرة.

فيػػك بمػػا ينسػػجـ كمصػػال" الخميفػػة أك أمػػذيف كالفقهػػا  الالسػػيخداـ الػػديف  الحػػاكـ األهػػداؼ اليػػ  دعػػت الخميفػػة
كػاف ذلػؾ اإلمكػاف كلػك قػدر  ه  كاطالة مدة حكمهحكم ييبيت أركافل ه  أهداؼ سياسية محضة كذلؾالحاكـ 

 كدما  المسمميف.كالمجيمع  الديفعمى حساب 

فػػ  اليػػاريخ كالعصػػكر الكسػػطى  كمػػا يػػبل  الخبلفػػة الراشػػدة  كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمىعهػػد الرسػػكؿ  العهػػد األكؿ
بنػػا  "دكلػػة فػػ  زمػػف قياسػػ  قصػػير اإلسػػبلم  رغػػـ مػػا سػػادها مػػف صػػراع مػػا بػػيف المسػػمميف إال إنهػػا يمكنػػت 

حضارة عمميػة شيدت   مهابه  ميماسكةقكية  عظمى ميرامية األطراؼ  مسيقمة ذات سيادة مطمقة  ة" إسبلمي
كجعمػت مػف المغػة العربيػة لغػة "القػرآف" المغػة الرسػمية   سػيطرت عمػى العػالـكمػا أنهػا   نهؿ منها العػالـ عريقة

 الميداكلة. العالمية

 كحركػات  إلى شػيع كفػرؽ كمػذاهب كجماعػات كأحػزاب بيف المسمميف كفرقهـ االفيراؽ الذم حدث ف  اإلسبلـ
كالينػػػػاحر السياسػػػػ  المييػػػػال  بػػػػيف المسػػػػمميف  الػػػػدمكم كاالقييػػػػاؿ العسػػػػكرم المسػػػػيعر لمصػػػػراع الفكػػػػرمكنييجػػػػة 

 فػ  العػالـ السياسػية قمب المػكازيفيشرذميف المنقسميف سم" ألعدا  اإلسبلـ كالمسمميف مف اسيغبلؿ ذلؾ ك مال
 كانهػػػارت مغػػػة العربيػػػةالكديػػػرت المجػػػد الػػػذم حققػػػه اإلسػػػبلـ "المسػػػمميف"  اليػػػ  ديػػػرت  يمػػػؾ المػػػكازيف السياسػػػية

 مف الحضارة اإلسبلمية العريقة مف قمة القمة إلى قاع القاع. ت  كجعم"الدكلة اإلسبلمية"

كالمسػمميف كاقػع منقسػـ ميشػرذـ كاقػع حػاؿ األمػة اإلسػبلمية عندما ننظر كاقع الحاؿ ف  العصر الحػديث نجػد 
 يفالمسػػمم كمػػا نجػػد. الجسػػيمةالسياسػػية كالعقائديػػة  كممػػ   باإلشػػكالياتكغايػػة فػػ  اليعقيػػد    يريػػى لػػهمريػػر 
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المعيدلة  المعاصرة سكا  كؿ مف الجماعات اإلسبلميةاإلسبلمية الي  يحممها  ما بيف األفكار يفضائع يفيائه
  مػف جهػة كسػمـ عميػه اهلل صػمىسػبلم  الػذم جػا  بػه رسػكؿ اهلل كمػا بػيف الػنهل اإل الميشددةأك الميطرفة أك 

"الفكػػر العممػػػان  كاالشػػػيراك  كالشػػػيكع   كالشػػػرق  الفكػػر الغربػػػ مػػػف قبػػػؿ  يفمفيرسػػػ ـهنجػػدكمػػف جهػػػة أخػػػرل 
األمة اإلسبلمية كعشش فيهػا كسػيطر عمػى عقػكؿ أبنػا  غزل كالذم  المناقض لمفكر اإلسبلم   مقراط "يكالد

لػػـ ييعممػػكا مػػف الػػدركس المسػػمميف   فهػػذا يػػدؿ عمػػى أف إلػػى انهيػػار "الدكلػػة اإلسػػبلمية" تأدك  ألمػػة اإلسػػبلمية
 . ياريخ اإلسبلمف عمى مدار الك بها المسمم الي  مر كاليجارب العبرك 

حػػث بضػػركرة فصػػؿ مػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ اريكػػز الباحػػث عمػػى يػػدعيـ رأيػػه بالخبلصػػة الياليػػة كاليػػ  يػػدعـ رأم البا
إف اإلسػػبلـ بمضػػمكنه يريكػػز عمػػى مجمكعػػة مػػف المبػػادئ كالميػػؿ كالنصػػكص كالقكاعػػد  الػػديف عػػف السياسػػة:

كاألسػػػس اليػػػ  يػػػراد بهػػػا أف يكػػػكف كسػػػائؿ لينظػػػيـ السػػػمكؾ اإلنسػػػان  فػػػ  الحيػػػاة مػػػف ناحيػػػة اليفكيػػػر كاالعيقػػػاد 
كؽ األفػراد   كيػؤمف حقػ"الجسد كالػركح"كالحركة كالسككف كالعبادة كالعادة كالمعاممة كالسمكؾ بما يحقؽ مطالب 

 كالجماعة كيريب عبلقات األفراد كالجماعات كالشعكب.

لذلؾ فاإلسبلـ بما يضمنه مف قكاعد "عبادات  عادات" هك نظاـ ديػف "العبػادات" كنظػاـ دنيػا "المعاممػة" كألنػه 
كػاف بقابمية اليطكر كاليغيير كالقياس ليككف صالحة لكؿ زمػاف كم قكاعدالدسيكر إله  لدكلة مدنية فقد يميزت 

در اليشػريع فيهػا فهػ  يفصػػؿ كبػذلؾ فهػ  حػيف يقػـك الدكلػة فهػ  الدكلػة المدنيػة اليػ  نأخػذ بالػديف كأحػد مصػا
ة األفػراد " الػديف عػف الحيػاة  فالسػمكؾ اإلنسػان   كالعبلقػات بػيف األفػراد مػف ناحيػة كعبلقػبذلؾ "كبقكة أحكامها

بمػػا ينظمػػه مػػف سػػمكؾ كمػػا يضػػمف مػػف  بلم اإلسػػ ميعػػددة كالػػديف اليشػػريع   مصػػادربالدكلػػة مػػف ناحيػػة أخػػرل
كهك مصدر أساسػ  مػف  اليشريعمصادر يقؼ عمى رأس فهك كغيرها مف شؤكف الحياة المعامبلت  أحكاـ ف 

إال أنه ال ضير مف أخذ جز  مف األحكاـ الي  ييناسب مػع مدنيػة الدكلػة مػف   مصادر اليشريع كالقانكف لدينا
عمػى السػارؽ بالسػجف كلػيس بقطػع اليػد كهػذا يطػكر كحكػـ كضػع . أمػا الشريعة  فميبل حكـ قػانكف العقكبػات 

ميبل األحكاؿ الشخصية مػف طػبلؽ كزكاج كغيػر  فهػ  مػأخكذة مػف الشػريعة كيػـ نصػها بشػكؿ أحكػاـ كضػعية 
 لكنها لـ يخالؼ الديف.

  فػ  يأسيسا عمى ما سبؽ أعبل  كككف العبادات كالشعائر كالطقكس الدينية ه  ليسػت مجػرد عبػادات بػؿ هػ
رشاد كيعميـ كينظيـ ألمكر الدنيا كالحياة  فمقاصد الشريعة "الركح كالجسد"  نفس الكقت يهذيبا لمنفس كيكجيه كا 
فهنػػاؾ حقػػكؽ لمخػػالؽ كهنػػاؾ يهػػذيب لممخمػػكؽ لػػذلؾ أرل أف األفضػػؿ لممسػػمـ الفصػػؿ كأرل أف الػػديف كأحكػػاـ 

 الشريعة يؤدم أساسا إلى الفصؿ كالدليؿ عمى ذلؾ ما يم :

كهػػ  المصػػمحة غيػػر المنصػػكص عميهػػا فػػ  الػػديف  أم فكػػر يسػػيدؿ عميػػه بالعقػػؿ  :: المصــالب المرســمةأول
 يعارؼ عميه بيف عمما  المسمميف.محقيؽ مقاصد الشرع  كهذا المصطم" لي
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ربػػػؾ أحػػػدا": كهػػػذا نطػػػؽ يسػػػاكم "عػػػدؿ اهلل المطمػػػؽ"  كهػػػذا دليػػػؿ المكافقػػػة أم  "كال يظمػػػـ نانيـــا: قولـــو تعـــالى:
المساكاة بيف داللة النطؽ كداللة السككت  فالعدؿ المطمػؽ هػك يعبيػر مسػككت عنػه إذا قارنػا  بػالمنطكؽ كهػك 

الظمػـ كهنػا  "كال يظمـ ربؾ أحدا" فرذا عمينا أف نبن  دكلة يحكػـ بالعػدؿ يحقيقػا ألمػر اهلل بالعػدؿ المطمػؽ كعػدـ
ف كغيػػر ك لعدالػػة كمػػا أشػػار الفبلسػػفة المسػػممعمػػى اليشػػريع الكضػػع  أف يػػنص عمػػى أحكامػػا "كضػػعية" يحقػػؽ ا

 المسمميف ف  الكيير مف مؤلفايهـ. كهنا ال شأف لمعبادات كالمؤسسة الدينية بذلؾ.

كيعن  فقداف الخيار لصال" ضركرة كاحدة يحفظ مقاصػد الشػرع كحيػاة النػاس كامبلكهػـ  نالنا: دليل الضرورة:
مف اضطر غير باغ كال عاد فبل أيـ عميه" كهنا فمػف ال ضػرر مػف ابيكػار فكعقكلهـ كدليؿ ذلؾ قكله يعالى: "

حكػػػاـ أحكػػػاـ كضػػػعية ييماشػػػى ككاقػػػع اليغييػػػر فػػػ  المجيمعػػػات بمػػػا يحفػػػظ مقاصػػػد الشػػػرع. كأحيانػػػا يكػػػكف األ
الكضعية حصف لحماية الدكلة ككؼ أيدم اإلرهابييف الذيف ييضرعكف بالديف ككػذلؾ كػؼ يسػمط رجػاؿ الػديف 

 كيكفير لمناس عمى الصغائر.

"نصػػب الػػدليؿ عمػػى المسػػألة" أم أف األحكػػاـ الكضػػعية ليسػػت شػػرعا بػػذايها كلكنهػػا  رابعــا: القاعــدة الشــرعية:
ز القػػػكؿ بػػػأف األحكػػػاـ كالقػػػكانيف الكضػػػعية هػػػ  اجيهػػػاد بشػػػرم دليػػػؿ لمشػػػرع يجػػػكز فيػػػه الخػػػبلؼ  كعميػػػه فيجػػػك 

لميفسير كينظيـ أمكر الدنيا كالدكلة  مع احيراـ قكاعد الديف كاألخذ باالسينياج كاالسيدالؿ لطرؽ الحكـ الرشيد 
 المدن  لصال" المجيمع.

قؿ االسيدالل  هك مػا كهك يخيمؼ عف العقؿ الصري" الجامع بيف كؿ البشر  فالع خامسا: العقل الستدللي:
 يعمؿ لفهـ الديف كالحياة كالككف بطريقيه الخاصة  لذلؾ فاالسيدالؿ مشركع لكضع قكاعد كضعية.

كهنػا يعنػ  أف كػؿ مػا لػـ يحيػكم فػ  مضػمكنه أمػرا كال نهيػا فػ  الشػريعة  كخيػر  سادسا: دليل أصل اإلباحة:
 يظـ بقانكف كضع .الناس بيف الفعؿ أك اليرؾ كهنا أم مسألة مف هذا القبيؿ ين

 لكؿ ما سبؽ أرل أف األفضؿ كالمفيرض الفصؿ بيف الديف كالحياة.

 ومن ىنا تبدأ بداية النياية.

 إف: "يقػكؿ 44 صػفحة الحػؽ فمسػفة مبػادئ فػ " هيجػؿ" الفيمسػكؼ قػاؿ: لهػا يشػير أف الباحػث أحػب مبلحظة
 ".الدكلة عف نفسه لش   الا قكؿ كيمكف إليه  يقكد الحقة سفةمالف كأف اهلل عف يبعد الفمسفة نصؼ

 وا  ولي التوفيق
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 انًشاجع ٔانًظادس

 

 المصادر ايولية:
 القرآف الكريـ.
 م الشريؼ.بك الحديث الن

 الكتب والمؤلفات:

اليكظيػػػػؼ السياسػػػػ  لمػػػػديف  فػػػػ  مشػػػػيؿ لػػػػكدرز  هػػػػؿ يػػػػنهض -شكليسػػػػة راينهػػػػارد. اإلسػػػػبلـ كالسػػػػمطة م1
 . مرجع ألمان .19. ف  الهامش رقـ 110  ص1993اإلسبلـ؟ حكؿ مسيقبؿ العالـ العرب   ميكنخ 

قػرا ة فػ  نشػأة عمػـ األصػكؿ كمقاصػد -الصغير عبد المجيد. المعرفة كالسمطة ف  اليجربة اإلسبلمية م2
 .2011الشريعة  القاهرة: النهضة المصرية العامة لمكياب  

إلسػبلم  كمصػادر  النبهاف محمد. نظاـ الحكػـ فػ  اإلسػبلـ  دراسػة ييضػمف معػالـ النظػاـ السياسػ  ا م3
   الككيت  مطبكعات جامعة الككيت.1974كالسمطات العامة فيه  

 .ـ1981  المكصؿ  مطابع دار الكيب  1العم  صال". محاضرات ف  ياريخ العرب  ج م4
 .ـ  بغداد  دار الحرية1978الحديي  نزار. األمة ف  سياسة النب  كالخمفا  الراشديف   م5
 .ـ القاهرة  دار المعارؼ1966  4إلسبلمية  طالريس محمد. النظريات السياسية ا م6
 .1743/2004مبارؾ سيد. حياة محمد )ص(. الناشر: المكيبة المحمكدية القاهرة  رقـ اإليداع  م7
دكلػػػة فمسػػػطيف  كزارة اليربيػػػة كاليعمػػػيـ العػػػال . الػػػنظـ اإلسػػػبلمية  لمصػػػؼ اليػػػان  عشػػػر  فػػػرع اليعمػػػيـ  م8

 مف مركز المناهل.2010/2011  1الشرع   ط
جيكرجيػػػػك ككنسػػػػيانس. نظػػػػرة جديػػػػدة فػػػػ  سػػػػيرة رسػػػػكؿ اهلل  يعريػػػػب د. محمػػػػد اليػػػػكنج   الػػػػدار العربيػػػػة  م9

   1983  1لممكسكعات  ط
 .2016مكيبة الفكر الجديد   م10
 ـ  القاهرة  دار السبلـ لمنشر.2004  2الخياط عبد العزيز. النظاـ السياس  ف  اإلسبلـ  ط م11
 .ـ2003هػ/1424  مصطفى مصطفى. أصكؿ ياريخ الفرؽ اإلسبلمية م12
ـ  الناشػر: دار 1992هػػ/1413  2ط  1جالشهرسيان  محمد  الممؿ كالنحؿ  المحقؽ أحمد محمػد   م13

 .لبناف-  بيركتالكيب العممية
عيماف عبد اليكاب. أير الخكارج ف  الفكر اإلسبلم  المعاصػر  أصػؿ هػذا الكيػاب رسػالة ماجسػيير   م14

ـ  9/10/2003هػػػػ/ 1424/شػػػعباف/12مػػػف الجامعػػػة األمريكيػػػة المفيكحة/قسػػػـ أصػػػكؿ الديف/شػػػعبة العقيػػػدة 
 .2سمسة الرسائؿ الجامعية 



811 
 

ـ  2009هػػ/1430 2  الراشػدكف  طالندكم سراج الرحمف. يقريض أ. د. عبد العزيز العمرم. الخمفا م15
 .دار كنكز إشبيميا لمنشر كاليكزيع

. المؤسسػػػة العربيػػػة لمدراسػػػات 1988. 2أ. د. محمػػد عمػػػارة. المعيزلػػػة كمشػػػكمة الحريػػة اإلنسػػػانية. ط م16
 كالنشر. بيركت.

 الحديية.الحنف  عم . شرح الطحاكية ف  العقيدة السمفية يحقيؽ أحمد محمد شاـ  مكيبة الرياض  م17
ـ  الناشػػر: دار 2005 1حممػػ  مصػػطفى. قكاعػػد المػػنهل السػػمف   بحػػكث فػػ  العقيػػدة اإلسػػبلمية  ط م18

 .بيركتالكيب العممية  
الصبلب  عم . أمير المػؤمنيف الحسػف بػف عمػ  بػف أبػ  طالػب رضػ  اهلل عنػه: شخصػييه كعصػر .  م19
 مصر: دار اليكزيع كالنشر اإلسبلمية.-. القاهرة2004  1ط

   الناشر: دار أفاؽ الغد.1ليفسير الساس  لئلسبلـ  جالندكم أبك الحسف. ا م20
محمػػػد كليػػػد. المشػػػاركة السياسػػػية لمحركػػػة اإلسػػػبلمية فػػػ  الػػػنظـ السياسػػػية العربيػػػة المعاصػػػرة  رسػػػالة  م21

 ـ.2002ماجسيير غير منشكرة كمية العمـك السياسية  جامعة بغداد  
  بغػداد  دار الفكػر العربػ   د. 1أبك زهرة محمد. ياريخ المذاهب اإلسبلمية  ف  السياسة كالعقائد  ج م22
 ت.
   القاهر  دار العركبة لمطباعة  د. ت.3المكدكدم أبك األعمى. مناهل االنقبلب اإلسبلم   ط م23
 لفكر.ا  دمشؽ  دار 1981  8البكط  محمد. كبرل اليقينياف الككنية  ط م24
 محمد. محمد )ص( الرسكؿ السياس   األهراـ. أ. د. عمارة م25
 .نهضة مصر لمطباعة كالنشر كاليكزيعـ  2008  8العقاد عباس. عبقرية اإلماـ  ط م26
  1  يرجمػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػف الهاشػػػػػػػػػم   ط4قراممكػػػػػػػػػ  محمػػػػػػػػػد. اإلمامػػػػػػػػػة  أجكبػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػبهات الكبلميػػػػػػػػػة/ م27

 ـ  دار الكفيؿ لمطباعة كالنشر كاليكزيع.2016هػ/1437
مبلم" الييارات السياسػية فػ  القػرف األكؿ الهجػرم دار النهضػة العربيػة لمطباعػة د. بيضكف إبراهيـ.  م28

 كالنشر  بيركت.
ـ  دار 2010هػػػػػػ/1431  7ـ  ط750-661هػػػػػػ132-41طقػػػػػكش محمػػػػػد. يػػػػػاريخ الدكلػػػػػة األمكيػػػػػة  م29

 النفائس لمطباعة كالنشر كاليكزيع.
 .1أب  الحسف األشعرم. مقاالت اإلسبلمييف  ج م30
 ة.د. بصكؿ فخرم. األشاعر  م31
د. يكنس عماد  ك د. الياسرم عبد الكريـ. أضكا  عمى نشأت القدرية  مجمة جامعة كرببل  العممية   م32

 ـ.2006  حزيراف 2المجمد الرابع  العدد 
هػػػ فػػ  مسػػجد 3/3/1415الشػػيخ الفػػكزاف صػػال". نػػص محاضػػرة ألقاهػػا بمدينػػة الطػػائؼ يػػـك اإلينػػيف  م33

 الممؾ فهد بالطائؼ.
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جامعػػػة البصػػػرة. ممػػػؼ العػػػدد  -د. كاصػػػؿ بػػػف عطػػػا  ميكممػػػا. كميػػػة اآدابأ. ـ. د. النصػػػر اهلل  جػػػكا م34
 .2008العدد الياسع 

  دار المعػارؼ 1989  2المسير سيد  المجيمع الميال  فػ  الفكػر الفمسػف  كمكقػؼ اإلسػبلـ منػه  ط م35
 .163القاهرة  ص 

اليػكزع الجغرافػ   دار  رسيـ سعد  الفرؽ كالمذاهب اإلسبلمية منذ البػدايات  النشػأة  اليػاريخ  العقيػدة  م36
 .2004األكائؿ لمنشر كاليكزيع اإلسكندرية  

عبد  محمد. نهل الببلغة مجمكع مػا اخيػار  الشػريؼ الرضػى مػف كػبلـ أميػر المػؤمنيف عمػ  بػف أبػ   م37
   دكف سنة نشر  دار المعرفة لمطباعة كالنشر بيركت.1طالب  ج

   دار العارؼ  القاهرة.9771  9  ط2النشار سام . نشأة الفكر الفمسف  اإلسبلم   ج م38
  دار الفكػر 1أبك زهرة. ياريخ المذاهب اإلسػبلمية  فػ  السياسػة كالعقائػد كيػاريخ المػذاهب الفقهيػة  ط م39

 العرب .
ـ 750-661هػػػػ/132-41أ. د عبػػػد الشػػػاف  عبػػػد الطيػػػؼ. العػػػالـ اإلسػػػبلم  فػػػ  العصػػػر األمػػػكم  م40

 النشر كاليكزيع كاليرجمة.ـ  دار السبلـ لمطباعة ك 2008هػ/1429 1دراسات سياسية  ط
  العبػر كديػكاف المبيػدأ كالخبػر  يحقيػؽ 1ابف خمدكف. عبد الػرحمف بػف محمػد. مقدمػة ابػف خمػدكف. ج م41

 .. مكيبة لبناف عم  مكال1858المسيشرؽ الفرنس  أ. ـ. كايرمير  ط باريس 
مزيػػػػػػػػدة كمنقحػػػػػػػػة   2  ط1خيػػػػػػػػاط خميفػػػػػػػػة  يحقيػػػػػػػػؽ د. ضػػػػػػػػيا  العمػػػػػػػػرم  يػػػػػػػػاريخ ابػػػػػػػػف خيػػػػػػػػاط  ج م42

 .ـ  دار طيبة  الرياض1985ػ/ه1405
الػػدينكرم أبػػ  حنيفػػة  األخبػػار الطػػكاؿ  يحقيػػؽ عبػػد المػػنعـ عػػامر  مراجعػػة د. جمػػاؿ الػػديف الشػػياؿ   م43

 .كزارة اليقافة كاإلرشاد القكم  اإلقميـ الجنكب  اإلدارة العامة لميقافة
  1زكػػػار  ط د. عيسػػػى ريػػػاض. الحزبيػػػة السياسػػػية حيػػػى سػػػقكط الدكلػػػة األمكيػػػة  يقػػػديـ أ. د سػػػهيؿ م44

 ـ.1992هػ/1412
  اعينى به كراجعه كمػاؿ 3اإلماـ المسعكدم أب  الحسف بف عم . مركج الذهب كمعادف الجكهر  ج م45

 بيركت.-ـ  المكيبة العصرية  صيدا2005هػ/1425 1مرع   ط
. كانظػػػر ابػػػف كييػػػر: 5. ص1989د. فػػػاركؽ  عمػػػر. اليػػػكرة العباسػػػية. دار الشػػػؤكف العامػػػة  بغػػػداد. م46
 .3نظر ابف كمخاف: كفيات األعياف  ج. كأ5  ص10ج

  الناشػػر: منشػػكرات الشػػريؼ الرضػػ   1د. الصػػال" صػػبح . الػػنظـ اإلسػػبلمية نشػػأيها كيطكرهػػا  ط م47
 هػ.1417

 ـ دار النفائس.2009هػ/1430  7د طقكش محمد. ياريخ الدكلة العباسية  ط م48
 .لبناف-دار المعرفة بيركتابف النديـ أبك الفرج محمد. الفهرست  المحقؽ إبراهيـ رمضاف  الناشر:  م49
   مميزمة الطبع كالنشر مكيبة النهضة المصرية القاهرة.1أميف أحمد. ضحى اإلسبلـ  ج م50
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 العمـك البحيية ف  الحضارة العربية اإلسبلمية. م51
 .جامعة اإلسكندرية-محمد فايز. قسـ فمسفة القانكف كياريخه/ كمية الحقكؽ م52
النظػػػػػػاـ اإلسػػػػػػبلم   لقػػػػػػاهرة  دار الفكػػػػػػر  د. صػػػػػػبح  عبػػػػػػد  سػػػػػػعيد  الحكػػػػػػاـ كأصػػػػػػكؿ الحكػػػػػػـ فػػػػػػ  م53

 .1985العرب  
   مميزمة الطبع كالنشر مكيبة النهضة المصرية  القاهرة.2. ط3أميف  أحمد. ضحى اإلسبلـ. ج م54
 .دار الجميؿ. بيركت لبناف.1الجر خميؿ كالفاخكم  حنا. ياريخ الفمسفة العربية. ط م55
 الناشر: دار رؤية. 1989  1طد. سالـ  عبد الرحمف. الياريخ السياس  لممعيزلة.  م56
 .2001الربيع   فال". المعيزلة فكرهـ كعقائدهـ  الناشر دار اليقافة لمنشر  م57
   الناشر: دار الشركؽ القاهرة.1991  2أ. د. عمارة  محمد. ييارات الفكر اإلسبلم   ط م58
 .العرب لفكر   مميـز الطبع كالنشر دار ا2آراؤ  كفقهه  ط-أبك زهرة محمد. أبك حنيفة حيايه كعصر  م59
ـ  دار القمػػـ لمطباعػػة 1993هػػػ/1413  5غػػاكج  كهبػػ . أبػػك حنيفػػة النعمػػاف إمػػاـ األئمػػة الفقهػػا  ط م60

 كلنشر كاليكزيع  دمشؽ.
  1  ط1الزهيرم  شريؼ. يركيض المحف "دراسة يحميمية ألهـ المحػف اليػ  مػر بهػا عممػا  األمػة  ج م61

 .  دار الصفكة  القاهرة2013
ـ  2018جميؿ  محمكد. خمؽ القرآف "حيف كقؼ اإلماـ أحمد فػ  كجػه السػمطاف"  مػدكنات الجزيػرة   م62

 .https://blogs.aljazeera.netعمى المكقع االلكيركن  
 ـ.1991  4أرككف محمد. فؾ االريباط ما بيف البلهكت كالسمطة  دراسة بمجمة يحكالت  العدد  م63
 ـ.1925مجمة الهبلؿ. عدد يكليك   م64
 ـ  دار المقطـ لمنشر كاليكزيع.2004هػ/1425  4خالد خالد. الدكلة ف  اإلسبلـ  ط  م65
  الناشر: دار الطميعػة لمطباعػة 1د. غال  شكرم. النهضة كالسقكط ف  الفكر المصرم الحديث  ط  م66

 كالنشر.
 .1995لمنشر   سينا 1رفعت السعيد  اإلرهاب إسبلـ أـ يأسمـ  ط  م67
أ. د. عمارة محمد. أبك األعمى المكدكدم كالصحكة اإلسبلمية  دار السػبلـ لمطباعػة كالنشػر كاليكزيػع  م68

 كاليرجمة.
حيػاؤ  كاقػع المسػمميف كسػبيؿ النهػكض بهػـ  ط م69   2المكدكدم أبك األعمى. مكجز ياريخ يجديػد الػديف كا 

 البناف.-ـ  دار الفكر الحديث1967هػ/1386
ـ  الدراسات السعكدية لمنشر 1988هػ/1408 3عمى. منهل االنقبلب اإلسبلم   طالمكدكدم أبك األ م70

 كاليكزيع.
 مف سمسة الهدل كالنكر. أنظر آرا  اإلماـ األلبان  اليربكية. 201األلبان  محمد. الشريط  م71
 .ـ21/12/1996هػ/ 1417/شعباف/11األسيكط  أبك إسرا . مسا  السبت  م72

https://blogs.aljazeera.net/
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ـ  مػػف إصػػدارات 1997هػػػ/1418 1كقفػػات مػػع الشػػيخ األلبػػان  حػػكؿ شػػريط مػػف مػػنهل الخػػكارج  ط م73
 .http://www.almurabeton.orgالجماعة اإلسبلمية بمصر   

 األلبان  محمد. مجمكع الفياكل العبلمة األلبان   جمع كيرييب أبك سند محمد. م74
حمكدة. أير المعيزلة ف  فكر محمد عمارة  بحث محكـ لقسـ الدراسات الدينية ف  مؤسسػة بف عمار  م75

 .  يكنس2016  يناير  22مؤمنكف ببل حدكد  عدد 
 .1989زيعكر عم . االيزانية حياؿ السمف   الفكر العرب  المعاصر  المفهكـ  اإلمكاف  الشكؿ   م76
-  مركػز دراسػات الكحػدة العربيػة  بيػػركت0022بمقزيػز عبػد اإللػه  فػ  الفكػر اإلسػبلم  المعاصػر   م77

 لبناف.
   دار قييبة لمطباعة كالنشر  دمشؽ.1988أ. د. عمارة محمد. نظرة جديدة عمى اليراث   م78
 .250  الدار العربية لمطباعة كالنشر  مصر  ص 1997أ. د. عمارة محمد. اإلسبلـ كالمسيقبؿ   م79
  دار 2006كع الحضػارم لئلمػػاـ محمػد عبػػد   أ. د. عمػارة محمػد. اإلصػػبلح باإلسػبلـ معػػالـ المشػر  م80

 .نهضة مصر
   دار الشركؽ القاهرة  مصر.1990أ. د. عمارة محمد. الطريؽ إلى اليقظة اإلسبلمية   م81
  الجػػز  السػػادس  دار اآفػػاؽ الجديػػدة  4689النيسػػابكرم مسػػمـ. الجػػامع الصػػحي"  صػػحي" مسػػمـ   م82

 بيركت.
   دار اآفاؽ الجديدة  بيركت.8  ج3447مـ النيسابكرم مسمـ. الجامع الصحي"  صحي" مس م83
   دار الفكر الجامع   اإلسكندرية مصر.2006 1الباز داككد. بنا  الدكلة  ط م84
 .1988أ. د. عمارة محمد. الدكلة اإلسبلمية بيف العممانية كالسمطة الدينية   م85
 .1990أ. د. عمارة محمد. الطريؽ إلى اليقظة اإلسبلمية  م86
 ائؿ.البنا حسف. مجمكعة الرس م87
-1-29رسػػػالة المػػػػؤيمر الخػػػامس  مجمػػػػكع رسػػػائؿ حسػػػػف البنػػػا  الشػػػػبكة الدعكيػػػة نسػػػػخة محفكظػػػػة  م88

 ـ عمى مكقع كام باؾ مشيف.2017
رسػػػػالة المػػػػؤيمر السػػػػادس  مجمػػػػكع رسػػػػائؿ الشػػػػػيخ حسػػػػف البنػػػػا  الشػػػػبكة الدعكيػػػػة نسػػػػخة محفكظػػػػػة  م89
 ـ عمى مكقع كام باؾ مشيف.29/1/2017
 اليف.إخكاف أكف -المكقع الرسم  لمجماعة م90
 .ـ1993  شيا  13  العدد 4مؤسسة الدراسات الفمسطينية. مجمة الدراسات الفمسطينية  المجمد  م91
 ـ.1988/آب/ أغسطس  18ميياؽ حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس   م92
د. زيػػاد أبػػك عمػػرك  "الحركػػة اإلسػػبلمية فػػ  الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غػػزة جماعػػة اإلخػػكاف المسػػمميف  م93

 ـ.1989  عكا: دار األسكار  كحركة الجهاد اإلسبلم "

http://www.almurabeton.org/
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-  صػػػػيدا2ـ"  ج1955-1947عػػػػارؼ العػػػػارؼ  "النكبػػػػة: نكبػػػػة بيػػػػت المقػػػػدس كالفػػػػردكس المفقػػػػكد  م94
 بيركت: منشكرات المكيبة العصرية.

 القاهرة.  طبعة دار الشهاب  4مجمكعة رسائؿ الشيخ حسف البنا. رسالة دعكينا ف  طكر جديد م95
 .رسالة اليعاليـ الشيخ حسف البنا م96
إبػػراهيـ. إشػػراؼ أ. د. حػػافظ الجعبػػرم. رسػػالة ماجسػػيير  العقيػػدة فػػ  فكػػر جماعػػة اإلخػػكاف  جػػكيمس م97

 ـ  جامعة الخميؿ/كمية الدراسات العميا/قسـ أصكؿ الديف.2014هػ/1435المسمميف/دراسة يحميمية  
 الشيخ البنا حسف. مجمكعة الرسائؿ  رسالة العقائد. م98
-1948  2صػػنعت اليػػاريخ رؤيػػة مػػف الػػػداخؿ  ج عبػػد الحمػػيـ محمػػكد. اإلخػػكاف المسػػممكف أحػػداث م99

 ـ  دار الدعكة لمطبع كالنشر كاليكزيع.1952
  دار الكفػػػػا  لمطباعػػػػة كالنشػػػػر كاليكزيػػػػع  2رزؽ جػػػػابر. الدكلػػػػة كالسياسػػػػة فػػػػ  فكػػػػر حسػػػػف البنػػػػا  ط م100

 .1990المنصكرة  مصر  
الجػػػػابرم كصػػػػال" العراقػػػػ  حسػػػػف. الػػػػدرر الذهبيػػػػة فػػػػ  أصػػػػكؿ كمنػػػػاهل الػػػػدعكة السػػػػمفية  يقػػػػيـ عبيػػػػد  م101

 ـ  دار اإلماـ أحمد.2008هػ/1429  1الحسيم   ط 
 الكردان  صال". فرؽ أهؿ السنة. م102
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