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ػ
ػ

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ) :قاؿ اهلل تعأب، على لساف النيب شعيب        

(ی ی ی ی جئ حئ 
(ُ). 

﮵ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) تعأب:كقاؿ اهلل  ﮴   ﮳  ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

﮻   ﮺  ﮹  ﮸  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﮶ ﮷

(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
(ِ). 

)كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىتىٍأميريفَّ بًالمىٍعريكًؼ : قاؿ ، عن النيب كعن حذيفة بن اليماف 
ًر أىٍك لىييوًشكىنَّ  هىويفَّ عىًن اٍلميٍنكى اللَّوي أىٍف يػىبػٍعىثى عىلىٍيكيٍم ًعقىابنا ًمٍنوي، ثيمَّ تىٍدعيونىوي فىالى كىلىتػىنػٍ

 .(ّ)ييٍستىجىابي لىكيٍم(
ال مجد إال مجد العلم، كال شرؼ إال شرؼ التقول، ": -ر٘نو اهلل-كيقوؿ اٞننفلوطي 

كحناننا عليها، أكلئك ىم  ،كال عظمة إال عظمة اآلخذين بيد اإلنسانية البائسة رحمة بها
األمجاد، كأكلئك الذين يفخر الفاخركف باالتصاؿ بهم، كاالنتماء إليهم، كأكلئك ىم 

 .(ْ)"المفلحوف
عهد بنقضو  من ال خير لو في دينو ال خير لو في كطنو؛ ألنو إف كاف"كيقوؿ أيضان: 

فهو بنقضو عهد اهلل كميثاقو أغدر كأفجر، كإف الفضيلة لإلنساف  ؛اا فاجرن الوطنية غادرن 
فمن لم يحرص عليها فأحرل بو أال يحرص على كطن السقوؼ  أفضل األكطاف،

  .(ٓ)"كالجدراف

                                 
 (.ٖٖ( سورة ىود: اآلية )ُ)
 (.ِْ-ّٗ( سورة الشورل: اآليات )ِ)
ح  ّٖ/ ْ ، باب ما جاء ُب األمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكرأبواب الفنت عن رسوؿ اهلل ( الرتمذم: السنن )ّ)

 قاؿ عنو الرتمذم: كىذا حديث حسن.، كاٜنديث (ُِٗٔ
 .(ِٗ/ ِاٞننفلوطي: النظرات ) (ْ)
 .(ّْْ/ ِ: )اٞنرجع السابق (ٓ)
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 اإلعــداء
ػ

  ،كٓب يريا ٖنرة -ر٘نهما اهلل-اللذين قضيا  أغلى كأعز البشر،إٔب كالدم، كأخي عادؿ ،
 حٌبان ال يدانيو قوؿ، كال يوفيو فعػػػل.غرسهما، كاللذين أحبهما 

  إٔب كالدٌب رعاىا اهلل، كأطاؿ بقاءىا اليت عٌلمتين أٌف اٜنياة كفاح ما حييت، كاليت ٟنا
 بعد اهلل الفضل اٛنميل، نبع اٜنناف كنرباس العطاء "أٌمي".

  إٔب من عملت ُب خفاء، كصربت دكف جفاء، إٔب من على  اإلخبلص خلقها كالصرب
إٔب من نبض ٟنا الفؤاد، كٓنٌققت بصحبتها األحبلـ، عبًنم كنور طريقي، زكجيت اٜنبيبة عملها، 

ـٌ أنسالوفٌية   أف ٬نٌتعها بدكاـ الٌصحة كالعافية. "، راجينا اٞنؤب "أ
 ةإٔب من كشفت ٕب سنوات الغربة مقدار حيٌب ٟنم، كاحتياجي إليهم، أبنائي: آية، لين ،

 أنس، آالء، نور، إبراىيم.
 إخوٌب كأخواٌب األعزٌاء، كأبنائهم األحٌباء. إٔب 
 .إٔب أسرة زكجيت، أىلي الكراـ 
  إٔب الٌشعوب اٞنسلمة اٞنتعطشة للتحٌرر من الذٌؿ، كاٟنواف، كالعبوديٌة للعبيد، الثائرة على

الشعوب اليت تقدـ ُب كل يـو أعدادان من الشهداء؛ طغاة اٜنكم كالظٌلم، كأنظمتهم الفاسدة، 
 اهلل ىي العليا.لتكوف كلمة 

 كإٔب كٌل من دعا ٕب بدعوة  ،إٔب إخوٌب كأىلي كأحٌبائي اٌلذين أحاطوين بدعائهم
عسى أف يكوف سبب ىداية كرشادو،  لكٌل ىؤالء كأكلئك، أىدم ىذا اٛنهد اٞنتواضع، ،صادقة

بل كعونان لؤلحياء منهم على ما ىم فيو من جهادو كثورة على الباطل؛ رغبة ُب التغيًن ٥نو مستق
راجينا من اهلل العلٌي القدير أف ينفع بو، ك٩نعلو ُب ميزاف  إسبلمٌي مشرؽو راشدو كاعد، بإذف اهلل،

 حسناٌب يـو ال ينفع ماؿ كال بنوف.
.الحياة ىب لكمفاعشقوا الموت تو  الحياة كرامة، كالكرامة محٌرمة على الجبناء،
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ػذصرػوتػدغرػ
لو آاٜنمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاٜنات، كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده، كعلى 

ػوبطد...ػ،كصحبو أٗنعٌن
(ھ ھ ھ ھ ے )  فانطبلقان من قولو تعأب:

ک ک  )، كمن قولو تعأب: (ُ)

(ک
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ...) كمن قولو تعأب: ،(ِ)

(...ۓ
الى يىٍشكيري )قاؿ:  ، عن النيب  كانطبلقان من اٜنديث الذم ركاه أبو ىريرة ،(ّ)

 .(ٓ)(لىٍم يىٍشكيٍر اللَّوى مىٍن لىٍم يىٍشكيٍر النَّاسى )كُب لفظ آخر قاؿ:  ،(ْ)(اللَّوى  مىٍن الى يىٍشكيري النَّاسى 
 ي  ّنا فتح بو عل ،كآالئو اليت ىي ترتل ،فإين أ٘ند اهلل تعأب أكالن على نعمو اليت ال ٓنصى

بعدم، كأ٘نده ّنا بلغين ما كنت أصبو إليو، كإٔنناه من إٕناـ من من علمو أنتفع بو كيىنتفع بو 
 ىذه الرسالة اٞنتواضعة.
ماىر حامد اٜنوٕب؛ لتفضلو  /الدكتور كالعرفاف لفضيلة األستاذبالشكر ٍب إنين أتقد ـ 
بعد توفيق -، كٞنا أسداه من نصائح كتوجيهات كاف ٟنا الفضل األطركحةباإلشراؼ على ىذه 

فبفضل من ه األطركحة، ُب تصويب األخطاء كتقوًن االعوجاج الذم اعرتل ىذ -اهلل تعأب
 ،كإخراجها إٔب حيز الوجود األطركحةقق إ٤ناز ىذه اهلل، ٍب بإخبلصو كتوجيهاتو السديدة، ٓن

 . كاهلل أسأؿ أف يضاعف لو اٜنسنات، كأف ٩نازيو على ذلك اٜنسىن كزيادة
أتقدـ بعميق الشكر كالتقدير للمشرؼ )الداخلي( فضيلة األستاذ الدكتور/ ١نمد ك 

ُب سبيل أف تكوف ىذه الرسالة متميزة عن بقية  معي وبذلما على ، كفقو اهلل الزحيليمصطفى 
 .اٛنزاء فجزاه اهلل خًن ،الرسائل العلمية

                                 
 (.َْ( سورة النمل: جزء من اآلية )ُ)
 (.ُْْ( سورة آؿ عمراف: جزء من اآلية )ِ)
 (.ُٗ( سورة النمل: جزء من اآلية )ّ)
أبو داكد: السنن )كتاب األدب، باب ُب شكر  (،ُِٖح ٖٓ من ٓب يشكر الناس بابالبخارم: األدب اٞنفرد ) (ْ)

(، ْٕٓٗح  ِٖٓ/ِ(، أ٘ند: اٞنسند )كتاب باقي مسند اٞنكثرين، باب مسند أيب ىريرة ُُْٖح  ِٓٓ/ْاٞنعركؼ 
 .(ُٓٓٗحّّٗ/ْاء ُب الشكر ٞنن أحسن إليك الرتمذم: السنن )كتاب الرب كالصلة، باب ما ج

الرتمذم: السنن )كتاب الرب ، (، كقاؿ الشيخ أ٘ند شاكر "إسناده صحيح"ْٕٓٗح ِٓٗ/ٕٞنسند )أ٘ند: ا (ٓ)
 .حديث حسن صحيح": "عنو (، كقاؿُٓٓٗ، ُْٓٗح ّّٗ/ْكالصلة، باب ما جاء ُب الشكر ٞنن أحسن إليك 
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 : اضلٌنالفذين االمتناف لؤلساشكر ك بأٚنى آيات الأتوجو ك 
 حفظو اهلل....         مناقشان  -رأفت ١نمد رشيد اٞنيقاٌب   الدكتور: فضيلة األستاذ
 حفظو اهلل. ...         مناقشان  -سباط١نمد سعد حساـ    الدكتور: فضيلة األستاذ

 امكاالشرتاؾ ُب ٛننة اٜنكم عليها رغم مشاغله ،عناء قراءة ىذه الرسالة اعلى ٓنملهم
ما تفضبل بو من ى عل اأشكر٨ن ،جبٌن رساليت ىذه ابأٚنائهم افكم يشرفين أف يعطر  ،الكثًنة

اهلل عين خًن  امين كل الشكر كاالحرتاـ، كجزا٨ن اتوجيو كتصحيح كنقد كتقييم، فلسيادهتم
، كأسأؿ اهلل العلي القدير أف ٫نرج ىذا العمل ُب أٗنل ّنوفور الصحة كالعافية ااٛنزاء، كمتعهم

 .العلمية اٞنرموقة اثوب، كأُّى صورة؛ ليليق ّنكانتهم
عبيدة: عامر قاسم؛ على ما بذلو  كال أنسى أف أتوجو بالشكر إٔب األستاذ الفاضل أيب

 ُب إخراج ىذا البحث بصورة الئقة، خاصة ٛنهده الكبًن ُب تدقيقها لغويًّا. ؛من جهد ككقت
أتوجو بالشكر اٛنزيل اٞنتصل، إٔب جامعة طرابلس بلبناف، حيث أتاحت ٕب الفرصة، ك 

 هنم،ك كتسهيبلن لشؤ  ، على ما تقدمو من عوف لطبلب العلم،باركةباال٦نراط ُب ىذه اٛنامعة اٞن
 / ١نمد رشيد اٞنيقاٌب،فضيلة الشيخ  احملاميكأخص بالشكر،  كخاصة طبلب غزة اٞنظلومٌن،

 علي أ٘ند مدكور /الدكتور األستاذ معإب كفقو اهلل، كأكجو شكرم إٔبرئيس ٠نلس األمناء 
رأفت ١نمد رشيد اٞنيقاٌب،  /الدكتور فضيلة األستاذلنائب رئيس اٛنامعة ك رئيس اٛنامعة، 
/ علي نايف الدكتور فضيلة األستاذكالدراسات اإلسبلمية  عميد كلية الشريعةل كالشكر موصوؿ

 ٞنا ٪نب كيرضى. مكفقهٗنيعان ك  اهلل م... حفظهبقاعي 
أكجو شكرم األخًن إٔب كل من قدـ ٕب النصح كاٞنشورة، سواء بكلمة أك ّنساعدة أك ك 

كما أطلب العذر عمن ٓب أذكر اٚنو ٢نافة اإلطالة أك نسيت   ،الرسالةإعارة كتاب أك ُب طبع 
اٚنو، راجيان من اٞنؤب العلي القدير أف يلهمنا الصواب كالسداد ٞنا ٪نبو كيرضاه، إنو أكـر 

 .األكرمٌن، كأجود األجودين، كأرحم األر٘نٌن
اٞنكتبة اإلسبلمية، قطرة ُب إٔب طركحة كإنين إذ أدفع ُّذا اٛنهد اٞنتواضع، كُّذه األىذا 

األكائل، فشأف العلم كبًن، كتوضيح بعض  تستطعو أتيت ّنا ٓب عي أينٌ ُنر اٞنعرفة الزاخر، كال أدٌ 
ال أدعي الكماؿ كال  اأنفكإ٬ناف أعمق،  ،كذكاء أكرب ،مسائلو ٪نتاج إٔب نفس أرؽ، كفقو أدؽٌ 

قصور صفتٌن مبلزمتٌن ألعماؿ اإلحاطة، فقد أىب اهلل ذلك إال لكتابو، كجعل النقص كال
 ، بذلت غاية جهدم ُب إخراج ىذا البحثكحسيب أينٌ سلفان بعجزم كقصورم،  كأقر   ،البشر
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فما كاف من توفيق ُب ىذا البحث إٔب الصواب فهو من اهلل كحده، كما كاف من خطأ كنقص 
األمر كما فكأستغفر اهلل كأتوب إليو، من خطئي كتقصًنم،  ،كتقصًن فهو مين كمن الشيطاف

ىػ، كىو  ٕٗٓالقاضي الفاضل أستاذ العلماء البلغاء عبد الرحيم البيساين اٞنتوُب سنة  قاؿ
كما أدرم أكقع  ،)إنو قد كقع لي شيءيعتذر إٕب العماد األصفهاين عن كبلـ استدركو عليو: 

كذلك إني رأيتي إنَّوي ال يكتبي إنسافه كتابان في يومًو إال قاؿى  ،كىا أنا أخبرؾ بو ،لك أـ ال؟
ـى ىذا لكافى  في غدًه: لو غييػّْرى ىذا لكافى أحسن، كلو زًيدى ىذا لكافى ييستحسن، كلو قيدّْ
أفضل، كلو تيرؾى ىذا لكافى أجمل، كىذا مٍن أعظًم العبًر، كىو دليله على استيالًء النقًص 

قرأت كتاب  :قاؿ أنو -ر٘نة اهلل-إٚناعيل بن ٪نٍن اٞنزين كرد عن ك  ،(ُ)(جملًة البشرً بني على 
فقاؿ الشافعي:  أ،فما من مرة إال ككنا نقف على خط ،الرسالة على الشافعي ثمانين مرة

 .(ِ)ىيو أبى اهلل أف يكوف كتاب صحيحا غير كتابو
كيػػدرأ عػػين النقيصػػة، كاهلل اٞنسػػتعاف، كعليػػو الػػتكبلف،  ،فػػبل عػػدمت أخػػان يتػػداركين بالنصػػيحة

 ،كبارؾ على نبينا ١نمػد ،الذم ُنمده تتم الصاٜنات، كصلى اهلل كسٌلمرب العاٞنٌن، كاٜنمد هلل 
 .كسلم تسليمان كثًنان  آلو كصحبو أٗنعٌنعلى ك 

                                 
كلمة :وتنبي ،(ِٓ/ُأَند العلـو ): القنوجي، (ُْ/ُكشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ): اٜناج خليفة (ُ)

تاذ أ٘ند كاف األيس يقوؿ الشيخ مشهور حسن سلماف:، للعماد األصفهاينأن قاٟنا البيساين كنسبت خط ،ٗنيلة كمشهورة
ىػ( ىو ال ذم شه ر ىذه الكلمةى؛ حيث كضعها أك ؿى كلٍّ جزء من أجزاء " ميعجم األدباء " ُّٕٔفريد الرٍّفاعي )ت

ا الن اس عنو منسوبةن إٔب العماد األصفهايٌن!! كالص واب نسبتيها للقاضي للياقوت اٜنموٌم، كغًنه من ال كيتب، كتداكٟنى
: (، النهركإٌب اٜننفيٌ ّ/ُشرح اإلحياء )م: يدانظر، الزبالفاضل عبدالرحيم بن علي البيسايٌن، بعثى ُّا إٔب العماد؛ 

 (.ٕ)تكرار اٛنماعة ُب اٞنسجد الواحد:  نقبلن عن: إعبلـ العابد ُب حكم، ت اهلل اٜنراـاإلعبلـ بأعبلـ بي
 .(ْ/ ُكشف األسرار ): البزدكم (ِ)
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 ظطػّداضط
كمستدرج  ،كمصٌرؼ األمور بأمره ،كمذٌؿ الشرؾ بقهره ،اٜنمد هلل معٌز اإلسبلـ بنصره

 اٜنمد هلل القائل: ،كجعل العاقبة للمٌتقٌن بفضلو ،الكافرين ّنكره، الذم قٌدر األياـ دكالن بعدلو
(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)

 اٌلذم جعل ،(ُ)
خًنيٌة ىذه األمة كٕنٌيزىا، كقوامها، ككياهنا، كخلودىا، كاستمراريٌتها، منوطان بقيامها باٜنق، 

ٟنا،  حيث ٓب يرض اهلل ،كالٌدعوة إليو، كالٌنشر لو، كاإلغراء بو، كاستمرار حراستو، كالٌدفاع عنو
بذاهتا، مصلحة  أف تكوف صاٜنة بذاهتا، بل ال بٌد أف تكوف صاٜنة ،كىي أٌمة الٌرسالة اٝنإنة

صفة اٝنًنيٌة، كالتمٌيز،  لغًنىا، مضٌحية ُب سبيل ٕنكٌن اٜنٌق، مدافعة للباطل، حٌّت تستحقٌ 
كالٌصبلة كالٌسبلـ على اٌلذم بيعث ُب األٌمة رسوالن منها، يتلو عليها آيات اهلل،  ،كالفضل

انت عليها، يشهد كيزٌكيها، كيعٌلمها الكتاب كاٜنكمة، كيضع عنها ًإصرىا كاألغبلؿ اٌليت ك
عليها؛ لتكوف  عليها، كيصٌوب مسارىا؛ لتتحٌقق ٟنا صفة اٝنًنيٌة، كتتأٌىل بشهادة الٌرسوؿ 

شهيدة على النٌاس إٔب  قياـ الٌساعة، ّنا أكرثها اهلل من الكتاب، كاصطفاىا لو؛ ألهٌنا كحدىا 
ٌسماء الٌصحيحة، اٌليت ٕنتلك اإلمكاف اٜنضارٌم، إمكاف التصويب، ّنا اختٌصت من قيم ال

﮻ ) قاؿ اهلل تعأب:، كٕنتلك الٌشهادة على الٌناس، كٟنم، ّنا ٓنٌقق ٟنا من شهادة الٌرسوؿ 

     ﯀  ﯁  ﮿  ﮾  (﮼﮽ 
(ِ). 

موضع اىتماـ العديد من  ،فقد أصبح موضوع الٌثورات العربٌية ُب البلداف العربيةػ،وبطد
كزاد من أ٨نٌية ىذا اٞنوضوع تناكؿ كسائل اإلعبلـ العاٞنٌية كاحمللٌية لو، كفقان  ،الباحثٌن كالكتٌاب

ـٌ،  كىو ماللٌتصورات السياسٌية لكٌل بلد،  أٌدل إٔب إ٩ناد مفاىيم متعٌددة للٌثورة بشكل عا
كمفهـو الثٌائر اٜنٌق بشكل خاٌص، كصلت إٔب درجة الٌتشابك كاٝنلط بٌن الٌثورات، ُب اٞنفاىيم 

كىو ما احية، كالٌثورات كاالنقبلبات كالبلطجة كغًنىا من أعماؿ العنف من ناحية أخرل؛ من ن
يقتضي اٞنزيد من الٌدراسات كالبحث؛ حملاكلة الٌتمييز بٌن الثٌائر اٜنٌق كغًنه، ٣نٌن ٬نارسوف أعماالن 

 إجرامٌية، ال تنتمي إٔب الٌثورة، بأيٌة حاؿو من األحواؿ.

                                 
 (.َُُ( سورة آؿ عمراف: جزء من اآلية )ُ)
 (.ٖٕ( سورة اٜنج: جزء من اآلية )ِ)
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ليست على شاكلة كاحدة؛ فبعضها قصر اىتمامو  -كثرهتا  على- كألٌف ىذه الٌثورات
توازف لعلى اٛنانب الٌديين دكف الٌسياسي، كبعضها اىتٌم بكٌل جوانب اٜنياة، كبعضها ٪ناكؿ ا

ٗنيع اٛنوانب، لكٌل ذلك كاف ال بٌد من الٌتفريق بٌن من ىو ثائر حٌقان كبٌن غًنه من الثٌوار، ُب 
ككضع مفاىيم كاضحة ٞنصطلح "الثٌائر اٜنٌق" ٪نٌقق ىذا  ،وا كذلكن يد عوف الثورة كىم ليسأك م

اٟندؼ، كاستبعاد غًنه من نطاؽ الثائر اٜنٌق، مثل اٞنتمٌردين، أك الٌداعٌن إٔب انقبلب، أك 
 اإلرىابٌيٌن، كغًن ذلك.

كللتعٌرؼ على نشاط ىذا الثٌائر كمعرفة اٌْناىاتو، ال بٌد من التعٌرؼ على مواقفو اٞنختلفة 
من بعض القضايا اٞنعاصرة، اٌليت ما زالت ١نٌل نقاشو أك خبلؼو بٌن اٌْناىات ٢نتلفة، مثل: 

 استخداـ العنف كأعماؿ البلطجة.ك اٜناكمية، ك الٌد٬نقراطية، 
دفعين إٔب ذا ما منطلقان لنشاط الثٌائر اٜنٌق كعملو، كىكىذه اٞنواقف ُب ٠نملها ٕنٌثل 

متابعة معظم كسائل اإلعبلـ اٞنقركءة كاٞنسموعة من ٢نتلف االٌْناىات؛ حملاكلة التعٌرؼ على 
أىداؼ ىذا الثٌائر اٜنٌق كما ينشر على شبكة اٞنعلومات الٌدكلية )اإلنرتنت( من كسائل قمع 

 ٟنذا الثٌائر.
ٜنقيقي للثٌائر اٜنٌق، بقٌوة ُب اٜنركب الصليبٌية، فكاف ىناؾ عماد كقد ظهر الٌنموذج ا

الٌدين زنكي، كنور الٌدين ١نمود، كصبلح الٌدين، حيث تصٌدل ىؤالء ٟنجمات الصليبٌيٌن رغم 
 .(ُ)شراستها

كقد أفرز الٌتاريخ اإلسبلمٌي العديد من اٞنفٌكرين كالعلماء، اٌلذين أسهموا ُب ١ناربة 
 يٌب، كيطلق عليهم ُنٌق "الثٌائر اٜنٌق"، حيث كانت أفكارىم تدعو إٔب ٓنريراالحتبلؿ األجن

مصطفى ك ١نمد رشيد رضا، ك كمن أمثاؿ ىؤالء: ١نمد عبده،  ،الببلد كٔنليصها من االحتبلؿ
 . (ِ)صادؽ الرافعي، كغًنىم الكثًن

ٗنيع جوانب اليت التهمت جسد األٌمة العربٌية ُب كُب كاقعنا اٞنعاصر، كاف ٞنشهد الٌنار 
تداعيات كاسعة ُب العآب العريٌب، ٕنثٌلت ُب إشعاؿ موجة كاسعة من االحتجاجات  اٜنياة

كالثورات الفريدة من نوعها ُب العديد من األقطار العربية، ٣نٌا أثار ُب ذىين العديد من 

                                 
 (.َّالشيباين: اٜنركات األصولية اإلسبلمية ُب العآب العريب )( ُ)
 (.ٖٕالندكم: التفسًن السياسي لئلسبلـ )( ُ)
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بضوابط  ، كأخرل مرتبطة كأىدافها كدكافع ثورتوالثائر اٜنٌق التساؤالت، يتعٌلق بعضها ُنقيقة 
كالٌصفات كالٌشركط اٞنعتربة  ،كأحكاـ ىذه اٞنظاىرات الٌتظاىرات من النٌاحية الشرعٌية،ك١ناذير 

  .؟آثار كنتائج سترتٌتب على ىذه الٌثوراتالواجب توٌفرىا ُب الثٌائر اٜنٌق، كىل من 
كقوع اٌلذم ًٌب بعد مركر ثبلثة أعواـ على بدايات -كقد تزامن اختيار موضوع الٌدراسة 

مع بداية دراسيت كتسجيلي َنامعة طرابلس ُب اٛنمهوريػػػػػػػػػػػػة اللبنانيػػػػػػػػػػػػػػػػة،  -ةاٟنامٌ ألحداث ا هىذ
؛ لنيل درجة طركحةفحينما طلب ميٌن تقدًن موضوع األ، بكٌلٌية الٌشريعة كالٌدراسات اإلسبلمٌية

ا فرصة مبلئمة؛ لتقدًن قراءة ُب اٜندث اٛنديد؛  الدٌكتوراه، ئر لتعٌرؼ على ماىٌية الثٌابغية اكجدهتي
كبعد صدكر قرار إجازة العنواف الٌسالف الذكر من قبل اَّلس  ،ضوابطو كأحكامو كآثارهك  ،اٜنقٌ 

العلمٌي باٛنامعة، كتكليف أستاذٌم الفاضلٌن، سعادة األستاذ الدٌكتور ماىر حامد اٜنوٕب، 
سعادة األستاذ الدٌكتور ١نٌمد مصطفى الزحيلي، مشرفىٌن على البحث، بدأتي بالٌشركع ُب ك 

سياسٌي، ك ضوابطو كأحكامو كآثاره، من منظور فقهٌي،  ،الٌتعامل مع ظاىرة الثٌائر اٜنقٌ 
 تأصيلٌي كأكاد٬نٌي.ك إسبلمٌي، ك 

 أعطغظػاضطوضوعػػ:أواًل
ػتبدك أ٨نية ىذا اٞنوضوع، ُب ما يأٌب:

إٌف معظم من تناكلوا الكتابة ُب كيفٌية اٝنركج على الٌنظاـ، تناكلوا جر٬نة )البغي(،  أواًل:
 اٞنشركع اٛنر٬نة السياسٌية ُب الفقو اإلسبلمٌي، كٓب يشًنكا إٔب الٌتمييز بٌن أحٌقٌية اٝنركج باعتبارىا

 طجة كالعنف.؛ ألسباب اقتصاديٌة كاجتماعٌية، كاٌلذم ٫نرج للعبث كالبلالفاسد لتغيًن الٌنظاـ
خرجت لتنادم من ثورات شرعٌية  ُّا األٌمة العربٌية كاإلسبلمٌيةالظٌركؼ الرٌاىنة اليت ٕنٌر ػػثاظغًا:

اس؛ خاٌصة كأصبح األمر ٢نتلطان على كثًن من النٌ  ،حٌّت ُب ًكسرة اٝنبز ،بالعدالة ُب كٌل شيء
 من اٞنشاغبٌن كاٞنندٌسٌن داخل عناصر الٌثورة. ذين خلطوا بٌن الٌثوار كغًنىمالٌ  احملٌللٌن السياسٌيٌن

  ُب الٌنظاـ السياسٌي اإلسبلميٌ فإنٌو ٓب يسبق ألحد من الباحثٌن إٌف اٞنوضوع نظران ٜنداثتو ثاضثًا:
فالثٌائر اٜنٌق ىو اٌلذم ٪ناكؿ جاىدان لتطبيق أحكاـ الٌشريعة  ،تفصيبلن كٓنليبلن  وُنث فيأف 

 اإلسبلمٌية، ك٪نفظ األمواؿ كاألعراض، ٍبٌ يسعى إٔب ٓنقيق مبادئو، كفقان ألحكاـ الٌشريعة الغرٌاء.
تفيد ىذه الٌدراسة الباحثٌن، كاٞنهتٌمٌن ُب التعٌرؼ على ماىٌية الثٌائر اٜنٌق، كاإلحاطة  رابطًا:

ٌتصل بو من أحداث سياسٌية، كظواىر اجتماعٌية، إٔب جانب القدرة على ٓنليل دكافعو بكٌل ما ي
 الرٌئيسية، ككضعها ُب سياقاهتا الٌصحيحة، كإمكاف التنٌبؤ بنتائجها. 
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نهم على تقٌدـ رؤية استشرافية لصٌناع القرار السياسٌي ُب اٞننطقة العربٌية، ٬نكن أف تعيػخاطدًا:
 اٌليت تقف خلف اندالع الٌثورات كاالحتجاجات، لتجٌنب حدكثها. الرٌئيسةمعاٛنة األسباب 
ػأدبابػاختغارػاضطوضوعػثاظغًا:ػ

 لقد كاف اختيارم ٟنذا اٞنوضوع منطلقان من اٞننطلقات اآلتية:
من أسباب اختيارم ٟنذا اٞنوضوع، ىو اندالع ثورات الرٌبيع العريٌب، كٓنقيق بعض من  أواًل:

على حٌد زعم -الٌدكؿ، كالٌدكؿ األخرل ٓناكؿ جاىدة ٓنقيق أىداؼ ثورهتا، أىدافها ُب بعض 
، فأردت أف أبٌٌن الٌسبيل اٜنقيقٌي، كاٌلذم من خبللو تتحٌقق أىداؼ الٌثورات، تطبيقان -البعض

ػكعمبلن، كليس شعارات كأقواؿ.
باٜنياة السياسٌية، ما يتعٌلق  ١ناكلة بياف دٌقة تنظيم أحكاـ الٌشريعة اإلسبلمٌية؛ ُب ثاظغًا:

حيث قد يظٌن البعض أٌف أحكاـ  ،الشرعٌية، دكف اإلضرار باآلخرين كتنظيم القياـ بالٌثورات
الٌشريعة اإلسبلمٌية ّننألن عن تنظيم اٜنياة السياسٌية كٓب تتناكٟنا بالٌشرح كالٌتفصيل، كىذا ٣نٌا 

نقصاف فيها، قد تناكلت تنظيم  ٩ناُب  العدالة، حيث إٌف الٌشريعة اإلسبلمٌية شريعة كاملة ال
نٌظمت  ك اٜنياة السياسٌية، بداية من اٜناكم أك الرٌئيس، إٔب الٌتنظيمات السياسٌية األخرل، 

حقوؽ الثٌائر ككاجباتو، كمّت تكوف ثورتو كاجبة، كما ىي ضوابطو، كأحكامو، كاآلثار كذلك 
 اٞنرتتٌبة على ثورتو.

ُب دكافع كأسباب كغايات الثٌائر اٜنٌق، نظران ٜنداثة  كجود حالة من الغموض كالٌتشويشػثاضثًا:
 كفرادة ظاىرتو ُب اٞننطقة العربٌية.

، إاٌل ما كيجد متناثرنا ُب -ما أعلم ُب-عدـ الكتابة ُب ىذا اٞنوضوع كتابة مستقٌلة  رابطًا:
 الكتب، فأردتي بياف اٜنٌق ُب ىذه اٞنوضوع.

فقد آثرتي أف أخوض غمار البحث ُب ىذا اٞنوضوع؛ ألنٌو يعترب من أىٌم  وبطد،
اٞنوضوعات، كونو يتعٌلق مباشرة ّنصاّب النٌاس، كبتحقيق رضواف اهلل، من خبلؿ بياف حيكمو 

دكف ٢نالفة للٌشارع، باإلضافة  ،السياسٌي الشرعٌي، ككضع الٌضوابط اليت تكفل ٓنقيق الغاية منها
ـٌ، أنٌو موضوع ح إٔب تبٌٌن عظمة ىذا الفقو  ،كلو يسًنة كىو ١ناكلة؛ لتقدًن لبنة علمٌيةيوٌم كىا

 بالثٌائر اٜنٌق،من خبلؿ ىذا البحث، تكوف نواة لكٌل قارئ يسرتشد ُّا، ُب ما يتعلق  السياسيٌ 
 كاآلثار اٞنرتتٌبة على ثورتو. ،كأحكامو ،ضوابطو
ػ
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ػثاضثًا:ػاضجؼودػواضدراداتػاضدابػظ ػػ
كتاب مستقٌل ٓنٌدث من الٌرسائل العلمٌية اٜنديثة، على   -ما اطٌلعت عليو ُب-ٓب أعثر 

إاٌل  ،ضوابطو كأحكامو كآثاره، من منظور فكرٌم تأصيلٌي أكاد٬نٌي صرؼ ،ظاىرة الثٌائر اٜنقٌ عن 
كىي تتناكؿ ، بالثٌائر اٜنقٌ األحكاـ اٞنتعٌلقة أنٌو توجد ُنوث متفرٌقة، ككتب تتحٌدث عن بعض 

بعد اندالع الٌثورات ُب كمن باب األمانة العلمٌية؛ فإنٌو  ،اٞنسائل اٌليت يتضٌمنها البحثبعض 
اٌليت تناقش ظاىرة الرٌبيع العريٌب،  ،العآب العريٌب على األرجح، صدرت بعض الٌدراسات اٛناٌدة

صدرت قبل حدكث  ،توجد دراسات عديدة كمهٌمة ،كإٔب جانب تلك الٌدراسات
، كىي ذات صلة ببعض أحد عشر كألفٌن  شهدهتا اٞننطقة العربٌية عاـاٌليت ،االحتجاجات
 كاإلصبلحات كحركات اإلسبلـ الٌسياسٌي ك٥نوىا.  ،كموضوع اٜنراؾ الشعيبٌ   ،ظواىر اٜندث

من نا، أطركحت وضوعٗنع شتات ما يتعٌلق ّن ،لذا سوؼ أحاكؿ من خبلؿ ىذا البحث
كاآلثار اٞنرتتٌبة على  ،للٌضوابط الشرعٌية للثٌائر اٜنقٌ اإلجراءات التفصيلٌية عن  ،خبلؿ حديثنا

 إلصبلح شئوف الببلد كالعباد. ؛عملو لوكما ينبغي  ،ثورتو
 ،كذلك من خبلؿ مطالعة ما كيتب من أُناث كرسائل علمٌية، كجدتي عٌدة أُناث

اٌليت سوؼ  ،إاٌل أنٌو ينبغي اإلشارة إٔب أٌف الٌرسائل ،تناكلىت بعض اٛنرائم السياسٌية بشكلو عاـٌ 
ُب مسألة  ،أذكرىا ٓب تعن ّنوضوع ىذا البحث خاٌصة، كإ٧ٌنا تناكلىت بعض األحكاـ العاٌمة

 .اٌليت من خبلٟنا ٬نكن للباحث، ٕنييز ىذا البحث كتوضيح فكرتوىي اٝنركج على اٜناكم، ك 
 صر:كمن ىذه األُناث على سبيل اٞنثاؿ ال اٜن 
 أصوٟنا كضوابطها ُب الفقو اإلسبلمٌي، فتحي السيد أ٘ند الرشيدم. ،معارضة اٜناكم ل:اِّو
 االفتئات على كٌٕب األمر ُب الفقو اإلسبلمٌي، شاكر نايف. اظي:اضث
 ، أبو عبد الفتاح علي بن حاج.هة ظلم اٜنٌكاـفصل الكبلـ ُب مواج اضث:اضث
 الطٌرؽ السلمٌية ُب تغًن اٜناكم الفاسد، ٪نٍن بن علي جغماف. ابّٓ:اضر

 الطٌغياف السياسٌي كسبل تغيًنه من اٞننظور القرآيٌن، عبد الر ٘نن عمر اسبيندارم. اضخاطس:
 فقو تغًن اٞننكر، ١نمود توفيق سعد. ادس:اضد
 األحكاـ الشرعٌية للثورات العربٌية، علي بن نايف الشحود. ابّٓ:اضد
 األحكاـ الشرعٌية للنوازؿ السياسٌية، عطيو عدالف. ن:اطاضث
 يناير ككسر حاجز اٝنوؼ، ١نمد عمارة. ِٓثورة  ادّٓ:اضت
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 مسلموف ثٌوار، ١نمد عمارة. اضطاذر:
 ثورة اٝنامس كالعشرين من يناير رؤية شرعٌية، ٣ندكح  جابر عبد السبلـ. اضحاديػرذر:

 فقو الٌثورة، يوسف زيداف. اظيػرذر:اضث
 الٌثورات العربٌية كتكييفها الشرعٌي، عقيل ١نمد اٞنقطرم. اضثػرذر:ثاض
 الثػٌورات العػربٌية كمسػتقبل الٌتغػيًن السػياسٌي، ريػم ١نمػد مػوسى. ابّٓػرذر:اضر

  موقف األٌمة من منكر اٜنٌكاـ ُب ظٌل التحٌديات اٞنعاصرة، خالد ترباف ك١نمود عجور.ػاضخاطسػرذر:
 اإلمامة العظمى عند أىل السٌنة كاٛنماعة، عبد اهلل بن عمر بن سليماف الدميجي. اضدادسػرذر:

 عالقة ىذه الموضوعات بأطركحة البحث: 
كما تضٌمنتو من قضايا متعٌلقة ّنوضوعنا، تبٌٌن ٕب  من خبلؿ الٌنظر ُب ىذه اٞنوضوعات

لكن الفارؽ  ،ددهأهٌنا قد تناكلت بعض اٞنباحث كالعناكين من موضوع البحث الذم ٥نن بص
ـٌ كضوابطو  كالكتب آنفة الذكر بٌن البحث أٌف ُنثي يتضٌمن اٜنديث عن الثٌائر اٜنٌق بشكل عا

 ،اسية، إسبلمية، تأصيلية كتطبيقيةكأحكامو كاآلثار اٞنرتتٌبة على خركجو، كفقان لرؤية فقهية، سي
للٌضوابط كاألحكاـ ٓب تتعٌرض ىذا باإلضافة إٔب أٌف كٌل ىذه الكتب كاألُناث آنفة الذٌكر 

بشكل علمٌي  ،شرعيٌ  ،سياسيٌ  ،من منظور تأصيليٌ  كاآلثار اٞنرتتٌبة على خركج الثٌائر اٜنقٌ 
بالٌتفصيل العلمٌي اٞنناسب، كإف كاف ىناؾ من  ،ٌضوابط كاألحكاـ كاآلثاريتناكؿ ىذه ال ،دقيق

 .فهو حديث سريع كعابر، كاهلل أعلم الكتب كاألُناثحديث عنها ُب ىذه 
ػرابطًا:ػطظؼجػاضبحث

أف  -قدر استطاعيت-أٌما عن اٞننهج الذم سرتي عليو ُب ىذا البحث، فقد حاكلتي 
أدخل إٔب ُنث اٞنوضوع ٠نٌردنا عن اٟنول كالشهوة، كىذه ما تصرؼ اإلنساف عادة عن اٜنٌق، 

ككذلك حاكلتي قمع العاطفة، كأاٌل يكوف ٟنا سبيل إٔب التدٌخل  ،كإف كاف أكضح من الشمس
ُب تسيًن موضوعات البحث، إاٌل عاطفة اإلسبلـ، اليت ٩نب أف تكوف ُب ضمًن كٌل مسلم، ُب  

 كل ٜنظة من ٜنظاتو، بشرط أال ْنرٌه إٔب االعتداء، أك االفرتاء على من ٫نالفو ُب الرأم.
االستنباطٌي ك على المنهج التأصيلٌي  لقد اعتمدتي في بحث ىذا الموضوعك 

 االستقرائٌي، كالتحليلٌي كالمقارف من خالؿ ما يأتي:ك 
ػالمصادر األصلية كالرئيسية، كىي:ػأواًل:
 ة.األحكاـ ُب الٌشريعة اإلسبلميٌ  أدلٌة -            
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 اإلسبلمٌي.اٞنصادر القد٬نة ُب الٌتفسًن كاٜنديث كالفقو كأصولو ككتب الٌتاريخ  -            
ػالمصادر الٌتبعية الحديثة للحقوؽ السياسٌية، كىي:ػثاظغًا:
 اٞنراجع اٞنتعٌلقة بأنظمة اٜنكم السياسٌية كالدستوريٌة ُب اإلسبلـ. -             
 األحداث كالوقائع. -             

 كاعتمادان على المنهج التأصيلٌي االستنباطٌي االستقرائٌي في البحث، فقد اعتمدتي 
 في ىذا البحث على الخطوات اآلتية:

ٗنعتي اٞنسائل العلمٌية اٞنتشاُّة كاٞنتعٌلقة ّنوضوع البحث ُب نطاؽ كاحد، حسب قٌوة  أواًل:
 االرتباط ُب ما بينها، مع أدلٌتها، ٍبٌ أرٌجح القوؿ اٞندٌعم بالٌدليل الٌصحيح.

 ْننبتي اإلطالة كاإًلطناب ُب اٞنوضوعات كالٌتعليقات. ثاظغًا:
قمتي بعزك كٌل معلومة إٔب أصحاُّا، معتمدان ُب الٌنقل على األخذ من صاحب الكتاب  ثاضثًا:

 .طركحةمباشرة، ُب كٌل أبواب كفصوؿ كمباحث كمطالب األ
، كلقد ٓنرٌيت األمانة العلمٌية كالٌدقة كالٌصدؽ ُب أدلٌة كٌل فريق، من خبلؿ األدلٌةبٌينتي  رابطًا:

 رين، بالٌرجوع إٔب كتبهم ما أمكنين ذلك.عرض آراء العلماء كاٞنفكٌ 
كضبطها بالٌشكل، على ما يوافق قراءة حفص عن ، إٔب سوىرىا قمتي بعزك اآليات القرآنٌية :خاطدًا
 كإف ٓب تذكر اآلية كاملة أشرتي إٔب ذلك. ،مع ذكر رقم اآلية ككفقان ٞنصحف اٞندينة اٞننٌورة، ،عاصم

مع  الٌشريفة من مظاهٌنا، )الٌصحاح، الٌسنن، اٞنسانيد(،خٌرجتي األحاديث النبويٌة  داددًا:
فإف كاف اٜنديث ُب الٌصحيحٌن أك ُب أحد٨نا اقتصرت عليو؛ إذ الغرض  ،ذكر درجة اٜنديث

كإف ٓب يكن فيهما فإٌنين أذكر من ركاه، كأخرٌج اٜنديث من مظانٌو  ،معرفة صٌحة اٜنديث
 كمصادره، ٍبٌ أكرد ما ذكره أىل العلم ُب اٜنكم عليو ما كسعين ذلك.

التزمتي بقواعد الٌلغة العربٌية، كعبلمات الرٌتقيم، كفقان للقواعد اٞننهجٌية اٞنعرتؼ ُّا ُب ػدابطًا: 
 األُناث العلمٌية.

كعزكهتا إٔب قائليها، كبينت مواضعها  ،فضبطتها بالشكل ؛ُب الشواىد الشعرية نظرت ثاطظًا: 
 ُب الدكاكين، أك كتب اللغة كالصرؼ كالنحو.

 .من اٞنعاجم األصيلة اليت ٓنتاج إٔب شرح كإيضاح ،ذكرتي معاين الكلمات الغريبة تادطًا:
تتميمنا ذكرىم ُب الٌرسالة،  الوارد ؛ترٗنتي لؤلعبلـ من العلماء كالفقهاء اٞنغمورين راذرًا:

 كذلك بالٌرجوع إٔب كتب الرٌتاجم كالٌسًن.لعمـو الٌنفع، 
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تعينو كتسٌهل عليو حرصتي على أف تكوف الفهارس العاٌمة خًن دليل للقارئ الكرًن،  حاديػرذر:ػ
فوضعت الفهارس  ،ئ أف ٩ند بغيتو ُب أقصر كقت ٣نكنحٌّت يستطيع القار ك  الٌرجوع إٔب ما يريد،

  التالية:
 فهرس اآليات القرآنٌية. -
 فهرس األحاديث النٌبويٌة الشريفة. -

 .اٞنرتجم ٟنمفهرس األعبلـ  -

 كاٞنراجع.اٞنصادر فهرس  -

 فهرس اٞنوضوعات. -
ػاضصطوباتػاضتيػواجؼتظيػسيػاضبحثخاطدًا:ػ

 من أىم الصعوبات اليت كاجهتين ُب ىذا البحث، كأعانين اهلل كحده على ْناكزىا، ما يأٌب:
ف كل مسألة فيو ٓنتاج إٔب ُنوث؛ إضافة إوضوع كتشعبو، ككثرة مسائلو، إذ سعة اٞن أواًل:

 إٔب اختبلؼ اآلراء ُب ىذه القضايا كتباينها.
ُنث  كآراء العلماء األقدمٌن ُب ىذا اٞنوضوع، ألف اٞنوضوعصعوبة ٗنع اٞنعلومات،  ثاظغًا:

من كتابو ُب يسر الوقوؼ على رأم العآب، لذا كنت أجد صعوبة ُب  ُب أماكن متفرقة من كتبهم،
ا، كمبعثر ُب طيات الكتب.  كسهولة، مع أف ما كتبو علماؤنا األقدموف، ُب ىذا اٞنوضوع قليل جدن

ػػداددًا:ػخطظػاضبحث
من أربعة أبواب اليت سرت عليها ُب كتابة ىذه األطركحة اٞنتواضعة، تتكوف ىذه اٝنطة، 

 كفصل ٕنهيدم، كتعقبهما خإنة كفهارس.رئيسو، يسبق ىذه األبواب مقدمة 
ػاضطػدطظ

اٛنهود كالدراسات  كتشتمل على أ٨نية اٞنوضوع كأسباب اختيارم لو، كحملة سريعة عن 
 .اكخطتهطركحة كمنهج األالسابقة، 

ػاضغصلػاضتطؼغدي
ػاضتطرغفػباالصطالحاتػاضواردةػسيػرظوانػاضبحث"

ػ"اآلثار(ػ-اِّحصامػ-اضضوابطػ-اضحقػ-)اضثائر
 :كفيو ثالثة مباحث

ػ"طغؼومػاضثائرػاضحق":ػاضطبحثػاِّول
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 لباف:كفيو مط
 الثائر اٜنق ُب اللغة كاالصطبلح. اضططضبػاِّول:ػػػػػػػػػػ
 األلفاظ ذات الصلة بالثائر اٜنق. اضططضبػاضثاظي:ػػػػػػػػػػ

ػ"طغؼومػاضضابطػسيػاضغػهػاإلدالطي":ػاضطبحثػاضثاظي
 كفيو مطلباف:

 ُب اٞنعىن اللغوم كاالصطبلحي. الضابط اِّول:اضططضبػػػػػػػػػػ
 كالقاعدة الفقهية. الفقهي الفرؽ بٌن الضابط اضططضبػاضثاظي:ػػػػػػػػ

ػ"طغؼومػاِّحصامػواآلثارػسيػاضغػهػاإلدالطي":ػاضطبحثػاضثاضث
 كفيو ثبلثة مطالب:

 اٜنكم ُب اٞنعىن اللغوم كاالصطبلحي. اضططضبػاِّول:ػػػػػػػػ
 اآلثار ُب اٞنعىن اللغوم كاالصطبلحي. اضثاظي:اضططضبػػػػػػػػػ
 أنواع اآلثار ُب الفقو اإلسبلمي. اضططضبػاضثاضث:ػػػػػػػػ

ػاضبابػاِّول
ػطػاوطظػاضظضمػواالدتبداد"

ػ"صورهػودبلػطظطهوطذرورغتهػوأعطغتهػوحػغػتهػ
 كفيو ثبلثة فصوؿ:

ػ"حػغػظػاالدتبدادػوطظاعره":ػاضغصلػاِّول
 كفيو ثبلثة مباحث:

ػ"طاعغظػاالدتبدادػوأدبابه":ػاضطبحثػاِّولػػػػػػػػػػػ
 كفيو مطلباف:   

 منو. كموقف علماء الصحابة ماىية االستبداد  اضططضبػاِّول:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أسباب ٧نو االستبداد كبركزه.  اضططضبػاضثاظي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػ"اضوظغغظػاضطضغظػضضثائرػاضحق":ػاضطبحثػاضثاظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كفيو مطلباف:      

 إعبلء اٜنق كإعبلنو.  اضططضبػاِّول:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .كجوب الشهادة باٜنق  اضططضبػاضثاظي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػ"طواصغاتػاِّظظطظػاضدصتاتورغظػاالدتبدادغظ":ػاضطبحثػاضثاضثػػػػػػػػ
 ة مطالب:ثبلثكفيو    

 ال ٬نكن من مراكز القرار إال أمثالو. اضططضبػاِّول:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تصفية اٝنصـو السياسيٌن بتهم كاىية. :ظياضططضبػاضثاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 استغبلؿ القانوف كتقنٌن الظلم. :ثاضثاضططضبػاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػ"طػاوطتهػضضظضمػواضطعغانوطذرورغظػػاضثائرػاضحق":ػاضغصلػاضثاظي

 كفيو مبحثاف:
ػ"طػاوطتهوصغغغظػاضظضمػخطورتهػ":ػاضطبحثػاِّولػػػػػػػ
 كفيو مطلباف:  

 كالطغياف . خطورة الظلم اضططضبػاِّول:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كالطغياف. مقاكمة الظلمكيفية  اضططضبػاضثاظي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػ"طػاوطظػاضظضمػواضطعغانسيػحقػاِّطظػ":ػاضطبحثػاضثاظيػػػػػػػ
 كفيو مطلباف:  

 حق األمة ّنقاكمة الظلم كالطغياف ُب الشريعة اإلسبلمية. اضططضبػاِّول:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 حق األمة ّنقاكمة الظلم كالطغياف ُب الفكر السياسي. اضططضبػاضثاظي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػ"اضطعغانػاضدغاديػودبلػطظطهصورػطنػ":ػاضغصلػاضثاضث

 كفيو مبحثاف:
ػ"اضطعغانػاضدغاديصورػطنػ":ػاضطبحثػاِّولػػػػػػػ

 كفيو مطلباف:    
 طغياف اٜناكم. اضططضبػاِّول:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 طغياف اٞنؤل )الن خبة(. اضططضبػاضثاظي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػ"اضدغاديدبلػطظّٓػاضطعغانػ":ػاضطبحثػاضثاظيػػػػ
 كفيو ثبلثة مطالب:ػػػ

 سبل معنوية. اضططضبػاِّول:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سبل كقائية. اضططضبػاضثاظي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سبل رقابية. اضططضبػاضثاضث:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػاضبابػاضثاظي
ػ"وأدبابػثورتهػوأعداسؼاػضوابطهػوصغاتهػاضثائرػاضحق"

 كفيو فصبلف:
ػ"ضوابطهػوذروطهػوصغاتهػاضثائرػاضحق":ػاضغصلػاِّول

 كفيو أربعة مباحث:
ػ"ضضتظاعرػاضدضطياضضوابطػػواضطحاذغرػاضذررغظػ":ػاضطبحثػاِّولػػػػ
 كفيو مطلباف:   

 للتظاىر السلمي. الضوابط الشرعية اضططضبػاِّول:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 للتظاىر السلمي.احملاذير الشرعية  اضططضبػاضثاظي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػ"سرعاػسيػاضثائرػاضحقااضصغاتػواضذروطػاضططتبرةػاضواجبػتو":اضطبحثػاضثاظيػػػػػػػ
 .اإل٬ناف باهلل كالعمل الصاّب أواًل:ػػػػػػػػػ
 .عبادة اهلل كعدـ اإلشراؾ بو ثاظغًا:ػػػػػػػػػ
 .إقامة الصبلة كإيتاء الزكاة ثاضثًا:ػػػػػػػػػ
 .طاعة الرسوؿ  رابطًا:ػػػػػػػػػ
 .الذلٌة على اٞنؤمنٌن كالعزٌة على الكافرين خاطدًا:ػػػػػػػػػ
 .عدـ ٢نافة اٞنبلمة من اٝنلق ُب شرع اهلل داددًا:ػػػػػػػػػ
 .الزىد ُب اٜنياة الدنيا دابطًا:ػػػػػػػػػ
 .العلم كاٜنكمة ثاطظًا:ػػػػػػػػػ
 .القوة كاألمانة تادطًا:ػػػػػػػػػ
ػ"ذروطػظجاحػاضثائرػاضحق"ػ:اضثاضثاضطبحثػػػػػ

ػ"ذرطػظؼضتهحػغػظػاضثائرػاضحقػو":ػاضطبحثػاضرابّٓ        
 كفيو مطلباف:  

 حقيقة الثائر اٜنق ككاقعو. اضططضبػاِّول:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الثورة األخبلقية شرط النهضة اٜنضارية. اضططضبػاضثاظي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػ"أدبابػثورتهػوأعداسؼاػاضثائرػاضحق":ػاضغصلػاضثاظي

 :مبحثافكفيو 
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ػ"اِّدبابػػاضدارغظػضضػغامػباضثورات":ػاضطبحثػاِّولػػػ
 مطالب:كفيو ٙنسة    

 ٝنركج الثائر اٜنق. عقديةاألسباب ال اضططضبػاِّول:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اٜنق.ٝنركج الثائر تشريعية األسباب ال :اضثاظيػاضططضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ٝنركج الثائر اٜنق. السلوكية األسباب :اضثاضثػاضططضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ٝنركج الثائر اٜنق. األسباب اٝنارجية :رابّٓاضططضبػاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ٝنركج الثائر اٜنق.  خرلاألسباب األ :خاطساضػاضططضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "اضثائرػاضحقأعدافػخروجػ":ػاضطبحثػاضثاظيػػػ
 ة مطالب:سبعكفيو   

 ٓنكيم شريعة اهلل ُب ٢نتلف ٠ناالت اٜنياة. اضططضبػاِّول:
 إعبلء كلمة اهلل ُب األرض. اضثاظي:ػاضططضب

 نشر العدؿ بٌن الناس. اضططضبػاضثاضث:
 االصبلح الشامل لكل مناحي اٜنياة. اضططضبػاضرابّٓ:
 اٛنهاد ُب سبيل اهلل. اضططضبػاضخاطس:

 نشر اٜنرية اإلنسانية الكاملة. اضدادس:اضططضبػ
 توحيد جهود اٞنسلمٌن ُب كل مكاف. اضدابّٓ:اضططضبػ

ػاضبابػاضثاضث
ػ"اِّحصامػاضذررغظػاضطتطضػظػباضثائرػاضحق"

 كفيو ثبلثة فصوؿ:
ػ"طدائلػسػؼغظػطتغرشظػطتطضػظػباضثائرػاضحق":ػاضغصلػاِّول

 كفيو ثبلثة مباحث:
ػ"اضطظاعراتػوطذرورغتؼاطغؼومػ":ػاضطبحثػاِّول

 كفيو ثبلثة مطالب:
 ُب اللغة كاالصطبلح. مفهـو اٞنظاىرات اضططضبػاِّول:

 مشركعية اٞنظاىرات. اضططضبػاضثاظي:
 الثائر اٜنق إسبلمية ثورتو كمشركعيتها. اضططضبػاضثاضث:
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ػ"طدائلػتتطضقػباضثائرػاضحقػوثورته":ػاضطبحثػاضثاظيػػػػػػ
 ة مطالب:ستكفيو     

 حكم صبلة اٛنمعة كالصلوات للثائر اٜنق ُب حاؿ اٝنوؼ كاٜنصار. اضططضبػاِّول:
 خركج اٞنظاىرات من اٞنساجد. اضططضبػاضثاظي:
 االعتداء على الثائر اٜنق. اضططضبػاضثاضث:
 اطبلؽ لقب شهيد على من يقتل من غًن اٞنسلمٌن ُب الثورات. اضططضبػاضرابّٓ:
 أكالدىم من اٞنشاركة باٞنظاىرات أك باٛنهاد.منع األىل   اضططضبػاضخاطس:
ػ                    اٜنبوب اٞننشطة اليت يشرُّا بعض الثوار. اضططضبػاضدادس:

ػ"أخطاءػشدػغرتصبؼاػاضثائرػاضحق":ػاضطبحثػاضثاضث
 مطالب: ةٙنسكفيو 

 أخذ الطعاـ كالشراب ك٥نو ذلك من البيوت اٞنهجر أصحاُّا. اضططضبػاِّول:
 الفهم السيء لدل بعض الثوار لتطبيق اٜندكد الشرعية. اضثاظي:اضططضبػ

 لعن الثائر اٜنق من خذلو. اضططضبػاضثاضث:
 قتل جنود النظاـ الظآب بعد استسبلمهم. اضططضبػاضرابّٓ:
 قتل الثائر اٜنق لنساء كأطفاؿ غًن اٞنسلمٌن. اضططضبػاضخاطس:

ػ"اضغػؼيوتصغغغهػػأظطاطػتعغغرػاضثائرػاضحق":ػظياضغصلػاضثا
 كفيو أربعة مباحث:

ػ"وجوبػرطلػاضثائرػاضحقػرضىػإشاطظػاضدوضظػاإلدالطغظ":ػاضطبحثػاِّولػػ
 كفيو ثبلثة مطالب: 

 العمل السياسي من صميم اإلسبلـ. اضططضبػاِّول:
 إ٩ناد السلطة الشرعية قربة. اضططضبػاضثاظي:
 السعي إٔب ٓنقيق االستقبلؿ التشريعي. اضططضبػاضثاضث:

ػ"اضطظصرػاضدغاديػوتأثغرهػرضىػظؼضظػاضثائرػاضحقػػإظصار":ػاضطبحثػاضثاظيػػػػػػػػػ
ػ"وأظطاطػتعغغرهاضثائرػاضحقػ":ػاضطبحثػاضثاضثػػػػػػػػػ

 :مطالبكفيو ثبلثة      
 .االنقبلب العسكرم :اضططضبػاِّول
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 اَّالس النيابية. اضططضبػاضثاظي:
 اٛنماىًنية.القوة الشعبية  اضططضبػاضثاضث:

ػ"اضدظنػاضصوظغظػواضػدرغظػاضطتطضػظػباضثائرػاضحق":ػاضطبحثػاضرابّٓػػػػػػػػػ
 كفيو مطلباف:

 السنن الكونية اٞنتعلقة بالثائر اٜنق. اضططضبػاِّول:
 السنن القدرية اٞنتعلقة بالثائر اٜنق. اضططضبػاضثاظي:

ػ"ظطاذجػوأطثضظػاضثائرػاضحق":ػاضغصلػاضثاضث
 مباحث:كفيو ثبلثة 

ػ"سيػاضػرآنػاضصرغمػاضثائرػاضحق":ػاضطبحثػاِّول
 :مطلبافكفيو 
 مؤمن آؿ فرعوف. اضططضبػاِّول: 
 مقاكمة أىل العلم لطغياف قاركف. اضططضبػاضثاظي:ػ

ػ"اضػدغمػواضتارغّْػسيػاضدغرةػاضظبوغظػاضثائرػاضحق":ػاضطبحثػاضثاظي
 ة مطالب:ٙنسكفيو 

 من اٞنرتدين كاٞنشركٌن موقف اٝنليفة أبو بكر  اضططضبػاِّول:
 العز بن عبد السبلـ.   اضططضبػاضثاظي:
 نافع بن األزرؽ. اضططضبػاضثاضث:
. اضططضبػاضرابّٓ:  أبو حاـز
 عواـ الناس. اضططضبػاضخاطس:

ػ"سيػاضتارغّْػاضططاصرػاضثائرػاضحق":ػاضطبحثػاضثاضث
 كفيو مطلباف:

 اٜنصار عن غزة. أسطوؿ اٜنرية كفك اضططضبػاِّول:
 طفل اٜنجارة ُب فلسطٌن احملتلة. اضططضبػاضثاظي:
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ػاضبابػاضرابّٓ
ػ"درائمػاضحصمػواآلثارػاضطترتبظػرضىػخروجػاضثائرػاضحق"

 ة فصوؿ:ثبلثكفيو 
ػ"أرػابػظجاحػثورتهودرائمػوأدسػحصطهػػاضثائرػاضحق"ل:ػاضغصلػاِّو

 مباحث:كفيو ٕنهيد كأربعة 
ػ"طبدأػاضذورىػوتغطضغهػضتحػغقػأعدافػاضثورة":ػاضطبحثػاِّول

 كفيو أربعة مطالب:
 الشورل لغة كاصطبلحان. اضططضبػاِّول:

 مشركعية الشورل. اضططضبػاضثاظي:
 أ٨نية الشورل ُب حياة األمة. اضططضبػاضثاضث:
 ٜناكم بالشورل كاالختيار.اشرعية  اضططضبػاضرابّٓ:

ػ"طبدأػاضدغطػراطغظػاضططاصرةػصأحدػطبادئػاضثورة":ػاضطبحثػاضثاظي
 كفيو ثبلثة مطالب:

 .ماىية الد٬نقراطية اٞنعاصرة اضططضبػاِّول:
 الد٬نقراطية بٌن التحفظ كالرفض. :اضططضبػاضثاظي
 أكجو االختبلؼ كاالتفاؽ بٌن الشورل كالد٬نقراطية.  :اضططضبػاضثاضث

ػ"ضتحػغقػأعدافػاضثورةهػضغوتغطػاضطداواةػطبدأ":ػاضطبحثػاضثاضث
 كفيو مطلباف:

 التفاضل بٌن البشر.معيار اضططضبػاِّول:ػ
 التطبيق العملي ٞنبدأ اٞنساكاة اإًلنسانية.اضططضبػاضثاظي:ػ

ػ"هػضتحػغقػأعدافػاضثورةغضوتغطػاضطدلطبدأػ":ػاضطبحثػاضرابّٓ
 كفيو أربعة مطالب:

 العدؿ. ماىية اضططضبػاِّول:
 .الدين أساسالعدؿ   اضططضبػاضثاظي:
 كالصحابة الكراـ.  أمثلة من العدؿ ُب عهد الرسوؿ  اضططضبػاضثاضث:
 العدؿ.بلدكلة اىيبة  اضططضبػاضرابّٓ:
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ػ"وططاضمػاضتجدغدػواإلصالحػاضراذديػاضثائرػاضحق":ػاضغصلػاضثاظي
 كفيو أربعة مباحث: 

ػ"اضتعغغراضثائرػاضحقػوططاضمػاإلصالحػو":ػاضطبحثػاِّول
ػ"اضحصمػاضراذدػوأدده":ػاضطبحثػاضثاظيػػػػػػػػػػػػػ
 كفيو ٙنسة مطالب: 

 االعتصاـ ّننهاج اهلل. اضططضبػاِّول:
 البيعة. اضططضبػاضثاظي:
 اإلدارة كالنظاـ. اضططضبػاضثاضث:
 فهم الواقع. اضططضبػاضرابّٓ:
 اإلعبلـ اإلسبلمي اٟنادؼ. اضططضبػاضخاطس:

ػ"أعمػطالطّّػاضحصمػاضراذد":ػاضطبحثػاضثاضث
ػ"قػاضذرغطظػاإِلدالطغظغطرقػوودائلػتطب":ػاضطبحثػاضرابّٓػػػػػػػػػػػ

ػ"رضىػخروجػاضثائرػاضحقػاآلثارػواضظتائجػاضطترتبظ":ػاضغصلػاضثاضث
 :مباحثثبلثة كفيو 

 "ورواطلػظجاحهػحرصظػاضثائرػاضحقطراحلػ":ػاضطبحثػاِّول  
ػ"اضدغاديػسيػاضدولحقػرضىػاإلصالحػاظطصاداتػحرصظػاضثائرػاض":ثاظياضطبحثػاضػػ
ػ"طدتػبلػاضثائرػاضحقػبغنػاضظجاحػواضغذل":ػاضطبحثػاضثاضثػػ

ػاضخاتطظ
ت.تشتمل على أىم النتائج كالتوصياك 
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 انفصم انتًٓٛذ٘                     

 
 انتعرٚف تاالصغالزاخ انٕاردج يف عُٕاٌ انثسث     

 اٜثار( -األزكاو -انضٕاتظ -احلك -)انثائر     
 

 ،األطركحة التعريف باالصطالحات الواردة في عنوافيركز ىذا الفصل على 
 كلدينا في ىذه األطركحة، بموجب عنوانها خمسة مصطلحات أساسية، ىي:

، كسوؼ أتناكلها بالتوضيح كالبياف ،الضوابط، األحكاـ، اآلثارالثائر، الحق، 
 :من خالؿ ثالثة مباحث

ػ
ػاإلدالطيػغػهاضسيػػطغؼومػاضثائرػاضحقاضطبحثػاِّول:ػ   
ػاإلدالطيػغػهاضسيػطغؼومػاضضابطػػػػاضطبحثػاضثاظي:   
 اإلدالطيػػغػهاضسيػطغؼومػاِّحصامػواآلثارػاضطبحثػاضثاضث:ػ   
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 األٔلاملثسث 
 يفٕٓو انثائر احلك

تفكيك  يركز ىذا اٞنبحث على تعريف الثائر اٜنق كمصطلح مركب، من خبلؿ
مصطلح كتعريفهما من الناحية اللغوية كاالصطبلحية، ٍب اٝنركج ِنبلصة؛ لتعريف  اٞنصطلحٌن
 على تناكؿ األلفاظ ذات الصلة ّنصطلح الثائر ،كما يركز ىذا اٞنبحث  ،إف شاء اهلل ،الثائر اٜنق

كإظهار الصلة بٌن ىذا اللفظ كمصطلح  ،حان ، من خبلؿ تعريف كل لفظو لغةن كاصطبلاٜنق
 الثائر اٜنق.

 لذلك من خبلؿ اٞنطالب اآلتية: حان توضي -إف شاء اهلل تعأب-كسيمثل ىذا اٞنبحث 
ػاضططضبػاِّول
ػواالصطالحػظاضثائرػاضحقػسيػاضضع

ػواصطالحًاػأوًضا:ػاضثائرػضعًظ
ػػأوًضا:ػاضثائرػضعًظػ

ثار أم و، تثائر  تيقاؿ: ثار  ،ألنو ثائر على ما حل  بو من غنبالغضباف؛ ىو الثائر: 
 ،انتفض ككثب عليو ليحدث ثورة أم، كالقهر" "ثار الشعب على االستعبادكيقاؿ:  غضبو،

اضطربت من أمر ما، أم  ،"ثارت نفسو"، كيقاؿ: انتشرأم "ىبت الرياح كثار الغبار": كيقاؿ: 
 .(ُ)"تثور ُب نفوسنا ذكريات" ،ماجت، ىاجت

(، (ِ)كيقاؿ للرجل البليد القليل الفهم: "ما ىو إال ثور" ، كقد كرد ُب األثر لفظ )ثػىوىرى
، كىكىٍقتي اٍلعىٍصًر مىا لىٍم تىٍصفىرَّ  :قوؿ الرسوؿ ، كمن ذلك )كىٍقتي الظٍُّهًر مىا لىٍم يىٍحضيًر اٍلعىٍصري

، كىكىٍقتي اٍلمىٍغًرًب مىا لىٍم يىٍسقيٍط ثػىٍوري الشَّفىًق، كىكىٍقتي اٍلًعشىاًء ًإلىى ًنٍصًف اللٍَّيًل،كىكىٍقتي   الشٍَّمسي
) اٍلفىٍجًر مىا لىٍم تىٍطليًع الشٍَّمسي

 .(ْ)٘نرة الشفق النائرة فيو ، كالثور:(ّ)

                                 
 (.ّٓٗ/ُابن فارس: مقاييس اللغة ) (،ٕٗ/ْلساف العرب ) :ابن منظور(، َٖ/ُٓهتذيب اللغة )األزىرم:  (ُ)
 (.ّّٗ/َُ( الزبيدم: تاج العركس )ِ)
 (.  ُِٔح  ِْٕ/ُ( مسلم: الصحيح )كتاب اٞنساجد كمواضع الصبلة، باب أكقات الصلوات اٝنمس ّ)
، الزبيدم: تاج (ُٖ/ُٓ)(، األزىرم: هتذيب اللغة: ِْٕ/ُمسلم: الصحيح: تعليقات عبد الباقي )، ( انظرْ)

 (.ّّٗ/َُالعركس: )
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"من أراد العلم فلييثػىوّْر القرآف، فإف فيو علم األكلين  :كقوؿ عبد اهلل بن مسعود 
 .(ِ)كمفاتشة العلماء بو ُب تفسًنه كمعانيو ءتوكقرا كتثوير القرآف: مناقشتو كمدارستو ،(ُ)كاآلخرين"

، منها : اٛننس من اٜنيواف، كيتبين مما سبق أف مادة ثػىوىر تطلق على عدة معافو
على ىذا ك  النائرة، كاٞنناقشة كاٞنفاتشة...كاٟنيجاف، كالظهور، كالغضب الشديد، ك٘نرة الشفق 

مفادىا: إف مادة ثوىرى ُب اللغة ىي كصف للتمرد الفردم أك اٛنمعي  فإنو ٬نكن اٝنركج ِنبلصة
تو كمفاتشتو ٞنا يريد من خبلؿ مناقش فالثائر ىو الذم يهيج كيظهر غضبو، االنفعإب اليائس

 الوصوؿ إليو، كاهلل أعلم.
ػحًا:ػاضثائرػاصطالثاظغًا

األمر باٞنعركؼ كالنهي ٓنت مظلة  معركؼ منذ بدء الدكلة اإلسبلميةلثائر مفهـو اف إ
كُب مواقف ٢نتلفة معركفة ُب العهود اإلسبلمية ّنا فيها  ،بصور متعددةكجوده  ككاف ،عن اٞننكر

ُب بعض التصرفات القائمة  للنيب  حيث كانت ٓنصل ّنراجعة الصحابة  ؛العهد النبوم
كُب مفاداة األسرل، كُب صلح  ،على الرأم كاٝنربة، كما حدث ُب اختيار موقع اٞنعركة ُب بدر

بل تقوًن  ؛حيث كاف اٝنلفاء ٪نٌضوف الناس على الصدع باٜنق ،ٍب ُب العهد الراشدم ،اٜنديبية
من فكعليو ، (ّ)كما كاف يفعل أبو بكر كعمر رضي اهلل عنهما  ،ما يركنو فيهم من اعوجاج

 اٞنمكن أف نعرؼ الثائر فنقوؿ:
إذا ظهر تركو، كينهي عن  ،يأمر باٞنعركؼ ،كينهى عن اٞننكر ،ىو من يأمر باٞنعركؼ

كالتقرب إليو  طاعة اهللؼ من اٞنعركؼ ىو اسم جامع لكل ما عر ك ، (ْ)إذا ظهر فعلو" ،اٞننكر
كاٞننكر  ،(ٓ)كاإلحساف إٔب الناس، ككل ما ندب إليو الشرع كهنى عنو من احملسنات كاٞنقبحات

كاٞنتبادر من اٞنعركؼ الطاعات،  ،(ٔ)ككل ما قبحو الشرع كحرمو ككرىو فهو منكر ،ضد اٞنعركؼ

                                 
كاٜنديث ركاه الطرباين بأسانيد كرجاؿ أحدىا  :ابن اٟنيثمييقوؿ (، ْٖٔٔح ُّٔ/ٗ( الطرباين: اٞنعجم الكبًن )ُ)

 (.ُُٕٔٔح ُٓٔ/ٕابن اٟنيثمي: ٠نمع الزكائد )انظر: رجاؿ الصحيح، 
 (. ّ/ُ(، ابن عطية: احملرر الوجيز )َٖ/ُٓ( انظر: األزىرم: هتذيب اللغة )ِ)
 (.ِٔك ١ٓٗنمد ٘نيد اهلل: ٠نموعة الوثائق السياسية ) (ّ)
 (.ّْٗ( انظر: اٞناكردم: األحكاـ السلطانية )ْ)
 (.ُِٔ/ّ) ب اٜنديثيالنهاية ُب غر  :ابن األثًن (ٓ)
 (.ُُٓ/ٓ) :اٞنصدر السابق (ٔ)
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 تعريف اٞنعركؼ ككل ما أكرده العلماء ُب ،(ُ)الطاعات، كمن اٞننكر اٞنعاصي اليت أنكرىا الشرع
كل ما هنى اهلل كرسولو   ىو اٞننكرأف يقرر بأف اٞنعركؼ ىو كل ما أمر اهلل بو كرسولو، ك  ،كاٞننكر

 ،حّت تتوطد أركانو ،كٕنهيد أسبابو ،كالرتغيب فيو ،كإف معىن األمر باٞنعركؼ الدعوة إليو ،عنو
 .اٜنق، كىذا ما يقـو بعملو كفعلو الثائر كيعم اٝنًن بو ،كتتطرؽ سبلو
ككثًن من   ،مصطلح الثائرفنقوؿ إف  ،كاقعنا اٞنعاصرعن تعريف الثائر، ُب أما 

مصطلحات العلـو السياسية كاالجتماعية عامة، يصعب ٓنديد تعريف ثابت لو، حيث 
، كىذه التعريفات اٞنتعددة كلها مستوحاة من تعريف الثورة، حيث أنين ٓب أعثر تعددت تعريفاتو

 :أٌبكذلك كما ي ،فاستخلصتو من تعريف الثورة ،للثائرعلى تعريف مباشر 
عامل على إطاحتها  ،"متمرد على السلطة الحاكمةأنو  على الثائريعرؼ البعض 

 .بوسائل شتى"
"شخص يقـو بالثورة كالتمرد ضد حكومة، أك نمط آخر من أنو آخركف بكيعرفو 

في األكضاع  ،المفاجئ"ىو شخص يقـو بالتغيير الجذرم أك  ،السلطة السياسية"
 .(ِ)السياسية كاالجتماعية، بوسائل تخرج عن المألوؼ، كال تخلو عادة من العنف"

م ال خارج إطار النظاـ القانوين الذ ، الفجائي أك الكليفالثائر أك اٞنتمرد يقـو بالتغيًن
ُّذا ٫نتلف كىو  ،لو الشرعية التكليفية كالتكوينيةكال تتوافر  ،تتوافر فيو إمكانية التغيًن

فيو إمكانية التغيًن، فهو تغيًن   من خبلؿ نظاـ قانوين تتوافر الذم ىو التغيًن ،اإلصبلح  عن
 .(ّ)يتم من خبلؿ نظاـ قانوين تتوافر لو الشرعية، تدر٩ني جزئي سلمى

قوة كارىاب و الذم ينتصر عامل الغضب ُب نفسو على عامل اٝنوؼ من ىفالثائر 
لذا فثورتو ٕنر  ،ىو عبارة عن عملية ىدـ تليها عملية بناءفما يقـو بو الثائر  ،النظاـ اٜناكم

 ّنرحلتٌن: 
 ىدـ الوضع الفاسد كالظآب القائم. المرحلة األكلى:
 يليب حاجات كتطلعات األمة.  بناء كضع جديد المرحلة الثانية:

                                 
 (.ِٖ/ْ) ركح اٞنعاين :األلوسي (ُ)
، ندل الشقيفي: الربيع العريب األفق األسود (ْانظر لكل ما سبق من تعريفات، عمارة: اإلسبلـ كضركرة التغيًن ) (ِ)
(ِِ-ِّ). 
 (.ْعمارة: اإلسبلـ كضركرة التغيًن ) :( انظرّ)
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شخص يقـو بتغيًن كيتبين مما سبق أف أقرب التعاريف االصطالحية للثائر ىو: 
على السلطة  ان متمردنظم ك٠نتمعات اٛنور كالفساد تغيًنان جذريان كشامبلن، ٣نارسة كتطبيقان، 

؛ ألنو أقرب التعاريف إٔب اٞنعىن سب ما تقتضيو اٞنصلحةعلى إطاحتها ُن عامبلن  ،اٜناكمة
  كعدـ قصوره على الثائر اٜنق من غًنه من الثوار. ،شموليتولاللغوم، كمن ٍب 

ػاضرابطػاضدالضيػبغنػاضتطرغفػاضضعويػواالصطالحي
ُب فالثائر  ،أجد ارتباطا قويا بينهما ؛من خبلؿ التعريف اللغوم كاٞنعاين االصطبلحية

كُب االصطبلح  "....الشديد اٟنيجاف، كالظهور، كالغضب"منها:  ،تطلق على عدة معافو  اللغة
الذم ْناكز كل اٜندكد، كىذا يدؿ  ؛تعين االنتفاضة ضد الظلم عبارة عن ظاىرة اجتماعية ىو

ىو خركج كمن جهة أخرل، من الناحية السياسية،  ،الشديد كالغضب اٟنيجاف كالظهورعلى 
فالغضب أحد مراحل االندفاع ٥نو التغيًن، ككذلك اٟنيجاف  ،ع الراىنالثائر عن الوض

تمها حركة الثائر، بدءان من اٝنركج عن الوضع كحّت الظهور، كٓنقيق الغاية اليت ٓن ،كاالنتشار
 الراىن، كصوالن إٔب قلب األمور رأسان على عقب، كإحداث تغيًن جذرم ُب الواقع. 

ػواصطالحًاػضعًظػحق:ػاضظغًاثا
ػاضحقػضعًظ:ػاًلأو

فاٜنق نقيض  ،، كىو يدؿ على إحكاـ الشيء كصحتواٜناء كالقاؼ أصل كاحد
كيقاؿ: حق الشيء: كجب،  ،َنودة االستخراج كحسن التلفيق يوالباطل، ٍب يرجع كل فرع إل

؛ إذا ادعى كل كاحد منهما، فإذا غلبو على اٜنق قيل: حقو كأحقو، كيقاؿ: حاؽ فبلف فبلنان 
 .(ُ)كاحتق الناس ُب الدين: إذا ادعى كل كاحد اٜنق

 . (ِ)إنكارهكاٜنق: ُب لساف أىل اللغة ىو الثابت الذم ال يسوغ  ،اٜنقوؽ كاٜنق كاحدي 
 أحد اٞنعاين اآلتية: ىو يراد ُّاأف ما  لو اٞنعاين اللغوية لكلمة "اٜنق" يتبٌنتتبع كم
، كالوقوع. .ُ  الوجوب، كالثبوت، كاللزـك
 اإلحكاـ، كالصحة، كاإلتقاف، كاٛنودة، كاٜنسن. .ِ

                                 
(، اٛنياين: إكماؿ اإلعبلـ بتثليث ٢ٕٕنتار الصحاح )(، الرازم: ُٖ-ُٓ/ِانظر: ابن فارس: مقاييس اللغة ) (ُ)

 (. ُٕٔ -ُٔٔ/ِٓ(، الزبيدم: تاج العركس )َُُ-ََُ/ُ(، ابن فارس: ٠نمل اللغة )ُٔٓ-ُٓٓ/ُالكبلـ )
(، ٕٕ(، الرازم: ٢نتار الصحاح )ٖٗ(، اٛنرجاين: التعريفات )ُّٗانظر: ابن مهراف: معجم الفركؽ اللغوية ) (ِ)

 (.ٖٕالفقهاء ُب تعريفات األلفاظ اٞنتداكلة بٌن الفقهاء )القونوم: أنيس 
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 ، كمنتهاه، كأصلو، كماىيتو.يءغاية الش .ّ
، كالقطع .ْ  .(ُ)التيقن، كاٛنـز

ػ:ػاضحقػاصطالّحاظغًاثا
ِنصوص تعريف اٜنق لدل فقهاء الشريعة، فإهنم ٓب يعنوا بإيراد تعريف لو مع كثرة 

فاستغنوا  حان كأهنم رأكه كاض  :استعماٟنم للحق كإسهاُّم ُب الكبلـ عن آحاده، كقيل ُب ذلك
 .(ِ)عن تعريفو

تعريفات متعددة  -ُب ظل التطورات العصرية اٜنديثة-الفقهاء اٞنعاصركف كرد كقد أ
، أك (ّ)من أٗنل التعريفات للحق قوٟنم: ىو اللفظ اٞنستعمل فيما كضع لوك  ،ٞنفهـو اٜنق

 .حسب اٜنقل اٞنعرُب اليت تعرؼ من ضمنو
كاالرىايب، كىم  كُب أطركحتنا ىذه، استعملنا لفظة اٜنق، ُب مقابلة اٞنفسد كالبلطجي

  ،أعماالن منافية للقانوف كالعرؼ ٌنمرتكب ،كبدكف كجو حقٌ  ،على اآلخرين قهرناالذين يعتدكف 
ٜنماية  ،ميتصدل ٟن على خبلؼ ىؤالء، بل كالثائر اٜنق، كقطع الطريق على اٞنارة كغًن ذلك

كيثور كيهدأ من  ،يؤمن بقضيةىو من  اٜنقفالثائر  ،٣نتلكات كمؤسسات كأكالد كبنات الناس
 ،كالطرقات ،كمنشآت الدكلة ،امل مع مؤسساتكيتع ،٪نمل الفتة عليها طلباتو ،أجلها

 ،يقدـ ركحو لتحيا أمتو، كال ٫نرب فيها همؤسسات بلد ى٪نافظ عل ،بكل احرتاـ ،كاٞنواطنوف
للقضاء على كل مظاىر ى يسارع إٔب حتفو من أجل حريتهم ككرامتهم، كيسع ،وكشعبو، كطنك 

 .الفساد ُب ٠نتمعو
كىدـ اٞننشآت،  ،ما حدث ك٪ندث ُب كثًن من الثورات من حرؽ اٞنمتلكات إف

كإعداـ تاريخ األمة كحضارهتا، كتشويو صورهتا، كإشاعة الفوضى كالفنت ُب اٞنعمورة، كتركيع 
اٜنق مثل ىذه األفعاؿ؛ فالثائر  ائر اٜنقاألمنٌن، كتعطيل مصاّب الناس، ال ٬نكن أف يفعل الث

اليت ال ٬نكن  ،معىن الوطن، حّت كىو يثور؛ فحب الوطن عنده من الثوابتيعرؼ كيقدٍّر جيدنا 
 .قصود باٜنقاالستغناء عنها، كلعل ىذا ىو اٞن

                                 
(، اٛنوىرم: ٢نتار الصحاح َُْٔ/ْ(، الفيومي: اٞنصباح اٞننًن )ُّْ/ُانظر: ابن فارس: مقاييس اللغة ) (ُ)
 (.ُٓ/ِ(، الفًنكز آبادم: القاموس احمليط )ُِِ/ّ)
 (.ُٔ( انظر: الزىاكم: التعسف ُب استعماؿ حق اٞنلكية )ِ)
 (.ُِٕ/ُ) ُب شرح اٞننهاجاإلُّاج  السبكي:(، ْٗ( انظر: اٛنرجاين: التعريفات )ّ)
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 ظياضططضبػاضثا
ػاِّضغاظػذاتػاضصضظػباضثائرػاضحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػأوًضا:ػاضثأر
ثار على القلب، ىو الطلب بالدـ، كقيل: الدـ نفسو، كْنمع على أثآر كآ اضثأرػضعًظ:

 .(ُ)قتلىو٣نن  كانتقم لو ،أخذ بدموإذا ثأر للقتيل: يقاؿ  ،إذا أدرؾ من يطلب ثأره كأدرؾ فبلف ثؤرتو
من خبلؿ التعريف ك  ،كال ٫نرج اٞنعىن االصطبلحي عن اٞنعىن اللغوم اضثأرػاصطالّحا:

كقع عليو من الدـ ألحد  ،ىو: مقابلة الشخص العتداء حان يتبٌن أف الثأر اصطبل ؛اللغوم
 .(ِ)كو، كالقصاص الشخصي منوا در إكمن ٍب  ،أقاربو، من خبلؿ طلب الدـ ّنتابعة آثار اٞنعتدم

ػاضحقػواضثأر:اضطالشظػبغنػاضثائرػػػػػػػػػ
ف الثأر ٪نمل معىن ردة الفعل ُب كجوو إالثورة أعم كأمشل من الثأر؛ إذ  يتبٌن ٣نا سبق أف

أما الثورة فيلزمها تغيًن  ،(ّ)انتقاـ كٕب الدـ من اٛناين أك سواهكىو كاحدو، كيلزمو تصرؼ كاحد، 
، كمن ٍب فإنو يتبع كل تصرؼ  ،نظاـ قدًن ضمن خطة ١نكمة  ،أفعاؿ كثًنةك بنظاـ أكثر عدالن

 لتطبيق ذلك.
ػاضػضبػثاظّغا:

ػضعًظ يػىٍقليبيو  "قػىلىبىو يػىٍقًلبيو: حىو لىو عن كٍجًهو، كأىقػٍلىبىو كقػىل بىو، كأصابى فيؤادىه، :اضػضب
كيػىٍقًلبيوي"

كقلب اإلنساف ٚني بو  ،: تصريفو كصرفو عن كجو إٔب كجو آخر"، ك"قلب الشيء(ْ)
: تغيًنه "كتقليب الشيء" ،اٞنعاين اٞنختصة بو من ركح كعلم كشجاعةكيعرب بالقلب عن لكثرة تقلبو، 

 .(ٓ): عبارة عن الندـ""كتقليب اليد": تدبًنىا كالنظر فيها، "كتقليب األمور" ،من حاؿ إٔب حاؿ
 .(ٔ)"عدـ اٜنكم لعدـ الدليل، كيراد بو ثبوت اٜنكم بدكف العلة" :حًااضػضبػاصطال

                                 
 (.ٕٗ/ْ(، ابن منظور: لساف العرب )ُِٕ/َُ( انظر: ابن سيده: احملكم كاحمليط األعظم )ُ)
 .(ٓٔاٞنغرب ُب ترتيب اٞنعرب ) :اٝنوارزمي ،(ّٖٓفصل الثاء ) ،القاموس احمليط :آبادل الفًنكز (ِ)
 .(ِٗٓ/ ّّاٞنوسوعة الفقهية الكويتية ) :الكويت ،كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية (ّ)
 (.ُِٕ( الفًنكز آبادم: القاموس احمليط )ْ)
 (.ِٕٓ( اٞنناكم: التوقيف على مهمات التعاريف )ٓ)
 (.ُٖٕ( اٛنرجاين: التعريفات )ٔ)
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ػواضػضب:اضطالشظػبغنػاضثائرػاضحقػ
التغيًن كالصرفة من كجهة إٔب أخرل؛ لكن القلب مبدأ اف على قيتف كبل اٞنصطلحٌن  إفٌ 

كال يلـز أف يكوف القلب  ،كالتحويل إٔب أحسن ،ال يلـز أف يكوف ناْننا عن سوء من السابق
يلـز من ثورتو قد ، فإنو عن انفعاؿ ةناْنائر اٜنق كحركتو، الناْننا عن انفعاؿ، كىذا ِنبلؼ الث

 .كذلك  عن سوء من السابق كالتحويل إٔب أحسن، كال يلـز أف يكوف القلب ةناْنأف تكوف 
ػ:ػاضبعيثًاثاض

: عدؿ عن اٜنق كاستطاؿ، يان بغالتعدم، كبغى الرجل علينا  اضبعيػضعًظ:تطرغفػ
 سعى بالفساد، فالبغي ىو االستطالة علىتدل، فهو باغ كاٛنمع بغاة، كبغى:ظلم كاع :أم

، (ُ)كمعىن البغي قصد الفساد، كيقاؿ: فبلف يبغي على الناس، إذا ظلمهم كطلب أذاىم، الناس
، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  سعيد اٝندرم وأب اهكذلك ُب اٜنديث الذم رك  ،كمنو الفئة الباغية

 لعمار :" نًَّة، كىيىٍدعيونىوي ًإلىى كىٍيحى اٍبًن سيمىيَّةى، تػىٍقتػيليوي اٍلًفئىةي اٍلبىاًغيىةي، يىٍدعيوىيٍم ًإلىى اٍلجى
 .(ِ)"النَّارً 

منهم مالك  ،من فريقي اٜنديث كالرأم ،: "أٗنع فقهاء اٜنجاز كالعراؽقاؿ اٞنناكم
 أف عليان  ؛كاٛنمهور األعظم من اٞنتكلمٌن كاٞنسلمٌن ،كالشافعي كأبو حنيفة كاألكزاعي

 ،كأف الذين قاتلوه بغاة ظاٞنوف ،كما ىو مصيب ُب أىل اٛنمل  ،مصيب ُب قتالو ألىل صفٌن
 .(ّ)كلكن ال يكفركف ببغيهم"

: بغي: الباء كالغٌن كالياء أصبلف: أحد٨نا طلب الشيء، -ر٘نو اهلل-قاؿ ابن فارس ك 
كاألصل الثاين: قوٟنم بغى اٛنرح، إذا تراقى إٔب فساد، ٍب يشتق من ، كالثاين: جنسه من الفساد

                                 
 (.ٖٕ/ُْ) (، ابن منظور: لساف العربّٕ( انظر: اٛنوىرم: ٢نتار الصحاح )ُ)
إسناده صحيح كقاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط ُب ٓنقيق الصحيح: " (، َٖٕٕح  ٓٓ/ُٓ( ابن حباف: الصحيح )ِ)

(، كاٜنديث إسناده صحيح على شرط مسلم، ُّٓٔح  ِْٖ/ٔالطرباين: اٞنعجم األكسط )"، على شرط البخارم
 (.َُٔ/ٕاأللباين: )سلسلة األحاديث الصحيحة 

 (.ّّٔ/ٔلقدير )اٞنناكم: فيض ا( ّ)
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كمنو أف يبغي اإلنساف على  ،تقوؿ بغت تبغي بغاء، كىي بغي، فالبغي  الفاجرة ،ىذا ما بعده
 . (ُ)كالبغي: الظلم ،كمنو بغي اٞنطر، كىو شدتو كمعظمو ،آخر
ػػ:حًااضبعيػاصطالػػػػػػػػ

ففي  ،كلها عائدة إٔب أصل كاحد  ،عدة تعريفاتفيو كردت  ان تعريف البغي اصطبلح
يتغلبوف ك٩نتمعوف كيقاتلوف أىل العدؿ  ،حاشية ابن عابدين ر٘نو اهلل: )كل فئة ٟنم منعة

 .(ِ) يقولوف اٜنق معنا كيدعوف الوالية( ،بتأكيل
 .(ّ)"االمتناع من طاعة من ثبتت إمامتو ُب غًن معصية": ر٘نو اهلل الصاكم كقاؿ

 ،٬نكنهم اٞنقاكمة ّنطاع اإلماـ العادؿ ،ر٘نو اهلل: "٢نالفة فرقة ذم شوكةالسيوطي كقاؿ 
 .(ْ)بتأكيل باطل ظنًّا"

كراموا  ،خرجوا على اإلماـ بتأكيل سائغ ،) قـو من أىل اٜنق كقاؿ ابن قدامة ر٘نو اهلل: 
 .(ٓ) خلعو، كٟنم منعة كشوكة(

كيعرفوف الباغي بأنو اٝنارج عن طاعة  ،اٝنركج عن طاعة إماـ اٜنق بغًن حق ىو: "كقيل
  .(ٔ)إماـ اٜنق بغًن حق"
كيقيموف  ،فيأخذكف الصدقات ،"بأهنم ينازعوف اإلماـ العادؿ ُب حكمو: قاؿ ابن حـز

 .(ٕ)اٜندكد"
 ،كُب اٛنملة يتضح معىن ىذا اٞنصطلح، كأنو منضبط على اختبلؼ ُب بعض القيود

 ،أصله ُب ٓنديد اٞنعىن ،كلكن اٛنميع متفقوف على أف اٝنركج على كٕب أمر اٞنسلمٌن كإمامهم

                                 
-ٕٓ/ُْابن منظور: لساف العرب: مادة بغى )، (ِِٕ-ُِٕ/ُ) معجم مقاييس اللغة: مادة بغى :ابن فارس (ُ)

ٕٖ.) 
  (.ٖٖٖ/ ٓبناية شرح اٟنداية )الالعيين:  ،(ِِٔ/ْ)( ابن عابدين: رد احملتار ِ)
  .(ِْٔ/ ْاٞنسالك )حاشية الصاكم على الشرح الصغًن= بلغة السالك ألقرب الصاكم:  (ّ)
 (. ٗٓ( السيوطي: معجم مقاليد العلـو )ْ)
 ،(ُِْ-ُِّ/ْالشربيين: مغين احملتاج )، (ُْٕ /ٔ) الكاُب ُب فقو اإلماـ اٞنبجل أ٘ند بن حنبل :ابن قدامة (ٓ)

 (.ُِٓ /ٓالقراُب: الذخًنة )
  (.ِْٔ/ّ)ابن عابدين: رد احملتار  (ٔ)
: احمللى ) (ٕ)   (.َِٓ/ُِابن حـز
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 ،طائفة ذات شوكة ،)كاتفقوا على أنو إذا خرج على إماـ اٞنسلمٌنقاؿ ابن ىبًنة ر٘نو اهلل: 
 .(ُ) فإنو يباح قتاٟنم حّت يفيئوا( ،بتأكيل مشتبو

ػاضطالشظػبغنػاضثائرػاضحقػواضبعي:   
ىي أعماؿ كإضرابات، ، كاعتصامات، سلمية أعماؿ الثائر اٜنق، من مظاىرات

 ،ٓنقيق حقوؽ، أك دفع ظلم عن الناسلٌن ُب ك و طاٞنا كانت ىادفة للضغط على اٞنسئمشركعة، 
إف كانت ك  ،كاالقتتاؿ بٌن اٞنسلمٌن السبلح أهنا سلمية بعيدة عن كاٛنامع بٌن ىذه األعماؿ
نها ما ىو حق، كمنها ما ىو لثورة مفهي ١نرمة كال ٩نوز القياـ ُّا، فا ٢نالفة للشريعة كأحكامها

ىي اليت تعين  كالثورة الباطل ،ر من باطل إٔب حقؾ؛ لتغيًن مساالثورة اٜنق تعين التحر ف ،باطل
 أما أعماؿ البغي فهي أعماؿ ٗناعية لفئة من الناس ،حرؾ؛ لتغيًن مسار من حق إٔب باطلالت

ٝنلعو عن اٜنكم أك  ٘نلت السبلح بوجو اٜناكم الشرعيُّا،  كمنعة، كٟنا تأكيل خاصٟنا شوكة 
إلجباره على ٓنقيق مراد تلك الفئة، كىذه األعماؿ ال شك تؤدم إٔب ضعف اٞنسلمٌن كاالقتتاؿ 
بينهم كسفك دماء بعضهم، كتدمًن القرل كاٞندف، كىبلؾ األمواؿ، كتعطيل اٞنصاّب، كىدر 

 الكرامات كغًن ذلك.
بينما أعماؿ البغي  ،فاعلها فأعماؿ الثائر اٜنق ّنقاصدىا الشرعية أعماؿ مشركعة يؤجر
 أعماؿ ١نرمة يعاقب فاعلها ُب الدنيا بالقتاؿ، كباآلخرة بعذاب اهلل.

: "من دعا إٔب أمر باٞنعركؼ كالسنن  ،أك إظهار القرآف ،أك هني عن منكر ،قاؿ ابن حـز
 .(ِ)فبل يعترب باغيان بل الباغي من خالف ذلك" ،كىو صادؽ بدعواه ،كاٜنكم بالعدؿ

ػاضخوارجرابّطا:ػ
اٝنوارج ُب اللغة ٗنع خارج، كخارجي اسم مشتق من اٝنركج،  ضعًظ:ػاضخوارجتطرغفػ

كقد أطلقت كلمة اٝنوارج ىذه ُب كتب اللغة على طائفة من أىل اآلراء كاألىواء ٝنركجها على 
 .(ّ)الدين أك على اإلماـ علي رضي اهلل عنو

كىو  ،هأىل األىواء ٟنم مقالة على حدفيقوؿ األزىرم ُب هتذيب اللغة: كاٝنوارج: قـو من 
كيقوؿ الزبيدم عنهم: ىم اٜنركرية كاٝنارجية طائفة ، (ُ)آبادم أيضان  تعريف ابن منظور كالفًنكز

                                 
 (.َِْ) عن معاين الصحاحاإلفصاح  :ابن ىبًنة (ُ)
: احمللى ) (ِ)   (.ِْْ/ُِابن حـز
 .(ّّْ/ ّتاج العركس )الزبيدم: (، ِٕ/ ٕهتذيب اللغة )األزىرم: انظر: كتب اللغة مادة )خرج(،  (ّ)
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رضي منهم، كىم سبع طوائف ٚنوا بو ٝنركجهم على الناس أك عن الدين أك عن اٜنق أك عن علي 
 ...(ِ)بعد صفٌناهلل عنو 

كقد ٬نكن اٛنمع  ،: )خرج : اٝناء كالراء كاٛنيم أصبلف-اهلل ر٘نو  -ابن فارس كيقوؿ 
 فاألكؿ: ،كالثاين: اختبلؼ لونٌن ،فاألكؿ: الن فاذ من الشيء ،بينهما ، إاٌل أنا سلكنا الطريق الواضح

 .(ّ) . . . ( جان قولنا: خرج ٫نرج خرك 
ػػاضخوارجػاصطالّحا:

 كحاصل ذلك:اختلف العلماء ُب التعريف االصطبلحي للخوارج، 
على  حيث بٌن أف اسم اٝنارجي يقع ،اٜنسن األشعرم أيبك ،تعريفا خاصان منهم من عرفهم      

 ،كأف ذلك ىو العلة ُب تسميتهم ُّذا االسم ،تلك الطائفة اليت خرجت على رابع اٝنلفاء الراشدين
 .(ْ) ٞنا حكم""كالسبب الذم ٚنوا لو خوارج خركجهم على علي بن أيب طالب  :فقاؿ ر٘نو اهلل

اعترب اٝنركج على اإلماـ الذم اجتمعت الكلمة ك  ،عامان  كأما الشهرستاين فعرفهم تعريفان 
الذم اتفقت  ،فقاؿ: "كل من خرج على اإلماـ اٜنق ،ُب أم زماف على إمامتو الشرعية خركجان 

 ،الراشدينعلى األئمة  سواء كاف اٝنركج ُب أياـ الصحابة  ،يسمى خارجيا ،اٛنماعة عليو
 .(ٓ) كاألئمة ُب كل زماف" ،على التابعٌن بإحساف ،أك كاف بعدىم

أك  ،زاد ابن حـز بأف اسم اٝنارجي يلحق كل من أشبو اٝنارجٌن على اإلماـ عليٌ ك 
 .(ٔ)كىو يتفق مع تعريف الشهرستاين ،شاركهم ُب آرائهم ُب أم زمن

كتربأكا  ،أنكركا على علي التحكيمكقاؿ اٜنافظ ابن حجر معرفا اٝنوارج: كاٝنوارج الذين 
 .(ٕ) كمن عثماف كذريتو كقاتلوىم، فإف أطلقوا تكفًنىم فهم الغبلة ،منو

                                                                                               
  (.ُِٗ/ ُالقاموس احمليط ) :آبادم الفًنكز(، َٖٖ/ ُلساف العرب )ابن منظور: (، ِٕ/ ٕهتذيب اللغة )األزىرم:  (ُ)
 (.ّّْ/ ّتاج العركس: )الزبيدم:  (ِ)
 (. ُِٓ-ِْٗ/ ِابن منظور: لساف العرب ) ،(ُّّمعجم مقاييس اللغة: مادة: خرج ) :ابن فارس (ّ)
 (.َِٕ/ُ) كاختبلؼ اٞنصلٌن مقاالت اإلسبلميٌن :ألشعرما (ْ)
 .(ُُْ/ُ)اٞنلل كالنحل  :الشهرستاين (ٓ)
 (.ُُّ/ ِ) الفصل ُب اٞنلل كاألىواء كالنحل :ابن حـز (ٔ)
 .(ْٗٓ)ىدم السارم مقدمة البخارم مع الفتح  :ابن حجر (ٕ)
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يركف أنو  ،خرجوا عليو بتأكيل ،قاؿ ابن ٤نيم ر٘نو اهلل : اٝنوارج: قـو ٟنم منعة ك٘نيةك 
 ،كأمواٟنم ،يستحلوف دماء اٞنسلمٌن ،توجب قتالو بتأكيلهم ،كفر أك معصية  ،على باطل

كيكفركف أصحاب رسوؿ اهلل  ،كيسبوف نساءىم
 (ُ). 
يعتقدكف أف من فعل كبًنة كفر، كخلد ُب  ،كقاؿ النوكم ر٘نو اهلل: اٝنوارج: صنف من اٞنبتدعة

 .(ِ) كال ٪نضركف معهم اٛنمعات كاٛنماعات ،النار، كيطعنوف لذلك ُب األئمة
بل ٫نرجوف إٔب  ،اٞنعركؼ ُب التاريخكىؤالء اٝنوارج ليسوا ذلك اٞنعسكر اٞنخصوص 

ن علي بن أيب طالب كٔنصيصو عليو الصبلة كالسبلـ للفئة اليت خرجت ُب زم ،(ّ)زمن الدٌجاؿ
ككل من كجدت فيو تلك اٞنعاين أٜنق ُّم، ألف التخصيص  ،إ٧نا ىو ٞنعاف قامت ُّم طالب 
 .(ْ)بل ٜناجة اٞنخاطبٌن ُب زمنو عليو السبلـ إٔب تعيينهم ،ٓب يكن الختصاصهم باٜنكم بالذكر

 اضطالشظػبغنػاضثائرػاضحقػواضخوارج:
ف  اٝنوارج يرتتب على خركجهم مضرة بالدين، كمن ٍب ُب كل شيء، كرّنا ٫نرجوف إ

على الصاٜنٌن من األكلياء، كينصبوف أنفسهم حك امنا للناس، فيساعدكف على شق كلمة 
كيوجبوف اٝنركج بالسبلح على اإلماـ العدؿ، كيستبيحوف دماء اٞنسلمٌن، كيكفركف اٞنسلمٌن، 

مرتكب الكبًنة، كيكفركف كبار الصحابة، فهم ٫نرجوف عن التزاـ النصوص، ك٫نالفوف األمة 
إٔب  ،فهو الذم ٩نتهد ُب ٓنويل كتغيًن مسار النظاـ الظآب القدًن ؛كأما الثائر اٜنقبأفكارىم، 

ج ٓنت التزاـ النصوص الشرعية، كأكجبو الشرع، على ، كىذا أمر شرعي يندر دالن نظاـ أكثر ع
جور عند اهلل تعأب، كإف قتل ُب سبيل ذلك أالقادرين عليو، كيرتتب عليو أنو من سار بو فهو م

 .فهو مع سيد الشهداء
ػ
ػ
ػ
ػ

                                 
 (.ِّٗ /ُِابن قدامة: اٞنغين )  ،(ِّْ/  ٓ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن ٤نيم (ُ)
 (.ُٓ /َُركضة الطالبٌن )النوكم:  (ِ)
 (.ْٔٗ-ْٓٗ/  ِٖابن تيمية: ٠نموع الفتاكل )  (ّ)
 (.ْٕٕ-ْٕٔ /ِٖ( اٞنصدر نفسو: )ْ)
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ػاضحرابظخاطّدا:ػ
  اضحرابظػضعًظ:

، الس ٍلبي  أصوؿ ثبلثة: أحد٨نا: ،كالباءقاؿ ابن فارس ر٘نو اهلل: )حرب: اٜناء كالراء 
كقد حيًرب مالو أم  ،يقاؿ حىرىبتيوي مالو ،فاألكؿ: اٜنٍرب كاشتقاقها من اٜنرب كىو الس ٍلبي 

سيًلبىو(
(ُ). 

كببل  ،قاؿ ابن اٟنماـ ر٘نو اهلل بأهنم: )اٝنارجوف ببل تأكيل ّننعة اضحرابظػاصطالّحا:
 .(ِ) كيقتلوهنم ك٫نيفوف الطريق( ،يأخذكف أمواؿ الن اس ،منعة

 ،كأخافها كسعى ُب األرض فسادنا ،كقاؿ ابن عبد الرب ر٘نو اهلل: )كل من قطع السبل
 .(ّ) فهو ١نارب( ؛بأخذ اٞناؿ، كاستباحة الدماء، كىتك ما حـر اهلل ىتكو من احملاـر

يرتتب عليو من  ّنعىن اٞننع ٞنا ،من القطع ،قاطع الطريقىو  كعند الشافعية: )أف احملارب
 .(ْ)(فهو الربكز ألخذ ماؿ أك قتل أك إرعاب على ما يأٌب فيو ،منع سلوؾ اٞنارة

  .(ٓ) الذين يعرضوف للناس بسبلح كلو بعصا كحجارة ()كقاؿ البهوٌب:   
أك  ،أك اختطافهم ،يقـو بقتل الناسالذم  ،قاطع الطريقكاحملارب ّنفهومنا اٞنعاصر ىو: 

 ، كفعلو ىذاككثًن من شبيحة الثورة،  كبقوة السبلح أك هنب ٣نتلكاهتم، دكف كجو حق، ،هنبهم
الذم  ،ٞنعاقبة قاطع الطريق ،لقد جاءت العقوبات الشديدةك  ،من أشد احملرمات ُب اإلسبلـ

چ چ چ ڇ ڇ ) تعأب: اهلل قاؿ أمن اَّتمع ك٣نتلكاتو،لى ع ،يشكل خطرا كبًنا

ڑ ک ک ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 .(ٔ) (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

                                 
 (.َّٔ-َِّ/  ُابن منظور: لساف العرب ) ،(ِٖٓمعجم مقاييس اللغة: مادة: حرب )ابن فارس:  (ُ)
اٝنرقي: ٢نتصر اٝنرقي من مسائل اإلماـ أ٘ند بن (، ُّٕ(، اٞناكردم: اإلقناع )ٗٗ /ٔفتح القدير )ابن اٟنماـ:  (ِ)

 (.ُِٔ) حنبل
 (.ّْٗ-ِْٗ/ْ(، الدردير: الشرح الصغًن )َُٕٖ/ ِعبد الرب: الكاُب ُب فقو أىل اٞندينة )( ابن ّ)
 (.َُْٖ) حاشيتاف قليويب: على شرح جبلؿ الدين احمللي على منهاج الطالبٌن( ْ)
 (.ُْٗ/ ٔكشاؼ القناع )البهوٌب:   (ٓ)
 (.ّّ،ّْ( سورة اٞنائدة: اآليتاف )ٔ)
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كعلى  كيعتدكف على أحكامو، كيبارزكنو بالعداكة، أم: إ٧نا جزاء الذين ٪ناربوف اهلل،
أك ييصىل بوا مع  أف يػيقىت لوا، كسلب األمواؿ، كيفسدكف ُب األرض بقتل األنفس، أحكاـ رسولو،

فإف  أك تػيٍقطىع يدي احملارب اليمىن كرجلو اليسرل، ،أف ييشىد  اٛناين على خشبةكالصلب: ، القتل
بسوا ُب سجن ذلك  أك يينفىوا إٔب بلد غًن بلدىم، ٓب يػىتيٍب تيقطٍع يديه اليسرل كرجليو اليمىن، ك٪ني

م ُب كٟن ىو ذٌؿ ُب الدنيا، ،كىذا اٛنزاء الذم أعد ه اهلل للمحاربٌن ،البلد حّت تىظهر توبتيهم
 .(ُ)اآلخرة عذاب شديد إف ٓب يتوبوا

كال ٩نوز العفو  ،منقـو بتطبيق اٜند الشرعي اٞنقرر عليهاألصل أف كعلى ضوء ذلك ف
ه من ك أخذما أك  ،هو أك اغتصب وه،إعادة ٗنيع ما هنب عليو ٩نب، ك ألنو من حق اهلل تعأب م،عنه

بٌن قتلو أك  ،فأكلياء اٞنقتوؿ ٢نًنكف ،كجاء تائبا ،أما من قتل أثناء قطع الطريق، أمواؿ كغًنىا
 .أك العفو عنو ،أخذ الدية منو

 اضطالشظػبغنػاضثائرػاضحقػواضحرابظ:   
ككطننا العريب كاالسبلمي يشهد ىذه األياـ مرحلة  ،تخريباٜنرابة اإلفساد كالالغرض من 
يكاد ٫نتلط فيها اٜنابل بالنابل، كاٜنسن بالقبيح،  ،بل مرحلة فارقة كاشفة ؛عصيبة من تار٫نو

 من الناس.كثًن   أك كاد ٫نتلط على ،كالظاىر باٝنفي، حّت اختلط األمر
بعد أك خبلؿ كثًن من  ،ابشكل كبًن جدًّ  ،ا تفشي ظاىرة الفوضىلقد شاىدنا ٗنيعن ك 

ٜنماية ٣نتلكات كمؤسسات كأكالد كبنات  ،فسدينالثورات، كالثائر اٜنق يتصدل ٟنؤالء اٞن
 .فرؽ بٌن الثائر كالباغي كاحملاربالناس، كلعل ىذا ىو ال

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

                                 
 .(ُُّ/ ُالتفسًن اٞنيسر ) :٦نبة من أساتذة التفسًن (ُ)
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ػ:ػخالصظػاضتطرغفػضضثائرػاضحق
إف الثائر اٜنق مفهـو مركب، كقد سبقت اإلشارة إٔب تعريف كل مفردة من مفردٌب ىذا 

بأنو: ذلك الوصف للتمرد الفردم  ،كبذلك ٬نكن اٝنركج ِنبلصة التعريف اللغوم للثائر اٜنق ،اٞنفهـو
أك اٛنمعي االنفعإب ُّدؼ تصحيح مسارو كإتقاف كإحكاـ كْنويد كٓنسٌن النظاـ القدًن إٔب نظاـ 

من دين ٪نق اٜنق كيبطل الباطل، مع القطع  ،فيكوف للثائر اٜنق غاية كمنتهى ،أكثر تقدمنا كعدالن 
بلصة ِنأما فيما يتعلق  ،كاٛنـز بأف ىذا التمرد سوؼ يؤٌب ٖناره، كال ٪ندث منكرنا أكثر ٣نا ىو عليو

الذم يتماشى مع  االصطبلحي، التعريفإف  ، فبإمكاننا أف نقوؿ:التعريف االصطبلحي للثائر اٜنق
ر٘نو - مستلهمان ٣نا قالو فضيلة الشيخ اإلماـ الشعراكمالسياؽ العاـ للبحث الذم ٥نن بصدده، 

حيث عرفو بقولو: "ىو الذم يثور ليهدـ الفساد، ٍب يهدأ ليبين  ،ُب تفسًنه عن الثائر اٜنق -اهلل
، كال يدلل مىٍن طيًغي عليهم، كيظلم  األ٠ناد، فبل يسلط السيف على الكل، كال يفضٍّل قومنا على قـو

٪نكم بٌن الناس بالعدؿ كالر٘نة؛ لتستقيم األمور، كتذىب األحقاد، كيعلم  مىٍن طغوا، بل عليو أف
الناس كلهم أف الثائر ما جاء ضد طائفة بعينها، كإ٧نا جاء ضد ظلم طائفة لغًنىا، فإذا أخذ من 
؛ فليجعل االثنٌن سواء أماـ عينيو"، فكانت ىذه الكلمات اٞنوجزة اٞنختصرة  الظآب كأعطى اٞنظلـو

 ،(ُ)مان للتمييز بٌن الثائر اٜنق، كغًنه ٣نن ال يثوركف إال ٞنصاّب شخصية دكف مسوغ شرعي"معربة ٕنا
: "فالثائر اٜنق ىو الذم ٪ناكؿ جاىدان لتطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ك٪نفظ بلن كيستأنف قائ

٫نتلط من خرج األمواؿ كاألعراض ٍب يسعى إٔب ٓنقيق مبادئو كفقان ألحكاـ الشريعة الغراء؛ حّت ال 
ثائران إلعبلء كلمة اٜنق كإظهار العدالة مع غًنه ٣نن خرجوا لئلفساد ُب األرض، ال بد من التفريق بٌن 
من ىو ثائر حقًّا كبٌن غًنه من الثوار، أك من يدعوف الثورة كىم ليسوا كذلك، مثل اٞنتمردين، أك 

من كجاىة تعريف الشيخ اإلماـ كعلى الرغم  ،(ِ)الداعٌن إٔب انقبلب، أك الفوضى، كغًن ذلك"
إال أنو يصلح أف يكوف شرحنا لتعريف الثائر اٜنق، باعتباره كصفنا لظاىرة الثائر  -ر٘نو اهلل–الشعراكم 

المتمرد على السلطة الحاكمة "كأما التعريف الذم ٥نسبو أف يكوف دقيقنا للثائر اٜنق، فهو:  ،اٜنق
ا ثبت عليو من كاجبات، فيعمل على إطاحة الجائرة، بما ثبت لو في الشرع من حقوؽ، كم

كإف ىذا التعريف يكتسب دقتو من كونو مستلهمنا من  ،"عة شتىك ىذه السلطة بوسائل مشر 
  كمركب إضاُب.اٜنق   لكل من الثائر ،ٌن: اللغوم كاالصطبلحينياٞنع

                                 
 (.ُّْٔ/َُ( الشعراكم: التفسًن )ُ)
 انظر: اٞنرجع السابق نفسو: الصفحة نفسها. (ِ)
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 املثسث انثاَٙ
 يف انفمّ اإلساليٙ يفٕٓو انضاتظ           

 زكما يرك ،، من الناحية اللغوية كاالصطبلحيةالضابطيركز ىذا اٞنبحث على تعريف 
، لمراد بالضوابط ىنالٍب اٝنركج ِنبلصة؛  ،كالقاعدة الفقهية الفقهي الفرؽ بٌن الضابطلى ع

 لذلك من خبلؿ اٞنطالب اآلتية: حان توضي -إف شاء اهلل تعأب–كسيمثل ىذا اٞنبحث 
ػاضططضبػاِّول

ػاضضابطػسيػاضططظيػاضضعويػواالصطالحي
 ػػضعظ:ػأواًل:ػاضضابطػ

: لزـك الشيء كحبسػو، ُب اللغة كالضبط ،ضبطال كىو اسم فاعل منٗنع ضابط،  :الضوابط
، كالضبط إحكاـ كقاؿ الليث: الضبط لزـك شيء ال يفارقو ُب كل شيء،  كالضبط اٜنفػظ باٜنـز

 ،كضبطتى الكتاب ،إذا قمت بأمرىا قيامان ليس فيو نقص ،كمنو قيل: ضبطتى الببلدالشيء كإتقانو، 
، قوم شديد البطش ،كأصلحت خللو ،إذا صححت أخطاءه ، كرجل أضبط: كرجل ضابط أم حاـز

 .(ُ)يعمل بيديو ٗنيعػا، كأسػد أضبط: يعمل بيساره كعملو بيمينو
ػ اصطالحًا:ثاظغًا:ػاضضابطػ

٪نفظها فبل  أم ،يضبط األحكاـ اليت تندرج ٓنتومن خبلؿ اٞنعىن اللغوم اتضح أف الضابط: 
اٞنراد فيكوف  ،(ِ)الضابط: ىو األمر الكلي ينطبق على جزئياتف ،يند منها شيء دخل فيها

تفارقو كتضبط  اليت تلزمو كالك  ،كل ما يلـز الثائر معرفتوأك  ، ثائر اٜنقاألمور اٞنبلزمة لل :بالضوابط ىنا
 تظهر بقوة، ينبغي أف نتحدث عنهاس، كىذه الضوابط اليت قبل الثورة كخبلٟنا كبعدىا كسلوكو، هأداء

، كأف يقيم بضوابط الشرع كآدابواٞنسلم  الثائر، إذ ٩نب أف ينضبط ينمع اآلخر خبلؿ احتكاؾ الثائر 
 ّت مع خصومو كأعدائو.العدؿ ح

ركة اٞننظمة ٜن ،كاألسس كاٞنبادئ العامة ،اٞنراد بالضوابط ىنا: األحكاـ الكليةكباختصار أكثر 
 الفقو السياسي. اٞننبثق من اإلسبلمي ُب الفكرالثائر اٜنق، 

ػ  
                                 

 .(ُٖٓ/ ُ(، الرازم: ٢نتار الصحاح )َّْ/ ٕ)مادة )ضبط( ابن منظور: لساف العرب  (ُ)
 .(ُْالوجيز ُب إيضاح قواعد الفقة الكلية )آؿ بورنو:  (ِ)



 

 
 

 اضغصلػاضتطؼغدي
 اضثاضث:ػطغؼومػاِّحصامػواآلثارػسيػاضغػهػاإلدالطياضطبحثػ

40 

ػاضططضبػاضثاظي
ػواضػاردةػاضغػؼغظػاضغػؼيػاضغرقػبغنػاضضابط

 كثًنان ما نسمع من فقهائنا أهنم يقولوف: كضابط اٞنسألة كذا، كالقاعدة عند العلماء كذا، فنقوؿ:
كما ظهر ذلك من خبلؿ كتاباهتم، كلكن   ،ُب اٜنقيقة ٓب يكن اٞنتقدموف يفرقوف بينهما

وا: الفارؽ بٌن الضابط اٞنتأخرين بدأكا بالتفريق بينهما؛ حّت تنضبط كتسهل على طلبة العلم، فقال
كبٌن القاعدة: أف الضابط ٫نتص بباب كاحد، كالقاعدة ٔنتص بأبواب شّت، كىذا ما ذىب اليو كثًنه 

أعٌم من الضابط الفقهي; ّنعىن أهٌنا ال ٔنتٌص بباب كاحد  ،إٔب أٌف القاعدة الفقهٌية ،من عامة الفقهاء
 من أبواب الفقو ِنبلؼ الضابط. 

أف القاعػػػدة ْنمػػػع فركعػػػا مػػػن أبػػػواب شػػػّت،  ،فػػػرؽ بػػػٌن الضػػػابط كالقاعػػػدةقػػػاؿ ابػػػن ٤نػػػيم: "كال
فعػػػػػن أيب أمامػػػػػة ، (ّ)كأبػػػػػو البقػػػػػاء (ِ)كقػػػػػد أيٌػػػػػده السػػػػػيوطي، (ُ)كالضػػػػػابط ٩نمعهػػػػػا مػػػػػن بػػػػػاب كاحػػػػػد"

"المػػاء طهػػور ال ينجسػػو شػػيء إال مػػا غلػػب ريحػػو كطعمػػو : ، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل البػػاىلي
كىو ضابط ُب باب كاحد، كليس ُب أبػواب كثػًنة، أمػا قولنػا: الضػركرات تبػيح احملظػورات،  ،(ْ)كلونو"

كُب  ،كُب الصبلة ،فهذه قاعدة كلية فالفارؽ بٌن القاعدة كالضابط: أف القاعدة الكلية تدخل ُب اٞنياه
 كُب اٜندكد. ،كُب النكاح ،البيوع

امرأتو ُب ضوء القمر، فأراد أف يكسب فقولنا: تدخل ُب اٞنياه، مثاؿ ذلك: رجل رأل خلخاؿ 
األجر معها فجامعها، فقاـ ليغتسل فما استطاع؛ ألف الربد شديد، فنقوؿ لو اآلف: ١نظور عليك أف 

االغتساؿ، كالتيمم  كقاؿ: أنا ٢نًن بٌن التيمم كبٌن ،مع كجود اٞناء، لكن الرجل كاف فقيهان  ،تتيمم
"إف الدَّين اليسر، كالرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ يقوؿ: أيسر، كاٞنشقة ْنلب التيسًن، كديننا دين 

ًة  ، كلىٍن ييشادَّ ىذا الدَّينى أىحده إال غىلىبىو، فسدّْدكا، كقارًبوا، كأىبًشركا، كاستعينوا بالغىدكى ييسره

                                 
 (، أٌكؿ الفن الثاين.ُّٕكالنظائر ) ابن ٤نيم: األشباه( ُ)
 (.ُُ- َُ/ُاألشباه كالنظائر ُب النحو : )( ِ)
 (.ْٖكليٌات أيب البقاء: )( ّ)
/ ُ، ابن ماجو: السنن )(ِٗٓ/ ُ(، البيهقي: السنن )ْٕ(، الدار قطين: السنن )َّٕٓالطرباين: اٞنعجم الكبًن )( ْ)

دكف قولو: "إال ما غلب على ر٪نو كطعمو  ،ث صحيح لغًنه(، كقاؿ عنو شعيب االرنؤكط: كىو حديُِٓح  ِّٕ
كلونو"، فهذا إسناد ضعيف، كىذه الزيادة ٓب تصح سندا، كقد أٗنع العلماء على العمل ُّا، قاؿ ابن اٞننذر: أٗنع العلماء 

: ابن حجر: على أف اٞناء القليل كالكثًن، إذا كقعت فيو ٤ناسة، فغًنت لو طعما أك لونا أك ر٪نا، فهو ٤نس، انظر
 (.ُٓ/ ُالتلخيص )
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، حيث ، بل كىناؾ دليل آخر كىو: ما ركاه عمرك بن العاص(ُ) كالرٍَّكحًة، كشٍيءو من الدٍُّلجىًة"
، "قاؿ:  ، فتػىيىمَّمتي احتػىلىمتي في ليلةو باردةو في غىزكًة ذاًت السَّالًسًل فأشفىقتي أٍف اغتىًسلى فىأىًلكى

فقاؿ: "يا عىمرك، صىلَّيتى بأصحاًبكى  ،ثمَّ صىلَّيتي بأصحابي الصُّبحى، فذكركا ذلك للنبيّْ 
؟ : إني س" كأنت جينيبه :فأخبىرتيو بالذم مىنػىعىني ًمنى االغًتساًؿ، كقلتي ڃ  ...) معتي اهللي يقوؿي

 (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
فهنا دخلت  ،(ّ)"كلم يػىقيل شيئان  فضىًحكى رسوؿي اهلل ، (ِ)

القاعدة: اٞنشقة ْنلب التيسًن، أك قاعدة: الضركرات تبيح احملظورات، كىذا ىو الفرؽ بٌن القاعدة 
الطهارة، كُب الصبلة، كُب كالضابط، أم: أف الضابط يكوف ُب باب كاحد، كأما القاعدة فتدخل ُب 

 غًن ذلك.
٣نا يوردكنو ُب عبارة ٗنعت -ُب كتب القواعد كغًنىا  ،العلماء  ىذا كمن خبلؿ تتبع ما أكرده

ظهر أف بعضهم يطلق لفظ الضابط أك القاعدة دكف تفريق بينهما، كقد ذكر ىذا  ،-ٓنتها عدة فركع
كراء ىذه القواعد ضوابط يذكرىا الفقهاء... كليست عندنا من القواعد » حيث قاؿ: ،ابن السبكي

ال  ،ال ٝنوض اٞننتهٌن، كلتمرين الطالبٌن ،اٞنوضوعة لتدريب اٞنتبدئٌن ،بل من الضوابط اٛنزئية ،الكلية
بعد أف  :، كلكن ابن السبكي صرح بالتفريق بٌن القاعدة كالضابط، حيث قاؿ«لتحقيق الراسخٌن...

، كمنها ما ٫نتص كقولنا: «اليقٌن ال يرفع بالشك»كمنها ما ال ٫نتص بباب كقولنا: »عرؼ القاعدة: 
كقصد بو نظم صور  ،، كالغالب فيما اختص بباب«كل كفارة سببها اٞنعصية فهي على الفور»

عدة، القواعد: ٗنع قا» كقد صرح بعضهم بعدـ التفريق فقاؿ: ، (ْ)«متشاُّة أف يسمى ضابطان 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )كالقاعدة لغة: األساس، كمنو قواعد البناء كأساسو، قاؿ اهلل تعأب: 

(پ
كالقاعدة ُب االصطبلح ّنعىن الضابط، كىي األمر الكلي اٞننطبق على ٗنيع  ،(ٓ)

أكثر تأصيبلن، حيث ٪ندد معآب القاعدة أك الضابط إٔب حد   كالذم يظهر أف التفريق بينهما، (ٔ)«جزئياتو
 .ما، كيسهل على الباحث مهمتو ُب التعرؼ على األحكاـ من خبلؿ تصنيف ىذه القواعد كالضوابطحد 

                                 
 (.ّٗحُٔ/ ُالبخارم: الصحيح )باب الدين يسر  (ُ)
 (.ِٗسورة النساء: جزء من اآلية ) (ِ)
(، كقاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط ُب ٓنقيق ّّْح ِْٗ/ ُأبو داكد: السنن )باب إذا خاؼ اٛننب الربد، أيتيمم؟  (ّ)

 السنن: "كىو حديث صحيح، إسناد رجالو ثقات".
 (.َّْ/ ِالسبكي: األشباه كالنظائر ) (ْ)
 (.ُِٕسورة البقرة: جزء من اآلية ) (ٓ)
 (.ِِ-ُِ/ ُالزحيلي: القواعد الفقهية كتطبيقاهتا ُب اٞنذاىب األربعة )( ٔ)
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 املثسث انثانث
 يف انفمّ اإلساليٙ يفٕٓو األزكاو ٔاٜثار

 أنواع يركز علىٍب ، ، من الناحية اللغوية كاالصطبلحيةاآلثارك  اٜنكميركز ىذا اٞنبحث على تعريف 
 لذلك من خبلؿ اٞنطالب اآلتية: حان توضي -إف شاء اهلل–كسيمثل ىذا اٞنبحث  ،اآلثار ُب الفقو اإلسبلمي

ػاضططضبػاِّول
ػاضحصمػسيػاضططظىػاضضعويػواالصطالحي

ػأواًل:ػاضحصمػضعًظ
إف التأمل ُب اٜنصيلة اللغوية الواردة حوؿ مادة "اٜناء كالكاؼ كاٞنيم" ُب "لساف العرب"، 

بصورة جوىرية على: "منع كقوع الفىساد ُب أمر من األمور، يفيد بأف اٜنكم ُب اللغة العربية، يدؿ 
 كإصبلحو؛ حّت ٪نقق أعلى درجات كمالو اٞنمكن، كذلك اعتمادان على الفقو كالعلم كاٜنكمة".

 ، مؤيٍّدان كيجودى ىذه الٌداللة قوٟنيم:(ُ) ك٣نٌا كرد ُب لساف العرب
ٚناء متقاربة "، فاٜناكم "ىو . من صفات اهلل اٜنكم كاٜنكيم كاٜناكم، كمعاين ىذه األُ

كم األىشياءى كييتقنيها".  القاضي" الذم ٬ننع كقوع الظلم، كيستهدؼي إقامة العدؿ "أك ىو الذم ٪ني
(پ پ پ  ...  ) . كاٜنكم: العلم كالفقو؛ قاؿ اهلل تعأب:ِ

أم علما كفقها، ىذا ، (ِ)
 :اٜنديث: إف من الشعر ٜنكما، أمليحٍن بن زكريا؛ ككذلك قولو: الصمت حكم كقليل فاعلو، كُب 

كينهى عنهما، قيل: أراد ُّا اٞنواعظ كاألمثاؿ اليت  ،٬ننع من اٛنهل كالسفو ،إف ُب الشعر كبلما نافعا
 ينتفع الناس ُّا.

. كاٜنكم: مصدر قولك حكم بينهم ٪نكم أم قضى، كحكم لو كحكم عليو، كمن ىذا ّ
ٓب من الظلم، كقاؿ األصمعي: أصل اٜنكومة رد الرجل قيل للحاكم بٌن الناس حاكم؛ ألنو ٬ننع الظا

 عن الظلم، قاؿ: كمنو ٚنيت حكمة اللجاـ؛ ألهنا ترد الدابة.
. كاٜنكم: القضاء بالعدؿ، قالو األزىرم؛ كقاؿ ابن سيده: اٜنكم القضاء، كٗنعو ْ

أحكاـ، ال يكسر على غًن ذلك، كقد حكم عليو باألمر ٪نكم حكما كحكومة كحكم بينهم  
 ذلك.ك

                                 
 (.ُْْ-َُْ/ُِابن منظور: لساف العرب ) (ُ)
 (.ُِسورة مرًن: جزء من اآلية )( ِ)
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 . كحىكىمى الشيء كأىحكمو، كبل٨نا: منعو من الفساد.ٓ
امنعو من الفساد  :. كعن إبراىيم النخعي أنو قاؿ: حىكٍٍّم اليىتيمى كما ٓنيىكٍّمي كلدىؾ، أمٔ
فقد حكمتو  ،ككما ٕننعو من الفساد، قاؿ: ككل من منعتو من شيء ،كما تصلح كلدؾ  ،كأصلحو

 ألهنا ٕننع الدابة من كثًن من اٛنهل. ؛ٚنيت ُّذا اٞنعىن ،بةكأحكمتو، قاؿ: كنرل أف حكمة الدا
ػثاظغًا:ػاضحصمػاصطالحًا

يهدؼ إٔب ٓنديد اٞنوقف العملٌي للمكٌلف، كتعيٌن اٜنكم  ؛من اٞنعركؼ أف علم الفقو
 الشرعٌي لو ُب كٌل كاقعةو؛ لذلك ٤ند من الضركرٌم أف نكٌوف فكرةن عامةن عن اٜنكم الشرعي.

، (ُ)"أك الوضعخطاب اهلل تعأب اٞنتعلق بأفعاؿ اٞنكلفٌن باالقتضاء أك التخيًن "الشرعي ىو:فاٜنكم  
فاٜنكم الشرعي تشريع صادر من اهلل تعأب لتنظيم حياة اإلنساف، سواء كاف متعلقان بأفعالو أك بذاتو 

الصادر من اهلل  ،التشريعكمن ٍب فالثائر اٜنق مطالب بااللتزاـ ُّذا ، أك بأشياء أخرل داخلة ُب حياتو
ف ىناؾ ٗنلة من األحكاـ الشرعية، يسًن الثائر اٜنق كفقها كيلتـز ُّا، إذ إ ،توتعأب لتنظيم حيا

 قاؿ تعأب:، ه األطركحةُب ىذاٞنراد للحكم اٞنعىن ىو كىذا  ،من اٞنعاين اٞنهمة لكلمة اٜنكمفاالتباع 
(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)

جاء ُب ، (ِ)
(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ):كقولو تعأبتفسًن ابن كثًن: "

أىل  قرلء: كليحكمى ، (ّ)
اإل٤نيل بالنصب، على أف البلـ الـ كي، أم كآتيناه اإل٤نيل ليحكم أىل ملتو بو ُب زماهنم، كقرلء 
، على أف البلـ الـ األمر، أم ليؤمنوا َنميع ما فيو، كليقيموا ما أمركا بو فيو، ك٣نا فيو  كليحكم باٛنـز

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )أب: البشارة ببعثة ١نمد كاألمر باتباعو كتصديقو إذا كجد، كما قاؿ تع

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

﮵  ﮴  ﮳  ﮲  (ۓ
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  )، كٟنذا قاؿ ىهنا: (ْ)

(چ
أم اٝنارجوف عن طاعة رُّم، اٞنائلوف إٔب الباطل، التاركوف للحق، كىذه االىية  ،(ٓ)

 .(ٔ)نزلت ُب النصارل، كىو ظاىر من السياؽ"
                                 

 .(ْٖعلى األصوؿ ) التمهيد ُب ٔنريج الفركعاإلسنوم:  (ُ)
 (.ْٕاآلية ) اٞنائدة:سورة  (ِ)
 (.ْٕجزء من اآلية ) اٞنائدة:سورة  (ّ)
 (.ٖٔاآلية ) اٞنائدة:سورة  (ْ)
 (.ْٕجزء من اآلية ) اٞنائدة:سورة  (ٓ)
 .(ََِ/ ٔتفسًن القرآف العظيم ) (ٔ)
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ػاضططضبػاضثاظي
 اضططظىػاضضعويػواالصطالحياآلثارػسيػ

 أواًل:ػاآلثارػضعًظ.
 اٟنمزة كالثاء كالراء، ٟنا ثبلثة أصوؿ:ك اآلثار ٗنع أثر، 

 .تقدًن الشيء، كذكر الشيء، كرسم الشيء الباقي
كىو تقدًن الشيء: كأف تقوؿ افعل يا فبلف ىذا آثًران ما، أم: إٍف اخرتت ذلك  ساِّول:

 الفعل فافعل ىذا إما ال، قاؿ ابن األعرايب: معناه: افعلو أك ؿى كلٍّ شيء.
ما حلفت : »-رضي اهلل عنهما-و ذكر الشيء: كمنو قوؿ ابن عمر كى :واضثاظي

كقولو: " كال ذاكرا "، أم:  ،٢نربان عن غًنم أنو حلف بو: أم فقولو: آثًران « بعدىا آثًران كال ذاكران 
 ٓب أذكر ذلك عن نفسي.

قاؿ اٝنليل: كاألثر بقية ما يرل من كل شيء،   ،كىو رسم الشيء الباقي :واضثاضث
ىئ ی ی ی ی )ألنو حصل بو كدؿ عليو، كمنو قولو تعأب:  ؛كقوٟنم: النبات أثر للقطر

 (جئ حئ مئ ىئ يئ 
(ُ)،(ِ). 

حديثنا ىو الثالث، كىو يعين بقية ما يرل من كل شيء، كما ال يرل بعد أف كاٞنعىن ُب 
 تبقى فيو علقة، فاآلثار األثر الباقي من الشيء.

 قاؿ األصفهاين: 
قاؿ اهلل ، أثر الشيء: حصوؿ ما يدؿ على كجوده، يقاؿ: أثر كأثر، كاٛنمع: اآلثار

(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) تعأب:
(ں ں ڻ )   ،(ّ)

، كمن ىذا يقاؿ للطريق اٞنستدؿ (ْ)
(ۋ ۅ ۅ ۉ)اٞنستدؿ بو على من تقدـ: آثار، ٥نو قولو تعأب: 

ہ ہ )، كقولو: (ٓ)

                                 
: جزء من اآلية ) (ُ)  (.َٓسورة الرـك
 .(ّٓ/ ُمعجم مقاييس اللغة ) :ابن فارس (ِ)
 (.ِٕسورة اٜنديد: جزء من اآلية )( ّ)
 (.ُِسورة غافر: جزء من اآلية ) (ْ)
 (.َٕسورة الصافات: جزء من اآلية ) (ٓ)
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(ہ ہ ھ
كأثرت البعًن: كمنو: ٚننت اإلبل على أثارة، أم: على أثر من شحم،  ،(ُ)

جعلت على خفو أثرة، أم: عبلمة تؤثر ُب األرض ليستدؿ ُّا على أثره، كتسمى اٜنديدة اليت 
كأثر السيف: جوىره كأثر جودتو، كىو الفرند، كسيف مأثور، كأثرت  ،ا ذلك اٞنئثرةيعمل ُّ

(ۉ ې ې ې ې ى ى ) العلم: ركيتو، آثره أثرا كأثارة كأثرة، كأصلو: تتبعت أثره،
(ِ) ،

 .(ّ) كقرئ: )أثرة( كىو ما يركل أك يكتب فيبقى لو أثر
ػ اآلثارػاصطالحًا:

فاألثر عند الفقهاء اٝنراسانيٌن ىو ما يركل  ؛كلمة األثر أك األثار  ،يستعمل الفقهاء أحيانا
من م ما رك فيكعند غًنىم أنو ال فرؽ بٌن اٜنديث كاألثر، ، (ْ)عن الصحابة رضي اهلل عنهم

  .(ٓ)مرفوعا، أك موقوفا أك غًن ذلك السنة عن النيب 
كأثر الفسخ، كأثر النكاح كأحيانان يستعملوف كلمة األثر مضافة، فيقولوف: أثر العقد، 

الفاسد، كأثر االقرار، كأثر اللعاف، ك٥نو ذلك، كيذكركف األثر حٌن يتكلموف عن االستدالؿ 
بآثار األقداـ، كما يتصل ُّا من القافة " انظر قافة"، كيذكركف أثر كل ُب اٞنصطلح اٞنضاؼ 

 .(ٔ)إليو
ػ  

                                 
 (.ْٖسورة طو: جزء من اآلية ) (ُ)
 (.ْسورة األحقاؼ: جزء من اآلية )( ِ)
 (.ِٔاألصفهاين: اٞنفردات ُب غريب القرآف أثر ) (ّ)
 (.ُّٓ/ُ): النكت على ابن الصبلح ابن حجر (ْ)
، (ّْ) ابن كثًن: الباعث اٜنثيث (،ٕٔ) انظر: العراقي: التقييد كاإليضاح ٞنا أطلق كأغلق من مقدمة ابن الصبلح (ٓ)

 (.ُِْ/ُ) السخاكم: فتح اٞنغيث
 (.ٖٔموقع كزارة األكقاؼ اٞنصرية: موسوعة الفقو اٞنصرية كلمة أثر ) (ٔ)
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ػضثاثضاضططضبػا
ػأظواعػاآلثارػسيػاضغػهػاإلدالطي

 ُب الفقو اإلسبلمي مقسمة إٔب أنواع، حسب اٟندؼ اٞنطلوب منها:اآلثار 
(ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ). اآلثار الدالة على كحدانية اهلل: ُ

 (ُ) ،
 كُب ىذا دليل على قدرة اهلل تعأب ُب إحياء اٞنوتى.

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ). اآلثار اٞنؤكدة على اإل٬ناف كتقويتو: ِ

(ٿ ٹ ٹ
من ٠نرات ككواكب كعبلمات ك٤نـو  ؛القد٬نة كاٛنديدةتعين اآلثار  ،(ِ)

 يهتدم ُّا البشر، كىذه كلها آيات تدؿ على اٝنالق العظيم كتقوم اإل٬ناف بو كتوحيده.
. اآلثار كالصمود على العقيدة: مثاؿ قصة طالوت كجالوت ُب القرآف الكرًن، كمفادىا ّ

التابوت الذم فيو آثار من موسى  ،أف بين إسرائيل كانوا يقدموف بٌن أيديهم ُب حركُّم
كىاركف، كمنها عصا موسى، كثوب كقميص ىاركف، كبعض شحر ٜنيتو كآثار من نبيهم موسى 

ٍب استؤب العماليق عليو فخسر بنو  ،بربكة ىذا التابوت ،كأخيو ىاركف، ككاف اهلل تعأب ينصرىم
فجعلوه على عربة جرهتا  ،يلفقرركا أف يردكه لبين اسرائ ،كأصاب العماليق الطاعوف ،اسرائيل
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) بقدرة اهلل تعأب إٔب باب طالوت فقدمو لبين اسرائيل فانتصركا  ،اٞنبلئكة

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

(ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
(ّ). 

فاآلثار عموما ىي من أساليب اهلل تعأب ُب توثيق اٜندث، العربة، العظة، اٟنداية، 
فاآلثار تشمل  ، كتثبيت اإل٬ناف، كىي كثيقة، كشرعية كأصالة ككتاب اثبات، كعرب ىائلةاإلنتماء 

كقد كظفت ىذه ُب  ،كقصصهم اٞنسموعة كاٞنشاىدة ،كل أحواؿ األمم السابقة من ديارىم
ُب سبيل العربة كالعظة كالصرب على اإل٬ناف كالثبات، كُب القرآف الكرًن شواىد   ،القرآف الكرًن
 ،حواؿ األمم السابقة اليت ىي آثار لنا للعربة كالتفكر، فاآلثار كثائق كبراىٌن كآياتكثًنة على أ

كعلم اآلثار: العلم اٝناص بدراسة القدًن من تاريخ اٜنضارات اإلنسانية، أك علم معرفة بقايا 

                                 
: جزء من اآلية ) (ُ)   (.َٓسورة الرـك
 (.َُٓسورة يوسف: اآلية ) (ِ)
 (.ِْٖسورة البقرة: اآلية ) (ّ)
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 -كعآب اآلثار: من يدرس اآلثار كيهتم ّنعرفتها، القـو من أبنية كٕناثيل كنقود كفنوف كحضارة
 دار اآلثار: متحف يضم آثارا معينة.

 :(ُ)كقاؿ أ٘ند ٢نتار ُب أنواع اآلثار
( ڻ ڻ ۀ ۀ ڻ )عمل "  -

: فسرت اآلثار ىنا باٜنصوف كالقصور كالتقاليد (ِ) 
 اٞنوركثة.
(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )ما خلفو السابقوف  -

(ّ) . 
 عمل أديب أك فكرم ك٥نوه، مؤلف أك كتاب "ترؾ العقاد آثارا كثًنة".  -
آثار مرتتبة على حضوره  -سبب أك نتيجة "توُب من أثر اٛنرح الذم أصيب بو -
 اٞنؤٕنر".
 كجدت ذلك ُب األثر". -حديث، خرب مركم أك سنة باقية "جاء ُب األثر -
 بقية قليلة، أك قدر ضئيل "أثر من اٞنرارة". -

ػاضخالصظ:
 ،ة اآلثار يكوف حسب ما تضاؼ اليوف استعماؿ كلمأ خبلصة القوؿ ُب كل ما سبق

ىي النتائج كاآلثار اليت ما  ،على خركج الثائر اٜنقكىنا ٥نن بصدد اٜنديث عن اآلثار اٞنرتتبة 
اإلطاحة اٜنق فقد يستطيع الثائر  ؟بعد قيامو كثورتو على الظلم كالطغيافالثائر اٜنق سيحققها 
ىناؾ سؤاؿ يطرح نفسو: كماذا  لكن ،اليت كانت ٓنكم لسنٌن طويلةالظاٞنة اٞنستبدة، باألنظمة 

كىل من آثار سترتتب على ىذا القياـ كالتحرؾ، من ٓنقيق لؤلمن كاألماف كالعدالة  بعد؟
 توثور فإٌف مصًن ألنو إف ٓب ترتتب على ثورتو ىذه اآلثار،  االجتماعية، كاالنتعاش االقتصادم؟

، كإف الشعوب ستقبل بأم نظاـ يوفر االستقرار كشيئنا من األمن كسرياف اٜنياة اال٥نسار
مطلبها تغيًن  ،هنضة حضاريةفالثائر اٜنق صاحب  ،بعد أف ذاقت كيبلت الثورات ،العادية

كال ٠ناؿ  ،شامل، بإزالة آثار اٞناضي كاستبداٟنا بأسس جديدة للحياة االجتماعية كالسياسية
رغم أف ثورتو تبدأ ّننطلقات بسيطة؛ كبذلك  ،بأف مسًنة الثائر اٜنق مشركع تغيًن شامل للشك
 هنضة حضارية كليس انتفاضة مؤقتة.صاحب فهو 

                                 
  (.ُٔ/ ٢ُنتار: معجم اللغة العربية اٞنعاصرة ) (ُ)
 (.ِٖسورة غافر: جزء من اآلية ) (ِ)
  (. ُِسورة يس: جزء من اآلية ) (ّ)
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ال بد ٟنا من  ،إذ إف اٛنهود اليت يقـو ُّا اإلنساف ،إف لكل عملية كنشاط أثران كنتيجة
كُب القرآف  ،كُنسب اٛنهد يكوف األثر ،آثار تكوف نتيجة لتلك األعماؿ كاٛنهود اليت قاـ ُّا

كما يعقبو من  ،حٌن ذكر اهلل سبحانو كتعأب اٞنطر ،الكرًن جاء ذكر اٞنطر كآثاره بعد نزكلو
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ )  قاؿ تعأب: ،كأنو ٪نيي األرض بعد موهتا ،خًنات كنعم

 (ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت
يقوؿ الشيخ أبو بكر اٛنزائرم: " أم ، (ُ)

بعد  ،إٔب آثار اٞنطر كيف ترل األرض قد اخضرت :أم ،فانظر يا رسولنا إٔب آثار ر٘نة اهلل
قادر على  ،فإذا رأيت ذلك علمت أف الذم أحيا األرض بعد موهتا ،كحييت بعد موت ،يبس

 .(ِ)أف ٪نيي اٞنوتى من قبورىم كذلك يـو القيامة "
اليت  ،تعب، الذم بذلو الثائر اٜنقكالكد كال : ىي نتائج اٛنهودىنااٞنقصود باآلثار ف

 .ىذا الكد كالقياـ تظهر بعد
أف أثر الشيء يكوف بعده،  ،الفرؽ بين األثر كالعالمة في الفقو اإلسالميك  ىذا

تقوؿ: الغيـو كالرياح عبلمة اٞنطر، كمدافع السيوؿ آثار اٞنطر، داللة عليو،  ،كعبلمتو تكوف قبلو
 .(ّ)كليس برىانا عليو

 

                                 
: اآلية ) (ُ)  (.َٓسورة الرـك
 (.ُٖٗ/ْ) لكبلـ العلي الكبًنأيسر التفاسًن  (ِ)
  (.ِٗٗ/ ُِ(، ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسبلمي )ُٕالعسكرم: الفركؽ اللغوية )انظر:  (ّ)
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 ٔاالستثذاديمأيح انظهى                 
 صٕرِ ٔسثم يُعّٔيشرٔعٛتّ ًْٔٛتّ أٔزمٛمتّ 

ػ:ولسصثالثظػوسغهػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػ

 .حػغػظػاالدتبدادػوطظاعرهػػ:اضغصلػاِّولػ
ػ.واضطعغانػضظضمتهػضطػاوططذرورغظػوػاضثائرػاضحقثاظي:ػاضغصلػاضػ
ػاضطعغانػاضدغاديػودبلػطظطه.صورػطنػغصلػاضثاضث:ػاضػ

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 اضبابػاِّول
 اضغصلػاِّول:ػحػغػظػاالدتبدادػوطظاعره

 
                  

 
 
 
 
 

 انفصم األٔل                             
              
 زمٛمح االستثذاد ٔيظاْرِ                  

ػ:باحثظػطثالثوسغهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػ
ػطاعغظػاالدتبدادػوأدبابه.اِّول:ػػحثاضطبػ ػػ
ػ.اضثاظي:ػاضوظغغظػاضطضغظػضضثائرػاضحقػػحثاضطب  ػ
.طواصغاتػاِّظظطظػاضدصتاتورغظػاالدتبدادغظحثػاضثاضث:ػاضطبػ ػ



 

 

 
 

 اضغصلػاِّول
 اضطبحثػاِّول:ػطاعغظػاالدتبدادػوأدبابه

51 

 األٔل سثاملث     
 االستثذاد ٔأسثاتّياْٛح 

 -إف شاء اهلل تعأب- نوضح ذلككسماىية االستبداد كأسبابو، على بحث يركز ىذا اٞن
 اآلتية:طالب من خبلؿ اٞن

ػاضططضبػاِّول
ػطاعغظػاالدتبدادػ

كمعىن استبد بو: أم انفرد سياسية أك مالية أك إدارية، ىو االنفراد بالسلطة، االستبداد: 
 ل، كاستغىن بنفسو عن شور (ُ)يستبد بو استبدادان إذا انفرد بو دكف غًنهبو يقاؿ: استبد باألمر، 

 ػاآلخرين، كعن اشرتاكهم ُب صناعة القرار.
ُب النفس من كونو انفرادان ُب أمر مشرتؾ، فإدارة األمة  ءكيكتسب االستبداد معناه السي

ككاليتها تعود إليها برضاىا، فإذا قاـ أحد كغلب األمة كقهرىا ُب أمر يهمها ٗنيعا، كانفرد 
 بإدارهتا دكف رضاىا، فقد كقع ُب العدكاف كالطغياف.

ليت تفضي إٔب الطغياف، كلقد جعل القرآف الكرًن ىذا االنفراد كاالستغناء كاالستبداد اٞنقدمة ا
گ گ ) بل جعل ذلك سنة كقانونان من القوانٌن كالسنن االجتماعية اليت ال تبديل ٟنا كال ٓنويل:

(ڳ ڱ ڱ ڳ ڳ 
فاالستبداد السياسي ىو التغلب كاالستفراد بالسلطة، كالسيطرة  ،(ِ)

 التامة على مقاليد الدكلة كاغتصاُّا من األمة دكف مشورة كرضى منهم.
كاالستبداد جزء من الطغياف كليس مرادفا لو، فقد يكوف اٞنستبد طاغيان كظاٞنان، كقد يكوف 

 .(ّ)عادالن ٠نتهدان ُب اإلصبلح

                                 
 ( مادة "بدد".ُٖ/ ّ( انظر: ابن منظور: لساف العرب )ُ)
 (.ٕ-ٔ( سورة العلق: اآليتاف )ِ)
اٝنلفاء األمويٌن كالعباسيٌن كالعثمانيٌن عن ( كقد كجدت ظاىرة اٞنستبد العادؿ ُب تاريخ اٞنسلمٌن، فانو مع انفراد ّ)

األمة ُب تولية اٜناكم إال أف العدؿ كاٜنكم بالشريعة كالتزاـ اٜنكاـ آلداب اإلسبلـ كأخبلقو ٓب يتغًن كثًنان، كيشهد ٟنذا  
فتح أماـ كتب التاريخ كالرتاجم، فتاريخ ىذه الدكؿ كتراجم ملوكها يدؿ بوضوح على ىذا األمر، كاف كاف االستبداد ي

اٜناكم إمكانية الظلم كالفساد، كقد حصل بعض ىذه اآلثار، كلكن بقاء اإلسبلـ ُب النفوس، كقوة تأثًنه فيهم كعدـ 
 . ، انظر: كيإب: اٞنوسوعة السياسيةظهور آثار اال٥نرافات العقدية جعل األعم األغلب ىو العدؿ
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ػ
ػثاظياضططضبػاض

ػبروزهاالدتبدادػوأدبابػظطوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، كبررت لوجوده، كدافعت عنو، االستبداد جدت أسباب ساعدت في نموقد كي ل
 حتى كصل إلى ىذا الحد المزرل في األمة.كدعمتو 

ػوطنػعذهػاِّدباب:ػ
التربير كالتأكيل الشرعي الذم ساعد على إضفاء الشرعية على استبداد اٜناكم،  أكالن:

 كانفراده عن األمة، كتوليو لشؤكهنا دكف مشورة كرضى منها.
اٜنكم االستبدادم كقد بدأ ذلك منذ أكؿ ٓنوؿ ُب األمة من اٝنبلفة الراشدة الشورية إٔب 

من بعده بقولو "إين خفت أف أدع الرعية من بعدم   ان الوراثي، كٟنذا برر معاكية تولية ابنو يزيد
 -أم اٞنصلحة -، فهو يربر تصرفو بأنو يريد اٞنصلحة لؤلمة كىي (ُ)كالغنم اٞنطًنة ليس ٟنا راع"

 ي.مقصد شرعي شريف، فاالستبداد منذ أف بدأ كىو يلتمس التربير الشرع
الغلو ُب طاعة كٕب األمر، كالشك أف طاعتو ُب اٞنعركؼ كاجبة، كلكن الغلو ُب ذلك  ثانيان:

أكصل األمر إٔب درجة الطاعة ُب معصية اهلل ُنجة أف اهلل تعأب يغفر ٟنم ذنوُّم ٞنكانتهم ُب 
 .(ِ)األمة، ككصل الغلو إٔب تقبيل يد اٜناكم كرجلو تعظيمان لو 

كانوا   -أك أكثرىم  -بن تيمية: " فكثًنه من أتباع بين أميةاكمن األمثلة على ذلك ما قالو 
يعتقدكف أف اإلماـ ال حساب عليو كال عذاب، كأف اهلل ال يؤاخذىم على ما يطيعوف فيو اإلماـ، 

 ،بل ْنب عليهم طاعة اإلماـ ُب كل شيء، كاهلل أمرىم بذلك، ككبلمهم ُب ذلك معركؼ كثًن
أراد يزيد بن عبد اٞنلك أف يسًن بسًنة عمر بن عبد العزيز، فجاء إليو ٗناعة من شيوخهم،  كقد

فحلفوا لو باهلل الذم ال إلو إال ىو، أنو إذا كٌٔب اهلل على الناس إمامان تقبل اهلل منو اٜنسنات كْناكز 
ان، كأف من أطاعو عنو السيئات، كٟنذا ْند ُب كبلـ كثًن من كبارىم األمر بطاعة كٕب األمر مطلق

 .(ّ)فقد أطاع اهلل "

                                 
 (.ّٖ/ ٖ( انظر: البداية كالنهاية )ُ)
 (.ٕٔ/ ٖبلـ النببلء )( انظر: سًنة أعِ)
 (.ُّْ-َّْ/  ٔ( ابن تيمية: منهاج السنة )ّ)
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كقد تعامل البعض مع مسائل طاعة كٕب األمر على أهنا من مسائل أصوؿ الدين، مع أف 
 .(ُ)قضية اإلمامة من فركع الدين كليست من أصولو

كبسبب ىذا الغلو ضعف االحتساب على اٜنكاـ، كأصبح العلماء دمية ُب يد اٜناكم 
اٞنصلحة، كالبعد عن الفتنة، مع أف الوضع الصحيح ىو التزاـ  يوجههم إٔب حيث أراد باسم

 اٜناكم ّنشورة علماء األمة.
دعول عدـ أىلية األمة ٞنمارسة الشورل بصورة صحيحة، كقد كجد ُب العصر اٜنديث  ثالثان:

من دعمها كاحتج ٟنا من كجو آخر كىو عدـ اكتماؿ بناء الدكلة كمؤسساهتا، كمن أبرزىم الدكتور 
من  –فهو يرل أف "الطبيعة السلطوية أك التسلطية اٜنادة لؤلنظمة العربية  (ِ)جابر األنصارم ١نمد

 "،"ال تعود إٔب " مسألة عطش اٜناكم العريب إٔب السلطة ليس إال–راديكالية كتقليدية على السواء 
نضاج الدكلة بل تعود إٔب كجو موضوعي آخر كىو "كجو التطور التار٫ني ّننطقو الذم ٪نتم اكتماؿ كإ

كيقوؿ: "الدكلة القطرية اٜنالية ُب معظم بيئاهتا كأقطارىا مازالت ٕنثل مشركع ، كسلطاهتا كركائزىا"
دكلة كٓب تصل بعد إٗناالن إٔب مرحلة الدكلة اٞنكتملة التكوين كالنضج كاٞنؤسسات كالتقاليد كالنظم.. 

ن إ٤نازه بٌن عشية كضحاىا ُب ضوء كإكماؿ بناء الدكلة بطبيعة اٜناؿ عملية ٧نو تار٫ني ال ٬نك
كىو يؤكد أف استبداد اٜنكومات أمر طبيعي حّت يتم استكماؿ بناء ، (ّ)غياب تار٫ني للدكلة أصبل"

، كإٔب حٌن (ْ)مؤسسات الدكلة، كىذا الثبات أمر البد منو ألنو داخل ُب سياؽ التطور التار٫ني
 الصورة االستبدادية على ما ىي عليو.نضج مؤسسات الدكلة كاَّتمع فإنو من الواجب بقاء 

                                 
 (.َُُ – َُٔ/ ُ( انظر: ابن تيمية: منهاج السنة )ُ)
كاتب كمفكر ُنريين، أستاذ   ،الدكتور ١نمد جابر األنصارم اٞنستشار الثقاُب للعاىل البحريينىو  :األنصارم (ِ)

دراسات اٜنضارة اإلسبلمية كالفكر اٞنعاصر، كعميد كلية الدراسات العليا ُب جامعة اٝنليج ُب البحرين كعضو اَّلس 
، تعلم ُب البحرين إٕب حٌن إهنائو لدراستو الثانوية ُّٗٗلد ُب البحرين عاـ ، ك الوطين للثقافة كاآلداب كالفنوف ُب البحرين

ماجستًن ُب ، ـُّٔٗكالوريوس آداب عاـ ب :ا انتقل للتعلم ُب اٛنامعة األمريكية ُب بًنكت حّت ناؿ منهامن بعدى
، انظر: موقع اَند ، أكؿ ـُٕٗٗالدكتوراة ُب الفلسفة اإلسبلمية اٜنديثة كاٞنعاصرة عاـ ، ـُٔٔٗاألدب األندلسي عاـ 

 شببكة اجتماعية حمليب القراءة.
، ُٖٗ، ُٕٖ) عرب السياسي كمغزل الدكلة القطرية: مدخل إٔب إعادة فهم الواقع العريب( األنصارم: تكوين الّ)

 (.ُُٓ-َُٓ(، كانظر أيضان للكاتب نفسو: ُنث ضمن اٞنسألة الد٬نقراطية ُب الوطن العريب )َُٗ
 ( انظر اٞنصدر السابق.ْ)
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دعم القول االستعمارية األجنبية، كاليت من مصلحتها بقاء األمة اإلسبلمية ٓنت  رابعان: 
سلطة األنظمة االستبدادية، كىذا الدعم ال تكاد ٔنطؤه العٌن، كال يزكغ عنو الفكر، فإف الواليات 

 ليزم كالفرنسي بدأ دخوٟنا بعد اٜنرب العاٞنية اٞنتحدة عندما دخلت اٞننطقة كوريث لبلستعمار اال٤ن
الثانية من خبلؿ االنقبلبات العسكرية اٞنستبدة ُب اٝنمسينيات كالستينيات، ٍب استمرت ُب        

.  دعم األنظمة االستبدادية كالوقوؼ ُب جانبها إٔب اليـو
كىي مرحلة شديدة ىذه األسباب كغًنىا أكصلت األمة إٔب اٞنرحلة اٞنعاصرة من االستبداد، 

الطغياف، كصل الظلم فيها إٔب تنحية الشريعة اإلسبلمية عن اٜنكم، كالتعاكف مع العدك الكافر ضد 
مصاّب األمة العليا بغرض ٓنقيق مكاسب شخصية، كاالعتداء على أدياف الناس كأخبلقهم من 

نع اٞنصلحٌن من ٣نارسة خبلؿ اإلعبلـ، كسرقة اٞناؿ العاـ كسوء تصريفو، ككبت اٜنريات الشرعية، كم
كخنق  ،كالتدخل ُب القضاء ٞنآرب خاصة، كالتعذيب كالظلم ُب التحقيق كاالستجواب ،اإلصبلح

أنفاس اَّتمع كقتل إمكانياتو كإبداعو، كاٜنرب الشرسة على الدعوة اإلسبلمية، كفتح الباب 
 .للمذاىب اإلٜنادية، كالفساد األخبلقي إٔب غًن ذلك من العدكاف كاٞنظآب
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 انثاَٙثسث امل
 انٕظٛفح املهٛح نهثائر احلك

ىي إعبلء اٜنق كإعبلنو، ككجوب ك الوظيفة اٞنلية للثائر اٜنق على بحث يركز ىذا اٞن
توضيحنا لذلك  -إف شاء اهلل تعأب- بحثكسيمثل ىذا اٞنكتماهنا، عدـ جواز  الشهادة باٜنق ك 

 ػاآلتية:طالب من خبلؿ اٞن
ػاضططضبػاِّول

ػإرالءػاضحقػوإرالظهػ
اٜنق إنساف مسلم موحد، كألنو مسلم موحد فقد كجب عليو أف يندد باالستبداد الثائر 

كيقبحو كيشهر ّنساكئو، كذلك ألف االسبلـ جاء لًند إٔب النوع اإلنساين حريتو اٞنغصوبة اليت 
اغتصبها اٞنلوؾ اٞنستبدكف، ذكك األىواء، كالذين يعتقدكف أف اٜنق للقوة كالتسلط كالقهر 

سبلـ ّنجرد ظهوره أعلن أف اٜنق ليس ُب القوة، كال ىو القوة، بل اٜنق ىو كالغلبة، كلكن اإل
اٜنق، كإنو ليس ألحد من البشر أف يعبٍّد عباد اهلل كيذٟنم كيسخرىم، ٍب قضى على سائر 
االمتيازات كاٞنناصب اٞنؤسسة على الغلبة القومية كاٛننسية قضاء تامنا كبٌن  أف الناس كلهم 

نية، متساككف ُب اٜنقوؽ، متساككف ُب اٜنياة، كليس اللوف كاٛننس كالنسل متساككف ُب اإلنسا
معيارنا للفضل كاٜنسب، كإ٧نا معياره )العمل( كحده، فأعبلىم قدرنا كأكرمهم حسبنا أحسنهم 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) عمبل كأتقاىم لرُّم

 (ڌ
(ُ). 

كومة نيب اإلسبلـ حُب الكماؿ منتهاه، ف لغب ،إف اإلسبلـ كضع نظامنا عمليًّا للدكلة
  ،برأم األمة كانتخاُّا كنيابتها، كلذا توجد ُب مصطلحات اإلسبلـ تكخلفائو األربعة، تشكل

فحيث إنو ٓب يعرتؼ بوجود ملك  ،ال توجد مثلها ُب لغة ما ،كلمات جامعة ٟنذا الغرض
للغة )النيابة( كٚنى صاحبها ٚناه )باٝنبلفة( كىي ُب الدكلة كمنصبو، كعوضو ّننصب لرئيس ا

                                 
 (.ُّ( سورة اٜنجرات: جزء من اآلية )ُ)
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كلمة لدكلة  )باٝنليفة( أم )النائب( الذم ال ٬نلك قوة كال نفوذنا بنفسو، ككذلك اختار لنظاـ ا
 .(ُ) (ں ں ڻ) )الشورل( ككصف اٞنسلمٌن بقولو:

كالشورل ضد االستبداد، فقرر بو أف ٗنيع أعماؿ اٜنكومة ٩نب أف تكوف برأم 
كرئيسها كنظامها يكوف أحسن دكلة فأم اسم لل -كحكمو اٛنماعة كشوراىا، ال برأم شخص 
 .كأٗنع من ىذه األٚناء اإلسبلمية؟

بل  ؛ٓب ييعمل بو طويبلن  ،كإين ألعرتؼ بكل األسف أف نظاـ السياسي اإلسبلمي
 ،كآثركا التشبو بقيصر ككسرل ،أضلت القيصرية كالكسركية كالة اٞنسلمٌن، فحادكا على الطريق

كاستنكفوا من التشبو بأسبلفهم اٝنلفاء الراشدين، الذين عاشوا طوؿ حياهتم ُب ثياب رثة  
ُب  ،الذين ناقشوا اٞنلوؾ كالسبلطٌن ،كآحاد الناس، بيد أنو ٓب ٫نىٍلي عهد من أصحاب اٜنق

استبدادىم كتفردىم باٜنكم، كٓنملوا ٗنيع تلك اٞنصائب اليت صيبت عليهم ُب ىذه السبيل 
 تبشرة.بوجوه مس

ا، مثل  كلعمرم إف اٞنطالبة من مسلم بأف يسكت عن اٜنق كال يسمي الظلم ظلمن
ا بأف يرتد  مطالبتو بأف يتنازؿ عن حياتو اإلسبلمية، فإف كنتم ال تركف ألنفسكم أف تطالبوا أحدن
عن دينو، فليس لكم أف تطالبوا مسلمنا بأف ٬نتنع عن قولو للظلم: إنو ظلم، ألف معىن كلتا 

 لبتٌن كاحد.اٞنطا
اٞنسلمٌن  جعلإف التصديق باٜنق كإعبلنو عنصر ضركرم للحياة اإلسبلمية، ألف اإلسبلـ 
كذلك يتحتم   ،شهداء اٜنق على العآب كلو، فكما ٩نب على الشاىد أف ال يتواىن ُب إبداء شهادتو

، بل يصدع بو حيثما  أف ال يتتعتع ُب إعبلء اٜنق، كال يبإب ُب أداء فرضو ّنصيبة كابتبلء ،على اٞنسلم
ٍنىع  ؛كتصًن ىذه الفريضة أككد كأكجب، كاف، كلو القى دكنو اًٜنماـ عندما يسود الظلم كاٛنور، ك٬ني

الذين  ،الناسي من إعبلف اٜنق بالعنف كالشدة؛ ألنو إف أجيز السكوت عنو خوفنا من بطش اٛنبارين
يقطعوف األلسنة كيفتنوف األبداف بأنواع من العذاب، يصبح اٜنق ُب خطر دائم، كال يبقى لظهوره 
كقيامو من سبيل، مع أف ناموس اٜنق فوؽ القوة، كليس ّنحتاج ُب ثبوتو إٔب تصديق القوة، كال يضره 

سبيلو ما ٥نب سكوت الناس عنو قاطبة، بل إنو يظل على كل حاؿ حقًّا: حقًّا عندما ٤ند ُب 
كنشتهي، كحقًّا عندما يكوف دكنو اٞنوت الزؤاـ، كىل تصًن النار بردنا، كالثلج نارنا ألننا ٥نبس 

 كنسجن؟.

                                 
 (.ّٖ)( سورة الشورل: جزء من اآلية ُ)
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ػظياضططضبػاضثا
ػوجوبػاضذؼادةػباضحقػ

ُب أرض اهلل، فالشهادة باٜنق كالصدع  "شهداء اٜنق"تعأب اٞنسلمٌن ُب كتاُّم أهنم  أنبأ اهلل
ڤ ڤ ڤ ) بو كظيفتهم اٞنلية كديانتهم القومية اليت ٕنيزىم عن سائر األمم الغابرة كاآلتية:

(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
ميرَّ ًبجىنىازىةو : كجاء ُب اٜنديث الذم ركاه أنس بن مالك  ،(ُ)

رنا، فػىقىاؿى نىًبيُّ اهلًل  يػٍ هىا خى هىا (كىجىبىٍت، كىجىبىٍت، كىجىبىتٍ ): فىأيٍثًنيى عىلىيػٍ ، كىميرَّ ًبجىنىازىةو فىأيثًٍنيى عىلىيػٍ
: ًفدنل لىكى أىًبي كىأيمّْي، ميرَّ (كىجىبىٍت، كىجىبىٍت، كىجىبىتٍ ): شىرِّا، فػىقىاؿى نىًبيُّ اهلًل  ، قىاؿى عيمىري

 : ، فػىقيٍلتى ره هىا خىيػٍ هىا (كىجىبىتٍ  كىجىبىٍت، كىجىبىٍت،)ًبجىنىازىةو، فىأيثًٍنيى عىلىيػٍ ، كىميرَّ ًبجىنىازىةو، فىأيثًٍنيى عىلىيػٍ
 : رنا ): ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل (كىجىبىٍت، كىجىبىٍت، كىجىبىتٍ )شىرّّ، فػىقيٍلتى يػٍ ٍيتيٍم عىلىٍيًو خى مىٍن أىثٍػنػى

اءي اهلًل ًفي اأٍلىٍرًض، أىنٍػتيٍم كىجىبىٍت لىوي اٍلجىنَّةي، كىمىٍن أىثٍػنػىٍيتيٍم عىلىٍيًو شىرِّا كىجىبىٍت لىوي النَّاري، أىنٍػتي  ٍم شيهىدى
اءي اهلًل ًفي اأٍلىٍرضً  اءي اهلًل ًفي اأٍلىٍرًض، أىنٍػتيٍم شيهىدى  .(ِ)(شيهىدى

 ال يستطيع كتماف ىذه الشهادة، كإف حبس أك قتل أك ألقي جسده ُب النًناف اٞنتأججة. فاٞنسلم   
كمأكاه جهنم كبئس اٞنهاد، ككذلك أنبأ أف كأخرب القرآف بأف مىن يكتم شهادتو يبوء بغضب اهلل، 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) األمم الكبًنة ٓب هتلك إال ألهنا كتمت اٜنق:

﮴  ﮳  (ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 
(ّ). 

اإلسبلـ من أكلو إٔب آخره دعوة عامة إٔب البسالة كاٛنرأة كالتضحية كاالستهانة باٞنوت ُب سبيل 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )أخرل:اٜنق، كالقرآف يكرٍّر ىذا مرة بعد 

(ې ې
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ      ) ،(ْ

                                 
 (.ُّْ( سورة البقرة: جزء من اآلية )ُ)
الصحيح (، البخارم: ْٗٗح ٓٓٔ/ ِ( مسلم: الصحيح )كتاب اٛننائز، باب فيمن يثين عليو خًن أك شر من اٞنوتى ِ)

 (.ُّٕٔح ٕٗ/ ِ)كتاب اٛننائز، باب ثناء الناس على اٞنيت 
 (.ُٗٓ( سورة البقرة: اآلية )ّ)
 (.ّٗاآلية )( سورة األحزاب: جزء من ْ)
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(ہ ہ ہ
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ) ،(ُ)

(گ
(ِ). 

اًء يػىٍوـى الٍ : ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل كركم عن ابن عباس  ًقيىامىًة حىٍمزىةي ٍبني )سىيّْدي الشُّهىدى
ـى ًإلىى ًإمىاـو جىائًرو، فػىنػىهىاهي كىأىمىرىهي، فػىقىتػىلىوي( عىٍبدً  اٍلميطًَّلًب، كىرىجيله قىا

، كقد كاف يأخذ العهد من (ّ)
 أصحابو أف يقولوا باٜنق أينما كانوا.

ىذه الضحايا العظيمة الكثًنة ُب إعبلء كلمة اٜنق اليت قدمتها مثل كقد ابيضت عٌن الدىر، كٓب تر        
 ػُب كل دكر من حياهتا، فرتاجم علمائها كمشا٫نها كسادهتا عبارة عن ىذه الضحايا. اإلسبلميةاألمة 

 إف تاريخ األمة اإلسبلمية ينقسم إٔب دكرين ٢نتلفٌن، فالدكر األكؿ دكر نيب اإلسبلـ 
اٜنق، دكلة كخلفائو األربعة، كقد كاف النظاـ اإلسبلمي فيو قائمنا بأًب معانيو، فكانت األمة متمتعة ب

ترتع ُب رياض اٞنساكاة اإلسبلمية العامة، كتعيش عيشة ىنيئة ُب ظبلؿ اٜنرية الكاملة، ال ٔنيفها 
تها من آحادىا، تػينىصٍّبيوي دكلاٞنلكية اٞنطلقة، كال تثقل كواىلها القيصرية كالكسركية، خليفتها كرئيس 

ًحفى ُّا أك يىٍستىًبد  برأيو دكف رأيها، كىو كال تسمح لو أف ٩نيٍ بأيديها كٓناسبو ُب جليل األمور كحقًنىا، 
نفسو يكوف من أعدؿ الناس كأفضلهم كأعلمهم بوظائف اٝنبلفة كاٜنكومة، يعيش عيشة الفقراء 
كاٞنساكٌن، يسرت جسده بأطمار بالية، كيسكن ُب كوخ حقًن، كٓب يكن إذ ذاؾ بدار اٝنبلفة اإلسبلمية 

 )القصر األبيض( ٛنمهورية أمريكا. 
كيناقشوهنم كىم على اٞننابر ٫نطبوف،  ،يقاطعوف اٝنلفاء ،كقد كاف اٞنسلموف ُب ىذا الدكر

كٔناطب الواحد منهم على مؤل من الناس  ،كانت تتجرأ عليهم  ،حّت إف عجوزنا من عجائز العاصمة
ناية كال يعاقبها على ذلك َن ،كاٝنليفة ال يؤاخذىا ،بقوٟنا: )إف تزغ عن اٜنق نػيقىوٍّمك بسيوفنا(

 ذربة ُب إعبلف اٜنق كهذه العجوز.  ،أف كجد ُب األمة ألسنة صادقة ،بل يشكر اهلل ك٪نمده ؛)الثورة(
كبٌن رجل كبلـ ُب شيء، فقاؿ  عن اٜنسن البصرم قاؿ: "كاف بٌن عمر بن اٝنطاب 

: "أتقوؿ ألمًن اٞنؤمنٌن: اتٌ  ق اهلل؟ "، فقاؿ لو رجل: "اٌتق اهلل يا أمًن اٞنؤمنٌن"، فقاؿ لو رجل من القـو

                                 
 (.ُٖ( سورة التوبة: جزء من اآلية )ُ)
 (.ّٔ( سورة الز مىر: اآلية )ِ)
أبو نعيم االصفهاين: مسند أيب حنيفة (، َْٕٗح  ِّٖ/ ْ )باب العٌن، من اٚنو علي( الطرباين: اٞنعجم األكسط ّ)
 (.ْٗٔٓ، كاٜنديث صحيح، األلباين: اٛنامع الصغًن كزيادتو )(ُٕٖ)
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: "دعو فليقلها ٕب، نعم ما قاؿ؛ ٍب قاؿ عمر: ال خًن فيكم إف ٓب تقولوىا، كال خًن فينا لو عمر 
 .(ُ) إف ٓب نقبلها منكم"

 كخطب عمر بن اٝنطاب يوما كعليو ثوباف، فقاؿ: أيها الناس أال تسمعوف؟ فقاؿ سلماف
وبان كعليك ثوباف، اهلل؟ قاؿ: إنك قسمت علينا ثوبان ث: ال نسمع، فقاؿ عمر: كٓب يا أبا عبد الفارسي

يا عبد اهلل، يا عبد اهلل، فلم ٩نبو أحد، فقاؿ: يا عبد اهلل بن عمر، فقاؿ: لبيك يا  ،فقاؿ: ال تعجل
أمًن اٞنؤمنٌن، فقاؿ: نشدتك اهلل الثوب الذم ائتزرت بو أىو ثوبك؟ قاؿ: نعم، اللهم نعم، فقاؿ 

 .(ِ)سمعسلماف: أما اآلف فقل ن
كقد كاف سًن األمة ىذا مع ذلك اٝنليفة الذم كانت تقشعر من خشيتو جلود اٞنلوؾ ُب 

، كتزلزؿ من بأسو جدراف القسطنطينية، كلكن مع الرـكعقر دكرىم، كٔنر أماـ ىيبتو عركش فارس ك 
 ىذا كلو ٓب يكن عند اٜنكومة اإلسبلمية قانوف ٪ناكم بو اٝنليفة معارضيو من أصحاب اٜنق.

ٞنقاليد بين أمية تبلـ أما الدكر الثاين فدكر اٜنكومة الشخصية كاٞنلكية اٞنطلقة، بدأ باس
ظهر مكاف اٝنليفة اإلسبلمي ملك مكلل بتاج ف، مية على رأسهااإلسبللدكلة ، فانقلبت فيو ااٜنكم

 اٞنلك، مرتبع على عرش اٜنكومة اٞنذىب. 
اٛنلد بالسياط، كاٜنبس ُب السجوف، كالقتل كلكن ىذا الدكر مع سائر عقوباتو اٞنريعة من 

ٍكًد عنو ك٘نايتو، بل ظلت  ،بالسيوؼ ٓب يستطع أف يصد اٞنسلمٌن عن إعبلف اٜنق، كيقعدىم عن الذى
ما   ج ُب سبيلو، فأصحاب الرسوؿاٞنهة ُب إعبلنو، كنفوسهم متهيئة لتقدًن ذلقألسنتهم حادة 

 ،يطالبوهنم بتغيًنه كجعل  اٜنكومة شورل بٌن اٞنسلمٌنعاشوا ظلوا ينددكف بظلم الوالة كيشهركنو، ك 
كٔنلقوا بأخبلقهم، فكانوا خًن خلف ٝنًن سلف،  ،الذين تربوا ُب حيجيورىم ،ٍب قاـ مقامهم التابعوف

ا من خلقو، بل كانوا ٩نهركف باٜنق، كيقولوف للجبابرة كالطواغيت:  ما ىابوا غًن اهلل، كما داىنوا أحدن
 .أزالكم اهلل( صلحوا أك زكلوا،أ)

الذين أنكركا ظلم األمراء كطالبوىم  ،كقد عد اإلماـ ١نمد الغزإب أكلئك الصحابة كالتابعٌن
ُنكومة الشورل كالنيابة، فبلغ عددىم أكثر من ثبلثة كعشرين رجبلن، كإين أنبو ىهنا أنو ال يوجد ُب 

 .، كالثورة عليوقانوف ٬ننع ىؤالء األخيار من إعبلف اٜنق كتقبيح الظلم ،شريعة اإلسبلـ

                                 
 (.َُٔ/ ِ: ١نض الصواب ُب فضائل أمًن اٞنؤمنٌن عمر بن اٝنطاب )ابن اٞنربد (ُ)
 (.َِّ/ ُ(، ابن اٛنوزم: صفة الصفوة )ُِّ/ ِ( ابن القيم: إعبلـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن )ِ)
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 سث انثانثاملث
 يٕاصفاخ األَظًح انذكتاتٕرٚح االستثذادٚح

عن بعض صفات األنظمة الطاغوتية االستبدادية الدكتاتورية  حثسنتحدث ُب ىذا اٞنب
من خبلؿ العرض األساليب اٞناكرة اليت  ينمربز  ،كُب بلداف اٞنسلمٌن خاصة ،ُب العآب عامة

كما يقوؿ اٞنثل "رمتين بدائها كانسلت"،   ،تسلكها الطغمة الظاٞنة الهتاـ األبرياء كتربئة ساحتهم
 كالطرؽ الشنيعة ُب تصفية اٝنصـو السياسيٌن كالدعاة العاملٌن كالرجاؿ اٞنصلحٌن.

كيستبد، كاآلف نشرع ُب ىذه صورة قائمة مظلمة عن اٜنكم االستبدادم عندما ٪نكم 
 :، من خبلؿ اٞنطالب التاليةاٜنديث عن أبرز صفاتو

ػاضططضبػاِّول
ػالػغطصنػطنػطراصزػاضػرارػإالػأطثاضه

من اٞنرتزقة األسافل فهو ال  -مفركؽ أك مقركف–إف اٜنكم الظآب ال يتوطد إال بلفيف 
شاكلتو كيؤسس شبكة رىيبة من ٬نٌكن من مراكز القيادة كالتوجيو كالقرار إال من كاف على 

اٞنخابرات كينفق عليها األمواؿ الطائلة ٍب يبثها ُب كل األكساط االجتماعية فتجد أطباء كىم 
٢نابرات كمهندسٌن كإطارات ٪نملوف شهادات عالية ككذا فئات إعبلمية ٕنارس نفس اٞنهمة 

تل األبرياء من الطرفٌن كىي اليت تقـو بالدفاع عن الطغمة الفاسدة بأساليبها اٞنعهودة كتق
بأقبلمها اٟندامة كالذم يقتل بالسم ُب العسل، أك ٫ننق ِنيط من حرير، كيقع اٜنسم ُب جهاز 

مستقل كىو من اٞنخابرات أك على صلة ُّا كىذا  القضاء على يد أمثاؿ ىؤالء ظاىرة قاضو 
كراسي   األسلوب تلجأ إليو األنظمة العسكرية باصطياد ٠نموعات من الشباب كىم على

بوجوه إذا ما ثار الشعب الدراسة ُب اٛنامعة كغًنىا، كلذلك من السهولة عليها تغيًن كجوه 
ولٌن كتبقى دار لقماف على حاٟنا، كاألمر ال ٪نتاج إٔب زيادة إيضاح فمن درس طبيعة ئعلى اٞنس

ک ک ک ک گ گ گ گ ) اٜنكم االستبدادم يعرؼ ذلك، قاؿ اهلل تعأب:
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(ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
 كقاؿ تعأب ُب اٞننافقٌن: ،(ُ)

(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )
(ِ). 

(: كقاؿ عثماف بن عفاف  )كىدًَّت الزَّانًيىةي أىفَّ النّْسىاءى كيلَّهينَّ زىكىافو
(ّ). 

يقوؿ ابن تيمية: " كاٞنشاركة قد ٫نتاركهنا من نفس الفجور؛ كاالشرتاؾ ُب الشراب 
٫نتاركهنا من النوع كالزاين الذم يود أف غًنه يزين، كالسارؽ كالكذب كاالعتقاد الفاسد، كقد 

الذم يود أف غًنه يسرؽ أيضان؛ لكن من غًن العٌن اليت زىن ُّا أك سرقها، كأما الداعي الثاين 
فقد يأمركف الشخص ّنشاركتهم فيما ىم عليو من اٞننكر فإف شاركهم كإال عادكه كآذكه على 

ال ينتهي إٔب حد اإلكراه، ٍب إف ىؤالء الذين ٫نتاركف مشاركة كجو ينتهي إٔب حد اإلكراه أك 
الغًن ُب قبيح فعلتهم أك يأمركنو بذلك يستعينوف بو على ما يريدكنو، كمّت شاركهم كعاكهنم 
كأطاعهم انتقصوه كاستخفوا بو كجعلوا ذلك حجة عليو ُب أمور أخرل كإف ٓب يشاركهم عادكه 

 .(ْ)قادرين"كآذكه كىذه حاؿ غالب الظاٞنٌن ال
قاؿ ابن تيمية: " ٞنا غلب على أكثر اٞنلوؾ قصد الدنيا؛ دكف الدين؛ قدموا ُب كاليتهم 

 .(ٓ)من يعينهم على تلك اٞنقاصد ككاف من يطلب رئاسة نفسو يؤثر تقدًن من يقيم رئاستو"
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػ  

                                 
 (.َُٗ( سورة البقرة: جزء من اآلية )ُ)
 (.ٖٗ( سورة النساء: جزء من اآلية )ِ)
 (.ِٖٔ/ َُالقراُب: الذخًنة ) (ّ)
 (.ُُٓ/ ِٖابن تيمية: ٠نموع الفتاكل )( ْ)
 (.َِٔ/ ِٖابن تيمية: ٠نموع الفتاكل ) (ٓ)
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ػثاظياضططضبػاض
ػتصغغظػاضخصومػاضدغادغغنػبتؼمػواعغظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الكذب على الشعب كقلب اٜنقائق، كاهتاـ األبرياء ليخلو  يةاألنظمة الطاغوتمن أبرز خصائص 
ٟنم اٛنو ألهنم جبناء أسافل ال يرفعوف أصػواهتم إال ُب غيبػة الرجػاؿ مػن اٞنيػداف، كمػن مثػالبهم إظهػار 
األمػػٌن ُب صػػورة خػػائن، كالناصػػح ُب صػػورة غػػاش، كاٞنصػػلح ُب صػػورة مفسػػد، كالغيػػور علػػى دينػػو ُب 

إذ  كصػدؽ رسػوؿ اهلل ، د ُب سػبيل اٜنػق اٞنشػركع ُب صػورة إرىػايبصورة متطرؼ متعصب، كاَّاىػ
، قػػاؿ: قػػاؿ  ركم  عػػن أنػػس بػػن مالػػك ،أخربنػػا ُب سػػنتو ُّػػذا الصػػنف كذلػػك مػػن أشػػراط السػػاعة

ًمٍن أىٍشرىاًط السَّػاعىًة اٍلفيٍحػ ي كىالػتػَّفىحُّ ي كىقىًطيعىػة األرحػاـ كتخػوين اأٍلمػين كائتمػاف ) :رسوؿ اهلل 
 .(ُ)(الخائن

 كإليك بعض ىذه التهم لتصفية اٝنصـو السياسيٌن:
ػػحبػاضصرديػواضزراطظػ-أ

إهنم يتهموف خصومهم السياسيٌن إذا خسركا معهم ُب حلبة اٞنيداف بأهنم طبلب كرسي ككأين       
عن أيب  ركم ،اعفةفيتهموف غًنىم ّنا ىو فيهم أضعافان مض ُّم ىم من أزىد الناس ُب الكرسي!

اةى ):: قاؿ رسوؿ اهلل  ىريرة   .(ِ)(اٍلًجذٍعى ًفي عىٍيًنوً  ًفي عىٍيًن أىًخيًو، كىيػىٍنسىى يػيٍبًصري أىحىديكيمي اٍلقىذى
ػاإلخاللػباضظظامػاضطامػوتؼدغدػاضطصضحظػاضطاطظػ-ب

قالوا إنو يهدد اٞنصلحة  ،أك قاـ باحتجاج صارخ ضد السلطة ،كل من نظم مسًنة ضخمة
كبلغت ُّم التفاىة كاٜنقارة  ،بد أف يقمع ك٬ننع كيعرض النظاـ العاـ للزعزعة كال ،العامة للببلد

عترب ي ،كالصغار إٔب أف ٠نرد كتابة مقاؿ ُب جريدة ما ينتقد السلطة أك يفتح اَّاؿ للرأم اٞنخالف
فهل ىشاشة النظاـ كصلت إٔب حد أف ٠نرد مقاؿ ٫نالفها يهدد  !مسان خطًنان ّنصلحة الببلد!

ُب صنف اَّرمٌن كتصادر اٛنريدة كال يطلق  -اٞنسكٌن–دة الوطنية كييصنف صاحب اٞنقاؿ الوح
 كإال!عندىا يقاؿ ٟنا ال بد أف تسلكي ىذا الطريق  الظلمة،إال إذا ركعت أماـ أرجل ىؤالء  اسراحه

ضرب الوحدة الوطنية يا للعجب عندما يصبح مقاؿ كاحد ٫نالف ىول السلطة يهدد كياف الدكلة كي
 !ُب الصميم!

                                 
األحاديث ُب ٓنقيق  عبد اٞنلك بن دىيشكقاؿ الشيخ  (،ُُِٗح ُّٖ/ ٔاٞنقدسي: األحاديث اٞنختارة ) (ُ)

 (.ُٖٕٓح ْٔ/ ُْ): اٞنسند البزار" ًإٍسنىاده حسن: " اٞنختارة
 باب الغيبة، ذكر اإلخبار عما ٩نب على اٞنرء من تفقد عيوب نفسو دكف طلب معايب الناسابن حباف: الصحيح ) ( ِ)

 ".رجالو ثقات رجاؿ الصحيح كقاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط ُب ٓنقيق الصحيح: " (، ُٕٔٓح ْٕ/ ُّ
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ػاتؼامػاضططارضظػباضتحرغضػ-ج
كمن قاموس االهتامات لؤلنظمة الطاغوتية هتمة اٞنعارضة السياسية بالتحريض على قلب 
نظاـ اٜنكم، ككم من أبرياء راحوا ضحية ٟنذه التهمة ُب العآب الثالث ألف العآب الثالث معركؼ ُّذه التهم 

كلذلك ْند أنظمة العآب الثالث اٞنستبدة تقضي على خصومها ُب اليت يلصقها ّنن يعارضو كينقده سياسيان 
غياب اٞنعارضة اٛنادة كاإلعبلـ النزيو ُّذه التهمة، كالذم ينبغي التفطن إليو من الناحية القانونية أف ىناؾ 

 فرقان شاسعان بٌن شرح الفكرة كالتحريض عليو كبٌن التعبًن عن الرأم كبٌن األفعاؿ اٞنعاقب عليها.
حسٌن ٗنيل: "كالواقع ُب النظاـ الد٬نقراطي أف من حق كل فرد أف يعارض حكومتو كأف  قاؿ

يكرىها كأف يدعو إٔب تغيًنىا ما داـ ذلك ال يتجاكز حدكد القوؿ كٓب يدخل ُب نطاؽ العمل... فبل 
 .(ُ)معىن إذف لتجرًن التحريض على فعل ىو من حقوؽ اٞنواطنٌن"

ػاتؼامػاضططارضظػبخغاظظػاضوطنػ-د
فجعلوا من انتقادىم نقدان للمصلحة  ،بأنو ضد كطنو الفهم الرأمإف أتفو التهم كىٍصم كل من ٫ن     

ككأهنم ىم الوطن كىذه التهمة اٞنقصود  ،كمن كشف حقيقة أمرىم مسان بالقيم الوطنية ،العليا للببلد
كىم ال يعلموف إال من رحم  ،ُّا استعطاؼ الشعب ليكوف ضد خصومهم ُنجة الدفاع عن الوطن

ريب كبالتإب ينفذكف ُب خصومهم أبشع ألواف التعذيب كالتنكيل كاإلعداـ كالتعدم على اٜنرمات 
 كاٜنريات كاٜنقوؽ.

مع األسف -كإف حظ الكثًن منكم  ،قاؿ الشيخ البشًن اإلبراىيمي: "السياسة لباب كقشور     
ياسة ّنعناىا العاـ عند ٗنيع العقبلء فهو عبارة كاحدة أما لباب الس ،القشور دكف اللباب -كاٞنعذرة

كال توجد األمة إال بتثبيت مقوماهتا من جنس، كلغة، كدين، كتقاليد صحيحة كعادات  ،إ٩ناد أمة
صاٜنة كفضائل جنسية أصيلة كبتصحيح عقيدهتا كإ٬ناهنا باٜنياة كعلى االعتداد بنفسها كاالعتزاز 

يمتها كّنًناثها كباإلمعاف ُب ذلك كلو حّت يكوف ٟنا عقيدة راسخة تناضل بقوهتا اٞنعنوية كاٞنغاالة بق
عنها كتستميت ُب سبيلها، كترل أف كجود تلك اٞنقومات شرط لوجودىا فإذا انعدـ الشرط انعدـ 
اٞنشركط، ٍب يفيض عليها من ٠نموع تلك اٜناالت إٟناـ ال يغالب كال يرد بأف تلك اٞنقومات مّت 

مّت تبلحقت كلدت كطنان فاٚنحوا لنا حٌن نفتخر بأف ىذا اللباب من حظ اجتمعت تبلحقت ك 
ٗنعية العلماء، لو عملت كُب ميدانو سابقت فسبقت كُب سبيلو لقيت األذل كالكيد كاالهتاـ كُب 

 .(ِ)معناه اصطدـ فهمها بفهم االستعمار تفهمو دينان كىو يفهمو سياسة"

                                 
 (.ُُٓٗنيل: حقوؽ اإلنساف كالقانوف اٛننائي )( ُ)
 (.ْْ)اإلبراىيمي: البصائر ( ِ)
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ػثاضثاضططضبػاض
ػاضظضمادتعاللػاضػاظونػوتػظغنػ

كلكن النظاـ الطاغوٌب ال  ،قاؿ د./ السيد صربم: إف القانوف ىو التعبًن عن إرادة األمة
كمن ىنا فهو يقنن لؤلىواء كالظلم ُب غيبة اٞنعارضة  ،يؤمن ال بقانوف السماء كال بقانوف األرض

 .(ُ)كُب غيبة الربٞناف فيصوغ الظلم قوانٌن كقدكهتم ُب ذلك الطواغيت الكبار ،السياسية
 كمن أقبح كسائل استغبلؿ القانوف ُب عدـ مركزىا ما يلي:

ػادتعاللػاضػواتػاِّطظغظػ-3
كحقيقة األمر من أجل الدفاع  ،كذلك ُنجة الدفاع عن الوطن كاٞنصلحة العليا للببلد

 ال غًن، فيقتلوف أبناء الشعب بإخوانو كىم فرحوف!. معن مصاٜنه
أك تقدره خطران  ،ٜند من أم نشاط معارضاٟندؼ منو ا ،استغبلؿ الدكلة لسلطتها البوليسيةف

 السياسي كاالجتماعي الذم تستمد منو سلطة اٜنكم كجودىا". هاعلى نظام
ػادتعاللػاإلدارةػ-1

كالعآب  ،كلكن ىل صحيح أف اإلدارة ُب دكؿ العآب ،اٞنفركض أف تكوف اإلدارة ١نايدة
الثالث خاصة كاألنظمة الطاغوتية بوجو أخص ١نايدة؟!! أما ُب الدكائر فبل حياد لئلدارة 

ال لتحقيق  ،ىو التنكيل باٝنصـو السياسيٌن كالتضييق عليهمٟنذه االدارات  الباعث، فمطلقان 
 اليت جعلها القانوف ىدفان عامان لكل قرار. ،اٞنصلحة العامة

 ـو عليها النظاـ الطاغوٌب ُب كل ببلد ابتليت بطغمة فاسدة.تلك أىم الركائز اليت يق

                                 
 (.ِٓصربم: مبادئ القانوف الدستورم ) (ُ)



 

 

        

 لاضبابػاِّو
 اضغصلػاضثاظي:ػاضثائرػاضحقػوطذرورغظػطػاوطتهػضضظضمػواضطعغان

 
 
 

          
                          

 
 

 ثاَٙانفصم ان                               
            
 انثائر احلك                                

 هظهى ٔانغغٛاٌتّ نيمأييشرٔعٛح ٔ              
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ػٔلاملثسث األ
 تّيمأيكٛفٛح ٔتّ انظهى خغٕر

كال  ،كال مناص منو ،لقد طاؿ أمد الظلم على شعوبنا حّت ظن الكثًنكف أف ىذا قدرىم     
ك٠نرد التفكًن ُب التغيًن يكوف  ،كالبد من التعايش معو دكف ١ناكلة للتغيًن ،أمل ُب اإلصبلح

﮳ ) ،كرّنا نسوا أف اهلل نبههم أف يسعوا ىم لتغيًنه كدفعو ،عبثنا ُب نظرىم ﮲   ۓ ۓ

﮷  ﮶   .(ُ) (﮴﮵ 
كما ىي أ٨نية ىذه  ؟ىي كيفيات مقاكمة الظلم كالطغيافكما  ؟فما ىي خطورة الظلم كالطغياف

 ؟بارىا فريضة شرعية كضركرة كطنيةاٞنقاكمة باعت
 توضيحنا لذلك من خبلؿ اٞنطالب اآلتية: -إف شاء اهلل تعأب-كسيمثل ىذا اٞنبحث 

ػاضططضبػاِّول
ػواضطعغانػخطورةػاضظضم

 تعأب:حذ ر القرآف الكرًن من ٣نارسة الظلم، كتوع د الظاٞنٌن بسوء العاقبة، كما ُب قولو 
(ڳ ڳ ڳ ڱ)

(ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)كقولو تعأب: ، (ِ)
 كقد قضى اهلل ، (ّ)

       ) أف من ال ٪نكم ّنا أمر اهلل بو فهو  من الظاٞنٌن، كما ُب قولو:

( 
ڌ ڌ ) ، كالظاٞنوف قد أعد اهلل تعأب ٟنم العذاب األليم، كما ُب قولو:(ْ)

(ڎ ڎ
كىذا العذاب األليم دائمه ُب جهنم، حيث ٫نلد الظاٞنوف فيها، كما أشار القرآف ، (ٓ)

(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ) الكرًن إٔب ذلك بقولو تعأب:
گ ڳ   ...) :بقولو تعأبك  ،(ٔ)

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ...) ، كبقولو تعأب أيضان:(ٕ) (ڳ ڳ ڳ ڱ
كاهلل تعأب  ،(ٖ)

                                 
 (.ُِٓ( سورة البقرة: جزء من اآلية )ُ)
 (.ُِ( سورة األنعاـ: جزء من اآلية )ِ)
 (.ِِٕ( سورة الشعراء: جزء من اآلية )ّ)
 (.ْٓ( سورة اٞنائدة: جزء من اآلية )ْ)
 (.ّٕ( سورة الفرقاف: جزء من اآلية )ٓ)
 (.ْٓاآلية )( سورة الشورل: جزء من ٔ)

 (.ِْسورة الز مىر: جزء من اآلية ) (ٕ)
 (.ُٖسورة غافر: جزء من اآلية ) (ٖ)
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ًإفَّ اللَّوى لىييٍمًلي لًلظَّاًلًم حىتَّى ًإذىا »: ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل عن أيب موسى ف، ٬نهل كال يهمل
هي لىٍم يػيٍفًلٍتوي  : ثيمَّ قػىرىأى « أىخىذى  .(ِ) (ُ) (ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ):قىاؿى

(ِ). 
 فإف الظلم مرتعو كخيم          كال تعجل على أحد بظلم

" قىاؿى اللَّوي: ، قاؿ: ، عن النيب عن أيب ىريرة  ،فالظآب خصمو اهلل تعأب يـو القيامة
جيله ثىالىثىةه أىنىا خىٍصميهيٍم يػىٍوـى الًقيىامىًة: رىجيله أىٍعطىى ًبي ثيمَّ غىدىرى، كىرىجيله بىاعى حيرِّا فىأىكىلى ثىمىنىوي، كىرى 

اٍستىٍأجىرى أىًجيرنا فىاٍستػىٍوفىى ًمٍنوي كىلىٍم يػيٍعًط أىٍجرىهي"
(ّ). 

 كما زاؿ المسيء ىو الظلـو       ـؤػػػػػػػػلػم لػػػػػػػػػػػػػا كاهلل إف الظػػػػػأم
 ـوػػػتمع الخصػػػكعنػد اهلل تج      يػػػن نمضػػػػػاف يـو الديػػػػػإلى دي

  .(ْ)ـوػػو مىن الملػػدا عند اإللػػػغػ      ستعلم في الحساب إذا التقينا
اٍستػىٍعمىلى رىسيوؿي اللًَّو عن أيب ٘نيد الساعدم، قاؿ: ، فكمن العقوبات فضحو يـو القيامة

  ا مىاليكيٍم : ىىذى ، ييٍدعىى اٍبنى اللٍُّتًبيًَّة، فػىلىمَّا جىاءى حىاسىبىوي، قىاؿى قىاًت بىًني سيلىٍيمو رىجيالن عىلىى صىدى
ا ىىًديَّةه  ، حىتَّى تىٍأتًيىكى : »فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  ،كىىىذى فػىهىالَّ جىلىٍستى ًفي بػىٍيًت أىبًيكى كىأيمّْكى

ًديػَّتيكى ًإٍف كيٍنتى صىاًدقنا : " أىمَّا بػىٍعدي، فىًإنّْي « ىى ثيمَّ خىطىبػىنىا، فىحىًمدى اللَّوى كىأىثٍػنىى عىلىٍيًو، ثيمَّ قىاؿى
ا ىىًديَّةه أىٍستػىٍعًملي الرَّجيلى ًمٍنكيٍم عىلىى العىمىًل ًممَّا كىالَّ  ا مىاليكيٍم كىىىذى : ىىذى ًني اللَّوي، فػىيىٍأًتي فػىيػىقيوؿي

ًديػَّتيوي، كىاللًَّو الى يىٍأخيذي أىحىده ًمنٍ  كيٍم أيٍىًديىٍت ًلي، أىفىالى جىلىسى ًفي بػىٍيًت أىبًيًو كىأيمًّْو حىتَّى تىٍأتًيىوي ىى
ٍيئنا ًبغىٍيًر حىقًّْو ًإالَّ لىًقيى اللَّوى يىٍحًمليوي  ا ًمٍنكيٍم لىًقيى اللَّوى يىٍحًملي بىًعيرنا شى ىٍعرًفىنَّ أىحىدن يػىٍوـى الًقيىامىًة، فىَلى

: عىري " ثيمَّ رىفىعى يىدىهي حىتَّى ريًئيى بػىيىاضي ًإٍبًطًو، يػىقيوؿي  لىوي ريغىاءه، أىٍك بػىقىرىةن لىهىا خيوىاره، أىٍك شىاةن تػىيػٍ

                                 
 (.َُِسورة ىود: اآلية ) (ُ)

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ))كتاب تفسًن القرآف، باب قولو: البخارم: الصحيح ( ِ)

كالصلة كاآلداب، باب ٓنرًن الظلم (، مسلم: الصحيح )كتاب الرب ْٖٔٔح  ْٕ/ ٔ ،(َُِسورة ىود: اآلية ) (ڳ
 .(ِّٖٓح ُٕٗٗ/ ْ

(، )أعطى يب( عاىد باٚني كحلف، ِِِٕح  ِٖ/ ّ )كتاب البيوع، باب إٍب من باع حراالبخارم: الصحيح  (ّ)
)غدر( نقض العهد كٓب يف بو أك ٓب يرب بقسمو، )باع حرا( كىو يعلم أنو حر، )فاستوَب منو( العمل الذم استأجره من 

 (، تعليق مصطفى البغا.  ِٖ/ ّ)لبخارم: الصحيح أجلو، ا

 (.َِٗديواف )الأبو العتاىية: ( ْ)
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 .(ُ)سىٍمعى أيذيًنيبىٍصرى عىٍيًني كى « اللَّهيمَّ ىىٍل بػىلٍَّغتي »
بدخوؿ  كذلك النيب  ىمتوعد، فقد الظلمة بدخوؿ النارالقرآف الكرًن  توعدكما ك 
ًإفَّ رًجىاالن يػىتىخىوَّضيوفى ًفي مىاًؿ » :يقوؿ قالت : ٚنعت النيب  خولة األنصارية فعن  ،النار

)يتخوضوف( من اٝنوض كىو اٞنشي ُب اٞناء  ،(ِ)«اللًَّو ًبغىٍيًر حىقٍّ، فػىلىهيمي النَّاري يػىٍوـى الًقيىامىةً 
 .(ّ)كٓنريكو كاٞنراد ىنا التخليط ُب اٞناؿ كٓنصيلو من غًن كجهو كيفما أمكن

يتصرفوف ُب ماؿ  :حق أم "يتخوضوف ُب ماؿ اهلل بغًن ر٘نو اهلل: اؿ اٜنافظ ابن حجرق
  (ْ)"اٞنسلمٌن بالباطل

" مىٍن ضىرىبى ًبسىٍوطو :، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرةف ،كذا القصاص من الظآب
تيصَّ ًمٍنوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة " ظيٍلمنا اقػٍ

(ٓ) . 
أف   عن أيب ىريرة ،يـو القيامة مع كجود أعماؿ صاٜنة لو الظآب مفلسان   كعد  النيب

؟أىتىٍدريكفى مىا ا»قاؿ:  رسوؿ اهلل مىٍن الى ًدٍرىىمى لىوي كىالى مىتىاعى، اٍلميٍفًلسي ًفينىا قىاليوا:« ٍلميٍفًلسي
 : ا، »فػىقىاؿى ، كىزىكىاةو، كىيىٍأًتي قىٍد شىتىمى ىىذى ةو، كىًصيىاـو ًإفَّ اٍلميٍفًلسى ًمٍن أيمًَّتي يىٍأًتي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًبصىالى

ا، فػىيػيٍعطىى ىى  ا، كىضىرىبى ىىذى ـى ىىذى ا، كىسىفىكى دى ا، كىأىكىلى مىاؿى ىىذى ا ًمٍن حىسىنىاتًًو، كىقىذىؼى ىىذى ذى
ا ًمٍن حىسىنىاتًًو، فىًإٍف فىًنيىٍت حىسىنىاتيوي قػىٍبلى أىٍف يػيٍقضىى مىا عىلىٍيًو أيًخذى ًمٍن خىطىايىاىيٍم فىطيرًحىٍت  كىىىذى

 .(ٔ)«عىلىٍيًو، ثيمَّ طيًرحى ًفي النَّارً 

                                 
(، مسػػػلم: الصػػػحيح ٕٗٗٔح  ِٖ/ ٗكتػػػاب اٜنيػػػل، بػػػاب احتيػػػاؿ العامػػػل ليهػػػدل لػػػو البخػػػارم: الصػػػحيح )( ُ)

(، قولػو: )فؤلعػرفن( أم كاهلل ألعػػرفن، )بصػر عيػين كٚنػػع ُِّٖح  ُّْٔ/ ّاإلمػارة، بػػاب ٓنػرًن ىػدايا العمػػاؿ كتػاب )
ناطقػػا كرافعػػا يديػػو كٚنعػػت كبلمػػو، كقيػػل معنػػاه أعلػػم ىػػذا الكػػبلـ يقينػػا كأبصػػرت عيػػين  أذين( أبصػػرت عينػػام رسػػوؿ اهلل 

تعليػق مصػطفى البغػػا، (، ِٖ/ ٗحػٌن تكلػػم بػو كٚنعتػو أذين فػػبل شػك ُب علمػي بػػو، انظػر: البخػارم: الصػػحيح ) النػيب 
 (، شرح ١نمد فؤاد عبد الباقي.ُّْٔ/ ّمسلم: الصحيح )

جزء من اآلية األنفاؿ:(پ پ پ ڀ )كتاب فرض اٝنمس،باب قوؿ اهلل تعأب:البخارم:الصحيح ) (ِ)
 (.ُُّٖح  ٖٓ/ْ، (ُْ)
 (، تعليق مصطفى البغا.ٖٓ/ ْانظر: البخارم: الصحيح )( ّ)
 (.ُِٗ/ٔفتح البارم ) (ْ)
 كتاب اٛنراح )اٛننايات(، باب عمد القتل باٜنجر كغًنه ٣نا األغلب أنو ال يعاش من مثلوالبيهقي: السنن الكربل )( ٓ)
 (.ِْٗ/ ِ(، كاٜنديث قاؿ عنو اٞنناكم: " إسناده حسن "، انظر: التيسًن بشرح اٛنامع الصغًن )ََُْٔح  ِٖ/ ٖ

 (.ُِٖٓح  ُٕٗٗ/ ْكتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب ٓنرًن الظلم مسلم: الصحيح )( ٔ)



 

 
 

 اضغصلػاضثاظي
 اضطبحثػاِّول:ػاضظضمػوخطورتهػوصغغغظػطػاوطته

69 

 ،كمن قل مالو ،أما من ليس لو ماؿ ،)إف اٞنفلس من أميت( معناه أف ىذا حقيقة اٞنفلس     
كرّنا  ،ألف ىذا األمر يزكؿ كينقطع ّنوتو ؛كليس ىو حقيقة اٞنفلس ،فالناس يسمونو مفلسا

فهو  ،كإ٧نا حقيقة اٞنفلس ىذا اٞنذكور ُب اٜنديث ،ينقطع بيسار ٪نصل لو بعد ذلك ُب حياتو
فإذا فرغت حسناتو أخذ  ،فتؤخذ حسناتو لغرمائو ،اٟنالك اٟنبلؾ التاـ كاٞنعدـك اإلعداـ اٞنقطع

، قاؿ اهلل تعأب: (ُ)ٍب ألقي ُب النار فتمت خسارتو كىبلكو كإفبلسو ،من سيئاهتم فوضع عليو
 .(ِ)( ہ ہ ہ ہ ھ   ...)

 لعل جذكة نار أحرقت بلدا      الظلم نار فال تحقر صغيرتو
: ، أىف  رىسيوؿى اهلًل جاء ُب اٜنديث عن جابر بن عبد اهلل  )اتػَّقيوا الظٍُّلمى، ، قىاؿى

لىكيٍم، حىمى  لىهيٍم فىًإفَّ  الظٍُّلمى  ظيليمىاته يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، كىاتػَّقيوا الشُّحَّ، فىًإفَّ الشُّحَّ أىٍىلىكى مىٍن كىافى قػىبػٍ
عىلىى أىٍف سىفىكيوا ًدمىاءىىيٍم كىاٍستىحىلُّوا مىحىارًمىهيٍم(

(ّ). 
يىا ًعبىاًدم )، فيما ركل عن اهلل  تبارؾ كتعأب أنو قاؿ: ، عن النيب كعن أيب ذر

نىكيٍم ميحىرَّمنا، فىالى تىظىالىميوا...  .  (ْ)(ًإنّْي  حىرٍَّمتي الظٍُّلمى عىلىى نػىٍفًسي، كىجىعىٍلتيوي بػىيػٍ
ػ  

                                 
 (. ُِٖٓح  ُٕٗٗ/ ْانظر: شرح ١نمد فؤاد عبد الباقي، مسلم: الصحيح )( ُ)

 (.َْسورة القصص: جزء من اآلية ) (ِ)
 (.ِٖٕٓح  ُٔٗٗ/ْ( مسلم: الصحيح: )كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب ٓنرًن الظلم ّ)
 (.ِٕٕٓح ُْٗٗ/ ْباب ٓنرًن الظلم  ،) كتاب الرب كالصلة كاآلداب( مسلم: الصحيح ْ)
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ػاضططضبػاضثاظي
ػواضطعغانػطػاوطظػاضظضمصغغغظػ

كالظلم لو  ،شرعان كعقبلن كمنطقان الظلم ّنختلف أشكالو كصوره قبيح كمذمـو كمرفوض 
٠ناالت عديدة، كصور متنوعة، فقد ٬نارس أحدنا الظلم ضد نفسو كذاتو، كقد ٬نارس الظلم 

، أك ٬نارس العنف ضد ٠نتمعو من خبلؿ ما "العنف األسرم"ػضد عائلتو، كىو ما يسمى ب
 ،ضد رعيتو كشعبو ٬نتلك من نفوذ كقدرات كبًنة، كأشد الظلم كأخطره أف ٬نارس اٜناكم الظلم

٬نارسها كالسؤاؿ ىو: كيف نقاـك الظلم كالظلمة؟ كما ىو كاجبنا ْناه اٞنمارسات الظاٞنة اليت 
 الظاٞنوف على اٞنظلومٌن؟

 ٬نكن تلخيص اإلجابة على ىذه التساؤالت من خبلؿ النقاط اآلتية:
ػأواًل:ػاإلظصارػاضػضبيػضضظضمػواضطعغان

أكؿ خطوة ُب مقاكمة الظلم إنكار قليبٌّ لو، كعدـ القبوؿ بو ٓنت أم مسوٍّغ، فالظلم 
، فاهلل  قد حـر الظلم على نفسو كجعلو على  ال ٬نكن تسويغو؛ ألنو شر مطلق، كعمل ١نـر

(چ چ چ ڇ ڇ) كما ُب قولو تعأب:  ،غًنه ١نرمان، كأمر بالعدؿ كاإلحساف
(ُ). 

للظلم ىي عدـ االستئناس بو، كعدـ القبوؿ بو، كمن ٍب عدـ كفائدة اإلنكار القليب 
التعاكف مع الظآب، أك الركوف إليو؛ ألف الركوف إٔب الظلمة ُب ظلمهم أمر ١نـر بنص القرآف 

( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) الكرًن، كما ُب قولو تعأب:
كألف الظلم أمره ١نر ـه  ،(ِ)

، فإف الواجب علينا إنكاره بغض  النظر عن مصدره، كمهما كاف حجمو كنوعو شرعنا كعقبلن
 كصورتو، فالظلم شر ١نض ٩نب رفضو.

، ألنو اٜند الفاصل (ّ)كقد اتفق ٗنيع العلماء على أف اإلنكار القليب متعٌن على كل مسلم
 بٌن اإل٬ناف كعدمو، بل ىو أدىن درجات اإل٬ناف كأضعفها.

ػ
ػ

                                 
 (.َٗ( سورة النحل: جزء من اآلية )ُ)
 (.ُُّ( سورة ىود: جزء من اآلية )ِ)
 .(ّٓ/ ُّفتح البارم ) :ابن حجر (ّ)
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 ثاظغًا:ػطػاوطظػاضظضمػواضطعغانػباضبغانػواضتطبغر
ثاين اٝنطوات اٞنهمة ُب مقاكمة الظلم ىو اٛنهر باٞنظلومية، كالتشهًن بالظآب ّنختلف 

ػلوسائل كالبياف بالقلم، أك التعبًن باللساف، أك حّت بالدعاء على الظآب.ا
 فاٛنهر باٞنظلومية كالتشهًن بالظآب من األساليب اليت أشار إليها القرآف الكرًن ُب

(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) تعأب:مواجهة الظلم، إذ يقوؿ 
(ُ). 

كقد استفاد الفقهاء من ىذه اآلية الشريفة على حرمة الغيبة، كجواز التشهًن بالظآب من 
، قاؿ الشيخ األنصارم: "تظلم اٞنظلـو كإظهار ما فعل بو الظآب، كإف كاف متسرتنا  قبل اٞنظلـو

أخذ مالو جاز ذكره بذلك عند من ال يعلم ذلك بو، كما إذا ضربو ُب الليل اٞناضي كشتمو أك 
ُب منع اٞنظلـو من ىذا الذم ىو نوع من التشفي حرجنا عظيمنا، ف كإ، منو؛ لظاىر ىذه اآلية

كألف ُب تشريع اٛنواز مظنة ردع للظآب، كىي مصلحة خالية عن مفسدة، فيثبت اٛنواز؛ ألف 
 . (ِ)"األحكاـ تابعة للمصاّب

 م لو أف ٩نهر بالسوء، كاٛنهر لو فائدتاف: إذان فمن كقع عليو ظل
: أنو أشاع كأعلن أف: ىذا األخرلاألكٔب: أف ينفث اإلنساف عن نفسو فبل يكبت، ك 

إنساف ظآب، كبذلك ٪نتاط الناس ُب تعاملهم معو؛ كحّت ال ٫ندع إنساف نفسو كيظن ّننجاة 
 . (ّ)لم ُب عمل السيئاتعن سيئاتو، فلو سرت كل إنساف الظلم الذم كقع عليو الستشرل الظ

كحيث ال كرامة لظآب، سواء أكاف فردنا ك٬نارس ظلمو على أفراد ١ندكدين، أـ كاف حاكمنا 
ك٬نارس ظلمو على ٗنيع الناس، فكما ٩نوز للمظلومٌن التشهًن بالظآب ُب األمور الفردية،  

رفع الظلم  أنو ٩نوز بل قد ٩نب التشهًن باٜناكم الظآب من أجل -كمن باب أكٔب-كذلك 
 االجتماعي عن الناس، كٓنقيق العدالة االجتماعية.

أما السكوت عن الظلم، كالقبوؿ بو فإنو يؤدم إٔب تشجيع الظآب على ظلمو، ك٪نفزه ٥نو اٞنزيد 
 من الظلم، كانتهاؾ حقوؽ اآلخرين.

ػ
ػ

                                 
 (.ُْٖ( سورة النساء: اآلية )ُ)
 (.ُِٓ/ُ( انظر: اٞنكاسب: مرتضى األنصارم )ِ)
 (.ِٕٗٓ/ٓالتفسًن )( انظر: الشعراكم: ّ)
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ػثاضثًا:ػطػاوطظػاضظضمػواضطعغانػرطضغًّا
ّنختلف الوسائل كاآلليات اٞنمكنة لتغيًن الواقع اٞنقاكمة العملية ضد الظلم تعين العمل 

من الظلم إٔب العدؿ، كمن الفساد إٔب اإلصبلح، كمن اٛنور إٔب اإلحساف، كمن انتهاؾ اٜنقوؽ 
 إٔب ضماهنا كالدفاع عنها.

كالوسائل لتحقيق التغيًن االجتماعي ٔنتلف من زماف لزماف كمن مكاف آلخر، فليس 
بيقها ُب كل زماف كمكاف، بل اٞنطلوب البحث عن أفضل اٞنطلوب ىو نسخ الوسائل كتط

الوسائل اٞنناسبة ٞنقاكمة الظلم عمليًّا، كٓنقيق العدؿ، كىو ما يتطلب جهودنا كبًنة؛ ليتحقق 
 ذلك على أرض الواقع.

كالتغيًن االجتماعي قد يتطلب ثورة أك انتفاضة أك هنضة كما حدث طواؿ التاريخ من 
ت غًن اٞنسلمة كالثورة الفرنسية أك الثورة ضد اٜنكم الشيوعي ُب ثورات ، حّت ُب اَّتمعا

أكركبا الشرقية، كقد ال يتطلب األمر ذلك، بل البحث عن كسائل جديدة كمؤثرة كقادرة على 
 التغيًن االجتماعي.

فاٞنهم ىو مقاكمة الظلم عمليًّا، كعدـ القبوؿ بو، كعدـ السكوت عنو، كالسعي َند 
 لعدؿ كالعدالة االجتماعية.كإخبلص حّت يتحقق ا

مساعدة  -باإلضافة إٔب مقاكمة الظلم بكل الوسائل اٞنمكنة كاٞنشركعة-كالواجب علينا 
 اٞنظلومٌن، كاٞنطالبة ُنقوقهم، كالدفاع عنهم، كالوقوؼ معهم.

فالوقوؼ مع اٞنظلومٌن، كمساعدهتم معنويًّا كماديًّا، كمطالبة الظآب برفع الظبلمة عن 
إٔب الرتاجع عن ظلمو، كإنصاؼ  –كلو بعد حٌن–كرد اٜنقوؽ إليهم سيدفع الظآب اٞنظلومٌن، 

 اٞنظلومٌن،  فما ضاع حق كراءه مطالب.
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 َٙاملثسث انثا
 مأيح انظهى ٔانغغٛاٌمبزك األيح 

كلعل من أىم ميادين اٛنهاد ُب داخل  ،اٜنكيم أف ميادين اٛنهاد متعددة اعترب الشارع
جعل الشارع اٜنكيم مقاكمة الظاٞنٌن من أفضل  لقد ،نعم ،مع ميداف مقاكمة الظلم كالظاٞنٌناَّت

يعترب  ،كٟنذا ،ا على األمةا كبًنن ا كشرًّ ا جسيمن الفساد الداخلي إذا تفاقم يشكل خطرن  ألف ؛اٛنهاد
 ؛ا على اٛنهاد ضد  الكفر كالعدكاف من اٝنارجاإلسبلـ اٛنهاد ضد  الظلم كالفساد ُب الداخل مقد من 

ما يكوف ٣نهٍّدا للعدكاف اٝنارجي، كما تدؿ  على ذلك أكائل سورة ألف الفساد الداخلي كثًنا 
اإلسراء، إذ قص ت علينا ما كقع لبين إسرائيل حٌن أفسدكا ُب األرض مرتٌن، كعلىوا )طغىوا( علوًّا كبًنا، 
كٓب ٩ندكا بينهم مىن ينهى عن ىذا الفساد أك يقاًكمو، فسل ط اهلل عليهم أعداء من اٝنارج، ٩نوسوف 

كف ما خ علوا بلؿ ديارىم، كيدمٍّركف عليهم معابدىم، ك٪نرقوف توراهتم، كيسوموهنم سوء العذاب، كيتربٍّ
ىذا  ؟فما ىي أ٨نية ىذه اٞنقاكمة باعتبارىا فريضة شرعية كضركرة كطنية ،ا، ككاف كعد اهلل مفعوالن تتبًنن 

 ؿ اٞنطالب اآلتية:توضيحنا لذلك من خبلخبلؿ ىذا اٞنبحث،  -إف شاء اهلل-ما سنتحدث عنو 
ػولاضططضبػاِّ

ػسيػاضذرغطظػاإلدالطغظػطػاوطظػاضظضمػواضطعغانبحقػاِّطظػ
 قاؿ اهلل تعأب: .نن اهلل اليت ال تتبدؿ كال تتخلفة من سالتدافع بٌن اٜنق كالباطل؛ سنٌ  إف

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

(ی
﮷﮸  )كيقوؿ أيضنا: ، (ُ) ﮶   ﮵  ﮴  ﮳  ﮹ ۓ ۓ﮲ 

﮼﮽  (﮺﮻  
(ِ). 

كمن مظاىر ر٘نة اهلل تعأب أف ىذا التدافع يظهر من خبللو اٜنق كيتمح ص، كبسببو تظهر 
 اٜنقيقة كيعلو اٝنًن. 

كلقد أمر اهلل تعأب أىل اٜنق باٛنهاد ُب سبيل اهلل باٞناؿ كالنفس، كبكل ما ٬نكن للتدافع 
 يقوؿ اهلل تعأب: ،لذين كفركا ىي السفلىككلمة امع الباطل كأىلو؛ لتكوف كلمة اهلل ىي العليا، 

(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)
(ّ). 

                                 
 (.ُٕ( سورة الرعد: جزء من اآلية )ُ)
 (.ُِٓ( سورة البقرة: جزء من اآلية )ِ)
 (.ُْ( سورة التوبة: اآلية )ّ)
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تقتضي أف يقـو ُب  ة اهلل تعأب ُب مقاكمة الطغيافإف من الضركرة ّنكاف إدراؾ أف سن  
سائل األرض حقٌّ يتمثل ُب أمةو تعرؼ مسئوليتها، كتيدرؾ حق ها ُب حياةو حرةو كر٬نةو، كتسعى بكل الو 

 يقوؿ تعأب: ،على الباطل فيدمغو فإذا ىو زاىق لتحقيق ذلك، ٍب يقذؼ اهلل تعأب باٜنق السلمية
( گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)

(ُ). 
ڎ ڈ ) قاؿ تعأب: ،كيىعد كف اٝنطط الكيدية الطغاة ٬نكركف باإلسبلـ كاٞنسلمٌن إف  

 (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
(ِ). 

ياف؛ فإذا فػىقىدى ىذه القوة برزت غٍ و ُب مواجهة الط  عنٍ  كتيدافعي  وً يٍ قوةو ٓنمً كإف اٜنق  ال بد  لو من 
 قوة الباطل كبرز اَّرموف. 

ف ذلك قدرنا فبل بد من أناذ األسباب للقضاء على الطغياف كالتمكٌن لدين اهلل، كإف كا
عاجزنا عن نصرة اٜنق بغًن األدكات البشرية، كىو الذم يقوؿ   كليس اهلل  ،مقدكرنا من عند اهلل

 .للشيء كن فيكوف، كلكن ىكذا اقتضت مشيئة اهلل، كىكذا ْنرم سنتو
كبالطاقة البشرية على سنن  ،إف اهلل تعأب جعل التمكٌن ُب اٜنياة ٬نضي باٛنهد البشرم

اٛنهدى الصادؽى ك٫نضع لسنة اهلل يصل على قدر انية كقوانٌن ال تتبد ؿ كال تتحو ؿ، فمن ييقدٍّـ ربٌ 
 جهده.

التغيًنى الذم تنشده األمة يقف ُب مواجهتو طواغيت األرض كطغاهتا، كلن ٬نكن ٓنقيقو من غًن  إفٌ ك 
على  شرٍّيرة، كىي تعمل ليبلن كهنارناجهاد كمقاكمة؛ فالقول الظاىرة كاٝنفية القابضة على الزماـ قول 

كمواجهة الطغياف ٓنتاج كقبل كل شيء إٔب تربية  ،بشّت الطرؽ كالوسائلاإلسبلـ  صوت ٫نفتأف 
؛ ٪نبوف اٞنوت كما ٪نب الناس اٜنياة، كيؤدكف الواجب ٥نو رُّم اَّاىدينٔنيىرٍّج أ٧ناطنا من  ،جهادية

 ُب ٨ن ةو عاليةو كإصرار على العمل. ،كأنفسهم ككطنهم بالعمل اٛنادٍّ كالصرب عليو كعدـ التفريط فيو
كالشعوب اٜني ة ىي اليت تواجو الطغياف، كتستخلص حقوقها، كتفرض إرادهتا؛ فاٜنقوؽ تينتىزع 

نىح، كال نعرؼ طاغيةن على مدار التاريخ أعطى لشعبو حقوقو طواعيةن.  كال ٕني
قدر أنفسهم  ا على معرفةئو أف ينش ، ٘ناىم اهلل من السوء،ىل اٜنقأ نا نرجو منإن
 كال فالذين حقق اهلل على أياديهم االنتصار؛ فبل يهنو  من ؛ فهم ليسوا أضعف ٣نن قبلهمفيكرموىا

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ) ك٩نب أف يضعوا نصب أعينهم قولو تعأب: ،فيضعفو 

                                 
 (.ُٖ( سورة األنبياء: اآلية )ُ)
 (.ْٔ( سورة إبراىيم: اآلية )ِ)
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عد كا لذلك إ٬ناننا ال يتزعزع، كعمبلن ال يك ، (ُ) (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب
 .يتوق ف، كثقةن باهلل ال تضعف، كأركاحنا أسعد أيامها يـو تلقى اهلل شهيدةن ُب سبيلو

ا ننا مأموركف شرعن إ، إذ اٜننيفثنا عليو ديننا إف مقاكمة الظلم كالظاٞنٌن أمر مشركع ح
ركل حذيفة بن بالتغيًن إٔب األفضل، كعدـ الرضا أك السكوت على الفساد كاٞنعاصي كالظلم، 

هىويفَّ  عىًن اٍلميٍنكىًر، أىٍك : )قاؿ عن النيب  ، اليماف كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىتىٍأميريفَّ بًالمىٍعريكًؼ كىلىتػىنػٍ
عىثى عىلىٍيكيٍم ًعقىابنا ًمٍنوي، ثيمَّ تىٍدعيونىوي فىالى ييٍستىجىابي لىكيٍم(لىييوًشكىنَّ اللَّوي   .(ِ) أىٍف يػىبػٍ

، فعن قيس بن أيب حاـز قاؿ: ٚنعت  كقد أمر النيب  باألخذ على يد الظآب كنصرة اٞنظلـو
، ًإنَّى أىرىاكيٍم تػىتىأىكَّليوفى على اٞننرب يقوؿ:  بكر   أبا ڤ ڤ ڤ ڦ )  ىىًذًه اآٍليىةى  )يىا أىيػُّهىا النَّاسي

)ًإفَّ النَّاسى ًإذىا عيًملى  يقوؿ:  كإين ٚنعت رسوؿ اهلل  ،(ّ) (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
) ًفيًهٍم بًاٍلمىعىاًصي فػىلىٍم يػيغىيػّْريكا أىٍكشىكى اللَّوي أىٍف يػىعيمَّهيٍم ًبًعقىابو

(ْ). 
ٚنعػت رسػػوؿ اهلل  قػػاؿ: ،فعػن عبػػد اهلل بػن عمػرك ،مػن ىيبػة الظػػاٞنٌن الرسػػوؿ  كلقػد حػذر

  :(إذا رأيتم أيمتي تػىهىابي الظالم أف تقوؿ لو: إنك أنت ظالم، فقد  تػيويدّْعى منهم)يقوؿ(ٓ). 
أهنم إذا خافوا على أنفسهم من ىذا القوؿ فرتكوه كانوا ٣نا ىو أشد منو، كأعظم من "كاٞنعىن ُب ىذا: 

اٞنشركٌن خوفا على أنفسهم، كأمواٟنم أقرب، كإذا القوؿ، كالعمل أخوؼ، ككانوا إٔب أف يدعوا جهاد 
كذلك أف مربر كجود األمة؛ أف تقـو ، (ٔ)صاركا كذلك فقد تودع منهم، كاستول كجودىم كعدمهم"

 برسالتها، كىي الدعوة إٔب اٝنًن كاألمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر.
قاؿ   ، أف النيب  من معاكنة الظاٞنٌن، ركم عن جابر بن عبد اهلل بل حذر الرسوؿ 

: (أىعىاذىؾى اهللي ًمٍن ًإمىارىًة السُّفىهىاءً ):  لكعب بن عجرة : كىمىا ًإمىارىةي السُّفىهىاًء؟، قىاؿى أيمىرىاءي )، قىاؿى

                                 
 (.ُّٕ( سورة آؿ عمراف: اآلية )ُ)
ح  ّٖ/ْبػػػاب مػػػا جػػػاء ُب األمػػػر بػػػاٞنعركؼ كالنهػػػي عػػػن اٞننكػػػر  ،رسػػػوؿ اهلل أبػػػواب الفػػػنت عػػػن ( الرتمػػػذم: السػػػنن )ِ)

 (، كقاؿ عنو الرتمذم: كىذا حديث حسن.ُِٗٔ
 (. َُٓ( سورة اٞنائدة: جزء من اآلية )ّ)
( الداين: السنن الواردة ُب الفنت )باب بياف ما جاء فيما ينزؿ من الببلء ك٪نل من العقوبة ُّذه األمة إذا عملت ْ)

 (، قاؿ الداين: كىو حديث صحيح. ّّٓ(، ح َُٕ/ّباٞنعاصي، كاشتهرت بالذنوب، )
شعب  صحيح "، البيهقي: ُب ٓنقيق اٞنسند: " إسناده أ٘ند شاكر(، كقاؿ الشيخ ُِٓٔح ٖٔ/ ٔ( أ٘ند: اٞنسند )ٓ)

(، كاٜنديث ُب الطرباين: اٞنعجم ُُّْْح ْْٓ/ ُْ، ُّالطرباين: اٞنعجم الكبًن ) (،َُْٕح ْٓ/َُاإل٬ناف )
 ( من طريق جابر.ِٖٕٓح ُٖ/ ٖ )باب من اٚنو ١نموداألكسط 

 (.ْٓ/ َُالبيهقي: شعب اإل٬ناف )( ٔ)
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ًذًبًهٍم، كىأىعىا نػىهيٍم عىلىى يىكيونيوفى بػىٍعًدم، الى يػىٍقتىديكفى ًبهىٍدًيي، كىالى يىٍستػىنُّوفى ًبسينًَّتي، فىمىٍن صىدَّقػىهيٍم ًبكى
ًذبً  قٍػهيٍم ًبكى هيٍم، كىالى يىرًديكا عىلىيَّ حىٍوًضي، كىمىٍن لىٍم ييصىدّْ ًهٍم، ظيٍلًمًهٍم، فىأيكلىًئكى لىٍيسيوا ًمنّْي، كىلىٍستي ًمنػٍ

هيٍم، كىسىيىرًديكا عىلىيَّ حىٍوًضي هيٍم عىلىى ظيٍلًمًهٍم، فىأيكلىًئكى ًمنّْي كىأىنىا ًمنػٍ   . (ُ)(كىلىٍم ييًعنػٍ
ٍنبىلو ًفي السٍّْجًن جىاءىهي السَّجَّافي " قاؿ أبو بكر اٞنركذم: : يىا أىبىا عىٍبًد  ،لىمَّا حىبىسيوا أىٍحمىدى ٍبنى حى فػىقىاؿى

: نػىعىٍم، قىاؿى السَّجَّافي: فىأىنىا ًمٍن أىعٍ  ًة كىأىٍعوىانًًهٍم صىًحيحه؟ قىاؿى وىاًف اللًَّو اٍلحىًديثي الًَّذم ريًكمى ًفي الظَّلىمى
ًة مىٍن يىٍأخيذي شىٍعرىؾى كىيػىٍغًسلي ثػىٍوبىكى كىييٍصًلحي طىعىامىكى كىيىًبيعي كىيىشٍ ا ًة؟ قىاؿى لىوي: أىٍعوىافي الظَّلىمى تىًرم لظَّلىمى

، فىأىمَّا أىٍنتى فىًمٍن الظلمة أىنٍػفيًسًهمٍ   .(ِ)"ًمٍنكى
ذلك أف اٛنبار اٞنستكرب ُب األرض ال ينفذ ظلمو بنفسو، كلكن  ٞناذا السجاف من الظلمة أنفسهم?

بوساطة ىذه اآلالت البشرية اليت يستخدمها ُب قهر العباد، كإفساد الببلد، كىي تكوف لو عادة 
 أطوع من اٝناًب ُب أصبعو!

عىلىٍيًو،  فىاٍشتىدَّ اضىاهي دىيٍػننا كىافى عىلىٍيًو،يػىتػىقى  جاء أعرابي إلى النبي قاؿ:، كعن أيب سعيد اٝندرم
: حىتَّى قىاؿى لىوي: ، تىٍدًرم مىٍن تيكىلّْمي؟ قىاؿى أيحىرّْجي عىلىٍيكى ًإالَّ قىضىٍيتىًني. فىانٍػتػىهىرىهي أىٍصحىابيوي كىقىاليوا: كىٍيحىكى

ةى بًٍنًت ًإلىى خىٍولى  ثيمَّ أىٍرسىلى  (،ىىالَّ مىعى صىاًحًب اٍلحىقّْ كيٍنتيٍم؟):ًإنّْي أىٍطليبي حىقّْي. فػىقىاؿى النًَّبيُّ 
ًؾ تىٍمره فىأىٍقًرًضينىا حىتَّى يىٍأتًيػىنىا تىٍمر فػىنػىٍقًضيىكً )قػىٍيسو فػىقىاؿى لىهىا: نػىعىٍم، بًأىًبي . فػىقىالىٍت:(ًإٍف كىافى ًعٍندى
: أىكٍ  ،أىٍنتى يىا رىسيوؿى اللَّوً  : فىأىقٍػرىضىٍتوي، فػىقىضىى اأٍلىٍعرىاًبيَّ كىأىٍطعىمىوي، فػىقىاؿى . قىاؿى ، أىٍكفىى اللَّوي لىكى فػىٍيتى

 : رى ميتػىٍعتىعو )فػىقىاؿى  .  (ّ)(أيكلىًئكى ًخيىاري النَّاًس، ًإنَّوي الى قيدّْسىٍت أيمَّةه الى يىٍأخيذي الضًَّعيفي ًفيهىا حىقَّوي غىيػٍ
كحولو اٞنهاجركف  ،قاؿ ُب ٠نلس أف عمر بن اٝنطاب   كركل عن النعماف بن بشًن

فقاؿ ذلك مرتٌن، أك  ،أرأيتم لو ترخصت ُب بعض األمور ما كنتم فاعلٌن؟، فسكتوا :كاألنصار

                                 
، انظػر: صػحيح(، كاٜنػديث ُْْٓح  ِّٕ/ َُالسػفهاء  من إمػارة صحيح )ذكر تعوذ اٞنصطفى ال :ابن حباف (ُ)

(، كقػػػػاؿ ُُْْْح ِّّ/ ِِأ٘نػػػػد: اٞنسػػػػند ) ،(ٕٔٓ« )الظػػػػبلؿ» (،َُٓ/ ّ« )التعليػػػػق الرغيػػػػب»، تعليػػػػق األلبػػػػاين
/ ّاٞنسػتدرؾ علػى الصػػحيحٌن ) :ٜنػاكما الشػيخ شػعيب األرنػاؤكط ُب ٓنقيػق اٞنسػػند: " إسػناده قػوم علػى شػرط مسػػلم "،

 (.ََّٔح  ْٔٓ
 (.َُٗٓ( األصبهاين: سًن السلف الصاٜنٌن )ِ)
(، كقاؿ الشيخ شعيب  ِِْٔح ْٔٗ/ ّ  باب لصاحب اٜنق سلطاف ،كتاب الصدقات( ابن ماجة: السنن )ّ)

األرناؤكط ُب ٓنقيق السنن: " إسناده صحيح "، كقاؿ عنو األلباين كىو حديث صحيح. كقولو: غًن متعتع، أم: من غًن 
 يزعجو.أف يصيبو أذل ييقلقو ك 
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 .(ِ)، فقاؿ عمر: أنتم إذان أنتم إذان (ُ)لو فعلت ذلك قومناؾ تقوًن القدح ا، فقاؿ بشر بن سعد:ثبلثن 
قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل  ،بػن اليمػاف  فعػن حذيفػة عػات،مػن أف نكػوف إم    الرسػوؿلذا حذر 

: ( ػػػنَّا :تػىقيوليػػػوفى  ،تىكيونيػػػوا ًإمَّعىػػػةن الى ػػػنى النَّػػػاسي أىٍحسى ػػػوا ظىلىٍمنىػػػا ،ًإٍف أىٍحسى كىلىًكػػػٍن كىطّْنيػػػوا  ،كىًإٍف  ظىلىمي
ًإٍف أىسىاءيكا فىالى  ،أىنٍػفيسىكيٍم ًإٍف أىٍحسىنى النَّاسي أىٍف تيٍحًسنيوا  .(ّ)(كى

، فهو يتابع كل أحد على رأيو ، كقالوا ُب اإلمعة ىو من ٩نيب كل (ْ)اإلمعة: الذل ال رأل لو كال عـز
، كباألدؽ ليس لو رأم باألصل فرتاه أينما جلس يوافق على ما قيل أمامو (ٓ)ذم صوت ّنثل كبلمو

من حديث ككبلـ بل كيؤيدىم بالكبلـ أم ال يكتفي باٛنلوس كااللتزاـ بالصمت حّت كلو كاف يعلم 
 بأف ما يقاؿ أمامو ىو غًن صحيح كىو باطل.

أف نعرؼ الظلم كنسكت، أك ٤نلس ي الواجب علينا مواجهة الظلم؛ فبل نكتفكلذلك من 
 نتبلـك على الظلم اٜناصل، بل ال بد أف يكوف لكل منا دكره ُب مقاكمة الظلم كالظاٞنٌن.

أف مقاكمةى الطغياف كدحره كاالنتصار لدين اهلل ليس باألمر السهل، ب أىل اٜنقىذا كينبغي أف يعلم 
أىل  باألمر اٞنستحيل؛ فعلى الرغم من التضييق الشديد كاٜنرب الضركس اليت تشن علىكأيضنا ليس 

ا من االرتباط ُّم،اٜنق هم، فقط اٞنطلوب منهم أف يكوف لديهم كاإلقباؿ علي ، إال أننا نرل مزيدن
ڃ ) يقوؿ اهلل تعأب:االستعداد للتضحيًة ُب سبيل اهلل، عندىا ستتهاكل إمرباطورية الشر كتتبلشى، 

(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
ہ ہ ) كقاؿ سبحانو:، (ٔ)

﮾  ﮽   ﮼  ﮻  ﮹  ﮺ ﮸  ﮷  ﮶  ﮴  ﮵ ﮳  ﮲  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

(﮿
 كال شك أف  ىذا كبلـ اٝنالق الذم يعلم من خلق كىو اللطيف اٝنبًن، كقاؿ تعأب: ،(ٕ)

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ) تعأب:

                                 
أم مثل السهم أك سطر الكتابة، انظر: ابن « كاف يسول الصفوؼ حّت يدعها مثل القدح أك الرقيم»( كمنو اٜنديث ُ)

 (.َِ/ ْاألثًن: النهاية ُب غريب اٜنديث كاألثر )
 (.ََُ/ ِ(، ابن عبد ربو: العقد الفريد )ُُْٔٗح ٖٖٔ/ ٕٖٔ/ ٓ( ابن قاضي خاف: كنز العماؿ )مسند عمر ِ)
(، قػاؿ ُِّٖحُٗ/ ٖ  اإلحسػاف كالعفػو ُببػاب مػا جػاء  ،أبواب الرب كالصػلة عػن رسػوؿ اهلل الرتمذل: السنن ) (ّ)

(، أبػػو ٕٖٓٔح ُِٓ/ ٗأبػػو عيسػػى ىػػذا حػػديث حسػػن غريػػب ال نعرفػػو إال مػػن ىػػذا الوجػػو، الطػػرباين: اٞنعجػػم الكبػػًن )
 (.ُّٔ/ ُنعيم: حلية األكلياء كطبقات األصفياء )

 (.َٓ/ َُ أعبلـ النببلء )( الذىيب: سًنْ)
 (.ِٕٔ( األندلسي: نشوة الطرب ُب تاريخ جاىلية العرب )ٓ)
 (.ُُُ( سورة آؿ عمراف: اآلية )ٔ)
 (.ُْ( سورة اٜنشر: اآلية )ٕ)
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( ڳ ڱ
ىئ يئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ) :، كقاؿ (ُ)

(جب
(ِ). 

ػ
ػمنها: ،يترتب عليو آثار كخيمة كالطغاة، ف عدـ القياـ كالتحرؾ ضد الظلمةإػاضخالصظ:

ػ كثرة اٝنبث؛ فإف اٞننكر إذا أعلن ُب ٠نتمع كٓب ٩ند من ينكره، كيأخذ على يد فاعليو؛ فإنو ُ
معركفان، كما تزاؿ  -كالعياذ باهلل  -عما قليل ٬نتد سلطانو كيشتد عوده؛ حّت يألفو الناس فيصبح 

ا ، أهنزينب بنت جحش رضي اهلل عنها ركم عناٞننكرات تفشو بٌن الناس حّت يكثر اٝنبث، 
قىظى النًَّبيُّ قالت:  :  اٍستػىيػٍ الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي، كىٍيله ًلٍلعىرىًب ًمٍن شىرٍّ قىًد »ًمنى النػٍَّوـً ميٍحمىرِّا كىٍجهيوي يػىقيوؿي

، فيًتحى اليػىٍوـى ًمٍن رىٍدـً يىٍأجيوجى كىمىٍأجيوجى ًمٍثلي ىىًذهً  ًمائىةن ًقيلى: كىعىقىدى سيٍفيىافي ًتٍسًعينى أىٍك « اقٍػتػىرىبى
 :  .(ّ)«نػىعىٍم، ًإذىا كىثػيرى الخىبىثي »أىنػىٍهًلكي كىًفينىا الصَّاًلحيوفى؟ قىاؿى

ػ تسليط األعداء: كقد مين اٞنسلموف بشيء من ذلك ُب تار٫نهم، كأكضح مثاؿ لذلك ما  ِ 
سوء كاف ُب األندلس حٌن شاعت اٞننكرات بٌن الناس ببل نكًن فسيلٍّط عليهم النصارل يسوموهنم 

العذاب؛ حّت صار ملوكهم كسادهتم ينادل عليهم ُب أسواؽ الرقيق، كُب كاقعنا اٞنعاصر ما يعانيو 
 .اٞنسلموف من تسلط أعدائهم إ٧نا ىو جزء من عقوبة إٟنية حلت ُّم

ػ عدـ إجابة الدعاء؛ فاٞنسلموف التاركوف لؤلمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر ال يستجاب ّ
ركل حذيفة بن أبواب اإلجابة جزاء كفاقان على تضييعهم أمر اهلل تعأب،  دعاؤىم بل توصد دكهنم

هىويفَّ  عىًن اٍلميٍنكىًر، أىٍك : )قاؿ عن النيب  ، اليماف كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىتىٍأميريفَّ بًالمىٍعريكًؼ كىلىتػىنػٍ
عىثى عىلىٍيكيٍم ًعقىابنا ًمٍنوي،    .(ْ)ثيمَّ تىٍدعيونىوي فىالى ييٍستىجىابي لىكيٍم(لىييوًشكىنَّ اللَّوي أىٍف يػىبػٍ

                                 
 (.ُٕٔ( سورة األعراؼ: اآلية )ُ)
 (.َُْ( سورة اإلسراء: اآلية )ِ)
 (، َٕٗٓح  ْٖ/ ٗ «كيل للعرب من شر قد اقرتب»: باب قوؿ النيب ، كتاب الفنت) صحيح ال :البخارم (ّ)

  .(َِٖٖح َِِٖ/ ْ باب اقرتاب الفنت كفتح ردـ يأجوج كمأجوج ،كتاب الفنت كأشراط الساعة) :صحيحال :مسلم
ح  ّٖ/ْبػػػاب مػػػا جػػػاء ُب األمػػػر بػػػاٞنعركؼ كالنهػػػي عػػػن اٞننكػػػر  ،رسػػػوؿ اهلل أبػػػواب الفػػػنت عػػػن ( الرتمػػػذم: السػػػنن )ْ)

 (، كقاؿ عنو الرتمذم: كىذا حديث حسن.ُِٗٔ
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 ظياضططضبػاضثا

ػحقػاِّطظػبطػاوطظػاضظضمػواضطعغانػسيػاضغصرػاضدغادي
كعند قياـ  ،حق مشركع ُب كل الشرائع السماكية  الطغاة إف مقاكمة اٜنكاـ

أف شدة إ٬ناهنم  إال القى اٞنؤمنوف ُّا ُب ركما صنوفنا من التعذيب كالتهديد،  اٞنسيحية
كاكتفوا  ،لكنهم ٓب يقاكموا السلطة الزمنية ،هم يصمدكف لكل ما ٪ندث ٟنمتجعل باٞنسيحية

بإعبلف السخط ُب شعائرىم الدينية، كيرجع ذلك إٔب تعليل رجاؿ الكنيسة ُب البداية منع 
األفراد من مقاكمة السلطة اٜناكمة، مستندين بذلك على أف الفلسفة اٞنسيحية قد قامت على 

ر، ككالء فهناؾ كالء إٔب السلطة الزمنية اٞنتمثلة ُب االمرباطو  ،نوع ازدكاج الوالء لدل اٞنسيحية
مستىمىدٌّ ٣نا أعلنو  -على حد زعمهم-السلطة الركحية اٞنتمثلة ُب الكنيسة، كىذا االزدكاج 

ما لقيصر للمبدأ الشهًن )أعًط  السلطة الزمنية كفقا السيد اٞنسيح عليو السبلـ من استقبلؿ
 .(ُ)(لقيصر، كما هلل هلل

للسلطة اٜناكمة أيًّا كاف  فهذا اٞنبدأ ُب نظر رجاؿ الكنيسة ٩نعل اٞنسيحيٌن خاضعٌن
شاغلها، فكل سلطة تنبع من اهلل، كمن ٍب  فكل من يقاـك كٕب  األمر يقاـك أحكاـ اهلل، 

هها بولس ففي رسالة كج  كتبىن  ىذه الفكرة القديس )بولس الرسوؿ(؛  ،قاب السماءكيستحق ع
لطاف إال من اهلل، لتخضع كل نفس للسبلطٌن الفائقة، ألنو ليس س" :الرسوؿ إٔب أىل ركما

كالسبلطٌن الكائنة ىي مرتبة من اهلل، حّت إف من يقاـك السلطاف يقاـك ترتيب اهلل، كاٞنقاكموف 
ما كجدكا حملاربة العمل الصاّب، بل حملاربة الشر...، سيأخذكف ألنفسهم دينونة، فاٜنكاـ 

هلل، يرعى كل شيء كاٜناكم ليس إال رسوؿ اهلل للناس ليعملوا اٝنًن...، كأف السلطاف ظل ا
فالتزاـ اٞنسيحي بطاعة اٜنكاـ مبدأ راسخ ال ٬نكن إنكاره، إال أف ىذه ، (ِ) بأمره فأعطو ما لو"

الطاعة قد تدر جت من كوهنا طاعة عمياء مطلقة حّت أصبحت مشركطة بفعل اآلراء اليت قاؿ 
 .(ّ)ُّا فقهاء، كرجاؿ الدين اٞنسيحيوف

                                 
الكوف كل و كاٝنلقى كلهم ملكان هلل،  أما اإلسبلـ فيجعل (،ُِ/ِِ)  إ٤نيل مّت :( انظر: الكتاب اٞنقدس، العهد اٛنديدُ)

 .حد القهاركليس لقيصر فيو ذرة كاحدة فقيصر كما لقيصر هلل الوا
 (.ٕ -ُ/ ُّ) العهد اٛنديد الكتاب اٞنقدس، ية:بولس الرسوؿ إٔب أىل ركمالقديس رسالة انظر: ( ِ)
 (. َّٕ/ّ) ود كآخرينمترٗنة: زكي ٤نيب ١ن ،( انظر: كؿ ديورانت: قصة اٜنضارةّ)
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(، نالطاعة العمياء الفقيو كرجل الدين )جوف نوكسككاف أكؿ من خرج على نظرية   
الذم ذىب إٔب أف من كاجب اٞنسيحي تصحيح كقمع أم خركج من اٞنلك على كلمة الرب 
كشرفو ك٠نده، فهو يقوؿ: "إف القوؿ بأف اهلل أمر بطاعة اٞنلوؾ عندما يفتقدكف التقول كالصبلح 

 .(ُ)كاحملافظ على كل جور" ال يقل ْنديفان عن القوؿ بأف اهلل بسنتو ىو اٞنبدع
كبذلك دافع جوف نوكسن عن حق مقاكمة الطغياف كاٝنركج على طاعة السلطاف الظآب 
بل انو جعل ذلك كاجبان دينيان كأخبلقيا يلتـز بو اٞنسيحي فاٜناكم يكوف مطاعان ما كاف قائمنا 

ا٥نرؼ عن ذلك كاف األفراد ُب بواجباتو الدينية كالدنيوية كفق ما ٕنليو عليو العدالة كاإل٬ناف فإذا 
 .(ِ)حل من طاعتو كأصبح كاجبان عليهم أف ٫نلعوه

(، يقرر بأف األمًن ليس شيئان يذكر إال َُُٖ-َُُِكىذا جوف أكؼ ساليز برم )
إذا خضع ٕنامان لتعاليم الكنيسة كيرل أف القوة كالبطش كالقضاء على اٜنريات كعدـ االىتماـ 

كقتل الطاغية، فيقوؿ "إنو ليس فقط من القانوف قتل الطاغية بل ّنصاّب العامة يبيح اغتياؿ 
، (ّ)كمن العدالة كالصواب أيضان، ذلك ألف من استبد بالسيف ال بد أف يقتل بنفس السيف"

كاٜناكم عند جوف أكؼ ساليزبرم أنو ٩نب على اٜناكم أف يكوف مسؤكالى عن إطاعة القانوف 
مسؤكالن عن ٓنقيق العدالة كإثراء الفضيلة كتنمية القيم، اٞنستمد من القانوف اإلٟني كما يكوف 

ك٩نب على كل فرد كُب أم موقع أف يقاـك قدر طاقتو كلها كل حاكم ال يلتـز ُّذا بل إف 
جوف يعلن "أف كل من يتقاعس عن طلب رقبة الطاغية يسيء إٔب نفسو كإٔب اآلخرين" فهو 

 ع أفراد األمة.يقرر حق الثورة على الطغاة كاجبان ملزمان ٛنمي
كقد استقر االعرتاؼ ُنق اٞنقاكمة ُب فقو القانوف العاـ، فيقوؿ لوفور: "إف اٞنقاكمة ىي 
٣نارسة ٜنق مراقبة السلطة اٞنعرتىؼ بو من احملكومٌن"، أما الفقيو األٞناين إىرنغ فيذىب إٔب حد 

إف القانوف ليس ىو اٞنبدأ األٚنى " جعل اٞنقاكمة ىي النظرية األصلية للقانوف كلو، فيقوؿ:
الذم ٪نكم العآب؛ إنو ليس غاية ُب ذاتو، بل ىو كسيلة لتحقيق غاية، إف اٜنياة فوؽ القانوف؛ 

                                 
 (.ُِٓ/ّ)( جورج سباين: تطور الفكر السياسي ُ)
: موسوعة اٞنذاىب الفكرية اٞنعاصرة بن عبد القادر السقاؼ علومبإشراؼ الشيخ  ( انظر: ٠نموعة من الباحثٌنِ)
(ِ/ُْٕ .) 
 (.ُْٕعلي عبد اٞنعطي: الفكر السياسي الغريب ) (ّ)
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كعندما يصبح اَّتمع ُب موقف اٝنيار بٌن احرتاـ القانوف كاٜنفاظ على الوجود، فبل ١نل  
 "(ُ)للرتدد، كعلى القوة أف تضحٍّي بالقانوف لتنقذ األمة

ضد اٜنكاـ كعزٟنم   كىذا التاريخ ٪ندث عن معظم الثورات اليت قامت ُب أكركبا
مثل ثورة )نابليوف( ُب فرنسا اليت غًنت مفاىيم كثًن من البشر، كالثورة البلشفية   كقتلهم

الركسية ضد حكم القيصر )بطرس( كقائدىا لينٌن اٚنو اٜنقيقي فبلد٬نًن ألتيش بوليانوؼ، قائد 
شفية الدامية، كدكتاتورىا اٞنرىوب، فهو الذم قاد الثورة على القيصرية الركسية عاـ الثورة البل
ـ، كىناؾ دراسات تقوؿ بأنو ُِْٗـ، كتؤب زماـ اٜنكم الشيوعي إٔب أف مات عاـ ُُٕٗ

يهودم األصل كأنو كاف ٪نمل اٚنان يهوديان ٍب تسمى باٚنو الذم عرؼ بو، كرّنا كاف من سبللة 
 .(ِ)ن على ركسياالتتار الوافدي

كقتلو كأسرتو كأكثر من ثبلثٌن من حكاـ أكركبا ماتوا إٔب جانب  ،قتل بطرس األكرب
 حكاـ أمريكا اٛننوبية كسبللة الديكتاتورية، الذين قاكمتهم شعوُّم كأصبحوا ُب مهب الريح.

كلقد ثبت باألدلة القاطعة أف األنظمة السياسية ُب الغرب استفادت استفادة عظيمة 
النظاـ السياسي من اإلسبلـ كاختيار اٜناكم كتقييد سلطانو كمقاكمتو إذا ا٥نرؼ أك أخل من 

بالعقد الذم أبرمتو الرعية معو غًن أهنم ال يصرحوف بذلك كما كضح "كات" بل إف أكرب 
  اٞنلحدين اعرتؼ بتأثًن اإلسبلـ ُب اٜنضارة الغربية.

 العلمية، ككتبهم العرب، حضارةة سادر  ُب أمعنا ككلما"وستاؼ لوبوف: غقاؿ 
 العرب أف رأينا ما كلسيرعاف كاسعة، كآفاؽه  جديدةه  حقائقي  لنا كفنوهنم ظهرت كاخرتاعاهتم،

 ٟنا، تعرؼ ٓب الغرب جامعات كأف األقدمٌن، لعلـو الوسطى القركف ُب معرفة الفضل أصحاب
 كعقبلن  أكركبا مادةن  نواك مد   الذين ىم كأهنم مؤلفاهتم، سوليان علم موردنا ٙنسة قركف، مدة

 عظيم العرب كتأثًني ... قصًن،  كقت ُب أنتجوه ما أنتجت أمة يعرؼ ٓب التاريخ كأخبلقنا، كأف
 اليت كاألمم النفوذ، من اتفق للعرب ما ألمة يت فق كٓب كأقول، أشد الشرؽ ُب كىو الغرب، ُب

كعادت  دارسة، أطبلؿ غًن لنا ترتؾ كٓب الدىر أعفار ٓنت توارت ... العآب، سيادة ٟنا كانت
تزؿ عناصر  ٓب أيضنا، تىوارىكا كإف كالعرب، ذكريات، سول تكوف ال كفنوهنا كلغاهتا أدياهنا

                                 
: موسوعة اٞنذاىب الفكرية اٞنعاصرة بن عبد القادر السقاؼ علومبإشراؼ الشيخ  ( انظر: ٠نموعة من الباحثٌنُ)
(ِ/ُْٕ.) 
 ع السابق نفسو: الصفحة نفسها.( انظر: اٞنرجِ)
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شخص  مائة مليوف من أكثر كينقاد حيةن، كفنوهنم، كلغتهم ديانتهم فقل شئت كإف حضارهتم،
 نيسمٍّيو عما أغضى من أكؿي  بأهنم للعرب باالعرتاؼ يقضي كاٜنق... ، (ُ)"الرسوؿ لشريعة ...

 .(ِ) اٜناضر ُب الوقت الفكر حرية
 بلغت كقد كسكوف، طيمىأنينة ُب فالشرؽٍب يتابع ُب موضع آخر من كتابو فيقوؿ: "

 على السعادة عينواف ىو الذم اٟنادئ التسليم من ظاىرة درجةن  البشر ىي أكثرية اليت شعوبو
 ّنا الشرؽ شعوب كتتمتع، الصاخبة كاٜنياة االنقسامات من عندنا ّنا لو كال عهد األقل،

 استقرارىا على أسيريىا كٓنافظ تزاؿ قو٬نة، ال الشعوب ىذه فمعتقداتي  التماسك، من خىًسرناه
 كىي كالعادات، كالتقاليد كالنظم كاألسرة القد٬نة، كالديانة اَّتمعات مقومات كبقيت القدًن،

 الشرقيٌن على كليس عليو، مسيطرة الشرؽ ُب مؤثٍّرةن  أصاُّا، اٟندـ ما من الغرب ُب أصاُّا اليت
 .(ّ)"تبديلها ُب يفكركا أف

بالدعوة "كسرعة التأثر كلطف الطبيعة كبعد النظر كطيبة  قاؿ بندٕب عن حركة الرسوؿ ك 
القلب كمعرفة طبيعة الناس كحسػن السياسػة كاالسػتعداد التػاـ للتضػحية ّنصػاٜنو الشخصػية، بػل 

 .(ْ)سبيل اٞنصلحة العامة"كٌجو الغريزة ُب 
ىذه قطرة ُنر كغيض من فيض ٞنا قالو علماء الغرب مع ا٥نرافات أخرل ٓنسب عليهم 
كإياؾ أف تقوؿ إننا ٥نتاج إٔب ىذه الشهادات لنقوم حجتنا فاٜنجة قائمة بالكتاب كالسنة كما 

"ك٥نن  :لغزإبكإف كنت كحدؾ، كلكن كما يقوؿ الشيخ ا ،قالو األئمة كاٛنماعة كما كافق اٜنق
كإ٧نا نلطم ُّا الوجوه اليت  ،كال تزيدنا ثقة بنفاسة ما لدينا ،ال نيعوؿ على شهادات األجانب

 .(ٓ)كتقبل كلماهتم ِنضوع شديد" ،تعنوا لؤلجانب كحدىم

                                 
 (.َّ) ، ترٗنة عادؿ زعيرتوستاؼ لوبوف: حضارة العربغ( ُ)
 (.ْٖٓ)( انظر: اٞنرجع السابق نفسو: ِ)
 (.ّْ) ( انظر: اٞنرجع السابق نفسو:ّ)
 (.ِِ/ ُتاريخ اٜنركات الفكرية ُب اإلسبلـ )من : جوزم بندٕب (ْ)
 (.ِِٓاإلسبلمي )الغزإب: معركة اٞنصحف ُب العآب ( ٓ)
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 ٔلاملثسث األ
 انغغٛاٌ انسٛاسٙصٕر يٍ 

 كما يركزبوصفو ظاىرة اجتماعية،  الطغياف السياسي صور من يركز ىذا اٞنبحث على 
 )الن خبة(.طغياف اٜناكم كطغياف اٞنؤل على تناكؿ 

 توضيحنا لذلك من خبلؿ اٞنطالب اآلتية: -إف شاء اهلل تعأب-كسيمثل ىذا اٞنبحث 
ػاضططضبػاِّول
ػطعغانػاضحاصم

كليس اٞنقصود من  ،بوصفو ظاىرة اجتماعيةالطغياف السياسي يتحدث االسبلـ عن 
لبي ة ُب حياة األمم ذلك ٓنديد كتعيٌن األٚناء كاألمكنة كاألزمنة بقدر بياف الظاىرة كآثارىا الس  

لذا ال يهتم القرآف كثًنان كىو يعرض قصص الط غاة بذكر أٚنائهم كتوار٫نهم،  ،عرب العصور
لك أف القرآف حينما يتناكؿ كاألماكن اليت ظهركا فيها كما إٔب ذلك من التفاصيل؛ كيدؿ على ذ

، السياسيبوصفو ظاىرة اجتماعية ٓب يذكر تفاصيل عدة عن ٧ناذج للطغياف الطغياف السياسي 
كىو ٧نوذج فرعوف، كستظهر كيفية الطغياف السياسي كإ٧نا اكتفى بذكر ٧نوذج شبو مفصل ٬نثل 

 قصص طغاة آخرين.أناذ القرآف إياه أ٧نوذجان للطاغية، ُب حٌن ذكر القرآف مقتطفات من 
ٓب يتطرؽ القرآف الكرًن إال لذكر فقرة كاحدة  -إبراىيم ُب ربو الذم حاجٌ -ففي ٧نوذج 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) قاؿ تعأب: من قصتو،

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

(گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
تلك فأُّم حّت اٚنو ناىيك عن التفصيبلت األخرل، ، (ُ)

التفصيبلت اليت حاكلت كتب الت فسًن تتبعها كاستخراجها من مصادر ٢نتلفة كال سيما اٞنصادر 
 اإلسرائيلية.

ٓب يتطرؽ القرآف الكرًن إال إٔب مشهد  ،كُب ٧نوذج اٞنلك ُب قصة أصحاب األخدكد
مىٍن ىو كاحد من قصتو، كأُّم ما عدا ذلك من التفاصيل، بل إف القرآف الكرًن ٓب يذكر مطلقان 

 أية إشارة صر٪نة تدؿ على كجود حاكم طاغ يقف خلف اٞنشهد، قاؿ تعأب: اٞنلك، كٓب ترد

                                 
 (.ِٖٓ( سورة البقرة: اآلية )ُ)
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ڦ ڦ ڦ ڄ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٿ ٿ ٿ ٹ   ٺ ٺ ٺ      ڀ ڀ ڀ)

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

فبل يظهر من اآليات أنو كاف ىناؾ ملك، ، (ُ) (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
كاف طاغيان، أك ما إٔب ذلك، كىذا ما دفع بعض اٞنفسٍّرين إٔب القوؿ بأف الذم خد كأنو  

األخاديد ٓب يكن ملكان كاحدان، كإ٧نا تكرر ذلك من عدد من اٞنلوؾ كما ينقل ابن كثًن كغًنه 
، كاكتفت اآليات كما ىو كاضح بذكر كسائل الط غاة اٞنستخدمة ضد كل من ٫نرج من (ِ)ذلك

 ية ك٫نلع ربقة العبودية كذلك بعدـ الط اعة لو ك٢نالفتو.حظًنة الط اغ
السؤاؿ الذم يتبادر إٔب الذىن ىو: ٞناذا فصل القرآف الكرًن ُب قصة الط اغية فرعوف ُب 

ؿ إيراد مقتطفات رمزية من حٌن ٓب يذكر القرآف أية تفاصيل تتعلق ببقية الط غاة إال من خبل
 قصصهم؟

ف الكرًن اكتفى ُب حديثو عن الط غياف السٍّياسٌي للحاكم فالذم يظهر ٕب ىو أف القرآ
بذكر ٧نوذج كاحد مفصل مع التطرؽ إٔب ٧ناذج أخرل من ىنا كىناؾ صراحة أك ضمنان، كذلك 
ألف الط غياف السٍّياسٌي ىو ىو ُب الد كافع كالوسائل كالتفكًن كالتطبيق، كإف اختلف الزماف 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) ضموناي كركحان، مصداؽ ذلك قولو تعأب:كيتحد كيتشابو م كاٞنكاف كالذكات،

( ٿ ٿ
(ّ). 

: "فكلما قضى فرعوف تقمص بآخر، ككلما انقرضت عائلة -ر٘نو اهلل-يقوؿ األفغاين 
فرعونية ادعت إرثها عائلة، كجاءت كلو من كراء البحار، كالتصقت بالنسب الفرعوين كلو بأقل 

 .(ْ)الن اس"مشاُّة من خلق الغطرسة كالتألو على 
ٍب ّنقارنة ما ذكره القرآف من أساليب الط غاة اٞنوجود ُب الواقع اٞنعاصر كما كاف ُب 
األمس سنجد أنو ال يوجد خبلؼ بٌن كل ذلك إال ُب جزئيات؛ كيبلحظ على الرغم من أف 

                                 
 (.َُ-ْ( سورة الربكج: اآليات )ُ)
قاؿ أسباط عن السدم ُب قولو تعأب: )قتل أصحاب األخدكد(، قاؿ: كانت األخدكد ثبلثة: خد بالعراؽ، كخد ( ِ)

كاألخرل بالشاـ، كاألخرل بفارس حرقوا بالشاـ، كخد باليمن.. كعن مقاتل: كانت األخدكد ثبلثة: كاحدة بنجراف اليمن، 
 (.ُِّ-ُُّ/ِ(، كانظر: ابن كثًن: البداية كالنهاية )ْٔٗ/ْبالنار.."، انظر: ابن كثًن: تفسًن القرآف العظيم )

 (.ّٓ( سورة الذاريات: اآلية )ّ)
 (.ِّّ/ِاألفغاين: األعماؿ الكاملة؛ الكتابات السٍّياسٌية )( ْ)
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كالتقديس، كمن القرآف ذكر قصص الط غاة ٢نتصرة أف اٛنامع بينهم كاف ادعاء الر بيوبي ة كاألليوىي ة 
 ،ن رفضوا االعرتاؼ بقدسيتهمٍب استخداـ كسائل البطش كاإلرىاب ْناه اٞنخالفٌن ٟنم الذي

كعليو نذكر ٧نوذجان كاحدان للحاكم الطاغي كىو فرعوف موسى الذم كردت قصتو مفصلة ُب 
ُب أبعاده كصوره كما يصوره الطغياف السياسي القرآف الكرًن للتعرؼ من خبلؿ ذلك على 

 قرآف.ال
ػأشطابػاضتحاضفػاضطعغاظيػسيػشصظػسررون

اجتمع ُب فرعوف كل أكصاؼ الط غاة لذا حق لو أف يكوف  أواًل:ػاضحاصم؛ػسررون:
الن موذج اٞنفصل للطاغية اٞنذكور من قبل القرآف، كيظهر طغيانو بوضوح من خبلؿ النقاط 

 اآلتية اليت نذكرىا بإ٩ناز كىذه النقاط ىي:
ػػ- ػاضطتطثل ػواُِّضوعغَّظطعغاظه ػاضرُُّبوبغَّظ ػادراء يظهر طغياف  :سي

كعلى اٞنؤل، قاؿ  فرعوف كْناكزه حدكده ُب ادعائو الر بيوبي ة كاألليوىي ة، فها ىو يعلن ربوبيتو صراحة
(ڃ ڃ چ چ   ڄ ڃ) تعأب عنو:

ٍب ٓب يكتف فرعوف بإعبلف الر بيوبي ة كحدىا، ، (ُ)
الذم ال بد أف تتخذه الر عي ة مع عدـ نفي احتماؿ أف تكوف بل ْناكز ذلك ليعلن أنو اإللو 

 ة أخرل غًنه، فقاؿ كما حكى عنو القرآف الكرًن كىو ٫ناطب موسى عليو السبلـ:ىناؾ آٟن
(ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)

ػػ.(ِ)
طعغاظهػسيػادتطبادػبظيػإدرائغلػوارتطادػاضػوةػواضبطشػػ-
لبين إسرائيل، كجعلهم عبيدان لو كلقومو، بل يظهر طغياف فرعوف جليان ُب استعباده :ػدغادظ

إف ىذه السياسة الطاغوتية قد دفعتو إٔب رفض رسالة موسى كىاركف عليهما السبلـ، كالكفر 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) قاؿ تعأب:، ُّا ُنجة أهنما من قـو مستعبدكف لو

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )
(ّ) ،

(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ) كقاؿ تعأب:
كال شك أف ىذا االستعباد كاالستضعاؼ ، (ْ)

                                 
 (.ِْ-ِّف )سورة النازعات: اآليتا( ُ)
 (.ِٗسورة الشعراء: ) (ِ)
 (.ْٕ-ْٓسورة اٞنؤمنوف: اآليات ) (ّ)
 (.ِِسورة الشعراء: اآلية )( ْ)
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ٓب يكونا إال باستخداـ القوة كاإلرىاب، كاليت أشار إليها القرآف الكرًن ُب مواضع عديدة من 
الستخدامهن فيما بعد خدمان  ؛قتل فرعوف كذُنو للذكور من بين إسرائيل كتركو اإلناث أحياء

 كسبايا.
  :ذضكػطظهطعغاظهػسيػدررظػاضتصذغبػباآلغاتػوتصرارػػ-

يظهر طغياف فرعوف كملئو فيما صدر منهم بعد أف ذيكركا بآيات اهلل حيث اٞنفرتض أف 
، كلكن ما أف رأكا اٞنعجزات إذا ىم  يتأثركا باٞنعجزات اليت أظهرت على يد موسى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی) يضحكوف:

( ڀ ڀ ٺ
كالتفكًن فيها، كالرجوع إٔب اهلل ، فاٞنقصود من اآليات الوقوؼ عليها (ُ)

كليس اٞنزيد من الط غياف كالعتو كاالستكبار، كلكن ٓب ينفع مع فرعوف شيء من ذلك، لذا قاؿ 
(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) تعأب:

(ِ). 
 فالط غياف ىو الذم دفعو إٔب التكذيب باآليات، كإٔب أف ينكث كعده ُب كل مرة.

ػثاظغًا:ػاضبطاظظػاضدغئظػ)اضطأل(
القطب الث اين ُب الت حاليف الط غياين الذم كشف عنو القرآف الكرًن ىو مؤل اٜناكم أك 

كاٜنديث ىنا عن بطانة الن موذج اٞنأخوذ - ٓنت البطانة فئات متعددة كمتنوعةبطانتو، كيندرج 
 رجاؿ اإلعبلـك رجاؿ الدٍّين كالسحرة ك ل من ىاماف كقاركف كالكهنة نة من كمكوٌ  -كىو فرعوف

 غًنىم.ك 
كقد عرب القرآف عن البطانة بعبارات ٢نتلفة منها: )اٞنؤل(، أم: مؤل اٜناكم، كال نقصد 
ىنا باٞنؤل الن خبة أك األشراؼ اٞنسيطرين على اَّتمع، كإ٧نا نقصد بو بطانة الط اغية كاٞنقربٌن إليو 

خرل عرب القرآف كاٞنلتفٌن حولو، ففي كل حالة من ىذه للمؤل أكصافهم كمهامهم، كُب أحياف أ
 عن بطانة اٜناكم بػ)الذين حولو(.

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) :كاآليات اليت تذكر بطانة اٜناكم كمؤله ىي؛ قاؿ تعأب

  (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) ، كقولو تعأب:(ّ)

                                 
 (.ْٖ-ْٕسورة الزخرؼ: اآليتاف )( ُ)
 (.ٔٓسورة طو: اآلية ) (ِ)
 (.ْٔسورة الزخرؼ: اآلية ) (ّ)
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﮲   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

( ﮳
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )، كقولو تعأب:(ُ)

(وئ وئ
(ِ). 

فكما ىو كاضح من اآليات السالفة الذكر أنو يتم دائمان ُب أثناء اٜنديث عن فرعوف 
االقرتاف بٌن اٚنو كبٌن بطانتو أك ملئو، ليتضح بذلك أف للبطانة دكران رئيسان كىامان ُب الدكلة 

 البطانة بكل شرائحها أحد أقطاب عدٌ الط اغية كُب تثبيت السياسات القمعية اٛنائرة، كبذلك تي 
الت حاليف الط غياين ُب الدكلة اليت يقف على رأسها طاغية من اٞننظور القرآين؛ لذا فبل ٬نكن 
ُناؿ من األحواؿ أف نتصور كجود دكلة يرتبع على عرشها حاكم طاغو بدكف أف يستند ُب 

 طغيانو على بطانة سيئة.
ػثاضثًا:ػاضجظودػأوػاضطؤددظػاضطدصرغظ

اٛننود أك اٞنؤسسة العسكرية القطب الثالث ُب الت حاليف الط غياين الثبلثي الذم   عدٌ يي 
فقد قرف القرآف بٌن اٛنينيود كبٌن فرعوف ُب سبع  ،كشف عنو القرآف الكرًن ُب ٧نوذج فرعوف

بدءان من عملية قتل الذكور من بين  ،آيات مشلت أىم احملاكر اليت مر ُّا اٜنكم الفرعوين
نتهاءن ّنطاردة اٛنينيود ٞنوسى كأصحابو، كاليت انتهت بالغرؽ؛ إضافة إٔب عدد آخر من إسرائيل كا

 اآليات اليت تشًن إٔب ما يقـو بو اٛنينيود من مهاـ.
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) كمن ىذه اآليات قولو تعأب:

(ڇ ڍ ڍ ڌ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) ، كقولو تعأب:(ّ)

(پ پ ڀ ڀ ڀ
فرعوف كىاماف كاٛنينيود بأهنم   فاآلية األكٔب حكمت على، (ْ)

(، كفيها إشارة إٔب ما كاف يقـو بو اٛنينيود من تعمد قتل ذكور بين إسرائيل ڌكانوا )
بأمر من ىاماف رئيس البطانة، كالذم كاف بدكره يأخذ األكامر من فرعوف كينفذىا، فواضح أف 

 كلة الط اغية.القرآف يبٌن ىنا بوضوح ما يقـو بو اٛنينيود من دكر إجرامي ُب الد
  

                                 
 (.ِّسورة القصص: )( ُ)
 (. َُّسورة األعراؼ: اآلية ) (ِ)
 (.ٖالقصص: اآلية )سورة ( ّ)
 (.ٔسورة القصص: اآلية )( ْ)



 

 
 

 اضغصلػاضثاضث
 ول:ػصورػطنػاضطعغانػاضدغادياضطبحثػاِّ

89 

ػاضططضبػاضثاظي
ػطعغانػاضطألػ)اضظُّخبظ(

اٞنؤل: أشراؼ القـو ككجوىهم كرؤساؤىم كمقدموىم الذين يرجع إٔب "قاؿ ابن منظور: 
 . (ُ)ككذلك اٞنؤل إ٧نا ىم القـو ذك الشارة كالتجمع لئلدارة"… قوٟنم

على الس لطة، كتصرفهم ُب األمر كعليو فاٞنقصود بطغياف الن خبة: استحواذ مؤل القـو أك أشرافو 
 العاـ الذم ٫نص العامة على حسب مصاٜنهم كأىوائهم.

؛ كالذم  كقد كردت كلمة )اٞنؤل( ُب القرآف الكرًن ُب ثبلثٌن آية كأفادت عدة معافو
القـو اٞنسيطركف أف نفصل ُب اٞنعىن الذم يندرج ٓنت ىذا اٞنطلب، كىو أشراؼ  ىو يهمنا

الغالب على االستخداـ القرآين لكلمة اٞنؤل ىو أهنا استخدمت كصفان سلبيان ف إعلى األمور، إذ 
للسادة كاألشراؼ اٞنلتفٌن حوؿ اٜناكم، كالذين حاربوا بكل ما أكتوا من قوة دعاة اإلصبلح، 
كعملوا على تأليب الط غاة على اٞنصلحٌن، أك كصفان ألشراؼ القـو العتاة اٞنسيطرين على أمور 

، كالذين كردت كلمة اٞنؤل ُب القرآف الكرًن ّنعىن ك  ،ا سدان مانعان أماـ دخوؿ الدعواتكقفو  القـو
أشراؼ القـو الط غاة أك الن خبة الط اغية ُب تسعة مواضع، كتناكلت اآليات كبلن من أشراؼ قـو 
نوح، كأشراؼ قـو شعيب، كأشراؼ قـو صاّب، كأشراؼ قريش؛ كٚني األشراؼ باٞنؤل كذلك  

لشعراكم: "ألهنم ىم الذين ٬نؤلكف العٌن، ألف العٌن إذا اْنهت إليهم تتعلق ُّم كما يقوؿ ا
لوجاىتهم كسلطاهنم كال تنظر إٔب سواىم، كذلك ٞنا ٟنم من مهابة دنيوية، فالعيوف تتعلق دائمان 

 . (ِ)بالسلطاف أك الرئيس إذا جاء إٔب أم مكاف كّنن حولو من اٞنقربٌن"
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )  :كمن ىذه اٞنواضع قولو تعأب

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ) ، كقولو تعأب:(ّ) (ېئ ىئ ىئ 

(چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) كقولو تعأب: ،(ْ) (ڻ 
(ٓ). 

                                 
 (.ُٗٓ/ُلساف العرب )( ابن منظور: ُ)
 (.َُٗٓ/ّالشعراكم: قصص األنبياء )( ِ)
 (.ٔٔسورة األعراؼ: اآلية ) (ّ)
 (.َٗسورة األعراؼ: اآلية ) (ْ)
 (.َٔسورة األعراؼ: اآلية )( ٓ)
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نوح، مؤل قـو مؤل قـو  ؛فقد ذكر القرآف الكرًن عددان من النخب الط اغية ،ككما ظهر
كلو ألقينا نظرة على اآليات اليت تناكلت اٞنؤل الطاغي باٞنعىن السالف  ،شعيب، مؤل قـو صاّب

الذكر لوجدنا أف اٜنديث ُب غالب األحياف كرد عامان من غًن تتبع التفاصيل، كذلك بناء على 
اٞننهج القرآين العاـ ُب عرض القصص القرآين عامة كالط غياف السٍّياسٌي خاصة بوصفو ظاىرة؛ 

الط اغية أك األشراؼ العتاة كانوا دكمان يقفوف حاجزان أماـ دخوؿ الدعوات حيث إف الن خبة 
يقوؿ سيد قطب ر٘نو  ،دكمان أكؿ من يكفر كآخر من يؤمن كانتشارىا بٌن األقواـ، ككاف اٞنؤل

اهلل: "اٞنؤل ىم آخر من يؤمن بدعوة ْنردىم من السلطاف ُب األرض، كترده إٔب إلو كاحد ىو 
رب العاٞنٌن، كال بد أف ٪ناكلوا فتنة اٞنؤمنٌن الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم 

 . (ُ) هلل كحده، كٓنرركا بذلك من العبودية للعبيد"

                                 
 (.ُُّّ/ٖقطب: ُب ظبلؿ القرآف ) (ُ)
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ػثاَٙاملثسث ان
 سثم يُع انغغٛاٌ انسٛاسٙ

كانت األمور غًن مستقرة على حاؿ ٞنا كاف اإلسبلـ نظامان لكل األزمنة كالعصور، كٞنا  
من األحواؿ، كمتغًنة من حٌن آلخر بتغًن الزماف كاٞنكاف كاٜناؿ، جاء اإلسبلـ ُب ٠ناؿ اٜنكم 
بأصوؿ عامة كمعآب أساسية، كٓب يفصل غالبان ُب جزئيات ذلك، حيث ترؾ للمسلمٌن ٠ناالن 

عارض مع اٞنقاصد الشرعية رحبان للتحرؾ، كالستحداث ما يتبلئم مع مصاّب العباد، كال يت
 كاألصوؿ العامة.

ك٤ند ٟنذا األمر شواىد فيما قالو كبار العلماء من السلف، فمثبلن ٤ند أف العلماء ٓب 
يعرفوا السياسة الشرعية بتعريف جامد، بل كسعوا دائرهتا ُنيث أدخلوا فيها كل ما من شأنو أف 

اد، فهذا العبلمة ابن القيم ينقل عن يؤدم إٔب الصبلح كاإلصبلح، كيقضي على الفساد كاإلفس
ابن عقيل اٜننبلي تعريف السياسة الشرعية كيؤيده ُب عدد من كتبو حيث يقوؿ: السٍّياسة ىي: 

  "ما كاف فعبلن يكوف معو الن اس أقرب إٔب الصبلح، كأبعد عن الفساد، كإف ٓب يضعو الرسوؿ 
 .(ُ)كال نزؿ بو كحي"

شرط أف ال ٔنرج األمور عن دائرة اٞنقاصد الشرعية كاألصوؿ فمعىن ىذا أف األمر فيو متسع ب
 اإلسبلمية العامة كعلى رأسها أصل العدؿ.

يقوؿ ابن القيم: "فإف اهلل سبحانو أرسل رسلو، كأنزؿ كتبو، ليقـو الن اس بالقسط كىو 
العدؿ الذم قامت بو األرض كالسموات، فإذا ظهرت أمارات العدؿ كأسفر كجهو بأم طريق 

، فثم شرع اهلل كدينو، كاهلل سبحانو أعلم كأحكم كأعدؿ أف ٫نص طرؽ العدؿ كأماراتو كاف
كأعبلمو بشيء ٍب ينفي ما ىو أظهر منها كأقول داللة كأبٌن أمارة، فبل ٩نعلو منها، كال ٪نكم 
عند كجودىا كقيامها ّنوجبها، بل قد بٌن سبحانو ّنا شرعو من الطرؽ أف مقصوده إقامة العدؿ 

فأم طريق استخرج ُّا العدؿ كالقسط فهي من الدٍّين ، اده، كقياـ الن اس بالقسطبٌن عب
كليست ٢نالفة لو، فبل يقاؿ إف السياسة العادلة ٢نالفة ٞنا نطق بو الشرع بل ىي موافقة ٞنا جاء 

، كلذا فقد اكتفى اإلسبلـ ُب أمور السياسة كاٜنكم بتقرير عدد (ِ)بو بل ىي جزء من أجزائو" 

                                 
 (. ُٕ/ُ) السياسة الشرعية الطرؽ اٜنكمية ُب( ابن القيم: ُ)
 (. ّْٕٔ(، ابن القيم: بدائع الفوائد )ُٗ/ُ) السياسة الشرعية ُبابن القيم: الطرؽ اٜنكمية  (ِ)
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كيفية كضع ىذه اٞنبادئ   -عامدان عاٞنان سبحانو-بادئ العامة، كلكن اهلل: "ٓب يفصل من اٞن
كاألصوؿ موضع التنفيذ حّت يكوف الن اس ُب سعة من أمرىم، ليختاركا ُب تطبيق تلك اٞنبادئ 

 .(ُ)ما ٪نقق مصاٜنهم كما ٓنددىا ظركؼ البيئة كالزماف كاٞنكاف" 
كسيلة أك أسلوب ترتب على تطبيقو كاألخذ بو إقامة ذكرت ىذا التمهيد لبياف أف أية 

 العدؿ كمنع الط غياف جاز األخذ بو.
، كىي سبل سبل منع الطغياف السياسيىذا كسوؼ أركز ُب ىذا اٞنبحث على بياف 

من خبلؿ اٜنديث عن غرس عقيدة التوحيد ُب القلوب، كمن ٍب ْنفيف منابع الطغياف  معنوية،
من  الشورل كٓنديد مدة الرئاسة، كسبل رقابيةن خبلؿ اٜنديث عن م كسبل كقائية كركافده،

 خبلؿ اٜنديث عن رقابة األمة على اٜناكم، كأنو ال طاعة إال ُب معركؼ.
 توضيحنا لذلك من خبلؿ اٞنطالب اآلتية: -إف شاء اهلل تعأب-كسيمثل ىذا اٞنبحث  

ػاضططضبػاِّول
ػدبلػططظوغظ

ػاضػضوبأواًل:ػزرسػرػغدةػاضتوحغدػسيػػ
عقيدة التوحيد أضمن سبيل ٞننع الطغياف السياسي؛ حيث كانت كال تزاؿ من أىم 
الوسائل كالسبل اليت يتسلح ُّا الدعاة كاٞنصلحوف ٞنواجهة شّت صور الفساد كالطغياف كالبغيو 

كّنا  ،كتغيًنىا، سواء كاف ذلك الطغياف أخبلقيان أك اقتصاديان، أك سياسيان كىو ما ٥نن بصدده
أف العوامل اليت تؤدم إٔب ظهور الطغياف السياسي كتقويتو عوامل مركبة راجعة إٔب كل من 
اٜناكم كالبطانة كاٛننود كالرعية، كأف لكل كاحد من ىؤالء دكره ُب إ٩ناد الطغياف أك ترسيخو، 

دكرىا ُب  فبلبد من اإلشارة إٔب دكر العقيدة كأثرىا ُب الفئات اٞنذكورة ما داـ لكل كاحدة منها
  بركز الطغياف السياسي أك إطالة أمده.
ػأواًل:ػأثرعاػرضىػاضحاصم

العقيدة الصحيحة ٕننع اٜناكم من الطغياف، كُب الوقت نفسو تدفع الرعية إٔب مواجهة 
نود أك اٞنؤسسة العسكرية الطغياف إف برز ُب اَّتمع كعدـ اٝنضوع لو، كىي نفسها اليت ٕننع اٛن

كالعقيدة ىي اليت تدفع البطانة  .سات الطاغوتيةطرفان ُب تثبيت كغرس السيا واكونيمن أف 
                                 

 (.ٕٓ-ٔٓعبد اٝنالق فريد: مبادئ دستورية ُب الفقو السٍّياسٌي اإلسبلمي ) (ُ)
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كٕننعها من أف تكوف بطانة سيئة، كتعمل كل ما ُب كسعها لتبعد عن نفسها كل صفة من 
  .شأهنا أف تدخلها ُب دائرة البطانة السيئة

ذلك اعتقادان كذلك ألف اٜناكم إذا آمن باهلل السميع العليم البصًن الرقيب، كاعتقد 
فهيهات أف يتجاكز اٜندكد اٞنرسومة لو أك أف يطغى، أك يقرتؼ ما يدخلو ُب دائرة  ،جازمان 

  الطغياف، أك يظلم اآلخرين كلو ُب أمر غًن ذم شأف.
كإذا آمن اٜناكم باليـو اآلخر كأنو سيحاسب على كل ما يصدر عنو من قوؿ أك فعل 

ة الظلمة الذين سيوقفهم اهلل أماـ اٜنشر العظيم فلن يقرتؼ ما من شأنو أف ٩نعلو ُب دائر 
حملاسبتهم عما بدر منهم، كإف اقرتؼ اٜناكم شيئان من الظلم أك مارسو ضد أحد ُب حالة 
ضعف أك غضب فإنو سرعاف ما يثوب كيعود إٔب رشده فيتوب إٔب اهلل كيطلب الصفح ٣نن 

 .ظلمو
ػرضىػاضبطاظظأثرعاػثاظغًا:ػ

عرفنا أف الذم دفع كيدفع إٔب الطغياف، ك٣نارسة البطش  كيظهر ىذا جليان إذا ما
كاإلرىاب كالقهر ضد اآلخرين ىو عدـ اإل٬ناف باليـو اآلخر كباٜنساب، كىي حقيقة ذكرهتا 

 آيات قرآنية.
كالعقيدة ىي نفسها اليت ٕننع البطانة من أف تتحوؿ إٔب بطانة سيئة، بل ْنعل منها 

ية كمصلحة اٜناكم ُب الوقت نفسو، كتقف دكمان ُب بطانة صاٜنة حريصة على مصلحة الرع
كالدعاة، انطبلقان من عقيدهتا اليت تأمرىا بذلك، كتنهاىا عن الركوف إٔب الذين  صف اٞنصلحٌن

(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) ظلموا:
(ُ). 

ك٤ند ىذه الصورة كاضحة ُب قصة مؤمن آؿ فرعوف، فعلى الرغم من قربو من الطاغية، 
حاشيتو كآلو، كعلى الرغم ٣نا عيرؼ بو الفرعوف من الطغياف كالظلم اٞنتبادر منو ككونو كاحدان من 

ألتفو األسباب فإف عقيدة الرجل اٞنؤمن دفعتو إٔب النصح كإٔب الوقوؼ ُب جانب اٝنًن 
 . كاإلصبلح، كإٔب أف ينكر عمل الطاغية كينصحو بالتخلي عنو

كٞنعرفة الفرؽ الكبًن بٌن صاحب عقيدة التوحيد كغًنه من أفراد بطانة الطاغية، الذين 
ال عقيدة ٟنم إال حب اٞنناصب كالتقرب من الطاغية، نقرأ اآليات اآلتية، فالبطانة السيئة 

                                 
 (.ُُّ( سورة ىود: جزء من اآلية )ُ)
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) لفرعوف قالت:

(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
 حيد:، كقد كاف موقف صاحب عقيدة التو (ُ) 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ڱ ڱ 

﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  (ۓ﮲ 
(ِ). 

فعقيدة التوحيد غًنت ىذا الفرد، كنقلتو إٔب جبهة اٝنًن كاإلصبلح، كدفعتو إٔب رفض طغياف 
أكٌب من قوة البياف إقناع فرعوف كبقية اٞنؤل باتباع موسى عليو السبلـ فرعوف لذا حاكؿ بكل ما 

 .كباإلقبلع عن الطغياف
ػرضىػاضطؤددظػاضطدصرغظأثرعاػثاضثًا:ػ

العقيدة كفيلة َنعل اٞنؤسسة العسكرية مؤسسة صاٜنة، كأف تقف بعيدة عن ١ناكلة تثبيت ف
كرغباتو إٔب كاقع معيش كفرضها على الرعية، السياسات الطاغوتية أك القياـ برتٗنة نزكات اٜناكم 

فاٞنعركؼ أف اٞنؤسسة العسكرية الطرؼ األساسي ُب تنفيذ السياسات الطاغوتية من قتل األبناء 
كاستحياء النساء كتصليب اٞنعارضٌن كما إٔب ذلك، ُب حٌن ٤ند أهنا تتحوؿ ُب ظل عقيدة التوحيد 

اإلصبلح ُب األرض ال اإلفساد، كالسهر على حفظ إٔب مؤسسة خًنة مصلحة ال تظلم أحدان، ٨نها 
األمة ككياهنا من األخطار، كإزالة العوائق كإزاحتها أماـ نشر عقيدة التوحيد كاٜنريات العامة اٞنندرجة 

 ٓنتها.
، كقد أصبح صبلحهم من الشيوع ُنيث عرفو  كىذا ما ٤نده ُب جنود النيب سليماف 

لى عقيدة التوحيد، بل ْناكز ذلك إٔب عآب اٜنيوانات، فها كل من  يسكن ٣نلكة سليماف القائمة ع
ک ک ک ک گ گ گ گ ) ٔناطب بقية النمل بقوٟنا كما حكى القرآف الكرًن عنها: ىي ٧نلة

 .(ّ) (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
فاٛننود أك اٞنؤسسة العسكرية اٞنؤمنة ال تظلم أحدان، كال تقتل أحدان لغًن عذر، بل يصل 
صبلحها إٔب أهنا ال تعتدم على اٜنيوانات فبل تقتلها إال ٜناجة، بل يتجاكز ذلك الصبلح إٔب عآب 

                                 
 (.ُِٕجزء من اآلية ) ( سورة األعراؼ:ُ)
 (.ِٗ، ِٖ( سورة غافر: اآليتاف ) ِ)
 (.ُٖ( سورة النمل: اآلية )ّ)
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 أىبيو بىٍكرو  لىمَّا بػىعىثى ما يركيو صاّب بن كيساف، قاؿ: ) ُباٛنمادات كالنباتات، كيظهر ىذا جليان 
مىعىوي  ييوًصيًو... الى تػىٍقتػيليوا  يىزًيدى ٍبنى أىًبي سيٍفيىافى ًإلىى الشَّاـً عىلىى ريٍبعو ًمنى اأٍلىٍربىاًع، خىرىجى أىبيو بىٍكرو 

ا، كىالى تيٍخرًبيوا عيٍمرىاننا، كىالى تػىٍقطىعيوا شىجىرىةن إً  ، كىالى تػىٍعًقريفَّ كىًبيرنا ىىرًمنا، كىالى اٍمرىأىةن، كىالى كىلًيدن الَّ لًنػىٍفعو
، كىالى تػيغىرّْقػينَّوي، كىالى تػىٍغًدٍر، كىالى تيمىثٍّْل، كىالى تىٍجبيٍن،  ، كىالى تىٍحرًقينَّ نىٍخالن كىالى بىًهيمىةن ًإالَّ لًنػىٍفعو

 . (ُ)تػىٍغليٍل...(
 ،مصلحةكرية مؤسسة مفسدة كأف تكوف فالعقيدة ىي الفيصل بٌن أف تكوف اٞنؤسسة العس

كقد عيرؼ منذ القدـ أف اٛننود ال ٬نركف ببلد إال كيرتكوف آثار الفساد كاٝنراب ُب كل مكاف منو، 
اٛنيوش  كقد انتبهت ملكة سبأ ُنكمتها إٔب صفة اإلفساد عند ،طمركف فيو معآب اٜنياة كاٜنضارةكي

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ) الطاغية فقالت كما حكى القرآف عنها:

( ی ی
  .كاٞنلوؾ تدخل َنيوشها ،(ِ)

فهما صورتاف: صورة جيش الطاغية الذم ٫نلف كراءه الفساد كالدمار، كصورة جيش التوحيد الذم 
  ٪نفظ لغًن احملاربٌن أنفسهم كأمواٟنم من كل اعتداء.

فإذا كاف ىذا ىو حاؿ اٞنؤسسة العسكرية القائمة على عقيدة التوحيد مع األعداء، فكيف 
مع األزمات الداخلية كاٞنخالفٌن للحاكم من الداخل؛ فبل تنتهج سياسة القمع ُّا كىي تتعامل 

كاإلرىاب سواء أمر بذلك اٜناكم أك ال؛ ألف أمر اهلل ىو اٞنقدـ على غًنه من األكامر، كال سيما أف 
 قد انغرس ُب ىذه اٞنؤسسة كالقائمٌن عليها.  الشعور ّنراقبة اهلل 
ػتأثغرػاضطػغدةػرضىػاضررغظػرابطًا:ػ

إف عقيدة التوحيد ىي اليت تدفع الرعية إٔب رفض ما ٫نالف عقيدهتا من اٞنبادئ، كإٔب رفض 
الظلم كالطغياف، كإٔب اٞنقاكمة كعدـ اٝنوؼ على النفس أك اٞناؿ أك ما إٔب ذلك ٣نا ٩ننب اإلنساف ُب 

 قارعتهم. الغالب بسببو عن اإلقداـ على مقاكمة الطغياف كالطغاة كم
فعقيدة التوحيد ْنعل من كل فرد من الرعية أمة تقابل اٜناكم كٔناطبو بأف أم اعوجاج منو، كأم 

 . ْناكز سيتم تقو٬نو كإرجاعو إٔب مكانو الطبيعي
لذا فإف العقيدة عندما تغرس ُب أعماؽ القلب فإهنا تغًن اإلنساف الذليل اٞنتملق الذم يلهث 

اٞننصب إٔب ٢نلوؽ آخر، فإذا بو ينقلب رأسان على عقب، كيتحوؿ إٔب كراء شهوة اٞناؿ كحظوة 
ف ٕنلق لو ُب مقابل حفنة إأ٧نوذج يضرب بو اٞنثل على مر القركف، ال ٫ناؼ من الطاغية الذم سبق ك 

                                 
 (. َُُٖٓح  ُّٓ/ٗ( البيهقي: السنن الكربل )باب ترؾ قتل من ال قتاؿ فيو من الرىباف كالكبًن كغًن٨نا ُ)
 (.ّْ( سورة النمل: اآلية )ِ)
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من النقود، أك ليجد لنفسو مكانان ُب ٠نلسو يقحم نفسو فيو، ٤نده بعد دخوؿ عقيدة التوحيد ُب 
عىن العقوبة أك التهديد الصادر من الطاغية، ك٫ناطب الطاغية ككأنو غًن الذم كاف قلبو ال يعرؼ ما م

ىددىم  قبل ٜنظات يتملق لو، كقد نقل القرآف لنا ىذه الصورة ُب قصة السحرة ُب يـو الزينة بعد أف
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) :ففرعوف بالصلب كالقتل، فيجيبو 

(ۉ ۉ ې ې ې
 كانوا يلهثوف كيركضوف كراء شيء قليل من متاع الدنيا،فقبل قليلو  ، (ُ)

كاآلف أصبحت الدنيا كما فيها ُب ، (ِ) (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)
نظرىم ال شيء، ُب مقابل اآلخرة، اليت آمنوا ُّا لتوىم، فهذه ىي العقيدة، كىذا ىو دكرىا كأثرىا 

 ذلك انطمار الطغياف كاندراسو. كتأثًنىا ُب النفوس، فالعقيدة ال تنتشر ُب أمة إال كيردؼ
ػ:ػتجغغفػطظابّٓػاضطعغانػوشطّٓػرواسدهثاظغًا

إف ٣نا ٬نيز السلطة ُب الدكلة اإلسبلمية أهنا سلطة ١نكـو عليها العمل بالشريعة، فبل ٪نق 
للسلطة أك اٜناكم اٝنركج عما كرد ُب الشريعة، كمن جانب آخر ليست ىناؾ سلطة أك جهة ُب 

الدستور الذم ىو الشريعة كما كرد فيها من أحكاـ، فهي سلطة متبعة للشريعة  الدكلة ٟنا حق تعديل
كليست ّنبتدعة، أم: إف مبدأ سيادة الشريعة كاتباعها ىو اٞنعموؿ بو، كىذا ما يقابل مبدأ سيادة 
القانوف ُب الدكؿ األخرل مع تفوؽ مبدأ سيادة الشريعة عليو لوجود الوازع الديين، كّنا أف اٜناؿ على 
ىذه الشاكلة ُب الدكلة اإلسبلمية، كأف اٜنكاـ ليس ٟنم اٝنركج عن سيادة الشريعة كما كرد فيها، ٤ند 
أف القرآف قد استخدـ مبدأ )ْنفيف اٞننابع كقطع الركافد( لبرت دابر الطغياف، بل عدـ إفساح اَّاؿ لو 

 للربكز.
ت اجتماعية أك اقتصادية أك كٞنا كاف منهج القرآف الكرًن ُب القضاء على األمراض سواء كان

سياسية منهجان كاقعيان، ٓب ٪نـر القرآف شيئان من األشياء اليت تليب غريزة إنسانية إال كأكجد لو بديبلن 
سواء كاف ماديان أك معنويان، ككضع لتلك األمراض حلوالن موضوعية، كىذا كاضح ُب سور القرآف كآياتو 

 أمرت ُب اٞنقابل بالعدؿ كاٞنساكاة كاالستقامة.اليت حذرت من الطغياف كالعلو كالتجرب، ك 
ففي باب الطغياف السياسي يبٌن القرآف ُب مواضع كثًنة أىم األساليب اٞنستخدمة من قبل 
النظاـ الطاغوٌب كٓب يكتف بذلك بل كضع أماـ تلك األساليب موانع ٕننع اٜناكم اٞنؤمن إ٬نانان صادقان 

 ا ُب سياستو.من االقرتاب منها، ناىيك عن استخدامه

                                 
 (.ِٕ( سورة طو: اآلية )ُ)
 (.ُُّاآلية )( سورة األعراؼ: ِ)
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يستخدـ الطغاة ُب سياستهم أساليب عديدة نوجزىا، كنبٌن قدر اإلمكاف كيف كضع 
 القرآف موانع أمامها متبعان سياسة قطع الركافد اليت تؤدم إٔب الطغياف بعد أف جفف منابعها.

ػاالدتطباد ػتحرغم فالطاغية مثبلن؛ يستعبد اآلخرين، فجاء القرآف؛ ليجعل : أواًل:
أساس التعامل ُب اَّتمع، فبل فرؽ بٌن سيد كمسود كبٌن حاكم ك١نكـو كبٌن جنس كآخر اٞنساكاة 

إال بالتقول، كليعلن أف اهلل سبحانو ىو اٞنعبود اٜنق ال غًنه، كحـر استعباد اآلخرين كاستضعافهم 
ألم سبب حّت أصبح الشعار اإلسبلمي اٞنستنبط من ركح نصوص القرآف: "مّت استعبدًب الناس 

 .، ١نفوظان لدل كل من لو أدىن إٞناـ باإلسبلـ(ُ)كلدهتم أمهاهتم أحرارنا"كقد 
ػباضرأي ػاالدتبداد ػتحرغم الطاغية يفرض نفسو على اآلخرين كيستبد  :ثاظغًا:

برأيو، فجاء القرآف؛ ليجعل من صفات اٜناكم اٞنسلم عدـ االستبداد بالرأم، كاعتماد الشورل 
 .(ِ) (ڤ ڦ ڦ ) أساسنا للحكم، قاؿ تعأب:

بل حـر فرض الرأم على اآلخرين، كإجبارىم عليو كلو كاف ُب أمر الدين كاٟنداية فكيف بغًنىا، قاؿ 
(ې ې ې) :تعأب ٢ناطبان رسولو 

 (ّ).  
ػثاضثًا:ػتحرغمػاالسداد

الطاغية يفسد ُب األرض، فجاء القرآف ليحـر الفساد بكل أنواعو، كليجعل اإلصبلح ىو 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ) اٞنؤمنٌن:السبيل اٞنتبع من قبل 

 .(ْ) (ۅ ۅ ۉ
ػرابطًا:ػتحرغمػطصادرةػاضحرغات

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ) الطاغية يصادر اٜنريات العامة، فجاء القرآف الكرًن؛ ليعلن أنو:

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح 

(جخ
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ): ، كليقوؿ للرسوؿ (ٓ)

( ڄ ڃ
(ٔ). 

                                 
 (.ٕٔ/ِالغفار: شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة ) (ُ)
 (.ُٗٓ( سورة آؿ عمراف: جزء من اآلية )ِ)
 (.ِِ( سورة الغاشية: اآلية )ّ)
 (.ٔٓ( سورة األعراؼ: اآلية )ْ)
 (.ِٔٓ( سورة البقرة: اآلية )ٓ)
 (.ٗٗ( سورة يونس: اآلية )ٔ)
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ػخاطدًا:ػتحرغمػاالزتغالػاضدغاديػػػػ
كالطاغية ُب غالب األحياف يعتمد على التصفية )القتل( ُب التعامل مع خصومو، فجاء 

گ گ گ ڳ ڳ ) القرآف؛ ليحـر القتل ك٩نعلو من الكبائر، قاؿ اهلل تعأب:

(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
ٱ ٻ ٻ ) كقاؿ أيضنا:، (ُ)

ٿ ٿ ٹ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

لىزىكىاؿي  )قاؿ:  ، أف رسوؿ اهلل كجاء ُب اٜنديث عن الرباء بن عازب ، (ِ) (ڃ ڃ
نٍػيىا أىٍىوىفي عىلىى اللًَّو  ًمٍن قػىٍتًل ميٍؤًمنو ًبغىٍيًر حىقٍّ( الدُّ

(ّ). 
الطغاة، فما من كسيلة من  فإذا ًب  االلتزاـ باألمر القرآين سيكوف ذلك سدان منيعان ُب كجو

الوسائل اليت تؤدم إٔب الطغياف إال كضع القرآف الكرًن أمامها مانعان أك حرمها، كبالقضاء على 
األساليب الطاغوتية يكوف القرآف قد منع اٜناكم من الوصوؿ أك االقرتاب من درجة الطغياف 

 .قرآف الكرًن كما فيوالسياسي، كاٜنديث ىنا عن اٜناكم اٞنسلم اٞنؤمن حق اإل٬ناف بال
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ) كقد أمر القرآف اٜناكم باالستقامة، كهناه عن الطغياف، قاؿ تعأب:

( ک ک ک گ گ گ گ
إال أنو خطاب إٔب  فمع أف اٝنطاب ىنا موجو إٔب الرسوؿ  ؛(ْ)

لو أيًمرى باالستقامة فغًنه من اٜنكاـ العاديٌن  األمة، كىذا يدؿ على جبللة األمر؛ ألف الرسوؿ 
أكٔب بذلك، ٍب جاء النهي مباشرة بعد  ذلك عن الطغياف ككأنو إشارة إٔب اٜناكم إذا ظلم كخرج عن 
حدكد االستقامة عندىا ْنب على الرعية مقاطعتو، كإنزالو من منصبو؛ بل ك٪نـر حّت ٠نرد الركوف 

 .ع كاالتباع كالطاعةإليو، أم: اٞنيل، ناىيك عن اٝنضو 
كإضافة إٔب ما سبق ذكره، فإف القرآف فرض على اٜناكم اٞنسلم عدـ اتباع اٟنول، سواء ىول نفسو 

 .أك ىول اآلخرين من البطانة كالرعية، ٍب أمره كفرض عليو اٜنكم باٜنق، كبالعدؿ
ٍب قطع اإلسبلـ كل ما من شأنو أف يؤدم إٔب تقديس األشخاص كلو كانوا من األنبياء، بل 
إنو ْناكز ذلك إٔب منع كٓنرًن كل تصرؼ من شأنو أف ينبت ُب قلب اٞنقابل شعوران بالتعظيم كالعلو، 

                                 
 (.ّٗ( سورة النساء: اآلية )ُ)
 (.ِّاٞنائدة: اآلية )( سورة ِ)
 (، قاؿ شعيب األرنؤكط: حسن لغًنه.ُِٗٔح  ّٗٔ/ّابن ماجو: السنن )أبواب الديات، باب التغليظ ُب قتل مسلم ظلمنا (ّ)
 (.ُُِ( سورة ىود: اآلية )ْ)
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كابن  كمن ذلك القياـ لآلخر، حيث ركم عن أيب ٠نلز، قاؿ: خرج معاكية، فقاـ عبد اهلل بن الزبًن
)مىٍن سىرَّهي أىٍف يػىتىمىثَّلى لىوي الرّْجىاؿي ًقيىامنا  يقوؿ:  صفواف حٌن رأكه، فقاؿ: اجلسا، ٚنعت رسوؿ اهلل 

فػىٍليىتىبػىوٍَّأ مىٍقعىدىهي ًمنى النَّاًر(
(ُ). 

يطلع بنفسو على شؤكهنا  ،كمن ذلك أنو أكجب على اٜناكم أف يكوف قريبان من الرعية
٣نن يعملوف ُب إدارة شؤكهنا كىو ال يعلم  ،حّت ال تقع اٞنظآب عليها من اآلخرين ؛لقضاء حاجاهتا

  بذلك، لذا جاء النهي للحاكم عن االحتجاب كبركايات عديدة، منها:
)مىٍن كىًليى ًمٍن أىٍمًر   يقوؿ: ، قاؿ: ٚنعت رسوؿ اهلل أيب مرًن، صاحب رسوؿ اهلل اه ما رك 

ٍيئنا فىاحٍ  ًتًهٍم كىفػىٍقرًًىٍم كىفىاقىًتًهٍم اٍحتىجىبى اللَّوي اٍلميٍسًلًمينى شى لًَّتًهٍم كىحىاجى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  تىجىبى ديكفى خى
ًتًو كىفػىٍقرًًه(ديكفى  خىلًَّتًو كىفىاقىًتًو كىحىاجى

أيب الشماخ األزدم، عن ابن عم لو من أصحاب  اهكمنها: ما رك  ،(ِ)
)مىٍن كىًليى أىٍمرى النَّاًس، ثيمَّ يقوؿ:  أنو، أتى معاكية  فدخل عليو كقاؿ: ٚنعت رسوؿ اهلل  النيب 

، أىٍك ًذم اٍلحىاجىًة، أىٍغلىقى اهللي   ًتًو ًعٍندى  أىٍغلىقى بىابىوي ديكفى اٍلًمٍسًكيًن،  أىًك اٍلمىٍظليوـً ديكنىوي أىبٍػوىابى رىٍحمى
ًتًو، كىفػىٍقرًًه أىفػٍقىرى  هىا(حىاجى  .(ّ)مىا يىكيوفي  ًإلىيػٍ

كمن ذلك: إعبلف القرآف اٜنرب على مبدأ السيادة كالتبعية السلبية كذلك ٞنا لو من تأثًن  
كبًن ُب طغياف اٜناكم، كقد تعرض القرآف ٟنذا اٞنبدأ كلعبلقة األتباع بالسادة كال سيما ُب اآلخرة، 

السادة اٞنستكربين كالعبيد كاألتباع ككيف يتربأ كنقل الصورة اٜنية للحوار الذم ٩نرم يـو القيامة بٌن 
السادة من أتباعهم، كل ذلك من أجل إقناع الفرد اٞنسلم بعدـ اتباع الطغاة أيان كانوا، كلغرس ركح 

كلن ٬نلك لنفسو نفعان فكيف ٞنن  الرفض ُب نفوس اٞنسلمٌن لكل متكرب مهما عبل كاستكرب ألنو ال
ڇ ڍ ڍ ڌ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) يتبعونو، قاؿ تعأب:

 .(ْ) (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کڌ ڎ ڎ ڈ 
كال شك أف غرس ىذه اٞنعاين ُب نفوس اٞنؤمنٌن يؤدم إٔب رفض اٝنضوع كالطاعة ناىيك 

كلذا فقد قطع القرآف كل ، عن االتباع األعمى لكل متكرب، بل كيتجاكز ُّم إٔب ١ناكلة تقوًن اٜناكم
 اليت تصب ُب ُنر الطغياف السياسي كحرمها.السبل كالوسائل كالركافد 

                                 
(، قػػاؿ ِٕٓٓح  َٗ/ٓبػػاب مػا جػػاء ُب كراىيػة قيػاـ الرجػػل للرجػل  ،أبػػواب األدب عػن رسػوؿ اهلل ( الرتمػذم: السػنن )ُ)

 أ٘ند شاكر: ىذا حديث حسن.
(، قاؿ عنو: كىذا حديث صحيح اإلسناد كٓب َِٕٕح  َُٓ/ْ( اٜناكم: اٞنستدرؾ على الصحيحٌن )كتاب األحكاـ ِ)

 (.٫َِٕٕنرجاه كإسناده شامي صحيح، )انظر: التعليق من تلخيص الذىيب، ح 
 (، كىو حديث صحيح لغًنه.ُُٓٔٓ -ُُْٗٓح  ِٖٗ/ِٓ: اٞنسند )حديث رجل ( أ٘ندّ)
 (.ٖٔ-ٔٔ( سورة األحزاب: اآليتاف )ْ)
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ػاضططضبػاضثاظي
ػدبلػوشائغظ

ػػأواًل:ػاضذورى:
حّت يكوف للشورل دكره فعاؿه ُب منع اٜناكم من الط غياف، ال بد أف تكوف كسيلة 
الختيار اٜناكم، كمن ٍب ال بد أف يتخذىا اٜناكم اٞننتخب سياسة متبعة ُب كل ما يهم 

 اٞنسلمٌن، كأخًنان إلزاـ اٜناكم بنتيجة الش ورل. 
قة اختيار اٜناكم ٓندد ُب الغالب طريكإف اختيار اٜناكم بالش ورل كسيلة ٞننع الط غياف؛ 

صفة حكمو، فاٜناكم الذم ٩نلس على كرسي اٜنكم باالنقبلب العسكرم ال يكوف حالو 
مثل الذم ٩نلس عليو عن طريق الش ورل كاالنتخاب؛ لذا ككما يقوؿ الدكتور عبدالكرًن زيداف: 

شاكرة، ألنو أمر يهمهم "إف منصب رئيس الدكلة من األمور اٝنطًنة اليت ٩نب أف ْنرل فيها اٞن
ٗنيعان، كيتعلق بصميم شؤكهنم، فيجب أف يبدم كل كاحد رأيو فيمن يراد انتخابو رئيسان 

 .(ُ)للدكلة"
كيظهر جليان أف اٜناكم أك اإلماـ ينتخب عن طريق الش ورل من كجود فئة خاصة 

تعد أساس اختيار ، كذلك ٞنا يقوموف بو من اختيار اٜناكم، فالش ورل (ِ)تسمى بأىل االختيار
 .(ّ)اٜناكم ُب الدكلة اإلسبلمية

كلذا فإف األخذ بالشورل كسيلة كقائية ٞننع من ال يرتضيو ٗنهور اٞنسلمٌن من الوصوؿ 
 إٔب اٜنكم، ككذا كسيلة كقائية ٞننع اٜنكاـ من االستبداد بالرأم كمن طغياهنم.

ػ:ثاظغًا:ػتحدغدػطدةػاضرئادظ
الس لطة كاٛنلوس على كرسي اٜنكم يؤدم ُب غالب ال شك أف طوؿ البقاء ُب 

األحياف إٔب تشبث اٜناكم بكرسيو، كإٔب ١ناكلة إطالة أمد حكمو ألطوؿ فرتة ٣نكنة، كقد 
يؤدم ذلك ُب هناية اٞنطاؼ إٔب استخداـ القوة من أجل اٜنفاظ على كرسيو؛ كىو ما يشهد لو 

 ذلك اٜنرص.التاريخ كالواقع، كما التوريث ُب اٜنكم إال ٖنرة 

                                 
 (.  ِٗزيداف: الفرد كالدكلة ُب اإلسبلـ ) (ُ)
 ( كما بعدىا. ُٗاٞناكردم: األحكاـ السلطانية ) (ِ)
 (. ّٖانظر: أبو زىرة: اٞنذاىب اإلسبلمية )( ّ)
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كٞنا كاف حاؿ األم ة اإلسبلمية أفرادان كٗناعات قد تغًن، كٓب يعد األمر كما كاف عليو 
ُب عهد اٝنبلفة الراشدة حيث قوة الوازع الدٍّيين كاألخبلقي، كالوالء اٞنطلق للكتاب كالسنة، 

ن ذلك ٓنديد فإنو البد من التوسل بكل كسيلة ٓنيل بٌن اٜنكاـ كبٌن الط غياف السٍّياسٌي كم
مدة الرٍّئاسة؛ كال سيما إف اٜنكم ُب ذاتو مظنة الط غياف، فكيف إذا انضاؼ إليو اٞنكوث 
الطويل فيو الذم يعد ىو اآلخر مظنة الط غياف؛ كذلك ألف اٜناكم إذا ما تيقن أنو سيبقى فرتة 

ًنه من األفراد، ١ندكدة ُب اٜنكم، كأنو سًنجع بعد ذلك إنسانان عاديان ُب اَّتمع مثلو مثل غ
فإنو لن ٩نرؤ على اقرتاؼ ما سيحاسب عليو ُب الدنيا قبل اآلخرة ال سيما بعد خركجو من 
الس لطة، كاٜناكم عادة يلجأ إٔب الط غياف كالبطش كاإلرىاب للحفاظ على كرسيو ألطوؿ فرتة 

 ٣نكنة، فإذا ما حدد ذلك فلن يكوف ىناؾ من داع إٔب ذلك.
ضع بالسوابق التار٫نية كال سيما بعد اٝنبلفة الراشدة، كبأنو ٓب كال ٪نتج ُب ىذا اٞنو 

يعرؼ التاريخ اإلسبلمي مثل ىذا األمر؛ أما بالنسبة للخبلفة الراشدة فإف ذلك أيضان ال يعد 
كال سيما أننا ذكرنا أف قوة عقيدة اٝنلفاء الراشدين كانت من أقول  ،أصبلن ٩نب اتباعو

اـ الس لطة، كعليو فلم تكن ىناؾ حاجة إٔب أناذ إجراءات الضمانات اليت ٕننع سوء استخد
احتياطية أخرل ما داـ أف الضابط الذاٌب لدل اٝنليفة كاف ضامنان ٞننع بركز الط غياف، كىذا ما 
ال يتوفر ُب غًنىم من اٜنكاـ إال من رحم اهلل، ٍب ٩نب أف يوضع ُب اٜنسباف اختبلؼ الزماف 

 الزماف رّنا ال يصلح ٟنذا كبالعكس. كاٞنكاف، كما كاف يصلح لذلك
أما القوؿ بأف األمًن ما داـ صاٜنان كعامبلن بالشريعة فبل داعي كال موجب لتغيًنه؛ فإف 
ٓنديد مدة الرٍّئاسة مأخوذ بو من باب سد الذرائع، ألف اٞنكث الطويل ُب اٜنكم مظنة 

اكم من استغبلؿ طوؿ بقائو ُب الط غياف، فلسد ىذا الباب ٩نب ٓنديد مدة الرٍّئاسة، ٞننع اٜن
الس لطة، كال يعقل أف يبقى األمًن إٔب أف ٬نوت ُنجة أنو ىو األصلح، فبل ٬نكن التيقن بأنو 

 خبلؿ كل مدة حياتو لن يكوف ىناؾ من ىو أصلح منو كأكفأ إلدارة الدكلة.
كسطان بٌن أما بكم ٓندد؟ فهذا أيضان من األمور اليت تقدر حسب اٞنصلحة، ك٪نبذ أف يكوف 

القصر كالطوؿ، كما يقوؿ الدكتور العريب: "كلعل اٞندة اليت تكوف أىدل إٔب سبلمة اٞنآؿ ىي 
 .(ُ)أف تكوف بٌن ٙنس سنوات كعشر مع جواز التجديد"

                                 
 (.ٕٗاٜنكم ُب اإلسبلـ )العريب: نظاـ ( ُ)



 

 
 

 اضغصلػاضثاضث
 اضطبحثػاضثاظي:ػدبلػطظّٓػاضطعغانػاضدغادي

102 

ػاضغصلػبغنػاضدضطاتػاضثالث:ػطبدأػثاضثًا:ػػػػػػػ  
التشريعية -الثبلث يقصد ُّذا اٞنبدأ ٓنقيق الفصل اٞنتوازف بٌن الس ليطات العامة 

ُب الدكلة، ُنيث ٓنرـت كل منها القواعد اليت كضعها الدستور ٞنمارسة  -كالتنفيذية كالقضائية
فإذا ٓنقق ىذا ، …اختصاصاهتا دكف أف ٔنرج عليها أك تعتدم على اختصاصات سلطة أخرل

خرل إذا الفصل ُب االختصاصات، كاالستقبلؿ ُب األجهزة، فإف كل سلطة ستوقف الس لطة األ
ألنو لو اجتمعت الس ليطات كلها ُب يد ؛ …ما حاكلت االعتداء على اختصاص مقرر ٟنا

كاحدة فلن يكوف ىناؾ التزاـ بالدستور، كال ضماف ٞنراعاة اٞنساكاة بٌن األفراد، أك احرتاـ 
 .(ُ)ٜنقوقهم كحرياهتم، كينتهي األمر بإساءة استعماؿ ىذه الس ليطات

١ناربة الس لطة اٞنطلقة للملوؾ الذين كانوا ٩نمعوف ُب أيديهم فهو مبدأ ظهر من أجل 
 السلطات الثبلث.

كإذا كاف مبدأ فصل السلطات، أك توزيعها، لو أ٨نية ُب القانوف الدستورم ُب ىذا 
األنظمة الغربية لظركؼ معينة كدكاعو استدعت ذلك؛ فإنو ليس ُب اإلسبلـ ما يوجب ذلك 

اإلسبلمية دكلة عقائدية تقـو على الدين كاإل٬ناف، كتسعى لتطبيق  الفصل أك ٬ننعو؛ ألف الدكلة
أحكاـ الشريعة كااللتزاـ ُّا ُب كل ٠ناالت اٜنياة فكل  ما ٪نقق أىدافها كغايتها ُب إقامة اٜنق 
كالعدؿ كمنع الظلم كالطغياف كالعدكاف: ٬نكن األخذ بو، ك٩نوز تنظيمو، ٝنضوعو للمصلحة 

 نصان شرعيان أك قاعدة عامة، ٣نٌا ال تضيق بو قواعد اإلسبلـ كمقاصده.العامة اليت ال ٔنالف 
 

  
   

 
 

 
  

                                 
بسيوين: نظرية الدكلة ُب اإلسبلـ ُنث مقارف ُب الدعائم الرئيسة للدكلة اإلسبلمية كاألسس الدستورية كالقانونية اليت ( ُ)

 (.ُّٕ-ُِٕتقـو عليها )
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ػاضططضبػاضثاضث
ػدبلػرشابغظ

ػأواًل:ػرشابظػاِّطظػرضىػاضحاصم
اٞنفرتض ُب اٜناكم اٞنسلم أف يكوف عادالن ُب حكمو، يشعر برقابة اهلل سبحانو عليو، 
٣نا يبعده عن اقرتاؼ الظلم ك٣نارسة العدكاف على الرعية، إال أف اٜناكم بشر مثل غًنه يصدر 

 عنو ما يصدر عن اآلخرين، لذا كاف لزامان على األمة معاكنتو ُب اٝنًن، كمراقبتو كتقو٬نو. 
ىذه اٞنراقبة ىي اٞنسماة بالرقابة الشعبية العامة، كىي مبنية على آيات قرآنية كأحاديث نبوية، 

)كيلُّكيٍم يقوؿ:  كانطبلقان ٣نا  ركاه عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، أنو: ٚنع رسوؿ اهلل 
ـي رىاعو كىمىٍسئيوؿه عىٍن رىعً  يًَّتًو، كىالرَّجيلي ًفي أىٍىًلًو رىاعو كىىيوى رىاعو  كىمىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو، فىاإًلمىا

ـي ًفي اًد ٍرأىةي ًفي بػىٍيًت زىٍكًجهىا رىاًعيىةه كىًىيى مىٍسئيولىةه عىٍن رىًعيًَّتهىا، كىالخى  مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو، كىالمى
: فىسىًمٍعتي ىىؤيالى  ، كىأىٍحًسبي ًء ًمنى النًَّبيّْ مىاًؿ سىيًّْدًه رىاعو كىىيوى مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو(، قىاؿى

: )كىالرَّجيلي ًفي مىاًؿ  أىبًيًو رىاعو كىمىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو، فىكيلُّكيٍم رىاعو كىكيلُّكيٍم مىٍسئيوؿه  النًَّبيَّ  قىاؿى
عىٍن رىًعيًَّتًو(

(ُ). 
د فهم فإف اٜناكم ليس اٞنسؤكؿ الوحيد، كإ٧نا كل فرد من أفراد األمة مسؤكؿ كراع، كق

ىذا األمر َنبلء، كانطبلقان منو كانوا يراقبوف اٝنلفاء ككيفية سًنىم لؤلمور، حّت  الصحابة 
 إذا ما ماؿ أحدىم قليبلن كقفوا لو باٞنرصاد. 

كيتمثل دكر الرعية أك األمة كمشاركتها ُب األمر العاـ كما سلف ُب أمرين ٨نا: اإلعانة 
كالتقوًن، أم: إعانة كتأييد السياسات الصائبة الصادرة من السلطة، كُب مقابل ذلك رفض 
السياسات اٝناطئة، كتقوًن االعوجاج كاٝنلل كاٝنطأ إذا ما بدر منها، كىو ما صرح بو الصديق 

 تؤب اٝنبلفة حيث قاؿ: "فإف ضعفت فقوموين، كإف أحسنت فأعينوين" عندما(ِ).  

                                 
كال يعمل  ( البخارم: الصحيح )كتاب ُب االستقراض كأداء الديوف كاٜنجر كالتفليس، باب العبد راعو ُب ماؿ سيده،ُ)

 (.ِٖٓٓح  َُٓ/ّإال بإذنو 
 (، كالركاية بتمامها عند ابن بكار، أبو داكد: الزىد: من كبلـ أيب بكر َِِ( ابن بكار: األخبار اٞنوفقيات )ِ)
(، الز٢نشرم: ٔنريج أحاديث َُّْٕح َٕٔ/ٓ(، قاؿ أبو داكد: كىو حديث صحيح. )كنز العماؿ ُّ(: ح )ٔٓ)

 (.َْٕ/ِ) الكشاؼ
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اٝنليفة ال يتميز عن سائر اٞنسلمٌن إال من حيث كونو منفذان ك "كيقوؿ ابن خلدكف: 
 .(ُ)لؤلحكاـ كحارسنا للدين"

اٜناكم ُب اإلسبلـ ليس حاكمان مطلقان، كلكنو حاكم مقيد بالشرع كلكل مسلم حق ف
إذا ا٥نرؼ، كنقده ال يعترب نقدان لئلسبلـ، كما تذىب إليو بعض الفرؽ الضالة،  اإلنكار عليو

بل لقد امتاز اإلسبلـ عن ٗنيع مذاىب األرض أنو جعل كلمة الصدع باٜنق أماـ اٜناكم 
اٞننحرؼ حقان، بل كاجبان من الواجبات الشرعية؛ ألف اٜناكم ليس نائبان عن اهلل تعأب، كإ٧نا ىو 

مٌن: فلؤلمة إذنا حق اختيار اٝنليفة، كحق نصحو كتوجيهو كتقو٬نو، إف أساء؛ نائب عن اٞنسل
 بل كحق عزلو من منصبو، إف كجد ما يوجب عزلو.

فمنزلة الصادع باٜنق ُب كجوه حكاـ اٛنور كالفجور تعدؿ منزلة اَّاىد، بل ذلك ىو 
اٞنسلمٌن عامة كعلماؤىم أفضل اٛنهاد، كىذا معىن اٛنهاد السياسي الذم ٔنلى عنو ٗناىًن 

خاصة، فمكنوا من رقاُّم الكفرة كالفجرة، فأذاقوىم لباس اٝنوؼ كاٛنوع، كصدؽ اهلل العظيم، 
ں ڻ ڻ ڻ ) إذ يقوؿ ُب شأف الشعوب اليت تسلم قيادىا للكفرة ُب طاعة عمياء:

(ہ ہ ھ ھ ھ ھہ ڻ ۀ ۀ
(ِ). 

كال شك أف التقوًن كالتسديد ىو ما نسميو بالنقد السياسي، حّت كلو كاف ُب أعنف 
يقرر بنفسو أك  صوره، كىي مقاكمة الظلم عمليًّا، فاٝنليفة الراشد األكؿ أبو بكر الصديق 

بتعبًن أكثر دقة يعلن بنفسو مبدأ النقد السياسي، كحرية الرأم، كيدعو الناس ُب اٞنسجد، 
إٔب حق ٣نارستهم لو ُب  مواجهتو، كىو مىن ىو ببل خوؼ كال تردد،  ؿ اهلل كعلى منرب رسو 

 فأين ىو االستبداد؟!
الرقابة اٞنتمثلة ُب ١نورم اإلعانة كالتقوًن تأخذ عدة خطوات، تبدأ بالنصيحة، ا ك ىذ

 كتنتهي بالعزؿ.
 ُب أحاديث كثًنة، منها:   أما النصيحة لوالة األمر فقد بينها الرسوؿ   

: )لًلًَّو ، قاؿ: عن النيب ، ما ركاه ٕنيم الدارم  )الدّْيني النًَّصيحىةي( قػيٍلنىا: ًلمىٍن؟ قىاؿى
كىًلًكتىاًبًو كىًلرىسيوًلًو  كىأًلىًئمًَّة اٍلميٍسًلًمينى كىعىامًَّتًهٍم(

، كالنصيحة مأمور ُّا ُب القرآف الكرًن، ليس (ّ)
                                 

 (.ّٖٔخلدكف: اٞنقدمة ) ( ابنُ)
 (.ٓٓ -ْٓ( سورة الزخرؼ: اآليتاف )ِ)
 (.ٓٓح  ْٕ/ُ( مسلم: الصحيح )كتاب اإل٬ناف، باب بياف أف الدين النصيحة ّ)
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ية الكافر، فإف القرآف يندب إليها ٞنا ٟنا من دكر  فقط مع اٜناكم اٞنسلم، كإ٧نا حّت مع الطاغ
كبًن ُب خلق أجواء ٬نكن فيها األخذ كالرد بٌن اٞنصلح كاٜناكم كٓنقيق النتائج اٞنرْناة، كىذا 
ما ٤نده كاضحان ُب قصة فرعوف حيث أمر اهلل موسى كىاركف عليهما السبلـ بالتوسل 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ) باألسلوب اللٌن الذم ىو لب النصيحة ُب الدعوة:

(ٿ ٹ ٹ ٹٿ
(ُ). 

(ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے) أما ٞناذا ىذا األسلوب فيبينو قولو تعأب:
(ِ). 

يقوؿ اإلماـ الرازم: "ٞنا قاؿ ٟنما: فقوال لو قوال لينا فكأنو تعأب رتب ٟنما ذلك الكبلـ اللٌن 
الرقيق، كىذا يدؿ على أنو ال بد ُب الدعوة إٔب اهلل من اللٌن كالرفق كترؾ الغلظة، كٟنذا قاؿ 

(ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )  :حملمد 
كيدؿ على أف الذين ٫ناشنوف الناس  ،(ّ)

  .(ْ)ُب التعصب، كأهنم على ضد ما أمر اهلل بو أنبياءه كرسلو"كيبالغوف 
فإذا كاف اٜناؿ مع الطواغيت الكفرة ىكذا فكيف يكوف مع اٜناكم اٞنسلم؟ لذا كجب 
بذؿ النصح لو ُب بداية األمر كعدـ أناذ أم كسيلة أخرل، ما دامت النصيحة ٣نكنة، قاؿ ابن 

كحدؾ كتدخل القرب كحدؾ، كتبعث منو كحدؾ، السماؾ ٟناركف الرشيد يومنا: إنك ٕنوت 
فاحذر اٞنقاـ بٌن يدم اهلل عز كجل، كالوقوؼ بٌن اٛننة كالنار، حٌن يؤخذ بالكظم كتزؿ 

 القدـ، كيقع الندـ، فبل توبة تقبل، كال عثرة تقاؿ، كال يقبل فداء ّناؿ.
لقد  فجعل الرشيد يبكي حّت عبل صوتو، فقاؿ ٪نٍن بن خالد لو: يا ابن السماؾ!

 .(ٓ)شققت على أمًن اٞنؤمنٌن الليلة، فقاـ فخرج من عنده كىو يبكي
حكي أف ىشاـ بن عبد اٞنلك، قدـ حاجا إٔب مكة فلما دخلها قاؿ: ائتوين برجل ك 

فلما  (ٔ)من الصحابة فقيل: يا أمًن اٞنؤمنٌن! فقد تفانوا قاؿ: من التابعٌن فأٌب بطاكس اليماين
                                 

 (.ُٗ-ُٕ( سورة النازعات: اآليتاف )ُ)
 (.ْْ( سورة طو: اآلية )ِ)
 (.ُٗٓ( سورة آؿ عمراف: جزء من اآلية )ّ)
 (.ّٗ/ُّ( الرازم: التفسًن الكبًن )ْ)
 (.ِّٔ/َُ( انظر: ابن كثًن: البداية كالنهاية )ٓ)
كاف يسكن ،  الفقيو، القدكة، عآب اليمن، أبو عبد الر٘نن الفارسي، ٍب اليمين، اٛنندم، اٜنافظ :طاككس بن كيساف (ٔ)

عندما  ، كعده الذىيب ُب كرباء الصحابة عٌن كالعلماء، كالفضبلء الصاٜنٌنبمن كبار التا معركفة باليمن، ةاٛنند، بلد
ن عمر كجابرا كأبا ىريرة، كزيد بن ثابت، كابن أرقم، ابٚنع ، كالـز ابن عباس مدة كىو معدكد ُب كرباء أصحابوقاؿ: 
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البساط، كٓب يسلم بإمرة اٞنؤمنٌن، كلكن قاؿ: )السبلـ عليك يا دخل عليو، خلع نعليو ُناشية 
ىشاـ!( كٓب يكنو كجلس بإزائو كقاؿ: )كيف أنت يا ىشاـ!( فغضب ىشاـ غضبا شديدا حّت 

فازداد غضبا  ،ىم بقتلو كقاؿ لو: )ما ٘نلك على ما صنعت؟!( قاؿ: )كما الذم صنعت؟!(
قبلت يدم، كٓب تسلم علي بإمرة اٞنؤمنٌن،  كغيظا، فقاؿ: )خلعت نعلك ُناشية بساطي، كما

كٓب تكنين كجلست بإزام بغًن إذف، كقلت: )كيف أنت يا ىشاـ؟( فقاؿ: أما قولك: خلعت 
س مرات كال يعاقبين كال نعلي، ُناشية بساطك، فأنا أخلعها بٌن يدم رب العاٞنٌن كل يـو ٙن

طالب قاؿ: )ال ٪نل لرجل  كأما قولك: )ٓب تقبل يدم فإين ٚنعت علي بن أيب ،يغضب علي
كأما قولك: ٓب تسلم بإمرة اٞنؤمنٌن، فليس   ،إال امرأتو بشهوة أك كلده بر٘نة(أف يقبل يد أحد، 

 كل الناس راض بإمرتك، فكرىت أف أكذب.
كأما قولك: ٓب تكنين فإف اهلل تعأب ٚنى أكلياءه كقاؿ: يا داكد، يا ٪نٍن، يا عيسى ككين 

()تػىبَّت أعداءه فقاؿ:  كأما قولك: جلست بإزائي فإين ٚنعت علي بن أيب ، (ُ)يىداى أىبي لىهىبو
 رىجيلو  ًإٔب فىاٍنظيرٍ  الن ارً  أىٍىلً  ًمنٍ  رىجيلً  ًإٔب تػىٍنظيرى  أىفٍ  أىرىٍدتى  ًإذىاطالب رضي اهلل عنو يقوؿ: )

، ٍولىوي  جىاًلسو ـه  قػىٍوـه  كىحى ٍيوً  بػىٌٍنى  ًقيىا  ،ذلك الرجل الذم عد من أىل النار فكرىت أف تكوف ،(يىدى
 فأطرؽ ىشاـ إٔب األرض خجبل ٍب رفع رأسو كقاؿ: عظين يا أبا عبد الر٘نن.

 فقاؿ: إين ٚنعت علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو يقوؿ: 
اٍلًبغىاؿ ... تػىٍلدىغي كيل  رىاعو ال  اٍلقىبلؿ ... كىعىقىاًربى كى يػىٍعًدؿي ُب رىًعي ًتًو( ٍب )ًإف  ُب جىهىن مى حىي اتو كى

 .(ِ) قاـ كىرب

                                                                                               
 ،ركل عنو ابنو عبد اهلل الصاّب بن الصاّب، ك٠ناىد، كعمرك بن دينار، كخبلئق من التابعٌن ،كعائشة، رضى اهلل عنهم

كاف من أبناء الفرس الذين جهزىم كسرل ألخذ   ،جبللتو كفضيلتو، ككفور علمو، كصبلحو، كحفظو، كتثبتوعلى كاتفقوا 
كلد ُب دكلة عثماف رضي اهلل عنو أك قبل ، كقيل: بل كالؤه ٟنمداف، فقيل: ىو مؤب ُنًن بن ريساف اٜنمًنم، اليمن لو

ا قط مثل طاككس، توَب ّنكة  ،اؽكحديثو ُب دكاكين اإلسبلـ، كىو حجة باتف، ذلك  ُبقاؿ عمرك بن دينار: ما رأيت أحدن
كقاؿ اٟنيثم بن عدل كأبو نعيم: سنة بضع عشرة كمائة، كاٞنشهور  ،اٜنجة سنة ست كمائة، ىذا قوؿ اٛنمهور ذمسابع 
: النوكم ،(ّٗ -ّٖ/ ٗسًن أعبلـ النببلء )، انظر: الذىيب: قالوا: ككاف لو بضع كسبعوف سنة، ر٘نة اهلل عليو ،األكؿ

 .(ُّٓٔ/ْالتاريخ الكبًن )م: لبخار ا ،(ُِٓ/ ُهتذيب األٚناء كاللغات )
 (.ُسورة اٞنسد: اآلية )( ُ)
، (ّٔ -ِٔ(، السيوطي: ما ركاه األساطٌن ُب عدـ اَّيء إٔب السبلطٌن )ُْٔ/ ِ( الغزإب: إحياء علـو الدين )ِ)

 .(َُٓ/ ِالربمكي: كفيات األعياف )



 

 
 

 اضغصلػاضثاضث
 اضطبحثػاضثاظي:ػدبلػطظّٓػاضطعغانػاضدغادي

107 

كمن ذلك أف اٝنليفة العباسي أبا جعفر اٞننصور استدعى سًنتو،  على اهلل عبد صار ابنو كقد
كلده عبد اهلل، كمالك بن أنس لزيارتو فلما دخبل عليو كأخذا ٠نلسيهما عنده التفت إٔب عبد 

 دثك بو أبوؾ.ا ٣نا كاف ٪نٕب شيئن  كً اهلل بن طاككس كقاؿ: ارٍ 
ابان يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة رىجيله أىٍشرىكىوي اهلل عىزَّ كىجىلَّ ًفي فقاؿ:  ثًًني أىًبي أىفَّ أىشىدَّ النَّاًس عىذى )حىدَّ

 ىذه مقالتو ٚنعت فلما: أنس  بن مالك ، قاؿسيٍلطىانًًو فىأىٍدخىلى اٍلجىٍورى ًفي حيٍكًمًو(
  .دمو من شيء يصيبين أف من خوفا ثيايب علي ضممت

 .(ُ)بسبلـ صرفنا ٍب...  يتكلم ال ساعة أمسك جعفر أبا أف بيد
كىناؾ أمثلة أخرل كثًنة، ُب كل عصور التاريخ اإلسبلمي كمراحلو، كما مواقف األئمة: 
أيب حنيفة النعماف بن ثابت، ك١نمد بن إدريس الشافعي، كمالك بن أنس، كأ٘ند بن حنبل، 

 ٗنيعان، تلكم اٞنواقف ما ىي ببعيدة عن األذىاف. كغًنىم... كغًنىم... ر٘نهم اهلل
من رقابة األم ة على اٜنكاـ األمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر، كاألمر باٞنعركؼ ف

؛ فقد كالنهي عن اٞننكر من القواعد األساسية ُب اإلسبلـ ككجوبو أكضح من أف يستدؿ عليو
ڳ ڳ ڳ ڳ ) عليهما الفبلح: أكجب القرآف األمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر، كرتب

(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
(ِ). 

كيدؿ على أف األمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر كسيلة ٞننع اٜناكم من الطغياف أف 
)كىالًَّذم صرح بأف عدـ القياـ بذلك مؤدو إٔب ظهور الطغياف كالتسلط ُب اَّتمع:   الرسوؿ 

هىويفَّ عىًن اٍلميٍنكىًر، كىلىتىٍأخيذيفَّ عىلىى يىًد الظَّاًلًم، كىلىيىٍأطيرينَّوي نػىٍفًسي بًيىًدًه، لىتىٍأميريفَّ  بًاٍلمىٍعريكًؼ، كىلىتػىنػٍ
، كىلىيػىٍلعىنػىنَّكيٍم كىمىا لىعىنػىهيٍم( عىلىى اٍلحىقّْ أىٍطرنا، أىٍك لىيىٍضرًبىنَّ اهللي قػيليوبى بػىٍعًضكيٍم عىلىى بػىٍعضو

(ّ). 
 ،ُب مراقبة السلطة كاٜناكم ،نتيجة حتمية لعدـ قياـ األمة بدكرىا ،فالتسلط كالطغياف
 كالناىية عن كل منكر.  ،اٛنامعة لكل معركؼ ،حّت ال ٫نرج عن الشريعة

ػ
ػ

                                 
 (.َِّ/ ٔالسلماف: موارد الظمآف لدركس الزماف )( ُ)
 (.َُْ( سورة آؿ عمراف: اآلية )ِ)
 .كىو حديث حسن (،َُِٕٔح ُْٔ/َُ( الطرباين: اٞنعجم الكبًن )ّ)
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ػ:ثاظغًا:ػالػطارظػإالػسيػططروف
بعد أف تقـو األمة بدكرىا ُب نصيحة اٜناكم كتذكًنه كأمره باٞنعركؼ كهنيو عن اٞننكر، 
تأٌب مرحلة أخرل من اٞنقاكمة العملية أك ما عرؼ بعدـ الطاعة إال ُب اٞنعركؼ، فقد رسم 
القرآف الكرًن حدكد الطاعة، كحددىا بدائرة اٞنعركؼ، فما خرج من دائرة اٞنعركؼ ٓب تكن 

ُب  ة باألخذ بو، كىذا األمر كاضح كصريح ُب صيغة بيعة اٞنسلمٌن للرسوؿ الرعية ملزم
)لما نزلت ىذه قالت: حيث أـ عطية،  توما رك العقبة، كما جاءت  ُب كتب اٜنديث، كمنها 

(ڤ ڤ ڤ ڦ ...پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) اآلية:
قىالىٍت: كىافى ًمٍنوي النػّْيىاحىةي،  ،(ُ)

اًىًليًَّة، فىالى بيدَّ لً  ، فىًإنػَّهيٍم كىانيوا أىٍسعىديكًني ًفي اٍلجى فو : يىا رىسيوؿى اهلًل، ًإالَّ آؿى فيالى ي قىالىٍت: فػىقيٍلتي
(: »ًمٍن أىٍف أيٍسًعدىىيٍم، فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل  فو ، فهي بيعة كاف من شركطها عدـ (ِ)ًإالَّ آؿى فيالى

 ٓب يكن ليصدر عنو إال اٞنعركؼ.    مع أف النيب العصياف ُب أم معركؼ، 
كقد جاء ذلك من باب التأكيد؛ لبياف أنو ال طاعة ُب اٞنعصية مهما علت درجة 

 ، فكيف بغًنه من أكٕب األمر؟. اآلمر، فإذا كاف اٜناؿ ىكذا مع الرسوؿ 
"أم: فيما تأمرىن بو من معركؼ، كتنهاىن  ،(ڤ ڤ ڤ ڦ ) كمعىن قوؿ اهلل تعأب

ال يأمر إال بو؛ للتنبيو على  أنو ال ٩نوز  عنو من منكر، كالتقييد باٞنعركؼ مع أف الرسوؿ 
 . (ّ)طاعة ٢نلوؽ ُب معصية اٝنالق"

قاؿ سهل بن عبد اهلل التسرتم: "أطيعوا السلطاف ُب سبعة: ضرب الدراىم كالدنانًن، 
، كقاؿ ابن خويز منداد: (ْ)كاٞنكاييل كاألكزاف، كاألحكاـ، كاٜنج، كاٛنمعة، كالعيدين، كاٛنهاد"

 .(ٓ)"كأما طاعة السلطاف فتجب فيما كاف هلل فيو طاعة، كال ْنب فيما كاف هلل فيو معصية"
 عن طاعة العصاة من األمراء ُب أحاديث كثًنة، منها:   كقد هنى النيب 

)سىيىًلي أيميورىكيٍم بػىٍعًدم، رًجىاؿه ييٍطًفئيوفى قاؿ:  أف النيب  بن مسعود  ما ركاه عبد اهلل
: يىا رىسيوؿى اللًَّو ًإٍف  ةى عىٍن مىوىاًقيًتهىا(، فػىقيٍلتي السُّنَّةى، كىيػىٍعمىليوفى بًاٍلًبٍدعىًة، كىيػيؤىخّْريكفى الصَّالى

                                 
 (.ُِ( سورة اٞنمتحنة: جزء من اآلية )ُ)
 (.ّٔٗح  ْٔٔ/ِ( مسلم: الصحيح )كتاب اٛننائز، باب التشديد ُب النياحة ِ)
 (.َِْ/ٖالسعود: إرشاد العقل السليم )( أبو ّ)
 (.ِٗٓ/ٓ( القرطيب: اٛنامع ألحكاـ القرآف )ْ)
 ( اٞنرجع السابق نفسو: الصفحة نفسها.ٓ)
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: )تىٍسأىليًني  يىا اٍبنى أيْـّ عىٍبدو كىٍيفى تػىٍفعىلي؟ الى طىاعىةى، ًلمىٍن عىصىى أىٍدرىٍكتػيهيٍم، كىٍيفى أىفػٍعىلي؟ قىاؿى
 .(ُ)اللَّوى(

 ،)بػىعىثى عىٍلقىمىةى ٍبنى ميٍحًرزو عىلىى بػىٍعثو أىنىا ًفيًهمٍ  ، أف رسوؿ اهلل  كعن أيب سعيد اٝندرم
ٍيً  فىأىًذفى لى  هيٍم فػىلىمَّا  انٍػتػىهىى ًإلىى رىٍأًس عيرىانىةى أىٍك كىافى بًبػىٍعًض الطَّرًيًق اٍستىٍأذىنػىٍتوي طىائًفىةه ًمنى اٍلجى

افىةى ٍبًن قػىٍيسو السٍَّهًميَّ  فػىلىمَّا كىافى  ،فىكيٍنتي ًفيمىٍن غىزىا مىعىوي  ،كىأىمَّرى عىلىٍيًهٍم عىٍبدى اللًَّو ٍبنى حيذى
هىا صىًنيعنابً  كىقىاؿى عىٍبدي اللًَّو كىكىانىٍت  ،بػىٍعًض الطَّرًيًق أىٍكقىدى اٍلقىٍوـي نىارنا لًيىٍصطىليوا أىٍك لًيىٍصنػىعيوا عىلىيػٍ

: فىمىا أىنىا آميريكيٍم ًبشىٍيءو ًإالَّ  ،ًفيًو ديعىابىةه: أىلىٍيسى ًلي عىلىٍيكيمي السٍَّمعي كىالطَّاعىةي؟ قىاليوا: بػىلىى قىاؿى
ًذًه النَّارً  ،نػىٍعتيميوهي؟ قىاليوا: نػىعىمٍ صى  : فىًإنّْي أىٍعًزـي عىلىٍيكيٍم أىالى تػىوىاثػىٍبتيٍم ًفي ىى ـى نىاسه  ،قىاؿى فػىقىا

: أىٍمًسكيوا عىلىى أىنٍػفيًسكيمٍ  ،فػىتىحىجَّزيكا فػىلىمَّا  ،فىًإنَّمىا أىٍمزىحي مىعىكيمٍ  ،فػىلىمَّا ظىنَّ أىنػَّهيٍم كىاثًبيوفى قىاؿى
هيٍم ًبمىٍعًصيىةو فىالى تيًطيعيوهي( ا ذىكىريكا ذىًلكى ًلرىسيوًؿ اللًَّو قىًدٍمنى  : مىٍن  أىمىرىكيٍم ًمنػٍ فػىقىاؿى

(ِ). 
كبذلك يتبٌن لنا أف األحاديث اليت يستشهد ُّا البعض ُب كجوب السمع كالطاعة، إ٧نا 

السابقة، أما إذا ىي ُب األمور اليت ال ٔنرج عن دائرة اٞنعركؼ كما كرد ذلك ُب األحاديث 
 خرج عن دائرة اٞنعركؼ فبل ٚنع كال طاعة.

                                 
(، قاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط: ِٖٓٔح  ٔٓٗ/ِباب ال طاعة ُب معصية اهلل  ،أبواب اٛنهاد( ابن ماجو: السنن )ُ)

 إسناده حسن.
ح  ّْٓ/ُِ ال طاعة لو )كتاب السًن، باب ُب إماـ السرية يأمرىم باٞنعصية؛ من قاؿ:ابن أيب شيبة: اٞنصنف  (ِ)

ّّْٕٗ .) 
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 ٔلاملثسث األ
 نهتظاْر انسهًٙانضٕاتظ  ٔاحملارٚر انشرعٛح 

، كاليت ينبغي للثائر السلمي للتظاىريركز ىذا اٞنبحث على ٗنلة من الضوابط  الشرعية 
اٜنق أف يلتزمها حّت تكوف تظاىراتو، مطابقة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية كمقاصدىا العامة، 

بد من ضوابط ْنعلها متفقة مع الشريعة كمقيدة ُّا، كما أف ىناؾ ١ناذير ينبغي أف يبتعد  فبل
 عنها.

 ن خبلؿ اٞنطالب اآلتية:لذلك م حان توضي -إف شاء اهلل تعأب–كسيمثل ىذا اٞنبحث 
ػاضططضبػاِّول

ػ(ُ)ضضتظاعرػاضدضطياضضوابطػػاضذررغظػ
حّت تكوف اٞنظاىرات السلمية، اإلضرابات، االعتصامات، مطابقة ألحكاـ الشريعة 
اإلسبلمية كمقاصدىا العامة، ال بد من ضوابط ْنعلها متفقة مع الشريعة كمقيدة ُّا غًن 

 كمن ىذه الضوابط:متضاربة معها أك خارجة عليها، 
أف تكوف اٞنطالب كالغايات كاٞنقاصد مشركعة شرعنا كعادلة عرفنا، فإف تضمنت  أواًل:

ألهنا إف اشتملت على ك  ،منعت الوسيلة تبعنا للغايةعلى ٢نالفة شرعية؛  تشتملاأك ١نظورنا؛ 
  ، كمن اٞنخالفات ما يلي:الفة شرعية افتقدت شرط اٞنشركعية٢ن

التخريب كالتدمًن للمنشئات كالعبث بالبىن التحتية لؤلمة، كاالعتداء على أمواؿ  أواًل:
ألهنا ملك للجميع كىذا نوع من اإلفساد ُب األرض، الناس ك٣نتلكاهتم فهذه ٢نالفة للشرع، 

(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) قاؿ تعأب:
 احملافظة ىو ةالعامفاألصل ُب اٞنمتلكات  ،(ِ)

عن أيب ىريرة، ف ،من اال٬ناف جزءنا ذلك جعل بل عنها، كالضرر األذل مظاىر كل كإزالة اعليه
عيوفى » :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  يمىافي ًبٍضعه كىسىبػٍ شيٍعبىةن، فىأىٍفضىليهىا  -أىٍك ًبٍضعه كىًستُّوفى  -اإٍلً

يمىافً قػىٍوؿي الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي، كىأىٍدنىاىىا ًإمىاطىةي اأٍلىذىل عىًن الطَّرًيًق، كىاٍلحىيىاءي  ، (ّ)«شيٍعبىةه ًمنى اإٍلً
عن أيب ف ،اٞنسلمٌن يؤذم ما كأزاؿ عنو كسًنه، الطريق على حافظ ٞنن العظيم فالثواب كلذلك

                                 
 .انظر: أنس أبو عطا: ضوابط اٞنظاىرات: دراسة فقهية (ُ)
 (.ٔٓ( سورة األعراؼ: جزء من اآلية )ِ)
 .(ّٓح  ّٔ/ ُ )كتاب اإل٬ناف، باب شعب اإل٬نافمسلم: الصحيح  (ّ)
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: كىاهلًل : ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ، فػىقىاؿى " مىرَّ رىجيله ًبغيٍصًن شىجىرىةو عىلىى ظىٍهًر طىرًيقو
ا عىًن اٍلميٍسًلًمينى  ينىحّْيىنَّ ىىذى الى يػيٍؤًذيًهٍم فىأيٍدًخلى اٍلجىنَّةى " ألى

لىقىٍد رىأىٍيتي رىجيالن » كُب ركاية، (ُ)
نًَّة، ًفي شىجىرىةو قىطىعىهىا ًمٍن ظىٍهًر الطَّرًيًق، كىانىٍت تػيٍؤًذم النَّاسى  ، كُب ركاية (ِ)«يػىتػىقىلَّبي ًفي اٍلجى

، كجاء ُب (ّ)«رىجيله فػىقىطىعىهىا، فىدىخىلى اٍلجىنَّةى ًإفَّ شىجىرىةن كىانىٍت تػيٍؤًذم اٍلميٍسًلًمينى، فىجىاءى »
: قلت: قاؿ، حديث آخر عن أيب برزة ٍيئنا أىنٍػتىًفعي ًبًو، قىاؿى اٍعًزًؿ اأٍلىذىل، »: يىا نىيب  اهلًل عىلٍٍّميًن شى
  .(ْ) «عىٍن طىرًيًق اٍلميٍسًلًمينى 

االختبلط الذم يفضي إٔب اٞننكرات اٛننسية، كأف ٔنرج النساء متربجات  ثاظغًا:
٢نتلطات مع الرجاؿ ُب ميادين عامة، كشوارع عامة ليس بينهما ٕنايز، ٣نا يؤدم إٔب الفتنة 

 اٞننافية للفضيلة.
 حاجة أك ٞنصلحة بيتها من اٞنرأة خركج ُب شرعي مانع من ما إنوقاؿ العلماء:  كىنا

 كزينتها ككبلمها كمشيها لباسها ُب ذلك ضوابط توافرت إف العاـ، اٞنبدأ حيث من معتربة،
 بأنواعها كاٞنظاىرات التجمعات ُب الرجل مشاركتها ذلك، ضمن من كيدخل ٓنركها، كمكاف
 أدب التزامها ضمن ذلك ككلٌ ، ذلك ُب الرجل كمشاركتها الدعوم دكرىا عن ناىيك كألواهنا،
، االختبلط ٓنقق عدـ اٜناؿ ىذا ُب أ٨نها كمن كتعاليمو، اإلسبلـ  القريبة اَّانبة كىو احملـر

 اللباس توافر مع عاـ، كاحد مكاف ُب الرجاؿ مع النساء كجود ٠نرد أما ،كالفتنة للشهوة اٞنثًنة
 كعدـ التعطر، كعدـ اٞنبلمسة، عدـ من األخرل، الضوابط كٗنيع اٝنلوة، كعدـ الشرعي
٘نزة بن أيب أسيد  ركاه ما بدليل حرج، ذلك ُب فليس البصر، كغض القوؿ، ُب اٝنضوع

كىىيوى خىارًجه ًمنى اٍلمىٍسًجًد فىاٍختػىلىطى الرّْجىاؿي  ، يقوؿ:األنصارم، عن أبيو، أنو ٚنع رسوؿ اهلل 
اٍستىٍأًخٍرفى، فىًإنَّوي لىٍيسى لىكينَّ أىٍف تىٍحقيٍقنى : »مىعى النّْسىاًء ًفي الطَّرًيًق، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 

                                 
 .(ُُْٗح  َُِِ/ ْ )كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب فضل إزالة األذل عن الطريقمسلم: الصحيح  (ُ)
 .اٞنرجع السابق نفسو (ِ)
 .اٞنرجع السابق نفسو (ّ)
 .(ُِٖٔح  َُِِ/ ْ )كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب فضل إزالة األذل عن الطريقمسلم: الصحيح ( ْ)
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اًر حىتَّى ًإفَّ ثػىٍوبػىهىا لىيىتػىعىلَّقي « الطَّرًيقى عىلىٍيكينَّ ًبحىافَّاًت الطَّرًيقً  فىكىانىًت اٍلمىٍرأىةي تػىٍلتىًصقي بًاٍلًجدى
اًر ًمٍن ليصيوًقهىا ًبوً   .(ُ)بًاٍلًجدى

 خلف متأخرة تكوف صفوفهن فإف ،الرجاؿ مع ىرةمظا ُب النساء كعليو فاف شاركت
ابًن عمر: أف  عن ثبت ٞنا كذلك تداخل؛ بينهم يكوف ال حّت بينهم؛ فارغة كّنساحة صفوفهم

نػىهىى أف يمشيى الرجلي بينى المرأتىين  النيب  
(ِ). 

ىل يجب الجهاد العسكرم على فخركج المرآة للتظاىر كالجهاد جائز، كلكن 
 .، كىي مسألة عرضية لتعم الفائدة؟ كجهاد المرآة في فلسطي  ،المرأة المسلمة

بإٗناع أىل  ،ىو خاص بالرجاؿ دكف النساء ،اٛنهاد ُب سبيل اهلل ّنعىن القتاؿ :أكالن 
 .فهو مفركض عليهم كليس على النساء، العلم

 كقد اتفق فقهاء اٞنذاىب األربعة، كغًنىم من علماء السلف، على أف الذكورة احملققة، من
، كال على خنثى مشكل، ٞنا جاء ةشركط كجوب اٛنهاد على اٞنسلم، فبل ٩نب جهاد على اٞنرآ

 نػىرىل الًجهىادى أىٍفضىلى العىمىًل، يىا رىسيوؿى اللًَّو،"عن عائشة أـ اٞنؤمنٌن رضي اهلل عنها، أهنا قالت: 
 : ري  الى،»أىفىالى نيجىاًىدي؟ قىاؿى رضي اهلل  كُب ركاية عن عائشة، (ّ)«كره لىًكنَّ أىٍفضىلى الًجهىاًد حىجّّ مىبػٍ

: " ، قالت:عنها : يىا رىسيوؿى اللًَّو ىىٍل عىلىى النّْسىاًء ًجهىاده؟ قىاؿى عىلىٍيهن ًجهىاده الى ًقتىاؿى »قػيٍلتي
 .(ْ)«اٍلحىجُّ كىاٍلعيٍمرىةي  ًفيًو،

اإلماـ  كلقد كره الفقهاء إخراج النساء مع اَّاىدين، ألف فيو تعريضهن للضياع، ك٬ننعن
لبلفتناف ُّن، كلسن من أىل القتاؿ؛ الستيبلء اٝنور كاٛننب عليهن، كألنو ال يؤمن ظفر العدك 

 ُّن، فيستحلوف منهن ما حـر اهلل تعأب.
شفيات لرعاية ستبل يشتغلن ُب اٞن ٥نن لسنا اآلف ُناجة ٛنهاد النساء العسكرم، :ثانيان 

كىذا يناسب طبيعة اٞنرأة  ،كىن ُناجة ٞنساعدة ،كالنساء البلٌب فقدف اٞنعٌن اٛنرحى كاٞنرضى،
                                 

، باب ُب أبو داكد: السنن  (ُ) (، كقاؿ عنو األلباين: ِِٕٓح ّٗٔ/ ْ مشي النساء مع الرجاؿ ُب الطريق)أبواب النـو
 (.ْٗٓح ُِِ/ ُحديث حسن، انظر: صحيح اٛنامع الصغًن كزيادتو )

، باب ُب مشي النساء مع الرجاؿ ُب الطريقأبو داكد: السنن ( ِ) (، قاؿ عنو ِّٕٓح  ْْٓ/ ٕ )أبواب النـو
 األرنؤكط: إسناده ضعيف جدان. 

 .(َُِٓح ُّّ/ ِ باب فضل اٜنج اٞنربكر ،كتاب اٜنج)صحيح ال :ارمالبخ (ّ)
قاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط:  (،َُِٗحُْٔ/ ْباب اٜنج جهاد النساء ، أبواب اٞنناسك)سنن ال :ابن ماجو (ْ)

 .إسناده صحيح
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 فػىنىٍسًقي القىٍوـى، ،كينَّا نػىٍغزيك مىعى النًَّبيّْ »فعن الربيع بنت معوذ رضي اهلل عنها، قالت: 
لىى ًإلىى المىًدينىةً  كىنىٍخديميهيٍم،  .(ُ)«كىنػىريدُّ الجىٍرحىى كىالقىتػٍ

ٝنركج بالنساء ُب الغزك لنوع من الرفق : ُب اٜنديث دليل على جواز االبغوم قاؿ اإلماـ
كاٝندمة، فإف خاؼ عليهن كثرة العدك كقوهتم، أك خاؼ فتنتهن ٛنماٟنن، كحداثة أسناهنن، فبل 

فيشبو أف يكود رده ، «أف نسوة خرجن معو فأمر بردىن»، ركم عن النيب  ٫نرج ُّن، كقد
 .(ِ)إياىن ألحد ىذين اٞنعنيٌن

كىذا ٓب ٪نصل  ،إال إذا ٓب يكف الرجاؿ ؛فبل حاجة للنساء ،عندنا رجاؿ كثر :كأنا أقوؿ
 كليس ُب قلة الرجاؿ الشجعاف األبطاؿ، ،كاٞنشكلة األساسية ىي ُب قلة السبلح كالعتاد، أصبلن 

كلكنو ال ٬نلك ٖنن  ،اٞنتعطش للجهاد ُب سبيل اهلل ،فعندنا عشرات اآلالؼ من الشباب
كنقوؿ  ،كال يتوفر ٟنم سبلح كعتاد ،اٛناىزين للجهاد فهل نرتؾ ىؤالء الرجاؿ ،السبلح كالعتاد

  .كجاىدف بالنفس بدال من الرجاؿ ،اتركن كظيفتكن األساسية ُب اٜنياة :للنساء اٞنسلمات
رفع شعارات منافية لئلسبلـ، كشعارات تناصر الشيوعية، أك االشرتاكية، أك  ثاضثًا:

فبل ْنوز اٞنظاىرات؛ لرفض تطبيق غًنىا من اٞنذاىب اٞننافية لئلسبلـ كاٞنناىضة للدين، 
اإلسبلـ أك بعض أحكامو، ككل من يقـو بالتظاىر من أجل ذلك فهو مرتد عن اإلسبلـ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) ال قتل ردة ككفرنا، قاؿ تعأب:يستتاب، فإف تاب فبو كنعمت، كإ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

(ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبىئ ىئ ىئ ی 
(ّ). 

أف تكوف صادرة عن كالية شرعية، كىذا الشرط  يتحقق ٟنا بأحد األمور  ًا:ثاظغ
 الثبلثة اآلتية:

 ينوب عنو ُّا.أف يأذف اإلماـ الشرعي، أك من  اِّول:  
أف يأذف أىل اٜنل كالعقد، كإف ٓب يأذف اإلماـ؛ ألف أىل اٜنل كالعقد ُب  اضثاظي:  

 األمة ىم أكلياء باألصالة، كاٜنكاـ نواُّم كككبلؤىم.

                                 
  (.ِّٖٖح ّْ/ ْ باب رد النساء اٛنرحى كالقتلى إٔب اٞندينة، كتاب اٛنهاد كالسًنصحيح )ال :البخارم (ُ)
 .(ُّ/ ُُشرح السنة ) :لبغوما (ِ)
 (.َٓ-ْٗ( سورة اٞنائدة: اآليتاف )ّ)
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أف ينص الدستور الذم كافق عليو أىل اٜنل كالعقد  على حق الشعب ُب  اضثاضث: 
موافقة ىرات السلمية، اإلضرابات، االعتصامات، اٞنظااٞنظاىرات كغًنىا بشركط معينة، فتأٌب 

 للشركط اليت نص عليها الدستور.
ػواضػولػبؼذهػاضضوابطػطبظيػرضىػأصول:

أف األمة أمة منظمة ٟنا كالية شرعية، تدين ٟنا بالطاعة كالتوقًن، كىذه الوالية  أوضؼا:
 إْب.…تتمثل ُب العلماء، كفيمن يوافق عليهم العلماء من أىل القيادة السياسة كالعسكرية

انعداـ ىذا الشرط يعين أف تكوف أمور األمة مرتككة لكل من سولت لو نفسو  ثاظغؼا:
 يدركف ما كراءه من األىواء الشخصية كاٞنآرب الدنيوية . ٓنريك الناس إٔب ما ال

أف أىل اٜنل كالعقد ىم أدرل الناس باٞنصاّب كاٞنفاسد، كأقدرىم على التمييز  ثاضثؼا:
 .(ُ)بٌن الظركؼ اليت تشرع فيها اٞنظاىرات، كالظركؼ اليت ٕننع فيها

ػوخالصظػاضػولػسيػعذهػاضطدأضظ:ػ
ائلة: إف اإلنكار ُب اٞننكرات العامة، كال سيما اٞندعومة أف تيطبق القاعدة الدعوية الق

نو ما ٩نوز إبقوة السلطاف، ييرتؾ أمر تقديرىا كاٜنكم فيها ألىل اٜنل كالعقد ُب كل ٠نتمع: إذ 
ُب ٠نتمعو ما قد ال ٩نوز ُب ٠نتمعو آخر، كال يصح انفراد فردو أك طائفةو منهم بالقرار فيها، كذلك 
ألهنا أمور تتعلق بعامة اٞنسلمٌن، كآثارىا تعود على ٗنيعهم سلبنا أك إ٩نابنا، فبل يصح أف تنفرد 

 ُّا ٠نموعة أفراد أك فرد. 
بلد: أف توازف فيها بٌن اٞنصاّب اٞنتوقعة، كاٞنفاسد كعلى ٠نموعة أىل اٜنل كالعقد ُب كل 

اٞنتوقع ترتبها على فعلها، فإف غلبت اٞنصلحة ُب ذلك؛ جاز فعلها، كإف غلبت اٞنفسدة ُب 
 نظرىم؛ ٓب ٩نز فعلها. 

كُّذا القيد كحده ٬نكن أف يتحقق إنكار اٞننكرات العامة اٞندعومة، ك٩نٌنب الناس الفنت 
كالتفرؽ كاالختبلؼ فيها .. كما ىو كاقع مشاىد ُب كثًن من ببلد اٞنسلمٌن، حيث تدكر 

 الدائرة عليهم ُب النهاية غالبنا. 
اٜنل كالعقد لكل العمل على إ٩ناد ٠نموعة أىل  ،كانت األكلوية الدعوية  .كمن ىنا..

مىا رآه اٍلميٍسًلميوفى حىسىننا فػىهيوى ًعٍندى  "قطر تقـو ّنثل ىذه اٞنوازنات كتتخذ مثل ىذه القرارات: 

                                 
 (.ّٕٔ-ّٔٔ( انظر: عدالف: األحكاـ الشرعية ُب النوازؿ الشرعية )ُ)
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ءه  فهم ينظركف فيها من حيث ، (ُ)"اللًَّو حىسىنه، كىمىا رىآهي اٍلميٍسًلميوفى سىيّْئنا فػىهيوى ًعٍندى اللًَّو سىيّْ
 اٜنكم، كمن حيث القدرة عليها.

 :كىذا الضابط يشتمل على أمرين مشركعة، كمصاّب ألىداؼ ٓنقيقها اضثًا:ث
 على مبينو  النيات، سليم اٟندؼ، كاضح منطلق من ٟنا بد فبل سياسية كانت إف أواًل:

 كألئمة كرسولو هلل النصيحة أسس من قةلطمنك  اٞننكر، عن كالنهي باٞنعركؼ األمر قواعد
 النيات أك اإلشاعة حركتو عشوائي غوغائي ٓنرؾ ٠نرد ليست ٍب كمن كعامتهم، اٞنسلمٌن
 من منضبطة كوهنا من بد ال فإنو كعليو كاٞننكر، السوء فيو كباطنها الر٘نة، فيو ظاىرىا اٝنبيثة،

مىٍن خىرىجى ًمنى » أنو قاؿ: عن أيب ىريرة، عن النيب فت، كاٞننطلقا األىداؼ مٌوثقة العلم، أىل
، مىاتى ًميتىةن جىاًىًليَّةن، كىمىٍن قىاتىلى تىٍحتى رىايىةو ًعمّْيَّةو يػىٍغضىبي الطَّاعىًة، كىفىارىؽى  اٍلجىمىاعىةى فىمىاتى

لىةه جىاًىًليَّةه، كىمىٍن خىرىجى عىلىى  ًلعىصىبىةو، أىٍك يىٍدعيو ًإلىى عىصىبىةو، أىٍك يػىٍنصيري عىصىبىةن، فػىقيًتلى، فىًقتػٍ
هي، فػىلىٍيسى أيمًَّتي، يىٍضًربي بػىرَّىىا كىفىاًجرى  ىىا، كىالى يػىتىحىاشىى ًمٍن ميٍؤًمًنهىا، كىالى يىًفي ًلًذم عىٍهدو عىٍهدى

" مىثىلي  قاؿ: كعن النعماف بن بشًن رضي اهلل عنهما، عن النيب  ،(ِ)«ًمنّْي كىلىٍستي ًمٍنوي 
عىلىى سىًفينىةو، فىأىصىابى بػىٍعضيهيٍم القىاًئًم عىلىى حيديكًد اللًَّو كىالوىاًقًع ًفيهىا، كىمىثىًل قػىٍوـو اٍستػىهىميوا 

أىٍعالىىىا كىبػىٍعضيهيٍم أىٍسفىلىهىا، فىكىافى الًَّذينى ًفي أىٍسفىًلهىا ًإذىا اٍستػىقىٍوا ًمنى المىاًء مىرُّكا عىلىى مىٍن 
نىا ًفي نىًصيًبنىا خىٍرقنا كىلىٍم نػيٍؤًذ مىٍن فػىٍوقػىنىا،  ريكيوىيٍم كىمىا أىرىاديكا فػىٍوقػىهيٍم، فػىقىاليوا: لىٍو أىنَّا خىرىقػٍ فىًإٍف يػىتػٍ

ًإٍف أىخىذيكا عىلىى أىٍيًديًهٍم نىجىٍوا، كىنىجىٍوا جىًميعنا " ىىلىكيوا جىًميعنا، كى
 (ّ). 

دكف  ٓنوؿ أف األمور لعواقب اٞنٍدرًكة اٜنكيمة الواعية للفئة أف اٜنديث من الفهم ٬نكن
 .(ْ) ُب ًملكهم يفعلوف فيما أحرار أهنم فاعلوه أىعلن كًإفٍ  باَّتمع، ضار ٓنرؾ أم

                                 
ىػػػذا حػػػديث صػػػحيح اإلسػػػناد، كٓب  (، كقػػػاؿ عنػػػو اٜنػػػاكم:ْْٓٔح ّٖ/ ّاٜنػػػاكم: اٞنسػػػتدرؾ علػػػى الصػػػحيحٌن ) (ُ)

صحيح، كاٜناكم أكقفو على عبد  ٫ْْٔٓنرجاه، كلو شاىد أصح منو إال أف فيو إرساال، كُب التعليق من تلخيص الذىيب 
 (.ُِْ حُٗمالك: اٞنوطأ ركاية ١نمد بن اٜنسن الشيباين ) ، انظر:اهلل، كأما مالك فرفعو للنيب 

ح  ُْٕٔ/ ّكتاب اإلمارة، باب األمر بلزـك اٛنماعة عند ظهور الفنت كٓنذير الدعاة إٔب الكفر مسلم: الصحيح ) (ِ)
ُْٖٖ .) 

 (.ِّْٗح ُّٗ/ ّ كتاب الشركة، باب ىل يقرع ُب القسمة كاالستهاـ فيوالبخارم: الصحيح ) (ّ)
 .(ّّٔ، ِّٔ/ ٓابن حجر: فتح البارم )( ْ)
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 على كاالستعبلء بالًكرٍب، اٞنمزكجة كاٞنباىاة كاٝنيبلء، البطر، بدافع تكوف أال :ثاظغًا
ېئ ېئ ) ، قاؿ اهلل تعأب:متعددة ُب ٠نتمعاتنا ذلك على كالشواىد بعضهم، يفعل كما الناس

(ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب
 حرمة على ّننطوقها اآلية دلت ،(ُ) 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) ، كقاؿ تعأب:(ِ)الناس على كالتجرب كاٝنيبلء التكرب

(ۆ ۈ ۈ ٴۇ
 باٜنلم، األرض على ٬نشوف الر٘نن عباد أف باآلية كاٞنراد ،(ّ)

 .(ْ)اهلل كمعاصي بالفساد فيها ساعٌن كال متجربين، كال مستكربين، غًن كالوقار، كالسكينة،
أف ال تأٌب ىذه الوسيلة إال بعد استفراغ الوسع ُب النصيحة، كاإلنكار، كإبداء  رابطًا:

ّنعىن أف الثائر اٜنق تكوف لو الرأم، كالتقوًن عن طريق الوسائل األقل منها مفاسد كإضرارنا، 
 حقوؽ، كىو ٓب يستطع اٜنصوؿ عليها بالطرؽ العادي ة، اليت تسبق اٞنظاىرات

 كاالحتجاجات...
أف ال تؤدم الوسيلة إٔب منكر يعادؿ اٞننكر اٞنراد تغيًنه، أك يربو عليو، بل ال  خاطدًا:

 بد أف يكوف التغيًن إٔب منكر أخف كأصغر.
أف ال يصاحب الوسيلة ترؾ كاجب كالصبلة كاٛنمعة، أك فعل ١نـر كانتهاؾ  داددًا:

 اٜنرمات.
١نقٍّقةن اٞنظاىرات السلمية، اإلضرابات، االعتصامات، أف تكوف ىذه  ًا:بطدا

 للمصلحة، كلو بغلبة الظن.
كُّذا التكييف نرل مشركعية ىذه اٞنظاىرات؛ إليصاؿ كلمة النصح كالتغيًن من السيء 

إْب، صورة من صورة ٣نارسة األمة لسلطاهنا … إٔب اٜنسن ُب كل النظم سياسيها كاقتصاديها
 راقبة كاحملاسبة، إف خلت من اٞنوانع  كتوفرت فيها الشركط اٞنذكورة آنفنا.ُب العزؿ كالتولية كاٞن

 
  

                                 
 (.ُٖسورة لقماف: اآلية ) (ُ)
 (.ٖٗٓ/ّالعظيم ) القرآف تفسًن كثًن: ابن( ِ)
 (.ّٔسورة الفرقاف: اآلية )( ّ)
 .(ْٔ/ُّالقرآف ) ألحكاـ اٛنامع القرطيب:( ْ)
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ػاضططضبػاضثاظيػػػػػػ
ػضضتظاعرػاضدضطياضطحاذغرػاضذررغظػ

بعد النظر كالتأمل كجدت أنو ىناؾ جملة من المحاذير الشرعية التي ينبغي على 
 الثائر أف يحظرىا، كمنها ما يأتي:

 أك بالقذؼ الناس أعراض على اعتداءك أ؛ سبٌّ أك شتم ٞنعٌن  أف يكوف ُب خركجو  أوًضا:
 أدىن ببل كمكانتهم قدرىم من االنتقاص أك ُّم، كاالستهزاء السخرية أك بالباطل، ٟنم ااٌلهتاـ

 ٟنا يكن ٓب إف ذكرىا ٩نوز ال فإنو فيهم، الذميمة الصفة تلك كانت إف كحّت بل حق، كجو
 اٞنٍعلنة، كاٞنكتوبات الرسومات أك القوؿ منها عدة، صورنا يأخذ قد سبق ما ككل، شرعي مقصد

 : قاؿعن عبد اهلل بن مسعود ف ،ىذا حراـ كل  ،ذلك شابو كما ،"الكاريكاتًن"ا يسمى م أك
(: رسوؿ اهلل  ، كىًقتىاليوي كيٍفره )ًسبىابي الميٍسًلًم فيسيوؽه

ػ .(ُ)
أف يستخدـ الثائر اٜنق السبلح كغًنه من أجل اٜنصوؿ على حقو، طاٞنا أف الدكلة  ثاظّغا:

 شيء أم مل٪ن أال بل باٞنسلمٌن، يضر بشكل السبلح ٘نلبل ليس لو ٓب تقابلو بالقوة، 
فعن ذلك،  شابو ما أك نارية، ألعاب أك سكٌن، أك بندقية، من يركعهم، أك يؤذم اٞنسلمٌن

)الميٍسًلمي مىٍن سىًلمى الميٍسًلميوفى ًمٍن ًلسىانًًو كىيىًدًه، اؿ: ق ، عن النيب عبد اهلل بن عمرك 
كىالميهىاًجري مىٍن ىىجىرى مىا نػىهىى اللَّوي عىٍنوي(

مىٍن حىمىلى »، قاؿ: أف رسوؿ اهلل و أيضان، عنك ، (ِ)
نىا السّْالىحى فػىلىٍيسى ًمنَّا الى ييًشيري »: : قاؿ رسوؿ اهلل قاؿ،  ىريرةكعن أيب  ،(ّ)«عىلىيػٍ

                                 
 ُٓ/ ٖ،  ْٖح ُٗ/ ُ( البخارم: الصحيح )كتاب اإل٬ناف، باب خوؼ اٞنؤمن من أف ٪نبط عملو كىو ال يشعرُ)

: "سباب اٞنسلم فسوؽ كقتالو (، مسلم: الصحيح  )كتاب اال٬ناف، باب بياف قوؿ النيب َٕٕٔح َٓ/ ٗ، َْْٔح
 (.ْٔح ُٖ/ ُكفر"  

(، مسلم: َُح ُُ/ ُسلم اٞنسلموف من لسانو كيده  ( البخارم: الصحيح )كتاب اإل٬ناف، باب اٞنسلم منِ)
(، كقد أخرج مسلم بعضو بدكف ُْح ٓٔ/ ُالصحيح )كتاب اال٬ناف، باب بياف تفاضل اإلسبلـ، كأم أموره أفضل 

 عبارة كاٞنهاجر من ىجر ما هنى اهلل عنو(.
(،  ََٕٕح  ْٗ/ ٗس منا : من ٘نل علينا السبلح فليباب قوؿ النيب كتاب الفنت، البخارم: الصحيح )( ّ)

(، كمعىن )من ٖٗح  ٖٗ/ ُ: من ٘نل علينا السبلح فليس منا مسلم: الصحيح ) كتاب اإل٬ناف، باب قوؿ النيب 
٘نل علينا السبلح( أم من ٘نل السبلح على اٞنسلمٌن بغًن حق التأكيل كٓب يستحلو فهو عاص كال يكفر بذلك فإف 

/ ُ(، مسلم: الصحيح )ْٗ/ ٗى طريقتنا كال متبعا لسنتنا، البخارم: الصحيح )استحلو كفر، كمعىن )فليس منا( ليس عل
 (، تعليق مصطفى البغا، شرح ١نمد فؤاد عبد الباقي.ٖٗ
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ًح، فىًإنَّوي الى يىٍدًرم أىحىديكيٍم لىعىلَّ الشٍَّيطىافى يػىٍنزًعي ًفي يىًدًه فػىيػىقىعي ًفي  أىحىديكيٍم ًإلىى أىًخيًو بًالسّْالى
فعن عرفجة بن ضريح كإال كاف باغينا ٩نب عقابو؛ ّنا يردعو عن الشر، ، (ُ)«حيٍفرىةو ًمنى النَّارً 

، يقوؿ: ، ، قاؿ: ٚنعت رسوؿ اهلل  ياألشجع )ًإنػَّهىا سىتىكيوفي ىىنىاته كىىىنىاته كىىىنىاته
ييطىوّْؿي ًبهىا صىٍوتىوي، فىمىٍن رىأىيٍػتىوي ييرًيدي أىٍف يػيفىرّْؽى أيمًَّتي، كىىيٍم جىًميعه فىاقٍػتػيليوهي كىائًننا مىٍن كىافى(

(ِ). 
 إشعاؿ اإلنساف نفسو من إيذاء مظاىر من مظهر أمأك  االنتحار، خركجو تضمنف يأ ثاضّثا:

مظاىر  من كمظهر البدف من شيء جرح أك اٛنسد، من جزء قطع أك اٛنسم، ُب النار
قاؿ رسوؿ  قاؿ: ، عن أيب ىريرةف، كالظهور الربكز حّت أك كاالحتجاج، كاٞنخالفة االعرتاض

تيوي ًفي »:اهلل  ةو فىحىًديدى يىًدًه يػىتػىوىجَّأي ًبهىا ًفي بىٍطًنًو ًفي نىاًر جىهىنَّمى خىاًلدنا مىٍن قػىتىلى نػىٍفسىوي ًبحىًديدى
ا ا ميخىلَّدن ا، كىمىٍن شىًربى سيمِّا فػىقىتىلى نػىٍفسىوي فػىهيوى يػىتىحىسَّاهي ًفي نىاًر جىهىنَّمى خىاًلدن ا ًفيهىا أىبىدن  ميخىلَّدن

ا، كىمىٍن تػىرىدَّل ًمٍن جىبىلو فػىقىتىلى نػىٍفسىوي فػى  ا ًفيهىا ًفيهىا أىبىدن هيوى يػىتػىرىدَّل ًفي نىاًر جىهىنَّمى خىاًلدنا ميخىلَّدن
ا  .(ّ)«أىبىدن

 الشرط ُّذا اٞنراد أىف كمفهـو، لآلخرين اٞنزعج الضجيج يتضمن خركجو كمظاىراتوف أػرابطًا:
 الضوضاء من برمء اإلسبلمي الدين إف اَّاكرين، باآلخرين ضارة ضوضاء اٞنظاىرة تتضمن أال

 ىدكء ُب اٞنسلم يعيش أف على اٜنرص كل حريص ىو بل كأصواهتا، أنواعها َنميع اٞنزعجة
ىب يب ):، قاؿ اهلل تعأبكاإلزعاج القلق إثارة إٔب تؤدم كسيلة كل ٬ننع فهو كٟنذا كطمأنينة،

(جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث
 الذين أكلئك كجلز ع كصف فقد كٟنذا،(ْ)

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )  مرتفع بصوت ينادكنو فأخذكا  ١نمد رسولو لرؤية قدموا

(ۇئ ۆئ ۆئ
صوتو،  ُب كاالعتداؿ كالوقار بالتزاـ السكينة مطالب لمسفاٞن ٍب كمن ،(ٓ)

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) قاؿ اهلل تعأب:

                                 
 (.ُِٕٔح  ََِِ/ ْ )كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب النهي عن اإلشارة بالسبلح إٔب مسلممسلم: الصحيح  (ُ)
صحيح كاٜنديث (، ُّٖٕح ُِْ/ ْ(، أبو عوانة: اٞنستخرج )َّْٕح  ِْٖ/ ّالنسائي: السنن الكربل ) (ِ)

(، إصبلح اٞنساجد ِِّٔ(، صحيح اٛنامع )َُِْح ّٗ/ ٗصحيح كضعيف سنن النسائي ) ، األلباين:اإلسناد
(ُٔ.) 
قتل نفسو بشيء عذب بو ُب النار،  )كتاب اإل٬ناف، باب غلظ ٓنرًن قتل اإلنساف نفسو، كأف من( مسلم: الصحيح ّ)

 (.َُٗح  َُّ/ ُ كأنو ال يدخل اٛننة إال نفس مسلمة
 (.ُٗ( سورة لقماف: اآلية )ْ)
 (.ْ( سورة اٜنيجيرات: اآلية )ٓ)
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(ں ں ڻ ڻ
و، قاؿ: بينما ٥نن عن عبد اهلل بن أيب قتادة، عن أبيجاء ُب اٜنديث ك  ،(ُ) 

ٍلنىا ًإلىى « مىا شىٍأنيكيٍم؟»إذ ٚنع جلبة رجاؿ، فلما صلى قاؿ:   نصلي مع النيب قىاليوا: اٍستػىٍعجى
 : فىالى تػىٍفعىليوا ًإذىا أىتػىٍيتيمي الصَّالىةى فػىعىلىٍيكيٍم بًالسًَّكينىًة، فىمىا أىٍدرىٍكتيٍم فىصىلُّوا كىمىا »الصَّالىًة؟ قىاؿى
 .(ِ)«فىاتىكيٍم فىأىًتمُّوا
 حّت أك شريعتهم أك عقيدهتم ُب سواء للمسلمٌن، كاألذل الضرر خركجو لب٩ن أال خاطدًا:

 اٞنضرة مع اٞنظاىرة من اٞنتوقعة اٞنصلحة أك اٞننفعة قورنت لو ُنيث دنياىم، كشؤكف معاشهم ُب
يىا عىاًئشىةي، لىٍوالى أىفَّ "  :عائشة، قالت: قاؿ رسوؿ اهلل ف ،أكرب الضرر لكاف عنها الناْنة

تػيهىا بًاأٍلىٍرًض، كىجىعىٍلتي لىهىا بىابػىٍيًن: بىابنا  ٍعبىةى، فىأىٍلزىقػٍ ، لىهىدىٍمتي اٍلكى قػىٍومىًك حىًديثيو عىٍهدو ًبًشٍرؾو
صىرىتٍػهىا حىٍيثي بػىنىًت شىٍرًقيِّا، كىبىابنا غىٍربًيِّا، كىزًٍدتي ًفيهىا ًستَّةى أىٍذريعو ًمنى اٍلًحٍجًر، فىًإفَّ قػيرىٍيشنا اقٍػتى 

إذا تعارضت  :كُب ىذا اٜنديث دليل لقواعد من األحكاـ منها"  :النوكم يقوؿ، (ّ)"اٍلكىٍعبىةى 
أك تعارضت مصلحة كمفسدة كتعذر اٛنمع بٌن فعل اٞنصلحة كترؾ اٞنفسدة بدئ  ،اٞنصاّب
  قواعد إبراىيم ما كانت عليو من أف نقض الكعبة كردىا إٔب :أخرب  ألف النيب ؛باألىم

كذلك ٞنا   ،كىي خوؼ فتنة بعض من أسلم قريبان  ؛كلكن تعارضو مفسدة أعظم منو ،مصلحة
فكر كٕب األمر ُب  :كمنها ،فًنكف تغيًنىا عظيما فرتكها  ،كانوا يعتقدكنو من فضل الكعبة

،  إال األمور الشرعية ،كاجتنابو ما ٫ناؼ منو تولد ضرر عليهم ُب دين أك دنيا ،مصاّب رعيتو
كحسن حياطتهم كأف ال  ،تألف قلوب الرعية :كمنها ،ك٥نو ذلك ،كإقامة اٜندكد ،كأخذ الزكاة

 .(ْ)" كال يتعرض ٞنا ٫ناؼ تنفًنىم بسببو ما ٓب يكن فيو ترؾ أمر شرعي ،ينفركا
 
 
 
ػ

                                 
 (.َُُ( سورة اإلسراء: اآلية )ُ)
(، مسلم: الصحيح ) كتاب  ّٓٔح  ُِٗ/ ُالبخارم: الصحيح )كتاب األذاف، باب قوؿ الرجل: فاتتنا الصبلة  (ِ)

 .(َّٔح  ُِْ/ ُاٞنساجد كمواضع الصبلة، باب استحباب إتياف الصبلة بوقار كسكينة 
 اٜنج، كتاب(، مسلم: الصحيح )ُٖٔٓح  ُْٕ/ ِكبنياهنا  مكة فضل باب اٜنج، كتاب( البخارم: الصحيح )ّ)

 ."لو كاللفظ"( ُّّّح  ٗٔٗ/ ِ كبنائها الكعبة نقض باب
 (.ٖٗ/ ٗ( النوكم: شرح النوكم على مسلم )ْ)
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ػوغجبػرضىػاضثوارػأنػغحذرواػططاػغأتي:
ىذا ما يريده أعداؤنا ُب الداخل ألف  :لبعضهم البعضالتخوين كاالتهاـ من قبل الثوار ػ.ُ

(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )كاٝنارج، قاؿ تعأب:
(ُ). 

ها الظلمة كأتباعهم، أك بعض ٩نرك ت يعمل على اليت :نقل األخبار الكاذبة أك الملفقة. ِ
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )النفوس اٞنغرضة كاٝنبيثة، قاؿ تعأب: 

(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
)ًإيَّاكيٍم كىالظَّنَّ، فىًإفَّ اؿ: ق ، عن النيب كعن أيب ىريرة ، (ِ) 

ابػىريكا، كىالى  الظَّنَّ أىٍكذىبي الحىًديًث، كىالى تىحىسَّسيوا، كىالى تىجىسَّسيوا، كىالى تىحىاسىديكا، كىالى تىدى
ًإٍخوىاننا(تػىبىاغىضيوا، كىكيونيوا ًعبىادى اللًَّو 

(ّ). 

                                 
 (.ّٔ( سورة اإلسراء: اآلية )ُ)
 (.ٔ( سورة اٜنجرات: اآلية )ِ)
(، َْٔٔح ُٗ/ ٕ( البخارم: الصحيح )كتاب النكاح، باب ال ٫نطب على خطبة أخيو حّت ينكح أك يدع ّ)

 (.ِّٔٓح ُٖٓٗ/ ْ: الصحيح ) كتاب الرب كالصلة، باب ٓنرًن الظن كالتجسس كالتنافس مسلم



 

 

 
 

 اضغصلػاِّول
 اضطبحثػاضثاظي:ػاضصغاتػواضذروطػاضططتبرةػاضواجبػتوسرعاػسيػاضثائرػاضحق

123 

 َٙاملثسث انثا
 انٕاخة تٕفرْا يف انثائر احلك انصفاخ ٔانشرٔط املعتربج

إف هنوض الثائر اٜنق كسعادتو يقتضي اعتبار سلسلة من الشركط كالصفات اٜنميدة ال 
حاؿ  أبد أف تتوفر فيو، كدكف ىذه الشركط فانو سينحرؼ عن طريق اٜنق، كسينتهي إٔب أسو 

  كمصًن.
يقوؿ: "ال يصلح أف يلي أمور الناس إال حصيف العقل كافر العلم قليل  كاف عمر 

الغرة بعيد اٟنمة، شديد ُب غًن عنف لٌن ُب غًن ضعف، جواد ُب غًن سرؼ ال ٫ناؼ ُب اهلل 
لومة الئم، كقاؿ أيضان: ينبغي أف يكوف ُب الوإب من الشدة ما يكوف ضرب الرقاب عنده ُب 

كقتل عصفور، كيكوف فيو من الرقة كاٜننو كالرأفة كالر٘نة ما ٩نزع من قتل عصفور بغًن   اٜنق
 .(ُ)حق"

إف اٟندؼ كصفات معينة ال بد أف تتوافر ُب الثائر اٜنق، اذ  ان كلقد ذكر العلماء شركط  
ا األساسي الذم ينطلق منو الثائر ىو ترسيخ مبادئ العدؿ كاالستقرار، كحّت ٪نقق ىذا الثائر م

 يريد ينبغي أف تتوفر فيو الشركط التالية:
ػ(ِ)اإلغطانػباضضهػواضططلػاضصاضّّأواًل:ػ

من أىم الشركط كالصفات اليت ينبغي أف تتوفر ُب الثائر اٜنق: اإل٬ناف باهلل، كالعمل 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) الصاّب، قاؿ اهلل تعأب:

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

(ک ک گ گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
(ّ). 

: "فإنو كعد من قاـ باإل٬ناف كالعمل الصاّب من ىذه األمة، أف (ْ)يقوؿ السعدم     
 يستخلفهم ُب األرض، يكونوف ىم اٝنلفاء فيها، اٞنتصرفٌن ُب تدبًنىا، كأنو ٬نكن ٟنم دينهم

                                 
 (.َُْ) سراج اٞنلوؾالطرطوشي: ( ُ)
كلقائل أف يقوؿ أال يقـو غًن اٞنسلم بالثورة على الظلم، نعم ببل أدىن شك، لكن حديثنا ىنا باعتبار ما ستؤكؿ إليو ( ِ)

   ألىدافها، ىنا ال ينبغي لغًن اٞنسلم أف ٪نكم.األمو، من انتصار للثورة كٓنقيقها 
 .  (ٓٓاآلية ) سورة النور:( ّ)
 الناصرم عبد الر٘نن بن ناصر بن عبد اهلل الس ٍعدمتذكرة السلف الشيخ  ،ىو العبلمة الورع الزاىد: السعدم (ْ)

 ،من علماء اٜننابلة، مولده ككفاتو ُب عنيزة )بالقصيم( ،كاعظ ،صوٕب، متكلمأ١ندث، فقيو، مفسر،  النجدم التميمي
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لفضلها الذم ارتضى ٟنم، كىو دين اإلسبلـ، الذم فاؽ األدياف كلها، ارتضاه ٟنذه األمة، 
كشرفها كنعمتو عليها، بأف يتمكنوا من إقامتو، كإقامة شرائعو الظاىرة ك الباطنة، ُب أنفسهم 
كُب غًنىم، لكوف غًنىم من أىل األدياف كسائر الكفار مغلوبٌن ذليلٌن، كأنو يبدٟنم من بعد 

من خوفهم الذم كاف الواحد منهم ال يتمكن من إظهار دينو، كما ىو عليو إال بأذل كثًن 
الكفار، ككوف ٗناعة اٞنسلمٌن قليلٌن جدا بالنسبة إٔب غًنىم، كقد رماىم أىل األرض عن 

فقاـ صدر ىذه األمة، من اإل٬ناف كالعمل الصاّب ّنا  قوس كاحدة، كبغوا ٟنم الغوائل ...
يفوقوف على غًنىم، فمكنهم من الببلد كالعباد، كفتحت مشارؽ األرض كمغارُّا، كحصل 

التمكٌن التاـ، فهذا من آيات اهلل العجيبة الباىرة، كال يزاؿ األمر إٔب قياـ الساعة، األمن التاـ ك 
مهما قاموا باإل٬ناف كالعمل الصاّب، فبل بد أف يوجد ما كعدىم اهلل، كإ٧نا يسلط عليهم الكفار 

 .(ُ)كاٞننافقٌن، كيديلهم ُب بعض األحياف، بسبب إخبلؿ اٞنسلمٌن باإل٬ناف كالعمل الصاّب"
كقد ربطت آيات عديدة ُب القرآف الكرًن بٌن اإل٬ناف باهلل، كالعمل الصاّب، ٞنا ٟنما من 

كسعادة الناس أٗنعٌن، كلينتبو الثائر  ،كرقي األمة ،كهنضة اَّتمع ،آثار عظيمة ُب حياة الناس
بلـز اٜنق إٔب أ٨نيتهما معنا، فبل يهتم بأحد٨نا كييهمل اآلخر، فاإل٬ناف كالعمل الصاّب يوجد ت

كأفعالو،  ،تاـ بينهما، فمقتضى اإل٬ناف الصادؽ أف يلتـز الثائر اٜنق األعماؿ الصاٜنة ُب أقوالو
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ ٻ ٻ پ  ٱ ) :قاؿ اهلل تعأب

( ٺ ٺ
گ ڳ ) كما بشرىم القرآف بالعطاء الذم ال ينقطع خًنه، قاؿ اهلل تعأب:،(ِ)

( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
(ّ). 

                                                                                               
فعطفت عليو زكجة كالده كصارت تشفق عليو  ،ٍب توُب كالده كىو ُب الثانية عشرة من عمره ،توفيت أمو كلو أربع سنٌن

 فنشأ الشيخ نشأة حسنة فدخل مدرسة ٓنفيظ القرآف ،ككذلك أخوه ١نمد عطف عليو ،أشد من شفقتها على أكالدىا
فحفظو كىو ُب اٜنادية عشرة من عمرة كحفظو عن ظهر قلب كىو ُب الرابعة عشرة من عمره، كطلب العلم على علماء 

 - َُٖٗىػ =  ُّٕٔ - َُّٕ) مولده ككفاتو ،( لو ٥نو ثبلثوف كتابان ُّٖٓكىو أكؿ من أنشأ مكتبة فيها )سنة ٤ند، 
عبد الر٘نن بن ، (ّٕٗ -ّٔٗ/ ُّمعجم اٞنؤلفٌن ) :اعمر بن رض ،(َّْ /ّاألعبلـ )الزركلي: انظر: ، ـ( ُٔٓٗ

  .(ِٔٓمشاىًن علماء ٤ند كغًنىم ) :عبد اللطيف
 .(ّْْ/ ٓ) تيسًن الكرًن الر٘نن ُب تفسًن كبلـ اٞننافالسعدم: ( ُ)
 .(ّ-ُاآليات ) سورة العصر: (ِ)
 .(ٖاآلية ) سورة فصلت: (ّ)
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كالتمكٌن للثائر اٜنق ُب األرض، أف ٪نقق اإل٬ناف بكافة معانيو إف من شركط النصر 
چ ): كبكافة أركانو، كأف يطبق ك٬نارس العمل الصاّب بكل أنواعو، كأشكالو، قاؿ اهلل تعأب

( چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
(ُ).  

فباإل٬ناف كالعمل الصاّب انتصر اٞنسلموف األكائل على أعدائهم، ُب بدر كاٝنندؽ كتبوؾ  
 القادسية كالًنموؾ كحطٌن كعٌن جالوت كغًنىا من الغزكات كاٞنعارؾ.ك 

فحرم بالثائر اٜنق أف يتحلى بصفة اإل٬ناف كالعمل الصاّب، كأف يبين األجياؿ كيربيهٌم  
 على ذلك حّت يكتب لو النصر كالتمكٌن ُب األرض، كالفوز ُب اآلخرة. 

ػربادةػاضضهػوردمػاإلذراكػبهثاظغًا:ػ
ڃ  ) للثائر اٜنق أف ٫نلص العبادة هلل كحده، كال يشرؾ بو أحدان، قاؿ اهلل تعأب:ال بد  

( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
(ِ).  

أعظم األمثلة ُب  -كىو قائد ىذه األمة كثائرىا األكؿ- كلقد ضرب رسوؿ اهلل 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) إخبلص العبودية هلل، كدعوة الناس إليها، قاؿ اهلل تعأب:

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڦ ڄ 

(ڎ ڈ ڈ
( ...ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )  كقاؿ اهلل تعأب:، (ّ)

(ْ). 
ُب ىذه اآلية: "يأمر اهلل تعأب عباده بعبادتو كحده ال شريك لو فإنو اٝنالق الرازؽ 
اٞنتفضل على خلقو ُب ٗنيع اٜناالت، كىو اٞنستحق منهم أف يوحدكه كال يشركوا بو شيئا من 

 .(ٓ)٢نلوقاتو"
كلقد قاـ السلف الصاّب بتحقيق العبودية اٝنالصة هلل تعأب ُب حياهتم، كفتحوا مشارؽ 
األرض كمغارُّا من أجل ذلك، فهذا ربعي بن عامر رضي اهلل عنو ٞنا دخل على رستم قائد 
 الفرس، فسألو رستم: "ما جاء بكم؟ فقاؿ: اهلل ابتعثنا، كجاء بنا لنخرج من شاء من عبادة

العباد إٔب عبادة اهلل تعأب، كمن ضيق الدنيا إٔب سعة اآلخرة، كمن جور األدياف إٔب عدؿ 

                                 
 . (َُٓاآلية ) سورة األنبياء: (ُ)
 (.ّٔاآلية ) الرعد:سورة  (ِ)
 .(ْٔاآلية ) آؿ عمراف:سورة  (ّ)
 .(ّٔجزء من اآلية ) سورة النساء: (ْ)
 (.ِٕٗ/ِ) تفسًن القرآف العظيم :ابن كثًن (ٓ)
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اإلسبلـ، فأرسلنا بدينو إٔب خلقو لندعوىم إليو، فمن قبلو قبلنا ذلك منو، كرجعنا عنو كتركناه 
اهلل؟ قاؿ: كما موعود  ،كأرضو يليها دكننا، كمن أىب قاتلناه أبدان، حّت نفضي إٔب موعود اهلل

 .   (ُ)قاؿ: اٛننة ٞنن مات على قتاؿ من أىب، كالظفر ٞنن بقى"
صبلح الفرد كاَّتمع كالدكؿ، بل صبلح الكوف كلو، فهي  إف العبادة ٟنا أثر عظيم ُب 

سبب نظاـ الكوف كصبلحو، كسبيل سعادة اإلنساف كرفعتو ُب الدنيا كاآلخرة، ككلما كاف الثائر 
اة أقرب إٔب الصبلح، كباٞنقابل كلما كاف الثائر بعيدان عن العبادة، أقرب إٔب العبادة كانت اٜني

اهنمك ُب اٞنعاصي كالسيئات، كترؾ الواجبات كالطاعات، كأٌدل ذلك كٌلو إٔب اهنيار الدكؿ، 
 كزكاؿ اٜنضارات، ك خراب الكوف. 

نفوس ُب إذف ال بد أف تغرس صفة العبودية اٝنالصة هلل تعأب، اٞنوافقة لشرع اهلل ُب  
 الثوار كاألطفاؿ كالشباب كاَّتمعات كالدكؿ.

ػإشاطظػاضصالةػوإغتاءػاضزصاةثاضثًا:ػ
كصف اهلل تعأب من كعدىم بالنصر كالتمكٌن ُب األرض بصفات عظيمة، منها: إقامة 
الصبلة كإيتاء الزكاة، كجعل ىاتٌن الصفتٌن من شركط استحقاقهم نصر اهلل تعأب، قاؿ اهلل 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ڌ ڌ )تعأب: 

( گ گ
(ِ). 

دليل على أنو ال كعد من اهلل بالنصر، إال مع إقامة  ىذه اآلية فيها: (ّ)يقوؿ الشنقيطي
فالذين ٬نكن اهلل ٟنم ُب األرض ك٩نعل  ،الصبلة كإيتاء الزكاة كاألمر باٞنعركؼ، كالنهي عن اٞننكر

الكلمة فيها كالسلطاف ٟنم، كمع ذلك ال يقيموف الصبلة كال يؤتوف الزكاة، كال يأمركف 
باٞنعركؼ، كال ينهوف عن اٞننكر فليس ٟنم كعد من اهلل بالنصر، ألهنم ليسوا من حزبو، كال من 

 ؤه، فلو طلبوا النصر من اهلل بناءأكليائو الذين كعدىم بالنصر، بل ىم حزب الشيطاف كأكليا
                                 

 . (ْٕٓ/ ِ) كالثبلثة اٝنلفاء االكتفاء ّنا تضمنو من مغازم رسوؿ اهلل  الكبلعي: (ُ)
 (.ُْاآلية ) سورة اٜنج: (ِ)
من علماء  ،مدٌرس باحث، ،١نمد األمٌن بن ١نمد اٞنختار بن عبد القادر اٛنكين الشنقيطي: مفسر الشنقيطي: (ّ)

ق(، كاستقر مدرسان ُب اٞندينة اٞننورة ٍب الرياض ٍب ُب ُّٕٔـ، كتعلم ُّا كحج سنة )َُٕٗكلد سنة  ،شنقيط )موريتانيا(
٠نلدات، طبع ُب دار "عآب الكتب"  َُ ،تفسًن القرآفأضواء البياف ُب  اٛنامعة اإلسبلمية باٞندينة، لو كتب، منها:

األعبلـ الزركلي:  انظر:، كتوُب ّنكة (ـُّٕٗ - َُٕٗىػ = ُّّٗ - ُِّٓ) مولده ككفاتو ،لبناف -بًنكت
 .(ْٔٗ/ ِ« )من صدر اإلسبلـ كحّت العصر اٜناضر»معجم اٞنفسرين : عادؿ نويهض (،ْٓ/ٔ)
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على أنو كعدىم إياه، فمثلهم كمثل األجًن الذم ٬نتنع من عمل ما أجر عليو، ٍب يطلب 
 . (ُ) األجرة، كمن ىذا شأنو فبل عقل لو..."

(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) كقاؿ اهلل تعأب:
(ِ) . 

كىذا بياف لؤلعماؿ اٞنطلوبة من اٞنؤمنٌن، حّت يكونوا  : "(ّ)يقوؿ عبد الكرًن اٝنطيب
على الوصف الذم كصفهم اهلل سبحانو كتعأب بو، ككعدىم عليو االستخبلؼ، كالتمكٌن، 
كىو أف يقيموا الصبلة، كأف يؤتوا الزكاة، كأف يطيعوا الرسوؿ فيما يدعوىم إليو، كيندُّم لو، من 

 .(ْ)اٛنهاد ُب سبيل اهلل"
ر اٜنق أف يتصف ُّاتٌن الصفتٌن العظيمتٌن، فإذا أقاـ الصبلة كما أمر ُّا فبل بد للثائ

كأقاـ ٟنذه الصبلة ما ال تقـو إال بو،  ،ككاجباهتا ،كأركاهنا ،كشركطها ،اهلل تعأب، أقاـ كضوءىا
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )كأدكىا ٗناعة ُب بيوت اهلل تعأب، كٓنقق ُّا ما قالو سبحانو كتعأب: 

(...ى  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
ٓنقق ٟنم األمن، كعدـ ، (ٓ)

اٝنوؼ، كزالت عنهم الفرقة، ككذلك إذا أدل زكاة أموالو، فإنو يسلم من عذاب اهلل، كتسلم 
الدكلة من الفقر كالفاقة، فوجود الفقر ُب الناس قد يكوف سىبىبنا ُب الفوضى أك سببان ُب اختبلؿ 

كاالستخبلؼ،  زكاة أمواٟنم ٓنقق ٟنم األمنكا األمن؛ ألف قواـ حياة اإلنساف باٞناؿ، فإذا أدٌ 
 ك٤نوا من عذاب اهلل تعأب.

 

                                 
 ) بتصرؼ(.( ِِٓ /ٕ، ِٔٔ/ٓ) لقرآف( أضواء البياف ُب إيضاح القرآف باُ)
  (.ٔٓجزء من اآلية ) سورة النور: (ِ)
، ـ(َُُٗىػ ُِّٖ)سنة كلد ُب ١نافظة سوىاج من صعيد  ،عبد الكرًن اٝنطيب: عبد الكرًن ١نمود يونس اٝنطيب (ّ)

باٞنركنة كيتقبل الفكرة ك٪نرتمها، من كبار اٞنؤلفٌن البارزين ُب القاىرة، كمفسر ضليع، يتحلى اٞنفكر اإلسبلمي، الباحث، 
شارؾ ُب إخراج ٠نموعة من اٞنؤلفات الدينية كاألدبية تربو على اٝنمسٌن  ، أدل خدمات كبًنة ُب ٠ناؿ تفسًن القرآف الكرًن

 كتابان، إٔب جانب اٞنئات من اٞنقاالت ُب الصحف اٞنصرية كالعربية، كاٞنئات من األحاديث الدينية ُب اإلذاعات اٞنسموعة
 ُّْٗكاٞنرئية ُب مصر، كُب السعودية حيث أتيح لو أف يعمل أستاذان للدراسات العليا بكلية الشريعة ُب الرياض ُب عاـ 

كىو غًن "عبد الكرًن ١نمود اٝنطيب" األديب السعودم، من  ـ(،ُٖٓٗق،  ُِّٖ)، توُب سنة ىػ كالعاـ الذم بعده
-َِّتكملة معجم اٞنؤلفٌن ): ١نمد خًن بن رمضاف، (ّّٖ)قاىرة ال ُبمع رجاؿ الفكر الرضوم:  انظر: ،مدينة ينبع

ُِّ). 
 .(ُُّٕ/ ٗ) ( التفسًن القرآين للقرآفْ)
 (.ْٓجزء من اآلية ) سورة العنكبوت: (ٓ)

 اضبابػاضثاظي
 اضغصلػاِّولػػػػ
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  طارظػاضردولرابطًا:ػ
من أسباب التمكٌن كاالستخبلؼ ُب األرض، كمن األمور احملقٍّقة  طاعة الرسوؿ 

(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)لؤلمن، قاؿ اهلل تعأب: 
(ُ). 

: "إف الطريق إلقامة االستخبلؼ على أساس من العدؿ كاالستقامة (ِ)يقوؿ ١نمد أبو زىرة
 كاالتصاؿ باهلل تعأب يكوف بثبلثة أمور مذكورة ُب ىذه اآلية الكر٬نة، األمر األكؿ: 

كاألمر الثاين: إيتاء الزكاة، أم  (گ ڳ) إقامة الصبلة كقد أمر ُّا سبحانو ُب قولو تعأب:
... (ڳ ڳ) ُب مصارفها، كىذا األمر ذكره بقولو تعأب:إعطاؤىا لوٕب األمر، كىو يصرفها 

كاألمر الثالث: طاعة الرسوؿ ُب كل ما يأمر بو كينهى عنو، كينظم بو الدكلة اإلسبلمية، كيقيم دعائم 
 اٜنكم على أساس من العدؿ، كتنسيق األمور، كىذا ىو األمر الثالث، كقد ذكره سبحانو كتعأب بقولو:

(ڳ ڱ)
 "... (ّ). 

قاؿ اهلل  ،، كتعتربىا من طاعة اهلل تعأبكلقد جاءت اآليات الكر٬نة توجب طاعة الرسوؿ  
(ی ی ی ی جئ) تعأب:

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) كقاؿ اهلل تعأب:، (ْ)

﮶  ﮵   ﮴  ﮳  ﮲  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮹  ( ﮷﮸ 
(ٓ). 

اهلل كتعتربىا من طاعة  ، عة الرسوؿككذلك جاءت األحاديث الكثًنة ُب السنة توجب طا 
فعن  ، إذ إف اٛننة مرىونة بطاعة الرسوؿ ريق الطاعة فقد تنكب طريق اٛننة،كمن تنكب ط تعأب،

لىكيٍم ًبسيؤىاًلًهٍم دىعيوًني مىا تػىرىٍكتيكيٍم،" :قاؿ ،عن النيب ، أيب ىريرة ًإنَّمىا ىىلىكى مىٍن كىافى قػىبػٍ
كىًإذىا أىمىٍرتيكيٍم بًأىٍمرو فىٍأتيوا ًمٍنوي مىا  ٍم عىٍن شىٍيءو فىاٍجتىًنبيوهي،نػىهىٍيتيكي فىًإذىا  ًهٍم عىلىى أىنًٍبيىائًًهٍم،كىاٍخًتالىفً 
  .(ٔ)اٍستىطىٍعتيٍم"

                                 
  (.ٔٓاآلية ) سورة النور: (ُ)
ـ ّندينة احمللة ُٖٖٗ كلد سنة ،١نمد بن أ٘ند أبو زىرة: أكرب علماء الشريعة اإلسبلمية ُب عصره :محمد أبو زىرة (ِ)

ككاف  ،كاف عضوا للمجلس األعلى للبحوث العلمية  ،كتعلم ّندرسة القضاء الشرعي ،كترىب باٛنامع األ٘ندم ،الكربل
مولده ، ككيبل لكلية اٜنقوؽ َنامعة القاىرة، كككيبلن ٞنعهد الدراسات اإلسبلمية كأصدر من تأليفو أكثر من أربعٌن كتابان 

 (.ِٓ /ٔاألعبلـ )الزركلي:  انظر:، ـ( ُْٕٗ - ُٖٖٗىػ =  ُّْٗ - ُُّٔ) ككفاتو
 .(ِِّٓ -ِِِٓ/ َُ) زىرة التفاسًن (ّ)
 (.ُِّاآلية ) سورة آؿ عمراف: (ْ)
 (.ْٔاآلية ) سورة النساء: (ٓ)
(، ِٖٖٕح  ْٗ/ٗ ، بػػػاب االقتػػػداء بسػػػنن رسػػػوؿ اهلل كتػػػاب االعتصػػػاـ بالكتػػػاب كالسػػػنة) الصػػػحيح البخػػػارم: (ٔ)
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كىالًَّذم نػىٍفسي ميحىمَّدو بًيىًدًه، الى يىٍسمىعي : "أنو قاؿ ، عن رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرةك  
ًذًه اأٍليمًَّة يػىهيوًدمّّ، كىالى  نىٍصرىاًنيّّ، ثيمَّ يىميوتي كىلىٍم يػيٍؤًمٍن بًالًَّذم أيٍرًسٍلتي ًبًو، ًإالَّ  ًبي أىحىده ًمٍن ىى

 .(ُ)كىافى ًمٍن أىٍصحىاًب النَّاًر"
، بأف طاعتو سبب لدخوؿ اٛننة، ككذلك معصيتو سبب لدخوؿ النار كقد أخرب النيب 

الجىنَّةى ًإالَّ مىٍن أىبىى، قىاليوا: يىا كيلُّ أيمًَّتي يىٍدخيليوفى : "قاؿ، ، أف رسوؿ اهلل  فعن أيب ىريرة
: مىٍن أىطىاعىًني دىخىلى الجىنَّةى، كىمىٍن عىصىاًني فػىقىٍد أىبىى" رىسيوؿى اللًَّو، كىمىٍن يىٍأبىى؟ قىاؿى

(ِ). 
ُب إتبػاع  ، كعليو باحملافظة علػى أكامػره فيجب على الثائر اٜنق أف يلـز طاعة الرسوؿ 

علػػى بصػػًنة كعلػػم، كأف تكػػوف طاعػػة حىق ػػةن أف تكػػوف طاعتػػو لػػو سػػنتو، كالسػػًن علػػى خطػػاه، ك 
ساٞنة من الشرؾ، كساٞنةن من النفاؽ، كساٞنةن  من كل ما يػيٍفًسدىا أك ٫نىٍدىشها أك ٩نىٍعىلها تنصرؼ 

 . لغًنه 
ػاضذّضظػرضىػاضطؤطظغنػواضطّزةػرضىػاضصاسرغنخاطدًا:ػ

بالرفق ُب معاملة اٞنؤمنٌن  حيث كصفهم لقد مدح اهلل تعأب أصحاب رسوؿ اهلل 
(  ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) كالشدة ُب معاملة الكفار، قاؿ اهلل تعأب:

(ّ). 
فالثائر اٜنق ال يهٌن كال يستكٌن كال يشعر بصغار أماـ الكفار كال ُب غيبتهم، فهو قوٌم 

 . (ْ)عليهم بقدر ما ىو لٌنٍّ على اٞنؤمنٌن
 .(ٓ)"مىا زًٍلنىا أىًعزَّةن ميٍنذي أىٍسلىمى عيمىري " :قاؿ، فعن عبد اهلل بن مسعود 

يعٌلم كالتو الذلة للرعية، كينهاىم عن إذالؿ الناس، كمػا  كقد كاف عمر بن اٝنطاب  
ػػاًلي ًإلىػػٍيكيٍم يعلٌػػم النػػاس أف يعيشػػوا كرامنػػا، ك٣نػػا جػػاء ُب خطبػػة لػػو: " أىال ًإنّْػػي كىاهلًل مىػػا أيٍرًسػػلي عيمَّ

كيٍم، كىال لًيىٍأخيذيكا أىٍمػوىالىكيٍم، كىلىًكػٍن أيٍرًسػليهيٍم ًإلىػٍيكيٍم لًيػيعىلّْميػوكيٍم ًديػنىكيٍم كىسيػنَّتىكيٍم، لًيىٍضرًبيوا أىٍبشىارى 
                                                                                               

كتػرؾ إكثػار سػؤالو ٣نػا  باب توقًنه  ،الفضائلكتاب باب فرض اٜنج مرة ُب العمر، كُب   ،)كتاب اٜنج الصحيح مسلم:
 (.ُّّٕح  ٕٓٗ/ِال ضركرة إليو 

 /ُكنسػػخ اٞنلػػل ّنلتػػو  ،إٔب ٗنيػػع النػػاس  )كتػػاب اإل٬نػػاف، بػػاب كجػػوب اإل٬نػػاف برسػػالة نبينػػا ١نمػػدصػػحيح مسػػلم: ال( ُ)
 (.َِْح ُّْ

 .(َِٖٕح  ِٗ /ٗ  )كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب االقتداء بسنن رسوؿ اهلل صحيح البخارم: ال (ِ)
 (.ِٗجزء من اآلية ) سورة الفتح: (ّ)
  (.ّّٖ)أصوؿ الدعوة زيداف: ( انظر: ْ)
 (.ّّٖٔح  ْٖ /ٓ رضي اهلل عنو، باب اسبلـ عمر بن اٝنطاب  كتاب مناقب األنصار)صحيح البخارم: ال( ٓ)
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يًقصَّػنَّوي ًمٍنػوي، فػىوى  ، فػىوىالَّػًذم نػىٍفًسػي بًيىػًدًه ًإذىان ألى ثىػبى فىمىٍن فيًعلى ًبًو شىٍيءه ًسوىل ذىًلكى فػىٍليػىٍرفػىٍعوي ًإلىػيَّ
، أىكى عىٍمػػريك بٍػػ ػػٍؤًمًنينى : يىػػا أىًميػػرى اٍلمي ػػافى رىجيػػله ًمػػنى اٍلميٍسػػًلًمينى عىلىػػى  ني اٍلعىػػاًص، فػىقىػػاؿى رىأىيٍػػتى ًإٍف كى

ػػػرى بًيىػػػًدًه، ًإذىان  : ًإم كىالَّػػػًذم نػىٍفػػػسي عيمى رىًعيَّػػػةو، فىػػػأىدَّبى بػىٍعػػػضى رىًعيَّتًػػػًو، أىئًنَّػػػكى لىميٍقتىصُّػػػوي ًمٍنػػػوي؟ قىػػػاؿى
يًقصَّنَّوي ًمٍنوي،  ييًقػصُّ ًمػٍن نػىٍفًسػًو؟ أال الى تىٍضػرًبيوا  أىنَّى ال أيًقصَّػنَّوي ًمٍنػوي، كىقىػٍد رىأىيٍػتي رىسيػوؿى اهلًل ألى

ػػػريكىيٍم فػىتػىٍفًتنيػػػوىيٍم، كىال تىٍمنػىعيػػػوىيٍم حيقيػػػوقػىهيٍم فػىتيكىفّْػػػريكىيٍم، كىال  اٍلميٍسػػػًلًمينى فػىتيػػػًذلُّوىيٍم، كىال تيجىمّْ
 .(ُ)فػىتيضىيػّْعيوىيٍم"تػيٍنزًليوىيمي اٍلًغيىاضى 

، كعًٌنه بأمو ككانت عندما شتم أحد الصحابة قيل إنو ببلؿ اٜنبشي  كأبو ذٌر  
ًة كىعىلىٍيًو حيل ةه  عىٍن اٍلمىٍعريكرً  ،(ِ)سوداء، فقاؿ لو يا ابن السوداء : لىًقيتي أىبىا ذىرٍّ بًالر بىذى ٍبًن سيوىٍيدو قىاؿى

ًمًو حيل ةه  يىا "  :النيب فػىقىاؿى ٕب  ،فىسىأىٍلتيوي عىٍن ذىًلكى فػىقىاؿى ًإينٍّ سىابػىٍبتي رىجيبلن فػىعىيػ ٍرتيوي بًأيمٍّوً كىعىلىى غيبلى
ًديكيٍم أىبىا ذىرٍّ أىعىيػٍَّرتىوي بًأيمًّْو ًإنَّكى اٍمريؤه ًفيكى جىاًىًليَّةه ًإٍخوىانيكيٍم خىوىليكيٍم جىعىلىهيٍم اللَّوي تىٍحتى أىيٍ 

أىخيوهي تىٍحتى يىًدًه فػىٍلييٍطًعٍموي ًممَّا يىٍأكيلي كىٍليػيٍلًبٍسوي ًممَّا يػىٍلبىسي كىالى تيكىلّْفيوىيٍم مىا يػىٍغًلبػيهيٍم  فىمىٍن كىافى 
فىًإٍف كىلٍَّفتيميوىيٍم فىأىًعينيوىيٍم"

(ّ) . 
الذلٌة على اٞنؤمنٌن كالعزٌة على الكافرين أصبحتا عند األمة اإلسبلمية ُب  إف صفيت 
فقودات ُب العصر اٜناضر، حّت إنك ترل الكثًن من اٞنسلمٌن اليـو خاضعٌن ذليلٌن عداد اٞن

ألعداء اهلل تعأب، يسرت٘نوهنم كيستعطفوهنم، كيتذللوف ٟنم، كيتقربوف منهم، بل يقلدكهنم ُب  
كٌل شيء، حّت أمسوا قدكة ٟنم، فتقمص اٞنسلموف رداء الذلة، كارتدكا إزار الصغار بسبب 

 تعأب، فبل بٌد للثائر اٜنق أف يىًذٌؿ إلخوانو اٞنسلمٌن، فيلٌن ك ٫نفض جناحو ىواهنم على اهلل
ٟنم، كيتواضع كيتحٌبب ٟنم كيقرتب منهم، كال بد أف يكوف عزيزان على الكافرين، قويٌان أمامهم، 

 شديدان عليهم، صلبان ُب تعاملو معهم، يأىب أف ٫نضع أك يذٌؿ ٟنم؛ ليعرٌفهم حقيقة أنفسهم.
 
 
 

                                 
 قاؿ شعيب األرنؤكط: قاؿ اٜناكم: صحيح على شرط مسلم ككافقو الذىيب. (،ِٖٔح  -ّْٖ/ ُ) سندأ٘ند: اٞن( ُ)
 تعليق: د. مصطفى البغا. (َّح ُٓ/ُ)صحيح البخارم: ال( انظر: ِ)
 /ُ ) كتاب اإل٬ناف، باب اٞنعاصي من أمر اٛناىلية، كال يكفر صاحبها بارتكاُّا إال بالشرؾ صحيح البخارم: ال( ّ)

 .(َّح  ُٓ
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 ردمػطخاسظػاضطالطظػطنػاضخضقػسيػذرعػاضضهددًا:ػدا
ا، كال يصد ىم عن العمل ّنا أمرىم اهلل بو من قتاؿ   أم أهنم ال ٫نافوف ُب ذات اهلل أحدن

ػ. (ُ)عدكىم، لومةي الئم ٟنم ُب ذلك
ئًمو ...﴾ :كىذه الصفة ُب قولو تعأب  ﴿... كىالى يىخىافيوفى لىٍومىةى الى

معظم متعلقة ّنا قبلها، ألف  (ِ)
اٞنبلمة تقع على اٞنسلم فيما فيو احتكاؾ باآلخرين كمواجهة معهم، من جهاد، كأمر باٞنعركؼ كهني 
عن اٞننكر، كُب العمـو فيما ٫نالف ىول الناس، كىذا من االبتبلء العظيم الذم يواجهو الثائر اٜنق 

 صرب كيوٌكل أمره إٔب اهلل؟. ُب دعوتو إٔب اهلل تعأب، كُب جهاده، أيضعف؟ أـ ي
أىمىرىنًػػي " قػػاؿ: ، فعػػن أيب ذر كقػػد جػػاءت األحاديػػث الشػػريفة تبػػٌٌن ىػػذه الصػػفة العظيمػػة 
ًليًلػػػي  ػػػاؼى ًفػػػي اللَّػػػًو لىٍومىػػػةى  خى ػػػافى ميػػػرِّا، كىأىمىرىنًػػػي أىالَّ أىخى ػػػقَّ كىًإٍف كى ... كىأىمىرىنًػػػي أىٍف أىقيػػػوؿى اٍلحى ػػػٍبعو ًبسى
"... ًئمو  .(ّ)الى
الى أىخىاؼي ًفي اللًَّو لومةى  قىاؿى رىجيله ًلعيمىرى ٍبًن اٍلخىطَّاًب:" قاؿ: عن السائب بن زيد ك  

: أمَّا مىٍن كىًليى ًمٍن أىٍمًر اٍلميٍسًلًمينى، فىالى يىخىاؼي ًفي اللًَّو  ـٍ أيٍقًبلي عىلىى نػىٍفًسي؟ قىاؿى الًئم خيره ًلي أى
، كىمىٍن كىافى  ًئمو خيٍلونا، فػىٍليػيٍقًبٍل عىلىى خىاصًَّة نػىٍفًسًو، كىٍليػىٍنصىٍح كىًليَّ أىٍمرًًه"لىٍومىةى الى

(ْ).  
ملػػيء بالنمػػاذج الفػػٌذة كحافػػل باألمثلػػة اٜنيٌػػة للرجػػاؿ الصػػادقٌن الػػذين ال ٫نػػافوف ُب اهلل  كالتػػاريخ

أسرت الركـي عىٍبدى اللَّػًو بٍػن حذافػة السػهمي، صػاحب النَّبًػٌي ، قاؿ: " فعن ابن عباس ،لومة الئم
  فقػػػاؿ لػػػو الطاغيػػػة: تنصَّػػػر كىًإال ألقيتػػػك فػػػي البقػػػرة مػػػن نحػػػاس، قػػػاؿ:  افعػػػل، فػػػدعا بػػػالبقرة

النحاس، فميًلئٍت زيتنا كىغيًليىٍت، كدعا برجل من أسارل المسلمين، فعرض عليو النصرانية، فػأبى، 
ا عظامو تليوح، كقاؿ لعبد اللَّو: تنصٍَّر كىًإال ألقيتك، قاؿ: ما أفعل، فػأمر بػو فألقاه في البقرة، فإذ

أف ييلقىػى فػي البقػػرة فىكىتػَّفيػوهي فبكػى، فقػػالوا: قػد جػزع، قػػد بكػى، قػاؿ: ردكه، قػػاؿ: ال تىػرل أنػػي 
بكيػت جزعنػػا ممػػا تريػػد أف تصػػنع بػي، كلكنػػي بكيػػت حيػػث لػػيس لػي إال نفػػس كاحػػدة ييفعػػل بهػػا 

، ثػم تيسىػلَّطي عىلىػيَّ فتفعػل ىذا في ال لَّو، كنت أحب أف يكوف لػي مػن األنفػس عػدد كػل شػعرة فػيَّ
بي ىذا، قاؿ: فأيعجب منو كأىحبَّ أف يطلقو، فقاؿ: قبّْل رأسي كأطلقك، قػاؿ: مػا أفعػل، قػاؿ: 

                                 
 .(ِّْ /َُ) جامع البياف ُب تأكيل القرآفالطربم: ( انظر: ُ)
 (.ْٓ( سورة اٞنائدة: جزء من اآلية )ِ)

 حديث صحيح. قاؿ شعيب األرنؤكط: (،ُُِْٓح  ِّٕ/ّٓ)سند أ٘ند: اٞن( ّ)
 قاؿ د. سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز: (،ْٕٖح  ُٗٓٔ/ْ) التفسًن من سنن سعيد بن منصورابن منصور: ( ْ)

 إسناده صحيح.
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تنصر كأزكجك ابنتي كأقاسمك ملكػي، قػاؿ: مػا أفعػل، قػاؿ: قبػل رأسػي كأطلقػك كأطلػق معػك 
سػػػلمين، قػػػاؿ: أٌمػػػا ىػػػذه فػػػنىعٍم، فقبػػػل رأسػػػو، كأطلقػػػو، كأطلػػػق معػػػو ثمػػػانين مػػػن ثمػػػانين مػػػن الم

ٍبن الخطاب قاـ إليو عمر فقبل رأسػو، قػاؿ: فكػاف أصػحاب االمسلمين، فلما قدموا عىلىى عمر 
، فػىيػىقيػػوؿي لىهيػػٍم: أىٍطلىػػقى اهللي  رىسيػػوؿ اللَّػػًو  بًًتٍلػػكى  يمػػازحوف عىٍبػػد اللَّػػًو فيقولػػوف: قػىبػٍَّلػػتى رىٍأسى ًعٍلػػجو

" لىًة ثىمىانًينى ًمنى اٍلميٍسًلًمينى اٍلقيبػٍ
(ُ). 

كُب كاقعنا اليـو نرل أف الٌذلٌة قد حٌلت باألمة اإلسبلمية، كقد خٌيم عليها الضعف 
كاٟنواف، كما ذلك إال بسبب ضعف إ٬ناهنم، كيقينهم باهلل تعأب، كبسبب ركوهنم للدنيا، 

 كما قاؿ تعأب:  ،يراقبوف الناس أكثر من مراقبتهم هلل تعأب ٢نافة اٞنبلمة من البشر فنجدىم

(...ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)
(ِ).  

٥نن ُناجة ماسة لرجاؿ صادقٌن ال ٫نافوف ُب اهلل لومة الئم، يقولوف اٜنق كلو على رقاُّم  
بأمثاؿ ىذا الصنف من الناس  ،السيوؼ، ال يثنيهم عن عقيدهتم كعن عزمهم أٌم خوؼ أك هتديد

 تقـو الدكلة الصاٜنة، كتبقى شا٢نة مشوخ اٛنباؿ.
ػاضزعدػسيػاضحغاةػاضدظغادابطًا:ػ

الثائر اٜنق بأف ٩نعل الزىد نصب عينيو فيأخذ من الدنيا ما يكفيو، كمن كاف كذلك ٓب ٬نٌد 
عينيو إٔب أمواؿ الناس حٌبان ُب الدنيا، ككراىية لآلخرة، ككاف جديران بو أف يراعي أضعف الناس 

كؿ الرسوؿ كأفقرىم، فبل يضيع منهم حٌقان، كال يغفل عنهم فقران؛ كلذلك خاطب اهلل تعأب الثائر األ
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) :بقولو

(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
(ّ). 

كالقرآف الكرًن مليء باآليات اليت ٓنث اٞنسلمٌن على الزىد ُب الدنيا، كتبٌن ٟنم حقارهتا  
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ) قاؿ اهلل تعأب: ،كًخس تها، كترٌغبهم ُب اآلخرة، كتبٌن ٟنم شرفها كمكانتها

(ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
﮲  ...﴿ اهلل تعأب:  كقاؿ، (ْ)  ے ۓ ۓ 

﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵   .(ٓ) ...﴾﮳﮴ 
                                 

 . (ُُٓٔ/ّ) معرفة الصحابةاألصفهاين: ( ُ)
 (.َُٖجزء من اآلية ) سورة النساء: (ِ)
 (.ِٖاآلية ) سورة الكهف: (ّ)
 (.ُُّاآلية ) سورة طو: (ْ)
  (.ٕٕجزء من اآلية ) النساء:سورة  (ٓ)

 اضبابػاِّول
 اضغصلػاضثاضثػػػػ
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"مىا شىًبعى آؿي  :قاؿ ، ، فعن أيب ىريرةمن أزىد البشرية قاطبة كقد كاف الرسوؿ 
 . (ُ)"ًمٍن طىعىاـو ثىالىثىةى أىيَّاـو حىتَّى قيًبضى  ميحىمَّدو 

ـى المىًدينىةى، ًمٍن طىعىاـً بػيرٍّ  "مىا شىًبعى آؿي ميحىمَّدو : قالت ، كعن عائشة ميٍنذي قىًد
 . (ِ)"ثىالىثى لىيىاؿو تًبىاعنا، حىتَّى قيًبضى 

: -أيضان -كعىٍنها ًؿ، " أىنػ هىا كىانىٍت تػىقيوؿي ًؿ، ثيمَّ اٍلًهالى كىاهلًل يىا اٍبنى أيٍخًتي ًإٍف كينَّا لىنػىٍنظيري ًإلىى اٍلًهالى
ثىةى أىًىلَّةو ًفي شىٍهرىٍيًن، كىمىا أيكًقدى ًفي أىبٍػيىاًت رىسيوًؿ اهلًل  ًؿ، ثىالى : يىا خىالىةي  ثيمَّ اٍلًهالى : قػيٍلتي نىاره، قىاؿى

ًجيرىافه ًمنى  ٍسوىدىاًف التٍَّمري كىاٍلمىاءي، ًإالَّ أىنَّوي قىٍد كىافى ًلرىسيوًؿ اهلًل اأٍلى  فىمىا كىافى يػيعىيّْشيكيٍم؟ قىالىٍت:
 .(ّ)"ًمٍن أىٍلبىانًهىا، فػىيىٍسًقينىا اأٍلىٍنصىاًر، كىكىانىٍت لىهيٍم مىنىاًئحي، فىكىانيوا يػيٍرًسليوفى ًإلىى رىسيوًؿ اهلًل 

الذم ٬ننعو من أف ٬ند يديو إٔب أمواؿ الرعٌية إٌف الزىد الذم يتحٌلى بو الثائر اٜنق ىو 
كأشيائهم، كىو الذم ٩نعلو يشعر بآالـ الرعٌية كحاجاهتا، كنواقصها، كإٌف أسوأ ما يعاين منو كاقعنا 

 اليـو ىو جشع كثًن من اٜنٌكاـ كاٞنسؤكلٌن كحرصهم على الدنيا، كتعٌلقهم الشديد ُنطامها.
ىو اٞنقياس الذم يقاس عليو اإلنساف اٞنؤمن. فعىٍن  الزىد ُب الدنيا كلقد جعل الرسوؿ  

: سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو الس اًعًدمٍّ  : "مىرَّ رىجيله عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو  ، أىن وي قىاؿى ، فػىقىاؿى لرىجيلو ًعٍندىهي جىاًلسو
ا كىاللًَّو حى  : رىجيله ًمٍن أىٍشرىاًؼ النَّاًس، ىىذى ا؟. فػىقىاؿى ًرمّّ ًإٍف خىطىبى أىٍف يػيٍنكىحى، كىًإٍف مىا رىٍأييكى ًفي ىىذى

: فىسىكىتى رىسيوؿي اللًَّو  ، فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اللًَّو  شىفىعى أىٍف ييشىفَّعى، قىاؿى مىا  :ثيمَّ مىرَّ رىجيله آخىري
ا؟ : يىا رىسيوؿى اللَّوً  ،رىٍأييكى ًفي ىىذى ا حىًرمّّ ًإٍف خىطىبى  فػىقىاؿى ا رىجيله ًمٍن فػيقىرىاًء الميٍسًلًمينى، ىىذى ، ىىذى

ىىذىا  :أىٍف الى يػيٍنكىحى، كىًإٍف شىفىعى أىٍف الى ييشىفَّعى، كىًإٍف قىاؿى أىٍف الى ييٍسمىعى ًلقىٍوًلًو، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
ا ره ًمٍن ًمٍلًء األىٍرًض ًمٍثلى ىىذى  .(ْ)"خىيػٍ

حقيقة اٜنياة الدنيا كشهواهتا، فسموا  لقد أدرؾ الرعيل األكؿ من صحابة رسوؿ اهلل  
بأنفسهم عن االغرتار بربيقها الزائف، كزىدكا فيها حق الزىد، ال ألهنا ٓب تتح ٟنم، أك ٓب ٬نكنهم اهلل 

                                 

جزء من اآلية  البقرة:سورة  (ائ ائ ەئ ەئ وئ )) كتاب األطعمة، باب قوؿ اهلل تعأب: صحيح البخارم: ال (ُ)
ڻ ۀ ۀ ہ    ): (، كقولؤِٕجزء من اآلية ) البقرة:سورة  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ): (، كقولوٕٓ)

 .(ّْٕٓح  ٕٔ /ٕ (،ُٓجزء من اآلية ) اٞنؤمنوف:سورة  (ہ ہ ہ ھ ھ ھ
ح  ٕٗ /ٖكأصػػػػحابو، كٔنلػػػػيهم مػػػػن الػػػػدنيا  )كتػػػػاب الرقػػػػاؽ، بػػػػاب كيػػػػف كػػػػاف عػػػػيش النػػػػيب صػػػػحيح البخػػػػارم: ال( ِ)

 (.َِٕٗح ُِِٖ/ْ  كتاب الزىد كالرقائق)  صحيحمسلم: ال، (ْْٓٔ
 .(ِِٕٗح ِِّٖ/ْ كتاب الزىد كالرقائق)  صحيحمسلم: ال( ّ)
 .(ْْٕٔح  ٓٗ /ٖ فضل الفقرباب  ،كتاب الرقاؽ)صحيح ال :البخارم (ْ)
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٬نكنوا  منها، بل على العكس، فقد فتحت ٟنم خزائن الدنيا، كبسط اهلل ٟنم من خًنىا، كلكنهم ٓب
ُب قلوُّم  الدنيا من أنفسهم، كٓب يرتكوىا ٕنلكهم، كتستغرؽ عليهم حياهتم، كقد غرس الرسوؿ 

قناعة راسخة أف الدنيا ال تساكم عند اهلل جناح بعوضة، كأهنا للمؤمن كسيلة يستعٌن ُّا على خبلفة 
 اهلل ُب أرضو، ال غاية يعبدىا من دكف اهلل.

ػاضطضمػواضحصطظثاطظًا:ػ
أعظم الشركط اليت ينبغي للثائر اٜنق أف يتصف ىو أف يكوف متصفان بالعلم كاٜنكمة،  إف من

برجاحة العقل كالرأم، كقوة  –الذم اختاره اهلل ملكان لبين إسرائيل  -كلقد كصف اهلل تعأب طالوت
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ): البدف، قاؿ اهلل تعأب

ھ ھ ے  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

﮺  ﮹  ﮶  ﮷﮸  ﮵  ﮴  ﮳  (ے ۓ ۓ﮲ 
 (ُ). 

ىم أف الصفات احملتاج إليها ُب سياسة أمر األمة ترجع ؤ فأعلمهم نبي : "(ِ)يقوؿ ابن عاشور
 كعند تعذر إٔب أصالة الرأم كقوة البدف؛ ألنو بالرأم يهتدم ٞنصاّب األمة، ال سيما ُب كقت اٞنضائق،

كبالقوة يستطيع الثبات ُب مواقع القتاؿ فيكوف بثباتو ثبات االستشارة أك عند خبلؼ أىل الشورل 
 .(ّ)نفوس اٛنيش... فالعلم اٞنراد ىنا، ىو علم تدبًن اٜنرب كسياسة األمة"

ۆئ ۈئ ) قاؿ اهلل تعأب: ،كلقد امنت اهلل تعأب على سيدنا ١نمد بالعلم كاٜنكمة 

(ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ
 (ْ). 

                                 
 .(ِْٕاآلية ) سورة البقرة: (ُ)
كأحد كبار علمائها، مفسر، لغوم، ٥نوم،  ،رئيس اٞنفتٌن اٞنالكيٌن بتونس ،: أ٘ند الطاىر بن عاشورابن عاشور (ِ)

ـ ُٕٖٗ) مولده ككفاتو كدراستو ُّا ،كشيخ جامع الزيتونة كفركعو بتونس ،كالديين االجتماعيأديب، من دعاة اإلصبلح 
انتخب  ( شيخان لئلسبلـ،ُِّٗ)عاـ  عيٌن ـ،ُٖٗٗكٔنرج بشهادة التطويع سنة ، كلد كنشأ كتعلم بتونس، ـ(ُّٕٗ -

لو أُناث كدراسات  ـ،ُٓٓٗ، كباَّمع العلمي العريب بدمشق سنة َُٓٗعضوا ّنجمع اللغة العربية ّنصر سنة 
جزءا ُب  َّمن آثاره "التحرير كالتنوير" ُب تفسًن القرآف، ُب  ،يات اَّبلت بتونس كمصركمقاالت كثًنة نشرت ُب كرب 

كتوُب  (ـُّٕٗ - ُٕٖٗىػ =  ُّّٗ - ُِٔٗ) مولده ككفاتو ،لو مقاصد الشريعة اإلسبلميةك آالؼ صفحة،  ٥ٕنو 
« سبلـ كحّت العصر اٜناضرمن صدر اإل»معجم اٞنفسرين : عادؿ نويهض ،(ُْٕ/ٔاألعبلـ ) الزركلي:  انظر: ،بتونس

(ِ /ُْٓ- ِْٓ). 
 . (ُْٗ/ِ) التحرير كالتنويرابن عاشور:  (ّ)
 (.ُُّاآلية ) سورة النساء: (ْ)
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 ،ال يستطيع الثائر اٜنق أف يعاِب مشاكل اٜنياة عبلجان سليمان ١نكمان فبغًن العلم كاٜنكمة  
 ،أك ينقذكىا من التعإب على الناس كاإلساءة إليهم ،كبغًن العلم كاٜنكمة ال يستطيع أف ٪نمي نفسو

كالسعادة  ،فالعلم كاٜنكمة ٩نمعاف بٌن اٜنق كالقوة ،أك يدفع عنها إيذاء اٞنؤذين كعدكاف اٞنعتدين
 . (ُ)كالعظمة كالسلطاف ،دةكالسيا

  ، أف رسوؿ اهلل فعن أيب ىريرة كبالعلم كاٜنكمة يستطيع أف يدير دكلتو ك٪نافظ عليها،
اىيمىا، فػىقىالىٍت ًلصىاًحبىًتهىا: ًإنَّمىا: "قاؿ  كىانىًت اٍمرىأىتىاًف مىعىهيمىا ابٍػنىاىيمىا، جىاءى الذٍّْئبي فىذىىىبى بًاٍبًن ًإٍحدى

ـي فػىقىضىى بًًو ذىىىبى  تىا ًإلىى دىاكيدى عىلىٍيًو السَّالى بًابًٍنًك، كىقىالىًت األيٍخرىل: ًإنَّمىا ذىىىبى بًابًٍنًك، فػىتىحىاكىمى
: ائٍػتيوًني بًالسّْكّْ  ـي فىأىٍخبػىرىتىاهي، فػىقىاؿى رىل، فىخىرىجىتىا عىلىى سيلىٍيمىافى ٍبًن دىاكيدى عىلىٍيًهمىا السَّالى وي يًن أىشيقُّ ًلٍلكيبػٍ

نػىهيمىا، فػىقىالىًت الصٍُّغرىل: الى تػىٍفعىٍل يػىٍرحىميكى اللَّوي ىيوى ابٍػنػيهىا فػىقىضىى ًبًو ًللصٍُّغرىل  . (ِ)"بػىيػٍ
فبل بد للثائر اٜنق أف يٌتصف بصفيت العلم كاٜنكمة؛ ألهنما ٕننعانو من الظ لم كاتباع اٟنول،  

 كالشدة، ك تعطفانو على الٌرعية.كترٌدانو ًإٔب اٜنلم ك الر٘نة، كتصٌدانو عن األذية 
ػواضثوار ػاضثورة ػوشود ػواضحصطظ، ػواضططق، ػواضوري، كال عربة ُب  ؛ساضطضم،

الثورة بعدد القائمٌن ُّا، حسبما ٪نلو للبعض ترديد كصف اٞنليونية؛ لبياف قوة الفعل الثورم، كقد 
 .٠نيدة رأينا ُب تاريخ الثورات اَّيدة، كيف بدأت بداية ١ندكدة، كانتهت هنايةن 

إف قياس الفعل الثورم، إ٧نا يكوف بدرجة علم ككعي القائم بو، كّنقدار عمق فكرتو عن الثورة، 
فاٛنهبلء كاٞنغيبوف كالسطحيوف، كأمثاٟنم ليس ّنقدكرىم القياـ بفعل ثورم رشيد ) كال بأم فعل 

للركح الثورية!  رشيد آخر(، كتبلميذ اٞندارس ُب ببلدنا، يعرفوف أف الشعب اٛناىل أقل استجابة
 .كلذلك فبل ٩نب الوقوؼ طويبلن؛ لتأكيد ىذا األصل، كبياف أ٨نيتو

ػاضػوةػواِّطاظظتادطًا:ػ
إف من تأمل القرآف الكرًن كجد تبلزمان ظاىران كبٌينان بٌن ىاتٌن الصفتٌن: )القوة كاألمانة( 

 ُب عدة مواضع:

                                 
 (.ُٓ) صيد األفكار ُب األدب كاألخبلؽ كاٜنكم كاألمثاؿاٞنهدم:  ( انظر:ُ)
 (ڇ ڍ ڍ ڌچ چ ڇ ڇ ڇ )باب قوؿ اهلل تعأب:  ،كتاب أحاديث األنبياء) ( البخارم: الصحيحِ)

باب بياف اختبلؼ  ،كتاب األقضية)صحيح مسلم: ال، (ِّْٕح ُِٔ/ْ (،َّسورة ص: اآلية ) الراجع اٞننيب "
 .(َُِٕح ُّْْ /ّ اَّتهدين
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ما كصف اهلل تعأب بو جربيل عليو السبلـ مبلغ الوحي كالرساالت إٔب األنبياء كالرسل  منها
(ۀ ہ ہ    ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ    ڳ ڱ ڱ ڱ)عليهم الصبلة كالسبلـ ُب قولو تعأب:

 (ُ) . 
ك٨نا من أعظم عناصر  ،فقد كصفو اهلل تعأب بصفات عظيمة، منها: القوة كاألمانة

 النجاح كالكماؿ فيمن يؤدم عمبلن من األعماؿ.
ڄ ڄ ڃ )نفسو ُّاتٌن الصفتٌن عندما قاؿ للمًلك:  كمنها: ما كصف يوسف 

(ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
 (ِ).  

أم: حفيظ  (چ چ چ )  أم: "على خزائن جبايات األرض كغبلٟنا، ككيبلن حافظان مدبران 
شيء ُب غًن ١نلو، كضابط للداخل كاٝنارج، عليم بكيفية التدبًن للذم أتواله، فبل يضيع منو 

 .(ّ)كاإلعطاء كاٞننع، كالتصرؼ ُب ٗنيع أنواع التصرفات
 ، كىو يعرض على من كاف عنده علم من الكتابكمنها ما جاء ُب قصة سليماف 

چ چ چ     ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) إحضار عرش بلقيس ملكة سبأ:

(ڎ ڈ ڈ ژ ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
 (ْ). 

 كقد جاءت اآليات كاألحاديث كاآلثار تبٌٌن مدل عظمة كأ٨نية صفة القوة كاألمانة:
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )من اآليات: قاؿ اهلل تعأب: 

(ی ی ی ی 
"شد العضد: كناية عن التقوية لو، ألف اليد تشتد كتقول، بشدة ، (ٓ) 

لقد استجبنا لرجائك يا موسى،  -سبحانو -قاؿم أ ،العضد كقوتو. كىو من اٞنرفق إٔب الكتف
: حجة كبرىانا كقوة ٕننع مكسنقويك كنعينك بأخيك كى٤نىٍعىلي لىكيما بقدرتنا كمشيئتنا سيٍلطانان أ

 .(ٔ)الظاٞنٌن فىبل يىًصليوفى إًلىٍيكيما بأذل كال يتغلباف عليكما ُنجة"
(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) كقاؿ اهلل تعأب:

 ،اأٍلىٍيًد أم: القوة "ذىا، (ٕ)

                                 
 (.ُِ-ُٗاآليات ) سورة التكوير: (ُ)
 (.ٓٓاآلية ) سورة يوسف: (ِ)
 (.ََْ)تيسًن الكرًن الر٘نن ُب تفسًن كبلـ اٞنناف السعدم: ( ّ)
 (.ّٗ-ّٖاآليتاف ) سورة النمل: (ْ)
 (.ّٓاآلية ) سورة القصص: (ٓ)
 .(َْٓ/َُ) التفسًن الوسيط للقرآف الكرًنطنطاكم:  (ٔ)
  (.ُٕاآلية ) سورة ص: (ٕ)
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أم: االجتهاد ُب أداء األمانة كالتشدد ُب القياـ بالدعوة ك٠نانبة إظهار الضعف 
قوة ركحية كنفسية أيضان، ي بل ى -كحسب -كالقوة ىنا ليست قوة جسدية، "(ُ)كالوىن"

 .(ِ)تشتمل على طاقات عظيمة، من الصرب على اٞنكاره، كاحتماؿ الشدائد"
ره كىأىحىبُّ ًإلىى اهلًل " :قاؿ رسوؿ اهلل  قاؿ: ، عن أيب ىريرة كمن األحاديث اٍلميٍؤًمني اٍلقىًومُّ، خىيػٍ

ًإٍف  ، كىاٍستىًعٍن بًاهلًل كىالى تػىٍعجىٍز، كى فىعيكى ره اٍحًرٍص عىلىى مىا يػىنػٍ ًمنى اٍلميٍؤًمًن الضًَّعيًف، كىًفي كيلٍّ خىيػٍ
ا كىكىذىا، كىلىًكٍن قيٍل قىدىري اهلًل كىمىا شىاءى فػىعىلى، فىًإفَّ لىٍو  أىصىابىكى شىٍيءه، فىالى تػىقيٍل لىٍو أىنّْي فػىعىٍلتي كىافى كىذى

 .(ّ)"تػىٍفتىحي عىمىلى الشٍَّيطىافً 
:عن أيب ذر ك  : فىضىرىبى بًيىًدًه عىلىى مىٍنًكًبي، ثيمَّ " ، قىاؿى : يىا رىسيوؿى اهلًل، أىالى تىٍستػىٍعًمليًني؟ قىاؿى قػيٍلتي

: امىةه، ًإالَّ مىٍن أىخىذىىىا يىا  قىاؿى ًإنػَّهىا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًخٍزمه كىنىدى ًإنػَّهىا أىمىانىةي، كى ، كى أىبىا ذىرٍّ، ًإنَّكى ضىًعيفه
ًإنّْي أيًحبُّ كُب ركاية أخرل: "، (ْ)"ًبحىقّْهىا، كىأىدَّل الًَّذم عىلىٍيًو ًفيهىا يىا أىبىا ذىرٍّ، ًإنّْي أىرىاؾى ضىًعيفنا، كى

مىا أيًحبُّ لًنػىٍفًسي، الى تىأىمَّرىفَّ عىلىى اثٍػنػىٍيًن، كىالى تػىوىلَّيىنَّ مىاؿى يىًتيم"لىكى 
فهل ىاتاف الصفتاف ، (ٓ)

 أـ ىي قليلة؟ . -رؤساء أك زعماء أك مسؤكلٌن أك أفرادان  -متحققتاف اآلف بكثرة ُب أمتنا اإلسبلمية
فظ  ىذا الدين إذان ال بد للثائر اٜنق أف يٌتصف ُّاتٌن الٌصفتٌن ال  عظيمتٌن؛ ألنو ُّما ٪ني

فظ كٌل  فظ األعراض كاألمواؿ كاألنفس، كالعلـو كالوالية كالوصاية كالشهادة كالقضاء كالكتابة، ك٪ني كٓني
الصفات كاٝنصائص اٞنعتربة اليت ينبغي للثائر اٜنق أف يتحلى ُّا، الشركط ك ىذه ىي أىٌم ، شيء

السقوط ك اٟنبلؾ، ككيتب ٟنا البقاء كالتمكٌن ُب  كىي صفات إف توٌفرت فيو سلمت دكلتو من
 األرض.

                                 
 .(ِْٓ/ٖالقاٚني: ١ناسن التأكيل ) (ُ)
 .(ََُٔ/ُِ) التفسًن القرآين للقرآفاٝنطيب:  (ِ)
 َِِٓ/ْ  األمر بالقوة كترؾ العجز كاالستعانة باهلل كتفويض اٞنقادير هللباب ُب ، كتاب القدر( مسلم: الصحيح )ّ)

 (.ِْٔٔح
 .(ُِٖٓحُْٕٓ/ّ باب كراىة اإلمارة بغًن ضركرة ،كتاب اإلمارة)صحيح مسلم: ال( ْ)
 (.ُِٖٔح ُْٕٓ/ّ  باب كراىة اإلمارة بغًن ضركرة، كتاب اإلمارة)صحيح مسلم: ال( ٓ)
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 نثاثاملثسث ان
 شرٔط جناذ انثائر احلك     

  إف للثائر اٜنق شركطنا ضركرية؛ لنجاحو، كمن أىم ما ٩نب مراعاتو:
أف يعلم الثائر بأف مهمتو ىي من األمة كباألمة كإٔب األمة، فليس اٟندؼ أف  أواًل:

يصل الثائر للسلطة، بل أف تصل األمة إٔب السلطة؛ لتتحرر من كل عبودية )إال عبودية اهلل 
تعأب كحده(، كلتسوس شئوهنا بنفسها، كما أراد اهلل ٟنا، كإ٧نا سيشاركها الثائر ُب اٞنضي معها 

ىذا اٟندؼ، كمن ىنا ٩نب عليو أف يدرؾ بأنو سيكوف جزءنا من مشركع النهضة ٥نو ٓنقيق 
، كىو ما يقتضي أف يكوف الثائر إلصبلحية، اليت تسعى إٔب اإلصبلحيتكامل مع كل القول ا

 منفتحان على كل من يريد اإلصبلح، كقادرنا على التعاكف مع اٛنميع ببل استثناء.
، ٍب ذكرىا الشيخ حسن البنا ُب (ُ)رشيد رضا١نمد اٟنا الشيخ اٞننار الذىبية اليت ق على قاعدة

 .(ِ)(٦نتلف فيو نتعاكف على ما نشرتؾ فيو، كيعذر بعضنا بعضنا فيما) رسائلو:
(، يراد بو أف يتعاكف اٞنسلموف على النهوض بالقياـ بأمور نتعاكف على ما نشرتؾ فيوكمعىن: )

كىذا من التعاكف الواجب الذم فرضو اهلل تعأب ُب ١نكم ، اٝنًن اليت ال ٫نتلفوف ُب مشركعيتها
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ) اهلل تعأب: ، حيث يقوؿكتابو كعلى لساف رسولو 

(ېئ
كال يظن بقائل ىذه العبارة أنو يريد أف يتعاكف اٞنسلموف فيما اتفقوا عليو كلو كاف  ،(ّ)

أف  باطبلن، فهذا مستحيل طبعان كشرعان؛ ألف األمة ال ْنتمع على ضبللة، فعن ابن عمر 

                                 
السيد اإلماـ حجة  ،١نمد رشيد بن علي رضا القلموين، البغدادم األصل، اٜنسيين النسب محمد رشيد رضا: (ُ)

اإلسبلـ ُب ىذا العصر، عآب باٜنديث كالتفسًن كاألدب كالتاريخ، كمن كبار الدعاة إٔب التجديد كاإلصبلح ُب العآب 
من الكتٌاب، العلماء باٜنديث كاألدب كالتاريخ  ،صاحب ٠نلة )اٞننار( كأحد رجاؿ اإلصبلح اإلسبلمياإلسبلمي، 

ٍب رحل إٔب مصر سنة ، كتعلم فيها كُب طرابلس كبًنكتكلد كنشأ ُب القلموف )من أعماؿ طرابلس الشاـ(،  ،كالتفسًن
 ( لبث آرائو ُب اإلصبلح الديينُٖٖٗمارس  ٍُٓب أصدر ٠نلة "اٞننار" ) ،فبلـز الشيخ ١نمد عبده كتتلمذ لو ،ق ُُّٓ

توُب إثر حادث سيارة كاف راجعا ُّا من السويس إٔب القاىرة.  ،، فكانت ُب طليعة اَّبلت العربية كاإلسبلميةاالجتماعيك 
كىو لو كليس لئلماـ ١نمد عبده كما  ،٠نلدا منو، كٓب يكملو ٠ُِنلدا( ك"تفسًن القرآف"  ّْأشهر آثاره ٠نلة اٞننار )

: عادؿ نويهض ،(ُِٔ /ٔ)األعبلـ الزركلي:  انظر: ،ـ(ُّٓٗ -ُٖٓٔىػ= ُّْٓ -ُِِٖ) مولده ككفاتو، يشاع
 .(ِٗٓ/ ِ« )من صدر اإلسبلـ كحّت العصر اٜناضر»معجم اٞنفسرين 

 .(ُٖٖ/ ٠ُٕنلة اٞننار ): ١نمد رشيد رضا (ِ)
 (.ِ( سورة اٞنائدة: جزء من اآلية )ّ)
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ا، كىيىدي اللًَّو عىلىى اقاؿ:  رسوؿ اهلل  لىةو أىبىدن ا )لىٍن يىٍجمىعى اللَّوي أيمًَّتي عىلىى ضىالى  -ٍلجىمىاعىًة ىىكىذى
ٍيًو   . (ُ) فىًإنَّوي مىٍن شىذَّ شىذَّ ًفي النَّار( -كىرىفىعى يىدى

كأما قولو: )كيعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيو(، فإنو قد ٪نمل على ١نمل ١نمود، كقد ٪نمل 
؛ ألف إعذار اٞنخالف يتوقف على نوع اٞنخالفة، فليس كل خبلؼ يعذر  على ١نمل مذمـو
صاحبو، بل ينظر ُب خبلفو، فإف كاف سائغان مقبوالن عذر فيو، كإف كاف غًن سائغ كخبلؼ 
النص الصريح أك االٗناع الصحيح، فإف صاحبو ال يعذر، بل ٩نب أف ينكر عليو ك٪نذر من 

 .(ِ) ٢نالفتو
أف يكوف الثائر النموذج ُب إدارة شئوف الببلد بالشورل، كتتجلى الشورل عند  ثاظغًا:

، األخوة كاحملبة، فبل أغلبية تفرض رأيها على أقلية، كال   أناذ القرار، كتتحقق قبل اٜنـز كالعـز
إذا بعث  ، قاؿ: كاف رسوؿ اهلل  عن أيب موسىفكبًن يفرض كجهة نظره على صغًن، 

)بىشّْريكا كىالى تػينػىفّْريكا، كىيىسّْريكا كىالى تػيعىسّْريكا(أحدا من أصحابو ُب  بعض أمره، قاؿ: 
، كعن (ّ) 

)يىسّْرىا بعثو كمعاذا إٔب اليمن، فقاؿ:  ، أف النيب  سعيد بن أيب بردة، عن أبيو، عن جده
كىالى تػيعىسّْرىا، كىبىشّْرىا كىالى تػينػىفّْرىا، كىتىطىاكىعىا كىالى  تىٍختىًلفىا(

٫نتلفوف ُب  كقد كاف الصحابة ، (ْ) 
الرأم، فما يزالوف يتحاكركف، حّت يتفقوا على رأم كاحد،  كيتطاكعوف عليو، كيرتؾ بعضهم 

ُب اٜنديث عن عبد جاء رأيو لبعض؛ ليخرج الرأم باتفاؽ منهم ٗنيعنا، كيلٌن بعضهم لبعض، 
، كحاذيكا بين  قاؿ: اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، أف رسوؿ اهلل  )أقيموا الصيفوؼى

مناًكًب، كسيدُّكا الخىلىلى، كلينيوا بأيدم إخواًنكم، كال تىذىركا فػيريجاًت للشَّيطاف، كمىن كصلى ال
 .(ٓ)صفان كصلىو اهللي، كمىن قطعى صفان قطعىو اهلل(

                                 
األلباين: صحيح اٛنامع الصغًن كزيادتو  (، كاٜنديث صحيح،ّٓٗح  ََِ/ ُ( اٜناكم: اٞنستدرؾ على الصحيحٌن )ُ)
 (.ُْٖٖح ّٖٕ/ ُ)
معىن "نتعاكف فيما  َِّٖٔ( رقم الفتول ُُّ-َُّ/ٓفتاكل الشبكة اإلسبلمية ) :عبداهلل الفقيوإشراؼ ( انظر: ِ)

 اتفقنا عليو..".
 (.ُِّٕح  ُّٖٓ/ ّ( مسلم: الصحيح ) كتاب اٛنهاد كالسًن باب ُب األمر بالتيسًن، كترؾ التنفًن ّ)
 (.ُّّٕح  ُّٗٓ/ ّ( مسلم: الصحيح ) كتاب اٛنهاد كالسًن باب ُب األمر بالتيسًن، كترؾ التنفًن ْ)
قاؿ الشيخ ك  (،ٔٔٔح  ٖ/ ِ( أبو داكد: السنن ) كتاب الصبلة تفريع أبواب الصفوؼ، باب تسوية الصفوؼ ٓ)

 (.ٔٔٔح  ِّٓ/ُمذيلة بأحكاـ األلباين عليها )إسناده صحيح، كاٜنديث صحيح، األلباين: سنن أيب داكد األرناؤكط: 
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كأف يتألف الثائر األمة على مشركعو، كيبث فيها دعاتو، كيستقطب رجالو من أبطاٟنا  ثاضثًا:
فلن تنجح ، كأفذاذىا كأذكيائها، كيستميل قلوُّم كعقوٟنم، كأف يسع دعاتو الناس بأخبلقهم

، كإ٧نا تنجح الدعوة حٌن ْنعل  ، كال من الطعن ُب اآلخرين دليبلن دعوة أنذت من اٛندؿ سبيبلن
بلها اٞنمدكد بينها كبٌن اآلخرين، كحٌن تتخذ من الدليل حجة ٟنا على اٞنخالفٌن، قاؿ احملبة ح
﮸ ) تعأب: ﮷   ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

﮾  ﮽  ﮼  ﮺  ﮻ (﮹
كحٌن تعرؼ األمة منها صدؽ الدعوة، كإخبلص القصد،  ،(ُ)

كأهنا إ٧نا تناضل من أجلها، كُب سبيل دينها كحريتها ككرامتها، ال للعلو ُب األرض للوصوؿ إٔب 
ې ى ى )السلطة، كالفساد فيها، أك االستئثار ُّا عليها! )تستجيب ٟنا(، قاؿ تعأب: 

(ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
(ِ). 

الثائر ُب كل قطر أف ٫نتار ما يناسبو من األساليب، فقد يكوف التنظيم كعلى  رابطًا:
اٜنزيب أك التنظيم االفرتاضي أنسب لبلد دكف بلد، كقد يكوف العمل السرم أفضل ُب كقت دكف 
آخر، كقد عرفت الدعوة النبوية ُب مكة التنظيم االفرتاضي، حيث ال رابط بٌن األعضاء إال إ٬ناهنم 

فيما بينهم، فكاف كل من يسلم يكوف جزءا من الدعوة كأىلها، كرّنا أسلم  بالدين، كاألخوة
، فتنتشر الدعوة، دكف أم ارتباط الرجل فيخرج إٔب قبيلتو كبلده يدعو إٔب اإلسبلـ كاتباع النيب 

أك يبايعوه، كما عرفت الدعوة  تنظيمي بٌن من  كانوا يسلموف ُب كل مكاف قبل أف يركا النيب 
اختار  النبوية التنظيم  اٜنزيب حيث البيعة كدار ابن األرقم كاٛنماعة، ٍب ٞنا بايع األنصار النيب 

 منهم اثين  عشر نقيبنا عليهم، ٬نثلوف من كراءىم من قومهم من األكس كاٝنزرج، فالتنظيم اٜنزيب
)لىمَّا كىافى يػىٍوـي بىٍدرو نىظىرى رىسيوؿي اٝنطاب قاؿ:  ىم العصابة الذين كرد اٜنديث ُّا، فعن عمر بن

، فىاٍستػىٍقبىلى نىًبيُّ  اهلًل  ثي ًمائىةو كىًتٍسعىةى عىشىرى رىجيالن ، كىأىٍصحىابيوي ثىالى ًإلىى  اٍلميٍشرًًكينى كىىيٍم أىٍلفه
ٍيًو، فىجىعىلى يػىٍهًتفي ًبرىبًّْو: )ال اهلًل  لىةى، ثيمَّ مىدَّ  يىدى  لهيمَّ أىٍنًجٍز ًلي مىا كىعىٍدتىًني، اللهيمَّ آًت مىااٍلًقبػٍ

ـً الى تػيٍعبىٍد ًفي اأٍلىٍرًض(، فىمىا زىاؿى  ًذًه اٍلًعصىابىةى ًمٍن أىٍىًل اإٍلًٍسالى كىعىٍدتىًني، اللهيمَّ ًإٍف تػيٍهًلٍك ىى
لىًة، حىتَّى سىقىطى ًردى  ٍيًو ميٍستػىٍقًبلى اٍلًقبػٍ  اؤيهي عىٍن مىٍنًكبػىٍيًو، فىأىتىاهي أىبيو بىٍكرو فىأىخىذى يػىٍهًتفي ًبرىبًّْو، مىادِّا يىدى
ٍيًو، ثيمَّ اٍلتػىزىمىوي ًمٍن كىرىائًًو، ، ًردىاءىهي، فىأىٍلقىاهي عىلىى مىٍنًكبػى : يىا نىًبيَّ اهلًل، كىفىاؾى مينىاشىدىتيكى رىبَّكى  كىقىاؿى

                                 
 (.ُِٓ( سورة النحل: اآلية )ُ)
 (.ّٖ( سورة القصص: اآلية )ِ)
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، فىأىنٍػزىؿى اهللي عىزَّ  يػيٍنًجزي لىكى مىا كىعىدىؾى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) كىجىلَّ: فىًإنَّوي سى

 (پ پ ڀ ڀ
(ُ) ، ، ثىًني اٍبني عىبَّاسو : فىحىدَّ فأمده اهلل بالمالئكة"، قىاؿى أىبيو زيمىٍيلو

نىمىا رىجيله ًمنى اٍلميٍسًلًمينى يػىٍومىًئذو يىٍشتىدُّ ًفي أىثىًر رىجيلو ًمنى اٍلميٍشرًًكينى أىمىامىوي، ًإٍذ سىًمعى  : بػىيػٍ ضىٍربىةن  قىاؿى
ٍلًقينا، بًالسٍَّوًط فػىٍوقىوي كىصىٍوتى اٍلفىاًرًس يػىقيوؿي  زيكـي، فػىنىظىرى ًإلىى اٍلميٍشًرًؾ أىمىامىوي فىخىرَّ ميٍستػى ـٍ حىيػٍ : أىٍقًد

ءى فػىنىظىرى ًإلىٍيًو فىًإذىا ىيوى قىٍد خيًطمى أىنٍػفيوي، كىشيقَّ كىٍجهيوي، كىضىٍربىًة السٍَّوًط فىاٍخضىرَّ ذىًلكى أىٍجمىعي، فىجىا
: هلًل اأٍلىٍنصىاًرمُّ، فىحىدَّثى ًبذىًلكى رىسيوؿى ا ، ذىًلكى ًمنٍ )، فػىقىاؿى ًد السَّمىاًء الثَّالًثىةً  صىدىٍقتى ، (مىدى
ٍبًعينى( ٍبًعينى، كىأىسىريكا سى فػىقىتػىليوا يػىٍومىًئذو سى

(ِ). 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) كىم الذين نزؿ فيهم قولو تعأب: 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
 (ّ). 

كقد فرؽ القرآف ُب األحكاـ بٌن اٞنؤمنٌن اٞنهاجرين كاألنصار كمن ٩ناىد معهم ُب سبيل اإلسبلـ، 
سواء ُب اٛنهاد كال ُب اإلنفاؽ، فلم يكونوا سواء كاٞنسلمٌن الذين ٓب يهاجركا كٓب ٩ناىدكا، فليسوا 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ) ُب الوالية كُب االستحقاؽ

(ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت 
 (ْ)! 

، حّت قويت الدعوة، كاشتد عودىا، كعرؼ اٞنؤمنوف فيها (ٓ) ثبلث سنٌن سرًّا كما دعا النيب 
رسالتهم كدعوهتم اليت سيحملوهنا للعاٞنٌن، قبل أف ٫نرجوا للدعوة كمواجهة اٛناىلية حقيقة  

 العاٞنية كطواغيتها!
كأف يدرؾ الثائر اٜنق ُب كل بلد أنو قد يتعرض لفتنة كشدة، كأنو قد يضيق  خاطدًا:

عليو ك٪نارب، كقد ٪ناؿ بينو كبٌن الوصوؿ لؤلمة ُب مساجدىا ك١نافلها، كىو ما فرضو العدك 
احملتل على األمة من خبلؿ حكوماتو اليت أقامها منذ سيطرتو على شئوهنا قبل قرف، إال إف 

                                 
 (.ٗ( سورة األنفاؿ: اآلية )ُ)
 (.ُّٕٔح  ُّّٖ/ّ( مسلم: الصحيح )كتاب اٛنهاد كالسًن، باب اإلمداد باٞنبلئكة ُب غزكة بدر، كإباحة الغنائم ِ)
 (.ِِاآلية )( سورة اَّادلة: ّ)
 (.َُ( سورة اٜنديد: اآلية )ْ)
 (.ْٖ( انظر: الصبليب: السًنة النبوية عرض كقائع كٓنليل أحداث )ٓ)
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اليت ال تتخلف كال تتبدؿ مع كل دعوة لئلصبلح كالتغيًن، كما قاؿ  ذلك كلو ىو سنة اهلل
﮷ *ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) :تعأب ﮶   ﮵  ﮴  ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳

﮹   (﮸
بل إف الدعوات أحوج إٔب الشدة لتمحيص صفوفها منها إٔب الرخاء ، (ُ)

﮴ ) حيث يكثر الطامعوف كاٞنتسلقوف كالوصوليوف ﮳   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

              ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮵﮶  ﮷﮸ 

(  
(ِ)! 

يثبت أصحابو بقصص األكلٌن كتضحياهتم كصربىم، كما فعل حٌن جاءه   كقد كاف النيب 
، قاؿ: فعن خباب بن األرت  -ُب مكة يشتكوف شدة ما يلقوف من العذاب  الصحابة 

، كىو متوسد بردة لو ُب ظل الكعبة، قلنا لو: أال تستنصر لنا، أال شكونا إٔب  رسوؿ اهلل 
لىكيٍم ييٍحفىري لىوي ًفي األىٍرًض، فػىييٍجعىلي ًفيًو، فػىييجىاءي تدعو اهلل لنا؟ قاؿ:  )كىافى الرَّجيلي ًفيمىٍن قػىبػٍ

اثٍػنىتػىٍيًن، كىمىا يىصيدُّهي ذىًلكى عىٍن ًديًنًو، كىييٍمشىطي بًأىٍمشىاًط بًاٍلًمٍنشىاًر فػىييوضىعي عىلىى رىٍأًسًو فػىييشىقُّ بً 
ا  ، كىمىا يىصيدُّهي ذىًلكى عىٍن ًديًنًو، كىاللًَّو لىييًتمَّنَّ ىىذى الحىًديًد مىا ديكفى لىٍحًمًو ًمٍن عىٍظمو أىٍك عىصىبو

عىاءى ًإلىى حىٍضرى  ، حىتَّى يىًسيرى الرَّاًكبي ًمٍن صىنػٍ ، الى يىخىاؼي ًإالَّ اللَّوى، أىًك الذٍّْئبى عىلىى األىٍمرى مىٍوتى
غىنىًمًو، كىلىًكنَّكيٍم تىٍستػىٍعًجليوفى(

(ّ). 
كما قد تتعرض الدعوة لفنت الرتغيب أشد من فنت الرتىيب، فتتعرض لفتنة اٞنشاركة ُب السلطة 

أف يسودكه حّت ال  كالثركة على حساب أىدافها الرئيسة، كما عرضت قريش على النيب 
 يقطعوا  أمرنا دكنو على أف يرتكهم كشأهنم كظلمهم كطواغيتهم!

كقد سقطت كثًن من الدعوات ُب ىذه الفتنة حّت ٔنلت عن دينها كدعوهتا كقضيتها، فصارت 
 عونا للظاٞنٌن، بل كنصًنا للمحتلٌن، كظهًنا للمجرمٌن!

 نوف، أك يستفزه الذين ال يؤمنوف، فقاؿمن أف يستخفو الذين ال يوق  كقد حذر القرآف النيب
(جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ) تعأب: اهلل

 (ْ). 

                                 
 (.ّ -ِ( سورة العنكبوت: اآلية )ُ)
 (.ُٕٗ( سورة آؿ عمراف: اآلية )ِ)
 (.ُِّٔح َُِ/ ْ( البخارم: الصحيح )كتاب اٞنناقب، باب عبلمات النبوة ُب اإلسبلـ ّ)
: اآلية ) ( سورةْ)  (.َٔالرـك
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إنو الصرب كسيلة اٞنؤمنٌن ُب الطريق الطويل الشائك الذم قد يبدك أحياننا ببل هناية! كالثقة بوعد 
الرغم اهلل اٜنق، كالثبات ببل قلق كال زعزعة كال حًنة كال شكوؾ.. الصرب كالثقة كالثبات على 

ذلك أهنم ١نجوبوف عن  ،من اضطراب اآلخرين، كمن تكذيبهم للحق كشكهم ُب كعد اهلل
فأما اٞنؤمنوف الواصلوف اٞنمسكوف ُنبل اهلل فطريقهم ىو  ،العلم ١نركموف من أسباب اليقٌن

مهما يطل ىذا الطريق، كمهما ٓنتجب هنايتو كراء الضباب  ،طريق الصرب كالثقة كاليقٌن
 !(ُ)كالغيـو

فثبات الدعوة على عقيدهتا كقضيتها، كعدـ استعجاٟنا للوصوؿ إٔب أىدافها، على حساب 
مبادئها، كعدـ سهولة استفزازىا من قبل أعدائها لقطع الطريق عليها، كل ذلك من أىم 

 أسباب قوهتا كنصرىا.
كما أف على الثائر اٜنق أال يبخس اٞنصلحٌن اآلخرين حقهم، كال ٩نحد   داددًا:

ادىم، كأف يتعاكف معهم، فإف ُب األمة طوائف ال تزاؿ على اٜنق حّت ُب حاؿ سابقة جه
 كىم: ،االستضعاؼ كاالغرتاب كشيوع اٛناىلية العاٞنية

)الى تػىزىاؿي  ، يقوؿ:قاؿ: ٚنعت رسوؿ اهلل   اَّاىدكف ُب سبيل اهلل، فعن جابر
: (رًينى ًإلىى يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً طىائًفىةه ًمٍن أيمًَّتي يػيقىاتًليوفى عىلىى اٍلحىقّْ  ظىاىً  فػىيػىٍنًزؿي ًعيسىى اٍبني )، قىاؿى

، ًإفَّ بػىٍعضىكيٍم عىلىى بػىٍعضو أيمىرىاءي تىٍكرًمىةى مىٍريىمى  : الى ، فػىيػىقيوؿي أىًميريىيٍم: تػىعىاؿى صىلّْ لىنىا، فػىيػىقيوؿي
ًذًه اأٍليمَّةى(  .(ِ)اهلًل ىى

عىثي ا)ًإفَّ قاؿ:  ، عن رسوؿ اهلل  ىريرةفعن أيب  -اَّددكف لدين اهلل    للَّوى يػىبػٍ
ًذًه اأٍليمًَّة عىلىى رىٍأًس كيلّْ ًمائىًة سىنىةو مىٍن ييجىدّْدي لىهىا ًدينػىهىا( ًلهى

كيدخل ُب ذلك كل من أسهم ، (ّ) 
اٞنغًنة .. فعن .ُب ْنديد الدين من العلماء اَّددين، كالدعاة اٞنصلحٌن، أفرادا كانوا أك ٗناعات

ظىاًىرًينى، حىتَّى يىٍأتًيػىهيٍم أىٍمري اللًَّو زىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمًَّتي )الى يػى ، قاؿ: ، عن النيب  بن شعبة
كىىيٍم ظىاًىريكفى(

أى غىرًيبنا  قاؿ:  ، عن النيب اٞنصلحوف، فعن ابن عمر ، (ْ)  ـى بىدى )ًإفَّ اإٍلًٍسالى

                                 
 (.ِٖٕٕ/ٓ( انظر: قطب: ُب ظبلؿ القرآف )ُ)
 (.ُٔٓ ح ُّٕ/ ُ) ( مسلم: الصحيح )كتاب اإل٬ناف، باب نزكؿ عيسى ابن مرًن حاكما بشريعة نبينا ١نمد ِ)
و األلباين: كىقاؿ الشيخ (، ُِْٗح َُٗ/ ْ( أبو داكد: السنن ) كتاب اٞنبلحم، باب ما يذكر ُب قرف اٞنائة ّ)

 (.ِٖٗٓح ٕٔٓ/ ْ(، اٜناكم: اٞنستدرؾ على الصحيحٌن )ِٕٓٔح ِّّ/ ٔصحيح، الطرباين: اٞنعجم األكسط )
ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين  على : »( البخارم: الصحيح )كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب قوؿ النيب ْ)
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أى، ٍيًن، كىمىا تىٍأًرزي اٍلحىيَّةي ًفي جيٍحرًىىا( كىسىيػىعيودي غىرًيبنا كىمىا بىدى كىىيوى يىٍأًرزي بػىٍينى اٍلمىٍسًجدى
كيدخل ، (ُ) 

ُب عمومهم كل مصلح سياسي، أك زعيم إصبلحي يعمل من أجل إصبلح حاؿ األمة كعودهتا 
 لقوهتا كعزهتا كدينها.

األمة برُّا كدينها،  العابدكف كالزاىدكف كالصاٜنوف كأىل الطاعة كاٝنًن الذين يذكركف 
، يقوؿ: ٚنعت  ، قاؿ: ٚنعت أبا عنبة اٝنوالين كما كرد عن بكر بن زرعة اٝنوالين

يًن ًبغىٍرسو يىٍستػىٍعًمليهيٍم ًفي  )الى يػىزىاؿي اهللي ، يقوؿ: رسوؿ اهلل  ا الدّْ  يػىٍغًرسي ًفي ىىذى
 .(ِ)طىاعىًتًو(

ٍهًديّْينى  فػىعىلىٍيكيمٍ أف ٩نعل الثائر من مشركع ) دابطًا: ًبسينًَّتي كىسينًَّة اٍلخيلىفىاًء اٍلمى
ثىاًت اأٍليميوًر، فىًإفَّ كيلَّ ميحٍ  ًإيَّاكيٍم كىميٍحدى هىا بًالنػَّوىاًجًذ، كى ، تىمىسَّكيوا ًبهىا كىعىضُّوا عىلىيػٍ ثىةو الرَّاًشًدينى دى

لىةه( ًبٍدعىة، كىكيلَّ ًبٍدعىةو ضىالى
ُّا كل عضو فيو، كيتثقف  عقيدة كديننا كمنهجنا كدعوة يؤمن، (ّ)

، ُب فيها، كيدعو إليها، ك٪نيا عليها، كأف توضع لو اٞنقررات كالدكرات؛ لتدارس سًنة النيب 
إقامة الدكلة، كسًنة خلفائو الراشدين، كدراسة سننهم ُب إقامة اٝنبلفة، كباب سياسة األمة، 

عية، كتاريخ اٝنبلفة كمعرفة ىديهم كٚنتهم لبلقتداء ُّم، كتدارس أحكاـ اٝنبلفة الشر 
كمراحلها، كما طرأ عليها من تراجعات، كما جرل ٟنا من تطورات، كما أصاب األمة بعد 
سقوطها، حّت يتحوؿ مشركع ٥نو )أمة كاحدة كخبلفة راشدة( مشركعا لؤلحرار ُب األمة كلها، 

ال ٬نضي  ٓنشد لو الطاقات، كتوظف لو اٝنربات، كتوقف عليو األمواؿ، كينظم لو الرجاؿ، حّت
عقد أك عقدين من السنٌن إال كقد قامت )حكومة أك حكومات راشدة(، تكوف قاعدة ٞنشركع 

 )اٝنبلفة الراشدة(.

                                                                                               
 (.ُُّٕح  َُُ/ ٗيقاتلوف كىم أىل العلم " « اٜنق

 ُُّ/ ُالصحيح )كتاب اإل٬ناف، باب بياف أف اإلسبلـ بدأ غريبا كسيعود غريبا، كأنو يأرز بٌن اٞنسجدين ( مسلم: ُ)
 (.ُْٔح 

(، كقاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط ُب ٓنقيق اٞنسند: " إسناده حسن "،  ابن ُٕٖٕٕح ِّٓ/ ِٗ( أ٘ند: اٞنسند )ِ)
 (.ِّٔح ِّ/ ِحباف: الصحيح )

كاٜنديث قاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط: (، َْٕٔحُٔ/ ٕالسنة، باب ُب لزـك السنة ( أبو داكد: السنن )كتاب ّ)
 ُٓ/ ُصحيح، ابن ماجو: السنن )كتاب اإل٬ناف كفضائل الصحابة كالعلم، باب اتباع سنة اٝنلفاء الراشدين اٞنهديٌن 

 (.ِْح َُ/ ٗ(، كاٜنديث صحيح، األلباين: صحيح ابن ماجو )ِْح
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أف يكوف الثائر على مستول اٞنسئولية التار٫نية اليت تصدل ٟنا، فيجمع كال  ثاطظًا:
يفرؽ، كيبشر كال ينفر، كييسر كال يعسر، كأف ٪نيط علمنا بالعصر كتطوره، ككيفية مواكبتو، 
ا  كاستيعاب حضارتو كتقدمو سياسينا كاقتصادينا كمعرفينا، كأف ٫نتار للقيادة أفذاذ الرجاؿ، علمن

ا كذكاءن، كأف ينتقيهم كما ينتقى التمر، ك٫نتربىم كما ٫نترب الذىب، فإ٧نا أكٌب كخلقنا كعزمن 
العمل اإلسبلمي من بعض قياداتو، فسقطت كسقط معها مشركعها، كإف أشد ما ُب اإلصبلح 
السياسي خطورة تداخل العامل االجتماعي بالسياسي، فللمجتمعات كنظمها االجتماعية 

صي على من أراد ْناىلها، فليس كل فئة تستطيع قيادة اَّتمع، أك قواعدىا كأصوٟنا اليت تستع
يتقبل اَّتمع قيادهتا مهما اجتمع ٟنا من الصفات، فالناس معادف كمعادف الذىب كالفضة، 

اًىًليًَّة ، قاؿ: ، أف رسوؿ اهلل فعن أيب ىريرة  )تىًجديكفى النَّاسى مىعىاًدفى، فىًخيىاريىيٍم ًفي اٍلجى
ا اأٍلىٍمًر، أىٍكرىىيهيٍم لىوي، قػىٍبلى  ًخيىاريىيمٍ  ٍيًر النَّاًس ًفي ىىذى ـً ًإذىا فىًقهيوا، كىتىًجديكفى ًمٍن خى ًفي اإٍلًٍسالى

ًء ًبوىجٍ  ًء ًبوىٍجوو كىىىؤيالى ٍيًن، الًَّذم يىٍأًتي ىىؤيالى  وو(أىٍف يػىقىعى ًفيًو، كىتىًجديكفى ًمٍن ًشرىاًر النَّاًس ذىا اٍلوىٍجهى

(ُ). 
عادف العرب آؿ البيت النبوم الشريف كبنو ىاشم كقريش، ٍب العرب على كأكـر م

معادهنم، ففي كل قبيلة معادهنا من الذىب كالفضة، كُب كل األمم من غًن العرب معادهنا من 
الذىب كالفضة، كلبعض الفئات من القبوؿ ما ليس لغًنىم، كُب بعضهم من القوة كاٜنمية 

ا كجد ىذا التفاكت ُب القبيلة الواحدة، كُب األسرة الواحدة، كاألنفة ما ليس ُب غًنىم، كرّن
كذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء، كما فاضل اهلل بينهم ُب األرزاؽ فاضل بينهم ُب األخبلؽ 
كاألعراؽ، فيجب مراعاة ذلك كلو، فإف اإلنساف يرجع إٔب معدنو كطبعو، كرّنا ثبت اإلنساف 

كثر ٣نا يقفو طاعة كحفاظا على دينو، فقد ٩ند ُب الدين على موقفو مركءة كحفاظا على شرفو أ
 ىا ُب قاموس الشرؼ كناموس اَّد!رخصة عند اإلكراه ر٘نة كٔنفيفا كتيسًنا، كال ٩ند

                                 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )كتاب اٞنناقب، باب قوؿ اهلل تعأب: ( البخارم: الصحيح )  ُ)

(، مسلم: الصحيح ) ّّْٗح ُٖٕ/ ْ، (ُّسورة اٜنجرات: اآلية ) (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
 (.ِِٔٓح  ُٖٓٗ/ ْ كتاب فضائل الصحابة، باب خيار الناس
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 راتعاملثسث ان
 تّشرط َٓضزمٛمح انثائر احلك ٔ

الثورة على أف  ما أنو يتم التأكيد فيوك  ،حقيقة الثائر اٜنق ككاقعويركز ىذا اٞنبحث على 
 .من غًن ثورة أخبلقية ، فبل هنضة حضاريةاألخبلقية شرط النهضة اٜنضارية

 لذلك من خبلؿ اٞنطالب اآلتية: حان توضي -إف شاء اهلل تعأب–كسيمثل ىذا اٞنبحث 
ػاضططضبػاِّول

ػحػغػظػاضثائرػاضحقػوواشطه
، الذم ٪ندد فيو أسباب -ر٘نو اهلل-قيم الّنقولة العبلمة ابن  طلبكنستهل ىذا اٞن

تعأب ُب أف جعل ملوؾ العباد كأمراءىم "كتأمل حكمتو تسلط اٜناكم الظآب، كذلك بقولو: 
ككالهتم من جنس أعماٟنم؛ بل كأف  أعماٟنم ظهرت ُب صور كالهتم كملوكهم؛ فإف استقاموا 
استقامت ملوكهم، كإف عدلوا عدلت عليهم، كإف جاركا جارت ملوكهم ككالهتم، كإف ظهر 

كِنلوا ُّا منعت ملوكهم  فيهم اٞنكر كاٝنديعة فوالهتم كذلك، كإف منعوا حقوؽ اهلل لديهم،
ككالهتم ما ٟنم عندىم من اٜنق، ك٥نلوا ُّا عليهم، كإف أخذكا ٣نن يستضعفونو ماالن يستحقونو 

يستحقونو، كضربت عليهم اٞنكوس كالوظائف، ككلما  ال ُب معاملتهم أخذت منهم اٞنلوؾ ما
ر٘نو –يفهم من كبلمو ، فإف  الذم (ُ)يستخرجونو من الضعيف يستخرجو اٞنلوؾ منهم بالقوة"

أنو كما يكوف القـو يؤب  عليهم؛ فاٛنزاء من جنس العمل، كإذا أردنا أف نتبٌن حقيقة  -اهلل
الثائر اٜنق من ىذه اٞنقولة، فإننا سوؼ ٦نلص إٔب أف الثائر اٜنق يتوجب عليو أف يدرس كافة 

، ٍب ٫نلص إٔب تشخيص دقيق لسبب ا لرتاجع الذم كقع على اإلشكاليات اليت يقع ُّا ىو أكالن
ولوف، كيوقظوف ُب أبناء األمة شعور اٞنظلومٌن، كمن ٍب ينتصركف على شهواهتم، أك من يعي 

ک ک ک گ )كالغًنة على ىذا الدين، كمقاصده، قاؿ تعأب:  ،اإلنسانية كالنخوة كالكرامة

(گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
(ِ). 

                                 
 (.ِْٓ/ُ( ابن القيم: مفتاح دار السعادة )ُ)
 (.َٕ)( سورة اإلسراء: اآلية ِ)
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حبًّا كعطفنا كشفقة على الناس عمومنا، كأف يتسلح بسبلح إف الثائر اٜنق ينبغي أف ٪نرتؽ قلبو 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ) الفهم البعيد عن ردة الفعل، قاؿ تعأب:

(ڦ
(ُ). 

ٓب إٔب كاقعو أكثر الثائر اٜنق ىو الذم ينطلق من كاقعو ظا لقد سبقت اإلشارة إٔب أف
كلكن ىذا األمر يلزمو أف يكوف متميزنا على غًنه من الناس باالنضباط بتعاليم  ،تقدمنا كعدالن 

الشريعة اإلسبلمية، كلذا ٓب نشهد ثورة حقة ُب العصر الزاىر للخلفاء الراشدين األربعة، كإ٧نا  
كاف خركج عن الصراط السوم، كعدكؿه عن اٜنق من قبل اٝنارجٌن، ضد من نص الشارع 

القركف كأبٌرىا كانت  : "كٞنا كاف الصدر األكؿ خيار-ر٘نو اهلل–ابن القيم اٜننيف عليهم، يقوؿ 
كالهتم كذلك فلما شابوا شابت ٟنم الوالة؛ فحكمة اهلل تأىب أف يوٌٕب علينا ُب مثل ىذه األزماف 
مثل معاكية كعمر بن عبد العزيز فضبلن عن مثل أيب بكر كعمر؛ بل كالتنا على قدرنا ككالة من 

 .(ِ)قدرىم"قبلنا على 
كلقد فهم بعض أىل العلم مقولة ابن القيم السابقة أهنا تعين الرضوخ للواقع، كعدـ 

، كالصحيح أنو يقصد إثارة االنتصار  -ر٘نو اهلل– التخطيط إلشعاؿ ثورة ٓنق حقًّا كتبطل باطبلن
م ضد الباطل، كلكن عليه فبواجباهتم، كينتفضو  فالقليب عند الغيورين ٟنذا الدين، فيقومو 

 ترتيب أكلوياهتم.

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.ٔ( سورة الكهف: اآلية )ُ)
 (.ِْٓ/ُ( ابن القيم: مفتاح دار السعادة )ِ)
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ػضططضبػاضثاظيا
ػضظؼضظػاضحضارغظضاِّخالشيػذرطػػتزامػاضطغثاقاض

 ك٠نتمعو يقـو على: توخاصة نفسو كأسر ُب اجة لػ )ميثاؽ أخبلقي(، يلتـز بو ائر اٜنق ُنإف الث
الصدؽ مع النفس كمع اهلل كمع اَّتمع ُب القوؿ كالعمل، فبل كذب كال نفاؽ،  أكالن:

، : قاؿ ، عن النيب ككما ُب اٜنديث الصحيح عن عبد اهلل  )ًإفَّ الصٍّْدؽى يػىٍهًدم ًإلىى الًبرّْ
ًإفَّ الًبرَّ  يػىٍهًدم ًإلىى الجىنًَّة، كىًإفَّ الرَّجيلى لىيىٍصديؽي حىتَّى يىكيوفى  يقنا، كىًإفَّ الكىًذبى يػىٍهًدم كى ًصدّْ

ًإفَّ الفيجيورى يػىٍهًدم ًإلىى النَّاًر، كىًإفَّ الرَّجيلى لىيىٍكًذبي حىتَّى ييٍكتىبى ًعٍندى اللًَّو   ًإلىى الفيجيوًر، كى
ابنا(  .(ُ)كىذَّ

العفاؼ كٚنو النفس عن الدناءة كالعفة عن أمواؿ األمة، كعن حقوؽ اآلخرين، ككما  ثانيان:
ـى  كىمىعىاًليى  : ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل اٜنديث عن سهل بن سعد ُب  )ًإفَّ اهللى كىرًيمه ييًحبُّ اٍلكىرى

ًؽ، كىيػيٍبًغضي سىٍفسىافػىهىا( اأٍلىٍخالى
(ِ). 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) السماحة كالتسامح كالر٘نة، كما قاؿ تعأب: ثالثان:

(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڎ ڎ
، كُب اٜنديث عن أيب ذر   ،(ّ) 

أىٍرضه ييسىمَّى ًفيهىا اٍلًقيرىاطي، فىًإذىا  كىًىيى  ،سىتػىٍفتىحيوفى ًمٍصرى  )ًإنَّكيمٍ : قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
فػىتىٍحتيميوىىا فىأىٍحًسنيوا ًإلىى أىٍىًلهىا، فىًإفَّ لىهيٍم ًذمَّةن كىرىًحمنا(

(ْ). 
(ۀ ۀ) العفو كالصفح بعد النصر كالظفر، كما قاؿ تعأب: رابعان:

كلكن  ،(ٓ)
ۅ ۉ ) من ٓب يتوبوا أصبلن، فبل بد  من عقوبتهم، كىي مشركعة من السماء، قاؿ تعأب:

(ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ
(ٔ). 

                                 

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)( البخارم: الصحيح )كتاب األدب، باب قوؿ اهلل تعأب: ُ)
(، مسلم: الصحيح )كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب قبح الكذب َْٗٔح  ِٓ/ ٖ، (ُُٗسورة التوبة: اآلية )

 (.َِٕٔح  َُِِ/ ْكفضلو كحسن الصدؽ 
صحيح ، انظر: األلباين: ديث صحيحكاٜن(، َُُٖح َِْ/ٔالبيهقي: شعب اإل٬ناف )باب ُب حسن اٝنلق  (ِ)

 .(َُُٖح َّٕ/ُاٛنامع الصغًن كزيادتو )
 (.ِّ -ِِ( سورة ١نمد: اآليتاف )ّ)
 (.ِّْٓح   َُٕٗ/ ْبأىل مصر  ، باب كصية النيب مسلم: الصحيح )كتاب فضائل الصحابة ( ْ)
 (.َُٗ: اآلية )البقرة( سورة ٓ)
 (.ُِٔ: اآلية )النحل( سورة ٔ)
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ۇ ) كما قاؿ تعأب:  ،الر٘نة كاإلحساف لكل إنساف مهما كاف دينو كمذىبو خامسان:

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

(ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
، كقاؿ (ُ)

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   )  تعأب:

(ژ ژ
(ِ). 

حفظ اٞنعركؼ، فإف الثورة شارؾ فيها اٛنميع، ك٩نب أف يتفيأ ظبلٟنا اٛنميع،  سادسان:
ككل هتميش كإقصاء ٞنن شاركوا فيها مهما كانوا أقلية، ىو جحود ككفر باٞنعركؼ، عن ١نمد 

)لىٍو كىافى الميٍطًعمي ٍبني عىًدمٍّ حىيِّا، ثيمَّ   قاؿ ُب أسارل بدر:  أف النيب  بن جبًن، عن أبيو 
نىى لىتػىرىٍكتػيهيٍم لىوي( كىلَّمىًني ًفي ىىؤيالىًء النَّتػٍ

من قريش بعد   ، حفظا ٞنعركفو حٌن أجار النيب(ّ)
 رجوعو من الطائف!

 ييز على أساس:اٜنرص على قيم اٞنواطنة كتعزيزىا كتكافؤ الفرص للجميع ببل ٕن سابعان:
﮳ ) ﮲  (ے ے ۓ ۓ

، فقد انتهت عهود الشلل كاحملاباة اليت أدت إٔب سقوط (ْ)
شارؾ فيها اٛنميع من أجل اإلنساف، كرفع الظلم عنو ، فالثورة عندما تقـو ياألنظمة العربية

كٓنريره من اٝنوؼ كالذؿ كالفقر، فالواجب الوفاء لؤلمة كلئلنساف، ككل غدر يقع من أم 
 انتكاسة للثورة كسقوط أخبلقي!طرؼ ىو 

إف الثورة األخبلقية اليـو كإحياء القيم الركحية كاإلنسانية )اليت جاء ُّا اإلسبلـ(، ىو 
حجر األساس ُب بناء اإلنساف ُب ظل الثورة كمشركعها اإلصبلحي، كحٌن يتحقق ذلك سيعود 

 اهلل ككما يريد.لؤلمة بإذف اهلل تعأب شهودىا اٜنضارم من جديد، لتكوف كما أمرىا 
 

                                 
 (.ّٖ( سورة البقرة: اآلية )ُ)
 (.َٗ: اآلية )النحل( سورة ِ)
ح  ُٗ/ْعلى األسارل من غًن أف ٫نمس  صحيح )كتاب فرض اٝنمس، باب ما من  النيب ال :البخارم (ّ)

ُّّٗ .) 
 (.ِٔاآلية )( سورة القصص: جزء من ْ)



 

 

        

 اضبابػاضثاظيػػػ
 اضغصلػاضثاظي:ػاضثائرػاضحقػأدبابػثورتهػوأعداسؼا

 ػ
 
 
 
 
 
 

 ثاَٙنانفصم ا                                
 
 انثائر احلك                                  
                             أسثاب ثٕرتّ ٔأْذافٓا                         

ػ:حثانطبوسغهػ                     ػػػػػػ    
ػػ
ػاضطبحثػاِّول:ػاِّدبابػاضدارغظػضضػغامػباضثورات.ػػػ
ػاضطبحثػاضثاظي:ػأعدافػخروجػاضثائرػاضحقػسيػاضغػهػاإلدالطي.ػػػ
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 املثسث األٔل
 انذاعٛح نهمٛاو تانثٕراخ األسثاب

ما ىي إال حصيلة َّموعة من العوامل األسباب الداعية لقياـ الثائر اٜنق بثورتو إف  
 الدينية، السياسية، كاالقتصادية، كاألمنية، َنانب العوامل اٝنارجية اليت كاف ٟنا دكر ١ندكد.

ال شك  أف األسباب الداخلية ىي احملرؾ الرئيس لتأثر اإلنساف اٞنسلم ّنجريات األمور، 
على اإلنساف ُب ٓنجيم ٣نارسة شعائره الدينية، كعدـ اٜنرية ُب إبداء آرائو  فإف الضغط

 -إف شاء اهلل–السياسية، فضبلن عن مشاركتو ُب اٜنياة السياسية، كسيمثل ىذا اٞنبحث 
 توضيحنا عمليًّا لذلك، من خبلؿ اٞنطالب اآلتية:

ػاضططضبػاِّول
 ضخروجػاضثائرػاضحقطػدغظػدبابػاضاِّ
 فتتمثل في أمور، منها: لخركج الثائر الحقعقدية الأما األسباب 

ػبصضغتؼا ػاضطػغدة ػظصرة ژ ژ ڑ ) كيدؿ على ذلك قولو تعأب: ،أوًضا:

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

(ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
أثاره مبدأ الكفار من  فإف نيب اهلل ىودنا  ،(ُ)

قومو ُب ٕنسكهم بعبادة األصناـ، فأرشدىم بلغة الثائر اٜنق، ُب قولو: قد كجب عليكم من 
ربكم عذابه كسخطه، أْنادلونين ٠نادلة ٢ناصمة كمناكفة ُب ىذه األصناـ اليت ٚنيتموىا أٚناءن 

لعذاب إنين معكم من ٢نتلفة ما نز ؿ اهلل ُّا من حجة كبرىاف لكم ُب عبادهتا، فانتظركا ا
 . (ِ)اٞننتظرين ذلك العذاب ُب تكذيبكم إيام

 كما كرد ذلك ُب القرآف الكرًن، ُب قولو تعأب: ثاظّغا:ػاضظصرةػضرطوزػاضدروة،
(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)

(ّ)، 
بقوٟنم: راعنا،  كقد جاء ُب سبب نزكؿ ىذه اآلية أف اليهود ٚنعوا اٞنسلمٌن ينادكف النيب 

أم: اجعلنا موضع رعايتك، ككاف اليهود يقصدكف أف اٞنعىن سب كاهتاـ بالرعونة، فعرفها رجل 
                                 

 (.ُٕ( سورة األعراؼ: اآلية )ُ)
 (.ََْ( انظر: الواحدم: الوجيز )ِ)
 (.َُْ( سورة البقرة: اآلية )ّ)
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من األنصار كاف يعرؼ  لغتهم، فقاؿ: يا أعداء اهلل، عليكم لعنة اهلل، كالذم نفسي بيده لئن 
ا للنيب؟! فقاؿ ٚنعت رجبل منكم بعد ٠نلسي ىذا يعيدىا ألضربن عنقو، فقالوا: أكلستم تقولوهن

فقاؿ  ،أم: انتظرنا نتفهم ؛(ۆ) كلكن قولوا: (ۇ) حملمد: (ڭ ۇ) اهلل للذين آمنوا:
فأكجعوه ضربنا، فانتهت  -اٞنؤمنوف: اآلف لئن ٚنعتم بالرجل من اليهود يقوؿ لنبيكم: راعنا 

 .(ُ)عنها اليهود بعد ذلك
ػازتصابػاضحاصطغظ  لقولو تعأب: ،من عقائد الثائر اٜنق أف اٜنكم هلل ،ثاضثًا:

(ے ے ۓ ۓ )
(ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)، كقولو تعأب:(ِ)

فاٜنكم الشرعي كالقدرم هلل  ،(ّ)
 تبارؾ كتعأب فما على اٞنسلم اٞنؤمن إال أف ٫نضع ٜنكم اهلل تعأب.

حكػػػػم قػػػػاؿ اإلمػػػػاـ الغػػػػزإب: " كُب البحػػػػث عػػػػن اٜنػػػػاكم يتبػػػػٌن أف ال حكػػػػم إال هلل كأنػػػػو ال 
للرسوؿ كال للسيد على العبد كال ٞنخلوؽ على ٢نلوؽ، بل كػل ذلػك حكػم اهلل تعػأب ككضػعو ال 

... أمػػا اسػػتحقاؽ نفػػوذ اٜنكػػم فلػػيس إال ٞنػػن لػػو اٝنلػػق كاألمػػر، فإ٧نػػا النافػػذ حكػػم (ْ)حكػػم لغػػًنه
لسػيد كالسػلطاف كا اٞنالك على ٣نلوكػو ال مالػك إال اٝنػالق فػبل حكػم كال أمػر إال لػو أمػا النػيب 

كاألب كالػػزكج فػػإذا أمػػركا كأكجبػػوا ٓب ٩نػػب شػػيء بإ٩نػػاُّم بػػل بإ٩نػػاب اهلل تعػػأب طػػاعتهم، كلػػوال 
اب، إذ ذلك لكاف كػل ٢نلػوؽ أكجػب علػى غػًنه شػيئا كػاف للموجػب عليػو أف يقلػب عليػو اإل٩نػ

الواجػػػػب طاعػػػػة اهلل تعػػػػأب كطاعػػػػة مػػػػن أكجػػػػب اهلل تعػػػػأب  فػػػػإذان  ،لػػػػيس أحػػػػد٨نا أكٔب مػػػػن اآلخػػػػر
 .(ٓ)طاعتو

ػردمػاضردػرظدػاضتظازعػضضهػوضضردول، الواجب عند كل خبلؼ  رابطًا:
الرد إٔب اهلل أم: لكتابو كللرسوؿ أم: لسنتو ككذا إذا كقع خبلؼ بٌن الراعي كالرعية، قاؿ 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  ) ، كقاؿ تعأب:(ٔ) (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ) تعأب:

( خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث
(ٕ). 

                                 
 (. ُٕٔ/ُ( انظر: ابن أيب زمنٌن: تفسًن القرآف العزيز )ُ)
 (.ٕٓ( سورة األنعاـ: جزء من اآلية )ِ)
 (.ِٔ( سورة الكهف: جزء من اآلية )ّ)
 . (ٖالغزإب: اٞنستصفى ) (ْ)
 .(ٔٔالغزإب: اٞنستصفى )( ٓ)
 (.َُ( سورة الشورل: جزء من اآلية )ٔ)
 (.ٗٓ( سورة النساء: جزء من اآلية )ٕ)
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قاؿ ابن كثًن: " كىذا أمر من اهلل عز كجل بأف كل شيء تنازع الناس فيو من أصوؿ الدين 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  "كفركعو أف يرد التنازع ُب ذلك إٔب الكتاب كالسنة كما قاؿ تعأب: 

فما حكم بو الكتاب كالسنة كشهدا لو بالصحة فهو اٜنق، كماذا بعد اٜنق إال " ۈئ ېئ
أم ردكا اٝنصومات كاٛنهاالت إٔب  " مب ىب يب جت حت خت  " الضبلؿ، كٟنذا قاؿ تعأب:

كتاب اهلل كسنة رسولو فتحاكموا إليهما فيما شجر بينهم... فدؿ على أف من ٓب يتحاكم ُب 
 .(ُ)١نل النزاع إٔب الكتاب كالسنة كال يرجع إليهما ُب ذلك فليس مؤمنا باهلل كال باليـو اآلخر"

ػاضتحضغلػواضتحرغمػباِّعواء، جوىر العقيدة اإلسبلمية أف ال يتخذ  خاطدًا:
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) الناس بعضهم بعضان أربابان من دكف اهلل لقولو تعأب:

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

(ڈ
كىُب عينيًقي صىًليبه ًمٍن  ، قاؿ: أىتػىٍيتي الن يب   عن عدم بن حاًب ثبت، ك (ِ)

 : ، فػىقىاؿى ا الوىثىنى يىا )ذىىىبو ۇ ) ، كىسىًمٍعتيوي يػىٍقرىأي ًفي سيورىًة بػىرىاءىةه:(عىًدمُّ اٍطرىٍح عىٍنكى ىىذى

(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ
(ّ)،  : أىمىا ًإنػَّهيٍم لىٍم يىكيونيوا )قىاؿى

ًإذىا حىرَّميوا  ٍيئنا يىكيونيوا يػىٍعبيديكنػىهيٍم، كىلىًكنػَّهيٍم كىانيوا ًإذىا أىحىلُّوا لىهيٍم شىٍيئنا اٍستىحىلُّوهي، كى عىلىٍيًهٍم شى
 .(ْ)(حىرَّميوهي 
 
 
 

ػ  

                                 
 (.َّْ/ ِ)تفسًن القرآف العظيم ابن كثًن: ( ُ)
 (.ْٔ( سورة آؿ عمراف: اآلية )ِ)
 (.ُّ( سورة التوبة: جزء من اآلية )ّ)
كاٜنػػديث  (،َّٓٗح ِٖٕ/ ٓ ، بػػاب: كمػػن سػػورة التوبػػةأبػػواب تفسػػًن القػػرآف عػػن رسػػوؿ اهلل الرتمػػذم: السػػنن )( ْ)

 (.َّٓٗح ٓٗ/ ٕصحيح كضعيف سنن الرتمذم ): ، األلباينحسن
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ػاضثاظيػاضططضب
ػضخروجػاضثائرػاضحقتذرغطغظػاِّدبابػاض

 فتتمثل في أمور، منها: لخركج الثائر الحقتشريعية الأما األسباب 
ػاضطدتططرونػأواًل: ػاِّرداء ػرظه ػرجز إف  :ليس من عجيب القوؿ أف أقوؿ ،تحػغقػطا

أغلب حكاـ الببلد اإلسبلمية قد حققوا أىداؼ أعداء األمة علموا ذلك أـ جهلوا كال عذر ٟنم 
باٛنهل، فما من خطة خطط ٟنا أعداء اإلسبلـ كعجزكا فيها أياـ الغزك كاالحتبلؿ إال كٓنققت أثناء 

كؿ من خاف االستقبلؿ، ككاقع الببلد اإلسبلمية يشهد بذلك فكاف اٜنكاـ اٝنونة ُّذا الصنيع أ
 تضحيات الشعوب اإلسبلمية. 

إف االستعمار العاٞني يضرب اٞنسلمٌن ُّؤالء اٜنكاـ اٝنونة لدينهم كشعبهم كلتضحيات 
األجياؿ من أجل االستقبلؿ ّنفهومو الواسع، كلذلك ينبغي للمسلمٌن أف يعرفوا عدكىم كأف يعدكا 

نهم كفق خطة ١نكمة قائمة على كتاب العدة ك٩نمعوا الشمل ٞنواجهة ىذه األخطار اليت ٓندؽ بدي
، كإال ىلكوا على أيدم ىؤالء اٜنكاـ الكفرة الفجرة اٝنونة بل العمبلء ألعداء اهلل كسنة رسولو 

اإلسبلـ، كما علينا أف نعرؼ أف أعداء اإلسبلـ لن يقفوا مع اٞنسلمٌن إال ظاىران ٞنصلحة ظرفية فقط 
(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) ألف اهلل تعأب قاؿ:

(ُ). 
قاؿ ابن تيمية: "ٍب جعل ١نمدان على شريعة من األمر شرعها لو كأمره باتباعها كهناه عن 
اتباع أىواء الذين ال يعلموف، كقد دخل ُب الذين ال يعلموف كل من خالف شريعتو، كأىواؤىم ىو ما 

ذلك فهم  يهوكنو كما عليو اٞنشركوف من ىديهم الظاىر الذم ىو من موجبات دينهم الباطل كتوابع
يهوكنو، كموافقتهم فيو اتباع ٞنا يهوكنو كٟنذا يفرح الكافركف ّنوافقة اٞنسلمٌن ُب بعض أمورىم كيسركف 

 .(ِ)بو كيودكف أف لو بذلوا ماالن عظيمان ليحصل ذلك"
ال فصل  ةمن عقائد اٞنسلمٌن أف اإلسبلـ دين كدكلاضػولػبغصلػاضدغنػرنػاضدوضظ،ػثاظّغا:

كفصل الدين عن الدكلة فكرة ماسونية يهودية قد٬نة، كالذم يعمل على تنفيذىا من اٜنكاـ  ،بينهما
ك٣نا يدؿ على أف فكرة فصل  ،ُب ديار اٞنسلمٌن إ٧نا ىو خادـ أمٌن للماسونية علم ذلك أـ جهل

ْنمع  الدين عن الدكلة غريبة عن التفكًن اإلسبلمي األصيل تعريف العلماء لئلمامة أك اٝنبلفة كاليت
بٌن القياـ بأمور الدين كأمور الدنيا ُب آف كاحد دكف فصل خبلفان للحضارة الغربية اليت فصلت الدين 

 عن الدكلة ألسباب يطوؿ ذكرىا اآلف.
                                 

 (َُِجزء من اآلية ) البقرة:سورة  (ُ)
 (.ٖابن تيمية: اقتضاء الصراط اٞنستقيم ) (ِ)
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 .(ِ): "اإلمامة موضوعة ٝنبلفة النبوة ُب حراسة الدين كسياسة الدنيا"(ُ)قاؿ اٞناكردم
 .(ّ)الدين كالدنيا لشخص من األشخاص"كقاؿ اٛنرجاين: "بأهنا رياسة عامة ُب أمور 

قاؿ الشيخ ١نمد الغزإب: "إف اهلل نظم للناس شؤكهنم اٝنلقية كاالجتماعية كالسياسية كأراد 
أف ٪نرتموا ما شرع ٟنم ال داخل جدراف اٞنعابد كحدىا بل ُب متقلبهم آناء الليل كأطراؼ النهار ُب 

اٛنهل الشائن بعد مطالعة اٞنصحف آية آية كبعد متابعة ، كقاؿ أيضان: "كمن (ْ)أ٥ناء الرب كالبحر"
النبوة سينة سنة أف يزعم زاعم أف القرآف كتاب مواعظ نفسية ١ندكدة أك أف ١نمدان كاف يستهدؼ 
كصل الناس باهلل عن طريق الدعاء كالرجاء كحسب" كقاؿ: "شرائع اإلسبلـ للوصاية على الضمًن 

ئعو ُب إقامة العدؿ السياسي كاالجتماعي عند بناء الدكلة" مثل شرائعو ُب تنظيم البيت مثل شرا
كأخًنان قاؿ: "إف اٜنكومة ُب اإلسبلـ تقـو على عقيدة كمبدأ كليست غايتها توفًن الطعاـ كاألماف 

 .(ٓ)ٛنماعة الناس ككفى أف توفر الضركريات اٞنادية كاألدبية كسيلة ال ىدؼ"
ػطػثاضثًا: ػواضطخادرظ ػاضظغاق ػأدضوب ػاضذطوباظتؼاج إف ىؤالء اٜنكاـ ُب ببلد  ،ّٓ

فلم يكن بوسعهم  -كإف ظهرت منها بعض اٞنعاصي–اإلسبلـ أدركوا أف الشعوب مسلمة أصبلن 
ُب معظمها  -أم الشعوب– اكما أدركوا أهن  .كٓندم شعائره الظاىرة اَّاىرة ّنحاربة اإلسبلـ علنان 

ككما فهمو  ْنهل اإلسبلـ على كجهو اٜنقيقي كما أنزلو اهلل تعأب ُب كتابو كعلى لساف رسولو 
كاألئمة العظاـ، كذلك لظركؼ االستعمار كسياستو ُب ْنهيل  الرعيل األكؿ من صحابة الرسوؿ 
فسهل عليهم ٢نادعة الشعوب  ذلك لقد أدرؾ ىؤالء اٜنكاـ كل .الشعوب اٞنستعمرة ال سيما دينها

 فإذا طالب الشعب ُنقو اٞنشركع ُب أم ناحية من نواحي اٜنياة، ال سيما ،لتبقى خاضعة لسيطرهتم
فسفهوا أحبلمهم ككصفوا اٜناكم  ،خرجوا عليهم بعلماء الببلط ،اٞنتعلقة بالسياسة كتطبيق الشريعة

 ،اٞنساجد كيفعل اٝنًن كينبغي أف يطاعبأنو مسلم يصلي كيصـو كيشهد أف ال إلو إال اهلل كيبين 
                                 

أقضى قضاة عصره، من العلماء الباحثٌن، االماـ العبلمة،  أبو اٜنسن علي بن ١نمد حبيب اٞناكردم :الماكردم (ُ)
، كلد ُب البصرة، كانتقل إٔب بغداد، ككٕب القضاء ُب بلداف كثًنة، ٍب جعل "أقضى الكثًنة النافعة أصحاب التصانيف

من  ك  ،ًن، كأصوؿ الفقو كاالدب، ككاف حافظا للمذىبكلو مصنفات كثًنة ُب الفقو كالتفس ق،َْٓ القضاة" ككفاتو ببغداد
انظر: الزركلي:  ،فقو الشافعية كغًنىا ُبكاٜناكم، كتبو: أدب الدنيا كالدين، كاألحكاـ السلطانية، كالنكت كالعيوف، 

موسوعة األعبلـ موقع كزارة األكقاؼ اٞنصرية:  ،(ٖٔ-ْٔ/ُٖسًن أعبلـ النببلء )الذىيب:  ،(ِّٕ/ْاألعبلـ )
(ُ/ََٓ). 
 (.ٖاٞناكردم: األحكاـ السلطانية )( ِ)
 (.ََِاٛنرجاين: شرح السعد على اٞنقاصد )( ّ)
 (.ْالغزإب: معركة اٞنصحف ُب العآب االسبلمي ) (ْ)
 الصفحة نفسها.: رجع السابقاٞن (ٓ)
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 .فتنخدع شرائح كبًنة من األمة ٛنهلها ُنقيقة الدين كإف كانت تبقى ييساكرىا شك ُب ىذا اٜناكم
أما إذا ظهرت ٗناعة تيعرىؼ بدينها كإسبلمها كال تنخدع ّنا يفعلو اٜناكم اٞنعطل للشرع ببعض ألواف 

ىنا يتدخل اٜناكم بأسلوب  ،ماء السلطة كالشرطة كاٞنخابراتالعبادة ٢نادعة كمكران كٓب تلتفت إٔب عل
القمع كالتنكيل كالتشريد ٓنت عنواف ٘ناية الوطن من اٜنركب األىلية كاحملافظة على الوحدة الوطنية 

 كاٞنصلحة العليا للببلد.
أحد منهم ، ما مات أدركت زيادة على ٙنسمائة من أصحاب رسوؿ اهلل "قاؿ ابن أيب مليكة: 

 .(ُ)"إال كىو ٫ناؼ النفاؽ على نفسو
ا اٍلمىٍسًجًد بًاللًَّو الًَّذم الى ًإلىوى  ، سمعت الحسن"، قاؿ:  كعن اٞنعلى بن زياد يىٍحًلفي ًفي ىىذى

بىًقيى ًإالَّ  ًإالَّ ىيوى مىا مىضىى ميٍؤًمنه قىطُّ كىالى بىًقيى ًإالَّ ىيوى ًمنى النػّْفىاًؽ ميٍشًفقه كىالى مىضىى مينىاًفقه قىطُّ كىالى 
: مىٍن لىٍم يىخىًف النػّْفىاؽى فػىهيوى مينىاًفقه  : كىكىافى يػىقيوؿي ما "، كُب ركاية عنو: (ِ)"ىيوى ًمنى النػّْفىاًؽ آًمنه قىاؿى

 . (ّ)"خافو إال مؤمن، كما أمنو إال منافق...
ليس ّنقدكر الثائر اٜنق أف يتوٌقف عن  ،سدادػاضحاصمػواظحرافػجؼازػاضحصوطظػرابطًا:

االستبداد باٜنكم كإدارة شؤكف  يرلُب زعامة األٌمة اإلسبلمية، ك  اٜنركة كىو يرل اال٥نراؼ الشامل
تعرضت فيها البلداف للسرقة كالنهب من ىؤالء  لفرتات رئاسية طويلةالببلد ّنعزؿ عن إرادة الشعب ك 

افة م كاالجتماعي باإلضالتدىور االقتصاد ىلو األثر الكبًن علكزراء حكوماهتم اٞنتعاقبة، ما اٜنكاـ ك 
ليس ّنقدكر الثائر  ،التعليم كارتفاع معدالت البطالة كانتشار اٛنرائم لإٕب الرتاجع اٞنلحوظ ُب مستو 

 كاٞنتتابعة من قبل ىؤالء اٜنكاـ. اٝنيانات الواضحة اٜنق أف يتوٌقف عن اٜنركة كىو يرل
السياسة اإلعبلمية كذلك من خبلؿ  اظتؼاجػدغادظػاضتطغغزػبطختضفػأذصاضه،ػخاطدًا:

كالثقافية للنظم الطاغوتية فقد مل  الناس منها؛ لكثرة أكاذيب ىؤالء، كاٞنتاجرة بقضايا األمة اٞنصًنية، 
 كعلى األرض عكس ذلك ٕنامنا.

بلداف الشرؽ األكسط ىي كذلك أف معظم االدتبدادػباضدضطظػوردمػتداوضؼا،ػ:داددًا
 جغرافية العآب العريب، كمن ٍب ففي ظل ىذه األنظمة ذات نظم تسلطية كاستبدادية يقع بعضها ُب

 تنعدـ مظاىر التعددية السياسية كالتداكؿ السلمي للسلطة كحرية التعبًن كاإلعبلـ.

                                 
 (.ُُِ/ ُ)ركائع التفسًن : ابن رجب اٜننبلي( ُ)
 (.ُٖح  ُُِ)لفريايب: صفة النفاؽ كذـ اٞننافقٌن ( اِ)
: انظر: ابن رجب اٜننبلي (، كىو أثر مشهور عن اٜنسن، صحيح عنو،ِّْ: القائد إٔب تصحيح العقائد )اليماين (ّ)

 (.ُِِ/ ُ)ركائع التفسًن 
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ػاضثاضثػاضططضب
ػضخروجػاضثائرػاضحقػاضدضوصغظاِّدبابػ

على ، كىي كاقتصادية كتعليمية أمنيةأسباب ، أسباب متعددة، فمنها السلوكيةاألسباب كىذه 
 :النحو التإب

 فتتمثل في أمور، منها: لخركج الثائر الحق األمنيةأما األسباب 
تعاظم القبضة األمنية كالقمع من قبل أجهزة األمن، اليت ٓنو لت من أجهزة كجيوش  أواًل:

ٜنماية األكطاف إٔب أجهزة كجيوش يسيطر عليو الفساد بكل جوانبو كالذؿ كاٟنواف كال ىم ٟنم 
بل كبدءكا  كالكركش كليس ٜنماية اٜندكد! إال اٜنفاظ على كرسي الرئاسة يعين ٜنماية العركش

إهنا أنظمة  ،كالقاتل ٠نهوؿ ،ثقوف ُّا ٓنت مسميات كثًنةًن من الرؤكس اليت ال يبتصفية كث
عندىم استعداد الغتياؿ أم كاحد منهم أك ك ى االغتياالت، فهم ال صاحب ٟنم، قائمة عل

مقرب إليهم، كالتربير جاىز أنو انتحر، مهما قدـ ٟنم من تضحيات، كاالغتياؿ من طبيعة 
 اٛنباف الغادر اٝنبيث.

غياب دكلة القانوف كعدـ احرتاـ كتطبيق القوانٌن، فقد سيطر ىؤالء اَّرموف على  ثاظغًا:
كعلى مقدراتو سيطرة تامة كهنبوا مستحقات اٛننود كالضباط  ،اٛنيش كالشرطة ُب معظم الدكؿ

بل ال يسمح ألحد بإجازة إال برشوة،  كما أف  ،ىم بأسوأ األسلحة كأردئهاك األساسية، كجاؤ 
ٞنعنوية قد قتلت ُب ىذا اٛنيوش الذين ال يسمعوف من قادهتم إال الكبلـ الفاحش الركح ا

 البذمء كالفكر الصريح كالسكر كالعربدة كالفسوؽ كاَّوف.
ازدياد كتًنة االعتقاالت التعسفية كاٝنطف كالتغييب القسرم، كعدـ ٕنكٌن اٞنعتقلٌن  ثاضثًا:

من الدفاع عن أنفسهم أك توكيل ١نامٌن للدفاع عنهم، كالتنكيل باٞنعارضٌن كتعذيبهم ّنختلف 
 كسائل التعذيب حّت اٞنوت.

فقاموا  ،ملوف ُب اٛنيش كالشرطةى الذين يعبل كحّت عل ،زيادة الرقابة األمنية على اٞنواطنٌنػرابطًا:ػػ
إال من أخفى -فيها خًن كخاصة الضباط الكبار  بتنظيف اٛنيش كالشرطة من كل العناصر اليت

 ألف من ثبت أنو يصلي ُب القطعة سوؼ تلصق بو التهم ك٪ناكم كيسرح تسر٪نا تعسفيا. -إ٬نانو
 .(ُ) اٞنشاكل كاألزمات السياسيةتغليب اٜنلوؿ األمنية على اٜنلوؿ السياسية ُب معاٛنة ػخاطدًا:ػ

                                 
 .)ّْٓإٚناعيل معراؼ: الوضع اإلقليمي العريب ُب ظل اٞنتغًنات الدكلية )( ُ)
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ػسطظؼا:ػػػضخروجػاضثائرػاضحقػاالشتصادغظوأطاػاِّدبابػ
ُب اهنيار دائم، ذلك ألف االقتصاد بيد ، ٣نا جعل االقتصاد استئثار النخبة اٜناكمة بالثركة أواًل:

 حفنة قليلة من مصاصي الدماء كاٞنقربٌن من اٜناكم.
كمن أمثلة ىذا التبلعب مثبلن تصدير الغاز  ،كمقدرات األمةعب بثركات الوطن التبل ثاظغًا:

أربعة عقود تقـو ّنوجبها بتصدير  احدل الدكؿ أبرمتكاحد  نو ُب عاـأ، حيت معادية لدكلة
، كتسببت ىذه العقود ُب أزمات عدة بسبب معارضة خرباء عاديةلدكلة اٞنا ٟنذه الغاز الطبيعي

ير ال ٩نب أف يبدأ إال ُب حالة كجود فائض كىو ماال برتكؿ كسفراء سابقٌن، خاصة أف التصد
فضبل  عاديةدكلة اٞنذه ال، كاعتربت تلك العقود إىداران للماؿ العاـ ك٠ناملة ٟنىذه الدكلةيتوفر ُب 

 عما يشوُّا من فساد كعدـ شفافية.
اليت انتشار الفساد اٞنإب كاإلدارم كالرشوة على نطاؽ كاسع، ككذلك كثرة القوانٌن  ثاضثًا:

فيضطر الناس للتحايل على ىذه  الزراعة، ٣ننوع كذا... تكبل اٞنواطن فممنوع العمار ٣ننوع
  .القوانٌن اٛنائرة الظاٞنة اليت ٕننع الناس من مزاكلة حقوقهم اٞنشركعة

، كذلك ألف ٗنيع اٞنؤسسات التدىور االقتصادم للدكلة نتيجة سياسات خاطئة رابطًا:
سنة من النفط للغاز للفوسفات كلئلٚننت كاٜنديد بسبب أف اٜنكومية خاسرة سنة بعد 

كىم يوضعوف ُب إدارة ىذه  دين كال ذمة كال خلق عندىم... القائمٌن عليها كلهم لصوص ال
 .اٞنشاريع الناس حسب قرُّم من النظاـ كحسب ما يقدموف ٟنم من إتاكات كموبقات ليل هنار

سب مع ، فركاتب اٞنوظفٌن ما عادت تتناختلفةمستول األجور بٌن الطبقات اٞن ينتدػخاطدًا:
 .حاجياهتم اليومية كالشهرية

أك التاجر أك  ككذلك كثرة القوانٌن اٛنائرة اليت تكبل اٞنزارع ،ازدياد الرسـو كالضرائب داددًا:
يدفع نصف أرباحو ٟنؤالء اَّرمٌن كأجهزهتم القمعية؛ لتغطية مصاريف كبار الصانع، كالذم س

 .موظفي الدكلة
هنب ٣نتلكات اٞنواطنٌن كسرقة مقدرات البلد ككل ما لو قيمة ككضعو ُب اٝنارج حّت  دابطًا:

 .صارت مليارات ىؤالء اٞنسئولٌن الكبار ال تعد كال ٓنصى ُب البنوؾ األجنبية
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ػسطظؼا:ػػػضخروجػاضثائرػاضحقػاضتطضغطغظوأطاػاِّدبابػ 
إعطاء القدرات  عدـك كعدـ إعطائو أكلوية ُب النفقات  إ٨ناؿ التعليم من قبل الدكلةػأواًل:

 العلمية أمكنتها.
عدـ استغبلؿ النابغٌن ُب مراكز أُناث علمية، كاعتبارىم عبئنا على الدكلة، بدالن من  ثاظّغا:

 التعامل معهم على أهنم تاج عز الدكلة.
عدـ االىتماـ الرتبوم العملي اإلباحية ُب تعليم اٞنواد العلمية غًن النافعة، يضاؼ إٔب  ثاضّثا:

 ّنا ينسجم مع عادات اَّتمع اٞنسلم، فضبلن عن ضوابط اٞنسلم الشرعية.
السياسة التعليمية ُب الشرؽ األكسط ماعدا دكلة الكياف تسًن بشكل تقليدم ُب  ًا:بطار

كىناؾ عدـ اىتماـ بالبحث العلمي ُب  ،التلقٌن كعدـ إعطاء الطالب فرصة للتفكًن اٞنفتوح
اٛنامعات ٣نا يعين أف أزمة البحث العلمي ُب العآب العريب تعين التخلف العريب عن ركب 

كاٞنبلحظ أف نسبة اإلنفاؽ على البحث العلمي بالنسبة إٔب الناتج  ،اٜنضارة كالنهضة العلمية
ف اإلنفاؽ على إبينما ُب إسرائيل ف % ُب األقطار العربية كافة،ٓ.َاحمللي اإلٗنإب ٓب تتعد 

 % من الناتج القومي.ٔ.ِيوازم وف دكالر، ملي ٓ،ِ البحث العلمي عدا العسكرم حوإب
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػ  
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ػاضرابّٓػاضططضب
ػاِّدبابػاضخارجغظػضخروجػاضثائرػاضحق

ىنالك عوامل مؤثرة خارج حدكد الدكؿ اليت تقـو ُّا الثورات، كىذه العوامل اٝنارجية 
دكر ال ٬نكن إغفالو بصورة عامة ُب إحداث التغيًن، كلكنها ال يظهر ٟنا تأثًن فعاؿ ُب حاؿ ٟنا 

 .(ُ)الثورات
ػوأطاػرنػاِّدباب،ػسغطصنػرزوعاػإضىػأطور،ػطظؼا:

ٚناح بعض قادة الدكؿ اإلسبلمية لسيطرة الدكؿ اليت تنصب العداء لئلسبلـ  أوًضا:
 كاٞنسلمٌن على كافة اٞننافذ كاالمتيازات داخل الدكلة اإلسبلمية.

التحالفات السياسية كاالقتصادية كالعسكرية، اليت يدفع ٖننها أىل اٜنق،  ثاظّغا:
 كيكونوف أداة للباطل ُب كل مشاريعهم.

سعي الدكؿ اليت تنصب العداء لئلسبلـ للسيطرة على عواطف الشارع العريب  ثاضّثا:
، كإحكاـ السيطرة على تطلعات كطموحات الثوار،  كاإلسبلمي من خبلؿ اإلعبلـ اٞنسمـو
بإخراج أىل اٜنق من ٢نبئهم؛ حّت يكونوا لقمة سائغة ألىل الباطل، كمن يساعدىم ىو ىذه 

 ألمة اإلسبلمية.الزعامات اليت تنتسب إٔب رموز ا
 العوٞنة كآثارىا على اَّتمع اإلسبلمي. :بطًاار
 تطبيق أنظمة اقتصادية غربية. :طدًااخ
 اٝنبلؼ بٌن بعض الدكؿ كقطع العبلقات بينها. :ددًااد
 احتبلؿ بعض الدكؿ كخركجها للدفاع عن نفسها. :بطًااد

 

                                 
 .َُِْأبريل  ِٔبٌن الدكافع الداخلية كاألجندات اٝنارجية: ( انظر: إبراىيم قلواز: ثورات الربيع العريب ُ)
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ػخاطساضططضبػاض
ػضخروجػاضثائرػاضحقػخرىاِّدبابػاِّ

زيادة اآلماؿ كالتطلعات اليت تراكد الشعوب ُب استعادة دكرىا نتيجة الوعي  أواًل:
اٞنتعاظم لديها، خصوصا ُب ظل حضور ٧ناذج قائمة ٬نكن ١ناكاهتا، ٟنذا كاف احملرؾ الرئيس 
للثورات، كال يزاؿ ىو ١ناكلة الشعوب استعادة دكرىا الطبيعي ُب إدارة بلداهنا كثركاهتا باعتبارىا 

، كمن ىنا كانت الصرخة مصدر السل طات كما ىي اٜناؿ ُب ٗنيع دكؿ العآب اٞنتقدمة اليـو
 األعلى اٞندكية ُب الشارع العريب تبدأ بعبارة: الشعب يريد.

إحساس الشعوب بالظلم كاإلذالؿ كالتهميش ككصوٟنا إٔب حالة اإلحباط من  ثاظغًا:
الفساد كسوء األكضاع االجتماعية إصبلح األكضاع، ُب ظل األنظمة القائمة، إذ إف الظلم أك 

اَّردة ال تكفي إلحداث الثورة، كإ٧نا يلـز أف يصاحب كل ذلك إحساس عاـ بالظلم للتمرد 
 عليو، ألف اإلحساس ىو الذم يدفع الشعوب ٥نو التغيًن.

انكسار حاجز اٝنوؼ لدل الشعوب كاستعدادىا للتضحية من أجل تغيًن  ثاضثًا:
إقامة نظم شورية بدال من النظم اٞنستبدة، إٔب جانب  أكضاعها لؤلحسن، من خبلؿ

اإلحساس بالظلم، الذم ساد ُب العآب العريب، رافقتو حالة من الشجاعة كالتحدم لدل 
الشباب الذين كاجهوا الرصاص بصدكر عارية، ىذه اٜنالة اليت سادت ُب األكساط، أعطت 

 .(ُ)مؤشرا منذ البداية، أف النصر سيكوف حليف الثورات
توفر مواقع التواصل االجتماعي على شبكة اإلنرتنت؛ كسهولة االتصاؿ  رابطًا:

كالتنسيق بٌن ٢نتلف القول كالفعاليات، رّنا ال ٬نكن تصنيف مواقع التواصل االجتماعي 
)فيسبوؾ كتويرت( كسبب رئيس لقياـ الثورات، لكنها تبقى حلقة كصل ك١نرؾ مهم لؤلحداث، 

لى شبكات التواصل االجتماعي، ككاف ٟنا دكر بارز ُب توحيد كًب االعتماد بشكل كبًن ع
 الرؤل كتنسيق اٛنهود لدل الثوار.

القنوات الفضائية حيث إف الفضائيات لعبت دكرا فاعبل ُب نقل اٜندث أكؿ  خاطدًا:
 بأكؿ كالتعجيل بإسقاط العديد من األنظمة ُب اٞننطقة.

ػ
                                 

 ـ.َُِِ( انظر: جيمز جلفٌن: االنتفاضات العربية، ما ٩نب أف يعرفو كل إنساف ُ)
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 املثسث انثاَٙ
 أْذاف خرٔج انثائر احلك                    

أىداؼ الرجاؿ أىداؼ خركج الثائر اٜنق، كذلك أف إف من األمور اٞنهمة اليت ٩نب ُنثها 
ك٥نن حٌن ، العظاـ ىي عظيمة ُب التأريخ، كتزداد رفعةن كٚنٌوان حٌن تنبعث من عمق رسالة سامية

كثقل الرسالة اٝنإنة  ،النبٌوةنقف أماـ ثورة الثائر اٜنق الذم ٬نٌثل أعظم رجل ألنو ٪نمل مًناث 
مسٌددان بالتسديد اإلٟني ُب القوؿ كالفعل، كأماـ الثائر اٜنق نقف لنبحث عن أىداؼ هنضتو  ،اٝنالدة

 .اٞنقدسة ػ اليت يفديها بنفسو كمالو كبأىل بيتو كأصحابو
الت من ٓنكيم شريعة اهلل ُب ٢نتلف ٠ناك٬نكننا أف نذكر بعض أىداؼ الثائر اٜنق من ثورتو 

اٜنياة، كإعبلء كلمة اهلل ُب األرض، كنشر العدؿ بٌن الناس، كغًن ذلك من األمور اليت سنوضحها 
  اهلل تعأب.  ُب ىذا اٞنبحث بإذف

 اضططضبػاِّول
ػتحصغمػذرغطظػاضضهػسيػطختضفػطجاالتػاضحغاة

عد ٓنكيم شريعة اهلل تعأب من أىم كأعظم أىداؼ الثائر اٜنق، بل ىي أكٔب كاجباتو ي 
 كمسؤكلياتو، كقد جاءت آيات كثًنة توجب ٓنكيم شريعة اهلل تعأب، نذكر من ىذه اآليات ما يلي: 

(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) :قاؿ اهلل تعأب
(ُ) . 

القرآف العظيم ذك مهاـ خطًنة، فاتبعوا أيها الناس ٗنيع ما فيو يقوؿ د. كىبة الزحيلي: "كّنا أف ىذا 
٣نا أنزؿ إليكم من ربكم مربيكم كخالقكم كمدبر أموركم، كاٞنشرع لكم اٜنبلؿ كاٜنراـ، كالعبادة 
كاألحكاـ، كال تتبعوا من دكف اهلل أعوانان كنصراء، كأنفسكم أك الشياطٌن اليت توسوس لكم ما فيو 

كالٌشر كالفساد، كاإليهاـ بأف األصناـ شركاء ذات تأثًن عند اهلل، مع أهنا إما  الٌضرر كالٌضبلؿ،
ٗنادات صماء ال نفع فيها، كإما ٢نلوقوف أك ٢نلوقات عاجزة عن جلب اٝنًن لنفسها أك دفع الٌضرر 
عنها، فمن أٌٟنما أك عبدىا كقع ُب الٌضبلؿ كاال٥نراؼ عن حكم اهلل إٔب حكم الشيطاف كاألىواء، 

ې ې ې ى ) :كقاؿ اهلل تعأب ،(ِ)كنكم تتذكركف قليبلن، كتنسوف الواجب عليكم ٥نو رٌبكم"كل

(ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
(ّ).  

                                 
 (. ّسورة األعراؼ: اآلية )( ُ)
 (. ّٔٔ/ُ( الزحيلي: التفسًن الوسيط )ِ)
 (.ُٓسورة النور: اآلية ) (ّ)
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لقد نزؿ القرآف الكرًن من أجل ٓنقيق العبودية هلل تعأب كٓنكيم شريعتو تعأب ُب كل ٠ناالت  
ې ) :كاالقتصادية كاالعبلمية، قاؿ اهلل تعأباٜنياة: السياسية كالعسكرية كاألخبلقية كاالجتماعية 

(ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
: كقاؿ اهلل تعأب ،(ُ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 .(ِ) (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ٓنكيم شريعة اهلل تعأب ُب كل قضية  -أيضان -كما جاءت األحاديث النبوية الشريفة توجب 

 اليت تواجو الثائر اٜنق ُب أم ٠ناؿ من ٠ناالت اٜنياة، نذكر من ىذه األحاديث ما ركاهمن القضايا 
٫نطب ُب حجة الوداع، كىو   ، قاؿ: ٚنعت جدٌب، ٓندث أهنا ٚنعت النيب ٪نٍن بن حصٌن

 .(ّ)"كىأىًطيعيواكىلىًو اٍستػيٍعًملى عىلىٍيكيٍم عىٍبده يػىقيوديكيٍم ًبًكتىاًب اهلًل، فىاٍسمىعيوا لىوي " يقوؿ: 
إف تطبيق الشريعة اإلسبلمية ٪نقق نتائج طيبة ُب حياة اٞنسلمٌن، كمن ىذه النتائج هتذيب  

النفس من الشركر كاآلثاـ كتركيضها على اٝنًن، لذا كاف الوازع الديين ٖنرة من ٖنارىا ٬ننع من ارتكاب 
كتتقيو دائما اٛنر٬نة، ك٪ناسب النفس عليها، كيكوف ماثبل أماـ العٌن ٣نا ٩نعل النفس ٔنشى اهلل 

كأبدان، كما أهنا ٓنقق اٞنساكاة بٌن اٞنسلمٌن ُب اٜنقوؽ كالواجبات كتنشر العدالة ُب الدكلة اإلسبلمية 
ٛنميع ساكنيها، كما أف ُب تطبيقها نزكؿ الربكة، كتوإب النعم، إذ ليس ىنالك طريق مستقل ٜنسن 

ا ىو طريق كاحد، تصلح بو الدنيا اٛنزاء ُب اآلخرة، كطريق مستقل لصبلح اٜنياة ُب الدنيا إ٧ن
كاآلخرة، كُب تطبيقها بركات ُب النفوس كبركات ُب اٞنشاعر كبركات ُب طيبات اٜنياة، فالربكة قد 
تكوف مع القليل إذا أحسن االنتفاع بو، كمن نتائج تطبيقها بناء ٠نتمع إسبلمي معتز بدينو كعقيدتو 

ففيهما اٞنواد البلزمة لبناء الفرد اٞنسلم  ،لو ّنا التزمو من سلوؾ مصدره كتاب اهلل كسنة رسو 
كاٛنماعة اٞنسلمة كاألمة اٞنسلمة كالدكلة اٞنسلمة، كما أف من النتائج حفز اٟنمم، كبعث النفوس إٔب 
األخذ بأسباب العلم كاٜنضارة كالرقي كالتقدـ ٞنا تضمنتو تلك الشريعة من الدعوة إٔب اٜنياة كما أهنا 

 .(ْ)ة اٜنضارم َّتمعات الرذيلة أيا كانت كأينما كجدتتتضمن نبذ عفن اٜنيا
 

                                 
 (. َُٓسورة النساء: اآلية )( ُ)
 (.ِٓسورة اٜنديد: اآلية ) (ِ)
 ُْٖٔ/ّمارة، باب كجوب طاعة األمراء ُب غًن معصية، كٓنر٬نها ُب اٞنعصية إل( مسلم: الصحيح ) كتاب اّ)

 (.ُّٖٖح
 (.ِٔٓ( انظر: الصبليب: تبصًن اٞنؤمنٌن بفقو النصر كالتمكٌن ُب القرآف الكرًن )ْ)
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ػاضثاظيػاضططضب
ػإرالءػصضطظػاضضهػسيػاِّرض

 إعبلء كلمة اهلل ُب األرض من األىداؼ العظيمة اليت يسعى إليها الثائر اٜنق، قاؿ اهلل
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ) تعالى:

(ڦ
بإرساؿ رسولو األكمل باٟندل كالدين أم: " إنو تعأب كفل إٕناـ ىذا النور ، (ُ)

اٜنق الذم ال يغًٌنه دين آخر كال يبطلو شيء آخر، ٍب ذكر الغاية من إرساؿ ١نمد خاًب النبيٌن 
أم ليعلي ىذا الدين كيرفع شأنو على ٗنيع ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) بدين اٜنق، فقاؿ:

يكن لدين من األدياف مثل  األدياف باٜنجة كالربىاف، كاٟنداية كالعرفاف، كالسيادة كالسلطاف، كٓب
 .(ِ)ما لئلسبلـ من التأثًن الركحي كالعقلي كاٞنادم كاالجتماعي كالسياسي"

(...ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) كقاؿ اهلل تعأب:
اٞنعىن: كقاتلوا اٞنشركٌن  ،(ّ)

الذين يقاتلونكم حّت ال يكوف شرؾه باهلل، كحّت ال ييعبد دكنو أحده، كتضمحل  عبادة األكثاف 
، كيكوف (ْ)كاآلٟنة كاألنداد، كتكوفى العبادة كالطاعة هلل كحده دكف غًنه من األصناـ كاألكثاف

 ديني الل و ىو الظ اًىري اٍلعىإب على سائر اأٍلىٍديىاًف، كما جاء ُب اٜنديث عن أيب موسى األشعرم
 " :جىاءى رىجيله ًإلىى النًَّبيّْ ، قاؿ  حىًميَّةن، كىيػيقىاًتلي شىجىاعىةن، كىيػيقىاًتلي  فػىقىاؿى الرَّجيلي: يػيقىاًتلي

ًلمىةي اللًَّو ًىيى العيٍليىا، فػىهيوى ًفي سىًبيلً  : مىٍن قىاتىلى لًتىكيوفى كى ًبيًل اللًَّو؟ قىاؿى  رًيىاءن، فىأىمُّ ذىًلكى ًفي سى
 .(ٓ)"اللَّوً 

ر الوضعية إف اهلل تعأب ال يرضى أف تعلى كلمة الكفر، كال يرضى أف تسود مناىج البش
كشرائعهم ٗنيع حياهتم، كال يرضى أف ييقصىى دينو ك شريعتو عن حياة الناس، لقد أنزؿ اهلل 
؛ ليكوف ىو األعلى كىو اٞنهيمن على ٗنيع اٞنناىج كالشرائع، قاؿ اهلل  تعأب دينو من أكؿ يـو

                                 
 (. ّّسورة التوبة: اآلية ) (ُ)
 (.َُٓ/َُالتفسًن )( اٞنراغي: ِ)
 (.ُّٗسورة البقرة: جزء من اآلية ) (ّ)
 (.َٕٓ/ّ( انظر: الطربم: جامع البياف ُب تأكيل القرآف )ْ)

﮲  )كتاب التوحيد، باب قولو تعأب:   ( البخارم: الصحيح )ٓ) اآلية الصافات: سورة  (ے ے ۓ ۓ
فهو ُب  قاتل لتكوف كلمة اهلل ىي العلياباب من كتاب اإلمارة، (، مسلم: الصحيح )ْٖٕٓح  ُّٔ/ .ٗ (،ُُٕ)

 (.َُْٗح ُُّٓ/ ّ سبيل اهلل
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(  ...ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) تعأب:
كقد قٌرر اهلل ، (ُ)

الدين تأىب أف ٫نفت صوتو، كتطمس معاٞنو، كتعلوه كلمة البشر، قاؿ اهلل تعأب أف طبيعة ىذا 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ...) تعأب:

( ۆئ
(ِ). 

كمن ىنا فإف الثائر اٜنق ٩نعل من كقتو ك٣نا آتاه اهلل جزءان كبًنان ٫نصصو إلعبلء كلمة اهلل 
 كلنصرة دين اهلل كإلدخاؿ الناس ُب دين اهلل، كال يعذر أحد من اٞنسلمٌن اٞننتمٌن للدين الذم 

دمة الدين، يريدكف أف ينالوا العزة بالدين ُب التقصًن ُب ىذا الوجو، لكن درجاهتم متفاكتة ُب خ
فمنهم من يستطيع خدمتو بيده، كمنهم من يستطيع خدمتو بلسانو، كمنهم من يستطيع 
خدمتو ّنالو، كمنهم من يستطيع خدمتو بتفكًنه، كمنهم من يستطيع خدمتو فقط بتكثًن سواد 

(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) معهم، قاؿ تعأب: أىلو ّنجرد الكينونة
(ّ). 

منابر األرض، إٔب اٞننابر الدكلٌية، إٔب ٗنيع الساحات؛ ليتقدـ الثائر اٜنق اليـو إٔب  
ليعلن ُب قوة كثقة، عن قياـ دكلة االسبلـ الصاٜنة، حّت يرل الناس عمبلقان عظيمان، كال يركف 
أقزامان صغاران، حّت يرل الناس الصوت الثابت، كال يركف الشفاه اٞنرْنفة، كاأليدم اٞنرتعشة، 

اٝنائفٌن، كٗنيع اٛنائعٌن كٗنيع اٞنرضى كاٞنشٌوىٌن، كالثكأب كاألصوات اٞنخنوقة، إف ٗنيع 
كاأليامى، كٗنيع اٞنظلومٌن، كاٞنستضعفٌن، كالتائهٌن كاٜنائرين، كاٞنتشككٌن، إف ىؤالء ٗنيعهم 

 يتلٌفتوف كينتظركف دكم  اإلسبلـ.
 
 
 
 

  

                                 
  (.ْٖجزء من اآلية ) سورة اٞنائدة: (ُ)
  (.َْجزء من اآلية ) سورة التوبة: (ِ)
 (.ُُٗاآلية ) سورة التوبة:( ّ)
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ػاضططضبػاضثاضث
ػظذرػاضطدلػبغنػاضظاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

العدؿ من ١ناسن األخبلؽ اليت دعا إليها اإلسبلـ، كىو ميزاف اهلل الذم كضعو للخلق،  
كنصبو للحق؛ فهو إحدل قواعد الدنيا اليت ال انتظاـ ٟنا إال بو، كال صبلح فيها إال معو، كىو 
من األسس اليت عليها عمار الكوف، كصبلح العباد، لذا حث عليو اإلسبلـ، كجعلو أساسنا 

كىو ىدؼ عظيم من أىداؼ الدكلة الصاٜنة، كىو من أىم دعائم بناء أٌم  ،الناس للحكم بٌن
 دكلة كسبب لنصرهتا.

 ،كقد أمر اهلل تعأب عباده اٞنؤمنٌن أف ٪نكموا بٌن الناس بالعدؿ دكف ٕنييز كتفريق بينهم 
﮵ ) قاؿ اهلل تعأب: ﮴   ﮳  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

     ﮿  ﯀﯁  ﮼  ﮽﮾  ﮻  ﮺  (﮶﮷  ﮸﮹ 
(ُ). 

بالعػػػدؿ كاالسػػػتقامة،  -كىػػػو قمػػػة اٟنػػػـر ُب الدكلػػػة الصػػػاٜنة-كلقػػػد أمػػػر اهلل تعػػػأب رسػػػولو 
(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ) فقاؿ لو:

(ِ). 
العػػدؿ كأمػػر بػػو كمارسػػو ُب حياتػػو كلهػػا، كلعػػل قمػػة العػػدؿ أف  كقػػد أظهػػر رسػػوؿ اهلل  

لكػل مػن تصػٌدل لػو بالعػداء  عمن أساء إليو، نرل ىذا ُب العفو العاـ الذم أطلقػو  يعفو 
كال موقف عقاب، فهو  ،، كىكذا ببل كلمة عتاب(ّ)من قريش فأعلنها: " اذىبوا فأنتم الطلقاء"

، كنرل العدؿ ُب إقامػة شػرع اهلل علػى القريػب كالبعيػد علػى حػد سػواء دكف ٕنييػز، تفضل منو 
ٍرأىًة المىٍخزيكًميَّػًة الَّتًػي سىػرىقىٍت، ، ركم عن عائشة رضي اهلل عنها فقد أىفَّ قػيرىٍيشنا أىىىمَّهيٍم شىٍأفي المى

ػامىةي بٍػني زىيٍػدو، ًحػبُّ فػىقىاليوا: كىمىٍن ييكىلّْمي ًفيهىا رىسيوؿى اللًَّو  ؟ فػىقىاليوا: كىمىٍن يىٍجتىًرئي عىلىٍيػًو ًإالَّ أيسى
ػدٍّ ًمػٍن حيػديكًد اللَّػًو، ثيػمَّ رىسيػوؿي اللَّػًو  فىكىلَّمىوي أيسىامىةي، فػىقىاؿى  رىسيوًؿ اللًَّو  : " أىتىٍشػفىعي ًفػي حى

ػػرىؽى ًفػػيًهمي الشَّػػرًيفي  ػػانيوا ًإذىا سى ػػٍم كى لىكيٍم، أىنػَّهي ػػا أىٍىلىػػكى الَّػػًذينى قػىػػبػٍ : ًإنَّمى ، ثيػػمَّ قىػػاؿى ـى فىاٍختىطىػػبى قىػػا
ًإذىا سىػرىؽى ًفػيًهمي الضَّػًعيفي أىقىػاميوا عىلىٍيػوً  ػةى بًٍنػتى ميحىمَّػدو  تػىرىكيػوهي، كى ػدَّ، كىايٍػمي اللَّػًو لىػٍو أىفَّ فىاًطمى الحى

 . (ْ)"سىرىقىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا
                                 

    (.ٖسورة اٞنائدة: اآلية ) (ُ)
 (.ُُِسورة ىود: اآلية ) (ِ)
 (.ُِْ/ِ) ( ابن ىشاـ: السًنة النبويةّ)
كتاب   (، مسلم: الصحيح )ّْٕٓح ُٕٓ/ ْكتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار ( البخارم: الصحيح )ْ)
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فحيث كاف اٜنكاـ ساسة الرعية، ككالة أمر األمة، فهم أجدر الناس بالعدؿ، كأكالىم 
 حياة الناس، بالتحلي بو، ككاف عدٟنم أٚنى مفاىيم العدؿ، كأركعها ٠ناالن كُّاءن، كأبلغها أثران ُب

بعدٟنم يستتب األمن، كيسود السبلـ، كيشيع الرخاء، كتسعد الرعية، كَنورىم تنتكس تلك 
فهو سٌر  ،الفضائل، كاألماين أب نقائضها، كتغدك األمة آنذاؾ ُب قلق كحًنة كضنك كشقاء

حياة االمم، كرمز فضائلها، كقواـ ٠ندىا كسعادهتا، كضماف أمنها كرخائها، كأجل أىدافها 
كما دالت الدكؿ الكربل، كتبلشت اٜنضارات العتيدة، إال بضياع العدؿ  ،كأمانيها ُب اٜنياة

كاالستهانة ّنبدئو األصيل، كقد كاف السلف الصاّب اٞنثل األعلى للعدؿ، ككانت أقواٟنم 
 .(ُ)كأفعاٟنم دركسان خالدة تنًن لئلنسانية مناىج العدؿ كاٜنق كالرشاد

كعلى الثائر اٜنق أف يتحلى بالعدؿ بٌن الناس، كأف ٪نرص على إظهار ىذا اٝنلق ُب  
تصرفاتو، كأقوالو، كأفعالو، كحكمو، كقضائو، كأف يظهره للناس حّت يعلم اٛنميع ٚناحة الدين، 

سبلـ فيدخلوا فيو بإذف اهلل عز كجل، فاٜنذر كل اٜنذر من كإنصاؼ اإلسبلـ، كعدالة اإل
اٛنور، كالظلم فإف اٛنور، كالظلم سبب فناء األمم بينما العدؿ من أعظم أسباب بقاء األمم، 

سبحانو -كانتشار احملبة، كالوئاـ فيها، إف الدكلة إ٧نا تبقى بالعدؿ فإذا ظلمت أىلكها اهلل 
( ...ۉ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)كما قاؿ:   -كتعأب

 (ِ)،(ّ). 
إف تقدـ الدكؿ كقدرهتا على مواجهة التحديات اٜنضارية يعتمد على نشر العدؿ  

كإعطاء اٜنقوؽ ألفرادىا كٗناعاهتا، بكافة أنواعها، كلقد عاشت أمتنا اإلسبلمية ُب أكج 
حضارهتا كتقدمها، عندما كانت ٓنافظ على ىذه اٜنقوؽ كتعطي كل ذم حق حقو، كىوت 

 .(ْ)ْناكزت تلك اٜنقوؽكسقطت ٞنا 
 

 اضططضبػاضرابّٓ
ػصالحػاضذاطلػضصلػطظاحيػاضحغاةإلا

                                                                                               
 (.ُٖٖٔح ُُّٓ/ّاٜندكد، باب قطع السارؽ الشريف كغًنه، كالنهي عن الشفاعة ُب اٜندكد 

 كرًن ١نمد.  -العدؿ أنواعو ك ١ناسنو انظر: مقاؿ بعنواف:( ُ)
http://www.al-hodaonline.com/np/ٔ-َُ-ََِٖ/thnsh/hdُِِِْt.htm . 

 (.ُّسورة يونس: جزء من اآلية ) (ِ)
 (.ّٖٗ( انظر: أصوؿ الدعوة، مناىج جامعة اٞندينة العاٞنية )ّ)
 (.ٖ( انظر: الصلييب: الشورل فريضة إسبلمية )ْ)
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فاَّتمعات البشرية ُناجة دائمة  ،رئيس من أىداؼ األنبياء كاألئمة ىدؼ اإلصبلح
لئلصبلح، كتوجيو الناس ٥نو عبادة اهلل عز كجل، ك١ناربة الفساد كاإلفساد، كإشاعة القيم كاٞنثل 

 العليا، كتكريس مكاـر األخبلؽ، كبناء جيل صاّب، ك٠نتمع راشد.
صبلح إف األنبياء كاألئمة كانوا يسعوف دكمان إٔب إصبلح العقيدة، كإصبلح األخبلؽ، كإ

 اَّتمع، كإصبلح الفكر كالثقافة، كإصبلح السلوؾ كالعادات الفاسدة.
 كأىلو نفسو كيقدـ كينهض يثور أجلها كرسالة اإلصبلح ىي رسالة الثائر اٜنق اليت من

تحقيق اإلصبلح الشامل ُب األمة، كليس ٓنقيق أية مصاّب شخصية، أك السعي من ل فداءن  كأحبابو
رّنا يقتل أك ينفى أك يسجن؛ كمن ىنا تربز عظمة  ف الثائر اٜنق يعلم بأنوإإذ  ،جل استبلـ السلطةأ

ىذا الثائر اٜنق حيث أنو لديو االستعداد أف يضحي بنفسو كبأىلو من أجل ٓنقيق األىداؼ السامية 
 اٞنتلخصة ُب اإلصبلح الشامل، كالقضاء على الفساد السياسي، كنشر القيم كاٞنبادئ كاٞنثل.

 كنفيس غاؿ كل لتقدًن االستعداد الثائر اٜنق ىو هنضة من نتعلمو أف ٩نب درس أىم إف
 إرادة إٔب كإ٧نا ٪نتاج كاألحبلـ، باألماين ٓنقيقو ٬نكن ال فاإلصبلح ،األمة ُب اإلصبلح أجل من

كاستعداد للتضحية ّنختلف أشكاٟنا من أجل الوصوؿ إٔب  مستمر كنشاط دائم كعمل كعز٬نة
 األمة.اإلصبلح الشامل ُب 

٪نتاج اإلنساف إٔب ،كُب ىذا العصر حيث كثر اٜنديث عن اإلصبلح ّنختلف أشكالو كأقسامو     
ور الثائر اٜنق ضد استخداـ قدراتو العقلية بذكاء من أجل التمييز بٌن اإلصبلح اٜنقيقي الذم من أجلو يث

ک ):تعأبمثل ىؤالء بقولو  إٔب كقد أشار اهلل  ،كاإلفساد الذم يعنوف لو باإلصبلح الواقع الفاسد

(ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
(ُ). 

فاٞنفسدكف ُب األرض من أجل نشر أىدافهم اٝنبيثة يرفعوف شعار اإلصبلح، كيعتربكف 
 أنفسهم من اٞنصلحٌن، كما ىم ُب اٜنقيقة إال من عتاة اٞنفسدين.
 إٔب نشر مبادئ اإلٜناد كاإلفسادكلذلك، ٩نب االنتباه لدعوات اإلصبلح اٞنزيفة اليت هتدؼ 
 ،لةكالقضاء على قيم األسرة كالعائ كإضعاؼ ٕنسك الناس بالدين كنشر اٝنبلعة ك السفور كالتعرم

الشامل اٞنشتمل  اإلصبلح ىو عصر كُب كل العصر، ىذا ُب األمة إليو ٓنتاج الذم اإلصبلح إف
الثقافة كالفكر كاٞنعرفة، كإصبلح على إصبلح العقيدة، كإصبلح األخبلؽ كالسلوؾ، كإصبلح 

 السياسة، كإصبلح االقتصاد، كإصبلح اَّتمع، كإصبلح اإلعبلـ... إْب.

                                 
 (.ُِ -ُُ( سورة البقرة: اآليتاف )ُ)
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كال خيار أماـ األمة اإلسبلمية ُب األلفية الثالثة كي تتقدـ كتتطور حضاريان إال بتبين خيار اإلصبلح 
 .األمة لئلصبلح حاجات من كاٞننطلق سليمة، أسس على اٜنقيقي القائم

 احملصلة ُب أنو إال كٗنيلة براقة شعارات كإف رفع فإنو لنا الغرب رؤية من اٞننطلق اإلصبلح أما
  .اإلسبلمية ثقافتنا كحضارتنا بعضها ال يناسب قد كاليت بو اٝناصة ألىدافو يريد الوصوؿ النهائية

 الشامل اإلصبلح عملية نبدأ أف علينا ٩نب ىامة كىي حقيقة على التأكيد ٩نب كىنا
 .اٛنميع على يراد فرضها عوٞنة ظل ُب كفلسفتو برؤيتو الغرب علينا يفرضو أف َّتمعنا قبل

 ُب اإلسبلمية األمة ٓنتاجو كاٜنقيقي الذم الشامل اإلصبلح مفردات أىم تلخيص ك٬نكن
 اإلنساف، كاٜنفاظ حقوؽ كاحرتاـ العامة، اٜنريات دائرة توسيع كالدعوة إٔب العناكين من ٠نموعة

 كتكافؤ للثركة، العادؿ كالتوزيع العدالة االجتماعية، كترسيخ التنوع، إطار ُب اإلسبلمية الوحدة على
 من ىنالك ما إٔب آخر .ر..كاٜنوا التسامح ثقافة كإشاعة كالواجبات، اٜنقوؽ كاٞنوازنة بٌن الفرص،
 .الشامل كاٜنقيقي اإلصبلح عملية ُب مهمة مفردات

ل، كمن دعاة اٜنرية دعاة اإلصبلح الشام من نكوف فلنتعلم من الثائر اٜنق كيف
كلنمارس دكر اٞنصلح، كلينطلق كل شخص ُب ٣نارسة اإلصبلح حسب قدراتو كمكانتو  ،كالد٬نقراطية

على  تعأب اهلل يقوؿ ،كاألئمة األنبياء ككل فاإلصبلح ىو ىدؼ كل الرساالت السماكية، كظركفو،
(ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ): لساف النيب شعيب 

(ُ). 
منها تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كانتخاب حاكم تتوافر  دينية؛فالثائر اٜنق لو أىداؼ 

كلو أىداؼ  ،اإلسبلمي ُب تشكيل سلطات الدكلة فيو شركط اٝنبلفة اإلسبلمية، كتطبيق اٞننهج
ُب كافة اَّاالت، كتطبيق صور اٞنعامبلت الشرعية من خبلؿ منها ٓنرًن الربا كعدـ التعامل بو  اقتصادية؛

كالتوسع ُب إنشاء اٞنصارؼ اإلسبلمية، كالتعاكف االقتصادم مع الدكؿ اإلسبلمية، كإعادة البنوؾ، 
منها تطبيق مبدأ تداكؿ السلطات كحق  كلو أىداؼ سياسية؛ ،زيع الدخل بٌن كافة أفراد الدكلةتو 

حق تأسيس ك  االتميع األفراد دكف ٕنييز كتفعيل مبدأ الشورل ُب كافة ا٣َّنارسة اٜنقوؽ السياسية ٛن
كمكافحة  ر موارد الزكاة ُب تنمية اَّتمعكلو أىداؼ اجتماعية كمنها استثما ،األحزاب السياسية

ة كمعاٛن نشر القيم كاألخبلؽ ُب اَّتمع كالعمل على ة البطالة كاستغبلؿ طاقات الشبابمشكل
 .مكافحة ظاىرة أطفاؿ الشوارعك  زكاج ُب اَّتمعمشاكل تأخر ال

ػ
ػ

                                 
 (.ٖٖاآلية ) ( سورة ىود: جزء منُ)
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 طساخاضططضبػاض
ػاضجؼادػسيػدبغلػاضضه

اليت ٩نب أف يسعى إليها الثائر اٜنق؛ ألف اٞنخاطر  إف اٛنهاد ُب سبيل اهلل من األىداؼ العظيمة        
كىذا اٝنطر يتكفلو نشر كثًنة جدان، منها ما قد يأٌب من الداخل،  ت اليت هتدده كهتدد إسبلموكالتهديدا

كاألمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر، كإقامة اٜندكد بالتصدم لو، أما ما قد ٩نيء من اٝنارج،  ،العلم كالدعوة
فإف منو ما يكف شره بالبياف، كمنو ما ال سبيل إٔب قطع دابره إال بالقتاؿ، كلكي ٪نقق الثائر اٜنق مقصده 

معوقات، فبلبد أف يكوف مستعدان ٞنا قد يكوف ُب الطريق من عقبات ُب إقامة الدين كنشره ُب األرض ببل 
تصده عن القياـ بواجب نشر اٜنق كٟنذا كاف البد أف يتهيأ الثائر اٜنق ٞنا قد يواجهو من ىذه الظركؼ، 
كتعد األمة للجهاد دائمان ضد كل معتدو للوقوؼ ُب طريق الدعوة، كإذا كاف اٛنهاد كسيلة من كسائل إقامة 

  ين ُب األرض، فإف إقامة حكم اهلل ُب األرض كالتمكٌن لدينو، غاية من غايات اٛنهاد ُب سبيل اهلل.الد
إف الثائر اٜنق الذم يسعى لتحقيق أىداؼ التمكٌن من كاجباتو أف يشكل كزارة للجهاد ُب 

  .(ُ)سبيل اهلل، ككضع نظاـ للجهاد يتبلءـ مع قيم الدين كآدابو ُب إعداد اٛننود
ڻ ڻ ۀ ۀ ) أمر اهلل تعأب عباده اٞنؤمنٌن باٛنهاد ُب سبيل اهلل، فقاؿ اهلل تعأب:كقد 

﮼  ﮻   ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮴  ﮵ ﮳  ﮲  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

     ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  (...﮽
فاآلية الكر٬نة ٗنعت كل  أنواع اٛنهاد كأبوابو،  ،(ِ)

من قتاؿ العدك، كمن اإلعداد لذلك، كمن بذؿ اٞناؿ كبذؿ النفس، ك٠ناىدة الشهوات كاٞنلٌذات، ك٠ناىدة 
الشيطاف ككساكسو، كتشمل اٛنهاد بالسبلح، كباللساف كاألدب كالفكر كالسياسة كاالقتصاد، جهادان كامبلن 

 .(ّ)كلها، كيستوعب مواىبها كقدراهتايستوعب طاقة األمة  
نو مقتصر على مقاتلة الكفار أ كفا يظن الكثًن معناه أكسع ٣ن ،اٛنهاد ُب سبيل اهلل ّنفهومو الشاملف

 قاؿ اٜنافظ ابن حجر: "اٛنهاد لغة اٞنشقة كشرعان بذؿ اٛنهد ُب قتاؿ الكفار كيطلق على: ،فحسب
 على العمل ُّا ٍب على تعليمها.٠ناىدة النفس على تعلم أمور الدين ٍب  -ُ
 ٠ناىدة الشيطاف: على دفع ما يأٌب بو من الشبهات كما يزينو من الشهوات. -ِ
 فتقع باليد كاٞناؿ كاللساف كالقلب. ٠ناىدة الكفار: -ّ
 .(ْ)باليد ٍب اللساف ٍب القلب: ٠ناىدة الفساؽ -ْ

                                 
 .(ّٖٓ، ِٖٓ) تبصًن اٞنؤمنٌن بفقو النصر كالتمكٌن ُب القرآف الكرًنالصبليب: ( انظر: ُ)
 .(ٖٕاآلية ) سورة اٜنج: (ِ)
 .(َُٔ/ِ) لقاء اٞنؤمنٌنالنحوم: ( انظر: ّ)
 (.ّ/ ٔ( ابن حجر: فتح البارم )ْ)
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، كمن ٗنعها فهو العآب الرباين (ُ)كلقد بٌن ابن القيم أف اٛنهاد يقع على ثبلثة عشر مرتبة
ُنق، فقصر اٛنهاد على اٞنستعمرين فقط مغالطة كربل، فمن ألواف اٛنهاد اَّهولة كاٞنضاعة جهاد 

 اٜنكاـ اٞنعطلٌن لشرع اهلل تعأب. 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )ابتداء َنهاد النفس على الطاعة كفعل اٝنًن كترؾ الشر، قاؿ تعأب:

(ی ی جئ
أك ىو جهاد األمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر، أك جهاد الكلمة أماـ أئمة  ،(ِ)

كجهاد أعدائو، قاؿ  كإعبلء كلمتو ُب األرض، ،دين اهللاٛنور أك اٛنهاد باألمواؿ كاألنفس لنصر 
(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)تعأب:

(ّ). 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڻ ڻ )دخل ُب عمـو قولو تعأب:يفكل ما سبق من صور اٛنهاد 

(ہ ہ
(ْ). 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ) كقاؿ اهلل تعأب:

(ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی
(ٓ). 

جىاًىديكا اٍلميٍشرًًكينى بًأىٍلًسنىًتكيٍم، : "قاؿ أف رسوؿ اهلل   عن أنس بن مالكك  
  .(ٔ)"كىأىنٍػفيًسكيٍم، كىأىٍموىاًلكيٍم، كىأىٍيًديكيمٍ 

الى ًىٍجرىةى بػىٍعدى الفىٍتًح، كىلىًكٍن ًجهىاده كىنًيَّةه، " : اهلل، قاؿ: قاؿ رسوؿ بن عباس عن اك  
 .(ٕ)"كىًإذىا اٍستػيٍنًفٍرتيٍم فىاٍنًفريكا

ًبيًلًو، الى ييٍخرًجيوي ًإالَّ " : رسوؿ اهلل قاؿ: قاؿ  عن أيب ىريرةك  تىكىفَّلى اللَّوي ًلمىٍن جىاىىدى ًفي سى
ًبيًلًو كىتىٍصًديقي   ًنًو الًَّذم خىرىجى الًجهىادي ًفي سى اتًًو، بًأىٍف ييٍدًخلىوي الجىنَّةى، أىٍك يػىٍرًجعىوي ًإلىى مىٍسكى  ًمٍنوي، كىًلمى
 .(ٖ)"مىعى مىا نىاؿى ًمٍن أىٍجرو أىٍك غىًنيمىةو 

                                 
 (.َُ/ ّ( ابن القيم: زاد اٞنعاد )ُ)
 (.ٔ)( سورة العنكبوت: اآلية ِ)
 (.ُْ( سورة التوبة: اآلية )ّ)
 (.ٗٔ( سورة العنكبوت: اآلية )ْ)
 (.ْٕ( سورة النساء: اآلية )ٓ)
 إسناده صحيح على شرط مسلم. قاؿ شعيب األرناؤكط: (،ُِٓٓٓح  ِٔ/َِ)سند اٞن :أ٘ند (ٔ)
كتاب اإلمارة، (، مسلم: الصحيح )ِّٖٕح  ُٓ/ْ كتاب اٛنهاد كالسًن، باب فضل اٛنهاد كالسًن( البخارم: الصحيح )ٕ)

 .(ُْٖٔح ُْٖٖ/ّباب اٞنبايعة بعد فتح مكة على اإلسبلـ كاٛنهاد كاٝنًن 

جزء من اآلية  اٞنائدة:سورة  (ک ک گ گ ) :)كتاب فرض اٝنمس، باب قوؿ النيب  صحيحال :البخارم (ٖ)
 (.ُٕٖٔح ُْٔٗ/ّ) كتاب اإلمارة، باب فضل اٛنهاد كاٝنركج ُب سبيل اهلل صحيح : ال، مسلم(ُِّّح  ٖٓ/ْ (،ُ)
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إف األىداؼ العظيمة الناْنة من اٛنهاد ُب سبيل اهلل ْنعل الثائر اٜنق ينازؿ قول البغي ُب  
الكافرة، دائمان كأبدان تعد العدة كتبذؿ جهدىا للقضاء على اإلسبلـ  ميادين اٛنهاد، ألف القول

كاٞنسلمٌن، كٟنذا يركب الثائر اٜنق صهوات اَّد، كيسل سيفو ضد أعداء البشرية ٣نن يعتقدكف 
الكفر كالضبلؿ كالفساد، فتكوف ٖنرة ىذا اٛنهاد اٞنبارؾ القضاء على شوكة الكفر كإذالٟنم كإنزاؿ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) قاؿ اهلل تعأب: ،م كتطهًن األرض من سيطرهتمالرعب ُب قلوُّ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

(ہ ہ ہ
(ُ).  

و، كالقضاء على قوهتم،  ئككذلك باٛنهاد ييدًخل اهللي على اٞنؤمنٌن من السركر بكسر شوكة أعدا
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ) كما قاؿ اهلل تعأب:

(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڀ
(ِ). 

كاٛنهاد ُب سبيل اهلل كذلك ٪نقق الر٘نة للبشرية ُب األرض، كيدفع الظلم كاالعتداء، كيسعد 
 .(ّ)الناس ُّذا الدين الذم ىو نور، ك٫نرجهم من ظلمات الكفر كالضبلؿ

الثائر األكؿ باٛنهاد ُب سبيل اهلل، كاستطاع أف يقضي على شوكة الكفر   لقد قاـ الرسوؿ 
كأعوانو ُب أرض اٛنزيرة العربية، كاستمر اٝنلفاء من بعده على نفس اٞننواؿ، كامتدت رقعة االسبلـ إٔب 

اد، شٌّت بلداف العآب، إف اٛنهاد ُب ىذه األمة ماض إٔب يـو القيامة، كال مكانة ٟنذه األمة بدكف اٛنه
فهو ركحها، كُب كجوده حياهتا، كتاريخ األمة اإلسبلمية خًن شاىد على ذلك، كإف األىداؼ الكربل 
اليت يسعى ٟنا الثائر اٜنق ال ٬نكن ٓنقيقها إال َنيل ٠ناىد ٪نب اٞنوت كما ٪نب األعداء اٜنياة، كال 

ف تبلغ دعوة اهلل إٔب الناس ٬نكن رفع الذلة اليت فرضت على األمة اٞنسلمة إال باٛنهاد، كال تستطيع أ
 .(ْ)أٗنعٌن بدكف قيود أك حواجز إال باٛنهاد

فمن كاجب الثائر اٜنق أف ٩ناىد ُب سبيل اهلل إلقامة حكم اهلل ُب األرض، كلتكوف كلمة اهلل  
ىي العليا، كللقضاء على الظلم كالظاٞنٌن، كلدفع عدكاف الكافرين عن ديار اٞنسلمٌن، كلنصرة الضعفاء 

 كاٞنستضعفٌن.

                                 
 (.ِٕ-ِٓاآليات ) سورة األحزاب: (ُ)
 (.ُٓ-ُْاآليتاف ) سورة التوبة: (ِ)
 (.َُٔ -ّٗٓ) تبصًن اٞنؤمنٌن بفقو النصر كالتمكٌن ُب القرآف الكرًنالصبليب: ( انظر: ّ)
 .(َّٔ، َِٔ) ( انظر: اٞنرجع السابق نفسوْ)
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ػدادساضططضبػاض
ػاضحرغظػاإلظداظغظػاضصاطضظظذرػ

تصادية كاالق الدينية كالسياسية كاالجتماعيةُب شّت مظاىرىا  مطلوبة اٜنرية اإلنسانية الكاملة        
درة ذلك أف طبلقة اإلرادة اإلٟنية اٞنهيمنة ال ٓنجب اإلرادة اإلنسانية، كال ٓنجر ق ،كاٞننهجية بطبيعة اٜناؿ

٪ندد  يل ترتؾ اٜنرية لو بأكسع ٠ناؿ؛ لككال دكره بوصفو خليفة اهلل ُب األرض، ب اهلل اٞنتعالية قدرة اإلنساف
لنفسو كُنريتو عقيدتو كدكره ُب اٜنياة، كىو مسئوؿ عن اختياره ىذا، كأكؿ ما يرتتب على ىذا اإلطبلؽ 

إكراه من اهلل على إنساف، ك  ٓب يكن جربأم أحد على أحد، فإذا ضغط  أف يرفع اهلل تعأب ،ٜنرية اإلنساف
فبل جرب أك إكراه من إنساف على إنساف، فخلق اهلل لئلنساف مهيأ الختياره ُنكم أصل ىذه اٝنلقة؛ إذ 

(ڤ ڤ ڦٹ ٹ ڤ )يقوؿ اهلل تعأب:
(ڻ ڻ) كقولو تعأب:، (ُ)

أم  (ِ)
كتعمًن األرض، إال إنو ٓب  عبادة اهللهلل لئلنساف ىي رسالة كبالرغم من أف تكليف ا ،اٝنًن كالشرالطريقٌن:

بٌن لو اٛنزاء على أفعالو، فيكوف معىن  ويشأ أف يقمع حرية اإلنساف أك يكرىو على ىذه الرسالة، إال أن
 اختيار اإلنساف للفعل ىو قبولو للجزاء عليو، ككأنو تعاقد ٬نضيو اإلنساف بكل حريتو كبكامل إرادتو.

هم ف ،نساف أك إكراهو على الذل جاء بويقـو أٌم رسوؿ من رسلو بقمع حرية إكذلك ٓب يشأ اهلل أف        
ليسوا إال معلمٌن مبشرين كمتدربٌن، كعليهم تبليغ ما كلفوا بتبليغو، كليسوا حراسان على ضمائر الناس، كال 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )ككبلء على قلوُّم كأفئدهتم، كما يقوؿ اهلل تعأب:

(ڍ
(ی جئ حئ مئ ):كقولو تعأب، (ّ)

(ْ). 
حٌن ال يكتفى بتقرير ىذه اٜنرية، بل ٬نتد  -تقرير اٜنرية الدينية لغًن اٞنسلمٌن–كيكتمل ىذا اٞنبدأ         

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) كالرب ُب معاملة غًن اٞنسلمٌن، ُب قولو تعأب: ،إٔب أمر القرآف باإلحساف

(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
سببان من أسباب فلم يكن الدين إذنا ، (ٓ)

القتاؿ، كما كاف مطلبان من اٞنطالب الثبلثة اليت تعلق عليها كقف القتاؿ ُب ىذه اٞنعارؾ مع اٞنشركٌن، أك 
 فما كضعت القواعد الشرعية، بوؿ اٞنواطنة اآلمنة مع اٞنسلمٌنبل يكتفى منهم ق ،مع أىل الكتاب )اليهود(

كنصت النصوص القطعية من القرآف الكرًن كالسنة الصحيحة إال على دالالت ٞنسارات ىادية للحرية؛ 
ا عليها يقلل حركتها، كإ٧نا لكى م لتؤد كظيفتها اٜنقة، فتكوف حرة مسئولة، ال ترل ُب ىذه القواعد قيدن

 ولياهتا على خًن كجو.ئكات اإلنساف ٥نو أداء اٜنرية ٞنستطلق مل
                                 

  (.ٖ-ٕ( سورة الشمس: اآليتاف )ُ)
 (.َُ( سورة البلد: اآلية )ِ)
 (.ِِٕ( سورة البقرة: جزء من اآلية )ّ)
 (.ِٔٓ( سورة البقرة: جزء من اآلية )ْ)
 (.ٖ( سورة اٞنمتحنة: اآلية )ٓ)
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ػابّٓاضداضططضبػ
ػتوحغدػجؼودػاضطدضطغنػسيػصلػطصان

لقد جعل اإلسبلـ اٞنسلمٌن ُب مشارؽ األرض كمغارُّا أمة كاحدة على تعدد بلداهنم  
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )كاختبلؼ ألواهنم كألسنتهم، قاؿ اهلل تعأب: 

( ٿ
﮴﮵ ) كقاؿ اهلل تعأب:، (ُ) ﮳  ﮲  ( ے ے ۓ ۓ 

كأمرنا اهلل  ، (ِ)
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) قاؿ اهلل تعأب: ،حوؿ راية القرآفتعأب باالٓناد كااللتفاؼ 

( ...ڃ
ى ٟنم أف ذلك يؤٌدم إٔب ، (ّ) كحٌذرنا من التنازع كاالختبلؼ، كالتفرؽ كالشتات، كىبػىٌن 

( ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )قاؿ اهلل تعأب:  ،الضعف كاٟنواف
(ْ).  

للوحدة اإلسبلمية كل  ما يقتضيو التوحيد، كأقاـ الوحدة على  ـكلقد صنع اإلسبل 
دعائم ثابتة دائمة، ال يتطرؽ إليها اٝنلل ما داـ اٞنسلموف متمسكٌن بدينهم، حريصٌن على 

كقد آخى اإلسبلـ بعد ذلك بٌن اٞنسلمٌن، كأقاـ الدكلة الصاٜنة على أساس متٌن ، طاعة رُّم
(...ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) تعأب:قاؿ اهلل ، من األخوة اإل٬نانية

كقاؿ اهلل  ،(ٓ)
( ...ڍ ڍ ڌ ...)تعأب: 

، تلك األخوة اإلسبلمية اليت تربط بٌن اٞنسلمٌن، (ٔ) 
  .(ٕ)كتوحد اْناىاهتم، كتقوم صفوفهم، كْنعلهم أىبلن للتعاكف كالتضامن كالرب كالرتاحم
ُّم من شر،  كجعل اإلسبلـ اٞنسلمٌن متضامنٌن ُب كل ما يصيبهم من خًن كما ٪نيق

الميٍؤًمني : " قاؿ  عن النيب  ،، عن أيب موسىحّت لقد اعتربىم كالبنياف يشٌد بعضو بعضنا
يىاًف يىشيدُّ بػىٍعضيوي بػىٍعضنا اٍلبػينػٍ   .(ٖ)"لًٍلميٍؤًمًن كى

                                 
  (.ِٗاآلية ) سورة األنبياء: (ُ)
 (.ِٓاآلية ) سورة اٞنؤمنوف: (ِ)
 (.َُّجزء من اآلية ) سورة آؿ عمراف: (ّ)
 (.ْٔجزء من اآلية ) سورة األنفاؿ: (ْ)
 (.َُجزء من اآلية ) سورة اٜنجرات: (ٓ)
 (.َُّجزء من اآلية ) سورة آؿ عمراف: (ٔ)
 (.  ِْٕاإلسبلـ كأكضاعنا السياسية ) ( عوده:ٕ)
(، ِٖٓٓح ُٗٗٗ/ْ الرب كالصلة كاآلداب، باب تراحم اٞنؤمنٌن كتعاطفهم كتعاضدىم ( مسلم: الصحيح )كتابٖ)

 بلفظ: " إف اٞنؤمن...".كغًنه  (،ُْٖح َُّ/ُكتاب الصبلة، باب تشبيك األصابع ُب اٞنسجد   البخارم: الصحيح )
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)مىثىلي اٍلميٍؤًمًنينى ًفي تػىوىادًّْىٍم، : ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن النعماف بن بشًن 
كىتػىرىاحيًمًهٍم، كىتػىعىاطيًفًهٍم مىثىلي اٍلجىسىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضوه تىدىاعىى لىوي سىاًئري اٍلجىسىًد بًالسَّهىًر 

كىاٍلحيمَّى(
(ُ). 

 إهنا عبلقة األخوة بٌن الناس اليت تقـو على اٜنب كالتعاطف كالرتاحم كما قاؿ تعأب:
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
(ِ). 

كحرـٌ اإلسبلـي على اٞنسلمٌن كل  شيء يؤدم إٔب التفرؽ كاالختبلؼ: من السخرية  
كالتجسس كالغيبة كالتنافس كالتحاسد كالتباغض كالتدابر كالتنابز باأللقاب كالسباب، كغًن 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )قاؿ اهلل تعأب:  ،ذلك

(...ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ...) ، كقولو تعأب:(ّ)

(...ٿ 
 (ْ).  

تلك ىي األمة اإلسبلمية، كحدىا اهلل كٗنعها على كلمة التقول، كأقاـ كحدهتا على 
 دعائم ثابتة من األخوة كالتعاكف كالتضامن كالرتاحم كاألخبلؽ الكر٬نة.

اإلسبلـ بعقيدتو الصحيحة كعبادتو الصادقة، كأخبلقو الرفيعة، صهر األمم إف  
ال  ،كالشعوب كاٜنضارات اليت دخلت فيو كجعل منهم أمة كاحدة مرتابطة ترابط اٛنسد الواحد

كأصبحت أمة اإلسبلـ أمة  ،فرؽ بٌن الفارسي كال الرببرم، كال الركمي كال العريب إال بالتقول
تصوراهتا كمنهجها، كانعكس ذلك ُب توادىم كترا٘نهم فيما بينهم كأصبحوا  كاحدة ُب عقيدهتا ك 

كيتأثر كل عضو فيو ّنا  ،كتسرم فيو ركح كاحدة ،كاٛنسد الواحد، الذم ٫نفق فيو قلب كاحد
يصيب بقية األعضاء أك ىو كاٛندار اٞنتٌن الذم ْنتمع لبناتو لتشكل فيما بينها كحدة كاحدة 

 .(ٓ)متماسكة مرتاصة

                                 
 (.ِٖٔٓح  ُٗٗٗ/ ْ( مسلم: الصحيح )كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب تراحم اٞنؤمنٌن كتعاطفهم كتعاضدىم ُ)
 (.ّٔ -ِٔ( سورة األنفاؿ: اآليتاف )ِ)
 (.ُُجزء من اآلية ) سورة اٜنجرات: (ّ)
 (.ُِجزء من اآلية ) سورة اٜنجرات: (ْ)
 (.َّٔ) تبصًن اٞنؤمنٌن بفقو النصر كالتمكٌن ُب القرآف الكرًنالصبليب: انظر:  (ٓ)
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هنكتو النزاعات اليت كانت أك  ،سبلمي اليـو قد أضرت بو اٝنبلفاتكاقع العآب اإل إف 
سببا لضعفو كضياع حقوقو ُب عصر ٓب يعد يسمع فيو صوت الضعفاء كال أنٌن اٛنرحى، فقد  
كانت األمة اإلسبلمية أمة كاحدة تستظل براية كاحدة، كٔنضع لقيادة كاحدة، فكانت ذات 

تلبث أف سرٍت فيها أمراض فتاكة، خلخلٍت بناءىا، كأفسدت أبناءىا شوكة كمنعة، ٍب ٓب 
 فضعفت قوهتا كذٌلت عزهتا، فسهيلى على أعدائها القضاء عليها كٕنزيقها إٔب دكيبلت كإمارات

ك٠نتمعات متعددة لكل منها شعاره كمذىبو، كاستولت على كثًن منها فرتات طويلة استطاعت 
 .(ُ)ا، كتيغًنٍّ كالءىافيها أف تيفسد عقائدىا كأخبلقه

لذلك نرل أف من األىداؼ اليت ينبغي على الثائر اٜنق أف يقـو ُّا ىي األخذ  
باألسباب ٥نو تأليف قلوب اٞنسلمٌن كتوحيد صفهم، كأف ذلك من أعظم اٛنهاد ألف ىذه 

 اٝنطوة مهمة جدًّا ُب إعزاز اٞنسلمٌن كإقامة دكلتهم، كٓنكيم شرع رُّم.
 

                                 
 . (ُٓ) ٓنقيقهاالوحدة اإلسبلمية أسسها ككسائل الغامدم: انظر:  (ُ)
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 األٔلثسث امل
 يفٕٓو املظاْراخ ٔيشرٔعٛتٓا

، كمشركعية ُب اللغة كاالصطبلح السلمية مفهـو اٞنظاىراتكز ىذا اٞنبحث على ير       
 ىذه اٞنظاىرات، كذلك من خبلؿ اٞنطالب التالية:
 بػاِّولطضاضط

 طغؼومػاضطظاعراتػػسيػاضضعظػواالصطالح
 أواًل:ػتطرغفػاضطظاعراتػسيػاضضعظ

معاف عدة منها: العلو،  من الظهر، كلواٞنظاىرات ٗنع مظاىرة كاٞنظاىرة مفاعلة 
 .(ُ)كاالرتفاع، كالعوف، كالغلبة، كالظفر

 كُب اٞنعجم الوسيط: اٞنظاىرة: إعبلف رأم أك إظهار عاطفة ُب صورة ٗناعية.
 كٚناىا ُب اٞننجد األَندم تظاىرات ٗنع تظاىرة.

كقاؿ: )ىي اجتماع الناس كخركجهم إٔب الشوارع للمطالبة بأمرو أك لتأييد قضي ةو أك 
 لبلحتجاج على شخص أك شيء(.

فإذا حصل االجتماع مع التزاـ بعد اٝنركج من موضوع معٌن لفرتةو ١نددة أك إٔب أف 
 تتحقق اٞنطالب فهذا ييسىمى: اعتصامان، كاالعتصاـ افتعاؿ من اعتصم: أم امتنع بو كٛنأ.

 ثاظغًا:ػاضطظاعرةػاصطالحًا
للمظاىرات ألهنا ٓب تكن موجودة ُب زماهنم ٓب يكن للفقهاء اٞنتقدمٌن تعريفان اصطبلحيا 

 آنذاؾ، كلكن عرفها بعض العلماء اٞنعاصرين:
فعرفها الدكتور أنس مصطفى حسٌن فقاؿ: "خركج علين َّموعة من الناس متعاكنٌن 

 .(ِ)فيما بينهم لتحقيق ىدؼ مشرتؾ"
عدة كعرفها الدكتور عطية دالؿ بعدة تعريفات منها: التجمهر الذم يصدر من القا

الشعبية بقصد إظهار اٞنعارضة كاعبلف الرفض لسياسة من سياسات اٜنكومة أك اٞنطالبة ُنق 

                                 
  (.ٕٓٓ(، الفًنكز آبادم: القاموس احمليط )ِٕٓ-َِٓ/ْابن منظور: لساف العرب ) (ُ)
  (.ْٖٓضوابط اٞنظاىرات: ) (ِ)
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من اٜنقوؽ الشعبية لدل اٜنكومة، أك ىي سلوؾ ٗناىًنم عارض يهدؼ إٔب توصيل رسالة 
 .(ُ)ٗناعية إٔب اٜنكاـ عن طريق التجمع ُب مكاف عاـ كالتعاكف ُب اظهار رغبة موحدة

الضمور: " خركج علين َّموعة من الناس غًن مصحوب بقصد  كعرفها مركاف خلف
 .(ِ) أخذ اٞناؿ أك على سبيل اٞنغالبة، ٩نمع بينهم ٓنقيق غاية مشرتكة"

كتنقسم اٞنظاىرات إٔب أنواع كثًنة، منها: اٞنظاىرات الصامتة أك اٞنصاحبة للصياح 
كاٞنظاىرات ٜنق سياسي خارجي أك حق سياسي  ،كاٞنظاىرات الواقفة أك السيارة ،كاٟنتافات

كاٞنظاىرات السلمية أك  ،غًن اٞنأذكف ٟناك  ،كاٞنظاىرات اٞنأذكف ٟنا من جهة اإلدارة ،داخلي
 .اٞنصاحبة للعنف كالشغب

كالفرؽ بٌن اٞنظاىرات كبٌن اإلضرابات: أف اإلضراب امتناع عن طعاـ أك عن عمل 
أما اٞنظاىرة فهي خركج إٔب الشوارع العامة  ،ُنق إنساين بصفة فردية أك ٗناعية بقصد اٞنطالبة

 .بشكل ٗناعي بقصد اٞنطالبة ُنق سياسي
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ػ  

                                 
 (.ّّْاألحكاـ الشرعية للنوازؿ السياسة: )  (ُ)
 ( .ُٗأحكاـ اٞنظاىرات ُب الفقو االسبلمي: )  (ِ)
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ػطضبػاضثاظياضط
ػػطذرورغظػاضطظاعرات

كثًن من الناس بشأف موضوع اٞنظاىرات السلمية اليت تقـو ال قبل لقد كثر التساؤؿ من
بدىي كفطرم كشرعي من أكؿ كىلة، إال أف بغرض التصدم للظلم كالظاٞنٌن، كمع أف اٞنوضوع 

على  كىؤالء اٞنتعاٞنوف ال يقلوف خطران  ،ؾ من حرمها كجرمها ككصف من يقـو ُّا باٝنوارجىنا
ألهنم يسًنكف ُب خط ْنرًن كل ما فيو حركة أك عمل أك كلمة تتصدل  األمة من أعدائها الظاىرين؛

 بل يربركف ٟنا أفعاٟنا كمواقفها اٞنخذلة. ألعداء األمة، أك تفضح األنظمة الفاسدة العميلة،
فهي كسيلة كاجبة على من استطاع من اٞنسلمٌن  ،أما عن مشركعية اٞنظاىرات السلمية

 إف ٓب توجد كسيلة أخرل أقول كأشد تأثًنا.  لظلم كالعدكاف كاٞنطالبة باٜنقوؽُب التصدم ل
ا كرد ُب ك٣نٌ ، ها الرسوؿ ليت سنٌ ة اعلى ذلك بأدلة من القرآف الكرًن كالسنٌ  العلماء دؿكاست

 .من أصوؿ كقواعد كما فهمو العلماء كنفذكه قوال كعمبلا تقرر ُب الدين ّن، ك سًنة الرسوؿ 
ػأواًل:ػاِّدضظػطنػاضػرآنػاضصرغمػرضىػأنػاضطظاعرةػودغضظػطذرورظ

 .(ُ) (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) قولو تعأب: أواًل:
ركم عن عبد اهلل بن عبيدة  ،اٜنق كالباطلفرؽ بٌن لأصل الصدع الفصل كالفرؽ، أك ا

 .(ِ)حّت نزلت ىذه اآلية فخرج ىو كأصحابو مستخفيان  كاف رسوؿ اهلل   :قاؿ
أف يصدع ّنا جاء بو، كأف ينادم الناس  "ٍب إف اهلل تعأب أمر رسولو قاؿ ابن اسحاؽ: 

  .(ّ)أف أمر بإظهاره" بأمره، كأف يدعو إٔب اهلل تعأب، ككاف رّنا أخفى الشيء، كاستسر بو إٔب
أحد٨نا: امض ٞنا تؤمر بو من إبطاؿ  ،تأكيبلف (ٺ ٺ ٺ) كُب قولو تعأب:

 .(ْ)الشرؾ، كالثاين: أظهر ما تؤمر بو من اٜنق
 .(ٓ) (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ) قولو تعأب: ثاظغًا:

                                 
 (.ْٗ( سورة اٜنجر: اآلية )ُ)
 (.ٕٓ/ ُُّجة احملافل كبغية األماثل ) اٜنرضي: (ِ)
 (.ُْٓ( ابن اسحاؽ: السًن كاٞنغازم )ّ)
 (.ُِٖ( اٞناكردم: أعبلـ النبوة )ْ)
 (.ِ( سورة اٞنائدة: جزء من اآلية )ٓ)
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كالتعاكف ىو  ،ـ التعاكف على اإلٍب كالعدكافكحرٌ  ،كالتقول فقد أمر الشارع بالتعاكف على الربٌ 
٣نا  ،فإف التفاعل ال يكوف إال بٌن اثنٌن ،كال يتحقق إال من اثنٌن فأكثر ،التناصر كالتظاىر

أف يعاكف أخاه اٞنسلم كيناصره كيظاىره على ٓنقيق اٝنًن أك دفع الضر  ،يوجب على كل مسلم
 بأم كسيلة ٣نكنة ٟنما.

سلم ىو األمر باٞنعركؼ كالنهي كإف أكؿ ما ٩نب على اٞنسلم أف يتعاكف فيو مع أخيو اٞن
 .(ُ)عن اٞننكر، فليتعاكف اٞنسلموف على ىدـ ىذه اٞننكرات الفاشية يغنهم اهلل ك٬ندىم بنصره

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) :قولو تعأب ثاضثًا:

 .(ِ) (ڤ ڤ ڤ ڦ
كتظاىركف أصلو تتظاىركف كما قرأ ، (ّ)كالتظاىر التعاكف من الظهركتظاىركف أم: تتعاكنوف، 

كاف كل فريق من اليهود يظاىر حلفاءه من العرب كيعاكهنم على إخوانو من اليهود   ،اٛنمهور
 .(ْ)باإلٍب كالقتل كالسلب، كبالعدكاف كاإلخراج من الديار

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) :قولو تعأب رابطًا:

 .(ٓ) (ں ں 
: الطنطاكم: أم ، كقاؿ الشيخ(ٔ) الذين قاتلوكم كأىخرجوكمأم: عاكنوا  (ڱ ڱ ڱ)

كعاكنوا غًنىم على إخراجكم من دياركم، يقاؿ: ظاىر فبلف فبلنا على كذا، إذا عاكنو ُب 
 . (ٕ)الوصوؿ إٔب مطلبو

 ثاظغًا:ػاِّدضظػطنػاضدظظػاضطذرسظ
يىٍشكيو جىارىهي،  جىاءى رىجيله ًإلىى رىسيوًؿ اهلًل )قاؿ: أنو ركم عن أيب جحيفة ما  أواًل:

:  اٍطرىٍح مىتىاعىكى عىلىى الطَّرًيًق فىطىرىحىوي  فجاء إلى  ،فىجىعىلى النَّاسي يىميرُّكفى عىلىٍيًو كىيػىٍلعىنيونىوي  ،فػىقىاؿى

                                 
 (.ُٗ( عوده: اإلسبلـ كأكضاعنا القانونية )ُ)
 (.ٖٓ( سورة البقرة: جزء من اآلية )ِ)
 (.ِٗ/ ُ(، البيضاكم: أنوار التنزيل كأسرار التأكيل )َُٔ/ ُالتأكيل )( النسفي: مدارؾ التنزيل كحقائق ّ)
 (.َّٗ/ ُ) ١نمد رضا: تفسًن القرآف اٜنكيم )تفسًن اٞننار(( ْ)

 (.ٗسورة اٞنمتحنة: جزء من اآلية )(ٓ) 
 .(َٔ/ ُٖاٛنامع ألحكاـ القرآف ) :القرطيب ،(ُُّٖ/ َُ) : التفسًن الوسيط للقرآف الكرًن٠نمع البحوث (ٔ)

 .(ّّٓ/ ُْالتفسًن الوسيط ) :لطنطاكما(ٕ) 
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:  ،فقاؿ: يىا رىسيوؿى اهلًل مىا لىًقيتي ًمنى النَّاسً  النبي  هيٍم؟)قىاؿى : يػىٍلعىنيوًني (كىمىا لىًقيتى ًمنػٍ  ،قىاؿى
: فىًإنّْي الى أىعيودي فىجىاءى الًَّذم شىكىاهي ًإلىى النًَّبيّْ  (،قىٍد لىعىنىكى اهللي قػىٍبلى النَّاسً ): قىاؿى   قىاؿى

 .(ُ)(اٍرفىٍع مىتىاعىكى فػىقىٍد كيًفيتى )فػىقىاؿى لىوي:  
ا  فشكا إليو جارن  جاء رجل إلى النبي )كركم من طريق بلفظ آخر عن أيب ىريرة قاؿ: 

اٍطرىٍح  ): -أىًك الثَّالًثىةً  -، ثيمَّ قىاؿى لىوي ًفي الرَّاًبعىًة (اٍصًبرٍ ) ثالث مرات: لو، فقاؿ النبي 
: آذىاهي جىاريهي، (مىتىاعىكى ًفي الطَّرًيقً  ؟ قىاؿى : فىجىعىلى النَّاسي يىميرُّكفى عىلىٍيًو فػىيػىقيوليوفى: مىا لىكى ، قىاؿى
: تػىريدُّ مىتىاعىكى كىالى أيكًذيكى أىبىدنافىجىعىليوا يػىقيوليوفى: لىعىنى   .(ِ)(وي اللَّوي، فىجىاءى جىاريهي، فػىقىاؿى

، كلعنة الظاُب الطريق  ففي ىذه الركاية الصحيحة اجتمع الصحابة  ؛ ٓبلنصرة أخيهم اٞنظلـو
 حيث جعلوا يقولوف: اللهم العنو، اللهم اخزه.

ليكونوا عامل ضغط على   ؛ُب ىذا اٜنديث، أراد أف يستعٌن الرجل باٛنمهور  فالنيب
فكيف باٜناكم العاـ الظآب؟ فهو أكٔب بضغط اٛنماىًن عليو لكف  ،جاره حّت يكف ظلمو

 ظلمو بل مظاٞنو.
)مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا  قاؿ:  ، عن رسوؿ اهلل عن أيب سعيد اٝندرم  ثاظغًا:

يمى   ،(ّ)اًف(فػىٍليػيغىيػٍّْرهي بًيىًدًه، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبًلسىانًًو، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبقىٍلًبًو، كىذىلكى أىٍضعىفي اإٍلً
يمىاًف( اإٍلً

(ّ)، 
فاٜنديث استوعب ٗنيع الوسائل الشرعية اٞنتاحة، كاٞنظاىرة من كسائل اإلنكار باللساف، كما 

 ـ.أهنا تضامن بٌن اٞنسلمٌن لنصرة اٞنظلو 
اليت جاء اٜنديث بوضع فتغيًن اٞننكر كاجب ُنسب ما يتيسر من الوسائل الشرعية 

فإذا كانت اٞنظاىرة، االعتصاـ، اإلضراب، اٞنسًنة السلمية، كسيلة مؤدية إٔب إنكار اٞننكر  ،أصوٟنا
ع الشرعي من استعماؿ بطريق القوؿ، أك بالفعل، كال مفاسد راجحة ُب مقابل ذلك؛ فما اٞنان

                                 
(، َّّٕح  ُٔٔ/ ْ(، صححو اٜناكم: اٞنستدرؾ على الصحيحٌن )ّٔٓح ُّْ/ ِِالطرباين: اٞنعجم الكبًن ) (ُ)

 (.َُٕ/ٖككافقو الذىيب، كأكرده اٟنيثمي ُب "٠نمع الزكائد" ) 
، ابن " إسناده حسنُب ٓنقيق اٞنسند: "  حسٌن سليم أسدكقاؿ الشيخ  (،َّٔٔح َٔٓ/ ُُأبو يعلى: اٞنسند )( ِ)

كقاؿ الشيخ شعيب  (، َِٓح ِٖٕ/ ِحباف: الصحيح ) ذكر ما ٩نب على اٞنرء من التصرب عند أذل اٛنًناف إياه 
 .افُب ٓنقيق ابن حب: صحيح، األلباين حسن"، كاٜنديث إسناده قوم األرناؤكط ُب ٓنقيق ابن حباف: " 

( مسلم: الصحيح )كتاب اإل٬ناف، باب بياف كوف النهي عن اٞننكر من اإل٬ناف، كأف اإل٬ناف يزيد كينقص، كأف األمر ّ)
 (.ٖٕح  ٗٔ/ُباٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر كاجباف 
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 عتصاـاال أك تكوف اٞنظاىرة فقد ،بل نقوؿ: إف ىذه الوسائل تأخذ أحكاـ اٞنقاصد ؟الوسيلةىذه 
ب أحياننا، ما داـ أهنا ٓنقق مقصود الشرع ببل مفاسد ْنمستحبنا، بل قد أمران اإلضراب  أك

 راجحة. 
« مىٍظليومنااٍنصيٍر أىخىاؾى ظىاًلمنا أىٍك »: ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل عن أنس  ثاضثًا:

فػىقىاؿى رىجيله: يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىٍنصيريهي ًإذىا كىافى مىٍظليومنا، أىفػىرىأىٍيتى ًإذىا كىافى ظىاًلمنا كىٍيفى أىٍنصيريهي؟ 
 : ٍك اٍنصيٍر أىخىاؾى ظىاًلمنا أى »، كُب ركاية (ُ)«تىٍحجيزيهي، أىٍك تىٍمنػىعيوي، ًمنى الظٍُّلًم فىًإفَّ ذىًلكى نىٍصريهي »قىاؿى
: «مىٍظليومنا ا نػىٍنصيريهي مىٍظليومنا، فىكىٍيفى نػىٍنصيريهي ظىاًلمنا؟ قىاؿى تىٍأخيذي »، قىاليوا: يىا رىسيوؿى اللًَّو، ىىذى
ٍيوً   .(ِ)«فػىٍوؽى يىدى

أخاؾ  عبارة أخرل، انصر ُبكاف من اٞنمكن أف يندفع ىذا اإليهاـ ابتداء بصوغ اٞنعىن 
إٔب توكيده من  النيبتعبًن آخر سيفوت حتما ما يقصد  مأبيد أف  ،مظلوما كانصحو ظاٞنا مثبل

معىن التناصر الكامل، كإفهاـ كل مسلم أنو ملـز ّنظاىرة أخيو كشد أزره، فإف كاف مظلوما 
قاتل معو جنبا إٔب جنب، كىذا انتصار لو، كإف كاف ظاٞنا ٓب يدعو يلقى عاقبة عدكانو من 

كلتا اٜنالتٌن قد أعز اٞنظلـو    ُب! كىو فمنعو من أسبابو ،صاص، كإساءة بل جنبو ىذا اٟنوافق
من تأييد  ينبغيما  كأخ فلم يدعو يذؿ، كأرشد الظآب كأخ فلم يدعو يضل، كحفظ ٟنما ٗنيعان 

 . (ّ)كنصرة، كأذىب عنهما ما يكرىو اإلسبلـ لكل مسلم من مشاعر العزلة كالوحشة كالضعة
، كىو ككذلك استقباؿ األنصار للنيب اٟنجرة كانت مظاىرة لنصرة اٜنق،  ًا:بطار

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) تعأب ُب سورة األنفاؿ: تفسًن  قولو

( ڀ ڀ ڀ ٺ
 على الكفار، أك ّنظاىرة األنصار، أك بإمداد اٞنبلئكة يـو بدر. (ْ)

كىم  كقد خرج الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ يـو اٟنجرة ُب مظاىرة حاشدة الستقباؿ النيب 
 يقولوف: 

 ا ... من ثنٌيات الوداعػػػدر علينػػػػػػع البػػطل"
 .(ُ)"ا هلل داعػػػػا دعػػكجب الشكر علينا ... م 

                                 
 .(ِٓٗٔح  ِِ/ ٗ باب أعن أخاؾ ظاٞنا أك مظلوما، كتاب اٞنظآب كالغصب) صحيح ال :البخارم (ُ)
 .(ِْْْح  ُِٖ/ ّ باب أعن أخاؾ ظاٞنا أك مظلوما، كتاب اٞنظآب كالغصب) صحيح ال :البخارم  (ِ)
 (.ُِْالسياسي ) كاالستبداداإلسبلـ الغزإب:  (ّ)
 (.ِٔ( سورة األنفاؿ: جزء من اآلية )ْ)
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ا ًمنى  :قاؿ ٕب علي بن أيب طالب  عن عبد اهلل بن العباس، قاؿ: مكرك  "مىا عىًلٍمتي أىفَّ أىحىدن
فى  وي، اٍلميهىاًجرًينى ىىاجىرى ًإال ميٍختىًفينا، ًإال عيمىرى ٍبنى اٍلخىطَّاًب، فىًإنَّوي لىمَّا ىىمَّ بًاٍلًهٍجرىًة تػىقىلَّدى سىيػٍ

زىتىوي، كىمىضىى ًقبىلى  اٍلكىٍعبىًة، كىاٍلمىَلي ًمٍن  كىتػىنىكَّبى قػىٍوسىوي، كىانٍػتىضىى ًفي يىًدًه أىٍسهيمنا، كىاٍختىصىرى عىنػٍ
ـى، فىصىلَّى ميتىمىكّْننا، ثيمَّ كىقىفى  عنا ميتىمىكّْننا، ثيمَّ أىتىى اٍلميقىا عىلىى قػيرىٍي و ًبًفنىاًئهىا، فىطىاؼى بًاٍلبػىٍيًت سىبػٍ

ةن، كىقىاؿى لىهيٍم: شىاىىًت اٍلويجيوهي، ال يػىٍرغىمي اللَّوي ًإال ىىذً  ةن كىاًحدى ٍلًق كىاًحدى ، مىٍن اٍلحى ًه اٍلمىعىاًطسى
ا اٍلوىاًدم، قىاؿى عىلً  هي، كىيػيٍرًملى زىٍكجىتىوي، فػىٍليػىٍلقىًني كىرىاءى ىىذى يّّ: فىمىا أىرىادى أىٍف تػىٍثكيلىوي أيمُّوي، كىييوًتمى كىلىدى

تىًبعىوي أىحىده ًإال قػىٍوـه ًمنى اٍلميٍستىٍضعىًفينى عىًلمىهيٍم كىأىٍرشىدىىيٍم كىمىضىى ًلوىٍجًهًو"
(ِ) . 

ػًا:ػاضططػول:ثاضث
كىناؾ مسالك أصولية ُب إثبات إباحة اٞنظاىرات السلمية، كاإلضرابات، ىذا   

 كاالعتصامات، أك مشركعيتها، منها:
من اٞنقرر ُب أصوؿ الفقو أف األصل ُب العادات كاألشياء اٜنل كاإلباحة، كال  أواًل:

قد ، ىذا ك (ّ)ينقل عن ىذا األصل إال بناقل صحيح سآب من معارضو يساكيو أك يرجح عنو
جعل أئمتنا ىذا األصل قاعدة من قواعد الفقو اإلسبلمي، يعرؼ ُّا حكم األمور اليت ٓب يرد 

 ُنكمها نص شرعي.
 .رد فيها شيء عن الشارع ٬ننع منهاظاىرات كاٞنسًنات ٓب يكاٞن

ألمر ال يدؿ على الكراىة فضبل عن التحرًن  أف ترؾ النيب إٔب  و اهللكقد أشار ابن قدامة ر٘ن
 .(ْ) ألف األصل االباحة

من قبيل  اعتصاماتك  إضراباتك  مظاىرات سلمية من كٞنا كانت ىذه الوسائل السلمية
من قبيل العبادات، كٓب يرد دليل شرعي ٬ننع  اٜنياة اٞندنية كالتصرفات، كليس العادات كشؤكف

 منها؛ فإف األصل ُب استخدامها اًٜنل كاإلباحة، كعلى اٞنخالف اإلتياف بدليل على التحرًن. 
ػػكوبغانػذض

                                                                                               
 (.ِٗٔ/ ِ(، ابن كثًن: السًنة النبوية )ٖٓ/ ِ( الكتاين: الرتاتيب اإلدارية )ُ)
 (.ُّٕ/ ْابن األثًن: أسد الغابة ) (ِ)
 (.َٔ( كما بعدىا، السيوطي: األشباه كالنظائر )ّٖٗانظر: ابن قدامو: ركضة الناظر ) (ّ)
 (.ُُٔ/ُابن قدامة: اٞنغين )( ْ)
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اٞنظاىرة: ىي خركج الناس إٔب الٌشوارع ٞنطالبة اٜناكم، فاٝنركج إٔب الٌشوارع ال حرمة 
 .ٜناكم بأمور مشركعة ال حرمة فيهاكمطالبة ا فيو،

من منع األخذ ُّذه الوسائل السلمية، أك قاؿ بتحر٬نها مطلقنا؛ فقد خالف  ثاظّغا:
األصل كىو اًٜنل: فبلبد من أف يأٌب بدليل معترب راجح، يقول على إزالة األصل كىو اٜنل، 

، أما أف يقاؿ بالتحرًن ّنجرد الرأم كعندىا تسلم دعواه؛ ألنو ال ٩نوز ٢نالفة األصل إال بدليل
كاٟنول دكف موازنة أىل اٜنل كالعقد بٌن اٞنصاّب كاٞنفاسد اٞنرتتبة على مثل ىذه الوسائل؛ فهذا 

 من قبيل اٜنكم ُب دين اهلل بالتشهي.
كعمدة ما يستدؿ بو اٞنانعوف ىو: دعول رجحاف اٞنفاسد الكبًنة اٞنرتتبة على  ثاضّثا:

سائل: ك٥نن نسلم الدعول، لو فيرض صحة كصفها كما يرتتب عليها، كلكن أناذ مثل ىذه الو 
اٜنقيقة أف ىذا غًن مسٌلم، فإنو إذا تقرر: أف األصل ُب ىذه الوسائل اًٜنل، فإننا بعد ذلك 
ننظر إٔب كاقعها، كما يرتتب عليها من اٞنصاّب كاٞنفاسد، على معىن االنتقاؿ من اإلباحة إٔب 

كمن اٞنعلـو  ،ميةاألسباب، كبناءن عليو يتحدد حكم مثل ىذه الوسائل السلالتحرًن يكوف بأدىن 
إ٧نا ىي إمساؾ ُنق عن  ،اٞنظاىرات السلميةك  ا من ىذه اإلضرابات، االعتصاماتأف كثًنن 

عمل، أك إيصاؿ كلمة حق، أك مطالبة ُنق شرعي كنوع من أنواع الضغط السلمي لتغيًن 
منكر، أك ٓنقيق شيء من اٞنعركؼ، ٓنققت مصلحتو، كيرتتب على ذلك خًن كثًن، فبل بد 

 من موازنة بٌن ىذه اٞنفاسد اٞنشار إليها كبٌن اٞنصاّب اٞنرتتبة على ذلك. 
سلمنا بوجود مفاسد جزئية عند استخداـ مثل ىذه الوسائل، فإف ىذه  لو رابطًا:

عمبلن بقاعدة: جواز  ،اٞنفاسد قد تسوغ كٓنتمل ُب مقابلة دفع مفاسد أعظم منها كأخطر
 ارتكاب أخف اٞنفسدتٌن لدفع أعبل٨نا، كقاعدة: درء اٞنفاسد مقدـ على جلب اٞنصاّب، إذ إف

لب اٞنصلحة اٞنساكية، أك اليت ىي دكف اٞنفسدة كىو ما معناه: أف درء اٞنفسدة مقدـ على ج
ـي رىاًجحىةن أىٍك ميسىاًكيىةن  "يعرب عنو األصوليوف بعنواف:  ةو تػىٍلزى  ػ (ُ)"اٍنًخرىاـً اٍلمينىاسىبىًة ًبمىٍفسىدى

راجحنا ىو أف اٞنظاىرات، كمثلها االعتصامات، كاإلضرابات،  -بعد ىذا العرض اٞنوجز-كالذم أراه 
ف الشرع  قد كرد ُّا، كلكن من الوسائل، كمن اآلليات الفنية اليت ال يشرتط فيها أف يكو تعترب 
فيها فقط أف ٓنقق اٞنصلحة، كأال تصادـ أصبلن شرعيًّا، أك حكمنا شرعيًّا، كمن ٍب فإف ىذه  يشرتط

ُنسب  الوسائل كاآلليات اليت تندرج ُب العادات إ٧نا يلتفت إٔب ما فيها من اٞنعاين، كىي تتغًن
                                 

 كما بعدىا(.  ٔٗ/ّاٞنوافقات )( الشاطيب: ُ)
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الظركؼ كاألحواؿ؛ كُنسب اٞنبلبسات كاألكضاع من زماف اآلخر، فبل يصح إطبلؽ القوؿ ّننعها كال 
 يصح كذلك إطبلؽ القوؿ بتحر٬نها كإ٧نا ىي ٔنضع إٔب قواعد السياسة الشرعية.

فاٞنظاىرات السلمية اليت ال يصحبها ٔنريب للممتلكات العامة أك اٝناصة، كال سب، كال 
عليها منكر   الناس، كال إعاقة ٜنركة اٞنركر، كال اختبلط مفسد بٌن اٛننسٌن، كال يرتتبتعطيل ٞنصاّب

أشد ٣نا ييراد إزالتو؛ كسيلة كاجبة على من استطاع من اٞنسلمٌن ُب التصدم للظلم كالعدكاف كاٞنطالبة 
اليت ليست وجود ىذه األشياء ، لٓب يقل ّنشركعيتها ، ٣ننفكل من تكلم عن اٞنظاىرات ،باٜنقوؽ

 .من اإلسبلـ ُب شيء
ػ ػاضواضّّ ػاضذغنسطن ػػأن ػاتجاه ػدضبغًا ػطوشغًا اضطظاعرات،ػاتخذوا

ػررسوعاػبأظؼا:واالرتصاطات،ػ
 اختبلط الرجاؿ بالنساء أثناء اٞنظاىرة.، ك خركج النساء متربجات -ُ
 استعماؿ أصوات موسيقية أثناء اٞنظاىرة . -ِ
عربية كستبقى عربية )كالصحيح اسبلمية( ككقوؼ  اٟنتاؼ بشعارات غًن صحيحة مثل القدس -ّ

 اٞنظاىرة أماـ ضريح كافر أك لوضع إكليل من الزىور على قربه .
 رفع صور أك دمى ذكات األركاح .ك ار بعبارات فيها مذلة للمسلمٌن التوسل للكف -ْ
 ظلم اآلخرين كسد الطريق كتعطيل مركر الناس. -ٓ
 شرعان.استخداـ سباب كشتائم ال ْنوز  -ٔ
 اٞنظاىرات ٓندث سفك دماء، كٔنريب أمواؿ. -ٕ
التشبو بالكفار بشيء من خصائصهم من لباس أك إشارة يضعها أك يرتديها اٞنتظاىركف  -ٖ

 اٞنسلموف.
االعتداء على ٣نتلكات األبرياء كتحطيم ١نبلهتم أك نوافذىم أك إيقاد النار ُب اٞنرافق العامة ك٥نو  -ٗ

 .(ُ)ذلك من احملرمات 
فكل من تكلم عن اٞنظاىرات ٓب يقل ّنشركعيتها بوجود ىذه األشياء اليت ليست من اإلسبلـ ُب 

 .شيء كإ٧نا ٩نب األخذ باألسباب كالوسائل الشرعية كالنصيحة كاٞنكاتبة كغًنىا
ػػ

                                 
 .(ُُْٗٔسؤاؿ رقم  ّّٓفتاكل اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ) :جواب اٞننجد (ُ)
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ػطضبػاضثاضثاضط
ػغتؼاطذرورظػثورتهػوإدالطغائرػاضحقػاضث

ال اعتبار  اٞنصطلحات احملدثة اليتإف كصف الشيء بأنو إسبلمي أك غًن إسبلمي من 
فاٜنكم على األشياء  ،لتعريف كالتوصيف لؤلشياء ليس إالإال من حيث ا ٟنا ُب أحكاـ الشريعة

ىو بالنظر إٔب مشركعيتها كعدـ مشركعيتها، كذلك ُنكم الشارع عليها، إما بالوجوب أك 
كحركة الثائر كثورتو اٞنعاصرة ما ىي إال حركة  ،ةرًن أك الكراىة أك اإلباحاالستحباب أك التح

كثورة إسبلمية بكل ىذه االعتبارات كاٞنصطلحات، سواء باعتبار العصر كبالنظر إٔب تاريخ 
، أك بالنظر إٔب من صدرت عنهم كىم الشعوب العربية اٞنسلمة "ثورة إسبلمية"اإلسبلـ فهي 

ثورة "حكم اإلسبلـ ُب حد ذاهتا فهي ، أك بالنظر إٔب مشركعيتها ُب "ثورة إسبلمية"فهي 
 !"إسبلمية

ال عن كالسؤاؿ الصحيح ٩نب أف يكوف عن مشركعية الثورة كعن حكم الشرع فيها، 
جائزة الشعوب  والثائر اٜنق كمن خلفً ا ُّقـو يفهل الثورة اليت  ،تسميتها أك كصفها كتعريفها

 كمشركعة أـ ال؟
ػإسالمية كمشركعة من كجوه: تو، ثورةثور الحق ك مما ال شك فيو كال ريب، أف حركة الثائر 

ػاِّول:ػأظؼاػثورةػرضىػاضظضمػاضطحرمػذرّرا،ػطنػأجلػإشاطظػاضطدلػاضواجبػذرّرا
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) تعأب: اهلل قاؿ

(ہ
كال ، ك٩نب ٓنقيقو ك٩نب تغيًنه، كالعدؿ كاجب مطلقنا ، فالظلم ١نـر مطلقنا(ُ)

 من العقوبة كالعذاب ٨نا وافاٟنذؿ ك اليشك من يعرؼ أحكاـ اهلل كسننو الشرعية كالقدرية أف 
بسبب سكوهتم عن الظلم الذم ضجت منو األرض كالسماء، كعدـ  ط على الناسسلٌ الذم ي

فبل بد من العودة إٔب اإلسبلـ  ،هم العقاب كاٝنذالفأخذىم على يد الظآب، حّت عمٌ 
ألهنا من عند اهلل كأحكامو، كذلك ألف أحكاـ اإلسبلـ عدؿ كلها، كحكمة كلها، كخًن كلها، 

كإذا كاف اهلل تعأب قد ذكر أف العمل بالتوراة كاإل٤نيل من أسباب الرخاء كاٜنياة  ،اٜنكيم العليم
كٔب، فهو الكتاب الذم أنزلو اهلل الطيبة، فؤلف يكوف ذلك بإقامة أحكاـ القرآف من باب أ

                                 
 (.ُُّسورة ىود: اآلية ) (ُ)
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فمن أقاـ أحكاـ اإلسبلـ فقد أقاـ العدؿ، ، (ُ) (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )
سدت عليهم ف  يقيموا دينهم كيعملوا بوٓبكالربكة، ككذلك لو أف اٞنسلمٌن  كحصل لو اٝنًن

قاؿ ابن تيمية ر٘نو اهلل: كأمور الناس تستقيم ُب الدنيا مع العدؿ الذم  ،الدنيا، كعم فيهم الشر
أكثر ٣نا تستقيم مع الظلم ُب اٜنقوؽ كإف ٓب تشرتؾ ُب إٍب، كٟنذا  ،فيو االشرتاؾ ُب أنواع اإلٍب

ٍكلىةى اٍلعىاًدلىةى كىًإٍف كىانىٍت كىاًفرىةن؛ كىالى ييًقيمي الظَّ قيل:  اًلمىةى كىًإٍف كىانىٍت ميٍسًلمىةن. "إفَّ اللَّوى ييًقيمي الدَّ
" ـً نٍػيىا تىديكـي مىعى اٍلعىٍدًؿ كىاٍلكيٍفًر كىالى تىديكـي مىعى الظٍُّلًم كىاإٍلًٍسالى : الدُّ كىيػيقىاؿي

(ِ) . 
ػاالدتبدادػاضطحرمػذررًااضثاظي:ػأظؼاػثورةػرضىػ

فقد استبد الطغاة باألمة كشئوهنا كأرضها  ،ن أجل إقامة الشورل الواجبة شرعامكذلك 
 ،كال القوانٌن الوضعية، كال يرضى بو أىل الكتاب ،على ٥نو ال تقره الشرائع السماكية ،كثركاهتا

كال الوثنيوف البوذيوف، حّت جرل ُب العآب من اٜنوادث ما ال يصدقو عقل،  ،كال اٞنشركوف
لكرامة ىدارا كاالسبلـ بأهنا أكثر الشعوب إاليت تنتسب إٔب العركبة الدكؿ كحّت ًب تصنيف 

اإلسبلـ الذم جاء لتحرير اٝنلق من كل بحكم فالثائر اٜنق يأٌب لي ،االنساف، كمصادرة ٜنرياتو
عن عبد اهلل بن عمرك بن عوؼ ، فأشكاؿ العبودية لغًن اهلل، كمن ذلك ٓنريرىم من االستبداد

)إف الدين ليأرز إلى الحجاز  قاؿ:   بن زيد بن ملحة، عن أبيو، عن جده، أف رسوؿ اهلل
كما تأرز الحية إلى جحرىا، كليعقلن الدين من الحجاز معقل  األركية من رأس الجبل، 
إف الدين بدأ غريبا كيرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحوف ما أفسد الناس من بعدم 

 .(ّ) من سنتي(
ػاضجائر(ػاضدضطانػاضثاضث:ػأنػعذهػاضثورةػطنػبابػ)جؼاد

)أفضىلي الجهاًد كلمةي عدؿو : ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  فعن أيب سعيد اٝندرم
كقاـ إٔب  ،بثورة شعبية سلميةالثائر اٜنق  ، كقد خرج(ْ)(-أك أميرو جائرو -عندى  سلطافو جائرو 

                                 
 (.ْٖسورة اٞنائدة: جزء من اآلية ) (ُ)

(، ُٖٕ(، ابن تيمية: اٜنسبة )ِْٕ/ ِ(، ابن تيمية: االستقامة )ِٗ( ابن تيمية: األمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر )ِ)
  .(ُْٔ/ ِٖ(، ابن تيمية: ٠نموع الفتاكل )ّٔ/ ِٖابن تيمية: ٠نموع الفتاكل )

ح  ُٖ/ ٓ، بػػاب مػػا جػػاء أف اإلسػػبلـ بػػدأ غريبػػا كسػػيعود غريبػػا ( الرتمػػذم: السػػنن )أبػػواب اإل٬نػػاف عػػن رسػػوؿ اهلل ّ)
 (.ِٖٖح  ّّٔ/ ّ، الداين: السنن الواردة ُب الفنت )«كىذا حديث حسن»(، كقاؿ عنو الرتمذم: َِّٔ

ابن ماجو: السنن )كتاب الفنت، باب  (،ّْْْح  ََْ/ٔ( أبو داكد: السنن )كتاب اٞنبلحم، باب األمر كالنهي ْ)
 (، كقاؿ عنو األلباين كىو حديث صحيح.َُُْحُِّٗ/ ِاألمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر 
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ككل منكراهتا، ازالة نهاىا عن اٞننكر، كمن أجل تغيًنىا ك يأمرىا باٞنعركؼ ك يالسلطات اٛنائرة ل
ڦ ڄ ) كما قاؿ تعأب:  ،هاد من باب جهاد الطاغوتىذا اٛنك ، ذلك من اٛنهاد اٞنشركع

(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
(ُ). 

ُب كل عصر كمصر، ىي اليت يقـو ُّا حركة الثائر اٜنق، كثورتو  أف :من ىذا كلو الخالصة
 كعدكانان  ظلمان الثوار  تل فيها منإسبلمية مشركعة، بل ىي من اٛنهاد ُب سبيل اهلل، كمن قي  ةثور 

 فهو شهيد بإذف اهلل تعأب بل ىم سادة الشهداء.
بتحكيم ثائر اٜنق طالب اليكال يشرتط للحكم على ىذه الثورات باٛنواز كاٞنشركعية أف 

كظلمو من إقامة شرع اهلل كعدلو، ككذلك ثورتو من ف قيامو على الظآب كإبطاؿ جوره إالشريعة، إذ 
الغصب كإرجاع اٜنقوؽ كاألمواؿ اٞننهوبة  ىو من إقامة حكم اهلل كعدلو، كردٌ  ،أجل نصرة اٞنظلومٌن

األمر شورل بٌن  كردٌ  ،من األمة إٔب أىلها ىو من إقامة حكم اهلل كعدلو، كرفض االستبداد باألمر
ىو من إقامة حكم اهلل  ؛شرعو، كرفض اٝنضوع للنفوذ األجنيبىو من إقامة حكم اهلل ك  ؛األمة

ارس بالفعل ما ، كىو ٬نثور من أجل ىذا كلو فثورتو مشركعةي الثائر اٜنق فإذا كاف ،ْبإكشرعو .. 
 أكجب اهلل عليو من إقامة دينو كشرعو كعدلو كالقسط الذم جاء بو رسلو!

ُب كاقع حياتو كلو فهذا ىو الغاية، كإال ستصحب نية ٓنكيم الشريعة الثائر اٜنق ي فإف كاف
فبل يشرتط ُب فركض الكفاية أف ال تقاـ إال ُّذا الشرط، فاٛنهاد مثبل كاجب على األمة لدفع العدك 

كىو فرض كفاية كقد يتعٌن، كال يشرتط لو أف ال ْناىد األمة كال تدفع عدكىا إال ُّذا  ،اٝنارجي
ف ٓنكيم الشريعة فرض ُب حد ذاتو، ك٩نب إقامة كبل أ ٛنهاد فرض ُب حد ذاتو، كماالشرط، إذ ا

الفرضٌن، ككذا كل الفركض كالواجبات الشرعية، ال يسقط اٞنقدكر منها لعدـ القدرة على غًنه، 
لىكيٍم : قاؿ ، عن النيب  ٜنديث أبو ىريرة )دىعيوًني مىا تػىرىٍكتيكيٍم، ًإنَّمىا  ىىلىكى مىٍن كىافى قػىبػٍ
ٍنوي ًتالىًفًهٍم عىلىى أىنًٍبيىائًًهٍم، فىًإذىا نػىهىٍيتيكيٍم عىٍن شىٍيءو فىاٍجتىًنبيوهي، كىًإذىا أىمىٍرتيكيٍم بًأىٍمرو فىٍأتيوا مً ًبسيؤىاًلًهٍم كىاخٍ 
 .(ِ)مىا اٍستىطىٍعتيٍم(

                                 
 (.ٕٔ( سورة النساء: اآلية )ُ)
 (ُِٖسبق ٔنر٩نو: انظر صفحة )( ِ)
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ػثاَٙاملثسث ان 
 يسائم تتعهك تانثائر احلك ٔثٕرتّ

حكم صبلة ك،  تتعلق بالثائر اٜنق كثورتو ،سائليركز ىذا اٞنبحث، على ٗنلة من اٞن
توزيع ، ك خركج اٞنظاىرات من اٞنساجدك  ،حاؿ اٝنوؼ كاٜنصار اٛنمعة كالصلوات للثائر اٜنق ُب

اْب، كذلك من خبلؿ ...حكم من يقتل من الثوار على أيدم الظلمة، ك الغنائم على الثوار
 :التالية طالباٞن

ػاضططضبػاِّول
ػواضحصارػسيػحالػاضخوفػضضثائرػاضحقصالةػاضجططظػواضصضواتػحصمػ
بٌن صبلٌب الظهر  كيقصر أف ٩نمعو ىل ٩نوز لللثائر اٜنق، ك كم صبلة اٛنمعة ما ح

أثناء اٞنظاىرات؟ نظرا لصعوبة تأدية كل أك  ، ُب حالة اٝنوؼكالعصر، كبٌن اٞنغرب كالعشاء
 صبلة ُب كقتها احملدد؟

ػضضثائرػاضحقصمػصالةػاضجططظػح :أواًل
 نقوؿ كباهلل التوفيق:     

عاقل بالغ غًن مريض كال صبلة اٛنمعة فرض عٌن على كل مسلم ذكر مقيم  :أكالن 
 .خائف
 .ذلك يسقط كجوب صبلة اٛنمعة ُب حالة اٝنوؼ كاٞنطر ك٥نو :ثانيان 

ُب حالة خوؼ من عدك أك سبع أك لص، أك  -أيضان -: "كال ْنب يقوؿ الشربيين كغًنه
إذ ال تعترب  ،سلطاف، كال ُب حالة مطر شديد، أك كحل، أك ثلج، يتعسر معها اٝنركج إليها

 .(ُ)وفرة ُب مثل ىذه اٜناالت"السبلمة مت
، كإف ٓب كال يذىب فهو آٍب ببل ريب ،يستطيع الذىاب للجمعةإف اٞنتظاىر الذم  :ثالثان     

عن أيب اٛنعد ف ،اٞنظاىراتمشاركتو بأثناء أك  ُب حالة خوؼيستطع فهو معذكر، كأف يكوف 
ثنا»: قاؿ رسوؿ اهلل : الضمرم قاؿ   .(ِ)«فػىهيوى مينىاًفقه  ًمٍن غىٍيًر عيٍذرو، مىٍن تػىرىؾى اٍلجيميعىةى ثىالى

                                 
 اٞنغينابن قدامة:  (،ِِٖ/ُ) مغين احملتاجالشربيين: ، (ُْٔ/ُ) شرح ملتقى األُنر( شيخ زاده: ٠نمع األهنر ُب ُ)
 (.ََِ/ ِٕ) اٞنوسوعة الفقهية الكويتية :كزارة األكقاؼ الكويتية(، َّْ/ِ)
 .( صحيح ِٖٓح ُْٗ/ ٢ُنرجا ) -صحيحال :ابن حباف (ِ)
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مىٍن »: قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ ،كىكىانىٍت لىوي صيٍحبىةه ككانت لو صحبة،  ،كعن أيب اٛنعد الضمرم
ثى مىرَّاتو تػىهىاكيننا ًبهىا،   .(ُ)«طىبىعى اللَّوي عىلىى قػىٍلًبوً  تػىرىؾى اٍلجيميعىةى ثىالى

 ،وؽفيو مسلموف من أربعة فما ف ،إف شاء اهلل ،تصح صبلة اٛنمعة ُب أم مكاف :رابعان 
 .مكافأم  كتصلى ُب ،م اٝنطيب كثبلثة معوأ

 جطّٓػاضثائرػاضحقػضضصضواتػثاظغًا:ػ
كىو ركاية  كبعض الشافعية، ذىب اٜننابلةف ،اختلف الفقهاء ُب جواز اٛنمع بدكف سبب

 أىفَّ رىسيوؿى اهلًل " عند اٞنالكية إٔب جواز اٛنمع بسبب اٝنوؼ، كاستدلوا ُنديث ابن عباس: 
، كىاٍلمىٍغًربى كىاٍلًعشىاءى  انًينا، الظٍُّهرى كىاٍلعىٍصرى عنا، كىثىمى جىمىعى » كُب لفظ، (ِ)" صىلَّى بًاٍلمىًدينىًة سىبػٍ

، كىالى مىطىرو بػىٍينى الظٍُّهًر  رىسيوؿي اهلًل   «كىاٍلعىٍصًر، كىاٍلمىٍغًرًب كىاٍلًعشىاًء بًاٍلمىًدينىًة، ًفي غىٍيًر خىٍوؼو
 : ؟ قىاؿى : ًٓبى فػىعىلى ذىًلكى : قػيٍلتي اًلٍبًن عىب اسو : قىاؿى ، كىُب «كىٍي الى ييٍحًرجى أيمَّتىوي »ُب حىًديًث كىًكيعو

: :  حىًديًث أىيب ميعىاًكيىةى: ًقيلى اًلٍبًن عىب اسو ؟ قىاؿى كىذا . ..(ّ) «أىرىادى أىٍف الى ييٍحًرجى أيمَّتىوي »مىا أىرىادى ًإٔبى ذىًلكى
  .يدؿ على أف اٛنمع للخوؼ أكٔب

كذىب أكثر الشافعية كىو الركاية األخرل للمالكية إٔب عدـ جواز اٛنمع للخوؼ لثبوت 
  .أحاديث اٞنواقيت كال ْنوز ٢نالفتها إال بنص صريح غًن ١نتمل

  .(ْ)األحناؼ فإهنم ال ٩نيزكف اٛنمع لسفر كال ٞنطر كال لغًن٨نا من األعذار األخرلأما 
كذىب ٗنهور الفقهاء إٔب عدـ جواز اٛنمع لغًن األعذار اٞنذكورة; ألف أخبار اٞنواقيت الثابتة 

احملافظة على أكقات الصلوات حّت قاؿ  كألنو تواتر عن النيب  ،ال ْنوز ٢نالفتها إال بدليل خاص
ةن ًإالَّ ًلًميقىاتًهىا، ًإالَّ  مىا رىأىٍيتي رىسيوؿى اهلًل »بن مسعود رضي اهلل عنو: عبد اهلل  صىلَّى صىالى

، كىصىلَّى اٍلفىٍجرى يػىٍومىًئذو قػىٍبلى ًميقىاتًهىا ةى اٍلمىٍغًرًب كىاٍلًعشىاًء ًبجىٍمعو تػىٍيًن: صىالى  أم ّنزدلفة. (ٓ) «صىالى
                                 

 .( صحيحِٖٕٔح ِٔ/ ٢ٕنرجا ) -صحيحال :ابن حباف (ُ)
صحيح ال :مسلم(، ّْٓح ُُْ/ ُ باب تأخًن الظهر إٔب العصر ،كتاب مواقيت الصبلةصحيح )ال :البخارم (ِ)
 .(َٕٓح  ُْٗ/ ُ  باب اٛنمع بٌن الصبلتٌن ُب اٜنضر ،كتاب صبلة اٞنسافرين كقصرىا)
 .(َٕٓح  َْٗ/ُ باب اٛنمع بٌن الصبلتٌن ُب اٜنضر ،كتاب صبلة اٞنسافرين كقصرىاصحيح )ال :مسلم (ّ)
اٞنغين : ، ابن قدامة(ٕٖ) القوانٌن الفقهيةابن جزم: ، (ّّٖ/  ْ)اَّموع : النوكم، (ِٔٓ/ُ)حاشيو  :ابن عابدين (ْ)
(ِ  /ِٕٕ.) 
كتاب صحيح )ال :مسلم(، ُِٖٔح  ُٔٔ/ ِ مّت يصلي الفجر َنمع باب ،كتاب اٜنجصحيح )ال :البخارم (ٓ)

ح  ّٖٗ/ ِ فيو بعد ٓنقق طلوع الفجرباب استحباب زيادة التغليس بصبلة الصبح يـو النحر باٞنزدلفة، كاٞنبالغة ، اٜنج
ُِٖٗ). 
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كىو  ،كذىب ٗناعة من األئمة إٔب جواز اٛنمع ُب اٜنضر للحاجة ٞنن ال يتخذه عادة
كالشاشي الكبًن  ،كحكاه اٝنطايب عن القفاؿ ،كأشهب من أصحاب مالك ،قوؿ ابن سًنين

كاختاره ابن  ،عن ٗناعة من أصحاب اٜنديث ،عن أيب إسحاؽ اٞنركزم ،من أصحاب الشافعي
  .(ُ) اٞننذر كيؤيده قوؿ ابن عباس حٌن سئل أراد أف ال ٪نرج أمتو فلم يعللو ّنرض كال غًنه

كىو قوؿ  ،كال مرض ،كال مطر ،قاؿ ابن اٞننذر: ٩نوز اٛنمع ُب اٜنضر من غًن خوؼ
كٞنا ركم من اآلثار عن بعض السابق، ٗناعة من أىل اٜنديث لظاىر حديث ابن عباس 

 . (ِ)التابعٌن رضي اهلل عنهم من أهنم كانوا ٩نمعوف لغًن ألعذار اٞنذكورةالصحابة ك 
رب كالعشاء ُب اٞنظاىرات كعليو فبل مانع من اٛنمع بٌن الظهر كالعصر، كبٌن اٞنغ

كيتأكد اٛنواز عند اٝنوؼ من إيقاع كل صبلة ُب كقتها حيث يصعب ُب اٞنظاىرات،  ،اٞنتصلة
لصاّب للصبلة، كقد ٪ندث فيها من اٞنبلحقات، كاٞنضايقات ٣نا اٞنكاف اك  ألمنكا ر اٞنياهتواف

فإذا كاف ىناؾ حرج ُب بعض األحياف من  ،شديدان  ٩نعل ُب إيقاع كل صبلة ُب كقتها حرجان 
 كل يومٌن يتخذ اإلنساف ذلك ديدننا كعادة صبلة كل فرض ُب كقتو، فيمكن اٛنمع، على أال

إ٧نا جواز ذلك ، ككلما أراد اٝنركج إٔب مناسبة من اٞنناسبات الكثًنة اٞنتقاربة ُب الزمن ،أك ثبلثة
 ُب حاالت الندرة، كعلى قلة، لرفع اٜنرج كاٞنشقة اليت يواجهها اإلنساف. 

قاؿ ابن قدامة ر٘نو اهلل: "صبلة اٝنوؼ جائزة ُب اٜنضر، إذا احتيج إٔب ذلك بنزكؿ العدك 
 .(ّ) "قاؿ األكزاعي، كالشافعي كبو ،قريبا من البلد

  

                                 
 .(ُِٗ/ ٓشرح النوكم على مسلم ) :النوكم( ُ)
: ، ابن قدامة(ّْٖ/ ْ)اَّموع : ، النوكم(ُٕٕ/ ُ)بداية اَّتهد ابن رشد: ، (ٕٖ) القوانٌن الفقهيةابن جزم:  (ِ)

 .(ّْ/ ِ)سبل السبلـ الصنعاين: ، (ِٖٕ /ِ)اٞنغين 
 .(َِّ/ ِاٞنغين ) :ابن قدامة (ّ)
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 اضططضبػاضثاظي
خروجػاضطظاعراتػطنػاضطداجدػػػػ  

فاٞنظاىرات من اٞنسجد ليس  ،سبلـ يتسع لكل شيء عدا احملرماتمفهـو اٞنسجد ُب اإل
دؿ عليها مشولية دكر تاٞنختلفة للخلفاء الراشدين، كما دؿ عليها البيعات ت، بل منهيا عنها

اٞنسجد ُب رسالتو ف ،رج اٞنسجد عن قدسيتوُّتافات إسبلمية، كال ٔني اٞنسجد، على أف تتم 
لعقد  فكاف اٞنسجد مكانان  ،كلكنو كاف ٛنميع شئوف اٜنياة ؛األكٔب ٓب يكن مقتصرا على العبادة

كإعداد اٝنطط اٜنربية كمدارستها كالتدريب  ،لتجهيز اٛنيوش كالتدريب الزكاج، ككاف مكانان 
للنـو كأىل الصفة، ككاف قاعة للشورل، ككانت تتم فيو   ٩ند مكانان عليها، ككاف مأكل ٞنن ٓب

كالشك أف ىذه األشياء تتم بصوت عاؿ، كٓب يقل أحد أف البيعة للخلفاء اليت   ،البيعة للخبلفة
كما حـر ُب اٞنسجد إضافة للمحرمات اٞنعركفة ىو البيع ، كانت تتم ُب اٞنسجد كانت حرامان 

ة، كاٞنظاىرات مصلحة ة كليست عامٌ ف ىذه األشياء مصلحة خاصٌ ة، ألكالشراء، كنشد الضالٌ 
 .على اٝناصٌ  كال قياس للعاـٌ  ،ةعامٌ 

يت خرجت من اٛنامع األزىر إباف اٜنملة الفرنسية على كلقد أشاد العلماء باٞنظاىرات الٌ 
 ؟!(ُ)آلفـ افلماذا ٓنرٌ  ،نفس اٛنامع ىوك ، ـُُٗٗمصر ككذلك ُب ثورة 

ال يعد ُب البدعة اٞنذمومة، كإف كانت  ر مقاصد الشريعةُب إطا فما كاف من األعماؿ
كمن ذلك: إلقاء بياف أك ، عهد ُب عهد النبوة، إذ ٓب تكن اٜناجة إليو قائمةصورتو اٛنزئية ٓب تي 

ُب مساجد  كما زلنا فعلكنا نببلغ للناس ُب قضية هتمهم بعد الفراغ من صبلة اٛنمعة، كما  
 ُب االنتفاضة اإلسبلميةك  على مدار تاريخ صراعنا مع االحتبلؿ، غزة كغًنىا من مدف فلسطٌن

نا كبياناتتنا ببلغا كما زالت ، حيث كانتاألكٔب كالثانية كاآلف ُب انتفاضة القدس اٞنباركة
، تنطلق من بيوت اهلل، كتنادم ُّا اٞنآذف، كٟنذا ٚنيت ُب أكؿ األمر: ثورة اٞنساجدنا كنداءات

الوفود  كاٞنواعظ، كمنو تنطلق كتائب اٛنهاد، كفيو يىلقى الرسوؿ  ففي اٞنسجد تلقى الدركس
فيو يلعب اٜنبشة ُنراُّم كيؤدكف رقصاهتم اٞنعركفة ُب يـو من ك كالسفراء، كفيو يعلن النكاح، بل 

فلم ال يكوف اٞنسجد  أياـ األعياد، كالرسوؿ يشجعهم، كيساعد زكجو عائشة حّت تنظر إليهم
                                 

فتول األزىر التار٫نية َنواز عزؿ األنظمة الظاٞنة كٓنديد ضوابط العمل الثورم ك ٓنذيراألنظمة العربية ك انظر:  (ُ)
 -شيخ األزىر ـ،َُُِمن أكتوبرسنة  َّاٞنوافق ، ىػ ُِّْمن ذم اٜنجة سنة  ّ: ُب مشيخة األزىر: االسبلمية

 .أ٘ند ١نمد الطيب

http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/365584
http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/365584
http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/365584
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 .كاهلل أعلم ، كانطبلؽ اٞنسًنات كاٞنظاىرات؟ات اإلسبلميةموضوعنا إللقاء الببلغ
ػ  
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 اضططضبػاضثاضث
ػػػػػاالرتداءػرضىػاضثائرػاضحق

إذا خرج الثائر اٜنق ّنسًنة سلمية مقيدة بالضوابط كالشركط كالصفات آنفة الذكر، أك خرج  
ف ىناؾ كسائل أخرل تستعمل ٞننع ىذه أـ أ ،؟الثائر عن ىذه الضوابط، فهل ٩نوز قتلو

 .حّت ال تسفك الدماء كتشيع الفوضى؟االحتجاجات، 
ما ٓب ٪نمل سبلحان كيقاتل بو، كقد جاءت  ؛ال ٩نوز قتل الثائر أك اٞنتظاىر بأم حاؿ كاف

ے ) ولو تعأب:، قلتدلل على ذلك، منها ،كالقواعد النبوية ،كاالحاديث النبوية ،النصوص القرآنية

﮼ ے ۓ  ﮻   ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ

              ﯁  ﯀  (﮽ ﮾﮿ 
(ُ). 

ن يقتل نفسا بغًن حق، كىو فاإلسبلـ حـر قتل النفس بغًن حق، كرتب العقاب على م
 بو قتل بغًن حق. فكقتل الثوار ما ٓب ٪نملوا السبلح كيقاتلو  ،القصاص

عن مسركؽ، عن عبد اهلل، قاؿ: قاؿ رسوؿ ف ،مّت ٪نل قتل االنساف   اٞنصطفىكلقد بٌٌن 
، يىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأىنّْي رىسيوؿي اللًَّو، ًإالَّ بًًإٍحدىل ثىالى :اهلل  ـي اٍمًرئو ميٍسًلمو : " الى يىًحلُّ دى ثو

يًن التَّاًرؾي  )ال ٪نل دـ  قولو:، (ِ)ًلٍلجىمىاعىًة " النػٍَّفسي بًالنػٍَّفًس، كىالثػَّيّْبي الزَّاًني، كىالمىاًرؽي ًمنى الدّْ
)إال بإحدل ، كلو ٓب يرؽ دمو ،كىو كناية عن قتلو ،أم ال ٪نل إراقة دمو كلو، امرئ( ال يباح قتلو

)النفس بالنفس( تزىق نفس القاتل عمدا بغًن حق ّنقابلة النفس اليت  :ثبلث( أم علل ثبلث
)اٞنفارؽ( التارؾ  ، ذكرا أـ أنثى فيباح دمو إذا زىن)الثيب الزاين( الثيب من سبق لو زكاج ، أزىقها

)التارؾ للجماعة( ، سريعان  كُب ركاية )كاٞنارؽ من الدين( كىو اٝنارج منو خركجان ، اٞنبتعد كىو اٞنرتد
، كقد أٗنع العلماء على (ّ)، كالثائر ليس بقاتل كال زاف كال مفارؽ للجماعةاٞنفارؽ ٛنماعة اٞنسلمٌن

 .(ْ)العاصي برتؾ أم خصلة من خصاؿ االسبلـأنو ال ٩نوز قتل 

                                 
 (.ْٓاآلية ) اٞنائدة:سورة  (ُ)
﮷   }باب قوؿ اهلل تعأب: ، كتاب الدياتصحيح )ال :البخارم (ِ) ﮶  ﮵  ﮳﮴  ﮲   {...ۓ 

باب ما يباح بو  ،القسامة ) كتاب : الصحيحمسلم(، كاللفظ لو، ٖٕٖٔح  ٓ/ ٗ (،ْٓجزء من اآلية ) اٞنائدة:سورة 
 كعند مسلم بركاية " ... كىالت ارًؾي ًلًديًنًو اٍلميفىارًؽي لًٍلجىمىاعىًة ". (ُٕٔٔح  َُِّ/ ّاٞنسلم دـ 

/ ّ) : الصحيحمسلم، شرح ١نمد فؤاد عبد الباقي(، ٓ/ ٗصحيح )ال :البخارم، تعليق مصطفى البغاانظر:  (ّ)
َُِّ). 

 (.ُْٕ/ٕالشوكاين: نيل األكطار ) (ْ)
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فهذا سيدنا  ،لفاء الراشدكف أحدان بسبب الرأمٍب إف شريعتنا ال ٕننع حرية الرأم، فلم يقتل اٝن
كىذا سيدنا علي  ،زر على سوء التأكيل،ال طرح الرأميع عمر ٓب يقتل، إال أنو بلغ عنو التعزير، ككاف

 قاؿ من اٞنسلمٌن كمن ، كقد كاف مرتكب الكبًنة ُب عهدهبسبب الرأم ما ٓب يكن كفران  ٓب يقتل أحدان 

 يكونوا ٓب  اهلل رسوؿ صحابة فهؤالء ،(ُ)أحسن ىي باليت جادٟنم كلكنو يعاقبهم فلم كافر، أنو

 رحو،يط رأم ٠نرد عن عبارة فخركجو رأيو، عن ليعرب ٫نرج إ٧نا ٫نرج عندما كالثائر الرأم، على يقتلوف
تقر ىذا اٝنركج شرعنا،   أف اٜناكمة كالسلطة الدكلة كاجب كمن اٜناكمة، السلطة إٔب معاناتو ليوصل

 كمظهر من مظاىر التعبًن عن الرأم، كعليها ما يلي:
 أف تطلب من الثوار تشكيل ٛننة من أجل النظر ُب حقوقهم. -ُ
٩نب إعطاؤىم حقوقهم إذا كاف ذلك تناقش مطالبهم ُنرية تامة كينظر فيها، فإف كانوا ١نقٌن  -ِ

 باٞنقدكر.
أنس بن مالك عن ٩نب على الدكلة ٘ناية اٞنمتلكات العامة كاٝناصة من العبث أك التخريب، ف -ّ
أف النيب ،   :ـٍ ضىيَّعى؟!(فً )ًإفَّ اللَّوي سىاًئله كيلَّ رىاعو عىمَّا اٍستػىٍرعىاهي أىحى قاؿ  . (ِ)ظى أى
اإلسبلمية ردع كمنع كل من يريد استخداـ القوة ُب اٞنطالبة ُنقوقو، فقد كرد ٩نب على الدكلة  -ْ

:قاؿ لو ُب حجة الوداع:  أف النيب ،  عن جرير (، فػىقىاؿى )الى تػىٍرًجعيوا بػىٍعًدم   )اٍستػىٍنًصًت النَّاسى
)  .(ّ)كيفَّارنا، يىٍضًربي بػىٍعضيكيٍم  رًقىابى بػىٍعضو

الثوار قاـ بالسب، أك الشتم لغًنه، أك التخريب على عملو، كائننا ٓناسب الدكلة كل كاحد من  -ٓ
(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) من كاف، قاؿ اهلل تعأب:

(ْ). 
قوؿ اهلل  ليًّا لقبوؿ الدين، ّنا يطبق ُبعلى الدكلة القياـ بواجباهتا اجتماعيًّا كاقتصاديًّا كتأىي -ٔ

(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)تعأب: 
(ٓ).  

                                 
 .(ُِِ) :اإلسبلمي الفقو ُب كالعقوبة اٛنر٬نة (ُ)
عبد اٛنبػار: اٞنسػند (، َُٕٓح َِٖ/ ْ، باب ما جاء ُب اإلماـ  أبواب اٛنهاد عن رسوؿ اهلل( الرتمذم: السنن )ِ)

(، ابػػن حبػػاف: الصػػحيح )ذكػػر اإلخبػػار بسػػؤاؿ اهلل جػػل كعػػبل كػػل مػػن ٕح  ّْٔ/ ِاٞنوضػػوعي اٛنػػامع للكتػػب العشػػرة )
(، كاٜنػػػديث صػػػحيح، َُّٕح ُٕٗ/ ِ(، الطػػػرباين: اٞنعجػػػم األكسػػػط )ِْْٗح ّْْ/ َُاسػػػرتعى رعيػػػة عػػػن رعيتػػػو 

 (. ََِٔ داكد )(، صحيح أيبُِٕٓح  ُّٕ/ ُاأللباين: صحيح ابن ماجو )
(، مسلم: الصحيح: )كتاب اإل٬ناف، ُُِح  ّٓ/ ُ باب اإلنصات للعلماءكتاب العلم، )( البخارم: الصحيح ّ)

 (.ٓٔح ُٖ/ ُ باب ال ترجعوا بعدم كفارنا يضرب بعضكم رقاب بعض
 (.ُٖ( سورة ؽ: اآلية )ْ)
 (.ْ( سورة قريش: اآلية )ٓ)
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 اضططضبػاضرابّٓ
ػاضثوراتطنػغػتلػطنػزغرػاضطدضطغنػسيػرضىػقػضػبػذؼغدػطالا

أك  ،أك قتل مظلوما ،ُب سبيل اهلل ال يطلق لفظ الشهيد إال على اٞنسلم الذم كاف يقاتل
عىًن الرَّجيًل يػيقىاًتلي  سيًئلى رىسيوؿي اهلًل ، قاؿ:  عن أيب موسىف ،قتل بسبب شرعي

ًبيًل اهلًل؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل  مىٍن » :شىجىاعىةن، كىيػيقىاًتلي حىًميَّةن، كىيػيقىاًتلي رًيىاءن، أىمُّ ذىًلكى ًفي سى
ًبيًل اهللً  ًلمىةي اهلًل ًىيى اٍلعيٍليىا، فػىهيوى ًفي سى قتل من اٞنسلمٌن لسبب كل من يي ف ،(ُ)«قىاتىلى لًتىكيوفى كى

أما غًن اٞنسلم فإذا قتل ألم سبب كاف فبل يعترب  ،عند اهلل تعأب دنيوم تافو ال يعترب شهيدان 
 ، تعأب للمظلـو من الظآباهلل كسوؼ يقتصٌ  كلكن قد يكوف قتل مظلومان، ،شهيدان عند اهلل

 قاؿ تعأب: لعدـ إ٬ناهنم باهلل تعأب كحده ال شريك لو، ،كلكن سوؼ يذىب اٛنميع للنار

( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ)
كل من مات مشركان فقد ، ف(ِ)

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )  قاؿ تعأب: حـر اهلل عليو اٛننة،

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ڈ ڈ 

(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
 (ّ). 

 

 
 
 

ػػػػػ

                                 
صحيح ال :مسلم(، ُِّح  ّٔ/ُ من سأؿ، كىو قائم، عاٞنا جالسا باب، كتاب العلم)صحيح ال :البخارم (ُ)
)٘نية( ، كاللفظ لو (َُْٗح  ُُّٓ/ ّ باب من قاتل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا فهو ُب سبيل اهلل، كتاب اإلمارة)

، فوؽ كل ملة كمذىب )العليا( العالية، )كلمة اهلل( كلمة التوحيد كدعوة اإلسبلـ، ىي األنفة كالغًنة كاحملاماة عن عشًنتو
ح  ّٔ/ ُ)صحيح ال :البخارم، (ُُّٓ/ ّ)صحيح ال :مسلم، شرح ١نمد فؤاد عبد الباقي، تعليق مصطفى البغاانظر: 
ُِّ.) 

 (.ٖٓاآلية ) آؿ عمراف:سورة  (ِ)
 (.ّٕ،ِٕ) اآليتاف اٞنائدة:سورة  (ّ)
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 اضططضبػاضخاطس
 اضطظاعراتػأوػباضجؼادظػبأوالدعمػطنػاضطذارصِّعلػاطظّٓػ

ىناؾ من عندما ٫نرجوف للتظاىر، أك للجهاد، بل عدـ رضا األىل من األكالد ل تعرض كثًني
 كسيغضب عليو فما اٜنكم ُب خركج االبن؟ ،اآلباء من يهدد بأنو سيتربأ من ابنو

إما جهبلن بأحكاـ  ،للجهاد ُب سبيل اهلل للتظاىر، أك رفض بعض اآلباء ذىاب أكالدىم :أكالن 
اكم كإما أهنم ما زالوا ٫نافوف من النظاـ اٜن ،وفان على األكالد أف يصابوا بأذلكإما خ الدين،

 .اٜنياة الدنيا كيكرىوف اٞنوت ٪نبوفما أهنم ما زالوا مع النظاـ كإ ،كسطوتو
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) قاؿ تعأب:

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

، أنو قاؿ: جاء اٜنسن كاٜنسٌن  عن يعلى العامرمك ، (ُ) (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
لتحصيل  مظنةأم: ، (ِ) «ًإفَّ اٍلوىلىدى مىٍبخىلىةه مىٍجبػىنىةه »، فضمهما إليو كقاؿ: يسعياف إٔب النيب 

 .(ّ)جلو يبخل اإلنساف ك٩ننب، فؤلاٛننب كالبخل ألبيو بكثرة
"يوًشكي األيممي أف تىداعىى عليكم كما تىداعىى األىكىلىةي : اهلل  ؿرسو ، قاؿ: قاؿ ف عن ثوباك 

إلى قىٍصعىًتها" فقاؿ قائل: كمن قلَّةو نحن يومئذو؟ قاؿ: "بل أنتم يومئذو كثيره، كلكنَّكم غيثاءه كغثاء 
فقاؿ  ،كم الوىٍىنى"فنَّ اهللي في قلوبً السَّيًل، كلىيٍنزًعىنَّ اهللي ًمن صدكًر عدكّْكم المهابةى منكم، كليقذ

  .(ْ) قائله: يا رسيوؿى اهلل، كما الوىني؟ قاؿ: حبُّ الدينيا ككراىيةي الموًت"
فبل قيمة لغضب عاص هلل  ،حّت لو غضبا على كلد٨نا ،ال ٩نوز طاعة الوالدين ُب أية معصية :ثانيان 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) قاؿ تعأب: تعأب ٢نالف لشرعو،

                                 
 (.ِْاآلية )التوبة: سورة  (ُ)
تعليق ١نمد فؤاد (، ّٔٔٔح  َُِٗ/ ِ بر الوالد، كاإلحساف إٔب البنات باب، كتاب األدبسنن )ال :ابن ماجو (ِ)

/ ٖصحيح كضعيف سنن ابن ماجة ): كاٜنديث صحيح، األلباين، رجالو ثقات ،ُب الزكائد إسناده صحيح عبد الباقي
 .، برتقيم الشاملة آليا(ُٔٔ

 .(ُٖٔ/ ُسند )اٞن :أ٘ند (ّ)
: ابن أيب عاصم (،ِْٕٗح  ّٓٓ/ ٔ باب ُب تداعي األمم على اإلسبلـ ،أكؿ كتاب اٞنبلحم)سنن ال :داكدبو أ (ْ)

صحيح كضعيف : (، كاٜنديث صحيح، األلباينُِْٓلكبًن ): اٞنعجم ا(، الطرباينْٓٔسند ): اٞن(، الركياينِٖٔ) دالزى
 .(ٖٓٗ(، الصحيحة )ّٗٔٓ، برتقيم الشاملة آليا(، اٞنشكاة )ِْٕٗ/ِسنن أيب داكد )



 

 
 

 اضغصلػاِّول
 اضطبحثػاضثاظي:ػطدائلػتتطضقػباضثائرػاضحقػوثورته

 

200 

(ڄ ڄ ڄڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
(ُ). 

ٍعًصيىًة،»، قاؿ: عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، عن النيب ك   السٍَّمعي كىالطَّاعىةي حىقّّ مىا لىٍم يػيٍؤمىٍر بًاٍلمى
ٍعًصيىةو،  .(ِ) «فىالى سىٍمعى كىالى طىاعىةى  فىًإذىا أيًمرى ًبمى

 ؛ّنعىن أف الوالد أك الوالدة إذا غضبا على الولد ،يستجاب للوالدين دعاء ّنعصية ال :ثالثان 
 ماألهن مافلن يستجاب ٟن اا على كلد٨نيفمهما دع ،مابسبب كونو يؤدم كاجبان فبل قيمة لغضبه

الى يػىزىاؿي ييٍستىجىابي »أنو قاؿ:  ، عن النيب  عن أيب ىريرةف، بإٍب كمعصية كقطيعة رحم افيدعو 
،مىا لىٍم يىٍدعي  ًلٍلعىٍبًد، : « مىا لىٍم يىٍستػىٍعًجلٍ  بًًإٍثمو أىٍك قىًطيعىًة رىًحمو ؟ قىاؿى ًقيلى: يىا رىسيوؿى اهلًل مىا ااًلٍسًتٍعجىاؿي
 : ،»يػىقيوؿي  .(ّ) «فػىيىٍستىٍحًسري ًعٍندى ذىًلكى كىيىدىعي الدُّعىاءى  فػىلىٍم أىرى يىٍستىًجيبي ًلي، قىٍد دىعىٍوتي كىقىٍد دىعىٍوتي
كال اٝنركج ُب اٞنظاىرات كىذا  ،منع أكالده من اٛنهاد ُب سبيل اهلل تعأب ٩نوز لؤلب ال الخالصة:

مىٍن مىاتى »: ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرةف، بل ىو نوع من النفاؽ من أكرب الكبائر،
، اؿ عبد اهلل بن قاؿ ابن سهم: ق، «مىاتى عىلىى شيٍعبىةو ًمٍن نًفىاؽو  كىلىٍم ييحىدٍّْث ًبًو نػىٍفسىوي، كىلىٍم يػىٍغزي

اٞنبارؾ: فنرل أف ذلك كاف على عهد رسوؿ اهلل 
، قاؿ: قاؿ عن أيب بكر الصديق ك  ،(ْ)

، عن النيب عن أيب أمامة ك ، (ٓ) «مىا تػىرىؾى قػىٍوـه اٍلًجهىادى ًإالَّ عىمَّهيمي اللَّوي بًاٍلعىذىابً »: رسوؿ اهلل 
 أىصىابىوي اللَّوي سيٍبحىانىوي ًبقىارًعىةو  أىٍك يىٍخليٍف غىازًينا ًفي أىٍىًلًو ًبخىٍيرو، مىٍن لىٍم يػىٍغزي أىٍك ييجىهٍّْز غىازًينا»: قاؿ

 .(ٔ) «قػىٍبلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً 
  

                                 
 (.ٖاآلية ) العنكبوت:سورة  (ُ)
 (.ِٓٓٗح  ْٗ/ ْ باب السمع كالطاعة لئلماـ، كتاب اٛنهاد كالسًن)صحيح ال :البخارم (ِ)
باب بياف أنو يستجاب للداعي ما ٓب يعجل فيقوؿ: ، كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغفار)صحيح ال :مسلم (ّ)

يقاؿ حسر كاستحسر إذا أعيا كانقطع عن  :)فيستحسر( قاؿ أىل اللغة ،(ِّٕٓح  َِٔٗ/ ْ دعوت فلم يستجب ٕب
 .شرح ١نمد فؤاد عبد الباقيانظر  ،كاٞنراد ىنا أنو ينقطع عن الدعاء ،الشيء

كىذا ، (َُُٗح  ُُٕٓ/ ّ باب ذـ من مات، كٓب يغز، كٓب ٪ندث نفسو بالغزك، كتاب اإلمارة)صحيح مسلم  (ْ)
فقد أشبو اٞننافقٌن اٞنتخلفٌن عن اٛنهاد ُب  ،كاٞنراد أف من فعل ىذا ،كقد قاؿ غًنه إنو عاـ ،الذم قالو ابن اٞنبارؾ ١نتمل

 .شرح ١نمد فؤاد عبد الباقي، انظر: فإف ترؾ اٛنهاد أحد شعب النفاؽ ،ىذا الوصف
 .( صحيح لغًنهّّٖٗح  ُْٗ/ ْاٞنعجم األكسط )الطرباين:  (ٓ)
كٗنعها  ،يقاؿ قرعة أمر إذا أتاه فجأة ،)بقارعة( أم بداىية مهلكة ،حسن( ِِٕٔح  ِّٗ/ ِسنن )ال :ابن ماجو (ٔ)

 .كٗنعها قوارع
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 اضططضبػاضثاطن
 اضحبوبػاضطظذطظػاضتيػغذربؼاػبطضػاضثوار

 اٞننشطات على نوعٌن:
أمور طبيعية، كبعض اٝنضركات أك الفواكو أك بعض البقوليات كمػا أشػبو ذلػك مػن  األكؿ:

كإال فهػػذا ال حػػرج ُب تناكلػػو، مػػا ٓب يثبػػت أف لػػو ضػػررا علػػى البػػدف،  .أعشػػاب الغابػػات أك غًنىػػا
، قضػػػى أف ال ضىػػػرىرى كىال أف رسػػػوؿ اهلل » عبػػػادة بػػػن الصػػػامت ٞنػػػا ركاه فيتعػػػٌن اجتنابػػػو، 

 .(ُ)«ًضرىارى 
كٓنـر اٞنداكاة كالكحل بكل ٤نس كطاىر ١نـر أك مضر ك٥نوه كبسماع ُب اآلداب الشرعية: ) قاؿ

 .(ِ)(الغناء كاٞنبلىي ك٥نو ذلك
، البدفأك تقوم قوة كقد شاع ُب كتب أىل العلم ذكر فوائد بعض األطعمة كأهنا تزيد ال

عىلىٍيكيٍم ًبهىذىا " يقوؿ:  عن أـ قيس بنت ١نصن، قالت: ٚنعت النيب ، ما ركم كمن ذلك
ٍنًب " عىةى أىٍشًفيىةو: ييٍستػىعىطي ًبًو ًمنى العيٍذرىًة، كىيػيلىدُّ ًبًو ًمٍن ذىاًت الجى العيوًد الًهٍنًدمّْ، فىًإفَّ ًفيًو سىبػٍ

(ّ) 
كالعود اٟنندم ىو القسط اٟنندم اٞنعركؼ، كقد ذكر : قوؿ اٜنافظ ابن حجر ر٘نو اهللي

كيدفع السم ك٘نى  ،أنو يدر الطمث كالبوؿ كيقتل ديداف األمعاء ،األطباء من منافع القسط
فذكركا أكثر من سبعة  ،كيذىب الكلف طبلء ،الربع كالورد كيسخن اٞنعدة ك٪نرؾ شهوة اٛنماع

بالتجربة فاقتصر على ما ىو  كما زاد عليها ،كأجاب بعض الشراح بأف السبعة علمت بالوحي
 . (ْ) ....اْببالوحي لتحققو
أال يصل اٞنرء ُب استعماؿ ىذه األشياء إٔب السرؼ، أك التعلق كاالنشغاؿ  كاٞنهم

 .بذلك
كإما أف تكوف اٞننشطات مصنعة من مواد كيميائية أك غًن ذلك، كالعقاقًن، كاألقراص 

                                 
كاٜنػديث صػحيح،  (،َِّْح  ْٖٕ/ ِ باب من بىن ُب حقػو مػا يضػر َنػاره ،كتاب األحكاـ)سنن ال :ابن ماجو (ُ)

 .(َِٓ)، الصحيحة (ٖٔٗ) :اإلركاء(، ُٕٕٓح  ُِْٗ/ ِصحيح اٛنامع الصغًن كزيادتو ): األلباين
 .(ْْٕ/ ِاآلداب الشرعية ) :بن مفلحا (ِ)
( كاللفظ لو، ِٗٔٓح  ُِْ/ ٕ باب السعوط بالقسط اٟنندم كالبحرم، كتاب الطب)صحيح ال :البخارم (ّ)

 .(ُِِْح  ُّْٕ/ ْباب التداكم بالعود اٟنندم كىو الكست  ،السبلـ)كتاب صحيح ال :مسلم
 .(ُْٖ/ َُفتح البارم ) :ابن حجر (ْ)
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ينبغي أف يستشار ف، طبيبرأم العلى )اٜنبوب( اٞنعدة ٟنذا الغرض، فحلها أك حرمتها متوقف 
أـ ال، ٍب استشارتو ُب نوع  بعد ذلكثوار أضرار على ال اأ، كىل ٟنطبيب ثقة ُب أصل اٞنبد

ۀ ۀ ہ ہ ہ   ...)فإذا ثبت لديهم ضررىا فبل ٩نوز تناكٟنا؛ لقولو تعأب: ، اٞننشط

...)
 .شرط خلوىا من الضررخذىا، فال، كإال فبل بأس بأ(ُ)

مسألة طبية صرفة، كغًن الطبيب ال يعتد بقولو ُب إثبات ضررىا أك عدمو، ألف اٞنسألة 
 ال تعرؼ إال بأدكات الطب، اللهم إال إذا كاف ضررىا بينان جليان ملموسان للناس عامة.

كإف كانت ال ٔنلو ُب الغالب  ،فحلها أك حرمتها متوقف على كجود الضرر من عدمو
يقة من آثار جانبية على كظائف البدف اٞنختلفة، فقد ثبت بالتجربة أف ٟنا آثاران سلبية، ألف حق

عملها أهنا تقـو ّنخادعة طبيعة اٛنسم، كإيهامو أف لديو طاقة مضاعفة، فيتصرؼ بناء على 
ىذه اٜنالة، فيقـو َنهد عضلي فوؽ طاقتو، كتبعان لذلك يتحمل القلب كالدكرة الدموية جهدان 
غًن مألوؼ، كبعد اإلفاقة يعجز اٛنسم كالقلب عن ٓنمل النتائج، فتحصل حاالت من قبيل 

 ،كاف سببان ُب كفاة عدد من األشخاص كمنها ما ،عضبلت القلب، كاإلعياء الشديد انقباض
كسدان لذريعة قتل  ،كعليو فاألصل منعها كاالمتناع عنها، إعماالن لقاعدة: ال ضرر كال ضرار

 النفس بغًن حق.
فينبغي البعد عن  ،كقد أحسن من قاؿ: إف الدكاء كالصابوف، ينظف الثوب، لكنو يبليو

 استعماؿ العقاقًن ما أمكن.
أك فيو أم نوع من اٝنمر أك  ،أم شيء يشربو الثوار فيها إسكار أك تفتًن الخالصة:

فإف   ،ًن اٝنمر كاٞنواد احملرمةكإذا كاف من غ ك٩نب عقوبة فاعلو. فهو حراـ باتفاؽ، ،اٜنشيش
 .كإف ٓب يكن يضره فهو حبلؿ ،اـكاف يضر  بالبدف فهو حر 

                                 
 (.ُٓٗ) من اآليةجزء البقرة: سورة  (ُ)
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 املثسث انثانث
 احلكانثائر ٚرتكثٓا  لذأخغاء 

 ،تبلداننا العربية، اليت حدثت فيها ثورات كال زالمن خبلؿ متابعيت ٞنا ٩نرم ُب  
كسببها غياب طبلب العلم عن  لثوار،الحظت العديد من األخطاء اليت يرتكبها بعض اإلخوة ا

٣نا أدل لتأخًن النصر الذم  ،كقلة الناصحٌن الساحة إال ما رحم ريب، كضعف الثقافة الدينية،
ُب  كذلك ،كسوؼ أذكر بعض ىذه األخطاء من أجل عدـ تكرارىا ،بفارغ الصرب ننتظره

 :اٞنطالب التالية
ػاضططضبػاِّول

ػأخذػاضططامػواضذرابػوظحوػذضكػطنػاضبغوتػاضطؼجرػأصحابؼا
بسبب  ؛تركوا بيوهتم كفركا بأنفسهم ،مسلمٌن كغًن مسلمٌن ،ىناؾ كثًن من الناس

إما ليناموا  ،يدخلوف إٔب ىذه البيوتثوار كال ،القصف كالدمار الشامل الذم حل  ّندهنم كقراىم
 كىنا نقوؿ ما يلي: ،فيها أك ٪نتموا ُّا

سواء أكاف  ،كل ما زاد عن حاجتو إلخوانو  بذؿ من الواجب اليـو على كل مسلم :أواًل
ًإفَّ »: ، قاؿ: قاؿ النيب  عن أيب موسىف ،ك٥نوه أـ مأكل أـ لباسان  أـ شرابان  ذلك طعامان 

ـي ًعيىاًلًهٍم بًاٍلمىًدينىًة جىمىعيوا مىا كىافى ًعٍندىىيٍم ًفي  األىٍشعىرًيّْينى ًإذىا أىٍرمىليوا ًفي الغىٍزًك، أىٍك قىلَّ طىعىا
نػىهيٍم ًفي ًإنىاءو كىاًحدو بًالسَّوًيًَّة، ثػىٍوبو كىاًحدو، تىسىميوهي بػىيػٍ هيمٍ  ثيمَّ اقػٍ  .(ُ)«فػىهيٍم ًمنّْي كىأىنىا ًمنػٍ

إذ جاء رجل على راحلة لو،  ، قاؿ: بينما ٥نن ُب سفر مع النيب  عن أيب سعيد اٝندرمك 
فػىٍليػىعيٍد  مىٍن كىافى مىعىوي فىٍضلي ظىٍهرو،»: قاؿ: فجعل يصرؼ بصره ٬نينا كمشاال، فقاؿ رسوؿ اهلل 

:  ،«فػىٍليػىعيٍد ًبًو عىلىى مىٍن الى زىادى لىوي  كىافى لىوي فىٍضله ًمٍن زىادو،كىمىٍن   ًبًو عىلىى مىٍن الى ظىٍهرى لىوي، قىاؿى
" فىذىكىرى ًمٍن أىٍصنىاًؼ اٍلمىاًؿ مىا ذىكىرى حىتَّى رىأىيٍػنىا أىنَّوي الى حىقَّ أًلىحىدو ًمنَّا ًفي فىٍضلو

(ِ). 

                                 
 : الصحيحمسلم (،ِْٖٔح ُّٖ/ ّ باب الشركة ُب الطعاـ كالنهد كالعركض، كتاب الشركة)صحيح ال :البخارم (ُ)

)أرملوا( من اإلرماؿ كىو ، (ََِٓحُْْٗ/ ْباب من فضائل األشعريٌن رضي اهلل عنهم  ،فضائل الصحابة) كتاب 
حّت ال  ،)ُب إناء كاحد( أم اقتسموه ّنكياؿ كاحد ،كأهنم لصقوا بالرمل من القلة  ،أصلو من الرمل ،كقلة الطعاـ ،فناء الزاد

ُب التعاكف على الرب  ،)فهم مين كأنا منهم( طريقيت كطريقتهم كاحدة ،)بالسوية( متساكين ،يتميز بعضهم عن بعض
 (.ُّٖ/ ّ)صحيح ال :البخارم ،فى البغاتعليق مصط، انظر: كطاعة اهلل عز كجل كلذلك ال أٔنلى عنهم ،كالتقول

)من كاف معو فضل ، (ُِٖٕح  ُّْٓ/ ّ باب استحباب اٞنؤاساة بفضوؿ اٞناؿ، كتاب اللقطة) صحيحال :مسلم (ِ)
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 ،أك الشراب منو أك اٞنأكل فيو ٩نوز لنا أخذ الطعاـو أم بيت ىرب عنو أصحاب :ثاظغًا
كما ٥نافظ على بيوتنا   ك٩نب علينا اٜنفاظ عليو ،من ١نتوياتوبشرط عدـ إتبلؼ أم شيء 

 .ٕنامان 
بشّت أنواعو فيجب اٜنفاظ عليو ُب  غًن الطعاـ كالشراب مثل اٞناؿإذا كجدنا  :ثاضثًا

كإذا اضطررنا ألخذ  ،الشهودىو كالبيت ك٥نو ذلك مع مكاف أمٌن مع تسجيل اٞنبلغ كبياف ٞنن 
 .كيرد لصاحبو بعد انتصار الثورة ،ذلك بالتفصيل كتسجيل أم دين يجب أف يسجلف اٞناؿ

ٞنصلحة  ٩نوز لنا االنتفاع ّنحتوياتو دكف ٕنلكهاأم بيت ىدـ أك ١نل ىدـ  :رابطًا
كليست  ملكان شخصيان ألف ٟنا أصحاب كال ٩نوز ملكها ،لثورةاٜنفاظ على النفس أك ٞنصلحة ا

كإف كاف ىناؾ أشياء ٖنينة نستطيع إنقاذىا كاٜنفاظ عليها  ،معصـو كماؿ اٞنسلم غنائم،
لكن كل ما يتعلق  ،ق كالتسجيل ٞنا نستطيع إنقاذهلصاحب البيت فهذا ىو اٞنتعٌن مع التوثي

 ،نفس كعلى اٛنهاد ُب سبيل اهللبالطعاـ كالشراب ٩نوز االنتفاع بو من أجل اٜنفاظ على ال
 يبقى ملكا عاما ال ٩نوز االستئثار بو من قبل كتيبة معينة أك أفراد معينٌن. ولكن

من أجل البحث عن الطعاـ فيجوز  ل ْنارم غًن مهدـ١ن إذا كنا مضطرين لفتح :خاطدًا
ك٩نب تسجيل ما يوجد بو  ،بقدر اٜناجةثوار ذلك كلكن بقدر اٜناجة كعلى أف يوزع على ال

أجل اإلعمار أك الثورة من اٞنساعدات اليت سوؼ تأٌب من  كتوثيقو لكي يعوض صاحبو بعد
ات ك٥نوىا من اٞنواد الغذائية إذا كىذا ينطبق على ١نبلت الطحٌن كاٜنلوي ،تعويض األضرار

 .احتاجوا إليها
 

ػ  

                                                                                               
، )فليعد بو( قاؿ ُب اٞنقاييس عاد فبلف ّنعركفو كذلك إذا أحسن ٍب زاد ،ظهر( أم زيادة ما يركب على ظهره من الدكاب

 .(ُّْٓ/ ّصحيح مسلم )، فؤاد عبد الباقيشرح ١نمد انظر: 
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ػاضططضبػاضثاظي
ػتطبغقػاضحدودػاضذررغظضدىػبطضػاضثوارػضػءاضغؼمػاضدي

من خبلؿ  ،أك عن علم ،أكاف ذلك عن جهلىناؾ أفراد كٗناعات تسيء لئلسبلـ سواء 
 فليست اٜندكد ىي األصل ُب اَّتمع اإلسبلمي، ،أك لبعضها الشرعية لحدكدالتطبيق السيئ ل

فهذا ٢نالف  ،كال ٩نوز تطبيق اٜندكد الشرعية كشركطها العامة غًن موجودة بل اٜندكد استثناء،
فاهلل ، التحذير من اإلساءة لدين اهلل تعأبكإين أحذرىم أشد  ،بل كافرتاء عليو لشرع اهلل تعأب،

ڑ ) قاؿ تعأب: على ىذه التصرفات اٞنخالفة لشرعو، تعأب سوؼ ٪ناسبهم أشد احملاسبة،

(ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
 (ُ). 

من أجل ضبط األمن،  فاٜندكد ال يقيمها األفراد بل الدكلة اٞنسلمة أك من ينوب عنها،
كما  ،كأما اآلف فبل تقاـ اٜندكد أصبل إال قتل من يقاتلنا اٜنيف،كمنع التعدم، كاألمن من 
ألهنا ىي اٞنسؤكلة عن إقامة اٜندكد  ؛حّت توجد الدكلة اإلسبلمية ،سول ذلك من حدكد ترجأ

كىي شركط عامة تقع على عاتق الدكلة  ،ألف شركط إقامة اٜند غًن متوفرة أصبلن  الشرعية،
  .ر٬نة نفسهاكشركط خاصة تتعلق باٛن ،اٞنسلمة

مة يعليها مفاسد عظ إقامة العامة للحدكد يرتتب إفٌ كعامة الناس ال يعلموف ذلك، ك 
 إقامة اٜندكد . قتبلن كتقطيعان ُنجة ،كإخبلؿ باألمن، فيعتدم الناس بعضهم على بعض

 الذين فرض ،ال يقيمو إال أكلو األمر ،ال خبلؼ أف القصاص ُب القتل" قاؿ القرطيب:
 ألف اهلل سبحانو خاطب ٗنيع اٞنؤمنٌن ،كغًن ذلك ،كإقامة اٜندكد ،بالقصاص عليهم النهوض

 فأقاموا السلطاف مقاـ ،ٍب ال يتهيأ للمؤمنٌن ٗنيعا أف ٩نتمعوا على القصاص ،بالقصاص
 .(ِ)أنفسهم ُب إقامة القصاص كغًنه من اٜندكد"

  كقاؿ ابن رشد القرطيب:
 ،اإلماـ يقيمو فاتفقوا على أف -اٝنمر أم: جلد شارب  -كأما من يقيم ىذا اٜند " 

 .(ّ)ككذلك األمر ُب سائر اٜندكد"

                                 
 (.ّٔ) جزء من اآلية النور:سورة  (ُ)
 (.ِْٔ ،ِْٓ/ِ)اٛنامع ألحكاـ القرآف  (ِ)
 .(ِّّ/ِبداية اَّتهد ) (ّ)
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ػاضططضبػاضثاضث
ػهطنػخذضضطنػاضثائرػاضحقػ

 لعن العرب كاٞنسلمٌن كالعجم كاٛنامعة العربية كىيئة األمم اٞنتحدة اتلقد كثر ُب ىذه الثور     
ػ؟كسائل اإلعبلـخاصة ُب ك  كثًنا يرتددثل ىذا اللعن الذم فهل ٩نوز م ،راخذلوا الثو  مكغًنىم ألهن
 ،فهو غًن جائز شرعان  كالذم غالبو قائم على غًن دليل، ،ال حاجة ٟنذا اللعن :ظػول
تنا امع ثور  ،العرب كالعجممن  الشعوب اٞنسلمة كغًن اٞنسلمة من ألف كثًنان  ُّذا الشكل،

 ...لكن ليس بيدىم حيلة كال قوةاٞنباركة ك 
عن زيد بن أسلم، أف عبد اٞنلك بن مركاف، ف ،راللعن أشد التحذير الشرع من كقد حذ

بعث إٔب أـ الدرداء بأ٤ناد من عنده، فلما أف كاف ذات ليلة، قاـ عبد اٞنلك من الليل، فدعا 
خادمو، فكأنو أبطأ عليو، فلعنو، فلما أصبح قالت لو أـ الدرداء: ٚنعتك الليلة، لعنت خادمك 

الى يىكيوفي »: ، يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل نورضي اهلل عحٌن دعوتو، فقالت: ٚنعت أبا الدرداء 
 .(ُ)«اللَّعَّانيوفى شيفىعىاءى كىالى شيهىدىاءى، يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً 

كىالى  كىالى الطَّعَّاًف، ًإفَّ اٍلميٍؤًمنى لىٍيسى بًاللَّعَّاًف،" :، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عبد اهللك 
 .(ِ) "كىالى اٍلبىًذمءً  اٍلفىاًحً ،

، إذ بصرت ك  عن أيب برزة األسلمي، قاؿ: بينما جارية على ناقة، عليها بعض متاع القـو
نىا »: ، كتضايق ُّم اٛنبل، فقالت: حل، اللهم العنها، قاؿ: فقاؿ النيب بالنيب  الى تيصىاًحبػٍ

هىا لىٍعنىةه   .(ّ)«نىاقىةه عىلىيػٍ
ًإًف اٍستىطىٍعتى أىٍف الى تػىٍلعىنى » قاؿ: قاؿ النيب  ،عن أيب بردة بن أيب موسى، عن أبيو ك 

                                 
)شفعاء(  ،(ِٖٗٓح  ََِٔ/ْ باب النهي عن لعن الدكاب كغًنىا، كتاب الرب كالصلة كاآلداب)صحيح ال :مسلم (ُ)

أصحها  :الذين استوجبوا النار )شهداء( فيو ثبلثة أقواؿ ،حٌن يشفع اٞنؤمنوف ُب إخواهنم ،يـو القيامةمعناه ال يشفعوف 
 فال يكونوف شهداء ُب الدنيا :كالثاني ،على األمم بتبليغ رسلهم إليهم الرساالت ،ال يكونوف شهداء يـو القيامة كأشهرىا

 .شرح ١نمد فؤاد عبد الباقيانظر:  ،ال يرزقوف الشهادة كىي القتل ُب سبيل اهلل :كالثالث ،ال تقبل شهادهتم لفسقهم :أم
رجالو ثقات  إسناده صحيح،كقاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط ُب ٓنقيق اٞنسند: " (،ّْٖٗح  َٔ/ ٕسند )اٞن :أ٘ند (ِ)

(، َُّْٖالكبًن ): اٞنعجم (، الطرباينّٕٗٓ) : اٞنسند(، أبو يعلىُِّاألدب اٞنفرد ): البخارم ،"رجاؿ الصحيح
 .(ُِٗ) : السننابن حباف (،ُّٗ/َُالكربل ) سنن: ال، البيهقي(ُِ/ُ) : اٞنستدرؾ على الصحيحٌناٜناكم

 .(ِٔٗٓح  ََِٔ/ ْ باب النهي عن لعن الدكاب كغًنىا، كتاب الرب كالصلة كاآلداب)صحيح ال :مسلم (ّ)
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عىٍل، ٍيئنا فىافػٍ ٍلعيوفي لىهىا أىٍىالن أىصىابػىٍتوي، شى ًإٍف لىٍم  فىًإفَّ اللٍَّعنىةى ًإذىا خىرىجىٍت ًمٍن صىاًحًبهىا فىكىافى اٍلمى كى
يِّا أىٍك نىٍصرىانًيِّا أىٍك يىكيٍن لىهىا أىٍىالن فىكىافى اآٍلخىري لىهىا أىٍىالن أىصىابػىٍتوي كىًإالَّ أىصىابىٍت يػىهيودً 

 .(ُ)«مىجيوًسيِّا
 ،فاف كقع علينا الظلم من معٌنالظلمة كالطواغيت،  كما أف ىؤالء اٞنلعونٌن ليسوا ىم

كما ثبت  ،عنهم كالدعاء عليهم باٟنبلؾل شرعان ىنا ٩نوز فردان أك قبيلة بعينها،  ىذا اٞنعٌن ككاف
 بالنصوص الشرعية...

عن القنوت، فقاؿ: قد كاف القنوت قلت: قبل الركوع أك بعده؟  أنس بن مالك ئل س
كىذىبى ًإنَّمىا قػىنىتى »قاؿ: قبلو، قاؿ: فإف فبلنا أخربين عنك أنك قلت بعد الركوع، فقاؿ: 

،  رىسيوؿي اللًَّو  ٍبًعينى رىجيالن بػىٍعدى الرُّكيوًع شىٍهرنا، أيرىاهي كىافى بػىعىثى قػىٍومنا يػيقىاؿي لىهيٍم القيرَّاءي، زيىىاءى سى
نػىهيٍم كىبػىٍينى رىسيوًؿ اللًَّو  ، كىكىافى بػىيػٍ عىٍهده، فػىقىنىتى رىسيوؿي  ًإلىى قػىٍوـو ًمنى الميٍشرًًكينى ديكفى أيكلىًئكى

 .(ِ)«عىلىٍيًهمٍ شىٍهرنا يىٍدعيو  اللًَّو 
ې ې )  ، قاؿ اهلل تعأب:ك٩نوز لعن الظاٞنٌن كالكافرين كالفاسقٌن ك٥نو ذلك دكف تعيٌن

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

(ىئ
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )تعأب:  اهلل قاؿ، ك٩نوز لعن من مات على الكفر، (ّ) 

﮴    ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﮳  ﮲   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ۇ ۇ ۆ ۆ
 كقاؿ عن فرعوف:، (ْ)

﮵ ) ﮴   ﮳  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ   ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

(ۋ ۅ ۅ ۉ
(ٓ). 

٣نن بيده ملكوت  ،بل ُناجة لطلب العوف كاٞندد ،ن لسنا ُناجة للعرب كال للعجمك٥ن
كدعوا فأربعوا على أنفسكم  ،بشركليس غًنه من ال ،كىو اهلل تعأب كحده ،السموات كاألرض
 .كم فلن نتحرر من خبللو أبداالسب كالشتم عن

                                 
 .حسنكىو حديث  (َِّٖح  ٕٓٓ)الدعاء  :لطرباينا (ُ)
   .(ََُِح  ِٔ/ ِ باب القنوت قبل الركوع كبعده ،أبواب الوتر)صحيح ال :البخارم (ِ)
 (.ُِٔ،ُُٔاآليتاف ) البقرة:سورة  (ّ)
 (.َٔ-ٖٓ) اآليات ىود: سورة (ْ)
 (.ِْ، ُْاآليات ) القصص: سورة (ٓ)
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ػاضططضبػاضرابّٓػ
ػؼمادتدالطبطدػػاضظاضمػجظودػاضظظامشتلػ

نين معكم إه عندما يستسلم كيقوؿ عند قتالو لعدـ ثقتو بعدكٌ  لثائر اٜنقما حكم ا
 ـ معذكر كليس عليو حكم؟أ ،ـ قاتلأ ،خاطئ لثائرىل يكوف ا ،فيقتلو

 ؛فيجب أف ٩نابوا لطلبهم ،٥نن معكم :ثواراستسلموا كقالوا للرجاالت النظاـ  إذا كاف بعض
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) قاؿ تعأب:، بل ٩نوز لنا أف نقتلهمف ،قد غرر ُّمالحتماؿ أهنم 

﮺  ﮹   ﮸  ﮶﮷  ﮵   ﮴  ﮳  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

            ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮼  ﮽ ﮻

(
(ُ). 

فىصىبٍَّحنىا القىٍوـى  ًإلىى الحيرىقىًة، بػىعىثػىنىا رىسيوؿي اللًَّو  ؿ:اأسامة بن زيد رضي اهلل عنهما، قكعن 
هيٍم، فػىهىزىٍمنىاىيٍم، : الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي  فػىلىمَّا غىًشينىاهي، كىلىًحٍقتي أىنىا كىرىجيله ًمنى األىٍنصىاًر رىجيالن ًمنػٍ قىاؿى

ٍلتيوي،فىكىفَّ األىٍنصىاًرمُّ فىطىعىٍنتيوي ًبريٍمًحي حىتَّى  :  ،فػىلىمَّا قىًدٍمنىا بػىلىغى النًَّبيَّ  قػىتػى  يىا أيسىامىةي،»فػىقىاؿى
: كىافى ميتػىعىوّْذنا،« أىقػىتػىٍلتىوي بػىٍعدى مىا قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي  نػٍَّيتي أىنّْي  فىمىا زىاؿى ييكىرّْريىىا، قػيٍلتي حىتَّى تىمى
"لىٍم أىكيٍن أىٍسلىٍمتي قػىٍبلى ذىًلكى اليػىوٍ   .(ِ) ـً

 أىرىأىٍيتى ًإٍف لىًقيتي رىجيالن ًمنى اٍلكيفَّاًر فػىقىاتػىلىًني،، لرسوؿ اهلل  :عن اٞنقداد بن األسود، أنو قاؿك 
ذى ًمنّْي ًبشىجىرىةو، فىضىرىبى ًإٍحدىل يىدىمَّ بًالسٍَّيًف فػىقىطىعىهىا، : أىٍسلىٍمتي لًلًَّو، ثيمَّ الى تػيليوي يىا  فػىقىاؿى أىفىأىقػٍ

: رىسيوؿي اهلًل  اهلًل،رىسيوؿى  : يىا رىسيوؿى اهلًل،« الى تػىٍقتػيٍلوي : »بػىٍعدى أىٍف قىالىهىا؟ قىاؿى : فػىقيٍلتي ًإنَّوي  قىاؿى
الى تػىٍقتػيٍلوي فىًإٍف : »أىفىأىقٍػتػيليوي؟ قىاؿى رىسيوؿي اهلًل  ثيمَّ قىاؿى ذىًلكى بػىٍعدى أىٍف قىطىعىهىا، قىٍد قىطىعى يىًدم،
ًلمىتىوي الًَّتي قىاؿى  ًبمىٍنزًلىًتكى قػىٍبلى أىٍف تػىٍقتػيلىوي، قػىتػىٍلتىوي فىًإنَّوي  ٍنزًلىًتًو قػىٍبلى أىٍف يػىقيوؿى كى ًإنَّكى ًبمى إذا ، ف(ّ)«كى

                                 
 (.ْٗ) اآلية النساء:سورة  (ُ)
(، ِْٗٔح ُْْ/ٓ أسامة بن زيد إٔب اٜنرقات من جهينػة باب بعث النيب ، كتاب اٞنغازم)صحيح ال :البخارم (ِ)

)اٜنرقػػة( قبيلػػة مػػن  ،(ٔٗح ٕٗ /ُ بػػاب ٓنػػرًن قتػػل الكػافر بعػػد أف قػػاؿ: ال إلػػو إال اهلل ،اإل٬نػػاف)كتػػاب  : الصػػحيحمسػلم
 .مصطفى البغاتعليق ، انظر: )يكررىا( أم يكرر إنكاره عليو كقولو ،)متعوذا( مستجًنا من القتل ،جهينة

باب  ،اإل٬ناف : الصحيح )كتابمسلم(، َُْٗح  ٖٓ/ٓ باب شهود اٞنبلئكة بدرا، كتاب اٞنغازم)صحيح ال :البخارم (ّ)
 ،كاسترت خلف شجرة كاعتصم ُّا ،)الذ مين( ٓنيل ُب الفرار مين ،(ٓٗح  ٓٗ/ُ ٓنرًن قتل الكافر بعد أف قاؿ: ال إلو إال اهلل

 :البخارم، تعليق مصطفى البغا، انظر: )ّننزلتو( مهدر الدـ تقتل قصاصا لقتلك مسلما ،)ّننزلتك( ١نقوف الدـ يقتل قاتلو قصاصا
 .(ٖٓ/ ٓصحيح )ال
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 ...ألف القتل فيو شبهة فيجب دفع الدية ألىلو كالكفارة،، بعد قولو ىذا ،قتل أم كاحد منهم
ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )  تعأب:اهلل قاؿ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
(ُ). 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )قاؿ اهلل تعأب: فاألصل أف نرد على من اعتدل علينا، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

ٞنسلم ال ٩نوز ، ك (ِ) (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
 أف يعتدل ألنو يتعرض لسخط اهلل، كإذا اقتص لعدكاف كقع عليو فلًند اللطمة ّنثلها ال يتزيد،

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ       ڎ ڈ ) قاؿ تعأب:

(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
(ّ). 

 
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػ  

                                 
 .(ِٗ) اآلية النساء:سورة  (ُ)

 (.ُُٗ-َُٗسورة البقرة: اآليتاف ) (ِ)
 (.ُْٗ( سورة البقرة: اآلية )ّ)
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 اضططضبػاضخاطس
ػظداءػوأطغالػزغرػاضطدضطغنضػاضثائرػاضحقػشتل

بإٗناع اٞنسلمٌن سلفا  ،كالشيوخ الذين ال يشاركوف بالقتاؿ٪نـر قتل النساء كاألطفاؿ 
بياف، كاَّانٌن، كاٝننثى اتفق الفقهاء على أنو ال ٩نوز ُب اٛنهاد قتل النساء، كالص فقد ،كخلفان 

مقتولة،  أف امرأة كجدت ُب بعض مغازم النيب  أخربه عن نافع، أف عبد اهلل ف ،اٞنشكل
يىافً  فىأىٍنكىرى رىسيوؿي اهلل »  .(ُ) «قػىٍتلى النّْسىاًء كىالصّْبػٍ

عن سيليمافى بن فككذلك ال ٩نوز قتل الشيوخ عند ٗنهور الفقهاء، كبو قاؿ ٠ناىد؛ 
)اٍغزيكا باسم اهلًل، كفي سبيًل اهلًل، كقاتًليوا من كىفىر قاؿ:  ، أف النيب  ، عن أبيوبريدةى 

 .(ِ)تمثّْلوا، كال تقتيلوا كليدان( باهلًل، اغزيكا، كال تىغًدريكا، كال تػىغيلُّوا، كال
كسلمة  عن شقيق بن سلمة األسدم، عن الرسوؿ الذم جرل بٌن عمر بن اٝنطاب ك 

بن قيس األشجعي قاؿ: ندب عمر بن اٝنطاب الناس مع سلمة بن قيس األشجعي باٜنرة إٔب 
ًبيًل اهلًل؛ "  بعض أىل فارس، كقاؿ: تػيقىاتًليوفى مىٍن كىفىرى بًاللًَّو، الى اٍنطىًلقيوا ًبٍسًم اهلًل، كىًفي سى

تػىهىٍيتى تػىغيلُّوا، كىالى تػىٍغًدريكا، كىالى تيمىثػّْليوا، كىالى تػىٍقتػيليوا اٍمرىأىةن، كىالى صىًبيِّا، كىالى شىٍيخنا ىىمِّا، كىًإذىا انػٍ 
ًمٍنكيٍم، فػىلىهيٍم مىا لىكيٍم، كىعىلىٍيًهٍم مىا  ًإلىى اٍلقىٍوـً فىاٍدعيهيٍم ًإلىى اإًلٍسالىـً كىاٍلًجهىاًد، فىًإٍف قىًبليوا فػىهيمٍ 

 .(ّ) ..."عىلىٍيكيمٍ 
نػىهىى النػَّفىرى الًَّذينى بيًعثيوا ًإلىى اٍبًن أىًبي  " عن عبد اهلل بن كعب بن مالك، أف رسوؿ اهلل ك 

ٍيبػىرى لًيػىٍقتػيليوهي  افً  ،اٍلحىًقيًق ًبخى  .(ْ) "فػىنػىهىاىيٍم عىٍن قػىٍتًل النّْسىاًء كىاٍلوًٍلدى
إٔب ىذه العلة ُب  كذلك ألف الصيب ليس من أىل القتاؿ فبل يقتل كاٞنرآة، كقد أكمأ النيب 
كينَّا مىعى رىسيوؿ اهلل ": اٞنرآة، اليت كجدت مقتولة ُب بعض مغازيو، فعن حنظلة الكاتب، قاؿ

 ،هىا، ًفي غىزىاةو : فىمىرَّ بًاٍمرىأىةو مىٍقتيولىةو كىالنَّاسي عىلىيػٍ ًذًه لًتػيقىاًتلى،» فػىقىاؿى أىٍدًرٍؾ  مىا كىانىٍت ىى

                                 
 : الصحيحمسلم(، َُّْح  ُٔ/ْ باب قتل الصبياف ُب اٜنرب، اٛنهاد كالسًنكتاب )صحيح ال :البخارم (ُ)

 (.ُْْٕح ُّْٔ/ ّ باب ٓنرًن قتل النساء كالصبياف ُب اٜنرب ،اٛنهاد كالسًن)كتاب 
كقاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط ُب  (،ُِّٔح ِٔٓ/ ْ كتاب اٛنهاد، باب ُب دعاء اٞنشركٌن) ( أبو داكد: السننِ)

 التحقيق: "صحيح".
  (.ِْٕٔح  ُِٔ/ ِسنن )ال :بن منصورا (ّ)
 (.ّٖٖٗٔح ّٔٗ/ ٕصنف )اٞن :ابن أيب شيبة (ْ)
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ا،  .(ِ)كالعسيف: األجًن التابع، (ُ)«كىالى عىًسيفنا فػىقيٍل لىوي: الى تػىٍقتيٍل ذيرّْيَّةن، خىاًلدن
ك٩نوز  : "(ّ)ُب اٞنوسوعة الفقهيةجاء  ؟٩نوز قتل من يشرتؾ ُب القتاؿ من ىؤالء فقط كىل

قتل يـو قريظة امرأة طرحت الرحا على خبلد  قتل من قاتل ٣نن ذكرنا كلو امرأة ؛ ألف النيب 
، كأصل اٜنديث ركاه ١نمد بن اسحاؽ، كاٜنارث بن ١نمد، عن ١نمد بن "بن سويد فقتلتو

دى ٍبنى سيوىٍيًد ٍبًن ثػىٍعلىبىةى اٍلخىٍزرىجً سعد، عن الواقدم، أهنم قالوا :  نىةي،ًإفَّ خىالَّ  يَّ دىلٍَّت عىلىٍيًو فيالى
: فىذيًكرى أىفَّ رىسيوؿى اهلًل  رىحنا فىشىدىخىٍت رىٍأسىوي، اٍمرىأىةه ًمٍن بىًني قػيرىٍيظىةى، "لىوي أىٍجري  قىاؿى

ٍيًن" ، فػىقىتػىلىهىا رىسيوؿي اهلًل ، شىًهيدى دي ٍبني سيوىٍيدو قىٍد شىًهدى بىٍدرنا، ًفيمىا ذيًكرى ا، كىكىافى خىالَّ  كىأيحيدن
، كىبىًني قػيرىٍيظىةى " كىاٍلخىٍندىؽى

 (ْ). 
 ا ركم عنقاؿ ابن قدامة: كال نعلم ُب ذلك خبلفا، كبو قاؿ األكزاعي، كالثورم كالليث؛ ٞن

:  أىفَّ النًَّبيَّ ابن عباس:  ٍندىًؽ مىٍقتيولىةن فػىقىاؿى فػىقىاؿى « مىٍن قػىتىلى ىىًذًه؟»مىرَّ بًاٍمرىأىةو يػىٍوـى اٍلخى
 : : نازىعىٍتني سىٍيًفي، فىسىكىتى « كىًلمى؟»رىجيله: أىنىا يىا رىسيوؿى اهلًل، قىاؿى قىاؿى

كُب ركاية أخرل  ،(ٓ) 
فقاؿ  ،يـو حنٌن مر على امرأة مقتولة عن عبد الر٘نن بن أيب عمرة األنصارم، أف النيب 

ٍلًفي اهلًل،فػىقىاؿى رىجيله: أىنىا يىا رىسيوؿى  مىٍن قػىتىلى ىىًذًه،" :رسوؿ اهلل  فىأىرىادىٍت قػىٍتًلي  ،أىٍردىٍفتهىا خى
 .(ٔ) "فىأىمىرى ًبهىا فىديًفنىتٍ  فػىقىتػىٍلتهىا،
ػ
ػ

ػ  

                                 
 ،: "إسناده صحيح "لصحيحكقاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط ُب ٓنقيق ا (،ُْٕٗحُُِ/ ُُ) صحيحال :ابن حباف (ُ)
 .(َُُْٖحُّٗ/ ٗباب اٞنرأة تقاتل فتقتل  ،أبواب السًنٗناع السنن الكربل ) :لبيهقيا
 .(ِٕٔ/ ِبغية الباحث عن زكائد مسند اٜنارث ) :اٜنارث (ِ)
 .(ُْٗ/ ُٔاٞنوسوعة الفقهية الكويتية )كزارة األكقاؼ الكويتية:  (ّ)
كىذا من قوؿ ابن (، َُُٖٗحُُْ/ٗباب اٞنرأة تقاتل فتقتل ، ٗناع أبواب السًنالسنن الكربل ) :لبيهقيا (ْ)

 (.ِِْ/ّابن إسحاؽ: السًن كاٞنغازم )انظر:  ،إسحاؽ، كالواقدم منقطع
 (.َُِ /ْأبو داكد: التلخيص اٜنبًن ) (،َُِِٖحّٖٖ/ ُُاٞنعجم الكبًن ) :لطرباينا (ٓ)
/ ِبغية الباحث عن زكائد مسند اٜنارث ) :اٜنارث ،( صحيحّّٕٕٗ( )ٕٔٓ/ ُٕصنف )اٞن :ابن أيب شيبة (ٔ)

 .(ْٖٔحّٕٔ
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 َٙانفصم انثا                              
 

 أمناط تغٛري انثائر احلك                       
 انفمٓٙٔتكٛٛفّ                             

ػطباحث:أربطظػوسغهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػ

ػاإلدالطغظػإشاطظػاضدوضظرطلػاضثائرػاضحقػرضىػوجوبػػاضطبحثػاِّول:
ديػوتأثغرهػرضىػظؼضظػاضطظصرػاضدغاػإظصاراضطبحثػاضثاظي:ػ

ػاضثائرػاضحق
ػػوأظطاطػتعغغرهاضثائرػاضحقػػاضطبحثػاضثاضث:

واضػدرغظػاضطتطضػظػباضثائرػػاضصوظغظاِّحصامػػضطبحثػاضرابّٓ:ا
ػقاضح

ػ  
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 ٔلاملثسث األ
 إلايح انذٔنح اإلساليٛحعًم انثائر احلك عهٗ ٔخٕب 

، من خبلؿ التأكيد كجوب العمل السياسي إلقامة الدكلة اإلسبلميةعلى ٞنبحث ىذا ايركز 
إ٩ناد السلطة الشرعية ، كما يركز ىذا اٞنبحث على أف العمل السياسي من صميم اإلسبلـعلى أف 

 .قربة هلل تعأب، ككذا  السعي لتحقيق االستقبلؿ التشريعي
 اآلتية:ٞنطالب ضيحنا لذلك من خبلؿ اتو  -إف شاء اهلل تعأب-ٞنبحث كسيمثل ىذا ا

ػاِّولطضبػاضط
ػاضططلػاضدغاديػطنػصطغمػاإلدالم

قامت األدلة الشرعية من الكتاب كالسنة كىدم السلف الصاّب على أف العمل السياسي 
من صميم ديننا؛ كأف االشتغاؿ بو من أجل سياسة األمة بشرع اهلل قربة من القربات كعبادة من 

 العبادات، كال ينكر ىذا إال جاىل ال يفقو طبيعة ىذا الدين اٜننيف. 
ػوعديػاضدضفػاضصاضّّػػلػاِّدضَظِطْجوُأ ػطنػاضصتابػواضدظظ اضذررغظ

ػسيػاضظػاطػاضتاضغظ:
لقد بٌن اهلل عز كجل أف من مهمات الكتب السماكية عامة كالقرآف الكرًن خاصة  أواًل:

، كلذلك قاؿ تعأب ُب شأف التوراة ڇ ڍ ) :مهمة اٜنكم كىي قضية سياسية كما ىو معلـو

(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) :اإل٤نيلكقاؿ ُب شأف ، (ُ)

(ڄ ڄ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) :كقاؿ ُب شأف الكتاب اٞنهيمن اٝناًب، (ِ)

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

(ڱ ں 
 كاآليات ُب ىذا اٞنعىن كثًنة.، (ّ)

إذا كاف من مهمات الكتب اٜنكم فكذلك من مهمات الرسل الكراـ اٜنكم  ثاظغًا:
أنزؿ  كالسياسة ُنكم أهنم أعلم الناس ّنا أنزؿ اهلل كأفقو اٝنلق ُب تنفيذ أحكاـ اهلل كسياسة األمم ّنا

                                 
 (.ْْ( سورة اٞنائدة: جزء من اآلية )ُ)
 (.ْٕ( سورة اٞنائدة: جزء من اآلية )ِ)
 (.ْٖ( سورة اٞنائدة: جزء من اآلية )ّ)
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) اهلل تعأب، قاؿ تعأب:

(ژ ڑ ڑ ک ک ک 
(ُ). 
، قاؿ: قاعدت أبا ىريرة ٙنس سنٌن، كجاء ُب اٜنديث عن فرات الق زاز، قاؿ: ٚنعت أبا حاـز

كىانىٍت بػىنيو ًإٍسرىائًيلى تىسيوسيهيمي األىٍنًبيىاءي، كيلَّمىا ىىلىكى  نىًبيّّ ) قاؿ: فسمعتو ٪ندث عن النيب 
ًإنَّوي الى نىًبيَّ بػىٍعًدم، كىسىيىكيوفي خيلىفىاءي فػىيىٍكثػيريكفى  :  (خىلىفىوي نىًبيّّ، كى فيوا )قىاليوا: فىمىا تىٍأميرينىا؟ قىاؿى

عىًة األىكًَّؿ فىاألىكًَّؿ، أىٍعطيوىيٍم حىقَّهيٍم، فىًإفَّ اللَّوى سىائًليهيٍم عىمَّا اٍستػىٍرعىاىيمٍ   .(ِ)(بًبػىيػٍ
: "أم يتولوف أمورىم كما تفعل األمراء كالوالة بالرعية كالسياسة القياـ على -ر٘نو اهلل- قاؿ النوكم

، كمن ىنا كاف أتباع األنبياء حقان يشتغلوف بالعمل السياسي قدكة بالرسل (ّ)ّنا يصلحو"الشيء 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ): ُب تفسًن قولو تعأب (ْ)كلذلك قاؿ اإلماـ القرطيب ،عليهم السبلـ

(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
الرباين الذم ٩نمع إٔب العلم البصر بالسياسة، مأخوذ من قوؿ  ،(ٓ)

  .(ٔ)العرب: رب أمر الناس يربو إذا أصلحو كقاـ بو، فهو راب كرباين على التكثًن
اإلسبلـ نظاـ شامل كامل أحاط بكل جوانب اٜنياة كما من شيء ُب اٜنياة الدنيا  ثاضثًا:

لىقىٍد تػىرىكىنىا  رىسيوؿي ) : قاؿ الصحايب اٛنليل أبو ذر الغفارم ،كاآلخرة إال كلو فيو كلمة أك توجيو
 . (ٕ)(كىمىا يػىتػىقىلَّبي ًفي السَّمىاًء طىائًره ًإالَّ ذىكَّرىنىا ًمٍنوي ًعٍلمنا اهلًل 

                                 
 (.ُِّ( سورة البقرة: جزء من اآلية )ُ)
(، مسلم: الصحيح ّْٓٓح ُٗٔ/ ْ إسرائيل )كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بينالبخارم: الصحيح  (ِ)

يكوف أكثر  :(، قولو )فيكثركف( أمُِْٖح  ُُْٕ/ ّ) كتاب اإلمارة، باب كجوب الوفاء ببيعة اٝنلفاء األكؿ فاألكؿ 
من حاكم كاحد للمسلمٌن ُب زمن كاحد، )فوا( من الوفاء )ببيعة األكؿ فاألكؿ( أم إف الذم تؤب األمر كبويع قبل غًنه 

حب البيعة الصحيحة اليت ٩نب الوفاء ُّا كبيعة الثاين باطلة ٪نـر الوفاء ُّا مطلقا، )أعطوىم حقهم( أطيعوىم ُب ىو صا
 ُٗٔ/ ْ)تعليق البغا البخارم: الصحيح غًن معصية، )سائلهم( ١ناسبهم باٝنًن كالشر عن حاؿ رعيتهم، انظر: 

 (.ُُْٕ/ ّ(، شرح ١نمد فؤاد عبد الباقي، مسلم: الصحيح )ّْٓٓح
 (.ُِّ/ ُِالنوكم: شرح النوكم على مسلم ) (ّ)
إماـ متفٌنن متبحٍّر  : أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند بن أيب بكر بن فػىرهح األنصارم اٝنزرجي األندلسي القرطيب،القرطبي (ْ)

" اٛنامع  تفسًنه اٞنشهور :منهالو تصانيف كثًنة لو، كفور فضك  ُب العلم، لو تصانيف مفيدة تدٌؿ على كثرة اٌطبلعو،
 (.ِِٗ /ُٓ)األعبلـ ك اٞنشاىًن ككفيات  تاريخ اإلسبلـالذىيب:  انظر:، ىػ  ُب مصرُٕٔسنة  توُب ألحكاـ القرآف"،

 (.ٕٗ( سورة آؿ عمراف: جزء من اآلية )ٓ)
 (.ُِِ/ ْ) اٛنامع ألحكاـ القرآف القرطيب: (ٔ)
كقاؿ الشيخ شعيب  (،ُِّْٗح  ّْٔ /ّٓ  الغفارم)مسند األنصار، حديث أيب ذر أ٘ند: اٞنسند  (ٕ)

 ". حديث حسناألرناؤكط ُب ٓنقيق اٞنسند: " 
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:  ذىكىرى النًَّبيُّ كعن أيب سلمة، عن معيقيب، قاؿ:  ًإٍف  )اٍلمىٍسحى ًفي اٍلمىٍسًجًد يػىٍعًني اٍلحىصىى  قىاؿى
 .(ُ)(كيٍنتى الى بيدَّ فىاًعالن فػىوىاًحدىةن 

ة مثلكاٛنواب ال، فمن أأفيغفل عن اٛنانب السياسي؟  ،فإذا كاف اإلسبلـ ٓندث ُب أبسط الشؤكف
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ) قولو تعأب: اٛنانب السياسي الذم ذكره الشرع اٜننيف،

( ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث
(ِ) ،

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ) كقولو تعأب:

(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
(ّ). 

: "كإذا كانت اآلية قد أكجبت أداء األمانات إٔب أىلها كاٜنكم بالعدؿ: -ر٘نو اهلل- قاؿ ابن تيمية
 . (ْ)فهذاف ٗناع السياسة العادلة كالوالية الصاٜنة"

"أما بعد فهذه رسالة ٢نتصرة فيها جوامع من السياسة  :قائبلن كلذلك بىن رسالتو كلها على ىذه اآلية 
 . (ٓ)"اقتضاىا من أكجب اهلل نصحو من كالة األمور ،كاآليات النبوية ال يستغين عنها الراعي كالرعية ،اإلٟنية
 . (ٓ)"األمور

كٓب ٬نت حّت أتى ببياف ٗنيع  "كثبت أف النيب  :-ر٘نو اهلل- كمن ىنا قاؿ اإلماـ الشاطيب
 .(ٔ)إليو ُب أمر الدين كالدنيا، كىذا ال ٢نالف عليو من أىل السنة"ما ٪نتاج 

بياف الفرؽ بٌن السياسة عند اٞنسلمٌن كعند غًنىم فهي عند اٞنسلمٌن صدؽ  رابطًا:
 ككضوح كشرؼ كعند غًننا كذب، كمكر، ك٢نادعة. 

"كقد يستغرب بعض الناس اآلف ىذه التسمية "السياسة الشرعية" ألهنم دأبوا  يقوؿ عبد اٞننعم النمر:
ألهنا  ؛ْندىم يفرقوف بينها كبٌن الدينعلى فهم السياسة ّنعناىا العاـ اٞنألوؼ اآلف ُب الدكؿ كلذا 

                                 
(، مسلم: الصحيح َُِٕح ْٔ/ ِ )أبواب العمل ُب الصبلة، باب مسح اٜنصا ُب الصبلةالبخارم: الصحيح ( ُ)

(، كاللفظ لو، قولو ْٔٓح  ّٕٖ/ ُ)كتاب اٞنساجد كمواضع الصبلة، باب كراىة مسح اٜنصى كتسوية الرتاب )
)اٜنصى( ٗنع حصاة اٜنجارة الصغار قاؿ النوكم اتفق العلماء على كراىة اٞنسح ألنو يناُب التواضع كألنو يشغل اٞنصلي 

(، شرح َُِٕح ْٔ/ ِ)فاعبل( مسويا للرتاب كال بد، )فواحدة( فسوه مرة كاحدة، انظر: تعليق البغا صحيح البخارم )
 (. ّٕٖ/ ُمسلم: الصحيح ) ١نمد فؤاد عبد الباقي،

 (.ٗٓ( سورة النساء: اآلية )ِ)
 (.ٖٓ( سورة النساء: اآلية )ّ)
  (.ِْٔ/ ِٖابن تيمية: ٠نموع الفتاكل ) (ْ)
 (.ٓ(، ابن تيمية: السياسة الشرعية ُب اصبلح الراعي كالرعية )ِْٓ/ ِٖابن تيمية: ٠نموع الفتاكل )( ٓ)
 (.ْٔ/ ُالشاطيب: االعتصاـ ) (ٔ)
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 تبتعد ُب طرقها عن منهج الدين، كالواقع أف كلمة السياسة اٞنعركفة اآلف كالسياسة اٞنعنية عند رجاؿ
دبره كنفذه على  التشريع اإلسبلمي تنبعثاف من أصل لغوم كاحد من )ساس، يسوس( األمر إذا

كىي بذلك ٔنتلف عن السياسة اٞنعركفة لنا  ،الكلمة من التدبًن كحسن التصرؼف ،أحسن كجو يراه
 .(ُ)اليت ال تتقيد بأخبلؽ كال مبادئ الكلمة"

دنا إهنا خصوصان ىي خبلؼ ما عند الغرب كعن فالسياسة عندنا معشر اٞنسلمٌن عمومان كالعلماء
 أما عند غًننا فهي عبارة عن اٜنيلة كالغش كاٞنكر كاٝنديعة.  ،عبارة عن تدبًن األمور

مىٍن غىشَّنىا فػىلىٍيسى ًمنَّا، كىاٍلمىٍكري كىاٍلًخدىاعي  ًفي ): ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل فعن عبد اهلل 
، (ّ)(اٍلمىٍكري كىاٍلخىًديعىةي كىاٍلًخيىانىةي ًفي  النَّارً )، قاؿ: ، عن النيب ، كعن أنس بن مالك (ِ)(النَّارً 

 .(ْ)(اٍلميٍؤًمني ًغرّّ كىرًيمه، كىاٍلفىاًجري خىبّّ  لىًئيمه ): ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل كعن أيب ىريرة 
 -بإذف اهلل-إف العمل السياسي ال ٬نكن التخلي عنو  :كمن خبلؿ ما تقدـ أكد أف أقوؿ خاطدًا:

أف يساىم ُب حل اٞنشاكل، كرفع  -بإذف اهلل-ألنو عمل إسبلمي شرعي من صميم ديننا كىو كفيل 
 اٞنعاناة كالوصوؿ إٔب نظاـ اٜنكم االسبلمي الذم يكوف على أسس ربانية.

 :عندما اهتمو باالشتغاؿ بالسياسةكىذا الشيخ اإلبراىيمي يرد على االستعمار 
ة عند اٜناكمٌن ىو تدبًن اٞنمالك بالقانوف كالنظاـ كحياطة الشعوب "إف أعلى معاين السياس

باإلنصاؼ كاإلحساف فإذا نزلوا ُّا صارت إٔب معىن التحايل على الضعيف ليؤكل، كقتل مقوماتو 
 .(ٓ)ليهضم، كالكيد للمستيقظ حّت يناـ كاٟندىدة للنائم حّت ال يستيقظ..."

العمل السياسي من صميم ىذا الدين، كثبت أف اٞنسلم الثابت كإذا ثبت من ىذا البياف اٞنختصر أف 
مهما حاكلت الطغمة اٞنتسلطة على الشعوب ُب  ،كعن ىذا الواجب ،على دينو لن يتخلى عنو

فليكن العمل من أجل إ٩ناد  ، الوسائل اٞنعركفة لدل اٛنميعبشّت ،تصفية خصومها السياسيٌن
  قربة هلل تعأب. اليت ىي السلطة الشرعية

ػ  
                                 

 (.ُُٓلنمر: االجتهاد )ا( ُ)
كقاؿ  (، ٗٓٓٓح ّٗٔ/ ُِابن حباف: الصحيح ) ذكر الزجر عن أف ٬نكر اٞنرء أخاه اٞنسلم أك ٫نادعو ُب أسبابو  (ِ)

: إسناده ِٕٓ/ِإسناده حسن"، كقاؿ اٞننذرم ُب " الرتغيب " : " صحيح ابن حبافالشيخ شعيب األرناؤكط ُب ٓنقيق 
 جيد.

 (.ٕٖٓٗح َٓٔ/ ْعلى الصحيحٌن )اٜناكم: اٞنستدرؾ ( ّ)
 ". صحيح: " األدب اٞنفردُب ٓنقيق  (، كقاؿ الشيخ األلباينُْٖح ُُٓالبخارم: األدب اٞنفرد )( ْ)
 (.ّٗاإلبراىيمي: عيوف البصائر ) (ٓ)
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ػاضثاظيػطضباضط
ػإغجادػاضدضطظػاضذررغظػشربظ

النظرية السياسية اإلسبلمية ال ٬نكن أف تطبق إال ُب ظل سلطة قوية مؤمنة ٕناـ اإل٬ناف 
  ،كما كاف عليو األئمة اٟنداة كسنة رسوؿ اهلل  ُّذه النظرية النابعة من كتاب اهلل 

كبغًن سلطة يبقى اإلسبلـ ٠نرد مواعظ كشعائر كعبادات  ،لرتٗنة ىذه النظرية ؛فالسلطة ضركرية
الذين فقهوا حقيقة  كال يقبلو اٞنسلموف ،كىذا ما ال يقبلو اإلسبلـ ،ال دخل ٟنا ُب شؤكف اٜنياة

ـه  ،الدين كما ال  ،كالسلطاف حارس : الدين أسٌ أيضان  ، كٟنذا قيلكٟنذا قيل: الدين كالسلطاف توأ
 . (ُ)لو فضائع كما ال حارس ،لو فمهدـك أسٌ 

السعي لقياـ اٜنكم اإلسبلمي  من لمسلمٌن ُب مشارؽ األرض كمغارُّالفبل بد 
كم اإلسبلمي القدكة اٞنثالية ُب اٜن ،النظيف الذم ٬نثل اإلسبلـ ٕنثيبلن صادقان على هنج الراشدين

فالسلطاف ضركرم ُب نظاـ الدنيا، كنظاـ الدنيا ضركرم ُب نظاـ الدين،  ،القائم على الشرعية
كىو مقصود األنبياء قطعان، فكاف كجوب نصب  ،كنظاـ الدين ضركرم ُب الفوز بسعادة اآلخرة

 .اإلماـ من ضركريات الشرع الذم ال سبيل إٔب تركو
، ففيو داللة كخًن دليل على ذلك: الواقع اٞنرير الذم تعيشو األمة اإلسبلمية ا ليـو

قاطعة على أنو لن تقـو لئلسبلـ قائمة إال بالرجوع إٔب اهلل، ٍب السعي إٔب إقامة اٝنبلفة 
 ،ضوىا، كصار ٟنم ما أرادكااإلسبلمية اليت ما فتئ أعداء اإلسبلـ ينخركف ُب جنباهتا حّت قوٌ 

كانتهكت  طلت اٜندكد،عاإلسبلـ عن قيادة األمة،  يى فبعد أف أيبعدت اٝنبلفة اإلسبلمية، ك٥نيٌ 
األعراض كاٜنرمات، كعطلت راية اٛنهاد، كقسمت ببلد اٞنسلمٌن إٔب دكيبلت متناحرة يضرب 

كسلبت خًنات اٞنسلمٌن من أراضيهم، كتكالبت عليهم األمم الكافرة من   ،بعضها رقاب بعض
كما الذؿ الذم ٫نيم على اٞنسلمٌن فيجعلهم يعيشوف على ىامش العآب،  ،كل حدب كصوب

كُب ذيل األمم كمؤخرة التأريخ، إال قعود اٞنسلمٌن عن العمل إلقامة اٝنبلفة كعدـ مبادرهتم إٔب 
ن بالضركرة كالصبلة نصب خليفة ٟنم التزامنا باٜنكم الشرعي الذم أصبح معلومنا من الدي

لذلك   ؛د عن العمل الستئناؼ اٜنياة اإلسبلمية معصية من أكرب اٞنعاصيفالقعو  ،كالصـو كاٜنج

                                 
 (.ُِٖالغزإب: االقتصاد ُب االعتقاد ) (ُ)
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لتطبيق األحكاـ على اٞنسلمٌن، ك٘نل الدعوة  ؛كاف نصب خليفة ٟنذه األمة فرضنا الزمنا
 اإلسبلمية إٔب ٗنيع أ٥ناء العآب.

إقامة  ال خبلص ٟنذه األمة ٣نا ىي فيو اليـو من الذؿ كاٟنواف إال باإلنابة إٔب اهلل، ٍبك 
 . حكم اهلل على ىذه األرض كفق ما ارتضى ٟنا رُّا 

أىل العلم قد٬نان كحديثان على أف السعي إٔب إقامة السلطة الشرعية من  نص  قد ك 
 بعض النقوؿ:ىذه ك  ،ال سيما من يتؤب أمرىا كفق الشرع ،القربات كأفضل الطاعات

األنفس كاألمواؿ ال ينتظم إال : "إف الدنيا كاألمن على -٘نو اهللر - (ُ)قاؿ الغزإب
كأف ذلك لو داـ كٓب  ،كىذا تشهد لو مشاىدة أكقات الفنت ّنوت السبلطٌن ،بسلطاف مطاع

السيف، كمشل القحط كىلكت اٞنواشي  داـ اٟنرج كعم   ،يتدارؾ بنصب سلطاف آخر مطاع
حيان، كٓب يتفرغ أحد للعبادة كالعلم إف بقي  ،كبطلت الصناعات، ككاف كل من غلب سلب

 .(ِ)كاألكثركف يهلكوف ٓنت ظبلؿ السيوؼ"
كقفةن من كقفاًت توازم  : "ٍب قرباتي العاٞنٌن، كتطوعاتي اٞنتقربٌن، ال-اهلل ر٘نو- (ّ)كقاؿ اٛنويين

 .(ْ)من تعٌن  عليو بذؿي اَّهود ُب الذ بٍّ عن الدين"
اٞنقصود بالسلطاف كاٞناؿ  غاية ُب النفاسة، قاؿ: "فإذا كاف كبلـه  -ر٘نو اهلل-كلشيخ اإلسبلـ 

كإنفاؽ ذلك ُب سبيلو كاف ذلك صبلح الدين كالدنيا، كإف انفرد السلطاف  ،ىو التقرب إٔب اهلل
عن الدين أك الدين عن السلطاف فسدت أحواؿ الناس كإ٧نا ٬نتاز أىل طاعة اهلل عن أىل 

 .(ٓ)معصيتو بالنية كالعمل الصاّب"

                                 
أى٘ند، اإلماـ زين الٌدين أبو حىامد الغزٌإٌب، الٌطوسٌي، الفقيو الٌشافعٌي،  : ١نيىم د ٍبن ١نيىم د ٍبن ١نيىم د ٍبنأبو حامد الغزالي( ُ)

 (.ِٔ/ُُق، انظر: الذىيب: تاريخ اإلسبلـ كىكىفيات اٞنشاىًن كىاألعبلـ )َٓٓحيٌجة اإلسبلـ، مات سنة 
 (.ُِٖالغزإب: االقتصاد ُب االعتقاد ) (ِ)
١نمد اٛنويين، أبو اٞنعإب، ركن الدين، اٞنلقب بإماـ اٜنرمٌن: أعلم عبد اٞنلك بن عبد اهلل بن يوسف بن  الجويني: (ّ)

كلد ُب جوين )من نواحي نيسابور( كرحل إٔب بغداد، فمكة، كذىب إٔب اٞندينة فأفّت  ،اٞنتأخرين، من أصحاب الشافعي
لو  ،ضر دركسو أكابر العلماءككاف ٪ن، كدرس، ٍب عاد إٔب نيسابور، فبىن لو الوزير نظاـ اٞنلك " اٞندرسة النظامية " فيها

كلد  غياث األمم كالتياث الظلم، كالعقيدة النظامية ُب األركاف اإلسبلمية، كالربىاف، كغًنىا... مصنفات كثًنة، منها:
 (.َُٔ/ْ) األعبلـالزركلي:  انظر:، ـَُٖٓ، ىػ ْٖٕـ، كتوُب سنة َُِٖ، ق ُْٗسنة  اٛنويين

 (.ِْٔالظلم )غياث األمم ُب التياث ( اٛنويين: ْ)
 (.ّْٗ/ ٠ِٖنموع الفتاكل )( ابن تيمية: ٓ)
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كجوب السعي إلقامة سلطة إسبلمية تقـو  ؾ بكل كضوحدرى يي  ،فمن خبلؿ ما تقدـ
كأف من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة  ،اهلل ُب أرضو كفق سياسة شرعية حكيمة  على تطبيق شرع

 اهلل فهو ُب عبادة عظيمة كأكـر ُّا من عبادة كقربة. 
 ٗنع السلطتٌن الدينية كالسياسية.   كلقد ثبت ُب السًنة النبوية أف الرسوؿ 

 ،ٗنع بٌن السلطتٌن الدينية كالسياسية "إف النيب  مصطفى حلمي: الدكتورقاؿ 
أك بعبارة أخرل  ،فاإلسبلـ دين جامع للدنيا كالدين ؛كُّذا أرسيت قواعد اٜنكومة اإلسبلمية

فاٜنياة الدنيا دار  ؛طو ِنالقو ُب آف كاحدبكتر  ،أنو جامعة كربل تنظم عبلقة الفرد ّنجتمعو
كقد  ،اٜنياة اآلخرة كىي دار البقاء كينتقل بعدىا إٔب ،كقتان ١ندكدان انتقاؿ يعيش فيها اٞنؤمن 

ُّذا نبيان مبلغان لرسالة ربو كمؤسسان لدكلة يتصرؼ ُب الدين ّنقتضى  أصبح رسوؿ اهلل 
التكاليف  الشرعية اليت أمره اهلل بتبليغها كيصرؼ سياسة الدنيا ّنقتضى رعايتو ٞنصاّب الناس ُب 

، (ِ)ىذا ىو االْناه الذم ينعقد عليو اإلٗناع" (ُ)العمراف البشرم على حد تعبًن ابن خلدكف
سبحانك ىذا ُّتاف  ؟كف السلطةف اإلسبلـ ال شأف لو بالسياسة كشؤ أو يقاؿ فهل بعد ىذا كل

 عظيم.
ػ
ػ
ػ
ػ

ػ  

                                 
: أبو زيد عبد الر٘نن بن ١نمد بن ١نمد بن اٜنسن اٜنضرمي االشبيلي الفيلسوؼ اٞنؤرخ، العآب ابن خلدكف (ُ)

، أعماالن رحل إٔب فاس كغرناطة كتلمساف كاألندلس، كتؤب أصلو من اشبيلية، كمولده كمنشأه بتونس،  ،االجتماعي البحاثة
ككٕب فيها قضاء اٞنالكية،  ،ٍب توجو إٔب مصر فأكرمو سلطاهنا الظاىر برقوؽ ،كاعرتضتو دسائس ككشايات، كعاد إٔب تونس

كاف فصيحا، ٗنيل الصورة، عاقبل، صادؽ  ،توُب فجأة ُب القاىرة ،كٓب يتزٌم بزٌم القضاة ١نتفظا بزٌم ببلده كعزؿ، كأعيد
اٞنقدمة، كشرح الربدة، كشفاء السائل لتهذيب اٞنسائل،  من كتبو: ،ا للمراتب العاليةاللهجة، عزكفا عن الضيم، طا١ن

ذيل التقييد ُب ركاة السنن الفاسي:  انظر: ،ـ(َُْٔ ـ،ُِّّ ، اٞنوافق لوىػ َٖٖق، كتوُب  ِّٕ)كلد سنة كغًنىا... 
 (. َّّ/ّ)األعبلـ الزركلي: ، (ََُ/ ِ)كاألسانيد 

 (.ُّ)حلمي: نظاـ اٝنبلفة ( ِ)
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ػاضططضبػاضثاضث
ػاضدطيػإضىػتحػغقػاالدتػاللػاضتذرغطيػػػػػػػػػػػػػ

اٟندؼ من قياـ الدكلة  ، ألفالثائر اٜنق أف يسعى لتحقيق االستقبلؿ التشريعيينبغي على 
 التشريعي.ىو ٓنقيق االستقبلؿ ، اإلسبلمية

الصاّب من كفق الكتاب كالسنة كىدم السلف  ،غًن خاؼ عليكم أف النظاـ اإلسبلمي اٜنق
تتفاكت ُب ذلك كإف كانت الدكؿ اإلسبلمية  ،ال يوجد ُب أم دكلة من دكؿ األرض ،األئمة العظاـ

 اضرة لو فقاؿ:كقد أشار إٔب ىذه اٜنقيقة اٞنرة أ٘ند ٗناين ُب ١ن ،كبعض الشر أىوف من بعض كما يقولوف
مع  "إنو كاقع يبعث على األسى، كيدمي القلب كيثًن اٟنم كالقلق، فقد كادت أمم اإلسبلـ كدكلو ْني
على إ٨ناؿ الشريعة اإلسبلمية كالتخلي عنها كمصدر كحيد ألحكامها كنظمها مقبلة على القوانٌن الوضعية 

 استوردكىا باختيارىم كإرادهتم أك اليت اليت فرضت عليهم من األعداء فرضان أياـ غلبتهم عليهم أك اليت
 .(ُ)كضعوىا بأنفسهم كٓب يبق ألغلبهم إال ما يتعلق باألحواؿ الشخصية مأخوذان من فقههم"

كىناؾ ٗناىًن من العلماء الصاٜنٌن اٞنصلحٌن يعملوف َند كمن كرائهم شباب اإلسبلـ اٞنتحمس 
كالذم يعترب أصل كل استقبلؿ ثقاُب كاجتماعي إلقامة دكلة اإلسبلـ كٓنقيق االستقبلؿ التشريعي 

ستظل  ٓنقيقوألنو معرب عن شخصية األمة اٞنتميزة كبغًن  ،كاقتصادم كسياسي بل يعترب لب االستقبلؿ
 اقتصادم. الشعوب اإلسبلمية ُب الذؿ كاٟنواف كالفاقة كما تبقى ىدفان لكل غزك ثقاُب أك فكرم أك

قد أفلست ّنا بينيت عليو من عبادة اٞنادة بعد أف جنت  ةني"إف اٞند الشيخ أ٘ند شاكر:يقوؿ 
على ببلد اٞنسلمٌن ما جنت كإف العآب يغلي كيفور كإنو يستقبل أحداثان كباران كانقبلبات ىائلة ُب 
مصائر األمم، ككما عرفنا بعد اٜنرب اٞناضية كيف نسرتد استقبللنا السياسي أك أكثره، فسنعرؼ 

 .(ِ)"التشريعي كالعقلي كلو كنستعيد لئلسبلـ ٠نده إف شاء اهلل اآلف كيف نسرتد استقبللنا
١نمد عبد القادر أبو فارس: "فالطواغيت يركف أف اٜنكم ٟنم، فما أحلوه فهو  الدكتوركقاؿ 

كما أحلوه ىو اٜنراـ، ٟنذا  ،كإف كاف الذين حرموه ىو اٜنبلؿ عند اهلل ،كما حرموه فهو اٜنراـ ،اٜنبلؿ
ْند أكثر القوانٌن الوضعية ٓنل اٝنمر، كالربا، كالزنا، كالعرم، كاالختبلط اٞنشبوه كاٞنيسر ككل ىذه 
األمور ُب كتاب اهلل ١نرمة... كىذا يعين أف ما يصدر عن الطواغيت من قوانٌن كتشريعات يشرعوهنا 

ا غًن ملزمة ألحد من الناس بل على الناس أف يتمردكا للناس ك٪نكموف الناس ُّا تعترب باطلة من أساسه
 .(ّ)عليها كيعملوا على ١نوىا كإزالتها من الوجود"

                                 
 (.ّٕٔللفكر اإلسبلمي، ) ُٕب اٞنلتقى  ُُّٕٗب ١ناضرة لو سنة ( قاؿ ذلك ُ)
 (.ِٖشاكر: الكتاب كالسنة ٩نب أف يكونا مصدر القوانٌن ) (ِ)
 (.ِٕالنظاـ السياسي ُب اإلسبلـ )( أبو فارس: ّ)
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 نثاَٙاملثسث ا
 املُكر انسٛاسٙ ٔتأثريِ عهٗ َٓضح انثائر احلك  إَكار

 فبل كاَّتمعات، األفراد على كمستواىا كتأثًنىا كخطورهتا شدهتا ُب اٞننكرات تتفاكت
 من القدرات ٕنتلك ما دكلة ٕنارسو ّننكر الشخصية بصفتو فرد، منكر ٬نارسو مقارنة ٬نكن

 .اٞنسلمة كاألمة اٞنسلم اَّتمع كبًن لكياف ىدـ معوؿ إٔب منكرىا ٪نوؿ ما كاإلمكانات
 :التالية ُب النقاط اٞننكرات أنواع بعض إٔب اإلشارة ك٬نكن

 كاٞنمارسة السياسي، ُب العمل تعأب اهلل شرع ٢نالفة بو كنقصد :اضدغادي اضطظصرػ -١
 .االسرتاتيجي كأمنها األمة مصاّب مع سياسة تتناقض اتباع أك ما، لدكلة السياسية

 كالقسط العدؿ كعدـ ٓنكيم كالفساد، كاٛنور الظلم أساس على تقـو دكلة كأية
 األمة مصاّب يهدد منكر أخطر كىو السياسي، ٕنارس اٞننكر فهي سياستها ُب كاإلحساف

 .اإلسبلمية كمستقبلها
 الناس أمواؿ أكل على قائمة ٣نارسة اقتصادية كل بو كاٞنقصود االشتصادي: اضطظصرػ -٢

 اقتصادم ٩نب منكر فهو ...،للثركات العادؿ التوزيع كغياب ثركات األمة، كهنب بالباطل،
 .عنو النهي

الفساد األخبلقي ُب اَّتمع، كإشاعة التحلل كيتمثل ُب بث  :اِّخالشيػاضطظصرػ-٣
، كما أشبو ذلك من منكرات أخبلقية ٩نب زكير قيم اَّتمع كمثلو العلياكاٞنيوعة بٌن الناس، كت

 رفضها ك١ناربتها.
كيتجسد ُب بث ثقافة تتناقض مع ثقافة اإلسبلـ كفكره، ك١ناربة  :اضثػاسيػاضطظصرػ-٤

 ا كأخبلقها كمثلها كأىدافها.الثقافة اإلسبلمية كمظاىرىا كقيمه
كمثل ىذا اٞننكر الثقاُب يشكل خطرا ١ندقا بالثقافة اإلسبلمية كالقرآنية، كىو األمر الذم ٩نب 

 أف يدعونا إٔب ١ناربتو، كالعمل على نشر ثقافة اإلسبلـ كقيمو كأخبلقياتو.
الصادر عن ؛ السياسي ىو اٞننكر  اٞننكرات أنواع بعض بإشارتنا إٔبكالذم يهمنا 

السلطة اٜناكمة شأنو شأف أم منكر آخر يتعٌن إنكاره، فمنو ما يينكىر بالوسائل السلمٌية، 
عندما تتوفر دكاعيو، كظركفو، كىو اٝنيار األكؿ الذم ينبغي اللجوء إليو، كمنو ما يينكىر بالقوة 

 -ٞننهجٌن فبل تعارض بٌن ا ،كالوسائل العسكرية، عندما تتواجد مقتضياتو، كتتحقق شركطو
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، كبالتإب ال ٩نوز أف نضرب منهجان باٞننهج اآلخر، كما ال ٩نوز أف نلغي -السلمية كالعسكرية
فكبل اٞننهجٌن مشركعاف، يكمبلف بعضهما البعض، قد دل ت  ،منهجان من أجل اٞننهج اآلخر

 عليهما نصوص الشريعة.
أيٌان كاف نوع ىذا اٞننكر، سواء  -من األدلة اليت ٬نكن االستدالؿ ُّا على إنكار اٞننكر        

،  أيب سعيد اٝندرمبالوسائل السلمية، ما ركم عن  -كاف منكران سياسيان أـ غًن سياسي 
: مىا مىنػىعىكى ًإٍذ )ًإفَّ اللَّوى لىيىٍسأىؿي اٍلعىٍبدى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، يقوؿ:  قاؿ: ٚنعت النيب  حىتَّى  يػىقيوؿى

، كىفىرًٍقتي ًمنى  : يىا رىبّْ رىجىٍوتيكى  رىأىٍيتى اٍلميٍنكىرى أىٍف تػيٍنًكرىهي؟ فىًإذىا لىقَّنى اللَّوي عىٍبدنا حيجَّتىوي، قىاؿى
: قاـ خطيبان  أيضان، أف رسوؿ اهلل   كعن أيب سعيد اٝندرم، (ُ)النَّاًس( ، فىكىافى ًفيمىا قىاؿى
ٍيبىةي النَّاًس أىٍف يػىقيوؿى ًبحىقٍّ ًإذىا عىًلمىوي أى ) :  (الى الى يىٍمنػىعىنَّ رىجيالن ىى : فػىبىكىى أىبيو سىًعيدو، كىقىاؿى قىاؿى
نىا) هي أىٍك سىًمعىوي ) كُب ركاية، (ِ)(قىٍد كىاللًَّو رىأىيٍػنىا أىٍشيىاءى فىًهبػٍ  (أىٍف يػىقيوؿى ًفي حىقٍّ ًإذىا رىآهي، أىٍك شىًهدى

: كىقىاؿى أىبيو سىًعيدو: كىًدٍدتي أىنّْي لىٍم أىٍسمىٍعوي  قىاؿى
فهو إذا كاف ال ٬نلك سول أف يقوؿ اٜنق ، (ّ)

ُب أمرو يتعٌن عليو أف يقوؿ فيو .. فليقلو .. كال ٪نقرٌف مقالتو كنفسو، كيقوؿ: ماذا تنفع مقاليت 
  . ىذا ال ينبغي! .. أك يقوؿ: مقاليت من الوسائل السلمية، اليت ال ْندم نفعان .

ك٣نا ٪نسن االستدالؿ بو على اٞننهج السلمي ُب إنكار اٞننكر، األحاديث العديدة العامة      
إفَّ اهللى رفيقه ييحبُّ  الرّْفقى في ): اليت تأمر بالرفق، كتنهى عن العنف كالشدة، كما ُب قولو 

الرّْفقى، كييعًطي على الرفًق ما ال  ييعطي على إفَّ اهللى رفيقه ييحبُّ ): ، كقاؿ (ْ)(األمًر كيلّْو
 .(ٓ)(العنًف، كمىا ال ييعطي على ما سواهي 

                                 
(، َُْٕحُِّّ/ِلذين آمنوا عليكم أنفسكم ، باب قولو تعأب: يا أيها اأبواب الفنت( ابن ماجو: السنن )ُ)

 (.ُُٖٖح ّّٕ/ ُكاٜنديث صحيح، األلباين: صحيح اٛنامع الصغًن كزيادتو )
(، كاٜنديث صحيح، ََْٕح ُِّٖ/ ِ باب األمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر، أبواب الفنت( ابن ماجة: السنن )ِ)

ديث صحيح، أ٘ند: اٞنسند ؿ الشيخ االرنؤكط: كاٜن(، كقإََْح ٕ/ ٗصحيح كضعيف سنن ابن ماجة )األلباين: 
(، بن ٘نيد: ُِٖٓ( ك)ُُِٓ(، الطيالسي: اٞنسند )ُُٖٗٔ( ك)ُُُّٖ( ك)ُُِْٖ( ك)َُُّْ( ك)َُُُٕ)

 (.َٗ/ َُ(، البيهقي: السنن )ِٖٕ(، ابن حباف: الصحيح )ُُِِ(، أبو يعلى: اٞنسند )ٖٗٔاٞنسند )
 (.َُُُٕح  ُٔ/ ُٕ( أ٘ند: اٞنسند )ّ)
يصرح،  كٓب  ( البخارم: الصحيح )كتاب استتابة اٞنرتدين كاٞنعاندين كقتاٟنم، باب إذا عرض الذمي كغًنه بسب النيبْ)

 (.ِٕٗٔح ُٔ/ ٥ٗنو قولو: الساـ عليك 
 (.ِّٗٓح  ََِّ/ ْ( مسلم: الصحيح )كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب فضل الرفق ٓ)
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 .كالرفق أقرب إٔب الوسائل السلمٌية منو إٔب غًنىا
ال "ا، ذكره القاضي أبو يعلى ُب اٞنعتمد: جاء ُب األثر عن بعض السلف كرككه مرفوعن 
فقيها فيما يأمر بو، فقيها فيما ينهى عنو، يأمر بالمعركؼ كينهى عن المنكر إال من كاف 

، (ُ)"رفيقا فيما يأمر بو، رفيقا فيما ينهى عنو؛ حليما فيما يأمر بو، حليما فيما ينهى عنو
"الناس يحتاجوف إلى مداراة كرفق في األمر : -ر٘نو اهلل تعأب-كقاؿ أ٘ند بن حنبل 

؛ ألنو يقاؿ: جب عليو نهيو كإعالنوبالفسق، في بالمعركؼ بال غلظة ، إال رجال مباينا معلنا
" كاف أصحاب ابن مسعود إذا مركا ا: ، كقاؿ أيضن ليس لفاسق حرمة، فهذا ال حرمة لو"

 .(ِ) بقـو يركف منهم ما يكرىوف يقولوف مهال يرحمكم اهلل"
أما الدليل على جواز اللجوء إٔب القوة، كالوسائل العسكرية ُب إنكار اٞننكر السياسي ػػ 

صىر، فكل اآليات كاألحاديث عندما تت وفر مقتضياتو، كتتحقق شركطو ػػ فهي أكثر من أف ٓني
 ،تصلح أف تكوف دليبلن ُب اٞنسألة اليت تأمر كٓنض على اإلعداد كاٛنهاد، كإنكار اٞننكر باليد،

كمثل ىذه اٞننكرات الكربل اليت ٕنارسها بعض الدكؿ بكل ما ٕنلكو من إمكانيات ضخمة 
كمؤثرة، أك بعض اٛنماعات كالشبكات ذات اٞنصلحة ُب بثها كنشرىا ُب اَّتمع كأدكات كبًنة 

اٞنسلم، تشكل خطورة على مصلحة األمة اإلسبلمية كمستقبلها، كلذلك ٩نب التصدم ٞنثل 
  ىذه اٞننكرات كأضراُّا، كالوقوؼ أماـ انتشارىا ُب اَّتمع.

و الذم دفع الثائر اٜنق للقياـ كىذه اٞننكرات ٬نارسها اٜنكاـ عرب حكمهم الظآب، كى
 بثورتو للقضاء على ىذه اٞننكرات من خبلؿ القضاء على مصدرىا كىم ىؤالء اٜنكاـ.

نكر ُب كٌل جوانب الدين إذنا فاإلصبلح اٞنقصود ىو األمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞن
تكوف اٟنداية كلن يتحٌقق ذلك إال من خبلؿ النهضة العظيمة اليت يقـو ُّا األحرار، ل ،كاٜنياة

تلك النهضة اليت  ،خركيان بتضحيات الثوار كاألحرارأكالرعاية للبشر دينيان كمعنويان كإنسانيان ك 
عليها ترتىب أجياؿ من االيٌمة، كتتخرٌج من مدرستها األبطاؿ كالصناديد، كال زالت كستبقى 

 امة.اٞنشعل الوٌضاء ينًن درب اٜنٌق كالعدؿ كاٜنرية كطاعة اهلل إٔب يـو القي
 

                                 
 (.ُِن اٞننكر )( ابن تيمية: األمر باٞنعركؼ كالنهي عُ)
 .: الصفحة نفسها( اٞنصدر السابقِ)



 

 

 
 

 اضغصلػاضثاظي
 اضطبحثػاضرابّٓ:ػاضدظنػاضصوظغظػواضػدرغظػاضطتطضػظػباضثائرػاضحق

224 

 نثاملثسث انثا
 تغٛرئِأمناط انثائر احلك 

يركز ىذا اٞنبحث على بياف ماىية التغيًن كالتعرؼ على أ٧ناطو ُب الفقو اإلسبلمي، كما 
اٞننكر السياسي   إنكاريركز على التدقيق ُب تكييف حركة الثائر اٜنق من اٛنانب الفقهي، ك 

توضيحنا لذلك من  -إف شاء اهلل تعأب-كسيمثل ىذا اٞنبحث  كتأثًنه على هنضة الثائر اٜنق.
 خبلؿ اٞنطالب اآلتية؛ كسوؼ يسبق ىذه اٞنطالب توطئة بسيطة:

ػتوطئظ:
بداية فإنو من اٞنعركؼ أف األمة ىي صاحبة الشأف ُب اختيار اإلماـ، فمن اختارتو ٟنذا 
اٞننصب كاف لو اٜنق ُب تسيًن أمورىا، ك٘نل ىذه األمانة، كأساس ىذا اٜنق أف األمة مسؤكلة 

اطبها اإلسبلـ بوجوب إدارة شؤكهنا كفق األحكاـ الشرعية، عن تنفيذ أحكاـ الشرع، فقد خ
كٟنا أف ٔنتار إمامان يزاكؿ ما ٕنلكو من سلطة نيابة عنها، كتنفيذ ما كلفت بو شرعان؛ فإذا كانت 

 .(ُ)األمة ىي صاحبة اٜنق ُب اختياره " فإنو ال ٪نق ٟنا خلعو إال ٞنوجب اقتضى ىذا اٝنلع
ككاف ىذا اٜناكم عادالن، فانو ال ٫نرج عليو كْنب طاعتو  فاذا ما اختارت األمة حاكما؛

 كنصحو؛ كذلك ألنو اكتسب شرعيتو من مصدرين ال غىن عنهما:
 األكؿ: أف ٫نتار من األمة، كأف يؤب عليها بطريق شرعي.

 الثاين: أف ٪نكم ُب األمة بكتاب اهلل كشريعتو.
 . (ِ)فهذاف شرطاف لشرعية اٜناكم 

بٌن العلماء، فاإلماـ ما داـ قائمنا بواجباتو اٞنلقاة على عاتقو، مالكنا القدرة كىذا موضع اتفاؽ 
على االستمرار ُب تدبًن شؤكف رعيتو، عادالن بينهم فإنو ال ٩نوز عزلو كال اٝنركج عليو، بل إف 

 ذلك ٣نا حذر من فعلو اإلسبلـ، كتوعد الغادر بعذاب أليم يـو القيامة.
ػ
ػ

                                 
(، اٞنصرم: اٞنشاركة ُب اٜنياة َْ/ُ(، القلقشندم: مآثر اإلنافة )ُْٓ/ْ( انظر: ابن عابدين: حاشية رد احملتار )ُ)

 (.ٗٗ(، اٛنويين: الغياثي )ٕٔالسياسية )
 النوازؿ الفقهية ُب الثورات العربية.ُب مقاؿ ٓنت عنواف  ِْٗعدالف: ٠نلة البياف العدد ( انظر: ِ)
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ػطرغػتان،ػعطا:ػعذاػوضطزلػاإلطامػوخضطه
  ، كىو ما يسمى باالستقالة، كلذلك حالتاف:(ُ)أف يعزؿ نفسو الطريقة األكلى:
أف ييقدٍّـ ىو استقالتو ابتداءن من نفسو، فيعزؿ نفسو، كغالبان ما يكوف لسببو  الحالة األكلى:

يتعلق ّنصلحة اٞنسلمٌن، كشعوره بالعجز عن القياـ ّنصاّب اٞنسلمٌن، أك ٟنًرىـ أك مرض أصابو، 
حٌن  أك حقنان لدماء اٞنسلمٌن، ك٥نو ذلك، كخًن شاىد على ىذا ما فعلو اٜنسن بن علي 

حٌن قاؿ  ، كحقق بذلك نبوءة النيب (ِ)حقننا لدماء اٞنسلمٌن فة ٞنعاكية تنازؿ عن اٝنبل
ا سىيّْده، كىلىعىلَّ اهللى أىٍف ييٍصًلحى ًبًو بػىٍينى ًفئىتػىٍيًن ًمن الميٍسًلًمينى : " عن اٜنسن   .(ّ)"اٍبًني ىىذى

رعايةن ٞنصاّب نفسىو؛  -كىو أحد خلفاء بين العباس-ككذلك خلع أبو بكر عبدالكرًن بن اٞنطيع 
 .(ْ)األمة

أف تتقدـ األمة، أك من ٬نثلها من أىل اٜنل كالعقد بالطلب من اٜناكم أف  الحالة الثانية:
يستقيل، فيستجيب، فيعزؿ نفسو، كيقدـ استقالتو، كال بد أف يكوف ىذا الطلب بناء على 

 .(ٓ)سبب كاضح كمسوٍّغ شرعي يقتضيو
أف تقـو األمة بعزلو ابتداء، أك بعد أف رفض عزؿ نفسو كتقدًن استقالتو، كذلك  الطريقة الثانية:

 : (ٔ)من خبلؿ كسائل تتحدد مبل١نها ُب اٞنطالب اآلتية
 
 
 
 
 

ػ  
                                 

 (.ِٖ(، الفراء: األحكاـ السلطانية )ّْٓ/ّ( انظر: النوكم: ركضة الطالبٌن )ُ)
 (.ُّْ-ٓٔ/ُ( انظر: القلقشندم: مآثر اإلنافة )ِ)
 (. ِّٗٔح  َِْ/ْ، باب مناقب اٜنسن كاٜنسٌن  ( البخارم: الصحيح )كتاب فضائل أصحاب النيبّ)
 (.ُُّ/ُقشندم: مآثر اإلنافة )( انظر: القلْ)
 (.َِٗ( انظر: السيوطي: تاريخ اٝنلفاء )ٓ)
 (، كما بعدىا.ٖٗٔ/ِ( انظر: القرضاكم: فتاكل معاصرة )ٔ)
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ػاضططضبػاِّول
ػاالظػالبػاضطدصري

فاألمة ىي  ،األصل األصيل ُب شرعية اٜناكم ىو اختيار األمة لو من غًن رغبة أك رىبة
 كلنرتؾ علماء اإلسبلـ يوضحوف ذلك: ،صاحبة السلطة ُب تعيٌن اٜناكم ّنحض اختيارىا

: "إف ىذا أمركم )أم اختيار اٜناكم( ليس اإلماـ علي نقبلن عن  (ُ)يقوؿ االماـ الطربم -
 .(ِ)ألحد فيو حق إال من أمرًب، أال إنو ليس ٕب أمر دكنكم"

"تنعقد اإلمامة من طريق كاحد مشركع ال ثاين لو كىو االختيار : (ّ)كقاؿ عبد القادر عودة -
 .(ُ)من أىل اٜنل كالعقد"

                                 
صاحب  ،أبو جعفر ١نمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب الطربم ،ىو اإلماـ البارع ُب أنواع العلـو الطبرم: (ُ)

ٗنع من العلـو ما ٓب يشاركو فيو أحد من أىل  ،كلد سنة أربع كعشرين كمئتٌن ىجرية، الشهًنالتفسًن الكبًن، كالتاريخ 
ككاف حافظان لكتاب اهلل، عارفان بالقراءات، بصًنان باٞنعاين، فقيهان ُب أحكاـ القرآف، عاٞنان بالسنن كطرقها،  ،عصره

خالفٌن ُب األحكاـ، بعٌن، كمن بعدىم من اٞنعارفا بأقواؿ الصحابة كالتا ،كصحيحها كسقيمها، كناسخها كمنسوخها
كاف إمامنا ُب فنوف كثًنة، منها: التفسًن، كاٜنديث، كالفقو، كالتاريخ، كمسائل اٜنبلؿ كاٜنراـ، عارفا بأياـ الناس كأخبارىم،  

ٓب يقلد  ككاف من األئمة اَّتهدين،، كغًن ذلك، كلو مصنفات مليحة ُب فنوف عديدة تدؿ على سعة علمو كغزارة فضلو
ا كمن تصانيفو كتابي ُب اختبلؼ العلماء، ٓب يذكر فيو أ٘ند بن ، كتار٫نيو أصح التواريخ كأثبتها ،ككاف ثقة ُب نقلو، أحدن

 كلذلك رموه بعدى موتو بالرفض، كلو كتاب ُب التفسًن ذكره النوكم، حنبل، كقاؿ: ٓب يكن أ٘ند فقيهنا، كإ٧نا كاف ١ندثنا
قاؿ اٝنطيب: استوطن الطربم بغداد، كأقاـ ُّا إٔب حٌن  ،أنو ٓب ييصنف مثل "تفسًن الطربم" : أٗنعت األمة علىقائبلن 

بآمل طربستاف، كتوُب يـو  ِِْكلد سنة  ،كفاتو، ككاف أحد أئمة العلماء، ٪نكم بقولو، كيرجع إٔب رأيو، ٞنعرفتو كفضلو
كٓب يؤذف بو أحد، ، دفن ُب داره، كٓب يغًن شيبوك  ،ببغداد َُُّب السادس كالعشرين من شواؿ سنة ، السبت آخر النهار

ره خلق كثًن من أىل الدين زاكاجتمع عليو من ال ٪نصيهم عددا إال اهلل، كصلي على قربه عدة شهور ليبل كهنارا، ك 
التاج اٞنكلل  :الًقن وجيانظر:  ،ر٘نو اهلل تعأب، كالطربم نسبتو إٔب طربستاف، كأما الطرباين فإف نسبتو إٔب طربية ،كاألدب

طبقات الفقهاء  :ابن الصبلح ،(ُٖٖ /ِٓ)تاريخ دمشق ابن عساكر:  ،(ٔٗمن جواىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ )
طبقات (، الشًنازم: ُِٗ-ُُٗ/ ْ) كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :ابن خلكاف (،ُُُ-َُٔ/ ُالشافعية )
 .(ّٗالفقهاء )

 (.َّٕٕ/ ٔ( الطربم: التاريخ )ِ)
كاف من زعماء ٗناعة "   ،كالشريعة ّنصرمن رجاؿ القانوف كالقضاء كاحملاماة، : عبد القادر عودة، عبد القادر عودة (ّ)

اهتم باٞنشاركة ُب حادث إطبلؽ الرصاص على ٗناؿ  كاختًن عضوا ُب مكتب االرشاد ٟنذه اٛنماعة، ،االخواف اٞنسلمٌن"
لو  ،ـُْٓٗ، ىػُّْٕ، كانوف االكؿ ٕ بالقاىرة ُب  ،متهمٌن آخرينكأعدـ شنقان على األثر مع بضعة  عبد الناصر،

ك"التشريع اٛننائي اإلسبلمي مقارنا  ،ك" االسهاـ كأكضاعنا السياسية" ،"اإلسبلـ كأكضاعنا القانونية"تصانيف كثًنة، منها: 
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كقاؿ سيد قطب: "إف الراعي ال يصل إٔب مكانو إال عن طريقة كاحدة: رغبة الرعية اٞنطلقة  -
 .(ِ)كاختيارىا اٜنر"

مة ىنا قد يقوؿ قائل لقد كجدنا ُب كتب السياسة الشرعية، أف من طرؽ عقد اإلما
تتم إقالة اٜناكم باٝنركج عليو طريقة مفادىا أف إمامة اٞنتغلب جائزة كمعرتؼ ُّا، حيث 

كال  ،لغلبة، أك اٝنركج بالسيف كالسنافبالقوات اٞنسلحة، كىو ما عرب  عنو فقهاؤنا بالقهر كا
كإراقة الدماء، كانتشار الفتنة،   ل أف ىذه الوسيلة ١ناذيرىا كثًنة٫نفى على كل مسلم عاق

كاستباحة اٜنرمات كاألعراض، كلعل األخطر فيها ىو تعويد األمة على ىذه الوسيلة اليت تعود 
بالضرر اٛنسيم على مقد رات األمة؛ كلعل ما ٪ندث ُب زماننا من انقبلبات عسكرية ُب بعض 

 بلداف العآب أكرب دليل على ىذا.
ذه الوسيلة، بل على األمة أف تفٌكر مليًّا قبل اللجوء إٔب اٝنيار لذلك فإننا ال ٧نيل إٔب ى

العسكرم، كأف تستنفد ٗنيع الوسائل اليت قد تعمل على إصبلح اٜناكم أك تغيًنه بطريقة 
سلمية، ألف األصل ُب ذلك النظر اٞنقصدم اٞنصلحي، الذم يقٌدره أىل اٜنل كالعقد ُب 

 األمة.
لب ىناؾ من حكى اإلٗناع على جوازىا كاالعرتاؼ ُّا، ف إمامة اٞنتغإكقد يقوؿ قائل 

 كاٛنواب على ذلك من كجوه:
قاؿ اإلماـ قد ف ،ىناؾ من أكجب طاعة اإلماـ اٞنتغلب بالسيف كالقهر أف صحيح أكالن:

الشافعي: "كل من غلب على اٝنبلفة بالسيف حّت يسمى خليفة ك٩نمع الناس عليو فهو 
 .(ّ)خليفة"

"كمن غلب عليهم بالسيف حّت صار خليفة كٌٚني أمًن اٞنؤمنٌن،  :بن حنبلأ٘ند كقاؿ اإلماـ 
 .(ْ)فبل ٪نل ألحد يؤمن باهلل كاليـو اآلخر أف يبيت كال يراه إمامان" 

                                                                                               
الزركلي:  انظر: ،علمائو"ك"اإلسبلـ بٌن جهل أبنائو كعجز  ،بالقانوف الوضعي" جزاف، ك" اٞناؿ كاٜنكم ُب اإلسبلـ"

 .(ِٔٗ/ ٓمعجم اٞنؤلفٌن ) :عمر  كحالة، (ِْ/ْاألعبلـ ) 
 (.ُْٔ( عودة: اإلسبلـ كأكضاعنا السياسية )ُ)
 (.ُِِ( قطب: اإلسبلـ كالسبلـ العاٞني )ِ)
 (.ّْٗ/ُ( البيهقي: مناقب الشافعي )ّ)
 (.ْ( أبو يعلى: األحكاـ السلطانية )ْ)
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كفرة فجرة عطلوا شريعة اإلسبلـ   ان الذين أكجبوا الطاعة ٓب يطلقوا األمر حّت يشمل حكام ثانيان:
ٜنرث كالنسل كإ٧نا قيدكا ذلك بإقامة شرع اهلل كخوفان من كعاثوا ُب الببلد فسادان كأىلكوا ا

الفتنة، قاؿ اٜنافظ ابن حجر: "كقد أٗنع الفقهاء على كجوب طاعة السلطاف اٞنتغلب كاٛنهاد 
معو كأف طاعتو خًن من اٝنركج عليو ٞنا ُب ذلك من حقن للدماء كتسكٌن الد٨ناء كٓب يستثنوا 

فر الصريح فبل ْنوز طاعتو ُب ذلك بل كْنب ٠ناىدتو من ذلك إال إذا كقع من السلطاف الك
 .(ُ)ٞنن قدر عليها"

كقاؿ ابن تيمية: "فمّت صار قادران على سياستهم إما بطاعتهم أك بقهره فهو ذك سلطاف مطاع 
 .(ِ)إذا أمر بطاعة اهلل"

فاٜناكم اٞنتغلب إذا كانت مصلحة ٗنع الكلمة كحقن الدماء، تقتضي الكف عن 
اٜناكم كالسمع كالطاعة لو، كٓنرًن اٝنركج عليو إف تأم ر بطريق التغلب، فإف ذلك مشركط 

قاؿ:  ؛ فعن جنادة بن أيب  أمية بإقامتو لكتاب اهلل، كىذا كاضح ُب حديث عبادة 
، كىو مريض، قلنا: أصلحك اهلل، حدث ُنديث  ينفعك  دخلنا على عبادة بن الصامت 

: ) اهلل بو، ٚنعتو من النيب  نىا، أىٍف   دىعىانىا النًَّبيُّ قىاؿى : ًفيمىا  أىخىذى عىلىيػٍ فػىبىايػىٍعنىاهي، فػىقىاؿى
نىا، كىأىٍف الى   بىايػىعىنىا عىلىى السٍَّمًع كىالطَّاعىًة ًفي مىٍنشىًطنىا كىمىٍكرىًىنىا كىعيٍسرًنىا كىييٍسرًنىا كىأيثٍػرىةو  عىلىيػٍ

نػينىازًعى األىٍمرى أىٍىلىوي ًإالَّ أىٍف تػىرىٍكا كيٍفرنا بػىوىاحنا
ٍندىكيٍم ًمنى اهلًل ًفيًو بػيٍرىىافه(عً  (ّ)

(ْ). 
 أما دعول اإلٗناع فباطلة كيكفي ُب ذلك حكاية اٝنبلؼ ُب اٞنسألة. ثالثان:

كال بأس أف أنقل بعض نقوؿ أىل العلم ٣نن ال يرل ذلك كال يقيم كزنان ٞنن قاؿ بشرعية اٜناكم 
 اٞنتغلب اٞنتسلط باٜنديد كالنار:

                                 
 (.ُٕ/ ُّ) ( ابن حجر: فتح البارمُ)
 (.ُِّ/ ُ( ابن تيمية: منهاج السنة )ِ)
( الكفر يعين: اٞننكر احملقق الذم يعلمونو من قواعد اإلسبلـ؛ فإذا رأكا ذلك فيجب على العقبلء أف ينكركه، كأف ّ)

انظر: ابن  ،يقولوا باٜنق حيثما كانوا، كالبواح يعين: الظاىر البادم، كالربىاف نص آية، أك خرب صحيح ال ٪نتمل التأكيل
 (.َُْٕ/ّ(، صحيح مسلم )ٖ/ُّحجر: فتح البارم )

(،  مسلم: َٕٔٓح  ْٕ/ٗ: سرتكف بعدم أمورنا تنكركهنا ( البخارم: الصحيح )كتاب الفنت، باب قوؿ النيب ْ)
 (. َُٕٗح  َُْٕ/ّالصحيح )كتاب اإلمارة، باب كجوب طاعة األمراء ُب غًن معصية كٓنر٬نها ُب اٞنعصية 
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تغلب فاسق معاقب ال يستحق أف ييبشر كال يؤمر بإحساف فيما قاؿ ابن حجر اٟنيثمي: "اٞن -
 .(ُ)تغلب عليو بل إ٧نا يستحق الزجر كاٞنقت كاالعبلـ بقبيح أعمالو كفساد أحوالو"

قاؿ القلقشندم: "كالقوؿ الثاين ال تنعقد إمامتو ألنو ال تنعقد لو اإلمامة إال بالبيعة إال  -
حكم اٞنتغلب كترفض إعطاءه أم شرعية مهما تكن باستكماؿ الشركط، كاٞنعتزلة ترفض 

 .(ِ)الظركؼ"
قاؿ عبد العزيز البدرم: "كأما استعماؿ القوة اٞنادية ُب توٕب اٜنكم كفرض شخص معٌن  -

نفسو على األمة كىي ال تريده كال ترضاه حاكمان عليها فهذا ال ٩نوز شرعان كال يقره اإلسبلـ 
 .(ّ)سبلـ كيرعى األمة على أساسو"كلو أف ىذا الشخص أعلن أنو يطبق اإل

قاؿ ١نمد اٞنبارؾ: "كاٜنقيقة أف ىذا الرأم على كجاىتو من ناحية ْننب الفتنة كالقتاؿ بٌن  -
اٞنسلمٌن ٩نب أف يعيد فقهاء اٞنسلمٌن النظر فيو الٔناذ قواعد كضوابط ٓنوؿ دكف إزالة اٜنكم 

 .(ْ)جرأ اٞنتجرئوف اٞنغامركف"الشرعي كالسًن على الطرؽ اٞنشركعة ُب اٜنكم لئبل يت
فالذم ينبغي أف يشاع كيذاع ُب ببلد اٞنسلمٌن عامة أف ال اغتصاب للحكم كلو كاف 

 ،فالطريق الشرعي الوحيد ىو االختيار من قبل األمة ال غًن ،الذم سيتؤب اٜنكم ٪نكم بالشرع
فعلى األمة أف تقف ُب  كمن سلك غًن ىذا الطريق ،ب كال قهر كال دكتاتوريةفبل كراثة كال تغل  

كجهو باٞنرصاد حّت ٓنافظ على كياهنا كأمة كال تبقى لعبة ُب يد الطاغوت يصرفها كيف يشاء 
 كأهنا قطعاف من اٞناشية تساؽ إٔب اٞنذبح كىي ال تدرم من أمرىا شيئان.

قد يقوؿ قائل لقد كجدنا ُب كتب السياسة الشرعية، أف من طرؽ عقد اإلمامة  شبهة كدفعها:
 .كما ذىب إٔب ذلك اٞناكردم كغًنه  ريقة العهدط

 :كاٛنواب: العهد نوعاف
فإف رأت ّنحض اختيارىا إقراره  ،ال يعدك أف يكوف ٠نرد ترشيح كاقرتاح غًن ملـز لؤلمة أحدىما

 ،ألمر كسيدة اٞنوقفأمضتو، كإف رأت رفضو كنبذه نبذ النواة فبل حرج عليها كىي صاحبة ا
كىذا ما أشار إليو اإلماـ أبو يعلى: "كاإلمامة ال تنعقد للمعهود لو بنفس العهد كإ٧نا تنعقد 

                                 
 (.ٔجر اٟنيثمي: الصواعق احملرقة )( ابن حُ)
 (.ٗٓ/ُ( القلقشندم: مآثر اإلنافة ُب معآب اٝنبلفة )ِ)
 (.ُِ( البدرم: اإلسبلـ بٌن العلماء كاٜنكاـ )ّ)
 (.ٕٕ( ١نمد اٞنبارؾ: نظاـ اإلسبلـ )اٜنكم كالدكلة( )ْ)
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 -أم اٝنليفة الذم عهد–بعهد اٞنسلمٌن" كقاؿ: "إف إمامة اٞنعهود إليو تنعقد بعد موتو 
 .(ُ)باختيار أىل الوقت"

 العهد ّنعىن توارث اٜنكم فهذا أمر ال ٩نوز شرعان. ثانيهما:
 .(ِ)قاؿ إف اإلمامة ال تكوف موركثة" -م بإمامة أيب بكرأ-قاؿ البغدادم: "كل من قاؿ ُّا 

: "ال خبلؼ بٌن أحد من أىل اإلسبلـ ُب أنو ال ٩نوز التوارث فيها"  ، (ّ)كقاؿ ابن حـز
عهد معاكية البنو يزيد، أنكركا اٝنبلفة الوراثية كاعرتضوا عليها  كلذلك أنكر الصحابة 

لى خبلفة يزيد بأهنا ىرقلية كليست شرعية كامتنعوا عن البيعة ك٘نلوا السبلح من كاحتجوا ع
كمن ىنا يعلم كل مسلم يعرؼ دينو ُب أقطار الدنيا أف  ،جل ذلك كاستشهدكا دفاعان عن اٜنقأ

أغلب اٜنكاـ إف ٓب نقل كلهم ال يتصفوف بالشرعية ُب توٕب اٜنكم ُب بلداهنم كإ٧نا كصلوا إٔب 
السلطة إما بالوراثة كما ىو شأف اٞنلوؾ أك باالنقبلبات العسكرية كتعقبها انتخابات مزيفة ُب 

 أكرب شاىد كاهلل اٞنستعاف.غياب األحزاب اٞنعارضة كالواقع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.ِٓأبو يعلى: األحكاـ السلطانية ) (ُ)
 (.ُْٖالبغدادم: أصوؿ الدين )( ِ)
: الفصل ) (ّ)  (.ُٕٔ/ْابن حـز
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ػاضططضبػاضثاظي
ػ(3)اضطجاضسػاضظغابغظ

على اعتبار أهنا ٧نط من أ٧ناط ُب بعض البلداف ُب اَّالس النيابية، ثائر اٜنق اشرتاؾ ال
من النوازؿ اٛنديدة اليت ٓنتاج إٔب اجتهادات ٗناعية، ألف االجتهادات الفردية مدعاة إٔب التغيًن، 
فمنهم من ، كْند الناس فيها أطرافان متباعدة ،كثرهتا، ككثرة القيل كالقاؿ فيهااآلراء كاختبلفها ك تشعب 

يعترب ىذا لونان من الشرؾ، يوقع صاحبو ُب اٝنركج من الدين، كمنهم من يعترب ىذا أمران مباحان سائغان، 
 بل مشركعان كرّنا أدل إٔب القوؿ بوجوبو.
قواعد ك ضوابط  وا١نددان ُب ىذه القضية، لكن الفقهاء كضعكلذلك ال أرل أف أقدـ رأيان 

 عامة للمشاركة ُب اَّالس النيابية، منها:
باالعتقاد  أك عمل بو ي، فبل يرتتب عليها إقرار للكفر. أف تكوف اٞنشاركة ُب حدكد اإلطار الشرعُ

،  كليس ألحد أنو من حقو أك من حق أم أحد أف يشرع من دكف اهلل تعأب، فحق التشريع هلل 
(ڈ ڈ ژ ژ )أف ينازعو فيو، قاؿ تعأب:

ف األصل ُب اٞنسلم أال يقبل اٞنشاركة ُب أم حكم إ، (ِ)
 بغًن ما أنزؿ، ألف اٜنكم بغًن ما أنزؿ اهلل ُب ٠ناؿ التشريع كالتقنٌن ال شك أنو كفر ينقل عن اٞنلة.

كثًن ُب البداية كالنهاية   كتكلم أىل العلم عن مثل ىذا األمر، حّت أشار اإلماـ اٜنافظ ابن
 إٔب أف ىذا األمر ٣نا أٗنع اٞنسلموف عليو أف ىذا كفر ينقل عن اٞنلة.

أم: فرض القوانٌن الوضعية اٛنائرة الكافرة، اليت ٓنكم الناس ُب أنفسهم كأمواٟنم كدمائهم 
ألمر، كأف كاٞنسلم ال شك أنو ال ٬نكن أف يقبل ُّذا ا، كأعراضهم، كتعميمها على الناس ك٘نايتها

﮸  ) يكوف شريكان فيو، كاهلل تعأب يقوؿ: ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  (ھ ے ے ۓ ۓ
(ّ) ،

(ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ) كقاؿ تعأب:
(ېئ ېئ ېئ ٍشًرؾي تي  ۈئ) كُب قراءة (ْ) 

 تشرؾ: بالتاء. 
. أف ال تكوف اٞنشاركة غايةن ُب ذاهتا على حساب اٞنبادئ، أك على حساب األمة، فهي ليست ِ

إقامة دكلتو كإرساء معاٞنو، كإ٧نا ىي كسيلة يسعى من خبلٟنا اٞنشاركوف جلب  بديبلن عن منهج اإلسبلـ ُب
 اٞنصاّب كدرء اٞنفاسد.

                                 
( يقـو النظاـ النيايب على أساس اختيار الشعب من آف آلخر نوابان يتولوف اٜنكم ٞندة ١ندكدة، باٚنو كنيابة عنو، فبل ُ)

يزاكؿ الشعب سلطانو بنفسو، بل يقتصر دكره ُب اختيار نواب عنو، كتيعد ذلك إرادة ىؤالء النواب معربة عن إرادة 
 (، كىو ما يطلق عليو اَّلس التشريعي، أك ٠نلس الشعب.ُٓٔصرم: اٞنشاركة ُب اٜنياة السياسية )الناخبٌن. )اٞن

 (.َْ( سورة يوسف: جزء من اآلية )ِ)
 (.ُِجزء من اآلية ) الشورل:سورة  (ّ)
 (.ِٔجزء من اآلية ) الكهف: سورة (ْ)
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. أف يكوف اٞنقصد األساسي من اٞنشاركة خدمة اإلسبلـ كاٞنسلمٌن، فبل يرتتب عليها مفاسد أعظم ّ
 من اٞنصاّب اٞنرجو ٓنقيقها.

كأف تتحدد اٞنصاّب كاالعتبارات للمشاركة . أف تكوف مشاركة منضبطة كمدركسة دراسة كافية، ْ
بدقة، ُنيث تكوف ظاىرة متحققة ال خفية أك موىومة؛ حّت ينجح الدعاة ُب سياستهم، كطرح 

 منهجهم، فيكونوا أقرب إٔب ٓنقيق غاياهتم اٞنثلى.
كتندفع اٞنفسدة قدر اإلمكاف، فبل  ل إال من تتحقق بدخوٟنم اٞنصلحة. أال يدخل ىذا اٞندخٓ

إف من أىم ما ييعىن بو  ،يلج فيو الضعفاء اٞنعرضوف للفنتف ىو برنامج الدعوة كمنطلق الرتبيةيكوف 
الداعية ىو كضوح الدعوة كجبلؤىا كعدـ التباسها ُب حاؿ من األحواؿ، فإف الناس ُب أكثر من 

رّنا بلد، صاركا يتصوركف أف الدعوة اإلسبلمية عبارة عن اٜنرص على نيل مطامع كمكاسب دنيوية، ك 
ك٥نن نعرؼ ، ظنوا أف الدعاة يتنافسوف كيتسابقوف مع غًنىم إٔب الكراسي كإٔب الوصوؿ إٔب السلطة

اة ىذا ك٪ناكلوف أف يلبسوا الدع -كما يقاؿ-أف ىناؾ بعض اٞنغرضٌن، يصطادكف ُب اٞناء العكر 
 ًنة، كتأكلوا ُبلكن رّنا أف كاقع بعض الدعاة الذين ْناكزكا أشياء كث .الثوب الذم ٓب يفص ل ٟنم
جعل الناس ٬نلكوف نوعان من القابلية؛ لتصديق مثل ىذه اإلشاعات  قد اجتهادات كمواقف عديدة،
 كمثل ىذه األمور اٞنكذكبة.

الدعاة إٔب اهلل يكوف  غًن ملتبسة، كأفك من اٞنهم أف تكوف الدعوة كاضحة جلية  وإنفلذلك ك 
  إ٧نا ىم  الدعاة ىو أف يقـو اإلسبلـ،  .عليو دنيان كال ماالن ال يريدكف من الناس أجران، كال يسألوهنم

أما أشخاصهم فبل تعنيهم بقليل كال كثًن، كال يبالوف أف ، كأف يقـو حكم اهلل تعأب ُب األرض
ينبغي أف يفهم الناس ىذا عن الدعاة ك  ،فهم قد أطاعوا اهلل عز كجلتيقرض أجسامهم باٞنقاريض، 

يان أيضان، لييقطع الطريق على أم مغرض ٪ناكؿ أف يلبس الدعاة مثل ىذا فهمان قوليان كفهمان عمل
 .(ُ)الثوب

. إخضاع ْنربة اٞنشاركة لبلختبار، كتقد٬نها بٌن اٜنٌن كاآلخر ٞنعرفة مدل ٓنقق األىداؼ اليت ٔ
األحواؿ،  قد يكوف ىناؾ مصاّب ُب حاؿ من، فبنيت على أساسها اٞنشاركة، أك االنسحاب الفورم

كضع من األكضاع، تستدعي اجتهادان قد يكوف استثناءن من قاعدة كلية عامة، فهذه اٞنصاّب كُب 
ضركرات فتقدر بقدرىا، ك٩نتهد فيها بكل نازلة أك كاقعة  -أحيانان -حاجات، كتعترب  -أحيانان -تعترب 

ليت يتكلموف معينة من ٬نلكوف االجتهاد: ٣نن ٬نلكوف العلم الشرعي أكالن، ك٬نلكوف اٞنعرفة باٜنالة ا
  عنها ثانيان، كإف أصابوا حينئذو فلهم أجراف، كإف أخطئوا ككانوا أىبلن لبلجتهاد فلهم أجر كاحد.

                                 
 .(ِٖ/ ْٕدركس للشيخ سلماف العودة )( انظر: ُ)



 

 
 

 اضغصلػاضثاظي
 اضطبحثػاضرابّٓ:ػاضدظنػاضصوظغظػواضػدرغظػاضطتطضػظػباضثائرػاضحق

 

233 

ػاضططضبػاضثاضث
ػاضػوةػاضذطبغظػاضجطاعغرغظ

فإذا ظلم كالة األمور الناس، فإنو غالبان ما ، (ُ)جاء ُب اٝنرب )الناس على دين ملوكهم(
 .(ِ)"كما تكونوا يوؿَّ عليكم"يكوف بسبب أعماؿ الناس، كُب األثر: 

كاألمة مسؤكلة أماـ اهلل تعأب عن تنفيذ أحكامو، كقد أنابت عنها اٜناكم، فإذا ا٥نرؼ اٜناكم، أك 
اٞننكر، كلو كاف ىذا اٞننكر من اٜناكم  استبد، فتعود اٞنسؤكلية إٔب اٛنماىًن اليت ٩نب عليها أف تغًن

 نفسو.
فعلى ٗناىًننا اليـو أف تعمل على تغيًن منكر حكامها بالفعاليات الشعبية اٞنناسبة، كاليت 
منها مقاطعة اٜناكم، كعدـ مؤاكلتو، أك ٠نالستو، أك ٢نالطتو، أك باٝنركج إٔب الشوارع ُب مسًنات 

، احتجاجية سلمية، يعربكف فيها عن سخطهم، كعدـ رضاىم عن اٜناكم، الذم جار كظلم كا٥نرؼ
كتوزيع اٞننشورات كاٞنلصقات كالبلفتات اليت تعرب عن موقف األمة، كعدـ رضاىا ّننكر اٜناكم، كىذا 

: "التغيًن من اإل٬ناف،  كلقد اتفقت األمة على كجوب األمر باٞنعركؼ كالنهي عن يقوؿ ابن حـز
كنمط أساسي ، كما اتفق الفقهاء على كجوب اإلصبلح كالثورة  (ّ)"اٞننكر ببل خبلؼ من أحد منهم

 .-ككفر اٜناكم أك عدـ التزامو بالشرع مع انكاره لو  -للتغًن، ُب حالة انتفاء الشرعية التكليفية 
 : كقد اختلفوا ُب كيفية الثورة كنمط للتغيًن ُب حاؿ ظلم اإلماـ أك فسقو على مذىبٌن

 المذىب األكؿ )عدـ الجواز(: 
كىو قوؿ أ٘ند بن حنبل  كسعد بن أيب كقاص -فمن بعدىم  من الصحابة العلم  يرل أىل

عدـ جواز الثورة على اٜناكم الظآب أك  -كأسامة بن زيد كابن عمر ك١نمد بن مسلمة كغًنىم
، عمبلن ّنجموعة من األدلة، (ْ)الفاسق، كرأكا كجوب الصرب كعدـ جواز اٝنركج على اٜناكم مطلقان 

 منها:
ۈئ ېئ ېئ ) طاعة اهلل كرسولو كأكٕب األمر، قاؿ اهلل تعأب:أىٍمري القرآف الكرًن بوجوب 

(ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
 فنحن مأموركف بطاعة اٜناكم ك٢نالفة اٜناكم معصية هلل  ،(ٓ)

                                 
 (.ِٓالترب اٞنسبوؾ ُب نصيحة اٞنلوؾ )( الغزإب: ُ)
 (.ّٕٗ/ُ( ابن عثيمٌن: شرح رياض الصاٜنٌن )ِ)
: الفصل ُب اٞنلل كاألىواء كالنحل )ّ)  (.ُِّ/ْ( ابن حـز
 اٞنرجع السابق: الصفحة نفسها.( انظر: ْ)
 (.ٗٓ( سورة النساء: جزء من اآلية )ٓ)
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أكٕب األمر كاجبة؛ لكن السؤاؿ: ما  هر من ىذه اآلية الكر٬نة أف طاعةقبل أف تكوف ٢نالفة لو، كيظ
 ذه الطاعة؟ كىل ىي مقيدة أـ ال؟حدكد ى

ك٩ناب على ىذا السؤاؿ بأنو ذىب اٛنانب األكرب من الفقهاء اٞنسلموف إٔب القوؿ بأف   
اإلسبلـ حينما أكجب على الرعية أف تطيع أمًنىا ٓب يأمر باف تكوف ىذه الطاعة عمياء، كإ٧نا 

اليت  حددىا ُب إطار دائرة معينة ال ٔنرج عنها، فطاعة األمًن كاجبة ما داـ مؤمننا ١نافظان على اٞنصاّب
 .(ُ)٪نميها اإلسبلـ

كاألصل أف يأمر اٜناكم اٞنسلم الناس باٞنعركؼ كينهاىم عن اٞننكر كينشر العدؿ كالفضائل   
 بينهم فاف فعل ذلك استحق الطاعة من رعيتو، أما إذا خالف ذلك حرمت طاعتو. 

 اآلمرة بالصرب، كاليت منها: ككذلك استدلوا باألحاديث الواردة عن النيب 
ره ًمنى  أنو قاؿ:  ء عن النيب ما جا ره ًمنى اٍلقىاًئًم، كىاٍلقىاًئمي ًفيهىا خىيػٍ نىةن اٍلقىاًعدي ًفيهىا خىيػٍ )ًإفَّ ًفتػٍ

، كىالى تىكيٍن عىٍبدى اللًَّو اٍلقىاًتلى( ٍقتيوؿى اٍلمىاًشي، فىًإذىا لىًقيتػىهيٍم، فىًإًف اٍستىطىٍعتى أىٍف تىكيوفى اٍلمى
(ِ). 

)ًخيىاري أىًئمًَّتكيمي الًَّذينى  تيًحبُّونػىهيٍم كىييًحبُّونىكيٍم،  قاؿ:  ، عن رسوؿ اهلل كعن عوؼ بن مالك 
نيونػىهيٍم كىييصىلُّوفى عىلىٍيكيٍم كىتيصىلُّوفى عىلىٍيًهٍم، كىًشرىاري أىًئمًَّتكيمي الًَّذينى تػيٍبًغضيونػىهيٍم كىيػيٍبًغضيونىكيٍم، كىتػىٍلعى 

ةى،  كىيػىٍلعىنيونىكيٍم(، ًقيلى: يىا ، مىا أىقىاميوا ًفيكيمي الصَّالى : )الى رىسيوؿى اهلًل، أىفىالى نػينىاًبذيىيٍم بًالسٍَّيًف؟ فػىقىاؿى
ا ًمٍن طىاعىةو( لىوي، كىالى تػىٍنزًعيوا يىدن ٍيئنا تىٍكرىىيونىوي، فىاٍكرىىيوا عىمى ًتكيٍم شى كىًإذىا رىأىيٍػتيٍم ًمٍن كيالى

(ّ). 
كاف من أصوؿ أىل السنة كاٛنماعة؛ لزـك اٛنماعة، كترؾ قتاؿ   : "كٟنذا-ر٘نو اهلل–يقوؿ ابن تيمية 

"كمن ديننا أننا نصلي اٛنمع كاألعياد خلف كل بػىرٍّ  ، كيقوؿ أيضنا:(ْ)األئمة، كترؾ القتاؿ ُب الفتنة"
كغًنه، ككذلك سائر الصلوات اٛنماعات، كما ركم عن عبد اهلل بن عمر أنو كاف يصلي خلف 

 .(ٓ)اٜنىج اج"

                                 
 (.ُُٗلنظاـ اإلسبلمي )( انظر: صبحي عبده سعيد: اٜناكم كأصوؿ اٜنكم ُب اُ)
(، أ٘ند: اٞنسند )حديث ْٕٔح  ُّٖ/ ُ ( ابن أيب شيبة: اٞنسند )حديث خباب بن األرت عن رسوؿ اهلل ِ)

(، قاؿ عنو الشيخ شعيب األرنؤكط ُب  ٓنقيق اٞنسند: " رجالو َُِْٔح  ّْٓ/ّْ خباب بن األرت عن النيب 
 ثقات رجاؿ الشيخٌن".

 (.ُٖٓٓح  ُُْٖ/ّاإلمارة، باب خيار األئمة كشرارىم ( مسلم: الصحيح )كتاب ّ)
 (.ُِٖ/ِٖ( ابن تيمية: ٠نموع الفتاكل )ْ)
 (.ٗٓٔ/ٔ( اٞنرجع السابق نفسو )ٓ)
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فإف  كليهما يرل الدعاء ألئمة اٞنسلمٌن  -ر٘نهما اهلل-اإلماـ األشعرم ككما ابن تيميةكأما 
 .(ُ)بالصبلح، كأف ال ٫نرجوا عليهم بالسيف كأف ال يقاتلوا ُب الفتنة

كىذا اٞنذىب مبىن على سد الذرائع، أم: اٞننع ترجيحنا للمفسدة اٞنرتتبة على خلع اٜناكم الظآب، 
 . ة كالفوضى اليت قد تلـز من خلعو، على اٞنصلحة اٞنتحققو من خلعوكاٞنتمثلة ُب الفتن

: "إذا فسق اإلماـ ٩نب الدعاء لو بالتوبة، كال ٩نوز اٝنركج عليو؛ ألٌف ُب -ر٘نو اهلل–يقوؿ البزدكم
 .(ِ)اٝنركج إثارة الفنت كالفساد ُب العآب"

اٝنركج عليو ما يرتتب على ذلك من الفنت : "كسبب عدـ انعزالو، كٓنرًن -ر٘نو اهلل–كيقوؿ النوكم 
كإراقة الدماء، كفساد ذات البٌن، فتكوف اٞنفسدة ُب عزلو أكثر منها ُب بقائو، فالوإب إما أف يكوف  
كافران كفران ٢نرجان من اٞنلة، كإما أف يكوف ظاٞنان أك فاسقان ليس كافران، أك يكوف مؤمنان موحدان، فإذا أمر 

في كل ىذه األحواؿ ٪نـر طاعتو، كفرؽه بٌن عدـ طاعتو فيما أمر ّنعصية اهلل ّنعصية اهلل تعأب، ف
ا أك فاسقنا؛ ألف اٝنركج عليو، كقتالو 

ن
كبٌن اٝنركج عليو، فبل ٪نل اٝنركج عليو كال قتالو َّرد كونو ظاٞن

ن يؤدم إٔب مفسدة عظيمة جدان كإراقة للدماء، فلو بقي ُب مكانو مع فسقو كظلمو لكاف ذلك أحق
 .(ّ)"لدماء اٞنسلمٌن، كأقل خطران من اٝنركج عليو بالقتاؿ أك احملاربة

 المذىب الثاني )الجواز(: 
  ، كقوؿ أـ اٞنؤمنٌن عائشةكىذا قوؿ علي بن أيب طالب، ككل من معو من الصحابة 

، كىو الذم تدؿ عليو أقواؿ كطلحة، كالزبًن، ككل من كاف معهم من الصحابة ، رضي اهلل عنها
 .(ْ)الفقهاء،  كأيب حنيفة، كشريك، كمالك، كالشافعي، كداكد، كأصحاُّم

أم: اإلماـ أبا حنيفة( مشهوران ) -ر٘نو اهلل-: "ككاف مذىبو -ر٘نو اهلل–يقوؿ اإلماـ اٛنصاص   
، كفتياه الناس سرًّا كُب ٘نل اٞناؿ إليو كقصتو ُب أمر زيد بن علي مشهورة،الظلمة، كأئمة اٛنور، ُب قتاؿ 

 .(ٓ)ُب كجوب نصرتو كالقتاؿ معو، ككذلك أمره مع ١نمد كإبراىيم، ابين عبد اهلل بن حسن"
بعضنا من أقواؿ علماء اٞنالكية ُب قولو: "قاؿ علماؤنا ُب ركاية  -ر٘نو اهلل–كذكر ابن العريب 

عدلٌن، سحنوف: إ٧نا يقاتل مع اإلماـ العدؿ، سواء أكاف األكؿ، أك اٝنارج عليو، فإف ٓب يكونا 
 .(ُ)فأمسك عنهما إال أف تراد بنفسك، أك مالك، أك ظلم اٞنسلمٌن فادفع ذلك"

                                 
 (.ُْْ/ٔ(، ابن تيمية: الفتاكل الكربل )ِِٖ/ُ( انظر: األشعرم: مقاالت اإلسبلميٌن )ُ)
 (.َُٗ( البزدكم: أصوؿ الدين )ِ)
 (.ُٗ/َِ( شرح صحيح مسلم )ّ)
: الفصل ُب اٞنلل كاألىواء كالنحل )ْ)  (.ُِّ/ْ( ابن حـز
 (.ٖٓ/ُ( اٛنصاص: أحكاـ القرآف )ٓ)
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ُب ركاية مرجوحة، حيث ذىب إٔب جواز اٝنركج على  -ر٘نو اهلل–كىو مذىب اإلماـ أ٘ند 
اإلماـ اٛنائر بناء على ما ركم عنو، من عدـ انعقاد اإلمامة باالستيبلء، كجو ز ابن عقيل، كابن 

ركج على إماـ غًن عادؿ، كذكرا خركج اٜنسٌن على يزيد؛ إلقامة اٜنق، كىو ظاىر كبلـ اٛنوزم اٝن
 .(ِ)ابن رزين

ػوأطاػأدضظػعذاػاضطذعب،ػسطظؼا:
ػأوًضا:ػطنػاضػرآنػاضصرغم

﮵ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) تعأب: اهلل قاؿ ﮴   ﮳  ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

﮻   ﮺  ﮹  ﮸  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﮶ ﮷

( ېئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
(ّ). 

 . (ْ)قاؿ ابن كثًن: أم ليس عليهم جناح ُب االنتصار ٣نن ظلمهم
كقاؿ سيد قطب: )فالذم ينتصر بعد ظلمو، ك٩نزم السيئة بالسيئة، كال يعتدم، ليس 

كال ٩نوز أف يقف ُب  ،فما ألحد عليو من سلطاف ،كىو يزاكؿ حقو اٞنشركع ،عليو من جناح
إ٧نا الذين ٩نب الوقوؼ ُب طريقهم ىم الذين يظلموف الناس، كيبغوف ُب األرض  ،طريقو أحد

كفيها  ،فإف األرض ال تصلح كفيها ظآب ال يقف لو الناس ليكفوه ك٬ننعوه من ظلمو ،بغًن اٜنق
كلكن على  ،باغ ٩نور كال ٩ند من يقاكمو كيقتص منو، كاهلل يتوعد الظآب الباغي بالعذاب األليم

 . (ٓ) ك أف يقفوا لو كيأخذكا عليو الطريق(الناس كذل
(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) كقوؿ اهلل سبحانو:

(ٔ).  
فهذا  ،ا القرآف الكرًن ُب مواجهة الظلمفاٛنهر باٞنظلومية كالتشهًن بالظآب أسلوب أشار إليه

 ٩نوز لو أف ٩نهر حّت بالسوء من القوؿ؛ مع أف اٞنظاىرات جهره باٜنق كليس بالسوء. 

                                                                                               
 (.ُّٓ/ْ( ابن العريب: أحكاـ القرآف )ُ)
 (.ُُّ/َُاٞنرداكم: اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من اٝنبلؼ )( انظر: ِ)
 (.ِْ-ّٗ( سورة الشورل: اآليات )ّ)
 (.ُْٗ/ ٕ)ابن كثًن: تفسًن القرآف العظيم  (ْ)
 (.ُّٕٔ/ ٓ( قطب: ُب ظبلؿ القرآف )ٓ)
 (.ُْٖ( سورة النساء: اآلية )ٔ)
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قاؿ ابن أيب طلحة، عن ابن عباس ُب اآلية يقوؿ: ال ٪نب اهلل أف يدعو أحد على 
أحد إال أف يكوف مظلوما فإنو قد أرخص لو أف يدعو على من ظلمو كذلك قولو: إال من ظلم 

 .(ُ)كإف صرب فهو خًن لو 
ػثاظّغا:ػطنػاضدظظػاضظبوغظ

اًء يػىٍوـى : ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل اه ما رك  )سىيّْدي الشُّهىدى
ـى ًإلىى ًإمىاـو جىاًئرو، فػىنػىهىاهي كىأىمىرىهي، فػىقىتػىلىوي( اٍلًقيىامىًة حىٍمزىةي ٍبني عىٍبًد  اٍلميطًَّلًب، كىرىجيله قىا

(ِ). 
 اهبتغيًن اٞننكر باليد ابتداء، كاليد اٞنقصود ُّا القوة كما جاء ُب اٜنديث الذم  رك  أمر النيب 

ـى ًإلىٍيًو قاؿ:  طارؽ بن شهاب  ًة مىٍركىافي، فػىقىا أى بًاٍلخيٍطبىًة يػىٍوـى اٍلًعيًد قػىٍبلى الصَّالى أىكَّؿي مىٍن بىدى
: قى  ةي قػىٍبلى اٍلخيٍطبىًة، فػىقىاؿى : الصَّالى ، فػىقىاؿى أىبيو سىًعيدو: أىمَّا ىىذىا رىجيله، فػىقىاؿى ٍد تيًرؾى مىا ىينىاًلكى

: )مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا فػىٍليػيغىيػٍّْرهي بًيىًدًه، فىًإٍف  فػىقىٍد قىضىى مىا عىلىٍيًو سىًمٍعتي رىسيوؿى اهلًل  يػىقيوؿي
يمىاًف(لىٍم يىٍستىًطٍع  فىًبًلسىانًًو، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبقىٍلًبًو، كى  ذىًلكى أىٍضعىفي اإٍلً

(ّ). 
فجعل الشارع أعلى مراتب اإل٬ناف التغيًن باليد كالقوة، ك٣نا يؤكد أف اليد ُب اٜنديث ىي القوة 

)مىا ًمٍن نىًبيٍّ بػىعىثىوي اهللي ًفي أيمَّةو قػىٍبًلي قاؿ:  ، أىف  رسوؿ اهلل  ما ركاه عبد اهلل بن مسعود
ٍدًيًو كىيىٍستػىنُّوفى ًبسينًَّتوً  ،أيمًَّتًو حىوىارًيُّوفى كىأىٍصحىابه ًإالَّ كىافى لىوي  ًمٍن  ثيمَّ ًإنػَّهىا تىٍخليفي  ،يػىٍهتىديكفى ًبهى

فىمىٍن جىاىىدىىيٍم بًيىًدًه فػىهيوى  ،كىيػىٍفعىليوفى مىا الى يػيٍؤمىريكفى  ،ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خيليوؼه يػىقيوليوفى مىا الى يػىٍفعىليوفى 
انًًو فػىهيوى ميٍؤًمنه كىمىٍن جىاىىدىىيٍم ًبقىٍلًبًو فػىهيوى ميٍؤًمنه كىمىٍن جى  ،ميٍؤًمنه  كىلىٍيسى كىرىاءى ذىًلكى  ،اىىدىىيٍم بًًلسى

) يمىاًف حىبَّةي خىٍردىؿو ًمٍن اإٍلً
(ْ). 

 . (ٓ)كىذا يدؿ على جهاد األمراء باليد": "-ر٘نو اهلل–ابن رجب قاؿ 
قاؿ:  كمن النصوص اٞنعارضة ٟنذا االْناه اٜنديث الذم ركاه حذيفة بن اليماف 

ٍيرً ) ا اٍلخى ٍيرو، فػىنىٍحني ًفيًو، فػىهىٍل ًمٍن كىرىاًء ىىذى ، فىجىاءى اهللي ًبخى : يىا رىسيوؿى اهلًل، ًإنَّا كينَّا ًبشىرٍّ  قػيٍلتي
                                 

 (.ِّٗ/ ِ)ابن كثًن: تفسًن القرآف العظيم ( ُ)
 (.ْٗٔٓ(، كاٜنديث صحيح، األلباين: اٛنامع الصغًن كزيادتو )َْٕٗح  ِّٖ/ ْ( الطرباين: اٞنعجم األكسط )ِ)
مسلم: الصحيح ) كتاب اإل٬ناف، باب بياف كوف النهي عن اٞننكر من اإل٬ناف، كأف اإل٬ناف يزيد كينقص، كأف األمر ( ّ)

 (.ْٗ - ٖٕ(، ح ٗٔ/ُباٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر كاجباف، )
أف األمر ( مسلم: الصحيح )كتاب اإل٬ناف، باب بياف كوف النهي عن اٞننكر من اإل٬ناف، كأف اإل٬ناف يزيد كينقص، ك ْ)

 (.َٖح  ٗٔ/ُ باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر كاجباف
 (. ِْٖ/ِ( ابن رجب: جامع العلـو كاٜنكم )ٓ)
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: ىىٍل كىرىاءى ذىًلكى الشَّ  : "نػىعىٍم"، قػيٍلتي : فػىهىٍل كىرىاءى ذىًلكى شىرّّ؟ قىاؿى : "نػىعىٍم"، قػيٍلتي ؟ قىاؿى ره رّْ خىيػٍ
: "يىكيوفي بػىٍعًدم أىًئمَّةه الى يػىٍهتىديكفى ًبهيدىامى، كىالى  ؟ قىاؿى : كىٍيفى : "نػىعىٍم"، قػيٍلتي ٍيًر شىرّّ؟ قىاؿى اٍلخى

: يىٍستػىنُّوفى ًبسينًَّتي، كىسىيػىقيوـي ًفيًهٍم رًجىاؿه قػيليوبػيهيٍم قػيليوبي الشَّيى  "، قىاؿى اًطيًن ًفي جيٍثمىاًف ًإٍنسو
: "تىٍسمىعي كىتيًطيعي ًلٍَلىًميًر، كىًإٍف ضيًربى  ؟ قىاؿى : كىٍيفى أىٍصنىعي يىا رىسيوؿى اهلًل، ًإٍف أىٍدرىٍكتي ذىًلكى قػيٍلتي

، فىاٍسمىٍع كىأىًطٍع"( ، كىأيًخذى مىاليكى ظىٍهريؾى
(ُ). 

ػاضخالصظ:
على قاعدة سد الذرائع  اإل٩ناب ُب اٞنذىبٌن مبينٞننع أك من الواضح أف اٜنكم با

كفتحها، حيث يقوؿ القراُب: "اعلم أف  الذريعة كما ٩نب سٌدىا ، ٩نب فتحها كتكره كتندب 
كتباح ؛ فإف الذريعة ىي الوسيلة، فكما أف  كسيلة احملـر ١نرمة فوسيلة الواجب كاجبة؛ كالسعي 

مقاصد كىي الطرؽ اٞنفضية للمصاّب كاٞنفاسد  للجمعة كاٜنج، كموارد األحكاـ على قسمٌن
أنفسها ككسائل كىي الطرؽ اٞنفضية إليها كحكمها كحكم ما أفضت إليو من ٓنرًن أك ٓنليل، 
غًن أهنا أخفض رتبة من اٞنقاصد ُب حكمها، فالوسيلة إٔب أفضل اٞنقاصد أفضل الوسائل، 

كما -فاٞنذىب األكؿ ، (ِ)طة"كإٔب أقبح اٞنقاصد أقبح الوسائل كإٔب ما ىو متوسط متوس
ا للذرائع، أم: ترجيحنا للمفسدة اٞنرتتبة على خلع اٜناكم الظآب على  -ذكرنا قاؿ باٞننع؛ سدًّ

اٞنصلحة اٞنتحققة من خلعو، كقاؿ اٞنذىب الثاين باإل٩ناب؛ فتحنا للذرائع، أم: ترجيحنا 
 تلـز من خلعو. للمصلحة اٞنتحققة من خلع اٜناكم الظآب على اٞنفسدة اليت قد 

 
 
 
 
 

                                 
ح ُْٕٔ/ ّ، باب األمر بلزـك اٛنماعة عند ظهور الفنت كٓنذير الدعاة إٔب الكفر كتاب اإلمارة( مسلم: الصحيح )ُ)

ُْٖٕ). 
 (.ْْٗ( القراُب: شرح تنقيح الفصوؿ )ِ)
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 راتعاملثسث ان
 انسٍُ انكَٕٛح ٔانمذرٚح املتعهمح تانثائر احلك

كهلل ُب حركة  ،ثورة ضد الظلم كالطغياف كالفساد إف حركة الثائر اٜنق كثورتو ما ىي إال
الثائر سنن كونية قدرية، كأخرل خربية، كمن أدركها كفقهها ازداد يقيننا بعد ىداية، كاستبصر 

 بعد عماية، كاستهدل ُّا بعد غواية.
 توضيحنا عمليًّا ٜنيثياتو، من خبلؿ اٞنطالب اآلتية: -إف شاء اهلل-كسيمثل ىذا اٞنبحث 

ػاضططضبػاِّول
ػثائرػاضحقاضدظنػاضصوظغظػاضطتطضػظػباض

 بأف لو سنننا ُب اٝنلق ال تتخلف، كمن ذلك:  فقد أخرب اهلل 
ٱ ٻ ٻ ٻ ) االنتقاـ من اَّرمٌن، كقطع دابر الظاٞنٌن، كما قاؿ تعأب: أواًل:

(ٻ پ پ پ پ ڀ
لكل احملامد ىو كونو رب  فمن أسباب استحقاؽ اهلل  ،(ُ)

 العاٞنٌن  الذم يقطع دابر الظاٞنٌن، كينتقم من اَّرمٌن؛ ألنو رب العاٞنٌن الر٘نن الرحيم!
كال يدع اهلل ٟنؤالء الطغاة باقية، بل يستقصيهم ك٪نصيهم، كىذا ظاىر للعياف فيما ٩نرم ٟنؤالء، 

 كرّنا أمهلهم اهلل إٔب أجل ليأخذىم أخذ عزيز مقتدر.
نصر اٞنظلومٌن، كنصر من بيغي عليهم ظلمنا كعدكاننا، فقد كعد اهلل بنصرىم  ثاظغًا:

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) ٗنيعنا، كما قاؿ تعأب:

(ھ
ثىةه الى تػيرىدُّ دىٍعوىتػيهيمي: الصَّاًئمي  :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة  ،(ِ) )ثىالى

، كىيػىٍفتىحي لىهىا أىبٍػوىا ، يػىٍرفػىعيهىا اللَّوي فػىٍوؽى اٍلغىمىاـً ةي  اٍلمىٍظليوـً ، كىدىٍعوى ـه عىٍدؿه ًإمىا ، كى بى حىتَّى  يػيٍفًطرى
ىٍنصيرىنَّكى كىلىٍو بػىٍعدى حً السَّمىاكىاًت، فػىيػىقيوؿي الرَّبُّ   . (ّ)ينو(: كىًعزًَّتي ألى

                                 
 (.ْٓاألنعاـ: اآلية )( سورة ُ)
 (.ّّ( سورة اإلسراء: جزء من اآلية )ِ)
(، أ٘ند: اٞنسند ُٖٗ/ ِدعاء الصواـ إٔب فطرىم من صيامهم  ( ابن خز٬نة: الصحيح )باب ذكر استجابة اهلل ّ)
 (، كقاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط: " كاٜنديث صحيح بطرقو كشواىده ".َُْ/ ُّ)
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توريث اٞنستضعفٌن األرض، كجعل الدكلة كالعاقبة ٟنم، كىي سنة من سنن اهلل  ثاضثًا:
، قاؿ تعأب: (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) ُب اٝنلق، فقد جعل اهلل األياـ بٌن الناس دكالن

(ُ)، 
لتتجلى قدرتو كعزتو، كأنو كحده مالك اٞنلك، يؤٌب اٞنلك من يشاء، كينزع اٞنلك ٣نن يشاء، 

الدكلة ٟنم، ككيف يذؿ اٞنلوؾ  يرل اٝنلق ٗنيعنا كيف يعلي اهلل شأف اٞنستضعفٌن، كيديلكٟنذا 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ) كاٞنستكربين، كينزع ملكهم، قاؿ تعأب:

(وئ وئ
(ِ). 

 تدمًن اٞنرتفٌن، كإىبلؾ اٞنفسدين، كقصم اٞنؤل اٞنستكربين، كما قاؿ تعأب: رابطًا:
(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی)

 (ّ). 
فهذه سنة كونية قدرية يراىا الناس ُب كل عصر كمصر، فكم قصم اهلل من اٞنؤل اٞنرتفٌن، ككم 
دمر من اٞنستكربين، حّت أصبحوا أحاديث، كجعلهم آية ٞنن خلفهم، كما قاؿ تعأب لفرعوف 

ڍ ڌ ڌ ڎ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) حٌن غرقو، قاؿ تعأب:

 (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
(ْ). 

حدكث التغيًن عند كجود أسبابو، فإف  اهلل جعل لكل شيء أسبابو اليت يوجد  خاطدًا:
بوجودىا، كيتخلف بتخلفها، كمن ذلك أف التغيًن ُب اَّتمع ال ٪ندث إال حٌن يتغًن الناس، 

﮵  ) قاؿ تعأب: ﮴  ﮳   .(ٓ) (ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 
فرؽ فيها بٌن مسلم فهذه بعض سنن اهلل اٛنارية على اٝنلق ٗنيعا، كىي سنن كونية ال 

 كغًن مسلم.
 
 

  

                                 
 (.َُْية )( سورة آؿ عمراف: جزء من اآلُ)
 (.ٓ( سورة القصص: اآلية )ِ)
 (.ُٔ( سورة اإلسراء: اآلية )ّ)
 (.ِٗ -ُٗ( سورة يونس: اآليتاف )ْ)
 (.ُُ( سورة الرعد: جزء من اآلية )ٓ)
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ػاضططضبػاضثاظي
ػظػاضطتطضػظػباضثائرػاضحقػدرغاضدظنػاض

قد تواترت األخبار النبوية عن األحواؿ اٞنستقبلية لؤلمة، كأهنا تتعرض بعد النبوة ل
كاٝنبلفة الراشدة كخبلفة الر٘نة، إٔب ملك عضوض، ٍب ملك جربم، ٍب حكم الطواغيت، ٍب 

، قاؿ: كنا  ما جاء عن النعماف بن بشًن كمن تلك األخبار ،هنج النبوةتعود خبلفة على 
حديثو، فجاء أبو ثعلبة اٝنشين،  ، ككاف بشًن رجبلن يكفقعودا ُب اٞنسجد مع رسوؿ اهلل 

، ُب األمراء؟ فقاؿ حذيفة: أنا أحفظ فقاؿ: يا بشًن بن سعد أٓنفظ حديث رسوؿ اهلل 
ًفيكيٍم مىا شىاءى  )تىكيوفي النُّبػيوَّةي : قاؿ رسوؿ اهلل   يفةخطبتو، فجلس أبو ثعلبة، فقاؿ حذ

ًة، فػى  هىاًج النُّبػيوَّ فىةه عىلىى ًمنػٍ تىكيوفي اللَّوي أىٍف تىكيوفى، ثيمَّ يػىٍرفػىعيهىا ًإذىا شىاءى أىٍف يػىٍرفػىعىهىا، ثيمَّ تىكيوفي ًخالى
ٍلكنا عىاضِّا، فػىيىكيوفي مىا شىاءى اللَّوي أىٍف تىكيوفى، ثيمَّ يػىٍرفػىعيهىا ًإذىا شىاءى اللَّوي أىٍف يػىٍرفػىعىهىا، ثيمَّ تىكيوفي مي 

مىا مىا شىاءى اللَّوي أىٍف يىكيوفى، ثيمَّ يػىٍرفػىعيهىا ًإذىا شىاءى أىٍف يػىٍرفػىعىهىا، ثيمَّ تىكيوفي ميٍلكنا جىٍبرًيَّةن، فػىتىكيوفي 
فىةن عى  هىاًج نػيبػيوَّةو شىاءى اللَّوي أىٍف تىكيوفى، ثيمَّ يػىٍرفػىعيهىا ًإذىا شىاءى أىٍف يػىٍرفػىعىهىا، ثيمَّ تىكيوفي ًخالى ثيمَّ « لىى ًمنػٍ

ـى عيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز، كىكىافى يىزًيدي ٍبني النػٍُّعمىاًف ٍبًن بىًشيرو ًفي  : " فػىلىمَّا قىا ، قىاؿى حىًبيبه سىكىتى
ا اٍلحىًديًث أيذىكّْريهي ًإيَّاهي، فػىقيٍلتي لىوي: ًإنّْي أىٍرجي  و أىٍف يىكيوفى أىًميري صىحىابىًتًو، فىكىتىٍبتي ًإلىٍيًو ًبهىذى

، بػىٍعدى اٍلميٍلًك اٍلعىاضّْ كىاٍلجىٍبرًيًَّة، فىأيٍدًخلى ًكتىاًبي عىلىى عيمىرى ٍبًن عىٍبًد  ، يػىٍعًني عيمىرى اٍلميٍؤًمًنينى
اٍلعىزًيًز فىسيرَّ ًبًو كىأىٍعجىبىوي(

(ُ). 
 فهذا اٜنديث يؤكد أف اال٥نراؼ سيصل باألمة إٔب حد أف ٪نكمها الطاغوت، بل

ستباح احملرمات، كتستحل الطواغيت، فتسفك على أيديهم الدماء، كهتتك األعراض، كت
كما تؤكد   ت ىذه الظاىرة كما ُب ىذا العصر!كٓب ٪ندث ُب تاريخ األمة أف عمٌ  ،اٞنوبقات

 األخبار أف ىذا كلو سيتغًن، كستعود األمة إٔب العدؿ كاإلصبلح.
 ،قد سقطت بسقوط اٝنبلفة العثمانية هاكلكن، لقد مر على الدكلة اإلسبلمية ظركؼ كثًنة

لكن بسبب األخطاء الكثًنة اليت كقعت ُّا أذف  ،كاليت كانت ٕنثل اإلسبلـ من حيث اٛنملة
كىي على ، أف األمة اإلسبلمية سوؼ ٕنر بعدة مراحل سياسية كقد بٌن النيب ، اهلل بزكاٟنا

                                 
ُب ٓنقيق اٞنسند "إسناده حسن"، البزار:  كقاؿ عنو الشيخ شعيب األرنؤكط (،َُْٖٔح ّٓٓ/ َّ( أ٘ند: اٞنسند )ُ)

 (.ٕٕٓٔ(، الطرباين: اٞنعجم األكسط )ِٕٔٗح ِِّ/ ٕاٞنسند )
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 :الشكل التإب
خبلفة على منهاج النبوة ) أم اٝنبلفة الراشدة ( كقد انتهت بعد استشهاد اٝنليفة  -ُ

 .ىػ َْسنة  الراشدم علي بن أيب طالب 
 :اٞنلك العضوض -ِ

كىو  أم اٞنلك الوراثي، العثماين ،يكاٞنمال ،األندلسي ،العباسي ،منذ العهد األموم
كإف حصل ، ي ىو اٜنكم ّنا أنزؿ اهلل تعأبلكن النظاـ العاـ بق، كرأم األمة، ِنبلؼ الشورل

. ظلم كفساد  كمعاصو
 اٞنلك اٛنربم: -ّ

فكل اٜنكومات ُب ببلد اٞنسلمٌن قد جاءت  ،حدث ىذا بعد سقوط الدكلة العثمانية
 ،كاٛناىليات، كتؤمن بالقوميات كتوإب أعداء اإلسبلـ،، كال ٓنكم ّنا أنزؿ اهلل، باٜنديد كالنار

 .كحدكد سايكس بيكو
 خبلفة على منهاج النبوة: -ْ

 ،كعبادة ،كال ٬نكن أف تأٌب إال من خبلؿ تربية جيل قرآين عقيدة ،كىذه ٓب تأت بعد
أسأؿ اهلل أف يعجل ُّا، كأال ٪نرمنا من أف نستظل بظبلٟنا الوارفة، فإف  ،كمنهج حياة ،كشريعة
 ذلك كالقادر عليو. ر ألبنائنا، إنو كٕبٌ ر ألمثالنا فليقدٌ ٓب يقدٌ 
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 فصم انثانثان                             
 

  منارج ٔأيثهح انثائر احلك                      
ػ:باحثوسغهػثالثظػطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػ
ػسيػاضػرآنػاضصرغم.ػاضثائرػاضحقاِّول:ػبحثػاضط
ػ.اضػدغمػواضتارغّْػسيػاضدغرةػاضظبوغظػاضثائرػاضحقاضثاظي:ػػبحثاضط
ػسيػاضتارغّْػاضططاصر.ػاضثائرػاضحقاضثاضث:ػػبحثاضط
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 األٔلثسث امل
 يف انمرآٌ انكرٚى انثائر احلك

ٌب بالذكر على كسنأ، القرآف الكرًن من خبلؿ للثائر اٜنق ٧ناذج كأمثلةعلى بحث يركز ىذا اٞن
بحث كسيمثل ىذا اٞن ،مقاكمة أىل العلم لطغياف قاركف، ك مؤمن آؿ فرعوف ، كاٜنديثاألمثلةبعض 

 اآلتية:طالب اٞن توضيحنا لذلك من خبلؿ -إف شاء اهلل تعأب-
ػاضططضبػاِّولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػطؤطنػآلػسررونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قاؿ تعأب:، موسىقتل  فرعوف رادأا ٞن كالربىافباٜنجة  يقاكمهمٟنم  فرعوف آؿ مؤمنكقف 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )

  .(ُ)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڈ
الذم كقف كاٛنبل كأظهر إ٬نانو ُب كقت كاف البد كأف يظهر كيقف  نظر إٔب ىذا الثائرأ

ٍب يقـو الرجل بتذكًن قومو ك٫نوفهم من بأس اهلل  ،تسانده حاشية سوءأماـ طاغية كمدٌعو للربوبية ك 
كيدعوىم إٔب اٛننة  ،دعونو إٔب الكفر كاإلشراؾ باهللكلكنهم ي كيدعوىم إٔب اهلل كإٔب اإل٬ناف بو 

 كيتكرر ىذا اٞنوقف ُب كل عصر كأماـ كل طاغية. ،كيدعونو إٔب النار كبئس اٞنصًنكاٞنغفرة 
"إهنا جولة ضخمة ىذه اليت جاٟنا الرجل اٞنؤمن مع  :معلقا على اآلية (ِ)يقوؿ سيد قطب

اٞنتآمرين من فرعوف كملئو، كإنو منطق الفطرة اٞنؤمنة ُب حذر كمهارة كقوة كذلك، إنو يبدأ بتفظيع ما 
فهل ىذه الكلمة الربيئة اٞنتعلقة باعتقاد قلب،  ،(چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) ىم مقدموف عليو:

كاقتناع نفس، تستحق القتل، كيرد عليها بإزىاؽ ركح؟ إهنا ُب ىذه الصورة فعلة منكرة بشعة ظاىرة 
يقوٟنا كمعو  (ڇ ڇ) القبح كالبشاعة، ٍب ٫نطو ُّم خطوة أخرل، فالذم يقوؿ ىذه الكلمة الربيئة:

  يشًن إٔب تلك اآليات اليت عرضها موسى (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)حجتو، كُب يده برىانو: 
 .(ّ)"يصعب أف ٬ناركا فيها! -عن اٛنماىًن ما بينهم كبعيدان  ُب- كرأكىا، كىم

                                 
 (.ِٖ( سورة غافر: اآلية )ُ)
ٔنرج بكلية دار  ،مفكر إسبلمي مصرم، من مواليد قرية )موشا( ُب أسيوط ،سيد قطب بن إبراىيم سيد قطب: (ِ)

انضم إٔب اإلخواف اٞنسلمٌن، فرتأس قسم نشر ، كعمل ُب جريدة األىراـ ،ـ( ُّْٗىػ ) ُّّٓالعلـو )بالقاىرة( سنة 
كسجن معهم، فعكف على تأليف الكتب كنشرىا كىو ُب سجنو، إٔب  ،(ُْٓٗ - ُّٓٗ) الدعوة كتؤب ٓنرير جريدهتم

 (. ُْٕ /ّاألعبلـ )الزركلي:  انظر: ـ،ُٔٔٗسنة  ف صدر األمر بإعدامو، فأعدـأ
  (.َّٕٗ/ ُٓب ظبلؿ القرآف )( قطب: ّ)



 

 
 

 اضغصلػاضثاضث
 اضطبحثػاِّول:ػاضثائرػاضحقػسيػاضػرآنػاضصرغم

 

245 

ػثاظياضػاضططضب
ػطػاوطظػأعلػاضطضمػضطعغانػشارون

ہ ہ ) قاؿ تعأب: ،ما عنده من علمو ظيلمان أفٌ  ركف ُب اٌدعائوكقف أىل العلم يقاكموف قا

     ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮿  ﯀﯁  ﮾  ﮽  ﮹  ﮺ ﮻﮼  ﮸  ﮷  ﮶  ﮲ ﮳ ﮴﮵ 

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

 .(ُ) (ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب
لقد كاف قاركف من قـو موسى، فآتاه اهلل ماال  :"قوؿكلسيد قطب كقفة ٗنيلة عند ىذه اآليات حيث ي   

من أجل ىذا  ،تتعب اَّموعة من أقوياء الرجاؿيصور كثرتو بأنو كنوز كبأف مفاتح ىذه الكنوز كثًنا، 
الذم يرضاه  ، كرجعو إٔب النهج القوًنا البغيبغى قاركف على قومو، فوجد من قومو من ٪ناكؿ رده عن ىذ

﮿  ) اهلل ُب التصرؼ ُّذا الثراء ﮾  ﮽  ، كاالحتفاؿ بالثراء، فرح الزىو اٞننبعث من االعتزاز باٞناؿ ،(﮺ ﮻﮼ 
ال تفرح فرح البطر الذم ينسي اٞننعم باٞناؿ كينسي  ،كاالستحواذ كاالبتهاج باٞنلكز، كالتعلق بالكنو 

ال تفرح فرح الذم يستخفو اٞناؿ، فيشغل بو قلبو، كيطًن لو لبو،  ،، كما ٩نب ٟنا من اٜنمد كالشكرافنعمتو
    ) كيتطاكؿ بو على العباد الذم ال ٪نب الفرحٌن اٞنأخوذين  ،فهم يردكنو بذلك إٔب اهلل ،( ﯁

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )اٞنتطاكلٌن بسلطانو على الناس، باٞناؿ، اٞنتباىٌن،

٪نب  كما أنو ال ،(ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب
(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )فكاف رده ٗنلة كاحدة، ٓنمل شّت معاين الفساد كاإلفساد: الفرحٌن،

إ٧نا (ِ)
على علمي الذم طوع ٕب ٗنعو كٓنصيلو، فما لكم ٕنلوف علٌي طريقة خاصة ُب  استحقاقان أكتيت ىذا اٞناؿ 

دم اٝناص، كاستحققتو بعلمي نا إ٧نا حصلت ىذا اٞناؿ َنهأك و، كتتحكموف ُب ملكييت اٝناصة،التصرؼ في
 .(ّ)راء"كيفتنو اٞناؿ كيعميو الث م ينسى مصدر النعمة كحكمتهاإهنا قولة اٞنغركر اٞنطموس الذ ص؟اٝنا

كما كاف ألىل العلم  ي كل مكاف كزماف أف يكوف لهم دكرىذا كينبغي لعلماء األمة ف
لواء اٜنق؛ فليكونوا ُب طليعة اٞنقاكمٌن للطغاة، كما كاف  افإهنم كرثة األنبياء، كحاملو  ،قاركفموقفان من 

القى، كليكونوا خًنى خلفو ٝنًن سلف  ياف، كالقىى من األذل كالعنىت ما؛ الذم كاجو الطغرسوٟنم 
لتلك القافلة اٞنباركة من العلماء؛ الذين رفعوا رايات األمة عاليةن خفاقةن؛ فمنهم مىن قضى ٥نبو، كمنهم 

 .من سيًجن كعيذٍّب، فلم يفٌت ٟنم عضد، كٓب تًلن ٟنم قناة

                                 
 (.ٕٕ-ٕٔ( سورة القصص: اآليتاف )ُ)
 (.ٖٕ( سورة القصص: جزء من اآلية )ِ)
 (.ُِِٕ -ُُِٕ/ ٓقطب: ُب ظبلؿ القرآف ) (ّ)
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ػاضثاظيػبحثاضط
ػاضػدغمػواضتارغّْػسيػاضدغرةػاضظبوغظػاضثائرػاضحق

اٜنديث عن أمثلة ك٧ناذج من خبلؿ ، للثائر اٜنق ٧ناذج كأمثلةعلى بحث يركز ىذا اٞن
دكف أف  ،كمثاالن ىكذا ،الثائر ال يكوف أ٧نوذجان ف ،كالتاريخ القدًن ،ُب السًنة النبوية للثائر اٜنق

كيأٌب على  ،البد أف يكوف صاحب موقف -كل الثائر-يصحبو موقف، كالثائر يكوف رجبلن، ك 
كسيمثل  ،األنبياء كاٞنرسلوف كاألمثلوف من الصاٜنٌن كاٞنصلحٌن ؛رأس الثوار أصحاب اٞنواقف

 اآلتية:طالب توضيحنا لذلك من خبلؿ اٞن -إف شاء اهلل تعأب-بحث ىذا اٞن
ػاضططضبػاِّول

 طنػاضطرتدغنػواضطذرصغن  بصرػيطوشفػاضخضغغظػأب
 ةإال أف ما قاـ بو ُب ىذه الفرتة القصًن  ؛ة أيب بكر غم من قصر فرتة خبلفعلى الر 

ككاف ُب رأس   ،ظوا لئلسبلـ عزه كسؤدده كانتشارهعمل عظيم ييسجل لو ُب اٝنالدين، الذين حف
، ٍب ذلك اٞنوقف الذم  كل أعمالو موقفو الصلب القوم ُب حركب الردة؛ فلوال توفيق اهلل أكالن

 ،ٞنا قامت لئلسبلـ بعد ذلك قائمة رتدين؛بأال يقاتل اٞن ٓب يرضخ فيو لبعض آراء الصحابة 
ُب  ككانت تلك الردة بداية سوسة تنخر ُب عظم األمة حّت تقضي على دينها، كلكن لقوتو 

 فعن أيب ىريرة ،اٜنق كقف كقفة مشهورة ُب كجو تيار اٟنجمة كحارُّم، كألزمهم اٜنق بالقوة
 : كىاٍستيٍخًلفى أىبيو بىٍكرو بػىٍعدىهي، كىكىفىرى مىٍن كىفىرى ًمنى اٍلعىرىًب، ، لىمَّا تػيويفّْيى رىسيوؿي اهلًل ، قىاؿى

، كىقىٍد قىاؿى رىسيوؿي اهلًل   قىاؿى عيمىري ٍبني اٍلخىطَّابً  أيًمٍرتي ): أًلىًبي بىٍكرو: كىٍيفى تػيقىاًتلي النَّاسى
: الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي، فػىقىٍد عىصىمى ًمنّْي مىالىوي، أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىتَّى يػىقيوليوا: الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي،  فىمىٍن قىاؿى

ًة، (كىنػىٍفسىوي، ًإالَّ ًبحىقًّْو كىًحسىابيوي عىلىى اهللً  يقىاتًلىنَّ مىٍن فػىرَّؽى بػىٍينى الصَّالى ، فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو: كىاهلًل ألى
 لىٍو مىنػىعيوًني ًعقىاالن كىانيوا يػيؤىدُّكنىوي ًإلىى رىسيوًؿ اهلًل  كىالزَّكىاًة، فىًإفَّ الزَّكىاةى حىقُّ اٍلمىاًؿ، كىاهللً 

قىٍد  لىقىاتػىٍلتػيهيٍم عىلىى مىٍنًعًو، فػىقىاؿى عيمىري ٍبني اٍلخىطَّاًب: فػىوىاهلًل، مىا ىيوى ًإالَّ أىٍف رىأىٍيتي اهللى عىزَّ كىجىلَّ 
 .(ُ)وي اٍلحىقُّ شىرىحى صىٍدرى أىًبي بىٍكرو لًٍلًقتىاًؿ، فػىعىرىٍفتي أىنَّ 

 كلقد كاف ظهور فتنة االرتداد على ثبلث صور:
                                 

(، ِْٖٕح ّٗ/ ٗ البخػػػارم: الصػػػحيح )كتػػػاب االعتصػػػاـ بالكتػػػاب كالسػػػنة، بػػػاب االقتػػػداء بسػػػنن رسػػػوؿ اهلل  (ُ)
 (.َِح ُٓ/ ُمسلم: الصحيح ) كتاب اإل٬ناف، باب األمر بقتاؿ الناس حّت يقولوا ال إلو إال اهلل 
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 االمتناع عن أداء الزكاة. األكلى:
 .ادعاء النبوة كالثانية:
 االرتداد مطلقنا. كالثالثة:

تقوؿ أـ اٞنؤمنٌن  ،ر اٞنؤمنٌناشتدت األىواؿ بالصديق كبسائ ،كأماـ ىذه الفتنة العمياء
 "قيًبضى النًَّبيُّ عائشة رضي اهلل عنها كىي تصف ذلك الكرب الذم حل باٞنسلمٌن: 

ًدينىًة، فػىلىٍو نػىزىؿى بًاٍلًجبىاًؿ الرَّكىاًسي مىا نػىزىؿى بًأىًبي  ، كىاٍشرىأىبَّ النػّْفىاؽي بًاٍلمى فىاٍرتىدًَّت اٍلعىرىبي
، كىكىانىٍت لىهىاضىهىا، فػىوىاللًَّو مىا اٍختػىلىفيو  ـً ا ًفي نػيٍقطىةو ًإالَّ طىارى أىًبي ًبحىظّْهىا كىعىنىاًئهىا ًفي اإٍلًٍسالى

، كىافى كىاللًَّو  ـً ا: كىمىٍن رىأىل عيمىرى ٍبنى اٍلخىطَّاًب عىرىؼى أىنَّوي خيًلقى غىنىاءن ًلإٍلًٍسالى تػىقيوؿي مىعى ىىذى
هي  أىٍحوىزًيِّا، نىًسيجى كىٍحدى

رىانػىهىا"، قىٍد أىعىدَّ (ُ) ًلٍَليميوًر أىقػٍ
(ِ). 

كلو أردنا أف نقف على جانب من حركة الصديق بنفسو على ىذا اٞننكر العظيم، 
 إٔب جانب إسناده أمر الثورة ُب شأهنا إٔب رجاؿ آخرين؛ لوجدنا أنو  ،كىذه الفتنة العمياء

 ٗنة اٞندينة النبوية. قد خرج شاىرنا سيفو إٔب ذم القصة لقتاؿ القبائل اٞنرتدة الذين جاءكا ٞنها
تعرض نفسك! فإنك إف تصب ٓب يكن ف أ رسوؿ اهلل فقاؿ لو اٞنسلموف: ننشدؾ اهلل يا خليفة

: ال كاهلل  للناس نظاـ، كمقامك أشد على العدك، فابعث رجبل، فإف أصيب أمرت آخر، فػىقىاؿى
 .(ّ)ال أفعل كألكاسينكم بنفسي"

على أجلى صورة للقائد اٞنؤمن الذم  لقد ظهر معدف الصديق النفيس ُب ١ننة الردة
يفتدم قومو بنفسو، فالقائد ُب فهم اٞنسلمٌن قدكة ُب أعمالو، فكاف من آثاره ىذه السياسة 
الصديقية أف تقول اٞنسلموف كتشجعوا ٜنرب عدكىم كاستجابوا لتطبيق األكامر الصادرة إليهم 

 . (ْ)من القيادة

                                 
 ُِْ/ ِلطرباين: اٞنعجم الصغًن )انظر: ايقاؿ للرجل البارع الذم ال يشبو بو أحد، نسيج كحده،  قاؿ الرياشي:( ُ)

، (ََُٖ/ُالنهاية ُب غريب األثر )، انظر: ابن األثًن: اٛنامع ٞنا شذ، القطاع لؤلمورىو األحوذم ك  ،(َُُٓح
قاؿ األصمعي: األحوذم اٞنشمر ُب األمور القاىر ٟنا الذم ال يشد عليو منها ، ك (َِٕ/ ُغريب اٜنديث ) :ٝنطايبا

 .(ِِٓ/ ّغريب اٜنديث ) :ابن سبلـ، انظر: شئ
(، الطرباين: اٞنعجم ُّْٖح ُّٗ/ ْ(، الطرباين: اٞنعجم األكسط )ٖٔحٖٗ/ ُابن حنبل: فضائل الصحابة )( ِ)

 (.َٕٗح ّٔٔ/ ُ: الفوائد الشهًن بالغيبلنيات )زالبزاالبغدادم (، َُُٓح ُِْ/ ِالصغًن )
 (.ِْٕ/ ّالطربم: التاريخ )( ّ)
: حركة الردة ( ْ)  (.ُّٗ)العتـو



 

 
 

 اضغصلػاضثاضث
 اضطبحثػاضثاظي:ػاضثائرػاضحقػسيػاضدغرةػاضظبوغظػواضتارغّْػاضػدغم

 

248 

قد كىو يقاـك أىل الشرؾ كيدفعهم عنو، ف مع رسوؿ اهلل  : ما قاـ بوكمن صور ثورتو     
: أخربين بأشد شيء صنعو رضي اهلل عنهما : سألت ابن عمرك بن العاصعركة بن الزبًنقاؿ 

نىما النًَّبيُّ )، قاؿ: اٞنشركوف بالنيب  بىلى عيٍقبىةي ٍبني  أىًبي  بػىيػٍ ٍعبىًة، ًإٍذ أىقػٍ ييصىلّْي ًفي ًحٍجًر الكى
ا قنا شىًديدن نػٍ نػىقىوي خى ، فػىوىضىعى ثػىٍوبىوي ًفي عينيًقًو، فىخى ٍنًكًبًو،  (ميعىٍيطو فىأىقٍػبىلى أىبيو بىٍكرو حىتَّى أىخىذى ًبمى

:كىدىفػىعىوي عىًن النًَّبيّْ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ...) ، قىاؿى

(...ڌ
(ُ).  

أىيػُّهىا فقاؿ:  كأخرج البزار من ركاية ١نمد بن عقيل قاؿ: خطبنا علي بن أيب طالب 
: أىمىا  -أىٍك قىاؿى  -النَّاسي أىٍخًبريكًني بًأىٍشجىًع النَّاًس؟ قىاليوا:  قػيٍلنىا: أىٍنتى يىا أىًميرى اٍلميٍؤًمًنينى. قىاؿى

ا ًإالَّ انٍػتىصىٍفتي ًمٍنوي، كىلىًكٍن أىٍخًبريكًني بًأىٍشجىًع النَّاًس قىاليوا: الى نػىٍعلىمي، فى  مىٍن؟ ًإنّْي مىا بىارىٍزتي أىحىدن
: أىبيو بىٍكرو  عىرًيشنا فػىقيٍلنىا: مىٍن يىكيوفي مىعى   ، أىنَّوي لىمَّا كىافى يػىٍوـي بىٍدرو جىعىٍلنىا ًلرىسيوًؿ اللًَّو قىاؿى
؟ يػىٍهًوم ًإلىٍيًو أىحىده ًمنى اٍلميٍشرًًكينى فػىوىاللًَّو، مىا دىنىا ًمٍنوي ًإالَّ أىبيو بىٍكرو شى  رىسيوًؿ اللًَّو  اًىرنا  لىٍيالن

ا أىٍشجىعي النَّاًس  بًالسٍَّيًف عىلىى رىٍأًس رىسيوًؿ اللًَّو  : الى يػىٍهًوم ًإلىٍيًو أىحىده ًإالَّ أىٍىوىل عىلىٍيًو فػىهىذى
ٍلًتليوي كىىيٍم  فػىقىاؿى عىًليّّ: كىلىقىٍد رىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو  ا يػيتػى ا يىجىؤيهي كىىىذى ٍتوي قػيرىٍي ه فػىهىذى ، كىأىخىذى

: فػىوىاللًَّو مىا دىنىا ًمٍنوي أىحىده ًإالَّ أىبيو بىٍكرو، يػىقي  ا قىاؿى وليوفى: أىٍنتى الًَّذم جىعىٍلتى اآٍلًلهىةى ًإلىهنا كىاًحدن
: كىيٍػلىكيٍم أىتػىٍقتػيليوفى رىجيالن أىٍف يػىقيوؿى رىبّْيى اللَّ  ا كىىيوى يػىقيوؿي ا كىيػيتػىٍلًتلي ىىذى ا كىييجىاءي ىىذى وي يىٍضًربي ىىذى

: أيٍنًشديكيٍم بًاللًَّو أىميٍؤًمني  ثيمَّ  رىفىعى عىًليّّ بػيٍردىةن كىانىٍت عىلىٍيًو فػىبىكىى حىتَّى اٍخضىلٍَّت ًلٍحيىتيوي ثيمَّ قىاؿى
: أىالى تيًجيبيوًني فػىوىاللًَّو لىسىاعىةه ًمٍن أىًبي بىٍكرو  ـٍ أىبيو بىٍكرو فىسىكىتى اٍلقىٍوـي فػىقىاؿى ره أى يػٍ  آًؿ ًفٍرعىٍوفى خى

ره ًمٍن ًمٍلًء اأٍلىٍرًض ًمٍن ميٍؤًمًن آًؿ ًفٍرعىٍوفى ذىاؾى رىجيله كىتىمى ًإيمىانىوي كىىىذىا رىجيله أىٍعلىنى ًإيمىانىوي خى  يػٍ
(ِ). 
  

                                 
 (. ّٖٔٓح  ْٔ/ ٓ كأصحابو من اٞنشركٌن ّنكة كتاب مناقب األنصار، باب ما لقي النيب البخارم: الصحيح )( ُ)
 (.َُٕ/ ٕ(، ابن حجر: فتح البارم )ُٕٔح  ُْ/ ّالبزار: اٞنسند )( ِ)
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ػثاظياضػاضططضب
ػ(3)اضطزػبنػربدػاضدالمػػػػػػػػػػػػػػ

ك ذل ،الشجاعة ُب اٜنق ؛السبلـ طيلت حياتو من الصفات اليت الزمت العز بن عبد
فالرجل كاف جريئان كال ٫ناؼ ُب اهلل لومة الئم، كال ٫نشى  ،كاف مع اٜنق يدكر حيث دارألنو  

 :كمن اٞنواقف اليت تدؿ على ذلك ،، كال يهاب اٞنوت ُب سبيل اهللسلطانان 
، طلع شيخنا عز الدين مرة إٔب السلطاف ُب يـو عيد إٔب القلعة :الباجييقوؿ : نصحو للملوؾ

على عادة سبلطٌن الديار بن الكامل ُب زينتو، كجنوده بٌن يديو،  كالسلطاف ٤نم الدين أيوب
كأمراء الدكلة تقب ل األرض لو؛ فالتفت سلطاف العلماء إليو مناديان باٚنو اَّر د: يا  ،اٞنصرية

؛ ما حيج تيك عند اهلل، إذا قاؿ لك: أٓب أيبػىٌوئ لك مصر،  تبيح اٝنمور؟ فتجاىل أيوب ٍب أي وبي
السؤاؿ ْناىل العارؼ كتنم رى اٞنريب قائبلن: ىل جرل ىذا ؟ فرفع الشيخ عز الدين بن حقيقة 

عبدالسبلـ صوتو: نعم، اٜنانة الفبلنية ييباع فيها اٝنمور، كغًنىا من اٞننكرات كأنت تتقلب ُب 
فقاؿ: س يدم ىذا أنا ما  ،يناديو كذلك بأعلى صوتو كالعساكر كاقفوف ،نعمة ىذه اٞنملكة

، ىذا من زمن أيب، فأجابو الشيخ عز الدين: أنت من الذين يقولوف: "إنا كجدنا آباءنا عملتو
كيتسلل الرعب إٔب نفس السلطاف؛ فًنسم بإبطاؿ بتلك اٜنانة كبدأ الناس يتساءلوف  "،على أمة

عن سر ىذه اٛنرأة كيوج و ىذا االستغراب كالتساؤؿ إٔب سلطاف العلماء على لساف تلميذه 
: يا بين رأيتو ُب تلك العظمة، -ر٘نو اهلل-ا سيدم؛ كيف اٜناؿ؟ فقاؿ الشيخ ي الباجي:

                                 
١نمد السلمي الدمشقي عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم بن اٜنسن، عز الدين أبو  :ابن عبد السالـ (ُ)

شيخ اإلسبلـ كاٞنسلمٌن كأحد األئمة األعبلـ سلطاف العلماء إماـ عصره ببل مدافعة القائم باألمر باٞنعركؼ ، الشافعي
العارؼ ّنقاصدىا ٓب ير مثل نفسو كال رأل من رآه ، اٞنطلع على حقائق الشريعة كغوامضها ،كالنهي عن اٞننكر ُب زمانو

تفقو على اإلماـ فخر الدين بن عساكر، كقرأ ، اما ُب اٜنق كشجاعة كقوة جناف كسبلطة لسافمثلو علما ككرعا كقي
األصوؿ كالعربية، كدرس كأفّت، كصنف، كبرع ُب اٞنذىب، كبلغ رتبة االجتهاد، كقصده الطلبة من الببلد، كٔنرج بو أئمة، 

القواعد الكربل، كالقواعد الصغرل، كمقاصد  :عديدة، منها مصنفاتلو ككاف ناسكان، كرعان، ، كلو الفتاكم السديدة
ككاف عاٞنان، بارعان مفننان، شاع ذكره كعبل صيتو حّت قيل ُب اٞنثل: أنت من ، الرعاية، كاختصر هناية اٞنطالب، كغًن ذلك

 - ُُِٖ =ىػَٔٔ - ٖٕٓ)كٞنا مات شهد اٞنلك الظاىر بيربس جنازتو كاٝنبلئق، ، العواـ كلو كنت ابن عبد السبلـ
طبقات  :لسبكي، ا(ِٖٗ -ِٖٔ/ ٕاٞننهل الصاُب كاٞنستوَب بعد الواُب ): أبو احملاسن، ٗناؿ الدين(، انظر: ـُُِٔ

 (.َُِ -َِٗ/ ٖالشافعية الكربل )
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فأردت أف أىينوي، لئبل تكرب نفسو، فتؤذيو فقاؿ تلميذه، أما خفتو؟ قاؿ الشيخ كاهلل يا بين، 
 .(ُ) ىيبة اهلل، فصار السلطاف قد امي كالقط استحضرت

ل بو متشددان ُب الدين ال ، يصدع باٜنق، كيعم: ككاف عز الدين اليافعييقوؿ 
تأخذه ُب اهلل لومة الئم، كال ٫ناؼ سطوة ملك كال سلطاف، بل يعمل ّنا أمر اهلل كرسولو، كما 

 ،يقتضيو الشرع اٞنطهر، كيأمر باٞنعركؼ كينهى عن اٞننكر كأنو رضي اهلل تعأب عنو جبل إ٬ناف
ألخطار، فقيل لو: ُب ذلك ُب يصادـ السلطاف، كائننا ما كاف، ّنشافهة اإلنكار، ٓنت عظاـ ا

كقت فقاؿ: استحضرت عظمة اهلل، ككاف السلطاف ُب عيين أصغر أكقاؿ: أحقر من كذا 
 . (ِ)ككذا
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

                                 
 .(ُِِ -ُُِ/ ٖطبقات الشافعية الكربل ) :لسبكيا (ُ)
 (.ُُٖ -ُُٕ/ ْ) اليافعي: مرآة اٛنناف كعربة اليقظاف ُب معرفة ما يعترب من حوادث الزماف( ِ)
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ػثاضثاضػاضططضب
ػ(3)ظاسّٓػبنػاِّزرق

عن أيب اٞنخارؽ الراسيب، قاؿ: ٞنا ركب ابن زياد من اٝنوارج بعد قتل أيب ببلؿ مىا 
ركب، كىقىٍد كىافى قبل ذىًلكى ال يكف عىنػٍهيٍم كىال يستبقيهم غًن أنو بعد قتل أيب ببلؿ ْنرد 
الستئصاٟنم كىبلكهم، كاجتمعت اٝنوارج حٌن ثار ابن الز بػىًٍن ّنكة، كسار إليو اىل الشاـ، 

اكركا أتى إًلىٍيًهم، فػىقىاؿى ٟنىيٍم نافع بن األزرؽ: إف الل و قىٍد أنزؿ عىلىٍيكيمي الكتاب، كفرض عىلىٍيكيٍم فتذ
ًفيًو اٛنهاد، كاحتج عىلىٍيكيٍم بالبياف، كىقىٍد جرد فيكم السيوؼ أىل الظلم كأكلو العدا كالغشم، 

ا  فإف يكن عىلىى رأينا  الرجل الثائر،كىذا من قىٍد ثار بمكة، فاخرجوا بنا نأت البيت كنلق ىىذى
جاىدنا مىعىوي العدك، كإف يكن عىلىى غًن رأينا دافعنا عن البيت مىا استطعنا، كنظرنا بعد ذىًلكى ُب 
أمورنا فخرجوا حّت قدموا على عبد اهلل ابن الزبًن، فسر ّنقدمهم، كنبأىم أنو عىلىى رأيهم، 

ش، فقاتلوا مىعىوي حىّت  مات يىزًيد بن ميعىاًكيىة، كانصرؼ كأعطاىم الرضا ًمٍن غىًٍنً توقف كىال تفتي
 .(ِ)أىل الشاـ عن مكة

 
 
 
 
 
 
 

                                 
كىو  ،من رؤكس اٝنوارجأبو راشد نافع بن األزرؽ بن قيس بن هنار اٜننفي، البكرم الوائلي، اٜنركرم،  :ابن األىٍزرؽ (ُ)

ككاف ىو ، صحب ُب أكؿ أمره عبد اهلل بن عباس ،من أىل البصرة ،كاف أمًن قومو كفقيههم  ،رأس األزارقة، كإليو نسبتهم
ككالوا عليا، إٔب أف كانت قضية )التحكيم( بٌن علي كمعاكية، فاجتمعوا ُب  الثورة على )عثماف(كأصحاب لو من أنصار 

سنة  ُبتو ، )حركراء( كىي قرية من ضواحي الكوفة، كنادكا باٝنركج على علٌي، كعرفوا لذلك، ىم كمن تبع رأيهم، باٝنوارج
 :لزركلي، ا(ُٕأحواؿ الرجاؿ مع الرتاجم ): اٛنوزجاين ،(ِْٔ/ ٖلساف اٞنيزاف ) :ابن حجرانظر:  ،ـٖٓٔ ىػ،ٓٔ

  .(ِّٓ-ُّٓ/ ٕاألعبلـ )
 (.ِْٓ/ّ(، ابن األثًن: الكامل ُب التاريخ ) ْٔٓ/ٓ( انظر: الطربم: التاريخ )ِ)
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ػرابّٓاضػاضططضبػػػػػػػػػػ
ػ(3)أبوػحازم

 فدعاه حاـز أيب إٔب فأرسل مكة يريد كىو اٞندينة قدـ اٞنلك عبد بن سليماف أف حكي
 بد ال قاؿ تعفيين أك قاؿ فيو ٥نن فيما تقوؿ ما حاـز أبا يا سليماف لو قاؿ عليو دخل فلما
بالسيف كأخذكا ىذا اٞنلك  إف آباءؾ قهركا الناس اٞنؤمنٌن أمًن يا قاؿ إٕب تلقيها نصيحة فإهنا

قتلوا منهم مىٍقتػىلىةن عظيمة، كقد ارٓنلوا،  منهم، حّتضىن عينػٍوىة من غًن مشورة من اٞنسلمٌن كال ر 
: إف  رجل فلو شعرتى ّنا قالوا كما قيل فيهم! فقاؿ لو ، قاؿ أبو حاـز من جلسائو: بئسما قلتى

ليبيننو للناس كال يكتمونو! قاؿ سليماف، ككيف لنا أف نيٍصًلح  اهلل قد أخذ اٞنيثاؽ على العلماء
فقاؿ سليماف: كمن يقدر على ذلك؟  ،تأخذه من ًحلٍّو، فتضعو ُب حقو ىذا الفساد؟ قاؿ: أف

: اللهم إف كافيطلب اٛننة ك٫ناؼ من النار، فقاؿ سل فقاؿ من  يماف: ادع ٕب، فقاؿ أبو حاـز
كترضى!  سليماف كليك فيسره ٝنًن الدنيا كاآلخرة، كإف كاف عدكؾ فخذ بناصيتو إٔب ما ٓنب

يراؾ حيث هناؾ، أك  فقاؿ سليماف: أكصين، فقاؿ: أكصيك كأكجز، عظٍّم ربك كنزٍّىو أف
 .(ِ)يفقدؾ من حيث أمرؾ!(

ػ
ػ
ػ

                                 
(ُ) : ، الزاىد ،القاص ،الواعظ ،القدكة ،اإلماـ ،مؤب األسود بن سفياف اٞنديين اٞنخزكمياألعرج  سلمة بن دينار أبو حاـز

كسعيد بن  ،كأيب أمامة بن سهل ،ركل عن: سهل بن سعد، كابن عمر ،كلد ُب أياـ ابن الزبًن ،شيخ اٞندينة النبوية
ركل عنو: ابن ، كعدة ،كبعجة بن عبد اهلل اٛنهين ،ك١نمد بن اٞننكدر ،كأـ الدرداء ،كالنعماف بن أيب عياش ،اٞنسيب

كعبد العزيز  ،كفضيل بن سليماف ،كمالك كسليماف بن ببلؿ ،كالسفياناف ،ادافكاٜنم ،شهاب كيزيد بن عبد اهلل بن اٟناد
قاؿ مصعب ، ٓب يكن ُب زمانو مثلو ،كقاؿ ابن خز٬نة ثقة ،كأبو حاًب ،كأ٘ند ،كثقو ابن معٌن، كخلق سواىم ،بن أيب حاـز

كقاؿ ابن سعد:  ، أحوؿ ،أفزر ،أشقرككاف  ،كىو مؤب بين ليث ،كأمو ركمية ،بن عبد اهلل الزبًنم: أبو حاـز أصلو فارسي
قاؿ: ككاف  ،بعد سنة أربعٌن كمائة ،كمات ُب خبلفة أيب جعفر، كبعد العصر ُب مسجد اٞندينة ،كاف يقص بعد الفجر

 ،(ُٗٓ/ ْاٛنرح كالتعديل ) :بن أيب حاًبا ،(ِِْ -ُِْ/ ٓالطبقات الكربل ) :ابن سعد، انظر: كثًن اٜنديث  ،ثقة
هتذيب الكماؿ ُب أٚناء الرجاؿ ، اٞنزم: (ُّٔ/ ْالثقات ) :ابن حباف (ِٕٓ -ِْٓ/ ٔالنببلء )سًن أعبلـ الذىيب: 

(ّّ /ُِٔ). 
 (.ُْٕ/ ِ( الغزإب: إحياء علـو الدين )ِ)
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ػخاطساضػاضططضب
ػروامػاضظاس

كحدىم، بل كاف يوجد إذ ذاؾ من ثوركف على الظلم يكن العلماء كاألئمة ىم الذين ي ٓب
 بكل شجاعة كرباطة جأش. د٨ناء اٞنسلمٌن كعامتهم من يؤدم ىذه الفريضة

: اٞنكي يقوؿ أبو اٞنهاجر :الصاٜنٌن مع بعض حجو ُب للمنصور ذه القصة اليت جرتاقرأ ى
 يعلم كال كيصلي، كيطوؼ الليل آخر ُب الطواؼ إٔب ؛الندكة دار من ٫نرج فكاف مكة، اٞننصور قدـ
 بالناس، فيصلي الصبلة،كتقاـ  عليو، فسلموا اٞنؤذنوف كجاء الندكة، دار ًإٔبى  رجع الفجر طلع فإذا بو،

: )اللهم إين كىو يقوؿ ،اٞنلتـز عند رجبل إذ ٚنع يطوؼ ىو فبينا أسحر، حٌن ليلة ذات فخرج
( فدعاه كالطمع الظلم كأىلو من اٜنق بٌن ٪ناؿ كما ،ظهور البغي كالفساد ُب األرض ،أشكو إليك

 ،الرجل: الذم دخلو الطمع حّت حاؿ بينو كبٌن اٜنق فقاؿ بذلك، مراده عن كسألو ،اٞننصور
قاؿ اٞننصور: ك٪نك! كيف يدخلين الطمع  ،كالفساد ُب األرض: أنت كإصبلح ما ظهر من البغي

ا من الطمع ،اء ُب يدم، كاٜنلو كاٜنامض ُب قبضيت؟كالبيض كالصفراء ما  قاؿ: كىل دخل أحدن
 كاىتممت َنمع ،إف اهلل اسرتعاؾ أمور اٞنسلمٌن كأمواٟنم، فأغفلت أمورىم ،؟اٞنؤمنٌن أمًن يا دخلك

معهم السبلح،  كاآلجيٌر، كأبوابنا من اٜنديد، كحجبةًن من اٛن ،أمواٟنم، كجعلت بينك كبينهم حجابنا
كأنذت كزراء كأعواننا  سجنت نفسك فيها منهم، كبعثت عمالك ُب ٗنع األمواؿ كجبايتها،ٍب 

باألمواؿ كالكراع  ،كقويتهم على ظلم الناس ظلمة، إف نسيت ٓب يذكركؾ، كإف ذكرت ٓب يعينوؾ،
 بإيصاؿ تأمر كٓب ،نفر ٚنيتهم ،إال فبلف كفبلف ؛الناس كالسبلح، كأمرت بأف ال يدخل عليك من

 الذين ،النفر ىؤالء رآؾ فلما حق، اٞناؿ ُب كلو إال أحد كما كالعارم، كاٛنائع كاٞنلهوؼ اٞنظلـو
: قالوا تقسمو، كال اٞناؿ ْنيب عنك، ٪نجبوا ال أف كأمرت رعيتك، على كآثرهتم ،لنفسك استخلصتهم

ا إليك من علم أخبار  فائتمركا على أف ال يصللنا،  سخر كقد ٦نونو، ال لنا فما الل و، خاف قىدٍ  ىىذى
 منزلتو تسقط حىّت   عنك أقصوه إال أمرىم فيخالف عامل لك ٫نرج كال شيء إال ما أرادكا، الناس

 عمالك صانعهم من أكؿ كىكىافى  كىابوىم، الٌناس أعظمهم كعنهم عنك ذلك انتشر فلما عندؾ،
 من ظلم لينالوا رعيتك من كالقوة الثركة ذلك فعل ٍبي   رعيتك، ظلم على ُّا ليتقوكا كاألمواؿ باٟندايا
 سلطانك، ُب شركاءؾ القـو ىؤالء كصار كفسادا، بغيا بالطمع الل و ببلد كامتؤلت الرعية، من دكهنم
 عند إليك قصة رفع أراد كإف مدينتك، ًإٔبى  الدخوؿ كبٌن بينو حيل متظلم جاء غافل، كإف كأنت

 الرجل ذلك جاء فإف مظاٞنهم، ُب  ينظر رجبل للناس ككقفت ذلك، عىنٍ  هنيت قىدٍ  ظهورؾ، كجدؾ
 ضربا ضرب يديك بٌن صرخ فإف إليك، مظلمتو يرفع ال أف اٞنظآب صاحب سألوا بطانتك يبلغ
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ا، على كأىلو اإلسبلـ بقاء فما تغًن، كال تنكر فبل تنظر كأنت لغًنه، نكاال ليكوف مربحا  كقد ىىذى
 الرجل كاف كلقد فينتصف، إليو ظبلمتو رفعت إال مظلـو إليهم ينتهي ال كالعرب أمية بنو كانت

 أرض ًإٔبى  أسافر اٍلميٍؤًمًنٌنى  أىًمًنى  يىا كنت فينصف، كقد سلطاهنم باب يبلغ حّت الببلد أقصى من يأٌب
 تبكي مالك: كزراؤه لو فقاؿ يبكي، فجعل ملكهم، ٚنع ذىب كقد مرة فقدمتها ملك، كُّا الصٌن

 يصرخ بالباب اٞنظلـو كلكن يب، نزلت إذ اٞنصيبة على أبكي لست إين أما: فقاؿ عيناؾ؟ بكت ال
 يلبس ال أف الناس ُب نادكا يذىب، ٓب بصرم فإف ٚنعي ذىب كىافى  إف أما: كىقىاؿى  صوتو، أٚنع فبل
ا ،فينصفو مظلوما يرل ىل النهار، طرُب ُب  الفيل يركب فكاف ،مظلـو إال أ٘نر ثوبا  أىًمًنى  يىا ىىذى

 عز بالل و مؤمن كأنت ملكو، ُب نفسو شح على كرقتو باٞنشركٌن رأفتو غلبت قىدٍ  بالل و مشرؾ اٍلميٍؤًمًنٌنى 
 إال األمواؿ ْنمع ال ؟ فإنك!نفسك شح على باٞنسلمٌن رأفتك تغلبك أال ، نبيو عم كاٍبن كجل،
 أمو بطن من يسقط الصغًن الطفل ُب  عربا الل و أراؾ فقد لولدم أٗنعها قلت إف: ثبلث من لواحد
 بذلك يلطف الل و يزاؿ فبل ٓنويو، شحيحة يد دكنو كمن إال ماؿ من كما ماؿ، األرض على كمالو

 ،يشاء مىا يشاء من يعطي الل و بل تعطي، بالذم كلست إًلىٍيًو، الناس رغبة تعظم حىّت   الصغًن الطفل
 مىا عنهم أغىن مىا قبلك كىافى  فيمن عربا كجل عز الل و أراؾ فقد سلطاين ليشتد اٞناؿ أٗنع قلت كإف

 من فيو كنت مىا أبيك ككلد ضرؾ، مىا كالكراع السبلح من أعدكا كما كالفضة، الذىب من ٗنعوا
 الغاية من أجسم ىي غاية لطلب اٞناؿ أٗنع قلت كإف أراد، مىا بكم كجل عز الل و أراد حٌن الضعف

 ىل اٍلميٍؤًمًنٌنى  أىًمًنى  الصاّب، يىا بالعمل إال تدرؾ ال منزلة إال ًفيوً  أنت مىا فوؽ مىا فواهلل فيها، أنت اليت
 ًفيوً  أنت مىا خولك ال ًذم باٞنلك تصنع فكيف: قىاؿى  ،ال: قىاؿى  القتل؟ من بأشد عصاؾ من تعاقب

 العذاب ُب  باٝنلود عصاه من يعاقب كلكن بالقتل، عصاه من يعاقب ال كىىيوى  الدنيا، ملك من
 الدنيا ملك انتزع إذا تقوؿ فما جوارحك، كأضمرتو قلبك، عليو عقد مىا منك يرل ال ًذم كىىيوى  األليم،

 حىّت   شديدا بكاء اٞننصور شيئا؟، فبكى فيو كنت مىا عنك يفي ىل اٜنساب؟ ًإٔبى  كدعاؾ يدؾ، من
 من أر كٓب خولت فيما احتيإب كيف: قىاؿى  ٍبي   شيئا، أؾ كٓب أخلق ٓب ليتين يا: قىاؿى  ٍبي   صوتو، ارتفع
 العلماء،: قىاؿى  ىم؟ كمن: قىاؿى  اٞنرشدين، األعبلـ باألئمة عىلىٍيك اٍلميٍؤًمًنٌنى، أىًمًنى  يىا: قىاؿى  خائنان، إال الناس

 األبواب، افتح كلكن طريقتك، من ما ظهر على ٓنملهم أف ٢نافة منك ىربوا: قاؿ مين، فٌركا قىدٍ : قىاؿى 
، كانتصر اٜنجاب، كسهل  كأنا بالعدؿ، كاقسمو كطاب حل ٣نا الشيء كخذ الظآب، كامنع للمظلـو
 اللهم اٞننصور فقاؿ كرعيتك، أمرؾ صبلح على فيعاكنك يأتيك أف منك ىرب من عىنٍ  لك ضامن
 .(ُ)الرجل ىذا قاؿ ّنا أعمل أف كفقين

                                 
  (.ّٕٔ-ّْٕ/ُبدائع السلك ُب طبائع اٞنلك )(،ابن األزرؽ:ُٓ-ْٖ/ ٖكاألمم ) اٞننتظم ُب تاريخ اٞنلوؾابن اٛنوزم: (1)       
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 انثانث ثسثامل
 يف انتارٚخ املعاصر انثائر احلك

 لنؤكد على أف الثائر ،عاصرالتاريخ اٞنُب  للثائر اٜنق ٧ناذج كأمثلةعلى بحث يركز ىذا اٞن
أحرار كثوار؛  ، بل ُب زماننا ىذا كالصاٜنٌنٌناألنبياء كاٞنرسل فقط زمنأ٧نوذجان كمثاالن ٓب يكن 

توضيحنا لذلك من خبلؿ  -إف شاء اهلل تعأب-بحث كسيمثل ىذا اٞن ،يأبوف الضيم كالظلم
 اآلتية:طالب اٞن

ػولاضططضبػاِّ
ػاضحصارػرنػززةػأدطولػاضحرغظػوسك

كىذا يذكرنا ّنوقف بعض رجاالت اَّتمع  ،٧نوذج ٞنقاكمة الظاٞنٌنأسطوؿ اٜنرية 
، كفك اٜنصار االقتصادم عن اٞنسلمٌن ُب شعب أىب طالب ،بنقض الصحيفة اٛنائرة ،اٞنكي

أف من نقض حصار شعب أيب طالب كانوا كفاران، شعركا بالظلم الواقع على اٞنسلمٌن، فتنادكا ك 
 .ا بينهم لتمزيق كثيقة اٜنصارفيم

 من على متنواليهودم  العدك ر٬نة غدر كبغي كخيانة، قتلىذا األسطوؿ الذم تعرض ٛن
ُب مذُنة تار٫نية، فلم تأت ىذه السفن إال باألسلوب السلمي، ك٘نل الغذاء كالدكاء، ككسر 

العملية الوحشية اليت شنها القردة كاٝننازير فجر  ،يهودم الظآب ضد اٞنسلمٌن ُب غزةاٜنصار ال
كإصابة  ،شخصان  َِأسفرت عن مقتل  ،ـََُِ/ ٓ/ُّ ق،ُُّْ/ٕ/ ُٕيـو االثنٌن 

كارٕنت ُب  ،ٓنكي العار كالشنار البلحق بأمة ٔنلت عن عرضها كدمها كٜنمها ،َنركح َٓ
 ؛هاد بكل أنواعوصوت اٛنفيها سكت ك  ،طاف كىم ٪نسبوف أهنم ٪نسنوف صنعاأحضاف الشي

بالكلمة كالسبلح كالنفس كالشيطاف، كحرصت كل دكلة على عفن منحاىا حرص اٛنباف على 
 مهجتو.

ىذا اٜندث من طبيعة النفس اليهودية الساعية لئلفساد كالقائمة باإلجراـ، كقد فعلوا ما 
تبو، كأكلوا ىو أكرب من ذلك، فهم قتلةي األنبياء، كسفكة الدماء، كذبوا على اهلل، كحرفوا ك

 السحت، كنقضوا اٞنواثيق كالعهود.
 ضحية بأم ذنب قتلت .. ؟! كفعشر 

 أين اٞنسلموف .. ؟!
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 أين العرب .. ؟!
 مّت نفيق من الوىن كنقف ُب كجو ىذا الطغياف؟!

 مّت يشفى جرح غزة الذم يضاؼ لو كل يـو جرح جديد؟!
 ٠نزرة اٜنرية جرح آخر ينزؼ كلكن ال صمت بعده أبدان ..

عزؿ ينتظر أف ىم من شعب أ أين !اٜنكاـ العرب بعد ىذه اَّزرة من حصار غزة؟ أين
ىل يتوجب علينا أف نفقد مزيدان من الشهداء ُب ظل عدـ كسر ىذا  يفيقوا من سباهتم؟!

 اٜنصار ككقف العدكاف الصهيوين اٟنمجي!
 إٔب مّت سنسمح ألبناء القردة كاٝننازير ُّذه اَّازر!!

العرب ُب ٕنثيل دكر القواعد من النساء، كتكرار الشجب كاإلدانة كإٔب مّت سيستمر 
 كاالستنكار كىم يتواركف خجبلن من ضعفهم أماـ بين صهيوف!

عندما قاؿ ىذه القصيدة  ٘ند مطرأاٞنبدع كمن أجل "أسطوؿ اٜنرية" أقوؿ كما قاؿ 
 .أصناـ البشر :كاليت ىي بعنواف
كأنا ضعيف  يد ُب ما جرل فاألمر ما أمركا،مإب  "غزة" معذرة كمثلي ليس يعتذر، يا

 كأنا اللهيب كقادٌب اٞنطر، كأنا بسيف اٜنرؼ أنتحر، عار علي السمع كالبصر، ليس ٕب أثر،
ىوجاء ال تبقي كال  ٜنملت فأسا فوقها القدر، لو أف أرباب اٜنمى حجر، فمّت سأستعر؟

فاٜنرب  يشكو الضعف إف مكركا؛كاٞنكر  الغدر منهم خائف حذر، لكنما أصنامنا بشر، تذر؛
كموائد  ساؽ على ساؽ، كأقداح يعرش فوقها اٝندر، كالسلم ٢نتصر، أغنية ٩نن بلحنها الوتر،

عاش اللهيب  ىزم إليك َنذع مؤٕنر يساقط حولك اٟنذر، كيكوف مؤٕنر؛ من حوٟنا بقر،
يا  أمة اإلسبلـ يا يا نبض قليب يا فؤادا من عبًن يا قدس يا أملي كيا حيب الكبًن كيسقط اٞنطر
 .(ُ)ىل من نصًن؟؟؟ أمة اإلسبلـ

ػ  

                                 
ًب ك  قدس معذرة كمثلي ليس يعتذر، يا ،قيلت ُب القدسوف قصيدة منتقاة من شعر اٞنبدع ا٘ند مطر ككما تعلم (ُ)
كال ، كما زاؿ مطر القادة ينهمر بغزارة، فالدكر ماضو ، علم من اٞندينة القادمة اليت سنضعها بدؿ غزةأكاهلل ، ها لغزةيلعدت

 .(ّْ/ ُْٓموسوعة الشعر اإلسبلمي ) :علي بن نايف الشحود ، انظر:حوؿ كال قوة اال باهلل
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ػظياثاضططضبػاض
ػدطغنػاضطحتضظسضطغلػاضحجارةػسيػ

ٞنسػرل كاألرض مػن ذلك العمبلؽ ىو الثائر ُنق؛ ألنو الوحيد الذم عرؼ الطريػق لتحريػر ا
الػذم يريػد  ،ذلك الطفػل الػذم تػرىب علػى مائػدة القػرآف الكػرًن داخػل اٞنسػاجد ،النهر إٔب البحر

، قاؿ: ، أف رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة ،سورة اإلسراء من كعد بالنصرأف ٪نقق ما جاء ُب 
تَّػػػػى يىٍختىبًػػػػئى  ٍقػػػػتػيليهيمي اٍلميٍسػػػًلميوفى حى ػػػودى، فػىيػى تَّػػػى يػيقىاتًػػػػلى اٍلميٍسػػػػًلميوفى اٍليػىهي ػػػػاعىةي حى " الى تػىقيػػػوـي السَّ

ػًر كىالشَّػجى  ا اٍليػىهيوًدمُّ ًمٍن كىرىاًء اٍلحىجى ػذى : يىػا ميٍسػًلمي يىػا عىٍبػدى اهلًل ىى ػري أىًك الشَّػجىري ًر، فػىيػىقيػوؿي اٍلحىجى
تػيٍلوي، ًإالَّ اٍلغىٍرقىدى  ٍلًفي، فػىتػىعىاؿى فىاقػٍ ًر اٍليػىهيوًد "(ُ)يػىهيوًدمّّ خى  .(ِ)، فىًإنَّوي ًمٍن شىجى

 باٝنطب ُب ىيئةك  من خلف اٞنكاتب اٞنكيفة ذلكم الطفل ىو أفضل من الذين ٩ناىدكف
ٗنيع  إفٌ  ل )إسرائيل( بالسبلـ!عي أهنا سوؼ تقاتاألمم كاحملافل اليت تضيع الوقت كتدٌ 

 طفل اٜنجارة. ،اٞننظمات ٓب تصل إٔب مرتبة ذلكم العمبلؽ الثائر الطفل
كبوقوفنا على ىذه النماذج كاألمثلة، يتبٌن لنا أف أسبلفنا الصاٜنوف باشركا الثورة على الطغاة 

، ٍب استمر العمل ُّذه الطريقة ُب العصور اإلسبلمية اىديناَّ سنتهمبأنفسهم، كصار على 
 األخرل كما رأينا.

 

                                 
شرح  ،(ِِِٗح ِِّٗ/ ْ)صحيح ال :مسلم، انظر: نوع من شجر الشوؾ معركؼ بببلد بيت اٞنقدس :الغرقد (ُ)

  .١نمد فؤاد عبد الباقي
باب ال تقـو الساعة حّت ٬نر الرجل بقرب الرجل، فيتمىن أف يكوف  ،كتاب الفنت كأشراط الساعة)صحيح ال :مسلم (ِ)

  .(ِِِٗح ِِّٗ/ْ مكاف اٞنيت من الببلء
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ػاضتطؼغد:
اٛنانػب ك  ،اإًلسبلـ ُب حقيقتو العليا الشاملة "ديػن كدكلػة"الثائر اٜنق يدرؾ ٕناـ اإلدراؾ أف 

كأنػػو ؛ ٍب اإل٬نػاف برسػالة ١نمػد  ،يقػـو أكالن علػػى اإًل٬نػاف بػاهلل ،اإًلسػبلـ باعتبػاره دينػان  األكؿ مػن
علػػػى قواعػػػده التشػػػريعية  ،كأف الػػػدين قػػػد اسػػػتقرت أسسػػػو ككمػػػل بنيانػػػو ،خػػػاًب األنبيػػػاء كاٞنرسػػػلٌن

اإًلسػبلـ  كأمػا اٛنانػب الثػاين مػن ،لزمػاف كاٞنكػاف كاألشػخاص كاألشػياءالثابتة اليت ال تتغًن بتغػًن ا
ريعات فهو اٛنانب العملي الذم يقـو على تنظيم األكضػاع لسػلطات التنفيػذ لتشػ ،باعتباره دكلة

بػل  ،كىػذا اٛنانػب مػرتبط أشػد االرتبػاط باٛنانػب األكؿ، اإًلسػبلـ كقواعػده العمليػة الػيت جػاء ُّػا
 ٨نا ٣نتزجاف امتزاجان ييكوٍّف حقيقة اإًلسبلـ الكاملة الشاملة.

كقصػدنا  ،اسيان ُب بنػاء الدكلػة اإًلسػبلميةكاف من البلـز بياف األسس اليت تعد ركنان أس  ،ٟنذا
كأف  ،ألسس بياف أثر نظػاـ اٜنكػم كمػا أمػر بػو اإًلسػبلـ ُب تطبيػق ٚناحػة تشػريعومن بياف ىذه ا

لنقػػوؿ ٟنػػا إننػػا جربنػػا كثػػًنان مػػن ألػػواف  ،نضػػع بػػٌن يػػدم األمػػة اإًلسػػبلمية ٧نػػاذج مػػن ىػػذه األسػػس
إقحامػػػػان ُب فػػػػرتات ضػػػػعفها  األمػػػػةبػػػػل أقحمػػػػت علػػػػى  ،اٜنكػػػػم كأنظمتػػػػو الػػػػيت ال يقرىػػػػا اإًلسػػػػبلـ

لغ ُّا مكاهنػا مػن العػزة لك األنظمة ُب ٓنقيق ما تبتغيو األمة من إصبلح يبتفلح ت فلم ،كجهلها
فنػػؤمن باألسػػس الػػيت قػػاـ  ،فلنجػػرب العػػودة إٔب تار٫ننػػا ك٠نػػدنا كمصػػدر عزنػػا كسػػعادتنا ،كالكرامػػة

فيعػيش  ،كنرتجم ذلك إٔب تطبيق عملي ٪نقق اٜنكمػة مػن مشػركعيتها ،عليها التشريع اإًلسبلمي
كال بػػأس ببيػػاف  ،بػػة، كتعػػاكف بػػٌن اٜنػػاكم كاحملكػػـواَّتمػػع اإًلسػػبلمي ُب ظلهػػا ُب أمػػن كرخػػاء ك١ن

ذلػػك مػػن خػػبلؿ اٞنباحػػث ك  الػػيت يقػػـو عليهػػا نظػػاـ اٜنكػػم ُب اإلسػػبلـ؛ األسػػسك بعػػض القواعػػد 
 : التالية

ػ
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 املثسث األٔل
 .يثذأ انشٕرٖ ٔتفعهّٛ نتسمٛك أْذاف انثٕرج

 ، اليت سيقيمها الثائر اٜنق أعقاب ٤ناح ثورتو،إف فلسفة اٜنكم ُب الدكلة اٞندنية اٜنديثة
اليت مرجعيتها اإلسبلـ ترتكز على الشورل، اليت ذكرت ُب القرآف الكرًن، كمارسها الرسوؿ ك 
 كمن ٍب اٝنلفاء الراشدكف، فقد عرفت طريقها إٔب اٜنياة السياسية، كأصبحت من  ركائز ،

 الدكلة ُب صدر اإلسبلـ.
 اآلتية:طالب ٞنتوضيحنا عمليًّا لذلك من خبلؿ ا -إف شاء اهلل تعأب-بحث كسيمثل ىذا اٞن

ػاِّولططضبػاض
ػاضذورىػضعظػواصطالحًا

ػأواًل:ػاضذورىػضعظ
ّنراجعة البعض إٔب  كاستخراج الرأم ىي األمر الذم ييتشاكر فيو،اٞنشورة، كاٞنشاكرة: 

، كالش ورىة، كالش ارة: اٜنيسن (ُ)، يقاؿ: شىاكىٍرتيوي ُب األمر، استشرتو، كطلبت منو اٞنشورةالبعض
، كشىارى العسل: استخرجو كاجتناه من مواضعو، (ِ)يقاؿ: شىارى الرجل، إذا حسن كجهوكاٟنيئة، 

 .(ّ)كشىارى الدابة: عرضها للبيع، كأنو من الش ور، كىو عرض الشيء كإظهاره
أم: تقليب الرأم، كإظهاره،  كيتبٌن ٣نا سبق أف الشورل تعين اإلظهار، كاالستخراج؛

 كاستخراجو.
ػحًاثاظغًا:ػاضذورىػاصطال

 عرفها الباحثوف بتعاريف عديدة، كمنها:
"ىي استخراج الرأم، ّنراجعة بأهنا:  -ر٘نو اهلل–األصفهاين تعريف الراغب  .ُ

 .(ْ)البعض إٔب البعض"

                                 
 (.ُْٕ/ُ(، الرازم: ٢نتار الصحاح )ّْٕ/ْ( انظر: ابن منظور: لساف العرب )ُ)
 (، مادة: شور.َُّ/ٔ( انظر: ابن منظور: لساف العرب )ِ)
 (.ّْٓ، ّْْ/ِ(، ابن منظور: لساف العرب )ٖٓٓ/ُ)( انظر: ابن قتيبة: الغريب ّ)
 (.ِّٕ( اٞنفردات ُب غريب القرآف )ْ)
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بأهنا: "ىي االجتماع على األمر؛ ليستشًن كل  -ر٘نو اهلل-تعريف ابن العريب  .ِ
 .(ُ)كاحد منهم صاحبو، كيستخرج ما عنده"

بأهنا: "ىي أف قاصد عمل يطلب ٣نن  -ر٘نو اهلل-عاشور  بناتعريف الطاىر  .ّ
 .(ِ)يظن فيو صواب الرأم كالتدبًن، أف يشًن عليو ّنا يراه ُب حصوؿ الفائدة اٞنرجوة من عملو"

بأهنا: "ىي استطبلع رأم  -من اٞنعاصرين-تعريف الدكتور جابر األنصارم  .ْ
 .(ّ)ا"األمة، أك من ينوب عنها ُب األمور العامة اٞنتعلقة ُّ

اآلراء؛ للتوصل فالتعاريف تتفق على معىن كاحد للشورل، فتفيد أهنا قائمة على تبادؿ 
طلب الرأم من ك٬نكن اٝنركج ِنبلصة، كىي أف الشورل اصطبلحنا: " ،إٔب الرأم األصوب

أىلو، كإجالة النظر فيو، كصوالن إٔب الرأم اٞنوافق للصواب، ُب ضوء الشريعة اإلسبلمية 
 كمقاصدىا".

 
 
 
 
 
 
 
 

ػ
ػ
ػ

ػ  

                                 
 (.ِٕٗ/ُأحكاـ القرآف ) (ُ)
 (.ُُِ/ِٓ( التحرير كالتنوير )ِ)
 (.ْ( الشورل كأثرىا ُب الد٬نقراطية )ّ)
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ػػاضثاظيططضبػاض
ػطذرورغظػاضذورى

رغب االسبلـ بالشورل ُب أكثر من موضع، كجعلها من األمور اليت ال غىن لطالب اٜنق 
عنها، سواء كانت ُب األمور اٟنامة، كتدبًن شؤكف األمة، أك ُب األمور اٝناصة باألفراد كالشؤكف 

 .الشخصية
ػاضذورىػطذرورظػباضصتابػواضدظظ

 أواًل:ػاضػرآنػاضصرغمػ
 كردت كلمة الشورل ُب القرآف الكرًن ُب ثبلثة مواضع: 

 أكٟنا: ُب خطاب موجو لوٕب األمر. 
 كثانيها: ُب خطاب موجو لؤلمة اإلسبلمية. 

 كثالثها: ُب أمر اجتماعي.
(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   ) . قاؿ اهلل تعأب:ُ

(ُ) . 
من أقدارىم، كلتصًن  أف يشاكر اٞنسلمٌن؛ تطييبان لنفوسهم، كرفعان  كجو الداللة: أمر اهلل نبيو 

 .(ِ)عزمت على ما تريد إمضاءه من الشورل، فتوكل على اهلل ال على اٞنشاكرةفإذا  .سينة
كقد أخرج ابن أيب حاًب عن اٜنسن قاؿ: )كقد علم اهلل أنو ما بو إليهم حاجة كلكن أراد 

  .(ّ) أف يسنت بو من بعده(
 .(ْ) (شورة إال ٞنا علم فيها من الفضلباٞن ما أمر اهلل نبيو)كعن الضحاؾ بن مزاحم قاؿ:    

(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ) قاؿ اهلل تعأب: .ِ
(ٓ)، 

بٌن فريضتٌن: فريضة تعبدية، كفريضة  ُب ىذه اآلية الشورل فريضة سياسية، كلذلك ذكرتف
 الصفات األساسية اليت ٕنيز اٞنؤمنٌن ،ُب ىذه اآلية كاليت قبلها فقد بٌن اهلل  ،اجتماعية

                                 
 (.ُٗٓ( سورة آؿ عمراف: جزء من اآلية )ُ)
 (.َِْ/ُ) ( الواحدم: الوجيز ُب تفسًن الكتاب العزيزِ)
 (، قاؿ ابن حجر: إسناده حسن.َّْ/ُّ( ابن حجر: فتح البارم )ّ)
 ( .ّْٓ/ٕ( الطربم: التفسًن )ْ)
 (.ّٖ( سورة الشورل: جزء من اآلية )ٓ)
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فمدح اهلل قاؿ القرطيب: ) (ں ں ڻ  ) كذكر من ضمن ىذه الصفات أف ،كمدحهم ُّا
 .(ُ) (ح القـو الذين كانوا ٬نتثلوف ذلكاٞنشاكرة ُب األمور ّند 

( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ) قاؿ اهلل تعأب: .ّ
(ِ). 

ما يؤدم إٔب  ُب اآلية دليل على إباحة اهلل تعأب للوالدين التشاكر ُب الرضاعة، ُبكجو الداللة: 
 .(ّ)إصبلح الصغًن، كذلك موقوؼ على غالب ظنوهنما ال على اٜنقيقة كاليقٌن

ػثاظغًا:ػطنػاضدظظ:
ككانػػػت ٚنػػػة  ،كاٜنػػػض عليهػػػا ،القوليػػػة كالعمليػػػة حافلػػػة بالرتغيػػػب ُب الشػػػورل ة النػػػيب سػػػنٌ 

قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ  فعػػن أيب ىريػػرة  ،كُب سػػًنة اٝنلفػػاء الراشػػدين مػػن بعػػده ،بػػارزة ُب سػػًنتو 
)الميٍستىشىاري ميٍؤتىمىنه(: اهلل 

(ْ)   . 
كجو الداللة: أفاد اٜنديث أف من أفضى إٔب أخيو بسره، كأمنو على نفسو، فقد جعلو ّنحلها، 

مصلحتو، كأال يشًن عليو إال ّنا يراه صوابان، فهو أمٌن على فيجب عليو أال ٫نوف اٞنستشًن بكتماف 
 .(ٓ)ما استشًن فيو

كما كاف حالو ُب  كل أمر  ل إٔب كاقع عملي، حّت غدا الشور  كقد ترجم الرسوؿ 
 ،وىا ٞنن بعدىم، كنقل كىذه حقيقة عاينها الصحابة ،كشأف أسوة كقدكة ٞنن بعده ُب ذلك

 . (ٔ)()ما رأيت أحدان قط كاف أكثر مشورة ألصحابو من رسوؿ اهلل  :فقاؿ أبو ىريرة 
اٞنشاكرة  كاف كثًن تو كتأييده بالوحي اإلٟنيمع جبللة قدره كعظيم منزل فالنيب 

ٚنة كاضحة  شورلقد ظىل ت الك  ،ألصحابو كالسًنة حافلة باألمثلة الكثًنة ٞنشورتو  ،ألصحابو
تشاكركا فيو، م موقف من اٞنواقف اٜناٚنة إال يكاد ٫نلو ُّ، كال ُب عهد اٝنلفاء الراشدين 

 كاألمثلة على ذلك ال ٓنصى.
                                 

 ( .ّٕ/ُٔ( القرطيب: اٛنامع ألحكاـ القرآف )ُ)
 (.ِّّ( سورة البقرة: جزء من اآلية )ِ)
 (.ُِٕ/ّ( القرطيب: اٛنامع ألحكاـ القرآف )ّ)
(، كاٜنديث صحيح، األلباين: صحيح ِِِٖح  ُِٓ/ٓ( الرتمذم: السنن )كتاب األدب، باب إف اٞنستشار مؤٕنن ْ)

 (.ُّٔكضعيف الرتمذم )
 (.ِٖٔ/ٔ(، اٞنناكم: فيض القدير )ٖٖ/ٖ( اٞنباركفورم: ٓنفة األحوذم )ٓ)
ح  ُِٖ/ٗ(، البيهقي: السنن الكربل ) باب اٞنهادنة على النظر للمسلمٌن ُْٖٖٗح  ِّٖ/ْأ٘ند: اٞنسند )( ٔ)

(، قاؿ فيو ابن حجر: رجالو ثقات إال أنو منقطع، َٗ/ِ(، السيوطي: الدر اٞننثور )ٓٗ/ٕالشافعي: األـ )(، ُٕٖٖٓ
 ( . َّْ/ُّانظر: فتح البارم )
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ػػاضططضبػاضثاضث
ػأعطغظػاضذورىػسيػحغاةػاِّطظ

تعد الشورل ركيزة أساسية ُب بناء الدكلة اإلسبلمية، بل ىي من أيسس اٜنكم ُب 
اٞنبادئ اليت جاء ُّا اإلسبلـ، كمن أبرز خصائصو؛ فالشورل ٓنتل مكاف الصدارة ُب عداد 

 .(ُ)اإلسبلـ، كأرسى دعائم دكلتو
كأل٨نية الشورل ُب حياة األمة، ٚنى اهلل تعأب سورةن ُب القرآف الكرًن باسم الشورل، 

؛ ليدلل على عظيم شأهنا كمدح أىل الشورل ُب معرض حديثو عن فرائض كلية ُب اإلسبلـ
فاألمة تعيش على كجو األرض باٝنًنية من السعادة ُب تطبيقها؛ ٟنذا اٞنبدأ قاؿ  ،كمكانتها

نىكيٍم، ءىكي ٍم، كىأىٍغًنيىاؤيكيٍم سيمىحىاكي )ًإذىا كىافى أيمىرىاؤيكيٍم ًخيىارى : رسوؿ اهلل  ٍم، كىأيميوريكيم شيورىل بػىيػٍ
ره لىكيٍم ًمٍن بىٍطًنهىا( يػٍ فىظىٍهري األىٍرًض خى

(ِ). 
األمة مبدأ أصيل، كصفة الزمة، بدكهنا تفقد األمة صبلحها كما لو تركت كالشورل ُب 
حيث ترتكز عليها كل دكلة راقية تنشد لرعاياىا األمن كاالستقرار،  ،(ّ)الصبلة أك الصياـ

اٜنلوؿ؛ لتحقيق كالفبلح كالنجاح؛ ذلك ألهنا الطريق السليم اليت يتوصل ُّا إٔب إجراء اآلراء ك 
 .(ْ)كالدكؿ ماعاتمصاّب األفراد كاٛن

، (ٓ)كالشورل ُب اإلسبلـ أصل مشركعية الوالية العامة على األمة، كىي الشورل السياسية
، كقد تفرد اإلسبلـ ُّذا اٞنبدأ األصيل، كأقره سلوكان عامان ُب اَّتمع، كأسلوبان ُب (ٓ)السياسية

                                 
(، أبو فارس: النظاـ السياسي ُب اإلسبلـ ُْْ، ُِٗاٞنبادئ السياسية ُب اإلسبلـ )( انظر: أبو جيب: الوجيز ُب ُ)
(، السوسي، ٖ(، السدالف: أسس اٜنكم ُب الشريعة اإلسبلمية )ُْٗ(، الدريين: خصائص التشريع اإلسبلمي )ٕٗ)

ـ الدكلة كالقضاء كالعرؼ (، عالية: نظاِْٗ(، طباره: ركح الدين اإلسبلمي )ِّٗكشويدح، كمقداد: النظم اإلسبلمية )
 (.ّْ(، اٞنبارؾ: نظاـ اإلسبلـ كاٜنكم كالدكلة )َُٖ(، الغنوشي: اٜنريات العامة ُب الدكلة اإلسبلمية )ُّٗب اإلسبلـ )

(، كقاؿ عنو الرتمذم: "حسن غريب َِِِ-ِِٔٔح ِٗٓ/ْ، ٖٕ( الرتمذم: السنن )كتاب الفنت، باب رقم/ِ)
ح  ُِّ/ ُُ(، قاضي خاف: كنز العماؿ )ّْٗٗح ِٗٓ/ّكالرتىيب كحسن صحيح"، اٞننذرم: )الرتغيب 

َّٖٖٔ.) 
 (.ِٓ(، حول: دركس ُب العمل اإلسبلمي )ْٔ( جابر: الطريق إٔب ٗناعة اٞنسلمٌن )ّ)
 (.َٖ( انظر: أبو فارس: النظاـ السياسي ُب اإلسبلـ )ْ)
 (.ُّْ( انظر: الدريين: خصائص التشريع اإلسبلمي )ٓ)
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"إف من ال  بو شرعية اٜنكم، فقاؿ: -ر٘نو اهلل-العامة، حّت ربط العآب ابن عطية  إدارة الشئوف
 .(ِ)...(ُ)يستشًن أىل العلم كالدين، فعزلو كاجب ال خبلؼ فيو"

رغب ُب إصبلح شأنو كتقدـ ببلده؛ ألهنا من الذم ي الثائر اٜنقتاج إليها ٪نكالشورل 
الثائر كتشتد حاجة  ،أسس اٜنضارة اإلسبلمية اإلنسانيةأىم أسباب صبلح اَّتمع، كمن أىم 

الشورل مطلب األمم الواعية  ،مواستمرار حضارتو كاضطراد تقدلى لشورل حرصان عاٜنق ل
يكفي ىذا دليبلن على عظمة نظاـ الشورل أساسان من أسس الشريعة اإلسبلمية ك اٞنتنورة، 

 .(ّ)اٝنالدة
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػ  

                                 
 (.ِْٗ/ْامع ألحكاـ القرآف )( القرطيب: اٛنُ)
 (.َُٖ( انظر: الغنوشي: اٜنريات العامة ُب الدكلة اإلسبلمية )ِ)
 (.ّٕ -ّٓعرت: الشورل ُب ضوء القرآف كالسنة )انظر: ( ّ)
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ػاضططضبػاضرابّٓ
ػباضذورىػواالختغارضحاصمػاذررغظػ

الشورل  شرعية ٞنن يصل إٔب سيدة اٜنكم بغًن بلف ،كاجبة عند اختيار اٜناكمالشورل 
 ،اـ يتؤب ذلك بالنص ال باالختياركىذا خبلفان للشيعة الذين يركف أف اٜناكم كاإلم ،كاالختيار

رل اٜناكم نفسو كخبلفان ٞنفهـو الدكلة الثيوقراطية ُب أكركبا أثناء القركف الوسطى، حيث ي
 ماء توضح ذلك:كىذه النقوؿ لفحوؿ العل حاكمان بأمر اهلل!

"من بايع رجالن من غير مشورة من المسلمين، فال يتابع ىو : قاؿ عمر بن اٝنطاب  -ُ
"فىمىٍن  بىايىعى اٍمرىأن ًمٍن غىٍيًر مىشيورىةو ًمٍن : كُب ركاية أخرل عنو، (ُ)كالذم بايعو نػىٍعرة  أف يقتال"

عىةى لىوي كىال للًذم  ، فىًإنَّوي ال بػىيػٍ كمن ىذا اٜنديث يظهر أف من أسباب  ،(ِ)بىايػىعىوي"الميٍسًلمينى
  انتشار القتل ُب القضايا السياسية ىو عدـ تطبيق مبدأ الشورل.

 . (ّ): "كاٝنبلفة تكوف باجتماع اٞنؤمنٌن كمشورهتم"(ر٘نو اهلل)قاؿ أبو حنيفة  -ِ
ال يستشًن  "كالشورل من قواعد الشريعة كعزائم األحكاـ، من:(ر٘نو اهلل)ن عطية قاؿ اب -ّ

 .(ْ)أىل العلم كالدين فعزلو كاجب"
: "كليس ٞنعاكية بن أيب سفياف أف يعهد إٔب أحد من (ر٘نو اهلل)قاؿ ابن حجر اٟنيثمي  -ْ

 . (ٓ)بعده عهدان، بل يكوف األمر من بعده شورل بٌن اٞنسلمٌن"
بيعتو شرط ذىب بعض علماء البصرة إٔب أف رضا أىل االختيار :"(ر٘نو اهلل)ٞناكردمقاؿ ا-ٓ

 .(ٔ)ُب لزكمها لؤلمة"
: "اإلمامة تثبت باالتفاؽ كاالختيار دكف النص (ر٘نو اهلل)قاؿ أبو اٜنسن األشعرم -ٔ

 .(ٕ)كالتعيٌن"
                                 

 (. َّٖٔح  ُٖٔ/ٖ( البخارم: الصحيح )كتاب اٜندكد، باب رجم اٜنبلى من الزنا إذا أحصنت ُ)
ح  ُْٖ/ِعن أف يرغب اٞنرء عن آبائو إذ استعماؿ ذلك ضرب من الكفر  ( ابن حباف: الصحيح )ذكر الزجرِ)

 (.ُّْح  ُْٖ/ِ(، كاألثر صحيح، األرنؤكط: ٓنقيق ترتيب ابن بلباف على صحيح ابن حباف )ُّْ
 (.ُِ/ِ( الكردم: مناقب اإلماـ األعظم )ّ)
 (.ِْٗ/ْ( القرطيب: اٛنامع ألحكاـ القرآف )ْ)
 (.ُّْعق احملرقة )( ابن حجر اٟنيثمي: الصوآ)
 (.َُ( اٞناكردم: األحكاـ السلطانية )ٔ)
 (.َُّ( أبو اٜنسن األشعرم: اٞنلل )ٕ)
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ال يعدك أف يكوف ترشيحان من  ،قاؿ عبد الوىاب خبلؼ: "إف العهد أك االستخبلؼ-ٕ
 .(ُ)ٔنتاره إمامان"من  ُب ،كاألمة بعد ذلك صاحبة القوؿ الفصل ،السلف للخلف

من خبلؿ ىذه النقوؿ يتضح أف نظاـ اٜنكم ُب اإلسبلـ قائم على مبدأ الشورل ال غًن، 
كالواقع أكرب شاىد على ما نقوؿ، كخاصة  ،أك ٪نرفو فهو إٔب باطل كأف من ٫نالف ىذا اٞنبدأ

ديد كالنار ة، كاٜنل تار استؤب حكامها على السلطة باٜني ُب الببلد العربية كاإلسبلمية اليت
 أغلب التارات!

                                 
 (.ٔٓ( خبلؼ: السياسة الشرعية )ُ)



 

 

 
 

 اضغصلػاِّول
 طبادئػاضثورةاضطبحثػاضثاظي:ػطبدأػاضدغطػراطغظػاضططاصرةػصأحدػ

269 

 انثاَٙثسث امل
 كأزذ يثادئ انثٕرج املعاصرج يثذأ انذميمراعٛح

كثًن   اينادم ُّ كاليتعلى مبدأ الد٬نقراطية اٞنعاصرة كأحد مبادئ الثورة، بحث يركز ىذا اٞن
، كعلى بسبب الثوراتكوف انتشارىا غالبان ما ياٜنديث صر ُب الع الد٬نقراطيةف ،من الثوار
قواؿ أىل العلم ما ىي أك  ؟الد٬نقراطيةفما ىي  ،وجات، كليس نتيجة أٌم أسباب أخرلشكل م

ِنبلصة تشتمل على أكجو االتفاؽ  بعد اإلجابة سنخرج ؟التحفظ كالرفضطية بٌن اُب الد٬نقر 
 كاالختبلؼ بٌن الشورل كالد٬نقراطية اٞنعاصرة.

 اآلتية:طالب توضيحنا عمليًّا لذلك من خبلؿ اٞن-إف شاء اهلل تعأب–بحث كسيمثل ىذا اٞن
ػاِّولػططضباض

ػاضططاصرةطاعغظػاضدغطػراطغظػ
 األصل كىي مكونة من كلمتٌن، أضيفت إحدا٨نا إٔب األخرل.الد٬نقراطية كلمة يونانية 

 .(ُ)كراتوس كىي تعين اٜنكم أك سلطة الشعب  كثانيهما:، د٬نوس، كىي تعين الشعب أكالىما:
كعلى ذلك: فػ  ، تعين: حكم الشعب أك سلطة الشعبفصارت الكلمة اٞنركبة من ىاتٌن الكلمتٌن

أك سلطة  ،أك السلطة ،الذم يكوف اٜنكم فيو ،"الد٬نقراطية" ىي ذلك النظاـ من أنظمة اٜنكم
كمن خبلؿ دراسة  ،(ِ) أك ٗنهور الناس ،أك األمة ،من حق الشعب ،إصدار القوانٌن كالتشريعات

غلبية، كليس لؤل -فئة كانت أك طبقة-يتضح أف الد٬نقراطية كانت دكمان حكم األقلية  ،التاريخ
كما يدؿ عليو ظاىر تعريف الد٬نقراطية، أك كما يتوىم كثًن من الناس   ،حكومة الشعب أك األغلبية

قد جاء على شكل  -كما عٌودتنا التجارب-ٌف انتشار الد٬نقراطية ُب العآب اٜنديث كإ ،بل أكثرىم
فقد اندلعت اٞنوجة األكٔب ُب أعقاب  ،البان كليس نتيجة أٌم أسباب أخرلموجات، بسبب الثورات غ

الثورتٌن األمريكية كالفرنسية، كىو ما مىٌثل بداية التحٌوؿ الد٬نقراطي ُب أكركبا كاألمريكيتٌن ُب القرف 
إال أٌف ىذه اٞنوجة قد ا٥نسرت بفعل صعود الشيوعية كاٜنركات الفاشية، ٍب ظهرت  ،ع عشرالتاس

ُب  ،اٜنرب العاٞنية الثانية، اليت شهدت إعادة انتشار الد٬نقراطيةاٞنوجة الثانية من الد٬نقراطية غداة 
 الياباف، كاٟنند، كبعض الدكؿ اٞنستقٌلة حديثان عن االستعمار. با الغربية ككصوؿ الد٬نقراطية إٔبأكرك 

                                 
 .(ْٕالد٬نقراطية آثار كٖنرات )العبيدم: ( ُ)
 (.ِْٗ( الطعيمات: حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية )ُ)
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ػاضثاظيػططضباض
ػاضدغطػراطغظػبغنػاضتحغظػواضرسض

كاٞنتتبع ٟنذه  .من الد٬نقراطية اٞنعاصرة اٞنوقف تعددت كتابات العلماء كالفقهاء اٞنسلمٌن ُب
 ٖنة ثبلثة اْناىات متباينة، كذلك فيما يأٌب: أف الكتابات يرل

حاكلت إبراز مصطلح د٬نقراطية اإلسبلـ مقابل الد٬نقراطية اٞنعاصرة، متجاكزة ما إذا   امن الكتابات م أوًضا:
 .(ُ)كاف اإلسبلـ يتعارض مع الد٬نقراطية

بعضها حاكلت أف تربز نظرية الشورل ُب اإلسبلـ ُب مقابل الد٬نقراطية اٞنعاصرة، كأف الشورل  ثاظّغا:
 .(ِ)أكسع كأعمق من الد٬نقراطية اٞنعاصرة

كالبعض اآلخر من الكت اب ىاجم الد٬نقراطية اٞنعاصرة، كرفضها ٗنلة، كاعترب أف ال سبيل إٔب مزج  ثاضّثا:
 .(ّ)إٔب القوؿ بأف اإلسبلـ نظاـ د٬نقراطياإلسبلـ بالد٬نقراطية، كال سبيل 

كبذلك ٬نكن القوؿ: إنو ال بأس من االستعانة بكل كلمة رائجة تعرب عن معىن، كإدراجها ُب سياؽ    
الثائر اٜنق أف  إنو من حق :كذلك  ك٬نكن القوؿ ،(ْ)الدعوة لئلسبلـ، كلفها بأطر التصورات اإلسبلمية

فاإلسبلـ قد سبق الد٬نقراطية بتقرير القواعد اليت يقـو عليها جوىرىا، كلكنو ترؾ  ،ميزات الد٬نقراطيةيقتبس 
التفصيبلت الجتهاد اٞنسلمٌن كفق أصوؿ دينهم، كمصاّب دنياىم، كتطور حياهتم ُنسب الزماف كاٞنكاف، 

 ىذا تعد ُب فهي ىذه األمور اٛنزئية من غًن اٞنسلمٌن،إذا اقتبست حّت ك  ،(ٓ)كْندد أحواؿ اٞنسلمٌن
الوقت جزءان من اٜنل اإلسبلمي؛ ألهنا إ٧نا اقتبست باسم اإلسبلـ، كعن طريقو، كبعد إذنو، ككفقان لقواعده 

أف ىذه اٛنزئية الثائر اٜنق  كال يضًن ،ال نص فيو من الوقائع كالتصرفات ُب استنباط األحكاـ الشرعية ٞنا
 النظاـ اإلسبلمي تفقد جنسيتها األكٔب، بالذات قد أخذت من نظاـ غًن إسبلمي، فإهنا باندماجها ُب

أك حل عملي من غًن  كال يوجد شرعان ما ٬ننع اقتباس فكرة نظرية ،(ٔ)كتأخذ طابع اإلسبلـ كصبغتو
كلكن ال ، (ٕ)ُب غزكة األحزاب بفكرة حفر اٝنندؽ، كىو من أساليب الفرس فقد أخذ النيب  ،اٞنسلمٌن

الشػورل اليت ٕنثل  حياتنا على إطبلقها، كندع إسبلمنا، أك نرتؾ يعين ذلك أف ٥نتكم إٔب الد٬نقراطية ُب
 .(ٖ)(ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب)قاؿ تعأب: ،األمة قيمة إسبلمية عليػا ُب حياة

                                 
 (.ُّْ(، الفنجرم: اٜنرية السياسية ُب اإلسبلـ )ْٕالد٬نقراطية ُب اإلسبلـ )( من ىذه الكتابات: العقاد: ُ)
  (ٗ)صطلح كالد٬نقراطية كاٞنفهـوإشكاالت اٞن(،الرتايب:ِْٖ-ِْٕالشورل كأثرىا ُب الد٬نقراطية)من ىذه الكتابات:األنصارم: (ِ)
 (.ّٓ -ّْ)شورل ال الد٬نقراطيةال،النحوم:(ُِٓاىب فكرية معاصرة)مذ(،قطب:َِِاضر العآب اإلسبلمي)ح(انظر:الرقب:ّ)
 (.ٗ( الرتايب: إشكاالت اٞنصطلح كالد٬نقراطية كاٞنفهـو )ْ)
 (.ّْٔ/ِ( القرضاكم: فتاكل معاصرة )ٓ)
 (.َُْ( القرضاكم: اٜنل اإلسبلمي فريضة كضركرة )ٔ)
 (.ّْٔ/ِ( القرضاكم: فتاكل معاصرة )ٕ)
 (. َٓ( سورة اٞنائدة: اآلية )ٖ)
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ػاضثاضثػططضباض
ػػبغنػاضذورىػواضدغطػراطغظػأوجهػاالختالفػواالتغاق

بٌن اإلسبلـ يقوؿ الدكتور ١نمد ضياء الريس: إف ٖنة أكجهان لبلتفاؽ كثًنة ما 
علمان  ،كعليو سنحصر اٝنبلؼ ُب أىم النقاط اٞنركزية ،قراطية، لكن أكجو االختبلؼ أكربكالد٬ن

بٌن  للفصل ما ان كجعل منها حاجز ، أف البعض أكصلها إٔب أكثر من ٙنس كعشرين نقطة
فإف ىذا الفارؽ  ،العتبار أنو مهما يكن من التقاء ُب بعض اإلجراءات ،الشورل كالد٬نقراطية

 .(ُ)الضخم يصعب ْناىلو
 ٬نكن تلخيص الفركؽ بٌن الشورل كالد٬نقراطية ُب النقاط اآلتية:ك 

السيما ُب  ،ما كانت ٕنارس ُب أنظمة سياسية ال دينية ان أف الد٬نقراطية غالب أواًل:
ُب أف اٜنكم الديين ينتج طبقة كهنوتية، ك٩نعل اٜناكم  ان الغرب؛ ألف االعتقاد كاف سائد

 .كمن ٍب يصادر الرأم اٞنخالف ،مقدسان 
إ٧نػػا عرفػػت ، ٓب تعػػرؼ أكركبػػا قػػط ديػػن اهلل اٞننػػزؿ علػػى حقيقتػػو الربانيػػةيقػػوؿ ١نمػػد قطػػب: 

ال صػلة ٟنػا باألصػل اٞننػزؿ، الػذم أرسػل اٞنسػيح ليبلغػو  ،صورة ١نرفة من صػنع الكنيسػة األكركبيػة
متنػػاثرين علػػى طػػوؿ التػػاريخ اٞنسػػيحي مػػن بعثػػة عيسػػى  كإذا اسػػتثنينا أفػػرادا قبلئػػل ،بػػين إسػػرائيلل

فػإف اٛنمػاىًن األكركبيػة ظلػت تسػتقي دينهػا مػن رجػاؿ الػدين  ،عليو السبلـ إٔب بعثة الرسػوؿ 
مػػن البػػابوات كالكرادلػػة، كمػػن اَّػػامع اٞنقدسػػة كشػػراح األناجيػػل احملرفػػة، كتعتػػربىم مرجعػػا ال يرقػػى 

 ،(ِ)أربابػا مػن دكف اهلل -علػى اٜنقيقػة ال علػى اَّػاز-إليو الشك كال ٩نوز أف يناقش! فأنذكىم 
تنبػع عػن ٠نتمػع يػؤمن بػأف اإلسػبلـ ال ٪نكػم ذلػك، كذلػك ألهنػا  فهي علػى خػبلؼ أما الشورل

 ،للحيػػاة ان عػػن معػاين اإل٬نػػاف اٞنرتبطػة باٜنيػػاة بكافػة أشػػكاٟنا كصػورىا، ك٩نعػػل الػدين منهاجػػان بعيػد
، ىػػذا مػػن جانػػب، أمػػا مػػن (ّ)كال ٪نصػػر العبػػادة ُب طائفػػة أك فرقػػة، كإف كانػػت حاكمػػة أك عاٞنػػة

اإلسػػػبلـ أكؿ مػػػن أزاؿ "القداسػػػة" عػػػن اٜنػػػاكم بػػػإفراد اهلل باأللوىيػػػة فقػػػد كػػػاف اٛنانػػػب اآلخػػػر، 
جػػاء اإلسػػبلـ كاٜنكػػاـ ذكك قداسػػة  ،كالربوبيػػة، فػػبل يعبػػد إال اهلل كال تطبػػق شػػريعة إال شػػريعة اهلل

                                 
 (.ُّٖ) الشورل :الصبلحاتسامي  (ُ)
: ١نمد قطب ،التمهيد األكؿ: الدين كالكنيسة نبذة تار٫نية ، كانظر:(ٗ: مذاىب فكرية معاصرة )١نمد قطب (ِ)

 .(َٕ-ٗمذاىب فكرية معاصرة )
 (.ُّٖ( سامي الصبلحات: الشورل )ّ)
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عوف فتسػػرم حقيقيػػة ال ٠نازيػػة، بعضػػهم توجػػو إليػػو شػػعائر التعبػػد كقيصػػر ككسػػرل، ككلهػػم يشػػرٌ 
كال  ،كال معبػود إال اهلل ،كجػاء اإلسػبلـ ليقػوؿ: ال إلػو إال اهلل ،ًن مػردكدشريعتهم ُب الرعية أمرا غػ

 .(ُ)كعندئذ تقررت اٜنرية السياسية اٜنقيقية للناس، حاكم لو حق التشريع إال اهلل
ػ أك عزٟنا بالسياسة  ،إذا ًب حصر أىداؼ الد٬نقراطية ُب القضايا اٞنادية البحتةثاظغًا:

ُب حٌن أف الشورل  ،على االنسجاـ مع تطور اَّتمعات فهذا ْنميد ٞنعناىا كقدرهتا ،كاٜنكم
فالشورل تبدأ من النطاؽ  ،يا ذات الصلة اٞنادية أك الركحيةتسعى إٔب ُنث كل اٞنسائل كالقضا

كمن ٍب تتحقق اٞنشاركة الشعبية  ،األسرم الصغًن إٔب دائرة القبيلة كالعشًنة كاَّتمع كالدكلة
 .(ِ)عن مشاركة النخب السياسية ُب إدارة الدكلة كاٜنكم فضبلن 

ػ بل ّنفهـو  ،أك أرض ،أك عرؽ ،أف مفهـو األمة ال يتحدد ُب اإلسبلـ َننسثاضثًا:
ُب  ،ألصلاألمة األكسع، كمن ٍب فإف ركح العقيدة اإلسبلمية كمفهـو الوحدة بٌن اٞنسلمٌن ىو ا

مع  ،ُب حٌن أف النظاـ الد٬نقراطي ٪ندد ذلك ُب قطر معٌن ،ظل كجود مفارقات سياسية
 كجود اٞنشاحنات كالتنافر بٌن أبناء القطر الواحد.

ُب النظاـ الد٬نقراطي يكوف الشعب ىو مصدر التشريع، كبالتحديد ُب إيكاؿ  رابطًا:
غالبان ُب  الشعب تتمثلأف إرادة بعلمنا  ،م ُب الربٞناف أك اَّلس النيايبأمر التمثيل إٔب فئة ٕنثله

كما أف النظاـ النيايب أك الربٞناين الد٬نقراطي يعوزه نوع من الدقة ُب مسألة   ،األغلبية أك األكثرية
يتناسب مع ما  من مقاعد اٟنيئة التشريعية ان كىو أف يناؿ كل حزب سياسي نصيب ثيل النسيبالتم

و يتيح أيضان فرصان ٞنرشحي أحزاب كى ،نالو من ٠نمل األصوات اليت أدٕب ُّا ُب االنتخابات
إٔب ضبابية الربامج االنتخابية  باإلضافة ،ابات للحصوؿ على مقاعد ُب اَّلساألقلية ُب االنتخ

بالتأكيد ىم الشرعية، كإف كانوا حاصلٌن على  واأم: أف الذين ٬نثلوف الشعب ليس ،كالدعائية
 تفويض بناءن على إجراءات النظاـ الربٞناين.

 ،عز كجل كحده كاٜناكمية لو سبحانوف ُب نظاـ الشورل يكوف التشريع فيو هلل ُب حٌن أ
األصل أف ال ٔنرج عن مقررات الشريعة، كىذا ما يوازيو  ،كحّت اٞنسائل االجتهادية أك اٝنبلفية

بيد أف سلطة الشعب ُب ظل النظاـ اإلسبلمي  ،٬نقراطي السيادة ُب الفكر الغريبُب النظاـ الد
فإف الد٬نقراطية  ،أك بصورة أكضح ،بل ىي مقيدة ّنقرارات الشريعة كأحكامها ،ليست مطلقة

                                 
 .(ِِْ) : مذاىب فكرية معاصرة١نمد قطب (ُ)
 (.ُّٗ( سامي الصبلحات: الشورل )ِ)



 

 
 

 اضغصلػاِّول
 اضطبحثػاضثاظي:ػطبدأػاضدغطػراطغظػاضططاصرةػصأحدػطبادئػاضثورة

 

273 

كازدراء  ض األحياف ُب حاؿ رفضبل قد تكوف ُب بع ،تتجاىل اٞنبادئ العليا كالشرائع السماكية
 .(ُ)لكل اٞنعتقدات السماكية

الذم ٩نمع ما بٌن األخبلؽ كالتشريع  ،أف الشورل مرتبطة بالنظاـ اإلسبلمي خاطدًا:
كالعمل السياسي اإلسبلمي، كال ٫نرج ذلك عن إطار العمل األخبلقي؛ ألف الغاية من ىذا 

، النظاـ ىو العمل على كسب الدنيا كاآلخرة معان، من خبلؿ ٓنقيق مصاّب األفراد كالدكلة
 االستخبلؼ ُب األرض. بصورة فيها صبلح كعمراف ٞنفهـو

  ٓنصيل اٞننافع كالقيم النسبيةالد٬نقراطية ٔنضع غالبان ُب الفكر الغريب إٔب ُب حٌن أف
كعليو قد تقع اٜنيل كاٞنخادعات  ،ال سيما إذا كانت األغلبية مطلقة ،حسب رأم األغلبية

 ، ٣نا يوقع الفساد األخبلقي، كاإلصبلحي باسم الد٬نقراطية."الغاية تربر الوسيلة"كسياسات 
 ؿ األكؿ ٣نا يسمى "بركتوكوالت حكماء صهيوف":جاء ُب الربكتوكو 

"إف السياسة ال تتفق مع األخبلؽ ُب شيء، كاٜناكم اٞنقيد باألخبلؽ ليس بسياسي 
ال بد لطالب اٜنكم من االلتجاء إٔب اٞنكر  ،بارع، كىو لذلك غًن راسخ القدـ على عرشو

إف  ،تصًن رذائل ُب السياسةكالرياء، فإف الشمائل اإلنسانية العظيمة من اإلخبلص كاألمانة 
الغاية تربر الوسيلة: كعلينا ك٥نن نضع خططنا أال نلتفت إٔب ما ىو خًن كأخبلقي بقدر ما 

ػ.(ِ)"نلتفت إٔب ما ىو ضركرم كمفيد
ػأوجهػاالتغاقػبغنػاضذورىػواضدغطػراطغظ:

كالد٬نقراطية ال  ُب الشورل كالعدالة االجتماعية إف اٞنساكاة كحرية الفكر كالعقيدة أواًل:
 أفراد اَّتمع بقدر ما تؤكد على البعد االجتماعي بٌن ،تنحصر بالنظاـ السياسي كاٜنكم

 (ّ)كُب إطار من راحة العيش ،أف يعيش الشعب ُب ظل كياف إنساين متعاكفالواحد، السيما 
ذا إ ،كالتكافل االجتماعي، من خبلؿ: فرض الزكاة، كالصدقات، كفرض اٝنراج على األغنياء

كما   ،ية الفقراء كاحملتاجٌن كاٞنساكٌناحتاجت الدكلة للماؿ من أجل الدفاع عن الببلد، ككفا
(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ) قاؿ تعأب:

كقضية العدالة بصورة عامة  ،(ْ)

                                 
 (.ٖٔ( انظر: توفيق الواعي: فقو الشورل كاالستشارة )ُ)
 .(ُُٔاٝنطر اليهودم بركتوكوالت حكماء صهيوف ) :١نمد خليفة التونسي (ِ)
 (.ٔٗ( انظر: الزحيلي: اإلسبلـ دين الشورل كالد٬نقراطية )ّ)
 (.ِ( سورة اٞنائدة: جزء من اآلية )ْ)
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: "العدالة شرط -ر٘نو اهلل–كما يقوؿ ابن عبد السبلـ   ،تدخل ُب كل شؤكف الدين كتفاصيلو
فالشورل كالد٬نقراطية يتفقاف على  ،(ُ)ُب معظم الواليات؛ لتكوف كازعة عن اٝنيانة كالتقصًن"
كما أف الفرد ٪نصل   ،كهتم اَّتمع كلو ،ٕنكن الفرد من اٞنشاركة ُب القرارات اٞنصًنية اليت هتمو

 على نصيب عادؿ من ثركة ببلده.
فالشورل كالد٬نقراطية  ،ىي اليت ٔنتار ٣نثليها أك حكامها ،أف األمة أك الشعب ثاظغًا:

أك بصورة أخرل بناء األمة سياسيان،  ،تدعواف لتوسيع مشاركة الناس ُب ٠ناؿ العمل السياسي
 كىناؾ اتفاؽ على رفض أم نوع من االستبداد كاالنفراد بالرأم. ،كيعد ىذا كاجبان كطنيان 

عدـ جواز ٢نالفة مصاّب األمة اليت تعقد ُب الشورل أك الد٬نقراطية؛ ألف ىذه  ثاضثًا:
 ،(ِ)اٞنصاّب تصدر عن طريق اٞنوافقة اٛنماعية، كليس عن طريق األىواء أك االنفراد بالرأم

  الد٬نقراطية كجذكر٨نا، كلكننا إذا نظرنا إٔبمذىباف ٢نتلفاف ُب أصوٟنما  الشورل كالد٬نقراطيةف
على أهنا اْناه ٪نارب الفردية، كاالستبداد كاالستئثار، كالتمييز، كيسعى ُب سبيل ٗنهرة الشعب 
كيشركو ُب اٜنكم، كُب مراقبة اٜنكاـ، كسؤاٟنم عن أعماٟنم ك١ناسبتهم عليها، فاإلسبلـ ذك 

نظامو ٬ننع  أف أم ،ية ُّذا اٞنعىن ببل جداؿ، أك أف لئلسبلـ د٬نقراطيتو اٝناصة بونزعة د٬نقراط
 . (ّ)استبداد اٜنكاـ كاستئثارىم، ك٬نٌكن الشعب من مراقبتهم ك١ناسبتهم

م أكثر من أ ،ما يسمى ُب األنظمة الد٬نقراطية ُنكم األغلبية ىناؾ مقاربة ُب رابطًا:
بطريقة التمثيل النسيب،  كُّا يتم انتخاب اٟنيئات التشريعية ،ُّا نصف األصوات اليت أدٕب

 تتناسب مع مئوية من مقاعد اٟنيئة التشريعيةالتمثيل النسيب اٜنزب السياسي نسبة  يحيث يعط
 أم: أف النظاـ يوجب أف توافق األغلبية ،ُّا ُب االنتخابات نصبيو من ٗنلة األصوات اليت أدٕب

مبدأ األغلبية أك األكثرية معموؿ إف  ،كيصبح القرار نافذ اٞنفعوؿ يعتمدعلى القرار الربٞناين حّت 
لو ْناكزنا بعض اٞنبلحظات على استعماؿ مصطلح األغلبية ُب نظاـ  ،ُب اإلسبلـ بو

كىو  ،كقد اعتمد فقهاء السياسة الشرعية ىذا اٞنبدأ ،كإف كاف أمر األقلية معتربنا ،الد٬نقراطية
كمصطلح األكثرية أك الكثرة معموؿ بو ُب مباحث التعارض كالرتجيح، كمن  ،العمل باألكثرية

                                 
 (.َُٗ/ ُ( قواعد األحكاـ ُب إصبلح األناـ )ُ)
 (.ُّٓ( انظر: سامي الصبلحات: الشورل )ِ)
 .(ِٕٔ)خراج األمة االشورل كمعاكدة  (ّ)
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ك اٜنكم ٍب انتقل للعمل بو ُب مسال ،(ُ)ذلك قوؿ اآلمدم: "إف الكثرة ٪نصل ُّا الرتجيح"
قولو: "كيكوف  م، كعلى لساف اٞناكرديميةعلماء منهم الغزإب، كابن ت كما يرل ذلك  ،كالسياسة

كإذا اختلف أىل اٞنسجد ُب اختيار إماـ عمل على قوؿ  ،أىل اٞنسجد أحق باالختيار
 ،يرل ذلك األستاذ عبد القادر عودةكما   ،ككذلك ييعمل بو ُب مبدأ الشورل ،(ِ)األكثرين"

ككجوب الشورل على األمة  ،معىن إذا ٓب يؤخذ برأم األكثرية كالواقع أف الشورل لن يكوف ٟنا
ما ذىب "كاٞنبلحظ ألقواؿ الفقهاء كاختبلفهم أف استعماٟنم عبارة  ،يقضي التزاـ رأم األكثرية

 ،، كىم يعنوف بو: األكثرية من الفقهاء سواء تعلق األمر بالفقو أك السياسة"إليو اٛنمهور
كأف  ،كما كاف ٪نكم الفبلسفة  كاٞنشكلة اليت يلتفت إليها ىنا ىي اعتبار األغلبية فوؽ القانوف

كجو  إ٧نا  نستطيع أف ٤نعل ىذا كجو اتفاؽ،فهنا ال ،(ّ)غالبية الشعب ىي اٜناكمة ال القانوف
على أف األغلبية الواقعة ىنا  ىو تعويلال بيد أف ،اختبلؼ أساسي ما بٌن الد٬نقراطية كالشورل

 أغلبية اجتهادية ُب اٞنصاّب العامة، ال أغلبية ُب أحكاـ التشريع كالقانوف.
ورل ُب العديد من األشكاؿ لس النيابة تقارب عضوية ٠نالس الشاف عضوية اَّإ خاطدًا:

قرتؼ جرمان قد اكأف ال يكوف  ،فالعضوية تشرتط أف يكوف العضو قد بلغ سنان معينة ،كالصور
تشرتط ما ىو  لُب حٌن أف ٠نالس الشور  ،كأف يكوف حسن السًنة كالسلوؾ ،رؼ٫نل بالش

 ،ملتزمان بدين كأخبلؽ اإلسبلـحيث تشرتط أف يكوف العضو  ،كأحكم بالشرع ،أقرب إٔب ىذا
 .(ْ)أىبلن للمسؤكليةذك خربة ك٣نارسة كحنكة ك  كأف يكوف

                                 
 (.ُّٔانظر: سامي الصبلحات: الشورل ) (ُ)
 (.ُِٖ( األحكاـ السلطانية )ِ)
 (. ّّ( األنصارم: الشورل كأثرىا ُب الد٬نقراطية )ّ)
 (.ُّٕ( انظر: سامي الصبلحات: الشورل )ْ)
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 املثسث انثانث
 نتسمٛك أْذاف انثٕرج ٛهّٔتفع املسأاج يثذأ

ذم ينشده كالكتفعليو، كأحد مبادئ الثورة،  اٞنساكاةيركز ىذا اٞنبحث على مبدأ 
أساس التفاضل  كما ىو ؟اٞنساكاةالقرآف الكرًن ّنبدأ اعتىن فكيف  ،ػمعٌنكينادم بو الناس أج

إف شاء –بحث كسيمثل ىذا اٞن ؟التطبيق العملي ٞنبدأ اٞنساكاة اإًلنسانيةكماذا عن  ؟بٌن البشر
 اآلتية:طالب توضيحنا عمليًّا لذلك من خبلؿ اٞن-اهلل تعأب

ػاضططضبػاِّول
ػػبذرػبغنػاضػططغارػاضتغاضل

كعندما يتحدث االسبلـ عن الكرامة  ،الناس ٗنيعان إخوة من نفس كاحدةجعل اإلسبلـ 
سقط كافة تفبل فرؽ بٌن جنس كآخر، بل  ،إلنسانية، إ٧نا يتحدث عن بين آدـ ُب ٠نموعهما

اٞنساكاة بٌن الناس تعد نتيجة حتمية لسيادة العدؿ ك  ،لتمييز ُب ىذه الكرامة اإلنسانيةألواف ا
ه كإ٧نا ىي مبدأ أصيل قرر  ،بينهم، كىي ليست كليدة اجتهاد فردم، أك نتاج تفكًن فلسفي

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) ، يقوؿ اهلل تعأب:الذم برأ اٝنلق كالكوف كاٜنياة

(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
، كىي قيمة كحيدة يرجح ُّا كزف الناس ،(ُ)

يستمد منها الناس ُب األرض قيمهم كموازينهم، كيضربوف صفحنا عن  ةكىي قيمة ٚناكية ُنت
ما  القيم األخرل من نسب كقوة كجاه كماؿ كغًن ذلك من القيم اليت يتعاملوف ُّا كيتفاكتوف ُب

 بينهم ُب األرض بسببها.
أبرع صورة للمساكاة  -باعتباره التقول مقياسنا للتفاضل بٌن البشر-لقد قرر اإًلسبلـ ك 

شرؼ النوع  من كىذا كلو يدؿ داللة قاطعة على مزيد ،بينهم، كأمنت دعامة لئًلخاء كاٞنودة
مطالب  -كل اإًلنساف-فاإًلنساف  ،ٝنبلفة اهلل ُب األرضاإًلنساين كإظهار فضيلة اصطفائو 

 ،احد القهار لو حقوؽ كعليو كاجباتأكالن بأف يفرد اهلل بالعبادة، كمن طريق ىذه العبودية هلل الو 
على نفسو كمالو  فلو أف ٪نيا حياة إنسانية كر٬نة ُب ىذه اٜنياة كيعيش فيها عيشة ١نرتمة آمنان 

ٓنقيقنا للتكافل  كعليو كاجبات تقابل ما لو من حقوؽ قررهتا الشريعة اإًلسبلمية ،كعرضو

                                 
 (.ُّاآلية )( سورة اٜنجرات: ُ)
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أف يؤدم ما عليو للمجتمع الذم يعيش فيو كللحياة اليت ٪نياىا مع الناس  يجبف ،األخوم
 شياء.كاأل

ما يتعلق بالنظاـ السياسي، فقد سو ل اَّتمع اٞندين ُب اإلسبلـ بٌن األفراد ُب  كُب
الستقباؿ نوازع الكرب  كألف النفس البشرية مهيأة ،مة العقوباتاٜنقوؽ كالواجبات، كذلك ُب إقا

كاالستعبلء كالبطر على الناس كالغركر، ككلها تؤدل باإلنساف إٔب الشعور بالتميز على الناس 
فتنعدـ اٞنساكاة، فإف اإلسبلـ شرع العبادات؛ لتكوف دركسان متكررة تذكر اٞنسلم ُنقيقة 

واضع، كيدفعو شعوره ٥نو اإلنسانية ٥نو اهلل ك٥نو إخوانو من البشر فيدفعو شعوره ٥نو اهلل بالت
إخوانو باٞنساكاة اليت ترده إٔب األصل الواحد الذل انبثقت منو اإلنسانية بأسرىا، كإف ٕنيز أحد 
على أحد بشيء فهو من نعم اهلل عليو كإ٧نا تفرض عليو مساعدة اآلخرين ال االستعبلء 

 عليهم.
اإًلنسانية عامة على نسق يوقظ كقد عين القرآف الكرًن بإبراز مبدأ اٞنساكاة بٌن أبناء  ىذا

ُب األفراد الرتابط النسيب بٌن كافة  جشيك  ،زنا إٔب التعاطف األخومكيهزه ى ،الشعور اإًلنساين
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ):تعأب اهلل قاؿ ،شّت األزمنة كاألكطاف

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
ٹ ) كقاؿ تعأب: ،(ُ)

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

(ک
(ِ). 

كال طبقة  ،كال أمة دكف أمة ،بل ٫نص فردنا دكف فردف ،كىذا يشمل كل إنساف ُب الوجود
كال يقع التفاكت بينهم إال  بسبب ، فالناس ُب الواقع سواسية ُب حقيقة اإًلنسانية ،دكف طبقة
 عن ىذه اٜنقيقة اليت ْنمعهم. اال٥نراؼ

 
 

  
                                 

 .ِّسورة اٞنائدة: آية  (ُ)
 .(ُِْ، ُِّ)سورة النساء: اآليتاف  (ِ)
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ػظيثااضططضبػاض
ػاضتطبغقػاضططضيػضطبدأػاضطداواةػاإِلظداظغظ

األ٧نػوذج ،  ١نمػد نبينػا ىػو مػا صػنعو أكؿ تطبيػق عملػي ٞنبػدأ اٞنسػاكاة اإًلنسػانيةلقد كػاف 
حػدثين مػن ٚنػع خطبػة  ، أنػو قػاؿ:عػن أيب نضػرةمػا ركم  ُب ،ُب حجة الػوداع ،اإًلنساين األعلى

ًإفَّ أىبىػػاكيٍم » :ُب كسػط أيػاـ التشػريق فقػاؿ رسػوؿ اهلل  ، أىالى ًإفَّ رىبَّكيػٍم كىاًحػده، كى ػػا النَّػاسي يىػا أىيػُّهى
، كىالى أىٍحمىرى عىلىػى أىٍسػوىدى، كىالى  ، كىالى ًلعىجىًميٍّ عىلىى عىرىًبيٍّ  كىاًحده، أىالى الى فىٍضلى ًلعىرىًبيٍّ عىلىى عىجىًميٍّ

، ًإالَّ بًالتػٍَّقوىل أىبػىلٍَّغتي  : « أىٍسوىدى عىلىى أىٍحمىرى ا؟»، قىاليوا: بػىلَّغى رىسيوؿي اللًَّو، ثيمَّ قىاؿى « أىمُّ يػىٍوـو ىىذى
 : ـه، ثيػػمَّ قىػاؿى ػػرىا ا؟»، قىػاليوا: يػىػػٍوـه حى ػػذى ػػٍهرو ىى : « أىمُّ شى : ثيػػمَّ قىػػاؿى ـه، قىػػاؿى ػػرىا ػٍهره حى أىمُّ »، قىػػاليوا: شى

: « ا؟بػىلىدو ىىذى  ـه، قىاؿى ػنىكيٍم ًدمىػاءىكيٍم كىأىٍمػوىالىكيمٍ »، قىاليوا بػىلىده حىرىا ـى بػىيػٍ ػرَّ : « فىًإفَّ اللَّػوى قىػٍد حى ػػ قىػاؿى
ا  ػذى ا، ًفي بػىلىدًكيٍم ىى ا، ًفي شىٍهرًكيٍم ىىذى ـٍ الى ػ كىحيٍرمىًة يػىٍوًمكيٍم ىىذى : أىٍك أىٍعرىاضىكيٍم، أى كىالى أىٍدًرم قىاؿى

: أىبػىلٍَّغتي "،  لًييبػىلًّْغ الشَّاًىدي اٍلغىاًئبى »قىاليوا: بػىلَّغى رىسيوؿي اللًَّو، قىاؿى
(ُ). 

كأقػػػرب النػػػاس إليػػػو مػػػثبلن أعلػػػى لتطبيػػػق دعامػػػة اٞنسػػػاكاة اإًلنسػػػانية  نفسػػػو الكر٬نػػػة كجعػػػل 
فقػػد  ،الصػػاّب، ليتنػػافس فيػػو اٞنتنافسػػوف بالعمػػل أف أسػػاس التفاضػػل يكػػوفتطبيقػػان عمليػػان، ليبػػٌن 

قػاؿ  ،بعػد أف طلقهػا زيػد زكج مواله زيد بن حارثة ابنػة عمتػو زينػب بنػت جحػش ٍب تزكجهػا 
ػا يػيقىػاؿي لىػوي: زىيٍػدي بٍػني  جىاءى رىسيوؿي اللًَّو ابن عمػر:  ػافى زىيٍػده ًإنَّمى بػىٍيتى زىيٍػًد بٍػًن حىارًثىػةى يىٍطليبيػوي، كىكى

هي رىسيػػوؿي اللَّػػًو  ػػا فػىٍقػػدى ػػدو فػىريبَّمى :  ميحىمَّ ػػاعىةى فػىيػىقيػػوؿي ػػاءى مىٍنزًلىػػوي يىٍطليبيػػوي فػىلىػػٍم « أىيٍػػنى زىيٍػػده؟»السَّ فىجى
ػ ػٍيءو الى يىكى ٍمًهػمي ًبشى ادي يىًجٍدهي فػىتػىقيوـي ًإلىٍيًو زىيٍػنىبي فػىتػىقيوؿي لىػوي: ىينىػا يىػا رىسيػوؿى اللَّػًو فػىػوىلَّى فػىييػولّْي يػيهى

ػػمي عىٍنػػوي ًإالَّ سيػػٍبحىافى اللَّػػًو اٍلعىًظػػي ػػاءى زىيٍػػده ًإلىػػى مىٍنزًلًػػًو يػيٍفهى ًم سيػػٍبحىافى اللَّػػًو ميصىػػرًّْؼ اٍلقيليػػوًب، فىجى
أىتىػى مىٍنزًلىػػوي، فػىقىػاؿى زىيٍػػده: أىالى قػيٍلػًت لىػػوي: يىػٍدخيلي، قىالىػػٍت: قىػػٍد  فىأىٍخبػىرىتٍػوي اٍمرىأىتيػػوي أىفَّ رىسيػوؿى اللَّػػًو 

: فىسىًمٍعتيوي  ـو عىرىٍضتي ذىًلكى عىلىٍيًو كىأىبىى قىاؿى ػًمٍعتيوي ًحػينى كىلَّػى تىكىلَّػمى ًبكىػالى ػٍيئنا قىالىػٍت: سى : شى يػىقيػوؿي
 : ػرىجى « سيٍبحىافى اللًَّو اٍلعىًظيًم سيٍبحىافى اللًَّو ميصىرًّْؼ اٍلقيليوبً »الى أىفػٍهىميوي كىسىًمٍعتيوي يػىقيوؿي : فىخى قىػاؿى
تَّػى أىتىػى رىسيػوؿى اللَّػًو  : يىػا رىسيػوؿى اللَّػ زىٍيده حى ٍلػتى فػىقىػاؿى ًو بػىلىغىنًػي أىنَّػكى ًجٍئػتى مىٍنزًلًػي فػىهىػالَّ دىخى

ػػا، فػىيػىقيػػوؿي رىسيػػوؿي اللَّػػًو  بىٍتػػكى فىأيفىارًقػيهى  ): بًػػأىًبي أىنٍػػتى كىأيمّْػػي يىػػا رىسيػػوؿى اللَّػػًو لىعىػػلَّ زىيٍػنىػػبى أىٍعجى

، كىيىػٍأًتي رى   (ڄ ڄ ڄ ػًبيالن بػىٍعػدى ذىلًػكى ػا سى هى فػىييٍخبًػريهي  سيػوؿي اللَّػًو فىمىا اٍسػتىطىاعى زىيٍػده ًإلىيػٍ
                                 

 الشيخ شعيب األرناؤكط ُب ٓنقيق اٞنسند: " إسناده صحيح ".(، كقاؿ عنو ِّّٔٓح  ُُْ/ ٓسند )اٞن :أ٘ند (ُ)
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 : ػػا، فػىيػىقيػػوؿي رىسيػػوؿي اللَّػػًو  (ڄ ڄ ڄ )فػىيػىقيػػوؿي : يىػػا رىسيػػوؿى اللَّػػًو ًإذنا أيفىارًقػيهى : فػىيػىقيػػوؿي
ػا رىسيػوؿي اللَّػًو « اٍحًبٍس عىلىٍيكى زىٍكجىكى » نىمى : فػىبػىيػٍ ػاًلسه  فػىفىارىقػىهىا زىٍيده كىاٍعتػىزىلىهىا كىحىلَّػٍت قىػاؿى جى

ػػذىٍت رىسيػػوؿى اللَّػػًو  ػػا ًإٍذ أىخى هى ػػةى رىًضػػيى اللَّػػوي عىنػٍ ػػةه، ثيػػمَّ سيػػرّْمى عىٍنػػوي كىىيػػوى  يػىتىحىػدَّثي مىػػعى عىاًئشى غىٍيمى
 : ػا ًمػنى السَّػمىاءً »يػىتىبىسَّمي كىىيوى يػىقيوؿي ًنيهى ػلَّ زىكَّجى « مىٍن يىٍذىىبي ًإلىى زىيٍػنىبى يػيبىشّْريىىا أىفَّ اللَّوى عىزَّ كىجى
ػػا قىالىػػػٍت  ،(ُ) (...ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ): كىتىػػالى رىسيػػوؿي اللَّػػًو  اٍلًقصَّػػةى كيلَّهى

هىا:  ًني مىا قػىريبى كىمىا بػىعيدى ًلمىا كىافى بػىلىغىًني ًمٍن جىمىاًلهىا كىأيٍخرىل ًىػيى »عىاًئشىةي رىًضيى اللَّوي عىنػٍ فىأىخىذى
ػلَّ ًمػنى السَّػمىاءً أىٍعظىمي اأٍليميوًر كىأىٍشرىفػيهىا مىا صىنىعى اللَّ  ػةي: « وي لىهىا زىكَّجىهىا اللَّػوي عىػزَّ كىجى كىقىالىػٍت عىاًئشى

ػػذىا» نىػػا ًبهى ػػري عىلىيػٍ ػػةي: « ًىػػيى تػىٍفخى ـي رىسيػػوًؿ اللَّػػًو »قىالىػػٍت عىاًئشى ػػاًد ػػٍلمىى خى ػػٍت سى تىٍشػػتىدُّ،  فىخىرىجى
ػػػا ػػػا أىٍكضىػػػاحنا لىهى هى هىا بًػػػذىًلكى فىأىٍعطىتػٍ ثػىتػٍ ػػػدَّ ػػػا لتشػػػريع اٞنسػػػاكاةل، (ِ)«فىحى أعلػػػى  ُب يكػػػوف ذلػػػك أساسن

ليذىب الفوارؽ الطارئة على حقيقة ، ك جذكر اٛناىلية من أصلها قتلعليذركهتا كأفضل صورىا، ك 
فيسدم إٔب ٠نتمعػو الػذم يعػيش  ،كٓب يػيٍبًق إال  على ميزة العمل الصاّب يقـو بو اٞنسلم ،اإًلنسانية

 .(ّ)مناط التفاضل كالكفاءة ٥نو األنساب كاٞنصاىرة ٞنيزةعبلن ىذه اجا ،فيو خًننا كبران كإصبلحا
كٞنا لغطت ألسنة بشأف سلماف الفارسي، كٓندثوا عن العربية كالفارسية ُنكم إ٪ناءات 

سلماف منا أىل ضربتو اٜناٚنة ُب ىذا األمر فقاؿ: " القـو الضيقة ضرب رسوؿ اهلل 
خىط  اٍٝنىٍندىؽى ًمٍن  عن كثًن بن عبد اهلل اٞنزين، عن أبيو، عن جده، أف رسوؿ اهلل ، ف"البيت

اًبحى، فػىقىطىعى ًلكيلٍّ عىشىرى  ـى ًحٍزًب اأٍلىٍحزىاًب، حىّت  بػىلىغى اٍلمىذى تػىٌٍنً طىرىًؼ بىيًن حىارًثىةى عىا ةو أىٍ٘نىرى اٍلبىٍسخى
كفى كىاأٍلىٍنصىاري ُب سىٍلمىافى اٍلفىارًًسيٍّ رىً٘نىوي اهللي، كىكىافى رىجيبلن قىوًيًّا، أىٍربىًعٌنى ًذرىاعنا، فىاٍحتىج  اٍلميهىاًجري 

                                 
 (.ّٕسورة األحزاب: جزء من اآلية ) (ُ)

ػافى ميحىمَّػده : ، كزاد مسػػلم(ٕٕٓٔح  ِٓ/ ْ) : اٞنسػتدرؾ علػى الصػحيحٌناٜنػاكم (ِ) ػٍيئنا ًممَّػا أينٍػػًزؿى  كىلىػٍو كى ػػا شى كىاتًمن
ًذًه اآٍليىػةى:عىلىٍيًو  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ) لىكىتىمى ىى

بػػاب ، كتػػاب اإل٬نػػاف) الصػػحيح :مسػػلم (،ّٕجػػزء مػػن اآليػػة ) األحػػزاب:سػػورة  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
 َُٔ/ ُ ربػو ليلػة اإلسػراء  النيب  كىل رأل ،(ُّاآلية ) النجم:سورة  (ک کڑ ک )قوؿ اهلل عز كجل:  معىن
 .(ُٕٕح 

 .(َِٕ/ ُ)موسوعة ٚناحة اإًلسبلـ  :الصادؽ عرجوف (ّ)
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سىٍلمىافي : »سىٍلمىافي ًمنَّا، كىقىالىًت اأٍلىٍنصىاري: سىٍلمىافي ًمنَّا، فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل فػىقىاؿى اٍلميهىاًجريكفى: 
 .(ُ)«ًمنَّا أىٍىلى اٍلبػىٍيتً 

كل آفاؽ النسب الذم يعتزكف بو، ككل حدكد القومية الضيقة اليت    فتجاكز
 .(ِ)يتحمسوف ٟنا كجعلو من أىل البيت رأسنا 

اٞنلل كالنحل األخرل كقد سار اٞنسلموف على سًنة نبيهم، فعاشركا غًنىم من أىل 
قوا يفرٌ د منهم ما يعابوف عليو، كٓب كالدين أقول حاكم على شعورىم، فلم يشاىى  ،بصفاء ككئاـ

كٓب ٬ننعوا غًن اٞنسلم أف يقاضي  ،بٌن مسلم كغًن مسلم االجتماعُب مكاـر األخبلؽ كحقوؽ 
 أرفع رأس ُب اٞنسلمٌن، كينتصف منو.
 كعلى سبيل المثاؿ ال الحصر:

أخرج ابن عبد اٜنكم عن أنس رضي اهلل عنو أف رجبلن من يطالعنا التاريخ اإًلسبلمي: 
بن العاص كإب مصر ُب زمن اٝنليفة العادؿ عمر بن اٝنطاب يشكو ابن عمرك جاء أىل مصر 

يا أمًن اٞنؤمنٌن عائذ بك من الظلم، قاؿ عذت معاذا قاؿ: سابقت ابن عمرك بن  قائبلن:
العاص فسبقتو، فجعل يضربين بالسوط كيقوؿ: أنا ابن األكرمٌن، فكتب عمر إٔب عمرك رضي 

فقدـ عمر فقاؿ عمر: أين اٞنصرم؟ خذ السوط اهلل عنهما يأمره بالقدـك كيقدـ بابنو معو: 
فاضرب فجعل يضربو بالسوط كيقوؿ عمر: اضرب ابن األكرمٌن؟ قاؿ أنس: فضرب، فواهلل، 
لقد ضربو ك٥نن ٥نب ضربو، فما رفع عنو حّت ٕننينا أف يرفع عنو، ٍب قاؿ عمر للمصرم: اصنع 

بين كقد اشتفيت منو، فقاؿ عمر على صلعة عمرك، فقاؿ: يا أمًن اٞنؤمنٌن إ٧نا ابنو الذم ضر 
لعمرك: مذ كم تعبدًب الناس كقد كلدهتم أمهاهتم أحراران؟ قاؿ: يا أمًن اٞنؤمنٌن ٓب أعلم كٓب 

 .(ّ)يأتين

                                 
 (،ُْٓٔح  ُٗٔ/ ّدرؾ على الصحيحٌن للحاكم )اٞنستح  ٖٗٓ/ ّ)اٞنستدرؾ على الصحيحٌن اٜناكم:  (ُ)
 َُّ/ ٔ ٠نمع الزكائد كمنبع الفوائد )باب غزكة اٝنندؽ كقريظة: اٟنيثمي، (ََْٔح  ُِِ/ ٔاٞنعجم الكبًن ) :لطرباينا

ركاه الطرباين، كفيو كثًن بن عبد اهلل اٞنزين، كقد ضعفو اٛنمهور، كحسن الرتمذم حديثو، : اٟنيثمييقوؿ (، َُُّٕح 
 (.ِِّٕح  َْٖضعيف اٛنامع الصغًن كزيادتو )، ضعيف جدا: األلباين كقاؿ ،كبقية رجالو ثقات

 .(ِّٕٖ/ ٔ): ُب ظبلؿ القرآف قطب (ِ)
، (ُِّ/ ِحياة الصحابة ) :لكاندىلول، ا(ٓمشاىًن الصحابة رضي اهلل عنهم ) :علي بن نايف الشحود (ّ)

 (.ِٕٕ) ركح الدين اإًلسبلمي :طب ارة، (ُْٔ/ ُفصل اٝنطاب ُب سًنة ابن اٝنطاب )الصبليب: 
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فهذا لوف من العدالة اإًلنسانية ال يعرفو الناس ُب غًن اإًلسبلـ، ألنو قائم على احرتاـ 
ونو بل كعقيدتو أيضنا، كىذا السمو الذم ًبغىضٍّ النظر عن جنسو كل -إنساف أمٌ - اإًلنساف

من اٞنعامبلت اليت تناُب  ؛ى بو اإًلسبلـ يزداد ظهورنا إذا قورف ّنا ٩نرم بٌن األمم اليـوٓنلٌ 
الكرامة اإًلنسانية بعد أف طغت اٛناىلية، كأصبح اإًلنساف كلو ال يساكم شيئنا ُب اٞنذىب 

 الغربية!ك  الدكؿ الشرقية عليو من قبلاٞنادم اٞنسيطر 
، الرجػػػػاؿ كالنسػػػػا ء، العػػػػرب إف النػػػػاس ٗنيعػػػػان ُب نظػػػػر اإلسػػػػبلـ سواسػػػػية، اٜنػػػػاكم كاحملكػػػػـو

اللػػوف أك  كأبسػػبب اٛنػػنس  ؛لقػػد ألغػػى اإلسػػبلـ الفػػوارؽ بػػٌن النػػاس ،كالعجػػم، األبػػيض كاألسػػود
عػػن أيب الػػػزبًًن، عػػػن ركم  ،سػػػواء كاٜنكػػاـ كاحملكومػػػوف كلهػػػم ُب نظػػر الشػػػرع ،النسػػب أك الطبقػػػة

ػػػػا  ،النَّػػػػاسي سىوىاًسػػػػيىةه كىأىٍسػػػػنىاًف اٍلًمٍشػػػػطً »: قػػػػاؿ: قػػػػاؿ رسػػػػوؿ اهلل  بػػػػن سػػػػعد  سػػػػهل ًإنَّمى كى
ًثيره بًأىًخيوً  ،يػىتػىفىاضىليوفى بًاٍلعىاًفيىةً  ػقّْ ًمثٍػلى  ،كىاٍلمىٍرءي كى رى ًفي صيٍحبىًة مىٍن الى يػىرىل لىكى ًمنى اٍلحى يػٍ كىالى خى

 .(ُ) «مىا تػىرىل لىوي 
باٞنسػػاكاة الصػػحيحة اٞنسػػتقيمة الػػيت ركحهػػا العػػدؿ كالر٘نػػة كالتكافػػل ُب  اإًلسػػبلـ جػػاءك      
چ چ چ ڇ  )فقػػػػػػػػد سػػػػػػػػاكل بػػػػػػػػٌن طبقػػػػػػػػات اٝنلػػػػػػػػق ُب العػػػػػػػػدؿ ُب كػػػػػػػػل شػػػػػػػػيء  ؛اٜنقػػػػػػػػوؽ

(ڇ
 ،كسػػاكل بػػٌن طبقػػات العبػػاد ُب اٜنقػػوؽ كالواجبػػات تبعػػان لقػػدرهتم كاسػػتطاعتهم ،(ِ)

(ہ ہ ہ ھ)تعػػػػػػػػأب: اهلل  قػػػػػػػػاؿ
(ۈ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)تعػػػػػػػػأب:  كقػػػػػػػػاؿ، (ّ)

(ْ)، 
ٴۇ  ...)تعأب:  قاؿ ،كُب إيصاؿ اٜنق إليهم ،كساكل بينهم ُب كجوب إيتاء اٜنق الذم عليهم

(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ، كعن أيب ىريرة ، (ٓ)

" : ،قػىٍبلى أىٍف الى يىكيوفى مىٍن كىانىٍت لىوي مىٍظلىمىةه أًلىًخيًو ًمٍن ًعٍرًضًو أىٍك شىٍيءو، فػىٍليىتىحىلٍَّلوي ًمٍنوي اليػىٍوـى 
ػنىاته  ًإٍف لىػٍم تىكيػٍن لىػوي حىسى تًػًو، كى  ًدينىاره كىالى ًدٍرىىمه، ًإٍف كىافى لىوي عىمىله صىاًلحه أيًخذى ًمٍنػوي ًبقىػٍدًر مىٍظلىمى

                                 
 ٕٗ/ ّاإل٬ناء إٔب زكائد األمإب كاألجزاء ): ارجر نبيل ، (ِّح  ْٔجزء ما ركاه الزبًن عن غًن جابر ) :األصبهاين (ُ)

 .(ُٔ/ ِ) الضعيفةالسلسلة : ، األلباينإسناده ضعيفكاٜنديث ، (َِّْح 
 (.َٗجزء من اآلية ) سورة النحل: (ِ)
 (.ُٔجزء من اآلية )سورة التغابن:  (ّ)
 (.ِٖٔاآلية ) جزء من سورة البقرة: (ْ)
 .(ِٕٗجزء من اآلية )سورة البقرة:  (ٓ)
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 .(ُ)"أيًخذى ًمٍن سىيّْئىاًت صىاًحًبًو فىحيًملى عىلىٍيوً 
ساكل بينهم ك  ،كٓنرًن احملرماتما ساكل اإًلسبلـ بٌن اٞنسلمٌن ُب إ٩ناب العبادات ك

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )ُب الفضل كالثواب ُنسب أعماٟنم 

(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
(ِ). 

ساكل بينهم ُب اٞنعامبلت العوضية كالتربعات،  ،ككما ساكل بينهم ُب العبادات
كاإلحساف، كجعل الرضا شرطان لصحة العقود كنفاذىا، كأف من أكره على شيء منها ال ينفذ 

 .لو معاملة، كال يستقيم لو تربع
ى أحد نيوم كٓب ٩نعل ألحد علد ساكل بٌن الناس ُب كل حق ديين أكاإًلسبلـ  كالخالصة أف:

ی ) كُّذا يعرؼ كماؿ حكمة اهلل كمشوؿ ر٘نتو كحسن أحكامو  ،ّنا قد ميزة ُب شيء؛ إال  

(ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب
 (ّ) ،(ْ). 

                                 
/ ّ من كانت لو مظلمة عند الرجل فحللها لو، ىل يبٌن مظلمتو باب ،كتاب اٞنظآب كالغصب) صحيحال :البخارم (ُ)

  .(ِْْٗح  ُِٗ
 (.ٕٗ)ية اآلسورة النحل:  (ِ)
 (.َٓ)ية اآلسورة اٞنائدة:  (ّ)
 .(ِٖٗ، َُِ) ركح الدين اإًلسبلمي :طب ارة (ْ)
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 انراتعثسث امل
 ّ نتسمٛك أْذاف انثٕرجهٛٔتفع انعذليثذأ 

، العدؿ شعار الدينإٌف  ،و كأحد مبادئ الثورةيلكتفع عدؿاليركز ىذا اٞنبحث على مبدأ 
بحث سيمثل ىذا اٞن ؟العدؿالتطبيق العملي ٞنبدأ كماذا عن  لعدؿ؟ّنبدأ ا االسبلـكيف اعتىن ف

 اآلتية:طالب توضيحنا عمليًّا لذلك من خبلؿ اٞن -إف شاء اهلل تعأب-
ػاضططضبػاِّولػ

ػاضطدلػطاعغظ
ف تكوف الٌسلطة فقط أال يكفي  ،كلذلك ،ن اَّتمع غابى اٜنق معوي عؿ العد بذا غاإ

اَّتمعات كأىحٌطها  أسو أمن  إفٌ ف يكوف اَّتمع كذلك عادالن، فأ٧ٌنا ٩نب إك  ،ىي العادلة
بعضان،  بعضهم الناس فيو عندما يظلم ذلكك  اَّتمع يكوفك  ،ولنفس ظآبكأدناىا ىو اَّتمع ال

 كُب السياسة ،كُب اٞنؤسسة التعليمية ،كُب الٌسوؽ كالشارع ،كُب ١نٌل العمل ،ُب العائلة
 .كُب كلٍّ مكاف ،عبلـكاإل

عادةن ديفعةن كاحدةن، فهو يبدأ صغًنان جدان ٍب ف اال٥نراؼ عن العدؿ ُب اَّتمع ال يبدأ إ
كيتضاعف خطر الظٌلم على صعيد العبلقة بٌن الرٌاعي  ،يتمٌدد كيٌتسع ليشمل كٌل شيء

ٌم شيء، فرتل أكحرماف اَّتمع من  ،كالٌرعية، كالذم يتمٌثل باستئثار الٌسلطة ُب كٌل شيء
 .٪نصل اَّتمع على شيء من امتيازاتو كحقوقو مشغولوف بامتيازاهتم فيما ال "الز عماء"

كاحملٌلة  باألسرةجل إشاعة العدؿ ُب ٠نتمعاتنا بدءان أف نعملى من أينبغي علينا ٗنيعان 
نٌنا كمواطنٌن أفمشكلتنا  ،تها باَّتمع، كعبلقة األخًن ُّأب الٌسلطة كعبلقإكاٞندرسة صعودان 

ا ،ف تعدؿ فيناأننتظر من الٌسلطة  نواع الظٌلم مع بعًضنا، حّت على صعيد أرس كل ك٥نن ٧ني
فكيف ننتظر العدؿ لنا ك٥نن نتبادؿ فيما بيننا  ،اآلراءاٝنطاب كاٜنوار كنقل اٞنعلومة كتبادؿ 

الٌتهم كاالفرتاءات كالسٌب كالٌشتائم كالٌتكفًن كالطٌعن اٞنتبادؿ بالوالء كاالنتماء كاألخبار الكاذبة 
 قاؿكبلـ كحديث كم  بعضنا ك ٓنميلأكنقلها ناقصةن  ،كالٌتضليل ُب اجتزاء اٞنعلومة ،ضد بىعضنا

ككأىٌف الواحد فينا ١نكمة تفتيش سٌيارة تفٌتش ُب  كاآلراء،البعض االخر ما ال ٪نتمل من الٌتهم 
 .عقائد الٌناس كصدكرىم كٓنكم على نواياىم كتيصدر األحكاـ ُنٌقهم

ػره ًمػٍن ًعبىػادىًة ًسػتّْينى  يا أبػا" :قاؿالذم  كلقد صدؽ رسوؿ اهلل  يػٍ ػاعىةو خى ىريػرة، عىػٍدؿي سى
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أىشىدُّ كىأىٍعظىمي ًعٍنػدى اللَّػًو  ،ىريرة، جىٍوري سىاعىةو ًفي حيٍكمو  سىنىةن: قياـ ليلها، كصياـ نهارىا، كيا أبا
 كىاًحدو أىٍفضىلي ًمٍن : كُب ركاية، ًمٍن مىعىاًصي ًستّْينى سىنىةن"

ًعبىادىًة ًستّْينى سنة""عىٍدؿي يػىٍوـو
(ُ). 

فالٌسلطة ، م عن العدؿ ُب ٠نتمعاهتمنا فضح ا٥نرافات الطغاة كابتعادىكلذلك ٩نب علي
جاء ُب  ،ف يعيشأف اَّتمع غًن العادؿ ال يستحٌق أكما   ،ف تستمرٌ أغًن العادلة ال تستحٌق 

ليس ٪نييها  (ِ) (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ) :تفسًن قولو تعأب
 العدؿ، كإلقامة العدؿ إلحياءرض ألحٍن افييحيوف العدؿ فت ؛بالقٍطًر، كلكن يبعث اهلل رجاالن 

 .باحان ص أربعٌن رمن القط ألرضُب ا عأنف
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػ
ػ
ػ

ػ  

                                 
: إٓناؼ اٝنًنة اٞنهرة بزكائد اٞنسانيد البوصًنم (،ُِٖٕحَُٗ/ ّاألصبهاين: الرتغيب كالرتىيب لقواـ السنة )( ُ)

 (.َّٖ/ُ(، قاؿ العراقي: كىو حديث سنده حسن، انظر: ٔنريج أحاديث إحياء علـو الدين )ُْٖٗحَْ/ٓالعشرة )
 (.ُٕسورة اٜنديد: اآلية ) (ِ)
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ػضثاظيػاضططضبػا
 اضدغنأداسػػاضطدل

 ،بتحقيق قيمة العدؿ بينهم كفيل  كتقرير اٞنساكاة ناسسبلـ لفرض حرية الشريع اإلت إفٌ 
حيث  ،كخصو بالتأكيد ٟنذه الفريضة العدؿ اهلل بل فرض ؛كلكن ٓب يكتف اإلسبلـ بذلك

اه اٜنق ٚنٌ ك  ،جعلو ميزانان الستقامة الوجود، كجعلو منهجو ُب اٝنلق، كفرضو ُب الكوف كلو
 يضاد العدؿ. م عن الظلم الذمقابلو ينهى اهلل كاٞنيزاف، كُب

طوابع العدؿ كالد٬نقراطية، إال أف اٜناؿ اليت كرغم ما يبدك على النظم السياسية من 
 ال تؤمن بالعدالة إال ُب حدكد أكطاهنا، كتطبق من العدالة العآب متأثران ُّذه النظم ايعيش عليه

لكن العدؿ ُب اإلسبلـ يسع اٞنسلمٌن  ،ما تسمح بو االحتكارات كاٞنصاّب ك٪نقق اٞننافع اٞنادية
فاٞنسلم مطالب بإقامة العدؿ ٥نو عدكه  ،أفراد اإلنسانية شمل ُب رحابو كلكغًن اٞنسلمٌن، كي

كلو اختلف معو ُب الدين كالعرؼ ككل شيء غًن كونو إنساف خلقو اهلل، فقد قاؿ النيب  ،ذاتو
 :( ًنيًفيَّةي السٍَّمحىةي يًن ًإلىى اللًَّو الحى  . (ُ)(أىحىبُّ الدّْ

 كانت األكٔب اليت أسست للتعددية كاٜنوار  الدكلة اإلسبلمية اليت أقامها الرسوؿ  إفٌ 
كقبوؿ اآلخر، كأعملت قيمة التسامح ُب االختبلؼ، ُنيث كانت القول اٜناكمة، كالقول 

إٔب ر ال هتدؼ إٔب التضاف ة كونيةفالتعددية سنٌ  ،ا ُب اَّتمع ٕنثل نسيجان كاحدان اٞنعارضة ٟن
 كمن ٪نرث ُب البحر.  الة التعدديةكمن ٪ناكؿ إز  ،تفكيك اَّتمع كإحداث الصراعات داخلو

ُب فرتات ازدىاره حافل باحملاكرات الدينية كالعلمية اليت كانت تدكر  التاريخ اإلسبلميٌ  إفٌ 
الفرؽ، ٣نا ٕنتلئ بو اٞنكتبات العاٞنية ُب ىذا اٜنوار، ٣نا يشكل  بٌن علماء اإلسبلـ كأئمتو بٌن

 كقبوؿ اآلخر ُب الدكلة اإلسبلمية. إنسانيان رائعان للحوار الديين تراثان 
شعار ديننا اإًلسبلمي الذم  فإفٌ ، كٚنة ٕنيزه عن غًنه ،إذا كاف لكل دين شعار خاص بوف

 ."العدؿ"  حقيقتوزه كيعٌٌن ٬نيٌ 
من القيم األصيلة ىو ىو الدعامة الوطيدة كاٞنيزة اٜنقيقية للشريعة اإًلسبلمية، ك العدؿ ك 

و كإنٌ  ،ُب اإًلسبلـ يقـو بو أبناء اٛنماعة االجتماعكىو ميزاف  ،اإًلسبلميالراسخة ُب اَّتمع 
لعدؿ فذ فريد ُب تاريخ األمم كالشعوب، شهد بذلك كل من ٚنع بو من سًنة اٜنكاـ كالقضاة 

                                 
 (، كىذا اٜنديث من معلقات البخارم ُب صحيحو.ُٔ/ُ( البخارم: الصحيح )كتاب اإل٬ناف، باب الدين يسر ُ)
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 االجتهاداٞنسلمٌن، أك اطلع على النصوص القاطعة اليت أمرت بو، أمرنا ال ٠ناؿ للرتخيص أك 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ۆ): ، قاؿ تعأبفيو

(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
كىو عدؿ ٠نرد دقيق خالص ال ٬نيل ميزانو بالود كالشنآف، كال  .(ُ)

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): ، قاؿ تعأبيؤثر ُب نصاعتو ميل إٔب قرابة أك نسب

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) كقاؿ تعأب: ، (ِ)

  ﯁   ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮷  ﮸ ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ے ے ۓ ۓ

(  
(ّ). 

 :كُب ىذا اٝنطاب نلحظ ما يلي
 .الغةبيستخدـ القرآف الكرًن صيغة اٞن التشديد ُب العدؿ عندما :أكالن 
ليس موٚنيان ٪نتاجوي اَّتمع ُب الٌصيف مثبلن  أنوكما   ،االستمراريٌة، فالعدؿي ال يتجزٌأ :ثانيان 

 .ك ٪نتاجوي زمن الٌسلم كيستغين عنو ُب زمن اٜنربأكيستغين عنو ُب الٌشتاء، 
ف ٪نكم العبلقة بٌن أبناء أكالعدؿ ال ييسقطو ظلم أحدو، فهو األصل الذم ٩نب  :ثالثان 

فهذا ال يربٌر ٔنٌليو عن  لمٔب الظٌ إذا تعرض أىحدىم إحّت  ،اَّتمع الواحد من دكف استثناء
 .لم! ّنعىن آخر فاف العدؿ مسؤكلية عينٌية كليست كفائٌيةظ أنوالعدؿ ُنجة 
ف نتصٌور أبدان أذ ال ٬نكن إيعين الٌتقول، فهو عبلمة بارزة من عبلماهتا،  ؿالعد :رابعان 

 ،)ىابيل( ف الٌشقيق الٌضحيةأآدـ،  ابينالعدؿ، كلذلك نقرأ ُب قصة  بغيابتقول اهلل تعأب 
ىذا الٌنوع من  ألفكردٍّ باٞنثل   ،عليو الٌشقيق القاتل )قابيل( والذم عرض ،رفض التحدم بالقتل

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )، قاؿ تعأب: التحٌدم ليس من عبلمات الٌتقول أىبدان 

 .(ْ) (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
  

                                 
 (.ٖٓسورة النساء: اآلية ) (ُ)
 (.ُّٓسورة النساء: اآلية ) (ِ)
 (.ٖسورة اٞنائدة: اآلية ) (ّ)
 (.ِٕسورة اٞنائدة: اآلية ) (ْ)
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ػضثاضططضبػاضثا
ػواضصحابظػاضصرام أطثضظػطنػاضطدلػسيػرؼدػاضردولػ

أف  عائشة رضي اهلل عنهاركت أمنا  ،أركع األمثلة ُب العدؿ لقد ضرب رسوؿ اهلل 
؟ فقالوا: أ٨نهم شأف اٞنرأة اٞنخزكمية اليت سرقت، فقالوا: كمن يكلم فيها رسوؿ اهلل  قريشان 

: فكلمو أسامة، فقاؿ رسوؿ اهلل ؟ كمن ٩نرتئ عليو إال أسامة بن زيد، حب رسوؿ اهلل 
لىكيٍم، " : ًإنَّمىا أىٍىلىكى الًَّذينى قػىبػٍ ، ثيمَّ قىاؿى ـى فىاٍختىطىبى أىتىٍشفىعي ًفي حىدٍّ ًمٍن حيديكًد اللًَّو، ثيمَّ قىا

أىنػَّهيٍم كىانيوا ًإذىا سىرىؽى ًفيًهمي الشَّرًيفي تػىرىكيوهي، كىًإذىا سىرىؽى ًفيًهمي الضًَّعيفي أىقىاميوا عىلىٍيًو الحىدَّ، 
 .(ُ)"دو سىرىقىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىااللًَّو لىٍو أىفَّ فىاًطمىةى بًٍنتى ميحىمَّ كىاٍيمي 

كاألمًن  ،كالشريف كالوضيع ،ق على الكبًن كالصغًنفالعدؿ ُب اإًلسبلـ عدؿ مطلق يطبٌ 
كاٞنسلم كغًن اٞنسلم، كال يفلت من قبضتو أحد، كىذا مفرؽ الطرؽ بٌن العدؿ ُب  ،كالسوقة

 .(ِ)اَّتمع اإًلسبلمي كغًنه من اَّتمعات
َنانب خصمو النصراين كالذم  كقفة أمًن اٞنؤمنٌن علي بن أيب طالب خذ مثبلن: 

طلب منو البينة على سرؽ درعو، أماـ شريح الذم ٓب ٬ننعو إكباره كإجبللو ألمًن اٞنؤمنٌن أف ي
 النصراين درعو، كٞنا ٓب ٩ند أمًن اٞنؤمنٌن البينة حكم القاضي للنصراين على أمًن سرقة

 .(ّ)اٞنؤمنٌن...إْب
كالتاريخ اإًلسبلمي حافل بأمثاؿ ىذه األخبار الدالة على سيادة اٜنق كالعدؿ ُب اَّتمع 

كرسالة أمًن اٞنؤمنٌن عمر بن  ،اإًلسبلميةاإًلسبلمي كحرية القضاء كاستقبللو ُب احملكمة 
اليت حددت معآب اٜنق كالعدؿ ُب  ،إٔب أيب موسى األشعرم ُب القضاء  اٝنطاب

ال  آداب جليلة للقضاة، كبياف لصفة اٜنكم ككيفية االجتهاد كاستنباط القياس،ك اٝنصومات، 
 : يقوؿ عمر  ،تزاؿ كنزنا من كنوز دساتًن القضاء حّت اليـو

سبلـ ، عبد اهلل عمر أمًن اٞنؤمنٌن، إٔب عبد اهلل بن قيس، )يعين أبا موسى األشعرم(من 
 أما بعد: ، عليك

                                 
 (.ُٕٔانظر صفحة )سبق ٔنر٩نو:  (ُ)
 (.ٔٓ)انظر: اإًلسبلـ كاٜنضارة كدكر الشباب اٞنسلم  (ِ)
 .(ُّٔ/ َُ)السنن الكربل  :لبيهقيا (ّ)
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ة متبعة، فعليك بالعقل كالفهم ككثرة الذكر، فافهم إذا أدٔب فإف القضاء فريضة ١نكمة، كسنٌ ( ُ
 .نفاذ لوإليك الرجل اٜنجة، فاقض إذا فهمت، كامض إذا قضيت، فإنو ال ينفع تكلم ُنق ال 

حّت ال يطمع شريف ُب حيفك، كال ييأس  كقضائك،( آس بٌن الناس ُب ٠نلسك ككجهك، ِ
 ضعيف من عدلك.

 ، كاليمٌن على من أنكر.اٞندعي نة على( البيٌ ّ
 ( كالصلح جائز بٌن الناس، إاٌل صلحا أحٌل حراما أك حرـٌ حبلال.ْ
كىديت لرشدؾ أف ترجع إٔب اٜنٌق ( كال ٬ننعٌنك قضاء قضيتو باألمس فراجعت فيو نفسك ٓ

 فإف اٜنٌق ال يبطلو شيء، كاعلم أف مراجعة اٜنٌق خًن من التمادم ُب الباطل.
كاعرؼ األشباه  رسولو  ٣نا ليس فيو قرآف كال سٌنة ،( الفهم الفهم فيما يتلجلج ُب صدرؾٔ

 ما ترل. ُب ٍب قس األمور بعد ذلك، ٍب اعمد ألحٌبها إٔب اهلل كأشبهها باٜنق ،كاألمثاؿ
فإف أحضر بينة أخذ ُنقو، كإال استحللت  ،ينتهي إليو غائبا أمدان  ( اجعل ٞنن اٌدعى حقان ٕ

  .فإنو أنفى للشك كأجلى للعمى ،عليو القضاء
عليو شهادة زكر، أك ظنينا ُب  ُب حد، أك ٠نرٌبان  إال ٠نلودان  ؛( كاٞنسلموف عدكؿ ُب الشهادةٖ

 .كاأل٬ناف إف اهلل تؤب منكم السرائر كدرأ عنكم بالبينات ،أك قرابةأك نسب، ، كالء
كالتنكر عند  كالقلق، كالضجر، كالتأذم بالناس عند اٝنصومة، كإياؾ كالغضب،( ٗ

اٝنصومات، فإف القضاء عند مواطن اٜنق يوجب اهلل تعأب بو األجر، ك٪نسن بو الذكر، فمن 
 ما بينو كبٌن الناس، كمن ٔنلق للناس ّنا خلصت نيتو ُب اٜنق كلو على نفسو كفاه اهلل تعأب

فما ظنك  ليس ُب قلبو شانو اهلل تعأب، فإف اهلل تعأب ال يقبل من العباد إال ما كاف خالصا
 .(ُ) قة كخزائن ر٘نتو، كالسبلـ"ز ر بثواب من اهلل ُب عاجل 

 ،كرعاية مصاّب الناس كأحواٟنم ،كدفع اٞنشقة ،كما أف من مقاصد اإًلسبلـ رفع اٜنرجف
كالتزاـ العدؿ كالتوسط ُب  ،فإف من أىم مقاصده أيضنا ٓنقيق العدالة كمنع الظلم بٌن األفراد

                                 
درر  :أفندم ،(َٖ) األحكاـ السلطانية :ٞناكردما (،ُُٖ-َُٖ/ ّمآثر اإلنافة ُب معآب اٝنبلفة ) :القلقشندم (ُ)

٠نموعة الوثائق السياسية للعهد النبوم كاٝنبلفة الراشدة  :آبادم اٟنندماٜنيدر ، (ٓٗٓ/ ْاٜنكاـ ُب شرح ٠نلة األحكاـ )
 .(ِْٖ-ِْٕالنظاـ القضائي ُب الفقو اإلسبلمي ) :١نمد رأفت عثماف ،(ِْٖ)
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) تعأب: قاؿ ،األمور كلها كُنسب العادات

 .(ُ)(...ڦ
كذلك جعلناكم أمة  ،: )اٞنعىن: ككما أف الكعبة كسط األرض-ر٘نو اهلل–قاؿ القرطيب 

كالوسط: العدؿ، كأصل ىذا أف أ٘ند  ،كفوؽ األمم ،جعلناكم دكف األنبياءأم: كسطا، 
األشياء أكسطها ... كٞنا كاف الوسط ٠نانبنا للغلو كالتقصًن كاف ١نمودان: أم ىذه األمة ٓب تغل 

 .(ِ) كال قصركا تقصًن اليهود ُب أنبيائهم( ،غلو النصارل ُب أنبيائهم
يستدؿ بو على تفضيل ىذه  ،(ڤ ڤ ڤ ڤ)  قولو تعأب:)سيوطي: كقاؿ ال

قيل: أم لتكونوا حجة فيما  ،(ڦ ڦ ڦ ڦ) تعأب: قولوك األمة على سائر األمم، 
 .(ّ)(إٗناع األمةداللة حجية  اقاؿ: فيهك  ،ّنعىن حجة دشهي كما أنو   ،تشهدكف

 كتنفر من الظلم كاٜنيف ،كمن يستعرض آيات القرآف اليت ٓنض على العدؿ كتأمر بو
 ،كمن كل شخص ،٩ند أف فيها كلها مطالبة كاضحة بالتزاـ العدؿ ُب كل شيء ،كٓنذر منو

أـ  ،أـ القضائية االجتهاديةسواء ُب إصدار األحكاـ  ،كبالنسبة للناس ٗنيعان حّت مع األعداء
 فرض الضرائب ُبأـ  ،أـ ُب تولية اٞنناصب كالوظائف ،ُب نطاؽ السياسة كاٜنكم كاإًلدارة

 .كغًن ذلك ،كصرفو فيما ينفع الناس، أـ ُب ٠ناؿ األسرة كالرتبية كالتعليم، كجباية اٞناؿ
الشريعة جارية ُب التكليف ّنقتضاىا على الطريق الوسط األعدؿ، اآلخذ من )قاؿ الشاطيب:

ىو  الطرفٌن بقسط ال ميل فيو، الداخل ٓنت كسب العبد من غًن مشقة عليو كال ا٥نبلؿ، بل
تكليف جار على موازنة تقتضي ُب ٗنيع اٞنكلفٌن غاية االعتداؿ، كتكاليف الصبلة، كالصياـ، 
كاٜنج، كاٛنهاد، كالزكاة، كغًن ذلك ٣نا شرع ابتداء على غًن سبب ظاىر اقتضى ذلك، أك 

 .(ْ)(لسبب يرجع إٔب عدـ العلم بطريق العمل
نو أرسل رسلو، كأنزؿ كتبو، ليقـو الناس إف اهلل سبحا":(ر٘نو اهلل)يقوؿ ابن قيم اٛنوزية ك 

فإذا ظهرت أمارات العدؿ كأسفر ، بالقسط، كىو العدؿ الذم قامت بو األرض كالسموات
كجهو بأم طريق كاف، فثم شرع اهلل كدينو ، كاهلل سبحانو أعلم كأحكم، كأعدؿ أف ٫نص طرؽ 

                                 
 .(ُّْ)ية اآل جزء من  سورة البقرة: (ُ)
 .(ُّٓ/ ِ) اٛنامع ألحكاـ القرآف :القرطيب (ِ)
 .(ّّالتنزيل )اإلكليل ُب استنباط  السيوطي: (ّ)
 .(ِٕٗ/ ِاٞنوافقات ) :لشاطيبا (ْ)
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فبل ٩نعلو ، اللة، كأبٌن أمارةالعدؿ كأماراتو كأعبلمو بشيء، ٍب ينفي ما ىو أظهر منها كأقول د
منها، كال ٪نكم عند كجودىا كقيامها ّنوجبها، بل قد بٌن سبحانو ّنا شرعو من الطرؽ، أف 
مقصوده إقامة العدؿ بٌن عباده، كقياـ الناس بالقسط، فأم طريق استخرج ُّا العدؿ كالقسط 

الفة ٞنا نطق بو الشرع، بل فبل يقاؿ: إف السياسة العادلة ٢ن، فهي من الدين، كليست ٢نالفة لو
ىي موافقة ٞنا جاء بو، بل ىي جزء من أجزائو، ك٥نن نسميها سياسة تبعا ٞنصطلحهم، كإ٧نا 

 .(ُ)"ىي عدؿ اهلل كرسولو، ظهر ُّذه األمارات كالعبلمات
أف يو كىذا التكليف يوجب عل ،مكلف بتحقيق العدؿ ُب األرضثائر اٜنق الإف كعليو ف

افق كيستذؿ ر على اٞن ال ليملك األرض كيستوٕب ،حيث كاف كيزيل أسبابو يكافح الظلم كالبغي
ىو ك  ،مربأة من كل ىول ،خالصة من كل غرض ،بل لتحقيق كلمة اهلل ُب األرض ،األنفس

يا حياة حرة كر٬نة ٪نستطيع أف يحّت  ،بين حياتو كلها على أصوؿ العدؿيمكلف أيضنا بأف 
 .(ِ)هك٪نصل على فائدة عملو ككدٌ  ،زاء سعيوكيناؿ ج ،٪نظى كل فرد ُب ظلها ُنريتو

ػ  

                                 
 .(ُْ)الطرؽ اٜنكمية ُب السياسة الشرعية ابن القيم:  (ُ)
 .(ِْٕ/ ُ)بتصرؼه من: اٞنوسوعة ُب ٚناحة اإًلسبلـ  (ِ)
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ػرابّٓاضططضبػاض
ػاضطدلضدوضظػباعغبظػػ

لقد أثبتت ْنارب اٜنياة عرب القركف أف ىيبة الدكلة ال تتحقق على أرض الواقع بسياسة 
اٜنديد كالنار، كال بفتح السجوف كاحملتشدات للخصـو السياسيٌن كالدعاة العاملٌن، كال بالظلم 

ُب اختيار كإ٧نا تناؿ بالعدؿ كاإلنصاؼ كاحرتاـ الرعية كإعطائها حق ها كامبلن  ،ضاألر كالبغي ُب 
كالنفاؽ كالتدجيل السياسي، فهيهات ، أما سياسة العصا الغليظة .من تريده حاكمان عليها

؛ ألف العبلقة بٌن الراعي كالرعية فاسدةىيهات أف تيناؿ ُّا ىيبة الدكلة اليت تنادم ُّا الطغمة ال
عن طواعية كحب، كلذلك   هماثقة اٞنتبادلة بينال تقـو على اإلكراه كالتسلط، كإ٧نا تقـو على ال

ليأخذكا أمواٟنم كال  فيقوؿ ٟنم: "اللهم إين ٓب أبعثهم٫ناطب الوالة  كاف عمر بن اٝنطاب 
 .(ُ)يضربوا أبشارىم، من ظلمو أمًنه فبل إمرة عليو دكين"

"كأما إذا كاف غرضو العلو عليهم )أم: من إقامة اٜندكد(، : -ر٘نو اهلل–كقاؿ ابن تيمية 
كيركل أف  "،د من األمواؿ، انعكس عليو مقصودهكإقامة رياستو؛ ليعظموه أك ليبذلوا لو ما يري

قبل أف يلي اٝنبلفة كاف نائبان للوليد بن عبد اٞنلك على مدينة رسوؿ  عمر بن عبد العزيز 
اٜنجاج من العراؽ، كقد سامهم سوء العذاب،  ة، فقدـسياسة صاٜن، ككاف قد ساسهم اهلل 

كيف ىيبتو فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أف ننظر إليو، قالوا: كيف " :فسأؿ أىل اٞندينة عن عمر
١نبتكم لو؟ قالوا: ىو أحب إلينا من أىلنا، قالوا: فكيف أدبو فيكم؟ قالوا: ما بٌن الثبلثة 

فإذا أرادت  ،(ِ)كىذه ١نبتو، كىذا أدبو أمر من السماء" األسواط إٔب العشرة، قالوا: ىذه ىيبتو،
أية دكلةو اٟنيبةى اٜنقيقيةى فعليها االلتزاـ بالعدؿ، كاحرتاـ الرعية، كبغًن ىذا األسلوب الرشيد 
ىيهات أف تستقر أحواؿ أمة، كلو ساندهتا دبابات العآب بأسره، بل إف دكؿ الغرب أقرب إٔب 

ية لسبب بسيط، ىو احرتامها لشعوُّا، كإقامة العدؿ على الكبًن االستقرار من الدكؿ اإلسبلم
 .كالصغًن

                                 
 (.ُّٖ/ٔ( شاه كٕب اهلل دىلوم: إزالة اٝنفاء عن خبلفة اٝنلفاء )ُ)
 (.ِّٗ/ِٖ( ابن تيمية: الفتاكل )ِ)
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 املثسث األٔل 
 انتغٛرئٔيعامل اإلصالذ  انثائر احلك

أكصيكم بتقول اهلل، فإف تقول اهلل خلف  "أيها الناس :عمر بن عبدالعزيز يقوؿ 
من كل شيء كليس من تقول اهلل خلف، كاعملوا آلخرتكم فإنو من عمل آلخرتو كفاه اهلل أمر 

 .(ُ)"دنياه، كأصلحوا سرائركم يصلح اهلل الكرًن عبلنيتكم
دكف  ،"من اٞنفارقات أف نتطلع بشوؽ إٔب تغيًن الواقع :األستاذ جودت سعيدكيقوؿ 

ف ذلك لن يتم إال إذا حدث التغيًن قبل ذلك ّنا ُب األنفس، ك٥نن أ ،أف ٫نطر ُب بالنا
مطمئنوف إٔب ما بأنفسنا، كال نشعر أف كثًنان ٣نا فيها ىو الذم يعطي حق البقاء ٟنذا الواقع 

علينا، كلكن ال نشعر ّنقدار ما يساىم ما ُب  كطأتوك٥نن نشعر بثقل  ،الذم نريد أف يزكؿ
  .(ِ)!!!"فسنا لدكامة كاستمرارهأن

الدكتور أ٘ند كماؿ أبو اَّد: "إنو ٣نا تفرد بو اإلسبلـ اف يبدأ اإلصبلح بالدكائر  كيقوؿ
"إف أمامنا اكثر من معركة ...  أيضان: كقاؿ، "القريبة، ٍب يتدرج حّت يصل للدكائر البعيدة

كاٞنعركة األكٔب بكل كضوح ىي: معركتنا مع النفس، فاٞنؤسف أف اٞنسلمٌن ساكنوف، جامدكف، 
 .(ّ)"حاٞنوف، كا٨نوف، منقسموف على أنفسهم ... كمنكر ذلك عليو البينة كلن يستطيع تقد٬نها

كاـ كاٜنكومات تغيًن اٜنفبالتغيًن اٜنقيقي كليس الظاىرم، نحن نطالب كعليو ف
بعض الدكؿ تكوف ف٤نح ُب اإلصبلح، الثائر اٜنق  كالشعارات كاألفراد ليس دليبلن على أف

منحرفة إٔب اليسار بدرجة ثبلثٌن درجة، ٍب بعد التغيًن الظاىرم ٤ندىا تنحرؼ ثبلثٌن درجة إٔب 
ابيات اليمٌن، فتختفي سلبيات اٜنزب الواحد، كتظهر سلبيات تعدد األحزاب، كٔنتفي إ٩ن

 قاؿ اٜنكم من مدنيٌن إٔب عسكريٌنفالتغيًن الظاىرم ىو انت ،يسارية، كتظهر إ٩نابيات رأٚنالية
كالتغيًن  ،مدير أك ناظر مدرسة أك رئيس حزب أك مدنيٌن آخرين، أك العكس أك تغيًن كزير أك

يكوف ُب عقائد الشعب كإنتاجية اٞنوظفٌن كإخبلص اٞندرسٌن كاجتهاد  اٜنقيقي ىو الذم
فلنقنع أنفسنا بأف نتغًن إٔب  ،ك٥نن الشعب كاٞنوظفٌن كاٞندرسٌن كالطبلب ،الطبلب... اْب

                                 
 (.ِٗٔ)سًنة عمر  :اٛنوزم ابن (ُ)
 (.ُٓ) حّت يغًنكا ما بأنفسهم (ِ)
 ـ(.ُْٗٗ/ٕ/ٖ) جريدة الشرؽ الوسطانظر:  (ّ)
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األفضل، كنقوؿ للذين يطالبوف باإلماـ العادؿ، كاٜنكومة العادلة، إف ىذا لن يتحقق إال إذا 
 ،عادلة كأسر عادلة، كأفراد عادليٌن كصحفيٌن موضوعيٌن... اْبقمنا كشعوب بإنشاء قبائل 

ها القدرة على كإذا عجزت الشعوب عن ٘نل كاجباهتا كمسئولياهتا، فإف اٜنكومات ليست لدي
 :كإليكم بعضا من األدلة اليت تثبت ىذا الرأم ،تغيًن نفوس الشعوب

 قيق اٞنعجزات البشرية،عندما كجد الشعب اٞنؤمن ُب اٞندينة اٞننورة أمكن ٓن أكالن:
فاالنتصارات ال تطغيهم، كاٟنزائم ال ٓنطمهم، ككانوا أىل ر٘نة كعدؿ كجهاد كعلم كأخبلؽ، 

دة لوجود فحدث التقدـ ُب عهد النبوة كاٝنبلفة الراش ،راقية كىذه الصفات جعلتهم يبنوف دكالن 
النماذج الشعبية الرائعة،  ك٩ند من قرأ ُب تاريخ الصحابة  ،شعب صاّب كحكومة صاٜنة

كقد فهذا قدكة ُب علمو، كذلك قدكة ُب عبادتو، كالثالث ُب كرمو، كالرابع ُب شجاعتو، كىكذا 
رىباف بالليل ليوث بالنهار يسمع مؤذهنم ُب " بأهنم:كغًنه كعب األحبار كصفوا ُب حديث  

كصفهم ُب   جو السماء كأصواهتم ُب مساجدىم كدكم النحل ُب غارىا صفهم ُب الصبلة
كُب النهار كانوا  ،ففي الليل كانوا رىبانان يذرفوف الدموع ُب عبادهتم كسجودىم ،(ُ)"القتاؿ 

 فرسانان يصولوف ك٩نولوف كيهاٗنوف األعداء كاألسود. 
الشعيب باٞنبادئ من الطبيعي أف يؤدم إٔب بناء دكلة عظيمة ُب عقائدىا  االلتزاـىذا 

كنظمها كأخبلقها كقوهتا العسكرية، فإذا مات عآب كاف ىناؾ غًنه كثًنكف، كإذا قتل جندم  
 .كاف غًنه آالؼ يضحوف

ٞناذا كاف الناس "أف رجبلن سأؿ اإلماـ على بن أيب طالب كـر اهلل كجهو:  ليرك  ثانيان:
فقاؿ اإلماـ على ما  ،؟"هد أيب بكر كعمر ُب أمن كاستقرار كُب عهدؾ اختلفوا كتفرقواُب ع

 .(ِ)معناه "ألف رجاٟنم كانوا مثلي اما اآلف فإف رجإب مثلك"
ف ضعف الدكلة ُب عهده يرجع إٔب عصياف الشعب كٕنرده كقلة إ٬نانو أفاإلماـ علي بٌن 

كاف فوؽ الشبهات ُب علمو   يفاإلماـ عل عف اٜنكومة أك جهلها،كٓب يكن بسبب ض ،كعلمو
كقرارتو السياسية كانت صائبة كحكيمة، كلكن جودة اٜنكم ُب عصره ٓب تؤده إٔب  ،كعملو

خطبة كخطب اإلماـ علي ُب ىذه الفرتة  ،ية الكبًنةالشعب اال٥نرافاتالنجاح كاالستقرار بسبب 
 القواعد الشعبية.  كأنصاره، أم ُب مؤيديوتبٌن خيبة أملو ُب كثًن من  مشهورة

                                 
 .(ِّٖاٝنبلصة ُب أحاديث الطائفة اٞننصورة ) :علي بن نايف الشحود، (ُٖٗ/ ُتاريخ دمشق ): ابن عساكر (ُ)
 .(ََّ/ ٕٓ) اٞنعاصرةموسوعة الرد على اٞنذاىب الفكرية : علي بن نايف الشحود (ِ)
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أنصفونا يا معشر الرعية، تريدكف منا سًنة أيب بكر كعمر! »عبد اٞنلك بن مركاف: كقاؿ 
كال تسًنكف فينا كال ُب أنفسكم بسًنة رعية أيب بكر كعمر! نسأؿ اهلل أف يعٌن كبٌل على  

 .(ُ)«كل
منهم ال يستطيع كاٜنقيقة تقوؿ أف األمراء ُب العهد األموم الكثًن : (ِ)يقوؿ الصبليب

أف يقتفي أثر عمر كال أف يسًن بسًنتو، فيحز ذلك ُب نفوسهم، كيرتؾ اٜنسرة كاٞنرارة ُب 
قلوُّم، كأما الرعية فإهنم يسرعوف إٔب اٞنقارنة بٌن ما ىم فيو، كبٌن ما كاف عليو الناس ُب عهد 

وؽ اإلنساف فيدفعهم عمر، كما كانوا يتمتعوف بو من العدؿ كاٞنساكاة، كاٜنرية كالتمتع بكل حق
، كأمثاؿ عبد (ّ)ذلك إٔب التمرد على أمرائهم، كالسخط على أكضاعهم، كعدـ الرضا ّنا ىم فيو

اٞنلك يريد األمور أف تستقر على منهاج اٞنلك العضوض، كأما منهاج اٝنبلفة الراشدة فيضيق 
ُب الراعي  ما كاف ذلك لنقص ،عليو اٝنناؽ، كُب اٜنقيقة، إف سوء حاؿ اٜنكم ُب ٠نتمع

، كما أف العودة إٔب صفاء اٜنياة ُب عصر اٝنلفاء الراشدين ليس أمر مستحيبلن، (ْ)كالرعية معان 
كلكن ال يأٌب بو اٜناكم كحده كإف صلحت نيتو، كعظمت عز٬نتو، بل ال بد من ٓنقيق ذلك 

الطيب  القدر من التوافق بٌن الراعي كالرعية، حيث يتعاكف اٛنميع على ٓنقيق ذلك اَّتمع
كطريق ذلك طويل كشاؽ، ك٪نتاج رّنا إٔب أجياؿ من الدعاة كاٜنكاـ الذين يبذلوف جهدىم 
لرتبية الرعية على معاين اإل٬ناف كيعطوف ُب ذلك القدكة كاٞنثل، كيستفرغوف ُب ذلك كذاؾ 

 .(ٓ)كقتهم كجهدىم
بًالس ٍلطىاًف مىا الى يػىزىعي )ًإف  الل وى لىيػىزىعي  :عثماف بن عفاف  أمًن اٞنؤمنٌن قاؿ ثالثان:

كأف من ٪نكم  ،ىذا القوؿ ليس معناه أف أغلب اكراؽ اإلصبلح بيد السلطاف ،(ٔ) بًاٍلقيٍرآًف(
ىو أف للسلطاف قوة  ،فغاية ما نفهمو من ىذه العبارة ،سينجح ُب فرض التغيًن على الشعوب

ك٥نن نؤمن بأف بعض أكراؽ  ،٣نن ال يتأثركف بآيات القرآف لو ٚنعوىا ؛تردع بعض اٞننحرفٌن
ًن كلكن نؤمن أف اٝن ؛كأف ُب صبلح اٜناكم كالوزراء خًن كثًن ،اإلصبلح ىي بيد السلطاف

                                 
 .(ِٔ/ ُعيوف األخبار ): الدينورم (ُ)
 .(ٕٔٔ/ ُالدكلة األموية عوامل االزدىار كتداعيات االهنيار ) (ِ)
 (.ِّٗ/ ُاألمويوف بٌن الشرؽ كالغرب ) (ّ)
 (.َِ/ ٠ّٓنموع الفتاكل )ابن تيمية: ( ْ)
 (.ِٕٕ)( الدكلة األموية اٞنفرتل عليها ٓ)
 (.ُٗٔ/ ُ(، الشيباين: السًن الكبًن )َُ/ ِالبداية كالنهاية )( ابن كثًن: ٔ)
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إذا كاف  :حد األدلة اليت تثبت ىذا ىوأك  ،ثر بكثًنأكالذم بيد الشعوب إذا أصلحت 
 ،مة تسقطكإذا ثار الشعب فإف األنظ، كثر بكثًنأفإف ما ٬نلكو الشعب  ،للسلطاف قوة مالية

كمن لديو نصيب اكرب من اٞناؿ كالقوة ىو القادر على  ،خر على قوة الشعبآكىذا دليل 
 .إحداث التغيًن األكرب

غًن  كقالوا إف عمر بن عبدالعزيز ، (ُ)جاء ُب اٝنرب )الناس على دين ملوكهم( رابعان:
يريدكف أف أهنم أك  ،سهل انقيادىميأف الناس  ان ليس صحيح :كنقوؿ ،األمة اإلسبلمية ُب عهده

د ُب ن حكامهم، أك يتغًنكا كلما تغًن اٜنكاـ أك اٜنكومات، كىذا كاقع مشاىى عيكونوا نسخة 
كاٜناكم عندنا ىو قائد لو مكانتو، كليس ،  كقدكتنا ٥نن اٞنسلمٌن ىو الرسوؿ، عصرنا ىذا

، أك عقائدىممن أخبلؽ اٞنسلمٌن تقليد حكامهم أك الغرب أك الشرؽ ُب سلوكهم أك أعماٟنم 
العزيز حاكما صاٜنان، كزاد اٝنًن كالعدؿ ُب عهده، كلكن من اٝنطأ أف  كقد كاف عمر بن عبد

نعتقد أف الدكلة األموية انقلبت رأسا على عقب، أك أف تغيًنات جذرية حدثت ُب شعوب 
  منًنكثالكجدت حكومة مثالية فإهنا ُب اعتقادنا لن تستطيع تغيًن  ففإ ،األمة اإلسبلمية
ًن فإهنا لن تستطيع تدم خبلقيان أك أ كجدت حكومة منحرفة عقائديان  فكأما إ ،الواقع ٥نو اٝنًن

 أٌف ىناؾ أم ،تأثًنىا سيكوف مزدكجا كاف فيها خًن كشر فإفٌ   إفأما  ، من الواقعًنكثالكافساد 
كال شك أف كجود حاكم صاّب  ،هتدـ على قدر نسبة اٝنًن كالشر فيها ان كأمور  فيها تبىن ان أمور 

حاكم منحرؼ، كلكن كجوده سيؤدم إٔب ٓنقيق بعض اال٤نازات الطيبة، كلن  كجود أفضل من
كمن  ،نقلهم من التخلف للتقدـ، كمن اٛنهل للعلمنقاذ أمة فيها عشرات اٞنبليٌن، ك يؤدم إٔب إ

ما طالبو ّنزيد من اٞنلك عند البنو عبد قاؿ عمر بن عبدالعزيز  ،االختبلؼ للوحدة... اْب
ال كمعو طرؼ من الدنيا أستلٌن إتطيع أف أخرج ٟنم شيئا من الدين سأ"كاهلل ما  :اإلصبلحات

ال أ كٗنيبلن  "أليس حسنان  :ٕب بو" كقاؿ ةمنهم ما ال طاق يمن أف ينخرؽ عل بو قلوُّم خوفان 
حّت يأتيين اٞنوت كأنا على  كأمت باطبلن  ال أحييت فيو حقان إُب يـو  ي  تطلع الشمس عل

  .(ِ)ذلك؟"
ذا رفضت الشعوب اإلصبلح فلن يكوف ىناؾ إأنو  على كُب ىذين القولٌن دليل كاضح

 .إصبلح
                                 

 (.ِٓ( الغزإب: الترب اٞنسبوؾ ُب نصيحة اٞنلوؾ )ُ)
  (.ُٕ،ُٖ) العزيز خالد البيطار: عمر بن عبد (ِ)
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عسكريان  سرة أك قائدان أفكل سلطة سواء كانت حكومة أك مديران أك ناظران أك رب 
يستطيع أف يفعل شيئان إذا  فالضابط ال ،"ال" امرؤسوى اتواجو الضعف أك الفشل إذا قاؿ ٟنس

 .اْب رض قناعاتو على أبنائو الكبار...ف كاألب ال يستطيع ،ٕنرد اٛننود
من العدؿ فأخاؼ أف  إين ألٗنع أف أخرج للمسلمٌن أمران »كقاؿ عمر بن عبد العزيز: 
من طمع الدنيا، فإف نفرت القلوب من ىذا سكنت إٔب  ال ٓنتملو قلوُّم فأخرج معو طمعان 

ال أضع سيفي حيث يكفيين سوطي كال أضع سوطي حيث يكفيين »قاؿ معاكية: ك  ،(ُ)«ىذا
لساين، كلو أف بيين كبٌن الناس شعرة ما انقطعت، قيل: ككيف ذاؾ؟ قاؿ: كنت إذا مٌدكىا 

 .(ِ)«خٌليتها كإذا خٌلوىا مددهتا
ة أك ككيل الوزار  يعلم من لديهم خربة ُب العمل اٜنكومي أف صبلحيات الوزير خامسان:

ء ال يستطيع فصل افبعض الوزر  ،كالسياسي ١نددة ُنكم الدستور كالقانوف كالتوزاف االجتماعي
كما داـ الوزير ال  ،عبلقات سياسية أك اقتصادية قويةموظف صغًن مهمل إذا كاف ٟنذا اٞنوظف 

كما  يستطيع أف يكافئ كيعاقب كيغًن القوانٌن كاللوائح كما يشاء فإنو لن يستطيع تغيًن الواقع
كىذا يثبت أف اٛنهاز اٜنكومي صورة مصغرة من كاقع الشعوب، فموظفو اٜنكومة ىم  ،يشاء

ء من الصبلحيات افالتصور بأف لدل الوزر  ،ب، تأثركا بعقائده كقيمو كأعرافوأبناء الشع
أك حّت ُب  ث تغيًنات جذرية كثًنة ُب الواقعكاإلمكانيات كاٛننود )اٞنوظفٌن( ما يؤىلهم إلحدا

 ،ساسان ُب نوعية شعبها )اٞنوظفٌن(ك٤ناح أم كزارة أك شركة ىو أ ،هتم ىو تصور خاطئكزارا
كىذا ما أدركو مدير شركة ضخمة عندما كجد صعوبة ُب أف يؤدم كل األعماؿ اٞنطلوبة منو، 

ىؤالء يتقنوف أعماٟنم، أف ٪نرص على توظيف اٞنتميزين، ك  فقد اقتنع أف أساس النجاح ىو
اؿ كق ،ككذلك اٜنكومات تنجح إذا كاف الشعب كموظفوىا متميزين ،شركةكبالتإب ستنجح ال

 .مدرب كرة قدـ: أعطين العبٌن متميزين أعطك خططا ناجحة
يستطيع اإلنساف إحداث تغيًنات جذرية ُب علمو كأخبلقو كأعمالو، كلكنو  سادسان:

كاألمر أصعب لو  ،وحد ُب حياة ابنو أك أخيو أك زكجتغالبا ال يستطيع إحداث تغيًن جذرم كا
ضعفت قدرة الفرد على  الدكائرفكلما اتسعت  ،حاكؿ إحداث ىذا التغيًن ُب جًنانو أك منطقتو

ككذلك األمر مع  ،كمصاٜنهم كْنارُّم الشخصية مآراءىألف لآلخرين  ،إحداث التغيًن
                                 

 (.ِٔ/ ُ: عيوف األخبار )الدينورم  (ُ)
 (.ِٔ/ ُ) الصفحة نفسها: رجع السابقاٞن  (ِ)
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ا كلكن قدرهت ،اٜنكومات، فقدرة اٜنكومة على تغيًن بعض أجهزهتا كموظفيها قد تكوف ٣نكنة
كطبقات اجتماعية ىي قدرة  على تغيًن عقائد كبرامج كاقتناعات أحزاب كٗناعات كقبائل

كحّت ىذه القدرة احملدكدة منطقيان كطبيعيان قد تضعف إذا عارض ١ناكلة استخداـ ىذه  ،١ندكدة
ككثًن من اٜنكومات تقتنع بأفكار كقرارات  ،القدرة أعداء خارجوف أك أكضاع سياسية معينة

كأغلب ىذه  ،كمع ىذا ال تستطيع التصريح ُّا خوفا من الثورة الشعبية ،أك اقتصاديةسياسية 
فإذا ٤نحت طبقت أفكارىا، كإذا  ،اٜنكومات ٓناكؿ اٜنصوؿ على تأييد شعيب ٞنا تريد عملو

فإذا كانت الشعوب  ،فشلت ٔنلت عنها، كىذا يثبت أف قرارات اإلصبلح أغلبها بيد الشعوب
 !فكذلك اٜنكومات ٔناؼ من الشعوبٔناؼ من اٜنكومات، 

أخبلقهم  ؛نوعية متميزة من البشر أىل القرية األكٔب أفك  ،لنفرتض أف عندنا قريتٌن سابعان:
ُب حٌن أف  ،كالعمل كتربية األبناء عالية ك٪نبوف بعضهم البعض كيشغلوف أكقاهتم بالعلم كالرياضة

 ،يهم الطمع كالنفاؽ كاٜنسدضعيفة، كينتشر فكإنتاجيتهم  أىل القرية الثانية منحطوف أخبلقيان،
فمن اٞنتوقع أف ٤ند أف  أرسلنا حكومتٌن صاٜنتٌن ٟناتٌن القريتٌن ٍب زرنا٨نا بعد عاـ، كلنفرتض أننا

كإ٤نازات رائعة، ُب حٌن أف إ٤نازات حكومة  حكومة القرية األكٔب كشعبها حققوا نتائج طيبة،
كسنجد إلضافة إٔب منازعات كصراعات أك حركب أىلية، ١ندكدة، ىذا با القرية الثانية كشعبها

يران نو ٓب ٩ند من يتربع ٞنشركع مستوصف فأىلها ِنبلء، كسنجد كز أكزيرا ُب اٜنكومة يشكو من 
لعكس حدث مع ُب حٌن أف ا ،فقرت ميزانية كزارتو، كىكذاأآخر يشكو من أف االختبلسات 

ية األكٔب بعض اال٥نرافات كإٔب أىل القرية الثانية كإذا أضفنا على أىل القر  ،حكومة القرية األكٔب
بعض الفضائل حّت ٤نعلهم بشران ال مبلئكة، كال شياطٌن، فإف توقع مثل ىذه النتائج يثبت أف 

 .أغلبية الواقع من صنع الشعوب
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 املثسث انثاَٙ
 احلكى انراشذ ٔأسسّ

للحكم الراشد،  ان القرآين كالنبوم كالراشدم أسسحدد اإلسبلـ ُب خطابو السياسي 
اإل٬ناف بو كالعمل ُب حق اٞنسلمٌن كاجب ٩نب عليهم  وكأكجب على األمة التمسك بو، فه

تستند إٔب ٠نموعة من األسس كالركائز الرئيسة، تشكل ُب فدكلة اٝنبلفة  ،من أجل ٓنقيقو
اٞنوجٍّهة، كاحملدٍّدة كىذه األسس ىي القوة الدافعة ٟنا، ك  ،لدكلة اٝنبلفة٠نملها اٞنفهـو الشامل 

ك٬نكننا أف نعرض ىذه  ،كهنوضها ما دامت تسًن عليهادكلة اٝنبلفة كيظٌل ارتقاء  ،ٝنط سًنىا
 ما يلي: األسس ُب

ػاِّولطضبػاضط
ػاالرتصامػبطظؼاجػاضضه

كيعترب أساسان من  ،االعتصاـ ّننهاج اهلل ىو التمسك بكتاب اهلل تعأب كسنة الرسوؿ 
ضركرة إ٬نانية يفرضها الواقع اٞنرير الذم يعيشو  كىو، دكلة اٝنبلفةاألسس اليت تقـو عليها 

 اٞنسلموف.
على االعتصاـ إٜناحان شديدان؛ ليجعل من اٞنؤمنٌن   -ةقرآنان ك سنٌ -كلقد أٌّب منهاج اهلل 

اإلنساف كفبلحو ُب الدنيا مدار سعادة  كإفٌ  ،ة مؤمنة كاحدةعلى مر العصور كاألزماف أمٌ 
من دكلة اٝنبلفة  االعتصاـ ّننهاج اهلل سبب ُب حفظ إفٌ ك  ،كاآلخرة على االعتصاـ ّننهاج اهلل

٫ناطب اهلل تعأب اٞنؤمنٌن ٗنيعان ليعتصموا ُنبل اهلل  ،ففي سورة آؿ عمراف ،السقوط كاالهنيار
ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ): كال يتفرقوا، قاؿ اهلل تعأب

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

(گ
ها ة كلٌ دت كاعتصمت األمٌ  إذا توحٌ م غايتو كحقيقتو إاٌل يؤدٌ  الىذا االعتصاـ  كإفٌ ، (ُ)

ر كلقد حذٌ  ،(ِ)أف ينفصل أك يشٌذ أحد عن ىذا اٜنبل ّننهاج اهلل، كال يصحٌ  ةكٗنيعنا، متمسٌ 
م إٔب أف يؤدٌ  التفٌرؽ كذلك ألف من شأف ت؛كالتشتٌ ؽ ة من التفرٌ ة اإلسبلميٌ اهلل تعأب األمٌ 

ہ ہ ہ )قاؿ تعأب:  ،الضعف كاٟنز٬نة كالفشل، كمن شأنو أف يقٌوم من شوكة العدكٌ 

                                 
 (.َُّ) اآلية سورة آؿ عمراف: (ُ)
 (.ُّّٗ/ّ) زىرة التفاسًنأبو زىره: انظر:  (ِ)
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﮴  ﮳  ﮲  (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
ى ائ ائ )كقاؿ تعأب: ، (ُ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
(ِ). 

عن أيب ف، على االعتصاـ ّننهاج اهلل تعأب كٓنضٌ  كجاءت األحاديث الشريفة ٓنثٌ  
ثنا، فػىيػىٍرضىى : "  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ،ىريرة  ثنا، كىيىٍكرىهي لىكيٍم ثىالى ًإفَّ اهللى يػىٍرضىى لىكيٍم ثىالى

ٍبًل اهلًل جىًميعنا  ٍيئنا، كىأىٍف تػىٍعتىًصميوا ًبحى كىالى تػىفىرَّقيوا، كىيىٍكرىهي لىكيٍم: أىٍف تػىٍعبيديكهي، كىالى تيٍشرًكيوا ًبًو شى
ثٍػرىةى السُّؤىاًؿ، كىًإضىاعىًة اٍلمىاؿً  ، كىكى : قاؿ ،عن عبد اهلل بن مسعود ك ، (ّ)"لىكيٍم: ًقيلى كىقىاؿى

ا اٍلقيٍرآفى مىٍأديبىةي اللًَّو فػىتػىعىلَّميوا ًمٍن مىٍأديبىًتًو مىا اٍستىطىٍعتيٍم، ًإفَّ ":  قاؿ رسوؿ اهلل ىىذىا ... ًإفَّ ىىذى
صىمى اٍلقيٍرآفى ىيوى حىٍبلي اللًَّو الًَّذم أىمىرى ًبًو، كىىيوى النُّوري اٍلميًبيني كىالشّْفىاءي النَّاًفعي، ًعٍصمىةه ًلمىًن اٍعتى 

إٔب غًن ذلك من اآليات الكر٬نة كاألحاديث الشريفة اليت ، (ْ) "ًبًو، كىنىجىاةه ًلمىٍن تىمىسَّكى بًًو...
كال ٬نكن أف يتحٌقق  ،لوحدة، كٗنع الكلمة بٌن اٞنسلمٌنكتعميق ا تدعو إٔب رٌص الصفوؼ،

، إذ لوال ىذه الدكلة لذىب كل  فريق مذىبان، كأٌنذت كل  ٗناعة دكلة اٝنبلفةذلك إاٌل بوجود 
أف ْنعل اٞنسلمٌن صفان  دكلة اٝنبلفةمن أىم مسئوليات  إفٌ  ،طريقان، كٕنزٌقت الدكلة أشتاتان 

أف يأخذكا  دكلة اٝنبلفةلذلك نؤمن إ٬نانان جازمان أف على ٗنيع أفراد  ،اٞنرصوصكالبنياف  كاحدان 
ىم أسباُّا االعتصاـ ّننهاج اهلل تعأب، حّت أبكل أسباب القوة كما أمرىم اهلل تعأب، كمن 

دكلة فليكن صف  ،كحّت ينجز اهلل ٟنم النصر كالتمكٌن ُب األرض ،اهلل كعدكىمك يرىبوا عد
 ياف اٞنرصوص أقول من صفوؼ الدكؿ الكافرة.كالبن  اٝنبلفة

  

                                 
 (.َُٓاآلية ) سورة آؿ عمراف: (ُ)
 (.ْٔ-ْٓاآليتاف ) سورة األنفاؿ: (ِ)
باب النهي عن كثرة اٞنسائل من غًن حاجة، كالنهي عن منع كىات، كىو االمتناع )كتاب األقضية،  صحيحال :مسلم (ّ)

 (.ُُٕٓح  َُّْ/ّ ال يستحقومن أداء حق لزمو، أك طلب ما 
كىذا  قاؿ األلباين:(، َََّٖ ح ُِٓ /ٔ فضائل القرآف، ُب التمسك بالقرآف كتاب) اٞنصنف :ابن أيب شيبة (ْ)

كمن  ،إسناد ال بأس بو ُب اٞنتابعات، رجالو كلهم ثقات رجاؿ مسلم غًن اٟنجرم كاٚنو إبراىيم بن مسلم كىو لٌن اٜنديث
( كقاؿ: "صحيح اإلسناد" انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا ٓٓٓ/ُ)طريقو أخرجو اٜناكم 

 (.ِْٔ/ِ)لؤللباين  -
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ػاضثاظيطضبػضطا
ػاضبغطظ

اء العهد من ٗنيع ، كىي إعطدكلة اٝنبلفةالبيعة أساس من األسس اليت تقـو عليها  
على السمع كالطاعة للخليفة أك لؤلمًن أك للوٕب أك  -رجاالن كنساء، كصغاران ككباران -أفراد الدكلة 

 .(ُ)كالعسر كاليسر، كعدـ منازعتو األمر، كتفويض األمور إليو للرئيس ُب اٞننشط كاٞنكره
قاؿ اهلل  ،كقد جاءت اآليات الكر٬نة كاألحاديث الشريفة تقرر كتؤكد مشركعية البيعة  

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) سبحانو:

(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ں ڻ ڻ 
... ) كقاؿ اهلل سبحانو:، (ِ)

 .(ّ) (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ
: ًإنّْي ًمػنى النػُّقىبىػاًء الَّػًذينى بىػايػىعيوا رىسيػوؿى اللَّػًو ":قػاؿ عن عبادة بن الصامت ك  ، كىقىػاؿى

، كىالى نػىٍقتيلى النػٍَّفسى الًَّتي حىرَّ  ، كىالى نػىٍزًنيى ٍيئنا، كىالى نىٍسًرؽى ـى اللَّوي، بىايػىٍعنىاهي عىلىى أىٍف الى نيٍشًرؾى بًاللًَّو شى
ػػافى قىضىػػاءي كىالى  ػػٍيئنا، كى ، فىػػًإٍف غىًشػػينىا ًمػػٍن ذىلًػػكى شى نَّػػًة، ًإٍف فػىعىٍلنىػػا ذىلًػػكى ، بًاٍلجى ، كىالى نػىٍعًصػػيى نػىٍنتىًهػػبى

 .(ْ)"ذىًلكى ًإلىى اللَّوً 
: " عىٍن الن يبٍّ  عن نافع عن ابن عمر ك  السٍَّمعي كىالطَّاعىةي حىقّّ مىا لىٍم يػيٍؤمىٍر قىاؿى

 .(ٓ)"فىًإذىا أيًمرى ًبمىٍعًصيىةو فىالى سىٍمعى كىالى طىاعىةى بًاٍلمىٍعًصيىًة 
ُب العقبة األكٔب كالعقبة الثانية  -رجاالن ك نساءن -البيعة من صحابتو  كقد أخذ الرسوؿ 

 ،ُب مكة بعد الفتح كُب اٞندينة كقد كقعت البيعة غًن مرة ،كبعد اٟنجرة كبعد صلح اٜنديبية
أف  ، عركة فعن، (ٔ)ك٣نن بايعنو عليو الصبلة كالسبلـ ُب مكة ىند بنت عتبة زكج أيب سفياف

كىافى يىٍمتىًحني مىٍن ىىاجىرى ًإلىٍيًو ًمنى  أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو : أخربتو زكج النيب ، أف عائشة 
ڄ ڃ ڃ )ًإلىى قػىٍولًًو   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )الميٍؤًمنىاًت ًبهىًذًه اآليىًة ًبقىٍوًؿ اللًَّو: 

                                 
 (.ِٗٗانظر: أبو فارس: النظاـ السياسي ُب اإلسبلـ ) (ُ)
 (.ُٗ-ُٖاآليتاف ) سورة الفتح: (ِ)
 (.ُُُجزء من اآلية ) سورة التوبة: (ّ)
 .(ّّٖٗح  ٓٓ/ٓكبيعة العقبة  ،ّنكة ، باب كفود األنصار إٔب النيب األنصاركتاب مناقب )صحيح ال :البخارم (ْ)
 .(ِٓٓٗح  ْٗ/ْ )كتاب اٛنهاد كالسًن، باب السمع كالطاعة لئلماـصحيح ال :البخارم (ٓ)
 .(ِْٕ /ُْ) ركح اٞنعاين ُب تفسًن القرآف العظيم كالسبع اٞنثايناأللوسي:  انظر: (ٔ)
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(ڃ
قىاؿى لىهىا ا الشٍَّرًط ًمنى الميٍؤًمنىاًت،فىمىٍن أىقػىرَّ ًبهىذى  : قىالىٍت عىاًئشىةي  قىاؿى عيٍركىةي:، (ُ)

مىا رىأىةو قىطُّ ًفي الميبىايػىعىًة،كىالى كىاللًَّو مىا مىسٍَّت يىديهي يىدى امٍ  كىالىمان،قىٍد بىايػىٍعتيًك،   :رىسيوؿي اللًَّو 
 .(ِ)"قىٍد بىايػىٍعتيًك عىلىى ذىًلكً  بىاًيعيهينَّ ًإالَّ ًبقىٍوًلًو:يػي 

الوفاء  -مكلفٌن ذكران كانوا أك أنثى-كجاءت اآليات كاألحاديث توجب على اٞنسلمٌن
ٓنذرىم من نكثها  -أيضان - بالبيعة؛ كذلك إلقامة اَّتمع اٞنسلم كالدكلة الصاٜنة، كجاءت

 كنقضها.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) تعأب:قاؿ اهلل 

(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
 (ّ).  

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) :تعأب كقاؿ

(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
(ْ). 

ًإًف اٍستػيٍعًملى : "قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ،كعن أنس بن مالك  اٍسمىعيوا كىأىًطيعيوا، كى
 .(ٓ)"زىبًيبىةه عىلىٍيكيٍم عىٍبده حىبىًشيّّ، كىأىفَّ رىٍأسىوي 

كبيعة اٞنسلمٌن لؤلمًن تكوف على سنة اهلل كرسولو، كعلى األعماؿ الصاٜنة، كال تكوف على 
 معصية اهلل تعأب.

لىمَّا بىايىعى النَّاسي عىٍبدى المىًلًك كىتىبى ًإلىٍيًو عىٍبدي اللًَّو ٍبني : " قاؿ،  عبد اهلل بن دينار فعن
ًلًك أىًميًر الميٍؤًمًنينى  : ًإلىى عىٍبًد اللًَّو عىٍبًد المى ًإنّْي أيًقرُّ بًالسٍَّمًع كىالطَّاعىًة لًعىٍبًد اللًَّو عىٍبًد »عيمىرى

ًلًك أىًميًر الميٍؤًمًنينى عىلىى سينًَّة اللَّ  ، كىًإفَّ بىًنيَّ قىٍد أىقػىرُّكا ًبذىًلكى المى ًو كىسينًَّة رىسيوًلًو، ًفيمىا اٍستىطىٍعتي
"(ٔ). 

أمػػا ُب األقػػاليم  ،إلمػػاـ ُب حاضػػرة الدكلػػة اإلسػػبلميةكالػػذم يأخػػذ البيعػػة مػػن اٞنسػػلمٌن ىػػو ا

                                 
 (.ُِاآلية ) سورة اٞنمتحنة: (ُ)
جزء من اآلية اٞنمتحنة: سورة  (ھ    ھ ھ ھ))كتاب تفسًن القرآف، بابصحيح ال :البخارم (ِ)
 .(ُْٖٗح  َُٓ /ٔ (،َُ)
 (.َُاآلية ) سورة الفتح: (ّ)
 (.ُٗاآلية ) سورة النحل: (ْ)
 (.ُِْٕح ِٔ/ٗ كتاب األحكاـ، باب السمع كالطاعة لئلماـ ما ٓب تكن معصية  ( البخارم: الصحيح )ٓ)
 (.َِٕٓح  ٖٕ /ٗ)كتاب األحكاـ، باب كيف يبايع اإلماـ الناس   صحيحالبخارم: ال (ٔ)
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البيعػػة بنفسػػو،  فقػػد أخػػذ رسػػوؿ اهلل  ،البعيػػدة، فقػػد يأخػػذىا ىػػو، أك يأخػػذىا مػػن ينيبػػو عنػػو
فقػػد أخػػذ البيعػػة  ،(ُ)ُب بيعػػة النسػػاء كمػػا فعػػل الرسػػوؿ   ،ككػػاف أحيانػػان ينيػػب عنػػو مػػن العمػػاؿ

كأخػػذ اٝنلفػػاء الراشػػدكف ألنفسػػهم البيعػػة ُب اٞندينػػة،  ،(ِ)لنفسػػو، كأنػػاب عنػػو عمػػر بػػن اٝنطػػاب
 كأخذىا عماٟنم ُب األمصار ٟنم.

ة كالعز٬نة، كلمات تعربٍّ عن ىذه النيٌ   ة كعز٬نة على الوفاء، كيصحبهاالبيعة نيٌ  إفٌ  
ؿ اهلل يد ، كمصافحة للرجاؿ فقط دكف النساء، كٓب ٕنٌس يد رسو كيصحبها كذلك بسط يدو 

 بالكبلـ.   ونامرأة قط، ك إ٧نا بايع
اقعهم، كتبلشت معانيها ُب ، كغابت عن ٣نارستهم ُب ك ىذه البيعة غفل عنها اٞنسلموف

إذف ال بد من تأكيد حقيقة البيعة ُب تنشئة األجياؿ اٞنؤمنة ُب الدكلة الصاٜنة حّت  ،نفوسهم
 نتفي من حياهتم العصبيات اٛناىلية كلها.تف ،تسرم ُب عركقهم

ػ  

                                 
 (.َّٓ)النظاـ السياسي ُب اإلسبلـ أبو فارس: انظر:  (ُ)
 .(ُٔٔ/ِٖ)التحرير كالتنوير ابن عاشور: انظر:  (ِ)
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ػضثاضثاطضبػاضطػ
ػاإلدارةػواضظظام

سواء كاف ذلك ُب ٠ناؿ  ،دكلة اٝنبلفة إف اإلدارة كالنظاـ يشكبلف أساسان مهٌمان من أسس 
اٜنكم، أك السياسة، أك االقتصاد، أك اٛنانب العسكرم، أك القضائي أك الديين أك التعليمي أك الصناعي 

 " ىي االستفادة من ٗنيع القواعد اإل٬نانية، لتوفًن أكرب قدركاإلدارة ُب اٞنفهـو اإلسبلمي:  ،كغًن ذلك
 .(ُ)قل كقت ٣نكن ليكوف العمل كلو عبادة هلل "ُب أ من اإلنتاج على أعلى مستول من اإلتقاف

حث من ، كال ٔنلو آيات اهلل كأحاديث الرسوؿ دكلة اٝنبلفةكاإلدارة عامل ضركرم لنجاح  
كمن بعدىم من  ككذلك ال ٔنلو حياة الصحابة  ،اٞنسلمٌن على التنظيم كاإلدارة كالتوجيو كالرقابة

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) قاؿ اهلل تعأب: ،ىذه اإلدارة كالتنظيماٞنسلمٌن من 

(ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
 (ِ)، 

مدراء كمنفذين، ُنيث يقـو  م االجتماعية ينقسموف إٔب صنفٌن:فالناس ُب تركيبته كعلى ىذا األساس
 ٟندؼم كاٞنراقبة ُب سبيل الوصوؿ إٔب كالتوجيو كالتنظياٞندراء باألعماؿ القيادية كاإلدارية كالتخطيط 

 . (ّ)اٞنوسـو
 .دكلة اٝنبلفة؛ إلكثار اإلنتاج ُب كاقع اهللُب طاعة  كاالستفادة منو تنظيم الوقت ىم قضايا اإلدارةكمن أ

 لةكق ،كلو نظرنا إٔب كاقع اٞنسلمٌن اليـو لوجدنا أف كقتان كثًنان يهدر بٌن سوء اإلدارة كسوء النظاـ 
جد الكثًنين منهم جالسٌن ُب كثًن من الدكائر فن ،كتقديره كتدبًنه بٌن اٞنسلمٌنقت احرتاـ الو 

د اٞنوظفٌن الذين يقتلوف كقتهم بقراءة الصحف كاَّبلت ٤نؤسسات ينتظركف إهناء معاملتهم، ك كاٞن
 . (ْ)كاالسرتخاء كالعبث دكف اٞنباالة بالوقت الضائع منهم

 هلل ىو عبادة طاعة، فكل عمل اٞنسلم إذا أخلص فيو نيتوالوقت ُب نظر اإلسبلـ عبادة ك  
ألهنم سيسألوف عن  فاإلسبلـ ال يريد من أبنائو أف يهدر كقتهم ُب اللهو كالسمر الضائع؛ ،كطاعة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) قاؿ اهلل تعأب: ،ذلك كلو

(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ     ٿ ٿ
(ٓ). 

                                 
 (.ّٔ) فقو اإلدارة اإل٬نانية ُب الدعوة اإلسبلميةالنحوم:  (ُ)
 (.ِّاآلية ) سورة الزخرؼ: (ِ)
 انظر: مقاؿ بعنواف: مفهـو اإلدارة ُب اإلسبلـ. (ّ)

 www sd-sunnah.com/vb/showthread.php?َٕٗٔ...%DD%ED... 
 (.ُّٓ) كاقع اٞنسلمٌن أمراض كعبلجالنحوم: انظر:  (ْ)
 (.ّٖ-ّٕاآليتاف ) سورة النور: (ٓ)
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ال تزكؿ قدما ابن آدـ يـو القيامة من عند " :  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  مسعودكعن ابن 
ربو حتى يسأؿ عن خمس: عن عمره فيم أفناه؟ كعن شبابو فيم أباله؟ كعن مالو من أين 

 .(ُ)" اكتسبو؟ كفيم أنفقو؟ كماذا عمل فيما علم؟
: "  :لرجل كىو يعظو قاؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ،  عن ابن عباسك  اٍغتىًنٍم خىٍمسنا قػىٍبلى خىٍمسو

 ، ، كىفػىرىاغىكى قػىٍبلى شيٍغًلكى ، كىًغنىاءىؾى قػىٍبلى فػىٍقًرؾى ، كىًصحَّتىكى قػىٍبلى سىقىًمكى شىبىابىكى قػىٍبلى ًىرىًمكى
 .(ِ)" كىحىيىاتىكى قػىٍبلى مىٍوًتكى 

كباألخص فهذه األحاديث كلها ٓنث اٞنسلمٌن على استغبلؿ كقتهم، كخاصة اغتناـ عمرىم 
ألهنا تعترب فرتة حافلة باٜنركة كالنشاط كالعمل كاإلنتاج، كألهنم سيسألوف عن ذلك يـو  فرتة الشباب؛

 القيامة، كسيحاسبوف أماـ اهلل تعأب.
ىي اإلدارة اإل٬نانية اليت تنظم اٛنهود على أعلى  ة اليت نريدىا ُب الدكلة الصاٜنةاإلدار  إفٌ 

ىذه  إفٌ  ،مستول ٣نكن؛ لتجتمع على نشر اٝنًن كالفضيلة كالصبلح، ك١ناربة الفتنة كالظلم كالعدكاف
فعلى اٞنسلمٌن كلهم أف يقدٍّموا للعآب اإلدارة اإل٬نانية مع رسالة  ،اإلدارة ىي مسؤكلية الدكلة الصاٜنة

ف يتخلوا عن التبعية ُب ٗنيع شؤكف حياهتم، كعليهم أف ينطلقوا؛ ليكونوا أكثر اإلسبلـ، كعليهم أ
 .(ّ)إبداعان من غًنىم إذا صدقوا اهلل ُب إ٬ناهنم كعلمهم كأُناثهم ك دراستهم

ىي كال  ،ىذه اإلدارة اإل٬نانية ليست مقصورة على ميداف اٞناؿ كالشركات كأسواؽ التجارة إفٌ 
ىذه اإلدارة اإل٬نانية ٕنتد امتداد اإل٬ناف ُب األمة إٔب كل ساحة  إفٌ  ،الدكلة١نصورة ُب ميداف كظائف 

أمة اإلسبلـ بنيانان مرصوصان ٓنميو القلوب اٞنؤمنة كالسواعد  ككل نشاط ككل أرض حّت ترتاصٌ 
 .(ْ)اٞنمدكدة كاأللباب الواعية

فاإلدارة  ،كلة الصاٜنةضركرة ىامة للدك اإلدارة كالنظاـ ضركرة ىامة ُب حياة اٞنسلمٌن،  إفٌ  
توجو اٛنهد كتنسقو بٌن ٢نتلف اٞنستويات ُب الدكلة الصاٜنة؛ ليتكامل العمل كينمو، كتعم الربكة 

من أجل ذلك كلو ال بد من قياـ نظاـ إدارم متميز داخل الدكلة الصاٜنة قائم على  ،كيعم اٝنًن
 كصحابتو الكراـ.  أسس ربانية كما فعل الرسوؿ 

                                 
 .(َِّٓح  َُِِ/ِ)صحيح اٛنامع الصغًن كزياداتو األلباين:  (ُ)
ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن  قاؿ اٜناكم:(، ْٖٕٔح  ُّْ/ْ) اٞنستدرؾ على الصحيحٌناٜناكم:  (ِ)

 ، ككافقو الذىيب.كٓب ٫نرجاه
 كما بعدىا. (ُْٗ)موجز النظرية العامة للدعوة اإلسبلمية النحوم: انظر:  (ّ)
 بعدىا ) باختصار(. كما (َٗٓ)الشورل ك٣نارستها اإل٬نانية النحوم:  (ْ)
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ػرابّٓاضطضبػاضطػػػػػػػػ
ػسؼمػاضواشّٓ

فقو الواقع: "ىو علم يبحث ُب فقو األحواؿ اٞنعاصرة، من العوامل اٞنؤثرة ُب اَّتمعات،  
كالقول اٞنهيمنة على الدكؿ، كاألفكار اٞنوجهة لزعزعة العقيدة، كالسبل اٞنشركعة ٜنماية األمة كرقيها 

 .(ُ)ُب اٜناضر كاٞنستقبل"
حياة اإلنساف كلها، يشمل النفوس كالصفات، كيشمل الدكؿ إف دراسة كفهم الواقع يشمل  

 كالشعوب، كيشمل السياسة كاالقتصاد كاإلعبلـ كالعبلقات االجتماعية كغًنىا.
أف فبل بد للدكلة  دكلة اٝنبلفة،كيعترب فهم الواقع أساسان ىامان من األسس اليت تقـو عليها   

كأف تدرب أفرادىا على ذلك؛ ليكوف ىذا الفهم مفيدان ٟنا ُب النهج  ،تفهم كاقعها الداخلي كاٝنارجي
كالدفاع عن ٘نى اإلسبلـ،  ،ة لتجنب كيد األعداء كاٜنذر منهمكالتخطيط كاإلدارة، كليكوف كسيل

ك٘نى الدكلة؛ كليأخذ أفراد الدكلة كلهم العربة كالعظة من األمم السابقة؛ كليكوف ىذا الفهم ٞنعرفة 
كبدكف فهم الواقع الداخلي  ،صعوبات اليت تواجو الدكلة الصاٜنة ككضع اٜنلوؿ ٟنااٞنشكبلت كال

كاٝنارجي للدكلة، فإف ىذه الدكلة تعيش ُب أجواء من التخبط كاالضطراب، كالتشتت كالضياع، 
؟ كاهلل تعأب يطلب منا أخذ اٜنذر كاٜنيطة كاالنتباه من العدك كأعوانو، كيف ال  ،كاٜنًنة كاالرتباؾ

(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) يقوؿ: حيث
 (ِ).  

يقوؿ األستاذ عمر حسنو: "إف دراسة اَّتمعات، كفهم كاقعها، كتار٫نها كثقافتها كمعادالهتا 
االجتماعية، ىو الذم يوضح لنا كيفيات كآليات التعامل معها، كمواصفات خطاُّا، كالفقو الذم 

 .(ّ)بشرع اهلل "٬نكننا من التدرج ُب األخذ بيدىا إٔب تقوًن سلوكها 
 ، كالأحكاـ الدين كلها أك بعضهاكفهم الواقع ال يعين أف يكوف ىذا الفهم مربران للتنازؿ عن 

 كالرضا بو. لقبوؿ بالواقع اٞنريركا كاالهنزاـ مسوغان للخذالف كال، لتغيًن حكم من أحكاـ الدين مسوغان 
بالسًن ُب األرض؛  ليأخذ  كالقرآف يقدـ لنا أحواؿ األمم السابقة كما حدث ٟنا، كيأمر 

 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ) قاؿ تعأب: ،اٞنؤمنوف الصادقوف منها الدركس كالعرب

                                 
 (.ٔ) فقو الواقعالعمر:  (ُ)
 (.ُٕاآلية ) سورة النساء: (ِ)
 د. عمر عبيد حسنة. – الصياغة اإلسبلمية لعلم االجتماع الدكاعي كاإلمكاف انظر: مقاؿ بعنواف: (ّ)

www.islamweb.net/newlibrary/ummah_Chapter.php?lang...ُ 
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ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

(مئ
(ُ). 

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) كقاؿ اهلل تعأب:

(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
 (ِ). 

الى تىٍدخيليوا عىلىى ىىؤيالىًء القىٍوـً اًٜنٍجًر:"قاؿ ألصحاب  أف رسوؿ اهلل:عن عبد اهلل بن عمرك 
 .(ّ)"بػىهيمٍ ًإالَّ أىٍف تىكيونيوا بىاًكينى، فىًإٍف لىٍم تىكيونيوا بىاًكينى فىالى تىٍدخيليوا عىلىٍيًهٍم، أىٍف ييًصيبىكيٍم ًمٍثلي مىا أىصىا

دراسة منهجية، ٟنا قواعدىا  واقع كدراستو من خبلؿ منهاج اهللبل بد أف يكوف فقو الف
كحٌن يلجأ بعض اٞنسلمٌن إٔب فقو الواقع، فإف ىذا الفقو ُب معظم  ،كأسسها كأىدافها اٞننهجية

شعارات مثًنة  كؿ بيانات سياسية خاطفة أاألحياف ال يتم من خبلؿ منهاج اهلل، كإ٧نا من خبل
 .  (ْ)خطب كمؤٕنرات كمهرجانات، كغًن ذلك للعواطف أك

غاب فقو الواقع عن األمة اإلسبلمية قركنان من الزمن، أدل ذلك إٔب ٕنزؽ األمة كلقد  
دائها، ابتداء من ىزائم متتالية تلحق ُّا، كسقوط بعض ديارىا بيد أعإٔب اإلسبلمية كتفتتها، ك 

اٟنند كتركيا، ٍب كصوالن إٔب فلسطٌن، كما حٌل بكشمًن كالشيشاف كالبوسنة ب مركران  ،األندلس
كإف معاٛنة اٞنسلمٌن لقضية فلسطٌن اليـو كمن خبلؿ  ،، كما ٪نل باٞنسلمٌن ُب بورما(ٓ)كاٟنرسك

إف جهل اٞنسلمٌن  ،األعواـ السابقة لتكشف عن عدـ فقو ككعي اٞنسلمٌن لواقعهم الذم يدكركف فيو
عدٌكىم اليـو بواقعهم، كغفلتهم عٌما ٫نيىط ط كييكاد ٟنم، كانشغاٟنم ببعضهم البعض، كلٌ ذلك جعل 

 يعثوف ُب أرضهم كببلدىم الفساد، كيكيدكف ٟنم أعظم اٞنؤامرات.
الدكلة النائمة الغافلة، اليت أخضعت رقاُّا ألعدائها ُب أجواء الغفلة كالضياع، كاليت  لذا فإفٌ  

 ،ال تعي ما يدكر ُب داخلها، كال تدرم ما ٪ندث حوٟنا، ال ٬نكن أف ييكتب ٟنا البقاء كالرخاء
الدكلة اٞنتيقظة اليت تفقو كاقعها الداخلي كاٝنارجي، كتعلم ما ٫نطط ك٪ناؾ ٟنا، ٟني  إفٌ ف كباٞنقابل

 األجدر بالبقاء كاٜنياة. 

                                 
 (.ُُُاآلية ) سورة يوسف: (ُ)
 (.ّٕ-ّٔاآليتاف ) سورة ؽ: (ِ)
 (،َٖ) اآلية اٜنجر:سورة ( ڎ ڈ ڈ ژ ژ): قولو )كتاب تفسًن القرآف، باب صحيحالبخارم: ال (ّ)
 .(َِْٕح  ُٖ/ٔ
 (.ُِّ) بناء األمة اٞنسلمة الواحدةالنحوم: انظر:  (ْ)
 (.ُِٓ) :انظر: اٞنرجع السابق نفسو (ٓ)
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ػخاطساضطضبػاضط
ػاإلرالمػاإلدالطيػاضؼادف

دكلة بناء ُب عتمد عليها ياإلعبلـ اإلسبلمي ركيزة أساسية كقاعدة رئيسة من القواعد اليت 
كىو ٬نثل لساهنا الناطق الرٚني ٟنا، كسيفها ٞنواجهة الغزك الفكرم كالثقاُب  ،اعتمادان كليان  اٝنبلفة

كمدل ٤ناح  ،كاٜنضارم كالسياسي كاالقتصادم كالعسكرم، الذم تتعرض لو األمة اإلسبلمية
ختلفة: مرئية اٞنوسائلو ب كذلك ،بقدر تأثًن اإلعبلـ على اٛنمهور كثقتهم بو يكوف الدكلة كرقٌيها

 كءةن كتكنولوجية.كمسموعة كمقر 
اليت تعٌن اٞنواطن على  االعبلـ بوسائلو اٞنتطورة أقول أدكات االتصاؿ العصرية كيعترب 

كما أصبح لئلعبلـ دكر مهم ُب شرح القضايا كطرحها على   ،معايشة العصر، كالتفاعل معو
ك٩نيء  ،الوطيناه القضايا اٞنعنية باألمن ، كبصفة خاصة ْنأم العاـ من أجل هتيئتو إعبلميان الر 

الكلمة األكٔب لئلعبلـ ُب ظل   فيو  القرف اٜنادم كالعشركف حامبلن معو عصران جديدان، عصران 
. كلقد استمرار عملية االبتكار كالتغيًنثورة االتصاؿ كاٞنعلومات، تلك الثورة اليت لن تتوقف مع 

ت، كجعلت السماء أدت ىذه الثورة أب إحداث تطور ضخم ُب تكنولوجيا االتصاؿ كاٞنعلوما
فيها األقمار الصناعية لتمتد رسالة اإلعبلـ إٔب أرجاء اٞنعمورة، كليصبح العآب   مفتوحة تسبح

من حياة الناس، كما   جزءان   أصبح واقع أف اإلعبلـ ُب العصر اٜنديثكال ،قرية الكرتكنية صغًنة
ة ّنختلف كسائط ككسائل عانأف بناء الدكلة اقتصاديان، كاجتماعيان، كسياسيان، يتطلب االست

ال   ّنشاركة الشعوب، كىو أمر  التنمية ال ٬نكن أف تنجح إال  بل إف مشركعات ،اإلعبل
 .(ُ)ّنساعدة اإلعبلـ"  يتحقق إال

كاإلعبلـ ُب اٞنفهـو اإلسبلمي ىو: "فن إيصاؿ اٜنق للناس قصد اعتناقو كالتزامو، كفن    
كمدلوؿ اإلعبلـ اإلسبلمي: "ىو تزكيد اإلنساف  ،(ِ)كشف الباطل كدحضو قصد اجتنابو"

بصفة عامة ُنقائق الدين اإلسبلمي اٜننيف اٞنستمدة من القرآف الكرًن كالسنة النبوية اٞنطهرة، 
كعرض مشكبلت اَّتمع الثقافية كاالجتماعية كالتعليمية من كجهة نظر إسبلمية، من خبلؿ 

                                 
 الدكلة كاَّتمع. انظر: مقاؿ بعنواف: دكر االعبلـ ُب بناء( ُ)

http://www.aldiyarsat.net/news/ُِٗ/ARTICLE/ِْٓٔ/ََِٗ-َِ-ُٕ.html 
 (.ٕٔ) اإلعبلـ اإلسبلمي اٞنفهـو كاٝنصائصالشنقيطي:  (ِ)

http://www.aldiyarsat.net/news/129/ARTICLE/2546/2009-02-17.html
http://www.aldiyarsat.net/news/129/ARTICLE/2546/2009-02-17.html
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ة ُب موضوع الرسالة اليت يتناكٟنا كصوالن إٔب رجل اإلعبلـ الذم يتمتع ّنعرفة كاسعة كمتعمق
 .(ُ)تكوين رأل عاـ صائب يعي كيدرؾ حقائق الدين اإلسبلمي اعتقادان كعبادة كمعاملة"

ى ى ) قمة اإلعبلـ اإلسبلمي، قاؿ اهلل تعأب: -ةقرآنان ك سنٌ -رب منهاج اهلل كيعت 

(ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
ۀ ۀ ) كقاؿ اهلل تعأب:،  (ِ) 

(ہ ہہ ہ 
(ّ). 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )قاؿ اهلل تعأب:  ،ةكتربز أ٨نية اإلعبلـ ُب القرآف كالسنٌ 

(...ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
قاؿ  ،(ْ)

ىم ناس من ضعفة اٞنسلمٌن، الذين ٓب تكن فيهم خربة باألحواؿ كال استبطاف  : "(ٓ)الز٢نشرم
من أمن كسبلمة أك خوؼ كخلل أىذاعيوا  كانوا إذا بلغهم خرب عن سرايا رسوؿ الل و  ،لؤلمور

 -، كإٔب أكٕب األمر منهمًبًو، ككانت إذاعتهم مفسدة، كلو رٌدكا ذلك اٝنرب إٔب رسوؿ الل و 
لىعىًلمىوي لعلم تدبًن ما أخربكا  -كىم كرباء الصحابة البصراء باألمور أك الذين كانوا يؤمركف منهم

 تخرجوف تدبًنه بفطنهم كْنارُّم كمعرفتهم بأمور اٜنرببو ال ًذينى يىٍستػىٍنًبطيونىوي الذين يس
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )  كقاؿ اهلل تعأب:، (ٔ)كمكايدىا"

(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
  كمن السنة ما جاء ُب حديث ابن عباس ،(ٕ)

، فىالى يىٍأتًيػىهيٍم خىبػىري رىسيوًؿ اللًَّو عاـ فتح مكة: " كىالى  ... كىقىٍد عىًميىًت اأٍلىٍخبىاري عىلىى قػيرىٍي و
 .(ٖ) "يىٍدريكفى مىا ىيوى صىاًنعه...

                                 
 (.َُْ) كتطبيقاتو العلميةاإلعبلـ اإلسبلمي عبد اٜنليم:  (ُ)
 (.ِٓجزء من اآلية ) سورة إبراىيم: (ِ)
 (.ُّٖاآلية ) سورة آؿ عمراف: (ّ)
 (.ّٖاآلية ) سورة النساء: (ْ)
: ىو ١نمود بن عمر بن ١نمد بن أ٘ند الز٢نشرم أبو القاسم جار اهلل، كاف كاسع العلم كثًن الفضل غاية الزمخشرم (ٓ)

مات يـو عرفة سنة ٖناف كثبلثٌن  ،متقنان ُب كل علم، معتزليًّا قويًّا ُب مذىبو، ٠ناىران بو، حنفيًّاُب الذكاء، كجودة القر٪نة، 
 (.ِٕٗ/ِ) ىداية القارم إٔب ْنويد كبلـ البارماٞنرصفي:  انظر: كٙنسمائة للهجرة.

 .(ُْٓ/ ُ)الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل  (ٔ)
 (.ْ: اآلية )سورة إبراىيم (ٕ)
قاؿ اٜناكم: صحيح على شرط  (،ّْٗٓح ْٔ/ّ)كتاب اٞنغازم كالسرايا اٞنستدرؾ على الصحيحٌن  اٜناكم: (ٖ)

 .مسلم ككافقو الذىيب
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كىلىػٍم يىكيػٍن رىسيػوؿي ... الػذم جػاء كفيػو: "ُب غػزكة تبػوؾ، ك   كحديث كعب بن مالك  
ػا رىسيػوؿي اللَّػًو  اللًَّو  ػرٍّ  ييرًيدي غىٍزكىةن ًإالَّ كىرَّل ًبغىٍيرًىىا، حىتَّى كىانىٍت تًٍلكى الغىػٍزكىةي، غىزىاىى ًفػي حى

لَّػػى لًٍلميٍسػًلًمينى أىٍمػػرىىيٍم لًيىتىػػأىىَّبيوا  ًثيػػرنا، فىجى ا، كىمىفىػازنا كىعىػػديكِّا كى ػػفىرنا بىًعيػػدن ػًديدو، كىاٍسػػتػىٍقبىلى سى أيٍىبىػػةى شى
ًثيره  ٍم، فىأىٍخبػىرىىيٍم ًبوىٍجًهًو الًَّذم ييرًيدي، كىالميٍسًلميوفى مىعى رىسيوًؿ اللًَّو غىٍزًكىً   .(ُ)"كى

كيتعرض العآب اإلسبلمي اليـو إٔب غزك إعبلمي خطًن أشد خطران علينا من الطائرات ك  
لذا  ،كاألخبلؽإف ىذا الغزك يزعزع العقيدة كاإل٬ناف، كيهدـ القيم  ،الدبٌابات كاٛنيوش اٛنرارة

نرجو أف يكوف اإلعبلـ اإلسبلمي اٟنادؼ لدل الدكلة الصاٜنة ىو األداة األساسية ُب ٗنع  
كلمة األمة اإلسبلمية على إقامة شعائر اإلسبلـ، كٓنكيمو ُب حياهتم، كٓنقيق العبودية اٝنالصة 

دة لشريعة هلل تعأب، كترسيخ اإل٬ناف ُب نفوس الناس، كإعبلء كلمة اهلل ُب األرض، كٓنقيق السيا
اهلل، كنشر دينو كتبليغو ألىل األرض، كنشر األخبلؽ الكر٬نة، كالشمائل الطٌيبة، كالشيم 

كأىدافهم  هاد ُب النفوس، كرد كيد األعداءكاٝنصاؿ اٛنميلة، كبث ركح اٛن اٜنميدة،
كإكساُّم عادات كتقاليد غًن  زعزعة العقيدة ُب نفوس اٞنسلمٌن ك٢نططاهتم اٝنبيثة ُب

غمس الشهوات كالرذائل ُب أبناء األمة ٓنطيم األخبلؽ ك ، كنشر األفكار اال٥نبللية، ك إسبلمية
 .(ِ)اإلسبلمية
 كال بٌد لئلعبلـ اإلسبلمي أف ٬نتاز ِنصائص ىامة، كىي ما يلي:  

فالصدؽ ٚنة من ٚنات القرآف ُب الرسالة كالدعوة اإلسبلمية، كمػا أنػو ٚنػة أكالن: الصدؽ: 
رسػػػوالن كداعيػػػة، كٚنػػػة اَّتمػػػع اإلسػػػبلمي األمػػػٌن اٜنػػػريص علػػػى الػػػدعوة  رسػػػولنا الكػػػرًن ١نمػػػد 

الصػدؽ ُب ُب اٝنرب، كالصدؽ ُب الكلمة، ك  كنظرة اإلسبلـ اإلعبلمية تتوخى الصدؽ ،اإلسبلمية
(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) قاؿ اهلل تعأب: ،اٜنكم

 (ّ). 
كىذا  ،األىواء اٞننحرفة اقع اٞنعوج، أك: كقد قضى اإلعبلـ بعدـ اٝنضوع للو ثانيان: الواقعية

ال تستقر أحكامها كال تضبط  بلـ اإلسبلمي، فالواقعية تعين أفىو الواقع الذم ٫نتص بو اإلع

                                 

 ( ٱ ٻ ٻ ٻ)باب حديث كعب بن مالك، كقوؿ اهلل عز كجل:  ،كتاب اٞنغازم)صحيح البخارم: ال (ُ)
باب حديث توبة   ،كتاب التوبة)صحيح ال :كاللفظ لو، مسلم(، ُْْٖح ّ/ٔ (،ُُٖجزء من اآلية ) التوبة:سورة 

 .(ِٕٗٔح ُِِٖ/ْ كعب بن مالك كصاحبيو
 (.ٔ) الفضائيات اإلسبلمية ضوابط ك١ناذيرالسدالف: انظر:  (ِ)
  (.ِٕسورة النمل: اآلية ) (ّ)
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ڳ ) قاؿ اهلل تعأب: ،قواعدىا إال ّنبلحظة اٞنصاّب اٞنطلقة، كىي بعيدة عن األغراض كاألىواء

( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
﮺ ) كقاؿ اهلل تعأب:، (ُ) ﮹  ﮸ 

﮽   ﯁          ﮻﮼  ﯀  (﮾﮿ 
 (ِ). 

فهي مستمرة كقادرة على  ،ة الثالثة إلعبلـ الدكلة الصاٜنةىي اٝنصيص ثالثان: المركنة:
كما أهنا قادرة على مواكبة الوقائع   ،مواجهة التطورات، سواء ُب كيفية اٞنواجهة، أك ُب كسائلها

كتتسم اٞنركنة باالستمرارية كالثبات ُب أصوٟنا،  ،اٞنتغًنة اٞنتجددة، ُنيث ْند لكل كاقعة حكما
 ،(ّ)بينما ليس ىناؾ ٗنود على رأم أك موقف، فاٜنياة تتطلب ْنديد األفكار، كتنويع اٞنواقف

﮷ ) قاؿ اهلل تعأب: ﮶  ﮵  ﮴  ﮲  ﮳ (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
كقاؿ اهلل ، (ْ)

(ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) تعأب:
(ٓ)، 

أف يكوف خطاُّا اإلعبلمي ملتزمنا بالصدؽ كالواقعية كاٞنركنة ُب دعوة  فعلى الدكلة الصاٜنة
 كتتوخى االقتصار على اٞنقصود منها. ،كأف تراعي مشولية اإلسبلـ ،الناس

الذم نتعرض فيو ٟنجمة شرسة من -اجة ٥نن اٞنسلمٌن ُب ىذا العصرإننا لفي أمٌس اٜن 
 دة السليمة ُب نفوس الناس،لرتسيخ العقيإٔب إعبلـ إسبلمي شامل، يهدؼ  -قبل أعدائنا

توحيد صفوؼ اٞنسلمٌن ٓنت راية كاحدة، كيكشف عن كلدعوة اهلل تعأب ُب األرض،  نشركل
٢نططات األعداء اٝنبيثة ضد اإلسبلـ كاٞنسلمٌن، كيدحض شبو اٞنتشككٌن كاٞننافقٌن، 

رس ألسنتهم بإظهار ك  لمة اٜنق كاإل٬ناف.كيلجمهم ك٫ني

                                 
 (.ُٖسورة اٛناثية: اآلية ) (ُ)
 (.ُُٔسورة األنعاـ: اآلية ) (ِ)
 عبد اللطيف ٘نزة. -اإلسبلـانظر: مقاؿ بعنواف: اإلعبلـ ُب  (ّ)

http://islamselect.net/mat/َِْٖٓ 
 (.ُُٓسورة األنعاـ: اآلية ) (ْ)
 (.َُٓسورة النساء: اآلية ) (ٓ)

http://islamselect.net/mat/82540
http://islamselect.net/mat/82540
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 نثاملثسث انثا
 أْى يالير احلكى انراشذ

 ءت الثورة لتحقيقها، كىي: اٜنريةمن أىم مبلمح اٜنكم الراشد ٓنقيق األىداؼ اليت جا
 كذلك من خبلؿ: ،كاٜنياة الكر٬نة لئلنساف كالكرامة

ػأوًضا:ػتجضِّيػإرادةػاِّطظػاضحرةػسيػاختغارػظظامػاضحصمػوطبغطته
كأف ٕنثل السلطة فيو اختيار األمة ابتداء كانتهاء، فبل  ،ككيف ٪نكم ،من ٪نكمبأف ٔنتار األمة 

كأف  ،س شئوهنا إال من ارتضتو كرضيت بو٪نكمها إال من انتخبتو األمة انتخابنا حرنا مباشرنا، كال يسو 
 ال يكوف عرضة للعبث، كىذا يقتضي: يكوف ذلك عن أمر جلي

ات األمة، من خبلؿ تنظيم االتفاؽ على عقد اجتماعي كسياسي جديد يعرب عن تطلع أواًل:
عملية الوصوؿ للسلطة بكل شفافية، ّنا يضمن صوف اٜنقوؽ كاٜنريات العامة كاٝناصة، كما فعل 

حٌن دخل اٞندينة بعد بيعة العقبة الثانية، فكاف أكؿ عمل قاـ بو أف كتب صحيفة اٞندينة  النيب 
ية اٞنرجعية السياسية، كصاف اٜنر اليت حفظ فيها اٜنقوؽ لكل مكونات الدكلة اٛنديدة، كحد د 

كتب ُّذا   أنو قاؿ: بلغين أف رسوؿ اهلل  فعن ابن شهاب  ،الدينية، ككفل اٜنقوؽ الفردية
ا  ًكتىابه ًمٍن ١نيىم دو  الن يبٍّ رىسيوًؿ الل ًو  الكتاب: بػىٌٍنى اٍلميٍؤًمًنٌنى كىاٍلميٍسًلًمٌنى ًمٍن قػيرىٍيشو كىأىٍىًل  )ىىذى
 ، ةه ًمٍن ديكًف الن اًس؛ يػىٍثًربى كىمىٍن تىًبعىهيٍم فػىلىًحقى ًًٍُّم، فىحىل  مىعىهيٍم  كىجىاىىدى مىعىهيٍم، أىنػ هيٍم أيم ةه كىاًحدى

، كىىيٍم يػىٍفديكفى عىانًيػى  نػىهيٍم مىعىاًقلىهيمي اأٍليكٔبى هيٍم اٍلميهىاًجريكفى ًمٍن قػيرىٍيشو عىلىى رًبىاعىًتًهٍم، يػىتػىعىاقػىليوفى بػىيػٍ
، كى بًا ٍعريكًؼ كىاٍلًقٍسًط بػىٌٍنى اٍلميٍؤًمًنٌنى، كىبػىنيو عىٍوؼو عىلىى رًبٍػعىاهًتًٍم، يػىتػىعىاقػىليوفى مىعىاًقلىهيمي اأٍليكٔبى كيل  طىائًفىةو ٍلمى

، تػىٍفًدم عىانًيػىهىا بًاٍلمىٍعريكًؼ كىاٍلًقٍسًط بػىٌٍنى اٍلميٍؤًمًنٌنى، كىبػىنيو اٝنٍىٍزرىًج عىلىى رًبىاعىًتًهٍم يػىتػىعى  اقػىليوفى مىعىاًقلىهيمي اأٍليكٔبى
سىاًعدىةى عىلىى رًبىاعىًتًهٍم  كىكيل  طىائًفىةو ًمنػٍهيٍم تػىٍفًدم عىانًيػىهىا بًاٍلمىٍعريكًؼ كىاٍلًقٍسًط بػىٌٍنى اٍلميٍؤًمًنٌنى، كىبػىنيو

، كىكيل  طىائًفىةو ًمنػٍهيٍم تػىٍفًدم عىانًيػىهىا بً  ، يػىتػىعىاقػىليوفى مىعىاًقلىهيمي اأٍليكٔبى اٍلمىٍعريكًؼ كىاٍلًقٍسًط بػىٌٍنى اٍلميٍؤًمًنٌنى
، كىكيل  طىائًفىةو ًمنػٍهيٍم تػىٍفًدم عىا نًيػىهىا كىبػىنيو جيشىمو كىالن جىا عىلىى رًبىاعىًتًهٍم، يػىتػىعىاقػىليوفى مىعىاًقلىهيمي اأٍليكٔبى

، كىكيل   بًاٍلمىٍعريكًؼ كىاٍلًقٍسًط بػىٌٍنى اٍلميٍؤًمًنٌنى، كىبػىنيو الن ج اًر عىلىى رًبىاعىًتًهٍم يػىتػىعىاقػىليوفى مىعىاًقلىهيمي اأٍليكٔبى
ا بًاٍلمىٍعريكًؼ كىاٍلًقٍسًط بػىٌٍنى اٍلميٍؤًمًنٌنى كىبػىنيو عىٍمرًك ٍبًن عىٍوؼو عىلىى رًبى  اعىًتًهٍم طىائًفىةو ًمنػٍهيٍم تػىٍفًدم عىانًيػىهى

، كىكيل  طىائًفىةو  ًمنػٍهيٍم تػىٍفًدم عىانًيػىهىا بًاٍلمىٍعريكًؼ كىاٍلًقٍسًط بػىٌٍنى اٍلميٍؤًمًنٌنى يػىتػىعىاقػىليوفى مىعىاًقلىهيمي اأٍليكٔبى
، كىكيل  طىائًفىةو ًمنػٍهيٍم تػىٍفًدم عىانًيػىهىا  بًاٍلمىٍعريكًؼ كىبػىنيو الن ًبيًت عىلىى رًبىاعىًتًهٍم يػىتػىعىاقػىليوفى مىعىاًقلىهيمي اأٍليكٔبى

، كىكيل  طىائًفىةو ًمنػٍهيٍم كىاٍلًقٍسًط بػىٌٍنى اٍلميٍؤًمًنٌنى كىبػىني  و أىٍكسو عىلىى رًبىاعىًتًهٍم يػىتػىعىاقػىليوفى مىعىاًقلىهيمي اأٍليكٔبى
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ا ًمنػٍهيمٍ  ، أىٍف ييًعينيوهي تػىٍفًدم عىانًيػىهىا بًاٍلمىٍعريكًؼ كىاٍلًقٍسًط بػىٌٍنى اٍلميٍؤًمًنٌنى كىأىف  اٍلميٍؤًمًنٌنى الى يػىتػٍريكيوفى ميٍفرىحن
ٍعريكًؼ ُب  ، كىالى ٪نيىاًلفي ميٍؤًمنه مىٍؤبى ميٍؤًمنو ديكنىوي، كىأىف  اٍلميٍؤًمًنٌنى كىاٍلميت ًقٌنى عىلىى مىٍن بػى بًاٍلمى اءو أىٍك عىٍقلو غىى  ًفدى

يًعًهٍم ًمنػٍهيٍم، أىًك ابٍػتػىغىى دىًسيعىةى ظيٍلمو أىٍك ًإٍبىو أىٍك عيٍدكىافو أىٍك فىسىادو بػىٌٍنى اٍلميٍؤًمًنٌنى، كىأىف  أىٍيًديػىهيٍم  عىلىٍيهًم ٗنًى
نيوفى بػىٍعضيهيٍم كىلىٍو كىافى كىلىدى أىحىًدًىٍم الى يػىٍقتيلي ميٍؤًمنه ميٍؤًمننا ُب كىاًفرو، كىالى يػيٍنصىري كىاًفره عىلىى ميٍؤًمنو، كىاٍلميٍؤمً 

ٍعريكؼى كىاأٍليٍسوىةى غىيػٍرى مىٍظليوًمٌنى كىالى مىوىإب بػىٍعضو ديكفى الن اًس، كىأىن وي مىٍن تىًبعىنىا ًمنى اٍليػىهيوًد، فىًإف  لىوي اٍلمى 
 الل ًو، ًإال  ميتػىنىاًصرو عىلىٍيًهٍم، كىأىف  ًسٍلمى اٍلميٍؤًمًنٌنى كىاًحده، كىالى ييسىآبىي ميٍؤًمنه ديكفى ميٍؤًمنو ُب ًقتىاؿو ُب سىًبيلً 

نػىهيٍم، كىأىف  كيل  غىازًيىةو غىزىتٍ  يػىٍعقيبي بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضنا، كىًإف  اٍلميٍؤًمًنٌنى اٍلميت ًقٌنى عىلىى  عىلىى سىوىاءو كىعىدىؿو بػىيػٍ
، كىالى ييًعينػيهىا عىلىى ميٍؤًمنو، كىأىن وي مىنً  ًني ميٍشرًؾه مىاالن لًقيرىٍيشو  اٍعتىبىطى ميٍؤًمننا أىٍحسىًن ىيدنل كىأىقٍػوىًمًو، كىأىن وي الى ٩نًي

ل  قػىٍتبلن عىٍن بػىيػٍّنىةو فىًإن وي قػى  ٍقتيوًؿ بًاٍلعىٍقًل، كىأىف  اٍلميٍؤًمًنٌنى عىلىٍيًو كىاف ةن، كىأىن وي الى ٪نًى وىده، ًإال  أىٍف يػيٍرًضيى كىٕب  اٍلمى
وي، فىمىٍن نىصىرىهي ٍؤًكيى ًلميٍؤًمنو أىقػىر  ّنىا ُب ىىًذًه الص ًحيفىًة، أىٍك آمىنى بًالل ًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر، أىٍف يػىٍنصيرى ١نيًٍدثنا كىالى يػي 

، كىأىن   كيٍم مىا اٍختػىلىٍفتيٍم ًفيًو أىٍك آكىاهي فىًإف  عىلىٍيًو لىٍعنىةى الل ًو كىغىضىبىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة الى يػيٍقبىلي ًمٍنوي صىٍرؼه كىالى عىٍدؿه
يػيٍنًفقيوفى مىعى اٍلميٍؤًمًنٌنى مىا دىاميوا ١نيىارًًبٌنى، كىأىف  ًمٍن شىٍيءو فىًإف  حيٍكمىوي ًإٔبى الل ًو كىًإٔبى الر سيوًؿ، كىأىف  اٍليػىهيودى 

هيٍم، ًإال  مىٍن ظىلىمى يػىهيودى بىيًن عىٍوؼو أيم ةه ًمنى اٍلميٍؤًمًنٌنى، لًٍليػىهيوًد ًدينػيهيٍم كىلًٍلميٍؤًمًنٌنى ًدينػيهيٍم، كىمىوىالًيًهٍم كىأىنٍػفيسي 
، كىأىف  لًيػىهيوًد بىيًن كىأىًٍبى فىًإن وي الى يػىٍوًتغي ًإال   نػىٍفسىوي كىأىٍىلى بػىٍيًتًو، كىأىف  لًيػىهيوًد بىيًن الن ج اًر ًمٍثلى مىا لًيػىهيوًد بىيًن عىٍوؼو

، كىأىف  لًيػىهي  ، كأىف  لًيػىهيوًد بىيًن جيشىمو ًمٍثلى مىا لًيػىهيوًد بىيًن عىٍوؼو  وًد بىيًن اٜنٍىاًرًث ًمٍثلى مىا لًيػىهيوًد بىيًن عىٍوؼو
، ًإال  مىٍن ظىلىمى، فىًإن وي الى يػىوٍ  ، كىأىف  لًيػىهيوًد اأٍلىٍكًس ًمٍثلى ذىًلكى ةى ًمٍثلى مىا لًيػىهيوًد بىيًن عىٍوؼو ًتغي ًإال  نػىٍفسىوي سىاًعدى

فىقىتػيهيٍم، كىعىلىى اٍلميٍسًلًمٌنى ، عىلىى  اٍليػىهيوًد نػى كىأىٍىلى بػىٍيًتًو، كىأىن وي الى ٫نىٍريجي أىحىده ًمنػٍهيٍم ًإال  بًًإٍذًف ١نيىم دو 
نىكيمي الن ٍصحى كىالن   نػىهيمي الن ٍصرى عىلىى مىٍن حىارىبى أىٍىلى ىىًذًه الص ًحيفىًة، كىأىف  بػىيػٍ ًصيحىةى نػىفىقىتػيهيٍم، كىأىف  بػىيػٍ

ٍوفػيهىا حىرىـه أًلىٍىًل ىىًذًه الص حً  ًدينىةى جى ، كىأىف  اٍلمى ٍظليوـً يفىًة، كىأىن وي مىا كىافى بػىٌٍنى أىٍىًل ىىًذًه الص ًحيفىًة كىالن ٍصرى لًٍلمى
نػىهيمي   الن ٍصرى عىلىى مىٍن ًمٍن حىدىثو أىًك اٍشًتجىارو ٫نيىاؼي فىسىاديهي، فىًإف  أىٍمرىهي ًإٔبى الل ًو كىًإٔبى ١نيىم دو الن يبٍّ، كىأىف  بػىيػٍ

، كىأىنػ هيٍم ًإذىا دىعىويا الٍ  يػىهيودى ًإٔبى صيٍلًح حىًليفو ٟنىيٍم بًاأٍليٍسوىًة فىأىنػ هيٍم ييصىاًٜنيونىوي كىإٍف دىعىٍونىا ًإٔبى ًمٍثًل دىىىمى يػىٍثًربى
كىأىف  يػىهيودى  ذىًلكى فىًإف  ٟنىيٍم عىلىى اٍلميٍؤًمًنٌنى، ًإال  مىٍن حىارىبى الدٍّينى، كىعىلىى كيلٍّ أينىاسو ًحص تػىهيٍم ًمنى النػ فىقىًة،

بىٍطنه ًمٍن كىمىوىالًيػىهيٍم كىأىنٍػفيسىهيٍم مىعى اٍلربٍّ اٍلميٍحًسًن ًمنػٍهيٍم، ًمٍن أىٍىًل ىىًذًه الص ًحيفىًة كىأىف  بىيًن الش ٍطبىًة  اأٍلىٍكسً 
، كىالى يىٍكًسبي كىاًسبه ًإال  عىلىى نػىٍفًسًو، كىأىف  الل وى عىلىى أىٍصدى  ًؽ مىا ُب ىىًذًه جىٍفنىةى، كىأىف  اٍلرًب  ديكفى اإٍلًٍبًٍ

ًدينىًة أيمٍّنى  الص ًحيفىًة كىأىبػىرًٍّه، الى ٪نيىو ؿي  ، كىأىن وي مىٍن خىرىجى آًمنه، كىمىٍن قػىعىدى بًاٍلمى اٍلًكتىابي عىٍن ظىآبًو كىالى آٍبًو
ىيمي ًُّىًذًه الص ًحيفىًة اٍلبػىر    .(ُ)اٍلميٍحًسني( أىبػىر  اأٍلىٍمًن، ًإال  ظىاًلمنا كىآٖننا، كىأىف  أىٍكالى

                                 
( كاٜنػػديث َٕٓح ْٔٔ/ ِكأصػػحابو ألىػػل الصػػلح  ( ابػػن ز٤نويػػو: األمػػواؿ )كتػػاب العهػػود الػػيت كتبهػػا رسػػوؿ اهلل ُ)
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فبل ٠ناؿ لتفريغ الوثيقة من مضموهنا، أك االحتجاج ُّا على نقيض مقصودىا من إقامة العدؿ 
 كالقسط، بالتعسف أك التأكيل أك التحريف!

باإلعبلف عن مبدأ اٞنؤاخاة بٌن اٞنهاجرين كاألنصار؛ ليؤكد أف العبلقة بٌن  كما قاـ النيب 
ساكم اٛنميع ُب اٜنقوؽ كأماـ القضاء، كتى  على أساس األخوة كاٞنواطنةتقـو مكونات اَّتمع اٛنديد 

ية، كال طبقية، كال عنصرية ال كما كاف عليو اٜناؿ ُب اَّتمع اٛناىلي الطبقي، فبل عصبية جاىل
 فسلماف الفارسي، كصهيب الركمي، كببلؿ اٜنبشي، كعمر القرشي. ،قومية

 دينهم، كلليهود دينهم، على أساس من اٜنرية يكوف اليهود أمة مع اٞنؤمنٌن، للمسلمٌنك 
(ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب) كاٞنواطنة

ا  فقد كاف النيب  ،(ُ) يفتتح بذلك عصرنا جديدن
يقـو ٠نتمع اٞندينة كاٞندنية ، ىو عصر اٞندينة بعد يثرب، حيث للمسلمٌن خاصة، كللعآب  كافة

لئلنساف، بل عصر جديد يفتتح بصحيفة كاٜنضارة كاإلنسانية، فبل استبداد كال طغياف كال ظلم 
 اٞندينة أكؿ دستور كعقد اجتماعي عرفتو اإلنسانية!

إقرار التعددية السياسية كالتداكؿ السلمي للسلطة ال من خبلؿ النص عليها  ثاظغًا:
بالدساتًن فقط، بل من خبلؿ اٞنمارسة اٜنقيقية ٟنا على أرض الواقع؛ ليكوف الواقع أصدؽ شاىد 

تزاـ السلطة بإرادة األمة، كاحرتامها للدستور، كالعقد الذم بينها كبٌن األمة، كإال ستبقى على مدل ال
كىو  ،الدساتًن حربنا على كرؽ، ال تغين كال تسمن من جوع، ما ٓب يكن ىناؾ تداكؿ سلمي للسلطة

(ں ں ڻ) ما تقرر ُب أصوؿ اٝنطاب السياسي الراشدم، بإٗناع األمة؛ لقولو تعأب:
(ِ)، 

 : ا كعن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قاؿ: خىطىبػىنىا عيمىري فػىقىاؿى بًالحىقّْ،  "ًإفَّ اللَّوى بػىعىثى ميحىمَّدن
نىاىىا ، فىكىافى ًممَّا أىنٍػزىؿى اللَّوي آيىةي الرٍَّجًم، فػىقىرىٍأنىاىىا  كىعىقىٍلنىاىىا كىكىعىيػٍ ، رىجىمى رىسيوؿي كىأىنٍػزىؿى عىلىٍيًو الًكتىابى

كىرىجىٍمنىا بػىٍعدىهي، فىأىٍخشىى ًإٍف طىاؿى بًالنَّاًس زىمىافه أىٍف يػىقيوؿى قىاًئله: كىاللًَّو مىا  نىًجدي آيىةى الرٍَّجًم   اللَّوً 
ا ى ًإذى ًفي ًكتىاًب اللًَّو، فػىيىًضلُّوا بًتػىٍرًؾ فىرًيضىةو أىنٍػزىلىهىا اللَّوي، كىالرٍَّجمي ًفي ًكتىاًب اللًَّو حىقّّ عىلىى مىٍن زىنى 
، ثيمَّ ًإنَّا كينَّا نػىٍقرىأي ًفيمىا  أيٍحًصنى ًمنى الرّْجىاًؿ كىالنّْسىاًء، ًإذىا قىامىًت البػىيػّْنىةي، أىٍك كىافى الحىبىلي أىًك ااًلٍعًترىاؼي

آبىاًئكيٍم، أىٍك ًإفَّ كيٍفرنا  نػىٍقرىأي ًمٍن ًكتىاًب اللًَّو: أىٍف الى تػىٍرغىبيوا عىٍن آبىاًئكيٍم، فىًإنَّوي كيٍفره ًبكيٍم أىٍف تػىٍرغىبيوا عىنٍ 
: "الى تيٍطريكًني كىمىا أيٍطًرمى ًعيسىى اٍبني  ًبكيٍم أىٍف تػىٍرغىبيوا عىٍن آبىاًئكيٍم. أىالى ثيمَّ ًإفَّ رىسيوؿى اللًَّو  قىاؿى

: كىاللًَّو لىٍو قىٍد مىاتى عيمىري  مىٍريىمى، كىقيوليوا: عىٍبدي اللًَّو كىرىسيوليوي"، ثيمَّ ًإنَّوي  بػىلىغىًني أىفَّ قىاًئالن ًمٍنكيمٍ  يػىقيوؿي

                                                                                               
 صحيح لغًنه.

 (.ِٔٓ( سورة البقرة: جزء من اآلية )ُ)
 (.ّٖ( سورة الشورل: جزء من اآلية )ِ)
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عىةي أىًبي بىٍكرو فػىٍلتىةن كىتىمٍَّت، أىالى  : ًإنَّمىا كىانىٍت بػىيػٍ ًإنػَّهىا قىٍد   بىايػىٍعتي فيالىننا، فىالى يػىٍغتػىرَّفَّ اٍمريؤه أىٍف يػىقيوؿى كى
، كىلىًكنَّ اللَّوى كىقىى شىرَّىىا، كىلىٍيسى ًمٍنكيٍم  مىٍن تػيٍقطىعي األىٍعنىاؽي ًإلىٍيًو ًمٍثلي أىًبي بىٍكرو، مىٍن كىانىٍت كىذىًلكى

 .(ُ)..."بىايىعى رىجيالن عىٍن غىٍيًر مىشيورىةو ًمنى الميٍسًلًمينى فىالى يػيبىايىعي ىيوى كىالى الًَّذم بىايػىعىوي، تىًغرَّةن أىٍف يػيٍقتىالى 
ًو، أىٍك غىًٍنًًه ًمٍن غىًٍنً مىشيورىةو ًمنى قاؿ: "مىٍن دىعىا ًإٔبى ًإمىارىًة نػىٍفسً  كعن عمر بن اٝنطاب 

ل   لىكيٍم ًإال  أىٍف تػىٍقتػيليوهي"  .(ِ)اٍلميٍسًلًمٌنى فىبلى ٪نًى
بل كٓب يكن  كإرادهتا ببل إكراه كال إجبار، شدين تولوا السلطة باختيار األمةككل اٝنلفاء الرا

ّنحضر األنصار كىم أىل اٞندينة كأصحاب الشوكة كالكلمة، فكاف أمر  أحد منهم يستطيع ذلك
فالسلطة ُب  ،لسيف كالقوة، كال باٞناؿ السياسيالسلطة بالشورل كالرضا، ال بالتفويض اإلٟني، كال با

فعن إٚناعيل، عن قيس، قاؿ:  ،ا األمة بإرادهتا كرضاىا كشوراىاالنظاـ الراشدم سلطة مدنية، ٔنتارى
: ا أىبيو بىٍكرو خىطىبػىنى  ، ًإنّْي كيلّْيتي أىٍمرىكيٍم كىلىٍستي ًبخىٍيرًكيٍم، فىًإذىا أىٍحسىٍنتي  كقىاؿى "أىيػُّهىا النَّاسي

، ال أي  ًإيَّامى ًإذىا غىًضٍبتي ًإٍف أىسىٍأتي فػىقىوّْميوًني، ًإفَّ ًلي شىٍيطىاننا يػىٍعتىرًيًني، فىًإيَّاكيٍم كى كثًري ًفي فىأىًعينيوًني، كى
قَّوي، ارًكيٍم، كىأىٍبشىارًكيٍم، الصٍّْدؽي أىمىانىةه، كىاٍلكىًذبي ًخيىانىةه، كىالضًَّعيفي ًمٍنكيٍم قىًومّّ حىتَّى أىريدَّ ًإلىٍيًو حى أىٍشعى 

 ، كىال تىًشيعي كىاٍلقىًومُّ ًضًعيفه حىتَّى آخيذى اٍلحىقَّ ًمٍنوي، ًإنَّوي ال يىدىعي قػىٍوـه اٍلًجهىادى ًإال ضىرىبػىهىمي اللَّوي بًالذُّؿّْ
 ًفي قػىٍوـو اٍلفىاًحشىةي ًإال عىمَّهيمي اٍلبىالءي، أىًطيعيوًني مىا أىطىٍعتي اللَّوى، فىًإذىا عىصىٍيتي اللَّوى فىال طىاعىةى ًلي

عىلىٍيكيٍم، قيوميوا ًإلىى صىالًتكيٍم يػىٍرحىميكيمي اللَّوي"
(ّ). 

كأف يتم إصبلح مؤسسات الدكلة، كتوزيع اٞنهاـ ُب السلطات اٞنفصلية ُب الدكلة،  ثاضثًا:
على  فجعل عمر  فإف الفصل بٌن السلطات ىو سنة راشدة ابتدأىا أبو بكر الصديق 

على  بيت اٞناؿ؛ لتشرتؾ األمة كلها ُب إقامة العدؿ ُب القضاء  القضاء، كجعل أبا عبيدة 
 بيت اٞناؿ!العطاء، كالرقابة على ك 

سيادة النظاـ على اٛنميع، ككقوؼ اٛنميع أماـ القضاء على قدـ اٞنساكاة، ال فرؽ  رابطًا:
، كشريف ككضيع، كغين كفقًن، حّت  كما ُب  ،ال يشعر أحد بأم ٕنييز أك هتميش بٌن حاكم ك١نكـو

أف قريشا أ٨نهم شأف اٞنرأة اٞنخزكمية اليت  عن عائشة رضي اهلل عنها -الذم سبق كذكرناه- اٜنديث
                                 

(، مسلم: الصحيح َّٖٔحُٖٔ/ ٖ( البخارم: الصحيح )كتاب اٜندكد، باب رجم اٜنبلى من الزنا إذا أحصنت ُ)
 ( كىو طويل.ُُٗٔح  َِّٓ/ٔ)كتاب اٜندكد، باب رجم الثيب ُب الزنا 

 (.ٕٗٓٗح  ْْٓ/ ٓ( عبد الرزاؽ: اٞنصنف )بيعة أيب بكر رضي اهلل تعأب عنو ُب سقيفة بين ساعدة ِ)
، (، كالركاية بتمامها عند بن بكار، أبو داكد: الزىد )من كبلـ أيب بكر َِِ( ابن بكار: األخبار اٞنوفقيات )ّ)

(، الز٢نشرم: ٔنريج أحاديث َُّْٕح  َٕٔ/ ٓ(، كقاؿ عنو أبو داكد كىو حديث صحيح، كنز العماؿ )ُّحٔٓ
 .(َْٕ/ ِالكشاؼ )
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؟  فقالوا: كمن ٩نرتئ عليو إال أسامة، حب رسوؿ اهلل سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسوؿ اهلل 
 فكلمو أسامة، فقاؿ رسوؿ اهلل ، :ثيمَّ  )أىتىٍشفىعي ًفي ، ـى فىاٍختىطىبى حىدٍّ ًمٍن حيديكًد اللًَّو، ثيمَّ قىا

: ًإنَّمىا أى  لىكيٍم، أىنػَّهيٍم كىانيوا ًإذىا سىرىؽى ًفيًهمي الشَّرًيفي تػىرىكيوهي، كىًإذىا سىرىؽى ًفيًهمي قىاؿى ٍىلىكى الًَّذينى قػىبػٍ
الضًَّعيفي أىقىاميوا عىلىٍيًو الحىدَّ، كىاٍيمي اللًَّو لىٍو أىفَّ فىاًطمىةى بًٍنتى ميحىمَّدو سىرىقىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا(

(ُ). 
ػدغادةػاضدوضظػوادتػالضؼاػرنػاضظغوذػاِّجظبيثاظّغا:ػادتطادةػ

أىم مبلمح اٜنكم الراشد ىو استعادة السيادة اٞنفقودة، تلك السيادة اليت ٬نثل غياُّا  إفٌ 
جنيب؛ نتيجة طبيعية ُب ظل تنامي الفجوة بٌن الشعوب كحكوماهتا، كشعور اٜنكومات ُناجتها لؤل

كىذا ِنبلؼ األنظمة اليت ٔنتارىا الشعوب كتقف خلفها ٞنواجهة أم  ،ٜنماية عركشها غًن الشرعية
 نفوذ خارجي، فهي تستمد شرعيتها من األمة ال من العدك!

إف ٘ناية الدكلة كصيانة سيادة األمة ىو أكؿ كاجبات السلطة، كما ُب اٜنديث عن أيب ىريرة 
 عن النيب ، :ـي جينَّةه، يػيقىاتىلي ، قاؿ مىا ًمٍن كىرىائًًو، كىيػيتػَّقىى ًبًو، فىًإٍف أىمىرى بًتػىٍقوىل اهلًل عىزَّ  )ًإنَّمىا اإٍلً

ًإٍف يىٍأميٍر ًبغىٍيرًًه كىافى عىلىٍيًو ًمٍنوي( ، كىافى  لىوي ًبذىًلكى أىٍجره، كى  .(ِ)كىجىلَّ كىعىدىؿى
فالسلطة درع كجنة تقف األمة من كرائها كتقاتل معها كعنها، كٟنذا السبب عرؼ الفقهاء 

ا دار اإلسبلـ بالشوكة ال باألحكاـ، فالدار اليت تكوف الشوكة فيها لؤلمة كالكلمة كاليد العليا قد٬نن 
فيها ٟنا ىي كطن كدار لئلسبلـ، كما كانت اٞندينة النبوية، فكانت دار إسبلـ، بتحقق الشوكة كاٞننعة 

 لؤلمة فيها؛ لتقيم فيها أحكاـ دينها، كالعدؿ الذم جاء بو نبيها. 
: " كأما قتاؿ الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن اٜنرمة كالدين -ر٘نو اهلل-تيمية  قاؿ ابن

فواجب إٗناعا فالعدك الصائل الذم يفسد الدين كالدنيا ال شيء أكجب بعد اإل٬ناف من دفعو فبل 
 .(ّ)يشرتط لو شرط بل يدفع ُنسب اإلمكاف "

قوم اإلسبلـ، كإذا ضعفت ضعف؛ لذا فالعناية بقوة الدكلة أكٔب كأكجب، فإذا قويت األمة 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) قاؿ تعأب:

(ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
(ْ). 

                                 
 (.ُٕٔسبق ٔنر٩نو، انظر صفحة )( ُ)
 - ّْ( ُُْٕ/ ّ( مسلم: الصحيح ) كتاب اإلمارة، باب ُب اإلماـ إذا أمر بتقول اهلل كعدؿ كاف لو أجر ِ)
 (.ِٕٓٗح  َٓ/ ْبو (، البخارم: الصحيح  )كتاب اٛنهاد كالسًن، باب يقاتل من كراء اإلماـ كيتقى ُُْٖ)
 (.ّٖٓ/ ٓ( ابن تيمية: الفتاكل الكربل )ّ)
 (.َٔ( سورة األنفاؿ: اآلية )ْ)
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فكاف من أىم مبلمح اٜنكم الراشد قدرتو على ٘ناية سيادة الدكلة كاستقبلٟنا، كاالستغناء عن 
 أم دعم خارجي عسكريًّا كاف أك اقتصاديًّا أك سياسيًّا.

ػثاضّثا:ػتحػغقػاضظؼضظػواضتظطغظػسيػجطغّٓػاضطجاالت
 من أىم مبلمح اٜنكم الراشد؛ لتحقيق النهضة كالتنمية:

فبل ٬نكن ٓنقيق تنمية ُب ظل النهب  ،لعاـ، كصيانتو من النهب كاإلىدا٘ناية اٞناؿ ا أواًل:
 كدكٟنا إٔب اٝنارج بأٚناء أفراد األسر اٜناكمة. ؿ العاـ، كُب ظل ٓنوؿ ثركة األمةاٞننظم للما

من بيت اٞناؿ، فلما حضرتو الوفاة رد   ىم من حد د راتب أيب بكر  كقد كاف الصحابة 
)يىا عىاًئشىةي اٍنظيًرم ، قاؿ: ، قاؿ: ٞنا احتضر أبو بكر ما زاد عنده، فعن اٜنسن بن علي 

ٍن لىبىًنهىا، كىاٍلًجٍفنىةى الًَّتي كينَّا نىٍصطىًبحي ًفيهىا، كىاٍلقىًطيفىةى الًَّتي كينَّا نػىٍلبىسيهىا، اللٍّْقحىةى الًَّتي  كينَّا نىٍشرىبي  مً 
(، فػىلىمَّ  ا مىاتى فىًإنَّا كينَّا نػىٍنتىًفعي ًبذىًلكى ًحينى كينَّا ًفي أىٍمًر اٍلميٍسًلًمينى، فىًإذىا ًمتُّ فىاٍرديًديًو ًإلىى عيمىرى

:  رىًضيى اهللي عىٍنكى يىا أىبىا بىٍكرو لىقىٍد أىتٍػعىٍبتى ، فػىقىاؿى  عيمىري ٍلتي ًبًو ًإلىى عيمىرى أىٍرسى  أىبيوبكر 
مىٍن جىاءى بػىٍعدىؾى 

 ، ككذا فعل عمر. (ُ)
حبس معاكيةي العطاءى  ،ُب ماؿ األمة إال بإذهنا كرضاىا فليس لؤلمراء اٞنسلمٌن أف يتصرفوا

عن الناس ذات مرة، شهرين أك ثبلثة، فقاـ إليو أبو مسلم اٝنىٍوالىين ، فقاؿ لو: يا معاكية! إنو 
ليس ّنالك كال ماؿ أبيك كال ماؿ أمٍّك، فغضب معاكية، كنزؿ عن اٞننرب، كقاؿ للناس: 

لم كل مين بكبلـ مكانىكم! كغاب عنهم ساعة، ٍب خرج عليهم كقد اغتسل فقاؿ: إف أبا مس
)ًإفَّ اٍلغىضىبى ًمٍن الشٍَّيطىاًف، كىًإفَّ  الشٍَّيطىافى خيًلقى يقوؿ:  أغضبين، كإين ٚنعت رسوؿ اهلل 

ًإنَّمىا تيٍطفىأي النَّاري بًاٍلمىاًء، فىًإذىا غىًضبى أىحىديكيٍم فليغتسل(، كإين دخلت فاغتسلت،  ًمٍن النَّاًر، كى
كصدىؽى أبو مسلم، إنو ليس من مإب كال من ماؿ أيب فهلم وا إٔب عطائكم على بركة اهلل عز 

 .(ِ)كجل  
حّت اٟندية إٔب بيت اٞناؿ،  كليس للحكاـ أخذ ىدية كىم ُب الوظيفة العامة، بل ٩نب ردٌ 

فعن  ،أىدم إليهم لبيت اٞنا كف ماكقد كاف اٝنلفاء الراشدكف يردٌ  ،كال يقاس أحد على النيب 
: " الى أىٍعلىمىن   ميموف بن مهراف قاؿ: أيٍىًدمى ًإٔبى عيمىرى ٍبًن عىٍبًد اٍلعىزًيًز تػيف احه كىفىاًكهىةه، فػىرىد ىىا كىقىاؿى

                                 
(، قاؿ ابن اٟنيثمي: ٠نمع الزكائد كمنبع ّٖحَٔ/ ُ ( الطرباين: اٞنعجم الكبًن )سن أيب بكر كخطبتو، ككفاتو ُ)

 ين كرجالو ثقات.(، ركاه الطربإَُٗح ُِّ/ ٓالفوائد )باب فيما لئلماـ من بيت اٞناؿ 
 ( حسن.َُّ/ ِ(، أبو نعيم: حلية األكلياء )ُٗٔ/ ٗٓ( ابن عساكر: تاريخ دمشق )ِ)
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ًلي ًبشىٍيءو، ًقيلى لىوي: أىٓبٍى يىكيٍن رىسيوؿي اهلًل أىن كيٍم قىٍد  :  بػىعىٍثتيمي أبى أىحىدو ًمنى أىٍىًل عىمى يػىٍقبىلي اٍٟنىًدي ةى، قىاؿى
نىا رًٍشوىةه" بػىلىى، كىلىًكنػ هىا لىنىا كىًلمىٍن بػىٍعدى

(ُ) . 
لنًنكز ا اكما أبطل عمر أخذ اٟندايا اليت كاف الوالة األمويوف يأخذكهنا، كِناصة ىداي

 .(ِ)ُب مناسبات كأعياد الفرس ىكاٞنهرجاف، كىي ىدايا تعط
كقد رد اٝنليفة عمر بن  .ما ًب هنبو طواؿ فرتة حكم الطغاةالعمل على اسرتجاع كل  ثاظغًا:

مظآب بين أمية كما أخذه أمراء اٛنور إٔب أصحابو إف عرفهم، أك إٔب بيت  -ر٘نو اهلل-عبد العزيز 
 .(ّ)مضى عليو نصف قرف اٞناؿ، مع أف بعضو

)مىٍن أىٍعمىرى أىٍرضنا قاؿ:  كاٜنقوؽ ال تسقط بالتقادـ، فعن عائشة رضي اهلل عنها، عن النيب 
علي ُب أرض ، كرأل ذلك ًفي ًخالىفىًتًو" "قىضىى ًبًو عيمىري قاؿ عركة: لىٍيسىٍت أًلىحىدو  فػىهيوى أىحىقُّ(، 

، كيركل عن عمرك بن عوؼ، عن أىٍحيىا أىٍرضنا مىيّْتىةن فىًهيى لىوي""مىٍن كقاؿ عمر: اٝنراب بالكوفة موات 
، كىلىٍيسى ًلًعٍرؽو ظىاًلمو ًفيًو حىقّّ"، كقاؿ: النيب  "ًفي غىٍيًر حىقّْ  ميٍسًلمو

(ْ). 
)اٍلًبالىدي ًبالىدي اللًَّو كىاٍلًعبىادي ًعبىادي اللًَّو : كعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قاؿ رسوؿ اهلل 

ٍيئنا فػىهيوى لىوي كىلىٍيسى ًلًعٍرؽو ظىاًلمو حىقّّ( كىمىٍن أىٍحيىا  ًمٍن  مىوىاًت األىٍرًض شى
(ٓ) . 

توجيو الطاقات لتطوير االقتصاد، كفتح أبواب االستثمار لنقل كتوطٌن الصناعة،  ثاضثًا:
 .كتدارؾ ما فات الدكؿ اإلسبلمية من فرص تار٫نية؛ للنهضة الصناعية كالتكنولوجية

تطوير البنية التحتية، كتأمٌن الطرؽ كاٞنواصبلت كالطاقة، كتوفًن الرعاية السكنية  بطًا:را
 كالصحية كاٝندمات للجميع.

تأمٌن فرص العمل كمعاٛنة مشكلة البطالة، كاستثمار اإلنساف كتنمية قدراتو  خاطدًا:
 كمهاراتو كتوفًن فرص التعليم كالتدريب كاإلعداد لسوؽ العمل.

كقد حدد اٝنطاب اإلسبلمي السياسي النبوم كالراشدم أىم مسئوليات السلطة كالدكلة ْناه 
نىا(قاؿ:  ، عن النيب مواطنيها، فعن أيب ىريرة  )مىٍن تػىرىؾى مىاالن فىًلوىرىثىًتًو، كىمىٍن تػىرىؾى كىالِّ فىًإلىيػٍ

(ٔ).   
                                 

(، ابن ُٖٗ( صحيح، ابن اٛنوزم: سًنة عمر بن عبد العزيز )ِْٗ/ ٓ( أبو نعيم: حلية األكلياء كطبقات األصفياء )ُ)
 (.ُّٖعبد اٜنكم: سًنة عمر بن عبد العزيز )

 (.ِِّعبد العزيز معآب التجديد كاإلصبلح الراشدم على منهاج النبوة ) ( الصبليب: عمر بنِ)
 (.ِّٖ/ ٓ( انظر: أبو نعيم: حلية األكلياء كطبقات األصفياء )ّ)
 (.ِّّٓح َُٔ/ ّ( البخارم: الصحيح ) باب من أحيا أرضا مواتا ْ)
 (.ُْٔٓح َّٔ/ َُ( صحيح، الدار قطين: السنن )ُّْٓ( )ٓٓ/ ّ( الطيالسي: اٞنسند )ٓ)
 (.ِّٖٗح ُُٖ/ ّ، باب الصبلة على من ترؾ دينا ....( البخارم: الصحيح ) كتاب ُب االستقراض كأداء الديوف ٔ)
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ػاضطجتطّٓرابّطا:ػتحػغقػحاضظػاضدضمػواِّطنػاالجتطاريػضجطغّٓػطصوظاتػ
ڄ ڃ ڃ ) تقـو سياسة اٜنكم الراشد على تعزيز كحدة اَّتمع كاستقراره، قاؿ تعأب:

(ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
، كعلى (ُ)

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ) احرتاـ كرامة اإلنساف، قاؿ تعأب:

(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
 كعلى أساس حرية االعتقاد كالرأم، قاؿ تعأب: ،(ِ)

ں ) كعلى أساس الشورل ُب اٜنكم، قاؿ تعأب: ،(ّ)(مئ ىئ يئ جب حب خب مب ی جئ حئ)

(ں ڻ
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  )، كعلى أساس العدؿ بٌن اٛنميع، قاؿ تعأب: (ْ)

(ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
، كعلى أساس توزيع (ٓ)

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )الثركة العادؿ، قاؿ تعأب: 

(ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
(ٔ). 

كقد ْنل ى مفهـو ٘ناية السلم األىلي كاالستقرار الداخلي ُب أكضح صوره ُب موقف اٝنليفة 
كأمر من حاكلوا  حٌن رفض رفضنا قاطعنا قمع اٝنارجٌن على سلطتو، الراشد عثماف بن عفاف 

: كيٍنتي مىعى عيٍثمىافى  أيديهم، فعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى  الدفاع عنو كف   : يىا أىًمًنى  قىاؿى اًر، فػىقيٍلتي  يػىٍوـى الد 
؟   : يػىٍعيًن طىابى اٍلًقتىاؿي -اٍلميٍؤًمًنٌنى طىابه أىـٍ  ضىٍربه : يىا أىبىا ىيرىيٍػرىةى أىيىسير ؾى أىٍف قػىتػىٍلتى الن اسى   -قىاؿى فػىقىاؿى

: "إًن كى ًإٍف قػىتػىٍلتى إًٍنسىا ، فػىقىاؿى : الى يعنا"كيل هيٍم كىأىنىا مىعىهيٍم؟ فػىقىاؿى ا فىكىأى٧ن ىا قػىتػىٍلتى الن اسى ٗنًى  .(ٕ)ننا كىاًحدن
: "بػىلىغىنىا أىف  -ر٘نو اهلل-سنن الر٘نة ُب اٝنوارج الذين كفركه، قاؿ الشافعي  كما سن  علي 

ا ًمٍن نىاًحيىًة اٍلمىٍسًجًد: الى حيٍكمى ًإال  لًل ًو، فػىقىاؿى عىًلي  ٍبني عىًليًّا  عى ٓنىًٍكيمن نىمىا ىيوى ٫نىٍطيبي ًإٍذ ٚنًى أىيب  ،  بػىيػٍ
ٍنػىعيكيٍم مىسىا: الى طىاًلبو  : الى ٧نى ثه نىا ثىبلى ًجدى اهلًل أىٍف حيٍكمى ًإال  لًل ًو، كىًلمىةي حىقٍّ أيرًيدى ًُّىا بىاًطله، لىكيٍم عىلىيػٍ

ٍنػىعيكيمي اٍلفىٍيءى مىا كىانىٍت أىٍيًديكيٍم مىعى أىٍيًدينىا، كىالى نػىٍبدىؤيكيٍم ًبًقتى  "تىٍذكيريكا ًفيهىا اٍسمى اهلًل، كىالى ٧نى  .(ٖ)اؿو

                                 
 (.ُّ( سورة اٜنجرات: اآلية )ُ)
 (.َٕ( سورة اإلسراء: اآلية )ِ)
 (.ِٔٓ( سورة البقرة: جزء من اآلية )ّ)
 (.ّٖ( سورة الشورل: جزء من اآلية )ْ)
 (.ٖٓالنساء: اآلية )( سورة ٓ)
 (.ٕ( سورة اٜنشر: جزء من اآلية )ٔ)
 ( صحيح.َُِٔ/ ْ( ابن شبة: تاريخ اٞندينة )ٕ)
 (.ُّٖ/ ٖ( البيهقي: السنن الكربل )ٖ)
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 كاف أك ٠نموعة.  دان إلنساف ككرامتو كإنسانيتو فر ككل ذلك قائم على أساس احرتاـ حرية ا
ػ ػطذروع ػبضورة ػاضطاضمػخاطّدا: ػغدتطغد ػإظداظغظ ػورداضظ دغادي،

ػاضطربيػطنػخالضؼاػدورهػاضحضاريػرضىػاضطدرحػاضطاضطي
للمسلمٌن من العآب اٞنادم اليـو ٪نتضر ّناديتو كا٥نبللو كجنونو، كىو ُب حاجة  إفٌ 

كحٌن تنهض بذلك دكلة عربية مركزية،  ،قيمو األخبلقية كالركحيةركحو ك  وجديد؛ ليعيدكا ل
ـ حكم راشد، فسيكوف ٟنا أكرب األثر ُب استعادة العرب لدكرىم اٜنضارم، ٪نكمها نظا

كاف ٟنم الفضل حيث  كإسهامهم ُب خدمة اإلنسانية، كما فعلوا من قبل مدة سبعة قركف، 
 على العآب كلو كحضارتو اليت كلدت من رحم اٜنضارة اإلسبلمية!

حكم راشدة بديلة عن إف كل ما سبق بيانو ىو من أىم مبلمح كشركط قياـ أنظمة 
ك٤ناح الثورة  ،ية اَّيدة من احمليط إٔب اٝنليجالنظاـ العريب اٜنإب الذم تعصف بو الثورة العرب

 مرىوف بقدرهتا على إقامة بديل ناجح ٪نقق ىذه األىداؼ اٞنرحلية ُب:
 استعادة اإلنساف العريب ٜنريتو ككرامتو كإنسانيتو كىويتو. .ُ
 لسيادهتا كاستقبلٟنا.كاستعادة الدكلة القطرية  .ِ
 كاستعادة الشعوب ٜنقها ُب اختيار من ٬نثلها كيعرب عن إرادهتا. .ّ
 كاستعادة مؤسسات السلطة ٟنيبتها كمسئولياهتا كدكرىا. .ْ
 كاستعادة األمة لوحدهتا كقوهتا. .ٓ
 كاستعادة العرب لشهودىم السياسي كاإلنساين كاٜنضارم. .ٔ

بالنية الصادقة كالعمل اٛناد؛ لتبدأ  ةمرىونيق ذلك إٔب فرتة من الزمن كٓنتاج األمة لتحق
، كىو أف تعود )أمة السرتاتيجي الذم تتطلع إليوبعد ذلك اٞنرحلة الثانية لتحقيق ىدفها ا

كاحدة، كخبلفة راشدة(؛ لتستأنف دكرىا على اٞنشهد العاٞني من جديد، كلتكوف ر٘نة 
 للعاٞنٌن.
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 املثسث انراتع
 ك انشرٚعح اإِلساليٛح ٛعرق ٔٔسائم تغث

 لثائر اٜنقأىم الطرؽ كالوسائل اليت يستطيع ا -إف شاء اهلل تعأب-سنذكر بحث ُب ىذا اٞن
ربو بوجو مشرؽ كصفحة ى أف يلق كأحب   ،بواسطتها تنفيذ الشريعة اإًلسبلمية إف صلحت نواياه

كىو أكؿ الشركط  ،كإقصاء القوانٌن الوضعية ،كأكؿ ىذه الطرؽ العودة للشريعة اإًلسبلمية ،بياض نقية
 لوحدة األمة اإًلسبلمية.

 كنرل أف أفضل الطرؽ لتحقيق ىذا الغرض ما يلي:
: تتوافر  ،زماـ أمر الدكلة إٔب حكاـ مسلمٌن صاٜنٌنعلى انتقاؿ  ٪نرص الثائر اٜنق أف أكالن

كيتحلوف باٝنربة كالتجربة كالقدرة على تسيًن دفة اٜنكم كفق أحكاـ  ،فيهم الغًنة على اإًلسبلـ
 الشريعة اإًلسبلمية كقواعدىا.

كالسبيل اٞنوصل إٔب ذلك ينطلق من اْناىٌن  ،إنشاء اٜنياة اإًلسبلميةاٜنرص على  ثانينا:
 :(ُ)متكاملٌن
 يوجب القياـ ِنطوات متعددة: االْناهكىذا  ،داخلي فكرم نظرم األكؿ: االتجاه -

اإل٬ناف بأف تطبيق الشريعة اإًلسبلمية ٪نتاج إٔب تغيًن الوضع القائم، كالتغيًن يبدأ من  أكالىا:
 د من اٝنارج.ذكات أنفسنا يبدأ من الداخل كال يستور 

نا كال سبيل لتقدمنا كسعادتنا إال  باإلسبلـ، كأف مقياس اإل٬ناف بأنو ال طريق لعزٌ  ثانيتها:
السعادة ُب التصور اإًلسبلمي نابع من عبادة اهلل كحده كٓنكيم شرعو كاٝنلوص لو سبحانو، كأف 

دركات الشقاء اليت  مصدر الشقاكة كاٞنهانة نابع من عبادة الطاغوت كاٟنول كالشهوة، كتلك ىي
 يعيش فيها كل من أعرض عن ىدم اهلل كدينو.

كُب تطبيق تلك األصوؿ كفق ما جاء ُب كتاب  ،الرجوع إٔب اإًلسبلـ ُب أصولو األكٔب ثالثتها:
 .كسًنتو كسًنة اٝنلفاء الراشدين كالسلف الصاّب  كسن ة النيب  اهلل 

يوجب إزالة التناقض الكبًن الذم ٪نكم ، (ِ)فهو اْناه عملي تطبيقي الثاني: االتجاهكأما  -
 ،من مصاّب كدكائر كمؤسسات كىيئات كتعليم كصحافة كإعبلـ ؛سائر ٠ناالت اٜنياة اإًلسبلمية

كالسبيل اٞنوصل ٟنذا  ،افق كاألجهزة الرٚنية كالشعبيةر كسائر اٞن ،كٗنيع ٠ناالت اٜنياة اإًلسبلمية
 الغرض ما يلي:

                                 
 (.ٗٗ، ٖٗ، ٕٗ)اإًلسبلـ كما ينبغي أف نؤمن بو  :عويس ،انظر ُب ىذا التقسيم (ُ)
 (.ٗٗعويس: اإًلسبلـ كما ينبغي أف نؤمن بو ) (ِ)
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:أك  الذم يقود خطى األمة كلها ُب سبيل  ؛باٜنجم اٞنعقوؿ (ُ)كجود "القاعدة اٞنسلمة" الن
 ،ئٌن كضعاؼ اإل٬ناف كاٞنتثاقلٌنطٍّ بال يعوقو كجود اٞننافقٌن كاٞن كالذم ،ٓنقيق ىذا اٟندؼ اٞننشود

كعاطفتو لقو اٞنسلمة أم: كجود اإلنساف اٞنسلم ُب عقيدتو كُب تفكًنه كُب خ كنعين بوجود القاعدة
 من خبلؿ: ،كسلوكو كعملو كتصرفو

كجود البيت اٞنسلم كاألسرة اٞنسلمة اليت تتمثل اإًلسبلـ كتتقيد بشرائع اإًلسبلـ كتقـو بتنفيذىا  -
 ك٣نارستها ُب حياهتا.

 كجود الشعب اٞنسلم الذم يتمثل اإًلسبلـ كيقيمو منهج حياة كعمل ك٣نارسة كاقعية. -
كتزكي ُب نفس اٞنسلم ركح اإلعتزاز  ،يت تأخذ األسوة من رسوؿ اهلل كجود القيادة اٞنسلمة ال -

 .(ِ) باإلسبلـ كّنبادئو اٜنقة النابعة من مصدريو القرآف الكرًن كسن ة النيب 
إصبلحنا  االجتماعيةإلصبلح ٢نتلف نواحي اٜنياة  ،ْننيد كل اإلمكانيات كالطاقات ثانينا:

 كالطريق اٞنوصل إٔب ذلك ما يلي: ،شامبلن 
 ،"تنحية ٗنيع القيادات البلدينية كالعناصر اٞنشبوىة اليت تعطي صورة سيئة عن اإًلسبلـ - ُ

كتبعد كل عنصر صاّب يدرؾ حيل أعداء اإًلسبلـ كيكافح إلحباط ، ُب مفاىيمها كُب سلوكها
 .(ّ)٢نططاهتم"

يتحلوف  ، كالذينكدعاة كمعلمٌن كغًنىم من حكاـ ،تولية القيادات الدينية الصاٜنة - ِ
ُب التوجو،  باٝنلق كالعلم كاإلستقامة، كيؤمنوف باهلل إ٬ناننا يدفعهم إٔب اإلخبلص ُب العمل كالصدؽ

باإلسبلـ ديننا كاالقتناع كىؤالء ىم اٞنصلحوف الذين ٩نمعوف بٌن متانة العقيدة  ،كاٞنراقبة هلل تعأب
ا أبدينا كبأحكاـ اإًلسبل  .(ْ)ـ شرعةن "كمنهاجنا"خالدن

اإلذاعة كالصحافة ٩نب أف ٤نعل ٨ننا األكرب كشغلنا الشاغل ُب اٞندرسة كاٛنامعة ك  - ّ
 فيجب: ،كأجهزة التعليم كالثقافة ككسائل اإلعبلـ

)أ( "إغبلؽ دكر الصحافة كاَّبلت اٝنليعة اليت ٓنوم ُب بطوهنا كل فسق كرذيلة كتنشر 
كالضرب بيد من حديد عليها، كتقليم أظافر ١نرريها  ،كالصور العاريةاألخبار كالدعايات اٞنغرضة 

 .(ٓ)ليكونوا عربة لكل فاجر مرتاب"
                                 

 "بتصرؼ". (ّْٓ، ّْْ، ّّْ)كاقعنا اٞنعاصر  :انظر: ١نمد قطب( ُ)
 كاقعنا اٞنعاصر: ١نمد قطب، اٞنرجع السابق. (ِ)
 .(َُّ، ُِٗ) التقليد كالتبعية كأثر٨نا ُب كياف األمة اإًلسبلمية :( انظر: ناصر العقلّ)
 (.ْٓ، ّٓ)كاجب اٞنسلمٌن ُب نشر اإًلسبلـ  :انظر: زيد بن عبد العزيز فياض (ْ)
 .(ِٓ) اٜنل اإًلسبلمي فريضة كضركرة :انظر: القرضاكم (ٓ)
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 بكل صوره كٗنيع أشكالو كألوانو كقطع دابر من يدعو إليو. كاال٥نبلؿ"١ناربة الشر )ب(
)ج( إحداث تغيًنات جذرية ُب مؤسسات التعليم لتشمل أىدافها كمناىجها كبرا٠نها 

 .(ُ)ككسائلها" 
لتشمل أىدافها كمناىجها كبرا٠نها  ؛( إحداث تغيًنات جذرية ُب مؤسسات التعليمد)

 ، كيكوف ّنا يأٌب:(ِ)ككسائلها"
ا إسبلمينا، ليقوموا بدكرىم ىؤالء إعدادن  عدٌ ُنيث يي  ؛إعادة صياغة اٞنوجهٌن ٟنا كالعاملٌن - ُ

كينشركا اٝنًن كالفضيلة  ،الفعاؿ اٞنناط ُّم على الوجو األكمل، كليسهموا ُب عملية البناء كالتعمًن
 بٌن صفوؼ األمة اإًلسبلمية.

صو من ركاسب التبعية كاالستعباد ي"مراجعة شاملة ألىداؼ التعليم ك١نتواه، كٔنل - ِ
 ،٣نن جعلوا اٜنضارة الغربية مثبلن أعلى ،الغرب اٞنستشرقٌن كالصليبيٌنمن نظريات  ك٢نلفات اإلحتبلؿ

 .(ّ)ثقافة الغربية أمبلن يسعى الشباب إليو"الك 
ُب كجود اإلنساف كتربيتو تشريعينا  ،"تكريس اٞنناىج التعليمية ٝندمة أىداؼ اإًلسبلـ - ّ

سًن السلف الصاّب من ىذه األمة" كتنسيق حياتو كلها كفق الكتاب كالسن ة ك  ،كسياسينا كاجتماعينا
(ْ). 

ُب ىذا الكتاب العزيز الذم ال يأتيو الباطل  مفتاح سعادة األمة اإًلسبلمية مطومٌ  "إفٌ  - ْ
إذف: فبل ٬نكن للمسلمٌن أف ينهضوا هنضة  ،من بٌن يديو كال من خلفو تنزيل من حكيم ٘نيد

 -، كىذا يتطلب:(ٓ)بنوره كساركا على دربو" حقيقية إال  إذا أقبلوا عليو كاىتدكا ُّديو كاستضاؤكا
 )أ( اإلىتماـ بالقرآف حفظنا كفهمنا كتدبرنا كتعليمنا كتعلمنا.

)ب( العمل ُّدم القرآف كتنفيذ أحكامو كاالىتماـ بدراستو من حيث ألفاظو كمعانيو، 
رضواف  - كأخذ القدكة كاألسوة ُب ذلك من سلفنا الصاّب ،كعقائده، كآدابو، كأحكامو، كتشريعاتو

 .(ٔ)-اهلل عنهم 

                                 
 (.ُِٖ – ُِْ) مشكبلت الشباب: اٜنلوؿ اٞنطركحة كاٜنل اإًلسبلمي: عباس ١نجوب ،( انظر ُب ىذاُ)
 رجع السابق: الصفحات نفسها.انظر: اٞن (ِ)
 .(ْْ، ّْ) اٜنل اإًلسبلمي فريضة كضركرة :لقرضاكما، (ُّْ، ُِْ)بتصرؼ: من قضايا الفكر اإًلسبلمي  (ّ)
 .(ُِٓ)اٜنلوؿ اٞنطركحة كاٜنل اإًلسبلمي  :: مشكبلت الشبابعباس ١نجوببتصرؼ  (ْ)
 .(ِّ، ِِ)القرآف أنواره كآثاره كأكصافو كفضائلو  :انظر: الصواؼ (ٓ)
 رجع السابق: الصفحات نفسها. انظر: اٞن (ٔ)
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 املثسث األٔل
 ٔعٕايم جنازّ زركح انثائر احلكيرازم 

ُب إسقاط النظاـ الفاسد، كلكنو قد ٫نفق ُب إقامة نظاـ جديد قد ينجح الثائر اٜنق   
ّنا ينسجم مع -ييعٌزز مبدأ الٌشراكة الٌسياسية االجتماعية، ك  على أنقاضو، ٪نٌقق التنمية كالعدالة

كمن ٍب فإٌف تلك الثورة اليت حٌققت النجاح ُب  ،، ك٪نرـت اٜنريات العاٌمة-لشرعيةالضوابط ا
اٞنرحلة األكٔب، كفشلت ُب اٞنرحلة الثانية لن تتمٌكن من إحداث تغيًنات جوىرية ُب البناء 

 .(ُ)االجتماعي ّنختلف أنساقو
فشبلن تامًّا، ُنيث ال يتمٌكن من إ٤ناز أٌم ىدؼ من أىدافو، كما قد الثائر كقد يفشل 

الذم ال يتمٌكن من إسقاط  الثائر اٜنقف ،لخر أ أحيافا أحيانان أك كليًّا ُب ٪نقق ٤ناحان جزئيًّ 
 ،بالثائر الفاشللن يتمٌكن، بكٌل تأكيد، من اجتياز بقٌية اٞنراحل، كمن ٍب ٬نكن كٚنو  النظاـ

يتمكن  يتمكن من إقامة نظاـ آخر، كما ال الك م يتمكن من إسقاط النظاـ، بينما الثائر الذ
من إحداث تغيًنات جذرية ُب البناء االجتماعي، ال ٬نكن كٚنو بالفشل التاـ، كإ٧نا ٬نكن القوؿ 

حينما يتمٌكن  ،كُب اٞنقابل ،٤نازه مرحلة من مراحل الثورة فقطبأنو قد حقق ٤ناحان جزئيًّا بإ
احو كٓنقيق كٌل الثائر من اجتياز كٌل اٞنراحل اليت ٬نٌر ُّا، من خبلؿ توفًن كٌل متطٌلبات ٤ن

 .(ِ)و ٬نكن كٚنو آنذاؾ بالثائر الناجح، أك الثائر اٞنثإبأىدافو، فإنٌ 
معيار النجاح الكٌلي للثائر يكمن ُب ٓنقيقو لتلك األىداؼ  فإفٌ  ،كعلى ىذا

كيشًن  ،قو ُب إ٤ناز أمٍّ من تلك الغاياتفشلو ىو نتيجة إلخفا كالتطٌلعات كاملة، كما أفٌ 
ِنمس مراحل: ىدـ القدًن، كاٞنثالية  افإٔب أٌف الثائر كثورتو ٬نرٌ  (ّ)عبد الفتاحالكاتب معتٌز باهلل 

 الثورية، كتصميم النظاـ اٛنديد، كالواقعية الثورية، كاالنضباط اٞنؤٌسسي.
 

                                 
 (.ُُاٝنبلقة: الربيع العريب بٌن الثورة كالفوضى )رمػػزم اٞننياكم: الفوضى ( انظر: ُ)
 (.َٗ( انظر: عصاـ عبد الشاُب: تراجع الدكر األمريكي ُب البيئة االسرتاتيجية اٛنديدة السياسة الدكلية )ِ)
 اإلسبلـ دراسات كحدة حاليا كيدير كميشجاف، القاىرة َنامعيت السياسية العلـو أستاذ الفتاح، عبد باهلل معتز (ّ)

 من السياسية العلـو ُب الدكتوراه درجة على حصل اٞنتحدة، الواليات ُب اٞنركزية ميشجاف جامعة ُب األكسط كالشرؽ
 اٞنقاالت من كالعديد كتب ٖنانية لو كمصر، اٞنتحدة الواليات ُب األُناث مراكز من عدد ُب عمل اٞنتحدة، كما الواليات

 .ـَُُِانظر: موقع الشركؽ،  كالعربية، اإل٤نليزية باللغتٌن منشورة األكاد٬نية
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لذم يتكٌوف من البذرة إٔب فالثورة على حدٍّ تعبًنه ىي أشبو ّنراحل ٧نٌو الكائن اٜنٌي ا
، أك يفرتض أف ٕنٌر ُّا، الثورات ُب عصرنا اٜنديث حل اليت ٕنر ُّاك٬نكن تقسيم اٞنرا ،الٌنضج

 إٔب ثبلث مراحل أساسية:
 مرحلة إسقاط النظاـ بكاٌفة رموزه كشخوصو. األكلى:
مرحلة إقامة نظاـ سياسي بديل للنظاـ السابق، كذلك من خبلؿ تشكيل حكومة  الثانية:

 انتقالية، كصياغة الدستور، كإجراء انتخابات رئاسية كبرٞنانية.
مرحلة تغيًن البناء االجتماعي بكاٌفة أنساقو كاعتماد كاقع جديد مكانو، كىي اٞنرحلة  الثالثة:

اث تغيًنات جذرية كعميقة ُب الواقع االجتماعي األصعب كاألطوؿ زمنيًّا، حيث تتطٌلب إحد
 .(ُ)كاالقتصادم، كينتج عنها إعادة توزيع ٞنوازين كمصادر القٌوة ُب اَّتمع
سقاط الرأس إال يكفي  ،كالستكماؿ اٞنرحلة االكٔب )اسقاط النظاـ السياسي القائم(

"رحيل أشخاص القيادات  فٌ إإذ  ،سقاط النظاـ بكافة رموزه كشخوصوإفقط، كإ٧نا يتعٌن 
حقيقة أف النظاـ التسلطي قد اهنار؛ فآلة  لت ُب السلطة لفرتة طويلة ال يعينالتسلطية اليت ظ

 .(ِ)التسلط عادة ما تكوف راسخة ُب األجهزة القمعية كالسياسية كاإلعبلمية كاٞنالية"
فإٌف األمر يتطٌلب توفًن ٠نموعة  كلتحقيق عملية إسقاط النظاـ كإنجاز ىذه المرحلة،

 ، كىي على النحو اآلٌب:(ّ)من العوامل، أكرد بعضها موقع احملٌلل الٌسياسي
 قدرة الثائر الحق على الحشد الجماىيرم الواسع أكالن:

كال  ،د اٜنشد ازدادت احتماالت ٤ناح الثورةو كٌلما زانٌ إامل األىٌم ُب حسم الثورات؛ إذ كىو الع
يشكل اٜنشد معضلة إذا أخذنا ُب االعتبار اٜنجم الكبًن للطبقات كالفئات اليت ضاقت ذرعان 

الذين يعانوف من تديٌن  فٌنظُنٌكامها، كلعٌل أ٨نها: الشباب، كالطبقة الفقًنة كاٞنتوسطة، كالعماؿ كاٞنو 
 سٌيما أف الظركؼ االقتصادية عار،كعدـ القدرة على اٜنياة ُب ظٌل االرتفاع اٞنتواصل ُب األس اٞنرتٌبات

 ىي كلمة الٌسر ُب حشد كجذب قطاعات كاسعة للمشاركة ُنماسة ُب فعاليات الثورة.

                                 
 (.ُْ( انظر: خليدة كعسيس: الربيع العريب بٌن الثورة كالفوضى )ُ)
 .ـ َُُِفرباير  ُِالسبت ت اٞنقالة يـو ( انظر: مقالو شركط ٤ناح الثورة اٞنصرية، موقع الشركؽ، نشر ِ)
كقضايا الشرؽ األكسط، كللمزيد انظر:  ( انظر: موقع احمللل الٌسياسي: دراسات متعٌمقة للثورات العربيةّ)

http://the-political-analyst-ar.blogspot.com 
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رب عددو إٔب جانبو ُب كُب فورة الصراع بٌن النظاـ كاٞنتظاىرين، ٪ناكؿ كٌل طرؼ حشد أك
ليربىن على قٌوة موقفو كشعبيتو ُب الشارع، كغالبان ما تتحٌوؿ مظاىرات التأييد إٔب فضائح  ١ناكلة منو

مدٌكية مع تكٌشف اٜنقائق حوؿ الطريقة اليت تتٌم ُّا تنظيم تلك اٞنظاىرات من خبلؿ اٞناؿ أك القٌوة 
 أك االستعانة َننود كعناصر أمنية ُب لباس مديٌن. 

اليت أضافت الٌشيء الكثًن من الٌزخم للثورات،  مع اٞنليونيةكيشًن اٞنوقع الٌسياسي إٔب اٛن
 تستمٌد قٌوهتا كفاعلٌيتها لؤلسباب اآلتية:ىي كٓنٌولت إٔب أداة قوية زلزلت اٜنكومات العربية، ك 

 .ائر اٞنقٌدسة لدل الشعوب العربيةاٌتساقها مع البيئة العربية، فصبلة اٛنمعة إحدل الشع -
للتجٌمع الطبيعي دكف أٌم عوائق أمنية ُب يـو عطلة، كيسهل دعوة ٗنوع توٌفر فرصة مثالية  -

 .اٞنصليٌن للتظاىر عقب الصبلة لتنطلق اٞنسًنات من اٞنساجد الكربل إٔب اٞنيادين الرئيسة
ل بالقٌوة بعد الصبلة مع حشد يصعب على األنظمة منع اٞنصٌلٌن من أداء الصبلة، أك التعام -

كمن الناحية الدينية أك األخبلقية، يصعب التعامل مع مصٌلٌن عٌزؿ، ٣نا يفرض على  ،ضخم
 ُب التعامل مع اٞنظاىرات اٞنليونية كل ٗنعة. ان النظاـ قيود

ثٌها على إجابة مطالب ٓن قويٌة إلرىاب األنظمة اٜناكمة تبعث اٞنظاىرات اٞنليونية برسائل -
تلٌقي استجابات فورية ٞنطالبهم مساء كٌل ٙنيس قبل اٞنتظاىرين، فلقد اعتاد اٞنتظاىركف على 

 اٞنظاىرة اٞنليونية.
كسيلة فٌعالة ُب ٓنقيق الضغط اٞنستمٌر على فرتات متوالية، بطريقة ال ترىق اٞنتظاىرين، على  -

كلعملية اٜنشد ضوابط عٌدة أرستها  ،ت كاإلضرابات اٞننهكة للمتظاىرينعكس االعتصاما
 رفع العلم كاالمتناع عن رفع أٌم شعار حزيب أك سياسي أك طائفي.الثورات، كلعٌل أ٨ٌنها: 

 ثانيان: اٌتساع الٌنطاؽ الجغرافي لالحتجاجات
العامل األىٌم ُب اٜنشد ليس فقط القدرة على جذب أعداد ضخمة من اٞنتظاىرين، إٌف 

ظاىرات؛ لتشمل عٌدة زيادة كاٌتساع النطاؽ اٛنغراُب للت أيضان  كتشجيعهم على النزكؿ للشارع، كلكن
ما ازداد نطاؽ التظاىرات صعب و كلٌ نٌ إاٚنة؛ إذ كىذه نقطة ح ،١نافظات كمدف على امتداد القطر

يؤٌدم إٔب دفعة معنوية ىائلة للثوار، كُّذا ال يتوٌقف مصًن  كما أف اٌتساع التظاىرات  ،اٜنٌل األمين
 الثورة على مدينة كاحدة أك ميداف كاحد.
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 األماكن الحيوية لالعتصاـ اختيار ثالثان:
يسهم ُب إرباؾ اٞنواصبلت كاٞنصاّب اٜنيوية من  اـاختيار اٞنناطق اٜنيويٌة إلقامة االعتصإٌف 

الدكلة، فالعاصمة ىي الٌساحة األىٌم كاألخطر؛ لذا ال بيٌد أف يكوف اٜنشد ُب مركز العاصمة ىو رأس 
 اٜنربة؛ ٣نا سييٌسرع ُب سقوط النظاـ. 

 ُب أ٨نٌية التظاىر بالعاصمة يرجع إٔب سهولة تغطيتها إعبلميًّا، ٣نا يصعب علىالسبب اآلخر 
على العكس من األماكن ذلك ك  ،على الٌصعيدين الداخلي كاٝنارج توفلالنظاـ التعامل معها أمنيًّا لك

 ىذا ،مع الثوار بعيدان عن أعٌن العآبالنائية، حيث ٪نظى النظاـ ّنساحة من اٜنرية ُب التعامل 
باإلضافة الحتواء العاصمة على سفارات دكؿ العآب، ٣نا سيمٌكن الٌدبلوماسيٌن من نقل صورة دقيقة 

 عن حقيقة الوضع إٔب مراكز صٌناع القرار ُب بلداهنم.
كُب اختيار اٞنكاف اٞنناسب، ال بيٌد من أف يكوف قريبان من اٞنناطق ذات الكثافة الكبًنة من 

٬نكن االنسحاب إليو، فاألماكن احمليطة ّنركز االعتصاـ تشٌكل اٞنورد  السكاف؛ لتشٌكل مكانان آمنان 
 الرئيس للتموين كاٞنواد اإلعاشية الضركرية الستمرار االعتصاـ.

 التصعيد التدريجي لالحتجاجات رابعان:
العنصر اآلخر ُب زيادة فاعلية اٜنشد ىو التصعيد اٞنتواصل، ففي حاؿ فشل النظاـ القائم 

صاـ؛ ٞنا قد يسٌببو من تكلفة باىظة من األركاح، كما سيصاحبو من إدانات دكلية، قد ُب فٌض االعت
ت؛ لينفض اٞنتظاىركف يلجأ النظاـ إٔب لعبة االنتظار، على أمل أف يفقد االعتصاـ زٙنو مع الوق

 يعودكا إٔب بيوهتم. ك  تدر٩نيًّا
 الثورة كيؤٌخر اٜنسم طويبلن.فالتقوقع ُب مناطق مغلقة دكف التصعيد التدر٩ني، يطيل أمد 

 خامسان: الحفاظ على الطابع السلمي للحراؾ
أعادت حركة الثائر عرب التاريخ اٜنياة ٝنيار اٞنظاىرات السلمية كوسيلة فعالة، كلعٌل اإلضافة 

من خبلؿ  ٌسلمية، اليت أرساىا الثائر اٜنقاألبرز ٜنركة الثائر أهنا أعادت اٜنياة ٞنفهـو اٞنقاكمة ال
؛ لتؤٌكد على كقد  ،ؿ بلده من حكم الطغاة كاٞنستبدينلو الستقبلنضا عادت الثورات العربية اليـو

 فاعلية خيار اٞنظاىرات الٌسلمية كالعصياف اٞندين، حيث ٓنظى ىذه اآللية بالعديد من اٞنزايا:
 . إهنا كسائل مشركعة تكفلها الدساتًن كمواثيق حقوؽ اإلنساف.ُ
من النظاـ ُب حاؿ ًٌب التعامل معها بالقٌوة، حيث تساىم ُب تعريتو أماـ . تنػزع غطاء الٌشرعية ِ

 ٞنتظاىرين. مع اب تعاطف العآب العآب، كتكس
صفوؼ اٞنتظاىرين  إٔبد قوات النظاـ كانضماـ عناصرىا . تؤٌدم ُب الكثًن من األحياف إٔب ٓنييّ

 العيٌزؿ.
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اء كطوؿ أمد الصراع كتأٌخر لشبلؿ من الدم. اللجوء للسبلح كالعنف من طرؼ اٞنتظاىرين يؤٌدم ْ
نتهي لصاّب النظاـ إذا ما أخذنا ُب االعتبار افتقار اٞنتظاىرين للخربة القتالية يكغالبان ما  ،اٜنسم

 كضعف التسليح.
  المعارضة قول توحيد سادسان:

 التسلطية للنظم ٤ناة طوؽ أكؿ ىو كتشرذمها قوة، اٞنعارضة آناد بأف التذكًن اٞنفيد من  
 . متفرقة بالفعل ىي تكن ٓب إف ،«تسد فٌرؽ» ّننطق

 سواء- قوية مؤسسة أك كطين إٗناع موضع شخص بوجود إما عادة يرتبط اٞنعارضة ٤ناح
 باألساس يرجع ،على مدار التاريخ ،شورم كإصبلحي أم ٓنوؿ ٤ناح إف ،-اٛنيش أك غًنه كاف

 ،كثًن من الثورات كبشدة تفتقده ما كىو الد٬نقراطية، اٞنعارضة قول بٌن إٗناع عليو شخص لوجود
 اٛنميع يتحالف كاحد شخص الصفوؼ يتقدـ أف بد ال ،األيديولوجية االختبلفات كانت مهماف

 يكوف اٞنعارضة تشرذـ فإف كإال ،انتقالية مرحلة خبلؿ تفويضو يتمأف ك  ،مؤقتة بصفة كلو حّت خلفو
 تقع ال ألف ضماف اٞنعارضة آناد أف كما  ،عليها يقضى ٍب كمن بنيتها ُب ينهش الذل كالسرطاف

 الشباب بدعم ٪نظى أف بد فبل ،الشخص ىذا على اٞنعارضة ْنتمع أف كبعد ،الفوضى ُب الببلد
 كضغط قوة عنصرم مركزيتهم كعدـ استقبلليتهم ُب ألف ضركريا، شرطا ىذا يكن ٓب كإف حّت الثائر،
 .اٜناكم النظاـ على ىائل
 طمأنة المؤسسة العسكرية ان: بعسا

كفي ٜنسم ترافيًّا مع التصعيد اٞنتزايد ال إٌف القدرة على اٜنشد كتوسيع نطاؽ التظاىرات جغ
 للجيش الكلمة الفصل ُب تقرير مصًنىا كسرعة حسمها لصاّب أحد األطراؼ. فإالثورة؛ إذ 

اٛنيش أك ٓنييده على كنظران أل٨نٌية اٛنيش، فقد يعمل الٌثوار على ابتكار تكتيكات لكسب 
األقل، مثل: االلتزاـ بالٌسلمية، كاشرتاؾ كافٌة شرائح اَّتمع، كصنع حواجز بشرية أماـ اآلليات 

كاٟنتافات اٞنشٌجعة للجيش، كبناء عبلقات صداقة  ،علم البلد كترديد النشيد الوطين العسكرية، ك٘نل
 مع أفراد اٛنيش من خبلؿ تقدًن اٞنشركبات كاألطعمة، كاٝنركج ُنشود ضخمة.

ٜنياد اٛنيش دكر كبًن ُب ٤ناح الثورات، كىو الذم سيساعد الثائر على اختصار الطريق إٔب ك 
ا للمتظاىرين يدفع قيادات من اٛنيش ك  ،(ُ)التغيًن إٌف عدـ أناذ قيادة اٛنيش موقفنا مساندن

 لبلنشقاؽ. 

                                 
كللمزيد انظر: ، ( انظر: موقع احمللل الٌسياسي: دراسات متعٌمقة للثورات العربية كقضايا الشرؽ األكسطُ)

http://the-political-analyst-ar.blogspot.com 
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 بالتداكؿ تسمح أف تضمن ُنيث العسكرية اٞنؤسسات( ٓنييد ٍب كمن) تأمٌن من بد ال إذف،
 .العنف كمن اٞنقاكمة من ٣نكن قدر بأقل السلمي

 ،معها التفاكض ىذا ُب تدخل موحدة قيادة كجود ُنتمية السابقة اٝنطوة إٔب بنا يعود ما كىو
 اٞندنية اٞنؤسسات لصاّب السياسي دكرىا عن التخلي ُب ستبدأ العسكرية اٞنؤسسة فإف الوقت، كّنركر

 اٞننتخبة.
 فإف عليها القائمٌن مبلحقة أك مكتسباهتا ُب هتديد موضع أهنا العسكرية اٞنؤسسة شعرت كإذا

 .معا االثنٌن أك فاشلة أك عنيفة إما ستكوف نفسها الد٬نقراطي التحوؿ عملية
كىو مدل انصهار العائلة اٜناكمة ُب اٛنيش،  ،عامل حيوٌم يؤثٌر على موقف اٛنيشكىناؾ 

فكٌلما حاز أفراد من العائلة اٜناكمة )سواءن أقارب الرئيس أك أبناء نفس القبيلة أك الطائفة( على 
 دعم تلك األنظمة. ة اٛنيش ٥نومراكز حٌساسة ُب اٛنيش، مالت كفٌ 

 بالتدريج السياسية العملية قواعد صياغة إعادةان: بعسا
 اٞنفيد من يكوف قد ،اٞندل طويلة كأخرل اٞندل قصًنة إصبلحات بٌن التفرقة اٞنفيد من
 ٍب للسلطة، اٞنبدئي االنتقاؿ يتم ُنيث كقانونية دستورية جزئية سياسية بإصبلحات مبدئيان  االكتفاء

 .جديد دستور صياغة إعادة ذلك بعد يتم
، كمن ٍب السًن بالسنن اإلٟنية للكوف اٞنقتضية لؤلخذ  إف اتكاؿ الثوار على اهلل تعأب أكالن

﮲  ) ىي العامل الذم ٫نتصر كل ما ًب ذكره؛ كما قاؿ تعأب: ،باألسباب ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

     ﯁  ﯀  ﮾  ﮿ ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮵  ﮶ ﮴  (﮳
ىذه  بل إف االفتقاد إٔب ،(ُ)

عل من الثورة اٜنقة باطلة مهما ظهر ٞنعاف بريقها، كيكوف الثائر دائرنا ُب ٩نالعقيدة اإل٬نانية الصافية 
: ، أىف  الن يب  عىٍن أىيب سىًعيدو فلك الباطل من حيث ال يدرم، ف لىكيٍم ، قىاؿى )لىتىتًَّبعينَّ سىنىنى مىٍن قػىبػٍ

رنا ًبًشٍبرو، كىًذرىاعنا ًبًذرىا  ، حىتَّى لىٍو سىلىكيوا  جيٍحرى ضىبٍّ  لىسىلىٍكتيميوهي(ًشبػٍ ، قػيٍلنىا يىا رىسيوؿى الل ًو: اليػىهيودى، عو
 :  .(ِ))فىمىٍن(كىالن صىارىل قىاؿى

 
 

                                 
 (.ُُ)( سورة الرعد: جزء من اآلية ُ)
(، مسلم: الصحيح ّْٔٓح ُٗٔ/ْ( البخارم: الصحيح )كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل ِ)

 (. ِٗٔٔح  َِْٓ/ْ)كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود كالنصارل 
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 ثاَٙاملثسث ان
 اَعكاساخ زركح انثائر احلك                 
 عهٗ اإلصالذ انسٛاسٙ يف انذٔل             

تغيًنات  يومنا ىذا تعمل على احداث الثائر اٜنق كما زالت حّت لقد كانت حركة
كما   ،ببعض األنظمة الٌسياسية القد٬نة بعد اإلطاحة -كُب فرتة قصًنة زمنيًّا-جوىرية ُب اٞننطقة 

شٌكلت ضغوطان متزايدة على أنظمة أخرل اجتاحت بلداهنا االحتجاجات كاالضطرابات 
ق، كسا٨نت إٔب حدٍّ كبًن ُب ٓنريك عجلة اإلصبلحات اٌَّمدة، الداخلية متأثٌرة ُنركة الثائر اٜن

 كلو بشكل نسيب، ُب بعض األقطار، كإف كانت مؤقٌتة أك بطيئة كطفيفة بعض الٌشيء.
ُب األكضاع من اٜنطاـ الذم آلت إليو ثائر اٜنق ولد اليكالعنقاء اليت تنبعث من رمادىا، 

على مسرح الثائر تقدـ ي ،ةة كاجتماعية قاىرة كقهريالعقود الطويلة اٞناضية على يد نظم سياسي
استعادة اٜنق األصلي ُب التصرؼ يعين كامتبلؾ اٞنصًن ، امتبلؾ مصًنهان ُب التاريخ طا١ن

 .كالسيادة
ثورة سياسية عميقة تعيد تشكيل ىذه الشعوب اليت  ىاحركة الثائر اٜنق ُب جوىر ف
تباع كاٞنوإب كالعبيد اٞننقسمٌن كاٞنتنازعٌن العقود اٞناضية ُب حكم الرعايا كاألخبلؿ  صارت

 .كاٞنهمشٌن كالشاٌكٌن بعضهم ُب بعض
-كحدهتا كقدراهتا الشعوب اليت دفعت إٔب الشك ُب نفسها،  ركة تكتشفُب ىذه اٜنك 

ت دكف أف يستدعي ذلك أم مفاكضات مسبقة أك حوارات سابقة أك تنظًن، عككقٌ  -أم ذاهتا
 كالكرامة كاٜنرية، كاٞنساكاة كاإلخاء. بزاٛنديد: عهد اٝن أك عهدىا الوطينعلى عقدىا 

عنيو ي، ّنا تغيًنيةإف ىذه الثورة ىي بالتأكيد ثورة  :كقصدم من ذلك أف أقوؿ أيضا
من إلغاء نظاـ السلطة اٞنطلقة أك أشكاؿ اٜنكم الدكتاتورية، كإقامة نظم سياسية تقـو تغيًن ال

 العمومية عرب ٣نثلٌن ينتخبوهنم ُنرية. على مشاركة ٗنيع األفراد ُب القرارات
كمن حيث ىي كذلك، كانت ُب الوقت نفسو ثورة نفسية كأخبلقية كفكرية كسياسية 

 كاجتماعية كاقتصادية تستبطن بالضركرة انقبلبا جيوسرتاتيجيا أيضا.
تشكل استعادة الشعوب لسيادهتا كحقها ُب تقرير مصًنىا من يد  ،ُب ىذا السياؽ

اليت حولتها إٔب رعاع حّت تتحوؿ ىي إٔب ملوؾ كسبلطٌن كأسياد السلطة  ،مالطغاة كالطغ
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الستعادة الوجود كأمة كشعب ك٠نتمع كٗناعة حية، كُب السياؽ نفسو إطارا  كاٞناؿ كاٛناه، إطاران 
 الستعادة اٞنلكية على األكطاف اليت انتزعت كحولت إٔب إقطاعات. 

اٜنريات اٞندنية كالسياسية كبرامج تطبيقها ُب ما كراء نداء -كىي تنطوم بالضركرة 
 ،ة كسياسية باٞنعىن العميق للكلمةعلى ثورة أخبلقية كاجتماعي -كتعميمها على كل فرد

األجندة االجتماعية كتنشئ أك تدفع إٔب كالدة ٧نوذج لنظاـ مع تتكامل األجندة الوطنية ل
 كالكرامة كاٜنرية، كٓنقيق بزاٝناللتزاـ بالعهد اٛنديد، عهد ٠نتمعي كإقليمي جديد يشكل ا

كحدة مشاعر عرب اليـو كغاياهتم ك١نور  أساس كىذا ىو ،أىدافو كإ٤ناحو كالفوز فيو
اجتماعهم، كقريبا األساس العقدم الٓنادىم كافة، داخل كل قطر، كعلى مستول األقطار 

 .ٗنيعان 
أنو ال ٩نوز بعد اليـو أف  "عهد اٝنبز ُب الربنامج اٞنؤسس لوطنية عربية كأمة جديدة، يعين    

يقبل العريب بأف يكوف ىناؾ ُب ببلد العرب من ٩نوع، كأف تأمٌن اٜند األدىن للحياة التزاـ 
 .(ُ)ٗناعي أخبلقي، كليس سياسة حكومية فحسب"

كمن غًن اٞنستبعد أف تساىم حركة الثائر اٜنق ُب إعادة تشكيل اٞنستقبل الٌسياسي 
سيكوف ٟنا انعكاسات كتداعيات كبًنة كمتواصلة على الوضع للمنطقة برٌمتها، كمن ٍب 

اإلقليمي، خصوصان فيما يتعٌلق ّنوازين القول كالٌتحالفات كنفوذ الدكؿ الفاعلة كاٞنؤثرة ُب 
اإلقليم، كمن الطبيعي أيضان أف يكوف ٟنذا الزلزاؿ، الذم حدث ُب ىذه اٞننطقة اٜنيوية 

 .(ِ)اٞنيةكاالسرتاتيجية، أصداؤه كتداعياتو الع
كمن خبلؿ اٝنطوات اإلصبلحية اليت أنذهتا بعض األنظمة ُب اٞننطقة، خصوصان تلك 
اليت اجتاحتها التظاىرات الشعبية، يٌتضح بأٌف الثورات قد لعبت دكران أساسيًّا ُب دفعها ٥نو ىذا 

 االٌْناه.
حٌصلة كلقد جاءت بعض اٝنطوات اإلصبلحية الٌسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كم

للجهد الرٚني، كالبعض اآلخر كاف ١نٌصلة للتفاعبلت الرٚنية كغًن الرٚنية، اليت تتٌم عادة بٌن 
الفاعلٌن الٌسياسيٌن ُب إطار االيدلوجية كالثقافة الٌسياسية السائدة، كمن خبلؿ ٠نموعة األبنية 

                                 
، رابط: َُُِ، اٛنزيرة نت،عهد اٞنواطنة العريب اٛنديد :: برىاف غليوفلكل ما سبق ( انظرُ)

َُُِ/ّ/ٖhttp://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/ 
 (.ٕٖ"من أجل مراجعة فكرية كسياسية ٞنفهـو الوحدة العربية" اٞنستقبل العريب ) :عبد اإللو بلقزيزانظر:  (ِ)

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/3/8
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/3/8
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الت بعض كاٞنؤٌسسات القائمة، كقد ٕنثٌلت تلك اٝنطوات ُب صورة برامج عمل إصبلحية ط
 األنساؽ اٞنهمة، اليت يفرتض أٍف تؤثٌر الحقان على معظم أنساؽ البناء االجتماعي.

إٌف اٛنمود الٌسياسي ُب العآب العريب، الذم ىو أحد األسباب الرئيسة للثورات، ىو  
كذلك أحد أبرز أسباب التخٌلف كالفساد كاألٌمية كالفقر كالبطالة كنشوء العديد من األزمات 

بيد أف ٠نمل عمليات اإلصبلح الٌسياسي، بوصفها آليات تغيًن، ٕنارس ُب  ،ُب اَّتمعاٜناٌدة 
الدكؿ الد٬نقراطية بصورة دائمة كبقناعة تاٌمة؛ ألهٌنا تستهدؼ ُب اٞنقاـ األكؿ إشراؾ أكرب قدر 
 من اٞنواطنٌن ُب العملية الٌسياسية كمعاٛنة مكامن الضعف كاٝنلل اليت تعرتم النظاـ الٌسياسي؛

 ليكوف أكثر كفاءة كفاعلية للقياـ بواجباتو كمهاٌمو األساسٌية.
بينما الدكؿ اليت ٓنكمها أنظمة دكتاتورية تٌتسم باٛنمود الٌسياسي، نظران لتغييب اإلرادة 
الشعبية، كىو أحد اٞنوجبات الداخلية للثورات، كال تعًن أٌم اىتماـ إٔب عمليات اإلصبلح 

اٝنارجية اٞنهدٌدة  تأٌخرة جدًّا، كٓنت كطأة الضغوط الشعبية أكالٌسياسي إال ُب األكقات اٞن
ـٌ ُب كٌل األنساؽ  ،للنظاـ ـٌ أك شبو التا كالنتيجة الطبيعية ٜنالة اٛنمود الٌسياسي ىو الٌشلل التا

كُنسب ما ىو متوٌفر من معطيات كمؤٌشرات على األرض، فإف حركة الثائر  ،(ُ)االجتماعية
بسبب االحتجاجات اليت  مسار األنظمة اليت ٓب تسقط بعد لاٜنق ٓب تساىم ُب تعدي

ُّا الٔناذ بعض اٝنطوات اإلصبلحية كالتدابًن األمنية؛ لتفادم أكالن  تاجتاحتها، كإ٧نا دفع
 كأخًنان شبح الثورات كاالنتفاضات أك احتوائها، كليس لتحريك عجلة اإلصبلح كتفعيلها.

الصعيد الٌسياسي، ُب لعٌل أحد أىٌم التأثًنات الرئيسة اليت حٌققتها حركة الثائر اٜنق على 
لقياـ ببعض اإلصبلحات ُب الدكؿ اليت طالتها االحتجاجات، ٕنٌثل ُب الدفع بالنظم الٌسياسية ل

لكن من اٞنؤٌكد أٌف تلك االصبلحات اليت حدثت ال ٬نكنها بأٌم حاؿو من األحواؿ  ،اَّتمع
شأهنا أف تفضي إٔب ٓنٌوؿ إدارة عجلة اإلصبلح برٌمتها، ُب الوقت الرٌاىن على األقٌل، كاليت من 

ھ  ) ، قاؿ تعأب: حقيقي ٥نو االلتزاـ بالعدؿ كاٜنق، الذم يرضى عنو اهلل تعأب كرسولو 

     ﯁  ﯀  ﮾  ﮿ ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮵  ﮶ ﮴  ﮳  ﮲  (ھ ے ے ۓ ۓ
(ِ).

                                 
: "الربيع ( انظر: ُ)  (، رابط:ّالعريب ليس مؤامرة" )جركج  قـر

 http://www.al-akhbar.com/node/ِّّْٕ 
 (.ُُ( سورة الرعد: جزء من اآلية )ِ)

http://www.al-akhbar.com/node/33427
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 املثسث انثانث
 يستمثم انثائر احلك تني انُداذ ٔانفشم       

أم ثورة من الثورات، كمن أكؿ التاريخ، تظل بعد مركر عدة أعواـ على بدء اندالع 
اٞننطقة اليت اندلعت فيها الثورة تعاين من االضطراب كعدـ االستقرار، فقد يستطيع الثائر 

ٓب تكن  ٌن طويلة، لكن قد يعقب ذلك تبعاتاإلطاحة باألنظمة اليت كانت ٓنكم لسن
 .(ُ)متوقعة

نجح في ثورتو أـ  أف الثائر الحق ىل ما سبق ذكره يعني:كبناء عليو نطرح ىذا السؤاؿ
 ؟فشل

 مرة مع األنظمة السياسية القائمةكالثائر اٜنق ُب مواجهة دائمة كمست ،منذ أكؿ التاريخ
أف اٞنهمة كانت أصعب ٣نا كيبدك ،داؼ اليت انطلق من أجلهادكف أف يستطيع ٓنقيق األى

كمفاصلها ليس باألمر اٟنٌن، كٖننو ، فمقارعة أنظمة فاسدة كمتجذرة ُب مؤسسات الدكلة يتوقع
 لن يكوف قليبل.

التغيًن تكوف اآلماؿ كبًنة، لكن مع الوقت يتبٌن لو كلغًنه بأف  فعندما ينطلق الثائر بثوراتو      
ليستطيع الوقوؼ أماـ شبكة الفساد كاٞنصاّب اليت ٓنكم الببلد من  ٪نتاج إٔب نفس ثورم طويل

 عقود.
ُناجة إٔب جهد لكن الثابت أف التغيًن خر، آل٪نققها الثائر تتفاكت من بلد إف النتائج اليت 

 متواصل. 
كبناءن على ىذه الرؤية، فإٌف مصًن الثورات إٔب ا٥نسار، كإف الشعوب ستقبل بأم نظاـ 

 يوفر االستقرار كشيئنا من األمن كسرياف اٜنياة العادية بعد أف ذاقت كيبلت الثورات.
كىذا اٞنوقف كأمثالو يناسب ىول األنظمة اليت ٔنشى انتقاؿ العدكل إليها؛ لذا فهو ٢ندـك     

اليت ال تزاؿ ٣نلوكة ك١نكومة من قبل  ُب كسائل اإلعبلـ كمنصات الثقافةبشكل غًن عادٌم 
 األنظمة.

                                 
 الثالثة السنة٥نو آلية ٓنليلية ألسباب النجاح كالفشل )القدس العريب نت،  ،خًن الدين حسيب: الربيػع العربػي (ُ)

 ق.ُّّْ، ٗنادم األكٔب َُِِآذار )مارس(  ِٓ/ِْالسبت/ األحد  َّٖٕ العدد  -كالعشركف
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كزبدة ىذا الرأم اٞنطركح أٌف ىذه الثورات ليست إال انتفاضات مؤقتة، كسوؼ تنتهي      
 سبب ما جلبتو من فشل كفوضى.ب

ف أالذم يقوؿ  صة أماـ الرأم اآلخرقف يتسبب ُب إضعاؼ الفر اكالرتكيج اٞندعـو ٟنذه اٞنو     
هنضة حضارية كمسًنة تار٫نية شاملة تتعثر لكٌنها ستفوز  انتفاضات عابرة بل تحركة الثائر ليس

 ُب األخًن.
فكرية، كْنٌردنا كذلك من التفكًن كلو ْنردنا من تدٌخل إعبلـ األنظمة كمنصاهتا ال

 االْناىٌن؛ فما ىو الرأم الصحيح؟الرغبوٌم بكبل 
اإلجابة على ىذا السؤاؿ ال  انتفاضة مؤقتة؟ أـ ىي ؟هضة حضاريةىل حركة الثائر ن

٬نكن أف ٓنصل باٞنزايدات العاطفية كالسياسية كاالختزاالت الفكرية، كال بالنظرة السطحية 
بٌد من فهم القضية ّننهجية كنظرة شاملة، كدراسة األحداث بتفاصيلها قصًنة اٞندل، بل ال 

 كسياقاهتا، كتأٌملها باستحضار التاريخ كالس نن االجتماعية.
 ىو ُب اٞنقارنة بٌن النهضة اٜنضارية اليت أفضل الس بل للوصوؿ إٔب اٛنواب كرّنا يكوف

أك تتبلشى مع ٓنصيل مطالبها،   تيقمع بسهولةتفاضة اٞنؤقتة اليتكاالن ٓندث تغيًننا تار٫نيًّا شامبلن 
 ٍب تنزيل ىذه اٞنقارنة على أحداث الثورات.

كما سييقرأ ىنا من فركؽ قد يوجد غًنىا، كقد تكوف مستوفيةن للمطلوب؛ فاٞنقصد ىو 
 كما يلي:  ،تسليط الضوء على أكجو اٞنفارقة بٌن النهضة كاالنتفاضة

النهضة اٜنضارية مسًنة تار٫نية متواصلة على مدل سنوات أك عقود، بزخم بشرم ٩نرؼ  أوًضا:
تعرضت لعراقيل ىائلة  غالب التغيًنات التار٫نية الكربلك  ،و حّت لو تعرقل قليبلن أك كثًنناما أمام

 لكن زٙنها العاـ كاف ُب اْناه التغيًن الشامل.
ظركؼ لرتٗنتو على شكل ٓنرؾ ١ندكد، أما االنتفاضة اٞنؤقتة، فغضبه عارض توٌفرت 

 بدكافع عاطفية قابلة لبلمتصاص كاالحتواء، يزكؿ أثرىا بالكامل خبلؿ فرتة قصًنة.
دليل  ،ة كرغم التعاكف العاٞني إليقافهمكصمود مسًنة الثورة كالثوار لسنٌن، رغم الصعوبات اٟنائل

 ص كاالحتواء.غضبنا عارضنا قاببلن لبلمتصا تعلى أهنا مسًنة متواصلة كليس
تتصف النهضة اٜنضارية بسعة االنتشار شعبيًّا، كال تقتصر على مكاف أك فئة، رّنا  ثاظّغا:

يكوف انطبلقها ١نددنا ّنكاف معٌن كظرؼ معٌن، لكن يتبٌن أف ذلك ليس إال شرارة تبعث 
 التحرؾ ُب كافة األماكن اليت ٕنثل أمة معينة.
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ُب مكاف كاحد أك أماكن قليلة، أك لفئة ١نددة مثل العماؿ  دائمان  تكوفأما االنتفاضة اٞنؤقتة، ف
 كالفبلحٌن، كتكوف مرتبطة بالكامل بظرؼ انطبلقها كٕنوت معو ُب مكاهنا.

كّنا أف حركة الثائر اٜنق حققت انتشارنا ْناكز اٞندينة الواحدة إٔب كامل الدكلة، ٍب ْناكز اٜندكد 
 هنضة حضارية كلسنا أماـ انتفاضة مؤقتة.القيطرية، ككاصل اٞنسًنة؛ فنحن قطعنا أماـ 

النهضة اٜنضارية مطلبها تغيًن شامل، بإزالة آثار اٞناضي كاستبداٟنا بأسس جديدة  ثاضّثا:
 للحياة االجتماعية كالسياسية، كعبلقة الشعب مع بعضو كحكامو.

بسبب جاىزية -كحّت لو كاف انطبلؽ التحرؾ ألجل موضوع ١ندكد، فسرعاف ما يتحوؿ 
 إٔب مشركع شامل بإصرار على تغيًن كلي حّت لو بعد حٌن. -الناس

االنتفاضة اٞنؤقتة ُب اٞنقابل غضب ١ندكد من أجل قضية كاحدة، أك قضايا مرتبطة ببعضها إما 
 أف تيشبع فينتهي الغضب، أك تقمع فينتهي اٜنراؾ، كال ٬نكن أف تتحوؿ إٔب مشركع شامل.

ٜنق مشركع تغيًن شامل رغم أف ثورتو تبدأ ّننطلقات كال ٠ناؿ للشك بأف مسًنة الثائر ا
 بسيطة؛ كبذلك فهو هنضة حضارية كليس انتفاضة مؤقتة.

النهضة اٜنضارية كقودىا إدراؾ كاستشعار كتشٌرب قيم كربل؛ مثل الكرامة كاٜنرية  رابّطا:
ىذا الزخم أف  كليس متوقعنا ٣نٌن يشارؾ ُب ،ةة كاالنتماء كاٞنسؤكلية اٛنماعيكالعدالة كاٟنيويٌ 

يفلسف ىذه اٞنعاين بنفسو كبكلماتو، لكنها ستبقى ىي دافعو اٜنقيقي كُب ضمًنه، كإف ٓب 
يغضب ألنو  ة أك حرماف أك فقر، فإف الثائر الكحّت لو كانت الدكافع بطال ،يستطع التعبًن عنها

ٟنم، حيـر منها كفرد، بل يغضب ألهنا حٌق لو كلبقية الشعب، كعلى النظاـ أف يوفرىا 
أما االنتفاضة اٞنؤقتة، فدكافعها شخصية، كلو   ،باستحضار ىذا الثائر كتشرٌبو قيمة اٞنسؤكلية

كانت على شكل غضب ٗناعي؛ فهي ١ندكدة ّنطالبات شخصية مرتبطة بغضبهم، كال ٬نكن 
 أف تتطور إٔب القيم الكربل؛ كاٜنرية كالعدالة كالكرامة كغًنىا.

ٓب يطرح أم مطلب أنو ك  ،و شك بأف كقوده ىذه القيم الكربل٫ناٛنال  كاٞنتابع للثائر اٜنق    
ىذه الفركقات ك  ،ُب مصاٌؼ النهضات اٜنضارية بكل تأكيد ثورتو شخصي أك ١ندكد ٣نا ٩نعل

 ،إف كانت حركة الثائر الحق عباره عن نهضات حضارية ستقودنا إٔب سؤاؿ جديد، كىو:
 كلماذا تتعرض لكل ىذه الصعوبات؟ فلماذا كعبر التاريخ تتحرؾ بكل ىذا البطء؟

اإلجابة أف ىناؾ حتميات )سنن( ُب التاريخ ال ٬نكن تفاديها مطلقنا، كال بٌد أف تواجهها  
 الشعوب بكل آالمها كصعوباهتا.



 ثالث

 
 

 اضغصلػاضثاضث
 اضطبحثػاضثاضث:ػطدتػبلػاضثائرػاضحقػبغنػاضظجاحػواضغذل

 

337 

حّت تستكمل الثورة مسًنهتا  لوقت الذم يستغرؽ سنيننا كعقودنااٜناجة لػاضحتطغظػاِّوضى:
 ُب هنضة حضارية. 

ػ الفوضى اٞنصاحبة ٟنذه النهضات، كاليت تتفاكت من غياب السلطة  اضثاظغظ:اضحتطغظ
 اٞنركزية إٔب حركب أىلية يطوؿ مداىا.

تآمر القول اليت ٔنشى من نزعة اٜنرية ضد ىذه الثورات، َنهد ىائل  اضحتطغظػاضثاضثظ:
 كتضحيات عسكرية كمالية كبًنة؛ ألف ُب ذلك ٘ناية لكياهنا.

لكن ٔنشى من آثار هنضة  ،فزع قول ال ٔنشى من عدكل اٜنرية يكىػاضحتطغظػاضرابطظ:
 األمة اٞنتحٌررة.

ػ صعوبة بناء تشكيلة قيادية ناضجة بعد الثورة مباشرةن، كظهور ٧ناذج اضحتطغظػاضخاطدظ:
 ٢نتلفة من العجز اإلدارم كالتنظيمي ُب السلطة تضاًعف مشكلة الفوضى.

أنظمة مشولية ٔننق الفضاء العاـ كالسبب ُب ذلك أٌف ىذه الشعوب عاشت ٓنت 
 كتتسلط على الفضاء اٝناص، كٕننع بالقوة ظهور بيئة خصبة إلنتاج القيادات اٞنبدعة.

ع ىذه الثورات ال من خبلؿ العرض السابق، يتبٌن لنا بأف األسباب اليت أدت الندال
وؿ كْنوؿ، كاألنظمة ٤ناز ما زاؿ ُب بدايتو، فالفساد كالدكلة البوليسية تصف اإلأزالت قائمة، كب

 السابقة تعمل بكل قوة لتقويض اٜنراؾ الثورم. 
فخبلصة القوؿ ىي أف حركة الثائر عبارة عن موجة من التغيًن طويلة األمد، كٓنتاج 
لنفس شعيب كثورم طويل، كذلك لتشابك اٞنصاّب بٌن األنظمة الديكتاتورية كالقول العاٞنية، كال 

 تطيع اٞنواطن أف يناؿ حقوقو بكرامة العيش.ليس ىذا اٜنراؾ ءبد من ٓنمل عب
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 ضخاتطظا
 ،٥نمده أكالن كآخران أٍف كفقنا إلٕناـ ىذه األطركحةاٜنمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاٜنات، 

كالصبلة كالسبلـ على سيدنا ١نمد، كعلى آلو  ،فلٌلو الفضل كاٞنٌنة ،كالوصوؿ إٔب خإنتها
 كصحبو أٗنعٌن، كبعد:

من عناكين كمن خبلؿ ما ًب  التطرؽ إليو ُب ىذا البحث فمن خبلؿ العرض كالتحليل، 
فإننا نتوج سطور ىذا البحث ّنجموعة من ، كبعد دراسة آراء العلماء الكراـ، كمواضيع متفرقة

 كىي على النحو اآلٌب: ،النتائج كالتوصيات
ػأواًل:ػاضظتائج

الثائر اٜنق أكسع كأمشل من ٗنيع اٞنصطلحات اٞنقاربة كاٞنقابلة، ُب  مفهـوتبٌن أف  .ُ
 طبيعة معاٛنة الواقع من الناحية الشرعية التأصيلية.

 األمة ىي صاحبة اٜنق ُب اختيار من يسوسها، كيقودىا إٔب بر األماف. .ِ
 أمور الناس تستقيم مع العدؿ، كال تستقيم مع الظلم، فالعدؿ أساس اٞنلك. .ّ
رعاية مصاٜنهم ُب اٞنعاش يفة اهلل ُب أرضو، كىو نائب عن العباد ُب اٜناكم خل .ْ

، كيشفق على كاٜناكم اٜنق ىو الذم يعمل بكتاب اهلل كسنة رسولو  ،كاٞنعاد
 الرعية شفقة الرجل على أىلو.

توفر ُب الثائر شركط تؤىلو لقيادة اٛنماىًن، منها: اإلسبلـ كالعدالة، ٩نب أف ت .ٓ
و أف يكوف متحليان باألخبلؽ لذكورة كالكفاية...، كينبغي كالعقل كالبلوغ، كال

اٜنسنة، كالصفات اٜنميدة، كالصرب كالتقول، كاٜنلم كاألناة، كالكـر كالشجاعة، 
 كأف يعيش ىم  األمة اليت يقودىا.

كالقهر  تعددت الطرؽ اليت يتعٌن ُّا اٜناكم، ككاف منها: البيعة كاالستخبلؼ .ٔ
 كالرتشيح. كالغلبة

ى من يعٌن الثائر ّنجموعة من الصفات كأف يكوف على علم أف يتحلٌ ينبغي  .ٕ
 كعدالة جامعة، كأف يكوف من أىل الرأم كاٜنكمة.

اٜناكم ليس سيفان مسلطان على رقاب األمة، فلؤلمة خلعو إذا حاد كا٥نرؼ عن  .ٖ
كٟنا كذلك خلعو إذا أصبح عاجزان  ،ًن، كأف يكفر، أك يتمادل ُب فسقوالنهج القو 

 ره كٚنعو.عن القياـ ّنا اختارتو من أجل القياـ بو، كأف زاؿ عقلو، أك ذىب بص
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قد تقـو األمة بعزؿ اٜناكم، إذا رفض عزؿ نفسو كتقدًن استقالتو، كذلك من خبلؿ   .ٗ
بعض الوسائل، كاإلجراءات اٞنتخذة من ًقبل اَّالس النيابية، ككالقوة الشعبية 

ماىًنية، ككاالنقبلب العسكرم، كىذا اٝنيار األخًن نرل عدـ اللجوء إليو إال بعد اٛن
سائل السلمية، كبعد النصح كاإلرشاد للحاكم كتذكًنه كٔنويفو و استنفاد كافة الطرؽ كال

باهلل؛ ألف  االنقبلب العسكرم لو آثار سلبية مدمرة لؤلمة كمقدراهتا، فبل نكوف كمن 
 .بىن قصران كدمر مصران 

كإسقاط األنظمة اٞنستبدة أمر  الشعبية السلمية من أجل التغيًن إف قياـ الثورات  .َُ
 مشركع شرعنا ككضعنا.

كاندالع ثورتو من عدمها؛  عبلقة مباشرة ُنركة الثائر اٜنق إٌف طبيعة النظم الٌسياسية ٟنا  .ُُ
النظم غالبان ُب ظٌل إذ إٌف الثورات الشعبية اليت تطالب بإسقاط النظاـ تندلع 

اليت تنعدـ فيها اٜنياة الٌسياسية، أك تتواجد فيها كلكن بصورة شكلية،  االستبدادية
 كيزداد فيها القمع كاالضطهاد كالفساد كاٜنرماف.

إٌف طريقة تعاطي النظاـ الٌسياسي مع االحتجاجات الشعبية، ىو احملٌدد األساس غالبان  .ُِ
الثائر من السلمية للعنف اٞنسلح؛ لنهج كمسار كشكل حركة الثائر، ّنعىن ٓنوؿ حركة 

إذ إنٌو كلما مارست النظم القمع للثوار كزادت شراستو، تىعٌززت فرص االنشقاقات 
 العسكرية كعسكرة الثورة كُب كقت مبٌكر أيضان.

إٌف األنظمة األكثر عرضة الحتمالية الثورة اٞنسٌلحة، أك انتعاش اٜنركات اٞنسٌلحة، ىي   .ُّ
ـٌ، كٕنارس النظم االستبدادية األح ادية اٞنقفلة، اليت تنعدـ فيها اٜنياة الٌسياسية بشكلو تا

 اٞنزيد من القمع كبإفراط، كال تستجيب للمطالب اٞنشركعة.
ات،  ٬نكن لؤلنظمة اٞنستبٌدة ُب العآب العريب اليت ٓب يطاٟنا الربيع العريب أف تتجٌنب الثور   .ُْ

اٞنبادرة ُب إجراء إصبلحات  إراقة الدماء، من خبلؿ كما بإمكاهنا ْننيب شعوُّا
 سياسية كاسعة كجريئة، كلو متدٌرجة.

اليت تندلع ُب بلداهنا ثورات كاحتجاجات شعبية كاسعة، تراىن غالبان  ،األنظمة اٞنستبٌدة  .ُٓ
كتستعمل لذلك كٌل الوسائل اٞنتاحة بيدىا، كمن بينها سبلح الرتىيب  ،على القمع

تفلح؛  ثين الٌثوار عن مطالبهم، لكنها الغرض كالرتغيب، كالدين كالطائفة كالعشًنة، ب
 ألٌف إرادة الشعب أقول من قمع األنظمة.
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إعادة الثقة بقدرهتا على صنع التغيًن،   شعوب العربيةن أبرز تأثًنات الثورات على الم  .ُٔ
حاجز اٝنوؼ من نفوسهم، كيتبلور ذلك من خبلؿ مواجهة احملتٌجٌن  تكسر   اكما أهنٌ 

لبلعتقاالت كالتعذيب كالٌرصاص بصدكر عارية، كاإلصرار على مواصلة اٞنشوار إٔب 
 النهاية، رغم شراسة القمع، كدموية األنظمة.

 تتمٌثل ُب االحتقاف و كاف نتيجة عوامل داخلية حقيقيةحركة الثائر اٜنق كاندالع ثورت  .ُٕ
لتهميش، كالفساد اٞنإب الشعيب القدًن، كسياسة القمع كالكبت كاإلذالؿ الٌسياسي، كا

كما كاف ٜنركة الثائر اٜنق انعكاسات  ،لذم مارستو األنظمة ُنٌق شعوُّاا كاإلدارم
كذلك  ك على عمليات اإلصبلح الٌسياسي ُب معظم الدكؿ اليت طالتها االحتجاجات، 

 ىرة اإلسبلـ الٌسياسي ُب الوطن العريب.كاف ٟنا األثر البالغ على ظا
من أبرز معٌوقات اإلصبلح الٌسياسي ُب الوطن العريب، الفساد، كاالستئثار بالٌسلطة   .ُٖ

كالثركة، كغياب اٜنريات، كعدـ سيادة القانوف، كهتميش دكر مؤٌسسات اَّتمع اٞندين، 
إٔب عدـ كجود  باإلضافةبلـ، كالقمع ككبت اٜنريات، كسيطرة األنظمة على كسائل اإلع

 إرادة سياسية لئلصبلحات.
ىدفها ُب األخًن  يبقىورات كمسار اٜنسم ُب بلداهنا، رغم التباين كالفركؽ بٌن الث  .ُٗ

 إزالة الظلم كالبحث عن اٜنرية كالرخاء كاٜنياة الكر٬نة. كىو كاحد
ح ُب الثائر اٜنق ينتصر ُب جوالتو األكٔب، ٍب يواجو مرحلة ٓب تكن بنفس الوضو   .َِ

أىدافها ككسائلها ك٢ناطرىا، حيث يغيب العدك الظاىر اٞنوحد كاٞنستًفز، فتنقسم القول 
 ،"من ٪نكم؟ كإٔب مّت؟"الثورية، كتفرت ٘ناسة الشعب، كتتقـز الثورة إٔب صراع حوؿ 

كمن ٍب فإف  ،ة بأشكاؿ ٢نتلفةكتضيع أكقات ٖنينة، كيتم التفريط ُب اٞنصلحة الوطني
الثورة بعد انتصارىا ليس عودة النظاـ القدًن، بل إعادة إنتاج اٝنطر األكرب على 

ذلك  ،ؿ: اإلعاقة، كاالحتواء، كالتمييعاٞننظومة السياسية كاالقتصادية القد٬نة، من خبل
كعودة االحتبلؿ اٞنباشر بعد االستقبلؿ، كىو ٓندٍّ سافر   أف عودة النظاـ بعد سقوطو

 ٔب كثًن من الوعي كاٜنشد.كالتصدم لو ال ٪نتاج إ ،دكنو فيتو شعيب
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ػثاظغًا:ػاضــتــوصـــــــغــــات
بأربع توصيات، أكٟنا للثائر اٜنق بشكل خاص كللشعوب الثائرة بشكل يوصي الباحث 

عاـ، كثانيها للمتفائلٌن كاٞنتشائمٌن من الثورة كاٜندث بشكل خاص، كثالثها للعلماء كاٞنثقفٌن 
 لؤلنظمة كاٜنكاـ. كأصحاب األقبلـ كالباحثٌن، كرابعها

ػاضتوصغاتػاِّوضى:ػضضثائرػاضحقػبذصلػخاصػوضضذطوبػاضثائرةػبذصلػرام
عين عدـ تبد، فاستمرارية اٜنالة الثورية الثورة كاالحتجاجات ٩نب أال تستمر لؤل .ُ

االستقرار كعدـ البناء، فالثورات تتفجر ٟندـ القدًن الفاسد الظآب، ٍب هتدأ ىذه الثورات؛ لتبين 
 ديدان يرفع رايات العدؿ كالشفافية.نظامان ج

 نوصي الثائر اٜنق باالستمرار ُب قيادة األمة ٥نو ٓنقيق اٝنبلفة الراشدة. .ِ
٩نب أف يكوف للثائر اٜنق رؤية اسرتاتيجية مستقبلية للتعامل مع اٞنتغًنات كأف يعمل على  .ّ

 فات شائكة.حل اٞنشكبلت اليت تفاقمت، فبل بد أف يدرؾ ٕناـ االدراؾ أنو يتعامل مع مل
 ضركرة تعزيز خيار الوحدة الوطنية، كمكافحة اٝنطاب الطائفي. .ْ
 لوفاءا كصلت إٔب سٌدة اٜنكم بعد الثوراتيتعٌٌن على حركات اإلسبلـ الٌسياسي اليت  .ٓ

كأف تكوف حريصة على إقامة  اٜنكم، ع اٛنماىًن اليت أكصلتها إٔببوعودىا اليت قطعتها م
اٞنتكررة  االن، كيرتجم ثانيان صدؽ انتقاداهتأك  اشعوُّم سياسي اسبلمي ٩نسد أحبلـ حك

، بأف تكوف حريصة على إقامة حكم سياسي اسبلمي ٩نسد ىذا ألنظمة اٜنكم السابقة
 يقـو على اٞنشاركة ال اٞنغالبة.ك  ،االنتظار، كيكوف عند مستول ىذا االنتقاد

فات للنضاؿ تنظيم ٘نبلت الضغط ُب مواجهة انتهاكات السلطات، كتشكيل االئتبل .ٔ
ُب حاالت ١نددة، كإعبلف حالة الطوارئ، أك ١ناكالت اٞنساس بالدستور كالقوانٌن، أك 

 ٘نبلت االعتقاؿ التعسفي، أك التعذيب، أك غًنىا من صنوؼ االنتهاكات.
مقاكمة األنظمة الفاسدة جهاد ُب سبيل اهلل كليس عنفا كال تطرفا، فالعمل على خلع  .ٕ

ّنقاكمتها كفضحها ىو جهاد ُب سبيل اهلل، إلعبلء كلمة اهلل، ىذه األنظمة غًن الشرعية 
 كالقائموف بو ٠ناىدكف مأجوركف عند اهلل، كىم أكلياء اهلل كاٞندافعوف عن دينو.

 ضضطتغائضغنػواضطتذائطغنػطنػاضثورةػواضحدثػبذصلػخاصػاضتوصغاتػاضثاظغظ:
كاالجتماعي  ا السياسيكاقعنُب ؾ حجم التعقيدات ٬نكن القوؿ للمتفائلٌن: ينبغي إدرا

كحجم موركثات الفساد الذم ترتكو األنظمة الفاسدة ليس فقط ُب أجهزة الدكلة كدكائرىا بل 
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ضمائر الناس كأخبلقهم، كأف التغيًن ىو عملية تدر٩ني ة كتربوي ة مع اٞندل تثمر ُب حّت 
 نتائجها، كليست عملي ة فجائي ة.

يتحرؾ الثائر اٜنق بثورتو، كيرل الناس فيو  كبالنسبة للمتشائمٌن نقوؿ ٟنم: عندما
عيب كاسع، ككحدة، هنم سيلتفوف حولو، كسوؼ يتحوؿ ىذا االلتفاؼ إٔب إٗناع شإف ،الصدؽ

ياف ٖنرهتا اٞنؤم لة ُب كل ىذا ىو الضامن الكبًن لنجاح ىذه الثورات كإت  ،ككعي سياسي يقظ
مستقبل ىذه األكطاف اليت حر رت ، كلن يكوف لتشاؤمكم مكاف ُب -إف شاء اهلل-موعدىا 

 نفسها، كىي الضامن الستمرار ىذا التحر ر.
ػاضتوصغاتػاضثاضثظ:ػضضطضطاءػواضطثػغغنػوأصحابػاِّشالمػواضباحثغن

 ُب نصح اٜنكاـ كإرشادىم، بواجب الوقت ُب كل زماف كمكافعلى العلماء أف يقوموا  .ُ
 كإال فيخشى حلوؿ اإلٍب على من انشغل بغًن ذلك.

اٞنختصٌن بالعلـو الشرعية السياسية عقد ندكات كمؤٕنرات فقهية متخصصة؛  على .ِ
 لرتشيد العاملٌن ُب حقل السياسة بدكرىم ُب قيادة اَّتمع.

نا مساقان ٢نصصان ُب السياسة ئنوصي الكليات الشرعية بكافة اٛنامعات بتدريس أبنا .ّ
تعليم الناس أمور دينهم، فبل بد الشرعية كأبعادىا كأثرىا على األمة؛ ألهنم من سيحمل عبء 

 أف يكونوا على بصًنة من ذلك.
لبحث مسألة الثائر اٜنق كبقية اٞنسائل بعمق أدعو الباحثٌن كاٞنفكرين كاالكاد٬نيٌن  .ْ

كأف ٓنكم األُناث كتطبع كتنشر َنميع ليخرجوا برؤية فكرية كنظرية عامة ٟنذه الظاىرة، أكرب؛ 
 ٞنواقع لتعم الفائدة.الوسائل اٞنتاحة كتنزؿ ُب ٗنيع ا

انتقادات مفكرم الشعوب اإلسبلمية كأصحاب األقبلـ بأال  ينجركا إٔب  ٥نثٌ   .ٓ
ما يكوف عليو اٜناؿ  ك٩نب االجتهاد ُب ،ما يتعلق ُنركة الثائر اٜنق ُب كمهاترات ال فائدة منها

يقرر ُب ما ال يطعم من جوع كال يؤمن من خوؼ؛ ألف الذم  بعد ثورتو، بدالن من الدخوؿ ُب
ىو حجم اإلصبلحات االقتصادية،  ية ثورتو من حيث ٤ناحها أك فشلهااألكؿ كاألخًن ماى

كتوفًن فرص العمل، كتوفًن اٜند األدىن من اٝندمات األساسية، كالتأسيس ٞنناخ من اٜنرية 
كاٞنساكاة كالعدالة االجتماعية، كتوفًن األمن كالطمأنينة، إٔب جانب توفًن اٝنبز على صحن 

 كرامة كالعيش الكرًن للمواطن. ال
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ػاضتوصغاتػاضرابطظ:ػضألظظطظػواضحصام
تفعيل حركة اإلصبلحات؛ لكي تتفادل  نظمة ُب الببلد اإلسبلمية عمومنايستحسن لؤل

 غضبة الثائر اٜنق، كذلك من خبلؿ اآلٌب: 
إشراؾ الٌشعوب ُب صناعة القرار، ّنا ينسجم مع الضوابط الشرعية، كذلك من خبلؿ  .ُ

 .توسيع رقعة اَّالس الشورية، كاستفتاءات دائمة ألىل اٜنل كالعقد
، كذلك بنشر ثقافة حقوؽ اإلنساف ُب أكساط اٛنمهور، كعدـ العناية ُنقوؽ اإلنساف .ِ

حصر جهود التثقيف ُب اٞندف الرئيسة كالتجمعات السكانية الكربل، كالسعي الدائم للوصوؿ 
 .إٔب الفئات األكثر هتميشان ُب اَّتمع

كذلك من خبلؿ فضح عدـ االكتفاء بإجراء إصبلحات شكلية كإ٧ٌنا يلـز تفعيلها،  .ّ
اٞنمارسات غًن الصحيحة ُب مؤسسات الدكلة، كظواىر الفساد اإلدارم كاٞنإب، كالتعدم على 

 اٜنريات العامة، كاحملسوبية، كاال٥نياز اٜنزيب.
 ة التسامح كقبوؿ اآلخرؿ نشر ثقافكذلك من خبل ْناكز معٌوقات اإلصبلح الٌسياسي، .ْ

كمفاىيمها كمبادئها، كتأصيلها ُب  للسلطة يكاٜنزبية كأ٨نية التداكؿ السلم كالتعددية السياسية
 كتوفًن بيئة صحية لتطور الدكلة. ها ُب اٜنفاظ على السلم اَّتمعيالثقافة احمللية، كبياف أ٨نيت

عزيز مفاىيم الوطنية العمل على مناىضة ثقافة اإلقصاء كالنفي كإلغاء اآلخر، كت .ٓ
كشركطها، كإزاحة الوالءات اٜنزبية اليت تتعارض مع اٞنصاّب العليا للوطن جانبان، على أف ال 

كإلحداث ٓنٌوؿو حقيقيٍّ ٥نو العدؿ كاٞنساكاة، ال ينبغي  ،ٛنهة بعينها أف ٓندد تلك اٞنصاّبيرتؾ 
ينبغي الٌرىاف على اٛنهود الٌشعبية التعويل على اٛنهود الرٚنية كاٜنلوؿ الٌسياسية فقط، كإ٧نا 

 أيضان.
 كفي ىذا السياؽ، نقترح على الجهات المعنية األخذ بالتوصيات التالية: 

  االعتماد على البلمركزية ُب إدارة اٞنناطق كالشؤكف العاٌمة للببلد، كٓنييد العامل الديين ُب
 التعاطي مع اٞنواطنٌن، كالتعامل معهم على أساس خيار اٞنواطنة.

 كٓنقيق العدالة كاٞنساكاة، من خبلؿ إنشاء ىيئة خاٌصة معنٌية  ،مناىضة كاٌفة أشكاؿ التمييز
 ُّذا األمر.

 ،باعتباره األساس الوحيد لضبط السلوؾ اإلنساين عامة، كقياـ  تعزيز دكر القانوف كسيادتو
 قضاء نزيو ككفء كمستقل قطعان يقـو على تنفيذ أحكاـ القانوف.
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 كأال تفرض قيود على حرية  ريات العاٌمة كخصوصان حرية الرأم كالتعبًن،رفع القيود عن اٜن
الرأم كالتعبًن كالتنظيم إال ُب أضيق اٜندكد اليت يعينها القانوف كالشرعية الدكلية ٜنقوؽ 

 اإلنساف.
 كذلك للحد  بٌن الٌسلطات الثبلث )القضائية، التشريعية، التنفيذية(، نشر مبادئ الفصل

وؿ سلطة على أخرل؛ ًلما يسببو ىذا اإلخبلؿ من زعزعة ُب استقرار من استقواء كتغ
 مؤسسات الدكلة، كًلما يرتكو من ٢ناطر على أمن اَّتمع كحقوؽ أفراده.

ل إليو الفهم اٞنتواضع، فإف اهلل بو، ٍب ما كسعو اٛنهد، كٚنح بو الوقت، كتوصٌ  ىذا ما منٌ 
ة اهلل ُب بين اإلنساف، فالكماؿ هلل فتلك سنٌ يكن صوابان فمن اهلل، كإف يكن فيو خطأ أك نقص 

عي كال أدٌ  ،جهات النظر من صفات اٛننس البشرمكحده، كالنقص كالقصور كاختبلؼ ك 
 ،ت اٛنهد ما استطعت بتوفيق اهلل  قد حاكلت التسديد كاٞنقاربة، كبذلالكماؿ، كحسيب أينٌ 

على كل شيء قدير، كباإلجابة  وكأسأؿ اهلل أف ينفعين بذلك، كينفع بو ٗنيع اٞنسلمٌن؛ فإنٌ 
جدير كصلى اهلل كسلم على نبينا ١نمد كعلى آلو كصحبو أٗنعٌن كمن تبعهم بإحساف إٔب يـو 

 .الدين كآخر دعوانا أف اٜنمد هلل رب العاٞنٌن
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: فٓرس اٜٚاخ انمرآَٛح  أٔالا
اسم  اآلية

 السورة
 الصفحة رقم اآلية

 ُٖٔ ُِ، ُُ البقرة  " ...كىًإذىا ًقيلى ٟنىيٍم الى تػيٍفًسديكا ُب اأٍلىٍرضً "  
ٍذنىا ًميثىاؽى بىيًن ًإٍسرىائًيلى  "  ُْٗ ّٖ البقرة ..."كىًإٍذ أىخى

ًء تػىٍقتػيليوفى أىنٍػفيسىكيٍم كىٔنيٍرًجيوفى فىرًيقان ًمنٍ "ٍبي  أىنٍػتيٍم   ُِٖ ٖٓ البقرة "كيٍم..ىىؤيآلى
ا ال ًذينى آىمىنيوا الى تػىقيوليوا رىاًعنىا كىقيوليوا اٍنظيٍرنىا "  ُُٓ َُْ البقرة ..."يىا أىيػ هى
 ُْٖ-َٔ ٗ.ُ البقرة ..."كىد  كىًثًنه ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب لىٍو يػىريد كنىكيمٍ  "
 ُْٓ َُِ البقرة "..ًمل تػىهيمٍ  رىل حىّت  تػىت ًبعى كىلىٍن تػىٍرضىى عىٍنكى اٍليػىهيودي كىالى الن صىا"
 ُْ ُِٕ البقرة ..."كىًإٍذ يػىٍرفىعي ًإٍبراًىيمي اٍلقىواًعدى ًمنى اٍلبػىٍيًت كىًإٍٚناًعيلي "
اءى  "  ِٖٖ-ٕٓ ُّْ البقرة ..."كىكىذىًلكى جىعىٍلنىاكيٍم أيم ةن كىسىطنا لًتىكيونيوا شيهىدى
 ٕٓ ُٗٓ البقرة ..."ًإف  ال ًذينى يىٍكتيميوفى مىا أىنٍػزىٍلنىا ًمنى اٍلبػىيػٍّنىاًت كىاٍٟنيدىل "

 َِٔ ُُٔ،ُِٔ البقرة "ئكى عىلىٍيًهٍم لىٍعنىةي.."إف  ال ًذينى كىفىريكا كىمىاتيوا كىىيٍم كيف اره أيٍكلى 
ًبيًل الل ًو ال ًذينى يػيقىاتًليونىكيٍم كىالى تػىٍعتىديكا"  َِٖ ُُٗ، َُٗ البقرة ..."كىقىاتًليوا ُب سى
 ُْٔ ُّٗ البقرة ..."كىقىاتًليوىيٍم حىّت  ال تىكيوفى ًفتػٍنىةه كىيىكيوفى الدٍّيني لًل وً "
ـي بًالش ٍهًر اٜنٍىرىاـً كىاٜنٍيريمىاتي ًقصىاصه  "  َِٖ ُْٗ البقرة ..."الش ٍهري اٜنٍىرىا

ًة ..."  َُِ ُٓٗ البقرة "... كىالى تػيٍلقيواٍ بًأىٍيًديكيٍم ًإٔبى اٍلتػ ٍهليكى
ةن فػىبػىعىثى الل وي الن ًبيٌٍّنى ميبىشٍّرًينى "  ُِّ ُِّ البقرة "..كىافى الن اسي أيم ةن كىاًحدى

 ِّٔ ِّّ البقرة ..."فىًإٍف أىرىادىا ًفصىاالن عىٍن تػىرىاضو ًمنػٍهيمىا كىتىشىاكيرو  "...
 ُّْ ِْٕ البقرة "..بػىعىثى لىكيٍم طىاليوتى مىًلكنا كىقىاؿى ٟنىيٍم نىًبيػ هيٍم ًإف  الل وى قىدٍ "
 ْٔ ِْٖ البقرة  ..."الت ابيوتي كىقىاؿى ٟنىيٍم نىًبيػ هيٍم ًإف  آيىةى ميٍلًكًو أىٍف يىٍأتًيىكيمي "

 ّٕ-ٔٔ ُِٓ البقرة ..."كىلىٍوالى دىٍفعي الل ًو الن اسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو  "...
ى الر ٍشدي ًمنى اٍلغىيٍّ  " يًن قىٍد تػىبػىٌن   ُّٖ،ُّّ،ُّٕ،ٕٗ ِٔٓ البقرة ..."الى ًإٍكرىاهى ُب الدٍّ
 ْٖ ِٖٓ البقرة "..ٍلكى مي ًإبٍػرىاًىيمى ُب رىبًٍّو أىٍف آىتىاهي الل وي الٍ أىٓبىٍ تػىرى ًإٔبى ال ًذم حىاج  "
اىيٍم كىلىًكن  الل وى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي  "  ُّٕ ِِٕ البقرة ..."لىٍيسى عىلىٍيكى ىيدى
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 َِٖ ِٕٗ البقرة "... تىٍظًلميوفى فػىلىكيٍم ريءيكسي أىٍموىاًلكيٍم الى  كىًإف تػيٍبتيمٍ "..
 َِٖ ِٖٔ البقرة ييكىلٍّفي اهللي نػىٍفسان إاٌل كيٍسعىها...""ال 

نىكيمٍ " نػىنىا كىبػىيػٍ ًلمىةو سىوىاءو بػىيػٍ  ُّٓ-ُِٓ ْٔ آؿ عمراف "..قيٍل يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوا ًإٔبى كى
 ُِّ ٕٗ آؿ عمراف ..."كىلىًكٍن كيونيوا رىب انًيٌٍّنى ّنىا كيٍنتيٍم تػيعىلٍّميوفى اٍلًكتىابى  "...

ـً ًدينان فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي..." ٍسبلى  ُٕٗ ٖٓ آؿ عمراف "كىمىٍن يػىٍبتىًغ غىيػٍرى اإٍلو
يعنا كىالى تػىفىر قيوا "  ِٖٗ-ُْٕ َُّ  آؿ عمراف ..."كىاٍعتىًصميوا ًُنىٍبًل الل ًو ٗنًى
ٍعريكؼً كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإٔبى اٝنٍىًٍنً كىيىٍأميريكفى "  َُٕ َُْ آؿ عمراف " ..بًاٍلمى
ال ًذينى تػىفىر قيوا كىاٍختػىلىفيوا "  ِٗٗ َُٓ  آؿ عمراف ..."كىالى تىكيونيوا كى
يػٍرى أيم ةو أيٍخرًجىٍت لًلن اًس تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكؼً   "  ٖ َُُ آؿ عمراف .".كيٍنتيٍم خى
 ٕٕ ُُُ آؿ عمراف "..يػيوىل وكيمي اأٍلىٍدبىارى  يػيقىاتًليوكيمٍ لىٍن يىضير ككيٍم ًإال  أىذنل كىًإٍف "
 ُِٖ ُِّ آؿ عمراف ..."كىأىًطيعيوا الل وى كىالر سيوؿى لىعىل كيٍم تػيٍر٘نىيوفى  "
ا بػىيىافه لًلن اًس كىىيدنل كىمىٍوًعظىةه لًٍلميت ًقٌنى  "  َّٖ ُّٖ آؿ عمراف ..."ىىذى

اًكٟنيىا بػىٌٍنى الن اسً  "... ـي نيدى  ِّٗ َُْ آؿ عمراف ..."كىتًٍلكى اأٍلىي ا

 ٓ ُْْ آؿ عمراف "كىسىيىٍجزًم الل وي الش اًكرًينى  "...
نٍػفىض وا ًمٍن حىٍوًلكى "...  ِِٔ،َُٓ،ٕٗ ُٗٓ آؿ عمراف ..."كىلىٍو كيٍنتى فىظًّا غىًليظى اٍلقىٍلًب الى

 ٕٓ ُّٕ آؿ عمراف ..."ال ًذينى قىاؿى ٟنىيمي الن اسي ًإف  الن اسى قىٍد ٗنىىعيوا لىكيمٍ  "
 ُِْ ُٕٗ آؿ عمراف ..." مىا كىافى الل وي لًيىذىرى اٍلميٍؤًمًنٌنى عىلىى مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيوً  "

 ُْ ِٗ النساء  رىًحيمنا" ًبكيمٍ  كىافى  الل وى  ًإف  كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم "... 
ٍيئنا  "  ُِٓ ّٔ  النساء ..."كىاٍعبيديكا الل وى كىالى تيٍشرًكيوا بًًو شى
 ُّٖ،ِٖٓ،ُِْ ٖٓ النساء ..." ًإف  الل وى يىٍأميريكيٍم أىٍف تػيؤىد كا اأٍلىمىانىاًت ًإٔبى أىٍىًلهىا "
ا ال ًذينى آىمىنيوا أىًطيعيوا الل وى كىأىًطيعيوا الر سيوؿى  "  ِِّ،ُِْ،ُِٓ ٗٓ النساء ..." يىا أىيػ هى

 ُِٖ ْٔ النساء ..."كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ًإال  لًييطىاعى بًًإٍذًف الل وً " 
ا ال ًذينى آىمىنيوا خيذيكا ًحٍذرىكيٍم فىاٍنًفريكا "   َّٓ ُٕ النساء ..."يىا أىيػ هى

نٍػيىا  ًبيًل الل ًو ال ًذينى يىٍشريكفى اٜنٍىيىاةى الد   ُُٕ ْٕ النساء ..."فػىٍليػيقىاًتٍل ُب سى
 َُٗ ٕٔ النساء ..."ال ًذينى آىمىنيوا يػيقىاتًليوفى ُب سىًبيًل الل وً  "
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يػٍره ًلمىًن اتػ قىى " نٍػيىا قىًليله كىاآٍلىًخرىةي خى  ُِّ ٕٕ النساء ..." قيٍل مىتىاعي الد 
 َّٖ ّٖ النساء ..."كىًإذىا جىاءىىيٍم أىٍمره ًمنى اأٍلىٍمًن أىًك اٍٝنىٍوًؼ أىذىاعيوا ًبوً  "
 َٔ ٖٗ النساء ..." كىد كا لىٍو تىٍكفيريكفى كىمىا كىفىريكا فػىتىكيونيوفى سىوىاءن  "

 َِٖ ِٗ النساء خىطىئان...""كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو أىف يػىٍقتيلى ميٍؤًمنن ًإال  
ا ًفيهىا" ا فىجىزىاؤيهي جىهىن مي خىاًلدن  ٖٗ ّٗ النساء ..." كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا ميتػىعىمٍّدن

ًبيًل اهلًل فػىتىبػىيػ نيواٍ..."  َِٕ ْٗ النساء "يىآ أىيػ هىا ال ًذينى آمىنيواٍ ًإذىا ضىرىبٍػتيٍم ُب سى
 َُّ-ُّٔ َُٓ النساء ..." إًن ا أىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاٜنٍىقٍّ لًتىٍحكيمى بػىٌٍنى الن اسً  "
 ُِّ َُٖ النساء ..."يىٍستىٍخفيوفى ًمنى الن اًس كىالى يىٍستىٍخفيوفى ًمنى الل وً  "
 ُّْ ُُّ النساء ..." كىأىنٍػزىؿى الل وي عىلىٍيكى اٍلًكتىابى كىاٜنًٍٍكمىةى  "

 ِٕٔ ُِّ،ُِْ النساء "لىٍيسى بًأىمىانًيٍّكيٍم كىالى أىمىاينٍّ أىٍىًل اٍلًكتىاًب ..."
اءى "  ِٖٓ ُّٓ النساء هلًل..." يىا أىيػ هىا ال ًذينى آمىنيوا كيونيوا قػىو اًمٌنى بًاٍلًقٍسًط شيهىدى
ب  الل وي اٛنٍىٍهرى بًالس وًء ًمنى اٍلقىٍوًؿ ًإال  "  ِّٓ-ُٕ ُْٖ النساء .". مىٍن ظيًلمى الى ٪نًي

 ُُٖ،ُّٖ ِ اٞنائدة ..."كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلرًبٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلًٍبًٍ "...
اءى بًاٍلًقٍسطً "  ِٖٓ-ُٔٔ ٖ اٞنائدة ..."يىا أىيػ هىا ال ًذينى آىمىنيوا كيونيوا قػىو اًمٌنى لًل ًو شيهىدى
ـى بًاٜنٍىقٍّ ًإٍذ قػىر بىا قػيٍربىاننا..."كىاٍتلي "  ِٖٓ ِٕ اٞنائدة عىلىٍيًهٍم نػىبىأى ابٍػينىٍ آدى
نىا عىلىى بىيًن ًإٍسرىائًيلى " تىبػٍ  ِٕٔ-ٖٗ ِّ اٞنائدة ..."ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كى

 ّٔ ّْ ،ّّ اٞنائدة ..."الل وى كىرىسيولىوي  ًإ٧ن ىا جىزىاءي ال ًذينى ٪نيىارًبيوفى " 
 ُِِ ْْ اٞنائدة ..."ًإن ا أىنٍػزىٍلنىا التػ ٍورىاةى ًفيهىا ىيدنل كىنيوره  "

 ُٓٗ-ٔٔ ْٓ اٞنائدة "كىمىٍن ٓبٍى ٪نىٍكيٍم ّنىا أىنٍػزىؿى الل وي فىأيكلىًئكى ىيمي الظ اًلميوفى "..
يًل ّنىا أىنٍػزىؿى الل وي ًفيوً  "  ُِِ-ّْ ْٕ اٞنائدة ..."كىٍليىٍحكيٍم أىٍىلي اإٍل٤ًنًٍ
ٍيوً  " ا بػىٌٍنى يىدى قنا ًلمى  ُِِ،ُٖٗ،ُٓٔ ْٖ اٞنائدة ..."كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاٜنٍىقٍّ ميصىدٍّ
نػىهيٍم ّنىا أىنٍػزىؿى الل وي كىالى تػىت ًبٍع أىٍىوىاءىىيمٍ  "  ُُٓ ْٗ اٞنائدة ..."كىأىًف اٍحكيٍم بػىيػٍ

 ُِٖ،ُُٓ َٓ اٞنائدة كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اهلًل حيٍكمان...""أىفىحيٍكمى اٛنٍىاًىًلي ًة يػىبػٍغيوفى 
 ُُّ ْٓ اٞنائدة ..." كىالى ٫نىىافيوفى لىٍومىةى آلًئمو "... 

 ّْ ٖٔ اٞنائدة ..."قيٍل يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب لىٍستيٍم عىلىٰى شىٍيءو حىّت ٰ تيًقيميوا"



 ثالث

 
 

 اضغؼارسػاضطاطظ
 سؼرسػاآلغاتػاضػرآظغظ

349 

 ُٕٗ ّٕ-ِٕ اٞنائدة اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرًنىى...""لىقىٍد كىفىرى ال ًذينى قىاليوا إف  اهللى ىيوى 
ا ال ًذينى آىمىنيوا عىلىٍيكيٍم أىنٍػفيسىكيٍم الى يىضير كيٍم  "  ٕٓ َُٓ اٞنائدة ..."يىا أىيػ هى

 ٔٔ ُِ األنعاـ "ًإن وي الى يػيٍفًلحي الظ اًلميوفى  "...
 ِّٖ ْٓ األنعاـ ..."فػىقيًطعى دىاًبري اٍلقىٍوـً ال ًذينى ظىلىميوا "

 ُِٓ ٕٓ األنعاـ ..." ًإًف اٜنٍيٍكمي ًإال  لًل وً  "...
 َُّ ُُٓ األنعاـ ..."كىٕنى ٍت كىًلمىةي رىبٍّكى ًصٍدقنا كىعىٍدالن  "
ًبيًل الل وً "  َُّ ُُٔ األنعاـ "..كىًإٍف تيًطٍع أىٍكثػىرى مىٍن ُب اأٍلىٍرًض ييًضل وؾى عىٍن سى
 ُِٔ ّ األعراؼ ..."أيٍنزًؿى إًلىٍيكيٍم ًمٍن رىبٍّكيٍم كىالى تػىت ًبعيوا ًمٍن ديكنًوً ات ًبعيوا مىا "
ًحهىا "  ُُِ-ٕٗ ٔٓ األعراؼ ..."كىالى تػيٍفًسديكا ُب اأٍلىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلى
ؿو ميًبٌنو  " ي ًمٍن قػىٍوًمًو ًإن ا لىنػىرىاؾى ُب ضىبلى  ٖٗ َٔ األعراؼ " قىاؿى اٍلمىؤلى
ي ال ًذينى كىفىريكا ًمٍن قػىٍوًمًو إًن ا لىنػىرىاؾى ُب سىفىاىىةو قىاؿى "  ٖٗ ٔٔ األعراؼ ..."اٍلمىؤلى
 ُُٓ ُٕ األعراؼ ..."قىاؿى قىٍد كىقىعى عىلىٍيكيٍم ًمٍن رىبٍّكيٍم رًٍجسه كىغىضىبه  "
ي ال ًذينى كىفىريكا ًمٍن قػىٍوًمًو لىًئًن اتػ بػىٍعتيٍم شيعىٍيبنا "  ٖٗ َٗ األعراؼ ..."كىقىاؿى اٍلمىؤلى
 ٖٖ َُّ األعراؼ ..."ٍبي  بػىعىثٍػنىا ًمٍن بػىٍعًدًىٍم ميوسىى بًآىيىاتًنىا ًإٔبى ًفٍرعىٍوفى كىمىلىًئوً "
ي ًمٍن قػىٍوـً ًفٍرعى "  ْٗ ُِٕ األعراؼ "..ميوسىى كىقػىٍومىوي ٍوفى أىتىذىري كىقىاؿى اٍلمىؤلى
ىٍجرنا "  ٔٗ ُُّ األعراؼ ..."كىجىاءى الس حىرىةي ًفٍرعىٍوفى قىاليوا ًإف  لىنىا ألى
 ٖٕ ُٕٔ األعراؼ ..."كىًإٍذ تىأىذ فى رىب كى لىيىبػٍعىثىن  عىلىٍيًهٍم ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً  "
ًد كيٍم بًأىٍلفو ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم "  ُُْ ٗ األنفاؿ .."فىاٍستىجىابى لىكيٍم أىينٍّ ٣ني
 ُْٖ ِٔ األنفاؿ ..."كىاذٍكيريكا ًإٍذ أىنٍػتيٍم قىًليله ميٍستىٍضعىفيوفى ُب اأٍلىٍرضً  "
 ِٗٗ ْٓ األنفاؿ .".ا أىيػ هىا ال ًذينى آمىنيوا ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن فىاثٍػبيتيوا كىاذٍكيريكا الل وى "يى 

 ِٗٗ-ُْٕ ْٔ األنفاؿ ..."كىأىًطيعيوا الل وى كىرىسيولىوي كىالى تػىنىازىعيوا فػىتػىٍفشىليوا "
 ُّٓ َٔ األنفاؿ .."قػيو ةو كىًمٍن رًبىاطً كىأىًعد كا ٟنىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن "
 ُٕٓ ّٔ-ِٔ األنفاؿ ..."كىًإٍف ييرًيديكا أىٍف ٫نىٍدىعيوؾى فىًإف  حىٍسبىكى الل وي  "
بٍػهيمي الل وي بًأىٍيًديكيٍم كى٫نيٍزًًىٍم كىيػىٍنصيرٍكيٍم عىلىٍيًهمٍ "  ُِٕ ُٓ-ُْ التوبة .".قىاتًليوىيٍم يػيعىذٍّ
 ٕٓ ُٖ التوبة .".ًإ٧ن ىا يػىٍعميري مىسىاًجدى الل ًو مىٍن آىمىنى بًالل ًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخرً "
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 ُٖٗ ِْ التوبة كىًإٍخوىانيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم..." "قيٍل ًإٍف كىافى آبىآؤيكيٍم كىأىبٍػنىآؤيكيمٍ 
 ُّٓ ُّ التوبة ..."أن ىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا ًمٍن ديكًف الل ًو "
 ُْٔ ّّ التوبة ..."ىيوى ال ًذم أىٍرسىلى رىسيولىوي بًاٍٟنيدىل كىًديًن اٜنٍىقٍّ "
 ُٓٔ َْ التوبة ..."كىفىريكا الس ٍفلىى  كىجىعىلى كىًلمىةى ال ًذينى  ..."
 ُُٕ-ّٕ ُْ التوبة .".اٍنًفريكا ًخفىافنا كىثًقىاالن كىجىاًىديكا بًأىٍموىاًلكيٍم كىأىنٍػفيًسكيمٍ "
 ََّ ُُُ التوبة  "..ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي فىاٍستىٍبًشريكا بًبػىٍيًعكيمي ال ًذم بىايػىٍعتيٍم ًبًو كى .."
 ُٓٔ ُُٗ التوبة "ال ًذينى آىمىنيوا اتػ قيوا الل وى كىكيونيوا مىعى الص اًدًقٌنى يىا أىيػ هىا "
 ُٕٔ ُّ يونس ..."كىلىقىٍد أىٍىلىٍكنىا اٍلقيريكفى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىم ا ظىلىميوا"
 ِّٗ ِٗ، ُٗ يونس ..." آىآلىفى كىقىٍد عىصىٍيتى قػىٍبلي كىكيٍنتى ًمنى اٍلميٍفًسًدينى "
يعناكىلىٍو " ىمىنى مىٍن ُب اأٍلىٍرًض كيل هيٍم ٗنًى  ٕٗ ٗٗ يونس .".شىاءى رىب كى آلى

نىا ىيودان   َِٔ ٖٓ،ٗٓ،َٔ ىود أالى بػيٍعدان لًعىادو قػىٍوـً ىيوٍد".."كىلىم ا جىآءى أىٍمرينىا ٤نى يػٍ
حى مىا اٍستىطىٍعتي كىمىا تػىٍوًفيًقي .."   ُٗٔ-ّ ٖٖ ىود  .".ًإٍف أيرًيدي ًإال  اإٍلًٍصبلى

 ٕٔ َُِ ىود ..."كىكىذىًلكى أىٍخذي رىبٍّكى ًإذىا أىخىذى اٍلقيرىل كىًىيى ظىاًلمىةه "
ا أيًمٍرتى كىمىٍن تىابى مىعىكى "  ُٔٔ-ٖٗ ُُِ ىود  ..."فىاٍستىًقٍم كىمى
نيوا ًإٔبى ال ًذينى ظىلىميوا فػىتىمىس كيمي الن اري "  ُٖٖ-ّٗ-ٕٔ ُُّ ىود  ..."كىالى تػىرٍكى

 َِّ َْ يوسف ..."اٜنٍيٍكمي ًإال  لًل وً  ًإفً "...
 ُّٔ ٓٓ يوسف  "قىاؿى اٍجعىٍليًن عىلىى خىزىاًئًن اأٍلىٍرًض ًإينٍّ حىًفيظه عىًليمه "
 ْٔ َُٓ يوسف ..."كىكىأىيٍٍّن ًمٍن آيىةو ُب الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ٬نىير كفى عىلىيػٍهىا"
 َّٔ ُُُ يوسف  ..."أًليكٕب اأٍلىٍلبىابً لىقىٍد كىافى ُب قىصىًصًهٍم ًعبػٍرىةه "

 ِّٗ،ِّّ،ِّٗ ُُ الرعد "..ًإف  الل وى الى يػيغىيػٍّري مىا ًبقىٍوـو حىّت  يػيغىيػٍّريكا مىا بًأىنٍػفيًسًهمٍ "..
 ّٕ ُٕ الرعد ..." كىذىًلكى يىٍضًربي الل وي اٜنٍىق  كىاٍلبىاًطلى "...

 ُِٓ ّٔ الرعد "...ٍيًو أىٍدعيوالل وى كىالى أيٍشرًؾى ًبًو إًلى قيٍل ًإ٧ن ىا أيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيدى "
ى ٟنىيمٍ " ٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ًإال  بًًلسىاًف قػىٍوًمًو لًييبػىٌنٍّ  َّٖ ْ إبراىيم ..."كىمىا أىٍرسى
 ْٕ ْٔ إبراىيم ..." كىقىٍد مىكىريكا مىٍكرىىيٍم كىًعٍندى الل ًو مىٍكريىيمٍ "
غه " ا بىبلى  َّٖ ِٓ إبراىيم ."..والًلن اًس كىلًيػيٍنذىريكا بًًو كىلًيػىٍعلىمي ىىذى
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 ُُٖ ْٗ اٜنجر "فىاٍصدىٍع ّنىا تػيٍؤمىري كىأىٍعًرٍض عىًن اٍلميٍشرًًكٌنى "
 َِٖ-ُْٗ-َٕ َٗ النحل .".ًإف  الل وى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىاإٍلًٍحسىاًف كىإًيتىاًء ًذم اٍلقيٍرىبى "

 َُّ ُٗ النحل "..ًبعىٍهًد الل ًو ًإذىا عىاىىٍدًبيٍ كىالى تػىنػٍقيضيوا اأٍلى٬ٍنىافى كىأىٍكفيوا " 
 ُِٖ ٕٗ النحل مىٍن عىًملى صىاٜنًنا ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىٰى كىىيوى ميٍؤًمنه...""

ٍوًعظىًة اٜنٍىسىنىةً "ا ًة كىاٍلمى ًبيًل رىبٍّكى بًاٜنًٍٍكمى  َُْ ُِٓ النحل ..."دٍعي ًإٔبىٰ سى
 ُْٖ ُِٔ النحل ..."كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ّنًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًوً  "
 ِّٗ ُٔ اإلسراء ..." كىًإذىا أىرىٍدنىا أىٍف نػيٍهًلكى قػىٍريىةن أىمىٍرنىا ميتػٍرىًفيهىا "

 ِّٖ ّّ اإلسراء ..." كىمىٍن قيًتلى مىٍظليومنا فػىقىٍد جىعىٍلنىا ًلوىلًيًٍّو سيٍلطىاننا"...
 ُُِ ّٔ اإلسراء ..." كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍلمه  "
ـى  "  ُّٖ-ُْٔ َٕ اإلسراء ..." كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىيًن آىدى
 ٖٕ َُْ اإلسراء ..." كىقػيٍلنىا ًمٍن بػىٍعًدًه لًبىيًن ًإٍسرىائًيلى اٍسكينيوا اأٍلىٍرضى  "
 ُُِ َُُ اإلسراء ..."الر ٍ٘نٰىنى قيًل اٍدعيوا الل وى أىًك اٍدعيوا "
 ُْٕ ٔ الكهف ".. فػىلىعىل كى بىاًخعه نػىٍفسىكى عىلىى آىثىارًًىٍم ًإٍف ٓبٍى يػيٍؤًمنيوا"

ا "...  َِّ-ُِٓ ِٔ الكهف " كىالى ييٍشرًؾي ُب حيٍكًمًو أىحىدن
اةً كىاٍصرًبٍ نػىٍفسىكى مىعى ال ًذينى يى "  ُِّ ِٖ الكهف ..."ٍدعيوفى رىبػ هيٍم بًاٍلغىدى

نىاهي اٜنٍيٍكمى صىًبيًّا"...  ِْ ُِ مرًن "كىآتػىيػٍ
 َُٓ ْْ طو " فػىقيوالى لىوي قػىٍوالن لىيػٍّننا لىعىل وي يػىتىذىك ري أىٍك ٫نىٍشىى "
 ٕٖ ٔٓ طو "كىلىقىٍد أىرىيٍػنىاهي آىيىاتًنىا كيل هىا فىكىذ بى كىأىىبى  "
 ٔٗ ِٕ طو ..." قىاليوا لىٍن نػيٍؤثًرىؾى عىلىى مىا جىاءىنىا ًمنى اٍلبػىيػٍّنىاتً  "
ًء عىلىٰى أىثىرًم"  ْْ ْٖ طو ... "قىاؿى ىيٍم أيكالى
ا ًمنػٍهيمٍ " نػىٍيكى ًإٔبى مىا مىتػ ٍعنىا ًبًو أىٍزكىاجن  ُِّ ُُّ طو ..." كىالى ٕنىيد ف  عىيػٍ
 ْٕ ُٖ األنبياء ..." بىٍل نػىٍقًذؼي بًاٜنٍىقٍّ عىلىى اٍلبىاًطًل فػىيىٍدمىغيوي  "
ًذًه أيم تيكيٍم أيم ةن كىاًحدىةن كىأىنىا رىب كيٍم فىاٍعبيديكفً  "  ُْٕ ِٗ األنبياء "ًإف  ىى
نىا ُب الز بيوًر ًمٍن بػىٍعًد الذٍٍّكًر أىف  اأٍلىٍرضى " تىبػٍ  ُِٓ َُٓ األنبياء  ..."كىلىقىٍد كى
ةى  ال ًذينى ًإٍف مىك ن اىيٍم ُب اأٍلىٍرًض أىقىاميوا"  ُِٔ ُْ  اٜنج "..الص بلى
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اًدهً كىجىاًىدي " ا لًيىكيوفى ...كا ُب الل ًو حىق  ًجهى  َُٕ-ٖ ٖٕ اٜنج "..كىُب ىىذى
ٍلنىا ميوسىى كىأىخىاهي ىى "  ٖٔ ْٕ-ْٓ اٞنؤمنوف ..."اريكفى بًآىيىاتًنىا كىسيٍلطىافو ٍبي  أىٍرسى
ًذًه أيم تيكيٍم أيم ةن كىاًحدىةن كىأىنىا رىب كيٍم فىاتػ قيوفً "  ُْٕ ِٓ  اٞنؤمنوف "كىًإف  ىى
 َّّ ّٖ-ّٕ النور ..." رًجىاؿه الى تػيٍلًهيًهٍم ًْنىارىةه كىالى بػىٍيعه عىٍن ذًٍكًر الل وً "
 ُِٔ ُٓ النور ..."ٔبى الل وً إً ًإ٧ن ىا كىافى قػىٍوؿى اٍلميٍؤًمًنٌنى ًإذىا ديعيوا "
 ُِّ ٓٓ النور   ..."كىعىدى الل وي ال ًذينى آىمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الص اٜنًىاتً "
ةى كىآىتيوا الز كىاةى كىأىًطيعيوا ال"  ُِٖ-ُِٕ ٔٓ النور "...ر سيوؿى لىعىل كيمٍ كىأىًقيميوا الص بلى

ًر ال ًذينى  نىةه .٫نيىالًفيوفى عىٍن أىٍمرً "فػىٍليىٍحذى  َِْ ّٔ النور ."ًه أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ
ابنا أىلًيمنا  "...  ٔٔ ّٕ الفرقاف "كىأىٍعتىٍدنىا لًلظ اًلًمٌنى عىذى

ٍوننا"  ُُٖ ّٔ الفرقاف ..."كىًعبىادي الر ٍ٘نىًن ال ًذينى ٬نىٍشيوفى عىلىى اأٍلىٍرًض ىى
 ٖٔ ِِ الشعراء " كىتًٍلكى نًٍعمىةه ٕنىينػ هىا عىلىي  أىٍف عىب ٍدتى بىيًن ًإٍسرىائًيلى  "
ىٍجعىلىن كى ًمنى اٍلمىٍسجيوًنٌنى "  ٖٔ  ِٗ الشعراء "قىاؿى لىًئًن أن ىٍذتى ًإٟنىنا غىًٍنًم ألى

يػىٍعلىمي ال ًذينى ظىلىميوا أىم  مينػٍقىلىبو يػىنػٍقىًلبيوفى  "...  ٔٔ ِِٕ الشعراء "كىسى
ٍلىةه  "  ْٗ ُٖ النمل ..." حىّت  ًإذىا أىتػىٍوا عىلىى كىاًد الن ٍمًل قىالىٍت ٧نى
 ٓ ُٗ النمل ..." ... كىقىاؿى رىبٍّ أىٍكزًٍعيًن أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى  "
اًذًبٌنى  " نػىٍنظيري أىصىدىٍقتى أىـٍ كيٍنتى ًمنى اٍلكى  َّٗ ِٕ النمل "قىاؿى سى
 ٓٗ ّْ النمل ..." قىالىٍت ًإف  اٍلميليوؾى ًإذىا دىخىليوا قػىٍريىةن أىٍفسىديكىىا "
ي أىي كيٍم يىٍأتًييًن ًبعىٍرًشهىا " ا اٍلمىؤلى  ُّٔ ّٗ، ّٖ النمل ..." قىاؿى يىا أىيػ هى

 َْ النمل ..."كىمىٍن شىكىرى فىًإ٧ن ىا يىٍشكيري لًنػىٍفًسوً  "...
5 

 ِّٗ ٓ القصص .". ٧نىين  عىلىى ال ًذينى اٍستيٍضًعفيوا ُب اأٍلىٍرضً كىنيرًيدي أىٍف "
 ٖٖ ٔ القصص ... "كى٧نيىكٍّنى ٟنىيٍم ُب اأٍلىٍرًض كىنيرًمى ًفٍرعىٍوفى كىىىامىافى  "
 ٖٖ ٖ القصص ..."فىاٍلتػىقىطىوي آىؿي ًفٍرعىٍوفى لًيىكيوفى ٟنىيٍم عىديكًّا كىحىزىننا "

يػٍرى مىًن اٍستىٍأجىٍرتى اٍلقىًوم  اأٍلىًمٌني "...  ُْٗ ِٔ القصص "ًإف  خى
 ٖٖ ِّ القصص .." اٍسليٍك يىدىؾى ُب جىٍيًبكى ٔنىٍريٍج بػىٍيضىاءى ًمٍن غىًٍنً سيوءو "
 ُّٔ ّٓ القصص .". قىاؿى سىنىشيد  عىضيدىؾى بًأىًخيكى كى٤نىٍعىلي لىكيمىا سيٍلطىاننا"
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 ٗٔ َْ القصص "كىافى عىاًقبىةي الظ اًلًمٌنى   فىانظيٍر كىٍيفى "...
ٍقبيوًحٌنى"..م ةن يىٍدعيوفى ًإٔبى اٍلن ارً "كىجىعىٍلنىاىيٍم أىئ  َِٔ ِْ-ُْ القصص ىيٍم ًمنى اٍلمى

 ِْْ ٕٕ، ٕٔ القصص ..." ًإف  قىاريكفى كىافى ًمٍن قػىٍوـً ميوسىى فػىبػىغىى عىلىٍيًهمٍ  "
 ِْْ ٖٕ القصص ..." قىاؿى ًإ٧ن ىا أيكتًيتيوي عىلىى ًعٍلمو ًعٍنًدم "
ا لًل ًذينى الى ييرًيديكفى عيليوًّا"  َُْ ّٖ القصص ".. تًٍلكى الد اري اآٍلىًخرىةي ٤نىٍعىليهى
 ُِْ ّ، ِ العنكبوت  "..آىمىن ا كىىيمٍ  أىحىًسبى الن اسي أىٍف يػيتػٍرىكيوا أىٍف يػىقيوليوا"
 ُُٕ ٔ العنكبوت ..." كىمىٍن جىاىىدى فىًإ٧ن ىا ٩نيىاًىدي لًنػىٍفًسوً  "

ٍيًو حيسٍ  ٍنسىافى ًبوىاًلدى نىا اإٍلً  ُٗٗ ٖ العنكبوت .."نان كىًإٍف جىاىىدىاؾى "كىكىص يػٍ
ةى  "  ُِٕ ْٓ العنكبوت ..." اٍتلي مىا أيكًحيى إًلىٍيكى ًمنى اٍلًكتىاًب كىأىًقًم الص بلى

 ُُٕ ٗٔ العنكبوت ..." كىال ًذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػ هيٍم سيبػيلىنىا " 
 ْٖ-ْٔ-ْْ َٓ الرـك "..٪نيٍي اأٍلىٍرضى  فىاٍنظيٍر إٔب آثار رىٍ٘نىت الل و كىٍيفى "
 ُِْ َٔ الرـك "...ن كى ال ًذينى فىاٍصربٍ ًإف  كىٍعدى الل ًو حىقٌّ كىالى يىٍستىًخف  "
 ُُٖ ُٖ لقماف "..تيصىعٍٍّر خىد ؾى لًلن اًس كىالى ٕنىًٍش ُب اأٍلىٍرًض مىرىحناكىالى "
 َُِ ُٗ لقماف ..."كىاٍقًصٍد ُب مىٍشًيكى كىاٍغضيٍض ًمٍن صىٍوًتكى "
يػٍرنا "  ُِٕ ِٕ-ِٓ  األحزاب ..." كىرىد  الل وي ال ًذينى كىفىريكا ًبغىٍيًظًهٍم ٓبٍى يػىنىاليوا خى

 ِٖٕ ّٕ األحزاب تػىقيوؿي لًل ًذم أىنٍػعىمى اهللي عىلىٍيًو كىأىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًو...""كىًإٍذ 
ًت الل ًو كى٫نىٍشىٍونىوي  "  ٕٓ ّٗ األحزاب ..." ال ًذينى يػيبػىلٍّغيوفى رًسىاالى
 ٗٗ ٖٔ-ٔٔ األحزاب "...يىا لىٍيتػىنىا أىطىٍعنىا يػىٍوـى تػيقىل بي كيجيوىيهيٍم ُب الن اًر يػىقيوليوفى "
ٍوتىٰى كىنىٍكتيبي مىا قىد ميوا كىآثىارىىيمٍ "  ْٕ ُِ يس ..."ًإن ا ٥نىٍني ٥نيًٍيي اٍلمى

 ْْ َٕ الصافات "فػىهيٍم عىلىٰى آثىارًًىٍم يػيٍهرىعيوفى "...
نىا دىاكيكدى ذىا اأٍلىٍيدً "  ُّٔ ُٕ ص ".. اٍصربٍ عىلىى مىا يػىقيوليوفى كىاذٍكيٍر عىٍبدى

 ٔٔ ِْ الزمر لًلظ اًلًمٌنى ذيكقيوا مىا كينتيٍم تىٍكًسبيوفى"كىًقيلى  "...
 ٕٓ ّٔ الزمر ..." أىلىٍيسى الل وي ًبكىاؼو عىٍبدىهي  "

يمو كىالى شىًفيعو ييطىاعي"  ٔٔ ُٖ غافر "... مىا لًلظ اًلًمٌنى ًمٍن ٘نًى
 ْْ ُِ غافر ..." كىآثىارنا ُب اأٍلىٍرضً "... 
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 ِّْ-ْٗ ِٖ غافر ..." كىقىاؿى رىجيله ميٍؤًمنه ًمٍن آىًؿ ًفٍرعىٍوفى يىٍكتيمي ًإ٬نىانىوي  "
 ْٗ ِٗ غافر "يىا قػىٍوـً لىكيمي اٍلميٍلكي اٍليػىٍوـى ظىاًىرًينى ُب اأٍلىٍرًض ..."

 ْٕ ِٖ غافر ..."كىأىشىد  قػيو ةن كىآثىارنا ُب اأٍلىٍرضً "...
ٍنيوفو ًإف  ال ًذينى آىمىنيوا " ري ٣نى  ُِْ ٖ فصلت "..كىعىًمليوا الص اٜنًىاًت ٟنىيٍم أىٍجره غىيػٍ
 ُِٓ َُ الشورل ..." كىمىا اٍختػىلىٍفتيٍم ًفيًو ًمٍن شىٍيءو فىحيٍكميوي ًإٔبى الل وً  "

يًن مى   َِّ ُِ الشورل "ا ٓبىٍ يىٍأذىف ًبًو اهللي.."أىـٍ ٟنىيٍم شيرىكىآءي شىرىعيواٍ ٟنىيٍم ًمنى اٍلدٍّ
ٍم كىأىقىاميو " ابيوا لًرىًٍُّّ ةى كىأىٍمريىيمٍ كىال ًذينى اٍستىجى  ُّٖ،ُّّ،ِِٔ،ٓٓ ّٖ الشورل "..ا الص بلى
 ِّٓ-ّ ِْ-ّٗ الشورل ..." كىال ًذينى ًإذىا أىصىابػىهيمي اٍلبػىٍغيي ىيٍم يػىٍنتىًصريكفى  "

 ٔٔ ْٓ الشورل "أىالى ًإف  الظ اًلًمٌنى ُب عىذىابو ميًقيمو  "...
تػىهيمٍ " نػىهيٍم مىًعيشى  َّّ ِّ الزخرؼ "..أىىيٍم يػىٍقًسميوفى رىٍ٘نىةى رىبٍّكى ٥نىٍني قىسىٍمنىا بػىيػٍ
 ٕٖ ْٔ الزخرؼ ..." كىلىقىٍد أىٍرسىٍلنىا ميوسىى بًآىيىاتًنىا ًإٔبى ًفٍرعىٍوفى  "
 ٕٖ ْٖ، ْٕ الزخرؼ ..." فػىلىم ا جىاءىىيٍم بًآىيىاتًنىا ًإذىا ىيٍم ًمنػٍهىا يىٍضحىكيوفى  "
 َُْ ٓٓ، ْٓ الزخرؼ ".. فىاٍستىخىف  قػىٍومىوي فىأىطىاعيوهي إًنػ هيٍم كىانيوا قػىٍومنا فىاًسًقٌنى "
 َُّ ُٖ اٛناثية  ..." ٍبي  جىعىٍلنىاؾى عىلىى شىرًيعىةو ًمنى اأٍلىٍمًر فىات ًبٍعهىا "

 ْٓ ْ األحقاؼ صىٍاًدًقٌٍنى" أىٍك أىثىارىةو مٍٍّن ًعٍلمو ًإف كينتيمٍ "... 
ٍيتيٍم ًإٍف تػىوىل ٍيتيٍم أىٍف تػيٍفًسديكا ُب اأٍلىٍرضً "  ُْٖ ِّ، ِِ ١نمد ..." فػىهىٍل عىسى
 َُّ َُ الفتح ..." ًإف  ال ًذينى يػيبىاًيعيونىكى ًإ٧ن ىا يػيبىاًيعيوفى الل وى  "
 ََّ ُٗ،ُٖ الفتح ..." لىقىٍد رىًضيى الل وي عىًن اٍلميٍؤًمًنٌنى ًإٍذ يػيبىاًيعيونىكى  "
 ُِٗ ِٗ الفتح ..."١نيىم ده رىسيوؿي الل ًو كىال ًذينى مىعىوي  "
 َُِ ْ اٜنجرات ..."اٜنٍيجيرىاتً  ًإف  ال ًذينى يػينىاديكنىكى ًمن كىرىاءً "
 ُِِ ٔ اٜنجرات ..." يىا أىيػ هىا ال ًذينى آىمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػىيػ نيوا"
 ُْٕ َُ  اٜنجرات ..." ًإ٧ن ىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه فىأىٍصًلحيوا بػىٌٍنى أىخىوىٍيكيمٍ  "
ٍر قىوـه ًمٍن قػىٍوـو  " ا ال ًذينى آىمىنيوا الى يىٍسخى  ُٕٓ ُُ  اٜنجرات ..."يىا أىيػ هى
 ُٕٓ ُِ  اٜنجرات ..."كىالى ْنىىس سيوا كىالى يػىٍغتىٍب بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا  ..."
ا الن اسي إًن ا خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى "  ُّٖ-ِٕٓ-ٓٓ ُّ اٜنجرات ..." يىا أىيػ هى
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ٍيًو رىًقيبه عىًتيده  "  ُٔٗ ُٖ ؽ " مىا يػىٍلًفظي ًمٍن قػىٍوؿو ًإال  لىدى
 َّٔ ّٕ-ّٔ ؽ .". كىكىٍم أىٍىلىٍكنىا قػىبػٍلىهيٍم ًمٍن قػىٍرفو ىيٍم أىشىد  ًمنػٍهيٍم بىٍطشنا"
 ٖٓ ّٓ الذاريات "أىتػىوىاصىٍوا ًبًو بىٍل ىيٍم قػىٍوـه طىاغيوفى  "
 ُُْ َُ اٜنديد ..." كىمىا لىكيٍم أىال  تػيٍنًفقيوا ُب سىًبيًل الل ًو كىلًل ًو ًمًنىاثي  "
 ِّٖ ُٕ اٜنديد اٍعلىميوا أىف  الل وى ٪نيًٍيي اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا...""
ٍلنىا "  ُّٔ ِٓ اٜنديد .."عىهيمي اٍلًكتىابى ريسيلىنىا بًاٍلبػىيػٍّنىاًت كىأىنٍػزىٍلنىا مى لىقىٍد أىٍرسى
نىا ًبًعيسىى اٍبًن مىٍرًنىى " نىا عىلىٰى آثىارًًىم ًبريسيًلنىا كىقػىف يػٍ  ْْ ِٕ اٜنديد "..ٍبي  قػىف يػٍ
دي قػىٍومنا يػيٍؤًمنيوفى بًالل ًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر يػيوىاد كفى  "  ُُْ ِِ اَّادلة ... " الى ْنًى
 ُّٖ ٕ اٜنشر ..." مىا أىفىاءى الل وي عىلىى رىسيولًًو ًمٍن أىٍىًل اٍلقيرىل "
يعنا ًإال  ُب قػيرنل ١نيى "  ٖٕ ُْ اٜنشر "..ص نىةو أىٍك ًمٍن كىرىاءالى يػيقىاتًليونىكيٍم ٗنًى
 ُْٕ ٖ اٞنمتحنة ..." الى يػىنػٍهىاكيمي الل وي عىًن ال ًذينى ٓبٍى يػيقىاتًليوكيٍم ُب الدٍّينً  "
..."ًإ٧ن ىا يػىنػٍهىاكيمي الل وي عىًن ال ًذينى قىاتػىليوكيٍم ُب الدٍّينً  "  ُِٖ ٗ اٞنمتحنة 
ا الن يب  ًإذىا جىاءىؾى اٍلميٍؤًمنىاتي يػيبىاًيٍعنىكى  "  َُّ-َُٖ ُِ اٞنمتحنة ..." يىا أىيػ هى
 َِٖ ُٔ التغابن ..."فاتٌػقيوا اهلل ما اٍستطٍعتيٍم كاٍٚنعيوا كأًطيعيوا كأٍنًفقيوا"
 َُٓ ُٗ-ُٕ النازعات ..." اٍذىىٍب ًإٔبى ًفٍرعىٍوفى ًإن وي طىغىى "
 ٖٔ ِْ، ِّ النازعات ..."فىحىشىرى فػىنىادىل "
 ُّٔ ُِ-ُٗ التكوير ..." ًإن وي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىرًنو  "
 ٖٓ َُ-ْ الربكج ..." قيًتلى أىٍصحىابي اأٍليٍخديكدً  "
 ٕٗ ِِ الغاشية "لىٍستى عىلىٍيًهٍم ّنيسىٍيًطرو  "
ٍيًن  " يٍػنىاهي الن ٍجدى  ُّٕ َُ البلد "كىىىدى
 ُّٕ ٖ، ٕ الشمس "كىنػىٍفسو كىمىا سىو اىىا  "
ٍنسىافى لىيىٍطغىى  "  ُٓ ٕ، ٔ العلق ..."كىبل  ًإف  اإٍلً
ٍنسىافى لىًفي خيٍسرو  كىاٍلعىٍصًر  "  ُِْ ّ-ُ  العصر ..."ًإف  اإٍلً
 ُٔٗ ْ قريش "ال ًذم أىٍطعىمىهيٍم ًمٍن جيوعو كىآىمىنػىهيٍم ًمٍن خىٍوؼو  "
ا أىيب ٟنىىبو كىتىب  "  َُٔ ُ اٞنسد "تػىب ٍت يىدى
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ا: فٓرس األزادٚث انُثٕٚح                     
ا
 ثاَٛ

 الصفحة الحكم عليو مخرّْج الحديث الراكم األعلى طرؼ الحديث
-ٕٓ-ّ حسن كغًنه الرتمذم حذيفة بن اليماف "كالذم نفسي بيده لتأمرف  باٞنعركؼ..."

ٕٖ-َُٕ 
 ِّٔ- ٖٓ صحيح الطرباين ابن عباس "سيد الشهداء يـو القيامة ٘نزة..."
 ٓ صحيح البخارم كغًنه أبو ىريرة "ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس"
 ٓ إسناده صحيح الرتمذم كأ٘ند أبو ىريرة "من ٓب يشكر الناس ٓب يشكر اهلل"

 ِٓ صحيح مسلم  العصر...""كقت الظهر ما ٓب ٪نضر 
 ُّ صحيح ابن حباف كالطرباين أبو سعيد اٝندرم "كيح ابن ٚنية، تقتلو الفئة الباغية..."

 َْ لغًنه صحيح الطرباين كغًنه أبو أمامة الباىلي "اٞناء طهور ال ينجسو شيء..."
 ُْ صحيح البخارم  كلن يشاٌد ىذا الدين.." ،"إف الدين يسر

 ُْ صحيح أبو داكد عمرك بن العاص صليت بأصحابك..." ،"يا عمرك
 ٕٓ صحيح البخارم كمسلم أنس بن مالك "مير  َننازة فأيثين عليها خًننا..."

 ِٔ إسناده حسن اٞنقدسي أنس بن مالك ..."الفحش"من أشراط الساعة 
ابن حباف كالبخارم  أبو ىريرة "يبصر أحدكم القذاة ُب عٌن أخيو..."

 ُب األدب
 ِٔ صحيح

 ٕٔ صحيح البخارم كمسلم أبو موسى "إف اهلل ليملي للظآب حّت إذا أخذه..."
 ٕٔ صحيح البخارم أبو ىريرة "قاؿ اهلل: ثبلثة أنا خصمهم..."

 ٕٔ صحيح البخارم كمسلم أبو ٘نيدالساعدم رجبلن على..." "استعمل رسوؿ اهلل 
 ٖٔ صحيح البخارم األنصاريةخولة  "إٌف رجاالن يتخٌوضوف ُب ماؿ اهلل..."

 ٖٔ حسن البيهقي أبو ىريرة "من ضرب بسوط ظلمان اقتيص  منو..."
 ٖٔ صحيح مسلم أبو ىريرة "أتدركف ما اٞنفلس؟ قالوا: اٞنفلس..."

 ٗٔ صحيح مسلم جابر بن عبد اهلل فإٌف الظلم ظلمات..." ،"اتقوا الظلم
 ٗٔ صحيح مسلم ذرأبو  "عن اهلل: يا عبادم إين حرمت الظلم.."
 ٕٓ صحيح الداين الصديق أبو بكر "إف الناس إذا عمل فيهم باٞنعاصي..."
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 ٕٓ إسناده صحيح أ٘ند كغًنه عبد اهلل بن عمرك "إذا رأيتم أميت هتاب الظآب..."
 ٕٔ إسناده قوم  أ٘ند كغًنه جابر بن عبد اهلل "أعاذؾ اهلل من إمارة السفهاء..."

 ٕٔ إسناده صحيح ابن ماجو أبو سعيد اٝندرم يتقاضاه..." "جاء أعرايب إٔب النيب 
 ٕٕ حسن غريب الرتمذم كغًنه حذيفة بن اليماف "ال تكونوا إم عة، تقولوف:..."

 ٖٕ صحيح البخارم كمسلم زينب بنت جحش " ال إلو إال اهلل، كيل للعرب من شر..."
 ٖٗ حسن لغًنه ابن ماجو الرباء بن عازب قتل..." "لزكاؿ الدنيا أىوف على اهلل من

 ٗٗ حسن الرتمذم بن أيب سفيافمعاكية "من سر ه أف يتمثل لو الرجاؿ قيامنا..."
 ٗٗ صحيح اٜناكم أبو مرًن "من كٕب من أمر اٞنسلمٌن شيئان..."

 ٗٗ صحيح لغًنه أ٘ند حديث رجل "من كٕب أمر الناس، ٍب أغلق بابو..."
 َُّ صحيح البخارم عبد اهلل بن عمر كمسؤكؿ عن رعيتو..." "كلكم راعو 

 َُْ صحيح مسلم ٕنيم الدارم "الدين النصيحة..."
 َُٖ صحيح مسلم أـ عطية "ٞنا نزلت ىذه اآلية..."

 َُٖ حسن اإلسناد ابن ماجو اهلل بن مسعودعبد "موركم بعدم رجاؿه يطفئوف السنة.."سيلي أ
 َُٗ صحيح ابن أيب شيبة أبو سعيد اٝندرم بعث...""بعث علقمة بن ١نرز على 

 ُُِ صحيح مسلم أبو ىريرة "اإل٬ناف بضعه كسبعوف شعبة..."
 ُُّ صحيح مسلم أبو ىريرة "مر رجل بغصن شجرة على ظهر..."
 ُُّ صحيح مسلم أبو ىريرة "لقد رأيت رجبلن يتقلب ُب اٛننة..."
 ُُّ صحيح مسلم ىريرةأبو  "إف شجرة كانت تؤذم اٞنسلمٌن..."

 ُُْ حسن أبو داكد ٘نزة األنصارم فإنو ليس لكٌن أف ٓنققن..." ،"استأخرف
 ُُْ صحيح البخارم عائشة نرل اٛنهاد أفضل..." ،"يا رسوؿ اهلل

 ُُْ صحيح ابن ماجو عائشة "قلت: يا رسوؿ اهلل ىل على النساء..."
 ُُٕ صحيح اٜناكم  "ما رآه اٞنسلموف حسنان فهو عند..."

 ُُٕ صحيح مسلم أبو ىريرة كفارؽ اٛنماعة.." ،"من خرج من الطاعة
 ُُٕ صحيح البخارم النعماف بن بشًن "مثل الثائم على حدكد اهلل..."

 ُُٗ صحيح البخارم كمسلم اهلل بن مسعودعبد "سباب اٞنسلم فسوؽ كقتالو كفر"
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 ُُٗ صحيح البخارم كمسلم عمرك عبد اهلل بن "اٞنسلم من سلم اٞنسلموف من لسانو كيده"
 ُُٗ صحيح البخارم كمسلم عبداهلل بن عمرك "من ٘نل علينا السبلح فليس منا"

 َُِ صحيح مسلم أبو ىريرة "ال يشًن أحدكم إٔب أخيو بالسبلح..."
 َُِ صحيح اإلسناد النسائي عرفجة األشجعي "إهنا ستكوف ىنات كىنات..."

 َُِ صحيح مسلم أبو ىريرة فحديدتو...""من قتل نفسو ُنديدة 
 ُُِ صحيح البخارم كمسلم بن أيب قتادة "ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا..."

 ُُِ صحيح البخارم كمسلم عائشة لوال أف قومك حديثو..." ،"يا عائشة
 ُِِ صحيح البخارم كمسلم أبو ىريرة .."."إياكم كالظن فإف الظن 
 ُِٖ،َُٗ صحيح البخارم كمسلم ىريرةأبو  "دعوين ما تركتكم ..."
 ُِٗ صحيح مسلم أبو ىريرة ...""كالذم نفس ١نمد بيده

 ُِٗ صحيح البخارم أبو ىريرة "كل أميت يدخلوف اٛننة إال من أىب..."
 َُّ صحيح البخارم اٞنعركر بن سويد "يا أبا ذر أعًنتو بأمو ..."

 ُُّ صحيح أ٘ند أبو ذر بسبع..." "أمرين خليلي 
 ُّّ صحيح البخارم عائشة ."من طعاـ ثبلثة. ما شبع آؿ ١نمد "

 ُّّ صحيح البخارم عائشة منذ قدـ ..." " ما شبع آؿ ١نمد 
 ُّّ صحيح مسلم عائشة "كاهلل يا ابن أخيت إف كنا لننظر ..."

 ُّّ صحيح البخارم سهل بن سعد ..." " مر رجل على رسوؿ اهلل 
 ُّٓ صحيح البخارم كمسلم أبو ىريرة ...""كانت امرأتاف معهما 

 ُّٕ صحيح مسلم أبو ىريرة "اٞنؤمن القوم، خًن كأحب ..."
 ُّٕ صحيح مسلم أبو ذر "قلت يا رسوؿ اهلل، أال تستعملين ..."

 ُّٕ صحيح مسلم أبو ذر "يا أبا ذر، إين أراؾ ضعيفا..."
 ُّٗ صحيح اٜناكم عبد اهلل بن عمر "لن ٩نمع اهلل أميت على ضبللة..."

 ُّٗ صحيح مسلم موسى األشعرمأبو  "بشركا كال تنفركا..."
 ُّٗ صحيح مسلم سعيد بن أيب بردة "يسرا كال تعسٍّرا..."

 ُّٗ صحيح أبو داكد عبد اهلل بن عمر "أقيموا الصفوؼ، كحاذكا بٌن..."
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 ُُْ صحيح مسلم عمر بن اٝنطاب "اللهم أ٤نز ٕب ما كعدتين..."
 ُِْ صحيح البخارم خباب بن األرت الرجل فيمن قبلكم ٪نفر لو...""كاف 

 ُّْ صحيح مسلم جابر بن عبد اهلل "ال تزاؿ طائفة من أميت يقاتلوف..."
 ُّْ صحيح أبو داكد كغًنه أبو ىريرة "إف اهلل يبعث ٟنذه األمة على رأس..."

 ُْْ صحيح البخارم اٞنغًنة بن شعبة "ال يزاؿ طائفة من أميت ظاىرين..."
 ُْْ صحيح مسلم عبد اهلل بن عمر "إف اإلسبلـ بدأ غريبنا..."

 ُْْ حسن اإلسناد أ٘ند أبو عقبة اٝنوالين "ال يزاؿ اهلل عز كجل يغرس..."
 ُْْ صحيح أبو داكد  "...فعليكم بسنيت كسنة اٝنلفاء..."

 ُْٓ صحيح البخارم كمسلم أبو ىريرة "ْندكف الناس معادف..."
 ُْٖ صحيح البخارم كمسلم عبد اهلل "إف الصدؽ يهدم إٔب الرب..."

"...  ُْٖ صحيح البيهقي سهل بن سعد "إف اهلل كرًن ٪نب الكـر
 ُْٖ صحيح مسلم أبو ذر "إنكم ستفتحوف مصر..."

 ُْٗ مسلم البخارم جبًن "لو كاف اٞنطعم بن عدم حينا..."
 ُّٓ حسن الرتمذم حاًبعدم بن  "يا عدٌم اطرح عنك ىذا الوثن..."

 ُّٔ صحيح مسلم ٪نٍن بن حصٌن "كلو استعمل عليكم عبد ..."
 ُْٔ صحيح البخارم كمسلم موسى األشعرمأبو  فقاؿ الرجل ..." "جاء رجل إٔب النيب 

 ُٕٔ،ِٖٔ صحيح البخارم كمسلم أسامة بن زيد "أتشفع ُب حدٍّ من حدكد اهلل..."
ُّٓ 

 ُُٕ صحيح أ٘ند أنس بن مالك ..." "جاىدكا اٞنشركٌن بألسنتكم
 ُُٕ صحيح البخارم كمسلم ابن عباس "ال ىجرة بعد الفتح ..."

 ُُٕ صحيح البخارم كمسلم أبو ىريرة "تكفل اهلل ٞنن جاىد ُب سبيلو ..."
 ُْٕ صحيح البخارم كمسلم األشعرم أبوموسى "اٞنؤمن للمؤمن كالبنياف ..."

 ُٕٓ صحيح مسلم نعماف بن بشًن كترا٘نهم...""مثل اٞنؤمنٌن ُب توادىم 
 ُّٖ صحيح الطرباين كاٜناكم أبو جحيفة يشكو..." "جاء رجل إٔب رسوؿ اهلل 

 ُّٖ حسن صحيح ابن حباف كأبو يعلى أبو ىريرة ..." فشكا إليو جاران  "جاء رجل إٔب النيب 
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 ُّٖ صحيح مسلم أبو سعيد اٝندرم "من رأل منكم منكران فليغًنه بيده..."
 ُْٖ صحيح البخارم أنس بن مالك "انصر أخاؾ ظاٞنان أك مظلومان..."

 ُٖٗ حسن الرتمذم كغًنه عوؼ بن زيد "إف الدين ليأرز إٔب اٜنجاز..."
 ُٖٗ صحيح أبو داكد كابن ماجو أبو سعيد اٝندرم "أفضل اٛنهاد كلمة عدؿو عند..."

 ُُٗ صحيح ابن حباف جعد الضمرمأبو  "من ترؾ اٛنمعة ثبلثان من غًن عذر..."
 ُِٗ صحيح ابن حباف أبو جعد الضمرم "من ترؾ اٛنمعة ثبلث مرات هتاكنان..."

 ُٓٗ صحيح البخارم كمسلم عبد اهلل يشهد..." ،"ال ٪نل دـ امرئ مسلم
 ُٔٗ صحيح الرتمذم كغًنه أنس بن مالك "إف اهلل سائل كل راعو عما اسرتعاه"

 ُٔٗ صحيح البخارم كمسلم جرير بن عبد اهلل "استنصت الناس ..."
 ُٕٗ صحيح البخارم كمسلم أبو موسى "من قاتل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا..."

 ُٖٗ صحيح ابن ماجو يعلى العامرم "إف الولد مبخلة ٠نبنة"
 ُٖٗ صحيح ابو داكد كغًنه ثوباف "يوشك األمم أف تداعى عليكم كما..."

 ُٗٗ،ََّ صحيح البخارم عبد اهلل بن عمر "السمع كالطاعة حق ..."
 ُٗٗ صحيح مسلم أبو ىريرة "ال يزاؿ يستجاب للعبد ما ٓب..."

 ُٗٗ صحيح مسلم أبو ىريرة كٓب ٪ندث بو نفسو.." ،"من مات كٓب يغز
 ُٗٗ صحيح لغًنه الطرباين أبو بكر الصديق "ما ترؾ قـو اٛنهاد إال عٌمهم..."

 ُٗٗ حسن ابن ماجو أبو أمامة أك ٫نلف..." "من ٓب يغز أك ٩نهز غازيان 
 ََِ صحيح ابن ماجو عبادةبن الصامت قضى أف ال ضرر..." "أف رسوؿ اهلل 

 ََِ صحيح البخارم كمسلم أـ قيس "عليكم ُّذا العود اٟنندم..."
 َِِ صحيح البخارم كمسلم أبو موسى "إف األشعريٌن إذا أرملوا ُب الغزك ..."

 َِِ صحيح مسلم أبو سعيد اٝندرم فليعد..." ،ظهر "من كاف معو فضل
 َِٓ صحيح مسلم أبو الدرداء "ال يكوف اللعانوف شفعاء كال شهداء.."

 َِٓ صحيح أ٘ند كغًنه عبد اهلل "إف اٞنؤمن ليس باللعاف كال الطعاف.."
 َِٓ صحيح مسلم أبو برزة األسلمي عليها..." ،"بينما جارية على ناقة

 َِٔ حسن الطرباين أبو بردة ال تلعن شيئان..." "إف استطعت أف
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 َِٕ صحيح البخارم كمسلم أسامة بن زيد أقتلتو بعد ما قاؿ..." ،"يا أسامة
 َِٕ صحيح البخارم كمسلم اٞنقداد بن األسود "أرأيت إف لقيت رجبلن من الكفار..."

 َِٗ صحيح البخارم كمسلم عبد اهلل قتل النساء..." "فأنكر رسوؿ اهلل 
 َِٗ صحيح أبو داكد بريدة "اغزكا باسم اهلل، كُب سبيل اهلل"

 َُِ صحيح ابن حباف كالبيهقي حنظلة الكاتب ُب غزاة..." "كنا مع رسوؿ اهلل 
 َُِ  البيهقي الواقدم "إف خبلد بن سويد بن ثعلبة اٝنزرجي.."
 َُِ  كابو داكدالطرباين  ابن عباس "أف النيب مر بامرأة يـو اٝنندؽ مقتولة.."

 َُِ صحيح ابن ايب شيبة كغًنه أبوعمرة األنصارم فقاؿ رجل: أنا..." ،"من قتل ىذه
 ُِّ صحيح البخارم كمسلم أبو ىريرة "كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء..."

 ُِّ صحيح أ٘ند أبو ذر ، ...""لقد تركنا رسوؿ اهلل 
 ُِْ صحيح البخارم كمسلم معيقيب "إف كنت ال بد  فاعبلن فواحدة..."

 ُِٓ حسن اإلسناد ابن حباف عبد اهلل "من غش نا فليس منا..."
 ُِٓ صحيح اٜناكم أنس بن مالك "اٞنكر كاٝنديعة كاٝنيانة..."

 ُِٓ صحيح البخارم ُب األدب أبو ىريرة اٞنؤمن ًغرٌّ كرًن...""
 ُِِ صحيح ابن ماجة أبو سعيد اٝندرم "إف اهلل ليسأؿ العبد يـو القيامة..."
 ُِِ صحيح ابن ماجة كغًنه أبو سعيد اٝندرم "أال ال ٬ننعن رجبلن ىيبة الناس ..."

 ُِِ صحيح أ٘ند  أبو سعيد اٝندرم "...أف يقوؿ ُب حق إذا رآه..."
 ُِِ صحيح البخارم كمسلم عائشة  "إف اهلل رفيق ٪نب الرفق..."
 ُِِ صحيح مسلم عائشة  "إف اهلل رفيق ٪نب الرفق..."

 ِِْ صحيح البخارم عائشة "ابين ىذا سٌيد..."
 ِِٕ صحيح البخارم كمسلم عبادة بن الصامت فبايعناه..." "دعانا النيب 

 ِّّ صحيح اإلسناد أ٘ند كغًنه خباب بن األرت "إف فتنة القاعد فيها خًن من القائم..."
 ِّّ صحيح مسلم عوؼ بن مالك "خيار أئمتكم الذين ٓنبوهنم..."

 ِّٔ صحيح مسلم عبد اهلل بن مسعود "ما من نيب بعثو اهلل ُب أمةو قبلي..."
 ِّٔ صحيح مسلم أبو سعيد اٝندرم "من رأل منكم منكرنا فليغًنه بيده..."
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"...  ِّٕ صحيح مسلم حذيفة بن اليماف "قلت: يا رسوؿ اهلل، إنا كنا بشرٍّ
صحيح بطرقو  خز٬نة كأ٘ندابن  أبو ىريرة "ثبلثة ال تػيرىٌد دعوهتم..."

 كشواىده
ِّٖ 

 َِْ إسناده حسن أ٘ند كالبزار حذيفة بن اليماف ..." "تكوف النبوة فيكم ما شاء اهلل
كاستيخلف   "ٞنا توُب رسوؿ اهلل

 بعده.."
 ِْٓ صحيح البخارم كمسلم أبو ىريرة

 ِٔٓ صحيح مسلم أبو ىريرة "ال تقـو الساعة حّت يقاتل ..."
 ِّٔ صحيح الرتمذم أبو ىريرة مؤٕنن""اٞنستشار 

 ِْٔ حسن غريب الرتمذم كغًنه أبو ىريرة "إذا كاف أمراؤكم خياركم..."
 ِٕٕ صحيح أ٘ند   "يا أيها الناس أال إف ربكم كاحد..."

 ِٖٕ صحيح اٜناكم كغًنه ابن عمر بيت زيد بن حارثة.." جاء رسوؿ اهلل 
 ِٖٕ  اٜناكم كغًنه اهللكثًن بن عبد  "سلماف منا أىل البيت"

 َِٖ إسناده ضعيف األصبهاين كغًنه سهل بن سعد "الناس سواسية كأسناف اٞنشط..."
 ُِٖ صحيح البخارم أبو ىريرة "من كانت لو مظلمة ألخيو من..."

 ِّٖ إسناده حسن األصبهاين كغًنه أبو ىريرة عدؿ ساعة خًن من..." ،"يا أبا ىريرة
 ِْٖ صحيح البخارم أبو ىريرة اٜننيفية السمحة""أحب الدين إٔب اهلل 

 ِٗٗ صحيح مسلم أبو ىريرة "إف اهلل يرضى لكم ثبلثان ..."
 ِٗٗ صحيح االسناد ابن أيب شيبة عبد اهلل بن مسعود "إف ىذا القرآف مأدبة اهلل ..."

 ََّ صحيح البخارم عبادة بن الصامت "إين من النقباء الذين بايعوا ..."
 َُّ صحيح البخارم عائشة ٬نتحن من ىاجر إليو من ..." "... كاف

 َُّ صحيح البخارم أنس بن مالك "اٚنعوا كأطيعوا ..."
 َّْ صحيح صحيح اٛنامع عبد اهلل بن مسعود "ال تزكؿ قدما ابن آدـ ..."
 َّْ صحيح اٜناكم ابن عباس  "اغتنم ٙنسان قبل ٙنس ..."

 َّٔ صحيح البخارم عبد اهلل بن عمر "ال تدخلوا على ىؤالء القـو ..."
 َّٗ صحيح البخارم كعب بن مالك يريد غزكة..." "...كٓب يكن رسوؿ اهلل 
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 ُّٓ صحيح البخارم كمسلم أبو ىريرة  "إ٧نا اإلماـ جين ة..."
 ُّٔ حسن ابن عساكر كأبو نعيم معاكيةبن أيب سفياف "إف الغضب من الشيطاف..."

 ُّٕ صحيح البخارم عائشة ألحد فهو أحق""من أعمر أرضان ليست 
 ُّٕ صحيح الطيالسي كغًنه عائشة  "الببلد ببلد اهلل، كالعباد عباد اهلل..."

 ُّٕ صحيح البخارم أبو ىريرة "من ترؾ ماالن فلورثتو..."
 ِّٗ صحيح البخارم كمسلم  أبو سعيد اٝندرم "لتتبعن سنن من قبلكم ..."
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        :  رتخى هلى يف انرسانحفٓرس األعالو املثانثاا
مكاف كركده  الصفحة االسم التسلسل التسلسل

 في الحاشية
 ْ ُِّ    القرطبي -ُ
 ُ ُِٕ    أبو حامد الغزالي -ِ
 ّ ُِٕ    الجويني -ّ
 ُ ُِٖ     ابن خلدكف -ْ
 ّ ُِّ     السعدم -ٓ
 ِ ُِٔ    الشنقيطي  -ٔ
 ِ ُِٕ    عبد الكريم الخطيب  -ٕ
 ُ ُِٖ    محمد أبو زىرة  -ٖ
 ِ ُّْ    ابن عاشور  -ٗ

 ُ ُّٖ    محمد رشيد رضا  -َُ    
 ُ ُٓٓ     الماكردم -ُُ    
 ِ ِّْ    قطبسيد  -ُِ    
 ُ ِْٖ    العز بن عبد السالـ -ُّ    
 ِ ّٓ    محمد جابر األنصارم  -ُْ 
 ُ َِٓ    نافع بن األزرؽ  -ُٓ 
 ٔ ُٔٓ    طاككس اليماني -ُٔ 

 ُ ُِٓ    أبو حاـز -ُٕ 

 ُ ِِٓ    الطبرم -ُٖ 
 ّ ِِٓ    عبد القادر عودة -ُٗ 
 ّ ِّْ     معتز باهلل عبد الفتاح -َِ 
 ٓ َّٖ    الزمخشرم -ُِ 
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 فٓرس املصادر ٔاملراخع: تعاا ار
 .القرآف الكريم -ُ

 حرؼ )أ(

عبد الغفار شكر، دراسة  ،العربيالوطن  في المدنيأثر السلطوية على المجتمع  -ِ
 ـ.ُٗٗٗعماف  -ندكة مؤٕنر الثقافة العربية كاٞنتغًنات الدكلية ُبقدمت 
 ْٖٓ-َّٖيعلى ١نمد بن اٜنسٌن الفراء اٜننبلي ) ولقاضي أبا ،األحكاـ السلطانية -ّ

 ـ، خدمها ١نمود حسن. ُْٗٗىػ،  ُُْْىػ(، دار الفكر، بًنكت، 
اٜنسن علي بن ١نمد بن حبيب  وإلماـ أبا ،ألحكاـ السلطانية كالواليات الدينيةا -ْ

 ُْٗٗىػ،  ُُْٓ، ِىػ(، دار الكتاب العريب، ط َْٓ-َّٕاٞنصرم البغدادم اٞناكردم )
 ، خرج أحاديثو كعلق عليو خالد عبداللطيف العلمي.ـ
ق: ، ٓنقيىػ(َّٕأ٘ند بن علي أبو بكر الرازم اٛنصاص اٜننفي )اٞنتوَب:  ،أحكاـ القرآف -ٓ

 .ـُْٗٗ-ىػُُْٓ، ُ، ط:لبناف –دار الكتب العلمية بًنكت ، عبد السبلـ ١نمد علي شاىٌن
بكر بن العريب اٞنعافرم االشبيلي اٞنالكي القاضي ١نمد بن عبد اهلل أبو  ،أحكاـ القرآف -ٔ

دار الكتب ، راجع أصولو كخرج أحاديثو كعل ق عليو: ١نمد عبد القادر عطا، ىػ(ّْٓ)اٞنتوَب: 
 .ـََِّ -ىػ ُِْْ، ّ، ط:لبناف –العلمية، بًنكت 

إبراىيم بن يعقوب بن إسحاؽ السعدم اٛنوزجاين، أبو إسحاؽ  ،مع التراجم أحواؿ الرجاؿ -ٕ
 .فيصل آباد، باكستاف -حديث اكادمي، عبد العليم عبد العظيم البىستومحملقق:، اىػ(ِٗٓ)اٞنتوَب: 

 َٓٓحامد ١نمد بن ١نمد بن ١نمد الغزإب )ت  وجة اإلسبلـ أبح ،إحياء علـو الدين -ٖ
 ىػ(، مطبعة األمل التجارية، غزة.

الزبًن بن بكار بن عبد اهلل القرشي األسدم اٞنكي  األخبار الموفقيات للزبير بن بكار، -ٗ
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ، ِبًنكت، ط: -ق(، ٓنقيق: سامي مكي العاين، عآب الكتبِٔٓ)اٞنتوَب: 
١ندث ىند شاه كٕب اهلل دىلوم ر٘نو اهلل، تصحيح  إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء، -َُ

 .كمراجعو: سيد ٗناؿ الدين ىركم
، رابط: َُِِبساـ العوراف، ديرتنا نيوز، العربي كنتائجو،أسباب الربيع  -ُُ

http://deeretnanews.com/index.php?option=com_content&task=

http://deeretnanews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=459149&Itemid=411


 ثالث

 
 

 اضغؼارسػاضطاطظ
 سؼرسػاضطصادرػواضطراجّٓػػػ

366 

ُُْ&Itemid=ُْْٓٗٗview&id= 
الدين أبو العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن عبد السبلـ بن عبد اهلل بن  تقي ،االستقامة -ُِ

ق: د. ١نمد ، ٓنقيىػ(ِٖٕأيب القاسم بن ١نمد ابن تيمية اٜنراين اٜننبلي الدمشقي )اٞنتوَب: 
 ىػ.َُّْ، ُ، ط:اٞندينة اٞننورة -جامعة اإلماـ ١نمد بن سعود ، رشاد سآب

أبو اٜنسن علي بن أيب الكـر ١نمد بن ١نمد بن عبد الكرًن  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة -ُّ
-احملقق:علي ١نمد معوض، ىػ(َّٔبن عبد الواحد الشيباين اٛنزرم، عز الدين ابن األثًن )اٞنتوَب: 

 .ـُْٗٗ -ىػُُْٓسنة النشر: ، األكٔبالطبعة:، دار الكتب العلمية،عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود
طبع دار الصحوة  ٗٗ، ٖٗللدكتور عبد اٜنليم عويس  بو اإًلسالـ كما ينبغي أف نؤمن -ُْ

 ىػ. َُْٓبالقاىرة 
 .الطبعة : األكٕب، دار هنضة مصر، ١نمد الغزإب ،اإلسالـ كاإلستبداد السياسي -ُٓ
اٞنختار اإلسبلمي ، ىػ(ُّّٕعبد القادر عودة )اٞنتوَب: ، اإلسالـ كأكضاعنا القانونية -ُٔ

 .ـ ُٕٕٗ -ىػ  ُّٕٗالطبعة: اٝنامسة، ، القاىرةللطباعة كالنشر كالتوزيع، 
 ،د. ١نمد عمارة، دار هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع اإلسالـ كضركرة التغيير، -ُٕ
 ـ.ََِ ٕ، يناير ُط:
، العريب٠نلة اٞنستقبل  ،العربيالوطن  في المدنيإشكالية الديمقراطية كالمجتمع  -ُٖ

 . ُّٗٗيناير  ُٕٔاٝنامسة عشرة، العدد ،  بًنكت السنة اٛنابرم١نمد عابد 
-ّٕٕاإلماـ أ٘ند بن علي بن حجر العسقبلين ) اإلصابة في تمييز الصحابة، -ُٗ

 ـ، ٓنقيق: علي ١نمد البجاكم. ُِٗٗىػ،  ُُِْ، ُىػ(، دار اٛنيل، بًنكت، ط:ِٖٓ
١نمد األمٌن بن ١نمد اٞنختار بن عبد القادر  أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، -َِ

 ،لبناف –ىػ(، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع بًنكت ُّّٗاٛنكين الشنقيطي )اٞنتوَب: 
 مػ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓالطبعة: 
 السٌيد ١نمد الصدر. أضواء على ثورة الحسين عليو السالـ، -ُِ
صديقي العريب،  انتخابات بدكف ديمقراطية،إعادة التفكير في الديمقراطية العربية  -ِِ

  ـ.َُِْلبناف: مركز دراسات الوحدة العربية، 
خًن الدين بن ١نمود بن ١نمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )اٞنتوَب:  ،األعالـ -ِّ

كتراٗنو ، ـ ََِِأيار / مايو  -الطبعة: اٝنامسة عشر ، دار العلم للمبليٌن، ىػ(ُّٔٗ

http://deeretnanews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=459149&Itemid=411
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 .ترٗنة( َََُْلرتاجم )أكثر من مضافة ٝندمة ا
 ِٗحلمي عبد اللطيف، اَّلة  الواقع كاآلفاؽ، اقتصاديات دكؿ الربيع العربي".. -ِْ

 .ـَُِِديسمرب، 
تقي الدين أبو العباس أ٘ند  ،اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم -ِٓ

١نمد ابن تيمية اٜنراين اٜننبلي بن عبد اٜنليم بن عبد السبلـ بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن 
الناشر: دار عآب الكتب، ، احملقق: ناصر عبد الكرًن العقل، ىػ(ِٖٕالدمشقي )اٞنتوَب: 

 .ـُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالطبعة: السابعة،  ،بًنكت، لبناف
سػػليماف  ،كالثالثػػة الخلفػػاء - -االكتفػػاء بمػػا تضػػمنو مػػن مغػػازم رسػػوؿ اهلل  -ِٔ

دار الكتػػب ، ىػػػ(ّْٔالكبلعػػي اٜنمػػًنم، أبػػو الربيػػع )اٞنتػػوَب: بػػن موسػػى بػػن سػػآب بػػن حسػػاف 
 .ىػ َُِْالطبعة: األكٔب،  بًنكت –العلمية 
اٜنافظ العبلمة اإلماـ / جبلؿ الدين عبد الر٘نن بن أيب  اإلكليل في استنباط التنزيل، -ِٕ

ىػ، ٓنقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار الكتب العلمية  ُُٗبكر السيوطي )اٞنتوَب 
 ـ. ُُٖٗ -ىػ  َُُْبًنكت،  -
جيمز جلفٌن، مركز اٛنزيرة  نساف، د.إما ٩نب اف يعرفو كل االنتفاضات العربية،  -ِٖ

 ـ.َُِِتاريخ:للدراسات، 
قنديل،  أمايند.  مصر؟، فيمتطور ني حد يمكن الحديث عن مجتمع مد أمإلى  -ِٗ

 ّ-ِمصر، ٗناعة تنمية الد٬نقراطية،  ُب الد٬نقراطيكرقة مقدمة إٔب مؤٕنر مستقبل التطور 
 ، القاىرة .ـُٕٗٗنوفمرب 
عبد اٜنليم بن عبد  تقي الدين أبو العباس أ٘ند بن ،األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر -َّ

، ىػ(ِٖٕالسبلـ بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن ١نمد ابن تيمية اٜنراين اٜننبلي الدمشقي )اٞنتوَب: 
 .ىػُُْٖ، ُ، ط:اٞنملكة العربية السعودية -كزارة الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 

اٜنسن علي بن سليماف اٞنرداكم عبلء الدين أبو  ،اإلنصاؼ في معرفة الراجح من الخالؼ -ُّ
 .بدكف تاريخ، ِ، ط:دار إحياء الرتاث العريب، ىػ(ٖٖٓالدمشقي الصاٜني اٜننبلي )اٞنتوَب: 

ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن ١نمد ، أنوار التنزيل كأسرار التأكيل -ِّ
دار إحياء الرتاث ، اٞنرعشلياحملقق: ١نمد عبد الر٘نن ، ىػ(ٖٓٔالشًنازم البيضاكم )اٞنتوَب: 

  .ىػ ُُْٖ -الطبعة: األكٔب ، بًنكت –العريب 
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 حرؼ )ب(

١نمد بن علي بن ١نمد األصبحي األندلسي، أبو  ،بدائع السلك في طبائع الملك -ّّ
، احملقق: د. علي سامي النشار، ىػ(ٖٔٗعبد اهلل، مشس الدين الغرناطي ابن األزرؽ )اٞنتوَب: 

 .الطبعة: األكٔب، العراؽ –كزارة اإلعبلـ 
، اٞنكتب ـََِِتقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ  ،اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  -ّْ

 .ـََِِللدكؿ العربية، نيويورؾ، اإلقليمي
، النحومعدناف رضا  كالنظرية العامة للدعوة االسالمية، بناء األمة المسلمة الواحدة -ّٓ

 ـ.ُٕٗٗ، الطبعة األكٔب، كالتوزيعدار النحوم للنشر 
حسنٌن توفيق، ندكة اَّتمع  ، المؤشرات الكمية كالكيفية،يبناء المجتمع المدن -ّٔ

، ُ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بًنكت، طالعريبالوطن  ُب الد٬نقراطيكالتحوؿ  اٞندين
 .ـُِٗٗ
٪نٍن بن أىب بكر ، كالشمائلبهجة المحافل كبغية األماثل في تلخيص المعجزات كالسير  -ّٕ

 .ُالطبعة: ، بًنكت –دار صادر ، ىػ(ّٖٗبن ١نمد بن ٪نٍن العامرم اٜنرضي )اٞنتوَب: 
 حرؼ )ت(

١نٌمد بن ١نٌمد بن عبد الرزٌاؽ اٜنسيين، أبو الفيض، ، تاج العركس من جواىر القاموس -ّٖ
 .دار اٟنداية، احملققٌن ق: ٠نموعة من، ٓنقيىػ(َُِٓاٞنلٌقب ّنرتضى، الز بيدم )اٞنتوَب: 

 ـ. ُُٗٗىػ،  ُُُْ، ١ٕنمود شاكر، اٞنكتب اإلسبلمي، ط ،التاريخ اإلسالمي -ّٗ
ىػ(، مطبعة  ُُٗإلماـ عبدالر٘نن بن أيب بكر السيوطي )ت ا ،تاريخ الخلفاء -َْ

 ـ، ٓنقيق ١نمد ١نيي الدين عبداٜنميد. ُِٓٗىػ،  ُُّٕ، ُالسعادة، مصر، ط
فريد: ١نمد بك احملامي، ٓنقيق د. إحساف حقي،  العلية العثمانية،تاريخ الدكلة  -ُْ
 ىػ. َُّْ، دار النفائس، بًنكت، ِط:
١نمد بن جرير بن يزيد  ،تاريخ الطبرم = تاريخ الرسل كالملوؾ، كصلة تاريخ الطبرم -ِْ

بن  صلة تاريخ الطربم لعريب، )ىػ(َُّبن كثًن بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربم )اٞنتوَب: 
  .ىػُّٕٖ، ِ، ط:بًنكت –دار الرتاث ، ىػ(ّٗٔسعد القرطيب، اٞنتوَب: 

١نمد بن إٚناعيل بن إبراىيم بن اٞنغًنة البخارم، أبو عبد اهلل )اٞنتوَب:  ،التاريخ الكبير -ّْ
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 .١نمد عبد اٞنعيد خافطبع ٓنت مراقبة:،الدكن–اٞنعارؼ العثمانية،حيدر آباد دائرةالطبعة: ،ىػ(ِٔٓ
أبو حامد ١نمد بن ١نمد الغزإب الطوسي )اٞنتوَب:  ،التبر المسبوؾ في نصيحة الملوؾ -ْْ

الطبعة: ، لبناف –دار الكتب العلمية، بًنكت ، ضبطو كصححو: أ٘ند مشس الدين ،ىػ(َٓٓ
 . ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٗاألكٔب، 
شركطو كأسبابو  -تبصير المؤمنين بفقو النصر كالتمكين في القرآف الكريم )أنواعو  -ْٓ
اإلمارات، مكتبة  -مكتبة الصحابة، الشارقة ، عىلي ١نمد ١نمد الص بل يب ،مراحلو كأىدافو( -

 .ـ ََُِ -ىػ  ُِِْالطبعة: األكٔب، ، القاىرة –التابعٌن، مصر 
 ىػ(، دار سحنوف، تونس. ُّّٗالطاىر بن عاشور )ت  إلماـ ١نمدا ،التحرير كالتنوير -ْٔ
ٗناؿ الدين أبو  تخريج األحاديث كاآلثار الواقعة في تفسير الكشاؼ للزمخشرم، -ْٕ

ق(، ٓنقيق: عبد اهلل بن عبد الر٘نن ١ِٕٔنمد عبد اهلل بن يوسف بن ١نمد الزيلعي )اٞنتوَب: 
 ق.ُُْْ، ُالرياض، ط: -السعد، دار ابن خز٬نة

التراتيب اإلدارية كالعماالت كالصناعات كالمتاجر كالحالة العلمية التي كانت على  -ْٖ
١نمد عىٍبد اٜنىٌي بن عبد الكبًن  ،عهد تأسيس المدنية اإلسالمية في المدينة المنورة العلمية

احملقق: عبد اهلل ، ىػ(ُِّٖابن ١نمد اٜنسين اإلدريسي، اٞنعركؼ بعبد اٜني الكتاين )اٞنتوَب: 
 .الطبعة الثانية، بًنكت –دار األرقم ، الدماٝن
ناصر، الفكر العرىب اٞنعاصر  ي١نمد عبلؿ س التراث اإلسالمى كحقوؽ اإلنساف، -ْٗ

 (.ـُٖٗٗ/ّٔ-ِٔ)عدد 
عصاـ عبد  تراجع الدكر األمريكي في البيئة االستراتيجية الجديدة السياسة الدكلية، -َٓ

  .ـَُُِ ،ُٖٔالشاُب، العدد 
،  بالمائة، ٔ،ِإلى « الربيع العربي»نمو تدفق الحواالت لبلداف تراجع  -ُٓ جريدة اليـو
 .ُّْْربيع األكؿ  َُ
، كرقة مقدمة إٔب أمٌن مكى مدين د.تشريعات كقوانين المنظمات األىلية العربية،  -ِٓ

 .ـُٕٗٗمايو  ُٗ-ُٕللمنظمات األىلية العربية، القاىرة  الثايناٞنؤٕنر 
عبدالقادرعودة، دارالكتب العلمية.)اٞنكتبة ،مقارنان بالقانوف الوضعي التشريع الجنائي -ّٓ

 .الشاملة(
ترٗنة حسن جبلؿ العركسي، مراجعة كتقدًن  جورج سباين، تطور الفكر السياسي، -ْٓ
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 ١نمد فتح اهلل اٝنطيب، اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب.
لبناف،  -السيد الشريف علي بن ١نمد اٛنرجاين، دار الكتب العلمية بًنكت التعريفات، -ٓٓ
 ـ.ُّٖٗ-ىػ َُّْ، ُط: 
سعيد أ٠ند الزىاكم،  التعسف في استعماؿ حق الملكية في الشريعة كالقانوف، -ٔٓ

 ـ.ُٕٓٗجامعة القاىرة، 
 ـ.ُُٗٗ، ّط:للكتاب،الشارقة،اٞنركز العريب اٜنسن الندكم،أبو التفسير السياسي لإلسالـ، -ٕٓ
١نمد رشيد بن علي رضا بن ١نمد مشس ، تفسير القرآف الحكيم )تفسير المنار( -ٖٓ

اٟنيئة ، ىػ(ُّْٓالدين بن ١نمد ُّاء الدين بن منبل علي خليفة القلموين اٜنسيين )اٞنتوَب: 
 .ـ َُٗٗسنة النشر: ، اٞنصرية العامة للكتاب

عبد اهلل ١نمد بن عبد اهلل بن عيسى بن ١نمد اٞنرم، اإللبًنم  أبو ،تفسير القرآف العزيز -ٗٓ
١نمد  -احملقق: أبو عبد اهلل حسٌن بن عكاشة ، ىػ(ّٗٗاٞنعركؼ بابن أيب زىمىًنٌن اٞنالكي )اٞنتوَب: 

 .ـََِِ -ىػ ُِّْالطبعة: األكٔب، ، مصر/ القاىرة -الفاركؽ اٜنديثة ، بن مصطفى الكنز
 ْٕٕالفداء إٚناعيل بن كثًن القرشي الدمشقي )ت  وإلماـ أبا ،تفسير القرآف العظيم -َٔ

 ـ.ُٖٖٗىػ،  َُْٖ، ُىػ(، دار الرياف للرتاث، دار اٜنديث، القاىرة، ط
دار ، ىػ(َُّٗعبد الكرًن يونس اٝنطيب )اٞنتوَب: بعد  ،التفسير القرآني للقرآف -ُٔ

  .القاىرة –الفكر العريب 
شركة مكتبة كمطبعة ، ىػ(ُُّٕمصطفى اٞنراغي )اٞنتوَب: أ٘ند بن  ،تفسير المراغي -ِٔ

 .ـ ُْٔٗ -ىػ  ُّٓٔالطبعة: األكٔب، ، مصطفى الباىب اٜنليب كأكالده ّنصر
٦نبة من أساتذة التفسًن، ٠نمع اٞنلك فهد لطباعة اٞنصحف الشريف  التفسير الميسر، -ّٔ

 ـ. ََِٗ -ىػ َُّْالسعودية، الطبعة: الثانية، مزيدة كمنقحة، 
، الفجالة، د. ١نمد سيد طنطاكل )شيخ األزىر( ،التفسير الوسيط للقرآف الكريم -ْٔ

 .القاىرة
حسٌن عبد الرازؽ، كرقة مقدمة إٔب مؤٕنر  مصر، فيالتنمية كالديمقراطية كحرية التنظيم  -ٓٔ

 .َََِيناير  َّ-ِٕ، دار اٝندمات النقابية، اٞندينالتنمية كالد٬نقراطية كاَّتمع 
إلماـ جبلؿ الدين عبدالر٘نن بن أيب بكر ا،تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك -ٔٔ

 ىػ(،دار الكتب العلمية،بًنكت، ضبطو كصححو الشيخ ١نمد عبدالعزيز اٝنالدم.ُُٗالسيوطي)ت 
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اٞنؤلف: أبو زكريا ١نيي الدين ٪نٍن بن شرؼ النوكم  ،تهذيب األسماء كاللغات -ٕٔ
بنشره كتصحيحو كالتعليق عليو كمقابلة أصولو: شركة العلماء عنيت ، ىػ(ٕٔٔ)اٞنتوَب: 

 .لبناف –يطلب من: دار الكتب العلمية، بًنكت ، ّنساعدة إدارة الطباعة اٞننًنية
إلماـ ١نمد علي القلعي، مكتبة اٞننار، الزرقاء، ا ،تهذيب الرياسة كترتيب السياسة -ٖٔ

 ، ٓنقيق إبراىيم يوسف مصطفى عجو.ُط
ىػ(، ١َّٕنمد بن أ٘ند بن األزىرم اٟنركم، أبو منصور )اٞنتوَب:  اللغة،تهذيب  -ٗٔ

 ـ.ََُِ،  ُبًنكت، ط: –ٓنقيق: ١نمد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب 
زين الدين ١نمد اٞندعو بعبد الرؤكؼ بن تاج العارفٌن  التوقيف على مهمات التعاريف، -َٕ

 ّٖىػ(، عآب الكتب َُُّكم القاىرم )اٞنتوَب: بن علي بن زين العابدين اٜندادم ٍب اٞننا
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ، ُالقاىرة، ط: -عبد اٝنالق ثركت

الر٘نن بن ناصر السعدم  لعبلمة عبدا ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالـ المناف -ُٕ
 ـ.ُٕٗٗىػ، ُُْٖ، ٔىػ(، مؤسسة الرسالة، بًنكت، ط ُّٕٔ-َُّٕ)
الدكلة القطرية: مدخل إلى إعادة فهم الواقع تكوين العرب السياسي كمغزل  -ِٕ

مركز دراسات الوحدة ، صفحة  َِّـ، ١َََِنمد جابر األنصارم : نشر سنة  العربي،
 .العربية

 حرؼ )ث(
ىديل غنيم، كرقة مقدمة إٔب مؤٕنر  ،الديمقراطيمصر كالتطور  فيالثقافة السياسية  -ّٕ

 ـ.ُٕٗٗنوفمرب  ّ-ِمصر، ٗناعة تنمية الد٬نقراطية، القاىرة،  ُب الد٬نقراطيمستقبل التطور 
إبراىيم قلواز،  ثورات الربيع العربي بين الدكافع الداخلية كاألجندات الخارجية، -ْٕ

 ـ.َُِْأبريل  ِٔالناشر: اَّلة األفريقية للعلـو السياسية، 
، عبد القادر ٘نودم، حوار مع شاب عريب الثورات العربية التحدم كاالستجابة، -ٕٓ

 ـ.َُِِاٛنزائر، دار ىومة،
 ـ.َُُِسعد عبد الر٘نن اٜنصٌن،  الثورات معصية هلل، -ٕٔ
 ـ.َُِِ، األىراـ، عمار رضوم الثورة كإشكاليات التحٌوؿ الديمقراطي، -ٕٕ
قناة اٛنزيرة، عزمي بشارة، برنامج حديث ُب  الثورة كالمراحل التحٌوؿ الديمقراطي، -ٖٕ

 ـ. َُِّالعمق، 
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 حرؼ )ج(
آلملي أبو جعفر ١نمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اجامع البياف عن تأكيل القرآف، -ٕٗ

 ـ.َََِ -ىػ  ُِْ، ُد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط:ىػ(، ٓنقيق: أ٘ند ١نمَُّالطربم )اٞنتوَب:
 ـ.َُِْ –ٖ-ُٓتاريخ النشر:، صهيب عبد اٛنبار،كالمسانيد الجامع الصحيح للسنن -َٖ
زين الدين عبد الر٘نن  ،ا من جوامع الكلمجامع العلـو كالحكم في شرح خمسين حديثن  -ُٖ

ق: ، ٓنقيىػ(ٕٓٗبن أ٘ند بن رجب بن اٜنسن، السىبلمي، البغدادم، ٍب الدمشقي، اٜننبلي )اٞنتوَب: 
 .ـََُِ -ىػ ُِِْ، ٕ، ط:بًنكت –مؤسسة الرسالة ، إبراىيم باجس -شعيب األرناؤكط 

أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند بن أيب بكر القرطيب  تفسير القرطبي(،الجامع ألحكاـ القرآف ) -ِٖ
 ـ.ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ،  ِالقاىرة، ط:–براىيم أطفيش، دار الكتب اٞنصريةٓنقيق: أ٘ند الربدكين كإ

أمٌن عبد اٝنالق كآخركف، مركز البحوث  مصر، فيالجمعيات األىلية االسالمية  -ّٖ
 .ـََُِ، دار األمٌن، القاىرةالعربية، 
عبد الغفار شكر، كرقة ُنثية  الجمعيات األىلية اإلسالمية كعالقتها بالديمقراطية، -ْٖ

 )غًن منشورة(. ُٗٗٗمن دراسة اٛنمعيات األىلية اإلسبلمية، مركز البحوث العربية بالقاىرة 
 ُبعركس الزبًن، مركز البحوث  ميداف حقوؽ اإلنساف، فيالجمعيات العاملة  -ٖٓ

 .من اجل التنمية ، اٛنزائر ، بدكف تاريخ التطبيقي االقتصاد
ترٗنة: شيماء عبد اٜنكيم طو: ما بعد الربيع العريب: كيف اختطف  ،جوف آر برادلي -ٖٔ

، ُط: ،اٛننيدم إبراىيم ١نمدة مراجعاإلسبلميوف ثورات الشرؽ األكسط، الناشر: ىنداكم، 
  ـ.َُِْ

 حرؼ )ح(
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار في فقو مذىب اإلماـ  -ٕٖ

خإنة احملققٌن ١نمد أمٌن الشهًن بابن عابدين كيليو تكملة ابن عابدين  أبي حنيفة النعماف،
 لنجل اٞنؤلف، دار الفكر.

العبلمة علي بن  الطالب الرباني لرسالة بن أبي زيد القيركاني، حاشية العدكم على كفاية -ٖٖ
ىػ،  ُُْٕ، ُ(، دار الكتب العلمية، بًنكت، طُُٖٗأ٘ند بن مكـر اهلل الصعيدم العدكم )ت 

 ـ، ضبطو ١نمد عبداهلل شاىٌن، كىو مطبوع على كفاية الطالب الرباين. ُٕٗٗ
 ـ.ُٖٓٗالعريب،  الفكردار ده سعيد،عب صبحي،الحاكم كأصوؿ الحكم في النظاـ اإلسالمي-ٖٗ

http://www.hindawi.org/contributors/42591407/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A/
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فتحي العفيفي،  الحرب على الفوضى الخالقة: النزعة المركزية في الثورات العربية، -َٗ
 .َُُِدراسة ُب صناعة اٞنستقبل، 

د. رضواف أ٘ند مشساف الشيباين، الحركات األصولية اإلسالمية في العالم العربي،  -ُٗ
 ـ.ََِٓ، ُمكتبة مدبوٕب، القاىرة، ط:

تقي الدين أبو العباس أ٘ند بن ، الحسبة في اإلسالـ، أك كظيفة الحكومة اإلسالمية -ِٗ
عبد اٜنليم بن عبد السبلـ بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن ١نمد ابن تيمية اٜنراين اٜننبلي 

 .ُ، ط:دار الكتب العلمية، ىػ(ِٖٕالدمشقي )اٞنتوَب: 
غوستاؼ لوبوف، ترٗنة عادؿ زعيرت، الناشر، مؤسسة ىنداكم للتعليم  حضارة العرب، -ّٗ

 كالثقافة ، ٗنهورية مصر العربية.
علي اٝنفيف ، دار الفكر العريب ،  ،الحق كالذمة كتأثير الموت فيهما كبحوث أخرل -ْٗ

 ـ.ََُِ-ىػ  ُُّْ،  ُالقاىرة ، ط 
عد،مركز اإلسكندرية د.١نٍن ١نمد مسدراسة ٓنليليةمقارنة،حقوؽ اإلنساف، -ٓٗ

 .ـََِٔللكتاب،
 .شركة بابل، الرباط د. أ٘ند بلحاج السندؾحقوؽ اإلنساف رىانات، كتحديات،  -ٔٗ
إعداد كترٗنة: ١نمد سبيبل كعبد السبلـ بنعيد العأب  حقوؽ اإلنساف نصوص مختارة، -ٕٗ

( إذ ٪نتول على ١نور خاص بالتأصيل الفلسفي ٞنفهـو ُٖٗٗ)الدار البيضاء: توبقاؿ للنشر، 
 اٜنق عند كل من أفبلطوف كلوؾ كسبينوزا  ككانط كغًنىم.

للنشر د. ىاين سليماف الطعيمات، دار الشركؽ حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،  -ٖٗ
 ـ.ََُِكالتوزيع، الطبعة العربية األكٔب، 

، د. فتحي الدريين، مؤسسة الرسالة، بًنكت، الحق كمدل سلطاف الدكلة في تقييده -ٗٗ
 ـ.ُْٖٗ-ىػ َُْْ، ّ:ط

 حرؼ )خ(

  ـ.ُٕٓٗىػ، ُّٓٗعبدالكرًن اٝنطيب، دار اٞنعرفة، بًنكت،  الخالفة كاإلمامة، -ََُ
 حرؼ )د(

 موقع احمللل السياسي،للثورات العربية كقضايا الشرؽ األكسطسات متعٌمقةدرا -َُُ
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 اإللكرتكين.
 ،الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا فيدراسة حوؿ منظمات المجتمع المدني  -َُِ

 إعداد: ١نمد عبده الزغًن.
إٚناعيل بن ١نمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي ، دالئل النبوة -َُّ

دار ، احملقق: ١نمد ١نمد اٜنداد، ىػ(ّٓٓاٞنلقب بقواـ السنة )اٞنتوَب:  األصبهاين، أبو القاسم،
 ق.َُْٗالطبعة: األكٔب، ، الرياض –طيبة 
عىلي ١نمد ١نمد الص بل يب، دار  الدكلىة األمويَّة عىواملي االزدىاًر كىتىداعيات االنهيار، -َُْ

 ـ. ََِٖ -ىػ  ُِْٗلبناف، الطبعة: الثانية،  –اٞنعرفة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بًنكت 
 لكرتكنية الشاملة(.ابن فرحوف )اٞنكتبة اإل ،الديباج الميذىب في معرفة أعياف المذىب -َُٓ
حسٌن عبد الرازؽ سلسلة   ،األىاليالديمقراطية، مصر كقضايا المستقبل، كتاب  -َُٔ

 .ـُٕٗٗ، سبتمرب َٔ، القاىرة، العدد رقم األىإبكتب شهرية تصدرىا جريدة 
الدكتور أ٘ند ثابت، كتاب  الديمقراطية المصرية على مشارؼ القرف القادـ، -َُٕ

 .ـُٗٗٗاحملركسة مركز احملركسة للبحوث كالتدريب كالنشر، القاىرة، الطبعة األكٔب يناير 
 حرؼ )ر(

 :رابط خليدة كعسيس، ،ىالربيع العربي بين الثورة كالفوض -َُٖ
_khalida.pdfُِْhttp://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_ 

مهدم علي أبو فطيم،  القرف الواحد كالعشرين،الربيع العربي الثورات العربية في  -َُٗ
media world  :ـ.َُُِ، ُكسائل االعبلـ العاٞنية، ط 

، سي إف إف، ـَُِْ الربيع العربي في ثالث سنوات.. ماذا تحقق؟.. كماذا بعد؟، -َُُ
 ./years-three-spring-/arabَُِْ/َّ/ُٓhttp://arabic.cnn.com/middleeast رابط:

 ـ، رابط:َُِِجورج قدح، تاريخ النشر: الربيع العربي ليس مؤامرة، -ُُُ

 ِّّْٕ/akhbar.com/node-http://www.al 
خًن الدين حسيب،  الربيػع العربػي: نحو آلية تحليلية ألسباب النجاح كالفشل، -ُُِ

آذار   ِٓ/ِْالسبت/االحد  َّٖٕالعدد   -)القدس العريب نت، السنة الثالثة كالعشركف
 ىػ(.ُّّْ، ٗنادم األكٔب   َُِِ)مارس( 

 ٔسآب بوؿ، اٜنياة، عدد  الربيع العربي كتجارب التحٌوؿ الديمقراطي في العالم، -ُُّ

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_421_khalida.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_421_khalida.pdf
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/03/15/arab-spring-three-years
http://www.al-akhbar.com/node/33427
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 .ـَُُِأكتوبر  -تشرين األكؿ

المختـو )مع بعض التعديالت كالزيادات من د عالء الدين زعترم الرحيق  -ُُْ
دار العصماء ، ىػ(ُِْٕصفي الر٘نن اٞنباركفورم )اٞنتوَب:  ،كغساف محمد رشيد الحموم(

  ق.ُِْٕ –الطبعة: األكؿ  دمشق -
شهاب الدين ١نمود بن  ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيم كالسبع المثاني -ُُٓ

دار الكتب ، احملقق: علي عبد البارم عطية، ىػ(َُِٕاٜنسيين األلوسي )اٞنتوَب: عبد اهلل 
 .ىػ ُُْٓالطبعة: األكٔب،  ،بًنكت –العلمية 

-ُّٔزكريا ٪نٍن بن شرؼ بن مرم النوكم ) وأب ،ركضة الطالبين كعمدة المفتين -ُُٔ
 لكرتكنية الشاملة.ىػ(، اٞنكتبة اإلٕٔٔ

 حرؼ )ز(

-ُٗٔأيب بكرالزرعي الدمشقي)بن داهلل ١نمدعبأبو ىدم خير العباد،زاد المعاد في  -ُُٕ
كعبدالقادر ـ،ٓنقيق شعيب األرنؤكط،َُٗٗػ،ىَُُْ،ُْىػ(، مؤسسة الرسالة،بًنكت،طُٕٓ

 األرنؤكط.
أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشًن  الزىد ألبي داكد السجستاني، -ُُٖ

أبو ٕنيم ياسر بن ابراىيم بن ىػ(، ٓنقيق: ِٕٓبن شداد بن عمرك األزدم السجستاين )اٞنتوَب: 
١نمد، أبو ببلؿ غنيم بن عباس بن غنيم كقدـ لو كراجعو: فضيلة الشيخ ١نمد عمرك بن عبد 

 .ـُّٗٗ -ىػُُْْ، ُ، ط:دار اٞنشكاة للنشر كالتوزيع، حلواف، اللطيف
١نمد بن أ٘ند بن مصطفى بن أ٘ند اٞنعركؼ بأيب زىرة )اٞنتوَب:  زىرة التفاسير، -ُُٗ

 دار النشر: دار الفكر العريب. ىػ(ُّْٗ
 حرؼ )س(

أبو بكر ١نمد بن ١نمد ابن الوليد الفهرم الطرطوشي اٞنالكي سراج الملوؾ،  -َُِ
 ـ.ُِٕٖىػ، ُِٖٗمصر،  –العربية ىػ(، من أكائل اٞنطبوعات َِٓ)اٞنتوَب: 
، أبو عبد الر٘نن ١نمد سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا -ُُِ

ىػ(، مكتبة َُِْناصر الدين، بن اٜناج نوح بن ٤ناٌب بن آدـ، األشقودرم األلباين )اٞنتوَب: 
 .ُاٞنعارؼ للنشر كالتوزيع، الرياض، ط:

مصدر الكتاب: ،  مصطفى بن العدكل شلباية اٞنصرمأبو عبد اهلل ،سلسلة التفسير -ُِِ
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الكتاب ، thttp://www.islamweb.ne ،دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسبلمية
 .درسا َُُ -مرقم آليا، كرقم اٛنزء ىو رقم الدرس 

د. عبد  صراع العقل مع تجار الدين،سلسلة الفكر، اإلسالـ كالدكلة المدنية  -ُِّ
 ـ.ََِٔاٞنعطي ١نمد بيومي، مكتبة األسرة، 

سنن ابن ماجو، ابن ماجو أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزكيني، كماجو اسم أبيو  -ُِْ
فيصل  -ٓنقيق: ١نمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية ىػ(، ِّٕيزيد )المتوفى: 

 عيسى البايب اٜنليب.
أبو عبد اهلل ١نمد  -كماجة اسم أبيو يزيد  -ابن ماجة  سنن ابن ماجو ت األرنؤكط، -ُِٓ

١نم د كامل قره  -عادؿ مرشد  -ىػ(، ٓنقيق: شعيب األرنؤكط ِّٕبن يزيد القزكيين )اٞنتوَب: 
 ـ.ََِٗ -ىػ َُّْ، ُعىبد الٌلطيف حرز اهلل، دار الرسالة العاٞنية، ط: -بللي 
ىػ(، مكتبة اٞنعارؼ، ِٕٓ-َِِاف بن األشعث السجستاين )إلماـ سليما،سنن أبي داكد -ُِٔ

 ، حكم على أحاديثو كآثاره، اعتىن بو أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف.ُالرياض، ط
١نمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، الرتمذم، أبو عيسى  سنن الترمذم، -ُِٕ

 ـ.ُٖٗٗبًنكت،  –ركؼ، دار الغرب اإلسبلمي ىػ(، ٓنقيق: بشار عواد معِٕٗ)اٞنتوَب: 
عثماف بن سعيد بن عثماف  السنن الواردة في الفتن كغوائلها كالساعة كأشراطها، -ُِٖ

ىػ(، ٓنقيق: د. رضاء اهلل بن ١نمد إدريس اٞنباركفورم، ْْْبن عمر أبو عمرك الداين )اٞنتوَب: 
 ىػ.ُُْٔ، ُالرياض، ط: –دار العاصمة 

األمريكية في الشرؽ األكسط من االستقرار إلى الفوضى الخالقة حوار السياسة  -ُِٗ
 ـ.َُِِياسٌن اٜناج صاّب، مؤسسة الفكر العريب،  العرب،
شيخ اإلسبلـ تقي الدين أيب العباس  السياسة الشرعية في إصالح الراعي كالرعية، -َُّ

  دار اٞنعرفة، بًنكت.ىػ(،  ِٖٕ-ُٔٔأ٘ند بن عبداٜنليم بن عبدالسبلـ بن تيمية اٜنراين )
مشس الدين أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند بن عثماف بن قىا٬ٍناز  سير أعالـ النبالء، -ُُّ

ىػ(، احملقق: ٠نموعة من احملققٌن بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، ْٖٕالذىيب )اٞنتوَب : 
 ـ.ُٖٓٗىػ /  َُْٓالطبعة : الثالثة ، ، مؤسسة الرسالة

طليب بالوالء، ١نمد بن إسحاؽ بن يسار اٞن )كتاب السير كالمغازم(،سيرة ابن إسحاؽ  -ُِّ
 ـ.ُٖٕٗىػ ،ُّٖٗاألكٔب الطبعة:بًنكت، –دار الفكرىػ(، ٓنقيق: سهيل زكار، ُُٓاٞندين )اٞنتوَب:

http://www.islamweb.net/
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عبد اٞنلك بن ىشاـ بن أيوب اٜنمًنم اٞنعافرم أبو ١نمد، ت :  ،السيرة النبوية -ُّّ
 ق.ُُُْبًنكت، الطبعة : األكٔب ،  –ىػ، احملقق : طو عبد الرءكؼ سعد، دار اٛنيل ُِّ
أبو الفداء إٚناعيل بن عمر بن كثًن  السيرة النبوية )من البداية كالنهاية البن كثير(، -ُّْ

ٓنقيق: مصطفى عبد الواحد، دار اٞنعرفة للطباعة كالنشر  ىػ(،ْٕٕالقرشي الدمشقي )اٞنتوَب: 
  ـ. ُٕٔٗ -ىػ  ُّٓٗلبناف، عاـ النشر:  –كالتوزيع بًنكت 

علي ١نمد ١نمد الصبليب، دار عرضي كقائع كىتحليل أحدىاث،  -السيرة النبوية  -ُّٓ
 ـ. ََِٖ -ىػ  ُِْٗلبناف، الطبعة: السابعة،  –اٞنعرفة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بًنكت 

 
 حرؼ )ش(

أبو العباس شهاب الدين أ٘ند بن إدريس بن عبد الر٘نن  شرح تنقيح الفصوؿ، -ُّٔ
ىػ(، ٓنقيق: طو عبد الرؤكؼ سعد، شركة الطباعة الفنية ْٖٔاٞنالكي الشهًن بالقراُب )اٞنتوَب: 

 ـ.ُّٕٗ -ىػُّّٗ، ُاٞنتحدة، ط:
لعبلمة ١نمد بن صاّب العثيمٌن ا ،شرح رياض الصالحين من كالـ سيد المرسلين -ُّٕ
 ىػ(، دار ابن اٟنيثم، القاىرة ُُِْ)ت 
 السرخسي )اٞنكتبة اإللكرتكنية الشاملة(. ،شرح السير الكبير -ُّٖ
 لكرتكنية الشاملة(.ابن بطاؿ )اٞنكتبة اإل ،شرح صحيح البخارم -ُّٗ
 ـ. َُُِمعتز باهلل عبد الفتاح، موقع الشركؽ،  شركط نجاح الثورة المصرية، -َُْ
 صفحة(. َِٖسوريا )-مد الص بل يب، دار ابن كثًنعىلي ١نمد ١ن الشورل فريضة إسالمية، -ُُْ
عدناف رضا النحوم، دار النحوم للنشر كالتوزيع،  الشورل كممارستها اإليمانية، -ُِْ

 ـ.ََِّالطبعة الرابعة، 
 حرؼ )ص(

ىػ(، دار الفكر،  ُِٖأ٘ند القلقشندم )ت صبح األعشى في صناعة اإلنشا،  -ُّْ
 ـ، ٓنقيق يوسف علي طويل. ُٕٖٗ، ُدمشق، ط
فارايب)اٞنتوَب: أبو نصر إٚناعيل بن ٘ناد اٛنوىرم ال ،الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية -ُْْ
 ـ.ُٕٖٗ- ىػَُْٕ، ْبًنكت،ط:-ىػ(،ٓنقيق:أ٘ند عبد الغفور عطار، دارالعلم للمبليٌنّّٗ
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ىػ(،  ُِٔ-ُْٗعبداهلل ١نمد بن إٚناعيل البخارم ) وإلماـ أبا ،صحيح البخارم -ُْٓ
 ـ. ََِْىػ،  ُِْٓدار اٜنديث، القاىرة، 

أبو عبد الر٘نن ١نمد ناصر الدين، بن اٜناج نوح  ،صحيح الجامع الصغير كزياداتو -ُْٔ
 .اٞنكتب اإلسبلمي، ىػ(َُِْبن ٤ناٌب بن آدـ، األشقودرم األلباين )اٞنتوَب: 

ىػ(، ُِٔ-َِٔاإلماـ مسلم بن اٜنجاج القشًنم النيسابورم ) صحيح مسلم، -ُْٕ
 ـ. ََُِىػ،  ُِِْمكتبة الرشد، الرياض، 

ق(، ١َُِْنمد ناصر الدين األلباين )اٞنتوَب:صحيح كضعيف سنن ابن ماجو، -ُْٖ
من إنتاج مركز نور اإلسبلـ -اَّاين-اٜنديثيةمصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات 

  ألُناث القرآف كالسنة باإلسكندرية.
يٍستىفاض  صفة النفاؽ كذـ المنافقين، -ُْٗ

أبو بكر جعفر بن ١نمد بن اٜنسن بن اٞن
ىػ(، شرحو كحققو كعلق عليو: أبو عبد الر٘نن اٞنصرم األثرم، دار َُّالًفٍريايب )اٞنتوَب: 
 .ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖمصر، الطبعة: األكٔب، الصحابة للرتاث، 

القاضي/حسٌن بن ١نمد  صيد األفكار في األدب كاألخالؽ كالحكم كاألمثاؿ، -َُٓ
عضو احملكمة العليا للجمهورية اليمنية، سيجل ىذا الكتاب بوزارة الثقافة، بدار  -اٞنهدم 

ـ، راجعو: األستاذ العبلمة عبد اٜنميد ١نمد اٞنهدم، ََِٗ( لسنةْْٗالكتاب برقم إيداع )
 مكتبة احملامي: أ٘ند بن ١نمد اٞنهدم.

 حرؼ )ط(

 )اٞنتوَب: السبكي تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين ل،طبقات الشافعية الكبر  -ُُٓ
 ىجر للطباعة كالنشر د.١نمود ١نمد الطناحي د.عبد الفتاح ١نمد اٜنلو، احملقق: ىػ(،ُٕٕ

 ىػ.ُُّْالثانية،  الطبعة: كالتوزيع،
أبو عبداهلل ١نمد بن أيب بكر الزرعي  الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية، -ُِٓ

  ىػ(، مطبعة اٞندين، القاىرة، ٓنقيق ١نمد ٗنيل غازم. ُٕٓ-ُٗٔالدمشقي )
 لبناف.-الكتب العلميةدحامد فقي،ط دار ٓنقيق ١نم في السياسة الشرعيةالطرؽ الحكمية -ُّٓ

 حرؼ )ع(
أبو عمر، شهاب الدين أ٘ند بن ١نمد بن عبد ربو ابن حبيب ابن حدير بن العقد الفريد، -ُْٓ
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 ىػ.َُْْ، ُط:،بًنكت–،دار الكتب العلميةىػ(ِّٖ اٞنعركؼ بابن عبد ربو األندلسي)اٞنتوَب:سآب
 مصر، مع إشارة للجمعيات األىلية، في المدنيالعالقة بين الدكلة كالمجتمع  -ُٓٓ

، ََِْغًن منشورة، كلية االقتصاد كالعلـو السياسية،  دكتوراهحسن ١نمد سبلمة، رسالة 
Bobbio، Norberto: gramsci and The Concept of Civil Society (m) John 

Keane (ed)، civil society and the statae، London، ُٖٖٗ، p. ُٖ. 
أماين قنديل، مركز ابن (، ُّٗٗ-ُُٖٗمصر ) في الديمقراطيعملية التحوؿ  -ُٔٓ

 .ـُٓٗٗكف للدراسات اال٧نائية، دار األمٌن للنشر، خلد
  عبد اإللو بلقزيز. عوامل ساعدت على نجاح التغيير، -ُٕٓ
ىػ(، دار ِٕٔأبو ١نمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورم )اٞنتوَب:  عيوف األخبار، -ُٖٓ

 ىػ. ُُْٖبًنكت، –الكتب العلمية 
 حرؼ )غ(

سعد الدين إبراىيم، البياف، اٞنلف  ،العربيالعالم  فيغياب جزئي للمجتمع المدني  -ُٗٓ
 ىػ.ُِْْٗناد ل األكؿ  ِٓ، قضية اٞنلف، اٛنمعة السياسي
بن عبداهلل  داهللإماـ اٜنرمٌن أبو اٞنعإب عبالغياثي أك غياث األمم في التياث الظيلىم، -َُٔ

 حواشيو خليل اٞننصور.كضع ـ،ُٕٗٗىػ،ُُْٕ،ُالكتب العلمية،بًنكت،طىػ(،دار ْٖٕاٛنويين)ت
 حرؼ )ؼ(

 ـ.ََُِىػ، ُُِْ،ُلقلم،الكويت،طادار يوسف بن عبداهلل القرضاكم،عبلمةال،فتاكل معاصرة -ُُٔ
إلماـ أ٘ند بن علي بن حجر العسقبلين ا ،فتح البارم بشرح صحيح البخارم -ُِٔ

 ـ. َََِىػ،  َُِْ، ُىػ(، دار الفكر، بًنكت، ط ِٖٓ-ّٕٕ)
كماؿ الدين ١نمد بن عبد الواحد السيواسي اٞنعركؼ بابن اٟنماـ   فتح القدير، -ُّٔ

 ق(، دار الفكر، بدكف طبعة، كبدكف تاريخ.ُٖٔ)اٞنتوَب: 
ىػ(، دار الكتب العلمية، بًنكت،  ِٕٔ-١ُٕٕنمد بن مفلح اٞنقدسي ) الفركع، -ُْٔ

 ىػ، ٓنقيق أبو الزىراء حاـز القاضي. ُُْٖ، ُط
أ٘ند بن إدريس الصنهاجي  العباس وإلماـ أبا ،في أنواء الفركؽالفركؽ كأنوار البركؽ  -ُٓٔ

 ـ، ضبطو خليل اٞننصور.ُٖٗٗىػ، ُُْٖ، ُالكتب العلمية، بًنكت، طىػ(، دار  ْٖٔالقراُب)ت 
 .لكرتكنية الشاملة(١نمد علي بن حـز )اٞنكتبة اإل أبو ،الًفصل في الملل كاألىواء كالنحل -ُٔٔ
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، عدناف رضا النحوم، دار النحوم في الدعوة اإلسالميةفقو اإلدارة اإليمانية  -ُٕٔ
 ـ.ُٗٗٗللنشر كالتوزيع، الطبعة األكٔب، 

 القادر عودة.عرض، كدراسة:القاضي عبد-، تأليف:الزرقاالفقو اإلسالمي في ثوبو الجديد -ُٖٔ
 ـ.ََُِىػ، ُِِْ،ٕرضاكم،مؤسسةالرسالة،بًنكت،طيوسف بن عبداهلل الق فقو الزكاة، -ُٗٔ
دمشق، ٔنريج  –ىػ(، دار القلم ١ُُْٔنمد الغزإب السقا )اٞنتوَب:  فقو السيرة، -َُٕ

 ىػ. ُِْٕاألحاديث: ١نمد ناصر الدين األلباين، الطبعة: األكٔب، 
 -الربيع العريب بٌن الثورة كالفوضى، د. رمزم اٞننياكم، دمشق الفوضى الخالقة، -ُُٕ

 ـ.َُُِالقاىرة: دار الكتب العريب، 
ق(، دار ُّٖٓسيد قطب إبراىيم حسٌن الشاريب، )اٞنتوَب: القرآف،  ؿظالفي  -ُِٕ

 ق. ُُِْالشركؽ، بًنكت، القاىرة، الطبعة السابعة عشر، 
 حرؼ )ؽ(

تأنيب في التنكيل بما »القائد إلى تصحيح العقائد )كىو القسم الرابع من كتاب  -ُّٕ
١نمد اٞنعلمي العتمي اليماين )اٞنتوَب: ، عبد الر٘نن بن ٪نٍن بن علي بن «الكوثرم من األباطيل

ىػ /  َُْْىػ( احملقق: ١نمد ناصر الدين األلباين، اٞنكتب اإلسبلمي، الطبعة: الثالثة، ُّٖٔ
 ـ.ُْٖٗ
٠ند الدين أبو طاىر ١نمد بن يعقوب الفًنكز آبادم، ٓنقيق:  القاموس المحيط، -ُْٕ

مكتب ٓنقيق الرتاث ُب مؤسسة الرسالة، إشراؼ ١نمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة 
 ـ.ََِٓ-قُِْٔ، ٖلبناف، ط: -بًنكت -للطباعة كالنشر كالتوزيع

فؤاد  ضوء القانوف الجديد، فيقراءة تحليلية لواقع المنظمات األىلية اليمنية  -ُٕٓ
كتعزيز  االجتماعيحوؿ تفعيل األداء كتطوير العمل  التشاكرمأكراؽ عمل اللقاء  ُب، الصبلحي

 .ََِْيونيو  ِٖ-ِٔ، صنعاء اٞندينالعبلقة مع مؤسسات اَّتمع 
ـ(،  ُُٖٗاٞنؤلف: ًكؿ ديورىانت = كيلياـ جيمس ديورىانت )اٞنتوَب:  قصة الحضارة، -ُٕٔ
الدكتور ١نيي الٌدين صىابر، ترٗنة: الدكتور زكي ٤نيب ١نميود كآخرين، الناشر: دار  تقدًن:

، تونس، عاـ النشر:  -اٛنيل، بًنكت   -ىػ  َُْٖلبناف، اٞننظمة العربية للرتبية كالثقافة كالعلـو
  كملحق عن عصر نابليوف. ِْـ، عدد األجزاء:  ُٖٖٗ
، بحوث كمناقشات الندكة الفكرية التي القومية العربية في الفكر كالممارسة -ُٕٕ
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  ـ.َُٖٗمركز دراسات الوحدة العربية، بًنكت، نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، 
 حرؼ )ؾ(

أبو ١نمد موفق الدين عبد اهلل بن أ٘ند بن ١نمد بن  الكافي في فقو اإلماـ أحمد، -ُٖٕ
ىػ(، َِٔقدامة اٛنماعيلي اٞنقدسي ٍب الدمشقي اٜننبلي، الشهًن بابن قدامة اٞنقدسي )اٞنتوَب: 

 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْدار الكتب العلمية، الطبعة: األكٔب، 
بد الكرًن بن أبو اٜنسن علي بن أيب الكـر ١نمد بن ١نمد بن ع الكامل في التاريخ، -ُٕٗ

ىػ(، ٓنقيق: عمر عبد السبلـ َّٔعبد الواحد الشيباين اٛنزرم، عز الدين ابن األثًن )اٞنتوَب: 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٕ، ُلبناف، ط: –تدمرم، دار الكتاب العريب، بًنكت 

شيخ اإلسبلـ تقي الدين أبو العباس  كتب كرسائل كفتاكل ابن تيمية في الفقو، -َُٖ
ىػ(، دار النشر، مكتبة ابن  ِٖٕ-ُٔٔأ٘ند بن عبداٜنليم بن عبدالسبلـ بن تيمية اٜنراين )
 تيمية، ٓنقيق عبدالر٘نن بن ١نمد بن قاسم النجدم.

اٞنؤلف: عبلء الدين علي بن حساـ الدين ابن  كنز العماؿ في سنن األقواؿ كاألفعاؿ، -ُُٖ
فورم ٍب اٞندين فاٞنكي الشهًن باٞنتقي اٟنندم )اٞنتوَب:  لقادرم الشاذٕب اٟنندم الربىافقاضي خاف ا

 ـ.ُُٖٗ -ىػَُُْ، ٓصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط: -ىػ(، ٓنقيق: بكرم حياين ٕٓٗ
 حرؼ )ؿ(

آسيا، دكر المنظمات غير الحكومية  لغربياللجنة االقتصادية كاالجتماعية  -ُِٖ
األمم اٞنتحدة،  تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية كفى المتابعة المتكاملة لها، فيالعربية 

 .َََِنيويورؾ، 
١نمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٗناؿ الدين ابن منظور، دار لساف العرب،  -ُّٖ
 ىػ.  ُُْْ، ّبًنكت، ط:  -صادر
ىػ، احملقق: عبد  ِٖٓأ٘ند بن علي بن حجر العسقبلين، اٞنتوَب:  لساف الميزاف، -ُْٖ

 ـ. ََِِالفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسبلمية، الطبعة: األكٔب، 
 ـ.ََِٕاٝنامسة، الطبعة النحوم للنشر كالتوزيع،دار  عدناف رضا النحوم، ،لقاء المؤمنين -ُٖٓ

 حرؼ)ـ(
ىػ(، مطبعة حكومة  ُِٖأ٘ند القلقشندم )ت  مآثر اإلنافة في معالم الخالفة، -ُٖٔ
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 ـ، ٓنقيق عبدالستار أ٘ند فراج. ُٖٓٗ، ِالكويت، طالكويت، 
حجاج نايل كعبد اهلل  القانوف، –المجتمع المدني  -ماذا بعد القانوف؟ الدكلة -ُٕٖ

 .، القاىرهََِّفرباير  ِٕاٞنؤٕنر خليل، الربنامج العريب لنشطاء حقوؽ اإلنساف، أعماؿ 
د. اٜنبيب اٛننحاىن، ٠نلة عآب الفكر،  المجتمع المدني بين النظرية كالممارسة، -ُٖٖ

تصدر عن اَّلس الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب، دكلة الكويت، العدد الثالث اَّلد السابع 
 ـ.ُٗٗٗكالعشركف، يناير / مارس 

 كحقوؽ اإلنساف،د.على ليلة،مكتبة األ٤نلو اٞنصرية.قضايا اٞنواطنةالمجتمع المدني العربي، -ُٖٗ
 ـُْٗٗابريل ُٔالعربيةاٞنتحدة، بياف،االماراتالعبدالغفارشكر،جريدة،المدني العربيالمجتمع -َُٗ
د. أماين قنديل، منظمة التحالف العاٞني  المجتمع المدني في العالم العربي، -ُُٗ

 .ُْٗٗٞنشاركة اٞنواطن كدار اٞنستقبل العريب، القاىرة، 
)معالم التغيير منذ حرب الخليج الثانية  العربيالوطن  في المدنيالمجتمع  -ُِٗ

أعماؿ الندكة االقليمية حوؿ  ُبمصطفى كامل السيد،  كمالحظاتو حوؿ أدكاره المتعددة(
 اإلصبلح. ُبالبلداف العربية كدكره  ُب اٞنديناَّتمع 
، المجتمع المدني.. -ُّٗ عابد اٛنابرم، منتدل ليبيا ٜنقوؽ اإلنساف  المعنى كالمفهـو

www.Libyapronm. 
ركاؽ  ُبالعياش عنصر،  .. المفهـو كالواقع )الجزائر نموذجان(،المدنيالمجتمع  -ُْٗ
 .ـََُِ، القاىرة(، ِِ، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف، العدد )عريب
سعد الدين ابراىيم سلسلة  البحرين، في الديمقراطيكالتحوؿ  المدنيالمجتمع  -ُٓٗ

، اصدارات مركز ابن العريبالوطن  ُب الد٬نقراطيكالتحوؿ  اٞنديندراسات مشركع اَّتمع 
 .ُٓٗٗ، القاىرةخلدكف ، دار األمٌن للنشر، 

سعد الدين إبراىيم،  ،العربيالوطن  في الديمقراطيكالتحوؿ  المدنيالمجتمع  -ُٔٗ
، الصادرة عن العريبالوطن  ُب الد٬نقراطيكالتحوؿ  اٞندينتقدًن سلسلة دراسات مشركع اَّتمع 

 ، القاىرة .ُٓٗٗمركز ابن خلدكف للدراسات اإل٧نائية، باالشرتاؾ مع دار األمٌن للنشر، 
 ١نمد السيد سعيد. اإلصالح، فيالمجتمع المدني كدكره  -ُٕٗ
 الدكتور صاّب ياسر. كالديمقراطية، المدنيالمجتمع  -ُٖٗ
 ، جدلية السبب كالنتيجة،العربيالوطن  فيكقضايا اإلصالح  المدنيالمجتمع  -ُٗٗ

http://www.libyapronm/
http://www.libyapronm/
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 .www.libya@oram.com ،ََِٓ/ُ/ٔ-ٓ الدكحةخالد عمر، كرشة عمل 
٠نموعة من اٞنؤلفٌن، ١نمد رشيد بن علي رضا مجلدا(،  ّٓمجلة المنار )كاملة  -ََِ

 ىػ( كغًنه من كتاب اَّلة.ُّْٓ)اٞنتوَب: 
عبد الر٘نن بن ١نمد بن سليماف اٞندعو ، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر -َُِ

 .دار إحياء الرتاث العريب ،ىػ(َُٖٕيعرؼ بداماد أفندم )اٞنتوَب:  ،بشيخي زاده
ىػ(، ّٓٗأ٘ند بن فارس بن زكرياء القزكيين الرازم، أبو اٜنسٌن )اٞنتوَب:  مجمل اللغة، -َِِ

 ـ.ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ، ِبًنكت، ط: –دراسة كٓنقيق: زىًن عبد احملسن سلطاف، مؤسسة الرسالة 
 الشاملة(.١نمد٤نيب اٞنطيعي)اٞنكتبةاإللكرتكنيةالمجموع شرح المهذب )التكملة الثانية(، -َِّ
شيخ اإلسبلـ تقي الدين أبو العباس أ٘ند بن عبداٜنليم بن  مجموع الفتاكل، -َِْ

ىػ،  ُُِْ، ُىػ(، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط ِٖٕ-ُٔٔعبدالسبلـ بن تيمية اٜنراين )
 ـ، ٓنقيق مصطفى عبدالقادر عطا. َََِ
شيخ اإلسبلـ تقي الدين أبو العباس أ٘ند بن عبداٜنليم بن  مجموع الفتاكل، -َِٓ

 ىػ(، بدكف معلومات أخرل. ِٖٕ-ُٔٔتيمية اٜنراين ) عبدالسبلـ بن
ىػ(، أشرؼ على َُِْعبد العزيز بن عبد اهلل بن باز )اٞنتوَب:  مجموع فتاكل، -َِٔ

 ٗنعو كطبعو: ١نمد بن سعد الشويعر.
 ١نمد ٗناؿ الدين القاٚني. محاسن التأكيل، -َِٕ
محاضرة عن المنظمات العربية غير الحكومية اساس البناء الديمقراطي كالمدني،  -َِٖ

 www.ammanjordon.orgىيثم مناع،  
ىػ، ْٖٓأبو اٜنسن علي بن إٚناعيل بن سيده اٞنرسي ت:  المحكم كالمحيط األعظم، -َِٗ

 ـ.َََِ -ىػ ُُِْ، ُبًنكت، ط: –ٓنقيق: عبد اٜنميد ىنداكم، دار الكتب العلمية 
 ٓنقيق أ٘ند شاكر.رة،القاىىػ(،مكتبةدار الرتاث،ْٔٓ)ت ١نمد علي بن حـز أبو ،المحلى -َُِ
ىػ(،  ٔٔٔعبدالقادر الرازم )ت لعبلمة ١نمد بن أيب بكر بن ا ،مختار الصحاح -ُُِ

 مكتبة النورم، دمشق.
 في، يمنظمات المجتمع المدن فيشكاليات اإلدارة إمداخل أكلية حوؿ  -ُِِ

 اٜنبيب بلكوش. اإلصالح، فيكدكره  المدنيالمجتمع 
أبو الربكات عبد اهلل بن أ٘ند بن ١نمود حافظ الدين  مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل، -ُِّ

http://www.libya@oram.com/
http://www.ammanjordon.org/
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ىػ(، حققو كخرج أحاديثو: يوسف علي بديوم، راجعو كقدـ لو: ١نيي الدين َُٕ)اٞنتوَب: النسفي 
 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗديب مستو، دار الكلم الطيب، بًنكت، الطبعة: األكٔب، 

عبد  مدارؾ النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية كاالنفعاالت الحماسية، -ُِْ
اٞنالك بن أ٘ند بن اٞنبارؾ رمضاين اٛنزائرم، قرأه كقٌرظو: العبلٌمة الشيخ: ١نمد ناصر الدين 

 األلباين، كالعبلٌمة الشيخ: عبد احملسن بن ٘ند العٌباد البدر.
ىػ(، دار القلم، دمشق،  ُُْٗمصطفى أ٘ند الزرقا )ت  المدخل الفقهي العاـ، -ُِٓ

 ـ.ُٖٗٗىػ، ُُْٖ، ُط:
اليافعي، مصدر الكتاب :  الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة حوادث الزماف، مرآة -ُِٔ

  http://www.alwarraq.com موقع الوراؽ
أبو حامد ١نمد بن ١نمد الغزإب الطوسي )اٞنتوَب :  المستصفى في علم األصوؿ، -ُِٕ
األشقر، مؤسسة الرسالة، بًنكت، لبناف، الطبعة : األكٔب، احملقق : ١نمد بن سليماف  ىػ(،َٓٓ

  ـ.ُٕٗٗىػ/ُُْٕ
مؤسسة  ١نمد عارؼ، رصن السياسة الدكلية، ٠نمة مستقبل الدكلة في العالم العربي، -ُِٖ
 َُٖٗ=http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=ُٔٗٔٔٗ&eid:،رابطَُُِ ألرباـ،
أبو يعلى أ٘ند بن علي بن اٞنثيىن بن ٪نٍن بن عيسى بن ىبلؿ  مسند أبي يعلى، -ُِٗ

دمشق،  –ىػ(، ٓنقيق: حسٌن سليم أسد، دار اٞنأموف للرتاث َّٕالتميمي، اٞنوصلي )اٞنتوَب: 
 ـ.ُْٖٗ –ق َُْْ، ُط:
أبو يعقوب إسحاؽ بن إبراىيم بن ٢نلد بن إبراىيم  مسند إسحاؽ بن راىويو، -َِِ

ىػ(، ٓنقيق: د. عبد الغفور بن عبد اٜنق ِّٖؼ بػ ابن راىويو )اٞنتوَب: اٜننظلي اٞنركزم اٞنعرك 
 ـ.ُُٗٗ –ق ُُِْ، ُاٞندينة اٞننورة، ط: -البلوشي، مكتبة اإل٬ناف 

مشًن عمر  المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة، -ُِِ
 ـ. ََِٔىػ،  ُِْٔ، ُاٞنصرم، مركز النور للبحوث كالدراسات، غزة، ط

عبد الر٘نن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل بن عبد  مشاىير علماء نجد كغيرىم، -ِِِ
اللطيف بن عبد الر٘نن بن حسن بن ١نمد بن عبد الوىاب، طبع على نفقة اٞنؤلف بإشراؼ 

 ـ.ُِٕٗىػ / ُِّٗدار اليمامة للبحث كالرتٗنة كالنشر، الرياض، الطبعة: األكٔب، 
د. عباس ١نجوب، طبع  الحلوؿ المطركحة كالحل اإًلسالمي،مشكالت الشباب،  -ِِّ

http://www.alwarraq.com/
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 ىػ. َُْٔرئاسة احملاكم الشرعية بدكلة قطر، طبعة ثانية 
ىػ(،  َٕٕالعبلمة أ٘ند بن ١نمد بن علي الفيومي اٞنقرئ )ت المصباح المنير،  -ِِْ

 ـ.َُٗٗمكتبة لبناف، بًنكت، 
ًن اللخمي الشامي، أبو القاسم سليماف بن أ٘ند بن أيوب بن مط المعجم األكسط، -ِِٓ

عبد احملسن بن إبراىيم  ،ىػ(، ٓنقيق: طارؽ بن عوض اهلل بن ١نمد َّٔالطرباين )اٞنتوَب: 
 القاىرة. –اٜنسيين، دار اٜنرمٌن 

سليماف بن أ٘ند بن أيوب بن مطًن اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين  المعجم الكبير، -ِِٔ
 . ِالقاىرة، ط: –ىػ(، ٓنقيق: ٘ندم بن عبد اَّيد السلفي، مكتبة ابن تيمية َّٔ)اٞنتوَب: 
عمر بن رضا بن ١نمد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشق  معجم المؤلفين، -ِِٕ

  بًنكت، دار إحياء الرتاث العريب بًنكت. -ىػ(، مكتبة اٞنثىن َُْٖ)اٞنتوَب: 
العفيف األخضر، ألقاىا  معجم المفاىيم الضركرية: مفهـو الثورة فلسفيِّا كتاريخيِّا، -ِِٖ

ـ، اليت ُُُٗٗب ندكة تسعوف عامنا على ثورة  ََِٗ/ّ/ُّبالنيابة عنو د. أنور مغيث ُب جلسة 
 اكف مع اَّلس األعلى للثقافة بالقاىرة. نظمتها اٛنمعية اٞنصرية للدراسات التار٫نية بالتع

عادؿ نويهض قدـ  ،«من صدر اإلسالـ كحتى العصر الحاضر»معجم المفسرين  -ِِٗ
لو: ميفيت اٛنمهورية اللبنانية الش ٍيخ حسن خالد، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف كالرتٗنة 

 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٗلبناف، الطبعة: الثالثة،  –كالنشر، بًنكت 
علي بن عمر الدار قطين، ٓنقيق  المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوم، -َِّ

 يوسف بن عبد الر٘نن مرعشلي، دار اٞنعرفة للطباعة كالنشر.
ق(، ّٓٗأ٘ند بن فارس بن زكرياء القزكيين الرازم )اٞنتوَب:  معجم مقاييس اللغة، -ُِّ

  ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗٓنقيق: عبد السبلـ ١نمد ىاركف، دار الفكر، 
٠نمع اللغة العربية بالقاىرة، )إبراىيم مصطفى/ أ٘ند الزيات/ حامد المعجم الوسيط،  -ِِّ

 عبد القادر/ ١نمد النجار(، الناشر: دار الدعوة.
أبو نعيم أ٘ند بن عبد اهلل بن أ٘ند بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف معرفة الصحابة،  -ِّّ

 بن يوسف العزازم، دار الوطن للنشر، الرياض ىػ(، ٓنقيق: عادؿَّْاألصبهاين )اٞنتوَب: 
 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗالطبعة: األكٔب 

، الثورة كالثورة اٞنضادة، كصياغة عصر جديد"، صبلح عثماف معركة الربيع العربي -ِّْ
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 .ـَُِِل األمًنكية، ييجامعة  Yale University Pressحسن، 
 الغزإب، دار النهضة، مصر، الطبعة األكٔب.١نمد معركة المصحف في العالم االسالمي،  -ِّٓ
١نمد عبداهلل بن أ٘ند بن قدامة  وإلماـ أبا ،المغني في فقو اإلماـ أحمد بن حنبل -ِّٔ

 ىػ.َُْٓ، ُ:ىػ(، دار الفكر، بًنكت، ط َِٔاٞنقدسي )ت 
األندلس ، عىلي ١نمد ١نمد الص بل يب ،المغوؿ التتار بين االنتشار كاالنكسار -ِّٕ

 ـ.ََِٗ -ىػ َُّْ، ُ، ط:اٛنديدة، مصر
ىػ(، اٞنكتبة  َٖٖإلماـ عبدالر٘نن بن ١نمد بن خلدكف )ت ا ،مقدمة ابن خلدكف -ِّٖ

 دركيش اٛنويدم. :ـ، ٓنقيق ُٓٗٗىػ،  ُُْٓ، ُ:العصرية، بًنكت، ط
بكر بن أبو اٜنسن نور الدين علي بن أيب  ،المقصد العلي في زكائد أبي يعلى الموصلي -ِّٗ

 .لبناف-دار الكتب العلمية،بًنكت،سيد كسركم حسنقيق:، ٓنىػ(َٕٖ)اٞنتوَب: سليماف اٟنيثمي
لبناف، طبع عاـ  -الشيخ مرتضى األنصارم، مؤسسة النعماف، بًنكت  المكاسب، -َِْ

 ـ.َُٗٗ -قَُُْ
ىػ(، اٞنكتبة  ْٖٓالكرًن الشهرستاين )ت  الفتح ١نمد بن عبد وأب ،الملل كالنحل -ُِْ

 ١نمد عبدالقادر الفاضلي. :ـ، ٓنقيقَََِىػ، َُِْ، ُ:العصرية، بًنكت، ط
عبد اإللو ّنقزيز، اٞنستقبل  ـو الوحدة العربية،همن أجل مراجعة فكرية كسياسية لمف -ِِْ
 ـ.ََِٗ -ّٕٔ العدد -العريب
 -الشيخ أ٘ند ١نيي الدين العجوز، مكتبة اٞنعارؼ  مناىج الشريعة اإلسالمية، -ِّْ

 ـ.ُُٖٗ -قَُُْت بًنك 
بندٕب جوزم، قدمو : حسٌن مركة، رؤية  ،من تاريخ الحركات الفكرية في االسالـ -ِْْ

 .ـُُٖٗ، ِ، طََِٔللنشر كالتوزيع ، 
ٗناؿ الدين أبو الفرج عبد الر٘نن بن علي بن  المنتظم في تاريخ األمم كالملوؾ، -ِْٓ

 عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار ىػ(، احملقق: ١نمد عبد القادر١ٕٓٗنمد اٛنوزم )اٞنتوَب: 
 ـ. ُِٗٗ -ىػ  ُُِْالكتب العلمية، بًنكت، الطبعة: األكٔب، 

محددات  كالعشرين، الحادمالعربية على مشارؼ القرف  المنظمات األىلية -ِْٔ
 العربية التنظيمات األىلية ٞنؤٕنر تابعةاٞن ٛننة الباز، ةشهيد الواقع كآفات المستقبل،

 ـُٕٗٗ القاىرة إنرتناشيوناؿ برس،
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يوسف بن تغرم بردم بن عبد اهلل  المنهل الصافي كالمستوفى بعد الوافي، -ِْٕ
ىػ(، حققو ككضع حواشيو: دكتور ْٕٖالظاىرم اٜننفي، أبو احملاسن، ٗناؿ الدين )اٞنتوَب: 

  ١نمد ١نمد أمٌن، تقدًن: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب.
 :بط، راَُُِبرىاف غليوف، اٛنزيرة نت،المواطن العربي الجديد،  -ِْٖ

www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/َُُِ/ّ/ٖاٛنديد-العريب-اٞنواطنة-/عهد 
إبراىيم بن موسى بن ١نمد اللخمي الغرناطي الشهًن بالشاطيب )اٞنتوَب:  ،الموافقات -ِْٗ
ىػ/ ُُْٕالطبعة األكٔب،دار ابن عفاف،احملقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف، ىػ(َٕٗ

 .ـُٕٗٗ
أبو عبداهلل ١نمد بن ١نمد بن عبدالر٘نن اٞنغريب  مواىب الجليل لشرح مختصر خليل، -َِٓ
 ـ، ٓنقيق زكريا عمًنات.ُٓٗٗىػ، ُُْٔ، ُىػ(، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط ْٓٗ)ت 
 موجز النظرية العامة للدعوة اإلسالمية كالنهج العاـ كأساس لقاء المؤمنين، -ُِٓ

 ـ.ُٗٗٗنية، عدناف رضا النحوم، دار النحوم للنشر كالتوزيع، الطبعة الثا
ٗنهورية مصر العربية، كزارة األكقاؼ، اَّلس األعلى الموسوعة اإلسالمية العامة،  -ِِٓ

 ـ.ََُِىػ/ُِِْللشئوف اإلسبلمية، القاىرة، 
الكويت، الطبعة  -كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية  الموسوعة الفقهية الكويتية، -ِّٓ

 الكويت، طبع الوزارة. -ىػ(، دار السبلسل  ُِْٕ - َُْْالثانية، )من 
موسوعة القواعد كالضوابط الفقهية الحاكمة للمعامالت المالية في الفقو اإلسالمي،  -ِْٓ

 تقريظ الشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن عقيل.،ـُٗٗٗىػ،ُُْٗعلي أ٘ند الندكم،دار عآب اٞنعرفة، 
أندريو الالند، تعريب خليل أ٘ند خليل )بًنكت: باريس: موسوعة الالند الفلسفية،  -ِٓٓ

 (.ُٔٗٗمنشورات عويدات، 
إعداد: ٠نموعة من الباحثٌن بإشراؼ الشيخ  موسوعة المذاىب الفكرية المعاصرة، -ِٔٓ

 .dorar.netعىلوم بن عبد القادر السقاؼ، موقع الدرر السنية على اإلنرتنت  
ىػ(، ُٕٗمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي اٞندين )اٞنتوَب: الموطأ،  -ِٕٓ

ٓنقيق: ١نمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لؤلعماؿ اٝنًنية كاإلنسانية 
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓ، ُاإلمارات، ط: –أبو ظيب  -

 حرؼ )ف(

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/3/8/عهد-المواطنة-العربي-الجديد
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باحث للدراسات الفلسطينية  الربيع العريب األفق األسود ندل الشقيفي الماريني: -ِٖٓ
 لبناف. -بًنكت َُِٓكاالسرتاتيجية الطبعة االكٔب 

 ١نمد عبدالقادر أبو فارس، بدكف معلومات أخرل.النظاـ السياسي في اإلسالـ،  -ِٗٓ
ىنػٍفىليوطي )اٞنتوَب: النظرات،  -َِٔ

مصطفى لطفي بن ١نمد لطفي بن ١نمد حسن لطفي اٞن
 ـ.ُِٖٗ -ىػَُِْالطبعة األكٔب  ىػ(، دار اآلفاؽ اٛنديدة،ُّّْ
 ،ُط: بًنكت، الشامية، الدار دمشق، القلم، دار الزحيلي، ١نمد النظريات الفقهية، -ُِٔ

 ـ.ُّٗٗىػ، ُُْْ
اإلماـ ٠ند الدين أبو السعادات اٞنبارؾ بن ١نمد النهاية في غريب الحديث كاألثر،  -ِِٔ

 ـ.ُٕٗٗىػ،  ُُْٖ، ُبًنكت، ط:ىػ(، دار الفكر،  َٔٔ-ْْٓاٛنزرم ابن األثًن )
 

 حرؼ )ق(
عكاشة، سعيد،ملحق تحوالت إستراتيجية-الدكلية "السياسةىكذا تغرم العالم -ِّٔ

 ـ.َُُِ
 حرؼ )ك(

زيد بن عبد العزيز فياض، طبع دار الثقافة ّنكة  كاجب المسلمين في نشر اإًلسالـ -ِْٔ
 ىػ. ُّٖٓاٞنكرمة، الطبعة األكٔب 

 دار النحوم للنشر كالتوزيع، النحوم، عدناف رضا ،أمراض كعالجكاقع المسلمين  -ِٓٔ
 ـ.ََُِالطبعة الثانية، 

أبو اٜنسن علي بن أ٘ند بن ١نمد بن علي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  -ُٔٔ
ىػ(، ٓنقيق: صفواف عدناف داككدم، دار القلم ْٖٔالواحدم، النيسابورم، الشافعي )اٞنتوَب: 

  ىػ. ُُْٓدمشق، بًنكت، الطبعة: األكٔب،  -الدار الشامية  ،
اٛنامعة ،أ٘ند بن سعد ٘نداف الغامدم الوحدة اإلسالمية أسسها ككسائل تحقيقها، -ِٕٔ

 ىػ.َُْٓٗناد األخرة -١نـر-(ٔٔ-ٓٔالعدد)-،الطبعة:السنة السابعو عشراإلسبلمية باٞندينة اٞننورة
إٚناعيل معراؼ، اٛنزائر: الوضع اإلقليمي العربي في ظل المتغيرات الدكلية،  -ِٖٔ

 .(ّْٓ، )ََِٗاٞنؤسسة الوطنية لبلتصاؿ، النشر كاإلشهار، 



 ثالث

 
 

 اضغؼارسػاضطاطظ
 سؼرسػاضطصادرػواضطراجّٓػػػ

389 

الواليات المتحدة األمريكية كالتحوالت الثورية الشعبية في دكؿ محور االعتداؿ  -ِٗٔ
عبد اهلل عبد اٜنليم أسعد عبد اٜنليم، رسالة ماجستًن، كلية  (،َُُِ-ََُِالعربي )

  فلسطٌن. -الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس
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 فٓرس املٕضٕعاخ
ػرشمػاضصغحظػاضطوضوع
 ّ فآنة األطركحة

 ْ اإلىداء 
 ٓ شكر كتقدير

 ٖ اٞنقدمة 
 َُ  أ٨نية اٞنوضوع

 ُُ  أسباب اختيار اٞنوضوع
 ُِ اٛنهود كالدراسات السابقة

 ُّ  منهج البحث
 ُٓ  الصعوبات اليت كاجهتين ُب البحث

 ُٓ خطة البحث
ػاضتطرغفػباالصطالحاتػاضواردةػسيػرظوانػاضبحثػػػػػػػػػ:ػاضغصلػاضتطؼغدي

ػاآلثار(ػ-اِّحصامػ-اضضوابطػ-اضحقػ-)اضثائرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 52 المبحث األكؿ: مفهـو الثائر الحق

 52 االصطبلحو اٞنطلب األكؿ: الثائر اٜنق ُب اللغة
 03 الصلة بالثائر اٜنقاأللفاظ ذات اٞنطلب الثاين: 

 03 مفهـو الضابط في الفقو اإلسالميالمبحث الثاني: 

 03 الضابط ُب اٞنعىن اللغوم كاالصطبلحياٞنطلب األكؿ: 
 03 كالقاعدة الفقهية الفقهي الفرؽ بٌن الضابطاٞنطلب الثاين: 

 05 المبحث الثالث: مفهـو األحكاـ كاآلثار في الفقو اإلسالمي
 05 األكؿ: اٜنكم ُب اٞنعىن اللغوم كاالصطبلحياٞنطلب 

 00 اآلثار ُب اٞنعىن اللغوم كاالصطبلحياٞنطلب الثاين: 
 04ػأنواع اآلثار ُب الفقو اإلسبلمياٞنطلب الثالث: 

ػ
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ػطػاوطظػاضظضمػواالدتبداد:ػػاضبابػاِّول
 حػغػتهػأعطغتهػطذرورغتهػصورهػودبلػطظطه

 وطظاعرهػحػغػظػاالدتبداد:ػػاضغصلػاِّول
 ُٓ ماىية االستبداد كأسبابو: المبحث األكؿ
 ُٓ منو كموقف علماء الصحابة ماىية االستبداد اٞنطلب األكؿ: 
 ِٓ أسباب ٧نو االستبداد كبركزهاٞنطلب الثاين: 
 ٓٓ : الوظيفة الملية للثائر الحقالمبحث الثاني
 ٓٓ إعبلء اٜنق كإعبلنو اٞنطلب األكؿ:
 ٕٓ كجوب الشهادة باٜنق اٞنطلب الثاين:
 َٔ مواصفات األنظمة الدكتاتورية االستبداديةػ:الثالث المبحث

 َٔ اٞنطلب األكؿ: ال ٬نكن من مراكز القرار إال أمثالو
 ِٔ بتهم كاىية  تصفية اٝنصـو السياسيٌن: يناٞنطلب الثا
 ْٔ : استغبلؿ القانوف كتقنٌن الظلمثالثاٞنطلب ال

 وطذرورغظػطػاوطتهػضضظضمػواضطعغانػاضثائرػاضحق:ػاضغصلػاضثاظي
 ٔٔ مقاكمتوككيفية المبحث األكؿ: الظلم خطورتو 

 ٔٔ كالطغياف خطورة الظلماٞنطلب األكؿ: 
 َٕ كالطغياف مقاكمة الظلمكيفية اٞنطلب الثاين:  
 ّٕ حق األمة بمقاكمة الظلم كالطغياف: ثانيالمبحث ال

 ّٕ ّنقاكمة الظلم كالطغياف ُب الشريعة اإلسبلميةحق األمة  اٞنطلب األكؿ:
 ٕٗ حق األمة ّنقاكمة الظلم كالطغياف ُب الفكر السياسياٞنطلب الثاين: 

 اضغصلػاضثاضث:ػصورػطنػاضطعغانػاضدغاديػودبلػطظطه
 ْٖ الطغياف السياسي: صور من األكؿالمبحث 

 ْٖ طغياف اٜناكماٞنطلب األكؿ : 
 ٖٗ طغياف اٞنؤل )الن خبة(اٞنطلب الثاين: 
 ُٗ سبل منع الطغياف السياسيالمبحث الثاني: 

 ِٗ سبل معنويةاٞنطلب األكؿ: 
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 ََُ سبل كقائيةاٞنطلب الثاين: 
 َُّ سبل رقابيةاٞنطلب الثالث: 

ػاضبابػاضثاظي
وأدبابػثورتهػوأعداسؼاػضوابطهػوصغاتهػاضثائرػاضحق  

وذروطهػوصغاتهضوابطهػػاضثائرػاضحقاضغصلػاِّول:ػ  
 ُُِ للتظاىر السلميالضوابط  كاحملاذير الشرعية  المبحث األكؿ:

 ُُِ للتظاىر السلمي الضوابط الشرعيةاألكؿ:  اٞنطلب
 ُُٗ للتظاىر السلمياٞنطلب الثاين: احملاذير الشرعية 

 ُِّ الصفات كالشركط اٞنعتربة الواجب توفرىا ُب الثائر اٜنقالمبحث الثاني: 
 ُِّ أكالن: اإل٬ناف باهلل كالعمل الصاّب

 ُِٓ ثانيان: عبادة اهلل كعدـ اإلشراؾ بو
 ُِٔ ثالثان: إقامة الصبلة كإيتاء الزكاة

 ُِٖ رابعان: طاعة الرسوؿ 
 ُِٗ خامسان: الذلٌة على اٞنؤمنٌن كالعزٌة على الكافرين
 ُُّ سادسان: عدـ ٢نافة اٞنبلمة من اٝنلق ُب شرع اهلل

 ُِّ سابعان: الزىد ُب اٜنياة الدنيا
 ُّْ ثامنان: العلم كاٜنكمة
 ُّٓ تاسعان: القوة كاألمانة

 ُّٖ شركط ٤ناح الثائر اٜنق: ثالثالمبحث ال
 ُْٔ شرط هنضتوحقيقة الثائر اٜنق ك : رابعالمبحث ال

 ُْٔ حقيقة الثائر اٜنق ككاقعو اٞنطلب األكؿ:
 ُْٖ األخبلقية شرط النهضة اٜنضاريةالثورة اٞنطلب الثاين: 

ػأدبابػثورتهػوأعداسؼاػاضثائرػاضحق:ػاضغصلػاضثاظي
 ُُٓ األسباب  الداعية للقياـ بالثوراتالمبحث األكؿ: 

 ُُٓ ٝنركج الثائر اٜنق عقديةاألسباب ال اٞنطلب األكؿ:
 ُْٓ ٝنركج الثائر اٜنق تشريعيةاألسباب ال :الثاين اٞنطلب
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 ُٕٓ السلوكية ٝنركج الثائر اٜنق األسباب :الثالث اٞنطلب
 َُٔ ٝنركج الثائر اٜنق األسباب اٝنارجية :لرابعاٞنطلب ا
 ُُٔ ٝنركج الثائر اٜنق خرلاألسباب األ :امساٝن اٞنطلب

 ُِٔ أىداؼ خركج الثائر اٜنق المبحث الثاني:
 ُِٔ ٓنكيم شريعة اهلل ُب ٢نتلف ٠ناالت اٜنياة :اٞنطلب األكؿ

 ُْٔ إعبلء كلمة اهلل ُب األرض: الثاين اٞنطلب
 ُٔٔ نشر العدؿ بٌن الناس: اٞنطلب الثالث
 ُٖٔ االصبلح الشامل لكل مناحي اٜنياة :اٞنطلب الرابع

 َُٕ اٛنهاد ُب سبيل اهلل مس:ااٞنطلب اٝن
 ُّٕ نشر اٜنرية اإلنسانية الكاملةسادس: اٞنطلب ال

 ُْٕ اٞنسلمٌن ُب كل مكاف توحيد جهوداٞنطلب السابع: 
 اِّحصامػاضذررغظػاضطتطضػظػباضثائرػاضحق:ػاضبابػاضثاضث
 طدائلػسػؼغظػطتغرشظػطتطضػظػباضثائرػاضحق:ػاضغصلػاِّول

 ُٕٗ مفهـو اٞنظاىرات كمشركعيتهاالمبحث األكؿ: 
 ُٕٗ ُب اللغة كاالصطبلح مفهـو اٞنظاىراتاٞنطلب األكؿ: 
 ُُٖ اٞنظاىراتمشركعية اٞنطلب الثاين: 
 ُٖٖ الثائر اٜنق إسبلمية ثورتو كمشركعيتها اٞنطلب الثالث:
 ُُٗ مسائل تتعلق بالثائر اٜنق كثورتو: المبحث الثاني

 ُُٗ اٞنطلب األكؿ: حكم صبلة اٛنمعة كالصلوات للثائر اٜنق ُب حاؿ اٝنوؼ كاٜنصار
 ُْٗ خركج اٞنظاىرات من اٞنساجداٞنطلب الثاين: 

 ُٓٗ االعتداء على الثائر اٜنق الثالث:اٞنطلب 
 ُٕٗ اطبلؽ لقب شهيد على من يقتل من غًن اٞنسلمٌن ُب الثوراتاٞنطلب الرابع: 

 ُٖٗ منع األىل أكالدىم من اٞنشاركة باٞنظاىرات أك باٛنهاد اٞنطلب اٝنامس:
 ََِ اٜنبوب اٞننشطة اليت يشرُّا بعض الثوار اٞنطلب السادس:
 َِِ أخطاء قد يرتكبها الثائر اٜنقالمبحث الثالث: 

 َِِ أخذ الطعاـ كالشراب ك٥نو ذلك من البيوت اٞنهجر أصحاُّااٞنطلب األكؿ: 
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 َِْ دكد الشرعيةٜنم السيء لدل بعض الثوار لتطبيق االفهاٞنطلب الثاين: 
 َِٓ لعن الثائر اٜنق من خذلواٞنطلب الثالث: 
 َِٕ جنود النظاـ الظآب بعد استسبلمهمقتل اٞنطلب الرابع: 

 َِٗ قتل الثائر اٜنق لنساء كأطفاؿ غًن اٞنسلمٌناٞنطلب اٝنامس: 
 وتصغغغهػاضغػؼيػأظطاطػتعغغرػاضثائرػاضحق:ػظياضغصلػاضثا

 ُِِ كجوب عمل الثائر اٜنق على إقامة الدكلة اإلسبلمية المبحث األكؿ:
 ُِِ اإلسبلـ العمل السياسي من صميماٞنطلب األكؿ: 
 ُِٔ إ٩ناد السلطة الشرعية قربةاٞنطلب الثاين: 

 ُِٗػالسعي إٔب ٓنقيق االستقبلؿ التشريعياٞنطلب الثالث: 
 َِِ اٞننكر السياسي كتأثًنه على هنضة الثائر اٜنق  إنكارالمبحث الثاني: 
 ِِّ كأ٧ناط تغيًنهالثائر اٜنق المبحث الثالث: 

 ِِٓ العسكرماالنقبلب : اٞنطلب األكؿ
 َِّ اَّالس النيابيةاٞنطلب الثاين: 

 ِِّ القوة الشعبية اٛنماىًنيةاٞنطلب الثالث: 
 ِّٖ السنن الكونية كالقدرية اٞنتعلقة بالثائر اٜنق :المبحث الرابع
 ِّٖ السنن الكونية اٞنتعلقة بالثائر اٜنقاٞنطلب األكؿ: 
 َِْػبالثائر اٜنقالسنن القدرية اٞنتعلقة اٞنطلب الثاين: 

 ظطاذجػوأطثضظػاضثائرػاضحق:ػاضغصلػاضثاضث
 ِّْ ُب القرآف الكرًن الثائر اٜنق :المبحث األكؿ

 ِّْ : مؤمن آؿ فرعوفاٞنطلب األكؿ
 ِْْ مقاكمة أىل العلم لطغياف قاركف: اٞنطلب الثاين
 ِْٓ القدًن كالتاريخ ُب السًنة النبوية الثائر اٜنق :الثاني المبحث

 ِْٓ من اٞنرتدين كاٞنشركٌن : موقف اٝنليفة أبو بكر اٞنطلب األكؿ
 ِْٖ العز بن عبد السبلـ  : اٞنطلب الثاين

 َِٓ نافع بن األزرؽ: اٞنطلب الثالث
 ُِٓ أبو حاـز :اٞنطلب الرابع
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 ِِٓ عواـ الناس: اٞنطلب اٝنامس
 ِْٓ ُب التاريخ اٞنعاصر الثائر اٜنق :الثالث مبحثال

 ِْٓ أسطوؿ اٜنرية كفك اٜنصار عن غزة اٞنطلب األكؿ:
 ِٔٓ طفل اٜنجارة ُب فلسطٌن احملتلةاٞنطلب الثاين: 

 درائمػاضحصمػواآلثارػاضطترتبظػرضىػخروجػاضثائرػاضحق:ػاضبابػاضرابّٓ
 أرػابػظجاحػثورتهودرائمػوأدسػحصطهػػاضثائرػاضحقاضغصلػاِّول:ػ

 ِٗٓػٕنهيد
 َِٔ الشورل كتفعليو لتحقيق أىداؼ الثورةمبدأ المبحث األكؿ: 

 َِٔ الشورل لغة كاصطبلحان  اٞنطلب األكؿ:
 ِِٔ مشركعية الشورل اٞنطلب الثاين:

 ِْٔ أ٨نية الشورل ُب حياة األمةاٞنطلب الثالث: 
 ِٔٔ الشورل كاالختيارب شرعية للحاكم اٞنطلب الرابع:
 ِٖٔ  كأحد مبادئ الثورةمبدأ الد٬نقراطية اٞنعاصرة   المبحث الثاني:
 ِٖٔ ماىية الد٬نقراطية اٞنعاصرةاٞنطلب األكؿ: 

 ِٗٔ الد٬نقراطية بٌن التحفظ كالرفض: اٞنطلب الثاين
 َِٕػأكجو االختبلؼ كاالتفاؽ بٌن الشورل كالد٬نقراطية: اٞنطلب الثالث

 ِٕٓ كتفعيلو لتحقيق أىداؼ الثورة اٞنساكاة مبدأالمبحث الثالث: 
 ِٕٓ معيار التفاضل بٌن البشرػاألكؿ:اٞنطلب 

 ِٕٕ التطبيق العملي ٞنبدأ اٞنساكاة اإًلنسانيةػاٞنطلب الثاين:
 ِِٖ كتفعيلو لتحقيق أىداؼ الثورة العدؿمبدأ  المبحث الرابع:
 ِِٖ العدؿ ماىيةاٞنطلب األكؿ: 
 ِْٖ العدؿ شعار الدين اٞنطلب الثاين: 
 ِٖٔ كالصحابة الكراـ  أمثلة من العدؿ ُب عهد الرسوؿ  اٞنطلب الثالث:
 َِٗ العدؿبىيبة للدكلة  اٞنطلب الرابع:

 وططاضمػاضتجدغدػواإلصالحػاضراذديػاضثائرػاضحق:ػاضغصلػاضثاظي
 ِِٗ التغيًنالثائر اٜنق كمعآب اإلصبلح ك  المبحث األكؿ:
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 ِٖٗ اٜنكم الراشد كأسسو المبحث الثاني:
 ِٖٗ االعتصاـ ّننهاج اهللاٞنطلب األكؿ: 
 ََّ البيعةاٞنطلب الثاين: 

 َّّ اإلدارة كالنظاـاٞنطلب الثالث: 
 َّٓ فهم الواقعاٞنطلب الرابع: 

 َّٕ بلـ اإلسبلمي اٟنادؼاإلعاٞنطلب اٝنامس: 
 ُُّ أىم مبلمح اٜنكم الراشدالمبحث الثالث: 
 َِّ تطبق الشريعة اإًلسبلميةطرؽ ككسائل بواسطتها المبحث الرابع: 

 رضىػخروجػاضثائرػاضحقػاآلثارػواضظتائجػاضطترتبظ:ػاضغصلػاضثاضث
 ِّْ كعوامل ٤ناحو حركة الثائر اٜنقمراحل  المبحث األكؿ:
 َّّ انعكاسات حركة الثائر اٜنق على اإلصبلح الٌسياسي ُب الدكؿ :ثانيالمبحث ال

 ّّّ مستقبل الثائر اٜنق بٌن النجاح كالفشل المبحث الثالث:
ػاضخاتطظ

 ّّٕ أكالن: النتائج
 َّْ ثانيان: التوصيات

ػاضطاطظػاضغؼارس
 ّْٓ فهرس اآليات القرآنية 

 ّٓٓ فهرس األحاديث النبوية
 ّّٔ فهرس األعبلـ اٞنرتجم ٟنم

 ّْٔ فهرس اٞنصادر كاٞنراجع
 ّٖٗ فهرس اٞنوضوعات
 ّٔٗ ملخص االطركحة
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 يهخص األعرٔزح
كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ  ،كجعلنا من أٌمة ١نمد  ،اٜنمػد هلل الذم ىدانا لئلسبلـ

 كبعد:  ،اهلل كمن كااله
من كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، ، أيطركحةه أيعدٍّت لنٍيل درجة )الدكتوراه(فهذه 

، ٓنت إشراؼ ٚنيح كامل أ٘ند حجاج، من الباحث/ َنامعة طرابلس باٛنمهوريػػػة اللبنانيػػػة
، كعنواف كاألسػتاذ الدكتػور: ١نمػػد مصطفى الزحػػيلي ،اٜنػػػوٕباألستػػػاذ الدكتور/ ماىػر حػامد 

 .اإلسبلمي" السياسي"ُب ضوء الفقو  الثائر اٜنق، الضوابط كاألحكاـ كاآلثارالرسالة، 
ُب فنها، حيث تعٌهد الباحث، بأف  -حسب علمي -كىذه الرسالة تعد األكٔب 

 كآثار.  يستوعب كل ما يتعلق بالثائر اٜنق من ضوابط كأحكاـ
أربعة أبواب رئيسة، تسبق ىذه األبواب مقدمة كفصل ٕنهيدم، كتعقب كىي مكونة من 

اٞنقدمة، كتشتمل على أ٨نية اٞنوضوع كأسباب اختيارم لو، كحملة  ىذه األبواب خإنة كفهارس،
التعريف  كمنهج البحث كخطتو، الفصل التمهيدم،اٛنهود كالدراسات السابقة،  سريعة عن 
الباب اآلثار(،  -األحكاـ -الضوابط -اٜنق -ات الواردة ُب عنواف البحث، )الثائرباالصطبلح
ثبلثة كفيو  صوره كسبل منعو(ك مشركعيتو ك أ٨نيتو ك )مقاكمة الظلم كاالستبداد حقيقتو  األكؿ

الفصل األكؿ: حقيقة االستبداد كمظاىره، الفصل الثاين: الثائر اٜنق كمشركعية  فصوؿ،
الباب  كالطغياف، الفصل الثالث: صور من الطغياف السياسي كسبل منعو،مقاكمتو للظلم 

 :الفصل األكؿ كفيو فصبلف، (كأسباب ثورتو كأىدافها الثائر اٜنق ضوابطو كصفاتو) الثاني
الباب  الفصل الثاين: الثائر اٜنق، أسباب ثورتو كأىدافها، الثائر اٜنق ضوابطو كشركطو كصفاتو،

مسائل فقهية  كفيو ثبلثة فصوؿ، الفصل األكؿ:)األحكاـ الشرعية اٞنتعلقة بالثائر اٜنق(  الثالث
الفصل  أ٧ناط تغيًن الثائر اٜنق كتكييفو الفقهي، الفصل الثاين: متفرقة متعلقة بالثائر اٜنق،

الثائر  دعائم اٜنكم كاآلثار اٞنرتتبة على خركج) الباب الرابع٧ناذج كأمثلة،  الثالث: الثائر اٜنق
 أعقاب ٤ناح ثورتو،الثائر اٜنق كدعائم كأسس حكمو  الفصل األكؿ: اٜنق(، كفيو ثبلثة فصوؿ،

الفصل الثالث، اآلثار كالنتائج  الفصل الثاين: الثائر اٜنق كمعآب التجديد كاإلصبلح الراشدم،
 كُب كل فصل مباحث كمطالب، تزيد كتنقص، حسب اٜناجة. ،اٞنرتتبة على خركج الثائر اٜنق

ػقدمت أىم ما توصلت إليو من نتائج كتوصيات. ،كأخًنان جاءت اٝنإنة
ػ
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ػوبطد...
فهذا ىو ُنثي، ال أدعي أنو خبل من الثغرات كالعيوب، فالنقص من طبيعة البشر، كاألمر كما 

أنو ال يكتب  ،من ضعف ابن آدـأف أكؿ ما يبدك " الثعاليب قرأت ُب بعض الكتب: قاؿ 
أك ينقص منو، ىذا في  ،أف يزيد فيو ،إال أحب في غدىا ،فيبيت عنده ليلة ،أحد كتابان 

 كما أصدؽ قوؿ الشاعر:، ؟(ُ)" ليلة، فكيف في سنين معدكدة
هىا ًردىاءى اٍلحيٍكمى         ...  بًاهلًل يىا قىارًئنا كيتيًبي كىسىاًمعىهىا  ـً أىٍسًبٍل عىلىيػٍ  كاٍلكىرى

ٍنوي تػيثىٍب ًإٍف كيٍنتى ذىا فػىهىمً   كىاٍستػيٍر بًليٍطًفكى مىا تػىٍلقىاهي ًمٍن خىطىاءو... أىٍك أىٍصًلحى
 كىكىٍم حيسىاـو نػىبىا أىٍك عىادى ذيك ثػيٍلمو      فىكىٍم جىوادو كىبىى كالسٍَّبقي عىادىتيو ... 
 .(ِ)عيٍذر يػىٍقبػىليوي ذيك اٍلفىٍضًل كالشّْيىمً كالٍ       كىكيلُّنىا يىا أىًخي خىطىآءي ذيك زىلىلو ... 

فالكماؿ ال يكوف إال هلل تعأب، كلكنها ١ناكلة أفرغت فيها كسعي كطاقيت رجاء الوصوؿ إٔب 
الغاية، فإف كيفقت، فبكـر من اهلل عز كجل، كلو على ذلك اٜنمد كاٞننة، كإف أخطأت أك 

فندعوه تعأب أٍف  ،كعذرم أنين إنساف ،قصرت فمين كمن الشيطاف كاهلل كرسولو منهما براء
 .إنٌو ٚنيع ٠نيب الدعاء ،كيزيدنا علمان  ،ينفعنا ّنا عٌلمنا

 كلو المكاـر كالعال كالجػود         تم الكالـ كربنا محمػػود
 ما ناح ًقٍمرمه كأكرؽ عػود  كعلى النبي محمد صلواتو

آلو  كعلى ،نبينا محمدكصلى اهلل كسلم، كبارؾ على ، كالحمد هلل بدءنا كمنتهنى
 .كسلم تسليمان كثيران  كصحبو أجمعين

 كالهادم إلى سواء السبيل،،،، كاهلل كلي التوفيق،،،
  تمت بحمد اهلل،،،

 / سميح كامل أحمد حجاجحثابال

                                 
 .(ِٕ/ ُقرل الضيف ) :عبداهلل بن قيس ،(ُ/ ُيتيمة الدىر ) :الثعاليب( ُ)
 .(َُ/ ُموارد الظمآف لدركس الزماف ) :عبد العزيز السلماف (ِ)
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Thesis Summary 
 
 Praise be to Allah، who has guided us to Islam and made us 
a nation of Mohammad; peace and blessings be upon him and his 
allies. 
 
 This thesis has been prepared to get the PhD degree، from 
the Faculty of Sharia and Islamic Studies at the University of 
Tripoli in Lebanon، by the researcher / Samih Kamel Ahmad 
Hajjaj، under the supervision of Prof. Dr. / Maher Hamid Al Holi، 
and Prof. Dr. Mohammad Mostafa Al Zoheily، and the title of this 
thesis is “The Right Rebel، The Standards، Conditions and 
Effects” in " the Islamic Political Jurisprudence." 
This thesis is the first of its kind -according to my information-، in 
which the researcher has pledged to take into consideration 
everything related to the standards، conditions and effects of the 
“Right Rebel”. 
 The thesis consists of four main sections preceded by an 
introduction and a preview chapter، and these sections are followed 
by conclusion and indexes. 
 The introduction includes the importance of the subject and 
the reasons for its selection، a quick overview of the efforts and the 
previous studies، the research methodology and its plan، the 
preview chapter and the definition of the idioms mentioned in the 
title of the research، (The Rebel، The Right، The Standards، The 
Conditions and The Effects). 
 Section I talks about the Resistance to injustice and 
tyranny، its nature، importance، legitimacy، forms and ways to 
prevent injustice; and includes three chapters. 
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Chapter one includes the nature and fact of tyranny and its aspects. 
Chapter two includes the legitimacy of the Right Rebel resistance 
to injustice and oppression. Chapter three includes forms of 
political oppression and ways to prevent it.   
 Section II talks about the standards and the characteristics 
of the Right Rebel and the reasons and the goals of his revolution; 
and includes two chapters. 
Chapter one includes the standards، conditions and characteristics 
of the Right Rebel. Chapter two includes the reasons and the goals 
of the Right Rebel revolution. 
 Section III talks about the Sharia Standards that are related 
to the Right Rebel; and includes three chapters. 
Chapter one includes various issues of jurisprudence related to the 
Right Rebel. Chapter two includes the patterns of the Right 
Rebel change and the adaptation according to Sharia. Chapter 
three includes samples and examples of the Right Rebel. 
 Section IV talks about the pillars of governance and the 
consequences of the Right Rebel revolution; and includes three 
chapters. 
Chapter one includes the pillars and the foundations of the Right 
Rebel governance after the success of his revolution. Chapter two 
includes the renovation landmarks and the correction reformation 
of the Right Rebel. Chapter three includes the effects and the 
consequences of the Right Rebel revolution. Also note that there 
are issues and needs in each chapter that increase and decrease 
accordingly. 
  
 Finally there is the conclusion in which I have presented the 
most important findings and recommendations of the thesis. 


