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ّاحلمد هللاِِّ رب العاملني والعاقبـة للمتقـني وال عـدوان إال عـىل الظـاملني وال إلـه إال ا َ ّ ََ َ َ َ َ َ َ َ َّ ّ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ َ ُ َ َِِ ِ ِ ِ َِ ْ ّ ُُ َ ْ َهللاُّ إلـه األولـني َ ِ ّ َُ ْ َ

َواآلخرين َِ ِ ْ.  
ًوأشهد أن ال إله إال اهللاُّ وحده ال رشيك له يف إهليته كام ال رشيـك لـه يف ربوبيتـه، وأشـهد أن حممـدا  ُ َ ُّ ُ ََ ُ ّ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ّ ُ ُ ّ ُ ُ ْ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َِ ََ ََ َ ّ ََ

َعبده ورسوله  املبعوث بالدين القويم واملنْه َ ُ ْ ُ َ ُ َْْ َ ْ ُ َْ ُِ ِ ِ ّ ُِ ُ َ َّج املستقيم، صـىل اَ َِ ِ ِ َ ْ َ عليـه وهللاُْ ْ َ َ وصـحبه وسـلم؛ وال آلـهَ َ َ ْ َ ََ ََّ
ُحول وال قوة إال باهللاَِّ  العيل العظيم ؛ و بعد  َْ َ َ َ َ َّ َ ْ َِ ِ ِْ ْ َ ُ َِّ ِ َّ َ : 

 .﴾الْحَكِيم الْعَلِيمُ أَنْتَ إِنَّكَ عَلَّمْتَنَا مَا إِال لَنَا عِلْمَ ال سُبْحَانَكَ﴿
ِاهدنا الرصاط املستقيم  رصاط الذين أنعمت علـيهم غـري املغـضوب تنا ﴿ اهللا أن نقول يف صالأمرنا ُ ْ ْ ََْ ُِْ َْ ْ ْ ْ َ َْ ِ َ ََّ َ َ َْ َِ ِ ِ َِ ََ َ ِّ

َعليهم وال الضالني ِّ ََّ َ َْ ِْ﴾ .. 
 الذي مل يعرف احلق كالنصارى : فالضال

 الغاوي الذي يعرف احلق ويعمل بخالفه كاليهود، :  عليهواملغضوب
 عرفة احلق والعمل به، يتضمن م:  املستقيموالرصاط

 صحيح مسلم عن عائشة ريض اهللا عنها أن النبي صىل اهللا عليه وسـلم، كـان إذا قـام مـن الليـل ويف
ِاللهـم رب جربيـل وميكائيـل وإرسافيـل، فـاطر الـسموات واألرض، عـامل الغيـب «: يصيل يقـول ْ ْ َ َّ َ ْ َ ََّ َْ َ َ َ ََّ ِ َ َ َ َ َ ْ َِّ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِ ُ

ْوالشهادة، أنت حت َ َ ْ ََّ ِ َ َكم بني عبادك ََ ِ َِ ََ ْ ُ َفيامُ َ كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلفوا فيه مـن احلـق بإذنـك، إنـك ِ ََّ ُِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِّ َْ ََ ُْ َُ َ ْ َ َِ َ ْ َ
ٍهتدى من تشاء إىل رصاط مستقيم ِ ٍ ِ َِ َ َْ ُ ََ َْ ِ ُ َ  فمن خرج عن الرصاط املستقيم كان متبعا لظنه وما هتواه نفسه ..»ْ

 .. ال هيدي القوم الظاملني إن اهللا..  هدى من اهللاومن أضل ممن اتبع هواه بغري
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  : ال بد منه تمهيد
 

 كان اإلنسان معرضا للنسيان والذهول عن احلقائق التي يعلمها خاصة يف أيام الفـتن والـشبهات، ملا
َوذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني﴿: رشع اهللا تعاىل التذكري فقال ِ ِ ْ َُّْ ُ ََ ََ ْ َِّ ِّْ َِ ،﴾ 

تذكري بام مل يعرف تفصيله مما عـرف جمملـه بـالفطر : والتذكري نوعان: ( السعدي رمحه اهللا الشيخقال
عىل حمبة اخلري وإيثـاره، وكراهـة الـرش والزهـد فيـه، ورشعـه موافـق والعقول، فإن اهللا فطر العقول 

ن اخلـري  بـه مـأمورلذلك، فكل أمر وهني من الرشع فإنه من التذكري، ومتام التذكري أن يذكر ما يف املـ
 .واحلسن واملصالح، وما يف املنهي عنه من املضار

،  تذكري بام هو معلوم للمـؤمنني ولكـن انـسحبت عليـه الغفلـة والـذهول: الثاين من التذكريوالنوع
فيذكرون بذلك ويكرر عليهم لريسخ يف أذهاهنم، وينتبهوا ويعملوا بام تذكروه من ذلك، وليحـدث 

 .نتفاع واالرتفاعًهلم نشاطا ومهة، توجب هلم اال
ّ اهللا أن الذكرى تنفع املؤمنني، ألن ما معهم من اإليامن واخلـشية واإلنابـة واتبـاع رضـوان اهللا وأخرب

ِفـذكر إن نفعـت ﴿: يوجب هلم أن تنفع فيهم الذكرى، وتقع املوعظة مـنهم موقعهـا كـام قـال تعـاىل َ َ ََ ْ ِ ْ ِّ َ
ُالذكرى سيذكر من خيشى ويتجنب َ َ َّْ َ َّ َْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َّ َها األشقىِّ ْ َ ْ َ﴾. 

 من ليس له معه إيامن وال استعداد لقبول التذكري، فهذا ال ينفع تذكريه، بمنزلة األرض السبخة، وأما
 ،ًالتي ال يفيدها املطر شيئا، وهؤالء الصنف، لو جاءهتم كل آية، مل يؤمنوا حتى يروا العـذاب األلـيم

ِوالبلد الطيب خيرج نباته بإذن﴿ ْ ِ ِ ُ َ ُ ُ َ َُ َُ ُ ِّْ َ َّ َ َّ ربه والْ َ ِِّ ٍ خبث ال خيـرج إال نكـدا كـذلك نـرصف اآليـات لقـوم ِذيَ ْ ُ َُ َِ ِ ِ َِ ُْ َّ َُ َ ً َِّ َ ُ ََ َ ِ ْ َ
َيشكرون ُ َُ ﴾ وهذا مثال للقلوب حني ينزل عليها الوحي الذي هو مـادة احليـاة، كـام أن الغيـث مـادة ْ

لها وحـسن احليا، فإن القلوب الطيبة حني جييئها الوحي، تقبله وتعلمه وتنبـت بحـسب طيـب أصـ
 .عنرصها

 القلوب اخلبيثة التي ال خري فيها، فإذا جاءها الوحي مل جيد حمال قابال، بل جيدها غافلة معرضـة، وأما
تفـسري [) أو معارضة، فيكون كاملطر الذي يمر عىل السباخ والرمال والصخور، فال يـؤثر فيهـا شـيئا

 ]السعدي
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ًواجتاهات وعزائم، وأعامال بعد ذلـك وآثـارا القلب ينبت نوايا ومشاعر، وانفعاالت واستجابات، ( ً
ًواألرض تنبت زرعا وثمرا خمتلفا أكله وألوانه ومذاقاته وأنواعه. يف واقع احلياة ً ً .. 

ًيبـا  واآليات واملوعظة والنصيحة تنزل عىل القلب كام ينزل املاء عىل الرتبة، فإن كان القلب طواهلدى
ًباخلري؛ وإن كان فاسدا رشيرا  وزكا وفاض كالبلد الطيب، تفتح واستقبل  كالذي خبث مـن الـبالد ـً

  كام ختـرج ألذى استغلق وقسا، وفاض بالرش والنكر والفساد والرض، وأخرج الشوك واـواألماكن 
 ].يف ظالل القرآن!) [األرض النكدة

ِ اهللا النصيحة كام روى مسلم عن أيب رقية متيم بن أوس الدارورشع َّ ٍ ْ ْ َّ ْ ََ َِ ِِ ِ َ َ َ ُ ٌ ْ ُ ََ َّي  ريض اهللا عنه أن النَّبـي  صـىل ِ ِ َّ َ ِّ
َاهللا عليه وسلم قال ُالدين النـصيحة«: َ َ ُِ َّ َقلنـا. ِّ ْ ْملـن؟ قـال هللاَِِّ، ولكتابـه، ولرسـوله، وألئمـة املـس: ُ َّ ُ َُْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ِْ َ َ َلمنيَ ِ ِ 

ْوعامتهم َِّ ِ َ َ« . 
َ مـسلم عـن أيب هريـرة ريض اهللاُ عنـهوروى َ ِحـق املـسلم عـىل ا«: ٌ ٌّملـسلم سـتُّ وإذا ِ ـ وذكـر منهـا ـ ِ

ُاستنصحك فانصح له ْ ْ َقوله صىل اهللاُ عليـه وسـلم]: (ِرشح مسلم[ ُّقال النووي رمحه اهللا يف ، »ْ َّ ُِ وإذا «: َّ
َاستنصحك َ َ َطلب منك النصيحة؛ فعليك : ُ، فمعناه»ْ ََ ََ َ َ تنْصحه، وال تداهنَه، وال تغـشه، وال متـسك ْأنَِ ِ ُ َّ َ ُِ َ َ
ِعن بيان الن  .  اهـ ). ِصيحة، واهللا أعلمَ

ُقالت نملـة يـا أهيـا النمـل ادخلـوا  الشيخ عبد احلميد بن باديس رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل ﴿قال ُ ٌ َ َ َُ َّ ْْ ْ َ َْ ُّ َ َ
َمساكنكم ال حيطمنكم سليامن وجنوده وهم ال يشعرون ُُ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َُ ُ َ ُ ُ ُ َْ ُ َُ َُ َّ ََ َ ِ ِْ فهـذا يعلمنـا أن ال حيـاة للـشخص إال : (﴾َ

 وأن ال خري هلم فيه إال إذا شعر بأنه جـزء مـنهم، ومظهـر هـذا بنجاهتم،بحياة قومه، وال نجاة له إال 
... الشعور أن حيرص عىل خريهم كام حيرص عىل نفسه، وأن ال يكون اهتاممـه هبـم دون اهتاممـه هبـا

ًدامهـا لقومـه، هذه عظة بالغة ملن ال هيتم بأمور قومه، وال يؤدي الواجب نحوهم، وملن يرى اخلطـر 
 .اهـ)فيسكت ويتعامى، وملن يقود اخلطر إليهم ويصبه بيده عليهم
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 بعـض ت زعزعـ، أصابنا من فتنة الـشام آثـارا، لالنفتاح اإلعالمي وتقارب ديار العامل إعالميانظرا
 ..فتتالت أحداثها ومسائلها..  ريانصفوفنا وثقتنا ببعضنا وتركت احلليم ح

الـشام إعـالن اإلخـوة يف الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والـشام  أحـداث  املـسائل الناجتـة عـنومن
أنـه : ّوننبه املسلمني: ("أيب حممد العدناين" )للدولة اإلسالمية(وقول املتحدث الرسمي  ،"اخلالفة"

 .)نرصة اخلليفة إبراهيم حفظه اهللاًبإعالن اخلالفة صار واجبا عىل مجيع املسلمني مبايعة و
: ا أنتم يا جنود الفصائل والتنظيامت؛ فاعلموا أنه بعد هذا التمكـني وقيـام اخلالفـةوأم: ( أيضاوقال

أن يبيـت وال يـدين بـالوالء : بطلت رشعية مجاعاتكم وتنظيامتكم، وال حيل ألحد منكم يؤمن بـاهللا
 )للخليفة

َ كانت هذه املسألة نائمـة، فأيقظتهـا األحـدلقد َ َْ َ َْ َ ِْ َِ َْ َ َاث الطارئـة يف هـذه األَ ْ ِ َ وتـسارعت األحـداث . َّيـامِ
 .؟عقول حائرة أين احلق وأين النجاةواملواقف ووقفت ال

لـذلك كـان . خصوصااجلهاد موما، وال  أن هذه الفتنة ليست أول فتنة تصيب األمة املسلمة عواحلق
ثـم . ل مع املسائل العلمية، ومـع الفـتنأن نراجع نصوص الوحيني وهدي السلف يف التعامحريا بنا 

 .قيم، واهللا هيدي من يشاء إىل طريق مستتاريخ جهادنا عسى أن هنتدي للصوابنراجع 
 ينبغي التنبيه عىل أنه عند ورود الفتن جيب االلتزام بالدليل بفهم العلامء الثقات، ورد مـا اختلفنـا كام

َفإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللاَِّ وا﴿: فيه إليهم، قال اهللا تعاىل ُ ُّ َْ َِ ُِ َْ ٍَ ْ ِ ُ َ َ َ ِلرسول إن كنتم تؤمنون بـاهللاَِّ واليـوم ْ ْ ََ ْ ُ َّْ ِ َ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ
َاآلخر ذلك ِ َِ ِ خري وأحسن تأويالِ َْ َ َُ ْ ََ ٌْ ﴾ 

ومنها أن الناس أمجعوا أن الرد إىل اهللا سبحانه هو الرد إىل كتابـه، والـرد إىل الرسـول : ( ابن القيمقال
 ) سنته بعد وفاتهصىل اهللا عليه وسلم  هو الرد إليه نفسه يف حياته، والرد إىل

: لقولـه تعـاىل.  إىل الكتاب والسنة كثريا ما يكون بالرجوع إىل العلامء العاملني بالكتاب والسنةوالرد
َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴿ ُْ ْ َْ َ ُْ َْ ُ ْ ُ ِْ ِ ِّ َ َ أن يعترب يف أمور : الواجب: (﴾ قال شيخ اإلسالم ابن تيميةَ

الذين هلم خربة بام عليه أهل الدنيا دون أهـل الـدنيا الـذين يغلـب اجلهاد برأي أهل الدين الصحيح 
 ).. عليهم النظر يف ظاهر الدين فال يأخذ برأهيم، وال برأي أهل الدين الذين ال خربة يف الدنيا

ِإن اهللاََّ ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس«:  النبي صىل اهللا عليه وسلمقال َّ َ ْ َْ ْ ْ َْ ُ ُ ًِ ِ ِِ َ َ َْ ُ ِ َّ َ ولكن يقـبض العلـم ِ َْ ْ ْ َِ ُِ ِ ْ َ
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ِبقبض العلامء حتى إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رءوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري ْ ُ ً ُ َُ ِ ِْ ُ ُ َ ْ َ ُ َْ َّ َّْ َ ََ ُ َ ْ َِ ِ َِّ ُ َ ََ َّ ً ِِ ْ َ ِ ُّ علم فضلوا وأضلواَ ُّ َْ ٍَ َ َ َ ِ«. 
 ].متفق عليه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنه[

يف احلديث احلث عىل حفظ العلم والتحـذير مـن تـرئيس اجلهلـة وفيـه أن : ( اهللا ابن حجر رمحهقال
 ؛ ] كتاب العلم/فتح الباري[). الفتوى هي الرياسة احلقيقية وذم من يقدم عليها بغري علم

 أن بقاء الكتب بعد رفع العلـم ،ويف حديث أيب أمامة من الفائدة الزائدة: (]كتاب االعتصام[ يف وقال
كيـف يرفـع : فسأله أعرايب فقال يا نبـي اهللا«: ء ال يغني من ليس بعامل شيئا، فإن يف بقيتهبموت العلام

 وخـدمنا، فرفـع إليـه ساءناالعلم منا وبني أظهرنا املصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنـا ونـ
 فـيام رأسه وهو مغضب فقال وهذه اليهود والنصارى بني أظهرهم املصاحف مل يتعلقوا منها بحـرف

 »جاءهم به أنبياؤهم
 الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال وغريهم وهي عنـد وهلذه

ويف احلديث الزجر عن ترئيس اجلاهل ملا يرتتب .  والدارمي والبزار بألفاظ خمتلفةالرتمذي والطرباين
 دار األمـر اكم ولو كان عاقال، لكن إذعليه من املفسدة، وقد يتمسك به من ال جييز تولية اجلاهل باحل

بن العامل الفاسق واجلاهل العفيف فاجلاهل العفيـف أوىل ألن ورعـه يمنعـه عـن احلكـم بغـري علـم 
ّفيحمله عىل البحث والسؤال، ويف احلديث أيضا حض أهل العلم وطلبتـه عـىل أخـذ بعـضهم عـن 

 همل طالبه عـىل األخـذ عـن غـريّبعض، وفيه شهادة بعضهم لبعض باحلفظ والفضل، وفيه حض العا
 )ليستفيد ما ليس عنده، وفيه التثبت فيام حيدث به املحدث إذا قامت قرينة الذهول ومراعاة الفاضل

 ).ويف هذا احلديث احلث عىل حفظ العلم وأخذه عن أهله: (]رشح مسلم [ النووي رمحه اهللا يفقال
 العلم ومل خيربنا لنستـسلم لواقـع احلـال،  أخربنا هبذا لنتحاشى ونتدارك هذا األمر، بطلبفالرسول

 ..فاإلخبار بالواقع ال يعني إقراره 
 جيب التثبت من كل ما يقال واإلعراض عن قيل وقال، وكذلك االلتفاف حول الرجـال الثقـات كام

الذين ثبت بالتجربة وفاؤهم للجهاد ونصحهم للمجاهدين وثباهتم عىل الطريق، فذاك من إجالهلـم 
  ..ومعرفة قدرهم
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ْ مستنصح ضمنًا وإن مل يرصح املجاهدين يف هذه النازلة حالوحال ُِّ ِ للـدين ولوال النصيحة ملا بقـي . ِ
 .باقية وملا قامت له قائمة

 هذا الظرف العصيب مع قرص باعي، سأبذل الوسع يف حترير وحتبري النصح  إلخواين املجاهدين ويف
مقتـرصا عـىل املـسائل ذات .. قة بفقـه اخلالفـةلعيل أساهم يف توجيههم بجمع وترتيب مسائل متعل

 .. u ييرس تصورها وفهمها ـ متهيدا أو تفريعاـالصلة بنازلتنا وما يتفرع عنها 
 وأبنـاء احلركـة اإلسـالمية واجلهاديـة ـفإن جتلية أحكام السياسة الرشعية يف أذهان املـسلمني عامـة 

هم تيار العلامنيني، وال تستهوهيم خرافات  من أهم املهامت وأوىل الرضوريات، حتى ال جيرفـخاصة 
ّفال تكاد توجد حقيقة من حقائق هذا الدين إال تعرضت للدس والتشويه من قبل أعـداء (.. احلاملني

الدين الظاهرين، ومن قبل من دخلوا فيه بتصورات غريبـة عنـه وأرادوا إدخاهلـا فيـه وجعلهـا مـن 
 .حقائقه

 أهم األمـور وأخطرهـا ألنـه احلـارس هلـذا الـدين، واليـد  من"اإلمامة العظمى" كان موضوع وملا
الطوىل لنرشه والذود عن محاه من عبث العابثني وطمع الطامعني، فقد كان هلذا املوضوع وافر احلـظ 

 .والنصيب من هذا التشكيك والتدنيس منذ أول عرص هذه األمة وإىل يومنا هذا 
بن سبأ اليهودي وأعوانـه مـن إدخـال تـصورات وثنيـة  يف العصور املتقدمة فال خيفى ما لعبد اهللا أما

 .  عليها وآمن هبا الرافضة من بعدهومن ثم تقبلها وتتلمذ. قديمة عىل هذا املوضوع
ّ ما تعرض له هذا املوضوع يف أذهان غري الرافضة، ممن يـدعون أهنـم مـن أهـل الـسنة يف العـرص أما

 ].عند أهل السنةاإلمامة العظمى [) ًاحلديث فال يقل خطرا عن سابقه
 ركوسـيد.. vُ حاولت االستفادة مما كتب يف املوضوع مع عزو النقول ملـصادرها قـدر اإلمكـانوقد

 ،wّالقارئ عند النظر يف النقول ومصادرها أن هذه املسائل تكلم فيها وأصلها العلـامء قـديام وحـديثا

                                                 
uواهللا املستعان.. ل ، فقد حالت دون ذلك ظروف قاهرةه املسائ  ـ وإين أعتذر إلخواين عن التأخر يف إخراج هذ 
v  وقد أضطر لتكـرار . حيث قلت انظر كتاب كذا فاملقصود صلب وجل املسألة وإال قد أدرج من غريها ما يقتضيه السياق واحلال ـ

 .بعض الفقرات للحاجة، ودفع مشقة اإلحالة عن القارئ
w  فال شبهة للقول باالنحيازقبل وجود الدولة ورصاع الشام ،  ـ 
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وأحيانـا ال نفهـم وأحيانـا نتبنـى  ولكن املشكلة أننا ال نقـرأ ،نقلها من عند أنفسنا بضغط الواقعومل 
 ..، ثم يصعب علينا التحول عنهاقبل عرضها عىل الدليل بفهم السلف قفموا

َ اهللا توكيل ومنه السداد وال حول وال قوة إال باهللاوعىل َ ُ ُ ِ وإين أنصح بقـراءة كتـاب اإلمامـة العظمـى . ُّ
الفة لصالح الصاوي، ووبل الغاممـة عند أهل السنة واجلامعة لعبد اهللا الدميجي أو الوجيز يف فقه اخل
 ..ةيف أحكام اإلمامة أليب املنذر الساعدي فإهنا مفيدة يف باب اخلالف

وإن نصيحتي للمشتغلني بالعمل اإلسالمي أن يتـدبروا أحكـام (:  ]مقدمة الوجيز[ قال الصاوي يف 
ً يف هـذه األيـام تقـديرا هذا العقد وأن يمعنوا فيها النظر ليتمكنوا من خالهلا من تقدير حارض األمـة

 يف دةًصحيحا عىل أساس من النظر الرشعي السديد، وليتمكنوا كـذلك مـن فهـم األحاديـث الـوار
اجلامعة والبيعة عىل وجهها، فقد تبني يل من خالل هذه الدراسة أن السبيل لوضع هذه األحاديـث يف 

لتـي وردت يف هـذا البـاب مواضعها الصحيحة، هو الفقه بأحكام هذا العقد، فإن جل األحاديـث ا
 )متعلقة به

 .الشرعية والسياسة الشرع أصول  على يعرض أن ينبغي اخلالفة عن إلعالن أن اواحلق
 يرجع المسلمين ومصالح ،والمفاسد المصالح من ذلك على يترتب ما إلى اإلعالن في ينظر وأن
 ..منهم نفر إلى ال والعقد الحل أهل جملة إلى فيها

 .آمني .. احلق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه واهللا نسأل أن يرينا 
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  :تعريف اإلمامة لغة وشرعا: ألولى  االمسألة
  

َّأمهم وأم هبم: تقول] َّأم[للغة مصدر من الفعل  يف ااإلمامة كل مـا : تقدمهم، وهي اإلمامة، واإلمام: َّ
 ..ائتم به من رئيس أو غريه

: واجلمـع.  الرصاط املستقيم أو كانوا ضـالنياإلمام كل من ائتم به قوم كانوا عىل: ( ابن منظوريقول
 )َّأئمة، وإمام كل يشء قيمه واملصلح له

 :  األلفاظ متقاربة املعاين، منها رشعا فقد عرفها العلامء بعدة تعريفات خمتلفةأما
 . أ هـ ) ياسة الدنيا بهاإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وس: ( املاورديقال

لعامة يف مهـامت الـدين اإلمامة رياسة تامة، وزعامة تتعلق باخلاصة وا: ( إمام احلرمني اجلوينيوقال
 ]غياث األمم يف التياث الظلم.[ هـا). والدنيا
)  اإلتبـاع uنيابة عن الرسول عليه السالم يف إقامة الدين بحيث جيب عىل كافة األمم: ( النسفيوقال

هي خالفة الرسول صىل اهللا عليه وسلم يف إقامة الـدين : ( صاحب املواقفوقال. .]قائد النسفيةالع[
 ]املواقف لإلجيي[) بحيث جيب إتباعه عىل كافة األمة

هي محل الكافة عىل مقتىض النظر الـرشعي يف مـصاحلهم األخرويـة والدنيويـة : ( ابن خلدونوقال
لها عند الشارع إىل اعتبارها بمصالح اآلخرة، فهي يف احلقيقة الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع ك

 ]املقدمة[أ هـ ). خالفة عن صاحب الرشع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به
 الرئاسـة العامـة يف شـؤون الـدنيا  ـ أي اإلمامـةـاملـراد هبـا : ( األستاذ حممد نجيب املطيعـيويقول
 ]لتكملةا. املجموع رشح املهذب للنووي [). والدين
خالفة شخص من األشخاص للرسول يف إقامة القوانني الرشعية، وحفظ : ( البيضاوي بأهناوعرفها

 .v)حوزة امللة، عىل وجه جيب إتباعه عىل كافة األمة
 ] راجع اإلمامة العظمى عند أهل السنة.[ات التي تدور حول هذه املعاين  غري ذلك من التعريفإىل

                                                 
u  األمة: كذا يف النسخة الرقمية ولعل الصواب  ـ 
v  ةطريقة االختيار أو صفة اإلمام أو سياسته بعد التولي فهناك وجه رشعي يوجب عىل األمة االتباع، سواء تعلق بأهل االختيار أو ـ 

 أو غري ذلك
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 .إلمامة الكربى اخلالفة كلفظ ذي صلة باأما
 

ُفاخلالفة َ َ ِ ِ يف اللغةْ َ ُّ َ مصدر خلف خيْلف خالف:ِ ُ ََ ِ ُ ََ َ ُ ََ ْأي: ًةْ ًبقي بعده أو قام مقامه، وكل من خيْلـف شخـصا : َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َْ َ ُُ ُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ِ
ِآخر يسمى خليفة، لذلك سمي من خيْلف الرسول صىل اهللاَُّ عليه وسلم يف َ َ ُ َّ َ َ ِّ ُ َّ َ ََّ َ ُ َ ً ََ ْ َ ْ ُِ ِ َِ ََّ ُ َ ِ َ ْ إجراء األَ ِ َ ْ ِ َحكـامِ َ ِ الـرشعية ْ َِّ ْ َّ

ًورئاسة املسلمني يف أمور الدين والدنيا خليفة ، ويسمى املنْصب خالفة وإمامة  ً َ َْ ً َ َُْ َ َّ َ ُ ْ َِ َ ُ ُ َ َ َ ََ َِ ِ ِِ ِ َِ ْ ُّ ِِّ ِ ُِ ِ َ. 
َّأما ِّ يف االصطالح الرشعيَ ِ ِْ َّ ِ َ ْ ِ ْ فهي ترادف اإل ِمامة، وقد سبق تعريفها:ِ َُ َ ََ َ َ َ َْ ُ ِ ِ. 

ً خليفة املسلمني وحاكمهم، وتوصف اإلمامة أحيانا باإلمامـة العظمـى أو الكـربى :باإلمام ويقصد
 ..ًمتييزا هلا عن اإلمامة يف الصالة، واإلمامة إذا أطلقت فإهنا توجه إىل اإلمامة الكربى أو العامة 

 ..و إمام الفقهاءإمام املحدثني أ:  إذا أريد التقييد فالبد من اإلضافة املبينة للمراد، كأن يقالأما
وهذا الرتادف من قبيل داللتهـا وإطالقهـا . اإلمام واخلليفة وأمري املؤمنني:  ترادف بني ألفاظوهناك

مثل القـرآن والفرقـان . عىل ذات واحدة، أما من حيث معانيها فلكل واحدة منها معناها اخلاص هبا
  .هاينة من حيث معانيواهلدى والنور فهي مرتادفة من حيث داللتها عىل القرآن، ومتبا

 يبدو من استعراض األحاديث الواردة يف باب اخلالفة واإلمامـة أن الرسـول صـىل اهللا عليـه والذي
وسلم والصحابة والتابعني الذين رووها مل يفرقوا بني لفظ خليفة وإمام، ومن بعـد توليـة عمـر بـن 

ك ذهـب العلـامء فجعلوهـا مـن أمـري املـؤمنني، وإىل ذلـ: اخلطاب ريض اهللا عنه أضافوا إليهـا لفـظ
 .الكلامت املرتادفة املؤدية إىل معنى واحد

الفصل األول يف معنـى اخلالفـة ومـن يطلـق عليـه اسـم : ( القلقشندي الشافعي يف مآثر اإلنافةقال
... خلفه يف قومه، خيلفه خالفة، فهو خليفـة: أما اخلالفة فهي يف األصل مصدر خلف، يقال: اخلليفة

 بأمورهـا لقيامرف العام عىل الزعامة العظمى، وهي الوالية العامة عىل كافة األمة، واثم أطلق يف الع
والذي عليه العرف املشاع من صدر اإلسالم، وهلم جرا، إطالق اسـم اخلليفـة . والنهوض بأعبائها

عهـد عىل كل من قام بأمر املسلمني القيام العام عىل ما تقدم، إما ببيعه من أهل احلـل والعقـد، وإمـا ب
 عىل منهـاج العـدل وطريـق ياممن قبله، إال أن بعض السلف قد خصص ذلك بام إذا كان اإلمام جار

 )...احلق
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 ]روضة الطالبني[) اخلليفة، واإلمام، وأمري املؤمنني: جيوز أن يقال لإلمام: ( النوويويقول
لرشيعة يف حفظ الـدين َّوإذ قد بينَّا حقيقة هذا املنصب وأنه نيابة عن صاحب ا:  ( ابن خلدونويقول

 ]مقدمة[أ هـ ) وسياسة الدنيا به تسمى خالفة وإمامة والقائم به خليفة وإمام
 ]لسان العرب.[ ابن منظور اخلالفة بأهنا اإلمارة ويعرف

ال بأس أن يسمي القائم بأمر املـسلمني بـأمري املـؤمنني واخلليفـة وإن ]: (رشح السنة[ البغوي يف قال
ويسمي خليفة ألنـه : مة العدل لقيامه بأمر املؤمنني، وسمع املؤمنني له، إىل أن قالًكان خمالفا لسرية أئ

 )خلف املايض قبله وقام مقامه
ًلوكـا ومل يكونـوا خلفـاء وجيوز تسمية من بعد اخللفاء الراشدين خلفاء وإن كـانوا م: ( ابن تيميةقال

 ]٣٥/٢٠: جمموع الفتاوى[.  )»وستكون خلفاء فتكثر« :، بدليل ما رواه البخاري ومسلماألنبياء
ما بعث اهللا مـن نبـي وال اسـتخلف مـن « :ً البخاري والنسائي وغريمها عن أيب سعيد مرفوعاوروى

بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه، وبطانة تـأمره بالـرش وحتـضه عليـه، : خليفة إال كانت له بطانتان
:  والنسائيورته،باب بطانة اإلمام وأهل مش /كتاب األحكام: البخاري[ . »فاملعصوم من عصم اهللا تعاىل

 ]باب بطانة اإلمام/ كتاب البيعة 
قيل للسلطان األعظم خليفة ألنه خلف الذي كان قبله فقام باألمر مقامه ]: (تفسريه[ الطربي يف قال

 )فكان منه خلفا
َواختلف َ ْ ْ الفقهاء يف جواز تسميته خليفة اهللا، فذهب مجَ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ِْ َ ِ ِ ِ ْ َُ ِ ِهور الفقهاء إىل عـدم جـواز تـسميته بخليفـة ِ ِ ِ َِ َ ُ ِْ َ ِ َ َ َ َ ُْ َُ َِ ِ َ َ ِ ِ

َاهللا، أل َن أبا بكر ريض اهللاَُّ عنْه هنى عن ذلك ملا دعي به، وقال ََّ َ ََّ ُ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ ََ َ ٍ ْ َلست خليفة ا: َ َ َِ َ ُ ي خليفة رسول هللا،ْ ُ ولكنِّ َ ُ َ َِ َ ِ َ
َاهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ ِوأل َن االستخالف إنام هو يف حق الغائب، واهللاَُّ منَزه عن ذلك. َّ ِ ِ ِ َِ َ ْ َّْ ٌ َ َ َ ََ َّ ُ َ ِْ َ ِّ َِ ُ َّ ِ َ ْ. 

ُوأجازه َ ََ َ بعضهم اقتباسا من اخلالفة العامة لآلدميني يف قوله تعاىلَ ََ ْ ِّ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ ْ َ ْ ِْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ً ًإين جاعل يف األ َرض خليفة﴿: ُ ٌَ ِ َِ ِ ْ ْ ِ َ ِّ ِ﴾. 
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  :حكم الخالفة :  الثانية المسألة
 

  .اإلمامة هل هي من مواضيع العقيدة أم الفقه ؟ :  األول الفرع
 

اإلمامة عند أهل السنة معدودة مـن فـروض الكفايـات، وهـي التـي يقـصد : ( صاحب الوجيزقال
الشارع حتصيلها يف اجلملة، من غري أن يقصد حـصوهلا مـن آحـاد املكلفـني، وهلـذا فـإن األصـل أن 

ال : (روع لتعلقها باألحكام العملية دون االعتقاد؛ يقـول سـعد الـدين التفتـازاينتدرس يف كتب الف
 ونـصب اإلمـام u أن مباحث اإلمامة بعلم الفروع أليق، لرجوعها إىل أن القيام باإلمامة الـدينعنزا

املوصوف بالصفات املخصوصة من فروض الكفايات، وهي أمور كلية تتعلق هبـا مـصالح دينيـة أو 
 بحصوهلا، فيقصد الشارع حتصيلها يف اجلملة من غري أن يقصد حصوهلا يف  ينتظم األمر إالدنيوية، ال

 .كل واحد، وال خفاء يف أن ذلك من األحكام العملية دون االعتقادية 
ً نظرا ملا شاع يف باب اإلمامة من االعتقادات الفاسـدة التـي تـوىل كربهـا الـشيعة واخلـوارج، ولكنه

أبواب العقائد للرد عىل ما أحلقه هبا هـؤالء املـارقون مـن البـدع والـضالالت، أحلقها بعض العلامء ب
فهي باعتبارها من األحكام التكليفية أليق بعلم الفقه، وباعتبار ما ألصق هبا من الغلو والـشطط مـن 

 .جانب فريق من املبتدعة أليق باملباحث العقدية
عقديـة، وهلـا جوانـب فقهيـة، كـام أن هلـا واحلق أن هلـا جوانـب : (]اإلمامة العظمى[ صاحب وقال

جوانب تارخيية، ولذلك فعلامء السلف رمحهم اهللا عند ذكرهم لعقائدهم يـذكرون ذلـك، فـال نكـاد 
 يف رتيبهمًنجد أحدا ذكر عقيدته إال وينص عىل الرتبيع باخللفاء األربعة وأن ترتيبهم يف اخلالفة عىل ت

ّش ال يعـادهيم أحـد إال كبـه اهللا يف النـار، وينـصون عـىل الفضل، كام ينصون عىل أن اإلمامة يف قـري َّ
الصالة خلف كل إمام بر أو فاجر واجلهاد واحلج  معـه، وعـىل حتـريم اخلـروج عـىل األئمـة، وعـىل 
السمع والطاعة هلم يف غري معصية، وهذه كلها من مباحث اإلمامة، ولذلك نجد املتكلمـني ينـصون 

 .يف العقيدة عىل باب اإلمامة يف أواخر كتبهم 
 

                                                 
u  أعلم واهللا" من فروع الدين"كذا يف النسخة ولعل الصواب  ـ  
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 أهنم يوردون ذلك يف مسائل العقيـدة للـرد عـىل االنحرافـات والبـدع التـي نـشأت حـول هـذا كام
املوضوع ، كبدعة الروافض واعتقاداهتم الفاسدة يف اإلمامة وأهنا من أركان الدين، واعتقاد العصمة 

 لفتهمم، ولتبيـني خمـاوالرجعة وعلم الغيب ونحو ذلك يف أئمتهم، فيذكرها علامء السلف للرد عليه
 .  ومع بدعة الروافض بدعة اخلوارج يف وجوب اخلروج عىل األئمة الفسقة ونحو ذلكيف ذلك،
 مما جيعلها من املسائل املتعلقة بالعقيدة يف العرص احلارض هو إنكار بعض املنتسبني للدين أهنا وكذلك

 .من الدين، وهذه من أخطر املسائل الفكرية املعارصة
مـن ذلـك رشوط األئمـة، وكيفيـة اختيـار إمـام : نب الفقهية يف موضـوع اإلمامـة فكثـرية اجلواأما

املسلمني، وأهل احلل والعقد، ورشوطهم، وعددهم، والـشورى وأحكامهـا، والبيعـة وأحكامهـا، 
 .ونحو ذلك

ْفهو دراسة املوضوع من ناحية سرية اخللفـاء الراشـدين، ثـم مـن:  اجلوانب التارخيية يف املوضوعأما َ 
َبعدهم رضوان اهللا علـيهم، واألحـداث التـي حـصلت يف عهـودهم، والنتـائج والعـرب واألحكـام  ْ َ

 .املستخلصة من ذلك
ً فموضوع اإلمامة هذا من أدلة الرتابط والتالزم بني األحكام العقدية والفقهية، وإن كال منها ولذلك

 .مالزم لآلخر وقائم عليه
َوقد خـالف الـشيعة أهـل الـسنة يف هـذا : (]منهاج السنة[يف  شيخ اإلسالم يف الرد عىل الرافيض قال ُ

التقدير، فعدوا اإلمامة من أصول اإليامن، بل جعلوها أهم املطالب يف أحكام الدين وأرشف مسائل 
املسلمني، وأن العبد ال يكون مؤمنًا حتى يعرف األئمة كلهم وإمام زمانه، مع التصديق به والتـسليم 

 اإلمـام العـادل فإنـه يقتـل  إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية، وأن من سـبألمره، وأن من مل يعرف
 .عوا به سبيال غري سبيل املؤمنني إىل غري ذلك من الشطط الذي فارقوا به مجاعة املسلمني واتب،ًكفرا
 قول القائل إن مسألة اإلمامة أهم املطالب يف أحكام الدين وأرشف مسائل املسلمني كذب بإمجـاع إن

مني سنيهم وشيعيهم بل هذا كفر، فإن اإليامن باهللا ورسوله أهم من مسألة اإلمامة وهذا معلـوم املسل
باالضطرار من دين اإلسالم فالكافر ال يصري مؤمنا حتى يشهد أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا رسـول 

ح ه يف الصحااهللا وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صىل اهللا عليه وسلم الكفار أوال كام استفاض عن
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وكذلك كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يسري يف الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفـر ال . وغريها
 .. يذكر هلم اإلمامة بحال

 املتواتر أن الكفار عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم كـانوا إذا أسـلموا أجـرى علـيهم ومن
وال نقل هذا عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أحد مـن أحكام اإلسالم ومل يذكر هلم اإلمامة بحال 

 وسـلم أنـه ليهأهل العلم ال نقال خاصا وال عاما بل نحن نعلم باالضطرار عن رسول اهللا صىل اهللا ع
تكون أهم املطالـب مل يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول يف دينه اإلمامة ال مطلقا وال معينا فكيف 

 .يف أحكام الدين
مـن األوقـات ال ن باهللا ورسوله يف كل زمان ومكان أعظم من مسألة اإلمامة فلم تكن يف وقت اإليام

 مسائل املسلمني وأهم املطالب يف الدين ينبغي أن ف وأيضا فمن املعلوم أن أرش،األهم وال األرشف
مملـوء يكون ذكرها يف كتاب اهللا أعظم من غريها وبيان الرسول هلا أوىل مـن بيـان غريهـا، والقـرآن 

بذكر توحيد اهللا وذكر أسامئه وصفاته وآياته ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقصص واألمر 
 .. والنهي واحلدود والفرائض بخالف اإلمامة فكيف يكون القرآن مملوءا بغري األهم األرشف

هذا مـن اإليـامن من جعل : وهي أحد أركان اإليامن املستحق بسببه اخللود يف اجلنان؛ فيقال له: قوله
واهللا تعاىل وصف املؤمنني وأحواهلم والنبي صىل اهللا عليه وسلم قـد فـرس .. إال أهل اجلهل والبهتان

 كـان كـذلك فمعلـوم أن اوإذ.. اإليامن وذكر شعبه ومل يذكر اهللا وال رسوله اإلمامة يف أركان اإليامن
 والصفات واإلثبـات والتنزيـه أهـم مسائل القدر والتعديل والتجوير والتحسني والتقبيح والتوحيد

وأرشف من مسائل اإلمامة ومسائل األسامء واألحكام والوعد والوعيد والعفو والشفاعة والتخليـد 
أهم من مسائل اإلمامة وهلذا كل من صنف يف أصول الدين يـذكر مـسائل اإلمامـة يف اآلخـر حتـى 

 ).اإلمامةاإلمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل 
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  .حكمها الفقهي :  الثانيالفرع
  

 ،الدنيا تساس به الذي الدين يحفظ هبا ،اإلسالمي الرشع أقرها التي الواجبات من واخلالفة اإلمامة
 .الدين واجبات من اخلالفة إقامة في والسعي
  .وهو وجوب كفائي.  ثابتة الوجوب بالكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقواعد الرشعيةواإلمامة

جيب أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل ال قيـام للـدين إال : ( ابن تيميةيقول
هبا، فإن بني آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتامع حلاجة بعضهم إىل بعض، وال بد له عند االجتامع من 

 رواه أبـو داود »دهمأحإذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا «: رأس، حتى قال النبي صىل اهللا عليه وسلم
فأوجب صىل اهللا عليه وسـلم تـأمري الواحـد يف االجـتامع . من حديث أيب سعيد وحديث أيب هريرة

القليل العارض يف السفر تنبيهـا بـذلك عـىل سـائر أنـواع االجـتامع، وألن اهللا تعـاىل أوجـب األمـر 
 ] الرشعيةةالسياس[). باملعروف والنهي عن املنكر وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة

اتفق مجيع أهل السنة، ومجيع الشيعة، ومجيـع اخلـوارج عـىل وجـوب ]: (الفصل[ ابن حزم يف ويقول
اإلمامة، وأن األمة واجب عليها االنقياد إلمـام عـادل يقـيم فيهـا أحكـام اهللا، ويـسوسهم بأحكـام 

ال : افـإهنم قـالوالرشيعة التي أتى هبا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم حاشا النجـدات مـن اخلـوارج 
 )يلزم الناس فرض اإلمامة وإنام عليهم أن يتعاطوا احلق بينهم

وعقدها ملن يقـوم هبـا واجـب باإلمجـاع وإن شـذ عـنهم : (]األحكام السلطانية[ املاوردي يف ويقول
 ).األصم
وال خالف يف وجوب ذلك بني األمـة وال بني األئمـة، إال مـا روي : (]التفسري[ القرطبي يف ويقول

 )عن األصـم حيث كان عن الشــريعة أصم
 ]وأمجعوا عىل أنه جيب عىل املسلمني نصب خليفة]: (رشح مسلم[ النووي يف ويقول
ًاعلم أيضا أن الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعـوا ]: (الصواعق املحرقة[ ابن حجر اهليثمي يف ويقول

هم الواجبـات حيـث اشـتغلوا بـه عىل أن نصب اإلمام بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أ
 ).عن دفن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
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ثم إن نصب اإلمامة واجب، قد عـرف وجوبـه يف الـرشع بإمجـاع ]: (املقدمة[ ابن خلدون يف ويقول
الصحابة والتابعني، ألن أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عند وفاته بادروا إىل بيعـة أيب بكـر 

 فويض لناستسليم النظر إليه يف أمورهم، وكذا يف كل عرص من بعد ذلك، ومل ترتك اريض اهللا عنه، و
 )ًيف عرص من األعصار بعد ذلك، واستقر ذلك إمجاعا داال عىل وجوب نصب اإلمامة

تشاوروا يف هذا : وملا قربت وفاة أيب بكر فقال]: (هناية األقدام يف علم الكالم[ الشهرستاين يف ويقول
ف عمر بصفاته وعهد إليه واستقر األمر عليه، وما دار يف قلبـه وال يف قلـب أحـد أنـه ثم وص. األمر

جيوز خلو األرض من إمام، وملا قربت وفاة عمر جعل األمر شورى بـني سـتة، وكـان االتفـاق عـىل 
عثامن ريض اهللا عنه، وبعد ذلك االتفاق عىل عيل ريض اهللا عنـه، فـدل ذلـك كلـه عـىل أن الـصحابة 

ــ ثـم ...  عليهم، وهم الصدر األول كانوا عىل بكرة أبيهم متفقني عىل أنه ال بد من إمـامرضوان اهللا
 ).يقول ـ فلذلك اإلمجاع عىل هذا الوجه دليل قاطع عىل وجوب اإلمامة

فنصب اإلمامة عند اإلمكان واجب، وذهب عبد الرمحن بـن كيـسان ]: (الغياثى[ اجلويني يف ويقول
ق بإمجاع من أرشقت عليه الشمس شارقة وغاربة، واتفاق مذاهب العلامء إىل أنه ال جيب، وهو مسبو

 ).قاطبة
*                *              * 

  :ائدةـــــف
فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقـوى ومنَـة فكيـف : (عند مقابلته مع قوله) عند اإلمكان: (قوله

فـإذا خـال الزمـان عـن الـسلطان : (وقولـه) جيري قضايا الواليات وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات
وقد قال العلامء لو خـال : ( وقوله،)وجب البدار عىل حسب اإلمكان إىل درء البوائق عن أهل اإليامن

الزمان عن السلطان فحق عىل قطان كل بلده وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي األحـالم والنهـى 
أوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره فإهنم لـو مل وذوي العقول واحلجى من يلتزمون امتثال إشارته و

 ).يفعلوا ذلك ترددوا عند إملام املهامت وتبلدوا عند إظالل الواقعات
يكـون «: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: وإذا نظرنا فيام رواه حذيفة بن اليامن ريض اهللا عنه قال
هـم «: يا رسول اهللا ، صفهم لنـا؟ قـال: قلت، ف»دعاة عىل أبواب جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه فيها
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فالزم مجاعـة املـسلمني :  فام تأمرين إن أدركني ذلك؟ قال: ، فقلت»قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا
وإمامهم، فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتـى 

 . متفق عليه  »يدركك املوت وأنت كذلك 
عزلـة والـصرب عـىل حتمـل شـدة املعنـى إذا مل يكـن يف األرض خليفـة فعليـك بال(: قال البيـضاوي

 ]فتح الباري[.)الزمان
؛ بـأن جيمـع لـه »فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام«: فقلم يأمر النبي صىل اهللا عليه وسلم حذيفة ملا سأله

 لبينـه النبـي ام جتب مهام كانـت الظـروففلو كان مبايعة اإلم! مجاعة أو تنظيام ويبايع لنفسه أو غريه
 .  جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة، ألنه ال صىل اهللا عليه وسلم

 مل يؤخر اجلهـاد ألن مـصلحته تفـوت بتـأخريه وإن اإلمامفإن عدم (: يف قول صاحب املغنيونظرنا 
ى يظهر إمـام  حتاإلماءويؤخر قسمة :  قال القايض،حصلت غنيمة قسمها أهلها عىل موجب الرشع

 .)احتياطا للفروج
إذا تأملنا ذلك علمنا أنه قد متر أزمنة عىل املسلمني وال إمام هلم جيمعهـم لعـذر مـن األعـذار إلقـرار 

 بـل إذا عـدم اإلمـام وتعـني اجلهـاد ،النبي صىل اهللا عليه وسلم لسؤال حذيفة ريض اهللا عنه وجوابه
 فنصب اخلليفـة منـوط ،ا عىل موجب الرشعوتعذر نصب اإلمام نجاهد وإن حصلت غنيمة قسمناه

،  فـالعربة قاصـد اإلمامـة، نظـرا إىل القـدرة عـىل حتقيـق مرة واإلمكان كسائر أحكام الرشيعةبالقد
وال يكاد ختلو األوقات عن متصف  (:]الغياثي[قال اجلويني يف .  واملعاين ال باأللفاظ واملباينباحلقائق

د يسهل تقرير ما نبغيه  بـأن نفـرض ذا الكفايـة والدرايـة  ولكن ق)أي صفات اإلمام(هبذه الصفات 
مضطهدا مهضوما منكوبا بعرس الزمان مصدوما خمال عن ورود النيل حمروما، وقد ذكرنا أن اإلمامـة 
ال تثبت دون اعتضاد بعدة واستعداد بشوكة ونجـدة، فكـذلك الكفايـة بمجردهـا مـن غـري اقتـدار 

 .  ) اإلسالم أحكامإقامةواستمكان ال أثر هلا يف 
واملوجبون هلا منهم من يرى وجوهبا عن طريق الرشع، وهم أهـل الـسنة واجلامعـة وأكثـر املعتزلـة، 

ًومنهم من يوجبها عقال، واملوجبون هلا عقال منهم من يوجبها عىل اهللا تعاىل     تعـاىل اهللا عـام يقولـونـً
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ً علوا كبريا   املعتزلـة البغـداديون، واجلـاحظ مـن  وهم،، ومنهم من يوجبها عىل الناس وهم الشيعةـً
 .معتزلة البرصة 

َوأمجعوا عىل (: قال الشوكاين يف نيل األوطار َ َ ُْ ٍأنه جيـب نـصب خليفـةََ َ ِ َ ُ ْ ُ َُ َِّ َ َ، وعـىل أن وجوبـه بالـرشع ال َ ِ َْ َّ َِ ُ َ ُ ُ ََّ َ
ِّبالعقل وخالف بعضهم كاألصم  َْ ُ ْ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ ْ َْ ِ ُوبعض اخلوارج فقالواِ َ َ ِْ ِ َ َ ْ َ ِال جيـ: َِ َ َب نـصب اخلليفـة وخـالف بَ َ َ ُ ْ َُ َ َ َْ ِ ِ ُعـض َ ْ

ُاملعتزلة فقالوا َ َ َ ُِْ ِ َ ِجيب بالعقل: ْ ْ َْ ُِ ِ ِ ال بالرشعَ ْ َّ ِ ِ، ومها باطالنَ َِ َ ََ ُ(. 
، وهو قول احلـسن البـرصي، وهـذا راجـع إىل ه فالصحيح أنه الرشع والعقل معاوأما طريق وجوب(

فاملعتزلة يقولون إن العقل حيـسن ويقـبح بنفـسه القول الفصل يف مسألة التحسني والتقبيح العقليني 
ويبنون عىل ذلك تعذيب من خالف مقتىض العقل ولو مل تأته احلجة الرسالية، واألشاعرة يقولون إن 
األشياء واألفعال ليس فيها حسن وقبح ذايت قبل ورود الرشع، وإنام تكتـسب احلـسن والقـبح بعـد 

ًوالقول الصحيح بيـنهام وهـو أن يف األشـياء حـسنا وقبحـا ، هبا أو النهي عنها من قبل الشارعاألمر  ً
ِإن اهللاََّ يـأمر بالعـدل واإلحـسان وإيتـاء ذي ﴿: ذاتيني وبناء عىل ذلك أمر الشارع وهنـى، قـال تعـاىل ِ َ ِْ َِ ْ َ َِ َْ ُ ُ َِ ِ ْ ِ َّ

ِالقربى وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي ْ َ ََ َ َ ْ َ َ َْ ْ ُ ِْ ْ ُْْ ِِ َ َ َ ًيم شيئا من ذلك احلسن أو ل﴾ ويمكن أن يدرك العقل السْ
 ]انظر زاد املعاد.[، لكن ال يرتتب الثواب والعقاب إال بعد األمر أو النهي الرشعيني القبح

قيم حياهتم بدون رأس يرجعون فالعقل السليم والفطرة املستقيمة يدركان أن الناس ال يمكن أن تست
، تـأمن بـه احلق من ظاملهم إىل مظلـومهم، ويعولون يف امللامت عليه ، يقوم عىل مصاحلهم ، ويرد إليه

 :ل األفوه األزدي،  قاالسبل، وينتظم به أمر املعاش
َترس  مل   إذا د           وال عامدـــــ عم له إال   يبتنى  ال  والبيت ْ  ـادـــ أوتـ ُ

َمع جت  ْفإن  ًيوما فقد بلغوا األمر الذي كادواـدة           ــأعمـ و اد ـــــأوت َّ
 )ادواـس اهلم ــجه  إذا  وال رساة   َصلح الناس فوىض ال رساة هلم        يال

 ].وبل الغاممة أليب املنذر الساعدي[ ا هـ  من 
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، َّم كون من املـسلمني وحـدة سياسـيةفالرسول صىل اهللا عليه وسل(: يقول األستاذ عبد القادر عودة
ًوألف منهم مجيعا دولة واحدة كان هو رئيسها  :ها األعظم وكان له وظيفتان وإمامَّ

 .التبليغ عن اهللا :  األوىل
، وقد انتهى عهـد التبليـغ بوفـاة مالقيام عىل أمر اهللا وتوجيه سياسة الدولة يف حدود اإلسال: والثانية

، وإذا مل يكـن بالنـاس حاجـة إىل التبليـغ  بعـد وفـاة ىل اهللا عليه وسلم وانقطـاع الـوحيالرسول ص
أما تبليغ القـرآن والـسنة . أي تبليغ رشع جديد( وسلم لوجود القرآن والسنة الرسول صىل اهللا عليه

، فإهنم يف أشد احلاجة إىل من يقوم عىل القرآن والسنة ويـسوسهم )ًفهذا واجب عىل علامء األمة اتفاقا
َيف حدود اإلسالم بعد أن كون الرسول صىل ا َّ ة َّ، واستن هلم رئاسهللا عليه وسلم منهم وحدة  سياسيةَ

، بل إن التأيس بالرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم ملسلمني يف مشارق األرض ومغارهباالدولة وإمامة ا
ِّوإتباع سنته يقتيض من املسلمني مجيعا أن يكو ُ أن يقيموا هلـم ، ونوا من أنفسهم وحدة سياسية واحدةًَ

لم  يف إقامة الـدين ، وأن يقيموا عىل رأسها من خيلف الرسول صىل اهللا عليه وسدولة واحدة جتمعهم
ًوتوجيه سياسة الدولة توجيها إسالميا خالصا ً  ].اإلسالم وأوضاعنا السياسية[هـ ا. )ً
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  .على من يتوجه وجوب اإلمامة : الفرع الثالث 
 : املخاطب بإقامة اإلمامة يف املقام األول فريقان من الناس

 .ًأهل اإلختيار حتى خيتاروا إماما لألمة: األول
 . حتى ينتصب أحدهم لإلمامة)املؤهلون: أي(هل  اإلمامة أ: الثاين

وإذا متيز هذان الفريقان من األمة يف فرض اإلمامة وجب أن يعترب كل فريق منهام بالـرشوط املعتـربة 
إحدامها، أهـل  .ب هبا طائفتان من النـاسَوهي فرض عىل الكفاية، خماط(: أبو يعىلاإلمام يقول  .فيه

 .)إلمامة حتى ينتصب أحدهم لإلمامةوالثانية، من يوجد فيه رشوط ا .االجتهاد حتى خيتاروا
فإذا ثبت وجوب اإلمامة ففرضها عىل الكفاية كاجلهاد وطلب العلم، فـإذا (: املاوردياإلمام ويقول 

 : قام هبا من هو من أهلها سقط فرضها عن الكافة، وإن مل يقم هبا أحد خرج من الناس فريقان
أهـل اإلمامـة حتـى ينتـصب أحـدهم : والثــاين .ًار حتى خيتاروا إمامـا لألمـةأهل اإلختي: أحدمها

 .)لإلمامة، وليس عىل من عدا هذين الفريقني من األمة يف تأخري اإلمامة حرج وال مأثم
 : واخلالصة
 تساس به الذي الدين يحفظ بها ،اإلسالمي الشرع أقرها التي الواجبــات من أو اخلالفــة اإلمامــة 

  ..الدين واجبات من الخالفة إقامة في يوالسع. الدنيا
ِّ وهو وجـوب كفـائي متوجـه إىل ،والقواعد الرشعية ثابتة الوجوب بالكتاب والسنة واإلمجاع وهي

وإذا تقـاعس أهـل . ئبون عنها يف هذه املهمة اخلطريةأهل احلل والعقد باعتبارهم املمثلون لألمة، النا
 هذا الواجـب بقـدر مـا مة، حتى يسعى إلقاة واستطاعةثم يلحق كل من له قدراحلل والعقد فإن اإل

 .أويت من قوة واستطاعة عىل الوجه الرشعي املريض
ّ، وسيلة إىل إقامة أمة توقف نفسها عىل اخلري والعدل، حتـق احلـق  ذاهتا وسيلة ال غايةِّ يف حدواإلمامة

وم بأداء رسالتها الساموية عـىل ، أمة تقروف وتنهى عن املنكر وتؤمن باهللاوتبطل الباطل أمة تأمر باملع
 .نهاج اإلسالم الذي رسمه اهللا هلام

لواجبات امللقـاة عـىل عـاتق ، وأن ذلك أهم ا أهداف اإلمامة هو حفظ الدين، وسياسة الدنيا بهومن
 .اإلمام
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  . طرق انعقاد الخالفة:  الثالثة المسألة
 

ًالـسنة فإننـا ال نجـد هنـاك نـصا عند النظر إىل نصوص الكتاب و(: ]اإلمامة العظمى[ صاحب قال
َّ، ولـيس ثمـة إال النـصوص العامـة املتعلقـة قة التي تثبت هبا اإلمامـة لإلمـامًرصحيا يف تعيني الطري َ

 .، كالشورى ونحوها، سواء أكانت صغرى أم كربىوالية والتوليةبال
دين ريض اهللا عـنهم  مل يبق أمامنا إال استعراض الطرق التي انعقدت هبا اإلمامة للخلفاء الراشلذلك

 .أمجعني 
، ومن سنتهم زام بسنته وسنة اخللفاء الراشدين الطرق تعترب رشعية لألمر النبوي بوجوب االلتوهذه
 .يقة التي متت توليتهم هباالطر

ً عليها فإنه مل يرد يف الروايات الكثرية التي وصفت لنا وصـفا دقيقـا كـل مـا حـدث مـن وإلمجاعهم ً
، مل يـرد يف هـذه صحابة يف تعيني اخللفاء الراشدينت ومناقشات بني الظروف ومالبسات ومراجعا

، ومـا لفـاءَّالروايات أية رواية عن أحد من الصحابة تطعن يف الطريقة التي تم هبا تعيني أحد مـن اخل
 وانتهى باجتامع السقيفة ال كام  يصوره بعض املؤرخني، فـإنام  ـً وهو قليل جداـكان هناك من خالف 

، وينتهي هذا اخلالف بعد االقتناع ووضوح احلجة، وتبيـني لشخص املوىل ال يف طريقة التوليةهو يف ا
 . ًمالالدالئل، وعرص اخللفاء الراشدين هو التطبيق العميل لإلسالم كا

، وقـد u، لذلك كانوا أفقه الناس وأعرفهم بقواعد الرشع ومقاصـدهعاشوا مع التنزيل حلظة بلحظة
 يف ندهمَّ، وهذه األعامل مل يكن معهم دليل معني عليها، وإنـام مـستوأمجعوا عليهاًلوا أعامال كثرية عم

 مع مقاصد الرشيعة كجمع القرآن، وتـدوين الـدواوين، وتوليـة أيب بكـر تتالءمذلك املصلحة التي 
تـي ال شـك عاقـل أهنـا معتـربة ، إىل غري ذلك من املـصالح اللعمر، وجعل عمر أمر اخلالفة يف ستة

 .) عليهممن أنكرها فهو ال يعرف وال يفقه منهج السلف رضوان اهللا، وًرشعا
  

                                                 
uـ يف باب العبادات واملعامالت عىل حد سواء  ومنها اجلانب السيايس   
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  .استعراض تاريخي لطرق تولية الخلفاء الراشدين رضي اهللا عنهم : األولالفرع
  

 .تولية أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه : أوال
ً البخاري يف صحيحه عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه حديثا طويال ومنهروى ه قـد كـان وأن...« :ً

تمعـوا بـأرسهم يف سـقيفة من خربنا حني توىف اهللا نبيه صىل اهللا عليه وسلم أن األنصار خالفونا واج
:  أليب بكـرفقلـت، واجتمع املهاجرون إىل أيب بكر، بري ومن معهام، وخالف عنا عيل والزبني ساعدة

مـنهم لقينـا مـنهم رجـالن نـا انطلق بنا إىل إخواننا هؤالء من األنـصار فانطلقنـا نريـدهم، فلـام دنو
نريـد إخواننـا : ؟ فقلنـاأين تريدون يـا معـرش املهـاجرين: ، فقاالصاحلان، فذكرا ما متاأل عليه القوم

فانطلقنـا ، uواهللا لنـأتينهم: ، فقلـت عليكم أال تقربوهم أقضوا أمركمال: ، فقاالهؤالء من األنصار
هـذا : مـن هـذا؟ فقـالوا: ، فقلتظهرانيهم َّ، فإذا رجل مزمل بني يف سقيفة بني ساعدةأتيناهمحتى 

َّ، فلام جلسنا قليال تشهد خطيبهم  فـأثنى عـىل اهللا بـام هـو يوعك: ماله؟ فقالوا: سعد بن عبادة فقلت ً
َّ، وقـد دفـت  رهطـ معرش املهاجرين ـ، وأنتم  فنحن أنصار اهللا وكتيبة اإلسالم:أما بعد: أهله ثم قال

ن ، فلام سـكت أردت أا من أصلنا وأن حيضنونا من األمرأن خيتزلونَّدافة من قومكم فإذا هم يريدون 
عـىل رسـلك، فكرهـت أن : أتكلم قال أبـو بكـر، فلام أردت أن أتكلم وكنت أداري منه بعض احلد

 مـن كلمـة أعجبتنـي يف تزويـري إال قـال يف ك، واهللا ما ترأغضبه، فتكلم فكان هو أحلم مني وأوقر
هـذا ما ذكرتم فيكم من خري فأنتم له أهل ولن يعرف : تى سكت، فقالهيته مثلها أو أفضل منها حبد

ً، هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحـد هـذين الـرجلني األمر إال هلذا احلي من قريش ً
 فلـم أكـره ممـا قـال ـ عامر بن اجلراح وهو جالس بيننا بيدة فأخذ بيدي ويد أيب عـفبايعوا أهيام شئتم 
َّ أن أقدم فترضب عنقي ال يقربني من ذلك إثم أحب إيل منغريها، كان واهللا َّ أن تأمر عىل قـوم فـيهم ُ

أنـا : ًيس عند املوت شيئا ال أجـده اآلن، فقـال قائـل مـن األنـصار، اللهم إال أن تسول إيل نفأبو بكر
                                                 

u ال علـيكم أال تقربـوهم أقـضوا « ردا عىل قائـل »واهللا لنأتينهم« ـ قارن أهيا األخ الكريم بني قول اخلليفة الراشد عمر ريض اهللا عنه
ًبايعوا رجال منهم بعدنا، فإما بايعناهم عىل ما ال نـرىض ، وإمـا نخـالفهم خشينا إن فارقنا القوم ومل تكن بيعة أن ي «، وقوله بعد»أمركم

وبني عدم مباالة اإلخوة . مجع الكلمة ودفعا للفساد ما أمكن، وعرفانا منه لفضل األنصار حرصا منه ريض اهللا عنه عىل »ًفيكون فسادا
 .ة مجع الكلمةوكأن ليس من مقاصد اإلمام.  بأحد وال بفساد قد حيدث عن ذلكيف الدولة
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، فكثـر اللغـط وارتفعـت نا أمري ومنكم أمري يا معـرش قـريش، وعذيقها املرجب، مكجذيلها املحك
، فبـسط يـده فبايعتـه وبايعـه ابسط يـدك يـا أبـا بكـر: ألصوات حتى فرقت من االختالف، فقلتا

قتلـتم سـعد بـن عبـادة، : املهاجرون ثم بايعته األنصار ونزونا عىل سعد بن عبادة فقال قائـل مـنهم
يعة أيب ا من أمر أقوى من مباوإنا واهللا ما وجدنا فيام حرضن:  اهللا سعد بن عبادة ، قال عمرقتل: فقلت
 بايعنـاهم عـىل مـا ال ، فإمـاًيعة أن يبايعوا رجـال مـنهم بعـدنا، خشينا إن فارقنا القوم ومل تكن ببكر

  فـال يتـابع هـو واللمنيً، فمن بايع رجال من غري مشورة من املسًنرىض، وإما نخالفهم فيكون فسادا
َالذي بايعه تغره أن يقتال َّ ِ َ«.  

هاجرين واألنصار له ريض اهللا ، وهي بيعة فضالء وكبار امل املصادرلبيعة األوىل كام تذكرها هي افهذه
 .ة املسلمني يف املسجد عىل املنرب، ثم تبعتها البيعة الثانية وهي بيعة عامعنه

  : المستخلصة النتائج
الداللة عىل أن النبي صىل اهللا عليه وسلم مل ينص رصاحة عىل اخلليفة من بعـده ، وال أخـرب بمـن ـ  ١

  .، ويف هذا داللة عىل أن لإلمام أن يرتك االختيار للمسلمني من بعده سيتوىل 

أن بيعة أيب بكر ريض اهللا تعاىل عنه متت بعد مشاورات بني فضالء املهاجرين واألنصار، ويف هـذا ـ ٢
 ـَّداللة عىل أن الذي يقوم باالختيار هم فضالء القوم وعلامؤهم ورؤسـاؤهم وهـم مـن يـسممون بـ

 يفوتنا التنويه بالرصاحة والوضوح يف عرض اآلراء التي سادت املـشاورة وال ."عقدأهل احلل وال"
  .uأمجعنيمن غري خلفية وال طعن يف النوايا ريض اهللا عنهم 

الفة سعد بن  فال ترض خمالفة بعض القوم كام مل ترض خم، ال يشرتط اإلمجاع التام عىل اختيار اخلليفة ـ٣
 .عبادة ريض اهللا عنه

، ً ثم من قبل عامة املسلمني ثانيـاً،ار من قبل أهل احلل والعقد أوالعية البيعة للخليفة املخت مرشوـ ٤
 .ّكام تم َّ أليب بكر ريض اهللا عنه

 مل يـرض ختلـف عـيل بـن أيب طالـب،  كام،ب حضور مجيع أهل احلل والعقد ال يشرتط يف االنتخاـ ٥
 لتجهيـز ـ كام ذكرت بعـض الروايـات ـختيار  حيث ختلفا عن اال،والزبري بن العوام ريض اهللا عنهام
                                                 

u  مقابل هذه الرصاحة واجلرأة يف ذلك اجليل املطلوب التأيس به يراد منا التسليم لقرار الدولة من غري اعرتاض وال نقاشـ 
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 .  النبي صىل اهللا عليه وسلم وإن كانا بايعا بعد ذلك
االنتخاب من قبل أهل احلل  ضوء هذه النقاط ستتضح لنا الطريقة األوىل النعقاد اخلالفة وهي وعىل

 .والعقد
*                         *                      * 

 :مر ريض اهللا عنهتولية ع : ًثانيا
ً ولكنها رشعية أيـضا بالداللـة الـسابقة ـ إىل حد ما ـ اخلالفة لعمر ثبتت بطريقة أخرى مغايرة انعقاد

 .)العهد(وهي طريقة االستخالف 
ملا ثقـل أبـو بكـر رضـوان اهللا تعـاىل : عن  احلسن بن أيب احلسن ريض اهللا عنه قال(:  ابن اجلوزيقال

 وقد أطلق اهللا إنه قد نزل يب ما ترون وال أظنني إال ملأيت،: مجع الناس فقال. عليه واستبان له من نفسه
 علـيكم مـن أحببـتم فـإنكم إن رواِّ، فـأمّ، ورد عليكم أمـركمّ، وحل عنكم عقديتأيامنكم من بيعتي

 تـستقم هلـم، َّأمرتم عليكم يف حياة مني كان أجدر أال ختتلفوا بعدي، فقاموا يف ذلك وحلوا عنه فلم
: ال، قـال: ؟ قـالوافلعلكـم ختتلفـون: إرأ  لنا يا خليفة رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم قـال: وافقال

فأمهلوين أنظر هللا ودينه ولعباده، فأرسـل أبـو بكـر إىل : قال. نعم: فعليكم عهد اهللا عىل الرضا؟ قالوا
 أي ـوضـع  فقـال واهللا إنك عندي هلا ألهـل وم. أرش عيل برجل: عثامن بن عفان ريض اهللا عنه فقال

 .)اكتب عمر: ُاكتب، فكتب حتى انتهى إىل االسم فغيش عليه ثم أفاق فقال: فقال. عمر: ـعثامن 
 :تج منها عىل غرار ما تقدم ما ييل، ويمكننا اآلن أن نستن فهذه مبايعة عمر ريض اهللا عنه

إرأ  لنـا يـا  (:الوا له ترشيح أيب بكر لعمر ريض اهللا عنهام كان بطلب من أهل احلل والعقد حيث قـ١
 .)مفة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلخلي
 .  جواز االستخالف لشخص معنيـ٢
مـع ،  حرص الصحابة ريض اهللا عنهم عىل مشاورة أهل احلل والعقد قبل العزم عىل تعيني اخلليفة ـ٣

 . اإلخالص والنصح يف إبداء الرأي وقت املشاورة
 . ليهتابة العقد للخليفة املعهود إ ك ـ٤
 . العهد ال يكفي لتولية اإلمام، وإنام ال بد من البيعة لإلمام املعهود إليه ـ٥



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٢٨ 

  مسائل في فقه الخالفة

 :تولية عثامن بن عفان ريض اهللا عنه : ا ثالث
ً البخاري يف صحيحه عن عمرو بن ميمون حديثا طويال ذكر فيه تفاصيل طعن عمـر ريض اهللا روى ً

 . ثم محله إىل بيته ثم دخوهلم عليهتعاىل عنه، 
 أو ـما أجد أحق هبذا األمر مـن هـؤالء النفـر : فقال. أوص يا أمري املؤمنني، استخلف: فقالوا: يهوف

 فسمى عليا، وعثامن، والـزبري، :  الذين تويف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وهو عنهم راضـالرهط 
 كهيئـة ـيشء  لـه مـن األمـر ليسيشهدكم عبد اهللا بن عمر و: وقال. ، وعبد الرمحنً، وسعداوطلحة

ِّ وإال فليستعن به أيكم ما أمرً فإن أصابت اإلمرة سعدا فهو ذاكـالتعزية له  إين مل أعزله عـن عجـز ، فُ
اجعلـوا : محنفلام فرغ من دفنه اجتمع هؤالء الرهط فقال عبـد الـر: ـ إىل أن قال الراوي  ـوال خيانة

قـد جعلـت أمـري إىل : فقـال طلحـة. قد جعلت أمري إىل عـيل: فقال الزبري. أمركم إىل ثالثة منكم
أيكام تربأ مـن هـذا : ، فقال عبد الرمحنقد جعلت أمري إىل عبد الرمحن بن عوف: وقال سعد. عثامن

، فقـال عبـد فأسـكت الـشيخان،  واإلسالم لينظـرن أفـضلهم يف نفـسهاألمر فنجعله إليه واهللا عليه
لـك : نعم، فأخـذ بيـد أحـدمها فقـال:  قاال عيل أن ال آلو عن أفضلكم؟واهللاّأفتجعلونه إيل : الرمحن

ْ، فـاهللا عليـك لـئن أمرتـك لم والقدم يف اإلسالم ما قد علمتقرابة من رسول اهللا صىل اهللا عليه وس َّ
ُلتعدلن ولئن أمرت عثامن لتسمعن ولتطيعن ْ َّ َ  . 

يعـه عـيل ، فباهارفع يدك أبايعك يا عثامن فبايع:  ثم خال باآلخر فقال مثل ذلك، فلام أخذ امليثاق قال
 .وولج أهل الدار فبايعوه

هنض عبد الرمحن بن عـوف (: ت بني عثامن وعيل ريض اهللا عنهام ويف بعض الروايات أهنا ملا انحرص
ً النـاس وأخيـارهم مجيعـا وأشـتاتايستشري الناس فيهام وجيمع رأي املـسلمني بـرأي رؤوس ، مثنـى ً

 إال صـالة م أيام بلياليهن ال يغـتمض بكثـري نـوفسعى يف ذلك عبد الرمحن ثالثة. وفرادى وجمتمعني
 .)دل بعثامن بن عفان ريض اهللا عنهً، فلم جيد أحدا يعًتخارة وسؤاال من ذوي الرأي عنهمودعاء واس

قال اإلمام أمحـد رمحـه  متت البيعة لعثامن ريض اهللا عنه بإمجاع الصحابة رضوان اهللا عليهم كام وهكذا
 .)أحد كام اجتمعوا عىل بيعة عثامنبيعة مل جيتمعوا عىل (: اهللا تعاىل

 :أن نستنتجه من هذه البيعة ما ييل والذي يمكن 
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، ويـرى ابـن  األصلح العهد إىل أشخاص معينني دون تعيني املعهود إليه بعينه إذا كان ذلك هوجواز
نـه ألو.  حتى ال حيـدث االخـتالف واملنازعـةتيمية رمحه اهللا سبب عدم تعيني واحد بعينه من  الستة

ً، ورأى أيضا أنه إذا عني واحـدا قـد ال حيـسن الًرأى الفضل متقاربا يف الستة َّ َ  بإمامـة املـسلمني قيـامً
 .ً خوفا من التقصريًفيصبح عمر نفسه مسؤوال عنه لنسبته إليه فرتك التعيني

صـىل اهللا  أن يف هذه الطريقة مجع بني طريقة الرسـول ـ كام نقل عنه ابن جرير ـ ابن بطال فهو يرى أما
ر ريض اهللا ، وبني طريقـة صـاحبه أيب بكـاالستخالف وتفويض األمر للمسلمنيعليه وسلم يف ترك 

، ومن فعل عينيًفأخذ من فعل النبي صىل اهللا عليه وسلم طرفا وهو ترك الت: عنه يف االستخالف قال
 .لعهد واالختيارطريقة جامعة بني افهي . لعهد ألحد الستة وإن مل ينص عليهًأيب بكر طرفا وهو ا

 . مبدأ الشورى  يف تولية اإلمام كذلك بقاء الصحابة ريض اهللا عنهم عىلونالحظ
*                         *                      * 

 :تولية عيل ريض اهللا عنه  : رابعا
، وهو ه ظهر االختالف يف صفوف املسلمني بعد حادثة استشهاد اخلليفة عثامن بن عفان ريض اهللا عن

ً مل يكـن نزاعـا بـاملعنى  أول نزاع ظهر عىل اإلمامة، حيث ما جرى من قبلـ كام يرى ابن تيمية ـبحق 
 .)ً، ومثل هذه ال يسمى نزاعاوا، وما اتصلوا حتى اتفقإال ما جرى يف اجتامع السقيفة(احلقيقي 

ادثـة استـشهاد  ح، منهـايض اهللا عنه صعوبات كثرية، مل تواجه من سـبقه واجه استخالف عيل روقد
، ومطالبـة بعـض املـسلمني بالقـصاص ودخول القتلة املجرمني يف صـف عـيل، عثامن ريض اهللا عنه

صحابة ريض اهللا تعـاىل عـنهم ، وخـروج بعـض كبـار الـنكار أهل الشام اجلامعـي ملبايعتـهمنهم، وإ
 .ئشة، وغريهم، وعاكطلحة، والزبري

، وبـدأت الفرقـة سدين داخل الصف أدى إىل تصدعهملف البيعة لعيل ريض اهللا عنه ولكن وجود امتت
م يف وأعلـن معاويـة وأهـل الـشام عـدم دخـوهل.  حيث وقعت موقعة اجلمل املشهورةبني املسلمني

ثم . وقعة صفني وغريها من املعارك، فسار إليهم عيل بجيشه ووقعت مالطاعة حتى يؤخذ بثأر عثامن
 عنهج وقاتلهم وكثرت الفتن يف عرصه ريض اهللا انشق عليه صفه بعد التحكيم وخرجت عليه اخلوار

 هيمنا يف هذا البحث هو الطريقة التي متت هبا مبايعته وهي طريقة االختيار كـالتي ثبتـت هبـا والذي
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 فبعد حادثة استشهاده بقي النـاس ًعنه مل يستخلف أحدا بعدهإمامة أيب بكر حيث إن عثامن ريض اهللا 
 . مشاورات ومناقشات طويلةد وعقدوا اإلمامة له بعاحلل والعقدإمام حتى اختاره أهل يف غيبة من 

 فلـم ، األربعة أهنا متت عن رىض ومشورة، من غري قهـر وال اضـطهاد من عرض بيعات اخللفاءتبني
فلم يكن خيفى عـىل هـؤالء ، تكن عىل سنة فارس والروم، ولكن عىل سنة النبي صىل اهللا عليه وسلم

 والكـرسوي، وامللـك القيـرصي ي تقوم عىل شورى األمة واختيارهاالتالصحابة الفرق بني اخلالفة 
لذلك أنكروا عىل معاوية ريض اهللا عنـه الـدعوة لبيعـة . م عىل التنازع والتغالب والتوريثالذي يقو

، وله من طريـق شـعبة عـن "ما هي إال هرقلية"ابنه يزيد وقال  عبد الرمحن كام يف رواية اإلسامعييل 
 ]. فتح الباري[ " وقيرصلسنة هرق"ال مروان سنة أيب بكر وعمر فقال عبد الرمحن حممد بن زياد فق

. يل ريض اهللا عـنهم أمجعـني هم اخللفاء الراشدون واألئمة األربعة؛ أبو بكر وعمر وعثامن وعهؤالء
وهم الذين خلفوا رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم . ُّم املشهور عند مجهور أهل السنةوهذا هو ترتيبه
 .يف قيادة األمة

ويف إدارهتـم لـشؤون األمـة ، ّ اختصوا بوصف الراشدين لصفات متيزوا هبا يف سـلوكهم الـذايتوقد
وحفاظهم عىل النهج الذي جاء به رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم مـن ، ورعايتهم لدينها وعقيدهتا

 .الدعوة واجلهاد، وإقامة العدل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
ً العرص الراشدي مع عرص النبوة معلام بارزا ونموذجا متكامال تسعى األمـة اإلسـالمية وكـل أصبح ً ًْ ً ََ

وحياول يف دعوته رفع األمة إىل مـستوى ذلـك العـرص ، مصلح إىل حماولة الوصول إىل مستواه الرفيع
ًوجيعله معلام من معامل الت، ًأو قريبا منه ََ  هبـم فيـه  ينبغي التـأيس ومما،أيس والقدوة لألجيال اإلسالميةْ

سـن « :كان عمر بن عبد العزيـز يقـول(: أخرج ابن أيب حاتم عن مالك قال. طريقة توليتهم اخلالفة
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ووالة األمر من بعده سننا األخذ هبا تـصديق لكتـاب اهللا، واسـتكامل 

لها وال النظر فيام خالفهـا، مـن اقتـدى هبـا  تبديواللطاعة اهللا، وقوة عىل دين اهللا، ليس ألحد تغيريها 
مهتد، ومن استنرص هبا منصور، ومن خالفها اتبع غـري سـبيل املـؤمنني، وواله اهللا مـا تـوىل، وصـاله 

 ، )»جهنم وساءت مصريا
 . األمر يف هذا األثر اخللفاء الراشدون ريض اهللا عنهم ووالة
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  :طرق انعقاد الخالفة :  الثاني الفرع
 :ّالعرض  يمكننا أن نحدد الطرق الرشعية الثابتة لتولية اإلمام ومها طريقتان فقط  ضوء هذا عىل

  :االختيار : ى األولالطريقة
، وعيل بن أيب ية أيب بكر الصديق، وهي الطريقة التي متت هبا تول يقوم به هم أهل احلل والعقدوالذي

 يف الرشيعة اإلسـالمية وعنـد أهـل وهو الطريق األصل الختيار اإلمام. طالب ريض اهللا تعاىل عنهام
  . فالسنة  عىل اعتبار أن االستخالف مرشوط بموافقة أهل احلل والعقد عىل املستخل

، ضعيف، والعامل باملصلحة واجلاهـل، فيها القوي والألمة متفرقة يف األصقاع واألمصار ألن اوذلك
ت التي يصعب معها التمييـز ، إىل غري ذلك من االختالفاوالعاقل وغريه، وصاحب اهلوى والغرض

َبني الصالح والطالح والذي يتو ُسم فيه محل هذه األمانة وغـريهَُ  يف هـذا سؤوليةولـذلك تكـون املـ. َّ
ًاملجال واقعة عىل أعناق عقالء األمة وعلامئها وفضالئها ، فهم الذين خيتارون من يرونه أهال للقيـام 

، واألمر باملعروف والنهي  إقامة رشع اهللا يف أرضهليهم وهوهبذا الواجب الرشعي الذي أوجبه اهللا ع
 .عن املنكر يف مجيع أنحاء املعمورة 

*                         *                      * 

  :؟ من هم أهل الحل والعقد ـأوال
يهم يف ، يرجـع النـاس إلـم بـأحوال النـاسفئة من الناس عىل درجة من الـدين واخللـق والعلـ: هم

، فمـن الفقهـاء مـن لفقهاء يف التعبري عن هذا املعنىوقد اختلفت ألفاظ ا. واملصالح العامةاحلاجات 
 أهـل سامهم من، ومنهم  االجتهاد كأيب يعيلأهل االختيار كاملاوردي، ومنهم من سامهم أهلسامهم 

 . ل الشورى ويسمون أه،الرأي والتدبري كالبزدوي
. )لامء والرؤسـاء ووجـوه النـاس الـذين يتيـرس اجـتامعهمأهنم الع( ]هناية املحتاج[ النووي يف وذكر

ِوعلله شارحه الرمىل بقوله َ ِألن األمر ينْتظم هبم ويتبعهم سائر النَّاس: َ ِ َِ َ َ َ َْ. 
ِوهذا التعليل هو غاية التحقيق منطوقا ومفهوما فإذا مل يكن املبـايعون (: ]اخلالفة[ رشيد رضا يف قال َ ً ً َِ ْ َ َ ْ ََّ ََّ ُ َِ

ُبحيث تتبع ْ َ َهم األمة فال تنْعقد اإلمامة بمبايعتهمِ َ ِ ْ ِْ َ َ َ َ(. 
َوقال َ السعد يف رشح املقاصد كغريه من املتكلمني والفقهاءَ ََ ُ ْ ِّ ُْ َ ََْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َهم العلامء والرؤساء ووجوه النَّاس(: ِ ْ(. 
د هم األمراء والعلامء واحلكـام ورؤسـاء اجلنـ(:  حممد رشيد رضا يف املنار عن حممد عبده أهنموينقل
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 . )لناس يف احلاجات واملصالح العامةوسائر الرؤساء والزعامء الذين يرجع إليهم ا
: ما بقاؤنا عىل هذا األمر؟ قال: قال أبو بكر الصديق رىض اهللا عنه لألمحسية ملا سألته(:  ابن تيميةقال

 فإنه من ويدخل فيهم امللوك واملشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا. ما استقامت لكم أئمتكم
 . فيهم والمطاعون وأكابرهم وأشرافهم الناس فرؤوس )أويل األمر

:  ظرف خلو الزمان عن اخلليفة كزماننا يرجع الناس ألعياهنم املقدمني فـيهم  كـام قـال اجلـوينيويف
وقد قال العلامء لو خىل الزمان عن السلطان فحق عىل قطان كل بلدة وسكان كـل قريـة أن يقـدموا (

 عـن هـونالم والنهى وذوي العقول واحلجى من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتمن ذوي األح
 . ) املهامت وتبلدوا عند إظالل الواقعاتإملاممناهيه ومزاجره فإهنم لو مل يفعلوا ذلك ترددوا عند 

 والنهـى وذوي األحـالم أراد مريد تصحيح الوضع وتنـصيب اخلليفـة وجـب أن يـشاور ذوي فإذا
 .جى الذين رضيهم املسلمون لدينهمالعقول واحل

 ذا فـإ،والعقد الحل أهل هم هؤالء ، أمراء اجلامعات اجلهادية وعلامؤها وعلامء األمة العاملنيومنهم
 . اإلمامة مقصود باجتماعهم تحقق الوقت والشخص املؤهل على هؤالء كلمة اجتمعت

، لكونه مما ختتلف فيه وجوه املـصلحة  كيفية حتديد هؤالء فهو مما تركه اإلسالم الجتهاد كل عرصأما
 معروفون أنهم هذا من فلزم واألمـراء العلماء من األمر أولى بطاعة اهللا أمر وقد ،باختالف العصور

 إىل كل إقلـيم مـن وعبالرج(: كام قال الشيخ حممد أبو زهرة،  ويمكن معرفة هؤالء،الناس بين أعالم
خيتاروا فضالءهم، وهؤالء الفضالء هم الذين يتولـون أقاليم الدولة، فيجب عىل أهايل كل إقليم أن 

ويف هـذا املعنـى مـن . )عقد اإلمامة، وتنعقد اإلمامة ملن يتبعه األكثرية املطلقة من هؤالء املختـارين
 .عظمى يمثلون األمة، ال جزءا منها المامةالالزم أن يكون أهل احلل والعقد الذين يعقدون بيعة اإل

َّفعلم مم(:  رشيد رضاقال ِ َعقـد مـرالَل وااحلـَا تقدم أن لقب أهـل َ ِد بـه معنـى املـصدرين فيـه بـالُ ِِ ِ ِقوة ِ َّ ُ
َوبالفعل وهم الرؤساء الذين تتبعهم األمة يف أمورها العامة، وأمهها نصب اإلمام ا َِّ َ ْ َِّ َظم وكذا عزله َعألْ َ ََ َ

ِإذا ثبت عنْدهم وجوب ذلك، َِ َ ِومن ظن أن كل مـن يوصـف بـالعلم و... ِ ْ ِ ُ ِالوجاهـة تنْعقـد ببيعـتهم ََ َ َ
ْاإلمامة وجيب عىل األمة َْ َ َ َ اتباعهم فيها فقد جهل معنى احلل والعقد ومعنـى اجلامعـة واِ َ َ ََ َاع، ومـا مجـِإلِ َ

َبار واآلثار، ومن كالَختقدم من األ ََ َ َققني يف املَحم املَ َسألة والِِّ َ َ ُسيام رشَ ُ َ َ أهل االختياروطِ ِ  ].اخلالفة.[ )ِْ
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 :ط أهل الحل والعقد شرو :ثانيا
 : الرشوط تنقسم إىل قسمني وهذه

 : رشوط الوالية العامة وهي  ـ ١
 . جيوز فيها تولية من ليس بمسلم وهذا رشط أسايس يف كل والية يف البالد اإلسالمية فال:اإلسالم

 .)أمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلم أن الكافر ال والية له عىل مسلم(: قال ابن املنذر
رأ فأدى إىل زوال  أو لطارئ ط- أي مل يبلغ - فال جيوز تولية غري العاقل سواء كان لصغره :عقلال

 ،ً فهذا ال يوىل من أمور املسلمني شيئا،، وهو ما يؤثر يف مقدرة الشخص عىل التمييزعقله أو نقصانه
 .فكيف باختيار خليفة هلم

ُالرجال ﴿: العامة وذلك لقوله تعاىللواليات  يشرتط كثري من الفقهاء الذكورة يف ا:الذكورة َ ِّ
ْقوامون عىل النساء بام فضل اهللاُّ بعضهم عىل بعض وبام أنفقوا من أمواهلم ْ ْ َ ُِِ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََّ َْ ُ َ َ َ ََ ََ َِ ٍِ ُ َ َّ ِّ  وألن الواليات حيتاج ﴾َ

 ومتام وألنه حيتاج فيها إىل كامل الرأي،.  وهذا حمظور عىل النساءجالفيها إىل الدخول يف حمافل الر
 . واملرأة ناقصة العقل،العقل  والفطنة

لفائه وال من بعده امرأة قضاء قط، ِّوهلذا مل يول النبي وال أحد من خ: (ابن قدامة يف املغنياإلمام قال 
فام (: ياجلويناإلمام  وقال .)ً غالباالزمان، ولو جاز ذلك مل خيل منه مجيع وال والية بلد فيام بلغنا

َّنعلمه قطعا أن   .)وعقد اإلمامة، فإهنن ما روجعن قطالنسوة ال مدخل هلن يف ختري اإلمام ً
 جيب توافرها يف أهل احلل والعقد، ألن ، ومن ثمرية رشط أسايس يف أدنى الواليات احل:الحرية

 أي عقد اإلمامة -وكذلك ال يناط هذا األمر (: ، قال إمام احلرمنياكتامل األهلية رشط فيهم
 .)يد وإن حازوا قصب السبق يف العلوم بالعب-واالختيار 

 :الرشوط اخلاصة  ـ  ٢
اإلنسان اجتناب الكبائر وهي هيئة كامنة يف النفس توجب عىل : العدالة الجامعة لشروطها

، وخيتلف ذلك باختالف الزمان واملكان، عن بعض املباحات اخلارمة للمروءة، والتعفف والصغائر
 . ة الفاسق وال من فيه نقص يمنع الشهادة وبناء عىل هذا الرشط فال جيوز تولي

، ويكون اختيار اخلليفة عن ثقة أفراد األمة يف اختيار العدل شأن اشرتاط العدالة أن يؤدي إىل ومن
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 .طريق من تتوفر فيه هذه الرشوط مدعاة إىل ثقة الناس فيه واالنقياد له
 اشتهرت عدالته بني أهل العلم فمن(: النووياإلمام  قال ،الستفاضة والشهرةوتثبت العدالة با
 .) هبا كفى فيهاهوشاع الثناء علي

ًمل نغفل عن ذكر الورع صدرا يف الفصل عن ذهول، بل رأيناه أوضح من أن (:  اجلويني اإلمامقال
ًحيتاج إىل االهتامم بالتنصيص عليه، فمن ال يوثق به يف باقة بقل، كيف يرى أهال للحل والعقد؟ 

من مل يصن نفسه مل ، وه؟ ومن مل يتق اهللا مل تؤمن غوائلأهل الرشق والغرب ينفذ نصبه عىل وكيف
 .)تنفعه فضائله

 . للخليفةيشرتط يف أهل احلق والعقد درجة معينة من العلم تؤهلهم إىل حسن االختيار   :العلم
 الذي العلم: والثاين... :يار فالرشوط املعتربة فيهم ثالثةأما أهل االخت(: املاوردياإلمام قال 

 )امة عىل الرشوط املعتربة فيهايتوصل به إىل معرفة من يستحق اإلم
 فالذي يظهر أنه ال يشرتط ،ً أن يكون هناك حتديد لدرجة معينة من العلم، كأن يكون جمتهداأما

 . ، ولكل عرص ما يناسبهاالجتهاد
اإلمامة إال املجتهد ذهب طوائف من أئمة أهل السنة إىل أنه ال يصلح لعقد (: اجلوينياإلمام قال 

 املحققني إىل أنا ال نشرتط بلوغ نوذهب القايض الباقالين يف عصب م. املستجمع لرشائط الفتوى
ٍّالعاقد مبلغ املجتهدين؛ بل يكفي أن يكون ذا عقل وكيس وفضل وهتد إىل عظائم األمور، وبصرية 

فأما من مل يستجمع خصال . اتُمتقدة بمن يصلح لإلمامة، وبام يشرتط استجامع اإلمام له من الصف
ِّ الزعامة ملستقل هبا، ولو مل يكن املعني املتخري قدالغرض تعيني قدوة وختري أسوة، وع: املفتني، فنقول ِّ

ًعاملا بصفات من يصلح هلذا الشأن ألوشك أن يضعه يف غري حمله، وجير إىل املسلمني رضرا بسوء  َّ ً
فأما األفاضل املستقلون، ... من ال يعد من أهل البصائراختياره، وهلذا مل يدخل يف ذلك العوام، و

ُالذين حنكتهم التجارب، وهذبتهم املذاهب، وعرفوا الصفات املرعية فيمن يناط به أمر الرعية فهذا 
وقد متهد يف . املبلغ كاف يف بصائرهم، والزائد عليه يف حكم ما ال متس احلاجة إليه يف هذا املنصب

فالفاضل الفطن املطلع عىل مراتب ...  يف كل مقام بام يليق به من العلمقواعد الرشع أنا نكتفي
فقد ...  البصري باإلياالت والسياسات، ومن يصل هلا متصف بام يليق بمنصبه يف ختري اإلمام،األئمة
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فال أرى الشرتاط كون العاقد : (ثم قال.. )َّظهر أن األقرب إىل التحقيق مسلك القايض ومتبعيه
ًجمتهدا وجه  .)ًن تفيد مبايعته منَّة واقتهاراًا الئحا، ولكني أشرتط أن يكون املبايع ممً

أي ـ ًه يشرتط أيضا أن يكون املختار  باإلضافة إىل العلم باألحكام الرشعية فإن:الرأي والحكمة
ول وطبائع  من ذوي الرأي السديد والنظر الثاقب الذي يعرف حاجات الد ـ فاعل االختيار

 .يار ليوافق األصلح لتويل اخلالفة عنده من القدرة عىل التمييز الكايف يف االخت، ويكونالرجال
ن إىل اختيار من هو  الرأي واحلكمة املؤديا- أي من الرشوط -الثالث (: املاوردياإلمام قال 

 .)، وبتدبري املصالح أقوم وأعرفلإلمامة أصلح
 رأهيم؛ ليحصل هبم يصدرون عنأن يكون من ذوي الشوكة الذين يتبعهم الناس، و :لشوكةا

 ].انظر اإلمامة العظمى والوجيز يف فقه اخلالفة ووبل الغاممة. [مقصود الوالية
*                         *                      * 

 .ة على غيرهم في االختيار؟ مزي)مكان إقامة اإلمام(عاصمة  هل ألهل ال:ثالثا
 بعض العلامء إىل حتميل أهل االختيار املقيمني يف العاصمة ذهب(: ]اإلمامة العظمى[ صاحب قال

التي يسكنها اإلمام السابق والتي مات فيها مسؤولية أخص يف اختيار اإلمام اجلديد دون من عداهم 
، وألن من ً، ألهنم هم الذين يبلغهم النبأ أوالر يف املدن األخرى وباقي األصقاعمن أهل االختيا

ولكن هذا الرأي غري .. دة يف العاصمة أكثر مما يوجد يف غريها من البالديصلح لإلمامة يوجد عا
ّوليس ملن كان يف بلد اإلمام مزية عىل غريه من أهل (:  فهذا أبو يعىل يقول،مقبول عند اآلخرين

، وألن من  لسبق عمله بموتهمامةًالبالد يتقدم هبا ، وإنام صار من خيتص ببلد اإلمام متوليا لعقد اإل
ردي ذلك واعترب املاو. ]األحكام السلطانية [)ون للخالفة يف الغالب موجودون يف بلدهيصلح

ًاالختصاص عرفا ال رشعا وليس ملن كان (: كرها أبو يعىل اآلنفة الذكر فقال، وذكر األسباب التي ذً
مام يف بلد اإلمام عىل غريه من أهل البالد فضل مزية تقديم هبا عليه وإنام صار من حيرض ببلد اإل

ًمتوليا لعقد اإلمامة عرفا ال رشعا؛ لسبوق علمهم بموته وألن من يصلح للخ ً الفة يف األغلب ً
إن عقد اإلمامة ": أما قول من يقول (: ابن حزم عىل ذلك الرأي بقوله ، وعلق )موجودون يف بلده

 ال حجة  هو قول فاسد" املوضع الذي فيه قرار األئمةأهلال يصح إال بعقد أهل حرضة اإلمام و
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اع األمة   من القرآن أو من سنة الرسول صىل اهللا عليه وسلم أو إمجّ، وكل قول يف الدين عريألهله
 ].الفصل[) املتيقن فهو باطل بيقني

: خلليفة سليامن بن عبد امللك إليه عمر بن عبد العزيز بعد أن أخذت له البيعة بناء عىل عهد اوقال
ي متبع، وإن من حولكم من األمصار واملدن إن أطاعوا كام أهيا الناس، إين لست بمبتدع ولكن"

ٍ، وإن هم أبوا فلست لكم بوالأطعتم فأنا واليكم ْ َ  صاحبة القرار، هيفهو يرى أن األمة .. "، ثم نزلَ
وأن من كانوا يف حارضة اخلالفة ليسوا بأويل من غريهم يف هذا احلق بل هو إىل عموم األمة، وجيب 

 ممثلني يف أهل احلل والعقد الذين حيصل هبم غلبيتهمملسلمني كافة أو من أأن ينعقد الرضا من ا
 كام روى الطربي رمحه اهللا أن عليا ريض. م رؤوس األمة الذين يتبعهم الناس ألهن،مقصود اإلمامة

يا أهيا الناس عن مأل وإذن، إن هذا أمركم ليس ألحد فيه إال من «: اهللا عنه صعد عىل املنرب وقال
نحن عىل ما :  وقد افرتقنا باألمس عىل أمر فإن شئتم قعدت لكم وإال فال أجد عىل أحد، فقالواَّأمرتم

 .»فارقناك عليه باألمس
*                         *                      * 

 : عدد أهل الحل والعقد :رابعا
ًقد اختالفا كبرياأهل احلل والع العلامء يف حتديد العدد الذي تنعقد به اإلمامة من اختلف ويمكننا . ً

 . ًحرص هذا االختالف يف ثالثة مذاهب نستعرضها أوال ثم نرى الرأي الراجح منها 
 : املذهب األول

 : وانقسموا إىل قسمني،فة املختار ومل حيددوه بعدد معني اشرتطوا اإلمجاع التام عىل اخلليوهؤالء
، وقد تار الذي خيتاره أهل احلل والعقداخلليفة املخ قوم اشرتطوا اإلمجاع التام من قبل األمة عىل  ـ١

كي هذا ُ وح،)ال تنعقد إال بإمجاع املسلمني(: املعتزلة فقالعزا األشعري هذا القول إىل األصم من 
ة ومن ويل اخلالف(: ل يف رسالة عبدوس بن مالك العطارالقول رواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا فقا

 وقال يف رواية إسحاق بن منصور ملا سئل عن حديث النبي صىل ،)...فأمجع عليه الناس ورضوا به
أتدري ما اإلمام؟ اإلمام :  ما معناه؟ فقال»من مات وليس له إمام مات ميتة اجلاهلية«اهللا عليه وسلم 

 . ) هذا إمام فهذا معناهيقولالذي جيمع عليه املسلمون كلهم 
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ى ابن خلدون أن هذا هو السبب الذي جعل وحك: م اشرتطوا إمجاع أهل احلل والعقدوقو ـ ٢
رأى (:  فقال،بعض الصحابة يعدلون عن بيعة عيل ريض اهللا عنه إىل املطالبة بدم عثامن ريض اهللا عنه

، وال تلزم بعقد من آلفاق، الفرتاق الصحابة أهل احلل والعقد با مل تنعقدـ أي عيل  ـون أن بيعتهآخر
، وأم ، وعمرو بن العاصذهب إىل ذلك معاوية ـ إىل أن قال ـ الها من غريهم أو من القليل منهمتو

 . ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعني )إلخ... املؤمنني عائشة، والزبري، وابنه
ألن اإلمام جيب الرجوع (: حيث قال ]املعتمد يف أصول الدين[ً إىل ذلك أيضا أبو يعىل يف كتابه وذهب

ل والعقد ، ثم إن اإلمجاع يعترب يف انعقاده مجيع أهل احلاعيسوغ خالفه والعدول عنه كاإلمج وال ،إليه
 ).كذلك عقد اإلمامة له

 : لألسباب التاليةبقسميهً النظر يف هذا املذهب نجده مردودا وعند
، فال ّء البد أن تكون مقلدة لفئة فيها، ألن طبقة الدمهااط إمجاع الدمهاء فال يلتفت إليهأما اشرت أ ـ

الطليعة :  ومن ثم فإن أهل احلل والعقد وهم،لعادلُّناة وتعقل لتختار اإلمام اتستطيع أن حتكم يف أ
، ألهنم سيحتملون  اإلماماختيار هم اجلديرون ب،الواعية والفئة املستنرية من أهل االجتهاد من األمة

 .يكونون رشكاءه يف مآثمه ومظامله، وسإذا مل يتحروا يف اختياره الصوابوزره 
 ليس يف الوسع وما هو أعظم تكليف ما ال يطاق وما(: ول ابن حزم رمحه اهللاه كام يقوألن ب ـ

ٍوما جعل عليكم يف الدين من حرج﴿:  قال تعاىل،ً تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها، واهللاحلرج َ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َِ ِ ِّ ِ ُ َ َ﴾(. 
لسقيفة بعض  إذا التقى يف تلك ا،ًوهو مدفوع أيضا بام حدث بني الصحابة يف سقيفة بني ساعدة جـ ـ

اىل عنه دون ، ويف ذلك املقام بايعوا أبا بكر ريض اهللا تع والعقد، ومل ينتظروا حضور اجلميعأهل احلل
 . انتظار لرأي اآلخرين

 . عىل اإلمجاع فهو قياس مع الفارق أما قياس ذلك ـ د
 : املذهب الثاين 

 :يد إىل عدة آراء هي يف هذا التحد، واختلفوان حدد أهل احلل والعقد بعدد معني موهناك
معة وال تنعقد  ما تنعقد به أربعون ال دوهنم، ألن عقد اإلمامة فوق عقد اجلَّإن أقل(: قوم قالوا  ـ١

 .)بأقل من أربعني
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تنعقد به مخسة جيتمعون عىل عقدها، أو يعقدها أحدهم  القول بأن أقل ما وذهب آخرون إىل  ـ٢
 وألن عمر قد جعلها شورى يف ، بكر انعقدت بخمسةك بأن بيعة أيب، واحتجوا لذلبرضا األربعة

وهذا قول (: وقال املاوردي. تزلة اجلبائي والقايض عبد اجلبارُونسب هذا القول إىل شيوخ املع. ستة
 .)قهاء واملتكلمني من أهل البرصةأكثر الف

 .ً وذهب آخرون إىل انعقادها بأربعة قياسا عىل أكثر نصاب الشهود ـ٣
 .آلخر إىل اشرتاط أن يكونوا ثالثة، ألهنم مجاعة ال جتوز خمالفتهمق اوذهب الفري   ـ٤
ً وليكونا حاكام ،ّ، ألن االثنني أقل اجلمع إىل انعقادها برضا اثنني للثالثوذهب آخرون  ـ٥

 .وشاهدين كام يصح عقد النكاح بويل وشاهدين
امدد يدك (: يل ريض اهللا عنهامس قال لع، واستدلوا عىل ذلك بأن العباوقالت طائفة تنعقد بواحد  ـ٦

. )هللا عليه وسلم بايع ابن عمه، فال خيتلف عليك اثنان فيقول الناس عم رسول اهللا صىل ا،أبايعك
ٌ ووافقوه، وألنه حكم، وحكم لكوألن عمر ملا بايع أبا بكر ريض اهللا عنهام تبعه الصحابة عىل ذ ْ ُ

 وإليه ذهب اإلجيي يف املواقف  ،سن األشعري، وقد عزا البغدادي هذا القول إىل أيب احلواحد نافذ
ملذاهب ما ارتضاه أقرب ا(: قول قال إمام احلرمني حيث ذكر أنوهبذا ال. ضائح الباطنيةوالغزايل يف ف

أن اإلمامة تثبت بمبايعة :  أيب احلسن ريض اهللا عنهام، وهونا املنقول عن شيخ وهو،القايض أبو بكر
وإليه ذهب أبو عبد . اشرتط بعد ذلك أن يكون ذا شوكة وإال فال  لكنه )رجل واحد من أهل العقد

 .ي يف تفسريه، وهو مذهب الزيديةاهللا القرطب
 مجهور الشافعية إىل أهنا تنعقد بمن تيرس حضوره وقت املبايعة يف ذلك املوضع من العلامء وذهب

، قال  بواحد كفىى لو تعلق احلل والعقد، حتهاء الناس املتصفني بصفات الشهودوالرؤساء ووج
 وجوهاملعترب بيعة أهل احلل والعقد من العلامء والرؤساء وسائر (: ]هناية املحتاج[النووي يف اإلمام 

الناس الذين يتيرس حضورهم، وال يشرتط اتفاق أهل احلل والعقد يف سائر البالد واألصقاع، بل إذا 
وعىل هذا ال يتعني لالعتبار عدد، بل ال وصلهم خرب أهل البالد البعيدة لزمهم املوافقة واملتابعة، 

  )مامةيعترب العدد، حتى لو تعلق احلل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته النعقاد اإل
 .وإىل ذلك ذهب القالنيس شيخ البغدادي. )وهو األصح عند أصحابنا الشافعية (: القلقشنديقال
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، وهو أن مجهور ذهب إليه الشافعيةي وأتباعه وما ً أن هناك فرقا بني ما ذهب إليه األشعرويالحظ
الشافعية تشرتط النعقادها بواحد أن ال يكون ثمة غريه ممن يمكن أن يوصف بصفات أهل احلل 

 .والعقد ، أما األشعرية فال تشرتط ذلك ، وإنام تكتفي بواحد من أهل احلل والعقد 
 :ال واآلراء نجدها مرجوحة ملا ييل النظر يف هذه األقووعند

 غري ،، أو النكاح أو غريهاعدد من تصح هبم اجلمعة أو الشهود أهل احلل والعقد عىل قياس عدد •
، اللهم إال ِّل بالبت يف أمر هيم األمة كلها، وال يصح انفراد عدد قلي  ألنه قياس مع الفارقمسلم به

اد اإلمامة ل بانعق القوَّإذا قل أفراد مجاعة أهل احلل والعقد فحينئذ تكون الرضورة هي امللجئة إىل
تنعقد بأربعة، وال قول : لتنعقد باثنني بأوىل من قول من قا: وألنه ليس قول من قال(. بالعدد القليل

 .)...تنعقد باجلامعة : من قال : تنعقد بأربعة بأوىل من قول: من قال
ة د ببيع، ألن بيعة أيب بكر مل تنعقعنهام فال يصحأما االحتجاج ببيعة أيب بكر وعمر ريض اهللا  •

ّار كام مر معنا يف حديث ، وإنام متت بمبايعة كبار املهاجرين واألنصاخلمسة الذين ذكروهم فقط
 .السقيفة

 بكر  اهللا صىل اهللا عليه وسلم أبوولاإلمام بعد رس: إهنم يقولون( :قال ابن تيمية عند قول الرافيض
 كان بعض أهل الكالم ة وإنليس هذا قول أئمة السن: فيقال له: بمبايعة عمر برضا أربعة قال

تنعقد ببيعة : تنعقد ببيعة اثنني، وقال بعضهم: ام قال بعضهم ك،إن اإلمامة تنعقد ببيعة أربعة: يقولون
، وال م تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها بل اإلمامة عنده،واحد، فليست هذه أقوال أئمة السنة

عتهم له مقصود اإلمامة، فإن املقصود ًيصري الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين حيصل بطا
من اإلمامة إنام حيصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت هبا القدرة والسلطان صار إماما، 

 صار له قدرة وسلطان يفعل هبام مقصود الوالية، فهو من أويل األمر من: وهلذا قال أئمة السلف
هللا، فاإلمامة ملك وسلطان، وامللك ال يصري ملكا الذين أمر اهللا بطاعتهم ما مل يأمروا بمعصية ا

قة غريهم بحيث يصري بموافقة واحد وال اثنني وال أربعة، إال أن تكون موافقة هؤالء تقتيض مواف
ِّولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه ـ  إىل أن قال  ـملكا بذلك  وامتنع الصحابة عن ـ أي أبا بكر ـُ

 )والشوكةًإنام صار إماما بمبايعة مجهور الصحابة الذين هم أهل القدرة ًالبيعة مل يرص إماما بذلك، و
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 إنام صار إماما ملا بايعوه كروكذلك عمر ملا عهد إليه أبو ب(:  ريض اهللا عنهوقال عن بيعة عمر
وأطاعوه، ولو قدر أهنم مل ينفذوا عهد أيب بكر ومل يبايعوه مل يرص إماما، سواء كان ذلك جائزا أو غري 

، فاحلل واحلرمة متعلق باألفعال، وأما نفس الوالية والسلطان فهو عبارة عن القدرة احلاصلة، جائز
جه فيه  اخللفاء الراشدين، وقد حتصل عىل وطانثم قد حتصل عىل وجه حيبه اهللا ورسوله، كسل

 ).معصية، كسلطان الظاملني
 أمريا وقاضيا وواليا وغري ذلك من َّفإذا أمره أهل القدرة منهم صار أمريا، فكون الرجل(:  أيضاوقال

األمور التي مبناها عىل القدرة والسلطان، متى حصل ما حيصل به من القدرة والسلطان حصلت 
 يمكن تلك اوإال فال؛ إذ املقصود هبا عمل أعامل ال حتصل إال بقدرة، فمتى حصلت القدرة التي هب

لناس إما بطاعتهم له، وإما بقهره هلم، فمتى والقدرة عىل سياسة ا... األعامل  كانت حاصلة وإال فال
 .صار قادرا عىل سياستهم بطاعتهم أو بقهره، فهو ذو سلطان مطاع، إذا أمر بطاعة اهللا

أصول السنة عندنا التمسك بام كان عليه ":  قال أمحد يف رسالة عبدوس بن مالك العطاروهلذا
ومن ويل اخلالفة فأمجع عليه الناس ورضوا  ـ إىل أن قال ـ ول اهللا  صىل اهللا عليه وسلمأصحاب رس

 كان أو رابه، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمري املؤمنني، فدفع الصدقات إليه جائز ب
 .)"فاجرا

د أهل ً فنقول هذا ليس حرصا لعد،وكذلك فعل عمر يف حرص اخلالفة يف الستة الذين اختارهم •
ّ، يدل ًعا مرشحون للخالفة وخيتار أحدهم، فهم مجيخيتار منهماحلل والعقد الذين خيتارون، وإنام ملن 

ًعىل ذلك ما مر معنا أن عبد الرمحن بن عوف ريض اهللا عنه بقي ثالثا ال تغتمض ع و  بكثري نوم وهينهّ
 .يشاور كبار املهاجرين واألنصار

عة الناس له، ومجيع  بل بمبايـ أي بعض الستة ـًعثامن مل يرص إماما باختيار بعضهم (: قال ابن تيمية
ً، فلام بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماما وإال لو عوا عثامن مل يتخلف عن بيعته أحداملسلمني باي

منهاج [ )ًحابة أهل الشوكة مل يرص إماما بايعه ومل يبايعه عيل وال غريه من الصمحنقدر أن عبد الر
 ]. ١/١٤٢(السنة 

مبادرة عمر يف بيعة أيب بكر ثم تبعه الصحابة ووافقوه عىل أما االستدالل عىل صحة بيعة الواحد ب •
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ذلك فال يصح ، ألن سبب إتباعهم له هو رضاهم بام ذهب إليه ، ال أنه قد ألزمتهم مبايعته إتباعه ، 
ًمن بايع رجال من « : ئلًوإال لو فرض أنه مل يبايع غري عمر ملا ثبتت إمامة أيب بكر خصوصا وهو القا

َّمني فال يتابع هو وال الذي بايع تغرة أن يقتالغري مشورة املسل ِ َ«. 
 .لبيعة ففي كل بيعة ال بد من سابق، كام قال ابن تيمية كون عمر هو السابق إىل اأما
امدد يدك أبايعك، «: أما االستدالل عىل صحة بيعة واحد بأن العباس قال لعيل بن أيب طالب •

 .ولو فرض صحته فإنه مل يتم ومل يفعله، فال يصح »...فيقول الناس عم رسول اهللا بايع ابن أخيه
وأما ما ذهب إليه مجهور الشافعية من انعقاد اإلمامة بالواحد إذا انحرص فيه أهل احلل والعقد  •

، عصور انحصار احلل والعقد يف واحدمل حيصل يف عرص من ال(:  حممد رأفت عثامنالدكتورفكام قال 
 .له والنادر ال حكم ،)ويندر أن حيصل ذلك

َفإن اإلمامة مل تنْعقد بمبايعته وحده(: قال حممد رشيد رضا • َِ َ َ َ ِ ْ ِ أي ببيعة عمر أليب بكر ريض اهللا  ـ َ
ِ، بل بمتابعة اجلامعة له، قد صح أن عمر أنكر عىل من زعم أن البيعة تنْعقد بواحد من غري  ـ عنهام َِ َ َ َّ َ ُِ َ ْ َ َْ َ َ َ َ

َمشاورة اجلامعة وكان بلغه هذا ا َ َْ َ ََ َ َ َ َ ط فيها ْولَلقُ َ َ يف أثنَاء حجه فعزم عىل بيان حقيقة أمر املبايعة وما يشرت َ َ َ َ َ َِ ِْ َ ُْ َ َْ ِ
َمن الشورى عىل مجاهري احلجاج فذكره بعضهم بأن املوسم جيمع أخالط النَّاس ومن ال يفهمون  َ ْ َ َِّ َْ َ َْ ِ ِ َ َ

ِاملقال، فيطريون به كل مطار، وأنه جيب أن يرجئ هذا البيان إ َ َ َْ َ َ َْ َ َ ِ ِ أن يعود إىل املدينَة فيلقيه عىل أهل َىلِ َْ َ ِ َ
َالعلم والرأي ففعل رب الرسول ،ْ ُ قال عىل منْ َّ َ ِ َ َصىل اهللا عليه وسلمَ ِْ َ َبلغني أن قائال منْكم يقول واهللا لو : َ ُ ََ َ َُ ِ ِ َِ

َمات عمر لبايعت فالنا، فال يغرتن امرؤ أن يقول إن بيعة أيب بكر كانت فلتة  َ َ َِ ُ َ َ ََ ُ ْ َ أال وإهنا قد ،فتمتََ َّ ِ َ َ
َكانت كذلك ولكن وقى اهللا رشها، وليس فيكم من تتطلع إليه األعنَاق مثل أيب بكر، من بايع رجال  ْ َ ْ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ُ َ َ ََ

َمن غري مشورة من املسلمني فال يبايع هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال َ َ َ َ ُِ َّ َ َ َُْ َّرواه البخاري، وقد أقرت .ُ ََ ّ ُ ُ َِ َ
َالصحابة عمر عىل ذلك فكان إمج َعةَمجا ْ ِ َ َ ََ ِ َ َ  .ًاعاَّ
َ األصل يف املبايعة أن تكون بعد استشارة مجهور املسلمني واختيار أهل احلل والعقد وال تعترب ِإن ْ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُِْ ْ ْ ُ َ ِ َ

ُهم إال أن تكون تبعا هلمَمبايعة غري َ َ َّ ْ وأن عمل عمر ريض اهللا عنه خالف هذا األصل ال،ِ َْ ُ ََ َ َ َ ِ َ َقطعي فكان َ ََ ِ
َفلتة ملقتضيات خاصة ال أصال َّ َ رشعيا يعمل به، ومن تصدى ملثله فبايع أحدا فال يصح أن يكون هو َ َ َ َ ْ  ُ َ َ َ َ ِ ِِ ْ َ

ْوال من بايعه أهال للمبايعة، بل يكون ذلك تغريرا بأنفسهام قد يفيض إىل قتلهام إذ أحدث يف األمة  َِ ْ َ ْ ً َِ َِ َ ِ ُِ َ ََ
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 .]اخلالفة[ .)شقاقا وفتنة
هناك من احتج بتعذر اجتامع كل أو جل أهل احلل والعقد فقال بانعقاد اإلمامة ببيعة من تيرس،  •

، كام أن هذا القول مرشوط بالتعرس عند وجود ما يمنع ن رىض األمة ببيعة من تيرس معتربواجلواب أ
األمة بال  يفمن اجتامعهم ومعرفة رأهيم، ويزول عند زواله إذا أمكن اجتامع أهل احلل والعقد 

 .ة يف اإلمامة العامة لعظيم خطرها، والواجب االحتياط ملصلحة األم. مشقة
 

 :املذهب الثالث 
مجاع كام ، فلم يشرتطوا اإلعتدال يف حتديد أهل احلل والعقد اال أصحاب املذهب الثالث إىلذهب

، وإنام اشرتطوا ايننًا كام قال أصحاب املذهب الثً، ومل يشرتطوا عددا معيقال أصحاب املذهب األول
 لإلمام تيارهم، والذين بمبايعتهم واخد واألغلبية الذين هم أهل الشوكةمجهور أهل احلل والعق

، كام بعضهم إىل الطعن يف صحة االختيارًحيصل مقصود اإلمامة، وطبقا هلذا االجتاه ال يؤدي ختلف 
ن ختلف القلة ال يؤثر يف مقصود ، ألعطي للخليفة السند الرشعي للسلطةال يؤدي موافقة القلة أن ت

ألنه ) اجلمهور(وإنام العربة بموافقة األغلبية ، قها من شأنه أن حيقليس، وموافقة القلة الوالية
 .لسلطة العامة املمثلة يف اخلليفةبموافقتهم يتحقق املقصود من ا

يكون الرضا به ، لجمهور أهل احلل والعقد من كل بلدقالت طائفة ال تنعقد إال ب(: قال املاوردي
ًعاما والتسليم إلمامته إمجاعا ً(u  

 حللأما انعقادها باختيار أهل ا(:  يعىل يف األحكام السلطانية فقالوممن ذهب إىل هذا القول أبو
اإلمام "، قال أمحد يف رواية إسحاق بن إبراهيم قد إال بجمهور أهل احلل والعقدوالعقد فال تنع

وظاهر هذا أهنا تنعقد : ، قال" عليه كلهم يقول هذا إمامالذي جيتمع قول أهل احلل والعقد
 ).بجامعتهم

 أي أبو بكر ـًوإنام صار إماما (: سالم بن تيمية رمحه اهللا حيث قالًوذهب إىل ذلك أيضا شيخ اإل

                                                 
u  ًامـا والتـسليم  ليكـون الرضـا بـه ع" فليس لبلد مزية عىل أخـرى، وعلتـه " ال تنعقد إال بجمهور أهل احلل والعقد من كل بلد"انظر رمحك اهللا إىل احلكم  ـ

 ]"ًإلمامته إمجاعا 



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٤٣ 

  مسائل في فقه الخالفة

سعد بن ، وهلذا مل يرض ختلف ابة الذين هم أهل القدرة والشوكة بمبايعة مجهور الصحـريض اهللا عنه 
، فإن املقصود حصول القدرة ن ذلك ال يقدح يف مقصود الوالية، ألهللا تعاىل عنهعبادة ريض ا

، فمن قال قة اجلمهور عىل ذلك، وذلك قد حصل بمواف اللذين هبام حتصل مصالح اإلمامةوالسلطان
، كام أن من ا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، وليسوا بموافقة واحد أو اثنني أو أربعًيصري إمام

 ] .١/١٤١(منهاج السنة  [)ختلف الواحد أو االثنني أو العرشة يرض فقد غلطظن أن 
فإذا بويع بيعة حصلت هبا القدرة والسلطان صار إماما، وهلذا قال أئمة السنّة؛ من صار له (: وقال

قدرة وسلطان يفعل هبا مقصود الوالية فهو من أويل األمر الذين أمر اهللا بطاعتهم، ما مل يأمروا 
ّ أو أربعة، إال أن ني اهللا، فاإلمامة ملك وسلطان، وامللك ال يصري ملكا بموافقة واحد أو اثنبمعصية

، وهكذا كل أمر يفتقر إىل املعاونة وافقة غريهم بحيث يصري ملكا بذلكتكون موافقة هؤالء تقتيض م
ه وصار معه هللا عن، وهلذا ملا بويع عيل ريض اال بحصول من يمكنهم التعاون عليهعليه، ال حيصل إ
م كام قال النبي صىل اهللا عليه  أحدهوا،  ولو كان مجاعة يف سفر فالسنة أن يؤمرشوكة صار إماما

َّسلم ال حيل لثالثة يكونون يف سفر إال أن يؤمروا واحدا منهم فإذا أمره أهل القدرة منهم صار أمريا و
ا عىل القدرة والسلطان متى فكون الرجل أمريا وقاضيا وواليا وغري ذلك من األمور التي مبناه

 وإال فال إذ املقصود هبا عمل أعامل ال حتصل إال صلتحصل ما حيصل به من القدرة والسلطان ح
 ).بقدرة فمتى حصلت القدرة التي هبا يمكن تلك األعامل كانت حاصلة وإال فال

ه من التفرق، فإذا ، وما يقع بعدليه وسلم قد أخرب أمته بام سيكونوالنبي صىل اهللا تعاىل ع(: وقال
حيصل هلم بواليته ـ ، بل يعدلون عنه ويولون غريه  إمامة شخص يعلم أهنم ال يولونهنص ألمته عىل

 مل حيصل بغري ماوأنه إذا أفضت النوبة إىل املنصوص حصل من سفك دماء األمة  ـمقصود الوالية 
واجب العدول عن اصد الوالية ما حصل بغري املنصوص، كان ال، ومل حيصل من مقاملنصوص
 .u)املنصوص

أهنا ] املنهاج[ومقتىض كالم الشيخ تقي الدين أيب العباس ابن تيمية يف ( :]األضواء[  الشنقيطي يفقال
                                                 

u الواجـب العـدول عـن املنـصوص إذا ..   ـ تأمل النظر يف مآالت األمور واعتبار مقاصد الوالية والتولية يف كالم شـيخ اإلسـالم
 والفقه فضل اهللا يؤتيه من يشاء.. أفضت النوبة إىل املنصوص حصل من سفك دماء األمة ما مل حيصل بغري املنصوص 
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عىل ؛ ألن من ال قدرة له مةِ، ويقدر به عىل تنفيذ أحكام اإلما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكتهإنام
 .)ِذلك كآحاد الناس ليس بإمام

 وهو املنقول عن شيخنا أيب احلسن ،وأقرب املذاهب ما ارتضاه القايض أبو بكر(: ي اجلوينويقول
، ووجه هذا املذهب أنه تقرر ت بمبايعة رجل واحد من أهل العقدريض اهللا عنهام وهو أن اإلمامة تثب

 الرشعأن اإلمجاع ليس رشطا يف عقد اإلمامة ثم مل يثبت توقيف يف عدد خمصوص، والعقود يف 
 وجه للتحكيم يف  عاقد واحد وإذا تعدى املتعدي عن الواحد فليس عدد أوىل من عدد واليتوالها

، وقد حتققنا أن اإلمجاع ليس رشطا  يقم دليل عىل عدد مل يثبت العدد، فإذا ملإثبات عدد خمصوص
.      حد بعقد الواكتفاءفانتفى اإلمجاع باإلمجاع وبطل العدد بانعدام الدليل عليه فلزم املصري إىل اال

ذلك فلسنا نراه ، وهذا وإن كان أظهر املذاهب يف القايض يشري إىل أن ذلك مقطوع بهوظاهر قول 
؛ وها أنا اآلن أذكر ما يلوح عندي يف هذا الفصل وفيه ذكر كالم ينعطف عىل بالغا مبلغ القطع

 صفحة اخلالف ومل الذي أراه أن أبا بكر ملا بايعه عمر لو ثار ثائرون وأبدوا: الفصل األول فأقول
 وكذلك لو فرضت ،يرضوا تلك البيعة ملا كنت أجد متعلقا يف أن اإلمامة كانت تستقل ببيعة واحد

بيعة اثنني أو أربعة فصاعدا وقدرت ثوران خمالفني ملا وجدت متمسكا به اكرتاث واحتفال يف قاعدة 
، الطاعة وانقادت اجلامعةف واتسقت  األكقت ولكن ملا بايع عمر تتابعت األيدي واصطف،اإلمامة

 واألنصار واألشياع حيصل هبم األتباعفالوجه عندي يف ذلك أن نعترب يف البيعة حصول مبلغ من 
 أتباعشوكة ظاهرة ومنعة قاهرة بحيث لو فرض  ثوران خالف ملا غلب عىل الظن أن يصطلم 

دت باملنة واستظهرت ّتأي واعتضدت و،ددُلعدت بالشوكة والعدد واّاإلمام، فإذا تأكدت البيعة وتأط
، وملا بايع عمر مة وتستقر وتتأكد الوالية وتستمر فإذ ذاك تثبت اإلما،بأسباب االستيالء واالستعالء

مالت النفوس إىل املطابقة واملوافقة ومل يبد أحد رشاسا وشامسا وتظافروا عىل بذل الطاعة عىل 
 بعض األبواب اآلتية إن الشوكة ال بد  سأوضح يفأين وبتعني اعتبار ما ذكرته ب.حسب االستطاعة

من رعايتها ومما يؤكد ذلك اتفاق العلامء قاطبة عىل أن رجال من أهل احلل والعقد لو استخىل بمن 
، وسبب تعلقي تتم هذا الفصليصلح لإلمامة وعقد له البيعة مل تثبت اإلمامة، وسنذكر ذلك يف خم

 تثبت به سلطنة فلئن كنا نتبع ما جرى فقد كانت  منه شوكة وملببذلك أن مثل هذا لو قدر مل تستت
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إن بايع :  ثم أقول، حصول الشوكة فلنتبع ذلكالبيعة عىل هذه القضية التي وصفتها وظهر اعتبار
رجل واحد مرموق كثري األتباع واألشياع مطاع يف قوم وكانت بيعته تفيد ما أرشنا إليه انعقدت 

عتهم شوكة ومنة قهرية فلست أرى لإلمامة استقرارا، والذي  يفيد مبايال وقد تبايع رجال ،اإلمامة
أجزته ليس رشط إمجاع وال احتكاما بعدد وال قطعا بأن بيعة الواحد كافية وإنام اضطربت املذاهب 

 ومل تتجه إحالة إبرام العقد عىل بيعة ،يف ذلك لوقوع البيعة أليب بكر مبهمة من غري اختصاص بعدد
ص مسلك احلق عىل معظم الناظرين يف الباب، والذي ذكرته ينطبق عىل واحد فتفرقت الطرق واعو

مقصد اإلمامة ورسها فإن الغرض حصول الطاعة وهو موافق لإلهبام الذي جرى يف البيعة فرحم 
 .اهـ.)اهللا ناظرا انتهى إىل هذا املنتهى فجعل جزاءنا منه دعوة بخري

 من اعتبار  ـأي تولية اإلمام ـ  والعقد ـ احلاجةأي خلع اإلمام عند ـ ال بد يف اخللع(:  أيضاوقال
 .)الشوكة
والذي نختاره أنه يكتفى بشخص واحد يعقد البيعة لإلمام طاملا (:  الغزايل يف فضائح الباطنيةوبقول

ًكان ذلك الواحد مطاعا ذا شوكة ال تطال، وطاملا كان إذا مال إىل جانب مالت بسببه اجلامهري ومل 
يكرتث بمخالفته، فالشخص الواحد املتبوع املطاع املوصوف هبذه الصفة إذا بايع خيالفه إال من ال 

كفى، إذ يف موافقته موافقة اجلامهري، فإن مل حيصل هذا الغرض إال لشخصني أو ثالثة فالبد من 
اتفاقهم، وليس املقصود أعيان املبايعني، وإنام الغرض قيام شوكة اإلمامة باألتباع واألشياع وذلك 

 عنهام، انعقدت اإلمامة له ملا بايع عمر أبا بكر ريض اهللا:  بكل مستول مطاع، ونحن نقولحيصل
ولكن لتتابع األيدى إىل البيعة بسبب مبادرته، ولو مل ) أي بيعة عمر(ال بمجرد بيعته ) أليب بكر(

ب عن مغلوب اليبايعه غري عمر وبقي كافة اخللق خمالفني أو انقسموا انقساما متكافئا ال يتميز فيه غ
ة  وانرصاف القلوب إىل املشايعة، ومطابقشوكة قيام الاالنعقاد، فإن رشط ملا انعقدت اإلمامة

، فإن املقصود الذي طلبنا له اإلمام مجع شتات اآلراء يف مصطدم البواطن والظواهر عىل املبايعة
ة عىل متابعة رأي واحد إال تعارض األهواء، وال تتفق اإلرادات املتناقضة والشهوات املتباينة املتنافر

 يف النفوس رهبته ومهابته، ومدار مجيع ذلك عىل ختّوترسإذا ظهرت شوكته وعظمت نجدته، 
 .)افقة األكثرين من معتربي كل زمانالشوكة، وال تقوم الشوكة إال بمو
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ِألن األمر ينْتظم هبم ويتبعهم سائر النَّاس(:  سبق قول الرمىلوقد ِ َِ َ َ َ َْ(. 
ًوهذا التعليل هو غاية التحقيق منطوقا ومفهوما(: اقال رشيد رض ً َِ ْ َ َ ْ ََّ ََّ ُ ُ فإذا مل يكن املبايعون بحيث ،َِ َْ َ ِ ِ

َتتبعهم األمة فال  َ َتنْعقد اإلمامة بمبايعتهمْ َ ِ ْ ِ َ َ(. 
*                         *                      * 

 : الراجح وأدلة الرتجيح الرأي
 : الذي نميل إليه ونرجحه ملا ييل ذهب الثالث ـ ـ أي امل وهذا هو الرأي

 يشرتطوا إمجاع  فإهنم ملـ كام مر ـالتفاقه مع ما حصل يف بيعة اخللفاء الراشدين ريض اهللا عنهم  ـ١
، ومل حيددوا الفئة الناخبة بعدد معني كام ذهب إىل ذلك أصحاب املذهب الثاين، ومل أهل احلل والعقد

 .  االستشارة واستطالع الرأي العام، بل كانوا يكثرونممكنعدد يكتفوا يف املبايعة  بأي 
ِوهذا هو املأخوذ من عمل الصحابة ريض اهللا عنْهم يف تولية اخللفاء الراشدين، (: قال رشيد رضا ِ َِّ ََ َ ْ َْ َُ َ ْ ُ َ َ َّ َ ََ ِ َ ُ ْ ُ َ

َفإن عمر عد البدء يف بيعة أيب بكر فلتة ألنه وقع قبل أن يتم التشاور ب َ ُ ََ َّ َّ ِ ِ َ ِ ْني مجيع أهل احلل والعقد إذ مل َ ْ ِْ َ ِ َ
َيكن يف سقيفة بني ساعدة أحد من بني هاشم وهم يف ذروهتم، وتضافرت الروايات بأن أبا بكر  َ ََ َ ِ ِّ َ َِ َِ َ ِ َِ
ِريض اهللا عنه أطال التشاور مع كرباء الصحابة يف ترشيح عمر فلم يعبه أحد له بيشء إال شدته، وإن  َِ ُ َ َ َّ َ َُّ ْ َ َِ َ َ َ َِ َ ََ ِ

ْانوا يعرتفون أهنا يف احلق، َك ِ َ َّ َ َفكانُ َ جييبهم بأنه يراه يلني فيشتد هو ََ ُ ُ ُُ َ َّْ َ ِ ِ َ وهو وزيره ـُ َ ليعتدل األمر، وأن ـَُ َ َ ْ
ُاألمر إذا آل إليه يلني يف موضع اللني ويشتد يف موضع الشدة، حتى إذا رأى أنه أقنع مجهور الزعامء  َ ْْ ُ َ ِ ِ َِّ َّ ِ َِ َِ ِ ِ َ َ  ـْ

ِويف مقدمتهم َ عيل كرم اهللا وجهه َ ّ َ فقبلوا ومل يشذ منْهم أحد، وملا طعن عمر رأى فه رصح باستخالـَ ُ َِ
َحرص الشورى الواجبة يف الزعامء الستة الذين مات الرسول صىل اهللا عليه وسلم وهو عنْهم راض  ُ َّ َ ُِّ َ َ َ ْ َ ََ َ َُ ِ َ َّ َّْ ِ ِ

َلعلمه بأنه ال يتقدم عليهم أحد وال خيالفهم  ََ ْ ُِ َِ ََ َّ َ َّ َفيام يتفقون عليه أحد، ألهنم هم َ ِ ِْ َ َ َاملرشحون لإلمامة دون َ َ ِ ْ
َوملا أخرج نفسه عبد الرمحن بن عوف منْهم وجعلوا له االختيار بقي ثالثا ال تكتحل عينه ... ُسواهم ً َ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ ْ َْ َ َ ْ َّ َ

ْبكثري نوم وهو يشاور كرباء املهاجرين واألنصار، وملا رجع عث ُُْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ ِ ُ ِ َ َامن دعا املهاجرين واألِ ْ َ َ َِ ُْ َ َنصارَ  وأمراء ْ
َاألجناد فلام اجتم ْ َّ َ رب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمَ َعوا عنْد منْ ْ ُِ ِ َِ َ ُ َ ِ بعد صالة الفجر رصح هلم باختياره َ ِِ َ ْ َْ َِ ُ ْ َ

َلعثامن وبايعه هؤالء كلهم، رواه البخاري يف صحيحه وغريه َ َ ّ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ُِ ِ ِ َ َ َِ َ ُ َ َواملر. ْ ْ َاد بأمراء األجناد والة األقَ  طارُ
َالكربى مرص والشام ومحص والكوفة والبرصة وكانوا قد حجوا مع عمر يف ذلك العام وحرضوا  َ ُّ َ َ َ َْ َ ْ ِْ ِ َ ْ َ ُْ َ ََّ ُ
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ِمعه املدينَة َْ َ َوملا شذ أحد هؤالء الوالة . َ َُ َْ َِّ ُ َ َ وهو معاوية فلم يبايع عليا كرم اهللا وجهه مع إمجـَ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َُ ِ ِاع سائر ُ َ
َ كان من الفتنَة وتفرق الكلمة ما كانـ يعتهُْاملسلمني عىل مبا ْ ْ ََ ََ َ ِ َ ْ َوإنام تصح املبايعة باتفاقهم، أو اتفاق . ِ ُِّْ ََّ َ َ ََ ِ

ْالرؤساء الذين يتبعهم غريهم، ومن مل يتبعهم باالختيار سهل عليهم إكراهه بقوة األمة عىل َّ ْ َ ُ َ ُُ َ َِّ ِ َِ ِ ِْ َ الطاعة َ َّ
 .)ادواالنقي
 بد ال بل، اخلالفة إلقامة تكفي ال دون مشاورة ورىض باقي اجلامعات جماعة من الخاصة فالبيعة

، األمة ووجهاء الجهاد وقادة الثقات العلماء اليوم وهم، األمة في والعقد الحل أهل بيعة من
  . مضى وقت أي من أكثر متاح هبؤالء واالتصال

، ّورى الذي حث عليه القرآن الكريميقه ملبدأ الش حتق،وكذلك من املرجحات هلذا املذهب  ـ٢
سالمي ، فهو يتفق مع قواعد الفقه اإل اهللا عليه وسلم يف أكثر من موضعَّورغب فيه الرسول صىل

 . وما يقيض به العقل واملنطق
 .، ويسد ذرائع الفتن واالختالف كام أنه حيقق مجع الكلمة وائتالف القلوب ـ٣
ير بالذكر أن معنى حصول الشوكة واملنعة لإلمام واجتامع القلوب وجد(: ]الوجيز[ال صاحب ق

كلم يف هذه املسألة من أهل عىل طاعته ببيعة أهل احلل والعقد هلو من األمور املحكمة لدى كل من ت
تنعقد بعقد : ال تنعقد إال ببيعة مجهور أهل احلل والعقد له، ومن قالوا:  يف ذلك من قالواواء، سالعلم

من أهل احلل والعقد، فإهنم يفرتضون أن هذا الشخص أو هذا العدد القليل معرب عن شخص واحد 
 .. )أهل احلل والعقد وممثل جلمهرهتمإرادة 
ِمجع الكلمة مع غياب السلطان حيتاج إىل عمق : (]الرسالة الشامية[أبو الوليد الغزي يف الشيخ  قال ْ ُ ُ ُِ

ِالفهم وسعة النظر وحسن التدبري يف سياسة ِ ُ ِْ ُ الناس، وما ال تقدر عليه السيوف تأيت به الكلمة اِ َ ِ ِ ُلطيبة ُ
ُوالصرب والتدبر واألناة ُ(. 

*                         *                      * 
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  :فائدة
ا االختيار ال ، فهم بمبارشهتم هذًار اإلمام نيابة عن األمة مجيعافئة أهل احلل والعقد تقوم باختي(

 االختيار اإلمامة بواسطة أهل انعقادواملذكور يف .. فقط، بل يمثلون األمة كلهايمثلون أنفسهم 
ّينبغي أن يفهم يف إطار أن هؤالء يمثلون األمة متثيال صحيحا، ويعرب ً عن إرادهتا تعبريا صادقا، ونً ً

 يف ً وإال كان األمر إلغاء لألمة ومصادرة حلقها، النهاية هي صاحبة األمر والقراروأن األمة يف
 !!  حلساب فرد أو بضعة أفراداالختيار

وال يظن بأحد من أهل العلم أن جييز اختزال األمة يف شخص أو حتى يف مخسة أشخاص ال يمثلون 
ً عن إرادهتا ليكون قرارهم هنائيا وملزما لعامة املسلمني يف املشارق واملغاربوناألمة وال يعرب ً.!! 

ف النصوص التي توجب البيعة عىل كل مسلم إىل بيعة  فال جيوز أن تنرص، كان األمر كذلكوإذا
إظهار الرضا باإلمام والطاعة له :  وترتتب عليهااالنعقاد، وإنام إىل بيعة العامة التي تيل بيعة االنعقاد

الوجيز [ )ًمجاعاً قبوهلم ـ حتى يكون الرضا به عاما والتسليم إلمامته إاالختيارـ إن حاز هذا 
 ].بترصف
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  :)االستخالف(العهد : لثانية  االطريقة
 

 . ام يغني عن تكرارها عرض الطريقة األوىل اإلشارة إىل طريقة االستخالف بتضمن
معهود له من قبل أهل  هل تنعقد اخلالفة بمجرد العهد من اإلمام السابق أم ال بد من البيعة لللكن

 .؟احلل والعقد
خلف ال تتم بمجرد العهد، وإنام بمبايعة األمة ، والذي يرتجح أن إمامة املست يف ذلك قوالنللعلامء

، فأبو بكر  اخللفاء الراشدين ريض اهللا عنهم، وذلك لفعلود لهله بعد ذلك، فال بد من البيعة للمعه
،  عىل العهد لعمروافقهُّ، فكلهم  كبار املهاجرين واألنصار يف ذلكملا أراد أن يستخلف عمر شاور

تخالف فأخذ يستشري ايعوا من خيتاره بعد أن طلبوا منه االسحيث أخذ منهم امليثاق عىل أن يب
 . يف املسجد - ّ كام مر -، فعهد إليه فبايعوه وبايعه الناس هم أيده عىل رأيه فيهُّ، وكلكبارهم يف عمر

راغب وراهب، «: وي عنه أنه تردد وقالُ بل ر، شأن عمر فإنه مل يكن ينوي االستخالفوكذلك
ّفألح عليه الصحابة فجعلها يف . »فا ال يل وال عيل، ال أحتملها حيا وميتاوددت أين نجوت منها كفا

،  راضهم، وهم بقية العرشة املبرشين باجلنة والذين تويف النبي صىل اهللا عليه وسلم وهو عنتةالس
 .  مشاورة عبد الرمحن بن عوف الناس، ثم رأينا أهنم أفضل املوجودين من الصحابةوال شك

، وعىل )اإلمامة ال تنعقد للمعهود له بنفس العهد ، وإنام تنعقد بعهد املسلمني(: فراءقال أبو يعىل ال
 . ًن يسمى العهد ترشيحا بلغة العرصهذا فيمكن أ

وذهب بعض علامء البرصة إىل أن رضا أهل االختيار لبيعته رشط يف لزومها (: وقال املاوردي
 .)لألمة

بايعوه ًوكذلك عمر ملا عهد إليه أبو بكر إنام صار إماما ملا ...(: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
ً، ولو قدر أهنم مل ينفذوا عهد أيب بكر ومل يبايعوه مل يرص إماماوأطاعوه ِّ ُ.(  

، يف أن كال ب بني طريق االختيار وطريق العهد، وحيصل التقار تثبت مرشوعية االستخالفوهبذا
 . قد ومبايعتهم له أهل احلل والعرضاُمنهام يشرتط فيه 

 ورد أن عمر بن عبد العزيز بعد أن أخذت له البيعة بناء عىل عهد اخلليفة سليامن بن عبد امللك وقد
أهيا الناس، إين لست بمبتدع ولكني متبع، وإن من حولكم من (: إليه أنه قام فصعد املنرب ثم قال
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ْبوا فلست لكم بواَاألمصار واملدن إن أطاعوا كام أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أ  .)، ثم نزلٍلَ
فهو يرى يف عهد اخلليفة إليه أنه جمرد ترشيح، وأن األمة هي صاحبة القرار، وأن من كانوا يف حارضة 

د الرضا من اخلالفة ليسوا بأويل من غريهم يف هذا احلق بل هو إىل عموم األمة، وجيب أن ينعق
 .املسلمني كافة

َط ومقاصد وإال ، وال بد هلا من رشواكل العقود حتصل بالرضأي هي عقد كٌ وضع برشي، فاإلمامة ٍ
 .ًكان اسمها لغوا

َ أن الصحابة كانوا يرون  يف بيعة ذي النورين علمريض اهللا عنهَ فقه سرية عبد الرمحن بن عوف َومن
د، يا أما بع: َّفلام اجتمعوا تشهد عبد الرمحن بن عوف ثم قال«: ِ األمة يف بيعة اإلمام، ففيهاَرشط رض

ًعيل، إين نظرت يف أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثامن فال جتعلن عىل نفسك سبيال َ َأي ، فجعل ر»ُ
 .ِالناس هو احلاكم يف التعيني

َّ هذا الرسد والرتجيح يظهر ثبوت رشعية الطرق التي متت هبا مبايعة وتولية اخللفاء الراشدين، بعد
َولو حافظ (.  يف اقتفاء هدي الصحابة ريض اهللا عنهمفاملصلحة. وأننا مأمورون بإتباعهم يف ذلك ََ

ُاملسلمون عىل أصل الرشع الذي ق َّ َ ُِْ ْ َّ َرر يف عهد الراشدين يف أمر اخلالفة ملا وقعت تلك الفتن واملفاسد ُ ِ ِ ِْ ْ َ َ َْ َ َ ِ َِّ
َولعم اإلسالم األرض كلها ْ َْ َ ِ  ]اخلالفة لرشيد رضا. [)ْ
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  القهر والغلبة: الطريقة الثالثة
 

 يف ـ املتغلب ـ  طريق آخر جتب الطاعة لإلمام بموجبه وحيرم اخلروج عليه بسببه ما أقام اإلمامهناك
 .لبة واالستيالء عىل احلكم بالقوة؛ وهو طريق القهر والغالناس كتاب اهللا

، وإنام أجازه من أجازه رضورة ألجل مصلحة املسلمني وحقن هذا السبيل ليس من الطرق الرشعية
 : ريقه بل هم فيه مذهبانوهذا الطريق مل جيمع املسلمون عىل اعتباره مما تنعقد اإلمامة عن ط، ئهمدما

 ألنه ال تنعقد له اإلمامة بالبيعة إال ، وال جتب طاعته ـأي املتغلبـ  قالوا ال تنعقد إمامته :األول
 .ض الشافعيةرج واملعتزلة ووجه لبعباستكامل الرشوط فكذا القهر، وذهب إىل هذا القول اخلوا

 ، وقعد بالقوة عىلصح أن تعقد ملن غلب الناس وهو مذهب أهل السنة واجلامعة أن اإلمامة ي:الثاين
 غلب ومن(: د يف رواية عبدوس بن مالك العطار، قال اإلمام أمحكريس احلكم وأقام مقاصد اإلمامة

، أن  واليوم اآلخر باهللاّ، فال حيل ألحد يؤمنعليهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمري املؤمنني
 . مذهب مالك والشافعي رمحهام اهللاوهذا. )ًيبيت وال يراه إماما

، قيل ال: البيعة مكروهة؟ قال(:  حني سئلـ من أصحاب مالك ـ حييى فأما مالك فقد قال حييى بن
 أخربين ، أخذ امللكبالسيفقد بايع ابن عمر لعبد امللك بن مروان و:  وإن كانوا أئمة جور؟ فقال: له

 .)، وأمر له بالسمع والطاعة عىل كتاب اهللا وسنة  نبيهليهبذلك مالك عنه أنه كتب إ
ّكل من (: سمعت الشافعي يقول: وى البيهقي بإسناده عن حرملة قال الشافعي رمحه اهللا فقد رأما

ما أ(: وقال النووي. )، وجيمع الناس عليه فهو خليفة اخلالفة بالسيف حتى يسمى خليفةغلب عىل
 من غري ائطها، فإذا مات اإلمام فتصدى لإلمامة من مجع رشلقهر واالستيالءالطريق الثالث فهو ا

، فإن مل استخالف وال بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خالفته، لينتظم شمل املسلمني
ًيكن جامعا للرشائط، بأن كان فاسقا أو جاهال فوجهان أصحهام انعقادها ملا ذكرناه ً ً وإن كان عاصيا ً

سلطان  إما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو ،ًفمتى صار قادرا عىل سياستهم(: وقال ابن تيمية. )بفعله
 .)مطاع إذا أمر بطاعة اهللا
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، وإنام هي ر والغلبة ليست من الطرق الرشعية أن طريقة القهفاألصل u)وجيمع الناس عليه( وعبارة
ً، إعامال لقاعدة الرضورة وهي حتقيق أكمل املصلحتني العقدن األصل أي بيعة أهل احلل وًاستثناءا م

ُّبتفويت أدنامها ودفع أعظم املفسدتني باحتامل أدنامها، ونظرا ملصلحة املسلمني ملا قد جير ذلك عادة  ً
 . من الفتن

َومعنى هذا أن سلطة ال(: قال رشيد رضا َ َ ِتغلب كأكل امليتة وحلم اخلَ َ َ ْ َنْزير عنْد الرضورََ ُ َّ ِ ة تنفذ بالقهر ِ
َوتكون أدنى من الفوىض ِومقتضاه أنه جيب السعي دائام إلزالتها عنْد اإل. َ ِ ِ َ ْ ُ ََّ َُ َ َ َمكان، وال جيوز أن توطن ْ َ َ َ ْ

َوالْنفس عىل دوامها، َاأل َ أن جتعل كالكرة بني املتغلبني يتقاَ َ ْ ُذفوهنا ويتلقوهنا، كام فعلت األَ َ ِمم التي َ َّ َ
َكانت مظلومة وراضية ب ُالظلم جلهلها بقوهتا الكامنة فيها، وكون قَ َ َ َ َوة ملوكها وأمرائها منْهاِ َ َِّ ُ ملزيد [ .)ُ

 ].النظر راجع أإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلامعة والوجيز يف فقه اخلالفة 
*                         *                      * 

 v»...ورة من املسلمنيًفمن بايع رجال من غري مش«:  من قول عمر فائدة
كنت «: عن ابن عباس قال ]رجم احلبىل من الزنا إذا أحصنت: باب/ احلدودتابك[ البخاري يف روى

ًأقرئ رجاال من املهاجرين، منهم عبد الرمحن بن عوف، فبينام أنا يف منزله بمنى، وهو عند عمر بن 

                                                 
u وقهـر" و"اإلمام الذي جيمع عليه املسلمون كلهم يقـول هـذا إمـام "أي يتفقون وجيتمعون عليه قفي رواية إسحاق بن منصور   ـ 

 وعـدم جتامع فرشط اإلقرار بإمامة املتغلب اال،" سياستهمً صار قادرا عىل" تفيد حتقق الغلبة وعالمتها عبارة "الناس بشوكته وجنوده
قـال الـشنقيطي يف . البـةالناس عليه واستقرار األمر له، فال وجه لوجوب طاعته، وال صحة إمامته لبقاء املغ، أما قبل اجتامع االفرتاق
 شـق نأن يتغلب عىل الناس بسيفه وينزع اخلالفة بالقوة حتى يستتب له األمر وتدين له الناس ملا يف اخلروج عليه حينئذ مـ(: األضواء

ولو وثب عىل األمر من يصلح له من غري مشورة وال اختيار وبـايع لـه النـاس (: خويز منداد وقال ابن )عصا املسلمني وإراقة دمائهم
ومع بقاء املغالبة ال يستتب له األمر وال تدين له الناس وال يبايعون، فال وجه للقـول بإمامتـه إال التـسليم الغتـصاب . )متت له البيعة

 :قال علامؤنا السلطان من يصري سلطانا بأمرين(: ] الرائق رشح كنز الدقائقالبحر[يف  قال ابن نجيم ، يف اختيار خليفتهاألمةحق ا
 .باملبايعة معه، ويعترب يف املبايعة أرشافهم وأعياهنم: األول
 ) أن ينفذ حكمه يف رعيته خوفا من قهره وجربوته، فإن بايع الناس ومل ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم ال يصري سلطانا: والثاين
v  أما بعد فإين قائل لكم مقالة قد قدر يل أن أقوهلا ال أدري لعلها بني يدي أجيل فمن عقلهـا «:  عمر ريض اهللا عنه يف أول خطبتهلقا ـ

فالقول بقوله  عقلـه ووعـاه مـن . »ووعاها فليحدث هبا حيث انتهت به راحلته ومن خيش أن ال يعقلها فال أحل ألحد أن يكذب عيل
 وصيته ريض اهللا عنه
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 اليوم، ؤمننيًت رجال أتى أمري امللو رأي: اخلطاب يف آخر حجة حجها، إذ رجع إيل عبد الرمحن فقال
ًلو قد مات عمر لقد بايعت فالنا، فواهللا ما كانت : يا أمري املؤمنني، هل لك يف فالن؟ يقول: فقال

إين إن شاء اهللا لقائم العشية يف الناس، فمحذرهم : َّبيعة أيب بكر إال فلتة فتمت، فغضب عمر، ثم قال
يا أمري املؤمنني ال تفعل، فإن : لتفق: قال عبد الرمحن. هؤالء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم

املوسم جيمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإهنم هم الذين يغلبون عىل قربك حني تقوم يف الناس، وأنا 
ِّأخشى أن تقوم فتقول مقالة يطريها عنك كل مطري، وأن ال يعوها، وأن ال يضعوها عىل مواضعها،  ُِّّ

 فتخلص بأهل الفقه وأرشاف الناس، فتقول ما السنة،، فإهنا دار اهلجرة وفأمهل حتى تقدم املدينة
 ـ إن شاء اهللا ـواهللا : فقال عمر. ًقلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعوهنا عىل مواضعها

 ...َّألقومن بذلك أول مقام أقومه باملدينة
ِّأما بعد، فإين قائل لكم مقالة قد قدر يل أن :  سكت املؤذنون قام فأثنى عىل اهللا بام هو أهله، ثم قالفلام ُ

ِّأقوهلا، ال أدري لعلها بني يدي أجيل، فمن عقلها ووعاها فليحدث هبا حيث انتهت به راحلته، ومن 
َّخيش أن ال يعقلها فال أحل ألحد أن يكذب عيل واهللا لو قد مات :  منكم يقولائلثم إنه بلغني ق.. ُّ

َّعمر بايعت فالنا، فال يغرت َّإنام كانت بيعة أيب بكر فلتة ومتت، أال وإهنا قد كانت : َّن امرؤ أن يقولً
ًكذلك، ولكن اهللا وقى رشها، وليس فيكم من تقطع األعناق إليه مثل أيب بكر، من بايع رجال من  َّ

 ."..َّ الذي تابعه، تغرة أن يقتالالغري مشورة من املسلمني فال يتابع هو و
أمهلوا، فإن حدث يب حدث فليصل بالناس صهيب (: ىل فراش املوتريض اهللا عنه وهو ع وقال

ِّوأمراء األجناد فأمروا  ،عوا يف اليوم الثالث أرشاف الناسموىل بني جدعان ثالث ليال، ثم امج
 .) فمن تأمر من غري مشورة فارضبوا عنقه- للستة-أحدكم 

ايع رجال عن غري مشورة، ال يؤمر إنه ال خالفة إال عن مشورة، وأيام رجل ب(:  رواية النسائيويف
عقوبتهام أن ال يؤمر : ما تغرة أن يقتال؟ قال: قلت لسعد: واحد منهام، تغرة أن يقتال، قال شعبة

 ].السنن الكربى للنسائي  بإسناد صحيح[.)واحد منهام
فة أمحد يف العلل ومعر[.)من دعا إىل إمرة من غري مشورة من املسلمني فارضبوا عنقه(:  روايةويف

 ]. بإسناد جيد١٦٦٠الرجال رقم 
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 قال ، أي فلتة»قد كانت كذلك« أي بيعة أيب بكر، قوله »أال وإهنا«قوله  (: ابن حجر احلافظقال
الفلتة الليلة التي يشك فيها هل هي من رجب أو شعبان وهل من املحرم أو صفر كان العرب ال 

 انتهز الفرصة من ةذا جاءت تلك الليليشهرون السالح يف األشهر احلرم فكان من له ثأر تربص فإ
قبل أن يتحقق انسالخ الشهر فيتمكن ممن يريد إيقاع الرش به وهو آمن فيرتتب عىل ذلك الرش الكثري 
فشبه عمر احلياة النبوية بالشهر احلرام والفلتة بام وقع من أهل الردة ووقى اهللا رش ذلك ببيعة أيب بكر 

وإمخاد شوكتهم كذا قال، واألوىل أن يقال اجلامع بينهام انتهاز ملا وقع منه من النهوض يف قتاهلم 
الفرصة لكن كان ينشأ عن أخذ الثأر الرش الكثري فوقى اهللا املسلمني رش ذلك فلم ينشأ عن بيعة أيب 

 إيامء إىل »وقى اهللا رشها«بكر رش بل أطاعه الناس كلهم من حرض البيعة ومن غاب عنها، ويف قوله 
 ال يؤمن من وقوع  حيث ـأي التأمري من غري مشورة املسلمنيـ قوع يف مثل ذلك التحذير من الو

 أي وقاهم ما يف العجلة غالبا من الرش ألن من العادة »ولكن اهللا وقى رشها«، قوله الرش واالختالف
أن من مل يطلع عىل احلكمة يف اليشء الذي يفعل بغتة ال يرضاه وقد بني عمر سبب إرساعهم ببيعة 

عاجلوا ببيعة أيب بكر خيفة انتشار : بوعبيدة، قال أا أن يبايع األنصار سعد بن عبادةبكر ملا خشوأيب 
 أهنا وقعت من »كانت فلتة«، وقال الداودي معنى قوله يتعلق به من ال يستحقه فيقع الرشاألمر وأن 

 دقال بل املراغري مشورة مع مجيع من كان ينبغي أن يشاور وأنكر هذه الكرابييس صاحب الشافعي و
 األنصار فبايعوا أبا بكر بحرضهتم وفيهم من ال يعرف ما إىلأن أبا بكر ومن معه تفلتوا يف ذهاهبم 

ا أرادوه من جيب عليه من بيعته فقال منا أمري ومنكم أمري فاملراد بالفلتة ما وقع من خمالفة األنصار وم
 كان عن غري مأل كثري ائها أن ابتد»تةكانت فل«، وقال بن حبان معنى قوله مبايعة سعد بن عبادة

واليشء إذا كان كذلك يقال له الفلتة فيتوقع فيه ما لعله حيدث من الرش بمخالفة من خيالف يف ذلك 
وليس «، قوله  ال أن بيعة أيب بكر كان فيها رشعادة فكفى اهللا املسلمني الرش املتوقع يف ذلك عادة

يريد أن السابق منكم الذي ال يلحق يف : ايب قال اخلط»فيكم من تقطع األعناق إليه مثل أيب بكر
 منزلة أيب بكر فال يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع أليب بكر من املبايعة له أوال يف إىلالفضل ال يصل 

املأل اليسري ثم اجتامع الناس عليه وعدم اختالفهم عليه ملا حتققوا من استحقاقه فلم حيتاجوا يف أمره 
 التحذير من إىلوفيه إشارة . انتهى ملخصا.إىل مشاورة أخرى وليس غريه يف ذلك مثله إىل نظر وال 
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 مثل ذلك حيث ال يكون هناك مثل أيب بكر ملا اجتمع فيه من الصفات املحمودة من إىلاملسارعة 
قيامه يف أمر اهللا ولني جانب املسلمني وحسن خلقه ومعرفته بالسياسة وورعه التام ممن ال يوجد فيه 

 يف »من غري« قوله .ختالف الذي ينشأ عنه الرش يؤمن من مبايعته عن غري مشورة االالمثل صفاته 
فال « بضم املعجمة وسكون الواو وبسكون املعجمة وفتح الواو »عن غري مشورة«رواية الكشميهني 

 من ذرا أي ح»تغرة أن يقتال«قوله » هو والذي تابعه« باملوحدة وجاء باملثناة وهي أوىل لقوله »يبايع
القتل وهو مصدر من أغررته تغريرا أو تغرة واملعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وصاحبه 

فال يتابع هو وال «قوله  »فمن تابع رجال«يف رواية مالك  »فمن بايع رجال«قوله . وعرضهام للقتل
رة فال حيل له أن من غري مشو إمارة إىلمن دعا « يف رواية معمر من وجه آخر عن عمر »الذي بايعه

 ويف هذا احلديث من الفوائد غري ما تقدم أخذ العلم عن أهله وإن صغرت سن املأخوذ عنه ،»يقبل
عن اآلخذ وكذا لو نقص قدره عن قدره، وفيه التنبيه عىل أن العلم ال يودع عند غري أهله وال حيدث 

ز إخبار السلطان بكالم من خيشى منه ، وفيه جواحيدث القليل الفهم بام ال حيتملهبه إال من يعقله وال 
وقوع أمر فيه إفساد للجامعة وال يعد ذلك من النميمة املذمومة لكن حمل ذلك أن يبهمه صونا له 
ومجعا له بني املصلحتني ولعل الواقع يف هذه القصة كان كذلك واكتفى عمر بالتحذير من ذلك ومل 

نام هو إ من سياق القصة أن إنكار عمر ظهريقلت والذي . اقب الذي قال ذلك وال من قيل عنهيع
، وفيه أن مني ومل يتعرض لكونه قرشيا أو العىل من أراد مبايعة شخص عىل غري مشورة من املسل

وليس فيكم من متد "العظيم حيتمل يف حقه من األمور املباحة ما ال حيتمل يف حق غريه لقول عمر 
 املبادرة إىل بيعته عن غري تشاور عام أن يباح ذلك تاملاح أي فال يلزم من " األعناق مثل أيب بكرإليه

 ]١٢/١٤٥:فتح الباري[ اهـ)لكل أحد من الناس ال يتصف بمثل صفة أيب بكر
ومعناه أن بيعة أيب بكر بودر إليها من غري تريث وال انتظار لكونه كان (: ابن تيمية يف املنهاج قال

 ظهور فضيلة أيب وكان،  مثل أيب بكراألعناققطع إليه متعينا هلذا األمر كام قال عمر ليس فيكم من ت
سلم له عىل سائر الصحابة أمرا ظهرا معلوما تقديم رسول اهللا صىل اهللا عليه وبكر عىل من سواه و

فكانت داللة النصوص عىل تعيينه تغني عن مشاورة وانتظار وتريث بخالف غريه فإنه ال جتوز 
اور مل يكن له  والرتيث فمن بايع غري أيب بكر عن غري انتظار وتشواالنتظارمبايعته إال بعد املشاورة 
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 .) قد جاء مفرسا يف حديث عمر هذا يف خطبته املشهورة الثابتة يف الصحيحوهذا، ذلك
ّومعنى ذلك أهنا وقعت فجأة مل تكن قد استعددنا هلا وهتيأنا، ألن أبا بكر كان متعينا (:  أيضاوقال

ك إىل أن جيتمع هلا الناس، إذ كلهم يعلمون أنه أحق هبا، وليس بعد أيب لذلك، فلم يكن حيتاج يف ذل
 فمن أراد أن ينفرد ،بكر من جيتمع الناس عىل تفضيله واستحقاقه كام اجتمعوا عىل ذلك يف أيب بكر

َ اهللا وقى رش الفتنة ّوهو مل يسأل وقاية رشها، بل أخرب أن. ببيعة رجل دون مأل من املسلمني فاقتلوه  َ
 .)الجتامعبا

إين لقائم «:  ويف رواية عبد الرزاق»فمحذرهم هؤالء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم« قوله ويف
 اخلالفة من أن »عشية يف الناس فمحذرهم هؤالء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا املسلمني أمرهم

حة البيعة أن تكون  وعمر ريض اهللا عنه يشرتط لص،مني، ورضاهم باخلليفة معترب رشعاأمور املسل
، ووافقه املسلمون عىل وأهنا ال تصح بيعة الواحد للواحد، أي من املسلمنيعن مشورة من ذوي الر

فتنصيب اإلمام بمشورة املسلمني .  عليه وسلم، فكان ذلك إمجاعاذلك يف مسجد رسول اهللا صىل اهللا
 .هم هو فقه الصحابة ريض اهللا عنهمورضا

انطلق : فقلت أليب بكر":  قال، عىل مالقاة األنصار قبل بيعة أيب بكر حرص عمر ريض اهللا عنهفقد
نا منهم لقينا منهم رجالن صاحلان، ، فلام دنوؤالء من األنصار فانطلقنا نريدهمبنا إىل إخواننا ه

نريد إخواننا هؤالء من : لناأين تريدون يا معرش املهاجرين؟ فق: فذكرا ما متاأل عليه القوم، فقاال
، فانطلقنا حتى أتيناهم يف لنأتينهمواهللا :  عليكم أال تقربوهم أقضوا أمركم، فقلتال: ، فقاالاألنصار

 ."سقيفة بني ساعدة
ِ نفس فقه عبد الرمحن بن عوف ريض اهللا عنه يف بيعة ذي النورين حيث اعترب رأي األمة وهو

أما بعد، يا عيل، إين : ف ثم قالَّفلام اجتمعوا تشهد عبد الرمحن بن عو«: ورضاها يف بيعة اإلمام، ففيه
ًنظرت يف أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثامن فال جتعلن عىل نفسك سبيال َ ُ«. 

خلليفة سليامن بن عبد  أرشنا آنفا لقول عمر بن عبد العزيز بعد أن أخذت له البيعة بناء عىل عهد اوقد
ْإن هم أبوا طعتم فأنا واليكم، ووإن من حولكم من األمصار واملدن إن أطاعوا كام أ(: امللك إليه َ َ

 .)ٍفلست لكم بوال
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َّ إن هذا أمركم ليس ألحد فيه إال من أمرتم وقد ،يا أهيا الناس عن مأل وإذن:  عنهوقول عيل ريض اهللا
 نحن عىل ما فارقناك :افرتقنا باألمس عىل أمر فإن شئتم قعدت لكم وإال فال أجد عىل أحد، فقالوا

 .)عليه باألمس
َالم ْسِة االجتامعية املدنية فقد وضع اإلَوأما السياس(: ]كتاب اخلالفة[د رشيد رضا يف  حممقال

ْمة الرأي واالجتهاد فيها، ألهنا ختَأساسها وقواعدها، ورشع لأل َ َّ ََّ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َتلف باختالف الزمان واملْ ََ َ َّ ْ َكان َ
ِوترتقي بارتقاء العمران وفنون العرفان، ومن قواع َ ََ َ ْ ْْ َ فيهدهَ َا أن سلطة األمة هلا، وأمرها شورى بينهاِ َ َ ُ َ َ ْ َ.( 

َسلطة األمة ومعنى اجل" حتت عنوان وقال َامعةَ َقال اهللا (: "َ َتعاىل يف وصف املؤمنني ﴿َ ِ ُْ ِ َ َ َوأمرهم شورى َ ُْ َ
ُ﴾ والقرآن خيََبينهم ْ ُ ْ َاطب مجاعة املؤمنني باألَ ِ َ َ َِ َّحكام الُْ ِ َ َتي يرشعها حتى أحكام الْ ْ ََ َّ َال ونحوها من َتِقِ ْ ََ

ُاألمور ال َّعامة الُ َّ ِ ال تتلعق باألفراد كام بيناه يف التفسِتيَ ْ َّ ِ ُ َ َ َ َري، وقد أمر بطاعة أويل األَ َ َ ِ َ َامعة َجل وهم اـمر َ  ـَ
َال ويل األمر، وذلك أن ويل األمر واحد منْهم، و ُ َ َِ ِ َِ َْ ْ ََ َ َإنام يطاع بتأييد مجاعة املَ َ َ َّ ُسلمني الذين بايعِ َ ُوه له َّ َُ

َوثقتهم به، ويدل عىل هذ َ َ ِ َعنى ما ورد من األحاديث الصحيحة يف التزام اجلامعة وكون طاعة َ املاِ َ ََ ْ َْ َ َ َّ َ َْ َ َِ ِ ِِ َ ْ
َاألمري تابعة لطاعتهم واجتامع الكلمة بسلطتهم  ِ َ ْ َ ِ َ ِ َ ْ .. 

ِويف َ بعض األحاديث بيان أن اجلامعة وهم السواد األَ ََ َ َ ََ َ َ َ ِعظم أي بالنِِّ َ َ َسبة إىل صدر اإلسالمْ ْ ِْ ْ َ ِ ِ َ. 
ْ األدلة عىل سلطة األمة َومن َّْ ِ ِ واستدلوا به عىل اإلـَ ِِ ُّ َ َ ْ ِ حديث ـَْمجاع َ َال جتتمع أمتي عىل ضاللة «َ َ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ويف ـَ َ

ِلفظ لن جتتمع  َ ْ َ ويف رواية زيادة ـَ َ َ َ َِ ِ ِويد اهللا عىل اجلامعة فمن شذ شذ يف النَّار«ِ َّ َّ َ َْ َ َ َ َ َ َيف أخرى َ و»َ ْ ُ ِّسألت ريب «ِ َ ََ
َ جتتمع عىل ضاللة وأعطانيهاالَأ َ َ ِ َ ْ ْ وهو يف مسند »َ ُ ِ َ مذي والَُ ِّ َأمحد وجامع الرت ّ ِ ِ ْ ْ ِكبري لَ لطرباين ومستدرك َ

 ...ِاكم َاحل
ِهؤالء َ ُ َامعة هم أولو األمر من املسلمني وأهل احلَ اجلَ َ َ َل والعقد واإلمجاع املطاعَ ْ ِ ْ َ ُومنْهم كبار. َْ َّ احلكام، َِ ُ ْ

َوأهل الشورى لدى اإلمام، ومتى خوطب املؤمنُون يف الكتاب والسنة وآثار الصحابة يف أمر من  ِ َِ َ َّ َ َ َ َّ َ َْ َ ُْ َِ ِْ ُ ِ َ
َّاألمور العامة ف َُ ْ ُ َ املعنيون املطالبون بتنفيذ األمر، ومراقبة املنفذهمْ ِومن اآلثار الدالة عىل اإل: ْ ْ َّْ ََّ ِمجاع يف َ َ ْ

َذلك قول أ ُيب بكر ريض اهللا عنهَِ َ ِ َ يف خطبته األوىل بعد املبايعةَ َ َُْ َأما بعد فقد وليت عليكم ولست ": ِ ُْ َ َ
َبخريكم فإذا استقمت فأعينُوين، و ِ ِ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ِ ُِ َ ْ زغت فقوموينِإذاِ َ وروى نحوه عن عمر وعثامن."ِ ْ ُ ََ ِوقد تقدم يف . َ َ

َالتعريف باخلالفة قول الرازي إن الرئ ِّ َِّ ّ ِْ َ ِ َاسة العامة هي حق األمة التي هلا أن تعزل اإلمام َّ َ َّ َِ َ َ َ ِ َّ ْْ ِ َاخلليفة(َ ِْ ِإذا ) َ
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َرأت موجبا لعزله، وقد فرس السعد معنى هذه الرئ ِّ ُ َِ َ َ ْ ْ لئال تستشكل فيقال إذا كانت الرئاسة لألمة َاسةَ َ َ ََّ َِّ ََ ِ ُ َ ِ
ْفمن املرءوس؟ فقال إنه يريد باألمة أهل احلل والع ْ َ َ َ ََ ُِ َّ َقد أي الذين يمثلون األمة بام هلم فيها من الزعامة ِ ِ ُ َ َ ِ ْ َّ َ

َواملكانة، ورئاستهم تكون عىل من عداهم أو عىل مجيع أفراد  ْ َ َِ َّ والث.ْاألمةَ َ هو الصحيح، ويؤيد هذا ِاينَ َ ُّ ُ َ َّ ََ ِ
َتفسري الرازي ألوىل األمر يف قوله تعاىل﴿ َ ْ َّ ََ ِْ َ ْ ِ َّ ِيا أهيا الذين آمنوا أطيِ ُ َّ َ َ َعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر َ ْ ُ َّ ُ َ َُ

ُمنكم ْ ْ﴾ فقد حقق أن املراد بأويل األمر أهل احلل والعقد الذين يمثلون سلطة األمةِ َّْ ْ ْ َُ َ َ َوقد تابعه عىل . َ َ
ِهذا النَّيسابوري واختاره األستاذ اإلمام، ووضحناه يف التفسري مستدلني عليه بقوله ِْ ُ َ ُ َْ ْ ََ َّ َ َِ َ ْ َ َِ ُ ْ ْ ِ َ تعاىل ﴿َ َ ِوإذا َ َ

ُجاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه  ْ ِ َِ َْ َْ َْ َ َِ َِ ُ ُّ َ ْ ُ َُ َّ ِْ َ َ  َّالذينَ
ُيستنبطونه منهم ْ َ﴾ ومن املعلوم بالرضورة أن أويل األمر الذين كانوا مع الرسول يرد إليهم مِ ُ َّ َ َِ ِْ َ ْ ََ َّ ُ َِْ ُ َ َ ْ َ ِ ُ َعه أمر َّ َ

َاألمن واخلوف وما  َْ ْ َ َْ َ َ من املصالح العامة ليسوا علامء الفقه وال األمراء واحلكام، بل أهل أشبههامْ َ َ ُ َُّ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ ِْ ُ
 ."ُ من زعامء املسلمنيىالشور
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  :تعدد األئمة:  الثالثالفرع
 

واز تعدد األئمة يف اتفق مجهور أهل السنة واجلامعة عىل عدم ج(:  ما ملخصه]الوجيز[ صاحب قال
، النووي ٩:األحكام السلطانية للاموردي[الزمن الواحد، سواء اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية أم ال 

 ].١٢/٢٣٣عىل صحيح مسلم 
اجلامع ألحكام [ بعضهم ذلك بسبب يقتضيه كتباعد األقطار ونحوه، وإليه ذهب القرطبي وأجاز
 ] .الغياثي [زاه اجلويني إىل األشعري واإلسـفرايينيوع، ]أصول الدين[، ورجحه البغدادي ]القرآن
وبعض املعتزلة القول بجواز ذلك، سواء أوجد السبب ] أصول الدين[ بعض الكرامية وأطلق

واحلمزية من ] امللل والنحل للشهرستاين[املقتيض أم مل يوجد، وهو مذهب الزيدية من الشيعة 
 ].امللل والنحل للشهرستاين[اخلوارج 

 وإال فإن وحدة ،، إنام ذلك بسبب الرضورةالحظ من أقوال املجيزين عند اتساع الرقعةلكن ي( 
، وإن التعدد إنام أبيح عىل سيبل االستثناء املحض، ولرضورات جتيزه، والرضورة اإلمامة هي األصل

 ] السنةلاإلمامة العظمى عند أه[ .)تقدر بقدرها وإذا زالت الرضورة زال حكمها وبقي األصل
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  :أحكام الضرورة :  الرابع فرعال
 

 :  فيام قرره أهل العلم من قواعد بشأن رشوط األئمة، وطرق انعقاد اإلمامة هلم يالحظ ما ييلاملتأمل
 .اتفاقهم عىل اعتبار مجلة من الرشوط فيمن يتصدى هلذا املنصب يتحقق هبا مقصود اإلمامة •
ه من ناحية، وتتيح له الشوكة واملنعة اتفاقهم عىل أن يتم اختياره بطريقة تكفل رضا األمة ب •

 .الالزمة هلذا املنصب من ناحية أخري 
 .دنيا به حراسة الدين وسياسة ال: اإلمامة أمراناتفاقهم عىل أن الغاية من  •

إذا عن حالة الرضورة ا  شك أن جيب اعتبار ذلك كله يف حالة السعة واإلختيار، ولكن موال
 .واالقتهار؟

 : بالنسبة للرشوط التي جيب توافرها يف اإلمامأثر الرضورة : ًأوال
 اختذت الرضورة صورة انعدام من جتتمع لديه هذه الرشوط، فقد اتفق الفقهاء عىل اختيار أصلح إذا

من وجد، ثم ينبغي السعي بعد ذلك إلصالح األحوال حتى يكمل يف الناس ما ال بد هلم منه من 
 .أمور الواليات واإلمارات ونحوها 

 .)فلو اضطر لوالية فاسق جاز(: لرميل يف هناية املحتاج ايقول
 .)ًإذا تفاوتت رتب الفسوق يف حق األئمة قدمنا أقلهم فسوقا(:  العز بن عبد السالم ويقول
 يف تقدير األصلح ما يوجبه حكم الوقت، فلو كان أحدمها أفقه واآلخر أعرف باحلرب نظر ويعترب

 البدع واألهواء مثال قدم األفقه، ّاحلاجة إىل األفقه لفشوذووا الرأي إىل حكم الوقت، فإن مست 
 حلربوإن كانت احلاجة أدعى إىل األعرف باحلرب النتشار الثغور وحتزب األعداء قدم األعرف با

 .وهكذا ، إذ الواجب يف كل زمان األصلح بحسبه 
*                         *                      * 

 : بالنسبة لطريق اإلختيارأثر الرضورة : ثانيا
اختيار أهل احلل والعقد، أو العهد من اإلمام :  أن اإلمامة تنعقد عند أهل السنة من وجهنياألصل

 وقد سبق تفصيل القول يف ـهل هو اختيار هنائي أم جمرد ترشيح : السابق، عىل خالف يف هذا العهد
 سكة كام لو تغلب ذو شوكة وأم ولكن إذا اختذت الرضورة صورة االنقضاض عىل السلطـذلك 
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ًبزمام األمور فقد قال العلامء بإمامة هذا املتغلب للرضورة، ولو كان فاسقا أو جاهال أو عبدا، بل  ً ً
ًقال بعضهم بإمامته ولو كان صبيا أو امرأة، رغم أنه مل يستوف رشوط اإلمامة، ومل تعقد له البيعة 

 . وتولياته هًن منازعته، وتصحيحا لعقودًبطريق صحيح، وذلك دفعا للفتنة التي تنشأ م
 يستمسك العلامء يف هذا املقام إال برشط اإلسالم، فهو وحده الذي اتفقت الكلمة عىل عدم ومل

ًالرتخص فيه بالنسبة ألئمة املسلمني بحال من األحوال، ألن اإلمامة ال تعقد لكافر أبدا ال طوعا وال  ً
بهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمري املؤمنني ال حيل ألحد ومن غل(:   أمحد  رمحه اهللاقال .ًكرها

ًيؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماما عليه، برا كان أو فاجرا، فهو أمري املؤمنني ً ً(. 
*                         *                      * 

 : أثر الرضورة بالنسبة ملقاصد اإلمامة: ثالثا
مامة أهنا جلمع كلمة املسلمني، وحراسة الدين، وسياسة الدنيا به، ومن هنا فرض  مقاصد اإلمن

نصب األئمة ووجبت هلم عىل األمة الطاعة والنرصة، فإذا خرج اإلمام عن مقصود اإلمامة، فلم 
 فهل هللا،ًجتتمع به كلمة املسلمني ومل حيرس به الدين، ومل تدبر به مصالح املسلمني وفقا ملا أنزل ا

 !؟ء يف ذلك أقلنا بكفره أو بإسالمهحل بذلك عقدة إمامته؟ وتصبح األمة يف حل من بيعته؟ سواتن
أنه البد أن يفرق يف ذلك بني ما جري جمري العثرة والفرتة، وبني ما ( – واهللا أعلم - يبدو يل الذي

ًيعترب منهجا مطردا وسنة دائمة  ً. 
 .ة اإلمامة لعدم انتقاض مقصودها بهفام جري جمري العثرات والفرتات ال تنحل به عقد •
وأما ما جرى جمرى السنة الثابتة والقواعد املستقرة بحيث يتحول به هذا الزيغ إىل عقائد راسخة  •

وأحكام ثابتة فال وجه للقول باستمرار اإلمامة معه، وقد انتكست به أمور الدين، واختلت به أحوال 
 إذا كان حيل طل متهد يف قواعد الرشع أن العقد يباملسلمني، وهو نقيض ما يقصد من اإلمامة، وقد

ًحراما أو حيرم حالال، وذلك مما علم من الدين بالرضورة  ً. 
 الفقهاء ما قالوا بإمامة املتغلب، وترخصوا يف كثري من الرشوط التي جيب اعتبارها يف األئمة ويف وإن

تغلب من مقاصد اإلمامة كإقامة احلدود، الطريقة التي جيب أن تتبع يف اختيارهم إال ملا حيققه هذا امل
 ].انتهى من الوجيز.[) ذلكونحووسد الثغور، واجلهاد يف سبيل اهللا، واحلكم بني الناس بام أنزل اهللا، 



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٦٢ 

  مسائل في فقه الخالفة

 :أثر الرضورة يف عدد أهل احلل والعقد عند عقد اإلمامة: رابعا
 القليل مستأنسني بام ثبت عن  قيل قد يضطر أهل احلل والعقد  إىل القول بانعقاد اإلمامة بالعددفإن

 .بعض العلامء أن اخلالفة تنعقد بأربعة أو بمن تيرس اجتامعهم ونحو تلك األقوال
ِسبق القول أنه إذا مل يكن املبايعون بحيث تتبعهم األمة فال تنْعقد ا: فاجلواب َ ْ ََ َ َ ُْ ِ َإلمامةِ َ ِ .  بمبايعتهمْ

موافقة هؤالء تقتيض موافقة ّربعة، إال أن تكون وامللك ال يصري ملكا بموافقة واحد أو اثنني أو أ
 ..  وقد يبايع رجال ال تفيد مبايعتهم شوكة ومنة قهرية، فال حيصل لإلمامة استقرار،غريهم
َ ظن أن كل من يوصف بالعلم والوجاهة تنْعقد ببيعتهم اإلمامة وجيب عىل األمة اتباعهم فيها َومن َ َ ُِ ِْ َْ َ ِ َِ ِ ْ َ

َفقد جهل معنى احلل وا َلعقد ومعنى اجلامعة واإلمجاع، وما تقدم من األخبار واآلثار، ومن كالم ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َْ ْ ْْ َ َ َ ََ ْ َِ
َاملحققني يف املسألة َْ ِّ َُْ ْ ِ َ.. 

 قيام الشوكة وانرصاف القلوب إىل املشايعة، االنعقادفإن رشط (: غزايل يف فضائح الباطنية القولي
املقصود الذي طلبنا له اإلمام مجع شتات اآلراء يف ، فإن ة البواطن والظواهر عىل املبايعةومطابق

 عىل متابعة رأي افرةمصطدم تعارض األهواء، وال تتفق اإلرادات املتناقضة والشهوات املتباينة املتن
واحد إال إذا ظهرت شوكته وعظمت نجدته، وترسخت يف النفوس رهبته ومهابته، ومدار مجيع 

 . )فقة األكثرين من معتربي كل زمان بمواذلك عىل الشوكة، وال تقوم الشوكة إال
والعمل بام أفتى به العلامء . رضورة إال القول بالقهر والغلبةوال أثر لل.  األمة ومتابعتها معتربرضاف

 من تعريضها لالضطراب عند خلو الزمان عن السلطان مع احلفاظ عىل مجاعة املسلمني أوىل
 والفقه كل ،صالح ودرء املفاسد مقدم عىل جلب امل،رب رشعاتوالنظر ملآالت األمور مع ،والفساد

 .ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، ويف معرفة خري اخلريين ورش الرشينالفقه 



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٦٣ 

  مسائل في فقه الخالفة

 .حكم البيعة :  الرابعة المسألة
 

  .تعريف البيعة :  األول الفرع
 

 عىل الطاعة، قال ابن وعىل املبايعة والعهد، يراد هبا الصفقة عىل إجياب البيع بفتح الباء تطلق و:البيعة
عه عليه ، وبايأصفقوا عليه: املبايعة والطاعة، وقد تبايعوا عىل األمر كقولك: والبيعة(: منظور 
أال تبايعوين عىل «: ، ويف احلديث أنه قالثلهً، وبايعته من البيع والبيعة مجيعا والتبايع معاهده: مبايعة

 كل واحد منهام باع ما عنده من صاحبه وأعطاه ، كأن هو عبارة عن املعاقدة واملعاهدة؟»اإلسالم
 .)خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره

، يف املنشط سمع والطاعة لألمري يف غري معصيةإعطاء العهد من املبايع عىل ال:  إذن تعنيفالبيعة
 اعلم أن البيعة": نازعته األمر وتفويض األمور إليه، قال ابن خلدونواملكره والعرس واليرس وعدم م

ِّالعهد عىل الطاعة كأن املبايع يعاهد أمريه عىل أنه يسلم له الن: هي َ  املسلمني، ال  يف أمر نفسه وأمورظرُ
، وكانوا إذا بايعوا األمري  به من األمر عىل املنشط واملكره، ويطيعه فيام يكلفهينازعه يف يشء من ذلك

، فسمي بيعة  فعل البائع واملشرتيًلوا أيدهيم يف يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلكوعقدوا عهده جع
، هذا مدلوهلا يف عرف اللغة ومعهود الرشع وهو املراد يديمصدر باع وصارت البيعة مصافحة باأل

 .)ه وسلم ليلة العقبة وعند الشجرةيف احلديث يف بيعة النبي صىل اهللا علي
 .هار الرضا باإلمام واالنقياد له بالبيعة إظواملقصود

                **                         *       

  .أنواع البيعة :   الثانيالفرع
 

، وأهم األمور التي بايع النبي صىل اهللا عليه وسلم   الرشع بحسب األمر املبايع عليه البيعة يفتتنوع
 :أصحابه عليها أربعة 

، أما  كفر إال هذهيشء من البيعات نكثه، وال  وهي أوجب األنواع وآكدها:البيعة عىل اإلسالم: ًأوال
 .ها فكبرية من الكبائر وذنب عظيمغري
 أخذها النبي صىل اهللا عليه وسلم عىل وفد  وهذه تتضح يف البيعة التي:البيعة عىل النرصة واملنعة: ًثانيا

 . الثانيةاألنصار، وهي بيعة العقبة



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٦٤ 

  مسائل في فقه الخالفة

ألن ، بيل اهللا وهي مستمرة اجلهاد يف س، وهي وهذه البيعة يف عنق كل مسلم:البيعة عىل اجلهاد: ًثالثا
 .اجلهاد ماض إىل يوم القيامة

 .ت أول األمر فرض عني عىل من أسلم، ثم انتهت بعد الفتح وكان:البيعة عىل اهلجرة: ًرابعا
، والتي كانت تعطي ي إذا أطلقت البيعة انرصفت إليها وهذه الت:البيعة عىل السمع والطاعة: ًخامسا

 : واألدلة عليها كثرية منها - وهي املراد يف هذا الباب -لمني لألئمة عند تعينهم خلفاء للمس
بايعنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  عىل السمع « :عنه قالحديث عبادة بن الصامت ريض اهللا  •

والطاعة يف العرس واليرس، واملنشط واملكره، وعىل أثرة علينا، وعىل أال ننازع األمر أهله، إال أن تروا 
ًكفرا بواح  أن نقول باحلق أينام كنا، وأال نخاف يف اهللا وعىل« : ويف رواية،»ا عندكم من اهللا فيه برهانً
 .]متفق عليه[ »لومة الئم

*                         *                      * 

  :شروط صحة البيعة :  الثالث الفرع
 

ومن ثم جيب عىل املسلم أن : يعةها لصحة عقد الب العلامء أن هناك بعض الرشوط التي جيب توفرذكر
 :يع ملن توفرت فيه هذه الرشوط وهييبا
احد منها إال مع الشوكة  فال تنعقد مع فوات و، املأخوذ له البيعة رشوط اإلمامةأن جيتمع يف  ـ١

 .مثل، واألمثل يف كل زمان بحسبه فإن مل يتيرس ذلك قدم األمثل فاأل،والغلبة
أما بيعة (:  أهل احلل والعقد كام سبق، قال الرميل-عقاد  بيعة االن-يعة أن يكون املتويل لعقد الب  ـ٢

 الراشدين ريض  ودليل هذا الرشط هو فعل اخللفاء،)العقد من العوام فال عربة هلاغري أهل احلل و
ًمن بايع رجال من غري مشورة «:  ريض اهللا عنه كام ثبت يف الصحيح، وقول عمرّاهللا عنهم كام مر

 .»ال يبايعاملسلمني ف
إال (:  قال النووي يف الروضة، مل تنعقد إمامته ومل جيرب عليهافلو امتنع.  أن جييب املبايع إىل البيعة ـ٣

 .)مامة إال واحد فيجرب بال خالفأن يكون من ال يصلح لإل
َأن يتحد املعقود له  ـ٤ حيحه ، يدل عىل ذلك ما رواه مسلم يف صن واحد، بأن ال تعقد البيعة ألكثر مَِّ

وقوله صىل  ،»يع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهامإذا بو«: يب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قالبسنده إىل أ



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٦٥ 
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 .» فوا بيعة األول فاألول« : ماهللا عليه وسل
، وهذا الرشط ًالً قوال وعم وسنة رسوله صىل اهللا عليه وسلم أن تكون البيعة عىل كتاب اهللا ـ٥

 .دين ريض اهللا عنهمالراشواضح يف خطب اخللفاء 
 كام فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم يف بيعة اخللفاء الراشدين، حلرية الكاملة للمبايع يف البيعةا  ـ٦

، وقد كانوا يبدون ًت أهنم أجربوا أحدا عىل بيعة قط، وإنام يبايع باختياره أو يرتكفلم تذكر الروايا
ط فال جيوز  وبناء عىل هذا الرش،ان والربهاعرتاضاهتم ولكنهم يرتاجعون بعد االقتناع باحلجة

 أنه أفتى الناس  رمحه اهللاروى ابن جرير عن اإلمام مالك( ،اإلكراه عىل البيعة، وبيعة املكره ال تلزم
فإن يف أعناقنا بيعة :  فقيل لهـ هـ  ١٤٥ أي حممد بن عبد اهللا بن حسن الذي خرج سنة ـبمبايعته 
) عه الناس عند ذلك ولزم مالك بيته، فباي بيعةره، وليس ملكإنام كنتم مكرهني: ، فقالللمنصور

 سبيل ًومما يدل عىل هذا الرشط أيضا أن البيعة عقد مراضاة واختيار ال ، ]١٠/٨٤ :البداية والنهاية[
 .فيها إىل اإلجبار واإلكراه

ي مدع أن اإلمامة من العلامء من رشط اإلشهاد عىل املبايعة وذلك لئال يدع: املبايعةاإلشهاد عىل   ـ٧
، بأنه ال جيب اإلشهاد:  مجهور العلامء فقد قالواأما .ا فيؤدي ذلك إىل الشقاق والفتنةًعقدت له رس

 دام  أن الذي يقوم بالعقد وما،  من النقل وهذا ال دليل عليه منهألن إجياب اإلشهاد حيتاج إىل دليل
 .هم مجاعة ال حيتاج معهم إىل شهود، ف أهل احلل والعقدهم

*                         *                      * 

  .أقسام البيعة :  الرابع الفرع
 

 .بيعة اإلنعقاد وبيعة العامة:  العلامء يف جمال اختيار اإلمام بني نوعني من البيعةفرق
 :بيعة اإلنعقاد: أوال

 له حق ،ع سلطانَبايموجبها يكون للشخص امل التي يقوم هبا أهل احلل والعقد، وب البيعة هيوهذه
وهي . ماخللفاء الراشدين ريض اهللا عنهوهذه البيعة واضحة يف سرية . الطاعة والنرصة واالنقياد

 .كفاية منهم سقط اإلثم عن بقيتهمفرض عىل الكفاية متى قام هبا من حتققت به ال
 



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٦٦ 
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 :)بيعة الطاعة(بيعة العامة : ثانيا
، وهذا ما جرى عليه العمل يف بيعة اخللفاء د بيعة االنعقادسائر املسلمني بع البيعة التي يؤدهيا وهي

 وكانت بيعة ، ففي تولية أيب بكر كانت بيعة االنعقاد يف سقيفة بني ساعدة،الراشدين ريض اهللا عنهم
 .العامة يف اليوم التايل عىل املنرب
 أهل احلل والعقد حتى  والطاعة له، بعد انعقاد اإلمامة له بواسطةإلمامواملقصود هبا إظهار الرضا با

ًما والتسليم إلمامته إمجاعايكون الرضا به عا مام الذي اجتمع عليه  فهذه البيعة إذن ال تكون إال لإل.ً
 ..الناس كلهم

بل يكفي إظهار الرضا باإلمام وعدم اخلروج ، ً يشرتط فيها أن تكون عقدا باليد من كل مسلموال
وبيعة أهل احلل والعقد باحلضور ( :]٤/٢٩٨:حاشيته[ قال الدسوقي يف. عىل طاعته بأي طريق تيرس

 ، فإن أضمر غرييكفي العامي اعتقاد أنه حتت أمره، وة بصفقة اليد وإشهاد الغائب منهمواملبارش
من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة «: خل حتت قوله عليه الصالة والسالمذلك فسق ود

 .)»جاهلية
 تنرصف النصوص التي توجب البيعة عىل كل مسلم إىل بيعة  كان األمر كذلك فال جيوز أنوإذا

إظهار للرضا باإلمام والطاعة له : اإلنعقاد، وإنام إىل بيعة العامة التي تيل بيعة اإلنعقاد وترتتب عليها
 .ألهنا هي البيعة التي تلزم آحاد املسلمني

*                         *                      * 

  .طرق البيعة  :  الخامسالفرع
 

فقد كتب عبد اهللا ابن عمر إىل عبد امللك ،  قولية كانت أو كتابية، وجتوز بكل طريقة تدل عىل ذلك
هام  باخلالفة بعد مقتل عبد اهللا ابن الزبري ريض اهللا عنهام، وكان قد امتنع عن مبايعتيبايعهبن مروان 

 .ًمعا ألجل االختالف والفرقة
                      **                         * 

 .حكم نكث البيعة :  السادس الفرع
ين الوفاء بالعهود سواء كانت بني املسلمني ، ومن بدهييات هذا الد دين االلتزام والنظاماإلسالم

ًوأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال﴿: قال تعاىل. بعضهم مع بعض، أو حتى مع الكفار ُ َ َّْ َ َ َ ْ َْ َ ْ َْ ْ ِْ ِ ِ ُ : ل﴾، وقاَ



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٦٧ 

  مسائل في فقه الخالفة

ُيا أهيا الذين آمنوا أوف﴿ ْ ََ َْ َُّ َ َِ َ ِ بالعقودْواُّ ُ ُْ َوأوفوا بعهد اهللاِّ إذا عاهدتم وال تنقضوا األيامن ﴿: ﴾، وقالاآلية. ِ َ ْ َْ ْ ُ ُْ َ َُّ َ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ْ ِ ُ َ
َبعد توكيدها وقد جعلتم اهللاَّ عليكم كفيال إن اهللاَّ يعلم ما تفعلون َُّ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ ُ ْ َ ََ ُ َ ْ ْ ُِ ً ُِ ِ ذا عام يف كل عقد وعهد،  وه﴾ِ

 .  اآليات تدل عىل وجوب الوفاء هبا، وهذهعها داخلة يف هذه العقود والعهود بجميع أنواالبيعةو
، فإنه ال يصح ًام رأينا آنفا يف تعداد أنواعها نفسها ملا كانت ختتلف باختالف املبايع عليه كوالبيعة

عىل النوع ًده إما لفظا أو بقرينة احلال بام يدل ، دون تقييكم معني عىل من مل يلتزم بالبيعةإطالق ح
و معصية وكبرية من ، ومنها ما هوع حكمه اخلاص، فمنها ما هو كفر، ولكل ناملراد من هذه البيعات

 :ًالكبائر، فاملسألة إذا حتتاج إىل تفصيل
ً يكون كافرا مرتدا عن اإلسالم إذا نقضها املبايع: عىل اإلسالمفالبيعة البيعة عىل اإلسالم ً علام بأن ،ً
، بل إن ًصحابة وال من بعدهم أحدا أخذها، ال نعلم من ال خاصة بالنبي صىل اهللا عليه وسلمكانت

، ، فإن منهم من أسلم ومل يرهمالنبي صىل اهللا عليه وسلم  نفسه مل يبايع مجيع املسلمني عىل اإلسال
  .  يده يف يده صىل اهللا عليه وسلم وكثري منهم أسلم ومل يضع

 .نقطاع اهلجرة بعد فتح مكة كام مرفقد انقطعت با البيعة عىل اهلجرة أما
، ن يصدر منه ما ينايف أصل اإليامن من نكث البيعة عىل النرصة أو اجلهاد أو السمع والطاعة دون أأما

ًاصيا مرتكبا لكبرية من الكبائر، وهيفهذا يكون بذلك ع ذه ، وه نقض العهد الذي توعد اهللا فاعله:ً
 السمع والطاعة ىلها حرمة نكث بيعة اإلمام الرشعي عّ، فأشدتلف حرمتها باختالف موضوعهاخت

عقد عىل الدوام إال إذا حدث من املبايع أو قام به ما :  مربر رشعي، وهييف غري معصية من دون
 . وهي املراد بالبيعة عند اإلطالق،وت أو الكفر أو اجلنون ونحو ذلكينقضها كامل

ُروف استثنائية ولذلك تذكر مقيدة، وجيب الوفاء هبا عىل النرصة واجلهاد فهي تأيت يف ظ البيعة أما
د ، فإنه جيوز أن يبايع القائ عىل السمع والطاعة، ونكثها أخف من نكث بيعة اإلمامعند انعقادها

 .ت ويصرب هذا املبايع وقد ال يثبت، وقد يثباملسلم جيشه عىل الثبات والصرب
وحتريم ،  عىل السمع والطاعة يف غري معصيةكثرية يف وجوب الوفاء ببيعة اإلمام ورد أحاديث وقد

 :نكث بيعته بدون مربر رشعي، ومن هذه األحاديث
ًأى من  أمريه شيئا من ر«قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  :  ابن عباس ريض اهللا عنهام قالحديث
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 . متفق عليه»فيموت إال مات ميتة اجلاهليةا ً، فإنه ليس أحد يفارق اجلامعة شربيكرهه فليصرب
املراد باملفارقة السعي يف حل عقد البيعة التي حصلت لذلك األمري ولو بأدنى (:  ابن أيب محزةقال

 .)ك يؤول إىل سفك الدماء بغري حقيشء، فكنى عنها بمقدار الشرب، ألن األخذ يف ذل
                         *                      ** 

  .فقه حديث ابن عمر رضي اهللا عنه :  السابع الفرع
 

 يف عنقه بيعة مات من مات وليس«: لنبي صىل اهللا عليه وسلم قال ابن عمر ريض اهللا عنهام عن اعن
 ]. وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفتن: ابب/اإلمارة: تابرواه مسلم يف ك[ »ميتة اجلاهلية
،  نواقضهاوانتفت، ان هناك إمام رشعي، توفرت فيه رشوط صحة البيعة منه أنه إذا كفالذي يفهم

، أو طلبت منه، وال جيوز له أن بيعة إذا كان من أهل احلل والعقدفإنه جيب عىل املسلم أن يبادر إىل ال
صحة البيعة متوفرة يف هذا احلاكم، فليس عليه واجب ، أما إذا مل تكن رشوط يراه إماميبيت وال 

 .ً وال يكلف اهللا نفسا إال وسعهاقته عليه أن يسعى إلجياد اإلمام الرشعي حسب طا، بلالبيعة
َمن خرج عن الطاعة وفارق اجلامعة ومات «الصنعاين يف رشح حديث أيب هريرة مرفوعا اإلمام  قال ََ َ َ ََ ََ َ َ َ َْ َْ ِِ ّ
ٌميتته ميتة جاهليةَف ٌّ ِْ ِ ِ َِ َُ ُ ... ة الذي وقع االجتامع عليهأي طاعة اخلليف: »عن الطاعة«( ]:رواه مسلم[ »َ

َّ املراد خليفة أي قطر من األقطار إذ مل جيمع الناس عىل خليفة يف مجيع البالد اإلسالمية من أثناء وكأن
 لو محل احلديث عىل خليفة اجتمع عليه إذ .الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم

 .ت فائدتهّأهل اإلسالم لقل
تمعت  أي خرج عن اجلامعة الذين اتفقوا عىل طاعة إمام انتظم به شملهم واج»اجلامعةوفارق « وقال

 .أهـ. )به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم
 هذه األلفاظ عىل أن دلت .»ًمن خرج عن السلطان شربا مات ميتة جاهلية«: ويف لفظ(:  أيضاوقال

 :سبل السالم[ أهـ)ـ كام قلناه ــر ـمن خرج عىل إمام قد اجتمعت عليه كلمة املسلمني واملراد أهل قط
 ].باب قتال أهل البغي

 :عىل أن احلديث خالف ظاهره ما ييل يدل والذي
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ًأن البيعة واجبة وجوبا كفائيا إذا قام هبا البعض سقطت عن الباقني كام هو قول اجلمهور  ـ١ ً. 
فهم احلديث عىل وجهه ، فهو أوىل باهللا بن عمر ريض اهللا عنهام نفسهفعل راوي احلديث عبد   ـ٢

ة إىل أن اجتمع الناس عىل الصحيح من غريه، فقد امتنع عن البيعة ألحد من الفريقني يف وقت الفتن
 ، ثم بايع ملعاوية ملا اصطلح مععاويةأنه امتنع أن يبايع لعيل أو م(: أحدمها، قال عنه احلافظ ابن حجر

، ثم د موت معاوية الجتامع الناس عليهبع، وبايع البنه يزيد احلسن بن عيل واجتمع عليه الناس
د امللك بن مروان الزبري وانتظم امللك كله لعبابن امتنع من املبايعة ألحد حال االختالف إىل أن قتل 

 امللك، وأخرج يعقوب ابن سفيان يف د، فهذا معنى قوله ملا اجتمع الناس عىل عبفبايع له حينئذ
بن الزبري فمد يده وهي ابن عمر ملا بويع ابعثوا إىل : لتارخيه من طريق سعيد بن حرب العبدي قا

وقد ، ]١٣/١٩٥ :فتح الباري[ )واهللا ما كنت ألعطي بيعتي يف فرقة وال أمنعها من مجاعة: ترعد فقال
 ما يمنعك أن تبايع أمري املؤمنني يعني ابن الزبري؟ فقد لرمحنيا أبا عبد ا(: سأله عبد اهللا بن صفوان

تم واضعوا واهللا ال أبايعكم وأن: وض، وأهل العراق، وعامة أهل الشام؟ فقالبايع له أهل العر
 .]رواه البيهقي يف السنن الكربى[ .)ب أيديكم من دماء املسلمنييسيوفكم عىل عواتقكم تص

 .ع عن البيعة حال الفتنة والفرقة فابن عمر ريض اهللا عنه وهو راوي احلديث امتن
اجلاهلية هي الكفر ملا بات ليلة إال ويف عنقه بيعة ألحدمها يعطيها  فهم احلديث عىل ظاهره وأن فلو

لكني أكره أن أبايع أمريين : (...وي عنه قولهُ، وقد رليه اجتهاده عىل أنه أقرب للصوابَّمن يدله ع
 . اختالف الناسوهو لكن كان له تأويل يف ترك البيعة ،)قبل أن جيتمع الناس عىل أمري واحد

 النتفاء أحد ،، وهذا عىل خالف ظاهر احلديثذ مدة وليس يف عنقه بيعة ألحد أخ أنهفاملقصود
 .ً، وهو أن يكون املبايع واحدا ، كام مر رشوط صحة البيعة

يكون دعاة «: ال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمق: ما رواه حذيفة بن اليامن ريض اهللا عنه قال  ـ ٣
هم قوم من : يا رسول اهللا صفهم لنا؟ قال: ها، فقلتعىل أبواب جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه في

فالزم مجاعة املسلمني وإمامهم، : الفام تأمرين إن أدركني ذلك؟ ق: جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، فقلت
 بأصل شجرة، حتى يدركك ّفرق كلها، ولو أن تعضفإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام فاعتزل تلك ال

 .متفق عليه .»املوت وأنت كذلك
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ه فمن والصواب أن املراد يف اخلرب لزوم اجلامعة الذين يف طاعة من اجتمعوا عىل تأمري(: ال الطربيق
 ]. الفتنتاب ك:فتح الباري[ ) نكث بيعته خرج عن اجلامعة

ُ، وتدعون ما تنكرون تأخذون بام تعرفون«: تالف بقوله أمر صىل اهللا عليه وسلم عند االخكام َ َ
 .»  ن أمر عوامكمون عىل خاصتكم وتذرووتقبل
ًفرق، علام بأن  كانت البيعة واجبة يف عنق كل مسلم يف كل وقت ألمر بمبايعة إمام إحدى هذه الفلو

 .، فال جيوز مبايعة إال اإلمام الرشعي متى وجد ًلكل فرقة إماما
، فمتى حتققت الرشوط وانتفت صود أن البيعة حكم رشعي، له رشوط وموانع جاء الرشع هبا فاملق

 . وانع وجب احلكم وإال فال امل
 ع يف الوعيد الذي نص عليه احلديث، عند ذلك يقام رشعي وامتنع املسلم من البيعة كان هناك إمفإذا

 .واهللا أعلم 
؟  ما معناه»من مات وليس له  إمام مات ميتة جاهلية« سئل اإلمام أمحد رمحه اهللا عن حديث وقد
) ، كلهم يقول هذا إمام، فهذا معناهمع املسلمون عليه جيأتدري ما اإلمام؟ اإلمام الذي(: فقال

  .]املسند من مسائل اإلمام أمحد للخالل[
 املوجودين املعلومني األئمةإن النبي صىل اهللا عليه وسلم أمر بطاعة (: ]املنهاج[ ابن تيمية يف وقال

ه سلطان  من ليس لالذين هلم سلطان يقدرون به عىل سياسة الناس، ال بطاعة معدوم وال جمهول وال
 ].انظر اإلمامة العظمى والوجيز[ )وال قدرة عىل يشء أصال

بالطاعة القائمة عىل الرضا، والطاعة القائمة :  سياسة الناس ال تثبت إال بأمرين والقدرة عىلاخلالفة
 .عىل الغلبة، فمن مل يكن حتت اخلليفة هبذين األمرين ال يكون األمري أمريا عليه عىل احلقيقة

ومن ويل اخلالفة فأمجع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة (:  أمحدلقا
 .)دقات إليه جائز برا كان أو فاجراوسمي أمري املؤمنني، فدفع الص

تيار أهل احلل والعقد يف األمة، ُ يف الطريقة التي أعلنت هبا اخلالفة فهي مل تتم بطريقة اخوبالنظر
، ومل تتغلب عىل ديار املسلمني تغلبا يبيح هلا القول  ومل تتابع يف ترصفها)اإلسالمية الدولة باعرتاف(

 واحلرج الذي قد كالوفيام نقلنا من أقوال أهل العلم حل لإلش. بلزوم بيعتها عىل مجيع املسلمني
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 . )اإلسالميةالدولة (جيده املسلم من كالم 
مات ميتة «قوله (:  الكفر األكرب، قال ابن حجر يف الفتحمليتة اجلاهلية ليس التنبيه عىل أن املراد بامع

 »ِفميتته ميتة جاهلية«ويف رواية ملسلم » فامت إال مات ميتة جاهلية« يف الرواية األخرى »جاهلية
 ومن مات وليس يف له،من خلع يدا من طاعة لقي اهللا وال حجة «وعنده يف حديث ابن عمر رفعه 

االستثناء هنا بمعنى االستفهام اإلنكاري أي ما فارق : ال الكرماينق» عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
زائدة أو عاطفة عىل رأي » إال«فهي مقدرة أو » ما«اجلامعة أحد إال جرى له كذا، أو حذفت 

 أهل اجلاهلية عىل ضالل وليس موتالكوفيني، واملراد بامليتة اجلاهلية وهي بكرس امليم حالة املوت ك
م كانوا ال يعرفون ذلك، وليس املراد أن يموت كافرا بل يموت عاصيا، وحيتمل له إمام مطاع، ألهن

أن يكون التشبيه عىل ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت اجلاهيل وإن مل يكن هو جاهليا، أو أن ذلك 
ر ورد مورد الزجر والتنفري وظاهره غري مراد، ويؤيد أن املراد باجلاهلية التشبيه قوله يف احلديث اآلخ

 ].١٣ :فتح الباري.[ ) »من فارق اجلامعة شربا فكأنام خلع ربقة اإلسالم من عنقه«
 أي منسوبة إىل أهل اجلهل واملراد به »فميتته ميتة جاهلية«: قوله(: ]سبل السالم[ الصنعاين يف وقال

 أن من مات عىل الكفر قبل اإلسالم وهو تشبيه مليتة من فارق اجلامعة بمن مات عىل الكفر بجامع
 . )الكل مل يكن حتت حكم إمام فإن اخلارج عن الطاعة كأهل اجلاهلية ال إمام له

 يف »ومن مات ميتة جاهلية«فإن النبي صىل اهللا عليه وسلم قد قال (: ]املنهاج[ ابن تيمية يف وقال
 أمور ليست من أركان اإليامن التي من تركها كان كافرا كام يف صحيح مسلم عن جندب بن عبد اهللا

 يدعو عصبية ميةمن قتل حتت راية ع «:ال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ق:البجيل ريض اهللا عنه قال
 ولكن ال يكفر املسلم باالقتتال يف العصبية كام دل عىل ذلك الكتاب »أو ينرص عصبية فقتلته جاهلية

 .)لسنة فكيف يكفر بام هو دون ذلكوا
 

 بالطاعة القائمة عىل الرضا،: سة الناس ال تثبت إال بأمرين سيا أن اخلالفة والقدرة عىل:والخالصة
ن األمري أمريا عليه عىل والطاعة القائمة عىل الغلبة، فمن مل يكن حتت اخلليفة هبذين األمرين ال يكو

 . احلقيقة
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يار أهل احلل  حيث مل تتم باختمةُوالطريقة التي أعلنت هبا اخلالفة مل تستوف رشوط اإلمامة العا
، ومل تتغلب عىل ديار املسلمني  ومل تتابع يف ترصفها) اإلسالميةباعرتاف الدولة(د يف األمة، والعق

، وال يؤثم من مل يبايعها فبيعتها ال تلزم املسلمني. بلزوم بيعتها عىل مجيع املسلمنيتغلبا يبيح هلا القول 
 . ربيعة اخلالفة العامة فضال عن أن يكف

 .نى يف الفرع اآليت وسيأيت مزيد إيضاح هلذا املع
*                         *                      * 

  .خطأ تكفير من لم يبايع إماماً معيناً:   الثامنالفرع
 

فربام يتعصب . ، أوردهتا إمتاما للفائدة]الثالثينية[ أبو حممد املقديس يف  الشيخ املسألة ذكرهاهذه
 .، وربام كفرهـوقد سبقت ـ  يموت ميتة جاهلية البعض لبيعة اخلالفة فيظن أن من مل يبايع

 استدالال بام رواه ا؛ تكفري من مل يبايع إماما معيناألخطاء الشنيعة يف التكفري أيضاومن (: يقول الشيخ
من ...«: وبام رواه مسلم أيضا ،»من مات وليس يف رقبته بيعة مات ميتة جاهلية«: مسلم يف صحيحه

 أهنا لفظة غري مع، تة اجلاهلية كفرا خمرجا من امللة فجعلوا املي»تة جاهليةفارق اجلامعة شربا فامت فمي
، كام وء املحكم من النصوص املبينة هلا فلزم فهمها إذن عىل ض،رصحية عىل إرادة ذلك بل هي حمتملة

 .  ما مع النصوص املحتملة املتشاهبةهو الشأن عمو
م ال خيرج  وإمامهلباغي اخلارج عىل مجاعة املسلمني، فوجدنا أن ا يف أدلة الرشع املبينة هلذافنظرنا

 إىل ـ... وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهام﴿: بذلك وحده من اإلسالم، فقد قال تعاىل
 فهذه قرينة مبينة أن ، البغيع فسامهم مؤمنني م﴾إنام املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم  ـقوله

ملعايص واخلصال والعوائد ، من اا كان دون الكفر الناقل عن امللةيث ماملراد باجلاهلية يف احلد
،  يشق عصا املسلمني ويفرق مجاعتهم، ووصفت بذلك تشنيعا من شأن هذا الذنب الذيالذميمة

بل . جيمعهم إمام واحد أو مجاعة واحدةوتنفريا عنه ألن فيه مشاهبة ألهل اجلاهلية الذين مل يكن 
 . بعضهم عىل بعض ويغزوا بعضهم بعضا، يبغي وقبائل متناحرةكانوا طوائف متفرقة، 

ملعايص التي هي دون الكفر قد وردت مرارا يف استعامل الشارع يف ا) اجلاهلية( ذلك أن لفظة ويؤيد
من : فالتربج، ﴾وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل﴿:  يف قوله تعاىلكام، والرشك
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 . يس هو بكفر ناقل عن امللة وحدهول، أخالق نساء اجلاهلية
أعريته بأمه إنك امرؤ فيك «: ّوسلم أليب ذر ملا عري رجال بأمه ذلك قول النبي صىل اهللا عليه ومن

 ولذلك بوب البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن منه ،]رواه البخاري يف كتاب اإليامن[ »جاهلية
 النبي صىل اهللا عليه لقولبارتكاهبا إال بالرشك، ، وال يكفر صاحبها باب املعايص من أمر اجلاهلية(

إن اهللا ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون  ﴿:  وقول اهللا تبارك وتعاىل»إنك امرؤ فيك جاهلية«: وسلم
وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا ﴿: ﴾ وذكر فيه حديث أيب ذر، ثم قوله تعاىلذلك ملن يشاء

 . أهـ.)املؤمننيفسامهم : (﴾، وقالبينهام
من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه «ما جاء يف صحيح مسلم من قوله صىل اهللا عليه وسلم : ومن ذلك

وترك الغزو بحد ذاته ليس كفرا وامليتة اجلاهلية هنا ليست بالكفر ( :»بالغزو مات ميتة جاهلية
غري أويل الرضر واملجاهدون ال يستوي القاعدون من املؤمنني ﴿: املخرج من امللة، بدليل قوله تعاىل

ًيف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم فضل اهللا املجاهدين بأمواهلم وأنفسهم عىل القاعدين درجة وكال وعد 
، مل ينزع عنهم اعدين عن اجلهاد بغري عذر مؤمننيّ فتأمل كيف بني اهللا أن يف الق،﴾اهللا احلسنى

اعدين واملجاهدين احلسنى إليامهنم، وإن كان ً، وأنه سبحانه وعد كال من الق اإليامناسمقعودهم 
 . املجاهدون أعظم درجة

، لواجب فظهر من هذا كله استعامل الشارع هلذه اللفظة يف املعايص التي تركها من اإليامن ا
 . ذي هو دون الكفر الناقل عن امللةومقارفتها من اجلهل ال

، من األلفاظ  اجلاهلية  فقد صارت كام قلناكفر كانت قد وردت يف استعامله أحيانا  فيام هو من وإذا
 . املحتملة التي جيب أن تفهم عىل ضوء النصوص املبينة هلا

 ومعلوم أن تتبع النصوص املتشاهبة واملحتملة وانتقائها وأخذها وحدها دون ردها إىل املحكم املبني 
فأما الذين ﴿: اىل يف كتابه فقالذكر اهللا تع، كام قد  من طريقة أهل الزيغ واألهواءهلا من أم الكتاب هو

 . ﴾يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
 ). امليتة اجلاهلية (وعيد باأللفاظ املحتملة ومنها   الوكذلك

بنون أنه يعني ، وكانوا يتل حديث هذا الباب وقد كنت تناظرت قديام مع بعض غالة املكفرة حوهذا
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، بعد إقامة  ومن مل يبايع حكموا عليه بالكفر،يدعون بناء عليه إىل بيعة أمريهم، و قطعاالكفر األكرب
 !!. ، التي ال جيوز مفارقتها شربا وإال فميتته جاهلية ة عليه بذلك وبأهنم اجلامعة احلقاحلج
 ويومها استدللت ببعض ما. منهم مبارشة، ومل ينقله يل عنهم أحد، حرصت عىل سامعه  قوهلمهذا

  مل يكن للمسلمني مجاعة وال إمامتقدم، وبقول النبي صىل اهللا عليه وسلم حلذيفة بعد سؤاله؛ فإن
 أنه ففيه، »فاعتزل تلك الفرق  ولو أن تعض عىل أصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك«

ترتبط ، وأن صحة اإلسالم ال ة املسلمني وإمامهم العام املمكنيصح  إسالم املرء رغم غياب مجاع
 .  بعينه عند تفرق مجاعة املسلمنيببيعة إمام معني أو أمري

؛ بأن جيمع له »فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام«: هللا عليه وسلم حذيفة ملا سأله ألمر النبي صىل اوإال
ومعلوم أن النبي صىل اهللا عليه !! ه إماما وإال ملات ميتة جاهلية، أو غريهمجاعة أو تنظيام ويبايع لنفس

 ويستفصل ، يف هذه األبواباألسئلةوسلم مل يأمر بيشء من ذلك يف أجوبته حلذيفة الذي كان يكثر 
كان الناس يسألون رسول اهللا صىل اهللا عليه «: ، كام قالعىل معرفة الرش خمافة أن يقع فيهحرصا 

  .»وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الرش خمافة أن أقع فيه
 ، رشا أو كفرا؛ حلذره النبي صىلعدم وجود مجاعة املسلمني وإمامهمد  كان عدم مبايعة إمام عنفلو

 . جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة، ألنه ال اهللا عليه وسلم منه  ولبينه له
يقرهبم إىل اجلنة إال  والنبي صىل اهللا عليه وسلم كان أحرص اخللق عىل أمته ومل يرتك شيئا من اخلري 

، فكيف بالكفر والرشك املخلد  يقرهبم من النار إال وحذرهم منهالرش، وال شيئا من ودهلم عليه
 .صاحبه يف النار؟

 عىل ذلك أيضا بقصة أيب بصري وأيب جندل ومن معهم حني آووا إىل مكان بني مكة واستدللت
م لم واالنضام، وال متكنوا من مبايعة النبي صىل اهللا عليه وس يتمكنوا من اللحوق باملدينةواملدينة ومل

 وسلم وكفار عليه، بسبب الرشط الذي كان يف صلح احلديبية بني النبي صىل اهللا إىل مجاعة املسلمني
 كذلك إىل أن أسقطت قريش ذلك الرشط ومتكنوا من اللحوق باملدينة، أما أبو بصري وبقوا. قريش

 .. فامت يف مكانه قبل أن يتمكنوا من ذلك
وال حكم عىل أيب بصري بأنه . م ذلك ، فضال عن أن يكفرهميه وسل أنكر عليهم النبي صىل اهللا علفام
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، ا أقرهم صىل اهللا عليه وسلم عليهولو كان شيئا من هذا الذي فعلوه كفرا مل.. قد مات ميتة جاهلية
 .  تبارك وتعاىلهللا، فهو صىل اهللا عليه وسلم أورعنا وأتقانا  مع قريشوال كان ليقبله يف رشطه

والية النبي صىل اهللا عليه وسلم، وال متحيزا أن أبا بصري مل يكن داخال حتت  استدل العلامء عىل وقد
، بأن قريشا مل تلزم النبي صىل اهللا عليه وسلم وال طالبته بدية الرجل  العامري إىل مجاعة املسلمني

فقد كانا .  الذي فرخرالذي قتله أبو بصري حني رده صىل اهللا عليه وسلم إىل قريش معه ومع اآل
ه وال متحيزا إىل ، ولكن ملا مل يكن أبو بصري داخال حتت والية النبي صىل اهللا عليمها معاهدينكال

 . مجاعة املسلمني، مل يلزمهم ما فعله، وال لزمه هو عهدهم مع قريش
احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة  :  يرفعوا بذلك كله رأسا، حتى حاججتهم بحديثفلم

 ومن ، بل كان خارجا عليه هو وليس يف رقبته بيعة إلمام زمانه قد ماتوكون احلسني ريض اهللا عنه
 وقد أخرب الصادق املصدوق أنه كيف !؟..فهل مات ميتة جاهلية؟، وهل كان بذلك كافرا.. معه

 . ؟ فانقطعوا ومل حيريوا جواباسيد شباب أهل اجلنة
 –فروا سيد شباب أهل اجلنة ؛ إما أن يك أحر وأمر من األخرى، إحدامهاإذ قد صاروا بني نارين

 ليس لك، فيقروا أن ذقاموا عليه أصال من أصول مجاعتهمأو أن يرتكوا مذهبهم الذي أ !-عياذا باهللا 
 .. كفرا

ّ ويناسب هنا التنبيه إىل خطأ من أثم كل من مل يبايع إمامه الذي بايعه هو يف ظل : تنبيه
 .. االستضعاف

اء من املسلمني ممن يراه مستكمال لرشوط اخلالفة ويسعى  فلمن شاء أن يلزم نفسه ببيعة من ش
ّ، لكن ليس له أن يؤثم غريه ممن أداه �للقتال من حوله لتمكينه ونرصته إلقامة دين اهللا يف األرض

ال هذا اإلمام غري ، أو من مل يبايع إمامه، خصوصا وقد وجد من أمث إىل خمالفته يف ذلكادهاجته
ّ، وكل يدعي األ  قبله من قبل آخريناملمكن الكثري؛ وقد بويعوا ، ولوية يف ذلك ويطلب البيعة لنفسهٌ

إنه ال نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر، قالوا فام تأمرنا؟ «ويستشهد بقول النبي صىل اهللا عليه وسلم 

                                                 
 هذا ملن ليس يف عنقه بيعة جلامعة أخرى كام سنوضح الحقا إن شاء اهللا  ـ �
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 . »فوا ببيعة األول فاألول وأعطوهم حقهم: قال
 !!! هذا إن سلموا من تكفري األولنييم هؤالء، يف استضعافهم بني تأثيم هؤالء وتأثواملسلمون

 أن إمام كل واحد من هؤالء غري ممكن وال شوكة له وليس هو بجنة يتقي به من بايعه فعالم يلزم مع
 . املسلمني ببيعته

إنام «: نه قال يف وصف اإلمام القوام عىل أهل اإلسالمأ صح عن النبي صىل اهللا عليه وسلم فقد
واملعنى أن اإلمام يسترت به وأنه . ]رواه البخاري ومسلم وغريمها[ »يتقى بهاإلمام جنة يقاتل من ورائه و

ّ فقد وقى نفسه من أذية س، فإن من استرت بالرتية للرعية فهو كاملجن والرتس هلمحمل العصمة والوقا
 ..  العدو
مي بعضهم من بعض وحيأي كالسرت ألنه يمنع العدو من أذى املسلمني ويمنع الناس (:  النوويقال

 .  أهـ)، ويتقيه الناس وخيافون سطوتهبيضة اإلسالم
 هذا بام اشرتطه الفقهاء مما يلزم اخلليفة من محاية البيضة وأداء حقوق املسلمني والقيام بام ّ فرسوقد

ٍ، بحيث لو منع من القيام من ذلك ألرس أو جلهاد وحفظ دينهم ورضورات دنياهميلزمهم من إقامة ا
،  حول له وال قوةال، وكذا لو كان مستضعفا انعزل ومل يعد إماما أو خليفةوه ٍحجر أو عجز أو نح

له كذلك أن تلزم املسلمني ، ولكن ليس هلا وحان ترتضيه عىل استضعافه أمريا هلافألي طائفة أ
 وهو ال يملك من أمره م املسلمني أو تؤثم من مل يبايعه،، وجتعله إماما أعظم أو خليفة عىل عموببيعته
 عن أن يكون جنة لغريه من فضالهل بيته شيئا يف ظل حكم الطواغيت واستضعافهم؛ وأمر أ

سرتة ألنه يمنع العدو من :  بضم اجليم أي»إنام اإلمام جنة«قوله (: قال ابن حجر يف الفتح. املسلمني
 . أهـ. )، واملراد باإلمام كل قائم بأمور املسلمني املسلمني ويكف أذى بعضهم عن بعضأذى
والذي عليه العرف املشاع من صدر (: ]١/١٣: مآثر األناقة يف معامل اخلالفة[ لقلقشندي يف اوقال

 . )ّاإلسالم وهلم جرا  إطالق اسم اخلليفة عىل كل من قام بأمر املسلمني القيام العام
فمن قال يصري إماما بموافقة واحد أو (: ]١/١٤١ :السنة[ شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج وقال
 .انتهى بترصف يسري)  أو أربعة، وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلطاثنني
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 مقاصد اإلمامة:  الخامسة المسألة
 

 أوال يرمحك اهللا أن وضع الرشائع إنام هو ملصالح العباد يف العاجل واآلجل، ورشع اهللا تعاىل اعلم
  .ات والنتائجاآلجل ويناسب املقدممن األحكام ما حيقق مصالح العباد يف العاجل و

 فصل هذا ،بناء الرشيعة عىل مصالح العباد يف املعاش واملعاد(: ]إعالم املوقعني[قال ابن القيم يف 
عظيم النفع جدا وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الرشيعة أوجب من احلرج واملشقة وتكليف 

ح ال تأيت به فإن الرشيعة مبناها ما ال سبيل إليه ما يعلم أن الرشيعة الباهرة التي يف أعىل رتب املصال
 كلها ومصالح كلها ةوأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد وهي عدل كلها ورمح

وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل 
 .)...فيها بالتأويلاملفسدة وعن احلكمة إىل العبث فليست من الرشيعة وإن أدخلت 

أحكام استأثر اهللا بعلم عللها، ومل يمهد السبيل إىل إدراك هذه العلل ليبلوا : غري أن األحكام نوعان(
عبادة وخيتربهم، وهل يمتثلون وينفذون ولو مل يدركوا ما بني عليه احلكم من علة، وتسمى هذه 

 ..  الصلوات اخلمس د أعداد الركعات يفحتدي:  ومثاهلا،التعبدية، أو غري املعقول املعنى: األحكام
 مل يستأثر اهللا بعلم عللها، بل أرشد العقول إىل عللها بنصوص أو بدالئل أخرى أقامها وأحكام

األحكام املعقولة املعنى، وهذه هي التي يمكن أن تعدي من األصل إىل : لالهتداء هبا، وهذه تسمى
أصول [ )  بالقياس إىل رشب أي نبيذ مسكرِّدي كتحريم رشب اخلمر الذي ع،غريه بواسطة القياس

 ].  باختصار،الفقه خلالف
ُاألسامء حتمل قيمتها الداللية بام تنشئ (و.  املقاصد العظيمة أحكام اإلمامة أحكام الرشيعة ذاتومن

ًمن التزامات ومعان، وهي ال تستحق هذه الداللة وال هذه االلتزامات إال بكوهنا دالة عىل حقائق،  َِ ٍ
َّلمة اخلالفة وضع اصطالحي له حقائق تعلم من خالل مقاصد هذه الكلمة، فكلام ختلفت وك َ ُُ ٌُّ ُ ٌ

َّاملقاصد دل عىل فقدان حقائق هذ  ].الفلسطينيأيب قتادة لشيخ ثياب اخلليفة ل[ )  الكلمةهُ
فإن مقصود اإلمامة القيام باملهامت والنهوض بحفظ احلوزة وضم النرش وحفظ البالد الدانية (

 ].غياث األمم[) والنائية بالعني الكالية فإذا حتقق عرس ذلك مل يكن االتسام بنبز اإلمام معنى
 . يف احلكم الرشعي باحلقائق واملعاين ال باأللفاظ واملباينوالعربة
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فاهللا سبحانه إنام حرم هذه املحرمات وغريها ملا اشتملت عليه ...(:  ابن القيم يف إعالم املوقعنيقال
سد املرضة بالدنيا والدين، ومل حيرمها ألجل أسامئها وصورها، ومعلوم أن تلك املفاسد تابعة من املفا

 .) تزول بتبدل أسامئها وتغري صورهاحلقائقها ال
ً رمحه اهللا مستدال هلذه القاعدة وممثال هلاوقال  أوجب تبديل األسامء والصور تبدل األحكام ولو (:ً

 يشء نفع املرشكني تسميتهم وأي .رشائع، واضمحل اإلسالمواحلقائق لفسدت الديانات وبدلت ال
ُ يشء نفعهم تسمية اإلرشاك باهللا وأي أصنامهم آهلة، وليس فيها يشء من صفات اإلهلية وحقيقتها؟

 .)ً يشء نفع املعطلني حلقائق أسامء اهللا وصفاته تسمية ذلك تنزهياوأي ًتقربا إىل اهللا؟
، وسيلة إىل مقاصد معينة يستطيع اإلمام بام له من  ال غايةواحلكم يف اإلسالم وسيلة فاإلمامة

 . ما يعجز عن بلوغه آحاد املسلمنيصالحيات خاصة أن حيقق ويبلغ
 وهل األلفاظ إال مقصودة لغريها ، بحقائقها ومقاصدهاـومنها عقد اخلالفة ـ  واالعتبار يف العقود 

ُ بأسباب وطرق تفيض إليها كانت طرقها ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إال( و،قصد الوسائل
 وحيث قام ، التي وضعها الشارع هلاملقاصد والعقود رشعت لتحقيق ا�)وأسباهبا تابعة هلا معتربة هبا

 .ا بالبطالن، كان ذلك العقد لغواعقد عىل عكس مقاصده الرشعية، أو عاد عليه
ألمر باملعروف ، وا الوجه الذي رشعوجل يف األرض عىل مقاصد اإلمامة هو إقامة أمر اهللا عز ومجاع

ِالذين إن ﴿: ا اهلدف يف كتابه الكريم حيث قال وقد أوضح اهللا عز وجل هذ،والنهي عن املنكر َ ِ َّ
َمكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة و ُ َ َّ َُ ََ َّ َ ََّ ُ ْ ْ ََّ َ ِ َْ ِ ُأمرواَّ َ َ باملعروف وهنوا عن املنكر وهللاَِِّ عَ َ َ ْ َ َ ِْ َِ ُْ ِ ََْ ِاقبة األمورُِ ُُ ْ ُ َ ِ ﴾ 

 .)ومجيع الواليات اإلسالمية إنام مقصودها األمر باملعروف والنهي عن املنكر(: قال ابن تيمية
مل  مبينًا وًرسانااملقصود والواجب بالواليات إصالح دين اخللق الذي متى فاهتم خرسوا خ(: وقال

 .) به من أمر دنياهمقوم الدين إال، وإصالح ما ال يينفعهم ما نعموا به يف الدنيا
ا  تتمثل يف مقصدين كبريين مه ـ لإلمامةـ املقاصد كام هو واضح من تعريف أهل السنة السابق وهذه

 :إقامة الدين وسياسة الدنيا به

                                                 
  ـ إعالم املوقعني �
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  :إقامة الدين :  األول المقصد
   

ه من جعله قائم الشعار عىل الوجه املأمور ب: واملقصد األول إقامة الدين، أي(:  ابن اهلاممقال
 .)ر العباد عىل طاعة املوىل سبحانهإخالص الطاعات وإحياء السنن وإماتة البدع ليتوف

 : إقامة الدين يف أمرين وتتمثل
 حفظه : ً أوال
، وحفظ تصور  اإلسالمية يف صدور املؤمنني هبا هنا بحراسة الدين وحفظه هو حراسة العقيدةاملراد

ًذا الدين صافيا ساملا من الاملؤمنني هل ّ، وكام بلغها حقائقه ومعانيه كام أنزله عز وجل، وإبقاء غبشً
 الناس من بعده، وتطبيقها ، ونقلوها إىلم، وسار عليها صحابته الكرامرسول اهللا صىل اهللا عليه وسل

 :ًفظ الدين هبذا املعنى متمثال يف يكون ح،يف الواقع املحسوس
، فإن اإلمام هو النائب عن جمموع األمةحيث إن   و:نرشه والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان  ـ١ 

اد ، ألن له القدرة والسلطان أكثر من غريه من أفرب يكون يف حقه آكد وعليه فرض عنيهذا الواج
 داخل البالد يف أن تقوم بتنفيذ هذا اهلدف اجلليل ـ ممثلة يف شخصه ـ فعىل الدولة ،املسلمني

 .وخارجها
: والثاين. أحدمها احلجة وإيضاح املحجة: إىل الدين احلق مسلكانفللدعاء (:  اجلويني اإلمامقال
 .)قتهار بغرار السيوف، وإيراد اجلاحدين اجلاهرين مناهل احلتوفاال

ً  أي العمل بشتى الوسائل عىل أن يكون الدين مصونا : دفع الشبه والبدع واألباطيل وحماربتهاـ ٢ 
وقد أشار الفقهاء إىل هذا ، لعقيدة اإلسالمية أو غريهاعلق باعن كل ما ييسء إليه سواء يف هذا ما يت

 عليها سلف األمة، فإن عإن عىل اإلمام حفظ الدين عىل األصول التي أمج: (املعنى، فقال أبو يعىل
َّزاغ ذو شبهة عنه بني له احلجة، وأوضح له الصواب خذه بام يلزمه من احلقوق واحلدود، ليكون ، وأَ

 .)األمة ممنوعة من الزللًالدين حمروسا من خلل، و
 توفري األمن للمسلمني يف املجال  إذا كان من مقاصد اإلمامة: محاية البيضة وحتصني الثغورـ ٣ 

، فمن مقاصدها توفري األمن للمسلمني يف املجال ما حتدثنا عنه يف النقطة السابقةالثقايف وهو 
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ًالعسكري سواء كان داخليا أو خارجيا حتى يكون الناس يف أ  رواحهممن وسالم عىل دينهم وأً
محاية البيضة : الثالث: (، قال املاوردي يف تعداده ملسئوليات اإلماموعقوهلم وأعراضهم وأمواهلم

 ) عن احلريم لتترصف الناس يف املعايش وينترشوا يف األسفار آمنني من تغرير بنفس أو مالّوالذب
لك بأن حيصن أساس  وذمور فهو من أهم األوأما اعتناء اإلمام بسد الثغور: (وقال إمام احلرمني
تفار اخلنادق، والعتاد ، واحبذخائر األطعمة ومستنقعات املياه، ويستظهر هلا احلصون والقالع

 .)، ويرتب عىل كل ثغر من الرجال ما يليق بهوآالت القصد والدفع
*                         *                      * 

 تنفيذه: ًثانيا
 :كون باألمور التاليةوذلك ي

تها وإال كانت هناك  حيث ال يستطيع آحاد الناس إقام: إقامة الرشائع واحلدود وتنفيذ األحكامـ ١
مة احلدود واجبة وإقا(:  مقاصد اإلمامة املختصة هبا، قال ابن تيمية، لذلك فهي منالفتن واإلحن

 .)ل املحرماتعىل ترك الواجبات وفع، وذلك حيصل بالعقوبة عىل والة األمور
 الناس عىل  مقاصد اإلمامة يف تنفيذ الدين محلومن : محل الناس عليه بالرتغيب والرتهيبـ ٢

الفني بالعقوبات الرشعية ، والطاعة ألوامره وترغيبهم يف ذلك، ومعاقبة املخالوقوف عند حدود اهللا
 كام ، اللني والسامحةضهم ال يصلحه إال، كام أن بعةألن بعض الناس ال يصلح إال بالقو ،كام سبق

، ويفسد باإلكرام كام هو معلوم لكل من  من يصلح باهلوانالناسفإن من (: الشوكايناإلمام قال 
 .)تالف طبقاهتميعرف أحوال الناس واخ

*                         *                      * 

 :سياسة الدنيا به: الثاني المقصد
، وهي ال شك من احلكم بام عن إقامة احلدود والعقوبات)  الدينحراسة (نا فيام سبق يف  تكلمقد

إدارة وتدبري مجيع شؤون : بل املراد به) احلكم بام أنزل اهللا(أنزل اهللا ، ولكنها ليست وحدها املراد بـ 
ًها وفقا لقواعد  منملستنبطةًاحلياة وفقا لقواعد الرشيعة ومبادئها وأحكامها املنصوص عليها أو ا

فمام جيب اإليامن به . ً، وليس قارصا عليهادود جزء من احلكم بام أنزل اهللا، فاحل السليماالجتهاد
 .مدية وشموهلا لكل متطلبات احلياةًأيضا عموم الرسالة املح
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وكة ، منها مقصد ذو صلة بنازلتنا إذ هبا تتحقق الشعية ناجتة عن هذه احلقيقة الكلية مقاصد فروهناك
 : وهوالتي حتقق مقاصد اإلمامة
 :مجع الكلمة وعدم الفرقة 

 ..  غايات اإلمامة ومقاصدها مجع الكلمة، وعدم الفرقة وتوحيد صفوف املسلمني من
هذه اآلية أصل يف نصب إمام : (﴾إين جاعل يف األرض خليفة ﴿يف تفسري قوله تعاىل القرطبي قال

 . )الكلمة وتنفذ به أحكام اخلليفةوخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به 
من الواضح املعلوم من رضورة الدين أن املسلمني جيب عليهم (: ]األضواء[ الشنقيطي يف وقال

 .) وتنفذ به أحكام اهللاَّ يف أرضهنصب إمام جتتمع به الكلمة
مني، ومن مهامه العمل  فاملقصد من تنصيبه مجع كلمة املسل"لتجتمع به الكلمة" الشاهد قوله وحمل

 .تمعة ويرصف عنها كل أسباب الفرقةوهنا جم، واملحافظة عىل كعىل مجعها
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 .المقابلة والمناقشة  : فصل
 

 هذه الفقرات سنحاول املقابلة بني نصوص الفقهاء يف مسألة اخلالفة وترصف اإلخوة يف الدولة يف
 . ونناقش ذلك بحول اهللا وقوته،اإلسالمية

ود كل عامل لإلسالم دعوة را وحلم إسالمي ي، اإلسالمية عىل منهاج النبوة وعد نبوياخلالفة
صف أن املنصب ليس بسيطا وال  وبالنظر يف تعاريف أهل العلم لإلمامة يدرك العاقل املن،وجهادا
 ولذلك من اخلطأ التعامل مع موضوع ، ففي عنق الراعي والرعية مسؤوليات وتبعات عظيمة،سهال

 . ومآالت األمورء ملقاصد األحكاماخلالفة ببساطة معربة عن قصور يف النظر وإلغا
 والسياسة الشرع أصول من تقدم ما على عرضيُ أن ينبغي ، ثم إلزام الغري هبا، اخلالفةعن واإلعالن
 فقد كانوا عىل اهلدي ، وهدي الصحابة ريض اهللا عنهم يف التعامل مع هذه املسائل العظامالشرعية
 ومصالح ،والمفاسد المصالح من ذلك على يترتب ما إلى اإلعالن في ينظر وأن، املستقيم

ُ وعند العجز عن معرفة حكم ،منهم نفر إلى ال والعقد الحل أهل جملة إلى فيها يرجع المسلمين
إذا أشكل عىل الناظر أو (: ]مدارج السالكني[ٍيشء ننظر إىل عاقبته كام قال ابن القيم رمحه اهللا يف 

ثمرته وغايته، فإن كان مشتمال السالك حكم يشء هل هو اإلباحة أو التحريم؟ فلينظر إىل مفسدته و
عىل مفسدة راجحة ظاهرة، فإنه يستحيل عىل الشارع األمر به أو إباحته، بل العلم بتحريمه من 
رشعه قطعي، والسيام إذا كان طريقا مفضيا إىل ما يغضب اهللا ورسوله موصال إليه عن قرب وهو 

 هـ ا.)رقية له ورائد وبريد، فهذا ال يشك يف حتريمه أولو البصائر
 وهي عدل ، ومصالح العباد يف املعاش واملعاد)بكرس احلاء(كم ِ مبناها وأساسها عىل احلعةالرشيف(

 فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور وعن الرمحة ،كلها ورمحة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها
 أدخلت فيها  وإن،إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة وعن احلكمة إىل العبث فليست من الرشيعة

 .)ويلبالتأ
 .)رب إىل الصالح وأبعد عن الفسادًما كان فعال يكون معه الناس أق: (والسياسة كام قال ابن عقيل

 سبب الكثري من الفتن يف التاريخ ،، والرصاع أحيانا أخرى عىل اخلالفة كان االختالف أحياناولقد
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من فتن اإلمامة، وهي أعظم فتن الوجود، ًبل ما قال الفقهاء بإمامة املتغلب إال منعا ، اإلسالمي
ُحيث تسيل بسببها الدماء العظيمة يف كل طوائف الوجود وأقوامهم ودوهلم ُ. 

 التي تؤهل لتحقيق مقاصد اخلالفة،  احلقيقة ال أريد أن أناقش مسألة استكامل القدرة والشوكةيف
 .فيجب بذلك إعالهنا

 مسائل ختتلف فيها وجهات  فتلك،دادي هلذا املنصب أيب بكر البغشيخ أريد أن أناقش أهلية الوال
 . معاينة للواقع واألشخاص عن قرب وحتتاج إىل،النظر
 : أريد أن أناقش مسألتنيولكن
 .طريقة التي تم هبا إعالن اخلالفةال: األوىل
 . عىل ذلك اإلعالن ) اإلسالميةالدولة(اإللزامات التي رتبتها  : الثانية
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  ريقة التي تم بها إعالن الخالفةالط: المسألة األولى
 

املتحدث الرسمي للدولة اإلسالمية يف كلمته التي أعلن فيها  "أبو حممد العدناين الشامي" األخ قال
اجتمع جملس شورى الدولة اإلسالمية وتباحث هذا األمر، (: ]هذا وعد اهللا[اخلالفة وهي  بعنوان 

ّ كل مقومات اخلالفة، والتي يأثم املسلمون بعدم بعد أن باتت الدولة اإلسالمية بفضل اهللا متتلك
قيامهم هبا، وأنه ال يوجد مانع أو عذر رشعي لدى الدولة اإلسالمية يرفع عنها اإلثم يف حال 

ِ أو عدم قيامها باخلالفة؛ فقررت الدولة اإلسالمية، ممثلة بأهل احلل والعقد فيها؛ من األعيان تأخرها ّ
 وتنصيب خليفة للمسلمني، ،"ميةإعالن قيام اخلالفة اإلسال": رىوالقادة واألمراء وجملس الشو

 إبراهيم ّجدد، سليل بيت النبوة، عبد اهللاومبايعة الشيخ املجاهد، العامل العامل العابد، اإلمام اهلامم امل
ًبن عواد بن إبراهيم بن عيل بن حممد، البدري القريش اهلاشمي احلسيني نسبا، السامرائي مولدا  ً

ًاما وخليفة للمسلمني يف كل  وقد قبل البيعة؛ فصار بذلك إم،ً، البغدادي طلبا للعلم وسكنًاًومنشأ
 .مكان
ّ جنود الدولة اإلسالمية؛ بقي أمر أنبهكم إليه؛ فسيبحثون لكم عن مطاعن، وسيقولون لكم ويا

صائل كيف تعلنون خالفة ومل جتمع عليكم األمة؟؛ فلم تقبل بكم الف": ًشبها؛ فإن قالوا لكم
ّواجلامعات، والكتائب واأللوية والرسايا واألحزاب، والفرق والفيالق والتجمعات، واملجالس 

؛ " والتنسيقيات والرابطات واالئتالفات، واجليوش واجلبهات واحلركات والتنظيامتهليئاتوا
تلفني إال من رحم ربك﴿:فقولوا هلم ُ َوال يزالون خم ُّ ََ َ َّ َ َِ ِ َِّ َِ َ َ َْ ِ، مل جيمعوا﴾َُ ً عىل أمر يوما، ولن جيمعوا عىل أمر ُ

َأبدا إال من رحم اهللا، ثم إن الدولة جتمع من أراد ا َ  .الجتامعً
؛ فقولوا "ّ؛ فهال كنتم استرشمتوهم فأعذرمتوهم واستملتموهم؟!ّلقد افتأتم عليهم":  قالوا لكموإن
َوعجلت إليك رب لرتىض﴿ ِإن األمر أعجل من ذلك؛: هلم ْ َ ِ ِّ َ ََ َْ َ ِْ ُ ّ، ومل يقروا !َمن نشاور؟: ولوا هلم، وق﴾ِ

َ؛ أنشاور من خذلنا؟، أم !شاور؟َ، من ن!ّأهنا دولة، وقد أقرت أمريكا وبريطانيا وفرنسا أهنا دولة
َنشاور من خاننا؟، أم نشاور من تربأ منا وحرض علينا؟، أم نشاور من يعادينا؟، أم نشاور من  َ ّ ّ َ َ

َ، من نشاور؟، وعىل من افتأتناحياربنا؟  ."!ً فصار بذلك إماما وخليفة للمسلمني يف كل مكان ؟.َ
  : بحول اهللا وقوتهالتعليق
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 ال ينبغي أن يقدم عىل أمر هيم مجيع املسلمني دون أن يراعي ،إن املرء الذي حيرتم عقله وعقول غريه
هدي النبي صىل اهللا عليه وسلم وهدي صحابته ريض اهللا عنهم من بعده، فقد كانوا أفقه الناس 

 كيفية  املشهود هلم بالفضل يفالعلامءعرفهم بقواعد الرشع ومقاصده، ودون أن يستنري بأقوال وأ
 .الترصف مع القضايا العامة

، وقلنا تلك بيعة نة ألمكننا السكوت اإللزامات التي رتبها األخ العدناين عىل بيعة اخلالفة املعللوال
لكن اإللزامات املعلنة جتعلنا . لتاريخ اإلسالميدد اخللفاء يف اتلزم أهلها ومن رضيها قياسا عىل تع

 . رمحهم اهللاعلامءنناقشها عىل ضوء ما أسلفنا من هدي الصحابة ريض اهللا عنهم ونقول ال
 . خلالفة املعلنة جاءت واإلمام منعدما :أوال

وم الوجهاء تقوقد نص العلامء أنه إذا خال الزمان عن السلطان فإن مجاعة املسلمني من العلامء و
 عليها فقهاء املذهب ّ، نصواعد الفقهية يف السياسة الرشعيةوهذه من أهم الق. مقامه إىل أن ينصب

 . من فروع الفقهكثرية، وعملوا هبا يف موارد الفقهية
َّال حيل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أمروا «:  صىل اهللا عليه وسلم لذلك قول النبييشهد َ َ ِ

وقال رسول اهللا صىل اهللا عليه ، ]د عن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهامرواه أمح[ »عليهم أحدهم
 ] سعيد ريض اهللا عنهرواه أبو داود عن أيب[ »ِّإذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا عليهم أحدهم«: وسلم

  �)ويف ذلك دليل لقول من قال إنه جيب عىل املسلمني نصب األئمة والوالة واحلكام(
 فأمروا خالدا ريض اهللا عنه عندما اضطروا ،يض اهللا عنهم ذلك يف غزوة مؤتة طبق الصحابة روقد

عىل : هذا أصل يؤخذ منه(: ؛ قال الطحاويمراجعة النبي صىل اهللا عليه وسلمللتأمري وتعذرت 
 )املسلمني أن يقدموا رجال إذا غاب اإلمام يقوم مقامه إىل أن حيرض

  ].٦ج: فتح الباري[ )ا إذا اتفق احلارضون عليه أن حمله مفىوال خي: (ابن حجراحلافظ قال 
َدم اإلمام مل يؤخر اجلهاد ألن مصلحته تفوت بتأخريهُفإن ع(:  ابن قدامة احلنبيلوقال  ].املغني[) ُ
فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوى ومنة فكيف جتري قضايا الواليات : (اجلوينياإلمام  وقال

                                                 
 نيل األوطار ـ  �
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أما ما يسوغ استقالل الناس فيه بأنفسهم ولكن األدب : ول بلغ تعذرها منتهى الغايات فنقوقد
يقتيض فيه مطالعة ذوي األمر ومراجعة مرموق العرص كعقد اجلمع وجر العساكر إىل اجلهاد 

 فإذا خال الزمان عن السلطان ، يف النفس والطرف فيتواله الناس عند خلو الدهرالقصاصواستيفاء 
 .) البوائق عن أهل اإليامنوجب البدار عىل حسب اإلمكان إىل درء

وقد قال العلامء لو خال الزمان عن السلطان فحق عىل قطان كل بلده وسكان كل قرية أن : (وقال
يقدموا من ذوي األحالم والنهى وذوي العقول واحلجى من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره 

 ظاللام املهامت وتبلدوا عند إ فإهنم لو مل يفعلوا ذلك ترددوا عند إمل،وينتهون عن مناهيه ومزاجره
 ].غياث األمم[ .)الواقعات

د فقده، ملا خياف من فوت أقام مالك شيوخ املكان مقام السلطان عن (: القايض املازريوقال
 .)األقضية
ع احلدود، أو ّكل بلد ال سلطان فيه، أو فيه سلطان يضي( ّ أبو جعفر بن نرص الداودي أنوأفتى

املعيار [ ) املوضع وأهل العلم يقومون يف مجيع ذلك مقام السلطان، فعدولالسلطان غري عدل
 ].١٠:املعرب
عقد أمري املؤمنني، أو أحد أمرائه، :  أحدمها،القضاء ينعقد بأحد وجهني(:  املازري املالكيوقال

عقد ذوي الرأي وأهل العلم والعدالة لرجل منهم كملت فيه رشوط القضاء، وهذا حيث : والثاين
 عن يابة مطالعة اإلمام يف ذلك، وال يمكنهم أن يستدعوا منه واليته، ويكون عقدهم له نال يمكنهم
 .)عقد اإلمام

وعبارة املاوردي يف احلاوي إذا خال ": قال جدي رمحه اهللا تعاىل(:  يف فتاوى ابن حجر اهليثميوجاء
ً واحدا وأمكنهم د أهل االختيار أو بعضهم برضا الباقنيّبلد عن قاض وخال العرص عن إمام فقل

 . " فعةنرصته وتقوية يده جاز تقليده ولو انتفى يشء من ذلك مل جيب تقليده كذا قاله ابن الر
 األقل صالحية من والفتوى يف القايض، � لصحة تولية أهل االختيار للقايض رضا اجلامعةفاشرتط

                                                 
ّوال خيفى أن حمله ما إذا اتفق : (مع قول ابن حجر السابق) ّفقلد أهل االختيار أو بعضهم برضا الباقني واحدا: (  ـ امجع قوله� ّ

  التولية  لتحصل النرصة واملتابعةلتدرك أمهية الرضا يف) احلارضون عليه
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 .  اخلليفة، فام بالك يف  اإلمام األكرب
 إذا أرادت أن تعني خليفة عىل مجيع املسلمني ) اإلسالميةالدولة( ّأن من ذكر هذه املسألة واملقصود

 .لمني النائبة عن اخلليفة املعدومفال بد من مراجعة مجاعة املس
هم ، ومن سنتأمر النبي صىل اهللا عليه وسلم بوجوب االلتزام بسنته وسنة اخللفاء الراشدين: ثانيا

ء ستعراض الطرق التي انعقدت هبا اإلمامة للخلفا، وقد قمنا باالطريقة التي متت توليتهم هبا
 .الراشدين ريض اهللا عنهم أمجعني

 وبالنظر يف فقه العلامء لتلك الترصفات ،وإلمجاعهم عليها ،رشعية لألمر النبوي باتباعهم طرق وهي
 :ييل  رأينا ما
، ويف هذا األنصارات بني فضالء املهاجرين و  بيعة أيب بكر ريض اهللا تعاىل عنه متت بعد مشاور ـ١

َّداللة عىل أن الذي يقوم باالختيار هم فضالء القوم وعلامؤهم ورؤساؤهم وهم من يسممون بـ 
 . وكذا بيعة عمر وعثامن وعيل ريض اهللا عن اجلميع ،)أهل احلل والعقد(
 هنض عبد الرمحن بن عوف يستشري الناس يف«  رأينا اعتبار الصحابة لرأي أهل احلل والعقد فقد  ـ٢

ً الناس وأخيارهم مجيعا وأشتاتاعثامن وعيل ريض اهللا عنهام وجيمع رأي املسلمني برأي رؤوس ، مثنى ً
 بكثري نوم إال صالة ض فسعى يف ذلك عبد الرمحن ثالثة أيام بلياليهن ال يغتم،وفرادى وجمتمعني

 .»ًودعاء واستخارة وسؤاال من ذوي الرأي عنهم
ِّولو قدر أن عمر (:  يف بيعة أيب بكر ريض اهللا عنهتيمية رمحه اهللابن شيخ اإلسالم  رأينا كالم  ـ٣ ُ

ً، وإنام صار إماما ًبة عن البيعة مل يرص إماما بذلك وامتنع الصحاـ أي أبا بكر ـوطائفة معه بايعوه 
 .أهـ. )ة الذين هم أهل القدرة  والشوكةبمبايعة مجهور الصحاب

ً صار إماما ملا بايعوه عمر ملا عهد إليه أبو بكر إناموكذلك (:  عن بيعة عمر ريض اهللا عنهوقال
ِّ، ولو قدر أهنم مل ينفذوا عهد أيب بكوأطاعوه  .)ًر ومل يبايعوه مل يرص إماماُ

 بل ـ أي بعض الستة ـًعثامن مل يرص إماما باختيار بعضهم (:  عن بيعة عثامن ريض اهللا عنهوقال
، فلام بايعه ذوو الشوكة ثامن مل يتخلف عن بيعته أحدوا عبمبايعة الناس له، ومجيع املسلمني بايع

صحابة أهل  وإال لو قدر أن عبد الرمحن بايعه ومل يبايعه عيل وال غريه من ال،ًوالقدرة صار إماما
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 .)ًالشوكة مل يرص إماما
ى  لرتابن تيمية رمحه اهللاشيخ اإلسالم  يرمحك اهللا إىل فقه الصحابة ريض اهللا عنهم وتأمل كالم فانظر

 يف بيعة ريض اهللا عنهِ األمة يف بيعة اإلمام، كام قال عبد الرمحن بن عوف اَأهنم كانوا يرون رشط رض
 فال جتعلن عىل َنُأما بعد، يا عيل، إين نظرت يف أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثام«: ذي النورين
ِ ، فجعل رأي الناس هو احلاكم يف التعيني»ًنفسك سبيال إين إن شاء اهللا  «: اهللا عنه بل قال عمر ريض،َ

ً من بايع رجال من ،لقائم العشية يف الناس، فمحذرهم هؤالء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم
َّ تغرة أن يقتالعغري مشورة املسلمني فال يتابع هو وال الذي باي ِ َوقد أقرت مجاعة الصحابة عمر عىل  »َ َ َّ ََ َ َّ

ًذلك فكان إمجاعا  َ ْ ِ َ َ ََ ِ. 
، جمهور أهل احلل والعقد من كل بلدقالت طائفة ال تنعقد إال ب(: محه اهللا قول املاوردي ر رأينا ـ٤

ًليكون الرضا به عاما والتسليم إلمامته إمجاعا ً(. 
نعقد إال بجمهور أهل احلل أما انعقادها باختيار أهل احلل والعقد فال ت(:  أيب يعىل رمحه اهللاوقول

والعقد  عليه اإلمام الذي جيتمع قول أهل احلل " بن إبراهيم ، قال أمحد يف رواية إسحاقوالعقد
 )وظاهر هذا أهنا تنعقد بجامعتهم: ، قال"كلهم يقول هذا إمام

 ـ أي أبو بكر ريض اهللا عنه ـًوإنام صار إماما (: ًضا ابن تيمية رمحه اهللا حيث قال أيذلكوذهب إىل 
سعد بن عبادة ريض اهللا ، وهلذا مل يرض ختلف ةرة والشوكبمبايعة مجهور الصحابة الذين هم أهل القد

 اللذين هبام حتصل والسلطان، فإن املقصود حصول القدرة ن ذلك ال يقدح يف مقصود الوالية، ألعنه
ا بموافقة واحد أو ً، فمن قال يصري إمام قد حصل بموافقة اجلمهور عىل ذلك، وذلكمصالح اإلمامة
 ال يصري ملكا بموافقة واحد أو وامللك .والشوكة فقد غلط هم ذوي القدرة ، وليسوااثنني أو أربع

 .)افقة غريهم بحيث يصري ملكا بذلكّاثنني أو أربعة، إال أن تكون موافقة هؤالء تقتيض مو
 . افقة األكثرين من معتربي كل زمانفال تقوم الشوكة إال بمو

ال تنعقد : (أخرى كام قال املاورديهة عىل ، ال مزية جلملسلمني رأينا أن البيعة والرضا حق جلميع اكام
 باقي  وليس ملن كان ببلد اإلمام مزية يفتئت هبا عىل،)إال بجمهور أهل احلل والعقد من كل بلد

، ) من أهل البالد يتقدم هباهّوليس ملن كان يف بلد اإلمام مزية عىل غري(: البلدان كام قال أبو يعىل
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إن عقد ": أما قول من يقول (:، وقال ابن حزمًعاًردي ذلك االختصاص عرفا ال رشواعترب املاو
 هو قول فاسد ال "اإلمامة ال يصح إال بعقد أهل حرضة اإلمام وأهل املوضع الذي فيه قرار األئمة

 سنة الرسول صىل اهللا عليه وسلم أو إمجاع من  من القرآن أو ٌّحجة ألهله، وكل قول يف الدين عري
 . )األمة املتيقن فهو باطل بيقني

أهيا الناس، إين لست بمبتدع ولكني متبع، وإن من (:  قول اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيزورأينا
ٍحولكم من األمصار واملدن إن أطاعوا كام أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أبوا فلست لكم بوال ْ َ  فهو ،)َ

 من غريهم يف هذا ويليرى أن األمة هي صاحبة القرار، وأن من كانوا يف حارضة اخلالفة ليسوا بأ
 . من املسلمني كافةاحلق بل هو إىل عموم األمة، وجيب أن ينعقد الرضا

وعلمنا أن أهل احلل والعقد هم العلامء والرؤساء ووجوه الناس ويدخل فيهم املشايخ وأهل  ـ ٥
َالديوان وكل الذين تتبعهم األمة يف أمورها العامة، وأمهها نصب اإلمام األعظم ْ َّْ َ ْ َْ َِّ َ  وممن يدخل فيهم ،ِ

 .مراء اجلامعات اجلهادية وأعياهناأ
ِألن األمر ينْتظم هبم ويتبعهم سائر النَّاس (: قول الرميلوذكرنا ِ َِ َ َ َ ِوهذا التعليل (: ، وقول رشيد رضا)َْ ْ ََّ َ َ

َهو غاية التحقيق منطوقا ومفهوما فإذا مل يكن املبايعون بحيث تتبعهم األمة فال تنْ ََّ َ ُ َ ً ًْ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َ َقد اإلمامة َعُ َ ِ ْ ِ
 .)بمبايعتهم

ّ أنّ ظنفمن َ كل من يوصف بالعلم والوجاهة تنْعقد ببيعتهم اإلمامة وجيب عىل األمة اتباعهم فيها َ َ َ ُِ ِْ َْ َ ِ َِ ِ ْ
َفقد جهل معنى احلل والعقد و َْ َمعنى اجلامعة واإلمجاعْ ْ َِ ْ َ َ َ ْ. 

قلوب عىل طاعته ببيعة أهل احلل حصول الشوكة واملنعة لإلمام واجتامع ال: ( قول الصاويونقلنا
 .)والعقد له من األمور املحكمة لدى كل من تكلم يف هذه املسألة من أهل العلم

ا االختيار ، فهم بمبارشهتم هذًفئة أهل احلل والعقد تقوم باختيار اإلمام نيابة عن األمة مجيعا  :ثالثا
ً، ويعربون عن إرادهتا تعبريا صادقا، ً، بل يمثلون األمة كلها متثيال صحيحاال يمثلون أنفسهم فقط ً

ً إلغاء لألمة ومصادرة حلقها يف ر وإال كان األم،نهاية هي صاحبة اهليمنة والقراروأن األمة يف ال
وال يظن بأحد من أهل العلم أن جييز اختزال األمة يف شخص !! اإلختيار حلساب فرد أو بضعة أفراد

ًوال يعربون عن إرادهتا ليكون قرارهم هنائيا وملزما أو حتى يف مخسة أشخاص ال يمثلون األمة  ً
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 !!.لعامة املسلمني يف املشارق واملغارب
حة األمة كلها وإال كان  نيابة عن األمة ينبغي أن يكون صادرا عن رضاها، ومنوط بمصلوترصفهم

القاعدة (: قهاء، كام قال ابن نجيم احلنفي وهي قاعدة فقهية أمجع عليها األصوليون والف،مردودا
 يف أمور ي؛ ألنه ناظر لألمة، فترصف الراع)ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة: اخلامسة

 . ، وما مل يكن كذلك ال يكون صحيحاالرعية جيب أن يكون مبنيا عىل املصلحة
ه أن اعلم أن كل من ويل والية اخلالفة فام دوهنا إىل والية وصية، ال حيل ل(: ]الفروق[ القرايف يف قال

َوال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي ﴿: يترصف إال بجلب مصلحة، أو دفع مفسدة، لقوله تعاىل َ َ َِ ِ َِّ ْ ْ ِْ َّ َِ ِ َ ُ ََ
َأحسن ْ من ويل من أمور أمتي شيئا ثم مل جيتهد هلم، ومل ينصح، «: ، ولقوله صىل اهللا عليه وسلم﴾َ

حة اخلالصة أو الراجحة، ودرء املفسدة  وتكون الوالية إنام تتناول جلب املصل،»فاجلنة عليه حرام
اخلالصة أو الراجحة، فأربعة معتربة، وأربعة ساقطة، وهلذا قال الشافعي ال يبيع الويص صاعا بصاع، 

 ذلك يف أموال املسلمني، وجيب عليه عزل احلاكم إذا ارتاب ليفةألنه ال فائدة يف ذلك، وال يفعل اخل
زيد املصلحة ، ويعزل املرجوح عند وجود الراجح، حتصيال ملفيه، دفعا ملفسدة الريبة عىل املسلمني

 .)للمسلمني
 جيب أن يكون ترصف السلطان والقايض والوايل والويص واملتويل والويل مقرونا واحلاصل

  .عن اإلمام إىل أن حيرض كام ذكرنا واجلامعة تنوب ،باملصلحة، وإال فهو غري صحيح، وال جائز
لامء أهنم أجازوا بيعة العدد القليل برشط أن يكون متبوعا يف األمة مطاعا  رأينا يف كالم الع:رابعا

فيها، بحيث ال تتخلف األمة عن بيعة من بايع له، وليس قصدهم قطعا أن عقد من ليس متبوعا وال 
 . املرشوطفى الرشط انت انتفى وإذا، األمة ومتابعتها رشطاة يف األمة يوجب صحة البيعة، فرضمطاع

 واألنصار األتباعفالوجه عندي يف ذلك أن نعترب يف البيعة حصول مبلغ من  (: اجلوينيومنها قول
 ثوران خالف ملا غلب عىل الظن أن ة ظاهرة ومنعة قاهرة بحيث لو فرضواألشياع حيصل هبم شوك

  اتفاق العلامء قاطبة عىلذلكإن الشوكة ال بد من رعايتها ومما يؤكد (: وقوله ،) اإلمامأتباعيصطلم 
إن (، )أن رجال من أهل احلل والعقد لو استخىل بمن يصلح لإلمامة وعقد له البيعة مل تثبت اإلمامة

بايع رجل واحد مرموق كثري األتباع واألشياع مطاع يف قوم وكانت بيعته تفيد ما أرشنا إليه انعقدت 
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ة استقرارا، والذي  ومنة قهرية فلست أرى لإلمامشوكة وقد يبايع رجال ال يفيد مبايعتهم ،اإلمامة
ولكني أشرتط أن (، )أجزته ليس رشط إمجاع وال احتكاما بعدد وال قطعا بأن بيعة الواحد كافية

 .)ًيكون املبايع ممن تفيد مبايعته منَّة واقتهارا
وكذا .. )حتى لو تعلق احلل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته النعقاد اإلمامة: (النووياإلمام  وقول

 األمر إذا مل يكن صادرا عن رأي من له تقدم يف املوضع، وقول مقبول، مل ّألن( :قال القلقشندي
 ].مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة[ )تؤمن إثارة فتنة

ُوغلط بعض املعتزلة والفقهاء فقالوا(:  حممد رشيد رضاقال َ َ َ ُ ْ َ َُْ َ ْ َّإن البيعة تنْعقد دائام بخمسة ممن يصلح : ََ ِ ِ َِ ْ َ ِ َ َ ََ ْ ِ
َلإلمام َ ِ ّة بدليل ما أشار به عمر إذ حرص الشورى يف املرْ َ َِ ْ ِ ِ ِِ َِ َ ِشحني الستة وقبل مجيع الصحابة منْه ذلك َ ِ َِ ُ َ َ َّ ََ َّ ِّ

َفكان إمجا ْ ِ َ ِ نعم كان إمجاعا عىل الشورى وعىل أولئك الستة يف تلك الواقعة، ال إمجاعا عىل ذلك ،ًعاََ ِ ِ َِ ْ ْ َ ًَ َ ْ َ ً َ ِْ َِ َ َ َ َِ َّ ِّ ُ َ
ِالعدد يف كل مباي َ َعة، وقالوا إن مذهب األشعرْ ْ ُ ََ ِ َ أهنا تنْعقد بعقد واحد منْهم إذا كان بمشهد من يَ َ ِ ُ َ َِ ِ ِِ َ َ َّ َ

َالشهود وهو غلط واضح؟ و َ َ َ ُُ َ ذكر هذا القول الفقهاء مقيدا بام إذا انحرص احلل والعقد فيه بأن وثق قدُّ ِ ِِ ِ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ََ ّ َ ِْ َ ُ َ
ّزعامء األمة به وفو ِ ِ ِضوا أمرهم إليه،ْ ْ َ ِ َ وهذا مل يقع وينذر أن يقعَ َ ََ َ َوإمامة عثامن مل تكن بمبايعة عبد . َ ْ ُ

َّالرمحن بن عوف وحده بل كانت عامة ال خاص َ َْ َ َّ ََّ َ َ َْ َ به، وكذلك مبايعة عمر أليب بكر، فإن اإلمامة مل ةَ َ ِ ِْ ِ َ ََ ِ َِ َ
َتنْعقد بمبايعته وحده، بل بمتابعة اجلامعة له، وقد صح أن عمر َّ َ َ ُ َ ََ َْ َ َ ِ ِ أنكر عىل من زعم أن البيعة تنْعقد َ َ ََ ْ َ

َبواحد من غري مشاورة اجلامعة َ َ َ ُْ َ ِ َ  ].اخلالفة[) ِ
الصحابة ووافقوه عىل  االستدالل عىل صحة بيعة الواحد بمبادرة عمر يف بيعة أيب بكر ثم تبعه أما

، هتباعايعته تباعهم له هو رضاهم بام ذهب إليه، ال أنه قد ألزمتهم مبااذلك فال يصح، ألن سبب 
ًمن بايع رجال من «: ًوإال لو فرض أنه مل يبايع غري عمر ملا ثبتت إمامة أيب بكر خصوصا وهو القائل

َّغري مشورة املسلمني فال يتابع هو وال الذي بايع تغرة أن يقتال ِ َ« . 
ة إال وال تقوم الشوك" حصول املتابعة التي حتصل هبا الشوكة املحققة ملقاصد اإلمامة :فاملقصود

، وذلك »تلزم مجاعة املسلمني«: قوله(: قال الكشمريي، "ن معتربي كل زمانبموافقة األكثرين م
 مجاعة عظم احلديث يدل عىل أن العربة بمّ ثم اعلم أن،لكون احلق يف مجاعة املسلمني يف األغلب

بايعه معظمهم، أو أهل املسلمني، فلو بايعه رجل واحد، أو اثنان، أو ثالثة، فإنه ال يكون إماما ما مل ي
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 ] .فيض الباري رشح البخاري[.)احلل والعقد
 قيل بانعقاد اإلمامة بالعدد القليل من أهل احلل والعقد لتعرس اجتامعهم كلهم أو أكثرهم وإذا

أيب ( أن اقرتاح ّ وأخطأ من ظن،، فاالتصال متيرسقلنا عند زوال املانع يزول احلكمومشاورهتم، 
 فقضايا ، تعيني خليفة يف خطبته يعترب مشاورة) للدولة اإلسالميةدث الرسمياملتححممد العدناين 

 بل اعرتف يف إعالن اخلالفة أهنم مل يشاوروا واستغرب مشاورة ، الشكلهبذااألمة العامة ال تتناول 
 .من يطالب بمشورهتم

الرسمي  وترصيح املتحدث ) اإلسالميةالدولة( العرض وعند النظر يف ترصفات اإلخوة يف بعد
 : ، وبأي طريقة تم تنصيب اخلليفة؟ا قرارهمْ ال أدري عىل أي فقه بنو،للدولة

 بلسان املتحدث الرسمي يعرتفون أهنم ) اإلسالميةالدولة( فاإلخوة يف ،إذا قلنا بطريقة االختيار •
يدل  "َمن نشاور؟: وقولوا هلم: أي قوله" وتتبع سياق الكالم ،مل يشاوروا أحدا خارج دائرة الدولة

  ."ِإن األمر أعجل من ذلك":  ال كام قال،دْمَن عأن عدم املشاورة كانت ع
 وعدم ـ التي نريد كسبها وسياستها بالدين ـ إلغاء ألهل احلل والعقد يف األمة ويف هذا الترصف 

ات عىل األمة وأعياهنا ئوذلك افت. اعتبار رأهيم يف حتديد وقت إعالن اخلالفة وشخص اخلليفة
 اجتامع اآلراء يف الربكة ّ وأناالئتالف وال أظن أننا نختلف يف وجوب ،طريقة القهر والغلبةوحماكاة ل

الفقه والنصائح ملن  وقد سقنا يف ثنايا كالم الدعاة والعلامء درر ،وتالقحها ال يف شذوذها واختالفها
 . رام الرشاد 

والشورى مسبار العقل (: يبقال ابن العر، ء فضال عن العلامء يف فضل الشورى خيتلف العقالفال
 ومل يزل من سنة خلفاء ، يشري إىل أننا مأمورون بتحري الصواب يف مصالح األمة،)وسبب الصواب

: ]حيحهكتاب االعتصام من ص[، قال البخاري يف ارة أهل الرأي يف مصالح املسلمنيالعدل استش
ن أهل العلم وكان القراء وكانت األئمة بعد النبي صىل اهللا عليه وسلم يستشريون األمناء م(

 ...كهوال أو شبانا وكان وقافا عند كتاب اهللا أصحاب مشورة عمر
 وتشاور الصحابة يف أمر اخلليفة بعد وفاة النبي صىل اهللا عليه ،واستشار أبو بكر يف قتال أهل الردة

مسني  وجعل مراقبة الشورى خل، عمر ريض اهللا عنه األمر شورى بعده يف ستة عينهمجعل و،وسلم
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 .ورمن األنصار وكان عمر يكتب لعامله يأمرهم بالتشا
 ، تزل الشورى يف أطوار التاريخ رائجة يف البرش فقد استشار فرعون يف شأن موسى عليه السالمومل

 االستبداد وكراهية ّبُوإنام يلهي الناس عنها ح ،uواستشارت بلقيس يف شأن سليامن عليه السالم
 ولذلك هيرع املستبد إىل ، من انحراف الطبائع وليس من أصل الفطرةسامع ما خيالف اهلوى، وذلك

 :  ومن أحسن ما قيل يف الشورى قول بشار بن برد ،الشورى عند املضائق
  حازم أو نصيحة  نصيح  بحزم          عن ـفاست ورة ــــ املش الرأي  بلغ  إذا

 وادمـــ للق وةـ ق اخلوايف مكان            حتسب الشورى عليك غضاضة وال
 ]..آل عمران/ انظر تفسري الطاهر بن عاشور [ 

، فقد ثبت عنه صىل اهللا عليه وسلم أنه أمسك عن نقض  املفاسد مقدم عىل جلب املصالحودرء
الكعبة وإعادهتا عىل قواعد إبراهيم ألجل حدثان عهد قريش باإلسالم وأن ذلك ربام نفرهم عنه بعد 

َوقد ينْتقل عن األ(،  املفسدتني باحتامل أدنامها أعىلالدخول فيه ترجيحا لدفع ْ ْ َ ََ ُ َِ َ ِفضلْ َ َ إىل املفضول ملا ْ ْ َِْ ِ ُ َ
َفيه من املوافقة وتأليف القلوب كام قال لعائشة لوال أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنَقضت الكعبة  ْ َ َ ُ َ ّ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َُْ ْ ّ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ٍَ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ ََ َ َ َ ِ ْ َ

َوجعلت هلا ب َ َ ََ َ ُ ُْابني فهذا ترك ما هو األوىل ألجل املْ َ َِ ْ ْ َ َ ََ َِ َ ْ ُ َ ْ ُْ َ ِوافقةِ َ َ ِ والتأليفَ ِ ْ ّ  . ] زاد املعاد[ )َ
، وقد رأينا قول ترصفها أهل احلل والعقد يف األمة مل يتابعها يف ) اإلسالميةالدولة( يدل أن والواقع

ّ إال أن تكون موافقة هؤالء تقتيض وامللك ال يصري ملكا بموافقة واحد أو اثنني أو أربعة،: (ابن تيمية
 .)موافقة غريهم

 تنزلنا مع اإلخوة يف مسألة صالحية من كان يف بلد اإلمام يف عقد اخلالفة عىل رأي املاوردي وإذا
ًالذي اعترب ذلك االختصاص عرفا ال رشع قلنا مع اتساع بالد املسلمني واختالف أعرافهم أي  ،اً

 .؟ذا األمر اجلللهضهم يف ّ ومن فو،إعالن اخلالفة الدولة عند تأصيل األعراف راعت

                                                 
u احلال املهم وإضافته إىل ضمريها ألهنا املخاطبـة بكتـاب سـليامن وألهنـا املـضطلعة بـام جيـب : واألمر :   ـ قال يف تفسري آية النمل

: لألمري ولعامل الدين إجراؤه من شؤون اململكة وعليها تبعة اخلطأ يف املنهج الذي تسلكه من السياسة ولذلك يقال للخليفة وللملك و
تؤذن بأن ذلك دأهبا وعادهتا معهم فكانت عاقلة حكيمة مستشرية ال ختاطر باالسـتبداد بمـصالح ) كنت قاطعة ( وصيغة .. ويل األمر 

 .قومها وال تعرض ملكها ملهاوي أخطاء املستبدين
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عن اإلمام ) للدولة اإلسالميةاملتحدث الرسمي ( كام نقل ،وإذا قلنا أن التولية متت بالقهر والغلبة •
َومن غلب عليهم بالسيف؛ حتى صار (: أمحد رمحه اهللا يف رواية عبدوس بن مالك العطار قوله

ّخليفة وسمي أمري املؤمنني ًل ألحد يؤمن باهللا أن يبيت وال يراه إماما، برا كان أو فاجرا فال حي،ُ  ً(. 
 .قهريا عضوضا؟، أم ملكا ا خالفة شورية عىل منهاج النبوةهل تريدوهن: أوال:  قلنا

، فال داعي لإللزامات التي أطلقها د سلطان الدولة واخلالفة املعلنةإن الواقع امليداين حيد: وثانيا
 نهجالعلم أن بيعة املتغلب يف حقيقتها اغتصاب للخالفة وليست من م مع ،املتحدث الرسمي

 . سدا لذريعة تفرق املسلمني، والقول ببيعة املتغلب رضورة استثناء من القاعدةاخلالفة الراشدة
 اإلمامة مقاصد ومن ،بمقاصدها األمور(: ]إعالن اخلالفة[أبو الوليد الغزي يف مقال  الشيخ يقول

 يتعين السبب في لخلل ذلك أن علم الشرع مقصود عكس اإلعالن في وقع حيثف ،الكلمة اجتماع
 بأمر يتعلق بمصالح األمة مما يوهن املسلمني، املسلمني ثم إن تفرد مجاعة عن بقية مجاعات ،إصالحه

 . للمرتبصني منفذا للطعن والتفريقحويفت
 أهنم معروفون أعالم بني الناس،  فلزم من هذا، األمر من العلامء واألمراء أمر اهللا بطاعة أويلوقد

والذي أدعو إليه إخواننا أن يراجعوا ذلك نظرا ملصالح . ء من الدولة كي يلزم الناس هبم؟فأين هؤال
 .  ) يف مظنتهاهة وعامتهم، وهو إزالة للشباملسلمنياملسلمني، وأن يصدر عنهم ما يطمئن علامء 

 

  . حراجها في قبول بيعة لم تشاور فيها الخطأ فرض سياسة األمر الواقع على األمة وإمن
عذرا أمري  [ املتحدث الرسمي حني قال يف كلمةّإن إعالن اخلالفة ليس حال ملشكل الشام كام ظن

ُإن هذا أمر غري ممكن، بل مستح: ّوأما املحكمة املستقلة التي تطالب هبا فنقول لك (:]القاعدة ٌ  بل يل،ّ
ّب تعجيزي من رضب اخليالَهو طل ّألنك شققت املسلمني شقني ال ثالث هلام؛ شق مع الدولة ؟ملاذا.ٌ ُ َ ّ َ 

ٌوأنصارها، وشق مع الفرق املطالبة باملحكمة املستقلة، فال توجد عىل وجه األرض هيئة مؤهلة  َ ٌ ّ َُّ ّ
 .الطرفان ّمستقلة يرىض هبا

ْ أال أدلكم عىل خري وأيرس؟ّثم َ ٍ ّأمر لو يفعله املسلمون أفلحوا كل الفالح، أل ّ َ ُ ٌيس يف املسلمني رجل ٌ َ
ٌصالح؟ أليس يف املسلمني رجل مؤهل؟أليس يف املسلمني عىل وجه األرض رجل رشيد خيتاره  ٌَ ََّ ُ ِ
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ُاملسلمون فيعلن عىل املأل كفره بالطاغوت والرباءة من الكفر والرشك و َ َُ ُ ويعلن بغضاءه هلم أهلهِ ُ َُ
ّوحربه عليهم، فنُبايعه عىل ذلك وننصبه خليفة، فنُق ُ َاتل من عصاه بمن أطاعه، يف العراق والشام َِ ُ ْ َ ُ ِ

َواجلزيرة ومرص وخراسان واألرض مجيعا، فنُنهي هذا الترشذم وهذا االختالف، ونفرح املؤمنني  ِ ُ ً
ُونغيظ الكافرين، فال تبقى إمارة رشعية غري ٌ ّ ٌ ٍ، هذا هو احلل، وال حل سواه، فيكون أول واجب هُ ّ ّ ّ

ُمة التي تدعونا هلا، هذا هو احلل الوحيد، وهذا حل يسري ال يوجد لذلك اخلليفة تشكيل تلك املحك ٌّ
ُأي مانع رشعي حيول دونه، بل هو واجب العرص الذي يتخلف عنه امل ّ َُ ٍّ ٍ سلمون، هذا هو داؤنا ُّ

 .)ُودواؤنا
الذين اختاروا ) اإلسالميةالدولة ( ثم ألغى املسلمني إال أهل الشورى يف "خيتاره املسلمون" :قال
ثم كيف يكون . يراد إهناء الترشذم واخلالف معهاحدا منهم من غري مشورة باقي األطراف التي وا

 قايض اخلليفة؟ ف احلال إذا رفض اخلصماحلل واخلليفة الذي سيشكل املحكمة هو اخلصم؟ وكي
 وها قد عينتم اخلليفة فهل انتهت املشاكل ؟أيفرض اخلليفة قاضيه عىل خصمه أم نصري إىل التحكيم

 .واهللا نسأل اهلداية. ا األمور حني تقىض من غري مشورةأم أضفنا مشكلة جديدة؟ إهن
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  اإللزامات التي رتبتها الدولة على اإلعالن: المسألة الثانية
 

ًأنه بإعالن اخلالفة صار واجبا : ّوننبه املسلمني(: ]هذا وعد اهللا[أبو حممد العدناين يف كلمة :  األخقال
ّمبايعة ونرصة اخلليفة إبراهيم حفظه اهللا، وتبطل رشعية مجيع اإلمارات عىل مجيع املسلمني 

 اإلمام أمحد رمحه الواجلامعات والواليات والتنظيامت، التي يتمدد إليها سلطانه ويصلها جنده، ق
ّومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمري ": اهللا، يف رواية عبدوس بن مالك العطار ُ َ

ً حيل ألحد يؤمن باهللا أن يبيت وال يراه إماما، برا كان أو فاجرافال: املؤمنني  ً"... 
ّورسالة إىل الفصائل واجلامعات عىل وجه األرض كافة، املجاهدين، والعاملني لنرصة دين اهللا، (

ً  إننا واهللا ال نجد لكم عذرا رشعيا يف :والرافعني الشعارات اإلسالمية، فإىل القادة واألمراء نقول
ًتخلف عن نرصة هذه الدولة؛ فقفوا موقفا يرىض به اهللا تبارك وتعاىل عنال  لقد انكشف الغطاء كم،ّ

؛ دولة للمسلمني، للمستضعفني، لليتامى واألرامل !وظهر احلق، وإهنا الدولة، إهنا الدولة
ت فألنفسكم، وإهنا اخلالفة، وآن لكم أن تنهوا هذا الترشذم والتشت: واملساكني، فإن نرصمتوها

 ...)ِت، الذي ليس من دين اهللا يف يشءّوالتفرق املقي
بطلت رشعية : وأما أنتم يا جنود الفصائل والتنظيامت؛ فاعلموا أنه بعد هذا التمكني وقيام اخلالفة(

 .)أن يبيت وال يدين بالوالء للخليفة: مجاعاتكم وتنظيامتكم، وال حيل ألحد منكم يؤمن باهللا
ًر واجبا عىل مجيع املسلمني مبايعة ونرصة اخلليفة إبراهيم حفظه اهللا، بإعالن اخلالفة صا" :فقوله

ّوتبطل رشعية مجيع اإلمارات واجلامعات والواليات والتنظيامت، التي يتمدد إليها سلطانه ويصلها 
 وال يدين يبيتأن : بطلت رشعية مجاعاتكم وتنظيامتكم، وال حيل ألحد منكم يؤمن باهللا".. "جنده

 .."ليفةبالوالء للخ
إذا كانت مجاعة املسلمني هي األصل واإلمام فرع عنها كيف . ني عىل خطأ نتيجته اخلطأ بالطبع بما

، ومل يتغلب عىل األمصار ليفة مل ينصب عن مشورة املسلمنييبطل الفرع أصال مل ينشأ عنه؟ فاخل
 . اإللزاماتك لتل وبالتايل ال يوجد مستند رشعي وال عقيل،جلامعات التي حكم بإلغائها وحلهاوا

بل التحقيق أن اخلارج عن طاعة صاحلي العلامء (: ]إعالن اخلالفة[ أبو الوليد الغزي يف الشيخ يقول
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 .واألمراء من املسلمني هو اخلارج عن مجاعة املسلمني، ومن هؤالء علامء املجاهدين وأمراؤهم
ومقتضاه أن الرجل ال يصري  ذكر األئمة أن مجاعات املسلمني تقوم مقام السلطان إذا عدم، وقد

 .سلطانا إال بإنابتهم واتفاقهم
  أهل ديانة وصدق، سلمنا، لكن كيف يلزم املسلمون ببيعة من ال يعرفه)الدولة( عىل والقائمون

 .رؤوسهم وأهل احلل والعقد منهم؟
  املعلنة أو من مل يلتحق هبا؟)الدولة( ما حكم اخلارج عن ثم
 .بدليل من الرشع، فام دليله هنا؟صيان ال حيل إال الوصف بالع:  قيل عاص، قيلإن

عقد  بيعة اخلالفة، فام وجه إلزام املسلمني هبذا وأكثر أهل احلل وال)اإلعالنني( إن كان املراد يف وأما
 .)يف املرصين مل جيتمعوا عليه؟

ِآن لكم أن تنهوا هذا الترشذم والتشتت والتفرق املقيت، الذي ليس من دي(:  أما قوله ن اهللا يف ّ
 : فاجلواب ..)يشء

ّهل عالج الترشذم والتشتت والتفرق يكون بفرض الوصاية عىل اجلامعات األعرق يف اجلهاد من 
 .  بأمر ال يستند إىل رشع وال عقلوتعمد جتاهلها يف املشورة ثم إلزامها. ةالدول
حات الرشعية صطلّ عالج الترشذم والتشتت والتفرق يكون باإلرهاب الفكري واستعامل املهل

 وقلب أصول السياسة الرشعية بمخاطبة القواعد وترك القيادة لفصل القواعد عن ،إلرهاب األتباع
 يف رشذمقياداهتا  وحتريضها عىل التمرد، وقبول بيعات املنشقني وتعيني الوالة وفتح باب الفرقة والت

ِملقيت، الذي ليس من دين ّ املتحدث الرسمي عىل الترشذم والتشتت والتفرق ايتباكىالوقت الذي 
 .اهللا يف يشء

يعني تفرق ـ وعالج هذا الداء العضال (: ]الرسالة الشامية[ أبو الوليد الغزي يف الشيخ يقول
 : بأمرينـاملسلمني وحتزهبم 

 .ُاخلالفة اجلامعة ألمة اإلسالم، وهذا مفقود اآلن مع كوننا مأمورين بتحصيله: األول
ٌملجاهدة كلها منزلة األجناد وأمراء األجناد، وترصف األمراء فيها منوط أن تنزل اجلامعات ا: الثاين َُ ِ ُ

ُبمصلحة اجلهاد فحسب، ال يتجاوز به ذلك، كمتويل القضاء والوقف ومال اليتيم ال يتجاوز ترصفه 
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َحدود ما ويل عليه، فلو وقع ترصفه يف غري حمله مل يكن نافذا، كمن زوج  ّ ُ  ال والية له عليها، بكراَ
ذا هو التوصيف الرشعي الصحيح هلؤالء األمراء وأجنادهم عند التحقيق، وبه تزول كثري من وه

ُاإلشكاالت، وهو أقرب إىل التحام الصف واجتامع الكلمة، وأيضا فإن التحزب احلقيقي يظهر  ّ
د بإنكار كل طائفة ما عند الطائفة األخرى من احلق، وهو الذي ذمه اهللا تعاىل وذكره يف صفات اليهو

 .والنصارى، وإن كان التفرق منهيا عنه عىل كل حال
ُ مبايعة يشء من هذه األحزاب أو التنظيامت عىل أهنا بيعة اخلالفة واإلمامة العظمى، أو محل وأما ُ ُِ ِ ٍ

ٌس يف عنقه بيعة مات ِيشء من األحاديث الواردة يف النهي عن مفارقة مجاعة املسلمني، وأن مات ولي
 بل بدعة دين،ٌه األحاديث عىل هذه األحزاب والفرق فجهل عظيم بال، ونحو هذميتة جاهلية

  -ٌضاللة، وافتئات عىل أمة املسلمني، فإن استحلت الطائفة مع ذلك دم اخلارج عنها أو املخالف هلا 
ِكام يستحل دم اخلارج عىل اإلمام األعظم واملفارق جلامعة املسلمني  ُ ُّْ َ  فقد أعظمت الفرية، وسلكت -َُ

ْشعب ّا من شعاب اخلوارج الذين حذِ  اهللا وسالمه عليه، ألن املقصود هبذه تر منهم رسول اهللا صلواً
األحاديث عند كافة العلامء هو اإلمام األعظم الذي جتتمع عليه كلمة أهل احلل والعقد من 

و من  كام قال اإلمام أمحد رمحه اهللا، وذلك ال يكون إال للمتغلب أ،املسلمني، كلهم يقول هذا إمام
 هم رؤوس الناس من العلامء واألمراء لعقداتفق عىل إمامته أهل احلل والعقد، وأهل احلل وا

واألكابر واملطاعني فيهم، فيدخل يف هذا رؤساء القبائل وشيوخ العشائر، ومن يرجع الناس إليهم يف 
 من الرأي واملشورة وتدبري األمور وترصيف األحوال، وهؤالء موجودون يف كل مدينة ومرص

ّ وتم باجتامعهم مقصود اإلمامة من اتفاق ٍلُأمصار املسلمني، فإن اجتمعت كلمتهم عىل إمامة رج
الكلمة، وحصول الشوكة التي تأمن هبا السبل، وينصف هبا املظلوم، ويعطى كل ذي حق حقه، 

، وال وتقام هبا أحكام الرشع، فذلك هو اإلمام الذي جتب طاعته عىل كل مسلم، وحيرم اخلروج عليه
 ّ املهديني الذي أمرنا باتباع سنتهم والعضنيرض من شذ حينئذ، وتلك هي سنة اخللفاء الراشدي

ُعليها بالنواجذ واألرضاس، وأما هذه األحزاب والطوائف املجاهدة فلم حيصل ليشء منها ذلك 
ِوال بعضه، وإنام وجدت ملصلحة القتال ودفع العدو الصائل عن بالد املسلمني، ومل  ْ ُِ تنشأ باختيار ُ

أهل احلل والعقد ورضاهم، وال حصل هلا من موافقتهم ما حيصل به مقصود اإلمامة العظمى، وال 
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ٌهي متغلبة عىل ديار املسلمني حتى يقال إن الدخول يف طاعتها واجب عىل كافة املسلمني، نعم هلا 
ُنوع شوكة يتحقق هبا مقصود ما قامت ألجله من قتال الصائل ودفعه، ورب ٍُ ام حصل هلا بعض َ

 هلا حقوق اإلمامة العظمى، ألن حقوق اإلمامة جبالتمكني يف بعض األحوال، وليس ذلك بمو
ِالعظمى إنام ترتتب عىل حصول الشوكة والتمكني الذين تتحقق هبام مقاصد اإلمامة ْ َ ِ. 

ّ كان التفرق يف الرشع منْهيا عن قليله وكثريه وعن كل سبب يفيض إليه، وإنام اوإن ِ َ ِ ُملقصود هنا دفع ُ ُ
ُأسباب الفرقة ما أمكن، والتحذير مما يفيض إىل تعاظم الرش بني أهل اإلسالم، خاصة مع غياب  ُ ِ
ْالسلطان الذي جيمع كلمة املسلمني، وألنه إذا انتفى هذا اخللق املذموم عن طوائف املسلمني كانت  ُ

ِأقرب إىل اجتامع الكلمة والتعاون عىل الرب والتقوى وإنصاف  ِ ِاملخالف، ومجع الكلمة مع غياب َ ُ
ِالسلطان حيتاج إىل عمق الفهم وسعة النظر وحسن التدبري يف سياسة الناس، وما ال تقدر عليه  ِ ُ ْ ُِ ِ ِ ْ ُ

ُالسيوف تأيت به الكلمة الطيبة والصرب والتدب َُ ُ ِ ِ  ...اة واألنُرُ
ً ينبغي أن يعلم أن اإلمام ال يصري إماما يف زماننا إال من طريقنيثم َ ، إما موافقة أهل احلل والعقد َ

ِودخول الناس يف طاعته، فتحصل له بمجموع ذلك قوة وشوكة متكنه من إقامة واجبات اإلمامة،  َِ ٌ
ًوإما بالتغلب والقهر، فتجب طاعة املتغلب ولو كان امرأة دفعا ملا يرتتب ع ُ ِ ِ منازعته من املفاسد ىلّ ِ

ٍ، أما تقدم طائفة ماملصلحتنيوحتصيال ألعىل  ُن أجناد املجاهدين يف الوجود عىل األخرى، أو كون ُ ِ ِ
َبعض هذه الطوائف املجاهدة أكثر عددا من غريها، أو تسمي بعض أمراء املجاهدين باخلليفة  ِ َ ِ
ٍونحوه، أو تسمية بعض هذه الطوائف املجاهدة دولة ونحو هذا، فليس يشء من ذلك بموجب هلا  ً َ ُِ ِ َِ َ

ِحق اإلمامة العظمى، وأحكام  َ ُالرشع منوطة باحلقائق ال باألسامء فحسب، وال أحسب أحدا من ّ ٌ َ
ِأمراء املجاهدين وأجنادهم ينازع يف وجوب اإلمامة واجتامع كلمة األمة عىل خليفة واحد؛ فيحصل  ٍ ِِ ُ ْ

ُ هبا احلرمات، وإنام يقع النزاع يف دعوى بعض ُوتصانبمجموع ذلك شوكة وقوة يقام هبا الرشع  ُ ُ
ٍفسها دون غريها من أمراء املجاهدين وطوائفهم، فإنكار األول من قبيل إنكار ِالطوائف ذلك لن ِ ُ َ َ

ٍحكم دل الرشع عليه، وإنكار الثاين من قبيل إنكار حتقق صورة احلكم يف واقعة معينَة، وبني األول  ٍُ َ ِ ٍ
ِوالثاين من الفرق كام بني السامء واألرض، وليس ألحد أن يوجب عىل اخللق ما مل يوجبه ا هللا تعاىل ٍ

َعليهم، من بيعة رجل بيعة اإلمامة العظمى وإعطائه صفقة اليد وثمرة الفؤاد واعتقاده حرمة اخلروج  َِ ِ َِ ٍ َ
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 حلقوقِعليه، وأن من فارقه فقد فارق مجاعة املسلمني، وغري ذلك مما يرتتب عىل اإلمامة من ا
َوالواجبات؛ إال بدليل من الرشع، وقد بينّا فيام مىض من هو اإل ُ  .مام الذي جتب طاعته، فارجع إليهَ

ِ أعظ به إخواننا من املجاهدين كافة أن يرصفوا أعنّة اهلمم وزمام العناية نحو فرض الوقت والذي ِ ِ ِِ َ َ َ َِ ِ َ ُ ً َّ ِ
ِالذي هو دفع الصائل عن بالد املسلمني، وأن حيذروا من الغلو يف مثل هذه األحكام، فإهنا توغر  ُِ ِ ُّ ُ

ِالصدور، وتشعل الف ُِ ْ ُ ِتن، وختيل الثغور خلوا لسَ ِ ِْ َ ّ َ ُ ِ املرتبصني، وال خيفى أن أمر اإلمامة من املسائل هامَ َ
ِالتي ضلت بسببها كثري من الطوائف املنتسبة إىل األمة، ثم إهنا حتتاج إىل دقيق النظر فقيه النفس،  ْ ِ ِِ ّ

ٌواألمة بحمد اهللا تعاىل مليئة بأهل العلم والفضل، وهؤالء هم أهل احلل وا ِلعقد الذين ال جيوز ِ
 . فيام يتعلق بمصالح املسلمني، ومن أعظمها اإلمامة واخلالفةماالفتئات عليه

ُ عىل أمراء املجاهدين وعلامئهم أن يعملوا عىل إزالة أسباب اخلالف ما أمكن، وأن يبسطوا ٌوفرض ْ َ
ُللمخالف العذر ما وسعهم ذلك، وأن هييئوا األتباع لقبول احلق حيث كان، ّ ِ ُ َِ ِ فإن سطوة األتباع من ِ َ َ ْ

ْأعظم ما يصد املرء عن قبول احلق، وغالب الناس عىل دين ملوكهم َِ ِ ُ ُُّ ِ ُ وأمرائهم، وقل منهم الناصح َ ّ ِ ِ ُ
ِواملرشد إىل احلق واملعني عليه، ولذا كان أمراء العدل من السبعة الذين يظلهم اهللا تعاىل بظل عرشه  ِ ْ ُُ َ ُُ ّ

   اهـ.)يوم ال ظل إال ظله
 وهم يتحدثون عن فرقة املسلمني ويعلنون أهنم ) اإلسالميةالدولة( أن اإلخوة يف دهىواأل

 . جتاهلوا اآلخرين قبل اإلعالن عن اخلالفة وبعدها،حريصون عىل وحدهتم
 اجتماع اإلمامة مقاصد ومن(:  ناصحا]إعالن اخلالفة[أبو الوليد الغزي يف مقال الشيخ قال 

 يتعين السبب في لخلل ذلك أن علم الشرع مقصود كسع اإلعالن في وقع فحيث ،الكلمة
 عنهم يصدر وأن ،المسلمين لمصالح نظرا ذلك يراجعوا أن إخواننا إليه أدعو والذي... إصالحه

 . )مظنتها في للشبهة إزالة وهو ،وعامتهم المسملين علماء يطمئن ما
: ]أمل األمة.. عام اجلامعة[ :غرب اإلسالمي يف بيان حتت عنوان املببالد  اجلهاد فرع قاعدةوقال

أمام الواقع اجلديد، ندعو أويل األمر، علامء وأمراء، ونخص بالذكر املشايخ الفضالء الشيخ : رابعا(
 عمر والشيخ أيمن مدأبا حممد املقديس والشيخ أبا الو ليد الغزي والشيخ أبا بكر البغدادي واملال حم

لزبري والشيخ أبا حممد اجلوالين وغريهم من العلامء الظواهري والشيخ نارص الوحييش والشيخ أبا ا
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العاملني وقادة املجاهدين، لالجتامع عىل كلمة سواء، وإصالح اخللل داخل البيت الواحد بعيدا عن 
 ... وحقن دمائهم ملسلمنيوسائل اإلعالم، من أجل حفظ بيضة اإلسالم واحلفاظ عىل وحدة ا

دارك اخللل الواقع يف هذا اإلعالن، بإرشاك رموز العلم  نؤكد عىل أن الوقت مازال كافيا لتكام
 ).واجلهاد يف هذا القرار واألخذ برأهيم، فهم أوىل الناس بوصف أهل احلل و العقد

*                         *                      * 

 .اخلالفة أعلنت وال داعي لكل هذه التعقيدات، فاملصلحة يف نرصهتا:  قال قائلفإن
 :  واهللا أعلملناق

 هذه التعقيدات أصول راسخة سار عليها الصحابة ريض اهللا عنهم أيام اخلالفة الراشدة قبل :أوال
 وقبل وجود الدولة يف العراق ثم ،حلول امللك العضوض وغصب األمة حقها يف اختيار خليفتها

 عنهم والعلامء رمحهم  اهللايض وقد سقنا من أقوال الصحابة ر، فلم يكتبوها بغضا يف الدولة،الشام
 ورأينا نقاش الصحابة يف سقيفة بني ساعدة، واجتهاد عبد ،اهللا ما يؤكد شدة حترهيم يف مسألة اإلمامة

 بل عمر الفاروق ريض ، فهل كانوا حيبون الشذوذ واخلالف،لرمحن بن عوف يف معرفة رأي األمةا
 .ملسلمني مشورة ارياهللا عنه أمر بعدم متابعة ومبايعة من بويع من غ

 احلق يف التزام الرشع وحتري مصلحة األمة، ال يف تربير اخلطأ وإقراره وجعله سنة سيئة، ولك :ثانيا
 وأهيم أحوط خلالفة املسلمني  ،أخي املسلم لتنظر أي الترصفني أوفق هلدي الصحابة ريض اهللا عنهم
 .وأقرب  لتحقيق وحدهتم وحتقيق اخلالفة الراشدة عىل منهاج النبوة

 اخلطأ وتربيره يف غصب األمة حقها؟ أم اتباع قول اخلليفة الراشد عمر ريض اهللا عنه موافقة هو هل
  ؟ عليه الصحابة ريض اهللا عنهموقد أمجع »من بايع رجال من غري مشورة املسلمني فال يبايع «

يوجب عىل  ـولو من غري مشورة املسلمني ـ ِ القوم ظنوا أنه بمجرد بيعة البعض لواحد باخلالفة إن
وقد قبل البيعة؛ فصار بذلك ": أيب بكر البغداديالشيخ  فقال املتحدث الرسمي عن ،املسلمني قبوله

 ايعةًبإعالن اخلالفة صار واجبا عىل مجيع املسلمني مب... ًإماما وخليفة للمسلمني يف كل مكان
 ."ونرصة اخلليفة إبراهيم حفظه اهللا

 قرشيا انعقدت كل من بايع":وأما قوله عنهم (:]منهاج السنة[يف  قال ابن تيمية يف الرد عىل الرافيض 
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، وإن كان عىل غاية من الفسق والكفر  مجيع اخللق إذا كان مستور احلالإمامته ووجبت طاعته عىل
، وليس مذهبهم أنه ا ليس من قول أهل السنة واجلامعة أن هذ: أحدها، من وجوهفجوابه ."اقوالنف
 وإن كان قد قاله بعض ، وهذا تنعقد بيعته، وجيب عىل مجيع الناس طاعتهرد مبايعة واحد قريشبمج

 من «:نه، فليس هو قول أهل السنة واجلامعة، بل قد قال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عأهل الكالم
ُبايع رجال بغري مشورة املسلمني ، فال يبايع هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال َّ  .]رواه البخاري[. »ِ

 ولقد كان ألهل العقول ،َ أن املقصود باملسلمني عرفاؤهم ممن سموا بأهل احلل والعقدَّ وقد تبني
ُوالدين واحلكمة غنى عن هذا، وهو السعي لفض النزاع ومجع الكلمة ثم يبنى عليه، ال أن يذهب 

 .ريض اهللا عنهمهذا املذهب الذي هو خالف فقه الصحابة 
 أصحاب نبيهم صىل اهللا عليه ا أن ختالف أعامهلم أعاملوكفى عىل قوم وزر(:  إبراهيم النخعيقال

 )وسلم
 . ) القومريضفارض لنفسك ما (:  عمر بن عبد العزيزوقال
 فام ، ولئن قلتم حدث بعدهم،م وقل كام قالوا واسكت كام سكتواقف حيث وقف القو(:  أيضاوقال

، ولقد تكلموا منه بام يكفي أحدثه إال من سلك غري سبيلهم ورغب بنفسه عنهم وإهنم هلم السابقون
 ون ولقد قرص عنهم قوم فجفوا وطمح آخر،ووصفوا منه ما يشفى فام دوهنم مقرص وال فوقهم جمرس

 . )م فيام بني ذلك لعىل هدى مستقيمعنهم فغلوا وإهن
 ّسن(:  أيضا كالما كان مالك بن انس وغريه من األئمة يستحسنونه وحيدثون به دائام قالوقال

صىل اهللا عليه وسلم لوالة األمر بعده سننا األخذ هبا تصديق لكتاب اهللا واستكامل لطاعته رسول اهللا 
 بام سنوا ى فمن اقتد،وقوة عىل دينه ليس ألحد تغيريها وال تبديلها وال النظر يف رأي من خالفهم

 وأصاله فقد اهتدى ومن استنرص هبا منصور ومن خالفها واتبع غري سبيل املؤمنني واله اهللا ما توىل
 ].انظر إعالم املوقعني[) جهنم وساءت مصريا

َولو حافظ املسلمون عىل أصل الرشع الذي قرر يف عهد الراشدين يف أمر اخلالفة ملا وقعت تلك ( ْ َ َ ْ َّ َ ُْ َِ ِ َِ َ ََ ِ َِّ ُْ َّ
َالفتن واملفاسد ولعم اإلسالم األرض كلها ْ َْ َ ِْ ْ َ  ].اخلالفة لرشيد رضا. [)ِ

 .و املستعان عىل ما حل باملسلمني واملجاهدين يف هذا الزمان  اهللا املشتكى ، وهوإىل
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   :النتيجة
 

 وعرضه عىل فقه الصحابة ريض اهللا عنهم ) اإلسالميةالدولة( مناقشة ترصف اإلخوة يف بعد
 : ال جيب اجلواب عنه بوضوح وهوؤ نصل إىل س،والعلامء

جتب مبايعته كام قال املتحدث  أيب بكر البغدادي باخلالفة العامة صحيحة، والشيخهل بيعة 
 . الرسمي؟

 : واهللا املوفق للصوابفأقول
 عن مشورة ـ عىل القول الراجح ـ بيعة اإلمامة العظمى حتصل ببيعة مجهور أهل احلل والعقد :أوال
 سياسة الناس ال تثبت إال  فاخلالفة والقدرة عىل، حتصل هبام املتابعة املحققة ملقاصد اإلمامة،ورىض
 يكن حتت اخلليفة هبذين ملبالطاعة القائمة عىل الرىض، والطاعة القائمة عىل الغلبة، فمن : بأمرين

 .األمرين ال يكون األمري أمريا عليه عىل احلقيقة
 ومل يشاوروا أهل احلل ،ال يمثلون كل األمة وال مجهورها ) اإلسالميةالدولة( جملس شورى :ثانيا

ضهم أحد إلبرام هذا األمر  ومل يفو، وإعالن اخلالفةصب اخلليفة وشخصهوالعقد يف األمة يف ن
 .اجللل
ًمن بايع رجال من غري مشورة من املسلمني « : ثبت عن اخلليفة الراشد عمر ريض اهللا عنه قوله:ثالثا

إنه ال خالفة «: ويف رواية النسائي »فال يبايع« ، ويف رواية»َّفال يتابع هو وال الذي تابعه، تغرة أن يقتال
 ويف ،» منهام، تغرة أن يقتالاحد مشورة، وأيام رجل بايع رجال عن غري مشورة، ال يؤمر وإال عن

 . » إمارة من غري مشورة فال حيل له أن يقبلإىلمن دعا «رواية معمر من وجه آخر 
 .ًجد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فكان ذلك إمجاعا املسلمون عىل ذلك يف مسووافقه
 أبا بكر الشيخ يف ترصفها ومل يبايعوا ) اإلسالميةالدولة(عقد يف األمة مل يتابعوا  أهل احلل وال:رابعا

 . ة عىل عدم رضاهم املعرب عن عدم رىض األمّالبغدادي البيعة العامة كام يطلبها، مما يدل
 وبناء عىل عدم متابعة أهل احلل ، بناء عىل قول عمر ريض اهللا عنه وإمجاع الصحابة عليه:خامسا
 : املعرب عن عدم الرىض نقول) اإلسالميةلدولةل(د يف األمة والعق
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، وال جيب التزامها إال  للمسلمني غري صحيحة ومل تنعقدً خليفة) أيب بكر البغداديالشيخ( بيعة ّ أن
 . بيعة، وال جيوز اإللزام هبانقهملن رضيها ممن ليس يف ع

 » يف عنقه بيعة مات ميتة اجلاهليةيسمن مات ول«:  حديث ابن عمر ريض اهللا عنه عند مسلم:سادسا
من مات وليس له إمام « فقد سئل اإلمام أمحد رمحه اهللا عن حديث ،ينرصف لإلمام املجمع عليه

 عليه، كلهم سلمون؟ اإلمام الذي جيمع املأتدري ما اإلمام(:  ما معناه؟ فقال»مات ميتة جاهلية
 وقد امتنع ابن عمر ريض اهللا عنه ،]ام أمحد للخاللاملسند من مسائل اإلم[) يقول هذا إمام، فهذا معناه

واهللا ما كنت ألعطي بيعتي يف فرقة، وال أمنعها من «: ة حال الفتنة والفرقة وهو القائلعن املبايع
 .»مجاعة
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 نقضها ،هل يجوز لمن في عنقه بيعة صحيحة لجماعة ما:  السادسةالمسألة
 .ألجل بيعة لم تتوفر شروط صحتها؟

 

  .شرعية الجماعات وبيعاتها : ول األالفرع
 

 الفقهاء رمحهم اهللا أنه حال غياب اإلمام وخلو الزمان عن السلطان تقوم مجاعة املسلمني مقامه ّنص
وقد قال العلامء لو خال الزمان عن السلطان فحق عىل قطان (:  قال اجلويني،يف إقامة أحكام الدين

 والنهى وذوي العقول واحلجى من يلتزمون حالماألكل بلده وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي 
امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره فإهنم لو مل يفعلوا ذلك ترددوا عند إملام املهامت 

 . )وتبلدوا عند إظالل الواقعات
دود، كل بلد ال سلطان فيه، أو فيه سلطان يضيع احل( الفقيه املالكي أمحد بن نرص الداودي بأن وأفتى

املعيار [ )أو السلطان غري عدل، فعدول املوضع وأهل العلم يقومون يف مجيع ذلك مقام السلطان
 ].١٠/١٠٢ :املعرب للونرشييس

قد ُدم وجوده، أو فُ الشارع لألمة عامة وإنام اإلمام نائب عن األمة ووكيل عنها، فحيث عفخطاب
ريا يرجعون إليه يف أمورهم اخلاصة، كام كان سلطانه، فاجلامعة تقوم مقامه، فلهم أن جيعلوا هلم أم

 . يف أمورهممجعفر بن أيب طالب عىل املسلمني يف احلبشة، وهلم أن خيتاروا قاضيا رشعيا حيكم بينه
ض النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ؛ وقد فوجبات الدين حتتاج إىل رأس املسلمني حال قيامها بواومجاعة

َّال حيل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أمروا «: حدهم فقالروا أّلثالثة يكونون يف سفر أن يؤم َ َ ِ
 صىل اهللا عليه هللا، وقال رسول ا]رواه أمحد عن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام[ »عليهم أحدهم

 ]رواه أبو داود عن أيب سعيد ريض اهللا عنه[ »ِّإذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا عليهم أحدهم«: وسلم
حديث عبد اهللا بن (: ]باب وجوب نصبة القضاء واإلمارة وغريها/نيل األوطار[ين يف  الشوكاقال

ّعمرو وحديث أيب سعيد ريض اهللا عنهام قد أخرج نحومها البزار بإسناد صحيح من حديث عمر بن 
  صىل اهللاّإذا كنتم ثالثة يف سفر فأمروا أحدكم  ذاك أمري أمره رسول اهللا«: اخلطاب ريض اهللا عنه بلفظ

بن عمر ريض اهللا عنهام ا بإسناد صحيح من حديث عبد اهللا  وأخرج البزار أيض:.»عليه وسلم
 وأخرجه هبذا اللفظ الطرباين من حديث ابن »إذا كانوا ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم«مرفوعا بلفظ 
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 داود ووهذه األحاديث يشهد بعضها لبعض وقد سكت أب. مسعود ريض اهللا عنه بإسناد صحيح
ّملنذري عن حديث أيب سعيد وأيب هريرة ريض اهللا عنهام وكالمها رجاهلام رجال الصحيح إال عيل وا

 وفيها دليل عىل »إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم«ولفظ حديث أيب هريرة . بن بحر وهو ثقة
خلالف  يف ذلك السالمة من انًأنه يرشع لكل عدد بلغ ثالثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم أل

 فمع عدم التأمري يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع ،الذي يؤدي إىل التالف
 ،التأمري يقل االختالف وجتتمع الكلمة وإذا رشع هذا لثالثة يكونون يف فالة من األرض أو يسافرون

لتخاصم أوىل فرشعيته لعدد أكثر يسكنون القرى واألمصار وحيتاجون لدفع التظامل وفصل ا
 .) ويف ذلك دليل لقول من قال إنه جيب عىل املسلمني نصب األئمة والوالة واحلكام،وأحرى

فإن بني آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتامع حلاجة بعضهم إىل بعض، والبد هلم (:  ابن تيميةوقال
فر فليؤمروا إذا خرج ثالثة يف س«: عند االجتامع من رأس حتى قال النبي صىل اهللا عليه وسلم

وروي اإلمام أمحد يف املسند عن عبد اهللا .  من حديث أيب سعيد، وأيب هريرة ريض اهللا عنهام»أحدهم
ال حيل لثالثة يكونوا بفالة من األرض «: بن عمرو ريض اهللا عنهام، أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال

احد يف االجتامع القليل العارض يف  فأوجب صىل اهللا عليه وسلم تأمري الو»َّإال أمروا عليهم أحدهم
 األمر باملعروف والنهي عن أوجبوألن اهللا تعاىل . السفر، تنبيها بذلك عىل سائر أنواع االجتامع

وكذلك سائر ما أوجبه من اجلهاد والعدل وإقامة احلج واجلمع . املنكر، وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة
 ].٢٨/٣٩٠ :جمموع الفتاوى[ )تتم إال بالقوة واإلمارةوإقامة احلدود ال . واألعياد ونرص املظلوم

 روى البخاري بسنده عن أنس ريض ، حدث هذا زمن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف غزوة مؤتةوقد
َقال خطب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال: اهللا عنه أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر «: َ

 اهللا فتحاحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غري إمرة ففأصيب، ثم أخذها عبد اهللا بن رو
ِوإن عينيه لتذرفان«: قال أنس »عليه، وما يرسهم أهنم عندنا ْ  ويف رواية أخرى للبخاري عن أنس ،»َ

 .»حتى أخذ الراية سيف من سيوف اهللا حتى فتح اهللا عليهم«
 أي بغري نص من ـ احلرب بغري تأمري وفيه جواز التأمر يف(: ]٧ج: فتحال[يف  ابن حجراحلافظ  قال

موا رجال إذا غاب اإلمام يقوم ّعىل املسلمني أن يقد: هذا أصل يؤخذ منه: ، قال الطحاويـاإلمام 
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 )مقامه إىل أن حيرض
ّ من تعني لوالية وتعذرت نيؤخذ من حديث الباب أ": َّقال ابن املنري(: ]٦ج: فتحال[أيضا يف وقال 

 كذا قال، وال خيفى أن حمله "ية تثبت لذلك املعني رشعا وجتب طاعته حكاممراجعة اإلمام أن الوال
 .)ما إذا اتفق احلارضون عليه

َفإن عدم اإلمام مل يؤخر اجلهاد ألن مصلحته تفوت بتأخريه (:  ابن قدامة احلنبيلوقال  ].املغني[) ُ
*                         *                      * 

  .مشروعية البيعات وحرمة نقضها :  الثاني الفرع
 

 فاعلم أن العهود جائزة بني املسلمني، وهي تؤكد ما ،ت وجوب االجتامع والتأمري للجهاد علمإذا
 .ًوجب بالرشع ابتداء أو توجب أمورا مل جتب بالرشع ابتداء مادامت ال ختالف الرشع

تداء، كإجيابه اإليامن والتوحيد عىل والذي يوجبه اهللا عىل العبد قد يوجبه اب(:  قال شيخ اإلسالموقد
 وقد  ـ إىل أن قال ـوقد يوجبه ألن العبد التزمه وأوجبه عىل نفسه ولوال ذلك مل يوجبه. كل أحد

 عىل السمع والطاعة له، وكذلك مبايعة أئمة بايعة الرسول صىل اهللا عليه وسلميوجبه األمرين، كم
 ]. ٣٤٦ ـ ٢٩/٣٤٥ :جمموع الفتاوى[ )هللا به ورسولهاملسلمني، وكتعاقد الناس عىل العمل بام أمر ا

 لكونه واجبا بالرشع ابتداء ولكون ناس أي يوجب اهللا األمر عىل ال"وقد يوجبه لألمرين"فقوله 
وكتعاقد الناس عىل العمل بام أمر اهللا به (: الناس تعاقدوا عىل العمل به، ورضب هلذا أمثلة منها قوله

 . اجلامعات اإلسالمية، فيدخل يف هذا قيام)ورسوله
 : هذه اجلامعات لنرصة احلق وللعمل لتكون كلمة اهللا هي العليا واجب من وجهنيفقيام

َولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون ﴿:  لوجوب هذا بالرشع ابتداء، لقوله تعاىل:الوجه األول َُ ُ َ ْ َ َّ ْْ َ ُ ْ َِ َُْ َ ٌ ِْ ْ ْ َُ ُِ
ُْباملعروف وينهون عن امل َْْ َ ْ َ َْ َ ْ َ ُِ َنكر وأولئك هم املفلحونِ ُ ُ ْ َِ ِْ ُْ ْ َ َ ُ ِ َ ْ ﴾. 

 هو تعاهدهم وتعاقدهم عىل هذه الطاعات، وهذا جائز، ، لقيام هذه اجلامعات هبذا: الثاينالوجه
ِوأوفوا بالعهد فقيامهم بالدعوة واألمر والنهي واجلهاد، هو واجب بالرشع وواجب بالعهد عليه ﴿ ْ َ ْ َْ ِ ُ َ

ُإن العهد كان مسئو َ َْ َ َ َّْ َ ْ  .﴾، فهو واجب ألمرينًالِ
ِيا أهيا الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴿ : تعاىل أمر بالوفاء بالعقود فقالواهللا ُِ ْ َُّ ْ َِ ُ َ َُ َ ََ فأمر اهللا  (:﴾، قال القرطبيُّ
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يعني بذلك عقود الدين وهي ما عقده املرء عىل نفسه؛ من بيع : سبحانه بالوفاء بالعقود؛ قال احلسن
 ومتليك وختيري وعتق وتدبري وغري ذلك حلةحة وطالق ومزارعة ومصاورشاء وإجارة وكراء ومناك

من األمور، ما كان ذلك غري خارج عن الرشيعة؛ وكذلك ما عقده عىل نفسه هللا من الطاعات، 
قال ابن ... كاحلج والصيام واالعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة اإلسالم

 األشياء؛ وكذلك قال  يف مجيعّ وبام حدرض أحل وبام حرم وبام ف معناه بام﴾أوفوا بالعقود﴿: عباس
وهذا كله . املعنى أوفوا بعقد اهللا عليكم وبعقدكم بعضكم عىل بعض: وقال الزجاج. جماهد وغريه

 .)راجع إىل القول بالعموم وهو الصحيح يف الباب
: تضيه اإليامن بالوفاء بالعقود، أيهذا أمر من اهللا تعاىل لعباده املؤمنني بام يق (:السعديالشيخ  وقال

وهذا شامل للعقود التي بني العبد وبني ربه، من التزام . بإكامهلا، وإمتامها، وعدم نقضها ونقصها
 الرسول بطاعته وبنيعبوديته، والقيام هبا أتم قيام، وعدم االنتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه 

 .رب، بربهم وصلتهم، وعدم قطيعتهمواتباعه، والتي بينه وبني الوالدين واألقا
 بينه وبني أصحابه من القيام بحقوق الصحبة يف الغنى والفقر، واليرس والعرس، والتي بينه والتي

وبني اخللق من عقود املعامالت، كالبيع واإلجارة، ونحومها، وعقود التربعات كاهلبة ونحوها، بل 
َإنام املؤمنون﴿:  قولهوالقيام بحقوق املسلمني التي عقدها اهللا بينهم يف ُْ ِ ُْ َ َّ ٌ إخوةِ َ ْ ﴾ بالتنارص عىل احلق، ِ
 .والتعاون عليه والتآلف بني املسلمني وعدم التقاطع

  ). األمر شامل ألصول الدين وفروعه، فكلها داخلة يف العقود التي أمر اهللا بالقيام هبافهذا
*                         *                      * 

حكم نكث مثل هذه العهود فاعلم أن نكث العهد ـ أيا كان ـ هو كبرية من كبائر الذنوب  عن أما
 :للوعيد الوارد يف ذلك، ومنه

ْوأوفوا بعهد اهللاَِّ إذا عاهدتم وال تنقضوا األيامن بعد توكيدها وقد جعلتم اهللاََّ عليكم ﴿:  قال تعاىل ـ١ ْ ُ ْ ُْ َ ْ َ َُ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َُ ْ َ َ ْ َ ُ ِْ ِ َِ َ َ ْ َُ َ ِ ْ ِ ُ َ
َّكفيال إن ا ِ ً ِ َهللاََّ يعلم ما تفعلونَ ُ ََ ْْ َ َ ُ ِ وال تكونوا كالتي نقضت غزهلا من بعدَ ِ ِْ َ ْ َََ ْ ْ َ ََ َ َ ََّ ُ ُ ْ قوة أنكاثا تتخذون أيامنكم َ ُْ َ َ َْ َ ََ ُ ِ ٍَّ َ ً َُّ

ُدخال بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنام يبلوكم اهللاَُّ به ولي ُ َ َّ ْ َ َّ ْ َْ ُ ٌَ ْ ْ َ َ َِ ٍ ِ ِِ ُ َ َ ََ َّ ُ ُِ ُ َ ُ ََ ْ ِبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ً ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ْ ُِّ ْ ُ َْ َْ َّ َُ
َختتلفون ُ ِ َ ْ َ﴾. 
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 لفظ عام جلميع ما يعقد باللسان ويلتزمه اإلنسان بالعدل واإلحسان ﴾وأوفوا بعهد اهللا﴿:  تعاىلقوله
بيعة إهنا نزلت يف : وقد قيل. افعلوا كذا، وانتهوا عن كذا؛ فعطف عىل ذلك التقدير: ألن املعنى فيها

 كان يف اجلاهلية وجاء ينزلت يف التزام احللف الذ: وقيل. النبي صىل اهللا عليه وسلم عىل اإلسالم
 . والعموم يتناول كل ذلك كام بيناه. اإلسالم بالوفاء؛ قاله قتادة وجماهد وابن زيد

إلسالم ال حلف يف ا«:  قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، جبري بن مطعم قال الصحيح عنجاء يف
وهذا .  به واملواساةلقياميعني يف نرصة احلق وا» وأيام حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة

 ..كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق 
توكيد وتأكيد، :  يقول بعد تشديدها وتغليظها؛ يقال﴾وال تنقضوا األيامن بعد توكيدها﴿:  تعاىلقوله

 .ووكد وأكد، ومها لغتان
وإنام قال . ويقال حافظا، ويقال ضامنا.  يعني شهيدا﴾وقد جعلتم اهللا عليكم كفيال﴿:  تعاىلقوله
هي العهود، :  وقال حييى بن سعيد، فرقا بني اليمني املؤكدة بالعزم وبني لغو اليمني﴾بعد توكيدها﴿

ينصب لكل «: سلموقال النبي صىل اهللا عليه . والعهد يمني، ولكن الفرق بينهام أن العهد ال يكفر
 .»غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته يقال هذه غدرة فالن

ِوال تكونوا كالتي نقضت غزهلا من بعد﴿:  تعاىلقوله ِ ِْ َ ْ َََ ْ ْ َ ََ َ َ ََّ ُ ُ ْ قوة أنكاثا تتخذون أيامنكم دخال بينكمَ ْ ْ ُْ ُ َ َ َْ َ َّ ََ َ ًَّ َُ َ ََ ِ ًٍ ُ﴾ 
فشبهت هذه اآلية الذي حيلف . جلمع األنكاثالنقض والنكث واحد، واالسم النكث والنقض، وا

 .ويعاهد ويربم عهده ثم ينقضه باملرأة تغزل غزهلا وتفتله حمكام ثم حتله
َأن تكون ﴿. كل أمر مل يكن صحيحا فهو دخل: قال أبو عبيدة. الدغل واخلديعة والغش: والدخل ُْ َ َ

ٍأمة هي أربى من أمة ِ َِّ ْ َ َُّ َ ُْ َ آلية يف العرب الذين كانت القبيلة منهم إذ نزلت هذه ا:  قال املفرسون.﴾ٌ
حالفت أخرى، ثم جاءت إحدامها قبيلة كثرية قوية فداخلتها غدرت األوىل ونقضت عهدها 

ال تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من :  فقال اهللا تعاىلـ قاله جماهد ـ الكربى هذهورجعت إىل 
 .ذا رأيتم الكثرة والسعة يف الدنيا ألعدائكم املرشكنيطائفة أخرى أو أكثر أمواال فتنقضون أيامنكم إ

املعنى ال : وقال الفراء. واملقصود النهي عن العود إىل الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أمواهلم
 أي أكثر؛ من ﴾أربى﴿. تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرهتم، وقد عززمتوهم باأليامن
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 وحيتمل أن يعود ،حيتمل أن يعود عىل الوفاء الذي أمر اهللا به) به(ضمري يف وال. ربا اليشء يربو إذا كثر
 الظهور عىل بعض، واختربهم همعىل الرباء؛ أي أن اهللا تعاىل ابتىل عباده بالتحاسد وطلب بعض

ُإنام يبلوكم اهللاَُّ﴿: بذلك من جياهد نفسه فيخالفها ممن يتبعها ويعمل بمقتىض هواها؛ وهو معنى قوله َُ ُ ْ َ َّ ِ 
َبه وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ختتلفون ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ِّ ُْ َ َْ َّ َ َُ  ].من تفسري القرطبي بترصف[) وغريهمن البعث .﴾ِ

ِوالذين ينقضون عهد اهللاَِّ من بعد ميثاقه﴿:  قول اهللا تعاىل ـ٢ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّْ َ ْ َ َ ََ ْ َ ُ َ ويقطعون ما أمر اهللاَ َ َ ََ َ ُ ََ َ به أن يوصْ ُ ْ َ ِ َل ِ
ِويفسدون يف األرض أولئك هلم اللعنة وهلم سوء الدار َ َِّ َ ُُ ُ ْ ُ ْ َُُ ََُ ْ ْ َُ َّ ََ ِ ُِ ِ َ ْ﴾. 

ْأربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن «: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال  ـ٣ َ
، وإذا َّكانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر

 ]متفق عليه عن عبد اهللا بن عمرو[ »عاهد غدر
والغدر حرام يف كل عهد بني املسلم وغريه، ولو كان  (: ابن رجب احلنبيل يف رشح هذا احلديثقال

من قتل نفسا «: وسلم مرو عن النبي صىل اهللا عليهاملعاهد كافرا وهلذا يف حديث عبد اهللا بن ع
َمعاهدة بغري حقها مل يرح رائحة   أمر اهللا تعاىل دوق. »اجلنة، وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاماَ

وأما عهود املسلمني . يف كتابه بالوفاء بعهود املرشكني إذا أقاموا عىل عهودهم ومل ينقضوا منها شيئا
ويف . فيام بينهم فالوفاء هبا أشد ونقضها أعظم إثام ومن أعظمها عهد اإلمام عىل من تابعه وريض به

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال « :ال قبي صىل اهللا عليه وسلميحني عن أيب هريرة عن النالصح
َورجل بايع إماما ال يبايعه إال لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وىف له : يزكيهم وهلم عذاب أليم، فذكر منهم َ

ِوإال مل يف له مجيع عقود املسلمني فيام بينهم ويدخل يف العهود التي جيب الوفاء هبا وحيرم الغدر يف . »َ
 وكذلك ، املبايعات واملناكحات وغريها من العقود الالزمة التي جيب الوفاء هبامنإذا تراضوا عليها 

جامع العلوم [ )ما جيب الوفاء به هللا عز وجل ومما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التربر ونحوه
 .]واحلكم

ة أبواب يف صحيحه فيام يتعلق بالوفاء بالعهود وإثم الناكث  أفرد اإلمام البخاري رمحه اهللا عدوقد
 :منها ، والغادر
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 ).باب من أمر بإنجاز الوعد: (يف كتاب الشهادات •
باب إثم (و ) باب ما حيذر من الغدر(و ) باب فضل الوفاء بالعهد: (ويف كتاب اجلزية واملوادعة •

 ).باب إثم الغادر للرب والفاجر(و ) من عاهد ثم غدر
 أن اجلامعة هي التي يف  طاعة »ِمن فارق اجلامعة فامت مات ميتة جاهلية« كان مفهوم حديث ذاوإ

السلطان، واجلاهلية هنا هي املعصية وليس الكفر كام  يف رشح ابن حجر له، فليس معنى هذا أن من 
الوارد يف  دنقض عهده جلامعة عىل احلق ال يلزمه يشء من الوعيد بل الصواب أنه يلزمه الذم والوعي

 ].بترصف من العمدة يف إعداد العدة [  .عموم نقض العهود كام ذكرته يف أول هذه املسألة
 وأهنا ، وعىل رشعية بيعاهتا عىل اجلهاد، رشعية إمارة اجلامعات اجلهادية أنه إذا اتفقنا عىلفاحلاصل
ر ريض اهللا عنه  وأن الوعيد الذي يف حديث ابن عم، بالرشع والعقد وعىل حرمة نكثهاحق ثابت

 اهللا؛ أما بيعة همتعلق بخليفة أمجعت عليه األمة عن طريق أهل احلل والعقد كام قال اإلمام أمحد رمح
 والعقد يف  أيب بكر البغدادي العامة فليست صحيحة ألهنا عقدت من غري مشورة أهل احللالشيخ

 . جب الرتيث واالحتياطفرقة وهتم تو، كام أهنا عقدت يف ظروف فتنة واألمة باعرتاف الدولة
ه  املبايع عىل نفساأوجب هبـ فالذي يظهر يل واهللا أعلم أنه حيرم نقض بيعة رشعية ثابتة صحيحة 

 .  من أجل بيعة غري واجبة ـالسمع والطاعة إلمارة مجاعة ما
طر ه وهو يف ق، فالذي يكتب خلليفة يبايععام جيري من أحكام البيعة للملوكسئل ابن عرفة رمحه اهللا 

 :فأجاب .آخر واخلالفة رشعية
وحكى ابن حيان يف طبقات فقهاء قرطبة أنه . ع للطاعة وصار حكمه حكم املحارببأن ذلك خل

وقع ذلك يف زمن أيب عمر بن عبد امللك اإلشبييل وأفتى بذلك بعد أن حكى عن غريه أنه خروج عن 
 ] .٠٥ \١٠:املعيار املعرب[  )الطاعة
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 : الفتوىفقه
 والسؤال متعلق بمن ،قارئ أننا بسوق الفتوى يف مسألة حكم نقض بيعة مجاعة جهادية يظن القد

هذه اجلامعات منزلة بيعة  أننا ننزل بيعة ،يكتب خلليفة يبايعه وهو يف قطر آخر واخلالفة رشعية
 . فال بد من التوضيح ،اخلالفة
عىل القول (جيمع املسلمني  فتوى ابن عرفة يف بيعة خالفة منعقدة يف وقت ال خليفة جامع :أوال

الفرقة وإضعاف اإلسالم  دفعا ملفسدة  فحرم نقضها،)بجواز تعدد األئمة واخللفاء عند الرضورة
والفتوى ، ت الفوىض يف دول وإمارات املسلمنيّ، إذ لو أجاز ذلك لذهبت قيمة العقد ودبواملسلمني

ّمن خرج عن الط«: تشبه ما قاله الصنعاين يف رشح حديث ِ َ َ َْ ٌاعة وفارق اجلامعة ومات فميتته ميتة ََ َ َ ْ ََ ُ َِ ِ ُِ ْ َ َ ََ َ َ َ
ٌجاهلية ّ َِ  .]أخرجه مسلم عن أيب هريرة  ريض اهللا عنه[ »ِ

 .أي طاعة اخلليفة الذي وقع االجتامع عليه: »عن الطاعة«قوله (: قال
سالمية من أثناء َّ املراد خليفة أي قطر من األقطار إذ مل جيمع الناس عىل خليفة يف مجيع البالد اإلوكأن

 لو محل احلديث عىل خليفة اجتمع عليه إذ .الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم
 ]. قتال أهل البغي:تابك/سبل السالم[) أهل اإلسالم لقلت فائدته

إذ لو محل احلديث عىل خليفة ": ، وقوله"َّوكأن املراد خليفة أي قطر من األقطار":  قولهفانظر
، وفيه عقد ولو مل تكن بيعة خالفة جامعةففيه تعظيم لل. "اجتمع عليه أهل اإلسالم لقلت فائدته
 .ا ملآالهتظر إذ من آداب املفتي وحماسن الفتوى الن،النظر ملقاصد الرشيعة ومآالت الفتوى

 سواء سميت،  كالم ابن عرفة والصنعاين أن تلك اإلمارات رشعية وال جيوز اخلروج عليهافحاصل
 . إمارة أو خالفة

 وأن )مجاعات املسلمني تقوم مقام السلطان إذا عدم(أيب الوليد الغزي أن الشيخ  يف قول  سبق:ثانيا
ُمبايعة يشء من هذه األحزاب أو التنظيامت عىل أهنا بيعة اخلالفة واإلمامة العظمى، أو محل يشء ( ُ ُِ ِ ٍ

ٌ يف عنقه بيعة مات ميتة سلمني، وأن مات وليِمن األحاديث الواردة يف النهي عن مفارقة مجاعة املس
ٌجاهلية ، ونحو هذه األحاديث عىل هذه األحزاب والفرق فجهل عظيم بالدين، بل بدعة ضاللة، 

 .)ٌوافتئات عىل أمة املسلمني
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ات مقام  تقوم هذه اجلامع،ت القطرية املمكنةا، وغياب اإلمار غياب اإلمام األعظم اجلامعففي
 . نصبالسلطان إىل أن ي

 للجامعات القائمة عىل اخلالفة التي قيلت فيها الفتوى وكالم الصنعاين يف احلديث بجامع أن وقياسا
، وبالنظر ملقاصد الرشعة عامال للحديث حتى ال تضيع فائدته وإ،إلمام األكرب مفقود يف احلالتنيا

 بيعتها من غري نقضن يومآالت الفتوى فإنه حيرم عىل من بايع مجاعة ما عىل مقصد رشعي كاجلهاد أ
 .موجب رشعي

 أيب الوليد فال ينبغي التهوين من نقض بيعة اجلامعات اجلهادية بحجة الشيخ مع القول بام قال :ثالثا
 منكر  جيب ، فذاك منكر يعظم جرمه بقدر ما ينجر عنه من مفاسد،أهنا ليست بيعة اإلمامة العظمى

 . عىل حسب درجات اإلنكار املرشوعةإنكاره 
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 .تذكرة في وجوب االجتماع ونبذ االختالف :  فصل
 

 وصل إىل إراقة الدماء ، سبق وأعقب إعالن اخلالفة خالف ونزاع بني اإلخوة املجاهدينلقد
 ٌّ؛ وكلسمت األمة انقسام املجاهدين هناك وانق، وجتاوز اخلالف حدود العراق والشام،املعصومة

 ب تذييل املسائل السالفة الذكر بنصيحة تتضمن وجو لذلك رأيت،يتحمل موقفه بني يدي اهللا تعاىل
 .االجتامع ونبذ الفرقة واالختالفاالئتالف و

َونتبع السنَّة واجلامعة، ونجتنب الشذوذ واخلالف والفرقة(:  الطحاوي رمحه اهللاقال َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َْ َ َ َُّ َ ُ ْ َ َ ُ ََ ِ ُِّ َ َ َّ ََ :  وقال أيضا،)ِ
ًونرى اجلامعة حقا وصوابا(  ََ َ َ َ ََ َ َ َ ًوالفرقة زيغا وعذابا ،َ َ ً َ َ َُ ََ ْ ْ(. 

إن من فرائض الدين لزوم مجاعة : ومن قوهلم( أصول أهل السنة لزوم مجاعة املسلمني ومن
َومن يشاقق الرسول من بعد ما ﴿: روج من مجلتهم قال اهللا تعاىلاملسلمني، وترك الشذوذ عنهم، واخل ُ َّ ُ َِ ِ ِْ َ ََ ِ َ

َتبني له اهلدى ويتبع غ ْ َ ُ َِ َّ َ ََ َُّْ َ َري سبيل املؤمننيَ ِ ِ ْ ُْ ِ ِ َ  ]. الوافية أليب عمرو الداينالرسالة[) ﴾َْ
تابعون هلم ، وهم الصحابة والمجاعة املسلمني: طريقة الرسول صىل اهللا عليه وسلم، واجلامعة: السنة

د اهللا بن مسعود ريض وما أحسن قول عب. ، وخالفهم ضاللفاتباعهم هدى. بإحسان إىل يوم الدين
ًمن كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة، «:  قالاهللا عنه، حيث

ًأولئك أصحاب حممد صىل اهللا عليه وسلم، كانوا أفضل هذه األمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علام  ً
 ًوأقلها تكلفا، قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا هلم فضلهم، واتبعوهم يف آثارهم،

 .» عىل اهلدى املستقيمانواومتسكوا بام استطعتم من أخالقهم ودينهم، فإهنم ك
َواتباع ْهو منشأ السري،  واجتناب الشذوذ واخلالف والفرقة، السنة واجلامعةِّ  عىل ما كانت عليه َّ

َاجلامعة األوىل؛ ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم أورث اجلامعة األوىل  ََّ ضوان ِوهي مجاعة الصحابة رـ ْ
ِّ أورثهم العلم النافع والعمل واهلدى يف أمور الدين كل ـاهللا عليهم َْ  يف األمور العلمية واألمور ه،َُ

إذا فسدت اجلامعة فعليك بام كانت عليه اجلامعة قبل «وهلذا قال من قال من أئمة الصحابة . العملية
 .»أن تفسد

ِواعتصموا بحبل اهللاَِّ مج ﴿:هللا عز وجل اقال َِ ِ ْ َ ْ َِ ُ ُيعا وال تفرقواَ َّ َ َ َ َ َأن أقيموا الدين ﴿: ﴾، وقال  جل جاللهً ِّ ُ ِ َ َْ
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ِوال تتفرقوا فيه ِ ُ َّ َ َ َ َ  .»اجلامعة رمحة والفرقة عذاب«ّ  وصح عنه صىل اهللا عليه وسلم بقوله ،﴾َ
، احلق اهللا والرسول، مل يتبني فيها إىل يف األصول والفروع، إذا مل ترد  التي تتنازع فيها األمة)األمور(و

ً فإن رمحهم اهللا أقر بعضهم بعضا، ومل يبغ بعضهم ،ملتنازعون عىل غري بينة من أمرهمبل يصري فيها ا
، فيقر االجتهاد بعض مسائل يفعثامن يتنازعون  كام كان الصحابة يف خالفة عمر و،عىل بعض

ذموم، فبغى  املاالختالف، وإن مل يرمحوا وقع بينهم عتدى عليهُ، وال يعتدي وال يًبعضهم بعضا
. ، إما بالقول، مثل تكفريه وتفسيقه، وإما بالفعل، مثل حبسه ورضبه وقتلهبعضهم عىل بعض

روا من خالفهم فيها، ّ بدعة وكفابتدعواوالذين امتحنوا الناس بخلق القرآن، كانوا من هؤالء، 
 . وا منع حقه وعقوبتهواستحل
الذي : إما عادلون وإما ظاملون، فالعادل فيهم: ض ما بعث اهللا به الرسول إذا خفي عليهم بعفالناس

ام وأكثرهم إن. الذي يعتدي عىل غريه: ل بام وصل إليه من آثار األنبياء، وال يظلم غريه، والظامل يعم
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما ﴿: يظلمون مع علمهم بأهنم يظلمون، كام قال تعاىل

ً بعضهم بعضا، كاملقلدين ألئمة ّ فلو سلكوا ما علموه من العدل، أقرإالو. ﴾ًجاءهم العلم بغيا بينهم
 ، حكم اهللا ورسوله يف تلك املسائل، الذين يعرفون من أنفسهم أهنم عاجزون عن معرفةالعلم

عادل منهم ال يظلم اآلخر، وال ، فال ما قدرنا عليهايةهذا غ: ًفجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول، وقالوا
 مقلده هو الصحيح بال حجة يبدهيا، ويذم من ، مثل أن يدعي أن قولقول وال فعليعتدي عليه ب

 . ، مع أنه معذورخالفه
 واختالف؛  تضادواختالف،  تنوعاختالف:  يف األصل قسامنواالختالف االفرتاقثم إن أنواع 

ًالقولني أو الفعلني حقا مرشوعامنه ما يكون كل واحد من : التنوع عىل وجوه ختالف له ا، ومثً
، األنواع يف صفة األذان، واإلقامة، واالستفتاح، وحمل سجود السهو، ونحو ذلك، مما قد رشع مجيعه

 أوجب ما االختالفثم جتد لكثري من األمة يف ذلك من . وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل
ً كثريا منهم وهذا عني املحرم، وكذا جتد! اقتتال طوائف منهم عىل شفع اإلقامة وإيتارها ونحو ذلك

ى عنه يف قلبه من اهلوى ألحد هذه األنواع، واإلعراض عن اآلخر والنهي عنه ما دخل به فيام هن
، لكن العبارتان  اآلخرل، ومنه ما يكون كل من القولني هو يف معنى القوالنبي صىل اهللا عليه وسلم
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والتعبري عن املسميات، ، ف كثري من الناس يف ألفاظ احلدود، وصيغ األدلة، كام قد خيتلخمتلفتان
! وذم األخرى واالعتداء عىل قائلها، ثم اجلهل أو الظلم حيمل عىل محد إحدى املقالتني ونحو ذلك
 . ونحو ذلك 

وإما يف الفروع، عند اجلمهور الذين ، إما يف األصول  اختالف التضاد، فهو القوالن املتنافيانوأما
ً، لكن نجد كثريا من هؤالء قد  ألن القولني يتنافيان،املصيب واحد، واخلطب يف هذا أشد: يقولون

ًالباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتيض حقا ما، فريد احلق مع الباطل، يكون القول 
ًحتى يبقى هذا مبطال يف البعض، كام كان األول مبطال يف األصل ، السنة ألهل ً، وهذا جيري كثرياً

ًفيهم ظاهر، ومن جعل اهللا له هداية ونورا رأى من هذا ما تبني له منفعة ما وأما أهل البدعة، فاألمر 
يحة تنكر هذا، لكن جاء يف الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصح

 .نور عىل نور
 الذي يؤول إىل األهواء بني األمة من القسم األول، وكذلك إىل سفك الدماء االختالف وأكثر
 تعرتف لألخرى بام معها من احلق، باحة األموال والعداوة والبغضاء، ألن إحدى الطائفتني الواست

 جعل لذلك، و نفسها من احلق زيادات من الباطل، واألخرى كذلك، بل تزيد عىل ما معوال تنصفها
. ﴾ًا بينهموما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغي﴿: اهللا مصدره البغي يف قوله

 ] باختصار،من رشح الطحاوية البن أيب العز..[ألن البغي جماوزة احلد 
وباب الفساد الذي وقع يف هذه األمة، بل ويف غريها، هو التفرق واالختالف، فإنه وقع بني أمرائها (

 ].٢٢/٣٥٧:جمموع الفتاوى[) وعلامئها من ملوكها ومشاخيها وغريهم من ذلك ما اهللا به عليم
ُ يرون اجلامعة حق أحقه اهللالسنة واجلامعة أهل احلديث واألثر أتباع السلف الصالح فأهل ََّ  ورسوله َ

 ويرون ، وخالفها باطل وضالل،واجلامعة صواب يف االلتزام هبا والتمسك هبا، صىل اهللا عليه وسلم
ًيغا عن الرصاط، وعذاباالفرقة بأنواعها ز ً. 

ْلزيغ والدم يف أعظم ما حصل به اإن ْذ بالفرقة ْك اجلامعة واألخْرَ إنام حصل من ت، األمة وإضعافهاَّ َ ُْ
 .واستحساهنا

َ أن الفرقكام ِ ً الضالة رأت الفرقة خريا وطلبتها ورأت اجلامعة ضعفا فنبذهتاَّ ً ْ َ ُْ َ َ ْ. 
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ِرشع لكم من الدين ما وىص ب﴿:  قال تعاىل،امع عىل الدين الواحد معاين اجلامعة االجتمن َّ َ َ ََ ِِّ ِّ ُ َ ًه نوحا ََ ُ ِ
ِوالذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََّّ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ِّ َ ََ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ ََ َ َْ ِ ِِ  وهذا ،﴾َ

ْ يف الدين هو أعظم أمر ألجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب، وهو الذي من أجلعاالجتام ْ َْ َ َِ ٍْ ُ َ َِ ُ ْ ه جياهد ُ
ِهد ويدعو الداعياملجا َّ. 
ُ من معانيها اجتامع الكلمة بأن جيتمعوا وأن ال يكون بأسهم بينهم، وأن الكام ُ ْ ْ ْ يتفرقوا بأنواع التفرقْ َ ُُّ ََّّ، 
ْذا النوع وسيلة لتحقيق األولوه َّ. 

ل األمر إىل  واألمران مرتابطان، وإذا اجتمع الناس يف دينهم آ، تشمل هذا وهذاوالنصوص
ٌ، واجلامعة مطلوبة يف هذا وهذا ومأمور هبا أبداهنماجتامعهم يف ٌ َ. 

 :َّ فيام بينهام هو سبيل أهل العلم، فإن الناس يف هذين األمرين عىل ثالثة أنحاءوالتوازن
ُ من قدم حتقيق املطالب الدينية ورعاه حتى ولو حصل خلل يف االجتامع يف األبدان: األوىلالفئة َ َ َ َّ َ - 

 .- بحسب اعتقادهم 
ً من تساهلت فرأت املحافظة عىل اجلامعة يف األبدان والدنيا سبيال لرتك األمر باملعروف : الثانيةالفئة ْ َ َ

 .والنهي عن املنكر والنصيحة الواجبة وإعالن احلق بضوابطه الرشعية يف أمر اجلامعة
ُ هم الراسخون يف العلم ومن تواله اهللا عز وجل بتوفيقه، فإهنم أخذوا: الثالثةالفئة ََّ  هبذا وهذا، فدعوا َ

إىل االجتامع يف الدين وحتقيق ذلك باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وبنرش العلم النافع والدعوة 
ًإىل ذلك وبالنصيحة بطرقها الرشعية، ومل يروا ذلك خمالفا ملا أوجب اهللا  َ ِ َ  من االجتامع يف عز وجلُ

َاألبدان والدنيا، فوازنوا بني هذا وهذا وأجروا احل ْ  .كمة يف هذا وهذاَ
 اإلنفراد بأشياء ليس عليها الدليل ومل تكن عليها ، ومعناه يف العلم والعقيدة،هو االنفراد: والشذوذ

 .اجلامعة األوىل
ْأن ينفرد ويشذ يف أصل من األصول: األوىل:  مرتبتانوالشذوذ ُ َ. 

الف يف فرع ألصل أو يف فرد: الثانية ٍأن يوافق يف األصول؛ لكن خيَ ِْ َ ٍ ُ  . من أفراد ذلك األصلُ
 به االجتامع، وأعظم ما هنى اهللا عز وجل عنه عز وجلَّإن أعظم ما أمر اهللا (:  قال األئمةوهلذا

َّ؛ ألن حقيقة االجتامع اجتامع يف الدين ويف األبدان وهبام صالح العباد، وأعظم املصائب )االفرتاق
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 يف الشذوذ واخلالف رشوالسنة، وكل وكل خري يف اجلامعة ، االفرتاق وهبام حيصل البالء كله
 ].للتوسع انظر رشوح الطحاوية[ .ُوالفرقة

َرشع لكم من الدين ما وىص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى ﴿:  تعاىلقال ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َْ ْ َّ َ َ َ ْ َ ً َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َِ َ َِّ َ َّ َ ََ ُ َُّ ِ َ
َّوعيسى أن أقيموا الدين وال تتفر ُ ََ َ َ َِّ َ َ َِ َِ ِقوا فيهَْ ِ ُ﴾. 

 وأعقب األمر بإقامة الدين بالنهي ،وهي استعارة للحرص عىل العمل بهجعله قائام : وإقامة اليشء(
  .عن التفرق يف الدين

 ويستعار كثريا لقوة االختالف ،تباعد الذوات أي اتساع املسافة بينها: ضد التجمع وأصله: والتفرق
فرق بني األمة باإليامن بالرسول والكفر به أي ال ختتلفوا يف األحوال واآلراء كام هنا وهو يشمل الت

عىل أنبيائكم ويشمل التفرق بني الذين آمنوا بأن يكونوا نحال وأحزابا وذلك اختالف األمة يف أمور 
طيل بعضها فينخرم دينها أي يف أصوله وقواعده ومقاصده فإن االختالف يف األصول يفيض إىل تع

 .بعض أساس الدين
 وال تتفرقوا يف إقامته بأن ينشط بعضهم إلقامته ويتخاذل البعض إذ بدون االتفاق عىل إقامة :واملراد

الدين يضطرب أمره، ووجه ذلك أن تأثري النفوس إذا اتفقت يتوارد عىل قصد واحد فيقوى ذلك 
 إقامة منالتأثري ويرسع يف حصول األثر إذ يصري كل فرد من األمة معينا لآلخر فيسهل مقصدهم 

ينهم، أما إذا حصل التفرق واالختالف فذلك مفض إىل ضياع أمور الدين يف خالل ذلك د
االختالف ثم هو ال يلبث أن يلقي باألمة إىل العداوة بينها وقد جيرهم إىل أن يرتبص بعضهم ببعض 

 ].نويرالتحرير والت[ ﴾وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم ﴿:الدوائر ولذلك قال اهللا تعاىل
ٍإنام املؤمنون الذين آمنوا باهللاَِّ ورسوله وإذا كانوا معه عىل أمر ﴿: ن باديس يف تفسري قوله تعاىل ابقال ِْ َ ُ َ ََ َ ََّ ُ َ َ َ َُ ََّ ُ َُ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ

ُجامعٍ مل يذهبوا حتى يستأذنوه َ ُ َ َُ ِ ِْ َ َّْ َ َْ ْ األمر اجلامع هو احلادث الذي يتطلب االجتامع بطبيعته فيجمع (: ﴾َ
ه، من ذوي الرأي واملعرفة بمثله، واخلربة والتجربة فيه، من كل من يعم نفعه،  من أجلالناساإلمام 

أو رضره من أمور السلم واحلرب وشؤون احلياة واالجتامع، ليتشاوروا فيام بينهم ويستضيئوا 
 .بعضهم لرأي بعض

م أن جيمعوا  إذا نزل هبم أمر ها، أن عىل أئمة املسلمني وذوي القيادة فيهم، أحكام اآلية الكريمةفمن
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مجاعة املسلمني الذين يرجى منهم الرأي والعمل فيام نزل، فال جيوز هلم أن هيملوا أمرهم، وال أن 
 ويؤيدوهنم م عليهم، وأن عىل املسلمني أن جيتمعوا إليهم ويكونوا معهم، يظاهروهنيستبدوا

 .ن يتخلفوا عنهم، وال أن خيذلوهموينصحون هلم، فال جيوز هلم أ
ملسلمون بمقتضيات إيامهنم باهللا، ورسوله، إذا كانت هلم قوة، وإنام تكون هلم قوة إذا  ينهض اإنام

كانت هلم مجاعة منظمة تفكر، وتدبر، وتتشاور، وتتآزر وتنهض جللب املصلحة ولدفع املرضة 
 واحلديث لهوهلذا قرن اهللا يف هذه اآلية بني اإليامن باهللا ورسو. متساندة يف العمل عن فكر وعزيمة

جتامع، ونظامه، ولزوم احلرص، ، فريشدنا هذا إىل خطر أمر االباالجتامععن اجلامعة وما يتعلق 
 .واملحافظة عليه، كأصل الزم للقيام بمقتضيات اإليامن وحفظ عمود اإلسالم

َّ أصيب املسلمون يف أعظم ما أصيبوا به إال بإمهاهلم ألمر االجتامع ونظامه، إما باستبداد أئمتهم ما َّ
دهتم وإما بانتشار مجاعتهم بضعف روح الدين فيهم وجهلهم بام يفرضه عليهم، وما ذلك إال من وقا

 وبث روح هلني،سكوت علامئهم وقعودهم عن القيام بواجبهم يف مقاومة املستبدين، وتعليم اجلا
م من  وهم املسؤولون عن املسلمني بام هل ـفعىل أهل العلم. اإلسالم اإلنساين السامي يف املسلمني

 أن يقوموا بام أرشدت إليه هذه اآلية الكريمة، فينفخوا يف املسلمني روح اإلجتامع  ـإرث النبوة فيهم
 مستبد، وال يتخلف منهم هبمالشورى، يف كل ما هيمهم من أمر دينهم ودنياهم، حتى ال يستبد 

 . وباملؤمننيمتوان، وحتى يظهر اخلاذل هلم، ممن ينتسب إليهم فينبذ ويطرح ويستغني عنه باهللا
 املصلحة العامة وهنالك املصلحة اخلاصة، وحمال أن تساوي هذه بتلك، أنظر إىل الذكر هنالك

 ببعض الشأن التاليةاحلكيم كيف عرب عن األوىل باألمر اجلامع، ويف هذا ما فيه من تفخيم، وعرب عن 
 الثانية وأهنا ما عىل ترجيح األوىل  تنبيه عىلباالستغفارويف قرهنا . ويف هذا ما فيه من التحقري والتقليل

 .لتدبري للمصلحة العامة أحق وأوىل وااالهتامم يف واالستغراقكانت تعترب إال عىل وجه الرخصة 
 يف مصاحلنا اخلاصة ما  ـ إن شاء اهللا ـ املصلحة العامة غايتنا، واملقدمة عندنا حتى ال يكونلنجعل

اىل أن يعيننا عىل ما قصدنا وأن يوفقنا إىل استعامل كل يرصفنا أو يشغلنا عنها، راجني من اهللا تع
 . )مصلحة خاصة لنا يف مصلحة عامة لنا وإلخواننا إنه نعم املوفق ونعم املعني

ٍ الفرقة واخلالف حيصل فيه التعدي يف كثري من األحيانوألن َ ِوقل لعبادي ﴿:  ننصح بقول اهللا تعاىل،ُْ ِ َِ َْ ُ
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َيقولوا التي هي أحس َ َْ َ ِ ِ َّ ُ ًن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان لإلنسان عدوا مبينا ُ ُ َ َ َ ِْ ُ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ ُِ ْ َّ َِّ ْ ِ َ َ َّ َ ََّ َِ ُِ ُ ربكم أعلم *ُ ْ ََ ْ َُّ ُ
ُبك ً إن يشأ يرمحكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيالْمِ ِِّ َ َ َ ْ َ ْ ْْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َِ َ َْ َ َ َُ َ ُ َْ ْْ ِْ َِ ،﴾ 
ه بعباده حيث أمرهم بأحسن األخالق واألعامل واألقوال وهذا من لطف (:السعديالشيخ  قال

ُوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن﴿: املوجبة للسعادة يف الدنيا واآلخرة فقال ْ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ْ ﴾ وهذا أمر بكل ُ
 مع لطيفكالم يقرب إىل اهللا من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف وهني عن منكر وكالم حسن 

اتبهم ومنازهلم، وأنه إذا دار األمر بني أمرين حسنني فإنه يأمر بإيثار أحسنهام اخللق عىل اختالف مر
 .إن مل يمكن اجلمع بينهام

 . احلسن داع لكل خلق مجيل وعمل صالح فإن من ملك لسانه ملك مجيع أمرهوالقول
ْإن الشيطان ينزغ بينهم﴿: وقوله ْ َ ُْ َ َ َْ ُ َ ََّ َّ  .دينهم ودنياهميسعى بني العباد بام يفسد عليهم : ﴾ أيِ
 هذا أن ال يطيعوه يف األقوال غري احلسنة التي يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيام بينهم لينقمع فدواء

ليكونوا الشيطان الذي ينزغ بينهم فإنه عدوهم احلقيقي الذي ينبغي هلم أن حياربوه فإنه يدعوهم ﴿
 . ﴾من أصحاب السعري

 بينهم وسعى يف العداوة فإن احلزم كل احلزم السعي يف ضد  إخواهنم فإهنم وإن نزغ الشيطان فياموأما
عدوهم وأن يقمعوا أنفسهم األمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها فبذلك يطيعون رهبم 

 .ويستقيم أمرهم وهيدون لرشدهم
ْربكم أعلم بكم﴿ ُ ْ َُ ُِ َ ْ  فيه مصلحة ﴾ من أنفسكم فلذلك ال يريد لكم إال ما هو اخلري وال يأمركم إال بامَُّ

 .لكم وقد تريدون شيئا واخلري يف عكسه
ْإن يشأ يرمحكم أو إن يشأ يعذبكم﴿ ُ َ ْ ْ َ َُ َ ُ َْ َ ْ ِّْ ْ ْْ ِْ َِ ﴾ فيوفق من شاء ألسباب الرمحة وخيذل من شاء فيضل عنها َ

 .فيستحق العذاب
ًوما أرسلناك عليهم وكيال﴿ ِ َ َ َْ ْ َ ْ َِ َ َْ َ  وأنت مبلغ هاد إىل وكيل﴾ تدبر أمرهم وتقوم بمجازاهتم وإنام اهللا هو الَ

 .)رصاط مستقيم
َوما يلقاها﴿( ََّ َ ُ ُإال الذين صربواوما يوفق هلذه اخلصلة احلميدة ﴿: ﴾ أيَ َ َ َ ِ َّ َّ ﴾ نفوسهم عىل ما تكره، ِ

وأجربوها عىل ما حيبه اهللا، فإن النفوس جمبولة عىل مقابلة امليسء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف 
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 .باإلحسان؟
ان نفسه، وامتثل أمر ربه، وعرف جزيل الثواب، وعلم أن مقابلته للميسء بجنس  صرب اإلنسفإذا

ًعمله، ال يفيده شيئا، وال يزيد العداوة إال شدة، وأن إحسانه إليه، ليس بواضع قدره، بل من تواضع 
ًهللاّ رفعه، هان عليه األمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له ً. 

ٍّوما يلقاها إال ذو حظ ﴿ َ َ َُ َّ ِ َّ َ ُ ٍعظيمَ ِ ﴾ لكوهنا من خصال خواص اخللق، التي ينال هبا العبد الرفعة يف َ
 ].تفسري السعدي[) الدنيا واآلخرة، التي هي من أكرب خصال مكارم األخالق

ِوإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ﴿: فيس وإخواين بقول اهللا تعاىل اخلتام أنصح نوقبل ِ ِِ ُ ْ َ ُ َ ََ ََ ِ َ ََْ ِ ْْ ٌ ْ َْ َ ِ
َول ُو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولوال فضل اهللاََِّ َ َّ َ َ َْ َ َِ ْْ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُّ ْْ ْ َ َ ْ ْ ُ َّ َُ ُْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ِ ِ َ ُ ِ ْ عليكم ِِ ُْ َ َ

ًورمحته التبعتم الشيطان إال قليال ِ َ َّ َِ َ َ ْ ُ ََّ ُ َّ ُْ َ ُ َ َْ﴾. 
وهي أنه إذا حصل بحث يف أمر من األمور  ،ويف هذا دليل لقاعدة أدبية(:  اهللا السعدي رمحهقال

ْينبغي أن يوىل من هو أهل لذلك وجيعل إىل أهله، وال يتقدم بني أيدهيم، فإنه أقرب إىل الصواب  َ َّ
 واألمر ها،وفيه النهي عن العجلة والترسع لنرش األمور من حني سامع. وأحرى للسالمة من اخلطأ

ِحة، فيقدم عليه اإلنسان؟ أم ال فيحجم عنه؟بالتأمل قبل الكالم والنظر فيه، هل هو مصل ْ ُ. 
ُولوال فضل اهللاَِّ عليكم ورمحته﴿:  قال تعاىلثم َ َ َ ْ َُ ْ َ ْ ُْ َ ُ َْ َ يف توفيقكم وتأديبكم، وتعليمكم ما مل تكونوا : ﴾ أيَ

ًالتبعتم الشيطان إال قليال﴿ تعلمون، ِ َ َّ َِ َ َ ْ َُّ ُ َّْ . ال بالرش﴾ ألن اإلنسان بطبعه ظامل جاهل، فال تأمره نفسه إَ
 يف ذلك، لطف به ربه ووفقه لكل خري، وعصمه من الشيطان دفإذا جلأ إىل ربه واعتصم به واجته

 .)الرجيم
ِفبني أن ما ينْظر فيه أولو األمر هو املسائل العامة كمسائل( : ]املنار[ صاحب وقال ِ ِ ِ َِ َ َّ َ ْ ُ َ ََّ ُ ْ ُ َْ ُ ُ َّ ََ َ َ َُ ِ َ ْ ُ َ ِ األمن واخلوفَ ْ َ َْ ِ ْ َ ْ ،

َوأن الع َْ َّ ُامة ال ينْبغي هلا اخلوض يف ذلك بل عليها أن ترده إىل الرسول وإىل أَ ََ َِ َِ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َِ ُ َّ ُ ََّ ْ َ ْ َ ْ ََ َُ ِ ِِ َ َ ِ األمرِويلَ ْ َ ْ، وأن من ْ َِ َّ َ
ِهؤالء من يتوىل أمر استنْباطه وإقنَاع اآلخرين به ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ِْ َ ْ َِ َّْ ِ ْ َ ْ ََ َ ِ ُ َ. 

ُفخوض ْ َ ِ العامة يف السياسة َ َِ ِّ ََّ َِ ُوأمْ ُ ِور احلرب والسلم، واألمن واخلوفَ ْ َ َ َ َْ ْ ِْ ِْ ِّ ْ ََ ْ ِ َ، أمر معتاد وهو ضار جدا إذِ ِ ً ََ َ َ ٌ ٌّْ ُ ٌ َْ ُ ا َ
ْشغلوا به عن عملهم َِ ِِ َ َْ ِ ُِ َ، ويكون رضره أشد إذا وقفوا عىل أُ ََ ََ َُ َ َ َُ ُ َ َِ ُّ ُ َ ِرسار ذلك وأذاعوا بهُ ِِ ُ َ ََ َ َ ِ َ ِ، وهم ال يستطيْ َ ْ َْ ََ َعون ُ ُ

ُكتامن ما يعلم َ ََ َْ َ ْ ُ، وال يعرفوَونِ ِ ْ َ َن كنْه رضر ما يقولونََ ُ ُ ََ ََ ِ َ َ ْ، وأرضه علم جواسيس الُ ِْ ِ َِ َ ُ َُ ُّ َ ْعدو بأرسار أمتهمَ َّ ِْ ِِ ُ ِ َ َ ِّ َ، وما َُ َ
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َيكون وراء ذلك ِ َ َُ َ َ ُ، ومثل أمر اخلوف واألمن وسائر األمَُ َ ْ ُْ َْ ِْ ِِ ِ َِ َ ْ َ َِ ْ َ ِ السياسِورَْ َ ِية والشئون العامةِّ ِ َِّ َ َ َّْ ُ ِ، التُّ ُّي ختتص َّ َ ْ َ
ِباخلاصة دون العامة َِّ َ ُ َّ َْ َ ْ ِ . 
ُوقال األستاذ اإلمام َ ِْ ْ ُْ َ ََ ُ ْوما كان ينْبغي أن تشيع يف العامة أخ: َ َ َِ ِ َِّ ََ َ َ َ َْ ْ َِ َ َبار احلرب وأرسارهاَ ُ ْ ْ َ َُ َ َ َِ َ، وال أن ختوض ْ ُ َ ْ َ َ َ

ِالعامة يف ُ َّْ ُّ السياسة فإن ذلك يشغلها بام يرض َ ُ َ َ َ ََ َ ِِّ ُ َ َّ ََ َْ ِ ُوال ينْفع ، يرض أنفسهم بام يشغلهِِ َ ُ َ ُ َ َُ ُ ََ ْ َ ْ َِ ْ َ ُّ ُ ِم عن شئوهنم اخلاصةَ َِّ َ ْْ ُ ِْ ُ َُ ،
َويرض األمة والدولة بام يفسد عليها من أمر املصلحة العامة اهـ ، وهو  َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َّْ َ َْ َ ْ َ َ َِ َ َ ُُ َِّ ُ ْ ٌّمبنيُّ َِ ِ عىل رأيه يف كون هذه ْ ِ ِ َِ ْ َ َِ ِ ْ َ َ

ُاآليات يف ض ِ ِ َ َعفاء املسلمنيْ ِ ِ ْ ُْ َِ َ. . 
ْولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم﴿ ْ ُ َّ َُ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ َِ َِ ُ ُّ ْ ِ﴾ أي أهل الرأي واملعرفة بمثله من األمور العامة َِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََّ َ ْ َ ْْ ْ َ َِْ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ْ َ َِ ْ

ْوالقدرة عىل ال ُ َْ َ ِ َ ْ َفصل فيهاَ ِْ ِ ُ، وهم أهل احلل والعقد منْهم اَ َ ُْ َ َ َِ ِ ْ ْ ِّ ْ ُ ْ ِلذين تثق هبم األمة يف سياستها وإدارة َُ ِ ِ ِ َِ َ َّ َُ َ َ َ َِ ِ ُ َُّ ْ ِ ِ ُ َ
ِأمورها لعلمه الذ َّ َُ ََ ُِ َ ِ ْين يستنْبطونه منْهمُ ُْ ُ َ َِ َ َُ ْ، أيِ ُلعلم ذلك األمر الذين يستخرجونه ويظهر: َ ْ َ ْ َِ ْ َّ َ َُ َ ُ ُ َ َ ََ َِ ْ ِ َِ ْ َ ُون خمبأه ِ ََ ْ َ َ

ْمنْهم ُ ِ. 
ُاالستنباط َ ْ ِ ْ َ استخراج ما كان:ِ َ َ َ ُْ ْ ُ مسترتا عن إبصار العيون عن معارف القلِ ُ ْ ِْ ِِ َِ ْ ُ ُ َ ْ َْ ً ْ َُ َِ ِ ٍوب كام قال ابن جريرَ ِ َ ُ ْ َ َ َ َ ِ ،

ُوأصله استخراج النَّبط من البئر وهو املاء أول ما خيْرج َّ َ َ َ َ ُ ُ ْ َُ َ ُ َ َْ َْ َْ ْ َُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ويف املستنْبطني وجهان،ِْ َِ ْ َ ََ ِ َ ْ ُْ ِ:  
َأحدمها ُ ُ َ َّ أهنم الر:َ ُ َُّ ْسول وبعَ َ َ ُ ِض أويل األمرُ ْ َ ْ ِ ُ ى لو أن أولئك املذيعني ردوا ذلك األمر إىل الرسول ُ ِ، فاملعنَ ُ َّ َ ْ ََ ِ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ُْ َ َّ َ َْ َُّ ْ َْ ُ َ

ْوإىل أويل األمر لكان علمه حاصال عنْده وعنْد بع َ َ ُ َ ُ ََ َِ ِ ًِ ْ َ َِ ُ َْ ِ َ ْ ِ ُ َ ِض أويل األمرِ ْ َ ْ ِ ُ ُ، وهم اِ ُ َلذينَ ِ ُ يستنْبطون مثله َّ ََ ْ َ ُِ ِ َ ْ
َويست ْ َ َخرجون َ ُ ِ ْخفاياه بدقة نظرهمْ ِ ِ َ َّ ََ ِ ِ ِ ُ َ ٍ، فهو إذا من األمور التي ال يكتنه رسها كل فرد َ ِ ِ ِ ِْ َُ ُّ َّ ً َُ َ َّ ُ َ َ َ َُ ْ َ ِْ ُ ِمن أفراد أويل ِ ُ َِ َِ ْ ْ
ِاألمر ْ َ َ، وإنام يدرك غوره بعضهم ألن لكل طائفْ َ ِّ َِّ ِ ُِ َ ْ َ َُ ْ َ ُ ْ ُ َُ َ ُ ِ ْ َّ َ منْهم استعدادا لإلحاطة ببٍةِ َ ً ْ ُِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِعض املسائل املتعلقة ُ َِ ِّ ُْ ََْ َْ ِ َ ِ

ُبسياسة األمة وإدارهتا دون بعض ، فهذا يرجح رأيه  ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َّ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ِيف املسائل احلربيةِ َِّ ِ ْ َ َْ َِْ َْ، وهذا يرجح رأيه يف املِ َِ ُ ُ ُ َ َ َْ َ ْ ِسائل َ ِ َ
ِاملالية َِّ َ، وهَْ ِ يرجح رأيه يفَذاَ ُ ُ ُ َ َْ َ َ املسائل القضْ َ ْ َِْ ِ ِائيةَ َ، وكل املسَِّ َْ ُّ ُ ْائل تكون شورى بينَهمَ َُ ْ َ ُ ُ ُ َ ِ َ، فإذا كان مثل هذا ال ِ َ ُ ْ َ َ ََ ِ َ ِ

ُيستنْبطه إال بعض ْ َ ُ ََّ ِ ُ ِ َ ٍ أويل األمر دون بعضْ ْ َ َُ ِ ْ َ ْ ِ ِ، فكيف يصح أن جيعل رشعا بني العامة ُ َّ ْ َْ َ َ ُّ َ ْْ َ ْ ََ ً ُْ َ ََ ِ َيذيعونَ ُ ِ به ؟ُِ ِ. 
ُوالوجه ْ َ ِ الثاينَْ َّ أن ا:َّ َملستنْبطني هم بعض الذين يردون األمر إىل الرسول وَ ُّ َ َ ْ َِ ُ َّ َ ْ ُ ْ َْ ِ َ ْ َ َّ ُِْ ُِ َُ ِ ْإىل أويل األمر منْهمَ ُْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ ْ، أي لو ِ َْ َ

ْردوا ذلك األمر إليهم وطلبوا العلم به من ناحيتهم لعلمه من يق َ ْ ْ َ َ َ ََ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َُّ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ُدرَ َ أن يستفيد العلم ِ ْْ ْ ِْ َِ َ َ ِبه من الرسول َ ُ َّ َ ِ ِ ِ
ْمن أويل األمر منْهمَو ُْ ِْ ِِ َ ْ ِ َ، فإن الرسول وأويل األُ ْ ِ ُ َ َ َّ َُ َّ ِمر هم العارفون بهِ ِ َ ُ ِْ َ ُ ُْ ُ، وما كل من يرجع إليهم فيه يقدر ِ ْ ْ َ َِ ِ ِْ َ َُّ ْ ُ َ ُ ْ َِ ِ ُ

َأن يستنْبط من معرفتهم ما جيب أ َُ ْ ْ َِ َ َ ْ َ ِْ ِِ َِ َ ِْ َ يعرفْنَ ِ ْ ْ، بل ذلك مما يقَ َ َْ ََّ ِ ْدر عليَِ َ َ ُ ٍه بعض النَّاس دون بعضِ ْ َ ُ ْ ََ ِ ُ ِ. 
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ُواملختار َ ْ ُْ ُ الوجه األولَ َّْ ُ ْ ََ َ فالواجب عىل اجلميع تفويض ذلك إىل الرسول وإىل أويل األمر يف زمنه ص؛ْ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َّ ََ ُ َِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ ِ َِ ِِ َ َ ْ ْ ْ َِ َ َّىل ِ
َاهللاَُّ عليه وسلم ََّ ََ ِْ َ، وإليهم دون غريهم من بَ ْ ُ ْ َِ ْ ْ ِْ ِ َِ ُ ِعدهَِ ِ ِ ألن مجيع املصالح ا؛ْ ِ ِ َِ ََْ ََّ ِلعامةَ َّ َ ْ توكل إليهمْ ِ ْ ََ ُِ َّ ْ، ومن أمكنَه أن ُ َ َُ ْ ََ ْ َ

َيعلم هبذا التفويض شيئا يستنْبطه منْهم فلي ُ ُ َ ْ ْ َْ َ ُ ْ َ َْ ْ َ َِ ِ َِ ًَّ َ ِ ُقف عنْده، وال يتعدهِ َ َ َ َُّ َ ََ ِ ِ، فإِْ ْن مثل هذا من حقهمَ ِ ِّ َ َ ْ ََّ ْ ِ ُ والنَّاس ،َِ َ
ٌفيه تبع َ َ ِ ْ هلمِ ُ ِ، ولذلك وجبت فيهَ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ طاعتهمَ ُ ُ َ َ. 

ٍ غضاضة يف هذا عىل فردَال ْ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ من أفراد املسلمنيَ ِ ِ ِِ ْ َُْ ْ َ َ، وال خدشا حلريته واستقالْ ْ ِ ِ ِ ِْ ِّ َُ َّ ًَ ْ َ ِلهَ َ، والِ ِ نيال من عزة نفسهَ ِ ِ ِ ِْ ًَ ََّ ْ ْ ،
َفحسبه أنه حر مست َّْ ُ ٌّ ُْ ُ ُ ُ ََ ْقل يف خويصة نفَ ٌَّ ِ َِ ِّ َ ُ ِسهِ َ، مل يكلف أن يقلد أحدا يف عِ ِ ً ََ ُ َُ َِّ َ ْ ِّ َْ َ ِقيدته وال يف عبادتهْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ِ، وال غري َ ْ َ َ َ

َذلك  ِ ِمن شئونه اخلاصة بهَ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ْْ ُ ِ، وليس من احلكمة وال من العدل وال املصلحة أن يسمح له بالترصف يف ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ َ َ ْ ََّ ِْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ َْ ْ ْ ََ َ َِ ْ
َّئون األمُش ُ ْ ِ َة ومصاحلهاُ َ َِِ َ، وأن يفتات علَِ ْ َْ َ َ َ َيهاََ ِ يف أمورها العامةْ َّ َُ ْ َ ِ ُ ُ، وإنام احلكمة والعدل يف أن تكون األمة ِ َ ْ ُ ْ ُ َّْ َ َُ ْ ُ َْ ْ ََّ ِ َ َ َِ ِ

ْيف جمموعها حرة مستقلة يف شئوهنا كاألف ً ََّ ْ َ َُ ِ ِ ُِ ْ َِ َِ ًْ ُ َّ ُُ ْراد يف خاصة أنفسهمَ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َّ َ ِ، فال يترصف يفِ ُ َّ َ َ َ َ ِ هذه الشئون العامة َ ِ ِ َِّ َ ْ ُ ُّ َ
َإال م َّ ِ يثق هبم مْنِ ِْ ِ ِ ُ ِن أهل احلل والعقدَ ْ ْ ِّ َْ َ َْ ِ ْ ِ، املعرب عنْهم يف كَ ِ ْ َُّ ََ ِ ِتاب اهللاِ بأويل األمرُْ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ْ ألن ترصفهم قد وثقت ؛َ َ َ َ َِّ َِ ُْ َْ َُّ َ
ُبه األ ْ ِ َمة هو عني ترصفهاِ َِ ُّ َ ْ ََّ ُ َ ُ ْ، وذلك منْتهى ما يمُ َ ُُ َ ََ َ ِ ِكن أن تكون به سلطتها مَ ِ َِ ُُ ََ ْ َ ُْ ِ ُ َ نفسهاْنَ ِ ْ َ(. 
 الشيبة ذي إكرام اهللا تعاىل إجالل من أن« موسى أبي حديث فيه جاء(:  الطاهر بن عاشوروقال

 . )المقسط السلطان ذي وإكرام ،عنه والجافي فيه الغالي غير القرآن وحامل ،المسلم
 يجلّ لم من منا ليس« :قالي صىل اهللا عليه وسلم،  النبأنّ ريض اهللا عنه الصامت ابن عبادة وعن
 .»حقه لعالمنا ويعرف صغيرنا ويرحم كبيرنا
أهيا الناس إين بت ليلتي (:  فقالةً ابن عبد الرب رمحه اهللا بسنده أن زيادا خطب عىل منرب الكوفوذكر

 :ًهذه مهتام بخالل ثالث رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة
 . رشف، وإجالل ذوي العلم، وتوقري ذوي األسنان إعظام ذوي الرأيت
 إنام الناس بأعالمهم،  ـإىل أن قال، ـ  ال أوتى برجل رد عىل ذي علم ليضع بذلك منه إال عاقبتهواهللا

 .  وذلك فضل اهللا يؤتيه  من يشاء،]١/٦٤: جامع بيان العلم[ )وعلامئهم، وذوي أسناهنم
وصالح ، ا جاء العلم من قبل الصغري استعىص عليه الكبريفساد الدين إذ«:  عمر ريض اهللا عنهوقال

 وهذا أثر عظيم عزاه احلافظ ابن حجر إىل »الناس إذا جاء العلم من قبل الكبري تابعه عليه الصغري
 غروليس ص، واملراد بالصغر يف هذا األثر صغر القدر، مصنف قاسم بن أصبغ وصحح إسناده
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وأما ، ويستعيص عليه كبارهم، جيب له إال القليل من الناسفإن من كان صغري القدر ال يست، السن
إذا كانت الدعوة واإلرشاد والتعليم من كبار القدر واملكانة بني الناس من والة األمر من األمراء 

 هو املشاهد يف ذاوه، والعلامء والوزراء، فإن الكثري من الرعية سوف يتبعوهنم ويستجيبون لنصحهم
 . لواقعا

دخل أبو بكر عىل امرأة من أمحس يقال هلا زينب «:  عن قيس بن أيب حازم قال،بخاري صحيح الويف
تكلمي، فإن هذا ال حيل، هذا من : ما هلا ال تكلم؟ قالوا حجت مصمتة قال هلا: فرآها ال تكلم، فقال

:  قالن؟قالت أي املهاجري. امرؤ من املهاجرين: من أنت؟ قال: فتكلمت، فقالت. عمل اجلاهلية
ما بقاؤنا عىل هذا : قالت.  أنا أبو بكر،إنك لسؤول: من أي قريش أنت؟ قال: قالت. قريشمن 

: قالت. بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم: األمر الصالح الذي جاء اهللا به بعد اجلاهلية؟ قال
 فهم :الق. بىل:  قالتأما كان لقومك رؤوس وأرشاف يأمروهنم فيطيعوهنم؟: قالوما األئمة؟ 

 . »لئك عىل الناسأو
 منهم ّفمن ضل،  يدل عىل أن الناس يتبعون أئمتهم»ما استقامت بكم أئمتكم«: قوله ريض اهللا عنه

، وهلذا اشرتطت التقوى والعدالة يف اإلمام ستقام سعى واجتهد يف إصالح الناس غريه، ومن اّأضل
، وقال ابن تيمية رمحه ح الناس وإصالبالدواألمراء ملا يرتتب عىل صالحهم من إقامة رشع اهللا يف ال

ِأويل األمر﴿َو(: اهللا ْ َ ِ ْ  أصحاب األمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشرتك فيه أهل اليد ﴾ُ
 صلحوا صلح فإذاالعلامء واألمراء، : والقدرة وأهل العلم والكالم، فلهذا كان أولوا األمر صنفني

ما بقاؤنا : كر الصديق رىض اهللا عنه لألمحسية ملا سألته قال أبو بامالناس، وإذا فسدوا فسد الناس، ك
ويدخل فيهم امللوك واملشايخ وأهل الديوان وكل . ما استقامت لكم أئمتكم: عىل هذا األمر؟ قال

من كان متبوعا، فإنه من أويل األمر، وعىل كل واحد من هؤالء أن يأمر بام أمر اهللا به، وينهى عام هنى 
جمموع [ )يطيعه يف معصية اهللا ن عليه طاعته أن يطيعه يف طاعة اهللا، وال كل واحد ممعنه، وعىل

 .]الفتاوى
 



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ١٢٥ 
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  :ةـــــالخاتم
 

 لتفردهم ) اإلسالميةالدولة(، ومناقشة اإلخوة يف رض ملسائل متعلقة بأحكام اخلالفة هذا العبعد
واملعقول وهدي  أحسب املنصف يدرك أن املنصوص ، وما رتبوا عليه من إلزامات،بإعالن اخلالفة

 وليس ،عىل خالف ترصف اإلخوة هداهم اهللالصحابة يف عقد اخلالفة الراشدة للخلفاء الراشدين 
 وقد تبني أن ،، أو غصبها حقها يف تعيني خليفتهاياسة إقرار اخلطأ يف جتاهل األمة وال السنمن الدي

 .هاد مل يتابعوا الدولة يف خطئهارموز الدعوة واجل
 .تعاىل أن جتد القبولأود توجيه رسائل أسأل اهللا  رفع القلم وقبل

*                         *                      * 
  . وجنودها وأنصارها)الدولة اإلسالمية( إلى : األولىالرسالة

 

بعد البيان  واخلطأ ، ليس عيبا أن خيطئ اإلنسان، لكن العيب يف اإلرصار عىل اخلطأ بعد البيان:أوال
واإلرصار جيعله ذنبا إذا نجمت عنه األرضار . عمدا وإرصارا، وإنام يصبح ت ال يصبح خطأ،رواإلعذا
 بمراجعة ) اإلسالميةلدولةا(وإين أنصح اإلخوة يف ، عبد باألخطاء والذنوبُ واهللا ال ي.واملفاسد

ق ّفريفعند املصلحة العامة من مصالح األمة جيب تنايس كل خالف (النفس وتغليب مصلحة األمة 
ع الوحدة ويوجد للرش الثغرة، ويتحتم التآزر والتكاتف حتى تنفرج األزمة وتزول ّالكلمة ويصد

 والرجوع إىل احلق ،u)احلكمةالشدة بإذن اهللا، ثم بقوة احلق وادراع الصرب وسالح العلم والعمل و
ن ريض اهللا ولنا يف عيل بن أيب طالب وابنه احلس. والتواضع للمسلمني أوىل من التامدي يف اخلطأ

 يف به وما يكرهه املرء يف اجلامعة خري مما حي، فاجلامعة رمحة والفرقة عذاب،عنهام األسوة احلسنة
 .الفرقة، واهللا هبدي من يشاء إىل رصاط مستقيم

 ،)ًالسياسة ما كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد (: قال ابن عقيل:ثانيا
، من سري رسول اهللا صىل قة بمصالح اإلسالم وأهله، وأمور السياسة الرشعيةتعلوأخذ األحكام امل(

وقد علمتم حرص . )اهللا عليه وسلم وسري صحابته ريض اهللا عنهم أوىل من أخذها من آراء الرجال

                                                 
uـ دعوة مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني وأصوهلا   



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ١٢٦ 
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 .رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عىل املشاورة وتأليف القلوب
 ال تقوم املاملك عىل التعصب ،وامللوك وتداول األيام من العقل واحلكمة تدبر أحوال الدول :ثالثا

واعلموا أن مجاعة املسلمني ممثلة يف السواد األعظم منهم والعلامء أوسع من أي تنظيم، ، واالستبداد
ستزول . الصوابفال تضيعوا مجاعة املسلمني من أجل مسألة يسعها االجتهاد وحتتمل اخلطأ و

وما عند اهللا خري . م أكرب من التنظيامت والدول والزعاماتاجلامعات والزعامات وسيبقى اإلسال
 .وأبقى
 نحن ، أمة فاشلة ممحوقة الربكة،  األمة التي ال تعرف قدر وفضل رجاهلا وذوي السابقة فيها:رابعا

َوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخومن أمة قال اهللا فيها ﴿ َ َّ ْ َ ْ َ َ َْ َ َِ ِ َ ُ ُ َّْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ِاننا الذين سبقونا باإليامن ُ َ ِ ْ ِ َ ُ ََّ ََ ِ َِ
ٌوال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم َ َ َ َِ ِ ِ ٌِ َ ُ َُ َ َّ ِ َّ َ َ ََ َِّ ُ ُ ْ ِ ْ َ  سقوط في المقرَّرة الكونية السنن ومن ﴾َ

 فيتعطل الدافع التيَّار فينقطع ،أوَّلها مآثر آخرها ينسى أن ،فيها والرقي العزة امتداد وعدم األمم
لتتقدم األمة يف ،  من جتارب السابقني ـ وقتاالعوة دـمن املهم  أن يستفيد العاملون لإلسالم . التقدم

 واهللا ال يضيع فضل وأجر ، وكل واحد عىل ثغر يدفع عن اإلسالم عادية الكافرين،جمموعها
 .وإذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث . املحسنني

 *                      **                         
  .إلى المجاهدين وأنصارهم  : الثانية الرسالة

 

 .  أو نفشل حللول النوازل والنكبات ال ينبغي أن نجزع:أوال
َ تناهت              فإذاِ احلادثات ُّوكل ُموصول هبا فرج قريبْ َ ٌ ُ ْْ َ َ ََ َ ٌِ. 

 فيصلحوا البناء ،عاملون ألخطائهم وينتبه ال، السنن واالبتالءات لتتمحص النفوس والصفوفإهنا
 . عىل رجال ال مبدأ هلم وال والء فبناء التمكني ال يبنى،عىل أسس سليمة

  مال حيث متيل امــرئ متلـون          إذا الريح مالت  ّ خري يف ودوال
 لـ قليــ اتـيف النائبـ ولكنهم   تعدهم          أكثر اإلخوان حنيوما

 ].ديوان الشافعي[ 
  



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ١٢٧ 
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وخلو الساحة من العلامء  ، وعجز الثقة وجلد الفاجرين، إهنا رضيبة غفلة الصاحلني:نياثا
 ..إلخوة القائمني بني القتل واألرسوذهاب ا.. العاملني

ْإذا ما رأ َ َ َّس أهل البيت وىل  َ َ ْ َ ُِ ِ ْ ُ    بدا هلم من النَّاس اجلفاءَ َ َُ ِ َ َِ ُ َ َ. 
 وربام انضم للقاعدة من مل يفقه  اجلهاد،تنظيم قاعدة البيعات عىل  توالت بعد أحداث سبتمرب:ثالثا

 ، بيعات اإلسالميةرفع للدولةُ وهاهي اليوم ت، ودار الزمان وال بد من التمحيص،منهجية القاعدة
ـ   اإلسالميةلدولةـ بعض بيعات ارفعتها قيادات اجلامعات، والثانية ـ بيعات القاعدة ـ لكن األوىل 

 . األخطاءرو أال تتكر وأرج،منشقون عن اجلامعات
. البعض قطف الثمرة فتزل به القدم، ويتعجل فيسقط بعضها. ل، وقد تضعف نفوس الطريق طوي

ْوليس من أمكنه يشء َ َ ْ َ ََ ِ من ذاتهَ ِ َِ َ، كمن استوجبه بآلته وأدواتهْ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ فال يفرح املرء بحالة جليلة ناهلا بغري ،َ ِ َِ َ َ ْ َِ َ َ ُ َُ َ َ
ْعقل َ، ومَ َّ حلهَفيعةَ رِنزلةَ ْ بغري فضلاَ َ َ  والصرب ضياء واحللم واألناة خصلتان حيبهام اهللا ورسوله صىل ،ِ

 .  وعند الصباح حيمد القوم الرسى، ولن يغلب العرس يرسين،اهللا عليه وسلم
 . ويبزغ الفجر فوق السهل والنجد          الشمس ال جتزع لغيبتها سترشق

َويومئذ يفرح املؤمنون  ﴿ ُْ ِ ٍ ُِْ ُ ْ ََ َ َ ُبنرص اهللاَِّ ينرص من يشاء وهو العزيز الرحيمَْ َّ َ َ َِ ُ ْ َِ َِ َ ُ َ ْْ ُ َ ُ ُ ِْ﴾. 
َ من الناس من تستفزه كلمة ينسى معها قاموس التآخي، فيخرج ، قد تسمع ما يؤذي:رابعا  إىلَ

ْ، وجيرد أصحابه من كل فضل، كأن مل تكن بينه وبينهم مودةعدوان  والكريم ال حيمل غال وال يفجر ،َ
 . وال يسد باب املراجعةيف اخلصومة،

رتقنا ولقيته فأخذ بيدي ً ناظرته يوما يف مسألة ثم افعي،ما رأيت أعقل من الشاف(: قال يونس الصديف
، ناتّ إنام هي األدلة والبي،)ًيا أبا موسى أال يستقيم أن نكون إخوانا وإن مل نتفق يف مسألة: ثم قال

  فالبصرية تتفاوت كتفاوت البرص،ور الزمن وهناك حقائق تتضح مع مر،ومن عاش أدرك احلقيقة
 .عند البرش

*                         *                      * 
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  .إلى المسلمين عامة :  الثالثةالرسالة
 

 فاإلسالم ورشائعه ، املسلمني مل يمنع غري املسلمني من إدراك عظمة اإلسالم واعتناقهانحراف
 سيبقى اإلسالم كالبحر ال حيمل اخلبث، ،خها ذنوب املسلمنيأعظم من أن تلطوشعائره أنقى و

 .»الطهور ماؤه احلل ميتته« ويبقى البحر بحرا ،يرمي بزوائده إيل الشاطئ
 وأهله الصادقون ، ذروة خيتار اهللا من يشاء من عباده املؤمنني، ذروة سنام اإلسالمهاد وسيبقى اجل

َوال تزر وازرة وزر أخرى ﴿نصفنياملفضلون عند اهللا تعاىل وعند املؤمنني امل َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌ ِ َ َِ  ذروة هياهبا أقزام ،﴾َ
 . ومن هاب صعود اجلبال عاش أبد الدهر بني احلفر،اهلمم وخمنثو العزائم

 )األمل املنشود( وأن يكون إعالن اخلالفة ، يفرح املؤمننيطبيعيا أمتنى أن تولد اخلالفة  ميالدا كنت
 .  لكن هللا يف أمره شؤون؛ وله األمر من قبل ومن بعد، يسوده الوفاق واالتفاقّيف جو

تكون النبوة فيكم  «:لراشدة عىل منهاج النبوة فقال برش النبي صىل اهللا عليه وسلم بعودة اخلالفة القد
ما شاء اهللا أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة، فتكون ما شاء 

، فيكون ما شاء اهللا أن يكون، ثم uاضاًثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملكا عاهللا أن تكون ، 
ًيرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جربيا، فتكون ما شاء اهللا أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن 

يض اهللا عنه، رواه أمحد، والطياليس عن حذيفة ر[ » ثم سكت،يرفعها، ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة
 ].٥ سلسلة األحاديث الصحيحة حديث رقم :َّوحسنه األلباين

 هبا النبي صىل اهللا عليه وسلم؛ خالفة راشدة عىل منهاج النبوة ختتارها األمة  ّ اخلالفة كام برشستعود
 وقد أمر الرسول صىل اهللا ،بالشورى والرضا كام اختار الصحابة ريض اهللا عنهم اخللفاء الراشدين

تركتكم عىل البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، «ه وسلم بااللتزام بسننهم الراشدة علي
ومن يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي 

رواه [ »عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة وإن كل ضاللة يف النار
 ].أبو داود واللفظ له، والرتمذي،  وابن ماجه

                                                 
uًات ملكا عضوضا، وملك عضوض  ـ ويف بعض الرواي يـصيب الرعيـة فيـه عـسف : ومعنـى احلـديث. شديد فيه عسف وعنف: ً

ًوظلم كأهنم يعضون فيه عضا ُّ َ ُ 



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ١٢٩ 
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ساهم يف هذا اخلري ولو  فطوبى ملن ، تشييد رصحها حيتاج جلهود وسواعد مجيع املسلمني، اخلالفةإهنا
ُفمن يعمل مثقال ذرة خريا يره  ﴿اح خري مغالق رش وطوبى ملن جعله اهللا مفت،بشطر كلمة ْ َْ َ ْ َّ َ َ ًَ َ ٍ َِ َ َ ْ ْ ْ ومن *َ ََ

َيعم ُل مثقال ذرة رشا يرهَْ َ َ َّ َ َ ْ ٍْ َِ َ﴾ 
َترس  مل   إذا د           وال عامدـــــ عم له إال   يبتنى  ال  والبيت ْ  ـادـــ أوتـ ُ

َمع جت  ْفإن  ًيوما فقد بلغوا األمر الذي كادواـدة           ــأعمـ و اد ـــــأوت َّ
 ادواـس اهلم ـــجه ذا  إ وال رساة   َ يصلح الناس فوىض ال رساة هلم       ال

 ]األفوه األزدي[
، رة الزلل واخللل يف القول والعمل، نسأله مغفهللا أوال وآخرا عىل تيسريه وعونه احلمد .. األخريويف

 .املسلمني وينرص عباده املجاهدينكام نسأله تعاىل أن جيمع كلمة 
ٌّولينرصن اهللاَُّ من ينرصه إن اهللاََّ لقوي﴿ ُ ْ َِ َ َ ََّ َِّ ُ َُ ُْ َْ َ ٌ عزيزَ ِ َ﴾. 

َّوصىل َ َ عىل حممد وعىل آله وصحبه  وسلمهللا اَ َ ََّّ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ٍِ َ ََ َ ُ َ 
ُوحسبنَا ا َ ُ ونعم الوكيلهللاَْ ِْ َِ ْ ََ 
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 :ائل ــ المسائجــــنت
 

 :ِّ عرض املسائل مع املناقشة من املفيد أن نحدد بعض النقاط املستنتجة مما سبق وهيبعد
اإلسالم، وصالحه لكل زمان نا عىل شمول ُّ، وهذا يدلاإلسالم جاء بنظام كامل للحكم .١

ُ، وأنه لن يصلح آخرومكان ْ  . هذه األمة إال بام صلح به أوهلاَ
فة  والنظر ملقاصد اخلال،اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به .٢

 . فالعربة باحلقائق ال باأللفاظ،مل توجد معترب يف التعينيم أوجدت أ
 واألصل أن تدرس يف كتب الفروع ،د أهل السنة معدودة من فروض الكفاياتاإلمامة عن .٣

 . باألحكام العملية دون االعتقادلتعلقها
 ، وعىل أنه جيب عىلجوب اإلمامة، ومجيع اخلوارج عىل واتفق مجيع أهل السنة، ومجيع الشيعة .٤

 .املسلمني نصب خليفة عند اإلمكان
 : ول فريقان من الناساملخاطب بإقامة اإلمامة يف املقام األ .٥

 .ًأهل اإلختيار حتى خيتاروا إماما لألمة: األول
 .أهل اإلمامة حتى ينتصب أحدهم لإلمامة: الثاين

العلم : والثاين. العدالة اجلامعة لرشوطها: أحدها: مجاع الرشوط املعتربة يف أهل االختيار ثالثة .٦
الرأي : والثالث. املعتربة فيهاالذي يتوصل به إىل معرفة من يستحق اإلمامة عىل الرشوط 

 .واحلكمة املؤديان إىل اختيار من هو لإلمامة أصلح وبتدبري املصالح أقوم وأعرف
، وذلك أهم يلة إىل حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، وسِّامة يف حد ذاهتا وسيلة ال غايةاإلم .٧

 .لواجبات امللقاة عىل عاتق اإلماما
 تعترب رشعية لألمر النبوي بوجوب االلتزام بسنته ،الراشدينالطرق التي تم هبا تنصيب اخللفاء  .٨

فقد ،  وإلمجاعهم عليها،وسنة اخللفاء الراشدين، ومن سنتهم الطريقة التي متت توليتهم هبا
 .كانوا أعرف بقواعد الرشع ومقاصده

 . ات بني فضالء املهاجرين واألنصاربيعة أيب بكر ريض اهللا تعاىل عنه متت بعد مشاور .٩
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 .ام كان بطلب من أهل احلل والعقدح أيب بكر لعمر ريض اهللا عنهترشي .١٠
 .معني بعد مشاورة أهل احلل والعقدجواز االستخالف لشخص  .١١
 اخللفاء الراشدين ريض ، وذلك لفعلد من البيعة لإلمام املعهود إليه، وال بهد جمرد ترشيحالع .١٢

 .اهللا عنهم
 ،ل الختيار اإلمام يف الرشيعة اإلسالمية هو الطريق األص،اختيار أهل احلل والعقد للخليفة .١٣

 .ىل املستخلفوعند أهل السنة عىل اعتبار أن االستخالف مرشوط بموافقة أهل احلل والعقد ع
ُ طريق االختيار من طريق االستخالف يف أن كال منهام يشرتط فيفيجتمع .١٤ ه رىض أهل احلل ً

 .والعقد ومبايعتهم
ناس يف اس ورؤساء اجلند الذين يرجع إليهم الأهل احلل والعقد هم العلامء ووجوه الن .١٥

 .احلاجات واملصالح العامة
 أن اإلمامة عندهم ، والراجح عند أهل السنة،اختلف العلامء يف العدد املعترب يف بيعة اخلليفة .١٦

ً، وال يصري الرجل إماما )مجهور أهل احلل والعقد من كل بلد(تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها 
 ًاما ومن قال يصري إم، الشوكة الذين حيصل بطاعتهم له مقصود اإلمامةحتى يوافقه أهل

 فال تقوم الشوكة ،بموافقة واحد أو اثنني أو أربع وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط
سالمي وما  ما يتفق مع قواعد الفقه اإلوهذا. .افقة األكثرين من معتربي كل زمانإال بمو

 . يقيض به العقل واملنطق
ِألصل يف املا .١٧ َايعة أن تبْ َكون بعد استشارة مجهور أهل احلل والَ ُ ْ  اإلمامة وانعقاد ،َيارهمتَعقد واخُ

ًبواسطة أهل اإلختيار ينبغي أن يفهم يف إطار أن هؤالء يمثلون األمة متثيال صحيحا، ويعربون 
ًعن إرادهتا تعبريا صادقا، وأن األمة يف النهاية هي صاحبة ا  .. والقرار هليمنةً

ًمن بايع رجال من غري مشورة من « :عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه قولهثبت عن اخلليفة الراشد  .١٨
 :ويف رواية النسائي» فال يبايع «، ويف رواية»َّاملسلمني فال يتابع هو وال الذي تابعه، تغرة أن يقتال

واحد منهام، تغرة  يؤمرإنه ال خالفة إال عن مشورة، وأيام رجل بايع رجال عن غري مشورة، ال «
 إمارة من غري مشورة فال حيل له أن إىلمن دعا « يف رواية معمر من وجه آخر عن عمر ،»أن يقتال
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جد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فكان ذلك ووافقه املسلمون عىل ذلك يف مس .»يقبل
 .إمجاعا

مني، أو الغلبة ليفة من غري مشورة ورىض املسل قال عن نفسه أو قال عنه غريه أنه خفمن .١٩
 . وهو إمام عىل من بايعه وريض به،احلقيقية، فليس خليفة عىل احلقيقة، وال يتابع وال يبايع

 .ّليس ملن كان يف بلد اإلمام مزية عىل غريه من أهل البالد يتقدم هبا .٢٠
َلو حافظ امل .٢١ ِسلمون عىل أصل الرشع الذي قرر َ َّ َْ َّ َيف عهد الراشدين يف أمر اخلالفة ُ َ َ ِ ِِ َفتن لَملا وقعت اَّ ِ

 .واملفاسد 
 األصل وهو بيعة أهل  منر والغلبة ليست من الطرق الرشعية، وإنام هي استثناءطريقة القه .٢٢

ً، إعامال لقاعدة الرضورة وهي حتقيق أكمل املصلحتني بتفويت أدنامها ودفع أعظم احلل والعقد
 ًاملفسدتني باحتامل أدنامها، أي نظرا ملصلحة املسلمني

 وأجاز بعضهم ذلك ،ز تعدد األئمة يف الزمن الواحدهل السنة واجلامعة عىل عدم جوامجهور أ .٢٣
 .بب يقتضيه كتباعد األقطار ونحوهبس

 : يف أحكام اإلمامة كسائر األحكام، وتفصيلها كاآليتالرضورة معتربة .٢٤
  إذا انعدم من جتتمع لديه هذه الرشوط، فقد:بالنسبة للرشوط التي جيب توافرها يف اإلمام •

ثم ينبغي ، الواجب يف كل زمان األصلح بحسبهاتفق الفقهاء عىل اختيار أصلح من وجد، و
السعي بعد ذلك إلصالح األحوال حتى يكمل يف الناس ما ال بد هلم منه من أمور الواليات 

 .واإلمارات ونحوها 
ار أهل اختي:  األصل أن اإلمامة تنعقد عند أهل السنة من وجهني:وبالنسبة لطريق اإلختيار •

 وقال العلامء بإمامة املتغلب للرضورة ما أقام ،احلل والعقد، أو العهد من اإلمام السابق
 . ومل يستمسك العلامء يف هذا املقام إال برشط اإلسالم،ةمقاصد اإلمام

وحراسة الدين،  من مقاصد اإلمامة أهنا جلمع كلمة املسلمني، :بالنسبة ملقاصد اإلمامة •
 فيفرق يف ذلك بني ما جري جمري ،ذا خرج اإلمام عن مقصود اإلمامةإ ف،وسياسة الدنيا به

ًا مطردا وسنة دائمةالعثرة والفرتة، وبني ما يعترب منهج ً . 



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ١٣٣ 

  مسائل في فقه الخالفة

 األصل اعتبار الشوكة والقدرة التي حتصل :بالنسبة لعدد أهل احلل والعقد عند عقد اإلمامة •
ُيكن املبايعون بحيث تتب فإذا مل ،هبا مقاصد اإلمامة ْ َ َمة فال تنْعقد اإلمامة بمبايعتهمألعهم اِ َ ِ ِ َ َ َ َ، 

 .والغلبة وال أثر للرضورة إال القول بالقهر ، األمة ومتابعتها معتربفرضا
 : فرق العلامء يف جمال اختيار اإلمام بني نوعني من البيعة .٢٥
 ، لهموجبها يكون للشخص املبايع سلطان التي يقوم هبا أهل احلل والعقد، وببيعة اإلنعقاد •

 . حق الطاعة والنرصة واالنقياد 
 التي يؤدهيا سائر املسلمني بعد بيعة االنعقاد واملقصود هبا إظهار الرضا باإلمام وبيعة العامة •

ًما والطاعة له، بعد انعقاد اإلمامة له بواسطة أهل احلل والعقد حتى يكون الرضا به عا
 .  والتسليم إلمامته إمجاعا

عىل ذلك قولية كانت أو كتابية ويكفي فيها إظهار الرضا باإلمام جتوز البيعة بكل طريقة تدل  .٢٦
 . اخلروج عىل طاعته بأي طريق تيرسوعدم

 .هار الرضا باإلمام واالنقياد لهاملقصود بالبيعة إظ .٢٧
نكث بيعة اإلمام الرشعي عىل السمع والطاعة يف غري معصية من دون مربر رشعي كبرية من  .٢٨

 .الكبائر
 بيعة اخلليفة الذي »من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة اجلاهلية«مر  املراد من حديث ابن ع .٢٩

 والدليل امتناع ابن عمر راوي احلديث عن البيعة ألحد من الفريقني يف ،وقع االجتامع عليه
 .وكذا فقه اإلمام أمحد للحديث.. اوقت الفتنة إىل أن اجتمع الناس عىل أحدمه

ت كموت أهل اجلاهلية عىل ضالل وليس له إمام مطاع، ألهنم املراد بامليتة اجلاهلية حالة املو .٣٠
كانوا ال يعرفون ذلك، وليس املراد أن يموت كافرا بل يموت عاصيا، وحيتمل أن يكون التشبيه 

 ردْعىل ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت اجلاهيل وإن مل يكن هو جاهليا، أو أن ذلك ورد مو
 .الزجر والتنفري 

 استدالال بام رواه مسلم يف ، تكفري من مل يبايع إماما معينا،عة يف التكفريمن األخطاء الشني .٣١
من فارق  «: وبام رواه مسلم أيضا،»من مات وليس يف رقبته بيعة مات ميتة جاهلية«: صحيحه
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 .تة اجلاهلية كفرا خمرجا من امللة فجعلوا املي،»اجلامعة شربا فامت فميتة جاهلية
ً، وهي تؤكد ما وجب بالرشع ابتداء أو توجب أمورا مل جتب بالرشع العهود جائزة بني املسلمني .٣٢

 فالذي يوجبه اهللا عىل العبد قد يوجبه ابتداء، كإجيابه اإليامن ،ابتداء مادامت ال ختالف الرشع
 ، يوجبه وقد يوجبه ألن العبد التزمه وأوجبه عىل نفسه ولوال ذلك مل،توحيد عىل كل أحدوال

 .ل بام أمر اهللا به ورسوله العمكتعاقد الناس عىل
 .ائر الذنوب للوعيد الوارد يف ذلكنكث مثل هذه العهود كبرية من كب .٣٣
 ) السمع والطاعة إلمارة مجاعة ماأوجب هبا املبايع عىل نفسه(حيرم نقض بيعة رشعية صحيحة  .٣٤

 .من أجل بيعة غري واجبة 
*                         *                      * 

 
 . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ..هللا احلمد واملنَّة وانتهى

 : مجعه ورتبه أخوكم
ِأبو احلسن رشيد ِ   بن حممد البليديَ

 عفا اهللا عنه وعن والديه ومجيع املسلمني
 .م٢٠١٤ ديسمرب ٠٩ املوافق/  هـ١٤٣٦ صفر ١٧: يوم الثالثاء

 
 
 
 


